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مقدمة

             شهدت الساحة اإلقتصادية العالمية مجموعة من الهزات المالية ومن أخطر

م السستيس وصسسلت إلى عصسسب اإلقتصسساد2008هسسذه الهسسزات هي األزمسسة الماليسسة لسسسنة 

الرأسمالي بحيث هزت هسسذه األزمسسة معظم اإلقتصسساديات العالميسسة الكسسبرى واضسسعفت

بنوكها التجارية وحتى أفلست بعض البنوك التجارية خاصة األمريكية منها وعلى عكس

تمام لم تتأثر بشكل كبير البنوك الغسالمية والبنسسوك التجاريسسة السستيس لهسسا فسسروع النوافسسذ

الغسالمية بحيث اثسسر األزمسسة الماليسسة عليهسسا كسسان ضسسعيف، ومن هسسذا المنطلسسقس إزدادت

الحاجةإلى وجود بنوك تعمل وفقا للشريعة الغسالمية والتي تقوم اساسًا على إلغسساء

الفائدة وعدم التعامل بالربا في جميسسع المعسسامالت، حيث اصسسبحت هسسذه البنسسوك العبسسا

مسسؤثرًا وبسسارزًا في إقتصسساديات السسدول اإلسسسالمية والعالميسسة، لمسسا حققت العديسسد من

الغنجازات التيس تصب في صالحها في مجال العمسسل البنكيس خالل السسسنوات الماضسسية،

فقد شهدت إنتشارًا واسسسعا في السسدول الغربيسسة والعربيسسة خاصسسة بعسسد االزمسسة الماليسسة،

واصبحت محسسظ أنظسسار عسسالم المسسال واإلقتصسساد في العسسالم على السسرغم من أن هسسذه

الظاهرة تعتبر إعترافًا من البنوك التجارية بأهمية ونجاح العمل المصسسرفي اإلسسسالمي

والبنوك اإلسالمية فقد إتجهت العديد من البنوك التجارية للتوجه إلى عسسالم المعسسامالت

اإلسالمية ولكن إختلفت ففي مداخلها في العمل البنكي اإلسالمي.

فمنهسسا من أنشسسأ فروعسسًا إسسسالميا متخصصسسة، ومنهسسا حسسول فروعسسه تسسدريجيا إلى فسسروع

إسالمية ومنها ماكان يبيعس منتجاته التقليدية ومنهسسا من أختسسار التحسسول الكامسسل للصسسيرفة

اإلسالمية ومنها فتح نوافذ إسالمية داخسسل فروعسسه لتقسسديم خسسدمات مصسسرفية إسسسالمية

تتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية.

: الدراسة  إشكالية

التالي: التساؤل  الدراسة من خالل  واقحتف ععفتح  من خالل ما سبق نطرح إشكالية  ماع

الجزائرية؟       التجاريةع البنو؟ةيرئازجلا ةيراجتلا كع ف؟ةيرئازجلا ةيراجتلا كونبلا يع اإلسالميةع المعامال؟ةيرئازجلا ةيراجتلا كونبلا يف ةيمالسإلا تع تسهلنواف؟ةيرئازجلا ةيراجتلا كونبلا يف ةيمالسإلا تالماعملا ذع لكي 
اإلجابة على هذا اإلشكال الرئيسيس



مقدمة

: الفرعية  األسئلة

تعتبرس وهل  المصرفي؟  العمل  توسيع  في  اإلسالمية  النوافذ  المساهمة  تكمن  كيف 

النوافذ اإلسالمية هي اللبنة األولى للبنكس اإلسالمي مصغر تأخذ بشسسكل فسسرع أو شسسباك

لتقديم خدمات بنكية إسالمية؟

: الدراسة  فرضيا؟ةيرئازجلا ةيراجتلا كونبلا يف ةيمالسإلا ت

تعتبرس فرضيات الدراسة إجابة عن التساؤالت الفرعية السابقة وهي:

تواجه النوافذ الغسالمية في بنك التقليدي صعوبات وتحديات تتعلق بيئة العمسسل

القانونية

تقدم النوافذ اإلسالمية خدمات المصرفية إسالمية محدودة داخل البنك التقليدي

ليكون عمل المصرف المصرف اإلسالمي خالي من شبهة إختالط األمسسوال مسسع

المصارف التقليدية أن يكون مستقال بحد ذاته ويكون تحت رقابة البنسسك مركسسزي

إسالمي.

تسعى الجزائر قيام بتجربة فتح النوافذ الغسسسالمية في بنسسوك التجاريسسة الخاصسسة

بها تلبية لرغبات لمواطنيها وهذا نظرًا لعقيد تهم اإلسالمية.

: الموضو:ع   إختيار أسبا:عوضوملا رايتخإ ب

بإعتبار موضوع فتح النوافذ اإلسالمية في بنوك الجزائرية هو موضوع الحديث

النشأة وجديد هذا ما دفعني في البحث في هذا النطاق.

بعتبرس الموضوع النوافذ والفروع الغسالمية من المواضسسيع الهامسسة والممسسيزة في

الوقت الحالي

توسعة مجال البحث في مواضيع ذات صلة المصرفية اإلسالمية



مقدمة

 : وأهميتها   الدراسة أهدا :اهتيمهأو ةساردلا ف

أولى خطوة  يعتبر  التقليديةس  البنوك  في  اإلسالمية  النوافذ  فتح  أهمية  إبرازس 

للتحول للعمل المصرفي اإلسالمي

تقديم تعريفس شامل لحقيقة عمل النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية، طسسرق

العمل بها.

: الدراسة  أهمية

النوافذ فتح  طريق  عن  اإلسالمية  الصيرفة  للعمل  التجارية  البنوك  سعى 

اإلسالمية هو واقع تفرضه هذا النوع من المعامالت البنكية كونسسه االكسسثر توجهسساَ

في العالم العربيس والغربي.س

يسمح الربطس والجمع بين النظامينس التقليسسدين واإلسسسالمي إلى توفسسير إحتياجسسات

العمالء خاصة الذين يفضلون نظام عل آخر.

 : المستخد :م  المنه :مدختسملا ج

هو منهج تحليلي وصفي،المنهج الوصفي يركز على وصف ظاهرة وتحليل عناصرها

للوصول إلى النتائج المطلوبة التي يمكن تعميقها.

المنهج التحليلي: تحليل كل المستويات المختلفة السستيس تنشسسيطس فيهسسا النوافسسذ اإلسسسالمية

إنطالقا من البنك التقليدي.

 : الدراسة  صعوبا؟ةيرئازجلا ةيراجتلا كونبلا يف ةيمالسإلا ت



مقدمة

خالل إعداد هذه المذكرة واجهة مجموعة من الصعوبات أهمها:

مراجع غير كافية خاصة فيما يتعلق بجانب الدراسة في الجزائر تكاد تنعدم

إعتبار موضوع فتح النوافذ اإلسالمية في البنوك التجارية الجزائريسسة حيث وجسسدنا

نقص في مصادر المعلومات.
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 تمهيد 

يعتبر النظام البنكي من من ركائزالنظام اإلقتصادي واملالي لكل دولة حيث يساهم في عملية التنمية 

ية أي البنكي نجد البنوك التجارية التي تمارس الوساطة املالاإلقتصادية، ومن املؤسسات املالية املكونة للنظام 

قبول الودائع من العمالء ومنح القروض مقابل فائدة ،أما البنوك اإلسالمية فهي تقدم مختلف أشكال التمويل 

 لكن بما يتماش ى ومبادئ الشريعة اإلسالمية

 على ماسبق سيتم التطرق في هذا الفصل على مفاهيم حول كل 
ُ
من البنوك التجاري والبنوك اإلسالمية، بناءا

 من خالل خصاص وأهدافها، والتميز بين نشاط البنكيين هذا سيتلزم دراسة املباحث التالية:

 :مفاهيم أساسية حول البنوك التجارية املبجث األول 

 :البنوك اإلسالمية. حول مفاهيم أساسية  املبحث الثاني 
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  :ساسية نحو البنوك التجارية أمفاهيم  املبحث األول 

 ان ومنالبنك التجاري يعتبر نوع من أنواع املؤسسات املالية التي يتركز على نشاطها في قبول الودائع ومنح االئتم

 بين أصحاب ال
ً
 فائض املالي واصحاب الحجز املاليهنا يعتبر البنك وسيطا

 ماهية البنوك التجارية: املطلب االول:

  التجارية:تعريف البنوك 

  يعتبر البنك التجاري نوعا من أنواع املؤسسات املالية التي يرتكز نشاطها في قبول الودائع ومنح

 بين أولئك الذين لديهم أموالاإلئتمان،
ً
فائض، وبين أولئك والبنك الخارجي بهذا املفهوم يعتبر وسيطا

 1الذين يحتاجون لتلك األموال.

  الودائع  وتوظيف النقود بأنواعها ملدة قصيرة التزيد في الغالب عن السنة تقوم البنوك التجارية بقبول

 2ومن أهم أعمالها: خصم األوراق التجارية والتسليف بضمان اوراق مالية أو بضائع وفتح إعتمادات.

 :السمات املميزة للبنوك التجارية 

 مال ونذكر منها:تتسم البنوك التجارية بثالث سمات هامة تميزها غيرها من املنشآت األع

 الربحية:  -

يعني وفقا لفكرة الرفع  الجانب األكبر من مصروفات البنك من تكاليف ثابة في الفوائد على الودائع، هذايتكون 

 بالتغيير في إيراداتها وذلك باملقارنة مع منشآتها 
ً
في االعمال األخرى،لذا يقال املالي، أن أرباح تلك البنوك أكثر تأثرا

 ألثار الرفع املالي، فإذا مازادت إيرادات البنك بنسبة أن البنوكالتج
ً
ارية تعد من أكثر املنشآت األعمال تعرضا

                                                           
 14سامر جلدة، البنوك التجارية والتسويق املصرفي، دار أسامة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن  عمان، ص  1
 29محمد عبد الفتاح الصيرفي، إدارة البنوك، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، ص 2
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معينة ترتب على ذلك زياد األرباح بنسبة أكبر، وعلى العكس من ذلك إذا إنخفضت اإليرادات بنسبة معينة 

 1إنخفضت االرباح بنسبة أكبر.

يقتض ي من إدارة البنك ضرورة السعي لزيارة اإليرادات وتجنب بل قد تتحول ارباح البنك غلى خسائر، وهذا 

حدوث إنخفاض فيها. وإذا كان اإلعتماد على الوداع كمصدر رئيس ي ملوارد البنك املالية، فهناك بعض جوانب 

يزة سلبية نتيجة اإللتزام البنك برفع فوائد عليها، سواء حقق أرباح أو لم يحققها فإن اإلعتماد على الودائع م

مد هامة، فالعائد الذي يحققه البنك على إستثماراته عادة مايقل عن العائد الذي يطلبه مالكه، ومن ثم إذا إعت

ائع البنك على أموال امللكية في تمويل إستثماراته فسوف يقفل أبوابه منذ اليوم األول، أما اإلعتماد على الود

دة ي الفوائد التي تتمثل في الفرق بين األرباح املتولكمصدر رئيس ي لتمويل اإلستثمارات فيحقق للبنك جافة صاف

 عن إستثمار تلك الودائع، وبين الفوائد املدفوعة عليها وبالطبع يذهب هذا الفرق إلى مالك البنك، مما يجعل

 على جافة صافي الفوا
ً
ئد العائد الذي يحملون عليه اكبر بكثير من العائد على اإلستثمار، وهذا مايطلق أحيانا

 رات.ستثمائد الرفع املالي أو عائدا املتاجرة بامللكية، اي العائد الناجم عن اإلعتماد اموال الغير في تمويل اإل بعا

 السيولة: -

 للوفا
ً
ء تمثل الجانب األكبر من موارد البنك املالية في ودائع تستحق عند الطلب، ومن ثم يكون البنك مستعدا

السمات التي يتميز بها البنك عن منشآت األعمال األخرى، ففي بها في اية لحظة، وتعد هذه السمة من أهم 

الوقت الذي يستطيع فيه هذه املنشآت تأجيل سداد ما عليها من مستحقات لو لبعض الوقت، فإن مجرد 

إشاعة عن عدم توفر سيولة كافية لدى البنك كفيلة بأن تزعزع ثقة املودعين ،ويدفعهم فجاة لسحب 

 بنك لإلفالس.ودائعهم،مما قد يعرض ال
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 األمان: -

باملة عادة، وهذا  10يتسم رأس مال البنك التجاري بأنه صغير نسبيا، إذ ال تزيد نسبته إلى صافي األصول على 

يعني صغر حافة األمان بالنسبة للمودعين، الذين يعتمد البنك على أموالهم كمصدر لإلستثمار،فالبنك ال 

 من يستطيع أن يستوعب خسائر يزيد عن قيمة را
ً
س املال، فإذا زادت الخسائر عن ذلك فقد تلتهم جزءا

 1اموالهم والنتيجة هي إفالس البنك .

 وتفرض السمات املشار إليها ثالثة أهداف تهتدي بها إدارة البنك التجاري و تتمثل في:

التكاليف الهدف األول: في تحقيق أقص ى ربحية من خالل زيادة اإليرادات طاملا أن الجانب األكبر من  -

هو نوع ثابت، وأن إنخفاض في الغيرادات كفيل بأن يصحبمن تأه إنخفاض أكبر في الربح كما ذكرنا 

 سابقا.

الهدف الثاني: فيتمثل في تجنب التعرض لنقص الشديد في السيولة، ملا لذلك من تاثير كبير على ثقة  -

 املودعين.

على أساس راس املال صغير، وال يكفي  الهدف الثالث: يتمثل في تحقيق أكبر قدر أمان للمودعين -

 2للتحقيق  

 : خصائص البنوك التجارية 

 التجارية عن غيرها من املؤسسات وهي كمايلي:هناك عدة خصائص تتميز بها البنوك 

إن البنوك التجارية تعتمد في األساس في مزاولة نشاطها على مايودعه لديها العمالء من اموال وليس على  -

نتاج كرأس املال أو غيره كما هو الحال في بقية الوحدات اإلقتصادية العاملة في مجاالت اإل موارده الذاتية، 

 السلعي او تقديم الخدمات.
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 مفاهيم حول البنوك التجارية و والبنوك اإلسالمية                                    الفصل األول:          

 

 

10 

أساس عمل البنك الخارجي هو املتاجرة بالنقود حيث أنها تقبل الودائع من الناس لديها بفائدة معينة ثم  -

تعيد إستثمارها على شكل قروض أو تسهيالت للغير بفائدة أعلة من األولى، وبذلك فهي تحقق منفعة أو 

 إيراد من الفرق  بين الفائدتين 

 ن هما:يتم تقسيم العمليات املصرفية  إلى نوعي -

وهي التي يترتب على البنك بموجبها إلتزامات، كإلتزام البنك بتقديم قروض أو سلف : التسهيالت املصرفية

أو ضمان لعمالئه ومن األمثلة على ذلك: خصم األوراق التجارية،  السحب على املكشوف، اإلعتمادات 

 1املسندية.

 معين وهي خدمات يقدمها البنك مقابل إجراء أوبموجبها غلتزاما ال يترتب على البنك: الخدمات املصرفية

 فائدة يتقاضاها أو يقبل ودائع من املدخرين ومن األمثلة: حسابات الوداع التجارية، الحوالت املصرفية.

تطيع يقوم البنك املركزي باإلشراف والرقابة على البنك التجاري من خالل البيانات والقوائم املالية التي يس -

 خاللها مزاولة نشاطه في اإلشراف والرقابة والتوجيه. البنك املركزي من

 مصادر تمويل البنوك التجارية وإستخداماتها املطلب الثاني:

 املصادر التداخلية "أموال املصارف الخاصة" وهي تتألف من: 

 ة وايوتتمثل فيهاالموال التي يحصل عليها املصرف من اصحاب املشروع عند بدء تكوينه  :رأس املال املدفوع

إضافات أو تخفيضات قد تطرأ عليها في الفترات الحقة، ويمثل هذا النصدر نسبة ضئيلة من مجموع 

األموال التي يحصل املصرف عليها من جمع املصادر، ولكن أهمية هذا املصدر ال يمكن املبالغة فيه حيث 

من تغيرات على قيمة يساعد رأس املال على خلق الثقة في نفوس املتعاملين مع املصرف ضد ما يطرأ 

 املوجودات التي يستثمر فيها املصرف أمواله.

 وهذا ويجب عدم املغاالت في رفع قيمة رأس املال وذلك ألن:

                                                           
 17م،ص 2014رشيد البياتي، إدارة البنوك وبورصات األوراق املالية، دار السواقي العلمية للنشر،عمان، سفار 1
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املصرف ال يتعامل بشكل رئيس ي بأمواله الخاصة وإنما بأموال املودعين لذا فهو ال يحتاج إلى األموال  -

أو الصناعي لذا فهو يحتاج إلى األموال الخاصة لنفس  الخاصة لنفي الدرجة التي يحتاجهااملشروع التجاري 

 1الدرجة التي يحتاجها املشروع التجاري او الصناعي .

صغر حجم راس املال يمكن املصرف من توزيع عائد مجز على رأس املال ألن العائد من اإلستثمارات بعد  -

دراية والعموميةة الالزمة إلدارة تغطية تكاليف الحصول على األموال من املصارد الخارجية واملصاريف اإل 

مشروع بوجه العام لن يشجع اصحاب رأس املال على إستثمارأموالهم في املشروع إذا لم يكن هذا العاد 

 2مرتفعا.

 :من حقوق  األرباح املحتجزة 
ً
تحتجز األرباح بصفة عامة في املشروعات ألسباب مختلفة وهي تمثل جزءا

 التي يتخذها االرباح املحتجزة إلى: املساهمين، ويمكن تقسيم األشكال

 نهائيا  اإلحتياطات: -1
ً
وقت تكوين اإلحتياطي، تقتطع اإلحتياطات من األرباح ملقابلة طارئ محدد تحديدا

واإلحتياطات وأشكالها املختلفة تعتبر مصدرا من مصادر التمويل الداخلية وإنها من طبيعة رأس املال 

ث ات زاد ضمان املودعين في املصارف ألسباب التي تمر إيرادها لدى بحنفسها بمعنى أنه كلما زادت اإلحتياط

رأس املال كما أنه يجب عدم املغاالت في تكوينها وإال أصبح العائد على مجموع األموال املمثلة لحقوق 

املساهمين غير مجز لهم إلستثمار اموالهم في مثل هذه املشروعات واإلحتياطات أما أن تكون إحتياطيات 

 ة أو يكون قانونية.خاص

من غير أن يفرضه عليه املصرف من تلقاء نفسه وهو إحتياطي يكونه  اإلحتياطي الخاص )اإلختياري(: -2

 القانون ويكونه لنفسه لتحقيق غرضين:

 تدعيم املركز املالي للمصرف في مواجهة املتعاملين والجمهور. -

 اإلحتياطي القانوني.تجنب كل خسارة في قيمة األصول املصرف تزيد عن قيمة  -

                                                           
 34محمد عبد الفتاح الصيرفي، مرجع سابق ، ص 1
 35محمد عبد الفتاح الصيرفي، مرجع سابق ، ص 2
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هو إحتياطي يطلبه القانون وينص على أن يكون بنسبة معينة من رأس املال فعندما  اإلحتياطي القانوني: -3

يستقر املصرف في أعماله ويبدأ في الحصول على األرباح فإن القانون ينص على املصرف بأن يقتطع بنسبة 

سنة حتى تصبح قيمة هذا اإلحتياطي معادلة للقيمة  مئوية معينة من األرباح الصافية قبل توزيعها في كل

اطي األسمية لألسهم املصرف العادية املتداولة )راس املال املدفوع( ويسمى هذا إحتياطي القانوني أو اإلحتي

 اإلجباري واملقصود به أنه يخدم كوسيلة للوقاية ضد اي خسارة قد تنتج عن عمليات املصرف.

تكون املخصصات في العادة قيمة األصول لتجعلها ممثلة للقيمة الحقيقية ملا في تاريخ إعداد  املخصصات: -4

 امليزانية طبقا لألسس التقييم املتعارف عليها لكل نوع من أنواع األصول وتحمل األرباح عادة بقيمة هذه

 املخصصات.

يع على املساهمين كأرباح إال أن ز إن اإلحتياطات واملخصصات تكون غير معدة للتو  األرباح غير املوزعة: -5

املبالغ التي تبقى بعد إقتطاع اإلحتياطات واملخصصات تكون قابلة للتوزيع على شكل ارباح اسهم وقد توزع 

 منها على شكل أرباح غير موزعة مدورة إال أنها تكون قابلة للتوزيع ويوزعها املصرف متي يشاء
ً
 .1اإلدارة جزءا

 :املصادر التمويل الخارجي 

 2هي موارد غير ذاتية يكون مصدرها البنك ونمثل بصفة عامة النسبة الكبيرة من إجمالي موارده وتمثل في:

تمثل هذه الودائع الجزء األكبر من مصادر األموال لدى البنوك ويعتبر حجمها من املؤشالات  الودائع: -

 املستخدمة لقياس حجم البنك ومركزه وتأخذ عدة صور منها:

  ية: هي نوع من الودائع النقدية التي يمكن للعميل السحب منها في اي يشاء وبمجرد غبداع الودائع الجار

دون إشعار مسبق دون إنتظار حلول أجل معين، غير أن هذا النوع من الودائع اليمكن رغبته في ذلك 

 لصاحبها اإلستفادة من الفوائد.

                                                           
 35محمد عبد الفتاح الصيرفي، مرجع سابق ، ص 1
باهي، دراسة واقع فتح النوافذ اإلسالمية في البنوك التجارية، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في علوم التسيير، سندس ريحان 2

  08، ص 2017/2018كلية علوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير وجامعة أم البواقي، الجزائر، 
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 ل املودعة لدى البنك بهدف اإلدخار،يودعها ودائع إدخارية: وتسمى أيضا ودائع للتوفير تتمثل في االموا

أصحابها بدال من تركها عاطلة في خزائنهم الخاصة وتفويت فرصة الحصول على عائد مقابلها،بحيث يقدم 

 البنك فوائد على هذه الودائع بمحدد اليحقق هدف تشجيع األفراد اإلدخار وتنمية الوعي اإلدخاري.

  عند إيداعها للبنك يتفق على موعد للزبون أن يسحب جزء منها أو ودائع ثابتة: وتسمية بالثابتة ألنه

 ة.معظمها إال بعد مرور فترة املثقف عليها وتمنح البنوك عليها فوائد تفوق الفوائد على الودائع اإلدخاري

  القروض: هي من أهم مصادر االموال الخارجية للبنوك التجارية يتم الحصول عليها سواء من البنك

املركزي أو من مؤسسات مالية نقدية وطنية أو أجنبية،وذلك سواء ملواجهة مشكلة السيولة في حالة عدم 

 وسع في منح اإلئتمان نرغبة في التكفالة اإلحتياطي النقدي ملقابلة الطلبات غير املتوقعة للعمالء، أو 
ً
ظرا

 لتزايد النشاط التجاري في فترات الرواج.

 :من أهم اإلستخدامات األموال في البنك التجاري مايلي:إستخدامات االموال في بنك التجاري 

 يقدم القروض والسلف: والتي تحقق من ورائها فوائد مجزية وخاصة بالنسبة للقروض قصيرة األجل. -

 د أوجه اإلستثمارات:اإلستثمارات: حيث تتع -

املساهمة في املشاريع اإلقتصادية الحديثة وشراء االسهم للوحدات الغقتصادية القائمة الغرض  

 للحصول على أرباح واملتاجرة بها في أسواق املالية 

 لحماية التي  
ً
خصم األوراق التجارية: حيث تقبل البنوك على مزاولة هذا النوع من النشاط نظرا

 ألجلها القصير مما يوفر عنصر السيولة للبنك، وتتيح الفرصة  يزودها القانون 
ً
النجاري ونظرا

 1للبنك إعادة خصمها لدى البنك املركزي بشروط معينة يقررها البنك املركزي نفسه.

األرصدة النقدية: وهي اإلحتياطي النقدي التي أوجبها البنك املركزي على كل بنك باإلحتفاظ بها  

 لديه.

                                                           
 19فارس رشيد البياتي، مرجع سابق، ص 1
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ة: متمثلة في مجموع العقارات التي يمتلكها البنك ويزاول فيها نشاطه و األصول األصول الثابت 

 االخرى من أثاث ووسائل النقل واجهزة وتركيبات أخرى وغيرها.

اإلستثمار في سندات الحكومية وأوذونات الخزينة العامة، والتي تستحق الدفع بعد فترة قصيرة  

 للقابلية هذه األجل، وتقبل املصارف املصارف عادة على إ
ً
ستثمار) أموالها في هذا املجال نظرا

األوراق على التمويل النقدية سائلة، وإمكانية اإلفتراض من البنك املركزي أو من غيره بضمانات 

 عند الحاجة.

 أسس عمل البنوك التجارية املطلب الثالث: -

 طبيعة عملها،وهذه األسس هي:التجارية على مجموعة من األسس التي تحكم أنشطتها وتحدد تقوم البنوك 

 سلعية النقود: -1

ك البنو تقوم البنوك التجارية بالنظر إلى النقود على إعتبار أنها سلعة يتم الغنجاز عليها ال بها، حيث تقوم 

 وذلك من خالل إصدار مجموعة من الخصوم املالية التي يفضله
َ
ا التجارية بالتعامل بالنقود دائما بيعا وشراءا

عار فائدة منخفضة ومن ثم تقوم بتوظيف هذه االموال في االصول يفضلها املقرضون باسعار املقرضون باس

فائدة منخفضة ومن ثمة تقوم بتوظيف هذه االموال في أصول يفضلها املقترضون عند عائد توظيف أعلى من 

 سعر الفائدة املدفوع للمودعين.

 سعر الفائدة: -2

التجاري على الودائع وتلك ياخذها من القروض عبارة عن الثمن املدفوع أو غن سعر الفائدة التي يدفعها البنك 

 1املقبوض نظي إستعمال املال، وهذا السعر في نظر اإلقتصاديين يعتبر عصب النظام املصرفي.

 

                                                           
 11ريحان باهي، مرجع سابق، ص سندس 1
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 تجمع الودائع  واملدخرات إستنادا لقاعدة الدائنة واملديونية: -3

بتلقي الودائع بمختلف أنواعها والتي تستحق عند الطلب أو إن جوهر عمل البنوك التجارية يكمن في قيامها 

بعد فترة من الزمن، ومن ثم تقوم بإستخدام هذه الودائع ملنح القروض و التسهيالت التجارية، وذلك أن األموال 

التي يمنحها كقروض ليس لها بل هي أموال املودعين،لذلك تقوم إدارة البنوك التجارية برسم سياسة إئتمانية 

 1ما يحقق لها حسن وسالمة إستخدام االموال املتاحة مع تخفيض عائد مناسبب

 : البنوك اإلسالمية حول مفاهيم أساسية املبحث الثاني 

 تجاوز، إطار 
ً
 فعاال

ً
 ملموسا

ً
لقد اصبحت البنوك اإلسالمية ضرورة من ضروريات العصر الحديث وواقعا

 االمر الذي يستدعي التعرض للماهية للبنوك اإلسالمية.التواجد إلى أفاق التفاعل إلى أقطار اإلبتكار، 

 ماهية البنوك اإلسالمية املطلب األول:

 تعريف البنوك اإلسالمية: -1

 البنوك اإلسالمية عرفتها إتفاقية إنشاء اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية في الفقرة األولى من املادة -أ

 البنوك واملؤسسات التي ينص القانون إنشائها ونظامهاالخامسة... كالتالي يقتصد بالبنوك اإلسالمية تلك 

.
ً
 وعطاءا

ً
 االساس ي صراحة على اإللتزام بمبادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا

البنك اإلسالمي هو مؤسسة مالية مصرفية، لنجميع األموال وتوظيفها في نطاق الشريعة اإلسالمية،بما  -ب

 المي.يخدم بناء املجتمع التكافل اإلس

                                                           
 12سندس ريحان باهي، مرجع سابق، ص 1
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البنك اإلسالمي هو مؤسسة مالية تقوم بتجميع املدخرات، وتحريكها في قنوات املشاركة لإلستثمار بأسلوب  -ت

محرر من سعر الفائدة،عن طريق اساليب املضاربة واملشاركة واملتاجرة واإلستثمار املباشر، وتقديم كافة 

 1واإلستقرار. الخدمات املصرفية، في إيطار الصيغ الشرعية التي تضمن الثمنية

 ميزة العمل املصرفي اإلسالمي: -2

 يتميز العمل املصرفي بإستبعاد املصرفية عن أعماله، فهو يقبل االموال طبقا ملبدأ املضاربة الشرعية، ويقدم

 وأهمها :
ً
 التمويل حسب الصيغ املعتمدة شرعا

 املضاربة 

 املشاركة 

 املرابحة 

  املساومة 

  تصناعساإل 

 التأجير 

 مع ضمان الربح 
ً
 سلفا

 وهناك عدة أنواع من البنوك اإلسالمية نذكر منها:

 البنوك التجارية 

 البنوك اإلجتماعية 

 البنوك أو الشركات القابضة 

                                                           
-80م، ص2007مسدور فارس، التمويل اإلسالمي من الفقه إلى التطبيق املعاصر لدى البنوك اإلسالمية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 1
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 البنوك املؤممة 

 شركات إستثمار العقارية 

 .1شركات إستثمار العامة 

 

 

 

 

 

 1-11شكل : رقم 

 ، البنوك التجارية والتسويق املصرفيسامر جلدة مصدر: 

 خصائص البنوك اإلسالمية -3

 هناك عدة خصائص للبنوك اإلسالمية نذكرمنها:

 إستبعاد التعاملل بالفائدة : -أ

 وباي صورة من الصور، وبإعتبارها محرمة،فهي ال إن 
ً
 وعطاءا

ً
البنوك الغسالمية ال تتعامل بالفائدة أخذا

تتعامل بنظام اإلئتمان املصرفي التقليدي، فالهي تقرض وال تقترض،وهذا املبدأ ال يقتصر فقط على منح وقبول 

لتي يمكن أن تعتمد على نظام التمويل اإلئتمان بصورته املباشرة، بل بيمتد إلى بقية الخدمات املصرفية ا

 بالفائدة

                                                           
 223سامر جلدة، مرجع سابق، ص1

 أنواع البنوك اإلسالمية 

البنوك 

 التجارية
شركات 

إستثمارية 

 عقارية

 البنوك

 اإلجتماعية
البنوك 

والشركات 

 القابضة

شركات 

إستثمار 

 عامة

البنوك 

 المؤمنة



 مفاهيم حول البنوك التجارية و والبنوك اإلسالمية                                    الفصل األول:          

 

 

18 

 اإللتزام بالحالل وتجنب الحرام: -ب

غير  إن أهم بتعيين على البنك اإلسالمي، وهو اإللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أعماله ومعاماله،ومن

معماالته بال، حالل أهم القواعده وإلتزام في  ذلك فال وجود لبنك إسالمي دون مقومات بسبب لوجوده، ومن

واإلبتعاد عن املجاالت املحرمة واملشكوك فيها، ذلك بأنه بستمد مشروعه من الفكر اإلسالمي الذي يجسده 

 ويخضع نشاطه لضوابط النشاط في اإلقتصاد اإلسالمي والتنفيذ بأخالقياته في هذه املعامالت.

 التقليل من اإلكتناز:  -ث

املسلمين يمتنعون عن إيداع أموالهم لدى املؤسسات املصرفية التقليدية، الحقائق الواقعة نذكر أن الكثير من 

مما جعلهم يكتنزون أموالهم حسب طرقهم الخاصة،وبالتالي تعتبر هذه األموال عاطلة وال تؤدي دورها التنموي 

ل هذه من خالل تمويل املشاريع املختلفة لذلك فإن البنك اإلسالمي من خالل خاصيته األولى واألساسية جع

 لقدرته على جذبها ألنه يتوافق مع 
ً
األموال تخرج من دائرة الالنشاط إلى دائرة النشاط التمويلي، وهذا نظرا

 1معتقدات املسلمين.

 إحياء نظام الزكاة: -ج

تعتبر الزكاة األداة الرئيسية في النظام املالي الغسالمي، حيث تعمل على تحقيق الكثير من األهداف املجتمع 

من حيث تحقيق العدالة في توزيع املداخيل وتقليل التفاوت بين طبقات املجتمع، والبنوك اإلسالمية اإلسالمي، 

تعمل على تنشيط هذه األداة املالية، عن طريق إنشاء حسابات خاصة للزكاة لديها، وتشجيع املودعين 

 2واملستثمرين على دفع الزكاة الواجبة عليهم.

 أهداف البنوك اإلسالمية: -4

 عي املصرفي الغسالمي الذي من شأنه أن يطور ثقة املواطنين بالنظام اإلقتتصادي اإلسالمي.نشر الو  -

                                                           
 80م،ص2007من الفقه إلى التطبيق املعاصر لدى البنوك اإلسالمية،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر، مسدور فارس، التمويل اإلسالمي1
 81مسدور فارس، التمويل اإلسالمي من الفقه إلى التطبيق املعاصر لدى البنوك اإلسالمية،ص2
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تطوير األدوات املصرفية اإلسالمية القائمة وذلك عن طريق غستحداث الجديدة منها بغية جذب املزيد من  -

 املوارد.

البنوك على توجيه اإلستثمارات تحقيق التكامل اإلقتصادي بين الدول اإلسالمية ويتم من خالل فترة هذه  -

لهذه الدول، مثل تطوير مرافق البنى التحتية كالطرق لنقل البري والجوي  لعناصر الربط اإلقتصادي

 والبحري.

 1تنمية املبادالت التجارية بين الدول اإلسالمية. -

 مصادر األموال في البنوك اإلسالمية وإستخداماتها  املطلب الثاني:

 على املصادر املالية املختلفة التي تكون بحوزتها، وهذه املوارد تترتكز سياسة التوظي
ً
ختلف ف في البنوك أساسا

 لكون البنوك اإلسالمية جزء من الجهاز املصرفي 
ً
،فهي أيضا معنية باإلهتمام بمصادر كل حسب طبيعتها ونظرا

 عن مثيالتها في البنوك التقليدية، حيث تنقسم
َ
إلى مصادر داخلية ومصادر  املالية، وهي ال تختلف كثيرا

 خارجية.

 :مصادر الداخلية 

 تتكون حقوق املساهمين من راس املال املدفوع واإلحتياطات واألرباح املحتجزة. أوال: حقوق املساهمين:

 رأس املال: -1

 رأس 
ً
 داخليا

ً
ذاني، ثابت، يستخدم في مختلف أوجه النشاط ، وهو عبارة عن املال لدى البنك اإلسالمي مصدرا

رأس املال الخاص الذي يبدأ به البنك نشاطه عند تأسيسه و يمثل قيمة األموال التي تحصل عليها البنك من 

كان في شكل عيني كاألصول املساهمين فيه، واية إضافات أو تخفيضات تطرأ عليها في فترات متتالية، سواء 

املادية، أو شكل معنوي وعندما يزاول البنك نشاطاته ويحتاج إلى املزيد من األموال يمكنه أن يصدر الثابتة 
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 أو هيئات أو 
ً
أسسها جديدة تكون مساهمات املؤسسين املصدر األساس ي له،فقد يكون املساهمون أشخاصا

.
ً
 حتى الدولة نفسها هؤالء جميعا

، وهذا باإلضافة إلى ورأس املال يعد بمثابة تأمين إلمتصاص 
ً
نه االخسائر املتوقعة والتي يمكن حدوثها مستقبال

املصدر االساس ي لألموال يرتكز عليها البنك لبدء نشاطه عالوة على غعتباره عنصر االمان والحماية والثقة 

 بالنسبة للمودعين.

 اإلحتياطات: -2

ن وال تتكون إال من االرباح أو فائض وهي تمثل أرباح محتجزة من أعوام سابقة وتقتطع من تصنيف املساهمي

 االموال من أجل تدعييم وتقوية املركز املالي للبنك، وهناك عدة أنواع من اإلحتياطات نذكر منها:

 :حتياطي القانوني بالنسبة للشركات املساهمة عموما في أنه ضمان يتحرر اإل  اإلحتياطي القانوني

للشركة التصرف فيه او توزيعه على املساهمين في  لدائني الشركة، يأخذ حكم راس املال،فال يجزز 

 
َ
 1السنوات التي ال تحقق فيها أرباحا

 :نكون أما إحتياطي نظامي عندما "يتضمن العقد الشركة أو نظامها األساس ي  اإلحتياطي النظامي

، يقتض ي بتكوين إحتياطي يخصص املواجهة األغراض التي يحددها النظام، ويسعى في هذه الحالة 
ً
نصا

 ألن نظام الشركة هو الذي يقض به على خالف اإلحتياطي القانوني الذي 
ً
اإلحتياطي النظامي نظرا

 يقرره القانون.

 :عموما هو الذي تقرره الجمعية العامة العادية ملواجهة نفقاتها الطارئة.  اإلحتياطي اإلختياري 

 لبنك.ملالي لتمثل األرباح املحتجزة داخليا وهذا إلعادة إستخدامها لدعم املركز ا األرباح املحتجزة أو املدورة: -3
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 لألموال 
ً
وإحتفاظ البنك اإلسالمي ببعض االرباح ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية بإعتباره مضاربا

 من األرباح ملواجهة ماقد يطرأ على البنك
ً
 معينا

ً
 من ظروف غير عادية. املودعيين، ومن ثم يمكنه تجنب جزءا

 ثانيا: املخصصات:

يعرف املخصص بأنه أي مبلغ يخصم أو يحتجز من أجل إستهالك أو تجديد أو مقابلة النقص في قيمة االصول 

 أو من أجل مقابلة إلتزامات معلومة ال يمكن تحديد قيمتها بدقة تامة.

بالقيمة املتوقعة تحقيقها، واملخصص عبء فاملخصصات مبالغ تخصم من الداخل)اإليراد( إلظهار املوجودات 

 1يجب تحميله على اإليراد سواء تحققت األرباح أم لم تتحقق،وهناك نوعيين من املخصصات هما:

  املخصص الخاص: يتم تكوين هذا املخصص ملواجهة اإلنخفاض في قيمة املوجودات معينة إذا كانت

 على املوجودات واإلستثمار والتمويل.القيمة املتوقع تحقيقها أقل من تكلفته وهذا ينطبق 

  املخصص العام: هو املخصص الذي يتم تكوينه ملواجهة خسائر محتمل وقوعها غير محددة في موجود

 معين 

 :املصادر الخارجية 

 تمثل املصادر الخارجية األموال في املصارف اإلسالمية النسبة األكبر من إجمالي مصادر األموال

ئع(: وهذه الحسابات يكون أصحابها من صغار املودعيين أو من الذين حسابات تحت الطلب)الودا -1

 يحتاجون حفظ أموالهم ملدة محددة وال يحتاجون السحب منها بإستمرار

لذلك ال يعطي ألصحاب هذه الحسابات دفاتر شيكات وعادة مايتم السحب منها بشكل شخص ي، وهذه 

يض للبنك بإستثمارها على ضمان اصحابها وبالتالي الحسابات هي حسابات اإلدخار)توفير(توفير بدزن تفو 

 ينطبق عليها ماينطبق على حسابات الجارية من الناحية الشرعية.

                                                           
 123-122م، ص 2013سمحان، أسس العمليات املصرفية اإلسالمية، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الطبعة األولى، حسين محمد 1
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الحسابات اإلستثمارية: وهي األموال التي يودعها أصحاب لدى املصارف اإلسالمية بغرض الحصول  -2

الحسابات الغستثمارية مرونة تلك األموال. وتوفر على عائد، نتيجو قيام املصرف اإلسالمي بإستثمار 

 عالية للبنوك اإلسالمية

صكوك اإلستثمارية اإلسالمية: تعد الصكوك الغستثمار أحد ممصادر األموال الخارجية باملصارف  -3

 اإلسالمية،وهي البديل الشرعي للشهادات اإلستثمار والسندات

طرف  اصحاب الصكوك وصكوك اإلستثمار تعد تطبيقا لصيغة عقد املضاربة،حيث أن املال من 

 1والعمل من طرف األخر هو البنك.

شهادات اإليداع: تعد شهادات اإليداع أحد مصادر االموال الخارجية في متوسطة األجل بالبنوك  -4

اإلسالمية، ويتم إصدار تلك الشهادات بفئات مختلفة على سبيل املضاربة لتناسب كافة مستويات 

من سنة إلى ثالث سنوات وتستخدم األموال هذه الشهادات في دخول املودعيين وتتراوح مدة الشهادة 

 تمويل مشاريع منوسطة أجل.

صناديق اإلستثمار: تعد صناديق اإلستثمار أحد مصادر االموال في املصارف اإلسالمية،حيث تمثل  -5

هم أوعية إستثمارية تلبي حاجيات ومتطلبات املودعيين من اإلستثمارأموالهم وفق املجاالت التي تناسب

 سواء الداخلية منها أو الخارجية بما يحقق لهم فوائد مجزية.

 :إستخدامات األموال في البنوك اإلسالمية 

 م البنوك اإلسالمية بتوظيف مواردها في أوجه اإلستثمار املختلفة وفقا للشريعة اإلسالمية وإعمار األرضتقو 

م البنوك اإلسالمية بمراعات األمور التالية وذلك من خالل تطبيق أساليب التمويل الغسالمية املختلفة وتقو 

 عند إستخدام األموال وتوظيفها:

  مرتفعة ألصحاب حسابات اإلستثمار املختلفة.تحقيق عوائد 

                                                           
 128-126حسين محمد سمحان، أسس العمليات املصرفية اإلسالمية، ص 1
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  املحافظة على السيولة نقدية مناسبة ملواجهة متطلبات التشغيل املختلف وسحوبات اصحاب

 الحسابات اإلستثمار املختلفة.

  إلى ادنى حد ممكن وبشكل يتناسب مع العوائد املستهدفةتخفيض مخاطر اإلستثمار 

 .تعظيم العائد اإلجتماعي ما أمكن 

 اسس اإلستثمار في البنوك اإلسالمية: -أ

إن أهم الركائز واألسس التي يقوم عليها نظام الغسالمي اإلقتصادي هو مبدأ اإلستخالف والذي يعني" أن املال 

فاع به" واإلستثمار بشكله املعروف يأتي في مقدمة العملية اإلستخالفية، مال هللا وإن البشر ال يملكون حق اإلنت

 1وهذا يعني أنه يجب أن تكون له أسس ومقومات يعتمد 

 عليها، ومن أهم األسس التي يقوم عليها اإلستثمار رأس املال في اإلسالم هي: 

 تحريم التعامل بالربا -

 تحريم اإلحتكار -

 عناصر اإلنتاجقيام الغستثمار على عنصر من  -

 إمهال املدين املعسر -

 قيام اإلستثمار على أساس تعبدي -

 اشكال اإلستثمار في البنوك اإلسالمية:  -ب

مة تقوم البنوك اإلسالمية بعمليات مختلفة بهدف جمعها إلى تدعيم التقنية في املجنمع ويأتي اإلستثمار في مقد

دة تهدف كلها إلى تحقيق الربح الحالل وابرز هذه العمليات ولإلستثمار اإلسالمي طرق وأساليب متميزة وعدي

 االشكال:
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 :املضاربة 

هي عقد بين طرفين يقدم أحدهما املال ويسعى رب املال للطرف األخر، ويسمى  تعريف اإلصطالحي لها: -

ة املضارب ليعمل فيه بهدف الربح على أن يتم توزيع هذا الربح بينهما بنسب متفق عليها من قبل،أما الخسار 

 فيتحملها رب املال لوحده بشرط عدم تقصير املضارب أو تعدية

 :املرابحة، واملرابحة املركبة 

وعناها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي إشترى به  : هي البيع برأس وربح معلوم،يف اإلصطالحي لهاتعر 

السلعة ويشترط عليه ربحا معينا، وكذلك فبيع املرابحة هو بيع بالثمن األول وزيادة معلومة لطرفي العقد 

في املذاهب املختلفة على امرين  أو البيع بالثمن الذي إشتريت به السلعة وهو ربح معلوم وغتفق الفقهاء

 1بالنسبة للمرابحة:

 بيان الثمن ومايدخل فيه ومايلحق فيه -

 زيادة الربح معلوم على الثمن . -

بع ويطلق عليها املرابحة ألمر بالشراء واملرابحة املصرفية ويسميها بعض  العلماء بي املرابحة املركبة:

 املواعدة ألنها في صورها تعتمد على املواعدة

ائد يجدد ثمن البيع بناء على تكلفة السلعة ز وهذا البيع هو أحد بيوع األمانة في الشريعة اإلسالمية، حيث 

 ربح متفق عليه بين البائع واملشتري.

 املشاركة 

 فهي إختالط نصيبين فصاعدا بحيث ال يتميز أحدهما عن غيره وهي ' اإلجتماع في   تعريف اإلصطالحي لها:

 أو هي عقدبين املشاركين في رأس املال والربح.إستحقاق أو تصرف' 
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 مميزات اإلستثمار باملشاركة:

 العدالة في توزيع العوائد واملخاطر -

كة اإلستفادة من األرباح الرأسمالية: تشترك جميع االطراف في األرباح الناجمة عن زيادة قيمة االصول الشر  -

 أس املال.عند البيع أو التصفية وذلك بنسبة مساهمة كل طرف في ر 

 تعليل نسبة الخطأ في إدارة املشاريع: تعمل املشاركة على غجتماع الخبرات وتنوعها. -

 1إضافة إلى تجميع األأموال وهذا يساعد على نجاح املشروعات بشكل أفضل -

 :املزارعة 

شركة في عرفت على أنها عقد على الزرع ببعض على الخارج، وعرفها املالكية على أنها  تعريف اإلصطالحي لها:

 2الزرع، وعرغها الحنابلة على أنها دفع األرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما.

 :املساقاة 

هي عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة، مفصلة في  تعريف اإلصطالحي لها:

فات أن الثمرة بينهما، وعقد املسااملذاهب وتعرف أيضا على أنها معاقدة دفع األشجار إلى من يعمل فيها على 

 يمنمي إلى العقود الخاصة بالقطاع الزراعي.

 :السلم 

هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد ونوع من   تعريف اإلصطالحي لها:

 البيع يتقدم فيه رأس املال ويتأخر ينعقد بما ينعقد به البيع.
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بضاعة موصوف في الذمة، اي أنه يتقدم فيه رأس املال،ويتأخر  وهو بيع آجل بعاجل أو بيع ش ئ بش ئ

 في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. -البضاعة -املثمن
ً
 ألجل، وبعبارة أخرى هو أن يسلم عوضا حاضرا

 :اإلستصناع 

هو شراء مايصنع وفق الطلب، وهو عقد مع صانع العمل ش ئ معين في الذمة، أي  تعريف اإلصطالحي لها:

العقد على الشراء ماعقد مع صانع على عمل شرع معين في الذمة،أي العقد على الشراء ما سيصنعه 

الصانع، وتكون العين والعمل من الصانع، وصورته أن يتفق شخصان على صنع األحذية،أواني، مفروشات 

 1و اليكون إال   فيما يتعامل فيه الناس.ونحوها وه

 :املفارسة 

 لقد عرف الشافعية املمارسة بقولهم أن يسلم إليه أرض ليغرسها من عنده  :تعريف اإلصطالحي لها

 2والشجر بينهما

 :اإلجارة والـتأجير 

هو بيع منفعة معلومة بغرض معلوم أو هي عقد يتم بموجبه تمليك منفعة   تعريف اإلصطالحي لها:

 3مقابل عوض )ثمن( معلوم ملدة معلومةمعلومة ألصل معلوم من قبل مالكها الطرف األخر 

 :القرض الحسن 

هو منح البنك أموال بدون فائدة ألفراد الذين هم بحاجة إلى املساعدة، حيث   تعريف اإلصطالحي لها:

 تمكنهم 
ً
 من إعادة تأهيلهم ماديا
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 أسس العمل البنكي اإلسالمياملطلب الثالث:

ترتكز العمل املصرفي اإلسالمي على أسس ومبادئ وظوابط إقتصادية مستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية، 

وقد سبق توضيح آليات عمل البنوك اإلسالمية وهذا يعني أن األسس ومبادئ العمل املصرفي اإلسالمي تختلف 

عن تلك األسس التي يقوم عليها النظام املصرفي التقليدي ويقوم العمل املصرفي على مجموعة من القواعد 

 واألسس التالية:

 إلتزام املصارف اإلسالمية بأحكام الشريعة اإلسالمية في جميع تعامالتها: -1

 لجميع التطبيقات،وإتخاذها مرجعا في ذلك، لذا يجب
ً
 تعتمد املصارف اإلسالمية على الشريعة اإلسالمية أساسا

على املصارف اإلسالمية أن تضمن هياكلها التنظيمية وجود هيئة للرقابة الشرعية تتصف باإلستقالل التام عن 

 اإلقناع والرقابة للتأكد من اإلدارة التنفيذية وتقوم بدور 

ية إلتزام أجهزة املصرف التنفيذية بالفتاوى واإلجراءات والناذج التي إعتمدتها، يؤدي إلتزام البنوك اإلسالم

 ال فيبأحكام الشريعة اإلسالمية في النهاية إلى تطبيق منهج هللا في مجال املال واإلقتصاد وتصحيح وظيفة رأس امل

 املجتمع.

 منع التعامل بالربا بأي شكل من األشكال -2

م طبيق اسلوب الوساطة املالية القائم على املشاركة بالربح والخسارة وتطبيق ملبدأ العنم بالعرم: الغسال ت -3

ذا ينظر إلى النقود على أنها وسيط للتبادل ومعيار لقيمة االشياء وأداة للوفاء وليست سلعة تباع وتشترى ل

ى ة املبنى على عقد املضاربة الشرعية وعلفإن املصارف اإلسالمية غعتمدت مبدا املشاركة في الربح والخسار 

القاعدة الشرعية العنم بالغرم في تشغيل األموال إلى جانب صيغ البيوع شرعا كبديل لسعر الفائدة 

 املصرفية الثابتة التي إعتمدتها البنوك التقليدية.
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وان هذا اإلستثمار يكون املشاركة في تحمل مخاطر التمويل واإلستثمار: فالنقود ال تنمو إال بفعل اإلستثمار  -4

 او خسارة يجب أن تشارك جميع 
ً
معرضا للمخاطر وفي ضوء ذلك فإن نتيجة اإلستثمار قد تكون ربحا

 
ً
أي عائد يجب االطراف املعنية على حد سواء في املخاطر الربح من أي مسعى أو عمل لكي يكون مستحقا

اري أو تقديم بعض الخدمات الخرى مثل على مقدم التمويل تحمل املخاطر هذا العمل أو النشاط التج

 ملبادئ الشريعة املتبعة.
ً
 1تزفير االصول وإال إلفإن مقدم التمويل آثم نظرا

د إحياء أدوات التمويل واإلستثمار اإلسالمية وإحياء نظام الزكاة: مما الشك فيه أن املصارف اإلسالمية ق -5

ستثمار اإلسالمي من خالل املساهمة في تشجيع إحياء كثير من أدوات التمويل واإل ساهمت بشكل فعال في 

العلماء والباحثين في الغوص في فقه املعامالت، وقد اقامت بعض املصارف صندوق خاص لجمع الزكاة 

.
َ
 تتوالى وهي إدارته، كما أخذت على عاتقها ايضا معه إيصال هذه األموال إلى مصارفها املحددة شرعا
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 :خالصة الفصل 

 حيويا في تجميع الودائع وتوظيفها لذلك فهي تعد من أهم الركائز التي تستنإن البنوك ا
ً
د لتجارية تلعب دورا

ا ها، بمعليها اية تهمة إقتصادية أو تنموية على إختالف األزمنة واألمكنة كما تعبر عن فاعلية نشاطها وكفاءة أدائ

حقيقها ،إن البنوك الغسالمية ليست تتطلبه من سيولة ربحية وأمان، ومن أسس وأهداف التي تسعى إلى ت

مجرد مؤسسات تجارية إستثمارية تستهدف الربح وإنما هي مؤسسات مصرفية تلتزم في جميع معامالتها 

 اإلستثمارية بالشريعة اإلسالمية ومقاصدها.

تي جهودها نحو التنمية عن طريق اإلستثمار في أصول حقيقية ال وهمية، والسالمية وهنا ترتكز البنوك اإل 

 هاما في تحق
ً
يق تحقق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية، كذلك االمر بالنسبة للبنوك التقليدية فهي تؤدي دورا

ى التنمية من خالل تجميع للموارد املالية لغستخدامها في املجاالت اإلسثمارية غير أنها ترتكز في نشاطها عل

 األقراص مما يجعل إستثمارتها موجة ملشروعات وهمية.
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 تمهيد 

ك لم تقتصر العالقة بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية على عالقة الجوار ورفقة املهنة بل تعددت البنو 

ية الخدمات املصرفالتقليدية ذلك، تمثلت في إتجاه العديد من البنوك التقليدية إلنشاء فروع  تابعة لها تقدم 

 إلختالف طبيعة عمل كل من البنوك الت
ً
ي هذا فقليدية والفروع والنوافذ اإلسالمية التابعة لها اإلسالمية ، ونظرا

الفصل وتطرقنا في هذا الفصل إلى التعرف على حقيقة النوافذ والفروع اإلسالمية وأسباب نشأتها والخصائص 

تصادية التي تميزها عن الفروع التقليدية وتطرقنا ايضا إلى دوافع ومتطلبات فتح النوافذ اإلسالمية، واألثار اإلق

 املترتبة عنها من أجل اإلملام بمختلف املفاهيم ، تم تقسيم هذا الفصل إلى املباحث التالية:

 :ماهية الفروع والنوافدذ اإلسالمية املبحث األول 

 :ا طبيعة العالقة بين البنوك التقليدية والفروع اإلسالمية وأهم املعوقات التي تواجهه املبحث الثاني

 هذه الفروع والنوافذ واألثار اإلقتصادية ناجمة عن
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 :الفروع والنوافذ اإلسالمية املبحث األول 

نتناول في هذا املبحث بعض املفاهيم الخاصة بالفروع والنوافذ اإلسالمية، وكذا معرفة الدوافع فتح هذه 

هذه النوافذ  الفروع والنوافذ اإلسالمية وغير ذلك من املفاهيم التي تساعد على الحصول على فكرة واضحة عن

 والفروع اإلسالمية.

 ماهية الفروع والنوافذ اإلسالمية املطلب األول:

 1أ /مفهوم الفروع اإلسالمية -1

ريف لقد تعدد االراء حول مفهوم الفروع اإلسالمية، فبعض اإلقتصاديين يعرفها بأنها الفروع التي تنتمي إلى مصا

 ألحكام الشريع اإلسالمية، ويعرفها البعض بأنها وحدات تنظيمية
ً
 ربوية وتمارس جميع األنشطة املصرفية طبقا

 تديرها البنوك التقليدية، وتكون متخصصة 

ات املالية اإلسالمية، كما يطلق عليها البعض على ظاهرة الفروع اإلسالمية مسمىالنظام في تقديم الخدم

 املزدوج، أي النظام الذي يقدم فيه البنك الربوي خدمات مصرفية إسالمية إلى جانب الخدمات التقليدية.

تي تنشئها شركة أو املؤسسة الونالحظ من التعاريف السابقة أنها تدور حول مدلول كلمة فرع والتي تعبر عن 

وية مؤسسة أكبر منها، وبالتالي يمكن تعريف الفروع اإلسالمية بشكل عام بأنها الفروع التي تنشئها البنوك الرب

 )التقليدية( لتقديم خدمات مصرفية إسالمية.

 ب/ مفهوم النوافذ اإلسالمية -1

حيز في الفرع الربوي لكي يقدم يقصد بالنوافذ اإلسالمية بشكل عام قيام املصرف الربوي بتخصيص جزء أو 

 الخدمات املصرفية اإلسالمي إلى جانب ما يقدمه هذا الفرع من الخدمات التقليدية.
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 إلى تلبية حاجيات بعض العمالء الراغبين في التعامل بالنظام املصرفي اإلسالمي حتى 
ً
ويهدف هذا األسلوب أساسا

 1ال يتحولوا إلى التعامل مع املصاريف اإلسالمية.

 ج/ الفرق بين النوافذ اإلسالمية والفروع اإلسالمية: -1

لذي انجد اإلشارة إلى أن العديد ملا يتكلمو عن النوافذ اإلسالمية يعطفون عليها مصطلح الفروع اإلسالمية، وإن 

يميزالفرع بشكل عام وأكبر من حيث حجمالوظائف والخدمات التي يقدمها، كما أن عادة مايكون خارج هيكل 

 مر يعكس النافذة الي في نفس البنك.البنك األ 

د ختالف بين النوافذ اإلسالمية والفروع اإلسالمية في البنك التقليدي وبالتحدي‘ويمكن حصر أوجه التشابه وال

كد تلك املتعلقة بالخصائص والعناصر املشتركة، وعلى أن أوجه الغختالف بين اإلثنين تعود في النهاية إلى التأ

 من حيث املضمون إل على أن النوافذ الغ
ً
 صطالح الفروع اإلسالمية سالمية ليست مصطلحا مرادفا

 :من أوجه اإلختالف نذكر منها 

  الفرع اإلسالمي أكثر إستغاللية من النافذة اإلسالمية عن البنك الذي يتبعه 

 ن وأعظم م إن الهيكل اإلداري والكادر اإلداري الذي يتولى إدارة الفرع اإلسالمي من البنك التقليدي أكبر

الهيكل والكادر الذي يديره النافذة الغسالمية والذي ال يتجاوز في أحسن مستوى قسم إداري في بنك 

 تقليدي، بل أنه في بعض البنوك تقتصر على مستويات أدنى كالشعبة أو الوحدة في البنك.

  ن في مبنى مستقل عن الفرع اإلسالمي تكون جميع معامالته إسالمية وفي جميع الخدمات التي يقدمها ويكو

البنك التقليدي أما النافذة اإلسالمية فتكون داخل البنك التقليدي نفسه ولكن في مصلحة أوشباك 

 مستقل حتى تكون إسالمية .

  ويتشابه كل من الفروع والنوافذ اإلسالمية في كونهما يقدمان نوع خاص من التمويالت واإلستثمارات

 1وصيغ التمويل اإلسالمي.
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 النوافذ اإلسالميةنشأة  -2

إن فكرة إنشاء فروع ونوافذ املعامالت اإلسالمية التابعة للبنوك التجارية تعود إلى بداية ظهور البنوك 

في مطلع اإلسالمية، فعندما بدأت فكرة إنشاء البنوك اإلسالمية تنتقل من الجانب النظري غلى الواقع العملي 

دي لهذه البنوك والتشكيك في مصداقية العمل فيها األساليب السبعينيات قامت بعض البنوك التجارية بالتص

وع اإلستثمارية التي تطبقها، وعندما باءت تلك املحاوالت بالفشل، تقدمت بعض البنوك التجارية بإقتراح فتح فر 

الخدمات املصرفية اإلسالمية، إال أن هذا اإلقتراح لم يصل حيز التطبيق إال عندما أدركت البنوك لها تقدم 

التجارية مدى اإلقبال على البنوك اإلسالمية وحجم الطلب املتنامي ملختلف شرائح املجتمع على الخدمات 

املصرفية اإلسالمية، عندما قررت بعض البنوك التجارية خوض غمار هذه التجربة فقامت بإنشاء فروع تابعة 

 لها تتخصص في تقديم الخدمات املصرفية اإلسالمية.

طليعة البنوك التجارية التي تجهت إلى إنشاء فروع تابعة لها تقدم خدمات مصرفية  وقد كان مصرف مصرفي

م، بإنشاء اول فرع تقديم الخدمات املصرفية 1980وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية حيث قام بنك مصر في عام 

 اإلسالمية وأطلقت عليه إسم حسن املعامالت اإلسالمية.

روع صري لهذا اإلتجاه إلى قيام العديد من البنوك التجارية هناك إلى إنشاء فوقد أدى تشجيع البنك املركزي امل

 تتخصص في تقديم الخدمات املصرفية اإلسالمية، األمر الذي ترتب عليه إرتفاع عدد الفروع اإلسالمية التي تم

 لعدد من البنوك 1981م، 1980الترخيص بإنشائها خالل عام 
ً
 تابعا

ً
التجارية كبنك م، إلى خمس وثالثين فرعا

 
ً
مصر وبنك التجارة والتنمية وبنك التنمية وبنك التنمية الوطني غيرها، كما إتخذت بعض هذه البنوك قرارا

 بإنشاء وحدات للخدمات املصرفية الغسالمية بكل فرع من فروعها التجارية التي تنشأ في املستقبل.

                                                                                                                                                                                    
ية، صادساعي محمد البشير، تقييم تجربة النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية، مذكرة مقدمة إلستكمال شهادة ماستر أكاديمي في العلوم اإلقت1

 11-10-، ص2018-05-12توقشت في  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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السبق في خوض غمار هذه التجربة حيث قام في عام وفي اململكة العربية السعودية كان البنك األهلي التجاري 

 ألحكام الشريعة اإلسالمية وهو صندوق املتاجرة العاملية في 1987
ً
م، بإنشاء أول صندوق غستثماري يعمل وفقا

 إلقبال املتزايد على هذا الفرع قام 1990السلع ثم تلبي ذلك بإنشاء أول فرع إسالمي و كان ذلك في عام 
ً
م، ونظرا

بإنشاء عدة فروع لتقديم الخدمات املصرفية اإلسالمية، ومع التوسع في إنشاء الفروع اإلسالمية االهلي البنك 

والتي تجاوز عددها ست وأربعون م، بإنشاء إدارة مستقلة باإلشراف على تلك الفروع 1992قام املصرف في عام 

 
ً
 إسالميا

ً
فروع اإلسالمية التابعة للبنوك التجارية موزعة على مختلف مدن اململكة، وهذا باإلضافة إلى الفرعا

قررت الدخول بشكل او بآخر إلى ميدان العمل املصرفي اإلسالمي كالبنك السعودي البريطاني االخرى والتي 

 1والبنك السعودي الهولندي وغير ذلك

 أسباب نشأة الفروع والنوافذ اإلسالمية: -3

البنوك التجارية إلنشاء فروع تخصص في تقديم لقد تعددت األراء حول االسباب التي دعت العديد من 

الخدمات املصرفية اإلسالمية، وهذه األسباب وغن إختلفت من بنك ألخر إال أنه بشكل عام يمكن حصر أهمها 

 فيما يلي:

  رغبةالبنوك التجاري في تعظيم أرباحها وجذب املزيد من رؤوس األموال اإلسالمية إلستحواذ على حصة

 املال.كبيرة في سوق رأس 

 البنوك التجارية من النزوح إلى البنوك اإلسالمية. املحافظة على العمالء 

  سهولة السيطرة البنك الرئيس ي على الفرع بالنسبة للسيطرة على بنكمستقل، وهذا باإلضافة إلى سهولة

 اإلجراءات القانونية إلنشاء فرع بالنسبة لتأسيس البنك الجديد.

                                                           
 14فهدالشريف، الفروع اإلسالمية تابعة للمصاريف الربوية، دراسة في ضوء اإلقتصاد اإلسالمي، ص 1
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 ات املصرفية اإلسالمية، حيث أن شريحة كبيرة من األفراد في كثير من تلبية الطلب الكبير على الخدم

 1تعامل مع البنوك التجارية.املجتمعات الغسالمية ال ترغب بال

 خصائص الفروع اإلسالمية: -4

تتميز النوافذ اإلسالمية في البنوك التجارية ببعض الخصائص التي تميزها عن باقي الفروع التجارية في تلك 

 أهم هذه الخصائص: البنوك، ومن

، أما الفرو  -
ّ
ع طبيعة عمل الفروع الغسالمية وجميع األنشطة تقوم بمايراعي أن تكون متفقة مع أحكام الشريعة

 على الفادة .
ً
 األخرى التقليدية فإن طبيعة عملها تقوم أساسا

بالنسبة للفروع يخضع العديد من الفروع اإلسالمية ملراقب شرعي أو هيئة رقابة شرعية ومزاعيم وارد  -

 موزعة على مختلف مدن اململكة هذا باإلضافة إلى 
ً
 إسالميا

ً
التقليدية، التي تجاوز عددها ست وأربعون فرعا

الفروع اإلسالمية التابعة للبنوك التجارية االخر والتي قررت الدخول بشكل أو بآخر إلى ميدان املصرفي 

 دي  الهولندي وغير ذلك.اإلسالمي كالبنك السعودي البريطاني والبنك السعو 

أدى النمو واإلقبال املتزايدان على البنوك اإلسالمية إلى إضطرار كثير في البنوك التجارية العاملية في أروبا وأمريكا 

 لألحكام الشريعة 
ً
إلى تقديم العمل البنكي اإلسالمي وذلك من خالل املشاركة في إنشاء وحدات تتعامل وفقا

 2تأسيس وإدارة صناديق إستثمار متوافقة مع احكام الشريعة اإلسالميةفي اإلسالمية واملشاركة 

 الخصائص النوافذ اإلسالمية: -5

تتميز النوافذ اإلسالمية في البنوك التجارية ببعض الخصائص التي تميزها عن باقي الفروع التجارية في تلك 

 البنوك، ومن أهم هذه الخصائص مايلي:

                                                           
 14فهد الشريف ،مرجع سابق، ص  1
 13ساعي محمد البشير، مرجع سابق، ص  2
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 وجميع األنشطة التي تقوم بما يراعها فيها أن تكون متفقة مع أحكام الشريعةطبيعة عمل الفروع اإلسالمية  -

 وكذلك الفتاوي والتوصيات الصادرة عن هيئات ومجالس الفتوى املعاصرة املعينة باملصاريف اإلسالمية.

 يخضع العديد من الفروع اإلسالمية ملراقب شرعي أو هيئة رقابة شرعية  -

من حيث التكييف القانوني امللكية حيث تظهر ضمن إيطار الخريطة التنظيمية  التبعية للبنوك التجارية -

 للطريقة التقليدية.
ً
 تعمل وفقا

ً
 1للبنك التجاري والذي يملك كذلك فروعا

 أهداف النوافذ اإلسالمية: -6

 من بين االهداف إلنشاء نوافذ إسالمية مايلي:

 لألحكام الشريعة جذب شريحة من أصحاب املدخرات ورجال األعمال  -
ً
الذين يرغبون في التعامل وفقا

 اإلسالمية.

 مجاراة النهضة في العالم الغسالمي في مجال إنشاء البنوك الغسالمية. -

ها رغبة البنوك التجارية في منافسة البنوك اإلسالمية بعد النجاحات التي حققته في جذب املوارد وإستخدامات -

 وتحقيق االرباح.

 لهم محاولة إسترجاع من فقدتهم.عمالء البنك التجاري من حذب البنوك اإلسالمية  املحافظة على -

 إختبار تجربة البنوك اإلسالمية وتقويمها من خالل إنشاء فروع ونوافذ إسالمية في البنوك التجارية. -
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 دوافع فتح النوافذ اإلسالمية  املطلب الثاني:

التقديم خدمات مصرفية إسالمية إلى جانب التقليدية في مجموعة يتحلص دفع فتح البنوك التجارية ونوافذ 

 من النقاط نذكر منها:

 دوافع عقائدية: -1

ترتكز البنوك اإلسالمية على أساس عقائدي تختلف عن البنوك التجارية، حيث يقوم على مبدأ اإلستخالف أن 

ويعتبر العمل بأحكام الشريعة اإلسالمية جزء من اإليمان  1ملكية املال هو هللا سبحانه وتعالى واإلنسان بوكالة ،

تحول البنوك التقليدية غلى البنوك اإلسالمية لتحقيق الغيمان بهذا وترك الربا والتخلص منه من أهم أسباب 

املفهوم، فالبنوك اإلسالمية تستمد أساسها العقائدي من الشريعة اإلسالمية وهو ما يعني لها إيديولوجية 

 البنوك التقليدية في إطار عام يحكمها اإللتزام بالشريع اإلسالمية.تختلف 

 دوافع شرعية: -2

مية يعتبر سعر الفوائد كعامل ديني هو الدافع املباشر في تنمية األاسالمي الذي ساهم في إنتشار الصيرفة اإلسال 

 مية.ما يتوافق والشريعة اإلسال في البلدان العربية اإلسالمية، وتحول أعمال املصرفية من الربوي إلى اإلسالمي ب

 دوافع إقتصادية: -3

 تتمثل الدوافع اإلقتصادية في النقاط التالية:

  تلبية إحتياجات العمالء من املنتجات البنكية واساليب الغستثمار املتوافقة وأحكام الشريعة

 اإلسالمية.

                                                           
بوميتيرا صالح مفتاح، معارفي فريدة، الظوابط الشرعية لنوافذ املعامالت اإلسالمية في البنوك التقليدية دور لجنة اإلستثمارية الشرعية في بنك  1

 153، ص 2014مارس  35، 34التجاري، مجلة العلوم الغنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 
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ً
إنخفاض معدل املخاطرة وتحقيق األرباح إضافية، وخاصة أن العمل البنكي اإلسالمي يمثل مصدرا

 ملضاعفة الربحية من عوائد عمليات التمويل مقارنة بالتمويل التقليدي. 

 متطلبات فتح النوافذ اإلسالمية املطلب الثالث:

 يمكن تلخيص املتطلبات فتح نوافذ اإلسالمية فيمايلي:

 :قانونية متطلبات -1

 1عبارة عن إجراءات تشريعية ينبغي على البنك اإللتزام بها وتتمثل في:

صدور الترخيص عن الجمعية العمومية للبنك التجاري ويتضمن املوافقة على فتح نافذة إسالمية ومن ثمة  -

 مناقشة التعديالت األساسية في عقد تأسيس النافذة اإلسالمية بحيث:

 عدم التعامل بالربا مخالفة أحكام الشريعة في جميع املعامالت  أن ينص العقد صراحة على 

 الفصل بين عمل البنك التجاري والنافذة اإلغسالمية في األنشطة واألهداف واملنتجات 

  الحصول على املوافقة الرسمية للجهات القائمة على البنك التجاري ممثلة في البنك املركزي والذي قد

 عل ى البنك الت
ً
 جاري اإللتزام بها نذكر منها:يضع شروطا

 قيام البنك بإجراء دراسة جدول عملية فتح نوافذ إسالمية. -

 وضع خطة زمنية متسلسلة إلجراءت إقامة عمل بنكي مزدوج. -

 إعداد لجنة ملتابعة اإلجراءات والخطوات. -

 سالمية في البنك التقليدي عقد حملة إعالمية لتعريف العمالء بمعاملة النافذة اإل  -

 تعديل عقد تأسيس بأن يتضمن اإللتزام بتطبيق أحكام الشريعة، وتشكيل هيئة رقابية شرعية. -
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 متطلبات شرعية: -2

م يتوجب على البنك التجاري األخذ بعدة متطلبات دينية عند فتحه لنافذة املعامالت اإلسالمية وضرورة اإللتزا

 بها تنحصر في:

  فتوى ورقابة شرعية مختصة لها خبرة طويلة في املعامالت املالية تشرف على تنفييذ وفتح تعيين هيئة

 النافذة اإلسالمية.

 .إلغاء املعامالت املخالفة للعقيدة اإلسالمية في جميع صورها 

 .1على إدارة البنك الفصل بين لبموارد املالية املشروع وبين املوارد املالية غير مشروعة 

 إدارية:متطلبات -3

وط يتطلب فتح نافذة إسالمية ألخذ اإلجراءات اإلدارية بعد تحقيق املطالبين القانوني والشرعي في البنك، الشر 

 التالية:

 .نموذج بنكي مزدوج 
ً
 تعديل عقد البنك ونظامه األساس ي ليكون مشروعا

 بمجلس تتولى املهام ا 
ً
 لتالية:تعيين لجنة اإلدارة عملية التحول يكون إرتباطهما وثيقا

 تحديد اإلطار الزمني لعملية التحول  -

 اإلعالن عن املتطلبات الرئيسية املطلوب تحقيقها في الخطة. -

 سالمي، وهو مايتطلب في هذا اإلطار:العاملين بطبيعة العمل البنكي اإل التهيئة املبدئية لكل  -

 .توضيح أهمية العمل البنكي الجدية وشرح املفاهيم املسندة لهم 

  العامليين الجدد بأهمية الخدمات املقدمة للعمالء، املجتمع، الدولة ككل.توعية 
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 .العمل على بلوغ تنمية روح اإلنتماء والثقة إتجاه البنك 

  تصميم برامج العاملين املتخصصين في دراسة الفرص الغستثمارية، واالساليب الحديثة إلعداد دراسة

 1عايير املحاسبية الخاصة بها.جدوى وأنواع صيغ تمويل وظوابطها الشرعية وامل

 :واجههاالعالقة بين البنوك التقليدية والفروع )النوافذ( اإلسالمية واملعوقات التي ت املبحث الثاني 

 االثار اإلقتصادية لها.

إن إختالف طبيعة العمل كل من البنوك التقليدية والفروع الغسالمية التابعة لها يستدعي الوقوف على 

 بينهما.طبيعة العالقة 

 العالقة بين البنوك التقليدية والفروع اإلسالمية املطلب األول:

 طبيعة العالقة من حيث امللكية والتكيف القانوني: -1

الفروع اإلسالمية في حقيقة األمر تابعة البنوك التقليدية من حيث امللكية، فليس لتلك الفروع اي تعتبر 

واحد، وكذلك الحال من حيث التكييف القانوني إذ ال  شخصية إعتبارية مستقلة عن الريس فاملالك لهما

ينفتح الفرع اإلسالمي بأي صفة مستقلة عن البنك الرئيس ي ومن جهة نظر البنك املركزي الذييتعامل مع 

البنك ككل وليس كفروع مستقلة، ولذلك تظهر الفروع الغسالمية ضمن إيطار الخريطة التنظيمية 

 أخرى ربوية تعمل بالطريقة التقليدية ولكن لكل منهما أنشطته للمصرف التقليدي والذي يمتلك ك
ً
ذلك فروعا

 2التي يقوم بها.

 طبيعة العالقة من حيث تمويل رأس املال: -2

 ع إن تبيعة الفروع والنوافذ اإلسالمية للبنوك اإلسالمية وعدم إستقاللها لها عنها يوضح أنه ليس لتلك الفرو 
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عمليةاإلنشاء والبدء في مزاولة األعمال حتى تنشط ودائعها، كما أن إقتصاد رأس مال خاص بما تستخدمه في 

الفروع اإلسالمية الشخصية اإلعتبارية املستقلة من وجه نظر القانونية يسلبها القدرة على طرح أسهمها 

 عن أموال البنك الرئيس ي التي يشوبها ا
ً
ن ذلك فإلربا ، ولاإلكتتاب العام لتوفير رأس املال الالزم إلنشائها بعيدا

 رأس املال الفروع اإلسالمية هو في حقيقة األمر جزء من رأس املال البنك الرئيس ي التي يتعامل بالربا.

 ويقوم البنك الرئيس ي بتمويل الفرع اإلسالمي عادة بأحد الصور التالية:

تم إسترجاعه بعد فترة تمويل رأس املال في صورة قرض حسن يحصل عليه الفرع اإلسالمي من البنك الرئيس ي وي -1

محددة، وفي هذه الحالة ال يحصل البنك الرئيس ي على العائد لقرضه بصفة مباشرة وغنما يكون مبرعا بهذا 

 ألصحاب الودائع، إال أن املصرف الرئيس ي يحصل على عاد للقرض بطريقة غير مباشرة وذلك عندما يحول إليه

 ثمارات التي قام بها.نصيب الفرع اإلسالمي )املضارب( من أرباح اإلست

دفعات مقابل حصول املصرف أو على  تمويل رأس املال في صورة وديعة غستثمارية يتم إستردادها دفعة واحدة -2

الرئيس ي على نصيبه من الربح في ضوء ارباح اإلستثمارات التي يقوم بها الفرع ويعامل البنك الرئيس ي في 

 ن عمالء الفرع اإلسالمي.هذهالحالة معاملة اصحاب الوداع اإلستثمارية م

تمويل رأس املال عن طريق تخصيص مبلغ معين من أموال البنك الرئيس ي تحت مسمى رأس املال الفرع  -3

 1اإلسالمي.

 طبيعة العالقة من حيث اإلدارة:-3

النافذة( بشكل عام باإلستغالل اإلداري عن البنك الرئيس ي حيث األخير يقوم بإختيار ال يتمتع الفرع اإلسالمي )

مدير فرع إسالمي وموظفيه وكذلك إيداء الرأي في القرارات التي يتخذها الفرع الغسالمي وغير ذلك من 

                                                           
 18فهد الشريف، مرجع سابق، ص 1



 اإلسالمية فرروع ونوافذ الـــمعامالت                                                    الفصل الثاني:                         

 

 

43 

 لكون الفرع اإلسالمي وغير ذلك من اإلجراءات ا
ً
لتي يتخذها البنك اإلجراءات التي يتخذها البنك الرئيس ي نظرا

 لكون الفرع اإلسالمي وحدة تابعة للبنك الرئيس ي وليست مستقلة عنه.
ً
 1اإلسالمي نظرا

 افذ اإلسالميةومعوقات التي تواجهها النو  تتحديا املطلب الثاني:

 تحديات عمل النوافذ اإلسالمية: -1

خالل املرحلة املاضية العديد من التحديات الصعبة التي كان البد له من  واجه العمل املصرفي اإلسالمي

 مواجهتها والتغلب عليها لتبقى على مصداقيتها وإستمرار ربحيتها وتحديات التي نورد أهمها فيما يلي:

 غياب النظام الرقابة املناسب لطبيعة النشاط املصرفي اإلسالمي: -أ

اإلسالمية أو املمارسة للعمل املصرفي اإلسالمي والبنوك املركزية  عدم ووضح أو وجود عالقة بين املصارف

املنظمة للصناعة املصرفي واملراقبة عليها ففيما عدا حاالت قليلة نجد أن البنوك املركزية لديها نظام واحد 

األثر الذي ي ليدوالعمل املصرفي التق لتعامل مع البنوك العاملة في دولها دونتفرقة بين العمل املصرفي اإلسالمي

 يرجع في حقيقته 
ً
نفسها مصارف إلى أن بعض هذه الدول ال تسمح نظاميا بالترخيص البنوك فيها بالتسمية

إسالمية كما ال تتوفر لها األدوات املقبولة غسالميا إلستفادة من التسهيالت املصرفية التي تبيعها عادة إلى 

سالمية في وضع اليسمح لها بالتنافس على قدم املساواة مع البنوك التقليدية وهو األمر الذي يضع املصارف اإل 

 2البنوك التقليدية.

 ضعف وندرة املوارد البشرية املؤهلة: -ب

أن توفر العنصر البشري املناسب يمثل أحد اهم أسباب النجاح ألي منشأة أو مؤسسة خاصة مع التقدم 

 واملصارف اإلسالمية ليست إستثناء من ذلك فنجاحها في رسالتها 
ً
التقني الكبير القائم حاليا القادم مستقبال
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 على مدى نجاحها في إستقطاب الكوادر املؤهلة واملدر 
ُ
بة للعمل فيهاليس فقط من الناحية سوف يتوقف كثيرا

 من حيث صرف القناعة لديها بالعمل املصرفي اإلسالمي فصحيح ان املصاريف 
ً
الفنية للعمل والكن ايضا

 في تحقيق ذلك ولكن الواقع يشير إلى النقص  النسبي في املعروض منها مقارنة بالطلب 
ً
اإلسالمية ال تدخر جهدا

 عليها.

 لشرعيين باملنتجات املصرفية التقليدية:ضعف إملام املراجعيين ا  -ت

 حيويا لض
ُ
مان بينما يكون للنصح والتوجيه الشرعي الذيتوفره هيات الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية دورا

سالمة التطبيق إال أن ذلك يجب أال ينفي ان املعرفة الجيدة العضاء هذه الهيئات الشرعيةة بدقائق االدوات 

الحديثة ال يقل أهمية عن معرفتهم بالجوانب الفقهية للتعامل خاصة في ظل التداخل  واألسواق املالية

كل رفة والتشابك الكبير بين األسواق املالية الدولية، وهنا يأتي أهمية مدى كفاية وكفاءة الرقابة الشرعية في مع

و األمر الذي قد يصعب األبعاد ذات الصلة بالعمل املصرفي الغسالمي وليس الجانب الفقهي منها فقط، وه

توفره في معظم الحاالت في الوقت الحاضر نظرا لحداثة النسبية للعمل املصرفي اإلسالمي في طوره املعاصر 

 فمثل هذا القصورسيترك إطاللة على مسيرو وسالمة املصرف اإلسالميبصفة عامة.

 1ضعف وعدم وجود اسواق مال املتطورة: -ث

 أمام املصارف اإلسالمية إن عدم وجود اسواق مال متطورة في 
ً
 كبيرا

ً
الكثير من الدول اإلسالمية يمثل عائقا

إلستثمار أموالها في اإلستثمارات طويلة األجل تساعد في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في هذه الدول 

ا إلى مشكلة سيولة لهذه املصارف إذا لم تمكن من تحويلهقاإلستثمارات ذات طويلة األجل يمكن أن تسبب في 

أوراق يمكن تتحول بسيولة عند حاجة،ومن ثم فإن عدم وجود أسواق مالية متطورة في الكثير من الدول 

 ضروريا في 
ً
 أما هذطه املصارف حيث ان تطوير مثل هذه األسواق يعتبر شرطا

ً
اإلسالمية يشكل تحديا كبيرا
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املشاريع متوسطة وطويلة األجل التي  املصارف اإلسالمية بدورها في تجميع مدخرات املسلعين وإستثمارها في

 تحتاجها عملية تنمية اإلقتصادية في الدول اإلسالمية .

 البنك في توحيد املعايير املحاسبة:  -ج

 من
ً
 هماما

ً
 إن تطوير نظام محاسبي مناسب للعمل املصرفي اإلسالمي تتفق عليه املصارف اإلسالمية يعتبر أمرا

نظم الرقابة الداخلية )داخل البنك( والرقابة الخارجية للبنوك الناحية العملية لضمان لسالمة من 

الية املركزية،وعلى الرغم من قيام بنك التنمية اإلسالمية باملشاركة مع عدد من املؤسسات املهنية واملؤسسات امل

سالمية اإلسالمية وعلى الرغم من قيام مؤسسة النقد في دولة البحرين بتوير نظام محاسبي خاص باملصاريف اإل 

 لتبني مثل هذا النظام املوحد والعمل بمقتضاه.

 صغر حجم املصاريف اإلسالمية:  -ح

من املعوقات الرئيسية لنومها والحد  ال شك أن صغر حجم املصاريف والوحدات للعمل املصرفي اإلسالمي يعتبر

صرف يتم بعده جني ثمار من كفائتها التشغيلية فمن املعروف في االدبيات املصرفية ان هناك حد أدنى لحجم امل

 بـ فورات الحجم وهي الوافرات التي تحدث أثارها اإليجابية على كفاءة التشغيل 
ُ
ما إصطلح على تسمية إقتصاديا

وبالتالي على مستوى ربحية املصرف ومن تم على قدرته على توفير اإلستتثمارات الالززمة لتنمية موارده البشرية 

ان اللذان ال غنى عنهما للمصاريف اإلسالمية ملواجه املنافسة القادمة من وتقنياته املصرفية وهما العنصر 

 1البنوك األجنبية في ظل ما أصبح يعرف بنظام العوملة الجديد.

 املعوقات عمل النوافذ اإلسالمية -2

تتفاوت املعوقات عمل النوافذ اإلسالمية بحسب الحالة من مصرف آلخر، كما أنها تتفاوت أيضا في درجة 

 اهميتها 
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 فيما بين البنوك التي تختار مجرد إفتتاح نوافذ إسالمية جديدة، وتلك التي تختار تحويل نوافذ تقليدية إلى

 طلب التوسع في شبكة هذه النوافذ:الذي يتنوافذ إسالمية خاصة إذا كان الهدف هو خدمة قطاع األفراد 

 معوقات إدارية: -أ

عدم وضح الرؤية على مستوى البنك ككل التي تحدد خطط اإلدار فيما يتعلق بإقدامها على تقديم الصيرفة 

 األمر الذي قد يؤدي إلى غ
ً
ياب اإلسالمية خاصة في حالة الرغبة في التوسع التدريجي في هذا التوجه مستقبال

 ة مشاركة اإلدارات االخرى في صياغة هذا التوجه ما يؤدي بدوره إلى بروز السلبيات التالية:املحدودي

  تواضع القناعات الشخصية عند بعض املسؤولين بسالمة هذا التوجه املزدوج للبنك 

  ظهور إحتكاكت عملية تمتد لتشمل التنافس الغير بناء بين القائمتين على إدار الفرع بشقيها

 لتقليدي.اإلسالمي وا

 ضعف اإلستعداد لدى إدارات البنوك االخرى ملساعدة في تطوير بدائل إسالمية ملنتجاتها 

 معوقات ذات صلة باملوارد البشرية: -ب

العنصر البشري في املصرف بشكل عام أحد أهم العوامل نجاحاملؤسسة والنوافذ اإلسالمية في املصرف  يعد 

تبار العنصر ‘التقليدي حيث يحتاج إلى عنصر بشري مؤهل لتقديم خدمات مصرفيةإسالمية متميزة وعلى إ

 نافذة اإلسالمية.البشري تم تكوينه في املصرف التقليديى فهذا يعد من أهم العوائق التي تواجه ال

 معوقات ذات صلة بالنظم  -ت

تشير التجربة إلى أن الكثير من املصارف التي رغبت في تقديم الصيرفة الغسالمية فيها جنب إلى جنب مع 

كافيا ألمرين التاليين:
ً
 1الصيرفة التقليدية ال تعطي إنتباها
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  مع متطلبات العمل املصرفي عدم مالئمة النظام املحاسبي املعمول به والقائم على أسس تقليدية

 اإلسالمي.

  التباطؤ أحيانا في تلبيةإحتياجات التطبيق املصرفي الغسالمي من نظم وإجراءات فنية، األمر الذي

 ينعكس على العمل نفسه في صورة إطالة وتعقيد اإلجراءات والضعف النسبي.

 معوقات ذات صلة بتطوير األسواق -ث

 ة:تجلت هذه املعوقات في األمور التالي

  محاولة خدمة جميع القطاعات والشرائح الوقية دون التركيز على قطاعات أو شرائح بعينها خاصة في

 تلك املصارف التي غستهدفت خدمة القطاع االفراد في أسواقها 

  التزايد املستمر لحدة املنافسة خاصة من املصارف األجنبية الكبيرة 

  صعوبة الدعاية واإلعالن املياشر عن املنتجات 
ً
 1اإلسالمية أحيانا

 األثار اإلقتصادية للنوافذ اإلسالمية املطلب الثالث:

لقد ترتب على إنشاء البنوك التقليدية لنوافذ تقدم الخدمات املصرفية الغسالمية العديد من االثار  

 اإلقتصادية وغير الغقتصادية الغيجابية والسلبية

 2األثار اإليجابية: -1

  جدد يفضلون التعامل مع هذا النوع من الخدمات املصرفية اإلسالميةزيادة جذب املدخرات من عمالء 

  تدني حجم املضاربات الوهمية املبنية على منتجات تقليدية الفيصل فيها أسعار الفائدة املركبة، دون

 ربطها بالقيم املضافة من اإلستثمار.
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 ربط العمل والتمويل  تزايد العمل يصيغة املشاركات واملضاربات كأهم منتج مصرفي إسالمي مؤشر

 املصرفي باإلقتصاد الحقيقي.

 1االثارالسلبية: -2

  مالي للبنوك التقليدية أو املسؤولين فيها عن قيامهم بالواجب لقد هذه التجربة تهاون وتقصير

ع االصلي وهو بذل الجهد لتحويل تلك البنوك إلى إلتزام الكامل والشامل للتعامل وفقا ألحكام الشري

 أوعلى األقل جعل ميزانية خاصة للنافذة اإلسالمية.اإلسالمية 

  قد يؤدي تقديم العمل املصرفي اإلسالمي من فبل البنوك التقليدية أو املسؤولين فيها إلى إعاقة

إنشاء املصارف الغسالمية واإلبتعاد أو التحلي عن إيجاد املبرر لوجودها أو عدم التوسع إنشاء 

 املزيد منها. 

 ع النوافذ اإلسالمية إلال خروج أموال املسلمين لكي تستثمر في الخارج بإسم قد يؤدي التعامل م

اإلسالم نظرا ألن هماك عدد من أصحاب البنوك التقليدية في كثير من الدول اإلسالمية هم من 

 األجانب.

  يؤدي إلى تقديم الخدمات املصرفية اإلسالمية من قبل نوافذ اإلسالمية تابعة للبنوك التقليدية قد

 سالمي وعدم وضوح املوقف الشرعي.تشويه العمل املصرفي اإل 
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 :خالصة الفصل 

تعرفنا من خالل هذا الفصل أن فكرة إنشاء فروع ونوافذ إسالمية التابعة للبنوك التجارية ترجع بداية ظهور 

حيز التطبيق إال عندما أدركت البنوك التجارية مدى نجاح  البنوك اإلسالمية، حيث هذه الفكرة لم تصل

 البنوك اإلسالمية وتزايد الغقبال عليها بكثرة.

حيث الصيرفة اإلسالمية تنمو نمواص هائال، مما جعل البنوك التجارية تحاول جاهدة دخول هذا السوق التي 

وافذ هو تعظيم الربح إلى اقصلى حد كانت تخص فقط املؤسسات املالية اإلسالمية والدافع الوحيد لفتح ن

ممكن في هذا السوق وبالتالي تصبح البنوك التقليدية تنافس البنوك اإلسالمية عن طريف تبني مدخل التحول 

 تجات تتوافق و الشريعة اإلسالميةالجزئي بتحويل فروع لفروع ونوافذ توقوم بتقديم خدمات ومن
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 تمهيد 

 وإنتشارا واسعا في كل أنحاء العاملوقد أثبتت جدارتها كأسلوب من 
ً
 ملحوظا

ً
ساليب أعرفت املالية اإلسالمية تطورا

نك بهذا املجال من خالل تأسيس  التمويل حتى في الدول غير اإلسالمية وتعتبر الجزائر في الواقع من األوائل في

 البركة وبنك السالم كأول مصرف إسالمي يطرح منتجات مالية مطابقة ملباد الشريعة اإلسالمية.

من خالل هذا الفصل سوف نتطرق إلى دراسة حول إنفتاح الجزائر على الصيرف اإلسالمية إضافة إلى دراسة  

 ذا الفصل إلى املباحث التالية:وقد تم تقسيم ه BDLحالة البنك التنمية املحلية 

 :في الجزائر  واقع الصيرفة اإلسالميةاملبجث األول 

 :دراسة حالة البنك تنمية املحلية املبحث الثاني BDL 

 أهداف البنك التنمية املحلية وكيفية تكوين ودراسة ملف طلب قرض : لثاملبحث الثا 
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 :واقع الصيرفة اإلسالمية في الجزائر.  املبحث األول 

مام أإفي ن الجزائر على غرار العدد من الدول اإلسالمية والعربية وحتى منها الغربية، عملت على فتح املجال 

ها البنوك اإلسالمية ملزاولة نشاطها، إال أنه تعترضها العديد من املعوقات والتحديات في سبيل تنمية نشاط

السوقية وعليه سنحاول من خالل هذا املبحث تشخيص واقع هذه الصيرفة وكذا التطرق وتطويرها حصتها 

 إلى أبرز التحديات التي تعترضها في الجزائر.

 نبذة عن إنفتاح الجزائر على الصيرفة اإلسالمية. املطلب االول:

جزء  صيرفة اإلسالمية لتكون الجزائر كغالبية الدول اإلسالمية والعربية وحتى منها الغربية قامت بفتح املجال لل

الذي فتح املجال للقطاع الخاص واألجنبي إلنشاء  10-90من نظامها املصرفي منذ سنة قانون النقد والقرض 

ن البنوك ومنها البنوك اإلسالمية في الجزائر، أين أعتبرت الجزائرمن الدول السابقة إلى إعتماد هذا النوع م

من الدول العربية األخرى ولكن ذلك ينعكس على حجم هذا النوع املؤسسات مقارنة بدول الجوار وبعض 

 م.2008النشاط حيث لم يتم إعتماد سوى بنكين إسالمين آخرهما حصل على اإلعتماد سنة 

 20خاص( تم إنشاؤه بتاريخ  -ويتعلق األمر بكل من بنك البركة الجزائري وهو أول بنك برأس املال مختلط )عام

م 1991دج وبدأ بمزاولة نشاطه بصفة فعلية خالل شهر سبتمبر 500.000.000ه  برأس مال قدر  1991ماي 

ومجموعة البركة  %44مافيما يخص املساهمين فيه فهما بنك الفالحة والتنمية الريفية )الجزائر( بنسبة 

 1م.2003سبتمبر  26املؤرخ في  11-03في إيطار القانون رقم  %56املصرفية البحرين بنسبة 

فالبنك الحق في مزاولة جميع العمليات املصرفية من تمويالت وإستثمارات وذلك بموافقة مع مبادئ أحكام 

الشريعة اإلسالمية، ثم بعد ذلك بسنوات تم تسجيل إنشاء بنك جديد في هذا املجال وهو مصرف السالم 

وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية الجزائر والذي باشر عمله حديثا من خالل تقديم مجموعة من الخدمات املالية 

                                                           
ومي مصطفى عوادي، امللتقى الوطني حول إشكالية إستدامة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد  لخضر، الوادي الجزائر ، ي 1

 10م، ص 2017ديسمبر  06-07
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 20ليكون بذلك ثاني مصرف إسالمي يدخل السوق املصرفية الجزائرية وبقدر راس ماله الذي تم إفتتاحه بتاريخ 

مليون دوالر ليصبح حينها أكبر املصارف  الخاصة العاملة بالجزائر في  100مليار دج ما يقارب  72بـ  2008أكتوبر 

بإعتماد البنوك اإلسالمية أخرى رغم املتطلبات التي تم إيداعها منذ سنوات، إضافة  حيث لم يقم بنك الجزائر

إلى ذلك سمحت السلطات الرقابية لبعض البنوك التقليدية بتقديم الخدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة 

 اإلسالمية.

ملجال تجربة بنك الخليج تم خدماتها املصرفية التقليدية، ومن أبرز التجارب في هذا افي نفس الوقت الذي 

AGB م حيث يقوم يتقديم خدمات 2002التابع لشركة املشاريع الكويت القابضة الذي بدأ نشاطه بالجزائر سنة

 1مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من خالل النوافذ اإلسالمية املتواجدة بفروعه.

 يم معامالت إسالمية.دوافع ومتطلبات البنوك التجارية لتقد املطلب الثاني:

قديم تزاول البنوك التجارية العاملة في الجزائر املعامالت املالية واملصرفية اإلسالمية وفق منهج يعتمد على ت

 إلى جنب مع الخدمات املصرفية التقليدية، دون الفصل بينهما، مع عدم 
ُ
الخدمات املصرفية اإلسالمية جنبا

في اإلسالمي شكل الفروع أوالنوافذ اإلسالمية بحد ذاتها أوتبني خطة وجود دوافع حقيقية لتبني العمل املصر

 إستراتجية للتحول الكامل لنموذج البنك اإلسالمي.

 دوافع البنوك التجارية -1

  إستجابة البنوك التجارية بطلب الحكومة الجزائرية لتقديم الخدمات مصرفية إسالمية دون تخطيط

 مسبق.

 الدائرة النقدية ألفرذ املحجومون من املعامالت البنكية الربوية. محاولة جلب املدخرات مالية خارج 

 .غقتحام السوق املصرفية اإلسالمية ومنافسة كال من البنك البركة وبنك السالم 

 .إستقطاب رؤوس األموال من السوق املوازية في ظل تراجع مداخيل الجزائر من جراء األزمة النفطية 

                                                           
 11مصطفى عوادي، مرجع سابق ، ص 1
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  بتقديم خدمات مصرفية متنوعةاملحافظة على عمالئها الحاليين 

 تعظيم االرباح من مصادر مالية غير تقليدية 

 .1إستقطاب العمالء الراغبين في الحصول على منتجات مصرفية بدافع ديني منهم 

 متطلبات تفضيل الصيرفة اإلسالمية في البنوك التجارية الجزائرية: -2

اعية، اإلسالمية في تعزيزوتحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتمنظرا للدور واألهمية الكبيرة التي تلعبها الصيرفة 

 فإنه يتطلب من السلطات املالية واملصرفية وتوفير جملة من املتطلبات بتفعيل الصيرفة اإلسالمي في الجزائر

ما  منها ما يتعلق بالجانب التشريعي ومنها ما يتعلق بضرورة تأهيل العنصر البشري الذي ستوكل له املهمة ومنها

 يتعلق بضرورة اإلبتكار والتطوير حيث سوف نتطرق إلى ما يلي:

 تأهيل العنصر البشري: -1

 لتحقيق  -
ً
تأهيل الكفاءات املوجودة وتدريبها ودفعها للعمل على تطوير هذه الصناعة وجعلها منافسا

 املنتجات التقليدية املوجودة في الساحة، على الرغم من فارق السن على ظهور صناعتين.

ء مركز تعليمي وتدريبي متخصص في العلوم املصرفية اإلسالمية وذلك إلعداد ةتخريج اإليطارات إنشا -

املصرفية املؤهلة، وإذا لم يتسن ذلك في القريب العاجل، فيمكن إنشاء قسم خاص لهذا الغرض 

 باملدرسة العليا للبنوك في الجزائر.

أي داخل البنك، ة لتدريب العاملين محليا قيام البنوك اإلسالمية في الجزائر بغنشاء مراطز متخصص -

وفي هذا اإليطار يمكن اإلستفادة من تجارب بنوك اإلسالمية رائدة في هذا املجال، كاملعهد الغسالمي 

للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية يجده مركز اإلقتصاد اإلسالمي التابع للمصرف 

 القاهرة.اإلسالمي الدولي لإلستثمار والتنمية ب

 اإلهتمام بجانب اإلبتكار واإلبداع: -2

                                                           
 .108سندس ريحان، مرجع سابق، ص  1
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 البد لهذه الصناعة الغسالمية أن تنتقل من طور املحاكاة والتقليد غلى مرحلة اإلبداع والتطوير وأن -

 مية إلى مرحلة منتجات تتطابق مع الشريعة.تنتقل من مرحلة منتجات تتطابق مع الشريع اإلسال 

بإنشاء اقسام متخصصة في تطوير الهندسة املالية اإلسالمية قيام البنوك اإلسالمية في الجزائر  -

 وتدعيم اإلبتكار املالي

 التكييف القانوني للعمل املصرفي اإلسالمي وتنظيم العالقة مع بنك الجزائر. -3

تكييف القوانين الحالية مع نموذج املصارف اإلسالمية بحيث تكون أعمالها محكومة بقوانين  -

الجهات الرسمية واملختصة في الدولة، من خالل سن قوانين خاصة وتشريعات محددة صادرة عن 

تتعلق بالبنوك اإلسالمي من أحكام أنشائها والرقابة عليها . إذ أن عدم سن قوانين في هذا املجال  

في الرقابة والغشراف على معايير املحاسبة والعالقة مع مختلف  سيؤدي غلى الكثير من اإلشكاالت

 1في السوق املصرفية بالجزائر. املؤسسات التي تعمل

إن سن قانون مصرفي خاص بالبنوك اإلسالمية،  سيوفر اإليطار الشرعي الواضع لتنظيم عملها بما  -

جراءات والسياسات يق ذلك يتطلب إيجاد مجموعة من اإل يتفق مع متطلبات اإلقتصاد الوطني ولتحق

 أهمها:

 انويين ومصرفيين، وتكليفهم بالسهر على تشكيل لجنة مختصة من خبراء شرعيين وإقتصاديين وق

 إعداد قانون للمصارف اإلسالمية

 قيام تعاون كامل بين الجهات املعنية بهذا األمر إلنجاحه وهذا مثل بنك الجزائر، وزارة املالية ،

 البرملان والحكومة للمصادقة ولتنفيذ هذا القانون.
ً
 جمعية البنوك واملؤسسات املالية وأخيرا

 انوني للمنتجات املصرفية واملالية املستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية ضمن وضع إيطار ق

 املنظومة التشريعية والتنظيمية املتعلق بنشاط البنوك واملؤسسات املالية والبورصة.

                                                           
 14مصطفى عوادي، مرجع سابق، ص  1
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  يجب على بنك الجزائر أن يتعامل بطريقة خاصة ومتميزة مع نموذج البنوك اإلسالمية، إلى

 1يعة عملها وهذا دون أن يعني خروجها عن دائرة رقابته.اإلختالف وال تميز في طب

 النتجات وأهم اإلنتقادات املوجهة للبنوك التجارية الجزائرية املطلب الثالث:

 2في هذا املطلب سنعرض أهم املنتجات التي تقدمها البنوك التجارية وأهم اإلنتقادات املوجهة لها:

 التجارية:املنتجات اإلسالمية التي تقدمها البنوك  -1

تمويالت شراء العقارات في شكل أراض ي أو بنايات عن طريق البيع بالتقسيط أوالتمويل التأجيري  -

 املنتهى بالتمليك.

 شراء السيارات عن طريق صيغة املرابحة مع التقسيط املبلغذ -

 القروض اإلستهالكية وفق صيغة املرابحةألمر بالشراء مع التقسيط املبلغ تمويالت في غيطار -

 تمويالت يصيغ مختلفة ملشاريع إستثمارية صغيرة بمبالغ محدودة. -

 أهم اإلنتقادات في: -2

على مستوى الهيكل التطبيقي لهذه البنوك ، أو الهية خارجية شرعية عدم وجود هيئةللرقابة الشرعية  -

 إستشارية مختصة في الصيرفة اإلسالمية

التمويل اإلسالمي بحيث تكوينهم مخصص لعمل في  عدم كفاءة املوظفين في هذه البنوك للعمل بآلياتوأدوات -

 البنوك التجارية ال غير.

هدف البنوك التجارية ليس عقائديا وإنما تجاري محض والدليل على ذلك عدم مباشرة بعض من هذه  -

 1البنوك التحول واإلعتماد املعامالت الغسالمية من قبل غقرار الحكومة ذلك.

                                                           
 14عوادي، مرجع سابق، ص مصطفى 1
  //:13Dz.httpsم ، ص 2010، ورقلة 07سالمية في الجزائئر، مجلة الباحث، العدد سليمان ناصر، عبد الحميد بوشرمة، متطلبات تطوير الصيرفة اإل  2
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 عمل املصرفي الغسالمي في الجزائر.:مقومات وتحديات الاملطلب الرابع

تواجه املصارف اإلسالمية في الجزائر تحديات ومعوقات في الفترة الراهنة تساهم في محدودية غنتشار صناعة 

 الصيرفة اإلسالمية بها وتتمثل أساسا فيما يلي:

الخلط بين نظام مع املصارف اإلسالمية لطبيعة عمل هذه املؤسسات مما يؤدي إلى عدم  فهم املتعاملين  -

هذا  أنفسهم إلى اإلعتماد بأنمين التمويل اإلسالمي والصناعة املالية التقليدية ، مما دفع الكثير من املسل

األمر مجرد تحايل على الربا أي الصيرفة اإلسالمية هي مجرد تالعب باملصطلحات بين معدل الفائدة 

 وهامش الربع الذي تقوم عليه الصيرفة اإلسالمية.

ئة التشريعية املوجودة في الجزائر هي بيئة تناسب عمل املصارف التقليدية وليس املصارف البي -

اإلسالمية وفي الغالي هي بيئة طاردة ورافضة لعمل البنوك اإلسالمية التي تتعامل وفق الشريعة 

 اإلسالمية.

الت رغم عدم مراعاة بنك الجزائر للبنوك اإلسالمية فيما يخص غصدار بعض القوانين والتعام -

 إختالف املبادئ حين البنوك اإلسالمية التقليدية

مشكل عدم توفر اإليطارات والكوادر البشرية الكفوءة وذلك لعدم إهتمام الكافي بالجانب البشري في  -

البنوك اإلسالمية الجزائرية، حيث يالحظ ان معلم موظفي وإطارات البنوك اإلسالمية في الجزار غير 

فية حول العمل املصرفي اإلسالمي، وهذا ماقد يؤدي بالبنك إلى التوجه نحو ملمة باملعلومات الكا

 الصيرفة التقليدية واإلنحراف عن األهداف واملبادئ املنوطة بالبنك 

 غياب سوق نقدي ومالي إسالمي في الجزائر -

                                                                                                                                                                                    
  //:13Dz.httpsم ، ص 2010، ورقلة 07يرفة اإلسالمية في الجزائئر، مجلة الباحث، العدد سليمان ناصر، عبد الحميد بوشرمة، متطلبات تطوير الص 1
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 ضعف نظام الرقابة على املنتجات املصرفية اإلسالمية وعدم تطوير النظام املحاسبي في البنوك -

 اإلسالمية.

 1ضيق مجال عمل ونشاط البنوك اإلسالمية في الجزائر. -

 وعملياته. BDLاملبحث الثاني: نشأة وتعريف بنك 

 تمهيد 

يتكون النظام املصرفي في الجزائر من مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة والتي تنقسم بدورها إلى 

مؤسسات بنكية تقليدية واخرى إسالمية، تنشط تخت رقابة بنك الجزائر وفي هذه املذكرة سوف يكون بنك 

BDL .محل الدراسة 

 BDLنشأة وتعريف بنك التنمية املحلية  املطلب األول:

 تعريفه:  -1

أفريل  30الصادر بتاريخ  85و 85بعد من أحدث البنوك التجارية في الجزائر تأسيس بموجب املرسوم رقم  

مليون دينار جزائري يقع  500تأسس براس مال قدره  cpaم وهو بنك منبثق عن القرض الشعبي الجزائري 1985

أصبح البنك شركة مساهمة مؤسسة عمومية  6و 8مقره الرئيس ي بوالية تيبازة وبموجب اإلصالحات التي تبعث 

 م خاضع للقانون التجاري.1988ماي  16الصادر بتاريخ  101 /88إقتصادية بموجب قانون 

مليون دج في  440هو الدولة، وقد إرتفع رأسماله فوصل إلى مليار و وهو بنك ودائع، املالك الوحيد لألسهم 

 دج. 36.800.000.000م أما رأس ماله الحالي هو 1996جوان 

                                                           
  13مصطفى عوادي، مرجع سابق، ص 1
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فرع موزعين على كامل التراب الوطني لكل فرع عدد من  15مديريات متخصصة وله  10يحنوي مقره العام عل 

في والية  4في والية مستغانم و 4وكالة  12م له 1987م الوكاالت، أما عن فروع والية مستغانم فقد تأسس عا

 في والية تيارت. 4غليزان و

السوقر( وكالة –سيدي علي( وكالة تيارت) تيارت املدينة  –عين تادلس  -خميستي –وكالة مستغانم ) الدهرة 

 مازونة(. –غليزان) غليزان املدينة 

 عمليات بنك التنمي املحلية: -2

 ملياته على:كأي بنك تجاري تتركز ع

 فتح حسابات التوفير، وحسابات الجارية وجلب الودائع. -

 تقديم قروض وسلفيات مختلفة األجال طبقا للقوانين سارية املفعول. -

 تقديم خدمات للهيئات العامة املحلية. -

 تمويل عمليات اإلستيراد والتصدير. -

 تقديم خدمات للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية -

 الهيكلة املؤسسات العامةاملساهمة في إعادة  -

 العمليات التي لها عالقة بالسلفيات مقابل رخصة أو رهن -

 عمليات التمويل الخارجي -

 بيع وشراء العمالت االجنبية وعمليات الصرف -

 تقديم املشورة للزبائن. -
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 صالحيات املديريات أو األقسام داخل البنك.املطلب الثاني:

 : كالتاليBDLيتم تنظيم وكالة البنك التنمية املحلية 

 مديرية الوكالة: -1

تقع مسؤولية تسيير الوكالة على عاتق املدير بإعتباره الوسيط الدائم عن طريق إلتزامه بربط املتعاملين 

تحت اإلقتصاديين والبنك هو مسؤول عن تنمية نشاط الوكالة بإختبار الوسائل البشرية واملادية املوجودة 

 لتحقيق االهداف 
ً
سلطة مفوض السلطة من طرف اإلدارة العامة هذا التفةيض للسلطة يجب أن يكون مرنا

 البنك.

 نائب املدير: -2

في وجود وكالة متوسطة أو كبيرة يتم تعيين مساعد املدير الذي يقوم بـ التسيير الجيد للوسائل البشرية 

، مرافبة طبيعة املعا
ّ
 مالت البنكية وطريقة تقديمها للعمالء.واملادية املتاحة للوكالة

 الوظيفة اإلدارية: -3

 ي تتضمنهي من أهم املهام النهائية ملدير الوكالة يمكن تفويضها إلى نائب املدير بمساعدة االمانة اإلدارية والت 

 املهام التالية:

 متابعة نشاط العنصر البشري وتوفير املوارد املادية الالزمة لتسيير املهام -

 ...(-مكتب البريد -ملهام اإلدارية )اإلتصاالتتنفيذ ا -

 تسيير امليزانية الحاليىة لإلستثمار والقيام باملهام ومتابعة نشاطها. -
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 الوظيفة التقنية:  -4

تعتمد على أمانة الغلتزامات التي تقوم بتنفيذ عمليات القرض من خالل خدمات الصندوق التي تظم تسوية 

الخارجية والتي تقوم على دراسة العقود وملف التصدير واإلستيراد بفتح متابعة حسابات، الخدمات التجارية 

 للحسابات بالعملة االجنبية وتبليغها إلى بنك الجزائر.

 وظيفة اإلستغالل: -5

 تضمن الحركة التجارية داخل الوكالة الهدف الوظيفي هو:

 واإللتزامات.تطور الدائم للنشاط التجاري بضمان عمالء دائمين للوكالة املوارد  -

 متابعة األهداف املسطرة فيما يخص جميع املوارد املالية. -

 متابعة الضمانات املقدمة من طرف العمالء.  -

 وظيفة تسيير املخاطر: -6

 يتحمل مدير الوكالة متابعة هذه الوظيفة بدراسة وتسيير القروض املمنوحة لعمالء الوكالة من خالل:

 مردوديته، مدته، متابعته، وضعية العمالء.فرص منح القرض، طبيعة القرض،  -

مديونية املتعاملين مع البنك باإلستعانة بمركز األخطار للبنك الجزائر متابعة تقديم الوسائل  -

 األساسية التي يحتويها ملف القرض حتي يتم اقبوله من طرف البنك.
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 الهيكل التنظيمي للبنك.املطلب الثالث:

 املديرية العامة: .1

يترأسها املدير العام عندما يعين كريس مجلس إدارة وتتكلف املديرية يالسياسة العامة للبنك )السياسية  

 التجارية(.

 املديرية املركزية: .2

وتكون على مستوى مقر مديرية العامة، وتتكون املديرية العامة من مديرية مساعدة لها عالقة وظيفية مع 

 يات على الشكل التالي:الوكاالت والفروع وترتيب هذه املدير 

 مديرية املحاسبةذ 

 مديرية املفتشية العامة 

 مديرية التنظيم ومراقبة التسيير 

 مديرية اإلعالم األلي والتنمية النقدية 

 .مديرية اإلنتاج البنكي 

 مديرية مراقبة اإللتزامات والتعمدات 

 مديرية املوارد البشرية 

 مديرية الوسائل املادية 

  بالقانونية واملنازعاتمديرية القضايا 

 مديرية الخزينة 

 مديرية اإلعالم االلي ونظم املعلومات 

 مديرية القرض العقاري والقروض الخاصة 
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 مديرية املراجعة العامة 

 مديرية التكوين 

 .مديرية تمويل املؤسسات الصغيرة والكبيرة 

 les succursalesالفروع  -3

وهو وسيط بين املديرية املركزية والوكالة، وهي تندرج من  ويشمل مجال نشاط هذه الفروع بعض واليات القطر،

مع مختلف املديريات، وهدف الفروع هو مراقبة وتنشيط مختلف مديرية شبكة اإلستقالل ولها عالقة وظيفية 

 الوكاالت التابعة لها.

 الوكالة البنكية: -1

تشكل من هياكل اإلستغالل والتي تظم الوكالة خلية متنوعة من املهام لهدف تحقيق اإلستغالل البنكي فهي 

بتقديم مختلف  تسمح لها تلبية إحتياجات املتعاملين مهما كانت طبيعتهم وقطاع نشاطهم، هي طريقة فعالة

 الخدمات واملنتجات البنكية التي تناسب مع نشاطهم.

 املديريات الفرعية: -2

، ا املتواجدة على مستوى أكثر من واليةوتكون على رأسها ثالث واليات وتمتد سلطتها إلى الوكاالت التابعة له

ومقرها بمستغانم وتشرف على واليات غليزان،  834بمجموعات اإلستقالل بمستغانم ورمزها حاليا  وتسمى

 ولها طابع إداري وهي تنسق بين املديرية والوكاالت التابعة لها. تيارت ، مستغانم،

 الوكاالت املتواجدة عل والية مستغانم:

ة ، وكال434، وكالة مازونة 425، وكالة الدهرة 424، وكالة سيدي علي 422وكالة عين تادلس  423مستغانم وكالة 

 .459، وكالة السوقر 469، وكالة غليزان 466تيارت 
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 املديرية العامة  -3

 يترأسها املدير العام عندما يعين كريس مجلس وإدارة وتتكلف املديرية بالسياسة العامة.

 املركزية:املديرية  -4

 ت وتكون على مستوى مقر املديرية العامة، وتتكون املديرية العامة املركزية من املديرية املساعدة لها عالقا

 وظيفية مع الفروع والوكاالت تترتب هذه املديريات على الشكل التالي:

 مديرية املحاسبة 

 مديرية املفتشية العامة 

  مديرية التنظيم ومراقبة التسيير 

 إلعالم االلي والتنمية النقديةمديرية ا 

  مديرية املراقبة اإللتزامات والتعهدات 

 مديرية املوارد البشرية 

 مديرية الوسال املادية 

 مديرية القضايا القانونية واملنازعات 

 مديرية العالقات الدولية والتجارة الخارجية 

 مديرية الخزينة 

 مديرية اإلعالم األلي ونظم املعلومات 

 لعقاري والقروض الخاصةمديرية القرض ا 

 مديرية اإلنتاج البنكي 

 مديرية املراجعة العامة 
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 مديرية التكوين 

 مويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطةت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط الفئة األولى :  3-1الشكل 

BDL    املصدر: وثائق بنكية من بنك 

 

 المدير 

خلية المراقبة  مساعد المدير أمانة الوكالة

 اإلدارية

مصلحة المحفظة  مصلحة الصندوق

 المالية
التعهداتمصلحة   

خلية التجارة  قسم التخفيضات

 ودراسة القروض
 قسم الشبابيك

خلية التعهدات  قسم التحصيل  قسم التحويالت 

 القضائية والتغطية
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مخطط الوكالة الفئة الثانية : 3-2الشكل   

BDL املصدر: وثائق بنكية من بنك   

 

 

 المدير 

المدير نائب أمانة الوكالة  المراقب 

مصلحة التعهدات 

 واإلستغالل

 الصندوق والمحافظةمصلحة 

لماليةا  

الخلية 

التجارية 

 والقروض

قسم 

المحافظة 

 المالية

قسم 

 التحويالت
قسم 

 الخارج
قسم 

 الشبابيك
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لثةمخطط الوكالة الفئة الثا:  3-3الشكل   

BDL املصدر: وثائق بنكية من بنك   

 

 

المدير نائب أمانة الوكالة ةالمراقب   

مصلحة التعهدات 

 واإلستغالل

 فظةالصندوق والمحمصلحة 

لماليةا  

الخلية 

التجارية 

 والقروض

قسم 

فظة المح

 المالية

قسم 

جوالخر  
قسم 

 الشبابيك

 المدير
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 املبحث الثالث: أهداف البنك التنمية املحلية وكيفية تكوين ودراسة ملف طلب قرض 

 املطلب األول: أهداف البنك تنمية املحلية.

يمكننا أن نستنتج: 88-85كما جاء في املرسوم   

  املمنوحةتعبئة كل القروض 

  إستقبال ودائع تحت الطلب، ودائع ألجل شخص ي طبيعي او معنوي 

 املشاركة في جمع اإلدخار الوطني 

  تنفيذ كل العمليات املصرفية ومنح القروض وعمليات الصرف وقروض الخزينة التي لها عالقة

 مع نشاطه، وهذا من أجل تسيير املوجودات وتوظيفها.

 ا لشروط واألشكال املرخص لها.منح كل شخص معنوي أو طبيعي، طبق 

  سلف وتسبيقات على السندات العمومية صادرة أو مضمونة من طرف الدولة أو الهيئات

 العمومية

  التمويل في حدود نشاطه ومهامه والعمليات التجارية او شراء كل السندات التجارية والقيم

 الصادرة من الخزينة العمومية

 ب الشبكات أو التحويالت أو التوظيف وضع تحت القيام بإستقبال كل دفع نقدي بموج

 تصرف اوراق وعمليات مصرفية أخرى.

  القيام بكل دفع وكل إستغناء للمنتجات، سندات ألمر شيكات، سندات الفوائد، السندات

 القابلة لإلستدعاء أو املمتلكة والفواتيروالوثائق التجارية أو املالية األخرى.
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 الوثاق املكونة مللف القرض. املطلب الثاني:

سنتطرق إلى دراسة قرض موجه لإلستثمار أي قرض إستثماري حيث يستلزم دراسة معمقة مع األخذ بعين 

جب اإلعتبار األخطار الخاصة املتعلقة بهذا النوع من التمويل، حيث سيكون إلتزام البنك لعدة السنوات وعليه ي

كال والفرص اإلستثمار املعروضة من خالل دراسة تقنية إقتصادية توفر دقة املعلومات وان تعطي مجمل األش

 تسمح بتوضيح قابلة لإلنجاز وكذلك مردوديته.

 الوثاق املكونة مللف القرض: -1

تقديم كل الوثائلق املكونة للملف الذي يشترطها البنك وثقة أخرى بتحليل أمثل  يتوجب على طلب القرض

 البنك قد تتغير الوثاق.للخطر وإذا كان طالب القرض زبون لدى 

 الوثائق هي:

 نسخة شرعية عن تصريح اإلستثمار واملسجل عند الوكالة الترقية وتدعيم اإلستثمار  -

 نسخة قرار الحصول على اإلمتيازات الجبائية والشبه الجبائية. -

 دراسة تقنية إقتصادية للمشروع -

 فواتير أو عقود تجارية حديثة للتجهيزات املراد الحصول عليها. -

حالة وضعية وتقديرية ألعمال الهندسة املدنية واملباني املتبقية إلنجاز من طرف مكتب العمران  -

 املعتمد.

امليزانيات وجداول الحسابات والنتائج التقديرية املوزعين وطول القرض واملختومين من قبل املسؤول  -

 القانوني.

 

 



 BDLواقع الصيرفة اإلسالمية في الجزائر دراسة حالة البنك                                  الفصل الثالث:

 

 

70 

 دراسة ملف قرض.املطلب الثالث:

تماش ى ومصالح البنك ويقوم بإجراءات منتظمة تطبق من قبل قناتها التجارية إن دراسة ملف قرض يجب أن ي

وهذه اإلجراءات تهتم بالخصوص على التوازن املالي للمؤسسة ويقارن بين ميزانيات املؤسسة املتتالية وكذا 

 حساب النتائج ويستعمل ايضا النسب املالية اإلقتصادية.

 مسار دراسة ملف:

 على مستوى الوكالة: -1

 إيداع ملف لدى كاتبة مديرية الوكالة -

 يتم تحويله إلى مدير الوكالة -

بدوره املدير الوكالة يحوله إلى مصلحة اإلستقالل نشر إلى كاتبة مصلحة القرض ومن ثم إلى خلية  -

 الدراسات اي يتم دراسة معمقة لها

 الجهويةفي النهاية يغود امللف من جديد إلى املدير ويقوم بغرساله إلى املديرية  -

 مستوى املديرية الجهوية: -2

لى أرسل من قبل الوكالة غلى كاتبة املديرية الجهوية ويحول بعد ذلك مدير فرع اإلستغالل ثم إيصل امللف الذي 

 إلى املكلف بالدراسات إلى مدير فرع اإلستغالل من 
َ
العمل التجاري ثم إلى مصلحة الدراسات والقروض وأخيرا

 لف غلى املدير املكلفة بالقروض والصناعات والخدمات على مستوى املديرية العامة.جديد وفي األخير يرسل امل

 على مستوى املديرية العامة: -3

ر تقوم املديرية الصناعات والخدمات بدراسة امللف للمرة الثالثة دراسة دقيقة ومعمقة مع األخذ بعين اإلعتبا

تتم املوافقة على منح القرض لطالبه أو عدم منحه كل الدراسات التي مضت بقدم امللف إلى لجنة القروض اي 

 تكون لجنة القروض تكون لجنة القروض للصناعات والخدمات.
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 مدة الدراسة على مستوى البنك: -4

أيام ثم يعاد غلى الدراسة من قبل قسم  10في البداية تدوم الدراسة من قبل املكلف بالدراسات مدة 

 اإلستثمارات أو القروض.

 هنالك حالتين: في هذه الدراسة

 إذا كان القرض ال يفوق  -أ
َ
ل أيام من قب 10مليون دينار جزائري وهنا الدراسة تدوم  2يدرس امللف نهائيا

 املديرية الجهوية فقط.

 مليون دينار جزائري فاملديرية الجقهوية هنا ال تقرر منح القرض بل تبدي رايها فقط 2إذا فاق القرض  -ب

لقروض في النهاية وكما ذكرنا سابقا ينتقل امللف إلى املديرية املركزية لأيام تقريبا و 10وتدوم الدراسة 

أيام أيضا أين تعطي الكلمة األخيرة وعليه فالوقت إلعداد القرار حول منح  10وتقوم بدراسته ملدة 

 القروض أو عدمه يكون ملدة شهرين بالتقريب.

 الضمانات ملنح القرض: -5

يه أن يقوم بدراسته املعمقة كما ذكرنا للملف وكذا مردودية املشروع ومهمان نوعه عليقوم البنك بمنح قرض 

 وصحة املالية وكذلك عليه أن يأخذ ضمانات من طلب القرض ونذكر من بين هذه الضمانات:

 العقارات: أراض ي املشروع 

 رسالة توقيف الحسابات 

 .ملكية املعدات أو مباني أو غيرها 

 

 



 BDLواقع الصيرفة اإلسالمية في الجزائر دراسة حالة البنك                                  الفصل الثالث:

 

 

72 

 الفصل الثالث: ةخالص 

ا حققته الصيرفة اإلسالمية في الجزائر تحتاج إلى تهيئة املناخ املالئم لعملها ولعله حان الوقت لذلك ملإن تطوير 

، حيث غدت الصيرفة اإلسالمية ضرورة الصيرفة اإلسالمية من نمو ونجاح حتى في كبرى العواصم الغربية

امتها في تمويل مختلف القطاعات حتمية يجب مراعاتها، وذلك لتمكن اإلقتصاد الوطني من اإلستفادة من مسه

الخاصة وأن الجزائر تمر بمرحلة حساسة تحتاج فيها إلى كل من يدعم ويعزز التنمية اإلقتصادية على مستوى 

 إقتصادها وهذا نظرا لكفاءة وإستقرار التمويل الغسالمي وإرتباطه باإلقتصاد الحقيقي:

ه املحلية وتعرفنا من خالل هذه الدراسة إلى عدد وكاالتكما تطرق في هذا الفصل إلى دراسة حالة بنك التنمية 

 ومكان نشاطها والهيكل اإلداري عليه.
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 تعتبر الصيرفة اإلسالمية على أنها ظاهرة حديثة النشأة والسبب إنتشارها وتوسعها وتوفر الظروف            

زمة املتأثرين بإنعكاسات ال اإلقتصادية املناسبة، التي أكدت قدرتها على إستيعاب الصدمات، وبينت على أنها أقل 

 املالية االخيرة بفضل تميزها باإلنظباط في إدارة الصول املالية وقيامها بتمويل العمليات الحقيقية.

 إن بعدد االنظمة املصرفية وما تواجهه الصيرفة اإلسالمية من صعوبات، إال أنها إستطاعت أن تثبت قدرتها على

سلطات الت ومشاركات تنافس القروض والودائع التقليدية وتفرض التقديم خدمات مصرفية تتمثل في تموي

ستفادة من خدمات الصيرفة الغسالمية وهذا ماأدى إلى ظهور نوافذ اإلسالمية في النقدية البحث في كيفية اإل 

 مختلف البلديات العربية

طوير هذا سالمية ألزم الجزائر على تإن توجه معظم البلدان العربية والغربية إلى التعامل بالصيرفة اإل              

 النوع من الصيرفه كونه ضرورة حتمية ال مفر منها وهذا أصبح ينادون به مسؤولو البالد مؤخرا وهذا نظرا لطلب

املتزا د عليها خاصة من طرف املواطن الجزائري مقارنة بالصيرفة التقليدية وهذا وما ظهر جليا بداية بعض 

ي ففي الجزائر قيام بهذا النوع من التعامل عن طريق فتح الفروع والنوافذ الغسالمية  البنوك التجارية العاملة

البنوك التجارية اإلسالمية وذلك من خالل التطرق لفصلين كاملين للمفاهيم االساسية واملتغيرات الدراسة 

 املتمثلة في النوافذ اإلسالمية ومن جهة والبنوك اإلسالمية والتقليدية جهة.

أن الفصل الثالث فقد خصص دراسة حالة البنك التنمية وكيفية طلب قرض واملخطط اإلداري  نفي حي           

 لهذه الوكالة.
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 نتائج الدراسات:

 من خالل الدراسة وفحص مختلف جوانب املوضوع يمكن إستخالص النتائج التالية :

  أنها حديث النشأةتعتبر البنوك الغسالمية منافسا قويا للبنوك التقليدية رغم 

  تواجه البنوك التجارية عند فتحها لنوافذ اإلسالمية مجموعة من التحديات والصعوبات 

 النوافذ الغسالمية تتخصص في تقديم املعامالت املالية الغسالمية وفقا لحكام الشريعة اإلسالمية 

 يتطلب العمل املصرفي اإلسالمي كوادر بشرية مؤهلة 

  الغسالمية يجب سن قوانين تتالئم ونشاط عملها.لتطوير العمل بالنوافذ 

 املقترحات والتوصيات:

  ا.املركزية إذا أرادتأن تستفيد من مزايا الصيرفة الغسالمية تسن قوانين تراعي طبيعة عملهعلى البنوك 

 ضرورة توجيه البنوك التجارية الجزائرية إلنشاء وفتح النوافذ وفروع املعامالت اإلسالمية وفق ضوابط 

 رعية وقانونية صحيحة.ش

  إفضل طريقة لتبني البنوك التجارية للعمل املصرفي الغسالمي تتمثل في فتح فروع نوافذ املعامالت

 الغسالمية بالشراكة مع بنوك إسالمية محلية واجنبية ناجحة في هذا املجال لإلستفادة من خبرتها.

 أة.إلسالمية والتعريف بها كونها حديثة النشالقيام بحمالت إستثمارية لتوعية الفراد بأهمية النوافذ ا 
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صـــــــــملخ  

 

 خص:املل 

تعد ظاهر توجه البنوك التجارية نحو فتح فروع ونوافذ إسالمية تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية  أبرز 

وضع  األحداث التي تشهدها الساحة اإلقتصادية العاملية في اآلونة االخيرة، حيث تعد العملية بمثابة اإلنتقال من

 .وضوابط شرعية لضمان إسالمية املعامالت املقدمةإلى وضع جديد يقتض ي تحديد خطة تتضمن متطلبات 

ف ونظرا إلختالف طبيعة عمل كل من البنوك التقليدية والنوافذ اإلسالمية التابعة لها فهذه الدراسة تهدف لتعر 

 على حقيقة النوافذ اإلسالمية وأسباب نشأتها والخصائص التي تميزها.

تجربة فتح الفروع ونوافذ املعامالت اإلسالمية في بنوكها وتوصلنا في هذه الدراسة أن الجزائر تحاول خوض 

 .التجارية تلبية لرغبات الزبائن

 :الفروع والنوافد اإلسالمية -البنوك اإلسالمية -البنوك التجارية الكلمات املفتاحية 

 Abstract: 

 The trend of commercial bankstowards the opening of Islamic branches and windows in 

accordance with the provisions of Islamiclawis the mostprominentevents in the global 

economicarenarecently, as the processis a transition from a situation to a new situation 

requires the identification of a plan containing the requirements and controls to ensure the 

legitimacy of Islamic transactions Due to the different nature of the work of 

bothtraditionalbanks and Islamicwindowsaffiliatedwiththisstudyaims to identify the reality of 

Islamicwindows and the reasons for the origin and characteristicsthatdistinguishthem. In 

thisstudy, wefoundthatAlgeriaistrying to experience the opening of branches and windows of 

Islamic transactions in its commercial banks to meet the wishes of customers 
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  Commercial banks, Islamicbanks, Islamic branches and branches 

 


