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 الشـــكر والتقـــدير

 
 

 " الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات "
يسعدني وقد أنهيت بفضل هللا ومنه إعداد هذه المذكرة أن أتوجه إلى العلي القدير بالحمد والشكر، على 

وأمدني بالعزم والتصميم إلتمام هذا العمل ما أنعم علي من فضله وهداني وأنار الطريق أمامي، 
 المتواضع.

لألستاذ المشرف" زنكري  واالمتنانثم أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان حاملة معها كلمات التقدير 
، ولما قدمه لي من جهد ونصح، ولم يدخر جهدا انبي طوال مشواري الدراسيميلود " والذي وقف إلى ج

بنصائحه وتوجيهاته وتوصياته المفيدة والمشجعة. فلك أستاذي مني كل في توجيهي ولم يبخل علي 
 العرفان واإلمتنان وجزاك هللا خيرا.

أوصغير "و " بوعبد هللا هبة" دكاترةكما ال يسعنا أن نخص بأرقى وأشمل عبارات التقدير والشكر لكل من ال
 " لقبولهم مناقشة بحثي هذا... جزاكم هللا خيرا.لويزة

، لما بذلوا من جهد لتعليمنا اإلبراهيميي بجامعة محمد البشير بعبارات الشكر إلى كافة أساتذتكما أتقدم 
 وتوجيهنا إلنهاء مشوارنا الدراسي.

ة التي هذا، ونورا يضيء الظلم يفي إنجاز بحث يل كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى من كانوا عونا
 أبلغ شكري لكم. يكانت تقف أحيانا في طريق

 فائق الشكر والتقدير. نيالمساعدات والمعلومات فلهم م يرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لإلى من ز 
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 اإلهداء 
 

إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار.. إلى من علمني العطاء بدون إنتظار.. إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار.. 
عمرك، لترى ثمارا قد حان قطفها بعد طول انتظار.. وستبقى كلماتك نجوم اهتدي أرجو من هللا أن يمد من 

لى األبد..  بها اليوم وفي الغد وا 

 " زوجي العزيز أطال هللا من عمرك."

إلى مالكي في الحياة.. إلى منبع الحب والحنان رغم غيابكي تبقين بسمة الحياة والوجود .. يا أغلي 
 الحبايب..

 فسيح جناته . " يكواسكن" أمي تغمدكي هللا برحمته 

إلى إخواتي ورفقاء دربي في هذه الحياة.. إلى من أرى التفاؤل في أعينهم والسعادة في ضحكتهم.. وبهم 
 تحلو حياتي "نوال سعيدة زينب  .  " حفظكم هللا لي".

، وأخي        تي العزيزة أم جود إلى عائلة أمي أخوالي وخاالتي وعائلة زوجي أمي سامية وأبي جمال وأخ
 ..عبد الصمد

 وخاصة فلذة كبدي وثمرة حب أنارت حياتي

 " ابني الوحيد لؤي ."

 "اهدي لكم نتاج جهدي وسالمي."

إلى قريباتي ليليا سعاد ياسمين شهيناز .. إلى من يتصفن باإلخاء.. وتميزن بالوفاء والعطاء.. إلى الينابيع 
 قريبة وبعيدة.. أهدي لكن تحياتي..   " وأدام هللا محبتنا."الصافية.. إلى كل 

 مريم

 



 

 

 الملخص
 من الصناعي للقطاع للتمويل الالزم اإلسالمیة البنوك توفیر إمكانیة مدى تحدید الدراسة إلى هذه تهدف

 .دولة أي اقتصاد مصدر تطور تعتبر الصناعة وأن خاصة القطاع، لهذا  تمنحها التمويل التي  صیغ خالل

یخص  ما في مجموعة البركة المصرفیة  تتخذها التي اإلجراءات توضیح إلى الدراسة هذه وتهدف كذلك
  .الصناعي للقطاع السیاسة التمويلیة

 :المفتاحية الكلمات

 البنوك اإلسالمیة، القطاع الصناعي، التمويل اإلسالمي.

 

Abstract: 

The aim of this study is, to determine the possibility of development of Islamic 

banks to the industrial sector through fun ding’s formulas given to this later. 

Especially industry is considered as a source of economic development of any 

country.  

The purpose of this study, as well as to clarify the actions of the banking group 

al Baraka on the financing of the industrial sector. 

Keywords: 

Islamic Banks, industrial sector, Islamic finance . 
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تقوم المصارف بدور جوهري وأساسي في الحیاة االقتصادیة المعاصرة، ألنها تحفظ األموال وتنمیها وتسهل 
، ولكنها تستخدم وسائل لوالیمكن إنكار دورها االیجابي في مجال الخدمات والتموي ،تداولها وتخطط الستثمارها

المفكرون في من هنا أدرك الفقهاء و و  ،كالتعامل بالفائدةيعة اإلسالمیة متعددة یتعارض بعضها مع أحكام الشر 
لكن بوسائل شرعیة تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمیة ورة االستفادة من نشاط المصارف و هذا العصر ضر 

حكام أ فبرزت فكرة البنوك اإلسالمیة، التي تسعى إلى جذب الودائع وتقدیم الخدمات للمتعاملین وذلك وفق 
  ضافة إلى تحقیق التنمیة في المجتمع.یة باإلالشريعة اإلسالم

كان فالحي أو صناعي أو سیاحي أو  ،وتحقیق التنمیة یتطلب تطوير مختلف القطاعات االقتصادیة سواء
ومنها  ،ه مختلف الدولبسبب ما تولی عقاري، ویأتي القطاع الصناعي ضمن القطاعات ذات األولویة، وذلك

التصنیع، لكونهما من الوسائل المهمة لتحقیق التنمیة االقتصادیة من الصناعة و من أهمیة كبیرة لكل النامیة 
لمشوه لالقتصاد الهیكل ا النامیة یكمن في تخلف القطاعات و والتقدم الحضاري، إن تخلف االقتصاد في البلدان 

تها اعتمادا على ن هذه البلدان النامیة تسعى لتصنیع اقتصادیاتها بهدف تطوير وتغییر أنظمإعلیه فالوطني، و 
القتصادیة للمشاريع والصناعات االقتصاد الصناعي، فهو فرع متمیز من فروع االقتصاد التي تعالج المشاكل ا 

 عالقتها مع المجتمع. و 
 أوال: اإلشكالية 

 تمحور إشكالیة الدراسة حول التساؤل الرئیسي التالي:ت
 كيف يمكن  تفعيل دور البنوك اإلسالمية في تمويل القطاع الصناعي؟         

 وتتفرع عن هذا التساؤل الرئیسي مجموعة من التساؤالت الفرعیة:
 فیما تتمثل صیغ التمويل التي تتیحها البنوك اإلسالمیة؟ -
 اعي؟ ما هي األسالیب المستعملة من طرف البنوك اإلسالمیة في تمويل القطاع الصن -
 ما مدى نجاح مجموعة البركة المصرفیة في تطوير القطاع الصناعي؟  -

 ثانيا: الفرضيات
 انطلقت دراستنا من الفرضیات التالیة:

 صیغ التمويل في البنوك اإلسالمیة تتناسب مع طبیعة القطاع الصناعي. -
 ت التمويلیة للقطاع الصناعي.البنوك اإلسالمیة لها قدرة على توفیر التمويل الالزم لتغطیة االحتیاجا -
هناك بنوك إسالمیة قائمة احتل فیها القطاع الصناعي حصة معتبرة ضمن التمویالت الممنوحة لمختلف  -

 قطاع االقتصاد الوطني .
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 ثالثا: أهمية الدراسة
 تكمن أهمیة هذه الدراسة في ما یلي:  

 أصبحت وأنهاخاصة  ،الطابع العالمي انتشار البنوك اإلسالمیة عبر مختلف دول العالم مما اكسبها -
 .التقلیدیة للبنوك قویا منافسا

 التنمیة. تحقیق في القطاع لهذا  الكبیرة المساهمة -
 أهمیة التمويل المصرفي اإلسالمي للقطاع الصناعي. -
 تقییم دور البنوك اإلسالمیة في تمويل وتنمیة القطاع الصناعي.  -

 رابعا: أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من األهداف من بینها: 

 التعرف على البنوك اإلسالمیة من حیث الوظائف والخدمات التي تقدمها. -
 عي. توضیح مدى مساهمة المصارف اإلسالمیة في تنمیة القطاع الصنا -
 تشجیع المؤسسات الصناعیة إلى التوجه نحو اعتماد أسالیب التمويل اإلسالمیة. -

 خامسا: أسباب الدراسة 
 :یلي ما الموضوع هذا دراسة إلى دفعتنا التي والدوافع األسباب من
 الرغبة والمیول الشخصي للبحث في هذا الموضوع.  -
 قلة المواضیع المتطرقة للتمويل اإلسالمي ودوره في تطوير القطاع الصناعي.  -
 االقتصادیة القضایا معالجة یستطیع محكما اقتصادیا نظاما یملك الفكر االقتصادي اإلسالمي أن إثبات -

 المختلفة.
 الصناعي. المصارف اإلسالمیة للقطاع تمويل كیفیة توضیخ -

 سادسا: منهج الدراسة
 خاللجل دراسة اإلشكالیة واإلجابة عن األسئلة المطروحة نعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي من أ من 

جل اإللمام بكافة جوانب الدراسة أ   منو  ،جمع المعلومات وترتیبها وكشف االرتباط بین جوانب البحث وتحلیلها
تمت به دراسة حالة  ذي وكذلك االعتماد على منهج دراسة الحالة ال  ،والربط بین كلیات الموضوع وجزئیاته

 مجموعة البركة المصرفیة معتمدین على تقاريرها السنویة.
 سابعا: الدراسات السابقة

 :یلي ما نذكر السابقة الدراسات من
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دراسة  ، دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية ، دراسة أمال لعمش -
جامعة فرحات  ، نقدية لبعض المنتجات المصرفية اإلسالمية رسالة ماجستير في العلوم التجارية

الدراسة إلى التعرف على الصناعة المصرفیة اإلسالمیة في  هدفت  ، 2011/2012سطيف  ، عباس
ك التعرف على وكذل  ، جانبها المؤسسي والتحدیات التي تواجهها على مستوى الهندسة المالیة اإلسالمیة

أن المصارف  وتوصلت إلى ، الضوابط واألسس التي تقوم علیها الصناعة المصرفیة اإلسالمیة
اإلسالمیة تنفرد بمجموعة متمیزة من منتجات التمويل واالستثمار التي تمیز جانب استخدامات األموال 

المصارف اإلسالمیة مجموعة  تحكم عمل  ، حیث تعتبر ولیدة الهندسة المالیة اإلسالمیة ، في میزانیتها
 من الضوابط التي تجعل التعامل بین األطراف منظما ويراعي مصالحهم. 

تحليل واقع التمويل المصرفي في   ،و بهاء الدين يوسف ، دراسة الدكتور نور دين هرمز -
عة جام ، 1العدد  ، 37المجلد  ، مجلة العلوم االقتصادية و القانونية ، القطاع الصناعي في سورية

هذه الدراسة إلى توضیح مدى مساهمة المصرف  هدفت ، 2015 ، تشرين لبحوث و الدراسات العلمية
وصف و تحلیل واقع القطاع الصناعي في سوريا و اتجاهات  ، الصناعي في تنمیة القطاع الصناعي
ا توجیه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمه و قد توصلت ، تمويلیة لقطاعات االقتصادیة المختلفة

مما أسهم في تطوير  ، اغلب استثمارات محفظة القروض المصرفیة إلى القطاع التجاري و الخدمي
القطاعات الخدمیة على حساب القطاعات اإلنتاجیة األمر الذي خلق الحاجة الملحة لضرورة إیجاد 

و خلق بیئة استثمارية مالئمة الزدهار  ، السبل التي من شئنها تنشیط منح االهتمام لنشاطات الصناعیة
كذالك وجود عالقة ذات داللة معنویة ما بین قروض المصرف الصناعي و  ، الصناعة و تطورها

 االستثمار الصناعي في سوريا. 
فكان أساليب تمويل مشاريع القطاع الصناعي باالعتماد على محفظة ، دراسة منير عزوز -

جامعة محمد بوضياف  ، 1العدد  ، الدراسات االقتصادية المعاصرة مجلة، التمويل البنكية اإلسالمية
هذه المجلة إلى التعرف على أهم الصیغ التي توفرها محفظة التمويل البنكیة هدفت  ، 2016 ، المسيلة

و تشجیع المؤسسات الصناعیة على التوجه نحو  ، اإلسالمیة الموجهة للمشاريع القطاع الصناعي
فیما یخص المحفظة أنها تساعد في  و من النتائج المتوصل إليها ، يل اإلسالمیةاعتماد أسالیب التمو 

و كذا تمويل األنشطة الصناعیة بأقل  ، تمويل األنشطة المرتبطة بالعملیة التصنیعیة في عملیة النقل
 التكالیف الممكنة ) تقاسم المخاطر (.

 ثامنا: هيكل الدراسة
 :كاآلتي فصول ثالثةإلى  بتقسیمها قمنا الدراسة هذه من تحقیقها المرجو األهداف لتحقیق
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حیث تم التطرق في المبحث األول  "مفاهيم أساسية حول التمويل اإلسالمي"الفصل األول تحت عنوان  -
والمبحث الثاني فتناولنا فیه صیغ التمويل اإلسالمي القائمة على مبدأ  ،إلى ماهیة البنوك اإلسالمیة

  .المبحث الثالث تحت عنوان صیغ التمويل القائمة على مبدأ الدین أما، المشاركة
حیث  "دور التمويل اإلسالمي في تغطية االحتياجات التمويلية للقطاع الصناعي"الفصل الثاني بعنوان  -

 أما المبحث الثاني ،تم تقسیمه إلى مبحثین المبحث األول القطاع الصناعي وأهمیته االقتصادیة
  .التمويل اإلسالمیة المستخدمة في تمويل القطاع الصناعي صیغفخصص لدراسة 

ويندرج  "،للقطاع الصناعي تمويل مجموعة البركة المصرفية "دراسة ل  فخصصناهأما الفصل الثالث  -
هم مؤشراتها أ و لتعريف بمجموعة البركة المصرفیة األول بعنوان ا  ،تحت هذا الفصل ثالث مباحث

بعنوان تطور حجم الموجودات والمطلوبات المرتبطة بالقطاع الصناعي في مجموعة اني ثوال  ،االقتصادیة
  .بعنوان مكانة القطاع الصناعي في مجموعة البركة المصرفیة فجاء أما الثالث ،البركة المصرفیة
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  تمهيد:
، حیث الفائدةواقعا ملموسا فعاال في خدمة كل من ال یرغب في التعامل ب اإلسالمیةلقد أصبحت البنوك 

، والذي یستمد كل معامالته من أحكام اإلسالمیةوضعت منهجا في التمويل یختلف عن غیره من البنوك غیر 
 فهي تعمل عنصر الفائدة، فیها یدخل أن دون  ولكن البنكیة األعمال كل لك تمارس ذفهي ب ،اإلسالمیةالشريعة 
لى والمشاركة كالمضاربة والخسائر األرباح في المشاركة ومبدأ  تتوافق بصیغ  على تمويل  تعتمد صیغ جانبها وا 
 المداینة. على وتقوم، والسلم كالمرابحة الربحي الهامش 

من خالل  اإلسالمیةالبنوك  عرف من خالل هذا الفصل على ماهیةوانطالقا مما سبق سوف نسعى للت
نما أداةا التعرف على صیغ تمويلها لیس كل وخدماتها وكذ وأهدافهاق لخصائصها التطر   أساس  على على حدا وا 

 المفهوم من حیث تكون  الدراسة وهذه معین، مبدأ  تحت المشتركة الصیغ سنجمع أي تؤطرها التي المبادئ
 .لها اإلسالمیة البنوك وتطبیقات والشروط

 :مباحث ثالثةوقد تم تقسیم هذا الفصل إلى 
  اإلسالميةالمبحث األول: ماهية البنوك  -
 المشاركة  مبدأالمبحث الثاني: التمويل االسالمي القائمة على  -
 الدين مبدأصيغ التمويل االسالمي القائمة على  :المبحث الثالث -
 

  اإلسالميةماهية البنوك  :المبحث األول
تبیان الخصائص واألهداف من خالل  اإلسالمیةسوف نتعرف من خالل هذا المبحث على البنوك 

 تقدمها.والخدمات التي 

  اإلسالميةتعريف ونشأة البنوك : األولالمطلب 
وفي العالم بصفة عامة،  ،ا في المجتمع اإلسالمي بصفة خاصةحدثا متمیزا وجدید اإلسالمیةتعتبر البنوك 

 حیث مرت هذه البنوك بمجموعة من المراحل التي تخللتها جهود عظیمة تم بفضلها إعطاء عدة تعاريف لها.
 تعريف البنك اإلسالمي أوال: 

یعرف البنك اإلسالمي بأنه المؤسسة المالیة التي  اإلسالمیةفي اتفاقیة إنشاء االتحاد الدولي للبنوك  -
وعلى عدم التعامل  اإلسالمیةینص قانون إنشائها و نظامها األساسي صراحة على االلتزام بمبادئ الشريعة 

  1.عطاءبالفائدة أخذا و 

 
 . 05المادة  ،(1987 ،)القاهرة:االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة ،اتفاقیة إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة 1



                                      اإلسالميحول التمويل  مفاهیم أساسیة .…………………………………………………………الفصل األول

- 2 - 
 

لتجمیع األموال وتوظیفها في نطاق الشريعة  على أنها مؤسسة مالیة احمد النجارعرفها الدكتور  -
  1.بما یخدم مجتمع التكامل اإلسالمي، وتحقیق عدالة التوزيع و وضع المال في المسار االسالمي اإلسالمیة
اإلسالمي هو مؤسسة مالیة تقوم باألعمال والخدمات المالیة والمصرفیة وجذب الموارد النقدیة البنك  -

وتوظیفها توظیفا فعاال یكفل نموها وتحقیق أقصى عائد منها وبما یحقق أهداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 
  2.السمحة اإلسالمیةفي إطار أحكام الشريعة 
وفق أحكام وتوظیفها  بأنهـا مؤسســات مالیـة مصرفیـة تقــوم بتجمیع األمــوال اإلسالمیةوعلیـه فـان البنـوك 

لك الى تحقیق ذلك بعدم التعامل بالفوائد الربویة أخذا وعطاء وترمي من خالل ذملتزمة في  اإلسالمیةالشريعة 
 .اإلسالميع مالتنمیة االقتصادیة والرفاهیة للمجت

 اإلسالميةنشأة البنوك  ثانيا:
  مرحلة التنظير:. 1

منذ بدایة تغلغل البنوك الربویة إلى بالد اإلسالم، حیث قامت فتاوى العلماء  اإلسالمیةظهرت فكرة البنوك 
 اإلسالمیة، حیث كانت بدایة للصحوة 20بالوقوف في وجه هذه البنوك وتحريم التعامل معها منذ مطلع القرن 

د نظام بنكي والتي دعت إلى ضرورة إیجاد نظام بنكي إسالمي، حیث كتب العدید من المنظرين في إمكانیة إیجا
ف فقد د، أما األسس التي بمقتضاها یتحقق هذا الهاإلسالمیةإسالمي یرتكز نشاطه أساسا على مراعاة الشريعة 

والمنظر الرئیسي لتطبیقاتها الحاضرة فیما  اإلسالمیةأجملها الدكتور أحمد النجار أحد منظري نظرية البنوك 
 3.اإلسالمیةأسماه باألركان الرئیسیة لعمل البنوك 

 4 ، هي:و تنقسم إلى ثالث مراحل أساسیة مرحلة التطبيق:. 2
 .اإلسالمیة: و هي مرحلة تأسیس البنوك (1979-1963المرحلة األولى )

 .اإلسالمیة(: وهي مرحلة توسع نشأة البنوك 1990-1980الثانیة ) المرحلة
 إلى یومنا هذا. 1990المرحلة الثالثة: من 
 االستثمارية، وظهور عدد كبیر من األوعیة اإلسالمیةالمتزاید والسريع للبنوك  باالنتشارتمیزت هذه المرحلة 

العاملة في مجال التأجیر والعقارات  اإلسالمیة االستثمارالتي تدار بالطرق المشروعة، بشكل خاص صنادیق 
 واألسهم والسلع وغیرها.

 
 . 163صه،  24،1401  المعاصر، العدد الوطني، مجلة المسلم اإلقتصاد تطوير في وأثرها اإلسالمیة النجار، البنوك أحمد 1
 .  110ص 2008 1ة، عمان، طريسملدار ا فیة،رصملبیقاتها اطأحكامها ومبادئها وت :البنوك اإلسالمیة، محمد محمود العجلوني 2
ة عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، قسنطینة،  جامع جستیر غیر منشورة، معهد الشريعة،مذكرة ما ني علي رضوان، البنوك اإلسالمیة،عادل الحسی3

 . 30ص ،1996
یة، دار المسیرة للنشر والتوزيع، الطبعة مد سمحان، "المصارف اإلسالمیة"، أسس نظرية وتطبیقات العملمحمود حسین الوادي، حسین مح 4

 . 37ص ،2007األولى، 
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شجع الكثیر من البنوك التقلیدیة على فتح فروع  اإلسالمیة''إن التطور الذي شهدته الصناعة المصرفیة 
مصرف  Bank Barclaysفي أمريكا،  Citibankتقوم بتقدیم خدمات مصرفیة تقوم على أسس إسالمیة مثل 

  1.البنك المتحد السویسري'' UBSو Golden Sachsفي أروبا  ،ركیزبا

  اإلسالميةالبنوك  وأهدافخصائص : المطلب الثاني
 اإلسالميةخصائص البنوك  أوال:

، تمیزها عن غیرها من البنوك، ومن أهم هذه الخصائص بمجموعة من الخصائص اإلسالمیةتتفرد البنوك 
 نجد:

فإنه  لما كان سعر الفائدة الذي تتعامل به البنوك التقلیدیة هو عبارة عن ربا، بالفائدة:ستبعاد التعامل .ا1
أنها تتعامل بالفائدة سواء كانت ظاهرة  یعنيوهذا  عدم التعامل به ألنه محرم، اإلسالمیةكان لزاما على البنوك 

 2.أو مختفیة، ثابتة أو متحركة
المتاجرة في النقود، فهي ال تقترض  اإلسالمیةترفض البنوك  تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع:. 2

نما تقدم تمویال عینیا بحیث ال مجال الستخدامه في غیر الغرض الذي طلب من أجله أو تقرض نقودا،  ،3وا 
لتساهم بذلك في تحريك النشاط االقتصادي من خالل االستثمارات الحقیقیة معتمدة في ذلك على المشاركة ولیس 
على القرض، وتمكن هذه الخاصیة من جعل العالقة الموجودة بین البنك وعمالئه تقوم على أساس الشراكة 

 4.ولیس على أساس دائن ومدین
 اإلسالمیة، حیث تعمل البنوك 5الحرام هذه القاعدة في قاعدة الحالل و ل تتمث التمسك بالقاعدة الذهبية:. 3

 اإلسالمیة ع االلتزام بالموجهات ، ماإلسالمیةعلى تطهیر معامالتها المصرفیة من كل ما یخالف الشريعة 
 التي تتمثل في: األخرى 
 6.المخاطربح بقدر االستعداد لتحمل قاعدة الغنم بالغرم: أي الحق في الر  -أ 

 
سبتمبر  ،298العدد  ،لبنان ، مجلة إتحاد المصارف العربیةفي اإلسالمي في العالم الدوافع واآلفاق"، "اإلنتشار المصر ، عبد المنعم قوص1

 . 40ص، 2005
، االسكندرية، التجارية، البنوك اإلسالمیة و الجوانب التنظیمیة، تحلیل القوائم المالیة، إدارة المصارف: السیاسات المصرفیة، عبد الغفار حنفي 2

 .66ص، 2002، دار الجامعة الجدیدة للنشر

 .69صالمرجع نفسه،  3

 .55-54ص، 2004منشورات الحلبي الحقوقیة، ، ، تقدیم: ريمون یوسف فرحات، بیروتالمصارف االسالمیة، فادي محمد الرفاعي 4

 ،2005أكتوبر ، 299العدد ، مجلة اتحاد المصارف العربیة)لبنان(، ''خصوصیة العمل المصرفي اإلسالمي''، ج الدین عثمان مصطفىسرا 5
 .52ص

 .94ص، 2001دار وائل للطباعة و النشر  ،عمان، أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي، محمود حسن الصوان6
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، أي أن الذي یضمن أصل الشيء جاز له أن یحصل على ما تولد االلتزام بقاعدة الخراج بالضمان ''-ب
 1.منه من عائد''

، لذا كان البد على البشر أن 2''قاعدة االستخالف في المال، المال مال هللا و البشر مستخلفین فیه''-ج
 هللا عز و جل.هو ي هذا المال وفقا إلرادة مالكه و یتصرفوا ف
إذ ال  فهي تلعب دور البنوك التجارية، بنوك األعمال، االستثمار وبنوك التنمیة، بنوك متعددة الوظائف:.4

والطويلة  ینحصر نشاطها في العملیات المصرفیة القصیرة األجل كالبنوك التجارية وال على اآلجال المتوسطة
 3.كالبنوك غیر التجارية

دون األخذ بعین  االقتصادیةال یمكن تحقیق التنمیة  بالتنمية االجتماعية: االقتصاديةربط التنمية  .5
 .اإلسالمیةفالهدف األسمى لهذه البنوك هو ترقیة المردود االجتماعي لصالح األمة  االعتبار التنمیة االجتماعیة،

 للرقابة الشرعية: اإلسالميةخضوع المعامالت المصرفية .6
 اإلسالمیةألحكام الشريعة  اإلسالمیةتعرف على أنها ''التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالیة 

 4.من جهة الفتوى'' الصادرة والقرارات المعتمدة الفتاوى حسب 
 االلتزام بالسعي لتحقيق عناصر التكفل االجتماعي بين أفراد المجتمع:. 7

تشمل هذه الخاصیة على ''تمويل األنشطة االجتماعیة التي تهدف إلى تعمیق معنى ومضمون التعاون 
 5 :االجتماعیةاإلیجابي والمشاركة الفعالة بین المواطنین''، ومن أهم الخدمات 

خدمة جمع وتوزيع الزكاة سواء كانت زكاة مال البنك)مال المساهمین( أو زكاة المتعاملین معه لمن -أ 
 .ضوا له ذلكفو 

 .تقدیم القروض الحسنة، حیث یعرف القرض الحسن على أنه قرض بدون مقابل أو فائدة-ب
إلى  اإلسالمیةالمساهمة في المشروعات االجتماعیة، والتي تشمل على أعمال خیرية ال تسعى البنوك -ج

نما تهدف إلى تقدیم خدماورائها تحقیق ربح من ، دور األیتام... المسنین، المساجدت اجتماعیة مثل بناء دور ، وا 
 .إلخ

 
 

 .94ص، ، مرجع سابقالمصرفي اإلسالميأساسیات العمل  ،محمود حسن الصوان 1

 .52ص ،مرجع سابق ،خصوصیة العمل المصرفي اإلسالمي ،سراج الدین عثمان مصطفى 2

كلیة العلوم  ،أطروحة دكتوراه دولة غیر منشورة ،(''1980-2000دراسة نظرية تطبیقیة ) الدور التنموي للبنوك اإلسالمیة:، ''جمیل أحمد3
 .77ص ،2006-2005، جامعة الجزائر، التسییراالقتصادیة و علوم 

، 2006سبتمبر  ، 310، العددمجلة إتحاد المصارف العربیة )لبنان(، '' الرقابة الشرعیة في المصارف االسالمیة''، حمزة عبد الكريم حماد 4
 .34ص

 .99-65ص، مرجع سابق ،أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي ،محمود حسن الصوان5
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 اإلسالميةأهداف البنوك  ثانيا:
 التي األهداف من مجموعة تحقیق إلىى راألخالمالیة  المؤسسات من وكغیرها اإلسالمیةالبنوك تسعى 
إن هذه العوامل  .المنافسة بحدة تتمیز ومعولمةسوق مفتوحة  ظل فينشاطها اریة رواستم بقائها تضمن لها

 :خالل النقاط التالیةسیتم عرضها من ، ووتتعددتتنوع  اإلسالمیةجعلت أهداف المصارف 
 .أهداف متعلقة بالجانب المالي -
 .أهداف متعلقة برضا المتعاملین -
 .أهداف متعلقة بتنمیة البنك -
 .أهداف متعلقة بالجانب اإلبتكاري  -
من أن البنك اإلسالمي في المقام األول مؤسسة مصرفیة إسالمیة تقوم بأداء  انطالقا األهداف المالية:.1

دور الوساطة المالیة بمبدأ المشاركة، فإن لها العدید من األهداف المالیة التي تعكس مدى نجاحها في أداء هذا 
 وتتمثل هذه األهداف فیما یلي: اإلسالمیةالدور في ضوء أحكام الشريعة 

حیث یمثل الشق األول في  اإلسالمیةیعد هذا الهدف من أهم أهداف البنوك  جذب الودائع و تنميتها:-أ
عملیة الوساطة المالیة وترجع أهمیة هذا الهدف إلى أنه یعد تطبیقا للقاعدة الشرعیة بعدم تعطیل األموال 

و'' تعد الودائع المصدر الرئیسي لمصادر األموال  ،جتمع اإلسالمي وأفرادهح على المبما یعود باألربا استثمارهاو 
ستثمار بنوعیها، ودائع تحت الطلب، الحسابات الجارية أو ا في البنك اإلسالمي سواء كانت في صورة ودائع 

 1.''االستثماروهي مزيج من الحسابات الجارية وودائع  ادخارودائع 
األموال الشق الثاني من عملیة الوساطة المالیة، وهو الهدف األساسي  استثماریمثل  األموال: استثمار-ب
والمصدر الرئیسي لتحقیق األرباح  اإلسالمیةحیث ''تعد االستثمارات ركیزة العمل في البنوك  اإلسالمیةللبنوك 

في البنوك  استخدامهاسواء للمودعین أو المساهمین، وتوجد العدید من صیغ االستثمار الشرعیة التي یمكن 
لألموال المتاحة  استثمارهعند  اعتباره، على أن یأخذ البنك في 2أموال المساهمین والمودعین'' الستثمار اإلسالمیة

 .عیةاالجتماتحقیق التنمیة 
 له أبعاد متكاملة یمكن توضیحها من خالل الشكل التالي: اإلسالمیةللبنوك  االستثماري إن الدور 

 
 
 
 

 
 .85ص مرجع سابق، ،الدور التنموي للبنوك اإلسالمیة، أحمدجمیل  1

 .33ص، 1999 ،أیتراك للنشر و التوزيع ،مصر الجدیدة، الطبعة الثالثة، البنوك اإلسالمیة ،أحمد الخضیري  سنمح2
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 اإلسالمیةللبنوك  االستثماريةاألبعاد  (:01شكل رقم )ال
 
 
 
 
 
 

للنشر  الجدیدة،أیتراكالطبعة الثالثة، مصر ، اإلسالمیةالبنوك  ،حمد الخضیري ا محمد   :المصدر
 .33ص، 1999والتوزيع،

األرباح هي الحصیلة الناتجة من نشاط البنك اإلسالمي، وهي ناتج عملیة االستثمارات  تحقيق األرباح:-ج
والعملیات البنكیة التي تنعكس في صورة أرباح موزعة على المودعین وعلى المساهمین، یضاف إلى هذا أن 

والبنك اإلسالمي كمؤسسة مالیة إسالمیة  إلى زيادة القیمة السوقیة ألسهم المساهمین.زيادة أرباح البنك تؤدي 
في السوق المصرفي،  االستمراریعد هدف تحقیق األرباح من أهدافه الرئیسیة، وذلك حتى یستطیع المنافسة و 

 ولیكون دلیال على نجاح العمل المصرفي اإلسالمي.
أهداف متعددة یجب أن یحرص البنك  اإلسالمیةمع البنوك عاملین للمت األهداف الخاصة بالمتعاملين:.2 

 اإلسالمي على تحقیقها وهي على النحو التالي:
یعد نجاح البنك اإلسالمي في تقدیم الخدمات البنكیة بجودة عالیة للمتعاملین،  تقديم الخدمات المصرفية:-أ

یعد  اإلسالمیةوقدرته على جذب العدید منهم، وتقدیم الخدمات البنكیة المتمیزة لهم في إطار أحكام الشريعة 
 وهدفا رئیسیا إلدارتها. اإلسالمیةنجاحا للبنوك 

األموال المودعة لدیه من خالل أفضل  باستثمارك اإلسالمي یقوم البن توفير التمويل للمستثمرين:-ب
هذه األموال من  استثمارالمتاحة له عن طريق توفیر التمويل الالزم للمستثمرين، أو عن طريق  االستثمارقنوات 

 1والدولیة.اء في األسواق المحلیة هذه األموال مباشرة سو  باستثمارخالل شركات تابعة متخصصة، أو القیام 
من أهم عوامل نجاح البنوك مدى ثقة المودعین في البنك، ومن أهم عوامل  توفير األمان للمودعين:-ج

السحب من ودائع العمالء خصوصا الودائع تحت  احتماالتالثقة في البنوك توافر سیولة نقدیة دائمة لمواجهة 
سحب  باحتیاجاتالطلب دون الحاجة إلى تسییل أصول ثابتة، وتستخدم السیولة النقدیة في البنوك في الوفاء 

 
1Islamic Development Bank, thirty-five tears in the service of development, Jeddah,  Arabia Saudi, Jumad 

Awwal, May2009,  p05 . 

التعرفعلىفرص

 االستثمارالحقيقية

اتحليلفرصاإلستثمار

 ودراسةجداولها

اإلستثمارترويجفرص

 ومشروعيتها

تحسينالمناخ

 اإلستثماريالعام

تحسيناألداء

 اإلقتصاديللمشروعات

تحقيقالعدالةفيتوزيع

 الدخل

األبعاد

اإلستثمارية

للبنك

 اإلسالمي
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البنك من المصروفات التشغیلیة باإلضافة إلى توفیر التمويل الالزم  احتیاجاتالودائع الجارية من ناحیة و 
 للمستثمرين.

  :المتعلقة بتنمية البنكاف األهد.3
 العدید من األهداف الداخلیة التي تسعى إلى تحقیقها منها: اإلسالمیةللبنوك 

تعد الموارد البشرية العنصر الرئیسي لعملیة تحقیق األرباح في البنوك بصفة  تنمية الموارد البشرية:-أ
، وحتى یحقق البنك اإلسالمي ذلك البد من توافر استثمارهاعامة، حیث أن ''األموال ال تنتج عائدا بنفسها دون 

وال یتأتى ذلك إال من  هذه األموال، و البد أن تتوافر لدیه الخبرة المصرفیة استثمارالعنصر البشري القادر على 
عن طريق التدريب للوصول إلى أفضل  اإلسالمیةخالل العمل على تنمیة مهارات أداء العنصر البشري بالبنوك 

 1مستوى أداء في العمل.
وخصوصا البنوك حیث تمثل أساس  االستمرارتنشأ المؤسسات بصفة عامة بهدف  تحقيق معدل نمو:-ب
تحقیق معدل   اعتبارهافي السوق البنكیة البد أن تضع في  اإلسالمیةألي دولة، وحتى تستمر البنوك  االقتصاد

 نمو وذلك حتى یمكنها االستمرار والمنافسة في السوق المصرفیة.
تحقیق أهدافها السابقة باإلضافة إلى  اإلسالمیةتستطیع البنوك  وحتى :اجتماعياجغرافيا و  االنتشار-ج

بحیث تغطي أكبر قدر من المجتمع، وتوفر للمتعاملین الخدمات  للمتعاملین، االستثماريةتوفیر الخدمات البنكیة و 
 2.الجغرافي في المجتمعات االنتشارالبنكیة في أقرب األماكن لهم، وال یتم ذلك إال من خالل 

ب العمالء سواء أصحاب ذالمنافسة بین البنوك في السوق المصرفیة على جتشتد  أهداف إبتكارية:.4
الودائع االستثمارية الجارية أو المستثمرين، وهي في سبیل تحقیق ذلك تقدم لهم العدید من التسهیالت باإلضافة 

أن تحافظ  میةاإلسالإلى تحسین مستوى أداء الخدمات البنكیة واالستثمارية المقدمة لهم، وحتى تستطیع البنوك 
صیغ  ابتكار على وجودها بكفاءة وفعالیة في السوق البنكیة البد من مواكبة التطور البنكي وذلك عن طريق

 .وتطوير الخدمات المصرفیة ابتكارو  للتمويل
 
 
 
 

 
 ،جدة، الطبعة الثالثة، البنك اإلسالمي للتنمیة ، مجلة إتحاد المصارف العربیة ،''دور البنوك اإلسالمیة في مجال التنمیة''، أحمد محمد علي 1

 .19ص ،2001سنة 

 ،الطبعة األولى ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،اإلسالمي''''العدالة االجتماعیة والتنمیة في االقتصاد ، عبد الحمید براهیمي2
 .1991ص ،1997سنة
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 اإلسالمیةأهداف المصارف  :(02)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  من إعداد الطالبة :رالمصد

 اإلسالميةالمطلب الثالث: الخدمات المصرفية في البنوك 
تعد الخدمات المصرفیة في المصارف بصفة عامة الواجهة الرئیسیة للمتعاملین مع المصرف ووسیلة هامة 

الحالیین، في بوابة العبور للتعامل في أنشطة المصرف  المتعاملینلجذب المتعاملین الجدد والمحافظة على 
 المختلفة.

مخاطر( ویقدم المصرف ال  ةمنخفض) إرادات رادات الناشئة عنهاكما ترجع أهمیة الخدمات المصرفیة إلى اإل
وتستثني  اإلسالمیةكافة الخدمات المصرفیة التي تتوافق مع ضوابط المعامالت المالیة في الشريعة  اإلسالمي

 تلك التي تقوم على أساس الفائدة ویمكن حصر أهم هذه الخدمات في:
( االعتمادوهو تعهد صادر عن البنك )فاتح  االستیرادتسمى عملیات تمويل  عتمادات المصرفية:اإلأوال: 

بناء على طلب العمیل )المستورد( إلى جهة معلومة )المصدر( مقابل مستندات ووثائق مقابلة نصوص 
، و یجوز للمصرف أخذ أجرة أو عمولة مقابل تعهد نیابة عن العمیل المستورد بسداد ثمن البضائع االعتماد

یصالها إلى المستورد لیتأكد بأن  المستندات مطابقة لشروط للمصدر ومطالبة األخیر بمستندات الشحن وا 

 استقطاب الودائع 

 
 استثمار األموال 

 تحقيق األرباح 

 تقديم الخدمات المصرفية 

 
التمويل للمستثمرين توفير   

 توفير األمان للمودعين 

 تنمية الموارد البشرية 

 تحقيق معدل نمو 

 اإلنتشار جغرافيا و اجتماعيا 

 ابتكار خدمات مصرفية 

 
 ابتكار صيغ استثمارية 

األهداف المتعلقة  

 برضا المتعاملين 

األهداف المتعلقة  

 بتنمية المصرف 

المتعلقة  األهداف 

 بالجانب اإلبتكاري 

األهداف المتعلقة  

 بالجانب المالي 

أهداف 

المصارف  

 اإلسالمية
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مع مصرفه على أنها وكالة، یعتبر في أقرب النظريات واألفكار  االعتمادوأن تكیف العالقة بین فاتح  االعتماد
 1 المطروحة لحكم هذه العالقة.

''تعهد كتابي من البنك بناء على طلب عمیله  یعرف خطاب الضمان على أنه:: خطابات الضمان ثانيا:
فإنه یقدم خطاب  بالتزاماتهبدفع مبلغ معین لطرف ثالث، فبدال من قیام العمیل بدفع المبلغ نقدا كتأمین للوفاء 

حیث تعتبر هذه الخطابات بمثابة ضمان لجدیة العمیل لتأدیة ما علیه  2ضمان مصرفي بالمبلغ المطلوب''
سواء كانت داخلیة  3ة ما تستخدم أكثر في مجال المناقصات، المزایدات وعملیات المقاولةوعاد للطرف الثالث،

بإصدار هذه الخطابات على أساس الوكالة والكفالة، فإذا كان  اإلسالمیةأو خارجیة في دول أخرى، وتقوم البنوك 
الخطاب مغطى بالكامل فإنه یعتبر بمثابة وكالة یستحق علیها البنك أجر، أما إذا كان هذا الخطاب غیر مغطى  
بالكامل فإن الجزء اآلخر یدخل ضمن الكفالة ال یحق للبنك أخذ عمولة علیه ولكن بإمكانه استحقاق المصاريف 

الدارية التي تحملها أثناء إصدار خطاب الضمان، وفي حالة ما اذا كان الخطاب غیر مغطى كلیا فهو یدخل ا 
 4.المصاريف التي تحملها عند اصداره الخطاب عدا ضمن الكفالة التي ال یستحق علیها أخذ عمولة ما 

حقا نقدیا وتستحق الدفع بمجرد وهي صكوك ثابتة للتداول تمثل  األوراق التجارية:العمليات على ثالثا: 
ني، الشیك داإلطالع أو بعد أجل قصیر، ويجرى العرف على قبولها كأداة للوفاء، وهي أنواع الكمبیالة، السند األ

 5 ومقابل تحصیل األوراق فالبنوك تتقاضى عموالت مقابل هذه األتعاب. الشیكات وبیع وشراء العمالت األجنبیة.
هي أوامر من العمیل إلى المصرف الذي أودع في الحساب الجاري لیدفع  الشيكات: العمليات على رابعا:

إلى شخص ثالث أو لحامله المبلغ المدون في الشیك، والشیك على هذه الصورة تنفیذ لعقد الودعیة بین المصرف 
 والعمیل وهو تصرف ال غبار علیه وهو بريء من إثم الربا.

سافر إلى نقد یسهل تداوله في البالد التي یسافر بها، فیشتري مقدارا إصدار الشیكات للسفر قد یحتاج الم
معینا من النقد ویأخذ شیكا "نقود مصرفیة" له قوة النقد یبیعه في أي مكان بنفس المبلغ الذي علیه أو بقیمة من 

ض في المجلس عملة أخرى وذلك أیسر تداوال وأسلم من حمل النقود وهذا من قبیل الصرف المباح ألنه تم التقای
 صاحب أوراق النقد للشیك وهو نقد مصرفي. باستالم

ال یوجد ما یمنع المصرف اإلسالمي من القیام بعملیات بیع وشراء  بيع و شراء العمالت األجنبية:خامسا: 
العمالت األجنبیة لغرض توفیر قدر كاف منها لمواجهة حاجة العمالء وال جل الحصول على ربح حالل فیما 

 
 . 180ص، 1999، 2ط، األردن ، عمان، مؤسسة الوراق ،المعامالت المالیة في اإلسالم، محمود حمودة  1

 .114، ص2000، للنشر والتوزيع، مكتبة فالح، الكوت، البنوك االسالمیة، محمد الوطیان 2

جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة ، معهد الشريعة ،"البنوك اإلسالمیة" مذكرة ماجستیر غیر منشورة، عادل حسیني علي رضوان 3
 .180ص، 1996، قسنطینة

 .1985دیسمبر  28-22قرار مجمع الفقه اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة:  4

 .134، ص1994سنة، 2ط، الرياض ،دار الوطن ،البنوك اإلسالمیة عبد هللا الطیار،5
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فال یخالف  الشريعة الغراء. مادام المصرف یراعي في ذلك أحكام كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البیع،
 الصرف وال یدخل في دائرة الربا.أحكام 

في األوراق المالیة التي ال تتضمن سعر فائدة،  اإلسالمیةتتعامل البنوك  التعامل باألوراق المالية:سادسا: 
في األسهم العادیة كما تساهم في تحصیلها لقاء عمولة، إضافة إلى المساعدة في  باالستثمارفهي تقوم  وعلیه

، غیر أنها ال تتعامل في السندات 1الخالقیام باألعمال األخرى المرتبطة بهذه األسهم مثل إصدارها وتصريفها...
 .وذلك لتضمنها سعر فائدة والذي یعتبر ربا محرم

 ة على مبدا المشاركة المبحث الثاني : صيغ التمويل القائم

صیغا عدیدة للتمويل منها صیغ التمويل القائمة على المشاركة في عائد  اإلسالمیةتستخدم البنوك  
االستثمار كالمضاربة والمشاركة وغیرها حیث أن هذه الطريقة من التمويل تحقق العدالة وتجسد مبدأ ''الغنم 

 .اإلسالمیةبالغرم'' التي تتبعه البنوك 

  ضاربةالمبصيغة التمويل  :المطلب األول
 مفهوم التمويل بالمضاربة:أوال: 

وشريك یقدم عمال )لذا قلنا  شاركین في الربح، شريك یقدم ماالتعرف المضاربة على أنها :''عقد بین المت
 3.ويلعب البنك اإلسالمي في هذا النوع من الصیغ دورا مزدوجا 2هي شركة الربح فقط(''

وذلك عند أخذه المال من أصحابه مضاربة بصفته صاحب الخبرة والمعرفة  بصفته رب العمل، األول:
 جاالت مناسبة وأقل خطورة.راغبة في توظیف هذه األموال في موالدرایة، ولدیه إطارات مصرفیة قادرة و 

دور رب المال، وذلك عن طريق مضاربته مع أصحاب األعمال الذین لدیهم خبرة ومعرفة بمجال  الثاني:
 .اإلسالمیةتتوفر فیهم شروط األمانة والثقة ویمارسون أنشطة ال تتعارض مع أحكام الشريعة نشاطهم و 

''عقد على المشاركة في االتجار بین مالك رأس المال وعامل یقوم باالستثمار بما  4انهاكما تعرف على 
ما الخسارة إذا وقعت لدیه من الخبرة، ويوزع الربح بینهما في نهایة كل صفقة بحسب النسب المتفق علیها، أ 

 یتحملها رب المال وحده ويخسر المضارب جهده أو عمله''، إذا لم یثبت تقصیر من المضارب. 
فالمضاربة إذا هي صیغة من عقود االستثمار یتم بموجبها المزج و التألیف بین عنصري اإلنتاج رأس 

رها المضارب، على أن یتفقا على نسبة المال والعمل إلقامة مشروعات اقتصادیة یمولها صاحب رأس المال ويدی

 
 .119ص ،2006األردن:علم الكتب الحدیث للنشر والتوزيع، أربد، البنوك اإلسالمیة، فلیح حسن خلف1

 .26ص 2009، 2ط، دار المكتبي دمشق، النضام المصرفي اإلسالمي ،رفیق یونس المصري  2

 .135ص، مرجع سابق، البنوك االسالمیة، أحمد الخضیري محسن  3

 . 438ص، 2002، سوريا، دمشق ،دار الفكر، المعامالت المالیة المعاصرة ،وهبة الزحیلي4
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توزيع األرباح بینهما أما الخسارة فیتحملها الممول إذا ثبت عدم تقصیر المضارب وعدم إخالله بشروط عقد 
 1.المضاربة

 ثانيا: شروط المضاربة
بعضها المتأمل في الشروط التي وضعها الفقهاء لصحة المضاربة یرى أنها تنقسم إلى ثالث مجموعات، 

 2 یتعلق برأس المال، و اآلخر یتعلق بالربح، أما المجموعة الثالثة فتنصرف إلى العمل، على التفصیل التالي:
 شرط رأس المال:. 1
ذا كانت النقود في الماضي دراهم ودنانیر مضروبة من الذهب والفضة فهي - أن یكون رأس المال نقودا، وا 

نقدیة وغیرها أجاز بعض الفقهاء أن یكون رأس مال المضاربة من العروض مثل الیوم ما یقوم مقامها من أوراق 
والربح  البضاعة والدابة ونظائرها في الحاضر من معدات وتجهیزات مغلة كالسفینة تدفع إلى الصیاد لیعمل فیها،

 ل.بینهما وكالطائرة تقدم لشركة طیران تستغلها ویكون صافي اإلیراد قسمة بینهما وبین رب الما
 أن یكون رأس المال معلوم القدر والجنس والصفة عند التعاقد.-
 أن ال یكون دینا في ذمة المضارب.-
 أن یسلم للمضارب لتمكینه من تحريك المال واستثماره تحقیقا لمقتضى العقد.-
 شروط الربح:.2
 أن تكون نسبة كل من المضارب ورب المال فیه معلومة عند التعاقد.-
 نصیب كل منهما جزءا شائعا من الربح فال یكون ألحدهما مبلغ مقطوع من المال.أن یكون -
أن یكون نصیب كل منهما حصة في الربح ال حصة في رأس المال، إذ لو كانت كذلك ألصبحت فائدة  -
 ربویة.
كأن یشترط المستثمر الذي یحصل  أن ال یزاد على حصة أي من الشريكین في الربح بمنفعة إضافة، -

 ى التمويل من مصرف إسالمي لنفسه الحصول على خدمات مصرفیة مجانیة یقدمها المصرف لغیره بمقابل.عل 
ولم یشترط جمهور الفقهاء اختصاص العاقدین بكل الربح، بل یمكن تخصیص نسبة منه لشخص ثالث 

 على سبیل التبرع.
 الثة اآلتیة:یجب أن ال یخرج عامل المضاربة في عمله عن األنواع الث شروط العمل:.3
 نوع یملكه المضارب بمقتضى العقد، ويرجع فیه للعرف.-

 
 . 69ص، 2000، مصر، مركز اإلعالم العربي، نظام اقتصادي بدیل إلقتصاد السوق"نحو طريق ثالث"، اقتصاد المشاركة  ،جمال لعمارة  1

المعهد االسالمي للبحوث  ،البنك االسالمي للتنمیة ،البنوك االسالمیة ودورها في تنمیة اقتصادیات المغرب العربي ،لقمان محمد مرزوق  2
 . 278-277ص، 1990 ،مدینة المحمدیة بالمملكة المغربیة ،والتدريب
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فله حینئذ الحق  كأن یقول له صراحة اعمل بما ترى، ،مضارب إال إذا أطلق رب المال یدهنوع ال یملكه ال -
 في دفع المال لمضارب آخر،أو خلط مال المضاربة بمال غیره.

 صراخه في العقد، مثال ذلك االستدانة والهبة.نوع ال یملكه المضارب إال أن ینص علیه -
 المضاربة ثالثا: أنواع

 تقسم المضاربة إلى عدة أنواع هي:
 حسب عدد المشاركين: -
وتسمى أیضا بالمضاربة الخاصة، ویعني هذا النوع من المضاربة وجود شخص  المضاربة الثنائية:.1 

واحد یقدم المال وشخص واحد یقوم بالعمل، أي العقد یكون بین طرفین بغض النظر إن كانا طبیعیین أو 
تالئم  ، نظرا لكونها الاإلسالمیة، و تجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا النوع یصعب استخدامه في البنوك 1اعتباريین

 طبیعة عملها التي تستلزم خلط ومزج أموال المضاربة )خلط أموال البنك مع أموال المودعین(.
وتسمى أیضا المضاربة المشتركة، وفیها تتعدد األطراف المشاركة في المضاربة  المضاربة الجماعية:.2

، و من أهم صور هذا النوع ما نجده في 2سواء من ناحیة أصحاب العمل أو أصحاب رأس المال أو كلیهما معا
البنك اإلسالمي '' حیث یقوم األفراد الراغبون في االشتراك في المضاربة بإیداع أموالهم لدى  اإلسالمیةالبنوك 

الذي یقوم بالمضاربة بهذه األموال في المجاالت المختلفة و بتقدیمها إلى أصحاب األعمال لیضاربوا فیها 
 3أیضا''

 المشاركة صيغة التمويل ب :المطلب الثاني
 أوال: مفهوم المشاركة

ة سواء مخالطة الشريكین، كالمشاركة لفظ مشتق من الشركة، جاء في لسان العرب الشركة و الشر  لغة:-1
 .4یقال اشتركنا تشاركنا

شيء له  استقرارفي رأس المال و الربح أو  االشتراك"هي عقد بین شخصین أو أكثر على  اصطالحا:-2
ال یشترط المساواة في حصص األموال بین ، و 5قیمة مالیة بین مالكین فأكثر لكل واحد أن یتصرف المالك"

الشركاء، او المساواة في العمل أو في المسؤولیات ونسب األرباح أما الخسارة فهي فقط بنسب حصص رأس 
 .6المال

 
 .136ص ،سابق مرجع، البنوك اإلسالمیة، محسن أحمد الخضیري  1

 .137ص ،مرجع سابق ،أساسیات العمل المصرفي اإلسالمي ن،محمود حسن الصوا 2

 .137ص ،مرجع سابق ،البنوك اإلسالمیة ،محسن أحمد الخضیري 3
 .2248ص ،مادة شرك ،باب الشین ،الجزء السادس والعشرين ،المجلد الرابع، لسان العرب، ابن منظور4
، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان ،المشروعیة الدینیة و الدور االقتصادي و السیاسيدراسة في تقویم ، المصارف اإلسالمیة ،محمد شیخون  5

 . 120ص، 2002

 .129ص ، مرجع سابق ،اإلسالمیةالبنوك ، محمد الوطیان 6
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و علیه فإن المشاركة في البنك االسالمي یمكن تعريفها على أنها الصیغة التي من خاللها "یمول البنك 
لعمیل مالكین لرأس مال امبلغ من المال، والعمیل بمبلغ آخر، ویصبح البنك و وضوع المشاركة بالمشروع م
رأس المال ، أما الخسارة فإنها تكون بقدر حصة كل طرف في االتفاقتوزيع األرباح بینهما حسب الشركة، و 
 1التناسب".بالنسبة و 

 شروط التمويل بالمشاركة ثانيا:
شروط التوزيع. وشروط شروط العاقدین، شروط رأس المال و هي: ق المشاركة بأربعة شروط رئیسیة و تتعل 
 ، وفیما یلي تفصیل ذلك:التنفیذیة
 :شروط العاقدين.1
 التوكل، معنى هذا أن یكون الشريكان رشیدین.كل شريك أن یكون أهال للتوكیل و  یشترط في-
 2الكتابي بحیث ال ینفرد بالتصرفلكن مع اشتراط الرقابة على في العاقدین أن یكونا مسلمین، و  ال یشترط-
 شروط رأس المال:.2
أداة التقییم عامة رأس المال من النقود المتداولة والمتعامل بها والمعمولة من طرف الجمیع و أن یكون -

 یمكن تقسیمها عند التعاقد، أي تكون نقدا ال عرضا عند أغلب الفقهاء.
 عامل.أن یكون رأس المال من النقود مقدما من طرفي الت-
 یمكن التصرف فیه.كون رأس المال معلوما وموجودا و أن ی-

یكون الربح بین الشركة على ما اشترط بنسبة شائعة معلومة، فإذا لم یشترطوا یكون الربح حسب نسبة رأس 
 لك في حالة الخسارة.ذكل منهم إلى رأس المال المشتركة و المال كك
 3 الشركاء.أن یكون رأس دینا في ذمة أحد -
 شروط التوزيع: .3
یحدد عقد المشاركة قواعد توزيع األرباح بوضوح تام، سواء كانت النتائج ربحا أو خسارة، كما یجب أن  -

یشمل عقد الشركة على اتفاق توزيع النتائج بین أطراف العقد حتى ال یكون هناك التباس أو غموض عند 
 التوزيع.
 بالجزء أو بالنسبة.تحدید نصیب كل شريك من ربح  -

 
 .7ص  ، مرجع سابق ، المصرفیة اإلسالمیة عبد الستار أبو غدة 1

 ،جامعة االسكندرية، دار الجامعة للطبع و النشر و التوزيع، المؤسسات المالیة، السید عبد الفتاح عبد السالم، محمد صالح الحناوي  2
 .402ص

 .402ص ، مرجع سابق، السید عبد الفتاح عبد السالم، محمد صالح الحناوي  3
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یتحدد جزء من الربح مقابل العمل أو اإلدارة یكون من حق من یقوم بالعمل من الشركاء، و الباقي یوزع  -
 كعائد رأس مال بنسبة المشاركة في رأس المال أو بنسب أخرى المتفق علیها.

ئم بالعمل فإن الخسارة في حالة وقوع خسارة لیس لسبب التقصیر أو مخالفة لشرط من جانب الشريك القا -
یتحملها الشركاء، كل حسب نسبة حصته في رأس المال وال یجوز االتفاق على توزيعها بنسب أخرى كما هو 

 الحال في حالة األرباح.
، إال إذا ثبت تقصیر من جانبه ارة،الفعلیة في حالة الخس باإلدارةال یجوز الرجوع على الشريك القائم -

 بتعویض مقدار الضرر الذي وقع بمقدار التقصیر.وتكون المطالبة 
 1وتتمثل فیما یلي: الشروط التنفيذية:.4
في ماله وأمنه علیه  أذن له بالتصرفو كل اآلخر فكل شريك و  ،اركة مبني على الوكالة واألمانةعقد المش -

لعملیة المشاركة بالوكالة له حق التصرف بالمال، والبنك عادة ما یفوض شريكه في حق التصرف المخصص 
عنه، وذلك مقابل نسبة مشاعة من الربح یأخذها الشريك مقابل إدارته وتنفیذ للعملیة، فضل عن نصیبه في 

 الباقي من الربح بنسبة مشاركته في رأس المال عملیة المضاربة.
سه ونیابة عن ؤجل كله أو بعضه أصالة عن نفالمكما یجوز للشريك البیع والشراء بالثمن الحاضر و  -

یقرهم عرفهم طالما في ذلك مصلحة لكال یعتاده العاملون في ذلك المجال و له أن یقوم بكل عمل الشريك، و 
 الطرفین.

األخرى فیجب توفر ركني اإلیجاب إضافة إلى هذه الشروط، و بما أن عقد الشركة هو عقد كسائر العقود 
 القبول.و 

 تتمثل في: :اإلسالميةالمشاركة في البنوك التمويل ب أشكال ثالثا:
، حیث تستمر إلى غایة تصفیة تم فیه تحدید أجل معین النتهائهاهي النوع الذي یو  المشاركة الدائمة:

، 2المشروع موضوع المشاركة، إذ تترك حرية بیع أحد المتشاركین حصته إذا ما أراد الخروج من هذه الشركة 
 .3ومثال ذلك هو دخول البنك كمساهم في إنشاء شركات بهدف البقاء فیها ألسباب معینة

ص أو مجموعة من األشخاص سواء كانوا هي عبارة عن مشاركة البنك اإلسالمي لشخالمشاركة المؤقتة:
في مشروع معین بغیة الحصول على الربح، حیث یتم فیها تحدید أجل أو طريقة إلنهاء  اعتباريینطبیعیین أو 

 ، ویمكن تقسیم هذا النوع من المشاركة إلى:4هذا المشروع في المستقبل

 
 .80ص ،2002سنة ، الجامعة الجدیدة للنشر، إدارة المصارف، عبد الغفار الحنفي 1

 .7ص ،مرجع سابق، عبد الستار أبو غدة2
 . 169ص، مرجع سابق، حسین سمحان ،محمود حسین الوادي 3

 .المرجع نفسه 4
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من خالل هذا النوع إلى القیام بتمويل عملیة أو  اإلسالمیةتعمد البنوك  المشاركة في تمويل صفقة معينة:
إذا كانت نتیجة –حیث تنتهي هذه المشاركة بمجرد انتهاء الصفقة الممولة، و یتم تقسیم األرباح  صفقة معینة،
 1ة على حسب النسب المتفق علیها.بین األطراف المشارك -الصفقة كذلك

یسرع في تصفیة الصفقات مما یؤدي  باعتباره اإلسالمیةیناسب هذا النوع من المشاركة كثیرا عمل البنوك 
 عمالئه.ال عن توزيع المخاطر بین البنك و من ثم زيادة العائد، هذا فضيادة معدل دوران رأس مال البنك و إلى ز 

أنواع المشاركة یعطي فیه البنك لشريكه ''هي نوع من المشاركة المنتهية بالتمليك) المشاركة المتناقصة(:
 2تقتضیه الشروط المتفق علیها''. الحق في الحلول محله في الملكیة دفعة واحدة أو على دفعات حسب ما

تعتبر هذه الصیغة هي المفضلة لدى الكثیر من طالبي التمويل الذین ال یرغبون في استمرار مشاركة  
حیث یطلق اسم المشاركة المتناقصة على هذه الصیغة من وجهة نظر البنك باعتبار أن ملكیته فیها  البنك لهم،

تتناقص كلما استرد جزء من تمويله، في حین یطلق اسم المشاركة المنتهیة بالتملیك من وجهة نظر طالبي 
 .3ل بكاملهمن تسدید مبلغ التموي االنتهاءالتمويل ألنهم سیمتلكون المشروع بعد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .131ص ،مرجع سابق، البنوك اإلسالمیة، محسن أحمد الخضیري  1

 .410، ص2007، األردن:دار النفائس للنشر و التوزيع ،نظرية األرباح في البنوك اإلسالمیة:دراسة مقارنة ،عیسى ضیف هللا منصور2
 .130ص ،مرجع سابق ،اإلسالمیةالمصارف ، فادي محمد الرفاعي 3
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 اإلسالمیةأشكال المشاركة في البنوك  :(03الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصارف ،حسین محمود سمحان ،اد على المرجع محمود حسین الواديإعداد الطالبة باالعتم :المصدر
 170-169ص ،2007الطبعة األولىدار المسیرة للنشر و التوزيع، ،اإلسالمیة، أسس نظرية و تطبیقات العملیة

 
 المزارعةصيغة الث: التمويل بالمطلب الث

طبیعة كل نشاط، االقتصادي معاملة فقهیة تتالئم و لقد تعامل الفقه اإلسالمي مع مختلف قطاعات النشاط 
عناصرها، و من ینظم العملیة التمويلیة و ا خاصا حیث أوجد لكل قطاع من القطاعات االقتصادیة تمویال أو عقد

 التمويل بالمساقاة.تمويلیة نجد التمويل بالمزارعة و هذه الصیغ ال 
 عريف التمويل بالمزارعةتأوال:

هي عقد مشاركة بین مالك األرض والعامل فیها على استثمار األرض بالزراعة بحیث یكون الناتج مشتركا، 
ولكن حسب حصص معلومة لكل منهم وألجل محدد، وقد تكون األرض والبذار من المالك والعمل من العامل 

أشكالالمشاركةفيالبنوك

 اإلسالمية

 المشاركةالمؤقتة)المنتهية( المشاركةالدائمة)المستمرة(

 المشاركةفيتمويلصفقةمعينة المشاركةالمنتهيةبالتمليك)المتناقصة(

حلولالشريكمحملالبنكبعقدمستقلعن

لتمويل،بحيثيكونلكلشريكحرتهعقد

 فيالبيعلشريكهأولغيره

تخصيصجزءمنالدخلالمتولدلسداد

 تمويلالبنك،إضافةإلىنصيبهمنالعائد

تقديمالعمليةإلىحصصأوأسهموللشريك

حقاقتناءعددمناألسهمالمملوكةحتى

 يمتلككلاألسهم.

حلولالشريكمحل

البنكوملكيتهالتامة

 للشركة
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عة هو نوع من إلسالمي للمزار وتمويل المصرف ا  1المزارع، وقد تكون األرض فقط والبذار والعمل من المزارع.
 2:المشاركة بین طرفین
 .مقدم التمويل المطلوب للمزارعة باعتباره: یمثله المصرف اإلسالمي الطرف األول

 .ل )الزارع( الذي یحتاج إلى تمويلالطرف الثاني: یمثله صاحب األرض أو العام
 المزارعة:التمويل بشروط ثانيا: 

 باإلضافة إلى أهلیة المتعاقدین ما یلي:یشترط في المزارعة 
 تحدید األرض محل الزراعة وتسلیمها لمن علیه واجب العمل.-
 .أن یكون البدر من صاحب األرض حتى یكون رأس المال كله من أحدهما قیاسا على المضاربة-
على الشيء المزروع ما لم یفوض الزراع تعویضا شامال، وهذا قیاس على المضاربة المقیدة أو  االتفاق-
 المطلقة.
على كیفیة توزيع العائد وأن یكون نصیب كل منها جزء شائعا من الغلة كالنصف أو الثلث أو  االتفاق-
 الربع.
 على أجل انتهاء العقد أي مدة المزارعة. االتفاق-

 : اإلسالميةالمزارعة في البنوك بالتمويل صور ثالثا: 
 3:صور المزارعة هي كما یلي

 أن تكون األرض و المدخالت من قبل أحد الطرفین على أن یقوم آخر بكل العمل. -
 أن تكون األرض وحدها من قبل أحد الطرفین على أن یقوم آخر بكل العمل. -
 آخر.العمل من طرف و المدخالت من طرف أن تكون األرض و  -
 ث.ل أن تكون األرض من طرف والمدخالت من طرف ثان والعمل من ثا -
 المدخالت و العمل.االشتراك في األرض و  -

 :اإلسالميةالمزارعة في البنوك التمويل تطبيقات رابعا: 
ويتم تطبیق هذه الصیغة عن طريق تعهد البنك بتمويل المدخالت بتوفیر الماكینات والمعدات الزراعیة  

 ، ویقدم صغار المزارعین األرض ) حیث یجري تقدیرالمخصباتلتحضیر األرض واإلمداد بالبذور المحسنة و 

 
 ، الطبعة األولى ، عمان ،دار المسیرة للنشر والتوزيع ،أحكامها ومبادئها وتطبیقاتها المصرفیة ،البنوك اإلسالمیة ،محمد محمود العجلوني  1

 . 274ص ،2008
 ،2009 ،جامعة حلب ،كلیة االقتصاد ،مذكرة ماجستیر في العلوم المالیة والمصرفیة، اإلسالميصیغ التمويل  ،هشام صباح الفخري سیف  2

 .20ص

 ، بحث مقدم إلى ندوة صیغ تمويل التنمیة في اإلسالم ،الزراعي في النظام المصرفي السوداني االستثمارصیغ  ، أحمد علي عبد هللا 3
 .110ص ،1998، السودان، الخرطوم
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العمالة الزراعیة لعملیات إزالة الحشائش )وتقیم هذه التقالید السائدة في المنطقة( و  قیمتها قبل إبرام العقد حسب
م كل شريك قبل التوقیع على عقد المزارعة الذي أیضا حسب وحدة المساحة باألجر السائد(، وبالتالي یحدد إسها

یحدد أیضا استحقاقات الطرفین في األرباح وبعد الحصاد وعملیات التسويق تخصم التكالیف التي تكبدها كل من 
من صافي األرباح لنفقات اإلدارة،  %30إلى  %10يتحصل المزارع عادة من لطرفین، ثم یوزع الباقي أرباحا و ا 
 .1المزارع حسب نسبة إسهامهم في التكلفة الحقیقیة للمنتجاتو يجري تقسیم الباقي بین البنك و 

 المساقاة صيغة التمويل ب المطلب الرابع:
نحو ذلك بشروط محدودة، وهي نوع من عقد على خدمة شجرة والنخل و  أوال: مفهوم التمويل بالمساقاة:

تعهدها بالسقي والرعایة، على مل على رعایة األشجار المثمرة و الشركات التي تقوم على أساس بذل جهد من الع
 .2علیهاأساس أن یوزع الناتج من الثمار بینهما بحصة نسبیة متفق 

 :3ة فيوتتمثل الشروط الواجب توفرها في المساقا المساقاة:التمويل بثانيا: شروط 
 طرف في العقد وفق نسب معلومة من الناتجتحدید نصیب كل -
 تحدید مدة العقد فإن لم یكن ذلك فإلى وقت جني الثمر.-
 مثمرا.یكون الشجر موضوع العقد معلوما و أن -

 :المساقاةالتمويل بثالثا: تطبيقات 
العاطلة في حركة إن شركة المساقاة كشركة المزارعة تلتقي فیها القوي المالیة المعطلة مع القوى البشرية 

 والمساقاة باعتبارها أسلوب قدیم لتمويل الزراعة، تفاعلیة من أجل تنمیة الثروة الزراعیة في مجال التشجیر،
أن یقوم بتطوير هذه األداة لتنمیة القطاع الفالحي في  اإلسالمیةفإنه بإمكان البنوك  والمواد استحداث هذا العقد،

 .اإلسالمیةالبلدان 
 4ویمكن للبنك اإلسالمي أن یطبق المساقاة على أكثر من صورة.

أن یقوم البنك بسقي األراضي التي یعجز عنها أصحابها بحیث یدفعها إلى من یرغب في العمل بأجرة -
التمويل الالزم لجلب المیاه وتوفیر أدوات السقي...الخ، ویقسم الناتج بین معینة، ویكون دور البنك هو توفیر 

 البنك وصاحب األرض.

 
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ، تقنیات التمويل بال فوائد لدى البنوك اإلسالمیة نموذج بنك البركة الجزائري ، فارس مسدور 1

 .107ص ، 2001/2002، الجزائر، االقتصادیةالماجستیر في العلوم 

 . 10ص ،1985 ،2، العدداالقتصاد، مجلة المال و للتنمیة التجربة السودانیة'' إسالمي''مدخل ، الترابي إبراهیمأحمد  2

 .120ص ،2006، 1، طدمشق ،دار رسالن، أسالیب االستثمار اإلسالمي و أثرها على األسواق المالیة، قیصر عبد الكريم الهیتي 3

 .98ص ،2002 ،الجزائر ،غردایة ،التراث جمعیة ،اإلسالمیة للبنوك األجل قصیر التمويل صیغ تطوير ،ناصر سلیمان 4
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یمكن تطبیق صیغة ثالثیة كالتي رأیناها في المزارعة، وهي بنفس الصورة السابقة تقريبا، إال أن العامل -
 یكون شريكا ال أجیر لدى البنك، فیقسم الناتج بین الثالثة.

ذلك ألن سالمي، مقارنة بالصورة األولى و لثانیة هي األنسب للتطبیق العملي للبنك اإلتعتبر الصورة ا 
عتبارها صیغة هذا ما ینافي صیغة المساقاة باثابتة سواء صلح الناتج أم هلك و  العامل هنا سیتقاضى أجرة

 الخسائر.و مشاركة في األرباح 

 مبدأ الدين: صيغ التمويل اإلسالمي القائمة على الثالث المبحث

سنتطرق في هذا المبحث إلى هذه الصیغ التي باألساس هي صیغ قائمة على البیوع باإلضافة إلى التمويل 
 باإلیجار.

 المرابحة صيغة التمويل ب :المطلب االول 
 ، وفیمااإلسالمیةتعتبر صیغة المرابحة من بین األسالیب التمويلیة األكثر استخداما من طرف المصارف 

 . أهم أنواعهاو ذكر شروطها یلي نتناولها من خالل تعريفها و 
 مفهوم التمويل بالمرابحة  أوال:

 .1معلوم للعاقدین"  زيادة ربح،السلعة بالثمن الذي اشتراه به و  تعرف المرابحة على أنها "بیع
المصرف، یبیع من خالله المصرف سلعة محددة من طرف العمیل عرف أیضا بأنها عقد بین العمیل و كما ت

 .الربح معلومینلى أن تكون كل من تكلفة الشراء و ع
من التعريفین السابقین یتضح أن المرابحة تعتبر شكل من أشكال التمويل التي تعتمدها المصارف 

ربح معلومین لكال من البائع)المصرف( بتكلفة شراء و ، حیث یمول المشتري )العمیل( بسلعة معینة اإلسالمیة
 المتعاقدین.

تلك البیوع التي تتضمن ذكر رأسمال وهي  هي نوع من أنواع البیوع، حیث تصنف ضمن بیوع األمانة،ف
 2.السلعة المباعة ) أي تكلفة السلعة التي تحملها البائع(

 المرابحةالتمويل ثانيا: شروط 
وأن یكون الثمن أوال معلوما  لكي تصح المرابحة یشترط فیها عدة شروط: أن یكون العقد أوال صحیحا،

ال من ذوات األمثال، وأن ال یكون الثمن في العقد أوال مقابل للمشتري الثاني، وأن یكون الرابح معلوما، ورأس الم
 1 بجنسه من أموال الربا.

 
 .90ص ،2008، 2 ط ،الطیب، دمشق الكلم دار منها، اإلسالمیة الشريعة وموقف المصرفیة الخدمات زعتري،  الدین عالء 1
 .127ص، مرجع سابق، ، المصارف اإلسالمیةمحمود حسین الوادي وحسین سمحان 2
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 أن تكون تكلفة الشراء)ثمن الشراء+مصاريف الشراء( معلومة عند المشتري الثاني.-
وذلك سواء كان في شكل   أن یكون الربح معلوما للمشتري الثاني ألنه جزءا من الثمن الذي اتفق علیه،-

 مبلغ معین یضاف إلیه تكلفة الشراء، أو في شكل نسبة مئویة من تكلفة الشراء.
رط أن یكون رأس المال من ذوات األمثال: أي أن یكون له مثیل كالمكیالت والموازين والعددیات، وهو ش-

ن كان من ما الجواز المرابحة على اإلطالق، و  تة ال المعدودات المتفاو  مثل له من العروض كالزراعیات و ا 
یجوز بیعه مرابحة مما لیس ذلك العرض في مثله، ألن المرابحة بیع بمثل الثمن األول، فإن لم یكن األول مثل 

 2جنسه.
 : فإن كان فاسدا فسد بیع المرابحة.أن یكون العقد األول صحیحا-
عند البائع حائزا دة عقد المرابحة یقوم على البیع الحاضر لذلك یجب أن تكون البضاعة محل العقد موجو -

 ، بحیث یستطیع تسلیمها للمشتري.و مالكا لها
 ءصيغة المرابحة بالتعامل بالشرا استخدام ثالثا: أهمية

حیث تقدر نسبة التعامل بها حوالي  اإلسالمیةتعد المرابحة أكثر أنواع صیغ التمويل استخداما في البنوك  
، و هذا راجع إلى مجموعة من المزایا التي تتمتع بها المرابحة 3من إجمالي صیغ التمويل في هذه البنوك 90%

 4ومنها:
مما یمكن هذه األخیرة من الحصول  في المدى القصیر، اإلسالمیةتحقق المرابحة ربحا معقوال للبنوك -

یعطیها میزة تنافسیة تستطیع بواسطتها أن تواجه ، وهذا ما وائد على الودائع الموجودة لدیهاعلى مصدر لتوزيع ع
أصحاب الفوائض على اإلیداع وذلك فیما یخص جذب الموارد إلیها، حیث تشجع المودعین و  البنوك التقلیدیة،

 .ة التي تتحقق من وراء هذه الصیغةلدیها بإغرائهم بالعوائد المجزي
 اإلسالمیةمع باقي صیغ التمويل في البنوك  تتمیز المرابحة بانخفاض درجة المخاطرة فیها بالمقارنة-

نما یحدد بنسبة من ثمن البضاعة )كالمضاربة مثال( ذلك أن ربح ، حیث أن البنك لیس مرتبطا بنتیجة النشاط، وا 
ذا ما صاحب عملیة التمويل قلت مدة احتفاظ البنك بالسلعة و  المخاطرة تقل كلما بالمرابحة األخذ بإلزامیة الوعد ا 

حیث تقتصر على احتمال تأخر العمیل عن السداد  ن درجة المخاطرة هنا هي األخرى تنحصر أكثر،بالشراء فإ
 أو مماطلته في ذلك.

 
 . 64-63ص، 1987سنة ، مطبوعات بنك فیصل اإلسالمي ،اإلسالمیةتطبیقها في المصارف  أحكامهاو  أصولها، المرابحة أحمد عبد هللا 1

 .11ص، 1997، جامعة الكويت ، "العقود الشرعیة المالیة في المعامالت المالیة المعاصرة"محمود محمد حسن،  2

 .128ص ،مرجع سابق، المصارف اإلسالمیةمحمود حسین الوادي و حسین سمحان،  3

 .142ص ،مرجع سابق ، اإلسالمیة المصارف ،الرفاعي محمد فادي 4
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هذا یف جزء فقط من من موارده فیها، و تتیح كذلك المرابحة قدرا من السیولة ذلك أن المصرف یقوم بتوظ-
 الراغبین في سحب جزء من ودائعهم.یعني أن للبنك القدرة على الوفاء بالتزاماته تجاه 

تتصف المرابحة بالبساطة باعتبار أن الربح یحسب كنسبة من ثمن السلعة أو الخدمة، و هذا یعني أنه  -
 .مرابحة تصبح العالقة بین البنك والعمیل عالقة دائن بمدینبمجرد توقیع عقد ال 

التي تقوم بتمويلها، فهي ال تقتصر على  الخدماتة مجاال واسعا بسبب تنوع السلع و تشمل صیغة المرابح -
نما تتعداه إلى تمويل المجاالت غیر اإلنتاجیة )تمويل السلع والخدمات الموجهة إلى جاالت اإلنتاجیة و تمويل الم ا 

 االستهالك(.
االدارية را النخفاض العوائق االقتصادیة و ، یسر تطبیقها نظیز أیضا المرابحة بسهولة إتباعهاتتم -
 ة إذ ما قارناها بالصیغ األخرى.والقانونی

 :السلم ةصيغالتمويل ب :المطلب الثاني
 السلم صيغة التمويل بتعريف أوال: 

للشريك  فالبنك یقوم بشراء بضاعة مع دفع العاجل لثمنها هو عقد البیع عاجال مع تسلیم البضاعة آجال،
الذي من خالله یلتزم وكیل، و الطرفین على البیع بالت، وعند تسلیم البضاعة یتعاقد في شكل تقدیم على الحساب

ما يل مضافا إلیه هامش ربح البنك، و الشريك ببیع البضاعة لحساب البنك على أساس أدنى متضمن مبلغ التمو 
 فوق السعر هو ربح للشريك الذي یمثل الموكل مقابل عالوات.

 السلم: التمويل شروطثانيا: 
 1توفرها في عقد السلم بناءا على ما جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي في ما یلي:تتمثل الشروط الواجب 

يثبت دینا في الذمة، سواء یمكن ضبط صفاته و و فیها عقد تشمل كل ما یجوز بیعه  السلع التي یجري  -
 كانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.

لو كان میعاد قوع و خ معین، أو الربط بأمر مؤكد الو ، إما بتاريجب أن یحدد لعقد السلم أجل معلومی -
 وقوعه یختلف یسیرا ال یؤدي للتنازل كموسم الحصاد.

لو بشرط، على و یجوز تأخیره لیومین أو ثالثة و األصل تعجیل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد  -
 أن ال تكون مدة التأخیر مساویة أو زائدة عن األجل المحدد للسلم.

 عا من أخذ المسلم )المشتري( رهنا أو كفیال من المسلم إلیه )البائع(.ال مانع شر  -
ان االستبدال بعد حلول األجل سواء ك -غیر النقد-یجوز للمسلم مبادلة المسلم فیه )المبیع( بشيء آخر -

 ذلك بشرط أن یكون البدل صالحا ألن یجعل مسلما فیه برأس مال السلم.بجنسه أم بغیر جنسه، و 

 
 .612ص ، 2002 ،7ط ،مصر ،القرآن دار مكتبة، اإلسالمي واالقتصاد المعاصرة الفقهیة القضایا موسوعة ،السالوس علي أحمد1
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نتظار إلى أن المسلم إلیه عن تسلیم المسلم فیه عند حلول األجل، فإن المسلم یخیر بین االإذا عجز  -
ذا كان عجزه عنیوجد المسلم فیه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، و   إعسار فنظرة إلى میسرة. ا 

لزيادة ال یجوز اشتراط ا لمسلم فیه، ألنه عبارة عن دین، و ال یجوز الشرط الجزائي عن التأخیر في تسلیم ا  -
 في الدیون عند التأخیر.

 .ال یجوز جعل الدین رأس مال للسلم ألنه مع بیع الدین بالدین -
 1یتم التمییز بین ثالثة أنواع لعقود السلم ندرجها فیما یلي:: بالسلم التمويل أنواعثالثا:

استالم المسلم فیه ه بتقدیم رأس مال السلم عاجال، و یقوم المصرف اإلسالمي بموجب بيع السلم البسيط:-أ
الصناعیین ه الصیغة من التمويل مع التجار والمزارعین و آجال في موعد یتفق علیه الطرفان، یتم التعامل بهذ

 والمقاولین والحرفیین.
یقوم فیه المصرف اإلسالمي بشراء كمیة من سلعة موصوفة بتسلیم مستقبلي، ثم  بيع السلم الموازي:-ب

ثلة من السلعة نفسها موصوفة أیضا وبنفس موعد التسلیم، فیتمكن من تحقیق ربح یقوم بعد ذلك ببیع كمیة مما
 2یتمثل في الفرق بین السعرين وقت الشتاء ووقت البیع.

 االستصناعصيغة التمويل ب :المطلب الثالث
 تعريف التمويل باالستصناع  أوال:

تقدم العمیل للمصرف بغرض تصنیع أو بناء سلعة غیر جاهزة حالیا یهو عقد من العقود التي یتم بموجبها 
توفیر تلك السلعة بعد تصنیعها وفق المواصفات المحددة قوم المصرف بتلبیة رغبة العمیل و یمعینة، و  بمواصفات
معین مقابل ثمن یتفق الطرفان على طريقة سلیمها في تاريخ تيتم و  3هو من عقود البیوعالعمیل، و  من قبل

 4تسدیده. وهو عقد یجمع بین خاصتین هما:
 من حیث جواز أن یكون على مبیع غیر موجود وقت العقد. ،خاصیة بیع السلم -
خاصیة البیع المطلق العادي، من حیث جواز كون الثمن فیه ائتمانیا ال یجب تعجیله كما في السلم،  -

 لى جانب بیع المواد فصار یشبه اإلجارة التي یجوز فیها تأجیل األجرة.وذلك ألن فیه عمال إ
 اإلستصناع:التمويل بشروط  ثانيا:

 
 . 349-348ص ،مرجع سابق، البنوك االسالمیة، فلیح حسن خلف1
 . 179ص، 2002، 1ط، دمشق، دار الفكر ،االقتصاد اإلسالمي علم أم وهم؟ ،منذر قحف ،غسان محمود ابراهیم2
 . 2008جوان 22 ،5368العدد، صحیفة االقتصادیة اإللكترونیة)السعودیة(، (...بیع االستنصاع2صیغ التمويل اإلسالمیة ) ، محمد البلتاجي 3

 .288ص، 2006 ،1ط، دمشق، دار غار حراء، المصارف و ماذا یجب أن یعرف عنها، عالء الدین زعتري 4
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ال و لكن لیس األجل الملزم،ألن التأجیل المتعارف علیه االستنصاع أن یكون مؤج من مقتضیات عقد-1
موضوع اإلمهال و تأجیل المطالبة و لیس اإللزام كاألجل المشروط في عقد السلم الذي  تصناعفي عقد االس

 یكون األجل شرطا فیه.
ادن، ما إذا حصل المعواألخشاب و كالمالبس واألواني االستصناع أن یكون ما جرى العرف التعامل به -2

 عقد السلم.يجب توفر فیه شروط بما لم یتعارف ويتعامل الناس به فیكون سلما و 
 القدر.أن یكون العقد معلوم الجنس والنوع والصفة و -3

أنه مطلوب لغرض إنجاز الصناعة، االستصناع األجل فیه غیر الزم و  مما تقدم یتضح أن األصل في عقد
ى األكثر، فإن هذا القول فمثال: إذا قال طالب الصنعة للصانع أريد أن تفرغ من هذا التصنع إذا أو بعد شهر عل 

فترة ألن ذكر المدة هو للتعجیل ولیس للزوم هذا الوقت ال یمنع انتهاء العمل المطلوب منه قبل هذه ال وع و مشر 
وبما أن محل العقد لم یتعین إال إذا رضیه المستصنع له بعد وصفه،  بهذا فاألجل مقبول وال یصیر العقد سلما.و 

 لغیر المستصنع له كما ال یحق له فسخ العقد. فله إذن أخذه جبرا عن الصانع إذا رضیه وال یحق للصانع بیعه
 التمويل باالستصناع: أنواع ثالثا:

 نمیز في عقود االستصناع بین الصور التالیة:
یقوم هذا النوع من التمويل على عقدین، یقوم العقد األول بین المصرف اإلسالمي  االستصناع الموازي:-أ

، ثم یقوم المصرف معینة، على أن یكون الثمن مؤجال بمواصفات بإعتباره صانعا وطرف آخر یحتاج إلى سلعة
یكون ول و لسلعة الموصوفة في العقد األبإبرام عقد ثاني منفصل عن األول، یأخذ من خالله صفة المستصنع ل 

أن یحقق ربحا من ه، و الثمن فیه معجال، على أن یلتزم بتسلیم السلعة للطرف األول في الوقت المتفق علی
 1العملیة.
یستخدم هذا النوع من التمويل في العملیات التي تتطلب موارد مالیة كبیرة،  االستصناع بدفعات:-ب

، بحیث تتناسب مبالغ الدفعات مع  یتم تنفیذهاحسب المراحل التي یتم دفع ثمن العملیة على أقساط و وصورته أن 
 2فع إلنجازها.درحلة التي یتم ال تكالیف الم

 ةاإليجار صيغة بالتمويل  :الرابعالمطلب 
 باإليجارمفهوم التمويل  أوال:
وفة في الذمة أو عمل بعوض مدة معلومة من عین معلومة أو موصعقد منفعة مباحة معلومة و  هو
 1معلوم.

 
، عمان ،دار النفائس، 1ج ،بحث منشور في كتاب: بحوث فقهیة في قضایا اقتصادیة معاصرة ، "عقد االستصناع"، محمد سلیمان األشقر 1
 .240ص ،1998 ، 1ط

 . 386ص  ،مرجع سابق ،اإلسالمية البنوك ،خلف حسن فلیح2
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التي تم تكییفها شرعیا مع عملیات و  اإلسالمیةتعتبر اإلجارة من األسالیب التي استحدثت في البنوك و 
نما هي نشاط تجاري یقوم به البنمجرد أسلوب تمويليحیث أنها لیست  ،2التمويل في هذه البنوك ك اإلسالمي ، وا 

امتالكه لألصول الرأسمالیة، كما أنها تعد البدیل األمثل الذي متحمال مخاطر مالیة وأخرى تتعلق بعملیة شرائه و 
ى ت إنتاجها دون الحاجة إل تستطیع من خالله الشركات الحصول على األصول التي تحتاجها لتوسیع عملیا

 3تملكها.
 4اإلجارة في: تتمثل شروط :شروط التمويل باالجارة ثانيا:

 أن یكون المؤجر مالكا للمنفعة، فال یتعلق بها حق للغیر. -
 أن تكون المنفعة معلومة علما نافعا للجهالة. -
 صفة.ن الثمن )األجرة( معلوما جنسیا ونوعا و أن یكو  -
 ون مدة التأجیر معلومة.أن تك -
ما یتبعها من هالك، على أن تقع المتعلقة بملكیة العین المؤجرة و یتحمل المؤجر كامل المسؤولیات  -
 5.یات استخدامها على المستأجر وحدهمسؤول 

 هناك عدة أنواع لإلجارة والتي تتمثل في::اإلسالميةاإلجارة في البنوك  أنواع ثالثا:
على تملیك منفعة أصل معین للمستأجر خالل فترة زمنیة هو التأجیر الذي یقوم و  التأجير التشغيلي: -

محددة، على أن یتم إعادة األصل لمالكه المؤجر )وهو البنك( عند نهایة هذه المدة، لیتمكن هذا األخیر 
رة ما یالحظ على هذا النوع أنه قصیر األجل نسبیا حیث تتفاوت فت، و 6من تأجیره إلى طرف آخر

شهور عدیدة، یتحمل خاللها المؤجر المصاريف الرأسمالیة لألصل من واحدة و اإلیجار فیه بین ساعة 
األصل من  ، في حین یتحمل المستأجر المصاريف التشغیلیة الخاصة بهذا حیث التأمین، الصیانة...إلخ

 7الناتجة عن انتفاعه بهذا األصل.... إلخ، إضافة لألقساط كهرباء ، ماء

 
البنك اإلسالمي  ،المعهداإلسالمي للبحوث و التدريب ،عقد االجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمیة، یمانعبد الوهاب إبراهیم أبو سل 1

 . 22ص ،2000 ،3ط ،جدة ،للتنمة

 .152ص ،مرجع سابق، محمد شیخون 2
 .166ص ، محمد حسن الصوان مرجع سابق3
 .207ص ،مرجع سابق ،محمود حسین الوادي و حسین محمد سمحان4
5 :de la religion à la banque,op.cit, p58 Imane karich ,le système financier islamique 
 .210ص  ، مرجع سابق، محمود حسین الوادي و حسین سمحان 6

 .169مرجع سابق ص  ، محمود حسن الصوان7
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ي هذا النوع من التأجیر بإمتالك األصول ألسباب خاصة أحدها قد عادة ما یقوم البنك اإلسالمي فو  
)أي ال یتم شراؤها من أجل  1لیس بناء على طلب المستأجریجة لطلب السوق علیها بشكل عام و یكون نت

 تأجیرها لشخص معین(.
، والقیام بتأجیرها للعمالء أو مقصود به شراء المعدات أو األصولال  التأجير التمويلي: -

تمويل مشروعات هؤالء  الشركات، نظیر أقساط شهرية أو نصف سنویة على اعتبار ذلك من أبواب
 2 .تأجیر بشرط البیع،  والشراء مع التأجیر للبائع هيالعمالء، وللتأجیر التمويلي ثالث أشكال و 

 إليجارالتمويل باتطبيقات  :ارابع
، وهذه اإلسالمیةالبنوك التقلیدیة نجد أنها استعملت هذا األسلوب قبل البنوك  اقتصادیاتبالرجوع إلى 

 استعملته كما هو لعدم وجود محظور شرعي للصیغة یتنافى مع مبدأ عمل هذه البنوك. األخیرة
 في هذا اإلطار عرض البنك اإلسالمي للتنمیة على مجمع الفقه اإلسالمي في دورته الثالثة المنعقدة سنةو 
اآللیات للمشروعات الصناعیة لصالح الدول األعضاء طالبا دراسته، م أسلوب اإلیجار التمويلي واألجهزة و 1986
بداء  3:طین لصحة هذا النوع من اإلیجارقد قرر شر ي في شرعیته، و الرأ وا 

دي أو التعییب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم یكن الهالك أو التعییب بتعتبعة الهالك و  -
 بتقصیر من المستأجر.

حمل البنك نفقات صیانة العین المؤجرة و یمكن أن یكون ذلك بعقد مع الشركة المستأجرة نظیر مبلغ تی -
 مقطوع.

كذا الحاالت التي یتحملها الت التي بها المؤجر بالصیانة، و إال أنه صنف نفقات الصیانة مبینا الحا
 المستأجر كما یلي:

، إذ أنها أعمال تلزم الستیفاء منفعة العین الالزمة لتشغیل المعدات واآلالت على المستأجرلصیانة ا -
 نتفاع ال ألصله.المؤجرة و هي الزمة إلكمال اال

 الصیانة الوقائیة التي تجري دوريا لضبط أجزاء اآللة، وهذه تلزم المستأجر بمقتضى العقد.-
 هي تلزم المؤجر.م خاللها استبدال أجزاء اآللة، و صیانة یت-
 
 

 
 .210ص  ، مرجع سابق، الوادي و حسین سمحانمحمود حسین  1

 .38ص، المؤسسة الوطنیة ،بین النظرة و التطبیق اإلسالمیةالبنوك  ،محمد بوجالل 2

 . 98ص ،1998 ،3ط، مصر ، دار النشر غیر مذكورة ،المصرفیة اإلسالمیة األزمة و المخرج، یوسف كمال محمد 3
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 : خالصة الفصل
 على تّلقي تقوم وتنمویة، واجتماعیة، واقتصادیة، مصرفیة، مالیة مؤسسات اإلسالمیة المصارف تعتبر

 ذلك خالل وترمي من ،اإلسالمیة الشريعة مع المتوافقة واألنشطة بالوظائف للقیام المتعاملین مختلف من األموال
 .ككل واالقتصاد والمجتمع الفرد تخدم التي األهداف من مجموعة تحقیق إلى

 الفائدة أساس  التعامل على عن ابتعادها هو یمیزها ما أن غیر التقلیدیة، المصارف جانب إلى فهي تعمل
 حرمتها على الفقهاء التي أجمع واالستثمارية، التمويلیة العملیات في أو المصرفیة، الخدمات تقدیم في سواء

 .الشريفة النبویة والسنة الكتاب في المحرم الربا من باعتبارها
طويرها التي تقوم جاهدة على ت اإلسالمیةالتمويل  صیغ من  متمیزة  بمجموعة باإلضافة إلى أنها تنفرد
 .ومحاولة عصرنتها لتطبیقها



 

 

 
 
 
 

 
 

 التمويل اإلسالمي دور
 في تغطية االحتياجات التمويلية للقطاع الصناعي  
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 تمهيد 
تتمیز أي دولة من تصادي ألي بلد من بلدان العالم و نمو اقالركیزة األساسیة لكل تطور و اعة تعتبر الصن

یساهم في متزایدة في اقتصادیات الدول حیث الدول بمستوى تطورها في الصناعة، ویحتل قطاع الصناعة أهمیة 
نامیة وعات في الدول ال عالج مشاكل عجز میزان المدففي توفیر موارد النقد األجنبي، و عالج مشكالت البطالة و 

لى رفع النمو في معدل النمو االقتصادي ألن نمو قطاع الصناعة یساعد عوفي رفع مستوى اإلنتاجیة و 
 .یساهم في تنویع مصادر اإلنتاج والدخل والصادرات في الدول النامیة ، وكذلكالقطاعات األخرى 

لى توفیر التمويل الالزم لتغطیة وبقدر أهمیة القطاع الصناعي في االقتصاد الوطني فهو یحتاج إ 
احتیاجاته، وهنا یمكن للمصارف اإلسالمیة أن تؤدي هذا الدور من خالل صیغ التمويل التي توفرها، والتي 

 تتناسب مع طبیعة القطاع الصناعي.
 ومن أجل التفصیل في هذا الفصل قسمناه إلى مبحثین:
 المبحث األول: القطاع الصناعي وأهميته االقتصادية 

 المبحث الثاني: صيغ التمويل اإلسالمية المستخدمة في تمويل القطاع الصناعي 
 

 المبحث األول: القطاع الصناعي وأهميته االقتصادية
من خالل هذا المبحث سنحاول التطرق لمفهوم الصناعة وأنواعها وتصنیفها، ثم لمفهوم القطاع الصناعي 

 وأهمیته.
 أنواعها و تصنيفهاهوم الصناعة و المطلب األول: مف

 أوال : مفهوم الصناعة
تعرف الصناعة بأنها عملیة تحويل المادة الخام من صورتها األصلیة إلى صورة جدیدة على هیئة منتجات 

أجهزة ضرورية لتوفیر سبل ة، مثل أنواع األغذیة المختلفة والمالبس، أو أدوات و نحتاج إلیها في حیاتنا الیومی
 1لإلنسان. الحیاة المريحة الهانئة

ات بن إلنتاج مواد جدیدة لتحقیق متطل كما تعرف الصناعة بأنها تلك العملیات التي یقوم بها اإلنسا
 2اإلنسان.

 
 .133ص ، 2003 ،القاهرة ،الدار العربیة للكتاب، 2طبعة ،الطاقةالتلوث البیئي و مخاطر ، حسن أحمد شحاته 1
دراسة حالة مركب تمییع الغاز -إدارة األخطار الصناعیة كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة تشخیص لواقع التأمین في الجزائر، بالي حمزة 2

 .12ص، 2015، بومرداس-جامعة أمحمد بوقرة ،كلیة العلوم اإلقتصادیة، تخصص تسییر المنظمات، أطروحة دكتوراه ،بسكیكدة
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كما تعرف أیضا على أنها تحويل مواد عضویة أو غیر عضویة بعملیات میكانیكیة أو كیمیائیة إلى 
میكانیكیة تحركها الطاقة، سواء كان إنتاجها في مصنع أو في منتجات أخرى سواء أن أنتجت یدویا أو بآالت 

 1ورشة.
نستخلص من هذه التعاريف بأن الصناعة هي مجموعة من المنشآت تقدم منتجات أو خدمات تؤدي إلى و 

 .)سواء كان شخص طبیعي أو معنوي( االقتصاديإشباع الحاجات األساسیة للعون 
 ثانيا: أنواع الصناعة

 2یان للصناعة هما:هناك نوعان رئیس
ا عادة معالجة المواد الصناعیة التي تعمل على معالجة و هي مجموعة من الفروع  الصناعة التحويلية:-1

نتیجة لهذا تصنع المنتجات الجاهزة التي تصلح تأتیة من الصناعة االستخراجیة، ومن الزراعة. و األولیة الم
 من أهم فروع الصناعة التحويلیة:و  استهالكیةكوسائل إنتاج أو سلع  الستخدامها

 .الصفائح ...(معادن السوداء ) كإنتاج الحدید والصلب، الفوالذ ، و صناعة تعدین ال  -
 .القصدیر، والنیكل( ، الرصاص، األلمنیوم،المعادن الملونة ) كإنتاج النحاس، الزنكصناعة تعدین  -
المصنوعات المعدنیة واآلالت واألجهزة، ووسائط النقل والتكتیك صناعة تحويل المعادن )كإنتاج  -

 اإللكتروني وغیره(.
 .الصناعات الكیماویة-
 صناعة األخشاب.-
 النسیج بأنواعها.صناعة الورق والطباعة، و  -
 صناعة األحذیة الجلدیة.-
 أنواعها المتباینة.ات الغذائیة بأشكالها المختلفة و الصناع-
نقول أن الصناعة التحويلیة هي جمیع الصناعات التي یحصل فیها تغییر جزئي  ومن هنا نستطیع أن 

ولذلك كثیرا ما یقصد بكلمة الصناعة  أو كلي للمادة المستخدمة سواء كانت مواد أولیة أو مواد نصف مصنعة.
 ،رالحاضألخیر أخذ یشع في الوقت في اللغة العربیة هي الصناعة التحويلیة ولیس نشاط اإلنتاج، إال أن ا 

صناعة النقل، صناعة الدواجن...إلخ، إال أن الكلمة ذاتها  مثل صناعة السیاحة، اصطالحات انتشاربسبب 
 موقعه.النشاط اإلنتاجي مهما كان نوعه و أخذت تستعمل للداللة على 

 
ة عجام، كلیة االقتصاد وعلوم التسییر-رسالة ماجستیر غیر منشورة ،التطور الصناعي في الجزائر وآثاره السلبیة على البیئة، هبري نصیرة 1

 .03ص ،2003، الجزائر، الجزائر
 .15ص  ،2010، األردن  ،عمان، دار وائل للنشر و التوزيع، الصناعي اإلنتاجاقتصادیات ، عبد الغفور حسن كنعان المعماري  2
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الوقود من همة التي تستخرج مختلف الخامات و هي إحدى فروع الصناعة الم الصناعات االستخراجية:-2
النفط  استخراجو فحم، وخامات الحدید، منها صناعة ال باطن األرض أو المنتجات الزراعیة فوق األرض.

 والكبريت، والخامات األولیة المستخرجة من التربة.
لذا فإن الصناعة هي القطاع الذي تتفاعل في إطاره عناصر اإلنتاج لتكییف المواد الطبیعیة في ضوء  

 .استهالكیةالخدمات المختلفة سواء كانت إنتاجیة أم حاجات اإلنسان إلى السلع و 
 ثالثا: تصنيف الصناعة

الصناعي والقوى المنتجة وتقسیم العمل االجتماعي من  اإلنتاجلى مستوى تطور یعتمد تصنیف الصناعة ع
 .لعلمي المتبع في تصنیف األنشطة والفروع الصناعیة من جهة أخرى األسلوب اجهة و 

مشاريعها وفقا لوظائفها في عملیة ن تبويب معین لألنشطة الصناعیة و الصناعي هو عبارة عإن التصنیف 
 للعمل. االجتماعيالتقسیم 
 1 هي:تنتمي إلى ثالثة مجامیع رئیسیة و قد وجدت تاريخیا عدة أنواع من التصنیفات و 
المحلیة  أي كل دولة على حده وفقا لمستوى الخصائصالتصنيف الوضعي لألنشطة الصناعية: -أ

 لصناعتها سواء المتقدمة منها أو النامیة.
ضمن إقلیم أو  تستخدم في أكثر من دولةتصنیفات أكثر شموال من األولى و  هيو  التصنيف اإلقليمي: -ب

 .االقتصاديالتصنیف العربي الموحد للنشاط المتبع في الدول اإلسكندنافیة و  كالتصنیف ،منطقة كبیرة معینة
وهو عبارة عن تصنیف وضعي أو إقلیمي معدل بحیث یمكنه من أن یستوعب التصنيف الدولي:  -ج
، والدراسات كونها تستخدم في توحید اإلحصاءاتوهي أكثر شیوعا ل  .األنشطة في رقعة كبیرة من العالمأغلب 

 والمقارنات الدولیة.

 االقتصاديةطاع الصناعي و أهميته المطلب الثاني: ماهية الق
 أوال : مفهوم القطاع الصناعي

للمشاريع  االقتصادیةإن االقتصاد الصناعي، هو فرع متمیز من فروع االقتصاد التي تعالج المشاكل 
 والصناعات وعالقتها مع المجتمع.

زئیة ومنها أنه یمثل تطبیقا للنظرية االقتصادیة الج ،الصناعي لالقتصادوهناك تعريفات عدیدة و مختلفة 
 الصناعات.لتحلیل المشاريع الصناعیة واألسواق و 

اقتصاد أسماء منها، اقتصادیات الصناعة والتنظیم الصناعي والتجارة و  لالقتصاد الصناعي عدةو  
 األعمال.

 
 .17ص ،الصناعي اإلنتاجاقتصادیات ، الغفور حسن كنعان المعماري  1
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، االقتصادیینأما تسمیة االقتصاد الصناعي فقد تم تبنیها في بدایة الخمسینات من خالل كتابات عدد من 
تطور الصناعة كقطاع متمیز من اد الصناعي كمفهوم یرتبط بنشوء و أیضا، إال أن االقتصوفي الستینات 

 1قطاعات اإلنتاج خالل مرحلة تاريخیة طويلة نسبیا.
یمكن تعريف القطاع الصناعي من هذا المبدأ على أنه "وحدة رئیسیة كبیرة في االقتصاد الوطني  

الصناعیة التي تستخرج المواد الخام من الطبیعة وتحولها إلى سلع والمتكون من عدد متزاید من الفروع والمشاريع 
قیمة الشخصي وخدمات ذات طبیعة صناعیة تهدف إلى المحافظة على و  اإلنتاجي لالستهالكمادیة و طاقة 

، فالقطاع الصناعي مجموعة من المشاريع الصناعیة تظم ثالث مجموعات رئیسیة إستعمالیة أو إعادة تصنیعها
التي یطلق علیها بالصناعة یعة معدنیة كانت أو غیر معدنیة و طة: المواد الخام الجاهزة في الطبمن األنش

اإلستخراجیة أو معالجة هذه المواد المستخرجة إلى جانب المواد الزراعیة المنتجة في القطاع الزراعي والموردة 
النسیج من القطن والصوف في الصناعة الفوالذ من خام الحدید و  كإنتاجللقطاع الصناعي بتحويلها سلع صناعیة 

، فالسلع ت طبیعة صناعیة كإدارة المكائن واألجهزة والمواد المعمرة وصیانتهاالتحويلیة أو أن تنتج خدمات ذا 
 أو مواد عمل )مستلزماتق على هیئة أدوات عمل كاألجهزة الصناعیة قد تكون سلعا مخصصة إلنتاج الح

 استهالكیةالحبیبات البالستیكیة ...وغیرها. أو إنها مخصصة كسلع لفوالذ و إنتاج أو سلع وسیطة( كاإلسمنت وا
 2.المشروبات...إلخشخصیة كالسیارات الخاصة والثالجات واألنسجة و 

وهناك منتجات صناعیة ذات طبیعة خاصة تنتجها صناعات معینة كالطاقة النوویة والكهربائیة والتي  
مجاالت   معظمفي  استعمالهاتحويل مواد معینة إلى طاقة، یمكن هي إنتاج صناعي ذو خصائص معینة نتیجة 

 الحیاة.
هو القطاع الرئیسي اعة قطاع دینامیكي سريع التطور و قطاع الصنثانيا : خصائص القطاع الصناعي: 

االقتصادیة تعتبر الصناعة من الدعامات األساسیة إلحداث التنمیة لعدد كبیر من المواد األولیة، و  المستهلك
واالجتماعیة الشاملة وهذا من خالل خلق فرص عمل جدیدة وتنویع مصادر الدخل وزيادة الدخل القومي، وتتمیز 

 الصناعة عن غیرها من األنشطة االقتصادیة في أنها:
 لو بصورة مختلفة.، حیث توجد في كل مكان و أوسع الحرف انتشارا -
 تاج الزراعي مثل طحن الحبوب.مكملة لبعض الحرف األخرى، فهي مكملة لإلن-
 مكملة لصید األسماك مثل تعلیب األسماك.-
 تشغیل العمال.د وسیلة الرتفاع مستوى المعیشة و تع-
 تحتاج إلى رؤوس أموال كبیرة بخالف األنشطة األخرى.-

 
 . 18، ص2001، األردن ،عمان ،دار وائل للنشر ، االقتصاد الصناعي ،مدحت القرشي 1
 .14ص  ،2010، األردن  ،عمان ،دار وائل للنشر و التوزيع، الصناعي اإلنتاجاقتصادیات ، عبد الغفور حسن كنعان المعماري  2
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 1تعد الصناعة األساس لنمو وتطور الحضارة البشرية.-
في دفع التنمیة یة متزایدة في اقتصادیات الدول و یحتل قطاع الصناعة أهمثالثا: أهمية القطاع الصناعي: 

 2 خاصة في الدول النامیة، ویمكن تلخیص أهمیتها فیما یلي:
یساهم نمو قطاع الصناعة في عالج مشكالت البطالة حیث أن نمو قطاع الصناعة یمكن أن یوفر -1

 البیة الدول النامیة تعاني من مشكلة البطالة.فرص للعمالة حیث أن غ
ان المدفوعات في الدول عالج مشاكل عجز میز جنبي و یساهم قطاع الصناعة في توفیر موارد النقد األ-2
 ذلك من خالل تصنیع سلع تحل محل الواردات أو تصنیع سلع للتصدیر للخارج.النامیة و 
ذلك ألن قطاع الصناعة من أكثر القطاعات اجیة و لصناعة في رفع مستوى اإلنتیساهم نمو قطاع ا  -3

 .اإلنتاجیةهذا یساهم في رفع الحدیثة و  جیاالتكنولو و درة على تطبیق استخدام التقنیة ق
إن نمو قطاع الصناعة یساهم في رفع معدل النمو االقتصادي ألن نمو قطاع الصناعة یساعد على  -4

عالقات ترابط بین قطاع قطاع الخدمات ألن هناك الزراعة و طاعات األخرى مثل قطاع رفع النمو في الق
القطاعات األخرى فقطاع الصناعة یمد قطاع الزراعة بكثیر من مستلزمات اإلنتاج مثل اآلالت الصناعة و 
 الزراعیة.
بالتالي لصناعة في تنویع مصادر اإلنتاج والدخل والصادرات في الدول النامیة و تساهم تنمیة قطاع ا -5
بالتالي یقل االعتماد على تصدیر اعة في الناتج المحلي اإلجمالي والصادرات و سبة إسهام قطاع الصنترتفع ن

المواد األولیة ألن االعتماد على تصدیرها فقط یعرض الدول النامیة لحدوث التقلبات االقتصادیة فیها بسبب 
ات من الكساد االقتصادي أحیانا وجتقلب الطلب الخارجي على المواد األولیة حیث تتعرض الدول الصناعیة للم

هذا ینعكس على تقلب طلبها على المواد األولیة التي تصدرها الدول النامیة والرواج االقتصادي أحیانا أخرى و 
 وهذا یعرض الدول النامیة لتقلب حصیلة الصادرات والدخل القومي فیها.

 تحديات القطاع الصناعي في الجزائرالمطلب الثالث: واقع و 
لب تشخیص واقع الصناعة الجزائرية الحالي الوقوف عند النتائج ومختلف التغیرات التي طرأت على یتط 

الجزائري والتي كان لها األثر الكبیر في تحدید  االقتصادهذا القطاع خالل مختلف المراحل التي مر بها 
وعلیه سیتناول هذا  ،المستقبلیةالتوجهات واإلستراتیجیات الصناعیة في تلك المراحل وفي المراحل الحالیة و 

 العنصر ما یلي:
 

 
تخصص مالیة  ،ستیردمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماج كرة مقذم ،مساهمة البنوك التجارية في تمويل القطاع الصناعي ،غطاس حسیبة 1

 . 6ص ،2016/2017 ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،وبنوك
 .13ص، ،مرجع سابقاألخطار الصناعیة كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة تشخیص لواقع التأمین في الجزائرإدارة ، بالي حمزة 2
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 أوال: أداء القطاع الصناعي الجزائري 
یتمیز القطاع الصناعي الجزائري بالتنوع الذي مرده تنوع ووفرة الخیرات الطبیعیة التي تزخر بها البالد، من 

اعات غذائیة، حیث ال صناعات غذائیة، كیمیائیة، معدنیة وغیرها. اإلنتاج الصناعي أصلها في الغالب صن
 الكیماویة% منها أما الصناعات 11تمثل نسبة مساهمة الصناعات االلكترونیة، الكهربائیة والمیكانیكیة سوى 

 .ن إجمالي اإلنتاج الصناعي المباع% م6فهي تمثل 
إلكترونیة، لعمومي على ثالثة فروع متمثلة في: صناعات غذائیة، صناعات یرتكز القطاع الصناعي ا

، في حین أن القطاع الخاص یرتكز هو األخر على فرعین من  كهربائیة ومیكانیكیة وكیمیاء البالستیك والمطاط
%  من إجمالي إنتاج 42الصناعات، الصناعة الغذائیة وصناعة النسیج واأللبسة الجاهزة وما یمثل ما نسبته 

محجرة  14منطقة صناعیة،  13نطقة نشاط، م 21وحدة صناعیة،  786القطاع الخاص، حیث تنشط حوالي 
صناعة خطرة، أما حجم مساهمة هذه المؤسسات الصناعیة في الناتج الداخلي الخام  91محجرة و 27رملیة، 

% لقطاع المحروقات أي أقل من هذه  44% بالمقارنة مع5فهي في انخفاض مستمر حیث ال یمثل حالیا سوى 
بــــــ     لصناعي في القیمة المضافة هي أخرى تعرف انخفاضا مستمر قدراألخیرة. في حین أن مساهمة القطاع ا 

یمكن القول في هذا الصدد أن الصناعة  .2006% سنة 2.8مع ارتفاع قدر بـ بالمقارنة  2008% سنة 4.3
 1.الوطنیة تمتلك بنیة تحتیة متینة ولكن تحتاج إلى إعادة االنتشار في إطار اآلفاق المستقبلیة للعولمة

 الجزائري  انيا: مميزات القطاع الصناعيث
منذ السنوات األولى الستقاللها أعطت الجزائر األولویة لقاعدة صناعیة عمومیة متنوعة، حیث كان اإلنتاج 
موجه حصريا للسوق الداخلیة بهدف تحرير االقتصاد الوطني، هذا ما وضع المؤسسة العمومیة أمام وضعیات 

ضل اإلصالحات االقتصادیة التي مرت بها الجزائر بدایة من عقد التسعینات وضع تنافسیة لم تتهیأ لها. لكن بف
االجتماعیة، ویمكن ة بدوره في التنمیة االقتصادیة و إطار قانوني جدید أفسح المجال للقطاع الخاص للمشارك

 2 استخالص أهم ممیزات الصناعیة الجزائرية في ما یلي:
نجاعة تقنیات مل اإلنتاج الضعیفة وعدم كفاءة و مستغلة بشكل كلي، بسبب عوا قدرات إنتاج هائلة غیر  -

دارة األعمال.  التسییر وا 
مردودیة منخفضة ومعدالت نمو متدنیة ترتب عنها إنتاجیة ضعیفة، راجعة لعدم تماشي المؤسسات  -

 الصناعیة وقواعد التنافسیة في السوق.
 االعتماد على التكنولوجیا المستوردة.ارتفاع تكلفة اإلنتاج الصناعي بسبب  -

 
 ، الصناعیة ودفع عجلة التنمیة االقتصادیة اإلستراتیجیةبوسبعین تسعدیت "أهمیة تأهیل وتثمین الموارد المتاحة في تفعیل  ،عروب رتیبة 1

 .04-07ص، استمرارية أم قطیعة ،الصناعیة الجدیدة في الجزائر اإلستراتیجیةملتقى وطني حول 
الملتقى العلمي الدولي حول إستراتیجیة ، دور القطاع الصناعي في تحقیق االستقرار االقتصادي في الجزائر" فكارشة سفیان:" ،حمید بن نیة 2

 .10ص، وير القطاع الصناعي في إطار تفعیل برنامج التنویع االقتصادي في الجزائرتط
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 تبعیة كبیرة لقطاع المحروقات، أدت إلى نقص في تنوع الصادرات. -
ضعف استعمال التكنولوجیات المتطورة في الصناعات الحدیثة، أدى إلى تراجع نوعیة المنتجات  -

 الصناعیة.
ولى على الصناعات الخفیفة لیالحظ ولعل أهم ما یمیز القطاع الصناعي الجزائري هو اعتماده بالدرجة األ

 غیاب شبه تام للصناعات الثقیلة التي تعتبر أساس بناء هیكل اقتصادي قوي.
 حديات القطاع الصناعي في الجزائرثالثا: ت

نشأت الصناعة الجزائرية ضمن أسوار من الحمایة المطلقة أو شبه المطلقة، وانحصر عملها بشكل أساسي 
السیاسات الصناعیة الموضوعة من قبل الدولة الجزائرية، ما جعلها تكتسب  لتلبیة الطلب المحلي ضمن

خصائص نوعیة تظهر وبوضوح ضعف الصناعة في هیكلها الحالي، ما یجعلها غیر قادرة على االستفادة من 
 المزایا المرتقبة بانضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة، حیث یعتبر القطاع الصناعي أكثر القطاعات 

االقتصادیة تأثیرا بدخول االتفاقیة حیز التنفیذ، والتي تنص على إقامة منطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعیة  
والتفكیك التدريجي لكل الحواجز الجمركیة المفروضة على هذه األخیرة، فتطبیق هذه االتفاقیة یطرح عدة 

 1 تساؤالت تتعلق أساسا:
بمدى قدرة القطاع الصناعي على حمایة أسواقه الداخلیة في ظل انفتاح الحدود التجارية أمام السلع  -

 األوروبیة المنافسة. 
 ومدى قدرة السلع الصناعیة الجزائرية على المنافسة في األسواق الخارجیة. -
تها التنافسیة، فإن دخول بالنظر للوضعیة الحالیة للصناعة الجزائرية والتي تتمیز بالهشاشة وضعف قدر و 

االتفاقیة حیز التنفیذ سوف یضع المؤسسات الصناعیة الجزائرية أمام تحدیات حقیقیة ویكون له آثار سلبیة 
 خصوصا: 

التأثیر على إنتاجیة المؤسسات و بالتالي على االقتصاد الوطني، نظرا لعدم قدرتها على منافسة نظیرتها  -
 األوروبیة.
 ناجمة عن غلق الكثیر من المؤسسات غیر القادرة على المنافسة.زيادة البطالة ال  -
ذلك راجع ضعف المنتوج الصناعي الجزائري وجودة نظیره األوروبي، و  زيادة الواردات الجزائرية نتیجة -

 إلى التفكیك التدريجي للرسوم الجمركیة.
قصد االستعداد إلقامة  هذا وضع إستراتیجیة صناعیة صارمة، و  من خالل ما ذكر یتحتم على الجزائر

منطقة التبادل الحر وكذا االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، حیث یجب أن تخضع عملیة التأهیل إلى 

 
 . 11-10ص، ، مرجع سابقدور القطاع الصناعي في تحقیق االستقرار االقتصادي في الجزائر" :"فكارشة سفیان ،حمید بن نیة 1
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منهجیة صارمة لتجنیب ما تبقى من القرارات اإلنتاجیة الصناعیة وعدم إتباع منهجیة مقیمة وشاملة بتوخي 
 الحلول الجزئیة الظرفیة.

 ش الصناعة بالجزائرا: سياسة إنعارابع
تحتل قضیة االستثمارات الخاصة عامة واالستثمارات األجنبیة خاصة مكانة : سياسة ترقية االستثمار -1

إلنجاح سیاسة  بارزة ضمن أولویات صانعي السیاسات. إذ یعتبر االستثمار األجنبي أحد المنافذ الرئیسیة
التنمیة في األمد الطويل، بعد أن لعبت هذه االستثمارات دورا متمیزا في كل من الدول اإلنعاش الصناعي و 

، كبقیة الدول النامیة األخرى، إلى سواء. لذا تسعى الجزائر منذ فترةالمتقدمة والدول حدیثة التصنیع على حد 
تثمارات األجنبیة بصفة وضع السیاسات التي تساعد على جذب االستثمار األجنبي المباشر. غیر أن حجم االس

واإلمكانیات االستیعابیة التي  المبذولة لتحسین مناخ االستثمار عامة یبقى محدودا للغایة بالنظر إلى الجهود
 تتوفر علیها البالد. 

وينتظر من تطبیق سیاسة ترقیة االستثمارات الخارجیة المباشرة في إطار إستراتیجیة إنعاش النمو 
 1 االقتصادي أن تساهم في:

 تمويل االستثمارات في النشاطات التي تجلب نسب كبیرة من رؤوس األموال . -
 تنویع الصادرات. و  تحسین القدرات اإلدارية وولوج السوق العالمیةتعمیم التكنولوجیات الحدیثة و  -
ة في األجنبي، قد تم اتخاذ عدة تدابیر من خالل التعدیالت المدرجر أنه لتحفیز االستثمار المحلي و نذكو 
 من أجل تحسین النظام القائم.  2006جويلیة  15المؤرخ في 08-06األمر
 :تطبیق هذا األمر على إجراءاتتنص و 
 .فافیةیا أكثر شا ز نظام جدید لالستفادة من الم -
 یا وتسییرها لمطابقته والممارسات الدولیة في هذا المجال.ا ز إعادة تهیئة مسار منح الم -
 معالجة ملفات االستثمار.تقلیص هام لمدة  -
 حمایة حقوق المستثمرين الذین لدیهم الحق في الطعن لدى اللجنة المتخصصة لهذا الغرض. -
كما تم اعتماد أعمال أخرى تهدف إلى تحسین مناخ االستثمارات من أجل تقلیص اآلجال وتخفیض  

نشاءو لیف العملیات وتسهیل االستثمار تكا  المؤسسات. ا 
األعمال نلخصها في رات األجنبیة المباشرة تم اقتراح جملة من اإلجراءات لتحسین بیئة ولجلب االستثما 

 :النقاط لتالیة
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 إلغاء تأشیرة الدخول بالنسبة للمستثمرين األجانب. -
طاراتهاو متعلقة بظروف إقامة المستثمرين ال  اإلجراءاتتبسیط  -  األجنبیة. ا 
 .فتح أروقة وشبابیك لشرطة الحدود والجمارك -
 تحدید مناطق إقامة لفائدة المستثمرين األجانب. -
 وضع تحت تصرف األجانب الحاملین لمشاريع أراضي مجهزة بأسعار منخفضة وبیئة ذات نوعیة. -
 وضع محالت جاهزة ألغراض صناعیة أو تجارية تحت تصرفهم.  -
نشاءو كالة الوطنیة لتنمیة االستثمار توسیع صالحیات الو  - للوكالة لتمكین المستثمرين  موقع الكتروني ا 

 األجانب من القیام بتدابیر التصريح بالمؤسسات عن بعد.
 .السماح لألجانب اقتناء سندات الخزينة والرفع من نسبة تصدیر العمالت الصعبة للمؤسسات المصدرة -
 مراجعة قانون الجمارك. -
 إدماج إجراءات متعلقة بالتجارة االلكترونیة. -
 الجبائیة واالجتماعیة. تخفیض التكالیف -
 إلغاء الضريبة على الفوائد المستخلصة من عملیات التصدیر. -
 إعطاء منح وفقا لقیمة االستثمار. -
 كة مع األجانب.ا ر المتوسطة في حال قیامها بأعمال شمنح مساعدات مالیة معتبرة للصناعات الصغیرة و  -
تطبیق إجراءات التأهیل في إطار البرنامجین، برنامج إن النتائج المتحصل علیها من سياسة التأهيل : -2

التنافسیة الصناعیة لوزارة الصناعة المدعم من طرف منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة وبرنامج وزارة 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بمساعدة االتحاد األوروبي، تبرز أن عملیة التأهیل لم تتقدم بشكل قوي ولم 

ج المنتظرة وذلك لبعض العراقیل والشروط التي حالت دون ذلك كالشروط الواجب توافرها في تعطي النتائ
المؤسسة لالستفادة من البرنامج، آجال تكوين الملفات والتي تبدو أنها طويلة )خاصة فیما یتعلق باستخراج 

 الوثائق اإلدارية و المصرفیة كالشهادات المصرفیة ...الخ (.
المؤسسات االقتصادیة في تحسین القدرة التنافسیة لمواجهة المنافسة الدولیة وما ونظار ألهمیة تأهیل 

 1 یكتسیه من أهمیة بالغة في تحقیق التنمیة االقتصادیة فقد تم اقتراح سیاسة جدیدة للتأهیل تتمحور أساسا حول:
 .توحید البرامج الحالیة في برنامج موحد ومدمج یندرج في إطار إستراتیجیة التصنیع -
)العوامل  كافة عوامل العصرنة إدراجتنفیذ برنامج حقیقي خاص للتأهیل على أوسع نطاق من شأنه  -

 (.المادیة وغیر المادیة والبیئة
 التكفل بتأهیل المؤسسات وبالتنسیق والمتابعة والتقییم. -
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 استهداف أحسن لألولویات القطاعیة ولنظام المساعدات والتحفیز. -
ناعیة یساهم تطوير نشاطات التقییس والقیاسة واالعتماد والتصدیق والملكیة الصالتقييس والقياسة:  -3

حیث یندرج اإلشهاد على المطابقة ضمن مسعى الجودة  .في الجهد الرامي إلى بعث وعصرنة االقتصاد الوطني
من مقاومة المنافسة الشدیدة، سواء  المتبع في مجال التقییس، علما أن الجودة الرفیعة تمكن المنتوج الصناعي

على مستوى السوق المحلي أو السوق العالمي، وكذلك باعتبار أن الجودة تشكل الحمایة الوحیدة والرئیسیة ألي 
منتوج، خاصة بعد تفكیك الرسوم الجمركیة الذي یسري تدريجیا، بعد تطبیق اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي، 

لى المنظمة العالمیة للتجارة .فمن الناحیة التقنیة، فإن حصول المؤسسة الصناعیة على و االنضمام المرتقب إ 
بیئة ( یعني الدلیل ) لحمایة ال "14.000ایزو " ( أو)لمنظومة الجودة "9.000إحدى الشهادات من فئات "ایزو 

ا عالمیا ومدونة في المؤسسة تملك منظومة تسییر وضمان الجودة مطابقة لمتطلبات وشروط متفق علیه على أن
مرجعیة ممیزة. إن هذا اإلشهاد یستجیب لحاجة المؤسسة في التمتع بثقة المتعاملین معها، من أجل تثبیت 
تعامالتها ورفع حجم مبیعاتها. والثقة البد أن تتوفر لدى زبائنها وموردیها على حد سواء. كما تعتبر هذه الثقة 

الهیكلة قامت بوضع برنامج لمرافقة  ا عادةو الصناعة  وزارةیا من ي. لذا ووععامال هاما لالندماج االقتصاد
یهدف إلى تنمیة أو تطوير منظومة وطنیة للتقییس لتدعیم ومرافقة المؤسسات الراغبة في  2000المؤسسات سنة 

ن وتبی ،ملیون دینار جزائري  500الحصول على شهادات " االیزو". وقد رصد لتطبیق هذا البرنامج مبلغ یقدر بـ 
مؤسسة عمومیة  167نتائج المجهودات التي تبذل لهذا الغرض. فقد تحصلت  2005الحصیلة التالیة لسنة 

مؤسسات في طريقها  5، بینما یوجد 14.000وست مؤسسات على االیزو  9000وخاصة على شهادات االیزو
 المتعلقة بضمان  المنتجات الغذائیة. 22000للحصول على االیزو 
مدققا للجودة بالمعهد الوطني لإلنتاجیة والتنمیة الصناعیة ببومرداس الذي هو تحت  30كما تم تكوين 

الصناعة والمتخصص في تكوين اإلطارات. وتجدر اإلشارة إلى أنه تقرر منح جائزة الجودة كل  وزارةوصایة 
ؤسسة أول موهذا من باب التشجیع والتحفیز. و سنة ألحسن مؤسسة تطبق توجیهات منظومة ضمان الجودة 

، تلتها فیما بعد شركة 2003تحصلت على الجائزة، تمثلت في مجمع" صیدال " للصناعات الصیدالنیة سنة 
رة الصناعة على تنصیب الهیئة الوطنیة لالعتماد وتقییم مطابقة ا ز كما تعمل و  2004ت لعین توتة سنة اإلسمن

 المنتجات الصناعیة.
للغایة، فالجزائر ال تتعدى ملكیتها لعدد محدود جدا من الشهادات غیر أن هذه النتائج تظل محدودة 

. وهذا ما یجعل الجزائر مجبرة على بذل مجهودات لدول المتقدمة عشرات اآلالف منهاللنوعین في حین تملك ا 
أرادت االستفادة من سیاساتها الخاصة  إذا استثمارية أكبر إلنتاج سلعا ذات جودة وفق المواصفات الدولیة 

 1 االنفتاح االقتصادي.ب
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إن اإلستراتیجیة الصناعیة تعتبر تطوير العامل البشري أساس نجاح كل تطوير العنصر البشري:  -4
ا عانت الصناعة ، وال طالمال مشجعا المتصاص التكنولوجیات وعصرنة الصناعاتسیاسة صناعیة باعتباره عام

 1 :الجزائرية ما یلي
 سواء على مستوى التسییر أو التحكم في التكنولوجیات.عجزا في مجال التأطیر الصناعي  -
. وقصد التكفل اجات العمال المؤهلین في الصناعةنظام تكوين لیس بإمكانه االستجابة بفعالیة الحتی -

 :نبمتطلبات القطاع یتعی
ن تكثیف العرض في مجال التكوين المؤهل السیما من خالل استحداث مدارس تكوين المهندسین والتقنیی -

 .مین في القطاعات الصناعیة الكبرى السا
 االجتماعیین(.شراك كافة الشركاء االقتصادیین و تنویع قنوات التكوين ) إ  -
 (.الضرائبين)مساعدات وقروض وضع نظام جدید خاص بالمساعدات العمومیة لعروض التكو -
 .بقة التأهیالت مع احتیاجات السوق مطا -
 إدراجاإلطار المعیشي( كما أن )سیاسة األجور والظروف االجتماعیة للعمل و تثمین رأس المال البشري  -

اإلبداع ضمن منظور داخلي باعتباره عنصرا أساسیا لتطوير الصناعة یعتبر أمرا ال مناص منه. ويتطلب التحكم 
یتعین  في هذا المسار الذي ال یمكن لقوى السوق ضمانه لوحدها بل البد من تدخل السلطات العمومیة التي

علیها دعم و ترقیة سیاسة موجهة نحو ترقیة التقنیات استنادا إلى نظام وطني لإلبداع مثل ما تقوم به العدید من 
% من الناتج الداخلي الخام للبحث  46 مريكیة ما نسبتهالدول. فعلى سبیل المثال تخصص الوالیات المتحدة األ

 (.نیةملیار دوالر للمنتجات الصیدال 52والتنمیة )منها 
التمهین التكنولوجي من أجل تعلیم مهني موجه نحو المهن الخاصة باإلضافة إلى إنشاء مراكز التعلیم و -

إنشاء لجنة دولیة من أجل العلم والتكنولوجیا ووكالة لترقیة التجدید الصناعي ووزارة منتدبة مكلفة بالعلوم 
دة وترويجها على السوق وتجنید الوسائل العمومیة والتكنولوجیا ووضع جهاز تشريعي ینظم تثمین األفكار المجد

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتقدیم مساعدات للقطاعات العمومیة والخاصة بدعم مالي مباشر لكل مشروع 
جو مة صندوق مستقل لتمويل النماذج تنموي نموذجي من خالل إقا تحفیزية أخرى ووضع سیاسة "الذكاء  راءاتا 

ت. كما یتم في مجال البحث ا رار وتحلیلها وتفسیرها قبل اتخاذ القییر وجمع المعلومة " بصیغة التساالقتصادي
 والتنمیة تمويل المخابر وقدرات البحث.

تنمیة لدى المؤسسات في القطاعات الصناعیة ذات األولویة وترقیة تنقل الباحثین والمهندسین في اتجاه  -
 عالم المؤسسة.
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 التمويل اإلسالمية المستخدمة في تمويل القطاع الصناع: صيغ نيالمبحث الثا
ة ما لم یرد دلیل على أن األصل في العقود اإلباح ،هیة للمذهب الحمبلي في المعامالتتنص القاعدة الفق

تتجلى راعاتها لمصالح الناس المستجدة والمتنوعة، و قبولها أیضا من ممد هذه القاعدة قوتها و تستعلى التحريم، و 
توسیع دائرة المعامالت المباحة، ما لم تتضمن ما یدخلها في ضییق دائرة المعامالت المحظورة و أهمیتها في ت

تجريدها من العلل التي فة والمتداولة و دائرة المعامالت المحرمة، فقد اهتم التشريع في تخلیص المعامالت المعرو 
المعامالت ما  تضى األمر، ومن ضمن هذه العقود و بدیل المالئم إذا اقتحرمها ما أمكن ذلك، أو في تقدیم ال 

 غیر مباشرة.يل القطاع الصناعي بصفة مباشرة و یساهم في تمو 
 

 : تمويل القطاع الصناعي باالعتماد على صيغة المضاربة األولالمطلب 
 يقات المضاربة في القطاع الصناعي: تطبأوال

حصولها على الموارد المالیة أو في استخدامها تلجأ المصارف اإلسالمیة إلى أسلوب المضاربة سواء في 
 1على التفصیل التالي:

معینة، تجارية أو غیر  حیث تقدم المصارف اإلسالمیة للمستمرين ما یحتاجونه من تمويل مضاربة لصفقة
اإلسالمي مثال ذلك إذا احتاج تاجر لتمويل عملیة استیراد سیارات یريد تسویقها محلیا یقوم المصرف تجارية. و 

 بالتمويل الجزئي أو الكلي للعملیة على أساس المضاربة.
ك المصارف كما توجد صورة ثالثة الستخدام أسلوب المضاربة في المصارف اإلسالمیة حیث تقوم تل 

یعتبر المالك لعدد من عن حصص مشاعة من رأسمال مضاربة و هي عبارة بإصدار صكوك مضاربة، و 
االستثمار في  یلتسیفائدة هذا األسلوب أنه یسهل قیمة هذه الصكوك. و في المضاربة بالصكوك رب مال 

 من ثم فهو یعمل على تكوين نواة لسوق مالي إسالمي.ك، و المضاربة عن طريق بیع تلك الصكو 
 اعي باالعتماد على صيغة المضاربةاالستثمار في القطاع الصنخطوات : ثانيا

 2الصناعي بصیغة المضاربة وفق مجموعة من الخطوات هي:یتم تنفیذ االستثمارات في القطاع 
األوراق التي بالمضاربة مرفقا بكافة الوثائق و یتقدم طالب التمويل إلى المصرف اإلسالمي بطلب تمويل -

 یطلبها المصرف.
 یقوم قسم االستثمارات بدراسة الطلب مع التركیز على: المشروعیة القانونیة، الحدود االقتصادیة، وسائل-

 الكفاالت، المطابقة مع خطة المصرف االستثمارية.سبل المتابعة، الضمانات و و 

 
 .282-281ص ،مرجع سابقي تنمیة اقتصادیات المغرب العربي، ودورها ف اإلسالمیةالبنوك  ،لقمان محمد مرزوق  1
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 اعتماد مبلغ التمويل.العلیا للموافقة و  لإلدارةفي حالة الموافقة على الطلب یرسل الملف -
حسب النماذج الموجودة لدى  الضمانات المختلفة حسب األموال و طلب یقوم المصرف بإبرام العقد و 

 المصرف.
تنفیذ عقد المضاربة بفتح حساب جاري للمضاربة لیستطیع العمیل السحب منه حسب الخطة یتم -

 والبرنامج المتفق علیه.
یقوم المصرف بأعمال المتابعة والمراقبة وتقویم أداء المضاربة بواسطة األجهزة المعنیة بذلك وحسب -

 المبین في عقد المضاربة.
المضارب بإعداد بیان یبین فیه إیرادات عملیة المضاربة ومصروفاتها أو بعد انتهاء عملیة المضاربة یقوم -

 ، ومن ثم توزيع األرباح أو الخسائر حسب شروط المضاربة الشرعیة.یة لعملیة المضاربةإعداد الحسابات الختام
ضرورة المضاربة و یتم إعداد حسابات النتیجة في نهایة مدة المضاربة، كما یحرر إشعار یفید انتهاء -

 1هي:ئر المتفق علیها في بنود العقد و الخساتوزيع األرباح و 
نسبة ارب، نسبة للمضارب مقابل العمل والخبرة واإلدارة، و المضیوزع بین المصرف و  في حالة الربح: 

 للمصرف مقابل إجمالي تمويل العملیة.
لها، المصرف بالكامل ویكفي أن فیها یتحم إذا نتجت عن ظروف ال دخل للمضارب في حالة الخسارة:

دارته بدون مقابل، أما إذا نتجت الخسارة عن عو المضارب قد قدم عمله وجهده و  امل للمضارب دخل فیها ا 
عدم االلتزام بشروط التنفیذ المتفق علیها فللمصرف أن یطالب المضارب بتعویض الضرر كالتقصیر واإلهمال و 

 الذي لحقه.

 ع الصناعي باالعتماد على صيغة المشاركةالمطلب الثاني: تمويل القطا
 المضاربة تتیح لنا تمويل القطاع الصناعي ومن خالل النقاط التالیة نفصل في ذلك.

 قات المشاركة في القطاع الصناعي: تطبيأوال
 2 تلجأ المصارف اإلسالمیة إلى المشاركة كوسیلة الستثمار أموالها من عدة طرق منها:

عادةشراء بضاعة  -1  بيعها:  وا 
تمويل شراء بضاعة  وفي هذا الصدد یتم االتفاق بین المصرف والتاجر طالب التمويل، على المشاركة في

ل من الشريكین، ونسجل فیه كما بتكلفة معلومة، ثم یفتح حساب في المصرف خاص بالصفقة تورد فیه مساهمة 
، ویأخذ المشتراةتسويق البضاعة في عرض و كل المعامالت المتعلقة بتلك الصفقة، ویفوض المصرف شريكه 

 
 .265ص 2008، 6، العددمجلة الباحث ،الموارد البشرية في البنوك اإلسالمیة بین النظرية والتطبیق ،عبد الحلیم غربي 1
 .287-286ص ، مرجع سابق ،ودورها في تنمیة اقتصادیات المغرب العربي اإلسالمیةالبنوك  ،لقمان محمد مرزوق  2
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علیه من الشروط ما یطمئنه على إنجاز العملیة بما یحقق مصلحة الطرفین، ويتقاضى الشريك نسبة من الربح 
 مقابل قیامه بالعرض والتسويق، ثم یوزع الباقي بینهما بنسبة مساهمة كل منهما. 

 استيراد بضاعة و بيعها: -2
االختالف األساسي بینهما هو في ف عن سابقتها من ناحیة الجوهر، و  تختل هذه الصورة من المشاركة الو 

 التخلیص الجمركي.لخارجیة مثل فتح حساب االعتماد و اإلجراءات الخاصة بالتجارة ا
 عمليات التصدير: -3

تح لذلك الغرض ویحدث هذا اللون من المشاركة عندما یكون المصدر قد حصل على طلب تصدیر، وف
لكنه احتاج إلى تمويل لتصنیع السلعة المراد تصدیرها، أو إعدادها للتصدیر إن كانت مصنعة، مستندیا و اعتمادا 

فیطلب مشاركة المصرف اإلسالمي بحیث یتمكن بمساهمة البنك من شراء المواد الخام الالزمة للتصنیع أو 
 القیام باألعمال المطلوبة حتى تصبح البضاعة مهیأة للتصدیر.

فإن المصرف یقوم بحیازة البضائع تدريجیا مقابل ما یقدمه من أقساط في مساهمته في تلك  في العادةو  
 العملیة.
 في مجال المقاوالت: -4
-مثال-في هذا النوع من المشاركات فإن مساهمة المصرف تغطي الثغرات التمويلیة لتنفیذ عملیة بناءو 

مناقصات عامة، ثم یفتح حساب خاص بالعملیة تقید فیه قیمة مسندة لشركة مقاوالت، بناء على عطاء مقدم في 
يجري رد مساهمة المصرف تدريجیا ، و تورد فیه قیمة المستخلصات، و المبالغ المدفوعة كمساهمة من المصرف
 باستقطاع نسبة معینة من كل مستخلص.

لمقدم والجهد المبذول في لمقاوالت باعتبار المال ا شركة ا عملیة توزع األرباح على المصرف و في نهایة ال و 
 المتابعة بنسب سبق االتفاق علیها.التنظیم واإلشراف و 

 المشاركة المتناقصة لتمويل أصول استثمارية: -5
وذلك كأن توجد شركة سیاحیة تحتاج لشراء عدد من حافالت نقل السیاح، ویشترك المصرف بنسبة 

 من ثمن الحافالت المشتراة. %20من ثمن الحافالت بینما تشترك الشركة السیاحیة بنسبة 80%
مقابل مساهمتها   %17للشركة نظیر اإلدارة والعمل، و %15في نهایة السنة األولى یوزع الربح بنسبة و 

دفع   على أن تسدد مساهمة المصرف على خمس سنوات، فكلما ،%67المالیة، بینما یحصل المصرف على 
 زاد نصیب الشركة السیاحیة.قسط نصیب المصرف من الربح و 
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 اعي باالعتماد على صيغة المشاركةاالستثمار في القطاع الصن خطوات:ثانيا
 1یتم تنفیذ االستثمارات في القطاع الصناعي بصیغة المشاركة وفقا لمجموعة من الخطوات هي:

استثماراته ووضع خطط لها بالتنسیق مع خطة االستثمارات العامة یقوم المصرف أوال بتحدید أهداف -
 للمصرف.
 یتقدم العمیل )الشريك( طالب التمويل للمصرف راغبا في تمويل مشروعه مشاركة.-
البحوث االستثمارية بدراسة الطلب، فإذا كانت الدراسة مجدیة یقوم باالنتقال إلى قوم قسم الدراسات و ی-

 الخطوات التالیة.
 البرامج المرفقة بدراسة الجدوى. فیذ المشروع في ضوء الجداول و تن-
تكون لك، و تقویم أداء المشروعات االستثمارية بواسطة أجهزته المختصة بذیقوم المصرف بمتابعة و -

المقابالت الشخصیة مع المتعامل زيارات المیدانیة لمواقع العمل و المتابعة إما میدانیة وذلك عن طريق ال
لى دفاتر ومستندات العملیة، أو أن تكون بالمتابعة المكتبیة عن طريق طلب تقارير دورية من واالطالع ع

 2المشارك عن موقف العملیة وطلب میزانیات ومتابعة تطور التنفیذ.
 وفي األخیر تتم المحاسبة على نتائج المشروع وتصفیة المشاركة أو تجدیدها حسب رغبة الشركاء. 

 المشاركة كما یجريها المصرف اإلسالمي (:04الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 

 إعداد الطالبة :رالمصد
 

 

 
 .75ص ،مرجع سابق ،المصارف اإلسالمیة بین الفكر والتطبیق، حسین شحاتة 1
 .278ص: ،مرجع سابق ،"والتطبیق النظرية بین اإلسالمیة البنوك في البشرية الموارد "، غربي الحلیم عبد 2

حسبنسبةالمشاركة

 فيرأسالمال
حسبنسبةالمشاركة

 فيرأسالمال

 المصرفاإلسالمي

 )صاحبمال(

 المستثمر

 )صاحبمال(

 عقدالمشاركة

 خسارة

 النسبةالمتفقعليها النسبةالمتفقعليها

 المصرفاإلسالمي

 )صاحبمال(

 المستثمر

 )صاحبمال(

 عقدالمشاركة

 ربح



 یاجات التمويلیة للقطاع الصناعيتغطیة االحتالتمويل اإلسالمي في  دور .......................................ثانيالفصل ال
 

- 42 - 
 

 ي باالعتماد على صيغة االستصناعالمطلب الثالث: تمويل القطاع الصناع
 : تطبيقات التمويل باالستصناعأوال

االستصناع الموازي، و بالتالي فإنها تكون في هذا العقد إما مستصنعة أو تطبق البنوك االسالمیة صیغة 
 1صانعة و ذلك على النحو التالي:

قد یمارس البنك تجات صناعیة ذات مواصفات خاصة، و یمكن أن یكون البنك مستصنعا، أي طالبا لمن-
 لجهة أخرى االستثمارية، أو یكون في ذلك وكیالهذه المهمة مموال لها من ماله الخاص أو من أموال المودعین 

قد تصبح هذه المصنوعات ملكا للبنك یتصرف فیها بالصیغ المتاحة له من بیع أو من خالل عمولة معینة، و 
 تأجیر أو مشاركة.

 : خطوات منح التمويل بصيغة االستصناعثانيا
 2اإلسالمیة وفقا للخطوات التالیة:یتم منح التمويل بصیغة االستصناع في المصارف 

 یقدم العمیل طلبا للمصرف یستصنع بموجبه سلعة محددة المواصفات حسب حاجته تماما. -
حسب سیاسة المصرف راسة الطلب حسب معاییر التمويل واالستثمار، و االستثمار بدیقوم قسم التمويل و  -

 التمويلیة.
 كیفیة الدفع.اع یتحدد فیه المستصنع والثمن و ستصنإفي حالة الموافقة یتم توقیع عقد  -
ستصناع موازي( إ الب یخول هذه المهمة لجهة أخرى) یقوم المصرف بصنع الشيء المستصنع، وفي الغ -

 بحسب المواصفات التي تم االتفاق علیها سابقا مع العمیل.
، أو تسلها من الصانع ثم تسلیمها للعمیل بعد التأكد من میلرف بتسلیم السلعة المصنعة للعیقوم المص -

 مطابقتها للمواصفات، ثم تحصیل الثمن المتفق علیه.
 المطلب الرابع: تمويل القطاع الصناعي باالعتماد على صيغتي المرابحة وبيع السلم 

 أوال: تمويل القطاع الصناعي باالعتماد على صيغة المرابحة 
 3 حیث تقسم المرابحة إلى قسمین: القطاع الصناعيیغة المرابحة في تمويل یمكن االعتماد على ص

 عقد المرابحة البسيطة:-1
المصرف اإلسالمي الذي یكون مالكا للسلعة محل العقد، بحیث تشترى بناء عقد یتم مباشرة بین العمیل و 

 على دراسته ألحوال السوق.
 بالشراء(:عقد المرابحة المركبة )المرابحة لآلمر -2

 
 و ما بعدها.  83ص ،2008 ، دار النفائس، عمان،المتوسطةفي اإلسالمي للمشروعات الصغیرة و التمويل المصر ، هیا جمیل بشارات 1
 .193ص ،مرجع سابق، المصارف االسالمیة، حسین محمد سمحان، محمود حسین الوادي 2
 .130ص، مرجع سابق ،المصارف اإلسالمیة ،حسین سمحانمحمود حسین الوادي و  3
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عقد یلتزم من خالله العمیل بشراء السلعة من المصرف اإلسالمي الذي یقوم بشرائها نقدا من طرف ثالث 
 بناء على طلب العمیل وبالمواصفات المتفق علیها.

 اإلسالمیةخطوات المرابحة في المصارف  (:05الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

أسس نظرية و  ة باالعتماد محمود حسین الوادي وحسین سمحان، المصارف اإلسالمیة،إعداد الطالب المصدر:
 .130ص ،2007دار المسیرة للنشر و التوزيع، الطبعة األولى، ،تطبیقات العملیة

 بالشراء تتم بالصورة التالیة:و علیه یمكن القول أن المرابحة لآلمر 
تبدأ المرابحة المركبة بتقدیم طلب من قبل العمیل )اآلمر بالشراء( إلى البنك )المأمور بالشراء( یتضمن  

امتالكه لها مرابحة بنسبة ن یشتريها منه فور حصوله علیها و بأ إیاه، واعدا شراء سلعة معینة محددة المواصفات
وجده مالئما اشترى تلك السلعة  ، فإذا ماالطلب ن هذا الوعد یقوم البنك بدراسة هذا متفق علیها مسبقا، انطالقا م

البائع األول، ثم بعد ذلك یقوم البنك بعرض السلعة بیع األول بین المأمور بالشراء و تملكها من خالل إبرام عقد ال و 
عقد على العمیل )اآلمر بالشراء(، و على هذا األخیر االلتزام بشرائها بناء على وعده السابق مما ینتج عنه إبرام 

 1العدول عنها.ظ اآلمر بالشراء بحقه في رفضها و المأمور بالشراء، مع احتفابیع ثان بین اآلمر بالشراء و 
فإن البنوك اإلسالمیة عند اتفاقها مع العمیل على بیعه السلعة مرابحة، تقوم بأخذ مبلغ معین منه   عملیا

المبلغ بهامش الجدیة،  يدعى ذلكو  ،2وذلك كي تضمن جدیة هذا العمیل في إتمام عملیة المرابحة والوفاء بوعده
في البنك تكییفه ت هیئة الرقابة الشرعیة التزاما على المصرف باعتباره من المطلوبات )إال إذا رأ '' حیث یعتبر

یعاد هامش الجدیة كامال لآلمر بالشراء إذا نكل اآلمر بالشراء عن الوفاء بالوعد في حالة أخذ على وجه آخر(، و 

 
 .139ص ، مرجع سابق ،المصارف اإلسالمیة، فادي محمد الرفاعي 1
 .126ص ، مرجع سابق ،البنوك اإلسالمیة ،محسن أحمد الخضیري  2

 مرابحةبسيطة

 المصرف
 عقدمرابحة العميل اإلسالمي

 1 طلبشراءسلعة

2 

 تسليمالمبيع 3

2 

5 

1 4 

3 

 تسليم السلعة 

عة
سل
ال
ك
مل
 ت

 طلب شراء
 سلعة موصوفة 

 مرابحةلآلمربالشراء

 العمیل  المورد 

 المصرف
 اإلسالمي

ع
بي
د
عق

 

عقدوعد
 بالشراء
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امش الجدیة مقدار نكول اآلمر بالشراء فیؤخذ من هفي حالة األخذ باإللزام بالوعد و البنك بعدم اإللزام بالوعد، أما 
 1ال یتحمل البنك أي خسارة نتیجة هذه العملیة''. الفعلي و الضرر 

 يلعب دور البائع الثاني.لحالة كوسیط بین اآلمر بالشراء والمورد و هذه ا 
 يريد بیعها.المورد(: وهو الذي یملك السلعة و البائع األول )-

 2إلى قسمین هما: تنقسم المرابحة لآلمر بالشراء أنواع المرابحة لآلمر بالشراء:
بیع السلع المحلیة مرابحة بناء على طلب العمیل المرابحة الداخلیة )المحلیة(: وهي قیام البنك بشراء و -

 اآلمر بالشراء.
هي قیام البنك بشراء السلع من الخارج من المصدر الذي یحدده العمیل وفق دولیة(: و المرابحة الخارجیة)ال -

 ربح متفق علیه مسبقا.المستورد بثمن و  واصفات التي یطلبها ثم حیازتها وبیعها للتاجرالم
 3تتم خطوات بیع المرابحة في المصارف اإلسالمیة على النحو التالي:و
 یتقدم العمیل للمصرف بطلب شراء سلعة یحدد مواصفاتها بالكامل.-
لم في حالة الموافقة على شراء السلعة لنفسه إذا و  یقوم المصرف بدراسة الطلب المقدم إلیه من عمیله،-

ما تتكفله من مصروفات مختلفة ثم یتم ر الثمن الذي سیشتري به السلعة و تكن موجودة لدیه یوضح للعمیل مقدا 
 االتفاق معه على سعر البیع متضمنا الربح.

 یقوم المصرف بإبرام عقد وعد بالشراء مع العمیل.-
 يتملكها.لنفسه طبقا للمواصفات المطلوبة و یشتري المصرف بعد ذلك السلعة -
تبعة الرد فیما یه مسؤولیة الهالك قبل التسلیم و استالمها )حیث تقع عل بعد تملك المصرف للسلعة و -

حیث تسري آثاره طبقا ألحكام البیوع في  ،البیع بینه وبین العمیل یستوجب الرد بعیب خفي( یقوم بتحرير عقد
 الشريعة اإلسالمیة.

ا كان الشراء ، إذ یمكن أن تتم ببضعة أیام إذویال لتطبیقهاكلها تستغرق زمن ط  یالحظ أن هذه الخطوات
تعتبر أهم صیغ التمويل قصیر ا كان الشراء خارجیا أو دولیا، و قد تتم في األجل المتوسط إذداخلیا أو محلیا، و 

من مجمل  %90و  %40األجل التي تطبقها البنوك اإلسالمیة، حیث یحتل بیع المرابحة لآلمر بالشراء ما بین 
 4.ملیات البنوك اإلسالمیة كما بینت الدراساتع

 
 .149ص ، مرجع سابق ،المصارف اإلسالمیة ،محمود حسین الوادي وحسین سمحان 1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ، الصیغة التمويلیة و معالجتها المحاسبیة بمصارف المشاركة دراسة تطبیقیة ببنك البركة الجزائري  ،نوال بن عمارة 2

 .28ص، 2001/2002، ة سطیف الجزائرجامع، تخصص تقنیات التسییر، في العلوم االقتصادیة الماجستیر
 . 87ص، 2004لبنان ، مجلة البحث العلمي اإلسالمي، "بیع المرابحة و التطبیق المعاصر"، سعد الدین بن محمد الكبي 3
،  2000المغرب ، البیضاء الدار ، المركز الثقافي العربي -التجربة بین الفقه و القانون و التطبیق-البنوك اإلسالمیة، عائشة الشرقاوي المالقي 4

 .452ص
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 لصناعي باالعتماد على صيغة السلما: تمويل القطاع انيثا
یمكن أن یطبق البنك اإلسالمي صیغة السلم في عدة مجاالت منها القطاع الصناعي حیث تطبيقات السلم : -1

إمدادهم بمستلزمات اإلنتاج كصیغة تمويل طويلة یمكن أن یساهم البنك اإلسالمي في تمويل الحرفیین بواسطة 
الالزمة لقیام المصانع أو إلسالمي بتوفیر األصول الثابتة و األجل مثل تمويل األصول الثابتة، حیث یقوم البنك ا

تقدیم هذه األصول كرأس مال سلم مقابل الحصول على جزء من منتجات ائمة، و إحاللها في المصانع القدیمة الق
على أن الحد األعلى ألجل السلم یمكن أن  اعتمادا ذلك دفعات طبقا آلجال تسلیم مناسبة و هذه المصانع على 

 1یمتد إلى عشر سنوات عند المالكیة.
تعید مباشرة أو من الدولة سلما و تجین كما یمكن للبنوك اإلسالمیة أن تقوم بشراء المواد األولیة من المن

، لتحویل المواد األولیة ع قیام صناعات في الدول اإلسـالمیةتسویقها عالمیا بأسعار مجزية، كما یمكنها تشجی
على آالت  إلى مصنوعات وبذلك ترتفع أسعارها عند التصدیر كأن تدفع رأس مال الـسلم فـي صورة معدات

 2منهم تقوم بتصدیرها إلى الخارج.منتجات صناعیة  للمنتجین مقابل الحصول
الذي یحدد فیه كل المواصفات الدقیقة تمويل السلم من قبل العمیل و  یبدأ السلم بتقدیم طلبخطوات السلم:  -2

عمیل بذلك، أشعر ال ا ما وجده مناسبا له وافق علیه و للسلعة محل البیع، بعدها یقوم البنك بدراسة هذا الطلب، فإذ
فتح  ذلك عن طريقتم اإلتفاق علیه وقت التوقیع، و  ، حیث یدفع البنك كامل المبلغ الذيالسلملیتم توقیع عقد 

یداع المبلغ فیهحساب له و  بیعها بنفسه بثمن ، فهو إما یالتصرف في تلك السلعة بعد تسلمهاللبنك الحرية في ، و 3ا 
ما أن یوكل العمیل ببیعها لقاء أجر أو بدونه.حال أو مؤجل، و   4ا 

 
 
 
 
 
 
 

 
المؤتمر العلمي والدولي الثاني حول'' إصالح  ، تجربة البنوك اإلسالمیة في مصر واإلصالحات التي مرت بها ، محمد عبد الحلیم عمر 1

 . 3، ص2008، مارس 12و 11 ، جامعة ورقلة الجزائر،النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة''
 .66ص ،المرجع نفسه 2

 .199ص ،مرجع سابق ،المصارف اإلسالمیة ، محمود حسین الوادي و حسین سمحان 3
 .6ص ، مرجع سابق، اإلسالمیة المصرفیة ،غدة أبو الستار عبد 4
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 خالصة الفصل:
لقد قمنا من خالل هذا الفصل من هذا البحث بتعريف الصناعة والقطاع الصناعي والوقوف على أهم 
خصائصه وكذا أهمیته البالغة حیث یحتل أهمیة متزایدة في اقتصادیات الدول ودفع التنمیة خاصة في الدول 

ف عند النتائج ومختلف التغیرات التي طرأت على النامیة كما تعرفنا على واقع الصناعة الجزائرية الحالي بالوقو 
 هذا القطاع والتي كان لها األثر الكبیر في تحدید التوجهات واالستراتیجیات الصناعیة. 

المشاركة ...ألنها من الصیغ  ،المضاربة ،االستصناع ،السلم :كما تطرقنا في بحثنا هذا للصیغ التالیة
التمويلیة التي تساهم مباشرة في تمويل القطاع الصناعي عكس الصیغ األخرى التي من شانها أن تمول القطاع 

نما بطريق غیر مباشرة.  الصناعي ولكن لیس بنفس الطريقة وا 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 تمويل مجموعة البركة المصرفية 
 للقطاع الصناعي
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 تمهيد:
أبرز المصارف الرائدة في العالم، ذلك لحرص هذه المجموعة على تعتبر مجموعة البركة المصرفیة من 

تقدیم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفیة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمیة وتحلیها بالحیویة والمثابرة الالزمتین 
 لتحقیق تأثیرا إیجابیا في حیاة عمالئها لما فیه المصلحة العامة للمجتمع.

 
 بمجموعة البركة المصرفية وأهم مؤشراتها المالية المبحث األول: التعريف

 سنحاول في هذا المبحث التطرق لمفهوم مجموعة البركة المصرفیة وأهم مؤشراتها.

 تعريف مجموعة البركة المصرفيةالمطلب األول: 
بمملكة البحرين برأس مال مدفوع   2002: تأسست في منتصف أوال: تأسيس مجموعة البركة المصرفية

ملیار دوالر، وهاته المجموعة ناشئة عن توحید البنوك التابعة لشركة البركة القابضة الدولیة وكان  1.5قدره 
الغرض من تأسیسها بناء كیان مصرفي ینافس الكیانات الكبرى في ظل القوى المالیة الكبرى وعملیات االندماج. 

ابعة ومكاتب تمثیل في ثالثة عشر دولة وتدیر وللمجموعة انتشارا جغرافیا واسعا ممثال في وحدات مصرفیة ت
 1فرعا.  400بدورها أكثر من 

إن الهیكل التنظیمي یختلف من منشأة إلى أخرى وفق  2:ثانيا: الهيكل التنظيمي لمجموعة البركة المصرفية
یمي طبیعة المنشأة، نظرا لعدم وجود هیكل تنظیمي نموذجي یصلح لجمیع المنشآت، ويتوقف شكل الهیكل التنظ

في البنوك اإلسالمیة على عدة اعتبارات أهمها مبدأ الشريعة اإلسالمیة، والمحیط الخارجي الذي تنشط فیه 
المؤسسات البنكیة، والهیكل التنظیمي لمجموعة البركة المصرفیة یختلف نسبیا عن الهیاكل التنظیمیة للبنوك 

الشريعة اإلسالمیة، على حسب ما ینص علیه  األخرى، باعتبار أن مجموعة البركة المصرفیة تعمل وفق مبادئ
العقد التأسیسي، إن الهیكل التنظیمي لمجموعة البركة المصرفیة وكأي وحدة اقتصادیة وضع لیضمن لها السیر 
 الحسن لعملیاته ویحقق المهام المخولة له. وسیتم توضیح الهیكل التنظیمي لمجموعة البركة المصرفیة كما یلي:

 
 
 
 

 

، 2014/2015بوضیاف جهاد، إدارة مخاطر السیولة في المصارف اإلسالمیة. مذكرة ماستر)غیر منشورة(، جامعة محمد خیضرة، بسكرة،  1
 .85ص 

 .5، ص 2015 البحرين، مجموعة البركة المصرفیة، التقرير السنوي لمجموعة البركة المصرفیة. 2
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 الهیكل التنظیمي لمجموعة البركة المصرفیة :(06شكل رقم )ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .09، ص2018مجموعة البركة المصرفیة، التقرير السنوي  المصدر:
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 المطلب الثاني: أهم المؤشرات المالية لمجموعة البركة المصرفية
تفید المؤشرات المالیة في البنك لمعرفة الوضعیة المالیة لها ولقد عرفت مؤشرات مجموعة البركة المصرفیة 

 . 2018-2014تطورات مستمرة خالل فترة الدراسة من 
 2018-2014مابين  مجموعة البركة المصرفيةتطور إجمالي حقوق المالك في  :أوال

من خالل الجدول  2018-2014مابین مجموعة البركة یمكن توضیح تطور إجمالي حقوق المالك في 
 الموالي:

 (          ملیون دوالر أمريكي2018 - 2014: تطور إجمالي حقوق المالك )(01الجدول رقم )

                                                      

 . 2018-2014من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنویة لمجموعة البركة المصرفیة  المصدر:
 ( 2018 - 2014تطور إجمالي حقوق المالك في مجموعة البركة المصرفیة )(: 07الشكل رقم )

 ملیون دوالر أمريكي 

 
 (.01من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم ) المصدر:

 2014 لبركة المصرفیة مابینفي مجموعة ا أن إجمالي حقوق المالك (07) نالحظ من خالل الشكل رقم
ملیون دوالر أمريكي وبعدها أكبر مبلغ في   2.009: ـب 2016في تذبذب حیث كان أقل مبلغ في سنة  2018و

 .ملیون دوالر أمريكي 2.511: ـب 2017سنة 
 (2018 - 2014) مجموعة البركة المصرفيةتطور إجمالي الدخل التشغيلي في  :ثانيا

من خالل الجدول  2018-2014مابین مجموعة البركة  لدخل التشغیلي فيیمكن توضیح تطور إجمالي ا 
 الموالي:
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 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات
 2.256 2.511 2.009 2.095 2.075 إجمالي حقوق المالك
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 دوالر أمريكيملیون            (2018 - 2014(: تطور إجمالي الدخل التشغیلي )02الجدول رقم )
 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات

 988 999 1.074 1.000 918 إجمالي الدخل التشغیلي 
 . 2018-2014من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنویة لمجموعة البركة المصرفیة  المصدر:

 (2018 - 2014تطور إجمالي الدخل التشغیلي في مجموعة البركة المصرفیة )(: 08الشكل رقم )
 ملیون دوالر أمريكي                                                                             

 
 (.02من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم ) المصدر:

( أن صافي الدخل التشغیلي في مجموعة البركة المصرفیة في ارتفاع مستمر 08نالحظ من خالل الشكل )
ملیون دوالر أمريكي.لیشهد بعدها انخفاضا 1.074ـ حد أقصى مقدر ب إلىحیث وصل  2016 إلى 2014من 

 ملیون دوالر أمريكي . 918 إلىلیصل  2018غایة  إلى 2016مستمرا من 
 (2018 - 2014) مجموعة البركة المصرفيةتطور صافي الدخل في  :ثالثا

 من خالل الجدول الموالي: 2018-2014مابین مجموعة البركة یمكن توضیح تطور صافي الدخل في 
 ملیون دوالر أمريكي            (2018 - 2014تطور صافي الدخل ) (:03الجدول رقم )

 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات
 217 207 268 286 275 صافي الدخل 
 (2018 - 2014)تطور صافي الدخل في مجموعة البركة المصرفیة  :(09الشكل رقم )

 ملیون دوالر أمريكي                                                                                    
 
 
 

 (.03: من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )المصدر
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( أن صافي الدخل في مجموعة البركة المصرفیة في انخفاض مستمر ما بین  09نالحظ من الشكل رقم )
ملیون دوالر  217و 286لیبلغ في   2018و 2015ماعدا االرتفاع الذي شهده في سنتي  2017و  2015
 على التوالي. أمريكي

 : مكانة القطاع الصناعي في مجموعة البركة المصرفية نيالثا المبحث
من خالل  2018-2014مابین مجموعة البركة المصرفیة یمكن توضیح مكانة القطاع الصناعي في 

 المطالب التالیة.

  المطلب األول: تطور إجمالي الموجودات و المطلوبات
من خالل  2018-2014مابین مجموعة البركة یمكن توضیح تطور إجمالي الموجودات والمطلوبات في  

 مایلي :
 إجمالي الموجوداتأوال: تطور 

من خالل الجدول  2018-2014مابین مجموعة البركة  توضیح تطور إجمالي الموجودات في یمكن
 الموالي:

 دوالر أمريكي          (    2018 - 2014تطور الموجودات )(: 04جدول رقم )ال
 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات

 23831238 25453211 23425265 24618201 23463589 الموجودات 
 . 2018-2014من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنویة لمجموعة البركة المصرفیة المصدر: 
 (          2018 - 2014تطور الموجودات ) (:10الشكل رقم )

 دوالر أمريكي                           

 
 (.04باالعتماد على الجدول رقم )من إعداد الطالبة المصدر: 
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 23425265 ـب 2016 اقل مبلغ فيالموجودات عرف  إجمالي( أن 10نالحظ من خالل الشكل رقم )
یصل و  2018لینخفض في أمريكي، دوالر  25453211 ـكبر مبلغ قدر بأ  إلى 2017لیصل في أمريكيدوالر 
 .أمريكيدوالر  23831238لمبلغ 

 المطلوباتثانيا: تطور إجمالي 
من خالل الجدول  2018-2014مابین مجموعة البركة  توضیح تطور إجمالي المطلوبات في یمكن
 الموالي:

  (2018 - 2014تطور المطلوبات ) (:05الجدول رقم )
 أمريكي دوالر                                                                

 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات
 8452883 9060441 8139890 8009019 7249174 المطلوبات

 . 2018-2014المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنویة لمجموعة البركة المصرفیة 
 (                                دوالر أمريكي2018 - 2014تطور المطلوبات ) (:11الشكل رقم )

 
 (.05من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )المصدر: 

لینخفض في سنة  2017غایة  إلى 2014ارتفاع مستمر من  (11رقم ) نالحظ من خالل الشكل السابق
2018. 

 المطلب الثاني: مكانة حجم التمويل الممنوح للقطاع الصناعي في مجموعة البركة المصرفية.
-2014مابین مجموعة البركة المصرفیة یمكن توضیح مكانة حجم التمويل الممنوح للقطاع الصناعي في 

 من خالل الجدول الموالي: 2018
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 مكانة حجم التمويل الممنوح للقطاع الصناعي لمجموعة البركة المصرفیة لسنتي(: 06جدول رقم )ال
 دوالر أمريكي                                         بالنسبة للموجودات 2017/2018

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 . 2018-2014من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنویة لمجموعة البركة المصرفیة  المصدر:
القطاع الصناعي احتل المرتبة الثانیة من بین  2017( نالحظ انه في سنة 06من خالل الجدول رقم )

 ثة.إلى المرتبة الثال  2018القطاعات األخرى من حیث حجم التمويل الممنوح له لیتراجع في سنة 
  2017مكانة حجم التمويل الممنوح للقطاع الصناعي لمجموعة البركة المصرفیة لسنة  :(12شكل رقم )ال

 دوالر أمريكي           

 
 (.06من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )المصدر: 

%  من  17.5مجموعة البركة المصرفیة منحت ما یقارب  أن( 12نالحظ من خالل الشكل رقم )
% من  25الموجودات للقطاع الصناعي حیث تحتل المرتبة الثانیة بعد القطاع الحكومي الذي اخذ ما یقارب 

 .الموجودات

تعدينوتنقيب+ صناعي

زراعي

إنشائيوعقاري

مالي

تجاري

شخصيوتمويلإستهالكي

حكومي

خدماتأخرى

 2018سنة  2017سنة  موجودات
 3793615 4455799 صناعي + تعدین و تنقیب

 179627 127190 زراعي 
 2796364 3259085 عقاري إنشائي و 
 4493331 3646634 مالي
 1608667 1622738 تجاري 
 2834613 2926192 استهالكيشخصي و تمويل 
 5648272 6177308 حكومي

 2476749 3238265 خدمات أخرى 
 23831238 25453211 المجموع
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   2018مكانة حجم التمويل الممنوح للقطاع الصناعي لمجموعة البركة المصرفیة لسنة (: 13الشكل رقم )
 دوالر أمريكي                                                                 

 
 (.06من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )المصدر: 

% من حجم   16ا یقارب مجموعة البركة المصرفیة منحت م أن( نالحظ 13من خالل الشكل رقم )
المرتبة الثالثة بعد القطاعین الحكومي  إلى,لتتراجع بذلك 2017نة بسنة ر اهذه النسبة منخفضة مقموجوداتها و 

 والمالي.
 المطلب الثالث: مكانة الموارد المعبئة من القطاع الصناعي في مجموعة البركة المصرفية.

-2014مابین مجموعة البركة المصرفیة یمكن توضیح مكانة القطاع الصناعي في السیاسة التمويلیة ل 
 من خالل الجدول الموالي: 2018
بالنسبة تمويلیة لمجموعة البركة المصرفیة مكانة القطاع الصناعي في السیاسة ال(: 07جدول رقم )ال

 دوالر أمريكي                                              2018و  2017للمطلوبات ما بین 

 .2018-2014المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنویة لمجموعة البركة المصرفیة 
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خدماتأخرى

 2018سنة  2017سنة  مطلوبات 
 104753 226673 صناعي + تعدین و تنقیب 

 21003 7246 زراعي
 21853 21663 إنشائي و عقاري 

 2081910 2703293 مالي
 254441 222384 تجاري 

 3933665 4025988 شخصي و تمويل إستهالكي 
 55087 78584 حكومي 

 1980171 1774610 خدمات أخرى 
 8452883 9060441 المجموع 
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القطاع الصناعي یحتل المرتبة الرابعة من بین القطاعات بمبلغ  أن( نالحظ 07من خالل الجدول رقم )
لكن بمبلغ اقل  2018. لیحافظ على نفس المرتبة في سنة 2017في سنة  أمريكيدوالر  226673

 .أمريكيدوالر  104753یقدرب
 2017مكانة القطاع الصناعي في السیاسة التمويلیة لمجموعة البركة المصرفیة  لسنة (: 14الشكل رقم )

 دوالر أمريكي                                                           بالنسبة للمطلوبات     

 
 (.07المصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )

% من   2.5مجموعة البركة المصرفیة  تتحصل على ما یقارب  أن( نالحظ 14من خالل الشكل رقم )
 .األخرى القطاع الصناعي مقابل ما تحصل علیه هذا األخیر. ما یجعلها المرتبة الرابعة من بین القطاعات 

 2018(: مكانة القطاع الصناعي في السیاسة التمويلیة لمجموعة البركة المصرفیة  لسنة 15الشكل رقم )
 دوالر أمريكي                                                                  سبة للمطلوباتبالن

 

 
 (.07من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )المصدر: 

% من القطاع  2تتحصل على ما یقارب ن مجموعة البركة المصرفیة أ ( نالحظ 15من خالل الشكل رقم )
رغم ذلك حافظت على  2017مقابل ما تحصل علیه هذا األخیر. و هذه النسبة منخفضة مقارنة مع  الصناعي 

 نفس المرتبة.
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: تطور حجم الموجودات و المطلوبات المرتبطة بالقطاع الصناعي في مجموعة البركة لثالمبحث الثا
 المصرفية

مابین مجموعة البركة یمكن توضیح تطور حجم الموجودات والمطلوبات المرتبطة بالقطاع الصناعي في  
 من خالل مایلي : 2014-2018

 المطلب األول: تطور حجم التمويل المخصص للقطاع الصناعي في مجموعة البركة المصرفية   
 2018-2014مابین ة البركة مجموعیمكن توضیح تطور حجم التمويل المخصص للقطاع الصناعي في 

 من خالل الجدول الموالي:
 ( 2018-2014التنقیب )التعدین و  التمويل المخصص لقطاع الصناعة و تطور حجم(:08الجدول رقم )

 دوالر أمريكي                           
 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات
 3670844 4272944 3922073 4048955 4345866 صناعي

 122771 182855 169465 106609 131400 تعدین و تنقیب
 3793615 4455799 4091538 4155564 4477266 المجموع
 . 2018-2014البركة المصرفیة  لمجموعةمن إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنویة المصدر: 

 التعدین والتنقیب في مجموعة البركةو یمكن توضیح تطور حجم التمويل المخصص لقطاع الصناعة 
 من خالل الشكل الموالي:  2018-2014مابین  المصرفیة

 ( 2018-2014التنقیب )التمويل المخصص لقطاع الصناعة والتعدین و  تطور حجم (:16الشكل رقم)
 دوالر أمريكي            

 
 (.08من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )المصدر: 

التنقیب لمجموعة التعدین و و الصناعة  فإن حجم التمويل المخصص لقطاع( 16من خالل الشكل رقم )
 2015یث ضعف حجم النشاط في سنة تعرض النخفاض ملحوظ خالل السنوات الماضیة، حالبركة المصرفیة 

  2018في سنة استمر في االنخفاض و  2014فس الوتیرة لسنة ما یقارب ن إلى 2017ارتفع في سنة و  2016و
 .لیصل إلى حده األدنى
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مقارنته مع قطاع التعدین التمويل المخصص لقطاع الصناعة و  یمكن توضیح الفرق بین تطور حجم
 الل الشكل الموالي:من خ 2018-2014مابین  مجموعة البركة المصرفیةوالتنقیب في 

    ( 2018-2014مقارنة تطور الموجودات لقطاع الصناعة مع التعدین والتنقیب )(: 17الشكل رقم )
 دوالر أمريكي                     

 
 (.08من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )المصدر: 

المخصص لقطاع الصناعة مع التعدین والتنقیب ( أن تطور حجم التمويل 17نالحظ من خالل الشكل رقم )
   4,345,866بـ:  2014في تذبذب حیث كانت أكبر قیمة بالنسبة لقطاع الصناعة سنة  2018و 2014ما بین 

ألف  182,855بقیمة 2017ألف دوالر أمريكي بینما كانت أكبر قیمة بالنسبة لقطاع التعدین والتنقیب سنة 
 دوالر أمريكي

القطاع الصناعي استنفذ  أنتفاوت في حجم المبالغ المخصصة للقطاعین حیث نجد كما نالحظ وجود 
 مبالغ اكبر المبالغ الموجهة للتعدین و التنقیب. 

 المطلب الثاني:تطور حجم الموارد المعبئة من القطاع الصناعي في مجموعة البركة المصرفية
 2018-2014مابین مجموعة البركة  يرد المعبئة من القطاع الصناعي فیمكن توضیح تطور حجم الموا 

 من خالل الجدول الموالي:
 ( 2018 -2014التنقیب )ئة من القطاع الصناعي والتعدین و تطور حجم الموارد المعب(: 09الجدول رقم)

 دوالر أمريكي                        
 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات
 100106 219771 240393 218528 159368 صناعي

 4647 6902 1498 4054 1567 تعدین و تنقیب
 104753 226673 241891 222582 160935 المجموع
 2018-2014من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنویة لمجموعة البركة المصرفیة المصدر: 
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 (  2018-2014تطور حجم الموارد المعبئة من القطاع الصناعي و التعدین و التنقیب)(:18الشكل رقم )
 دوالر أمريكي

 
 (.09من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )المصدر: 

التنقیب في التعدین و و ة من القطاع الصناعي  ( نالحظ أن حجم الموارد المعبئ18من خالل الشكل رقم )
 .لتنخفض بعدها إلى الحد األدنى 2016سنة  إلى 2014تذبذب حیث هناك ارتفاع من سنة 

-2014مقارنة تطور حجم الموارد المعبئة من القطاع الصناعي مع التعدین والتنقیب )(: 19الشكل رقم )
2018      )     

 دوالر أمريكي                                                                                      

 
 (.09من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم )المصدر: 
( حجم الموارد المعبئة من القطاع الصناعي اكبر بكثیر من الموارد 19) رقم ن خالل الشكلنالحظ م

 المعبئة من التعدین والتنقیب وهذا راجع لحجم التمويل المخصص لكل منهما.
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 خالصة الفصل: 
 یمكن تلخیص أهم ما تطرقنا له في هذا الفصل فیما یلي:

 هذا الفصل فیما یلي:یمكن تلخیص أهم ما تطرقنا له في 
عرفت إجمالي المؤشرات المالیة لمجموعة البركة المصرفیة تطورا إیجابیا، سواء ما تعلق بتطور إجمالي  -

 حقوق المالك أو إجمالي الدخل التشغیلي أو صافي الدخل ....
اعي عرفت إجمالي الموجودات والمطلوبات تطورا معتبر من حیث حجم التمويل المخصص للقطاع الصن -

 و الموارد المعبئة منه.
عن  أن القطاع الصناعي یحتل مكانة كبیرة لدى مجموعة البركة المصرفیة من حیث السیاسة التمويلیة -

 .  باقي قطاعات االقتصاد الوطني 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لخاتمةا
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 المتوافقة والشريعة واألحكام الضوابط من مجموعة تحكمها مالیة مؤسسات اإلسالمیة المصارف تعتبر
 حیث أو من عملها، آلیة في سواء التقلیدیة، هانظیر  تنفرد بها عن خصوصیات ذات وتجعلها اإلسالمیة،
 .تحقیقها إلى یرمي التي األهداف حیث من أو یقدمها، التي والخدمات األنشطة

ناعیة ما تحتاجه لصحیث تقوم هذه المصارف باستخدام العدید من األدوات آلجل ضمان تزويد المشاريع ا
أجل  من تطويره باعتبار أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات في االقتصاد الذي  یجب من تمويل إسالمي

 .متقدم اقتصاد إلى الوصول
 والعمل صیغ التمويل التقلیدیة، تتبنى أن ألزم علیها اإلسالمیة، المصارف ظلها في تنشط التي فنظرا للبیئة

 عن تنحرف جعلها الذي وهو األمر ،اإلسالمي االقتصاد في المالیة المعامالت وضوابط یتوافق بما تكییفها على
 تصحیح ومحاولة ،اتهامسیر  تقویم إعادة للنظر في جاءت التي االنتقادات من العدید وتواجه الصحیح، مسارها
 .اإلسالمیة المصرفیة بالصناعة االرتقاء یضمن بما مسارها

 الدور إبراز ، الصناعي للقطاع البنوك اإلسالمیة بتمويل والمتعلق هذا  موضوعنا خالل من لذا حاولنا
 والفعالة الموضوعیة الدراسة على متوقف الصناعیة المشاريع تلعبه المصارف اإلسالمیة في تمويل الذي الفعال
 تمويلها البركة المصرفیة عندتقوم بها مجموعة  التي  اإلجراءات إلى بالتطرق  المتعلقة وذلك الجوانب ألهم

 علیه في فصلنا الثالث. واإلطالع بدراسته قمنا ما وهذا  ،يالصناع للقطاع
 النقاط في ونذكرها إلیها، التوصل تم التي والمقترحات النتائج مختلف سنعرض الدراسة، هذه خالل ومن

  :التالیة
 أوال: النتائج

 توصلت دراستنا لموضوع دور البنوك اإلسالمیة في تمويل القطاع الصناعي إلى النتائج التالیة: 
 على وتنمویة، تقوم واجتماعیة، واقتصادیة، مصرفیة، مالیة مؤسسات عن عبارة اإلسالمیة المصارف -

 وترمي الشريعة اإلسالمیة، مع المتوافقة واألنشطة بالوظائف للقیام المتعاملین مختلف من األموال تّلقي
 .ككل والمجتمع واالقتصاد الفرد تخدم التي األهداف من مجموعة تحقیق إلى ذلك خالل من

منها القائمة على مبدأ الدین واألخرى  صیغ التمويل من متمیزة بمجموعة اإلسالمیة المصارف تنفرد -
 القائمة على مبدأ المشاركة. 

جانب صیغ التمويل القائمة على المشاركة في العائد صیغا أخرى قائمة تستخدم البنوك اإلسالمیة إلى  -
لق بالبیع، على التمويل بالمداینة، حیث أن الجانب التمويلي في العملیة یطغى على البعد التجاري المتع

هذا النوع یفضله الكثیر من المتعاملین المدین و عمیله یغلب علیها صفة الدائن و فالعالقة بین البنك و 
 قص المخاطر المترتبة عنه عكس النوع األول.لن
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 لم تستفد أو اإلسالمي النظام المصرفي في التطبیق مجال بعد تدخل لم إسالمیة تمويل صیغ هناك -
 في القطاع الصناعي. كاف بشكل اإلسالمیة البنوك منها

 سواء األطرافعلى  تغیرات أحدث اإلسالمیة البنوك طرف من المشتركة المضاربة تطبیق صیغة إن -
 .طبیعتهم أو عددهم حیث من

 القطاع الصناعي. طبیعة تالئم وهي ،  المختلفة اآلجال في تطبیقها یمكن المشاركة كذلك أن صیغة -
 أوفي مجالها في سواء ، عدة تغیرات حدثأاإلسالمیة  البنوك في ستصناعواإل السلم صیغتي تطبیق  -

 .آجالها
نما ،اإلسالمیة البنوك في البسیط شكلها حسب تطبق تعد لم المرابحة صیغة -  استحدثت وطورت وا 

اإلسالمي، وتوفر التمويل الالزم لمختلف القطاعات بما فیها القطاع  المصرفي مع العمل لتتناسب
 الصناعي.

 للقطاع التمويل الممنوح ضعف حجم في تتمثل اإلسالمي الصناعي التمويل صعوبات تواجه هنالك -
  .الجزائري الصناعي 

تعتبر مجموعة البركة المصرفیة من بین أكثر البنوك اإلسالمیة اهتماما بالقطاع الصناعي، حیث یحتل  -
 القطاع الصناعي مكانة كبیرة في السیاسة التمويلیة للمجموعة.

 ثانيا: االقتراحات
 : منها اإلسالمیة للبنوك الموجهة االقتراحات من جملة بإعداد قمنا بحثنا ضوء دراستنا هذه وإلثراء على
 الذین المواطنین بعض لدى الخاطئة األفكار تصحیح  أجل من واإلعالن الدعایة من بنوع القیام -

 اإلسالمیة نفسها البنوك التقلیدیة. البنوك أن یعتبرون 
الستعمال على المؤسسات التمويلیة أن تقوم بالمزيد من المجهودات لكسب ثقة المؤسسات الصناعیة  -

 المعامالت اإلسالمیة في ضوء أحكام الشريعة.
التأكید على ضرورة سن المزيد من القوانین والتشريعات التي تساهم في نشر وتوسیع استخدام مثل هده  -

 المعامالت اإلسالمیة.
 على یبرهن بالخدمات بما وتزويدها وتشجیعها الوطني االقتصاد في الصناعة وموقع مكانة تعزيز -

 االقتصادیة. مجمل االهتمامات في موقعها أهمیة
كبر بالقطاع الصناعي الجزائري من حیث السیاسة التمويلیة أ بنوك اإلسالمیة أن تولي اهتماما على ال  -

 لها.
 ضرورة وجود بنك إسالمي صناعي هدفه األساسي تمويل القطاع الصناعي. -
 اقتصاد خاصة أي لنهوض األساسیة الركیزة ألنه وتمويله الصناعي القطاع وتطوير تنمیة على التركیز -

 تحقق المستحیل. أن بإمكانها وبشرية طبیعیة ثروات من اإلسالمیة الدول لدى اإلمكانیات توفر مع
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 ثالثا: آفاق الدراسة
 ونقترحها والبحث بالدراسة جدیرة هامة جوانب هناك بأن البحث هذا  في الخوض خالل من لنا تبین لقد
 :وهي المستقبل في والتحلیل الدراسة من حقها تنال أن نأمل ودراسات إشكالیات بحوث لتكون 
 ؛تحدیات البنوك اإلسالمیة للقطاع الصناعي -
 ؛تطوير القطاع الصناعي الجزائري باالعتماد على القطاع الصناعي  -
 ؛التمويل بصیغة المشاركة كإلیة لتطوير القطاع الصناعي -
 كإلیة لتطوير القطاع الصناعي. ستصناعاإلالتمويل بصیغة  -
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