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                   متطلبات تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر

  لةـعة ورقـجام –ر ـسليمان ناص/ د
  جامعة  جيجل –عبد احلميد بوشرمة / أ

  

              ال بعيدة عـن                                                                                                               حياول هدا املقال التطرق إىل أهم املتطلبات الواجب توفريها كحد أدىن لتشجيع وتطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر، واليت ما تز  :      ملخص 
                                                                                                          جيب أن تكون عليه هذه الصناعة، ذلك أن نظام الصريفة اإلسالمية ال يتطلب بالضرورة بيئة إسالمية كاملة، بل ميكن تطبيقه                           ماهو مطلوب، أو باألحرى ما

                                 سالمية ميكن أن يزيد من فرص جناح هذا                                                                                                  بنجاح حىت يف البلدان غري اإلسالمية، لكن سيادة الديانة اإلسالمية ولو مع عدم وجود قوانني وتشريعات تنظيمية إ
   .                                                       النظام، وهذا ما يتوفر يف اتمع اجلزائري ذو األغلبية املسلمة

  

   .                                              البنوك اإلسالمية، التمويل اإلسالمي، الصريفة اإلسالمية   :                الكلمات املفتاح

  
                                         النمو والتطور والنجاح الدي حققتـه تلـك                                                                        إن املالحظ لتاريخ البنوك اإلسالمية واملتتبع حلركتها يستطيع أن يرصد بسهولة   :     متهيد 

                                        ، ومن مظاهر جناح الصـريفة اإلسـالمية هـو     ) * (                                                                             البنوك، بالرغم من جتربتها القصرية، ويف ظل املنافسة القوية من قبل البنوك التقليدية
        ، ومـا      2007                    مليـار دوالر سـنة       729    إىل                                                                    إنتشارها يف معظم الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية، حيث وصل حجم هذه الصناعة

                             سـنوات القادمـة أي يف سـنة         ربع                   تريليون دوالر خالل األ         3,5                    ، ويتوقع أن تصل إىل حوايل     2008             مليار يف اية      840      يقارب 
                                  يف أوروبا مثل الربيطـاين بـارركليز                              ُ                     ، وامللفت لالنتباه هو أن عدداُ من البنوك التقليدية  )1 (       ً ٪ سنوياً    24                ، ومبعدل منو يفوق     2013

) BARCLYS BANK (   و السويسري           ) UBS(     ًوغريها؛ قامت بفتح نوافذ للعمل املصريف اإلسالمي، وهو ما حدث أيضـا   ً                                                          
          األمريكـي    ) CITI BANK (             مثل سييت بانك                                                                 ً            للعديد من البنوك التقليدية يف مصر والسعودية وماليزيا، بل إن بنوكاً أخرى عاملية 

                                                     ، وذلك جللب املزيد من العمالء وبالتـايل زيـادة قدرتـه     )      اإلسالمي                 سييت بانك البحرين  (        ً       ً      ً              فتح فرعاً إسالمياً مستقالً بالبحرين إمسه 
   .         التنافسية

  
                                                                                                               إن التطور السريع الذي شهدته الصريفة اإلسالمية، وظهورها كبديل للبنوك التقليدية خاصة يف البلدان اإلسالمية مل يكن وليـد  

          قتصـادية   ال                ً                        لربا، وكذلك نظراً لدورها يف حتقيق التنمية ا                                                                  الصدفة، بل كان ضرورة لإلستجابة لرغبة العمالء الذين يرفضون التعامل با
              ، قـد أدت إىل   )2 (                                                 ً   واليت من أبرزها األزمة املالية اليت مير ا العامل حاليـاً    ة،                                                      واالجتماعية، هذا باإلضافة إىل أن التطورات العاملية الراهن

                                              ري جمموعة من املتطلبات، ختتلف باختالف الدول وتراعي                                                                زيادة األصوات املطالبة بتبين النظام املصريف اإلسالمي، وذلك عن طريق توف
   :             احملاور اآلتية        من خالل   ،                     اإلشارة إىل حالة اجلزائر   مع                                                        األوضاع السائدة، وهذا ما سنحاول التطرق إليه يف هذا املقال 

   .                                                     البنوك اإلسالمية، املفهوم، اخلصائص، األهداف، أسباب االنتشار  -
   .                        صيغ التمويل املصريف اإلسالمي  -
   .                                       واقع وسبل تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر  -
  

  :                                                         البنوك اإلسالمية، املفهوم، اخلصائص، األهداف، أسباب االنتشار  - 1
   :                                                         لقد تعددت التعاريف اخلاصة بالبنوك اإلسالمية ومن أمهها مايلي   :                      مفهوم البنوك اإلسالمية  - 1- 1
                                                                          بأداء اخلدمات املالية واملصرفية، كما تباشر أعمال التمويل واالستثمار يف اـاالت                                          يعرف البنك اإلسالمي بأنه مؤسسة مالية تقوم   -

                                                                                                             املختلفة ويف ضوء قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية، دف املسامهة يف غرس القيم واملثل واخللق اإلسـالمية يف جمـال املعـامالت،    
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                                                                يل األموال بقصد املسامهة يف حتقيـق احليـاة الطيبـة الكرميـة لألمـة                                                          واملساعدة يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، من تشغ
   . )3 (       اإلسالمية
                                                                                                         البنك اإلسالمي هو منظمة مالية ومصرفية اقتصادية واجتماعية، تسعى إىل جذب املوارد من األفراد واملؤسسات، وتعمل على   -

                                               على حتقيق العائد املناسب ألصحاب رأس املـال، كمـا                                                                   استخدامها االستخدام األفضل مع أداء اخلدمات املصرفية املتعددة، وتعمل
                                                                                                               تسهم يف حتقيق التكافل االجتماعي يف اتمع، وتلتزم مببادئ ومقتضيات الشريعة اإلسالمية، وذلك دف حتقيق التنمية االقتصـادية  

   . )4 (                                               واالجتماعية لألفراد واملؤسسات مع مراعاة ظروف اتمع
  

                                                                                    يف البنوك اإلسالمية بأا تلك البنوك اليت تقوم باألعمال واألنشطة املصـرفية الـيت تزاوهلـا                                من التعاريف السابقة، ميكن تعر
                                                                                                                      املصارف التقليدية ولكن دون التعامل بالفوائد، ومراعاا ألحكام الشريعة اإلسالمية، بغرض حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف

   .     اتمع
   :                                                       ك اإلسالمي عدة خصائص متيزه عن غريه من البنوك األخرى من أمهها     للبن   :                     خصائص البنوك اإلسالمية   - 2- 1
ً  عدم التعامل بالفوائد الربوية أخذاً أوعطاًء   -                                                                       إن أول ما مييز املصرف اإلسالمي من غريه من املصارف التقليدية هو استبعاد كافة    :                                 ً      

                                               م البنك اإلسالمي مع البيئة املسلمة للمجتمع اإلسالمي                                                                    املعامالت غري الشرعية من أعماله وخاصة نظام الفوائد الربوية، وبذلك ينسج
   .              وال يتناقض معها

                                                                                                              إن األساس الذي تقوم عليه البنوك اإلسالمية يف إسقاط الفوائد الربوية من معامالا، هو أن اإلسالم قد حرم الربا، و تستعيض 
        املمـول   (                                      يع خماطر العمليات االستثمارية بني األطراف                                                                  البنوك اإلسالمية عن أسلوب الفائدة بأسلوب املشاركة والدي يقوم على توز

   . )5 (   )             وطالب التمويل
                                                                                   ً        املصارف اإلسالمية هي جزء من النظام االقتصادي اإلسالمي، وباعتبار أن الدين اإلسالمي جاء منظماً جلميـع    :                  الطابع العقائدي  -

للمبادئ والقيم اإلسالمية الـيت    )               املصارف اإلسالمية (      ا ختضع                                                                حياة البشر الروحية واخللقية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، فإ                             
                                                                                                             تقوم على أساس أن املال مال اهللا، وأن اإلنسان مستخلف فيه، ويترتب على هده اخلاصية أن تتحرى املصارف اإلسالمية التوجيهات 

   . )6 (                    الدينية يف مجيع أعماهلا
             ويف مقابل ذلك   .   هلا                                   باالنعكاسات األخالقية للنشاطات اليت متو      ً قليالً           ً ة اهتماماً                   تويل البنوك التقليدي  :                          االستثمار يف املشاريع احلالل  -

     نوك،                                                                                                                  يعمل كافة الوكالء االقتصاديون يف النظام اإلسالمي يف إطار من القيم األخالقية املنبثقة من اإلسالم، وليس مثة استثناء بالنسبة للب
فهي ال تستطيع أن متو                   فهي ال تقوم مثالً بتمويل مصنع للخمور أو أيـة   )7 (                   قيم األخالقية اإلسالمية                            ل أي مشروع يتناقض مع نظام ال ،                             ً                

أنشطة حيرم          ها اإلسالم وتسب              ب ضرراً للمجتمع        ً      .   
                                                                                                              إن اعتماد البنك اإلسالمي لصيغ املشاركات العادلة اليت تقوم على التعاون بني صاحب رأس املال وطالب التمويل يف حالة الربح 

   ً                                                                                          يزاً عن النظام الربوي الذي يسعى إىل طلب أعلى سعر فائدة ممكن، دون مراعاة لطبيعة املشـروعات الـيت                       واخلسارة، جتعل نشاطه مم
                       ما يقـوم بـه البنـك                                                                                        ّ ف فيها األموال إن كانت نافعة لإلنسان أم ضارة، يف حني ختضع لقواعد احلالل واحلرام يف اإلسالم كلّ   ّ توظّ

   . )8 (                  وحتقيق مصاحله العليا   ة                        لبية حاجات اتمع السياسي                                       اإلسالمي من نشاطات، واليت دف يف جمملها إىل ت
                                                                ً        إن للمال وظيفة اجتماعية، لذلك كان االهتمام بالنواحي االجتماعية أصـالً مـن     :                                          ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية   -

                   خرات مـن األفـراد                     يقوم بتعبئة املـد                                                                                   أصول هذا الدين، إذ أن البنك اإلسالمي وباعتباره مؤسسة اقتصادية مصرفية اجتماعية، فإنه 
                                                                                                                  واملؤسسات واستثمار يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي، خدمة ملصاحل اتمع ومن هنا يكون ارتباط التنمية االقتصـادية بالتنميـة   

                  ىل اهتمامه بالعائد                                                                                                  االجتماعية أي أن البنك اإلسالمي من وراء توظيفه ألمواله اليهتم فقط باحلصول على العوائد، وإمنا يتعدى ذلك إ
       .            االجتماعي
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                                                      يف النظام املصريف التقليدي ما يهم البنك هو استرجاع قروضه    :      املقترض                                                       التركيز على اإلنتاجية مقارنة بالتركيز على املالءة املالية  -
                           يف نظام تقاسم الربح واخلسارة                                                                                            مع الفوائد يف الوقت احملدد، ولذا فإن االعتبار الغالب هو مدى قدرة املقترض على الوفاء بالدين، أما 

                                      ً                           ً                                                 أي النظام اإلسالمي فإن البنك يتلقى عائداً فقط إذا جنح املشروع وحقق رحباً، وبالتايل فإن البنك اإلسالمي يهـتم أكثـر بسـالمة    
          عكس ما هو   )           سلع وخدمات (                                              ً                               ، أضف إىل ذلك أن التمويل يف هذا األخري يكون مرتبطاً باالقتصاد احلقيقي املنتج للثروات  )9 (      املشروع

   . ت                ً                                             ، اليت تقوم غالباً بتمويل أصول ومهية كاملضاربة على العقود واملشتقا )         التقليدية (   ة                       سائد لدى البنوك الربوبي
  

ـ                                                                           إن البنوك اإلسالمية ليست جمرد بنوك ال تتعامل بالربا، ومتتنع عن متويل األنشطة احملر   :                      أهداف البنوك اإلسالمية  - 3- 1   ،  ط       مة فق
                                                                                               ور رئيسي يف التنمية االقتصادية، مبا خيدم الصاحل العام تمع يسري وفق منظور إسالمي، ومن بني األهداف الـيت                   وإمنا هي بنوك هلا د

   :                                     تسعى البنوك اإلسالمية إىل حتقيقها ما يلي 
            يف املعـامالت                                                  حيث دف البنوك اإلسالمية إىل إحياء املنهج اإلسـالمي    :                                             إحياء املنهج اإلسالمي يف املعامالت املالية واملصرفية   -

   :                       املالية واملصرفية من خالل 
    .                                                           االلتزام بالقواعد واملبادئ اإلسالمية يف املعامالت املالية واملصرفية  -
  . )10 (                                                                 تقدمي البديل لإلسالمي للمعامالت البنكية التقليدية لرفع احلرج عن املسلمني  -
                           ً                            الية من خالل التزامها هي أوالً، مث النصح واإلرشـاد ألفـراد                                                        الدعوة إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية يف املعامالت املصرفية وامل  -

   .                                                  اتمع باتباع السلوك اإلنساين يف استثمار وتوظيف أمواهلم
    .  )11 (                                                                            تنمية القيم العقائدية واألخالقية يف املعامالت وتثبيتها لدى العاملني واملتعاملني معها  -

                                                            أي أن املسامهني يف البنك اإلسالمي يقومون باستثمار أمواهلم يف احلـالل     :                                             حتقيق أمال وطموحات أصحاب البنك والعاملني به  -
                                                                                                                وباألسلوب الشرعي، إضافة إىل أن العاملني بالبنك يقومون بأعمال حيرصون فيها على مراعاة أحكام الشريعة اإلسـالمية، وميكـن   

     :     )12 (                                               للبنوك اإلسالمية أن حتقق هذا إذا متكنت من الوصول إىل
     .                  ن األرباح للمسامهني           قدر مناسب م  -
                                                                                                           موقف معزز يف السوق املصرفية وبالتايل تكوين مسعة طيبة عند البنك، وحتقيق االنتشار اجلغرايف لوحداته، والعمل على زيادة   -

   .                عدد املتعاملني معه
   .        وتطويرها                           من االستمرار يف تقدمي خدماته   ا                                                            تنمية الكفاءات واملهارات اإلدارية ملديري وموظفي البنك حىت يتمكنو  -
  

    :     خالل    ن                                                  إن البنوك اإلسالمية تساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية م   :                       حتقيق التنمية االقتصادية   -
                                                                                                       حتريك الطاقات الكامنة يف اتمع للوصول إىل أقصى إنتاجية ممكنة، مبا يكفل التغيري املنشود يف الشرع، وال شك أن حتريك   -

                                                     فإنه نوع من التغيري يف اتمـع الـذي تنشـده البنـوك          ...)              بشرية، مادية  (                  ن نوع هذه الطاقات                               الطاقات الكامنة يف اتمع أيا كا
   . )13 (                                   اإلسالمية كهدف من أهداف املشروع اإلسالمي

     ، أي  )14 (                                                                                             تشجيع االستثمارات وحماربة االكتناز من خالل إجياد فرص وصيغ عديدة لالستثمار تتناسب مع األفراد والشركات  -
               .                                             ولئك الدين يرفضون التعامل بالربا               إجياد البدائل أل

                                                                                       ، وختفيض  تكاليف  املشاريع  وهذا ما يؤدي إىل تشجيع االستثمار وبالتايل خلق فرص عمـل جديـدة    ة                    إلغاء الفوائد الربوي  -
   .                                       ،اخنفاض معدل البطالة، وزيادة الدخل الوطين
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                                                            يزداد االعتماد على املوارد واإلمكانيات الذاتية األساسـية الـيت                                                     العمل من أجل بقاء رؤوس األموال داخل الوطن، وبالتايل   -
    .                          توظف داخل البلدان اإلسالمية

                                                                                      تم البنوك اإلسالمية بتحقيق التكافل االجتماعي، بني أفراد اتمع مبختلف الطرق املشروعة، مثـل    :                       حتقيق التكافل االجتماعي   -
صناديق الزكاة اليت متو                     ة، أمهها الزكاة املفروضة شرعاً على رأس مال البنك وأرباحه، وكذلك أموال الزكاة                      ل عن طريق موارد متعدد                                               ً                           

املتأتية من أصحاب حسابات االستثمار والذين يفو                                             م نيابة عنهم، وكذا الزكوات اليت يتلقاها منضون البنك يف إخراجها من أرصد                                                                      
ا إىل البنك اإلسالمي ويفوغري عمالئه والذين يدفعو                                             وزيعها، هذا إىل جانب الصدقات والتربعات اليت يتلقاها من األفـراد          ضونه يف ت                                                             

    .  )15 (        واملنظمات
                                                                                                             تقوم البنوك اإلسالمية بتوجيه هذه املوارد إىل قنواا الشرعية يف صورة نقدية أو عينية ملختلف اجلهات واملستحقني هلا، وهـي  

                                                              اء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف                  إمنا الصدقات للفقر "   :                                    األصناف الثمانية الواردة يف قوله تعاىل 
     ً                                                           ، فضالً عن اهتمام البنـوك اإلسـالمية بـالقروض احلسـنة اإلنتاجيـة       )16 ( "                                             سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم

    .     لربح                                                            واالجتماعية، واملسامهة يف املشروعات االجتماعية اليت ال دف إىل حتقيق ا
  

    :                             أسباب انتشار البنوك اإلسالمية   - 4- 1

                                                                                                          إن انتشار العمل املصريف اإلسالمي كما سبق ذكره مل يقتصر على العاملني العريب واإلسالمي فقط، بل امتـد إىل الكـثري مـن    
                       التعامل به، ولعل من بني                                                                                           املؤسسات املالية واملصرفية الدولية، واليت حرصت على تبين هذا العمل بعد أن الحظت اإلقبال الكبري على 

   :                                        دوافع انتشار العمل املصريف اإلسالمي  ما يلي 
          أن املصارف       1997                                                                                              الكفاءة العالية للبنوك اإلسالمية واليت متكنها من إدارة األزمات املالية، وقد أثبتت األزمة اآلسيوية سنة   -

   .                 زمة املالية احلالية                      ً                                       اإلسالمية كانت أقل تأثراً بتلك األزمة، وقد تعزز هذا الطرح يف ظل األ
                                                                                                             القدرة على تطوير األدوات واآلليات واملنتجات املصرفية، مما أدى إىل انتشارها بسرعة، وتشري التجربة إىل أن صيغ التمويـل    -

  ف                                                                                                                اإلسالمية تتميز مبرونة كبرية، مما جيعل من املمكن تطوير وابتكار صيغة مناسبة لكل حالة من طلبات التمويل اليت تقدم للمصـار 
   .       اإلسالمية
          أي اقتسام  (                                                                                              القدرة واملرونة يف إدارة املخاطر املصرفية، وذلك ألن منهجية العمل املصريف اإلسالمي تبىن على أساس املشاركة   -
                    قدرة هذه املصارف على    ى                                              خنفاض نسبة املخاطر يف املصارف اإلسالمية تعتمد على مد ا                               وليس االقتراض، كما أن ارتفاع أو   )       املخاطر
   .                                                                    ملشاريع املستهدفة للتمويل، وهي دراسة اقتصادية تقنية وشرعية يف نفس الوقت       دراسة ا
                       ، وتزايد عـدد الـذين    )                       أو ما ميثل مخس سكان العامل   %    20 (           مليار مسلم      1,3                                    ارتفاع عدد املسلمني يف العامل والذي بلغ   -

                                           مية كبرية يف مجيع أحناء العامل وخاصة يف جنوب شرق                        إضافة إىل وجود جالية إسال   ة                                          يرغبون يف التعامل املصريف وفقا للشريعة اإلسالمي
   .                                               ً     ً       ً                                  آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، ما أضحى ميثل سوقاً مرحباً وواعداً للمؤسسات املالية اإلقليمية والدولية

              ظـام املصـريف                                            قد أدت إىل تزايد األصوات املنادية بتطبيق الن  )     2008-    2007 (             ّ                              إضافة إىل ما متّ ذكره فإن األزمة املالية احلالية 
   .                                            اإلسالمي الذي هو جزء من النظام االقتصادي اإلسالمي

  
    :                          صيغ التمويل املصريف اإلسالمي   - 2

    :                                                                                          تستخدم البنوك اإلسالمية يف توظيف األموال واستثمارها أساليب وصيغ عديدة ميكن تقسيمها إىل قسمني مها 
   .                                               صيغ التمويل القائمة على املشاركة يف عائد االستثمار  -
    .                                يغ التمويل القائمة على املديونية ص  -
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                                                            ويتم فيها استبدال عالقة الدائن باملدين بعالقة أخرى تعتمد علـى    :                                                  صيغ التمويل القائمة على املشاركة يف عائد االستثمار  - 1- 2
االشتراك يف حتم              ل املخاطر من ربح أو خسارة، مع اقتسام العوائد وفيما يلي أهم هذه الصيغ                                                                     :    

                          صاحب رأس املال، واملضارب أو   :                                                        املضاربة هي عملية استثمارية تقوم على اتفاق بني الطرفني مها   :           باملضاربة         التمويل  - 1- 1- 2
                                                         ً                                                         العامل هو الطرف املكلف باستثمار املال، حيث يتفق الطرفان معاً على مقامسة ما قد يتحقق من ربح من عملية االسـتثمار بنسـب   

                                           إذن فاملضاربة هي اجتار اإلنسان مبال غريه، أي أن    . )17 (                           حدثت فيتحملها صاحب رأس املال                                       معينة فيما بينهما، و يف حالة اخلسارة إن
                                 اشتراطه يف العقـد، واخلسـارة وإن                    ً                                                            ّ يكون املال مقدماً من شخص والعمل من شخص آخر، على أن يكون الربح بينهما على ما متّ

                                                    فيه خسارة جهده، إال إذا ثبت يف حقه التعدي أو التقصـري     فيك  )             املضارب بعمله (                                           كانت فهي على أساس رأس املال فقط، أما العامل 
   .                  فإنه يضمن رأس املال

                                                                                       وهي اشتراك طرفني أو أكثر يف املال أو العمل على أن يتم االتفاق على كيفية تقسيم الربح، أمـا     :                 التمويل باملشاركة   - 2- 1- 2
اخلسارة فيجب أن تكون حسب نسبة املشاركة يف رأس املال، ويطب                                                       اإلسالمي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكا مع طرف         ق البنك                                               
   . )18 (                                                            أو جمموعة أطراف يف متويل املشاريع، مع اشتراكه يف إدارا ومتابعتها

                 ً                                                             تعترب املزارعة نوعاً من املشاركة، حيث يشارك أحد الشركاء باملال أو أحد عناصر الثروة    :                          التمويل باملزارعة واملساقاة   - 3- 1- 2
                                                  ًَ                                             الثاين من جانب الشريك األخر، وتقوم هذه العملية أساساًَ على عقد الزرع ببعض اخلارج منه مبعىن آخر يقـوم            و العنصر  )     األرض (

مالك األرض بإعطاء األرض ملن يزرعها أو يعمل عليها، وهذا النوع من التمويل مل يطب                                                                             ق سوى من بعض البنوك السودانية، ويرجـع                                       
   . )19 (         من السكان  %     75                                                      قطاع الفالحي يف السودان، حيث ميثل مصدر دخل رئيسي ألكثر من                                    هذا إىل األمهية البالغة اليت يكتسيها ال

                                                                                                         أما املساقاة فهي قيام شخص بالعناية بأرض شخص آخر مزروعة بأشجار أو مزروعات مقابل حصة من الثمار أو الزرع حسب 
   . )    ) 20        ما يتفق عليه

  
                                                                   مويل القائمة على املديونية من بني أهم الصيغ الـيت يتيحهـا التمويـل                تعترب صيغ الت   :                                 صيغ التمويل القائمة على املديونية   - 2- 2

   :                                اإلسالمي، ومن أهم هده الصيغ مايلي 
                                                              ً                           ً  وهي أن يقوم البنك اإلسالمي بشراء السلعة اليت حيتاج إليها السوق بناًء على دراسته ألحواله، أو بناًء    :                التمويل باملراحبة   - 1- 2- 2

                                                                                            الئه، فإذا اقتنع البنك حباجة السوق هلذه السلعة وقام بشرائها فله أن يبيعها لطالب الشراء األول أو                                على وعد بالشراء يتقدم به أحد عم
غريه مراحبة، وهو أن يعي                         ا، ويطلب مبلغاً معيناً من الـربح ملـنن البنك قيمة الشراء مضافاً إليها ما تكلفه البنك من مصروفات بشأ                 ً      ً                                                   ً                         

   . )21 (                         يرغب فيها زيادة عن قيمتها

   :                                        مما سبق أن التمويل باملراحبة ينقسم إىل قسمني       ويتضح 
                                                                                              وهي اليت تكون بني طرفني مها البائع واملشتري، وميتهن فيها البائع التجارة فيشتري السلع دون احلاجـة إىل    :                    بيع املراحبة العادية   -

   .                                                                              االعتماد على وعد مسبق بشرائها، مث يعرضها بعد ذلك للبيع مراحبة بثمن وربح يتفق عليه
                             وسيطا بني البـائع واملشـتري،      ه                             البائع  املشتري والبنك باعتبار  :                            وهي اليت تتكون من ثالثة أطراف   :                          بيع املراحبة املقترنة بالوعد   -

                                                                      لرغباته ووجود وعد مسبق بالشراء، ويستخدم أسلوب املراحبة املقترنة بالوعد يف    ي                                          والبنك ال يشتري السلع هنا إال بعد حتديد املشتر
                                                                                                             المية اليت تقوم بشراء السلع حسب املواصفات اليت يطلبها العميل، مث إعادة بيعها مراحبة للواعد بالشراء أي بثمنها األول،           البنوك اإلس

  .                      ً                                    ً          مع التكلفة املعتربة شرعاً باإلضافة إىل هامش ربح متفق عليه مسبقاً بني الطرفني
          اليسـتطيع    )                       عقارات أو معدات وأدوات (         أصل ثابت                                       ومعناه أن يقوم شخص أو مؤسسة باستئجار   :                التمويل بالتأجري   - 2- 2- 2

                                                                                                              احلصول عليها أو ال يريد ذلك ألسباب معينة، ويكون ذلك بطريقة أقساط حمددة تدفع للمؤجر مع فرصة متلك األصل يف اية املـدة  
   .               ولكن بعقد مستقل
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وميكن للبنك أن يستخدم هذه الصيغة يف صورة اإلجارة التشغيلية، وذلك حني يود                                                                       حتفاظ مبلكية العني املؤجرة بعد انتـهاء    اال                                     
    جيار                                                                                                                     اإلجارة، أو اإلجارة املنتهية بالتمليك، أي عندما يتجه القصد إىل نقل ملكية العني املؤجرة إىل العميل املستأجر بعد انتهاء عقد اإل

   . )22 (               أو أثناء سريانه
                                                 عىن أنه معاملة مالية يتم مبوجبها تعجيل دفع الـثمن                                        لم يف تعريف الفقهاء هو بيع آجل بعاجل، مب    الس  :                التمويل بالسلم   - 3- 2- 2

             ً                                                                                                         وتقدميه نقداً إىل البائع، الذي يلتزم تسليم بضاعة معينة مضبوطة بصفات حمددة يف أجل معلوم، فاملؤجل هو السلعة املباعة املوصوفة يف
   . )23 (                       الذمة، والعاجل هو الثمن

وصيغة التمويل بالس                   ستعمل يف متويل القطاع الفالحيلم ت                                  حدثت فيه أصالً، وذلك من خالل مسـاعدةوهو القطاع الذي است                       ً                               
   .                                                                                                      الفالحني يف فترة ما قبل نضج احملصول، كما ميكن استخدام السلم يف متويل التجارة اخلارجية من أجل دفع حصيلة الصادرات

                   ً             لبائع بتقدميه مصنوعاً مبـواد مـن                      ً                                اإلستصناع هو عقد يشترى به يف احلال مما يصنع صنعاً يلزم ا  :                    التمويل باإلستصناع  - 4- 2- 2
   . )24 (                              عنده، بأوصاف خمصوصة، وبثمن حمدد

إن عقد اإلستصناع هو أن يطلب العميل من البنك اإلسالمي صناعة شيء معني غري متوفر يف السوق، وأفضل جمال يطب                                                                                                 ق فيمه       
                              عادة مقابل ضمانات تـدفع لـه      ط           ياه بالتقسي                                                                            البنك هذه الصيغة هو بناء العقارات، حيث يقوم بإجناز مسكن يصفه العميل مث يبيعه إ

   .     ً مسبقاً
                                                                            وهو عقد بني طرفني أحدمها املقرض والثاين املقترض يتم مبقتضاه دفع مال مملوك للمقرض إىل   :     احلسن   ض             التمويل بالقر  - 5- 2- 2

                               ورغم أن هذا التعريف ليس فيه ما   ، )25 (                                                                                 املقترض على أن يقوم هذا األخري برده أو رد مثله إىل املقرض يف الزمان واملكان املتفق عليهما
             تعترب ربا، أي                                                      إىل القرض لكي يتم التفريق بينه وبني القرض بفائدة واليت  "   حسن "                      إال أنه تضاف عادة كلمة                          يفيد الزيادة يف رأس املال،
                    سنة إال على نطاق ضيق            م القروض احل                                                            وعلى هذا األساس أي عدم وجود العائد، فإن البنوك اإلسالمية ال تقد   .                  زيادة حمرمة يف اإلسالم
   .                   لعدد حمدود من العمالء

  
   :                                       واقع وسبل تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر  - 3

      هلـذه     ن                                   م أعمال املصارف اإلسالمية، ولقـد كـا                                                                    ّ لقد تبنت العديد من الدول اإلسالمية والعربية إصدار تشريعات وقوانني تنظّ
                                                                                                               اخلطوة األثر الكبري والواضح يف ترسيخ دعائم العمل املصريف اإلسالمي، فباإلضافة إىل الدول اليت قامت بأسلمة كامل نظامها املصريف 

                                      ً                                                                     باكستان، إيران، والسودان، فإن هناك دوالً أصدرت قوانني خاصة لتنظيم عمل البنوك اإلسالمية، وتتمثل هذه الدول حلد اآلن   :     مثل 
   . )26 (                                                                   اليزيا، تركيا، اإلمارات العربية املتحدة، اليمن، الكويت، لبنان، وسوريا م  :   يف 

  
  :                 الـذي تأسـس يف     "                        بنـك الربكـة اجلزائـري    "                                                               أما بالنسبة للجزائر فإن الصريفة اإلسالمية كانت مقتصرة على خـدمات  

                               ع اخلاص واألجنيب إلنشاء البنـوك يف                                                                    أي بعد أشهر قليلة من صدور قانون النقد واالئتمان الذي فتح اال للقطا      1990 /  12 /  06
                                                                   ، وهو يعترب أول مؤسسة مصرفية تعمل وفق أحكـام الشـريعة اإلسـالمية يف        1991 /  05 /  20  :                    ً  ، مث فتح أبوابه رمسياً يف )27 (      اجلزائر
   ً      يثاً مـن                        ، والدي باشر أعماله حد "         بنك السالم "                                                             مث بعد ذلك بسنوات طويلة مث تسجيل إنشاء بنك جديد يف هذا اال وهو   .       اجلزائر

                                    ً                                                                       خالل تقدمي جمموعة من اخلدمات املالية وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية، ليكون بذلك ثاين مصرف إسالمي يدخل السوق املصـرفية  
     100 (                       مليار دينـار جزائـري       72   بـ       2008 /    10 /    20  :                       الدي مت إفتتاحه بتاريخ   "      السالم "                   ويقدر رأس مال مصرف   .         اجلزائرية

    .  )28 (                                  ا أكرب املصارف اخلاصة العاملة باجلزائر            ، ليصبح حينه )          مليون دوالر
  

                                                                                                            إن جتربة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر بالرغم من قصر جتربتها، واملشاكل اليت تعترضها، واليت من أمهها خضوعها لنفس القوانني 
واللوائح اليت تطب                  ا حقق      ّ ، إالّ )                       أي عدم  مراعاة خصوصيتها (                                ق عادة على العمل املصريف التقليديت نتائج مرضية، متثلت يف حتقيـق         أ                             
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       ستثمار  ال                                                                                                     بنك الربكة لنتائج إجيابية، جتلت باألساس يف تضاعف أرباحه، ورفع قيمة رأمساله، كما حققت متويالت عمليات املراحبة وا
  ،  )29 (    2007                       ٪ عن النصـف األول مـن       48                   ، حمققة زيادة بنسبة     2008                       مليون دوالر يف اية جوان      676                 طفرة كبرية، جتاوزت 

                                                                                                            ً         لتعزيز مكانة البنوك اإلسالمية يف الساحة املصرفية اجلزائرية، يتطلب األمر من السلطات النقدية التحمس هلذه الفكرة أوالً، مث اتباع و
                                                                                                 ً             إستراتيجية واضحة ومتكاملة تعمل على توفري اجلو املالئم لعمل املصارف اإلسالمية، حىت تتمكن من أن تسهم تـدرجيياً يف عمليـة   

   .                                                                                                    االقتصادية من األنشطة التقليدية اليت دف إىل الربح فقط، إىل األنشطة اليت تعتمد على تشجيع االستثمارات احلقيقية             حتويل املوارد
  

                 املصارف اإلسالمية يف    ه                                                                                      إن انفتاح النظام املصريف اجلزائري على العمل املصريف اإلسالمي سيمكن اجلزائر من االستفادة مما تتيح
                                                        م ويعزز هذا النمو والتنمية، ففي جمال تعبئة املدخرات تساهم                                       ن اجلزائر يف مرحلة منو حتتاج إىل كل ما يدع                   خمتلف ااالت، خاصة وأ

املصارف اإلسالمية يف زيادة وترقية االدخار احمللي، خاصة وأن الكثري من اجلزائريني يفض                                                                           ل اكتناز أمواله، على أن يودعها لدى البنوك                                          
                       للقطاع الفالحـي الـذي      م                                                              ويف جمال التمويل سيكون للمصارف اإلسالمية دورها يف توفري التمويل الالز                              التقليدية اليت تتعامل بالربا،

                                                          ِ                                                     ً    أنفقت عليه الدولة املليارات ومل حيقق أهدافه املنوطة به، بل مل يِؤد ذلك سوى إىل ارتفاع مستمر يف أسعار اخلضر والفواكه حمليـاً،  
                ً                مليار دوالر سنوياً، كما ستوفر هذه    3                                            د خاصة احلبوب وقد بلغت هذه الفاتورة ما يقارب                                       وإىل ارتفاع مستمر لفاتورة الغذاء املستور

                                                                                                                    املصارف التمويل الالزم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، اليت تعترب حجر الزاوية يف حتقيق التنمية وتشغيل اليد العاملة، وذلـك مـن   
   .                                 واليت تصلح لتمويل هذا القطاع احليوي                                                    خالل الصيغ التمويلية املتنوعة اليت توفرها هذه املصارف،

  
     ً                                                                                                              ونظراً للدور واألمهية الكبرية للبنوك اإلسالمية يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، فإنه يتطلب من السلطات النقدية يئـة  

   :                                                                           املناخ املالئم لعملها كما ذكرنا، وذلك من خالل عدة متطلبات ميكن تلخيصها فيما يلي 
                                                                                 واملقصود بذلك أن تكون أعمال البنوك اإلسالمية حمكومة بقوانني وتشريعات حمددة، صادرة عـن     :            العمل املصريف      تقنني   - 1- 3

                                                                                                                      اجلهات الرمسية واملختصة يف الدولة، حبيث يتناول قانون خاص كل ما يتعلق بالبنوك اإلسالمية من أحكام إنشائها والرقابة عليهـا، إذ  
أن عدم سن             القوانني يف هدا ا                 سيؤد      ي إىل كثري من اإلشكاالت يف الرقابة واإلشراف ومعايري احملاسبة واملراجعة، والعالقة مع خمتلف                                                                              

   .                                         املؤسسات اليت تعمل يف السوق املصرفية اجلزائرية
كما أن سن                قانون مصريف خاص بالبنوك اإلسالمية، سيوفر اإلطار التشريعي الواضح لتنظيم عملها مبا يتفـق مـع متطلبـات                                                                                                  

   : )30 (                                                                       صاد الوطين، ولتحقيق ذلك يتطلب األمر إجياد جمموعة من اإلجراءات والسياسات أمهها    االقت
   .                                                       إدراج ملف املصارف اإلسالمية ضمن ملفات إصالح املنظومة املصرفية  -
                                                                                                     تشكيل جلنة خمتصة من خرباء شرعيني واقتصاديني وقانونيني ومصرفيني، وتكليفهم بالسهر على إعداد قـانون للمصـارف     -

   .     سالمية  اإل
   .                                                                                   مة لعمل املصارف اإلسالمية يف الدول العربية واإلسالمية وضرورة االستفادة من جتارا يف هذا اال                  ّ دراسة القوانني املنظّ  -
                                                           بنك اجلزائر، وزارة املالية، مجعية البنوك واملؤسسات املاليـة، مث    :                                                    قيام تعاون كامل بني اجلهات املعنية ذا األمر إلجناحه، مثل  -
   . ً                                            اً الربملان واحلكومة للمصادقة ولتنفيذ هذا القانون   أخري

                                                                        إن االختالف والتميز يف طبيعة عمل البنوك اإلسالمية، يفرض على البنك املركـزي يف     :                             تنظيم العالقة مع البنك املركزي   - 2- 3
                          رقابته، بل املطلوب هو إجياد                                                                                           أي دولة أن يتعامل بطريقة خاصة ومتميزة أيضا مع هذه البنوك، دون أن يعين ذلك خروجها عن دائرة

                                                                                       ً                 ُ        ً    واستخدام أدوات وأساليب خاصة هلذه الرقابة تتالءم وطبيعة عملها، وتنظيم هذه العالقة يكون ناجتاً بالضرورة عن ما ذُكر سابقاً من 
سن      ل هـذا القـانون أن      يف ظ  )           بنك اجلزائر (                                                                            قانون خاص ينظم اإلنشاء والرقابة على البنوك اإلسالمية، وبالتايل ميكن للبنك املركزي                     

   :    ً        وفقاً ملا يلي   )                  يف جوانبها األساسية (                             ينظم عالقته مع البنوك اإلسالمية 



 ___________________________________________________________________________________________________________________ متطلبات تطوير الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر

 312

                                      على الودائع بالبنوك التجارية، يهدف إىل    ي                                          إن االحتياطي القانوين الذي يفرضه البنك املركز  :                       نسبة االحتياطي القانوين   - 1- 2- 3
                                               ً                     ودعني لدى البنك، لذا جيب أن تفرض هذه النسبة أساساً على الودائع اجلارية،                                               التحكم يف املعروض النقدي، إضافة إىل محاية أموال امل

                                                                                                              ألن فرض هذه النسبة على حسابات االستثمار لدى البنوك اإلسالمية، يعين عدم استثمار تلك النسـبة مـن األمـوال املخصصـة     
                                            وبالتايل ال جيب إخضاع احلسابات االستثمارية لـدى                                                            املطلوب، مما يتسبب يف حتقيق عوائد أقل موع الودائع املستثمرة،   ي       لالحتياط

   : )31 (                                                                               البنوك اإلسالمية لنسبة االحتياطي القانوين أو على األقل ختفيضها وذلك لالعتبارات التالية
                                                                                                          إن الودائع اآلجلة أو االستثمارية يف املصرف اإلسالمي، يتم النظر إليها على أا مسامهات أو حمافظ استثمارية تشـارك يف    -
              ً      هذه األموال فضالً عـن                                                                                        لربح واخلسارة، يديرها البنك لصاحل أصحاا وعلى مسؤوليتهم اخلاصة، ودون ضمان من البنك برد ا

   .                                                                    ً                   أرباحها، أي أا تعترب كأموال املسامهني لكنها مؤقتة، أي عكس ما ينطبق متاماً على الودائع اجلارية
                                                 التقليدية، ال من حيث تقاضي فائدة عليها ملا يف ذلـك              بعكس البنوك                                              إن املصارف اإلسالمية لن تستفيد من هذا االحتياطي  -

   .                                                                                             من خمالفة شرعية، وال من حيث توفري احلماية ألصحاب هذه األموال ألا ودائع مضاربة تشارك يف الربح واخلسارة
                          أخري لإلقراض بالنسبة للبنوك                     ٍ أن يؤدي دوره كملجٍأ  )           بنك اجلزائر (                 ميكن للبنك املركزي   :                       دور امللجأ األخري لإلقراض   - 2- 2- 3

  :                                                   اإلسالمية يف اجلزائر حني مواجهتها ألزمات السيولة كما يلي 
-  يف حالة تعر           ض البنك اإلسالمي ملشكلة سيولة، ميكن للبنك املركزي أن يقد                                                     م له تسهيالت يف شكل قروض حسنة، مقابل امتيازات                                            

  )       ً أحياناً (                                                                ائد الناجتة عن نسبة االحتياطي القانوين أو ما يفوقها من أموال مودعة                                                يناهلا البنك املركزي، كتنازل البنك اإلسالمي عن الفو
   .        لدى األول

       حتياطي  ا                                                                                                  إنشاء صندوق مشترك ميكن للبنك املركزي أن جيمع فيه املوارد الالزمة هلذا الصندوق، ويتم ذلك من خالل فرض نسبة   -
خاص يسهم فيه كل بنك إسالمي، بنسبة معينة حيد                                          املركزي حسب حجم البنك، وتكون املهمة األساسية هلدا الصـندوق             دها البنك                                                        

املشترك هي متكني البنك املركزي من القيام بدور امللجأ األخري لإلقراض، أي مساندة البنوك اإلسالمية يف حالة تعر                                                                                                    ضـها ألزمـات              
                                  ن حيث احلجم والتوقيت واألسـباب، ويف              رة السيولة م  ثغ                                               ذلك بصيغة القرض احلسن، مع ضرورة التأكد من حقيقة          ، ويتم )32 (     مالية

   .                                              ً نتهاء حالة العجز يف السيولة جيب إرجاع القرض فوراً ا     حالة 
                                  حتفاظ ا، هو احليلولة دون تعرض هذه  ال                                                      إن الغرض من فرض نسبة سيولة معينة على البنوك التجارية ل  :              نسبة السيولة   - 3- 2- 3

  .                            البنوك ألزمات السيولة املفاجئة
                                            قتصاد الوطين كعامل تنظيمي وأساسـي حلمايتـه،    ال                                               ولة النقدية باملصارف اإلسالمية أمهية كبرية بالنسبة ل                  إن لوجود نسبة السي

     ، إذ  )33 (                                                                                 اا، ولكن األمر يتطلب التمييز بني املصارف اإلسالمية والتقليدية يف مكونات نسبة السـيولة  ذ                         وبالنسبة للمصارف اإلسالمية 
                                                                         بنوك التقليدية على أساس اختالف مكونات األصول السائلة يف البنوك اإلسالمية عـن                                      جيب أن تكون أقل من تلك املفروضة على ال

                                                    ً                                                               مثيلتها يف البنوك التقليدية، إذ أن البنوك اإلسالمية مثالً تقبل الكمبياالت على أساس التحصيل ال اخلصم ألنه حمرم، كمـا أن مـن   
    .   دة                                 ً         تتضمن النسبة السندات احلكومية أيضاً ألا بفائ           ّ املفترض أالّ

                    ٍ                                               ٍ                                   ومع ذلك ميكن إخضاع جزٍء مهم من الودائع اجلارية وجزٍء بسيط من ودائع االستثمار هلذه النسبة، حيث يحسب األول ضمن 
                                                                                                             االحتياطي القانوين ولكن ال يبقى لدى البنك املركزي بل لدى البنك اإلسالمي وحتت رقابة األول، ليس من باب تـوفري احلمايـة   

   .                                 واجهة طلبات السحب على هذه الودائع                        للمودعني كما أسلفنا، بل مل
                                  مبعدل رأس املال إىل األصـول املرجحـة     )               بالصيغة احلديثة (                             تقاس كفاية رأس املال يف البنوك   :                     معدل كفاية رأس املال  - 4- 2- 3

   .                                                      بأوزان املخاطر، إضافة إىل األعمال أو األنشطة خارج امليزانية
               ن من خالل دراسة           ، وقد تبي    2007            ً               املطبقة عاملياً منذ بداية سنة   II          منها بازل                                              إن أشهر تطبيق هلذه النسبة هو نسبة بازل، خاصة

      ً                ن أيضاً من خـالل هـذه             ، كما تبيI            ق نسبة بازل     تطب  )         يف معظمها (                       البنوك اجلزائرية ال زالت                                  تطبيقية على بنك الربكة اجلزائري أن 
                                        قة يف البنـوك التقليديـة، دون مراعـاة                         بة بنفس الطريقة املطب              تطبيق هده النس                                              الدراسة أن بنك اجلزائر يفرض على البنوك اإلسالمية 

   . )34 (                 خلصوصية هذه البنوك
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                                                                                  هذا اإلشكال، هو تبين بنك اجلزائر ملعيار كفاية رأس املال الذي أصدره جملس اخلدمات املاليـة                            ّ لذا نرى أن أفضل طريقة حللّ
                               يف نفس الوقت خصوصـية العمـل يف          ويراعي   II           لنسبة بازل                        ً حيث وضع هذا املعيار وفقاً   ،     2005            مباليزيا سنة   IFSB        اإلسالمية 

                                                                           ً                             ً              البنوك اإلسالمية، وقد تبنت العديد من هذه البنوك هذا املعيار بعد أن لقي اعترافاً من جلنة بازل نفسها، بل إن دوالً عديدة فرضـت  
على بنوكها اإلسالمية تبن                       ي هذا املعيار بتعليمات خاصة                           .    

                                                  يسهم وعي العاملني باملصارف اإلسالمية ومعرفتهم الكاملة    :                           عي للعاملني باملصارف اإلسالمية                      التدريب والتثقيف الشر  - 5- 2- 3
  ت                                                                                                                  بأصول املعامالت املالية اإلسالمية والتأصيل الشرعي الصحيح لصيغ االستثمار واخلدمات املالية اإلسالمية، يف إزالة الكثري من العثرا

                                        ً       ً                          إلسالمية، لذا جيب يئة اإلطارات املؤهلة علمياً وعملياً للعمل باملصارف واملؤسسـات                            ً            ومعاجلة اخللل الذي يصيب كثرياً من البنوك ا
   :                                املالية اإلسالمية، ويتم ذلك من خالل 

                                                 وذلك إلعداد وتدريب وختريج اإلطارات املصرفية املؤهلـة    ،                                                        إنشاء مركز تعليمي وتدرييب متخصص يف العلوم املصرفية اإلسالمية  -
                                                                                       ذلك يف القريب العاجل، فيمكن إنشاء قسم خاص هلذا الغرض باملدرسة العليـا للبنـوك بـاجلزائر                  وإذا مل يتسن  .                  ً املشار إليها سابقاً

   .       العاصمة
                                                                                                                   قيام البنوك اإلسالمية يف اجلزائر بإنشاء أقسام متخصصة يف تطوير اهلندسة املالية اإلسالمية وتـدعيم االبتكـار املـايل، ومراكـز       -

  ،  ً                                                                                  اً أي داخل البنك، ويف هذا اإلطار ميكن االستفادة من جتارب بنوك إسالمية رائدة يف هـذا اـال                           متخصصة لتدريب العاملني حملي
                                               ، و مركز االقتصاد اإلسالمي التابع للمصرف اإلسـالمي   )   جدة (                                                          كاملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية 

     ).        القاهرة (                        الدويل لالستثمار والتنمية 
                هيئـة احملاسـبة     :                                                                                        الستفادة من جهود بعض اهليئات اإلقليمية والدولية، اليت تعمل على تطوير الصريفة اإلسالمية، مثـل         ضرورة ا  -

                                                             ً                  ، اليت تضع معايري حماسبية متوافقة مع املعايري احملاسبية املطبقة عاملياً من جهة، ومتوافقة  )       البحرين (                                 واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
                             ، الذي يضع قواعد احليطة واجلذر  )       ماليزيا (  IFSB                                                    يعة اإلسالمية من جهة أخرى، وجملس اخلدمات املالية اإلسالمية              مع أحكام الشر

Les règles prudentielles      املتوافقة مع املعايري العاملية مثل معايري بازل من جهة، وتراعي خصوصـية العمـل يف البنـوك                                                                                     
     .                   اإلسالمية من جهة أخرى

  
                                                                                                 الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر بتهيئة املناخ املالئم لعملها، ضرورة حتمية جيب مراعاا، خاصة مع تزايـد عـدد            إن تطوير    :     خالصة 

                                                     ستفادة من مسامهة املصارف اإلسالمية يف متويل خمتلف القطاعات،  ال                     ً                               البنوك اإلسالمية مستقبالً، وذلك لتمكني االقتصاد الوطين من ا
خاصة وأن اجلزائر يف مرحلة حس                           من مراحل التنمية، حتتاج فيها إىل كل ما يدعم ويعزز هذه التنمية، ذلك أن التمويل اإلسالمي      اسة                                                                                   

                           ً             ً                                             ً                                      يعترب أكثر كفاءة واستقراراً، وأكثر اتصاالً بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، بل وأكثر طلباً من املواطن اجلزائـري املسـلم، مقارنـة   
                                                                     ً        تباعد بني دائرة االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل، وباإلمكان حتقيق ذلك تدرجيياً وعلـى                                            بالتمويل التقليدي القائم على الربا وعلى ال

                                                                                               تتجاوز ثالث سنوات، شرط توفر اإلرادة السياسية واإلعداد املناسب، والبد من التأكيد على هذا الشرط األخري،                 مراحل، يف مدة ال
                                                                اح احملاولة يثبت قوة املبادئ اإلسالمية، يف حني أن أي إخفـاق البـد وأن                                                     إذ أن البطء مع الثبات خري من العجلة مع الفشل، وأن جن

يضر      ًتاح هلا فرصة أخرى مستقبالبالتجربة، وقد ال ت ً                                        .   
  

   :               اإلحاالت واملراجع 
 

   .              ً                  ً ك أقدم تارخيياً من البنوك اإلسالميةً                                                                                                                   و نعين ا البنوك غري اإلسالمية، وال يقصد هنا بالتقليدية املفهوم السليب أو املتخلف، وإمنا أطلقت التسمية على أساس أن هذه البنو  -    (*)
  .     11067        ، العدد     2009     مارس     17  :             صادرة بتاريخ                                                                التمويل اإلسالمي؛ توقعات بتزايد اإلقبال عليه، جريدة الشرق األوسط، ال  :            جهان املصري   - )1 (
                                                   قتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمة املاليـة العامليـة، دار    ال       ضوابط ا  :                  سامر مظهر قنطقجي   .  د  :                                                 ملزيد من املعلومات حول األزمة املالية العاملية، أنظر   - )2 (

  .    2008       سوريا،   –                                     النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 
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  .  48  :     ، ص     1996                                   املصارف اإلسالمية، دار النبأ، اجلزائر،   :   ة          مجال لعمار  .  د  - )3 (
  .  86  :     ، ص     2004                                                                              اإلدارة اإلستراتيجية يف البنوك اإلسالمية، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، الطبعة األوىل،    :                            عبد احلميد عبد الفتاح املغريب   - )4 (
  .    2009 /  03 /  17  :               ، تاريخ اإلطالع www.kantakji.com  :                                       ماهية البنوك اإلسالمية، من موقع اإلنترنت   :            نسيمة حشوف   - )5 (
                                      مستجدات العمل املصريف يف سـوريا يف ضـوء    "                                                              املصارف اإلسالمية ودرها يف تعزيز القطاع املصريف، ورقة مقدمة إىل مؤمتر   :                 حسن سامل العماري   - )6 (

   .     2005    متوز      3  -   2   :             وريا، أيام  س  -             املنعقد بدمشق    "                 التجارب العاملية
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