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           احلُد هلل ايرٟ بٓعُت٘ تتِ ايصاحلات  ٚ احلُد هلل ايرٟ ٖداْا هلرا َٚا نٓا يٓٗتدٟ يٛال إ ٖداْا اهلل

إىل ْبع احلٓإ ٚبًطِ ايػفاٙ  إىل َٔ حتًُت  نٌ حلظ١ امل َسزت بٗا إىل اييت ناْت حتٌُ ِٖ ٖرا املػٛاز 

 .(أَٞ ايغاي١ٝ)ايدزاضٞ ايرٟ أقف ايّٝٛ أَاّ حمط١ ١َُٗ بفضٌ دعٛاتٗا ٚاٖتُاَٗا

إىل ضٝدٟ َٚعًُٞ األٍٚ ٚقدٚتٞ يف ٖرٙ احلٝا٠ ،ايرٟ تعب ٚند ٚادتٗد ٚضح٢ بايٓفظ ٚايٓفٝظ  َٔ أدٌ 

 .غفاٙ اهلل ٚعافاٙ ٚحفظ٘ َٔ نٌ ضٛء (أبٞ احلبٝب )إ ابًغ ٖرا املٓاٍ  ضٓدٟ ٚٚيٞ ْعُيت 

إىل َٔ غازنْٛٞ ظ١ًُ ايبطٔ ٚايسحِ إىل َٔ قامسْٛٞ فسح١ احلٝا٠ ٚحصْٗا أخٛتٞ حفظِٗ اهلل ٚزعاِٖ 

 باإلضاف١ إىل أشٚادِٗ ٚأبٓائِٗ  (حٝا٠.محص٠ .ملني .عبد اجلباز .َبازن١ )

 (َــاَـــا  )إىل ايعائ١ً  املبازن١ ايهسمي١ اييت ْعٝؼ يف زغد حبٗا ٚعطائٗا ٚتهاتفٗا إىل ددتٞ احلبٝب١ 

إىل نٌ اإلخ٠ٛ َٔ أبٓاء (عُٞ َبازى ٚعُٞ حمُد)بازى اهلل يف عُسٖا ٚإىل نٌ األعُاّ باألخص  

ٚاىل نٌ صغري ٚنبري َٔ بك١ٝ  (أخٞ عبد اجلًٌٝ ٚ أخٞ أٜٛب ٚأخيت  ضعدٕٚ نًجّٛ)ايع١َُٛ باألخص 

 .إىل نٌ األخٛاٍ ٚمجٝع األقازب ٚاألصدقاء ٚاألحباب.إخٛتٞ 

إىل َٔ أنٔ هلا عظِٝ احلب ٚايٛفاء ٚايتكدٜس  ٚاييت ضاُٖت بدعائٗا ٚدعُٗا يٞ يف نٌ ايظسٚف 

 .حفظٗا اهلل ٚزعاٖا َٔ نٌ ضٛء ٚمجعين بٗا يف خري  (ايصٚد١ املطتكب١ًٝ )

 .إىل نٌ َٔ ضاِٖ َٔ قسٜب ٚبعٝد يف ٖرا ايعٌُ املتٛاضع حت١ٝ غهس ٚعسفإ 
 

 حمجوب مصعود                                                                             



 

 

 
 

            
 ^^َُٚقٌ َزبِّ ِشدِّْٞ ِعًًُا ^^      احلُد هلل ايرٟ أَسْا إٔ ْعبدَُٙ ْٚطتعٝٓ٘ بكٛي٘ احلل            

  :أٖدٟ ٖرا ايعٌُ    

               إىل املبعٛخ زمح١ يًعاملني فدسدٓا ب٘ َٔ ظًُات اجلٌٗ إىل ْٛز ايعًِ ٚاحِله١ُ ضٝدٟ 

 ُٚقدٚتٞ حمُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚع٢ً ءاي٘ ٚضًِ تطًُٝا،صال٠ تصٜدْا بٗا فضال ٚعًُا

 ^^ََٚقَض٢ َزبَُّو َأالَّ َتعُبُدٚا ِإال إَِّٜاُٙ َِٚبايَٛايدِٜٔ ِإحَطاًْا^^إىل َٔ قاٍ فُٝٗا َزبُّٓا 

َٔ ُدعًت اجل١َّٓ حتت قدَٝٗا محًتين يف أحػائٗا ٚضحت بصحتٗا ٚٚقتٗا َٔ أدًٞ ْبع احلٓإ 

 ٚبط١ُ ايعُس أَٞ احلبٝب١

 َٚٔ تعب ألزتاح ٚأدصٍ يف ايعطاء ٚضح٢ بعُسٙ يف تسبٝيت ضٓدٟ يف احلٝا٠ أبٞ ايغايٞ

 عباع ، عبد ايهسِٜ ، أمحد،)إىل أْبٌ ٚأٚثل زابط١ إخٛاْٞ 

 ٚأشٚادِٗ ٚأبٓائِٗ     (ٚأختاٟ يطٝف١ ٚإنساّ

  أخٛايٞ  ٚايع١ُ  ٚنٌ عائ١ً دعفسٟ

 ٚشٚدٗا ٜعٝػٞ أحمُد  ٚابٓٗا أمحد ٚعائًتِٗ ايهسمي١" دعفسٟ زغٝد٠" إىل  خاييت املسح١َٛ 

 .إىل َػاخيٓا األناِزّ ايرٜٔ عًُْٛا إٔ طًب ايعًِ ايَّٓاِفع فسٜض١ ع٢ً نٌ َطًِ

 األقسباء ٚاألصدقاء ٚزفكاء املػٛاز ايِعًُٞ َٔ تالَٝر ٚطًب١ ٚخاص١ املعًُني ٚاألضاتر٠

 يَو ٜا َٔ إَتدت ٜداَى يتصفح ٖرا ايعٌُ املتٛاضع

 أٖدٟ ِثُاز َطاٍز ِعًُٞ َقد َحإَ ٚقُت ِقطاُفٗا

                                                                                  
 جعفري زيو الديو



 

 

 

 
  

 
 
 
 

 ٜكٍٛ زضٍٛ اهلل عًٝ٘ ايصال٠ ٚايطالّ ٚءاي٘  

 (َٚٔ صٓع يهِ َعسٚفا فهافئٛٙ، فإٕ مل جتدٚا َا تهافئْٛ٘ ب٘، فادعٛا ي٘ حت٢ تسٚا أْهِ نافأمتٛٙ )

 زٚاٙ أمحد

احلُد هلل ٚايػهس ي٘ عص ٚدٌ ايرٟ أْاز يٓا ايطسٜل ٚنإ يٓا ْعِ املعني ضبحاْ٘ ٚتعاىل، ْٚػهسٙ ع٢ً إٔ 

 أْعِ عًٝٓا بطٝدْا حمُد ص٢ً اهلل عٝ٘ ٚءاي٘ ٚضًِ املبعٛخ زمح١ يًعاملني

أَا بعد ٜطعدْا إٔ ْتكدّ خبايص ايػهس ٚايتكدٜس إىل األضتاذ املػسف صاحب األخالم ايٓب١ًٝ ٚايٓفظ ايطٝب١ 

ع٢ً َا قدَ٘ يٓا َٔ تٛدٝٗات ْٚصائح ق١ُٝ حفظ٘ اهلل ٚزعاٙ ٚأطاٍ يف عُسٙ  فٛدٚ حمُد ايصن١ٝ ايدنتٛز

 ٚبازى فٝ٘

 نُا ْتكدّ جبصٌٜ ايػهس إىل األضاتر٠ أعضاء جل١ٓ املٓاقػ١ ع٢ً تفضًِٗ يكبٍٛ ايبحح ٚتكُٝٝ٘ ٚإثسائ٘

ٚإىل ناف١ األضاتر٠ األفاضٌ ايرٜٔ ًْٓا غسف ايدزاض١ عٓدِٖ به١ًٝ ايعًّٛ اإلقتصاد١ٜ ٚايتذاز١ٜ 

 ٚعًّٛ ايتطٝري

ٚأمس٢ عبازات ايػهس يعُاٍ بٓو ايطالّ أدزاز ع٢ً َا قدَٛٙ َٔ خدَات َٚطاعدتٓا يف تديٌٝ ايصعٛبات 

 ٚفِٗ املعًَٛات املتٛادد٠ يف ايصفح١ اإليهرت١ْٝٚ يبٓو ايطالّ اجلصائسٟ

ٚغهس ٚعسفإ يهٌ َٔ أَد يٓا ٜد ايعٕٛ ٚضاعدْا َٔ قسٜب أٚ َٔ بعٝد إلجناش ٖرا ايعٌُ املتٛاضع ٚيٛا 

 به١ًُ تػذٝع أٚ إبتطا١َ أٚ ن١ًُ طٝب١

 
 شكخا



 

 

 

 

 

الفهارس



 فهرس المحتىي
 

 

 الصفحة العناوين 

 االىجاء 
 ااذكخ وعخفاف

  فيخس ااسحتػزات
  قائسة ااججاوؿ

 ج-أ مقجمة
 فعالية البشؾك اإلسالمية ودورىا في تظؾيخ وانعاش االستثسار السحمى:        الفرل األول 

 5 تسييج
 6 اإلشار ااسعاىيسي البشػؾ اإلسالمية واالستثسار ااسحلى: ااسبحث األوؿ
 6 ماىية اابشػؾ اإلسالمية: ااسصلب األوؿ
 6 معيـػ اابشػؾ اإلسالمية : ااعخع االوؿ 
 7 مخاحل تصػر اابشػؾ اإلسالمية : ااعخع ااثاني
 8 اىجاؼ وخرائز اابشػؾ اإلسالمية : ااعخع ااثااث

 10 مجخل معاىيسي االستثسار وصيغ ااتسػزل اإلسالمية : ااسصلب ااثاني
 10 تعخزف االستثسار : ااعخع االوؿ 
 10 مرادر وشخؽ استثسار في اابشػؾ اإلسالمية : ااعخع ااثاني
 13 أنػاع وصيغ االستثسار في اابشػؾ اإلسالمية : ااعخع ااثااث

 15 دور اابشػؾ اإلسالمية في تععيل االستثسار وتحديغ ااتشسية : ااسصلب ااثااث
 16 ااجراسات اادابقة : ااسبحث ااثاني
 16 حاالت مغ ااجراسات اادابقة : ااسصلب األوؿ
 18 ااتعليق على ااجراسات اادابقة : ااسصلب ااثاني
 20 ملخز ااعرل

 الجدائخ–دراسة حالة مرخف الدالم : الفرل الثاني
 22 تسييج

 23 ااجدائخ–نطخة عامة حػؿ مرخؼ اادالـ : ااسبحث األوؿ
 23 ااجدائخ–تعخزف ونذأة بشظ اادالـ : ااسصلب األوؿ
 23 ااجدائخ –ميسة ورؤزة وقيع بشظ اادالـ : ااسصلب ااثاني
 24 ااييكل ااتشطيسي اسرخؼ اادالـ وااييئة ااذخعية او: ااسصلب ااثااث
 27 ااجراسة ااتصبيقية : ااسبحث ااثاني



 فهرس المحتىي
 

 

 27 ااجدائخ-ااريغ ااسصبقة اجػ مرخؼ اادالـ : ااسصلب األوؿ
 29 ااجدائخ-درسات أحرائية حػؿ ااتسػزل في مرخؼ اادالـ : ااسصلب ااثاني 

 29 2018/2017/2016عخض ااسيدانية ااسااية اسرخؼ اادالـ ادشة : اوال
 31 عخض حدابات  انب ااخرـػ وعالقتيا باالستثسار ااسحلى:ثانيا
 33 عخض حدابات  انب ااخرـػ وانعكاساتيا على االستثسار ااسحلى: ثااثا

 41 مشاقذة ااشتائج: ااسصلب ااثااث
 42 ملخز ااعرل

 43 خاتسة
 47 قائسة ااسرادر وااسخ ع

 49 ااسالحق
 58 ااسخلز



 

 

 

 

 

قائنة األشكال واجلداول



 قائسة األشكال والججاول

 

 

 :قائسة ااججاوؿ 

 الرفحة عشؾان الججول
 28  الخرؾم2016-2017-2018السيدانية السالية لدشة : (01)الججول رقؼ 
 29  اصؾل2016-2017-2018السيدانية السالية لدشة : (02)الججول رقؼ 
 30 .التدامات تجاه الدبائؽ: (03)الججول رقؼ 
 30 .حدب نؾع الؾديعة: (04)الججول رقؼ 
 31 حدب آجال اإلستحقاق الستبقي: (05)الججول رقؼ 
 32 حدب الستعامل اإلقترادي: (06)الججول رقؼ 
 32 تسؾيل الدبائؽ : (07)الججول رقؼ 
 33 مؤسدات خاصة : (08)الججول رقؼ 
 34 األجل الستبقي: (09)الججول رقؼ 
 35 2018حدب التؾزيع الجغخافي : (10)الججول رقؼ 
 36 2017حدب التؾزيع الجغخافي : (11)الججول رقؼ 
 37 2016حدب التؾزيع الجغخافي : (12)الججول رقؼ 
 38 حدب جؾدة السحفغة : (13)الججول رقؼ 

 

 

 

 

 

 

 



 قائسة األشكال والججاول

 

 

 :قائسة األشكاؿ

 الرفحة عشؾان الذكل
 23 الجدائخ-اليكيل التسغيسي لسرخف الدالم : (01)الذكل رقؼ 
 31 2016-2017-2018ارتفاع حدب نؾع الؾديعة خالل : (02)الذكل رقؼ 
 34 -مؤسدات خاصة–اشكال التسؾيل والستعامل االقترادي : (03)الذكل رقؼ 
 35 االجل الستبقى لمسذاريع طؾر االنجاز: (04)الذكل رقؼ 
 36 2018تؾزيع التسؾيالت حدب السشاطق لدشة : (05)الذكل رقؼ 
 37 2017تؾزيع التسؾيالت حدب السشاطق لدشة : (06)الذكل رقؼ 

 38 2016تؾزيع التسؾيالت حدب السشاطق لدشة : (07)الججول رقؼ 
-2017-2018تسؾر جؾدة السحفغة السالية خالل : (08)الججول رقؼ 

2016 
39 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مــقدمة



 مقجمة

 

 
  أ

ما ال يسكغ إنكاره ىػ أف اإلسالـ ددغ شامل وكامل، وصااح اكل زماف ومكاف ومدادخ اكل تصػر          
يعخؼ اإلنداف في  سيع  ػانب حياتو، وىحا مغ خالؿ إ تياد ااعلساء وااعقياء ، وااتي مدت  سيع  ػانب 

. وابط تحكع ترخفاتشا ومعامالتشاضفػضعػا أسذ و... حياتشا اادياسية، ااثقافية واإلقترادية واإل تساعية
ومغ بيغ أىع ااجػانب ااتي عخفت تغيخات سخزعة ىي ااسعامالت ااسااية اإلقترادية سػاءا ااتي يقـػ          

بيا األفخاد أو ااسؤسدات أو ااجواة،  فكاف اداما إنذاء نطاـ إقترادؼ إسالمي ، عغ شخزق اابشػؾ اإلسالمية 
ااتي بخزت كطاىخة  إقترادية  جدجة ميدت ااثلث األخيخ مغ ااقخف ااعذخزغ، فرارت ااسػاػد اابارز في 

. ااجوؿ اإلسالمية ثع تػسعيا وانعتاحيا على ااعااع
فكانت سبب نذأتيا األبخز ىػ محاربة ااخبا ومشافدة ااسؤسدات ااسؤسدات ااخبػزة وإحياء حكع هللا        

 اتة مغ شخؼ ااسدلسيغ خاصة مغ حيث عقيجتيع ااجدشية،تففي ااساؿ وىػ خجمة األفخاد ،فكاف أف إكتدب إؿ
كسا و ج إىتساما مغ شخؼ ااجوؿ ااغيخ مدلسة بدبب بحثيع على مشاىج ونطخزات تخلريع مغ اإلنتكاسات 

 .كل ىحه ااطخوؼ مكشت اابشػؾ اإلسالمية مغ إكتداب مكانة إقترادية في ااعااع .واألزمات ااسااية ااستػااية
طخح اإلشكالية : أوال

مجى دور البشؾك اإلسالمية في إنعاش اإلستثسار ما :بشاءا على ما سبق نصخح اإلشكااية ااتااية      
 السحمي؟

:  نصخح األسئلة ااعخعية ااتاايةاإلشكاايةعلى ضػء ىحه 
؟  ما معيـػ اابشػؾ اإلسالمية- 
؟  ماذا دشتج عغ ااتسػزل اإلسالمي اإلستثسار- 
؟  فيسا دتجدج دور بشظ اادالـ في إنعاش اإلستثسار ااسحلي- 

الفخضيات : ثانيا
مؤسدات مااية نقجية ذات أىجاؼ إقترادية وإ تساعية وأخالقية تدعى إاى تعبئة ااسػارد اابشػؾ اإلسالمية - 

 .وتػضيعيا في مذارزع تتػافق ومبادغ ااذخزعة اإلسالمية
بعيجًا عغ ااخبا يقػـ بجلب ااستعامليغ وتحقيق ااعائجات على ااسبادغ اإلسالمية  ااتسػزل اابشكي اإلستثسار- 

 .ااسااية بااشدبة البشظ وزداىع في إنعاش اإلقتراد
دتجدج دور مرخؼ اادالـ اإلسالمي في إنعاش اإلستثسار ااسحلي ودعع ااسذارزع اإلستثسارزة مغ خالؿ - 

 .ااتسػزالت وااخجمات ااسقجمة العسالء
 
 
 
 
 



 مقجمة

 

 
  ب

أىجاف البحث :ثالثا
: تيجؼ دراسة ىحا ااسػضػع إاى

ة  ؼااتعخؼ على حقيقة ودور ااسرارؼ اإلسالمية واألىجاؼ ااتي تدعى إاييا مغ خالؿ أنذصتيا ااتسػزل- 
تدليط اازػء دور اابشػؾ اإلسالمية في تحقيق ززادة اإلستثسار وتحقيق ااتشافدية اإلقترادية - 
ااػقػؼ على مسيدات وكعاءة ااتسػزل اإلسالمي في بشظ اادالـ ااجدائخؼ  - 

أىسية الحث : رابعا
مغ خالؿ تػ و األنطار نحػ اابشػؾ اإلسالمية ، ااتي تسكشت مغ أخج مكانة في  تكسغ أىسية اابحث      

اإلقتراد اإلقليسي وااجواي في اادياسة ااسااية، فيي بشػؾ اايـػ أكثخ دراسة وإرادة إكتذاؼ اسعامالتيا ااسااية 
اايػـ أكثخ مغ وقت مزى، فيي بشػؾ تستاز بجسلة مغ ااخرائز تسيدىا عغ ااتسػزل ااخبػؼ ااحؼ  خَّ 

. على ااعااع ااكثيخ مغ األزمات،ما أنتج ىحا اإلقباؿ مغ أ ل تحقيق نيزة وإستثسار مشطع
أسباب إختيار البحث  :خامدا

مغ األسباب ااتي دفعتشا إلختيار ااسػضػع 
ااذعػر بأىسية ااسػضػع مغ ااشاحية ااجدشية ومحاواة دراسة متػاضعة او - 
إمكانية اابحث في ىحا ااسػضػع اػ ػد بشػؾ إسالمية محليا - 
معخفة دور اابشػؾ اإلسالمية في تحقيق ااعسااة وإنعاش اإلستثسار - 
دراسة ااسعامالت ااسااية ابشظ اادالـ ااجدائخؼ ومعخفة مكانتو في إقتراد ااجواة - 

السشيج الستبع : سادسا
ثبات صحة ااعخضيات ،اعتسجنا على ااسشيج ااػصعي ااحؼ نخػ أنو مشاسب اعخض أىع ااتعاصيل       إل

حػؿ اإلستثسار اابشكي اإلسالمي كسا إعتسجنا على األسلػب ااتحليلي في ااجانب ااتصبيقي السعامالت 
. اإلستثسارزة ابشظ اادالـ ااجدائخؼ 

الرعؾبات  :سابعا
: ااحؼ كاف مغ نتائج سياسة ااجواة اسػا يتو (كػرونا)شاء قجر هللا أف تتدامغ دراستشا مع وباء

 .غلق ااجامعة ومشو اإلفتخاؽ عغ األساتحة واألستاذ ااسذخؼ واإلكتعاء بااتػاصل عغ بعج -
  .غلق مكتبات ااسصااعة ااتي تتػفخ على كتب معلػماتية وسيػاة إقتشائيا -
 .بعيشيا إاى ااعاـ واإلعتساد على معلػمات إاكتخونية تحػزل ااجراسة ااتصبيقية مغ دراسة ميجانية اسؤسدة -
عجـ إستقباؿ ااسؤسدة الصبلة وصعػبة ااعيع ااكلي السعلػمات ااستػا جة في صعحة بشظ اادالـ  -

 .اإلاكتخونية
 
 
 



 مقجمة

 

 
  ج

تقديؼ البحث  :ثامشا
 واإل ابة على اإلشكااية ااسصخوحة واألسئلة ااعخعية وااعسل على إختبار ااعخضيات إلثبات صحتيا       

.  قسشا بتقديع ااجراسة إاى فرليغ
اإلسالمية ومحاواة تعخزعيا وااخرائز ااسسيدة ايا  ااعرل األوؿ تصخقشا فيو إاى ااجانب ااشطخؼ البشػؾ

 .واألىجاؼ ااتي تدعى إاييا مغ خالؿ معامالتيا ااسااية ودورىا في تصػزخ اإلستثسار وقجرتيا ااتشافدية
أما ااعرل ااثاني فتصخقشا فيو إاى ااجانب ااتصبيقي مغ خالؿ دراسة تحليلية اريغ ااتسػزل اإلستثسارؼ      

.ابشظ اادالـ وىحا ببستعساؿ اإلحرائيات ااستػا جة في اارعحة ااخسسية ابشظ اادالـ ااجدائخؼ 



 

 

 
 

 

 الفصل األول

 فعالية البهوك اإلشالمية 
يف تطوير وإنعاش اإلشتثمار احملمي
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 :تسييج
 يغصي شامل ددغ أنو اإلسالـ عطسة مغ( 38: األنعاـ" )شيء مغ ااكتاب في فخششا ما "تعااى قاؿ     
 اعباده هللا سخخىا ااحؼ ااذخعية ااسعامالت مغ فقو ىػ ااعطيع إعجازه أعسجة مغ و وعسلو اإلنداف اعتقاد

فكاف و ػد بشػؾ .ـااكخؼ  ااقخءاف بو  اء ما وضحت ااتي ااشبػزة اادشة في  اء ما ايع ايػضح ااسخلريغ
 إسالمية حافدا اسسارسة اإلستثسار وااحؼ دػفخ العسالء خجمات إسالمية ذات ميدة تشافدية

     وفي ىحا ااعرل سػؼ نتصخؽ إاى فعااية اابشػؾ اإلسالمية في تصػزخ وإنعاش اإلستثسار ااسحلي مغ 
خالؿ مبحثيغ،سشتشاوؿ في ااسبحث األوؿ اإلشار ااسعاىيسي البشػؾ اإلسالمية،أما في ااسبحث ااثاني سشتصخؽ 

 .فيو إاى ااجراسات اادابقة ااي تشاوات ىحا ااسػضػع
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 اإلطار السفاىيسي لمبشؾك اإلسالمية واإلستثسار السحمي:السبحث األول
 ماىية البشؾك اإلسالمية:السظمب األول

 مفيؾم البشؾك اإلسالمية: الفخع األول
اقج حاوؿ ااخعيل األوؿ مغ علساء اإلقتراد اإلسالمي ايجاد اابجدل اإلسالمي البشػؾ ااخبػزة، وبجات *

 :ااعجدج مغ ااجيػد في إيجاد تدسية أخخػ او فطيخت مرصلحات مختلعة ايحا اابجدل مشيا
 بشظ بال فػائج-1
 اابشظ ااالربػؼ -2
 اابشظ اإلسالمي-3
 بيت ااتسػزل اإلسالمي-4

 (مرخؼ إسالمي)ايذ ايا أصل في االغة ااعخبية استقخ ااخأؼ على مرصلح (بشظ)وألف كلسة 
 وىػ ما إستقخ عليو معطع مؤسدي ااسرارؼ اإلسالمية

 فااسرارؼ اإلسالمية ىي إحجػ أىع مشجدات اارحػة اإلسالمية ااسعاصخة في مجاؿ ااشذاط 
اإلقترادؼ، تسثل حلقة اتراؿ ربط بيغ إشباع ااحا ات ااسادية وااحا ات ااخوحية ألفخاد ااسجتسع 

وىي مؤسدات تعسل في ميجاف ااشقج وااساؿ بسا ال دتعارض مع ااذخزعة اإلسالمية،وبسا يجعليا أداة .اإلسالمي
 1تجديج السبادغ واألفكار اإلقترادية االسالمية

ىػ مؤسدة مااية إسالمية تقـػ بأداء ااخجمات ااسرخفية وااسااية كسا تباشخ أعساؿ ااتسػزل واإلستثسار 
في ااسجاالت ااسختلعة في ضػء قػاعج أحكاـ ااذخزعة اإلسالمية بيجؼ ااسداىسة في غخس ااقيع واألخالؽ 
اإلسالمية في مجاؿ ااسعامالت وااسداعجة في تحقيق ااتشسية اإل تساعية اإلقترادية مغ تذغيل األمػاؿ 

 2بقرج ااسداىسة في تحقيق ااحياة ااصيبة ااكخزسة األمة اإلسالمية
وزسكغ تعخزعو بأنو مؤسدة مرخفية تلتـد في  سيع معامالتيا نذاشيا اإلستثسارؼ إدارتيا اجسيع 

بحيث عجـ .أعساايا بااذخزعة اإلسالمية ومقاصجىا ،وكحااظ بأىجاؼ ااسجتسع اإلسالمي داخليا وخار يا
إذ يجب مغ .ااتعامل بااعائجة ااخبػزة يعج شخشا ضخورزا اقياـ ااسرخؼ اإلسالمي واكشو ايذ شخشا كافيا

إاتداـ ااسرخؼ اإلسالمي بسرادر ااذخزعة مقاصجىا  سيعا عشج قيامو بااشذاشات كافة ،فاإلخالؿ بأبدط 
 .3شخشا يعتبخ ىجما الرػرة اإلسالمية في ااسعاملة

                                                           
 7، ص1996 ، دار ااشبأ ااجدائخ السرارف اإلسالمية ساؿ اعسارة،  1
، سلدلة بحػث ودراسات في مجلة السرارف اإلسالمية بيؽ الفكخ والتظبيقحديغ شحاتة  وااذيخ دمحمعبجااكخزع زعيخ،   2

 .29اإلقتراد اإلسالمي ص
 342، صدمذق بيخوت، اايسامة الصباعة ااشذخ ااتدزع، معالؼ اإلقتراد اإلسالمي  صااح حسيج ااعلي، 3
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ستثسارزة وتشسػزة وا تساعية تدتسج مشصلقيا إاإلسالمي ىػ مؤسدة مااية  أو اابشظ إذف فااسرخؼ
ومغ خالؿ ىحه ااسعاىيع يسكغ أف نػضح بعس اارعات وااسالمح .مغ ااذخزعة اإلسالمية وقػاعجىا دؼ اغااعق

 :ااتي تتسيد بيا ااسرارؼ اإلسالمية وااتي يسكغ أف نػ دىا فيسا دلي 

تػضيف األمػاؿ في ااسذخوعات االستثسارزة ااتي تداعج على تحقيق اىجاؼ ااتشسية االقترادية  .1
 .واال تساعية في ااػشغ اإلسالمي

يعتبخ ااسرخؼ اإلسالمي أحج ااسؤسدات ااسااية اإلسالمية ، فيػ  دء مغ ااشطاـ ااسااي  .2
االقترادؼ اإلسالمي ، وتأسيدا على ذاظ دلـد أف يكػف ىشاؾ تشديق وتكامل بيشو وبيغ ااشطع اإلسالمية 

ااعخعية ، ومع ااشطاـ اإلسالمي ااذامل ، فيػ نطاـ نذأ ايعسل وسط بيئة إسالمية ، وإف عجـ تػافخ ذاظ دشجع 
  .عشو صعػبات ومعػقات ومذكالت 

يحكع معامالت وأعساؿ ااسرارؼ اإلسالمية أحكاـ وقػاعج ااذخزعة اإلسالمية ااسدتشبصة مغ  .3
مرػادرىا األصلية واألمل في ىحا ااذأف ىػ تكييف ااسعامالت ااسرػخفية اتتصابق مع ااذخزعة وايذ ااعكذ 

. 

 مخاحل تظؾر الريخفة اإلسالمي:الفخع الثاني
 

بجأ ااتعكيخ إلنذاء اابشظ اإلسالمية مشح األربعيشيات مغ ااقخف ااعذخزغ حيث أنذات ماايدزا صشاددق  
 بحيث أنذأت مؤسدة تقبل ااػدائع وُتقخضيا إاى 1950اإلدخار دوف فائجة، أخحت باكدتاف ااعكخة سشة

 حيث إتعقت حكػمتيا مع أاسانيا على تذجيع 1963ثع تلتيا مرخ في سشة .صغار ااسدارعيغ بجف فػائج
ثع أنذأت بشظ ناصخ اإل تساعي .مػدع  (1000)اإلدخارات ااسحلية بجوف فػائج كتجخبة، فبلغ ااسجخخزغ أاف

ثع اابشظ اإلسالمي التشسية باادعػدية سشة .  بااقاىخة عسل في مجاؿ  سع اادكاة وااقخض ااحدغ1971سشة
أما في األردف فببتجأت باابشظ اإلسالمي التسػزل .1977 ، ااكػزت 1977 ثع اادػداف 1975فبجبي . 1974

. وقج صاحب حخكة تأسيذ اابشػؾ اإلسالمية ، قياـ بشػؾ ربػزة بعتح شبابيظ إسالمية  . 1978اإلستثسار 
 دوالر، بشحػ 400 ببستثسارات بقيسة2007 بشظ في 300وقج واصلت اابشػؾ اإلسالمية إنتذارىا فبلغت 

سشػزا وىػ % 20مغ تعامالت اادػؽ ااسرخفي في ااعااع ، دخػ ااباحثػف أف ندبة نسيا يقجر ب % 1،5
 1.ضعف ندبة نسػ اابشػؾ ااخبػزة 

 
 
 
 

                                                           
 محكخة مقجمة إلستكساؿ متصلبات ،السشتجات السالية اإلسالمية وآفاق تظبيقيا في الجدائخ ،إكـخ ميجؼ وصالح ااجدغ اكحل 1

 6 ص، 2017/2018،تبدة ،  امعة ااعخبي ااتبدي،(ؿ ـ د)شيادة ماستخ أكاديسي
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 أىجاف و خرائص البشؾك اإلسالمية: الفخع الثالث
 أىجاف السرارف اإلسالمية

     تقـػ ااسرارؼ اإلسالمية على أسذ وقيع إسالمية، وتدعى مغ خالايا اتحقيق أىجاؼ اقترادية، 
 :1يسكغ أف تتجلى في األمػر اآلتية...إ تساعية، ثقافية، سياسية، تذخزعية، وعقائجية، وأخالقية

تعج ااسرارؼ اإلسالمية ابشة أساسية في بشاء اقتراد األمة اإلسالمية،وبجاية سلسية،وخصػة عطيسة  .1
إلستقالؿ األمة حزارزا تذخزعيا اقتراديا،مغ ثع فبنيا تداىع في تحقيق ااعجااة االقترادية واال تساعية في 

ااتعامل بيغ ااشاس ااتي يقػـ علييا ااشطاـ اإلسالمي ااحؼ يحـخ أكل ااشاس بػسائل غيخ مذخوعة كااخبا 
 .واالحتكار 

تدعى ااسرارؼ اإلسالمية السداىسة في حل ااسذكالت اإلقترادية اإل تساعية ااتي تعاني مشيا األمة  .2
اإلسالمية،فتقـػ ببيجاد اابجدل ااذخعي البشػؾ ااتجارزة ااخبػزة اإلعجاد وااتخصيط على وفق بخامج مجروسة 

 .اتشسية ااسػارد اابذخزة وتػضيعيا بذكل صحيح
تقػـ ااسرارؼ اإلسالمية أيطا ببث روح ااتعاوف بيغ ااجوؿ اإلسالمية وتػشيج أواصخ وحجتيا مغ خالؿ  .3

 ااتشديق بيغ ىحه ااسرارؼ ومخاعاتيا السرلحة ااعليا األمة، وااسداىسة في إعجاد ااسػارد اابذخزة 
تيجؼ ااسرارؼ اإلسالمية إاى ااقياـ بجسيع األعساؿ ااسرخفية في كافة ااسجاالت ،اإلدخار، ااتسػزل،  .4

 2.على األسذ اإلسالمية اإل تيادات ااعقيية....اإلستيالؾ، اإلنتاج، ااتبادؿ،
تخػ  ػاف روبشدػف أف غياب ااقػانيغ األخالقية ددزج في ااسخاشخة عجـ ااتأكج دخفع مغ ااتكاايف في  .5

فاألسػاؽ تعسل برػرة أفزل إذا كانت ىشاؾ تشطيسات تزسغ أف يعي ااسذتخوف بباتداماتيع في .اارعقات 
ااجفع،وأف يدلع ااباعة اادلع و ااخجمات ااتي دجعػف أنيع قادروف على تدليسيا ،فاألساؽ بحا ة إاى نصاؽ 

 3.قانػني يدتسج قػتو مغ األخالؽ ذات ااسبادغ ااعامة أو ااجدشية
 اإلسالمية (السرارف)خرائص البشؾك

 : إستبعاد التعامل بالفائجة .1
     تذكل ىحه ااخاصية ااسعلع ااخئيدي البشظ وبجونيا يربح اابشظ أؼ شئ آخخ غيخ كػنو بشكا 

إسالميا،وأساس ىحه ااخاصية أف اإلسالـ حـخ ااخبا،ااحؼ يعتح باب ااطلع واإلسغالؿ ااحؼ يزسغ الجائغ 
إف *ززادة في رأس مااو دوف تحسل أؼ خدارة فيػ يحرل على رأس مااو في  سيع األحػاؿ، يقػؿ كشبعخ

اابشػؾ ااخبػزة تجج اّجتيا وسعادتيا في اازيق األزمات ااتي تكتشف حياة ااشاس،وإف ربحيا وتػسعيا مخبػط 

                                                           
  347 ص،مخ ع سبق ذكخه،  صااح حسيج ااعلي 1
 148ص، مخج سبق ذكخه صااح حسيج ااعلي، 2
 126ص،  2007اصبعة األواى، ادار ااقلع دمذق، إلقتراد األخالق  ارفيق دػنذ ااسرخؼ   3
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وىػ ترػر إستغالاي مػا يتو مغ أىع األساسيات ااتي ديجؼ ايا ترػر .بااخبح ااحؼ يحيق اآلخخزغ
 .1ااسعامالت اابشكية اإلسالمي

 :اإلستثسار في السذاريع الحالل .2
       يعتسج ااسرخؼ اإلسالمي في تػضيف أمػااو على اإلستثسار ااسباشخ أو اإلستثسار بااسذاركة وفقا 

 اسبادغ ااذخزعة اإلسالمية، بحااظ يخزع نذاشو ازػابط ااشذاط اإلقترادؼ في اإلقتراد اإلسالمي،
إف إعتساد ااسرخؼ اإلسالمي اريغ ااسذاركات ااعاداة ااتي تقػـ على ااتعاوف بيغ صاحب ااساؿ وشااب 
ااتسػزل في حااتي ااخبح أو ااخدارة تجعل نذاشو مسيد كل ااتسيد عغ ااشطاـ ااخبػؼ ااحؼ يدعى اتحقيق 

أعلى سعخ فائجة مسكشة دوف مخاعاة اصبيعة ااسذخوعات ااتي ستػضف فييا إف كانت نافعة اإلنداف أـ ضارة 
 2.في حيغ أف اابشظ اإلسالمي يدعى اتشذيط عسلية ااتشسية بااسجتسع على أساس قػاعج ااحالؿ ااحخاـ

 :ربط التشسية اإلقترادية بالتشسية اإلجتساعية .3
      إف الساؿ وضيعة إ تساعية في اإلسالـ احااظ كاف اإلىتساـ بااشػاحي اإل تساعية أصال مغ أصػؿ ىحا 

 .ااجدغ وىحا ما يسيد ااسرخؼ اإلسالمي باارعة اإل تساعية
      وزبخز دور ااسرخؼ اإلسالمي فب ااتشسية اإل تساعية وتحقيق ااتكافل بيغ أفخاد ااسجتسع بحيث أنو 

ديتع بااعائج اإل تساعي إاى  انب ااعائج ااعخدؼ،مثل اإلىتساـ ببخخاج اادكاة وتػ يييا إاى مرارفيا ااذخعية 
 أؼ العئات ااسحتا ة إلغشاء نعديا بشعديا ،

      وفي إشار سياستو ااتشسػزة اإلستثسارزة يقـػ ببنذاء مذارزع مؤسدات بيحؼ خلق مشاصب الذغل 
 3.وتحقيق رفاىية ااسجتسع إاى  انب تحقيق ااخبح

 
  

                                                           
مشيج ، مصبػعات اإلتحاد ااجواي البشػؾ اإلسالمية، األصالة السعاصخة في مشيج التشسية الذاممة، أحسج عبج ااعدزد ااشجار1

 23ص ،1985اارحػة
 50ص،مخ ع سبق ذكخه ،  ساؿ اعسارة  2
 51ص، مخ ع سبق ذكخه ،   ساؿ اعسارة3
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 مجخل مفاىيسي لإلستثسار صيغ التسؾيل اإلستثسارية:السظمب الثاني
 تعخيف اإلستثسار :الفخع األول

. كُثخ مااو: َثسَّخ مااو، أثسخ ااخ ل.َحسُل ااذجخ ،وأنػاع ااساؿ يقاؿ:مذتق مغ ااّثسخ أؼ : اإلستثسار اغة
أو غيخ مباشخة كذخاء . إستخجاـ األمػاؿ في اإلنتاج ،مباشخة بذخاء اآلالت  واألدوات اآلاية: واإلستثسار

 . األسيع
 وزقرج باإلستثسار في ااعكخ اإلقترادؼ اادزادة في رأس ااساؿ بجسيع أنػاعو ااثابت أو ااستجاوؿ

 :فيسكغ تعخزعو بأنو. أما اإلستثسار في اإلقتراد اإلسالمي-
تشسية ااساؿ في مختلف ااقصاعات اإلنتا ية ،اادراعية، أو اارشاعية،وااتجارزة ادج حا ات اإلنداف ااسادية 
وااسعشػزة على ووفق ااسرادر ااذخعية وااقيع األخالقية ااتي تدعى ااذخزعة اغخسيا في األفخاد مغ ثع ضبط 

 1.سلػكيع في ااشذاشات اإلقترادية اإل تساعية بسا دتػافق مع ااذخزعة ومقاصجىا
 مرادر وطخق تسؾيل اإلستثسار في البشؾك اإلسالمية: الفخع الثاني

     يحتاج ااسرخؼ اإلسالمي اتسػزل أنذصتو إاى نػعيغ مغ ااسػارد ،أوايا مػارد قريخة األ ل ، كحا مػارد 
 :بحيث كل مشيسا يحتػؼ على أنػاع مختلعة .متػسصة شػزلة األ ل

  :السؾارد القريخة األجل -
 :الؾدائع اإلدخارية -1

       حدابات اإلدخار أو ااتػفيخ مع ااتعػزس باإلستثسار ىي ودائع صغيخة غاابا ، يعصي صاحبيا 
 بسػ بيا دفتخ تػفيخ،يقيج فيو إدجاعاتو ومدحػباتو وزحق او سحب بعس أو كل ااخصيج في أؼ وقت شاء ،
      يختلف في ىحا ااشػع اابشظ اإلسالمي عغ اابشػؾ ااخبػزة ااتي تقجـ ندبة ثابتة مغ ااعائجة في حيغ أف 

 :اإلسالمي يعصي ثالث خيارات
 .أف دػدع أمػااو في حداب إستثسار بااسذاركة في األرباح- 
 .أف دجع  دء مغ أمػااو في حداب إستثسار، وزتخؾ  دء آخخ الدحب مشو عشج اإلحتياج- 
  2.أف دػدع أمػااو بجوف أرباح مع ضساف أصليا- 
 : الؾدائع االستثسارية -2

     ىي دائع يزعيا أصحابيا بقرج ااخبح وااشساء ألمػاايع،سػاء كاف بصخزق مباشخ أو غيخ مباشخة
دػدع ااعسيل أؼ مبلغ في ااسرخؼ عغ شخزق فتح حداب اإلستثسار ببسسو ، وزتعيج : ودائع بتفؾيض:   أ

ااسرخؼ بأف يدتثسخ ىحا ااساؿ في أؼ مذخوع مغ ااسذخعات ااتي دخاىا ااسرخؼ محليا أو خارج ااجواة، 
وىحا ااحداب يكػف آل اؿ مختلعة، ال يجػز اراحب ااػديعة ىحه أف يدحب ااساؿ ، أو  دءا مشو قبل نياية 

                                                           
 335 ص،مخ ع سبق ذكخه، ااعلي صااح حسيج 1
 69ص، مخ ع سبق ذكخه،  ساؿ اعسارة 2
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ااسجة ااسحجدة احااظ، وزأخح اإلستثسار ايحه ااػديعة حكع ااسزاربة ااذخعية وىي ما يصلق علييا ااعقياء 
 1.بااسزاربة ااسصلقة

 في ىحا ااشػع مغ ااػدائع يختار ااسػدع ااسذخوع ااحؼ دخغب أف :ودائع استثسارية بجون تفؾيض :ب
يدتثسخ فيو األمػاؿ ااتي أودعيا ، واو أف يحجد أ ل ااػديعة أو أف دتخكو معتػحا ، وفي ىحا ااشػع مغ 

ااػدائع االستثسارزة يدتحق ااسػدع حرتو مغ عائج ااسذخوع ااحؼ اختاره فقط ، وزدسى ىحا ااشػع بااسزاربة 
 .ااسقيجة 

  يعتح ااسرخؼ حداب االستثسار أل ل ااستعامليغ معو إما شخريا أو بػاسصة نائب رسسي عشو ، 
 .وزسكغ الذخز ااػاحج أف يعتح أكثخ مغ حداب استثسار 

      وزالحع ىشا أف ااػدائع االستثسارزة بااسرخؼ اإلسالمي ، وإف كانت محجدة األ ل ، فبف عائجىا غيخ 
 .محجد ، خالفا الػدائع أل ل في ااسرارؼ ااخبػزة ، فبنيا تحجد ااسجة ، تحجد ااسبلغ وتحجد ااعائجة سلعا

 :شيادات اإلدخار اإلسالمية-3
    ىي ودائع إدخارزة ،كجفاتخ ااتػفيخ ،دجخخىا صاحب ااساؿ اجػ إحجػ اابشػؾ  أو ااييئات اإلدخارزة ، 

حيث يأخح ااساؿ شخزقو إاى مؤسدة مااية اكي تتػاى إدارة ىحا ااساؿ وإستثساره ،خالؿ فتخة اإلدجاع ، على أف 
 . تذتخؾ ااذيادة في ااخبح وااخدارة تسشح صاحبو ِرزعًا نتيجة ىحا اإلستثسار وفييا

 مخات سشػزا وزحجد تبعا اشتائج األعساؿ ااتي تطيخ بااسخكد ااسااي السرخؼ اإلسالمي 4    يرخؼ ااعائج 
 2.، وبشعذ ااعسلة ااسذتخؾ بيا

 :مؾارد متؾسظة وطؾيمة األجل -
إف ااسرخؼ اإلسالمي بحا ة إاى مرادر أمػاؿ متػسصة وشػزلة األ ل ، إاى  انب ااسػارد قريخة  

األ ل ، حتى يحقق ااتػازف ااسصلػب في معامالتو ، ومغ أ ل تعبئة ااعػائس ااسااية اجػ األفخاد 
 : وااسؤسدات آل اؿ غيخ قريخة ، ومغ ىحه ااسػارد 

 : شيادات اإليجاع اإلسالمية / أ 
إف حريلة شيادات اإلدجاع اإلسالمية ال تختبط بسذخوع معيغ أو نذاط ما ، ومغ ىشا يدتصيع 

 .ااسرخؼ اإلسالمي أف يزارب في مختلف األنذصة وااسجاالت ااتي دخاىا 
 :ومغ أىع شخوط شيادات اإلدجاع اإلسالمية نحكخ 

 .ددشار  ( 1000 ، 500 ، 100 ، 50 ، 10 )أف ترجر بعئات محجدة ومقبػاة -

 .مثال  ( سشػات 5 سشػات ، 3 )أف تحجد مجتيا اادمشية -

أف تدتحق عائجا سشػزا وفق ما دتحقق مغ أرباح السرخؼ، واحاظ فبنو دتعيغ أف دبيغ في ااذيادة نريب -
 .ااسرخؼ كسزارب في أمػاؿ ااذيادات 

                                                           
 77 ص،ااقاىخة، ااسؤسدة ااعخبية ااحجدثة الشذخ ااتدزع، اإلسالم وأىسية اإلدخار، ااديج عبجااحكيع عبج هللا1
 77، ااسؤسدة ااعخبية ااحجدثة الشذخ ااتدزع، ااقاىخة ص  اإلسالم وأىسية اإلدخارااديج عبجااحكيع عبج هللا  2
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 .أف دلعب ااسرخؼ دور ااسزارب غيخ ااسقيج بسجاؿ معيغ -

أف تتدادج قيسة ااذيادات تبعا اتدادج مجتيا ، ألف حريلتيا ال تلـد ااسرخؼ ببدجاع ندبة مشيا اجػ اابشظ 
  1ااسخكدؼ كشدبة احتياط إضافة إاى إمكانية تػضيعيا بآ اؿ متػسصة شػزلة األ ل باشسئشاف

 2شيادات اإلستثسار اإلسالمية/ب
يدتخجـ ااسرخؼ اإلسالمي حريلة ىحه ااذيادات اسقابلة شلبات ااتسػزل في مذارزع أو أنذصة معيشة 

 : ، واحاظ نعخؽ بيغ نػعيغ مشيا 
  : ومغ شخوط ىحا ااشػع :شيادات االستثسار لسذخوع معيؽ 

 .أف يدبق ااتخوزج السذخوع ااسخاد تسػزلو ، وااقياـ بجراسة  جوػ كاملة  -
 .ترجر ااذيادات بعئات مختلعة  -

 .يسثل حجع تسػزل ااسذخوع ااحج األقرى إلصجار ااذيادات  -

 .آ اؿ ااذيادات غيخ محجدة ، وتستج مغ االكتتاب حتى ااترعية ااشيائية السذخوع  -

يعلغ ااسرخؼ اإلسالمي عغ استعجاده اقبػؿ إعادة شخاء ما يرجر مغ شيادة بدعخ وقت ااذخاء ،  -
 .حدب آخخ تقييع مااي أعج عغ ااسذخوع بػاسصة مخاقبي حدابات معتسجدغ 

 : ومغ شخوط ىحا ااشػع : شيادات االستثسار لسجال معيؽ 

 .استرالح األراضي : مجاال مغ مجاالت االقتراد ااػششي مثل  تسػؿ حريلة ىحه ااذيادات -
 .دلعب ااسرخؼ في ىحا ااشػع دور ااسزارب ااسقيج بسجاؿ معيغ  -

 .دتػقف ااعائج مغ ىحه ااذيادات على ما دتحقق مغ االستثسار  -

 . سشػات ، وزكػف اشريبيا في ااخبح أوزانا بحدب ااسجة 5 و3ترجر ااذيادات اسجة تتخاوح بيغ  -
 : رأس السال واالحتياطات / ج 

رأس ااساؿ في ااسرخؼ اإلسالمي مرجرا داخليا ثابتا األمػاؿ ، يدتخجـ في مختلف أو و ااشذاط ، 
أو  وزسثل قيسة األمػاؿ ااتي يحرل علييا ااسرخؼ مغ ااسداىسيغ فيو عشج بجء تأسيدو وأية إضافات

تخعيزات تصخأ علييا في فتخات تااية ، سػاء أكانت في شكل عيشي كاألصػؿ ااثابتة ااسادية أو في شكل 
 .معشػؼ 
أرباح محتجدة اتقػزة ودعع ااسخكد ااسااي السذخوع وااسحافطة على " تعّخؼ االحتياشات بأنيا  كسا

 .سالمة رأس ااساؿ ، واستسخار اادالمة 
إضافة إاى ىحه ااسرادر األساسية اتسػزل أنذصة ااسرارؼ اإلسالمية ، ىشاؾ مػارد استثشائية مؤقتة 

نحكخ مشيا أمػاؿ اارجقات ااػا بة كاادكاة ااغيخ ااػا بة كرجقات :اتسػزل أنذصة ا تساعية محجدة مشيا 

                                                           
 79 ص ،مخ ع سبق ذكخه،   ساؿ اعسارة1
 80  ساؿ اعسارة ، مخ ع سبق ذكخه ، ص 2
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ااتصػع إضافة إاى اايبات وااشحور كل ىحه إضافية في ااسرخؼ اإلسالمي تداعجه على تشعيح ااخجمات 
 1.اإل تساعية اإلسالمية 

 أنؾاع وصيغ اإلستثسار السعتسجة لجى البشؾك اإلسالمية: الفخع الثالث
  : التسؾيل بالسزاربة

     وتعتبخ صيغة أصلية مغ صيغ ااسعامالت ااذخعية،في ااعقو ااسااي اإلسالمي، وضيخت قبل صيغتي 
وىي نػع مغ أنػاع ااذخكة يكػف فيو رأس ااساؿ مغ شخز، وااعسل مغ شخز آخخ، .ااسخابحة وااسذاركة

 : ، وىي نػعاف 2وزقاؿ األوؿ صاحب رأس ااساؿ وزقاؿ الثاني مزارب
 اع تقيج بسكاف وال زماف وال نػع ااتجارة اع يعيغ ااسبيع وال ااسذتخؼ :  مزاربة مصلقة- 
 ...ىي ااسقيجة بسكاف زماف وبشػع اادلعة، وبتعييغ ااذخز ااستعامل معو : مزاربة مقيجة- 

: تسؾيل بالسذاركة 
وبيا يكػف اابشظ .     تعج صيغة ااتسػزل بااسذاركة مغ ااريغ االساسية ااتي تقػـ علييا اابشػؾ اإلسالمية

فعالقتو شخزظ بذخزظ وايدت عالقة مجدغ بسجدغ،كسا ىػ ااحاؿ .ايذ مجخد مسػؿ بل مذارؾ الستعامليغ معو
 .في اابشػؾ ااتقليجية

   وتختلف ااسذاركة عغ ااسزاربة في كػف صاحب ااجيج يسلظ  دءا مغ ااساؿ اكشو غيخ كافي القياـ 
بشذاشو ،فيطصخ إاى إيجاد شخز آخخ ايذاركو بسااو وزذتخكاف في ااخبح ااخدارة ببتعاؽ مدبق على ندبة 

 3.أو أحجىسا بااساؿ واآلخخ بااجيج فقط فبذا كانت خدارة دتحسليا صاحب ااساؿ فقط. األرباح
:  التسؾيل بالسذاركة السشتيية بالتسميػ 

يعج ااتسػزل بااسذاركة ااستشاقزة ، أو ااسذاركة ااسشتيية بااتسليظ، شكال مغ أشكاؿ ااسزاربة ااسقيجة في 
مذخوع معيغ ،حيث دتعق ااصخفاف على أف يذتخؼ ااسدتثسخ أ داء مغ  حرة ااذخزظ ااسسػؿ كل فتخة زمشية 

.  بحيث يخخج ااذخزظ ااسسػؿ مغ ااعالقة ااتسػزلية عشج اادجاد  إاى حيغ اإلمتالؾ ااكلي السدتثسخ،معيشة
وزسكغ تصبيق ااتختيب ذاتو إلنذاء ااسدارع وااسرانع وااسدتذعيات وكل ما مغ شأنو أف يكػف مذخوعا 

   4.مشتجا الجخل ااسشتطع
:  التسؾيل بالسخابحة ألمخ الذخاء

 (ااسرخؼ اإلسالمي)يسثل ااتسػزل بااسخابحة إحجػ صػر عقػد اابيع ااتي تتزسغ قياـ ااصخؼ األوؿ  
معيغ يزاؼ إاى ثسغ ىحه ربح مقابل ثع دبيعيا او  (اادبػف  )بذخاء بزاعة معيشة ارااح ااصخؼ ااثاني 

                                                           
 81ص،مخ ع سبق ذكخه ،  ساؿ اعسارة  1
 371 ص، مخ ع سبق ذكخه، صااح حسيج ااعلي 2
 370ص، مخ ع سبق دكخه،  صااح حسيج ااعلي3
 2009-12 -19/20ااسؤتسخ ااعااسي ااعاشخ ، اإلرتباط بيؽ اإلقتراد العيشي واإلقتراد السالي ، أحسج شعباف دمحم علي4

 30ص،بيخوت ابشاف 
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على مكاف وشخوط تدليع اابزاعة ، وشخزقة سجاد قيستيا السرخؼ قبل ااذخاء اابزاعة ،كسا دتعق ااصخفاف 
 .1،إما بأقداط أو دفعة واحجةاإلسالمي

   وىحه ااعسلية يجب أف تتػافخ او ضػابصو ااتي تسشع مغ ااػقػع فيسا ىػ محطػر شخعا،فيربح مجخد حيلة 
وسبيل اتجاوز أحكاـ ااحالؿ وااحخاـ ِبجعػػ ااتيديخ ودفع ااحخج، فيربح تسػزال ربػزا وفي ضاىخه بيع 

  2وىحا ما أكج عليو علساء ااسؤتسخ األوؿ السرخؼ اإلسالمي.مخابحة
 

 (التقديط)التأجيخ السشتيي بالتسميػ
بذخاء أصػؿ  (ااسؤ خ  )وىػ عقج على مشععة معيشة، اسجة معلػمة وبثسغ معلػـ، وفيو يقـػ ااسرخؼ       

وذااظ مغ  (ااسدتأ خ  )بشاء على شلب اادبػف  (..سيارات أو آالت معيشة أو عقار أو )إنتا ية أو رأسسااية 
خالؿ عقج يحجد قيسة إيجار ااسرخؼ ايحه األصػؿ ،ومجة استغالايا مغ قبل اادبػف ،على أف يقػـ األخيخ 

،وىحا ااعائج را ع إاى األ ل ااحؼ ىػ حرة بدجاد دفعات مااية مزافا إايو عائجا معيشا دتعق عليو ااصخفاف
 3 مغ ااثسغ  وقج أ ازه األحشاؼ ااذافعية ور حو ااذػكاني في مذخوعيتو

 :لتسؾيل بظخيقة الدمؼا
ثسغ ااذيء ااستعاوض عليو مقجما على أف  (اادبػف )إاى اابائع  (ااسرخؼ)وبسقتزاه دجفع ااسذتخؼ    

بعيج ااخسػؿ ااكخزع ، في ثسار ااشخيل ااتي كانت فقج ٌعخفت .يدتلع ااسرخؼ مغ اابائع ذات ااذيء مدتقبال 
قاؿ صلى ؼ، فقج كانػا دتبايعػف ثسار ااشخيل قبل أف ُتثسخااعسػد ااعقخؼ الكياف االقترادؼ في ااسجدشة ااسشػرة 

،فيدتعيج اابائع مغ ( . ( وزن معمؾم إلى أجل معمؾم  و مؽ أسمؼ فميدمؼ في كيل معمؾم ))هللا عليو وسلع 
ااشقج ااسعجل ااحؼ يأخح ثسشو مدبقا ،وزدتعيج ااسذتخؼ مغ ااحرػؿ على ااتسخ في مػعجه وبدعخ يقل عغ 

 4.سعخ اادػؽ 
 وىػ أف دتقجـ ااعسيل إاى اابشظ شاابا مشو شخاء سلعة معيشة بااسػاصعات ااسػاد ااتي يحجدىا، :اإلسترشاع

فيعسل اابشظ على إسترشاعيا وشخائيا اشعدو ثع دبيعيا الستعامل إما بأقداط أو دفعة واحجة،إضافة إاى ربح 
 .5معلػـ

 
 

                                                           
 371،ص مخ ع سبق ذكخه، صااح حسيج ااعلي1
 7ص، 6/4/2002عجد ااثاني، اؿمجلة االمػاؿ،  تصػزخ اساايب صيغ اإلستثسار،  مشى ااصيبي2
 8ص،مخ ع سبق ذكخه ،  مشى ااصيبي3
 127ص، مخ ع سبق ذكخه،   ساؿ اعسارة4
 ،2009-12 -19/20،ااسؤتسخ ااعااسي ااعاشخ ، اإلرتباط بيؽ اإلقتراد العيشي واإلقتراد السالي ، أحسج شعباف دمحم علي5

 31ص،بيخوت ابشاف 
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 1:تسؾيل الخجمات اإلجتساعية
مشعرل في إدارتو " صشجوؽ اادكاة " تشز ااقػانيغ األساسية السرارؼ اإلسالمية على إنذاء :اادكاة:أ

عغ ااسرخؼ ، حيث تؤخح اادكاة على أمػاؿ ااسداىسيغ وااسػدعيغ بااسرخؼ ، وتحجد مغ أرباحيع سشػزا 
 .، كسا يقبل ااسرخؼ اادكاة مغ كل مغ دخغب في إنابتو في تػززعيا 

دؤسذ ااسرخؼ اإلسالمي صشجوقا القخض ااحدغ ميستو تقجيع قخوض استيالكية : ااقخض ااحدغ:ب
-تأخخ األ خ-ددػف -مخض-زواج:ألصحاب ااحا ات اازخورزة ، وبجوف فائجة ، وذاظ في ااحاالت ااتااية 

 .تعخض صغار ااسدتثسخزغ ازائقة مااية-كػارث أو حادث ااػفيات
 2دور البشؾك اإلسالمية في تفعيل اإلستثسار وتحديؽ التشسية: السظمب الثالث

تلعب اابشػؾ اإلسالمية دور في تشذيط وتحديغ اإلقتراد ااػششي بسا دتػافق مع ااذخعية 
 :اإلسالمية،وزسكغ تحجدج مختلف ىحه األدوار في ما دلي

تقجـ ألصحاب ااػدائع اإلستثسارزة حرة معلػمة مغ األرباح ااتي دجرىا إستثسار : قبؾل الؾدائع-1
 و محرلة ااخدارة على رأس ااساؿ.مجخخاتيع وزأخح ااسرخؼ اإلسالمي مغ األرباح نريبا معلػما

تكػف ااعالقة بيغ اابشػؾ اإلسالمية مع أصحاب : الحرؾل عمى أمؾال عمى أساس السزاربة- 2
ااػدائع على أساس ااسزاربة فقط،حيث دتعق اابشظ برعتو كسزارب على تقديع األرباح أو ااخدائخ مع 

 بشدب معيشة (ااسػدعيغ)أصحاب األمػاؿ
 عشج تعخض اابشػؾ اإلسالمية اعجد،دلجأ إاى مداعجة مغ بشظ آخخ :اإلستعانة بالبشؾك األخخى -3

 .مثلو بحيث تتع ااسداعجة في نصاؽ ااسذاركة في ااخبح وااخدارة مغ غيخ فػائج
فيي عبارة عغ وثائق مػحجة صادرة عغ بشظ بأسساء ااسكتتبيغ بيا مقابل : إصجار سشجات القارضة-4

 سشجات مقارضة مذتخكة وسشجات ااسقارضة ااستخررة: دفع ااقيسة ااسحخرة ىي نػعاف
مغ تلظ ااخجمات تحريل ااذيكات على شخزق ااسقاصة،كحااظ إ خاء : تأدية الخجمات البشكية-5

 .ااحػاالت بأنػاعيا، وبيع ااعسالت األ شبية وشخائيا،تحريل ااكسبياالت، وكافة ااخجمات األخخػ 
وذااظ بتػشيج أوامخ ااتخابط وااتخاحع بيغ مختلف ااجساعات واألفخاد،مثل : الخجمات اإلجتساعية-6

 إنذاء اارشاددق اإل تساعية وتقجيع قخوض اادواج،وأؼ أعساؿ تدعى اتحقيق أىجاؼ اابشظ
تسثل ىحه األنذصة محػر عسل اابشػؾ اإلسالمية : أنذظة إستثسارية بإستخجام أمؾال السداىسيؽ-7

 .ااسرجر األساسي اتحقيق إدخادات ألصحاب اإلستثسار
 
 

                                                           
 134 ص،مخ ع سبق ذكخه ،    ساؿ اعسارة1
–آكلي محشج أو ااحاج ،  دراسة حااة بشظ اابخكة ااجدائخؼ صيغ التسؾيل في البشؾك اإلسالمية ،غسارؼ حعيطة- ركيبي كخزسة2

 16 ص، 2014/2015-اابػزخة



 فعااية اابشػؾ اإلسالمية ودورىا في تصػزخ وإنعاش اإلستثسار ااسحلي:                       ااعرل األوؿ

 

 

16 

 الجراسات الدابقة:السبحث الثاني
 بعج ضيػر اابشػؾ اإلسالمية في ااداحة اإلقترادية صارت ىي ااعشرخ األساس في اابحث اجػ 

ااكثيخ مغ ااباحثيغ اسا أضيختو مغ قجرتيا على تصبيق ااذخزعة اإلسالمية في ااسعامالت اإلستثسارزة وكحا 
إمكانيتيا مغ تخليز اإلقتراد مغ ااعجدج مغ األزمات ااعااسية، وعليو نعخض في ىحا ااسبحث بعس 

 .ااجراسات اادابقة ااتي تشاوات ىحا ااسػضػع
 حاالت مؽ دراسات سابقة:السظمب األول

: دور السرارف وشخكات التسؾيل اإلسالمية في التشسية: بعشػاف (14/05/2002عسخ ااكتاني )دراسة: 1
ىجؼ ااباحث في ىحه ااسقااة ااعلسية إاى اإلحاشة بسعاىيع اابشػؾ اإلسالمية ودورىا ااتسػزلي السذارزع بحيث 

سػاء بشدب كبيخة - ااعائجة وااخبا-تشقدع إاى شخكات إستثسار وشخكات تػضيف أمػاؿ بسبجأ أنو ال فخؽ بيغ 
أو صغيخة،فتدعى اتقجيع خجمات إستثسارزة إ تساعية وااخجمات ااسرخفية ااتجارزة ااعادية،وىي أداة رئيدية 

اتػسيع قاعجة اإلدخار ااػششي وكحا اتػسيع قاعجة اإلستثسار بسشيج يعسل على مكافحة األزمات ااسااية 
كااتزخع بحيث أف ااكتلة ااشقجية مختبصة بااسذاركة في األرباح وااخدائخ وايدت مختبصة بااعائجة وىػ ما 

كسا أف اارخؼ اإلسالمي او قجرة في .  عل خبخاء أ انب وااسرخؼ ااجواي يعتخفػف بقجرتيا على اإلستقخار
 .تسػزل ااسذارزع ااعالحية ذات ااسخاشخة وقجرتو على تسػزل ااقخوض اارغيخة اسػا ية ااعقخ اابصااة واايجخة

تقييؼ السرارف اإلسالمية في التشسية اإلقترادية :بعشػاف (2003أحسج ااسذيخاوؼ _أحسج حديغ ): دراسة:2
  2001 إلى 1996دراسة تحميمية عمى السرارف اإلسالمية في فمدظيؽ لمفتخة -في فمدظيؽ

 ^رسالة ماجدتيخ^
حاوؿ ااباحثاف في ىحه ااجراسة اإل ابة على اإلشكااية ااتااية ما دور ااسرارؼ اإلسالمية ااعاملة في 

فلدصيغ في تحقيق ااتشسية اإلقترادية؟ بحيث ىجفت ااجراسة إاى ااتعخؼ على أواػزات سياسات تسػزل 
ااقصاعات ااسختلعة وحجع مػ ػدات ااسرارؼ اإلسالمية في فلدصيغ  وكحا ندبة مداىستيا في ااشاتج 

ااسحلي وندبة تػفيخ مشاصب ااعسل،ومغ خالؿ ااجراسة محاواة ااتعخؼ على دور سلصة ااشقج ااعلدصيشية في 
تذجيع ااسرارؼ اإلسالمية وااتصخؽ ألىع  ااسذاكل وااسعػقات ااتي تػا ييا فكانت نتائج ااجراسة إاى أنيا 

مرارؼ تيجؼ إاى تذجيع اإلستثسار وتقجيع ااتسػزل القصاع ااتجارؼ أما اادراعي فيحتل ندب ضعيعة بدبب 
ضعف ضسانات ااسقجمة مغ شاابي ااتسػزل وذا معػقات مثل إغالؽ ااسعابخ واإلغالقات ومشع ااتجػاؿ مغ 

شخؼ اإلحتالؿ وكحا ضعف ااػعي ااسرخفي بيغ ااجسيػر، وعجـ سياسات مذجعة مغ قبل اادلصات 
 .ااشقجية ااتي تعتبخ ااعسل األوؿ في ااتزييق علييا

دور البشؾك اإلسالمية في التشسية :بعشػاف (30/06/2005عبج ااخحساف يدخؼ ) دراسة:3
ىل حققت اابشظ اإلسالمية شيئا  ػىخزا :بحيث حاوؿ ااباحث في مقااتو مشاقذة اإلشكااية ااتااية.اإلقترادية

البلجاف اإلسالمية في مجاؿ تشسيتيا اإلقترادية واإل تساعية؟ أايذ مغ ااسسكغ اإل تياد وإبتكار بجائل 
تسػزلية أخخػ على أسذ شخعية ُتخضي هللا سبحانو هلالج لج ؟ فبستخلرت ااجراسة نجاح اابشػؾ اإلسالمية عغ 
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شخزق أدوات تسػزلية مدتحجثة إضافة إاى ااسخابحة وااسذاركة وغيخىا،كتسػزل ااسذخوعات اارغيخة اارغخػ 
ااتي اع يجج أصحابيا نػافح في اابشػؾ ااخبػزة ااتي تعتسج على ااسالءة واازسانات، وىي سياسة تدتقصبيا 

اكغ مازاات ااريخفة اإلسالمية بحا ة إاى تصػزخ وترحيح . ااجوؿ ااغخبية ما فتح ايا بابا على ااعااع
األخصاء مثل عقػد ااسزاربة مغ ضساف قيسة ااذيادة،وكحااظ إحياء عقػد غائبة في معامالتيا كعسلية 

 .ااتسػزل عغ شخزق ااتأ يخ وعقػد اإلسترشاع اتشسية نذاط اارشاعات اارغيخة ااستػسصة
-محجدات تسؾيل اإلستثسار في البشؾك اإلسالمية: بعشػاف-(2006/2007عبج ااعدزد ميلػدؼ  )دراسة :4

وقج كاف اايجؼ مغ ىحه ااجراسة ىػ اإل ابة على اإلشكااية ^رسالة ماجيدتيخ^-دراسة حالة بشػ الخميج 
ما ىي محجدات تسػزل اإلستثسار اجػ بشظ اابخكة ااجدائخؼ؟ وما ىػ ااشسػذج :ااتي قدسيا إاى فخعيغ وىسا 

األفزل ازبط سياسة تسػزل اإلستثسار في بشظ اابخكة؟بحيث حاوات وتيجؼ ااجراسة إاى اإلاساـ بسعيـػ 
وصيغ اإلستثسار وشخؽ تسػزلو في اابشظ اإلسالمي وإستشتاج ااعخؽ بيشو واابشػؾ ااخبػزة، وإلبخاز أدوات اابشظ 
اإلسالمي تصخؽ  إاى معيػـ اإلستثسار بأنو عسلية دتع خالايا تذغيل أمػاال مختلعة ااسرادر داخلية خار ية 

أما عػائجىا فتتسثل في أرباح ااسذارزع ااخاصة،ىجفيا األوؿ .في مجاالت قريخة ومتػسصة و شػزلة األ ل
وبعج دراستو ااسحلية ابشظ اابخكة ااجدائخؼ تصخؽ إاى أف اابشظ اإلسالمي يستاز . تحديغ ااطخوؼ ااسعيذية

بزػابط ومحجدات اتسػزل اإلستثسار مغ بيشيا ما ىػ خاص باابشظ،و ما ىػ خاص بااعسيل شااب ااتسػزل  
 .،ومشيا ما ىػ خاص بااسذخوع محل اإلستثسار ومشيا ما يذسلو  سيعا

البشؾك اإلسالمية كحل بجيل لتشسية :بعشػاف (2007/2008حباب أحسج و سسالاي دمحم ااسختار)دراسة:5
 ^مقجمة لشيل شيادة ليدانذ^ ^وكالة بئخ خادم^دراسة حالة بشػ البخكة الجدائخي -إقتراد البشؾك

ىل تدتصيع ااسرارؼ اإلسالمية أف تقجـ العااع مااع : قج حاوات ىحه ااجراسة اإل ابة على اإلشكااية ااتااية
تدتصع ااسرارؼ ااتقليجية تقجيسو؟ بحيث حاوؿ فييا إختبار ااجور ااحؼ تلعبو ااسرارؼ اإلسالمية في 
تحقيق ااتشسية اإلقترادية وقجرتيا على نقل األمػاؿ  مغ مشاشق ااعائس إاى مشاشق ااعجد في ااجورة 

فأضيخت نتائجيا بأف ااسرارؼ اإلسالمية إنتقلت مغ إشار ااتػا ج إاى مخحلة ااتعاعل وإاى أقصار .ااسااية
اإلبتكار، فيي تعتح بابا الخخوج مغ مأزؽ تػززع ااسػارد ااسااية على أصحاب ااسالءة فقط و تػززع أفزل 
الجخل مغ خالؿ صيغيا ااتسػزلية،ىي تدتصيع تجشيب ااعااع مغ األزمات ااسااية اإلقترادية مغ خالؿ 
  .إعصاء ااشقػد ااػضيعة ااحقيقية ايا ااستسثلة أساسا في كػنيا عشرخ مغ عشاصخ اإلنتاج وتحقيق ااتشسية

مقجمة ^دور البشؾك اإلسالمية في تحقيق التشسية السدتجامة: بعشػاف( 2013/2014عساد فخاح ):دراسة 6
 ^لشيل شيادة الساستخ

كيف تداىع اابشػؾ اإلسالمية في تحقيق :      حاوؿ ااباحث في ىحه ااجراسة اإل ابة على اإلشكااية ااتااية
ااتشسية ااسدتجامة؟ بحيث ىجفت ااجراسة إاى إبخاز أىع األىجاؼ ااتي تدعى اابشػؾ اإلسالمية بلػغيا وتدليط 
اازػء على ااتشسية ااسدتجامة وفيع شبيعتيا وكحا اإلشالع على مغ خرائز ومسيدات ااتسػزل اإلسالمي 

فكانت نتائج ااجراسة إعتبار ااتشسية ااسدتجامة مغ أىع تصػرات ااعلع ااحجدث بحيث .في ااذخزعة اإلسالمية
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تؤدؼ إاى اإلرتقاء بااخفاىية اإل تساعية وبأقل قجر مغ األضخار اابيئية، بحيث تدعى إاى ززادة اإلستثسار 
بسرادرىا ااسااية ااحاتية وااخار ية، كسا إستخلز أف اإلنجماج ااسرخفي بيغ اابشػؾ اإلسالمية أصبح 

 .ضخورة حتسية اسػا ية ااكيانات ااسرخفية ااخبػزة
 

 التعميق عمى الجراسات الدابقة: السظمب الثاني
      إف مػضػع اابشػؾ دتلقى في اآلونة األخيخة إىتساما كبيخا مغ شخؼ ااجوؿ اإلسالمية وحتى مغ شخؼ 

وقج تشاوات .اإلقتراديات ااغيخ مدلسة ألنيا سياستيا تبحث اتحقيق ااخبح بعيجا عغ ااػازع ااعقائجؼ وااجدشي 
ااعجدج مغ ااجراسات دور اابشػؾ اإلسالمية في إنعاش اإلستثسار بريغ وصػر متبادشة،فبعج اإلشالع على 
بعس ااجراسات ااتي تصخقشا ايا في دراستشا إتزح اشا أف ىشاؾ نقاط تذابو وكحا أو و إختالؼ بيغ ىحه 

ااجراسات ، بحيث ىجفت بعس ااجراسات إاى إبخاز دور اابشػؾ اإلسالمية في تحقيق ااتشسية وإنعاش 
ودراسة عساد  (2005)ودراسة عبج ااخحساف يدخؼ  (2002)اإلستثسار اإلقترادؼ مثل دراسة عسخ كتاني

،وىجفت دراسة أخخػ إاى تدليط اازػء على محجدات تسػزل اإلستثسار في اابشػؾ اإلسالمية  (2014)فخاح 
ودراسة  حباب أحسج  (2005)أما دراسة أحسج حديغ وأحسج ااسذيخاوؼ   (2006)كجراسة عبج ااعدزد ميلػدؼ 

فيجفت ااجراستاف بذكل أساسي إاى  اإلشالع على مكانة وشبيعة اإلستثسار (2007)وسسالاي دمحم ااسختار 
 .في اابشػؾ اإلسالمية بااشدبة إاى مختلف اإلستثسارات ااسذاركة في اإلنتاج ااسحلي

ودراسة عسالد (2005)ودراسة عبج ااخحساف يدخؼ  (2002)     بحيث إتعقت دراسة عسخ كتاني
على اابشػؾ اإلسالمية اجديا مغ ااخرائز وااريغ اإلستثسارزة ما يسكشيا مغ تحقيق  (2014)فخاح

اإلستقخار وقجرتيا على واػج إستثسارات اع تكغ اابشػؾ ااخبػزة مغ ااعسل بيا مثل ااقخوض ااعالحية وخاصة 
ااقخوض ااتي تعتشي بجوؼ ااجخل اابديط وىي ااقخوض اارغيخة وااستػسصة وىي فئة ميسة في ااسجتسع 

بحيث أف تحقيق أعساؿ وإستثسارات ايع يعتبخ مغ أىع أىجاؼ اادياسة اإلقترادية الجواة، اكغ عبج ااخحساف 
دخػ بأنيا مازاات معامالتيا تتسيد ببعس األخصاء حتى في ااذخع وأنيا أىسلت صيغ ببمكانيا (2005)يدخؼ 

 .اإلستثسار فييا
تصخؽ إاى محجدات اإلستثسار في اابشػؾ اإلسالمية فكانت  (2006)     وأشارت دراسة عبجااعدزد ميلػدؼ 

نتائج ااجراسة أف ىشاؾ محجدات خاصة بااعسيل مغ حيث كعاءتو ااسااية وكحااظ مغ حيث رضاه بااسعاملة 
ثع رضاه عشيا،ومحجدات بااسذخوع ومشيا مسا يذسليسا معا،بحيث تتشافذ ىشا ااسرارؼ اإلسالمية ببختالفيا 

وأختلعت نتائج دراستي أحسج حديغ وأحسج . مغ حيث ااتدييالت ونػعية اإلستثسارات ااسقجمة أما دراسة
فأشارت دراسة أحسج ياسيغ وأحسج  (2007)ودراسة حباب أحسج و سسالاي دمحم ااسختار (2005)ااسذيخاوؼ 
أف اابشػؾ اإلسالمية مازاات تحج ااقيػد مغ شخؼ ااشطاـ ااشقجؼ ااحؼ يعامليا مثل اابشػؾ  (2005)ااسذيخاوؼ 

( 2007)ااخبػزة وعجـ قجرتيا على إستخجاـ كل ااريغ ااتسػزلة أما دراسة حباب أحسج وسسالاي دمحم ااسختار
فكانت نتائج ااجراسة أنيا إنتقلت مغ مخحلة حخب ااتػا ج إاى مخحلة ااتصػزخ واإلبتكار وقجرتيا على تحقيق 
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واعل سبب إختالؼ ااشتائج . مكانة إقترادية في ااعااع وتخصي إستثساراتيا في األعػاـ ااسقبلة اابشػؾ ااخبػزة 
 .ىػ ااطخوؼ ااسحيصة بكل بشظ وااسشصقة اإلقليسية ااتي يعسل بيا

       واعل دراستشا ىحه ىػ أنيا إشتسلت على عشرخ مغ كافة ىحه ااجراسات اادابقة وااتي تتسحػر في فلظ 
 اإلستثسار في اابشػؾ اإلسالمي  بحيث عسلت على إبخاز مجػ ندبة ااسعامالت في اابشػؾ اإلسالمية 

 سشػات وىحا مغ أ ل ااحرػؿ على 3وما يسيدىا عغ أغلب ااجراسات اادابقة ىػ تحجدج فتخة معيشة فكانت
نتائج دقيقة ودراسة ااحااة كانت ابشظ اادالـ ااجدائخؼ، حيث كاف اايجؼ مغ دراستشا ااحااية ىػ إعصاء 

إضافة  جدجة في ما يخز ااتصػر اإلستثسارؼ ومجػ كعاءة ااريغ اإلستثسارزة ااتي إستخجميا بشظ اادالـ 
 .ااجدائخؼ مغ أ ل تحقيق برسة تشافدية وإنعاش في اإلستثسار ااسحلي
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 :ممخص الفرل األول
       اقج قسشا مغ خالؿ ىحا ااعرل بجراسة اإلشار ااشطخؼ وااسعاىيسي البشػؾ اإلسالمية مغ خالؿ ااتعخؼ 
على خرائريا وأىجاؼ نذأتيا وتدليط اازػء على مرادر وشخؽ تسػزل اإلستثسارات اإلسالمية مغ حيث 

ااخبط بيغ ااتشسية اإل تساعية واإلقترادية في اإلسالـ ااتي مغ شأنيا ااقزاء على ااسذاكل واألزمات 
ببستعساؿ صيغ إسالمية مثل ااسذاركة وااسخابحة واإلسترشاع بحيث أنيا صيغ مغ شأنيا مػاكبة ااثػرة 

اإلقترادية وتحقيق مكانة في ااسعامالت ،وااتأكيج على إحتخاز ااػقػع في ااسحطػر ااذخعي بجعػػ ااتيديخ  
كسا تصخقشا في ىحا ااعرل إاى مجسػعة مغ ااجراسات اادابقة ااتي .فشدقط في ااخبى وااسعامالت ااسحخمة

تصخقت إاى ىحا ااسػضػع بحيث كانت نتائج ىحه ااجراسات إتعاؽ كلي على أف اابشػؾ اإلسالمية  تستلظ 
قػاعج مشدجسة مغ شأنيا تحقيق وثبة إقترادية رغع ااشقائز ااتي تذػبيا في معامالتيا ابلػغ اإلسالمية 

 .ااكلية واإلبتعاد على ااذبية ااسحخمة ،وكحا اارعػبات ااتي تػا ييا مغ ناحية مػا ية اابشػؾ ااخبػزة
 



 

 

 
 

 

 الفصل الثاني

  اجلسائر –دراشة حالة مصرف الصالم 
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  : الثاني الفرل تسييج
 خالؿ أدائيا في مكانتيا مغ شيجت اارشاعة ااسرخفية اإلسالمية تصػرا ىائال واستصاعت اف تثبت      
كيغ مغ بيشيسا  أماـ ىحه ااتجخبة و أصبح ايا بغااسجاؿ مغ ااجوؿ فتحت ااجدائخ كغيخىاااسرخفية و  اادػؽ 

 ااجانب تصابقاشخػ مجػ  ااحؼ سشجخػ ااجراسة ااتصبيقية عليو .-مرخؼ اادالـ ااجدائخ–بشظ اادالـ 
ااجدائخ كحاظ مياـ –اجانب ااشطخؼ  بحيث سشتصخؽ إاى تعخزف وتأسيذ مرخؼ اادالـ ااتصبيقي  مع ا

وقيع ورؤزا ااسرخؼ باإلضافة إاى ىيكليو ااتشطيسي وىيئة ااعتػػ ااتابعة او كسا سشتصخؽ ااى صيغ ااتسػزل 
ااسػ ػدة بااسرخؼ اششتقل اجراسة بعس إحرائيات ااتسػزل مغ خالؿ ااتقخزخ ااسااي اادشػؼ ادشة 

نقػـ بعخض ومشاقذة ااشتائج كل ىحا في  ثع 2017/2016 وااتقخزخ ااسااي اادشػؼ ادشة 2018/2017
 .أشار فرل دشقدع إاى مبحثيغ 

 ااجدائخ-نطخة عامة حػؿ مرخؼ اادالـ:ااسبحث األوؿ - 
 ااجراسة ااتصبيقية:ااسبحث ااثاني - 
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 .الجدائخ–نغخة عامة حؾل مرخف الدالم : السبحث األول
ااجدائخ كحاظ ميامو وأىجافو  -مغ خالؿ ىحا ااسبحث سشتصخؽ إاى دراسة تعخزف ونذأة مرخؼ اادالـ    

 .و ىيكلو ااتشطيسي واييئة ااعتاوػ وااخقابة ااذخعية او  
 تعخيف ونذأة بشػ الدالم : السظمب األول

مرخؼ اادالـ ااجدائخ بشظ شسػاي يعسل شبقا القػانيغ ااجدائخزة  :تعخيف بشػ الدالم الجدائخ 1- 
،ووفقا ألحكاـ ااذخزعة اإلسالمية في كافة تعامالتو كثسخة اتعاوف ااجدائخؼ ااخليجي ،تع اعتساد ااسرخؼ مغ 

  .،ايبجأ مداواة نذاشو مدتيجفا تقجيع خجمات مرخفية مبتكخة2008قبل بشظ ااجدائخ في سبتسبخ 
وانصلق في نذاشو في أكتػبخ 2006تأسذ مرخؼ اادالـ ااجدائخ في  ػاف : الدالم بشػ نذأة 2- 

،وكاف داظ في أشار تأسيذ مجسػعة مغ مرارؼ اادالـ في اابلجاف ااعخبية واإلسالمية ،بعج ااشجاح 2008
ااحؼ حققتو ااريخفة اإلسالمية ،اختيخت ااجدائخ اتحتزغ احج مقخاتو اسا تتع بو مغ محيط استثسارؼ خرب 
وساعج ىجا االختيار االنعتاح االقترادؼ ااحؼ كاف مغ شخؼ ااجدائخ على ااجوؿ ااعخبية،كسا عدز ااتقارب 
ااجدائخؼ االمارتي،كػف  ل رأسساؿ اادالـ ااجدائخؼ إمارتي ،وقج اختار مؤسدػ ااسرخؼ اقشاعتيع ااخاسخة 

بو، ااسشيج ااريخفي اإلسالمي اعسل ااسرخؼ،وىػ مشج داظ ااػقت وىػ يجتيج مغ ا ل تسثيل ااريخفة 
 .اإلسالمية على أحدغ و و،وزدعى إاى تحقيق ما يدتصيع بيجه اارعة

 ميسة ورؤية وقيؼ بشػ الدالم الجدائخ :السظمب الثاني
اعتساد ارفع معاديخ ااجػدة في األداء ،اسػا ية ااتحجيات ااسدتقبلية في :.ميسة بشػ الدالم الجدائخ1-

األسػاؽ ااسحلية و اإلقليسية،و ااعااسية ،وااتخكيد على تحقيق أعلى ندبة مغ ااعائجات العسالء وااسداىسيغ 
 .على حج اادػاء

اادزادة في مجاؿ ااريخفة ااذاملة ،بسصابقة معاىيع ااذخزعة :رؤية بشػ الدالم الجدائخ -2
 .اإلسالمية،وبتقجيع خجمات و مشتجات مبتكخة ،معتسجة مغ قبل ااييئة ااذخعية السرخؼ

 :1قيؼ بشػ الدالم الجدائخ3-

إنشا في مرخؼ اادالـ ااجدائخ نتبشى ااتسيد كثقافة  ساعية ،وفخدية ، وندعى اتحقيقيا بأعلى :التسيد-أ
  .ااسعاديخ،في كل مانقـػ بو مغ أعساؿ، فجاظ يعج دافعا اتحقيق أىجافشا

ىػ شعػرنا بااسدؤواية ،وعسلشا على االستجابة اكافة ااحا يات ااسصلػبة ،وااسشتطخة مغ قبل :االلتدام-ب
  .معامليشا
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ااخار ي ،أىع أواػزاتشا إلدراكشا أنو ااػسيلة ااسثلى اتقجيع /اقج  علشا مغ ااتػاصل ااجاخلي :التؾاصل-ج
  .أفزل خجمة اعسالئشا

 

 .الييكل التشغيسي لسرخف الدالم والييئة الذخعية لو:السظمب الثالث
 . الييكل التشغيسي لبشػ الدالم الجدائخ1-

 الييكل التشغيسي - أ
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 10:11شػىج على ااداعة .    https://www.alsalamalgeria.com :السرجر
 :شخح الييكل التشغيسي -ب

وزتذكل ىجا األخيخ مغ خسدة أفخاد مغ أصحاب ااكعاءات ااعلسية و ااسيشية :مجمذ اإلدارة  -1
1وااخبخة في ااتدييخ 
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                 مجلس اإلدارة 

 

 التنفيذية  اإلدارة                         

هيئة 

الفتاوى 

والرقابة 

 الشرعية

مصلحة 

خدامات 

 األفراد

مصلحة  

خدمات 

 الشركات 

مصلحة 

الخدمات 

عبر 

 االنترنات 

مصلحة 

  البطاقات
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 الؾعيفة االسؼ ولمقب
 رئيذ مجلذ اإلدارة دمحم عسيخ احسج ااسييخؼ 

 عزػ مجلذ اإلدارة دمحم علي خسيذ دمحم ااحػزدغ
 عزػ مجلذ إدارة إدياب عبج االصيف عثساف احسج
 عزػ مجلذ إدارة عبج ااخحساف احسج عبج هللا سشاف

 عزػ مجلذ اإلدارة ااشػر عجبشا عد ااعخب
 10:16شػىج على ااداعة .   https://www.alsalamalgeria.com :          السرجر

وىع مجسػعة مغ اإلفخاد ااسػضعيغ دتستعػف بااشداىة وااكعاءة ااسيشية وااعلسية يديخوف : اإلدارة التشفيحية-2
  :على خجمة ااعسالء وااديخ ااحدغ السرخؼ وىع

 الؾعيفة االسؼ ولمقب
 ااسجدخ ااعاـ ناصخ حيجر

 نائب ااسجدخ ااسكلف بااسدانجة وااتشطيع عبج ااخحساف بغ ااحعري
 رئيذ ااشذاط ااتجارؼ  سعياف  با دلي
  ااجدائخ–مجدخ فخع باب اادوار  مااظ شخزط
 مجدخ فخع ااقبة بااشيابة شارؽ ادعخ
 مجدخ فخع سصيف خااج بػنازو
 مجدخ فخع وىخاف كخزع دروزر
 مجدخ فخع وىخاف فخزج بػ ابي
 نائب مجدخ فخع قدشصيشة إدشاس ميلي

 مجدخ فخع ورقلة محي ااجدغ بغ ىالؿ
 مجدخ حديبة احسج ادت دػنذ
 مجدخ فخع دااي بخا ىيع شػقي بغ عباس
 مجدخ فخع سيجؼ يحيى إبخاىيع بغ عدؼ 
 مجدخ فخع إدرار عبج ااخحيع رضا
 مجدخ فخع بدكخة ااباح ااعيج

 

 10:20شػىج على ااداعة    https://www.alsalamalgeria.com :السرجر        
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تذكل ااييئة ااذخعية اسرخؼ اادالـ ااجدائخ مغ كبار علساء : ىيئة الفتاوى و الخقابة الذخعية - 3
ااذخزعة اإلسالمية و االقتراد مسغ ايع إاساـ بااعلـػ ااجنية و ااشطع االقترادية و ااقانػنية و ااسرخفية 

                                            .1السرخؼس اإلدارة وبسػافقة ااجسعية ااعامة ااعادية ؿمجف  باقتخاح ـىع تعييشيـااسعامالت اإلسالمية ،دتػ
 ااجدائخ ، خجمات تتػافق و معاديخ مرخفية معاصخة و- ؼ اادالـ  مرخـيقج :مرمحة خجمات اإلفخاد-4

 خجمة اادالـ مباشخ، خجمة االعتساد أاسدتشجؼ،" في، ااخجمات ااسرخفية عغ بعج ؿتقشيات عااسية مبتكخ تتسث
 ."اادالـ سسارت بشكشغ" ااتػشيغ ، ااسػبادل ااسرخفي بلما ؽ
 وىػ مجسػعة مغ ااخجمات يقجميا ااسرخؼ ارااح ااذخكات وتتسثل في  :مرمحة خجمات الذخكات-5

 TPE يازا اجفع اإلاكتخوني .اادالـ سسارت بشكشغ.اادالـ مباشخ.اادالـ استثسار.ااحداب ااجارؼ 
 مرخفية ااجدائخ ، خجمات تتػافق و معاديخ- ؼ اادالػع مرخـيقج :مرمحة الخجمات عبخ االنتخنت- 6

-E، "آمشة، خجمة ااجفع عبخ االنتخنت"بصاقة ااجفع اإلاكتخونية : فيؿمعاصخة و تقشيات عااسية مبتكخة تتسث
Amina  ؛ ااخ"  فيداـاادال"بصاقة ااجفع ااجواية... 

وىػ عبارة عغ مجسػعة مغ اابصاقات ااسرخفية ااتي يقجميا مرخؼ اادالـ إاى : مرمحة البظاقات- 7
اادالـ .اادالـ فيدا ااحىبية .اادالـ فيدا مدبقة ااجفع .بصاقة ااتػفيخ أمشيتي .بصاقة ااجفع اآلمشة:عسالئو ومشيا

 . سسارت بالتشيػـ
ااجدائخ مغ كبار علساء ااذخزعة -اادالـ-تتذكل ااييئة ااذخعية اسرخؼ: تعخيف الييئة الذخعية2-

اإلسالمية و االقترادية مسغ ايع إاساـ بااعلـػ ااجدشية، وااشطع االقترادية ،ااقانػنية ،ااسرخفية و ااسعامالت 
إف ااييئة ااذخعية اسرخؼ .اإلسالمية ، دتع تعييشيع باقتخاح مغ مجلذ اإلدارة ااعامة ااعادية السرخؼ

ااجدائخ مدتقلة عغ اإلدارة ااعامة السرخؼ كػنيا تقػـ بسخاقبة مجػ شخعية ااسعامالت ااتي يقـػ بيا -اادالـ
ااسرخؼ وىي ااسدؤواة ااػحيجة عغ إصجار األحكاـ ااذخعية اكل ما دتع رفعو إاييا مغ قزايا و مػاضيع 
متعلقة بااعقػد ااتي دبخميا ااسرخؼ مع متعامليو وااقياـ بااخقابة على كافة أعساؿ اإلدارة وااعخوع التأكج مغ 
مػافقتيا ألحكاـ ااذخزعة اإلسالمية مع إمكانية تجشيب األرباح السرخؼ،وزداعجىا في داظ ااسخاقب ااذخعي 

 2.ااحؼ يقػـ بخفع تقارزخ دورزة الييئة عغ نذاط ااسرخؼ *دمحم ىذاـ أاقاسسي ااحدشي*السرخؼ ااديج
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 .الجراسة التظبيقية:السبحث الثاني
ااجدائخ  وكحاظ –        مغ خالؿ ىحا ااسبحث سشقـػ بجراسة صيغ ااتسػزل ااسصبقة اجػ مرخؼ اادالـ 

 وااتقخزخ ااسااي اادشػؼ ادشة  2017/2018إحرائيات باالستشاد إاى ااتقخزخ ااسااي اادشػؼ ادشة 
2017/2016. 

 صيغ التسؾيل السظبقة لجى مرخف الدالم الجدائخ :السظمب األول
 :السخابحة -1

        ىي عسلية شخاء ااسرخؼ ادلعة مشقػاة أو ثابتة بسػاصعات محجدة بشاء على شلب ووعج ااستعامل 
بذخائيا ثع أعادة بيعيا مخابحة بعج تسلكيا وقبزيا بثسغ دتزسغ ااتكلعة مزافا إاييا ىامر ربح مػعػد بو 

 السرخؼ 2018/2017حيث بلغت ندبة ااسخابحة ااسحلية حدب ااتقخزخ ااسااي اادشػؼ ادشة . مغ ااستعامل 
 مغ ااتسػزالت ااسباشخة 02%ندبة

 :اإلجارة -2

        ىػ عقج بيغ ااسرخؼ وااستعامل دؤ خ بسقتزاه عيشا مػ ػدة في ملظ ااسرخؼ عشج ااتعاقج أو 
مػصػفة في ذمة ااسؤ خ تدلع  في تارزخ محجد، فقج بلغت ندبتو حدب ااتقخزخ ااسااي اادشػؼ ادشة 

اما بااشدبة االيجار ااعقارؼ فقج بلغ ندبة . مغ ااتسػزالت ااسباشخة 15 % السرخؼ ندبة 2018/2017
%02. 
 :االسترشاع -3

        ىػ عقج بيغ ااسرخؼ و ااستعامل دتعيج فيو ااسرخؼ  برشاعة عيغ مػصػفة في ااحمة  بدعخ 
 وزكػف  ااسرخؼ ىشا صانعا وااستعامل مدترشعًا وزقػـ ااسرخؼ –محجد على أف تدلع في تارزخ معيغ 

بببخاـ عقج مقاواة يكػف فيو ااسرخؼ مدترشعًا و ااسقاوؿ صانعا  حيث بلغت ندبة االسترشاع حدب 
 .03% مغ ااتسػزالت ااسباشخة 2018/2017الااتقخزخ ااسااي اادشػؼ ادشة 

 : بالتقديط البيع-4
ىػ بيع اادلعة بثسغ مؤ ل ،يدجد على فتخات متعخقة ،يقـػ ااسرخؼ بتدليع اادلعة ااستعق علييا إاى        

عسلية في ااحاؿ  مقابل تأ يل سجاد ااثسغ إاى وقت محجد وزدتػؼ في ذاظ أف يكػف ااتأ يل اكامل  ثسغ 
اابزاعة أو اجدء ااسؤ ل مغ ثسغ اابزاعة على دفعات أو إقداط ،إدا تع سجاد ااثسغ على دفعات مغ بجاية 

فقج بلغت  ندبتو حدب ااتقخزخ . تدلع ااذى ااسباع مع انتقاؿ ااسلكية في نياية فتخة اادجاد فيػ بيع بااتقديط
 1 .16% إاى 2018/2017ااسااي اادشػؼ ادشة 
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 :الدمؼ-5
مػصػفة في ااحمة بثسغ مقبػض فييا تػكيل ااسرخؼ ااستعامل ببيع اادلعة        بيع اادلع عغ شخاء سلعة

مغ ااتسػزالت   36 % إاى 2018/2017بعج قبزيا  فقج بلغت ندبتو حدب ااتقخزخ ااسااي اادشػؼ ادشة 
 .ااسباشخة 

 :السذاركة -6

 .      ىػ عقج بيغ شخفيغ أو أكثخ يقجـ كل مشيسا حرة مااية وزتكػف مغ ااحرتيغ رأس ماؿ ااذخكة

 :ااخبح دػزع بيشيسا حدب االتعاؽ وااخدارة على ندبة ااسذاركة ،وىي نػعاف 
وىي فييا يستلظ أحج ااذخزكيغ  حرة األخخ على دفعات أو دفعة واحجة خالؿ :السذاركة السدتسخة -

 .مجة ااسذاركة ااسشتيية بااتسليظ

  :السزاربة -7

      ىي عقج بيغ شخفيغ دجفع مغ خالاو رب ااساؿ مبلغا مغ ااساؿ السزارب الستا خة بو مقابل مقجار مغ 
ااخبح شائع مذتخؾ بيشيسا ما اشتخشا ،فبف خدخ دوف تعج وال تقريخ وال مخااعة فااخدارة تقع على ااسرخؼ 

 :وحجه وال يخدخ ااسزارب إال  يجه و عسلو ،وقج تشقدع ااسزاربة إاى قدسيغ 
 :مظمقة -

 :مقيجة  -

  مغ ااتسػزالت ااسباشخة 06% حدب ااتقخزخ ااسااي اادشػؼ إاى 2018/2017حيث بلغت ندبتيا خالؿ 
 :البيع باألجل -8
ىي صيغة يقـػ مغ خال ايا ااسرخؼ بذخاء سلع ،بزائع ،آالت أو معجات بشاء على : البيع األجل-ا

حيث بلغت .  شلب ااستعامل ، وزقـػ بعج تسلكو ايا وقبزيا ااقبس ااشاقل الزساف ببيعيا الستعامل باأل ل
 مغ ااتسػزالت ااسباشخة حدب ااتقخزخ ااسااي   16% و اابيع أل ل خار ي 03%ندبة اابيع األ ل ااجاخلي 

2018/2017اادشػؼ ادشة 
1. 

 .50اارعحة رقع (: 03)أنغخ السمحق رقؼ 
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 .الجدائخ–دراسات إحرائية حؾل التسؾيل في مرخف الدالم :السظمب الثاني 
وااتقخزخ 2017/2018.       سشحاوؿ مغ خالؿ ىحا ااسصلب وباالستشاد إاى ااتقخزخ ااسااي اادشػؼ ادشة 

اسرخؼ اادالـ، تػضيح ااحدابات وااشتائج ااتي ايا عالقة  و نعكاس  2016/2017 ااسااي اادشػؼ ادشة 
 . على ااتسػزالت االستثسارزة سػاء في  انب ااخرػـ و األصػؿ

 2016/ 2017/2018 :الجدائخ لدشة–عخض السيدانية السالية لسرخف الدالم  (أوال
 األصؾل 2017/2018/2016السالية لدشةالسيدانية  (01 )الججول رقؼ 

 أالؼ دج:الؾحجة 

 

 2016 2017 2018 األصؾل

اارشجوؽ، اابشظ ااسخكدؼ، ااخدزشة 
 ااعسػمية، مخكد ااركػؾ اابخزجية

27980262 34846456 18923368 

 / / / أصػؿ مسلػكة اغخض ااتعامل
 / / / أصػؿ مااية  اىدة البيع

 210776 848213 276872 حدابات اجػ ااييئات ااسااية

 29377096 45454481 75339606 تسػزغ اادبائغ

 / / / أصػؿ مااية مسلػكة إاى غاية االستحقاؽ
 12754 26386 31254  أصػؿ–اازخائب ااجارزة 

 53056 61730 123897  أصػؿ–اازخائب ااسؤ لة 

 946118 335675 1185225 أصػؿ أخخػ 

 152581 262280 394440 حدابات ااتدػزة

ااسداىسات في ااعخوع، ااسؤسدات 
 ااسذتخكة أو ااكيانات ااسذاركة

12000 12000 10000 

 357065 576558 739902 ااعقارات ااسػضعة

 3000787 3315923 3939365 أصػؿ ااثابتة ااسادية

 60318 35627 86236 أصػؿ ااثابتة ااغيخ مادية

 / / / فارؽ ااحياة
 53103919 85775329 110109059 مجسػع األصػؿ
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شػىج على .ااستاح على ااخابط 2017/2016 ،2017/2018ااجدائخ–ااتقخزخ ااسااي اسرخؼ اادالـ:السرجر
 10:30ااداعة 

https://www.alsalamalgeria.com/pdf/Rapport-Annuel-ASBA-2017-AR.pdf   
 

   .الخرؾم 2016/ 2017/2018السالية لدشةالسيدانية  (02 )الججول رقؼ 
 أالؼ دج:الؾحجة 

 2016 2017 2018 الخرؾم

 / 15996 / اابشظ ااسخكدؼ 

 / 53717182 53031 ااتدامات تجاه ااييئات ااسااية

 29084236 10925029 70615294 ااتدامات تجاه اادبائغ

 5427617 136039 14816207 ااتدامات مسثلة بػرقة مااية

 316882 / 746507 خرـػ-اازخائب ااجارزة
 / 1407383 / خرـػ-اازخائب ااسؤ لة

 1115344 2385541 1817870 خرـػ أخخػ 

 1179441 74375 3501519 حدابات ااتدػزة

 226481 / 308180 مؤونات اتغصية ااسخاشخ واألعباء
 / 551105 /  إعانات أخخػ االستثسار–إعانات ااتجييد 

 372485 / 945502 أمػاؿ اتغصية ااسخاشخ ااسرخفية ااعامة
 / 10000000 / ددػف تابعة

 10000000 / 10000000 رأس ااساؿ
 / / / عالوات مختبصة بخأس ااساؿ

 4301347 5381433 4820009 احتياشات

 / / / فارؽ ااتقييع
 / / / فارؽ إعادة ااتقييع

 / / 66925 (+/-)تخحيل مغ  جدج
 1080086 1181246 2418015 (+/-)نتيجة اادشة ااسااية

 53103919 85775329 110109059 مجسػع ااخرـػ

https://www.alsalamalgeria.com/pdf/Rapport-Annuel-ASBA-2017-AR.pdf
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شػىج .ااستاح على ااخابط 2017/2016 ،2017/2018ااجدائخ–ااتقخزخ ااسااي اسرخؼ اادالـ:ااسرجر
10:35 

https://www.alsalamalgeria.com/pdf/Rapport-Annuel-ASBA-2017-AR.pdf   
 

 :عخض حدابات جانب الخرؾم وعالقتيا باالستثسار السحمي :ثانيا
 :التدما ت تجاه الدبائؽ- 

ااحدابات ااجارزة العسالء ،حدابات االدخار وااحدابات أل ل باإلضافة إاى ااتأميشات     يسثل ىحا اابشج 
  .(خارج ااسيدانية)في عسليات ااتجارة ااخار ية ااشقجية ااتي تغصى االاتدامات بااتػقيع 

 :إلتدمات تجاه الدبائؽ: (03)الججول رقؼ - 
 أالؼ دج:الؾحجة 

31/12/2018 31/12/2017 2016/12/31 
70615294 53717182 29084236 

ااستاح على ااخابط شػىج على 2017/2016 ،2017/2018ااجدائخ–ااتقخزخ ااسااي اسرخؼ اادالـ:ااسرجر
 10:40ااداعة 

https://www.alsalamalgeria.com/pdf/Rapport-Annuel-ASBA-2017-AR.pdf 
 :وتشقدع ىجه ااػدائع كسا دلي

 :حدب نؾع الؾديعة :(04)الججول رقؼ -
 أالؼ دج:الؾحجة 

 2016 2017 2018 أنؾاع الؾدائع
 11483179 19008462 20869577 حدابات  ارزة
 / 118650 1174625 حدابات أل ل

 / 25868840 36793804 تأميشات نقجية كزساف
 2779755 26905790 3395096 تأميشات اتغصية إصجار ااركػؾ اابشكية

 4101081 6026287 7762247 حدابات ااتػفيخ
 111072 4364 619945 ودائع أخخػ 
 29084236 53717182 70615294 السجسؾع

يعػد ارتعاع رصيج اابشج بذكل رئيدي الرتعاع رصيج ااتأميشات ااشقجية ااتي تغصي االعتسادات وااتحريل 
  .ااسدتشجية في إشار عسليات االستيخاد

 

https://www.alsalamalgeria.com/pdf/Rapport-Annuel-ASBA-2017-AR.pdf
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 20182017/2016/حدب نؾع الؾديعة خالل .يؾضح الذكل التالي ارتفاع :(02)الذكل 

 
 (04)مغ إعجاد ااصلبة باالعتساد على معصيات ااججوؿ رقع : السرجر

      نالحع مغ خالؿ ااذكل اابياني تصػر في ااحدابات ااجارزة وااػدائع وااتأميشات حيث بلغ ااسجسػع 
: 2016 وسشة53717182 :2017على غخار سشة 31%بشدبة 70615294 :2018خالؿ سشة 

29084236 
 :حدب أجل االستحقاق الستبقي (:05)الججول رقؼ -

 أالؼ دج:الؾحجة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

حسابات أنواع الودائع
جارية 

حسابات 
ألجل

تأمينات 
نقدية 

كضمان 

تأمينات 
لتغطية 
إصدار 

الصكوك 
البنكية 

حسابات 
التوفير 

المجموع  ودائع أخرى

 2016 2017 2018 األجل الستبقي
 28185786 52732732 68480431 أشيخ3اقل مغ 

 230153 345050 425738 أشيخ6إاى 3مغ 
أشيخ إاى 6مغ

 شيخا12
818502 639400 668297 

 - - 380320 شيخا24إاى 12
 - - 147509 شيخا36إاى 24مغ

 - - 362794 شيخا36أكثخ مغ 
 29084236 53717182 70615294 السجسؾع
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 :حدب الستعامل االقترادي كسايمي (:06)الججول رقؼ 
 أالؼ دج:الؾحجة 

 
 
 
 

شػىج على .ااستاح على ااخابط 2017/2016 ،2017/2018ااجدائخ–ااتقخزخ ااسااي اسرخؼ اادالـ:السرجر
 10:45ااداعة 

https://www.alsalamalgeria.com/pdf/Rapport-Annuel-ASBA-2017-AR.pdf 
 :عخض حدابات جانب األصؾل  وانعكاساتيا عمى االستثسار السحمى:ثالثا-

 تسؾيل الدبائؽ لجي مرخف الدالم -
تتزسغ ااججاوؿ ااتااية تحليل ىجا اابشج وفق أشكاؿ ااتسػزل وااستعامل االقترادؼ ، أ ل االستحقاؽ ااستبقي 

 .، ااتػززع ااجغخافي، وكحا وفق  ػدة ااسحعطة
 

 تسؾيل الدبائؽ: (07)الججول رقؼ 
 أالؼ دج:الؾحجة 

31/12/2018 31/12/2017 2016/12/31 

75339606 4545481 29377096 

 
شػىج .ااستاح على ااخابط 2017/2016 ،2017/2018ااجدائخ–ااتقخزخ ااسااي اسرخؼ اادالـ: السرجر

 10:50على ااداعة 
https://www.alsalamalgeria.com/pdf/Rapport-Annuel-ASBA-2017-AR.pdf   

 
 
 
 
 

 2016 2017 2018 الستعامل االقترادي
 23837349 44154661 59307519 مؤسدات خاصة
 - - 32 مؤسدات عسػمية

 5246887 9562521 11307743 أفخاد
 29084236 53717182 70615294 السجسؾع

https://www.alsalamalgeria.com/pdf/Rapport-Annuel-ASBA-2017-AR.pdf
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 :حدب أشكال التسؾيل والستعامل االقترادي 1-
 مؤسدات خاصة:        08))الججول رقؼ -

 أالؼ دج:الؾحجة 
 2016 2017 2018 أشكال التسؾيل
 20169054 27143656 42244302 تسػزالت االستغالؿ
 7866447 8171368 10487621 تسػزالت االستثسار
 822162 3911926 7173303 إ ارة مشقػاة
 1383005 3154795 4030784 إ ارة عقارزة

 63793 27145 47769 حدابات  ارزة مجنية
 30304461 42408890 63983779 مجسػع تسػزل ااسػسدات ااخاصة

 1457802 1965707 2439725 مجسػع نقز ااقيسة
 28846659 40443183 61544054 (صافية) الخاصة تسؾيل السؤسدات

 

 مؤسدات عسؾمية -

 - 9368 إ ارة أصػؿ مشقػاة
 - 9368 مجسػع تسػزالت ااسؤسدات ااعسػمية

 - - مخرز نقز ااقيسة
 - 9368 (صافية)تسؾيل السؤسدات العسؾمية 

 

 أفخاد- 
 494700 1376376 2246893 تسػزالت عقارزة 

 46826 3653767 11587952 تسػزالت استيالكية
 541526 5030143 13834845 مجسػع تسػزالت األفخاد
 11089 18845 48661 مخرز نقز ااقيسة

 530437 5011298 13786184  )صافية)تسؾيل األفخاد 
مجسؾع تسؾيل الدبائؽ 

 الرافي 
75339606 45454481 29377096 

شػىجعلى .ااستاح على ااخابط 2017/2016 ،2017/2018ااجدائخ–ااتقخزخ ااسااي اسرخؼ اادالـ:ااسرجر
 11:00ااداعة 
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 - مؤسدات خاصة–يؾضح الذكل التالي اشكال التسؾيل والستعامل االقترادي  (:03)الذكل 

 
 (08)مغ إعجاد ااصلبة باالعتساد على معصيات ااججوؿ رقع : السرجر

 (ااسؤسدات ااخاصة)     نالحع مغ خالؿ ااذكل اابياني تصػر أشكاؿ ااتسػزل وااستعامل االقترادؼ في 
 :2018 ملحػظ حيث بلغ مجسػع تسػزل ااسؤسدات ااخاصة في سشة  2018حيث شيجت سشة 

 30304461 : 2016وسشة 42408890 :2017 على غخار سشة 52% بشدبة 63983779
 حدب األجل الستبقي-
 األجل الستبقي: 09))الججول رقؼ -

 أالؼ دج:الؾحجة 

 2016 2017 2018 األجل الستبقي
 22508780 31481916 52848842 اقل مغ سشة

 2137008 6032983 9573293 بيغ سشة وسشتيغ

 2869831 4783390 6966896 سشػات3و2بيغ 

 1744461 2470107 4705893  سشػات4و3بيغ 

 563633 1488118 1997798  سشػات5و4بيغ 

 1022274 1182519 1735270 سشػات 5أكثخ مغ 

 30845987 47439033 77827992 مجسػع تسػزل اادبائغ اإل سااية

 1468891 1984552 2488386 مخرز نقز ااقيسة

 29377096 45454481 75339606 مجسؾع تسؾيل الدبائؽ الرافي

شػىج على .ااستاح على ااخابط 2017/2016 ،2017/2018ااجدائخ–ااتقخزخ ااسااي اسرخؼ اادالـ:ااسرجر
 11:15ااداعة 

https://www.alsalamalgeria.com/pdf/Rapport-Annuel-ASBA-2017-AR.pdf 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

https://www.alsalamalgeria.com/pdf/Rapport-Annuel-ASBA-2017-AR.pdf


 - ااجدائخ–ااعرل ااثاني                                                    دراسة حااة مرخؼ اادالـ 

 

 

36 

 الذكل يؾضح األجل الستبقي لمسذاريع طؾر االنجاز :(04)الذكل 

 
 (09)مغ إعجاد ااصلبة باالعتساد على معصيات ااججوؿ رقع : السرجر

     نالحع مغ خالؿ ااذكل اابياني ااسذارزع شػر االنجاز اقل مغ سشة فسا فػؽ بحيث اف ىحا األخيخ في 
تصػر مدتسخ وزعػد ذاظ إاى حجع ااتسػزالت وااسذارزع ااتي دجعسيا ااسرخؼ  حيث بلغ مجسػع تسػزل 

 :2016  وسشة 45454481 : 2017 على غخار سشة 2018:75339606اادبائغ اارافي خالؿ سشة 
29377096 

 : حدب التؾزيع الجغخافي-
     إف  سيع اادبائغ ااسدتعيجدغ مغ ااتسػزالت ااسباشخة ىع أشخاص شبيعيػف أو معشػزػف خاضعػف 

 .القانػف ااجدائخؼ وإقامتيع أو مقخىع في ااجدائخ
 :تتػزع ااتسػزالت ااسسشػحة العسالء على ااسشاشق ااجغخافية الجدائخ كسا دبيشو ااججوؿ ااتااي

 حدب التؾزيع الجغخافي:(10)الججول رقؼ -
2018 

 السجسؾع مشظقة الجشؾب  مشظقة الغخب  مشظقة الذخق  مشظقة الؾسط 
 77827992 868996 7540710 11784768 57633518 تسػزالت اادبائغ اإل سااي

 2488386 2763 21536 11403 2452684 مخرز نقز ااقيسة

مجسؾع تسؾيل الدبائؽ 
 الرافي

55180834 11773365 7519174 866233 75339606 

شػىج على .ااستاح على ااخابط 2017/2016 ،2017/2018ااجدائخ–ااتقخزخ ااسااي اسرخؼ اادالـ:ااسرجر
 11:20ااداعة 
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 يؾضح الذكل التالي تؾزيع التسؾيالت حدب السشاطق:(05)الذكل 

 
 (10)مغ إعجاد ااصلبة باالعتساد على معصيات ااججوؿ رقع: السرجر 

نالحع مغ خالؿ ااذكل اابياني بااشدبة اتػززع ااتسػزالت حدب ااسشاشق اف قػة ااتسػزالت تتسخكد في      
 ثع مشاشق ااذخؽ وااغخب ايكػف ااجشػب ىػ األخيخ بحكع 2018وسط اابالد بحيث أنيا تدادجت خالؿ سشة 

 . حجاثة ااعخوع ىشاؾ
 حدب التؾزيع الجغخافي:(11)الججول رقؼ -
 

2017 

 السجسؾع مشظقة الجشؾب مشظقة الغخب مشظقة الذخق  مشظقة الؾسط 
 47439033 - 3242066 4525241 39671726 تسػزالت اادبائغ اإل سااي

 1984552 - 1676 3102 1979774 مخرز نقز ااقيسة
مجسؾع تسؾيل الدبائؽ 

 الرافي
37691952 4522139 3240390 - 45454481 

 

شػىج على ااداعة . ،ااستاح على ااخابط 2017/2018ااجدائخ–ااتقخزخ ااسااي اسرخؼ اادالـ:السرجر
11:25 
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2018

منطقة الوسط 2018

منطقة الشرق  2018

منطقة الغرب  2018

منطقة الجنوب  2018

المجموع 2018
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  يؾضح الذكل التالي تؾزيع التسؾيالت حدب السشاطق(:06)الذكل 

 
 
 (11)مغ إعجاد ااصلبة باالعتساد على معصيات ااججوؿ رقع: السرجر 

     مغ خالؿ ااذكل اابياني بااشدبة اتػززع ااتسػزالت حدب ااسشاشق اف قػة ااتسػزالت تتسخكد في وسط 
 كسا نالحع غياب ااتسػزالت في  شػبشا  ثع مشاشق ااذخؽ وااغخب2017اابالد بحيث أنيا تدادجت خالؿ سشة 

 .اعجـ تػا ج فخوع السرخؼ ىشاؾ
 

 حدب التؾزيع الجغخافي:(12)الججول رقؼ -
 

شػىج .ااستاح على ااخابط 2017/2016 ،2017/2016ااجدائخ– ااتقخزخ ااسااي اسرخؼ اادالـ:السرجر
 11:30على ااداعة 
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2017

منطقة الوسط 2017

منطقة الشرق  2017

منطقة الغرب  2017

منطقة الجنوب  2017

المجموع 2017

2016 

مشظقة  مشظقة الؾسط 
 الذخق 

 السجسؾع مشظقة الجشؾب مشظقة الغخب

 30845987 - 2004306 2088200 26753481 تسػزالت اادبائغ اإل سااي

 1468891 - - 3583 1465308 مخرز نقز ااقيسة
مجسؾع تسؾيل الدبائؽ 

 الرافي
25288173 2084617 2004306 - 29377096 
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  يؾضح الذكل التالي تؾزيع التسؾيالت حدب السشاطق(:07)الذكل 
 

          
 

 (11) مغ إعجاد ااصلبة باالعتساد على معصيات ااججوؿ رقع:السرجر 
     مغ خالؿ ااذكل اابياني بااشدبة اتػززع ااتسػزالت حدب ااسشاشق اف قػة ااتسػزالت تتسخكد في وسط 

 كسا نالحع غياب ااتسػزالت في  شػبشا  ثع مشاشق ااذخؽ وااغخب2016اابالد بحيث أنيا تدادجت خالؿ سشة 
 .اعجـ تػا ج فخوع السرخؼ ىشاؾ

 :حدب جؾدة السحفغة - 
 حدب جؾدة السحفغة:(13)الججول رقؼ 

 أالؼ دج:الؾحجة 
 2018 2017 2016 

 30845987 47439033 77827992 تسػزل اادبائغ األ سااي
 28373453 44821543 74541299 تسؾيالت الدبائؽ الجارية

 897383 935584 1378680 90بسا فييا ااحقػؽ ااستأخخة الدجاد ااسجة اقل مغ 
 2472534 2617490 3286693 تسػزالت اادبائغ ااسرشعة

 98638 290823 حقػؽ ذات مخاشخ مسكشة
 

402823 

 571963 120974 255398 حقػؽ ذات مخاشخ عااية
 1497748 2397878 2740472 حقػؽ متعثخة

 1468891 1984552 2488386 مخرص نقص القيسة

2016

منطقة الوسط 2016

منطقة الشرق 2016

منطقة الغرب 2016

منطقة الجنوب 2016

المجموع 2016
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 78995 19775 46933 مخرز ااحقػؽ ذات مخاشخ مسكشة

 283382 35439 90238 مخرز ااحقػؽ ذات مخاشخ عااية

 1106514 1929338 2351215 مخرز ااحقػؽ ااستعثخة

 %3 %2 %1.8 ندبة ااحقػؽ ااستأخخة اادجاد

 %8 %6 %4 ندبة ااحقػؽ ااسعرلة

 %59 %76 %76 ندبة تغصية ااحقػؽ ااسرشعة

 
شػىج .ااستاح على ااخابط 2017/2016 ،2017/2018ااجدائخ– ااتقخزخ ااسااي اسرخؼ اادالـ:السرجر

 11:35على ااداعة 
https://www.alsalamalgeria.com/pdf/Rapport-Annuel-ASBA-2017-AR.pdf 

 2016/2017/2018الذكل التالي يؾضح تظؾر جؾدة السحفغة السالية خالل :(08)الذكل 

 

 
 

 (13)مغ إعجاد ااصلبة باالعتساد على معصيات ااججوؿ رقع: السرجر 
على غخار  2018      نالحع مغ خالؿ ااذكل اابياني تصػر  ػدة ااسحعطة ااسااية السرخؼ خالؿ سشة 

 وخالؿ سشة 64 %بشدبة .77827992 :2018 بحيث كاف تسػزل اادبائغ اإل سااي خالؿ 2017سشة 
 .30845987 :2016 وسشة 47439033 :2017
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 مشاقذة الشتائج :السظمب الثالث 
ااجدائخ وبرعتو بشظ –     مغ خالؿ ااجراسة اادابقة واإلحرائيات ندتصيع ااقػؿ اف مرخؼ اادالـ 

 .2016 و2017 وعلى غخار 2018إسالمي استصاع خالؿ سشة 
 %31بشدبة 2018:70615294 تحقيق تصػر في ااحدابات ااجارزة وااػدائع وااتأميشات بحيث بلغ سشة -
 2017 على غخار %66بشدبة 75339606بسقجار 2018 تسػزل اادبائغ خالؿ سشة -
 %52بشدبة  63983779 :2018 قاـ بتسػزل ااسؤسدات ااخاصة خالؿ سشة -

 .ثع دلو ااذخؽ وااغخب57633518في وسط اابالد بتسػزل مقجاره 2018 تسخكد تسػزالت ااسرخؼ خالؿ -
 .إدرار:مثل .افتتاح فخوع ووكاالت  جد باألخز على مدتػػ ااجشػب ااكبيخ2018 عخفت سشة -
بشدبة  2018خالؿ سشة 77827992:تصػر ملحػظ السحعطة ااسااية بسقجار 2018كسا عخفت سشة  - 

64%.  
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 :خالصة
         اقج تع ااتصخؽ خالؿ ىحا ااعرل إاى مرخؼ اادالـ ااجدائخ وذاظ مغ خالؿ ااتعخزف بو وبشذأتو 
باإلضافة  إاى ميامو وقيسو وااخؤزا ااخاصة بو وخلرشا مغ خالؿ ىحه ااجراسة اف مرخؼ اادالـ ااجدائخ 
يعتبخ مغ احجث اابشػؾ اإلسالمية  في ااجدائخ وقج أصبحت او مكانة وتشافدية في ىحا ااسجاؿ وذاظ مغ 

خالؿ ااخجمات وااعخوض ااسقجمة مغ شخفو وخاصة في  انب ااتسػزالت االستثسارزة متسثلة في ااريغ ااتي 
تع ااتصخؽ ايا سااعا وما يسيدىا مغ  انب إسالمي وىحا معاكدتو ااجارسات اإلحرائية مغ تصػر بيغ ثالث 

 وباعتبارىا أخخ سشة  احطشا 2018 ومغ خالؿ ااتقخزخ ااسااي اادشػؼ ادشة 2017/20182016/سشػات 
 وكحاظ تسػزل %66 و ندبة ااتسػزالت اادبائغ بشدبة %31حيث شيجه تصػر في  ززادة ااػدائع بشدبة 

 كسا سسح او ااتقجـ وااتصػر مغ فتح فخوع  جدجة او على مدتػػ نقاط %52ااسؤسدات ااخاصة بشدبة 
 .أخخػ مغ ااتخاب ااػششي مثل ااجشػب ااكبيخ



 

 

 

 
 

 خاتــنة

 



 خاتسة
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 :خاتسة

       قامت ااجدائخ وعلى غخار مثيلتيا مغ ااجوؿ ااعخبية مغ فتح ااسجاؿ إماـ بعس ااسؤسدات ااتي 
حيث عسجة ىحه ااسؤسدات إاى تسػزل ااسذارزع ,تتػافق في معامالتيا مع ثقافة ااسجتسع اإلسالمي 

–وقج اشتسلت دراستشا اسػضػع .االستثسارزة واحتيا ات االستغالؿ واالستيالؾ ااتي ابت متصلبات ااعسالء
على فرليغ . نسػذ ا.ااجدائخ – مرخؼ اادالـ –اابشػؾ اإلسالمية ودورىا في إنعاش االستثسار ااسحلى 

اثشيغ بحيث تصخقشا في ااعرل األوؿ إاى معيـػ اابشػؾ اإلسالمية واالستثسار ااسحلى ،أما ااعرل ااثاني 
فقجمشا دراسة تصبيقية ميجانية حػؿ دور اابشػؾ في إنعاش االستثسار ااسحلى وذاظ باالعتساد على ااتقخزخ 

 اسرخؼ اادالـ ،مغ خالؿ 2017/2016 وااتقخزخ ااسااي اادشػؼ ادشة 2017/2018ااسااي اادشػؼ ادشة 
 .ااسيدانية ااسااية وحدابات األصػؿ وااخرـػ وتػضيح عالقتيا وانعكاسيا  على االستثسار ااسحلى 

 ما ماىية اابشػؾ اإلسالمية ودورىا في إنعاش –     واإل ابة على ىحا ااسػضػع قسشا بصخح إشكااية ااتااية 
 -االستثسار ااسحلى

 
 :وقج تػصلت ااجراسة إاى مادلى

  نتائج اختبار الفخضيات-1
 :الفخضية األولى

اابشػؾ اإلسالمية مؤسدات مااية نقجية ذات أىجاؼ اقترادية وا تساعية وأخالقية تدعى إاى تعبئة ااسػارد و 
 -ااعخضية صحيحة–تػضيعيا في مذارزع تتػافق ومبادغ ااذخزعة اإلسالمية ،وبااتااي 

 :الفخضية الثانية
ااتسػزل اابشكي االستثسار على ااسبادغ اإلسالمية بعيجا عغ ااخبا يقػـ بجلب ااستعامليغ وتحقيق ااعائجات 

– ااعخضية صحيحة –ااسااية بااشدبة البشظ ،وزداىع في إنعاش االقتراد ،وبااتااي 
 :الفخضية الثالثة

دتجدج دور مرخؼ اادالـ اإلسالمي في إنعاش االستثسار ااسحلى و دعع ااسذارزع االستثسارزة مغ خالؿ 
 -ااعخضية صحيحة–ااتسػزالت وااخجمات ااسقجمة العسالء،وبااتااي 

 
 
 
 



 خاتسة
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ىشاؾ مجسػعة مغ ااشتائج تع ااتػصل إاييا مغ خالؿ دراستشا ايحا ااسػضػع وىي :نتائج الجراسة- 2
 :كااتااي 

يذيج نذاط ااسرارؼ اإلسالمية تػسعا ملسػسا في ااجدائخ،وذاظ مغ خالؿ االنتذار ااسلحػظ في - 1
 .اادشػات األخيخة

 تعتبخ اابشػؾ اإلسالمية ذات قجرة على  سع ااسجخخات مغ ااعئات ااستػسصة وقليلة ااجخل - 2
 .2016و 2017 مقارنة بدشة %28 نسػا ب2018سجل مجسػع األصػؿ في مرخؼ اادالـ خالؿ سشة - 3
تػزعت ملعات ااتسػزالت اسرخؼ اادالـ مابيغ استثسارزة واستغالاية بقيسة تسػزل أ سااية بلغت - 4

 .مليار دج75
 ما يعكذ معجؿ 2018 ملف خالؿ سشة 440وصل عجد ااسلعات ااسجروسة في مرخؼ اادالـ ااى - 5

 .2016و 2017 مقارنة بدشة %54نسػا ب
 .2016و2017 مقارنة بدشة %33 نسػا ب 2018سجلت ودائع ااعسالء في مرخؼ اادالـ خالؿ سشة - 6
 تحدغ نتيجة ااتحكع في ااسرارزف وززادة 2018شيج معامل ااكعاءة في مرخؼ اادالـ خالؿ سشة - 7

 .2018عغ سشة  %36االرزادة بشدبة 
 مقارنة بسدتػاىا سشة %40 ارتعاع ب 2018عخفت ااسرارزف ااتذغيلية اسرخؼ اادالـ خالؿ سشة -8

 .تساشيا مع ززادة حجع نذاط ااسرخؼ 2016 و  2017
كسا تػصلشا إاى اف مرخؼ اادالـ في إشار تسػزالتو السؤسدات قاـ أيزا بجعع بعس  ااجامعات - 9

 .ااجامعة اإلفخزقية ادرار–إدرار :مثل .بااسػازاة مع فتح فخوع على مدتػػ تلظ ااسشاشق 
 :التؾصيات -3

 .مغ خالؿ ااجراسة ااتااية ندتخلز ااتػصيات ااتااية  
 .تشطيع أبػاب معتػحة اعائجة ااسرخؼ مغ ا ل ااتعخزف بو وااخجمات ااسقجمة مغ شخفو- 1
 .تذجيع روح ااسبادرة واإلبجاع واالبتكار اجػ ااسػضعيغ في مجاؿ ااخجمات اابشكية- 2
 .اعتساد صيغ تسػزلية أخخػ كااسداقات وااسدارعة - 3
 .ااعسل بيامر ربح معقػؿ سيجلب مدزج مغ ااسؤسدات واألفخاد- 4
 ااعسل على ااتسدظ بطػبط ااذخزعة في ااسعامالت وعجـ ااػقػع في شبيات ربػزة بجافع ااتيديخ وااخبح-5
 .ااقياـ بتكػزغ وتجرزب إشارات ااسرخؼ على احجث األنطسة وااتصبيقات االاكتخونية - 6
 
 
 
 
 



 خاتسة

 

 

46 

 مغ خالؿ ىحه ااجراسة يسكغ اقتخاح  سلة مغ ااسػاضيع ااتي مغ ااسسكغ اف تذكل :آفاق الجراسة - 4
 :امتجاد اسػضػع ااجراسة 

 .اثخ صيغ ااتسػزل اإلسالمي على ااتشسية االقترادية -1
 .اابشػؾ اإلسالمية ودورىا في ااحج مغ األزمات ااسااية- 2
 . ااتدػزق االاكتخوني في اابشػؾ اإلسالمية- 3
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 :قائسة السخاجع بالمغة العخبية
 الكتب: أوال

مصبػعات اإلتحاد ااجواي ، األصالة السعاصخة في مشيج التشسية الذاممة،أحسج عبج ااعدزد ااشجار .1
  1985مشيج اارحػة، البشػؾ اإلسالمية

 1996 ااجدائخ، ، دار ااشبأالسرارف اإلسالمية ساؿ اعسارة،  .2
 2007اصبعة األواى، ادار ااقلع دمذق، إلقتراد األخالق  ارفيق دػنذ ااسرخؼ  .3
 1977،ززعوااتوااسؤسدة ااعخبية ااحجدثة الشذخ ، اإلسالم وأىسية اإلدخار، ااديج عبجااحكيع عبج هللا .4
 2006 دمذق بيخوت، اايسامة الصباعة ااشذخ ااتدزع، معالؼ اإلقتراد اإلسالميصااح حسيج ااعلي،  .5
 الخسائل الجامعية: ثانيا

،  دراسة حااة بشظ اابخكة ااجدائخؼ صيغ التسؾيل في البشؾك اإلسالمية ،غسارؼ حعيطة-ركيبي كخزسة .1
  .2014/2015-اابػزخة–آكلي محشج أو ااحاج 

 محكخة ،السشتجات السالية اإلسالمية وآفاق تظبيقيا في الجدائخ ،إكـخ ميجؼ وصالح ااجدغ اكحل .2
   امعة ااعخبي ااتبدي،(ؿ ـ د)مقجمة إلستكساؿ متصلبات شيادة ماستخ أكاديسي

  . 2017/2018،تبدة،
 السجالت: ثالثا

، سلدلة بحػث السرارف اإلسالمية بيؽ الفكخ والتظبيقحديغ شحاتة  وااذيخ دمحمعبجااكخزع زعيخ،  .1
 .1985 ،مجلة اإلقتراد ااإلسالمي،  امعة األزىخ ودراسات في مجلة اإلقتراد اإلسالمي

 .6/4/2002عجد ااثاني، اؿمجلة االمػاؿ،  تصػزخ اساايب صيغ اإلستثسار، مشى ااصيبي .2
 السؤتسخات: رابعا

ااسؤتسخ ااعااسي ااعاشخ ، اإلرتباط بيؽ اإلقتراد العيشي واإلقتراد السالي ،أحسج شعباف دمحم علي .1
 . بيخوت ابشاف12-2009 -19/20

 السقابالت:خامدا
 مػضف اجػ مرخؼ اادالـ أدرار: مرصعى اػشػ

 السؾقع اإللكتخوني لسرخف الدالم: سادسا
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 2018/2017شكل بياني دػضح تػزع ااسلعات االستثسارزة  ادشة (:01)السمحق رقؼ 
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 ااذكل دػضح ااتسػزالت حدب رقع أعساؿ ااسؤسدة : (02)السحمق رقؼ 
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 ااذكل دػضح ااتسػزالت ااسباشخة اسرخؼ اادالـ(:03)السمحق رقؼ 
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  ااذكل دػضح ودائع مرخؼ اادالـ(:04)السمحق رقؼ 
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 ااذكل دػضح تقخزخ ىيئة ااعتػػ وااخقابة ااذخعية اسرخؼ اادالـ: (05)السمحق رقؼ 
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  ااذكل دػضح  ااتقخزخ ااعاـ اسرخؼ اادالـ(:06)السمحق رقؼ 

 

 

 

 

 



 

 

 البشؾك اإلسالمية ودورىا في إنعاش اإلستثسار السحمي
  :السمخص 

تيجؼ ىحه ااجراسة إاى تػضيح دور اابشػؾ اإلسالمية في إنعاش االستثسار ااسحلى وذاظ مغ خالؿ ااتقخزخ 
 وإبخاز عالقة وانعكاس ااسيدانية ااسااية 2017/2016 و ااتقخزخ ااسااي اادشػؼ 2018/2017ااسااي اادشػؼ 

 .وحدابات األصػؿ وااخرـػ على االستثسار ااسحلى

ااجدائخ مغ أ ل معااجة ااجانب ااتصبيقي –وبغخض تػضيح ذاظ تع إسقاط ااجراسة على مرخؼ اادالـ 
نسػذ ا دور –،بحيث استخالصشا مغ ىحه ااجراسة انو أصبح البشػؾ اإلسالمية مثل مرخؼ اادالـ ااجدائخ 

ميع وفعاؿ في اآلونة األخيخة في إنعاش االستثسار ااسحلى وذاظ مغ خالؿ ما تع إبخازه  مغ ملعات شلب 
سدات واإلفخاد وكحاظ حجع ااػدائع ااسػدعة على مدتػػ ااسرخؼ وفي السؤااتسػزل  وندب ااتسػزل ااسػ و 

األخيخ قجمشا بعس ااتػصيات ااتي مغ شأنيا أف تداىع في تصػر خجمات ااسرخؼ ما دشعكذ بااسػ ب 
تحت دائخة ضػابط ااذخزعة اإلسالمية وعجـ ااتالعب باألحكاـ بجافع ااتيديخ على دعع ااسذارزع واالستثسار 

 .وىحا ما أكج عليو ااسؤتسخ األوؿ السرخؼ اإلسالمي مغ أ ل تحقيق أىجاؼ اابشظ اإلقترادية واإل تساعية

. ااتسػزالت .ااتقخزخ ااسااي .االستثسار ااسحلى  : كمسات مفتاحيةال
 

       The role of Islamic banks in the refreshment of local investments  
       This study aims to clarify the role of Islamic banks in reviving the local 
investment through the annual financial reports 2016/2017 and 2017/2018 and 
highlights the relationship and reflection of the financial budget and the accounts 
of assets and liabilities on the domestic investment. 
       For the purpose of clarifying this, the study was dropped on Al Salam Bank - 
Algeria in order to address the applied side, so that we concluded from this study 
that Islamic banks such as Al Salam Bank Algeria - have become a model of an 
important and effective role in recent times in reviving local investment, through 
what has been highlighted from the files Funding request and funding ratios for 
institutions and individuals, as well as the size of deposits deposited at the bank’s 
level. Finally, we made some recommendations that would contribute to the 
development of the bank’s services, which are reflected in the obligation to 
support projects and investment under the Islamic Sharia Controls Department 
and not to tamper with provisions out of facilitation, and this is what the 
conference emphasized The first for the Islamic bank in order to achieve the 
bank's economic and social goals. 
Key words: local investment, financial report, financing. 
 

 


