
العدد )28( - سبتمبر 2014 - ذو القعدة 1435 هــ

جملة �سهرية )اإلكرتونية( ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

ماليزيا ت�صعى لتكون مركزًا عامليًا ل�صناعة 
ال�صريفة الإ�صالمية 

تنظيم هيئة الوراق املالية لل�صيا�صات املحا�صبية املوؤثرة 
باأ�صعار اأ�صهم ال�صركات املتداولة بالبور�صة. 

اجنازات الهند�صة املالية ما بني املنظور التقليدي 
و الإ�صالمي: اجلزء الأول عموميات عن الهند�صة 

املالية التقليدية 

ISLAMIC VENTURE CAPITAL IN MALAYSIA: 
THE INDUSTRY’S LEGAL FRAMEWORK

Islamic Finance and inclusion
 Debt rather than growth?



يف هذا العدد :

جملة القت�ساد الإ�سالمي 
العاملية

جملة �سهرية )اإلكرتونية(ت�سدر عن 
وامل�ؤ�س�سات  للبن�ك  العام  املجل�س 
مع مركز  بالتعاون  الإ�سالمية  املالية 

اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

امل�شرف العام
اأ. عبد الإله بلعتيق

رئي�س التحرير
د. �سامر مظهر قنطقجي
kantakji@gmail.com

�شكرترية التحرير
ن�ر مرهف اجلزماتي

sec@giem.info

التدقيق اللغوي
الأ�ستاذة وعد طالب �سك�ة

Editor Of English Section    
Iman Sameer Al-bage
en.editor@giem.info

الت�سميم 
) CIBAFI( مرمي الدقاق

mariam.ali@cibafi.org

اإدارة امل�قع اللكرتوين:
 �سركة اأرت�بيا للتط�ير والت�سميم
http://www.artobia.com

املوقع الإلكرتوين
   www.giem.info  

مقالت يف القت�ساد الإ�سالمي
ماليزيا ت�سعى لتك�ن مركزًا عامليًا ل�سناعة ال�سريفة الإ�سالمية  --------------- 14
�سعر  الت�سخم،  )معدل  الطرق  مفرتق  يف  اجلزائري  اخلارجية  التجارة  ميزان  ر�سيد 
ال�سرف، الف�ساد الإداري( -------------------------------------- 17
ISLAMIC VENTURE CAPITAL IN MALAYSIA:  THE INDUSTRY’S LEGAL 
FRAMEWORK ---------------------------------------------------- 23
The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Bahrain case study  

------------------------------------------------------------------- 26

مقالت يف املحا�سبة الإ�سالمية
التط�ر التاأريخي للتدقيق منظ�ر اإقت�سادي �سيا�سي )3(-------------------- 30
املتداولة  ال�سركات  اأ�سهم  باأ�سعار  امل�ؤثرة  املحا�سبية  لل�سيا�سات  املالية  تنظيم هيئة الوراق 
بالب�ر�سة -------------------------------------------------35 

مقالت يف الهند�سة املالية الإ�سالمية
الف�رك�س )forex( املفه�م واحلكم ال�سرعي -------------------------- 37

اجنازات الهند�سة املالية ما بني املنظ�ر التقليدي و الإ�سالمي: اجلزء الأول عم�ميات عن 
الهند�سة املالية التقليدية --------------------------------------- 39

النقدية  التدفقات  خ�سم  لعملية  كاأ�سا�س  الفائدة  �سعر  ل�ستخدام  املجيز  الراأي  مناق�سة 
للم�سروعات يف القت�ساد الإ�سالمي -------------------------------- 45
مكانة الأدوات املالية الإ�سالمية يف النظام امل�سريف اجلزائري ---------------- 48
The Methodology of Product Development Needed for Islamic Banks 

Upholding Social Responsibility (2)-------------------------------- 52

مقالت يف امل�سارف الإ�سالمية
اأ�سباب تاأخر ن�ساأة امل�سارف الإ�سالمية يف ليبيا------------------------- 55
امل�سارف الإ�سالمية وحتمية تبني التكن�ل�جيات  احلديثة مقارنة بنظريتها التقليدية-- 57
التجربة الت�سريعية اجلزائرية يف جمال اأ�ساليب ال�فاء اللكرتونية ------------- 61
الربكة  م�سريف  حالة  درا�سة  الإ�سالمية  للم�سارف  الت�سغيلية  الكفاءة  على  احل�كمة  اأثر 
وال�سالم – اجلزائر – )1( ------------------------------------- 64
Islamic Finance and inclusion Debt rather than growth? ---------- 68

اأدباء اقت�ساديون
قراءة نقدية يف مقالة الأ�ستاذ اأحمد اأمني )الربنامج الي�مي لل�سعادة( من كتابه ) في�س 

اخلاطر(  ------------------------------------------------ 78
الأخبار ------------------------------------------------- 81 
الطفل القت�سادي ------------------------------------- ---- 88



مقالت يف الهند�سة املالية الإ�سالمية

48   www.giem.info  

مكانة الأدوات املالية الإ�سالمية يف النظام امل�رشيف اجلزائري
بن زك�رة لع�نية

اأ�ستاذة م�ساعدة درجة اأ -
كلية العل�م القت�سادية - جامعة مع�سكر - اجلزائر

عدوكة خل�سر
اأ�ستاذ حما�سر ق�سم اأ - 

كلية العل�م القت�سادية - جامعة مع�سكر- اجلزائر

ملخ�ش 
عرفت املالية الإ�سالمية يف ال�سن�ات الأخرية تط�را ملح�ظا متثل يف ات�ساع 
نطاق ا�ستخدام الأدوات املالية الإ�سالمية يف العمل املايل وامل�سريف. حيث 
التقليدية يف  املالية  للمعامالت  كبديل  الإ�سالمية  املالية  املعامالت  ظهرت 
البالد العربية بهدف رفع احلرج عن امل�ستثمرين امل�سلمني من خالل اإيجاد 

اأدوات مالية تت�افق ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.

Résumé  
La finance islamique a évolué ces dernières années de manière 
significative, ce qui représente l'ampleur de l'utilisation 
d'instruments financiers islamiques dans le système financier 
et bancaire. Les Transactions financières islamiques ont 
émergé comme une alternative aux des opérations financières 
traditionnelles dans les pays arabes afin de lever la contrainte des 
taux d’intérêt interdit par la loi islamique. 

مقدمة:
الإ�سالمية من جهة،  اله�ية  البحث عن  بهدف  وذلك  التجارية(   ( التقليدية  البن�ك  وج�د  على  فعل  كردة  العربية  البالد  الإ�سالمية يف  البن�ك  ظهرت 

وحماربة الآثار ال�سلبية للربا، وما ينجم عنه من خماطر اجتماعية واقت�سادية. 
اأخذا وعطاء. و امل�سارف الإ�سالمية هي التي ين�س قان�ن  اأنها: م�ؤ�س�سة م�سرفية مالية ل تتعامل بالفائدة ) الربا (  تعرف امل�سارف الإ�سالمية على 
الإ�سالمية عن  البن�ك  ويختلف منهج  اأخذا وعطاء،  بالفائدة  التعامل  الإ�سالمية، وعلى عدم  ال�سريعة  اللتزام مببادئ  الأ�سا�سي على  ونظامها  اإن�سائها 
البن�ك التقليدية؛ اإذ تهدف البن�ك الإ�سالمية اإىل تغطية الحتياجات القت�سادية و الجتماعية يف ميدان اخلدمات امل�سرفية واأعمال التم�يل و ال�ستثمار 

من دون ربا، وذلك من خالل جمع مدخرات امل�ؤ�س�سات والأفراد وف�ائ�س اأم�الها وا�ستثمارها وت�ظيفها ملقابلة هذه الحتياجات.
 يق�م امل�سرف الإ�سالمي بتقدمي جملة من اخلدمات لإر�ساء املتعاملني معه تت�سمن خدمات م�سرفية لإ�سباع رغبات العمالء من جهة وخدمات ا�ستثمارية 
امل�سرف  طرف  من  املقدمة  اخلدمات  وتختلف  اأي�سا.  الربح  حتقيق  اأجل  ومن  ال�سرعية  �س�ابط  وفق  وذلك  والقت�سادية،  الجتماعية  التنمية  بهدف 

الإ�سالمي باختالف �سيغ التم�يل الإ�سالمية كامل�ساركة واملرابحة وامل�ساربة وغريها.
حققت امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية جناحا ن�سبيا على امل�ست�ى الدويل، متثل هذا الأخري يف انت�سار البن�ك الإ�سالمية يف اأغلب الأقطار �س�اء اأكانت اأ�سالمية 

اأم غري ذلك اإ�سافة اإىل رواج ا�ستعمال الأدوات املالية الإ�سالمية يف املعامالت املالية وامل�سرفية.
بناء على هذا التقدمي يتم طرح الإ�سكالية التالية: كيف ميكن اأن ت�ساهم الأدوات املالية الإ�سالمية يف تفعيل اأداء النظام املايل وامل�سريف؟ 

عنا�سر البحث: من خالل الإ�سكالية املطروحة ميكن تف�سيل البحث اإىل:
الإطار النظري للمالية الإ�سالمية ) املفه�م،اأدوات املالية الإ�سالمية، اأ�سباب ظه�ر املالية الإ�سالمية(.. 1
اأ�سباب ظه�ر وتط�ر املالية ال�سالمية.. ٢
 مكانة الأدوات املالية الإ�سالمية يف النظام امل�سريف اجلزائري.. 3

فر�سيات الدرا�سة:
تعتمد ال�سيا�سة املالية الإ�سالمية يف تطبيقاتها على الت�سريع الإ�سالمي ل ال��سعي.. 1
يختلف دور وهدف اأدوات و�سيغ التم�يل الإ�سالمي عن اأدوات و�سيغ التم�يل التقليدي.. ٢

اأهمية الدرا�سة:
تكمن اأهمية امل��س�ع يف تبيان مكانة املالية الإ�سالمية للنه��س بالقت�ساد وذلك من خالل ا�ستخدامها ملجم�عة من الأدوات متكنها من ممار�سة ال��ساطة 

املالية يف ال�س�ق املايل، فهي ترتكز على جمم�عة من امل�ؤ�س�سات التي تعمل مببداأ ال�سريعة الإ�سالمية.
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منهجية الدرا�سة:تعتمد منهجية الدرا�سة لهذه ال�رقة البحثية على التحليل 
املكتبي  امل�سح  على  فيعتمد  ال��سفي  اجلانب  اأما  الإح�سائي،  ال��سفي 
الإح�سائي  اجلانب  اأما  امل�سرفية،   البن�ك  باأعمال  املتعلقة  للمعل�مات 
فيعتمد على جمع املعل�مات والأرقام من لقاءات م�س�ؤويل البن�ك الإ�سالمية 
العاملة يف اجلزائر، اإ�سافة اإىل املعل�مات املت�فرة على امل�اقع اللكرتونية.

اأول: الإطار النظري للمالية الإ�سالمية:
تعرف املالية الإ�سالمية على اأنها جمم�ع املعامالت املالية وامل�سرفية وفقا 
لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وعلى هذا الأ�سا�س مت اإن�ساء البن�ك الإ�سالمية 
اخلدمات  جمال  يف  والجتماعية  القت�سادية  الحتياجات  تغطية  بق�سد 
امل�سرفية واأعمال التم�يل وال�ستثمار من دون ا�ستعمال الفائدة )الربا(، 
اأم�ال  وف�ائ�س  والأفراد  امل�ؤ�س�سات  مدخرات  جمع  طريق  عن  وذلك 

ال�ستثمار بهدف ت�ظيفها ملقابلة هذه الحتياجات. 
ماهية البن�ك الإ�سالمية: تعرف البن�ك الإ�سالمية على اأنها: جهاز . 1

ويلتزم  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اإطار  ويعمل يف  التنمية  ي�ستهدف  مايل 
بكل القيم الأخالقية التي جاءت بها ال�سرائع ال�سماوية، وي�سعى اإىل 

ت�سحيح وظيفة راأ�س املال يف املجتمع. )1(
يعرفه الدكت�ر عبد الرحمن ي�سري على اأنه " م�ؤ�س�سة م�سرفية تلتزم 
اأعمالها  جلميع  واإدارتها  ال�ستثماري  ون�ساطها  معامالتها  جميع  يف 
الإ�سالمي  املجتمع  باأهداف  وكذلك  ومقا�سدها،  الغراء  بال�سريعة 

داخليا وخارجيا" )٢(
تقدمي . ٢ على  يعمل  الإ�سالمي  البنك  فاإن  التعاريف  هذه  اأ�سا�س  على 

مالية  اأدوات  ا�ستعمال  طريق  عن  لعمالئه  اخلدمات  من  جمم�عة 
وم�سرفية تت�افق مع مبادئ ال�سريعة. 

اأدوات املالية الإ�سالمية: يعمل البنك على التكييف ال�سرعي لأعماله . 3
التم�يل  وتقدمي  ال�دائع  قب�ل  على  تعمل  مالية  م�ؤ�س�سة  باعتباره 
يتعامل  التجاري فه�  البنك  امل�سرفية. فمن جهة  املالية  واخلدمات 
مع ن�عني من م�ستثمري الأم�ال، الن�ع الأول: ميثل عار�سي الأم�ال. 
اأما الن�ع الثاين فهم فئة طالبي الأم�ال، وعليه فاإّن البنك التقليدي 
ما  وهذا  الثانية،   الفئة  ليقر�س  الأوىل  الفئة  من  بالقرتا�س  يق�م 
يعطيه �سفة التاجر بالقرو�س على اأ�سا�س ن�سبة معينة من الف�ائد. 
غري اأن البنك الإ�سالمي يعتمد على ثالثة اأ�سكال رئي�سية للتعامل يف 

يف املجال املايل وامل�سريف وهي )3(:
من  تف�سريها  وميكن  �سي�عا؛  الأكرث  وه�  املطلقة:  امل�ساربة  الأول:  ال�سكل 
جانبني. جانب م�سادر الأم�ال )ال�دائع(، وينظر للم�دعني على اأنهم رب 
املال والبنك م�سارب يف اأم�الهم بحق الت�كيل يف ال�ستثمار.اأما يف جانب 
واأ�سحاب  املال  كرب  البنك  اإىل  فينظر  )التم�يل(  الأم�ال  ا�ستخدامات 

امل�سروعات املم�لة كم�ساربني باأم�ال البنك.

ال�سكل الثاين:امل�ساربة امل�سرتكة: يك�ن دور البنك و�سيط بني طرفني هما 
�ساحب املال من جهة، ومن يعمل به من جهة اأخرى �سمن اتفاقية حتدد 

�س�ابط حتقيق الربح وتق�سيماته.
ك��سيط  البنك  يدخل  وهنا  جعالة:  عقد  �سكل  يف  الثالث:امل�ساربة  ال�سكل 
بني طرفني هم اأ�سحاب املال من جهة، واأ�سحاب امل�ساريع من جهة اأخرى 
اأم�ال امل�دعني. والعقد بني البنك وكال الطرفني ه� عقد جعالة،  ب�سمان 

واجلعالة هي اإجارة على منفعة مظن�ن ح�س�لها كالإجارة.
وهي:  الإ�سالمي  امل�سريف  النظام  اأدوات  من  ن�عني  بني  منّيز  اأن  وميكن 

اأدوات التم�يل، وال�ستثمار واخلدمات امل�سرفية.
ثانيا:اأ�سباب وتط�ر ظه�ر املالية الإ�سالمية:

 ظهرت البن�ك يف البالد العربية قبل اأكرث من قرن ون�سف وبداأ العمل بها 
عام 1898)4(عندما اأن�سئ امل�سرف الأهلي امل�سري يف م�سر، يعمل هذا 
الن�ع من امل�سارف على الربا واملعامالت املحرمة �سرعا،  ونظرا لهذا ثار 
العلماء والفقهاء على �سي�ع الربا وتط�ر الأمر منذ مطلع الن�سف الثاين من 

القرن الع�سرين للبحث عن اله�ية الإ�سالمية.
وميكن تلخي�س مربرات ظه�ر البن�ك الإ�سالمية يف النقاط التالية: 

• العامل الديني الذي يرتكز على حترمي التعامل بالربا.	
• تفعيل دور ال��ساطة املالية يف احلياة القت�سادية مبرتكزات 	

اإ�سالمية.
• تعطل مدخرات فئات غري قليلة من امل�سلمني لمتناعهم عن 	

التعامل مع البنك التقليدي.
• ربط التنمية القت�سادية بالتنمية الجتماعية.	
• اإحياء نظام الزكاة	
• ت�جيه امل�ساريع نح� ال�ستثمارات احلالل. 	

الإ�سالمية تط�را ملح�ظا على  املالية  الأ�سباب فقد عرفت  بناًء على هذه 
الأ�س�ل  على  القائمة  املالية  املعامالت  تط�ر  خالل  من  العاملي  امل�ست�ى 
 ،٢011 عام  دولر  ترلي�ن   1.3 يعادل  ما  متثل  اأ�سبحت  اإذ  الإ�سالمية، 
و�سل  اأي  دولر،   ترلي�ن   1.1 ن�سبتها  كانت  فقد    ،٢010 عام  مع  مقارنة 
املالية  الهيئات  و  امل�ؤ�س�سات  تت�قع   .)5(%14 بـ  تقدر  من�  بن�سبة  التط�ر 
الدولية من� الأ�س�ل املالية الإ�سالمية مابني 10% و15% يف ال�سن�ات املقبلة. 
اإن ت�زيع الأ�س�ل املالية يختلف يف الدول العربية عنه يف الدول الإ�سالمية،  
املالية  الأ�س�ل  اإجمايل  % من  بن�سبة 35  الأوىل  املرتبة  اإيران حتتل  فنجد 
وذلك بقيمة 388 مليار دولر، لتليها اململكة العربية ال�سع�دية بقيمة 15٢ 
مليار دولر،  ثم ماليزيا 133 مليار دولر، اأما باقي الدول فكانت القيمة 83 

مليار دولر. وهذا ما ي��سح ال�سكل التايل)6(.
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�سكل ي��سح ت�زيع حجم الأ�س�ل الإ�سالمية يف الدول امل�سلمة ل�سنة ٢010

اأن تط�ر وانت�سار البن�ك الإ�سالمية مل يكن حكرا على  جتدر الإ�سارة اإىل 
الدول امل�سلمة فقط بل تعداه اإىل دول اأخرى غري م�سلمة، فقد بلغت ن�سبة 

الأ�س�ل الإ�سالمية يف بريطانيا مثال ٢%.
ثالثا: مكانة ال�سريفة الإ�سالمية يف النظام امل�سريف اجلزائري

 قامت اجلزائر على غرار العديد من الدول العربية والغربية بتبني نظام 
كان  1991/05/٢0،بعدما  قان�ن  �سدور  بعد  وذلك  الإ�سالمية،  ال�سريفة 
قد فتح املجال اأمام خدمات بنك الربكة �سنة 1٢/06/ 1990)7(،  وبعد 
�سن�ات مت اعتماد ثاين م�سرف اإ�سالمي " م�سرف ال�سالم" ٢0/٢008/10 

بـ 7٢مليار جزائري لي�سبح بذلك اأكرب م�سرف خا�س يف اجلزائر)8(.
ال�سريفة  لقي�د  يخ�سع  اجلزائر  يف  امل�سريف  العمل  اأن  من  الرغم  وعلى 
جلريدة  ال�سالم  بنك  مدير  ت�سريح  يف  جاء  ما  ح�سب  وذلك  التقليدية 
تالقي  الإ�سالمية  امل�سرفية  املالية  املنتجات  اأن  )9(اإل  الأو�سط  ال�سرق 
التم�يل  عق�د  جمال  يف  خ�س��سا  اجلزائريني،  املتعاملني  لدى  رواجا 

باملرابحة،الإجارة،ال�ست�سناع وعق�د ال�سلم وامل�ساركة.
 ٢010 �سنة  امليزانية  حجم  تط�ر  فقد  الربكة  بنك  عمل  يخ�س  فيما  اأما 
اإىل ما قيمته 1٢0509 دينار جزائري مقابل٢176.78 دينار جزائري يف 
�سنة 1993 مبعنى اأنها ت�ساعفت بح�ايل 55 مرة يف الفرتة املمتدة ما بني 
1993-٢010 )10(. اأما يف جمال التم�يل ال�ستثماري بال�سيغ ال�سالمية 
فقد بلغت ما قيمته 69068ملي�ن دينار لدى بنك الركة �سنة ٢010 مقابل 

٢19٢0 ملي�ن دينار �سنة ٢003 )11(.
ك�سف نا�سر حيدر، اأن من� ن�ساط امل�سارف التي تعمل وفق ق�اعد ال�سريعة 
الإ�سالمية يف اجلزائر بلغ 15% يف املت��سط، وه� معدل من� اأ�سرع من وترية 
الإ�سالمية  ال�سريفة  �سناعة  ح�سة  اإجمايل  بلغ  فيما  التقليدية،  البن�ك 
عم�ما من اإجمايل ال�ساحة املالية يف اجلزائر ٢%، فيما بلغت ح�سة البن�ك 
اخلا�سة  البن�ك  ح�سة  اإجمايل  من   %16 ال�سريعة  ق�اعد  وفق  تعمل  التي 
العاملة يف اجلزائر والتي ت�سيطر على ح�سة �س�قية مقدرة بـ13% اإجمال 
يف مقابل 87% من ال�ساحة ل�سالح البن�ك اململ�كة للحك�مة، م�سريا اإىل اأن 
هذه امل�سارف حتقق اأعلى معدلت العائد على ال�ستثمار متجاوزة ٢0% يف 

املت��سط.)1٢( 
املجه�دات احلثيثة  بالرغم من  الإ�سالمي:  امل�سريف  الن�ساط  مع�قات   -1
امل�سرفية  ال�سناعة  اأمام  املجال  لفتح  اجلزائرية  ال�سلطات  طرف  من 
الإ�سالمية اإل اأن ذلك يبقى حمدودًا بحكم ت�سريحات القائمني على عمل 
البن�ك الإ�سالمية اجلزائرية )13(. اأعترب م�قف بنك اجلزائر الإيجابي 
اإثر الجتهادات التي اأقرها وخا�سة تلك املتعلقة بتنظيم عالقته بامل�سارف 
حتتكم  بنكية  ومنتجات  خدمات  من  بال�ستفادة  �سمحت  والتي  الإ�سالمية 
اإىل اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، ف�سال عن ح�سد املزيد من الدخار ال�طني 
امل�سريف  العمل  مع�قات  اأهم  اإن  ال�طنية.  التنمية  برامج  لدعم  وت�جيهه 
العقبة  ميثل  احلالية  ب�سيغته  التجاري  القان�ن  اأن  يف  تتمثل  الإ�سالمي 

الرئي�سية اأمام تط�ير �سناعة ال�سريفة الإ�سالمية يف اجلزائر. 
ففي حالة بنك الربكة اجلزائري )14(:حققت النتائج املالية لعام ٢01٢ 
دينار  مليار   8.3 ليبلغ   %7 بن�سبة  الت�سغيلي  الدخل  جمم�ع  يف  ارتفاعا 
امل�ساريف  خ�سم  وبعد  اأمريكي(  دولر   106.8 يقارب  ما  )اأي  جزائري 
الت�سغيلية ي�سبح �سايف الدخل الت�سغيلي املحقق يقدر بـ 7% اأي 5.7 مليار 
دينار جزائري خالل �سنة ٢01٢ )73.33 ملي�ن دولر(.اأما �سايف الدخل 
فقد حقق زيادة بن�سبة 11% ليبلغ 4.19 مليار دينار جزائري )53.9 ملي�ن 

دولر(.
 150.8 اإىل  لت�سل   %13.40 بن�سبة  منت  فقد  البنك  مل�ج�دات  بالن�سبة 
مليار دينار جزائري )1094 ملي�ن دولر اأمريكي( باملقارنة مع 133 مليار 
دينار )1.710ملي�ن دولر( يف عام ٢011.  كانت هذه الزيادة نتيجة لنم� 
 58.56 قيمتها  بلغت  حيث  وال�ستثمار،  التم�يل  وعمليات  ال�سائلة  الأم�ال 

مليار دينار ) 753 ملي�ن دولر( لتحقق بذلك ن�سبة من� %3.
لقد ا�ستعمل البنك الطرق والأ�ساليب التم�يلية املت�فرة لديه بهدف الرفع 
من قيمة امل�ج�دات، الأمر الذي �سمح برفع ح�سابات العمالء لديه وحاملي 
دينار  مليار   116.5 اإىل  قيمتها  لت�سل   %14 بن�سبة  ال�ستثمار  ح�سابات 
اإجمايل  من   %77.3 ن�سبة  مت�يل  على  تعمل  وهي  دولر(  ملي�ن   1.50(

م�ج�دات البنك.
اأما بالن�سبة حلق�ق امل�ساهمني فقد تعززت بن�سبة 8% ليبلغ جمم�عها ٢1.5 

مليار دينار جزائري )٢76.5 ملي�ن دولر(.
عم�ما، عرف ن�ساط البن�ك الإ�سالمية داخل النظام امل�سريف اجلزائري 
من�ا طفيفا، وذلك بحكم تط�ر ومن� العمليات التي تق�م بها هذه البن�ك. 
املجال  امل�ساريع يف  للعديد من  التم�يل  الأخرية على منح  فقد عملت هذه 
امل�سغر  التم�يل  رفع  قرر  قد  الربكة  بنك  فمثال  والتنم�ي.  ال�ستثماري 
امل�ؤ�س�سات امل�سغرة من 100 ملي�ن �سنتيم لي�سل حتى  املخ�س�س لإن�ساء 
٢00 ملي�ن �سنتيم)15(،كما ي�سعى البنك لتم�يل عمليات �سراء ال�سكنات 

ل�سالح عمالئه.
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خال�سة: عرفت البن�ك الإ�سالمية من�ا ملح�ظا على م�ست�ى البلدان العربية والغربية ملا تكت�سبه من خ�سائ�س يف اأ�ساليب التم�يل 
وال�ستثمار املرتكز على مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.على هذا الأ�سا�س تط�ر عدد البن�ك على م�ست�ى العامل ككل. فاجلزائر باعتبار 
انتمائها لهذا العامل عملت على اإدخال جمم�عة من الإ�سالحات على اأنظمتها الت�سريعية والقان�نية، بهدف فتح املجال اأمام ن�ع 
جديد قدمي من اأعمال ال�سريفة، فهي قدمية من حيث املن�ساأ، حديثة من حيث تطبيقها يف املنظ�مة امل�سرفية اجلزائرية، وبالرغم 
من ذلك فاإن ن�ساطات هذه البن�ك ت�سهد تط�رًا من �سنة اإىل اأخرى بح�سب ت�سريحات امل�س�ؤولني فيها،  وهذا ما ورد يف ورقتنا 

البحثية.

النتائج والتو�سيات:

من خالل درا�ستنا ميكن اأن نتقدم بالت��سيات التالية: 
• حماولة حترير ن�ساط البن�ك الإ�سالمية عن طريق تعديل الت�سريعات اخلا�سة بعمل البن�ك اخلا�سة يف اجلزائر.	
• يجب على البنك املركزي اأن يغري �سيا�سته جتاه البن�ك الإ�سالمية، و العمل على و�سع �سيا�سة تتما�سى مع الطبيعة املميزة لها.	
• اإعادة �سياغة القان�ن التجاري الذي ميثل عقبة كبرية اأمام ن�ساط البن�ك الإ�سالمية.	
• منح الثقة من طرف احلك�مة لهذه البن�ك يف جمال تنمية القت�ساد.	
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