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 : ملخص
اجلزائر حنو التمويل اإلسالمي أمرا واقعا بالنظر للقبول الذي حتظى يف أوساط  هأضحى توج

اجلزائريني،حيث مت عزوف الكثري من اجلزائريني على وضع أمواهلم بالبنوك مما أفقد األخرية جزءا كبري من 
كمصيدة السيولة سيولتها اليت فشلت الدولة يف استعادهتا حنو البنوك، وهو ما ادخل االقتصاد حبالة مشاهبة  

لذلك كان لزامًا على الدولة تطبيق بدائل متويلية . بسبب انعدام ثقة األفراد باملنظومة البنكية اجلزائرية
هتدف و منظم  إسالمي إسالمية على املستوى الوطين من خالل تفعيل أساليب متنوعة ضمن إطار تشريعي

يف من خالل نشاط املصارف اإلسالمية املعتمدة الورقة البحثية يف حتليل مسامهة تطبيقات التمويل املصر 
 . باجلزائر الربكة والسالم ودراسة املعيقات اليت حتد من عملها

  .الربكة ؛ بنكالسالم مصرف التمويل؛ أساليب اإلسالمي؛التمويل : الكلمات المفتاحية
 .JEL : G2O، G21 اتتصنيف

Abstract: 

Algeria's tendency towards Islamic finance has become a reality in 

view of the acceptance among Algerians. Many Algerians have been 

reluctant to put their money in banks, which has lost much of its liquidity.  
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Which the state failed to restore to banks, as well as before their exit 

as which introduced the  economy in a similar situation liquidity trap due to 

lack of confidence in the system Algerian bank.Therefore, the state has to 

apply Islamic financing alternatives at the national level by activating 

various methods with in regular legislative framework. However, the 

research paper aims to analyze the contribution of banking finance 

applications through the activity Islamic banks accredited in Algeria Al 

Baraka and Salam in economic development and study obstacles that limit 

its work 

Keywords: Islamic Finance, Financing Methods Al Salam Bank, Al Baraka 

Bank. 

Jel Classification Codes: G20, G21. 

 مقدمة.6
مما الشك فيه أن التمويل اإلسالمي أصبح اليوم  حقيقية واسعة، حيث متكن بالتفاعل مع 
االقتصاد املعاصر؛ بسبب انتشاره الواسع يف كثري من بلدان العامل اإلسالمي، وزيادة حجم رؤوس األموال 

اإلسالمية األرضية املناسبة لتطوير صيغ وتطبيقات التمويل اإلسالمي فكلما ، باعتبار املصارف املوظفة 
حمرك و  هي بذلك مبثابة عصب االقتصادو  اجملتمعو  زادت مكانتها ونشاطاهتا انعكس ذلك على االقتصاد

شهدت أما على نطاق املنظومة البنكية اجلزائرية التنمية ألهنا حتفظ األموال واستثمارها يف شكلها الشرعي، 
الذي يعد من أهم  12-02القرض و  تطورا من خالل صدور قانون النقدو  الصريفة اإلسالمية انفتاحا

بالرغم من العدد القليل من املصارف العوامل اليت ساعدت البنوك اإلسالمية بدخول إىل السوق النقدية ، 
دائما إىل التقّيد بأحكام الشريعة بنك السالم، إال أهنا  تسعى و  العاملة يف اجلزائر على رأسها بنك الربكة

اإلسالمية يف مجيع اخلدمات املقّدمة ومبختلف صيغها ولكن مل تسلم من االنتقاد والتشكيك ، ال سّيما 
زالت تواجه  اليت ماو  وأن أكثرها يعمل يف ظّل بيئة ربوية وخيضع لنفس قوانني وشروط البنوك التقليدية،

 .عقبات باجلملة يف اجلزائر
 :ي يمكن طرح اإلشكاليةوبالتال

تأثري تطبيقات التمويل اإلسالمي  ىما مد: يف ضوء التجربة املتواضعة للبنوك اإلسالمية العاملة يف اجلزائر
 ة يف اجلزائر؟ميف التنمية املستدا
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أهم أساليب التمويل اإلسالمي وأثره على  يهدف البحث إىل تسليط الضوء على  :البحث أهداف .1.2
 .التنمية املستدامة إضافًة إىل عرض جتربة بنك السالم والربكة باجلزائر ومسامهتهما يف التنمية املستدامة

 :إىل ثالثة احملاور رئيسية استنادا إىل ما سبق سيتم التطرق :منهجية الدراسة .1.2
 سالميأدوات وتطبيقات التمويل اإل :المحور األول
  مكانة التمويل اإلسالمي ودوره يف التنمية املستدامة :المحور الثاني

عرض جتربة مصرف السالم -مسامهة املصارف اإلسالمية اجلزائرية يف التنمية املستدامة  :المحور الثالث
 . -والربكة اجلزائري

 مفهوم التمويل اإلسالمي وتطبيقاته . 1
عّرف احتاد الدويل للبنوك اإلسالمية يف الفقرة من املادة اخلامسة بأنه  :ف البنك اإلسالمييتعر  .2.1

يقصد بالبنوك اإلسالمية، تلك البنوك أو املؤسسات اليت تنص قانون إنشائها ونظامها األساسي صراحة 
أو يقصد باملصارف تعامل بالفائدة أخذًا وعطاءاً، و على االلتزام مببادئ الشريعة اإلسالمية، وعلى عدم ال

البنوك اإلسالمية كل مؤسسة تباشر األعمال املصرفية مع التزامها باجتناب التعامل بالفوائد الربوية بوصفه 
 .(2212غايل )تعامال حمّرما شرعا

تقدمي متويل عيين أو معنوي على املنشآت املختلفة بالصيغ اليت تتفق مع  :مفهوم التمويل اإلسالمي .1.1
أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ووفق معايري وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال يف حتقيق التنمية 

 .(2212على )االقتصادية
 :تطبيقات التمويل اإلسالمي .1.1

 :الحسن بالقرض التمويل .2 .11.
 إىل للمقرض مملوك مال دفع مبقتضاه يتم املقرتض والثاين املقرض أحدمها طرفني بني عقد وهو

هو  وبتايل عليهم املتفق واملكان الزمان يف املقرض إىل مثله رد أو برده األخري هذا يقوم أن على املقرتض
 القرض إىل"حسن" كلمة  عادة تضاف ،و(1002سلمان )نظري القرض بفائدة ربوية يف االقتصاد الوضعي

 وجود عدم أي .اإلسالم يف حمرمة زيادة أي ربا، تعترب واليت بفائدة القرض وبني بينه التفريق يتم لكي
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 من حمدود لعدد ضيق نطاق على إال احلسنة القروض تقّدم ال اإلسالمية البنوك األساس هذا وعلى العائد،
 .)2212 بوشرمة)  العمالء

 :تعريف المضاربة .1 .1.1
املال من طرف البنك مقابل تقدمي الطرف اآلخر لعمل حبيث يتم االتفاق على كيفية  هي تقدمي

اقتسام األرباح يف حني يتحمل صاحب املال اخلسارة وحده، إال إذا اثبت تقصري او إخالل الطرف األخر 
 .(2215 - 152ناصر ص )بالتزاماته

 يتم مالية معاملة أنه مبعىن بعاجل، آجل بيع هو الفقهاء تعريف يف الّسلم : بالسلم التمويل .1 .11.
 بصفات مضبوطة معينة بضاعة تسليم يلتزم الذي البائع، إىل نقداً  وتقدميه الثمن دفع تعجيل مبوجبها
 .الثمن هو والعاجل الذمة، يف املوصوفة املباعة السلعة هو فاملؤجل معلوم، أجل يف حمددة
 حصيلة دفع أجل من اخلارجية التجارة ومتويل الفالحي القطاع متويل يف ُتستعمل لمبالسّ  التمويل وصيغة

 .(2222 موساوي)الصادرات
 معدات أو عقارات) ثابت أصل باستئجار مؤسسة أو شخص يقوم أن معناه: بالتأجير التمويل.4 .11.

 حمددة أقساط بطريقة ذلك ويكون معينة، ألسباب ذلك يريد ال أو عليها احلصول يستطيع ال (وأدوات
 .مستقل بعقد ولكن املدة هناية يف األصل متلك فرصة مع للمؤجر ُتدفع

 العني مبلكية االحتفاظ يودّ  حني وذلك التشغيلية، رةاإلجا صورة يف الصيغة هذه يستخدم أن للبنك وميكن
 العني ملكية نقل إىل القصد يتجه عندما أي بالتمليك، املنتهية اإلجارة أو اإلجارة، انتهاء بعد املؤجرة
  .( 2222 غدة)سريانه أثناء أو اإلجيار عقد انتهاء بعد املستأجر العميل إىل املؤجرة

 : بالمشاركة التمويل.5 .11.
 اخلسارة أما الربح، تقسيم كيفية  على االتفاق يتم أن على العمل أو املال يف أكثر أو طرفني اشرتاك وهي

 بالدخول الصيغة هذه اإلسالمي البنك ويطّبق املال، رأس يف املشاركة نسبة حسب تكون أن فيجب
 ص سليمان)ومتابعتها رهتاإدا يف اشرتاكه مع املشاريع، متويل يف أطراف جمموعة أو طرف مع شريكا بأمواله
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125- 2222). 
 :االستصناع واالستصناع الموازي .6 .1.1

ميكن للبنك أن يستخدم االستصناع يف كل ما تدخله الصناعة، كاملباين والطائرات واملصانع والسفن 
 وغريها، ويشرتط يف االستصناع أن تكون املواد والعمل من الصانع، فإن كانت املواد من املستصنع فإن

 (10، صفحة 2222غدة، ) .العقد يأخذ صورة اإلجارة
 :المرابحة .7 .1.1

فهذا هو املعىن اليت اتفقت عليه عبارات الفقهاء . هي بيع مبثل الثمن األول مع زيادة ربح معلوم
 لقوله شرًعا جائز والبيع البيوع، صور هي إحدى املراحبة أنكما . وإن اختلفت ألفاظهم يف التعبري عنه

الرِّبا﴾ َوَحر م اْلبَ ْيعَ  الل هُ  تعاىل ﴿َوَأَحل    حتديد أساليب أحد على تقوم صورة وهى.225 اآلية من :البقرة ََ
 شراء بتكلفة للسلعة البيع مثن حتديد املراحبة يف يتم حيث )  واملراحبة واملساومة املزايدة(  الثالثة البيع مثن

 بيع بأهنا :شرًعا املراحبة تعرف ولذا عليه، يتفق معلوم ربح إىل إضافة( الشراء مصروفات+الثمن) هلا البائع
 (0، صفحة 2222عمر، ) عليه يتفق معلوًما رحًبا شرائها زائًدا بثمن السلعة

 :مكانة التمويل اإلسالمي ودوره في التنمية المستدامة .2
البداية البد من االتفاق على تعريف حمدد للتنمية، حيث تتعدد مفاهيمها بتعدد املدارس يف 

الفكرية االقتصادية، والتنمية هلا مفهوم شامل وعام وهي ببساطة تعين رغبة الدول النامية باللحاق بالدول 
جند مصطلح العمارة وهو ويف االقتصاد اإلسالمي . املتقدمة، ورغبة األخرية بتحقيق مزيد من التقدم والنمو

أوسع داللة وأمشل من مفهوم التنمية االقتصادية كما يعرفها علم االقتصاد احلديث، ألن هدف العمارة من 
وجهة النظر اإلسالمية هو إقامة جمتمع يعمل فيه العباد على أساس من تقوى اهلل لتحقيق العمارة، فضالً 

ومبفهوم اقتصادي تعين العمارة العمل بشرع اهلل لتحقيق . اعن احلفاظ على اخلريات والنعم اليت ترتبط هب
حد الكفاية للجميع وللوصول إيل منو مستمر للطيبات، وذلك باالستخدام األمثل لكل ما سخر اهلل لنا 

 . (251-252ص  ،2225، حلس) من موارد
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 : مساهمة التمويل اإلسالمي في التنمية. 2.1
 التمكين االجتماعي بشكل عام . 6.6.2

املوارد املتاحة لديه اهلادفة إىل حتقيق الطفرة  باستغالليوّجه التمويل اإلسالمي ُجل نشاطه 
 . االقتصادية والتقدم االجتماعي وحتس ني املستوى والبيئة املعيشية لإلنسان

ه املستهدف واملستفيد من ، باإلنسان باعتبار أناإلسرتاتيجيةويهتم التمويل اإلسالمي يف توجهاته  
التنمية، ولذلك فإن التنمية البشرية متثل حمورًا ومرتكزًا أساسيًا لنشاط املصارف اإلسالمية ويتمثل ذلك يف 
اهتمامه مبحاربة الفقر وبتمويل التعليم بكل مراحله والصحة والتدريب وتوفري مياه الشرب واالرتقاء 

تدعيم االستثمار القومي من خالل تطبيقاته و  لة والتضخمبالصرف الصحي وحتقيق النماء عالج البطا
اقتصادية ،إضافة للقروض احلسنة اليت و  املساعدة كصناديق الزكاة اليت حتقق من خالهلا تنمية اجتماعية

 من مث املوارد االقتصادية على أفضلو  تقدمها للجمهور كما يشرف على توزيع املتاح من املوارد النقدية
 (12، صفحة 2222الشمري، ) االجتماعيةو  التنمية االقتصادية غراضاألاالستخدامات 

يسعى التمويل اإلسالمي من خالل املصارف اإلسالمية إىل تطوير املوارد البشرية كمطلب أساسي لتطوير 
العامل قصد معاجلة املشاكل الصناعة اإلسالمية واخلدمات املالية اإلسالمية ومع النمو السريع يف 

 .االجتماعية
يعمل التمويل اإلسالمي إىل حتسني التكنولوجيا ومتويل البحث العلمي باملشاركة مع اجلامعات 
ومراكز البحث وذلك باستخدام نتائج البحث العلمي يف تطوير وحتسني اإلنتاج وتعد عنصرًا هاما من 

 .االقتصاديةعناصر اإلنتاج يف جمال التنمية االجتماعية و 
 التمكين االقتصادي بشكل عام  . 1.2.1

 إىل حتقيق العدالة االجتماعية اآللياتو  يسعى التمويل اإلسالمي من خالل تطبيقه خمتلف الصيغ
التنمية االقتصادية داخل اجملتمع خبلف فرص التشغيل ومرافقة خمتلف املشاريع حيث اعتمدت املصارف و 

فعاليتها يف إنشاء اقتصاد حقيقي يهدف إىل حتقيق الرفاه االجتماعي  أثبتتاإلسالمية على طرق اقتصادية 
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متويل اخلدمات املصرفية اإلسالمية خلدمة االحتياجات األساسية للعمالء يف األسواق  دعم قنواتعن طريق
 (2212، التقرير املالية للمؤسسات املالية واالسالمية) النامية

اإلسالمي يستطيع أي فرد إقامة مشروع يناسبه من حيث حجم فبواسطة خمتلف الصيغ التمويل 
، صفحة 2212بشاغة، ) التشغيل قيمة رأس املال وتعمل البنوك اإلسالمية على مرافقته من حيث

215) 
 :التمويل بتطبيق آليات خالية من الفوائد الربوية -أ

سواء من حيث تزويده برأس املال أو بالعتاد الالزم باملشروع عن طريق شراءه من طرف البنك  
وبيعه للمستثمر باملراحبة أو تأجريه له بعقد اإلجيار كما يعترب القرض احلسن من أحسن القروض املعربة على 

 اجملتمع قصد إقحامهم يف مبادئ التكافل الذي حيققه التمويل اإلسالمي لفائدة الفئات الضعيفة ماليا يف
 .احلياة العملية واالقتصاد

 : نقل الخبرة إلدارة المشاريع -ب
يتمتع األعوان والعاملني يف جمال التمويل اإلسالمي خبربة يف إدارة املشاريع ومرافقة  أنيفرتض 

كذلك خلو املشاركة،   غلية يف جمال اإلدارة وخاصة يف صيالعمالء فعلى سبيل املثال يشرتط مؤهالت عا
االدخار لتوفري  إىلاملسامهات اليت يقدمها البنك اإلسالمي من الفوائد الربوية ما يشجع األفراد واملؤسسات 
 .التمويل الالزم ما يبعث دافع الثقة لدى املستثمرين ألن البنك مبثابة شريك له يف املخاطر

لقد استطاعت البنوك اإلسالمية أن تأثير التمويل اإلسالمي في التنمية المستدامة  إستراتيجية .1.2
تكسر حاجز انسياب األموال املعطلة يف قنوات النشاط االقتصادي كي تقوم النقود بوظائفها يف حماربة 

 وال والفضة الذهب يكنزون والذينتعاىل و  االكتناز والذي نص عليه اخلطاب القرآين بقوله سبحانه
وهذا من شأنه زيادة املنفعة " .(02 اآلية التوبة، سورة) أليم بعذاب فبشرهم اهلل سبيل في ينفقونها

التمويل  إسرتاتيجيةتتمثل و  احلدية احلقيقية للنقود واإلنتاجية احلدية للنقود وتأخذ صفة األصل اإلنتاجي
جذب املدخرات جديدة وفقًا لشريعة اإلسالمية من أفراد ومؤسسات لذلك وجب  علىاإلسالمي تعمل 

جديدة تتالءم   مع خمتلف الطبقات من اجل جلب  أوعيةاستحداث و  عليها تطوير األوعية االدخارية

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=2306#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=50&ID=2306#docu
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األفراد على اإليداع وذلك  تعبئة املوارد املالية بناءًا على درجة متكنها من إقناعو  املزبد من املدخرات
إىل العامل الديين واجلانب العقائدي  إضافةباالعتماد على الدعاية يف نشر الوعي وتقدمي املزايا التشجيعية 

 .(122، صفحة 2212جربان، ) وااللتزام باملنهج الرباين ساعد املصارف اإلسالمية يف تعبئة املوارد املالية
ما الودائع االستثمارية فإن تعبئتها تتم بناءًا على عقد املضاربة حيث يكون صاحب الوديعة أ

االستثمارية هو صاحب املال رب املال واملصرف اإلسالمي هو العامل أي املضارب ،يتضح أن تعبئة 
 أمااجلارية واالدخارية املوارد املالية يف املصارف اإلسالمية تتم على أساس عقد القرض يف جمايل الودائع 

الودائع االستثمارية تتم بعقد املضاربة ، لذلك فإن العامل االقتصادي هو أيضا الباعث جيدب األفراد حنو 
حتديدًا وفق الصيغة اإلسالمية  األجلاملصارف اإلسالمية نظرًا لألرباح املتولدة من االستثمارات الطويلة 

 إىلاإلسالمية خطة استثمارية يف توجيه التمويل  املصارفوتتبع كما . تفوق معدالت الفائدة الربوية
القطاعات االستثمارية ذات األولوية يف التنمية املستدامة مث حاجيات اجملتمع مثل قطاع الصناعة خاصة 
التحويلية يليه قطاع البناء والزراعة مث اخلدمات وال تقتصر على متويل التجارة من خالل املراحبة كما تفعل 

 (122، صفحة 2222درغار، ) عض املصارفب
عرض تجربة مصرف السالم والبركة -مساهمة المصارف اإلسالمية الجزائرية في التنمية المستدامة  .4

 الجزائري
بعض أرقام اليت تعرب عن الوضع  نذكردعونا  مسامهة املصارف اإلسالمية اجلزائريةقبل احلديث عن 

ال تزال اجلزائر تواجه حتديات كبرية يفرضها اخنفاض أسعار النفط، وقد حافظ النشاط االقتصادي اجلزائري 
يف عام % 9.2االقتصادي على صالبته بوجه عام، ولكن تباطأ النمو يف القطاع غري اهليدروكربوين إىل 

يف  %4.6إىل  2215يف % 2.2وارتفاع التضخم من . جزئيا حتت تأثري ختفيضات اإلنفاق 2212
يف سبتمرب  %1..5حمسوبًا على أساس سنوي وبلغت البطالة  2212يف فرباير % 2.2وبلغ  2212
ورغم . على وجه اخلصوص %(...9)والنساء  %(94.2)وال تزال بالغة االرتفاع بني الشباب  9.54

. ، فقد ظل العجز كبريا يف املالية العامة واحلساب اجلاري2212وضاع املالية العامة يف عام بعض الضبط أل
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 .مما يؤثر بشكل سليب على التنمية املستدامة
 بني كل من بنك الفالحة 1002مارس  1مت إبرام اتفاقية اإلنشاء بتاريخ : بنك البركة تعريف .6.4

أبريل  12يعترب صدور قانون النقد القرض بتاريخ و  القابضة السعوديةالتنمية الريفية اجلزائري وشركة الربكة و 
بعد و  مبثابة احلافز األساسي الذي دفع بأصحاب مشروع بنك الربكة اجلزائري إىل طلب االعتماد 1002

القرض لبنك الربكة اجلزائري بالعمل يف الرتاب و  املستندات املرفقة به رخص جملس النقدو  فحص امللف
اليت جتعل منه مؤسسة مالية خاضعة لقواعد القانون و  القرضو  من قانون النقد 102بقا للمادة اجلزائري ط

 باملقر االجتماعي مبدينة اجلزائر العاصمة  1002املصرفية إبتداءًا من تاريخ  أعمالهاجلزائري حيث باشر 
 1222سهم قيمة كل سهم  222 522مقّسمة على دج  222.222.522برأس مال  برأمسال قدره و 

بنك )%52دينار جزائري ويشرتك فيه مناصفة مع بنك الفالحة والتنمية الريفية بنك حكومي جزائري ب   
 . (الربكة موقع اإللكرتوين 

سبتمرب  22املؤرخ يف  11-20وحول مصرف السالم وحتت إطار قانون رقم   :بنك السالم تعريف .1.4
فللبنك احلق يف مزاولة مجيع العمليات البنكية من متويالت واستثمارات،وفقًا ملبادئ وأحكام  2220

، ليبدأ مزاولة نشاطه 2222مت اعتماده من قبل بنك اجلزائر يف سبتمرب الشريعة اإلسالمية والذي، 
 22: الذي مّت افتتاحه بتاريخ( السالم)يقّدر رأس مال مصرف و  مستهدفا تقدمي خدمات مصرفية مبتكرة

مصرف السالم موقع )مليون دوالر 122مليار دينار جزائري، أي ما يعادل  22ب   2222/ 12/
 . (الكرتوين 

 لدعم التنمية المستدامة  كإستراتيجيةومن الخدمات التي تقدها البنوك اإلسالمية  
 بالنسبة لبنك الربكة يتلقى البنك الربكة الودائع من األفراد واملؤسسات 

  :ويفتح ثالثة أنواع من احلسابات بالدينار اجلزائري أو العملة الصعبة وهي
 حسابات الشيكات لتسهيل املعامالت األفراد واملؤسسات  −
 دج  2222لتشجيع صغار املدخرين حيث احلد األدىن للرصيد هو : حسابات التوفري −
حسابات االستثمار الغري املخصص الستثمار األموال الكبرية حيث احلد الدىن للرصيد األدىن  −
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 دج  10000للرصيد هو 
 : خدمات التي يقدما مصرف السالم

 حسابات التوفري  -
 :مينح مصرف السامل فرصة حيازة سيارة جديدة بواسطة التمويل عن طريق املراحبة -
 التمويلمعاجلة سريعة لطلبات  -
 شهرا 22سنوات أي  5تصل إىل : مدة التمويل -
 ٪ من كلفة احليازة22متويل يف حدود  -
مينحك هذا احلساب فرصة استثمار رأمسالك أو خزينتك الفائضة يف : حسابات الودائع االستثمارية -

االستثمارات عمليات ومشاريع مرحبة، ويكافئ هذا احلسابّ  يف آخر كل فرتة وفًقا لألرباح اليت حققتها 
 .املنجزة

من أجل حيازة مسكن جديد، مينح مصرف السالم فرصة متويل عرب املراحبة،  :متويل العقارات -
 .اإلجارة، االقتصادية

 سنة 22تصل إىل : مدة التمويل
 ٪ من قيمة العقار 22إمكانية متويل 

ا على تحليل اعتمدن: وللوقوف حول مساهمة ومكانة المصارف اإلسالمية في التحقيق التنمية
 .قع التمويل اإلسالمي في الجزائر بواسطة مؤشرات األكثر داللة عن وا

تقارير  جمموعة)تطور حجم رأس المال الخاص بالنسبة للبنوك اإلسالمية العاملة في الجزائر -أ
رأس املال : )نقصد برأس املال اخلاص ما يسمى حبقوق امللكية واليت تضمو  :(مصرف السالم والربكة

، وقد كان حجم رأس املال بنسبة لبنك الربكة (األرباح غري املوزعة+ االحتياطات جبميع أنواعها + املدفوع 
 .مليون دج 20220: 2215مليون دج، مث بلغ سنة  20221: 2222سنة 

أين سجلت  202222أدىن قيمة هلا  2211وبالنسبة ملصرف السالم بلغت قيمة األموال اخلاصة سنة 
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دج سنة  2021022دج مقابل  5021200مقدار  2212ارتفاعا ملحوظا خالل الفرتة حيث بلغت سنة 
 .حسب البيانات املالية الواردة يف تقارير املصرفني 2215

 الوحدة بـــــ مليون دج الخاص تطور حجم رأس الماليوضح : 6الجدول 
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األموال الخاصة لدى 
 مصرف السالم دج

 تقارير مصر السالم وبنك الربكة: المصدر
فيما يتعلق باألمهية النسبية حلجم األرباح لدى مصرف السالم، فنالحظ ارتفاعا ملحوظا يف و 

دج  357 2.5حيت بلعت  2215باملقارنة بسنة  086 .5.8بقيمة  2212النتيجة الصافية يف سنة 
ن قد أما رحبية مصرف السالم من خالل إيرادات البنكية احملصلة مقابل اخلدمات املقدمة لزبائ. حني ذاك

 اجلدول التايل يوضحو  2212دج سنة  907 252مث ارتفعت إىل قيمة  2215سنة  807 186بلغت 
 أرباح مصرف السالم: 1جدول 

 1126 1125 1124 1121 1121 1122 البيان

صافي أرباح مصرف 
 السالم

828544 5552162 5944 660 5282256 2.5 357 5.8. 086 

ربحية مصرف السالم 
 مقابل الخدمات

29.659 5 4.2 122 5268 244 44. 186 186 807 252 907 

 بنك الربكةو  تقارير مصرف السالم: المصدر
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قيمة  2212بنسبة لبنك الربكة سنة ( أي حجم األرباح الصافية)كما قدرت نتيجة السنة املالية 
مليون دج حيث قدر  2.255.012بقيمة  2215مليون دج أين عرفت اخنفاضا يف سنة  2.022

   .مليون دج 100االخنفاض بقيمة 
 2222قدر من طرف بنك الربكة اجلزائري سنة  فقد 9.51-2..9فرتة  وفيما خيص اإليراد البنكي خالل

 مليون دج 2.212.101: 2215مليون دج، حيث سجل ارتفاعا هادئا اين بلغ سنة  2.020021ب     
 اجلدول اليت يوضحو 

 أرباح مصرف البركة :2جدول 
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 بنك الربكةو  تقارير مصرف السالم: المصدر

 :تطور حجم التمويالت الممنوحة والودائع -ب
مليون دج،  02205ب    2222قدر حجم التمويالت املمنوحة من طرف بنك الربكة اجلزائري سنة 

مليون دج، أي تضاعف حجم التمويالت املمنوحة حبوايل مرتني ونصف  02250ب      2215وبلغ سنة 
بلغ حجم الودائع لبنك فيما .  مدى حركية القروض املوجه القتصادو  وهذا ما يعكس التوجه التصاعدي

واجلدول التايل  مليون دج 15252قيمة  2215، وبلغ سنة 2222مليون دج سنة  22522الربكة اجلزائري 
 . يوضح
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 1062 -1002تطور الودائع وحجم التمويالت الممنوحة لبنك البركة فترة  :4جدول 
 1062 1064 1062 1061 1066 1060 1009 1002 1002 البيان

إجمالي 
 الودائع

22522 55122 52200 20020 120225 11251 125205 125222 15252 

إجمالي 
 تمويالت

02205 20020 50221 55222 52202 52222 20052 22222 02250 

 بنك الربكةو  تقارير مصرف السالم: المصدر
وفيما خيص مصرف السالم وتفعيال للنشاط التجاري مت تسجيل ارتفاعا ملحوظا يف إمجايل الودائع 

أين شهدت أدين قيمة  2215سنة  10222252دج بعدما كانت  20222202بقيمة  2212يف سنة 
دج أما جانب نشاط التمويل بفضل التسهيالت اليت اعتمدها  12202212بقيمة  2211هلا سنة 

 إلسرتاتيجيةة معتربة وسريعة حيث سجالت ارتفاعا متواصال خالل سنوات نتيجة نمرو  أعطىاملصريف مما 
بقيمة  2212التمويل اليت اعتمدها املصرف واستقطاب املتعاملني املتمّيزين أين سجلت ارتفاع سنة 

 .التايل يوضحاجلدول و  دج 02225022
 1061 -1066تطور الودائع وحجم التمويالت الممنوحة لبنك البركة فترة  :2جدول 

 1061 1062 1064 1062 1061 1066 البيان

إمجايل 
التمويالت لدى 

 بنك السالم
522.1852 9.421545 98226964 92222621 9252.922 2.861282 

 92.86924 756 526.2 819 516.2 52.86254 54591151 5.628.56 إمجايل الودائع

 اعتمادا على تقارير البنك انمن إعداد الباحث: المصدر

 :مساهمة بنك السالم في التنمية المستدامة .2.4
 االقتصادي التمكين.6.2.4
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تفعيال للدور التنموي للمصرف مت إعادة هيكلة إداريت التمويالت والعمليات التجارية والرتكيز على    −
    2215مقارنة لسنة  %22بنسبة  2212دعم نشاط الفروع وقد سجلت الودائع ارتفاعا ملحوظا يف سنة 

  2212حساب ادخار جديد سنة  212كما مت تسجيل فتح 
مماثلة مع بنك الربكة اجلزائري على اعتبار ان هاتني املؤسستني توافران فرص  فاقيهاتكما يسعي إلبرام     −

الشريعة، ويسعى املصرف أيضا إلبرام اتفاقية تبادل السيولة مع البنك املركزي  أحكامتوظيف األموال وفق 
 . يف إطار السوق النقدي وعمليات إعادة التمويل

يل نشاط التمويل عرب استالم ملفات التسهيالت اليت تفع إىلأما بالنسبة للتمويالت يسعي املصرف  −
سرعة ومرونة  أضفىتدخل ضمن صالحيتها وصالحيات جملس اإلدارة والبث فيها عن طريق التمرير مما 
كما وسجلت   %02معتربة يف معاجلة هذه امللفات، وقد سجلت حمفظة التمويالت املباشرة ارتفاعا بنسبة 

 2212مليار دوالر يف 1.5إىل  2215مليار دوالر يف  1.1عا كبرياً منتقلًة من التمويالت غري املباشرة ارتفا
 مقّسمة إىل عمليات التجارة اخلارجية  %00أي نسبة منو 

موزعة على عدة  %20وتبقى متويالت قصرية األجل متثل أكرب حصة يف احملفظة ائتمانية بنسبة  −
املواد األولية صنع -البسة اجلاهزة  -األعالف -املواد الغذائية -مواد البناء-قطاعات أمهها قطاع التجارة 

  (2212السالم، ) 2212قطاع الصناعات التحويلية سنة  -قطاع املقاوالت -قطاع الرتقية العقارية -الغيار
 :االجتماعي التمكين.1.2.4

ويسعى املصرف جاهدا إلجياد الوسائل الالزمة لتقدمي العون للمجتمع وتعزيز نوعية حياة كل فرد فيه  −
عرب دعمه للمنظمات اخلريية واملؤسسات التعليمية والصحية والعلمية والثقافية واالجتماعية والرياضية 

 .والبيئية
االجتماعية املختلفة وهو بذلك يساهم بصفة وحيث مصرف السالم موظفيه للمشاركة يف األنشطة  −

 .شخصية يف هنضة اجملتمع
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وهو . واملصرف ملتزم كذلك بلعب دور يف النهوض بصناعة اخلدمات املصرفية واملالية اإلسالمية العاملية −
 بذلك يشارك ويدعم املبادرات املتعلقة بالبحث والتطوير والتعليم والتأهيل املهين وتوحيد النظم واللوائح

 .والشروح الشرعية وتبين املعايري العاملية وأفضل املمارسات الدولية
 .ختصيص مبالغ حمددة من األرباح لتوجيهها لألنشطة اخلاصة خبدمة اجملتمع  −
تأسيس وقفيات متخصصة يعود ريعها لصاحل مشاريع تنمية اجملتمعات لضمان استدامة أعماهلا    −

           .اجملتمعاتوأنشطتها يف خدمة 
تفعيل التعاون بني املصارف اإلسالمية ومنظمات اجملتمع املدين لتنمية ثقافة املسؤولية اجملتمعية    −

           .االستدامةباملصارف وحتقيق أهداف 
وضع أطر وركائز صلبة من أجل دعم مسرية التنمية يف اجلزائر وتفعيل اخلطط الرامية خلدمة اجملتمع من   −

خالل املسامهة يف النهضة الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية عن طريق برامج التمويل، وبشروط ميسرة، 
 .ختلفةوإجياد احللول املناسبة جتاه اجملتمع من خالل أمناط التمويل امل

 :مساهمة بنك البركة الجزائري في التنمية المستدامة .4.4
 :االقتصادي التمكين.6.4.4

 إعطاء فرصة االستثمار للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار التمويل املصغر −
تطبيق وساطة استثمارية نشطة تكملًة لعمليات إنتاجية حقيقية ذات قيمة مضافة، ومن خالل تبادل  −

 السلع 
قيام الوحدات مصرف الربكة بقبول الودائع على أساس االستثمار، ومبوجب ذلك يشارك املودعون  −

 . والبنك يف النتائج الفعلية اليت حتققها استثماراهتم
أما التمويل، فإنه يقدم للشركات التجارية بشكل رئيسي على أساس بيع التقسيط أو اإلجارة أو  −

وممارسة املشاركة يف الربح . يقة ويشارك اجلميع يف جين أرباح االستثماروهبذه الطر . املشاركة يف رأس املال
تقوم على أساس أن خلق الثروة ناتج عن شراكة بني املستثمر ورجل األعمال، حيث يتم مبوجبها االشرتاك 
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وليس  إن العائد على رأس املال املستثمر يأيت من األرباح احملققة فعال،: يف حتمل املخاطر وحتقيق العوائد
 .على أساس أسعار فائدة حمددة مسبقاً 

احلرص على متويل واالستثمار يف املشاريع اليت تدعم بناء وحدات السكنية مناسبة التكاليف وتوفر     −
 خدمات صحية األفراد اجملتمع، 

، دعما للتنمية االقتصادية، حيث 2212حقق بنك الربكة اجلزائر، نتائج مالية متميزة خالل العام  −
وحمفظة التمويالت واالستثمارات  % 0باملائة، وجمموع األصول  2.10ع صايف الدخل التشغيلي ارتف
، وذلك 2215، مقارنة مع ديسمرب 2212يف ديسمرب  % 5وحقوق املسامهني  % 12والودائع  % 15

 .على الرغم من األوضاع االقتصادية يف اجلزائر نتيجة اخنفاض اإليرادات النفطية
املنتجات واخلدمات املقدمة وتنويع مصادر الدخل احملافظة على الدخل عند مستويات التوسع يف  −

جيدة حيث ساهم االرتفاع يف متويالت املشاركة وحمفظة اإلجارة املنتهية بالتمليك واالستثمارات مجيعها يف 
 .تلك الزيادات

لتبلغ  % 0بنسبة  2212 كما أظهرت النتائج املالية للبنك أن موجودات البنك منت يف هناية ديسمرب −
مليار  112وبلغت قيمة التمويالت واالستثمارات . 2215مليار دينار جزائري باملقارنة مع ديسمرب  212

 ، 2215ديسمرب  01باملقارنة مع  % 15، حمققة ارتفاعا بنسبة 2212دينار جزائري يف هناية ديسمرب 
 50.122ليصل إىل  % 12كما ارتفع جمموع الودائع وحقوق حاملي حسابات االستثمار بنسبة  −

باملائة  21، وهي متول ما جمموعه 2215باملقارنة مع ديسمرب عام  2212مليار دينار جزائري يف ديسمرب 
سامهني يف حني بلغ جمموع حقوق امل. من إمجايل موجودات البنك، ما يعكس متانة قاعدة عمالء البنك

باملائة باملقارنة مع ديسمرب  5، بارتفاع نسبته 2212مليار دينار جزائري يف هناية ديسمرب  20
 .(2215الربكة  التقرير السنوي لبنك)2225
 :االجتماعيلتمكين ا.1.4.4

  2212إنشاء شركة وقفية للتكوين املهين  −
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النشطة املدعمة و  هيئة تنشط يف اجملال الرتبوي 00تقدمي هبات لألطفال املعوزين وتقدمي مساعدات ل    −
منح قروض حسنة و  من طرف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف االجتماعية املساجد الزوايا واملدارس القرآنية

 وتسيري قروض الزكاة 
يهدف بنك الربكة إىل حتقيق املسؤولية االجتماعية واالستدامة بشكل أساسي إىل حتقيق منو اقتصادي  −

دام مثل احلد من استهالك الطاقة، وإدارة النفايات، اخل ، وتطوير املوارد البشرية من خالل التدريب، مست
 وتطوير املهارات الشخصية 

رعاية ودعم املشاريع التعليمية واالجتماعية، وحتسني الظروف املعيشية ونوعية احلياة للمحتاجني يف  −
 اجملتمعات احمللية

 :حيث 2222طموحة حبلول  أهدافحمددة لتحقيق  سرتاتيجيةإوقد حرص البنك على تطبيق  −
 عمل يف اجملتمعات اليت تعمل هبا،  ألف فرصة 52تسعى اجملموعة إىل خلق  −
. التمكني من خالل التعليم، مع تقدمي إسهامات مالية سخية للمؤسسات التعليمية العامة واخلاصة −

ألف دوالر أمريكي موجه حنو  594 حوايلودعم العمل البحثي والعلمي، حيث بلغت هذه املسامهات 
 021,21لتنمية اجملتمع  022,222لتعليم و

قطاع  يف522,12حيث بلغت هذه املسامهات حوايل تشجيع األعمال الفنية واألدبية والعلمية  −
 اخلدمات املصرفية اإلسالمية، 

مليون دوالر أمريكي فيشكل متويالت وتربعات عرب خمتلف  005,2وقد مت تقدمي إسهامات بقيمة  −
إمجايل الوظائف أحناء شبكة الربكة، ويواصل الربناجمدوره الفعال يف التأثري على حياة اآلخرين حبيث بلغ 

-2212وظيفة كرؤية اسرتاتيجية  52222ويسعى على حتقيق  2212خالل  505,1اليت مت توفريها 
2222. 

 ت النقدية في دعم التمويل اإلسالمي وتعزير التنمية المستدامة مكانة السلطا.  2.4
 :االقتصادي التمكين. 2.5.4
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اليت تسمح بالتمويل (2220اوت  22املؤرخ يف  11-20األمر) 25املادة  تعديل قانون النقد والقرض- 
وفقا لقواعد الشريعة  عن طريق التمويل غري التقليدي أي ما يسمى بالقروض التسامهية أو التشاركية

بالتشاور مع خرباء وخمتصني يف الصريفة اإلسالمية، وفقهاء يف الشريعة اإلسالمية على املذهب اإلسالمية 
هبدف التوفيق بني النظام املايل والبنكي  السائد يف بلدان املغرب العريب، املتمثل يف املذهب املالكي

 .اإلسالمية اجلزائري احلايل وتقريبه من قواعد املعامالت
حتضري البنوك العمومية عادة الّنظر يف االنتشار املصريف والتفتح على الّصريفة اإلسالمية من خالل إ- 

القرض  اليت ختص على وجه و  إلطالق اخلدمات التمويل اإلسالمي، من خالل التعديالت يف قانون النقد
الذي يتوقع منه إذا مت جتسيده بالشكل اجليد أن ينجح يف استقطاب و  20و 22و 22اخلصوص مواده 

 .سنوات 5نصف أموال السوق املوازية يف مدة ال تتجاوز ال  
تشرين الثاين /إسالمية بدءًا من نوفمرب( نوافذ)حيث مسحت احلكومة لثالثة بنوك عمومية بفتح شبابيك 

بنك التنمية "و" دوق الوطين للتوفري واالحتياطالصن"وبنك " القرض الشعيب الوطين"اجلاري، هي بنك 
يف اجلزائر، على غرار فرع اجلزائر جملموعة  ، لتنضم بذلك إىل ثالثة بنوك تعتمد التمويل اإلسالمي"احمللية

 .كوييت، وبنك السالم" بنك اخلليج اجلزائر"البحرينية، وفرع " الربكة"
 : االجتماعي التمكين .1.5.4

وتوفري موارد بشرية هائلة، جبانب وجود باحثني كثريين يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، ومنح 
شهادات يف ختصصات االقتصاد والتمويل اإلسالمي قطاع التعليم، وخصوصا اجلامعات، كما أن هناك 

ضا هناك قاعدة عمالء الكثري من امللتقيات واملؤمترات اليت تعقد هبدف نشر الوعي املصريف اإلسالمي، وأي
 واسعة جدا ونسبة معتربة منهم تتوخى االلتزام بالضوابط الشرعية يف تعامالهتا املالية، 

  :وجيب اإلشارة على أن أكرب التحديات اليت تواجهها املصارف اإلسالمية يف اجلزائر هي
لى مس توى البنوك عدم قن اعة حكومة اجلزائرية بضرورة وج دوى ه ذه الصناعة، ومن ث م محايتها ع −

فالبنوك اإلسالمية بش قيها التنموي والتجاري ال تس تطيع أن تنمو وترتع رع إال يف ظ ل س ند . املركزية
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ق وي من السلطات االقتصادية واملالية يف بالده ا، خاصة يف جم ال التش ريعات والقوانني اليت تك ّون 
 .سس ي واللوجس يتبيئ ة العم ل لتلك البنوك، ويف جم ال الدع م املؤ 

حمدودية السوق من حيث عددها وحجمها وانتشارها يف املناطق الداخلية للجزائر، إىل جانب  −
 .افتقارها إىل نظام تشريعي وتنظيمي ومؤسسات وبنية حتتية مساندة

غياب أطر تشريعية وقانونية لألدوات النقدية اإلسالمية بالّنظام النقدي اجلزائري، وصعوبة حصول  −
البنوك على السيولة اليت حتتاج إليها يف نشاطها انطالقا من أن األحكام املتبّناة من طرفها، واليت هذه 

تتعامل بأحكام الشريعة اإلسالمية ال جتيز هلا الّلجوء إىل سوق النقد لتغطية متطّلباهتا عن طريق طريقة 
كالسيكية، واليت تتعامل بطريقة التعاقد اليت تتعامل على أساسها هذه البنوك مع املؤسسات املالية ال

 .الفوائد الربوية
 :الخاتــــــــــــــــمة

منذ ان ظهر التمويل اإلسالمي يف عاملنا اإلسالمي وهي تزداد أمهية يومًا بعد يوم، إذ أصبحت 
تعرّب عن مستوى من النضوج والتقدم االقتصادي للدول اإلسالمية، باعتبار املصارف اإلسالمية األرضية 

ناسبة لتطوير صيغ وتطبيقات التمويل اإلسالمي فكلما زادت مكانتها ونشاطاهتا انعكس ذلك على امل
االقتصاد واجملتمع وهي بذلك مبثابة العصب االقتصاد وحمرك التنمية ألهنا حتفظ األموال واستثمارها يف 

لتنمية املستدامة وخدمًة شكلها الشرعي والذي يضمن التوزيع العادل لثروة يف اجملتمع وبشكل إجيايب على ا
    .ألهداف اجملتمع حتفظ حق أجيال احلاضرة وتراعي حق األجيال القادمة من املوارد الطبيعية والثروات

إقبال على املنتجات املصرفية اإلسالمية، إال أن البنوك اليت تقدم تلك العروض تواجه الكثري من : النتائج
غياب أطر  املؤسسات املالية اإلسالمية لنشاطها، ولعّل أبرزها التحديات اليت حتول دون انتشار وممارسة

تشريعية وقانونية لألدوات النقدية اإلسالمية بالّنظام النقدي اجلزائري، وصعوبة حصول هذه البنوك على 
السيولة اليت حتتاج إليها يف نشاطها انطالقا من أن األحكام املتبّناة من طرفها، واليت تتعامل بأحكام 

يعة اإلسالمية ال جتيز هلا الّلجوء إىل سوق النقد لتغطية متطّلباهتا عن طريق طريقة التعاقد اليت تتعامل الشر 
 .على أساسها هذه البنوك مع املؤسسات املالية الكالسيكية، واليت تتعامل بطريقة الفوائد الربوية
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مية االقتصادية يف اجلزائر أن تأخذ املصارف اإلسالمية دورها يف عملية متويل التن جيب: التوصيات
لتجذب املزيد من العمالء حىت يستمر تدفق تيار الودائع باستمرار، وحىت يستمر اللجوء إليها لتمويل 
االستثمار، حىت يتسىن هلذه البنوك املشاركة يف االستثمار املباشر يف اجملاالت التنموية املختلفة كالزراعة 

وحىت تتمكن املصارف من ذلك نؤكد على ضرورة توفر . والصناعة وغريها مما يتسم بطول األجل
 :التوصيات التالية

جيب على السلطات املختصة املسامهة يف إجناح دور املصارف اإلسالمية ملا هلا من أثر كبري يف تنشيط  -
التمويل اإلسالمي من خالل جتميع املدخرات وإجياد البديل احمللي لتمويل عملية التنمية االقتصادية 

عن طريق اعتبار اخلصوصية اليت تواجه املصارف اإلسالمية من حيث عدم  اجلزائر يف واالجتماعية
 .اجلزائريبني املصارف اإلسالمية وبنك املركزي  العالقة وتنظيمالتعامل الربوي 

على املصارف االهتمام بالتخطيط ودعم دراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع املتوقع متويلها  -
تقضي بالتحول من  إسرتاتيجيةوخاصة لصغار املهنيني واحلرفيني يف اجلزائر، وهذا يقتضي  باملشاركة

 . املراحبة إىل املضاربة واملشاركة

 :قائمة المراجع
  .التقرير السنوي .(2016) .ب ،السالم

جامعة  .دور البنوك اإلسالمية يف متويل التنمية االقتصادية يف الدول العربية  .(2006) .ب .ح ،الشمري
 18  ،االمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 .البحرين .تقرير النشاط السنوي .(2016) .ا .ا ،املالية
دور املصارف اإلسالمية يف حتقيق التوازن بني األبعاد االقتصادية واالجتماعية  .(2017) .س ،بشاغة

 17 ،الصريفة االسالمية بعد أربعة عقود من نشأهتا  .للدولة
. دراسة تطبيقة -أبعاد القرار التمويلي واالستثماري يف البنوك االسالمية (. 2212. )بن براهيم غايل

 .دار النفائس للنشر والتوزيع: األردن
 . التقرير السنوي(. 2215. )بنك الربكة
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، من 2212 ،21 20اريخ االسرتداد ت. بنك الربكة(. 2212. )بنك الربكة
http://www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=94 

دور املصارف اإلسالمية يف تعبئة املدخرات القومية يف االقتصاد األردين،  .(2017) .ا .ع ،جربان
 .املؤمتر الدويل الثاين عشر ، جامعة الزرقاء  .الصريفة االسالمية بعد أربعة عقود من نشأهتا

. التمويل االسالمي للمشاريع االقتصادية، فرص وحتديات(. 2222. )زهية موساويو  خدجية خالدي،
 .52، (2)جملة الباحث 

دراسة مقارنة بني املصارف التقليدية  -دور املصارف يف تعبئة املوارد املالية للتنمية  .(2007) .ر ،درغار
 .148 ، .مذكرة ماجستري يف االقتصاد االسالمي، جامعة باتنة، .الميةواالس

 .دار املستقبل للنشر والتوزيع :األردن .املعامالت املالية يف االسالم .(1990) .ح .م ،سلمان
مركز صاحل كامل لإلقتصاد االسالمي،  .أساليب متويل املشروعات الصغرية .(2004) .ع .م ،عمر

 .األزهر 
املؤمتر األول للمصارف  .املصرفية اإلسالمية، خصائصها وآليات تطويرها .(2006) .ا .ع ،غدة

 .واملؤسسات املالية االسالمية، دمشق 
تقييم دور التمويل املصريف يف التنمية االقتصادية وفقا لتوجهات امارة راس  .(2017) .ع .ي ،حممد

 483 ،امعة الزرقاء، األردن الصريفة االسالمية بعد أربعة عقود من نشأهتا، ج .اخليمة
 .ديوان املطبوعات اجلامعية :اجلزائر .التقنيات البنكية وعمليات اإلئتمان .(2015) .س ،ناصر
 :اجلزائر .عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية يف ظل املتغريات الدولية احلديثة .(2006 ) .س ،ناصر

 .مكتبة الريام
جملة الباحث  .متطلبات تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر .(2010) .ا .ع ،بوشرمة & ،.س ،ناصر

(7)، 310 
 


