
 



 
 

 

 احلمد هلل محدا بليغا بعظمته وعطائه احلمد هلل الذي كان العون األول واألخري حىت أرى هذا العمل

 يشرفين أن أتقدم بكل فخر واحرتام ألهدي مثرة جهدي

 إىل نور حيايت ووجداين أمي الغالية واحلنونة حفظها هللا ورعاها وأطال يف عمرها

كمل دراسيتوحمبة رسوله إىل الذي ساعدين حىت أإىل الذي رابين على طاعة هللا   

طال هللا يف عمرهالغايل أ يبأ    

ساتذيت وصديقايتإىل كل أ  

 إليكم مجيعا أهدي هذا العمل املتواضع.

 

 

 

 

  
 



 

 
 

 داء هذا الواجب ووفقنا يف اجناز هذا العملعلى أ انر لنا درب العلم واملعرفة وأعاننااحلمد هلل الذي أ

 و بعيد على اجناز هذا العمل ابلشكر اجلزيل واالمتنان إىل كل من ساعدين من قريب أنتوجه 

 ىل السادة األساتذةوب  كما أتقدم ابلشكر إوخنص ابلذكر الألستاذ: وهراين جمد

 أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم مناقشة هذا البحث وتقييمه

 ساعدته يل وال أنسى شكري إىل مدير بنك الربكة فرع وهران على م

 إليكم مجيعا جزيل الشكر واالحرتام.
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 مقدمة:

ومع ذلك استطاع هذا النوع من املصارف ، يف كثري من دول العامل جتربة حديثة اإلسالميةاملصارف تعد جتربة      
لية تقوم على أساس مبدأ صيغ متوي ابستعماهلا ،درهتا على تعبئة املوارد املاليةحتقيق جناحات معتربة,من خالل ق

 ا حديثة النشأة.املشاركة، رغم أهن

املالية العاملية  األزمةونتيجة للعوملة وزوال الكثري من احلواجز أمام املعامالت املصرفية على مستوى العامل وتداعيات 
ذي ينصب على أصول عينية العمل املصريف االسالمي دعما عامليا ملنهجه وال وجد، الديون السيادية وأزمة ،2008

 مب حيقق االستقرار االقتصادي واملايل.، حقيقية

وإضفاء معىن جديد على العمل ، سالمي تعترب وسيلة حقيقية لتحقيق التنميةذه املنهجية يف العمل املصريف اإله
 .واإلثراءنظام مال متوازن جدير ابلدراسة بني أعيننا املبادئ اجلوهرية ل وتضع، املصريف التقليدي

حيث دارت ، جعل هذا املوضوع حمور االهتمام والرتكيز من جانب املفكرين املسلمني وغري املسلمني هذا ما
فرز تيارا فكراي جديدا يف جمال البحث يف ظل املعامالت املالية االسالمية أمما اإلسالمي، أحباثهم حول التمويل 

سالمية لتقدمي تكون الفرصة قد حانت للمصارف اإل وهبذا، مةلالز  اإلسالميخصوصا بعد انعقاد مؤمتر االقتصاد 
 منتجاهتا وخدماهتا ورؤيتها للعمل املصريف.

سالمي يف كثري من الدول ذا النجاح الذي حققته املصارف اإلسالمية فإن العمل املصريف اإلولكن ابلرغم من ه
لقة ابلعمل وسط بيئة مصرفية تناسب أساسا التحدايت املتعزائر يواجه العديد من املصاعب و العربية وخاصة اجل

، سواء من انحية سالميةا ال يتوافق مع مبادئ الشريعة اإللذ، العمل املصريف التقليدي القائم على سعر الفائدة
 و من انحية سلطة ورقابة بنك اجلزائر من خالل تطبيق سياسته النقدية.القوانني أو التشريعات أ

 إشكالية البحث- 

 اىل ما سبق عرضه تتجلى معامل اشكالية هذا البحث يف التساؤل الرئيسي التايل:استنادا 

 حتول دون ترقيتها  سباب اليتاألوماهي ؟ سالمية يف البنوك اجلزائريةماهي آفاق اخلدمات املصرفية اإل

 ؟يف اجلزائر



 ومن خالل ذلك ميكن التوسع يف حتليل االشكالية ابألسئلة الفرعية التالية:

 ؟وماهي طبيعة اخلدمات اليت يقدمها اإلسالميماهي خصائص املصرف  -

 واإلسالمية؟هل هناك اختالف بني اخلدمات املصرفية التقليدية  -

 ؟يف اجلزائر اإلسالميةللمصارف كيف تسري التجربة امليدانية   -

 فرضيات البحث -

ونشاطها ومجيع أعماهلا وفق الشريعة االسالمية صارف اإلسالمية هي مؤسسة مصرفية تلتزم يف معامالهتا امل -
 ومقاصدها.

 .ساس الفائدة فهناك اختالفاإلسالمية ال تقوم على أن اخلدمات املصرفية مبا أ - 

 املصارف اإلسالميية يف اجلزائر عدة صعوابت، وتعمل وفقا للقوانني اليت حتكم املصارف التقليديةتواجه  -

 أسباب اختيار املوضوع   -

 يعود إختيار هذا املوضوع من طرف الباحثة اىل سببني، ذايت وآخر موضوعي

املصارف اإلسالمية وحماولة توسيع املعارف والوقوف على جتربة العمل املصريف  امليول الذايت إىل السبب الذايت:
 اإلسالمي يف اجلزائر.

ديثة وتواجه عدة صعوابت من وجهة نظر يتمثل يف كون الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر تعترب حوعي:السبب املوض
 الباحثة، ومن املواضيع اليت مل تنل نصيبها الكامل من الدراسة والبحث.

 أمهية وأهداف البحث- 

 زمة املالية العاملية.ع احملفزة على البحث خاصة بعد األهم املواضيسالمية يف اجلزائر من أيعترب موضوع الصريفة اإل

 هداف التالية:من خالل هذا البحث إىل حتقيق األ حيث نسعى

 .االسالميوأسس عملها وكذلك طرق التمويل املصريف بيان مفهوم الصريفة اإلسالمية،  -



اليت تواجهها  املشاكلو النتائج اليت حققتها ، و سالميةاجلزائرية امليدانية للمصارف اإل التجربةالوقوف على سري  -
 البيئة القانونية والتشريعية املناسبة. وضرورة توفرية فيما خيص عالقتها ببنك اجلزائر، خاص

 .سالميةشريعية املناسبة لعمل املصارف اإلسراع يف هتيئة البيئة التاخلروج بتوصيات على اإل -

 موقع البحث من الدراسات السابقة -

اإلسالمي الواقع واآلفاق دراسة تقييمية "العمل املصريف دراسة بعنوان، (2001)سليمان انصر  -

 .2001نوفمرب  06-05يوم قاملة  "النظام املصريف اجلزائري واقع وآفاق"ورقة حبث مقدمة إىل ملتقى"خمتصرة،

هدفت الدراسة إىل حتديد مفهوم النظام املصريف اإلسالمي وجتربة العمل املصريف اإلسالمي يف اجلزائر كما تناولت 

جتربة املصارف اإلسالمية يف اجلزائر،وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها:إن جتربة واقع وآفاق 

املقاييس  املصارف اإلسالمية يف اجلزائر ممثلة يف بنك الربكة اجلزائري على قصر مدهتا تبقى انجحة ومفيدة بكل

 وذلك ابلعمل على معاجة السلبيات.

حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية المية ابلبنوك املركزية,عالقة البنوك االس,سليمان انصر -
 2005-2004قسم علوم التسيري,جامعة اجلزائر,

الباحث "سليمان انصر" ابلنقد والتحليل ألساليب الرقابة املصرفية التقليدية على البنوك  وفيه يتداول

االسالمية,ويضع اطارا مقرتحا للرقابة عليها يف نظام مصريف خمتلط بني التقليدي واإلسالمي,ويف ظل رقابة بنك 

 مركزي تقليدي.

 منهج البحث

فيما خيص  الفرضيات مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليليوإثبات صحة ، البحث إشكاليةعلى  اإلجابةبغية 

خضاعه للدراسة احلقيقية وحتليل احلقائق وفهم مكوانت املوضوع مع إمالئما لتقرير  اجلانب النظري ابعتباره



بنك  على بينما مت االعتماد على منهج دراسة احلالة فيما خيص اجلانب امليداين وذلك من خالل دراسة، أبعاده

 وبنك السالم اجلزائري. الربكة اجلزائري

 خطة البحث

يتناول كل فصل جانب من ، ثالثة فصول إىلجل معاجلة االشكالية املطروحة سنحاول تقسيم البحث من أ
 جوانب املوضوع واملتمثل فيما يلي:

األول ماهية ،حيث ندرس يف املبحث ىل ثالثة مباحثاإلسالمية مقسما إ صارف: مدخل إىل املولالفصل األ
، أما املبحث الثالث سالمية وتوظيفهاصارف اإلموال املأويف املبحث الثاين ندرس مصادر ، سالميةاملصارف اإل

 سالمية.نتطرق إىل خدمات املصارف اإل

بعنوان ول بحث األامل جاء، ويضم ثالثة مباحث، مية يف اجلزائرسالمتطلبات تطوير الصريفة اإل: الفصل الثاين 
املشاكل والصعوابت اليت  أما املبحث الثاين يتحدث عن نظومة املصرفية اجلزائرية ،للم األساسية اإلصالحات

يدرس جتربة ماليزاي يف الصريفة اإلسالمية وإمكانية إقتداء الثالث  واملبحث تعرقل تطور الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر
 اجلزائر.

اجلزائر ،تضمن املبحث األول تقدمي لبنك الربكة اجلزائري ويف املبحث املصارف اإلسالمية يف  :الثالث الفصل
 الثاين بنك السالم اجلزائري أما املبحث الثالث يتضمن التحدايت العملية لعمل املصارف اإلسالمية يف اجلزائر.

 صعوابت البحث

 :البحث  الصعوابت اليت واجهتنا يف هذا

 سالمية ابملكتبات اجلزائرية.اإلكتب املتخصصة يف شؤون الصريفة ندرة ال -

 قلة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر. -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 متهيد:

اإلسالمية طابعا خاصا ألنه خيص علماء الدين و علماء االقتصاد ، فنجد كثرة البنوك املصارف يكتسي احلديث عن 

الربوية يف الدول اإلسالمية و تعارضها مع الدين اإلسالمي، وكذلك تزايد النقد املوجه للنظام البنكي الربوي حىت من 

ن معرض للربح و اخلسارة،ومن مث فان املال  طرف الرأمساليني أنفسهم، ألن الدائن يربح دائما يف كل عملية بينما املدي

 .النظرية يف طريقها للتحقق الكاملكله يف النهاية، البد أن يصبح يف يد الذي يربح دائما، حيث جند أن هذه 

ومع أن النقد املوجه لنظام الفائدة قدمي إال أنه برز االهتمام هبذا املوضوع على نطاق واسع، وقد زالت الغشاوة عن 

نظام الفائدة   لماء االقتصاد املسلمني الذين درسوا االقتصاد الغريب وأدركوا الضعف فيه وما مدى عدم كفاءةعدد من ع

كأساس لالقتصاد، ومن هنا جلأ علماء االقتصاد ينساقون ويتناغمون التطابق اخللقي و القيم الثقافية للمجتمع 

وأهم هذه الوسائل الشرعية "البنوك  مار أو التمويل،اإلسالمي، فأوجدوا وسائل شرعية بديلة سواء يف جمال االستث

اإلسالمية" اليت أصبحت حقيقة واقعة ليس فقط يف حياة األمة اإلسالمية فحسب، ولكن أيضا يف مجيع بقاع العامل 

مقدمة بذلك بعدا اقتصاداي ذو طبيعة خاصة األمر الذي يدفعها للتعرف عليها و هو الذي سنتطرق إليه يف هذا 

 من خالل املباحث التالية:الفصل 

 .اإلسالمية صارفماهية امل املبحث األول:

 .توظيفهامصادر أموال املصارف اإلسالمية و  :املبحث الثاين

 .خدمات املصارف اإلسالمية املبحث الثالث:

 

 

 

 



 .اإلسالمية صارفماهية امل: املبحث األول

املالية كما ة تقوم أبداء اخلدمات املصرفية و إسالمييرتكز مفهوم املصارف اإلسالمية على أهنا مؤسسات مالية 
ملسامهة أحكام الشريعة اإلسالمية هبدف اجملاالت املختلفة يف ضوء قواعد و تباشر أعمال التمويل و االستثمار يف ا

 .يف غرس القيم واملثل وخلق اإلسالمية

 .اإلسالميةاملصارف :تعريف ونشأة املطلب األول

يث خاصة،ويف العامل بصفة عامة،ح اإلسالمية حداث متميز وجديدا يف اجملتمع اإلسالمي بصفة ملصارفا تعترب
 تعار يف هلا. جهود عظيمة مت بفضلها إعطاء عدة مبجموعة من املراحل اليت ختللتهااملصارف مرت هذه 

 اإلسالمياملصرف تعريف الفرع األول:

 هناك عدة تعار يف للمصارف اإلسالمية نذكر منها:

الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية عي مجيع معامالته املصرفية و االستثمارية، من املصرف هو  -1
خالل تطبيق مفهوم الوساطة املالية القائم على مبدأ املشاركة يف الربح أو اخلسارة، ومن خالل إطار الوكالة بنوعيها 

 1العامة و اخلاصة
العمل على توظيف هذه األموال يف واملدخرات و  ألموالهو مؤسسة مالية تعمل كنقطة وصل بني ا -2

 .2جماالت النشاط االقتصادي املختلفة على مبدأ الربوي
 .3هو كل مؤسسة تباشر األعمال املصرفية مع االلتزام بعدم التعامل ابلفوائد أخدا أو إعطاء -3

 

 

 

                                                           
جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر .املصارف اإلسالمية:نظرة حتليلية يف حتدايت التطبيق،حسني كالكش لحممد سليم وهبة،كام 1

 .14م،ص.2011-ه1432والتوزيع،بريوت،الطبعة األوىل،
  مجيل السعودي،إدارة املؤسسات املالية املتخصصة.دار زهران للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل،األردن،1434ه-2013م،ص.2.88

دار وائل للنشر والتوزيع،عمان،الطبعة .إدارة املصارف اإلسالمية)مدخل حديث(،حريب حممد عريقات،سعيد مجعة عقل 
 األوىل،2010،ص.3.109



 .اإلسالميةاملصارف الفرع الثاين: نشأة 

غلب دول العامل عرب مراحل متتابعة ابتدءا مبرحلة البناء الفكري ومرورا أاإلسالمية وانتشرت يف املصارف نشأت 
 :تشار والتوسع وبيان ذلك كما يليمبرحلة االن انتهاءمبرحلة التأسيس و 

 .مرحلة البناء الفكري:والأ

واإلسهامات البناءة منذ مطلع  الباحثني يف جمال أعمال البنوك دورهم الرائد يف وضع اللبنات الفكريةللخرباء و 
 األعمالو متثل يف تناول قضااي املصارف –الستينات منه و  اخلمسيناتلعشرين وابلذات يف األربعينات و القرن ا

 ، كالكتاابت وإلقاء احملاضرات وذلك من خالل منابر توعية متنوعة،ملصرفية من منظور الفكر اإلسالميا
 ، بغرض إقرار بعض منها لندوات واملؤمترات ونشر الدراسات والبحوثداد الربامج التلفزيونية، وعقد اإعو 

 :التجاربفي هذه املرحلة ما يليومن الدراسات والفعاليات و  ،إجياد البدائل عن البعض األخرالبعض و تعديل و 
 .وقدمت فيه دراسات قيمة عن الراب 1951عام ابريس انعقاد أسبوع للفقه اإلسالميألول مرة يف  -

وحممد عبد هللا العريب وأبو حسن الشيخ حممود شلتوتمالية عدة ملالك بن نيب، وسيد قطب و راسات د -
 غريهم.الندوي و 

دراسة حملمد محيد هللا العام للبنوك بال فوائد، و  م عن اإلطار1958 -م1955)بباكستان(دراسات حممد عز  -
 م1955اقرتاحه إبنشاء صندوق نقد إسالمي وذلك يف عام و (، لندنباكستان و ب)
، ليت قام هبا األستاذ امحد النجارانة األوىل من البنوك اإلسالمية و ر أول جتربة عملية لتأسيس اللبظهو  -

مبصر حققنجاحا ابهرا حىت يف حمافظة الدقهلية  1963عام  همت افتتاحو 1961عام )بنك االدخار(حيث انشأ 
 .ألسباب خارجية1968توقف نشاطه عام

حد البنوك التجارية أحيث عمد إلى 1963محد إرشاد يف ابكستان عام ألشيخ اليت قام هبا ا جتربة إرشاد -
خال أي تغيري على نظام حملاولة تغيريها إىل النظام الالربوي، وذلك إبلغاء سعر الفائدة من معامالت البنك دون إد

 .1مل يقدر هلذه التجربة االستمرار ألكثر من بضعة أشهرالعمل، و 

 

 مرحة التأسيس::اثنيا

                                                           
 .40-39ص.،2012دار الفكر اجلامعي،اإلسكندرية،الطبعة األوىل،.صرفية االئتمانية يف البنوك اإلسالميةاخلدمات امل،رشاد نعمان شايع العامري1



كبريا على   م حيث شهدت فيها البنوك اإلسالمية تطورا1976م حىت عام 1965وميكن حتديد هذه املرحلة بدا بعام 
 1:من أمههاالتأسيس والبناء و التطبيق عن طريق قيام فعاليات مهمة هدفها مستوى الفكر و 

 عاملا.(75)وشارك فيه  م1965انعقاد مؤمتر جممع البحوث اإلسالمية  ابألزهر الشريف عام  -
 كهيئة عامة ليقوم بكل أعمال البنوك دون التعامل ابلفائدة.  م1971إنشاء بنك انصر االجتماعي مبصر عام  -
 .وهي دراسة هلا مكانتها العلميةم 1972الدراسة املصرية إلقامة نظام العمل يف البنوك اإلسالمية عام  -
املصادق عليها من قبل وزراء مالية الدول اإلسالمية عام و  م1974اتفاقية أتسيس البنك اإلسالمي للتنمية عام  -

 م.1977ويعترب أول بنك إسالمي دويل ومت افتتاحه عام  م1974
كان نظامه األساسي مصدرا أساسيا م ويعد أول بنك إسالمي خاص و 1975إنشاء بنك ديب اإلسالمي عام  -

 لعدد من البنوك اإلسالمية فيما بعد.
حتت إشراف جامعة  م1976الذي عقد مبكة املكرمة عام و م 1976ول لالقتصاد اإلسالمي عاماملؤمتر العاملي األ -

 .امللك عبد العزيز
 .التطوراالنتشار و  اثلثا:مرحلة

م حيث شهدت منوا كبريا وواسعا للبنوك اإلسالمية، فبعد أن كان عددها يف 1975هذه املرحلة بدأت منذ عام 
م إىل 2010م مخسون مصرفا، فقد وصل عددها حىت 2004يف عام فقط، و يتجاوز سبعة مصارف م ال1979عام 

منافذ كثرية يف أحناء العامل،وميكن ا إسالميا يف خمتلف دول العامل وهلا شبكة من الفروع و بنك 450ما يزيد على 
 إرجاع قضية انتشار البنوك اإلسالمية يف هذه املرحلة إىل العوامل التالية:

املؤسسات املالية اإلسالمية الراعية للبنوك اإلسالمية، ومنها اجمللس العام للمصارف و مات إنشاء املنظ -
 ابلبحرين. 

 اهتمام مراكز البحوث و اجلامعات ابلتجربة املصرفية اإلسالمية من قبل الكثري من البلدان. -
 إيراناإلسالمية بشكل كامل كالسودانو  اإلسالمية التجربة املصرفيةتبين بعض الدول العربية و  -

 ابكستان.و 

 البورصات يف جمال األسهم.المية ودخوهلا األسواق املالية و مشاركة البنوك اإلس -
 .1اندماج البنوك اإلسالمية يف النظام املصريف العاملي -
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 .:خصائص املصارف اإلسالميةاملطلب الثاين
أساليب ختتلف عن تلك املتبعة يف و أسس من املعلوم أن طبيعة العمل املصريف يف البنوك اإلسالمية يقوم على 

مشروط بعدم خمالفتها و  ا العمل مرتبط ارتباطا وثيقا أبحكام الشريعة اإلسالميةهذالبنوك التقليدية، السيما وأن 
 :2امليزات التاليةز ابخلصائص و بنوك اإلسالمية متتاومن هذا املنطق نستطيع القول أن ال

 استبعاد التعامل ابلفائدة :1- 
إن عدم التعامل ابلفائدة هي السمة امليزة للمصرف اإلسالمي وبدون هذه اخلاصية يفقد املصرف صفته كمصرف 

القران إسالمي ذلك أن اإلسالم حرم الراب بكل أشكاهلا بل إن هللا سبحانه وتعاىل مل يعلن احلرب على أحد يف 
اي أيها الذين امنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الراب إن كنتم }الكرمي إال على آكل الراب حيث قال تعاىل:

فان مل تفعلوا فأدنوا خبرب من هللا ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال  (278)مؤمنني
د التعامل ابلراب من نشاط املصرف األمر الذي يستلزم استبعا[،275،279:البقرة({.]279)تظلمون

اخلسارة ،حيث يضمن ذلك حتقيق التوجهات اإلسالمية يف جعل بداله بنظام املشاركة يف الربح و اإلسالمي،واست
رأمسال شريكا مع العمل يف حتمل نتائج العمليات اإلنتاجية، حيقق دعم أهداف التنمية االقتصادية و االجتماعية 

 وفقا للشريعة اإلسالمية
 : توجيه اجلهد إال االستثمارات اليت ختدم أهداف التنمية االقتصادية–2

ملا كانت هذه املصارف تقوم على إتباع منهج مصارف تنموية ابلدرجة األوىل و  من املعلوم أن املصارف اإلسالمية
وهذا ما يدفعها إىل تركيز هللا املتمثل يف أحكام الشريعة اإلسالمية هلا فان مجيع أعماهلا تكون حمكومة مبا أحل هللا، 

املصرف مقابل  نشاكها على متويل املشاريع على أساس نظام املشاركة كمصدر لتحقيق العائد الذي حيصل عليه
 .هو عائد غري مؤكد يرتبط مباشرة ابلنتائج الفعلية لعمليات االستثمارعمليات التمويل، و 

ة املختلفة، تلك املشروعات اليت ختدم أهداف التنمية ويهتم املصرف اإلسالميعند متويله للمشروعات االقتصادي
 تعاىلاالقتصادية من انحية، وال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية من انحية أخرى عمال بقوله 

 [.157:األعراف.]3﴾و حيل هلم الطيبات، و حيرم عليهم اخلبائث ﴿
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وبذلك ال ميكن للمصرفاإلسالميأن يقدم خدماته إلىأنشطة تدخل يف دائرة احلرام، ملا فيها من أضرارخطرية تلحق 
واالبتعاد عن أي نشاط ابجملتمع مثل أنشطةصناعة اخلمور، والصناعات اليت تقوم على تربية وبيع حلوم اخلنزير 

 .املصرف داخل دائرة احلالل عامالتمن مت تكون مجيع مفيه على الراب، و  ينطوي التعامل
إذ كان هذا اإلنتاج سيستخدم يف إنتاج  )الكروم( مثال: إذ الينبغي للمصارف اإلسالمية أن متول إنتاج األعناب 

اخلمور الحقا ،ذلك أن متويل إنتاج األعناب يعترب حالل، إال أن استخدام األعناب املنتجة يف صناعة اخلمور 
 .1م ألنه يقود إىل احلرامالحقا جيعل هذا التمويل حرا

 ربط التنمية االقتصادية ابلتنمية االجتماعية: –3

ال تنفصل يف اجملتمع اإلسالمي والروحي، و  حيث أن املصارف اإلسالمية بطبيعتها تزاوج بني جانيب اإلنسان املادي
 جوانباحلياة املختلفة.الناحية االجتماعية عن الناحية االقتصادية، فاإلسالم وحدة متكاملة التنفصل فيه 

التنمية االجتماعية فقط بل يعد التنمية االجتماعية أساسا التؤيت التنمية و  املصرف اإلسالمي اليربط بني التنميةو 
جيمع الزكاة  يعمل لصاحل اجلميع، فاملصرف اإلسالميته، وهو بذلك يراعي اجلانبني ، و االقتصادية مثارها إال مبراعا

إيصاهلاإىل مستحقيها من األصناف الثمانية اليت حددها القران الكرمي، كما أنه حياول رفع و ويتوىل مهمة توزيعها 
، ويفتح أبواب الرزق أمام اجلميع، وذلك من خالل مع، من خالل سياسته االستثماريةاملستوى املعيشي للمجت

 . 2املشاريع االقتصادية التابعة له

 خضوع املعامالت املصرفية للرقابة اإلسالمية الذاتية اخلارجية  -4  

ي ضمريه، ومن خالل متسكه بدينه وخوفه الرقابة اإلسالمية رقابة ذات شقني ،شق ذايت من داخل الفرد ذاته ومن حم
علوم يف  فرادها من العلماء الراسخنيأختيار اخارجي من هيئة رقابة شرعية يتم  شق آخرمن إغضاب هللا عز وجل و 

ن الرقابة يف املصارف اإلسالمية هي رقابة شاملة أاحلرص و ميكن القول املشهود هلم ابلنزاهة الشديدة و  الدين
 حماورها متعددة تضم:

 .رقابة من الفرد على العمل املصريف الذي ينجز -

 .ومن املسؤول على العمل املصريف على النشاط االقتصادي الذي يتم -
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 .1قابية الشرعية على كافة األنشطة واألعمال املصرفية اليت تتمومن اهليئة الر  -

 : جتميع األموال املعطلة ودفعها إىل جمال االستثمار احلالل -5

صغار املستثمرين الرافضني و  لقد كان من أهم أسباب إنشاء املصارف اإلسالمية حل مشكلة املسلمني األغنياء
تنميتها استثمار أمواهلم اجملددة و  دفع الكثري من أصحاب رؤوس األموال إىلألي تعامل مع املصارف التقليدية، مما 

ت هذه قد متكنوية اليت تقوم هبا هذه املصارف،و ابلتعاون مع املصارف اإلسالمية من خالل املشاريع التنم
 ا التنمويةدفعها إىل جمال االستثمار يف مشروعاهتميع الفائض من األموال اجملمدة و املؤسسات من جتاملصارف و 

 جعلهايف حتريك تلك األموال و ، وهي بذلك قد حققت جناحا ابهرا املختلفة،جتارية كانت أم صناعية، أم زراعية
 .2مليار دوالر265قد بلغت موجودات هذه املصارف اآلن أكثر من أداة فعالة يف خدمة املسلمني، و 

 إحياء نظام الزكاة: -6

خاصة جلمع الزكاة تتوىل هي إدارهتا، كما أخذت على عاتقها أيضا أقامت بعض املصارف اإلسالمية صناديق 
 إيصال هذه األموال إىل مصارفها احملددة شرعا كما هو احلال يف بعض املصارف اإلسالمية اخلليجية3.

 .تسيري و تنشيط التبادل التجاري بني الدول اإلسالمية -7

، كل منها ما يستطيع تقدميه لآلخر  ، وتقدميبينها صارف وتبادل اخلربات فيماذلك من خالل تعاون هذه املو 
لشعوب هي بذلك جتعل احلركة التجارية بني اسود العامل اليوم، و شأهنا يف ذلك شأن املصارف الربوية اليت ت

عدم الركون إليه يف أي عمل غناء عن النظام املصريف القائم و ، بل تؤدي إىل االستاإلسالمية تسري حنو التقدم
 جه الفرد املسلم.مصريف حيتا

 :القضاء على االحتكار الذي تفرضه بعض شركات االستثمار -8

، ابلقضاء على االحتكار د يف معامالهتا ابألحكام الشرعية، وانطالقا من وظيفتها األساسية يف التقيفتقوم املصار 
عدم السماح أسهمها و بعض الشركات املسامهة على أسهمها، وتقوم هذه الشركات وهبدف احتكار الذي تفرضه 
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، كنها من احلصول على رأمسال جديد، فإهنا تلجأ إلىإصدار سندات متجدد ابالشرتاك يف رأس ماهلاملسامهني 
تصدر املؤسسات املالية اإلسالمية، فإهنا الشركة حمصورة يف يد املسامهني فقط، أما املصارف و وبقاء أسهم ال

 .السندات
 اليت أجازها بعض الفقهاء املعاصرين . ضةا حبرمتها عدا سندات املقار و نظرا الن فقهاء الشريعة قد قال–

اليت تعين الواثئق احملددة القيمة اليت إصدار سندات املقارضة: و القول جبواز  إىلبل لقد ذهب الفقهاء املعاصرون 
 ، بقصد تنفيذ املشروع اليت قدموها لصاحب املشروع بعينهتصدر أبمساء مالكيها مقابل األموال 

 .1واستغالله وحتقيق الربح
 :عدم إسهام هذه املصارف و أتثرها املباشر فيما يطرأ على النقد من تضخم-9

من املعروف أن عملية مضاعفة النقد أو عملية التوسع النقدي تتم بشكل أساسي من عمليات اإلقراض اليت تتم 
ملا كان املصرف أحد األسباب املباشرة يف التضخم، و  ا يعترب، مميداع قيمة القرض يف حساب العميلمن خالإل

، فان عمليات بشكل مباشر يف ذلك بل على العكس اإلسالمي ال يقوم مبثل هذه العمليات فهو ال يساهم
حتسنه الرتباط التمويل ابإلنتاج دي إىل زايدة استقرار االقتصاد و التمويل اليت تقوم هبا املصارف اإلسالمية تؤ 

 .2يقياحلق
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                           

 .97حرييب حممد عريقات،سعيد مجعة عقل،املرجع السايق،ص. 1
 حممد حسني الوادي،حسني حممد مسحان،املرجع السابق،ص.2.47



 .اإلسالمية و أهدافهااملصارف املطلب الثالث: أنواع 
تسعى أساسا إىل تنمية اجملتمع  املصارف اإلسالمية ختتلف اختالفا جذراي يف أسلوهبا عن البنوك التقليدية ،فهي

 النهوض به ماداي .و 
 .أنواعاملصارف اإلسالميةالفرع األول:

هذا النوع تبعا ملعايري خمتلفة أييت ست منطا واحدا بل أمناط متعددة ولي اإلسالميةاملصارف هناك من يرى أن  
 :1ابلتايل ميكن تقسيمها إىلو 
ي اليت تعمل على تنمية اجملتمع وأفراده، ودعم مبدأ التكافل هو  اجتماعية ابلدرجة األوىل:مصارف  -1

 .ذلك كبنك انصر االجتماعي املصريفاالجتماعي و 
صدى لقضااي التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي وتعمل على يت تتهي الو  تنمية دولية:مصارف  -2

هدف البنك اإلسالمي (من اتفاقية إنشاء البنك  (1)، فقد ورد يف املادة نك اإلسالمي للتنميةذلك كالبدعمها، و 
جمتمعة م االجتماعي لشعوب دول األعضاء واجملتمعات اإلسالمية التقدمية هو دعم التنمية االقتصادية و للتن
 .)منفردة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية و 
ويل االستثماري أبشكاله املتنوعة، و : حيث تقوم أبعمال التممتويلية استثمارية ابلدرجة األوىلمصارف  -3

 بيت التمويل السعودي املصريف.ذلك كبيت التمويل الكوييت، و 
بنك انصر االجتماعي واإليرانية، و  الباكستانية والسودانيةكاملصرف حكومية مملوكة للدولة:مصارف  -4

 املصريف.
اإلسالمي الدويل كاملصرف اململوكة ألكثر من دولة إسالميةاملصارف وهي  حكومات "دول":مصارف  -5

من قانون إنشاء البنك فان األعضاء  (3)"فهو مملوك ابلكامل للدول األعضاء يف املؤمتر اإلسالمي، فطبقا للمادة 
البنك اإلسالمي للتنمية يعد بنكا ذا عضوا، و 26املؤسسني للبنك هم الدول األعضاء يف املؤثر اإلسالمي وعددهم 

 .طابع دويل
 املالية تقوم مبختلف األعمال املصرفية و  هي اليتو  درجة "بنوك متعددة األغراض ": (360)مصارف  -6

وبنك فيصل اإلسالمي السوداين وبنك ديب  االستثمارية، وذلك كبنك فيصل اإلسالمي املصريف،والتجارية و 
 بنك سبأاإلسالمي اليمين.مين و بنك التضامن اإلسالمي الدويل الياإلسالمي، و 
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ومن خالل استقرار واقع البنوك اإلسالمية نرى تلك التقسيمات ال طائل منها بل صارت غري واقعية، وذلك 
 التاليني: للسببني

 اجتماعية.وهو أهنا مؤسسات مالية واقتصادية واستثمارية وتنموية و  : إن هدفها يكون موحدا،أوال

 ،ظاهرة تنوع البنوك اإلسالمية بدأت تتالشىفإن ، وظاهرة اندماج البنوك هرة البنوك الشاملة: مع ظهور ظااثنيا
، مبا فيها البنوك اليت األنشطة واخلدمات املصرفيةصارت متارس حاليا مجيع معظم البنوك اإلسالمية أن بدليل 

  .1أنشأت ألغراض حمددة

 .الفرع الثاين: أهداف املصارف اإلسالمية

قائمة  أو رغبةحاجة ، فاملشكلة تعرب عن يف اجملتمعمن املعلوم أن األهداف تنبع من مشكالت قائمة ابلفعل 
اإلسالمية وجود جهاز مصريف يعمل طبقا حلكم  من أهم حاجات اجملتمعاتو ، حبيث تكون احلاجة هي احلل

بهة استثمارها، ابإلضافةإىل توفري التمويل الالزم للمستثمرين بعيدا عن شويقوم حبفظ أمواله و  الشريعة اإلسالمية
حتقيق تلك الرسالة  يف سبيل حتقيق رسالة املصارف اإلسالمية فإن هناك العديد من األهداف اليت تؤدي إىلالراب و 

 هي:و 

 .األهداف املالية: أوال

انطالقا من املصرف اإلسالمي يف املقام األول مؤسسة مصرفية إسالمية تقوم أبداء دور الوساطة املالية مببدأ 
هلا العديد من األهداف املالية اليت تعكس مدى جناحها يف أداء هذا الدور يف ضوء أحكام الشريعة  فإن املشاركة

 هذه األهداف هي:و  اإلسالمية

 جذب الودائع وتنميتها: -أ

وترجع أمهية ،يعد هذا اهلدف من أهم أهداف ملصارف اإلسالمية حيث ميثل الشق األول يف عمليةالوساطة املالية
مبا يعود ابألرابح على  ،بعدم تعطيل األمواالستثمارهاو  اإلهليللقاعدة الشرعية و  هذا اهلدف إىل أنه يعد تطبيقا

 تعد الودائع املصدر الرئيسي ملصادر األموال يف املصرف اإلسالميو  أفرادهو  اجملتمع اإلسالمي
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 :: أهداف خاصة ابملتعاملنياثنيا

للمتعاملني مع املصرف اإلسالمي أهداف متعددة جيب ان حيرص املصرف اإلسالمي على حتقيقها و هي على 
 :1النحو التايل

 :تقدمي اخلدمات املصرفية -أ

 قدرته على جذب العديد منهم،صرفية جبودة عالية للمتعاملني و تقدمي اخلدمات امليعد جناح املصرف اإلسالمي يف 
 تقدمي اخلدمات املصرفية املتميزة هلم يف إطارأحكامالشريعة اإلسالمية، جناحا للمصارف اإلسالميةو 

 إلدارهتا.اهدفا رئيسيو 

 :توفري التمويل للمستثمرين -ب

ودعة لديه من خالل أفضل قوات االستثمار املتاحة له عن طريق توفري يقوم املصرف اإلسالمي ابستثمار أمواله امل
 ،موال من خالل شركات اتبعة متخصصة، أو عن طريق استثمار هذه األللمستثمرين التمويل الالزم

 )احمللية ،اإلقليمية ،الدولية (القيام ابستثمار هذه األموال مباشرة يف األسواقو 

 توفري األمان للمودعني: -ج

من أهم عوامل الثقة يف املصارف توافر سيولة نقدية دائمة و  أهم عوامل جناح املصارف مدى الثقة فيها،من 
 ،ملواجهة احتماالت السحب من ودائع العمالء خصوصا الودائع حتت الطلب دون احلاجة إلىتسبيألصولثابتة

حتياجات املصرف ارية من انحية و سحب الودائع اجلا وتستخدم السيولة النقدية يف املصارف للوفاء ابحتياجات
 من املصروفات التشغيلية من انحية أخرىباإلضافةإىل توفري التمويل الالزم للمستثمرين.
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 .اثلثا: أهداف داخلية
 :1حتقيقها منها للمصارف اإلسالمية العديد من األهداف الداخلية اليت تسعى إىل

 تنمية املوارد البشرية: -أ

، حيث إانألموال التدر عائدا يف املصارف بصفة عامة العنصر الرئيسي لعملية حتقيق األرابحتعد املوارد البشرية 
القادر على استثمار هذه  بنفسها دون استثمار وحىت حيقق املصرف اإلسالمي ذلك البد من توافر العنصر البشري

عمل على تنمية مهارات أداء العنصر اليتم ذلك إال من خالل الن تتوافر لديه اخلربة املصرفية و البد ألاألموال، و 
 البشري يف املصارف اإلسالمية عن طريق التدريب للوصول إلىأفضل مستوى أداء يف العمل.

 حتقيق معدل النمو: -ب

حىت و ،خصوصا املصارف حيث متثل عماد االقتصاد ألي دولةسسات بصفة عامة هبدف االستثمار و املؤ تنشأ 
، وذلك حىت ميكنها تضع يف اعتبارها حتقيق معدل منو ، البد أنملصرفيةيف السوق ا تستمر املصارف اإلسالمية

 االستمرار واملنافسةيف األسواق املصرفية.

 :اجتماعيااالنتشار جغرافيا و  -ج

 حىت تستطيع املصارف اإلسالمية حتقيق أهدافها السابقة ابإلضافةإىل توفري اخلدمات املصرفية و 
توفر جلمهور املتعاملني تغطي اكرب شرحية من اجملتمع و  ، حبيثهلا من االنتشار، ال بد االستثمارية للمتعاملنيو 

 ال يتم حبقيق ذلك إال من خالل االنتشار اجلغرايف يف اجملتمعات.و ،املصرفية يف اقرب األماكن هلماخلدمات 
 :يةرابعا:أهداف ابتكار 

االستثمارية أو  الودائع،املصارف يف السوق املصرفية على اجتذاب العمالء سواء أصحاب بني تشتد املنافسة 
 يف سبيل حتقيق ذلك تقدم هلم العديد من التسهيالت،ابإلضافةإىل حتسني مستوى أداءو ، املستثمرين اجلارية أو

ها بكفالة و فعالية يف السوق حىت تستطيع املصارف اإلسالميةإن حتافظ على وجودو ، االستثماريةاخلدمة املصرفية و 
 :2املصرفية، البد هلا من مواكبة التطور املصريف وذلك ابلطرق التالية
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 :ابتكار صيغ التمويل -أ

، البد أن املستثمرين حىت يستطيعاملصرف اإلسالمي مواجهة املنافسة من جانب املصارف التقليدية يف اجتذاب
لذلك جيب على املصرف أن يسعى إلجياد الصيغ االستثمارية و  م ملشاريعهم املختلفة،يوفر هلم التمويل الالز 

، مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة رية املختلفةاإلسالمية اليت يتمكن من خالهلا من متويل املشروعات االستثما
 اإلسالمية.

 ابتكار و تطوير اخلدمات املصرفية: -ب

و على املصرف اإلسالمي أن يعمل ، يف القطاع املصريفهلامة للتطوير يعد نشاط اخلدمات املصرفية من اجملاالت ا
 على ابتكار خدمات مصرفية ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 خامسا:أهداف اجتماعية:

تسعى املصارف اإلسالميةإىل تقدمي اخلدمات االجتماعية ذات الطبيعة اخلاصة، فعن طريق صناديق الزكاة تعمل 
أو املودع لديه، وكذا الزكاة سواء من انتج نشاطها أو من املال الذي ميلكه املصرف املصارف على تنظيم جباية 
تقوم األمة، و  روح التكافل االجتماعي بني أفرادفريضة الزكاة و  فانه يعمل على إحياء ،من اللذين يرغبون يف ذلك

 املعوقني منهماملسلمني والعجزة و  املصارف اإلسالمية برعاية أبناء

، فضال عن إقامة سبل احلياة الكرمية لغري القدرينكذلك توفر والدعم للطبقات الفقرية، و  اإلعاانتتقدمي و 
 املشروعات االجتماعية األخرى الالزمة للمجتمع و إقراضهم القروض احلسنة.

 

 

 

 

 

 



 .توظيفهااإلسالمية و  ملصارفاملبحث الثاين :مصادر أموال ا

 ، ملتزمة يفريعة اإلسالميةشها يف مشاريع تتوافق مع مبادئ التوظيفاملوارد و  سالمية تسعى إىل تعبئةاإلإن املصارف 
 .الرفاهية للمجتمع اإلسالميوحمققة التنمية االقتصادية و  عطاءذلك بعدم التعامل ابلراب أخذا و 

 .اإلسالمياملصرف املطلب األول: مصادر أموال 

ابعتبارها مستلزمات متكنها من القيام مبهامها املختلفة ،حيث تعبئة املوارد حشد و  اإلسالميةإىلملصارفتسعى ا
 .أخرى خارجيةة و تقسم هذه املوارد أو املصادر إىل نوعني: مصادر داخلي

 :وتتمثل هذه املصادر يفأوال: املصادر الداخلية:

املصرف عند ي ميثل رأس مال املصرف جمموع قيمة األموال اليت حيصل عليها من مؤسس:رأس مال املصرف -1
 بدء تكوينه، وأية

إضافات أو ختفيضات تطرأ عليها يف فرتات الحقة سواء كانت نقدية أم عينية ويشكل رأس املال عادة نسبة 
أما القدر األكرب من األموال فيأيت عن  –تقليدية سواء كانت إسالميةأم–غرية من املصادر املالية للمصارفص

 .1طريق الودائع أبشكاهلا املختلفة

: يعد النظام التأسيسي لكل مصرف إسالمي كيفية تكويناالحتياطي العام أبن حيدد النسبة االحتياطات -2
 .2الواجب اقتطاعها من صايف األرابح السنوية لرتحل لالحتياطي العام

 مية،يعد االحتياطي العام من املوارد الداخلية أو الذاتية الواضحة األمهية ابلنسبة إىل موارد املصارف اإلسالو 

 االحتياطي العام ينقسم إىل قسمني أساسيني مها:و 

 .يكون ملزما تكوينه حبكم القانون االحتياطي القانوين: -

                                                           
،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،الطبعة املصرفية اإلسالمية:األسس النظرية وإشكاليات التطبيقنوري عبد الرسول اخلاقاين. 1

 .211،ص.2011األوىل،األردن،عمان،
  عماد غزازي،املرجع السابق،ص.2.33



يقوم املصرف بتكوينه اختياراي يهدف إىل دعم املركز املايل وزايدة ثقة العمالء ابملصرف و  االحتياطي اخلاص: -
 .)1احلساابت الرأمسالية (يطلق عادة على رأس املال االحتياطي تعبري

األرابح اليت و متثل األرابح غري املوزعة الفارق بني األرابح اليت حققها البنك يف سنة معية،األرابح غري املوزعة: -3
االحتياطي، اللذين يتميزان بثبات نسيب كبري فان قيمة مهيه، و خالفا لبندي رأس املال و وزعها ابلفعل على مسا

 فرتة إىل أخرى.هذا البند تتغري من 

بصفة عامة فان هذا البند بطبيعته انتقايل يقيد فيه ما حيققه البنك من أرابح متهيدا لتوجيهها إىل غايتها النهائية و 
 .2إما لتوزيعها على املسامهني أو لتدعيم االحتياطي أو لتغطية اخلسائر

أي ابلتحصيل على تكاليف  اخلسائركوينها خصما من حساابت األرابح و :هي مبالغ يتم تاملخصصات -4
و غض النظر عن نشاط املصرف وذلك ملواجهة التزام مؤكد الوقوع مثل استهالك أب)مصروفات املصرف(التشغيل

يتوقع من تدهور يف نسبة توظيف  تكوين املخصصات ال يتم فقط ملواجهة ماجتديد النقص يف قيمة األصول، و 
 .3أخطار املصرفاستثمارات املصرف بل ميتد أيضا إىل مواجهة و 

 اثنيا:املصادر اخلارجية:

هي خمتلف الودائع اليت يضعها العمالء يف البنك، حيث تعرف الوديعة املصرفية على أهنا: النقود اليت يتعهد هبا 
 هلا إليهم لدى الطلب ياألفراد أو اهليئات إىل البنك على أن يتعهد هذا األخري بردها أو برد مبلغ مساو 

 ( يف املصارف اإلسالميةإىل ثالثة أقسام رئيسية هي:و تنقسم الودائع )احلساابت،4املتفق عليهاأو ابلشروط 

تكون هذه الودائع على شكل أماانت حيث تودع دون أي فائدة : (الطلباحلساابت اجلارية)ودائع حتت  -1
 ، تستخدم بعض البنوك اإلسالمية نسبا معينة من هذه الودائع وال يوجد عليها قيود يف السحبربوية 
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ال الودائع مضمونة القيمة االمسية و اليت يفضل فيها احلصول على تفويض صريح من العميل بذاك إالإن هذه و 
 .1تشارك يف األرابحأو اخلسائر

المي رابح، يتيح للمصرف اإلسإن عقد املضاربة املزدوج القائم على أساس تقاسم األاحلساابت االستثمارية: -2
تنقسم احلساابت االستثمارية يف املصارف ن حتقيق العائد هو هدف أصحاهبا و اليت يكو قبول الودائع االستثمارية،

 .2احلساابت االستثمارية املخصصةتثمارية املشرتكة و اإلسالمية إىل احلساابت االس

يف  ودائع العمالء الراغبني يف مشاركة املصرف اإلسالميإن هذا احلساب ميثل :احلساب االستثمارايملشرتك-2-1
إن املبالغ املودعة يف حساابت االستثمار تودع مع معرفة املودع الكاملة ، االستثمار اليت يقوم هباعمليات التمويل و 

 لذلك فاملصرف اليقدم أي ضمان على القيمة االمسية ،أبهنا سوف تستثمر يف مشروعات تنطوي على خماطرة
لوكان حامل سهم يف  وبدال من ذلك يعامل املودع كما ،كما ال يدفع معدل عائد اتبت عليهاديعة االستثمار،لو 

سارة ما فان املودع إذا تكبدت عملياته خها املصرف، و ابلتايل حيق له املشاركة يف األرابح اليت حيققاملصرف، و 
 تقل القيمة االمسية لوديعته.يشارك فيها و 

 اابت االستثمار املشرتك تشمل ثالثة أنواع من الودائع هي: وبشكل عام فان حس

 :حساابت التوفريو االدخار -أ
إن األموال اليت تودع يف حساابت االدخار إمنا تستهدف احلصول على دخل من جهة و االحتياط ملواجهة 

االستثمار و نفقات طارئة يف املستقبل من جهة أخرى، أي أن حساب االدخار حيقق كال من وظيفيت حساب 
احلساب اجلاري يف آن معا، وحيث إن املبالغ املودعة يف حساب االدخار سوف تستثمر على أساس املشاركة يف 
الربح و اخلسارة مثل الودائع الثابتة، فهي لذلك تعترب جزءا من حساب االستثمار،إن املصرف اإلسالمي ال يقوم 

ل حيتفظ جبزء منها على شكل نقدي ليواجه عمليات السحب ابستثمار مجيع املبالغ املودعة يف هذا احلساب ب
املتوقعة منه، و يشرتك اجلزء املتبقي يف عمليات استثمارية توزع أرابحها على أصحاب هذه الودائع اعتمادا على 

 االستثمار.التمويل و  نسب املبالغ املوظفة من احلساب من إمجايل
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نها قبل الجيوز ألصحاهبا السحب ماليت تربط أبجل حمدد و ي الودائع وه:)الثابتة(احلساابت ألجل  -2-2
هذه الودائع متثل أهم مصدر مايل يف البنوك التقليدية اليت تتنافس للحصول على أكرب قدر انقضاء املدة احملددة، و 

 من هذه احلساابت.
نها، وحيتفظ ابجلزء نظرا ملا تتميز به هذه احلساابت من تبات فان املصرف اإلسالمي يستثمر الشطر األكرب مو 

 .1املتبقي على شكل نقدي ملواجهة عمليات السحب منها
يقوم املصرف بتوزيع األرابح املتحققة على أصحاب هذه احلساابت، حسب النسب املتفق عليها، بعد خصم و 

مل تتحقق إذا و  ،اها املصرف يف سبيل استثمارهالدراسات اليت أجر ارية املختلفة وتكاليف اجلهود و املصاريف اإلد
أرابح فان العميل لن حيصل على أي عائد إما يف حالة اخلسارة فان املصرف ال يضمن رد قيمة احلساب 

 ابلكامل، وإمنا يشارك صاحب احلساب يف اخلسائر اليت تتعرض هلا عمليات االستثمار.
سحب منها هناية لكن حيق لصاحبها الوهي الودائع املرتبطة أبجل حمدد و احلساابت اخلاضعة إلشعار: -2-3

 املدة املقررة، شريطة تقدمي إشعار خطي للمصرف قبل السحب مبدةيتفق عليها.
 حيتفظ ابجلزء املتبقي على شكل نقدي ملواجهة السحوابت إنرف ابستثمار جزء من هذا احلساب و يقوم املصو 

يتمثل يف أن اجلزء الذي حيتفظ به املصرف بصورة نقدية  )األجل(احلساابت الثابتة الفرق بني هذا احلساب و 
ذلك ألنه يتميز بدرجة ثبات من مثيله يف احلساابت الثابتة، و ملواجهة السحوابت من هذا احلساب، يكون أكرب 

 .2أقل من سابقه

شروع حمدد دعني الستثمارها يف ممتثل الودائع اليت قبلها املصرف من املو و احلساابت االستثمارية املخصصة:-3
ال يوجد ما مياثله يف البنوك التقليدية اليت تنتهي فيها و  هذا النوع من احلساابت ختتص به املصارف اإلسالميةو 

 عالقة العميل بوديعته مبجرد إيداعها لدى البنك.

نفسه كيال للعميل يقوم ابستثمار وديعته يف جمال معني حيدده العميل يف هذه احلالة و  يعمل املصرف اإلسالميو 
بناءا على رغبة خاصة منه أوعلى نصيحة يقدمها له املصرف، على أن حيصل األخري على حصة من األرابح 

ابح املتحققة بني يتم توزيع اأٍلر و  املتحققة حسب االتفاق دون أن يتحصل أي خسارة تنجم عن االستثمار
نظيم عمل املشاريع اليت يستثمر صاحب هذا احلساب على أساس أن املصرف يقوم بعملية اإلشراف وتاملصرف و 
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تعتمد نسبة األرابح املقتسمة بني الطرفني على أساس تقدير جهد و ، أموال حساابت االستثمار املخصص فيها
أصحاب هذا النوع و املصرف يف عملية االستثمار هذه، ووفق االتفاق بينهما، كما أن توزيع األرابح بني املصرف 

ساب املخصص فيه، الربح الناتج فقط من املشروع االستثماري الذي يستثمر احلمن احلساابت يتم على أساس 
 ال عالقة هلذا التوزيع مبا حيصل عليه املصرف من أرابح أو ما يتعرض له من خسارة، يف املشاريع األخرى.و 

 .يف البنوك اإلسالميةستثمارية يف البنوك التقليدية و :الفروق بني احلساابت اال(01)اجلدول رقم

 
 وجه االختالف

الستثمارية يف البنوك احلساابات .احلساابت االستثمارية يف البنوك التقليدية
.اإلسالمية  

 
 ملكية املال

 
 

ابلتايل فان البنك، و  تنتقل ملكية املال من املودع إىل
املال يصبح دينا يف ذمة البنك، مما حيرم معه دفع 

 أي زايدة للمودع

مما حيمله تستمر ملكية املال املودع 
عل من حقه جيو  خماطر استثمار املال

حتمل املشاركة يف األرابح و 
وفقا للقاعدة الفقهية (اخلسارةإحندثت

 )الغنم ابلغنم

 األرابح و اخلسائر
 
 

مواله بل له ال عالقة للمودع حبجم أرابح استثمار أ
النظر عن حمددة سلفا بغض نسبة فائدة مشروطة و 
تحمل املودع أية خسائر ال ينتائج استثمار أمواله و 

 يف حال حدوثها.

عليها حيصل املودع على حصته املتفق 
يتحمل من األرابح عند حتقيقها، و 

املودع اخلسائر بنسبة مسامهته يف رأس 
 مال املضاربة يف حالة حدوث خسائر

 
 نوع العقد

 .عقد مضاربة جائز شرعا .على النقد الستخدامه غري جائز شرعا إجازةعقد 

 العائدضمان 
 

ة للمودع، مضمون ابلنسبالعائد حمدد مسبقا و 
طبيعة أعمال البنك بصرف النظر عن نتائج و 

 التقليدي

غري مضمون للمودع، العائد غري حمدد و 
فله فقط حصة شائعة من الربح الذي 
يتحقق، أو يتحمل اخلسارة يف حالة 
 حدوثها.

 .221، ص.بقاساملرجع ال، اخلاقاين: نوري عبد الرسول املصدر

 

 



 .اإلسالميةاملصارف االستثمار يف املطلب الثاين: صيغ التمويل و 
يقصد ابلتمويل خمتلف القروض اليت يقدمها اجلهاز املصريف الذي يعترب املصدر األساسي يف متويل التنمية 

استثماراهتاأو االقتصادية الوطنية إىل املؤسسات اليت تكون يف حاجة إليهإما خللق مؤسسات جديدة أو لتوسيع 
 االستثمار ما يلي:ومن أهم صيغ التمويل و ،حلل أزمة سيولة

 التمويل ابملشاركة: -1

البدائل ميكن أن يكون نظام التمويل ابملشاركة ابلصورة اليت تنفذها البنوك اإلسالمية هو أحد :طبيعة املشاركة1-1
األشخاص الطبيعيةأو املعنوية إقامة مشروع ما  ظهر احلاجة هلذه اخلدمة عندما يريد احدعن الفائدة املصرفية، و 

نظام البنك ذلك املشروع ومبوجب منهجية و  ويبدأ فيتنفيذه، إال أن ما معه من أموال ال تكفي الستكمال إقامة
اإلسالمي فانه المينحه قرض بفائدة، ولكنه يقدم له التمويل املطلوب الستكمال قيام ذلك املشروع على أساس 

عادة ما تكون اجلهة أو العميل طالب التمويل شريكا حبصته املالية احلصة املقدمة منه، و  شاركة بتلكامل
 اخلربةواإلدارة، إذ عادة ما يوكل ذلك إليه.حصة العمل و  ابإلضافةإىل

التام يف خصائص كل منها،  لتمويل ابملشاركة تكيف يف الفقه اإلسالمي على أهناشركة عنان نظرا للتماثلاوعملية 
اليتصرف أحدمها يتفقا و الربح بينهما على مامباليهما على أن يتجر فيه و شركة العنان: هي اشرتاك اثنني أو أكثر و 

 .1إلىبإذن صاحبه

 أنواع املشاركة: 1-2

هي املشاركة اليت تبقى فيها حصة الشريك يف رأس مال املشاركة طوال أجلها احملدد يف و  املشاركة الثابتة:-أ
 .2العقد

درجييا للشريك اآلخر يف شراء حصة املصرف تاملصرف احلق هي املشاركة اليت يعطي فيها املشاركة املتناقصة:-ب
والبعض يطلق عليها ،تزيد حصة الشريك اآلخرإالإن ينفرد مبلكية مجيع رأس املالحبيث تتناقص حصة املصرف و 
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نه سيمتلك املشروع يف هناية األمر بعد أن ذلك من وجهة نظر طالب التمويل أل"املشاركة املنتهية ابلتمليك" و 
 .1يتمكن من رد التمويل  إىل البنك ابلطرق املتفق عليها

الصيغة -احملل-األهليةيلزم لصحة عقد املشاركة ابإلضافةإىل الشروط املتعلقة ابلعقد شروط صحة املشاركة:1-3
 :2هيو  بعض الشروط أال

 .يكون رأس مال الشركة معلوم القدر -
 .كل شريك أهال للتوكيلأن يكون   -
جهالته تفسد الشركة، ابعتبار إن الربح مبثابة املعقود عليه وإذا جهل أن يكون الربح معلوم املقدار، و  -

 املعقود عليه فسدت الشركة.
أن يكون الربح للطرفني بنسبة شائعة من مجلة الربح، فان عينه أحدهم أو جعل من نصيبه شيئا بطلت  -

 الشركة.
وفقا لقاعدة الغنم  ،)رأس مال الشركة(بقدر حصةكل شريك يف األصل )اخلسارة( أنتكون الوضعية -

 ابلغنم.
 .أموال الشركةأمانة يف كل ما خيتص من أعمال و  أن تكون يد كل شريك يد  -
لكل شريك احلق يف أن يفسخ العقد مىت عقد غري الزم يف حق الطرفني، و  )املشاركة(أن عقد الشركة  -

شاء بشرط أن يكون ذلك حبضرة الشريك أو الشركاء اآلخرين، وجواز الفسخ إذا مل يرتتب عليه ضرر.منع من 
 )ال ضررو ال ضرر(الفسخ حىت يزول املانع متشي مع القاعدة الشرعية 

 التمويل ابملضاربة: -2

ل صاحب املال أو الشريك مباله، تقدمي املال من جانب رب املاتقوم املضاربة على أساس مفهوم املضاربة:2-1
يقوم املضارب عميل البنك ابالجناز يف هذا املال الذي من جانب املضارب الشريك بعمله وجهده و  تقدمي العملو 

تبتعد عن اعية أو خدمية تتصف ابحلالل و حصل عليه من رب املال البنك يف مشروعات جتارية أو صناعية أو ور 
واملعلومة  العميل املضارب بعمله ابلنسب الشائعةتم اقتسامه بني البنك رب املال و مايرزق هللا به من ربح ي، و راماحل

أما اخلسارة فإهنا تكون على حساب رب املااللبنك ما مل يثبت إن املضارب بعمله عميل البنك كان قد يف الربح، و 
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يضمن أي ربة، فانه يف هذه احلالة يتحمل و شروط عقد املضاقصر أو أمهل يف استخدام املال أو خالف شرطا من 
 العميلجزءا من مال املضاربة.

العمل مقدم من شخص آخر املال يكون مقدما من شخص و  إذن فاملضاربة هي اجتار اإلنسان مبال غريه، أأين
 انت فهي على رأسخلسارة إن كعلى ما مت اشرتاطه يف العقد، و  املضارب  بعمله على أن يكون الربح بينهما

 .1يكفي العامل املضارب بعمله خسارة جهده، لذلك فلم يكلف خبسارة جهدهاملال فقط، و 
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 :شروط املضاربةو  أركان2-2

 

: أركان و شروط املضاربة(01) رقم الشكل  
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 أركان و شروط المضاربة

باعتبارها عقد غير الزم بمعنى 

 أن لكل طرق فسخه متى يشاء

العاقدا

 ن

رأس 

 المال

العمل 

المضار

 ب

الصيغ الربح

 ة
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 التمويل ابملراحبة: -3

وق بناء على دراسة ألحوال هوأن يقوم البنك اإلسالمي بشراء السلعة اليت حيتاج إليها من السمفهوم املراحبة:3-1
أو استريادها من أو بناء على وعد ابلشراء يتقدم به أحد عمالئه يطلب فيه من البنك بشراء سلعة معينة السوق،

قام بشرائها، ، و من البنك، فإذا اقتنع البنك حباجة السوق إليهايبدي فيه رغبته يف شرائها مرة اثنية اخلارج مثال، و 
البنك من هي أن يعلن البنك قيمة الشراء مضافا إليه ما تكلفه الشراء األول أو لغريه مراحبة، و فله أن يبيعها لطلب 
أي أن  ،اهتامصروففيها زايدة أو عالوة عن قيمتها و يطلب مبلغا معينا من الربح ملن يرغب مصروفات بشأهنا، و 

العميل يتفقان على نسبة معينة من الربح تضاف إىل التكلفة الكلية للسلعة للوصول إىل سعر الطرفان البنك و 
 طريقة سداد القيمة للبنك.ليم السلعة و شروط تسمث يتفقان بعد ذلك على املكان و  البيع،

إما مراحبة و هي أن يذكر البائع مساومة و  إمايعد بيع املراحبةهو أحد نوعي البيع ألن البيع يف الفقه اإلسالمي، و 
 .1يشرتط رحبا ما للدينار أو الدرهمالثمن الذي اشرتى به السلعة، و  للمشرتي

 ينبغي حىت تقوم املراحبة توفر الشروط التالية:شروط املراحبة:3-2

 املشرتي البائع الثاين.أن يكون العقد األول صحيحا، إذ انه ومبقتضى هذا العقد تنتقل ملكية البيع إىل  -
أن يكون الثمن األول معلوما للمشرتي الثاين أو العلم مبا قامت به السلعة من الثمن و املصاريف اليت  -

جهل رأس املال فاملبيع فاسد ويثار تساؤل عن الثمن املشرتي بثمن و مل يعلم مت البيع و  تكلفتها السلعة، فإذا
 الواجب العلم به.

الثمن، ويكون الربح جمهوال إذا مل يذكر قدره أو نسبته من الثمن فإذا   جزء منألنه  أن يكون الربح معلوما -
 كان الثمن األول غري معلوم مل يصح بيع املراحبة ابلعلم ابلربح فيه، ألن ذكر الفرع يغين عن األصل.

 .2مراحبةأن يكون الثمن مثليا، التماثيل بني أجزائه عندما يكون البيع عرضا، فال يصح بيع النقود  -
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 تعترب املراحبة أحد عقود البيع املهمة يف الفقه اإلسالمي، وتنقسم بيوع املراحبة إىل نوعني:أنواع املراحبة:3- 3

متارس البنوك اإلسالمية ملبيع مملوكا للبائع، و هذا النوع من البيوع هو الذي يشرتط فيه، أن يكوانو بيع املراحبة: -أ
يدخل فيها البنك شريكا مع هذا النوع من البيوع عن طريق شركتها التجارية التابعة هلا عن طريق الشركات اليت 

 .1عمالئه

بني بيع املراحبة األول هو ساسي بينه و الفرق األالنوع الثاين من بيع املراحبة و  هذابيع املراحبة لآلمر ابلشراء:-ب 
لكن يف النوع الثاين من شرتط االمتالك يف البيع األول، و املبيعة للبائع البنك وقت التفاوض، ولذا ي ملكية السلعة

 االتفاق املبدئي.ك ال ميتلك السلعة وقت التفاوض و بيوع املراحبة، فان البائع املأمور أو البن

ابلشراء العميل من آخر يتلخص بيع املراحبة لآلمر ابلشراء يف كلب شخص يسمى يف ابلطالب أو اآلمر و 
يعد املأمور أبنه إذا قام بشراء هذه السلعة فانه أو معينة، و  يسمىاملأمور البنك ابن يشرتي له سلعة موصوفة

 ،سيشرتيها منهو يرحبه فيها مقدارا حمددا أو عند االتفاق يقوم البنك بشراء السلعة وفقا ملواصفاهتا من طرف اثلث
لآلمرعندئذ أن يشرتيها بناء ابلشراء العميل و  نته يقوم بعرض السلعة عن اآلمرتدخل يف ضماوبعد أن ميلكها و 

يف حالة الرفض من قبل اآلخر العميل ،استقرت السلعة يف ملك طلب كما له احلق يف رفضها والعدول عنها، و على
 .2املأمور البنك الذي ميكن أن يصرفها كباقي ممتلكاته

 .التمويل ابلتأجري -4

عمالئه من و يعترب عقد التأجري من العقود املفعلة يف املصارف اإلسالمية، فهو ميكن املصرف التأجري:مفهوم 4-1
احلصول على مزااي تتناسب وأهداف كل منهما، هو لبيع منفعة معلومة بعوض معلوم، أو عقد على منفعة مباحة 

 علوم.معلومة، مدة معلومة من عني معلومة أو موصوفة يف الذمة، أو عمل بعوض م

أشكاله ينقل منفعة العني فقط لفرتة العقد إىل املستأجر أما ملكيتها لصاحبها يف مجيع أنواعه و  عقد اإلجازةو 
 .3املؤجر
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 شروط اإلجارة:4-2

 توفر الشروط اليت جيب أن تتوفر يف العقد بشكل عام مثل الشروط اليت توفرها يف اإلجياب والقبول -
 .غريمهاوالعاقدين و 

 املؤجر مالكا للمنفعة.أن يكون  -
 أن تكون املنفعة معلومة علما انفيا للجهالة. -
 صفة.يكون الثمن معلوما جنسيا ونوعا و أن  -
 .تتناسب مع عمر األصلأن تكون مدة التأجري معلومة و  -
 أن ال يتعلق ابملنفعة حق للغري. -
سبيا فيجوز أتجري البيت أن يكون األصل العني حمل التأجري من األصول اليت ينتفع هبا مع بقاء عينها ن -
 .1ال جيوز أتجري النقود مثالالسيارة أو الدراجة، و أو 

 أنواع التأجري أو اإلجارة:4-3

قد عرفته عني االنتفاع هبا  ملدة معلومة وأبجر معلوم و هو التأجري الذي يقتصر على أتجري  التأجري التشغيلي: -أ
هو أنه يقع و إن كانت ختتلف يف الصياغة إال أنه جيمعها معىن واحد و معظم التشريعات القانونية بتعريفات عدة، 

 .2على منفعة معلومة يعوض معلومة ملدة معلومة

هو الذي يتم ابلتعاقد على أتجري عني معينة ملدة حمددة أبجره تزيد على أجرة املثل لتغطية  التأجري البيعي: -ب
 .3ية املدة تنتقل ملكيتها للمستأجريف هنامع احتفاظ املؤجر حبق امللكية و مثن السلعة 

هذه الصيغة رغم أهنا تدخل ضمن اإلجيار املقرتن ابلبيع "التأجري البيعي"إال أهنا تزيد عنه  التأجري التمويلي: -ج
ال نتج أو البائع يريد الثمن حاال و مستأجرةلكن هذا املأهنا تتم عادة بني ثالثة أطراف وهي:منتج" ابئع العني" و يف 
هنا يتضح أن دور ليؤجرها ملن يرغب الستئجارها، و  يشرتي تلك العنيريها، فيدخل طرف اثلث كممول و أتجيريد

 .4املؤجر هو دور متويلي
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التأجري املنتهي ابلتمليك أو اإلجارة مع االقتناء هي صيغ ظهرت مع دخول  التأجري املنتهي ابلتمليك: -د
التأجري و  اإلسالمي املعاصر إلجياد خترج شرعي للتأجري التمويلي.هي حماولةللفقه هذا اجملال، و  البنوك اإلسالمية

املنتهي ابلتمليك يستهدف متليك العني للمستأجر يف هناية مدة اإلجيار أو خالهلا، سواء بثمن رمزي أو حقيقي أو 
ما يفرتق عن كما يتم فيه نقل امللكية بعقدجديد وهو ،هذا هو الفرق بينه و بني التأجري التشغيليو  هبة جمانية،

هو ما يفرتق عن التأجري حيتاج، و قد الل املؤجر لتوفري العني املؤجرة و قد حيتاج إىل متويل من قبالبيعي، و التأجري 
 .1التمويلي الذي من خصائصه أن يتم التمويل من قبل املؤجر لتوفري العيناملؤجرة

ت عدة وفقا للقواعد جمااليف  اإلسالميةيعد بيع السلم خدمة مصرفية متارسها البنوك التمويل ابلسلم: -5
 أحكام الفقه اإلسالمي و يبان ذلك كما يلي: القانونية و 

:أطلق الفقهاء اسم السلم على عقد جيري بني طرفني أحدمها يدفع الثمن عاجال، واآلخر يتسم تعريف السلم5-1
 .2سلفة آجال فهو بيع لسلعة موصوفة يف الذمة مقابل مثن يدفع يف جملس العقد

اي أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين ﴿:: السلم مشروع يف الكتاب والسنةواإلمجاع فقد قال اله تعاىلمشروعيته5-2
 [.282]البقرة:.3﴾إىل اجل مسمى فاكتبوه

 أركان السلم و شروطه:5-3

ويسمى "مسلما  هي املبيع أو البضاعة ويسمى "مسلما فيه"والثمن ويسمى "رأس مال السلم"،والبائعأركان السلم:
 إليه" واملشرتي ويسمى "رب السلم"،أما األحناف فريون أن له ركنا واحدا فقط وهو الصيغة اليت ينعقد هبا.

آخر يتعلق ابملسلم فيه يهما نوع يتعلق برأس مال السلم و :فهناك نوعان من الشروط متفق علأما شروط السلم
 :4املبيع و توضيح ذلك كما يلي

 أن يكون معلوم اجلنس أن يكون معلوم املقدار أن يسلم يف جملس العقد. السلم "الثمن":شروط رأس مال  -أ

 شروط املسلم فيه "املبيع" :  -ب
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 .، بيان حمل التسليم، أن يكون األجل معلومامةأن يكون يف اخلد -
 اليت خيتلف الثمن ابختالفها. ضبوطا ابلصفة اليت تنفي اجلهالة أن يكون م -
 املقدار بكل ما ينضبط مبا يتعارف عليه الناس.أن يكون معلوم  -
 أن يكون مما ميكن وجوده عند حلول األجل حىت ميكن تسليمه. -
 املسلم فيه مما جيري فيهما راب الفضل أو النسيئة. أال يكون رأس مال السلم و  -

هي ذات ة و املزارعة،املساقاة، االستصناع واملغارس من بني هذه الصيغ:التمويل على أساس صيغ أخرى: -6
 عائد غري مباشر على البنك. 

ملزارع العامل أو ااألرض يتعاقد عليها مالك األرض و : املزارعة هي نوع من الشركة الزراعية الستثمار املزارعة6-1
احملصول بنسبة يتفقان عليها أي أهنا معاملة على 1والعمل من املزارع و،البذور من املالكعلى أن تكون األرض و 

 من منائها.األرض حبصة 

اجبة يف عقد املزارعةالشروط الو  -  

 اإلجياب من صاحب األرض فالقبول من العامل الزارع-
 أهلية املتعاقدين ملباشرة العقود -
 مشاعا بينهما ابلتساوي أو ابلتفاوت حسب االتفاق.حصة كل منهما من النماء معلومة و أن تكون  -
 ال جتوز املزارعة بني أكثر من اثنني -
 ينبغي تعيني املدة ابألشهر أو الفصل أو السنني. كما  -
 .2تكون األرض قابلة للزرع نوجيب أ -
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يف األرض أكثر من سنة   هي اليت تبقى أصوهلاأو هي عقد على استغالل األشجار و : وتعين السقي املساقاة6-2
يقوم  اآلخرو  صاحب األشجاراليت تعترب كأصولثابتة بني طرفني أحدمها كالنخيل والزيتون واحلمضيات والتفاح و 

 .1إصالحها وفق حصة معلومة من مثرهاعلى تربيتها و 

 الشروط الواجبة يف املساقاة: -

 .فعللعامل بكل ما دل عليهما من قول و القبول من ااإلجياب من صاحب األشجار و  -
 أهلية املتعاقدين ملباشرة العقد. -
 القلة فتقدر مبدة تتسع حلصول الثمرأن تكون املدة حمددة فيجوز أن تكون لسنوات عدة أما  -
 أن جتري املساقاة قبل نضوج الثمر -
 أن تكون حصة كل منهما حبصة من منائها أوحبصة مشاعة منه. -
 هي مشروعة إمجاعا و نصا -
الرتاضي غلى البطالن أو ابلفسخ ممن له اخليارولو  ابلتقايل أو األقالة  اليفسخ إاليبطل و إمنا عقد الزم ال -

 إمنا يقوم وارثهما بذلك.العقد مبوت احدمها و  ال ينفسخليت جعلها ضمن العقد و عض الشروط امن جهةختلف ب
 كذا األعمال املطلوبة مع العامل.ول األشجار معلومة عند الطرفني و ينبغي أن تكون األص -
 كرم العنب أو بورقات كالتوت واحلناء.بثمنها مع بقاء أصوهلا كالنخل وشجر الفواكه و  أن ينتفع -
قصب السكر فال يدخل يف ابب املساقاة،و لكن جيوز أن ان والقطن و الباذجنالبطيخ واخليار و مثل  أما -
 .2خدمتها حبصة معينة من انجتهافق املالك مع العامل على سقيها و يت

املستصنع على سلعة موصوفة يف الذمة تدخل فيها الصنعة مقابل مثن هو عقد بيع بني الصانع و االستصناع: 6-3
على عدة دفعات حسبما يتفقان عليه مبوجبه الصانع بصناعة السلعة قدما أو مؤجال على دفعة واحدة، و يدفع م

 .3أو احلصول عليها من السوق عند حلول موعد تسلمها
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 الفروق بني عقد السلم وعقد االستصناع:

املستصنع وله تعلق ان املعقود عليه يف السلم موصوف يف الذمة، و املعقود عليه يف االستصناع هو عني  -
 يف الذمة.

 يشرتط يف السلم تسليم رأس مال السلم كله يف جملس العقد، بينما اليشرتط ذلك يف االستصناع. -
ما ال جيري فيه التعامل، بينما يف االستصناع ال جيوز إال التعامل بني الناس و  يصبح السلم فيما جيري فيه -

 فيها جيري فيه التعامل بني الناس.
 القيميات.يف املثليات اليت تنضبط ابلصفة واالستصناع جيوز يف املثليات و  السلم يكون -
 .1ةالسلم عقد على الذماالستصناع عقد مستقل بنفسه، و  -
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 :1و تتمثل فيما يليوالبنوك التقليدية:  اإلسالميةاملطلب الثالث: أوجه االختالف بني البنوك 

 من حيث األهداف: -1

بنوك التقليدية هو البنوك اإلسالمية، فهدف الة الفروق بني البنوك التقليدية و التباين يف األهداف أييت يف مقدم إن
كتجنب الراب يف جمال األعمال   الثروة ابلذات ثرة املسامهني،أما البنوك اإلسالمية فلها أهداف إضافيةتعظيم الربح و 

 غريها.استثمارية واجتماعية و اخلدمات املصرفية و و 

 من حيث الرقابة على النشاط املصريف: -2

تعليماهتا، إضافة إىل ى التزامها ابلقوانني املصرفية و فالبنوك التقليدية ختضع لرقابة البنك املركزي للتحقق من مد
 رقابة املسامهني ممثلني ابجلمعية العمومية هلم، أما البنوك اإلسالمية فال يقتصر األمر على رقابة البنك املركزي

 جملس اإلدارة.توىل تشكيلها اجلمعية العمومية و املسامهني بل هناك أيضا الرقابة الشرعية اليت تضطلع هبا هيئة تو 

 من حيث تنويع األنشطة االستثمارية، الصفة االجيابية للبنوك اإلسالمية: -3

الفرق بني و ة بفوائد حمددة مقرضمقرتضة و  من املعلوم أن البنوك التقليدية تعتمد على القروض يف توظيفها ألمواهلا،
ل دون مشاركة حقيقية يف هذا يعد موقفا سلبيا كبريا كونه حيو واملدينة هو مصدر أرابحها، و  الفائدتني الدائنة

االستثماري، يف الوقت الذي تلجأ فيه البنوك اإلسالميةإىل أوجه االستثمار املختلفة راك التنموي و احلالنشاط و 
الطبيعة قراضية و رق واضح بني الطبيعة اإلالفو  –وهذا يعد موقفا اجيابيا  -غري املباشر سواء االستثمار املباشر أو

يتحمل خماطره، خبالف و  الدائن املقرض، فاألول شريك يف العملكما أن الفرق واضح بني الشريك و   االستثمارية،
مع ذلك و  ،خماطر مشاريعهاال يتحمل كية أو تعامالت اجلهة املقرتضة و الدائن املقرض فهو غري مشارك يف مل

 االقتصاد.العائد سواء حتقق الربح أو ال وهذا أمر خيالف منطق التجارة و  حيصل على قدر معني من
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 من حيث العالقة مع البنك املركزي:-4

الرقابة على كافة البنوك سواء كانت تقليدية أو البنوك املركزية بدور اإلشراف و  على الرغم من اضطالع
إسالميةإالأن االختالف يكمن يف أن البنوك التقليدية ميكنها اللجوء إىل البنوك املركزية لطلب القروض الالزمةهلا 
مقابل دفع فوائد حمددة، بينما البنوك اإلسالمية ال ميكنها اللجوء إىل ذلك لذات الغرض، ألهنا ترفض التعامل 

 كزية تقدمي القروض احلسنة إالإذا كانت مسامهة فيها.على أساس الفوائد يف الوقت الذي ترفض البنوك املر 

 من حيث عالقة البنك ابلعمالء: -5

وك تنطلق من فعمالء البنوك بصفة عامة أما مودعني أو مستخدمني ألمواهلا، فبالنسبة للمودعني فان عالقاهتم ابلبن
قرض وابلتايل فان البنوك اإلسالمية تلتزم قانوان، إن الوديعة النقدية حتت الطلب اجلارية تعد القول الرابح شرعا و 

هو ما عليه العمل كذلك لدى البنوك التقليدية، أما الوديعة االستثمارية تدفع للمودع أي عائد و  بردها دون أن
ففي الوقت الذي يلتزم البنك التقليدي بردها مع عائد معني للمودع، فان البنك اإلسالمي يتعامل مع أصحاب 

 .1أساس املشاركة أو الضاربةهذه الودائع على 
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 .املبحث الثالث: خدمات املصارف اإلسالمية

تتمثل وظائف البنوك اإلسالمية يف تقدمي جمموعة من اخلدمات املصرفية اليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة 
 اإلسالمية.

 .املطلب األول: مفهوم اخلدمة املصرفية

 من مث مفهوم اخلدمة املصرفية كشكل خاص من اخلدمة.مفهوم اخلدمة بصفة عامة و  جتدر بنا اإلشارة أوال إىل

 .أوال:مفهوم اخلدمة بصفة عامة

تعترب اخلدمات من القطاعات االقتصادية األساسية، إذ عرفت مؤخرا إقباال مهما من قبل األفراد و الذي يرجع 
 أساسا إىل ارتفاع مستوى املعيشة خاصة يف الدول املتقدمة.

 تعريف اخلدمة: -

إن اختلفت هلا عدة تعاريف اليت و  هي يف هذا الصدد قد أعطيتتعريف حمدد وشامل للخدمات، و يصعب إعطاء
 من بني هذه التعاريف جند:أحياان يف معىن واحد أو أكثر، و  فإهنا تشرتك

املنافع اليت حيققها للخدمات على أهنا:" األنشطة و  AMAالتعريف الذي أعطته مجعية التسويق األمريكية  -1
حسب هذا 1مبا حيقق رضاه"و املرتبطة مع البضاعة املباعة و البائع إىل املشرتي من خالل األشياء املقدمة له أ

حتقيق  تكون مرتبطة بسلعة مادية، تؤدي إىلئ تفاعل بني البائع واملشرتي، و التعريف فان اخلدمات هي أنشطة تنش
 منفعة للمستهلك.رضا و 

س بشكل أوضح من العمليات اليت يربز فيها اجلانب غري امللمو األنشطة و مة أيضا على أهنا:"كافة عرفت اخلد -2
 .2شباعات ميكن بيعها"إاليت يتولد عنها منافع و اجلانب امللموس و 

 .3أو هي نشاطات معرفة و لكن غري حمسوسة و متثل اهلدف الرئيسي لتعامل ما غرضه حتقيق رضا الزابئن

 التعريفني عن عدم ملموسية اخلدمة، و أن اهلدف األساسي منها هو حتقيق رضا العميل.يركز هذين 
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 :مفهوم اخلدمة املصرفية -

ليس هلا شكل اتبت،فان الفقه القانوين مل يفله يف ظرا ألن اخلدمات املصرفية مرنة ومتجددة ومتنوعة ومتطورة و ن
خصائصها لتمييزها عن سائر معاملها وعناصرها و  أهمنه عمل على إبراز إال أوضع تعريف جامع مانع هلا، 

 األنشطة املصرفية األخرى.

وعلى هذا األساس عرف البعض اخلدمات املصرفية أبهنا أحد األنشطة اليت يقوم هبا البنك التجاري بقصد -1
ملخاطرة  ال يتعرض عند أدائهاعمالء جدد وزايدة موارده املالية و  اجتذابساعدة عمالئه يف نشاطهم املايل و م

 .1التجارة

يصاحب أداؤها تقدمي االئتمان املتطورة، املقرتنة ابألجل و املتجددة و عة من األنشطة املصرفية املرنة و هي جممو -2
يتم تقدمي البعض منها على شكل أعمال استثمارية تفاداي للفوائد الربوية مع زم سواء كان مباشر أو غري مباشرو الال

هتدف إىل منها غالبا على منفعة البنك، و  يكون حجم منفعة العميلائتمانية و ظ على خصائصها كخدمات احلفا
اليت تؤدي لكليهما بناءا و جدب عمالء جدد،عليهم و  تيسري أعمال عمالء البنك لإلبقاءاجملتمع و  مساعدة أفراد

 على طلبهم أو لزوما ملعامالهتم جماان كقرض حسن أو مقابل عمولة بسيطة.

التكافلية اليت تقوم هبا البنوك اإلسالمية، فقد رأى البعض أهنا جزء مهم من تماعية و أما عن اخلدمات االج
جزء ال يتجزأ من املمارسة و  اخلدمات املصرفية اليت تقدمها البنوك اإلسالمية كوهنا التعبري املباشر عن إسالمية

 .2مكوانت البنك اإلسالمي
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 :1تشمل ما يلي. املطلب الثاين: اخلدمات املصرفية اإلسالمية

احلوالة املصرفية هي أمر ابلدفع صادر عن بنك بناءا على طلب شخص معني، أيمر  احلواالت املصرفية: -1
اء هذه مبوجبه بنكا أخر أو أحد فروعه بدفع مبلغ معني إىل شخص معني، أو أشخاص معينني، وتقوم البنوك أبد

 أو بعمالت أجنبية.خارجيا بنفس العملة احمللية اخلدمة لعمالئها داخليا و 
تطلق اصطالحا على عمليات لمة كاميبو تعين عمليات الصرف، و ك  الصرف األجنيب الكاميبو: -2

استبدال العمالت األجنبية ابلعملة احمللية، أو صرف مقابل العمالت األجنبية ابلعملة احمللية أو العكس ابلعكس، 
 وذلك حسب أسعار الصرف السائدة

مع هي صكوك ليس هلا خصائص النقود، و : األوراق التجارية خصمهاالتجارية و  حتصيل األوراق -3
د إمنا متثل حقا نقداي اثبت، يستحق الدفع بعد االطالع أو بعهلا كأداة وفاء بدال من النقود و ذلكفقد جرى قبو 

م السند األدىن، أما خصم األوراق التجارية فهي عملية مصرفية يقو الشيك والكمبيالة و  أنواعهاأجل قصري، و 
مبوجبها حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها عن طريق التظهري إىل املصرف قبل موعد االستحقاق مقابل حصوله 

الجيوز للمصرف اإلسالمي خصم الكمبياالت كما تفعل املصارف قيمتها خمصوما منها مبلغ معني، و على 
 .2التقليدية ألن هذا من قبيل الراب احملرم شرعا

السهم عبارة عن صك ميثل "اصطالحا على "األسهم والسندات" و األوراق املاليةنطلق": تاألوراق املالية -4
للسهم حصة غري حمددة يف أرابح الشركة كعائد يتغري من عام لعام جزءا من رأس مال شركة مسامهة، و  حصة أو

 حسب النتائج الفعلية للشركة.

حيصل السند  على فائدة أو على الدولة، و  شركةأما السند فهو عبارة عن صك ميثل جزءا من دين أو قرض على 
تدفع سنوية أو نصف سنوية، بصرف النظر عن  -حمددة منذ اتريخ إصداره و طرحه لالكتتاب العام -اثبتة 

 .3النتائج الفعلية للشركة
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حلفظ حديدية  مة عمالئه جذب ثقتهمبإعداد خزائنيقوم املصرف رغبة منه يف خدأتجري الصناديق احلديدية: 5-
 .1العائد منها هو أجرواملستندات السرية واألشياء الثمينة والنقود و الواثئق اهلامة

: البطاقات املصرفية - 6 

اتفاقات حمددة فيما بينها وبني الشركات أو معينة و  البطاقات املصرفية هي بطاقات تصدرها البنوك ضمن آليات
 املنظمات العاملية املصدرة هلذه البطاقات، مثل شركة فيزا العاملية، وشركة ماسرت كارد العاملية و غريها2.

خطاابت الضمان: - 7 

خطاب الضمان هو "تعهد كتايب غري قابل لإللغاء يصدر عن البنك لناءا على طلب أحد عمالئه يتعهد فيه 
 البنك بدفع مبلغ نقدي معني أو قابل للتعني إىل جهة معينة مبجرد أن تطلب ذلك من البنك خالل مدة حمددة3.

 :املستندية اتاالعتمادفتح -8

االعتماد املستندي هو عبارة عن وثيقة صادرة عن بنك معني بناءا على طلب املستورد خيول مبوجبها بنكا آخر 
بدفع مبلغ معني من النقود إىل املستفيد من االعتماد، مقابل تقدمي املستندات الدالة على شحن البضاعة خالل 

 مها نوعان:و مدة معينة

 .وهو الذي يفتحه املستورد لصاحل املصدر اعتماد استرياد: -1
 .هو الذي يفتحه املشرتي األجنيب يف اخلارج لصاحل املصدر يف الداخل: و اعتماد تصدير -2

عقد احلوالة، حيث نوب عن العميل يف بعض األعمال، و التكييف الشرعي هلا هو عقد الوكالة، ألن املصرف يو 
عقد الضمان ألن املصرف يضمن العميل يف سداد الثمن للمصدر بة عن العميل، و د الثمن نيايتوىل املصرف سدا

 و هذه العقود جائزة شرعا4.
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: تقوم البنوك أبداء خدمات متنوعة لعمالئها واملتعلقة ابملمتلكات العقارية والسلع املنقولة أصناف االستثمار-9
القيام بسداد مدفوعا هتم يف أوقات استحقاقها أمواهلم و رات الستثمار تقدمي االستثماالوصااي اخلاصة هبم، و  وتنفيذ

القيام بتحصيل إيراداهتم نيابة عنهم مثل اإلجيارات املستحقة هلم قساط الدورية، فواتري اخلدمات و مثل اإلجيار، األ
 يف الوقت املناسب يطمئنون إلىأن خدماهتم ستؤدىا يوفر للعمالء جهودهم ووقتهم و لدى الغري، وما شابه مم

حيصل البنك على والتطور املستمر و  عاملعاصرة اليت تتميز ابالتساع والتنو  ابلكيفية اليت يريدوهنا نظرا لطبيعة احلياةو 
 .1أجر مقابل قيامه أبداء هذه اخلدمات، تزداد كلما زاد حجم هذه اخلدمات

 

 .الثالث: اخلدمات التكافلية االجتماعيةاملطلب 

استبعاد كل ما من شأنه أن يؤدي إىل الراب يف مجيع معامالهتا، و فضال عن ذلك تقوم املصارف اإلسالمية على 
فإهنا هتتم بتقدمي اخلدمة التكافلية ألفراد اجملتمع، فهي تقوم بتقدمي بعض اخلدمات دون أن حتصل يف مقابلها على 

 :2أجر أو منفعة مثل

زايدة مشروطة حسب التعريف الفقهي : القرض احلسن هو دفع مال ملن ينتفع به دون القروض احلسنة -1
 أي بدون فوائد .

 .يتوقف حجمها على املوارد املتاحة هلا -
 قد يتم توجيه بعض املوارد إىل منح قرض يسرتد إلعانة أسرة تسمح ظروفها بعد حتسنها ابلسداد -
 قد تكون ذات غرض إنتاجي أو ذات غرض اجتماعي -
 ض اجتماعية و توفر هلا التمويل.بعض البنوك اإلسالمية تكلفها الدولة مبنح قرو  -
 : الزكاة -2
 .جتمع و تصرف يف مصاريفها الشرعية -
 .مصادرها من الزكاة املسلمني، زكاة املودعني، زكاة املتعاملني -
 .ختضع إلشراف و رقابة هيئة الرقابة الشرعية -
 .ميزانيتها مستقلة عن ميزانية البنك -
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 و تتمثل يف:يف املشروعات اإلسهام -3
 .للعالج أو مستشفى خرييبناء مستوصف  -
 .بناء مشغل أو مركز لتعليم الفقراء حرفة معينة -
 .بناء دور لأليتام و املعاقني -
 .مشروعات الزمة للتغلب على أاثر الكوارث -
 املساعدات االجتماعية: -4
 قد تكون عينية أو نقدية. -
 .ر اليت التنطبق عليها شروط الزكاةاألسإعانة -
حساابت االستثمار تعترب زكوية مثل التربعات واهلبات و اليت اليتم الصرف من املوارد اخلريية  -

 .1اخلريية......اخل
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 :خالصة الفصل األول

امتصاص الفوائض املالية يف األوساط الشعبية،و مبا درات كبرية على جتميع املدخرات و تتمتع البنوك اإلسالمية بق
قنوات التمويل تقدمه من خدمات بنكية متنوعة وما متلكه من أوعية ادخارية و استثمارية كثرية، كما إن تعدد 

ط االقتصادي يف الوقت تنوع صيغه، تسهل على املستثمر احلصول على التمويل الالزم للنشاالبنكي اإلسالمي و 
اإلدارية ابإلضافة إىل بنك خبربته الفنية   والتنظيمية و يوفر له وسائل اإلنتاج املختلفة، كما يشارك الاملناسب، و 

 مشاركته املالية. 

املبادئ ية يف البنك اإلسالمي مع القيم و األساليب التمويلوعية االدخارية واالستثمارية والصيغ و كما تنسجم األ
 الفقه اإلسالمي يف هذه الشمول يفلك تتجلى وبوضوح روعة التكامل و يت حتكم سلوك املستثمر املسلم، وبذاال

تفصل سائر احتياجات األفراد داخل اليب، اليت تنضم استعمال املال وتناسب خمتلف احلاالت و األسالصيغ و 
 اجملتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 متهيد:

يعيش وسط متغريات عاملية وحتدايت جيب إن التطورات االقتصادية احلالية جعلت االقتصاد اجلزائري     
مواجهتها، حيث تبنت اجلزائر مجلة من اإلصالحات مست القطاع املصريف هبدف حتريره وفتحه أمام املنافسة 
والسماح إبنشاء البنوك اخلاصة الوطنية واملختلطة والرتخيص بفتح فروع البنوك األجنبية، ويف ظل هذه البيئة 

اإلسالمية واليت تعترب جتربة حديثة يف اجلزائر ابإلضافة إىل تزايد االهتمام اجلزائري يوما  االقتصادية برزت الصريفة
بعد يوم ابلصريفة اإلسالمية، لكن هذا الطلب يواجه مشكلة أساسية تتمثل يف اإلطار القانوين واملؤسسايت 

وابألحرى ما جيب أن تكون عليه والتنظيمي، فالصريفة اإلسالمية يف اجلزائر ما تزال بعيدة عن ما هو مطلوب، 
هذه الصناعة، ذلك أن نظام الصريفة اإلسالمية ال يتطلب ابلضرورة بيئة إسالمية كاملة، ابلرغم من عدم وجود 
قوانني وتشريعات تنظيمية إسالمية ميكن أن يزيد من فرص جناح هذا النظام، وهذا ما يتوفر يف اجملتمع اجلزائري ذو 

 رق إىل هذا الفصل من خالل املباحث التالية:أغلبية املسلمة، وسنتط

 : اإلصالحات األساسية للمنظومة املصرفية اجلزائرية.املبحث األول

 .يف اجلزائر : املشاكل والصعوابت اليت تعرقل تطور الصريفة اإلسالميةاملبحث الثاين

 متطلبات تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر. املبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

  



 األول:اإلصالحات األساسية للمنظومة املصرفية اجلزائرية. املبحث

 10-90يندرج اإلصالح املصريف يف اجلزائر والذي جتلى بوضوح بعد صدور قانون النقد والعرض مبوجب قانون     
ضمن سياق اإلصالحات االقتصادية وسياق التحرير االقتصادي املصريف، وذلك بغية  1990أفريل  14الصادر 
سار التحول االقتصادي الذي بدأته اجلزائر مع مطلع التسعينات، و ميثل اإلصالح املصريف احللقة الرئيسية تعميق م

 ضمن سلسلة اإلحصاءات اليت ابشرهتا السلطات العامة يف اجلزائر.

 .10-90املطلب األول:اإلصالحات املصرفية يف إطار قانون النقد والقرض

ابلنقد والعرض ميثل منطلق حامسا فرضه منطق التحول اقتصاد السوق من أجل املتعلق  10-90إن القانون رقم     
القضاء على نظم متويل االقتصاد القائم على املديونية و التضخم، فاملبادئ اليت يقوم عليها وميكانيزميات العمل 

 ل.اليت يعتمد عليها ترتجم إىل حد كبري الصورة اليت سوف يكون عليها هذا النظام يف املستقب

 . 10-90أوال: مضمون اإلصالحات املصرفية يف إطار قانون النقد والقرض 

جاء القانون املتعلق ابلنقد والقرض والذي يعترب نصا تشريعيا يؤكد على املكانة احلقيقية اليت جيب أن تكون     
عليها النظام املصريف اجلزائر ابإلضافة إىل هذا القانون قد محل أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام وأدائه 

 ام االقتصادي العاملي اجلديد.لتكييفه مع االحتياجات اليت ميليها السوق والنظ

 املتعلق بنظام البنك والقرض أين مت إدخال جذري على الوظيفة البنكية وبعدها  1986فبعد التطرق إلصالح سنة 
 .1الذي منح االستقاللية للبنوك يف إطار التنظيم اجلديد لالقتصاد واملؤسسات 1988إصالح سنة 

قد والقرض ميثل منعطفا حامسا فرضه منطق التحول إىل اقتصاد السوق، املتعلق ابلن 10-90إن إصدار القانون رقم 
من أجل القضاء على نظام متويل االقتصاد الوطين القائم على املديونية والتضخم، حيث وضع قانون النقد 
والقرض النظام الصريف على مسار تطور جديد، متيز إبعادة تنشيط وظيفة الوساطة املالية وإبراز دور النقد 
والسياسة النقدية، وأعيد للبنك املركزي كل صالحياته يف تسيري النقد واالئتمان يف ظل استقاللية واسعة وللبنوك 
التجارية وظائفها التقليدية، كما مت فصل ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خالل وضع سقف لتسليف البنك 

جاعها إجباراي يف كل سنة، وكذا إرجاع ديون اخلزينة العامة املركزي لتمويل عجز امليزانية، مع حتديد مدهتا واسرت 

                                                           

  قانون 90-10.املتعلق ابلنقد والقرض يف 1990/04/14،اجلريدة الرمسية،العدد.1.16 



سنة وإلغاء االكتتاب اإلجباري من طرف البنوك التجارية  15جتاه البنك املركزي املرتاكمة وفق جدول ميتد عل 
  .    1لسندات اخلزينة ومنع كل شخص طبيعي أو معنوي غري البنوك واملؤسسات املالية من أداء هذه العمليات 

 .10-90اثنيا: أهداف ومبادئ قانون النقد والقرض 

إىل حتقيق ما  1990أفريل 14الصادر يف  10-90هدف قانون النقد والقرض  أهداف قانون النقد والقرض: -1
 :2يلي

 وضع حد لكل تدخل إداري يف القطاع املصريف واملايل. -

 والقرض.رد االعتبار لدور البنك املركزي يف تسيري شؤون النقد  -

 من القانون(. 59،58،04إعادة تقييم العملة الوطنية)املادة -

 ضمان تسيري مصريف جيد للنقود. -

 تشجيع االستثمارات اخلارجية والسماح إبنشاء مصارف وطنية وأجنبية. -

 تنويع مصادر التمويل للمتعاملني االقتصاديني، خصوصا ابلنسبة للمؤسسات عن طريق إنشاء السوق املايل -
 وبورصة القيم املنقولة .

 إجياد مرونة نسبية يف حتديد سعر الفائدة من قبل البنوك. -

لقد أتى قانون النقد والقرض بعدة أفكار جديدة تصب جمملها يف منح النظام  مبادئ قانون النقد والقرض: -2
اجلديد املنتهج يف اجلزائر البنكي مكانته احلقيقية كمحرك أساسي لالقتصاد وانعكاس لتوجهات النظام االقتصادي 

 ومن أهم مبادئه ما يلي:

 

 

                                                           
امللتقى الدويل حول السياسات االقتصادية .االقتصادية على السياسات النقدية اإلصالحات انعكاسدراسة لتقييم ،بلعزوز بن علي وكتوس عاشور 1

  .08،ص.30/10/2004-29اجلزائر:الواقع واألفاق ،جامعة تلمسان أايميف 
  2 .189-188،ص ص.2006".ديوان املطبوعات اجلامعية،الطبعة الثانية،اجلزائر،حماضرات يف النظرايت والسياسات النقدية،"بلعزوز بن علي 



 الفصل بني الدائرة النقدية والدائرة احلقيقية )هيئة التخطيط(: 2-1

قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بني الدائرتني النقدية واحلقيقية حيث تتخذ القرارات على أساس  تبىن    
األهداف النقدية اليت حتددها السلطة النقدية وبناء الوضع النقدي السائد، وهذا عكس ما كانت عليه القرارات 

 حني كانت هيئة التخطيط تتخذها على أساس كمي حقيقي.  

 :1املبدأ يف قانون النقد والقرض يسمح بتحقيق جمموعة من األهداف نلخص أمهها فيما يليتبين مثل هذا 

 استعادة البنك املركزي لدوره يف قمة النظام النقدي واملسؤول األول يف تسيري السياسة النقدية. -

 بط االقتصادي. حتريك السوق النقدية وتنشيطها واحتالل السياسة النقدية ملكانتها كوسيلة من وسائل الض -

 خلق وضع ملنح القروض يقوم على شروط غري متييزية على حسب املؤسسات العامة واملؤسسات اخلاصة. -

إجياد مرونة نسبية يف حتديد سعر الفائدة من طرف البنوك، وجعله يلعب دورا مهما يف اختاذ القرارات املرتبطة  -
 ابلقرض.

 زانية الدولة)املالية(:دائرة ميالفصل بني الدائرة النقدية و  2-2

فصل قانون النقد والقرض بني الدائرة النقدية وميزانية الدولة، فلم تعد اخلزينة مبوجب هذا القانون حرة يف     
 :2جلوءها إىل البنك لتمويل العجز، وقد مسح هذا املبدأ بتحقيق األهداف التالية

 استقالل البنك املركزي عن الدور املتعاظم للخزينة. -

 تقليص ديون اخلزينة اجتاه البنك املركزي والقيام بتسديد الديون السابقة املرتاكمة عليها. -

 هتيئة الظروف املتالئمة كي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال. -

 احلد من اآلاثر السلبية للمالية العامة على التوازانت النقدية. -

 
                                                           

ماجستري يف العلوم االقتصادي،ختصص حتليل دراسة حالة اجلزائر،رسالة .إشكالية القروض املصرفية املتعثرة،هبال عادل 1
  .130،ص.2012اقتصادي،اجلزائر،

  .131املرجع السابق،ص. 2



 ئتمان)القرض(.الفصل بني دائرة امليزانية ودائرة اال 2-3

مبوجب القانون أبعدت اخلزينة العامة عن متويل االقتصاد )منح القروض( ليبقى دورها يقتصر على متويل     
االستثمارات العامة املخططة من طرف الدولة، وهبذا أعيد للجهاز املصريف دوره يف منح االئتمان لالقتصاد مرتكزا 

 .1االقتصادية للمشاريع الطالبة للتمويليف ذلك على أسس ومفاهيم اجلدوى 

 إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة. 2-4

كانت السلطة النقدية يف السابق مشتتة يف مستوايت عديدة، فكانت وزارة املالية تتحرك على أساس أهنا    
كانت تلجأ يف أي السلطة النقدية، وكانت اخلزينة العمومية تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدية، حيث أهنا  

وقت إىل البنك املركزي لتمويل عجزها، وكذا األمر ابلنسبة للبنك املركزي الذي كان ميثل بطبيعة احلال سلطة 
ليلغي هذا التعدد يف مراكز السلطة النقدية حيث أنه  10-90نقدية الحتكار امتياز إصدار النقود، فصدر قانون 

هة كانت، ووضع هذه السلطة النقدية يف الدائرة النقدية ضمن هيئة أنشأ سلطة نقدية وحيدة ومستقلة على أي ج
جديدة تدعى جملس النقد والقرض وجعلها وحيدة ليضمن انسجام السياسة النقدية، وموجودة يف الدائرة النقدية 

 .2لكي يضمن التحكم يف تسيري وتفادي التعارض بني األهداف

 وضع نظام بنكي على مستويني: 2-5

لقد اعتمد قانون النقد والقرض مبدأ وضع نظام بنكي على مستويني ويعين ذلك التمييز بني نشاط البنك      
املركزي كسلطة نقدية ونشاط البنوك التجارية كموزعة للقرض، ومبوجب هذا الفصل أصبح البنك املركزي ميثل فعال 

انه أن يوظف مركزه كملجأ أخري لإلقراض يف التأثري بنكا للبنوك، يراقب نشاطها ويتابع عملياهتا، كما أصبح إبمك
على السياسات اإلقراضية للبنوك، وفقا ملا يقتضيه الوضع النقدي، كذلك فإن نتيجة ترأس البنك املركزي للنظام 

القواعد العامة للنشاط البنكي ومعايري تقييم هذا النشاط يف  النقدي وتواجده فوق البنوك أصبح إبمكانه أن حيدد
 .3اه خدمة أهدافه النقدية وحتكمه يف السياسة النقديةاجت

 
                                                           

  املرجع السابق،ص.1.134 
.مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية،فرع ختطيط،جامعة النظام املصريف اجلزائري يف مواجهة حتدايت العوملةحممد زميت، 2

  .212،ص.2006اجلزائر،
  الطاهر لطرش،"تقنيات البنوك".ديوان املطبوعات اجلامعية،الطبعة4،اجلزائر،2004،ص.3.199 



  .10-90املطلب الثاين: أهم التعديالت اليت أدخلت على قانون النقد والقرض

يعترب قانون النقد والقرض من بني اإلصالحات األساسية يف النظام املصريف اجلزائري إال أنه من خالل تطبيقه     
ية ومن أجل القضاء على هذه الثغرات قامت السلطات اجلزائرية بتعديل هلذا بدا عليه بعض الثغرات القانون

 القانون.

 .10-90املعدل و املتمم لقانون النقد والقرض  01-01الفرع األول: األمر 

   27املؤرخ يف  01-01عن طريق أمر رائسي، وهو األمر رقم  10-90جاء أول تعديل لقانون النقد والقرض    
حيث مس هذا التعديل اجلوانب اإلدارية فقط يف تسيري البنك املركزي دون املساس بصلب القانون ، 2001فيفري 

 وموارده املطبقة،حيث جاء هذا التعديل من خالل:

حيث يتوىل تسيري البنك املركزي وإدارته  10-90من القانون  23املتممة للمادة  01-01من األمر  02نص املادة  -
 حمافظ يساعده ثالث نواب وحمافظ وجملس اإلدارة ومراقبان.ومراقبته على التوايل 

على عدم خضوع وظائف احملافظ ونوابه إىل قواعد الوظيفة العمومية ، كما أن  01-01من األمر  03وتنص املادة 
القانون اجلديد ألغى االستشارة الوجوبية للحكومة حملافظ البنك، كما مل يتم حتديد مدة اخلرباء )خارج موظفي 

 . 1البنك( الذين يستعني هبم احملافظ

كما ال ميكن للمحافظ أو نوابه أن ميارسوا أي نشاط أو وظيفة أو مهنة مهما تكن أثناء ممارسة وظائفهم ما عدا 
متثيل الدولة لدى مؤسسات دولية ذات طابع مايل أو نقدي أو اقتصادي، كما مل حتدد مدة منصب احملافظ 

 . 2ونوابه

 :3مت تعديل مكوانت جمس النقد والقرض وذلك بفصله إىل هيئتني 01-01مبوجب األمر 

 الذي يشرف على إدارة وتسيري شؤون البنك املركزي ضمن احلدود املنصوص عليها يف القانون. جملس اإلدارة: -
                                                           

جملة اقتصادايت مشال ."طار التسيري الصارم لشؤون النقد والقرضإاإلصالحات املصرفية يف القانون اجلزائري يف "،عجلة اجلياليل 1
  .321،ص.04،2006إفريقيا،الشلف،العدد

-2004ستري يف علوم التسيري،جامعة اجلزائر،جحالة اجلزائر،رسالة ما."االقتصاديةدور التمويل املصريف يف التنمية "،مجعون نوال 2
  .116،ص.2005

أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،فرع ."إصالحات النظام املصريف اجلزائري وآاثره على تعبئة املدخرات ومتويل التنمية"،بطاهر علي3
 .   49،ص.2006حتليل اقتصادي،جامعة اجلزائر،



إال هو مكلف أبداء دور السلطة النقدية والتخلي عن دوره كمجلس إدارة بنك اجلزائر، جملس النقد والقرض: -
أن هذا التعديل مل يكن له أثر ومل أيت بتغيري كبري على نشاط بنك اجلزائر، وبعد مالحظة السلطات الضعف 
الذي ال زال يتخبط فيه أداء اجلهاز البنكي، خاصة بعد فضيحة بنك اخلليفة والبنك التجاري والصناعي، حيث 

اجلزائر إىل االستمرار يف القيام بعمليات اتضح ضعف آليات املراقبة اليت يستعملها بنك اجلزائر،فاضطرت 
 .11-03اإلصالحات فجاء األمر 

 .10-90الذي يلغي قانون  2003أوت  26الصادر يف  11-03الفرع الثاين: األمر 

، حيث الحظت الضعف 2003أوت  26املتعلق ابلنقد والقرض يف  11-03أصدرت السلطات األمر رقم      
الذي الزال مييز أداء اجلهاز املصريف الوطين خاصة بعد فضائح البنوك اخلاصة اليت كشفت عن ضعف آليات 
الرقابة والتحكم من طرف البنك املركزي ابعتباره املسؤول كسلطة نقدية، إذ مت من خالل هذا األمر إضافة عضوان 

ة معينان من رائسة اجلمهورية واتبعني لوزارة املالية،فمنح بذلك األمر يف جملس النقد والقرض من أجل تدعيم الرقاب
 تدخل حكومي حدي يف هياكل البنك املركزي ويهدف هذا التعديل إىل:        

 : متكني بنك اجلزائر من ممارسة صالحياته بشكل أفضل وهذا من خالل:أوال

 الفصل بني صالحيات جملس اإلدارة وجملس النقد والقرض. -

 توسيع صالحيات اجمللس يف جمال السياسة النقدية وسياسة الصرف، التنظيم واإلشراف. -

 تقوية استقاللية اللجنة املصرفية. -

 : تعزيز التشاور بني بنك اجلزائر واحلكومة يف اجملال املايل عن طريق:اثنيا

 إعالم خمتلف املؤسسات الدولية بتقارير دورية اقتصادية ومالية. -

 جلنة مشرتكة بني بنك اجلزائر ووزارة املالية إلدارة األرصدة اخلارجية واملديونية اخلارجية.إنشاء  -

 حتقيق سيولة أفضل يف نداول املعلومات املالية. -

 : هتيئة الظروف من أجل محاية أفضل للبنوك وادخار اجلمهور وهذا من خالل:اثلثا

 تقوية شروط منح االعتماد لبنوك. -



 العقوابت اجلزائية على أي خمالفة للقوانني املصرفية "اختالس، تزوير،...اخل".تشديد  -

ولتحقيق هذه األهداف البد من تكوين موظفني ومراقبني أكفاء ووجود نظام معلومات فعال يرتكز على تقنيات 
 11-03ا األمر حتويل معلومات سريعة والتحكم اجليد يف تكنولوجيا املعلومات ومن أهم التعديالت اليت جاء هب

 هي:

 تقسيم جملس النقد والقرض إىل جهازين منفصلني مها: جملس اإلدارة وجملس النقد والقرض. -

كل األشخاص عدا البنوك واملؤسسات املالية من ممارسة عمليات البنك   10-90متنع بعض املواد من قانون  -
مل  11-03والقرض كما رفع املنع على اخلزينة واملصاحل املالية للربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية ولكن األمر 

 يرفع املنع إال على اخلزينة العمومية.

ملصرفني اجلزائريني وأصبح يتعني على كل بنك ومؤسسة ( أسس بنك اجلزائر مجعية ا11-03مبوجب هذا القانون)
مالية يف اجلزائر االخنراط فيها وميكن لوزير املالية أو حملافظ بنك اجلزائر استشارة اجلمعية يف كل املسائل اليت هتم 

 .  1املهنة املصرفية

،  10-90نسبة ملواد قانون جند أن بعض مواده جاءت بنفس احملتوى ابل 11-03من خالل القراءة القانونية لألمر
 كما أن الكثري من املواد مت تعديلها وإلغاؤها مبوجب هذا األمر، ونذكر على سبيل املثال.

املتعلق ابلنقد والقرض واليت تنص:"جيب  11-03من األمر  88اليت عدلت ابملادة  10-90من قانون  33املادة  -
كليا ونقدا يعادل على األقل املبلغ الذي حيدد نظام يتخذه   أن يتوفر للبنوك واملؤسسات املالية رأس املال مربأ

 اجمللس..."

املتعلق ابلنقد والقرض ميكننا القول أبن هذا األمر قد  11-03من خالل استعراض أهداف وأهم تعديالت األمر 
لتطهري ساهم فعال يف إدراج قواعد السوق وتوظيف أسس جديدة للعالقة بني البنوك وزابئنها، كما ساعد يف ا

املايل، إىل جانب هذا فقد أعطى دعما جديدا لالستثمار األجنيب من خالل عدة إجراءات كإعطاء كل 
 . 2الصالحيات لبنك اجلزائر يف حتديد شروط فتح فروع بنوك أجنبية يف اجلزائر

                                                           

  األمر 11/03 املؤرخ يف 2003/08/26 املتعلق ابلنقد والقرض،اجلريدة الرمسية،العدد52،الصادرة يف 1.2003/03/27 
رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية،ختصص نقود مالية وبنوك،جامعة .الرقابة املصرفية ودورها يف تفعيل أداء البنوك اجلزائرية"،بلعيد ذهيبة 2

 . 65-63،ص.ص2007البليدة،



 .2004الفرع الثالث: التعديالت اليت أدخلت خالل 

اخلاص ابحلد األدىن لرأس مال البنوك واملؤسسات املالية اليت  2004مارس  04الصادر يف  04-01القانون رقم   
 10مليون دينار جزائري وب  500تنشط داخل اجلزائر فقانون النقد والقرض حدد احلد األدىن لرأمسال البنك ب

مليار وهذا يؤكد حتكم  215ب 2004مليون للمؤسسات املالية، بينما حدد احلد األدىن لرأس املال للبنوك يف 
 لسلطات النقدية يف اجلهاز املصريف.ا

الذي خيص شروط تكوين االحتياطي اإلجباري لدى دفاتر بنك  2004مارس  04الصادر يف  04-02القانون  -
 كحد أقصى.  %15اجلزائر وبصفه عامة يصل هذا املعدل حىت 

دف هذا النظام إىل الذي خيص نظام ضمان الودائع املصرفية ويه 2004مارس  04الصادر يف  04-03القانون  -
 .1تعويض املودعني يف حالة عدم إمكانية احلصول على ودائعهم من بنوكهم

 .2008الفرع الرابع: تعديالت 

 : 2متعلق جبهاز النوعية ملواجهة عملية إصدار الصكوك دون رصيد وينص على ما يلي 2008-01-08قانون      

 وضع قوانني ملكافحة إصدار الصكوك بدون رصيد مبشاركة كل األعوان االقتصادية. -

 الرتكيز على نظام املركزية للمعلومات املتعلقة حبوادث سحب الصكوك بسبب اخلطأ أو نقص الرصيد. -

 تتفقد املصاحل املالية امللف املركزي عند منح صكوك لزابئنها.  526طبقا للمادة  -

بشأن احلد األدىن لرأس مال البنوك واملؤسسات املالية العامة يف  2008فيفري  21لصادر يف ا 04-08قانون 
 اجلزائر.

 : 3. تتضمن ما يلي2009الفرع اخلامس: تعديالت 
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املتعلق أبرصدة العملة األجنبية الصعبة لألشخاص املدينني غري  2009فيفري  17املؤرخ يف  01-09األمر رقم 
 املقيمني يسمح هلم بفتح رصيد من العملة لدى البنك الوسيط املعتمد. 

 املتعلق ابملعامالت وأدوات وإجراءات السياسة النقدية. 2009ماي  26الصادر يف  02-09األمر 

 ع قواعد عامة لألوضاع املصرفية املتعلقة ابلقطاع املصريف.املتعلق بوض 2009ماي  26الصادر يف  03-09األمر 

 .2010لسنة  2003الفرع السادس: تعديل قانون النقد والقرض 

حيث جاء هذا  2010أوت  26املؤرخ يف  04-10عن طريق األمر رقم  2010جاء اإلصالح املصريف لسنة    
 :1اإلصالح أبهم النقاط التالية

لبنك اجلزائر وحتديد صالحياته ومهامه، وحرصها على استقرار األسعار، وابعتباره هدفا أتى اإلصالح بتعريف  -
من أهداف السياسة النقدية، ويف توفري أفضل الشروط يف ميادين النقد والقرض والصرف واحلفاظ عليها لنمو 

كة النقدية ويوجه ويراقب سريع لالقتصاد مع السهر على االقتصاد النقدي املايل، وهلذا الغرض يكلف بتنظيم احلر 
بكل الوسائل املالئمة توزيع القرض وتنظيم السيولة، ويسهر على حسن سري التعهدات املالية اجتاه اخلارج وضبط 

 سوق الصرف.

يف إطار سالمة النظام املصريف وصالبته، فرض بنك اجلزائر على املصارف العاملة يف اجلزائر أن يكون هلا  -
تلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع، لكي حيرص على السري احلسن هلذا حساب جاري دائن معه ل

النظام وفعاليتها وسالمتها كما حدد القواعد املطبقة عليها عن طريق نظام يصدره جملس النقد والقرض، كما 
لية اليت حيكمها حرص هذا األخري على أنه ال ميكن الرتخيص ابملسامهات اخلارجية يف البنوك واملؤسسات املا

على األقل من رأس املال، وزايدة على  %51بالقانون اجلزائري، إال يف إطار شراكة متثل املسامهة الوطنية املقيمة 
 ذلك متلك الدولة سهما نوعيا يف رأمسال البنوك واملؤسسات املالية ذات رؤوس األموال اخلاصة اليت خيول هلا.

 

 . يف ظل اإلصالحات املطلب الثالث: البنوك الشاملة

                                                           

 األمر رقم 10-04 املتعلق ابلنقد والقرض،املؤرخ يف 01 سبتمرب 2010،املادتني رقم 1.02،06 



لقد فرضت التغريات العاملية على البنوك اجلزائرية ضرورة التحول حنو البنوك الشاملة حىت تستطيع أن تتكيف      
 مع أوضاع العوملة اجلديدة والوفاء مبتطلبات السوق العاملية.

 أوال: مفهوم البنوك الشاملة.

يسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل والتوظيف، وتعبئة املصرف الشامل هو ذلك الكيان املصريف الذي      
املدخرات من كافة القطاعات، وتوظيف مواردها أكثر من نشاط ويف عدة جماالت متنوعة، وتفتح ومتنح االئتمان 
املصريف جلميع القطاعات، وكذلك تعمل على تقدمي كافة اخلدمات املتنوعة واملتجددة اليت قد ال تستند إىل رصيد 

 . 1عريفم

وببساطة املصرف الشامل هو ذلك املصرف الذي يسعى إىل تنمية موارده املالية من كافة القطاعات، كما يقدم 
 .2االئتمان إىل كافة القطاعات

 اثنيا: واقع البنوك الشاملة يف اجلزائر.

ة يستلزم تشخيص ملعرفة مدى استعداد البنوك لتطبيق خيار البنك الشامل كخيار اسرتاتيجي يف ظل العومل    
إمكانيات واستعداد البنوك لتبين مفهوم البنك الشامل، واالنطالق إىل أفق واسع يف النشاط املايل والبنكي مبا 

 ينسجم مع املستجدات اخلاصة من خالل قياس التوجهات حنو خيار البنك الشامل، ويتم ذلك عن طريق:

يف األوراق االستثمار. املالية وحتليل القروض ومسامهة البنوك حتليل نشاطات البنوك بتحليل الودائع واالستثمار  -
 يف أتسيس شركات. 

مدى تطوير النشاطات واألعمال املالية والبنكية والعمل على زايدة رأس مال البنوك لتلبية املعايري الدولية  -
 ملقررات جلنة ابزل بشأن كفاية رأس املال.

األداء من خالل األجهزة واخلربات املتوفرة لديها حلمايتها من اإلخفاق يف قياس مدى إمكانية البنوك يف تقييم  -
 إجناز هذا التحول.

                                                           
االقتصادية،فرع نقود وبنوك: جامعة مذكرة ماجستري يف العلوم ."تطور اخلدمات املصرفية ودورها يف تفعيل النشاط االقتصادي"،اندية عبد الرحيم 1

  .81،ص.2011اجلزائر،
  سيد طه بدوي،"مقدمة يف النقود البنوك".دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،2006،ص.2.217 



 التشريعات والقوانني الصادرة هبذا الشأن وإمكانية إنشاء سوق األوراق املالية يف حالة عدم وجوده. -

 استطالع أراء املعنيني ابلسلطة النقدية والعاملني يف البنوك. -

الذي وضع أرضية قيام  10-90لبنوك اجلزائرية هبذا االجتاه والدليل على ذلك قانون النقد والقرض ولقد أتثرت ا
وإنشاء البنوك الشاملة يف اجلزائر، مبا يتماشى والتغريات الدولية وأن هذه التشريعات والقوانني مسحت بقيام على 

مليون  2400برأس مال  -اجلزائر-ارة والتمويلسبيل املثال وليس احلصر بنكا شامال يتمثل يف بنك اإلسكان والتج
دينار مبسامهات عربية، وجزائرية مشرتكة، فعلى الرغم من اقرتان اسم هذا البنك ابلقطاع السكين إال أنه ميارس 
مجيع العمليات املصرفية ويتعاطى كل أنواع النشاط البنكي مع االحتفاظ جبزء كبري من دوره، كأهم مؤسسة جلميع 

 . 1املصرفية ويتعامل مع أنواع الزابئن من أفراد ومؤسساتالعمليات 

أما فيما يتعلق بتطبيق الصريفة الشاملة ابلبنوك اجلزائرية، فنجد التشريع املصريف اجلزائري سواء من خالل قانون 
املعدل واملتمم لقانون النقد  2003أوت  26الصادر يف  11-03، أو من خالل األمر 10-90النقد والقرض 

، مازال يضع حدود فاصلة بني ممارسة الوظائف التقليدية للبنوك التجارية ووظائف املؤسسات 10-90قرض وال
املالية من غري البنوك التجارية، واليت تسمح مبمارسة وتقدمي اخلدمات االستثمارية، وإن كانت هذه األخرية مازالت 

 املالية واخلدمات املالية االستثمارية األخرى.جد متواضعة على غرار نشاط التمويل التأجريي، واالستثمارات 

منح للبنوك التجارية صفة البنوك الشاملة، وهذا من خالل  10-90من جانب آخر جند أن قانون النقد والقرض 
اللتان تسمحان للبنوك التجارية مبزاولة العديد من األعمال اليت تدخل يف إطار ممارسات البنك  116و110املادتني 

ال أن املالحظ على عمل هذه البنوك اقتصارها على ممارسة الصريفة التقليدية املعتمدة بشكل أساسي الشامل، إ
على قبول الودائع ومنح القروض يف مقابل إمهال شبه كلي ملا هو متاح من نشاطات بنكية ميكن ممارستها يف ظل 

 صيغة البنك الشامل.

طات البنوك التجارية واملؤسسات املالية، بسبب ضعف كما نسجل ابإلضافة إىل ذلك الفصل الواضح بني نشا
التعامل ابألدوات املالية،االستثمارية الطويلة األجل، وهذا يعود ابلدرجة األوىل إىل ضعف سوق األوراق املالية، مما 

                                                           

والبنوك،جامعة  مذكرة ماسرت يف العلوم االقتصادية، ختصص:اقتصادايت املالية."اجلهاز املصريف اجلزائري ومتطلبات العوملة املالية"،ابكور حنان1 
  .90-89،ص.2014البويرة،



يتيحه تنويع يقيد روح اإلبداع والتطوير للنشاط املصريف على املستوى احمللي وحيرم ابلتايل إمكانية االستفادة من ما 
 .1النشاط املصريف واملايل املمارس من طرف مؤسسات مصرفية أو مالية على حد السواء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 يف اجلزائر. يت تعرقل تطور الصريفة اإلسالميةاملبحث الثاين:املشاكل والصعوابت ال
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من البديهي أن كل جتربة جديدة يف مراحلها األوىل تصادفها جمموعة من املشاكل والعوائق، سواء كانت يف    
 بيئتها الداخلية أو حميطها اخلارجي.

 الشرعية.الضوابط  املطلب األول: املشاكل القانونية و

ل، كما أن ارتباط عمل البنوك ماعدا قلة قليلة من البنوك اإلسالمية اليت تنشط يف ظل نظام إسالمي كام    
 اإلسالمية ابلشريعة اإلسالمية جعلها ومنذ نشأهتا تعاين من عدة مشاكل وعوائق.

: هناك بعد يف القوانني الوضعية عن األحكام والقواعد الشرعية، حيث نالحظ أن البنوك أوال: املشاكل القانونية
اليت تعمل يف نطاقها، ذلك أن معظم القوانني قد وضعت املركزية مل تعرتف ابملصارف اإلسالمية يف أغلب الدول 

وصممت وفق النمط التقليدي وحتتوي أحكاما ال تناسب أنشطة العمل املصريف اإلسالمي،كما انفردت بعض 
 الدول الكربى وهيمنت على األنشطة املصرفية يف الدول اإلسالمية.

من مشكلة هذه املصارف مع عمالئها من  كما تعاين مشكلة ارتفاع الضرائب على األرابح مما يضاعف-
املستثمرين ابملشاركة أو املضاربة الذين يعملون على التهرب من دفع هذه الضرائب من خالل عدم اإلفصاح عن 

 .1النتائج احلقيقية ألعماهلم واألرابح املتحققة

الحظ أن هناك تناقض : تتمثل يف اختالف االجتهادات و الفتاوى الشرعية، حيث نالشرعية الضوابطاثنيا: 
حاد وشديد للفتاوى لدى هيئات الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية مع تعددها وبني تلك اهليئات الشرعية 
وعلماء املسلمني من خالل هيئات الرقابة الشرعية، ما بني فتاوى نظرية وفتاوى تالمس احلاجة املصرفية واحلياة 

شرعي وتطويع املسائل الفقهية مبا يتناسب مع أعماهلا إىل درجة التساهل االقتصادية وما بني متمسك ابألصل ال
والتفريط بدافع احلرص على مسرية الصريفة اإلسالمية، كما عكست االختالف يف التطبيق، وأدت إىل تنوع مناذج 

قوانني خاصة وعقود التمويل وهذا ما جعل القائمني األوائل للمصرفية اإلسالمية أن يواجهوا حتدايت يف إصدار 
 إبنشاء مصارف قائمة على حكم الشريعة.

 

 املطلب الثاين: مشاكل املوارد البشرية واملشاكل التشغيلية.
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يلعب العنصر البشري دورا كبريا يف إجناح أية منظمة، مهما كان نوعها، ألنه هو الذي يتوىل املسؤولية الكربى     
يف نشاطها، كما أن حداثة عهد البنوك اإلسالمية ابلعمل املصريف جعلها تعاين من عدة مشاكل مرتبطة بطبيعة 

 عملها يف حد ذهتا.

 :1هذه املشاكل فيما يلي تتمثلأوال: مشاكل املوارد البشرية.

: من الشروط الواجب توفرها يف الفرد املسلم بصفة عامة املواصفات األخالقية للعاملني ابلبنوك اإلسالمية -1
والعاملني يف البنوك اإلسالمية بصفة خاصة هو ضرورة حتليهم ابألخالق اإلسالمية العالية، كالصدق، واألمانة 

 واإلخالص...اخل.

ذا اجتمع كلها أو بعضها يف موظفي البنوك اإلسالمية فسيكونون قدوة لغريهم خاصة ابلنسبة وهذه األخالق إ
 للعمالء.

: إن أغلب موظفي البنوك اإلسالمية لديهم تكوين مصريف تقليدي،ألهنم نقص التكوين الشرعي للموظفني -2
رسوا يف املعاهد واجلامعات التقليدية سواء إما عملوا يف املصارف التقليدية، مث انتقلوا إىل املصارف اإلسالمية، أو د

 داخل أوطاهنم أو خارجها.

واألمر يف احلالتني يعين أن هؤالء املوظفني سوف يتأثرون بشكل كبري جدا ابملصرفية التقليدية اليت ألفوها ومن  
 الصعب التخلص منها، وهو ما ينعكس سلبا على عملهم ابملصرف اإلسالمي.

: حيث توجد الكثري من واملعاهد املتخصصة يف تكوين موظفي البنوك اإلسالميةنقص املؤسسات  -3
اجلامعات واملعاهد ومراكز التكوين...اخل متخصصة يف تدريس املصرفية التقليدية، ولكن ابلنسبة للمصرفية 

 اإلسالمية فعددها قليل جدا.

 

 

اإلسالمية ال تتوقف عند موظفيها فقط، : إن مشاكل البنوك نقص الوعي املصريف اإلسالمي لدى العمالء -4
بل متتد إىل عمالئها كذلك، حيث أن عدم توفر األخالق اإلسالمية يف عمالئها يعرضها إىل خماطر،كما أن 
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جهلهم الكلي أو اجلزئي بقواعد املعامالت املالية يف اإلسالم جتعل مهمة البنك اإلسالمي صعبة وتقلل فرص 
 جناحه.

 . هناك عدة مشاكل تشغيلية داخل املصرف نفسه وبني املصارف فيها بينها كالتايل:يليةاثنيا: املشاكل التشغ

قلة العاملني املؤهلني واملتخصصني يف اجلانب املصريف والشرعي معا، وقد ساهم ضعف اجلهاز اإلداري فيها إىل  -
إلشراف مثل بيع املراحبة، وملا كانت تفضيلها الصيغ التمويلية واالستثمارية اليت ال تتطلب بذلك اجلهد واملتابعة وا

املصارف اإلسالمية حباجة إىل عاملني مدربني تدريبا استثماراي وليس متويليا، ومؤهلني لدراسة اجلدوى االقتصادية 
 للمشاريع املراد متويلها، إضافة إىل البحث عن فرص استثمارية جديدة.

ينها: يعرف السوق املايل أبنه املكان الذي تتالقى فيه انعدام السوق املايل اإلسالمي وضعف التعاون فيما ب -
قوى العرض والطلب على السيولة النقدية بنوعيها النقدي واألوراق املالية املختلفة، فهو مكان التقاء الصيارفة 

 . 1ومساسرة األوراق املالية

لدى البنك املركزي، وأن  %20دود أن البنوك املركزية تلزم مجيع املصارف بضرورة االحتفاظ بنسبة من ودائعها حب -
املصارف تقوم بدورها إبقراض هذه املبالغ بفائدة وهو ماال يتفق مع منهجها اإلسالمي، وأن هناك عدم توفر املورد 
البشري الكفء إلدارة وتنوع وزايدة أدوات االستثمار لدى املصارف اإلسالمية، وبعد أكثر من ثالث عقود من 

، مل تقم البنوك املركزية إبصدار أية تعليمات من قوانني واضحة وشفافة للمصرفية عمر الصريفة اإلسالمية
اإلسالمية، وابألخص بتقدمي بدائل يف أنشطة السوق املفتوحة أو اخلصم أو املقرض األخري والذي يستفاد من 

طي ابلفائدة فإن قوانينها هذه التسهيالت املصارف التقليدية أما الصريفة اإلسالمية فإهنا حبكم ابتعادها عن التعا
 .  2حترم عليها تلك التسهيالت

 

 

 املطلب الثالث: املشاكل املؤسسية.

                                                           

  أمحد سليمان خصاونة،املرجع السابق،ص.1.96 
  عوجة مجعية، املرجع السابق،ص.2.16 



تتمتع البنوك التقليدية حبماية ودعم مؤسسي كبري سواء على املستوى احمللي أو العاملي، انطالقا من بنوكها    
املركزية وإىل غاية خمتلف املؤسسات املالية الدولية واحلكومات، بينما لو رجعنا للبنوك اإلسالمية فنجدها تعاين 

احلكومات اإلسالمية هلا إضافة إىل نقص هيئات الدعم للعمل نقصا كبريا يف هذا امليدان، انطالقا من عدم تبين 
 املصريف، والنظرة السلبية للغرب واهليئات الدولية ألعمال هذه البنوك.

: تعاين البنوك اإلسالمية من نقص اهليئات الداعمة هلا وهو اإلسالمي نقص اهليئات الداعمة للعمل املصريف -1
 :ما حيجب عنها مساعدة كبرية حيث جند

املؤسسات املالية الدولية وخمتلف احلكومات مبا فيها اإلسالمية تشجع بطريقة أو أبخرى العمل املصريف  -
سبتمرب  11التقليدي على احلساب اإلسالمي إضافة إىل النظرة السلبية له وقرنه ابإلرهاب، خاصة بعد أحداث 

نة من صورة البنوك اإلسالمية، خاصة إذا صمدت يف ، ولكن من املنتظر أن تغري األزمة املالية العاملية الراه2001
 .  1مواجهتها وبذلت جهود إضافية لتحسني مستواها

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هبا اجلزائراقتداء وإمكانية جتربة ماليزاي للصريفة اإلسالمية املبحث الثالث: 

                                                           

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علم التسيري،جامعة ."البنوك اإلسالمية يف مواجهة حتدايت املنافسة إسرتاتيجية"،بوحيضر رقية1 
  .172،ص.2012قسنطينة،



لقد تبنت العديد من الدول اإلسالمية والعربية إصدار تشريعات قوانني تنظيم أعمال املصارف اإلسالمية وقد       
كان هلذه اخلطوة األثر الكبري والواضح يف ترسيخ دعائم املصرف اإلسالمي ابإلضافة إىل الدول اليت قامت أبسلمة  

، فهناك دول أصدرت قوانني خاصة لتنظيم عمل البنوك كامل نظامها املصريف اإلسالمي مثل ابكستان، وإيران
هذه الدول حلد اآلن هي: ماليزاي، تركيا، اإلمارات العربية املتحدة، اليمن، الكويت، لبنان وسوراي،  اإلسالمية 

وانفتاح النظام املصريف اجلزائري على العمل املصريف اإلسالمي سيمكن اجلزائر من االستفادة من جتارب هذه 
 ل.الدو 

 املطلب األول: مراحل تطور الصريفة اإلسالمية يف ماليزاي.

تعترب ماليزاي من الدول اليت يقتدي هبا يف الكثري من اجملاالت االقتصادية وغري االقتصادية، ذلك أهنا استطاعت    
أن تنتقل من دولة متخلفة وتعاين من مشاكل كثرية إىل دولة متطورة يف العديد من اجملالت أمهها الناحية 

استفادهتا من املزااي اليت متلكها، رغم أن هناك الكثري من االقتصادية، نظرا ملا توليه من اهتمام هلذا اجلانب، و 
 : 1االختالفات العرفية والدينية فيها، لقد مرت البنوك اإلسالمية يف ماليزاي بثالث مراحل وهي

،مت تكوين 1983: بعد إصدار القانون اخلاص إبنشاء البنوك اإلسالمية سنة 1992-1982مرحلة التجربة   -1
البنك اإلسالمي املاليزي من طرف عدة أطراف أمهها حكومة ماليزاي، ورغم التوقعات اليت كانت تشري إىل فشله 
يف مراحل عمله األوىل لوجوده يف بيئة عمل رأمسالية ختتلف عن مبادئ عمله إال أنه قلب كل التوقعات واستمر يف 

قبل البنوك التقليدية، رغم صغر حصته السوقية، كما كان هناك النمو مبعدالت تفوق تلك املعدالت احملققة من 
فرعا،  52إىل 1993تقبل له من طرف اجلمهور وتزايد عدد عمالئه من سنة ألخرى حىت وصل عدد فروعه سنة 

بعدما كان فرع واحد عند انطالقه، كما قامت احلكومة املاليزية إبصدار سندات حكومية متوافقة مع الشريعة 
 ملساعدة على توظيف فوائضه وسد حاجاته من السيولة. 1983ة منذ سنة اإلسالمي

: بعد النجاح املالحظ لبنك إسالم ماليزاي، اختذت احلكومة املاليزية خطوة 2000-1993مرحلة االنتشار  -2
 أكثر جرأة متثلت يف إنشاء نظام بنكي إسالمي إىل جانب التقليدي لتحقيق األهداف التالية:

 البنوك اليت تقدم اخلدمات املصرفية اإلسالمية لزايدة فعاليتها ودفعها للتطور.زايدة عدد  -

 زايدة عدد الصيغ واألساليب اإلسالمية اليت تليب حاجات ورغبات األفراد والشركات املختلفة. -
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خدمات ابلسماح للبنوك التقليدية بتقدمي  1993ولتجسيدها هذا اهلدف فقد قام بنك ماليزاي املركزي يف مارس 
مصرفية إسالمية، وهو ما مسح بظهور النوافذ اإلسالمية يف ماليزاي، وقد حدد هلا ضوابط ممارسة العمل املصريف 
اإلسالمي من خالل تكوين هيئة للرقابة الشرعية على مستواها، كما مت تدعيم املصرفية اإلسالمية إبنشاء هيئة 

ي ملساعدته يف مراقبة البنوك اإلسالمية من النواحي الشرعية يف للرقابة الشرعية على مستوى البنك املركزي املاليز 
كانت كل البنوك   1993. ورغم االستجابة الضعيفة البنوك التقليدية يف بداية األمر إال أنه مع هناية سنة 1977ماي 

ية يف ماليزاي، وقد التقليدية املوجودة آنذاك تقدم املصرفية اإلسالمية وهو ما أرخ لبداية عهد جديد للبنوك اإلسالم
، ومت إنشاء سوق مابني 1999مت إنشاء خالل هذه املرحلة بنك إسالمي جديد هو بنك معامالت ماليزاي سنة 

 .19941البنوك اإلسالمية سنة 

على النظام البنكي  1997: بعد اآلاثر السلبية لألزمة اآلسيوية سنة إىل غاية اليوم 2001مرحلة التحرير  -3
 املاليزي وبغرض تدعيم االستثمار األجنيب، اختذ البنك املركزي املاليزي القرارات التالية:

أعطى الضوء األخضر للبنوك التقليدية ابلتحويل إىل البنوك الشاملة بعدما كانت البنوك اإلسالمية فقط تتمتع  -
 ختفيض املخاطر بتنويع نشاطها.، بغرض مساعدهتا على 1983هبذه امليزة مبوجب قانون 

 فتح اجملال أمام البنوك األجنبية اإلسالمية والتقليدية لدخول السوق املاليزية لتدعيمها مبتدخلني جدد. -

وكان اهلدف من التحرير هو جعل ماليزاي قطبا عامليا للمصرفية اإلسالمية، وقد قام بنك ماليزاي املركزي بوضع  
والذي يهدف إىل الوصول ابحلصة السوقية للبنوك اإلسالمية إىل  2001ك اإلسالمية سنة خمطط القطاع املايل للبنو 

 .2010حبلول سنة   20%

منها 19،كانت 2002بنكا سنة  30جمموعات بنكية تضم  10كما قامت البنوك املاليزية ابإلدماج والتكتل يف 
تقدم منتجات إسالمية، ونتج عن هذه السياسة تزايد عدد البنوك األجنبية، كما أن أغلب البنوك التقليدية قد 

مثال  2008حولت نوافذها اإلسالمية إىل بنوك إسالمية كاملة على شكل شركة اتبعة للبنك األم ففي سنة 
لبنوك أجنبية، بلغ عدد البنوك  3مية منها بنوك إسالمية جديدة انجتة عن حتول نوافذ إسال 07شهدت إنشاء 

بنكا بعدما شهدت هذه السنة اندماج البنكني  16، بينما اخنفض عددها إىل 2009بنكا سنة  17اإلسالمية 
 اإلسالميني التابعني هلما ابلضرورة.
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الرمسية له، حيث مل  إن املتتبع ملسرية البنوك اإلسالمية يف ماليزاي يستكشف االهتمام الكبري الذي توليه السلطات
تبق يف حدود الدعم املعنوي والنفسي، وإمنا ترمجت إىل أعمال وأفعال واقعية وهو ما نتج عنه النمو املتواصل هلذا 
القطاع، وجهود احلكومة املاليزية مازالت متواصلة لتذليل كل العقبات املوجودة أمام هذا القطاع للوصول به 

 . 1للعاملية

 

 طلبات تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر.: متيناملطلب الثا

 يتطلب على السلطات النقدية هتيئة املناخ لعملها وذلك من خالل عدة متطلبات مبكن تلخيصها فيما يلي:   

واملقصود بذلك أن تكون أعمال البنوك اإلسالمية حمكومة بقوانني وتشريعات حمددة  أوال: تقنني العمل املصريف:
الرمسية واملختصة يف الدولة حبيث يتناول قانون خاص كل ما يتعلق ابلبنوك اإلسالمية، من  صادرة عن اجلهات

أحكام إنشائها والرقابة عليها، إذ أن عدم سن قوانني يف هذا اجملال سيؤدي إىل الكثري من اإلشكاالت يف الرقابة 
 لسوق املصرفية اجلزائرية.واإلشراف ومعايري احملاسبة والعالقة مع خمتلف املؤسسات اليت تعمل يف ا

كما أن سن قانون مصريف خاص ابلبنوك اإلسالمية، سيوفر اإلطار التشريعي الواضح لتنظيم عملها مبا يتفق مع 
 .2متطلبات االقتصاد الوطين، ولتحقيق ذلك بتطلب األمر إجياد جمموعة من اإلجراءات والسياسات أمهها

 إصالح املنظومة املصرفية. إدراج ملف املصارف اإلسالمية ضمن ملفات -

تشكيل جلنة خمتصة من خرباء شرعيني واقتصاديني وقانونيني ومصرفيني، وتكليفهم ابلسهر على إعداد قانون  -
 للمصارف اإلسالمية.

دراسة القوانني املنظمة لعمل املصارف اإلسالمية يف الدول العربية اإلسالمية وضرورة االستفادة من جتارهبا يف  -
 ال.هذا اجمل

                                                           

  املرجع السابق،ص.1.253 
".حبث مقدم إىل املؤمتر انفتاح النظام املصريف اجلزائري على العمل املصريف اإلسالميمربرات وآليات حممود سحنون،زنكري ميلود،" 2

مارس  12-11"املنظم جبامعة ورقلة،اجلزائر،أايم الراهنةإصالح النظام املصريف اجلزائري يف ظل التطورات العاملية الدويل الثاين حول"
2008.  



قيام تعاون كامل بني اجلهات املعنية هبذا األمر إلجناحه مثل:بنك اجلزائر،وزارة املالية،مجعية البنوك واملؤسسات  -
 املالية مث أخريا الربملان واحلكومة للمصادقة ولتنفيذ هذا القانون.

ك اإلسالمية، يفرض على إن االختالف والتمييز يف طبيعة عمل البنو  اثنيا:تنظيم العالقة مع البنك املركزي:
البنك املركزي يف أي دولة أن يتعامل بطريقة خاصة ومتميزة أيضا مع هذه البنوك، دون أن يعين ذلك خروجا عن 
دائرة رقابته، بل املطلوب هو إجياد واستخدام أدوات وأساليب خاصة هلذه الرقابة تتالءم وطبيعة عملها، وتنظيم 

عن ما ذكر سابقا من سن قانون خاص ينظم اإلنشاء والرقابة على البنوك  هذه العالقة يكون انجتا ابلضرورة
اإلسالمية، وابلتايل ميكن للبنك املركزي )بنك اجلزائر( يف ظل هذا القانون أن ينظم عالقته مع البنوك اإلسالمية 

 )يف جوانبها األساسية( وفقا ملا يلي:

 الذي يفرضه البنك املركزي على الودائع ابلبنوك التجارية، : إن االحتياطي القانويننسبة االحتياطي القانوين -1
يهدف إىل التحكم يف املعروض النقدي، إضافة إىل محاية أموال املودعني لدى البنك، لذا جيب أن تفرض هذه 
النسبة أساسا على الودائع اجلارية، ألن فرض هذه النسبة على حساابت االستثمار لدى البنوك اإلسالمية يعين 

م استثمار تلك النسبة من األموال املخصصة الحتياطي املطلوب، مما يتسبب يف حتقيق عوائد أقل جملموع عد
الودائع املستثمرة، وابلتايل ال جيب إخضاع احلساابت االستثمارية لدى البنوك اإلسالمية لنسبة االحتياطي القانوين 

 .1أو على األقل ختفيضها وذلك لالعتبارات التالية

الودائع اآلجلة أو االستثمارات يف املصرف اإلسالمي يتم النظر إليها على أهنا مسامهات للمحافظ إن  -
االستثمارية تشارك يف الربح واخلسارة، يديرها البنك لصاحل أصحاهبا وعلى مسؤوليتهم اخلاصة ودون ضمان من 

ني لكنها مؤقتة، أي على عكس ما البنك برد هذه األموال فضال عن أرابحها، أي أهنا تعترب كأموال للمسامه
 ينطبق متاما على الودائع اجلارية .

إن املصارف اإلسالمية لن تستفيد من هذا االحتياطي بعكس البنوك التقليدية، ال من حيث تقاضي فائدة عليها 
ارك يف ملا يف ذلك من خمالفة شرعية، وال من حيث توفري احلماية ألصحاب هذه األموال ألهنا ودائع مضاربة تش

 الربح واخلسارة.

                                                           

-311،ص.2010-200970،ورقلة، العدد جامعةجملة الباحث،.الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر تطوير متطلباتسليمان انصر، 
 1.312 



: ميكن للبنك املركزي )بنك اجلزائر( أن يؤدي دوره كملجأ أخري لإلقراض ابلنسبة دور امللجأ األخري لإلقراض -2
 للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر حيث مواجهتها ألزمات السيولة كما يلي:

يقدم له تسهيالت يف شكل قروض  يف حالة تعرض البنك اإلسالمي ملشكلة سيولة، ميكن للبنك املركزي أن -
حسنة، مقابل امتيازات يناهلا البنك املركزي، كتنازل البنك اإلسالمي عن الفوائد الناجتة عن نسبة االحتياطي 

 القانوين.

إنشاء صندوق مشرتك ميكن للبنك املركزي أن جيمع فيه املوارد الالزمة هلذا الصندوق، ويتم ذلك من خالل  -
خاص يساهم فيه كل بنك إسالمي، وبنسبة معينة حيددها البنك املركزي حسب حجم فرض نسبة احتياطي 

البنك، وتكون املهمة األساسية هلذا الصندوق املشرتك هي متكني البنك املركزي من القيام بدور امللجأ األخري 
رض احلسن، مع لإلقراض، أي مساندة البنوك اإلسالمية يف حالة تعرضها ألزمات مالية، ويتم ذلك بصيغة الق

ضرورة التأكد من حقيقة،ثغرة السيولة من حيث احلجم والتوقيت واألسباب ويف حالة انتهاء حالة العجز يف 
 السيولة جيب إرجاع القرض فورا.

:إن الغرض من فرض نسبة سيولة معينة على البنوك التجارية لالحتفاظ هبا،هو احليلولة دون نسبة السيولة-3
تعرض هذه البنوك ألزمات السيولة املفاجئة، ان لوجود نسبة السيولة النقدية ابملصارف االسالمية امهية كبرية 

تلك املفروضة على البنوك ابلنسبة لالقتصاد الوطين كعامل تنظيمي وأساسي حلمايته،جيب ان تكون أقل من 
التقليدية على أساس إختالف مكوانت االصول السائلة يف املصارف االسالمية عن مثيلتها يف املصارف 
التقليدية،اذ ان املصارف االسالمية ال تقبل الكمبياالت على أساس التحصيل ال اخلصم ألنه حمرم، كما أن 

ضا ألهنا بفائدة، ومع ذلك ميكن إخضاع جزء من مهم من املفرتض أال تتضمن النسبة السندات احلكومية أي
الودائع اجلارية وجزء بسيط من ودائع االستثمار هلذه النسبة حيث حيسب األول ضمن اإلحتياطي القانوين ولكن 
ال بقى لدى البنك املركزي بل لدى البنك االسالمي وحتت رقابة األول ، ليس من ابب توفري احلماية للمودعني  

 .1لفنا بل ملواجهة طلبات السحب على هذه الودائعكما أس

مبعدل رأس املال إىل االصول  (ابلصيغة احلديثة)تقاس كفاية رأس املال يف البنوك:معدل كفاية رأس املال -4
،إن أشهر تطبيق هلذه النسبة هو نسبة ابزل املرجحة أبوزان املخاطر إضافة إىل االعمال واألنشطة خارج امليزانية

                                                           

  املرجع السابق،ص.1.312  



وقد تبني من خالل دراسة تطبيقية على بنك الربكة اجلزائري ،2007املطبقة عامليا منذ بداية سنة  IIها ابزلخاصة من
، كما تبني أيضا من خالل هذه الدراسة أن بنك اجلزائر  Iأن البنوك اجلزائرية الزالت يف معظمها تطبق نسبة ابزل
الطريقة املطبقة يف البنوك التقليدية،دون مراعاة خلصوصية يفرض على البنوك االسالمية تطبيق هذه النسبة بنفس 

، لذا نرى أن أفضل طريقة حلل هذا اإلشكال هو تبين بنك اجلزائر ملعيار كفاية رأس املال الذي 1هذه البنوك
ي ويراع II،حيث وضع هذا املعيار وفقا لنسبة ابزل2005مباليزاي سنة  IFSBأصدره جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

يف نفس الوقت خصوصية العمل يف البنوك اإلسالمية، وقد تبنت العديد من هذه البنوك هذا املعيار بعد أن لقي 
 .2اعرتافا من جلنة ابزل نفسها،بل إن دوال عديدة فرضت غلى بنوكها اإلسالمية تبين هذا املعيار بتعليمات خاصة

 :يةالتدريب والتثقيف الشرعي للعاملني ابملصارف اإلسالم-5

يساهم عي العاملني ابملصارف اإلسالمية ومعرفتهم الكاملة أبصول املعامالت املالية اإلسالمية و التأصيل الشرعي 
الصحيح لصيغ االستثمار واخلدمات املالية اإلسالمية يف إزالة الكثري من العثرات ومعاجلة اخللل الذي يصيب كثريا 

اإلطارات املؤهلة علميا وعمليا للعمل ابملصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية من البنوك اإلسالمية،هلذا جيب هتيئة 
 ويتم ذلك من خالل:

إنشاء مركز تعليمي وتدرييب متخصص يف العلوم املصرفية اإلسالمية وذلك لتدريب وختريج اإلطارات املصرفية -
الغرض ابملدرسة العليا للبنوك ابجلزائر  املؤهلة،وإن مل يتسىن ذلك يف القريب العاجل فيمكن إنشاء قسم خاص هلذا

 العاصمة.

قيام البنوك اإلسالمية يف اجلزائر إبنشاء أقسام متخصصة يف تطوير اهلندسة املالية اإلسالمية وتدعيم االبتكار  -
املايل، ومراكز متخصصة لتدريب العاملني حمليا أي داخل البنك ويف هذا االطار ميكن االستفادة من جتارب بنوك 

ومركز  (جدة)إسالمية رائدة يف هذا اجملال كاملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية
 .(القاهرة)االقتصاد اإلسالمي التابع للمصرف االسالمي الدويل لالستثمار والتنمية

ى تطوير الصريفة اإلسالمية ضرورة االستفادة من جتارب جهود بعض اهليئات اإلقليمية و الدولية، اليت تعمل عل -
اليت تضع معايري حماسبية متوافقة مع املعايري  (البحرين)مثل:هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

                                                           
-2004.حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه،يف العلوم االقتصادية،قسم التسيري،جامعة اجلزائر،عالقة البنوك اإلسالمية ابلبنوك املركزيةسليمان انصر، 1

 . 278،ص.2005
  2  سليمان انصر،متطلبات تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر.املرجع السابق،ص.313.



احملاسبية املطبقة عامليا من جهة ،ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية من جهة أخرى،وجملس اخلدمات املالية 
، الذي يضع قواعد احليطة واحلذر املتوافقة مع املعايري العاملية مثل معايري ابزل من جهة، (ايماليز )IFSBاإلسالمية

 وتراعي خصوصية العمل يف البنوك اإلسالمية من جهة أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل الثاين:

إن تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر بتهيئة املناخ املالئم لعملها، ضرورة حتمية جيب مراعاهتا خاصة مع      
تزايد عدد البنوك اإلسالمية مستقبال وذلك لتمكني االقتصاد الوطين من االستفادة مسامهة املصارف اإلسالمية يف 

ة حساسة من مراحل التنمية، حتتاج فيها إىل كل ما يدعم متويل خمتلف القطاعات، خاصة وأن اجلزائر يف مرحل
ويعزز هذه التنمية ذلك أن التمويل اإلسالمي يعترب أكثر كفاءة واستقرارا، وأكثر اتصاال ابلتنمية االقتصادية 

التباعد  واالجتماعية، بل وأكثر طلبا من املواطن اجلزائري املسلم، مقارنة ابلتمويل التقليدي القائم على الراب وعلى



بني دائرة االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل، وابإلمكان حتقيق ذلك تدرجييا وعلى مراحل يف مدة ال تتجاوز ثالث 
سنوات شرط توفر اإلرادة السياسية واإلعداد املناسب، والبد التأكيد على هذا الشرط األخري، إذ أن البطيء مع 

احملاولة يثبت قوة املبادئ اإلسالمية، يف حني أن أي إخفاق البد  الثبات خري من العجلة مع الفشل، وأن جناح
 وأن يضر ابلتجربة، قد ال تتاح هلا فرصة أخرى مستقبال.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 متهيد

واليت حد البنوك اخلاصة الناشطة يف القطاع املصريف اجلزائري تعترب البنوك اإلسالمية يف اجلزائر جتربة حديثة، وهي أ
نشط يف بيئة تقليدية ال تراعي طبيعة العمل املصريف أهنا تإال ، تستمد أسس عملها من ضوابط الشريعة اإلسالمية

اليت نسعى إىل تقييمها كإحدى جتارب البنوك اخلاصة يف يف مواصلة مسريهتا  مما يشكل عائقا أساسيا، اإلسالمي
 الل املباحث التالية:وهذا ما سنتطرق إليه يف هذا الفصل من خ، اجلزائر



 .: بنك الربكة اجلزائرياملبحث األول

 بنك السالم اجلزائري.:املبحث الثاين

 التحدايت العملية لعمل املصارف اإلسالمية يف اجلزائر.:املبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول: مصرف الربكة اجلزائري.

يعترب مصرف الربكة اجلزائري منوذجا للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر والذي يراعي يف تعامالت املبادئ اإلسالمية     
من عدم التعامل ابلراب أخذا وعطاء، أو نوعية املشاريع اليت يقوم بتمويلها، وفيما يلي تقدمي ملصرف الربكة 

 اجلزائري.

 ري وخصائصه.املطلب األول: تعريف مصرف الربكة اجلزائ



يعرف مصرف الربكة على أنه مصرف إسالمي ال يتعامل ابلفائدة أخذا  أوال: تعريف مصرف الربكة اجلزائري:
وعطاء ويهدف إىل تنمية اجملتمع اجلزائري املسلم، وإىل خلق توليفة عملية مناسبة بني متطلبات العمل املصريف 

 .1احلديث وضوابط الشريعة اإلسالمية

 البنك بني صفتني:حيث جيمع هذا 

الصفة االستثمارية: واليت جتعله بنكا استثماراي وفق املادة الثالثة من قانونه األساسي من خالل قيامه ابألنشطة  -أ
 االستثمارية حسب مفهوم بنك األعمال.

ليدية الصفة التجارية: حيث يعترب بنك جتاري وفقا للقانون اجلزائري من خالل قيامه مبمارسة الوظائف التق -ب
 للمصارف التجارية من قبول الودائع وتوفري التمويل.

 يتميز بنك الربكة اجلزائري بعدة مميزات وخصائص تتمثل يف::اجلزائري اثنيا: خصائص بنك الربكة

:يعتمد بنك الربكة على املبادئ اليت نصت على عليها الشريعة اإلسالمية يف ابب أحكام بنك مشاركة -1
واليت أطرها الفقهاء واملفكرون املسلمون ضمن إطار أمسوه نظام املشاركة، وهو بذلك يعتمد على املعامالت املالية، 

يف عملياته اليت يقوم هبا على احرتام أحكام الشريعة اإلسالمية، سواء ما تعلق منها بعالقته مع املودعني واملمولني 
 أو ما تعلق منها أبنشطته املصرفية واالستثمارية والتمويلية.

: مبا أن بنك الربكة اجلزائري مؤسس برأس مال خمتلط بني شركة خاصة عربية وبنك عمومي بنك خمتلط -2
جزائري، فهو يشكل حال استثنائية واندرة يف عامل بنوك املشاركة الناشطة على الساحة الدولية واليت يعود أغلبها 

  مؤسسة مالية دولية.لرأس املال اخلاص إذا استثنينا بنك التنمية اإلسالمي الذي يعترب

: يعمل بنك الربكة اجلزائري يف بيئة خاضعة ابلكامل لألطر والنظم بنك ينشط يف بيئة مصرفية تقليدية -3
الرقابية اليت يعتمدها بنك اجلزائر واملبنية على أسس ربوية خمالفة متاما ملبادئ البنك والقيم اليت أنشئ يف ضوئها، 

اجلزائري يشكل استثناء عن القاعدة العامة للنظام املصريف اجلزائري ابعتبار أن كل  وإن هذا األمر جيعل بنك الربكة
 البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر تتبع النمط املصريف القائم على الراب.

                                                           
.مذكرة ماجستري كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم العلوم تسويق اخلدمات املصرفية يف البنوك اإلسالميةعيشوش عبدو، 1

 .59،ص.2009-2008خلضر ابتنة،اجلزائر،التجارية،ختصص تسويق،جامعة احلاج 



 .ومراحل تطوره بنك الربكة اجلزائري ة:نشأاثلثا

 نشأة مصرف الربكة اجلزائري.-

إنشائه يف إطار الفتح االقتصادي واملايل اجلزائري واملتمثل يف قانون النقد والقرض رقم مصرف الربكة هو مصرف مت 
م وقد أدخل هذا القانون تعديالت مجة يف هيكل النظام البنكي اجلزائري 1990أفريل  14الصادر بتاريخ  90-10

 مصرف الربكة اجلزائري. ومن بني هذه اإلصالحات السماح إبنشاء بنوك ومؤسسات مالية خمتلطة، ويف هذا ظهر

م، وذلك مبوجب الدعوة اليت قدمتها احلكومة 1986وكان أول اتصال بني اجلزائر وجمموعة الربكة الدولية سنة    
اجلزائرية للمجموعة، وقد مت تشكيل جلنة مشرتكة بني جمموعة الربكة للعربية السعودية واجلزائر املتمثلة ببنك الفالحة 

 . BADRوالتنمية الريفية 

مليون دينار  500م يف شكل شركة مسامهة برأمسال قدره  1991ماي  20أتسس مصرف الربكة اجلزائري رمسيا يف   
من طرف  %50ومليون دينار جزائري  250من جمموعة الربكة )اململكة العربية السعودية( أي  %50جزائري، حيث 

 .ي( املمثل للطرف اجلزائر BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية)

مصرف الربكة اجلزائري هو أول بنك خاص يف اجلزائر وهو عبارة عن مصرف جتاري ختضع نشاطاته البنكية    
ألحكام الشريعة اإلسالمية، ويساهم يف متويل املشاريع االستثمارية ذات اجلدوى االقتصادية، وخيضع لقانون النقد 

م ابلرتكيز على تطوير العديد من 1991نذ أتسيسه يف ولقوانينها الداخلية، وقد قام البنك م 10-90والقرض رقم 
مت القيام بتعديل القانون األساسي للبنك حيث رفع  2006فيفري  18القطاعات واألنشطة احليوية يف اجلزائر ويف 

جملموعة الربكة املصرفية، وميتلك  %56لبنك الفالحة والتنمية الريفية و %44مليار جزائري بنسبة  2,5رأس املال إىل 
 .1البنك عدة وكاالت منتشرة عرب الرتاب الوطين

 مراحل تطور مصرف الربكة اجلزائري:-

 : إنشاء مصرف الربكة.1991 -

 : التوازن واالستقرار املايل.1995 -

                                                           
 .مذكرة ماجستري،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،قسم العلومحمددات متويل االستثمار يف البنوك الإلسالميةعبد العزيز ميلودي، 1

 .82،ص.2007-2006االقتصادية،ختصص اقتصاد كمي،جامعة اجلزائر،



 الربكة واألمان.: توحيد وإظهار نتائج مالية صحيحة، إضافة إىل املشاركة يف إنشاء شركة التأمني 1999 -

: احتالل املرتبة األوىل من بني املؤسسات املصرفية ذات رأس املال اخلاص، وذلك فيها يتعلق مبجموع 2000 -
 األصول.

: انتقال البنك إىل أجزاء سوقية جديدة تتمثل يف املهنيني واألفراد، مع حتقيق نتيجة مالية قياسية وعائد 2002 -
 .%16على حقوق املسامهني جتاوز 

 وكاالت. 10: توزع البنك على أهم املدن اجلزائرية من خالل شبكة استغالل مكونة من 2003 -

 : شهدت هذه السنة الكثري من األحداث متثلت يف:2006 -

 مليار دينار جزائري. 2،5* زايدة رأمسال البنك إىل حدود 

 .%60* منو الناتج الصايف بنسبة تقارب 

 وىل وللسنة الثانية على التوايل يف جمال متويل األفراد.متركز البنك يف املرتبة األ *

* من ضمن البنوك األكثر مردودية يف السوق اجلزائرية، ويف جمموعة الربكة املصرفية بنسبة مردودية حقوق امللكية 
 .%25أبكثر من 

 

 ئة، بناء ذايت(* بدأ عرض منتوج جديد فيما خيص"متويل العقارات")سكنات جديدة، سكنات قدمية، توسيع، هتي

 مليار دينار. 10: زايدة رأمسال البنك إىل 2009 -

 : أنشطة وصيغ التمويل اإلسالمي يف بنك الربكة اجلزائري.الثاين املطلب

 أوال: أنشطة بنك الربكة اجلزائري. 

 لقد أظهر القانون األساسي لبنك الربكة خمتلف األنشطة اليت يقوم هبا هذا األخري وهي:  



: يقوم بنك الربكة مبجموعة من األنشطة املصرفية كغريه من البنوك التقليدية، لكنه خيضع النشاطات املصرفية -1
ملبادئ التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وجتنب أي معاملة تقليدية ختالف هذه املبادئ ومن أهم هذه 

 األنشطة:

اابت اإليداع املختلفة)االستثمارية وغري املتخصصة(، قبول الودائع النقدية، وفتح احلساابت اجلارية، وحس -
حتصيل األوراق التجارية وحتويل األموال من الداخل واخلارج وفتح االعتمادات املستندية وتبليغها وإصدار 

 الكفاالت املصرفية وخطاابت الضمان...وغري ذلك من األعمال املصرفية.

 ء على أساس السعر احلاضر دون اآلجل مبا خيضع ألحكام الشريعة.التعامل ابلعمالت األجنبية يف البيع والشرا -

 إدارة املمتلكات وغري ذلك من املوجودات القابلة لإلدارة املصرفية على أساس الوكالة أبجر. -

القيام بدور الوصي املستشار إلدارة الشركات وتنفيذ الوصااي وفقا ألحكام الشريعة والقوانني الوضعية ابلتعاون  -
 شرتك مع اجلهات املختصة.امل

 القيام ابلدراسات اخلاصة ابملتعاملني مع البنك وتقدمي املعلومات واالستشارات املختلفة. -

: مجع أنشطة االستثمار والتمويل يف بنك الربكة متوافقة مع أحكام ومبادئ النشاطات االستثمارية التمويلية -2
 التالية:الدين اإلسالمي، وذلك من خالل الوسائل 

 تقدمي التمويل لألفراد واملؤسسات حسب صيغ التمويل اإلسالمية.  -

متلك األصول املنقولة وغري املنقولة وإعادة بيعها واستثمارها وأتجريها للمؤسسات نظري أجر معلوم حيصل عليه  -
 البنك.

 شراء وبيع األوراق املالية اجلائز التعامل هبا. -

افلي اإلسالمي يف شبابيك الوكاالت التابعة لبنك الربكة اجلزائري عن طريق توقيع تقدمي خدمات التأمني التك -
 اتفاقية بني هذا األخري والسالمة للتأمينات.

 : يقدم البنك جمموعة من اخلدمات االجتماعية هبدف تنمية اجملتمع من خالل:النشاطات االجتماعية -3



خمتلف جماالت املساعدة على متكني املستفيد من قضاء خمتلف تقدمي القرض احلسن للغاايت اإلنتاجية يف  -
 حاجياته، تلقي الزكاة وإنفاقها يف األوجه املخصصة هلا.

إنشاء وإدارة الصناديق املخصصة ملختلق الغاايت االجتماعية املعتربة أو أية أعمال أخرى مما يدخل يف عموم  -
 الغاايت املستهدفة.

 يف بنك الربكة اجلزائري.   اثنيا: صيغ التمويل اإلسالمي

بنك الربكة اجلزائري كل من صيغ التمويل التالية: املراحبة، اإلجارة، السلم، اإلستصناع، ابإلضافة إىل أنه  ميارس    
كان يتعامل بصيغة التمويل ابملضاربة يف بداية نشاطه ولكن مل ينجح فيها، كذلك نفس الشيء ابلنسبة لصيغة 

 مل هبا يف بداية نشاطه مث ختلى عنها.التمويل ابملشاركة تعا

: يعترب التمويل ابملراحبة أهم عقود التمويل ابلبيوع لدى بنك الربكة اجلزائري، وهذا نظرا التمويل ابملراحبة -1
لسهولة تطبيق العقد عمليا من جهة وطبيعة العقد من جهة اثنية، وهي خمصصة أساسا للتمويالت قصرية األجل، 

فكرة بيع املراحبة لآلمر ابلشراء بغرض توفري ما حيتاجه بعض املتعاملني من احلصول على  وقد استحدث البنك
األجهزة أو املعدات أو سلع أخرى، حيث يتقدم املتعاملون للبنك طالبني هذه األشياء مع ذكر وصفها 

بشرائها، إذا وردت متطابقة وكمياهتا...اخل، فيقوم البنك بشرائها أو استريادها على أساس الوعد من قبل املتعاملني 
للمواصفات يف املكان والزمان احملددين، بسعر تكلفتها مع زايدة ربح يتفق عليه البنك والعميل على اجلدية يف 
الشراء، والباقي يقسط على أقساط شهرية، ويعتمد البنك على هذه الصيغة يف متويل زابئنه مبختلف املواد 

 .1( لسري استثماراهتماالستغاللية) منتجات اتمة، وسيطية

هو تقنية حديثة نسبيا لتمويل االستثمارات )املنقولة وغري املنقولة( ويف هذا الصدد التأجري التمويل ابإلجارة:  -2
 ميكن أن يصنف ضمن صيغ التمويل املتوسطة والطويلة املدى.

الطرف الثاين : هو عقد مقاولة الذي من خالله يطلب الطرف األول)املستصنع(من االستصناع -3
يدعى)الصانع( بضع أو بناء مشروع يضاف إليه ربح يدفع مسبقا بصفة جمزأة أو ألجل، ويتعلق األمر بصيغة تشبه 
عقد السلم مع الفرق أن موضوع الصفقة هو التسليم وليس شراء سلع على حاهلا ولكن مواد مصنعة مث إخضاعها 

 لعدة مراحل لتحويلها.
                                                           

www.albaraka.bank.com//ar/undex.php le:05/03/2016.1 

http://www.albaraka.bank.com/ar/undex.php


م أبنه: عملية بيع مع التسليم املؤجل للسلع وخالفا للمراحبة ال يتدخل البنك : ميكن تعريف السلالسلم -4
بطلب من عميله، ولكن بصفته املشرتي ابلتسديد نقدا للسلع اليت تسلم له بصفته ابئع ألجل السلع املشرتاة

 مؤجال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تقييم بنك الربكة من خالل بعض املؤشرات.املطلب الثالث

سنتطرق يف هذا املطلب لتقييم بنك الربكة اجلزائري وذلك من خالل دراسة تقتصر على اجلانب املايل أو     
احملاسيب وذلك ابالعتماد على بعض املؤشرات واألرقام املالية اليت وردت يف تقارير هذا البنك، أو بعض النسب 

 اليت تنتج عن حتليل هذه األرقام.

 ة لبنك الربكة اجلزائري.تطورات حجم امليزانيأوال:

دينار جزائري، وبلغ سنة  56246079851.63: 2007كان إمجايل حجم امليزانية)األصول( سنة    
دينار جزائري أي تضاعف خالل هذه السنوات األخرية، واجلدول التايل يبني هذه  2013:157073194919

 من خالل ما يلي: 2013إىل  2007الزايدات السنوية مع نسبة الزايدة املئوية خالل الفرتة من 



 .2013إىل  2007: تطور حجم ميزانية بنك الربكة للسنوات (01اجلدول رقم)

 السنوات حجم امليزانية)األصول( ب دج مقدار التطور السنوي نسبة الزايدة السنوية

- - 56246079851.63 2007 

%28 16007943473.87 72254023325.50 2008 

%37 26851802704.1 99105826029.60 2009 

%22 21403062138.58 120508888168.18 2010 
%10 12475080790.83 132983968959.01 2011 

%13 17803909178.22 150787878137.23 2012 
%4 6285316782.05 157073194919.28 2013 

 املصدر: من إعداد الطالبة ابالعتماد على التقارير السنوية لبنك الربكة.

فقد  2009أما سنة  %28قدرت بنسبة  2008من خالل اجلدول نالحظ أن الزايدة يف حجم ميزانية البنك سنة    
 2011، مث تعود لتشهد اخنفاضا سنيت %22إىل 2010لتنخفض نسبة االرتفاع سنة  %37حققت ارتفاعا بنسبة 

 .%4شهدت نسبة الزايدة اخنفاضا حادا قدر ب 2013ويف سنة 13%و% 10ب على التوايل بنسب تقدر 2012و

على العموم مهما تفاوتت نسب الزايدة يف أصول البنك، فإنه ميكن القول أن حجم نشاط البنك قد تضاعف 
 .2013إىل  2007خالل الفرتة املمتدة من 

 

 : تطورات حجم رأس املال اخلاص.اثنيا

يقصد برأس املال احلقيقي ما يسمى حبقوق امللكية، واليت تضم )رأس املال املدفوع+االحتياطات جبميع أنواعها+   
 10116704842.44يقدر ب: 2007األرابح غري املوزعة( وقد كان الرأمسال اخلاص لبنك الربكة اجلزائري سنة 

يون دينار جزائري، واجلدول التايل يبني هذه مل 14210112180.42إىل  2013مليون دينار جزائري وارتفع سنة 
 الزايدات السنوية مع نسبها املئوية.

 .2013إىل  2007تطورات حجم رأس املال اخلاص لبنك الربكة للسنوات من  (:02اجلدول رقم)

 %نسبة الزايدة حقوق امللكية ب دج السنوات

2007 2948125171.44 - 
2008 35014677749.96 %18,46 



2009 10116704842.03 18, % 
2010 10899560980.01 7,73% 
2011 11974625270.55 9,86% 
2012 13018160781.33 8,71% 
2013 14210112180.42 9,2% 
 من إعداد الطالبة ابالعتماد على التقارير السنوية للبنك. املصدر:

وهي نسبة  ،%17,46بقدرت  2008نالحظ من خالل اجلدول أن نسب الزايدة لرأس املال اخلاص لسنة   
، قدرت 2010، وارتفعت يف السنة املوالية %18واليت سجلت نسبة سالبة قدرت ب 2009اجيابية مقارنة بنسبة 

وحتقق  %8,71بنسبة  2012واخنفضت سنة  ،%9,86قدرت ب 2011وشهدت زايدة سنة  %7,73الزايدة مبقدار 
 .2013خالل سنة  %9,2ارتفاع بنسبة زايدة

ميكن القول أبهنا متثل مؤشرا اجيابيا  2013إىل سنة  2007جوع إىل تطورات حجم رأس املال أيضا من سنة إذن ابلر 
 لتطور نشاط البنك.

 : تطورات مردودية البنك. اثلثا

حىت تكون الدراسة أكثر عملية وتكون املقارنة موضوعية إذا ما متت مع البنوك األخرى فال بد من مقارنة النتيجة 
السنوية مع املؤشرات اليت قد تتغري من بنك آلخر مثل األصول اخلاصة)حقوق امللكية( وإمجايل املوارد واليت يعرب 

فيما يلي سنعرض أهم العوائد اخلاصة ببنك الربكة للفرتة املمتدة عنها أحياان مبردودية األصول ألهنا مساوية هلا، و 
 . 2013إىل  2007من سنة 

 أوال: مؤشرات العائد.

 :1تتمثل مؤشرات العائد فيما يلي  

: ميكن قياس نسبة العائد لكل وحدة نقدية من حقوق امللكية، وكلما ارتفع هذا العائد على حقوق امللكية -1
 ر أفضل ألن هذا يعين أن البنك ميكنه توزيع املزيد من األرابح على املسامهني.العائد كلما كان األم

                                                           
 

 



: يعترب هذا املعدل مقياس جيد للرحبية وللكفاءة اإلدارية طاملا أن اهلدف تعظيم صايف العائد على األصول -2
 الثروة، ويدل هذا العائد على مدى استغالل البنك ألصوله يف توليد الربح. 

 يقيس قدرة البنك على الرقابة والسيطرة على النفقات وختفيض الضرائب.هامش الربح:معدل  -3

 تتمثل منفعة األصل نسبة اإليراد الكلي احملقق لكل وحدة نقدية من األصول.معدل منفعة األصول: -4

يعمل لصاحل البنك حينما تكون األرابح اجيابية، ويف نفس الوقت مقياس للمخاطر ألنه  معامل الرفع املايل: -5
 يعكس حجم األصول اليت ميكن خسارهتا قبل أن يصل البنك إىل مرحلة العجز عن الوفاء ابلتزاماته.

 

 

 

 

 

 

 

 اثنيا:حساب مؤشرات العائد املستخدمة يف بنك الربكة اجلزائري.

 اليت يستخدمها بنك الربكة وفق اجلدول اآليت: يتم حساب مؤشرات العائد

 مؤشرات العائد املستخدمة يف بنك الربكة اجلزائري. (:03اجلدول رقم)

 املؤشرات النسب

 ROEالعائد على حقوق امللكية النتيجة الصافية/حقوق امللكية

 ROA العائد على األصول النتيجة الصافية/إمجايل األصول

 PMمعدل هامش الربح إمجايل اإليراداتالنتيجة الصافية/ 

 AUمعدل منفعة األصول إمجايل اإليرادات/إمجايل األصول



 EMمعدل الرفع املايل إمجايل األصول/حقوق امللكية

 : من إعداد الطالبة.املصدر

 

 : مؤشرات العائد املستخدمة يف بنك الربكة اجلزائري.(04اجلدول رقم)

 البيان/السنوات 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

العائد على حقوق  44.88 76.33 28.21 29.75 31.55 29.02 28.79
    %ROEامللكية

 %ROAالعائد على األصول 2.35 3.70 2.88 2.69 2.84 2.78 2.60

     %EMمعامل الرفع املايل 19.07 16.44 10.12 10.22 11.11 11.85 11.05

   %PMمعدل هامش الربح 16.43 24.50 37.40 37.00 39.09 55.52 49.79

  %AUمعدل منفعة األصول 14.29 15.10 7.70 7.27 7.27 5.01 5.23

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على التقارير السنوية للبنك. املصدر:

 

 

 

 التحليل: 

 %44.88قدر ب 2007( أن نسبة معدل العائد على حقوق امللكية يف سنة 04-02نالحظ من اجلدول رقم )  
أما ابلنسبة لسنوات  %28.21حيث قدر ب 2009، ليعود ينخفض يف سنة %76.33بنسبة  2008لريتفع يف سنة 

ليستقر يف  %29.02و%31.55و % 29.75تذبذب بنسب متقاربة قدرت ب 2012و 2010الثالث على التوايل 
 .%28.79بنسبة 2013سنة 

 2008، لريتفع يف سنة %2.35يقدر ب 2007نالحظ من خالل اجلدول أن العائد على األصول يف سنة    
ليعود  2013أما يف سنة  ،%2.7و  %2.88ب 2010إىل سنة  2009، يقابله اخنفاض من سنة %3.70بنسبة

 .%2.60وينخفض بنسبة



ب  2008وينخفض يف سنة  %19.07ب قدر  2007نالحظ من خالل اجلدول أن معامل الرفع املايل لسنة    
 2012ويرتفع يف سنة  %10.22و %10.12يشهد اخنفاض على التوايل بنسبة  2010و  2009، أما سنيت 16.44%

 .%11.05ليعود وينخفض بنسبة  %11.85ب 

 %24.50بنسبة  2009ويرتفع سنة  %16.43ب  2007من خالل اجلدول يقدر معدل هامش الربح لسنة    
والذي يقدر ب  2012وحيقق أعلى ارتفاع له يف سنة  %37و  %37.40ب  2011و  2010وحيقق يف سنيت 

 .%49.79بنسبة  2012، وينخفض يف سنة 55.52%

، %15.10بنسبة 2008وتنخفض يف سنة  %14.29ب  2007من خالل اجلدول تقدر منفعة األصول لسنة    
لتحقق ارتفاع من %7.27و %7.27و   %7.70ب  2011و  2010و  2009وتستمر يف اخنفاض املتتايل من سنة 

 . %5.23و  %5.01ب  2013و 2012خالل سنيت 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاين:بنك السالم اجلزائري.

يعترب بنك السالم اجلزائري اثين بنك إسالمي من حيث النشأة بعد بنك الربكة اجلزائري،للتعامل ابلطرق التقليدية 
البنوك االسالمية على املستوى الوطين،ألنه يسعى إىل تنمية االقتصاد من خالل تطبيق مبادئ يعترب من بني أهم 

 الشريعة االسالمية عند تعامله مع زابئنه.

 ماهية بنك السالم اجلزائري.املطلب األول:

 .تعريف ونشأة بنك السالم:أوال



زائري االمارايت الذي مت فيه أتسيس بنك بنك السالم اجلزائري هو إحدى املؤسسات اليت كانت مثرة للتعاون اجل
السالم اجلزائري،وذلك من خالل تقدمي خدمات مصرفية عصرية تنبع من املبادئ والقيم األصلية الراسخة لدى 

 الشعب اجلزائري بغية تلبية حاجات السوق واملتعاملني واملستثمرين.

 اثنيا:نشاط بنك السالم.

االنشطة املهمة املتعلقة ابألنشطة التنظيمية والتجارية والرقابية والشرعية  يؤدي بنك السالم اجلزائري العديد من
 واألنظمة اآللية املتعلقة ببيئة األجهزة والشبكة واملوارد البشرية.

 .األنشطة التنظيمية لبنك السالم اجلزائري-1

 :1وتتمثل فيما يلي

متابعة تنفيذ التوصيات املقدمة يف تقريري التدقيق املايل واملؤسسايت:بناءا على طلب البنك املركزي يف هناية -
مث إخضاع مجيع البنوك إىل تدقيق خارجي مايل مؤسسايت وقام بنك السالم هلذا الغرض إبجراء مناقصة   2011

 KPMGاخلربة الدولية لتنفيذ هذه املهمة وهو مكتبأعلنت عرب اجلرائد الوطنية وانتهت اىل اختيار أكرب مكاتب 

وقد أتى هذا املكتب بعد تدقيقه على طريقة منو وتطور بنك السالم اجلزائري حسب املعايري الدولية املعتمدة يف 
البنوك االسالمية يف بقية الدول االخرى،وقدم هذا املكتب توصيات عامة من أجل استكمال و استمرار هذا 

 عليه وضعت االدارة التنفيذية ابلبنك جدوال وبرانجما زمنيا لتنفيذ هذه التوصيات. النمو،وبناءا

 اإلجراءات التنظيمية.-

هبدف مراجعة وحتديث إجراءات بنك السالم اجلزائري مبا يتماشى والنمو املستمر للبنك قامت اإلدارة التنفيذية 
 يمي متت املصادقة عليهممبراجعة وحتديث ثالثني إجراء إضافة اىل ثالثة عشر نص تنظ

 .حوكمة البنك-

يف إطار التزام بنك السالم اجلزائري مبعايري احلوكمة قامت االدارة التنفيذية ابلبنك ابستصدار جمموعة من القرارات 
 تقضى بتشكيل عدة جلان أمهها:

                                                           
  التقرير السنوي لبنك السالم اجلزائري لسنة 1.2012



 جلنة اجلرد املادي للمصرف. -

 جلنة املتابعة والتحصيل. -

 االجراءاتجلنة مراجعة ومصادقة  -

 جلنة العقود و النفقات -

 جلنة متابعة تنفيذ إجراءات املصرف -

 جلنة املراجعة والرتمجة -

 كما مت إنشاء:

 مركز للتوثيق،لتجميع الواثئق العلمية املتعلقة ابلصريفة االسالمية -

 دائرة التمويل االجياري لتسيري وتطوير نشاط التمويل اإلجياري على مستوى املصرف -

دائرة اإلفصاح والتخطيط املايل املنوطة إبعداد اإلفصاحات القانونية وإعداد امليزانية ومتابعة أدوات الرقابة على  -
 التسيري.

 خلية االمتثال و مكافحة تبييض األموال. -

 

 جوانب النشاط األخرى.-2

 :1وتتمثل فيما يلي

 النشاط التجاري -

أربعة آالف ومخسمائة وثالثة وثالثني متعامال بنسبة منو  2012ية سنة بلغ عدد متعاملي بنك السالم اجلزائري هنا-
 :2011،ومت خالل سنة 2011مقارنة مع سنة %43فاقت 
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 تسهيالت مؤقتة( 510تسهيالت دائمة و 285طلب متويل) 795* دراسة 

 ابجلزائر* اعتماد إسرتاتيجية تنويع احملفظة من خالل استقطاب أهم املتعاملني من خمتلف القطاعات 

 * إطالق اخلدمات اإللكرتونية عرب منتوج سالم اجلزائر

 * املشاركة يف تظاهرات اقتصادية للرتويج خبدمات املصرف

 * تسويق دفاتر االدخار والتوفري قي شكل منتوج حتت اسم "أمنييت"

 .1* تسويق خدمة الصناديق احلديدية حتت تسمية "أمان"

 املوارد البشرية -

 إبجناز املشاريع التالية 2012وارد البشرية خالل سنة قامت إدارة امل

 * إنشاء نظام املعلومات اخلاص بتسيري املوارد البشرية

 *إعداد البطاقات الوصفية لوظائف الفرع

 * تقييم األداء الشهري والسنوي للموظفني حسب النموذج املعتمد.

 

 .انتشار فروع مصرف السالماملطلب الثاين:

سجل مصرف السالم اجلزائري حضوره الرابع على التوايل مبعرض اجلزائر الدويل السادس واألربعون الذي افتتح 
حتت شعار "التجديد االقتصادي" حيث احتل موقع  2013جوان  03إىل غاية  2013ماي  29فعاليته يف 

مربع، ويف رواق يعج ابلبنوك الوطنية  مرت 36املصرف مكاان مميزا وحبلة مميزة ابجلناح املركزي على مساحة تقدر ب
واخلاصة، وكان االقبال حمتشما يف البداية إال أنه مع توايل األايم زاد عدد الزوار الذي قدر مع هناية املعرض حبوايل 

زائر، من أفراد أو  100ألف مهين،كما شهد جناح مصرف السالم اجلزائر زايدة أزيد من 50ألف زائر و  200
حيث وجدوا أحسن وأرقى االستقبال والتوجيه و االرشاد من طرف املكلفني بتأطري فعاليات شركات ومهنيني 

                                                           
.مداخلة مقدمة إلى ملتقى حول التمويل اإلسالمي واقع  عرض تجربة مصرف السالم الجزائري فيالتمويل اإلسالميمحمد هشام، القاسمي الحسني، 1

 .01،الجزائر،ص.09/12/2010وتحديات يوم 

 



مشاركة مصرف السالم اجلزائري فكانت استفساراهتم أغلبها تنحصر حول صيغ متويل مشاريع السكن، وكيفية 
ف مبلغ متويل مشاريع االستفادة من اخلدمات من اخلدمات املصرفية املعروضة ابجلناح ابلنسبة لألفراد وحول سق

االستثمار واالستغالل ابلنسبة للشركات واملهنيني والتجار، يف حني طالب بعض زوار جناح املصرف بفتح فروع 
 جديدة بوالايت أخرى من البالد وذلك من أجل تقريب اخلدمات املصرفية للبنك اىل عمالئه احملتملني.

شركة جزائرية مثلوا خمتلف القطاعات  409بلدا و30منشركة أجنبية  565إن هذه الطبعة قد شهدت مشاركة 
التجارية الصناعية، منها عدد كبري من الشركات الكامرونية اليت حضرت كضيف شرف قصر املعارض ابلصنوبر 
البحري، إذ واصل املصرف تنفيذ إسرتاتيجية الطموحة اخلاصة ابلتوسع واالنتشار اجلغرايف ففي اتريخ 

افتتح فرع  2014السالم اجلزائري فرعه مبدينة وهران، ويف السداسي الثاين لسنة  افتتح مصرف 04/08/2014
سادس يف والية اجلزائر ابلقبة، وكذا اطالق أعمال فرعه السابع حباسي مسعود، وكذلك مع الدخول االجتماعي 

ة مسكن، إذ سيقوم مصرف السالم اجلزائر إبطالق منتجه اجلديد لتمويل العقارات من أجل حياز  2014/2015
 مينح للخواص فرصة متويل عرب املراحبة، االجارة االستصناع.

 

 

 

 

 املبحث الثالث: التحدايت العملية لعمل املصارف االسالمية يف اجلزائر

واجهت املصارف اإلسالمية حتدايت مجة منذ أتسيسها، وخاصة بعدما برزت للعيان بشكل أوسع بعد اجتماع 
، الذي يعترب االنطالقة الدولية للمصارف اإلسالمية، وإذا كانت درجة ونوعية 1971وزراء املالية جبدة سنة 

التحدايت ختتلف من التأسيس اىل املمارسة العملية إال أن انتشار املصارف وحماولة أتقلمها مع البيئات جعل من 
 التحدايت اليت تواجهها تبدو أقل صعوبة من نظرا خلوصصة املصارف اإلسالمية.

 .األول: التحدايت القانونية املطلب

 من أهم التحدايت اليت تشكل عائق ابلنسبة لعمل املصارف اإلسالمية يف اجلزائر نذكر ما يلي:



 .عدم وجود قانون خاص هبا:والأ

حيث تعاين اكثر املصارف اإلسالمية من فراغ قانوين يف ظل نظام تقليدي، ال يسعى لتطوير القوانني املنظمة لعل 
سالمي من حيث خضوعه لنصوص قانونية تتعارض مع التزامه الشرعي، حيث ختضع البنوك اإلسالمية املصرف اإل

من قانون النقد  84يف اجلزائر مثلها مثل البنوك االخرى لقوانني ورقابة البنك املركزي دون استثناء وهذا وفقا للمادة 
لى هتيئة الظروف من اجل محاية أفضل للبنوك ،وابلرغم من أن بنك اجلزائر نصت قوانينه على أنه يعمل ع1والقرض

بشكل عام وكذلك: يسمح بضمان محاية أفضل للبنوك وللساحة املالية وهذا ما نصت عليه 2واالدخار والعمالء 
، إال انه ومن خالل دراستنا ألهم القوانني املنظمة لعمل 2003أوت  26الصادر يف  03/11تعديالت األمر 

ة البنوك اخلاصة منها، اليت من بينها البنوك اإلسالمية قيد الدراسة، فقد وجدان أن املصارف يف اجلزائر وخاص
املصارف اإلسالمية ولطبيعة عملها اخلاصة املعتمدة مل خيصص هلا البنك املركزي قوانني تراعي خصوصية عملها، 

نظام مصريف تقليدي وهو ما جيعل املصارف اإلسالمية ابجلزائر حتت سقف حتدايت أعلى نتيجة تعاملها مع 
 حبيث ال خيصص ولو جمموعة من القوانني أو املراسيم او اإلجراءات اليت تسهل عمل املصارف اإلسالمية.

 

 

 .اثنيا : السياسة النقدية اليت ينتهجها بنكاجلزائر

كل   2001-01ابلنسبة لالحتياطي القانوين على الودائع املصرفية فقد حددت التعليمة رقم:االحتياطي القانوين -1
ما يتعلق بكيفية حساب نسبة االحتياطي القانوين،وكذا املعدل املفروض تطبيقه وأيضا معدل الفائدة املمنوح على 

كما   (على أساس ان اجلزائر من الدول اليت مينح بنكها املركزي عائدا على نسبة االحتياطي القانوين)هذا االحتياط
لذا يعترب  2.53، معدل االحتياطي القانوين ب 2001-01يمة رقماملعدلة للتعل 2002-06حددت التعليمة رقم 

حتدي للمصارف اإلسالمية ابعتبارها ال تتعامل ابلفائدة، حيث ال ميكنها االستفادة واحلصول على مقابل لتلك 

                                                           
  املادة 84 من القانون90-10 املؤرخ يف 1.1990/04/14

.مذكرة ماجستري ختصص نقود مالية االصالحات املصرفية ودورها يف جلب وتفعيل االستثمار األجنيب املباشرمطاي، عيد القادر2
 .165،ص.2006وبنوك،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة البليدة،

املتعلقة بنظام االحتياطي  2002-12-11املؤرخة يف  2001-01املعدلة ابلتعليمة رقم 2002-06من التعليمة رقم  02-01املواد  
 القانوين. 3



الودائع وال ميكنها اللجوء اىل البنك املركزي يف حالة نقص السيولة لديها،يعين هذا عدم استفادهتا من وظيفته 
ستدفع فوائد مقابل التمويل الذي سيمنحه هلا، وبعد تقدمي طلبات عدة ابعتباره املمول األخري لكافة البنوك ألهنا 

من طرف مصرف الربكة اجلزائري خبصوص اجياد حلول ملشكلة التمويل وندرة السيولة اليت يقع قيها املصرف 
 بنك اجلزائر وبنك الربكة على اآليت:-اإلسالمي،اتفقالبنكان

الربكة،فإنه يودعها يف حساب بنك اجلزائر دون احتساب سعر يف حالة وجود سيولة إضافية زائدة لدى بنك -
الفائدة والعكس ابلعكس اذا احتاج بنك الربكة للسيولة فإنه أيخذ متويال يف شكل قرض دون فائدة من بنك 
اجلزائر، إال ان هذا االتفاق مل يدم طويال وخالل امللتقى الدويل حول املؤمتر وحبضور ممثل بنك اجلزائر األستاذ 
انصر حيدر،وطرح سؤاال على ممثل بنك اجلزائر مفاده ما سبب ختلي بنك اجلزائر عن التزامه ابتفاق تبادل السيولة 

 .1بينه وبني بنك الربكة، وبقي السؤال معلقا دون إجابة

يعد سعر اخلصم أو كما يسمى سعر إعادة اخلصم مبثابة سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك :معدل اخلصم -
عن البنوك التجارية مقابل إعادة خصمه ملا يقدم إليه من كمبياالت وأذوانت اخلزانة، وحيصل البنك املركزي  املركزي

 على سعر اخلصم عند تقدميه قروض وسلف مضمونة إىل البنوك التجارية.

ما يسمح سعر اخلصم بوجود فرص حقيقية للبنوك التقليدية للحصول على القروض من البنك املركزي، خاصة عند
تواجه هذه البنوك خسارة غري متوقعة يف االحتياطات او زايدة يف سوق مفاجئة على شباك االئتمان أو عدم 
القدرة على حتصيل سيولة ضرورية يف سوق النقد، وابلنسبة للبنوك اإلسالمية جند أنه ال ميكنها االستفادة من 

 .2دم التعامل بسعر الفائدةسياسة سعر اخلصم وذلك لتعارضها مع منهج عملها القائم على ع

حيث تعتمد هذه السياسة على شراء وبيع االوراق املالية، األسهم والسندات، يف سياسة السوق املفتوحة:-
البورصة ولالستفادة من اخنفاضا االوراق املالية اليت يبيعها بنك اجلزائر يتطلب ان تتطابق هذه االوراق مع مبادئ 

                                                           
 املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول اصالح النظام املصريف اجلزائري يف ظل التطورات العاملية الراهنة،11 و12 مارس2008،ورقلة.1

السياسة النقدية يف النظامني اإلسالمي والوضعي دراسة مقارنة.الطبعة األوىل،الدار اخللدونية للنشر اس،مجال بن دع2
 .187،ص.2007والتوزيع،اجلزائر،



ظام املصريف تقليدي فإن املصارف اإلسالمية تستبعد كلية التعامل ابلسندات، املصرف اإلسالمي ،ومبا أن الن
 .1وختتار فقط األسهم املوافقة ملبادئ التمويل اإلسالمي

 اثلثا:استحالة جلوء املصرف اإلسالمي لبنك اجلزائر عند مشكلة السيولة.

ي، وهو احلال ابلنسبة للنظام املصريف حاجتها للسيولة إىل املقرض األخري وهو البنك املركز  تلجأ البنوك عند
عن طريق األمر  2010جاء االصالح املصريف لسنة 2010اجلزائري وطبقا لتعديالت قانون النقد والقرض سنة 

حيث أنه يف إطار سالمة النظام املصريف وصالبته، فرض بنك اجلزائر على  2010أوت  26املؤرخ يف 04/10رقم
املصارف العاملة ابجلزائر أن يكون هلا حساب جاري دائن معه لتلبية حاجات عمليات التسديد بعنوان "نظام 

يف نظام لكي حيرص على السري احلسن هلذه النظم وفعاليتها وسالمتها كما حدد القواعد املطبقة عليها 2الدفع"
،فإن كان بنك اجلزائر هو حيرص على حل مشاكل السيولة اليت قد تقع فيها البنوك 3يصدره جملس النقد والقرض

العاملة يف فلكه، فإن املصارف اإلسالمية ال تستطيع أن تستفيد من هذا االجراء كون التعامل بني البنك املركزي 
دة والذي يتناىف مع طبيعة عمل املصارف اإلسالمية اليت تستبعد والبنوك األخرى يكون إقراضا واقرتاضا بسعر الفائ

 ذلك.

 رابعا:ضعف تنافسية املصارف جراء القوانني غري مساوية التطبيق.

إن اصدار قوانني تصب جلها يف صاح النظام املصريف عموما، والبنوك اخلاصة خصوصا والبنوك العمومية بشكل 
توفر السيولة نتيجة ضمان احلصول على التمويل من بنك اجلزائر،  أخص، جيعل من البنوك تتجنب خماطر عدم

ومن مث فإن عدم متكن املصارف اإلسالمية من االستفادة من هذه املزااي يضعف املركز او القوة التنافسية هلا فتكن 
 مجلة القوانني سلبا على املصارف اإلسالمية من جهتني اثنتني:

 استغالهلا لتنافيها مع طبيعة املصارف اإلسالمية.عدم التمكن من االستفادة منها و  -

 تقوية املركز التنافسي للمصارف املنافسة على حساب إضعاف مركز املصارف اإلسالمية.-

                                                           

،الطبعة األوىل،دار اللواء للنشر، السياسة النقدية يف االقتصاد اإلسالمي دراسة مقابلة مع االقتصاد الرأمسايلأمحد جمدوب أمحد، 
 السعودية،1989،ص.171. 1

  اجلمهورية اجلزائرية األمر10-04 املتعلق ابلنقد والقرض اجلريدة الرمسية رقم 01-05،سبتمرب2010،املادتني2.02-06
  هبال عادل،املرجع السابق،ص.3.142



 املطلب الثاين: حتدايت تتعلق بطبيعة صيغ التمويل واالستثمار اإلسالمي.

 ت السوق.أوال:حتدايت تكيف املنتجات اإلسالمية مع الشريعة اإلسالمية وحتداي

على الرغم من أن املصارف اإلسالمية استطاعت ان حتقق قفزات نوعية فيما يتعلق بتطوير منتجاهتا جبعلها 
تتكيف مع أحكام الشريعة اإلسالمية، إال أهنا مازالت قي بداية طريقها ذلك أن معظم منتجاهتا هي منتجات 

وابط اإلسالمية، وإن مل تصل البنوك اإلسالمية إىل مرحلة تقدمها البنوك التقليدية مت تعديلها وفقا لألحكام و الض
 االبداع واالبتكار فإن ذلك سيجعلها غري قادرة على مواجهة املنافسة.

 اثنيا: غلبة صيغة التمويل ابملراحبة على صيغ االستثمار املبنية على املشاركات.

كة، تعتمد صيغة املراحبة على أهنا:بيع السلعة وهذا نظرا لقلة درجة املخاطرة مقارنة ابلصيغ املبنية على املشار 
واليت تشمل مثن الشراء وأي نفقات أخرى تتعلق ابقتناء )اململوكة لبائع وقت التفاوض عليها بتكلفتها التارخيية

 مع اشرتاط ربح ما سواء كان مبلغ مقطوع او نسبة من التكلفة. (السلعة

 اثلثا: حتدايت خماطر صيغ التمويل ابملشاركات.

ومن بني أهم صيغ التمويل بصيغة املضاربة وال ختوض كثريا يف خماطر صيغ التمويل اإلسالمي اليت تعتمد على 
 مبادئ االلتزام والثقة والوفاء ابلوعد فمثال تواجه املصارف اإلسالمية حتداي حتال ممارسة املضاربة منها:

يعترب اخلطر األخالقي الكامن يف عملية املضاربة اليت قد يتصرف الوكيل فيها يف غري صاحل اخلطر األخالقي: -
رب املال،، حيث قد يلجأ الوكيل إىل إخفاء بعض املعلومات بقصد احلصول على ما ال يستحقه من املنافع، إال 

طريق النظر الدقيق يف كل  انه ميكن تداول اخلطر األخالقي الكامن يف عقد املضاربة بطريقة غري مباشرة عن
مشروع قبل ، يدخل املصرف اإلسالمي يف متويله،وهذا األمر حيتاج إىل نظام كفئ لدى املصرف اإلسالمي لتقومي 

 املشروعات تقييما فنيا دقيقا.

كما هو معلوم يف التمويل اإلسالمي القائم على أساس املضاربة ال يقبل الضمان ألن   :ضمان أمانة العامل -
 ل يكون يف يد العامل خاضع للربح واخلسارة.املا

هناك صعوبة يف اسرتداد رأس مال املضاربة و األرابح املستحقة عليه للبنك :محاية القانون ضد املماطل-
وال يرد ما بقي  (صاحب املشروع املمول)اإلسالمي يف الوقت احملدد،وأحياان يف حالة فشل املشروع مياطل العمل



ن القانون يف مجيع البلدان حيمي املقرض ويعينه يف اسرتداد ما أقرضه اذا وجد عند املقرتض من رأس املال، حيث ا
 ماال، ولكن نفس القانون ال حيمي رب املال يف عقد املضاربة اذا ادعى العامل فشل املشروع املمول.

 املطلب الثالث: آفاق الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر.

 لدولية والعوملة كما يلي:ميكن تصورها يف ظل املتغريات ا

:إن النجاح والتوسع اهلائل الذيشهدته البنوك اإلسالمية على املستوى العاملي جيعالن اجلزائر مرشحة لدخول أوال -
املزيد من هذه البنوك إليها، خاصة منها الشركات الدولية القابضة وذلك ملا حتمله هذه الشركات من خربة واسعة 

 يف امليدان.

تزايد عدد البنوك اإلسالمية يف اجلزائر سواء كأمساء جديدة، أو كفروع سوف تطرح إشكالية التعامل مع إذا اثنيا:
البنك املركزي حبدة أكرب، وهنا ميكن أن تساهم يف سن قوانني خاصة هلذه البنوك على غرار ما حدث يف بعض 

 البلدان ذات االزدواجية يف القوانني املصرفية.

البنوك الدولية العاملة يف اجلزائر ذلك الوعي الشعيب والرغبة يف التعامل مع البنوك اإلسالمية ميكن أن تستغل اثلثا:
 يف فتح فروع هلا خاصة ابملعامالت املالية اإلسالمية، على غرار ما قام به"سييت بنك".

واملستمر يف تقنيات العمل املصريف يفرض على البنوك اإلسالمية مواكبة هذا التطور كما  إن التطور اهلائلرابعا: 
يتماشى وأحكام الشريعة اإلسالمية، وهذا ابالعتماد على إطارات مؤهلة بتكوين عال يف االقتصاد واملالية و 

 الشريعة.

 

 .خالصة الفصل

الربكة اجلزائري وبنك السالم اجلزائري على قصر مدهتا تبقى  إن جتربة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر ممثلة يف بنك   
جتربة انجحة ومفيدة بكل املقاييس،فقد لقت جناحا كبريا يف السوق املصرفية اجلزائرية حيث حقق بنك الربكة   

ابلرغم من وجود أزمة االئتمان اليت كانت هتدد  2010,2009,2008,2007إجنازا كبريا خالل السنوات االخرية 
وجود املصارف ومستقبلها وميكن االعتماد عليها وتقييمها مبا خيدم هذه التجربة وذلك ابلعمل على 
 معاجلةالسلبيات والنقائص وتدعيم كل ما هو اجيايب خاصة وأن جتربة البنوك اإلسالمية يف العامل تعترب قصرية نسبيا.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
  

 

 

 

 

 

 

 

 ةاخلامت

عند تعاملهم مع  املصارف االسالمية دورا مهما يف رفع الكثري من احلرج الذي كان يواجه املسلمني كان لظهور     
وذلك ألهنا تعتمد يف ممارسة أنشطتها املصرفية على املشاركة يف الربح و اخلسارة وجتنب العمل البنوك التقليدية،

 ابلفائدة ابعتبارها راب جمرمة يف االسالم.

مصارف العمل ابلكامل وفق األطر  اما بفتح ا على انتشارها عرب احناء العامل،ت كثري هذه اخلاصية ساعدإن 
 واألنظمة اإلسالمية او االكتفاء بفتح فروع فقط من قبل املصارف التقليدية.



وعلى الرغم من النجاح الذي حققته هذه املصارف فإن حجمها يبقى حمدودا وخربهتا ابملعامالت املصرفية اليت 
تتغري ابستمرار وبسرعة فائقة، تبقى قليلة جدا خاصة متارس وأهنا عملها يف بيئات معظمها تقوم على ابتت 

 التعامل وفق النمط املصريف التقليدي.

وميكن النظر اىل جتربة العمل املصريف االسالمي يف اجلزائر حبكم حداثته وصغر حجمه من خالل جوانب متعددة 
ي التطبيقي، الذي اليزال حمدودا بل من خالل السوق الطموحة الواعدة هلذه ال تقتصر فقط على اجلانب العمل

 اخلدمات ودورها يف حتقيق التنمية القتصادية واالجتماعية املستدامة.

هناك معوقات تقف امام انتشار وممارسة املؤسسات املالية االسالمية لنشاطها يف اجلزائر,منها حمدودية السوق من 
انتشارها يف املناطق الداخلية للجزائر، وافتقارها لنظام تشريعي وتنظيمي ومؤسسات بنية حيث حجمها وعددها و 

 حتتية مساندة وموارد بشرية مؤهلة للعمل يف هذه املؤسسات.

تبقى السوق النقدية واملالية واإلسالمية يف اجلزائر واعدة، وهو ماحيفز على املدى املتوسط توسيعها وتبنيها آلليات 
نقدية االسالمية يف تنظيم وتسيري هذه السوق، فهناك فرصة متاحة للجزائر يف ان تصبح منوذجا مميزا يف السياسة ال

 الصريفة االسالمية حمليا واقليميا.

 إختبار الفرضيات

 من خالل ما قدم يف البحث استطعت اختبار صحة فرضيات البحث ويتضح ذلك على النحو التايل:

املصارف اإلسالمية هي مؤسسة مصرفية تلتزم يف معامالهتا ونشاطها ومجيع أعماهلا ابلنسبة للفرضية األوىل: -
 وفقا للشريعة اإلسالمية . 

: ختتلف البنوك اإلسالمية عن البنوك التقليدية اختالفا جذراي خاصة يف صيغ ابلنسبة للفرضية الثانية-
واألسس اليت حتكمه وهو ما يتطلب عالقة  التمويل،وذلك نظرا لالختالف يف طبيعة هذا التمويل وكذا املبادئ

 خاصة ومتميزة بني البنوك اإلسالمية والبنوك املركزية.

،واليت تعرقل نشاطها حيث   إن جتربة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر تواجه عدة حتدايتابلنسبة للفرضية الثالثة: -
 ليدي.يعمل بنك الربكة اجلزائري وبنك السالم يف ظل رقابة بنك مركزي تق

 اوال:نتائج الدراسة



 من خالل هذه الدراسة توصلنا اىل النتائج التالية

ينطلق العمل املصريف االسالمي من عقيدة اسالمية متينة وروحانية رابنية أساسها قوله تعاىل واحل هللا البيع  -
 وحرم الراب

ة،ضمن احكام ونطاق الشريعة أن املصرف االسالمي هو مؤسسة جتارية تتعامل ابألعمال املصرفية املختلف -
 االسالمية.

تتميز املصارف االسالمية ابالبتعاد عن الفوائد الربوية واألرابح الثابتة القيمة اعتمادها مبدأ املشاركة يف االرابح -
 واخلسائر.

على  عدم كفاية التنظيم القانوين هلذه املؤسسات واملصارف االسالمية يف دول العامل عموما واجلزائر خصوصا، -
الرغم من وجود التنظيمات القانونية لعدة دول هتتم ابألمور املصرفية و املؤسسات املالية االسالمية، إال اهنا ال تزال 

 قاصرة على اجياد احللول، ملعظم املشكالت احلديثة اليت تواجه املصارف االسالمية.

الستثمارات والتمويل مما قد يؤدي إلعاقة ضعف الدعم احلكومي للمصارف االسالمية وقلة االعتماد عليها يف ا -
 تقدمها.

التهاون يف جمال الرقابة الشرعية على املعامالت املصرفية وعدم توحيد الفتاوى الشرعية أو تسببيها بشكل سليم  -
 ليضمن السند الشرعي والقانوين اخلاص هبا.

السالمية,اذ يعامل بنك اجلزائر كافة البنوك يعمل بنك الربكة اجلزائري يف بيئة ال تراعى فيها خصوصية البنوك ا -
 بنفس املعاملة,وهذا من شأنه ان يشكل عائقا وحتداي هلذا البنك من الناحية الشرعية,ويظهر ذلك من خالل:

 منح بنك اجلزائر فائدة على االحتياطات االجبارية املوجودة لديه.-1

 خمالفة التعليمات والقوانني. تنفيذ العقوابت احملددة وفق قاعدة ربوية وذلك يف حالة-2

ال يستطيع البنك االستفادة من القروض اليت مينحها بنك اجلزائر للبنوك يف حالة نقص السيولة لديها,وان -3
اضطر لذلك فهو سيكون جمربا على دفع الفوائد عن تلك القروض, وعليه فإن البيئة اليت ينشط فيها بنك الربكة 

 التعامل ابلفائدة اليت تعترب راب حمرمة شرعا.متثل جماال للوقوع احملتم يف 



على الرغم من أن السوق اجلزائرية غري مشبعة كليا كما هو احلال يف الدول االروبية, والذي من شأنه ان يشكل  -
اغراء ابلنسبة للكثري من املصارف اإلسالمة،لفتح فروع هلا يف هذا السوق، اال ان عددها يف اجلزائر بقي اثبت منذ 

وذلك بعد  2008,حيث اعترب بنك الربكة هو البنك االسالمي الوحيد الناشط يف هذه  السوق اىل غاية 1991
 من قبل بنك اجلزائر. 2008منح اعتماد لبنك السالم يف اكتوبر 

 اثنيا: التوصيات

صرفية , اال وهي هلذا الكيان اخلاص و املتميز من املؤسسات املالية واملااللتفات نوصي املشرع اجلزائري بضرورة  -
املصارف االسالمية,ووضع سياسة قانونية اقتصادية اخلاصة هلا وكل ذلك يتم من خالل:اما تعديل قانون النقد و 

من خالل اضافة قسم خاص ابملصارف االسالمية,وإصدار تشريع مستقل  1991الصادر سنة  10-90القرض رقم 
 هلذه املؤسسات واملصارف  االسالمية مبا خيدم تطور عملها.

حماولة االتفاق بني الدول اإلسالمية ومن خالل املؤمترات الدولية اليت ختص العمل املصريف االسالمي إلجياد آلية  -
 على أسس الشريعة اإلسالمية.حمددة لفتح سوق مايل اسالمي يقوم 

ندعو بنك اجلزائر إلجياد آلية رقابة تتناسب مع بيئة العمل املصريف االسالمي وضرورة مراعاة سيماهتا وطبيعتها  -
املختلفة عن املصارف الربوية ,كذلك ندعوه إلصدار تعليمات تنظم تشكيل هيئات الرقابة الشرعية داخل 

ة عليا مستقلة للرقابة الشرعية، تتوىل عملية الرقابة و االشراف على ابقي اهليئات املصارف اإلسالمية، واعتماد هيئ
 يف املصارف االسالمية.

ندعو كل من له عالقة ابلعمل املصريف االسالمي دوال وحكومات مؤسسات مالية ومصرفية ورجال االعمال  -
 هذا العمل وتطوره وكل ذلك من خالل اىل حماولة نشر العمل املصريف االسالمي واطالع اجملتمع على مضامني

انشاء املؤسسات التعليمية والتدريبية وتدريس مواد هلا عالقة ابلعمل املصريف اإلسالمي و القيام ابلدورات اخلاصة 
 لتطوير القدرات االدارية واملهنية للعاملني يف هذه املصارف.
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 .2012التسيري،جامعة قسنطينة،الدكتوراه يف علوم 

.حالة اجلزائر،رسالة ماجيستار يف علوم دور التمويل املصريف يف التنمية االقتصادية"مجعون نوال،"  -5
 .2005-2004التسيري،جامعة اجلزائر،

.حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه،يف العلوم عالقة البنوك اإلسالمية ابلبنوك املركزيةسليمان انصر ، -6
 .2005-2004صادية،قسم التسري،جامعة اجلزائر،االقت

.مذكرة ماجيستار،كلية العلوم االقتصادية حمددات متويل االستثمار يف البنوك اإلسالميةعبد العزيز مبلودي، -7
 .2007-2006وعلوم التسيري،قسم العلوم االقتصادية،ختصص اقتصاد كمي،جامعة اجلزائر،

.مذكرة املصرفية ودورها يف جلب وتفعيل االستثمار االجنيب املباشراإلصالحات عبد القادر مطاي،-8
 .2006ماجيستار،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،ختصص نقود مالية وبنوك،جامعة البليدة،

مذكرة .واحلوكمةاملصارف اإلسالمية ودورها يف النمو االقتصادي يف ظل العوملة عوجة مجعية، -9
 .2015-2014ود وأتمينات،قسم العلوم االقتصادية،جامعة مستغامن،ماسرت،ختصص مالية نق

.مذكرة ماجيستار، كلية العلوم االقتصادية تسويق اخلدمات املصرفية يف البنوك اإلسالميةعيشوش عبدو،-10
 .2009-2008صص تسويق،جامعة احلاج خلضر ابتنة،اجلزائر،لوم التسيري،قسم علوم التجارية،ختوع

.رسالة ماجيستار يف علوم أثر حترير اخلدمات املصرفية على البنوك العمومية اجلزائريةحملوس زكية،-11
 .2009التسيري،جامعة ورقلة،

حممد زميت،النظام املصريف اجلزائري يف مواجهة حتدايت العوملة.مذكرة ماجيستار يف العلوم االقتصادية فرع  -12
 2012.،جامعة اجلزائر،ختطيط



.مذكرة ماجيستار يف تطور اخلدمات املصرفية ودورها يف تفعيل النشاط االقتصادياندية عبد الرحيم،-13
 .2011م االقتصادية،فرع نقود وبنوك،جامعة اجلزائر،لعلو ا

،رسالة ماجيستار يف العلوم إشكالية القروض املصرفية املتعثرة،دراسة حالة اجلزائرهبال عادل،  -14
 .2012االقتصادية،ختصص حتليل اقتصادي،اجلزائر،

 امللتقيات واملؤمتراترابعا:  

دراسة لتقييم إنعكاس االصالحات االقتصادية على السياسات بلعزوز بن علي وكتوس عاشور،-1
-29جامعة تلمسان اايم النقدية،امللتقى الدويل حول السياسات االقتصادية يف اجلزائر:الواقع واآلفاق،

30/10/2004. 

 آليات انفتاح النظام املصريف اجلزائري على العمل املصريف مربراتحممد سحنون، زنكري ميلود، -2
النظام املصريف اجلزائري يف ظل التطورات العاملية  املؤمتر الدويل الثاين حول اصالح ،"حبث مقدم إىلاإلسالمي

 2008مارس 12و11الراهنة"املنظم جبامعة ورقلة،اجلزائر،اايم

عرض جتربة مصرف السالم اجلزائري يف التمويل اإلسالمي واقع وحتدايت سين،حممد هشام، القامسي احل -3
 .اجلزائر،9/12/2010ميو

 خامسا: اجملالت 

 -7،2009عدد،،جملة الباحث،جامعة ورقلة،المتطلبات تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائرسليمان انصر، -1
2010. 

 دلنقا اجلزائري يف اطار التسيري الصارم لشؤوناالصالحات املصرفية يف القانون عجلة اجلياليل،-2

 .2006، 04،الشلف،العدد "جملة إقتصادايت مشال افريقيا"،والقرض

 واملراسيم والقرارات والقوانني التقاريرسادسا: 

 .2012التقرير السنوي لبنك السالم اجلزائري لسنة -1

 16الرمسية،العدد.،اجلريدة 10/04/1990يفاملتعلق ابلنقد والقرض  10-90قانون  -2



 .14/04/1990الؤرخ يف  10-90من القانون  84املادة  -3

،الصادرة يف 52املتعلق ابلنقد والقرض،اجلريدة الرمسية،العدد  26/08/2003املؤرخ يف  11 /03االمر رقم -4
27/03/2003. 

 06-02،املادتني رقم 09/2010/ 01ملتعلق ابلنقد والقرض املؤرخ يف ا 04-10األمر رقم -5

املتعلقة بنظام  2002-12-11الؤرخة يف  2001-01املعدلة ابلتعليمة رقم 2002-06من التعليمة  02-01املواد -6
 االحتياطي القانوين.

 املواقع اإللكرتونيةسادسا:

of algeria.dz consulté le15/03/2016 www.bank 

www.albaraka.bank.com//ar/undex.php le05/03/2016 
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