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 إهداء
 

 : أ هدي مثرة هجدي إ ىل

 "وإدلي إلغايل" رمحة هللا عليه. 

 "أ يم إلغالية" أ طال هللا يف معرها وأ مدها ابلصحة وإلعافية.

 حفظه هللا ورعاه. إلرر"م" إيذي نا  يل ي ر ن دد زويج"

 أ يخ وأ ختاي حفظهم هللا.

 

 

 



 

 شكر وتقدير
 

 نلطانك، وعظمي إلرر"م وهجك جبالل يليق طيبا   كث رإ   محدإ   ريب أ محدك

 ويليهل، يلقه من وصفيه ورنوهل هللا عبد محمدإ   أ   وأ شهد

 .هللا رنول اي ن يدي اي عليك ونالمه هللا صلوإت

 قريب من ونامه إمجليل ابلصرب حتىل من لك إ ىل عرفاين ويالص شرري جبزيل أ تقدم

متام يف بعيد من أ و  إلعمل وأ خص مهنم: هذإ إ 

قة وتصمامي عىل وتشجيعاهتا إليت زإدتين ث اقمية ونصاحئهإل ن تاذة إملرشفة فرج هللا أ حالم عىل توجهياهتا إل  -

متام إدلرإنة؛  إ 

 إل ن تاذ إملرشف إملساعد ربيع إملسعود عىل توجهياته ونصاحئه إلقمية؛ -

 لك إل ناتذة إملوقرين إيذين قدموإ يل نصحهم ومساعدإهتم ل ثرإء موضوع إدلرإنة عىل رأ نهم:  -

ميا .  أ .د. يونس صوإحلي، أ .د نعيد بوهرإوة، أ .د صاحل صاحلي، أ .د ملياين عبد إحلرمي، د. يونفي إ 

م مناقشة هذإ إلعمل وأ خمت بشرر وإمتدا  يليق ابملقام إحملرتم ل عضاء جلدة إملداقشة إحملرتمني عىل قبوهل -

ثرإء جوإنبه مبالحظاهتم وتوجهياهتم إملهمة.  وإ 
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 املقدمة
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 املقدمة
 

عرفت الصريفة اإلسالمية انتشارا واسعا منذ انطالق مسريهتا يف الربع األخري من القرن العشرين، فقد متكنت من 
لم يعد تبين الصريفة اإلسالمية أمرا مقتصرا على الدول اإلسالمية وبناء مؤسسات ذات دعائم اثبتة، فإثبات جدارهتا 

فحسب؛ بل تعداه لدول أجنبية عديدة، واليت أدخلت تغيريات وتعديالت على نظمها املالية وسّنت تشريعات تُؤطر وتُنظم 
يف زايدة الوعي أبمهية  تسامه واليتم 8002سنة لعاملية عمل هذا النوع من املؤسسات، وخصوصا بعد األزمة املالية ال

 الصريفة اإلسالمية يف حتقيق التنمية واالستقرار املايل.

فمن الدول من اختار تبين الصريفة اإلسالمية من خالل التحول ابلكامل لنظام مصريف إسالمي كالسودان، ومنها 
ا إىل جنب  نظام املصريف التقليدي والنظام املصريف اإلسالمي جنبمن اختار تبين نظام مصريف مزدوج يتعايش فيه كل من ال

كماليزاي، ومنها من اختار الرتخيص للمصارف اإلسالمية وهتيئة البيئة املالئمة لعملها كاإلمارات العربية املتحدة، ومنها من 
 مسحت إبنشاء مصارف إسالمية دون مراعاة خلصوصيتها التمويلية كاجلزائر.

اإلصالحات، ويُعد إصدار قانون النقد  من العديد االستقالل منذ عرف النظام املصريف اجلزائريأن  وجيدر ابلذكر
 مؤسسات ابحتضان مسح كما،  ، فقد ساهم يف رفع الوعي واالنفتاح املصريفاصالحاته أكربمن  0990والقرض سنة 

 .التمويل اإلسالمي، ولكن دون مراعاة خلصوصية سالميةاإل صارفعلى غرار امل إسالمية مالية
مع  8002األزمة املالية اليت مست اجلزائر منتصف سنة  وقد ظل النظام املصريف اجلزائري على هذا احلال إىل غاية

زائري يعتمد بشكل  ، وابعتبار االقتصاد اجل مدخول الدولة من النقد األجنيتسببت يف تدين واليت اخنفاض أسعار البرتول،
، لخروج من األزمةلكلي تقريبا على إيرادات النفط شكل األمر أزمة خانقة أدت ابحلكومة اجلزائرية إىل انتهاج سبل جديدة 

رف اومن بني احللول املقرتحة هو التوجه حنو اعتماد الصريفة اإلسالمية من خالل السماح بفتح نوافذ إسالمية يف املص
العمومية وذلك هبدف استقطاب الكتلة النقدية املتواجدة يف السوق املوازية وجذب العمالء الذين يرفضون التعامل مع 

 املصارف التقليدية.

، أين مت جتسيده من خالل 8002ليبقى هذا احلل جمرد اقرتاح مت تداوله يف خطاابت بعض املسؤولني إىل غاية سنة 
ن طرف املنتجات املصرفية اإلسالمية اليت ميكن تقدميها م تحدد يتلقرض والقانون النقد واإدخال بعض التعديالت على 

اكل يزال يعاين من العديد من املشلكن ذلك ال يُعد كافيا للنهوض هبذا القطاع املهم والذي ال  التقليدية املصارف
 والتحدايت من الناحية القانونية والشرعية والتنظيمية.

امة نظام مصريف مزدوج يف اجلزائر فرصة متّكنها من احلصول على رؤوس أموال واستثمارها يف دفع يُعترب موضوع إق
عجلة التنمية، ومل ال حتقيق رايدة يف الصريفة اإلسالمية يف إفريقيا، لكّن حتقيق ذلك يتطلب توفري املناخ املناسب من 

 ر يف الصريفة اإلسالمية ومنوها.سياسات وتشريعات وهيئات متثل منظومة متكاملة تسمح ابالستثما



 

 ب
 

ومن هنا فإّن هذه الدراسة حتاول أن تضع األسس الضرورية لالنتقال إىل وضعية تكون اجلزائر فيها جاهزة لتطبيق    
 نظام مصريف مزدوج يتالءم مع الصريفة اإلسالمية.

ّالدراسة إشكالي ة حتديد أوال:

، بينما اإلسالمية عرب العامل يظهر أتخر اجلزائر يف تبين الصريفة اإلسالميةابلّنظر للنمو املستمر للصناعة املالية 
 تقدمت دول أخرى يف تبنيها وتنميتها بتوفري البيئة املالئمة لذلك، وتنطلق إشكالية هذه الدراسة من فكرتني أساسيتني:

توفر األطر القانونية والرقابية  رفية اجلزائرية حىتاألوىل تتمثل يف طبيعة التغيريات والتعديالت الواجب إدخاهلا يف املنظومة املص
السابقة لبعض  توالشرعية والتنظيمية املالئمة للعمل املصريف اإلسالمي، وأما الثانية فتتمثل يف كيفية االستفادة من اخلربا

 يف تطبيق الصريفة اإلسالمية وإسقاطها على اجلزائر. رائدةالبلدان ال

 إشكاليتها واملصاغة فيما يلي: ومن هنا تستمد هذه الدراسة

اربّجتتطبيقّنظامّمصريفّمزدوجّمالئمّللصريفةّاإلسالميةّيفّاجلزائرّابالستفادةّمنّلّاملناسبةّهيّاألسسماّ -
ّ؟ّبعضّالدول

 أعاله وهي: املصاغة لإلشكالّية الّتعرض خضم يف نفسها تطرح تساؤالت فرعّية هناك إنّ 

 ة؟فيم تتمثل أساسيات الصريفة اإلسالمي -

ابلرجوع لتجارب السودان وماليزاي واإلمارات العربية املتحدة، فيم يتمثل اإلطار القانوين والرقايب والشرعي والتنظيمي  -
 املعتمد يف كل جتربة؟

  ؟ما هو واقع الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر -

 الضرورية لتبين النظام املصريف املزدوج يف اجلزائر؟ ما هي األسس -

 الدراسة فرضيات اثنيا:ّتقدمي

 فإن هذه الدراسة تسعى إىل اختبار صحة الفرضيات التالية: البحث وإشكالية ملوضوع مراعاة

 توفري بيئة مالئمة خلصوصيتها؛ الصريفة اإلسالميةيستدعي جناح  -

وحتسني يع نشاطها وسيف تملصارف اإلسالمية يساهم اإلطار القانوين والرقايب والشرعي والتنظيمي املالئم خلصوصية ا -
 ؛مؤشراهتا املالية
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مُيكن تطبيق نظام مصريف مزدوج مالئم للصريفة اإلسالمية يف اجلزائر إبعادة النظر يف عالقة البنك املركزي ابملصارف  -
 .هاتنظم عمل اإلسالمية وإصدار تشريعات

ّالد راسةّ أمه يةّ:اثلثا

ملسامهة يف ائر على االقتصاد الوطين من حيث اتربز أمهية املوضوع يف انعكاسات النظام املصريف املزدوج يف اجلز 
توفري دخل بديل عن احملروقات، إضافة إىل جذب رؤوس األموال ودفع عجلة التنمية وكذا مواكبة التطور الكبري يف الصريفة 

 اإلسالمية يف العامل.

سالمية، فالصريفة ريعة اإلفضال عن ذلك فإن الشعب اجلزائري شعب مسلم مييل إىل املمارسات املالية املتوافقة والش
اإلسالمية تُوفر منتجات بديلة عن تلك التقليدية، مما يسمح ألفراد اجملتمع ابالستفادة من مزااي الصريفة اإلسالمية على 

 املسوى املهين والشخصي.

بية ر يعرض البحث ثالث جتارب خمتلفة يف تبين الصريفة اإلسالمية وهي جتربة السودان وماليزاي واإلمارات الع
املتحدة؛ حيث أّن كل واحدة منها تعمل وفق نظام مصريف خمتلف مما يسمح ابلتعرف على خربات خمتلفة من حيث التأطري 

 واملمارسة، وحماولة األخذ منها مبا يتالءم والوضعية احلالية للصريفة يف اجلزائر.

ائرية من قوانني منظومة املصرفية اجلز كما ميثل البحث حماولة لتحديد ما الذي جيب مراجعته وحتديثه وإضافته لل
 وتشريعات ومؤسسات وأدوات رقابية خللق بيئة حمفزة للعمل املصريف اإلسالمية.

ّرابعا:ّأهدافّالد ِّراسة

قيق تطبيق نظام مصريف مزدوج يف اجلزائر وذلك من خالل حت آليات وأسسدف العام للدراسة يف اقرتاح يتمثل اهل
 األهداف الوسيطة التالية: 

 فهم أساسيات الصريفة اإلسالمية؛ -

عرض األطر القانونية والرقابية والشرعية والتنظيمية لتجارب تبين الصريفة اإلسالمية يف كل من السودان وماليزاي  -
 واإلمارات العربية املتحدة؛

 ون نشاطها؛د عرض طبيعة النظام املصريف اجلزائري وواقع الصريفة اإلسالمية فيه وحتديد أهم املعوقات اليت حتول -

إبراز أمهية تطبيق نظام مصريف مزدوج يف اجلزائر وذلك بعرض الدور التنموي والتمويلي الذي ميكن للمصارف  -
 اإلسالمية أن تؤديه لالقتصاد اجلزائري؛

 اقرتاح األسس القانونية والرقابية والشرعية والتنظيمية الالزمة لتطبيق نظام مصريف مزدوج يف اجلزائر.  -



 

 د
 

 الد راسةمنهجّ خامسا:

وذلك من خالل مجع املعلومات وحتليلها للوصول  التحليلي، الوصفي املنهج وامليداين النظري شقيه يف البحث يتبع
 واجملالت الكتب بني ختتلف ومراجع مصادر من املعلومات سيتم مجع النظرية للدراسة بالنسبةف إىل نتائج ميكن تعميمها،

 كما والوطنية، الدولية امللتقيات إطار يف وممارسون ابحثون هبا قام اليت املداخالت ملخصات وكذا العلمية، واملقاالت
 اإللكرتونية. والواثئق االنرتنت مواقع مثل الكرتونية مصادر على االعتماد سيتم

جمموعة بعت جتربة ليت طأما يف الشق التطبيقي فسيتم االعتماد على التقارير واإلحصاءات والقوانني واملمارسات ا
 يف تبين الصريفة اإلسالمية، إضافة إىل القوانني والتنظيمات اليت طبعت جتربة اجلزائر. دولمن ال

ّسادسا:ّالد راساتّالس ابقة

 من أهم الدراسات السابقة نذكر:

"أساسياتّالتحولّالنظاميّإلدماجّمؤسساتّالصناعةّاملاليةّاإلسالميةّيفّاالقتصادّالدراسة األوىل بعنوان  -
كتاب صاحلّصاحلي،ّلـــ  -"2121/2101املعوقاتّاحلاليةّواملساراتّاحملتملةّواملكاسبّاملتوقعةّ-ائرياجلّز

، قام الباحث من خالل الكتاب بعرض أمهية الصناعة املالية 8002صادر عن الدار اجلزائرية للنشر والتوزيع، اجلزائر 
ريف إلدماج مؤسسات املالية اإلسالمية يف النظام املصاإلسالمية، واملكانة االسرتاتيجية لعمليات التحول النظامي 

واملايل االقتصادي، كما بني دورها يف تنويع االقتصاد اجلزائري وترقية قدراته التنافسية، وأبرز ما مُييز الدراسة هو 
 وضعها ألسس التحول النظامي، والذي ُيساهم يف جناح عمليات اإلدماج والتوطني ملؤسسات الصناعة املالية

اإلسالمية وكذا استشراف الدراسة املسارات احملتملة يف التعامل مع رغبة السلطات العامة يف إدماج مؤسسات املالية 
، وقد خلصت الدراسة 8080/8020اإلسالمية، واملكاسب املتوقعة لالقتصاد اجلزائري يف املدى املتوسط والطويل 

حالت دون إدماج وتطور مؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية  إىل نتائج مفادها أن هناك جمموعة من املعوقات اليت
يف اجلزائر، وأن جناح عمليات التحول النظامي يرتبط مبراعاة أسس ومتطلبات خمتلفة منها القانونية والشرعية 

 واحملاسبية والرقابية وغريها.
،  ليمانّانصرسلــ  "ملتغرياتّاحلديثةعالقةّالبنوكّاإلسالميةّابلبنوكّاملركزيةّيفّظلّا"الدراسة الثانية بعنوان  -

وأصل الكتاب أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية جبامعة اجلزائر ، 8002كتاب صادر عن مكتبة الرايم، اجلزائر 
لقطاع اآاثرها على التطورات االقتصادية العاملية و  جممل بعرض قام الباحث من خالل دراسته، 8002-8002

 صارفليل عالقة املبتح قاممث ، اإلسالمية بشكل أخص صارفقطاع املصريف بوجه خاص، مث املمث ال املايل بوجه عام
ونظام ني نظام مصريف مزدوج القوانو نظام مصريف إسالمي كامل،  :خمتلفة أنظمة ضمناملركزية  صارفابملاإلسالمية 

نك الربكة ، كما ودرس الباحث عالقة بالتقليديةاإلسالمية للقوانني املنظمة لعمل املصارف  فيه املصارف ختضع
اجلزائري ببنك اجلزائر، وقد خلص الباحث إىل نتائج عدة مفادها أن اختالف املصارف اإلسالمية عن نظريهتا 



 

 ه
 

التقليدية يف صيغ التمويل واملبادئ واألسس اليت حتكمها يتطلب ابلضرورة عالقة خاصة ومتميزة يف عالقتها مع 
املركزي  صرفمع املاإلسالمية  صارفقّدم الباحث إطارًا لعالقة امليُ قابة خمتلف، كما املصرف املركزي وإطار ر 

عالقة لأدوات الرقابة املصرفية اليت يُفرتض استخدامها ضمن هذه العالقة. كما يقّدم إطاراً آخر  التقليدي، ويقرتح
ض استخدامها يف يُفرت املالئمة واليت أدوات الرقابة املصرفية  ويقرتحاملركزي اإلسالمي  صرفمع امل صارفهذه امل

 .هذه العالقة
، كتاب رايسّحدةــ " لديدّالسيولةّيفّالبنوكّاإلسالميةدورّالبنكّاملركزيّيفّإعادةّجت"بعنوان  ثالثةالدراسة ال -

، قامت الباحثة بعرض وتقييم لتجارب بعض الدول يف 8009والنشر والتوزيع، القاهرة إيرتاك للطباعة  صادر عن 
ي(، والنظام املصريف ربو -: النظام املصريف اإلسالمي، والنظام املصريف املختلط )إسالميةخمتلف األنظمة املصرفيظل 

 .التقليدي، وقامت بتقدمي إطار مقرتح لتطوير دور البنك املركزي يف إعادة جتديد سيولة املصارف اإلسالمية

 الدراسة الرابعة بعنوان -

"A comparable cross-system bank productivity measure: Empirical evidence 

from the Malaysian dual banking system" 

 ،": دراسة جتريبية على النظام املصريف املزدوج املاليزيدراسة مقارنة لقياس إنتاجية األنظمة املصرفية"

عرض  ،8002سنة أسرتاليا   Edith Cowan Universityرسالة دكتوراه من جامعة  ،Valli B.Batchelorلـــ  
ظهور الصريفة اإلسالمية كنظام جديد للوساطة املالية وحتدايت املصارف التقليدية كنظام الباحث من خالل رسالته 

مصريف بديل، كما ركز على النظام املصريف املزدوج، وبني احلاجة إىل منهجية قياس أداء املصرف قابلة للمقارنة بني 
 واخلدمات املصرفية التقليدية. ميةاخلدمات املصرفية اإلسال

فنجد أن العديد من املقاالت واملداخالت تطرقت جلانب من جوانب املوضوع تعددت الدراسات يف هذا املوضوع  
ها تقدم لكن استكماال للجهود السابقة، قد جاءت هذه الدراسةمن الدول للصريفة اإلسالمية، و نظرا حلاجة العديد 

  .حةة من أهم التجارب الناجالستفاداب صريف مزدوج مالئم للصريفة اإلسالمية يف اجلزائراألسس الالزمة لنظام م

ّللدراسةّسابعا:ّاإلطارّاملكاينّوالزماين

ما يف السودان وماليزاي واإلمارات العربية املتحدة كجمموعة من الدول متمثلة دراسة يف اإلطار املكاين لل يتمثل
ى البياانت سيتم االعتماد علفالزماين  أما فيم خيص اإلطار، على حالة اجلزائرلتجارب هذه الدول إسقاطا الدراسة وتشمل 

  .لإلجابة على فرضيات البحث لتجارب كل من الدول 8009-8002واإلحصاءات لفرتة 
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ّا:ّدوافعّاختيارّالدراسةاثمن

تعاجل الدراسة موضوعا من موضوعات الساعة ذات األمهية البالغة يف جمال الصريفة اإلسالمية يف االقتصاد اجلزائري، 
ألسس الضرورية رائدة يف تبين الصريفة اإلسالمية القرتاح اوهذا ما دفعنا الختيار املوضوع حماولني االستفادة من جتارب دولية 

 ملالئم للصريفة اإلسالمية يف اجلزائر.لتطبيق النظام املصريف املزدوج ا

ّ:ّخطةّالبحثااتسع

 ينقسم هذا البحث إىل ثالثة فصول، كما يلي:

 الفصلّاألول:ّأساسياتّالصريفةّاإلسالمية -

مت تقسيمه إىل أربعة مباحث، تطرقنا يف املبحث األول إىل ماهية الصريفة اإلسالمية، أما املبحث الثاين فقد تطرقنا فيه  
عد الشرعية للصريفة اإلسالمية وأهم أهدافها، وعرضنا من خالل املبحث الثالث أساليب التحول حنو الصريفة إىل القوا

 اإلسالمية، وأخريا املبحث الرابع عرضنا من خالله تطور الصريفة اإلسالمية.

 يفّتبينّالصريفةّاإلسالميةّدوليةالفصلّالثاين:ّجتاربّ -

جربة األول لتجربة السودان يف تبين الصريفة اإلسالمية، واملبحث الثاين لت مباحث، ُخصص املبحث لثالثة مت تقسيمه
 ماليزاي يف تبين الصريفة اإلسالمية، واملبحث األخري لتجربة اإلمارات العربية املتحدة يف تبين الصريفة اإلسالمية.

ّالفصلّالثالث:ّأساسياتّتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّاجلزائر -

 ثالثة مباحث، األول تطرقنا من خالله إىل طبيعة النظام املصريف اجلزائري، واملبحث الثاين عرضنا مت تقسيمه إىل  
من خالل واقع الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر وأمهية تطبيق النظام املصريف املزدوج، واملبحث الثالث واألخري تطرقنا من خالله 

 ئر.إىل أسس تطبيق النظام املصريف املزدوج يف اجلزا
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 الفصلّاألول:ّأساسياتّالصريفةّاإلسالمية
   

مكانتها  ، وقد متكنت بسرعة كبرية إثباتانطالق مسرية املصارف اإلسالمية القرن العشرينشهد الربع األخري من 
يف الساحة املصرفية العاملية، وذلك من خالل انتشارها يف العديد من الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية، وقد ساهم هذا 

 واصل االرتفاع.ومن املتوقع أن يُ االنتشار يف ارتفاع حجم الصريفة اإلسالمية عامليا 

واليت  على خالف املصارف التقليديةقواعد الشريعة اإلسالمية انضباطها بوأهم ما مُييز املصارف اإلسالمية هو 
 .اإلقراض بفائدةو يف االقرتاض  تهاترتكز مهمتعمل على أساس نظام الفائدة، و 

ساهم التطور الكبري للمصارف اإلسالمية، وحتقيقها ملعدالت منو ملحوظة وثباهتا بعد األزمة املالية العاملية وقد 
، يف تشجيع العديد من الدول على تبين الصريفة اإلسالمية، واملسارعة واملنافسة يف تبين خمتلف الصيغ التمويلية 8002

 للمصارف اإلسالمية.

فة، لصريفة اإلسالمية ابختالف النظام املصريف للدولة، ودوافعها لتبين هذا النوع من الصري ا التحول حنووتتعدد أساليب 
فهناك من يتوجه لتبين الصريفة اإلسالمية من خالل حتويل النظام املصريف ككل إىل نظام مصريف إسالمي، وهناك من خيتار 

رف خالل فتح نوافذ إسالمية اتبعة للمصا تطبيق نظام مصريف مزدوج )إسالمي وتقليدي جنبا إىل جنب(، وذلك من
 التقليدية، أو إنشاء فروع إسالمية يف املصارف التقليدية، أو حتويل بعض املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية.

سنحاول من خالل هذا الفصل التعرف على أساسيات الصريفة اإلسالمية من خالل التطرق ملاهيتها وأهدافها  
اليت حتكمها، مث التعرض ألساليب التحول حنو الصريفة اإلسالمية، ورصد تطورها عامليا، من خالل والقواعد الشرعية 

 العناصر التالية:

ّاملبحثّاألول:ّماهيةّالصريفةّاإلسالمية
ّوأهمّأهدافها.ّّالقواعدّالشرعيةّللصريفةّاإلسالميةاملبحثّالثاين:ّ

ّيةاملبحثّالثالث:ّأساليبّالتحولّحنوّالصريفةّاإلسالم
ّاملبحثّالرابع:ّتطورّالصريفةّاإلسالمية

ّّ
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 املبحثّاألول:ّماهيةّالصريفةّاإلسالمية

  

يُعترب النشاط املصريف قدمي العهد، ولكن ساهم ظهور املصارف يف شكلها املؤسسي يف حتقيق الوساطة املالية بني 
أصحاب الفوائض املالية وأصحاب العجز املايل، وقد كان السبق يف الظهور من نصيب املصارف التقليدية واليت سجلت 

ع القرن السابيف ظهور اإلسالم رتبط ظهوره بمي والذي االنشاط املصريف اإلسال ، أما0027إنشاء أول مصرف سنة 
 ضي.ا، فقد أتخرت املأسسة الفعلية له، فلم تظهر املصارف اإلسالمية إال يف سبعينيات القرن املميالدي

تشرتك املصارف اإلسالمية مع املصارف التقليدية يف وظيفة الوساطة املالية بني أصحاب العجز املايل وأصحاب و  
املايل، لكن االختالف يكمن يف طبيعة الوساطة املالية وآلياهتا، لذا فإن مصادر األموال واستخداماهتا ختتلف يف الفائض 

 دية، وهذا ما سنوضحه من خالل هذه النقاط:املصارف اإلسالمية عن املصارف التقلي

 

ّاملطلبّاألول:ّنشأةّومفهومّاملصارف
ّاإلسالميةاملطلبّالثاين:ّنشأةّومفهومّاملصارفّ

ّاملطلبّالثالث:ّمصادرّواستخداماتّاألموالّيفّاملصارفّاإلسالمية
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 ّّاملطلبّاألول:ّنشأةّومفهومّاملصارف  

قرن قبل  32، تعود جبذورها إىل عهد السوماريني )ما قبل امليالدتعود إىل عد األعمال املصرفية فكرة قدمية العهد تُ 
قرن قبل امليالد(،  80السوماريني على رأسها " املعبد األمحر"، مث احلضارة البابلية )امليالد( من خالل املعابد املقدسة عند 

واليت دلت الواثئق التارخيية املكتشفة أن هذه احلضارة عرفت عمليات اإليداع ومنح االئتمان والذي وصل إىل درجة كبرية 
ية خالهلا رة الرومانية اليت عرفت األنشطة املصرفمن التخصص يف االئتمان الزراعي، وكذلك احلضارة اإلغريقية، مث احلضا

 تطورا ملحوظا، غري أن الشكل املؤسسي للمصارف مل يظهر إال يف أواخر العصور الوسطى كما سيتم بيانه.   

 ّأوال:ّنشأةّاملصارف
 تطور وليدة النشأة هذه كانت وإمنا املعامل مكتملة واحدة دفعة تظهر ومل ،ةالراهن صورهتا مل تنشأ املصارف يف 

 1ي: وه البدائية النظم من جمموعة أنقاض على قام طويل

 .واألفراد احمليطني هبم التجار ثقة موضع لشهرهتم كان الذين التجار أولئك وليدة هي احلديثة البنوككبارّالتجار:ّّّ -1
 التجار فكان ،شهادات إيداع على مقابلها يف األفراد وحيصل نقودهم، واستودعوهم األفراد ائتمنهم هنا ومن

 عمولة؛ نظري النقود حبراسة يتعهدون
 قرضونالراب، فكانوا يُ  تسمى عمولة مقابل يف اخلاصة أمواهلم قرضونيُ  املرابون هؤالء كان حيثّ:العاديون املرابون -2

 فقط؛ اخلاصة أمواهلم من
 عن عيار للكشف إليهم يتجهون البداية يف األفراد فكان احللي واملعادن، بتجارة يشتغلون الصاغة كان :الصاغة -3

 لديهم حيرسوهنا وديعة بصفة أموال على حيصلون واؤ بد مث املعدنية، العمالت يبيعون أصبحوا مث املعدنية، النقود
 .والصرف الصرافة أعمال هي أخرى مهنة للصاغة أصبح وبذلك إيداع، شهادات مقابل يف

، الودائع القروض وقبول منحو  وصرافة صرف من العمليات هذه بكل لتقوم احلديثة التجاريةصارف امل نشأت قدو    
 الودائع، نقود خلق على قادرةهي  ذلك إىل قرض، أضفتقرتض لتُ  فهي العمالء ودائع من القروض إىل أهنا متنح ابإلضافة

 كافة التقليدية حمل التجارية املصارف حلت وهكذاد، بعي حد إىل ومنح االئتمان اإلقراض على مقدرهتا اتسعت وبذلك
  .0027نرصد أهم مراحل تطور املصارف منذ مأسستها سنة  ن خالل اجلدول املوايلمو ، السابقة األشكال

                                       
 .92-97، ص ص: 8003، منشورات احللي احلقوقية، لبنان، أساسياتّاالقتصادّالنقديّواملصريفزينب حسني عوض هللا، أسامة الفويل،  1
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ّّ:ّتطورّاملصارف1جدولّ

 الدولة احلدث العام
 إيطاليا البندقية مدينة يف وذلك احلديث مبفهومه مصرف أول إنشاء 1157
 مث ومن املركزي السويد مُسي مصرف والذيRiksbankenّّب  واملتمثل مركزي مصرف أول إنشاء 1668

 .الفرنسي املركزي املصرف الربيطاين مث املركزي املصرف إنشاء مت
 على

 مستوى
 دول العامل

الثامن  القرن
 وما بعد عشر

على  العامل دول وبقية مريكاأو  أوراب يف املصارف انتشار
مستوى 

 دول العامل
 أتسس الذي "املصري مصرف األهلي" يف متثل والذي إسالمية دولة يف تقليدي مصرف أول افتتاح 1898

ّإسرتليين جنيه  500,000 قدره رأمسال ب
 على

 مستوى
 الدول

 اإلسالمية
 مما معظمها، إفالس إىل سيولة أدت وأزمات فادحة خلسائر التقليدية املصارف من العديد تعرضت العشرين القرن

 يف العظيم الكساد أمهها )أزمة من واليت األزمات من يف العديد العاملي االقتصاد وقوع إىل أدى
، كما (0997عام آسيا يف شرق جنوب دول وأزمة 1980 عام يف املديونية وأزمة  1929عام

"بنك  0972ذه الفرتة ظهور املصارف اإلسالمية حيث ُأسس أول مصرف إسالمي سنة شهدت ه
 ديب اإلسالمي"

على 
مستوى 

 دول العامل

 الواحد القرن
 حىت والعشرون

 اآلن

 عام يف الصناعية الربجميات واألسهم أزمة أمهها أزمات عدة أيضاً  والعشرون الواحد القرن دهش
 العاملية املالية األزمة جاءت أن إىل 2006 عام يف اخلليجية البورصات أزمة مث ،2000-8008

 الفائدة على املرتكز النظام الرأمسايل أن للعامل أثبتت واليت نوعها من األسوأ تعد واليت  2008عام
 اليت األسس متانة األزمة بينت أخرى جهة ومن متكررة نظام أزمات فهو صاحل غري نظام املصرفية

 اإلسالمية، املصارف يف اإلسالمية متمثلة للمصرفية اجملال أفسح مما اإلسالمية املصارف تقوم عليها
 وأمريكا أورواب ويف أبسره، العامل يف التقليدية للمصارف منافسًا قوايً  اإلسالمية املصارف وأصبحت

 ذات وخدمات تطوير منتجات العاملية إىل املالية املؤسسات بعض اجتهت إذ وجه اخلصوص على
إبجراء  )فرنسا بريطانيا( الدول بعض قامت كما وسييت بنك، ستانلي مورغن بنكي مثل إسالمي طابع

 اإلسالمي. التمويل مزاولة أنشطة املالية تتيح للمؤسسات مالية وقانونية تعديالت

على 
مستوى 

 دول العامل

ّمرمي سعد رستمّاملصدر: ّإىلّمصارفّإسالمية، ّتقييمّمداخلّحتولّاملصارفّالتقليدية لب، دكتوراه غري منشورة، جامعة ح الةرس،
  .2-3: ، ص ص8002اجلمهورية العربية السورية، 
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ّاثنيا:ّمفهومّاملصارف
"جمموع املصارف العاملة يف بلد ما، كما يطلق عليه اجلهاز املصريف،  :Le système bancaireالنظام املصريف  يُعد

وأهم اخلصائص املميزة لنظام مصريف عن آخر: كيفية تركيب هيكله، وحجم املصارف اليت يتكون منها، وعدد وتوزيع 
 1املصارف يف البالد، مث ملكية املصارف، وحركة دجمها أو توحيدها".

ة املؤسسات املالية العاملة يف الدولة، واليت تشمل املصرف املركزي واملصارف التجارية ويعرف كذلك على أنه: "منظوم
 .2واملتخصصة واألهلية واالستثمارية إضافة إىل املؤسسات املالية األخرى )أشباه املصارف("

 هبدف فهم جيد للنظام املصريف سنقدم تفصيال أكثر يف ما خيص املصارف وأنواعها.و 

  :للمصرفّالتعريفّاللغوي -1

وتعين مصطبة، وكان يقصد  Bancoمشتق من الكلمة اإليطالية ابنكو  Bankيعترب األصل اللغوي لكلمة بنك   
 هبا الطاولة اخلشبية اليت جيلس عليها الصرافون لتحويل العملة.

فضل و الصرف: فضل الدرهم على الدرهم "يف املعجم االقتصادي اإلسالمي:  ما األصل اللغوي لكلمة مصرفأ
الدينار على الدينار، والصرف أيضا بيع الذهب ابلفضة، وصرف النقود: تغيريها، واملصرف: مكان صرف النقود، والذي 

 3 ."يقوم ابلصرف: الصراف والصريف والصرييف: النقاد، واجلمع صيارفة، والصرافة: مهنة الصراف

صارف اليت تصرف فيها األشياء، ومنها م على أنه: "موضع الصرف، وهي اجلهات -بكسر الراء–ويُعّرف املصرف
 .4الزكاة: أي املستحقون هلا. أما يف االستعمال املعاصر فيطلق على املكان الذي يتم فيه مبادلة العملة"

تداول املكان الذي تُ  هو يف اللغة االجنليزية Bankيف اللغة العربية وكلمة  -بكسر الراء–ويعرف أيضا: "املصرف
 5عطاء واستبداال وإيداعا".فيه األموال أخذا و 

 لةابلنظر إىل أصل الكلمتني )مصرف، بنك( جند أن األصل اللغوي لكلمة مصرف يف اللغة العربية هو األكثر دال
 على مفهوم كلمة بنك، ولذا سيتم استخدام كلمة مصرف بدال من بنك يف كامل البحث.

ّخالل التعريفات االصطالحية التالية:كن توضيح مفهوم املصرف من ميُ ّالتعريفّاالصطالحيّللمصرف: -2
                                       

 .37-32، ص ص: 8002ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الرابعة،  حماضراتّيفّاقتصادّالبنوك،شاكر القزويين،  1
ات واملطبوعات والنشر ، اإلدارة العامة للمكتباملصارفّاإلسالميةّواملصارفّالتقليديةّودورهاّيفّحتقيقّالتنميةّاالقتصاديةّواالجتماعيةحممد الطاهر اهلامشي،  2

 .22، ، ص: 8000الطبعة األوىل،  ،أكتوبر، ليبيا 7جامعة 
 .882، ص0920، الطبعة األوىل ، دار اجليل، بريوت، لبنان،املعجمّاالقتصاديّاإلسالميأمحد الشرابصي،  3
للمصطلحاتّاملاليةّاإلسالميةّعريب 4  .92، ص: 8000 ،ماليزاي، الطبعة األوىل ،، كواالملبورISRA، األكادميية العاملية للبحوث الشرعية إجنليزي-معجمّإسرّا
 .88حممد الطاهر اهلامشي، مرجع سابق، ص:  5
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بني  تقوم بدور الوسيط املايل -أي يعتمد نشاطها على األموال النقدية–املصرف هو: "عبارة عن مؤسسة مالية 
من لديهم أموال وال جيدون التوظيف املناسب هلا، وبني من تتاح هلم فرص التوظيف وال جيدون التمويل الالزم هلا، حيث 

 1موال )كودائع( من أصحاب الفوائض املالية، وتعيد تقدميها )كقروض( إىل أصحاب العجز املايل".تقوم بقبول األ

 بني أصحاب العجز املايل وأصحاب الفائض املايل. الوساطة املاليةركز التعريف على وظيفة واحدة للمصارف وهي 

فائض األجل تعمل كوسيط مايل بني وحدات ال املصرف هو: " مؤسسة مالية تتعامل يف جمال إقراض األموال قصرية وطويلة
املايل ووحدات العجز املايل، وتسعى إىل حتقيق أقصى عائد ممكن ابلتعامل يف سوق اإلقراض وتقدمي خدمات مصرفية 

 2متنوعة".

إضافة إىل دور املصرف يف الوساطة املالية، ذكر التعريف هدف املصارف والذي هو حتقيق أكرب عائد ممكن من خالل 
 تقدمي خمتلف اخلدمات املصرفية.

مؤسسةّماليةّتعملّمببدأّالوساطةّاملالية،ّفهيّتتوسطّبنيّوحداتّالفائضّ :ميكن تعريف املصرف على أنه
 .املايلّووحداتّالعجزّاملايل،ّمنّخاللّتقدميّتوليفةّمناسبةّمنّاخلدماتّاالئتمانيةّواملصرفية

ّاثلثا:ّأنواعّاملصارف
تعريف النظام املصريف، أنه جمموعة من املصارف العاملة يف بلد ما، وتتنوع املصارف كما سبق وتبني من خالل 

  ، والشكل املوايل يربز خمتلف أنواع املصارف:...شاطها ومصادر أمواهلا وجنسيتهابتنوع ن

                                       
 .82حممد الطاهر اهلامشي، مرجع سابق، ص:  1
 .2، ص: 8008مركز الدلتا للطباعة، مصر، الطبعة الثالثة،  إدارةّالبنوكّالتجاريةّ"مدخلّالختاذّالقرارات"،منري إبراهيم هندي،  2
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 أنواعّاملصارفّّ:1شكلّرقمّ

 
دار وائل للنشر  ،الطرقّاحملاسبيةّاحلديثةّ:العملياتّاملصرفيةّاإلسالمية: أنظر: خالد أمني عبد هللا، حسني سعيد سعيفان، املصدر

 .82-80، ص ص: 8002 ،والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل

طار إمن خالل الشكل يتضح أن هناك جمموعة من املصارف، واليت ميكن أن تتواجد كلها أو بعض منها ضمن 
، املالية عة من املصارف واملؤسساتالنظام املصريف ألي دولة، ولكن األكيد أن كل نظام مصريف حيوي مصرفا مركزاي وجممو 

 وفيم يلي شرح ألهم هذه املصارف.

احلاجة لتوحيد  نشأت بسببوقد ، تطور النظام املصريفرب املصارف املركزية من أهم صور عتتُ  املصرفّاملركزي: -1
نقدي، بعدما كانت تتوىل هذه الوظيفة مصارف جتارية متفاوتة من حيث السمعة، والثقة اليت تتمتع اإلصدار ال

ّهبا.

أنواعّاملصارف

امنّحيثّتفرعه

البنوك املفردة

ة البنوك املتفرع
حمليا

البنوك املتفرعة 
إقليميا

البنوك املتفرعة 
عامليا 

منّحيثّجنسيتها

بنوك وطنية

بنوك أجنبية

بنوك إقليمية

بنوك وصناديق 
دولية

ةمنّحيثّعالقتهاّابلدول

مبنوك القطاع العا

بنوك القطاع اخلاص

بنوك خمتلطة

منّحيثّشكلّامللكية

البنوك اخلاصة

البنوك املسامهة

يةالبنوك التعاون

منّحيثّطبيعةّالنشاط

بنوك مركزية

بنوك جتارية

بنوك صناعية

بنوك عقارية 

بنوك زراعية

بنوك وصناديق 
التوفري

بنوك تعاونية

الوحدات املصرفية 
اخلارجية
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نشأت املصارف املركزية كمصارف جتارية مث حتولت إىل مصارف عامة متلكها الدولة، ويُعد  :تعريفّاملصرفّاملركزي -أ
Bank of  England (0292 )أقدم املصارف املركزية، غري أن بنك إجنلرتا  Riksbankمصرف ريكس السويدي 

 يُعد مصرف اإلصدار األول الذي قام مبهام املصرف املركزي.

فية هيئة نقدية حكومية، تقوم ابإلشراف وتنظيم السياسة النقدية واالئتمانية واملصر نه: "عرف املصرف املركزي على أويُ 
 1ار يف النظام النقدي واملصريف، وحتقيق أفضل معدالت النمو االقتصادي املمكنة".للدولة، مبا يكفل االستقر 

"يقع املصرف املركزي على قمة سوق النقد ويقوم على إدارهتا من خالل السياسة النقدية، وهو غالبا مؤسسة عامة، ألمهية  
س ابلنسبة ى، وهلذا ال ميثل الربح هدف رئيالوظائف اليت يقوم هبا، كما أن أهدافه ختتلف عن أهداف بقية البنوك األخر 

  2له".
وتتمثلّهيئةّنقديةّعليا،ّتعودّملكيتهمن خالل التعريفات املذكورة خنلص لتعريف املصرف املركزي على أنه:  للدولةّ، ّا

ّوظيفتهاّيفّاإلشرافّوالرقابةّعلىّاملنظومةّاملصرفيةّمنّخاللّجمموعةّمنّأدواتّالسياسةّالنقدية.
لوكا للدولة ، فإنه غالبا ما يكون مماملصرف املركزينظرا ألمهية الوظائف اليت يقوم هبا  رفّاملركزي:وظائفّاملص -ب

ويهدف إىل خدمة االقتصاد الوطين، غري أنه حيقق أرابحا بصورة عارضة، وابإلضافة إىل هذا الدور األساسي يقوم 
3ّ املصرف املركزي بكل أو بعض الوظائف التالية:

 املصرفية: تتمثل يف قيام املصرف املركزي ابخلدمات املصرفية اليت تطلبها احلكومة واملصارف التجارية؛الوظيفة  -
 الوظيفة النقدية واالئتمانية: تتمثل يف اإلشراف على تنفيذ السياسة النقدية واالئتمانية للدولة؛ -
حملافظة على التوازن بني التجارية مبا يساعد على االوظيفة الرقابية: تتمثل يف قيام املصرف املركزي ابلرقابة على املصارف  -

 النقد واالئتمان وفقا للخطة العامة لالقتصاد الوطين.

عن سواها من املصارف األخرى من حيث استعدادها لقبول الودائع املصارف التجارية تتميز :ّاملصارفّالتجاريةّّ-2
لتعامل كالنقود تداول يف ااملودع حق السحب عليها بشيكات تُ  النقدية من األفراد أو الشركات أو اهليئات العامة وختويل

وهذا وجه أمهيتها اخلاصة؛ ألهنا تساهم مبا تصدره من شيكات يف زايدة كمية النقود املتداولة وقد يتسبب عن طريق تساهلها 
ن طريق يدة عأو تضييقها يف إحداث تضخم نقدي أو انكماش اقتصادي، لذلك فإن الدولة ختضعها عادة لرقابة شد

  4.املصرف املركزي

                                       
، ص: 8009الطبعة األوىل،  ،، دار عماد الدين للنشر والتوزيع، األردنةنوكّاملركزيةّيفّظلّنظمّالرقابةّالنقديةّالتقليديعالقةّبنوكّاملشاركةّابلبشودار محزة،  1

88. 
 .03، ص: 0992 ،، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الثانيةالسياسةّالنقدية-املصرفيةّاإلسالميةيوسف كمال حممد،  2
 .88-80، ص ص: 0992، دار النبأ، اجلزائر، املصارفّاإلسالميةمجال لعمارة،  3
، 0997 ،عة الثالثة، دار العاصمة للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الطبالرابّواملعامالتّاملصرفيةّيفّنظرّالشريعةّاإلسالميةعمر بن عبد العزيز املرتك،  4

 .308ص: 
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عطيّمقابلهاّتّ قبلّودائعّاألفرادّواهليئات،ّّوتائتمانية،ّمؤسسةّأنه: على عرف املصرف التجاري مُيكن أن نُ   
الدولةّّانّمتلكهكنّأإىلّكلّفروعّالنشاطّاالقتصادي،ّميّ ّاوعوداّابلدفعّعندّالطلبّأوّبعدّأجلّقصري،ّميتدّنشاطه

مهاّاألفرادّواهليئاتّقدلتحقيقّأقصىّربحّممكن،ّغريّأنّمقدارّالربحّيظلّمرتبطاّابألموالّاليتّيّ سعىّتأوّاألفراد،ّّو
ّللمصرفّكودائع،ّوالسيولةّاليتّعلىّهذاّاألخريّأنّحيتفظّهباّملقابلةّطلباتّالسحب.

 ومن أهم الوظائف اليت تُؤديها املصارف التجارية نذكر:

صم خلب وبعضها ألجل أو ودائع ادخارية، تقدمي القروض قصرية األجل، الط الودائع اليت قد يكون بعضها حتت قبول -
نيابة عنهم،  للعمالء وسداد ديوهنمالقيام بتحصيل األوراق التجارية ، **والسندات اإلذنية*الكمبياالت :األوراق التجارية

اابت إصدار خط ت التحويالت النقدية بني العمالء،القيام بعمليابيع وشراء العمالت األجنبية، أتجري اخلزائن احلديدية، 
 1 فتح االعتمادات للعمالء.الضمان اليت يطلبها العمالء، 

ل على املصارف ذات الطابع املتخصص يف جمال معني، واليت تعم قصد ابملصارف املتخصصةيُ :ّاملصارفّاملتخصصة -3
ئع ة حسب ختصص املصرف، وال يكون قبول الودامتويل مشروعات أو عمليات اقتصادية زراعية أو صناعية أو جتاري

2ّ حتت الطلب من أوجه نشاطاهتا األساسية، ومن بني هذه املصارف:
هي املصارف اليت هتتم بتقدمي القروض الالزمة لشراء العقارات يف شكل أراض وعقارات، وعادة املصارفّالعقارية:ّ -أ

 ؛املشروعات العقاريةر املباشر يف هم هذه املصارف يف االستثمااسما تُ 
ّ -ب ّالصناعية: هي املصارف اليت تتخصص يف متويل النشاط الصناعي، حيث تقوم مبنح القروض املصارف

إدارهتا بتوفري هم يف كفاءة املشروعات و اسوالتسهيالت االئتمانية يف إطار السياسة الصناعية واالقتصادية للدولة، وتُ 
 ؛ت التقنية وتوريد املعارف الفنيةاخلربا

تتخصص هذه املصارف يف إعطاء قروض قصرية ومتوسطة األجل للمزارعني نظري فائدة بضمان ّملصارفّالزراعية:ا -ج
 احملاصيل الزراعية أو املاشية أو أدوات الزراعة.

                                       
ث هي عبارة عن أمر كتايب يصدر من الدائن إىل املدين بطلب فيه دفع مبلغ معني إىل الدائن أو إىل شخص اثلثة أطراف و هي ورقة جتارية تتضمن ثالالكمبيالةّ *

 املستفيد وذلك فور االطالع عليها أو يف اتريخ معني.
 .يف اتريخ حمددهو ورقة جتارية تتضمن طرفني وهو تعهد كتايب يتعهد فيه املدين بدفع مبلغ معني للدائن  السندّاإلذينّ**

 .302-303، مرجع سابق، ص ص: عمر بن عبد العزيز املرتك 1
 .30-89، ص ص: 8000 ،منشورات مكتبة طرابلس العلمية العاملية، طرابلس، ليبيا، الطبعة األوىل ،ّإدارةّاملصارفّوتطويرها،بشري علي التويرقي -: أنظر 2

 .303عمر بن عبد العزيز املرتك، مرجع سابق، ص:  -
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هي مؤسسة مصرفية هدفها جتميع األموال واملدخرات من كل من ال يرغب يف التعامل يف الراب :ّاملصارفّاإلسالميةّ -د
مث العمل على توظيفها يف جماالت النشاط االقتصادي املختلفة، وكذلك توفري اخلدمات املصرفية للعمالء مبا )الفائدة( 

 1يتفق مع الشريعة اإلسالمية وحيقق دعم أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع.
ّاملصارفّاألهلية -ه لها دد، حيث يشارك يف متويهي مصارف حملية مملوكة ألفراد، وتعمل ضمن نطاق جغرايف حم:

 املواطنون بشراء أسهمها، حسب نظامها األساسي.
هي مؤسسات مالية هتتم بدراسة فرص االستثمار املتاحة وتقييمها، واختيار املشاريع املناسبة :ّمصارفّاالستثمارّ -و

دخرات من املدخرين هلا حتويل املوالرتويج هلا، مث هتيئة املناخ االستثماري املناسب هلا من خالل أسواق مالية يتم من خال
إىل املستثمرين وفق تشريعات معينة، وكذلك القيام بتدبري املوارد املالية اليت تسمح بتقدمي القروض ملختلف املشروعات 

 2االستثمارية، وغريها من األعمال.
ادات املصرفية، صم واالحتهي املؤسسات املالية األخرى، كاجلمعيات املصرفية ومؤسسات القبول واخل:ّأشباهّاملصارفّ -ز

3ّاليت تقوم بتقدمي خدمات مصرفية لألفراد املشرتكني فيها.

 

 

ّّ

                                       
 .073، ص: 0992 مصر، ، الدار اجلامعية، االسكندرية،اقتصادايتّالنقودّوالصريفةّوالتجارةّالدوليةعبد املنعم حممد مبارك، حممود يونس،  1
 .89، ص: 8008 ،، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىلإدارةّاملصارفّمدخلّحتليليّكميّمعاصررضا صاحب أبو محد،  2
 .20حممد الطاهر اهلامشي، مرجع سابق، ص:  3
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 املطلبّالثاين:ّنشأةّومفهومّاملصارفّاإلسالمية

 اإلسالمي النشاط املصريف قارنة مع املصارف التقليدية، لكنمُ بشكلها املؤسسي  املصارف اإلسالمية أتخر ظهور
ل دورا مهما يف تقنني النشاطات املصرفية وذلك من خال القرن السابع ميالدييف النشأة، فقد كان لظهور اإلسالم  قدمي

صرفية عديدة يف فظهرت وتوسعت أنشطة م، وحترمي أكل أموال الناس ابلباطل قواعد املعامالت، من حترمي للراب وحترمي للغرر
 وتفشي االستعمار األجني ساهم يف أتخر إنشاء املصارف اإلسالمية.  تلك الفرتة، ولكن انقسام الدولة اإلسالمية

ّأوال:ّنشأةّاملصارفّاإلسالمية
إن املعامالت املالية اإلسالمية ليست حديثة النشأة إال أن املأسسة الفعلية للمعامالت القائمة على نظام املشاركة 

 . وهذا ما سنوضحه فيم يلي:0970مل يتم إال سنة 

ع ظهر النشاط املصريف اإلسالمي مّطّاملصريفّاإلسالميّوأصلّفكرةّإنشاءّاملصارفّاإلسالمية:نشأةّالنشا -1
، حيث جاء اإلسالم أبحكام تشريعية حتكم املعامالت، فتم حترمي الراب يف القرن السابع ميالديظهور اإلسالم 

يات املصرفية  تلك الفرتة بعض العملوالغرر وأكل أموال الناس ابلباطل، كما ُشرع لبيوع وُحرمت أخرى، فظهرت يف 
كاإلقراض واالقرتاض والكفالة وحفظ األماانت، وغريها من املعامالت اليت جُتسد الصورة األولية لصناعة الصريفة، 

ّفتميزت الفرتة بوجود صيارفة )كان يُطلق عليهم اسم جهابذة( دون وجود مصارف.

فة اإلسالمية وأُقيمت أسواق خمتصة للصيارفة، وازداد عدد ومع انتشار الدولة اإلسالمية توسعت أعمال الصري  
الصيارفة يف هذه األسواق، ومن أمثلة األنشطة املصرفية اليت كانت يف تلك األسواق: املراطلة أي بيع الذهب ابلذهب 

ستخدام ا والفضة ابلفضة مبثله وزان، كما يقومون ببيع الصرف مثل بيع الذهب ابلفضة بضوابط فقهية سليمة، كما مت
لكن انقسام الدولة اإلسالمية إىل دويالت صغرية وتغلغل االستعمار ، وقبول الودائع كأداة للتحوط واالئتمان، السفتجة

األجني ساهم يف تراجع دور بيت املال يف التنمية وانتقال التجارة وصناعة الصريفة إىل األوربيني، فظهرت املصارف الربوية 
مبادئ الشريعة اإلسالمية، ودام الوضع على حاله إىل غاية بداية القرن العشرين أين برزت حماوالت اليت تتناىف مبادؤها مع 

 1إصالحية على صعيد الصريفة اإلسالمية.

                                       
تطبيق، ملؤمتر األول حول املصارف اإلسالمية بني فكر املؤسسني وواقع الا، املصرفيةّاإلسالميةّيفّفكرّاملؤسسنيّالروادايسر عبد الكرمي احلوراين،  -أنظر:  1

 .80-07، ص ص: 8002أفريل  07-02تركيا، ، األكادميية األوربية للتمويل واالقتصاد اإلسالمي
- Frank E Vogel, Samuel L Hayes, Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return, Kluwer 

Law International, The Nherlands, 1998, pp:4-5. 

- Mohammad Bitar,  Banking regulation, Stability and Efficiency of Islamic banks: What 

works best?,  THÈSE de doctorat, Université de Grenoble Alpes, France, 2006, pp: 23-25. 
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مقالة  *، أين كتب الشيخ إبراهيم أبو اليقضان0982فكرة إنشاء مصرف إسالمي إىل اجلزائر سنة أول وترجع 
تدعو إىل أتسيس مصرف  ،ان "حاجة اجلزائر إىل مصرف أهلي"بعنو  ،0989ان جو  89متخصصة يف جريدة وادي ميزاب 

انون أساسي زائر، ومت وضع قيقوم على مبادئ التمويل اإلسالمي، ولقيت الدعوة استجابة قوية لدى رجال األعمال يف اجل
بوي الذي  ا عن النظام الر وتوفري رأس املال الالزم لذلك، لكن سلطات االحتالل الفرنسي ألغت املشروع، دفاع مصرفلل

اء يف مناقشة العلم هلي اإلسالمي برزت اهتمامات بعضوبعد خطوة أيب يقضان يف طرح مبادرة املصرف األ 1كانت تتبعه،
، بعنوان: "مؤسسات القرض اخلالية من الفوائد"، 0922املصرفية اإلسالمية، ومن أمثلة ذلك ورقة حممد محيد هللا عام 

، بعنوان: "املصرفية 0922، بعنوان: "اإلسالم ونظرية الفائدة"، وورقة نعيم صديقي عام 0922وكتاب أنور إقبال قريشي عام 
اصرة"، واليت عبناء على املبادئ اإلسالمية". وكتاابت املودودي مثل كتاب "الراب" وكتاب "اإلسالم والنظم االقتصادية امل

 2أكد من خالهلا أمهية وجود النظام االقتصادي واملصريف اإلسالمي.
 كانت أول جتربة لتنفيذ فكرة املصارف اإلسالمية يف منطقة ريفية يف ابكستان يف اخلمسينياتّالتجاربّاألوىل: -2

إىل  أجل إقراضها من القرن املاضي، من خالل إنشاء مؤسسة تقوم ابستقبال الودائع من الطبقات الغنية من
املزارعني احملتاجني لألموال بدون عائد، ابملقابل تتقاضى أجورا رمزية لتغطية التكاليف اإلدارية فقط، وبعدها كانت 

، حيث متكن الدكتور أمحد النجار من 0923التجربة الرائدة يف الريف املصري إلنشاء مصرف إسالمي عام 
فكرة   مدينة ميت غمر يف مجهورية مصر العربية، وتقوم هذه البنوك علىأتسيس ما يسمى ببنوك اإلدخار احمللية يف

جتميع املدخرات من أهل القرى واستثمارها يف مشروعات اقتصادية تنموية داخل القرى وفقا لنظام املضاربة 
تضمن يف مصر، وامل 22صدر القانون رقم  0970ويف سنة 3اإلسالمية وتوزيع الربح بني البنك وأصحاب األموال.

تعاطي ابلفائدة ىل عدم الشري يف قانون إنشائه إعد أول مصرف يُ إنشاء اهليئة العامة لبنك انصر االجتماعي الذي يُ 
 ساسا.جتماعي وليس املصريف ألنشاط االت طبيعة معامالت هذا املصرف متوجهة لاملصرفية أخذا وعطاءا، وكان

ّاملصارفّاإلسالمية -3 ّتوسعّجتربة انتشارا  ةمياإلسال لصريفةواملؤسسات الداعمة ل املصارف اإلسالمية عرفت:
 0972سنة  ابتداءا من، فمن انحية مت إنشاء العديد من املصارف اإلسالمية، واسعا منذ سبعينيات القرن العشرين

أين  0977سنة  مث وبنك ديب اإلسالمي يف اإلمارات العربية املتحدة،البنك اإلسالمي للتنمية جبدة  مت إنشاءأين 

                                       
شاعر، مؤرخ، دارس اجتماعي، عامل ابلشريعة اإلسالمية  ،جزائريصحفي  )0973مارس  30-0222نوفمرب  2إبراهيمّبنّعيسىّمحديّأبوّاليقظانّ)الشيخ  *

 .احلركة اإلصالحية يف اجلزائر، ترك إنتاجا ضخما يقارب الستني مؤلفا ما بني رسالة وكتاب ورائد من رواد
، مركز 90لعدد جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، ايفّنشأةّالبنوكّاإلسالميةّوتطورها،ّّ-رمحهّهللا-دورّالشيخّإبراهيمّأبوّيقضانّاجلزائريفؤاد بن حدو،  1

 .22، ص: 8009ديسمرب  30أحباث فقه املعامالت اإلسالمية وجامعة كاي، 
 ،صرفيةّاإلسالمية:ّمبادرةّمبكرةّإلنشاءّمصرفّإسالميّيفّاجلزائرّيفّأواخرّعشريناتّالقرنّاملاضيصفحاتّمنّاتريخّاملعبد الرزاق بلعباس،  -أنظر:  2

 ؛2-3، ص ص: 8003، السعودية جدة، للتنمية، اإلسالمي البنكاملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ، 8، العدد 09دراسات اقتصادية إسالمية، اجمللد 
 .80سابق، ص: ايسر عبد الكرمي احلوراين، مرجع  -

3 Zubair Hasan, Islamic Banking and Finance An Integrative Approach, Oxford Fajar Sdn, university press,New 

York, first published 2014, p p: 21-22. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 يف الكويت، وبيت التمويل الكوييتمت إنشاء بنك فيصل اإلسالمي يف السودان، وبنك فيصل اإلسالمي يف مصر، 
أُنشأ بنك البحرين اإلسالمي  0979ويف سنة  ،البنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثمارأُنشأ  0972ويف سنة 

شاء العديد ومن انحية أخرى مت إنالمية يف العديد من دول العامل، سيف البحرين، وتوالت عملية إنشاء املصارف اإل
ومقره الرئيسي  0977لدويل للبنوك اإلسالمية سنة ، فتم إنشاء االحتاد اللصريفة اإلسالميةمن املؤسسات الداعمة 

إنشاء املعهد مت  0920 سنةويف  ،فرعية يف بعض البلدان اإلسالمية مكة املكرمة وله أمانه يف القاهرة ومكاتب
 0927ة ويف سن ،ا للفتوى والرقابةيمت إنشاء اهليئة العل 0923 ، ويف عامبقربص الدويل للبنوك واالقتصاد اإلسالمي

مت إنشاء هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات  0990مت أتسيس اجمللس العام للبنوك اإلسالمية يف البحرين، ويف سنة 
مت إنشاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف ماليزاي، والعديد من  8003يف سنة ، و اجلزائراملالية اإلسالمية يف 

 "مصرف 520" 2800سنة  قدمة خلدمات مصرفية إسالميةبلغ عدد املصارف امل قدو  1اهليئات الداعمة األخرى،
حجم أصول الصريفة اإلسالمية  أما ،انفذة إسالمية 809مصرف إسالمي و 300 ، من بينهادولة 78موزعة على 

 2.ترليون دوالر أمريكي27.0ّ :2800سنة يف العامل فقد بلغ 

 من خالل اجلدول املوايل سنحاول رصد املراحل املختلفة لنشأة وتطور املصارف اإلسالمية

                                       
 أنظر: 1

بعة األوىل، الكتب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، الط ، عاملأصولّاملصرفيةّواألسواقّاملاليةّاإلسالميةجناح عبد العليم، عبد الوهاب أبو الفتوح،   -
 . 37 32، ص ص: 8002

، ص ص: 8002 ،، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة العربيةالصناعةّاملصرفيةّاإلسالميةّمداخلّوتطبيقاتصادق راشد الشمري،  -
92-92 . 

2 Islamic Finance Development Indicator, IFDI 2019, ICD REFINITIV 2019, available at: 
https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator/# , visited on: 1-5-2020. 

https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator/
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ّنشأةّوتطورّاملصارفّاإلسالميةّ:2جدولّ

ّتستقبل الودائع من الطبقات الغنية وتقرضها للمزارعني احملتاجني لألموال بدون عائد إنشاء مؤسسة ابكستانّّّاخلمسينيات

ّبنوك اإلدخار احمللية  )مدينة ميت غمر(مصر1293ّّّ

ّإنشاء بنك انصر االجتماعيمصر1291ّّّ

ّاإلسالمي للتنميةإنشاء البنك جدة1291ّّّ

ّإنشاء بنك ديب اإلسالمياإلماراتّّ

 ودايننشاء بنك فيصل السإ السودان1299ّ

 بنك فيصل اإلسالمي املصري مصر

 بيت التمويل الكوييت  لكويتّا

ّالبنك اإلسالمي األردين للتمويل واالستثماراألردن1291ّّّ

ّبنك البحرين اإلسالمي  البحرين1292ّ

 الدويل للبنوك واالقتصاد اإلسالمياملعهد  قربص1211ّ

ّإنشاء املصرف اإلسالمي الدويلالدمنارك1212ّّّ

ّا للفتوى والرقابة الشرعيةإنشاء اهليئة العلي1213ّ

بنك قطر اإلسالمي، البنك اإلسالمي لغرب السودان، البنك اإلسالمي السوداين، بنك بنغالديش اإلسالمي 1213ّ
 بنك التمويل اإلسالمي لندن، بيت التمويل األردين لالستثمار والتنميةاحملدود، بنك قربص اإلسالمي، 

ّبدأت ابلعمل املصريف اإلسالميالسودان1210ّّ

 إنشاء جمموعة بنوك دلة الربكة اإلسالمية1211ّ

ّحولت نظامها إىل نظام إسالميالسودان1212ّّ

ّأتسيس هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  البحرين1221ّ

 إنشاء البنك اإلسالمي الربيطاينبريطانيا2112ّّ

 انفذة إسالمية 809مصرف إسالمي و 300مصرف يُقدم خدمات مصرفية إسالمية:  2018ّ280
ّدوالر ترليون0772ّيف العامل  حجم أصول الصريفة اإلسالمية

عامل الكتب احلديث  ،أصولّاملصرفيةّواألسواقّاملاليةّاإلسالميةجناح عبد العليم، عبد الوهاب أبو الفتوح، على: ابالعتماد من إعداد الباحثة  املصدر:
ع، العلمية للنشر والتوزي، دار اليازوري الصناعةّاملصرفيةّاإلسالميةّمداخلّوتطبيقاتصادق راشد الشمري، ، 8002للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 

  .8002 ،األردن، الطبعة العربية
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ّاثنيا:ّمفهومّاملصارفّاإلسالمية
يد من فت من قبل العدرّ نذ ظهور املصارف اإلسالمية يف شكلها املؤسسي عُ مُ تعريفّاملصارفّاالسالمية:ّ -0

 من بني التعريفات نذكر: و الكتاب والباحثني املهتمني هبذا اجملال، 

 ابلفوائد، التعامل دون ولكن التقليدية تزاوهلا املصارف اليت املصرفية واألنشطة ابألعمال تقوم اليت لبنوكا "هي تلك   
1ّّيف اجملتمع". واالجتماعية االقتصادية التنمية حتقيق بغرض اإلسالمية، الشريعة ألحكام ومراعاهتا

التعامل ابلفوائد  دمع املصارف التقليدية هو يفرق الوحيد بني املصارف اإلسالمية و أن الف التعريفنفهم من خالل 
ومراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية، ولكن االختالف بينهما ال يقتصر يف االبتعاد عن الفوائد الربوية فقط بل يتعداه 
الختالف اخلصائص واألسس اليت يقوم عليها نشاط كل منهما. كما ذكر التعريف الغرض من املصارف اإلسالمية والذي 

 نرى أنه من أهم ما مُييز العمل املصريف اإلسالمي أال وهو حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع.   

"مؤسسة مصرفية تلتزم يف مجيع معامالهتا ونشاطها االستثماري وإدارهتا جلميع أعماهلا ابلشريعة اإلسالمية ومقاصدها 
 2."جياا وخار يوكذلك أبهداف اجملتمع اإلسالمي داخل

ركز التعريف على التزام املصارف اإلسالمية ابلشريعة اإلسالمية يف مجيع أعماهلا، وهو ما يُعترب جوهر العمل املصريف 
 اإلسالمي.

عد البنوك اإلسالمية منظمات اقتصادية هتدف إىل تيسري تداول األموال واستثمارها يف ظل املبادئ واملقتضيات "تُ   
ه اجلهود حنو عطاءا، وتوجي غريها من البنوك واملؤسسات املالية استبعاد التعامل ابلفائدة أخذا أواإلسالمية، ومييزها عن 

خدمة اجملتمع، إىل جانب التزامها بتحقيق التكافل االجتماعي. وتعد البنوك اإلسالمية من البنوك متعددة األغراض، إذ 
لبنوك دائرة احلالل. ويتكون جانب املوارد يف ميزانية هذه ا تعمل على تقدمي خدماهتا يف كافة اجملاالت ما دامت تدور يف

من رأس املال إىل جانب الودائع اجلارية والودائع مع التفويض ابالستثمار، أما جانب االستخدام فيشمل العديد من اجملاالت 
هي حسنة تقدم هناك من قروض فمن بينها التمويل ابالستثمار يف جوانب املضاربة واملشاركة واملراحبة واملتاجرة، وإن كان 

 3بال فوائد".

                                       
 .302 سليمان انصر، عبد احلميد بوشرمة، مرجع سابق، ص: 1
 جدة، ،لتنميةالتدريب، البنك اإلسالمي ل، املعهد اإلسالمي للبحوث و دورّاملصارفّاإلسالميةّيفّتعبئةّاملواردّاملاليةّللتنميةعبد الرمحن يسرى أمحد،  2

 .089، ص:8000 ،الطبعة الثانية ،السعودية
 السعودية جدة،ة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمي، اإلسالميةاإلدارةّاالسرتاتيجيةّيفّالبنوكّعبد احلميد املغريب وصفاء الشربيين،  3

 .22ص: ، 8002الطبعة األوىل، 
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 صائص املصارف اإلسالمية، كما قدمشامال للمصارف اإلسالمية، وذكرا أهم مميزات وخ قدم التعريف مفهوما
ا يف اختالف األنشطة واخلدمات منظرة على ميزانيتها واليت تُعترب خمتلفة عن ميزانية املصرف التقليدي، ويرجع االختالف بينه

 املقدمة من طرف كل مصرف. 

 تلتزم أي اإلسالمية طبقا للشريعة أعماهلا تباشر واجتماعية وتنموية ومصرفية مالية مؤسسة هو فالبنك إسالمي منظور "من
 اإلسالمي للمنظور ابلغرم، وفقا الغنم على قاعدة أعماهلا شرعية( واعتماد شبهة فيه ما )وكل الربوية ابلفوائد التعامل بعدم
 1".للحياة العام

 ذكر التعريف قاعدتني أساسيتني يف نشاط املصارف اإلسالمية ومها: االبتعاد عن الراب وااللتزام بقاعدة الغنم ابلغرم.

شروعية؛ هبدف "مؤسسة مالية مصرفية تقوم بتجميع املوارد املالية وتوظيفها يف جماالت ختدم االقتصاد الوطين وفق ضوابط امل
 2إنسانية ذات بعد تنموي واجتماعي هتدف إىل توفري منتجات مالية حتوز على السالمة الشرعية". الةحتقيق الربح؛ هلا رس

من خالل التعريف نفهم متيز املصارف اإلسالمية عن نظريهتا التقليدية يف كوهنا متلك جانبا اجتماعيا وتنمواي إضافة 
 تمثل أساسا يف حتقيق الربح.إىل اجلانب االقتصادي وامل

"إن أي بنك إسالمي هو بطبيعته مؤسسة إمنائية، تقوم بتعبئة املدخرات وحماربة االكتناز وتوجيه املدخرات حنو االستثمار 
خلدمة اجملتمع بصورة تتفق مع الشريعة اإلسالمية، فهو مؤسسة اقتصادية واجتماعية ومالية ومصرفية، تسعى للقيام بوضع 

 3 وظيفته األساسية يف اجملتمع".املال يف

 تقدمي تعريف للمصارف اإلسالمية على أهنا: نامُيكن

ّيقّالتنميةّحتقسالمية،ّهتدفّإىل"مؤسساتّماليةّت قدمّخدماتّمصرفيةّوفقّقواعدّوضوابطّالشريعةّاإل
االقتصاديةّواالجتماعيةّمنّخاللّجمموعةّمتنوعةّمنّصيغّالتمويلّاإلسالميةّواليتّتربطّاالقتصادّاملايلّابالقتصادّ

ّاحلقيقي".

نظرا المتداد نشاط املصارف اإلسالمية وتشعبه وازدايد حجم معامالهتا أدى  :تصنيفاتّاملصارفّاإلسالمية  -8
ات ينة، وإىل إنشاء مصارف إسالمية متخصصة تقوم بتقدمي خدمذلك إىل ضرورة ختصصها يف أنشطة اقتصادية مع

                                       
ابلسوقّاملايلّاإلسالميّدراسةّحعيسى مرازقة وحممد الشريف خشخاش،  1  األول حول االقتصاد يللتقى الدو امل، مصرفّأبوّظيبّالةالبنوكّاإلسالميةّوعالقتهّا

 .8ص:  ،8000فيفري  82-83 ، اجلزائر،غرداية ،الواقع ورهاانت املستقبل، املركز اجلامعي: اإلسالمي
 .89، ص: 8002، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، مؤشراتّاألداءّيفّالبنوكّاإلسالميةإبراهيم عبد احلليم عبادة،  2
، البنك اإلسالمي املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، سلسلة حماضرات العلماء الفائزين جبائزة البنك،يفّجمالّالتنميةّدورّالبنوكّاإلسالميةأمحد حممد علي،  3

 .00، ص: 8000 ،الطبعة الثالثة، السعودية جدة،للتنمية، 
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معينة للعمالء واملصارف اإلسالمية األخرى، حيث ميكن تقسيم املصارف اإلسالمية إىل عدة أنواع وفقا لعدة 
  أسس على النحو التايل:

1ّ نشاط:ف دولية الوفقا هلذا األساس ميكن تقسيمها إىل مصارف حملية النشاط ومصار ّوفقاّللنطاقّاجلغرايف: -أ
وهي ذلك النوع من املصارف اإلسالمية اليت يقتصر نشاطها على الدولة  مصارفّإسالميةّحمليةّالنشاط: -

 اليت حتمل جنسيتها ومتارس فيها نشاطها وال ميتد عملها إىل خارج هذا النطاق اجلغرايف.
ج دائرة نشاطها ومتتد إىل خار هي ذلك النوع من املصارف اليت تتسع ّمصارفّإسالميةّدوليةّالنشاط: -

ّالنطاق احمللي.
وفقا هلذا األساس ميكن التفرقة بني عدة أنواع من املصارف اإلسالمية ومن بينها مصارف ّوفقاّللمجالّالوظيفي: -ب

إسالمية صناعية، ومصارف إسالمية زراعية، ومصارف اإلدخار واالستثمار اإلسالمي، ومصارف التجارة اخلارجية 
2ّ:صارف إسالمية جتاريةاإلسالمية وم

هي تلك املصارف اليت تتخصص يف تقدمي التمويل للمشروعات الصناعية وخاصة  مصارفّإسالميةّصناعية: -
عندما ميتلك املصرف جمموعة من اخلربات البشرية يف جمال إعداد دراسات اجلدوى، وتقييم فرص االستثمار 

 يف هذا اجملال.
أن  رف اليت يغلب على توظيفاهتا التوجه للنشاط الزراعي، وابعتبارهي تلك املصا مصارفّإسالميةّزراعية: -

 لديها املعرفة والدراية هبذا النوع من النشاط احليوي املهم.
ّاإلسالمي: - ّواالستثمار نطاق مصارف اإلدخار  :تعمل هذه املصارف على نطاقنيّمصارفّاإلدخار

وصناديق اإلدخار، وتكون مهمة هذه الصناديق مجع املدخرات من املدخرين هبدف تعبئة الفائض النقدي 
املوجود لدى األفراد، والنطاق اآلخر هو نطاق املصارف االستثمارية حيث يقوم هذا النطاق على إنشاء 

تثماري، صول عليها، وتوجيهها إىل النشاط االسمصرف استثماري يقوم بعملية توظيف األموال اليت سبق احل
ّواليت من خالهلا يتم استغالل الطاقات اإلنتاجية املتوافرة، ومن مث إنعاش االقتصاد اإلسالمي.

تعمل هذه املصارف على تعظيم وزايدة التبادل التجاري بني الدول،  ّمصارفّالتجارةّاخلارجيةّاإلسالمية: -
ت اهليكلية اليت تعاين منها قطاعات اإلنتاج يف الدول اإلسالمية من خالل ما تعمل على معاجلة االختالالك

ّتوسيع نطاق السوق ورفع قدرهتا على استغالل الطاقات العاطلة وحتسني اجلودة لإلنتاج.
تتخصص هذه املصارف يف تقدمي التمويل للنشاط التجاري وبصفة خاصة متويل ّمصارفّإسالميةّجتارية: -

ّلتجارة وفقا لألسس الشرعية، أي وفقا للمتاجرات أو املراحبات أو املضارابت اإلسالمية.رأس املال العامل ل
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1ّقسم املصارف اإلسالمية وفقا هلذا الصنف إىل ثالثة أنواع:تُّ وفقاّحلجمّالنشاط: -ج
ّاحلجم: - ّصغرية ّإسالمية هي مصارف حمدودة النشاط، يقتصر نشاطها على اجلانب احمللي ّمصارف

واملعامالت البنكية اليت حيتاجها السوق احمللي فقط، وتعمل على مجع املدخرات وتقدمي التمويل قصري األجل 
رف ما تنقل هذه املصارف فائض مواردها إىل املصاكلبعض املشروعات واألفراد يف شكل مراحبات ومتاجرات،  

 ية الكبرية اليت تتوىل استثماره وتوظيفه يف املشروعات الضخمة.اإلسالم
هي مصارف ذات طابع قومي، وتكون أكرب حجما يف النشاط، من ّمصارفّإسالميةّمتوسطةّاحلجم: -

حيث العمالء وأكثر اتساعا من حيث اجملال اجلغرايف وأكثر خدمات من حيث التنوع، إال أهنا تظل حمدودة 
 امالت الدولية.النشاط ابلنسبة للمع

ّكبريةّاحلجم: - حلجم وهي مصارف من ا -مصارف الدرجة األوىل–طلق عليها البعض اسم يُّ مصارفّإسالمية
الذي مُيكنها من التأثري على السوق النقدي واملصريف سواء احمللي أو الدويل، ولديها اإلمكانيات اليت تؤهلها 

ّا يف أسواق املال والنقد الدولية.لتوجيه هذا السوق، كما متتلك هذه املصارف فروعا هل

ّللعمالءّاملتعاملنيّمعّاملصرف:ّ-د يتم تقسيم املصارف اإلسالمية وفقا هلذا األساس إىل نوعني مها املصارف ّوفقا
اإلسالمية  دول واملصارفقدم خدماهتا للتُ اليت اإلسالمية العادية اليت تتعامل مع األفراد ومصارف إسالمية غري عادية 

2ّ:العادية
هي مصارف تنشأ خصيصا من أجل تقدمي خدماهتا إىل األفراد  مصارفّإسالميةّعاديةّتتعاملّمعّاألفراد: -

سواء كانو أفراد طبيعيني أو معنويني، وسواء على مستوى العمليات املصرفية الكربى أو العمليات املصرفية 
 العادية واحملدودة.

ارف هذا النوع من املصّاملصارفّاإلسالميةّالعادية:قدمّخدماهتاّللدولّّومصارفّإسالميةّغريّعاديةّتّ  -
قدم خدماته إىل الدول اإلسالمية من أجل متويل مشاريع التنمية االقتصادية ال يتعامل مع األفراد بل يُ 

قدم دعمه وخدماته إىل املصارف اإلسالمية العادية ملساعدهتا على مواجهة األزمات واالجتماعية فيها، كما يُ 
ّهها أثناء ممارسة عملها.اليت قد تواج

كن التمييز حسب هذا املعيار بني ثالثة أنواع من املصارف اإلسالمية، هي ميُ ّوفقاّلالسرتاتيجيةّاملستخدمة: -ه
ّمصارف إسالمية قائدة ورائدة، ومصارف إسالمية مقلدة واتبعة، ومصارف إسالمية حذرة أو حمدودة النشاط.

التجديد، سرتاتيجية التوسع والتطوير و اهي تلك املصارف اليت تعتمد على ّمصارفّإسالميةّقائدةّورائدة: -
وتطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا املعامالت املصرفية، خاصة تلك اليت مل تطبقها املصارف األخرى، 

ّولديها القدرة على الدخول يف جماالت النشاط األكثر خطرا وابلتايل األكثر رحبية.
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تقوم هذه املصارف على اسرتاتيجية التقليد ملا ثبت جناحه لدى املصارف ّلدةّواتبعة:مصارفّإسالميةّمق -
اإلسالمية القائدة والرائدة، ومن مث فإن هذه املصارف تنتظر جهود املصارف الكربى يف جمال تطبيق النظم 

ىل تقليدها وتقدمي إ املصرفية املتقدمة اليت توصلت إليها، فإذا أثبتت رحبيتها وكفاءهتا سارعت هذه املصارف
خدمات مصرفية مشاهبة هلا، ويف حال مل تثبت رحبية وكفاءة يف االستخدام فتكون قد تفادت خماطر 

ّاالستخدام.
تقوم هذه املصارف اإلسالمية على اسرتاتيجية التكميش أو ما مصارفّإسالميةّحذرةّأوّحمدودةّالنشاط:ّ -

تها فعال وتتسم وم على تقدمي اخلدمات املصرفية اليت ثبت رحبيُيسمى ابسرتاتيجية الرشادة املصرفية، واليت تق
 1هذه املصارف ابحلذر الشديد وعدم إقدامها على متويل أي نشاط حيتمل خماطر مرتفعة مهما كانت رحبيته.
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 املطلبّالثالث:ّمصادرّواستخداماتّاألموالّيفّاملصارفّاإلسالمية

املصارف التقليدية يف وظيفة الوساطة املالية بني أصحاب العجز املايل وأصحاب تشرتك املصارف اإلسالمية مع 
الفائض املايل، لكن االختالف يكمن يف طبيعة الوساطة املالية وآلياهتا، لذا فإن مصادر األموال واستخداماهتا ختتلف يف 

 واستخدامات األموال يف املصارف دية، ومن خالل هذا املطلب سنعرض مثادراملصارف اإلسالمية عن املصارف التقلي
التقليدية مث مصادر واستخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية بغية التوصل ألهم الفروقات بني الصريفة اإلسالمية 

 والصريفة التقليدية.

ّمصادرّواستخداماتّاألموالّيفّاملصارفّالتقليدية أوال:
مصادر  وضح ميزانية املصرف التقليدي جانبأمواهلا، وتُ تتنوع استخدامات املصارف التقليدية بتنوع مصادر 

 واستخدامات األموال كما هو موضح يف اجلدول املوايل:

ّ:ّميزانيةّاملصرفّالتقليدي3جدولّ

ّاملواردّ)اخلصوم(ّاالستخداماتّ)األصول(
 :األرصدةّالنقديةّاحلاضرة -

 نقود حاضرة يف خزينة البنك 
  البنك املركزيأرصدة لدى 
 أرصدة سائلة أخرى 
 :خصومةاملوراقّاأل -

 أوراق جتارية 
 نةيز اخل تأذوان 
 األوراقّاملاليةّواالستثمارات:ّحمفظة -

 سندات حكومية 
 أوراق مالية 
 قروضّوسلفيات -

 أصولّأخرى  -

 رأس املال -
 االحتياطات -
 الشيكات واحلواالت مستحقة الدفع -
 الودائع -

 ودائع ألجل 
 ودائع توفري 
 حساابت جارية 

 خصوم أخرى -

ّضياء جميد، : املصدر سكندرية، ، مؤسسة شباب اجلامعة، االزيةالبنوكّاملرك-البنوكّالتجارية-املؤسساتّالنقديةاالقتصادّالنقدي:
ّّ .872، ص: 8002مصر، 

 يعرض اجلدول أعاله ميزانية املصرف التقليدي، وفيم يلي شرح ألهم بنود هذه امليزانية:
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إىل مصادر متويل  : مُيكن تقسيم خصوم املصرف التقليدياألموالّيفّاملصارفّالتقليديةّ)خصوم(مصادرّ -0
 داخلية ومصادر متويل خارجية:

 تتمثل يف رأس املال املدفوع واالحتياطات. : مصادرّالتمويلّالداخلية -أ
ي للبنك، وهو مسرأس املال االرف التقليدي لتكوين : يتكون من األموال اليت دفعها أصحاب املصرأسّاملالّاملدفوع -

، وحُتدد التشريعات املصرفية للبلد 1ال ُيشكل إال نسب ضئيلة من إمجايل اخلصوم، وهو مبثابة حساب مدين للمؤسسني
 احلدود الدنيا لرأس مال املصرف التقليدي.

 2: هي املبالغ املقتطعة من أرابح املصرف، وتنقسم إىل:االحتياطات -
 ي هو املبلغ الذي يلتزم املصرف ابقتطاعه من صايف أرابحه كل سنة، وحُيدد املصرف املركز : و االحتياطي القانوين

 نسبته.
 وهو الذي يقوم املصرف بتكوينه طواعية، وحيدد من طرف جملس إدارة املصرف كنسبة االحتياطي االختياري :

 من األرابح السنوية، وحُيتفظ به لتدعيم املركز املايل للمصرف.
 3 تشمل ما يلي:  لّاخلارجية:مصادرّالتموي -ب

: مُتثل الودائع عصب نشاط املصارف التقليدية، فهي مُتثل أكرب مبلغ من خصوم املصرف، واملصدر الرئيسي الودائع -
  ألمواله، فمن خالهلا مُيكن للمصرف منح االئتمان، وتتمثل يف:

 :تسمى كذلك ودائع حتت الطلب، وهي اتفاق بني الزبون واملصرف يُودع مبوجبه الزبون مبلغا من  ودائع جارية
 النقود لدى املصرف، على أن يكون له احلق يف سحبه يف أي وقت يشاء ودون إخطار سابق منه.

 ال جيوز سحبه و  هي اتفاق بني املصرف والزبون يُودع األخري مبوجبه مبلغا من النقود لدى املصرف،:ّودائع ألجل
أو سحب جزء منه قبل اتريخ متفق عليه، ويف مقابل ذلك حيصل املودع على فائدة دورية أو حيصل عليها يف 

 .هناية مدة اإليداع
 :هي اتفاق بني املصرف والزبون يودع مبوجبه الزبون مبلغا من النقود لدى املصرف مقابل حصوله ّودائع التوفري

 بون احلق يف السحب من الوديعة يف أي وقت يشاء دون إخطار سابق منه.على فائدة، على أن يكون للز 
: تتمثل يف مصادر متويل أخرى للمصارف، كالسندات اليت ُتصدرها لتمويل مشاريع معينة، ومستحقات خصومّأخرى -

 املصارف األخرى، والشيكات واحلواالت املستحقة الدفع.
 :)أصول(ّاستخداماتّاألموالّيفّاملصارفّالتقليدية -2
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تتمثل استخدامات املصرف التقليدي يف الطريقة اليت يستثمر هبا أمواله )اليت حتصل عليها بشكل أساسي من ّ
ني السيولة والرحبية مة بءمواله فإن املصرف يعمل على املواالودائع( يف حتقيق أهدافه اخلاصة والعامة، وخالل قيامه إبدارة أ

كلما قلت الرحبية، لذا فهو يضع جزءا من موجوداته يف أرصدة سائلة ويوظف جزءا   واألمان، فكلما زادت سيولة األصول
 آخر يف استثمارات مرحبة وأبقل خماطرة، ومُيكن تقسيم أصول املصرف التقليدي إىل:

 1 هي أصول سائلة أو يُتوقع حتويلها إىل نقدية خالل سنة مالية واحدة، تتمثل يف:األرصدةّالنقديةّاحلاضرة:ّ -أ
: وهي النقود املتواجدة يف خزينة املصرف على شكل أوراق نقدية قانونية وعمالت حاضرةّيفّخزينةّاملصرفنقودّ -

 أجنبية، يواجه هبا طلبات السحب الفورية لعمالئه.
تتمثل يف رصيد املصرف من االحتياطات، ويكون على شكل حساب جاري ابسم ّ:املصرفّاملركزيّلدىأرصدةّ -

 ّزي.املصرف لدى املصرف املرك
ّلدىّاملصارفّاألخرى - وهي النقود احلاضرة اليت حيتفظ هبا املصرف لدى املصارف األخرى كاحتياطي ّ:أرصدة

 نقدي.
 2 تعين كل ورقة قابلة للخصم لدى املصرف التقليدي، وهي:األوراقّاملخصومة:ّ -ب

مها لدى إىل نقود من خالل خص: تُعد األوراق التجارية أداة لتسوية الديون نظرا لسهولة حتويلها األوراقّالتجارية -
لتجارية قبل وراق اوالسند اإلذين، حبيث تدفع قيمة هذه األ الةاملصارف، فهذه األخرية تقبل خصم كل من الكمبي

 موعد استحقاقها بعد خصم مبلغ معني يتمثل يف سعر اخلصم.
ُتصدره الدولة، وذلك لتغطية نفقاهتا لعدم التوافق  أشهر 3: هي عبارة عن دين قصري األجل ال تتجاوز أذوانتّاخلزينة -

 الزمين بني اإليرادات مبيزانية الدولة. 
األوراقّاملاليةّ: -ج تتضمن استثمارات املصرف يف األوراق املالية اخلاصة كاألسهم والسندات التابعة ملشروعات ّحمفظّة

 خاصة، أو األوراق املالية العامة اليت ُتصدرها الدولة.
تُعد هذه الوظيفة االستثمار األساسي للمصارف التقليدية، فهو مُيثل جوهر الوساطة املالية ابلنسبة منحّالقروض:ّ -د

للمصارف التقليدية، فاألموال اليت يتلقاها املصرف من أصحاب الفوائض املالية على شكل ودائع مينحها إىل 
متوسطة و القروض حسب آجاهلا )قروض قصرية  أصحاب العجز املايل يف شكل قروض )ائتمان(، وختتلف أنواع

وطويلة األجل(، والغرض منها )قروض استهالكية، استثمارية، إنتاجية، عقارية...(، واجلهة املقدمة هلا، وختضع  
3ّعملية منح القروض للسياسة االئتمانية للمصرف وللدولة بشكل عام.

                                       
 .033، ص: 8002، الطبعة الثالثة، ، عمان، األردن، دار وائل للنشرإدارةّالبنوكزايد رمضان،  1
لطبعة األوىل،  ا دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،النقودّوالبنوكّوالعالقاتّاالقتصاديةّالدولية،ّد، حممد عبد العزيز عجمية، مدحت حممد العقا 2
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ّاثنيا:ّمصادرّواستخداماتّاألموالّيفّاملصارفّاإلسالمية
تنقسم مصادر األموال يف املصارف اإلسالمية إىل مصدرين، أحدمها درّاألموالّيفّاملصارفّاإلسالمية:ّمصا -1

 داخلي واآلخر خارجي.
 تتمثل املصادر الداخلية لألموال يف املصارف االسالمية يف:ّاملصادرّالداخلية: -أ

 واليت تتكون من كل من: حقوقّاملسامهنيّ)رأسّاملالّواالحتياطياتّواألرابحّاملرحلة(: -
  رأس املال: يُعّرف رأس املال يف املصارف اإلسالمية على أنه: "جمموع قيمة األموال اليت حيصل عليها املصرف

من أصحاب املشروع، عند بدء تكوينه، وأية إضافات أو ختفيضات تطرأ يف فرتات اتلية، سواء كانت نقدية أو 
ون مدفوعا ابلكامل دون أن تكون هناك حصص مستحقة يف ذمة ُيشرتط يف رأس املال أن يكو  1عينية".

أصحاهبا، على عكس ما هو متعارف عليه ابلنسبة للمصارف التقليدية أين مُيكن لرأس املال املدفوع أن يكون 
 2أقل من رأس املال املصرح به، على أن يبقى ذلك اجلزء َدينا على بعض الشركاء.

  من األرابح الصافية لغري األغراض اليت يكون من أجلها املخصص، وذلك االحتياطيات: هي كل مبلغ حُيتجز
داخلي أو ال يات مصدر من مصادر التمويل الذايتتُعد االحتياط، و ملقابلة أغراض أو حتقيق أهداف معينة

، وتنقسم ضمان حقوق املودعني لدى املصرف يعة الرأمسالية من حيث أمهيتها يفللمصرف وهي أتخذ نفس الطب
 3نوعني:  إىل

ة حلماية يفرضها القانون، وتطبق على كافة املصارف كوسيل الودائعاالحتياطي القانوين: هو عبارة عن نسبة معينة من  -
ملركزي ا دية اليت يتحكم من خالهلا املصرفي القانوين كأداة من أدوات السياسة النقطاملودعني، وُيستخدم االحتيا
 ابلكتلة النقدية للمصارف.

اخلاص )االختياري(: يفرضه املصرف على نفسه، دون قوة القانون، ويُقتطع من األرابح السنوية لتعزيز رأس  االحتياطي -
املال املصرف، وختتلف نسبته سنواي حسب قرار اهليئة العامة ملسامهي املصرف، والذي أيخذ يف عني االعتبار مقدار 

 دي بشكل عام.األرابح احملققة والسياسة العامة للمصرف والوضع االقتصا
 رة وموافقة امتثل أرابح حمتجزة يتم ترحيلها للسنوات املالية التالية بناء علي قرار من جملس اإلد :األرابح املرحلة

 4.غراض مالية واقتصاديةذلك، وذلك أل ىاجلمعية العمومية عل
نقص يف قيمة أو مقابلة اليُعرف املخصص أبنه أي مبلغ خُيصم أو حُيتجز من أجل استهالك أو جتديد   املخصصات: -

كن حتديد قيمتها بدقة اتمة، واملخصص عبء جيب حتميله على ميُ  األصول أو من أجل مقابله التزامات معلومة ال
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ك األصول، ونُفرق هنا بني نوعني من املخصصات ومها خمصصات استهال، اإليراد سواء حتققت أرابح أو مل تتحقق
ومُتثل  ،فيها وخمصص هبوط األوراق املاليةخمصص الديون املشكوك  مثل: قيمة األصول وخمصص مقابلة النقص يف

للمصارف اإلسالمية وذلك خالل الفرتة من تكوين املخصص حىت  ت مصدرًا من مصادر التمويل الذايتاملخصصا
ص ثل خمصممن أجله وخاصة املخصصات ذات الصفة التمويلية  أنشُيستخدم فيها يف الغرض الذى أُ  الفرتة الىت

لة االستثمارات متوسطة وطوي االعتبار استثمار تلك املخصصات يفوجيب أن يؤخذ يف  صول الثابتة،استهالك األ
 1اآلجل.

 لمصارف اإلسالمية مثل القروض احلسنة من املسامهني والتأمني املودع منلهناك موارد أخرى تُتاح ّمصادرّأخرى:ّ -
 2.وقيمة أتمني اخلزائن احلديدية املؤجرة أو غطاء خطاابت الضمان، يقبل العمالء كغطاء اعتماد مستند

: الودائع اعهامبختلف أنو تشتمل املصادر اخلارجية لألموال يف املصارف اإلسالمية على الودائع ّاملصادرّاخلارجية:ّ-ب
صكوك و مار(، ساابت االستثحتت الطلب )احلساابت اجلارية(، الودائع اإلدخارية )حساابت التوفري(، ودائع االستثمار )ح

ّ. دائع ومتويالت من احلكومة واملؤسسات املالية اإلسالميةو االستثمار، و 
 تُعرف احلساابت اجلارية على أهنا: "حساابت تُعطي ألصحاهبا احلق يف:ّالودائعّحتتّالطلبّ)احلساابتّاجلارية(ّّ -

ر اليت أو اخلسائ دون مشاركة منهم يف األرابحاإليداع فيها والسحب منها مبوجب شيكات أو أوامر ابلدفع، وذلك 
 3 وتنقسم احلساابت اجلارية إىل نوعني: ،حُيققها البنك"

حساابت جارية دائنة: يُعترب احلساب اجلاري دائنا عندما يودع عمالء املصرف أمواهلم ويلتزمون ابلسحب يف حدود  -
 ودائعهم، وإذا مت سحب هذه الودائع ابلكامل أُغلق احلساب؛

 اابت جارية مدينة: تتحقق هذه احلالة عند مساح املصرف ابلسحب على املكشوف تبعا لالتفاق بينه وبني العميل.حس -

وتُعد األرابح املتحققة عن طريق تشغيل هذه األموال من حق )املسامهني( وليس من حق أصحاب الودائع نظرا آلن 
قاعدة نتيجة لتشغيل واستثمار تلك األموال وذلك تطبيقا لل خماطر يهذه الودائع واليتحمل املتعامل أاملصرف ضامن لرد 

وتتساوى هذه الودائع أو كما ُيسميها البعض حساب القروض )احلسنة( يف املصارف اإلسالمية ، الشرعية )اخلراج ابلضمان(

                                       
ّالفلسطينيةّحممد مجال شبانة، 1 ّتوزيعّاألرابحّيفّاملصارفّاإلسالمية ّالبنكّالوطينّاإلسالمي-آلية رة، اجلامعة ، مذكرة ماجستري غري منشو دراسةّحالة
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الغها بقيمتها بوالضمان الكامل مل ربوية، من حيث إبرام عقد اإليداع وشكله وكيفية السحبمع وضعيتها يف املصارف ال
 ، غري أن املصارف اإلسالمية ال تُعطي عنها أية عوائد أو أرابح.1االمسية

كهم ال هي حساابت يقوم أصحاهبا بفتحها حلفظ األموال الزائدة على استهّ:الودائعّاالدخاريةّ)حساابتّالتوفري( -
مان ردها  ب منها يف أي وقت مع ضلظروف مقبلة، وُيسمح يف العادة ابلسح احلايل وذلك بغرض ادخارها أو توفريها

 : وهي تنقسم إىل قسمني ومها كاملة.
حساب االدخار مع التفويض ابالستثمار: ويستحق هذا احلساب نصيبا من الربح وحيسب العائد من الربح أو اخلسارة  -

 على أقل رصيد شهري، وحيق للمتعامل اإليداع أو السحب يف أي وقت يشاء؛
 2 ابالستثمار: ُيشبه احلساب اجلاري ألن هذا النوع ال يستحق رحبا. حساب االدخار دون التفويض -
وهي األموال الىت يودعها أصحاهبا لدى املصارف اإلسالمية بغرض احلصول ّ)حساابتّاالستثمار(:ّودائعّاالستثمار -

، "الغنم ابلغرم" يةنتيجة قيام املصرف اإلسالمي ابستثمار تلك األموال، وختضع هذه األموال للقاعدة الشرع على عائد،
وأتخذ ودائع االستثمار صورة عقد مضاربة بني املودعني وبني املصارف اإلسالمية، تقوم املصارف مبوجبه ابستثمار 
هذه األموال مقابل نسبة من الربح حتصل عليها، وجيب أن حُتدد هذه النسبة مقدما ىف العقد، وهي حصة شائعة يف 

عد هذه النسبة عائد العمل للمصرف كمضارب ىف األموال وتنقسم ودائع االستثمار وتُ  الربح غري حمددة مببلغ معني،
3ّ:إىل نوعني

 يداع مع التفويض: مبعىن أن يكون للمصرف احلق يف استثمار املبلغ املودع يف أي مشروع من مشروعات املصرفإلا -
عض املصارف ب النوع من اإليداع ُمطبق يفوهذا  ،كون ألجال خمتلفة وقابلة للتجديدوهذا النوع ي ا،حمليا أو خارجي

اإلسالمية ويقوم على أساس عقد املضاربة املطلقة، وقد ألزمت بعض املصارف اإلسالمية املودع )املضارب( أال يسحب 
 . وإال فقد العائد عن اجلزء املسحوب من الوديعة نقضاء املدة احملددة للوديعة،االوديعة أو جزءا منها إال بعد 

مبعىن أن خيتار املودع مشروعا من مشروعات املصرف اإلسالمي ويستثمر فيه أمواله، وله أن  بدون تفويض:يداع اإل -
لى أساس م عوهذا النوع من اإليداع مطبق يف بعض املصارف اإلسالمية حيث يقو ، حيدد مدة الوديعة أو ال حيددها

مقيدة(، ة )مطلقة/عقد املضارب د نسبة الربح مقدما يفائع أن حُتدوجيب يف كال النوعني من الود ،عقد املضاربة املقيدة
 ال فسد العقد جلهاله الربح.إك هو ما تقتضيه أحكام املضاربة و ألن ذل

ّاالستثمار - تُعد صكوك االستثمار أحد مصادر األموال يف املصارف اإلسالمية، وهي البديل الشرعي : صكوك
املضاربة، حيث أن املال من طرف أصحاب الصكوك والعمل  لشهادات االستثمار والسندات، وهي تطبيق لصيغة عقد

                                       
، 0922 ،الطبعة األوىل ،السعودية جدة، تصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز،، املركز العاملي ألحباث االقالنظامّالبنكيّالالربويحممد جناة هللا صديقي،  1

 .32-32ص ص: 
، ص: 0992عة األوىل، الطبمصر،  ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة،املضاربةّوتطبيقاهتاّالعمليةّيفّاملصارفّاإلسالميةحممد عبد املنعم أبو زيد،  2
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من طرف آخر )املصرف(، وقد تكون الصكوك مطلقة أو مقيدة حسب نوع الصك، وحتكم توزيع أرابح صكوك 
ّ :2وأتخذ صكوك االستثمار االشكال التالية .1االستثمار قاعدة "الغنم ابلغرم"

ار ملصرف ابختيهذه الصكوك عقد املضاربة املقيدة، حيث يقوم احيكم : صكوك االستثمار املخصصة ملشروع حمدد -
 متويلها، مث يقوم إبصدار صكوك استثمار هلذا املشروع ويطرحها لالكتتاب العام، ويتم يرغب يف أحد املشروعات اليت

أو ستة  رويتم توزيع جزء من العائد حتت احلساب كل ثالثة شهو ، حتديد مدة الصك طبقا للمدة التقديرية للمشروع
شهور، على أن تتم التسوية النهائية حني انتهاء العمل ابملشروع، وحيصل املصرف على جزء من الربح مقابل اإلدارة، 

 . حُتدد نسبته مقدما يف الصك
حيكم هذه الصكوك أيضا عقد املضاربة املقيدة، حيث يقوم املصرف  صكوك االستثمار املخصصة لنشاط معني: -

ستثمار اصدار صكوك أو صناعية أو زراعية، مث يقوم إب سواء كانت أنشطة جتارية أو عقارية ابختيار أحد األنشطة
ويتم حتديد مدة الصك بني سنة إىل ثالث سنوات وذلك طبقا لنوع النشاط، ، كتتاب العامهلذه األنشطة ويطرحها لال 

ظهره املركز املايل تسوية سنواي طبقا ملا يُ ويتم توزيع جزء من العائد حتت احلساب كل ثالثة شهور أو ستة شهور، وتتم ال
  السنوي هلذا النشاط، وحيصل املصرف على جزء من األرابح مقابل اإلدارة حتدد نسبته مقدما ىف الصك

حيكم هذا الصك عقد املضاربة املطلقة، ويُعد هذا الصك أحد أدوات االدخار اإلسالمية،  صك االستثمار العام: -
مي إبصدار هذه الصكوك احملددة املدة غري احملددة لنوع النشاط، وتطرح هذه الصكوك حيث يقوم املصرف اإلسال

يستحق الصك عائد كل ثالثة شهور كجزء من األرابح حتت حساب التسوية النهائية ىف هناية العام  ،لالكتتاب العام
ه مقدما يف اإلدارة حتدد نسبتمقابل  وطبقا ملا يُظهره املركز املايل للمصرف وحيصل املصرف على جزء من األرابح

 .الصك
 3تتكون من: ودائعّومتويالتّمنّاحلكومةّواملؤسساتّاملاليةّاإلسالمية:  -
تنميتها،  ت لدى املصارف بقصدودائع حكومية: تعمد احلكومات عادة إىل وضع نسبة من فوائضها املالية يف حسااب -

 كن للمصارف اإلسالمية االستفادة من الودائع؛وميُ 
من املصرف املركزي: بصفته "بنك البنوك" مُيثل املصرف املركزي امللجأ األخري أمام املصارف للحصول على  التمويل -

 التمويل، ويتم اللجوء له شريطة أن يكون التعامل مبنيا على قواعد غري ربوية؛
ارف اإلسالمية، املص التمويالت والودائع املتبادلة بني املصارف: يف حالة كان النظام املصريف حيتوي على عدد من -

 ميكنها احلصول على التمويل من بعضها يف السوق بني البنوك.

                                       
 .02الطيب مربوكي، مرجع سابق، ص:  1

 .09-02املرجع نفسه، ص ص:  2
 .072-077مرجع سابق، ص ص:  عالقةّبنوكّاملشاركةّابلبنوكّاملركزيةّيفّظلّنظمّالرقابةّالنقديةّالتقليدية،شودار محزة،  3
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ّاثنيا:ّاستخداماتّاألموالّيفّاملصارفّاإلسالمية
 تتوزع استخدامات األموال يف املصارف اإلسالمية بشكل عام على األوجه التالية:

حكام ة متنوعة ُمطابقة ألدمات مصرفيتُقدم املصارف اإلسالمية لعمالئها منتجات وخّاخلدماتّاملصرفية: -1
منها: بطاقات االئتمان واالعتمادات املستندية وخطاابت الضمان وخدمات األوراق املالية وخدمات  الشريعة

وتُعترب اخلدمات املصرفية اآلن من أكثر  1األوراق التجارية وخدمات العمالت األجنبية وأتجري اخلزائن احلديدية.
هتمام والتطوير، حىت أصبحت ميداان رئيسا للتنافس فيما بني املصارف، وتُعد اخلدمات األنشطة اليت تنال اال

 اجلدد نياملصرفية يف املصارف بصفة عامة الواجهة الرئيسية للمتعاملني مع املصرف ووسيلة هامة جلذب املتعامل
ة، كما ترجع أمهية اخلدمات ف املختلفني احلاليني، فهي بوابة العبور للتعامل يف أنشطة املصر واحملافظة على املتعامل

2ّاملصرفية إىل أن اإليرادات الناشئة عنها هي إيرادات منخفضة املخاطر.
تُوظف املصارف اإلسالمية أموال عمالئها من خالل العديد من الصيغ التمويلية املتماشية ّاألعمالّاالستثمارية: -2

ّوالشريعة اإلسالمية، وتنقسم هذه الصيغ التمويلية إىل:
تتنوع صيغ البيوع اليت تقوم هبا املصارف اإلسالمية، وتندرج ضمن البيوع املباحة ذات اهلامش املعلوم، :ّصيغّالبيوعّ -

ُّوميكن تسميتها أيضا صيغ التمويل املايل، وهي:
 تُعد املراحبة من أكثر الصيغ استخداما من قبل املصارف اإلسالمية وميكن التعرف عليها من :ّاملراحبة

 مايلي:خالل 
  :تعريف املراحبة 

 ."ته أي أعطيته رحبا وقد أرحبه "وأرحبته على سلع 3لغة: "املراحبة من مفاعلة من الربح، وهو النماء يف التجارة
 4".، وبعت الشيَء مراحبةالربح بينهما على ه، وأعطاه ماال مراحبة أيتاعمب
 املراحبة املصرفية هي إحدى أنواع املعامالت اليت تُنفذها املؤسسات املالية اإلسالمية واليت تقوم   :اصطالحا"

مبوجبها ببيع سلعة معينة إىل العميل بعد متلكها وذلك ابلثمن األول للسلعة مع زايدة ربح معلوم متفق عليه، 
 وإن تعاريف، بعدة الفقهاء عرفها"5ويدفع العميل الثمن اإلمجايل يف أجل حمدد أو على أقساط حمددة".

 6."معلوم ربح زايدة مع األول الثمن مبثل البيع هو واحد مفهوم حول تدور أهنا إال ألفاظها تعددت
                                       

 .99، ص: 8002ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  وعملياتّالبنكّاإلسالمي،مناذجّخالدي خدجية، بن حبيب عبد الرزاق،  1
 .00مرجع سابق، ص:  النظامّالبنكيّالالربوي،حممد جناة هللا صديقي،  2
 .022أمحد الشرابصي، مرجع سابق، ص:  3
 .8020، ص: 0922 ،، الطبعة األوىل8اجلزء  ،، ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتلسانّالعربابن منظور،  4
الطبعة األوىل،  ،، االمتثال للمالية اإلسالمية، اجلمهورية التونسيةاملوسوعةّامليسرةّللمعامالتّاملاليةّاإلسالمية:ّعملياتّالتمويلّاإلسالميعز الدين خوجة،  5

 .80، ص: 8003
 .92، ص: 8007، دار الفكر اجلامعي، مصر، إلسالميعقودّاملعامالتّوتطبيقاهتاّاملعاصرةّيفّالفقهّاعبد املطلب عبد الرزاق محدان،  6
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 :1أنواع املراحبة: تنقسم املراحبة إىل نوعني 
  لسلع دون احلاجة ااملراحبة البسيطة: تتكون من طرفني مها البائع واملشرتي، وميتهن فيها البائع التجارة فيشرتي

إىل االعتماد على وعد مسبق بشرائها، مث يعرضها بعد ذلك للبيع مراحبة بثمن وربح متفق عليه، وُتسمى  
 كذلك ابملراحبة الفقهية؛

  املراحبة لآلمر ابلشراء: نظرا ألن صيغة املراحبة البسيطة ال تتالءم وطبيعة نشاط املصارف اإلسالمية عمل
اء ة مناسبة، فتم استحداث صيغة املراحبة لآلمر ابلشراء، فيشرتي املصرف السلعة بنالباحثون على إجياد صيغ

على طلب املشرتي وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة مراحبة، وبيعها له بزايدة معلومة مع بيان 
 الثمن األساسي للسلعة وسداد الثمن على أقساط معينة.

  خالل اجلدول املوايل ميكن تلخيص خطوات تنفيذ املراحبة املصرفية:خطوات تنفيذ املراحبة املصرفية: من  

                                       
 .220، ص: 8000 ،املركز الثقايف العريب، املغرب، الطبعة األوىل املصارفّاإلسالمية:ّالتجربةّبنيّالفقهّوالقانونّوالتطبيق،عائشة الشرقاوي املالقي،  1
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 خطواتّتنفيذّاملراحبةّاملصرفيةّ:0جدولّ

ّاملهمةّرقمّاخلطوة

 بعد بوعد بشرائها ويقدم سلعة، من حيتاجه ما لشراء ابملراحبة متويل على للحصوليتقدم العميل للبنك معربا عن رغبته   1
 .البنك يتملكها أن

 .لشرائها ومتلكها للسلعة األصلي البائع مع الالزم التعاقد إبجراء يقوم عليها، واملوافقة املعاملة هلذه البنك دراسة بعد 2

 .الطرفني بني املربم الشراء عقد مبوجب األصلي للبائع عليه املتفق الثمن بدفع البنك يقوم 3

 يكون وقد البنك، أبمر اثلث لطرف تسليمها له ميكن كما البنك إىل املباعة السلعة بتسليم األصلي البائع يقوم 4

 .ابلشراء الواعد البنك عميل الثالث الطرف هذا

 إجيااب ويعلن السلعة، بتملك خيربه ابلشراء الواعد للعميل إشعار إبرسال يقوم السلعة، على البنك حصول بعد 5

 إمتام وموافقته قبوله على املعرب إشعاره ابلشراء الواعد العميل يرسل ذلك مقابل ويف االتفاق، حسب له ببيعها

 .ابملراحبة للسلعة الشراء

 األصلي البائع بتفويض أو مباشرة إما له وتسليمها املباعة السلعة إبرسال املشرتي العميل مع ابلتعاقد البنك يقوم 6

 .التسليم بذلك للقيام

 .عليها املتفق احملددة اآلجال يف الثمن املشرتي العميل يدفع 7

مقارنة،: شوقي بورقبة، املصدر ية العلوم االقتصادية أطروحة دكتوراه غري منشورة، كل الكفاءةّالتشغيليةّللمصارفّاإلسالميةّدراسةّتطبيقيّة
 .80، ص: 8000والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

أصل هذه الصيغة التمويلية يف املصارف اإلسالمية هو بيع السلم يف الفقه اإلسالمي، وهو نوع من أنواع البيوع  :الَسَلم -
 املشروعة.

  :تعريف السلم 
 "والسلم ابلتحريك السلف، وأسلم يف الشيء وأسلف مبعىن واحد، ويُقال 1لغة: السلم يف اللغة "التقدمي والتسليم"،

 .2تُعطي ذهبا أو فضة يف سلعة معلومة إىل أمد معلوم" أسلم وسلم إذا أسلف وهو أن
 ."3اصطالحا: هو "عملية مبادلة مثن مببيع، والثمن عاجل أو مقدم، واملبيع آجل أو مؤجل  

                                       
 .882أمحد الشرابصي، مرجع سابق، ص:  1
 .092ابن منظور، مرجع سابق، اجلزء الثالث، ص:  2
البنك اإلسالمي  ،ب، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدرياإلطارّالشرعيّواالقتصاديّواحملاسيبّلبيعّالسلمّيفّضوءّالتطبيقّاملعاصرحممد عبد احلليم عمر،  3

 .02، ص: 8002الطبعة الثالثة،  ،السعودية جدة،للتنمية، 
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 :1أنواع السلم: مُيكن التمييز بني أربعة أشكال للتمويل ابلسلم ميكن للمصارف اإلسالمية تطبيقها 
 مي مبوجبه بتقدمي رأس مال السلم عاجال، واستالم املسلم فيه آجال يف السلم البسيط: يقوم املصرف اإلسال

موعد يتفق عليه الطرفان، يتم التعامل هبذه الصيغة من التمويل مع التجار واملزارعني والصناعيني واملقاولني 
 واحلرفيني؛

  مث يقوم بعذ ذلك  مستقبلي،السلم املوازي: يقوم فيه املصرف اإلسالمي بشراء كمية من سلعة موصوفة بتسليم
ببيع كمية مماثلة من السلعة نفسها موصوفة أيضا وبنفس موعد التسليم، فيتمكن من حتقيق ربح يتمثل يف 

 الفرق بني السعرين وقت الشراء ووقت البيع؛
  السلم املقسَّط: يتم فيه االتفاق على تسليم كل من املسلم فيه ورأس مال السلم أبقساط أو دفعات، حيث

سلم املصرف اإلسالمي دفعة معينة من الثمن على أن يتسلم الحقا ما يُقابلها من سلعة، مث ُيسلم دفعة يُ 
 أخرى من الثمن ويتسلم ما يُقابلها الحقا، ويستمر البيع حسب ما مت االتفاق عليه بني الطرفني؛

   ،راء على ويقوم ابلشصكوك السلم: مُيكن للمصرف اإلسالمي عن طريق شركات اتبعة له طرح صكوك سلم
 أساس السلم ابجلملة مث البيع بطريق السلم املوازي.

على  يقتصر فلم احلديث، العصر يف واسعا انتشارا انتشر وقد االستثمار أدوات أحد االستصناع يُعترباالستصناع:ّ -
  حديثة. متطورة صناعات تقدمي يف منه استفيد وإمنا العادية البسيطة الصناعة

  االستصناع:تعريف 
 ."2لغة: "استصنع الشئ دعا إىل ُصنعه 
  اصطالحا: هو "عقد يتعهد مبوجبه أحد األطراف إبنتاج شيء معني وفقا ملواصفات مت االتفاق بشأهنا وبسعر

واتريخ تسليم حمددين، ويشمل هذا التعهد كل خطوات اإلنتاج من تصنيع وإنشاء وجتميع أو تغليف، وال 
عمل يقوم الطرف املتعهد بتنفيذ العمل املطلوب بنفسه، إذ إبمكانه أن يعهد بذلك ال ُيشرتط يف االستصناع أن

 3وليته".ؤ جهات أخرى تنفذه حتت إشرافه ومس أو جبزء منه إىل

                                       
 .329-322، ص ص: 8002الطبعة األوىل،  ،، عامل الكتب احلديث، األردنالبنوكّاإلسالميةسن خلف، فليح ح -أنظر:  1 

، 8007 ،انيةالطبعة الث، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردنالشاملّيفّمعامالتّوعملياتّاملصارفّاإلسالمية،ّحممود عبد الكرمي أمحد إرشيد،  -
   .002ص: 

 .220اجلزء الثالث، ص: ابن منظور، مرجع سابق،  2
جامعة ، 8جملة الباحث، العدد  ،الصيغّالتمويليةّومعاجلتهاّاحملاسبيةّمبصارفّاملشاركة:ّدراسةّتطبيقيةّببنكّالربكةّاجلزائريصاحلي صاحل، نوال بن عمارة،  3

 .23، ص: 8003قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر، 
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هو "عقد يشرتي به يف احلال شيء مما يصنع صنعا يلزم البائع بتقدميه مصنوعا مبواد من عنده، أبوصاف خمصوصة وبثمن 
 1حمدد"

 2 :تصناع العادي، االستصناع املوازيستصناع: االسأنواع اال 
 االستصناع العادي: يكون املصرف اإلسالمي يف هذه احلالة هو ُمصنع السلعة حمل العقد بنفسه؛ 
  االستصناع املوازي: هذا النوع من االستصناع، هو الذي ال يُباشر املصرف بذاته عملية القيام بتنفيذ الشيء

كون هذه اجلهة جهة خمتصة، وت ىلإفيعمد إىل إحالة عملية التنفيذ  بواسطة غريه، املستصنع، وإمنا يُباشره
املختصة مسؤولة عن حسن التنفيذ أمام املصرف، كما أن املصرف يكون مسؤوال أمام العميل عن حسن 

 التنفيذ.
 عن األدوات متيزها اليت خاصيتها هلا أداة وهي املديونية على القائمة التمويل صيغ من صيغة اإلجارة تُعدّاإلجارة: -

  األخرى.
  :تعريف اإلجارة 

 ."3لغة: "اإلجارة من أّجر يؤّجر، وهو ما أعطيت من أجر يف عمل 
 الذمة يف موصوفة أو معلومة عني من معلومة ومدة معلومة مباحة منفعة اصطالحا: تُعّرف على أهنا: "عقد 

 4معلوم". بعوض عمل أو
 يغ التمويل للمصارف اإلسالمية حيث يقوم املصرف اإلسالمي بشراء أصول أنواع اإلجارة: تُعد اإلجارة من ص

وأتجريها إىل العميل، أو شراء أصول حسب مواصفات يُقدمها العميل للمصرف، ويتم االتفاق بينهما على مدة 
 5اإلجارة، ومنيز نوعني من اإلجارة:

 م خالهلا مي لتأجري أصل ما ملدة حمددة، يتإجارة تشغيلية: يف هذه احلالة يتقدم املستأجر إىل املصرف اإلسال
 استغالل األصل املؤجر لصاحل املستأجر؛

                                       
إلسالمي للتنمية، البنك ا، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، يفّاالستثماراتّاإلسالميةّاملعاصرةّعقدّاالستصناعّومدىّأمهيتهمصطفى أمحد الزرقا،  1

 .80، ص: 0999، السعودية جدة،
املشاركةّاملتناقصةّ)املنتهيةّابلتمليك(وائل حممد عربيات،  2 االستصناعّ، أساليبّاالستثمارّ، ، النظريةّوالتطبيقّ:املصارفّاإلسالميةّواملؤسساتّاالقتصاديةّ:

 .022-027، ص ص: 8009 ،اإلصدار الثاين، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل
 .82ابن منظور، مرجع سابق، اجلزء األول، ص:  3
 دة،ج املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، عقدّاإلجارةّمصدرّمنّمصادرّالتمويلّاإلسالمية،عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  4

 .88، ص: 8000، الطبعة الثالثة، السعودية
أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  (،2111-1211الدورّالتنمويّللبنوكّاإلسالمية:ّدراسةّنظريةّتطبيقيةّ)مجيل أمحد،  5

 . 022، ص: 8002ئر، جامعة اجلزا
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  ،إجارة منتهية ابلتميلك: هي إجارة يتم فيها الوعد بتميلك العني املؤجرة إىل املستأجر يف هناية مدة اإلجارة
 المي.ل واملصرف اإلسوذلك أبن يتم عقد اثن )عقد بيع( عند انتهاء العقد األول )عقد إجارة( بني العمي

 صيغّاملشاركة:ّّ-

 يُعترب التمويل ابملشاركة من أفضل األساليب التمويلية يف املصارف اإلسالمية املشاركة: -
 :تعريف املشاركة 

  ركة والشركة سواء، خمالطة الشريكني، ويُقال اشرتكنا مبعىن تشاركنا، وقد اشرتك الرجالن وتشاركا لغة: "الشِّّ
 1اآلخر".وشارك أحدمها 

 :اصطالحا:  عرفها العديد من الكتاب والباحثني فهي 

"أسلوب متويلي يقوم على أساس تقدمي املصرف جزءا من التمويل لعملية، بينما يقوم العميل بتغطية اجلزء الباقي من التمويل 
 2رفني".بني الط الالزم ألي مشروع على أن يشرتكا يف العائد املتوقع إن كان رحبا أو خسارة بنسب متفق عليها

"املشاركة هي صيغة متويلية مستمدة من عقد الشركة املعروف يف الفقه اإلسالمي بشركة العنان يف األموال وهي شركة جائزة 
ابتفاق مجيع الفقهاء، ويرتتب على املشاركة أو التمويل ابملشاركة، أن ُيساهم البنك يف رأمسال املشروع فُيصبح شريكا يف 

وع، وكذا إدارته وتسيريه واإلشراف عليه، وشريكا يف كل ما يرتتب عليه من ربح وخسارة ابلنسبة املتفق ملكية هذا املشر 
 3عليها".

 4 ميكن للمشاركة يف املصارف اإلسالمية أن تتخذ عدة أشكال:ّ:أنواع املشاركة 
 خلدمية، مما نتاجية أو ااملشاركة الثابتة: يقوم املصرف اإلسالمي ابملسامهة يف رأس املال ألحد املشروعات اإل

يرتتب عليه أن يكون شريكا يف ملكية املشروع، وهذا الشكل من املشاركة اثبت ومستمر طاملا أن املشروع 
 قائم ومستمر يف العمل؛ 

  املشاركة املنتهية ابلتميلك: يتم هذا النوع من التمويل على أساس عقد شراكة بني املصرف ابعتباره الشريك
أس املال والعميل كشريك ممول ابجلزء اآلخر من إمجايل التمويل، ومبوجب هذا العقد تتناقص املمول جبزء من ر 
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 أنظر:  4
لية االقتصاد، ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كاألردنّالةتطويرّآلياتّالتمويلّابملشاركةّيفّاملصارفّاإلسالمية:ّدراسةّحإلياس عبد هللا اهليجاء،  -

 .22-28ص ص:  ،8007األردن، 
 .330ي، مرجع سابق، ص: عايد فضل الشعراو  -



 أساسياتّالصريفةّاإلسالميةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفصلّاألولّّّّّ

32 
 

حصة املصرف يف الشراكة بصورة تدرجيية كلما قام العميل بتسديد حصص متزايدة من أصل مبلغ متويل 
 لة.ماملصرف للمشروع، ويف هناية األمر ُيصبح طالب التمويل أو الشريك متملكا للمشروع بصفة كا

  املشاركة يف متويل صفقة معينة: يُعترب هذا التمويل متويال قصري األجل، حيث يقوم املصرف اإلسالمي بتمويل
جزء من عملية جتارية أو عدة صفقات مستقلة عن بعضها ضمن املشروع نفسه، حيصل من خالهلا على 

 ء الصفقة.النسبة املتفق عليها من الربح، وينتهي هذا النوع من املشاركة ابنتها
 املضاربة:ّّ -

 :هي "اتفاق بني طرفني يُقدم أحدمها فيه املال ويبذل اآلخر فيه اجلهد والعمل يف االجتار به، على  تعريف املضاربة
أن الربح إن حصل على حسب ما يشرتطان من البداية، واخلسارة تكون على رب املال، ويكفي العامل خسارته 

 1جلهده املبذول"

طرفني يبذل أحدمها فيه ماله ويبذل اآلخر جهده ونشاطه يف االجتار والعمل هبذا املال، على أن يكون هي "اتفاق بني 
ربح ذلك بينهما على حسب ما يشرتطان، من النصف أو الثلث أو الربع...إخل، وإذا مل تربح الشركة مل يكن لصاحب املال 

  2".-نهما يف الربحألن الشركة بي–غري رأس ماله، وضاع على املضارب كده وجهده 

"املضاربة عادلة بني الطرفني، ألن الغنم ابلغرم، ابلنسبة لكل منهما، والغرم هو اخلسارة، والغنم هو الربح، والربح ابلنسبة 
لرب املال مناء ماله، واخلسارة عكسه )مناء سالب(، وهذا هو معىن: "اخلراج ابلضمان" أو "الغلة ابلضمان"، فخراج رب 

صته من الربح، هو يف مقابل حتمله اخلسارة إذا وقعت، وخراج العامل، وهو حصته من الربح، هو يف مقابل املال، وهو ح
حتمله اخلسارة إذا وقعت، وخسارته هي خسارة يف حصته، وهي العمل، وليست خسارة يف حصته املالية ألنه مل يُقدم أصال 

 3أي حصة مالية يف الشركة".

 اقتصادي حيقق تكامل يف العمل وبني املال بني التأليف على جوهره يف يقوم مار،االستث عقود من عقد املضاربة
 .البنوك اإلسالمية يف التمويل لعملية الشائعة األساليب من وتعترب سواء، حد على والعمال املالك مصلحة

 :4:يلي ما منها نذكر عدة أنواع للمضاربة أنواع املضاربة  
 التجارة، وإمنا أو االستثمار من حمدد بنوع املضارب املال صاحب فيها يقصد ال اليت وهي املطلقة: املضاربة 

 ؛مناسبا يراه الذي النشاط اختيار يف احلرية مطلق له يكون
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 عمل يف فإذا معني، مشرتي أو ابئع أو معينة سلع نوع أو واملكان ابلزمان تتقيد اليت وهي املقيدة: املضاربة 
 ؛للمال ضامنا العامل أصبح املضاربة بطلب الطرفان عليه اتفق ما غري
 أيضا ابملضاربة وتسمى واحد شخص من والعمل واحد شخص من املال يُقدم عندما تكون اخلاصة: املضاربة 

 .الثنائية
 من أصحابه املال تلقي فهي وابلتايل واملضاربني األموال أصحاب فيها يتعدد اليت احلالة هي املشرتكة: املضاربة 

 .العمل رب بوصفه به ليضاربوا املتعددين العمل أرابب إىل وتقدمه مضاراب بوصفه

 كما املشاركة وهي األطراف حيث ومن املال رأس دوران حيث من التقسيم على تعتمد للمضاربة أنواع هناك أن كما
 :1يلي

 :مها قسمني إىل تنقسم: املال رأس دوران حيث من-
 صاحب املال، من بتمويل العمل صاحب املضارب يشرتيها صفقات شكل أتخذ اليت وهي املؤقتة: املضاربة 

 بضاعة حسب كل بيع بعد الفعلي، الربح أساس على الطرفني بني احملاسبة وتتم نسبيا، زمنية فرتة خالل وتصفى
 .بينهما االتفاق

 أكثر تستمر وهي الصفقات، من متتالية جمموعة لتنفيذ املستمرة املشاركة شكل أتخذ اليت وهي املستمرة: املضاربة 
 مرات. عدة املال بدوران وتتميز حمدودة، غري املضاربة أي فرتة، من

 :قسمني إىل أطرافها حيث من املضاربة وتنقسم ة:املضارب أطراف حيث من -

 يكون صاحب أن وجيوز العمل وصاحب املال رأس صاحب فقط، طرفني بني تكون وهي األطراف: ثنائية املضاربة 
 .واحد طرف يعترب أنه غري شخص، من أكثر املال رأس
 رأس املال صاحب من املال العمل صاحب أيخذ عندما وتكونّاألطراف(: )ثالثية األطراف مجاعية املضاربة 

ومُتثل املضاربة ، الثاين العمل لصاحب ابلنسبة مال صاحب األول العمل صاحب فيكون آخر لشخص ويعطيه
 مجاعية األطراف هي األنسب للمصارف اإلسالمية. 
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 القواعدّالشرعيةّللصريفةّاإلسالميةّوأهمّأهدافهااملبحثّالثاين:ّ

 الفائدة عرفتُ ، و اإلقراض بفائدةو يف االقرتاض  تهاترتكز مهمتعمل املصارف التقليدية على أساس نظام الفائدة، و 
 وهو واملؤسسات، لألفراد والتسهيالت االئتمانية القروض منح عند املصارف عليه حتصل الذي العائد أهنا على املصرفية

 عندما للمصرف ابلنسبة تكلفة عتربتُ  الفائدة فإن سعر وابلتايل مدخراهتم، مقابل واملدخرون املودعون عليه حيصل ما أيضاً 
 الرئيسي العائد يتمثل وهبذا ،متنحها اليت القروض من عليه حيصل عندما إيراداً  وتعترب املصرفية، الودائع على الفوائد يدفع

 .الدائنة واملدينة الفائدة أسعار بني الفرق يف التقليدية للمصارف

أهداف مُتيزها اإلسالمية  لمصارفوتعتربها هي الراب احملرم، فإن ل وابعتبار الشريعة اإلسالمية حُترم الفائدة املصرفية
رها الشريعة اإلسالمية، قال تعمل آبلية سعر الفائدة، بل ترتكز يف نشاطها على قواعد شرعية تُ عن نظريهتا التقليدية، فهي 

 سنوضحه من خالل العناصر التالية: وهو ما 

 

ّالقواعدّالشرعيةّللصريفةّاإلسالميةاملطلبّاألول:ّ
ّأهدافّالصريفةّاإلسالميةّاملطلبّالثاين:ّ

ّ 
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 ةلقواعدّالشرعيةّللصريفةّاإلسالمي:ّاولاملطلبّاأل

ترتكز املصارف اإلسالمية يف عملها على أسس وقواعد االقتصاد اإلسالمي املستمدة من الشريعة اإلسالمية، لذا 
هم القواعد فائدة، وسنعرض فيما يلي أيدية اليت تقوم على أساس نظام الفهي ختتلف بشكل كامل عن املصارف التقل

 الشرعية للصريفة اإلسالمية واليت حنكم من خالهلا على شرعية العامالت املصرفية.

ّالرابّحترميّأوال:ّقاعدة
رح ملفهوم الراب وأدلة حترميه وفيم يلي ش الراب احملرم شرعا،هي  التقليدي م املصريفتُعترب الفائدة اليت يقوم عليها النظا

 من القرآن الكرمي والسنة.

 :واعهوأنّتعريفّالراب -1
1َّراب الشيء يَربو رُبوا ورِّابًء: زاد ومنا، وأربيته: منيته. لغة: يُعرف الراب:ّتعريفّالراب: -أ

"العالوة اليت يشرتط الــُمقرض على الــُمقرتض دفعها مع أصل القرض ألجل القرض أو لزايدة مدته،  يُعرف الراب:اصطالحا: 
 2ع الفقهاء كلهم بال استثناء".وهبذا املعىن يكون للراب نفس مدلول الفائدة إبمجا 

 "هو الكلمة العربية اليت ُتشري إىل العائد احملدد ُمسبقا مقابل استخدام النقود، ورغم أنه قد دارت خالفات يف املاضي حول
الصطالح ا الفائدة" أو املراابة، فإن هناك اآلن توافقا يف اآلراء بني الباحثني املسلمني على أنما إذا كان اصطالح الراب يعين "

يشمل كل أشكال الفائدة، وال يقتصر فقط على املعدالت املفرطة هلا...النظام املصريف اإلسالمي هو نظام حُيرم فيه دفع 
 3أو أخذ الفوائد".

 4الفقهاء له ثالثة معان اصطالحية: الراب عند أنواعّالراب: -ب

ته، وهو ، وهو الزايدة يف القرض حبسب مبلغه ومدأحدمها أصلي واآلخران اتبعان، فأما املعىن األصلي فهو راب القرض 
ما يُعرف اليوم ابلفائدة على القرض، إذ حُتدد بنسبة مئوية، سنوية أو نصف سنوية أو غري ذلك، فمبلغ الفائدة يتأثر مبقدار 

                                       
 .8029ابن منظور، مرجع سابق، ص:  1
لسلة ، ترمجة سيد حممد سكر، مراجعة رفيق املصري، سعادل:ّدراسةّللنقودّواملصارفّوالسياسةّالنقديةّيفّضوءّاإلسالمحنوّنظامّنقديّحممد عمر شابرا،  2

 .22ص:  ،0990دار البشري للنشر والتوزيع، األردن، ، 3 إسالمية املعرفة
 جدة،، 9)ترمجة عربية(، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد اإلسالمي، جملد  اإلسالميّاخلايلّمنّالفائدة:ّحتليلّنظريّاملصريفالنظامّحمسن س خان،  3

 7ص: ، 0997، السعودية
 .00-9، ص ص: 0990دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، ، اجلامعّيفّأصولّالرابرفيق يونس املصري،  4
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لراب املعروف عند ل هذه النسبة، فيزيد كلما زادت، كما يتأثر مبلغ الفائدة ابلزمن، فتزيد بزايدته، وهذا هو املعىن األصلي
 الناس مجيعا حىت يومنا هذا.

أما املعنيان اآلخران فيختصان براب البيوع، ومها راب النساء وراب الفضل، فأما األول فهو الراب احلاصل ابلتأخري أو التأجيل، 
 بدلني لال أتجيل فيها وال أتخري ألي من ا متجانسنيوأما الثاين فهو زايدة الكم يف مبادلة فورية لبدلني 

 أدلةّحترميّالراب: -2

 :ض اآلايت القرآنيةيف بعيف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، ففي القرآن ذُكر الراب الراب  فيم يلي أدلة حترمي

ت مَّْوَماّ ﴿ - ّّلِّيَـْربـ وَّّرِّابًّمِّْنّّآتـَيـْ ت مَّّْوَماّّۖاّللََِّّّفاَلّيـَْرب وّعِّْنَدّّالنَّاسَِّّّأْمَوالِّّيفِّ فَأ ولََٰئَِّكّه م ّّاّللََِّّّّوْجهَّّت رِّيد ونَّّزََكاةّ ْنّمِّّّآتـَيـْ
 ؛39 سورة الروم، اآلية.ّ﴾اْلم ْضعِّف ونَّ

ْلَباطِّلِّّّالنَّاسَِّّّأْمَوالََّّوَأْكلِّهِّمَّْعْنه ّّنـ ه واَوَقْدّّالر ِّابََّوَأْخذِّهِّم ّ﴿ - ّّابِّ ه ْمّّرِّينَّلِّْلَكافَِّّوَأْعَتْدانَّۚ  نـْ .ّ﴾١٦١َألِّيًماّ﴿َّعَذاابًّمِّ
 ؛020، اآلية سورة النساء

ّّم َضاَعَفةًَّّأْضَعافًاّالر ِّابََّّتَْك ل وااَلّّآَمن وااَيَّأيُـَّهاّالَّذِّيَنّ﴿ - سورة آل عمران، ّ.﴾١٣١ْفلِّح وَن﴿َلَعلَّك ْمّتّـ ّاّللَََّّّواتَـّق واۚۖ
 ؛030اآلية 

َّكَماّّيـَق وم ونَّاَلّّالر ِّابََّّيَْك ل ونَّالَّذِّيَنّ﴿ - َنَـّه ْمّّ اْلَمس ِّّّمِّنَّّالشَّْيطَانّ ّيـََتَخبَّط هّ الَّذِّيّّيـَق ومّ إِّالَّ ِِّ لَِّكّ َاّّقَال واّذََٰ ّاْلبَـْيعّ إِّمنَّ

ّّالر ِّابَّّمِّْثلّ  َّوَمْنّّۖاّللَِّّّإِّىَلَّّوَأْمر هّ َّسَلفَّفـََله َّماَّّهىَّٰفَانـْتَـّّرَب ِّهِّّمِّْنَّّمْوعَِّظةّ َّجاَءهّ َّفَمْنّّ الر ِّابََّّوَحرَّمَّّاْلبَـْيعَّّاّللَّّ َّوَأَحلَّّۚ 
َخالِّد وَنّ﴿ّّۖالنَّارَِّّّأْصَحابّ فَأ ولََٰئَِّكَّّعادَّ ّّالر ِّابَّمَيَْحق ّاّللَّّ ﴾٥٧٢ّّه ْمّفِّيَهّا اَلَّّويـ ْريبِّ َواّللَّّ   ّّ َّكفَّار ّّالصََّدقَاتِّ ّك لَّ حي ِّبُّ

﴿ّ  ؛872-872سورة البقرة، اآلايت .ّ﴾٥٧٦َأثِّيم 
ت ْمّم ْؤمِّنِّنَيّ﴿اَيَّأيُـَّهاّالَّذِّيَنّآَمن واّاتَـّق واّاّللََّّ﴿ - ّك نـْ َنّالر ِّاَبّإِّْن ّمَِّنّّ﴾٥٧٢َّوَذر واَّماّبَقَِّيّمِّ َْرب  فَإِّْنََّلّْتـَْفَعل واّفَْأَذن واّحبِّ

ت ْمّفـََلك ْمّ َّكاَنّذ وّع ْسَرة ّفـَنَّّ﴾٥٧٢َأْمَوالِّك ْمّاَلَّتْظلِّم وَنَّواَلّت ْظَلم وَنّ﴿ّر ء وسّ اّللََِّّّوَرس ولِّهَِّّّۖوإِّْنّتـ بـْ َّوإِّْن ظَِّرة ّإِّىَلَٰ
َّلك ْمّّۖإِّنّّْ ر  َوَأْنَّتَصدَّق واَّخيـْ ت ْمَّمْيَسَرة ّّ   ؛820-287سورة البقرة، اآلايت .ّ﴾٥٢١تـَْعَلم وَنّ﴿ك نـْ

،  ر على فعلهاستحل الراب وأصوجواز عقود املبايعات، والوعيد ملن وأكل أموال الناس ابلباطل أحكام الراب اآلايت تضمنت 
ديث النبوية كما جاء جترمي الراب يف بعض األحا،   على آكل الرابعلن احلرب بلفظها يف القرآن إاليُ  أن هللا تعاىل ملكما 

 :، نذكر بعضهاالشريفة

 1وشاهديه، وقال: هم سواء. له وكاتبهوموك  صلى هللا عليه وسلم: آكل الرابعن جابر قال: لعن رسول هللا -

                                       
احلديث  "،كله"لعن آكل الراب ومؤ  09 اببالثاين، كتاب املساقاة واملزارعة،  اجمللد، : نظر بن حممد الفاراييب أبو قتيبة، حتقيقصحيحّمسلممسلم بن احلجاج،  1

 .729، ص: 8002، دار طيبة، السعودية، الطبعة األوىل، 0292رقم 
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 وزان وسلم قال: "ال تبيعوا الذهب ابلذهب وال الورِّق ابلورِّق، إالعن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه  -
 1بوزن، مثال مبثل، سواء بسواء".

ابت أو الـُمحدد على العائد الثمن خالل هذه األدلة الشرعية يتضح لنا أبن اإلسالم حُيرم قطعيا كل املعامالت املبنية 
، ة اإلسالميةالذي يقوم عليه النظام املصريف التقليدي هو حُمرم يف الشريع، لذا فإن نظام الفائدة ُمسبقا على املعامالت املالية

شاركة ففي ظل النظام املصريف اإلسالمي يإال أن هذه األخرية تسمح ابلتجارة وُتشجعها، وتسمح ابلتايل ابلربح، 
ُ
نبغي امل

ا أن يفرض سعرا ال يستطيع البنك أيض يف األرابح واخلسائر بني البنوك وبني املودعني طبقا لقواعد حمددة ُمسبقا، كما
شاركة يف األرابح واخلسائر. اثبتا للفائدة على قروضه، ولكن

ُ
 2عليه أن يدخل يف املعامالت على أساس امل

 خماطرّالراب: -3

جاء حترمي الراب بشكل قاطع نظرا ملخاطره، واليت أتيت من طبيعته اليت تُؤدي إىل فصل املديونية عن النشاط 
مُمثال يف التبادل واإلنتاج، فالفوائد على القرض وعلى الديون املؤجلة تنمو تلقائيا مع مرور الوقت بغض النظر االقتصادي 

عن حصول عمليات حقيقية توظف التمويل يف توليد الثروة ورفع اإلنتاجية، ونتيجة لذلك فإن املديونية تنمو مبعدالت 
تاج لكي ينمو أكثر من مرور الزمن، ولذلك ُيصبح منوه تلقائيا، أما أسرع من معدالت منو الثروة والدخل، فالدين ال حي

 الثروة فإن منوها يستلزم الكثري من اجلهد والتضحية واملعرفة واإلبداع.

ومع منو املديونية تنمو الفوائد عليه )خدمة الدين واألقساط اليت جيب دفعها(، وهذه األقساط تُدفع من الدخل 
النشاط احلقيقي، ولكن مع النمو املتسارع للمديونية ال يعود مبقدور الدخل أن يفي مبستحقات  ومن املدخرات الناجتة عن

كما أن منو املديونية مبعدالت أعلى من منو الدخل والثروة بُؤدي إىل ما يُعرف ابهلرم املقلوب، حيث خدمة الدين وأقساطه،  
 3األصول احلقيقية.ترتاكم مديونيات ضخمة على قاعدة ضئيلة من الثروة والدخل و 

ّرّالغّرّمنعّاثنيا:ّقاعدة
 على خالف الراب الذي مت اإلمجاع على حترميه، فإن الغرر ُمرتبط بشروط إن تواجدت تكون املعاملة غري جائزة. 

 تعريفّالغرر: -1

 

                                       
، دار 0222الراب"، احلديث رقم "  14واملزارعة، ابب كتاب املساقاةد الثاين،  اجملل، : نظر بن حممد الفاراييب أبو قتيبة، حتقيقصحيحّمسلممسلم بن احلجاج،  1

 . 723، ص: 8002طيبة، السعودية، الطبعة األوىل، 
 .9مرجع سابق، ص: ّ،خانحمسن س أنظر:  2
ص ، 8000، السعودية جدة،مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، ، مدخلّإىلّأصولّالتمويلّاإلسالميسامي بن إبراهيم السويلم،  3

 .23-28ص: 
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ّلة: َعرَّضها للهَ  لغة:  1، واالسم: الَغَرُر.ةِّ كَ لَ "غرَّر بنفسه تغريرا وتغِّرَّة، كَتحِّ

، "صفة يف املعاملة جتعل بعض أركاهنا مستورة 2مبادلة احتمالية نتيجتها ربح أحد الطرفني وخسارة اآلخر"اصطالحا: "هو 
 3.العاقبة )النتيجة(، أو هو: ما تردد بني الوجود والعدم"

 4ينقسم الغرر إىل قسمني:ّتقسيماتّالغرر: -2
نفس العقد ، أي أن الغرر يتصل براالعقد انعقد على صفة جتعل فيه غر أي أن يكون الغررّيفّصيغةّالعقد:ّ -أ

احلصاة، بيع املالمسة،  بيعتني يف بيعة، بيعّومن البيوع اليت تنطوي على الغرر يف صيغة العقد نذكر:،ّال مبحله
 ابن، بيع املنابذة.بيع العر 

قود لبدلني يف عما يشتمل احمل العقد هو ما يُثبت فيه أثر العقد وحكمه، ويُطلق على الغررّيفّحملّالعقد:ّ -ب
اجلهل جبنس  :املعاوضات، وهو يف عقد البيع "املبيع والثمن"، والغرر فيهما يرجع إىل أحد األسباب التالية

قد على م احملل،عدم رؤية احملل، التعااحملل، اجلهل بصفة احملل، اجلهل بذات احملل، عدم القدرة على تسلي
 املعدوم.

 5املعاملة إذا توافرت فيه الشروط األربعة التالية:يُفسد الغرر ّضابطّالغررّامل فسدّللمعامالت: -3
 عقود ، فال يُؤثر الغرر يفمثل البيع،واإلجارة، والشركةأنّيكونّالغررّيفّعقدّمعاوضةّمالية،ّأوّماّمبعناها:ّ -أ

 و كان كثريا، مثل: اهلبة والوصية.التربعات ول
ّكثريا:ّ -ب  أنّيكونّالغرر
أصبح العقد يُوصف به، ومن شأنه أن يؤدي إىل النزاع، وهذا يتأثر هو ما غلب على العقد حىت الغررّالكثري:ّ -

ابختالف البيئات والعصور، ومرجعه إىل العرف، مثل: بيع التمر قبل ظهوره، واإلجارة إىل أجل جمهول، والسلم فيما 
 ال يغلب وجوده عند حلول أجله، وهذا الغرر يف العقد فيفسده؛

عقد، وليس من شأنه أن يُؤدي إىل نزاع، مثل: بيع الدار دون ُرؤية أساسها،  ما ال يكاد خيلو منهالغررّاليسري:ّ -
 وإجارة الدار شهرا مع تفاوت عدد أايم الشهور، وهذا الغرر ال يُؤثر يف العقد؛

                                       
 .229ص: ،8002 لبنان، سسة الرسالة،حتقيق: حممد نعيم العرقسوسي، مؤ ، القاموسّاحمليطالفريوز أابدي،  1
 .20ص:  ،8007، السعودية جدة، البنك اإلسالمي للتنمية،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،  ،التحوطّيفّالتمويلّاإلسالميسامي بن إبراهيم السويلم،  2
املعيار الشرعي ،2119ّاملعايريّالشرعية:ّالنصّالكاملّللمعايريّالشرعيةّاليتّمتّاعتمادهاّحىتّنوفمربّّ،احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالميةهيئة  3

 .720البحرين، ص:  : ضابط الغرر املفسد للمعامالت املالية،30رقم 
، الطبعة السعودية دة،ج البنك اإلسالمي للتنمية،، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، التطبيقاتّاملعاصرةالغررّيفّالعقودّوآاثرهّيفّالصديق ضرير، أنظر:  4

 .30-08، ص ص: 0993 األوىل،
مرجع سابق، ص:  : ضابط الغرر املفسد للمعامالت املالية،30املعيار الشرعي رقم ،ّاملعايريّالشرعية،ّهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 5

728-723. 
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ما كان بني الكثري واليسري، مثل: بيع ما يكمن يف األرض، أو ما ال يُعرف إال بكسره، أو إجارة الغررّاملتوسط:ّ -
 ملثمر، ومثل الغرر يف اجلعالة واحلراسة والشركات واملضاربة املؤقتة، وال يُؤثر الغرر املتوسط يف العقد.الشجر ا

ثمر إذا كان الغرر يف املعقود عليه أصالة فإنه يُفسد العقد، مثل: بيع الأنّيكونّالغررّيفّاملعقودّعليهّأصالة:ّ -ج
لثمر ابع للمعقود عليه أصالة فال يُؤثر مثل: بيع الشجر مع اقبل بُُدوِّ )ظهور( صالحه، أما إذا كان الغرر يف الت

 قبل بُُدوِّ صالحه، أو بيع احلمل مع الشاة.
و مل واحلاجة هي أن يصل املرء إىل حالة حبيث لأالّتدعوّاحلاجةّاملعتربةّشرعاّإىلّالعقدّاملشتملّعلىّغرر:ّ -د

ت احلاجة عامة أو خاصة، وُيشرتط يف احلاجة يتناول املمنوع يكون يف جهد ومشقة ولكنه ال يهلك، سواء كان
أن تغيب كل الطرق املشروعة احملققة هلا سوى العقد املشتمل على غرر كثري، مثل: التأمني التجاري عند عدم 

 وجود التكافل.

ّقاعدةّحترميّامليسرّوكلّكسبَّييتّمنّحراملثا:ّاث
الَّذِّيَنّ ﴿حرم اإلسالم امليسر وكل كسب أييت من حرام، لقوله تعاىل:  َّاّآَمن وااَيَّأيُـَّهّا رّ ّْمرّ اخلَّْإِّمنَّ َّواأْلَْنَصابّ َّواْلَمْيسِّ

ّّرِّْجسّ َّواأْلَْزاَلمّ  ْن ّ﴿ّفَاْجَتنِّب وهّ ّالشَّْيطَانَِّّّعَملِّّمِّ ّتـ ْفلِّح وَن ٢١َّلَعلَّك ْم َا ّّالشَّْيطَانّ ّي رِّيدّ ﴾ّإِّمنَّ ّّي وقِّعََّأْن َنك م  ّْلَعَداَوةَّابـَيـْ
َّّواْلبَـْغَضاءَّ رِّّّاخْلَْمرِّّيفِّ تَـّّۖالصَّاَلةَِّّوَعنِّّّاّللَِّّّّذِّْكرَِّّعْنَّّوَيص دَّك مَّّْواْلَمْيسِّ .ّسورةّاملائدة،ّاآلايت:ّ﴾٢١ه وَنّ﴿ّفـََهْلَّأنـْت ْمّم نـْ

21-21.ّ

رادة صحيحة من إ خالية من امليسر واملعامالت احملرمة كما جيب أن تُبىن علىعامالت جيب أن تُبىن العقود وامللذا 
كل ما و ، ودون اللجوء إىل أساليب الغش واالحتكار والغصب والسرقة، ظلم دون إكراه أو تدليس أو غنب أو عاقديناملت

َنك ْمَّّأْمَواَلك مَّّْتَْك ل واَواَلّّ﴿ل لقوله تعاىل: أكل أموال الناس ابلباطتضمن ي ْلَباطِّلِّّبـَيـْ َاّإِّىَلّّْدل واَوتّ ّابِّ ّاَفرِّيقًّّلَِّتْأك ل واّاحْل كَّامِّّهبِّ
ثِّّّْالنَّاسَِّّّأْمَوالِّّمِّْنّ إْلِّ  .022اآلية  . سورة البقرة،﴾١٢٢َوَأنـْت ْمّتـَْعَلم وَنّ﴿ّابِّ

ا ليس عنده، ، وبيع م: بيع الدين ابلدينومن صور امليسرويُعترب الغرر نوعا من أنواع القمار والذي هو امليسر، 
ت النظام املايل واملصريف التقليدي هو املشتقات املالية، واليت حول ومن أبرز أشكال امليسر "املقامرة" يف1وبيع ما مل يُقبض.

النشاط االستثماري إىل نشاط مايل ُمقامر، األمر الذي جعل املصارف التقليدية املتعاملة هبا حتيد عن دور الوساطة املنوطة 
والكسب من خالل فروق  spéculationsبه طمعا يف الثراء السريع والسهل، وذلك من خالل الدخول يف مضارابت 

                                       
-822، ص ص: 8000 دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة، الطبعة األوىل، ،كيفّنفكرّاسرتاتيجيا:ّأسسّاالقتصادّاإلسالمييوسف كمال حممد،  1

827. 
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والعكس إذا مل  ات حتقق الربحالتوقع، والسعي وراء انتهاز الفرص اليت تسنح خالل تغريات األسعار، فإذا صحت األسعار
  1تصح.

مة الرهن ا: أز تسببت يف أزمات مالية عديدة أمهه إضافة إىل العديد من املعامالت الالأخالقية وهذه املقامرات
ضعف النظام املايل  نقاط، واليت تسببت يف إفالس العديد من املصارف التقليدية الكربى، كما أثبتت 8002العقاري لسنة 

واملصريف التقليدي املبين على سعر الفائدة أي الراب احملرم والذي تنطوي على معامالت حمرمة كثرية كامليسر وأكل أموال 
، التمويل اإلسالمي على الساحة العاملية ملا أثبته من صمود ملموسالناس ابلباطل والغرر، كما سامهت هذه األزمة يف إبراز 

 وهذا الصمود يرجع للقواعد الشرعية اليت تقوم عليها الصريفة اإلسالمية من حترمي للراب والغرر وامليسر وكافة املعامالت احملرمة.

ّ:ّقاعدةّاملشاركةّيفّحتملّاملخاطرّرابعا
وامليسر اللذان  الكثري ، كما حُترم الغرر%0 رم الراب والذي حيمل خماطرة صفريةكما ذكران فإن الشريعة اإلسالمية حتُ 

تتبع  م، فاملخاطرة املقبولة هي: "اليت، ولكن اجملال بينهما مُيثل املخاطرة املشروعة يف اإلسال%000حيمالن خماطرة كلية 
رق جوهري الثروة فإهنا ضارة ابلنشاط االقتصادي، وهذا فالنشاط االقتصادي الذي يُولد الثروة خبالف املخاطرة اليت ال ُتولد 

كما أن املخاطرة يف اإلسالم: "تُعد أساسا مشروعا للكسب،  2بني املخاطرة املقبولة وتلك املمنوعة يف االقتصاد اإلسالمي".
  3ما عدا الـُمخاطرات الـُمحرمة، وليس صحيحا أن كل خُماطرة حرام، وال أن كل عائد منها حرام".

ويقوم نظام عمل املصارف اإلسالمية على قاعدة أساسية مُتيزه عن نظام سعر الفائدة للمصارف التقليدية، وهي 
"، امه قاعدة الـُمشاركة يف حتمل املخاطر وترتبط هذه القاعدة بقاعدتني أساسيتني يف الشريعة اإلسالمية : قاعدة "الُغنُم ابلُغرمِّ

 يلي شرح للقاعدتني:وقاعدة " اخلَراُج ابلَضمان"، وفيم 

1- : يث أن اإلسالم حتُعد هذه القاعدة إحدى القواعد األساسية اليت يقوم عليها نظام املشاركة، ّقاعدةّالغ نم ّابلغ رمِّ
: األول: أن يكون الربح مقابل عمل أاي كان نوع هذا العمل وأاي  أحد األمرين اشرتط يف مشروعية كسب املال
  4.والثاين: أن الُغنم ابلُغرم: ويعين أن يكون الربح مقابل حتمل اخلسارة.كان اجلهد الذي يبذله العامل، 

تزام يقرتن فيها حجم الربح الـُمحصَّل مع حجم املخاطرة املتحمَّلة، واالل إن االلتزام بقاعدة الُغنمِّ ابلُغرمِّ هو عملية
املصريف  قة املديونية كما يف النظامهبذه القاعدة جيعل من العالقة بني املصرف اإلسالمي وعمالئه خمتلفة عن عال

التقليدي، فالعالقة بينهما ُتصبح عالقة تشاركية، فاملصرف اإلسالمي شريك لعمالئه املودعني، الذين هلم احلق يف نسبة 

                                       
 .373-378، ص ص: 8008دار القلم، القاهرة، مصر، ، البورصات-املصارفّ-فقهّاالقتصادّالنقدي:ّالنقودأنظر: يوسف كمال حممد،  1
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 .80، ص: 0999الطبعة الثانية، األردن، ، مؤسسة الوراق، عمان، اإلسالماملعامالتّاملاليةّيفّ أضواءّعلىحممود محودة، مصطفى حسن،  4
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من حجم األرابح اليت حُيققها، كما أهنم ُمشرتكون معه يف اخلسارة النامجة، وهو كذلك شريك للمستثمرين الذين قدم 
  1لتمويل أو شاركهم يف استثماراهتم، يف أرابحهم وخسائرهم حبسب ما اتُفق عليه.هلم ا

َها قَاَلتْ َعْن َعائَِّشَة َرضِّ قاعدةّاخلَراجّابلضمان:ّ -2 اخلَرَاُج ن أ َرُسوُل هللاِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  ضىقَ " :َي هللُا َعنـْ
لضََّمانِّ  خلَراج( ال تتحقق إال بتحمل قدر من الـُمخاطرة نتيجة اخلسائر يُقصد هبذه القاعدة أن املنفعة )ا 2."ابِّ

كما أن   3احملتملة يف العملية االستثمارية، سواء كانت خسارة يف رأس املال أو خسارة يف العمل واجلهد املبذول.
اط الضمان يف احلديث يعين حتمل مسؤولية املال، وهي مسؤولية اتبعة للمِّلكية وليست ُمستقلة عنها، فاشرت 

الضمان اشرتاط لتحمل املسؤولية الناشئة عن امللكية، وهذه املسؤولية حُتقق التوازن بني احلقوق والواجبات وتُوجه 
  4احلوافز لتحقيق القيمة املضافة يف النشاط االقتصادي.

لصريفة امن خالل قاعدة املشاركة يف حتمل املخاطرة نرى بوضوح الفرق بني الصريفة التقليدية واإلسالمية، حيث يف 
عيته، يتم حتويل املخاطر، وتثبيت الربح للمصرف التقليدي بغض النظر عن نتائج العملية االستثمارية للعميل أو وض التقليدية

ركة يف حتمل املخاطرة فهي جزء من مشروعية معامالهتا، لذا فهي تعمل على حسن ُمشاـفتعتمد ال ا الصريفة اإلسالميةأم
 إدارة املخاطر والتحكم فيها وختفيفها.
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 املطلبّالثاين:ّأهدافّالصريفةّاإلسالمية

 ةهتدف املصارف اإلسالمية يف عملها أساسا إىل اجتناب الراب واإللتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية، إضافة إىل تغطي
االحتياجات االقتصادية واالجتماعية يف ميدان اخلدمات املصرفية وأعمال التمويل واالستثمار، ومُيكن تقسيم أهداف 

 أهداف اقتصادية وأهداف اجتماعية. املصارف اإلسالمية إىل

ّاالقتصاديةّللصريفةّاإلسالميةهدافّاألأوال:ّ
األهداف االقتصادية منها أهداف خاصة ابملصرف اإلسالمي يهدف املصرف اإلسالمي إىل حتقيق جمموعة متعددة من 

 نفسه وأخرى خاصة ابجملتمع ككل، ومن أمهها:

 سة مالية: يهدف املصرف اإلسالمي كأي مؤسوالرحبيةّواألمانّوتنميةّاملواردالتوفيقّبنيّاعتباراتّالسيولةّ -0
إىل حتقيق الربح، فبدون الربح ال مُيكن له االستمرار أو البقاء؛ بل ولن حُيقق األهداف األخرى، والربح يهم محلة 

م، ألنه حُيقق هلم الضمان لودائعه فهو حافز أساسي لديهم لالحتفاظ أبسهمهم، كما يهم املودعنياألسهم 
 ككل ألنه أكرب ضمان لوجود املصرف واستمرار  وتقدمي خدمات مصرفية مناسبة هلم، كما يهم الربح اجملتمع

خدماته، إضافة إىل الربح فإن املصرف اإلسالمي يسعى إىل العمل يف مناخ يتسم ابألمان والبعد عن املخاطر، 
لذا فهو ينتهج سياسة التنويع يف توظيفاته، هبدف حتقيق التوازن بني الربح واألمان والسيولة، وعلى هذا األساس 

ف اإلسالمي مشاريع االستثمار اليت تتناسب مع درجة الـُمخاطرة املقبولة، دون أن يُهمل هدف خيتار املصر 
 1تنمية املوارد الداخلية واخلارجية، والذي يُعترب من أهم أهدافه.

قتصادية مُيكن للمصارف اإلسالمية من املسامهة يف حتقيق التنمية االّالـم سامهةّيفّحتقيقّالتنميةّاالقتصادية:ّّ -2
 :ذلك من خالل جذب املدخرات وتوجيهها حنو االستثمار، كما يليو 

ّالوعيّاإلدخاريّلدىّاألفراد -أ : إن املصارف اإلسالمية مبا تقوم به من تلقي األموال وتوظيفها يف تنمية
استثمارات ُمباحة؛ فإهنا بشكل تلقائي ُتشجع على اإلدخار، خصوصا للفئة اليت كانت حُتجم عن التعامل مع 

العمل على نشر الوعي  ويف هذا اجلانب مُيكن للمصارف اإلسالمية 2ف التقليدية بسبب الفوائد الربوية؛املصار 
كن من تقطاب أكرب قدر مم، وابلتايل اسل التكنولوجيا املالية واإلعالماستغالمن خالل  املصريف اإلسالمي

م يف جذب يُكسبها ثقة املتعاملني وُيسهاملدخرات، كما جيب أن تقوم بتحسني مستوى خدماهتا املصرفية، مما 
  متعاملني جدد.

                                       
 .88-80، مرجع سابق، ص ص: حممود عبد الكرمي أمحد إرشيد 1
 . 22-22، مرجع سابق، ص ص: إبراهيم عبد احلليم عبادة 2
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: وذلك إبجياد فرص وابتكار صيغ عديدة لالستثمار تتناسب مع قدرة ومطالب األفراد تشجيعّاالستثمار -ب
ة ، كما أن إلغاء الفائدة وختفيض التكاليف يُؤدي حتما إىل تشجيع االستثمار ابلنسبة لفئواملؤسسات الـُمختلفة

املستثمرين الصغار، وابلتايل خلق فرص عمل جديدة، والقضاء على البطالة، وابلتايل زايدة الدخل احلرفيني و 
 1؛الوطين

وارد البشرية ، ولتنمية امليُعد االهتمام ابلعنصر البشري من أهداف املصارف اإلسالميةّ:تنميةّاملواردّالبشرية -3
وهذا التدريب  2، واعتبار اإلنسان غاية التنمية وأداهتا،تعمل املصارف على توفري التدريب والتعليم وإجياد احلوافز

 3والتكوين للموارد البشرية هدفه: 
 موارد بشرية قادرة على جذب املودعني، وفهم طبيعة العالقة اليت تربط املودع ابملصرف اإلسالمي؛ -أ

 ة؛الشرعي عمالة قادرة على تقدمي اخلدمة املصرفية ابلسرعة واجلودة املالئمتني وفقا للمتطلبات -ب
نوعية من املوارد البشرية قادرة على البحث عن الفرص االستثمارية املالئمة، ودراسة جدواها وتقييمها وتنفيذها،  -ج

 ومتابعتها يف إطار الضوابط الشرعية.

ّللصريفةّاإلسالميةّجتماعيةاالهدافّاأل:ّاثنيا
تعمل املصارف اإلسالمية على املوازنة بني حتقيق الربح االقتصادي وحتقيق الرحبية االجتماعية، كما تعترب التكافل 

 4من أهم أهدافها، ويف سبيل حتقيق ذلك جند أن املصارف اإلسالمية: االجتماعي 

قق عدالة يف عي، حيث تتحتقوم على مبدأ املشاركة فهذا حبد ذاته نوع من أنواع التكافل االجتماوابعتبارها  -0
 ؛توزيع العائد مبا ُيساهم يف عدم تركيز الثروة ويف تقليل التفاوت يف الدخول

االجتماعية، وذلك من خالل اختيار املشروعات اليت حتقق حتسنا يف توزيع الدخل،  الةيف حتقيق العد ُتساهم -8
 ؛االجتماعية أو منح القروض احلسنةأو إنشاء املشروعات 

 ؛، من أمواهلا وأموال عمالئهاتدعيم البنية االجتماعية بتحصيل وتوزيع الزكاةُتساهم يف  -3
 توفري رعاية اجتماعية متميزة للعاملني يف املصرف واملؤسسات التابعة له؛ -2

                                       
، 8009 اجلزائر، س سطيف،جامعة فرحات عبا، 09لعدد ا، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، أبعادّالرقابةّالداخليةّيفّمصارفّاملشاركةنوال بن عمارة،  1

 .029: ص
 املرجع نفسه. 2
 20، ص: 8002اجلزائر،  جامعة قاصدي مرابح ورقلة، ،2لعدد ا جملة الباحث، النظريةّوالتطبيق،املواردّالبشريةّيفّالبنوكّاإلسالميةّبنيّعبد احلليم غريب،  3
 أنظر:  4
 .029: ، صمرجع سابق، أبعادّالرقابةّالداخليةّيفّمصارفّاملشاركةنوال بن عمارة،  -
 .27، مرجع سابق، ص: إبراهيم عبد احلليم عبادة -
، السعودية جدة، تنمية،للبنك اإلسالمي لل، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،السرتاتيجيةّيفّالبنوكّاإلسالميةرةّاااإلدعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  -

 .820-879: ص ص ،8002الطبعة األوىل، 
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 إثراء الثقافة اإلسالمية والفكر اإلسالمي. -2

الصريفة اإلسالمية هتدف إىل حتقيق التكامل بني اجلوانب االقتصادية واالجتماعية للمعامالت، فمن  يتضح مما سبق أن
جهة تعمل على تعبئة املدخرات وتوجيهها لالستثمار وفق الطرق املشروعة، هبدف حتقيق التنمية االقتصادية، ومن جهة 

 االجتماعي يف اجملتمع. أخرى حترص على حتقيق املسؤولية االجتماعية، وحتث على التكافل
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ّاملبحثّالثالث:ّأساليبّالتحولّحنوّالصريفةّاإلسالمية
، يف 8002ساهم التطور الكبري للمصارف اإلسالمية، وحتقيقها ملعدالت منو ملحوظة وثباهتا بعد األزمة املالية العاملية 

ويلية للمصارف سة يف تبين خمتلف الصيغ التمتشجيع العديد من الدول على تبين الصريفة اإلسالمية، واملسارعة واملناف
 اإلسالمية.

فة، الصريفة اإلسالمية ابختالف النظام املصريف للدولة، ودوافعها لتبين هذا النوع من الصري  التحول حنووتتعدد أساليب 
وهناك من خيتار  ،فهناك من يتوجه لتبين الصريفة اإلسالمية من خالل حتويل النظام املصريف ككل إىل نظام مصريف إسالمي

تطبيق نظام مصريف مزدوج )إسالمي وتقليدي جنبا إىل جنب(، وذلك من خالل فتح نوافذ إسالمية اتبعة للمصارف 
 التقليدية، أو إنشاء فروع إسالمية يف املصارف التقليدية، أو حتويل بعض املصارف التقليدية إىل مصارف إسالمية.

 :اليةسالمية من خالل العناصر التالصريفة اإل التحول حنوف أساليب بحث سنتعرف على خمتلومن خالل هذا امل

ّ

ّالتحولّحنوّالصريفةّاإلسالميةّّودوافعاملطلبّاألول:ّمفهومّ
ّالتحولّحنوّالصريفةّاإلسالميةّمداخلاملطلبّالثاين:ّ

ّاملطلبّالثالث:ّمتطلباتّالتحولّحنوّالصريفةّاإلسالمية
ّّ
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ّ

 التحولّحنوّالصريفةّاإلسالميةّاملطلبّاألول:ّمفهومّودوافع

ظهر اجتاه التحول حنو الصريفة اإلسالمية نتيجة إدراك املصارف التقليدية، والسلطات النقدية واملصرفية عموما 
أبمهية هذا النوع من الصريفة، وتفضيل الكثري من املستثمرين للمعامالت املصرفية اإلسالمية، وأبن هذا التحول سيضمن 

 ة على املستوى احمللي والدويل، فما معىن التحول حنو الصريفة اإلسالمية وما هي أهم الدوافع للتحول؟ هلا ميزة تنافسي

 سنحاول من خالل العناصر التالية اإلجابة على هذا السؤال:

ّوال:ّمفهومّالتحولّحنوّالصريفةّاإلسالميةأ
 كر:المية، ومن أهم هذه التعريفات نذ أسهب الباحثون يف تعريف ظاهرة حتول املصارف التقليدية إىل مصارف إس

: "االنتقال من وضع البنوك التقليدية املبين على سعر الفائدة إىل البنوك اإلسالمية املبين على مبدأ املشاركة التحول هو -0
لشريعة ايف الربح واخلسارة، ويكمن عمل البنوك اإلسالمية يف التعامل أبنواع من املعامالت البنكية املخالفة ألحكام 

اإلسالمية، ويف طليعتها التعامل ابلراب، أما الوضع املطلوب التحول إليه هو إبدال املعامالت املخالفة للشريعة مبا أحله 
 1هللا من معامالت بنكية تنطوي على حتقيق العدل بني املتعاملني يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية".

قليدية من التعامل احملظور شرعا إىل التعامل املباح واملوافق ألحكام انتقال املصارف التكما يعرف التحول أبنه: " -8
الشريعة، حبيث يتم إحالل العمل املصريف املطابق ألحكام الشريعة اإلسالمية حمل العمل املصريف املخالف هلا، حىت 

 2".تصبح مجيع أعمال املصرف وأنشطته خاضعة لقواعد وأسس الشريعة اإلسالمية
تقال البنوك التقليدية من التعامل ابملعامالت املخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية وتركها واستبداهلا، التحول هو: "ان -3

 3لتصبح مجيع أنشطتها متوافقة معها، بعد القيام بعدة إجراءات وتنظيمات شرعية وإدارية وقانونية".

                                       
أزمة النظام املايل  امللتقى الدويل حول:، حتولّالبنوكّالتقليديةّ)الربوية(ّللمصرفيةّاإلسالمية:ّاحلظوظّوإمكانياتّالنجاحبريش عبد القادر، محو حممد،  1

 .2، ص: 8009اجلزائر، أفريل  ،واملصريف الدويل وبديل البنوك اإلسالمية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة
، ص: 8009 ،وىلوالتوزيع، األردن، الطبعة األ ، دار النفائس للنشرحتولّاملصارفّالتقليديةّللعملّوفقّأحكامّالشريعةّاإلسالميةيزن خلف سامل العطيات،  2

29 . 
تطبيقيةانيف بن مجعان اجلريدان،  3 تنظرييّة دراسّة اإلسالميةّ: الشريعّة للعملّوفقّأحكاّم القانون والدراسات اإلسالمية، ، جملة الشريعة و حتولّاملصارفّالتقليديّة

 .00، ص: 8002، جامعة جنران، السعودية، 83العدد 
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 أخذا أو إعطاءا، وذلك أبن توجد لدى األصل الشرعي للتحول مستمد من مبدأ التوبة واإلقالع عن التعامل ابلراب -2
البنك التقليدي رغبة صادقة يف إيقاف التعامالت البنكية اليت هبا خمالفات شرعية وإبداهلا ابلتعامالت البنكية املطابقة 

 1ألحكام الشريعة اإلسالمية".

ذا التحول ينقل الوضع على أن هة اإلسالمية فري صفة التقليدية إىل الري التعريفات املذكورة للتحول من الصجُتمع أغلب 
من وضع حمرم إىل وضع مباح شرعا، فنجد أن أغلبهم ركزوا على دوافع التحول، كما أن من التعريفات من ذكر متطلبات 

 هذا التحول.

 حنو الصريفة اإلسالمية كما يلي: تعريف التحولومُيكننا 

تحّنوافذّدةّأشكال،ّفإماّأنّيتمّمنّخاللّف"يتخذّحتولّاملصارفّالتقليديةّإىلّتبينّالصريفةّاإلسالميةّع
إسالميةّت قدمّخدماتّمصرفيةّإسالمية،ّأوّفتحّفروعّإسالميةّأوّحتولّاملصرفّالتقليديّبشكلّكاملّإىلّمصرفّ
إسالمي،ّويفّكلّاحلاالتّفإنّتبينّالصريفةّاإلسالميةّيتطلبّجمموعةّمنّاملتطلباتّالقانونيةّوالشرعيةّوالتنظيميةّ

 شرعيةّالتحولّوسالمته".واليتّتضمنّ

ّدوافعّالتحولّحنوّالصريفةّاإلسالميةاثنيا:ّ
عرفت الصريفة اإلسالمية مبختلف خدماهتا ومعامالهتا إقباال واسعا من قبل النظم املصرفية التقليدية، فاجتهت العديد من 

لديين للتحول، فمنها من دفعها الوازع ااملصارف التقليدية إىل التحول حنو الصريفة اإلسالمية، لدوافع متعددة وخمتلفة، 
ومنها من كان دافعها للتحول تنافسيا ورغبة يف توسيع قاعدة العمالء وحتقيق مستوايت رحبية أعلى، ومن خالل مايلي 

 سنحاول رصد أهم دوافع التحول حنو الصريفة اإلسالمية.

 دوافعّشرعية:ّّ -1
لتخلص من املعامالت ا ، والرغبة يفان حبرمة الراب والفوائد املصرفيةواإلمي اإلسالميةااللتزام أبحكام الشريعة يُعترب 

الَّذِّيَنَّيَْك ل وَنّالرِّ اَبّاَلّ"ّ:اكا لقوله تعاىلر وذلك إد 2،حنو الصريفة اإلسالميةواخلدمات احملرمة من أهم الدوافع للتحول 
الشَّْيطَان ّ َّكَماّيـَق وم ّالَّذِّيّيـََتَخبَّط هّ  َنّاْلَمسِّّ يـَق وم وَنّإِّالَّ َاّاْلبَـيّّّْمِّ َنَـّه ْمّقَال واّإِّمنَّ ِِّ لَِّكّ اْلبَـْيَعَّوَحرََّمّّّع ّمِّْثل ّالرِّ ابَّذََٰ َوَأَحلَّّاللَّـهّ 

َماَّسَلَفَّوَأْمر ه ّإِّىَلّاللَّـهِّّّالرِّ ابَّ ّفـََلهّ  مِّ نّرَّبِّ هِّّفَانتَـَهىَٰ َمْوعَِّظةّ  ّالنَّارِّّأ ولَٰـَئَِّكَّأْصَحاَوَمْنَّعاَدّفََّّّفَمنَّجاَءهّ  ه ْمّفِّيَهاَّخالِّد وَنّّب 
﴿٥٧٢﴾ّّ َّكفَّار َّأثِّيم  ّك لَّ َّواللَّـه ّاَلّحي ِّبُّ ّالصََّدقَاتِّ ّ،872-872 اآلايتّ،سورة البقرة.ّ"﴾٥٧٢﴿مَيَْحق ّاللَّـه ّالرِّ اَبَّويـ ْريبِّ

َنّالرِّ اَبّإِّنّك نت مّمُّْؤمِّنِّنَيّ"ّوقوله تعاىل: بَقَِّيّمِّ َوَذر واَّمّا اللَّـهَّ اتَـّق وّا الَّذِّيَنّآَمن وّا ّ،872، اآلية سورة البقرة ."﴾٥٧٢﴿اَيَّأيُـَّهّا

                                       
طروحة ماجستري غري أ تقييمّظاهرةّحتولّالبنوكّالتقليديةّللمصرفيةّاإلسالمية:ّدراسةّتطبيقيةّعنّجتربةّبعضّالبنوكّالسعودية،هم حممد، مصطفى إبرا 1

  .32، ص: 8002منشورة، جامعة مصر الدولية، القاهرة، 
 .29، مرجع سابق، ص: يزن خلف سامل العطيات 2
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ت ْمّفَـّ:ّ"وخوفا من غضب هللا تعاىل يف قوله ّمِّ َنّاللَّـهَِّّوَرس ولِّهَِّّوإِّنّتـ بـْ َْرب  تـَْفَعل واّفَْأَذن واّحبِّ َّأْمَوالِّك ْمّاَلّفَإِّنَّلَّّْ َلك ْمّر ء وس 
ّ.879 سورة البقرة، اآلية ".﴾٥٧٢﴿َتْظلِّم وَنَّواَلّت ْظَلم وَنّ

 ة:افعّاقتصاديّود -2
صارف تقليدية أخرى ، هناك ملدوافع شرعيةة اإلسالمية فري صتقليدية اليت تسعى إىل التحول للف الخبالف املصار 

 األموال رؤوس من املزيد وجذب األرابح تعظيم أمههاّ،ةحبت ةافع اقتصاديو يدفعها إىل التحول حنو الصريفة اإلسالمية د
 درامص ثلميُ  اإلسالمية الشريعة أحكام مع املتوافق املصريف العمل أن ومبا املصرفية، السوق من أكرب حصة ىلع لالستحواذ

 .اخلصب املصدر ذاه من اإلمكان قدر االستفادة إىل التقليدية املصارف جألت أن الطبيعي منه فإن األرابح، لتحقيق خصباً 

ا هل تتيح ةلوسي اإلسالمية املصرفية واخلدمات املنتجات تقدمي يف العاملية خاصة التقليدية املصارف تأر  قدلف
، فبدأت بتقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمي املصريف التعامل يفراغبني ال العمالء بني املتاحة السوقية الفرص استغالل

وهذا التنوع يف املنتجات املقدمة يلي رغبة أكرب 1اإلسالمية بطرق وأساليب خمتلفة تتناسب مع اسرتاتيجية عملها وأهدافها.
 العمالء لديها.عدد ممكن من 

تُعترب من  8002إضافة إىل الدوافع الشرعية واالقتصادية للتحول حنو الصريفة اإلسالمية فإن األزمة املالية العاملية 
أهم الدوافع حنو هذا التحول، فقد تسببت األزمة آباثر مدمرة على املصارف التقليدية، وصل ابلعديد من املصارف التقليدية 

، يف حني عرفت املصارف اإلسالمية بشكل عام استقرارا، األمر الذي دفع ابلعديد من االقتصاديني الكربى إىل اإلفالس
وصناع القرار إىل االهتمام ابلصريفة اإلسالمية والدعوة إىل تبين مبادئها وتطبيق معامالهتا لالستفادة من نقاط القوة اليت 

تحول سالمية العاملية، حيث قامت العديد من الدول غري اإلسالمية ابلمُتيزها، وهذا ما انعكس إجيااب على السوق املصرفية اإل
 حنو الصريفة اإلسالمية ابستخدام مداخل خمتلفة.

 

 

 

ّ

                                       
 أنظر:  1

يمنية الواقع ، حبث يف مؤمتر: املصارف اإلسالمية الاإلسالميةّيفّالبنوكّالتقليديةّضوابطّالتأسيسّوعواملّالنجاحالفروعّلطف حممد السرحي،  -
 .2-3، ص ص: 8000مارس  80-80وآفاق املستقبل، اجلمهورية اليمنية، 

 لالقتصاد الثالث العاملي ملؤمتر ا التقليدية، للمصارف اإلسالمية اإلسالمي:ّالنوافذ لالقتصاد التطبيقية املؤسسات تقومي سعيد بن سعد املرطان، -
 .00، ص: 8002املكرمة،  مكة القرى، أم جامعة اإلسالمي،
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 املطلبّالثاين:ّمداخلّالتحولّحنوّالصريفةّاإلسالمية

التحول و تتعدد مداخل التحول حنو الصريفة اإلسالمية، ومُيكن التمييز بني نوعني من التحول: التحول الكلي 
 اجلزئي، وسيأيت شرح كل منهما من خالل هذا املطلب.

ّأوال:ّالتحولّالكليّحنوّالصريفةّاإلسالمية
  1يف صورتني ومها: حنو الصريفة اإلسالمية يظهر التحول الكلي

 حتولّالنظامّاملصريفّككلّلنظامّمصريفّإسالمي: -0

والنقدية للدولة، وذلك ابلتوقف بشكل كلي عن كل يتم هذا النوع من التحول من خالل قرار السلطات السياسية 
بدءا  ،التعامالت املصرفية التقليدية واستبداهلا مبعامالت إسالمية من خالل أسلمة كل اجلهاز املصريف مبختلف مؤسساته

 .0990، والسودان سنة 0920، وابكستان سنة 0920األمر الذي حدث يف إيران سنة  من املصرف املركزي وهو

 ابلكاملّللعملّاملصريفّاإلسالمي:ّّتقليديةّارفحتولّمص -8

 للتحول خطة إعداد خالل من ذلك ويكون اإلسالمية، الشريعة وفق العمل إىل صرفامل فروع مجيع حتول يف يتمثل
 جديدا امصرف عتربيُ  ، والواحد آن يف صرفامل فروع مجيع على لالتحو  طبقويُ  التقليدية، اخلدمات إللغاء اتريخ وإعالن

 .جديد مصرف أتسيس إجراءات إىل خيضع وال

يف هذه احلالة ال ينبغي ابلضرورة أن ميس التحول النظام املصريف ككل، وإمنا مُيكن أن يبقى النظام املصريف تقليداي 
 وميس التحول بعض املصارف التقليدية فقط، كما هو احلال يف العديد من الدول كاإلمارات، البحرين، السعودية.

ّولّاجلزئيّحنوّالصريفةّاإلسالميةاثنيا:ّالتح
 إنشاء أو التقليدي مصرفلل كامل برأمسال هفروع من فرع بتحويل التقليدي صرفامل يقوم األسلوب هذا حسب

 يطرح أن أو ،وإداراي مستقال ماليا يكون إسالمي ملصرف مصغر كنموذج اإلسالمية الشريعة مأحكا وفق للعمل جديد فرع
 2من خالل انفذة إسالمية: اإلسالمية واالستثمار التمويل صيغ بعض الربوية أعماله إىل ابإلضافة

                                       
 الثاين، لد الرابع، العدد ، جملة البشائر االقتصادية، اجملتقييمّظاهرةّحتولّالبنوكّالتقليديةّإىلّبنوكّإسالميةّيفّاجلزائربوقطاية سلمى، مازري عبد احلفيظ،  1

 .822ص: ، 8002جامعة بشار، اجلزائر، 
 أنظر:  2
اآللياتّواملعوقاترشام كهينة،  - ، 8002جامعة بشار، اجلزائر، ، العدد الثالثاجمللد الثاين، ، جملة البشائر االقتصادية، حتولّالبنوكّالتقليديةّإىلّبنوكّإسالميةّ:

 .002-003ص ص: 
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: تُعّرف الفروع اإلسالمية على أهنا: "الفروع اليت تنتمي إىل مصارف تقليدية ومُتارس األنشطة إنشاءّفروعّإسالمية -0
الل الفروع التقليدي من خوالعمليات املصرفية طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وابلتايل يستطيع املصرف 

اإلسالمية أن مُيارس النشاط املصريف اإلسالمي ابلتوازي مع ممارسته للنشاط املصريف التقليدي"،  ومُيكن تطبيق 
 هذا املدخل من خالل:

 إنشاء فروع جديدة ومستقلة للمعامالت املصرفية اإلسالمية منذ البداية؛ -أ
ريات فرع يتخصص يف ممارسة العمل املصريف اإلسالمي، مع إجراء التغيحتويل أحد الفروع التقليدية القائمة إىل  -ب

الالزمة لذلك، وهذه الطريقة تتطلب إشعار العمالء بعملية التحويل وختيريهم بني التعامل مع الفرع اإلسالمي 
 وفقا لألسلوب اجلديد أو التحول إىل فرع تقليدي آخر للمصرف نفسه؛

 و مجيع نوافذه اإلسالمية إىل فرع أو فروع إسالمية مستقلة.حتويل املصرف التقليدي لنافذة أ -ج
 مقارها يف حيز أو جزء بتخصيص التقليدية املصارفقيام  اإلسالمية النوافذ دخلمب قصديُّ إنشاءّنوافذّإسالمية: -2

 فالنافذةغريها،  دون اإلسالمية واخلدمات املنتجات بيع يف متخصصة تكون ،التقليديةفروعها  يف أو الرئيسية
اخلدمات  بتوفري التقليدية املصارفتقوم  خالله من ،التقليدي املصرفيف  مستقل قسم عن عبارة اإلسالمية
 القسم التزام من التأكد مهمتها متخصصة شرعية القسم هيئة على هذا شرفويُ  ،اإلسالمية املصرفية واملنتجات

ّ.التقليدية املصرفوأنشطة  أعمال ابقي عن اتمة ابستقاللية القسم يتمتع أن وجيب ،اإلسالمية أبحكام الشريعة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

  

                                       
رى، مكة ملؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القا، للمصارفّالربويةّيفّضوءّاالقتصادّاإلسالميالفروعّاإلسالميةّالتابعةّفهد الشريف،  -

 .03-00، ص ص: 8002املكرمة، 
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 املطلبّالثالث:ّمتطلباتّالتحولّحنوّالصريفةّاإلسالمية

يتطلب حتول املصارف التقليدية حنو الصريفة اإلسالمية إلتزامها مبجموعة من املتطلبات، حىت تنجح عملية التحول، 
 وفيم يلي توضيح ألهم هذه املتطلبات:

 وال:ّاملتطلباتّالقانونيةأ

ّكافةّاألمورّواإلجراءاتّاليتّيتوجبّعلىّاملصرفّالقيامّهباّلكيّتتمّعمليةّالتحوليُقصد ابملتطلبات القانونية "
 2، ومن أهم املتطلبات القانونية نذكر:1"وفقّاألطرّالقانونية،ّويتجنبّبذلكّاملساءلة

والذي يصدر عن اجتماع يتضمن املوافقة على حتول صدور قرار عن اجلمعية العمومية للمصرف التقليدي  -0
املصرف أو الفرع التقليدي للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، ويتم يف هذا االجتماع مناقشة حتول املصرف 

 أو الفرع التقليدي إىل العمل املصريف اإلسالمي؛
ل نظامه الفرع التقليدي وتعدي احلصول على املوافقات الرمسية من اجلهات املختصة على حتول املصرف أو -8

 األساسي؛
تكليف إدارة الشؤون القانونية يف املصرف التقليدي بدراسة كافة النواحي القانونية املتعلقة بتحول املصرف أو  -3

الفرع للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية واآلاثر القانونية املرتتبة عليه من حيث تسوية حقوق والتزامات 
املسامهني أو العمالء أو املصارف األخرى، واالستعداد التام ملواجهة أي اعرتاضات قانونية  املصرف مع كل من

قد تواجه عملية التحول، ابإلضافة إىل متابعة تنفيذ أي متطلبات أخرى تفرضها اجلهات املختصة خبصوص 
 تنفيذ التحول للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.

                                       
مرجع سابق، ص: ّ،أثرّالتحولّللمصرفيةّاإلسالميةّيفّتطويرّآلياتّوأدواتّاستقطابّاملواردّاملاليةّوتوظيفهاطيات، منري سليمان احلكيم، عيزن خلف ال 1

08. 
 أنظر:  2

 .32-32مرمي سعد رستم، مرجع سابق، ص ص:  -
رجع مأثرّالتحولّللمصرفيةّاإلسالميةّيفّتطويرّآلياتّوأدواتّاستقطابّاملواردّاملاليةّوتوظيفها،ّطيات، منري سليمان احلكيم، عيزن خلف ال -

 .02سابق، ص: 
رفّالشارقةّجتربةّمص–بنكّإسالميّمتطلباتّهذهّاخلطةّوحلولّمشكالهتاّّحبثّيفّخطةّحتولّالبنكّالتقليديّإىلحسني حامد حسان،  -

 .8ص: ، 8008مؤمتر دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف االستثمار والتنمية، كلية الشريعة، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة،  ،-الوطين
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ّاثنيا:ّاملتطلباتّالشرعية
ّكيّصد هبا ويُق "كافةّاألمورّواإلجراءاتّاليتّيتوجبّعلىّاملصرفّالتقليديّالقيامّهباّعندّتنفيذّالتحول،

يصحّحتولهّمنّالناحيةّالشرعية،ّوحيققّمرادّهللاّسبحانهّوتعاىلّمنّااللتزامّابألوامرّوالنواهيّاليتّفرضهاّهللاّسبحانهّ
 1 ات الشرعية نذكر:ومن أهم املتطلب وتعاىلّلتنظيمّاملعامالتّاملالية"،

 ؛التوبة عن التعامل ابلراب، والعزم على عدم الرجوع إىل التعامل فيه -0
متخصصة تتكون من علماء يتمتعون مبصداقية عالية يف اجملتمع، وهلم خربة طويلة و  رقابة شرعيةفتوى و تعيني هيئة  -8

ة اإلسالمية حتت وفق أحكام الشريعيف جمال املعامالت املالية، حبيث يتم تنفيذ حتول املصرف التقليدي للعمل 
 ؛إشرافهم واطالعهم

 تعيني مدقيني شرعيني داخليني للقيام ابملهام املنوطة هبم خالل التحول وبعده؛ -3
ام الشريعة اإلسالمية جبميع صوره وأشكاله وخاصة املشتمل على الراب، وإحالل ألحك التعامل املخالفاستبعاد  -2

  .ة اإلسالميةالتعامل املتوافق مع أحكام الشريع

ّاثلثا:ّاملتطلباتّاإلدارية

"كافةّاإلجراءاتّاليتّمتسّالنظامّاإلداريّيفّاملصرفّوتتطلبهاّعمليةّالتحول،ّنظراّألمهيتهاّويُقصد هبا 
لتشملّأغلبّإجراءاتّالتحول" لباقيّاإلجراءاتّاألخرىّوامتدادّأثرهّا  2مية نذكر:، ومن أهم املتطلبات التنظيابلنسبّة

املوارد البشرية: مبعىن إعداد منهج متكامل ابجلوانب التخطيطية لوظيفة املوارد البشرية من أجل توفري العدد ختطيط  -0
والنوع املالئم من األفراد للقيام ابلوظائف املطلوبة لتحقيق أهداف املصرف من جهة، وحتقيق متطلبات األفراد 

بشرية البشرية مبدى حتقيقه االستخدام األمثل للموارد الوحاجاهتم من جهة أخرى، ويُقاس التخطيط الناجح للموارد 
املتاحة، فالدراسة املتأنية الواضحة ملتطلبات التحول من املوارد البشرية قبل الشروع يف عملية التحول ُتسهل عملية 

توقعة مبا التحول وتُنظمها وجتعلها أكثر فاعلية وتقلل األخطاء وتتالىف العثرات املتوقعة، وتسد االحتياجات امل
 يكفل تقدم مسرية التحول إىل األمام دون توقف؛

بل التهيئة املبدئية: هي عبارة عن مجيع الرتتيبات اليت يتخذها املصرف يف سبيل تعريف القوة العاملة يف املصرف، ق -8
ستوى ملمرحلة التحول وأثناءها بكل ما يتعلق ابلطبيعة العقدية املميزة للعمل املصريف اإلسالمي، سواء على ا

 الفكري أو على املستوى العملي؛

                                       
ص رجع سابق، مرفيةّاإلسالميةّيفّتطويرّآلياتّوأدواتّاستقطابّاملواردّاملاليةّوتوظيفها،ّأثرّالتحولّللمصطيات، منري سليمان احلكيم، عيزن خلف ال 1

 .02-02ص: 
-382، ص ص: 0929، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، حتولّاملصرفّالربويّإىلّمصرفّإسالميّومقتضياتهسعود حممد عبد هللا الربيعة،  2

322. 
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إن التحول من مصرف ربوي إىل مصرف إسالمي يقتضي إعادة تدريب القوى العاملة احلالية  إعادة التدريب: -3
وتدريب القوى اجلديدة جملاراة التحول الشامل لألنشطة املصرفية وما يتبعها من تغيريات يف الوظائف ومتطلباهتا 

 اليت ال سبيل إىل حتقيقها إال عن طريق إعادة تدريب القوى العاملة يف املصرف.من املعارف واملهارات 
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 ريفةّاإلسالميةاملبحثّالرابع:ّتطورّالص

، يتميز النظام املايل واملصريف العاملي بربوز إصالحات 8002بعد مرور عقد من الزمن على األزمة املالية العاملية لسنة 
مالية عديدة، هتدف إلصالح الضرر الكبري الذي خلفته األزمة املالية على مستوى خمتلف األصعدة، ومتثل أبرز هذه 

ت حتدايت أاألضرار يف تراجع مستوايت النمو وزايدة الدين العام، وتراجع مؤشرات االستقرار املايل، إضافة إىل ذلك نش
 جديدة على الساحة املصرفية تتمثل يف تطور التكنولوجيا املالية وزايدة أنشطة املؤسسات املالية غري املصرفية. 

وظة، سنوات زايدة ملحالخر آصناعة املالية اإلسالمية سجل يف على الرغم من صعوبة هذا الوضع، إال أن حجم ال
 ترليون دوالر أمريكي. 872عة املالية اإلسالمية العاملية ، حيث بلغ إمجايل أصول الصنا8002خصوصا سنة 

وابعتبار املصارف اإلسالمية هي القطاع املهيمن على الصناعة املالية اإلسالمية فقد عرفت هي األخرى تطورات 
 املي.لصعيد العا علىوارتفاع عدد املصارف اإلسالمية عديدة، ظهرت بوضوح يف ارتفاع حجم أصول الصريفة اإلسالمية، 

وهبدف التعرف على تطور مكانة املصارف اإلسالمية سُنعرج بداية على تطور حجم الصناعة املالية اإلسالمية يف 
 لعامل، من خالل العناصر التالية:ا

ّصناعةّاملاليةّاإلسالميةاملطلبّاألول:ّتطورّحجمّال
ّاإلسالميةّّاملطلبّالثاين:ّتطورّحجمّالصريفة

 

 

ّ
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 صناعةّاملاليةّاإلسالميةّحجمّالّاملطلبّاألول:ّتطور

، وازداد الوعي أبمهية 8002منت الصناعة املالية اإلسالمية بشكل كبري خصوصا بعد األزمة املالية العاملية لسنة 
هذا النوع من الصناعة، فنجد أن العديد من الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية تبنت الصناعة املالية اإلسالمية من خالل 

، ثمار اسالميةسالمية وصناديق استمبا يتضمنه من صكوك إسالمية وأتمني تكافلي وسوق مايل الثالث: مصارف إقطاعاهتا 
 دولة. 20موزعة على أكثر من  8002مؤسسة سنة  0227حيث بلغ عدد املؤسسات املالية اإلسالمية 

 تطورّإمجايلّأصولّالصناعةّاملاليةّاإلسالميةّالعامليةأوال:ّ
دوالر، موزعة على املصارف اإلسالمية  ترليون 872 قيمة 8002بلغت أصول الصناعة املالية اإلسالمية العاملية سنة 

منذ األزمة املالية  % 03 سالمية وصناديق االستثمار، ومبتوسط معدل منو سنوي جتاوزاإلصكوك الوشركات التكافل و 
ترليون دوالر حبلول  3كما يُتوقع أن يواصل حجم الصناعة املالية اإلسالمية العاملية يف االرتفاع ليفوق ،  8002العاملية لسنة 

ّ:من خالل الشكل اآليتتطور إمجايل أصول الصناعة املالية اإلسالمية ومُيكن تلخيص ، 8082سنة 

ّوتوقعاتّالنموّاملستقبليّ(2111-2119)ّبني اإلسالميةالصناعةّاملاليةّإمجايلّأصولّتطورّ:2ّشكلّرقمّ

 
111ّ*القيمةّاألولية(/القيمةّاألولية(ّ-))القيمةّالنهائيةّنسبةّالنموّالسنوي=ّ*

 من إعداد الباحثة ابالعتماد على:  املصدر:
                                       GIFR 2017, GLOBAL ISLAMIC FINANCE REPORT , HD-Edbiz Group, p: 37 - 8002-8007بني -

 ,IFDI 2019, Islamic Finance Development report 2019: SHIFITING DYNAMICS -          :    8082-8007بني  -

ICD-REFINITIV 2019, p : 8 . 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2024

(مليار دوالر)إجمالي أصول المالية اإلسالمية  639 822 1036 1139 1357 1631 1813 1981 2143 2293 2458 2524 3472

*نسبة النمو السنوي 28,6% 26,0% 9,9% 19,1% 20,2% 11,2% 9,3% 8,2% 7,0% 7,2% 2,7% 37,6%
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أعقبت  خالل الفرتة اليت صناعة املالية اإلسالميةالتطور الكبري والسريع الذي شهدته ال 8رقم  ُتظهر بياانت الشكل
ويف املقابل عرفت  %8272ُقدر ب  8002، حيث حققت أعلى معدل منو سنوي سنة 8002األزمة املالية العاملية لسنة 

الصناعة املالية التقليدية تراجعا ملموسا يف نفس السنة، نظرا إلفالس بعض أكرب املصارف التقليدية وشركات التأمني بسبب 
على معدالت منو قوية مرتاوحة بني  8002إىل غاية سنة عاملية، وقد حافظت الصناعة املالية اإلسالمية األزمة املالية ال

ت ابتداءا ، وسجلترجع النتشار الصريفة اإلسالمية يف العديد من الدول وتطور سوق الصكوك اإلسالمية %80و 00%
، نظرا لرتاجع معدالت النمو %8و %2معدالت منو بطيئة ومتناقصة مرتاوحة بني  8002إىل غاية سنة  8002من سنة 

االقتصادي يف األسواق الرئيسية للتمويل اإلسالمي على رأسها دول اخلليج العريب والدول املنتجة للنفط متأثرة برتاجع 
 .8002أسعار النفط يف األسواق الدولية منذ النصف الثاين لسنة 

 8082ت النمو البطيئة للصناعة املالية اإلسالمية، إال أن هناك توقع ابرتفاع حجم أصوهلا ليبلغ سنة وابلرغم من معدال
ترليون دوالر أمريكي، ويرجع هذا التوقع اإلجيايب ملسار الدول حنو تبين خمتلف مؤسسات الصناعة اإلسالمية،  3727قيمة 

إىل الرايدة يف جمال املالية اإلسالمية، من خالل إدخال إصالحات توطني هذا النوع من املؤسسات، بل والسعي  والدعوة إىل
ة تنظيمية وتشريعية تسمح بتطبيق القواعد الشرعية يف املعامالت املالية، كما أن التوجه العاملي حنو تطبيق التكنولوجيا املالي

 يف القطاع املصريف واملايل مُيكن أن يُعزز فرص منو الصناعة املالية اإلسالمية.

ّةّاملاليةّاإلسالميةالتوزيعّالقطاعيّألصولّالصناعاثنيا:ّ
 سالمية ومؤسسات التأمنيإلتتوزع أصول الصناعة املالية اإلسالمية على قطاعات أساسية وهي: املصارف اّ

 ،ومؤسسات مالية إسالمية أخرى كمؤسسات الزكاة واألوقاف التكافلي وصناديق االستثمار اإلسالمية والصكوك اإلسالمية
ّالشكل أدانه.و  اجلدول ، كما هو موضح يفحسب حجم أصوله  وختتلف نسبة كل قطاع من إمجايل األصول

2111ّسنةّّصولّاملاليةّاإلسالميةألّالقطاعيّتوزيعال:1ّجدولّ

ّ

ّاملصارفّاإلسالميةّ
الصكوكّ
ّاإلسالمية

مؤسساتّماليةّ
ّإسالميةّأخرى

صناديقّاستثمارّ
ّإسالمية

شركاتّ
ّالتكافل

 46 108 140 470 1760ّ)مليارّدوالر(األصولحجمّ

ّاحلصةّمنّأصولّاملالية
ّةاإلسالمي

70% 12% 2% 4% 2% 

 27 82 22 87 78ّعددّالدولّاليتّتنشطّفيها

 280ّعددّاملؤسسات
 08000أكثر من 

 ُمصدر للصكوك
298 0701 332 

Source: IFDI 2019, Islamic Finance Development report 2019: SHIFITING DYNAMICS, 

Op.Cit, p p: 8-24. 
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على خمتلف القطاعات، ويتضح لنا أبن  8002يعرض اجلدول أعاله توزيع أصول املالية اإلسالمية العاملية لسنة 
مليار دوالر، ُمتقدمة بذلك على كافة  0720قطاع املصارف اإلسالمية هو القطاع الـُمهيمن، حيث ُقدرت أصوله ب 

 قطاعات األخرى، ومن خالل الشكل املوايل سُنربز حصة كل قطاع.ال

ّ(%)2111ّتوزيعّاألصولّاملاليةّاإلسالميةّحسبّالقطاعاتّسنةّّ:3شكلّرقمّ

 
Source: IFDI 2019, Islamic Finance Development report 2019: SHIFITING DYNAMICS, 

Op.Cit, p: 42. 

 جليا من خالل الشكل أعاله أن قطاع املصارف اإلسالمية هو القطاع املهيمن يف الصناعة املالية اإلسالميةيتضح 
، وعدد املصارف 8002دوالر أمريكي سنة  مليار 0720، وذلك من خالل حصة أصوله واليت بلغت 70 بنسبة

ه قطاع يليفذ إسالمية اتبعة ملصارف تقليدية، بني مصارف إسالمية ونوا 280كثر من اإلسالمية يف العامل والذي ُقدر أب
مليار دوالر أمريكي، مث قطاع صناديق االستثمار  270ب  8002در حجم أصوله سنة الصكوك اإلسالمية والذي قُ 

 مليار دوالر أمريكي. 22م أصول مليار دوالر، وقطاع التأمني التكافلي حبج 002اإلسالمية حبجم أصول 

 صناعةّاملاليةّاإلسالميةاجلغرايفّألصولّالالتوزيعّ اثلثا:

مل يعد انتشار املؤسسات املالية اإلسالمية حكرا على الدول اإلسالمية بل تعداه إىل الدول غري اإلسالمية، ابألخص 
واليت سامهت يف زايدة الوعي أبمهية املالية اإلسالمية وزايدة الطلب على املنتجات  8002بعد األزمة املالية العاملية لسنة 

  هذا النوع من املؤسسات املالية، ومن خالل الشكلاملالية اإلسالمية، فبدأت العديد من الدول يف اختاذ إجراءات لتبين
 .8002املوايل نستعرض توزيع أصول املالية اإلسالمية على أهم األقاليم لسنة 
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 .2111سنةّّصناعةّاملاليةّاإلسالميةحصصّاألقاليمّمنّال:0ّشكلّرقمّ

ّ
Source: Islamic Financial Services Industry, Stability Report 2019, IFSB, Islamic Financial 

Services Board, July 2019, Malaysia, p: 24 

من خالل الشكل يتضح أن دول جملس التعاون اخلليجي هي األكثر استحواذا على الصناعة املالية اإلسالمية 
 ، تليها دول املينا )الشرق األوسط ومشال إفريقيا( مث آسيا مث إفريقيا )ابستثناء الشمال(.  22.90بنسبة 

أين   8007مقارنة بسنة  8002سيطة سنة وجدير ابلذكر أن حصة دول جملس التعاون اخلليجي قد عرفت زايدة ب
بشكل معتدل  ارتفعت حصة منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ابستثناء دول جملس التعاون اخلليجي ، كما28كانت 

أصول  آسيا هي املنطقة الوحيدة اليت أظهرت حصة سوقية منخفضة من ،8007سنة  8970بعدما كانت  3272إىل 
رغم من أن قيمة األصول يف على ال 8007سنة  8272بعد أن كانت   0279املية ُقدرت بـــ الع املالية اإلسالمية

أما الدول فقد عرفت بعضها حتسنا يف حصتها السوقية من إمجايل التمويل اإلسالمي، مبا يف ذلك الكويت بنسبة  ،ازدايد
(، واإلمارات 8007سنة  ٪8279)وقد سجلت  ٪8272(، وماليزاي بنسبة 8007سنة  ٪3973)بعد أن كانت  2072٪

 ٪ 0972)وقد سجلت  ٪8070(، وبنغالديش بنسبة 8007سنة ٪8070)وقد سجلت  ٪8072العربية املتحدة بنسبة 
ومُتثل قطر الدولة الوحيدة اليت شهدت ، (8007سنة  ٪ 1575 )وقد سجلت ٪ 0272(، واألردن بنسبة 8007سنة 

 1(.8007سنة  ٪7782)وقد سجلت  ٪8782اخنفاًضا يف حصتها السوقية، حيث سجلت 

ّومؤشراتّاملعرفةّوالوعيّابملاليةّاإلسالميةّتطورّعددّاملؤسساتّاملاليةّاإلسالميةرابعا:ّ
د دايملالية اإلسالمية، حيث سامهت يف از نقطة ارتقاء مهمة للصناعة ا 8002األزمة املالية العاملية لسنة شكلت 

على  مما شجع العديد من الدول ،بقواعد عملها يف حصوهلا على اعرتاف دويل تما سامهالوعي أبمهية هذه الصناعة، ك
ة اإلسالمية تطور عدد املؤسسات املالياد من حجم أصوهلا، وفيم يلي رصد لتطبيقها، مما رفع من أعداد املؤسسات املالية وز 

 وتطور أهم مؤشرات املعرفة والوعي ابملالية اإلسالمية.

                                       
  July 2019 Islamic Financial Services Board,, Stability Report 2019, IFSB, Financial Services IndustryIslamic. راجع:  1
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1- (ّ ّاإلسالمية ّاملؤسساتّاملالية ّ(2111-1291تطورّعدد تتمثل املؤسسات املالية اإلسالمية يف املصارف :
قد تطور عددها اإلسالمية وشركات التكافل ومؤسسات مالية إسالمية أخرى )كمؤسسات األوقاف والزكاة(، و 

مؤسسة موزعة  0227 ،8002، حيث بلغ عددها سنة 0972ورها بشكلها املؤسسي سنة بشكل كبري ُمنذ ظه
ّدولة، ومن خالل اجلدول املوايل نرصد تطور عدد املؤسسات املالية اإلسالمية منذ ظهورها. 20على أكثر من 

 (2111-1291:ّتطورّعددّاملؤسساتّاملاليةّاإلسالميةّ)9جدولّ
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2006 2005 2003 2000 1985 1975 السنوات
عدد 

 1447 1389 1407 1329 1143 993 963 450 396 300 267 210 50 2 املؤسسات

 من إعداد الباحثة ابالعتماد على: املصدر:
اسيّاألبعادّللتغلبّعلىّاملعوقاتّالداخليةّواخلارجيةّللمصارفّاإلسالمية،ّانفذ فايز أمحد اهلرش،  - أثرّدعائمّمنوذجّالتطويرُّخ 

 .29ّ، قطر، ص:8009، أكتوبر 00جملة بيت املشورة، العدد 
- IFDI 2018, Islamic Finance Development Report 2018: Building Momentum, THOMSON 

REUTERS. 

- IFDI 2017, Islamic Finance Development Report 2017: TOWARDS SUSTAINABILITY, ICD-

THOMSON REUTERS. 

- IFDI 2019, Islamic Finance Development report 2019: SHIFITING DYNAMICS, Op.Cit. 

ددها بشكل  ، حيث ازداد ع0972يُظهر اجلدول أعاله تطور عدد املؤسسات املالية اإلسالمية ُمنذ ظهورها سنة  
مصرف إسالمي مبا فيه  520تتوزع على النحو التايل:  8002مؤسسة سنة  0227كبري مع مرور السنوات، إىل أن بلغ 

مؤسسة مالية أخرى، وهذا التطور يف عدد  298شركة تكافل، و 332النوافذ اإلسالمية التابعة للمصارف التقليدية، و
 واإلقبال عليها. املؤسسات املالية اإلسالمية دليل على جناح هذا النوع من املؤسسات

لدرجة  مُيثل االهتمام العلمي ابملالية اإلسالمية انعكاسا مباشرا تطورّمؤشراتّاملعرفةّوالوعيّابملاليةّاإلسالمية: -8
حت املالية اإلسالمية تستحوذ على حصة مهمة من االهتمامات البحثية القبول واإلقبال عليها، وقد أصب

، وفيم يلي نرصد تطور أهم مؤشرات املعرفة 8002صا بعد األزمة املالية العاملية لسنة خصو واألكادميية واملعرفية 
 .ثة حماور: التعليم، البحث، الوعيوالوعي ابملالية اإلسالمية من خالل ثال

 ملؤسساتاليت تُقدم دورات تدريبية يف املالية اإلسالمية وعدد ا التكوينية حملور عدد املؤسساتيضم هذا االتعليم:ّ -أ
طور عددها واليت سنعرض ت اليت تُقدم درجات علمية يف املالية اإلسالمية من خالل مقاييس دراسية، التعليمية

 ( من خالل الشكل املوايل.8002-8008خالل الفرتة )
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 (2111-2112:ّتطورّعددّاملؤسساتّالتعليميةّوالتكوينيةّيفّاملاليةّاإلسالميةّ)1شكلّرقمّ

 
 من إعداد الباحثة ابالعتماد على:ّ:املصدر

-Islamic finance development indicator, ICD-REFITIV, available at: 

https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator#/ , visited on: 16-5-2020. 

(، 8002-8008يعرض الشكل أعاله تطور عدد املؤسسات التعليمية والتدريبية يف املالية اإلسالمية خالل الفرتة )
ويُظهر الشكل تزايد عدد هذه املؤسسات األمر الذي يدل على تزايد االهتمام بتطوير املوارد البشرية وتكوينها يف جمال 

 8008مؤسسة سنة  280من  املالية اإلسالمية إدراكا أبمهية هذا اجملال، فارتفع عدد املؤسسات التدريبية يف املالية اإلسالمية
 370إىل  8008مؤسسة سنة  003، وكذلك عدد املؤسسات التعليمية والتكوينية ارتفع من 8002مؤسسة سنة  922إىل 

  .8002سنة 

املنشورة  املقاالت العلمية والبحوثيف زايدة عدد  متثلتعرف اجلانب البحثي هو اآلخر تطورات مهمة ّالبحث: -ب
 والشكل املوايل يعرض هذا التطور: حول املالية اإلسالمية،

ّ(2018-2012:ّتطورّاالهتمامّالعلميّوالبحثيّابملاليةّاإلسالميةّ)9شكلّرقمّ

 
 من إعداد الباحثة ابالعتماد على:ّ:املصدر

-Islamic finance development indicator, ICD-REFITIV, available at: 

https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator#/ , visited on: 16-5-2020 

420

113

476

115

378

141

622

201

683

191

688

202

968

371

0

200

400

600

800

1000

1200

ميةعدد المؤسسات التي تُقدم دورات تدريبية في المالية اإلسال ميةعدد المؤسسات التي تُقدم مقاييس دراسية في المالية اإلسال

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1110
1363 1490

2224
2581 2542 2550

733
984

1145

1567
1751 1641 1786

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(ثالث سنوات ماضية)عدد البحوث الصادرة حول المالية اإلسالمية  (ثالث سنوات الماضية)عدد المقاالت العلمية حول المالية اإلسالمية 

https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator/
https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator/
https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator/
https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator/


 أساسياتّالصريفةّاإلسالميةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالفصلّاألولّّّّّ

23 
 

يتضح أن اجلانب البحثي يف املالية اإلسالمية يف تطور مستمر، حيث ارتفع عدد املقاالت  من خالل الشكل
 حبثا. 8220مقاال علميا و 0722: 8002العلمية والبحوث الصادرة يف املالية اإلسالمية ليبلغ سنة 

بلغ عدد األخبار  وقدـ، 8002درجة الوعي ابملالية اإلسالمية خصوصا بعد األزمة املالية العاملية لسنة  ارتفعتالوعي:ّّّ-ج
، وهو رقم يدل على حجم االهتمام 8002خرب سنة  13,095املتداولة حول املالية اإلسالمية يف خمتلف أحناء العامل إىل 

رات والندوات اليت عدد املؤمت الذي انلته مؤسسات ومنتجات املالية اإلسالمية يف وسائل اإلعالم الدولية واحمللية، كما ارتفع
 ، والشكل املوايل يُبني ذلك:حول املالية اإلسالميةتُناقش موضوعات 

ّ(2111-2112تطورّعددّالندواتّواملؤمتراتّحولّاملاليةّاإلسالميةّ):9ّشكلّرقمّ

 
 من إعداد الباحثة ابالعتماد على:ّ:املصدر

-Islamic finance development indicator, ICD-REFITIV, available at: 

https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator#/ , visited on: 16-5-2020 

ندوة سنة  308مؤمتر و 037من خالل الشكل نرصد ارتفاع عدد الندوات واملؤمترات حول املالية اإلسالمية ليبلغ 
، شأنه شأن ابقي مؤشرات املعرفة والوعي ابملالية اإلسالمية فتطوره دليل على مدى تزايد االهتمام ابملالية اإلسالمية 8002

 واإلقبال عليها. 
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 املطلبّالثاين:ّتطورّحجمّالصريفةّاإلسالمية

مجايل أصول إ أهم املؤشرات املالية واملتمثلة يف اإلسالمية سيتم التطرق لتطور الصريفة حجمهبدف رصد تطور 
 .ت املقدمة من املصارف اإلسالميةاملصارف اإلسالمية وكذا تطور منو الودائع والتمويال

ّأوال:ّتطورّإمجايلّأصولّالصريفةّاإلسالمية
عامل، وذلك يف ال لطاملا حازت املصارف اإلسالمية على احلصة األكرب من إمجايل أصول الصناعة املالية اإلسالمية

راجع ألسبقية هذا النوع من املؤسسات املالية اإلسالمية يف الظهور إضافة إىل االنتشار اجلغرايف الكبري هلا، ومن خالل 
 (8002-8008اإلسالمية خالل الفرتة ) صريفةيل نرصد تطور إمجايل أصول الاجلدول املوا

 وتوقعاتّالنموّاملستقبليّ(2111-2112اإلسالميةّ)ّصريفةأصولّالّتطورّإمجايل:1ّشكلّرقمّ

ّ
111ّ*القيمةّاألولية(ّ(/القيمةّاألولية-القيمةّالنهائية))ّنسبةّالنموّالسنوي=ّ*

Source: IFDI 2019, Islamic Finance Development report 2019: SHIFITING DYNAMICS, Op.Cit, p: 26. 

( وتوقعات النمو 8002-8008إمجايل أصول الصريفة اإلسالمية خالل الفرتة )يعرض اجلدول أعاله تطور 
بني سنيت  %0972أن إمجايل األصول والذي سجل ارتفاعا بنسبة  اإلحصائيات الحظ من خاللوما هو مُ املستقبلي، 

أصول  ، وظلت%0072بنسبة  8002، مث عاد لريتفع مرة أخرى سنة %772بنسبة  8002، اخنفض سنة 8003و 8008
عام للدول املطبقة ذلك للوضع االقتصادي التفسري ، ويرجع اليت تليهاصرفية اإلسالمية تنمو بشكل بطيء يف السنوات ال

اليت خلفها  والتأثريات 8002سنة  للصريفة اإلسالمية، واليت تعتمد أغلبها على قطاع النفط، لذا فإن تدهور أسعار النفط
 .ادية مبا فيها املصارف اإلسالميةعلى كل القطاعات االقتص بشكل واضح ثرؤ على أسعار الصرف تُ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2024

مليار)إجمالي أصول الصيرفة اإلسالمية 
(دوالر
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ّالتوزيعّاجلغرايفّألصولّالصريفةّاإلسالميةّاثنيا:ّ
دولة، ممثلة يف مصارف إسالمية  70أكثر من ، وتتوزع على مية انتشارا واسعا يف دول العاملتعرف املصارف اإلسال

ي نستعرض ومن خالل ما يل ،المية سواء يف شكل فروع أو نوافذقدم خدمات مصرفية إسبشكل كامل، ومصارف تقليدية تُ 
ة اإلسالمية أصول الصريف األوىل حسبعشر دول ال ترتيبسنعرض توزيع أصول الصريفة اإلسالمية حسب املناطق، كما 

 .8002سنة 

 لىتتوزع أصول الصريفة اإلسالمية بتفاوت عّ:2111توزيعّأصولّالصريفةّاإلسالميةّحسبّاملناطقّسنةّ -1
خُمتلف املناطق واألقاليم، ولكنها ومنذ ظهورها تعرف انتشارا واسعا يف دول جملس التعاون اخلليجي، وابلتايل حتوز 
هذه املنطقة على احلصة األكرب من أصول الصريفة اإلسالمية، تليها ابقي املناطق واألقاليم كما هو موضح يف 

 الشكل املوايل.

2111ّسنةّّتوزيعّأصولّالصريفةّاإلسالميةّحسبّاملناطق:2ّشكلّرقمّ
ّ)مليارّدوالر(ّ

 
Source: IFDI 2019, Islamic Finance Development report 2019: SHIFITING DYNAMICS, Op.Cit, p: 27. 

من خالل الشكل أعاله يتبني لنا أن دول جملس التعاون اخلليجي تستحوذ على احلصة األكرب من أصول الصريفة  
مليار دوالر مث دول جنوب شرق آسيا  238، تليها دول املينا ب 8002مليار دوالر سنة  270اإلسالمية حيث تٌقدر ب 

 مليار دوالر مث ابقي املناطق حبصص أقل. 823ب 

تتوزع أصول الصريفة اإلسالمية كما :2111ّأصولّالصريفةّاإلسالميةّسنةّّاألوىلّحسبرّدولّعشالّترتيب -2
وضحنا على العديد من الدول واألقاليم اإلسالمية وغري اإلسالمية، وتستحوذ بعض الدول على نسبة األصول 
أعلى من غريها، كما سيأيت توضيح ترتيب العشر دول األوىل عامليا حسب أصول الصريفة اإلسالمية فيها وذلك 

 .8002سنة 
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2111ّأصولّالصريفةّاإلسالميةّسنةّّاألوىلّحسبعشرّدولّالّ:ّترتيب11شكلّرقمّ
 )مليار دوالر(

 
Source: IFDI 2019, Islamic Finance Development report 2019: SHIFITING DYNAMICS, Op.Cit, p: 27. 

 صدارة هي: إيراندول يف ال عشرول أن أيتعلق بتوزيع أصول املصارف اإلسالمية على خمتلف دول العامل، جند  فيم
 نيسيا.وقطر وتركيا وبنغالدش والبحرين وإندو  إلمارات العربية املتحدة والكويتواململكة العربية السعودية وماليزاي وا

مليار  222 ـدر بمجايل أصول يُقوق للصريفة اإلسالمية، إبفنجد أن إيران حافظت على مكانتها التارخيية كأكرب س 
ـ مث اإلمارات العربية املتحدة ب ،مليار دوالر 802ـ ماليزاي بمث ، مليار دوالر 390ـ ، تليها اململكة العربية السعودية بدوالر
مليار دوالر، مث بنغالدش  39مليار دوالر، مث تركيا بـ  97مليار دوالر، مث قطر ب  000ـ الكويت بمث ، مليار دوالر 092

 مليار دوالر.  82مليار دوالر، مث يف املرتبة العاشرة إندونيسيا بـ  32مليار دوالر، مث البحرين بـ  32بـ 

وتُعترب كل من قطر وتركيا وبنغالدش وأندونيسيا وابكستان والسودان والبحرين واألردن وسطنة عمان ومصر 
  .ارف اإلسالميةوحتسني قطاع املص  سبيل تطويروبرواني، أسواق واعدة يف الصريفة اإلسالمية، ملا تقوم به من جهود يف

ّلبعضّالدولرفيةّاإلسالميةّيفّالسوقّاملصّةفرّيا:ّحصةّالصثلاث
وهذا  زايدات يف بعض الدول وتراجعا يف دول أخرى، للدول اإلسالمية يف السوق املصرفية ةفري تعرف حصة الص

ألهم الدول  فيةاملصر  اإلسالمية يف السوق ةفري صعديدة، وهبدف التعرف على حصة ال راجع لعوامل اقتصادية وسياسية
 املطبقة للصريفة اإلسالمية عرضنا الشكل املوايل.
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ّاإلسالميةّإىلّإمجايلّاألصولّاملصرفيةّحسبّالدولّةفصرّيحصةّال:11ّشكلّرقمّ

 
Source: Islamic Financial Services Industry, Stability Report 2019, IFSB (Islamic Financial 

Services Board), July 2019, Malaysia, p: 22. 

ة سالمينسبة منو بطيئة، كما عرفت حصة املصارف اإل 8002و 8007عرفت أصول الصريفة اإلسالمية بني سنيت 
دولة، يف حني بقيت اثبتة يف سبعة بلدان أخرى )مبا يف ذلك إيران والسودان،  09زايدة بوترية بطيئة يف  من السوق املصرفية

سالمية يف السوق وارتفع عدد الدول اليت تراجعت فيها حصة املصارف اإل من حصص السوق(، ٪ 000واليت لديها 
ن بني هذه الدول: قطر وتركيا ومصر، واليت ، م8002إىل إحدى عشر دولة سنة  8007من ست دول فقط سنة  املصرفية
 ويرجع هذا االخنفاض يف حصة أصول الصريفة اإلسالمية إىل اخنفاض أسعار ،ثة أسواق مصرفية إسالمية رئيسيةتُعد ثال

 1صرف الدوالر األمريكي والعملة احمللية يف البلدان اإلحدى عشر، وظروف سياسية واقتصادية أخرى.

تضح أن الدول اليت مُتثل أصول الصريفة اإلسالمية فيها أكثر من النصف هي أربعة دول: أيضا ي لمن خالل الشك
،  2072، واململكة العربية السعودية %000من بينها إيران والسودان واليت ُتشكل أصول الصريفة اإلسالمية فيها 

 .2372وبرواني 

 

                                       
 راجع: 1

- Islamic Financial Services Industry, Stability Report 2019, IFSB (Islamic Financial Services Board), July 2019, 

Malaysia. 
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ّخامتةّالفصلّاألول
 

لقد تبني لنا أن املصارف اإلسالمية هي مؤسسات حديثة مقارنة ابلتاريخ الطويل للمصارف التقليدية، ومع ذلك  
  أثبتت مكانتها من خالل انتشارها السريع يف العامل واإلقبال املتزايد عليها. 

املالية وتعمل  ائضتُعترب املصارف اإلسالمية مؤسسات مالية مصرفية، تقوم على تلقي األموال من أصحاب الفو 
على توظيفها مبا يتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وذلك لتحقيق مجلة من األهداف االقتصادية واالجتماعية، واليت ختدم الفرد 

 واجملتمع ككل.

تعمل املصارف اإلسالمية إىل جنب املصارف التقليدية، إال أهنا تتميز عنها من خالل القواعد الشرعية اليت تقوم 
، واملتمثلة أساسا يف حترمي الراب، ومنع الغرر، وحترمي امليسر وحترمي أكل أموال الناس ابلباطل، واملشاركة يف حتمل املخاطر عليها،

وهلذا جند أن املصارف اإلسالمية تنفرد مبجموعة متميزة من صيغ التمويل واالستثمار اليت مُتيز جانب استخدامات األموال 
 يف ميزانيتها.

ترليون دوالر  0772بلغ حجم أصوهلا فقد ريفة اإلسالمية اهتماما ابلغا يف الساحة املصرفية العاملية، وقد عرفت الص
مصرفا يُقدم  280، مبجموع 8082ترليون دوالر حبلول سنة  8707، ومن املتوقع أن يُواصل االرتفاع ليبلغ 8002سنة 

 دولة.  78خدمات مصرفية إسالمية موزعة على 

توجهت العديد من الدول إىل تبين الصريفة اإلسالمية، وذلك من خالل إنشاء مصارف إسالمية كاملة، أو  وقد
فتنشط  تقليدية، إسالمية اتبعة ملصارف ذتقدمي اخلدمات املصرفية التقليدية من خالل نوافو ، أالسماح بفتح فروع إسالمية

 كامل، ومنها ما تنشط يف ظل نظام مصريفتلفة، منها النظام اإلسالمي الاملصارف اإلسالمية يف ظل أنظمة مصرفية خم
يف تقليدي، ضمن نظام مصر  ة، ومنها ما تعملمزدوج يسمح بعمل املصارف اإلسالمية جنبا إىل جنب مع املصارف التقليدي

ية خمتلفة وذلك مصرف  تبين الصريفة اإلسالمية ضمن أنظمةوسنحاول توضيح ذلك من خالل دراسة جتارب بعض الدول يف
من خالل الفصل املوايل.



ّ

 

 

 

 

 

 

 

ّلثاينالفصلّا
 جتاربّبعضّالدولّيفّتبينّالصريفةّاإلسالمية
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 يفّتبينّالصريفةّاإلسالميةّدوليةجتاربّّالفصلّالثاين:
يف حني أن األعمال املصرفية اإلسالمية ال تُعد مفهوًما حديثا، إال أن التوسع الكبري هلذا النوع من اخلدمات 

وهذه  ،مصرفية إسالميةتُقدم خدمات  مؤسسة 202 حاليا مت إحصاءف ،كيد ظاهرة حديثة إىل حد مااملصرفية يُعد ابلتأ
 .ا مكانة يف الدول غري اإلسالميةاملؤسسات ال تعمل فقط يف البلدان اإلسالمية، ولكنها اكتسبت أيضً 

نظرًا ألن املصارف اإلسالمية تقوم على نفس األسس واملبادئ، وحتكمها نفس قواعد الشريعة اإلسالمية، فال 
وجد اختالفات كثرية ت لكن يف الواقع ؛ابلعمليات واملمارسات فيما بينهات فيما يتعلق ينبغي أن تكون هناك اختالفا

ة، فنجد ابختالف مداخل تبين الصريفة اإلسالمية لكل دول يف املمارسات بني املصارف اإلسالمية يف خمتلف البلدان.
اء والسودان، ومنها من اختارت االكتفمن الدول من اختارت مدخل التحول دفعة واحدة حنو الصريفة اإلسالمية كإيران 

بفتح نوافذ إسالمية ومنها من ركزت على فتح فروع إسالمية، وبتعدد مداخل تبين الصريفة اإلسالمية تعددت جتارب 
 الدول يف تبين الصريفة اإلسالمية.

دة، ويرجع اختيار حويف دراستنا هذه مت اختيار جتارب ثالث دول وهي: السودان وماليزاي واإلمارات العربية املت
هذه التجارب لتميزها ضمن النظم املصرفية املختلفة لكل منها: نظام مصريف إسالمي ابلكامل يف السودان، نظام مصريف 

هذا التنوع فمزدوج يف ماليزاي، ونظام مصريف تقليدي يُرخص لعمل املصارف اإلسالمية يف اإلمارات العربية املتحدة، 
إلسالمية كل جتربة، واالستفادة منها يف سبيل تطوير الصريفة االيت تقوم عليها   احل واألسسيسمح لنا بدراسة أهم املر 

 يف اجلزائر. 

 

ّاملبحثّاألول:ّجتربةّالسودانّيفّتبينّالصريفةّاإلسالميةّ
ّاملبحثّالثاين:ّجتربةّماليزايّيفّتبينّالصريفةّاإلسالمية

 ّتبينّالصريفةّاإلسالميةاملبحثّالثالث:ّجتربةّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةّيف
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ّجتربةّالسودانّيفّتبينّالصريفةّاإلسالميةاملبحثّاألول:ّ
دخل التحول وقد اختارت معترب السودان من الدول القليلة اليت تبنت النظام املصريف اإلسالمي ابلكامل، تُ 

 قد مرت ابلعديد من املراحل خالل تبنيها للصريفة اإلسالمية.دفعة واحدة، و 

أين صدر قرار حيظر على  0923هناية سنة فالنظام املصريف السوداين كان نظاما مصرفيا تقليداي حبتا إىل 
طالب املصارف مبمارسة عملياهتا تُ  0922تبعه إصدار مذكرة سنة  ،ة ابلسودان التعامل بسعر الفائدةاملصارف العامل

 على أساس العقود اإلسالمية.

أين مت تكثيف اجلهود لتعميق  0929لكن هذه الفرتة مل تعرف تطبيقا فعليا للصريفة اإلسالمية الشاملة، إال سنة  
 أسلمة النظام املصريف.

ف العالقة بني املصرف املركزي واملصار  نفإ ،وابعتبار السودان تعمل وفق نظام مصريف إسالمي ابلكامل 
سالمية هي األخرى والتنظيمية للمصارف اإل شرعيةوال والرقابية ن البيئة القانونية أطبيعة خاصة، إضافة إىلهلا اإلسالمية 

 هلا خصوصيتها.

 الية:، من خالل العناصر التالصريفة اإلسالمية بينجتربة السودان يف ت نعرضس بحثومن خالل هذا امل

ّاملطلبّاألول:ّحملةّحولّالصريفةّاإلسالميةّيفّالسودان
ّللصريفةّاإلسالميةّيفّالسودانّوالرقايبّالقانوينّاملطلبّالثاين:ّاإلطار

ّاملطلبّالثالث:ّاإلطارّالشرعيّللصريفةّاإلسالميةّيفّالسودان
ّاملطلبّالرابع:ّاإلطارّالتنظيميّللصريفةّاإلسالميةّيفّالسودان
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 املطلبّاألول:ّحملةّحولّالصريفةّاإلسالميةّيفّالسودان

ا والت هيكلية سامهت يف تشكيل النظام املصريف السوداين احلايل، وأبرز معرف النظام املصريف السوداين حت
إىل نظام  يمُييز التجربة السودانية هو تبنيها للصريفة اإلسالمية، حيث حتول النظام املصريف من نظام مصريف تقليد

 نظام مصريف إسالمي ابلكامل. إىلحتول مصريف مزدوج، مث 

 يفّالسوداننشأةّالصريفةّاإلسالميةّأوال:ّ
يف قسم االقتصاد ابجلامعة اإلسالمية ألم  0922ظهرت فكرة تطبيق الصريفة اإلسالمية يف السودان سنة 

درمان، أين مت نشر مقال حول االقتصاد اإلسالمي، ما مهد لفكرة أتسيس مصرف إسالمي يف السودان، ولكن العديد 
من العراقيل صعبت جتسيد هذه الفكرة على أرض الواقع، ومع مرور الوقت وتغري النظام السياسي يف السودان سنة 

كرة للظهور، األمر الذي حتقق فعال إبنشاء بنك فيصل اإلسالمي السوداين كأول مصرف إسالمي ، عادت الف0972
  1يف السودان.

 مراحل: ملصريف السوداين احلايل إىل أربعمُيكن تقسيم مراحل تشكل النظام او 

ك إبنشاء بن 0972بدأت جتربة املصارف اإلسالمية يف السودان سنة :ّ(1213-1291املرحلةّاألوىلّ)ّ -1
فيصل اإلسالمي السوداين بقانون خاص، وعرفت املرحلة إنشاء عدد من املصارف اإلسالمية إىل جانب 

صدر قرار مجهوري مينع البنوك املتخصصة من استخدام الفوائد يف  0920املصارف التقليدية؛ ويف سنة 
ّعملياهتا، وفرض استبداهلا أبدوات إسالمية كاملضاربة واملشاركة واملراحبة. 

أبسلمة القوانني، فصدر القانون  0923 سنة ة السودانية خالل بدايةطلالس خطوة حنو أسلمة نظامها قامت ويف
 2.اإلجراءات اإلسالميةاملدين اإلسالمي والقانون اجلنائي اإلسالمي، وقانون 

، استنادا إىل قانون املعامالت 0922مت إعالن إسالم النظام املصريف سنة :ّ(1212-1210املرحلةّالثانيةّ)ّ -2
ديسمرب  00املدنية الذي حرم التعامل ابلراب أخذا وعطاءا، فقد صدر منشور ملصرف السودان املركزي بتاريخ 

ّوالذي ينص على منع التعامل بسعر الفائدة والتحول الفوري للتعامل بصيغ التمويل اإلسالمية. 0922

                                       
1 Fady Zain Elabdin Mahgoub Babiker, Hitham Awad, Waa Eldeen Mohamed, Muhammed-Shahid Ebrahim, Islamic 

Banking in Sudan, SSRN Electronic Journal, September 2011, p: 3, available at: http://ssrn.com/abstract=1926895  
 ،بعة األوىلاجلزائر، الط ،مكتبة الرايم، الدار البيضاء عالقةّالبنوكّاإلسالميةّابلبنوكّاملركزيةّيفّظلّاملتغرياتّالدوليةّاحلديثة،سليمان انصر، أنظر:  2

 . 887-882، ص ص: 8002

http://ssrn.com/abstract=1926895
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دد مساره ومتطلباته سواء من حيث اهلياكل التنظيمية ملصرف السودان لكن هذا التحول مل تسبقه أي دراسات حتُ 
املركزي واملصارف التجارية، وال من حيث تدريب العنصر البشري وأتهيله من النواحي الشرعية والقانونية والفنية 

عدم وجود رف، و لالضطالع أبعباء هذا التحول، وما زاد األمر سوءا عدم وجود هيئات رقابة شرعية على مستوى املصا
مبادئ إرشادية وموجهات من املصرف املركزي، لذا توجهت املصارف إىل أقصر وأسهل الطرق إلحداث التحول وهو 
التعامل بصيغة املراحبة لسهولة تطبيقها، ولكن جهل املصارف ابجلوانب الشرعية والفنية والقانونية لصيغ التمويل ساهم 

البة هرة املراحبات الصورية واملغاالة يف هامش ربح املراحبة مما انعكس بصورة سيف التطبيقات اخلاطئة هلا، فتفشت ظا
 على معدالت التضخم ونسبة التعثر.

ذه املرحلة لم يكن ُمستعدا هلأو " بنك السودان املركزي" ف واملسمى "بنك السودان" أما عن املصرف املركزي السوداين
رقابة تنظيمه اإلداري حىت يتمكن من القيام بدوره يف جمال التوجيه وال فقد عمل على أتهيل كوادره املصرفية ومراجعة

 1واإلشراف.

ة ستكون أن الشريعة اإلسالمي 0990السودانية سنة أعلنت احلكومة ّ:ّ(2111-1221املرحلةّالثالثةّ)ّ -3
فتم حتويل النظام املايل ككل إىل نظام مايل خال من الفائدة، على غرار كل من  ،أساس القوانني يف الدولة

إيران وابكستان، األمر الذي أجرب كل املصارف التجارية واألجنبية على العمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، 
 89ىل إ 0920هذا التحول رفع عدد املصارف اليت تعمل وفق نظام مصريف إسالمي من ست مصارف سنة 

0997.2ّمصرف سنة 

 متيزت هذه املرحلة جبملة من اإلجراءات سامهت يف تدعيم عملية أسلمة النظام املصريف، من بني هذه اإلجراءات نذكر:و 

هيأت بذلك املناخ االجتماعية، فو االقتصادية و تبنت الدولة التوجه اإلسالمي يف خمتلف اجملاالت السياسية  -أ
 مية؛املالئم لتطوير الصريفة اإلسال

تقرر أن تلتزم الدولة ومؤسساهتا يف كل معامالهتا بعدم التعامل  0990لسنة  29مبوجب القرار الوزاري رقم  -ب
ابلفائدة وأن تعتمد الصيغ اإلسالمية يف التعامل، فقد مت إلغاء نظام الفائدة يف كافة السلفيات اليت متنح 

 واملؤسسات؛ملوظفي الدولة وكذا إلغائه من القروض املقدمة للحكومة 
 إلغاء السندات احلكومية املبنية على سعر الفائدة؛ -ج

                                       
البيئةّّاإلسالمية:ّخمططّالنظامّاملصريفّ)األسلمةّوأثرهاّعلىتوثيقّجتربةّالسودانّيفّجمالّاملصارفّواملؤسساتّاملاليةّ، مصرف السودان املركزي 1

 .02، ص: 8002، اخلرطوم، الطبعة األوىل مصرف السودان املركزي، املصرفية(
2 Magda Ismail Adbel Mohsin, The Practice of Islamc Banking System in Sudan, Journal of Econmic Cooeration 

26, vol 4, 2005, p: 30. 
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إبنشاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية للنظام املصريف واملؤسسات  0998لسنة  022صدر القرار الوزاري رقم  -د
املالية، تتوىل أتهيل القطاع االقتصادي واملصريف فقهيا خالل التحول من النظام االقتصادي واملصريف 

 اإلسالمي.االقتصادي واملصريف التقليدي إىل النظام 
نفصال جنوب السودان، حبيث بقي الشمال متبين ا 8000جويلية  9مت يف :ّ(2111املرحلةّالرابعةّ)منذّّ -0

لنظام مصريف إسالمي يف حني تبىن اجلنوب نظاما مصرفيا تقليداي، فمنذ هذا التاريخ أصبح للسودان نظام 
يف سنة ملركزي ا، وعلى إثره مت تعديل قانون بنك السودان إسالمي يف الشمال وتقليدي يف اجلنوب مصريف
1ّ ديدة للنظام املصريف.ليتالءم والوضعية اجل 8008

 :املوايل سودان كما هو موضح يف الشكلوقد أصبح هيكل النظام املصريف يف ال

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّّ

                                       
 . 887-882، ص ص: مرجع سابق عالقةّالبنوكّاإلسالميةّابلبنوكّاملركزيةّيفّظلّاملتغرياتّالدوليةّاحلديثة،سليمان انصر،  -أنظر: 1
 .27، ص: 8008بعة األوىل طالتوزيع، مصر، ال، املكتبة العصرية للنشر و التطويرّ-التطبيقّ-البنوكّاإلسالميةّالنظريةحممد حممود مكاوي،  -
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ّالسوداينّاحلايلّاإلسالميّهيكلّالنظامّاملصريف:12ّشكلّرقمّ

 
  https://cbos.gov.sd/sites/default/files/banking_system_balad.pdf: موقع بنك السودان على الرابط: املصدر

   8009-00-8مت اإلطالع عليه يوم: 

https://cbos.gov.sd/sites/default/files/banking_system_balad.pdf
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ّتطورّالصريفةّاإلسالميةّيفّالسوداناثنيا:ّ
 املصارف اإلسالمية يف السودان جيب التعرف على تطور أبرز املؤشرات منحىت يتسىن لنا التعرف على وضعية 

وإمجايل الودائع والتمويالت املقدمة من املصارف اإلسالمية، وقد مت رصد تطور هذه  اإلسالمية إمجايل أصول املصارف
 .(8009-8002)املؤشرات خالل الفرتة 

ّيفّالسودانّ) -1 يبلغ عدد املصارف اإلسالمية ّ(:2112-2110تطورّإمجايلّأصولّاملصارفّاإلسالمية
وقد عرفت أصول املصارف ، جتاريةزعة بني مصارف متخصصة وأخرى و مصرفا، م 37العاملة يف السودان 

ّ.املوايل خالل الشكلت نرصدها من اإلسالمية يف السودان تطورا

ّ(2112-2110)تطورّإمجايلّأصولّاملصارفّاإلسالميةّيفّالسودانّ:13ّشكلّرقمّ

ّ
 : لىمن إعداد الباحثة ابالعتماد ع املصدر:

-، أكتوبر20، اجمللد 2اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء، العدد  ،ّالعرضّاالقتصاديّواملايل،بنك السودان املركزي -
، 2اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء، العدد  االقتصاديّواملايل،،ّالعرضّبنك السودان املركزي، 8009ديسمرب 

 8009-00-8مت اإلطالع عليه يوم:  https://cbos.gov.sd/arمتوفر على املوقع:  .8002ديسمرب -، أكتوبر22اجمللد 
( بشكل 8009-8002تطور حجم املصارف اإلسالمية يف السودان خالل فرتة ) أعاله نلحظ من خالل الشكل

 8002و 8002بني سنيت  02ملحوظ، فقد عرف إمجايل أصول املصارف اإلسالمية العاملة ابلسودان زايدة مبعدل 
، واستمرت األصول يف االرتفاع 8002مليار جنيه سنة  00279إىل  8002مليار جنيه سنة  9873حيث ارتفع من 

، حيث ارتفع إمجايل األصول من 008بــ  8002و 8007مبعدالت متزايدة حيث ُقدر معدل الزايدة بني سنيت 
ترجع هذه الزايدات إىل ارتفاع ، و 8002جنيه سوداين سنة  ارملي 22779إىل  8007جنيه سوداين سنة  ليارم 80078

مكوانت األصول، فُسجلت خالل هذه الفرتة زايدات يف كل من رصيد حساب املراسلني ابخلارج، واألرصدة لدى بنك 
ايل ، وبلغ إمجانعكست هذه الزايدات على إمجايل األصولوقد  ،زي، واألرصدة لدى املصارف األخرىالسودان املرك

 .8009مليار جنيه سنة  22079األصول 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(مليار جنيه)إجمالي األصول  92,3 108,9 132,7 211,2 447,9 550,9

نسبة النمو السنوي 18% 22% 59% 112% 23%
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إمجايل ودائع املصارف اإلسالمية :ّ(2112-2110تطورّإمجايلّودائعّاملصارفّاإلسالميةّيفّالسودانّ) -2
ودائع ، واجلدول املوايل يوضح تطور إمجايل الإدخارية واستثماريةودائع جارية وودائع  يف السودان تنقسم إىل

ّخالل هذه الفرتة.
 )مليارّجنيه(ّ(2112-2110)يفّالسودانّّارفّاإلسالميةودائعّاملصّإمجايلتطورّ:9ّجدولّ

ّالودائعّاجلاريةّالسنوات
نسبةّمنوّ
الودائعّ
ّاجلارية

الودائعّ
ّاالستثمارية

نسبةّمنوّ
الودائعّ

ّاالستثماريةّ

الودائعّ
ّاإلدخارية

نسبةّمنوّ
الودائعّ
ّاالدخارية

ّأخرى
ّ

إمجايلّالودائعّ
ّاملصرفية

نسبةّمنوّإمجايلّ
الودائعّ
ّاملصرفية

2110ّ82720   18,08   0798   4,51 01,11   
2111 89737 %19,8 22,61 8270% 2728 23872% 2,81 93,02 %32,1 
2119 37729 %28,3 26,94 0970% 00728 3770% 3,01 92,09 %25,3 
2119 22790 74,8% 44,72 2270% 82798 00072% 3,58 132,11 %75,1 
2111 027723 %123,7 100,02 08377% 23703 7370% 11,73 312,31 %117,3 
2112 022727 %25,8 102,21 878% 22729 2973% 5,45 391,11 %19,7 

 :لىابالعتماد عمن إعداد الباحثة املصدر:ّ
-، أكتوبر20، اجمللد 2اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء، العدد  ،ّالعرضّاالقتصاديّواملايل،بنك السودان املركزي -

  .8009ديسمرب 
-أكتوبر، 22، اجمللد 2اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء، العدد  ،ّالعرضّاالقتصاديّواملايل،بنك السودان املركزي -

  .8002ديسمرب 
(، كما يوضح 8009-8002تطور إمجايل ودائع املصارف اإلسالمية يف السودان خالل فرتة ) اجلدول يعرض

 ،هيكل الودائع املصرفية واملتكون من: الودائع اجلارية )حتت الطلب(، واليت حتوز على النسبة األكرب من هيكل الودائع
تفاعات ار  االدخارية، ومن خالل اجلدول نلحظ أن إمجايل الودائع املصرفية قد سجلوالودائع االسثمارية، والودائع 

مليار  23728سجل ليُ  8002نة س % 3870بنسبة  وارتفعمليار جنيه  22700قدر ب كان يُ   8002، ففي سنة متتالية
اسات بنك السودان لسيويرجع هذا االرتفاع ، 8007مليار جنيه سنة  039700و، 8002مليار سنة  79722جنيه، مث 

القتصادية ا هتدف إىل استقطاب املدخرات الوطنية لتوفري املوارد املالية الالزمة وتوجيهها حنو متويل األنشطةّاملركزي اليت
 بلغ 8009مليار جنيه، ويف سنة  308730بلغ لي %00773عرفت زايدة ملحوظة بنسبة  8002سنة  نولك، األساسية
جنيه  2772إىل  277التغري يف سعر صرف اجلنيه السوداين، والذي انتقل من إىل  مليار جنيه، وهذا راجع 320720

 والذي ساهم يف رفع قيمة الودائع ابلعملة األجنبية وابلتايل ارتفع إمجايل الودائع املصرفية. 8002سنة  للدوالر األمريكي
 الودائع املصرفية يف السودان.وسنعرض من خالل الشكل املوايل تطور أهم أنواع 
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ّ(2112-2110)ّتطورّأهمّأنواعّالودائعّاملصرفيةّيفّالسودانّ:10شكلّرقمّ

 
 البياانت السابقة. من إعداد الباحثة ابالعتماد على املصدر:

يشمل التمويل املصريف إمجايل :ّ(2112-2110ملصارفّاإلسالميةّيفّالسودانّ)اإمجايلّمتويالتّّتطور -3
لعاملة يف االتمويل املمنوح للقطاعني العام واخلاص وابلعمالت احمللية واألجنبية بواسطة املصارف اإلسالمية 

 .(8009-8002)املوايل تطور إمجايل التمويل املصريف املمنوح يف الفرتة  شكلالسودان، ويرصد ال
ّ(2112-2110)ملصارفّاإلسالميةّيفّالسودانّاتطورّإمجايلّمتويالت11ّّّرقمّشكل

ّ
 :لىمن إعداد الباحثة ابالعتماد ع: املصدر

-، أكتوبر20، اجمللد 2اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء، العدد  ،ّالعرضّاالقتصاديّواملايل،بنك السودان املركزي  -
 .8009ديسمرب 

-، أكتوبر22، اجمللد 2اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء، العدد  العرضّاالقتصاديّواملايل،،ّبنك السودان املركزي -
  .8002ديسمرب 

إن التطور الذي سبق رصده يف إمجايل أصول املصارف اإلسالمية يف السودان وإمجايل الودائع يظهر بوضوح يف تطور 
بنسبة منو  8002مليار جنيه سنة  23722إىل  8002مليار جنيه سنة  22738واليت ارتفعت من إمجايل التمويالت، 

 2879، بنسبة منو تُقدر ب 8002مليار جنيه سنة  027770، وواصلت االرتفاع إىل أن سجلت 8072تُقدر ب 
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أخرى الودائع اإلدخارية الودائع االستثمارية الودائع الجارية إجمالي الودائع المصرفية

2014 2015 2016 2017 2018 2019
(مليار جنيه)إمجايل التمويالت  44,32 53,46 67,69 102,93 167,70 218,46

نسبة النمو السنوي 20,6% 26,6% 52,1% 62,9% 30,3%
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 مليار جنيه، 802722بلغ إمجايل التمويالت  8009ويف سنة  مليار جنيه، 008793أين سجلت  8007ابملقارنة بسنة 
األولوية  بشكل أساسي لدعم القطاعات ذات ابلعملة احمللية أو األجنبيةسواء للقطاع العام أو اخلاص وتُقدم التمويالت 

 وغريها، كما هو موضح يف اجلدول املوايل. ة والصادرات والتعدين والتشييدمن الزراعة والصناع

ّحسبّالقطاعات2112ّّميّلسنةّتوزيعّالتمويلّاملصريفّاإلسال:1ّجدولّ

ّ

حوث اإلدارة العامة للسياسات والب ،ّالعرضّاالقتصاديّواملايل،بنك السودان املركزي: لىمن إعداد الباحثة ابالعتماد ع: املصدر
ّ.8009ديسمرب -، أكتوبر20، اجمللد 2واإلحصاء، العدد 

ّ

ّ

ّ

ّ

 

ّ

ّ

 

ّنسبةّالتمويلّمبلغّالتمويلّالقطاعات
 %16,7 36,57ّالزراعة
 %20,8 45,40 الصناعة
 %7,5 16,31 الصادرات

 %7,2 15,80 النقلّوالتخزين
 %1,7 3,62 الواردات

 %7,6 16,50 التجارةّاحمللية
 %2,3 4,94 التعدين
 %12,6 27,48 التشييد
 %23,7 51,84 أخرى
 %100,0 218,46 اإلمجايل
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ّحسبّالقطاعات2112ّتوزيعّالتمويلّاملصريفّاإلسالميّلسنةّ:19ّشكلّرقمّ

 
 : من إعداد الباحثة ابالعتماد على البياانت السابقةاملصدر

يُظهر توزيع التمويالت املصرفية على خمتلف القطاعات توجه الدولة حنو دعم قطاعات معينة، ويف السودان 
مليار جنيه من إمجايل التمويالت  22720ناعة ُخصص هلا يتضح اهتمام الدولة بقطاعي الصناعة والزراعة، فالص

 مليار جنيه. 32727املصرفية، والزراعة ُخصص هلا 

خالل الشكل أن كل من قطاع الصناعة وقطاع الزراعة هلما الوزن األكرب من التمويل املصريف يتضح من  كما
لرتكيز واليت هدفت إىل تشجيع القطاع اخلاص اب، وهذا راجع للسياسات اليت اتبعها بنك السودان املركزي 8009سنة 

 على القطاعات ذات األولوية واملتمثلة يف:

اإلنتاج الصناعي )االستخراجي والتحويلي( مع الرتكيز على على إنتاج وتصري السلع اليت تستهدف زايدة  -
 الصادرات وإحالل الواردات؛

 قطاعات الزراعة والتنقيب والتجارة اخلارجية. -

ارجية ، فنالحظ أن نشاط التجارة اخلاحمللية إلاتحة الفرصة لتمويل األنشطة األخرىر متويل نشاط التجارة كما حظ
 .من إمجايل التمويالت 772سجل 

راحبة امل ثلخمتلف صيغ التمويل اإلسالمية، م ويتم تقدمي التمويالت يف املصارف اإلسالمية يف السودان عرب
تمويلية سنة التمويل املصريف حسب الصيغ ال وزيعاع، والشكل املوايل يُوضح تستصناالسلم و الشاركة و املضاربة و املو 

8009. 

الزراعة
16,7%

الصناعة
20,8%

الصادرات
7,5%

النقل والتخزين
7,2%

الواردات
1,7%

التجارة احمللية
7,6%

التعدين
2,3%

التشييد
12,6%

أخرى
23,7%
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ّحسبّأهمّالصيغّاإلسالميةّ)مليارّجنيه(2112ّتوزيعّالتمويلّاملصريفّاإلسالميّلسنةّّ:19شكلّرقمّ

 
حوث اإلدارة العامة للسياسات والب ،ّالعرضّاالقتصاديّواملايل،املركزيبنك السودان : لىمن إعداد الباحثة ابالعتماد ع املصدر:

ّ.8009ديسمرب -، أكتوبر20، اجمللد 2واإلحصاء، العدد 

 8009ة يف السودان سن املصرفية اإلسالمية التمويالتاملبلغ األكرب من  يتضح أنأعاله من خالل الشكل 
 0772ب ةضاربمث اململيار جنيه،  8722شاركة ب ، تليها صيغة املر جنيهمليا 87722مببلغ  وفق صيغة املراحبة يتم تقدميها

 مث السلم مث االستصناع واإلجارة والقرض احلسن. مليار جنيه،

ويُوضح هذا التوزيع أبن املصارف اإلسالمية يف السودان تعتمد يف أغلب متويالهتا على صيغة املراحبة، وهو 
 املصارف اإلسالمية يف كل الدول بغض النظر عن النظام املصريف الذي تنشط فيه.التمويل الذي يغلب على متويالت 

ّ

ّّ

0,01

0,15

0,26

0,78

1,17

1,74

2,68

27,88

القرض الحسن

اإلجارة

االستصناع

المقاولة

السلم

المضاربة

المشاركة

المرابحة
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ّ

 املطلبّالثاين:ّاإلطارّالقانوينّوالرقايبّللصريفةّاإلسالميةّيفّالسودان

 أي دولة، الصريفة اإلسالمية يف اترتكز عليهواإلطار الرقايب من أهم األطر اليت  اإلطار القانوين كل من  يُعد
ف اإلسالمية ر املالئم للصريفة اإلسالمية يُعد داعما أساسيا لتطور مكانة املصا فتوفر اإلطار القانوين واإلطار الرقايب

وإمكانية انتشارها، وسنعرض اإلطار القانوين من خالل أهم القوانني والتشريعات املنظمة لعمل املصارف اإلسالمية، 
 عالقة بني املصرف املركزي واملصارف اإلسالمية.أما اإلطار الرقايب فسنعرضه من خالل ال

 أوال:ّأهمّالقواننيّوالتشريعاتّاملنظمةّلعملّاملصارفّاإلسالميةّيفّالسودان
ة متت وفق مدخل التحول دفعة واحدة، وقد رافق عمليإن عملية التحول حنو الصريفة اإلسالمية يف السودان 

 خمتلفة سامهت يف حتقيق األهداف املنشودة، ومن بني أهم القواننيالتحول إصدار قوانني جديدة وتعديالت قانونية 
 1والتشريعات املنظمة لعمل املصارف اإلسالمية وأهم التحوالت القانونية اليت حدثت نذكر:

صدر قانون أتسيس بنك فيصل  :1299النظامّاألساسيّإلنشاءّأولّمصرفّإسالميّيفّالسودانّسنةّ -1
 .0972، وعلى إثره مت إنشاء املصرف سنة 0977اإلسالمي السوداين يف أفريل 

نشأ بنك ّ(:2112)معدالّحىت2112ّّوقانونّبنكّالسودانّلسنة1212ّّقانونّبنكّالسودانّلسنةّ -2
، والذي أُجريت على بعض مواده عدة تعديالت إىل أن مت إلغاؤه مبوجب قانون 0929السودان بقانون سنة 
 .8008بنك السودان لسنة 

ثالث وستني مادة مقسمة على أربعة عشر فصال، وقد ُخصص الفصل الثاين  8008ك السودان ويتضمن قانون بن
من القانون للبنك وشخصيته االعتبارية واإلشراف على النظام املصريف أبحكام الشريعة اإلسالمية، والفصل الثالث 

جمللس، وتناولت بة الشرعية عضوا يف ااشتمل على إنشاء جملس اإلدارة وتشكليه على أن يكون رئيس اهليئة العليا للرقا
ابقي الفصول رأس املال واالحتياطي واألرابح وكل ما يتعلق ابلعملة وسعر الصرف، وعالقة بنك السودان مع املصارف، 

ّوعالقته مع احلكومة، وغريها من املواد واليت تعمل على تنظيم أعمال البنك ونشاطاته وفق أحكام الشريعة.
 اجلذرية اليت وردت يف القانون لتعزيز أسلمة النظام املصريف نذكر: ومن أهم التغيريات

دال عن ب لسياسات النقدية والتمويليةإصدار اضمن أغراض املصرف املركزي املتعارف عليها: أورد القانون  -أ
 السياسات االئتمانية املتعارف عليها يف النظام الربوي السابق؛

                                       
ّعلىّالبيئةّ، السودان املركزي بنك 1 ّوأثرها ّاملصريفّ)األسلمة ّخمططّالنظام ّاإلسالمية: ّالسودانّيفّجمالّاملصارفّواملؤسساتّاملالية توثيقّجتربة

 .22-27، ص ص: مرجع سابق، املصرفية(
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ق أبحكام الشريعة اإلسالمية يف أدائه لواجباته، لتحقيالقانون صراحة على التزام املصرف املركزي  نص -ب
 أغراضه وممارسة سلطاته وإشرافه على النظام املصريف؛

 نص القانون صراحة على أن يكون رئيس اهليئة العليا للرقابة الشرعية عضوا يف جملس اإلدارة؛ -ج
 التمويل احلكومية والتعامل فيها كبديل للسندات الربوية.نص القانون على إصدار صكوك  -د

، وآخرها سنة 8002وسنة  8002عرف تعديالت عديدة سنة  8008وجيدر ابلذكر أن قانون بنك السودان لسنة 
8008. 

قانون تنظيم يضم ّ:2113وقانونّتنظيمّالعملّاملصريفّلسنة1221ّّقانونّتنظيمّالعملّاملصريفّلسنةّ -3
واحد ومخسني مادة موزعة على سبعة فصول تضمنت قضااي تنظيم أعمال  0990لسنة  العمل املصريف

املصارف، ويُعترب هذا القانون املرجعية األساسية لتقنني العمل املصريف اإلسالمي يف السودان، وفيم يلي سرد 
1ّألهم ماجاء يف فصول هذا القانون:

 إىل آخر قانون أي علىّالقانون هذا أحكام سيادة به، العمل وبدء القانون اسمّأحكام متهيدية،الفصلّاألول:ّ -أ
 ؛ومقاصدهاّالكلمات بعض ابلتفسري تناول كما .بينهما التعارض يزيل الذي املدى

 والرقابة واإلشراف اجلديدة، املصارف وترخيص القائمة، املصارف وضع املصارف، ترخيص :ّالثاين الفصل -ب
 وتغيري الفروع افتتاح املصريف، العمل ممارستهم يف يشتبه الذين األشخاص وتفتيش مصرف، كلمة واستعمال عليها،
 ؛املصريف الدمجو  مواقعها

 وحيازة ومتليك األسهم حيازة على والقيد املال، رأس كفاية جمال يف املصارف عمالأل طرقت قد :الثالث الفصل -ج
 ؛التمويل على وقيود ةسائل أبصول واالحتفاظ والرسوم، األرابح هوامش على والقيد العقارات

 وعرضها، ونشرها واخلسائر األرابح وحساب اخلتامية امليزانية ومراجعة إعداد مهيةأل القانونطرق ت ع:الراب الفصل -د
 على القانون ألزم كماللمصارف،   خاصاً  مراجعاً  املركزيصرف امل عنييُ  أن العامة للمصلحة وفقاً  القانون أجاز كما

 ؛احملددة عيدااملو  يف الشهرية البياانت تقدمي املصارف
 عملية تلي اليت اإلجراءات وحدد للمصارف تفتيشاً  جيرى أن املركزي صرفامل القانون ألزم :اخلامس الفصل -ه

 يش؛التفت
 وغري للدولة اململوكة املصارف على الرقابة وحدد اوعملياهت املصارف إدارة على الرقابةتناول  :السادس الفصل  -و

 ؛املالية املؤسسات على الرقابة وكذلك اململوكة
 التوجيهات إصدار وسلطة املصرفية، األعمال كإيقاف خمتلفة مواضيع عرضت ةعام أحكاما حدد :السابع الفصل -ز

 كما القانون هذا خمالفو مبوجبها اكمحيُ  اليت املختصة احملكمة وحدد العام املدير أهلية وفقدان املصارف، وتصفية

                                       
 .28-22املرجع السابق، ص ص:  1
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 وموضوع املصارف وعطالت املستندات، وحرق منصب من أكثر يف اإلدارة جملس عضو منصب شغل طرق إىلت
 أحكام خيالف من لكل العقوابت للمصارف، احتاد قيام عموميني، مستخدمني وغريهم املوظفني واعتبار السرية

 .اللوائح إصدار وسلطة القانون هذا

بعض الثغرات مما تطلب إدخال بعض املواد اجلديدة لسد هذه  0990أبرز تطبيق قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 
نون تنظيم العمل عليه قاالثغرات ابإلضافة إىل استحداث فصل كامل عن اهليئة العليا للرقابة الشرعية وهذا ما أطلق 

 .8003املصريف لسنة 

0- ّ ّلسنة ّللمخالفاتّاملصرفية ّواملالية ّاجلزاءاتّاإلدارية 1222ّالئحة نون تنظيم العمل عقب إصدار قا:
، أصدر حمافظ بنك السودان الئحة اجلزاءات اإلدارية واملالية للمخالفات املصرفية لسنة 0990املصريف لسنة 

وتضمنت الالئحة أربعة فصول تشمل إحدى وأربعني مادة، تتعلق ابجلزاءات على خمالفة األعمال ، 0998
اابت اصر رأس املال واالحتياطي وخمالفة تقدمي احلساملصرفية، كما تناولت املسؤولية يف عدم التحقق من عن

وامليزانية حسب ما حُيدده املصرف املركزي، كما تناولت جزاءات خمالفة التوجيهات الصادرة مبوجب الرقابة 
ّ 1على أعمال املصارف، وغريها من املخالفات.

وتطرقت مادة،  80تقع الالئحة يف سبعة فصول تشمل :1222ّالئحةّتنظيمّالتعاملّابلنقدّاألجنيبّلسنةّ -1
للتعامل يف النقد األجني واملصارف املعتمدة، وتسوية املعامالت بني املقيمني وغري املقيمني، وفتح حساابت 
ابلنقد األجني، وحتديد سعر الصرف، وتنظيم عمليات االستثمار املباشر من اخلارج، وحساابت املصارف 

 وغريها من األحكام املتعلقة ابلنقد األجني. احمللية ابخلارج،
تغيريات عديدة ليتالءم مع  0982عرف قانون الشركات لسنة ّ :1221التغيرياتّيفّقانونّالشركاتّلسنةّ -9

ّالنظام املصريف اإلسالمي، ومن أهم هذه التغيريات نذكر:
 تنظيم قانون بومبوجاملركزي ال يسمح إبنشاء شركات تعمل يف اجملال املصريف إال مبوافقته  صرفاملأن  -أ

 ؛املصريف العمل
 وزايدته املصارف مال رأس سداد وكيفية مقدار منشورات ومبوجب قاطع بشكل ددحيُ  املركزي صرفامل أن -ب

 ؛آلخر وقت من
 ابملؤسسات متعلقة دولية قوانني حتكمها أصبحت لقياسه املالئمة واملعايري ومالءهتا املصارف مال رأس أن -ج

 ؛واإلسالمية املالية
 هي املالية الناحية من ومهمتها الشرعية للرقابة العليا للهيئة تتبع املصارف يف ةشرعي رقابة هيئات تعيني مت -د

 ؛املايل املركز حول يالرأ بداءإ

                                       
 .20-29املرجع السابق، ص:  1
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 إىل ابلتحول الشركات قانون مبوجب تأأنش اليت املصارف 2003 لسنة املصريف العمل تنظيم قانون ألزم -ه
 ة.عام مسامهة شركات

يقع هذا القانون يف تسعة فصول تشمل أربع وسبعني ّ:1220قانونّسوقّاخلرطومّلألوراقّاملاليةّلسنةّ -9
مادة، متعلقة إبنشاء السوق وأغراضها وعضويتها، وإدارة السوق، وإدراج األوراق املالية وطرحها لالكتتاب 

1ّالعام، وكذلك املراقبة واإلفصاح.
إضافة إىل ما ذُكر من قوانني ولوائح تُنظم عمل املصارف اإلسالمية يف السودان هناك قوانني أخرى تساهم هي 

 األخرى يف تشكيل اإلطار القانوين للمصارف اإلسالمية يف السودان، منها:
تنص على التحول الفوري للتعامل وفق الصيغ واليت  0923من قانون اإلجراءات املدنية لسنة  000املادة   -

 اإلسالمية؛
)تعريف القرض(: القرض متليك مال  872: فاملادة 0922من قانون املعامالت املدنية لسنة  820و 872واملواد  -

)اشرتاط املنفعة  820أو شئ آلخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة إىل املقرض عند هناية مدة القرض، أما املادة 
لزائدة(: إذا اشرتط يف عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق املقرض لغى الشرط وصح ا

 2العقد.
 ؛0990قانون بيع األموال املرهونة للمصارف  -
 ؛0992قانون صندوق ضمان الودائع املصريف  -
 أمر أتسيس شركة السودان للخدمات املالية والئحة عمل الشركة؛ -
 ؛0992يل لسنة قانون صكوك التمو  -
 ؛8002قانون تنظيم عمل املؤسسات املالية لإلجارة لسنة  -
 8003.3قانون مكافحة غسل األموال  -

ّاثنيا:ّالعالقةّبنيّاملصرفّاملركزيّواملصارفّاإلسالميةّيفّالسودان
مهها الرقابة واإلشراف أ يقوم املصرف املركزي السوداين "بنك السودان" مبهام خمتلفة يف ظل النظام املصريف اإلسالمي

واره يف ظل أهم أد بتصميم وإدارة السياسة النقدية واليت تُعد من على املصارف اإلسالمية، ويف سبيل ذلك يقوم
 خصوصية النظام املصريف اإلسالمي.
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 .27: ، ص8002، اخلرطوم، الطبعة األوىل  السودان بنك
التعاميم املتعلقة اجلزء األول )اإلجراءات و الواثئق،ّساتّاملاليةّاإلسالمية:ّخمططّتوثيقّجتربةّالسودانّيفّجمالّاملصارفّواملؤس، السودان املركزي بنك 3
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1ّ:اآليت يف تتمثل مهام بنك السودانّ:"بنكّالسودان"مهامّ -1
اعها سعر الصرف وكفاءة النظام املصريف وإصدار العملة أبنو أتمني استقرار األسعار واحملافظة على استقرار  -أ

 وتنظيمها ومراقبتها؛
وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا يف املقام األول على آليات السوق مبا ُيساعد على حتقيق األهداف  -ب

 القومية لالقتصاد الكلي؛
ه مبا ُيساعد على حتقيق وتنميته ورفع كفاءت تنظيم العمل املصريف ورقابته واإلشراف عليه والعمل على تطويره -ج

 التنمية االقتصادية واالجتماعية املتوازنة؛
 العمل ابعتباره بنكا للحكومة ومستشارا ووكيال هلا يف الشؤون النقدية واملالية؛ -د
 االلتزام يف أدائه لواجباته وحتقيق أغراضه وممارسة سلطاته وإشرافه ورقابته على النظام املصرف أبحكام -ه

 الشريعة اإلسالمية واألعراف املصرفية؛
 تنظيم وتطوير نظم الدفع واإلشراف عليها لضمان سالمتها واستقرارها وكفاءهتا. -و
 إصدار على السودان بنك درج:ّأدواتّالسياسةّالنقديةّلبنكّالسودانّيفّظلّالنظامّاملصريفّاإلسالمي -2

2ّ:اآليت إىل هتدف سنوايً  ومتويلية نقدية سياسة
 ؛واالجتماعية االقتصادية التنمية لتحقيق األولوية ذات القطاعات تنمية يف تمويلال تركيز -
 ؛املصرفية السالمة وحتقيق املصريف العمل تطوير -
 .اإلسالمي للمصرف االجتماعي الدور مع متشياً  الفقرية األسر دعم -

 خالل من املفتوحة السوق عمليات على  كبري حد إىل  النقدية سياستها يف التقليدية املركزية صارفامل تعتمد
 املفتوحة السوق عمليات إلدارة أداة له تتوفر مل ابلفائدة التعامل حترمي بسبب السودان بنك أن ال، إالفائدة أسعار حتريك
 ابإلضافة األديب واإلقناع القانوين النقدي االحتياطي على  كبري حد إىل النقدية سياسته يف يعتمد جعله الذي األمر

 حتت حديثة مالية أدوات أدخلت كما الفائدة لسعر بديلة كأدوات واإلدارة املشاركات ونسب األرابح هوامش إىل
 لتلك ملخصاً  أدانه نورد ،املركزي البنك وسندات اخلزانة لسندات كبديل( CMC & GMCة )وشهام مشم اسم

ّ  3:األدوات

                                       
 . 3-8، ص ص: (2112)تعديل2112ّّّالسودانّاملركزيّبنكقانونّمسؤوليات البنك األساسية،  1
املصارف واملؤسسات  توثيق جتربة السودان يف جمال، السودانّيفّتطبيقّالنظامّاملصريفّاإلسالمي:ّإدارةّالرقابةّعلىّاملصارفجتربةّاهلادي صاحل حممد،  2

ص: ، 8002 ،، اخلرطوم، الطبعة األوىلالسودان بنك، املالية اإلسالمية: خمطط الواثئق، اجلزء الثالث )دور بنك السودان يف إسالم اجلهاز املصريف )دراسات((
22   
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النقديةّيفّالنظامّاملصريفّ -أ للسياسّة ية للسياسة تعمل األدوات الكمّاإلسالميّيفّالسودان:األدواتّالكميّة
التحكم يف التمويالت املقدمة من املصارف اإلسالمية مبا يتماشى والسياسة النقدية املتبعة  علىالنقدية 

ّويستخدم بنك السودان األدوات الكمية التالية: واألهداف االقتصادية املرجوة، 
بنك السودان ابلتأثري على نسب املشاركات وهوامش األرابح يف التمويل يقوم : املشاركات ونسب األرابح هوامش -

 التمويل يف املشاركة زيد معدلياإلسالمي لألنشطة االستثمارية حسب القطاعات وحسب السياسة العامة للدولة، ف
 وخيفض ،اهل التمويل بتخفيض يرغب اليت اجملاالت يف التمويل تطلب اليت املالية ملؤسساتاو  للمصارف املمنوح

 توسع يف ة اليت يرغبألنشطاو  القطاعات أو الفروع يف التمويل تطلب اليت املصارف مع املشاركة معدل من
ّ.فيها االستثمار عمليات يف املصارف

، التمويل يف للتحكم املستخدمة األدوات أهم من القانوين يالنقد يحتياطاال عتربيُ : القانوين النقدي االحتياطي -
 تركيبة يف للتحول فر للمصا وتشجيعاً  اخلاصة لطبيعتها االستثمار ودائع السودانبنك  يستبعد حسابه وعند

 وإدارية مالية جزاءات ويفرض النسبة هبذه املصارف التزام السودان بنك راقبويُ  االستثمار ودائع لصاحل ودائعها
 احلساب من النقدي االحتياطي نسبة يف العجز خصم يف املالية اجلزاءات وتتمثل هبا، تلتزم ال اليت املصارف على

 فيفرض، األحيان من كثري يف اجلاري احلساب كشف إىل ذلك أدى وقد ،مباشرة السودان بنك طرفمن  اجلاري
 بنك ظل وقد ،املعنية املصارف سيولة على سلباً  اإلجراءات تلك أثرت وقد احلساب كشف على املايل اجلزاء

 أساسياً  اعتماداً  يعتمد االقتصاد يف السيولة إلدارة  الفائدة سعر حمل حتل  إسالمية آلية غياب ظل يف السودان
 ابلقدر فاعلة غري  معلوم هو كما اآللية وهذه ،النقود عرض زايدة أو لقبض القانوين النقدي االحتياطي على

 املفتوحة السوق عمليات إجراء ميكن أنه حني يف متقاربة أوقات يف القانوين االحتياطي نسبة بتغري يسمح الذي
 النهج مع تتوافق النقدية السوق يف مالية أداة وجود عدم من يعاين السودان بنك أن جلياً  اتضح فقد وعليه ،يومياً 

 .كبرية مبرونة النقود خلق على وقدرهتا صارفامل سيولة على ؤثرتُ  أن احلني ذات يف وتستطيع اإلسالمي
اليت واجهها نظرا للصعوابت اليت ذكرانها و ّالنظامّاملصريفّاإلسالميّيفّالسودان:عملياتّالسوقّاملفتوحةّيفّ -

 الشريعة ومتطلبات تتفق نقدية أدوات يستخدم له أن البد كانيف إدارة سيولة املصارف اإلسالمية،   السودان بنك
 الربح يف املشاركة من نوعاً  ثلمتُ  إمناو  ديناً  ثلمتُ  ال مالية ورقة عن ابلبحث وذلك بكفاءة، السيولة إلدارة اإلسالمية
 إبصدار آخر قرار أعقبه (مشم( املركزي البنك مشاركة شهادات إبصدار القرار جاء وهلذا ،)ابلغرم الغنم) واخلسارة
 1 :وتسويقها إدارهتا مبهمة املالية للخدمات السودان شركة وُكلفت )شهامة( احلكومية املشاركة شهادات

 مشاركة حلاملها تتيح مشاركة شهادة أبهنا )مشم( شهادة عرفتُّ :1221(ّمشم)ّاملركزي البنك مشاركة شهادات 
 وقد هذا، جزئياً  أو كلياً  هلما اململوكةصارف امل يف االستثمار يف تتحقق اليت املنفعة يف املالية ووزارة السودان بنك

                                       
، 8002وزيع، األردن، ، دار غيداء للنشر والتالنقودّوالسياسةّالنقديةّيفّاالقتصادّاإلسالميّ"جتربةّالسودانّأ منوذجا"حممد عبيد صاحل عليوي السبهاين،  1

 . سابك022-032ص ص: 
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 إسالمية كأداة ووافقت املالية واملؤسسات املصريف للجهاز الشرعية للرقابة العليا اهليئة بواسطة الشهادات هذه أُقرت
 .املفتوحة السوق وعمليات السيولة إدارة يف تستخدم الراب من مربأة

 ميكنه األصول هذه مالك أن يعىن وهذا أصول توريق عملية يعترب أصول مقابل مشاركة شهادات إصدار إن
 متتلك اليت السودان يف االقتصادية للمؤسسات ميكن فإنه كذلك األمر كان وإذا بيعها دون مالية موارد على احلصول

 .اإلنتاجية مشاريعها لتمويل اجلمهور من حقيقية مالية موارد على للحصول مشاركة شهادات تصدر أن أصول

 ارنةابملق السيولة على التأثري يف كفاءة ثرأك عتربة يف إطار عمليات السوق املفتوحة يُ املشارك شهادات استخدام إن
 التجاريةصارف امل لدى السيولة ختفيض يف حالة التضخم السودان بنك أراد فإذا القانوين، االحتياطي استخدام مع

يف  الوطين االقتصاد يف السيولة زايدة أراد إذا والعكسصارف امل من سحبه يريد الذي املبلغ بقدر شهادات ببيع يقوم
 حالة االنكماش.

 تتحقق اليت واخلسائر األرابح يف املشاركة حلاملها تتيح شهادات هيّ:1222(ّشهامة(ّاحلكومة مشاركة شهادات 
 إصدار نإ وابلتايل الشهادات، مقابله أصدرت الذي الصندوق تكون اليت واملؤسسات الشركات جمموع أعمال من

 : التالية األهداف حيقق الشهادات تلك
 أو قبضاً  السيولة يف ابلتحكم املفتوحة السوق بعمليات يعرف ما عرب يالكل االقتصاد مستوى على السيولة إدارة 

 ؛بسطاً 
  ؛السودان بنك بواسطة نقدية أوراق بطباعة تغطيته تتم كانت الذي املوازنة عجز من جزء تغطية 
  اجلمهور بني االدخاري الوعي نشر طريق عن االستثمار وتشجيع القومية املدخرات جتميع.  
 ّ)2111ّشهاداتّإجارةّالبنكّاملركزيّ)شهاب: 

بدال من شهادات مشاركة البنك املركزي )مشم( كأداة من  8002استحدث بنك السودان هذه الشهادات يف سبتمر 
أدوات إدارة السيولة وتوفري فرص استثمارية حتقق رحبا حلملة هذه الصكوك، ويتحقق ذلك بتصكيك أصول البنك 

 1وعرضها للمستثمرين.

 ّ)وهي عبارة عن ورقة مالية 8003بدأ إصدار هذه الصكوك سنة ّ:2113صكوكّالتمويلّاحلكوميّ)صرح ،
إسالمية تصدرها وزارة املالية وتقوم غالبا على أساس صيغيت املضاربة واإلجارة بفرتة استحقاق من سنتني إىل ست 

ّ سنوات.

                                       
حبث مقدم للمؤمتر الدويل  (،2111-1229اإلسالميّ)التجربةّالسودانيةّخاللّالفرتةّالسياسةّالنقديةّيفّاإلطارّيوسف الفكي عبد الكرمي حسني،  1

 .09، ص: 8000ديسمرب  02-02الرابع "األزمة االقتصادية العاملية من منظور اسالمي"،  كلية العلوم اإلدارية، جامعة الكويت، 
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ويل حىت يتمكن بنك السودان من القيام بدوره كملجأ أخري للسيولة واملسامهة يف متّنوافذّالبنكّاملركزيّللتمويل: -
املركزي  بنكلااملشروعات الكبرية ويف ظل عدم شرعية أداة سعر إعاد اخلصم، ابتكر بنك السودان ما عرف بنوافذ 

 يلّوانفذةّمتويلّاالستثمار.انفذةّالعجزّالسيّوللتمويل وتتكون من انفذتني: 

ذة العجز السيويل فتهدف لقيام بنك السودان بدور املمول )املقرض األخري(، حبيث يلجأ إليها املصرف أما انف
عندما يُواجه مشكلة سيولة مؤقتة، وحتكم النافذة أسس وضوابط حمددة تضمن مساعدة املصرف يف مواجهة مشكلة 

 موارد أما اهلدف الكلي فهو معاجة القصور يف السيولة املؤقتة، أما انفذة متويل االستثمار فلها هدفان: كلي وجزئي،
املصارف يف توفري السيولة املطلوبة حلركة االقتصاد وفق الربانمج على املستوى الكلي، ويتم ذلك بتوفري موارد من بنك 

رية االسودان بصيغة املضاربة تتنافس عليها املصارف عن طريق املزاد يف إطار شروط حمددة، ويكون يف شكل وديعة استثم
عامة، أما اهلدف اجلزئي فهو معاجلة مشكلة املومسية يف طلب التمويل املصريف، ويتم توظيف موارد هذه النافذة يف هذه 

 1احلالة بصيغة املضاربة املقيدة وعن طريق املزاد.
 األدواتّالكيفيةّللسياسةّالنقديةّيفّالنظامّاملصريفّاإلسالميّيفّالسودان:ّ -ب
 اليت احليوية للقطاعات املالية املوارد توجيه هبدف هذه األداة ستخدمتُّ املستهدفة:ّتوجيهّالتمويلّللقطاعات -

 تواجه قد أنه كما جملتمع،او  الدولة حاجات ترتيب وحسب األخرى،ّالقطاعات حساب على اجملتمع حيتاجها
 انكماش حالة األخرى القطاعات تعاين بينما إليها املوجهة االستثمارات تقييدّيستدعي تضخما القطاعات بعض

 ، فُيلزم بنك السودانالسابقة الكمية األدوات نسب يف متييزا تكون قد اةاألد وهذه ابملدخرات، تدعيمها تتطلب
للتمويل األصغر اليت فرضها سنة  02كنسبة  االمجالية التمويلية احملفظة من معينة نسب بتوظيف صارفامل

 آلخر وقت من منه املعتمدة املصرفية غري واجلهات للمصارف علنويُ  ددحيُ " :أن السودان بنكل وجيوز  ،8002
 يضبط ما وكل املشاركات مال رأس يف الشريك مسامهة ونسبة املختلفة، لصيغاو  املعامالت يف وقسمته الربح نسبة

2ّ".الشأن هذا يف العامة املصلحة وخيدم
ّاإلسالميّيفّالسودان:األدواتّاملباشرةّللسياسةّالنقديةّيفّالنظامّاملصريفّّ-ج

 اإلقناع على كبرياً  اعتمادا اإلسالمية املصارف على واالشراف الرقابة عملية يف السودان بنك يعتمدّاإلقناعّاألديب: -
 واالستشارة اآلراء وتبادل التعاون على مبنية املالية واملؤسسات املصارف وبني بينه عالقة إجياد إىل ويسعى األديب
ّ 3:اآليت وفق وذلك

                                       
 .00-00املرجع السابق، ص ص:  1
 اليت صاحبت التجربة(، اجلزء الثاين )القواننيالواثئق،ّالسودانّيفّجمالّاملصارفّواملؤسساتّاملاليةّاإلسالمية:ّخمططّتوثيقّجتربةّ، السودان املركزي بنك 2

 .22مرجع سابق، ص: 
، بنك السودانة،ّإدارةّالسياسةّالنقديةّوالتمويليتوثيقّجتربةّالسودانّيفّجمالّاملصارفّواملؤسساتّاملاليةّاإلسالمية:ّخمططّ، السودان املركزي بنك 3

 .038-030: ، ص8002 ،اخلرطوم، الطبعة األوىل
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 تواجه اليت والصعوابت املشاكل حول للتفاكر السوداين املصارف واحتاد املصارف إدارات مع الدوري االجتماع 
 ؛تذليلها بغية املصارف أداء

 املراد والتمويلية النقدية والسياسة الشاملة املصرفية للسياسة الفين التصور تضع اليت اللجان يف املصارف إشراك 
 ؛املناقشة مرحلة ويف األوىل مراحلها يف إعالهنا

  يكونوا حىت عليها والتعليق عضويته مع ملناقشتها السوداين املصارف احتاد على إصدارها قبل السياسات طرح 
 ؛إجناحها يف يساعد مما منها جزءاً 

  ومادايً  فنياً  حلها يف واملساعدة الوحدات مستوى على املالية واملؤسسات املصارف مشاكل يف التدخل. 
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 املطلبّالثالث:ّاإلطارّالشرعيّللصريفةّاإلسالميةّيفّالسودان

 يتمثل اإلطار الشرعي للصريفة اإلسالمية يف هيئات الرقابة الشرعية يف النظام املصريف، ويُقصد ابلرقابة الشرعية
األحكام و  وضع ضوابط وأحكام شرعية مستمدة من األدلة الشرعية، بغرض مزاولة املؤسسة لنشاطها وفق هذه الضوابط

 مث متابعتها للتأكد من صحة التطبيق. وفيم يلي سنعرض اإلطار الشرعي للصريفة اإلسالمية يف السودان.

 أوال:ّنشأةّوتطورّهيئاتّالرقابةّالشرعيةّيفّالسودان
أتسست هيئات الرقابة الشرعية لتواكب جتربة أتسيس املصارف اإلسالمية يف السودان، لذا فنجد هيئات رقابة 

 شرعية اتبعة ملصارف نشأت إسالمية وأخرى ملصارف نشأت تقليدية مث حتولت إىل إسالمية.

أول مصرف إسالمي يف السودان، فقد عمل املؤسسون له على تكوين هيئة نك فيصل اإلسالمي وابعتبار ب
عقد التأسيس  (، وقد شاركت اهليئة يف وضع مسودات0972الرقابة الشرعية منذ فرتة التأسيس )واليت بدأت سنة 

والنظام األساسي لبنك فيصل اإلسالمي، والذي كان األساس الذي انبىن عليه تكوين هيئات الرقابة الشرعية فيما 
وقد أصدرت هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل اإلسالمي أول جمموعة فتاوى وقرارات متس العديد من املواضيع  1بعد.

 ابت الضمان والزكاة واملراحبة والسلم.على غرار التأمني وإعادة التأمني، وخطا

مث أُنشأت إدارة الفتوى والبحوث ببنك التضامن اإلسالمي، واليت كانت تُقدم استفسارات يف املسائل العاجلة 
اليت ال تنتظر اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية، كما تقوم بعقد ندوات ومؤمترات سنوية لطرح واقرتاح احللول للقضااي 

 تواجه املصارف اإلسالمية، وقد أصدرت هذه اإلدارة كتيبات عن صيغ املعامالت اإلسالمية، كما أصدرت العملية اليت
 فتاوى حول بيع الدين وبيع العينة وغريها. 

، شهدت املصارف 0922 ة ابلسودان التعامل بسعر الفائدةحيظر على املصارف العاملالذي  قرارالر و صدوبعد 
 ات هليئات الرقابة الشرعية لضمان شرعية معامالهتا واحلرص على شرعية عملية التحول.التقليدية هي األخرى إنشاء

ولكن نقص اخلربة للمصارف التقليدية القائمة وغياب منهج موحد لتطبيق جتربة النظام املصريف اإلسالمي أفرز العديد 
، مبا مُسي مبرحلة تعميق إسالم اجلهاز 0990من اجلوانب السلبية، األمر الذي حاولت الدولة جتاوزه اعتبارا من سنة 

 0998.2املصريف، ومن نتائج هذه املرحلة يف اجلانب الشرعي هو إنشاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية سنة 

                                       
طورّوتقوميّهيئاتّهيئاتّالرقابةّالشرعية:ّنشأةّوتتوثيقّجتربةّالسودانّيفّجمالّاملصارفّواملؤسساتّاملاليةّاإلسالمية:ّخمططّ، السودان املركزي بنك 1

 .9: ، ص8002 ،طوم، الطبعة األوىل، اخلر السودان بنكالرقابةّالشرعيةّيفّاجلهازّاملصريفّالسوداين،ّ
 .22املرجع السابق، ص:  2
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ّاثنيا:ّاهليئةّالعلياّللرقابةّالشرعيةّيفّالسودان
، حيث تعمل هذه اهليئة العليا متضامنة ومتعاونة 0998للسودان السبق يف إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية سنة 

 مع املصرف املركزي لضمان سالمة اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية من الناحية الشرعية. 

ّالسودان: -1 ّيف ّالشرعية ّللرقابة ّالعليا  املصريف للنظام الشرعية للرقابة العليا اهليئة أُنشئتّتعريفّاهليئة
 هذه بني ومن ،املصارف يف يالشرع للضبط النظم من عدداً  اهليئة تطبقو  ،0998 العام يف املالية واملؤسسات

 العاملني وتدريب والبحوث الدراسات إعداد إىل ابإلضافة اإلسالمية الصيغ عقود ومناذج الفتاوى إصدار نظمال
 .املصريف ابلنظام

 لعام املصريف العمل تنظيم قانون من 18 املادة حددتّ:يفّالسودانّالشرعية للرقابة العليا اهليئة أغراض -2
 :اآليت يف األغراض أهم  2003

 ؛واملايل املصريف النشاط عليها بىنيُ  اليت الشرعية واألحكام األسس لتوحيد وذلك الشرعية الفتاوى إصدار -أ
 ألحكام موافقتها حتقيق بغرض املالية واملؤسسات املصارف ونشاط بنك السودان وأداء سياسات متابعة -ب

 ة؛اإلسالمي الشريعة وقيم
 الربوية املعامالت من ونشاطها املالية واملؤسسات واملصارف السودان بنك شداومر  ولوائح قوانني تنقية -ج

 ؛ابلباطل الناس أموال أكل إىل يؤدي أن شأنه من ما وكل واخلفية، الظاهرة وحيلها
 كل تالئم صيغ واستنباط التنفيذ موضع اإلسالمية املعامالت صيغ لوضع االختصاص جهات مع العمل -د

 .املالية األوراق سوق لتناسب وتطويرها التمويل وأدوات احتياجات
تعمل اهليئة العليا للرقابة الشرعية يف السودان من خالل ّ:أغراضها النفاذ اهليئة تستخدمها اليت األدوات -3

  1األدوات واألساليب التالية:
 ؛املصارف مع املتعاملني أو احملافظ أو الوزير من عليها عرضتُ  اليت املسائل يف األحكام إصدار -أ

 ؛الفقيه الصرييف مرتبة إىل للوصول والتدريب للتأهيل برامج وتنفيذ وضع -ب
 ؛والنشر البحوث استخدام -ج
 .البنك بواسطة أو مباشرة املصارف أعمال تفتيش -د

 

 

                                       
املصرفية(، السودان املركزي بنك 1 علىّالبيئّة وأثرهّا املصريفّ)األسلمّة خمططّالنظاّم اإلسالميةّ: السودانّيفّجمالّاملصارفّواملؤسساتّاملاليّة  ،توثيقّجتربّة

 .98-90مرجع سابق، ص ص: 
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 املطلبّالرابع:ّاإلطارّالتنظيميّللصريفةّاإلسالميةّيفّالسودان

ناسبة واليت تضمن واالحرتازية املم ابملعايري التنظيمية التنظيمي للصريفة اإلسالمية يف االلتزايتمثل اإلطار 
االنضباط وحسن التسيري للمؤسسات املالية اليت تُقدم خدمات مصرفية إسالمية، إضافة إىل توفري البنية التحتية املساعدة 

 ينية وتدريبية يف جمال الصريفة اإلسالمية.لنشاط هذه املؤسسات من مؤسسات وهيئات داعمة ومؤسسات تكو 

وقد رافقت عملية تبين الصريفة اإلسالمية يف السودان وضع إطار تنظيمي مناسب على غرار اإلطار القانوين 
 والشرعي،

ّللمصارفّاإلسالميةّيفّالسودانّواالحرتازيةأوال:ّاملعايريّالتنظيميةّ
زيز علسالمة املالية للمصارف اإلسالمية، وذلك من خالل تهتدف سياسات بنك السودان املركزي إىل حتقيق ا

 والتنظيمية الدولية، نذكرها فيما يلي: االلتزام ابملعايري االحرتازية

ّكفايةّرأسّاملال: -0 فيم خيص معيار كفاية رأس املال فبنك السودان املركزي يفرض على املؤسسات املالية  معيار
( الصادر يف ديسمرب IFSBواملصرفية معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية )

 1، والذي يهدف إىل: 8002
زء من تلفة، طبيعة ودائع االستثمار وحتملها جلمعاجلة الطبيعة اخلاصة للمصارف اإلسالمية )صيغ التمويل املخ -

 املخاطر...( اليت مل تتناوهلا املعايري الدولية )معايري جلنة ابزل(؛
العمل على توحيد طرق قياس املخاطر للمصارف اإلسالمية، وحتديد أوزان املخاطر للمنتجات واخلدمات املالية  -

 اإلسالمية؛
 ّ(.8المية لتتمكن من تلبية متطلبات املعايري العاملية )ابزل العمل على تطوير ممارسات املصارف اإلس -

وقد أصدر بنك السودان املركزي مبادئ إرشادية لتطبيق معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية 
ملوجهات ا، هبدف مساعدة املصارف على فهم وتطبيق متطلبات معيار كفاية رأس املال، وتشمل 8002اإلسالمية سنة 

 على اإلجراءات واخلطوات الالزمة الحتساب نسبة كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية.

ة تُعترب السالمة املصرفية من أهم اجملاالت اليت تُركز عليها السلطات النقدي :معايريّإدارةّاملخاطرّاملصرفية -8
 واملالية احمللية والعاملية، وخصوصا مع التحرير واالنفتاح االقتصادي والعوملة، واليت تسببت يف تعقد البيئة اليت

                                       
ّكفايةّرأس 1  .2، ص: 8002، السودان املركزي بنك (،IFSBاملالّالصادرّعنّجملسّاخلدماتّاملاليةّاإلسالميةّ)ّموجهاتّلتطبيقّمعيار
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ية من العوامل ة املخاطر املصرفتعمل فيها املصارف واملؤسسات املالية وتعرضها للعديد من املخاطر، لذا فإن إدار 
 الرئيسية يف جناح املصارف وحتقيق أهدافها وتعزيز االستقرار املايل واملصريف.

ويف هذا الصدد، تعتمد السودان من خالل بنك السودان املركزي على املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر املصرفية 
 إلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات )عدا املؤسسات التأمينية( اليتالصادرة عن جلنة ابزل للرقابة املصرفية، واملبادئ ا

تقتصر على تقدمي خدمات مالية إسالمية الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، كما وأصدر بنك السودان 
فهوم إدارة ، هبدف مساعدة إدارات املصارف يف تطوير وترقية م8002املركزي موجهات إدارة املخاطر املصرفية سنة 

املخاطر املصرفية وأتسيس إدارات فاعلة للمخاطر ابملصارف السودانية، وقد مت إصدار هذه املبادئ اإلرشادية يف ضوء 
 1املبادئ واملمارسات املقبولة دوليا إلدارة املخاطر الصادرة عن جلنة ابزل وجملس اخلدمات املالية اإلسالمية.

رعية على يعمل بنك السودان املركزي واهليئة العليا للرقابة الشّإلسالمية:املعايريّاحملاسبيةّومعايريّالصيغّا -3
إصدار نظم للضبط والتحكم يف النظام املصريف من خالل املعايري احملاسبية ومعايري بعض الصيغ اإلسالمية، 

ة عويف هذا اإلطار قام بنك السودان ابلتنسيق مع جهات أخرى إبنشاء هيئة مستقلة للمحاسبة واملراج
للمؤسسات املالية اإلسالمية مبملكة البحرين، لتطوير بعض املعايري واملتعلقة مبتطلبات عرض البياانت املالية 
وكيفية اإلفصاح عنها واملعاجلات احملاسبية وطرق إثباهتا وقياس عمليات التمويل اإلسالمية وإجراءات تنفيذها 

ّوفق الشريعة اإلسالمية.

 مت وقد تباعاً  السودانية للمصارف وإصدارها تطبيقها يف وبدأ اهليئة من الصادرة ايرياملع السودان بنك تبىن قدو 
 السلم معيار املضاربة، معيار ابلشراء، لآلمر واملراحبة املراحبة معيار العام، واإلفصاح العرض معيار :التالية املعايري إصدار
 .حتياطياتواال املخصصات ومعيار املشاركة، معيار املوازي، والسلم

 طرقو  احملاسبية واملعاجلات عنها اإلفصاح وكيفية املالية للبياانت العرض متطلبات علي املعايري هذه وتشتمل
 املتطلبات إىل ابإلضافة م...(السل املشاركة، املراحبة،( املختلفة اإلسالمية الصيغ وفق التمويل لعمليات والقياس اإلثبات
 .هلا احملاسبية املعاجلات وتوضيح واالحتياطيات املخصصات بتكوين املتعلقة

 املراشد تصميم علي ابلعمل وذلك املختلفة، اإلسالمية للصيغ املصرفية املمارسة بتوحيد االهتمام مت كما
 التمويل صيغ لتنفيذ العملية اخلطوات علي تشتمل وهي السودانية، املصارف ىعل توزيعهاو  الصيغ هلذه املوحدة

 2.سليما تطبيقاً  اإلسالمي التمويل صيغ تطبيق يف املصارف مساعدة هبدف وذلك اإلسالمية،

                                       
 .3-8، ص ص: 8002، السودان املركزي بنك، موجهاتّإدارةّاملخاطرّاملصرفية 1
 مرجع سابق،ة،ّإدارةّالسياسةّالنقديةّوالتمويليتوثيقّجتربةّالسودانّيفّجمالّاملصارفّواملؤسساتّاملاليةّاإلسالمية:ّخمططّ، السودان املركزي بنك 2

 .030: ص
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، حدد فيه متطلبات اإلفصاح اعتمادا على 8008فيفري  9يف  0/8008وقد أصدر بنك السودان منشور رقم 
 1معيار العرض واإلفصاح العام الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية.

ّا -0 ّحوكمة يف إطار حوكمة املصارف اإلسالمية يف السودان فقد مت إصدار منشور رقم ّملصارف:معايري
جانفي  0( من قبل اإلدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز املصريف التابعة لبنك السودان املركزي بتاريخ 8/8080)

صارف ابمل، حول "ضوابط حوكمة املصارف"، واليت تعمل على تطوير موجهات الضبط املؤسسي 8080
وتفعيل دور ومهام جمالس اإلدارات واإلدارات التنفيذية ابملصارف. وقد نصت ضوابط حوكمة املصارف على 
نقاط أساسية فيم خيص اهليكل التنظيمي للمصرف واجلمعية العمومية وجملس اإلدارة واإلدارات اليت يتم تعيينها 

ّمن قبل جملس اإلدارة.
ّالتنظيمي: -أ التنظيمي فُيعد بواسطة املؤسسني، على أن يتكون من العناصر خبصوص اهليكل ّاهليكل

 املوضحة يف الشكل املوايل:

ّاهليكلّالتنظيميّللمصرفّاإلسالميّوفقّضوابطّحوكمةّاملصارفّالسودان:11ّشكلّرقمّ

 
املصارف"، اإلدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز  ( "ضوابط حوكمة8/8080من إعداد الباحثة ابالعتماد على منشور رقم )املصدر:ّ

 .8080جانفي  0املصريف، بنك السودان املركزي، 

وال ُيسمح ابستحداث أو تعديل أي وظائف قيادية أو استشارية أو تنفيذية أخرى ابهليكل التنظيمي إال مبوافقة 
 بنك السودان املركزي.

                                       
توثيقّجتربةّالسودانّيفّجمالّاملصارفّواملؤسساتّاملاليةّاإلسالمية:ّخمططّالنظامّاملصريفّ)األسلمةّوأثرهاّعلىّالبيئةّ، السودان املركزي بنك 1

 .23مرجع سابق، ص:  ،املصرفية(

الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

إدارة المخاطر

إدارة االلتزام

إدارة المراجعة 
الداخلية

إدارة الرقابة 
الشرعية

اإلدارة التنفيذية
المدير العام ونائب 

المدير العام
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ّالعمومية -ب ّاجلمعية أهم املعايري املتعلقة ابجتماع اجلمعية العمومية وضحت ضوابط حوكمة املصارف :
للمصرف، وأهم التقارير الالزمة خالل االجتماع كالقوائم املالية وتقرير جملس اإلدارة يتضمن املؤشرات 
املالية للمصرف واملسامهات الرأمسالية، وتقرير املراجع القانوين، وتقرير املستشار القانوين، والتقرير الشرعي،  

 ت أهم احملضورات على اجلمعية العمومية وغريها من املواضيع.كما وضح
وضح منشور ضوابط حوكمة املصارف كيفية تكوين جملس اإلدارة للمصرف، كما حدد جملسّاإلدارة:ّ -ج

مهامه ومسؤولياته، كما حدد مهام وصالحيات رئيس جملس اإلدارة، ومهام سكرتري جملس اإلدارة 
 كما ذكر حاالت فقدان أهلية عضو جملس اإلدارة.وحمضورات عضو جملس اإلدارة،  

دارة وضح املنشور أبن جملس اإلدارة يُعني كل من اإليُّ اإلداراتّاليتّيتمّتعيينهاّمنّقبلّجملسّاإلدارة: -د
التنفيدية ومدير إدارة املخاطر ومدير إدارة االلتزام ومدير إدارة املراجعة الداخلية والرقابة الشرعية، وذلك 

 1مت توضيحها. وفقا لشروط

ّاملؤسساتّالداعمةّللصريفةّاإلسالميةّيفّالسودانّاثنيا:
 التحتية البنية يف تغريات هنالك أن القول كنوميُ  ،ككل املصريف ابلعمل احمليطة البيئة على طرأت تغريات هناك

 هذه وتضم املصريف النظام وحدات على مباشرة غري أو مباشرة بصورة تؤثر اليت كياانتال ظهرت حيث ،املصريف للنظام
 2جمموعة من املؤسسات الداعمة اليت تُعزز اإلطار التنظيمي للصريفة اإلسالمية يف السودان، أمهها: الكياانت

 اإلسالمي واملصريف املايل للقطاع التحتية البنيات وضع يف السودان بنك بدأ: املالية لألوراق اخلرطوم سوق  -1
 بني املالية املوارد توزيع كفاءة وضمان املدخرات حجم لزايدة 1994 عام املالية لألوراق اخلرطوم سوق إبنشاء
 وطويلة متوسطة إسالمية متويل وأدوات آليات وتوفري اإلجيايب االقتصادي املردود ذات االستثمارية الفرص
ّ.اآلليات تلك خالل من اإلسالمي املصريف القطاع دور وتفعيل اآلجل

 اإلسالمي التأمني خدمة لتوفري 1995 عام يف الودائع ضمان صندوق إنشاء مت: الودائع ضمان صندوق -8
 ثقة من يزيد مما واملودعني واملصارف النقدية السلطة بني التكافل طريق عن األضرار وجرب املصرفية للودائع
 .املالية سالمتها ققوحيُ  املصارف يف العمالء

 وجود ألمهية ونظراً  املالية األوراق يف املتاجرة له حيق ال السودان بنك أن مبا: املالية للخدمات السودان شركة -3
 هبذا لتقوم 1998 عام املالية للخدمات السودان شركة تأنشأُ  ةواخلسار  الربح أساس على تعمل مالية أوراق
 جزئياً  أو كلياً  هلا اململوكة صارفامل يف أصوهلا من السودان وبنك املالية وزارة من كل تنازلت أن بعد الدور
 .الشركة لصاحل

                                       
 .8080جانفي  0السودان املركزي،  بنكاإلدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز املصريف، رف"،ّ(ّ"ضوابطّحوكمةّاملصا2/2121منشورّرقمّ) 1
 .27مرجع سابق، ص:  ،جتربةّالسودانّيفّتطبيقّالنظامّاملصريفّاإلسالمي:ّإدارةّالرقابةّعلىّاملصارفاهلادي صاحل حممد،  2
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ّ: التالية ابملهام ليقوم 1998 عام املايل االستثمار بنك إنشاء مت: املايل االستثمار بنك -0
 وترويج املعلومات وتبادل ونشر الدراسات إعداد خالل من املالية األوراق سوق وتنشيط تفعيل -أ

 ؛املشروعات
 ة؛االستثماري املشروعات بتأسيس والقيام املالية األسواق يف التخصص -ب
 ؛املالية احملافظ وتكوين أسهمها بشراء القائمة الشركات مساندة  -ج
 ية؛واخلارج احمللية اخلربة بيوت مع التعاون طريق عن للشركات املالية اهليكلة إعادة يف ملساعدةا -د
 االقتصادية التنمية عمليات يف األساسي الدور ذات الكربى االستثمارية املشروعات إلنشاء ابملبادرة القيام -ه

 .واالجتماعية
 املختصني من عليا جلنة تكوين املالية وزير رقر  1997 عام يف: االقتصادي النشاط لتأصيل العليا اللجنة -2

 وركزت والنقدي املايل القطاعني يف االقتصادي النشاط لتأصيل اإلسالمي والفكر االقتصاد يف اخلربة وذوى
 لالقتصاد العام اإلطار :األول احملور: هي أساسية حماور ثالثة على هبا تقدمت اليت الدراسات ويف اللجنة
 اإلسالمي النظام يف يالكل لالقتصاد األساسية العناصر :الثاين احملور، األساسية مرتكزاته وإبراز يماإلسال
ث:ّالثال احملور، ابلعجز والتمويل املالية والسياسات واملصرفية النقدية السياسات قضااي ذلك ويشمل

 .االجتماعية وأبعادها واألجور الدخل وسياسات التجارية لسياساتا

 معرفة على ومنفذيها االقتصادية السياسات واضعي مساعدة إىل الثالثة حماورها يف الدراسات تلك وهتدف
 فيها تناقش اليت الندوات وإقامة الدراسات تقدمي يف اللجنة وتستمر الناس حياة واقع يف إنزاله على والعمل الدين هدى

 .2001 يفري وف 1998 أكتوبر يف ندواتن وأقيمت دراسات عدة قدمت وقد، اجلزئيات إىل هبا تتنزل مث الكليات

فإن املصارف اإلسالمية يف السودان ترتكز  املالية، واملؤسسات للمصارفإضافة إىل هذه املؤسسات الداعمة 
 ابلبحرين، اإلسالمية للمؤسسات واحملاسبة املراجعة هيئة يف عملها على جمموعة من اهليئات واملؤسسات األخرى مثل:

 دماتاخل شركةن، ابلسودا القانونني واحملاسبني املراجعني حتادإ ،السوداين املصارف حتادإ املال، رأس لكفاية ابزل اتفاقيات
 1.الصرافة شركاتو  املصريف العمل من جزءاً  متارس اليت التأمني شركات العربية، املصارف حتادإ املصرفية، اإللكرتونية

، مبسامهة مجيع املصارف العاملة يف 8002مت إنشاء الصندوق سنة ّ:املصارف بني السيولة إدارة صندوق -2
من  وحتت إشراف ورقابة البنك املركزي السوداين، واهلدف السودان، وتتم إدارته بواسطة بنك االستثمار املايل

الصندوق هو تقليل اللجوء للبنك املركزي كمقرض أخري، ابإلضافة إىل مساعدة املصارف على إدارة سيولتها 
 لفرتات قصرية، وتنشيط تداول الصكوك بينها يف إطار سوق ما بني املصارف.

                                       
ّالسودانّيفّجمالّاملصارف، السودان املركزيبنك  1 ّعلىّالبيئّتوثيقّجتربة ّوأثرها ّاملصريفّ)األسلمة ّخمططّالنظام ّاإلسالمية: ةّواملؤسساتّاملالية

 .72مرجع سابق، ص: ، املصرفية(
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ق رف يف الصندوق عرب شراء عدد من الصكوك اليت يقوم الصندو وتتلخص آلية عمل الصندوق يف مسامهة املصا
بتحديد أسعارها بصورة يومية، ومن مث تغطية عجز سيولة املصارف اليت حيدث هلا عجز سيويل مؤقت يف املقاصة 

  1اليومية.

 وكالة قانون مبوجب األصغر )تيسري( التمويل ضمان وكالة أتسستّ(:تيسري) األصغر التمويل ضمان وكالة -9
 على تعمل عامة منفعة ذات سودانية مالية مسامهة كالةوهي و ، 2013 لسنة األصغر )تيسري( التمويل ضمان
 القدرة متتلك ال اليت املؤسسات حتديداً  صارفامل من مصريف متويل على للحصول ابجلملة الضمان تقدمي

 التمويل جمال يف خارجية أو داخلية كانت سواءً  املاحنة التمويل هاتجل املطلوبة الضماانت تقدمي على الكافية
 .السودان يف األصغر

 هتدف الوكالة إىل:ّ:الوكالة أهداف -أ
 خالل من التنمية يف امهةواملس السودان يف والبطالة الفقر حدة تقليل وبرامج االقتصادية السياسات ودعم تنفيذ -

 التنمية لتحقيق الصغرى للمشروعات التمويل تقدم اليت األصغر التمويل ومؤسسات للمصارف التمويل ضمان توفري
 ؛املستدامة

 دهاحيد اليت النسبة حسب األصغر التمويل جمال يف للدخول عهاوتشجي املالية واملؤسسات املصارف دور تفعيل -
 ؛املركزي السودان بنك

 على احلصول يف األصغر ابلتمويلة العامل واملؤسسات البنوك مساعدة خالل من جاذابً  األصغر التمويل قطاع جعل -
 ؛والعاملية اإلقليمية املختلفة هاتاجل من ابجلملة التمويل

 .2العاملية واملمارسات لألسس وفقاً  املصارف مع هاتعامل خالل من املؤسسات كفاءة ورفع حتسني -

ّاثلثا:ّاملؤسساتّالتكوينيةّوالتدريبيةّيفّالصريفةّاإلسالميةّيفّالسودان
 التكوينية والتدريبية يف الصريفة اإلسالمية يف السودان يف املؤسسات التالية:تتمثل أهم املؤسسات 

سودان قام جملس أمناء جامعة ال 8000-2-80اتريخ يف ّمركزّاالقتصادّاإلسالميّجبامعةّالسودانّالعاملية: -1
رار مع العديد من اجلهات ذات الصلة على غ ابلتنسيق إبعداد مذكرة لقيام مركز لالقتصاد اإلسالمي العاملية

، ومت قيام 8008حمافظ بنك السودان ورئيس احتاد املصارف السوداين، ومتت املوافقة على إنشاء املركز سنة 
ّ.8003املركز فعليا يف بداية سنة 

 : يهدف املركز إىل:أهدافّاملركز -أ

                                       
 .90، ص: مصرف السودان املركزي، 8002التقرير السنوي الثامن واخلمسون لعام  1
 .93املرجع السابق، ص:  2
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 ؛وأتمني متويلية وصيغ ارفمص من اإلسالمي االقتصاد جمال يف والبحوث ابلدراسات القيام -
 ؛بذلك الشهادات ومنح اإلسالمي منيأوالت واحملاسبة املصارف جماالت يف التدريبية الدورات تقدمي -
 مة؛ها وحماور قضااي تناقش اليت املؤمترات عقد -
 ذات واملواضيع والتمويلية اإلسالمية الصيغ تطبيق إطار يف احملاور من العديد ملناقشة واملقرتحات الندوات عقد -

 ؛وغريها اإلسالمي والتأمني اإلسالمي ابالقتصاد الصلة
 ؛اإلسالمي املنظور وفق ودوليا حمليا اإلسالمي والتمويل املصارف أعمال جماالت يف االستشارات بتقدمي القيام -
 ؛اإلسالمية املصارف ألعمال الشرعية واملراجعات االستشارات وتنظيم تقدمي -
 .اإلسالمية واملصارف اإلسالمي ابالقتصاد هتتم اليت املختلفة والدورايت واملطبوعات النشرات إصدار -

 1 يتكون املركز من ثالث وحدات متخصصة وهي: اختصاصاتّاملركز: -ب
وحدة البحوث والتطوير: هتدف هذه الوحدة لدراسة دور املصارف اإلسالمية كجزء من منظومة االقتصاد اإلسالمي  -

طريق إجراء البحوث العلمية حول التمويل اإلسالمي ونظم االستثمار ونظم البيوع الشرعية، املتكاملة، وذلك عن 
وإجراء البحوث يف جمايل السياسات املالية والنقدية والبحث إلجياد مؤشرات رحبية وفق البدائل الشرعية وغريها من 

 الدراسات املرتبطة ابملصارف اإلسالمية.
تنوعة،  د االحتياجات التدريبية املطلوبة للعمل على تصميم الربامج التدريبية املوحدة التدريب: تقوم حبصر وحتدي -

كما تقوم ابلتدريب العملي على صيغ االستثمار املختلفة والتدريب على أساليب اإلدارة الفعالة والتطوير 
 املؤسسي...

ثمار والتمويل يل واملصريف ونظم االستوحدة االستشارات: تقوم هذه الوحدة بتقدمي االستشارات يف جماالت األداء املا -
 والنظم اإلدارية واحملاسبية وفق املنظور العلمي واإلسالمي.

 بدأت رحلة أكادميية السودان للعلوم املالية واملصرفيةّ:(SABFS)ّأكادمييةّالسودانّللعلومّاملصرفيةّواملالية -2
(SABFS) مع إنشاء معهد  0923صريف منذ عام كمؤسسة تعليمية وتنمية رأس املال البشري يف القطاع امل

خالل تلك الفرتة مت إنشاء معهد الدراسات املصرفية نتيجة للجهود املشرتكة اليت بذهلا  ،الدراسات املصرفية
بنك السودان املركزي والبنوك التجارية واملتخصصة لتزويد موظفي البنوك ابملهارات واملعرفة الالزمة للتعامل مع 

صارف كيز على املاملناهج الدراسية للرت م مت تصمي لسودان، وقدت االقتصادية واملالية يف االنظام املصريف واملعامال
ّالتقليدية واألنظمة التكنولوجية احلديثة.

                                       
ي السابع لالقتصاد املؤمتر العامل، السودانّالعامليةّيفّجمالّالبحثّيفّاالقتصادّاإلسالميّجتربةّمركزّاالقتصادّاإلسالميّجبامعةصديق طلحة رمحة،  1

 .079-077ص ص: ، 8002أفريل  3-0اإلسالمي، مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، السعودية، 
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يف كادميية األنهج ماإلسالمية يف ، مت دمج املناهج دثت يف السودان خالل الثمانينياتاألسلمة اليت ح معو 
مركز التدريب ربامج األكادميية و مركز ال :قيادة ثالثة مراكز رئيسيةيف ألكادميية يتمثل الدور الرئيسي لـ، و 0993عام 

 :يف أكادميية السودان للعلوم املصرفية واملالية تتمثل رؤية، و املصريف واملايل ومركز النشر واالستشارات البحثية

أنّتكونّأكادمييةّرائدةّلتطويرّونشرّاملعرفةّيفّالصناعةّاملصرفيةّوالتمويلّاإلسالمي،ّعلىّاملستوايتّاحملليةّ"
 "والدولية.ّابإلضافةّإىلّتوفريّاملعرفةّاملاليةّاإلسالميةّابملعايريّاألكادمييةّالعاليةواإلقليميةّ

 الربامجّاألكادمييةّاملقدمةّمنّأكادمييةّالسودانّللعلومّاملصرفيةّواملاليةّ:12شكلّرقمّ

 
 املصدر: من إعداد الباحثة ابالعتماد على

- Magda Ismail Abdel Mohsin, Ishraga Khattab, Mhd Osama Alchaar, Sudan Academy for 

Banking and Financial Sciences and Its Vision As A Hub of Islamic Finance in Africa, 

International Journal of Management and Applied Research, Vol. 4, No. 1, pp. 73-89.  

 
شأت سنة نعد كلية كامربدج الدولية السودان مؤسسة تعليمية أُ تُّ السودان:-للتدريبكامربدجّالدوليةّمراكزّّّ -3

ي ( وكلية كامربدج لندن )اململكة املتحدة(، وه، وهي معتمدة من كلية كامربدج الدولية )اململكة املتحدة8003
ثالثة مراكز فهي متلك كلية واحدة و تلفة، تعمل يف السودان وتقدم دورات تدريبية وتكوينية يف جماالت خم

ّتدريب وست مدارس.

العليا يف  وهي دورة دبلوم الدراسات،ّدورة املصرفية اإلسالمية والتأمنيوتقدم مراكز كامربدج الدولية للتدريب  
دف هذه نيا(، وهتشهر، ومُتنح الشهادة من معهد البنوك اإلسالمية والتأمني )بريطا 08اخلدمات املصرفية والتأمني مدهتا 
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الدورة إىل تلبية احتياجات التوظيف احلالية واملستقبلية لصناعة التمويل اإلسالمي على مستوى العامل، كما هتدف الدورة 
 1إىل تزويد األشخاص مبعرفة وفهم مبادئ وممارسات الصريفة اإلسالمية والتأمني.

 

  

                                       
 .8080-8-07مت اإلطالع عليه يوم:  http://citcsudan.org/islamic.html: لرابطالسودان، على ا-راكز كامربدج الدولية للتدريبملاملوقع الرمسي  1

http://citcsudan.org/islamic.html
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 ميةجتربةّماليزايّيفّتبينّالصريفةّاإلسال:ّاملبحثّالثاين

حتول النظام املصريف املاليزي من نظام تقليدي إىل نظام مزدوج )تقليدي وإسالمي( حتوال تدرجييا، فقد ركزت 
 ماليزاي خالل هذا التحول على هتيئة البنية التحتية املالئمة للمصارف اإلسالمية.

على أتهيل  تميز ابلرتكيزتالبنية التحتية ببيئة قانونية وتشريعية مناسبة، وبيئة تنظيمية مالئمة، كما هذه تتميز 
الكوادر البشرية من خالل إنشاء معاهد تكوين متخصصة يف املالية اإلسالمية وتوفري ختصصات جامعية وإنشاء مراكز 

 حبث وتطوير يف القطاع.

 الكبرية اليت متلكها املصارف اإلسالمية يف ماليزاي، كما أن ماليزاي تسعىكل هذه اجلهود انعكست على املكانة 
 للرايدة العاملية يف جمال التمويل اإلسالمي.

 ومن خالل هذا املبحث سنتعرف على التجربة املاليزية 

 

ّاملطلبّاألول:ّحملةّحولّالصريفةّاإلسالميةّيفّماليزاي
ّللصريفةّاإلسالميةّيفّماليزايّوالرقايبّاملطلبّالثاين:ّاإلطارّالقانوين

 املطلبّالثالث:ّاإلطارّالشرعيّللصريفةّاإلسالميةّيفّماليزاي
ّاملطلبّالرابع:ّاإلطارّالتنظيميّللصريفةّاإلسالميةّيفّماليزاي

 

 

 

 

 

 

 

 



ّالفصلّالثاينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجتاربّدوليةّيفّتبينّالصريفةّاإلسالمية

003 
 

 

 يفّماليزايّاملطلبّاألول:ّحملةّحولّالصريفةّاإلسالمية

لنظام ا صوال إىلو  هبا تيلي رصد ألهم املراحل اليت مر ، وفيم طبيق الصريفة اإلسالميةيف ت تدرجت ماليزاي
 .املصريف املزدوج

 أوال:ّنشأةّالصريفةّاإلسالميةّيفّماليزاي
يُقصد ابلنظام املصريف املزدوج؛ النظام املصريف الذي يضم مؤسسات النظام املايل التقليدي ومؤسسات النظام 

د نصت طبق ماليزاي النظام املصريف املزدوج مبوجب القانون، فقاملصريف اإلسالمي جنبا إىل جنب مبوجب القانون، وتُ 
يتكونّالنظامّاملايلّيفّماليزايّمنّالنظامّاملايلّالتقليديّّ"على:  8009من قانون املصرف املركزي لسنة  87املادة 

ّّ.1"والنظامّاملايلّاإلسالمي

ّماليزاي -1 ّيف ّاإلسالمية ّالصريفة ّتطبيق دوج )النظام املصريف النظام املصريف املز  تتميز ماليزاي بتطبيقّ:بوادر
عد مؤسسة طابونج حجي )صندوق احلج( سنة التقليدي والنظام املصريف اإلسالمي جنبا إىل جنب(، وتُ 

أوىل املمارسات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، أما خبصوص العمل املصريف اإلسالمي يف ماليزاي فقد  0923
كلت جلنة التوجيه القومي إلنشاء البنك اإلسالمي وذلك عن ، عندما شُ 0920بدأت بوادره انطالقا من سنة 

، حيث تولت هذه اللجنة املختصة دراسة مدى قابلية الصريفة اإلسالمية يف ماليزاي، 2طريق احلكومة املاليزية
اء املصارف شعلى ضوء جتارب مصر وابكستان ويف إطار القانون احمللي، وبعد الدراسة توصلت اللجنة لقابلية إن

ّ.3اإلسالمية يف ماليزاي كما قدمت  للحكومة اقرتاحات للتعديالت القانونية الالزمة
 4ومن التوصيات اليت قدمتها اللجنة للحكومة املاليزية مايلي:

 إنشاء مؤسسة مالية إسالمية تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية؛ -أ
 ؛1965ن الشركات املاليزي قيد هذه املؤسسة كشركة حمدودة ختضع لقانو جيب أن تُ  -ب
صياغة قانون خاص املسمى بقانون املصارف اإلسالمية والذي حيكم عمليات هذه املؤسسات املالية  -ج

 اإلسالمية؛
 ضرورة تعيني هيئة للرقابة الشرعية يف كل مؤسسة مالية إسالمية، واليت ستضمن شرعية املعامالت. -د

                                       
1 Central Bank of Malaysia Act 2009, 25 November 2009, p: 24. 

، ص: 8009 ،للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىلّإيرتاكدورّالبنكّاملركزيّيفّإعادةّجتديدّالسيولةّيفّالبنوكّاإلسالمية،ّرايس،  حدة 2
370. 

3 Traimond, Pierre, Finance et Développement en pays d'Islam. cedex: EDICEF, 1995, p :175. 
4 Mohamad Akram Laldin, Islamic financial system: the Malaysian experience and the way forward, Humanonics, 

Vol 24, Issue 3, 2008, p: 223. 
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سالمية، والذي أعطى الصالحية التامة لبنك نيغارا )املصرف سن قانون خاص ابملصارف اإل 0923وابلفعل مت سنة 
 . 1املركزي املاليزي( لإلشراف على املصارف اإلسالمية وتنظيمها

 مرت الصريفة اإلسالمية يف ماليزاي مبجموعة من املراحلّ:مراحلّتطبيقّالصريفةّاإلسالميةّيفّماليزايّ -ب
ّوصوال إىل النظام املصريف املزدوج.

من املبادرات األوىل اليت ركزت عليها ماليزاي هي بناء األسس القانونية :1222ّ-1213وىلّاملرحلةّاأل -أ
وإنشاء مؤسسات البنية التحتية اليت تساعد على تطوير الصريفة اإلسالمية تدرجييا دون املساس ابلنظام 

أبسلمة  اقامت انتلوالسودان ال ا مزدوجا، على عكس إيراناملصريف التقليدي القائم، فقد تبنت نظاما مصرفي
نظامها االقتصادي ككل عن طريق إصالحات جذرية. وتُعد ماليزاي من أول الدول اليت أصدرت قانون 

عد أول ، والذي يً 0922، وبعدها بسنة واحدة صدر قانون التكافل 0923خاص ابملصارف اإلسالمية 
 2التكافلي. تنظيم أعمال التأمنيلشريع يف العامل مت تصميمه خصيصا ت

تُعد هذه املرحلة مرحلة إطالق الصناعة وخالل هذه الفرتة كان هناك مصرف إسالمي وحيد يف ماليزاي )بنك إسالم 
(، ومن املرجح أن السلطات تعمدت أن يعمل هذا املصرف لوحده وحيتكر الصريفة اإلسالمية (BIMB)ماليزاي بريهاد 

اميكيات العمل املصريف اإلسالمي قبل زايدة عدد املؤسسات يف خالل هذه املرحلة حىت يتسىن فهم وتعلم دين
وخالل هذه املرحلة متثلت أوىل املنتجات واخلدمات املصرفية املقدمة يف حساب الوديعة االدخارية، وحساب 3السوق.

 4الوديعة اجلارية، وحساب املضاربة االستثمارية، ومتويل اإلسكان عرب البيع بثمن آجل.

بريهاد، رمست احلكومة املاليزية  بعد األداء املشجع لبنك إسالم ماليزاي:2111ّ-1223ةّاملرحلةّالثاني -ب
هدفها يف أن تكون ماليزاي من أهم املراكز العاملية للصريفة اإلسالمية، واعتربت السلطات املاليزية أن السوق 

مية، ة اإلسالدمات املصرفياملصرفية مستعدة للمرحلة الثانية، من خالل زايدة عدد املصارف اليت تقدم اخل
وهو بنك معامالت،  0999مسحت احلكومة املاليزية إبنشاء اثين مصرف إسالمي ابلبلد سنة  حيث

                                       
1 Muhammad Ridhwan AB Aziz, Islamic banking and finance in Malaysia: System, Issues and challenges, USIM 

publisher, Malaysia, 2013, p: 11. 

2 Uzaimah Ibrahim, Aishath Muneeza, Rusni Hassan, Conflicts Facing Islamic Banking in Malaysia: Dual 

Banking System Versus Dual Legal System, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(11), pp: 247-248. 
3 Global Islamic Financial Report, GIFR 2011. 

تحدايت، املدرسة الوطنية ملقارابت والؤمتر التحول للمالية اإلسالمية: ام ،مراحلّالتنميةّوعواملّالنجاح-النظامّاملصريفّاإلسالميّيفّماليزايبوحلبال منري،  4
 .7ص:  ،8002ديسمرب  08-00للتجارة والتسيري، املغرب، 
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ة ابملصارف فذ اإلسالميتح النوا، كما مسحت بفم يف الصناعة املصرفية اإلسالميةهبدف تسريع التقد
2ّوذلك هبدف: 1،التقليدية

ة وتعزيز حيوية كحافز لتحسني الكفاء  ، وابلتايل زايدة املنافسةاملصرفية اإلسالميةقدمني للخدمات زايدة يف عدد املّ-
 ؛السوق

 ؛فية اإلسالمية على الصعيد الوطينأسرع طريقة لنشر املصر  -

 ؛، واالستخدام األمثل هلاوارد والشبكات املصرفية القائمةلبنية التحتية واملفادة من ااالست -

 املصرفية اإلسالمية.املنتجات واخلدمات التطور من حيث ى مستو رفع  -

ما ك استجابت ثالثة مصارف تقليدية حملية ومصرف تقليدي أجني وقامت بفتح نوافذ إسالمية،  0993ويف سنة 
عرفت هذه الفرتة إدخال منتجات إضافية مثل متويل رأس املال العامل ابملراحبة، وإنشاء سوق النقد اإلسالمي بني 

صول، كما مت إدخال منتجات جديدة مثل بطاقات االئتمان اإلسالمي، واإلجارة مث البيع، والتمويل املصارف، وتورق األ
  3اإلجياري لألصول الثابتة.

ّالثالثةّ -ج عرفت املرحلة الثالثة تظافر اجلهود من أجل جعل ماليزاي مركزا عامليا ّ:2111-2111املرحلة
إىل زايدة  واليت هتدف، 8000-8000للمالية واملصرفية اإلسالمية، وذلك من خالل وضع اخلطة العشرية 

من خالل  8000من إمجايل حصة السوق املصريف يف  %80تعزيز القطاع املصريف اإلسالمي حنو حتقيق 
ّاخلطوات:جمموعة من 

لس اخلدمات جمل جعل ماليزاي املقر الرئيسي من خاللمكانة ماليزاي يف قطاع الصريفة اإلسالمية مت تعزيز  8008سنة  -
كمركز تدريب وحبث خاص ( IBFIM) وأتسيس املعهد املصريف واملايل اإلسالمي املاليزي، (IFSB)ةاملالية اإلسالمي

 ابلصناعة املصرفية اإلسالمية؛

 4؛النوافذ اإلسالمية ابملصارف التقليدية إىل فروع إسالمية املصرف املركزي املاليزيحول  8003سنة  -

                                       
1 Valli.B.Batchelor, A comparable cross-system bank productivity measure: Empirical evidence from the 

Malaysian dual banking system, Doctorat these, Edith Cowan University, Australia, 2005, p: 49. 
2 Najeeb Zada, Salma Sairally and Marjan Muhammad, Islamic Banking Structures: Issues, Challenges and 

Future Directions: A Case Study of Malaysia, ISRA Research Paper No. 89/2016, International Shari’ah 

Research Academy for Islamic Finance (ISRA), 2016, p: 20. 
 .7بوحلبال منري، مرجع سابق، ص: 3
 اإلسالمية، مقره العاصمة املاليزية كواالملبور املالية اخلدمات صناعة متانة وتعزيز لتطوير معايري تضع دولية، هيئة جملس اخلدمات املالية اإلسالمية هو 

4 Nejib Hachicha, Amine Ben Amar, Does Islamic bank financing contribute to economic growth? The Malaysian 

case, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol 8, Issue 3, 2015, pp: 352-

353. 
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ملاليزي ، حيث أعلن املصرف املركزي الرخص للمصارف اإلسالمية األجنبيةحترير السوق املصرفية من خالل إعطاء ا -
 يت التمويل الكوييت ومؤسسة الراجحيعن إصدار تراخيص ملصارف إسالمية كاملة أجنبية على غرار ب 8002سنة 

املصرفية لالستثمار، وجمموعة امللكة العربية السعودية وقطر االستثمارية، ومنح الرتاخيص للعديد من املصارف األجنبية 
 ؛بفتح فروع هلا يف ماليزاي

 صرف املركزي املاليزيامل من قبل (INCEIF) مت إنشاء املركز الدويل للتعليم يف التمويل اإلسالمي: 8002ديسمرب  -
 ؛لتطوير رأس املال البشري لصناعة التمويل اإلسالمي العاملية

: مت إنشاء منصة مراحبة السلع، وهي منصة تداول متعددة العمالت والسلع، أُنشأت لتسهيل تداول 8009أوت  -
 وتسوية السلع؛

إلصدار أدوات مالية قصرية األجل متوافقة  (IILM) أتسست الشركة اإلسالمية العاملية إلدارة السيولة: 8000أكتوبر  -
 1 .ةسالمية إلدارة السيولة اإلسالميمع الشريعة اإل

خالل هذه املرحلة مت إدخال منتجات قائمة على مبادئ متويل املشاركة واملشاركة املتناقصة، ومتويل املضاربة، والوديعة  -
 2املركبة )وديعة ومنتج استثماري( واملشتقات والتحوط.

مسي بــ "خمطط  8000مت وضع خمطط طويل املدى للنظام املايل سنة ّ:2119-2111املرحلةّالرابعةّ -د
وهي خطة اسرتاتيجية  8080" يف إطار رؤية Financial sector blueprint 2011-2020القطاع املايل 

ورفع حصته من  ،"تدويل التمويل اإلسالمي" ألةترسم االجتاه املستقبلي للنظام املايل ومن أهم أهدافها مس
 .8080حبلول سنة  20إمجايل التمويل املصريف لبلوغ 

تطورا مهما يف تعزيز اإلطار التنظيمي والرقايب للصناعة املالية اإلسالمية يف ماليزاي ابعتماد  8003كما عرفت سنة 
والذي ألغى عددا من القوانني  ،8003جوان  30يف  الذي دخل حيز التنفيذ (IFSA)قانون اخلدمات املالية اإلسالمية 

وكان اهلدف من هذا القانون متهيد الطريق لوضع إطار لالمتثال الشرعي املتكامل لعمل املؤسسات املالية  السابقة،
وقد نص هذا القانون على الفصل بني الودائع اإلسالمية )وهي مضمونة رأس املال( وحساابت  .3اإلسالمية يف ماليزاي

االستثمار )ختضع لقواعد الربح واخلسارة( يف هيكل ودائع املصارف اإلسالمية هبدف تشجيع املصارف اإلسالمية على 
 تنويع املنتجات املقدمة.

                                       
1 Najeeb Zada, Salma Sairally, Marjan Muhammad, Op.cit, p p: 21-22. 

 .7بوحلبال منري، مرجع سابق، ص:  2
، 8007اجلزائر، سبتمرب جامعة الوادي، ، 30، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد جتربةّاملصرفيةّاإلسالميةّيفّماليزاي"ابتسام ساعد، رابح خوين، " 3

 .322ص: 
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ّ -ه ّمنذ ّاخلامسة 2119ّاملرحلة ّاجتماعيا ّاملسؤول ّعلىSRIّ:"االستثمار ّالقائمة ّاملالية ّوالوساطة ،
املصرف املركزي املاليزي من خالل تقريره لالستقرار قام حداث ابرزا أين  8002عرفت سنة :ّ"VBIالقيم

املايل بتشجيع املصارف اإلسالمية على االهتمام ابألثر االجتماعي واالقتصادي للمالية اإلسالمية، وحتدث 
ّالقيم"عن رؤية جديدة للمالية اإلسالمية تتمثل يف " ّعلى ّاملبنية  Value Based) الوساطة

Intermediation ،)التأثري من خالل اإلسالمية الصريفة يف الشريعة مقاصد حتقيق إىل الرؤية هذه وهتدف 
 1.املسامهني حبقوق املساس دون والبيئة واجملتمع االقتصاد على واإلجيايب املستدام

ىل إ، متارس ماليزاي نظاًما مصرفًيا مزدوًجا يعمل مبوجبه النظام املصريف اإلسالمي جنًبا ذه اجلهودنتيجة هلحاليا وك
ف إسالمية كاملة، ومصار إسالمية   ن مصارففية اإلسالمية يف ماليزاي ماملصر  وابلتايل تتكون ،جنب مع نظريه التقليدي

 ،مصرفًا إسالمًيا يف ماليزاي 07هناك  2019 ة، إىل غايةالتقليدي صارفتقليدية، ونوافذ إسالمية داخل امل صارفاتبعة مل
انفذة إسالمية اتبعة لستة  00فرعا، و 8822ومتلك هذه املصارف اإلسالمية فروعا حملية يف كامل ماليزاي تُقدر ب 

نشاط كل من املصارف  فرعا حمليا، وحيكم 8070مصارف جتارية ومخس مصارف إستثمار، هلا فروع حملية تُقدر ب 
 ست مؤسسات مالية تنمويةإضافة إىل ، 8003سالمية لعام قانون اخلدمات املالية اإل اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية

متويالت إسالمية )وهي مؤسسات مالية متخصصة هتدف  تُقدم  8008مرخصة مبوجب قانون املؤسسات التنموية لعام 
وحاليا  2لتطوير وتعزيز القطاعات الرئيسية على غرار القطاع الزراعي واملشاريع الصغرية واملتوسطة والبنية التحتية...(.

منتج وخدمة مالية إسالمية تُقدم ابستخدام خمتلف املبادئ  20أكثر من  اإلسالمي يف ماليزاييعرض النظام املصريف 
كل هذه اجلهود الذي بذلتها ماليزاي سامهت يف تكوين النظام املايل واملصريف املزدوج، كما هو موضح يف  3اإلسالمية،

 الشكل املوايل:

ّالنظامّاملايلّاملزدوجّيفّماليزايمكوانتّّ:21شكلّرقمّ

 
سابك  كرسي ترمجة الشرعية، للبحوث العاملية األكادميية ،واملمارسات املبادئ اإلسالمي املايل النظام ،الكتاب من جمموعة: املصدر

 .709 ص:، 2014  الرايض، سعود، بن حممد اإلمام جامعة املالية، األسواق لدراسات

                                       
ية شريعة يف املال، املؤمتر العاملي الثالث عشر لعلماء الاإلطارّاملقاصديّلالستثمارّاملسؤولّاجتماعياّوالوساطةّاملاليةّالقائمةّعلىّالقيميونس صواحلي،  1

 . 3-8، ص ص: 8002أكتوبر  8-0الواقع وآفاق املستقبل،ماليزاي،  االجتماعي اإلسالمي اإلسالمية: التمويل
    https://www.bnm.gov.my  ،h_contents_directoryhttp://www.mifc.com/index.php?ch=cأنظر:  2
 .2 بوحلبال منري، مرجع سابق، ص: 3

https://www.bnm.gov.my/
http://www.mifc.com/index.php?ch=ch_contents_directory
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يُوضح الشكل أعاله مدى ازدواجية النظام املايل املاليزي، فكل اخلدمات املالية التقليدية تقابلها خدمات مالية 
 يُوفر بيئة تنافسية تُعد ضرورية لنجاح النظام املزدوج. إسالمية، األمر الذي 

ّاثنيا:ّتطورّالصريفةّاإلسالميةّيفّماليزاي
صريف اإلسالمي النظام امل اإلسالمية يف ماليزاي سيتم دراسة تطور أهم مؤشرات هبدف التعرف على تطور الصريفة

 .(8009-8002)وذلك خالل فرتة التمويالت والودائع، و  األصولواملتمثلة يف إمجايل ، يف ماليزاي

م املصريف النظا ولأصتطور إمجايل  ملوايلالشكل ايرصد :ّيفّماليزايّالنظامّاملصريفّاإلسالميورّإمجايلّأصولّتطّ -1
ّ، وحصة أصول النظام املصريف اإلسالمي من إمجايل النظام املصريف.(8009-8002)يف الفرتة  اإلسالمي يف ماليزاي

ّ(2112-2110)يفّماليزايّّاإلسالميّريفاملصالنظامّتطورّإمجايلّأصولّّ:21شكلّرقمّ

 
 : من إعداد الباحثة ابالعتماد على املصدر:

- Bank Negara Malaysia, Financial Stability Review, Second Half 2019, 3 April 2020, p: 58. 

- Bank Negara Malaysia, FINANCIAL STABILITY AND PAYMENT SYSTEMS REPORT 2015, 

ANNEX, p:2 

، وقد سجل (8009-8002)يف ماليزاي يف الفرتة   اإلسالميريفالنظام املص أعاله تطور إمجايل أصول يعرض الشكل
 22279لُيسجل   00733مبعدل  ارتفع 8002مليار رجنت، ويف سنة  20278إمجايل أصول ُقدر ب  8002سنة 

 .8009ترليون رجنت سنة  0700، واستمرت األصول يف االرتفاع، حيث بلغت مليار رجنت

 8002سنة  8272نظام املصريف ارتفاعا، حيث ارتفعت من كما عرفت حصة أصول النظام املصريف من إمجايل ال
 . 8002سنة  3372إىل 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(مليار رنجت)إجمالي األصول  615,2 684,9 743,6 829,5 955,6 1019,34

نسبة النمو السنوي إلجمالي األصول 11,3% 8,6% 11,6% 15,2% 6,7%

حصة أصول النظام المصرفي اإلسالمي من
)%(إجمالي النظام المصرفي 

25,5% 26,8% 28,0% 30,0% 32,3% 33,5%
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ريفة اإلسالمية يف الص أصول إن املنحى اإلجيايب حلجم:ّاإلسالميّيفّماليزايّريفملصمّااالنظتطورّإمجايلّودائعّ -2
مدى ثقة  حيث أنه يعكسومن أهم املؤشرات هو حجم الودائع، ، ؤشراتاملجع للتطور اإلجيايب لباقي ماليزاي ير 

 ، وابلتايل إقباهلم على املصارف اإلسالمية إليداع أمواهلم.اإلسالمي املتعاملني يف النظام املصريف
منعرجا كبريا يف هيكل ودائع املصارف اإلسالمية  8003سنة  (IFSAاخلدمات املالية اإلسالمية ) صدور قانونعد ويُ 

جويلية  0ة فمنذ صدوره إىل غاي لذايف ماليزاي حيث نص على الفصل بني الودائع اإلسالمية وحساابت االستثمار، 
امت مثانية حيث ق ،حساابتّاستثمارّوأودائعّإسالميةّودائعها إىل  رحيل تاملصارف اإلسالمية إىل اجتهت، 8002

سالمية بتخيري عمالئها )حسب رغبتهم يف حتمل املخاطر( بني حتويل ودائعهم إىل حساابت استثمارية تُقدم مصارف إ
معدالت عائد خمتلفة ولكنها ليست مضمونة رأس املال، أو التحول للودائع اإلسالمية املضمونة. أما ابقي املصارف 

 . 8003 (IFSA))مضمونة( متوافقة مع قانون اإلسالمية فقامت بتحويل حساابت عمالئها إىل ودائع إسالمية 

 ّ(8009-8002)يزاي يف مالالودائع وحساابت االستثمار يف النظام املصريف اإلسالمي املوايل يرصد تطور إمجايل  دولواجل

ّ(2112-2110)تطورّإمجايلّالودائعّوحساابتّاالستثمارّيفّالنظامّاملصريفّاإلسالميّيفّماليزايّ :2جدولّ
 )مليار رجنت(

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنوات 

 739,0 659,6 594,7 529,2 503,1 494,7 إمجايلّالودائع

 %12,0 %10,9 %12,4 %5,2 %1,7  نسبة النمو السنوي للودائع

 97,1 91,9 83,9 73,7 47,1  االستثمارحساابتّ

 %5,7 %9,6 %13,9 %56,3   نسبة النمو السنوي حلساابت االستثمار

 836,1 780,4 678,3 602,9 550,3 494,7 الودائعّوحساابتّاالستثمارّإمجايل

 %38,0 %36,6 %34,3 %31,5 %30,0 %28,2 حصة الودائع وحساابت االستثمار من إمجايل النظام املصريف

 على:من إعداد الباحثة ابالعتماد  املصدر:

- Bank Negara Malaysia, Financial Stability Review, Second Half 2019, 3 April 2020, p: 58. 

- Bank Negara Malaysia, FINANCIAL STABILITY AND PAYMENT SYSTEMS REPORT 2015, 

ANNEX, p:2 

 الفرتة يف ماليزاي يف اإلسالمي ريفاملص يف النظام ودائعاليتضح لنا تطور حجم إمجايل  دولل اجلمن خال
مليار   29277 نتقل منا حيث 8002و  8002كانت الزايدة يف حجم الودائع قليلة نسبيا بني سنيت   املدروسة، حيث

وهذا راجع إىل ،  077ب  بنسبة منو ضئيلة ُقدرت، 8002مليار رجنت سنة  20370 إىل 8002 رجنت ماليزي سنة
، والذي نص على الفصل بني حسبات 8003تطبيق قواعد االمتثال اليت جاء هبا قانون اخلدمات املالية اإلسالمية 

االستثمار والودائع اإلسالمية هبدف تعزيز دور التمويل اإلسالمي يف دعم رايدة األعمال، حيث مت حتويل نسبة من 
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أين بلغت  8002بعدها حتسنا سنة  الودائع وعرفتإلسالمي إىل حساابت استثمارية، الودائع يف النظام املصريف ا
 ةمليار رجنت سن73970يف النمو إىل أن بلغ  حجم إمجايل الودائعوتواصل ،  278مليار رجنت بنسبة منو  529,2
 ماليزاي.اإلسالمية يف  صريفةا لالجتاه اإلجيايب لنمو الرتفاع نظر ، والرقم مرشح لال8009

إىل الفصل بني حساابت  8002 أن املصارف اإلسالمية يف ماليزاي توصلت سنة أيضا خالل اجلدول يتضحمن 
من إمجايل الودائع يف النظام املصريف اإلسالمي إىل حساابت  %9مت حتويل  االستثمار والودائع اإلسالمية، حيث

وتبع ذلك إطالق منصة احلساابت االستثمارية ، 8002مليار رجنت سنة  2770ستثمار سجلت حساابت االف استثمارية
، %2273مبعدل منو يُقدر ب  مليار رجنت 7377فارتفعت إىل  لتكملة تشغيل حساابت االستثمار 8002يف فيفري 

نظام لاسجلت حساابت االستثمار معدالت منو متزايدة من إمجايل الودائع اإلسالمية وحساابت االستثمار يف قد و 
 املصريف اإلسالمي، كما هو مبني يف الشكل املوايل.

-2110يفّماليزايّ)ّيفّالنظامّاملصريفّاإلسالميتطورّإمجايلّالودائعّوحساابتّاالستثمارّ:22ّشكلّرقمّ
ّ)مليار رجنت(ّ(2112

 

 من إعداد الباحثة ابالعتماد على البياانت السابقة  املصدر:

ن خالل على جمموعة من العقود الشرعية نذكرها م كل من الودائع وحساابت االستثمار للنظام املصريف اإلسالميوتتوزع  
 الشكل املوايل.
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2112ّسنةّعلىّخمتلفّالعقودّالشرعيةّالودائعّوحساابتّاالستثمارّتوزيعّّ:23شكلّرقمّ

 
 الباحثة ابالعتماد على:املصدر: من إعداد  

Bank Negara Malaysia, Financial Stability Review, Second Half 2019, 3 April 2020, p:  92 . 

( من الودائع وحساابت االستثمار يف النظام املصريف اإلسالمي %23من خالل الشكل يتضح لنا أن النسبة األكرب )
( وهو القرض احلسن %82)من خالل الودائع الثابتة(، مث القرض )تُوظف من خالل التورق  8009يف ماليزاي سنة 

 (.%3( مث الوكالة )%2)من خالل الودائع حتت الطلب(، مث املضاربة )

اإلسالمية  سبق ووضحنا تطور أهم مؤشرات الصريفة:ّيفّماليزايّالنظامّاملصريفّاإلسالميتطورّإمجايلّمتويالتّ -3
-8002) الفرتة  ماليزاي يفيف النظام املصريف اإلسالميور إمجايل متويالت يف ماليزاي، والشكل املوايل يوضح تط

8009) 

ّ(2112-2110)يفّماليزايّّالنظامّاملصريفّاإلسالميتطورّإمجايلّمتويالتّّ:20شكلّرقمّ

ّ
 على:من إعداد الباحثة ابالعتماد : املصدر

- Bank Negara Malaysia, Financial Stability Review, Second Half 2019, 3 April 2020, p: 58. 

- Bank Negara Malaysia, FINANCIAL STABILITY AND PAYMENT SYSTEMS REPORT 2015, 

ANNEX, p:2 
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مليار  28779يف ماليزاي فقد انتقل من  النظام املصريف اإلسالميمن خالل الشكل يتضح تطور إمجايل متويالت 
كما منت حصة التمويل اإلسالمي   ،%0277 بنسبة منو تُقدر ب 8002مليار رجنت سنة  29270إىل  8002رجنت سنة 

واستمر إمجايل التمويالت ابالرتفاع مبعدالت بسيطة إىل أن ، 3073إىل   8978من إمجايل التمويل املصريف من 
، 3978اإلسالمي إىل إمجايل التمويل املصريف سنة إىل  حصة التمويل ، وارتفعت8009سنة مليار رجنت  72372بلغ 

لتصل إىل اهلدف الذي املصرف املركزي املاليزي وهو وصول التمويل اإلسالمي إىل  أكثرالنسبة من املرجح أن ترتفع و 
ني التمويل ب متكافئة متويلية تنافسية أرضيةوهذا راجع لتوفريه ، 8080من إمجايل التمويالت املصرفية سنة  20نسبة 

 يف ارف اإلسالميةصاملإضافة إىل تواصل جهود  وقانونية وشرعية قوية، تنظيميةمدعومة خبلفية اإلسالمي والتقليدي 
  .الرتويج للمنتجات اإلسالمية

وجيدر ابلذكر أن إمجايل التمويالت املصرفية اإلسالمية تتوزع على جمموعة من العقود الشرعية، كما هو موضح 
 ل املوايل.خالل الشك

 2112توزيعّالتمويالتّاملصرفيةّاإلسالميةّعلىّأهمّصيغّالتمويلّسنةّّ:21شكلّرقمّ

 
 من إعداد الباحثة ابالعتماد على: :املصدر

Bank Negara Malaysia, Financial Stability Review, Second Half 2019, 3 April 2020, p:  92 . 

، مث اإلجارة  %07على التورق، تليه املراحبة بنسبة  % 22بنسبة  8009يتوزع التمويل املصريف اإلسالمي سنة 
وغريهم من صيغ التمويل اإلسالمية. واملالحظ هنا أن نسبة التمويل التورق  %2، مث املشاركة بنسبة %08بنسبة 

ت مضمونة من التمويالت املصرفية اإلسالمية، وهي متويال واملراحبة )وهي صيغ متويل ابملداينات( ُتشكل احليز األكرب
نوعا ما ابعتبار الربح شبه مؤكد للمصرف، فبالرغم من جهود ماليزاي يف تنويع املنتجات املصرفية، إال أن صيغ التمويل 

للمتطلبات الواجب  كابملشاركات )املشاركة واملضاربة( ال تزال حتوز على نسبة قليلة من إمجايل التمويالت املصرفية، وذل
توفرها يف العمالء من األمانة يف العمل والصدق والشفافية واليت ترفع من خماطر هذه الصيغ وابلتايل ُتصعب من اعتماد 

 املصارف اإلسالمية على هذه الصيغ.
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 أما فيم خيص توزيع التمويل املصريف على أهم القطاعات فهي موضحة من خالل الشكل املوايل:

ّ(2111توزيعّالتمويالتّاملصرفيةّاإلسالميةّعلىّأهمّالقطاعاتّ):29ّشكلّرقمّ

ّ
ّ:من إعداد الباحثة ابالعتماد علىّاملصدر:

Bank Negara Malaysia, Monthly Highlights and Statistics, Malaysia, 28 February 2020 
، ويُظهر هذا التوزيع توجه 8002يعرض الشكل أعاله توزيع التمويالت املصرفية على أهم القطاعات سنة 

(، يليه قطاع التمويل والتأمني %2972ماليزاي حنو دعم قطاع األسر بتوجيه أكثر من نصف التمويالت املصرفية له )
( %272(، مث قطاع البناء ب )%273السوق املالية )واألعمال على غرار شراء األوراق املالية وخمتلف املعامالت يف 

(، ويرجع ذلك الهتمام ماليزاي بدعم قطاع البناء وإنشاء البىن التحتية، مث ابقي القطاعات %270وقطاع العقارات ب )
 بنسب متقاربة.
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 يفّماليزايّللصريفةّاإلسالميةّوالرقايبّاملطلبّالثاين:ّاإلطارّالقانوين

 بيئة من توفري عليها بد ال كان اإلسالمي للتمويل العاملية الرايدة يف املتمثل هدفها بلوغ من ماليزاي لتتمكن
لك ما سيتم شرحه خالل هذا وذ ،املعامل وسياسات واضحة أدوات حتدده وإطار رقايب وتشريعي قانوين إطار من مواتية

 .املطلب

ّاإلسالميةّيفّماليزايأوال:ّأهمّالقواننيّوالتشريعاتّاملنظمةّلعملّاملصارفّ
تُعد ماليزاي من أوائل الدول اليت شرعت للمصارف اإلسالمية، كما أهنا أولت اهتماما ابلغا بتوفري القوانني 

 الالزمة ليتالءم اإلطار القانوين وطبيعة نشاط املصارف اإلسالمية، وفيم يلي رصد ألهم هذه القوانني: 

( مادة، مقسمة على مثانية 20يقع هذا القانون يف ):1213ّلسنة299ّّقانونّاملصارفّاإلسالميةّرقمّ -1
ّاجلدول أدانه.أجزاء، كما هو موضح يف 

ّماليزاي1213ّلسنة299ّّتقسيماتّقانونّاملصارفّاإلسالميةّرقمّّ:11جدولّ

 متهيدي اجلزء األول
 ترخيص املصارف اإلسالمية اجلزء الثاين

 املسؤوليات واملتطلبات املالية للمصارف اإلسالمية اجلزء الثالث
 ملكية ومراقبة وإدارة املصارف اإلسالمية اجلزءالرابع

 القيود املفروضة على ممارسة النشاط اجلزء اخلامس
 سلطات الرقابة والسيطرة على املصارف اإلسالمية اجلزء السادس
 متنوعات وأحكام عامة اجلزء السابع
 تنوعات وأحكام عامةم اجلزء الثامن

 ، متوفر على:82-80ص ص: ، ،ّ"القواننيّوالتشريعاتّاملصرفيةّاإلسالميةّدراسةّمقارنة"عبد احلميد حممود البعلي املصدر:
http://www.iefpedia.com/   

 

http://www.iefpedia.com/
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عرف هذا القانون يف املادة الثانية منه املصرف اإلسالمي ، ويُ 1983أفريل 7 يف التنفيذ حيز القانون هذا دخل
 "جمموعة :أنه على فيعرفه اإلسالمي املصريف أما العمل، املصريف اإلسالمي برتخيص قانوين"أبنه: "شركة متارس العمل 

 1اإلسالمية". الشريعة قيم مع يتوافق ما وفق املالية تنظيم املعامالت على حترص اليت والعمليات األهداف

احلكوميّ -2 وفقا ألحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية فإنه ال ُيسمح للمصرف اإلسالمي ّ:1213قانونّاالستثماّر
 ،الية احلكومية أو أذوانت اخلزينة أو غريها من األوراق املالية القائمة على سعر الفائدةملابملتاجرة يف األوراق ا

ابلنسبة للمصرف )ملواجهة متطلبات السيولة لديه(، ومن أجل متكني ونظرا ألمهية هذا النوع من االستثمارت 
، 0923مارس  00املصارف اإلسالمية من االستفادة من هذه اخلاصية، صدر قانون االستثمار احلكومي يف 

، واملعروفة ابسم Non-interest bearingوالذي مبوجبه مُسح للدولة أبن تصدر شهادات ال حتمل فائدة 
ولكنها أتيحت « بنك إسالم ماليزاي»هذه الشهادات مل تكن حكرًا على  ستثمار احلكومي"،"شهادات اال

والغرض من إصدار هذه الشهادات  لكافة املؤسسات األخرى يف النظام املايل واملصريف املاليزي، ابإلضافة لألفراد
لى هذه لطبع فإن العائد عحصول احلكومة على األموال الالزمة لتمويل إنفاقها على مشروعات التنمية، واب

ّ .2دد مسبقا فهو عائد متغريالشهادات ال حيُ 
ي أمت إدخال الكمبياالت اإلسالمية املقبولة يف عمليات التمويل على أساس مبد 0990وجيدر ابلذكر أنه سنة 

بدأ العمل  0992نة ويف س ،زي تعليمات خاصة هلذه الكمبياالتاملضاربة وبيع الدين، وقد أصدر املصرف املركزي املالي
بسندات كاجاماس للمضاربة وهي عبارة عن عملية حتويل ديون اإلسكان اإلسالمية إىل صكوك تعرف ابسم "سندات  

 كاجاماس للمضاربة"، وتصدر هذه الصكوك وفق مبدأ املضاربة.
 2يف :Islamic Banking Scheme  (IBS )1223ّنظامّالنوافذّاإلسالميةّ"نظامّاملصرفيةّاإلسالمية"ّ -3

ُمنح اإلذن للمصارف التقليدية لتقدمي منتجات وخدمات مصرفية إسالمية من خالل نظام  0993مارس 
من أجل تسريع نشر  Islamic Banking Scheme  (IBS،)مصريف ثنائي مسي بـ " نظام املصرفية اإلسالمية" 

املنتجات املصرفية اإلسالمية للعمالء احملليني يف أقصر فرتة ممكنة، ونتيجة لذلك مُسح للمصارف التقليدية 
املشاركة يف تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية من خالل مرافقها املوجودة )على شكل نوافذ إسالمية(، 

 0223مصرفية إسالمية من خالل فروعها البالغة مصرف تقليدي لتقدمي منتجات وخدمات  82فاستجاب 
 .3فرعا

                                       
عدد الاحملاسبية واملالية،  ، اجمللة اجلزائرية للدراساتحتليلّعواملّجناحّالتجربةّاملاليزيةّيفّتطويرّالصناعةّاملاليةّاإلسالمية"لشهب الصادق، بوريش أمحد، " 1

 .92-98ص ص:  ،8002 ،، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر00
2  Mohamed Ariff, Islamic Banking in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1988 ; p: 73. 

3 Norma Md. Saad & All, Macro Economic Application in South East Asian Countries, International Islamic 

University of Malaysia Press, Kuala Lumpur, 2004, p:52. 
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إن القوانني السابقة كانت أرضية خصبة مسحت :1223ّقانونّخاصّبتأسيسّوتنظيمّسوقّنقديّإسالميّ -0
املؤسسات املصرفية املقدمة للتمويل اإلسالمي وكذلك تنوع اخلدمات واألدوات املصرفية من بتطور عدد 

 3اليزية قامت إبنشاء سوق نقدي إسالمي لربط املؤسسات ابألدوات، ابتداءا من اإلسالمية، لذا فاحلكومة امل
 عد هذا السوق أول سوق نقدي إسالمي يف العامل.، ويُ 0992يناير 

بنيّاملصارفّّ -1 أدخل املصرف املركزي املاليزي نظاًما جديًدا :1220ّالنظامّاإلسالميّملقاصةّالشيكاتّفيمّا
ية نظام العمليات املصرف»(، ولوحدات املصارف التجارية املشرتكة يف BIMزاي" )للمقاصة لـ "بنك إسالم مالي

، (IICCS) صارفي ملقاصة الشيكات فيما بني امل، ويعرف هذا النظام ابسم النظام اإلسالم«بدون فوائد
فصل الشيكات اخلاصة هبذه املؤسسات عن الشيكات  3/0/0992ومبوجب هذا النظام فإنه مت اعتبارًا من 

 " و"املضاربة".الةالتقليدية ألغراض املقاصة. ويقوم هذا النظام على أساس مبادئ "الوديعة" و"الوك
اليزي قام مصرف نيغارا امل:ّاخلاصّإبلغاءّالنوافذّاإلسالميةّوحتويلهاّلفروعّإسالمية2113ّتعديلّسنةّّ -9

ويل النوافذ اإلسالمية إىل فروع إسالمية، وقد عرف قطاع الصريفة اإلسالمية بتعديل مفاده حت 8003سنة 
 .ارتفاع عدد الفروع املقدمة ملنتجات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية

األمر الذي مسح جملموعة من :2113ّخيصّللمصارفّاألجنبيةّسنةّحتريرّالسوقّاملصرفيةّمنّخاللّالرّت -9
أول مصرف أجني  عد بيت التمويل الكوييتطاع املصريف اإلسالمي مباليزاي، ويُ املصارف األجنبية ابلعمل يف الق

، يليه مصرف الراجحي يف أكتوبر 8002فيفري  07حيصل على رخصة العمل من وزارة املالية، وبدأ نشاطه يف 
دامة تعملية التحرير هذه سامهت يف خلق التنافسية واملرونة واالس ،، وغريها من املصارف األجنبية8002

ّ. 1للنظام املايل اإلسالمي
السلطات الضريبية يف ماليزاي ابلتعاون مع املصرف املركزي املاليزي لتحقيق  عملتّ:الضرييب اإلطار حيادية -1

 لصريفة اإلسالميةا جتعل منتجاتاحلياد الضريي للعقود املالية اإلسالمية، من خالل جتنب أي ضرائب إضافية 
ّ.أقل تنافسية مقارنة ابلعقود املالية التقليدية

 معاملة خلق إىل واهلادفة الضرائب حيادية سياسة عن اإلعالن متأين  2005 لسنة املالية قانون ضمنوتُرجم ذلك  
 منح طريق عن تقليدية ومصرفية مالية معامالت من يقابلها وما اإلسالمية واملصرفية املالية املعامالت بني عادلة ضريبية
 متطلبات تلبية أجل من املستخدمة اإلضافية واملعامالت لألدوات اإلضافية الطابع وحقوق الضرائب دفع من إعفاء

 2.ذلك مع لتتماشى الطابع وحقوق امللكية وأرابح الدخل ضرائب قوانني على تعديالت أُدخلت وعليه الشريعة؛
، وقد ألغى قانون املصرف املركزي 8009نوفمرب  82صدر هذا القانون يف :2112ّقانونّاملصرفّاملركزيّ -2

، وقد عزز إجراءات الرقابة الوقائية، ووسع صالحيات بنك نيغارا هبدف زايدة قدرته على 0922 لسنة املاليزي
                                       

1 Asyraf Wajdi Dusuki, Nurdianawati Irwani Abdullah, Fundamentals of Islamic Banking, IBFIM, Kuala Lumpur, 

Malaysia, First Edition 2011, p: 61. 
2 Global Islamic Finance Report (GIFR 2011), p: 165. 
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حل األزمات املالية، من خالل السماح له ابلتدخل وإجراء التدابري الالزمة لتجنب املخاطر، كما أن هذا 
مهام اهليئة الشرعية التابعة ملصرف نيغارا ماليزاي، كما أن هذا القانون قد ضبط العالقة بني القانون فصل يف 

1ّ، ومن البنود املهمة اليت أدرجت يف هذا القانون:صرف املركزيالقضاء واهليئة الشرعية للم
 ليدي؛االعرتاف أبن ملاليزاي نظامني ماليني مها: النظام املايل اإلسالمي والنظام املايل التق -أ

منح صالحيات موسعة للمجلس االستشاري الشرعي هبدف حتقيق أكرب قدر من االنسجام يف التشريعات  -ب
ااي لس االستشاري الشرعي يف القضأوجب على احملاكم واحملكمني الرجوع إىل اجملاملالية اإلسالمية، حيث 

 املتصلة ابلشريعة وأن تكون قرارات اجمللس ملزمة هلم؛
 ركزي بتعزيز وضع ماليزاي كمركز مايل إسالمي دويل.التزام املصرف امل -ج
ة للمؤسسات املالية اإلسالمي أصدر بنك نيغارا ماليزاي نظام احلوكمة الشرعية:2111ّنظامّاحلوكمةّالشرعيةّّ -11

، هبدف التأسيس لنظام سليم للحوكمة الشرعية داخل املؤسسات املالية اإلسالمية، وقد أصبح هذا 8000 يف
ئة وضح اخلطوات الالزمة لضمان تطبيق توجيهات اهليمنوذجا عامليا ملبادئ احلوكمة الشرعية، فهو يُ النظام 

 .2الشرعية بشكل أمثل خالل مجيع مراحل ومستوايت العمليات
يُعد قانون : Islamic Financial Act, IFSA))2113ّ:ّقانونّاخلدماتّاملاليةّاإلسالمية912ّالقانونّّ -11

 أخرى منفصلة تشريعات عدة قانوان شامال، فلما ُشرع يف تطبيقه أُلغيت 8003اخلدمات املالية اإلسالمية 
 8003وقانون أنظمة الدفع لعام  0922وقانون التكافل  ،0923لعام  اإلسالمية املصارف قانون من بينها

جيمع بني املصارف اإلسالمية ومؤسسات التكافل، وميتاز هذا القانون أبنه  ،09233وقانون مراقبة الصرف لعام 
 مادة، مقسمة على مثانية عشر فصال. 890وحيوي القانون على 

تتنوع فصول هذا القانون الشامل بني الرتخيص ومتطلبات الشريعة اإلسالمية وأنظمة الدفع واملتطلبات 
وق ال آخر خاصا بسوق النقد اإلسالمي وساالحرتازية، كما جند فصال خاصا بسلوكات العمل ومحاية املستهلك، وفص

 الصرف.
 املؤسسات اإلسالمية على الشريعة ألحكام هو فرض االمتثال الشامل القانون هلذا البارزة السمات بني ومن

 الشرعية احلوكمة من كجزء اإلسالمية الشريعة مبادئ متوافقة مع وأنشطتها أهدافها تكون أن لضمان اإلسالمية املالية
 ماليزاي. يف اإلسالمي املايل للنظام

                                       
 املالية، األسواق لدراسات سابك كرسي ترمجة الشرعية، للبحوث العاملية األكادميية ،واملمارسات املبادئ اإلسالمي املايل النظام ،الكتاب من جمموعة 1

 .702، ص: 2014  الرايض، سعود، بن حممد اإلمام جامعة
2 Global Islamic Financial Report, GIFR 2016, p : 119 

3 Mohd Johan Lee, Umar Oseni, IFSA 2013: commentaries on Islamic banking and finance, the Malaysin Current 

Law Journal Snd Bhd,2015, p: 3.  
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من خالل ما سبق عرضه حول التجربة املاليزية يف التشريع للصريفة اإلسالمية، اتضح لنا مدى اهتمامها بتكوين 
مصارف للصريفة اإلسالمية، فقد أمل اإلطار القانوين هلا ابجلوانب القانونية اخلاصة ابلرتخيص لل الةمنظومة قانونية قوية وفع

 نتجات وعمليات املصارفونظم عالقة املصرف املركزي ابملصارف اإلسالمية كما أعطى إطارا واضحا ملاإلسالمية 
، كما مل يتم إغفال التشريع للمؤسسات املالية الداعمة للمصارف اإلسالمية كشركات التكافل والسوق النقدية اإلسالمية

 واملالية.
ّماليزاييّواملصارفّاإلسالميةّيفّاثنيا:ّالعالقةّبنيّاملصرفّاملركّز

تتم صياغة السياسة النقدية يف ماليزاي بشكل مستقل من قبل جلنة السياسة النقدية على أساس إطار حوكمة 
سليم، ويتم تطبيق بعض أدوات السياسة النقدية على املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية على حد سواء لعدم 

 كاالحتياطي النقدي والتفتيش املباشر، وقام املصرف املركزي املاليزي ابستحداث أدواتخمالفتهم للشريعة اإلسالمية  
 سياسة نقدية تتالءم وخصوصية العمل املصريف اإلسالمي، كما سنوضحه فيما يلي:

 يفّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّماليزاي:ّللمصارفّاإلسالميةّأدواتّالسياسةّالنقدية -1
  نقديةّيفّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّماليزاي:األدواتّالكميةّللسياسةّال -أ

ا عينة من ودائعهالحتفاظ بنسبة ميفرض املصرف املركزي املاليزي على املصارف اإلسالمية ااالحتياطيّالقانوين:ّ -
لديه، وتكون هذه النسبة من جمموع خصوم املصرف اإلسالمي، ويستخدم املصرف املركزي املاليزي هذه النسبة 

 1ولة يف النظام املصريف، من خالل رفع النسبة أو خفضها حسب السياسة النقدية املتبعة.إلدارة السي

يعمل املصرف املركزي املاليزي على إدارة سيولة املصارف اإلسالمية بشكل منفصل عن عملياتّالسوقّاملفتوحة:ّّ-
لى سيولة املصارف ع هبدف التأثري ميسوق املال اإلسالسوق النقد اإلسالمية و املصارف التقليدية، لذا فهو يتدخل يف 

ن بني هذه ، وماملتوافقة مع الشريعة اإلسالميةو  املالية قصرية وطويلة األجل اإلسالمية من خالل جمموعة من األدوات
2ّاألدوات نذكر:

                                       
ران،ّالرقابةّواإلشرافّاملصريف،ّبعضّجوانبّاألسلمةّاملصرفيةّيفّدول:ّابكستان،ّماليزايّوإيتوثيقّجتربةّالسودانّيفّجمالّ، مصرف السودان املركزي 1

 .003: ، ص8002الطبعة األوىل  الكتاب الثالث،، اخلرطوم،املركزيمصرف السودان 
 أنظر:2

-  The Islamic Financial System, BNM, available at: 

https://www.bnm.gov.my/files/publication/ar/en/2003/cp05.pdf ,p: 185. 

- Islamic Money Market Operations, BNM, available at: 

https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_fxmm_mo&pg=en_fxmm_mo_overview&ac=465, visited on: 31-

1-2020. 

- GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE (GII), BNM, available at: http://iimm.bnm.gov.my/, visited on: 31-

1-2020. 

https://www.bnm.gov.my/files/publication/ar/en/2003/cp05.pdf
https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_fxmm_mo&pg=en_fxmm_mo_overview&ac=465
http://iimm.bnm.gov.my/
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يعمل لسيولة فائض لحال في ف ،السيولة صرف املركزي املاليزيمن خالل قبول القرض، يدير امل :قبولّالقرض -
لسيولة ملصرف، وابلتايل يكون قد امتص ادعوة املؤسسات املصرفية اإلسالمية إىل وضع أموال الفائض لدى ا على

  الفائضة.
أدوات  كزي املاليزيصرف املر فيما يتعلق إبدارة السيولة على املدى الطويل، ُيصدر امل: أدواتّنقديةّقابلةّللتداول -

-BNMN) ملراحبةا منها: اإلسالمية لمعامالتوفًقا ل لهي أوراق تعمو   (BNMN-i)نقدية قابلة للتداول
Murabahah) واإلجارة (BNMN-Ijarah)  ،والبيع بثمن آجل (BNMN-BBA) ر )واستثماBNMN-

زايدة الكفاءة واملرونة يف إدارة السيولة هي   BNMN-iهذه األدوات تتمثل األهداف الرئيسية إلصدار ،استثمار(
 .خالل تنويع األدوات املالية اإلسالميةيف سوق املال اإلسالمي من 

ة، فهوم املراحبهي أوراق مالية حكومية طويلة األجل بدون فوائد تستند إىل م: GIIأدواتّاالستثمارّاحلكوميّ -
الشريعة  ، واليت تتوافق مع مبادئشئة عن معاملة بيع مؤجلة ألصل ماوتُعد هذه األوراق املالية شهادة مديونية ان

يتم اإلعالن  ة،من خالل بنك نيجارا ماليزاي نيابة عن احلكوم أدوات االستثمار احلكومي يتم إصداراإلسالمية، و 
مليارات  2مليار رينغيت ماليزي إىل  8يف تقومي املزاد، حيث يرتاوح حجم اإلصدار من  GII عن برانمج إصدار

 .سنة 80و 02و 00و 7و 2و 3استحقاق ترتاوح بني تواريخ رينغيت ماليزي و 
 األدواتّالكيفيةّللسياسةّالنقديةّيفّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّماليزاي: -ب

 صدارّإطارإبحدد املصرف املركزي املاليزي طريقة احتساب األرابح وتوزيع العوائد ّ:التأثريّيفّمعدالتّالعائدّ-
 يف هبا املعمول الطريقة وحد والذي 2001  سنة  The Framework of the Rate of Return العائد معدل

 وإزالة املستحقة العوائد على احلصول من اإلسالمية املصارف يف املستثمرين ومتكني العائد معدل احتساب
 1.واملودعني البنك بني اإلشكاالت

 

 

 

 

 

 
                                       

كستان،ّماليزايّوإيران،ّالرقابةّواإلشرافّاملصريف،ّبعضّجوانبّاألسلمةّاملصرفيةّيفّدول:ّابتوثيقّجتربةّالسودانّيفّجمالّ، مصرف السودان املركزي 1
 .73: ، صمرجع سابق
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 األدواتّاملباشرةّللسياسةّالنقديةّيفّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّماليزاي: -ج
 املصارف حلالة سحإجراء مو  اإلشرافي هبدف املوقع التفتيشّاملركزي املاليزيمُيارس املصرف ّالتفتيشّاملباشر: -

 مع شيهاامت نم والتأكد االسالمية للمصارف املالية احلساابت على املصادقة الفحص هذا يشمل، و سالميةاإل
 اخنفاض فيها، واملشكوك السيئة للديون املخصصات كفاية جماالت يف خاصة املاليزي، املركزي صرفامل موجهات

 هذا وجبانب، هبا املعمول احملاسبية للمعايري وفقاً  عدتأُ  قد البياانت كانت إذا ما ومعرفة االستثمارات قيمة
 والتحاليل املنتظمة التقارير طريق عن دائمة مراقبة راقبتُ  االسالمية املصارف فإن السنوية املالية للبياانت الفحص

 للحساابت يسنو  وربع نصف فحص يتم لذلك ،استفحاهلا قبل املشكالت على التعرف يتم حىت املالية وغري املالية
  1.أيضاً 

                                       
 .002: ، صاملرجع نفسه 1
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 يفّماليزايّاملطلبّالثالث:ّاإلطارّالشرعيّللصريفةّاإلسالمية

من بني العناصر املهمة لتبين الصريفة اإلسالمية، هو توفري إطار شرعي فعال مالئم ُمقرتن بنظام قانوين سليم، 
قام املصرف املركزي املاليزي بتحسني اإلطار الشرعي بصورة مستمرة من أجل مواكبة التطورات ويف هذا الصدد 

ي للصريفة عواملستجدات يف صناعة الصريفة اإلسالمية، ومن خالل ما يلي سنعرض اجلهود املتعلقة بتعزيز اإلطار الشر 
 اإلسالمية يف ماليزاي.

ّماليزايأوال:ّالرقابةّالشرعيةّللمصارفّاإلسالميةّيفّ
ختضع املصارف اإلسالمية العاملة يف ماليزاي إىل الرقابة الشرعية من قبل اهليئات الشرعية الداخلية لكل مصرف 

 وهيئة رقابة شرعية عليا ُتسمى "اجمللس االستشاري الشرعي".

  0997يف عام  Shariah Advisory Council(SAC) أتسس اجمللس االستشاري الشرعي لبنك نيجارا ماليزاي
 اجمللسمت تكليف د وق ،قة ابلتمويل اإلسالمي يف ماليزايكأعلى هيئة موثوقة يف التحقق من املسائل الشرعية املتعل

بتفويض الشريعة اإلسالمية ألغراض األعمال املصرفية اإلسالمية أو أعمال التكافل أو األعمال املالية اإلسالمية أو 
لشرعي اجمللس االستشاري اضع خيأخرى تستند إىل مبادئ الشريعة و  ةأعمال التطوير اإلسالمي أو أي أعمال جتاري
 لإلشراف والرقابة من قبل بنك نيجارا ماليزاي.

 مسؤولفإنه ، شريعةليزاي يف الاهليئة املرجعية واملستشار لبنك نيجارا ما اجمللس االستشاري الشرعي هو نظرًا ألن
 عة اإلسالمية.ياإلسالمية والتكافل لضمان توافقها مع مبادئ الشر  عن التحقق من صحة مجيع املنتجات املصرفية أيًضا

إبسداء املشورة إىل بنك نيجارا ماليزاي بشأن أي من أحكام الشريعة اإلسالمية املتعلقة  يقوم، ابإلضافة إىل ذلك
 لصلة. ، فضالً عن الكياانت األخرى ذات اأو معامالت بنك نيجارا املاليزيابألعمال املالية اإلسالمية 

، حيث مت 8009األحكام األخرية من قانون البنك املركزي املاليزي لعام  وقد مت تعزيز دور اجمللس من خالل 
إلسالمي اهليئة الرمسية الوحيدة فيما يتعلق ابملسائل الشرعية املتعلقة ابلتمويل اإلسالمي والتكافل والتمويل ا اعتبار اجمللس
ملزمون  ني، فإن احملاكم واحملكم1على املؤسسات املالية اإلسالمية لتطبيقا ملزمة هأن أحكام فضال علىيف ماليزاي. 

اجمللس  مضوي، وتكون هذه األحكام ملزمة. ابألعمال املالية اإلسالمية املتعلقةجراءات اإل يف اجمللس ابإلشارة إىل أحكام

                                       
1 Annual Report 2018, Bank Negara Malaysia, p: 129. 
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اسعة ومعرفة يف و  أفراد مؤهلون يتمتعون خبربة، وهم وخرباء يف جمال التمويل اإلسالميعلماء ابرزين  االستشاري الشرعي
 .1، وخاصة يف الشؤون املالية والقانون اإلسالميخمتلف اجملاالت

أصدر بنك نيجارا ماليزاي الطبعة الثانية من كتاب قرارات الشريعة اإلسالمية يف التمويل ، يف هذا الصدد
مرجع مهم للشريعة اإلسالمية ملمارسي صناعة التمويل ليكون مبثابة  8000يف أكتوبر )اإلصدار الثاين(  اإلسالمي

اإلسالمي واحملاكم واحملكمني. وهذا يتماشى مع متطلبات القانون الذي يشرتط على مجيع املؤسسات املالية واحملاكم 
مية. الواحملكمني الرجوع إىل اللجنة االستشارية احلكومية بشأن أي مسائل أو إجراءات متعلقة ابألعمال املالية اإلس

مت تنقيحها واعتمادها  8009إىل  0997يف عام  منذ إنشائه اجمللس االستشاري الشرعي حيتوي هذا الكتاب على قرارات
حتل هذه الطبعة حمل قرارات الشريعة يف التمويل اإلسالمي و  ،كآخر إصدار وإحالة قابلة للتطبيق اجمللس من قبل

مية اإلسال شؤون املصرفيةاجمللس االستشاري الشرعي لل خص قراراتومل 8007)اإلصدار األول( اليت ُنشرت يف عام 
 . 8008يت صدرت يف عام ال والتكافل

بل املؤسسات يتم تقدميها من قو يع املنتجات املالية اإلسالمية اجلديدة اليت ستصدر وبناء على ذلك، فإن مج
مويل الشريعة اإلسالمية يف الت حكامأل ضعختاملالية اإلسالمية أو أي منتجات حالية يتم تقدميها للعمالء اجلدد 

، ابلنسبة للمنتجات املالية اإلسالمية اليت مت التعاقد عليها بني العمالء واملؤسسات ومع ذلك )اإلصدار الثاين(، اإلسالمي
تظل العقود ، اجمللس قراراتملنشورة يف الطبعة األوىل وملخص املالية اإلسالمية بناًء على أحكام الشريعة اإلسالمية ا

 .2سارية حىت اتريخ االستحقاق

ي يف ضمان ، فإن اهليئة تقوم بدور حمور من الشريعة يف التمويل اإلسالمي ابعتبارها أعلى سلطة يف التحقق
 مصداقية ونزاهة أحكام الشريعة اإلسالمية. من خالل قدرهتا كهيئة مرجعية مركزية جملتمعات التمويل اإلسالمي، فإن

ت قوية التها من خالل القرارات اليت ختضع ملداو ساافظ على قدحيدعم أهداف الشريعة و ي ري الشرعياجمللس االستشا
كما   ماليزاي. يف اإلطار الشرعي للمصارف اإلسالمية، مما يساهم بشكل كبري يف فعالية وعمليات استشارية صارمة

يف تفسري  حلدود حتفيز املزيد من التنسيق عرب ا، مع ألكثر كفاءة على املستوى املؤسسييسمح أيًضا ابحلوكمة الشرعية ا
 .وتطبيق الشريعة

 3يف مخسة أجزاء: كتاب قرارات الشريعة اإلسالمية يف التمويل اإلسالميوأييت اإلصدار الثاين ل

، ويتضمن أحكام خاصة بعقد اإلجارة واالستصناع واملضاربة واملشاركة والقرض اجلزءّاألول:ّعقودّالشريعة -0
 والتكافل والتورق والوديعة والوكالة وبيع الدين وبيع العينة؛والرهن 

                                       
1 Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia, Shariah Resolutions in Islamic Finance, Bank Negara 

Malaysia, Second Edition, October 2010, p: xv. 
2 Ibid, p: xviii 
3 Ibid, p p: iii, x. 
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 ، ويتضمن أحكام خاصة ابهلبة واإلبراء والتعويض والغرامة؛اجلزءّالثاين:ّدعمّاملفاهيمّالشرعية -8
اإلسالمية -3 املنتجاتّاملاليّة الثالثّ: بطاقات االئتمان و ّ،ويتضمن أحكام خاصة ابألدوات املالية املشتقةّ،اجلزّء

 ، وإصدار الصكوك على أساس البيع بثمن آجل.HYBRIDمية، ومنتجات اإلسال
يتضمن أحكام و ،ّاجلزءّالرابع:ّقضاايّالشريعةّاملتعلقةّبعملياتّاملؤسساتّالداعمةّللتمويلّاإلسالمي -2

DANAJAMIN NASIONAL BERHADّخاصة بشركة الضمان االئتماين، وشركة  والشركة املاليزية ،
 .(CAGAMAS) الوطنية للرهن العقاري لضمان الودائع، والشركة

ّيفّالتمويلّاإلسالمي -2 ّالشريعة ّقضااي ّاخلامس: ّاجلزء ية يتضمن أحكام متعلقة بفتح املؤسسات املصرف،
 اإلسالمية، وأحكام خاصة مبعايري احملاسبة والتقييد احملاسي يف التمويل اإلسالمية، وأحكام أخرى. 

 اإلسالميةّيفّماليزاياثنيا:ّاحلوكمةّالشرعيةّللمصارفّ
حيث ( IFSBجملس اخلدمات املالية اإلسالمية ) أول من عرف احلوكمة الشرعية هوّتعريفّاحلوكمةّالشرعية: -1

اخلاص ابملبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات اليت تُقدم خدمات  00من خالل املعيار رقم قام 
ّمالنظا"نظام الضوابط الشرعية، وهي:  أهنامة الشرعية على (، بتعريف احلوك8009مالية إسالمية )ديسمرب 
 اخلدمات مؤسسات خالهلا من تتأكد اليت والتنظيمية املؤسساتية الرتتيبات من الذيّي شريّإىلّجمموعة

1ّ".ومستقال فعاال شرعيا إشرافاّهناك أن اإلسالمية املالية
ّالشاملّكما تُعرف احلوكمة الشرعية على أهنا:  ّاملصارفّواملؤسساتّاملاليةّ"النظام ّأنشطة الذيّيديرّمطابقة

 2.اإلسالميةّملبادئّالشريعةّاإلسالميةّاملتعلقةّابملعامالت"

 من اإلسالمية، الشريعة ألحكام املؤسسة خمالفة عدم هلم ويضمنّاملصلحة، أصحاب ي َطمئِّن الذي النظاموهي: "
 3."ذلك عن الشرعي اإلفصاح مع تطبيقها، صحة من والتأكد الصحيحة،ّالشرعية للتعاليم اتباعها خالل

وتُعد ماليزاي من بني الدول األكثر اهتماما ابحلوكمة واحلوكمة الشرعية يف نظامها املايل واملصريف، ففي عام 
صدرت تعليمات  8002صدرت تعليمات إرشادية تتعلق ابإلفصاح املايل يف املصارف اإلسالمية، ويف عام  8003

اجملالس الشرعية للمصارف اإلسالمية واشتملت على حتديد مهمات ومسؤوليات اجملالس الشرعية يف إرشادية حلوكمة 
صدرت  8007املؤسسات املالية اإلسالمية، ومسحت هذه التعليمات بتشكيل جملس شرعي للمؤسسة املالية، ويف عام 

                                       
، 8009، ديسمرب 3الفقرة املبادئّاإلرشاديةّلنظمّالضوابطّالشرعيةّللمؤسساتّاليتّت قدمّخدماتّماليةّإسالمية،ّجملس اخلدمات املالية اإلسالمية،  1

 . 3ص: 
2 Karim Ginena, Hamid Azhar, Foundations of Shari’ah Governance of Islamic Banks, UK Wiley, First Edition, UK, 

2015, p: 80. 
ّومرتكزاهتايونس صواحلي، عبد العزيز الناهض،  3 ّومبادئها، ّمفهومها،ّومستندها،ّومشكلتها، ّللمؤسساتّاملالية: ّالشرعية اجلامعة  ،نظريةّاحلوكمة

 .82، ص: 8007اإلسالمية العاملية ماليزاي، سبتمرب 
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ة التأكد أن على أعضاء اهليئات الشرعي تعليمات إرشادية معدلة ومراجعة حلوكمة املصارف اإلسالمية املرخصة وتضمنت
من أن مجيع العمليات واملنتجات املصرفية متطابقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، كما بينت أن أتسيس قسم 
مستقل للتدقيق الشرعي الداخلي يُعد مطلبا لتحقيق احلوكمة لكي تتطابق نطاق وخمرجات الرقابة والتدقيق الشرعي مع 

قانون اخلدمات املالية اإلسالمية ليتم مبوجبه صدر  8000عام رقابة الشرعية وسياساهتا العامة يف ماليزاي، ويف توجهات ال
 صرحويف هذا اخلصوص 1إلزام املؤسسات بقرارات احلوكمة مبا ال يُعرضها ملخاطر عدم االمتثال للقرارات الشرعية.

 الدولية، واملعايري القوانني من يستفيد وإمنا فراغ، من ومعايريه قوانينه سن يف ينطلق ال أبنه املاليزي املركزي صرفامل
 اإلسالمية، املالية للمؤسسات الشرعية املتطلبات ارباالعت يف تضع اليت الشرعية اجلوانب املعايري هذه بنود إىل ويضيف

 بتعديل تقوم اإلسالمية والشريعة الوضعية القوانني بني املواءمة جلنة القوانني، مراجعة جلنة :جلنتني الغرض هلذا أسس وقد
 اإلضافية للجوانب تلخيص أدانه اجلدوليف و ة، الشرعي ابلضوابط منضبطة لتجعلها اإلسالمية للشريعة املخالفة اجلوانب
 .2ط"الضب معايري"  اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة عند يسمى ما أو الشرعية، للحوكمة

ّمعايريّالضبطّللمؤسساتّاملاليةّاإلسالمية:11ّجدولّ
املؤسساتّاملاليةّّالوظائف

ّالتقليدية
إضايفّللمؤسساتّ
ّاملاليةّاإلسالمية

ّمالحظات

 ابألمور يتعلق فيما النظر ووجهات واآلراء القرارت إبصدار تقوم مستقلة هيئة  اهليئة الشرعية جملس اإلدارةّاحلوكمة
 .اإلدارة جملس إىل مباشرة تقاريرها قدمتُ  ة،الشرعي

ّاملخاطرّ إدارة
ّوالرقابةّالداخلية

املدققون الداخليون 
 واخلارجيون

، الشرعية األمور يف مدربني موظفني قبل من الداخلي التدقيق أبداء يقوم املدققون الشرعيون
 ابلنتائج تقرير كتابة ويتم ،ابلشريعة املتعلقة األمور يف ابلتدقيق ويقومون
 .الشرعية اهليئة إىل وإرساهلا

موظفي إدارة املخاطر  وحدة إدارة املخاطرّ
املتعلقة بعدم االلتزام 

 ابلشريعة

 مجيع لتحديد وذلك املخاطر، إلدارة املتكاملة الرقابة وظيفة من جزء تشكل
 من للتقليل تدابري وتوفر ابلشريعة، االلتزام عدم عن الناشئة احملتملة املخاطر
 .املخاطر

وحدة موظفي االمتثال ّااللتزام
 التنظيمي واملايل

 حيث والعمليات، األنشطة مجيع يف ابلشريعة االلتزام ملستوى املستمر التقييم وحدة املراجعة الشرعية
 للتصحيح تدابري فيها ذخفيت الشريعة، مع تتوافق ال اليت األمور بعض حتديد يتم

 إىل تقرير إبرسالة ملزم ،كذل مثل تكرار لتفادي الالزمة اآللية ووضع الفوري،
 .اإلدارة إىل إداري وتقرير الشرعية اهليئة

،  8العددنمية االقتصادية، اجمللة اجلزائرية للتحوكمةّاملؤسساتّاملاليةّاإلسالمية:ّجتربةّالبنكّاملركزيّاملاليزي،ّحليمة بوكروشة، ، سعيد بوهراوةاملصدر:ّ
 .000، ص: 8002اجلزائر، ، ، جامعة قاصدي مرابح، ورقلةاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيريكلية العلوم 

                                       
، كرسي سابك لدراسات األسواق املالية اإلسالمية، جامعة اإلمام حممد بن حوكمةّاملؤسساتّاملاليةّاإلسالميةخولة فريز النوابين، عبد هللا الصديقي،  1

 .27-22، ص ص: 8002سعود اإلسالمية، السعودية، 
كلية العلوم ،  8العدد دية، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصابنكّاملركزيّاملاليزي،ّحوكمةّاملؤسساتّاملاليةّاإلسالمية:ّجتربةّالسعيد بوهراوة، حليمة بوكروشة،  2

 .000، ص: 8002اجلزائر، ، ، جامعة قاصدي مرابح، ورقلةاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
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 إبعداد املاليزي املركزي املصرف قامّمبادئّإطارّاحلوكمةّالشرعيةّالصادرةّعنّالبنكّاملركزيّاملاليزي: -2
 الرقابة وهيئة اإلداري اجمللس دور تعزيز أجل من اإلسالمية املالية للمؤسسات الشرعية احلوكمة عمل إطار

 متارسه الذي الدور حتسني ذلك ويشمل الشرعية، ابلقضااي يتعلق فيما للمؤسسة اإلداري والفريق الشرعية
 وممارسة الشرعي اباللتزام املتعلقة الواجبات تنفيذ مسؤولية عاتقها على تقع اليت األخرى املفصلية األجهزة
 تصميم مت فقد عليه ءابنو ، اإلسالمية الشريعة أبحكام ملتزمة تشغيلية بيئة إجياد أجل من البحثية األنشطة

1ّ:اآلتية األهداف حيقق كي اإلسالمية املالية للمؤسسات الشرعية احلوكمة عمل إطار
 الواجب والرتتيبات والعمليات، الشرعية احلوكمة هياكل خيص فيما املاليزي املركزي املصرف متطلبات حتديد -أ

 أحكام مع املالية وأنشطتها عملياهتا مجيع توافق ضمان أجل من اإلسالمية، املالية املؤسسة يف توفرها
 ؛اإلسالمية الشريعة

 حول برمتها اإلسالمية املالية املؤسسة وإدارة الشرعية الرقابة وهيئة اإلدارة جمللس شامل إرشادي دليل توفري -ب
 ؛الشرعية ابلقضااي املتعلقة واجباهتا أتدية كيفية

 الشرعي والبحث الشرعية املخاطر وإدارة الشرعي والتدقيق الشرعية ابملراجعة املتعلقة الوظائف توصيف -ج
 (.الشرعية احلوكمة معيار)

 2وتنقسم إىل:ّأهمّعناصرّإطارّاحلوكمةّالشرعيةّالصادرّعنّالبنكّاملركزيّاملاليزي: -3
ّاملتطلباتّالعامةّللمؤسسةّاملالية: -أ

 الشريعة مع متوافقة التجارية وأعماهلا وعملياهتا أهدافها أن من التأكد اإلسالمية املالية املؤسسات على جيب -
 ؛عملها مراحل مجيع يف اإلسالمية

 مدعومة تكون أن على الشرعي تزاملاال وظائف وتعزيز أجهزهتا، ليةو ومسؤ  فعالية من التأكد املؤسسات على جيب -
 ة؛متقدم حبثية قدرات على وتتوفر املخاطر، إلدارة مناسبة بعمليات

 واإلجراءات السياسات من مبجموعة اإلسالمية املالية املؤسسات يف احلوكمة هيكل بناء يف االسرتشاد يتم أن جيب -
 ؛املؤسسة يف احلوكمة أجهزة خمتلف وواجبات واملساءالت واملسؤوليات اهليكل ألدوار التوضيح من مزيد عطيتُ  اليت

 اليت الشرعية القضااي عن ابإلبالغ السماح أجل من الرئيسة األجهزة يف التقارير إلعداد رمسية قناة أتسيس جيب -
 . فعال حنو على هبا اإلطالع جيب

                                       
م التسيري، جامعة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو أطروحة دكتوراه غري منشورة،  ، احلوكمةّاملؤسسيةّوتطبيقاهتاّيفّالبنوكّاإلسالميةهشام بورمة،  1

 .022، ص: 8007حممد بوضياف املسيلة، اجلزائر، 
 .002-008سعيد بوهراوة، حليمة بوكروشة، مرجع سابق، ص ص:  2
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 املنظمة األجهزة املاليزي املركزي صرفامل ضبط لقدّاملهامّاملتعلقةّابألجهزةّوالوظائفّالرئيسة: -ب
 اجلهات وهذه ،قادقي حتديدا مسؤولياهتا وحتديد جهة، كل وظائف ضبط خالل من املالية املؤسسات لعمل

ّ:اآليت ضمنتت
 :اآليت يف ومهامه مسؤولياته وتتمثل :اإلدارة جملس-
  ُ؛ابلشريعة وااللتزام الشرعية احلوكمة إلطار الكلي اهليكل عن مسؤولو  ساءلم 
 ؛الشرعية ابلقضااي املتعلقة السياسات مجيع على املصادقة 
 ؛الشرعية اهليئة إىل التام واإلفصاح املعلومات بتوفري تقوم اإلدارة أن من التأكد 
 ؛املؤسسة يف الرتشيحات جلنة توصية على بناء الشرعية اهليئة تعيني 
 ؛سلبية أتثريات أي من خلوها من والتأكد الشرعية، اهليئة ابستقالل االعرتاف 
 ؛املؤسسة قبل من تطبيقها يتم وأن الشرعية اهليئة قرارات ابعتماد االلتزام 
 ؛اإلسالمية املصرفية يف الواسع وتطبيقها الشريعة ملبادئ معقول فهم لديه يكون 
 ؛الشرعية للهيئة واملناسبة املالئمة املعايري من جمموعة تطوير 
 واملسامهات واملعرفة الكفاءة مستوى لقياس الشرعية اهليئة أداء مراجعة. 

 :اآليت يف اومهامه مسؤولياهتا وتتمثل : الشرعية اهليئة-

 ة؛الشرعي ابلقضااي املتعلقة واآلراء والرؤى القرارات كل عن وحماسبة مسؤولة 
 ؛التجارية املؤسسة عمليات على الرقابة بدور ضطالعاال عليها جيب 
 ؛الشرعية ابلقضااي يتعلق فيما املؤسسة إىل مدخالت وتقدمي اإلدارة جمللس املشورة تقدمي 
 ؛املؤسسة عدهاتُ  اليت الشرعية واإلجراءات السياسات على التصديق 
 التسويقية واإلعالانت املنتجات وأدلة القانونية املستندات مثل الصلة ذات املستندات صحة من والتحقق التصديق 

 ؛ذلك وغري
 ؛األخرى واألطراف املؤسسة إدارة عن استقالليتها يعكس مما اإلدارة جملس إىل مباشرة التقارير تقدمي 
 ؛األوضاع لتصحيح العالجية والتدابري ابإلجراءات يتعلق فيما التوصيات وتقدمي اإلدارة جملس إبالغ 
 ؛اإلسالمية املؤسسة شؤون مواكبة وكذلك اإلسالمي والتمويل الشريعة يف املعرفة تعزيز 
 ابملؤسسة اإلضرار إىل تؤدي بطريقة املعلومات استخدام جيوز وال األوقات كل يف ابلسرية االلتزام. 

 :اآليت يف اومهامه امسؤولياهت وتتمثل : اإلدارة -

 ؛املركزي للبنك التابعة الشرعية واهليئة للمؤسسة التابعة الشرعية اهليئة قررات وتطبيق مراعاة عن مسؤولة 
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 اجملاالت من أي يف وشفافة ونزيهة صحيحة بطريقة الشرعية اهليئة حتتاجها اليت املعلومات وإعطاء الالزم اإلفصاح 
 ؛اهليئة قبل من توضيح مزيد إىل حتتاج اليت

 واإلجراءات السياسات أن ضمان، و الشرعية للحوكمة التحتية البنية لدعم العاملة والقوى الكافية املوارد توفري 
 ؛الشرعية احلوكمة بتطبيق املعنيني ولئكأل األوقات كل يف إليها الوصول كنميُ  الشرعية

 الشرعية واهليئة اإلدارة جملس ذلك يف مبا الرئيسيني الداخلية املصاحل ألصحاب املستمر والتدريب التعليم مجابر  توفري 
 ؛الشرعية ابألمور املعنيني واملوظفني

 ؛املؤسسة داخل الشريعة أبحكام لاللتزام مشولية ثقافة واعتماد تطوير 
 التجارية العمليات ببعض علم على اإلدارة أن حال يف فورا صرفامل وكذلك الشرعية واهليئة اإلدارة جملس إخطار 

 .الشريعة مع تتوافق ال اليت
 يتعلق قسم :قسمني إىل التدقيق موضوع املاليزي املركزي صرفامل قسميُ : الشرعي والتدقيق املراجعة وظائف -ب

 .الدورية البعدية املراجعة يتناول وهو الشرعي لتدقيقاب علقيت وقسم القبلية، املسائل يتناول وهو الشرعية ابملراجعة
 بشأن اإلرشادية املبادئ GP8-iفقرة  ضمن ماليزاي أعدت لقد:ّالشرعية اهليئة تقارير : والشفافية اإلفصاح -ج

 املالية التقارير بشأن اإلرشادية املبادئ  GPT6وفقرة (  2005) اإلسالمية املصارف يف املالية التقارير إعداد
 إطار يف وهذا ،الشرعية اهليئة تقرير ذلك يف مبا لإلفصاح اتاملتطلب الدليالن هذان ويُوفر التكافل شركات يف

 .2010)) اإلسالمية املالية للمؤسسات الشرعية احلوكمة
وجيدر ابلذكر أن املصرف املركزي املاليزي ضمن إطار احلوكمة الشرعية الذي أصدره قد تبىن معيار األيويف املتعلق 

 .0999( الصادر سنة GSIFI No1) بتشكيل اهليئة الشرعية، تقارير جملس الرقابة
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 يفّماليزايّاملطلبّالرابع:ّاإلطارّالتنظيميّللصريفةّاإلسالمية

إن اإلطار التنظيمي للصريفة اإلسالمية يف ظل النظام املصريف املزدوج جيب أن أيخذ يف عني االعتبار ثالث 
دة لألعمال اإلسالمية، واحتواء اخلصائص الفري ركائز مهمة وهي: حتمية متاشي املتطلبات التنظيمية مع أحكام الشريعة

 ةاملصرفية اإلسالمية، وحتسني إطار عمل املصارف اإلسالمية مما يزيد من قدرهتا التنافسية مع املصارف التقليدية وإمكاني
الفكرية والتعليمية  ةوتُعترب ماليزاي من الدول الرائدة يف جمال املعرية وتوفري البنية التحتيمنوها يف النظام املايل العام، 

 والتكوينية للمصارف اإلسالمية يف العامل.

ّللمصارفّاإلسالميةّيفّماليزايّاملعايريّالتنظيميةّواالحرتازيةأوال:ّ
بة، املهمة واملتمثلة يف معايري كفاية رأس املال املناسجيب أن حيتوي اإلطار التنظيمي القوي على العناصر 

 ومن أهم ما مُييز التجربة املاليزية هو حرص ماليزاي على وضع املعايري الفعالة واحلوكمة القوية،وممارسات إدارة املخاطر 
  .واملايل اإلسالمي وتطويرها على ضوء املعايري الدولية ومبا يتناسب وخصوصية العمل املصريف والرقابية واإلشرافيةالتنظيمية 

ّاإلسالميةّللمؤسساتّاملاليةتطويرّاإلطارّالتنظيميّّهنجّماليزايّيف:12ّجدولّ

ّتكييفّاملمارساتّاحلاليةّالسليمةّوصياغةّسياساتّمناسبةّخلصوصيةّاملاليةّاإلسالمية
ّالتدرجييّلإلطارّالتنظيميّللماليةّاإلسالميةّتأسيسالّاالستفادةّمنّقوةّاإلطارّالتنظيميّالتقليدي

 اخلصائص يستوعبر احلايل لتعديل اإلطاالعمل على  وأثبت فعاليتهاإلطار التنظيمي التقليدي موجود 
 للتمويل اإلسالمي ميزةامل

االستفادة من اإلطار احلايل إلدارة املخاطر املماثلة يف التمويل 
 اإلسالمي

 تطوير معايري االمتثال للشريعة اإلسالمية واحلوكمة الشرعية
 

 ابملصارف اخلاصة التنظيمية عايريامل نفس اإلسالمية املالية حتكم
 :فيم خيص التقليدية

 ؛رأمسال كفاية -د
 ؛ةالسيول إدارة -ه
 الشفافية املالية وانضباط السوق؛ -و
 حوكمة الشركات؛ -ز

 محاية املستهلك / املستثمر  -ح

ية جملس اخلدمات املالتبين املبادئ اإلرشادية الصادرة عن  
واخلاصة ابجلوانب االحرتازية واليت تراعي اإلسالمية 

 خصوصية العقود املالية اإلسالمية

Source: Developing Bank Negara Malaysia Shariah Standards, 11th Syariah Scholar 

Scholarship, Putrajaya, Malaysia, May 16-17, 2017, available at: https://ifikr.isra.my/ visited on: 

08-04-2020. 

https://ifikr.isra.my/
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 يةتنظيمال ياكلاهل منقد استفاد  ماليزاي يف اإلسالمية للمالية التنظيمي اإلطاريظهر أن  من خالل اجلدول
 اإلسالمية املالية حتكم حيث املماثلة، املخاطر ملعاجلة املوجودة األطر على واعتمد ،فعاليتها أثبتت اليتو  التقليدية لماليةل

 ،السوق وانضباط املالية الشفافية السيولة، إدارة رأمسال، كفايةة )التقليدي ملصارفاب اخلاصة التنظيمية الضوابط نفس
 للمالية ميزةامل اخلصائص ملعاجلة القائمة األطر تعديل جانب إىل ،محاية املستهلك/ املستثمر( الشركات، حوكمة

 واخلاصة ابجلوانب االحرتازية واليتجملس اخلدمات املالية اإلسالمية املبادئ اإلرشادية الصادرة عن   وتبين اإلسالمية
 وفيم يلي عرض ألهم املعايري: .تراعي خصوصية العقود املالية اإلسالمية

 تطوير إطار كفاية رأس املال للمصارف اإلسالميةعلى املصرف املركزي املاليزي  حرص معيارّكفايةّرأسّاملال: -1
املال املطبق على املصارف التقليدية وهو املعيار الدويل الصادر عن جلنة ابزل  بناء على معيار كفاية رأس

 8080فيفري  2، فأصدر يف (IFSB) جملس اخلدمات املالية اإلسالمية(، ومعايري 3لإلشراف املصريف )ابزل 
اية متطلبات كف، والذي يُوضح من خالله إطار كفاية رأس املال للمصارف اإلسالمية )مكوانت رأس املال(

 1.رأس املال للمصارف اإلسالمية
ّاإلطارّاإلشرايفّاملصريفّاملبينّعلىاملركزي املاليزي إبصدار  صرفقام امل معايريّإدارةّاملخاطرّاملصرفية: -2

والذي يغطي منهجية اإلشراف اليت أساسها املخاطر Risk- Based Supervision Frameworkّ املخاطر
ملبادئّااليت تتعرض هلا املصارف اإلسالمية، كما أصدر مبادئ توجيهية إلدارة املخاطر املصرفية منها: 

حيث تضم املتطلبات اليت جيب على املؤسسات ، BNM/GP5التوجيهيةّلسقفّالتمويلّللعميلّالواحدّ
تركيز التمويل  بتوزيع التمويل املصريف حىت تفلح يف تفادي املخاطر اليت تنجم عناملصرفية مراعاهتا فيما يتعلق 

تصنيفّالتمويلّغريّاملتحركّوإنشاءّخمصصاتّالتمويلّدونّيف عميل واحد أو قطاع واحد. كما أصدر 
 2والذي يعطي احلدود الدنيا للتصنيف وإنشاء املخصصات. BNM/GP3املستوىّوالسئّواملشكوكّفيهّ

إنشاء وحدات متخصصة للمخاطر املتخصصة يف خماطر االئتمان والسوق والتشغيل والتأمني  متكما 
والتكنولوجيا يف أقسام اإلشراف خلدمة قطاعي التنظيم واإلشراف. من خالل مراقبة وفحص التطورات واجتاهات 

رافية واملراقبة وظائف اإلشاملخاطر يف النظام املايل، توفر هذه الوحدات املدخالت والدعم لتطوير السياسات وال
 3 .االحرتازية الكلية ملمارسات إدارة املخاطر

ملصارف اإلسالمية يف افيم خيص معايري احملاسبة واملراجعة واإلفصاح وإعداد التقارير املالية، فّاملعايريّاحملاسبية: -3
مية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسال ماليزاي تعتمد على معايري احملاسبة الدولية

                                       
1ّ Capital Adequacy Framework for Islamic Banks (Capital Components), BNM, Malaysia, Issued on: 05 

February2020. 
ران،ّالرقابةّواإلشرافّاملصريف،ّبعضّجوانبّاألسلمةّاملصرفيةّيفّدول:ّابكستان،ّماليزايّوإيتوثيقّجتربةّالسودانّيفّجمالّ، مصرف السودان املركزي 2

 .22: ، صمرجع سابق
3 Bank Negara Malaysia, Supervision, Avalaible at: https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs&pg=fs_spv&ac=396 

visited on: 17-2-2020. 

https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs&pg=fs_spv&ac=396
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(AAOIFI) واملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية (IFRS)  هيئة املعايري احملاسبية واملعايري املصدرة من قبل
. إضافة إىل املبادئ واليت تعمل على تطوير وإصدار معايري احملاسبة والتقرير املايل يف ماليزاي (MASBاملاليزية )

 التقارير إلعداد اإلرشادي الدليلاإلرشادية اليت يعكف املصرف املركزي املاليزي على إصدارها على غرار 
 املراجعة مبعايري اخلاص والدليلّاإلرشادي BNM/RH/GL/002)  4) املرخصة اإلسالمية للمصارف املالية
ّّ.املالية املؤسسات ىف الداخليني للمراجعنيّابلنسية الدنيا

BNM/GP10 – Guidelines on Minimum Audit Standards for Internal Auditors of Financial Institutions  

 The العائد معدل وإطار .املالية ابملؤسسات الداخليني للمراجعني ابلنسبة املراجعة مبعايري اخلاصة الدنيا احلدود يفصل

Framework of the Rate of Return إدخال أدى يهدف إىل توحيد الوسائل الحتساب وتوزيع األرابح، وقد والذي 
 تبيان كيفية يف االسالمية وذلك للمصارف ابلنسبة اإلفصاح من مزيد إىل 2001 سنة العائد معدل احتساب إطار

 االسالمية من املصارف وأيضًا مكن ومودعيه املصرف بني للدخل عادل توزيع ضمان بغية العائد معدل احتساب
وابلنسبة للمصرف املركزي املاليزي يُعد معيارا لقياس أداء املصارف  .ألخرى سنة من العائد حجم يف التذبذب معاجلة

 1اإلسالمية.
 املركزي املاليزي، حيث: املصرف عرف تطوير املعايري الشرعية يف ماليزاي جهودا حثيثة من قبلاملعايريّالشرعية:ّ -0
(، والذي يهدف إىل تعزيز وتوحيد Shariah Parameter Referenceمرجع املعايري الشرعية ) 8009أصدر سنة  -

تنسيق املمارسات املالية اإلسالمية، ويُعزز فهم مبادئ وأسس عقود الشريعة، كما يُعد توجيه ومرجع عام هليكلة املنتجات 
تتمثل يف: املراحبة واإلجارة  8000و 8009ني سنيت معايري شرعية ب 2واخلدمات املالية اإلسالمية، ومت من خالله تطوير 

ة وطرق قدم أمثلتُ متطلبات الشريعة الرئيسية يف العقود و  املصَدرة حُتدد املعايري الشرعيةّ.واملضاربة واملشاركة واالستصناع
لشريعة، خاصة ااملتطلبات  يف زايدة التنسيق يف تفسري وتطبيق ُتسهمومناذج للتطبيق العملي للعقد. ابإلضافة إىل ذلك 

 بني أعضاء اللجنة الشرعية. 

ال نص على ضرورة امتث، حيث ز اإلطار التنظيمي للشريعةتعز  8003قانون اخلدمات املالية اإلسالمية لسنة  وبصدور -
لتوافق اباملؤسسات املالية اإلسالمية لقواعد الشريعة على مستوى الشكل واجلوهر، ويُقصد ابلتوافق على مستوى الشكل 

التام مع أحكام الشريعة من حيث هيكل املنتجات واجلوانب التشغيلية للمؤسسات املالية اإلسالمية، ومن حيث اجلوهر 
معيارا شرعيا )املراحبة،  02أبن تقوم هذه املؤسسات أبدوار فعالة تعكس أهداف التمويل اإلسالمي، وقد مت إصدار 

، الكفالة، الوكالة، اإلجارة، اهلبة، القرض، الوديعة، الوعد، الرهن، الصرف...( املضاربة، املشاركة، التورق، االستصناع
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وهذا  ،إدارة املخاطر واحلوكمة واإلفصاحات واملعاجلات القانونية واحملاسبية املناسبة خبصوص مة مبعايري تشغيليةمدعو 
 1.السليمة اتاملمارس ضمان بغية

ضروراًي لضمان إدارة املؤسسات املصرفية اإلسالمية من قبل اإلدارة  وكمة أمرًااحلعد تُّ معايريّحوكمةّالشركات: -1
املختصة القادرة على توفري التوجيه االسرتاتيجي للمؤسسة وكذلك إدارة عمليات املؤسسات املصرفية اإلسالمية 

أنّحوكمةّبشّابملبادئّالتوجيهيةّللبنكّاملركزي يف ماليزاي اإلسالمية صارفبطريقة فعالة وحكيمة. تلتزم امل
 ،8007-0-82ّالصادرة يفّBNM/RH/GL/002-1ّ(GP1-i)))للبنوكّاإلسالميةّاملرخصةّ الشركات

فيما يتعلق بتعيني أعضاء جملس اإلدارة وهيكل جملس اإلدارة والقيود املفروضة على عدد من جمالس اإلدارة 
وجيهية بشأن املصرفية وكذلك مبادئ تواملديرين التنفيذيني ومدونة قواعد السلوك ملديري وموظفي املؤسسات 

، مت اختاذ تدابري يف ماليزاياإلسالمية  صارفمعايري التدقيق الدنيا. من أجل تعزيز هيكل حوكمة الشركات يف امل
اإلسالمية إنشاء جلنة ترشيح وجلنة املكافآت وجلنة إدارة املخاطر  صارفتطلب من امل 8003إضافية يف عام 

لطت املديرين واإلدارة. سو بدور أكثر نشاطًا يف اإلشراف على فعالية جملس اإلدارة لضمان قيام املسامهني 
ومنشور البنك  BNM/GPI املبادئّالتوجيهيةّلإلدارةّيفّاملؤسساتّاملصرفيةعلى غرار املبادئ التوجيهية 

مصلحة املركزي حول والعاملنيّوالشركاتّاليتّهلمّفيهّا  BNM/GP6 حظرّالتمويلّألعضاءّجملسّاإلدارّة

  ،تقاللية اجمللستوفري الرقابة الفعالة وتعزيز اس: لضوء على أدوار ومسؤوليات املديرين املستقلني، واليت تشملا
 .2كما حددت اإلرشادات احلد األدىن من املؤهالت ومتطلبات التدريب للمديرين

ّاملؤسساتّالداعمةّللصريفةّاإلسالميةّيفّماليزاياثنيا:ّ
املالية الداعمة للمصارف اإلسالمية يف تطوير وتنمية املالية اإلسالمية يف ماليزاي، مثل إنشاء  ساهم إنشاء املؤسسات

( يف كواالملبور لتطوير معايري تنظيمية دولية وفق املواصفات املتميزة للمؤسسات IFSBجملس اخلدمات املالية اإلسالمية )
ية اإلسالمية الذي يُعترب دوليا، هناك عدد آخر من املؤسسات املالية اإلسالمية وخماطرها، وجبانب جملس اخلدمات املال

 احمللية املسامهة يف تطوير وتنمية املالية اإلسالمية يف ماليزاي.

كما أولت ماليزاي اهتماما ابلغا للقطاعات املكملة لقطاع املصارف اإلسالمية كقطاع التأمني التكافلي والسوق    
 مؤسسات داعمة هلذه القطاعات. املالية اإلسالمية، لذا فقد أنشأت

 

                                       
 أنظر:  1

- Developing Bank Negara Malaysia Shariah Standards, 11th Syariah Scholar Scholarship, Putrajaya, 

Malaysia, May 16-17, 2017, available at: https://ifikr.isra.my/ visited on: 08-04-2020. 
2 The Islamic Financial System, Op cit, p: 185. 

https://ifikr.isra.my/
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 (:IFSB)جملسّاخلدماتّاملاليةّاإلسالميةّ -1
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية الذي يقع مقره يف كواالملبور،  نشأةّجملسّاخلدماتّاملاليةّاإلسالمية: -أ

يعمل جملس اخلدمات املالية  ،8003مارس عام  00، وبدأ عمله يف 8008نوفمرب عام  3افتتح رمسًيا يف 
مصلحة مباشرة يف ضمان  اليت هلا نظيمية والرقابيةاإلسالمية، بوصفه هيئة دولية واضعة للمعايري للهيئات الت

سالمة واستقرار صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية اليت تضم بصفة عامة قطاعات املصرفية، وأسواق رأس 
ّاملال، والتأمني. 

 مهمته، يعمل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية على تطوير صناعة خدمات مالية إسالمية تتسويف إطار أتدية م
ة والشفافية، من خالل إصدار معايري جديدة، َأو تكييف املعايري الدولية القائمة املتوافقة مع أحكام الشريعة نابحلصا

 .ومبادئها، والتوصية ابعتمادها
فية، عد متمًما لعمل جلنة ابزل للرقابة املصر دمات املالية اإلسالمية يُ بناًء على ما سبق، فإن عمل جملس اخل

 .واملنظمة الدولية هليئات األوراق املالية، واالحتاد الدويل للمشرفني على التأمني
سلطة  79عضًوا، ميثلون  028، 8009ريل فمات املالية اإلسالمية حىت شهر أبلغ عدد أعضاء جملس اخلد

منظمة فاعلة يف السوق )املؤسسات املالية والشركات املهنية  92منظمات حكومية دولية، و 2وتنظيمية ورقابية، 
 .دولة 27واالحتادات النقابية(، يعملون يف 

تتمثل مهمة جملس اخلدمات املالية اإلسالمية يف تعزيز استقرار صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية ومرونتها، و 
زيز ازية ورقابية عاملية، وتسهيل تفعيلها، فضالً عن تبين مبادرات أخرى هتدف إىل تعوذلك من خالل إصدار معايري احرت 

 .1تبادل املعرفة والتعاون

 :م يلييفمثل أهداف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية تت أهدافّجملسّاخلدماتّاملاليةّاإلسالمية: -ب
 من خالل تقدمي معايري جديدة أوالعمل على تطوير صناعة خدمات مالية إسالمية على حنو قوي وشفاف،  -

 ؛مالئمة معايري دولية قائمة، متسقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية
تقدمي اإلرشاد حول آليات اإلشراف والرقابة الفعالة للمؤسسات اليت تقدم منتجات مالية إسالمية، والعمل  -

واإلفصاح  وقياس، وإدارة املخاطر، على تطوير معايري لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية للمساعدة يف حتديد،
 ؛عنها، مع األخذ يف االعتبار املعايري الدولية املعنية، السيما حساابت الدخل والنفقات

التواصل والتعاون مع املنظمات الدولية املختلفة، اليت تضع حاليًا معايري الستقرار وتقوية األنظمة النقدية واملالية  -
 ؛التعاون مع منظمات الدول األعضاءالدولية، فضاًل عن التواصل و 

                                       
-00مت اإلطالع عليه يوم:  https://www.ifsb.org/ar_background.php(، على الرابط: IFSBاملوقع الرمسي جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية ) 1
8-8080. 

https://www.ifsb.org/ar_background.php
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حتسني وتنسيق املبادرات الرامية إىل تطوير اآلليات واإلجراءات، اليت تساعد على القيام ابلعمليات، خاصة إدارة  -
 ؛املخاطر

 ؛تشجيع التعاون بني الدول األعضاء يف تطوير صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية -

 ؛ة، فيما يتعلق ابلرقابة الفعالة لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمياملوارد البشريةيب وتنمية مهارة العمل على تدر  -

 ؛إعداد األحباث، ونشر الدراسات، واالستطالعات عن صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية -

 1.املؤسسات املالية وخرباء صناعة اخلدمات املالية اإلسالميةاعدة بياانت للمصارف اإلسالمية و أتسيس ق -

منذ إنشاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، مت إصدار ثالثني معيارًا، ّمعايريّجملسّاخلدماتّاملاليةّاإلسالمية:ّ-ج
وقد غطت هذه اإلصدارات اجملاالت  ،ومبدًءا إرشاداًي، ومالحظة فنية، خاصة بصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية

 2:اآلتية

الشفافية ، (3)املعيار رقم  الضبط املؤسسي، (8)املعيار رقم  كفاية رأس املال،  (0)املعيار رقم  إدارة املخاطر -
لربامج االستثمار  الضبط املؤسسي، (2)املعيار رقم  عملية املراجعة اإلشرافية، (2)املعيار رقم  وانضباط السوق

رشادية لضوابط التأمني اإل املبادئ، (7)املعيار رقم  قضااي خاصة يف كفاية رأس املال، (2)املعيار رقم  اجلماعي
، (9)املعيار رقم  ت اليت تقدم خدمات مالية إسالميةسلوكيات العمل للمؤسسا، (2)املعيار رقم  التكافلي

يار )املع تطلبات املالءة للتأمني التكافليمعيار م، (00)املعيار رقم  ظام الضوابط الشرعيةاملبادئ اإلرشادية لن
 بادئ اإلرشادية الختبارات الضغطامل، (08املعيار رقم ) إلدارة خماطر السيولةاملبادئ اإلرشادية ، (00رقم 

املعيار املعدل ، (02)املعيار رقم  (معيار إدارة املخاطر لشركات التكافل )التأمني اإلسالمي، (03)املعيار رقم 
عيار رقم امل) ملراجعة اإلشرافيةاإلرشادات املعدلة للعناصر األساسية لعملية ا، (02)املعيار رقم  لكفاية رأس املال

املبادئ اإلرشادية إلعادة ، (07املبادئ األساسية لتنظيم التمويل اإلسالمي )القطاع املصريف( )املعيار رقم ، (02
املبادئ اإلرشادية اخلاصة مبتطلبات اإلفصاح ملنتجات ؛ (02التكافل )إعادة التأمني اإلسالمي( )املعيار رقم 

العناصر األساسية يف عملية املراجعة اإلشرافية لشركات التكافل ، (09المي )املعيار رقم سوق رأس املال اإلس
املبادئ األساسية لتنظيم التمويل اإلسالمي ]قطاع ، (80وإعادة التكافل ]قطاع التأمني اإلسالمي[ )املعيار رقم 

رامية إىل تعزيز الشفافية وانضباط املعيار املعدل لإلفصاحات ال، (80سوق رأس املال اإلسالمي[ )املعيار رقم 
 ؛(88السوق للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية إسالمية ]القطاع املصريف[ )املعيار رقم 

                                       
-00مت اإلطالع عليه يوم:   https://www.ifsb.org/ar_objective.php(، على الرابط: IFSBاملوقع الرمسي جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية ) 1
8-8080. 
مت اإلطالع عليه يوم:  https://www.ifsb.org/ar_background.php(، على الرابط: IFSB)املالية اإلسالمية  املوقع الرمسي جمللس اخلدمات  2

00-8-8080. 

https://www.ifsb.org/ar_objective.php
https://www.ifsb.org/ar_background.php


ّالفصلّالثاينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجتاربّدوليةّيفّتبينّالصريفةّاإلسالمية

032 
 

، (0م )املبادئ اإلرشادية رق تفقة مع أحكام الشريعة ومبادئهااالعرتاف ابلتصنيفات لألدوات املالية امل -
ئ اإلرشادية رقم )املباد ملال: معامالت املراحبة يف السلعة رأس ااإلرشادات املتعلقة إبدارة املخاطر ومعايري كفاي

، (3م )املبادئ اإلرشادية رق األرابح ألصحاب حساابت االستثماراإلرشادات املتعلقة مبمارسة دعم دفع ، (8
بادئ اإلرشادية )امل "ألفا" يف نسبة كفاية رأس املال اإلرشادات املتعلقة مبعيار كفاية رأس املال: حتديد عامل

لشركات  ةاإلرشادات املتعلقة ابالعرتاف ابلتصنيفات الصادرة عن مؤسسات تقييم ائتماين خارجي، (2رقم 
التدابري الكمية إلدارة خماطر السيولة )املبادئ اإلرشادية ، (2)املبادئ اإلرشادية رقم  التكافل وإعادة التكافل

 (2رقم 
 (8اختبارات الضغط )املالحظة الفنية رقم ، (0املالحظة الفنية رقم ) تطوير أسواق املال اإلسالمية -
 (:AIBIMاإلسالميةّماليزايّ)واملاليةّرابطةّاملؤسساتّاملصرفيةّ -2

 بوصفها مجعية 0992يف عام  (AIBIM) املؤسسات املصرفية واملالية اإلسالمية يف ماليزاي رابطةأتسست 
 2حملًيا و مصرفا 00 مصرفا عضوا، من بينهم 26 تضم هذه املؤسسة حالًياو  .املؤسسات املصرفية بدون فوائد ماليزاي

 مصارف أجنبية مدرجة حمليا. 00ة، ومالية تنموي مؤسسات
 :مهامها -أ

 ؛لنظام املصريف اإلسالمي يف ماليزاياملمارسات السليمة لتعزيز  -
 ؛األعضاء حمليا وخارجيا احلمصعزيز ت -
ى الصلة بتطوير اخلدمات املصرفية والتمويل اإلسالمي على املستو تقدمي املشورة واملساعدة لألعضاء ذوي  -

 ؛احمللي واإلقليمي والعاملي
 ؛تنسيق مبادرات تنمية رأس املال البشري لألعضاء -
 .1تعزيز الوعي العام -
 :(MASBهيئةّاملعايريّاحملاسبيةّاملاليزيةّ) -3

، وهي هيئة ذات 0997لتقرير املايل سنة مبوجب قانون ا(، أنشأت MASBهيئة املعايري احملاسبية املاليزية )
 سلطة مستقلة لتطوير وإصدار معايري احملاسبة والتقرير املايل يف ماليزاي، وتقوم اهليئة ابلتعاون مع مؤسسة التقارير املالية

(Financial Reporting Foundation-FRF) بتقدمي اإلطار اجلديد يف حتسني التقارير املالية احلالية يف ماليزاي، ويتألف 

                                       
مت اإلطالع عليه يوم:  us-https://aibim.com/about: (، على الرابطAIBIMاملوقع الرمسي لرابطة املؤسسات املصرفية واملالية اإلسالمية ماليزاي ) 1

00-8-8080. 

https://aibim.com/about-us
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هذا اإلطار اجلديد من وضع هيكل املعايري املستقلة مع ممثلني من مجيع األطراف املعنية يف عملية وضع املعايري مبا فيه 
  2وتضم اهليئة أربع جلان/فرق عمل تتمثل يف: 1اإلعداد واالستخدام والرقابة.

حملاسبية عالية اجلودة يف ضمان وتعزيز املمارسات ا على اهليئة ساعد جلنة التفسريتُ  :(IC)ّجلنةّالتفسري -أ
 .اسبقرر مسار العمل املنلجنة إىل جملس اإلدارة الذي يُ اليتم تقدمي توصيات وقرارات حيث  ،البالد

اإلدارة  الدائمة إبسداء املشورة إىل جملس: مت تكليف اللجنة اللجنةّالدائمةّللتقاريرّاملاليةّاإلسالمية -ب
 حول ما إذا كان مُيكن تطبيق معيار حماسبة قائم أو مقرتح يف معامالت التمويل اإلسالمي.

تعمل هذه اللجنة على النظر يف قضااي  :(MAIC)ّجلنةّتطبيقّاملعايريّالدوليةّإلعدادّالتقاريرّاملالية -ج
 ئلة وأجوبة.يث تقوم إبعداد "دليل تطبيق وتنفيذ"، يف شكل أسالتطبيق والتنفيذ للمعايري احملاسبية، ح

جمموعة عمل حىت اآلن،   MASB70) (ةة املاليزييعايري احملاسبامل ت هيئةأنشأ :)WG( جمموعاتّالعمل -د
من  اجملموعة وتتألف اهليئة، منها مسؤولة عن مشاريع خمتلفة. يرأس جمموعة العمل عضو يفجمموعة كل 

 .مدير مشروع وممثلني عن مهنة احملاسبة والتجارة واألوساط األكادميية والسلطات التنظيمية
 :ّ(OFS)ّمكتبّتسويةّاملنازعاتّيفّاخلدماتّاملالية -0

، وبدأت 8002كانت تُعرف سابقا مبكتب الوسيط املايل، مت أتسيسها من قبل املصرف املركزي املاليزي سنة 
كمنظمة غري رحبية، تعمل كقناة حلل النزاعات   8002، وأعيد إطالق املكتب مرة أخرى سنة 8002عملها يف جانفي 

ركات بني أعضاء املكتب من ُمقدمي اخلدمات املالية )مصارف ومصارف إسالمية وشركات التأمني وش
. هلكني للخدمات املالية(املست) التكافل...املرخص هلم أو املعتمدين من قبل املصرف املركزي املاليزي( واملتعاملني املاليني

 3بطريقة مستقلة وعادلة وسريعة.

ومهمة املكتب ليست النيابة عن املستهلكني يف املطالبة حبقوقهم، وال انئبا عن مؤسسات الصناعة املالية يف 
ذلك، بل هو طرف مستقل كل االستقالل حيل النزاعات واملطالبات والشكاوى إبنصاف ونزاهة، وهذا هو اهلدف 

 4لرئيسي للمكتب.ا

                                       
 .02زاهار الدين حممد املاليزي، مرجع سابق، ص:  1
مت اإلطالع عليه يوم:  http://www.masb.org.my/pages.php?id=327 (، على الرابط:MASBاملوقع الرمسي هليئة املعايري احملاسبية املاليزية ) 2

00-8-8080. 
مت   https://www.ofs.org.my/en/company_overview(،على الرابط: OFSاملوقع الرمسي ملكتب تسوية املنازعات يف اخلدمات املالية ) 3

 .8080-8-00اإلطالع عليه يوم: 
 .82زاهار الدين حممد املاليزي، مرجع سابق، ص:  4

http://www.masb.org.my/pages.php?id=327
https://www.ofs.org.my/en/company_overview
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 اثلثا:ّاملؤسساتّالتكوينيةّوالتدريبيةّيفّالصريفةّاإلسالميةّيفّماليزاي
 القطاعقائمني على كل الو صرف املركزي املاليزي امل عمل، املهارات البشرية يف جمال الصريفة اإلسالمية إدراًكا ألمهية

 .إلسالمييف صناعة التمويل ا هاراتلرفع جودة املس املال البشري دفع العديد من مبادرات تنمية رأ املصريف على
 تلبية الطلب العاملي يف ،حث والتدريب واخلدمات االستشارية، املعرتف هبا عاملًياخدمات التعليم العايل والبتعزيز  ومت

 وذلك من خالل:زاي يف مالي رأس املال الفكري هود تتسع لزايدة تعزيز تنميةال تزال اجلو ، التمويل اإلسالمي مهارات على
، املعهد القانوين (ISRA) األكادميية الدولية ألحباث الشريعة (INCEIF)ي دويل للتعليم يف التمويل اإلسالماملركز ال

، (ASAS)  يف التمويل اإلسالمي يف ماليزاياملستشارين الشرعيني، مجعية (CIIF) للمتخصصني يف التمويل اإلسالمي
عة جممو  توسيعيف  على مر السننيسامهت هذه املؤسسات وقد (، IBFIMيل اإلسالمي )املعهد املاليزي للصريفة والتمو 

 .ن خالل خمتلف الربامج واملبادراتاملتخصصني يف التمويل اإلسالمي وتعميق اخلربة م

 :(INCEIF) املركزّالدويلّللتعليمّيفّالتمويلّاإلسالمي -1
ومت  8002من قبل بنك نيجارا ماليزاي يف عام  INCEIF مت أتسيس املركز الدويل للتعليم يف التمويل اإلسالمي

 تكليفه بتطوير وتنمية املواهب واخلرباء يف صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية. 

إىل أن تكون رائدة يف جمال املعرفة يف  هتدف، و دراسات عليا يف التمويل اإلسالمي INCEIF قدمكجامعة، تُ 
، من املهم ق هذه الرؤيةحتقي سبيل يفو ليم املمتاز والقيادة البحثية والفكرية. التمويل اإلسالمي من خالل توفري التع

تم منهجها األكادميي الذي ي يفيرتجم هذا و أن تربط بني األوساط األكادميية والصناعة.  INCEIF ابلنسبة ملؤسسة
رتمني عاملًيا يف  اء هيئة تدريس حمتنظيمه استناًدا إىل مدخالت من اجلهات الفاعلة يف الصناعة ابإلضافة إىل وجود أعض

ات هكل من أكادمييات التمويل اإلسالمي وصناعة التمويل اإلسالمي، إىل جانب الدعم املستمر من املنظمني واجل
 .عالقات توجيه قوية وفرص للتطوير املهين INCEIF يزود طالبو  الفاعلة الرئيسية يف الصناعة،

قدم البعض ابلفعل مسامهات ذات يُ  ،دولة حول العامل 78من أكثر من  INCEIF من خرجيي 0727يوجد اليوم و 
ياسات تطوير املنتجات وإطار السمن خالل مغزى للنهوض ابلتمويل اإلسالمي على مجيع املستوايت سواء كان ذلك 

 1.كون رائد املعرفة يف التمويل اإلسالمييألن  ويهدف املركز، واالبتكار ،التنظيم والتنفيذ ،والتنفيذ

 العمل وعها واليت هي التعلم القائم علىاألكادميية مع طريقة تدريس فريدة من ن ربامجال، يتم تضمني  INCEIFيف
(ABL)  Action Based Learning،  هي طريقة للتعلم من خالل العمل بشكل أساسي على املشاريع احلقيقية و

                                       
 ، على الرابط: INCEIF لمركز الدويل للتعليم يف التمويل اإلسالمياملوقع الرمسي ل 1

mission-vision-https://www.inceif.org/profile/  :8080-8-7مت اإلطالع عليه يوم. 

https://www.inceif.org/profile-vision-mission/
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 م مندام مناذج تدرس يف الفصل بدعوذلك ابستخوالقضااي والتحدايت ابلتعاون مع الشركات الشريكة املختارة، 
 .املوجهني وخرباء هيئة التدريس وقادة الصناعة

ت من قِّبل يتم حتديد املشكالف ،يعمل الطالب يف جمموعة على القضااي احلقيقية اليت تواجه الصناعة ، ABL يف 
بح املشاركون يف ، يصهبذه الطريقة .جاملؤسسة املعينة واليت تتطلب من الطالب صياغة حلول مبتكرة وتقدمي النتائ

 .لني ألهنم يشاركون يف حل املشكالت الصعبةاعالربانمج قادة ف

 عرب االنرتنت(برامج حضورية، وبرامج عن بعد )أما فيم خيص الربامج األكادميية املقدمة من قبل املركز تنقسم إىل نوعني: 

 INCEIFالربامجّاألكادمييةّاملقدمةّمنّمركزّ:29ّشكلّرقمّ

 
 INCEIF لمركز الدويل للتعليم يف التمويل اإلسالميلمن إعداد الباحثة ابالعتماد على املوقع الرمسي املصدر:ّ

 (ISRA)يفّاملاليةّاإلسالميةّّةيعّرالشّلبحوثاألكادمييةّالدوليةّل -2
شريعة اإلسالمي والالتمويل يف املركزي املاليزي كمؤسسة أحباث  صرفمن قبل امل 8002يف عام  ISRA أتسست

 حباث يف جمال التمويل اإلسالميعلى مستوى العامل كأكادميية عاملية رائدة لأل ISRA مت االعرتاف بـ ، وقداإلسالمية
إىل  8002يف عام  ICD Thomson Reuters أشارت دراسة أجرهتا مؤسسةوقد العديد من اجلوائز.  وحتصلت على
يف املالية  ةيعر الش لبحوثاألكادميية الدولية لّمن أحباث التمويل اإلسالمي العاملية سامهت به ٪2.8أن ما يقدر بـ 

األوراق الت و منشورات تتضمن الكتب املدرسية واجمل يف شكل حبث شرعي 800ن أكثر م فهي تضم ISRA اإلسالمية
 .البحثية

الربامج األكادميية ملركز
IN

CEIF

(عرب االنرتنت)برامج عن بعد 

املاسرت التنفيذي يف املالية 
اإلسالمية

ميشهادة مهنية يف التمويل اإلسال

برامج حضورية

ماسرت يف املمارسات املالية 
اإلسالمية

يماسرت يف علوم التمويل اإلسالم

دكتوراه فلسفة يف التمويل 
اإلسالمي
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 لفتاوىلمبثابة مستودع  اكما أهن  ،لتشجيع البحوث التطبيقية يف جمال الشريعة والتمويل اإلسالمي وهتدف األكادميية
 دراسات حول القضااي املعاصرة يف الصناعة املالية اإلسالمية.الو 

توفر و  اجملال الشرعي للتمويل اإلسالمي،يف تعزيز تنمية رأس املال البشري يف  ISRA عالوة على ذلك، تساهم
لساحتني احمللية ، يف اكادمييني من خالل البحث واحلوارمنصة ملزيد من املشاركة بني املمارسني والعلماء واملنظمني واأل

إىل تشجيع االبتكار والديناميكية وابلتايل توسيع  ISRA ، هتدفث الرائدة واحلوار الفكريوالدولية. من خالل األحبا
داخل  ، سوف يظهر االحرتام واالعرتاف املتبادلنيور أنه مع مزيد من البحث واحلوارصحدود التمويل اإلسالمي. من املت

 1 اجملتمع العاملي للصناعة املالية اإلسالمية.

قادرة على االستفادة من بنيتها   ISRA، (INCEIF) كجزء من املركز الدويل للتعليم يف التمويل اإلسالمي  
 املعرفة واخلربة واملوارد من أعضاء هيئة التدريس األكادمييني وطالب الدراسات التحتية واملرافق وكذلك لالستفادة من

 مساعدات كبرية على املستوى احمللي والدويل يف جمال التمويل اإلسالمي.العليا. لتقدمي 

 وجيدر ابلذكر أن البحوث الشرعية التطبيقية اليت تقوم هبا األكادميية تنقسم إىل ثالثة أقسام: حبوث قصرية
ّ:ّاألجل ومتوسطة األجل وطويلة األجل. وكلها تعمل على حتقيق رؤية األكادميية املتمثلة يف

ّوثّالشرعيةّيفّاملاليةّاإلسالمية"أنّتكونّمركزاّرئيسياّللبح"

 Research Development & Innovation Department (RDI) تضم األكادميية إدارة البحث والتطوير واالبتكار
قطاعات يف صناعة التمويل من خمتلف ال (R&D) خمصصة تلي متطلبات البحث والتطوير إىل وحداتواليت تنقسم 

 .وحدةّاملصرفيةّاإلسالمية،ّوحدةّسوقّرأسّاملالّاإلسالمي،ّوحدةّالتكافل،ّوحدةّالفتوىّوالرتمجة ي:اإلسالم

عن إجراء  سالمية هي املسؤولةجند أن الوحدة املصرفية اإلوالهتمامنا يف حبثنا ابجلانب املصريف اإلسالمي 
تقوم الوحدة بتحديد  ثحي ،ةمع الصناعة املصرفية اإلسالمي ذات الصلة البحوث التطبيقية املتعلقة ابلشريعة اإلسالمية

لفيات شكل جمموعات حبثية تضم ابحثني مؤهلني وكبار الباحثني من ذوي اخل، وتُ إىل حلول شرعيةالقضااي اليت حتتاج 
 والقانون واملالية واحملاسبة واالقتصاد أو أي جمال ذي صلة اعتماًدا على طبيعة البحث. ابلنسبة لبعض األحباثيف الشريعة 

تشمل األكادمييني واجلهات الفاعلة  Focus Group Discussion (FGD) ري الوحدة مناقشة للمجموعات املركزةجتُ 
، مث يتم اعتماده قيقةدخيضع البحث املكتمل ملراجعة ك، ت البحوث وتقدمي توصيات. بعد ذليف الصناعة لتقييم خمرجا

 .2كبحث ISRA داخلًيا من قبل جلنة اعتماد قبل نشره من قبل

                                       
 .8080-8-2مت اإلطالع عليه يوم:  https://www.isra.my/aboutus، على الرابط: ISRAاملوقع الرمسي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية  1
مت اإلطالع عليه يوم:  /unit-banking-https://www.isra.my/islamic: ، على الرابطISRAاملوقع الرمسي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية  2

2-8-8080. 

https://www.isra.my/aboutus
https://www.isra.my/islamic-banking-unit/
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 (CIIF) املعهدّالقانوينّللمتخصصنيّيفّالتمويلّاإلسالمي -3
خصصني يف التمويل للمت املعهد القانوينس يأتسيف خطوة لتنمية رأس املال البشري يف جمال التمويل اإلسالمي مت 

كهيئة مهنية   8002يف عام   The Chartered Institute of Islamic Finance Professionals (CIIF)اإلسالمي
معايري  من خالل وضع املالية اإلسالمية يف الصناعة واملهارات ملمارسي التمويل اإلسالمي لدعم أجندة بناء القدرات

، اليت  (ACIFP) عرف سابًقا ابسم مجعية حمرتيف التمويل اإلسالمي املعتمديننت تُ كا وقد. مهنية للتمويل اإلسالمي
" على أهنا، 2011-2020 (BNM)  يف خمطط القطاع املايل لبنك نيجارا ماليزاي وقد مت تعريفها ،8002أتسست عام 

 1. "اهليئة املهنية املسؤولة عن معايري اجلودة العاملية حملرتيف التمويل اإلسالمي

بتعزيز أعلى معايري السلوك املهين واملمارسات بني أعضائها، مسرتشدة مبدونة أخالقيات املهنة  CIIF كهيئة مهنية، تلتزم
 CIIF  لـوقواعد السلوك املهنية 

هتدف رامج من خالل أنشطة التعلم املستمرة من خالل ب ميتم دعم التطوير املهين اخلاص هب ابلنسبة لألعضاء يف املعهد 
نقطة مرجعية مقبولة عاملًيا ملمارسي  ألن توفر معايريهاهتدف فهي  .حمدثة هتمومهاراهم ضمان احلفاظ على معرفتإىل 

 يلي الربامج اليت يُقدمها املعهد القانوين للمتخصصني يف التمويل اإلسالمي. اوفيم، التمويل اإلسالمي

 CIIF املعهدّالقانوينّللمتخصصنيّيفّالتمويلّاإلسالميّالربامجّامل قدمةّمن :21شكلّرقمّ

 
CIIFّاملعهد القانوين للمتخصصني يف التمويل اإلسالمي من إعداد الباحثة ابالعتماد على املوقع الرمسي املصدر:ّ

                                       
مت  /are-we-global.org/web/who-https://ciif، على الرابط:  (CIIF)املعهد القانوين للمتخصصني يف التمويل اإلسالمياملوقع الرمسي   1

 .8080-8-2اإلطالع عليه يوم: 

CIIF برامج التطوير املهين

CPIF شهادة احملرتف يف التمويل 
اإلسالمي

Chartered Professional in 
Islamic Finance

لذين هي التصنيف املهين املمنوح لألعضاء ا: 
العمل استوفوا املؤهالت ومتطلبات اخلربة يف

ن ، ومُتثل أكرب إجناز مCIIFمبوجب معايري معهد
قبل األعضاء

CFM 

Chartered and Fellowship 
Masterclass

ية هو برانمج مدته يومني هدفه دعم احرتاف
CPIFاملشاركني للوصول إىل شهادة 

CPD التطوير املهين املستمر
Continuing Professional 

Development 

وفري مسار هو برانمج تدريي منظم سريع، هدفه ت
من سريع لألعضاء الذين لديهم أقل من عامني

CPIFاخلربة العملية حنو حتقيق شهادة 

https://ciif-global.org/web/who-we-are/
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 :(ASAS) املستشارينّالشرعينيّيفّالتمويلّاإلسالميّيفّماليزايّمجعية -0

، وقد مت اعتبارها اهليئة املسؤولة عن 8000عام  املستشارين الشرعيني يف التمويل اإلسالمي يف ماليزاي أنشأت مجعية
 1تعزيز التأهيل والكفاءة املهنية للمستشارين الشرعيني حمليا ودوليا، وتتمثل أهم أهداف اجلمعية يف: 

لشؤون ل وإدارة اخلدمات االستشارية الشرعيةتعزيز واحلفاظ على مستوى عال من االحرتاف مع معايري الكفاءة  -أ
 ؛املالية اإلسالمية

 ؛غرس واحلفاظ على ثقة اجلمهور والثقة يف التمويل اإلسالمي ومنتجات وخدمات الشريعة اإلسالمية -ب
 ؛أن تكون مصدر ومرجع يف املسائل الشرعية املتعلقة ابلتمويل اإلسالمي -ج
 ؛لتمويل اإلسالميتعزيز وتسهيل التطوير املهين والتعليم يف ا -د
 .تعزيز وتشجيع األخوة، والعالقات املهنية والتواصل بني األعضاء -ه

 وكل هذه األهداف تصب يف رؤية اجلمعية واملتمثلة يف:
 ".حتقيقّأعلىّمستوىّمنّاالحرتافّبنيّممارسيّالتمويلّاإلسالمي"

ظفني من أجل مساعدة املستشارين واملو لتطوير برامج إصدار الشهادات وقد فوض املصرف املركزي املاليزي اجلمعية 
وحدات  حيواينانجمان بر املالية اإلسالمية، ويف هذا الصدد تُقدم اجلمعية  الصناعةيف  يعملونالشرعيني احلاليني الذين 

 جيب النجاح يف مجيع الوحدات احملددة يف كل برانمج حىت يتم احلصول على الشهادة. خمتلفةمشرتكة ووحدات 
 الربانجمني يف التايل:ويتمثل هذين 

 مجعيةّاملستشارينّالشرعينيّيفّالتمويلّاإلسالميّيفّماليزايّامل قدمةّمنّربامجالّ:22شكلّرقمّ
(ASAS) 

 
 (ASAS)  املستشارين الشرعيني يف التمويل اإلسالمي يف ماليزاي معيةمن إعداد الباحثة ابالعتماد على املوقع الرمسي جل املصدر:

                                       
 ، على الرابط:(ASAS)معية املستشارين الشرعيني يف التمويل اإلسالمي يف ماليزاي ي جلاملوقع الرمس 1

 us/objectives.html-https://asas.my/about  :8080-8-2مت اإلطالع عليه يوم. 

برامج 
ASAS

املعتمدالشرعياملستشار

(CSA) 
املعتمدالشريعةممارس

(CSP) 

https://asas.my/about-us/objectives.html
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 (:ICLIFّاملركزّالدويلّللقيادةّواحلوكمةّ) -1
دربني يف املادة قبصرف النظر عن توفري التدريب واالستشارات، أدركت ماليزاي أن هناك حاجة للبدء يف إعداد ال

وابلتايل،  .اإلسالمي تمويلمركزًا عاملًيا لل تطمح أن تصبح ماليزاي وأن، خاصة جمال اخلدمات املصرفية اإلسالمية والتمويل
 مت تقدمي برانمج تطوير جيد التنظيم يركز على بناء القدرات القيادية للمؤسسات املالية والشركات التجارية بواسطة

ّ. ICLIF ، املعروف ابسم BNM املصرف املركزي املاليزي
أسبوعني إىل أربعة  بتوفري برامج التدريب والتطوير للقادة من خالل تقدمي دورات قصرية ترتاوح بني ICLIF مت تكليف

قة إلعداد مديري الطب :لتلبية االحتياجات احملددة، على سبيل املثال ICLIF أسابيع. مت تصميم الربامج اليت تقدمها
من خمتلف املؤسسات املرموقة حول العامل كفاءات ب ICLIF يتم دعمو الوسطى الذين يتوقع ترقيتهم يف غضون عامني. 

لألعمال، وكلية ستانفورد للدراسات العليا لألعمال، وكلية دراكر لإلدارة، وجامعة كاليفورنيا مبا يف ذلك كلية هارفارد 
 1.، وجامعة كاليفورنيا يف بريكلي )UCLA (يف لوس أجنلوس

 "أكثرّمركزّحمرتمّيفّآسياّللقيادةّواحلوكمة" تتمثل رؤية املركز يف أن يكون:
 2ويتمثل نطاق عمل املركز فيم يلي: 
 ؛تسخري طاقة القيادة داخل أنفسهم ليصبحوا قادة أكثر فعالية وأصيلة ومميزينعلى  ألفرادا مساعدة -أ

 يف تصميم اسرتاتيجيات املنظمة واملوهبة اخلاصة هبم لتحسني الكفاءة والنمو مع متكينهم من دعم القادة -ب
 ؛استكشاف إمكانيات االستدامة والتأثري

 .لدفع االستدامة طويلة األجل ملنظماهتميف تعزيز فعالية احلوكمة  اجملالس مساعدة -ج
 (:IBFIMاملعهدّاملاليزيّللصريفةّوالتمويلّاإلسالمي) -9

، هبدف تعزيز تنمية رأس املال الفكري، وهو مؤسسة 8000أتسس املعهد املاليزي للصريفة والتمويل اإلسالمي سنة 
اعة مصرفية إسالمية أتسس املعهد لتطوير صن تعليمية متخصصة متنح شهادات فنية يف الصناعة املصرفية اإلسالمية، وقد

ديناميكية ومتنافسة إبجياد جمموعة كبرية من املصرفيني اجليدين واملدربني تدريبا جيدا، من ذوي الكفاءات العالية من 
 األفراد واملسؤولني التنفيذيني من ذوي اخلربات املطلوبة يف صناعات التمويل اإلسالمي.

د ثالثة جماالت رئيسية تشمل: التعليم والتدريب، االستشارة، األحباث والنشر. وُرؤية املعهويُركز املعهد جهوده يف 
 3"أنّيكونّمركزاّمرجعياّرائدّعاملياّللتمويلّاإلسالمي"

                                       
1 Global Islamic Finance Report (GIFR 2011), p: 166. 

2 The Iclif Leadership And Governance Centre, Corporate-Brochure, 22 june2017, p: 3. 
ملصارف اإلسالمية بني حبث مقدم إىل مؤمتر ا "جتربةّماليزايّيفّالتنسيقّبنيّاملؤسساتّاملاليةّالداعمةّللمصرفيةّاإلسالمية"،زاهار الدين حممد املاليزي،  3

 .02-02، ص ص: 8009يونيو  3-مايو 30الواقع واملأمول، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، ديب، 
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 1وأهداف املعهد تتمثل يف أربعة أهداف:
 تضمني قيم ومبادئ التمويل اإلسالمي يف املمارسات؛ -أ

 املعرفة يف التمويل اإلسالمي؛أن ُيصبح منصة عاملية الكتساب  -ب
 أن ُيصبح شريك املعرفة املفضل لتطوير التمويل اإلسالمي عامليا؛ -ج
 قيادة مبادرات تطوير الكفاءات الرائدة يف الصناعة املالية اإلسالمية. -د

 ولتحقيق هذه األهداف يُقدم املعهد جمموعة من الربامج التدريبية كما يُوضحه الشكل املوايل:
ّ(IBFIM)الربامجّامل قدمةّمنّاملعهدّاملاليزيّللصريفةّوالتمويلّاإلسالميّّ:31شكلّرقمّ

 
  من إعداد الباحثة ابالعتماد على املوقع الرمسي للمعهد املاليزي للصريفة والتمويل اإلسالمياملصدر:ّ

                                       
-2مت اإلطالع عليه يوم:  /us-http://ibfimonline.com/about: ، على الرابط(IBFIMاملوقع الرمسي للمعهد املاليزي للصريفة والتمويل اإلسالمي ) 1
8-8080. 

برامج 
IBFIM

برامجّالتأهيل
Programm

es by 
Qualificati

on

((AQIFمؤهل مشارك يف التمويل اإلسالمي 
Associate Qualification in Islamic Finance 

((IQIFيف التمويل اإلسالمي التأهيل املتوسط 
Intermediate Qualification in Islamic Finance 

( (CQIFمؤهل معتمد يف التمويل اإلسالمي
Certified Qualification in Islamic Finance 

(FCIBT)شهادة أساسية يف اخلدمات املصرفية اإلسالمية والتكافل 
Fundamental Certificate in Islamic Banking and 

Takaful 
( (IFPاملخطِّط املايل اإلسالمي 

Islamic Financial Planner 
((CPSAمدقق شرعي حمرتف معتمد 

Certified Professional Shariah Auditor 
((LAMPبرانمج القيادة وإدارة الوكالة 

Leadership and Agency Management Programme 

برامجّمتخصصة
Programm

es By 
Modules

الشريعة
الصريفة 
تكافل

سوق رأس املال

http://ibfimonline.com/about-us/
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ّاإلسالميةّجتربةّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةّيفّتبينّالصريفة:ّاملبحثّالثالث
 

سادس  اكوهن  على عائدات النفط اقتصادهاعتمد وي ،اإلمارات العربية املتحدة من احتاد سبع إمارات تتكون
، لكن اخنفاض أسعار البرتول له انعكاسات سلبية على االقتصاد، وهذا ما ظهر جليا عند أكرب منتج للنفط يف العامل

اإلمارات سلسلة من اإلصالحات إلعادة هيكلة قطاعي الطاقة  اقرتحت حكوماتف، 8002 سنةسعار النفط اخنفاض أ
طاق تنويع مصادر الدخل وتنويع القاعدة االقتصادية وتوسيع ن هبدف واملالية واجتذاب االستثمار األجني والتنمية

 .محافظة على معدل النمو االقتصادياالستثمار وإجياد بدائل استثمارية متنوعة لل
الرؤية  فأطلقت ركزت عليها اإلمارات،يعترب االقتصاد اإلسالمي من أهم القطاعات غري النفطية اليت و 

 رايدهتا على مرتكزة اإلسالمي االقتصاد عاصمة لتصري ديب وحتويل االسرتاتيجية لتطوير قطاع االقتصاد اإلسالمي
 التمويل :هيو  أساسية لالقتصاد اإلسالمي التجما ةسبع ، حيث احتلت املرتبة األوىل يف مخسة منعاملياً  ومتيزها

 اإلسالمية، والتصاميم والفنون اإلسالمي، الرقمي واالقتصاد العائلية، والسياحة احلالل، األغذية وصناعة اإلسالمي،
املرتبة األوىل عربيا والثانية عامليا بعد ماليزاي كأفضل منظومة  لتاحت كما ،للمعلومات الدويل واملركز ،واملعايري اإلسالمية

" والذي 8002متكاملة لالقتصاد اإلسالمي يف سبعة قطاعات املذكورة حبسب "املؤشر العاملي لالقتصاد اإلسالمية سنة 
 ،"0972المي "بنك ديب اإلس العامل مستوى على إسالمي مصرف أول إنشاء يف أسبقيتها دولة، إضافة إىل 73يضم 

، إضافة إىل رغبتها يف حتقيق االستدامة االقتصادية واملالية واليت حُيققها االقتصاد هبا إسالمي مايل سوق أول وجود مع
 اإلسالمي من خالل األسس واملبادئ اليت يقوم عليها.

مصارف إسالمية وعدد من املصارف التقليدية اليت تُقدم اخلدمات املصرفية اإلسالمية على  2وحاليا هناك 
ة ضمن قائمة حتتل مراكز متقدم تهاغالبيبريا، كما أن تطورا ك فيهاتعرف املصارف اإلسالمية شكل نوافذ إسالمية، و 

ين ة املتحدة على تدعيم اإلطار القانو وتعمل اإلمارات العربياملصارف اإلسالمية يف العامل من حيث حجم األصول، 
لعناصر ادف خلق بنية حتتية مالئمة وداعمة، وهذا ما سنوضحه من خالل والشرعي والتنظيمي للصريفة اإلسالمية هب

 التالية:
ّاملطلبّاألول:ّحملةّحولّالصريفةّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدة

ّللصريفةّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةّوالرقايبّاملطلبّالثاين:ّاإلطارّالقانوين
ّاملطلبّالثالث:ّاإلطارّالشرعيّللصريفةّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدة
ّاملطلبّالرابع:ّاإلطارّالتنظيميّللصريفةّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدة
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 عربيةّاملتحدةاملطلبّاألول:ّحملةّحولّالصريفةّاإلسالميةّيفّاإلماراتّال

أول  أتسس 0972اترخييا لعبت اإلمارات العربية املتحدة دورا رائدا يف تطوير الصريفة اإلسالمية، ففي سنة 
أتسس مصرف أبوظي اإلسالمي كثاين مصرف  0997ويف سنة  ،يف العامل وهو بنك ديب اإلسالميمصرف إسالمي 

أول جتربة حتول يف العامل من مصرف تقليدي إىل مصرف إسالمي  8008إسالمي يف اإلمارات، كما شهدت سنة 
رات تعرف املصارف اإلسالمية يف دولة اإلماو متكامل، أي حتول مصرف الشارقة الوطين إىل مصرف الشارقة اإلسالمي، 

حيث حجم  نحتتل مراكز متقدمة ضمن قائمة املصارف اإلسالمية يف العامل متها غالبيتطورا وانتشارا كبريا، كما أن 
عرف على ، ومن خالل هذا املطلب سنتاألصول، كما انلت العديد من اجلوائز التقديرية على الصعيدين احمللي والعاملي

 نشأة وتطور الصريفة اإلسالمية يف دولة اإلمارات.

ّأوال:ّنشأةّالصريفةّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدة
(، وقد مت إصدار قانون 0972 اإلسالمي ديبتحدة بلد أول مصرف إسالمي )بنك تُعترب اإلمارات العربية امل

 02، الصادر بتاريخ 0922لسنة  2خاص لتنظيم عمل البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية وهو القانون اإلحتادي رقم 
 .فا للمصرف اإلسالمي وقنن عالقاته، والذي أعطى تعري0922ديسمرب 

عاصمة  لتصبح ديب وحتويل اإلسالمي االقتصاد قطاع لتطوير اتيجيةاسرت  وضع إىل اإلمارات دولة سعت وقد
صناعة األغذية  اإلسالمي، التمويل هي: حمددة جماالت سبع يف عامليا ومتيزها رايدهتا على مرتكزة اإلسالمي االقتصاد
 ملعايري اإلسالمي ومركز االقتصاد ة،ياإلسالم والتصاميم الفنون ،ياإلسالم الرقمي االقتصاد ،ةالعائلي السياحة احلالل،
 إسالمي مصرف أول إنشاء وأسبقيتها يف رايدهتا ومستندة يف ذلك إىل للمعلومات، واملركز الدويل الشهادات، إصدار

 اإلسالمية ثقافتها من عزز هبا مايل إسالمي سوق وجود أول مع املاضي، القرن سبعينيات يف مستوى العامل على
 وما متكاملة نبيلة مبادئ من اإلسالمي به االقتصاد ميتاز ما مع يتماشى مبا الثقافات على املتساحمة واملنفتحة والدينية
 على قادر مرن حر اقتصاد من به تتمتع وما واالقتصاد الوطين، واجملتمع الفرد على إجبابية انعكاسات من لذلك

 قطاع تستوعب ألن تؤهلها ستيةيولوج وتقنية حتتية من بنية ميتلكه وما ورحبة جديدة آفاق وفتح املتغريات استيعاب
 املرتبة املتحدة العربية اإلمارات دولة احتلت حيث عاملية متزايدة، أمهية على يستحوذ صار الذي اإلسالمي االقتصاد

  اإلسالمي. لالقتصاد متكاملة كأفضل منظومة ماليزاي بعد عامليا والثانية عربيا األوىل

 2 مؤسسة مالية؛ 27ما جمموعه يف دولة اإلمارات قطاع الصريفة اإلسالمية أنه ينشط ضمن  وجيدر ابلذكر
ف تقليدي أجني(، مصر  03مصرف تقليدي حملي،  03انفذة إسالمية اتبعة ملصارف تقليدية ) 82، ةإسالمي مصارف

اإلسالمية يف  يوضح املصارف. واجلدول املوايل مؤسسة متويل إسالمي، ومؤسسة استثمار إسالمية 08إضافة إىل 
 اإلمارات.
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ّقائمةّاملصارفّاإلسالميةّالعاملةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدة:13ّجدولّ
اسمّ

املصرفّ
ّاإلسالمي

ّديبّ بنك
ّاإلسالمي

ّأبوّ بنك
ظيبّ

ّاإلسالمي

بنكّ
الشارقةّ
ّاإلسالمي

بنكّ
اإلماراتّ
ّاإلسالمي

ّنور ّبنك
ّاإلسالمي

مصرفّ
ّعجمان

مصرفّ
ّاهلالل

مصرفّ
املشرقّ
ّاإلسالمي

 8002 8002 8002 8002 8002 8008 0997 0972ّسنةّاإلنشاء
على الرابط:  اإلمارات املركزي املوقع الرمسي ملصرفعتماد على ابال باحثةمن إعداد ال املصدر:

https://www.centralbank.ae/ar  :8080-2-00مت االطالع عليه يوم. 
جدير ابلذكر أن غالبية املصارف اإلسالمية اإلماراتية حتتل مراكز متقدمة ضمن قائمة املصارف اإلسالمية يف 
العامل من حيث حجم األصول، كما انلت العديد من اجلوائز التقديرية على الصعيدين احمللي والعاملي، ما يدل على 

 1تنتهجه املصارف اإلسالمية اإلماراتية يف مسريهتا. األداء املتميز الذي
ّاثنيا:ّتطورّالصريفةّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدة

عرفت الصريفة اإلسالمية تطورات عديدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وسنستدل على هذه التطورات من 
 املصرفية اإلسالمية. تمويالتالحجم و حجم الودائع خالل تطور حجم أصول املصارف اإلسالمية و 

1- ّ ّاإلسالميةأصولّّإمجايلتطور ّاملتحدةّالصريفة ّ(2112-2110)ّيفّاإلماراتّالعربية  دولة حققت:
 الذي األمريُرخص بعمل املصارف اإلسالمية،  مصريف لنظام تبنيها يف ابهرا جناحا املتحدة العربية اإلمارات
وتطور حصة أصول الصريفة اإلسالمية من إمجايل  اإلسالمية، الصريفة أصول حجم يف بشكل واضح انعكس

 األصول املصرفية، كما هو موضح يف الشكل املوايل:
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

ّ

                                       
امعة حممد ج ، اجمللة اجلزائرية لألحباث والدراسات، العدد الثالث،مسامهةّالبنوكّاإلسالميةّيفّتنميةّالصكوكّاإلسالميةّيفّسوقّاإلماراتخبيت عمارية،  1

 .089، ص: 8002أفريل  الصديق بن حيى، جيجل، اجلزائر،

https://www.centralbank.ae/ar


ّالفصلّالثاينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجتاربّدوليةّيفّتبينّالصريفةّاإلسالمية

022 
 

ّ
ّ(2112ّ-2110)ّالعربيةّاملتحدةّيفّاإلماراتصريفةّاإلسالميةّورّأصولّالطت:31ّشكلّرقمّ

 
تّاملصرفيةّالنشرةّاإلحصائيةّالشهرية:ّالبياانمصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي،  -من إعداد الباحثة ابالعتماد على: : املصدر
 .8080-2-00، مت اإلطالع عليها بتاريخ: https://centralbank.ae/ar، متوفرة على: 8080، جانفي والنقدية

- PSIFIs Data, 2013Q4 to 2019Q3, UAE , Available at: https://www.ifsb.org/psifi_03.php, 

visited on: 11-4-2020 

  %02790مليار درهم، وارتفع بنسبة  20379 :8002سجل إمجايل أصول الصريفة اإلسالمية يف اإلمارات سنة 
 %0772، كما ارتفعت حصة الصريفة اإلسالمية من إمجايل األصول املصرفية من مليار درهم 22278إىل  8002سنة 
، األمر الذي يعكس التوسع يف قطاع الصريفة اإلسالمية يف اإلمارات، وجاء 8002سنة  %0277إىل  8002سنة 

، أين ارتفعت مسامهات القطاع 8002بثمارها سنة  استجابة لسياسة تنويع مصادر الدخل اليت بدأت أتيتهذا االرتفاع 
  %7272بعد أن كانت تُقدر ب  %7272إىل  يف الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي)مبا فيه قطاع الصريفة اإلسالمية( 

شهدت وترية منو بطيئة بنسب منو متناقصة ألصول الصريفة  8002و 8007و 8002ولكن سنوات ، 8002سنة 
مليار درهم، ويرجعه البعض إىل صعوبة البيئة  22872، 22078، 20272سجلت على التوايل:  اإلسالمية، حيث

 التشغيلية للمصارف اإلسالمية. 

 27872اخنفضت إىل (، أين ٪0772فقد سجلت أصول الصريفة اإلسالمية نسبة منو سالبة ) 8009أما يف سنة 
 هذا االخنفاض إىل عدة أسباب منها: ، ويرجع8002مليار درهم يف  22872مليار درهم مقارنة بـ 

اخنفاض نسبة كبرية من األصول واملتمثلة يف القروض والسلف والسحب على املكشوف والقروض العقارية املتوافقة  -
 1؛8009مليار درهم سنة  82277إىل  8002مليار درهم سنة  89272من  %3782مع الشريعة اإلسالمية بنسبة 

                                       
1ّUAE Islamic banks market share in 2019 lowest in five years as assets dip, Salaam Gateway, 04 Feb 2020, 

available at: https://salaamgateway.com/story/uae-islamic-banks-market-share-in-2019-lowest-in-five-years-as-

assets-dip# , visited on: 17-4-2020. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(مليار درهم)إجمالي األصول  403,9 464,2 505,5 550,2 582,6 572,4

نسبة النمو السنوي 14,91% 8,91% 8,84% 5,89% -1,75%

حصة الصيرفة اإلسالمية من إجمالي 
)%(األصول المصرفية 

17,6% 18,7% 19,5% 20,4% 20,3% 18,6%

-100,0
0,0

100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0

https://centralbank.ae/ar
https://www.ifsb.org/psifi_03.php
https://salaamgateway.com/story/uae-islamic-banks-market-share-in-2019-lowest-in-five-years-as-assets-dip
https://salaamgateway.com/story/uae-islamic-banks-market-share-in-2019-lowest-in-five-years-as-assets-dip
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االندماج واالستحواذ لبعض املصارف اإلسالمية الرائدة مثل: بنك ديب اإلسالمي، بنك أتثر النمو بنشاط عمليات -
نما مير عرب منو املصرف قليال بي حيدث عادة خالل عام تنفيذ االندماج تباطئ يفنور اإلسالمي، مصرف اهلالل، حيث 

 ؛اخلطوات املختلفة اليت تؤدي إىل استكمال االندماج

 من متويالت املصارف اإلسالمية كان لقطاع العقارات اجزءأتثر املصارف اإلسالمية بديناميكيات السوق، حيث أن  -
لضغوط يف السنوات القليلة املاضية، األمر الذي ساهم يف اخنفاض التمويالت املصرفية اإلسالمية، والبناء والذي تعرض 

 1وابلتايل أتثر حجم األصول املصرفية اإلسالمية؛

، يف 8002( لسنة 02احتادي رقم )اث تنظيمية وقانونية متثلت يف إصدار املرسوم بقانون اأحد 8002عرفت سنة  -
يت أقرت ، والذي على إثره مت أتسيس اهليئة العليا للشريعة، والشأن املصرف املركزي وتنظيم املنشآت واألنشطة املالية

يف هذا الصدد و ن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، االمتثال اإللزامي للمعايري الشرعية الصادرة ع
منتجاهتا مع ابلتعديالت الضرورية حىت تتوافق خدماهتا و  ماملصارف اإلسالمية مطالبة مبراجعة منتجاهتا وخدماهتا والقيا

 2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.للمؤسسات املالية اإلسالمية املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة
 إمجايل وايل تطوريعرض الشكل امل:ّإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةإمجايلّالتمويالتّاملصرفيةّاتطورّّ -2

ّ(8009-8002) خالل الفرتة اإلسالمية يف اإلمارات يةصرفامل التمويالت

ّ(2112-2110اإلسالميةّيفّاإلماراتّ)ّيةصرفاملّالتمويالتإمجايلّتطورّّ:32شكلّرقمّ

ّ
 التقارير السنوية وتقارير االستقرار املايل ملصرف اإلمارات املركزي للسنوات املدروسةمن إعداد الباحثة ابالعتماد على  املصدر:

                                       
1 Hassan Jivraj, UAE Islamic banking assets fall as lender consolidation, macro-economic woes weigh, say 

analysts, Salaam Gateway, 10 Feb 2020, available at: https://salaamgateway.com/story/uae-islamic-banking-assets-

fall-as-lender-consolidation-macro-economic-woes-weigh-say-analysts , visited on: 17-4-2020. 
2 Amjar Ali Khan  Rabat Dar, UNITED ARAB EMIRATES, In: John Dewar  Munib Hussain, ISLAMIC 

FINANCE AND MARKETS LAW REVIEW, Law Business Research Ltd, London, 4th 
edition, 2019, p: 109. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

إجمالي التمويالت المصرفية اإلسالمية
(مليار درهم)

266,0 306,0 335,0 354,0 373,0 366,4

نسبة النمو السنوي 15,0% 9,5% 5,7% 5,4% -1,8%

نسبة التمويل المصرفي اإلسالمي إلى
)%(إجمالي التمويل المصرفي 
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 الستخدام املتحدة العربية اإلمارات دولة يف السائد والتوجه اإلسالمي، مركزاً للتمويل لتكون ديب سعي أن الواضح من
، فقد ارتفع اإلسالمية صارفامل يف تمويلال منو تعزيز يف ساهم قد اإلسالمية الشريعة أحكام مع مالية متوافقة خدمات

 8009سنة  %8072 إمجايل التمويالت املصرفية اإلسالمية وكذلك حصة التمويالت املصرفية اإلسالمية حيث بلغت
 من إمجايل التمويل املصريف.

سالمية حسب القطاعات اإلالتمويالت املصرفية  توزيع سنعرضحىت يتسىن لنا حتليل تطور إمجايل التمويالت و 
 من خالل اجلدول املوايل

ّ)مليارّدرهم(ّاإلسالميةّحسبّالقطاعاتّالتمويالتّاملصرفيةّتوزيعّ:10جدولّ

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 337,2 345,0 330,0 318 294   احملليّتمويلال

 17,6 14,0 12,0 10 10   احلكومة
 31,5 31,0 33,0 34 29   القطاع العام

 285,8 296,0 281,0 272 252   القطاع اخلاص
 155,7 165,0 152,0 148 139   قطاع األعمال والقطاع الصناعي متويل

 130,1 131,0 129,0 124 113   األفراد
 2,3 3,0 4,0 3 4   املؤسسات املالية غري املصرفية

 29,2 29,0 24,0 17 12   األجنيبّتمويلال
 366,4 373,0 354,0 335,0 306,0 266,0 إمجايل التمويالت املصرفية اإلسالمية )مليار درهم(

 %92 %92 %93 %95 %96   يةاحمللي من إمجايل التمويالت املصرفية اإلسالم التمويلنسبة 
 %8 %8 %7 %5 %4   األجني من إمجايل التمويالت املصرفية اإلسالمية تمويلنسبة ال

 التقارير السنوية وتقارير االستقرار املايل ملصرف اإلمارات املركزي للسنوات املدروسةمن إعداد الباحثة ابالعتماد على  املصدر:

وهذا  8009-8002وهذا خالل الفرتة  اإلسالمية حسب القطاعاتالتمويالت املصرفية  يعرض اجلدول توزيع
تقرير االستقرار املايل والتقرير السنوي  ، نظرا لعدم تفصيل8002راجع لعدم متكننا من حتصيل البياانت اخلاصة بسنة 

، وإدراج إمجايل التمويالت يف توزيع التمويالت املصرفية حسب القطاعات 8002ملصرف اإلمارات املركزي لسنة 
 املصرفية اإلسالمية فقط.

ن التمويالت املصرفية اإلسالمية موجهة بشكل أساسي لتمويل القطاعات احمللية ويتضح من خالل اجلدول أ
يتقدمها القطاع اخلاص مث قطاع األعمال والقطاع الصناعي مث األفراد، وهذا راجع لسياسة التنويع  ،(8009سنة  98%)

ادي اليت تنتهجها دولة اإلمارات، واليت هتدف إىل تشجيع القطاع اخلاص وقطاع األعمال والقطاع الصناعي االقتص
وكافة القطاعات غري النفطية، وابعتبار هذه القطاعات هي اليت تستحوذ على احلجم األكرب من متويالت املصارف 
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أين  8009ة يالت املصرفية اإلسالمية، وهو ما حدث سناإلسالمية فإن التغري يف حجم متويالهتا تؤثر على إمجايل التمو 
مليار درهم،  32272إىل  8002مليار درهم سنة  373من  % 072اخنفضت التمويالت املصرفية اإلسالمية بنسبة 

مليار درهم سنة  82272إىل  8002مليار درهم سنة  892وهذا راجع الخنفاض التمويل املقدم للقطاع اخلاص من 
مليار  02277إىل  8002مليار درهم سنة  022، واخنفاض التمويل املقدم لقطاع األعمال والقطاع الصناعي من 8009

 .8009درهم سنة 

طور إمجايل يعرض الشكل املوايل ت:ّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةّاملصرفيةالودائعّّرّإمجايلطّوت -3
(، وتطور حصة الودائع املصرفية 8009 -8002) الفرتةخالل  اإلسالمية يف اإلمارات املصرفيةالودائع 

ّاإلسالمية من إمجايل الودائع املصرفية.

 (2112ّ-2110اإلسالميةّيفّاإلماراتّ)ّاملصرفيةالودائعّّإمجايلّتطورّ:33شكلّرقمّ

 
 االستقرار املايل ملصرف اإلمارات املركزي للسنوات املدروسةالتقارير السنوية وتقارير من إعداد الباحثة ابالعتماد على  املصدر:

تزايد الطلب على  ، وترجع هذه املؤشرات إىل8002عرفت الودائع املصرفية اإلسالمية ارتفاعا منذ سنة 
املنتجات املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية خصوصًا يف ظل رؤية إمارة ديب يف أن تصبح عاصمة للتمويل 

من إمجايل  %80مليار درهم و 82277ب  8002كانت تٌقدر الودائع املصرفية اإلسالمية سنة  حيث، اإلسالمي
ويرتفع نصيبها من إمجايل الودائع املصرفية إىل  8002مليار درهم سنة  33878الودائع املصرفية، وارتفعت لُتسجل 

، مع تراجع بسيط 8009سنة مليار درهم  20870، وظلت الودائع املصرفية اإلسالمية ترتفع إىل أن سجلت 8872%
، واجلدول املوايل يُوضح 8009سنة  %8072إىل  8002سنة  %8879يف حصتها اإلمجالية من الودائع املصرفية من 

 تطور الودائع من حيث توزيعها على خمتلف القطاعات.

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ر مليا)إجمالي الودائع المصرفية اإلسالمية
(درهم

284,7 332,2 348,6 383,8 401,6 402,1

نسبة النمو السنوي 16,7% 4,9% 10,1% 4,6% 0,1%

ع نسبة الودائع اإلسالمية إلى إجمالي الودائ
)%(المصرفية 

20% 22,6% 22,3% 23,6% 22,9% 21,5%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450



ّالفصلّالثاينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجتاربّدوليةّيفّتبينّالصريفةّاإلسالمية

020 
 

ّ)مليارّدرهم(توزيعّالودائعّاملصرفيةّاإلسالميةّيفّاإلماراتّحسبّالقطاعاتّّ:11جدولّ
  2015 2016 2017 2018 2019 

 374,4 379 371 339 326 ودائعّاملقيمني
 65,3 64 53 44 51 القطاع احلكومي

 46,9 54 59 48 55 القطاع العام
 250,2 250 252 243 215 القطاع اخلاص

 12 11 8 4 5 غري املصرفيةاملؤسسات املالية 
 27,7 23 13 10 7 ودائعّغريّاملقيمني

 التقارير السنوية وتقارير االستقرار املايل ملصرف اإلمارات املركزي للسنوات املدروسةمن إعداد الباحثة ابالعتماد على  املصدر:

قيمني، اإلمارات هي من طرف املاألكرب من الودائع املصرفية اإلسالمية يف يتضح من خالل اجلدول أن النسبة 
حيث ، واألفراد للشركات الشريعة املتوافقة مع املنتجات على الطلب وبشكل أكرب من القطاع اخلاص، نظرا لتزايد

استمرت ودائع القطاع اخلاص يف النمو، كما مت تسجيل نسب منو مرتفعة على حنو مشابه يف ودائع غري املقيمني يف 
لدولة  الراسخ ولتزايد الثقة يف االستقرار املايل والسياسي وهذا بفضل النظام املصريف اإلسالمياملصارف اإلسالمية، 

 .اإلمارات

مليار  22من  فاخنفضت تراجع ودائع القطاع العام،بسبب تراجع الودائع املصرفية اإلسالمية شهدت  8009لكن سنة  
 أدى مما املنخفضة، مستوايهتا عند النفط أسعار مراراست نتيجة، 8009 مليار درهم سنة 2279إىل  8002درهم سنة 

 من االستفادةصارف اإلسالمية امل متكنت احلكومية، الودائع يف االخنفاض من لرغماب نولك ،النقد عرض منو تباطؤ إىل
 املقيمني غري ودائع يف امللحوظة الزايدة
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 اإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةاملطلبّالثاين:ّاإلطارّالقانوينّوالرقايبّللصريفةّ

ترجع املكانة الكبرية اليت تعرفها الصريفة اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل توفر األطر املناسبة 
السلطات  امتوليه انذل، والواإلطار الرقايب ينوأهم هذه األطر اإلطار القانو لعمل هذا النوع من املؤسسات املصرفية، 

 .اإلماراتية أمهية ابلغة

ّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةأوال:ّأهمّالقواننيّوالتشريعاتّاملنظمةّلعملّاملصارفّاإلسالميةّيفّ
، لنشاطيسمح للمصارف اإلسالمية ابإن اإلمارات العربية املتحدة من بني الدول اليت تعمل وفق نظام مصريف 

 2، وهو القانون االحتادي رقم 0922نظم عمل املصارف اإلسالمية سنة ووفق هذا النظام مت إصدار قانون خاص ي
حل حمله مرسوم بقانون احتادي  8002، ويف سنة والشركات االستثمارية اإلسالمية بشأن "املصارف واملؤسسات املالية

 ( يف شأن املصرف املركزي وتنظيم املنشآت واألنشطة املالية.02رقم )

1- ّ ّرقم ّاالحتادي ّل9ّالقانون ّاالستثمارية1211ّّسنة ّوالشركات ّاملالية ّواملؤسسات ّ"املصارف بشأن
عشر مواد، تتضمن الرتخيص إبنشاء املصارف  0922لسنة  2يتضمن القانون االحتادي رقم  :"اإلسالمية

اإلسالمية واليت أعطاها طابع شركة املسامهة العامة، كما تضمن القانون ترخيصا بفتح فروع مصارف ومؤسسات 
ّوشركات استثمارية إسالمية أجنبية.

يا شرعية تقرر وجوب إنشاء: "هيئة عل 0922لسنة  2ومن خالل املادة اخلامسة من القانون االحتادي رقم 
تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتوىل الرقابة العليا على املصارف واملؤسسات املالية والشركات االستثمارية 
اإلسالمية للتحقق من مشروعية معامالهتا وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية كذلك إلبداء الرأي فيما يعرض على هذه 

ويكون رأي اهليئة العليا ملزما للجهات املذكورة، وتلحق هذه اهليئة بوزارة  اجلهات من مسائل أثناء ممارستها لنشاطها
 1الشؤون اإلسالمية واألوقاف".

أما املادة السادسة من هذا القانون فنصت على ضرورة تشكيل هيئة للرقابة الشرعية ال يقل أعضاؤها عن ثالثة 
االستثمارية اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية  تتوىل مطابقة معامالت املصارف واملؤسسات املالية والشركات

 وقواعدها

                                       
 02 ،قصر الرائسة، أبوظي"، اإلسالميةّبشأنّ"املصارفّواملؤسساتّاملاليةّوالشركاتّاالستثمارية1211ّلسنة9ّّالقانونّاالحتاديّرقمّ ،2املادة  1

 .8ص: ّ،0922ديسمرب 
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ّبقانونّاحتاديّرقمّ) -8 10ّمرسوم ّلسنة ،ّيفّشأنّاملصرفّاملركزيّوتنظيمّاملنشآتّواألنشطة2111ّ(
 يف متثل املركزي، املتحدة العربية اإلمارات مصرف مسرية يف ابرزاً  اترخيياً  حداثً  2018 سنة شهدت:ّاملالية
 واألنشطة املؤسسات وتنظيم املركزي املصرف شأن يف 2018 لسنة( 02) رقم احتادي بقانون املرسومر "صدو 
 ويدّعم التنظيمية والرقابية، املركزي املصرف وصالحيات دور كبري، حد   إىل دالقانون اجلدي ويعزز ،"املالية

 سهم يفويُ  الدولية، واملعايري املمارسات أفضل مع يتماشى واملايل مبا املصريف النظام على الفّعال اإلشراف
حمل  2018 سنة يف أصدر الذي اجلديد القانون وحيل .البالد يف واملصريف املايل للقطاعني الشاملة التنمية

شأن "املصارف واملؤسسات املالية والشركات االستثمارية اإلسالمية" يف  0922لسنة  (2)القانون االحتادي رقم 
 1980 لسنة (00)رقم االحتادي القانونو  ،1973  لسنة( 8) رقم االحتادي القانون :ىوجمموعة قوانني أخر 

 1.املصرفية املهنة وتنظيم النقدي والنظام املركزي، املصرف بشأن
حددت االستمرار ابألنظمة السارية:  8002( من املرسوم بقانون لسنة 028ولكن جيدر ابلذكر أن املادة )

يفّ 1980 لسنة (11)رقم االحتادي"يستمرّالعملّابألنظمةّوالقراراتّوالتعاميمّالصادرةّوفقاّألحكامّالقانونّ
1211ّلسنةّّ(9)االحتاديّرقمّوتعديالته،ّوالقانونّّاملصرفية املهنة وتنظيم النقدي املركزيّوالنظامّاملصرف شأن
ّ ّوالشركاتّيف ّاملالية ّاملصارفّواملؤسسات ّاإلسالميةشأن ّوالقراراتّاالستثمارية ّاألنظمة ّصدور ّحني ّإىل ،

ّ(ّسنواتّمنّاتريخّنفاذّهذاّاملرسومّبقانون".3والتعاميمّاليتّحتلّحملها،ّوذلكّخاللّمدةّالّتزيدّعنّثالثّ)
وقد خصص هذا املرسوم بقانون الباب الثالث منه لتنظيم املنشآت واألنشطة املالية املرخصة، وُخصص القسم 

إىل  72مخس موادـ من املادة  هلث من هذا الباب ألحكام خاصة ابملنشآت املالية املرخصة اإلسالمية. جاءت ضمنالثا
( تقرير جلنة الرقابة الشرعية 20( الرقابة الشرعية الداخلية، املادة )79( نطاق النشاط، املادة )72املادة ) ،28املادة 

 ( خمالفة أحكام الشريعة اإلسالمية.28احملاسبة، املادة )( رقابة ديوان 20الداخلية، املادة )

 :من خالل بندين فقد وضحت نطاق النشاط 72أما املادة  

" للمنشآت املالية املرخصة اليت متارس كافة أعماهلا وأنشطتها أو جزء منها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية   -أ
( من هذا املرسوم بقانون، سواء حلساهبا أو 22ادة )ممارسة األنشطة املالية املرخصة املشار إليها يف امل

حلساب الغري أو ابالشرتاك مع الغري، شريطة أن تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وعلى جملس اإلدارة 
إصدار أنظمة حيدد فيها أوجه نشاط وشروط وقواعد ومعايري عمل هذه املنشآت مبا يتناسب وطبيعة 

 الرتخيص املمنوح هلا".

                                       
  .2ص: ، مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي، 2111تقريرّاالستقرارّاملايلّ 1
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( فهي توضح األنشطة املالية اخلاضعة لرتخيص ورقابة املصرف املركزي وفقا ألحكام املرسوم بقانون 22صوص املادة )خب
 وهي:

 مبا فيها الودائع املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ لودائع بكافة أنواعهاتلقي ا -

 تقدمي التسهيالت االئتمانية بكافة أنواعها؛ -

 التمويل بكافة أنواعها، مبا فيها تسهيالت التمويل املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛تقدمي تسهيالت  -

 تقدمي خدمات الصرافة وحتويل األموال؛ -

 تقدمي خدمات الوساطة النقدية؛  -

 تقدمي خدمات القيم املخزنة والدفعات اإللكرتونية للتجزئة والنقد الرقمي؛ -

 املصرفية االفرتاضية؛تقدمي خدمات العمليات  -

 الرتتيب و/أو التسويق لألنشطة املالية املرخصة؛ -

العمل كأصيل يف املنتجات املالية اليت تُؤثر على املركز املايل للمنشأة املالية املرخصة واليت تشمل وال تقتصر على  -
ى يوافق وأية منتجات مالية أخر الصرف األجني، واملشتقات املالية، والسندات والصكوك، وملكية احلقوق، والسلع، 

 عليها املصرف.
( من هذه املادة، فيما يتعلق أبعماهلا وأنشطتها املتوافقة مع 0تستثىن املنشآت املالية املشار إليها يف البند ) -ب

 أحكام الشريعة اإلسالمية اليت تباشرها لصاحل عمالئها وليس حلساهبا اخلاص مما أييت:
 ( من هذا املرسوم بقانون.93( من املادة )0أحكام البند ) -أ

( من هذا املرسوم بقانون وذلك مبا ال يتعارض مع أحكام التشريعات 93( من املادة )8أحكام البند ) -ب
 احمللية املعمول هبا يف اإلمارة املعنية العضو يف االحتاد.

التجارة أو الصناعة أو  ( من هذا املرسوم بقانون حضر البنوك من: ممارسة أعمال93( من املادة )0ويتضمن البند )
امتالك أو متلك البضائع واملتاجرة هبا حلساهبا اخلاص ما مل يكن امتالكها وفاء لدين هلا على الغري وعليها أن تقوم 

 بتصفيتها خالل املدة اليت حيددها املصرف املركزي.
عقارات حلساهبا اخلاص فيما عدا ( من هذا املرسوم بقانون فيحضر على البنوك: شراء ال93( من املادة )8أما البند )

 1 بعض احلاالت احملددة.

                                       
ي، قصر الرائسة، أبوظ،ّيفّشأنّاملصرفّاملركزيّوتنظيمّاملنشآتّواألنشطةّاملالية،2111ّ(ّلسنة10ّمرسومّبقانونّاحتاديّرقمّ)، 93، 72، 22املواد  1
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مصارف اإلسالمية ندين ترخيصا للويُعد استثناء املرسوم بقانون للمنشآت املالية اإلسالمية املرخصة من هذين الب
سالمية اليت ة اإلمكن هلا ممارسة خمتلف الصيغ التمويليمارسة أنشطتها التمويلية املختلفة ضمن إطار قانوين سليم، فيُ مب

 تتطلب امتالك البضائع والعقارات دون حرج.

ّاثنيا:ّالعالقةّبنيّاملصرفّاملركزيّواملصارفّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةّ
ختتلف وتتنوع نظم الرقابة املطبقة من املصرف املركزي على املصارف اإلسالمية من دولة ألخرى حسب النظام 

 ر أن دولة اإلمارات تتبع نظاما مصرفيا يُرخص للمصارف اإلسالمية ابلعمل، وجب التعرف علىاملصريف املتبع، وابعتبا
 نظم الرقابة اليت ينتهجها املصرف املركزي مع املصارف اإلسالمية.

يتوىل مهمة الرقابة املالية على املصارف اإلسالمية بدولة اإلمارات ديوان احملاسبة )هيئة مستقلة :ّاملاليةّالرقابة -1
من و  تقوم مبهمة الرقابة املالية على أموال الدولة ويتحقق بوجه خاص من سالمة ومشروعية إدارة هذه األموال

 مصارف اإلسالميةلل املايل احلقيقي املركزحتديد  تنفيذ املشروعات اإلمنائية(، وهي رقابة الحقة، الغرض منها
خل يف وال يكون للديوان أن يتد عوائد نتيجة ذلك،ما حتصل عليه من وتقومي مدى سالمة إدارهتا ألمواهلا، و 

  .1تسيري أعمال تلك املصارف أو التعرض لسياستها
ّّالرقابةّ -2 تتم الرقابة النقدية اليت مُيارسها مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي على املصارف النقدية:

2ّ:ة، واليت ُحددت أهدافها كما يلياإلسالمية من خالل السياسة النقدي
احملافظة على سالمة واستقرار النظام النقدي يف الدولة، من أجل ضمان االستقرار والثقة الالزمة يف االقتصاد  -أ

 الوطين؛
على املصرف املركزي حتديد األدوات النقدية والوسائل العملية لتحقيق أهداف السياسة النقدية، مبا  -ب

 نية وأسواق النقد يف الدولة؛يف ذلك السياسات املتعلقة إبدارة سعر صرف العملة الوط
 حُيدد املصرف املركزي بناء على اقرتاح جملس اإلدارة وموافقة جملس الوزراء نظام سعر صرف العملة الوطنية؛ -ج
للمصرف املركزي، ألغراض تشغيلية، اختاذ التدابري الالزمة إلدارة وضبط سعر الصرف الرمسي للعملة الوطنية  -د

 ضعها جملس اإلدارة. وفقا للمبادئ التوجيهية اليت ي

اسة جاهدا لتطوير وسائل وأدوات للسيمصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي يسعى ولتحقيق هذه األهداف 
( لسنة 02رسوم بقانون احتادي رقم )امل، وقد مت ذكر العديد منها يف تناسب وخصوصية املصارف اإلسالميةالنقدية ت

المية ، وقد اندرجت املصارف اإلسالمية والنوفذ اإلساملنشآت واألنشطة املالية، يف شأن املصرف املركزي وتنظيم 8002
خصة وفقا ، ويُقصد هبا البنوك واملؤسسات املالية األخرى املر املنشآتّاملاليةّاملرخصة يف هذا املرسوم بقانون مبصطلح

                                       
 .32ص: مرجع سابق، ،ّيفّشأنّاملصرفّاملركزيّوتنظيمّاملنشآتّواألنشطةّاملالية،2111ّ(ّلسنة10ّمرسومّبقانونّاحتاديّرقمّ)، 20املادة رقم  1
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جزء  ، وتشمل تلك اليت متارس كافة أوألحكام هذا املرسوم بقانون ملمارسة نشاط أو أكثر من األنشطة املالية املرخصة
 من أعماهلا وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وتتمثل هذه األدوات فيما يلي:

 املصريفّاإلسالميّيفّاإلمارات:ّالقطاعاألدواتّالكميةّللسياسةّالنقديةّيفّ -
 :ودائع أو من أنواع الللمصرف املركزي أن يفرض حدا أدىن لالحتياطي اإللزامي لكل نوع  االحتياطيّاإللزامي

على إمجايل الودائع لدى املنشآت املالية املرخصة اليت تتلقى الودائع، متاشيا مع أهداف السياسة النقدية ووضع 
 1ريقة احتساب نسبة االحتياطي اإللزامي حسب ما يراه مناسبا.طالسيولة القائم واملتوقع؛ وحُيدد جملس اإلدارة 

 ّ:ف اإلمارات املركزي بعض األدوات لغرض إدارة سيولة املصارف اإلسالمية:أصدر مصر أدواتّإدارةّالسيولة 
 2:يتم إصدار هذا النوع من الشهادات هلدفني أساسيني:ّشهاداتّاإليداعّاإلسالمية 

  ميةيولة ابلنسبة للمصارف اإلسالكأداة إلدارة السو  ،النقدية ابلنسبة للمصرف املركزي كأداة من أدوات السياسة     
هذه الشهادات على مفهوم املراحبة، حبيث تعني املصارف اإلسالمية املصرف املركزي كوكيل لشراء سلعة معينة تقوم و 

بيع نفس ب م املصرف اإلسالميمن مالك السلعة حاال، على أن يتم السداد وتسليم السلعة حاال، مث كمرحلة اثنية يقو 
ركزي اس الدفع املؤجل. وكمرحلة أخرية يقوم املصرف املالسلعة للمصرف املركزي بسعر أعلى من سعر الشراء على أس

اتفاقية رئيسية لودائع  وقع علىشارك املصارف اإلسالمية يف هذا الربانمج عليها أن تُ وحىت تُ ، ببيع السلعة ابلسعر األول
 مراحبة السلع مع املصرف املركزي.
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 ّ ّللسيولة: ّاألخري توفري السيولة للمصارف اإلسالمية من خالل يعمل مصرف اإلمارات املركزي على امللجأ
 استحداثه ألداتني مُيكن من خالهلا حصول املصارف اإلسالمية على السيولة من املصرف املركزي بطريقة شرعية:

 اإلسالميةّّمصارفالتمويلّابلدوالرّمنّخاللّعملياتّاملقايضةّللSWAPS  : ُقدم مصرف اإلمارات ي
 اإلسالمية تسمح هلا بتغطية احتياجاهتا من الدوالر األمريكي بنظام املقايضةاملركزي تسهياًل خاصا للمصارف 

 )شراء الدوالر الفوري وبيعه اآلجل(.

شريا إىل هتا من النقد األجني ممت إعداد هذا التسهيل للمصارف اإلسالمية فقط لتتمكن من مقابلة احتياجا
ن ال تتجاوز أ علىيوميا  مصرفمليون دوالر لكل  800 فوري هو ن احلد األقصى ملقايضة الدوالر ابلدرهم بشكلأ

ّقيمة املبالغ اليت يتم املقايضة هبا من خالل هذا النظام مليار دوالر.

الدوالر  جال عمليات املقايضة للدرهم مقابلآن إملصرف املركزي هلذا التسهيل فووفقا للشروط اليت وضعها ا
إبعالن  تم تسوية الدوالر ابلدرهم بشكل فوري وسيقوم املصرف املركزين تأعلى  أشهرترتاوح بني أسبوع وشهر وثالثة 
 األسعار عن طريق نشرة رويرتز.

 اليت تستفيد من هذه التسهيالت ال ميكنها بيع الدوالرات صارفن املإومبوجب تعميم املصرف املركزي ف
أو تعديل لغاء إكزي احلق يف تعليق أو ن للمصرف املر أللمصرف املركزي خالل فرتة استفادهتا من هذه التسهيالت كما 

 .1ي بند من بنودها يف وقت إذا اقتضت الضرورة ذلكأشروط هذه التسهيالت يف 

 ضمونة مارات العربية املتحدة املركزي بتقدمي تسهيالت املراحبة املبدأ مصرف اإل:ّتسهيالتّاملراحبةّاملضمونة
 إيداع املصرف املركزي اإلسالمية كضمان هبدف توفري، ومبوجب هذا التسهيل يتم قبول شهادات 8000 منذ

ّ.2مصدر للسيولة للبنوك. وجيب أن يكون اتريخ استحقاق شهادات اإليداع أطول من تسهيالت املراحبة

للحصول على تسهيالت « الضماانت املؤهلة»بتوسيع نطاق  8002أفريل  0قام املصرف املركزي اعتباراً من 
لتشمل أوراقاً مالية أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، إىل جانب شهادات اإليداع املراحبة املغطاة بضمان، 

 صارفممبوجب اإلشعار اجلديد، سيتسىن للاإلسالمية الصادرة عن املصرف، حسب إشعار موجه للبنوك اإلسالمية، و 
ق اليوم الواحد عن طريق إيداع أورا اإلسالمية العاملة يف الدولة احلصول على أموال من املصرف املركزي على أساس

ني احبة املغطاة بضمان، متكضمن تسهيالت املر  من شأن توسيع نطاق الضماانت املؤهلةو مالية مؤهلة كضماانت، 

                                       
 على الرابط:,( للبنوك اإلسالمية، SWAPSاملوقع الرمسي للمصرف املركزي اإلمارايت، شروط التمويل ابلدوالر من خالل عمليات املقايضة )  1

Islamic%20Banks.pdf-Arabic-http://www.centralbank.ae/pdf/DollarFunding  ، :4242-8-00مت االطالع عليه يوم. 

 .8000يونيو  88املصرف املركزي االمارايت، ،«تسهيلّاملراحبةّاملضمونة»بعنوان:  8000-2009اإلشعار رقم  2

http://www.centralbank.ae/pdf/DollarFunding-Arabic-Islamic%20Banks.pdf
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من إطار ضالتقليدية  صارفرف مقابل ضماانت، على غرار املاإلسالمية من احلصول على السيولة من املص صارفامل
 . تسهيالت اإلقراض احلدي

وتقوم املصارف اإلسالمية مبوجب هذه االتفاقية إبيداع األوراق املالية )الضماانت( يف حساب احلفظ األمني 
لألوراق املالية الذي حيتفظ به املصرف املركزي لدى وكيل االتفاقية ثالثية األطراف املعتمد، وتتمكن من مث من استالم 

 .1جة يف حساابهتا اجلارية لدى املصرف املركزيأموال تسهيالت املراحبة املغطاة بضمان عند احلا

 املصريفّاإلسالميّيفّاإلمارات:ّالقطاعللسياسةّالنقديةّيفّاألدواتّالكيفيةّ -
 ّ:من خالل هذه األداة يضع املصرف املركزي نظام أو قواعد لتحديد احلد األقصى مراقبةّاألوضاعّاالئتمانية

ة أو املنشآت املالية املرخصة مع عمالئها مقارنة مبجموع مواردها املستقر جملموع العمليات االئتمانية اليت جُتريها 
 2جمموع ودائع عمالئها.

 
ّ:املصريفّاإلسالميّيفّاإلماراتّالقطاعاألدواتّاملباشرةّللسياسةّالنقديةّيفّ -
 ّ:يل اختاذ امن خالل هذه األداة مُيكن للمصرف املركزي مراقبة وضع املصارف اإلسالمية وابلتالتفتيشّاملباشر

)التفتيش(، من املرسوم  007التدابري واإلجراءات الضرورية اليت تتناسب والسياسة النقدية، كما جاء يف نص املادة 
 :، يف شأن املصرف املركزي وتنظيم املنشآت واألنشطة املالية8002( لسنة 02بقانون احتادي رقم )

أي طرف اثلث مصرح له ابلعمل ابلنيابة عنه إىل  للمصرف املركزي أن يوفد يف أي وقت أي من موظفيه أو-0"
املنشآت املالية املرخصة والشركات اليت متتلكها أو الشركات التابعة هلا، إذا رأى ذلك مناسبا أو ضروراي للتأكد من 

ني نسالمة وضعها املايل، ومدى تقيدها أبحكام هذا املرسوم بقانون واألنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، والقوا
على املنشآت املالية املرخصة والشركات اليت متتلكها والشركات التابعة هلا -2واألنظمة األخرى السارية يف الدولة.....

( من هذه املادة مجيع املعلومات والسجالت والدفاتر واحلساابت والواثئق 0أن تقدم إىل املوظف املشار إليه يف البند )
 -7احملددة... وضوع التفتيش وأن تزوده ابملعلومات املطلوبة اليت يطلبها منها يف املواعيدواملستندات والبياانت املتعلقة مب

للمصرف املركزي اختاذ كافة التدابري واإلجراءات اليت يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وفقا ألحكام هذا املرسوم 
 بقانون...(

 ّ:انون احتادي بقصارف اإلسالمية ألحكام املرسوم عدم امتثال امل يف حالاجلزاءاتّاإلداريةّواملاليةّوالعقوابت
، أو األنظمة أو القرارات أو القواعد أو املعايري أو التعليمات اليت ُيصدرها املصرف املركزي 8002( لسنة 02رقم )

                                       
 .8002-3-88املصرف املركزي اإلمارايت،  املغطاةّبضمان"،تسهيالتّاملراحبةّ، بعنوان: "8002-90إشعار رقم  1
 .07ّ، مرجع سابق، ص:،ّيفّشأنّاملصرفّاملركزيّوتنظيمّاملنشآتّواألنشطةّاملالية2111(ّلسنة10ّمرسومّبقانونّاحتاديّرقمّ) ،33املادة  2
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ة جزاءات لأو التدابري اليت يتخذها، مُيكن للمصرف املركزي وفق تقدريه اخلاص أن يوقع واحدا أو أكثر من مج
إدارية ومالية تتفاوت من تنبيه املخالف إىل احلظر من ممارسة بعض األنشطة املالية أو فرض قيود أو شروط على 
بعض العمليات واألنشطة، وقد تصل هذه اجلزاءات إىل سحب ترخيص املنشأة املالية املرخصة املخالفة وشطبها 

  1ات مالية وعقوبة احلبس.من سجل القيد، كما تتفاوت العقوابت بني فرض غرام
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 املطلبّالثالث:ّاإلطارّالشرعيّللصريفةّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدة

، للصريفة اإلسالمية يف اإلمارات العربية املتحدة جيب دراسة اإلطار الشرعي والرقايب بعد دراسة اإلطار القانوين
ية دراسته من خالل الرقابة الشرعية الداخلية واخلارجية للمصارف اإلسالمية يف اإلمارات العربنظرا ألمهيته البالغة، وسيتم 

 املتحدة. 

ّأوال:ّالرقابةّالشرعيةّالداخليةّعلىّاملصارفّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدة
يف شأن املصرف ، 8002( لسنة 02مرسوم بقانون احتادي رقم )من ( 20واملادة )( 79مت ختصيص املادة )

 للرقابة الشرعية الداخلية وتقرير جلنة الرقابة الشرعية الداخلية. املنشآت واألنشطة املالية ركزي وتنظيمامل

(، فضمت مخسة بنود، جاءت لتوضح األحكام املتعلقة إبنشاء وعمل جلنة الرقابة الشرعية 79أما املادة )
مالية مرخصة متارس كافة أعماهلا وأنشطتها أو جزء منها وفقا  الداخلية. فنص البند األول: "ُتشكل يف كل منشآة

ربة للرقابة الشرعية الداخلية ُتسمى "جلنة الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي اخل مستقلةألحكام الشريعة اإلسالمية، جلنة 
 ومنتجات وأنشطة أعمال فةكا على الشرعية الرقابة تتوىلاإلسالمية واالختصاص يف فقه املعامالت املالية واملصرفية 

 إطار يف هلا الالزمة الشرعية الضوابط ووضع واعتمادها املعنية، املنشأة عمل ومواثيق ومستندات وعقود وخدمات
 ويكون االسالمية، الشريعة أحكام مع توافقها لضمان وذلك الشرعية، العليا اهليئة تضعها اليت واملعايري واملبادئ القواعد

 1".ملزما آراء أو فتاوى من اللجنة تصدره ما

من خالل هذا البند يتضح أن القانون أعطى تسمية للجهة املخولة ابلرقبة الشرعية الداخلية وهي " جلنة الرقابة 
الشرعية الداخلية"، وأكد على أمرين مهمني ومها: ضرورة استقاللية اللجنة )مما يزيد من شفافية ونزاهة قراراهتا(، وإلزامية 

 راء اليت ًتصدرها.الفتاوى واآل

(، فقد أكد على أنه: "حُيضر على أعضاء جلنة الرقابة الشرعية الداخلية أن 79أما البند الثالث من من املادة )
 عمل نطاق خارج عمال هلا يقدموا أن أو املادة هذه من (0 (البند يف اليها رااملش املنشأة يف يشغلوا أي وظيفة تنفيذية

 .2اهب مرتبطة مصاحل أية الثانية الدرجة حىت مرهبألقا أو هلم تكون أو فيها مسامهني يكونوا أن أو اللجنة

                                       
يمّاملنشآتّواألنشطةّ،ّيفّشأنّاملصرفّاملركزيّوتنظ2111(ّلسنة10ّمرسومّبقانونّاحتاديّرقمّ)( الرقابة الشرعية الداخلية، 79(، املادة )0البند ) 1

 .37، ص: 8002سبتمرب 83املصرف املركزي اإلمارايت، املالية،ّ
،ّيفّشأنّاملصرفّاملركزيّوتنظيمّاملنشآتّواألنشطة2111ّ(ّلسنة10ّمرسومّبقانونّاحتاديّرقمّ)( الرقابة الشرعية الداخلية، 79(، املادة )3البند ) 2

 37، ص: 8002 سبتمرب83املصرف املركزي اإلمارايت، املالية،ّ
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أي  لى أن ال تقع حتتمن خالل هذا البند نفهم مدى التأكيد على ضرورة نزاهة قرارات اللجنة، واحلرص ع
 الصادرة عنها.نوع من الضغوط أو املصاحل املشرتكة اليت مُيكن أن تُؤثر على شفافية اآلراء والفتاوى 

( أنه يف حال وجود خالف حول رأي شرعي بني أعضاء جلنة الرقابة 79( من املادة )2وقد وضح البند )
الشرعية الداخلية وجملس إدارة املنشأة املعنية فإن األمر حُيال إىل اهليئة العليا الشرعية، ويُعترب رأي اهليئة هنائيا يف هذا 

 الشأن.

( من املرسوم بقانون لتوضيحه، 20لرقابة الشرعية الداخلية فقد مت ختصيص املادة )أما فيم خيص تقرير جلنة ا
 للمنشأة العمومية اجلمعية إىل قدميُ  سنوي تقرير إعداد الداخلية الشرعية الرقابة جلنة على -0حيث نصت املادة أنه: 

 ابلنموذج التقرير ويكون اإلسالمية، الشريعة مألحكا وفقا منها جزء أو أنشطتهاو  أعماهلا كافة متارس اليت املرخصة املالية
 كافة يف اإلسالمية الشريعة أحكام بتطبيق املعنية املنشأة دارةإ امتثال مدى فيه بنييُ  الشرعية، العليا اهليئة حتدده الذي

 التقرير ويتضمن تستخدمها، اليت واملستندات ربمهاتُ  اليت والعقود قدمهاتُ  اليت واملنتجات ارسهامتُ  اليت واألنشطة األعمال
 :أييت ما املذكور

 ؛مهامها بتنفيذ القيام يف الداخلية الشرعية الرقابة جلنة استقاللية مدى بيان -أ
 عام، بشكل واألنشطة والعمليات املالية، واخلدمات واملنتجات احملاسبية، واملعايري السياسات، توافق مدى -ب

 املالية السنة خالل اإلسالمية الشريعة أحكام مع املعنية للمنشأة املالية والقوائم األساسي والنظام التأسيس وعقد
 ؛املنتهية

 مع االستثمار حساابت وأصحاب املسامهني بني واملصروفات والنفقات اخلسائر وحتميل حاألراب توزيع توافق مدى -ج
 ؛الداخلية الشرعية الرقابة جلنة وآراء فتاوى

 ؛الشرعية العليا اهليئة وضعتها اليت والضوابط االسالمية الشريعة ألحكام أخرى خمالفات أية بيان -د
 من نشهري يتجاوز ال موعد يف تقريرها من بنسخة العليا الشرعية اهليئة تزويد الداخلية الشرعية الرقابة جلنة على  -ه

 .1املعنية للمنشأة العمومية اجلمعية انعقاد قبل مالحظات أية إلبداء وذلك املالية السنة انتهاء

ّاثنيا:ّالرقابةّالشرعيةّاخلارجيةّعلىّاملصارفّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدة
تعتمد دولة اإلمارات العربية املتحدة نظام هيئات رقابة شرعية خاصة مع وجود نوع من املرجعية العليا وهذا ما نصت    

شأن املصارف واملؤسسات املالية والشركات االستثمارية ب 0922لسنة  2رقم من القانون االحتادي  2و 2املادة عليه 
، يف شأن املصرف املركزي وتنظيم املنشآت 8002( لسنة 02مرسوم بقانون احتادي رقم )، ولكن مع صدور اإلسالمية

                                       
،ّيفّشأنّاملصرفّاملركزيّوتنظيمّاملنشآتّواألنشطة2111ّ(ّلسنة10ّمرسومّبقانونّاحتاديّرقمّ)( تقرير جلنة الرقابة الشرعية الداخلية، 20املادة ) 1
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 اإلشراف دّعمكما ي والرقابية، التنظيمية املركزي املصرف وصالحيات دور عزز هذا القانون اجلديدواألنشطة املالية، 
منه للهيئة  07وقد ُخصصت املادة  الدولية، واملعايري املمارسات أفضل مع يتماشى مبا واملايل املصريف النظام على الفّعال

 1العليا الشرعية:

تُنشأ مبقتضى هذا املرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "اهليئة العليا الشرعية" ال يقل عدد أعضائها عن مخسة  -0
 فقه املعامالت املالية اإلسالمية؛(، من ذوي اخلربة واإلختصاص يف 7بعة )(، وال يزيد عن س2)

يصدر بتشكيل اهليئة وتعيني أعضائها قرار من جملس اإلدارة وحيدد القرار نظام عمل اهليئة، ومهامها ومسؤوليات  -8
 لحق هذه اهليئة ابملصرف املركزي؛أعضائها ، ومدة تعيينهم، وتُ 

رخصة اليت مُتارس كافة أو جزء من أعماهلا وأنشطتها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية،  تتحمل املنشآت املالية امل -3
من هذه املادة مبا فيها خمصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها  0كافة نفقات اهليئة املشار إليها يف البند 

 وذلك حسب ما حيدده جملس اإلدارة؛ وآلية متويل تكاليف إنشائها وإستمرارية عملها،
اهليئة العليا الشرعية القواعد واملعايري واملبادئ العامة لألعمال واألنشطة املالية املرخصة اليت تتوافق وأحكام  تضع -2

الشريعة اإلسالمية، وتتويل الرقابة واإلشراف على جلان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت املالية املرخصة املشار 
 من هذا املرسوم بقانون؛ 79املادة إليها يف 

تعتمد اهليئة العليا الشرعية األدوات النقدية واملالية اإلسالمية اليت يصدرها ويطورها املصرف املركزي إلدارة  -2
عمليات السياسة النقدية يف الدولة، وتُبدي رأيها بشأن األنظمة والتعليمات الرقابية اخلاصة أبعمال املنشآت 

 ا وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية؛ا وأنشطتها أو جزء منهاملالية اليت متارس أعماهل
 تُعترب فتاوى وآراء اهليئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، وعلى املنشآت املالية املرخصة اليت -2

 ا وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية؛متارس أعماهلا وأنشطتها أو جزء منه
 ن تستعني جبهة متخصصة، إن دعت احلاجة إىل ذلك، للقيام ابلتدقيق الشرعي اخلارجيللهيئة العليا الشرعية أ -7

على أعمال أي منشأة مالية مرخصة متارس كافة أعماهلا وأنشطتها أو جزء منها وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية 
 هليئة وعلى نفقة املنشأة املعينة؛والشروط واإلجراءات اليت تضعها ا

ممارسات  تنسيق إىل اهليئة وهتدف 8002فرباير  يف عملها وابشرت ،ة العليا الشرعية بدولة اإلماراتمت  أتسيس اهليئ
 نطاق على هبا واملمارسات املعرتف الدولية الشرعية املعايري وبني واملواءمة بينها وتوحيدها، اإلسالمية املالية املؤسسات

 من التمكني شأهنا من قوية حتتية إنشاء بنية دعم يف اهليئة هدف ويتمثل ،املعنية مع األطراف التعاون خالل من واسع
به  معرتفا مركزا تصبح أن يف اإلمارات رؤية على صعيد تقدم وحتقيق الدولة، يف اإلسالمي املايل تطوير القطاع مواصلة

                                       
 املصرف املركزي اإلمارايت،،ّيفّشأنّاملصرفّاملركزيّوتنظيمّاملنشآتّواألنشطةّاملالية،2111ّ(ّلسنة10ّمرسومّبقانونّاحتاديّرقمّ)،07ّاملادة 1ّ
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 خالهلا انقشت ،8002ستة اجتماعات سنة  العليا الشرعية اهليئة ويف هذا اإلطار عقدت، اإلسالمي للتمويل دوليا
 على االجتماعات وركزت .توجيهية قراراً ومذكرة أربعني وأصدرت اإلسالمي، املصريف املتعلقة ابلقطاع املسائل خمتلف

 1أربعة جماالت:

 يف العليا تتمثل الشرعية اهليئة ألعمال الرئيسية النتائج إحدى:ّاإلسالمية الشريعة ألحكام االمتثال من التحقق -
 لالمتثال إلزامي كحد أدىن اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة هيئة احملاسبة عن الصادرة الشرعية املعايري اعتماد

 . وأنشطتها اإلسالمية املالية عمليات املؤسسات يف الشرعية لألحكام
 املتعلقة ابحلوكمة الواثئق مشاريع من العديد وضع على الشرعية العليا اهليئة عملت :الشرعية احلوكمة تقوية ّ -

ّ.إصدارها قبل على مالحظات واحلصول التشاور بغية املعنية األطراف احلوكمة مع معايري تبادل يتم وسوف ،الشرعية
 مناسبة وقدمت توصيات املمارسات أفضل لتحديد وأحباث العليا دراسات الشرعية اهليئة أجرت :والتطوير البحث -

 .اإلماراتية ابلسوق تتعلق
 تنفيذ معايري لتسهيل اإلسالمية املالية املؤسسات مع بشكل وثيق العليا الشرعية اهليئة تعمل :التنسيق تعزيز -

 احللول املمارسات ووضع ملواءمة السوق يف الفاعلة األطراف جارية بني تعاونية أنشطة ومثة، اإلسالمية الشريعة
ّ.التنفيذ أثناء يطرأ قد حمتمل حتد ألي

نوفمرب 17 يوم 2019لسنة  العليا الشرعية "اهليئة" لألنشطة املالية واملصرفية اجتماعها الثامنكما عقدت اهليئة 
ات ستستخدمه جلان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسس اعتمدت اهليئة منوذج التقرير الشرعي السنوي الذيو  2019

 ،"ملالية اإلسالميةا للشريعة اإلسالمية "املؤسسات املالية املرخصة اليت متارس كافة أعماهلا وأنشطتها أو جزء منها وفقا
ثل هذا النموذج متطلبات احلد األدىن لإلفصاح عن مدى التزام املؤسسات ابلشريعة اإلسالمية األمر الذي سيعزز وميُ 

ات ات واخلدممراجعة املنتج وجهت اهليئة إبصدار مذكرة إرشادية خبصوص إجراءات طلباتكما  .من ثقة املتعاملني معه
تعزيز توحيد  هذه اإلجراءات إىل اهليئة من خالل تسعى املالية اإلسالمية اليت تقدمها املؤسسات املالية اإلسالمية،حيث

 مرنة إلجراءات اجلديدةا اهليئة أن تكون كما حرصت ة،واخلدمات املالية اإلسالمي املعايري الشرعية املتعلقة ابملنتجات
وشددت  ،ة اإلسالميةإصدارها من قبل املؤسسات املالي يف والفعالية هلذه املنتجات احلوكميةلتحقق التوازن بني املتطلبات 

اهليئة على أمهية مراعاة الشفافية واحتياجات املستهلكني ومحاية حقوقهم يف تطوير املنتجات والرتويج هلا، كما شجعت 
ااي ختص املتطلبات وانقشت اهليئة قض، يعة اإلسالميةاهليئة على اإلبداع يف تطوير املنتجات املالية املتوافقة مع الشر 

سسات املالية املرخصة والضوابط اليت جيب على املؤ  واحلوكمية للتسويق واملسامهة يف التمويالت اإلسالمية الرقابية الشرعية

                                       
 .27ص:  ،املركزيالعربية املتحدة مصرف اإلمارات ،2111ّّالتقريرّالسنوي 1
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خطوات وإجراءات  اذختكما وجهت اهليئة اب،االستثمار يف الصكوك واألدوات املالية اإلسالمية من االلتزام هبا قبل التأكد
 .1يف هذا اخلصوص
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 املطلبّالرابع:ّاإلطارّالتنظيميّللصريفةّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدة

يعمل مصرف اإلمارات املركزي على تشجيع بيئة تنظيمية مناسبة لتطوير التمويل اإلسالمي يف اإلمارات، وقد 
وضع إطاره التنظيمي للتمويل اإلسالمي هبدف تسريع منو القطاع بطريقة تدرجيية وتنافسية ترسيخا  8002بدأ يف سنة 

 رائد للخدمات املالية اإلسالمية. لدور اإلمارات كمركز

ّللمصارفّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةّواالحرتازيةأوال:ّاملعايريّالتنظيميةّ
ّكفايةّرأسّاملال: -1 حلساب  "3ابزل " دولة اإلمارات إطار تتبع املصارف يف 8007اعتبارا من ديسمرب  معيار

على غرار نظام كفاية رأس  1نسب كفاية رأس املال متاشيا مع املبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك املركزي.
اية رأس (، والذي يهدف إىل التحقق من أن كف28/8007)التعميم رقم:  8007فيفري  83املال الصادر يف 

، ويهدف إىل إرساء حد أدىن ملتطلبات كفاية رأس مال البنوك بغرض 3مال البنوك تتماشى مع مبادئ ابزل 
   2التحقق من سالمة أوضاع البنوك وتعزيز االستقرار املايل.

ات اخلدم"، لذا فاملصارف يف اإلمارات مبا فيها اليت تُقدم 3وتشكل متطلبات السيولة جزءا أساسيا من إطار "ابزل 
الصادر يف  33/8002املالية اإلسالمية تدير سيولتها من خالل "نظام السيولة لدى البنوك" )تعميم رقم 

واملتضمن  30/08/8002يف  332/8002، كما أصدر إشعار رقم 3( من مصرف اإلمارات املركزي87/02/8002
تطلبات التعميم اليت يُتوقع أن تلتزم هبا البنوك مب"الدليل اإلرشادي لنظام السيولة لدى البنوك"، والذي يُوضح الطريقة 

 4".3مبا يف ذلك متطلبات إطار السيولة اخلاص ب "ابزل 33/8002رقم 

: يف هذا اخلصوص أصدر مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي نظام إدارة معايريّإدارةّاملخاطرّاملصرفية -8
، ويهدف هذا النظام إىل التحقق من أن منهجية (023/8002)التعميم رقم:  8002ماي  87املخاطر يف 

مادة، على  02البنوك يف إدارة املخاطر تتماشى مع املمارسات الدولية الرائدة يف هذا اجملال، ويتضمن النظام 
غرار إطار حوكمة املخاطر وقياس املخاطر واستخدام النماذج واختبارات الضغط للمخاطر اجلوهرية ونظم 

منه بعنوان الصريفة اإلسالمية ونصت على  00قارير الداخلية واإلفصاح، وجاءت املادة املعلومات ورفع الت
 أنه:

                                       
، 8009الربع الرابع  ،تقريرّعنّالتطوراتّالنقديةّواملصرفيةّوأسواقّاملالّيفّدولةّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةالعربية املتحدة املركزي، مصرف اإلمارات  1

 .2ص: 
ّكفايةّرأسّاملال،بعنوان:  28/8007رقم  تعميم 2  .8007-8-83مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي،  نظام
 .8002-2-87، مصرف اإلمارات العربية املتحدة، نظامّالسيولةّلدىّالبنوك، بعنوان: 33/8002تعميم رقم:  3
 .8002-80-30، مصرف اإلمارات العربية املتحدة، لدىّالبنوكّالدليلّاإلرشاديّلنظامّالسيولة، بعنوان: 332/8002إشعار رقم:  4
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"جيب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسالمية أن يتحقق من أن منهجيته إلدارة املخاطر تتضمن تدابري  -
 مالئمة لضمان االلتزام ابلشريعة اإلسالمية؛

ة إسالمية أن يتحقق من أن إطار حوكمة املخاطر املعتمد لديه يُغطي جيب على البنك الذي يقدم خدمات مالي -
احلاالت احملتملة للتعرض للمخاطر، الناشئة عن أدوات التمويل اإلسالمية واليت تتعلق مبخاطر االئتمان، وخماطر 

لتشغيلية، ا السوق، وخماطر السيولة، وكذلك خماطر االستثمار يف حقوق امللكية وخماطر نسبة العائد، واملخاطر
 1.وخماطر السمعة الناشئة عن عدم االلتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية"

كل من: "نظام املخاطر التشغيلية" )النظام رقم:   8002-2-89كما أصدر مصرف اإلمارات املركزي بتاريخ 
ونسبة العائد يف (، و"نظام خماطر أسعار الفائدة 8002/ 022(، و"نظام خماطر السوق" )التعميم رقم: 023/8002

( مرفوقة ب "معايري خماطر أسعار الفائدة ونسبة العائد يف السجل املصريف"، 8002/ 022: السجل املصريف" )النظام رقم
 2وكل هذه األنظمة واملعايري تتضمن جزءا خمصصا للصريفة اإلسالمية، مبا يتالءم وخصوصيتها.

ملعايري الدولية ات مالية إسالمية إبعداد بياانهتا املالية مبوجب اتقوم املصارف اليت تُقدم خدماملعايريّاحملاسبيةّ: -3
 3، وتعليمات املصرف املركزي اإلمارايت،الدولية احملاسبية املعايريالصادرة عن جملس  (IFRS) لرفع التقارير املالية

  (.028/8002"نظام رفع التقارير املالية والتدقيق الداخلي" )تعميم رقم على غرار 
بناء على توصية من اهليئة اعتمد مصرف اإلمارات املركزي  2018 ّسبتمرب 0ّابتداءا من: املعايريّالشرعية -2

 اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة عن الصادرة الشرعية املعايريالشرعية العليا 
(AAOIFI.)4 معيار شرعيا. 22واليت تُقدر ب  

ختضع املصارف اإلسالمية يف اإلمارات العربية املتحدة ل "نظام احلوكمة املؤسسية معايريّحوكمةّالشركات:ّ -2
، 8009جويلية  02الصادر بتاريخ  23/8009للبنوك" الصادر عن املصرف املركزي واملتمثل يف التعميم رقم: 

س ن جملمادة تناولت مسؤوليات وتركيبة ومؤهالت جملس اإلدارة، وهيكل وجلا 02وقد تضمن هذا النظام 
اإلدارة واإلدارة العليا واملعامالت مع األطراف ذات الصلة، وإدارة املخاطر واإلفصاح والشفافية، وجاءت 

 منه بعنوان الصريفة اإلسالمية، ونصت على أنه: 02املادة 

"جيب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسالمية أن يتحقق من أن إطار احلوكمة املعتمد لديه ينص على:  -
مراجعة شرعية داخلية، ورفع تقارير حوكمة شرعية لضمان االمتثال وااللتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية، دور جلنة 
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ط ق مالكي حساابت االستثمار، والعمليات والضوابالرقابة الشرعية الداخلية يف احلوكمة املؤسسية للبنك، حقو 
شفافية اابت واخلدمات املالية اإلسالمية، و املعتمدة حلماية تلك احلقوق مبا يتماشى مع الشروط واألحكام العامة للحس

 التقارير املالية فيما يتعلق حبساابت االستثمار؛

من االلتزام أبي توجيهات أو إرشادات تصدر عن جيب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسالمية أن يتحقق  -
 اهليئة العليا الشرعية فيما يتعلق إبطار احلوكمة الشرعية؛

جيب على البنك الذي يقدم خدمات مالية إسالمية أن خُيطر املصرف املركزي على الفور إذا ابت على علم أبي  -
 1داخلية.ستقاللية عضو من أعضاء جلنة الرقابة الشرعية المعلومات هامة قد تؤثر أتثريا سلبيا على أهلية أو نزاهة أو ا

كل من:   8002-2-89إضافة إىل "نظام احلوكمة املؤسسية للبنوك"، أصدر مصرف اإلمارات املركزي بتاريخ 
 ق(، و"نظام رفع التقارير املالية والتدقي020/8002 "نظام الضوابط الداخلية واالمتثال والتدقيق الداخلي" )تعميم رقم:

(، وذلك هبدف إرساء اإلطار االحرتازي الشامل للمصارف مبا فيها املصارف 028/8002الداخلي" )تعميم رقم 
 2اإلسالمية واملصارف التقليدية اليت تُقدم اخلدمات املصرفية اإلسالمية.

ّاملؤسساتّالداعمةّللصريفةّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةّ:نيااث
" مطلع ديبّعاصمةّاالقتصادّاإلسالميأُطلقت مبادرة ":ّ(DIEDC)قتصادّاإلسالميّمركزّديبّلتطويرّاال -1

، مبهمة حمددة 8003، ويف هذا السياق، أتسس مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي يف ديسمرب 8003عام 
لتطوير االقتصاد أطلق مركز ديب  8007هي قيادة حتول ديب إىل العاصمة العاملية لالقتصاد اإلسالمي، ويف عام 

اإلسالمي اسرتاتيجيته اليت تركز على حتقيق أثر طويل األجل. ويكمن اهلدف الرئيسي من االسرتاتيجية يف دفع 
منو قطاعات االقتصاد اإلسالمي على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي، ووضع معيار لنظام االقتصاد 

 .اإلسالمي يف مجيع أحناء العامل

لصريفة اإلسالمية، )أصول اّالتمويلّاإلسالمياقتصادية رئيسية هي:  قطاعاتعلى ثالث اتيجيةّالسرّتتقوم هذه او 
اإلسالميو، واملنتجاتّاحلالل، األسواق املالية اإلسالمية، تكافل/إعادة التكافل( ثقافة اإلسالمية، الفن وال) منطّاحلياّة

 (.واألزايء احملتشمة، والسياحة العائلية

فاهلدف االسرتاتيجي هو: "أن تكون ديب من بني األسواق الرائدة عامليا يف التمويل  اإلسالميالتمويلّفيم خيص 
 اإلسالمي ومرجعية ملعايري التمويل اإلسالمي والقطاع اخلريي واملعارف".
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وث ، البح)برامج التعليم والتدريب، املؤمترات اإلسالميةّاملعرفةتشمل:  ركائزّداعمةوير كما يعمل املركز على تط
االقتصادّّو )الشهادات، االعتمادات، معايري ملختلف الركائز الرئيسية(،ّواملعايريّاإلسالمية والتطوير، املنشورات(،
ّالرقمي كائز وتعمل هذه الر  )منصة مبتكرة للمستثمرين، حاضنة للشركات الناشئة، مشرعات النمو(،ّاإلسالمي

مة قيادة اإلماراتية لالقتصاد اإلسالمي من خالل هتيئة بيئة داعاالقتصادية والداعمة جنبًا إىل جنب لتحقيق رؤية ال
 .1لالستثمارات املستدامة والتنمية احلقيقية

وقد جنح مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي ابلتعاون مع شركائه االسرتاتيجيني يف إرساء مكانة ديب عاصمة 
 30إىل  8002االقتصاد اإلسالمي عرب إطالق عدد من املبادرات يف أبرز القطاعات االسرتاتيجية وصل عددها سنة 

 2مبادرة، نذكر أمهها:
ملية ملنظمة العااع "سلمى" الوقفي العاملي لإلغاثة، مشرو ديب مركز عاملي للصكوك، ديب جممع للصناعات احلالل،  -

ماد احلالل، تدى الدويل هليئات اعتاملنمنتدى فقه االقتصاد اإلسالمي، مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد، لألوقاف، 
ائزة االقتصاد جناشئة الرقمية العربية اإلسالمية، ة الشركات الإطالق حاضنير واقع وآفاق االقتصاد اإلسالمي، تقر 

 س مركز احلوكمة.أتسياد اإلسالمي العاملي اإللكرتونية، بوابة االقتصالمي، القمة العاملية لالقتصاد اإلساإلسالمي، 
 أحد والتحكيم صلحاملركز اإلسالمي الدويل لل يُعدّ:(IICRA)ّاملركزّاإلسالميّالدويلّللصلحّوالتحكيم -2

ّأهم مؤسسات البنية التحتية للصناعة املالية اإلسالمية، مقره دولة اإلمارات العربية املتحدة ابلتحديد يف ديب.
اريخ جاء أتسيس املركز اإلسالمي الدويل للمصاحلة والتحكيم بتّ:اإلسالميّالدويلّللصلحّوالتحكيمنشأةّاملركزّ -أ

الميـــة، واجمللس العام للبنوك واملؤسســات املاليــة اإلس لتنميةنك اإلسالمي لبتضافر جهود كل من الب، 8002ريل أف 2
دراسة  (هد خالهلا ملكتب )ارنست أند يونجاستـــوجب افتتاح املركز عدة مراحل دامت ثالث سنوات تقريبا ع

لشريعة ًا ألحكام اجـــدوى أتسيس املركز حيث خلصت الدراسة إىل وجــــود فراغ مؤسسي يف جمـال التحكيم وفق
 .اإلسالمية

وجاء أتسيس املركز بتضافر جهود كل من البنك اإلسالمي للتنمية واجمللس العام للبنوك املؤسسات املالية اإلسالمية 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة بصفتها دولة املقر وخدمة للصناعة املالية اإلسالمية يف أبعادها الفنية والشرعية وعلى 

يضع املركز على ذمة احملتكمني قائمة من احملكمني  8007منذ انطالق نشاطه يف يناير  ربة اليت كسبها املركزضوء اخل

                                       
 :على الرابط، ديبّعاصمةّاالقتصادّاإلسالمي مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي، 1
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قدم املركز لنزاهة. كما يُ اوضعية ويتمتعون ابلسمعة احلسنة و واخلرباء احملاكمني أبحكام الشريعة اإلسالمية والقوانني ال
 (70ن )ة التأسيسية للمركز أكثر مقد حضر اجتماع اجلمعيو الية. عدة خدمات قانونية وشرعية مساندة للصناعة امل

ساسي ر النظام األقراإمنظمة التعاون اإلسالمي؛ حيث مت األعضاء يف و اإلسالمية جهة إسالمية من خمتلف الدول 
مؤسسة مالية إسالمية دولية وإقليمية، من ضمنها  70تضم عضوية املركز أكثر من و  .و اهليكل التنظيمي للمركز

 .املصارف اإلسالمية وشركات التمويل والتأمني التكافلي ورجال األعمال الداعمني لالقتصاد اإلسالمي أكرب

شكال ، مُ ين هلاراع القانو وقد أضحى املركز اآلن أحد أهم مؤسسات البنية التحتية للصناعة املالية اإلسالمية والذ
ملنصة الدولية املثالية املتخصصة يف فض النزعات املصرفية واملالية والتجارية مبا ال خيالف مبادئ وأحكام الشريعة بذلك ا

 1.، ووفق أفضل املمارسات واملعايري املعتمدة دولّياغراء عرب الصلح والتحكيم املؤسسياإلسالمية ال

ة املالية ز لتمكني كافة املتعاملني يف الصناعهدف املركيّأهدافّاملركزّاإلسالميّالدويلّللصلحّوالتحكيم: -ب
ية والعقارية والتجار اإلسالمية سواء كانوا أشخاص طبيعيني أو اعتباريني من فض نزاعاهتم املصرفية واملالية 

ت وين السليم للمعامالوالقان والقادر على التكييف الشرعيمارية عرب الصلح والتحكيم املؤسسي املتخصص ثىستالاو 
 2:، وتكاليفها العالية. لذا فإن املركز يهدف إىلالتقاضي الطويلة ةنبهم مدكما جيُ   ،املالية

 ؛حبث مساعي الصلح لفض النزاعات وإدارته مؤسسيا حىت إبرام وثيقة الصلح -
 ؛إدارة الدعاوي التحكيمية وفق أفضل املمارسات الدولية عرب قواعد التحكيم املعتمدة -
 ؛النزاعات املصرفية واملالية والتجارية مبا ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية اختاذ كافة التدابري الالزمة لفض -
 ؛كافة اجملاالت  املالية اإلسالمية بلغات عدة ويف توفري قوائم حمكمني وخرباء يف الصناعة -
 ؛ةمية عرب تنظيم الفعاليات العلمينشر ثقافة التحكيم املتخصصة يف املعامالت املالية اإلسال -
 . الدراسات وتقدمي املشورة القانونية ذات الصلة بنشاط املركز وأهدافه الداعمة للصناعة املالية اإلسالميةنشر  -
 العضويةّيفّاهليئاتّالدوليةّالداعمةّللصريفةّاإلسالمية: -3

 إضافة إىل املؤسسات التعليمية والداعمة للصريفة اإلسالمية اليت قامت اإلمارات العربية بتأسيسها، فهي أيضا
تُعد عضوا مؤسسا أو عضوا ُمشاركا يف العديد من اهليئات الدولية الداعمة للصريفة اإلسالمية، ومن أهم هذه اهليئات 

 نذكر:

                                       
-8-87مت اإلطالع عليه يوم:  /iicra-https://www.iicra.com/ar/aboutاملوقع الرمسي للمركز اإلسالمي الدويل للمصاحلة والتحكيم، على الرابط:  1

8080. 
 املرجع نفسه. 2
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تُعد اإلمارات العربية املتحدة ُعضوا يف جملس اخلدمات ّ:(IFSBالعضويةّيفّجملسّاخلدماتّاملاليةّاإلسالميةّ) -أ
ملصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي، وُسلطة ديب  الكاملةّالعضويةاملالية اإلسالمية، وذلك من خالل 

مراقباللخدمات املالية، إضافة إىل كوهنا  من خالل: مصرف أبوظي اإلسالمي، ومصرف اهلالل، وبنك ديب  ع ضوّا
ة للتأمني ياإلسالمي، وهيئة التأمني، وبنك املشرق اإلسالمي، ومودي ميدل إيست احملدودة، والشركة اإلسالمية العرب

من خالل: سوق أبوظي العاملي، وهيئة األوراق  ع ضوّم نتسب)سالمة(، ومصرف الشارقة اإلسالمي، كما وأهنا 
 1املالية للسلع.

لكاملة، العضوية اوجيدر ابلذكر أن عضوية جملس اخلدمات املالية اإلسالمية تتألف من ثالث فئات هي:  
 .وعضوية اإلنتساب، وعضوية بصفة مراقب

ّالكاملة - تاح العضوية الكاملة للسلطات اإلشرافية املسؤولة عن اإلشراف على قطاعات املصارف، تُ  :العضوية
واألوراق املالية، و/أو التأمني)التكافل( يف الدول اليت تعرتف ابخلدمات املالية اإلسالمية سواًء من خالل القوانني 

 .ولية اليت تعمل أساساً يف تعزيز املالية اإلسالميةأواللوائح أو العرف املتبع، واملنظمات احلكومية الد
مركزي أو سلطة نقد أو هيئة إشراف أو رقابة مالية، أو منظمة دولية تشارك  مصرفألي  تاحت ّ عضويةّاإلنتساب -

ال تطمح د غري مؤهلة أو علنظم املالية والنقدية الدولية والوطنية ومتانتها، واليت تُ اتعزيز معايري الستقرار يف وضع أو 
 .يف احلصول على العضوية الكاملة

 :ألي من تاحت ّ عضويةّبصفةّمراقب -
 ؛املؤسسات واجلمعيات املهنية والوطنية أو اإلقليمية أو الدولية 
 ليت تقدم خدمات مالية إسالمية؛ املؤسسات ا 
  ُنيفية أو البحثأو التصو القانونية أ احملاسبيةقدم خدمات مهنية، مبا فيها اخلدمات الشركة أو املؤسسة اليت ت 

 .املؤسسات املذكورةأو التدريب ألي من 
وخبالف ما سبق ذكره، ميكن للمجلس األعلى جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية يف حاالت خاصة )حسبما يراه اجمللس 

 .األعلى مناسباً(، يقوم هو بتحديدها من قبول طلب للعضوية يف أي فئة من فئات العضوية

 

 :2يتمتع أعضاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ابملزااي التالية:ّجملسّاخلدماتّاملاليةّاإلسالميةّمزاايّعضوية -

                                       
 .8080-8-82مت اإلطالع عليه يوم:  ps://www.ifsb.org/ar_membership.phphtt  املوقع الرمسي جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية، على الرابط: 1
 .8080-8-82مت اإلطالع عليه يوم:  https://www.ifsb.org/ar_requirement.php: املوقع الرمسي جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية، على الرابط 2

https://www.ifsb.org/ar_membership.php
https://www.ifsb.org/ar_membership.php
https://www.ifsb.org/ar_requirement.php


ّالفصلّالثاينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجتاربّدوليةّيفّتبينّالصريفةّاإلسالمية

070 
 

  أن يصبحوا جزءًا من منظمة دولية مرموقة، تتميز بتمثيل واسع من األعضاء املشاركني يف صناعة اخلدمات املالية
 ؛اإلسالمية

 ؛حضور جلسات اجلمعية العمومية 
 ؛العمومية )األعضاء الكاملني فقط( التصويت يف اجلمعية 
 )؛تلقي املساعدة الفنية )األعضاء الكاملني واألعضاء املنتسبني فقط 
  املشاركة )ابلدعوة( يف تطوير املعايري االحرتازية جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية وذلك من خالل جمموعات العمل

 ؛مبا فيها النقاشات املغلقة
 ة اليت ينظمها اجمللس )مثل ورش العمل، والندوات، واملؤمترات(، من خالل إعطاء األولوية، املشاركة يف برامج التوعي

 ؛وأسعار خاصة لألعضاء
  احلصول على نسخ جمانية من مسودات املشاريع الصادرة عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، والدعوة إلرسال

 ؛مالحظات عليها
  ؛ع العمومية اخلاصة ابملسودات واليت ينظمها اجمللس جماانً املشاركة يف ورش العمل، وجلسات االستما 
 )؛احلصول على نسخ جمانية إلصدارات اجمللس املطبوعة ) مثل املعايري واملبادئ اإلرشادية واالستبياانت إخل 
 األعضاءة ة األخرى، من خالل بوابإاتحة حصرية للمواد اخلاصة بفعاليات واجتماعات اجمللس واخلدمات اإللكرتوني 

 .يف املوقع اإللكرتوين جمللس اخلدمات املالية اإلسالمية

ُيشارك كل من  بنك ديب ّ(:CIBAFIالعضويةّيفّاجمللسّالعامّللبنوكّواملؤسساتّاملاليةّاإلسالميةّ) -ب
اإلسالمي ومصرف أبوظي اإلسالمي ومصرف عجمان ومصرف الشارقة اإلسالمي وشركة موارد للتمويل كأعضاء 

كمراقب  (IICRA)العام للبنوك واملؤسسات املالية، كما ُيشارك املركز اإلسالمي الدويل للصلح والتحكيم يف اجمللس 
 .يف اجمللس

مبوجب مرسوم ملكي من  8000منظمة دولية أتسست عام هو اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية 
ّ.، وهو عضواً اتبعاً ملنظمة التعاون اإلسالميحكومة مملكة البحرين، مقرها الرئيسي يف مملكة البحرين

ثل اجمللس العام املظلة الرمسية للصناعة املالية اإلسالمية على مستوى العامل، ويهدف إىل دعم وتطوير صناعة وميُ 
األهداف و اخلدمات املالية اإلسالمية ومحايتها، ودعم التعاون بني األعضاء واملؤسسات املالية األخرى ذات االهتمام 

ّ.املشرتكة
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دولة، تضم أهم  32مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من  030حيث يضم اجمللس العام يف عضويته أكثر من 
الناشطني يف السوق املالية اإلسالمية، ومؤسسات دولية متعددة األطراف، ومجعيات مهنية يف الصناعة، ويعرف أبنه 

  1.لية اإلسالميةأحد املنظمات واللبنات الرئيسة يف بنية املا
ـاركة فـي أهـم يتمتـع األعضاء بفرصـة املشّمزاايّالعضويةّيفّاجمللسّالعامّللبنوكّواملؤسساتّاملاليةّاإلسالمية:ّ-

لقـة مبشـاركة لة املسـتديرة واالخنراط فـي احلـوارات املغل املؤمتـرات، واجتماعـات الطـاو فعاليـات الصناعـة املاليـة اإلسالمية مثـ
بحــث ســاعد علــى فتــح آفــاق الة العمـل املصريف اإلسالمي وصنــاع القــرار وواضعــي املعاييــر والسياســات، ممــا يُ قاد

والتشـاور فـي مسـتجدات الصناعـة. حيـث يسـعى اجمللـس العـام مـن خالله التواصـل مـع واضعـي السياســات إلــى دعــم 
  .ــل متطلباهتــم إلــى اجلهــات املختصــة وصنــاع القـرار فـي الصناعـةوجهــة نظــر األعضاء وتوصي

كمـا يتمتـع العضـو بصالحيات الدخـول علـى قاعـدة البيانـات واملطبوعـات اخلاصـة ابجمللـس العـام مثـل: تقاريـر 
 .ليـة اإلسالميةبـار اجمللـس العـام والصناعـة املاالـدول، والنشـرات املتخصصـة، والنشـرة االلكرتونية الدوريـة، ابإلضافة إلـى أخ

يقي ومقاصد قق االقتصاد احلقويهدف اجمللس العام إىل دعم وتطوير صناعة اخلدمات املالية اإلسالمية اليت حتُ 
لعامة االشريعة من خالل متثيلها والدفاع عنها فيما خيص السياسات الرقابية واملالية واالقتصادية اليت تصب يف املصلحة 

 2:األهداف االسرتاتيجية التاليةلس العام على لألعضاء. وعليه، تستند مبادرات اجمل
 ّالقيمةّاملضافةّللصريفةّاإلسالميةّوالسياساتّوالنظمّالرقابيةدعم: 
 لمعاييــر ل يتمتــع العضــو بفرصــة تكويــن وخلــق عالقات تواصــل مــع املؤسســات متعــددة األطراف واهليئــات الواضعــة

 ؛والســلطات الرقابيــة
  املشـاركة فـي صنـع القـرارات مـن خالل املشـاركة فـي منصـات النقـاش وحلقـات احلـوار املغلقـة التـي هتـم الصناعـة

 ؛علـى الصعيـد احمللـي والدولـي املاليـة اإلسالمية
  ــم العــام وموقــف اجمللــس العــام مــن أهــم السياســات والنظالتمتــع بصالحية االطالع علــى تعليقــات أعضــاء اجمللــس

 .الرقابيــة الصــادرة لتنظيــم عمــل البنــوك واملؤسســات املاليــة اإلسالمية

 تشجيعّالبحثّواالبتكار: 
 ؛اإلسالمية ــةة اخلدمــات املالياحلصــول علــى نســخ مــن التقاريــر التــي تتضمــن أهــم املســتجدات التــي تواجــه صناعــ 
 ؛اإلسالمية االستفادة مــن املطبوعــات والنشــرات الدوريــة التــي تواكــب أحــدث القضايــا فــي الصناعــة املاليــة 

                                       
مت  https://www.cibafi.org/CIBAFIMembershipBenefits: املوقع الرمسي للمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، على الرابط 1

 .8080-8-87اإلطالع عليه يوم: 
 املرجع نفسه. 2

https://www.cibafi.org/CIBAFIMembershipBenefits
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 احلصول على املطبوعات احلصرية واملعدة خصيصاً ملصلحة األعضاء. 

 التأهيلّوالتمكنّاملهين: 
 ؛ورش العمل الفنيةللمشاركة يف  املؤسسةملمثلني اثنني من  د جمانيةعلى مقاع حلصولا 
 ؛خصم خاص للعضوية يف الربامج التنفيذية املقدمة من قبل اجمللس العام 
 ؛خصم خاص للعضوية للحصول على الشهادات املهنية املقدمة من اجمللس العام 
 خصم خاص لعضوية ورش العمل الفنية املقدمة من اجمللس العام. 

ّ -ج ّ)العضوية ّللتصنيفّاإلسالمي ّالدولية ّالوكالة IIRAّيف يُعد كل من بنك ديب اإلسالمي وبنك أبوظي (:
( أعضاء مسامهون يف أتسيس 8007وحتول إىل مصرف إسالمي يف  8008اإلسالمي وبنك ديب )والذي اُنشأ يف 

ة واملصرفية اإلسالمية، املالي الوكالة الدولية للتصنيف اإلسالمي، واليت مُتثل أحد مؤسسات البنية التحتية للصناعة
ومقرها البحرين، وساهم العديد من املؤسسات واهليئات الدولية يف إنشائها أبرزهم كان  8002وقد مت إنشاؤها سنة 

ّ.كمؤسسة بنية أساسية لدعم التمويل اإلسالمي IIRA مت أتسيس وقدالبنك اإلسالمي للتنمية، 

 1ي خدماهتا واملتمثلة يف:وتُقدم الوكالة الدولية للتصنيف اإلسالم

وتصنيف اخلدمات املالية واملصرفية وتقييم ُمقدمي هذه اخلدمات، فنجد أهنا تقوم بتصنيف الصكوك وتقييم  تقييم  -
 احلوكمة والوقف، والتصنيفات االئتمانية للخدمات التكافلية...؛ 

 بوابة البياانت املالية: واملتاحة من خالل االشرتاك؛ -
  والتدريب.ورش عمل التقييم  -

 2وهتدف الوكالة الدولية للتصنيف اإلسالمي إىل:

 ؛الدولية قييملتوكاالت ابدياًل ل أن تكون -
 ؛طريقة خمصصة لتوجيه املؤسسات املالية اإلسالميةتوفري  -
 ؛تسهيل تطوير سوق الصكوك من خالل تقييم املقاييس الوطنية -
 ؛تسهيل املعامالت عرب احلدود -
 .األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي للدول  قتصادات الرئيسيةتشكيل قاعدة حملية يف اال -

                                       
1 AN INTRODUCTION: Islamic International Rating Agency, Islamic International Rating Agency, IIRA, p: 8. 
2 Ibid, p: 10. 
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ّكوينيةّوالتدريبيةّيفّالصريفةّاإلسالميةّيفّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةاملؤسساتّالتّ:اثلثا
توجهات رئيسية  7بغرض تطوير قطاع االقتصاد اإلسالمي يف اإلمارات، مت إطالق خطة اسرتاتيجية تضم 

اسرتاتيجية، هبدف ترسيخ مكانة ديب كعاصمة عاملية لالقتصاد اإلسالمي، فتم إنشاء مركز للصريفة مبادرة  22و
 اإلسالمية كما بدأت بعض اجلامعات يف تدريس ختصصات االقتصاد اإلسالمي لتجهيز الكوادر البشرية

 :(DCIBF) مركزّديبّللصريفةّوالتمويلّاإلسالمي -1

، مبادرة (DCIBF) عد مركز ديب للصريفة والتمويل اإلسالمييُّ اإلسالمي:ّركزّديبّللصريفةّوالتمويلمبتعريفّال -أ
نشئ املركز لغرض دعم تنمية ولقد أُ  ،ديب عاصمة االقتصاد اإلسالميمشرتكة بني جامعة محدان بن حممد الذكية و 

ل.  التمويل اإلسالمي، وتشجيع البحوث األكادميية والتطبيقية يف هذا اجملارأس املال البشري والكفاءات يف قطاع 
 .كما أن نشاطات املركز تتوافق مع رؤية حاكم ديب يف جعل ديب عاصمة لالقتصاد االسالمي

طاع ثل مركز ديب للصريفة والتمويل اإلسالمي تقدًما هاًما حنو تقدمي اخلدمات التدريبية والتعليمية والبحثية يف قميُ 
الصريفة والتمويل اإلسالمي، ويف التطوير املهين للقطاع، وخطوة لتحقيق طموح ديب أبن تصبح مركزًا لالقتصاد اإلسالمي. 

 :ويرتكز إنشاء املركز على حمورين أساسيني
ا البشري اهلملدى الطويل يعتمد على جودة رأمسهو أن جناح املؤسسات واملنظمات املالية اإلسالمية على ا ّ -

اته ذات الّصلة؛ لذلك كان جوهر مبادرة ديب تطوير رأس املال البشري يف جماالت األعمال املصرفية وخرب 
 ؛والتمويل اإلسالمي

ه القطاع، ، مما يدعم املؤسسات العاملة يف هذعلقة ابلصريفة والتمويل اإلسالميفالبحوث ونشر املعرفة املت  -
 .ويعّزز من مكانة ديب كمركز لالقتصاد اإلسالمي

قدم املركز جمموعة واسعة من اخلدمات التعليمية يف جمال الصريفة اإلسالمية منها الدورات التدريبية القصرية ابللغتني يُ 
العربية واإلجنليزية، إىل جانب الندوات وامللتقيات اخلاصة ابملهنيني ورجال األعمال واملؤسسات التعليمية، واخلدمات 

 .1االستشارية
 :للصريفة والتمويل اإلسالمي أبنمركز ديب  ةتتمثل رؤي

صبحّمصدرًاّقيًماّيفّعمليةّتشكيلّمستقبلّالصريفةّوالتمويلّاإلسالميّعنّطريقّالتعليمّوالتدريبّمنّي ّ"
جتماعيةّجوهريةّيفّالتنميةّاالقتصاديةّواالّخاللّاحللولّاملبتكرة،ّونشاطاتّالبحثّالعلمي؛ّإلحداثّتغيريات

ّ."دمهخيللمجتمعّالذيّ

                                       
: املوقع الرمسي ملركز ديب للصريفة والتمويل اإلسالمي، على الرابط 1
-%D8%B9%D9%86-https://www.dcibf.ae/ar/content/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2  :8080-8-03مت اإلطالع عليه يوم. 

http://www.iedcdubai.ae/
http://www.iedcdubai.ae/
https://www.dcibf.ae/ar/content/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://www.dcibf.ae/ar/content/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
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ملتميز املسامهة يف تطوير رأس املال البشري يف قطاع الصريفة والتمويل اإلسالمي عن طريق التعليم اوتتمثل مهمته يف 
إضافة إىل تعزيز أفضل املمارسات يف هذا اجملال ابستخدام بيئة التعلم  ،والتدريب والبحوث التطبيقية واخلدمة اجملتمعية

إضافة إىل إثراء املعرفة ونشرها من خالل التميز  ،حلياة، وتوفري جتربة تعّلم فريدةاالفرتاضية، ودعم السعي للتعلم مدى ا
 .1يف نشاطات البحث واحلصول على املعرفة

وعة يُقدم مركز ديب للصريفة والتمويل اإلسالمي خدمات متنّخدماتّمركزّديبّللصريفةّوالتمويلّاإلسالمي: -ب
ّتتمثل يف:

جمموعة من الربامج  قدم مركز ديب للصريفة والتمويل اإلسالمييُ يف سبيل تطوير املوارد البشرية تطويرّاملواردّالبشرية:ّّ-
 األكادميية تتضمن:

 فهم  قدميتيسعى برانمج املاجستري يف الصريفة والتمويل اإلسالمي إىل ّ:ماجستريّيفّالصريفةّوالتمويلّاإلسالمي
ود تمويل اإلسالمي، والشريعة، واالقتصاد اإلسالمي، والعقمفصل يف النواحي املتخصصة للصريفة اإلسالمية وال

املالية اإلسالمية، وتطوير املنتجات واحملاسبة للمعامالت املالية اإلسالمية وإدارة املخاطر املالية اإلسالمية واألسواق 
سالمي. كما إلواملؤسسات وحوكمة املؤسسات اإلسالمية والقضااي القانونية والتنظيمية يف الصريفة والتمويل ا

 يستكشف الربانمج املفاهيم النظرية وأفضل املمارسات اإلقليمية ابستخدام دراسات احلالة. 
 مد هو برانمج تقدمه جامعة محدان بن حم:ّماجستريّإدارةّاألعمالّالتنفيذيّيفّالصريفةّوالتمويلّاإلسالمي

هدفون إىل احتياجات العاملني يف جمال األعمال ممن يصمم لتلبية الذكية وجامعة أوبريات دي كاتلونيا، وهو برانمج مُ 
تخصص يف قدم للدارسني األساس الصحيح للالتميز يف عامل الصريفة والتمويل اإلسالمي. هذا الربانمج املشرتك يُ 

األعمال الوظيفية يف  ركز على النواحييوفر هلم املعارف األساسية الضرورية واليت تُ جمال الصريفة والتمويل اإلسالمي، وُ 
وتطبيقاهتا العملية. كما يوفر هذا الربانمج التدريب املكثف يف اجملاالت املتخصصة يف التمويل والصريفة اإلسالمية 

مج فهًما عميًقا قدم الربانوعلم االقتصاد اإلسالمي والقانون اإلسالمي ونظرياهتا التقليدية. وابإلضافة إىل هذا، يُ 
غطي عدًدا من اجملاالت، منها: اإلدارة االسرتاتيجية والقيادة واألعمال الدولية تُ  للمعرفة العامة يف اإلدارة واليت

والتسويق. ماجستري إدارة األعمال التنفيذي يف الصريفة والتمويل اإلسالمي هو برانمج فريد من نوعه يف املنطقة، 
كاتلونيا من   ديب وجامعة أوبريات ديقدمها جامعة محدان بن حممد الذكية من وجيمع جتربة التعليم العاملي واليت تُ 

 برشلونة. 

 

                                       
 املوقع الرمسي ملركز ديب للصريفة والتمويل اإلسالمي، على الرابط: 1
-%D9%85%D9%86-8%A7%D9%8A%D8%A9https://www.dcibf.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2   :8080-8-03مت اإلطالع عليه يوم. 
 

https://www.dcibf.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://www.dcibf.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
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ّالربامجّاألكادمييةّاملقدمةّمنّمركزّديبّللصريفةّوالتمويلّاإلسالميّ:30شكلّرقمّ

 
 من إعداد الباحثة ابالعتماد على املوقع الرمسي ملركز ديب للصريفة والتمويل اإلسالمي. املصدر:

املركز إجراء البحوث، ويعّزز ثقافة البحث العلمي؛ بغرض تطوير األسس النظرية واملهنية يف قطاع يتوىل البحث:ّ -
اجمللة الدولية " الصريفة والتمويل اإلسالمي. ومن مث يعمل املركز على نشر نتائج هذه البحوث عن طريق جملته العلمية

، واملوقع اخلاص ابملركز على شبكة اإلنرتنت، إضافة إىل املطبوعات "للتميز يف األعمال املصرفية اإلسالمية
 .األكادميية، والعروض التقدميية يف مؤمتر املركز السنوي، واملناسبات األخرى ذات الصلة

الباحثني من التمويل اإلسالمي، جيمع القادة واملعلمني واملهنيني و يستضيف املركز مؤمترًا سنواًي دولًيا للصريفة و كما 
 .خمتلف أحناء العامل

وُيصدر املركز التقارير العلمية املنتظمة واليت تتناول نواحي التمويل اإلسالمي املختلفة واجملاالت ذات الصلة؛ 
شكل مستقبله تطوراته الراهنة، واحملركات اليت تُ لغرض التعاون مع أصحاب املصلحة وصناعة التمويل اإلسالمي للنظر يف 

 أتيت هذه التقارير استجابة من مركز ديب للصريفة والتمويل اإلسالمي للقضااي التنموية الفنية، يف مجيع أحناء العامل
ليت ا االقتصادية ذات االهتمام املشرتك يف صناعة الصريفة اإلسالمية، حيث يتم حتديد املسائل امللحة-واالجتماعية

تواجه هذه الصناعة، وتقدمي االقرتاحات املفيدة والتوصيات إىل واضعي السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي 
 .الصلة

قاشات يف حماولة رجات تلك النتشّجع التقارير على النقاش املعريف عن املسائل املتناولة فيها، وعلى نشر خمُ 
حة إلضافة إىل ذلك، تشجيع التعاون البّناء ما بني أصحاب املصلاب، للتأثري يف واضعي السياسات ومهنيي السوق

الربامج األكادميية املقدمة من مركز ديب للصريفة والتمويل اإلسال
مي

ميماجستريّيفّالصريفةّوالتمويلّاإلسال

ماجستريّإدارةّاألعمالّالتنفيذيّيف
الصريفةّوالتمويلّاإلسالمي

https://journals.hbmsu.ac.ae/Pages/Issues.aspx?JID=8
https://journals.hbmsu.ac.ae/Pages/Issues.aspx?JID=8
https://journals.hbmsu.ac.ae/Pages/Issues.aspx?JID=8
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املتعددين ومركز ديب للصريفة والتمويل اإلسالمي، وبناء الثقة بقطاع اخلدمات املالية اإلسالمية؛ للتخفيف من حالة عدم 
 1.االستقرار يف هذا القطاع

يس التمويل ست اجلمعية الدولية ملراكز تدر أتسّ :ّدوليةّملراكزّتدريسّالتمويلّاإلسالميّوتعليمهاجلمعيةّال -2
اإلسالمي وتعليمه كشبكة تعاونية تدعم تطوير رأس املال البشري والكفاءات يف جماالت تدريس التمويل 
اإلسالمي وتعليمه، ابإلضافة إىل تشجيع التعاون بني اخلرباء والبحوث بني أعضاء اجلمعية. تسعى اجلمعية 

ويل اإلسالمي وتعليمه إىل الوصول للتكامل بني املوارد املتوفرة وأفضل املمارسات، الدولية ملراكز تدريس التم
  .حبيث تعمل على تعزيز التعليم والتدريس الفاعل واملبتكر للتمويل اإلسالمي حول العامل

 2 :يف األعضاء املؤسسون للجمعية الدولية ملراكز تدريس التمويل اإلسالمي وتعليمهويتمثل 

 ؛االقتصاد والتمويل اإلسالمي يف جامعة دورهام، اململكة املتحدةمركز  -
  ؛جامعة ابريس دوفني، فرنسا -
 ؛جامعة محدان بن حممد الذكية، دولة اإلمارات العربية املتحدة -
  ؛مركز دراسات اجملال اإلسالمي يف جامعة كيوتو، الياابن -
  ؛دولية، ابكستاناملعهد الدويل لالقتصاد اإلسالمي يف اجلامعة اإلسالمية ال -
  .اجلامعة العاملية للتمويل اإلسالمي، اجلمعية الدولية ملراكز تدريس وتعليم التمويل اإلسالمي، ماليزاي -

 

 

 

 

  

                                       
 املوقع الرمسي ملركز ديب للصريفة والتمويل اإلسالمي، على الرابط: 1

.dcibf.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%ABhttps://www  :8080-8-02مت اإلطالع عليه يوم. 
  اجلمعية الدولية ملراكز تدريس التمويل اإلسالمي وتعليمه، على الرابط: 2

-https://www.dcibf.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9

-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A

%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87  :8080-8-02مت اإلطالع عليه يوم. 

https://www.dcibf.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://www.dcibf.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87
https://www.dcibf.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87
https://www.dcibf.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87
https://www.dcibf.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87
https://www.dcibf.ae/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%87
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ّينلّالثاخامتةّالفص
من خالل دراسة جتارب كل من السودان وماليزاي واإلمارات العربية املتحدة يف تبين الصريفة اإلسالمية تبني لنا 

شرتك بينهم هو مُ ـ، ولكن العامل الاملصريفة مسار خمتلف من حيث السياسات واآلليات املتبعة يف النظام أن لكل دول
 والشرعي والتنظيمي للمصارف اإلسالمية. والرقايب االهتمام ابإلطار القانوين

فكل من الدول الثالث شرعت للمصارف اإلسالمية من خالل قانون خاص هبا، كما وقد أحدثت تعديالت 
على قوانني عديدة حىت ُتسهل نشاط املصارف اإلسالمية ابلدولة، كما أولت االهتمام ابجلانب الشرعي والرقابة الشرعية 

لمصارف نب املؤسسات التعليمية والتكوينية والداعمة لواحلوكمة الشرعية، دون أن تنسى االهتمام ابإلطار التنظيمي وجا
 اإلسالمية. 

تتبىن نظاما إسالميا بشكل كامل يف الشمال، فمنذ أن أصبحت منقسمة، بقي مشال  واليت السودان فيف
 السودان يتبع نظاما مصرفيا إسالميا حبتا، أما جنوب السودان فيتبع نظاما مصرفيا تقليداي حبتا.

جتربة ماليزاي فهي من التجارب الرائدة والناجحة يف تبين النظام املصريف املزدوج، وأهم ما مُييزها أما خبصوص 
 هو التدرج يف تطبيق هذا النظام واالهتمام بكافة البىن التحتية املساندة للنظام.

عام شكل مية بوكذلك دولة اإلمارات العربية املتحدة فهي حتوز على مكانة مهمة يف الصناعة املالية اإلسال
 ، وهي تتبع نظاما مصرفيا تقليداي يُرخص عمل املصارف اإلسالمية.والصريفة اإلسالمية بشكل خاص

ع لوقوف على واقاالفصل املوايل من خالل سنحاول  ُمختلفة،ـهذه الدول ال بومن خالل تعرضنا لتجار 
لنظام املصريف خلروج أبهم األسس االزمة لتطبيق ا، واالصريفة اإلسالمية يف اجلزائر وحتديد أهم التحدايت اليت تواجهها

 .املزدوج
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 ثالثالفصلّال
 أساسياتّتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّاجلزائر
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ّ:ّأساسياتّتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّاجلزائرالفصلّالثالث
عرف النظام املصريف اجلزائري تطورات عديدة كانت نتيجة التحوالت اليت مر هبا االقتصاد اجلزائري منذ استقالل 
اجلزائر إىل يومنا احلايل، وكذا تغيري النظام االقتصادي من نظام اشرتاكي إىل اقتصاد السوق والذي  اجنر عنه جمموعة 

والذي كان له األثر البالغ يف حتديد وتكوين مالمح  00-90رض من اإلصالحات من أمهها صدور قانون النقد والق
النظام املصريف اجلزائري احلايل، فقد مسح هذا القانون للمصارف واملؤسسات املالية اخلاصة، احمللية واألجنبية، ابلعمل يف 

 فائدة.السوق اجلزائرية، ويعد النظام املصريف اجلزائري نظاما مصرفيا تقليداي قائما على نظام ال

ومع تنامي ظاهرة املصارف اإلسالمية يف العامل وجناح هذا النوع من املصارف يف استقطاب شرحية كبرية من 
املتعاملني برزت احلاجة إىل ظهور هذا النوع من املؤسسات املالية يف اجلزائر، فتم إنشاء بنك الربكة اجلزائري كأول مصرف 

 ظهور ، ومت كذلك8002 شاء اثين مصرف إسالمي مصرف السالم سنة، مث تاله إن0990إسالمي يف اجلزائر سنة 
لة يقتصر وي، وظل النشاط املصريف اإلسالمي لسنوات طاملصارف التقليدية بعض اإلسالمية يف بعض املعامالت املصرفية

ار البرتول، مع اخنفاض أسع 8002ولكن األزمة املالية اليت مست اجلزائر منذ منتصف سنة ، على نشاط هذين املصرفني
تسببت يف تدين مدخول الدولة من النقد األجني. وابعتبار االقتصاد اجلزائري يعتمد بشكل كلي على إيرادات الطاقة 

ماد الصريفة ربزت نية الدولة يف اعتف ،حلل األزمةل جديدة شكل األمر أزمة خانقة أدت ابحلكومة اجلزائرية إىل انتهاج سب
 .ق املوازيةو ، وذلك هبدف استقطاب الكتلة النقدية املتواجدة يف السمن خالل السماح إبنشاء نوافذ إسالمية اإلسالمية

ومكوانته،  هراحل تطور من حيث م زائريومن خالل هذا الفصل سيتم ابتداءا التعرف على النظام املصريف اجل
جه الصريفة ديد أهم املعوقات والتحدايت اليت تُوا، وصوال إىل حتقع الصريفة اإلسالمية يف اجلزائرمث التعرف على وا

 من خالل العناصر التالية:اإلسالمية يف اجلزائر، وهذا 

ّالنظامّاملصريفّاجلزائريّاملبحثّاألول:ّطبيعة
ّّوأمهيةّتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّالصريفةّاإلسالميةّيفّاجلزائرّواقع:ّالثاينّاملبحث

ّلنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّاجلزائرتطبيقّاّأسسبحثّالثالث:ّامل
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ّالنظامّاملصريفّاجلزائريّاملبحثّاألول:ّطبيعة
، فقبل هذا التاريخ كان االقتصاد 0928مر النظام املصريف اجلزائري مبراحل خمتلفة منذ نيل اجلزائر استقالهلا سنة 

اس وبعد اإلستقالل ورثت اجلزائر نظاما مصرفيا واسعا، قائم على أس اجلزائري اتبع لالقتصاد الفرنسي بشكل كامل،
 االقتصاد احلر الليربايل.

شبكة  املصرفية وزوال  وتقليص شبكة الفروع ممثلة يف املعمرين الفرنسيني ت هذه الفرتة هبجرة رؤوس األموالومتيز 
 مما تسبب يف شلل يف االقتصاد اجلزائري. كاملة ملصارف أخرى

تلك املرحلة كانت اجلزائر تنتهج نظاما اقتصاداي اشرتاكيا على عكس املصارف اليت كانت تقوم على أساس ويف     
نظام ليبريايل فقامت إبنشاء املصرف املركزي واخلزينة العمومية ما أدى إىل ظهور نظامني اقتصاديني مزدوجني أحدمها 

 بع للدولة، األمر الذي أدى إىل عجز املصرف املركزي يفقائم على أساس ليربايل واآلخر قائم على أساس اشرتاكي ات
 احتواء النظام املصريف ككل، لذا مل يكن أمام السلطة اجلزائرية سوى أتميم املنشآت واملؤسسات املصرفية واملالية.

ومع حتول النظام االقتصادي يف اجلزائر لالقتصاد احلر، ظهرت إصالحات عديدة للمنظومة املصرفية حىت 
 ب التطورات اليت حتدث على الساحة االقتصادية.تواك

ميكن تقسيم التحوالت اليت عرفها النظام املصريف إىل عدة مراحل سيتم التعرف إليها من خالل هذا املبحث  
 والتطرق كذلك إىل مكوانت النظام املصريف اجلزائري املعاصر من خالل العناصر التالية:

 

ّاملصريفّاجلزائرياملطلبّاألول:ّمراحلّتطورّالنظامّ

ّالنظامّاملصريفّاجلزائريّاملطلبّالثاين:ّمؤسسات

ّ

ّ

ّ
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ّ

 املطلبّاألول:ّمراحلّتطورّالنظامّاملصريفّاجلزائري

حه من خالل وهذا ما سنوضعرف النظام املصريف اجلزائري تطورات عديدة وإصالحات خمتلفة شكلت معامله احلديثة، 
 اإلصالحات اليت أُدخلت عليه.سرد التطور التارخيي له، وعرض أهم 

ّأوال:ّّالتطورّالتارخييّللنظامّاملصريفّاجلزائري
مر النظام املصريف اجلزائري مبراحل خمتلفة بدءا من مرحلة االستعمار إىل يومنا احلايل، هاته املراحل والتعديالت 

ّ:شكلت النظام املصريف احلايل بشكله املتطور، وفيما يلي استعراض ملختلف املراحل

طورات عرف النظام املصريف اجلزائري أثناء هذه الفرتة ت: النظامّاملصريفّاجلزائريّخاللّاالحتاللّالفرنسي -0
 1 عديدة نذكرها فيم يلي:

من اإلمرباطورية العثمانية، وكانت تعمل  اكانت اجلزائر جزء 0230عند بداية االحتالل الفرنسي للجزائر سنة 
انت هناك دار لسك النقود، ولكن هذه األخرية كان هلا دور ضئيل يف املبادالت، بنظام املعدنني الذهب والفضة، وك

 .0229عاما سنة  09أما الفرنك الفرنسي فلم يتقرر رمسيا كعملة للبالد إال بعد 

أما خبصوص النظام املصريف يف اجلزائر احملتلة فقد كان امتدادا للنظام املصريف الفرنسي بكل خصائصه ومقوماته، 
عتبار املعمرين الفرنسيني للجزائر أهنا موطن دائم هلم فقد كانت تتمتع بوجود شبكة واسعة من املصارف واملؤسسات ومع ا

 املالية أكثر تطورا من أي مستعمرة فرنسية أخرى.

وبدأت   ،0223-7-9فأول مؤسسة مصرفية يف اجلزائر كانت مبثابة فرع لبنك فرنسا، تقررت ابلقانون الصادر يف 
 ، مث توقفت وألغي املشروع يف نفس السنة.0222إبصدار النقود مع بداية سنة 

، وظيفتها منح االئتمان ومل تتمتع حبق إصدار النقود، Le comptoir national d’escompteواثين مؤسسة كانت 
 ولكنها مل تنجح بسبب قلة الودائع.

                                       
 أنظر: 1

واقع : صادية، ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتحواقعّاملنظومةّاملصرفيةّاجلزائريةّومنهجّاإلصالبلعزوز بن علي، كتوش عاشور،  -
 .292-290، ص ص: 8002ديسمرب  02-02، ، اجلزائروحتدايت، جامعة الشلف

 .22شاكر القزويين، مرجع سابق، ص:  -
ّاإلصالحاتمفتاح صاحل،  - ّإىلّفرتة ّاالستقالل ّقبيل ّاملصريفّاجلزائريّمن ّالنظام للمنظمات  املتميز األداء لحو  لدويلا العلمي املؤمتر، أداء

 .002، ص: 8002مارس  9-2 اجلزائر، واحلكومات، جامعة ورقلة،
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ك فرنسا ثل فرعا ميدانيا لبن(، الذي كان ميُ 0220) La Banque d’Algérieواثلث مؤسسة هي بنك اجلزائر 
، وعمل كمصرف إصدار ومصرف ائتمان يف آن واحد، وبعد نصف قرن من إنشائه بدأت وظيفته ووزارة املالية الفرنسية

 تتقلص إىل أن ختصص كمصرف مركزي. الثانية

شاطات من خالل متويل ن مرينئتمانية خلدمة مصاحل املستعوخالل تلك الفرتة كرست املصارف والسياسة اال
 التنقيب على البرتول ومناجم الفحم واحلديد، وكذا تشجيع الزراعة االستعمارية والتجارة اخلارجية.

 ومت إنشاء جمموعة من املصارف تلك الفرتة متثلت يف:

 الوطين البنك، C.I.Cوالتجاري  الصناعي القرض، C.F.A.T وتونس للجزائر العقاري القرضّمصارفّجتارية: -أ
 الشركة، C.A.C.Bوالبنك  للقرض اجلزائري الصندوق، C.Lالليوين  القرض، B.N.C.I.Aوالصناعة  للتجارة
 .C.N  الشمال قرض، B.B.L  احملدود بركليز بنك، S.M.C للقرض مرسيليا شركة، S.Gالعامة 

 يف البنكني هذين دمج ومت (،WORMS)وورمز  (B.I.A.N) اإفريقي لشمال الصناعي البنكّمصارفّأعمال:ّ-ب
 ةاملنخفض واألراضي ابريس بنكّ؛(B.I.A.M)املتوسط  والبحر اجلزائر يف الصناعي البنك يسمى وأصبح واحد بنك

.(B.P.P.B)ّ

ثلة يف املعمرين  صعبا متيز هبجرة رؤوس األموال ممعرفت هذه الفرتة وضعا اقتصاداي:ّالنظامّاملصريفّللجزائرّاملستقلة -2
وتقليص شبكة الفروع املصرفية وزوال شبكة كاملة ملصارف أخرى، هذه العوامل سببت شلال يف االقتصاد  الفرنسيني

ّّاجلزائري وأتخر انطالقته.

ويف تلك املرحلة كانت اجلزائر تنتهج نظاما اقتصاداي اشرتاكيا على عكس املصارف اليت كانت تقوم على أساس 
 كزي واخلزينة العمومية ما أدى إىل ظهور نظامني اقتصاديني مزدوجني أحدمهانظام ليبريايل فقامت إبنشاء املصرف املر 

قائم على أساس ليربايل واآلخر قائم على أساس اشرتاكي اتبع للدولة، األمر الذي أدى إىل عجز املصرف املركزي يف 
واملالية، وميكن  ؤسسات املصرفيةاحتواء النظام املصريف ككل، لذا مل يكن أمام السلطة اجلزائرية سوى أتميم املنشآت وامل

 1 تقسيم هذه املرحلة إىل عدة مراحل خمتلفة كما يلي:

األوىلّ) -أ ( وإقامة أول املؤسسات 0922متيزت هذه املرحلة بتأميم املصارف األجنبية )سنة (ّ:1291-1292املرحلّة
 اجلزائري  الشعي القرض 1967 سنة، ويف BNAاجلزائري  الوطين البنك 1966 سنة :املصرفية الوطنية فظهر

CPA   اخلارجي  اجلزائر بنكوBEA. 

                                       
، ، اجلزائردايت، جامعة الشلفواقع وحت :اجلزائرية والتحوالت االقتصادية ، ملتقى املنظومة املصرفيةالنظامّاملصريفّاجلزائريّواتفاقياتّابزلسليمان انصر،  1

 .00-9ص ص: ، 8002ديسمرب  02-02
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عرف هذه املرحلة مبرحلة اإلصالح املايل واملصريف، وظهرت خالهلا اهليئة تُ (:1211ّ-1291املرحلةّالثانيةّ) -ب
 الفنية للمؤسسات املصرفية واهليئة العامة للقرض والنقد، والبنك اجلزائري للتنمية.

عرفت هذه املرحلة إعادة هيكلة العديد من املؤسسات الوطنية اإلنتاجية واملالية (:1211ّ-1212املرحلةّالثالثةّ)ّ -ج
، اختص يف متويل BADRالريفية  والتنمية الفالحة بنك 1982 سنةمنها البنك الوطين اجلزائري الذي انبثق عنه 

 سنةBDL احمللية  التنمية بنكشاء القطاع الزراعي العام والقطاع اخلاص، وإعادة هيكلة القرض الشعي اجلزائري إبن
ّاملختص ابلدرجة األوىل يف متويل املشاريع العمومية للجماعات احمللية الوالئية والبلدية. 1985

يف هناية هذه املرحلة عرف االقتصاد الوطين صعوابت مالية نتيجة اخنفاض إيرادات الدولة من العملة الصعبة 
قيمة الدوالر، األمر الذي أدى إىل توقف معظم املخططات التنموية والدخول بسبب تدهور أسعار احملروقات واخنفاض 

 يف مرحلة التفكري يف إعادة النظر يف مبادئ تسيري االقتصاد.
ّبعدّ -د عرف هذه املرحلة مبرحلة اإلصالحات االقتصادية فبسبب أزمة البرتول اليت تُ (:1219ّاملرحلةّالرابعةّ)ما

تج عنها اختالالت عميقة على مستوى مؤشرات التوازانت االقتصادية الكلية واليت ن 0922حلت ابجلزائر سنة 
نتيجة االرتفاع احلاد يف حجم املديونية اخلارجية ونسبة خدمات الدين بسبب تقلص موارد الدولة من عائد 
 الصادرات، كان لزاما على السلطات اجلزائرية اإلسراع يف اإلصالحات على خمتلف القطاعات واملستوايت

، مث 0922االقتصادية، متثلت أبرز اإلصالحات يف قطاع املؤسسات املصرفية واملالية يف اإلصالح النقدي لسنة 
املتعلق ابلقرض والنقد، والتعديالت اليت أدخلت عليه سنة  0990، ووصوال إىل إصالح 0922إصالح سنة 

ّادم. . هذا ما سيتم التطرق إليه ابلتفصيل يف العنصر الق8003، وسنة 8000

ّاثنيا:ّاإلصالحاتّاملصرفيةّاليتّعرفهاّالنظامّاملصريفّاجلزائري
 1986 إصالحات و  0970إصالح  من بينها اإلصالحات من العديد اجلزائري املصريف النظام على دخلتأُ 

-90النقد واالئتمان )القانون رقم  قانون بصدور وذلك 1990 إصالحات كانت أمهها لكن  ،1988وإصالحات 
 اإلصالحات مع متاشياً  احلر، السوق اقتصاد متطلبات مع اجلزائري املصريف النظام وضع تكييف والذي حاول( 00

 .املاضي القرن من الثمانينيات منذ بداية االشرتاكي النظام عن ختليها بعد اجلزائر ابشرهتا اليت العامة االقتصادية

 القطاعات االقتصادية، خمتلف متويل ابجلزائر حرية العاملة للمصارف أصبحت األخري القانون هذا ومبوجب
- اجلزائرية املصرفية كما فتحت السوق املصريف، العمل يف الشمولية لظاهرة طبقا اآلجال ملختلف االئتمان وتقدمي
 املصارف، على اجلزائر( نكب) املصرف املركزي تعزيز رقابة إىل إضافة واألجني، اخلاص القطاع أمام -القانون هذا مبوجب
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 اليت التعديالت مبوجب أكثر الصالحيات هذه تعززت وقد من االستقاللية، واسع إطار يف عمله أداء من ومتكينه
 8003.1لسنة  00-03مث األمر رقم  8000لسنة  00-00هذا القانون واليت متثلت يف األمر رقم  على أدخلت

أتثر  انب لكل إصالح ومدىو ملختلف اجل حات سنتطرق فيما يليومن أجل فهم أوضح لطبيعة هذه اإلصال
 به. اجلزائرية املنظومة املصرفية

 صرف( كانت املصارف اجلزائرية اتبعة لوزارة املالية مما أفقد امل0970-0928خالل الفرتة ):1291ّإصالحّعامّ -1
بدأ التخصص جارية مالت صارفاملركزي سلطته كبنك للبنوك وواضع للسياسة النقدية، من جهة أخرى مل حترتم امل

يف عملياهتا املصرفية، ونظرا للعجز الكبري الذي حققته املؤسسات العمومية واليت كانت تعاين من اختالالت 
ملركزي اجلزائري وإىل ا صرفيف بنيتها منذ البداية فإن مواصلة التمويل يتطلب اللجوء املتزايد إىل سلطات امل

ظرا لضخامة حة نالرقابة الفعلية يف استعمال القروض املمنو اإلستدانة اخلارجية، كما أن املصارف مل متارس 
واليت  0970هذه الظروف أدت إىل ضرورة القيام إبصالحات جذرية جتلت يف إصالحات ّ،املشاريع وتعقدها

االختالل وختفيف الضغط على اخلزينة  الة( هبدف إز 0973-0970جاءت يف إطار املخطط الرابعي األول )
 2 ارات.يف متويلها االستثم

متثل فحوى هذا اإلصالح يف اختاذ عدة إجراءات وقوانني أطلق عليها التخطيط املايل والذي ارتكز على 
 3ّأسس ومبادئ هي:

ابعتبار اجلزائر اعتمدت نظاما خمططا استوجب عليها معرفة حجم املوارد املالية، األمر مبدأّمركزيةّاملواردّاملالية:ّ -أ
 .اارية( هبدف االستغالل األمثل هلالتج صارفمكان واحد )خزينة الدولة وامل الذي تطلب حصر هذه املوارد يف

إن نظام التخطيط حيدد األهداف ويقوم حبصر املوارد املالية وتوجيهها إىل حتقيق التوزيعّاملخططّلالئتمان:ّ -ب
زيع االئتمان، و األهداف املتبعة يف اخلطة، حبيث قامت السلطات بتنظيم الوساطة املالية عن طريق التخطيط وت

ا تم متويلهمتعلقة مبشاريع عامة يات إىل استثمارات عامة واخلزينة العامة، وقسمت االستثمار  صارففحددت مهام امل
 ملصارفتتدخل اخلزينة يف متويلها بصفة غري مباشرة من خالل اعن طريق اخلزينة العامة للدولة واستثمارات منتجة 

 .التجارية
مراقبةّاستعمالّامل -ج يعتمد هذا املبدأ على األموال املمنوحة للمؤسسات العامة يف شكل اعتمادات ّواردّاملالية:مبدّأ

طة  اخلوقروض، حيث حاولت السلطات مراقبة استعمال هذه األموال وتوجيهها حسب األهداف املسطرة يف
                                       

 00-9، ص ص: مرجع سابق ،النظامّاملصريفّاجلزائريّواتفاقياتّابزلسليمان انصر،  1
-22، ص ص: 8009، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، متطلباتَّتهيلّالبنوكّالعموميةّاجلزائريةقادة عبد القادر،  2

72. 
 املرجع نفسه. 3
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العامة لألموال  تالتجارية وألزمتها بتقدمي تقارير تتضمن استعماالت املؤسسا مصارفوأسندت هذه الوصية لل
 سواء ابلعملة األجنبية أو احمللية.

 1من خالل هذا اإلصالح انبثقت بعض اهليئات االستشارية اجلديدة متثلت يف: 
يتضمن تنظيم مؤسسات  م30/02/0970املؤرخ يف  70/27: أنشئ هذا اجمللس مبقتضى األمر رقم جملسّالقرض -

وقد رض، وضم الفصل األول مثانية مواد، بعنوان جملس الق 70/27حيث جاء الفصل األول من األمر  القرض،
راء والتوصيات تقدمي اآلجاء يف مادته األوىل أن جملس القرض حُيدث حتت سلطة وزير املالية ويتلخص دوره يف 

ل دراسة ترتبط يقوم بكأما املادة الثانية منه فرتكز على أن جملس القرض النقود والقروض،  يف مسائلواملالحظات 
وبرانمج  تابسياسة القروض والنقود ويبحث يف املسائل املتعلقة بطبيعة وحجم وكلفة القرض يف إطار خمطط

مناء موارد إليبحث يف املسائل الكفيلة  وجاء يف مادته الثالثة أنه جيب على جملس القرض أن االقتصاد الوطين،
لة إلمناء أدوات وص أن يقرتح مجيع التدابري الكفيوجيب عليه على اخلص ،وتركيزها برصدها وأن يقوم البالد املالية

الوفاء غري األوراق املصرفية والنقود ولتخفيض حجم مبالغ النقود املوجودة يف صناديق األعوان االقتصاديني 
ف عالقات ساعد على تعزيز وتكيييُ وذكرت ابقي املواد أن على جملس القرض أن  ،ولتخصيص االختزاانت املالية

تمل دوراي تقريرا عن وضع القرض والنقود وتطورمها احمل قدمن النشاط االقتصادي، ويُ ريف مع مجيع أعواالنظام املص
 إىل وزير املالية.

( يف فصله الثاين 70/27)األمر  : أنشأت هذه اللجنة مبوجب نفس األمراللجنةّالتقنيةّللمؤسساتّاملصرفية -
: 9ملادة وقد ضم الفصل الثاين ستة مواد، أوهلا متثلت يف ا ،الذي جاء بعنوان اللجنة التقنية للمؤسسات املصرفية

شأن مجيع املسائل وتقوم بتقدمي آرائها وتوصياهتا بحُتدث حتت سلطة وزير املالية جلنة تقنية للمؤسسات املصرفية، 
ضمان تعجيل ل اليت ختص املهنة املصرفية ومجيع املهن املرتبطة هبا، وتقرتح بعض التدابري العملية الواجب تطبيقها

ه املوارد املتوفرة تبعا وكذا توجي وحتقيق املراقبة على عمليات املؤسسات وماليتها، ،واالنتاج تنفيذ خمططات التنمية
سيري املؤسسات تمن  حُتسنابلبحث عن وسائل  ذلكن كل مؤسسة من مؤسساته، وتقوم كلتوازن النظام املايل وتواز 

 املالية.

نك الفالحة والتنمية فتم إنشاء ب التخصصّاملصريفمت خالل هذه الفرتة إعادة هيكلة القطاع املصريف هبدف تقوية 
وكلف  0922أوكلت له مهمة تطوير القطاع الفالحي والتنمية الريفية بصفة عامة، وبنك التنمية احمللية  0928الريفية 

 بتمويل املؤسسات العمومية احمللية.

                                       
، ص ص: 0970يوليو  2، 22، يتضمن تنظيم مؤسسات القرض، اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد 0970يونيو  30املؤرخ يف 91/09ّاألمرّرقمّ 1

902-902. 
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لى من عدم القدرة ع الةإلصالحات سلبا على املصارف واملؤسسات االقتصادية فخلفت حانعكست هذه ا
الوفاء ابلديون وعجز هيكلي يف التسيري ونسب استدانة مرتفعة فيما خيص املؤسسات العمومية، وعدم استقاللية 

ساب كان على حاملصارف يف إدارة القروض تسبب بظهور خماطر عدم التسديد، كما أن توسيع شبكة املصارف  
 النفقات العمومية. كل هذا استدعى ضرورة إدخال تعديالت هيكلة متثلت يف إصالحات فرتة الثمانينات.

2- ّ ّعام 1219ّّإصالحات ّالالمركزية: سجلت فرتة الثمانينات صعوابت عديدة على املستوى ومساعي
عجز  از املصريف الذياالقتصادي بشكل عام، وخاصة على مستوى املؤسسات العمومية وعلى مستوى اجله

أبطره القانونية واملالية عن تعبئة ومجع املدخرات ومتويل االقتصاد الوطين، فقد كان االقتصاد اجلزائري يعتمد 
صدمة قوية لالقتصاد  0922وكان اخنفاض أسعار هذه األخرية سنة  %92على إيرادات احملروقات بنسبة 

يتعلق بنظام البنوك  0922أوت  09بتاريخ  08-22 رقم ة اإلصالحات فصدر القانوناجلزائر فظهرت حتمي
مادة، ضمت مواضبع خمتلفة منها: امتياز اإلصدار، واملنظومة املصرفية، كما  20وقد تضمن القانون  والقرض،

وحدد العالقات ابملؤسسات املالية الدولية، وتضمن نظام القرض، والوسائل  وضع خمطط وطين للقرض،
 1واالمتيازات...واحملاسبة والضماانت 

 2هذا اإلصالح: وتضمن

 توقيف وإلغاء الوصاية على املؤسسات العمومية االقتصادية؛ -أ
 سياسة جبائية تتكيف مع الظروف اجلديدة؛ -ب
 ترقية املنافسة؛ -ج
 ترقية املؤسسات الصناعية واملالية؛ -د
 تشجيع االستثمار الوطين واألجني؛ -ه
 ترقية الصادرات خارج احملروقات. -و

لكن  ،اراتينة وخصوصا يف متويل االستثمالقانون مبثابة استقالل للنظام املصريف عن تدخالت اخلز كان هذا 
وضع النظام املايل اجلزائري خالل هذه الفرتة أثبت حمدودية هذه اإلصالحات وأصبح من الضروري إحداث إصالح 

 جذري من حيث منهج تسيريه واملهام املنوطة به.

 

                                       
، ص ص: 0922أوت  80، 32، يتعلق بنظام البنوك والقرض، اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد 0922أوت  09املؤرخ يف  12-19القانونّرقمّ 1

0282-0238. 
ملركز اجلامعي بشار، ا ، امللتقى الوطين األول حول اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر املمارسة التسويقية،النظامّاملصريفّبعدّاإلصالحاتسليمان بلعور، 2

 .22-20، ص ص: 8002أفريل  80-80 اجلزائر،
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1219ّالنظامّاملصريفّاجلزائريّوأجهزةّالرقابةّحسبّإصالحّ:31ّشكلّرقمّ

 

Source: Ammoure Benhalima, le système bancaire Algérien, textes et réalité, Éditions 

DAHLAB, Algérie, 2eme édition, 2001, p71. 

-22 رقم أقل من سنتني من إصدار القانونبعد )قانونّاستقالليةّالبنوك(:1211ّّاإلصالحاتّاملاليةّعامّ -3
سع مس جمموع يف تطبيق برانمج إصالحي وا 0922، شرعت اجلزائر منذ املتعلق بنظام البنوك والقرض 08

 0922جانفي  08املؤرخ يف  00-22خاصة املؤسسات العمومية، فمن خالل القانون  القطاعات االقتصادية
ستة وثالثني  00-22مومية االقتصادية )وقد تضمن القانون املتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الع

مت رد االعتبار للمؤسسات العمومية وأكد القانون على الطابع التجاري هلذه املؤسسات، وابعتبار ، 1مادة(
تها للقطاع العمومي فقد شكل هذا القانون استقالال حقيقيا هلذه املصارف بصف ةبعض املصارف اجلزائرية اتبع

 عمومية اقتصادية.مؤسسات 

ومن خالل هذا اإلصالح أصبحت الوظيفة األساسية للمصارف هي مجع املوارد وضمان التوجيه األمثل هلا مث 
إعادة النظر يف العالقات اليت تربط بني مؤسسة اإلصدار واخلزينة إذ أصبحت القروض املمنوحة للخزينة تنحصر يف 

 ابلتايل اخنفض دور اخلزينة يف التمويل.و  ،قررها مسبقا املخطط الوطين للقرضحدود يُ 

الة لبطوصل معدل ا لسياسي واالجتماعي واالقتصادي إذواجهته عدة صعوابت على املستوى ا 0922لكن إصالح    
مسجال نسبة  0922/0927اخنفض االستهالك احلقيقي يف سنوات  ،0922من السكان النشطني سنة  %8070 إىل

( بعدما  %879-) 0922اخنفاض اإلنتاج احلقيقي إذ سجل يف سنة ، 0927/0922( خالل %772-( و)272%-)
 2على الرتتيب. 0927و 0922( يف السنوات %078-( )%070-كان )

                                       
، 8ت العمومية االقتصادية، اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد ، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسا0922جانفي  08املؤرخ يف  11-11القانونّرقمّ 1

 .32-30 ، ص ص:0922جانفي  03
 .22قادة عبد القادر، مرجع سابق، ص:  2

وزارة املالية

ريالبنك املركزي اجلزائ

جلنة الرقابة املصرفية

اجمللس الوطين للقرض
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سامهت هذه الصعوابت إضافة إىل زايدة املديونية اخلارجية يف دخول اجلزائر يف مرحلة انتقالية اقتصاداي وسياسيا 
ائري، واملالية الدولية للتعاقد معها، إذ اعترب هذا نقطة انعطاف ابرزة ابلنسبة لالقتصاد اجلز جلأت خالهلا للهيئات النقدية 

 مت خالهلا إصدار قانون النقد والقرض.

رغم التعديالت السابقة إال أن الوضعية ّوالتعديالتّاليتّأ دخلتّعليه:11ّ-21قانونّالنقدّوالقرضّ -0
أفريل  02املؤرخ يف  00-90ثل يف صدور قانون النقد والقرض االقتصادية للجزائر احتاجت إلصالح أكرب مت

 1، وقد أعاد تعريف هيكل النظام املصريف اجلزائري من خالل تدابري أمهها:0990
واعتباره سلطة نقدية  لية لبنك اجلزائرمنح االستقالومت  ،2يسمى"بنك اجلزائر"ح املصرف املركزي اجلزائري أصب -أ

ب إعادة تنظيمه وذلك جانحقيقية مستقلة عن السلطات املالية تتوىل إدارة وتوجيه السياسة النقدية يف البالد، إىل 
 بظهور هيئات جديدة تتوىل تسيري البنك وإدارته ومراقبته؛

ة يف متويل االقتصاد ساطة املاليالعمومية لزايدة فعاليتها يف النشاط املصريف بقيامها ابلو  صارفتعديل مهام امل  -ب
 الوطين؛

تفعيل دور السوق املصرفية يف التنمية ومتويل االقتصاد الوطين، وفتحه أمام البنوك اخلاصة والبنوك األجنبية ملزاولة   -ج
 أنشطتها املصرفية، إىل جانب إقراره إبنشاء سوق للقيم املنقولة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .27قادة عبد القادر، مرجع سابق، ص: ، 22-20سليمان بلعور، مرجع سابق، ص ص:  -أنظر:  1

- Salima Rekiba, Le système bancaire Algérien : Etat des lieux, degré de libéralisation et problèmes 

d’inadaptation avec les règles de L’AGCS, Communication Science  technology, vol 16, january 2016, p p : 

125-126.  
، ص: 0990أفريل  02، 02ج د ش، العدد  اجلريدة الرمسية جاملتعلق ابلنقد والقرض،  ،0990أفريل  02املؤرخ يف  00-90من قانون  80املادة  2
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 موضحة من خالل الشكل املوايل.قانون ة من خالل هذا الوقد ظهرت أجهزة جديد
11ّ-21األجهزةّاملنبثقةّعنّقانونّالنقدّوالقرضّّ:39شكلّرقمّ

 
 90/00من إعداد الباحثة ابالعتماد على قانون النقد والقرض  املصدر:

وقد فصل قانون النقد والقرض بني دائرة اخلزينة والدائرة البنكية ووضع حدا لتمويل عجز اخلزينة عن طريق تسبيقات    
 املصرف املركزي أو عن طريق إجبار املصارف التجارية ابالكتتاب يف سندات اخلزينة.

، وتعديل 8000ومتممة كتعديل سنة  عرف قانون النقد والقرض عدة نقائص، مما استوجب استحداثه بقوانني معدلة   
 .8000وتعديل سنة  8003سنة 

 ،8000فيفري  87املؤرخ يف  00-00أبمر رائسي وهو األمر  00-90مت تعديل قانون النقد والقرض  2111سنةّففي 
حيث تضمن هذا األمر تعديل اجلوانب  ، واملتعلق ابلنقد والقرض،0990لسنة  00-90املعدل واملتمم للقانون رقم 

 :2، والذي هدف إىل تقسيم جملس النقد والقرض إىل هيئتني1اإلدارية يف تسيري بنك اجلزائر دون املساس مبضمون القانون

 اهليئة األوىل: تتمثل يف جملس اإلدارة واملكلف إبدارة وتوجيه بنك اجلزائر؛ -
لقيام بدور والذي خيتلف عن اجمللس السابق، حيث أصبح مكلفا اب اهليئة الثانية تتمثل يف جملس النقد والقرض -

 السلطة النقدية.

 ، واملتعلق ابلنقد والقرض،8003أوت  82املؤرخ يف  00-03فقد مت من خالل صدور األمر  2113تعديلّسنةّأما 
 صرفيةسات املاجلزائر"، وكذا املؤس فيحدد القواعد واآلليات اليت جيب أن خيضع هلا عمل املصرف املركزي املسمى "بنك

                                       
رية للتنمية االقتصادية، اجمللة اجلزائ َتهيلّالنظامّاملصريفّاجلزائريّيفّظلّالتطوراتّالعامليةّالراهنة،ّأيّدورّلبنكّاجلزائر؟،سليمان انصر، آدم حديدي،  1

 .02، ص: 8002، جوان 08اجلزائر، العدد جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، 
2 Abdelkrim Naas, Le système bancaire Algérien, maisonneuvre  Larose, France, 2003, p : 
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واملالية األخرى وكيفية مراقبتها ملدى احرتامها ملقاييس التسيري املوجه لضمان سيولتها وقدرهتا على الوفاء اجتاه املودعني 
 1والغري وكذا توازن بنيتها املالية، حيث هتدف هذه اإلصالحات إىل حتقيق ما يلي:

  سا، ونواب والذي يتكون من احملافظ رئياملكلف بتسيري البنك  لسّاإلدارةجمالفصل داخل بنك اجلزائر بني
وجملسّ، (02احملافظ الثالثة، وثالثة موظفني ذوي أعلى درجة وكفاءة يف اجملالني االقتصادي واملايل )املادة 

ران حبكم  ا"، واملكون من أعضاء جملس إدارة بنك اجلزائر، وشخصيتني خُتتاجمللسوالذي ُيسمى" النقدّوالقرض
على صعيد السياسة النقدية جوهرية  مبهام ُخولالذي و  (،22كفاءهتما يف املسائل االقتصادية والنقدية )املادة 

 ؛وسياسة سعر الصرف
   حيث ُيالحظ أن صالحياته توسعت، وأصبح جملس النقد والقرضصالحيات  :حددت22-28املواد من ،

هو املسؤول عن حتديد السياسة النقدية واإلشراف عليها هو املخول إبصدار النقد وتغطيته، كما أصبح 
ومتابعتها وتقييمها، وهو املخول بتحديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرف وتسيري احتياطات 

 ؛والتنظيم واإلشراف ونظم الدفع سياسة الصرفب الصرف، وُمنح صالحيات كثرية فيم يتعلق
  (،8 )بنك اجلزائر، تتألف من مراقبني مراقبة تتوىل مراقبةهيئة  رار إبقامة، مت اإلق87و 82من خالل املادتني 

على مركزية  ةخاص ةرقاب مُتارس، و مجيع مصاحل بنك اجلزائر ومجيع العمليات اليت يقوم هبا اإلشراف علىمهمتها 
 ؛وسريه السوق النقديةتنظيم  مراقبةوكذا ومركزية املستحقات غري املدفوعة  املخاطر

 يةّمصرفينيّمجعمن األمر واملندرجة ضمن ابب تنظيم املهنة املصرفية، أتسيس بنك اجلزائر  92املادة  تضمنت
يتعني على كل بنك أو مؤسسة مالية عاملة ابجلزائر االخنراط فيها، هدفها متثيل املصاحل اجلماعية ،ّجزائريني

 ألعضائها.
  أمانة  اثومت استحد، وصالحيتها وتنظيمها، املصرفيةاللجنةّز استقالل تعز ل 002-002وجاءت املواد من

 سن سري نشاطات اإلشراف؛حتابعة متتوىل ( 002)املادة عامة للجنة املصرفية 
  ارجية دة اخلإنشاء جلنة مشرتكة بني بنك اجلزائر ووزارة املالية لتسيري األرصمن األمر،  082جاء يف املادة

 ُعضوين يُعينهما على التوايل، احملافظ والوزير املكلف ابملالية. ، وتتكون اللجنة منواملديونية اخلارجية

 

                                       
ص ص:  ، 8003أوت  87، 28اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد واملتعلق ابلنقد والقرض،  8003أوت 82، املؤرخ يف 11-13األمرّرقمّأنظر:  1
3-83. 
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لنقد اب املتعلق 00-03لألمر رقم  واملتمم املعدل، 8000أوت  82املؤرخ يف  02-00، صدر األمر رقم 2111سنةّويف 
 1والقرض، والذي جاء ابلنقاط التالية:

  املالية ابالستعانة جبهاز الرقابة وحل األزمات؛تعزيز قدرة بنك اجلزائر يف جمال اختبارات الصالبة 
 الكشف املبكر عن نقاط الضعف، وذلك عرب متابعة أفضل للبنوك؛ 
 .مسامهة السياسة النقدية يف االستقرار املايل اخلارجي من خالل التسيري املرن لسعر الصرف 

ّ

 

 

 

ّّ

                                       
م االقتصادية، ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلو املصريفّاجلزائريّوآاثرهاّعلىّتعبئةّاملدخراتّومتويلّالتنميةإصالحاتّالنظامّعلي بطاهر،  1

 .20، ص: 8002، 3جامعة اجلزائر 
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 النظامّاملصريفّاجلزائريّؤسساتاملطلبّالثاين:ّم

واإلصالحات العديدة اليت عرفها القطاع املصريف اجلزائري منذ االستقالل إىل يومنا احلايل  سامهت التعديالت
 الية.، واملتكون أساسا من بنك اجلزائر وجمموع املصارف واملؤسسات املل املعاصر للنظام املصريف احلايليف تبلور الشك

ّأوال:ّبنكّاجلزائرّ
لي التعريف ببنك يُيسمى املصرف املركزي يف اجلزائر ببنك اجلزائر، وهو مُيثل أعلى هرم النظام املصريف اجلزائري، وفيم 

 املهام املنوطة به. اجلزائر وتوضيح

 8واملتعلق ابلنقد والقرض، يف املادة  8000لسنة   02-00عرف األمر رقم  :التعريفّالقانوينّلبنكّاجلزائر -0
جرا يف عالقاته مع ، ويعد اتعلى أنه:" مؤسسة وطنية تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايلبنك اجلزائر 

اقبة ، ويتبع قواعد احملاسبة التجارية وال خيضع إلجراءات احملاسبة العمومية ومر وحيكمه التشريع التجاري ري،الغ
الثة نواب إدارة بنك اجلزائر حمافظ يساعده ثيتوىل الدولة رأمسال بنك اجلزائر كلية"، جملس احملاسبة، ومتتلك 

 1.حمافظ يعني مجيعهم مبرسوم من رئيس اجلمهورية
 00-03، املعدل واملتمم لألمر 8000املؤرخ سنة  02-00األمر رقم حدد  :مهامّوصالحياتّبنكّاجلزائر -8

لبنك اجلزائر جمموعة من الصالحيات واملهام من خالل جمموعة من املواد  ، واملتعلق ابلنقد والقرض8003لسنة 
 2 القانونية، كما يلي:

وهذا من خالل احلرص على استقرار األسعار ابعتباره هدفا من أهداف السياسة اإلشرافّعلىّالسياسةّالنقدية:ّ -أ
السهر القتصاد مع ظ عليها لنمو سريع ليف ميادين النقد والقرض والصرف، واحلفا ويف توفري أفضل الشروطالنقدية، 

توزيع  الوسائل املالئمة راقب بكليُ وجه و يُ النقدية و  احلركة يُكلف بتنظيم وهلذا الغرضعلى االستقرار النقدي واملايل، 
 .القرض وتنظيم السيولة

ّ -ب ّالنقد: من شروط (، ضُيصدر بنك اجلزائر العملة النقدية )األوراق النقدية والقطع النقدية املعدنيةإصدار
التغطية احملددة، بعناصر التغطية التالية: السبائك الذهبية والنقود الذهبية، العمالت األجنبية، سندات اخلزينة، 

                                       
اجلريدة الرمسية رض، ، واملتعلق ابلنقد والق8003 أوت 82املؤرخ يف  00-03 رقم ، املعدل واملتمم لألمر8000أوت  82يف املؤرخ  10-11األمرّرقمّ 1

 .00: ص ، 8000سبتمرب  0، 20ج ج د ش، العدد 
اجلريدة والقرض، ، واملتعلق ابلنقد 8003 أوت 82املؤرخ يف  00-03 رقم ، املعدل واملتمم لألمر8000أوت  82يف املؤرخ  10-11األمرّرقمّأنظر:  2

 .8000سبتمرب  0، 20الرمسية ج ج د ش، العدد 
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سندات مقبولة حتت نظام إعادة اخلصم أو الضمان أو الرهن، ويعمل بنك اجلزائر على تسهيل تداول العملة 
 صنع وإتالف األوراق النقدية والقطع النقدية املعدنية.واحملافظة عليها، ويضع شروط وكيفيات مراقبة 

وم بكل العمليات ، ومُيكن لبنك اجلزائر أن يقهذه الوظيفة تتمثل يف االحتفاظ ابلذهبتسيريّاحتياطاتّالصرف:ّ -ج
على الذهب وال سيما ابلشراء والبيع واالقرتاض والرهن وذلك نقدا وألجل، كما مُيكن أن ُتستعمل األرصدة من 

وظيف تكما مُيكن لبنك اجلزائر  لديون العمومية اخلارجية،ط اانشب كضمان ألي تسبيق موجه لتسيري هالذ
املداخيل من العملة الصعبة يف استخدامات جتلب الفوائد، وحُيدد جملس النقد والقرض كيفيات تسيري احتياطات 

 .الصرف
ّللبنوك:ّ -د للمصارف  املصريف مُيكن لبنك اجلزائر تقدمي قروضسلطة وصية للنظام ي كأيعتربّبنكّاجلزائرّبنكا

بشروط وكيفيات حيددها جملس النقد والقرض، كما ميكن لبنك اجلزائر التدخل يف سوق النقد سواء كبائع أو مشرت، 
 .لقطاع املصريفلضمان استقرار ا ضوتطبيق القواعد االحرتازية اليت حتتم على املصارف احرتام حدود معينة للقرو 

ن حيرص بنك اجلزائر على السري احلسن لنظم الدفع وفعاليتها وسالمتها، فيتأكد بنك اجلزائر منظمّالدفع:ّّتسيري -ه
سالمة وسائل الدفع، غري العملة االئتمانية، وكذا إعداد املعايري املطبقة يف هذا اجملال ومالءمتها، ومُيكنه رفض 

المة غري كافية، كما مُيكن أن يطلب من مقدم طلب إدخال أي وسيلة دفع، ال سيما إذا كانت تُقدم ضماانت س
 إدخال هذه الوسيلة اختاذ التدابري لتدارك ذلك.

 1 إضافة إىل ما سبق، فبنك اجلزائر مكلف يف إطار إعداد املخطط اإلمنائي الوطين وتطبيقه ومتابعته مبا يلي:
 تنظيم ومراقبة توزيع القروض االقتصادية؛ -
 مومية؛تقدمي مساعدته للخزينة الع -
 أتمني مركزية احتياطات الصرف وتسيريها وتوظيفها؛ -
 ؛عمليات اخلارجية املتعلقة ابلذهباإلنفراد جبميع ال -
 توفري أنسب الشروط الستقرار العملة احمللية وحسن تسيري املنظومة املصرفية؛ -
  تطبيق أدوات السياسة النقدية مبا يف ذلك تعيني حدود إعادة اخلصم املفتوحة. -

                                       
بعنوان: البنوك اإلسالمية ودورها يف تنمية اقتصادايت  82، وقائع ندوة رقم املصارفّاإلسالميةّواألنظمةّاملصرفيةّيفّدولّاملغربّالعريبعبد الرمحن حللو،  1

 .202، ص: 0990يونيو 88-02 اململكة املغربية، ،لبنك اإلسالمي للتنمية، احملمديةا ،اإلسالمي للبحوث والتدريب املغرب العريب، املعهد
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 هلياكل موضحة يف اجلدول التايل: بنك اجلزائر من جمموعة من اويتكون 
ّ:ّهياكلّبنكّاجلزائر19جدولّ

اسمّ
ّاهليكل

ّمهامّاهليكلّأعضاءّاهليكل

 
 
 
 

هيئة إدارة 
ومراقبة بنك 

 اجلزائر

جملس اإلدارة املكون إدارةّبنكّاجلزائر:ّ -
 من:

 حمافظ بنك اجلزائر؛ 
  نواب احملافظ الثالثة؛ 
  ثالث موظفني ذوي أعلى درجة

 وكفاءة يف اجملالني االقتصادي واملايل.

 التنظيم العام لبنك اجلزائر؛ -
 فتح الوكاالت والفروع وإلغائها؛ -
 ضبط اللوائح املطبقة يف بنك اجلزائر؛ -
 املوفقة على القانون األساسي للمستخدمني؛ -
 فيها؛الفصل يف شراء العقارات ويف التصرف  -
 ميثل بنك اجلزائر أمام القضاء؛ -
 حيدد ميزانية بنك اجلزائر لكل سنة. -

 هيئةّاملراقبة -
  مراقبني يعينهما مرسوم من رئيس

 اجلمهورية

 حراسة عامة جلميع مصاحل بنك اجلزائر؛ -
 حراسة خاصة على مركزية املخاطر ومركزية املستحقات غري املدفوعة؛ -
 حراسة تنظيم السوق النقدية؛ -
 القيام بعمليات التدقيق واملراقبة؛ -
 تقدمي االتقراحات واملالحظات املالئمة؛ -
 رفع تقرير جمللس اإلدارة حول عمليات تدقيق حساابت هناية السنة املالية؛ -

جملس 
 النقد والقرض

 أعضاء جملس إدارة بنك اجلزائر؛ -
شخصيتني خُتتاران حبكم كفاءهتما يف  -

 املسائل االقتصادية والنقدية.

 إصدار النقد، وكذا تغطيته؛ -
وضع املقاييس والشروط اخلاصة ابخلصم ورهن السندات العامة واخلاصة  -

 والعمليات املتصلة ابملعادن الثمينة والعمالت؛
 حتديد السياسة النقدية واإلشراف عليها ومتابعتها وتقييمها؛ -
 حتديد شروط اعتماد البنوك واملؤسسات املالية وفتحها؛ -
  مكاتب متثيل البنوك واملؤسسات األجنبية يف اجلزائر؛ حتديد شروط فتح -
 حتديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرف؛ -
 تسيري احتياطات الصرف؛ -
محاية زابئن البنوك واملؤسسات املالية، والعمل على ضمان قواعد السري  -

 احلسن وأخالقيات املهنة املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية.
اللجنة 

 املصرفية
 حمافظ بنك اجلزائر؛ -
ثالثة أعضاء خُيتارون حبكم كفائتهم يف  -

 اجملال املصريف واملايل واحملاسي؛
 قاضيني؛ -
 ممثل عن جملس احملاسبة؛ -
 ممثل عن الوزير املكلف ابملالية. -

هلا سلطة مراقبة مدى احرتام البنوك واملؤسسات املالية لألحكام التشريعية  -
 عليها؛والتنظيمية املطبقة 

 املعاقبة على االخالالت اليت تتم معاينتها؛ -
 السهر على حسن سري النشاط املصريف؛ -

املؤرخ  00-03 رقم ، املعدل واملتمم لألمر8000أوت  82يف املؤرخ  02-00األمر رقم : من إعداد الباحثة ابالعتماد على املصدر
 .8000سبتمرب  0، 20ج ج د ش، العدد اجلريدة الرمسية ، واملتعلق ابلنقد والقرض، 8003 أوت 82يف 
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من خالل اجلدول يتضح لنا أن بنك اجلزائر مكون من جمموعة من اهلياكل تضمن حسن سري نشاطه، كما تعمل 
على ضمان حسن سري النشاط املصريف يف الدولة، وتسري احتياطات صرف الدولة وغريها من املهام األساسية واحملورية 

 ايل للدولة.يف االستقرار النقدي وامل

ّاثنيا:ّاملصارفّالعاملةّيفّاجلزائرّ
يتكون النظام املصريف اجلزائري من جمموعة خمتلفة من املصارف، تتنوع بني املصارف العمومية واخلاصة 

 واملختلطة، جاء ذكرها يف املوقع الرمسي لبنك اجلزائر على النحو التايل:

ّ(2019قائمةّاملصارفّالعاملةّيفّاجلزائرّ)جانفيّ:19ّجدولّ

ّاملصارفّاخلاصةّواملختلطةّاملصارفّالعموميةّاملصرفّاملركزي

 بنك الربكة اجلزائري بنك اجلزائر اخلارجي  
  اجلزائر-املؤسسة العربية املصرفية   البنك الوطين اجلزائري 
  اجلزائر -نتكسيس بنك الفالحة والتنمية الريفية  

 سوسييت جينرال اجلزائر بنك التنمية احمللية  بنك اجلزائر
 اجلزائر )فرع بتك(-سييت بنك  القرض الشعي اجلزائري  
 اجلزائر )فرع بنك(-البنك العريب الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط  

 
 اجلزائر -يب.ن.يب ابريباس   
 ترست بنك اجلزائر   
 اجلزائر–بنك اخلليج   
 اجلزائر-مويلبنك اإلسكان للتجارة والت  
 اجلزائر-فرنسا بنك  
 القرض الفالحي للشركات وبنوك االستثمار اجلزائر  
 اجلزائر-مصرف السالم  
 اجلزائر )فرع بنك(-إتش.إس.يب.سي  

 8020-01-20: من إعداد الباحثة ابالعتماد على املوقع الرمسي لبنك اجلزائر على الرابط: اتريخ اإلطالع: املصدر
algeria.dz/pdf/banquescommerciales.pdf-of-https://www.bank 

من خالل اجلدول ميكننا مالحظة أن املصارف اخلاصة واملختلطة يف اجلزائر عرفت زايدة خصوصا بعد صدور قانون 
للمصارف األجنبية ابلنشاط يف اجلزائر، ولكن ابلرغم من ذلك إال أن للمصارف العمومية النقد والقرض، والذي مسح 

 الثقل األكرب يف االقتصاد اجلزائري.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/banquescommerciales.pdf
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ّاثلثا:ّمكاتبّمتثيلّاملصارفّاألجنبية
تُعرف مكاتب متثيل املصارف األجنبية على أهنا منشآت مالية اتبعة ملصارف أجنبية تعمل على الرتويج خلدماهتا 

السوق احمللية، كما تزود مصارفها ابملعلومات اخلاصة ابلسوق احمللية، تعمل وفق ترخيص بنك اجلزائر، وقد جاء يف يف 
 ، واملتعلق ابلنقد والقرض8003لسنة  00-03، املعدل واملتمم لألمر 8000املؤرخ سنة  02-00من األمر 20املادة رقم 

أنه جيوز ملكاتب التمثيل يف اجلزائر التابعة لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية أن تستعمل التسمية أو االسم التجاري 
 للمؤسسات اليت تنتمي إليها على أن توضح طبيعة النشاط املرخص هلا مبمارسته يف اجلزائر.

ما هو موضح األجنبية ابجلزائر، ك وقد قام بنك اجلزائر من خالل موقعه الرمسي إبحصاء مكاتب متثيل املصارف
 يف اجلدول املوايل

 (2019جانفيّكاتبّالتمثيلّابجلزائرّ)مّ:11جدولّ

ّابجلزائرّمكاتبّالتمثيل
BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK (BACB) 

UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES (UBAF) 
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL(CIC)  
BANCO SABADELL 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
CAIXABANK “ ESPAGNE” 

 8020-01-20على الرابط: اتريخ اإلطالع:   من إعداد الباحثة ابالعتماد على موقع بنك اجلزائر املصدر:
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/bureauxderepresentation.pdf  

ّرابعا:ّاملؤسساتّاملاليةّالعاملةّابجلزائر
يُعرف قانون النقد والقرض املؤسسات املالية على أهنا أشخاص معنوية ختضع للقانون اجلزائري يف شكل شركات 

من  70صرفية ما عدا تلقي األموال من اجلمهور. وقد ذُكر يف املادة مسامهة مهمتها العادية والرئيسية القيام ابألعمال امل
كن أنه ال ميُ  ، واملتعلق ابلنقد والقرض8003لسنة  00-03، املعدل واملتمم لألمر 8000املؤرخ سنة  02-00األمر 

مكاهنا القيام وإبللمؤسسات املالية تلقي األموال من العموم، وال إدارة وسائل الدفع أو وضعها حتت تصرف زابئنها، 
  بسائر العمليات األخرى. ويف اجلزائر جند جمموعة من املؤسسات املالية، منوعة بني مؤسسات عمومية وأخرى خاصة.

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/bureauxderepresentation.pdf
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 (.2019واجلدول املوايل يُوضح املؤسسات املالية العاملة ابجلزائر )جانفي 

ّ(9211جلزائرّ)جانفيّ:ّقائمةّاملؤسساتّاملاليةّالعاملةّاب12جدولّ

ّاملؤسساتّاملاليةّذاتّالغرضّاخلاصّّاملؤسساتّاملاليةّذاتّالغرضّالعام
  الصندوق الوطين للتعاضدية الفالحية 

 الصندوق الوطين لالستثمار الشركة املالية لالستثمار واملسامهة والتوظيف
  شركة إعادة التمويل الرهين
  الشركة العربية لإلجيار املايل

  املغاربية لإلجيار املايل
  الشركة الوطنية لإلجيار املايل

  اجلزائر-إجيار لإلجيار املايل
  اجلزائرية لإلجيار

 8020-01-20من إعداد الباحثة ابالعتماد على املوقع الرمسي لبنك اجلزائر على الروابط: اتريخ اإلطالع:  املصدر:
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/banquescommerciales_vocationgenerale.pdf 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/banquescommerciales_vocationspecifique.pdf 
 .من خالل اجلدول يتضح أن قطاع املؤسسات املالية يف اجلزائر هتمني عليه املؤسسات املالية العمومية 

الية ومصرفية، ات ممؤسسبعد التعرف على خمتلف مكوانت النظام املصريف اجلزائري، ميكن مالحظة تنوعه بني 
ياته ومعامالته، لنظام مصريف تقليدي حبت يقوم على سعر الفائدة يف عمفهو  كما توضحت طبيعتهعمومية وخاصة،  

ال أن اجلزائر إ ويسمح بنشاط املصارف اإلسالمية إىل جانب املصارف التقليدية وحتكمهما نفس القوانني والتشريعات،
 التوجه حنو نظاميف سبيل  اأوىل خطواهتوبدأت  8002ة للمصارف اإلسالمية منذ سنة بدأت بتحسني الوضعية القانوني

  من خالل هتيئة اإلطار القانوين املالئم للصريفة اإلسالمية وهذا ما سنوضحه خالل املبحث املوايل.وذلك مصريف مزدوج 

  

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/banquescommerciales_vocationgenerale.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/banquescommerciales_vocationspecifique.pdf
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ّزدوجّالنظامّاملصريفّاملواقعّالصريفةّاإلسالميةّيفّاجلزائرّوأمهيةّتطبيقّ:ّالثاينّاملبحث
 دولة، 78، ُموزعة على أكثر من 8002ترليون دوالر سنة  0772يف العامل الصريفة اإلسالمية  بلغت أصول

ترليون  372ومن املتوقع ارتفاع حجم أصول الصريفة اإلسالمية ليبلغ  ،مصرف إسالمي ونوافذ إسالمية 280مبجموع 
من  ة اجلزائرحصصريفة اإلسالمية يف العامل جند أن التطور الكبري الذي تشهده ال، وخالل هذا 8082دوالر حبلول سنة 

متأخرة يف تطبيق الصريفة اإلسالمية، فأول  اجلزائر تُعدو  ،8002مليار دوالر سنة  3أصول الصريفة اإلسالمية بلغت 
بعد صدور قانون النقد والقرض،  0990مصرف إسالمي ابجلزائر هو بنك الربكة اجلزائري الذي بدأ عمله يف اجلزائر سنة 

 .8002تاله بعد مدة طويلة نسبيا إنشاء مصرف السالم اجلزائر سنة 

، أصبح من مع اخنفاض أسعار البرتول 8002األزمة املالية اليت مست اجلزائر منذ منتصف سنة مع ولكن 
لقرض النقد وا لتعديالت على قانونإدخال بعض ا الضروري فتح آفاق مستقبيلة للمالية اإلسالمية يف اجلزائر، فتم

ديد من املشاكل واليت ال تزال تعاين من الع م والوضعية اجلديدة للمنضومة املصرفية اجلزائريةالء(، ليت00-90)القانون رقم 
 :ما يليوهذا ما سيتم توضيحه من خالل ، والقانونية والتنظيميةوالتحدايت من الناحية التطبيقية 

 الصريفةّاإلسالميةّيفّاجلزائرّل:ّمكانةملطلبّاألّوا
 معوقاتّالصريفةّاإلسالميةّيفّاجلزائرطلبّالثاين:ّامل

 أمهيةّتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّاجلزائر:ّاملطلبّالثالث

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 ل:ّمكانةّالصريفةّاإلسالميةّيفّاجلزائراملطلبّاألّو

أي بعد  0990-08-02كانت الصريفة اإلسالمية مقتصرة على خدمات "بنك الربكة اجلزائري" الذي أتسس يف    
ئ الشريعة اإلسالمية دصدور قانون النقد والقرض أبشهر قليلة، ويعترب "بنك الربكة" أول مؤسسة مصرفية تعمل وفق مبا

 8002-00-80 " يفاجلزائر-السالم"مصرف جديد لة مت تسجيل إنشاء مصرف مث بعد ذلك بسنوات طوي، يف اجلزائر
والذي يقدم جمموعة من اخلدمات املالية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، ليكون بذلك اثين مصرف إسالمي يدخل 

تقدمي مصرف تقليدي لتمويالت إسالمية،  8009كما سجلت الساحة املصرفية اجلزائرية سنة 1السوق املصرفية اجلزائرية.
 2اخلليج اجلزائر، والذي يُقدم متويالت بصيغة املراحبة والسلم.وهو بنك 

ّزائريال:ّبنكّالربكةّاجلأّو

( بنك الربكة ف الشيخ صاحل عبد هللا كامل )رئيس جملس إدارة جمموعة الربكةعرَّ ّتعريفّبنكّالربكةّاجلزائري: -1
ي املسلم، ويهدف إىل تنمية اجملتمع اجلزائر اجلزائري على أنه: "بنك إسالمي ال يتعامل ابلفائدة أخذا أو إعطاء، 

3ّوإىل خلق توليفة عملية مناسبة بني متطلبات العمل املصريف احلديث وضوابط الشريعة اإلسالمية".

 0990ماي  80، مت إنشاؤه يف برأس مال خمتلط عام وخاصيف اجلزائر بنك الربكة اجلزائري هو أول مصرف 
 .0990سبتمربزاولة نشاطاته بصفة فعلية خالل شهر دج، وبدأ مب 200.000.000برأس مال 

، فللبنك احلق يف مزاولة مجيع العمليات البنكية من 8003 أوت 82املؤرخ يف  00-03رقم  األمر يف إطار
نك الفالحة ب :فهما املسامهنيأما يف ما خيص ، استثمارات مبا يتماشى مع مبادئ أحكام الشريعة اإلسالميةو  متويالت

 90722.4، وجمموعة الربكة املصرفية )البحرين( بنسبة 00722والتنمية الريفية )اجلزائر( بنسبة 

                                       
دميية للدراسات االجتماعية ، األكاقراءةّاترخييةّيفّتطورّالعملّاملصريفّابلصريفةّاإلسالميةّيفّدولّاملغربّالعريبيت حسان، خلدميي عبد احلميد، خب 1

 .27، ص 8002، جانفي 00واإلنسانية، العدد 
 .8009-09-82مت اإلطالع عليه يوم:  html-view-https://www.agb.dz/article.34 املوقع الرمسي لبنك اخلليج اجلزائر، على الرابط: 2
 لعامل، ا جمموعة الربكة هي جمموعة مصرفية مرخصة كمصرف مجلة إسالمي من مصرف البحرين املركزي، تُعد من رواد العمل املصريف اإلسالمي على مستوى

 دولة. 02مليار دوالر أمريكي، ومتلك اجملموعة وحدات مصرفية اتبعة ومكاتب متثيل يف  8.2يبلغ رأس املال املصرح به للمجموعة 
دريبية الدولية حول: مداخلة ضمن الندوة الت تقييمّجتربةّبنكّالربكةّيفّإطارّإصالحّاملنظومةّاملصرفيةّاجلزائرية،منصور عبد هللا، مرابط سليمان،  بن 3

 .2، تلمسان، ص: 8003ماي  82-82متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطويرها يف االقتصادايت املغاربية، 
 .2، ص: 8007نك الربكة اجلزائري لسنة التقرير السنوي لب 4

https://www.agb.dz/article-view-34.html


ّاجلزائرّّاملزدوجّيفالفصلّالثالثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأساسياتّتطبيقّالنظامّاملصريف

800 
 

عرف العديد من  0990جلزائري سنة ُمنذ إنشاء بنك الربكة اّ:أهمّاملراحلّاليتّمرّهباّبنكّالربكةّاجلزائري -8
  :يلرايدية، وهذا ما سنوضحه من خالل الشكل املوااتب التطورات على صعيد رأمساله وانتشاره وحتقيقه ملر 

 :ّأهمّمراحلّتطورّبنكّالربكةّاجلزائري39شكلّرقمّ

 
 من إعداد الباحثة ابالعتماد على موقع بنك الربكة اجلزائرياملصدر:ّ

، حيث أثبت 0990من خالل الشكل أعاله يتضح التطور الذي شهده بنك الربكة اجلزائري منذ أتسيسه سنة 
 رايدته من خالل النجاحات اليت حققها، وهذا ابلرغم من البيئة املصرفية التقليدية اليت يعمل فيها.

( مخسة أعضاء يتم اختيارهم 02ن )تتكون هيئة الرقابة الشرعية م:ّهيئةّالرقابةّالشرعيةّببنكّالربكةّاجلزائري -3
اخلربة الالزمة يف و  ة احلائزين على املؤهالت العلميةمن بني الفقهاء املتخصصني يف املعامالت املالية واالقتصادي

جمال االلتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية وذلك كّله ألجل إضفاء املصداقية للهيئة يف األعمال، االستشارات 
ّ.يقدموهناوالفتاوى اليت 

1991

زائريأتسيس بنك الربكة اجل•
1994

يل االستقرار والتوازن املا•
للمصرف

2000

ذات املرتبة األوىل بني املصارف•
رأس املال اخلاص

2002

إعادة االنتشار يف قطاعات•
وص جديدة يف السوق ابخلص

املهنيني واألفراد

2006

زايدة رأس مال املصرف إىل•
مليار دينار جزائري2,5

2009

إىل زايدة اثنية لرأس مال املصرف•
مليار دينار جزائري10

2016

ل الرايدة يف جمال التموي•
وى االستهالكي على مست

القطر اجلزائري

2017

زايدة اثلثة لرأس مال •
مليار 15املصرف إىل 
دينار جزائري

2018

لسنة أحسن مصرف إسالمي يف اجلزائر ل•
ف السادسة على التوايل حسب تصني

Global Financeجملة 

ة من بني أحسن وحدات جمموعة الربك•
املصرفية من حيث املردودية

رفية من أبرز املصارف على الساحة املص•
اجلزائرية
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تنتخب هيئة الرقابة الشرعية من بني أعضائها  ( ثالثة سنوات قابلة للتجديد،03تتحدد مدة عضوية هؤالء بـ )
من  رئيسا للهيئة وانئبا له ليقوم مبهام الرئيس أثناء غيابه، تسرحيه أو استقالته، ويتم تعيني أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

عيينهم اح جملس إدارة البنك، وميكن عزهلم أو تغيريهم بنفس الكيفية والشروط اليت مت تقبل اجلمعية العامة بناء على اقرت 
 1.هبا

دف هيئة الرقابة الشرعية إىل التحقق من امتثال مجيع املعامالت املصرفية إىل أحكام الشريعة اإلسالمية وكذا تقدمي هت
  2:يليخصوصا فيما النصح والتوجيه مبا حيقق مقاصد الدين احلنيف، وتتلخص مهامها 

 عرض عليها من مسائل شرعية؛دراسة وإصدار الفتوى الشرعية فيما يُ  -
مراجعة مناذج العقود، االتفاقيات ومجيع املعامالت املصرفية واعتمادها قبل وضعها حّيز التطبيق، وكذا إشراكها  -

 يف تعديل مناذج تلك العقود واالتفاقيات عند االقتضاء وتطويرها؛
إعداد العقود اليت ينوى البنك إبرامها وذلك بقصد التأكد من خلو العقود واالتفاقيات والعمليات املساعدة يف  -

 املذكورة من املخالفات الشرعية؛
صرفية ألحكام مساندة اإلدارة العامة يف تقدمي املشورة أو الفتوى الشرعية خبصوص مدى مطابقة املعامالت امل -

 الفتاوى الصادرة عنها ملزمة لإلدارة العامة؛وتكون القرارات و  ،الشريعة اإلسالمية
ود وسالمة تطبيق الفتاوى والقرارات الصادرة عنها، ويف حال وج رعية العقود واملعامالت املصرفيةالتأكد من ش -

جنازها وإجراء لتصحيح العمليات اليت مّت إ صرفخلل، نقص أو خمالفات، تقوم اهليئة برفع توصيات إلدارة امل
 ؛صرفكن ذلك، والسهر على حسن تطبيق الفتاوى واآلراء الصادرة عنها من قبل دوائر املتعديالت إن أم

نية، حول مدى املع صرفراء شرعية يف املسائل املرفوعة هلا من قبل خمتلف دوائر املآتقدمي استشارات و/أو  -
 ؛صرفمطابقة كل خدمة أو منتج جديد ألحكام الشريعة اإلسالمية وذلك قبل تسويقه من قبل امل

ة لفائدة موظفي فة اإلسالمي، برامج ودورات تدريبية يف الصري مصرفتنظيم ابلتنسيق مع املديرية العامة لل -
 بغرض تنمية الوعي املصريف لديهم واإلملام أبحكام املعامالت الشرعية املصرفية؛ صرفامل

 والرقابة الشرعية؛املصادقة على خطة التدقيق الشرعي السنوية املعدة من قبل إدارة االمتثال  -
إعداد تقرير سنوي يوقعه رئيس اهليئة الشرعية بناءا على تفويض من قبل أعضائها بعد اعتماده من قبلهم، يبني  -

فيه ما مت عرضه ومناقشته من حاالت عملية، وما جرى إعداده من فتاوى وآراء يف معامالت البنك اليت مت 
 . جلمعية العامة السنويةإجنازها، وجيب عرض تقرير اهليئة يف اجتماع ا

                                       
-09مت اإلطالع عليه يوم:   islamique/?lang=ar#charia-bank.com/finance-https://www.albaraka نك الربكة اجلزائري، على الرابط:موقع ب 1

09-8009. 
-09يوم: مت اإلطالع عليه  islamique/?lang=ar#comite-bank.com/finance-https://www.albaraka  نك الربكة اجلزائري، على الرابط:موقع ب2

09-8009. 

https://www.albaraka-bank.com/finance-islamique/?lang=ar#charia
https://www.albaraka-bank.com/finance-islamique/?lang=ar#comite


ّاجلزائرّّاملزدوجّيفالفصلّالثالثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأساسياتّتطبيقّالنظامّاملصريف

808 
 

 (2111-2110)تطورّاملؤشراتّاملاليةّالرئيسيةّلبنكّالربكةّاجلزائريّ -0

بغرض احلكم على نشاط بنك الربكة اجلزائري ينبغي التعرض لتطور أهم املؤشرات املالية للبنك، ممثلة يف تطور 
 املصرف. إمجايل أصول املصرف وتطور حجم ودائعه، وتطور حجم التمويالت املقدمة من

وضح الشكل أدانه تطور إمجايل أصول بنك يُّ (:2111-2110تطورّإمجايلّأصولّبنكّالربكةّاجلزائريّ) -أ
ّ.(8002-8002الربكة اجلزائري يف الفرتة )

 ّ(2111-2110)ّتطورّإمجايلّأصولّبنكّالربكةّاجلزائريّ:31شكلّرقمّ

ّ
 .(8002-8002)التقارير السنوية للمصرف و ، Bank scopeمن إعداد الباحثة ابالعتماد على: قاعدة البياانت  املصدر:

سجل زايدات ، والذي (8002-8002يف الفرتة )إمجايل أصول بنك الربكة اجلزائري  تطور أعاله  الشكل يعرض
مبعدل منو  8002مليار دج سنة  09372إىل  8002مليار دج سنة  02872انتقل من فمتتالية خالل هذه الفرتة، 

، فبالرغم من الظروف االقتصادية الصعبة اليت عرفتها اجلزائر بعد هبوط أسعار النفط سنة % 0279سنوي ُقدر ب 
وانعكاس ذلك على الوضع االقتصادي العام، إال أن بنك الربكة اجلزائري استطاع أن يضمن استقرار نشاطاته.  8002

صول بنك الربكة ، واستمرت أمليار دج 80073فبلغ  8002سنة  272فنالحظ أن إمجايل أصوله ارتفع بنسبة 
 .8002سنة مليار دج  870فاع إىل أن بلغت اجلزائري يف االرت

حجم الودائع  وضح الشكل أدانه تطوريُّ (:2111-2110ودائعّبنكّالربكةّاجلزائريّ)ّايلإمجتطورّ -ب
 .(8002-8002لبنك الربكة اجلزائري يف الفرتة )

 

2014 2015 2016 2017 2018

(مليار دج)إجمالي األصول  162,8 193,6 210,3 248,6 271

نسبة النمو السنوي 18,9% 8,6% 18,2% 9,0%
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ّ(2111-2110)بنكّالربكةّاجلزائريّتطورّحجمّالودائعّلّ:32شكلّرقمّ

ّ
 (8002-8002)التقارير السنوية للمصرف و ، Bank scopeمن إعداد الباحثة ابالعتماد على: قاعدة البياانت  املصدر:

 شكل خالل هذه الفرتة، فقد بلغت موارد الزابئن يف كة اجلزائري أيضا تطورا ومنواعرف حجم الودائع لبنك الرب 
 8002سنة %0772وارتفعت بنسبة  8002سنة  03078 حساابت حتت الطلب وحساابت االدخار والودائع ألجل

،  8002سنة  مليار دج 882مليار دج، وارتفعت خالل السنوات التالية بشكل ملحوظ إلة أن بلغت  02272لُتسجل 
ملتعاملني كسب ثقة اوجناح اجلهود املبذولة من طرفه  لاألمر الذي يعكس متانة قاعدة عمالء بنك الربكة اجلزائري، 

يسعى املصرف لتحسني اخلدمات اليت يُقدمها، كما وقد توجه إىل عصرنة خدماته املصرفية حيث وجذب متعاملني جدد 
ة(  بتطبيق املصرفية اإللكرتونية )الدفع عن بُعد والصريفة عرب االنرتنت وبطاقة السحب البنكية والرسائل اهلاتفية القصري 

ائرية تنافسية كبرية وسط الساحة املصرفية اجلز  ما يُكسب املصرف مكانة ،منه لولوج عامل االقتصاد الرقمي كخطوة
 وابلتايل توسيع قاعدة العمالء.

تطور  املوايلوضح الشكل يُّ (:2111-2110التمويالتّاملقدمةّمنّبنكّالربكةّاجلزائريّ)إمجايلّتطورّ -ج
 .(8002-8002)اجلزائري يف الفرتة التمويالت املقدمة من بنك الربكة إمجايل 

ّ

ّ

ّ

ّ

 

2014 2015 2016 2017 2018

(مليار دج)إجمالي الودائع  131,2 154,6 170,1 207,9 224,0

نسبة النمو السنوي 17,8% 10,1% 22,2% 7,7%
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ّ(2111-2110)بنكّالربكةّاجلزائريّتطورّحجمّالتمويالتّاملقدمةّمنّّ:01شكلّرقمّ

ّ
 .(8002-8002)، التقارير السنوية للمصرف Bank scopeمن إعداد الباحثة ابالعتماد على: قاعدة البياانت  املصدر:

يث ارتفع بنسبة حخالل هذه الفرتة، جلزائري هو أيضا ارتفاعا عرف رصيد التمويالت املقدمة من بنك الربكة ا
متيزت سنة مليار دج، وقد  9272ومليار دج  2072حيث سجل على التوايل:  8002و 8002بني سنيت   0972%

بعودة التمويل االستهالكي لشراء السلع املصنعة يف اجلزائر، األمر الذي حسن من الفرص التمويلية للمصرف  8002
 03977مث سجل  8002مليار دج سنة  00077حيث ارتفع إمجايل التمويالت إىل  نعكس إجيااب على مؤشراته املاليةوا

 .8002مليار دج سنة  02272و، 8007مليار دج سنة 

من خالل دراسة تطور املؤشرات املالية لبنك الربكة اجلزائري يتضح أن املصرف حقق جناحا كبريا، وأثبت جدارته 
، كما ملصرفيةااملصرفية اجلزائرية، من خالل النمو املستدام يف حجم أصول املصرف وكذا إمجايل التمويالت  يف الساحة

 ودائع املصرف.  وأنه استطاع حيازة ثقة املتعاملني ما يظهر جليا يف تزايد حجم

ّمصرفّالسالمّاجلزائر:ّاثنيا
قدم يُ و  ،8002-00-80يف  ، وذلكاثين مصرف إسالمي يدخل السوق املصرفية اجلزائرية يُعد مصرف السالم اجلزائر

ّ.م الشريعة اإلسالميةجمموعة من اخلدمات املالية وفقا ألحكا

ّاجلزائر -0 يعترب مصرف السالم إحدى الوحدات املصرفية التابعة ملصرف السالم : تعريفّمصرفّالسالم
، من 8002-00-80، وبدأ نشاطه فعليا يف 8002البحريين، حصل املصرف على رخصة التأسيس يف يونيو 

2014 2015 2016 2017 2018

( مليار دج)إجمالي التمويالت  80,6 96,5 110,7 139,7 156,5

نسبة النمو السنوي 19,6% 14,8% 26,2% 12,0%
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لسوق اجلزائرية ا خالل مقره الرئيس وفرع آخر له يف العاصمة اجلزائرية، ويعترب اثين مصرف إسالمي يدخل إىل
 1 عد فرصة جيدة للمستثمرين اخلليجيني يف اجلزائر.ويُ  ،الربكة بعد بنك

م اجلزائر من كبار علماء الشريعة اإلسالمية واالقتصاد ممن هلم إملام ابلعلو -تتشكل اهليئة الشرعية ملصرف السالم
لس اإلدارة ومبوافقة من جمقرتاح يتم تعيينهم اب، املصرفية واملعامالت اإلسالمية القانونية، النظم اإلقتصادية، الدينية،

رف كوهنا اجلزائر مستقلة عن اإلدارة العامة للمص-اجلمعية العامة العادية للمصرف. وتُعد اهليئة الشرعية ملصرف السالم
كل ما املسؤولة الوحيدة عن إصدار األحكام الشرعية ل تقوم مبراقبة مدى شرعية املعامالت اليت يقوم هبا املصرف، وهي

ها من قضااي ومواضيع متعلقة ابلعقود اليت يربمها املصرف مع متعامليه، والقيام ابلرقابة على كافة أعمال يتم رفعه إلي
اإلدارة والفروع للتأكد من موافقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية، ويساعدها يف ذلك املراقب الشرعي للمصرف الذي 

 2.املصرف يقوم برفع تقارير دورية للهيئة عن نشاط

متطلبات اضحة تتماشى و اجلزائر وفق اسرتاتيجية و -يعمل مصرف السالمّ:وخدماتّمصرفّالسالمّمنتجات -2
قتصادية يف اجلزائر، من خالل تقدمي خدمات مصرفية عصرية تنبع من املبادئ والقيم األصيلة الراسخة التنمية اال

ته هيئة شرعية تضبط معامالواملتعاملني واملستثمرين، و  لدى الشعب اجلزائري، بغية تلبية حاجيات السوق
ّ 3، وتتمثل هذه املنتجات واخلدمات يف اآليت:قتصادمن كبار العلماء يف الشريعة واال تتكون

 ستثمارية، وكافة االحتياجات يف جمال اإلستغاللالول املشاريع ااجلزائر ميُ -مصرف السالمّ:لعملياتّالتموي -أ
 :املوايلصيغ متويلية كما يوضح الشكل  واإلستهالك عن طريق عدة

ّ

ّ

ّ

 

                                       
لية حول: اخلدمات املالية وإدارة ، الندوة العلمية الدو تقييمّجتربةّاخلدماتّاملاليةّاإلسالميةّيفّالسوقّاجلزائريةّوآفاقهاّاملستقبليةعبد احلليم غريب،  -أنظر:  1

 .02، ص: 8000أفريل  80-02 ، اجلزائر،املخاطر يف املصارف اإلسالمية، جامعة فرحات عباس سطيف
- Rodney Wilson, Islamic Banking and Finance in North Africa, Past Development and Future Potential, 

report of: African Development Bank, 2011, p: 25. 
-09مت اإلطالع عليه يوم:  html-0-9-https://www.alsalamalgeria.com/Adm/ar/page/list.11اجلزائر على الرابط: -موقع مصرف السالم 2

09-8009. 
 .8009-09-09مت اإلطالع عليه يوم:  html-0-151-https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list.11املوقع الرمسي ملصرف السالم على الرابط: 3

https://www.alsalamalgeria.com/Adm/ar/page/list-9-0-11.html
https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list-151-0-11.html
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 اجلزائر-بعضّصيغّالتمويلّاملتوفرةّمبصرفّالسالمّ:01شكلّرقمّ

 
 اجلزائر، على الرابط: -من إعداد الباحثة ابالعتماد على موقع مصرف السالم املصدر: 

11.html-0-151-https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list  :8009-09-09مت اإلطالع عليه يوم 
رتح ث يقخري، حياجلزائر تنفـيذ التعامالت التجارية الدولية دون أت-يضمن مصرف السالم التجارةّاخلارجية: -ب

ّ:من الةخدمات سريعة وفع
  وسائل الدفع على املستوى الدويل: العمليات املستنديّة؛ -
 .التعهدات وخطاابت الضمان البنكية -
 دخار:زائر يوفر يف جمال االستثمار واالاجل-مصرف السالم: دخارستثمارّواالاال -ج
  ستثمار؛اكتتاب سندات اال -
 فتح دفرت التوفري )أمنييت(؛ -
 .ستثمارحساابت اال -
  اجلزائر خبدمات تتوافق ومعايري مصرفية معاصرة وتقنيات عاملية مبتكرة:–يقوم مصرف السالمّ:اخلدمات -د
  خدمة حتويل األموال عن طريق أدوات الدفع اآليل؛ -
 "السالم مباشر"؛ اخلدمات املصرفية عن بعد -
 خدمة "موابيل بنكنغ"؛ -
 خدمة مايل سويفت "سويفيت"؛ -
 نة"؛بطاقة الدفع اإللكرتونية "آم -
 بطاقات السالم فيزا الدولية؛ -
 ؛ "E-Amina"خدمة الدفع عرب األنرتنت -
  خزاانت األماانت "أمان"؛ -

صيغ 
التمويل

المشاركة

المضاربة

البيع اآلجل

المرابحةاإلجارة

االستصناع

السلم

https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list-151-0-11.html
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  ماكينات الدفع اآليل؛ -
 .ماكينات الصراف اآليل -
 (2111-2110)اجلزائرّ-تطورّاملؤشراتّاملاليةّالرئيسيةّملصرفّالسالم -3

واملتمثلة  ،صرفمتطور أهم املؤشرات املالية لل اجلزائر ينبغي عرض-على نشاط مصرف السالم لتعرفبغرض ا
 (8002-8002)وقد مت اختيار فرتة  يف إمجايل األصول والتمويالت والودائع،

وضح الشكل أدانه تطور إمجايل أصول يُ :ّ(2111-2110)اجلزائرّ-تطورّإمجايلّأصولّمصرفّالسالم -أ
ّ(8002-8002)اجلزائر يف الفرتة -مصرف السالم

 (2111-2110)اجلزائرّ-تطورّإمجايلّأصولّمصرفّالسالمّ:02شكلّرقمّ

 
 (8002-8002)من إعداد الباحثة ابالعتماد على التقارير السنوية للبنك يف الفرتة  املصدر:

مليار  3273د أن كان يُقدر ب عفب (،8002-8002خالل الفرتة ) اجلزائر-مصرف السالمتطور إمجايل أصول 
 03272بلغ مليار دج، وقد واصل االرتفاع حيث  2072ليبلغ  8002سنة  %0077ارتفع بنسبة  8002دج سنة 

، ويرجع ذلك حلرص املصرف 2072بنسبة منو قدرها  8007دج سنة  ارملي 2272مقابل  8002مليار دج سنة 
 .ايدة حجم أصولهوز  ورفع مردودية املصرفعلى البحث عن فرص وبدائل من شأهنا حتقيق منو يف األنشطة املصرفية 

وضح الشكل أدانه تطور تطور حجم يُ :ّ(2111-2110)اجلزائرّ-تطورّحجمّالودائعّملصرفّالسالم -ب
 (8002-8002)يف الفرتة اجلزائر -الودائع ملصرف السالم

ّ

ّ

ّ

2014 2015 2016 2017 2018

(مليار دج)إجمالي األصول  36,3 40,6 53,1 85,8 138,5

نسبة النمو السنوي 11,7% 30,9% 61,5% 61,5%
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 (2111-2110)اجلزائرّيفّالفرتةّ-تطورّحجمّالودائعّملصرفّالسالمّ:03شكلّرقمّ

 
 (.8002-8002ية للبنك يف الفرتة )من إعداد الباحثة ابالعتماد على التقارير السنو  املصدر:

مليار سنة  0272اجلزائر، والذي تطور من -املصرفية ملصرف السالم ودائعال يعرض الشكل أعاله تطور إمجايل
 8002دج سنة  ارملي 2079ما قيمته ، وبلغ %2377ببنسبة منو ُقدرت   8002مليار دج سنة  8377إىل  8002
األمر الذي يدل على زايدة ثقة املتعاملني يف املصرف وذلك  ، 82 بنسبة منو قدرها 8007دج سنة  ارملي 22مقابل 

عموميني كتوطني رواتب املوظفني وإبرام اتفاقيات مع كبار املتعاملني ال  سرتاتيجيات اليت انتهجها املصرفمن خالل اال
 (.ع...اقات الدفطستهالكي، اخلدمات اإللكرتونية، بوعرض خدمات جديدة يف جمال التجزئة )التمويل اال

وضح الشكل يُّ (:2111-2110اجلزائرّيفّالفرتةّ)-تطورّحجمّالتمويالتّاملقدمةّمنّمصرفّالسالم -ج
ّ(.8002-8002اجلزائر يف الفرتة )-تطور حجم التمويالت املقدمة من مصرف السالم أدانه تطور

ّ(2111-2110اجلزائرّيفّالفرتةّ)-تطورّحجمّالتمويالتّاملقدمةّمنّمصرفّالسالمّ:00شكلّرقمّ

 
 (.8002-8002من إعداد الباحثة ابالعتماد على التقارير السنوية للبنك يف الفرتة ) املصدر:

2014 2015 2016 2017 2018

(مليار دج)إجمالي الودائع  15,4 23,7 34,5 64,0 81,9

نسبة النمو السنوي 53,7% 45,7% 85,4% 28,0%
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(مليار دج)إجمالي التمويالت  23,9 21,3 29,4 45,5 73,6

نسبة النمو السنوي -11,2% 38,1% 54,7% 62,0%
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مقارنة بسنة  %0078بنسبة  8002اجلزائر اخنفاضا سنة  -املقدمة من مصرف السالم عرف حجم التمويالت
، والذي أثر 8002، نظرا للوضع االقتصادي العام الذي عرفته اجلزائر بعد اخنفاض أسعار البرتول منتصف سنة 8002

ن ابلرغم من اجلزائر، ولك -بشكل ملحوظ يف النشاط االقتصادي وابلتايل التمويالت املقدمة من طرف مصرف السالم
ج املصرف لو و  أمهها العمالءقاعدة هذه الظروف االقتصادية الصعبة إال أن املصرف انتهج سياسات تسمح بتوسيع 

مسجال ارتفاعا  8002مليار دج سنة  7372حلجم التمويالت أين بلغ  ملحوظ ارتفاعد ماساهم يف قطاع التجزئة واألفرا
 دج.  مليار 2272أين سجل  8007مقارنة بسنة  28بنسبة 

ن خالل اجلزائر بتنفيذ اسرتاتيجية التعريف ابلصريفة اإلسالمية م-قامت اإلدارة التنفيذية ملصرف السالمكما 
ت على اجلدية والصرامة والسرعة يف معاجلة طلبيات التمويالت، مما لقي خمتلف منافذ اإلعالم واإلشهار، كما ركز 

استحسان املتعاملني القدامى الذين بقوا أوفياء للمصرف، إضافة إىل مرافقة العديد من املتعاملني اجلدد نظرا للسمعة 
 1الطيبة اليت حيظى هبا املصرف يف الساحة الوطنية.

ّاجلزائرفذّاإلسالميةّيفّاالنّو:ّااثلث
قدمي تف النظام املصريف اجلزائري توجه بعض املصارف األجنبية العتماد الصريفة اإلسالمية من خالل عر 

انفذة بنك  أساسا يف هذه النوافذ ، متثلت، دون وجود إطار قانوين واضحنوافذ إسالميةخدمات مصرفية إسالمية عرب 
أنه سيتم  8007اإلسكان اجلزائر، كما مت اإلعالن يف ديسمربزائر، انفذة بنك اخلليج اجلزائر، انفذة ترست بنك اجل

 ، إال أنه وحلد الساعة مل يتم االفتتاح الفعلي هلم.8002اعتماد فتح نوافذ إسالمية يف أربعة مصارف وطنية حبلول سنة 
ت هو أول مصرف تقليدي يف اجلزائر يُقدم خدما (AGBبنك اخلليج اجلزائر ):ّانفذةّبنكّاخلليجّاجلزائر -1

من خالل تقدمي  8009سنة نشاطها مالية إسالمية من خالل انفذة إسالمية، حيث بدأت هذه النافذة 
 .خدمتني متويليتني بصيغيت السلم واملراحبة

حيث ، 8002بدأ بنك اخلليج اجلزائر نشاطه يف اجلزائر سنة :ّ(AGBنكّاخلليجّاجلزائرّ)التعريفّبنافذةّبّّ-أ
 كربى، وهي: بنك برقان الكوييت والبنك األردين الكوييت والبنك الدويل التونسي وحتتأتسس من طرف ثالثة مصارف  

فرعا منتشرة يف كامل اجلزائر، ويُعد  20وميتلك حاليا شبكة من "، (KIPCOإشراف الشركة الكويتية القابضة "كيبكو )
كات مبختلف ه لألفراد واملهنيني والشر بنك اخلليج اجلزائر أحد املصارف اخلاصة الرئيسية يف اجلزائر، ويُقدم خدمات

دمات مالية إسالمية من خالل انفذة إسالمية تُعد تقدمي بنك اخلليج اجلزائر خل بداية 8009كما عرفت سنة  2.أنواعها

                                       
 .9، ص: 2119اجلزائر،ّسنةّ-التقريرّالسنويّملصرفّالسالم 1
 .8080-2-8مت اإلطالع عليه يوم:  https://www.agb.dz/organisation/presentation.html: ع الرمسي لبنك اخلليج اجلزائر، على الرابطاملوق 2

https://www.agb.dz/organisation/presentation.html
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هي األوىل من نوعها يف اجلزائر، وقد بدأ نشاط النافذة اإلسالمية من خالل تقدمي متويلني بصيغيت املراحبة والسلم، 
ّل املوايل يُوضح اهليكل التنظيمي لبنك اخلليج اجلزائر وموقع انفذة املعامالت اإلسالمية منه. والشك

ّ:ّاهليكلّالتنظيميّلبنكّاخلليجّاجلزائرّوموقعّانفذةّاملعامالتّاإلسالميةّمنه01شكلّرقمّ

 
ّكخطوةّيفّطريقّتطويرّاملعامالتّاملاليةّاإلسالميالنافذةّاإلسالميةّاندية بن شاعة، مانع فاطمة، املصدر:ّ ةّببنكّاخلليجّاجلزائر
، ص: 8009ديسمرب  02-07، مؤمتر التكامل املؤسسي للصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية، جامعة الشلف، اجلزائر، ابجلزائر
8090. 

املقدمةّيفّ -ب بنكّاخلليجّاجلزائراخلدماتّاملصرفيّة انفذته اإلسالمية  ج اجلزائر من خالليُقدم بنك اخلليّ:انفذّة
ّلألفراد واملهنيني والشركات، وتتمثل يف اآليت: أساسا املوجهةو  املصرفية جمموعة من اخلدمات

1ّوتشمل ما يلي:خدماتّمصرفيةّمقدمةّلألفراد:ّ -

                                       
  https://www.agb.dz/index.php#NosProduitsزائر على الرابط: املوقع الرمسي لبنك اخلليج اجللتفاصيل أكثر أنظر:  1
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 مع  ألموالاالتشاركي املقوم ابلدينار يف نسخته التشاركية جبين  حساب التوفري يسمح:ّحسابّالتوفريّالتشاركي
، وُيسلم ميكن هلذا احلساب تسجيل عمليات السحب واإليداع )نقًدا( حيث ضمان توفرها يف مجيع األوقات

اب مكافأة حساب يتم احتس، لصاحب احلساب أو ممثله القانوين دفرتًا يتم فيه تسجيل مجيع املعامالت املصرف
 .شريعةيف التمويل املتوافق مع ال مارات املصرفرادات الناجتة عن استثالتوفري على أساس املسامهة يف اإلي

 تُقدم انفذة بنك اخلليج اجلزائر التمويل االستهالكي لألفراد من خالل خدمة تسهيالت :ّالتمويلّاالستهالكي
املراحبة وهي عقد متويل يشمل شراء وبيع معدات جديدة لالستخدام احمللي يتم تصنيعها أو جتميعها يف اجلزائر 

 .ة ابإلضافة إىل هامش ربح معروف متفق عليه بني بنك اخلليج اجلزائر والعميلبسعر التكلف
ّوتشمل ما يلي:خدماتّمصرفيةّمقدمةّللمهنيني:ّ -
ة تشمل هذه اخلدمة املصرفية اليت تُقدمها انفذة بنك اخلليج اجلزائر متويال للمهنيني بصيغيت املراحب:pro-lineّّمهنة -

 والسلم.
 ة متول انفذة بنك اخلليج اجلزائر املهنيني القتناء املعدات اخلاصة هبم من خالل التمويل ابملراحبّملراحبة:التمويلّاب

 وفقا للشروط التالية: 
  مليون دج؛ 80أقصى مبلغ للتمويل ُمقدر ب 
  من قيمة الفاتورة املقدمة؛ %20متويل حىت 
  سنوات. 2مدة التمويل القصوى 
 ويتم  ابلسلم للمهنيني لتمويل االحتياجات النقدية الالزمة لنشاطاهتم التشغيلية،يُقدم التمويل لسلم:ّالتمويلّاب

 1وفقا لآليت:
  تصل قيمته إىل مليون دج؛متويل سنوي متجدد 
  من بيان املخزون املقدم للمصرف.%70متويل سنوي حىت 

 ويشمل ما يلي: التمويلّاالستهالكي: -
 ّ:ات وفًقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية خمصصة لتمويل خمزون املنتجهو متويل قصري األجل املراحبةّقصريةّاألجل

النهائية من املوردين احملليني واألجانب، ومن الناحية العملية، هي معاملة ثالثية بني املشرتي النهائي )العميل( 
يث يشرتي بنك اخلليج ح، والبائع األويل )املورد( والبائع الوسيط الذي يقوم بتنفيذ أمر الشراء )بنك اخلليج اجلزائر(
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اجلزائر البضاعة نقدا أبمر من عميله ويبيعها بتمويل إىل العميل عن طريق إضافة هامش ربح متفق عليه مسبًقا إىل 
 .سعر الشراء

 :عملية بيع مع تسليم مؤجل للبضائع، يعمل بنك اخلليج اجلزائر كمشرت نقدي للبضائع اليت سيتم  هو السلم
 تسليمها إليه الحًقا.

ّخد - ّللشركات: ّمقدمة تُقدم انفذة اخلليج اجلزائر خدمات متويل متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ماتّمصرفية
 للشركات تتمثل أساسا يف صيغيت املراحبة والسلم.

طور النشاط من خالل اجلدول املوايل نعرض ت:ّتطورّالنشاطّاملصريفّاإلسالميّيفّانفذةّبنكّاخلليجّاجلزائر -ج
ية تطور حجم التمويالت اإلسالم انفذة بنك اخلليج اجلزائر، وذلك من خالل عرض املصريف اإلسالمي يف

ّابملقارنة مع تطور حجم القروض التقليدية.
ّ(2119-2110:ّتطورّحجمّالتمويالتّالتقليديةّواإلسالميةّيفّبنكّاخلليجّاجلزائرّ)21جدولّ

 نسبة النمو السنوي التمويالت اإلسالمية نسبة النمو السنوي القروض التقليدية  
2014 50707   13889   
2015 40764 -20% 17209 24% 
2016 51267 26% 17955 4% 
2017 67160 31% 22265 24% 

ّ.8093:ّاندية بن شاعة، مانع فاطمة، مرجع سابق، صاملصدر:ّ

من خالل الشكل نالحظ زايدة نسبة التمويالت اإلسالمية يف بنك اخلليج اجلزائر، كما نالحظ أن حجم القروض 
دثت عقب اخنفاض حواليت  8002، ويرجع ذلك لألزمة املالية لسنة %80بنسبة  8002التقليدية عرف اخنفاضا سنة 

 نها من سياسة تقشف وركود اقتصادي.أسعار النفط وما اجنر ع

ّ(2119-2110:ّتطورّنسبةّالتمويالتّالتقليديةّواإلسالميةّيفّبنكّاخلليجّاجلزائرّ)09شكلّرقمّ

 
 من إعداد الباحثة املصدر:

22%
30% 26% 25%

78%
70% 74% 75%

2014 2015 2016 2017

نسبة التمويل اإلسالمي نسبة القروض التقليدية
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من خالل عرض جتربة انفذة بنك اخلليج اجلزائر مُيكن القول أنه ابلرغم من حداثة التجربة إال أهنا سامهت يف 
 من املتعاملني من اجملتمع اجلزائري.شرحية استقطاب 

 8002يف سنة ، و كمصرف تقليدي 8003بدأ نشاط ترست بنك اجلزائر سنة :ّانفذةّترستّبنكّاجلزائر -8

صصا للتمويل خم بدأ بتقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية التشاركية من خالل انفذة إسالمية، حيث أنشأ قسما
 اإلسالمي.

ترســـــت بنك اجلزائر هو عضـــــو يف جمموعة نســـــت لالســـــتثمارات القابضـــــة ّزائر:التعريفّبنافذةّترســــتّبنكّاجل -أ
يف جمموعة متنوعة من الصـــــــــــناعات، مبا يف ذلك اخلدمات املصـــــــــــرفية و/ أو املالية،  اســـــــــــتثمرت ،ومقرها يف قربص

والتأمني، وإعادة التأمني، والتطوير العقاري، والصـــــناعة والســـــياحة، اجملموعة موجودة من خالل شـــــركاهتا التابعة يف 
بنــان، ص، البحرين، األردن، لدولــة منهــا: اجلزائر، الوالايت املتحــدة األمريكيــة، إســــــــــــــبــانيــا، إجنلرتا، قطر، قرب  88

، وحاليا يُقدم جمموعة 8003، وقد بدأ ترســت بنك نشــاطه يف اجلزائر ســنة فلسـطني، اململكة العربية الســعودية ...
 1من اخلدمات املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من خالل انفذة إسالمية.

 يُقدم ترســــــــــــت بنك اجلزائر من خالل انفذتهّاخلدماتّاملصــــــــــرفيةّاملقدمةّيفّانفذةّترســــــــــتّبنكّاجلزائر: -ب
 2اإلسالمية جمموعة من اخلدمات املصرفية تتمثل يف اآليت:

موال يتميز هذا التمويل أبنه جيعل من املمكن تقدمي األو  ،يقدم بنك ترست اجلزائر صيغة متويل السلم السلم: -
يستمر العميل يف التعامل  .ضائع املشرتاةومينحه مهلة لتسليم الب ، ويضع املصرف نفسه كمشرتمباشرة إىل العميل

عليه بني الطرفني،  يف الوقت املتفقصوصية القيام بذلك نيابة عن املصرف بشكل طبيعي مع عمالئه العاديني مع خ
  .ع البضائع هبامش ربح نيابة عن املصرفيقوم العميل ببي

 االستثمارات أتيت تقاسم األرابح مع اهلامشيقدم بنك ترست اجلزائر شكالً آخر من أشكال  استثماراتّتشاركية: -
حتصل مجيع أنواع الودائع على مكافآت برتدد نصف  شهادات االستثمار الودائع التشاركية :التشاركية يف شكلني

 .سنوي اعتماًدا على رحبية الوظائف من جهة ومسامهة املودعني من جهة أخرى
، امشر لعمالئه األفراد شكالً جديًدا من املدخرات احملددة هبيقدم بنك ترست اجلزائحساابتّالتوفريّالتشاركية:ّ -

هو حساب استثماري للطلب للعمالء الراغبني يف االستثمار وتنمية ودائعهم، حيث يتم توزيع األرابح كل ستة و 
 .يف إطار عمليات متويل اهلامش احملددة ترست بنك اجلزائر أشهر بعد املشاركة يف املشاريع اليت بدأها

                                       
 .8080-2-2مت اإلطالع عليه يوم:  /https://www.trustbank.dzاملوقع الرمسي لرتست بنك اجلزائر، على الرابط:  1
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روف ومتفق ابستخدام هامش ربح مع بني العميل واملصرفهي معاملة جتارية ومالية يتم إبرامها ّارّاإلسالمي:اإلجي -
يابة عن ، يشرتي ترست بنك اجلزائر )املؤجر( نغة التمويل اإلسالمي اجلديدة هذهوبفضل صي، عليه منذ البداية

يُعرض على املستأجر  ،يف هناية فرتة اإلجيار، و إجيار دوريعميله )املستأجر( ويتيح له عقارًا لفرتة حمددة مقابل دفع 
 .إمكانية احلصول على العقار املمول من خالل دفع القيمة املتبقية احملددة مسبًقا

مل نتحصل على أية بياانت مالية ختص التعامالت املالية (، 8002)سنة ائر ونظرا حلداثة إنشاء انفذة ترست بنك اجلز 
 افذة.اإلسالمية هلذه الن

ارة عرف بنك اإلسكان للتجارة والتمويل اجلزائر استحداث إداجلزائر:ّللتجارةّوالتمويلّّانفذةّبنكّاإلسكان -3
ّخاصة ابخلدمات اإلسالمية يًقدم من خالهلا مجلة من املنتجات واخلدمات املصرفية اإلسالمية.

زائر سنة بدأ بنك اإلسكان للتجارة والتمويل نشاطه يف اجلّالتعريفّبنافذةّبنكّاإلسكانّللتجارةّوالتمويل: -أ
من  %02ومن بنك اإلسكان للتجارة والتمويل األردن،  %22، وهو مصرف تقليدي مملوك بنسبة 8003

الشركة الليبية العربية لالستثمارات القابضة اجلزائر، وحاليا يُقدم بنك اإلسكان للتجارة والتمويل اجلزائر جمموعة 
 1من اخلدمات املصرفية اإلسالمية من خالل انفذة إسالمية.

إلسكان تُقدم انفذة بنك ا اخلدماتّاملصرفيةّاملقدمةّيفّانفذةّبنكّاإلسكانّللتجارةّوالتمويلّاجلزائر: -ب
للتجارة والتمويل اجلزائر منتجات متويلية تتمثل يف املراحبة وبيع السلم واالستصناع، كما استحدثت منتجات 

وابلرغم من  2إسالمية أخرى خاصة ابلودائع تتمثل يف: سندات االستثمار والودائع ألجل وحساابت االدخار.
ول إال أننا مل نتمكن من احلصول على بياانت ح إعالن املصرف عن تقدمي هذه املنتجات املصرفية اإلسالمية

 حجم التعامالت هبذه املنتجات اإلسالمية.

ّاجلزائر:ّأهمّالقواننيّوالتشريعاتّاملنظمةّلعملّاملصارفّاإلسالميةّيفّرابعا
منذ بداية نشاط املصارف اإلسالمية يف اجلزائر وهي تعمل يف بيئة قانونية تقليدية ال تراعي خصوصيتها، 

ت ختضع لقانون النقد والقرض مثلها مثل املصارف التقليدية، وهو ما شكل عائقا كبريا حال دون توسعها، وإن  فكان
كان قانون النقد والقرض يسمح بنشاط املصارف اإلسالمية إال أنه ال يُراعي خصوصية التمويل اإلسالمي، ولكن أزمة 
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سامهت يف توجه اجلزائر حنو االهتمام ابلصريفة اإلسالمية، والعمل على هتيئة البيئة املناسبة  8002أسعار النفط سنة 
 بعض األنظمة اخلاصة ابلصريفة اإلسالمية. 8002هلا، فأصدر بنك اجلزائر ابتداءا من سنة 

ّرقمّ -0 ّابلص"2111ّنوفمرب0ّّاملؤرخّيف12ّّ-11النظام ّاملتعلقة ّالعملياتّاملصرفية فةّرّيقواعدّممارسة
ّمنّطرفّاملصارفّواملؤسساتّاملالية ّ"التشاركية تالءم ابعتبار املنظومة القانونية املتبعة يف اجلزائر ال ت:

ومت  ،8002نوفمرب سنة  2املؤرخ يف  08-02وطبيعة املصارف اإلسالمية، قام بنك اجلزائر إبصدار نظام رقم 
أول خطوة  هذا النظام يُعدو  (،0)أنظر امللحق رقم  8002ديسمرب  9بتاريخ  73د نشره يف اجلريدة الرمسية العد

 يف سبيل حتسني وتطوير املنظومة القانونية للمصارف اإلسالمية يف اجلزائر.

ويتضمن هذا النظام قواعد ممارسة العمليات املصرفية املتعلقة ابلصريفة التشاركية من طرف املصارف واملؤسسات 
ة، ق التقنني لعمليات الصريفة اإلسالمية، حيث يتضمن هذا النظام إثين عشر ماداملالية. والذي يُعد كأول خطوة يف طري

ّهب" :منه العمليات املصرفية املتعلقة ابلصريفة التشاركية أبهنا 8عرَّفت املادة  ّتقوم ّالعملياتّاليت ّاملصارفّكل ا
لّواالستثمارّملياتّالتمويواملؤسساتّاملاليةّواملتمثلةّيفّعملياتّتلقيّاألموالّوعملياتّتوظيفّاألموالّوع

:ّ"دائرةّضمنّمنه ُشباك املالية التشاركية أبنه 2كما عرَّفت املادة ،  "اليتّالّيرتتبّعنهاّحتصيلّأوّتسديدّالفوائد
صنيف هذه ، وقد مت تمصرفّمعتمدّأوّمؤسسةّماليةّمعتمدةّمتنحّحصرايّخدماتّومنتجاتّالصريفةّالتشاركية"

ومضاربة وإجارة واستصناع وسلم وكذا الودائع يف حساابت االستثمار، وختضع منتجات  املنتجات إىل مراحبة ومشاركة
الذي حيّدد القواعد العامة املتعلّقة ابلشروط  01-13من النظام  3الصريفة اإلسالمية حسب النظام ألحكام املادة 

 1 البنكية املطبقة على العمليات املصرفية.

صارف واملؤسسات املالية املعتمدة الناشطة الراغبة يف عرض منتوجاهتا املالية على امل 3ويشرتط النظام يف املادة 
التشاركية تقدمي بطاقة وصفية ملنتوجاهتا إىل بنك اجلزائر مرفقا برأي مسؤول رقابة املطابقة للمصرف أو املؤسسة املالية، 

ظام على وجوب إخضاع املنتجات إىل من الن 2وبعد احلصول على الرتخيص املسبق من طرف بنك اجلزائر تنص املادة 
 تقييم اهليئة الوطنية املؤهلة قانوان لذلك بغرض احلصول على شهادة مطابقة منتجاهتا ألحكام الشريعة.

من خالل الفصل ، 7و 2و 2كما وشدد النظام على ضرورة استقاللية شباك املالية التشاركية من خالل املواد 
ة كية واألنشطة األخرى للمصرف أو املؤسسة املالية، األمر الذي ُيساعد على إعداد ميزانياحملاسي بني شباك املالية التشار 

ُتربز أصول وخصوم شباك املالية التشاركية وكذا بيان مفصل عن املداخيل والنفقات ذات الصلة، وهذا عن طريق تنظيم 
املؤسسة  من نفس املصرف أو نفستعدد شباك املالية التشاركية ض الةومستخدمني خمصصني حصراي لذلك، ويف ح

 املالية املعتمدة، جيب التعامل مع شبابيك املالية التشاركية هذه ككيان واحد.

                                       
قواعدّممارسةّالعملياتّاملصرفيةّاملتعلقةّابلصريفةّالتشاركيةّمنّطرفّاملصارفّواملؤسساتّ، 8002نوفمرب  2املؤرخ يف  08-02أنظر: نظام رقم  1

 .88-80، ص ص: 8002ديسمرب  9، 73، اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد املالية
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ويتعني على املصارف واملؤسسات املالية املرخص هلا بتسويق هذه املنتجات أن تُعلم زابئنها جبداول التسعريات 
يعة عالم املودعني خاصة أصحاب حساابت االستثمار حول طبإالدنيا والقصوى اليت تطبق عليهم، إىل جانب والشروط 

تحمل حصة " ويالتشاركية  املالية  (. وحيق للمودع احلصول على حصة من األرابح النامجة عن"شباك2حساابهتم )املادة 
لك، ختضع (. وعالوة على ذ9احملتملة اليت يسجلها الشباك يف التمويالت اليت يقوم هبا املصرف )املادة  من اخلسائر

 1(.00منتجات الصريفة التشاركية جلميع األحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة ابملصارف واملؤسسات املالية )املادة

ّرقمّ -2 ّاإلسالمية2121ّّمارس11ّاملؤرخّيف12ّّ-21النظام ّابلصريفة ّاملتعلقة ّالعملياتّالبنكية "حيدد
املؤرخ  08-80نظام رقم الإبصدار ّقام بنك اجلزائر:ّوقواعدّممارستهاّمنّطرفّالبنوكّواملؤسساتّاملالية"

)أنظر امللحق  8080مارس سنة  82بتاريخ  02ومت نشره يف اجلريدة الرمسية العدد  ،8080سنة  مارس 02يف 
قواعد ممارسة العمليات املصرفية املتعلقة " 08-02أحكام النظام رقم  مت إلغاءصدور هذا النظام بو (، 8رقم 

مادة، وقد حددت املادة  82م هذا النظام ويض 2،"التشاركية من طرف املصارف واملؤسسات املاليةابلصريفة 
األوىل منه اهلدف من إصدار هذا النظام أال وهو حتديد العمليات البنكية املتعلقة ابلصريفة اإلسالمية والقواعد 

ا من طرف كذا شروط الرتخيص املسبق هلاملطبقة عليها، وشروط ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية، و 
أما املادة الرابعة منه فقد حددت املنتجات اخلاصة ابلصريفة اإلسالمية وهي: املراحبة واملشاركة بنك اجلزائر، 

واملضاربة واإلجارة والسلم واالستصناع وحساابت الودائع والودائع يف حساابت االستثمار، وقد جاءت املواد 
وقد ُعرف "شّباك الصريفة اإلسالمية" يف ( لتشرح كل منتج على حدى، 08إىل املادة  2ادة اليت تليها )من امل

من النظام أبنه: هيكل ضمن البنك أو املؤسسة املالية ُمكلف حصراي خبدمات ومنتجات الصريفة  07املادة 
 3اإلسالمية.اإلسالمية، وقد شدد النظام على ضرورة االستقالل املايل واحملاسي لشباك الصريفة 

وما نلحظه من خالل هذا النظام أن التعريفات املقدمة لصيغ التمويل سطحية وتتسم ابلغموض يف أغلب 
األحيان مما ُيصعب تطبيقها من اجلانب التشغيلي، كما أن النظام أغفل جانبا مهما أال وهو املسألة املتعلقة ابلسيولة، 

وال  سيولة وعدم إمكانية توظيفه ابلطرق الشرعية، أو نقص يف السيولةال يف فاملصارف اإلسالمية تعاين إما من فائض

                                       
 ، مرجع سابق.08-02نظام رقم  1
منّطرفّالبنوكّواملؤسساتّ، ا8080مارس  02املؤرخ يف  08-80، نظام رقم 83املادة  2 وقواعدّممارستهّا اإلسالميّة ابلصريفّة املتعلقّة لعملياتّالبنكيّة

 .32: ، ص8080مارس  82، 02اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد  املالية،
لعملياتّالبنكيةّاملتعلقةّابلصريفةّاإلسالميةّوقواعدّممارستهاّمنّطرفّالبنوكّ، ا8080مارس  02املؤرخ يف  08-80نظام رقم : لتفاصيل أكثر أنظر 3

 .8080مارس  82، 02اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد  واملؤسساتّاملالية،
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لساحة املصرفية واالقرتاض بفائدة، ولتدارك أغلب هذه النقائص أصدر بنك اجلزائر التعليمة رقم تستطيع اللجوء إىل ا
 ية املتعلقة ابلصريفة اإلسالمية"."تعريف العمليات البنك 8080أفريل  8املؤرخة يف  80-03

ّ"تعريفّالعملياتّالبنكيةّاملتعلقةّابلصريفةّاإلسالمية":2121ّأفريل2ّّاملؤرخةّيف13ّّ-21التعليمةّرقمّ -3
خاصة  08-80وذلك لتدارك أغلب النقائص اليت سجلها النظام رقم صدرت هذه التعليمة عن بنك اجلزائر 

حددت  اتسمت بنوع من الغموض والسطحية، حيثواليت ّاملقدمة ملختلف الصيغ يتعلق ابلتعريفاتفيما 
املادة األوىل من التعليمة الغرض من صدورها وهو: حتديد منتجات التمويل املدرجة يف املادة الرابعة من النظام 

، حيث مت مبوجب هذه التعليمة ضبط أهم اإلجراءات العملية والضوابط الشرعية الواجب توفرها يف  80-08
من حقوق وواجبات كل طرف، وقد تضمنت ضمبا ي 08-80ويل احملددة يف النظام كل صيغة من صيغ التم

فصلت يف الصيغ التمويلية وقواعدها التشغيلية، لكن ما نالحظه هو أنه ابلرغم من أن  1مادة، 20التعليمة 
ت إال أهنا مل تتدارك النقائص اليت ُسجل 08-80التعليمة جاءت لتعدلل وتصحح بعض النقائص يف النظام 

 خبصوص  تتضمن أي مادة حول السيولة يف املصارف اإلسالمية.

 

ّّ

                                       
1 INSTRUCTION N° 03-2020 du 02 avril 2020, définissant les produits relevant de la finance islamique et  

ixant les modalités et caractéristiques techniques de leur mise en œuvre par les banques et établissements 

financiers, Banque d’Algerie, available at : https://www.bank-of 

algeria.dz/html/legist2020.htm#Instruction_n%C2%B0%C2%A003-2020 , visited on : 9-6-2020.  
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ّ

 :ّمعوقاتّالصريفةّاإلسالميةّيفّاجلزائرملطلبّالثاينا

تعاين الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر من مجلة من املعوقات والتحدايت، واليت جيب العمل على تالفيها يف سبيل 
 املعوقات يف العناصر اآلتية:االستفادة من الصريفة اإلسالمية ونلخص أبرز 

 أوال:ّاملعوقاتّالتشريعيةّوالقانونية
 ،8080 مارس 02املؤرخ يف  08-80رقم أتطري النشاط املصريف اإلسالمي يف اجلزائر من خالل النظام مت 

زائر اإلسالمية يف اجل، وابلرغم من ذلك ال يزال اإلطار القانوين للصريفة 8080أفريل  8املؤرخة يف  03-80التعليمة رقم و 
 1يعاين من نقائص جيب تداركها ندرجها يف النقاط التالية:

مر هذا األو ىل أتطري النشاط املصريف اإلسالمي من خالل نظام يصدر عنه وليس قانون، عمد بنك اجلزائر إ -2
ل قانون ديرضة للمراجعة يف أي وقت، فكان األوىل العمل على تععُ  وإن كان من ابب التدرج إال أن النظام

أو إصدار قانون مستقل خاص ابلصريفة  وإدراج أبواب خاصة ضمنه ابلصريفة اإلسالمية،النقد والقرض 
 ؛هبدف توفري االستقرار القانوين والذي يُعد من أهم مقومات جناح التجربة اإلسالمية، وذلك

ائص اليت اجلزائر ولتدارك النقالحظنا من خالل عرض اإلطار القانوين للصريفة اإلسالمية يف اجلزائر أن بنك  -4
أفريل  8املؤرخة يف  03-80أصدر التعليمة رقم ، 8080 مارس 02املؤرخ يف  08-80النظام رقم جاءت يف 

، ولكن من الناحية القانونية هل مًيكن هلذه التعليمة أن تُعدل النظام الصادر عن بنك اجلزائر، خصوصا 8080
وأن هناك قاعدة قانونية مفادها أنه ال مُيكن تعديل قانون إال مبوجب قانون، وال نظام لبنك اجلزائر إال بنظام 

ألة ا وأن التعليمة خالفت النظام يف مسصادر عن بنك اجلزائر، فهذا إشكال قانوين ينبغي تداركه خصوص
يشري أبن احلساابت اإلدخارية مستثناة من احلساابت االستثمارية وجيب  08-80رقم الودائع البنكية، فالنظام 

أي أن احلساابت اإلدخارية غري مضمونة وتُعد على البنك أن يضمنها، بينما التعليمة تنص عكس ذلك 
 ؛سألة هل يُطبق نص نظام بنك اجلزائر أو نص التعليمة؟حساابت استثمارية، ففي هذه امل

                                       
منّطرفّالبنوكّ، ا8080مارس  02املؤرخ يف  08-80نظام رقم  -راجع:  1 املؤسساتّّولعملياتّالبنكيةّاملتعلقةّابلصريفةّاإلسالميةّوقواعدّممارستهّا

 .8080مارس  82، 02اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد  املالية،
- INSTRUCTION N° 03-2020 du 02 avril 2020, définissant les produits relevant de la finance islamique et  

ixant les modalités et caractéristiques techniques de leur mise en œuvre par les banques et 

établissements financiers, Banque d’Algerie 
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ح ملشكلة السيولة يف املصارف اإلسالمية، كما أن هناك عدم وضو  زائركل من التعليمة ونظام بنك اجلمل تتطرق   -3
 النوافذ اإلسالمية؛يف العالقة بني بنك اجلزائر واملصارف اإلسالمية والشبابيك/

الشرعية بشكل دقيق، وذلك بتحديد دور اهليئات الشرعية وشروطها ومهامها  مل يتم التطرق إىل نظام احلوكمة -2
 وكذلك التدقيق الشرعي الداخلي واملطابقة الشرعية، وتوضيح كيف يتم التعامل مع اهليئة الشرعية املركزية

 ن املعايري الشرعية؛وتوضيح مرجعيتها م
العمليات اليت تدخل ضمن املالية اإلسالمية،  مت حتديد 03-80والتعليمة رقم  08-80من خالل النظام رقم  -5

وقد مت استثناء العديد من العقود الشرعية والبيوع اليت تُعد ضرورية لالقتصاد اجلزائري، كاملزارعة واملغارسة واليت 
 تماعية.قتصادية واالجالتنمية االمُيكنها أن تُنشط القطاع الزراعي يف اجلزائر والذي يُعد أمرا ابلغ األمهية لتحقيق 

ّاثنيا:ّاملعوقاتّالتنظيميةّواملؤسسية
تعاين الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر من فراغ تنظيمي ومؤسسي، وابلتايل فهي تعتمد على التنظيمات واملؤسسات  

 1تراعي خصوصية املالية التشاركية.واملؤشرات اخلاصة ابملالية التقليدية واليت ال 

 والتأهيليةاثلثا:ّاملعوقاتّالتكوينيةّ
لية اإلسالمية، اتُعد اجلزائر من الدول املتأخرة على مستوى التدريب املهين والتكوين املتخصص يف الصريفة وامل

ازالت بعيدة من املعاهد ومؤسسات التعليم العايل واملدارس املتخصصة يف الصريفة واملالية اإلسالمية يف اجلزائر وذلك أل
اكز راب اليت أدخلت برامج املالية اإلسالمية يف خمتلف أطوار التعليم العايل، وأنشأت مر عن مستوى مثيالهتا يف آسيا وأو 

أحباث متخصصة يف هندسة املنتجات التشاركية اجلديدة، وُمتابعة تطورات هذه الصناعة، ورصد الفرص االستثمارية 
املستقلة وأجهزة فض  ةة واهليئات الرقابياليت تُتيحها لبلداهنا، كما أنشأت العديد من مكاتب االستشارات وبيوت اخلرب 

  2املنازعات،

                                       
اتّاحملتملةّ:ّاملعوقاتّاحلاليةّواملساّرأساسياتّالتحولّالنظاميّإلدماجّمؤسساتّالصناعةّاملاليةّاإلسالميةّيفّاالقتصادّاجلزائريصاحلي صاحل،  1

 .29ص:  ،8002الطبعة األوىل،  ،الدار اجلزائرية للنشر والتوزيع، اجلزائر،2121/2101ّواملكاسبّاملتوقعةّ
 .70املرجع نفسه، ص:  2
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 أمهيةّتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّاجلزائر:ّاملطلبّالثالث

لة من نشاط االقتصادي حيقق ما تسعى له كل دو إن ارتباط صيغ االستثمار والتمويل للمصارف اإلسالمية ابل
صادية إبمكان اجلزائر حتقيق مكاسب تعود ابلنفع على خمتلف القطاعات االقتللتنمية االقتصادية واالجتماعية، وأهداف 

من خالل تبنيها للنظام املصريف املزدوج وإدماج املصارف اإلسالمية بشكل مناسب يف املنظومة املصرفية اجلزائرية، وفيم 
 .أمهية تطبيق النظام املصريف املزدوج يف اجلزائريلي إبراز 

 للمصارفّاإلسالميةّمنّخاللّوظيفةّتعبئةّاملدخراتّأوال:ّالدورّالتنموي
كما سبق لنا ووضحنا من خالل تعريف املصرف اإلسالمي أبنه مؤسسة مالية إمنائية، تقوم بتعبئة املدخرات 

 ية.التنمية االقتصاد وابلتايل املسامهة يف حتقيق ربح،املدخرات حنو جمال االستثمار املوحماربة االكتناز وتعمل على توجيه 

وجيدر ابلذكر أنه كلما ازداد حجم املدخرات يف املصارف العاملة يف دولة ما دل ذلك على جناح النظام النقدي 
 واملصريف، وازداد تبعا لذلك أتثري النظام املصريف يف اجملتمع.

مصارف لويُعترب موضوع تعبئة املدخرات من املشكالت اليت يُعاين منها النظام املصريف اجلزائري، ومُيكن ل
اإلسالمية حلها، فهناك موارد مالية ضخمة خارج الدورة االقتصادية، يتحرج أصحاب هذه املوارد املالية من التعامل مع 
املصارف التقليدية بسبب الفوائد الربوية، فبإاتحة الفرصة للمصارف اإلسالمية يتسىن هلم استثمار هذه املدخرات 

 وابلتايل ُتسهم يف عملية التنمية االقتصادية.وتوجيهها حنو دائرة النشاط االقتصادي 

 كما أن تطبيق النظام املصريف املزدوج املالئم للصريفة اإلسالمية يف اجلزائر ُيساهم يف جذب موارد مالية خارجية 
 واليت تبحث عن فرص استثمارية يف إطار املشاركات املتعددة، األمر الذي مُيكن االقتصاد اجلزائري من أتمني متويل

 1خارجي ملشاريعه التنموية.
ّاثنيا:ّالدورّالتنمويّللمصارفّاإلسالميةّمنّخاللّوظيفةّالتمويل

ألمن الغذائي ُيساهم القطاع الفالحي يف حتقيق اأمهيةّصيغّالتمويلّاإلسالميّللقطاعّالفالحيّيفّاجلزائر:ّ -1
لى االقتصاد داث أتثريات إجيابية عوتكوين الدخل الوطين، لذا فإن االهتمام هبذا القطاع وتطويره يؤدي إىل إح
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الوطين، ومُيكن للمصارف اإلسالمية املسامهة يف تطوير هذا القطاع من خالل ما تُقدمه من صيغ متويل متنوعة 
 1ومناسبة، وفيم يلي شرح لكيفية مسامهة صيغ التمويل املصريف اإلسالمي يف القطاع الفالحي:

من خالل التمويل ابملزارعة يضمن املصرف اإلسالمي التمويل للفالح متويلّالقطاعّالفالحيّبصيغةّاملزارعة:ّ -أ
فُيوفر له اآلالت واملعدات الزراعية لتحضري األرض واإلمداد ابلبذور، وبعد الذي ميلك األرض وينقصه التمويل، 

مث يوزع  ،احلصاد وعمليات التسويق ختصم التكاليف اليت تكبدها كل من الشريكني من الربح الناتج عن املشاركة
الباقي أرابحا. ومن خالل هذه التقنية مُيكننا أن نضمن متويل مناسب للقطاع الفالحي كما ميكن ضمان مناصب 

 شغل تتميز ابالستقرار يف هذا القطاع، مما يؤثر إجيااب على تطور النشاط الزراعي بتوجيه األايدي العاملة إليه.
 مع املعطلة املالية القوى فيها تلتقي املزارعة كشركة املساقاة كةشر  إنمتويلّالقطاعّالفالحيّبصيغةّاملساقاة:ّ -ب

 كبريا إسهاما سهمتُ  وهي التشجري، جمال يف الزراعية الثروة تنمية أجل من تفاعلية حركة يف العاطلة البشرية القوى
خرباهتا يف هذا اجملال،  من واالستفادة العاطلة، األيدي وتشغيل الذايت االكتفاء وحتقيق االقتصادية التنمية عملية يف

وحتريك األموال وعدم جتميدها يف صورة أشجار يف حقيقتها مثمرة ويف الواقع ليست مثمرة لعجز أصحاهبا عن 
 منها. ةاالستفاد

 :كاآليت الفالحي القطاع متويل يف املشاركةصيغة  طبقتُ  أن كنميُ املشاركة:ّمتويلّالقطاعّالفالحيّبصيغةّ  -ج
 ،صرفامل من والتمويل الفالحية املؤسسة أو الفالح عند من األرض تكون أن كنميُ  دائمة، املشاركة كانت إذا -

 .املشروع يف منهما كل مشاركة قيمة وحتديد األرض قيمة تقدير بعد وهذا
 على إليها أبكمله- أبرضها فيه الفالحية املؤسسة دخلت الذي – املشروع ؤولي فقد متناقصة املشاركة كانت ذاإ -

 .هلا ملكا النهاية يف املشروع ويكون صرفامل حق يطفئ وهذا أرابحها، من حصة عن مصرفلل تتنازل أن أساس
 هلا ولكن ماال، وال أرضا متلك ال من الفالحية املؤسسات من كثريا جندمتويلّالقطاعّالفالحيّبصيغةّاملضاربة:ّ -د

 رجييخ من الكثري جيمع فالحية دراسات مكتب جند أن ميكن احلصر ال املثال سبيل وعلى عالية، مهنية خربة
 يكون أن ميكن ابملضاربة والتمويل مشاريعهم، إلقامة الالزمة اإلمكانيات جيدون ال الفالحة يف املتخصصة املعاهد
 املشروع وإدارة العمل يكون أن على مشاريعهم، متويل إمكانية صرفامل هلم يقدم أن أساس على هلؤالء املخرج

                                       
 اجلزائري، صريفصالح النظام املمؤمتر إ ،املصريفّاإلسالميمربراتّوآلياتّانفتاحّالنظامّاملصريفّاجلزائريّعلىّالعملّحممود سحنون، ميلود زنكري،  1

 .7-6، ص ص: 1002مارس  11-11جامعة قاصدي مرابح ورقلة، اجلزائر،



ّاجلزائرّّاملزدوجّيفالفصلّالثالثّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأساسياتّتطبيقّالنظامّاملصريف

888 
 

 عقد عند عليها يتفقان معلومة نسبة على بناء املشروع نتيجة ويقتسمان ،صرفامل من التمويليكون  بينما منهم،
 .التمويل

سع يف اجملال وا بشكل السلم صيغة تطبق أن اإلسالمية مصارفلل ميكنمتويلّالقطاعّالفالحيّبصيغةّالسلم:ّ -ه
 أن على املنخفض الثمن من فيستفيد حصاده قبل الفالح من الزراعي احملصولالزراعي حيث يقوم املصرف بشراء 

هبامش ربح مناسب، وهبذا الفالح يستفيد من تعجيل الثمن يف االتفاق على  ،يهجن بعد احملصول هذا ببيع يقوم
 زراعته مما جيعلها أكثر صالحا.

 ما خالل من اجلزائرية للفالحة التمويل توفري يف فعال بشكل سيسهم فتطبيق النظام املصريف املزدوج يف اجلزائر لذا
 .فعالة متويل آليات من اإلسالمي املصريف العمل يتضمنه

سطة يف ُتساهم املؤسسات الصغرية واملتو : أمهيةّصيغّالتمويلّاإلسالميّللمؤسساتّالصغريةّواملتوسطة -8
إخراج االقتصاد اجلزائري من االعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، إىل اقتصاد متعدد مصادر الدخل، 

 اإلسالمي التمويل صيغ عتربتُ مناصب العمل، وُيساهم يف رفع الكفاءة اإلنتاجية ورفع معدالت النمو، و  ويُوفر
ويتم ذلك من خالل  واملتوسطة، الصغرية املؤسساتملن يرغب إبقامة  حتياجاتاال لتوفري املثلى الوسائل من

 .اإلنتاجية اإلستثمارات إىل وتوجيهها املالية املوارد وختصيص وتوسيعها أتسيسها ةعملي متويل

ّوترقيةّالقدراتّالتنافسيةاثلثا:ّتنويعّاملنتجاتّاملصرفيةّ
إن اسرتاتيجية التنويع االقتصادي ال بد أن متتد إىل القطاع املايل واملصريف اجلزائري، بتنويع خدماته ومنتجاته 

دمات املرتبطة ابملؤسسات لية وزايدة صادرات اخلاليت ترتبط بتنمية االقتصاد احلقيقي، واملسامهة يف تلبية االحتياجات احمل
املالية واملصرفية، وهذا ما سيؤدي إىل تنويع أساليب التمويل الكثرية وصيغ االستثمار املتعددة يف الفروع والقطاعات اليت 

ق املساواة يتُنمي االقتصاد احلقيقي القائم على تقاسم املخاطر، الذي ُيساهم يف خلق فرص العمل وحماربة الفقر وحتق
تثمارية سوحُيقق النظام املصريف املزدوج هذا التنويع بشكل جيد خصوصا يف ظل تنوع األدوات اال 1وتوزيع الدخل،

 وصيغ التمويل اإلسالمية، األمر الذي من شأنه تعزيز القدرات التنافسية لالقتصاد اجلزائري.

ّ
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ّتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّاجلزائرّاملبحثّالثالث:ّأسس
 

إن النظام املصريف اجلزائري ابلرغم من ترخيصه لعمل املصارف اإلسالمية إال أنه ظل لسنوات طويلة نظاما 
مصرفيا تقليداي، مما جعل من تطور املصارف اإلسالمية حمدودا وغري مؤطر أبسسها وضوابطها وغري مراع خلصوصيتها، 

اجلزائر من تطبيق النظام املصريف املزدوج املالئم للصريفة اإلسالمية جيب مراعاة العديد من األسس اليت وحىت تتمكن 
التنظيمية، من واملتمثلة يف األسس القانونية والرقابية والشرعية و  ثنا هذا نتطرق ألهم األسستضمن جناح التجربة، ويف حب

 خالل االستفادة من جتارب الدول السابقة.

 ن خالل العناصر التالية:وذلك م

 

ّاألسسّالقانونيةّوالرقابيةّلتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّاجلزائراملطلبّاألول:ّ
ّلتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّاجلزائرّاألسسّالشرعيةاملطلبّالثاين:ّ

ّلتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّاجلزائرّاملطلبّالثالث:ّاألسسّالتنظيمية
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 بّاألول:ّاألسسّالقانونيةّوالرقابيةّلتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّاجلزائراملطل

وفيما يلي عرض  ،يتطلب تطبيق النظام املصريف املزدوج يف اجلزائر وضع األسس القانونية والرقابية املناسبة
 ملختلف األسس املذكورة.

ّاألساسّالقانوينأوال:ّ
 ضي:النظام املصريف املزدوج يف اجلزائر يُعد عامال أساسيا يف جناح التجربة وهذا يقتإن وضع األساس القانوين لتطبيق  

اإلسالمية من  ةإن توجه اجلزائر حنو تقنني العمليات املصرفيّإصدارّقانونّالصريفةّاإلسالميةّيفّاجلزائر: -1
م للصريفة املالئ القانوينفية إلنشاء اإلطار خالل إصدار أنظمة وتعليمات يُعد خطوة أولية مهمة ولكن غري كا

ن اإلسالمية، كما الحظنا يف التجارب السابقة فإصدار قانو خاص ابلصريفة  صدار قانوناإلسالمية، فيتوجب إ
الستفادة ابخاص ابملصارف اإلسالمية ساهم يف إنشاء قاعدة قانونية متينة وداعمة للنشاط املصريف اإلسالمي، و 

 لصريفة اإلسالميةا قانوننظام املصريف املزدوج ملاليزاي جيب أن يتضمن من التجارب السابقة خصوصا جتربة ال
 1احملاور التالية:

 أعمال ونشاطات املصرف اإلسالمي؛طبيعة  -أ
 اهلياكل واألجهزة املكونة للمصرف اإلسالمي؛ -ب
 ؛رأس املال واالحتياطات وامليزانيات -ج
 ؛الرتخيص والدمج والتحول -د
 ؛ف اإلسالميةاإلشراف على املصار سلطات الرقابة و  -ه
 .احلل والتصفية -و
ّاإلسالمية: -2 ّللصريفة ّابملؤسساتّاملكملة ّقواننيّخاصة  تُعد كل من شركات التكافل وصناديقّإصدار

ل كملة للصريفة اإلسالمية، لذا فإن سن قوانني تنظم عماالستثمار والسوق املالية اإلسالمية من املؤسسات امل
ق نظام مصريف وتطبي نشاط الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر وتوسعت يُعد عامال أساسيا يف منو هذه املؤسسا

 .مزدوج مالئم للصريفة اإلسالمية يف اجلزائر
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تعتمد صيغ التمويل اإلسالمية للمصارف اإلسالمية بشكل كبري على شركات التكافل لذا فإن ّشركاتّالتكافل: -أ
عد أمرا لذا فالتقنني لشركات التكافل يُ ا هلا، نشاط شركات التكافل يُعد مكمال لنشاط الصريفة اإلسالمية وداعم

صارف قامت إبصدار قانون للم يف التجربة املاليزية واليتضروراي يكفل حسن سري نشاطها وهذا ما الحظناه 
أصدرت قانون اخلدمات  8003، ويف سنة 0922تاله قانون خاص بشركات التكافل سنة  0923اإلسالمية سنة 

 لمصارف اإلسالمية وشركات التكافل.مجع بني التقنني ل املالية اإلسالمية والذي

شركة تكافل وحيدة )سالمة للتأمينات(، وتنشط من خالل ترخيص ال يعتمد على قانون،  فتنشط يف اجلزائرو  
جعل العالقات التشاركية بني أطراف منظومة التأمني التعاوين التكافلية تُدار من قبل طرف واحد هو شركة ّاألمر الذي

 1تأمني هلذا جيب إصدار قانون يُراعي اجلوانب التالية:ال

 طبيعة األعمال واخلدمات التأمينية التكافلية؛ -
 اهليئات املكونة ملنظومة التأمني التكافلي وضوابط ممارسة املهنة؛ -
 فل؛اأشكال العالقات بني شركة التأمني وإعادة التأمني التكافلي وصندوق التأمني التكافلي وصندوق إعادة التك -
 الشروط األساسية للحصول على الرتاخيص وفتح الفروع وأتطري الشراكات. -

يف  إصدارها جيب من أهم القوانني اليتّوالصكوكّاإلسالمية:وصناديقّاالستثمارّّالسوقّاملاليةّاإلسالمية -ب
 نذكر:املالئم للصريفة اإلسالمية ظل النظام املصريف املزدوج 

املايل  اإلسالمية يف السوق عد سن قوانني تسمح إبدراج املنتجات املاليةيُّ قانونّالسوقّاملاليةّاإلسالمية: -
زائر احلايل يُعد ولكن واقع بورصة اجلاجلزائري من األولوايت لتطبيق نظام مصريف مزدوج مالئم للصريفة اإلسالمية، 

ية، لذا فإن هذا اإلسالم فيةمعوقا كبريا لألدوات االستثمارية التقليدية فضال عن إدماج املنتجات املالية واملصر 
اجملال من اجملاالت الواجب االهتمام بتطويرها وحتسني عملها حىت توفر بيئة مالئمة لنشاط املصارف اإلسالمية 

 يف اجلزائر.
ّصناديق - ّاإلسالمية:ّقانون صندوقا  0700، 8002سنة عدد صناديق االستثمار اإلسالمية بلغ ّاالستثمار

إىل  8088ومن املتوقع أن ترتفع سنة  2مليار دوالر، 002تدير أصوال تُقدر بـــ دولة و  82استثماراي، تنشط يف 

                                       
 .38 ص: ،مرجع سابق،ّأساسياتّالتحولّالنظاميّإلدماجّمؤسساتّالصناعةّاملاليةّاإلسالميةّيفّاالقتصادّاجلزائريصاحلي صاحل،  1

2 IFDI 2019, Islamic Finance Development report 2019: SHIFITING DYNAMICS, Op.Cit, p p: 8-24. 
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ويف ظل هذا التطور الذي تعرفه صناديق االستثمار اإلسالمية تشهد اجلزائر أتخرا يف االستفادة  1مليار دوالر، 200
سهم ق االستثمار اإلسالمية يُ منها، لذا يتوجب اإلسراع يف تدارك هذا التأخر من خالل سن قانون خيص صنادي

 يف االستفادة من اآلاثر اإلجيابية هلا على االقتصاد احلقيقي.
موزعة على  8002مليار دوالر سنة  270بلغ حجم أصول الصكوك اإلسالمية ّقانونّالصكوكّاإلسالمية:ّ-

ني ر واملسارعة يف التقنإال أن اجلزائر ال متلك حصة منها، األمر الذي يستدعي استدراك هذا التأخ 2دولة، 87
 .للصكوك اإلسالمية لتسهيل إدراجها يف املنظومة املالية واملصرفية اجلزائرية

ني تعديالت ج بعض القوانتا حتّيفّمنظومةّالقواننيّالسابقةّإلدماجّالصريفةّاإلسالمية:ّدخالّتعديالتإ -3
جوهرية حىت تتالءم والنظام املصريف املزدوج املالئم للصريفة اإلسالمية يف اجلزائر، ومن أهم هذه جزئية أو 

 3القوانني نذكر: 
 جيب إدخال تعديالت على القانون التجاري حىت يتالءم وقواعد الصريفة اإلسالمية؛ : القانونّالتجاري -أ

ا دراج املعامالت املالية اإلسالمية، وإدماج عقودهجيب إدخال تعديالت على القانون املدين إل: القانونّاملدين -ب
 املركبة واجملمعة وتوثيقها، وآلية ومراحل تسوية النزاعات املصرفية واملالية؛

جيب إدخال تعديالت على قانون الصفقات العمومية إلاتحة الفرصة الستخدام  قانونّالصفقاتّالعمومية: -ج
  إجناز الصفقات؛أدوات املالية اإلسالمية وعقودها املركبة يف

جيب إدخال تعديالت على قانون االستثمار األجني يف جمال اخلدمات املصرفية  :قانونّاالستثمارّاألجنيب -د
 واملالية اإلسالمية وضوابط الشراكات واالندماجات.

امالت ليات ومععملصريفة اإلسالمية حيادا ضريبيا ليتطلب النظام املصريف املزدوج املالئم ل احليادّالضرييب: -0
 تنافسية متكافئة بني الصريفة اإلسالمية والتقليدية، وهذا األمر الحظناه يفاملصارف اإلسالمية حىت يضمن 

الصريفة  ، األمر الذي ساهم يف تطور وتوسع نشاطنوان يتضمن احلياد الضرييجتربة ماليزاي واليت أصدرت قا

                                       
1 IFDI 2017, Islamic Finance Development Report 2017: TOWARDS SUSTAINABILITY, ICD-THOMSON 

REUTERS, p: 61. 
2 IFDI 2019, Islamic Finance Development report 2019: SHIFITING DYNAMICS, Op.Cit, p 

p: 8. 
-37 :ص ص ،مرجع سابق،ّالتحولّالنظاميّإلدماجّمؤسساتّالصناعةّاملاليةّاإلسالميةّيفّاالقتصادّاجلزائريأساسياتّصاحلي صاحل، أنظر:  3

32. 
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ة األنشطة الضريبية واجلمركية ملراعاة خصوصيقوانني اجلزائر أيضا مطالبة إبدخال تعديالت على الو  اإلسالمية،
 املصرفية اإلسالمية.

ّاألساسّالرقايباثنيا:ّ
 اسة النقديةويتمثل أساسا يف السييُعد األساس الرقايب من بني األسس اهلامة لنجاح النظام املصريف املزدوج، ّ

جتارب كل  ومُيكن يف هذا اإلطار االستفادة منواليت جتسد العالقة بني املصرف املركزي واملصارف اإلسالمية.  ،املالئمة
من السودان وماليزاي واإلمارات العربية املتحدة واليت قامت بوضع سياسة نقدية تتناسب وخصوصية الصريفة اإلسالمية، 

النظامني اإلسالمي والتقليدي ولكن أدوات أخرى تقوم على  فنجد أن بعض أدوات السياسة النقدية تطبق على كال
سعر الفائدة وابلتايل ال تتناسب وطبيعة النشاط املصريف اإلسالمي فتم وضع بديل هلا يقوم على نظام املشاركة، والشكل 

 ة منها.داملوايل يُلخص أهم أدوات السياسة النقدية يف كل من التجارب السابقة واليت مُيكن للجزائر االستفا
ّليزايّواإلماراتّالعربيةّاملتحدة:ّأدواتّالسياسةّالنقديةّيفّكلّمنّالسودانّوما21جدولّ

ّالسودان

االحتياطي ّاألدواتّالكمية
 القانوين

هوامش األرابح 
 ونسب املشاركات

 :عملياتّالسوقّاملفتوحة
 شهادات مشاركة البنك املركزي-

 احلكومةشهادات مشاركة 
 شهادات إجارة البنك املركزي

 صكوك التمويل احلكومي

 :نوافذّالبنكّاملركزيّالتمويل
 انفذة العجز السيويل؛

 انفذة متويل االستثمار.

 توجيه التمويل للقطاعات املستهدفةّاألدواتّالكيفية

 اإلقناع األديبّاألدواتّاملباشرة

ّماليزاي

االحتياطي ّاألدواتّالكمية
 القانوين

ّعملياتّالسوقّاملفتوحة:
 قبول القرض، أدوات نقدية قابلة للتداول، أدوات االستثمار احلكومي

 التأثري يف معدالت العائدّاألدواتّالكيفية

 التفتيش املباشرّاألدواتّاملباشرة

اإلماراتّالعربيةّ
ّاملتحدة

ّاألدواتّالكمية
االحتياطي 

 القانوين
 

أدوات إدارة 
السيولة: شهادات 
 اإليداع اإلسالمية

 

 امللجأ األخري للسيولة: 
 التمويل ابلدوالر؛

 تسهيالت املراحبة املضمونة

 مراقبة األوضاع االئتمانيةّاألدواتّالكيفية

ّاألدواتّاملباشرة
التفتيش 

 املباشر
 

 اجلزاءات اإلدارية واملالية والعقوابت

 من إعداد الباحثة املصدر:
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أدوات السياسة النقدية اخلاصة ابملصارف اإلسالمية يف كل من السودان وماليزاي من خالل اجلدول نرصد أهم 
واإلمارات العربية املتحدة، ونالحظ أن كل دولة كيفت سياستها النقدية حىت تتناسب مع طبيعة النشاط املصريف 

مية، خصوصا املصارف اإلسالاإلسالمي، وهو األمر املطلوب يف اجلزائر، فال بد من توضيح العالقة بني بنك اجلزائر و 
فيم يتعلق ابلسيولة واليت تُعد من أكرب مشاكل املصارف اإلسالمية، ويف هذا الصدد ميكن استحداث أدوات نقدية 
إلدارة السيولة أو فتح نوافذ عجز سيويل وفائض سيويل على مستوى بنك اجلزائر حلل مشكلة السيولة لدى املصارف 

  ت اليت جيب تكييفها لتتناسب مع املصارف اإلسالمية.اإلسالمية، وغريها من األدوا

كما أن تطبيق النظام املصريف املزدوج يف اجلزائر يتطلب إنشاء قسم خاص ابلصريفة اإلسالمية على مستوى 
ى األنشطة يتوىل مهمة اإلشراف والرقابة عل بنك اجلزائر يكون مستقال متاما عن القسم اخلاص ابلصريفة التقليدية،

ة من جتربة ويف هذا الشأن ميكن اإلستفاد ة اإلسالمية، ويدار هذا القسم من طرف خمتصني يف املالية اإلسالمية،فالصري 
ماليزاي واليت جنحت يف تكوين نظام مصريف مزدوج حيث أن البنك املركزي املاليزي يتضمن قسما خاصا ابلصريفة 

 قليدية.اإلسالمية مستقل بشكل اتم عن القسم اخلاص ابلصريفة الت

إضافة إىل ذلك جيب إنشاء قسم خاص على مستوى بنك اجلزائر خيتص يف املواءمة القانونية بني النظامني: 
التقليدي واإلسالمي، حىت يضمن بيئة تنافسية متكافأة لكل من النظامني، وابلتايل تطبيق نظام مصريف مزدوج مالئم 

  للصريفة اإلسالمية.
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 ةّلتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّاجلزائر:ّاألسسّالشرعياملطلبّالثاين

إضافة إىل ة، مليات واملعامالت املصرفييتمثل األساس الشرعي يف أهم اهليئات واجلهات املسؤولة عن شرعية الع
 أهم الضوابط الشرعية للمؤسسات املصرفية اإلسالمية.

ّالرقابةّالشرعيةأوال:ّ
ية املصريف اإلسالمي يف اجلزائر تتم من خالل هيئات الرقابة الشرعلطاملا كانت الرقابة الشرعية على النشاط 

الداخلية لكل مصرف، فنجد أن بنك الربكة اجلزائري ومصرف السالم اجلزائر لكل منهما هيئة شرعية داخلية تقوم 
د هيئة شرعية و ابلتدقيق الشرعي لنشاطات املصرف، يف حني مل تشهد النوافذ اإلسالمية التابعة للمصارف التقليدية وج

 تقوم ابلرقابة على شرعية املنتجات.

ومن خالل الشكل املوايل نعرض اإلطار الشرعي لكل من التجارب السابقة، وسنحاول من خالهلا التوصل 
 إىل األساس الشرعي املناسب للنظام املصريف املزدوج يف اجلزائر.

ّوماليزايّواإلماراتّالعربيةّاملتحدةّّالسودانيف:ّاإلطارّالشرعي22ّجدولّ

 

هيئاتّالرقابةّالشرعيةّالسودان
 

 هيئة شرعية داخل كل مصرف إسالمي الداخلية

 (0998اهليئة العليا للراقبة الشرعية ) اخلارجية

ّماليزاي
 هيئة شرعية داخل كل مصرف إسالمي الداخلية

 (0997) اجمللس االستشاري الشرعي اخلارجية

ّاإلماراتّالعربيةّاملتحدة
 هيئة شرعية داخل كل مصرف إسالمي الداخلية

 (8002اهليئة العليا الشرعية ) اخلارجية

 من إعداد الباحثة املصدر:

يتضح لنا أبن كل من التجارب الثالث وابلرغم من اختالف النظام املصريف يف كل من خالل اجلدول أعاله 
اختاذ رقابة شرعية داخلية تتم من طرف هيئة رقابة شرعية داخل كل مصرف إسالمي، دولة، فهناك نقطة مشرتكة وهي 

 الت.ورقابة شرعية عليا تتم من طرف هيئة عليا مركزية حترص على شرعية املعام
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 إبنشاء بنك الربكة 0990األمر الذي اجتهت حنوه اجلزائر، حيث ومنذ ظهور النشاط املصريف اإلسالمي سنة 
عتمد على اهليئات الشرعية الداخلية التابعة لكل مصرف إسالمي ظلت الرقابة الشرعية ت 8080غاية سنة اجلزائري وإىل 

املؤرخ  08-80قام اجمللس اإلسالمي األعلى وفقا للنظام  8080أفريل  8دون وجود مرجعية شرعية عليا، إال أنه ويف 
املؤسسات اإلسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك و  احملدد للعمليات البنكية املتعلقة ابلصريفة" 8080مارس  02يف 

 ة أعضائها،لإلفتاء للصناعة املالية اإلسالمية، كما أعلن عن تشكيل اهليئةّالشرعيةّالوطنيةابملصادقة على إنشاء " املالية
 1املصرفية. شهادة املطابقة الشرعية للبنوك واملؤسسات واليت ستقوم مبنح

حتول ابرزة يف مسرية املصارف اإلسالمية يف اجلزائر، حيث من شأهنا تعزيز اإلطار تُعد هذه اخلطوة نقطة 
الشرعي وتوفري البيئة الشرعية املناسبة لتطور نشاط املصارف اإلسالمية، إال أن هذه اخلطوة حباجة إىل إجراءات إضافية 

  هذه اإلجراءات نذكر:، ومن بنييف اجلزائر ميةللصريفة اإلسال للنظام املصريف املزدوج املالئم حىت يكتمل اإلطار الشرعي

حتديد العالقة بني اهليئة الشرعية الوطنية وهيئات الرقابة الشرعية على مستوى املؤسسات املالية اإلسالمية  -0
 عارض؛خصوصا يف حاالت الت

املؤسسات  للتعزيز االمتثال للشريعة اإلسالمية داخ على غرار ماليزاي، وذلك حتديد إطار احلوكمة الشرعية -8
 ؛املالية واملصرفية اإلسالمية

وفق الواقع يها واحلرص على متاشالشرعية والتشغيلية للمؤسسات املالية اإلسالمية  العمل على حتديد املعايري -3
 .اجلزائري

  

                                       
 ، على الرابط:8080أقريل  2، وكالة األنباء اجلزائرية، إنشاءّاهليئةّالشرعيةّلإلفتاءّللصناعةّاملاليةّاإلسالمية 1

03-23-14-06-04-2020-http://www.aps.dz/ar/economie/86018  :8080-2-2، مت اإلطالع عليه يوم. 
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 :ّاألسسّالتنظيميةّلتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّيفّاجلزائراملطلبّالثالث

ل املصريف املزدوج يف اجلزائر ال يتطلب أسس قانونية ورقابية وشرعية فحسب بإن النجاح يف تطبيق النظام 
التنظيمية واالحرتازية املناسبة، فاإلطار التنظيمي للمصارف اإلسالمية يف ظل النظام املصريف  يقتضي اختاذ اإلجراءات

املزدوج جيب أن أيخذ يف عني االعتبار اخلصائص الفريدة لألعمال املصرفية اإلسالمية، وحتسني إطار عمل املصارف 
املتطلبات  نظام املايل واملصريف، كما جيب أن تتماشىاإلسالمية مبا يضمن زايدة قدرهتا التنافسية وإمكانية منوها ضمن ال

 التنظيمية مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

ّواالحرتازيةّالتنظيميةاملعايريّأوال:ّ
تتمثل أهم املعايري التنظيمية واالحرتازية للمصارف اإلسالمية يف معيار كفاية رأس املال ومعايري إدارة املخاطر 

ام املصريف ومعايري حوكمة املصارف، وحىت يكتمل اإلطار التنظيمي للنظ بية واملعايري الشرعيةاملصرفية واملعايري احملاس
 املزدوج املالئم للصريفة اإلسالمية يف اجلزائر ينبغي مراعاة املعايري التنظيمية واالحرتازية املناسبة لنشاط املصارف اإلسالمية

لنشاط  اجلزائر تعمل وفق املعايري التنظيمية واالحرتازية احلاكمة حيث أن املصارف اإلسالمية يف لضمان جناح التجربة،
 الشرعية لصيغ التمويل اإلسالمية. املصارف التقليدية، كما تشهد غيااب للمرجعية

أو تشغيلية،  جتربة ماليزاي يف وضع املعايري سواء كانت معايري شرعيةويف جمال املعرية مُيكن للجزائر االستفادة من 
أطلقت معايري شرعية ومعايري تشغيلية، ميكن للجزائر االستفادة من هذا اجلانب واطالق  8002ليزاي سنة حيث ان ما

اإلطار الستفادة من اية ووفق أحسن املمارسات العاملية، كما ميكنها معايري شرعية وتشغيلية تتوافق مع البيئة اجلزائر 
 1التوجه حنو:و  تحدةلعربية املواإلمارات ا السابقة لكل من السودان لتجاربالتنظيمي ل

مراعاة مبادئ التسيري اإلداري وضوابط حوكمة الشركات يف املصارف اإلسالمية واملعايري املختلفة لكل من  -0
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ومعايري جلنة ابزل وغريها من املعايري الدولية اليت ُتساعد يف تطبيق نظام مصريف 

 سالمية يف اجلزائر؛م للصريفة اإلمزدوج مالئ
قسم ستحداث ا إعادة اهليكلة التنظيمية لبنك اجلزائر لتجسيد اإلدارة املزدوجة للنظام املصريف، وذلك من خالل -8

الحرتازية االرقابة على املصارف والنوافذ اإلسالمية خاصة يف اجلوانب " يتوىل مهمة إدارة الصريفة اإلسالمية"
 والسيولة وكفاية رأس املال وغريها من اجلوانب التنظيمية واالحرتازية.ئتمان من خماطر السيولة واال
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إنشاء الفروع واألقسام واملصاحل على مستوى املديرايت واهليئات واملصاحل املختلفة لبنك اجلزائر الستيعاب  -3
 ازدواجية النظام املصريف؛

ة الستيعاب د والتقارير واملستندات املطلوبإصدار األنظمة والتعليمات واللوائح التنظيمية اجلديدة ومناذج العقو  -2
 العمل املصريف اإلسالمي ضمن املهام اجلديدة املزدوجة.

ّاملؤسساتّالداعمةّللصريفةّاإلسالميةاثنيا:ّ
تُعد مؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية متكاملة وظيفيا، لذا فإن جناحها وتطورها يعتمد على إقامة تلك 

 تكامل أعماهلا.املؤسسات وإاتحة الفرصة ل

لذا فإن تطبيق النظام املصريف املزدوج املالئم للصريفة اإلسالمية يف اجلزائر يستدعي وضع األسس الالزمة إلقامة 
املؤسسات الداعمة للعمل املصريف اإلسالمي، وتوفري البيئة املناسبة لتنظيم العالقات الوظيفية التكاملية بني املصارف 

لصناعة املالية اإلسالمية على رأسها شركات التكافل وصناديق االستثمار والسوق النقدية اإلسالمية وابقي مؤسسات ا
واملالية اإلسالمية ومؤسسات التمويل املصغر ومؤسسات الزكاة واألوقاف ومؤسسات التحكيم ومؤسسات القضاء 

 فة اإلسالمية.ومكاتب الوساطة ومكاتب التصنيف، وغريها من املؤسسات واهليئات الداعمة لنشاط الصري 

ويف هذا اإلطار مُيكن للجزائر االستفادة من التجارب السابقة لكل من السودان وماليزاي واإلمارات العربية  
 املتحدة، واليت عرفت نشاط العديد من املؤسسات الداعمة للصريفة اإلسالمية، كما يُوضح اجلدول املوايل:

ّداعمةّللصريفةّاإلسالميةّيفّكلّمنّالسودانّوماليزايّواإلماراتّالعربيةّاملتحدة:ّاملؤسساتّال23جدولّ
ّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةّماليزاي السودان

 مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي جملس اخلدمات املالية اإلسالمية سوق اخلرطوم لألوراق املالية

 صندوق ضمان الودائع
واملالية رابطة املؤسسات املصرفية 

 املركز اإلسالمي الدويل للصلح والتحكيم اإلسالمية ماليزاي

 العضوية يف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية هيئة املعايري احملاسبية املاليزية شركة السودان للخدمات املالية

مكتب تسوية املنازعات يف اخلدمات  بنك االستثمار املايل
 املالية

الية للبنوك واملؤسسات امل العضوية يف اجمللس العام
 اإلسالمية

اللجنة العليا لتأصيل النشاط 
 االقتصادي

 العضوية يف الوكالة الدولية للتصنيف اإلسالمي 

صندوق إدارة السيولة بني 
   املصارف

   وكالة ضمان التمويل األصغر

 من إعداد الباحثة املصدر:
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يعرض اجلدول أعاله أهم املؤسسات الداعمة للصريفة اإلسالمية يف كل من السودان وماليزاي واإلمارات العربية 
مؤسسات وهيئات متكاملة وظيفيا مع املصارف اإلسالمية، ما خيلق بيئة مشجعة على فنجدها تتنوع بني املتحدة، 

 تطور نشاط الصريفة اإلسالمية.

 ستدعييجلزائر، فإن التحول من نظام مصريف تقليدي إىل نظام مصريف مزدوج وهذا ما يقتضيه الوضع يف ا 
فضال عن األسس القانونية والرقابية والتنظيمية؛ ترخيصا للمؤسسات املصرفية واملالية اإلسالمية، وحتوال على مستوى 

اإلسالمية مع  فية للمصار واهليئات الداعمة لنشاط املصارف اإلسالمية واليت ُتساهم يف خلق بيئة تنافساملؤسسات 
 نذكر: التقليدية، وعلى رأس هذه التحوالتنظريهتا 

ّتتمثل يف:ّعلىّمستوىّاملؤسساتّاملصرفية: -1
 ومنحها كل التسهيالت من بنك اجلزائر؛)الشبابيك اإلسالمية( اإلسراع يف فتح النوافذ اإلسالمية  -أ

 مية خالصة؛مرحلية تليها مرحلة فتح مصارف إسالجيب اعتبار فرتة فتح النوافذ اإلسالمية يف اجلزائر فرتة  -ب
 خلق الثقة بني العميل واملصرف اإلسالمي، وذلك من خالل تطبيق الشفافية واإلفصاح؛ -ج
إظهار القيم يف الوساطة املالية: من خالل حتسني جودة املنتجات املصرفية، ووضع أسعار مقبولة تتناسب واجملتمع  -د

 رفية.املدين املتعثر وغريها من سبل إظهار معاين الرمحة والقيم يف التعامالت املص اجلزائري، وتوضيح طرق التعامل مع
 ّجيب:ّ:مستوىّاملؤسساتّالداعمةعلىّّ -2
ها ملصارف اإلسالمية من احلصول على التمويل من بعضة فيما بني املصارف اإلسالمية مُتكن اإقامة سوق نقدي -أ

 ؛لسيولةبطرق شرعية، وابلتايل التخلص من خماطر االبعض 
 تنظيم العالقة بني املصارف التقليدية واملصارف اإلسالمية؛ -ب
 إقامة شركات التكافل وإعادة التكافل واليت تُوفر بيئة داعمة للمصارف اإلسالمية؛ -ج
 استحداث قسم خاص ابلصريفة اإلسالمية والتأمني التكافلي داخل بنك اجلزائر؛ -د
اجلزائر خُيصص لتداول األوراق املالية املتوافقة مع  ابلتمويل اإلسالمي داخل بورصةاستحداث قسم خاص  -ه

 الشريعة اإلسالمية؛
الدمج بني الصريفة والوقف )مثل احلساابت الوقفية ودعم املشاريع إقامة مؤسسة الزكاة واألوقاف، والعمل على  -و

 ؛فقر(لوالصريفة والزكاة )إجياد صيغ مشرتكة للتمويل واالستثمارات الالزمة للقضاء على ا الوقفية(
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ّاملؤسساتّالتكوينيةّوالتدريبيةّيفّالصريفةّاإلسالميةاثلثا:ّ
ام مصريف مزدوج مالئم نظ سالمية مطلب أساسي لتطبيقإن إقامة املؤسسات التكوينية والتدريبية يف الصريفة اإل 

المية ال بد من توفري بنية أساسية من موارد بشرية مكونة ومؤهلة يف الصريفة اإلس، حيث للصريفة اإلسالمية يف اجلزائر
 آليات عملها وخصائصها التمويلية.وخمتلف 

ويف هذا الصدد مُيكن للجزائر االستفادة من التجارب السابقة لكل من السودان وماليزاي واإلمارات العربية 
 ل املوايل:ت التكوينية والتدريبية يف الصريفة اإلسالمية، كما يُوضح اجلدو املتحدة، واليت عرفت نشاط العديد من املؤسسا

يةّيفّكلّمنّالسودانّوماليزايّواإلماراتّالعربّاملؤسساتّالتكوينيةّوالتدريبيةّيفّالصريفةّاإلسالمية:20ّجدولّ
ّاملتحدة

ّاإلماراتّالعربيةّاملتحدةّماليزاي السودان
االقتصاد اإلسالمي جبامعة السودان مركز 

 العاملية
 أكادميية السودان للعلوم املصرفية واملالية

 انالسود-مراكز كامربدج الدولية للتدريب

 املركز الدويل للتعليم يف التمويل اإلسالمي
األكادميية الدولية للبحوث الشرعية يف املالية 

 اإلسالمية
املعهد القانوين للمتخصصني يف التمويل 

 اإلسالمي
مجعية املستشارين الشرعيني يف التمويل 

 اإلسالمي يف ماليزاي
 املركز الدويل للقيادة واحلوكمة

 املعهد املاليزي للصريفة والتمويل اإلسالمي

 مركز ديب للصريفة والتمويل اإلسالمي
اجلمعية الدولية ملراكز تدريس التمويل 

 اإلسالمي وتعليمه

 من إعداد الباحثة املصدر:

األمر الذي الحظناه يف التجارب السابقة هو اهتمامها بتكوين وتدريب املوارد البشرية يف املالية واملصرفية 
الصريفة ملالية و ااإلسالمية، وابألخص التجربة املاليزية واليت تتميز حبرصها على أتسيس املراكز التكوينية والتدريبية يف 

 .اإلسالمية

ينها املصارف مبختلف عناصره )من باالقتصاد اإلسالمي لتكوين يف االهتمام اب فيما خيص اجلزائر فقد ظهرأما  
قادر جامعة األمري عبد ال على غرار اإلسالمية( من خالل تدريس االقتصاد اإلسالمي يف بعض املؤسسات اجلامعية

حيث مت التعريف هبذا  0922أين مت إقامة أول يوم دراسي حول املصارف اإلسالمية سنة جامعة سطيف و  بقسنطينة،
ع املعهد أول ملتقى دويل ابلتعاون موقد تزايد االهتمام ابالقتصاد اإلسالمي بعد تنظيم النوع اجلديد من املصارف 

، وقد ساهم هذا امللتقى يف بروز جيل 0990اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة سنة 
اد واملصارف اإلسالمية، مث تاله إنشاء أول ماسرت يف التمويل والبنوك اإلسالمية بكلية من الباحثني يف جمال االقتص
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مث فتح التكوين على مستوى الدكتوراه طور اثلث ختصص مالية ، 8000-8009 يف السنة الدراسيةالعلوم االقتصادية 
ه يف جمال االقتصاد والدكتورا واملاسرت املاجستري رسائل من به أبس ال عدد هناك أنكما   ،8003واقتصاد إسالمي سنة 

 ف،بسطي عباس فرحات جبامعة التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم بكلية مناقشتها متت واملصارف اإلسالمية
 البنك مثل متخصصة هيئات مع أحياان ابالشرتاك الدولية والندوات امللتقيات من العديد نظمت الكلية أن كما

 العليا الدراسات لطلبة مناسبة امللتقيات هذه كانت وقد ،مباليزاي العاملية اإلسالمية واجلامعة جبدة يةللتنم اإلسالمي
 متت وإشكاليات موضوعات ابستكشاف مسح مما وغريهاسالمية اإل الصريفة يف املتخصصني ابألساتذة لالحتكاك

جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية  ، إضافة إىلوالدكتوراهواملاسرت  املاجستري لشهادات التحضري إطار يف معاجلتها
 احلاج خلظر ابتنةة ، وجامعواليت تُقدم تكوينا يف االقتصاد اإلسالمي يف كل من طور الليسانس واملاجستري بقسنطينة

درات بعض املباابإلضافة إىل ، ، وغريها من اجلامعات8008-8000اليت افتتحت ماسرت يف االقتصاد اإلسالمي سنة 
عقدة يف اجلزائر نإضافة إىل املؤمترات والندوات املعلى غرار معهد املناهج، على مستوى املؤسسات التعليمية اخلاصة 

 1تُناقش املواضيع املتعلقة ابملالية اإلسالمية. واليت
لى ع كما أن املدرسة العليا للتجارة سامهت يف تطوير البحوث يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي حيث أقدمت

وقعت املدرسة العليا وقد مت حلد اآلن تنظيم أربعة ملتقيات، كما  2يل كل سنة يف املالية اإلسالمية،تنظيم ملتقى دو 
رج للمتعاونني مع على اتفاقية تكوين ما بعد التد للتجارة وجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ومعهد التكوين البنكي

لتأهيل  ضرإىل إطالق برانمج تكوين حياالتفاقية وهتدف هذه ، اإلسالميةلصريفة املؤسسات االقتصادية واملالية يف ا
لصريفة ج املتخصصة يف االية من أجل احلصول على شهادة ما بعد التدر املقتصادية و اال ؤسساتاملاملتعاونني مع 

 .اإلسالمية
بني املتطلبات األكادميية واحلاجيات العملياتية للمهن ويقدم  على اجلمعهذا التكوين املتخصص ويعمل 

وقد مت ، سالميةلية اإلئية للماللمرتشحني تعليما ذا جودة عالية يتيح هلم التحكم يف اآلليات املالية والقانونية واجلبا
 8080.3الدفعة األوىل ستبدأ تكوينها يف سبتمرب اإلعالن عن أن 

 

 

                                       
-82تونس،  امللتقى األول للتأهيل يف املالية اإلسالمية، املشتل،، جتربةّتدريسّاالقتصادّاإلسالميّابجلامعاتّواملعاهدّاجلزائريةحممد بوجالل، أنظر:  1

 .2-3، ص ص:8002جانفي  82
 .2املرجع نفسه، ص:  2
 ، على الرابط: 8080-0-2، اإلذاعة اجلزائرية، اقتصادينيّومالينيالصريفةّاإلسالمية:ّاملدرسةّالعلياّللتجارةّتوقعّاتفاقيةّتكوينّمعّمتعاونينيّ 3

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200108/188139.html  :8080-2-2، مت االطالع عليه يوم. 

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200108/188139.html
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 خامتةّالفصلّالثالث
  

قليدي حبت وهو نظام مصريف تالية ومصرفية عمومية وخاصة، النظام املصريف اجلزائري بني مؤسسات ميتنوع 
بنشاط املصارف  0990النقد والقرض سنة  صدور قانون وقد مسحلياته ومعامالته، يف عميعمل وفق نظام الفائدة 

 عائقا أمام األمر الذي شكل ،املصارف التقليديةاملنظمة لعمل  ا نفس القوانني والتشريعاتإال أنه حتكمهاإلسالمية 
مث بنك ، 0990ظهر بنك الربكة اجلزائري كأول مصرف إسالمي يف اجلزائر سنة يف اجلزائر، وقد  هاوتطور  هاانتشار 

ان الصريفة ماللذين يُقد ذين املصرفني الوحيدينكثاين مصرف إسالمي يف اجلزائر، وظل ه  8002السالم اجلزائر سنة 
انفذة ترست بنك و  ى غرار انفذة بنك اخلليج اجلزائراإلسالمية مع بعض النوافذ اإلسالمية التابعة ملصارف أجنبية عل

 .للتجارة والتمويل اجلزائرّاجلزائر وانفذة بنك اإلسكان

ر يف ، وهو ما يُؤكد أتخر اجلزائ8002مليار دوالر سنة  3 بـــ ٌقدر حجم أصول الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر
مواكبة التطور الكبري للصريفة اإلسالمية يف العامل، وذلك راجع إضافة إىل املعوقات القانونية والتشريعية إىل معوقات 

  سالمية.املزااي التنموية والتمويلية للمصارف اإل ن استفادة اجلزائر منتكوينية عديدة، حالت دو تنظيمية ومؤسسية و 

، للمصارف اإلسالمية توفري البيئة املالئمةإىل ضرورة  8002بعد حدوث أزمة النفط سنة  اجلزائر وقد تفطنت
 .انوين املالئم للصريفة اإلسالميةتهيئة اإلطار القلأوىل خطواهتا  8002فبدأت منذ سنة 

اجلزائر ويف سبيل تطبيق النظام املصريف املزدوج املالئم للصريفة اإلسالمية عليها االلتزام مبجموعة من إال أن 
تفادة من خربات كل ومُيكنها االس، ةاملناسب ةوالتنظيمي ةالشرعيو  ةالرقابياألطر القانونية و  األسس اليت تساعد على بناء

من السودان وماليزاي واإلمارات العربية املتحدة.



ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الخاتمة
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ّاخلامتة
تقوم على تلقي األموال من أصحاب الفوائض املالية وتعمل على مؤسسات مالية  يةاملصارف اإلسالمتُعد 

واليت ختدم الفرد  ،توظيفها مبا يتوافق مع الشريعة اإلسالمية، وذلك لتحقيق مجلة من األهداف االقتصادية واالجتماعية
 واجملتمع ككل.

دراسةّجتاربّبعضّ-تطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّاملالئمّللصريفةّاإلسالميةّيفّاجلزائروبدراسة موضوع "
إلجابة على اإلشكالية املطروحة، ليتم يف األخري اإلجابة على الفرضيات " مت حتقيق األهداف املسطرة، واالدول

 املوضوعة، وابلتايل التوصل إىل جمموعة من النتائج واالقرتاحات وفتح آفاق لدراسات مستقبلية هادفة.

ّأوال:ّاختبارّصحةّالفرضيات

سالميةّتوفريّجناحّالصريفةّاإليستدعيّ"ّاملتمثلة يف: من خالل هذه الدراسة مت إثبات صحة الفرضية األوىل -0
منع رمي الراب و حت سية أمههاقواعد شرعية أسا على حيث أن املصارف اإلسالمية تقوم "؛بيئةّمالئمةّخلصوصيتها

على قاعدتني  قومت قاعدة املشاركة يف حتمل املخاطر واليت، و وحترمي امليسر وكل كسب أييت من حرام الغرر
ستدعي نظاما خصوصية تها كل هذه األسس ُتكسب،  ابلغرم واخلراج ابلضمان: الغنم شرعيتني أساسيتني مها

مصرفيا يتناسب وهذه اخلصوصية، من حيث القوانني املنظمة لعملها ويف أساليب الرقابة عليها، وعالقتها بباقي 
 املؤسسات املصرفية.

والتنظيميّاملالئمّّلرقايبّوالشرعييساهمّاإلطارّالقانوينّوا"بينت الدراسة صحة الفرضية الثانية املتمثلة يف:  -8
ّ ّاملصارفّاإلسالمية ّخلصوصية ّاملالية"؛ ّمؤشراهتا ّوحتسني ّنشاطها ّتوسيع حت الصريفة أصبحيث يف

اإلسالمية جتربة انجحة يف الكثري من األنظمة املصرفية، وذلك راجع لتوفري البيئة املالئمة لنشاط هذا النوع 
ملستمدة تتناسب وأسس عملها وقواعد نشاطها ا وشرعية انونية وتنظيميةاخلاص من املؤسسات املالية من بيئة ق

، ومن املتوقع أن يُواصل 8002ترليون دوالر سنة  0772بلغ حجم أصوهلا فقد ، من أحكام الشريعة اإلسالمية
أثبتت دراسة جتارب كل من السودان وماليزاي  وقد، 8082ترليون دوالر حبلول سنة  8707االرتفاع ليبلغ 

نظيمي االهتمام ابإلطار القانوين والرقايب والشرعي والتأن العامل املشرتك بينهم هو واإلمارات العربية املتحدة 
للمصارف  شّرعت فكل من الدول الثالث، ابلرغم من اختالف النظام املصريف لكل دولة، للمصارف اإلسالمية

، كما وقد أحدثت تعديالت على قوانني عديدة حىت ُتسهل نشاط املصارف اإلسالمية جب قواننياإلسالمية مبو 
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ابلدولة، كما أولت االهتمام ابجلانب الشرعي والرقابة الشرعية واحلوكمة الشرعية، دون أن تنسى االهتمام 
لذي انعكس ، األمر اميةينية والداعمة للمصارف اإلسالابإلطار التنظيمي وجانب املؤسسات التعليمية والتكو 

دول للمصارف اإلسالمية يف كل من الاملالية  املؤشراتتوسع نشاط املصارف اإلسالمية وحتسن إجيااب على 
الثالث، فعرف كل من إمجايل أصول الصريفة اإلسالمية وإمجايل الودائع والتمويالت املصرفية اإلسالمية 

 .مستمرة تارتفاعا
كنّتطبيقّنظامّمصريفّمزدوجّمالئمّللصريف"لثالثة املتمثلة يف: أثبتت الدراسة أن الفرضية ا -3 ةّاإلسالميةّيفّمي 

ّتشريعات ّوإصدار ّالبنكّاملركزيّابملصارفّاإلسالمية ّيفّعالقة ّالنظر ّإبعادة ّعملتنظّاجلزائر ّ"هام
البنك املركزي  عالقة إعادة النظر يفإىل  حباجةتطبيق النظام املصريف املزدوج يف اجلزائر ّصحيحة نسبيا حيث أن

ملناسب توفري اإلطار التنظيمي واملؤسسايت اّإىلإضافةّ، تنظم عملها ابملصارف اإلسالمية وإصدار تشريعات
من اعتماد املعايري الرقابية واالحرتازية املالئمة، وتوفري املؤسسات واهليئات الداعمة للصريفة اإلسالمية، كما 

 هيئة شرعية عليا وهيئات شرعية داخلية واعتمادّعال من خاللار الشرعي الفوجيب االهتمام بتكوين اإلط
ّمعايري شرعية مناسبة.

ّ:ّنتائجّالدراسةاثنيا

ّّأهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تتمحور يف النقاط التالية:

 النتائجّاملتعلقةّابجلانبّالنظري: -1

ذا اإلسالمي املستمدة من الشريعة اإلسالمية، لترتكز املصارف اإلسالمية يف عملها على أسس وقواعد االقتصاد  -
 فهي ختتلف بشكل كامل عن املصارف التقليدية اليت تقوم على أساس نظام الفائدة؛

أهم األسس الشرعية اليت تقوم عليها الصريفة اإلسالمية: قاعدة حترمي الراب، قاعدة منع الغرر، قاعدة حترمي امليسر  -
 شاركة يف حتمل املخاطر؛وكل كسب أييت من حرام، قاعدة امل

من خالل قاعدة املشاركة يف حتمل املخاطرة يتضح الفرق بني الصريفة التقليدية والصريفة اإلسالمية، حيث أن  -
الصريفة التقليدية تقوم على حتويل املخاطر وتثبيت الربح للمصرف التقليدي بغض النظر عن نتائج العملية 

لصريفة اإلسالمية فتقوم على الـُمشاركة يف حتمل املخاطرة فهي جزء من االستثمارية للعميل أو وضعيته، أما ا
 مشروعية معامالهتا، لذا فهي تعمل على حسن إدارة املخاطر والتحكم فيها وختفيفها؛
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تتعدد أساليب التحول حنو الصريفة اإلسالمية ابختالف دوافع التحول، واليت من أمهها: الدوافع الشرعية والرغبة يف  -
من املعامالت الربوية احملرمة، والدوافع االقتصادية واملتمثلة يف تعظيم األرابح وجذب رؤوس األموال من  التخلص

 خالل التنويع يف املنتجات املصرفية؛

، وازداد الوعي أبمهية هذا 8002منت الصناعة املالية اإلسالمية بشكل كبري خصوصا بعد األزمة املالية العاملية لسنة  -
اعة، فنجد أن العديد من الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية تبنت الصناعة املالية اإلسالمية من خالل النوع من الصن

قطاعاهتا الثالث: مصارف إسالمية وأتمني تكافلي وسوق مايل مبا يتضمنه من صكوك إسالمية وصناديق استثمار 
 دولة؛ 20موزعة على أكثر من  8002مؤسسة سنة  0227اسالمية، حيث بلغ عدد املؤسسات املالية اإلسالمية 

 78ترليون دوالر موزعة على  0772: 8002تطورت الصريفة اإلسالمية بشكل ملحوظ وبلغ حجم أصوهلا سنة  -

 .صرفا يُقدم خدمات مصرفية إسالميةم 280دولة مبجموع 
 :املتعلقةّبدراسةّجتاربّالدولالنتائجّ -2

اإلسالمية وذلك ضمن أنظمة مصرفية خمتلفة، منها من حولت نظامها توجهت العديد من الدول إىل تبين الصريفة  -
املصريف واملايل ككل إىل نظام إسالمي كالسودان، ومنها من اختارت تبين النظام املصريف املزدوج من خالل تطبيق 

م التقليدي االصريفة اإلسالمية والصريفة التقليدية جنبا إىل جنب كماليزاي، ومنها من اختارت اإلبقاء على النظ
 والرتخيص للمصارف اإلسالمية وهتيئة البيئة املالئمة هلا كاإلمارات العربية املتحدة؛

يف كل من السودان وماليزاي واإلمارات العربية جند أن اإلطار القانوين للصريفة اإلسالمية يتمثل يف قانون خاص  -
إدخال  نشاط املصارف اإلسالمية ابإلضافة إىلابملصارف اإلسالمية يوضح كافة اجلوانب القانونية والتشريعية ل

 تعديالت على املنظومة القانونية اليت حتكم املصارف مبا يتناسب وخصوصية املصارف اإلسالمية؛

يتمثل اإلطار الرقايب للصريفة اإلسالمية يف طبيعة العالقة بني املصرف املركزي واملصارف اإلسالمية، ممثلة بشكل  -
 دية واليت يقوم من خالهلا املصرف املركزي ابلرقابة النقدية على املصارف اإلسالمية؛أساسي يف السياسة النق

ختتلف أدوات السياسة النقدية ابختالف النظام املصريف، ولكن العامل املشرتك بني جتارب الدول الثالث هو اهتمام  -
فر إطار رقايب رف اإلسالمية حىت تُ املصارف املركزية على توفري أدوات سياسة نقدية تتالءم مع طبيعة نشاط املصا

 مناسب؛

هناك نقطة مشرتكة مُتيز اإلطار الشرعي للتجارب الثالث وهي: اختاذ رقابة شرعية داخلية تتم من طرف هيئة رقابة   -
  .شرعية داخل كل مصرف إسالمي، ورقابة شرعية عليا تتم من طرف هيئة عليا مركزية حترص على شرعية املعامالت



ّاخلامتةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّاملالئمّللصريفةّاإلسالميةّيفّاجلزائر

823 
 

يتمثل اإلطار التنظيمي لكل من التجارب الثالث يف املعايري التنظيمية واالحرتازية املنظمة لنشاط املصارف  -
 .والتدريبية يف الصريفة اإلسالميةاإلسالمية، وأهم املؤسسات الداعمة واملؤسسات التكوينية 

 النتائجّاملتعلقةّبتجربةّاجلزائر: -3

 رفيا تقليداي، ولكنه يسمح إبنشاء املصارف اإلسالمية؛يُعد النظام املصريف اجلزائري نظاما مص -

ينشط يف النظام املصريف اجلزائري مصرفني إسالميني وحيدين وبعض النوافذ اإلسالمية التابعة ملصارف تقليدية،  -
 ولكن حجم النشاط يُعد قليال يف ظل التطور الكبري الذي تشهده الصريفة اإلسالمية يف العامل؛

سالمية يف اجلزائر من حمدودية نشاطها وذلك راجع للعديد من املعوقات، أمهها: املعوقات القانونية تعاين الصريفة اإل -
 والتشريعية والتنظيمية وغريها؛

مُيكن للجزائر االستفادة من الدور التنموي والتمويلي للمصارف اإلسالمية واالعتماد على املصارف اإلسالمية    -
ة، وتوجيه املدخرات حنو عجلة التنمية وتنشيط قطاعات حيوية كقطاع كمصدر دخل بديل عن إيرادات الطاق

 الفالحة وقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛

يف سبيل تطبيق النظام املصريف املزدوج يف اجلزائر جيب االعتماد على مجلة من األسس القانونية والرقابية والشرعية  -
ان وماليزاي بة للصريفة اإلسالمية، وذلك ابالستفاد من جتربة السودوالتنظيمية اليت ُتساهم يف تشكيل األطر املناس

 واإلمارات العربية املتحدة.

ّدراسةالّتوصياتاثنيا:ّ

 تمثلة فيما يلي:، وامللبنك اجلزائر واحلكومة اجلزائرية توصياتميكن تقدمي جمموعة من ال على ضوء النتائج السابقة
ية والصريفة حول حنو نظام مصريف مزدوج يف اجلزائر يتناسب مع الصريفة التقليديف إعداد املتطلبات الالزمة للتالشروع  -

 اإلسالمية؛
 ؛مية ومنحها كل التسهيالت من بنك اجلزائرسالسراع يف فتح النوافذ اإلاإل -
 ، واليت ال تتوفر من خالل النوافذ االسالمية،سالمية خالصة هبدف خلق منافسةالعمل على أتسيس مصارف إ -

 ات؛وهذه املنافسة تعمل على حتسني جودة املنتج
اعتماد فتح النوافذ اإلسالمية ضمن إطار تنظيمي وقانوين واضح يضمن فصل الوعاء املايل للنوافذ اإلسالمية عن  -

 الوعاء املايل للمصرف التقليدي؛
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اء املصارف ذي يشمل آليات إنشللمصارف اإلسالمية يف اجلزائر، وال املناسب ضرورة إجياد اإلطار القانوين والرقايب -
على  لعملاالتقليدي إىل مصرف إسالمي، و  للنوافذ اإلسالمية، وفتح فروع إسالمية جديدة، وآليات حتول املصرف

 نشاطها؛و عالقاهتا  أتطريضبط عملياهتا و
ملصرفية ايُقرتح أن يتم يف اجلزائر إصدار قانون خاص ابملصارف اإلسالمية، أو ختصيص ابب خاص ابملعامالت   -

والشروع يف تعديل قانون الضرائب والقانون التجاري حىت تستوعب صيغ  ،إلسالمية ضمن قانون النقد والقرضا
 التمويل اإلسالمية؛

زئي على نظامه إدخال تعديل ج بيعة املصارف اإلسالمية، من خاللعلى بنك اجلزائر توفري آليات رقابية مناسبة لط -
 ؛قسم خاص ابلصريفة اإلسالمية داخل بنك اجلزائرحب استحداث ومن املستالرقايب واإلشرايف، 

مية وما تقوم عليه اإلسال ةفري صال خصوصيةصارف اإلسالمية بغرض استيعاب تطوير وسائل الرقابة والتفتيش يف امل -
جيب تطوير منتجات لتوفري السيولة للمصارف االسالمية من املصرف املركزي على غرار ، كما من أسس شرعية

 يزاي؛مال
ال بد يف النظام املصريف املزدوج خلق بيئة تنافسية، فُيقرتح حتفيز املصارف اإلسالمية األجنبية ابلدخول للسوق   -

 وية؛املصريف اجلزائري، فتنقل بذلك خرباهتا يف إدارة األموال وفق األطر الشرعية، وتقدم جتربتها يف متويل املشاريع التنم

املال  ي وسوق رأسارف اإلسالمية يف اجلزائر مثل مؤسسات التكافل اإلسالمإنشاء مؤسسات داعمة لنشاط املص -
 تفعيل دور اهليئات الدولية الداعمة للصريفة اإلسالمية، هبدف االستفادة من خرباهتا؛، والعمل على اإلسالمي

تعمل على  السالمية،اصص يف املالية فتح ختصصات يف املالية االسالمية يف اجلامعات اجلزائرية، وفتح مراكز خت -
 وميدانيا؛ نظراي االسالمي واالقتصاد املالية جمال يف البشري املال رأس وتكوين تدريب

 الواقع مع اإلسالمية وتكييفها املالية املنتجات وتطوير ابلبحث يهتم اإلسالمية للماليةحبث وتطوير  مركز إنشاء -
 .واهلندسة املالية االتكنولوجي توفره مما واالستفادة اجلزائري االقتصادي

 اثلثا:ّآفاقّالدراسة
 :مُيكنها التطرق للقضااي التاليةيتطلب املوضوع املزيد من الدراسات املتخصصة واليت 

 التحول حنو النظام املصريف املزدوج يف اجلزائر؛ إجراءات -

 دراسة مقارنة بني النظام املصريف املزدوج والنظام املصريف اإلسالمي؛ -
 بني املصرف املركزي واملصارف اإلسالمية يف ظل النظام املصريف املزدوج.العالقة  -



ّ

 

ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 حالق امل
 



ّتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّاملالئمّللصريفةّاإلسالميةّيفّاجلزائرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاملالحق

822 
 

ّاملالحق
"قواعدّممارسةّالعملياتّاملصرفيةّاملتعلقةّابلصريفةّالتشاركيةّمنّطرف12ّّ-11:ّالنظام1ّامللحقّرقمّ

ّاملصارفّواملؤسساتّاملالية"
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1ّامللحقّرقمّاتبعّ

 



ّتطبيقّالنظامّاملصريفّاملزدوجّاملالئمّللصريفةّاإلسالميةّيفّاجلزائرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاملالحق

822 
 

1ّامللحقّرقمّاتبعّ
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"العملياتّالبنكيةّاملتعلقةّابلصريفةّاإلسالميةّوقواعدّممارستهاّمنّطرف12ّّ-21:ّنظامّرقم2ّامللحقّرقمّ
ّالبنوكّواملؤسساتّاملالية
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 .8007لبنان، الطبعة الثانية، 

ركز الثقايف العريب، ، املاملصارفّاإلسالمية:ّالتجربةّبنيّالفقهّوالقانونّوالتطبيقعائشة الشرقاوي املالقي،  -31
 .8000املغرب، الطبعة األوىل، 

،ّمصادرّواستخداماتّاألموالّيفّالبنوكّاإلسالميةّعلىّضوءّجتربتهاّاملصرفيةّعبد احلليم عمار غريب -31
 .8003ء العاملية للنشر والتوزيع والرتمجة، سوراي، جمموعة دار أيب الفداواحملاسبية،ّ

اإلسالمي للبحوث  ، املعهد،ّاإلدارةّاالسرتاتيجيةّيفّالبنوكّاإلسالميةعبد احلميد املغريب وصفاء الشربيين -32
 .8002والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، السعودية الطبعة األوىل، 

ّاإلسالميةّاإلدارةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  -33 ّالبنوك ّيف ي للبحوث ، املعهد اإلسالماالسرتاتيجية
 .8002والتدريب، للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة، السعودية، الطبعة األوىل، 

بعنوان:  82رقم  ، وقائع ندوةاملصارفّاإلسالميةّواألنظمةّاملصرفيةّيفّدولّاملغربّالعريبعبد الرمحن حللو،  -34
 تنمية اقتصادايت املغرب العريب، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالميالبنوك اإلسالمية ودورها يف 

 .0990يونيو 88-02للتنمية، احملمدية، اململكة املغربية، 
سالمي للبحوث ، املعهد اإلدورّاملصارفّاإلسالميةّيفّتعبئةّاملواردّاملاليةّللتنميةعبد الرمحن يسرى أمحد،  -35

 .8000مي للتنمية، جدة، السعودية، الطبعة الثانية، والتدريب، البنك اإلسال
ن، الطبعة ، دار أسامة، عمان، األرداملصارفّاإلسالميةّبنيّالنظريةّوالتطبيقعبد الرزاق رحيم جدي اهلييت،  -36

 .0992األوىل، 
اإلسالميعبد املطلب عبد الرزاق محدان،  -37 يفّالفقّه املعاصرّة اجلامعي، دار الفكر  ،عقودّاملعامالتّوتطبيقاهتّا

 .8007مصر، 
ّالدوليةعبد املنعم حممد مبارك، حممود يونس،  -38 ّوالتجارة ّوالصريفة امعية، ، الدار اجلاقتصادايتّالنقود

 .0992االسكندرية، مصر، 
 ، املعهد اإلسالميعقدّاإلجارةّمصدرّمنّمصادرّالتمويلّاإلسالميةعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان،  -39

 .8000سالمي للتنمية، جدة، السعودية، الطبعة الثالثة، للبحوث والتدريب، البنك اإل
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، ترمجة  ادميية العاملية للبحوث الشرعية، األكالنظامّاملايلّاإلسالميّاملبادئّواملمارساتجمموعة من الكتاب،  -43
 .8002كرسي سابك لدراسات األسواق املالية، جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرايض، 
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، دار البشري للنشر والتوزيع، األردن، 3ترمجة سيد حممد سكر، مراجعة رفيق املصري، سلسلة إسالمية املعرفة 
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وزيع، مصر، ، املكتبة العصرية للنشر والترالتطويّ-التطبيقّ-البنوكّاإلسالميةّالنظريةحممد حممود مكاوي،  -51
 .8008الطبعة األوىل 

بد ، املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عالنظامّالبنكيّالالربويحممد جناة هللا صديقي،  -52
 .0922العزيز، جدة، السعودية، الطبعة األوىل، 

 .8000ار وائل للنشر، عمان، األردن، ، دأساسياتّالعملّاملصريفّاإلسالميحممود حسن صوان،  -53
، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، أضواءّعلىّاملعامالتّاملاليةّيفّاإلسالمحممود محودة، مصطفى حسن،  -54
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شر ، دار النفائس للنالشاملّيفّمعامالتّوعملياتّاملصارفّاإلسالميةحممود عبد الكرمي أمحد إرشيد،  -55

 .8007والتوزيع، األردن، الطبعة الثانية، 
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 .0999للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، السعودية، 

ّالبنوكّالتجاريةّ"مدخلّالختاذّالقرارات"،منري إبراهيم هندي،  -58 عة مركز الدلتا للطباعة، مصر، الطب إدارة
 .8008الثالثة، 

 الكتب احلديث ، عاملأصولّاملصرفيةّواألسواقّاملاليةّاإلسالميةلفتوح، جناح عبد العليم، عبد الوهاب أبو ا -59
 .8002للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، 

املشاركةّوائل حممد عربيات،  -61 االستصناعّ، أساليبّاالستثمارّ، واملؤسساتّاالقتصاديةّ: املصارفّاإلسالميّة
وىل، اإلصدار دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األ املتناقصةّ)املنتهيةّابلتمليك(:ّالنظريةّوالتطبيق،

 .8009الثاين، 
دار النفائس  ،حتولّاملصارفّالتقليديةّللعملّوفقّأحكامّالشريعةّاإلسالميةيزن خلف سامل العطيات،  -61
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 .8002-8002ر للفرتة اجلزائ-ملصرف السالم ةلسنويرير ااالتق -3
 .8009-8002التقارير السنوي ملصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي للفرتة  -2
، 2اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء، العدد  ،ّالعرضّاالقتصاديّواملايل،بنك السودان املركزي -2

  .8009ديسمرب -، أكتوبر20اجمللد 
، 2العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء، العدد اإلدارة  ،ّالعرضّاالقتصاديّواملايل،بنك السودان املركزي -2

  .8002ديسمرب -، أكتوبر22اجمللد 
 (.8009-8002ملصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي للفرتة )تقارير االستقرار املايل  -7
 ، مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي.8002تقرير االستقرار املايل  -2
مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي، تقرير عن التطورات النقدية واملصرفية وأسواق املال يف دولة اإلمارات  -9

 .8009العربية املتحدة، الربع الرابع 
جانفي  ،النشرةّاإلحصائيةّالشهرية:ّالبياانتّاملصرفيةّوالنقديةمصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي،  -00

8080. 
 جنبية:ابللغاتّاأل -

11- Annual Report 2018, Bank Negara Malaysia. 

12- Bank Negara Malaysia, Monthly Highlights and Statistics, Malaysia, 28 

February 2020. 
13- Bank Negara Malaysia, Financial Stability Review, Second Half 2019, 3 

April 2020. 

14- Bank Negara Malaysia, FINANCIAL STABILITY AND PAYMENT 

SYSTEMS REPORT 2015, ANNEX 

15- Islamic Financial Services Industry, Stability Report 2019, IFSB, Islamic 

Financial Services Board,Malaysia, July 2019. 

16- IFDI 2017, Islamic Finance Development Report 2017: TOWARDS 

SUSTAINABILITY, ICD-THOMSON REUTERS. 

17- IFDI 2018, Islamic Finance Development Report 2018: Building 

Momentum, THOMSON REUTERS. 

18- IFDI 2019, Islamic Finance Development Indicator: SHIFITING 

DYNAMICS, ICD REFINITIV 2019. 
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19- Global Islamic Financial Report, GIFR 2011, HD-Edbiz Group. 

20- Global Islamic Financial Report, GIFR 2016, HD-Edbiz Group. 

21- Global Islamic Financial Report GIFR 2017, HD-Edbiz Group. 
22- Rodney Wilson, Islamic Banking and Finance in North Africa, Past 

Development and Future Potential, report of: African Development Bank, 

2011. 

23- Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia, Shariah Resolutions in 

Islamic Finance, Bank Negara Malaysia, Second Edition, October 2010. 

 

ّّالدراساتّاملتخصصةّا:اثمن

 اإلسالمية.القانون النموذجي للعمل املصريف اإلسالمي، اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية  -0
اهلادي صاحل حممد، جتربة السودان يف تطبيق النظام املصريف اإلسالمي: إدارة الرقابة على املصارف، توثيق جتربة  -8

السودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية: خمطط الواثئق، اجلزء الثالث )دور بنك السودان يف 
 .8002دان، اخلرطوم، الطبعة األوىل، إسالم اجلهاز املصريف )دراسات((، بنك السو 

بنك السودان املركزي، توثيق جتربة السودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية: خمطط إدارة  -3
 .8002السياسة النقدية والتمويلية، بنك السودان، اخلرطوم، الطبعة األوىل، 

اثئق، ارف واملؤسسات املالية اإلسالمية: خمطط الو بنك السودان املركزي، توثيق جتربة السودان يف جمال املص -2
 .8002اجلزء األول )اإلجراءات والتعاميم املتعلقة ابلتجربة(، بنك السودان، اخلرطوم، الطبعة األوىل، 

بنك السودان املركزي، توثيق جتربة السودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية: خمطط الواثئق،  -2
 .8002اجلزء الثاين )القوانني اليت صاحبت التجربة(، بنك السودان ، اخلرطوم، الطبعة األوىل 

بنك السودان املركزي، توثيق جتربة السودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية: خمطط هيئات  -2
الرقابة الشرعية: نشأة وتطور وتقومي هيئات الرقابة الشرعية يف اجلهاز املصريف السوداين، بنك السودان، اخلرطوم، 

 .8002الطبعة األوىل، 
بة السودان يف جمال الرقابة واإلشراف املصريف، بعض جوانب األسلمة مصرف السودان املركزي، توثيق جتر  -7

املصرفية يف دول: ابكستان، ماليزاي وإيران، مصرف السودان املركزي، اخلرطوم،الكتاب الثالث، الطبعة األوىل 
8002. 
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طط النظام خم مصرف السودان املركزي، توثيق جتربة السودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية: -2
 .8002املصريف )األسلمة وأثرها على البيئة املصرفية(، مصرف السودان املركزي، اخلرطوم، الطبعة األوىل 

ّ:ّالقواننيّواألنظمةّواملعايريّالرقابيةسعاات

 ابللغةّالعربية: -
"، اإلسالميةبشأن "املصارف واملؤسسات املالية والشركات االستثمارية  0922لسنة  2القانون االحتادي رقم  -0

 .0922ديسمرب  02قصر الرائسة، أبوظي، 
، 02، املتعلق ابلنقد والقرض، اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد 0990أفريل  02املؤرخ يف  00-90قانون  -8

 .0990أفريل  02
 (.8008)تعديل  8008قانون بنك السودان املركزي  -3
، يف شأن املصرف املركزي وتنظيم املنشآت واألنشطة املالية، 8002( لسنة 02مرسوم بقانون احتادي رقم ) -2

 .8002سبتمرب  83قصر الرائسة، أبوظي، 
-3-88، بعنوان: "تسهيالت املراحبة املغطاة بضمان"، املصرف املركزي اإلمارايت، 8002-90إشعار رقم  -2

8002. 
لبنوك، مصرف اإلمارات العربية ، بعنوان: الدليل اإلرشادي لنظام السيولة لدى ا332/8002إشعار رقم:  -2

 .8002-08-30املتحدة، 
 .8000يونيو  88 ، املصرف املركزي االمارايت،«تسهيل املراحبة املضمونة»بعنوان:  8000-2009اإلشعار رقم  -7
بعنوان: "شهادات إيداع املصرف املركزي املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية"،  8000-2208اإلشعار رقم  -2

 .8000نوفمرب  2ركزي االمارايت،املصرف امل
، 28واملتعلق ابلنقد والقرض، اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد  8003أوت  82، املؤرخ يف 00-03األمر رقم  -9

 .8003أوت  87
، 8003أوت  82املؤرخ يف  00-03، املعدل واملتمم لألمر رقم 8000أوت  82املؤرخ يف  02-00األمر رقم  -00

 .8000سبتمرب  0، 20واملتعلق ابلنقد والقرض، اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد 
، يتضمن تنظيم مؤسسات القرض، اجلريدة الرمسية ج ج د ش، 0970يونيو  30املؤرخ يف  70/27األمر رقم  -00

 .0970يوليو  2، 22العدد 
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رض، اجلريدة الرمسية ج ج د ش، ، يتعلق بنظام البنوك والق0922أوت  09املؤرخ يف  08-22القانون رقم  -08
 .0922أوت  80، 32العدد 

، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، 0922جانفي  08املؤرخ يف  00-22القانون رقم  -03
 .0922جانفي  03، 8اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد 

-2-87ت العربية املتحدة املركزي، بعنوان: نظام إدارة املخاطر، مصرف اإلمارا 023/8002تعميم رقم  -02
8002. 

بعنوان: نظام رفع التقارير املالية والتدقيق الداخلي، مصرف اإلمارات العربية املتحدة  028/8002تعميم رقم  -02
 8002-2-89املركزي، 

-8-83بعنوان: نظام كفاية رأس املال، مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي،  28/8007تعميم رقم  -02
8007. 

-02بعنوان: نظام احلوكمة املؤسسية للبنوك، مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي،  23/8009تعميم رقم  -07
7-8009. 

 .8002-2-87، بعنوان: نظام السيولة لدى البنوك، مصرف اإلمارات العربية املتحدة، 33/8002تعميم رقم:  -02
الضوابط الشرعية للمؤسسات اليت تُقدم خدمات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، املبادئ اإلرشادية لنظم  -09

 .8009، ديسمرب 3مالية إسالمية، الفقرة 
( "ضوابط حوكمة املصارف"، اإلدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز املصريف، بنك السودان 8/8080منشور رقم ) -80

 .8080جانفي  0املركزي، 
 .8002موجهات إدارة املخاطر املصرفية، بنك السودان املركزي،  -80
(، بنك السودان IFSBموجهات لتطبيق معيار كفاية رأس املال الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ) -88

 .8002املركزي، 
، قواعد ممارسة العمليات املصرفية املتعلقة ابلصريفة التشاركية من 8002نوفمرب  2املؤرخ يف  08-02نظام رقم  -83

 .8002ديسمرب  9، 73الرمسية ج ج د ش، العدد  طرف املصارف واملؤسسات املالية، اجلريدة
، العمليات البنكية املتعلقة ابلصريفة اإلسالمية وقواعد ممارستها 8080مارس  02املؤرخ يف  08-80نظام رقم  -82

 .8080مارس  82، 02من طرف البنوك واملؤسسات املالية، اجلريدة الرمسية ج ج د ش، العدد 
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هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايري الشرعية: النص الكامل للمعايري الشرعية اليت مت  -82
 : ضابط الغرر املفسد للمعامالت املالية، البحرين.30، املعيار الشرعي رقم 8007اعتمادها حىت نوفمرب 

 ابللغاتّاألجنبية: -
26- Capital Adequacy Framework for Islamic Banks (Capital Components), 

BNM, Malaysia, Issued on: 05 February 2020. 

27- Central Bank of Malaysia Act 2009, 25 November 2009 

28- INSTRUCTION N° 03-2020 du 02 avril 2020, définissant les produits 

relevant de la finance islamique et  ixant les modalités et caractéristiques 

techniques de leur mise en œuvre par les banques et établissements 

financiers, Banque d’Algerie 

ّّمواقعّاالنرتنتقواعدّالبياانتّّو:ّشراعا

ّقواعدّالبياانت:-

- Bank Scope 

 مواقعّاالنرتنتّ-
1- www.citcsudan.org  

2- www.bnm.gov.my 

3- www.mifc.com     

4- www.ifsb.org 

5- www.aibim.com 

6- www.masb.org  

7- www.ofs.org  

8- www.inceif.org 

9- www.isra.my  

10- www.ciif-global.org  

11- www.asas.my  

12- www.ibfimonline.com   

13- www.salaamgateway.com  

14- www.centralbank.ae  

15- www.iedcdubai.ae  

16- www.iicra.com  

17- www.ifsb.org  

18- www.cibafi.org  

19- www.dcibf.ae  

20- www.agb.dz  

21- www.bank-of-algeria.dz  

http://www.citcsudan.org/
http://www.bnm.gov.my/
http://www.mifc.com/
http://www.ifsb.org/
http://www.aibim.com/
http://www.masb.org/
http://www.ofs.org/
http://www.inceif.org/
http://www.isra.my/
http://www.ciif-global.org/
http://www.asas.my/
http://www.ibfimonline.com/
http://www.salaamgateway.com/
http://www.centralbank.ae/
http://www.iedcdubai.ae/
http://www.iicra.com/
http://www.ifsb.org/
http://www.cibafi.org/
http://www.dcibf.ae/
http://www.agb.dz/
https://www.bank-of-algeria.dz/
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22- www.albaraka-bank.com  

23- www.alsalamalgeria.com  

24- www.agb.dz  

25- www.trustbank.dz  

26- www.housingbankdz.com  

27- www.aps.dz  

28- www.radioalgerie.dz  

 

 

http://www.albaraka-bank.com/
http://www.alsalamalgeria.com/
http://www.agb.dz/
http://www.trustbank.dz/
http://www.housingbankdz.com/
http://www.aps.dz/
http://www.radioalgerie.dz/
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 فهرسّاجلداول
 

 2 ............................................................................... املصارف تطور: 0 جدول

 02 .............................................................. اإلسالمية املصارف وتطور نشأة :8 جدول

 80 ..................................................................... التقليدي املصرف ميزانية: 3 جدول

 30 ................................................................ املصرفية املراحبة تنفيذ خطوات: 2 جدول

 22 .......................................... 8002 سنة اإلسالمية املالية ألصول القطاعي التوزيع: 2 جدول

 20 ...................................... (8002-0972) اإلسالمية املالية املؤسسات عدد تطور: 2 جدول

 77 .......................... (8009-8002) السودان يف اإلسالمية املصارف ودائع إمجايل تطور: 7 جدول

 79 ................................ القطاعات حسب 8009 لسنة اإلسالمي املصريف التمويل توزيع: 2 جدول

 009 .............. (8009-8002) ماليزاي يف اإلسالمي املصريف النظام يف االستثمار وحساابت الودائع إمجايل تطور :9 جدول

 002 ......................... ماليزاي 0923 لسنة 872 رقم اإلسالمية املصارف قانون تقسيمات: 00 جدول

 082 ................................................ اإلسالمية املالية للمؤسسات الضبط معايري: 00 جدول

 082 ........................... اإلسالمية املالية للمؤسسات التنظيمي اإلطار تطوير يف ماليزاي هنج: 08 جدول

 022 ................................ املتحدة العربية اإلمارات يف العاملة اإلسالمية املصارف قائمة: 03 جدول

 022 ...................................... القطاعات حسب اإلسالمية املصرفية التمويالت توزيع: 02 جدول

 020 .............................. القطاعات حسب اإلمارات يف اإلسالمية املصرفية الودائع توزيع: 02 جدول

 092 ...................................................................... اجلزائر بنك هياكل: 02 جدول

 092 ......................................... (2019 جانفي) اجلزائر يف العاملة املصارف قائمة: 07 جدول

 092 ................................................. (2019 جانفي) ابجلزائر التمثيل مكاتب: 02 جدول

 097 .................................... (9800 جانفي) ابجلزائر العاملة املالية املؤسسات قائمة: 09 جدول

 808 ......... (8007-8002) اجلزائر اخلليج بنك يف واإلسالمية التقليدية التمويالت حجم تطور: 80 جدول

 887 ................. املتحدة العربية واإلمارات وماليزاي السودان من كل يف النقدية السياسة أدوات: 80 جدول

 889 ................................ املتحدة العربية واإلمارات وماليزاي السودان يف الشرعي اإلطار: 88 جدول

 838 .... املتحدة العربية واإلمارات وماليزاي السودان من كل يف اإلسالمية للصريفة الداعمة املؤسسات: 83 جدول

832 ....... ملتحدةا العربية واإلمارات وماليزاي السودان من كل يف اإلسالمية الصريفة يف والتدريبية التكوينية املؤسسات: 82 جدول
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 فهرسّاألشكال
 

 2 ............................................................................. أنواع املصارف :0شكل رقم 

 27 ...( وتوقعات النمو املستقبلي8002-8007)بني  مية: تطور إمجايل أصول الصناعة املالية اإلسال8شكل رقم 
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لتعرفّعلىّاّاملالئمّللصريفةّاإلسالميةّيفّاجلزائر،ّمنّخالللنظامّاملصريفّاملزدوجّاّتطبيقّأسستقدميّلّالدراسة هذههدفتّ
ها،ّوعرضّطبيعةّيفّتبنيّ:ّالسودانّوماليزايّواإلماراتّالعربيةّاملتحدةجتاربّبعضّالدولّودراسةّالصريفةّاإلسالميةّأساسيات

ّّالنظامّاملصريفّاجلزائريّوواقعّالصريفةّاإلسالميةّفيه.ّ
منّّجندّانتشارها، وتسهيل وتوفريّالبيئةّاملالئمةّلنشاطها تبنيهال العاملي االجتاهّو اإلسالمية ريفةلصففيّظلّالتطورّالكبريّل

اختارّّزدوجّكماليزايّومنهاّمنالدولّمنّاختارّالتحولّحنوّنظامّمصريفّإسالميّكالسودانّومنهاّمنّاختارّالنظامّاملصريفّامل
ّكاإلماراتّالعربيةّاملتحدة،ّومنهاّمنّ رفّاإلسالميةّمسحّللمصاالرتخيصّللمصارفّاإلسالميةّوتوفريّاألطرّاملناسبةّلنشاطها

ّكحالّاجلزائر. ّابلنشاطّولكنّيفّظلّنظامّمصريفّتقليديّالّيراعيّخصوصيتها
ّوالشرعيّةّأبرزهاّاإلطارّالقانوينّوالرقايبيرتكزّعلىّأطرّمهمّالصريفةّاإلسالميةأهمّالنتائجّاملتوصلّإليهاّأنّتبينّمنّّو

يفّّّمؤشراهتاّاملاليةّناإلسالميةّوحتسّتطورّنشاطّاملصارفّساهمّيفّأنّاالهتمامّبتوفريّوحتسنيّهذهّاألطرتبنيّّكماوالتنظيمي،ّّ
حتسنيّاإلطارّّيتطلبّوعلىّضوءّذلكّفإنّتبينّاجلزائرّللصريفةّاإلسالميةّيفّظلّنظامّمصريفّمزدوجّ،الدولّالثالثمنّكلّ

ّالنظرّيفّالعالقةّبنيّاملصارفّاإلسالميةّوبنكّاجلزائر،ّوحتسنيّاإلطارّالشرعي،ّوتوفريّاملؤسساتّواهليئاتّّالقانوين وإعادة
   الداعمةّللصريفةّاإلسالمية.

 

 
This study aimed to submit the foundations for the application of the dual banking system 

appropriate for Islamic banking in Algeria, by examining the basics of Islamic banking and 

studying the experiences of some countries: Sudan, Malaysia and the United Arab Emirates in 

adopting them, and presenting the nature of the Algerian banking system and the actuality of 

Islamic banking in it. 

under the great development of Islamic banking and the global trend to adopt it and provide the 

appropriate environment for its activity and facilitate its spread, we find some countries which 

chose to shift towards an Islamic banking system like Sudan, and some of them chose the dual 

banking system like Malaysia, and others chose to license Islamic banks and provide the suitable 

frameworks for their activities such as the United Arab Emirates, and some of them Islamic banks 

were allowed to operate, but under a traditional banking system that does not take into account 

their privacy, as is the case in Algeria.  

Among the most segnificant reached results is that the adoption of Islamic banking is based on an 

important frameworks, most notably the legal, supervisory, legal and regulatory framework. Also 

it was found that the interest in providing and improving these frameworks contributed to the 

development of Islamic banking activity and to the improvement of its financial indicators in each 

of the three countries, and in light of this, Algeria’s adoption of banking Islamic banking under a 

dual banking system requires improving the legal framework, reconsidering the relationship 

between Islamic banks and the Bank of Algeria, improving the legal framework, and providing 

institutions and bodies that support Islamic banking. 
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