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 شكر

 
 

احمد اهلل الدي فضلني على كثير من خلقة في العلم ، واحمده و اشكره 
 .فيقي إلنجاز هدا العملعلى تو 

 كما أتقدم بفائق عبارات الشكر و التقدير و االحترام الى االستاد المؤطر
على نصائحه و توجيهاته التي لم ببخل علي بها إلتمام هدا " مكاوي امين " 

 .البحث
ارات و  كما أتوجه بالشكر الى كل من ساعدني في انجاز هدا البحث من إط

 .تسهيالت  نا لما قدموه لي منعرف
كما اشكر كل من ساعدني ووقف الى جانبي طيلة كتابة اسطر هاته المدكرة 

 .ة طيبةموالى كل من ساعدني و لو بكل
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 هداءإ
 :اهدي عملي المتواضع الى 

هما و قل لهما  وال تقل لهما اف وال تنهر"....من قال اهلل في حقهما 
 .حفضهما اهلل،الى والدي ...."قوال كريما

 ونهال و هديلو نور  لينا" زهرتا حياتي  اخوات وو  اخوةالى 
 "نورالدين ايوب ايهاب انيس حسام 

 .الى رفيقة دربي الزوجة العزيزة
 ". صادق و سيد احد"ني في انجاز هدا البحث الى من ساعد

احمد بن ، فؤاد، سيد احمد بلخير" الى اعز أصدقائي و صديقاتي 
 "، بوزيان، موسى

، " الى كل طلبة تقنيات الكمية المطبقة خصوصا من لهم الفضل علي 
 "، عزيزصادق
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 : املقدمة العامة 
النسانية و التعليمية ن االقتصاد أي بلد ال يكتمل اال اذا كان متنوعا ففي جماالت احلياة املالية و االجتماعية و اإ

فتكتسي الدراسات املالية و املصرفية امهية قصوى يف احلياة العملية والعلمية حيث حيتل النظام البنكي على وجه 
التحديد امهية حامسة ضمن تلك الدراسات حيث متتل كل من البنوك االسالمية وكذا التجارية ركيزة من ركائز النظام 

 انية بعد البنوك املركزيةاملصريف و هي يف الدرجة الث
و من هذا املنطلق اصبح يف هذا العصر متويل  املشاريع ضروريا بل يكاد يكون حتميا مهما اختلفت اشكاله وانواعه اال 

 ان يعد متويل مايل تكلفة سواء كان متويل مقدم من طرف البنك التجاري او من طرف البنك االسالمي 
هي الرحبية وحتريك العجلة االقتصاد حنو النمو و االزدهار سواء كان التمويل متويال  و من بني االهداف الرئيسية للبنوك

لالستثمارات او متويل االستغالل فالبنك هدفه تعظيم ارباحه عن طريق خمتلف التمويالت املقدمة لألعوان االقتصاديني 
 و هذا هو اهلدف املؤسسة

 .ن االمتيازات اليت تقدمها البنوك بنوعيها التقليدية و االسالميةالعون االقتصادي تدينه التكاليف و االستفادة  م
 :اهمية اختيار الموضوع 

تبرز اهمية هذه الدراسة في الدور الحيوي الذي يؤديه النشاط المصرفي لدعم و تنمية االقتصاد الجزائري 
اساس بقاء و حياة و  فبالرغم من تزايد الخدمات المصرفية فان عملية االقراض المصرفي كانت و ال تزال

استمرار البنوك التجارية و االسالمية حيث تقوم باستخدام اموال الغير بعد عملية تجميعها من المصادر ادخارها 
المختلفة و من ثمة توزيعها على مجاالت االقراض المختلفة و ذلك وفق اسس و قواعد معينة مما يستلزم 

بين تلبية احتياجات الوحدات االقتصادية ذات   العجز لتحقيق توخي الحيطة و الحذر لتحقيق توازن االمثل 
اهداف النمو االقتصادية من جهة و المحافظة على اموال الغير من الجهة اخرى مما يستوجب تقييم طالبي 

القروض من االشخاص و المؤسسات كمرحلة اولى باعتبار ان مستوى خسائر القروض  اتجه نحو االرتفاع في 
يرة من خالل عدم قدرة المؤسسات االقتصادية على سداد بعد  هذه العملية يتسنى للبنك اتخاد السنوات االخ

القرار المناسب سواء بالقبول او الرفض و بذلك يضمن استرداد امواله و التي ال تعتبر كذلك في حقيقة االمر 
 بل هي مؤتمنة عليها 

ذي يقوم به البنك التجاري و االسالمي من خالل اتباع و من هنا تبرز اهمية هذه الدراسة ففي الدور الحيوي ال
ادارة البنك طرقا فاعلة في تقييم المؤسسة طالبة القرض و بالتالي التخطيط األمثل لبرامج االقراض و القيام 

بوظيفة الرقابة و المتابعة بشكل امثل مما يساعده على التقليل ان لم نقل تفادي المخاطر التي قد تعرض لها 
نحه القرض و بذلك استمرا ر العالقة الوثيقة بين البنك و المؤسسة فيتحقق االستقرار و تزداد مساهمة  عند م

 كل منهما في دعم و تنمية االقتصاد الجزائري
 االشكالية والمنهج البحث        

 : ومن هذا المنطلق يمكننا طرح االشكالية الرئيسية التالية 
 ?ل المشروع االقتصادي بين البنك التجاري و البنك االسالميالى أي الدرجة تختلف  تكلفة تموي

 انطالقا من هذه االشكالية قمنا بطرح و صياغة التساؤالت الفرعية التالية 
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 ماهية البنوك التجارية و االسالمية 

  ماهية مختلف التمويالت في كال البنكين 

  تختلف وظائف البنك التجاري 

 التجاري واالسالمي على أي اساس يتم حساب في البنكين 

         
و لمحاولة االجابة على مجمل التساؤالت المطروحة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد           

على جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع و عرضها وتحليليها باالعتماد على مختلف ادوات التحليل المعروفة  
يحية بغرض الوقوف على الحقائق و الوصول الى االستنباطات و تم اللجوء كالرسوم البيانية و الجداول التوض

الى دراسة حالة لطبيعة الموضوع النظرية و التطبيقية مما يسمح لنا باعتماد التحليل المنطقي و تطبيق طرق 
تبسيط  احصائية و رياضية بغية تجسيد االفكار النظرية في الواقع االقتصادي كما لها من الميزات لتسهيل و

 الفهم و االستيعاب من طرف القراء
كما قمنا باختتامها بمنهج دراسة الحالة فالمنهجية التحليلية تقوم بتفسير و توضيحا للمعطيات خاصة بالدراسة 

 و الحالة المقارنة كذلك
     الفرضيات البحث 

ى و ما نهدف اليه نلخصها انطالقا من التساؤل المطروح في االشكالية هذا البحث نركز على الفرضيات تتماش
 فيم يلي 
   على وظائفه في البنك االسالمي من حيت تقديم التمويالت 

  تجرى دراسات و تحليالت لألعوان االقتصاديين الطالبين للتمويل من طرف البنك التجاري والبنك
 االسالمي

 تختلف معايير و شروط منح التمويل للمؤسسة بين البنك االسالمي والبنك التجاري 

 يوجد عدة دوافع لهذه الدراسة اهمها االختيار الموضوع من حيت االهمية و الدوافع

  ان في ظل التغيرات االقتصادية و كترة االزمات المالية وافالس العديد من الشركات الكبرى
و ظهور التنافسية الحادة وجب االخذ بعين االعتبار عدة الطرق في التمويالت و التي 

 المؤسسة و نشاطها تتماشى مع القدرة 

  التمويل االستثماري بشكل جزء كبير في وجود و االستمرارية المؤسسة 
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  قدرة االستعمال برامج االحصائية في دراسة من اجل الحصول على 

  دراسة المقارنة كاملة تمكن من التحليل و التفسير و اتخاذ القرار المناسب و هذا ما ينطبق
 مع التخصص

 الهدف من الدراسة
o اء المفاهيم شاملة على مختلف التمويالت في كل البنك على حدا اعط

والبحت على المزايا كل الطريقة تمويل في كل البنك و االختبار الطريقة 
 المثلى

 
   محتويات الدراسة 

لألهمية الموضوع دراسة المقارنة البنك التقليدي والبنك االسالمي قسمنا الدراسة إلى فصلين حيث كان الفصل 
يبين أنواع التمويالت في البنوك التجارية و يحتوي على ثالث مباحث فالمبحث األول كان أساسيات  األول

حول البنوك التجارية و الثاني استخدامات ووظائف البنوك التجارية أما الثالث فكان يبين أنواع التمويالت في 
 .البنوك التجارية

بنوك اإلسالمية ويتكون من ثالث مباحث فاألول  مضمونه أما الفصل الثاني فهو يبين أنواع التمويالت في ال
حول عموميات حول البنك اإلسالمي و المبحث الثاني فهو يبين خصائص البنك اإلسالمي أما المبحث الثالث 

    .فهو يبين أنواع التمويالت في البنك اإلسالمي
البنك اإلسالمي و التمويل في البنك أما الفصل الثالث فهو عبارة عن دراسة حالة مقارنة بين التمويل في 

 .التجاري
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 الفصل األول
يف اإلسالمية المصار   
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 :مقدمــــــة 
الىت ظهرت اىل الواقع العملى تلبية لرغبة قطاع , 1شهد الربع األخري من القرن العشرين ميالد املصارف اإلسالمية      

 .ان لديهم حرج شديد ىف التعامل مع البنوك التقليديةعريض من املسلمني الذين ك
وقد ساعد على  ذلك تنامى تيار الصحوة اإلسالمية ىف الدول العربية واإلسالمية الذى واكب حركات التحرر من       

كرية كبرية فقد شهدت الساحة العربية واإلسالمية جهوداً ف, اإلستعمارالغرىب مع بداية النصف الثاىن من القرن العشرين 
لتأصيل فكر اإلقتصاداإلسالمى كبديل لألنظمة الوضعية الغربية الىت انتقلت اىل الدول العربية واإلسالمية مع قدوم 

 بارها القيم واألخالق اإلسالميةالذى زال وترك أنظمته االقتصادية املادية الىت ال تأخذ فىإعت, االستعمار
لتجسد فكر اإلقتصاداإلسالمىفى , املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية وقد واكب هذه احلركة الفكرية ظهور      

فظهرت الدعوات والتساؤالت حول مدى شرعية التعامل مع البنوك التقليدية املبىن على آلية سعر , جمال التطبيق 
 .  الفائدة كأداة لتسعري قيمة النقود احلالية وقيمتها املستقبلية 

م الذى أكد على أن الفوائد املصرفية من 5691/هـ  5831وث اإلسالمية بالقاهرة عام وقد صدر قرار جممع البح 
 .وما تاله من مؤمترات فقهية عاملية تؤكد على هذا املعىن,  2الربا احملرم

 ـ :نتناول فيهم عرض املوضوعات اآلتية , أربع مباحث ينقسم هذا الفصل إىل 
 :  ارف اإلسالمية مفهوم المص: المبحث األول               

 .مفهوم البنك التقليدي  المطلب األول                                           
 .مفهوم املصرف اإلسالمي  : المطلب الثاني

 .الخصائص المميزة للمصرفية اإلسالمية: المبحث الثانى 
 .ية نشأة املصرفية اإلسالم المطلب األول                                 

 .تطور التطبيقات العملية للمصرفية اإلسالمية: المطلب الثاني
 تقديم بنك البركة: الثالث المبحث 

 لمحة عن بنك البركة : المطلب األول                            
 . دراسة الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري: المطلب الثاني                           

 . دراسة الهيكل التنظيمي لوكالة بئر خادم: المطلب الثالث                           
 . دراسة صيغ التمويل المستعملة في البنك: رابعالمبحث ال

  .دراسة إحصائية حول صيغ التمويل: المطلب األول                          
 . دراسة حالة تمويل:المطلب الثاني                         

 دراسة الضمانات والمخاطر: المطلب الثالث                         
     

                                                 

حرصعث رررا ارررا احىلببرررم احى ررراف م "  مصررر   "فرررال احث برررا ثررر ا احثيررر و احصار   رررم  احى ررر اب ا برررقى م فررر   ررر  احثبرررا ثررر  قل ى ررر ر   -1
حثيرو احصار ر ب ثر ن ىرا احثيرو احاثر ي صاص ثر  ذ رب ب ور   احثير و  قر  ابرصم م ى ر ر  ا, حرصعث ا اا احثيو احصار  ي "  بنك" ا بقى م  ى  ر  

 0في احصب   حرعى  احى افي ا بقىي  احصباا ىا ثر ب احاث  

 م1691ى   / ور 1831قاااات احىلصىا احث يي حىجىع احثب ا انبقى م ث حا واة ف  شها ىبام -2
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 المبحث األول 

 مفهوم المصارف اإلسالمية  
مث نتعرف , قد يكون من املناسب قبل أن نستعرض مفهوم ونشأة املصارف اإلسالمية أن نعرض ملفهوم البنك التقليدى

 .على خصائص املصارف اإلسالمية
 : هوم البنك التقليديمف :المطلب األول 

وظيفتها الرئيسة جتميع األموال من أصحاهبا ىف شكل ودائع جارية , يعرف البنك التقليدي بأنه مؤسسة مالية       
كما يقدم , ويربح البنك الفرق بني الفائدتني , مث إعادة إقراضها ملن يطلبها بفائدة أكرب, وقروض بفائدة حمددة إبتداًء 

 .املرتبطة بعملييت اإلقرتاض واإلقراض اخلدمات املصرفية 
 .3(تاجر ديون) أو ( مقرتض يقرض) وعليه ميكن القول بأن البنك التقليدي وسيط مايل 

 :مفهوم المصرف اإلسالمى: ثانيا
 :تعددت رؤى الباحثني حول مفهوم املصرف اإلسالمى      

ة املصرفية اإلسالمية وكذا عددا من املمارسني عاملا من املنظرين األوائل لتجرب 72ضمت آراء 4يف دراسة علمية 
انتهت الدراسة إيل إمجاع كل اآلراء  على ضرورة إلتزام املؤسسة املالية اليت حتمل إسم املصرف اإلسالمي , واملهتمني هبا

باعتبارها جزءا من النظام , بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ىف مجيع تعامالهتا املصرفية واإلستثمارية 
وعلى أن النظام اإلقتصادي اإلسالمي يعد جزءاً من املنهج اإلسالمى , ومتثل أحد أجهزته اهلامة , إلقتصادىاإلسالمى ا

 عامالت واألخالق ىف كل ال يتجزأ للعبادات وامل, الشامل لكل مناحى احلياة الدينية واإلجتماعيةواإلقتصادية 
املصرف اإلسالمي مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة املالية بني   إىل أن -حمل الدراسة -كما إنتهت أغلب اآلراء     

والقاعدة ,يف إطار صيغة املضاربة الشرعية املبنية على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة ) فئىت املدخرين واملستثمرين 
 . يةفضال عن أدائها للخدمات املصرفية املنضبطة ىف إطار العقود الشرع( الشرعية الغنم بالغرم 

وأكدت اغلب آراء الدراسة على ضرورة مسامهة هذه املصارف ىف دفع عجلة التنمية اإلقتصاديةواإلجتماعيةىف البيئة     
 .5الىت تعمل فيها

مؤسسة مالية تلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية ىف كل " يف ضوء ما سبق ميكننا تعريف املصرف اإلسالمى بأنه      
وتقدم اخلدمات املصرفية ىف , خلدمية من خالل دورها كوسيط ماىل بني املدخرين واملستثمرين أنشطتها اإلستثمارية وا
 .6"إطار العقود الشرعية 

 :وهى, ومن التعريف السابق ميكن الوقوف على أهم أهداف املصارف اإلسالمية 

                                                 

ج ىعم أب    ,  ر م احصج اة ثب و ج , اب حم   ص اا  ص ا ىيش اة " ) لسمامي التطوي  التنظيمي في البنوك اإل ", بى ا اىض ا احش خ -1
89 -81ص(  1661  

18 -83ص,الم جع اللسابق  ,بى ا اىض ا احش خ  -2  

 
 , بالمالحق( 1)دول رقم مقتبسة من الدراسة المشار إليها ج,مرفق مصفوفة تبين رؤى الباحثين حول مفهوم المصرف اإلسالمى : للرجوع الى نتائج هذه الدراسة  -1

 :يرجع اىل كل من, ملزيد من املعلومات حول مفهوم املصرف اإلسالمى  -2

 96-74ص ( 200002ط, مكتبةابللو,القاهرة)اصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل,الغريب ناصر - 
 6-8ص ( 1669, جده ) , ملركز الوطنىلإلستشارات اإلدارية والشرعيةا,مشروع المعايير الشرعية لصيغ التمويل اإلسالمى  :حممد العلى القرى وآخرين  - 
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 . تقدمي البديل اإلسالمي للمعامالت البنكية التقليدية لرفع احلرج عن املسلمني (1)

وإتباع قاعدة , لتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية يف أوجه النشاط والعمليات املختلفة اليت تقوم هبا اإل (2)
 .احلالل واحلرام يف ذلك 

توفري األموال الالزمة ألصحاب األعمال بالطرق الشرعية بغرض دعم املشروعات  (3)
 . اإلقتصاديةواإلجتماعية النافعة 

 
من خالل إجياد فرص وصيغ عديدة لإلستثمار تتناسب مع  تشجيع اإلستثمار وحماربة اإلكتناز (7)

 . األفراد والشركات

حتقيق تضامن فعلي بني أصحاب الفوائض املالية وأصحاب املشروعات املستخدمني لتلك الفوائض  (5)
وعدم , وذلك بربط عائد املودعني بنتائج توظيف األموال لدى هؤالء املستخدمني رحبا أوخسارة , 

 .لقائها على طرف دون اآلخرقطع املخاطرة وإ

 .تنمية القيم العقائدية واألخالقية يف املعامالت وتثبيتها لدى العاملني واملتعاملني معها (9)

والقيام بدورها يف املشاركة يف التنمية , مساعدة املتعاملني معها فىآداء فريضة الزكاة على أمواهلم  (4)
 .اإلقتصاديةواإلجتماعية

 الثانى المطلب 
 ارف اإلسالميةخصائص المص 

 :مقـــدمة
, إيل املؤسسة املالية الىت تقوم بأعمال البنوك التقليدية ليست جمرد كلمة وحسب " إسالمي" إن إضافة كلمة       

حيث يرتكز العمل املصرفىاإلسالمى على أسس  ومبادئ وآليات وضوابط مستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية 
 .ليها النظام املصرفىالتقليدىختتلف عن تلك األسس اليت يقوم ع

فقد خلق اهلل اإلنسان من , فاإلسالم دين شامل للعقائد والعبادات واملعامالت واألخالق ىف كل واحد ال يتجزأ      
وهى , وحدد له رسالته , وسخر له كل ما ىف األرض ، ورسم له طرق العبادة مبعناها الواسع , أجل عبادته 

 .اإلستخالف وإعمار األرض
وقد هنانا الشارع عن الربا والغرر والظلم وأكل أموال الناس بالباطل والكذب واخليانة واإلحتكار والغش واإلكتناز      

 .اخل ..وأمرنا بالعدل والصدق واإلحسان وأداء الزكاة , اخل ..والتبذير واإلسراف واإلستغالل
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ليحتل املساحة , متثل الواجب واملندوب وبينهما يأتى املباح فإن األوامر , وإذا كانت النواهي متثل احلرام واملكروه     
حيث يعطى الشرع اليسر , ليفسح  اجملال للعقل ليبدع ويبتكر ىف كل أموره احلياتية , الواسعة اليت سكت عنها الشرع 

 . 7واملرونة اللذين جيعالن املنهج اإلسالمي مناسبا لكل زمان ومكان 
سسات املالية الىت تتصف باإلسالمية بسمات وخصائص متيزها عن غريها من فيجب أن تتسم املؤ ,وعلى ذلك 

 .املؤسسات املالية التقليدية
 :  ومن أهم اخلصائص  املميزة للمصرفية االسالمية ما يلى 

 .اإللتزام الكامل بأحكام الشريعة االسالمية ىف كل تعامالهتا املصرفية .5

 .اء بشكل مباشر أو مسترت باعتبارها من الربا احلرامعـدم التعامل بالفائدة املصرفية أخذا وإعط .7

إرساء مبدأ املشاركة ىف الربح واخلسارة من خالل توسط البنك بني أصحاب األموال وطالىب التمويل مع  .8
 .عدم قطع املخاطرة وإلقائها على طرف دون آخر

 .إحداث تنمية إقتصاديةوإجتماعية حقيقية يف اجملتمع .4

وإمنا أيضا بالسعي , ليس فقط جبمع الزكاة وصرفها ىف مصارفها الشرعية , جتماعىإرساء مبدأ التكافل اإل .1
 .8إىل حتقيق عدالة يف توزيع عوائد األموال املستثمرة وتعظيم العائد اإلجتماعىلإلستثمار

 : فيما يلي عرض ألهم خصائص املصرف اإلسالمى
 :اإللتزام بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية  - 1
ألساس العام الذي تقوم عليه املصارف اإلسالمية يف عدم الفصل بني أمور الدنيا وأمور الدين ، فكما جيب يتمثل ا  

بإحالل ما أحله وحترمي ما حرمه ، وإعتماد , مراعاة ما شرعه اهلل يف العبادات جيب مراعاة ما شرعه يف املعامالت 
جعا يف ذلك ، وسندنا يف ذلك أن الذى أمرنا بالصالة ىف قوله الشريعة اإلسالمية أساسا جلميع التطبيقات ، وإختاذها مر 

ياَأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا أَْوُفوْا بِاْلُعُقوِد )هو الذي قال ,[508: النساء ]ِإنَّ الصَّالََة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاباً مَّْوُقوتاً )تعاىل 
َر حمُِلِّي الصَّْيِد َوأَنُتْم ُحُرٌم ِإنَّ الّلَه حَيُْكُم َما يُرِيدُ  ُأِحلَّْت َلُكم هَبِيَمُة األَنـَْعاِم ِإالَّ  َلى َعَلْيُكْم َغيـْ وقال , [ 5: املائدة ( ]َما يـُتـْ

 [ . 1: النساء ( ]قـَْوالً مَّْعُروفاً ْم اَل تـُْؤُتوْا السَُّفَهاء أَْمَواَلُكُم الَّيِت َجَعَل الّلُه َلُكْم ِقَياماً َواْرزُقُوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوْا هلَُ )
إن ملكية اإلنسان ملا ىف يده من أموال ملكية مقيدة مبا حدده املالك " إن فلسفة العمل املصرفىاالسالمى تعتمد مبدأ   

وأن اإلنسان  –عز وجل  -، وتستند إىل اإلستخالف الذي يقوم على أساس أن املال مال اهلل " املطلق هلذا الكون 
جاءت به , ف فيه لعمارة األرض ، وهذا ليس إجتهادا فقهيا وال فكريا وإمنا هو من صميم التشريع السماويمستخل

                                                 
اح ى م  ,  اا احاا ي )  م تكزات الست اتيجي  المعاممات المالي  اإللسمامي :اث احبى   ىبى   احثعر : اجع اح  ,حرص بع ف  و ا احى ض ع  -7

 . ى  ثع و  93ص ( م 2000ا م 1 , احبع   م 
 :  اجع إح ,  م  ئص احى  اب انبقى محىز   ىا احىعر ى ت ب   -8

 .13-88ص ,(1632,ى ث ا ت انصب   اح  ح  حرثي و انبقى م: احا واة )ى ىعي  ثيو ابقى ؟,ب   احه ااب  - 
 .80ص,(1660,ى ث ا ت احىعه  احع حى  حرف ا انبقى  : احا واة ) نحو نظام نقدى عادل,ىبى  اىا شثاا  -
 (  1633,احجزء اذ  ,احا واة )ا  ااات انصب   اح  ح  حرثي و انبقى م , عىر م حرثي و انبقى ماحى ب ام احعرى م  اح -
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وِإىَل ََثُوَد َأَخاُهْم َصاحِلاً قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّْن ِإلَـٍه )نصوص صرحية يف القرآن والسنة، من ذلك قوله تعاىل 
رُُه ُهَو أَنشَ  يبٌ َغيـْ وقوله تعاىل , [ 95: هود ( ]َأُكم مَِّن اأَلْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستَـْغِفُروُه مُثَّ ُتوبُواْ ِإلَْيِه ِإنَّ َرِّبِّ َقرِيٌب جمُِّ

 [.2: احلديد ]أَنَفُقوا هَلُْم َأْجٌر َكِبرٌي آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوأَنِفُقوا ِمَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلِفنَي ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم وَ )
وما دام اإلنسان مستخلفا على هذا املال فإن ملكيته له مربوطة هبدف ومقيدة بشرط من إستخلفه إياه ، وذلك بأن   

ق حيصل عليه باألساليب اليت إرتضاها ، وأن ينميه بالوسائل اليت شرعها ، وأن يستخدمه فيما حيل له ،  وأال ينسى ح
 .9اهلل فيه ، وهذه القيود تكفل تنظيم الدورة اإلقتصادية بكاملها من اإلنتاج إىل التوزيع

تتصف , بناء على ما تقدم جيب على املصارف اإلسالمية أن تّضمن هياكلها التنظيمية وجود هيئة للرقابة الشرعية   
للتأكد من التزام أجهزة املصرف التنفيذية بالفتاوى , بة باإلستقالل التام عن اإلدارات التنفيذية وتقوم بدور اإلفتاء والرقا

وهلا أن تستعني ىف ذلك بإدارة أو وحدة للرقابة والتدقيق الشرعي تكون , واالجراءات وأدلة العمل والنماذج التىإعتمدهتا 
 .حلقة الوصل بينها وبني إدارات وفروع املصرف اإلسالمى 

لعام ( 4)عة للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية بالبحرين املعيارالشرعى رقم وقد صدر عن هيئة احملاسبة واملراج    
م الذى ينظم كيفية تعيني هيئة الرقابة الشرعية وعدد أعضائها وختصصاهتم ونطاق عملهم والتقارير الصادرة 5662
 . 10يع معامالهتاوذلك لضمان إلتزام املؤسسة املالية اإلسالمية بأحكام الشريعة اإلسالمية ىف مج,عنهم 

 :عدم التعامل بالربا  -2
أمجع الفقهاء على حرمة التعامل بالربا الذي حرمه اهلل ىف كتابه وحرمه رسوله صلى اهلل عليه وسلم ومن بعده الصحابة 

 .والتابعون ومن بعدهم
َوتـََرى )قوله تبارك وتعاىل أى عال وارتفع مثل : يعرف الربا لغة بالزيادة والنمو والعلو واإلرتفاع ، يقال ربا الشىء  

َها اْلَماء اْهتَـزَّْت َورََبْت  أي ارتفعت ومثل قوله تبارك " ربت"وتفسري كلمة , ]1: احلج ٍ( ]اأْلَْرَض َهاِمَدًة فَِإَذا أَنَزْلَنا َعَليـْ
 .املكان املرتفع من األرض: الربوة هي أي يزيدها وينميها ، و  ]729: البقرة (]مَيَْحُق الّلُه اْلرِّبَا َويـُْرِّب الصََّدقَاِت )وتعاىل

 .بالزيادة على املال املقرتض مقابل الزيادة ىف األجل: ويعرف الربا عند العرب
ياَأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ تَْأُكُلوْا الرِّبَا َأْضَعافاً مَُّضاَعَفًة )مثل قوله تعاىل , وهذا هو الذى ذكره القرآن الكرمي ىف مواضع كثرية 

 . ] 580: آل عمران ( ]َواتَـُّقوْا الّلَه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن 
أتقضى أم : فإذا حل األجل  يأتى الغرمي فيقول له, أن يكون للرجل على الرجل احلق إىل أجل " كان  الربا ىف اجلاهلية   

 .11" وإال زاده ىف حقه وأخر عنه األجل , ترىب ؟ فإن قضى أخذ 
 .ضل وربا النسيئةربا الف: والربا نوعان 

                                                 

 االنلسان ألساس المنهج االلسمامىفى التنمي  االقتصادي ,اث احبى   احغزاح  :  اجع اح  , حرص بع ف  ى ض ع ابصمقب انيب ا ف  اناض   -1
 ى   16ص ( م 1633,احى اب انبقىى ح  ح  , إ  ااات ىا ز انقص    انبقى  ,احا واة ) 3بربم يب   ا  اقص   ى بقى  اقم ,

.ثع و   

احىع  ا احااثع, المعايي  الش عي ,و ئم احىب بثم  احىااجعم حرثي و  احىلبب ت احى ح م انبقى م  -2  

(.  2002إ  اا ,احثبا ا)   
,  81 ااب صف  انقص    انبقى  ,احىعه  احع حى  حرف ا انبقى ,احا واة )  نقود الو قي تغي  القيم  الش ائي  لل:و    اث احبف ظ   بب -11
 103-109ص( 1666, 1 
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واألحاديث النبوية الشريفة ، وأقوال , وقد اعتمد الفقهاء ىف تدليلهم على حرمة الربا على ما جاء ىف القرآن الكرمي 
 . الصحابة رضوان اهلل عليهم

ة البقرة منها مخس آيات ىف سور ) فقد ورد حترمي الربا فىثماىن آيات قرآنية موزعة على أربع سور من سور القرآن الكرمي  
 ( سورة آل عمران والنساء والروم وواحدة يف كل من , 
حيث قال تعاىل , كما ورد يف سورة الروم , حيث بدأ باملقارنة بني مضار الربا وفوائد الزكاة , وقد تدرج التحرمي 
( َما آتـَْيُتم مِّن زََكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفوَن َوَماآتـَْيُتم مِّن رِّباً لِّيَـْربـَُو يِف أَْمَواِل النَّاِس َفاَل يـَْربُو ِعنَد اللَِّه وَ )
ياَأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَـُّقوْا الّلَه )قـال تعاىل , إىل أن أعلن اهلل احلرب على آكل الربا كما ورد يف سورة البقرة, ] 86: الروم ]

فَِإن َّلَّْ تـَْفَعُلوْا فَْأَذنُوْا حِبَْرٍب مَِّن الّلِه َوَرُسولِِه َوِإن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُؤوُس أَْمَواِلُكْم الَ 0ا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي َوَذُروْا َما بَِقَي ِمَن الرِّبَ 
 .  ] 726-723: البقرة ( ]َتْظِلُموَن َواَل ٌتظلمون

 :الفائدة المصرفية تعد من الربا المحرم  -3
لتقليدية عملها ىف الدول العربية واإلسالمية منذ ما يزيد على  قرن من الزمان وفقا لذات اآللية اليت مارست البنوك ا  

تساءل بعض الفقهاء واإلقتصاديون , ومع انتشار الوعى اإلسالمى ( سعر الفائدة ) تعمل هبا ىف الدول الغربية 
أم حرام ؟ وقد تصدى لإلجابة على هذا السؤال جممع هل أعمال هذه البنوك بوضعها احلاىل وآلياته حالل , واملمارسون

م والذى حضره مخسة وَثانون عاملا وفقيها ِمثلني لـ  5691/ هـ 5831البحوث اإلسالمية الذى عقد بالقاهرة عام 
 :12حيث قرر اجملمع اآليت, دولة إسالمية ىف ذلك الوقت بعد دراسة مستفيضة إستمرت ثالثة سنوات  81

ال فرق ىف ذلك بني ما يسمي بالقروض اإلستهالكية أو ما يسمى , ة على أنواع القروض كلها ربا حمرم الفائدة املصرفي)
, وإن كثري الربا وقليله حرام , ألن نصوص الكتاب والسنة ىف جمموعها قاطعة ىف حترمي النوعني , بالقروض اإلنتاجية 

اض بالربا حمرم كذلك وال يرتفع إَثه إال إذا دعت اليه واإلقرت , وإن اإلقراض بالربا حمرم ال تبيحه حاجة وال ضرورة 
 (.الضرورة ، وكل امرىء مرتوك لدينه ىف تقدير ضرورته 

 :13ومن تلك املؤمترات, وقد أكدت املؤمترات اإلسالمية املتتالية على حرمة فوائد البنوك 
  م الذي حضره  5629/ هـ  5869املؤمتر العاملي األول لإلقتصاد اإلسالمي املنعقد يف مكة املكرمة عام

 . أكثر من ثالَثائة من علماء و فقهاء و خرباء اإلقتصاد والبنوك وأكد على حرمة فوائد البنوك

  هـ5408مجادى اآلخر  3 - 9املنعقد ىف الكويت ىف املدة من : املؤمتر الثاين للمصرف اإلسالمي /
إلقتصاديني الغربيني ومن تبعهم هو من م  والذى أكد على أن ما يسمى بالفائدة فىإصطالحا5638مارس

 .الربا احملرم شرعا

                                                 
 ىاجع بثل   ا   , قاااات احىلصىا احث يي حىجىع احثب ا ا بقى م  -12

-
 : اجع اح , و  ىا احاث  حرص بع ف  ىعافم قاااات احىج ىع احفاه م ب   باىم احصع ى  ث حف ئ ة احى اف م ثإاصث ا   13

  ى  ثع و    81ص ,ىاجع بثل   ا   ,أصول المص في  االلسمامي , احغا ب ي  ا  -                    
احا واة )احى اب انبقىى ح  ح , ىا ا  ااات ىا ز انقص    انبقى ,  الفتاوى الش عي  فى االعمال المص في  - 
 .   11-11ص ( م1636,
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 املنعقد ىف جدة ىف املدة : جممع الفقه اإلسالمىالدوىل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمىفى دورة مؤمتره الثاىن
كل زيادة أو فائدة على الدين " م والذى نص على أن 5631ديسمرب / هـ 5409ربيع اآلخر 59-50من 

وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية , أجله وعجز املدين على الوفاء به مقابل تأجيله الذى حل 
كما قرر اجملمع التأكيد على دعوة احلكومات اإلسالمية إىل تشجيع , هاتان الصورتان ربا حمرم شرعا , العقد 

ى حاجة املسلمني كيال يعيش املسلم املصارف اإلسالمية القائمة والتمكني إلقامتها يف كل بلد إسالمى لتغط
 . ىف تناقض بني واقعه ومقتضيات عقيدته

  جممع الفقه اإلسالمى التابع لرابطة العاَّل اإلسالمي يف مكة املكرمة الذى أكد ىف دورته التاسعة املنعقدهفى
حرام م على أن كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال 5639هـ 5409رجب عام 56-57الفرتة من 

كما دعا اجمللس املسئولني ىف البالد اإلسالمية والقائمني على املصارف الربوية إىل املبادرة اجلادة , شرعا 
 .لتطهريها من رجس الربا

  5406رجب عام 54ىف , الدكتور حممد سيد طنطاوي  -أنذاك -فتوى فضيلة مفىت مصر 
إقراضها أو إقرتاضهابأى صورة من الصور مقابل أن إيداع األموال ىف البنوك أو :م تنص على5636فرباير/هـ

 (. م 151/5636فتوى دار اإلفتاء املصرية رقم )فائدة حمددة مقدما حرام 

 كاجملامع الفقهية يف البلدان اإلسالمية وجلان : يضاف إيل كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من اهليئات العلمية
ل العلم واملختصني يف شؤون اإلقتصاد وأعمال البنوك يف العاَّل الفتوى والندوات و املؤمترات العلمية وفتاوى أه

اإلسالمي كلها أكدت على هذا  املعىن  حبيث تشكل يف جمموعها إمجاعــا  معاصرا على حترمي فوائد البنوك ال 
 .جيوز خمالفته 

وليست , شياء وأداة للوفاء بناء على ما تقدم فإن اإلسالم ينظر اىل النقود على أهنا وسيط للتبادل ومعيار لقيمة األ
وإن املصارف اإلسالمية اعتمدت مبدأ املشاركة ىف الربح واخلسارة املبىن على عقد املضاربة , سلعة تباع وتشرتى 

كبديل لسعر .إىل جانب صيغ البيوع املعتربة شرعا, الشرعية وعلى القاعدة الشرعية الغنم بالغرم ىف تشغيل األموال 
 ابتة التىإعتمدهتا البنوك التقليدية كأداة لتسعري تكلفة األموالالفائد املصرفية الث

 ني المبحث الثا
 نشأة  وتطور المصرفية اإلسالمية

والنتعرض ىف هذا املبحث لنشأة املصرفية , نتعرض ىف هذا املبحث لنشأة املصرفية االسالمية منذ بداية ظهور االسالم 
ورات الىت مرت هبا والتطبيقات املعاصرة هلا سواء ىف شكل مؤسسات مالية والتط, االسالمية منذ بداية ظهور االسالم 

 .اسالمية أو مؤسسات مالية تقليدية أدخلت العمل املصرفىاالسالمى ضمن انشطتها
 :نشأة المصرفية االسالمية: أوال 
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, سالمى وقيام الدولة اإلسالمية ترجع بدايات املصرفية اإلسالمية ، مبفهومها الواسع ، إىل األيام األوىل للتشريع اإل    
 .فإن املتأمل للتاريخ اإلسالمى جيد فيه تطبيقات لبعض املفاهيم اخلاصة بالعمليات املصرفية اإلسالمية 

فقد أدى ازدهار التجارة الداخلية واخلارجية ىف فجر اإلسالم اىل وجود أدوات مالية ومصرفية واكبت هذا التطور     
 وغريها, ضاربة واحلوالة والصرف والقرض وامل مثل الوديعة, التجاري 

, وظهر التمييز بني الوديعة الىت تودع كأمانة , كان الناس يضعون أمواهلم لدى من يثقون ىف أمانته   :في مجال اإليداع 
 .بها اليت متكن الوديع من إستعماهلا بشرط ضمان رد املثل لصاحبها عند طل(  القرض)وبني الوديعة اجلارية املضمونة 

رضى اهلل  -عن عبد اهلل بن الزبري أن أباه الزبري بن العوام -إلبن سعد  –يؤيد ذلك ما ورد ىف الطبقات الكربى     
, بل هو سلف : فكان يقول ) كان يشرتط على من يودع أمواله عنده من أجل احلفظ أن يضمن له أمواله   -عنهما 

ليتمكن من , ال من شكل وديعة األمانة إىل شكل القرض املضمون ليتم إخراج هذه األمو ( إين أخشى عليه الضيعة 
كما , إستثمارها ، وكان من نتيجة ذلك أن بلغ جمموع ما كان عليه من أموال عند وفاته  مليونني ومائيت ألف درهم 

 .14أحصاها ولده عبداهلل 
وقد أبقى اإلسالم على , بة واإلقراض بالربا صيغتا املضار ( قبل وبعد البعثة النبوية ) كان سائدا :  ومن صور اإلستثمار

 .وحرم الربا ملا فيه من ظلم وآثار سلبية على الفرد واجملتمع, املضاربة وأقرها 
وجنبهم , الذى مكن التجار من احلصول على أمواهلم من بلد غري تلك الىت هبا أمواهلم :  كما عرف نظام الحواالت

وتعامل هبا التجار بشكل واسع بعد إنتشار , ( بضم السني) ة بالسفتجة وتسمى هذه العملي, خماطر التنقل هبا 
 . الفتوحات اإلسالمية وإتساع رقعة اخلالفة اإلسالمية 

أمري مدينة حلب ىف القرن الرابع -يؤيد ذلك ما ورد يف خمطوطة للهمداين مبكتبة باريس أن سيف الدولة احلمداىن
فكانت طريقة الدفع صكوكا مسحوبة على صراف حملى بألف دينار , فيه دخل سوق بغداد متنكراً وتعامل  -اهلجري

 . 15قبلها الصراف ودفع قيمتها وعرف الصراف حمرر الصك من توقيعه
 :تطور التطبيق العملي للمصرفية اإلسالمية : ثانيالمطلب ال

. خار احمللية الىت أسسها دم متمثلة ىف جتربة بنوك اإلد5698بدأت أول حماولة إلنشاء مصرف إسالمىفى مصر عام  -
قرية وإستمرت  18يف مدينة ميت غمر مبحافظة الدقلهلية وامتد نشاطها إيل ( رائد البنوك اإلسالمية ) أمحد النجار 

 . 16م 5693مث مت دجمها مع البنك األهلىاملصرى عام, ثالث سنوات 
نون انشائه على عدم التعامل بالفائدة مت إنشاء بنك ناصر اإلجتماعى كأول بنك ينص ىف قا, م 5625ويف عام  -

 .وهذا البنك ذو طابع إجتماعي ِملوك بالكامل للدولة , املصرفية أخذا أو إعطاءاً 
كبنك دوىل هدفه تنشيط حركة التنمية , م مت إنشاء البنك اإلسالمى للتنمية ىف جدة بالسعودية 5621ويف عام  -

 .ة بني الدول األعضاء ىف منظمة املؤمتر اإلسالمي اإلقتصاديةواإلجتماعية وتشجيع التجارة البيني

                                                 

تطوي  األعمال المص في  ,ب ى  بى   :ياق اا  106ص,(م1613.  اا ث ا ت حر ث ام  احيشا,ث ا ت)8جر .لطبقات الكب ىا,اثا بع   -1
. ى ثع و  13ص ( م1639, اا انصب   احعاث :احا واة) بما يتفق والش يع  االلسمامي   

11ص, ىاجع بثل   ا  ,ياقاا ب ىي بى   103ص(م 1692,ى صثم احيهضم احعرى م : احا واة )  8  1جر,  ظه  اإللسمام, أبى  اى ا  -2  
, ىاجع بثل   ا ,  أصول المص في  اإللسمامي :, ى ا احاج ع إح  احغا ب ي  ا, حرص بع ف  ىعافم احص  ا احص ا م  حرى اف م انبقى م  -1

  ى  ثع و  80ص
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الذي يعتربه , م مت إنشاء أول مصرف جتارى إسالمى باملعىن احلديث وهو بنك دىب اإلسالمي 5621ويف عام  -
 . 17البعض البداية احلقيقية مليالد املصارف اإلسالمية

مثل جمموعتا دار , سالمى وحىت يف دول أوربا وأمريكا مث تواىل إنتشار املصارف اإلسالمية ىف كثري من دول العاَّل اإل -
 .املال اإلسالمى ودلة الربكة الىت تضم عددا من املصارف والشـركات املالية اإلسالمية ىف العاَّل العربىواإلسالمى والغرِّب 

ومؤسسة مالية مصرفا  792وتشري اإلحصاءات املتوفرة إىل جتاوز عدد املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية الـ 
 .18دولة ىف مخس  قارات  43مليار دوالر منتشرة ىف  790تدير ما يزيد على   7008إسالمية حىت هناية عام 

 :تقديم البنوك التقليدية للمصرفية اإلسالمية : ثالثا
ري على على أثر النجاح الذى حققته املصارف اإلسالمية وتنامى حصتها ىف السوق املصرفية بسبب اإلقبال الكب    

كان من الطبيعي أن تلحظ البنوك , مدعومة بالوازع الديين الذي حرك جانبا كبريا من العمالء للتعامل معها , منتجاهتا 
لذا وجدت من , هذا النجاح الذى ينمو على حساب تراجع حصتها من السوق املصرىف  -عربيا وعامليا -التقليدية

 .ئها احلاليني واحلصول على شرحية من هذا السوق املتنامىاألفضل أن تدخل هذا امليدان حفاظا على عمال
 :ىف هذا الصدد يقول أحد الباحثني

فقد يكوا اإلميان بأن املستقبل ,إن إقبال غالبية البنوك التجارية التقليدية على فتح فروع إسالمية يرجع إىل دوافع خمتلفة 
نافسة والتقليد وعدم الرضا بغياب إسم البنك عن هذا امليدان وقد يكون وراء ذلك التحرك مبقاييس امل,للبنوك اإلسالمية 

 19كما قد يكون الدافع حتقيق العائد األعلى عما يتحقق من التعامل باإلسلوبالتقليدى للبنوك التجارية,اجلديد
ئد املصرفية عليها إن وجود شرحية سوقية كبرية ومتنامية من العمالء الراغبني يف إيداع أمواهلم يف البنوك دون أخذ الفوا  

قد فتح شهية البنوك التقليدية إلستغالل هذه الفرصة السوقية الواعدة بأرباح هائلة نظراً لضخامة األموال املتاحة يف هذه 
مثل انشاء , ومن مث أقدمت هذه البنوك على ِمارسة العمل املصريف اإلسالمي بأشكال خمتلفة. األسواق واخنفاض كلفتها

صة أو نوافذ إسالمية داخل الفروع التقليدية أو تقدمي بعض املنتجات املصرفية اإلسالمية فىمجاىل فروع إسالمية متخص
 .جذب األموال وتوظيفها وغريها من الصور الىت سوف نتعرض هلا تفصيال ىف الفصل الثالث من هذه الدراسة

بنكا على  850فية إسالمية بلغ تشري بعض اإلحصاءات إىل أن عدد البنوك التقليدية الىت تقدم منتجات مصر    
 .20مليار دوالر 810مستوى العاَّل تدير إستثمارات إسالمية تقدر بـ 

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تعترب إعرتافا من البنوك التقليدية بأمهية وجناح العمل املصريف اإلسالمي واملصارف  
فىاإلسالمى إال أن النظام املصريف اإلسالمي ، كأي اإلسالمية، وقد تكون خطوة مشجعة للتحول الكامل للعمل املصر 

 .نظام آخر، له كيانه اخلاص به وأسسه اليت يقوم عليها وقواعده وأنظمته اليت يتميز بـها عن غريه

                                                 
ي  ة احص ث ا ت انقص    م , صجاثم احثيو اذوري احصج اي,  دي الف وع والنوافذ اإللسمامي  فى المصا   التقلي ,بع   ثا بع  احىا  ا  - 17

 .1ص( م 1663ى   3-1ىا , اح اا احث ض ء , احىغاب ) ا بقى م احىع  اة 
18

0 ندوة إدارة المخاطر في الخدمات المصرفية اإلسالمية ) 0 المخاطر والتحديات والرؤية المستقبلية للصيرفة اإلسالمية  0عزالدين خوجه  -

    2ص( م 2007مارس27/25من 0تنظيم المعهد المصرفي بالرياض 

- 
ى ث ا ت انصب   اح  ح  حرثي و ,احا واة .) الميزاني  المجمع  والمؤش ات المالي  للبنوك والمؤلسلسات االلسمامي ,بى ا ى  ف  ىص ح   19

ج ىعم ,  ر م احصج اة ,اب حم ى جبص ا ص ا ىيش اة ".) ي مشكمات االلستثما  فى البنوك االلسمام"ياق اا ببا ىبى  ىهااا . 1ص( ا بقى م 
 .2ص ,(1661,ا ا شىس

, (ث  ا ص ا خ,اى ا,انا ا )بيان بالبنوك التقليدي  التى تقدم المنتجات المص في  االلسمامي  ,ان    ى م احعاث م حرعر م احى ح م  احى اف م -20
 .م1/3/2001ف ,ج   , بقى م حع   ىا احثي و احبع   م  احى ا مبى ا احش خ ىبصش ا احى اف م ان.ص ا   ف  ب اا ىع  
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للتعرف على حقيقة , لذلك فإن هناك حاجة ماسة لدراسة ظاهرة حتول البنك التقليدية حنو العمل املصرفىاإلسالمى   
وهو ما سوف يكون , وأسباب إنتشارها وتطورها ومستقبلها وإمكانية التعامل معها من الناحية الشرعية تلك الظاهرة 

 دراسة وتقومي ىف الفصول القادمة حمل
 الخالصـــة
مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة املالية بني فئىت الفائض والعجز املاىل وفقا : املصرف اإلسالمي  (5)

 .خلسارة املبنية على أحكام عقد املضاربة الشرعية وقاعدة الغنم بالغرم آللية املشاركة ىف الربح وا

حيث تستمد , تتمتع املصارف اإلسالمية خبصائص عدة متيزها عن غريها من البنوك التقليدية  (7)
ومن , مشروعيتها من إلتزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية ىف كافة تعامالهتا املصرفية واإلستثمارية 

تعامل بالفائدة املصرفية التىهى من الربا احملرم واملشاركة ىف دفع عجلة التنمية أمهها عدم ال
 .  اإلقتصاديةواإلجتماعية

فقد عرف املسلمون , إىل بداية ظهور اإلسالم  -مبفهومها الواسع -ترجع بداية املصرفية اإلسالمية  (8)
 .اربة واحلوالة والصرف وغريهامثل القرض واملض, ألوانا من العمل املصرفىاإلسالمىفى صدر اإلسالم 

, م حبرمة التعامل بالفائدة املصرفية 5691كان لقرار جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف عام  (4)
أمحد النجار ىف بداية الستينات من القرن املاضى األثر .ولتجربة بنوك اإلدخار احمللية الىت أسسها د

مصرفا  792والىت وصل عددها اىل , ا وعامليا اإلجياِّب على إنتشار املصارف اإلسالمية عربي
 .م7008ومؤسسة مالية إسالمية يف هناية عام 

على إثر النجاح الذي حتقق يف املصارف اإلسالمية سارع عدد من البنوك التقليدية اىل تقدمي العمل  (1)
 .حفاظا على عمالئها وكسبا حلصة من هذا السوق املتنامى -بأشكال خمتلفة -املصرفىاإلسالمى

  تقديم بنك البركة: ثالثمبحث الال
 .يف هذا املبحث يتم اعطاء حملة عن بنك الربكة ودراسة اهليكل التنظيمي

 لمحة عن بنك البركة: المطلب األول
 .وسوف نعرض يف هذا املطلب نشأة جمموعة الربكة الدولية وبنك الربكة اجلزائري

 :نبذة عن جمموعة الربكة الدولية 1-
مليون لاير سعودي،  700جبدة يف اململكة العربية السعودية برأس مال يقدر بـ 5630موعة يف سنة لقدت نشأت اجمل

يونيو  77ميلكها رجل األعمال السعودي الشيخ صاحل عبد اهلل كمال، وقد توحدت البنوك التابعة للمجموعة بتاريخ 
وشركة دلة الربكة القابضة ( 11)% يف ِملكة البحرين، وأصبحت ِملوكة من قبل كل من الشيخ صاحل كمال 7007
 .وتعمل اجملموعة مبوجب ترخيص بنك أوشفور( 41)%البحرين 

 :وتعترب جمموعة الربكة الدولية من أهم الشركات الناشطة يف الوطن العرِّب وهتدف إىل
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 .تشجيع االستثمار يف رؤوس األموال من اجل احلصول على الربح وذلك بالطرق احلالل 
 .نمية وتطوير الدول اإلسالميةاملسامهة يف ت 
 .نسج عالقات جتارية وطيدة بني الدول اإلسالمية 

بنك ومؤسسة مالية موزعة على عدة دول إسالمية يف آسيا  54سنوات لتصبح  9وهذه اجملموعة توسعت يف ظرف 
د بلغت ميزانية اجملموعة سنة ، والبنك اخلامس عشر كان يف اجلزائر، وق... وإفريقيا وباإلضافة اىل تركيا وجنوب إفريقيا

 .حدود مخسة ماليري دوالر 5660
 .إن تأسيس جمموعة الربكة نابع عن احلاجة لتقدمي خدمات مصرفية إسالمية عاملية للمسلمني يف كافة أرجاء العاَّل

  :نشأة بنك الربكة اجلزائري ومهامه وأهدافه 2-
 60-50ي واملايل اجلزائري واملتمثل يف قانون النقد والقرض رقم بنك الربكة هو بنك مت إنشائه يف إطار الفتح االقتصاد

، وقد ادخل هذا القانون تعديالت مجة يف هيكل النظام البنكي اجلزائري ومن بني 5660أفريل  54الصادر بتاريخ 
 .يهذه اإلصالحات السماح بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية خمتلطة وخاصة، ويف ضوء هذا ظهر بنك الربكة اجلزائر 

وذلك مبوجب الدعوة اليت قدمتها احلكومة اجلزائرية  5639وقد كان أول اتصال بني اجلزائر وجمموعة الربكة الدولية سنة 
 للمجموعة وقد مت تشكيل جلنة مشرتكة بني جمموعة الربكة للعربية السعودية واجلزائر املمثلة ببنك الفالحة والتنمية الريفية

(BADR). 
مليون  100يف شكل شركة مسامهة من جمموعة برأمسال قدره  5665ماي  70زائري رمسيا يف تأسس بنك الربكة اجل
مليون دينار جزائري و  710أي ( األخرى من العربية السعودية  50اململكة )الربكة 10دينار جزائري حيث 

 .املمثل للطرف اجلزائري (BADR)طرف بنك الريفيةالفالحة والتنمية
ري هو أول بنك خاص يف اجلزائر وهو عبارة عن بنك جتاري ختضع نشاطاته البنكية ألحكام الشريعة بنك الربكة اجلزائ *

 60-50اإلسالمية ويساهم يف متويل املشاريع االستثمارية ذات اجلدوى االقتصادية، وخيضع لقانون النقد والقرض رقم
على تطوير العديد من القطاعات واألنشطة احليوية بالرتكيز  5665ولقوانينها الداخلية، وقد قام البنك منذ تأسسيه يف 

 .يف اجلزائر مثل متويل قطاعات اهلاتف احملمول واإلنشاءات واألغذية واملواصالت والصناعات التحويلية النفطية
مليار  7.1مت القيام بتعديل القانون األساسي للبنك حيث رفع رأس لبنك الفالحة املال إىل  7009فيفري  53ويف  *
  .الصرفية19والتنمية جملموعة الربكة الريفية و44ار جزائري بنسبة دين
 :وميتلك البنك عدة وكاالت منتشرة عرب الرتاب الوطين *

 .وكالة غرداية -:اجلنوب
 .وكالة اخلطاِّب -: الوسط

 .وكالة بئر خادم -
 .وكالة احلراش -
 .وكالة رويبة -
 .وكالة شراقة -
 .وكالة البليدة -

 .الة قسنطينةوك -: الشرق
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 .وكالة باتنة -
 .وكالة عنابة -
 .وكالة سطيف -
 .وكالة سكيكدة -
 .وكالة وهران -
 .وكالة تلمسان -
 :وتتمثل أهداف بنك الربك اجلزائري يف ما يلي *

يهدف بنك الربكة اجلزائري إىل تغطية االحتياجات االقتصادية يف جماالت اخلدمات املصرفية وأعمال التمويل 
 :ار على مبادئ الشريعة اإلسالمية وتتمثل أهدافه يف ما يليواالستثم

حتقيق ربح حالل من خالل استقطاب املواد وتشغيلها وفق طرق إسالمية وبأفضل العوائد مبا يتفق مع ظروف العصر  -
 .ويراعي القواعد االستثمارية السليمة

تلك القطاعات البعيدة عن االستفادة من  توفري التمويل الالزم لسد احتياجات القطاعات املختلفة ال سيما -
 .التسهيالت املصرفية التقليدية

 .تطوير وسائل جلب األموال واملدخرات وتوجيهها حنو املشاركة بأسلوب مصريف غري تقليدي -
 .القيام بكافة األعمال االستثمارية والتجارية مع دعم صغار املستثمرين واحلرفيني -
ملصارف املالية اإلسالمية يف كافة اجملاالت وخاصة يف جمال تبادل املعلومات واخلربات، تطوير أشكال التعاون مع ا -

 .تطوير أفاق االستثمار، وتقدمي التمويل الالزم للمشروعات املتفق على جدواها االقتصادية واالجتماعية
 :يقوم بنك الربكة بالعمليات التالية: وتتمثل مهام بنك الربكة اجلزائري يف ما يلي *

 :يقدم البنك لعمالئه خدمات بنكية خمتلفة أمهها: يف جمال اخلدمات البنكية 1-
 .قبول الودائع من اجلماهري •
 .فتح احلسابات النقدية •
 .دفع قيم صكوك الدفع ومقاصتهم •
 .قبض األوراق التجارية •
 .حتويل األموال داخليا وخارجيا •
 .إصدار الكفاالت البنكية •
 .خدمات بنكية أخرىأوراق مضمونة و  •

 :وتتمثل يف ما يلي: يف جمال اخلدمات االجتماعية  2-
تقدمي القرض احلسن للغايات اإلنتاجية واالستهالكية يف خمتلف اجملاالت، واملساعدة على متكني احلاصل على القرض  •

 .ببدء حياته املستقلة أو حتسني مستوى دخله ومعيشته
 .ملختلف الغايات االجتماعية املعتربةإنشاء وإدارة الصناديق املخصصة  •

هو نشاط بنكي، حيث يقوم بنك الربكة بإعطاء فرص استثمار أموال عمالئه يف مشاريع معينة :يف جمال االستثمار 3-
 .ويقوم البنك بتحقيق هذه املشاريع مقابل احلصول على أرباح معينة
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لف املؤسسات ص و م منها والكبرية وكذلك األفراد من يقوم بنك الربكة اجلزائري بتمويل خمت: يف جمال التمويل 4-
صناعيني وحرفيني، جتار، مستوردين، مصدرين، مقاولني، وغريهم وذلك حسب احتياجاهتم املالية، ويقدم هلم كذلك 

 .اإلرشادات والنصائح اليت تلزمهم املنبثقة عن خربته يف تلك اجملاالت
كلها تتشارك يف كوهنا تعتمد على طرق إسالمية ومنها التمويل باملراحبة،   وختتلف صيغ متويل البنك اليت يستعملها وهي

 االستصناع، التأجري، بيع السلم كما
 تطرق إليها يف الفصل الثان

 .دراسة الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري: لمطلب الثانيا
زائري والبنك هو جزء من هذا احمليط، كل هذا إن نشاط بنك الربكة والتحوالت اجلذرية اليت يعرفها احمليط االقتصادي اجل

 .جعل البنك يقوم بإعادة هتيئة وتكييف مجيع هياكله لتتماشى مع طبيعة هذا احمليط
 ومتت هيكلة بنك الربكة اجلزائري كماهو مبني يف الشكل املوايل

 
 :وهيكلة بنك الربكة اجلزائري كانت كما يلي*

 .جملس اإلدارة يف املقام األول 1-
 .املديرية العامة 2-
 .التدقيق، املراقبة، التفتيش: مديرية املراقبة مكونة هي بدورها من ثالث مديريات أخرى  3-
املوارد البشرية : املديرية العامة املساعدة الشؤون اإلدارية والتنمية وهي بدورها مكونة من ثالث مديريات أخرى 4-

 .اخلزينةوالوسائل، التنظيم واإلعالم اآليل، احملاسبة و 
التسويق والشبكة، الشؤون القانونية : املديرية العامة املساعدة االستغالل و هي بدورها مكونة من مديريتني مها  5-

 .واملنازعات
التمويالت ومراقبة : املديرية العامة املساعدة التمويالت والشؤون الدولية، وهي بدورها مكونة من مديريتني مها 6-

 .لدوليةااللتزامات، الشؤون ا
 

أي  (BADR) أعضاء، نصفهم ميثلون بنك الفالحة والتنمية الريفية 9يتكون هذا األخري من : جملس اإلدارة 1-
ويقوم هؤالء األعضاء الستة بتعيني ( اململكة العربية السعودية)ثالث أعضاء واآلخرين يقومون بتمثيل جمموعة الربكة 

 .رئيس جملس اإلدارة
سيري شؤون البنك من خالل كافة السلطات والصالحيات اليت ميلكها يف التصرف يف مجيع يقوم جملس اإلدارة بت -

 .الشؤون اإلدارية واملالية باسم املؤسسة مباشرة أو عن طريق رئيس جملس اإلدارة
 .كما ميكن جمللس اإلدارة بواسطة رئيس اجمللس أن خيول ملديرية العامة للبنك بعض من صالحياته وسلطاته -
ميكن جمللس اإلدارة وضع حد لعمل أعضاء املديرية العامة يف إطار احرتام األحكام الواردة يف عقد البنك وهذا  كما -

 .بعد ما عينهم يف وقت سابق مبوجب سلطته وصالحياته كما يقوم بتحديد أجور أعضاء املديرية العامة أو عالواهتم
ث مدراء عامني مساعدين ومديري قسمني، وكلهم معينني من تتكون من مدير عام ينوب عنه ثال: املديرية العامة 2-

 .طرف جملس اإلدارة وذلك باقرتاح من طرف املدير العام
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فاملديرية العامة تسري البنك وتقوم مبهامها حتت سلطة جملس اإلدارة وذلك مبوجب توجيهاته وأوامره وعلى هذا فاملديرية 
 :العامة مكلفة بتطبيق ما يلي

 .سياسة التنمية يف البنكإسرتاتيجية و  -
 .التنظيم العام للبنك وعالقته مع الغري -
 .قواعد تسيري املوارد البشرية والوسائل املادية -
 .شروط وصالحيات االلتزام على كل املستويات يف منح القروض للزبائن على املستوى الداخلي واخلارجي -
تقرير الوسائل والكيفيات املالئمة من أجل جتسيدها وهذا يف كما تقوم املديرية على وضع توجيهات جملس اإلدارة و  *

 :ما خيص
 .تقوية وتنمية شبكة االستغالل البنك -
 .تدبري مجيع املوارد -
 .تنمية رقم األعمال مع الشركاء الوطنني واخلارجيني -
 .تثبيت ومحاية مسعة البنك -
ية للبنك وأيضا وضعية التسيري للسنة املالية السابقة، وهذا يف يقدم املدير العام تقريرا سنويا يعرض فيه الوضعية املال *

 .إطار الصالحيات املخولة له من طرف جملس اإلدارة
 .كما يقوم املدير العام بتمثيل البنك أمام الغري، وميكنه تفويض سلطاته إىل أحد من مساعديه *

 :هتا الرئيسية يف ما يليوتكون حتت مسؤولية مدير مركزي وتتمثل مهما: مديرية املراقبة 3-
 .ضمان مراقبة مجيع هياكل البنك ومجيع العمليات اليت قامت هبا لتسيري املؤسسة -
 .تقييم درجة أمن وفعالية إجراءات التسيري، التشغيل ومعاجلة العمليات -
 .التأكد من تطبيق النصوص التنظيمية من طرف خمتلف هياكل البنك -

  :يريات فرعية هيوتتفرع املديرية إىل ثالث مد
 .مديرية فرعية للمراقبة، مديرية فرعية للتدقيق، مديرية فرعية للتفتيش

 .ومديرية املراقبة مرتبطة باملدير العام حتت إشراف السلم اإلداري، تربطها عالقات مع كل هياكل البنك املختلفة
  :املديرية العامة املساعدة الشؤون اإلدارية والتنمية 4-

املساعد لإلدارة والتنمية مكلف مبوجب السلطات املمنوحة له مبتابعة وتنسيق النشاطات اخلاصة باهلياكل  املدير العام
 :املركزية التابعة له واملتمثلة يف ما يلي

 :وهي بدورها تتفرع إىل: مديرية املوارد البشرية والوسائل -
 .املديرية الفرعية للموارد البشرية •
 .ل العامةاملديرية الفرعية للوسائ •
 :وتتفرع إىل: مديرية التنظيم واإلعالم اآليل -
 .املديرية الفرعية للدراسات والتنظيم •
 .املديرية الفرعية لتنمية اإلعالم اآليل •
 .املديرية الفرعية ملعاجلة املعلومات •
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  :وتتفرع إىل: مديرية احملاسبة واخلزينة -
 .املديرية الفرعية للمحاسبة •
 .رعية للخزينةاملديرية الف •

 :وسيتم شرح املديريات كما يلي
وهي موضوعة حتت سلطة مدير مركزي، تتمثل مهمة مديرية املوارد البشرية والوسائل : مديرية املوارد البشرية والوسائل - أ

 :العامة يف ما يلي
 .إعداد وتطبيق خمطط التشغيل والتكوين اخلاص باملستخدمني -
 .عقارية واملنقولة للبنكتسيري وصيانة املمتلكات ال -
 .ضمان اإلمدادات هلياكل البنك -
 .املشاركة يف إعداد السياسة اخلاصة باملوارد البشرية للبنك -
 .احلرص على تطبيق القانون الداخلي للبنك وال سيما االنضباط واالنتظام واحملافظة على مسعة البنك ومظهره -
ي أيضا حتت سلطة مدير مركزي وتتمثل مهمة هذه املديرية يف البحث وتكون ه: مديرية التنظيم واإلعالم اآليل -ب

 .وإنشاء وصيانة األنظمة املعلوماتية
 :ويندرج حتتها مديريتني مها: املديرية العامة املساعدة لالستغالل 5-

 .وينشأ عنها الفروع وهي موضوعة حتت سلطة مدير مركزي: مديرية التسويق والشبكة  -أ
وهي موضوعة حتت مسؤولية مدير مركزي، وتتمثل املهمات الرئيسية هلذه : القانونية واملنازعات مديرية الشؤون -ب

 :املديرية يف ما يلي
 .التوجيه والتاطري القانوين لشبكة االستغالل -
 .التكفل بكل امللفات املشكوك فيها أو املنازع فيها للبنك والقيام باإلجراءات القانونية حلماية البنك -
 .وتقوية الوسائل القانونية املوجهة لدراسة امللفات املشكوك فيها واملنازع فيها وضع -

 .مديرية فرعية للشؤون القانونية، مديرية فرعية للمنازعات: ويتفرع عنها مديريتني مها
بعة وتنسيق املهمات يقوم املدير العام املكلف هبذه املديرية مبتا: املديرية العامة املساعدة التمويالت والشؤون الدولية 6-

 :والنشاطات اخلاصة باهلياكل املركزية التابعة له واملتمثلة يف
وهذه املديرية توجد حتت سلطة مدير مركزي ومهمتها تكمن يف متويل : مديرية التمويالت ومراقبة االلتزامات -أ

 :املؤسسات واألفراد، وهي بدورها تتفرع إىل
 .رية واملتوسطة والصغرية واألفرادمديرية فرعية لتمويل املؤسسات الكب -
 .مديرية فرعية ملراقبة االلتزامات -
 .مديرية الشؤون الدولية -ب

 .دراسة الهيكل التنظيمي لوكالة بئر خادم: لمطلب الثالثا
 :واهليكل التنظيمي للوكالة يكون كما يلي

 .اهليكل التنظيمي لوكالة بئر خادم(: 02)الشكل رقم
 داخلية لوكالة بئر خادمالوثائق ال: املصدر .:
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ل الفرع اخلدمات القاعدية للبنك، ويليب حاجيات العمالء بفضل هياكل الوكالة ويساعده مدير مساعد مكلف 
 :باألعمال اإلدارية، وهيكلة الوكالة كمايلي

لتجارية وهو خاضع مباشرة حتت سلطة مدير الشبكة، ويعترب املسؤول األول عن تسيري البنك والنتائج ا: املدير 1-
 :هليكله، هو ِمثل بنك الربكة اجلزائري على املستوى احمللي، مكلف باملهام التالية

 .تقييم عمل االستغالل لإلدارة بإعطاء التعليمات والتوجيهات -
 .استقبال الزبائن يف حالة وجود مشكلة لتسويتها -
 .السهر على تطبيق القوانني اليت تدير البنك -
 .اإلمضاء على الربيد -

ويوجد حتت سلطة املباشرة ملدير الفرع، وتتمثل مهامه األساسية يف حتقيق نشاطات وأهداف الفرع : املدير املساعد 2-
 .وكذلك يقوم مقام املدير يف حالة غيابه

 .ويقوم كذلك بتسيري الوسائل البشرية والعتاد إضافة إىل اجلانب املتعلق بامليزانية وأمن الفرع
وتتكلف بالربيد الوارد والصادر عن الوكالة والقيام باألعمال املكتبية وكذلك ضمان وسائل (: ةسكرتاري)األمانة  3-

 .وتوصيل املالحظات ونشرها الصادرة عن املدير....( هاتف، فاكس، انرتنت، )االتصال على مستوى الفرع 
ات وهي مكلفة أيضا باألعمال املتعلقة وتقوم باملراقبة اليومية احملاسبية والسهر على مسك اجليد للحساب :املراقبة 4-

 :ويتفرع عنها..( فتح وغلق النظام أملعلومايت، نسخ وضعيات هناية اليوم)
تابع ملدير الفرع وتكمن مهمته يف وضع خمطط النشاط االقتصادي للفرع عن طريق البحث : املكلف بالزبائن -أ

 .واملشاركة استثمار الزبائن
 .ر على أمن وسالمة الفرعوتقوم بالسه: مصلحة األمن -ب

وتقوم هذه املصلحة جبميع العمليات اخلاصة بالتجارة اخلارجية، وكذلك عمليات : مصلحة التجارة اخلارجية 5-
 .االسترياد والتصدير

وتقوم هذه املصلحة بعدة مهام مثل مراقبة العمليات احملاسبية اليت جتري يف املصاحل األخرى : مصلحة احملاسبة 6-
الوثائق احملاسبية لكل املصاحل وتقوم بالتحقق من كتابات احملاسبة واجلرد وهي املسؤولة عن كتابة الوثائق احملاسبية ومراقبة 

 :الشرعية والقانونية للبنك وهذه املصلحة تتفرع إىل
 :وتقوم باملهام التالية: مصلحة احملفظة -أ

من طرف العمالء من اجل حتصيلها قبل تاريخ  ضمان االحتفاظ باألوراق التجارية وسندات الصندوق املقدمة -
 .استحقاقها

 .مقاصة األوراق التجارية، الشيكات وغريها من القيم -
 .القيام بعملية االكتتاب، االحتفاظ والرهن احليازي لسندات الصندوق -
 .دفع األوراق التجارية -
 .إرسال القيم إىل البنوك األخرى لتحصيل -
 :وتقوم باملهام التالية: مصلحة عمليات الصندوق -ب
 .استقبال الزبائن وتسيري حساباهتم وحسابات املستخدمني -
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 .القيام بالتسديدات، والتحويالت والوضع حتت التصرف -
 .(دينار وعملة صعبة)ضمان دفع وسحب األموال  -
 .إصدار الشيكات املصادقة أو املصرفية -
 .معاجلة عملية الصرف اليدوي -
 .لشيكات ودفاتر التوفريالقيام مبنح ا -
 .ضمان تأجري اخلزانات احلديدية -

موضوعة حتت سلطة ومسؤولية رئيس املصلحة وتقوم بالنشاطات املتعلقة بدراسة : مصلحة التعهد واملنازعات 7-
، وتقوم وحتليل ملفات التمويل وذلك بتقدمي اآلراء حول امللفات املعاجلة وترسلها إىل املديرية املركزية لإلقرار فيها

باملصادقة على فتح وغلق احلسابات وكذلك ضمان املتابعة املستمرة وحتصيل الديون املتعثرة واملتنازع فيها وإعداد تقارير 
وتتابع ( اتفاقية منح التمويل، عقود الكفاالت والقبول)دورية حول شروط اجنازها، وتقوم بإعداد ومنح عقود االلتزامات 

 .ة عامة يف جمال االلتزاماتتطبيق الشروط املصرفية بصف
وتقوم هذه املصلحة بدراسة امللفات اليت وقع النزاع فيها بني املتعاملني ومهمتها حل هذا النزاع : مصلحة املنازعات 8-

  .وذلك باللجوء إىل اهليئات املختصة يف ذلك
 .دراسة صيغ التمويل المستعملة في البنك: لرابعالمبحث ا

يعتمدها بنك الربكة اجلزائري يف املراحبة واإلستصناع والسلم واإلجارة، لذا ارتأينا أن نبني يف هذا تتمثل صيغ التمويل اليت 
 .املبحث دراسة شاملة حول هذه الصيغ، مث التطرق إىل دراسة حالة متويل لصيغة معينة

 .دراسة حالة تمويل:ألوللمطلب اا
البنكي يقوم بتشخيص اقتصادي ومايل على أساس الوثائق ميول بنك الربكة اجلزائري خمتلف املشاريع هذا ما جيعل 

احملاسبية والوثائق األخرى املتعلقة بالنشاط وهذه اخلطوة األخرية متكن البنكي من التعرف على احلالة املادية لطالب 
 .التمويل

 .كيفية الحصول على التمويل: الفرع األول
 :(5)توي على العناصر التاليةتتطلب عملية التمويل تكوين ملف شامل يقدم للبنك حي

 .طلب احلصول على التمويل وحيدد فيه العميل قيمة التمويل اليت يطلبها ونوع التمويل ومدته -
 (شخص معنوي)القانون األساسي للمؤسسة  -
ة  دراسة تقنية اقتصادية واليت توضح من خالهلا معطيات الفنية للمشروع ودراسة السوق إضافة إىل العناصر املالي -

 .كهيكل التمويل وجدول حسابات النتائج اخلاصة باخلزينة، إضافة إىل تكلفة االستثمار التقديرية
 .شهادات جبائية وشبه جبائية لتوضيح وضعية العميل جتاه مصلحة الضرائب وجتاه الدائنني األخريني -
 .عقود امللكية للتأكد من الثروة احلقيقية اليت ميلكها الزبون -
 .واحلسابات امللحقة لثالث سنوات لدورات مالية مربرة من طرف مندوب احلسابات أو حماسب معتمد امليزانيات -
  .اخل....وثائق أخرى على غرار بعض الفواتري ونسخ من السجل التجاري ، عقد اإلجيار  -
 .عدم وجودهوجيب أن يكون لدى الزبون حساب جاري بامسه يف بنك الربكة أو يفتح حساب لدى البنك يف حالة  *
بعد تقدمي ملف التمويل من قبل العميل والتأكد من أن املشروع ال يتناىف مع الشريعة اإلسالمية يقوم البنك بدراسة  *
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 :امللف وفق خصوصيات املؤسسة
 :واملتمثلة يف: خصوصيات داخلية *
فة اإلجراءات القانونية وهذا من اجل معر .......( شركة ذات أسهم، تضامن، فردية)الشكل القانوين للمؤسسة  -

 .الواجب إتباعها
وهذا بالنسبة للمؤسسة اليت هلا جتربة واسعة يف قطاع نشاطها تكتسب ثقة البنك وتزيد من تأكده من : عمر املؤسسة -

 .منح التمويل
 .سوابق املؤسسة -
 .(اخل......صناعي، خدمايت، زراعي)نشاط املؤسسة  -
 .فراد وتقنيات اإلنتاج، وهل للمؤسسة شبكة توزيع فعالة ومتخصصة ومتنوعةتقدر بكفاءات األ: كفاءة املؤسسة -
 :واملتمثلة يف: خصوصيات خارجية *
 .(.......منافسة، خطر الصرف)دراسة حميط املؤسسة  -
 .حالة الطلب على سلع املؤسسة -
 .القوانني االقتصادية -
 :ودراسة ملف التمويل تتم وفق املستويات التالية *
  :مستوى الوكالة على -أ

فور وصول امللف إىل الوكالة واستنادا إىل املعلومات املقتطفة حول املسريين ووضعيتهم إزاء قدرهتم على تقدمي  -
 .ضمانات شخصية تقوم الوكالة بدراسة وحتليل امللف وإجراء دراسة ملردودية املشروع يف أجل أقصاه شهر

 .التأكد من صحة الوثائق املقدمة يف امللف -
 .إجراء زيارة ميدانية للمشروع املقرتح متويله من طرف البنك، ودراسة اجلدوى للمشروع -
  .وبعدها تقوم الوكالة بتقدمي أراء واقرتاحات للزبون عن النقائص إن وجدت يف املشروع -
ملؤسسات الصغرية و وهنا يوجه ملف التمويل إىل املديرية الفرعية لتمويل ا: على مستوى املديرية العامة للتمويل -ب

 .املتوسطة والكبرية، و تقوم املديرية بإعطاء رأيها وإرساله إىل مستوى أعلى منها
تقتصر مهمتها على اختاذ القرار استنادا إىل ما جاءها من املستويات السابقة وهي  :على مستوى جلنة التمويل -ج

 .م للبنكتتكون من مديري خمتلف القطاعات يف البنك، يرأسها املدير العا
 :خالصة

يعد بنك الربكة اجلزائري البنك اإلسالمي الوحيد املتواجد على مستوى اجلزائر والذي يعلن تعامله باملعامالت اإلسالمية 
ويقدم البدائل اليت وضعها اإلسالم لتفادي الفوائد الربوية اليت تغطي املعامالت االقتصادية، ومن خالل املعلومات 

املراحبة واإلجارة والسلم واالستصناع، : ح أن البنك يكتفي بتعامله على أربع صيغ متويلية وهياملقدمة من البنك، اتض
وبغض النظر عن باقي الصيغ األخرى، وكانت صيغة السلم أحسن صيغة على املدى القصري واملراحبة على املدى 

 .املتوسط واإلجارة على املدى الطويل
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 .أساسيات حول البنوك التجارية 01المبحث              

 .نشأة وظهور البنوك التجارية 11المطلب 
 .خصائص وأنواع البنوك التجارية 12المطلب 
 .مصادر أموال البنوك التجارية 13المطلب 
 .أسس العمل البنكي للبنوك التجارية 10المطلب 

 .دامات ووظائف البنوك التجاريةاستخ 12المبحث                
 .استخدامات البنوك التجارية 11المطلب 
 .الوظائف التقليدية للبنوك التجارية 12المطلب 
 .الوظائف الحديثة للبنوك التجارية 13المطلب 
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 .نشأة وظهور البنوك التجارية 11المطلب 
إذ أن أول شكل من أشكال البنوك ظهر ,ماعية للمجتمعاتارتبط نشوء البنك وتطوره بتطور احلياة االقتصادية واالجت

 .م . ق 8100يف بالد الرافدين عام 
يف شريعته من أقدم النصوص املعروفة يف التاريخ فيما يتعلق , م. ق  5921وتعترب املبادئ اليت وضعها محوراِّب عام  

 .بتنظيم عمليات اإليداع والتسليف والفوائد والضمانات املرتبطة هبا
فقد بدأت ظاهرة إيداع الفائض , تقدم التجارة بني الشعوب وظهور النقود كإحدى الوسائل اهلامة يف التبادل التجاريوب

تعترب . باإلضافة إىل احللي واملعادن الثمينة كودائع مقابل حصول هؤالء على عمولة نظري حراستها واحملافظة عليها . منها
صريف يف اجملتمع حيث استمرت حقبة من الزمن حىت ظهرت يف القرون الوسطى هذه الظاهرة من أوىل أشكال التعامل امل

ظاهرة الصراف الذي يكسب دخله من مبادالت العمالت بعضها ببعض بني رجال البحارة والتجارة الذين كانوا 
 .يرتددون على موانئ أوروبا اجلنوبية 

إليداع تعود إليهم للمطالبة بتحويلها إىل نقود أو ومع تطور الزمن الحظ رجال البنوك أن نسبة صغرية من شهادات ا
حيث رأى رجال البنوك , ومن مث يتبقى لدى هذه البنوك مبالغ نقدية كبرية خاملة , لتحويلها إىل األشياء اليت متاثلها

دأ الثقة دون اإلخالل مبب. مقابل حصوهلم على فائدة معينة , وبضمانات معينة , إمكانية التصرف هبا بإقراضها للغري 
ويسمى اجلزء من األموال الذي ال يتم , طاملا أنه يف وضع يسمح له بالوفاء بطلبات املودعني , بينهم وبني املودعني 

وهو ميثل نسبة معينة من الودائع اليت يلتزم هبا البنك إزاء عمالئه حني طلبهم اسرتداد , التصرف به باالحتياطي النقدي 
مث تطورت هذه األعمال وظهرت . قبول الودائع واإلقراض معاً : البنوك بني وظيفتني مها  ودائعهم ويف هذه احلالة مجعت

حىت وصل إىل ما نعرفه عنها اليوم من تطور ومكانة يف االقتصاد الوطين , أشكال أخرى عديدة من التعامل املصريف
 . جلميع البلدان 

ظهر بنك  5132ويف عام . م  5112البندقية عام ويذكر املؤرخون أن أول بنك ظهر بشكله احلديث كان مبدينة 
,  5906آخر هو بنك ريالتو مبدينة البندقية ومنها انتشرت البنوك يف بقية أوروبا ومنها بنك أمسرتدام يف هولندا عام 

 5300وبنك فرنسا الذي أسسه نابليون األول عام ,  5964وبنك اجنلرتا عام .   5956وبنك هامبورغ بأملانيا عام 
 .م 

وقد عرف العرب قبل اإلسالم النشاط املصريف حيث يشري املؤرخون أن املكيون قبيل اإلسالم وصلوا إىل درجة عظيمة 
وظهرت ختصصات يف اإلنتاج التباديل مثل تبادل متور . من التبادل التجاري وكان اعتماد الروم عظيماً  على هذا التبادل

 : وعرف املكيون آنذاك استثمار األموال بطريقتني , لشام البحرين مقابل الزيت والزبيب واخلمور من ا
 .وهي إعطاء املال مضاربة على حصته من الربح: األوىل
 .هي اإلقراض بالربا الذي كان شائعاً يف اجلاهلية بني العرب أنفسهم وبينهم وبني اليهود: الثانية 

لكن أسباب التخلف اليت حلت بالبالد اإلسالمية قد  وجاء اإلسالم فحرم الربا وأبقى ما عداه من التعامالت التجارية
أدت إىل قطع كل صله مبا كان قائماً ومعروفاً من أشكال التعامل املصريف القدمي وخضع الشرق للغرب املستيقظ من 

 .العصور الوسطى حىت فجره اجلديد 
ِما استدعى ختصص , العمليات املصرفية هذا وقد ساهم تنوع العمليات االقتصادية واملبادالت التجارية يف تنوع وتعدد 

 فظهرت البنوك املتخصصة, البنوك يف أنواع معينة من العمليات 
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 21: تعريف البنك التجاري     
 ؟  ما هو البنك 

أو اشرتاكات ليتم توظيف هذه األموال واستخدامها , هو مكان جتميع األموال على شكل ودائع أو مدخرات صغرية  
 .رها ومقدارها وحجمها تبعاً لدرجة استقرا
 ؟ ما هو البنك التجاري 

والبنك . يعترب البنك التجاري نوع من أنواع املؤسسات املالية اليت يرتكز نشاطها يف قبول الودائع ومنح االئتمان 
 .ال وبني أولئك الذين حيتاجون لتلك األمو , التجاري هبذا املفهوم يعترب وسيطاً بني أولئك الذين لديهم أموال فائضة 

 (( .املنشأة اليت تتخذ من االجتار يف النقود حرفة هلا : )) بأنه  عرف بعض الكتاب البنك
 (( مكان التقاء عرض األموال بالطلب عليها )) :  ويرى آخرون يف البنك التجاري

أو منشأة هدفها على الرغم من تعدد التعاريف إال أهنا مجيعاً تشرتك أو تتفق بأن البنك التجاري هو عبارة عن مؤسسة 
لتعيد استخدامها يف جماالت استثمارية متنوعة , املتاجرة بالنقود اليت حتصل عليها من الغري على شكل ودائع أو قروض 

 :لتحقيق عدة أهداف من أمهها 
 ( .هو العائد على رأس املال ) احلصول على عائد مناسب ملالكي البنك  .5

 .مبا يعود بالنفع عليهم واخلدمة لالقتصاد الوطين , تاحة لدى األفراد تنظيم عملية استثمار املوارد املالية امل .7

  البد من توافر عدة شروط حتمتها التشريعات املصرفية , ولكي تتخذ أية مؤسسة صفة البنك التجاري
 وهي 

أن األعمال اليت متارسها املؤسسة املصرفية هي على سبيل االحرتاف  أو االعتياد وليس نشاطاً طارئاً  .5
 .ؤقتاً م

إن املتاجرة بالنقود اليت ميارسها املصرف على سبيل االحرتاف تعين أن األموال اليت يستخدمها يف  .7
 هي من األموال اليت يتقاضاها من اجلمهور أفراداً أو مؤسسات على شكل ودائع , عملياته 

 . أو قروض أو ما يف حكمها 

, كما تتيح للمدخرين فرص متنوعة الستثمار مدخراهتم , متييز تقدم البنوك التجارية خدمتها املصرفية للجمهور دون 
 .واملقرتضني ( املدخرين ) وتعترب البنوك التجارية من أكثر الوسطاء كفاءة خلدمة كل من املقرضني 

مبا ميلكه  فهو, واجلهاز املصريف يلعب دوراً كبري األمهية يف خدمة االقتصاد الوطين بكافة قطاعاته اإلنتاجية منها واملالية 
ليعيد استخدامها واستثمارها يف , من وسائل وإمكانيات تتيح له جتميع األموال واألصول النقدية من مصادرها املختلفة 

                                                 
21 .  1669 اا بي ا    ا م (    احثي و  شا  ت احصأى ا ) اث  ا حه يعىم جعفا   ىب بثم احىيشآت احى ح م .     
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لتحيق أهداف عديدة من أمهها زيادة النمو االقتصادي وتشجيع عملية االدخار . شىت جماالت االقتصاد الوطين 
 .واالستثمار لدى املواطنني 

 .نوك التجاريةأنواع الب-
واليت تسمى أحياناً بنوك اجلملة، تتوىل تقدمي خدمات مالية إىل الشركات واملؤسسات املالية، : البنوك االستثمار

، الشركات المدرجةلصاحل األوراق الماليةأحد أدوارها الرئيسية هو إصدار  .وأحياناً إىل البلدان أو احلكومات
أو اإلصدار الثانوي، وذلك هبدف زيادة رأس املال ألغراض (IPO)الطرح العام األول إما من خالل 

تفضل تقدم أيضاً بنوك االستثمار قروض مالية، غالباً ما تون مباليني الدوالرات، إىل الشركات اليت . التوسع
  .ويطلق على تلك الفئة من النشاط األعمال املصرفية التجارية. كوسيلة لزيادة رأس املالالدين

ذوي المستثمرينلوساطة نيابة عن ومن بني مهامها األخرى تقدمي االستشارات االستثمارية والقيام بأعمال ا
متتلك العديد من . الطبيعة املؤسسية، والعمل كوسيط عندما ينخرط أحد العمالء يف أنشطة الدمج واالستحواذ

شراء وبيع األوراق املالية نيابًة المتداولينتداول خاصة هبا، حيث ميكن لفريق عملها من  بنوك االستثمار قاعات
لبنوك املركزية عادًة وتتوىل ا .الكبرية األخرى االستثماراتالتقاعد وصناديقكما تتوىل أيضاً إدارة . عن العمالء

 .أو من خالل سلطة تنظيمية حمددة/تنظيم عمل بنوك االستثمار يف البلد اليت تعمل هبا و
، هي البنوك اليت تتوىل تقدمي اخلدمات "الشارع"ما يطلق عليها أيضاً البنوك املركزية أو بنوك : بنوك التجزئة

 .املصرفية لألفراد واجلمهور العادي
 :المصرفية لألفراد أمثلة على الخدمات

 قبول الرواتب واألجور يف احلساب اجلاري 

 العمل كوسيط لدفع الفواتري من خالل تسجيل الدين املباشر واألوامر الدائمة 

 تقدمي دفاتر الشيكات، وبطاقات اخلصم واالئتمان 

 توفري تسهيالت السحب النقدي 

 إدارة املدخرات 

وعة واسعة من اخلدمات املالية لعمالئها، مثل التأمني، صناديق كما تقدم العديد من بنوك التجزئة أيضاً جمم
كما تتاح كافة األسهمبأسواق التقاعد الرهون، السحب على املكشوف وخدمات الوساطة يف االستثمارات 

ختضع بنوك التجزئة أيضاً  .هذه اخلدمات، باإلضافة إىل القروض التجارية، للشركات الصغرية واملتوسطة احلجم
حيث تتوىل سلطة تنظيمية مناسبة اإلشراف عليها، كما قد يضطلع البنك املركزي مبهمة . لإلشراف التنظيمي

 .وضع سياسات العمل هلا
 البنوك الشاملة-8

هي BanqueUniverselle"يعرف عبد املطلب عبد احلميد البنوك الشاملة:مفهوم البنوك الشاملة  .1
تلك الكيانات املصرفية اليت تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكرب قدر ِمكن من املدخرات من  "

http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85/


 
32 

ت، كما تعمل على تقدمي كافة كافة القطاعات، وتوظيف مواردها وتفتح ومتنح االئتمان املصريف جلميع القطاعا
اخلدمات املتنوعة واملتجددة اليت قد ال تستند إىل رصيد مصريف حبيث جند أنه جتمع ما بني وظائف البنوك 

 (5) ".التجارية التقليدية، ووظائف البنوك املتخصصة وبنوك االستثمار واألعمال

قدم جمموعة من اخلدمات املالية املتنوعة اليت هي البنوك اليت ت"ويف مفهوم آخر لرشدي صاحل عبد الفتاح صاحل 
تشمل على أعمال قبول الودائع، ومنح القروض، واالجتار والتعامل باألدوات املالية، وبالعمالت األجنبية 

ومشتقاهتا، وتعهد اإلصدارات اجلديدة من ديون وحقوق ملكية، والقيام بأعمال الوساطة على تنوعها، وإدارة 
 (7)".يق املنتجات الصناعية والتأمنياالستثمارات، وتسو 

البنوك اليت تقوم على فلسفة "ويعرف طارق عبد العال محاد البنوك الشاملة من خالل اسرتاتيجيتها على أهنا 
التنويع هبدف املوازنة بني السيولة، والرحبية، واألمان، إضافة إىل أنه يسمح للبنوك بالتعامل يف األدوات احلديثة 

 (8)." ات التكنولوجيةومواكبة التطور 

 :من جممل املفاهيم املقدمة نستخلص املفهوم التايل
يقصد بالبنك الشامل على أنه البنك الذي يوم على فلسفة التنويع يف اخلدمات اليت يقدمها، وذلك بتنويع 

 قوم بأعمال كل البنوك التجارية وبنوكمصادر التمويل وجماالت االستثمار من خمتلف القطاعات، فهو ي
االستثمار واألعمال، والبنوك املتخصصة، وبذلك جيمع بني األنشطة التقليدية املتمثلة يف قبول الودائع ومنح 

لعل من أهم مسات هذه .االئتمان، وأنشطة غري تقليدية تتماشى والتطورات احلالية من خالل اسرتاتيجية التنويع
 .الشمول مقابل التخصص احملدود(4): البنوك واليت متيزها عن غريها تتمثل يف

 : البنوك المركزية
أو يف جمموعة )الدولةفي النظام املصرفيوهي املؤسسة املسؤولة عن مراقبة وتوجيه  المصرف أو البنك المركزي

م يف تعزيز النمو و اإلسهاالدولة، وهتدف بشكل عام إىل احلفاظ على االستقرار النقدي واملايل يف (دول
وتتعدد مهمات املصرف املركزي وختتلف من دولة ألخرى،  .البطالةوختفيض التضخموالسيطرة على االقتصادي

ومراقبة ( العملة الوطنية)للدولة وإصدار النقد السياسة النقديةصياغة وتنفيذ : ولكنها تشمل عادة مهام مثل
وتنظيم االئتمان واإلقراض وإدارة احتياطي العملة األجنبية والعمل كمصرف نظام املدفوعاتاجلهاز املصريف وإدارة 

،ِما يؤثر بدوره على السلوك لسعر الفائدةوللمصارف التجارية العاملة يف البلد وحتديد احلد األدىن للحكومة
 .بنك اإلصدار، بنك احلكومة وبنك البنوك: يندرج حتت البنك املركزي. لفرد واجملتمعاالستهالكي واالستثماري ل

جبانب إدارته وسيطرته على القطاع املصريف يف أي دولة، حيث يعترب بنك البنوك، فإن البنك املركزي هو اإلدارة 
د على حتقيق التوازن املطلوب الرئيسية يف الدولة لتحديد وإدارة السياسة النقدية مبا يسهم يف مساعدة االقتصا

ترتبط فكرة البنوك املركزية بالتوسع يف االعتماد على االقرتاض . وتلبية األهداف االقتصادية اليت تتطلع هلا الدولة
لتمويل التجارة واملبادالت التجارية والتوسع يف النقد خارج نطاق أن تتم التغطية باملعادن الثمينة مثل الذهب 

 .والفضة
متثل يف ذلك الوقت هولندا، حيث كانت أمسرتداميف مدينة  5906ل البنوك املركزية يف العاَّل عام تأسس أو 

يعترب البنك املركزي من الناحية القانونية مؤسسة مستقلة ال . إحدى أقوى الدول يف جمال التجارة عرب البحار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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تتبع احلكومة على الرغم من وجود عالقة وثيقة بني عمله وعمل احلكومة كسلطة تنفيذية، إال أن تبعيته 
هاجه سياسات نقدية ملساعدة احلكومة على حل بعض املشكالت االقتصادية للحكومة ميكن أن تؤدي إىل انت

الطارئة على حساب التوازن النقدي يرتبط مبصاحل املواطنني وقيمة أمواهلم ومدخراهتم، األمر الذي يشكل أحياناً 
كزي أحد أسباباً للتنازع بني احلكومات والبنوك املركزية حول بعض األمور، واألصل أن يكون البنك املر 

مؤسسات الدولة اليت ال ختضع للتوجهات حكومية مؤقتة إال إذا كانت مستندة على أساس تشريعي وقانوين من 
بالنسبة للقطاع املصريف، يقوم البنك املركزي بالرقابة على أعمال البنوك والتأكد من أهنا تقوم . السلطة التشريعية

يقة ال تضر بأموال املودعني وضمن السياسات اليت تتبع إجراءات بإقراض األموال املتوفرة لديها واستثمارها بطر 
يوقع  البنوك وميكنه أن يسحب هذه الرتاخيص أووالبنك املركزي هو الذي يصدر تراخيص. التحّوط واحلذر

 عقوبات على البنوك املخالف
 :التجارية  بنوكالسمات الرئيسية لل 

باعتبارها وسيط مايل , مال االقتصادية يف أهنا تتعامل بأموال اآلخرين التجارية عن غريها من منشآت األع البنوكمتيزت 
وما تتسم به من صغر يف , التجارية ( البنوك ) حيث أن طبيعة املصارف , و تنشأ عن الوساطة حالة من الغموض .

, خرين وهي ملزمة بإعادهتا مقدار رأس املال قياساً باألموال املتاحة لالستثمار إضافة إىل أن معظم أمواهلا تعود إىل اآل
يف خمتلف عمليات ( املودعني ) جعلت حتقيق أرباح البنك ال تتم إال من خالل االستخدام األكرب ألموال اآلخرين 

كلما أدى ذلك إىل , ومن املؤكد أنه كلما توسعت اجتاهات البنك يف استثمار األموال املتاحة له , التشغيل واالستثمار 
د خلقت هذه احلقيقة مشكلة اسرتاتيجيه إلدارة البنك التجاري فاملصرف الوسيط ال بد وأن يضمن لق. تعظيم أرباحه 

وهذا ال ميكن أن يتحقق  إال من خالل توفري السيولة الكافية اليت جتعله قادراً على تسديد قيم , حقوق املودعني 
 .الودائع عند الطلب 

إال من خالل االستثمار يف موجودات تولد أكرب قدر ِمكن من  كما أن البنك التجاري ال ميكن أن حيقق األرباح
األمر الذي يعرض البنك إىل املخاطرة وان يكون مستعداً , واليت قد حتتاج إىل زمن طويل  من جهة ثانية , الرحبية 

ك كمن أمان وهذا ال يتحقق إال من خالل ما يضمنه البن. ملواجهة أي خسائر حمتملة وأن يكون قادراً على امتصاصها 
 22( .واألمان , والسيولة , الرحبية : ) هذه التداخالت ساعدت يف توفري عدد من السمات وهي . للمودعني 

 :الربحية  .5

وفقاً لفكرة  -يتكون اجلانب األكرب من مصروفات البنك من تكاليف ثابتة تتمثل يف الفوائد على الودائع وهذا يعين 
فإذا ما زادت . مقارنة مع منشآت األعمال األخرى , ثر تأثراً بالتغري يف إيراداهتا أن أرباح البنوك أك –الرفع املايل 

فقد تتحول أرباح البنك إىل . والعكس صحيح . إيرادات البنك بنسبة معينة ترتب على ذلك زيادة األرباح بنسبة أكرب 
 .ات وجتنب حدوث اخنفاض فيها وهذا يقتضي من البنك ضرورة السعي لزيادة اإليراد. خسائر قد تعرضه لإلفالس 

ويعترب االعتماد على الودائع كمصدر رئيسي ملوارد البنك ميزة هامة يف حتقيق األرباح على الرغم من التزامه بدفع فوائد 
 . على استخدام هذه األموال 

                                                 
22 . 2000اح اال  ا م  ىلببم(     ابصاص ج م صعثئم اح  ائع  صا  م انئصى ا ) بىزة ىبى   احزث  ي    إ ااة احى  اب .     
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 : السيولة  .7

ب على البنك أن يكون مستعداً ومن مث جي, يتمثل اجلانب األكرب من موارد البنك املالية يف موارد تستحق عند الطلب 
فمثاًل إشاعة عدم توافر سيولة كافية لدى البنك كفيلة بأن تزعزع ثقة . للوفاء هبا عند الطلب عليها يف أي حلظة 
 . املودعني ويدفعهم لسحب ودائعهم منه 

 : األمان  .8

. حافة األمان بالنسبة للمودعني وهذا يعين صغر , يتسم رأس املال بصغر نسبته مقارنة بصايف األصول املودعة لديه 
, فالبنك ال يستطيع حتمل خسائر تزيد عن نسبة رأس ماله فإذا زادت اخلسائر فقد تلتهم جزء من أموال املودعني لديه 

 . والنتيجة هي إعالن البنك إفالسه 
  ِما سبق جند أن البنك التجاري يسعى إىل ما يلي : 

 .حتقيق أقصى رحبية ِمكنة  .5

 .لنقص شديد يف السيولة  جتنب التعرض .7

 .حتقيق أكرب قدر ِمكن من األمان للمودعني  .8

ويعود هذا التعارض إىل أن املالك يأملون يف , إذا ما نظرنا إىل األهداف الثالثة السابقة جند أن هناك تعارض فيما بينها 
أن حيتفظ البنك بقدر كبري من  أما املودعني فيأملون يف, بغض النظر عن السيولة ودرجة األمان , حتقيق أقصى عائد 

 . السيولة وأن يوجه موارده املالية إىل استثمارات تنطوي على حد أدىن من املخاطر  وهذا ينعكس سلباً على الرحبية 
ونالحظ أن اجملتمع يأمل يف أن خيصص البنك جزء من موارده للمسامهة يف تنمية ورخاء املنطقة اليت ميارس فيها نشاطه 

. 
 

 23: بنك التجاريوظائف ال
باإلضافة إىل دوره يف دعم , يعين قيامه مبجموعة من اخلدمات البنكية لعمالئه , الشك أن قيام أي بنك جتاري 

ولتحقيق هذه األهداف البد للمصرف من أداء جمموعة من , واملسامهة يف عملية التنمية االقتصادية , االقتصاد الوطين 
 : الوظائف أمهها 

مث إقراض جزء , أو ودائع ألجل , ملدخرات من األفراد واملؤسسات يف شكل حسابات جارية قبول الودائع وا (5
للحصول على عائد مناسب من هذه , وبضمانات معينة . منها للمشروعات واألفراد بقروض قصرية األجل 

 .العملية 
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وكذلك , ن للعمالء وإصدار خطابات الضما, شراء وبيع األوراق املالية وحتصيل كوبونات حلساب العمالء  (7
 . لتسهيل عملية االسترياد والتصدير , فتح االعتمادات املستندية 

أو على بنوك , واملسحوبة على عمالء داخل البنك أو خارجه , حتصيل األوراق التجارية نيابة عن العمالء  (8
 .مانية جيدة وكذلك خصم األوراق التجارية من العمالء الذين يتمتعون مبقدرة ائت. حملية أو خارجية 

أو دعمها مالياً وكذلك تنمية املدخرات واالستثمارات املالية خلدمة , املسامهة يف إنشاء املشاريع االقتصادية  (4
 . االقتصاد الوطين 

ِمثلة يف الشيكات املصرفية , حديثة حتل حمل التعامل بالنقد الفعلي ( أو وسائل ) خلق واستخدام وسيلة  (1
 .وسائل التعامل النقدي احلديث  وبوالص التحصيل وغريها من

 .تسجيل العمليات املالية للعمالء اخلاصة بتقدمي اخلدمات املصرفية هلم  (9

 24: خصائص النشاط المصرفي
 :يتميز النشاط املصريف عن غريه من القطاعات األخرى بأنه 

وليس , من أموال  إن البنوك التجارية تعتمد يف األساس يف مزاولة نشاطها على ما يودعه لديها العمالء .5
كما هو احلال يف بقية الوحدات االقتصادية العاملة يف .. كرأس املال أو غريه , على موادها الذاتية 

 .جماالت اإلنتاج السلعي أو تقدمي اخلدمات 

أساس عمل البنك التجاري هو املتاجرة بالنقود حيث أهنا تقبل الودائع من الناس لديها بفائدة معينة مث  .7
وبذلك فهي حتقق منفعة , ثمارها على شكل قروض أو تسهيالت للغري بفائدة أعلى من األوىل تعيد است

 .أو إيراد من الفرق بني الفائدتني 

 :يتم تقسيم العمليات املصرفية يف العادة إىل نوعني مها  .8

كالتزام البنك بتقدمي , وهي اليت يرتتب على البنك مبوجبها التزامات : التسهيالت املصرفية  - أ
السحب على , خصم األوراق التجارية : ومن األمثلة , قروض أو سلف أو ضمان لعمالئه 

 .إصدار خطابات الضمان , االعتمادات املستندية ( احلسابات اجلارية املدينة ) املكشوف 

ال يرتتب على البنك مبوجبها التزاما معيناً  وهي خدمات يقدمها البنك : اخلدمات املصرفية  - ب
حسابات الودائع : ومن األمثلة , أو يقبل ودائع من املدخرين , فائدة يتقاضاها  مقابل أجر أو
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حتصيل األوراق التجارية نيابة عن , احلواالت املصرفية , احلسابات اجلارية الدائنة , اجلارية 
 .العمالء 

ملالية اليت يقوم البنك املركزي باإلشراف والرقابة على البنك التجاري من خالل البيانات والقوائم ا .4
 .يستطيع البنك املركزي من خالهلا مزاولة نشاطه يف اإلشراف والرقابة والتوجيه 

 .مصادر أموال البنوك التجارية 13المطلب 
 :يعتمد البنك التجاري يف مزاولة نشاطها على نوعني من املصادر مها 

 : مصادر التمويل الداخلي  - أ

وتظهر هذه البنوك يف قائمة , وغريها من األرباح غري املوزعة , ات بأنواعها وتتمثل يف رأس املال مضافاَ إليه االحتياطي
 . املركز املايل للبنك 

 :وتتمثل يف : مصادر التمويل اخلارجي  - ب

 .الودائع بأنواعها املختلفة  .5

 .وودائع ألجل ,ودائع احلسابات اجلارية  .7

 .االقرتاض من البنك املركزي والبنوك التجارية األخرى  .8

 : ات األموال في البنك التجارياستخدام
 : من أهم استخدامات األموال يف البنك التجاري ما يلي 

 .واليت حتقق من ورائها عوائد جمزية وخاصة بالنسبة للقروض قصرية األجل : يقدم القروض والسلف  .5

 :حيث تتعدد أوجه االستثمارات : االستثمارات  .7

لغرض احلصول على أرباح , شراء األسهم للوحدات االقتصادية القائمة  املسامهة يف املشاريع االقتصادية احلديثة أو - أ
 .وعوائد أو املتاجرة هبذه األسهم يف سوق األوراق املالية 

وتقبل , واليت تستحق الدفع بعد فرتة قصرية األجل , االستثمار يف سندات احلكومة وأذونات اخلزينة العامة  - ب
وإمكانية , ذا اجملال نظراّ لقابلية هذه األوراق على التمويل لنقدية سائلة املصارف عادة على استثمار أمواهلا يف ه

 .االقرتاض من البنك املركزي أو من غريه بضمانات عند احلاجة 

حيث تقبل البنوك عل مزاولة هذا النوع من النشاط نظراً للحماية اليت يزودها القانون : خصم األوراق التجارية  - ت
 لقصري ِما يوفر عنصر السيولة للبنك التجاري ونظراً ألجلها ا
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 .وتتيح الفرصة للبنك إلعادة خصمها لدى البنك املركزي بشروط معينة يقررها البنك املركزي نفسه 
 .وهي االحتياطي النقدي اليت أوجبها البنك املركزي على كل مصرف باالحتفاظ هبا لديه : األرصدة النقدية  .8

العقارات اليت ميتلكها البنك ويزاول فيها نشاطه واألصول األخرى من  متمثلة يف جمموعة: األصول الثابتة  .4
 .أثاث ووسائل نقل وأجهزة وتركيبات أخرى وغريها 

 الهيكل التنظيمي للبنك التجاري  .1

فاألمر يتطلب وضع هيكل , نظراً  لتعدد وتنوع النشاط املصريف وتعدد وتنوع العمليات اليت يقوم هبا البنك التجاري 
للبنك ليحدد خطوط السلطة واملسؤولية وتقسيم األعمال حسب طبيعتها جملموعات متشاهبة يف وحدة إدارية تنظيمي 
 . مستقلة 

 25: كيف يتم تنظيم البنوك التجارية: أواًل 
 : يتم تنظيم البنوك التجارية وفقاً ألحد األسس التالية  

 . كافة أحناء البالد يقوم تنظيم البنوك التجارية على أساس مصارف مفردة منتشرة يف (5

من أجل املرونة يف تأدية اخلدمات وفسح فرصة أكرب أمامه الختيار , القيام على نظام بنوك ذات فروع منتشرة  (7
 .األزمات احمللية وتوسيع قاعدة عمله وخفض تكاليفه الثابتة والكلية 

 : األسس الرئيسية لتنظيم البنوك التجارية داخليا  : ثانيا ً 
ديد املسؤوليات والسلطات والعالقات بني األشخاص يف اجلهد اجلماعي بغية حتديد األهداف والوصول التنظيم هو حت

وخيتلف به عن , لكن رغم ذلك فإن لكل بنك نظامه اخلاص الذي يعمل مبوجبه . إليها بأبسط اجلهود وأقل التكاليف 
 :غريه تبعاً ل 

 . حجم هذا البنك  (5

 . حجم التعامل معه   (7

 .ال اليت يقوم هبا نوع األعم  (8

 .عدد املوظفني العاملني فيه   (4

 .طريقة تسجيله للقيود املصرفية  (1

 .نوع اخلدمات اليت يقدمها البنك  (9

 .األغراض اليت يبتغيها من أعماله اخلاصة به  (2
                                                 

25 2003ا م    ىبى  ي  ا   إ ااة احىلبب ت احم ى م   ىيش اات ج ىعم  ىشل  .أ    



 
38 

 26: األقسام الداخلية للبنك التجاري: ثالثاً  
ارتباطاً مباشراً بالعمالء تسمى باألقسام الفنية  تقسم حسب الوظائف واخلدمات اليت تقدمها للعمالء فما هو مرتبط

للبنك أما األقسام اإلدارية فهي اليت تنظم عمليات األقسام الفنية وتراقبها ومتسك حساباهتا وتسجل إمجاليات القيود 
 .احملاسبية 

 :األقسام الفنية : أوالً  
 : وهي  وهي اليت يؤدي البنك من خالهلا عمله ونشاطه اليومي إزاء العمالء

 .األقسام اخلاصة باحلسابات اجلارية وحسابات الودائع ألجل وحسابات التوفري  .5

نيابة عن العمالء أو قبول ( الكمبياالت ) والذي يقوم بتحصيل قيم هذه األوراق : قسم األوراق التجارية  .7
 .واالحتفاظ هبا حلني االستحقاق مقابل حصول البنك على فائدة معينة , خصمها 

ويهتم بالتعامل باألسهم والسندات يف سوق األوراق املالية بيعاً أو شراًء باسم البنك أو : وراق املالية قسم األ .8
 .بالوكالة عن العمالء أو غريها 

 .قسم اخلزينة  .4

 .قسم االعتمادات املستندية  .1

 .قسم احلواالت والعمليات اخلارجية  .9

 .قسم املقاصة  .2

 .قسم الكفاالت  .3

 .قسم تأجري اخلزائن  .6

 :األقسام اإلدارية : نياً ثا
وهي األقسام املسؤولة عن تنظيم سري العمل يف البنك وحتدد مسؤولياته التنظيمية وفقاً للهيكل التنظيمي املقرر للبنك 

 .جلميع أقسام املصرف كوحدة تنظيمية واحدة  توالذي حيدد الصالحيات واملسؤوليا
 :وتضم اإلدارة العامة للبنك ما يلي 

 .ارية الشؤون اإلد .5

 .الشؤون القانونية  .7

 .التحقيق والتفتيش  .8
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 . ةاملالي نالشؤو  .4

 ( .املالية ) احملاسبة العامة  .1

 .قسم الديوان           .9

 .العالقات اخلارجية          .2

 .الدراسات واألحباث واملتابعة        .3

 .شؤون الفروع            .6

 .التسهيالت االئتمانية  .50

 .العالقات العامة  .55

 . شؤون املوظفني .57

 .احلاسب اآليل  .58

 .التصوير  .54

 .املشرتيات واللوازم  .51

 
ونظراً لتعدد وتنوع النشاط املصريف وتعدد وتنوع العمليات اليت تقوم هبا البنوك التجارية فاألمر يتطلب وضع هيكل 
ية تنظيمي للبنك ليحدد خطوط السلطة واملسؤولية وتقسيم األعمال حسب طبيعتها جملموعات متشاهبة يف وحدة إدار 

 :ونظراً لكون النشاط املصريف يرتكز يف الفروع فيمكن عرض اهليكل التنظيمي كما يف الشكل التايل . مستقلة 
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 :العوامل المؤثرة في الهيكل التنظيمي للبنوك : رابعا   
 ( .االحتياجات املالية للمجتمع : ) طبيعة السوق اليت خيدمها البنك التجاري  (1

يسعى البنك لتحقيق النجاح املنشود باجتذاب املوارد والعمل على توظيفها : لبنك لسوق اليت خيدمها ااحجم  (2
 .بشكل ربح عن طريق التوسع يف حجم أصوله وقروضه 

يضع البنك املركزي قواعد حتكم مدى إمكانية البنك التجاري على فتح الوحدات : التشريعات املصرفية  (3
 املصرفية 

 .التشريعات والنظم اخلاصة بالدولة  (0

 :المخاطر التي يتعرض لها البنك التجاري 
 : خماطر االئتمان واالستثمار  - أ

وهي املخاطر املتعلقة بعدم استجابة العمالء برد القروض يف تواريخ استحقاقها بالرغم من قيام املصرف بإجراءات 
 .غم من تنوعها حتصيل واعية باإلضافة إىل خماطر تدهور قيمة االستثمارات أو حمفظة األوراق املالية بالر 
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 :خماطر التصفية اإلجبارية  - ب

 .إن طلب املودعني ألمواهلم قد جيرب املصرف على التصرف يف تصفية بعض أصوله خبسارة 
 .خماطر السرقة واالختالس  - ت

 27:تقييم ربحية البنك التجاري 
املؤشرات املالية تعوض املخاطرة لغرض قياس رحبية البنك التجاري وتقييمها تتاح أمام اإلدارة املصرفية جمموعة كبرية من 

وأكثر هذه املؤشرات شيوعاً يف حتليل األداء , أو أهنا تضمن تعظيم الثروة أو تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد , 
 :املصريف ما يلي 

 .معدل العائد على حق امللكية  .5

 .معدل العائد على املوجودات  .7

 .نسبة هامش الربح  .8

 .معدل منفعة املوجودات  .4

 :عدل العائد على حق الملكية م (1

هو من املؤشرات املالية املهمة يف تقييم الرحبية ويقيس هذا املؤشر كفاءة إدارة املصرف يف استغالل أموال املصرف 
 .املمتلكة وقدرة هذه األموال على توليد الربح  

 :حيسب معدل العائد على حق امللكية وفق املعادلة التالية 
 صايف الربح                                                                     

 حق امللكية                                = معدل العائد على حق امللكية  
 

لكن إذا ما تضمنت حقوق امللكية أرباح حمتجزة عن العام الذي حيسب عنه ذلك املعدل فيفرتض تكييف مكونات 
 :املعدل وفق ما يلي حق امللكية وإعادة صياغة 

 صافي الربح                                                                               
 = معدل العائد على حق الملكية  

 األرباح المتداولة عن السنة 1/2+ األرباح المحتجزة  1/2+حق الملكية                                         
 (:معدل العائد على االستثمار ) ائد على الموجودات معدل الع (2

                                                 
27 2000ىلببم اح اال   ا م (   ابصااص ج م صعثئم اح  ائع  صا  م انئصى ا ) بىزة ىبى   احزث  ي     إ ااة احى  اب .     
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هو معدل العائد على املوجودات أو معدل العائد على االستثمار وحيسب , من أكثر املؤشرات يف تقييم رحبية املصارف 
 :وفق العالقة التالية 

 الفوائد املستحقات + الضريبة  صايف الربح قبل                                                                 
 =معدل العائد على االستثمار  
 إمجايل   املوجودات                                                                              

 : نسبة هامش الربح (3

امش حتسن األداء التشغيلي تعكس هذه النسبة فاعلية العمليات التشغيلية وكفاءهتا واملنطق انه كلما زادت نسبة اهل
 إلدارة املصرف والعكس صحيح 

يتماثل مفهوم منفعة املوجودات مع معدل دوران املوجودات يف منشآت األعمال منفعة الموجودات (4
ويفيد حساب منفعة املوجودات يف تقييم أداء املصرف من ناحية الرحبية حيث ال تكفي , األخرى 

 حبية املصرف وبالتايل مستوى األداء االقتصادينسبة هامش الربح منفردة يف تقييم ر 

 حتسب منفعة املوجودات وفق العالقة النسبية التالية 
 إيرادات املصرف                                                      

  املوجودات                                 =   منفعة املوجودات 
  

 ى ما سبق بأن وميكننا القول باالعتماد عل: 

 منفعة الموجودات *  نسبة همش الربح ( = الموجودات ) معدل العائد على االستثمار 
 إجمالي اإليرادات                صافي الربح                      

= 
 إجمالي اإليرادات                 الموجودات              

 28:تقييم السيولة 
 معارض للرحبية لكن كيف يتم حتديد تقييم سيولة املصرف ؟ إن السيولة هي متغري

تعد هذه النسبة من أهم املؤشرات املالية لدراسة وحتليل وتقييم سيولة املصرف :  نسبة السيولة القانونية  (5
 :وبالتايل قدرته على الوفاء بالتزاماته جتاه املودعني وحتسب وفق العالقة التالية 

 قيمة املوجودات السائلة والشبه سائلة                                                             
 =نسبة السيولة   

 مقدار ودائع املصرف                                                                      

                                                 
28 2000اح  ائع  صا  م انئصى ا  ىلببم اح اال    ا م  ابصااص ج ه صعثئم) بىزة ىبى   احزث  ي   إ ااة احى  اب .     
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ادة بتحقيقها إضافة إىل ان البنك وعادة ما حيدد البنك املركزي مقدار هذه السيولة واليت تلتزم املصارف التجارية ع
 .املركزي يتدخل يف حتديد املوجودات السائلة والشبه سائلة واليت تبعد البنك التجاري عن احتمال العسر املايل 

 :وهو من املؤشرات املهمة لتقييم سيولة املصرف وحيسب وفق العالقة التالية :  معامل السيولة  (7

 املوجودات السائلة والشبه سائلة                                                                
 =معامل السيولة  

 املوجودات                                                                       
 وهو من املؤشرات اهلامة يف تقييم السيولة للمصرف : معامل اليسر (8

 :وحيسب وفق املعادلة التالية 
 قيمة االستثمارات                                                              

 = معامل اليسر  
 قيمة املوجودات                                                               

 :وحيسب وفق العالقة اآلتية :معامل حق امللكية إىل جمموع الودائع  (4

 حق امللكية                                                                
 =معامل حق امللكية إىل جمموع الودائع     

 الودائع                                                                
 

داعات وبغض النظر عن ويقصد هنا حبق امللكية رأس املال مضافاً إليه احتياطي األرباح أما الودائع فهي جمموع كل اإلي
 .نوعها سواء كانت ودائع جارية أو ألجل أو ودائع توفري 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجانب التطبيقي
 مقارنة بين البنوك التجارية و البنوك اإلسالمية 
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 :ملخص
إىل تعظيم الربح عن طريق زيادة اإليرادات أو ختفيض ( األفراد واملؤسسات ) تسعى وحدات العجز التمويلي     

كاليف اليت تتحملها املؤسسات تلك اليت تسمى بالتكاليف املالية واملتمثلة أساسا يف حجم التكاليف، ومن بني الت
 .املبالغ املدفوعة إىل أصحاب الفائض التمويلي، أو ما يسمى بتكلفة التمويل

واليت تقوم  حيث  تعترب تكلفة التمويل أحد أهم املعايري اليت تعتمد عليها وحدات العجز املايل يف إختاذ قرار التمويل   
 .باملفاضلة بني مصادر التمويل املتاحة، وذلك بإختيار املصدر األقل تكلفة

ويف ظل وجود مصدرين خمتلفني يتمثالن يف البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية،واللذان خيتلفان شكال ومضمونا     
يل على القروض ذات الفائدة احملددة وخاصة يف جمال التمويل، حيث تعتمد األوىل قي متويلها لوحدات العجز املا

مسبقا، بينما تعتمد البنوك اإلسالمية على نوعني رئيسيني من الصيغ يتمثالن يف صيغ املشاركة يف الربح واخلسارة من 
 .  .، إخلمضاربة ومشاركة بنوعيها دائمة ومتناقصة، وصيغ اهلامش املعلوم من مراحبة وسلم وإستصناع وإجيار متويلي

 :وم من خالل هذه الورقة بالعمل على حتديد تكلفة كل مصدر واملقارنة بينهما وذلك من خالل النقاط التاليةولذا سنق
 تكلفة التمويل يف البنوك التقليدية  -
 تكلفة التمويل يف البنوك اإلسالمية -
 مقارنة بني تكلفة التمويل يف البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية -
  



 
46 

 :تمهيــد
 األهداف الرئيسية للمؤسسة تعظيم الربح الذي يقتضي النظر يف زيادة اإليرادات أو ختفيض التكاليف اليت من بني   

تتحملها مبا يف ذلك التكاليف املالية اليت تتضمن تكلفة متويل دورة االستثمار وتكلفة متويل دورة االستغالل، ومن بني 
لني رئيسيني يتمثالن يف املؤسسات املصرفية اإلسالمية واملؤسسات البدائل املتاحة ملصادر التمويل اخلارجية جند بدي

املصرفية التقليدية ، حيث لكل مصرف طريقته اخلاصة يف التعامل مع وحدات العجز املايل، فالبنوك التقليدية تعتمد 
ملعلوم، ولذا أمكن طرح على الفائدة بينما تطبق البنوك اإلسالمية أسلوب املشاركة يف الربح واخلسارة  وأسلوب اهلامش ا

 :التساؤل الرئيسي  التايل
مصدر تمويل أقل تكلفة وأّي  كيف يتم تحديد تكلفة التمويل المقدم من البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية

 بالنسبة لوحدات العجز التمويلي ؟ 
د أهم األهداف الذي من خالل هذا السؤال تتضح أمهية هذا املوضوع حيث يساهم بشكل مباشر يف تبيان أح   

يسعى إىل حتقيقها أعوان العجز التمويلي يف تعظيم أرباحهم وذلك بتخفيض التكاليف املالية اليت يتحملوهنا، حيث 
يهدف هذا البحث إىل حتديد تكلفة التمويل املقدم من طرف البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية مع إبراز املصدر األقل 

 .اعد تساعد يف حتديد تكلفة التمويل يف املنهج اإلسالميتكلفة، مع حماولة وضع قو 
 

 التقليدية.تكلفة التمويل في البنوك : أوال
 تكلفة التمويل قصير األجل في البنوك التقليدية -1

تتمثل تكلفة التمويل يف تلك الفائدة اليت يفرضها البنك التقليدي على املقرتض وذلك على أساس معدل الفائدة       
، إال أنه ال ميكن اعتبار هذا األخري هو املعدل الذي حتسب على أساسه التكلفة احلقيقية للقرض %( 3: مثال) االمسي

حيث يوجد معدل آخر يسمى معدل الفائدة الفعلي، وبالتايل سنعمل على التمييز بني املعدلني من خالل النقطتني 
 :التاليتني

 :معدل الفائدة االسمي -1-1 
تلك النسبة اليت يفرضها البنك التقليدي على القرض املقدم للعميل، حيث حتسب هذه النسبة من  بصفة عامة هو    

طرف البنك على أساس عدة عناصر تتمثل يف املعدل املرجعي وكذلك طبيعة القرض ومدته، وباألخص درجة املخاطرة 
 29:دة التاليةاملتعلقة باملقرتض نفسه، وحيسب معدل الفائدة االمسي من طرف البنك بالقاع

 
 
 
 : المعدل المرجعي -أ

يتمثل املعدل املرجعي يف معدل الفائدة الذي يفرضه البنك املركزي، أو املعدل الذي متّول على أساسه البنوك      
 .30التقليدية من السوق النقدي

                                                 
29

Alain Galesne, le financement de l’entreprise, 
édition

cerefia, Rennes, 1999, p.05.   
 

 هامش متعلق بالق ض+ المعدل الم جعي = معدل الفائدة االلسمي
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 :الهامش المتعلق بالقرض-ب 
القرض والعالوات الفئوية املرتبطة بدرجة املخاطرة املتعلقة يتمثل هذا اهلامش يف جمموع العالوات النوعية املرتبطة بطبيعة 

 31:باملقرتض، وميكن توضح ذلك من خالل القاعدة التالية
 
 
 

  
 (:متعلقة بطبيعة القرض: )العالوات النوعية -

طرة تتمثل هذه العالوات يف جمموع الرسوم املطّبقة على القرض، ولعل أهم هذه العالوات املطبقة هي عمولة املخا
، حيث ( بالنسبة للسحب على املكشوف%  5.41بالنسبة للخصم التجاري و%  0.4: مثال)املرتبطة بنوع القرض 

يعترب البنك السحب على املكشوف أكثر خماطرة من اخلصم التجاري، وكذلك عمولة التظهري املطبقة على مجيع أنواع 
املكشوف حيث تسدد عموما بشكل فصلي  القروض، كما توجد عمولة أخرى تتعلق بشكل خاص بالسحب على

وعلى عكس العموالت السابقة فإهنا ال تكون ثابتة وإمنا متغرية حسب طريقة استعمال العميل للسحب على 
 32.املكشوف

 
 

 (:عالوة المخاطرة: )العالوات الفئوية -
سة، فبالنسبة للمؤسسات حيث تتغري هذه العالوة حسب درجة املخاطرة املرتبطة باملقرتض سواء كان فردا أو مؤس

الكبرية يكون فيها خطر اإلفالس وعدم التسديد ضئيل وبالتايل تكون عالوة املخاطرة ضعيفة، أما بالنسبة للمؤسسات 
،ولقد  33الصغرية واملتوسطة يكون فيها خطر اإلفالس وعدم التسديد كبريا وبالتايل تكون عالوة املخاطرة جد مرتفعة

 :مد على رقم األعمال يف حتديد فئات أو أصناف املؤسسات وفقا للجدول التايلكانت البنوك يف السابق تعت
 (ر)تحديد أصناف المؤسسات حسب رقم األعمال: (11)جدول رقم

 (عالوة المخاطرة)العالوة الفئوية  أصناف المؤسسات حجم المؤسسة
 %0    الصنف األول *ن.مليون و 700 >ر 

500   ر 700 0.51 الصنف الثاين ن.مليون و % 
 % 0.4 الصنف الثالث ن.مليون و  500ر < 10

 % 0.91 الصنف الرابع ن.مليون و  10ر
Source : Alain Galesne, op.cit.,  p. 12. 

                                                                                                                                                      
30

Hervé Hutin, Toute la finance d’entreprise en  pratique, 2 
ème

 édition, organisation , Paris, 2003, 
p. 451. 
31

Alain Galesne, op.cit., p.10.  
32

Ibid, p.10-11. 
33

Ibid. 
. ب ة يا  م: ا. *  

 (خاط ةمتعلق  بد ج  الم)عماوات فئوي  (+متعلق  بطبيع  الق ض)عماوات نوعي  = الهامش المتعلق بالق ض
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احلقيقية إال أن االعتماد على رقم األعمال يف حتديد صنف املؤسسة غري كايف، حبيث ميكن أن ال يعكس الصورة     
للمؤسسة، هلذا عملت البنوك على وضع معايري أخرى تساعد يف حتديد صنف املؤسسة وبالتايل درجة املخاطرة، وميكن 

 :توضيح هذه الطريقة اجلديدة املستعملة من طرف البنوك الفرنسية من خالل اجلدول التايل
 الفرنسية البنوك فن طر محديد أصناف المؤسسات جديدة في تالطريقة ال: (21)جدول رقم

 
 المعايـيـر (عالوة المخاطرة) تحديد العالوة الفئوية 

وحتدد العالوة الفئوية وفقا جملموع النقاط املمثلة 
 :يف اجلدول التايل
 العالوة الفئوية مجموع النقاط

8-1 0 
9-2 0.51 % 
3-6 0.4 % 

50-55 0.91 % 
57-58 5.51% 
54-51 5.91 % 
59-53 7.51 % 
56-75 7.91 % 
77-74 8.51 % 
71-72 8.63 % 
73-80 4.91 % 

 

 
االستقاللية المالية للمؤسسة والتي تحسب  -1 
 : بـ
 
 جمموع الديون                                    ÷ األموال اخلاصة = أ

 :حيث أن 
 النقطة المجال

 %  91أ 
10  %  أ 91 % 
80  %  أ 1% 
50  %  أ 80% 

  50%أ 

5 
2 
4 
2 

50 
 
 

 
 :المردودية االقتصادية للمؤسسة والتي تقاس بـ-2
 

رقم األعمال ÷(خمصصات اإلهتالك+نتيجة اإلستغالل = )ب
 خارج الرسم

 
مؤسسة 
 صناعية

مؤسسة 
 تجارية

 النقطة مؤسسة خدمية

  50ب 
 % 

 ب  %    1ب 
1.51  % 

1 

3  %  4ب  %  57ب  %  7ب 

اذى ا  
 +احم  م 

 مجموع الديون 
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 50 %  1%  1% 
1  %  ب
 3  % 

7.1  % 
 %   4ب 

2.1  %  ب
 57  % 

4 

7  %  ب
 3  % 

5  %  ب
 7.1  % 

8  %  ب 
2.1  % 

2 

   7ب 
% 

   8 % 50ب  %   8ب 

 
 :حجم المؤسسة يقاس برقم األعمال -3
 

 النقطة المجال
 1 ن.مليون و 800 >ر 

510   ر  800 2 
10   ر  510 0 
50   ر  10 7 
 11 مليون ون 50 >ر 

 
 

Source : Gérard Chareaux, Gestion financière, litec , Paris, 1993, p.555. 
 :وعلى هذا األساس ميكن للبنك حتديد معدل الفائدة االمسي من خالل مجع كل املعدالت وفقا للمعادلة التالية

 
 
 

 (:لحقيقيا)معدل الفائدة الفعلي  -1-2
يتميز معدل الفائدة الفعلي عن املعدل االمسي يف األجل القصري بتأثريات الرسوم وكذا تواريخ القيم حيث تكون       

الرسوم كنسبة من مبلغ القرض أما تواريخ القيم فهي التاريخ الفعلي لبداية مدة القرض وبالتايل فإن التكلفة احلقيقية 
ئدة الفعلي وليس على أساس معدل الفائدة االمسي كما ذكر سابقا، وتنقسم للقرض حتسب على أساس معدل الفا

القروض قصرية األجل حسب توقت دفع الفائدة إىل قسمني رئيسني، حيث منيز حالة دفع الفائدة مسبقا عند تاريخ 
 .34منح القرض وحالة دفع الفائدة يف تاريخ االستحقاق

 :كلتا احلالتني كاآليت  وميكن توضيح طريقة حساب املعدل الفعلي يف 
                                                 

34
Nathalie Morgnes, Financement et coût du capital de l’entreprise ,Economica, Paris, p. 62-63. 

 

عماوة المخاط ة+ العماوة النوعي  + المعدل الم جعي = معدل الفائدة االلسمي  
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 Intérêts post): المعدل الفعلي للقرض في حالة دفع الفوائد في تاريخ االستحقاق -1-2-1  
comptés) 

 :إذا كانت لدينا املعطيات التالية املتعلقة بقرض قصري األجل
i% :معدل الفائدة االمسي السنوي 

c :مبلغ القرض. 
m :فرتة القرض 
d :أيام إضافية للبنك. 
tr :معدل الفائدة الفعلي. 

 35:فإن معدل الفائدة الفعلي للقرض عند دفع الفوائد يف تاريخ االستحقاق يكون كالتايل
 

 
1

360
)(%

1
365][ 


 m

dmi
tr 

 
 :  معدل الفائدة الفعلي للقرض عند دفع الفوائد مسبقا 2-2--1

لي للقرض يف حالة دفع الفوائد مسبقا حيسب يف ظل نفس املعطيات املذكورة يف احلالة األوىل، فإن معدل الفائدة الفع
 36:بالعالقة التالية

 

1
360

)(%

1

1

365][ 


 m
dmi

tr
 

ميثل معدل الفائدة الفعلي احملسوب أعاله معدل فائدة فعلي قبل الضريبة لذا جيب اقتطاع جزء من الفائدة املدفوعة 
 وبالتايل تصبح التكلفة احلقيقية للقرض هي بنسبة الضريبة املفروضة على أرباح الشركات وهو ما يسمى بالوفر الضرييب

 : الفائدة احملسوبة على أساس املعدل الفعلي منقوصا منها الوفر الضرييب وبالتايل يكون
 

 :وميكن تلخيصها يف العالقة التالية
 
 
 

                                                 
35

Ibid, p.66. 
36

Ibid, p.67. 

 (معدل الض يب -1)× معدل الفائدة الفعلي قبل الض يب  = معدل الفائدة الفعلي بعد الض يب  

)1(* Ttrtr 
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 .معدل الفائدة الفعلي بعد الضريبة: *tr:حيث أن
tr :معدل الفائدة الفعلي قبل الضريبة. 
T :ريبة على أرباح الشركاتمعدل الض. 
 

 تكلفة التمويل المتوسط والطويل األجلفي البنوك التقليدية -2
ينقسم التمويل املتوسط والطويل األجل يف البنوك التقليدية إىل متويل مباشر عن طريق القروض املباشرة ومتويل غري      

 .مباشر عن طريق االعتماد االجياري
 

 :والطويل األجل المباشرتكلفة التمويل المتوسط  -2-1
تقيم تكلفة القرض كما ذكرنا سابقا مبعدل الفائدة الفعلي للقرض بعد الضريبة أو ما يسمى مبعدل القيمة احلالية     

الصافية بعد الضريبة، ويتمثل هذا املعدل يف معدل اخلصم الذي يسمح بتساوي مبلغ القرض والقيمة احلالية للمبالغ 
 .37ف املالية بعد الضريبةاملسددة وكذا املصاري

 :معدل الفائدة الفعلي -
 38:حيسب معدل الفائدة الفعلي وفقا للعالقة التالية     

 
 
 
 
 

 .مبلغ القرض: M: حيث أن
RBt : املبلغ املسدد يف السنةt. 
FFt : املصاريف املالية يف السنةt . 

r   :معدل الفائدة الفعلي. 
n :مدة القرض. 

T :رباح الشركاتمعدل الضريبة على أ. 
 
 :تكوين جدول اإلهتالك -

                                                 
37

Gérard Charreaux, Finance d’entreprise, éditions management, Paris 1997, 2
ème

 éd., p. 107. 

 
38 .31: ، ص1663ىي ا إثااو م وي ي، احف ا احب  ا في ىج   ى   ا احصى   ، ىيشأة احىع اب، ا ب ي ا م،   
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إن حساب تكلفة قرض متوسط أو طويل األجل يتطلب تكوين جدول إهتالك تبني فيه املبالغ املسددة سنويا وكذا 
: املصاريف املالية، وختتلف طريقة تكوين جدول اإلهتالك حسب إختالف طريقة التسديد، حيث منيز بني طريقتني

 .يها االهتالكات ثابتة والطريقة الثانية تكون فيها الدفعات ثابتةالطريقة األوىل تكون ف
 :وقبل التعرض هلاتني الطريقتني بالتفصيل نقوم بذكر خاصيتني أساسيتني مهما كانت طريقة التسديد

 .جمموع اإلهتالكات يساوي مبلغ القرض -          
 39:مبلغ القرض وفقا للعالقة التاليةيساوي ( األقساط)جمموع القيم احلالية للدفعات  -          

 
 
 
 

 : حيث أن
At : قسط السنةt حيث :At = RBt + FFt 

i :معدل الفائدة االمسي السنوي. 
n :مدة القرض. 

M :مبلغ القرض. 
 
 :قرض باهتالكات سنوية ثابتة -2-1-1

 :إذا كان لدينا قرض باهتالكات سنوية ثابتة فإنه ميكن وضع العالقة التالية
 
 

وهذا ما يؤدي إىل كون املصاريف  -i.(M/n)لتايل نقول أن األقساط تشكل متتالية حسابية متناقصة أساسها وبا
 .املالية كبرية يف بداية حياة القرض

 
 :الثابتة( األقساط) قرض بطريقة الدفعات  -2-1-2

 40:حتسب األقساط املتكونة من إهتالكات القرض والفوائد وفقا للعالقة التالية
 

 
 
 

                                                 
39

Jean–Richard Sulzer, SémiyonAdéléké , Finance à long terme ,2
ème

 édition, Paris, 2001, p. 42. 
 
40

Jean–Richard Sulter, SémiyonAdiléké, op.cit., p. 44. 
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 :حيث أن (i+1)إذن يف هذه احلالة تكون األقساط ثابتة، أما االهتالكات فتشكل متتالية هندسية متزايدة أساسها 

 
 
 

فيما سبق افرتضنا أن املصاريف املالية تتكون من الفائدة فقط، إال أنه يف الواقع العملي توجد مصاريف مالية أخرى 
لوبة من البنك مثل مصاريف تكوين ودراسة امللف وعمولة التعاقد تتمثل يف جمموعة من املصاريف والعموالت املط

، ولعل أهم املصاريف أو التكاليف اليت توجد باخلصوص يف القروض املتوسطة والطويلة األجل هي تكلفة 41والتنفيذ
غ املقرتض الضمانات اليت ميكن أن تكون يف شكل ضمانات حقيقية مثل الرهن العقاري، أو تقيم كنسبة مئوية من املبل

أو تكون يف شكل عمولة ضمان يدفعها املقرتض بنفسه أو عن طريق مؤسسة وسيطة متخصصة مثل  t0يف السنة 
Sofaris  بفرنسا أوSRH  باجلزائر، حيث تكون هذه العمولة كنسبة مئوية من قيمة القرض تدفع سنويا، وبالتايل

 42:تصبح قاعدةحساب معدل الفائدة الفعلي كاآليت
 
 
 
 

 :أنحيث 
M       :مبلغ القرض. 
FD0      :مصاريف تكوين ودراسة امللف مدفوعة يف السنةt0. 
GAR0 : تكلفة الضمانات احلقيقية يف السنةt0. 

i : معدل الفائدة االمسي للقرض.)%( 
C        : عمولة الضمان السنوية.)%( 

RBt : املبالغ املسددة سنويا يف السنةt. 
RDt-1   :بقي يف بداية السنةمبلغ القرض املت. 

r :معدل التكلفة الفعلي السنوي للقرض. 
 

 (:االعتماد االيجاري: )والطويل األجل غير المباشر تكلفة التمويل المتوسط -2-2

                                                 
 .ضىا ىع   احف ئ ة انبىي في أصرب احىلبب ت احى ح م  صببثأ ثبت اى حم احصع ق   احصيف 41

 
42

Alain Galesne, op.cit., p.22. 
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حتسب تكلفة التمويل باإلجيار على أساس املعدل الذي يسمح بتساوي جمموع التدفقات املدفوعة مع جمموع      
 43:لعالقة التاليةالتدفقات املقبوضة وفقا ل

 
 

 
 

 : حيث أن
F0 :متثل مبلغ متّلك األصل. 
Li : قسط إجيار الفرتةi. 
Ai :قسط اهتالك األصل. 
T :معدل الضريبةعلى أرباح الشركات. 

Pn : (.قيمة خيار الشراء)القيمة املتبقية لألصل 
 

 تكلفة التمويل في البنوك اإلسالمية: ثانيا
 لمعلومتكلفة التمويل بصيغ الهامش ا -1
 :تكلفة التمويل بالمرابحة -1-1

وَثن البيع وهو ما ميثل ( أو السلعة)تتمثل تكلفة التمويل باملراحبة بالنسبة للمتمول يف الفرق بني َثن شراء األصل     
مقدار الربح الذي يتحصل عليه البنك اإلسالمي، وميكن حساب تكلفة التمويل باملراحبة عن طريق معدل التكلفة وفقا 

 :لعالقات التاليةل
 

A :َثن شراء السلعة املتفق عليها. 
V:َثن البيع. 
P: َثن البيع = مقدرا الربح(V )–  َثن الشراء(A ) 

Cm : مقدار الربح = تكلفة التمويل باملراحبة(P( )الذي حتصل عليه البنك.) 
n  :مدة املراحبة بالسنوات. 

:rmمعدل تكلفة املراحبة. 
 : نعلم أن

C m =A×rm × n…………...(I) 
C m =P……………………(II) 
V=A +P…………………..(III) 

                                                 
43

Jack Teulie et Patrick Topsacalian, Finance,Vuibert, 2ème édition, Paris, 1997, p. 146. 
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 :نستنتج أن (III)و(II)و (I)من خالل املعادالت 

 
 
 

 :أي أن
 
 
 

 
 

 
 
 :تكلفة التمويل بالسلم -1-2

تتمثل تكلفة التمويل بالسلم بالنسبة للممّول يف ذلك الفارق بني سعر السلعة احلاضر وسعر السلعة اآلجل، بعبارة 
مقدار الفرق بني سعر السلعة يف الوقت اآلجل وسعر السلعة يف الوقت العاجل، وميكن حساب تكلفة  أخرى هو

 :  التمويل بالسلم وفقا للعالقات التالية
F:  (.أي سعر السلعة وقت تسليمها)الثمن اآلجل للسلعة 
D : (.أي َثن بيع السلعة للبنك يف الوقت احلاضر)الثمن العاجل للسلعة 

Cs : الثمن األجل للسلعة = التمويل بالسلمتكلفة(F) –  الثمن العاجل للسلعة(D.) 
rs:معدل تكلفة التمويل بالسلم. 
n :املدة بالسنوات. 

 :حيث أن
 
 

 : أي أن
 
 
 
 
 
 

100r 





nA

AV
m

 

……… (01) 

 

 

 =  معدل تكلفة المرابحة 100× 

 (       بالسنوات) المدة ×  ثمن الشراء  

 ثمن الشراء –( صلاأل)ثمن البيع 

 

100r 





nD

DF
s

 

……… (02) 

 111× =    معدل تكلفة التمويل بالسلم 

 الثمن العاجل للسلعة-الثمن اآلجل للسلعة    

 (بالسنوات)المدة ×الثمن العاجلللسلعة
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 :تكلفة التمويل باإلستصناع -1-3
أما إذا كان الثمن نقدا  مؤجال،( الشيء املصنوع)ميكن لإلستصناع أن يكون مصدرا للتمويل إذا كان َثن املستصنع     

فال يعدو اإلستصناع أن يكون استخداما لألموال ال مصدرا للتمويل، وتتمثل تكلفة اإلستصناع يف ( أي يدفع حاال)
ذلك الفرق بني سعر الشيء املصنوع حاضرا وسعر الشيء املصنوع آجال، وميكن حساب املعدل االمسي لتكلفة 

 44:اإلستصناع وفقا للعالقات التالية
R :الثمن اآلجل للشيء املصنوع. 
L :الثمن احلاضر للشيء املصنوع. 
n :مدة االستصناع بالسنوات. 

Ci : الثمن اآلجل للشيء املصنوع = تكلفة االستصناع(R)-الثمن احلاضر للشيء املصنوع(L.) 
ri :معدل تكلفة التمويل باإلستصناع. 
 

 :حيث أن
 
 
 
 
 
 

 :أي أن
 

 
 
 
 
 

 :البيع بالتقسيط تكلفة التمويل ب -1-0

                                                 
ص رفم اذى ا  في احىيهج ا بقىي، ىجرم  -  غ احصى    ا بقىي ببا اث  احعز ز  ب   ،بب يىببا بىب ا،44

اح ااب ت احى ح م  احى اف م ، احىعه  احعاثي حر ااب ت احى ح م  احى اف م، احىجر  احث حا، احع   احااثع احبيم احث حثم، 
 . 59.، ص1665  بىثا 
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ri

 

……… (03) 

 

 

 (اتالسنو) المدة × الثمن الحاضر للشيء المصنوع    

 

 =معدل التكلفة التمويل باإلستصناع 

 الثمن الحاضر للشيء المصنوع –الثمن اآلجل للشيء المصنوع           

 ×111 
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ال ختتلف طريقة حسابتكلفة التمويل بالبيع بالتقسيط عن طريقة حساب تكلفة التمويل باإلستصناع، حيث تتمثل يف 
ذلك الفرق بني الثمن اآلجل للسلعة والثمن احلاضر وميكن حساب تكلفة التمويل بالبيع بالتقسيط وفقا للعالقات 

 :التالية
E :الثمن اآلجل للسلعة. 
B :الثمن احلاضر للسلعة. 
rt  :معدل تكلفة التمويل بالبيع بالتقسيط. 

Ct:الثمن اآلجل للسلعة =تكلفة التمويل بالبيع بالتقسيط(E )-  الثمن احلاضر للسلعة(B.) 
n :مدة البيع بالتقسيط. 
 

 :حيث أن
 
 
 
 

 :أي أن 
 
 
 
 45:تكلفة التمويل بالتأجير المنتهي بالتمليك -1-5 

فة التأجري املنتهى بالتمليك استنادا إىل الفرق بني جمموع إجيارات األصل وبني قيمة شراء األصل نقدا ميكن حساب تكل
 :وفقا للعالقة التالية

Li:قسط اإلجيار. 
A :َثن شراء األصل نقدا. 
n :متوسط مدة اإلجيار. 

Cl :تكلفة التأجري املنتهي بالتمليك. 
Rl :معدل تكلفة التأجري املنتهي بالتمليك. 

 : حيث أن
 
 

                                                 
ى م ايه  في احثي و احصار   م حه ا بيص ال فا  ن صمصرب  ا ام بب ب ص رفم احصى    ث حصأج ا في احثي و ا بق45

 . ح ا ام بب ب ص رفم احصأج ا احىيصهي ث حصىر و

 

100





nB

BE
rt

 

……… (04) 

×100 
 (                                   بالسنوات) المدة × الثمن الحاضر للسلعة 

 الحاضر للسلعة الثمن –الثمن اآلجل للسلعة 

 =معدل تكلفة التمويل بالبيع بالتقسيط  
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 : أي أن

 
 
 

 تكلفة التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة -2
 :تكلفة التمويل بالمشاركة الدائمة في رأس مال مشروع ما -2-1

تقوم البنوك اإلسالمية عموما باملشاركة الدائمة يف رأمسال الشركات بواسطة شراء األسهم العادية يف تلك       
كلفة املشاركة بالنسبة للمؤسسة تتمثل يف تكلفة إصدار األسهم العادية اليت ميتلكها البنك الشركات، وبالتايل فإن ت

اإلسالمي، أي أن حساب تكلفة األسهم العادية يتم بنفس الطريقة املتبعة يف املنهج التقليدي وميكن توضيح ذلك وفقا 
 46:للعالقة التالية

Ri : األرباح املوزعة يف السنةi. 
Pi : يف السنة سعر السهمi. 
D :مصروفات اإلصدار وتوزيع األرباح. 
g :نسبة النمو املتوقعة. 

Cp :تكلفة إصدارها للسهم العادي. 
 

 :حيث أن
 
 
 

 : أي أن
 
 

، نعين باحملافظة على (رأس املال)وميكن قياس تكلفة رأس املال بأدىن معدل عائد للمحافظة على املبلغ املستثمر     
فهوم احملافظة على حجم رأس املال بالوحدات النقدية واحملافظة على نفس قوته الشرائية أيضا، رأس املال وفق هذا امل

 :وتشمل العناصر اليت قد تؤدي إىل اخنفاض ونقصان كمية أو قيمة األموال املستثمرة ما يلي
االقتطاع املتتايل  وخيتلف َثنها حسب طبيعة األموال، وحسب طبيعة الوعاء اخلاضع للزكاة حيث يؤدي :الزكاة -  

 .للزكاة من األموال إىل نقصان كمياهتا

                                                 
46 .احىاجع احب ثل  

 

 ثمن شراء األصل نقدا -مجموع اإليجارات 

 

      ×100 

 

 متوسط مدة اإليجار× ثمن شراء األصل نقدا  

 ــ= تك    تكلفة التأجير المنتهي بالتمليك

g
DP

R
C

i

i
p 




 
……… (06) 

 =تكلفة إصدار السهم العادي 
 مصروفات اإلصدار وتوزيع األرباح – (i)سعر السهم في السنة 

 (i)األرباح الموزعة في السنة 

 نسبة النمو المتوقعة+ 
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وبأخذ هذه العوامل باإلعتبار فإن أول عائد مقبول يساوي نسبة الزكاة حسب طبيعة النشاط مضافا إليها : التضخم -
 :نسبة التضخم وميكن التعبري عن ذلك وفقا للعالقة التالية

 
M :أدىن عائد مقبول. 
Z :حسب طبيعة النشاط نسبة زكاة األموال. 
I :نسبة التضخم. 

 M = Z + I:        حيث أن
فإنه ال بد أن يزداد العائد مبا ( أصل االستثمار)س املال أوحيث أن املنشأة ال هتدف فقط إىل جمرد احملافظة على ر 

 : قاس كما يليوق وعليه فإن تكلفة رأس املال بالنسبة للمنشأة ميكن أن تسّ ناسب مع املخاطرة ومتوسط عائد التي
 
 
 

 .هي عالوة املخاطرة اليت تقاس باالحنراف املعياري لعائد النشاط: X: حيث أن
 

 :  أي أن
 
 
 

 :تكلفة التمويل بالمشاركة في صفقة معينة -2-2
يقوم البنك اإلسالمي باملشاركة يف صفقات معينة تنتهي مبجرد انتهاء تلك الصفقة حيث يساهم البنك اإلسالمي    

معينة من مبلغ الصفقة ويساهم العميل بالنسبة الباقية ويتم االتفاق بينهما على نسبة مشاركة البنك يف نتيجة  بنسبة
الصفقة واليت متثل تكلفة التمويل بالنسبة للعميل، وميكن حتديد تكلفة املشاركة بالنسبة للعميل من خالل معدل التكلفة 

 :    يةالسنوي الذي ميكن حتديده وفقا للعالقة التال
 

 : حيث أن
R :نتيجة الصفقة. 

P% :نسبة مشاركة البنك يف نتيجة الصفقة . 
M :مبلغ مسامهة البنك يف الصفقة  . 
n :املدة بالسنوات . 

Cp :معدل التكلفة السنوي للمشاركة. 
 :أي أن

 

Cp = M +X 

 .عالوة المخاطرة لعائد النشاط+ أدني عائد مقبول = تكلفة التمويل بالمشاركة        

100
%







nM

PR
Cp

 

……… (07) 

= معدل التكلفة السنوي للمشاركة  
 (السنوات)المدة × مبلغ مساهمة البنك 

 نسبة مشاركة البنك في نتيجة الصفقة × نتيجة الصفقة 
×111 
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 : تكلفة التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك -2-3
ة يف بعض املشاريع تنتهي ملكيتها تدرجيياً مبرور الوقت وذلك بدفع الشريك للبنك تقوم البنوك اإلسالمية باملشارك    

جزءا من حصته بشكل تدرجيي إىل أن تتحول ملكية املشروع بالكامل لصاحل العميل، وتتحدد تكلفة املشاركة املنتهية 
 : قة التاليةبالتمليك عن طريق املعدل السنوي لتكلفة املشاركة املنتهية بالتمليك وفقاً للعال

 
 
 
 
 

 : حيث أن
Ri : حصة البنك من األرباح يف السنة(i.) 
M :مبلغ مشاركة البنك. 
n   :املدة بالسنوات. 

 :أي أن
 

     
 

 : *تكلفة التمويل بالمضاربة -2-0
هو نفس  تعترب األموال اليت يقّدمها رب املال على أهنا رأس مال مشروع املضاربة، وبذلك يكون العائد املطلوب    

العائد بالنسبة لرأس املال يف املشاركة، فيجب أن ال يقل عائد املضاربة عن عائد رأس املال يف املشاركة وميكن حساب 
 : تكلفة املضاربة وفقا للعالقة التالية

 
 
 

 : حيث أن
Ck :تكلفة أموال املضاربة. 
 M :أدىن عائد مقبول. 
X :عالوة املخاطرة . 

                                                 
   بى  ) ا   ث حىض اثم وي   اب ة ىا   غ احصى    ا بقى م احصي صأم  ش   اا   ثام ث ا اب احى   ىا جهم    بب احجه  أ  احمثاة *

   ا احاث  قبىم ث يهى  ار  يبثم  صفا ا ار ه ، أى  احمب اة ف صبىره  اب احى    احىض اب  مبا ى    حه ىا  ىا جهم أماب ب ا( احىض اب
أى  احىض اثم احىصع اب ار ه  في اذ ث  ت انقص    م احصار   م احىا ثرم حى  ر  . جه  spéculation ف ذفض  أا يبى ه  ث حىج زفم  احصي  

(.ايمف ض أ  ااصف ع انبع ا صاقب)صعيي اذم  ث حىم  اة   

1001 
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……… (08) 

 
 

 مجموع األرباح التي يحصل عليها البنك 

 (بالسنوات)المدة × مبلغ مشاركة البنك 

  111×        = دل السنوي لتكلفة التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك المع

Ck = M +X ……… (09) 
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 : معدل تكلفة التمويل بصيغ التمويل اإلسالمي يف اجلدول التايلوميكن تلخيص طرق حساب 
 التمويل اإلسالمي صيغطرق حساب معدل تكلفة التمويل ب: (13)جدول رقم

 المعادلة الصيغة
 :التمويل باملراحبة( 1
 

100





nA

AV
rm 

 :التمويل بالسلم( 7
 

100





nD

DF
rs 

 :التمويل باإلستصناع( 8
 

100





nL

LR
ri 

100 : التمويل بالبيع بالتقسيط( 4





nB

BE
rt 

 التمويل باإلجيار املنتهى بالتمليك ( 1
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 املشاركة يف صفقة معينة( 2
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 كة املنتهية بالتمليكاملشار ( 3
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 :املضاربة( 6
 

 
 مقارنة بين تكلفة التمويل في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية: ثالثا

مقارنة بين تكلفة التمويل بصيغ الهامش المعلوم في البنوك اإلسالمية وتكلفة التمويل بالقروض في البنوك  -1
 التقليدية

عرضنا إليه يف املبحث األول والثاين من هذه الورقة وبافرتاض تساوي معدل الربح املفروض من البنوك من خالل ما ت
اإلسالمية ومعدل الفائدة املفروض من البنوك التقليدية جند أنه ال توجد اختالفات جوهرية بني تكلفة التمويل املقّدم من 

وك اإلسالمية بصيغ اهلامش املعلوم، ولتوضيح ذلك أكثر نربز املثال طرف البنوك التقليدية وتكلفة التمويل املقدم من البن
 :التايل
دج لشراء مواد أولية، وبعد دراسة 500.000نفرتض أن شخصا ما تقدم لبنك تقليدي بطلب متويل مببلغ  :مثال

 5دة ومل % 3دج، وذلك مبعدل فائدة سنوي قدره 500.000الطلب من طرف البنك ،وافق على منحه قرض مببلغ 
 :سنة وبالتايل فإن تكلفة التمويل يف هذه احلالة تكون كالتايل

C K = M + X 
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……… (05) 

               
 
 
 

 (.بالسنوات)املدة × معدل الفائدة × مبلغ القرض = تكلفة التمويل
                =500.00  ×0.03  ×5  
 دج0111=                 

تقليدي أو البنك اإلسالمي الذي يقوم بتمويله بصيغة وبافرتاض أن هذا الشخص له اخليار بني أن يذهب إىل البنك ال
وذلك  %3: دج واتفقا  فرضا  على معدل ربح بـ 500.000املراحبة، حيث قام البنك اإلسالمي بشراء السلعة مببلغ 

 .سنة 5ملدة 
 :مي  أي أنوبالتايل فإن تكلفة التمويل باملراحبة بالنسبة للعميل هي هامش الربح الذي يتحصل عليه البنك اإلسال

 املدة× معدل الربح× سعر السلعة : = تكلفة التمويل باملراحبة  
                            =500.000×3%×5 

 ج.د0111=
 

وهذا ما يؤكد عدم وجود اختالفات جوهرية من حيث حساب تكلفة التمويل باملراحبة يف البنوك التقليدية وتكلفة 
مية يف ظل تساوي معدل الربح يف البنوك اإلسالمية ومعدل الفائدة يف البنوك التمويل بالقروض يف البنوك اإلسال

فقط يالحظ أن صيغ التمويل . التقليدية وكذا مدة التمويل، ونفس الشيء بالنسبة لصيغ اهلامش املعلوم األخرى
مر حممود لضمان ارتباط االسالمية تشرتط من جهة، تقدمي التمويل مقابل معاملة سلعية حمددة يف عقد التمويل وهذا أ

، ومن جهة أخرى فإن التمويل (flux monétaires)بالتيارات النقدية ( flux physiques)التيارات السلعية 
حىت يف حالة تعثر املدين من  -اإلسالمي ال يسمح بإعادة النظر يف هامش الربح املتفق عليه مهما كانت الظروف

ل به البنوك التقليدية حيث أن العداد ال يتوقف عن احتساب الفائدة املدينة إىل أن األمر الذي ال تقب -الوفاء بالتزاماته 
 .تستويف حقها بالتمام

 
مقارنة بين تكلفة التمويل بصيغ المشاركة في الربح والخسارة في البنوك اإلسالمية وتكلفة التمويل بالقروض  -2

 في البنوك التقليدية
نسبة مشاركة البنك اإلسالمي يف الربح اإلمجايل للمؤسسة،  بينما تتمثل تكلفة تتمثل تكلفة التمويل باملشاركة يف 

التمويل بالقروض يف معدل الفائدة الذي يفرضه البنك التقليدي على أساس مبلغ القرض، أي أن املؤسسة تقوم 
التمويل اإلسالمي  باملفاضلة بني املصدرين على أساس نصيب البنك اإلسالمي من الربح اإلمجايل للمؤسسة يف حالة
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والفائدة اليت يتحصل عليها البنك التقليدي يف احلالة األخرى، واختيار املصدر األقل تكلفة، وميكن التعبري عن ذلك 
 47:رياضيا بالعالقات التالية

R :الربح اإلمجايل املتوقع للمؤسسة. 
P% :نسبة مشاركة البنك اإلسالمي . 

i :الفوائد على القروض. 
 :ناك حالتني أساسيتنيحيث جند أن ه

 
 
 

 : حصة البنك يف األرباح أكرب من الفوائد، أي أن :الحالة األولى
(P% × R)> I………. (1) 

 .يف هذه احلالة ستختار املؤسسة البنك التقليدي ألنه أقل تكلفة من البنك اإلسالمي  
 :حصة البنك يف األرباح أقل من الفوائد، أي أن :الحالة الثانية

(P% × R) < I……….. (2) 
 .يف هذه احلالة ستختار املؤسسة البنك اإلسالمي ألنه أقل تكلفة من البنك التقليدي

 
 :مقارنة بين تكلفة التمويل بالمشاركة الثابتة وتكلفة التمويل بالقروض -2-1

بنك أي ال. دج ولديها بديلني للحصول على هذا املبلغ50.000نفرتض أن لدينا مؤسسة تريد احلصول على مبلغ  
وتتوقع املؤسسة ثالث حاالت %50والبنك اإلسالمي بنسبة مشاركة يف الربح بـ  %50التقليدي مبعدل فائدة 

 .ج.د3000دج و57000دج  و50.000للنتيجة اإلمجالية للمشروع هي 
 :حيث ختتار املؤسسة املصدر األقل تكلفة حسب كل حالة وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل

 
المفاضلة بين التمويل المصرفي التقليدي والتمويل المصرفي اإلسالمي بمعيار التكلفة (:   10)جدول رقم

      حسب نتيجة المشروع                                                                                                            
 
 
 
 

                                                 
ثبا ىا م في إ  ا ىب ضاات ( ى م  ىا اا)ىبى  ث جق ، احصى    احى افي في احيظ م ا بقىي  احيظ م احصار  ي 47

 .  2003/2007اح ااب ت احعر   ث ر م احعر م ا قص    م  ار م احصب  ا ثج ىعم ب  ب، 
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 (دج)الوحدة 
 الحالة
 البيان

 الحالة الثالثة الحالة الثانية ولىالحالة األ

 50.000 50.000 50.000 (1)راس المال 
 3000 57000 50.000 (2)الربح المتوقع 

 تكلفة التمويل التقليدي
11 %×(1) 

5000 5000 5000 

 تكلفة التمويل اإلسالمي
11%×(2) 

5000 57000 300 

 اختيار المصدر
 نفس الشيء

اختيار التمويل 
 التقليدي

ر التمويل اختيا
 اإلسالمي

 
دج فإن املؤسسة تتحمل نفس التكلفة 50.000من خالل هذا اجلدول نستنتج أنه يف مستوى ربح إمجايل يقدر بـ 

دج فإن املؤسسة ختتار البنك 57000وميكن أن نصف هذا الوضع حبالة الالمباالة ، أما يف مستوى ربح يقدر 
دج فإن املؤسسة ختتار البنك اإلسالمي ألنه أقل تكلفة من البنك 3000التقليدي، ويف مستوى ربح إمجايل يقدر بـ 

 .التقليدي، أي بعبارة أخرى الفرصة اليت مينحها البنك اإلسالمي للمؤسسات املتعثرة ال يوفرها هلا البنك التقليدي
 تتحمل أي خسائر كما أن البنوك اإلسالمية تشارك يف خسائر املشروع إذا حدث ذلك خبالف البنوك التقليدية اليت ال

 .مع املشروع املمول بل تزيد يف خسارهتا بتحميله لفوائد ثابتة تتعلق مببلغ القرض
وال تعترب تكلفة التمويل اإلسالمي يف حالة حتقق اخلسارة معدومة فقط، بل أهنا تتحول من تكلفة إىل وفر يساهم يف 

 .ختفيض قيمته اخلسارة
 :اركة المتناقصة المنتهية بالتمليك وتكلفة التمويل بالقروضمقارنة بين تكلفة التمويل بالمش -2-2

دج وله خيارين، إما التوجه إىل بنك تقليدي أم إىل بنك 500.000نفرتض أن شخصا ما يريد شراء عقار مببلغ 
 :   إسالمي

 :حالة التوجه إلى البنك التقليدي -
دج مبعدل  60.000له قرض مببلغ  دج ويقدم 50.000أي  %50يشرتط البنك التقليدي مسامهة خاصة ب 

 .سنة ويكون التسديد شهريا بطريقة األقساط الثابتة 80ملدة  %3فائدة 
 :لتحديد تكلفة التمويل نقوم بتكوين جدول اإلهتالك التايل

 :لدينا املعطيات التالية
 .ج.د60.000: مبلغ القرض -        
 .شهر 890:  مدة القرض -        
 . %3:ائدةمعدل الف -        
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 .ج.د990.86: القسط الشهري -        
سنة بقسط شهري   31لمـدة  %0ج بمعدل فائدة .د01111تالك قرض عقاري بمبلغ مإ(:15)جدول رقم

 ج.د331.30:ب
                  

 
 
 
 

 (ج.د)الوحدة              
المبلغ المتبقي في 

 نهاية الشهر
 الفائدة اإلهتالك

المبلغ المتبقي في 
 اية الشهربد

 الشهر األقساط الشهرية

89 939,61 60,39 600,00 90 000,00 660,39 1 
89 878,82 60,79 599,60 89 939,61 660,39 2 
89 817,62 61,20 599,19 89 878,82 660,39 3 
89 756,01 61,61 598,78 89 817,62 660,39 4 
89 694,00 62,02 598,37 89 756,01 660,39 5 

      
      
      

2 595,38 638,83 21,56 3 234,21 660,39 356 
1 952,29 643,09 17,30 2 595,38 660,39 357 
1 304,92 647,37 13,02 1 952,29 660,39 358 

653,23 651,69 8,70 1 304,92 660,39 359 
- 656,04 4,35 653,23 660,39 360 
 المجموع 740,40 237  737,59 147 000,00 90 

 
Source: IssamTlemsani and Robin Mattews, op.cit., p.13-14. 

 ج.د147.737,59من خالل هذا اجلدول نستنتج أن تكلفة القرض العقاري بالنسبة للعميل تساوي 
 :حالة التوجه إلى البنك اإلسالمي -

ركة املنتهية بالتمليك دج ويقوم بتمويله بصيغة املشا50.000أي  %50يشرتط البنك اإلسالمي مسامهة خاصة ب 
 .ج .د60.000أي مببلغ   %60بنسبة 
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ولتكون هناك مصداقية للمقارنة يفرتض أن يكون العائد الشهري املنتظر يف حالة تأجري العقار هو نفسه مبلغ القسط 
 ج، حيث يقوم العميل بتسديد مسامهة البنك.د990.86الشهري يف حالة اإلقرتاض من البنك التقليدي ،أي مبلغ 

 .عن طريق التنازل عن حصته يف العائد للبنك
وحلساب جمموع األقساط املقدمة للبنك اإلسالمي وكذا تغري حصة كل من البنك والعميل يف العائد نقوم بتكوين 

 :اجلدول التايل
 حصة البنك والعميل في عائد المشاركة وكيفية تحول ملكية العقار إلى العميل    (:13)جدول رقم

 
 (ج.د)وحدة ال

 الشهر القسط حصة العميل حصة البنك ملكية العميل ملكية البنك نسبة العميل نسية البنك
89,93% 10,07% 89 933,96 10 066,04 594,35 66,04 660,39 1 
89,87% 10,13% 89 867,49 10 132,51 593,91 66,48 660,39 2 
89,80% 10,20% 89 800,57 10 199,43 593,48 66,91 660,39 3 
89,73% 10,27% 89 733,22 10 266,78 593,03 67,36 660,39 4 
89,67% 10,33% 89 665,41 10 334,59 592,59 67,80 660,39 5 

       
 

        
        

2,48% 97,52% 2 483,39 97 516,61 20,62 639,77 660,39 346 
1,84% 98,16% 1 839,40 98 160,60 16,40 643,99 660,39 347 
1,19% 98,81% 1 191,15 98 808,85 12,15 648,24 660,39 348 
0,54% 99,46% 538,63 99 461,37 7,87 652,52 660,39 349 

0,00% 100,00% - 
100 

000,00 3,56 656,83 660,39 350 
 المجموع 231136,5 90118,20 141018,30    

Source: IssamTlemsani and Robin Mattews, op.cit., p.15. 
 

ج وهي .د141136,5من خالل هذا اجلدول يتّضح أن تكلفة التمويل يف حالة التوجه إىل البنك اإلسالمي هي 
 .  تتمثل يف جمموع العوائد اليت حتصل عليها البنك اإلسالمي

من تكلفة جأقل .د545053.80وباملقارنة جند أن تكلفة التمويل يف حالة التوجه للبنك اإلسالمي واليت تقدر ب  
 ج.د3710.20ج، أي بفارق يقدر ب .د147737,59التمويل يف حالة التوجه للبنك التقليدي  واليت تقدر ب 
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أي أن العميل  810يف الشهر  %500، وذلك راجع إىل أن ملكية العقار حتولت إىل العميل بنسبة %4.5أيبنسبة 
 .قسط  890قسط بدال من  810قام بتسديد 

  :الخاتمة
من خالل دراستنا لتكلفة التمويل املقدم من طرف البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية، أن تكلفة التمويل  نستخلص   

املقدم من البنوك التقليدية حتدد على أساس معدل الفائدة املفروض من البنك التقليدي باإلضافة إىل املصاريف األخرى 
ى التمويل واليت تتمثل عموما يف مصاريف دراسة امللف اليت يتحملها أعوان العجز التمويلي جراء حصوهلم عل

ومصاريف التأمني وكذا مصاريف الرهن العقاري، أما تكلفة التمويل املقدم من البنوك اإلسالمية فتتحدد على أساس 
معدل الربح املفروض من البنوك اإلسالمية وذلك يف حالة التمويل بصيغ اهلامش املعلوم وتتحدد على أساس نسبة 

 .شاركة البنك يف نتيجة املشروع يف حالة التمويل بصيغ املشاركة يف الربح واخلسارةم
ومن خالل مقارنة تكلفة التمويل املقدم من البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية وجدنا أنه يف حالة التمويل بصيغ    

عدل الفائدة املفروض من البنوك التقليدية اهلامش املعلوم ويف ظل تساوي معدل الربح املفروض من البنوك اإلسالمية وم
تكون تكلفة التمويل متساوية ، أما يف حالة التمويل بصيغ املشاركة يف الربح واخلسارة فإن تكلفة التمويل املقدم من 

البنوك اإلسالمية تنخفض كلما اخنفضت نتيجة املشروع، ورمبا تتحول من تكلفة إىل وفر يف حالة حتقق خسارة يساهم 
نك اإلسالمي يف التقليل من حدهتا ، خبالف البنوك التقليدية اليت تزيد من حدة اخلسارة اليت يتحملها أعوان العجز الب

التمويلي بتحميلهم ألعباء ثابتة واجبة الدفع بغض النظر عن نتيجة املشروع ورمبا أن تلك األعباء املالية هي اليت تتسبب 
 . يف إفالس املشروع
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من خالل دراستنا هلذا املوضوع ، تبني لنا الدور الفعال الذي تلعبه البنوك التجارية و اإلسالمية يف  إنعاش املشاريع 
االستثمارية  فهي تعترب أحد وسائل التمويل الفعال إذ ميكن القول أهنا احملرك الرئيسي للنشاط االقتصادي و املايل 

سامهة يف تنمية االقتصاد عن طريق تقدمي رؤوس األموال على شكل قروض لألعوان االقتصاديني ، وذلك من خالل امل
لالستغالل أو لالستثمار من ناحية أو مشاركة  يف الربح من ناحية أخرى للمؤسسات مقابل احلصول على فائدة  يف 

آلونة األخرية كانت نتيجة البنوك التجارية أو ربح يف البنوك اإلسالمية، فالتطورات اإلقتصادية اليت عرفتها اجلزائر يف ا
وقد حاولنا من خالل موضوعنا هذا واملتعلق باملقارنة لتمويل املشاريع االستثمارية من  . العمل املتواصل للجهاز املصريف

طرف  البنوك اإلسالمية و التجارية ، كما أن ا براز الدور الفعال الذي تلعبه املصارف يف متويل املشاريع االستثمارية 
لى الدراسة املوضوعية والفعالة ألهم اجلوانب املتعلقةبالصحة املالية لنشاط املؤسسة و ثروثها، وذلك بإستعمال متوقف ع

املعايري املناسبة لتقييم املشروع ، ومعرفة التغريات واملؤشرات املستقبلية الختاذ القرار األمثل هلذه املشاريع االستثمارية و 
 اختيار نوع التمويل األمثل ، 

 يف البنك التجاري عن نظريه اإلسالمي؟االستثماري  أي درجة ختتلف  طريقة التمويل للمشروع إىل
 : فرضيات الدراسة

 .ال خيتلف البنك اإلسالمي عن نظريه التجاري من حيث املبادئ و اخلصائص 

 .ختتلف طرق التمويل يف البنوك التجارية عن ما هي عليه يف البنوك اإلسالمية 

 .يل هي التمويالت اإلسالميةأفضل طرق التمو  

من خالل الدراسة اليت قمنا هبا سنقوم بنفي الفرضية األوىل اد أن البنك التجاري يقوم على مبدأ حتقيق : الفرضية األوىل
 .العوائد املالية عن طريق الفوائد أما البنك االسالمي يعمل على مبدأ حتقيق الربح وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

طرق التمويل يف البنوك التجارية تستدعي الفرضية دلك أن  هذهمن خالل الدراسة نثبت  صحة  : لثانيةالفرضية ا
حتديد معدل فائدة مسبق سواء كانت القروض املمنوحة متويالت استغالل أو استثمارات أما طرق التمويل يف البنوك  

أحكام الشريعة اإلسالمية ملضاربة وهده كلها وفق اإلسالمية فهي تكون على أساس الربح كاملراحبة او املشاركة أو ا
 .احلنفاء

صحة هده الفرضية تبقى نسبية اد أن املؤسسة الطالبة للتمويل تراعي يف أولوياهتا التكلفة اإلمجالية و : الفرضية الثالثة
ي  مقارنة هبامش الربح العائد اإلمجايل هلدا التمويل البنكي وهدا يكون على أساس قيمة معدل الفائدة يف البنك التجار 

 . للبنك االسالمي
و على ضوء هده الدراسة نستنتج أن التمويل يف البنك التجاري خيتلف اختالفا كليا من حيث املبدأ و من حيث 

الطريقة و اإلجراءات و املضمون على ما هو عليه يف البنك االسالمي هدا األخري الذي ال يتعامل بالربا و يعمل وفق 
  .سالمية احلنفاءالشريعة اإل
 النتائج 
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 :ونستخلص فيما يلي 
بني البنك اإلسالمي واآلخر التقليدي أن األول ميتلك هيئة رقابة شرعية تشرف على عملياته وليس هذا  الفرق أن

، واألرقام املتفق عليها يف البنوك اإلسالمية غري قابلة للزيادة، ألهنا عقود شرعية ال تسمح موجوداً يف الثاين الربوي
 بذلك، أما يف العقود الربوية فال مانع من الزيادة على املبلغ، وهذا عني الربا وهو غري موجود يف البنوك اإلسالمية
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