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هللا بعد ب� هللا الرمحن الرحمي

."

حفظها هللا ورعاها 

.ا لنا يف هذه احلياة

إىل من أغرقني يف حبر فضله و أثنى عليا بكرمه أيب الغايل أطال هللا 

حسيبة،عبد املنعم، 

، أطال هللا يف معرها، 

إىل من سامهت بدعائها و دمعها يل زوجتي املستقبلية حفظها هللا و 

".إحساق" 

)والي أمحد

بن ..مح�

..سلميان جهال

"سيدأمحد

دولي..معر

.  

إىل كل من ساعدين يف إجناز هذا العمل ولو بكملة طيبة أو كملة 

.إىل من نساه قملي وهو موجود يف قلبي

عبدالقـــــــــــادر

داءـــــــــــــــــــــاإله        
هللا بعد ب� هللا الرمحن الرحمي أهدي �� جهدي اىل من قال فيهما

".ارمحهما كما ربياين صغيراوقل ريب "   

حفظها هللا ورعاها ) نبع احلنان( إىل ست احلبايب غاليتي أمي       

ا لنا يف هذه احلياةدوبارك يف معرها وتركها سن  

إىل من أغرقني يف حبر فضله و أثنى عليا بكرمه أيب الغايل أطال هللا 

.يف مع�  

حسيبة،عبد املنعم، ( إىل إخواين وأخوايت 

).لرحمي،عبدالهادي،دعاء،عبدا  

".أناركم هللا حبفظه"  

، أطال هللا يف معرها، "أماعيشة"إىل جديت   

إىل من سامهت بدعائها و دمعها يل زوجتي املستقبلية حفظها هللا و 

.مجعني بها يف خير  

" إىل من صبر م� وشاركني عناء هذا العمل   

والي أمحدع م(إىل من أعمتد عليه يف كل كبي� و صغي�   

بن "إىل من تغمرين البمسة بلقيامه 

مح�..مصطىف..عبدالعايل..صاديق..تيفو..عابد

سلميان جهال..مامون..براهمي..محمد..محدو  

سيدأمحد..عبدهللا..سلمي ..حكمي..محمد �  

معر..خالد..بوبكر..سامل الدراسة إىل من القتني بهم

.إىل كل أفراد عائلتي عاليل و يعيشي                              

إىل كل من ساعدين يف إجناز هذا العمل ولو بكملة طيبة أو كملة 

.صادقة  

".الشكر لكم"  

 إىل من نساه قملي وهو موجود يف قلبي

 أهدي �� جهدي اىل من قال فيهما

      

إىل من أغرقني يف حبر فضله و أثنى عليا بكرمه أيب الغايل أطال هللا   

إىل من سامهت بدعائها و دمعها يل زوجتي املستقبلية حفظها هللا و 

 إىل من القتني بهم

                                       



  

  إىل التي ف�ت عيناي � نور وجهها و التي لوال دعائها ملا وصلت

  و إىل سندي و كنيف إىل الذي رباين و رعاين و دمعني بنصاحئه

  "أيب الغايل

  )رمحة،فاطمة،هاجر( 

  و ساندوين 

"عبدالقادر

إىل كل من دمعني و ساندين و لو بدعوة

سعتهم ذاكريت و مل تسعهم مذكريت

إسحـــــــــــــــــاق

  ءاإلهدا 
  إىل من قال فيهما عز من قال

  )و قل ريب ارمحهما كما ربياين صغيرا( 

إىل التي ف�ت عيناي � نور وجهها و التي لوال دعائها ملا وصلت

  "أمي الغالية"لهذا اليوم 

و إىل سندي و كنيف إىل الذي رباين و رعاين و دمعني بنصاحئه

أيب الغايل"إىل مثلي األ� يف احلياة و قدويت 

  أطال هللا يف معرمها

( وأخوايت ) مؤمن ،يعقوب،أمحد ياسين،آدم ،حييى(  إخواين

 إىل زمالئي يف الدفعة و أصدقائي الذين دمعوين

عبدالقادر" إىل من صبر م� وشاركني عناء هذا العمل   

"بامحو"إىل العائلة الكرمية عائلة   

 إىل كل من دمعني و ساندين و لو بدعوة

سعتهم ذاكريت و مل تسعهم مذكريتإىل كل من   

 أهديكم معلي هذا

 

 إسحـــــــــــــــــاق
  

  

إىل التي ف�ت عيناي � نور وجهها و التي لوال دعائها ملا وصلت

إخواينإىل 

  

  

  

  



 شكر وتقدير
 والسالم والصالة

 ه أمجعين

 الفاضل ذاألستا  إىل

 ناي�ل عليي مل ذ، وال

 العمل زا جنأ ة 

  ير

  كما نتقدم جبزيل الشكر لألساتذة الذين كان من الشرف لنا الدراسة عندمه و التعمل 

  كلية علوم �قتصادية و علوم ال�ارية و علوم التسيير

  موظف مبصرف السالم

 فرع أدرار � ما قدمه لنا من مساعدات و توجيهات

 مهكل من سا

  ك�ذ

شكر وتقدير
والصالة نعمتهوجل أوال أشك� � عظمي  زاحلمد � ع

ه أمجعينبدنا محمد و� اله وحصي� س

إىل و�متنانتقدم خبالص الشكر وعظمي التقدير 

، والك�ذه املذأشرف � ه الذي جماهد سيد أمحد

ة ال مد� معنا طو بوص ةه القميتهايبتوج

يرخكل عنا �  كجزأ قول له ن و

كما نتقدم جبزيل الشكر لألساتذة الذين كان من الشرف لنا الدراسة عندمه و التعمل 

كلية علوم �قتصادية و علوم ال�ارية و علوم التسييرمنهم ، و كافة معال 

موظف مبصرف السالم" بامحو زوبير" كما نتقدم بأمسى عبارات الشكر لـ 

فرع أدرار � ما قدمه لنا من مساعدات و توجيهات

كل من سا إىلالشكر بتقدم نكما 

ذهده امل زا جنأ  يفد بعيب أو ير من ق

  

 شكـــــــــــــــراً 

  

  

  

  

احلمد � ع

تقدم خبالص الشكر وعظمي التقدير ن

جماهد سيد أمحد

بتوج

كما نتقدم جبزيل الشكر لألساتذة الذين كان من الشرف لنا الدراسة عندمه و التعمل 

منهم ، و كافة معال 

كما نتقدم بأمسى عبارات الشكر لـ 

فرع أدرار � ما قدمه لنا من مساعدات و توجيهات
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  الصفحة  العنوان

    اإلهداء

    .الشكر والتقدیر

  ج-ا  .المقدمة

    األدبیات النظریة للتمویل اإلسالمي و االستثمار:الفصل األول

  5  تمهید

  6  .و االستثمار التمویل اإلسالميماهیة :  المبحث األول

  6  .و االستثمار عمومیات حول التمویل اإلسالمي :المطلب األول

  12  عالقة التمویل اإلسالمي باالستثمار: المطلب الثاني 

  15  عرض الدراسات السابقة: المبحث الثاني 

  15  األجنبیةالدراسات السابقة بالعربیة و : المطلب األول 

  20  مقارنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالیة: المطلب الثاني 

     إسھامات مصرف السالم في دعم و تفعیل االستثمار في الجزائر  :الفصل الثاني

  23  تمهید

  24  السالم الجزائري االطار العام لمصرف: المبحث األول

  24  تقدیم عام لمصرف السالم: المطلب األول

  27  الهیكل التنظیمي لمصرف السالم : المطلب الثاني 

لمصرف السالم و دوره في ترقیة و الدراسة التطبیقیة  : المبحث الثاني

  .تمویل االستثمار في الجزائر

  30    

  30  :السالم  مصرفالصیغ التمویلیة المعتمدة في : المطلب األول 

تمویل االستثمار في  واقع الدراسة اإلحصائیة حول : المطلب الثاني

  الجزائر- مصرف السالم
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    . الخاتمة

    .المالحق



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :الجداولقائمة 

  الصفحة  العنوان

  35  .2019و  2013بین سنتي  تطورات المیزانیة) 01(الجدول رقم 

بین سنتي ) صافي االیرادات(تطورات الناتج البنكي ) 02(الجدول رقم 

  .2019و  2013

36  

و  2013تطورات النتیجة الصافیة بین سنتي ) 03(الجدول رقم 

2019.  

37  

 2013تطور حجم الودائع المقدمة للبنك بین سنتي ) 04(الجدول رقم 

  .2019و 

38  

إجمالي التمویل المقدم من طرف بنك السالم  خالل ) 05(الجدول رقم 

  .2019و  2013الفترة مابین 

39  

أشكال التمویل المقدمة من طرف بنك السالم لألفراد ) 06(الجدول رقم 

  .و المؤسسات

41  

- صیغ التمویل المعمول بها في مصرف السالم) 07(الجدول رقم 

  2019و  2013الجزائري ما بین 

  

42  

  2019و  2018طلبات التمویل االستثماري لسنتي ) 08(الجدول رقم 

  

44  

  

  

  

  

  



 

  :األشكال قائمة 

  

  

  

  

  الصفحة  العنوان 

  26  لبنك السالم الهیكل التنظیمي) 01(الشكل رقم 

  2019و  2013سنتي تطورات المیزانیة بین ) 02(الشكل 

  

35  

بین سنتي ) اإلیراداتصافي ( تطورات الناتج البنكي ) 03(الشكل رقم 

   2019و  3201

  

36  

  2018و  2012تطورات النتیجة الصافیة بین سنتي ) 04(الشكل رقم 

  

37  

و  2013حجم الودائع المقدمة للبنك مابین سنة ) 05(الشكل رقم 

2019 

  

38  

التمویل المقدم من طرف بنك السالم بین سنتي  إجمالي) 60(الشكل رقم 

  2019و  2013

  

  

40  

أشكال التمویالت الممنوحة من طرف البنك بین سنتي ) 07(الشكل 

  2019و  2013

  

41  

- صیغ التمویل المعمول بها في مصرف السالم) 08(الشكل رقم 

  2019و  2013الجزائري ما بین 

  

43  

  



 

  : قائمة المالحق

  الصفحة  العنوان

 طلب سند استثمار بالنسبة لألفراد: ) 01(الملحق رقم  - 

  

54  

 2019تقریر هیئة الفتوى الشرعیة سنة : ) 02(الملحق رقم  - 

  

55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 



 مقدمة
 

 
 أ 

فهي الشریان الحیوي و ، كما لها أثرا بارزا فیها  االقتصادیةفي الحیاة  عملیة التمویل دورا هاماتلعب        

للقیام بعملیة  زمةالالبمختلف وحداته و مؤسساته باألموال  االقتصاديالقلب النابض الذي یمد القطاع 

  .نحو األمام  االقتصادتحقیق التنمیة و دفع عجلة  بما یكفل االستثمار

بالمفهوم البسیط یعني استخدام  االستثماروكان ، فإذا كانت عملیة التمویل بمفهومها العام تعني إنفاق المال 

یعتبر تمویال  استثمارفإن كل ، أو نتیجة ربحیة مردودیة أو المال في عملیات اقتصادیة بغیة الحصول على

  . استثمارابالضرورة و لكن التمویل ال یعتبر في كل الحاالت 

یعتبر االقتصاد اإلسالمي أن عملیات التمویل و االستثمار ذات أهمیة بالغة ، أذ تعد المصارف    

اإلسالمیة أحد المؤسسات التي یمكن أن تجسد التمویل اإلسالمي في أرض الواقع، بالرغم من كونها حدیثة 

النشأة ، استطاعت أن تكتسح مكانة مرموقة بفضل الصیغ المنتهجة فیها و المستمدة من الفقه اإلسالمي و 

كذا خدماتها البنكیة، المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ، بحیث تمكنت هاته البنوك من تكییف الصیغ 

  .التمویلیة وفقا لمتطلبات و احتیاجات ظروف العصر

مویل اإلسالمي تؤدي إلى سهولة المزج و التألیف بین عناصر بین عناصر اإلنتاج في إن تطبیق صیغ الت

، األمر الذي یؤدي من جهة إلى فتح ...صور متعددة، من مضاربة و مرابحة و مشاركة و سلم و استصناع

مجاالت لتشغیل أصحاب المهن و ذوي الخبرات من مختلف القطاعات  و من جهة أخرى توجیه األموال 

  .مكتنزة أو المدخرة إلى االستثمارال

  :وعلى ضوء ما تم تقدیمه یمكن طرح اإلشكالیة التالیة: اإلشكالیة

 التمویل اإلسالمي في دعم و تفعیل االستثمار في الجزائر ؟ ما هو واقع - 

  :وتتفرع عن هذه اإلشكالیة عدة تساؤالت فرعیة تتجسد فیما یلي

  ؟ما هي أهم صیغ التمویل اإلسالمي 

  ؟ینتج عن التمویل اإلسالمي لالستثمارماذا 

  ؟مفهوم االستثمار و االستثمار اإلسالمي ما 

  :الفرضیات

  :السابقة ت التالیة، والتي هي بمثابة إجابات مبدئیة على االشكالیةولإلجابة على اإلشكالیة تم اقتراح الفرضیا

  ظهر بصفة جلیة إال بعد سنة و ی أنه لم یتطوریعتبر التمویل اإلسالمي حدیث النشأة في الجزائر ، كما

 ؛ 2008

  یساهم التمویل اإلسالمي بطریقة فعالة في دعم و ترقیة قطاع االستثمار من خالل تحقیق العائدات المالیة و

  ؛إنعاش االقتصاد



 مقدمة
 

 
 ب 

  یساعد مصرف السالم في إنعاش االقتصاد المحلي و دعم المشاریع االستثماریة من خالل التمویالت المقدمة

 .لمختلف المشاریع االقتصادیة 

  :أهمیة البحث

  :ن خالل ما یليالدراسة م تظهر أهمیة هذه

 في إثراء الرصید المعرفي للباحث ؛ المساهمة 

 التمویل اإلسالمي؛أساسیات تطورات و تبني  ضرورة مسایرة النظام البنكي الجزائري لمختلف 

 الجزائر خاصة -اإلسالمیة عامة و بنك السالم إبراز أثر التمویل اإلسالمي على االستثمار في البنوك.  

  :أهداف البحث

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة

  الوقوف على أهم األبعاد النظریة لعمیلة تمویل البنوك اإلسالمیة لالستثمارات و كذا األسالیب التي تعتمدها

 هذه البنوك؛

  االستثمار في البنوك اإلسالمیة؛إبراز نوع العالقة بین التمویل اإلسالمي و 

 التعرف على دور المصارف اإلسالمیة و األهداف التي تسعى لها من خالل نشاطاتها التمویلیة. 

  :دوافع اختیار الموضوع

 واضیع تتعلق بالبنوك اإلسالمیة؛الرغبة الشخصیة في البحث في م 

 تماشي الموضوع مع تخصص الدراسة؛ 

 على أهم معالم التمویل اإلسالمي؛ محاولة التعرف 

 محاولة تقییم مدى فعالیة صیغ التمویل اإلسالمي و االستجابة لمتطلبات تمویل االستثمار في الجزائر. 

  : حدود الدراسة

  الجزائر -بنك السالم:  الحدود المكانیة

  . 2019إلى غایة  2013تمتد الدراسة من سنة : الحدود الزمنیة

  :المنهج المتبع

أو نفي صحة فرضیات الدراسة، اعتمدنا على  إثباتو  إشكالیة موضوع بحثنا اإلجابة علىمن أجل 

المنهج الوصفي في الجانب النظري عند التطرق للمفاهیم العامة للتمویل اإلسالمي و االستثمار ، كما أننا 

  .ة لالستثماراعتمدنا المنهج التحلیلي في الجانب التطبیقي لتحلیل معطیات التقاریر السنوی

  :  صعوبات البحث

  :یلي فیماكثیرة تجسدت صعوبات واجهنا خالل هذا البحث 

 تفشي  سبیبة ببه إغالق المكاتب ودور المطالعةقلة مصادر والمراجع التي تخص الدراسة والذي كان س

 ؛)covid19(كورونا المستجد فیروس 



 مقدمة
 

 
 ج 

 معلومات من قبیل السر المهني؛و اعتبارها مصرف صعوبة الحصول على بعض المعلومات من ال 

 ة جدا بالنسبة لمتغیرات الدراسة قلة اإلحصائیات خاصة الحدیث. 

  :تقسیمات الدراسة

لغرض دراسة الموضوع وتحلیله وفهمه بصورة جیدة تم تقسیم الدراسة إلى فصلین، حیث تطرقنا     

مفاهیم اندرج  تحت هذا الفصل للتمویل اإلسالمي و االستثمار ، إلى األدبیات النظریة :في الفصل األول

التمویل اإلسالمي و االستثمار و عرضنا فیه أهم الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة حیث تمت المقارنة بین 

  .الدراسات، وفي أخر الفصل وضعت خالصة له

ور التمویل اإلسالمي في دعم و ترقیة االستثمار تطبیقیة لدفیه إلى الدراسة الفقد تعرضنا : أما الفصل الثاني

،حیث اندرج تحته مبحثین، في ) 2013/2019(الجزائر مابین - السالم مصرففي  الجزائر دراسة حالة 

السالم و تخطیط هیكله التنظیمي و التعرف على مهامه و قیمه و رؤیته  مصرفالمبحث األول قمنا بتعریف 

 بالمصرفلى أهم الصیغ التمویلیة الخاصة عفي المبحث الثاني  عرفتم أیضا الت ، كماو كذالك منتجاته

نا إلى مناقشة وتحلیل النتائج المتوصل إلیها وفي آخر المطاف وضعت خالصة طرقمحل الدراسة، كما ت

  .للفصل
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  : تمهید

أن المؤسسات المالیة اإلسالمیة استطاعت أن تجذب أمواال من  إن أهم ما في التمویل اإلسالمي       

مصارف المسلمین ذات قیمة كبیرة كانت مكتنزة أو مستثمرة لدى األقارب و الجیران و استثمارها عجزت ال

التقلیدیة بنوافذها و فروعها داخل البلدان العربیة أو خارجها تزاحم  بنوكراحت ال حیث،  التقلیدیة عن اجتذابها

  .اإلسالمیة في مهمتها من اجل استقطاب األموال و كذا المستثمرین مصارفال

بغرض معرفة متغیرات الدراسة و انعكاساتها على المؤسسات المالیة اإلسالمیة سنحاول من خالل هذا ف 

بتقسیم هذا الفصل إلى  بینهما، لذلك سنقومالستثمار و العالقة التي تربط الفصل معرفة ماهیة التمویل و ا

  :مبحثین أساسین هما

 .ماهیة التمویل اإلسالمي و االستثمار: المبحث األول - 

  .عرض الدراسات السابقة: المبحث الثاني - 
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.و االستثمار التمویل اإلسالميماهیة : المبحث األول  

اإلسالمي لالستثمار بدیل التمویالت التقلیدیة و ذلك لتمیزه بقلة المخاطرة و اعتماده على یعد التمویل 

 .المضاربة و المشاركة و المرابحة أي وفق مبادئ الشریعة اإلسالمیة و االبتعاد عن الربا

  الستثمار عمومیات حول التمویل اإلسالمي وا: المطلب األول

  :التمویل اإلسالميماهیة  - 1

ویدعمه باألموال الالزمة  فهو المحرك األساسي لالقتصاد كونهدور هام في الحیاة االقتصادیة للتمویل    

  .للقیام بعملیة االستثمار والسعي لتحقیق التنمیة

  :مفهوم التمویل اإلسالمي - 1- 1

آخر إلى شخص ) المصرف( هو تقدیم األموال العینیة أو النقدیة ممن یملكها : " التمویل اإلسالمي 

لیتصرف فیها ضمن أحكام و ضوابط الشریعة اإلسالمیة و ذلك بهدف تحقیق عائد مباح شرعا ) العمیل(

  .1)بموجب عقود ال تتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة(

هو تقدیم ثروة عینیة كانت أم نقدیة من أصحاب الفائض المالي إلى أصحاب العجز :" التمویل اإلسالمي

  "2ویتصرفون فیها لقاء عائد تبیحه األحكام الشرعیةالمالي یدیرونها 

أن یقوم الشخص بتقدیم شيء ذو قیمة مالیة لشخص آخر ،إما على سبیل :"كما عرفه فؤاد السرطاوي بأنه 

التبرع أو على سبیل التعاون بین الطرفین من أجل استثماره بقصد الحصول على أرباح تقسم بینهما على 

مسبقا وفق طبیعة كل منهما و مدى مساهمته في رأس المال و اتخاذ القرار اإلداري نسبة یتم االتفاق علیها 

  .3"و االستثماري

  

  

  

                                                           
1
دار المسیرة للنشر و التوزیع ،عمان ) األسس النظریة و التطبیقات العملیة(محمود حسین الوادي و حسین محمد سمحان،المصارف اإلسالمیة   

  118،ص  2007
2
 ل فقهي واقتصادي،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب التابع للبنك اإلسالميیتحل-منذر قحف،مفهوم التمویل في االقتصاد اإلسالمي 

  12،ص1998،بعة الثانیةطال للتنمیة،السعودیة،

3
النظام المصرفي –األزمة المالیة الراهنة و البدائل المالیة و المصرفیة – 2009ماي  6- 5قدي عبد المجید، الملتقى الدولي الثاني یومي  

  4،صاإلسالمي نموذجا، المركز الجامعي بخمیس ملیانة معهد العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
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  : "خصائص التمویل اإلسالمي - 2- 1

یعتبر المال في اإلسالم هو مال اهللا ، فاإلنسان مقید بالتصرف في هذا المال وفق شرع اهللا، و لهذا فإن دور 

لمس هذا من خالل سمات التمویل في اإلسالم و لعلها إذ ن. له تحقیق سعادة المجتمع و تكافالمال هو 

  :1تتلخص في ما یلي 

 .أنه یحتوي العدید من صور و أشكال التمویل المتباینة في ما بینها  - 

أنه تمویل حقیقي تقدم فیه بشكل فعلي األموال و الخدمات لطالبها و لیس تمویل مصطنعا أو على ورق،  - 

 .األموال بل یحتوي على عرض الخبرات و المهارات كما أنه ال یقف عن حد عرض

فالتمویل اإلسالمي في صوره العدیدة ال یرى منفصال عن عملیة االستثمار . أنه مربوط مع االستثمار  - 

 .الحقیقي 

 .أنه خال من التعامل بالربا أي المداینة من خالل الفائدة - 

تمویل لمشروع ینتج سلعا أو خدمات أو أنه تمویل ألعمال مشروعة و أنشطة مشروعة ، فال یجوز أي  - 

یمارس في نشاطه أسالیب محرمة و ذلك ضمانا لسالمة النشاط االقتصادي من االنحرافات و ضمانا 

 .للموارد و األموال من أن تبدد في ما ال یفید

حسب ) الثواب(العائد على الممول یتوزع بین عائد ثابت محدد و عائد نسبي محتمل و عائد غیر مباشر  - 

صیغة التمویل المتعامل من خاللها، معنى ذلك بالنسبة للمستثمر أنه أمام أشكال مختلفة من العبء الذي 

علیه تحمله نظیر عملیة التمویل ، فقد یتمثل في تكلفة محددة ثابتة و قد یتمثل في حصة نسبیة مما 

 " .یتحقق من ناتج أو ربح

 :مبادئ التمویل اإلسالمي - 3- 1

إلسالمي عن التمویل الربوي اختالفا كبیرا، وذلك لتمیز التمویل اإلسالمي بعدة مبادئ یختلف التمویل ا" 

  :2دئ فیما یلياریعة اإلسالمیة، وتتمثل هذه المبتجعله یتماشى مع الش

لقد سمحت الشریعة اإلسالمیة بكل النشاطات االقتصادیة في إطار ضمان المصالح  :ارتباطه بالعقیدة -1

العامة وحراستها، ومنحت ولي األمر حق اإلشراف واتخاذ اإلجراءات التي تكفل تحقیق القیم التي یتبناها 

 .اإلسالم

لتفات إلى تشریعات اإلسالم تلبي متطلبات واقع الحیاة، فاألصل في المعامالت هو اال :الواقعیة -2

وعداوة بین  ، أما ما خشي فیه أن یؤدي الى نزاعالمصالح والمقاصد، وتحریم الربا واالحتكار والغش

 .الناس كبیوع الغرر فالمنع في هذا المجال لیس تعبدیا بل معلال

                                                           
  6و5قدي عبدالمجید ،مرجع سبق ذكره ص 1
 MILA UNIV زبیرعیاش،التمویل اإلسالمي كبدیل تمویلي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، مجلة میالف للبحوث و الدراسات ،2

CENTER PUBLISH CO  ، 118العدد الثالث،ص ،2016، الجزائر   
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عن وظیفته  یعتبر االكتناز عند االقتصادیین حبس الثروة وتجمید المال وتعطیله :تحریم االكتناز -3

و الذین : ( یة في دخول دورة اإلنتاج، و لقد حرم سبحانه و تعالى االكتناز في كتابه فقال األساس

فاإلسالم ] - 34البقرة اآلیة ) [یكنزون الذهب و الفضة و ال ینفقونها في سبیل اهللا فبشرهم بعذاب ألیم 

ي یحجب منفعته الذ یحث على رواج األموال في األیادي ألنه یعود بالنفع على الجمیع خالفا لكنزه

 .وینال به إثما في المفهوم اإلسالمي، ویسبب ضائقة وضیق على المجتمع بالمفهوم االقتصادي

التبادل واإلنتاج،  فصل المدیونیة عن النشاط االقتصادي ممثال في إلىالربا بطبیعته یؤدي  :تحریم الربا -4

بغض النظر عن حصول  الوقت،فالفوائد على القروض وعلى الدیون المؤجلة تنمو تلقائیا مع مرور 

ومع نمو المدیونیة تنمو الفوائد علیه أو  عملیات حقیقیة توظف التمویل في تولید الثروة ورفعا إلنتاجیة،

أوال بأول، هذه األقساط تدفع بطبیعة الحال من الدخل  ما یسمى خدمة الدین واألقساط التي یجب دفعها

مع النمو المتسارع للمدیونیة ال یعود بمقدور الدخل أن یفي  الحقیقي ولكن والمدخرات الناتجة عن النشاط

 .خدمة الدین وأقساطه ویصبح الوضع غیر قابل لالستمرار بمستحقات

ومبادئ الشریعة  یتمیز التمویل اإلسالمي بااللتزام باألحكام :األخالقي في األنشطة االستثماریة االلتزام -5

تمتنع عن التمویل واالستثمار  للتمویل التقلیدي ، فالبنوك اإلسالمیةاإلسالمیة في جمیع معامالتها خالفا 

الحنیف، فهي تجتنب كل تعامل في جهالة أو  في المشروعات المنافیة لتعالیم ومبادئ دیننا اإلسالمي

كما أن تحري الحالل في التمویل واالستثمار من أهم المعاییر  غرر أو غبن وأكل أموال الناس بالباطل،

 .اإلسالمیةالمشاریع في البنوك  الجدوى وتقییم دراسات

الغنم یعني الربح و الغنم یعني الخسارة ویقصد بالمبدأ أن یتحمل الفرد من الواجبات :مبدأ الغنم بالغرم -6

عوائدها  حیث یتم توزیعها لألعباء بالعدل والتكافؤ قبل توزیع،واألعباء بقدر ما یأخذ من المیزات والحقوق

والحقوق، فال تثقل  والتكافؤ كذلك بما یؤدي إلى تعادل كفتي المیزان في الواجبات ونتائجها بالعدل

تحقیق أرباح علیها أن تقبل  إحداهما على حساب األخرى، فالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة التي ترید

 فقط التي یشترط فیها أن تكون مماثلة في المشاركة في الخسائر إن وجدت، ویكون االتفاق على النسبة

 .حالتي الربح والخسارة

إن التمویل اإلسالمي یرتبط ارتباطا وثیقا بالجانب  :مبدأ ارتباط التمویل بالجانب المادي لالقتصاد -7

یقدم على أساس قدرة المستفید على السداد فقط، وٕانما على أساس مشروع  المادي لالقتصاد فهو ال

تاجیة للسلع والخدمات،فهو ظاهرة حقیقیة في استثماري معین، وارتباط التمویل اإلسالمي بالدورة اإلن

 ."االقتصاد عكس التمویل الربوي الذي هو ظاهرة مالیة بحتة
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  :اهیة االستثمارم - 2

  :مفهوم االستثمار - 1- 2

هو التخلي عن أموال یمتلكها الفرد في لحظة معینة و لفترة معینة من الزمن قد تطول أو تقصر ": االستثمار

أكثر من األصول التي یحتفظ بها لتلك الفترة الزمنیة بقصد الحصول على  تدفقات مالیة و ربطها بأصل أو 

  .1"مستقبلیة 

هو تخلي الفرد عن المنفعة الحالیة من األموال التي یملكها، بهدف الحصول على منفعة :" االستثمار 

التضحیة بإشباع المنفعة  أكبر عن طریق تنمیة تلك األموال ، كما یقوم مفهوم االستثمار على مستقبلیة

الحالیة الناتجة عن االستهالك الحاضر عن طریق التأجیل، تنمیة األموال أمال في الحصول على إشباع 

أكبر في المستقبل عن طریق الحصول على عائد مقبول، تحمل مخاطر تنمیة تلك األموال ألنها قد تنتج و 

   2."على العائد و مقابل ذلك یتحمل المخاطرةو من هنا فإن المستثمر یأمل في الحصول .قد ال تنتج

  " :3تتلخص أهمیة االستثمار في النقاط التالیة: أهمیة االستثمار 2- 2

التي  الرأسمالیةتوفیر السلع  إلىنه یهدف أحیث  اإلنتاجیة الطاقةیؤثر على  ياالستثمار  اإلنفاق إن - 

یتجاوز  تأثیراالستثماري له  اإلنفاق إنذلك ى عنمو ، تعتبر العنصر المنتج للمزید من السلع والخدمات

   .الحاضر

 اإلنفاقولهذا فان  ،یشكل جزءا كبیرا وهاما من الطلب الكلي االستثماریةالطلب على السلع  إن - 

قد تحدث في كل من الدخل التي ن التقلبات في االقتصاد القومي أل األهمیةاالستثماري یلعب دورا بالغ 

  .االستثماریةعلى السلع  اإلنفاقتنتج في الغالب من التغیرات في  و العمالة

أعنف  الرأسمالیةالسلع  إنتاجعلى قطاع  تطرأالتقلبات التي ف ،یعتبر شدید التقلب ياالستثمار  اإلنفاق إن - 

 رياالستثما اإلنفاقن ذلك أل و .االستهالكیةالسلع والخدمات  إنتاجعلى  تطرأبكثیر من التقلبات التي 

 اإلنفاقبعكس )  والتكلفة الربحیةك(القصیر  األجلفي الغالب في  أثرهاتحدث  وقف على عواملیت

كمستوى الدخل العادات (الطویل  األجلفي  أثرهااالستهالكي الذي یتوقف على عوامل تحدث 

 .")والتقالید

  

  

                                                           
  13،ص2002زیاد رمضان، مبادئ االستثمار المالي و الحقیقي، دار وائل للنشر و التوزیع ،عمان،  1
  69،ص2020، اإلسالمیةعبداهللا البدارین،التمویل و االستثمار في اإلسالم،جامعة الیرموك،قسم االقتصاد و المصارف  2

االقتصاد اإلسالمي،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة،المملكة خالد بن عبدالرحمان المشعل،الجانب النظري لدالة االستثمار في  3

  39-38،ص2002العربیة السعودیة،



 و االستثمار الفصل األول                                                                                     مدخل عام حول التمویل اإلسالمي
 

 
10 

  : االستثمار أهداف 3- 2

االستثمار و ذلك من أجل الحفاظ على مكانته یسعى المستثمر إلى تحقیق مجموعة من األهداف عن طریق "

  :1و تحسین عالقته مع غیره من األعوان االقتصادیین و تتمثل أهداف االستثمار في ما یلي

نجد فردا یوظف أمواله  من الصعب أن مهما یكن نوع االستثمار: أو الربح أو الدخل  - هو تحقیق العائد  -

 .دون أن یكون هدفه تحقیق العائد أو الربح

ویقوم هذا الهدف عندما یضحي الفرد باالستهالك المادي على أمل تكوین الثروة   :تكوین ثروة وتنمیتها – 

 .في المستقبل وتنمیتها

لمستثمر یسعى وراء ن اإوبذلك ف، لمواجهة تلك الحاجات  :تأمین الحاجات المتوقعة وتوفیر السیولة - 

  .تحقیق الدخل المستقبلي

عندما یسعى المستثمر إلى التنویع في مجاالت استثماره حتى ال تنخفض : المحافظة على قیمة المنتوجات - 

  ".قیمة موجوداته مع مرور الزمن بحكم عوامل ارتفاع األسعار و تقلبها

  :االستثمارأنواع  4- 2

    :2عدة معاییر تتمثل في ما یلي االستثمار من حیث تتعدد أنواع االستثمار بالنظرة إلى 

  :طبیعة االستثمار: أوال 

 و یعني استخدام األموال للحصول على أصول مادیة ملموسة ؛: االستثمار المادي   - أ

 .االستثمار المالي معني بتوفیر األموال الالزمة للحصول على األصول المادیة: االستثمار المالي    - ب

  : االستثمارأجل : ثانیا 

 و تكون مدته غالبا أقل من سنة؛: االستثمار قصیر األجل   - أ

 و تكون مدته غالبا أكبر من سنة و أقل من سبع سنوات؛: االستثمار متوسط األجل   -  ب

 .و تكون مدته غالبا أكبر من سبع سنوات: االستثمار طویل األجل    - ج

  القائم باالستثمار: ثالثا

 به شخص طبیعي واحد؛ و هو ما یقوم: االستثمار الشخصي   - أ

 .و هو ما یقوم به شخص اعتباري كالشركة و الهیئة: االستثمار المؤسسي   - ب

 

                                                           
  12-11 ،ص2015االستثمار قراءة في المفهوم و األنماط و المحددات،دار أمجد للنشر و التوزیع ، عمان ، درید محمد أحمد، 1

،  2009،  1لطباعة و النشر و التوزیع و الترجمة ، الطبعة السالم ل أشرف محمد دوابة ، االستثمار في اإلسالم، دار2

   .31_30_29_28ص
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   :تعدد االستثمار : رابعا 

 و یعني القیام باستثمار مالي واحد فقط؛: االستثمار الفردي   - أ

 .و یعني القیام بأكثر من استثمار مالي: االستثمار المتعدد    - ب

  :جنسیة االستثمار : خامسا 

 هو ما یقوم أشخاص وطنیون طبیعیون أو اعتباریون؛: ستثمار المحلي اال  - أ

هو ما یقوم أشخاص أجانب طبیعیون أو اعتباریون بغض النظر عن مشاركة : االستثمار الدولي    - ب

 .وطنین لهم 

  ملكیة االستثمار : سادسا 

المال الثابت أو السلع و هو تعاقد القطاع الخاص على اإلضافات الجدیدة إلى رأس : االستثمار الخاص   - أ

الرأسمالیة ، أو إضافات إلى المخزون ،أو على شراء األوراق المالیة الخاصة بالمشروعات المختلفة 

 خالل فترة زمنیة معینة؛

و یقصد به استثمار القطاع العام أو المشروعات العامة المملوكة للدولة في شكل : االستثمار العام    - ب

  .ستثماریةإنفاق على كافة المجاالت اال

  :مجاالت االستثمار : سابعا 

 و یكون مجاله نشاطا زراعیا؛: االستثمار الزراعي   - أ

 و یكون مجاله نشاطا صناعیا؛: االستثمار الصناعي    - ب

  و یكون مجاله نشاطا تجاریا؛: االستثمار التجاري  - ج

  و یكون مجاله نشاطا خدمیا؛ :االستثمار الخدمي  -د

  یكون مجاله نشاطا عقاریاو : االستثمار العقاري  - ه

  : مشروعیة االستثمار: ثامنا 

هو ذلك النوع من االستثمارات التي یتم من خالله توظیف المال و تنمیته، دون : االستثمار التقلیدي   - أ

 مراعاة لألحكام الشرعیة لالستثمار ؛

المال و تنمیته، وفقا هو ذلك النوع من االستثمارات التي یتم من خالله توظیف  :االستثمار اإلسالمي   - ب

 ."للضوابط و القواعد و المقاصد الشرعیة لالستثمار
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  عالقة التمویل اإلسالمي باالستثمار: المطلب الثاني 

 :المنظور اإلسالمي تعریف االستثمار وفق  - 1

هو توظیف األموال من قبل مالكها في مجاالت استثماریة معینة ضمن أحكام : " االستثمار اإلسالمي 

الشریعة اإلسالمیة بهدف تحقیق األرباح مثل االستثمار في األوراق المالیة المباحة شرعا أو شراء األصول 

  .1"الثابتة بهدف تأجیرها و إعادة بیعها 

هو توظیف الفرد أو الجماعة للمال الزائد عن الحاجة الضروریة بشكل مباشر أو : "االستثمار اإلسالمي 

ذلك بغیة الحصول على  ع مبادئ الشرع و مقاصده العامة، ال یتعارض م غیر مباشر في نشاط اقتصادي

  2"عائد منه یستعین به الفرد أو الجماعة على القیام بمهمة الخالفة و عمارة األرض

  :ياإلسالم صیغ التمویل -  2

  :للتمویل اإلسالمي مجموعة من الصیغ التي تمیزه عن نظیره التقلیدي، ونذكر من أهمها

ا من عقد خاص بین مالك رأس المال و المستثمر على إنشاء تجارة یكون رأسماله"هي : المضاربة - 1- 2

الربح حددان حصة كل منهما من الربح بنسبة مئویة، فإن ربح المشروع تقاسما األول و العمل على اآلخر، ی

 یكن لصاحب المال إالإن ظل رأس المال كما هو لم یزد و لم ینقص ،لم  وفقا للنسبة المتفق علیها ، أما

و كله تحمل صاحب خسر المشروع و ضاع جزء من رأس المال أ أما إذاولیس للعامل شيء،  رأس ماله

 في هذه الحالةو جعله ضامنا لرأس المال،  الخسارة ال یجوز تحمیل العامل المستثمربحیث المال الخسارة، 

ئذ ال یستحق صاحب رأس المال شیئا من حینراض من صاحب رأس المال للعامل، تتحول العملیة إلى إق

  3"الربح

  :4 المشاركة 2- 2

یقوم على أساس تقدیم المصرف جزءا من  ،إن عملیات المشاركة كما یدل علیها االسم أسلوب تمویلي"

على أن یشتركا في ، بینما یقوم بتغطیة العمیل الجزء الباقي من التمویل الالزم ألي مشروع  ،التمویل لعملیة

فعند تحقیق ربح فعلي یتم توزیعه  ،المتوقع ، إن ربحا كان أو خسارة بنسب متفق علیها بین الطرفینالعائد 

   :كاآلتي

                                                           
  .118محمود حسین الوادي و حسین محمد سمحان،مرجع سابق ، ص  1
،دار التعلیم الجامعي )الصنادیق االستثماریة األوراق المالیة و التجاریة-االستثمار(یوسف حسن یوسف،الصكوك المالیة و أنواعها  2

  .78،ص 2014
مفاهیم أساسیة و (حكیم حمود فلوح الساعدي وثورة صادق حمادي المفرجي و محمد حسن عبدالكریم الحلي، المصارف اإلسالمیة  3

  .م2019،بغداد،2،دار بغدادي للكتب للطباعة و النشر و التوزیع،ط)حاالت تطبیقیة

4
،البنك اإلسالمي للتنمیة، المعهد اإلسالمي للبحوث و )29(فخري حسین عزي،صیغ تمویل التنمیة في اإلسالم،وقائع ندوة رقم  

  .137التدریب،المملكة العربیة السعودیة،ص
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 حصة للشریك مقابل عمله و إدارته و إشرافه على  العملیة؛  - أ

  .الباقي یوزع بین الشریكین بنسب مساهمتهما الفعلیة في رأس المال  - ب

   ."الشریكین بنسب مساهمة كل منهماأما حالة الخسارة فیتم توزیعها بین 

  :المرابحة  - 3- 2

یتم البیع بالمرابحة إذا ما اشترى شخص بضاعة بمبلغ خمسین جنیها بمصاریفها المختلفة ، و جاء آخر "

ببیعها له بثمن ) البائع(یطلب شراءها عالما بمواصفاتها و ظروف شراءها األول ، فیقوم المشتري األول 

إلیه ما یتفقون علیه من ربح زیادة، فلو بیعت بستین جنیها ، فإن المشتري األخیر یجب شراءها األول مضافا 

مضاف إلیه  ،أي أنه یتكون من تكلفة الشراء األول و هو خمسین جنیها ،أن یكون عالما بمكونات هذا المبلغ

  1".الربح و قدره عشرة جنیهات

  :تعریف االستصناع و االستصناع الموازي :االستصناع  - 4- 2

  2"هو عقد بیع عین موصوفة في الذمة مطلوب صنعها" :تعریف االستصناع  1- 4- 2

) االستصناع الموازي(إن الصیغة التي تسمى في العرف المعاصر : "تعریف االستنصاع الموازي 2- 4- 2

أما المؤسسة المالیة اإلسالمیة صانعا،أحدهما على العمیل تكون فیه :تتم من خالل إبرام عقدین منفصلین

یتحقق الربح عن طریق اختالف الثمن  ولین تكون فیه المؤسسة مستصنعا،اآلخر مع الصناع و المقاالجانب 

و ( و الثاني مؤجال ) وهو الذي من الصناع أو المقاولین ( الغالب أن یكون أحدهما حاال في  في  العقدین،

  3)".هو الذي مع العمیل

   : سلمال 5- 2

بحیث في تعریف الفقهاء هو بیع آجل بعاجل، بمعنى أنه معاملة مالیة ، یتم بموجبها تعجیل دفع الثمن ، " 

تقدیمه نقدا إلى البائع الذي یلتزم بتسلیم بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل معلوم،  فاآلجل هو  یتم

  .4"و العاجل هو الثمنلعة المبیعة الموصوفة في الذمة الس

  

  

                                                           
  .169م ص 1996الغریب ناصر، أصول المصرفیة اإلسالمیة و قضایا التشغیل،مطابع المنار العربي،القاهرة،  1
النص الكامل للمعاییر الشرعیة التي تم اعتمادها حتى ( ة هیئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة،المعاییر الشرعی 2

  .318،ص )2017نوفمبر 
  .هیئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة،مرجع سبق ذكره 3

  .41،ص6،2014 عزالدین خوجة،أدوات االستثمار اإلسالمي،مصرف الزیتونة،تونس،الطبعة 4
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   :التمویل باإلجارة 6- 2

یعتبر التمویل باإلجارة تمویال من خارج المیزانیة ألن المستأجر یستطیع استعمال اآلالت ، أو السیارات "

من األصول المعمرة التي یحتاج إلیها دون أن یقوم بشرائها و هو بذالك یتجنب أن ) أو غیرها( المستأجرة 

ثیرا في معظم بلدان مما جعل اإلقبال على اإلجارة ك ه و یجمد األموال الطائلة لذلك ، یدخل ثمنها في میزانیت

تصلح اإلجارة لتمویل جمیع أنواع األصول المعمرة للشركات و المؤسسات اإلنتاجیة ،  العالم الیوم ، كما

ستهالكیة المعمرة و سائر العقارات و تمویل السلع اال حاجة المستهلك من أجل السكن  تمویلباإلضافة إلى 

  1".كالسیارات و الثالجات و غیرها

  :المزراعة  7- 2

ا أو یعمل علیها و هي عقد على الزرع ببعض الخارج منه ، فالمزارعة عبارة عن دفع األرض لمن یزرعه"

تعتبر المزارعة عقد شركة بمال من أحد الشریكین و  جائزة في رأي كثیر من الفقهاء ،و هي  الزرع بینهما 

  2."عمل من اآلخر فهي جائزة اعتبارا بالمضاربة

   :المساقاة  8- 2

األعشاب أو سقیه بأجرة  وهي أن یستأجر مالك غرس أو زرع شخصًا إلصالح غرسه أو زرعه وتنقیته من"

إال برضاء الطرفین أو إلهمال أو تفریط  معلومة بجزء مما تنتجه األرض وهي عقد صحیح وملزم وال یفسخ

شرط للعامل من أجرة وهذا متفق علیه لحدیث أهل  ن العامل أو لعدم الوفاء من قبل المالك بماأو جنایة م

3."المتقدم ذكره خیبر

                                                           
،ص  2000،  1االقتصاد اإلسالمي علم أو وهم ،دار الفكر المعاصر ،بیروت لبنان، الطبعة غسان محمود ابراهیم و منذر قحف ،  1

180.  

.179الغریب ناصر، مرجع سبق ذكره ، ص   2
  

3
  .43، مرجع سبق ذكره،صفخري حسین عزي 
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  :الدراسات السابقةعرض : المبحث الثاني

  سنقوم في هذا المبحث بالتطرق للدراسات السابقة

 الدراسات السابقة بالعربیة و األجنبیة: المطلب األول

  المطلب إلى الدراسات السابقةسنتطرق في هذا 

  الدراسات السابقة باللغة العربیة: الفرع األول

دراسة قیاسیة لحالة بنك –عبد العزیز میلودي، محددات تمویل االستثمار في البنوك اإلسالمیة  دراسة -01

 1 : 2006-البركة

الباحث فیها الصیغ إلى هدفت هاته الدراسة إلى توضیح صیغ التمویل اإلسالمي في بنك البركة بحیث قسم 

صیغ التمویل النقدي و صیغ التمویل باإلمضاء ، كما أنها سعت إلى التطرق إلى مفهوم االستثمار و طرق 

تمویله في البنوك اإلسالمیة ، كما أن الباحث فیها اعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي و كذا المنهج 

  .االستنباطي

  :أبرزها  توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج 

 استخالص  عدة محددات تمویل االستثمار في بنك البركة؛ - 

 البنك اإلسالمي هو أحد أهم تطبیقات االقتصاد اإلسالمي على أرض الواقع؛ - 

جهل العمیل الجزائري للصیغ و (كفاءة بنك البركة و مرونته في مواجهة التحدیات التي تواجهه ك  - 

 ).األدوات المالیة لدى البنك

 2 :  2008میلود بن مسعودة، معاییر التمویل و االستثمار في البنوك اإلسالمیة، دراسة -02

هدف الباحث في هاته الدراسة إلى اإللمام بمحددات التمویل و االستثمار في البنوك اإلسالمیة ، بحیث عمد 

منهج الوصفي إلى معالجة مشكل التمویل و االستثمار بالمنظور اإلسالمي بحیث اعتمد الباحث فیها على ال

التحلیلي و كذا المنهج االستقرائي، و ذلك من خالل وصف البنوك اإلسالمیة و المعامالت التي تقوم بها و 

  :علیها البنوك اإلسالمیة ، هذا كله على ضوء الفقه اإلسالمي و قد توصل إلى مجموعة من النتائج أهمها 

 النشاط االستثماري قیام البنوك اإلسالمیة على فكر اقتصادي متمیز لممارسة - 

                                                           
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات -دراسة قیاسیة لحالة بنك البركة–عبد العزیز میلودي، محددات تمویل االستثمار في البنوك اإلسالمیة  1

 .م 2006نیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة ،كلیة العلوم االقتصادیة ، التجاریة و علوم التسییر، جامعة الجزائر  ، الجزائر، 
ستیر في االقتصاد رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجالتمویل و االستثمار في البنوك اإلسالمیة، عاییرمیلود بن مسعودة، م2

  م2008، -باتنة  -اإلسالمي، قسم الشریعة ،كلیة العلوم االجتماعیة و العلوم اإلسالمیة ، جامعة الحاج لخضر
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اتفاق البنوك اإلسالمیة مع البنوك التقلیدیة في دراسة الكفاءة المهنیة للعمیل ، إلى أن البنوك اإلسالمیة  - 

 تركز على الجانب األخالقي للعمیل؛

المناخ الصعب بحكم البیئة : (لة نشاطها عدیدة أهمها ي تواجه البنوك اإلسالمیة في مزاو التحدیات الت - 

 .)للمصارف التقلیدیةالربویة 

  :و قد أوصى الباحث بـ 

العمل على تطویر و إعادة صیاغة معاییر التمویل اإلسالمي لالستثمار وفق طبیعة البنوك اإلسالمیة و  - 

 .األهداف المراد تحقیقها

 1 : 2015العالمیة،في معالجة األزمة المالیة خاطر سعدیة، التمویل اإلسالمي و مدى فعالیته دراسة  -03

سعى الباحث في هاته الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر البنوك اإلسالمیة في مجابهة األزمات المالیة العالمیة 

بحیث أنه عمد إلى المنهج الوصفي التحلیلي في قراءة معطیات و بیانات البحث ، أي أنه  2008كأزمة 

لممكنة للخروج من ظل األزمة انطلق من وصف األزمة المالیة و النتائج المنجرة عنها و توصل للحلول ا

التمویل اإلسالمي و مبادئه و أسالیبه و مختلف مصادره ، و توصل إلى أن للتمویل  لمفهوم،كما أنه تطرق 

مؤسسات قادرة على تحقیق األمن و االستقرار في االقتصاد و قد توصل الكاتب لمجموعة من  اإلسالمي

  :النتائج أهمها

یجب على الدول و الحكومات اإلسالمیة اغتنام الفرصة و بذل الجهود من أجل النهوض بالصیرفة   - 

 اإلسالمیة؛

التطویر و ابتكار المنتجات المالیة اإلسالمیة من أجل ضمان تلبیة جمیع الطلبات و لكن في ظل  - 

 الحدود المشروعة ؛

غ التمویلیة القائمة على أساس المشاركة اعتماد البنوك اإلسالمیة و المؤسسات المالیة األخرى الصی - 

 باعتبارها األكثر كفاءة و فعالیة؛

حسن استغالل المؤسسات الخیریة و استثمارها من أجل النهوض باالقتصاد من خالل محاربة مختلف  - 

 .المشكالت االقتصادیة و االجتماعیة كالبطالة و الفقر

  

 

                                                           
رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ،-2008-خاطر سعدیة، التمویل اإلسالمي و مدى فعالیته في معالجة األزمة المالیة العالمیة 1

االقتصاد ،المدرسة الدكتورالیة لالقتصاد و إدارة األعمال،كلیة العلوم االقتصادیة علوم التسییر و العلوم التجاریة، جامعة الماجستیر في 

 م2015، 2وهران 



 مدخل عام حول التمویل اإلسالمي و االستثمار                                                                               الفصل األول      
 

 
17 

دراسة حالة بنك البركة - الصغیرة و المتوسطةالتمویل اإلسالمي للمؤسسات بوزید عصام،دراسة  -04

 2010:1-الجزائري

الهدف من المذكرة كان توضیح إمكانیة حل إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر من 

خالل التمویل اإلسالمي ، استعمل الباحث فیها المنهج الوصفي الختبار صحة فرضیاته و من ثم المنهج 

نه یدرس العناصر المتعلقة بالتمویل اإلسالمي من كتب الفقه اإلسالمي ، و اختتمها الباحث االستنباطي كو 

  .بمنهج المسح إلجراء دراسته المیدانیة

  :و قد توصل الباحث إلى

 أن األسواق المالیة اإلسالمیة تؤدي نفس الدور االقتصادي لألسواق المالیة التقلیدیة؛ - 

بحل إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لما تحمله من الصیغ التمویلیة اإلسالمیة كفیلة  - 

 .مزایا

دراسة حالة بنك ( رانیا فراح، دور التمویل اإلسالمي في دعم و تفعیل االستثمار في الجزائر دراسة -05

 2 :م2019،)البركة

خصوصا البنوك  اعتبرت هذه الدراسة أن البنوك هي المصدر األساسي لتمویل االستثمار في الدول النامیة ،

اإلسالمیة ، والتي ازداد دورها و أهمیتها خاصة بعد أزمة الرهن العقاري، وكانت نشاطاتها التمویلیة أحد 

حلول األزمة ، حیث أن الباحثة اتبعت المنهج الوصفي التحلیلي كونه یسهل عملیة التمكن من الدراسة ، وقد 

  :توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج أهمها 

للصیرفة اإلسالمیة أهدافا عظیمة أهمها إیجاد منتجات خالیة من المخالفات الشرعیة، و التي تمكن  إن -

 من تنفیذ متطلبات المسلمین؛

تدني نسبة االستثمارات الحقیقة طویلة األجل في بنك البركة الجزائري حیث لم تمثل عملیات التمویل  -

 .وع عملیات التمویل في هذا البنكاالستثماري الطویل األجل سوى نسبة محدودة من مجم

  

  

  

                                                           
1
العلوم  قسم علوم التسییر،كلیة بوزید عصام،التمویل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،رسالة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماجستیر 

 م2010،ورقلة -االقتصادیة التجاریة و علوم التسییر،جامعة قاصدي مرباح
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل )دراسة حالة بنك البركة( رانیا فراح، دور التمویل اإلسالمي في دعم و تفعیل االستثمار في الجزائر 2

-أم البواقي–شهادة ماستر أكادیمي  ،قسم العلوم االقتصادیة،كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،جامعة العربي بن مهیدي 

 م2019،
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صیغ التمویل في البنوك اإلسالمیة دراسة حالة بنك البركة :ركیبي كریمة و غماري حفیظة دراسة -06

 1 :م2015، ) 2014_2005( - وكالة تیزي وزو-الجزائري

بینت هذه الدراسة أن البنوك اإلسالمیة هي المصرف الذي یلتزم بتطبیق أحكام الشریعة في جمیع معامالته 

اإلسالمیة و المصرفیة ، من خالل تطبیق مبدأ الوساطة المالیة القائم على المشاركة في الربح أو الخسارة ، 

یتماشى و طبیعة الموضوع لموضوع ألنه وقد اتبع الباحثتین فیها المنهج الوصفي و التحلیلي في ما یخص ا

  المدروس ؛

  :و قد توصال إلى عدة نتائج أهمها  

صیغ التمویل اإلسالمیة متنوعة و متعددة و تتمیز بالمرونة العالیة التي تجعلها تلبي مختلف الرغبات  -

 التمویلیة؛

ختلف األنشطة بنك البركة هو أحد المصارف التي انتشرت في جمیع أنحاء العالم ، فهو یمارس م -

 التمویلیة ؛

تحكم المعامالت المصرفیة و المالیة في اإلسالم مبادئ و أحكام یجب مراعاتها عند تطبیق هذه  -

 .المعامالت

من أجل معامل خصم في :بن براهیم الغالي،اتخاذ القرارات االستثماریة في البنوك اإلسالمیة: دراسة  -07

 2 :2013،)الجزائريدراسة حالة بنك البركة (ظل الضوابط الشرعیة 

في هاته الدراسة حاول الباحث جاهدا إبراز كیفیة اتخاذ القرارات االستثماریة في المصرف اإلسالمي وفق 

ضوابط الشریعة اإلسالمیة ،و قد عمل على اإللمام بالمصطلحات المتعلقة بالمتغیرات التي تخص دراسته و  

  النظري منها ؛وصفها، أي أنه اتبع المنهج الوصفي في الجانب 

و وفقا لطبیعة الموضوع فإن الباحث اعتمد المنهج  التحلیلي في الجانب التطبیقي من دراسته ، حیث أنه 

معامل الخصم  - معامل الربحیة (حاول أن یقوم بجمع البیانات و المعلومات و تلخیص الحقائق المتعلقة بــ 

  :ل مختلفة ، و من أبرز النتائج التي توصل لها ، و تحلیلیها وفق أدوات ووسائ)و القرار االستثماري - 

إن البنوك اإلسالمیة في اختیارها و تقییمها للمشرعات المقترحة للتمویل وفق المعاییر اإلسالمیة ، تجمع  -

 بینها أهدافها الخاصة من جهة ، و األهداف الشرعیة و القومیة من جهة أخرى؛

في بنك البركة الجزائري في جانب تقییم و اختیار هناك نقص في الجانب التدریبي لدى العاملین  -

  . المشاریع وفق المبادئ اإلسالمیة وجب تداركه قصد تحسین تأثیره على سیر العملیات االئتمانیة

                                                           
) 2014_2005( -الة تیزي وزووك-صیغ التمویل في البنوك اإلسالمیة دراسة حالة بنك البركة الجزائري ركیبي كریمة و غماري حفیظة،1

مذكرة تدخل ضمن متطلبات شهادة الماستر في العلوم االقتصادیة ، ،قسم العلوم االقتصادیة،كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم ،

 م2015 التسییر،جامعة أكلي محند أوالحاج،البویرة،
دراسة حالة بنك (من أجل معامل خصم في ظل الضوابط الشرعیة :اإلسالمیةبن براهیم الغالي،اتخاذ القرارات االستثماریة في البنوك  2

أطروحة دكتوراه مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة دكتوراه العلوم في علوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و ،)البركة الجزائري

 م2013، - بسكرة-علوم التسییر،جامعة محمد خیضر
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  :الدراسات السابقة باللغة األجنبیة: الفرع الثاني

01- AMLELLAL Zehira , 2016 :vers une stratégie d’implantation des institutions de    
micro-finance islamiques en algérie ;analyses et perspectives1                      

تهدف هذه الدراسة إلى المشاركة الكاملة في ظهور مؤسسات التمویل األصغر المتخصصة في الجزائر من 

دائما ، و من أجل ادارك أجل جعل عرض الخدمات المالیة المتكییف مع السكان غیر المتعاملین مع البنوك 

ثقافة التمویل األصغر في البیئة الجزائریة من الضروري إجراء مسحین سیكون أحدهما مع الجمعیات و 

المنظمات الخاصة، و یمكن لألخیرة المشاركة في أنشطة التمویل الصغیر ، یبحث المسح اآلخر في مدى 

  .مویل المشاریع الصغیرةاالستجابة إلمكانیة مشاركة مستثمري القطاع الخاص في ت

02- NAIT SLIMANI Mohand, :finance islamique et capital-risque(capital investissement ) : 
perspectives de financement participatif pour la création et le développement des 
PETIT OF MOYEN ENTREPRISE2 : 

یل اإلسالمیة و دورها في تمویل و تنمیة المؤسسات الصغیرة و تهدف هاته الدراسة إلى إبراز صیغ التمو 

المتوسطة الحجم، فإذا كنا في التمویل التقلیدي نتحدث عن استثمار رأس المال االستثماري، فإننا نتحدث في 

  التمویل اإلسالمي عن عقد المشاركة و عقد المضاربة ، و مساهمتهما في التنمیة

03- BENHALIMA Abdelkader Aziz ,2018 : Finance éthique et moralisation de l’activité 
financière cas : la Finance islamique3 : 

 هاالقتصادیة القیاسیة أن التمویل اإلسالمي كان قادًرا على تجنب األزمة االقتصادیة ألن ت هاته الدراسةظهر أ

 تقاسم المخاطر مما یساهم في تحسینهذا االستقرار یرجع في األساس إلى مستقر ،  تمویل أخالقي و

  .النظام التقلیدي القائم على المصالح ما یجعل النظام اإلسالمي أفضل منتخصیص الموارد م

 

 

 

 

 

                                                           
1 AMLELLAL Zehira , vers une stratégie d’implantation des institutions de    micro-finance islamiques en 
algérie ;analyses et perspectives, diplôme doctorat ,management , ecole supérieure de commerce-Mouloud Kacem 
Nait Belkacem , 2016 . 
2NAIT SLIMANI Mohand, finance islamique et capital-risque(capital investissement) : perspectives de financement 
participatif pour la création et le développement des PETIT OF MOYEN ENTERPRISE2 ,magister, sciences 
économiques, département économie, université de TIZI OUZOU-Mouloud Mammeri,2013 .  

3 BENHALIMA Abdelkader Aziz , Finance éthique et moralisation de l’activité financière cas : la 
Finance islamique, diplôme doctorat,  option : gestion bancaire, science économiques, Université DJILALI 
LIABES SIDI-BEL-ABBES ,2018. 
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  :مقارنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالیة : المطلب الثاني

هي دراسات باللغة  دراسة ، منها ما 10 عد التطرق للدراسات السابقة في المطلب األول والتي كان عددهاب

التي بین الدراسات والدراسة  هذه العربیة وأخرى باللغة األجنبیة، سنحاول من خالل هذا المطلب المقارنة بین

  :وذلك من خالل ما یلي أیدینا

استخدمنا في الدراسة الحالیة المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي ، وهذا ما  :جمن حیث المنه: الفرع األول 

التي اعتمدت  ، كما اختلفت مع بعض الدراسات األخرى دراستناكانت تتشابه فیه بعض الدراسات السابقة مع 

  .مناهج تتماشى و طبیعة كل دراسة

نحاول المقارنة بین الدراسات السابقة في هذا الفرع س :من حیث مكان الدراسة والمتغیرات: الفرع الثاني

  والدراسة الحالیة من حیث مكان الدراسة ومن حیث المتغیرات

الدراسات حول مكان الدراسة، حیث اعتمدنا  بعض دراستنا الحالیة مع اتفقت من حیث مكان الدراسة: أوال

  .البركة الجزائريبنك  تاعتمد سابقةالدراسات الالسالم الجزائري و معظم  مصرففي دراستنا على 

في  من الدراسات التي تم التطرق إلیهاتین دراستنا الحالیة مع دراس تشابهت من حیث المتغیرات: ثانیا 

ات األخرى في ، بینما اختلفت مع الدراسالتمویل اإلسالمي  و االستثمارمتغیرات الدراسة والمتمثلة في 

  .آخرحد المتغیرین كدراسة مع متغیر أ المتغیرات حیث نجد

استخلصنا من مقارنة الدراسات السابقة مع دراستنا تختلف عن الدراسات التي تم التطرق لها من حیث النتائج 

باستثناء دراسة فراح رانیا ، حیث أن الدراسات السابقة تطرقت للتمویل اإلسالمي أو االستثمار بمفهومها العام 

  .تثمار بینما في دراستنا تخصصنا في التمویل اإلسالمي لالس
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     :خالصة الفصل

، حیث قمنا للتمویل اإلسالمي و االستثماراألدبیات النظریة ب حاولنا اإللمام هذا الفصل من خالل       

   .و االستثمار التمویل اإلسالميوجیزة حول  مفاهیمبأخذ 

، إلى العمیل  مصرفتقدیم األموال العینیة أو النقدیة من طرف النه أعلى  یعرف التمویل اإلسالميف

یعرف كما ، ذلك بهدف تحقیق عائد مباح شرعا أحكام و ضوابط الشریعة اإلسالمیة و لیتصرف فیها ضمن 

تخلي الفرد عن المنفعة الحالیة من األموال التي یملكها، بهدف الحصول على منفعة نه أعلى  االستثمار

توظیف المال و  هواالستثمار اإلسالمي  نفي حین نجد أمستقبلیة أكبر عن طریق تنمیة تلك األموال؛ 

  .اإلسالمیةتنمیته وفقا للضوابط و القواعد و المقاصد الشرعیة 

نا بینها وبین نبعد تعریف متغیرات الدراسة تعرضنا لبعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بالموضوع، ثم قار 

  .الدراسة الحالیة موضوع البحث
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  :تمهید

یتطلب ذلك تدعیمها میدانیا،  عدى الجانب النظري المنطلق منه، إذإن أهمیة أي دراسة و دقتها تت       

ففي دراستنا انطلقنا من دراسة التمویل اإلسالمي و االستثمار و الصیغ التمویلیة نظریا ، لذلك توجب علینا 

  .دراسة هاته المتغیرات میدانیا من أجل التحقق من فرضیات الدراسة 

الستثماري للمصارف اإلسالمیة في هذا الفصل سوف نرى كیفیة تطبیق صیغ التمویل اإلسالمي في النشاط ا

إلى التعریف بالمصرف من فیها الجزائر كدراسة تطبیقیة ، نتطرق أوال - من خالل دراسة حالة مصرف السالم

یته و هیئة الفتوى خالل تتبع مراحله التاریخیة و استعراض هیكله التنظیمي و تحلیل مكوناته و قیمه و رؤ 

مصرف ، لننتقل بعد ذلك لدراسة هذا ال التمویل المتعامل بها من طرفم نتطرق إلى صیغ من ثَ  التابعة له ، 

نویة مابین سنة من خالل التقاریر المالیة الس تي یمنحها المصرف لعمالئهیل البعض إحصائیات التمو 

  .ثم نقوم بعرض النتائج و مناقشتها  2019و سنة  2013

  :لى مبحثین همالإلحاطة بجمیع جوانب الموضوع  قمنا بتقسیم هذا الفصل إ

  اإلطار العام لمصرف السالم الجزائري: المبحث األول - 

  .لمصرف السالم و دوره في ترقیة و تمویل االستثمار في الجزائرالدراسة التطبیقیة : المبحث الثاني - 
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  اإلطار العام لمصرف السالم الجزائري: المبحث األول

  :تقدیم عام لمصرف السالم: المطلب األول

الجزائر ، بنك شمولي یعمل طبقا للقوانین الجزائریة، و  –مصرف السالم : " تعریف مصرف السالم  - 1

 "1.وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة في كافة تعامالته

و هو مصرف تجاري تأسس  08/06/2006الجزائر بتاریخ  - تم اإلعالن عن إنشاء مصرف السالم" 

 10إلى  2009ملیار دینار جزائري ، تم رفعه سنة  7,2تماعي قدره بموجب القانون الجزائري ، برأس مال اج

 2."ملیار دینار جزائري

م و انطلق في نشاطه في 2006الجزائر في جوان  -تأسس مصرف السالم"  :السالم مصرفنشأة  - 2

م ، و كان ذلك في إطار عملیة تأسیس مجموعة من مصارف السالم في البلدان العربیة و 2008أكتوبر 

تتمتع اإلسالمیة ، بعد النجاح الذي حققته الصیرفة اإلسالمیة ، و تم اختیار الجزائر لتحضن أحد مقراته لما 

ساعد على هذا االختیار االنفتاح االقتصادي الذي كان للجزائر على الدول  محیط استثماري خصب ،به من 

العربیة ، كما عززه التقارب الجزائري اإلماراتي ، كون جل رأسمال السالم الجزائر إماراتي ، و قد اختار 

 " 3.مؤسسو المصرف لقناعتهم الراسخة به

صرف السالم بالجزائر عدة قیم و مبادئ یقوم علیها في لم :مهمة و رؤیة و قیم مصرف السالم - 3

 :4تتمثل في مایلي  معامالته

اعتماد أرفع معاییر الجودة في األداء، لمواجهة التحدیات المستقبلیة في األسواق  :مهمة مصرف السالم -

المحلیة و اإلقلیمیة، و العالمیة ، مع الحرص على تحقیق أعلى نسبة من العوائد للعمالء و المساهمین 

 .على سواء

بقة بتكرة، مطاالریادة في مجال الصیرفة الشاملة ، بتقدیم خدمات و منتجات م: رؤیة مصرف السالم -

 .معتمدة من الهیئة الشرعیة للمصرفألحكام الشریعة اإلسالمیة ، 

 :قیم مصرف السالم  -

 و فردیة، نسعى لتحقیقها بأعلى  ر نتبنى التمییز كثقافة اجتماعیةالجزائ -إننا في مصرف السالم: التمییز

 .المعاییر، في كل ما نقوم به من أعمال، فذلك یعد دافعنا لتحقیق أهدافنا

                                                           
 .5،ص 2018، لمصرف السالم التقریر السنوي 1
 .4،ص2012، ،مصرف السالمالتقریر السنوي 2
واقع :التمویل اإلسالميمحمد هشام القاسمي الحسني ،ورقة عرض بعنوان تجربة مصرف السالم الجزائري، مقترحة الیوم الدراسي حول  3

 م9/12/2010تحدیات في المحور الثاني، یوم 
 .5،ص2018،مصرف السالم،التقریر السنوي  4
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 و المنتظرة من قبل  لكافة الحاجیات المطلوبةو عملنا على االستجابة  هو شعورنا بالمسؤولیة :االلتزام

 .متعاملینا و زمالئنا

 لخارجي ، أهم أولویاتنا، إلدراكنا أنه الوسیلة المثلى لتقدیم ا/ لقد جعلنا من التواصل الداخلي  :التواصل

 .أفضل خدمة لعمالئنا

 :منتجات المصرف  - 4

الجزائر مجموعة منتجات و خدمات مبتكرة مما صاغته الصیرفة المعاصرة و یحرص - یقترح مصرف السالم"

  :1و التي تتجلى في المنتجات التالیة   على حسن تقدیمها لك

  :التمویلعملیات  - 1- 4

 االستهالك، و االستغاللحتیاجاتك في مجال ا، و كافة االستثماریةالجزائر یمول مشاریعك -مصرف السالم

  :عن طریق عدة صیغ تمویلیة منها

 المشاركة ؛  

 المضاربة ؛  

 اإلجارة ؛  

 المرابحة ؛  

 اإلستصناع ؛  

 السلم ؛  

 البیع بالتقسیط ؛  

 البیع اآلجل ؛ الخ...  

  :التجارة الخارجیة  -2- 4

الجزائر، یضمن لك تنفـیذ تـعامالتك التجاریة الدولیة دون تأخیر، حیث یقترح علیك خدمات - مصرف السالم

  :سریعة و فّعالة من

  العملیات المستندّیة ؛: وسائل الدفع على المستوى الدولي 

 .التعهدات و خطابات الضمان البنكیة 
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  : االدخارو  االستثمار–  3- 4

من أفضل شروط موجودة في  االستفادةفائض سیولتك ؟ هل ترید  استثمارهل ترغب في تنمیة رأس مالك و 

  السوق؟

   :الجزائر یقترح علیك حلول جذابة و آمنة من خالل - مصرف السالم

 ؛ االستثمارسندات  اكتتاب  

  ؛) أمنیتي(فتح دفتر التوفیر  

 ؛)أمنیتي( بطاقة التوفیر  

  الخ...،  االستثمارحسابات  

   : الخدمات 4- 4

 خدمة تحویل األموال عن طریق أدوات الدفع اآللي ؛   

  ؛" السالم مباشر "  الخدمات المصرفیة عن بعد  

  ؛" موبایل بنكنغ"خدمة  

  ؛" سویفتي " خدمة مایل سویفت  

  ؛" آمنة " بطاقة الدفع اإللكترونیة  

 بطاقات السالم فیزا الدولیة ؛  

  اإلنترنتخدمة الدفع عبر "E-Amina" ؛  

  ؛" أمان " خزانات األمانات   

 ماكینات الدفع اآللي ؛   

  ، الخ...ماكینات الصراف اآللي" . 
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  الهیكل التنظیمي لمصرف السالم : المطلب الثاني 

 :الهیكل التنظیمي لمصرف السالم  - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بین باالعتماد على الموقع الرسمي من إعداد الطال:المصدر 

  15:30على الساعة  17/8/2020یوم  تم االطالع علیھ /https://www.alsalamalgeria.com للمصرف

 :شرح الهیكل التنظیمي  -

  و هم على النحو التاليیتكون مجلس اإلدارة من خمسة أعضاء یمتازون بالحنكة : مجلس اإلدارة:  

  رئیس مجلس اإلدارة  المهیريعمیر یوسف أحمد  محمد

  عضو مجلس اإلدارة  عبد الرحمان أحمد عبداهللا سنان

  عضو مجلس اإلدارة  محمد علي خمیس محمد الحوسني

  عضو مجلس اإلدارة  إیهاب عبد اللطیف عثمان أحمد

  عضو مجلس اإلدارة  النور عجبنا عز العرب

تم االطالع   /https://www.alsalamalgeria.comعلى الموقع  امن إعداد الطلبة اعتماد :المصدر 

 15:30على الساعة  17/8/2020علیھ یوم 

س اإلدارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجل  

التنفیذیـــــــــــــــــــة اإلدارة  

هیئة 

الفتوى و 

الرقابة 

 الشرعیة

 خدمات

 األفراد

خدمات 

 الشركات 

 بطاقات

 المصرف

     

الخدمات 

عبر 

 األنترنت

https://www.alsalamalgeria.com/
https://www.alsalamalgeria.com/?fbclid=IwAR0rwVVeLVS_IGKzY6XB6nEeqS5iT_FICTduCgZF6FcHZ1WWugSdMVALDek
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  للوكاالت ة باإلضافة إلى المدراء الفرعیوناإلدار مجلس تتكون من أعضاء : أعضاء اإلدارة التنفیذیة 

 المدیر العام نــاصرحیــدر

 نائب المدیر العام عبد الرحمان بن حفصي

  رئیس قطاع النشاط التجاري  سفیان جبایلـي

 المراقب الشرعي محمد هشام القاسمي الحسني

  مدیر فرع باب الزوار  ابراهیم بن عزي

 بالنیابةمدیر فرع القبة  طارق لزعر

 مدیر فرع سطیف خالد بونــازو

 مدیر فرع البلیدة كریم درویـــش

 مدیر فرع وهران فرید بوجـــابي

 مدیرة فرع قسنطینة إیناس میلي

 مدیر فرع ورقلة محي الدین بن هالل

 مدیر فرع حسیبة أحمد آیت یونس

 مدیر فرع دالي إبراهیم یانیس أمین حمودي

 سیدي یحیى مدیر فرع یوسف عثماني

 مدیر فرع أدرار عبد الرحیم رضا

 مدیر فرع بسكرة الباح العید

 مدیر فرع باتنة ابراهیم اوراغ

 مدیر فرع عنابة فاروق باباس

تم االطالع علیھ   /https://www.alsalamalgeria.comمن إعداد الطلبة اعتمادا على الموقع :المصدر 

 15:30على الساعة  17/8/2020یوم 

https://www.alsalamalgeria.com/?fbclid=IwAR0rwVVeLVS_IGKzY6XB6nEeqS5iT_FICTduCgZF6FcHZ1WWugSdMVALDek
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 - الجزائر من كبار علماء - تتشكل الهیئة الشرعیة لمصرف السالم:  هیئة الفتوى و الرقابة الشرعیة

المصرفیة و  القانونیة، ،االقتصادیةالنظم  ممن لهم إلمام بالعلوم الدینیة، االقتصادالشریعة اإلسالمیة و 

و  الجمعیة العامة العادیة للمصرف من مجلس اإلدارة و بموافقة باقتراحالمعامالت اإلسالمیة ،یتم تعیینهم 

 :هم كاآلتي

  رئیس هیئة الفتوى  حسین حامد حسان

  نائب رئیس هیئة الفتوى  عز الدین بن زغیبة

  عضو و أمین سر هیئة الفتوى  محمد عبد الحكیم محمد زعیر

  عضو هیئة الفتوى  العیاشي الصادق فداد

  عضو هیئة الفتوى  أبو بكر لخضر لشهب

تم االطالع علیھ   /https://www.alsalamalgeria.comمن إعداد الطلبة اعتمادا على الموقع :المصدر

  15:30على الساعة  17/8/2020یوم 

  مجموعة من المنتجات و الخدمات المبتكرة هي تلك المصلحة التي تختص بتقدیم : خدمات األفراد

 .لألفراد ، مما صاغته الصیرفة المعاصرة

 هي تلك المصلحة التي تختص بالشركات من حیث تمویل المشاریع االستثماریة، و : خدمات الشركات

 .كافة احتیاجات الشركة الخاصة باالستغالل، عن طریق عدة صیغ تمویلیة

 من البطاقات المصرفیة التي یطرحها بنك السالم تحت تصرف  هي مجموعة :بطاقات مصرف السالم

 ).الخ... السالم فیزا الكالسیكیة، السالم فیزا الذهبیة، بطاقة التوفیر أمنیتي : ( عمالئه منها

 هي تلك الخدمات التي یمكن للعمالء االستفادة منها عن طریق االنترنت و من : الخدمات عبر االنترنت

 ).الخ... ل التوطین، االعتماد المستنديخدمة ما قب: (أبرزها
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  الدراسة التطبیقیة : المبحث الثاني

  : الجزائر- الصیغ التمویلیة المعتمدة في مصرف السالم: المطلب األول 

  :1تنقسم صیغ التمویل في مصرف السالم إلى' 

 :ةــــــــــــــالمرابح -

بمواصفات محددة بناًء على طلب و وعد المتعامل بشرائها هي عملیة شراء المصرف لسلعة منقولة أو ثابتة 

ثم إعادة بیعها مرابحة بعد تملكها و قبضها بثمن یتضمن التكلفة مضافا إلیها هامش ربح موعود به من 

  .المتعامل

فالعملیة مكونة من وعد بالشراء ثم شراء البضاعة ثم بیعها مرابحة ، ومن ثم فهي لیست من قبیل بیع 

ا لیس عنده، ألن المصرف ال یعرض أن یبیع شیئا، ولكنه یتلقى أمرا بالشراء، وهو ال یبیع حتى اإلنسان م

یملك ما هو مطلوب ویعرضه على المشتري اآلمر لیرى إذا كان مطابقا لما وصف أم ال، كما أن هذه 

  .ل إلیه الضمانالعملیة ال تنطوي على ربح ما لم یضمن، ألن المصرف قد قبض البضاعة التي اشتراها فانتق

  :و من صور المرابحة نجد

 اراتـــــــالبیع بالتقسیط للسی : 

هي صیغة یقوم من خاللها المصرف ببیع سیارات متوافرة لدیه مملوكة له ومقبوضة من قبله بالتقسیط 

مسبقا للمتعاملین، حیث یعرض على المتعاملین شراء السیارات المتوافرة ضمن مخزون السیارات التي اشتراها 

  .وقبضها القبض الناقل للضمان

إذا كانت السیارة المرغوب شراؤها من قبل المتعامل غیر متوافرة ضمن مخزون المصرف، فإن المصرف یقوم 

  .باقتنائها وتملكها وعقب قبضها القبض الناقل للضمان ما یعرض على المتعامل شراءها

ن المصرف ال یبیع حتى یملك ما هو مطلوب من ومن ثم لیس في العملیة بیع لما ال یملكه المصرف، أل

المتعامل ویعرضه علیه لیرى إذا كان مطابقا لما وصف، كما أن هذه العملیة ال تنطوي على ربح ما لم 

  .یضمن، ألن المصرف قد قبض ما اشتراه فأصبح قابضا وضامنا یتحمل تبعة الهالك
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 :ارةـــــــــــــــــاإلج -

تعامل یؤجر المصرف بمقتضاه عینا موجودة في ملك المصرف عند التعاقد أو هو عقد بین المصرف و الم

 :في ذمة المؤجر تسلم في تاریخ محدد و هي نوعان موصوفة

و هي التي تنتقل فیها ملكیة العین المؤجرة إلى المستأجر في نهایة مّدة  :إجارة منتهیة بالتملیك -1

  ).قد تكون العین المؤجرة مشتراة من المتعامل نفسه أو من طرف ثالث( اإلجارة 

  .و هي التي تعود فیها العین المستأجرة إلى المؤجر في نهایة مّدة اإلجارة: إجارة تشغیلیة -2

 :اعــــــــــــاإلستصن -

 :المصرف في إطار التمویل عن طریق االستصناع على صیغتین اثنتین بحسب موضوع التمویلیعتمد 

 صیغة االستصناع واالستصناع الموازي:  

  :ونمیز بین تطبیقین لهذه الصیغة بحسب موضوع االستصناع

  :صیغة االستصناع واالستصناع الموازي في المباني

وهي صیغة یقوم من خاللها المصرف بناء على طلب المتعامل ببناء أو تهیئة عقار حسب المواصفات 

یعتمد المصرف في تنفیذ هذه العملیة على عقدي إذ المحددة ضمن الطلب والمخططات المرفقة به، 

بینه وبین استصناع منفصلین یكون في أحدهما صانعا وفي الثاني مستصنعا، حیث ینعقد االستصناع األول 

ثم یعقد المصرف استصناعا موازیا مع مقاول من أجل إنجاز  بالنسبة إلیه ،مستصنع فیكون صانعاالمتعامل ال

  .فیكون مستصنعا في هذا العقد، على أن یكون كل من العقدین مستقال عن اآلخر ،المشروع

  :صیغة االستصناع واالستصناع الموازي في غیر المباني 

طبقا للمواصفات  ،اللها المصرف بناء على طلب المتعامل بتصنیع سلع أو تجهیزاتوهي صیغة یقوم من خ

عن طریق عقد استصناع مواز لالستصناع األول مع صانع یستصنع من خالله  ،المحددة ضمن طلبه

  .المصنوعات المطلوبة

  :صیغة االستصناع مع التوكیل بالبیع

هیزات مصنعة من قبل المتعامل ثم یوكله في بیعها وهي صیغة یقوم المصرف من خاللها بشراء سلع أو تج

عقد استصناع یكون المصرف فیه مستصنعا : بعد تسلیمها، وعلیه فإن هذه الصیغة تعتمد على عقدین

  .والمتعامل صانعا، وعقد توكیل بالبیع یوكل من خالله المصرف المتعامل في بیع المصنوعات
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  :تعریف عقد االستصناع

 .موصوفة في الذمة مطلوب صنعهاهو عقد على بیع عین 

ال یسبق البیع للمتعامل توقیع وعد بالشراء من قبله، حیث ال یوقع المتعامل في الحالتین عند تقدمه بطلبه 

  .وعدا بالشراء، ومن ثم لیس على المتعامل أي التزام قبل توقیعه عقد البیع بالتقسیط

 :مـــــــــــــــــــالسل -

مرحلتین وتعتمد على عقدین منفصلین عقد بیع السلم وعقد التوكیل بالبیع حیث هي صیغة تمویل تتم على 

 .یقوم المصرف بشراء سلع أو بضائع من المتعامل سلما ثم یوكله في بیعها بعد تسلیمها

  :تعریف السلم  

لمشتري وهو المشتري بمقتضاه یلتزم ا) المسلم(وهو البائع، والمصرف ) المسلم إلیه(عقد بیع بین المتعامل 

مضبوطا بصفات محددة  - المبیع- بدفع الثمن معجال مقابل استالم المبیع مؤجال على أن یكون المسلم فیه

  .ویسلم في أجل معلوم

  :تعریف السلم الموازي  

یتمثل السلم الموازي في دخول المصرف في عقد سلم مستقل ثان مع طرف آخر على سلعة مواصفاتها 

ا في السلم األول وذلك بهدف بیع السلعة المشتراة ضمن عقد السلم األول دون مطابقة للسلعة المتعاقد علیه

 .أن یعلق العقد الثاني على نفاذ العقد األول

 :ةـــــــــــــــــــالمشارك -

تنفذ صیغ المشاركة لدى المصرف من خالل شركة العقد وشركة الملك وتكون الشركة فیهما شركة دائمة أو 

  .متناقصة

  :شركة العقد

  .اتفاق اثنین أو أكثر على خلط مالیهما أو عملیهما أو التزامیهما في الذمة، بقصد االسترباح

  :شركة الملك

تملك اثنین فأكثر عینا أو دینا عن طریق اإلرث أو الشراء أو الهبة أو الوصیة أو نحو ذلك من أسباب 

 .ه إال بإذنهالتملك، ویكون كل منهما أجنبیا في نصیب صاحبه ممنوعا من التصرف فی
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  :صیغة المشاركة لدى المصرف على أساس شركة العقد

هي شركة یعقدها المصرف مع المتعامل حیث یسهم كل منهما في رأس مال صفقة أو مشروع على أن 

یقتسما الربح المحقق بناء على النسب المتفق علیها ضمن العقد، وتظل الشركة قائمة إلى انقضاء مدتها أو 

  .موضوعها

  :لمشاركة لدى المصرف على أساس شركة الملكصیغة ا 

هي صیغة یقوم من خاللها المصرف بناء على طلب المتعامل بمشاركته في شراء أو تملك عقار فیكون لكل 

منهما حصة شائعة في ملكیته وعلى أساسه ما یقوم المصرف بإیجار هذه الحصة إلى المتعامل إجارة منتهیة 

  .بالتملیك

  :المشاركة المتناقصة 

هي صیغة یقوم من خاللها المصرف بمشاركة المتعامل في مشروع قائم أو بصدد اإلنجاز على أن یقتسما 

األرباح المحققة وفق النسب المتفق علیها، ویعد المصرف في إطارها المتعامل من خالل وعد منفصل أن 

بعقود بیع مستقلة ومتعاقبة یبیعه حصصه تدریجیا أو دفعة واحدة حیث یتنازل عنها بناء على طلب المتعامل 

  .بالثمن المتفق علیه عند البیع

فالمشاركة المتناقصة عبارة عن شركة یتعهد فیها أحد الشركاء بشراء حصة اآلخر تدریجیا إلى أن یتملك 

وتتكون هذه العملیة من الشركة في أول األمر، ثم البیع والشراء بین الشریكین على . المشتري المشروع بكامله

یكون البیع والشراء مشترطا في هذه الشركة، وٕانما یتعهد الشریك بذلك بوعد منفصل عن الشركة،  أن ال

  .وكذلك یقع البیع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، وال یجوز أن یشترط أحد العقدین في اآلخر

  :ةــــــــــــــالمضارب - 

خر وهي عقد مشروع ینظم التعاون المضاربة عقد شركة في الربح بمال من أحد الطرفین وعمل من اآل

االستثماري بین رأس المال من جهة والعمل من جهة أخرى، بحیث یكون الربح الناتج عنها مشتركًا، ومشاعا 

، ویسمى الطرف الذي )رب المال(ویسمى الطرف الذي یدفع رأس المال . بین طرفیها وفق ما یتفقان علیه

 ).لمقارضا(أو ) العامل(أو ) المضارب(علیه العمل 

  :المضاربة المطلقة 

هي التي یفوض فیها رب المال المضارب في أن یدیر عملیات المضاربة دون أن یقیده بقیود، حیث یعمل 

  .فیها بسلطات تقدیریة واسعة
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  :المضاربة المقیدة

ال یمنع هي التي یقید فیها رب المال المضارب بالمكان أو المجال الذي یعمل فیه وبكل ما یراه مناسبًا بما 

  .المضارب عن العمل

  :عقد المضاربة لدى المصرف

یقوم المصرف بتمویله ویتكفل المتعامل /عقد مشاركة بین المصرف والمتعامل في صفقة أو مشروع یسهم 

 .بإدارته وتنفیذه على أن یوزع الربح بینهما بحسب النسب المتفق علیها

 :لـــــــــــــــالبیع اآلج -

فیه العاقدان على تأجیل دفع الثمن إلى موعد محدد في المستقبل وقد یكون الدفع جملة هو البیع الذي یتفق 

 .واحدة أو على أقساط

  :صیغة بیع األجل لدى المصرف

هي صیغة یقوم من خاللها المصرف بشراء سلع أو بضائع أو آالت أو معدات بناء على طلب المتعامل، 

  .للضمان ببیعها للمتعامل باألجلویقوم بعد تملكه لها وقبضها القبض الناقل 

ومن ثم لیس في العملیة بیع لما ال یملكه المصرف، ألن المصرف ال یبیع حتى یملك ما هو مطلوب من 

المتعامل ویعرضه علیه لیرى إذا كان مطابقا لما وصف، كما أن هذه العملیة ال تنطوي على ربح ما لم 

  .ضا وضامنا یتحمل تبعة الهالكیضمن، ألن المصرف قد قبض ما اشتراه فأصبح قاب

  .تتوزع صیغ بیع األجل لدى المصرف بین صیغ بیع األجل للمؤسسات وصیغ بیع األجل لألفراد

  .تتم صیغ بیع األجل للمؤسسات من خالل تأجیل دفع الثمن إلى أجل محدد دفعة واحدة أو على أقساط

 ".محدد وفق صیغة البیع بالتقسیطجل تتم صیغة بیع األجل لألفراد من خالل تقسیط دفع الثمن أل
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  الجزائر-الدراسة اإلحصائیة حول تمویل االستثمار في مصرف السالم: المطلب الثاني

توضیح الحسابات والنتائج باالستناد على التقاریر السنویة للفترة الممتدة بین سنتي  مطلبالهذا سنحاول في 

 .  و التي لها آثار على العملیات االستثماریة و التمویلیة 2019- 2013

 :2019و  2013تطور المؤشرات المالیة الرئیسیة لمصرف السالم الجزائري بین  - 1

 : 2019و  2013 بین سنتي تطورات المیزانیةیوضح  ) 01(الجدول رقم  -

 )آالف دج: الوحدة ( 

 السنوات 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

39,550,749 36,309,089 40,575,207 53,103,919 85,775,329 110,109,059 131,018,967 
مجموع 

 المیزانیة

  .من إعداد الباحثین اعتمادا على تقاریر بنك السالم لسنوات الدراسة: المصدر

 :و بناءا على اإلحصائیات المقیدة في الجدول أعاله یمكن أن نترجمها في الشكل اآلتي 

2019و  2013یوضح تطورات المیزانیة بین سنتي ) :02(الشكل   

 

  )01(على معطیات الجدول  باالعتمادمن إعداد الطلبة : المصدر

نالحظ من خالل الشكل أعاله أن مجموع المیزانیة تطور تطورا ملحوظا من سنة ألخرى باستثناء  - 

   بفرق یقدر 36,309,089دج إلى  39,550,749حیث انخفض مجموع المیزانیة من  2014سنة 

ومن هذا التحلیل   9201دج سنة 131,018,967دج ثم عاد إلى االرتفاع إلى أن بلغ  3,241,660
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 المصرف أن ، بحیث یعود السببالمنتهجة مصرفتعد نقطة تحول في إستراتیجیة ال 2014نتج أن سنة تنس

ة مع العدید من المنشآت التصنیعیة و خالل هذه السنة كما یرى بعض المختصین قام بعقد اتفاقیات متنوع

- 2015التركیبیة التي عرفتها الجزائر خالل هذه الفترة في إطار برنامج اإلنعاش االقتصادي الخماسي 

و المتمثلة في وحدات تركیب السیارات و مؤسسات صناعة األجهزة الكهرومنزلیة و التي حملت  2019

آت على أن تكون له األولیة في اقتناء أكبر نسبة من المنتجات المصرف تقدیم مبالغ مالیة كبیرة لهذه المنش

لیتم تسویقها في إطار صیغة المرابحة التي تم على إثرها تسجیل إیرادات متزایدة على مستوى المصرف 

  خالل السنوات الموالیة

 : 2019و  2013بین سنتي تطورات الناتج البنكي یوضح ) 02(الجدول رقم  -

 )آالف دج: الوحدة ( 

 السنوات 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

4,021,811 2,859,401 2,214,284 2,769,169 3,989,527 7,015,658 9,226,913 
 الناتج
 البنكي

  .السالم لسنوات الدراسة مصرفمن إعداد الباحثین اعتمادا على تقاریر : المصدر

 :أن نترجمها في الشكل اآلتي و بناءا على اإلحصائیات المقیدة في الجدول أعاله یمكن 

  : 2019و  3201بین سنتي ) اإلیراداتصافي ( یوضح تطورات الناتج البنكي ) 03(الشكل رقم 

 

  )20(على معطیات الجدول  باالعتمادمن إعداد الطلبة : المصدر
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شهد تدبدبا بین انخفاض و ارتفاع حیث 

  دج2,214,284ثم عاد  لالنخفاض إلى أن بلغ  

ومن هذا التحلیل  0192دج سنة 9,226,913

مالیة و التي بدأ تحصیلها منذ سنة  تم تسویق المنتجات بدون تحصیالت

 .، باإلضافة إلى ذلك یمكن تبریر هذا التراجع لزیادة مخصصات اإلهتالكات

  :2019و  2013

 )آالف دج: الوحدة ( 

2013 2014 2015

1,266,660 1,383,314 301,357

 السالم لسنوات الدراسة

  :و بناءا على اإلحصائیات المقیدة في الجدول أعاله یمكن أن نترجمها في الشكل اآلتي 

  :2019و  201

(  
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شهد تدبدبا بین انخفاض و ارتفاع حیث  مجموع صافي اإلیراداتنالحظ من خالل الشكل أعاله أن 

ثم عاد  لالنخفاض إلى أن بلغ   دج  4,021,811إلى أن بلغ   2013

9,226,913إلى أن بلغ تدریجیا ثم عاد إلى االرتفاع 

تم تسویق المنتجات بدون تحصیالت 2015سنة  

، باإلضافة إلى ذلك یمكن تبریر هذا التراجع لزیادة مخصصات اإلهتالكات

2013بین سنتي  تطورات النتیجة الصافیة) 03( 

2015 2016 2017 2018 2019

301,357 1,080,086 1,181,246 2,418,015 4,007,410

السالم لسنوات الدراسة مصرفمن إعداد الباحثین اعتمادا على تقاریر 

و بناءا على اإلحصائیات المقیدة في الجدول أعاله یمكن أن نترجمها في الشكل اآلتي 

2013الصافیة بین سنتي یوضح تطورات النتیجة 

)03(على معطیات الجدول  باالعتمادمن إعداد الطلبة 

2015 2016 2017 2018 2019

النتیجة الصافیة
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نالحظ من خالل الشكل أعاله أن  - 

2013سنة  ارتفع

ثم عاد إلى االرتفاع  2015سنة 

 ه فيج أنتننس

، باإلضافة إلى ذلك یمكن تبریر هذا التراجع لزیادة مخصصات اإلهتالكات2016

( الجدول رقم  -

 السنوات 2019

4,007,410 
النتیجة 

 الصافیة

من إعداد الباحثین اعتمادا على تقاریر : المصدر

و بناءا على اإلحصائیات المقیدة في الجدول أعاله یمكن أن نترجمها في الشكل اآلتي 

یوضح تطورات النتیجة ) 04(الشكل رقم 

 

من إعداد الطلبة : المصدر

النتیجة الصافیة
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، ارتفعت سنة النتیجة الصافیة شهدت تدبدبا بین ارتفاع و انخفاضنالحظ من خالل الشكل أعاله أن  - 

ثم انخفضت  دج  1,383,314مبلغ  2014حیث بلغت سنة  ، 2015ومن ثم انخفضت سنة   2014

إلى تدریجیا إلى االرتفاع  تثم عاد ،و هي أشد درجة انخفاض 2015سنة   دج 301,357إلى مبلغ 

تعد نقطة تحول في  2015ومن هذا التحلیل نستنج أن سنة   9201دج سنة 4,007,410  تأن بلغ

 .المنتهجة المصرفإستراتیجیة 

 :2019و  2013یمثل تطور حجم  الودائع لمصرف السالم مابین ) 04(الجدول رقم  - 

 )الوحدة آالف دج( 

 السنوات 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

19,084,716 15,409,819 19,407,756 29,084,236 53,717,182 70,615,294 84,671,904 

حجم 

 الودائع

  .السالم لسنوات الدراسة مصرفمن إعداد الباحثین اعتمادا على تقاریر : المصدر

  :و بناءا على اإلحصائیات المقیدة في الجدول أعاله یمكن أن نترجمها في الشكل اآلتي 

 :2019و  2013یوضح حجم الودائع المقدمة للمصرف مابین سنة ) 05(الشكل رقم 

 

  )04(على معطیات الجدول  باالعتمادمن إعداد الطلبة : المصدر
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شهد تدبدبات من سنة  المصرفنالحظ من خالل المنحنى البیاني أعاله أن حجم الودائع الحائز علیها  -

 19,084,716 دج بعدما كان 15,409,819إلى  2014إلى أخرى بحیث أننا الحظنا انخفاض سنة 

ارتفع إلى أن ثم   و تخوف العمالء من الصیغ ، هذا االنخفاض نتیجة غیاب الوعي 2013دج في سنة 

دج و هذا راجع لجودة االمتیازات 84,671,904بإجمالي حجم ودائع یقدر ب  9201بلغ الذروة سنة 

 .و كذا تطور استراتیجیاته في استقطاب الودائع التي منحها المصرف للمودعین

 :مساهمة مصرف السالم في تمویل االقتصاد الجزائري -2

 :التمویالت لمختلف األفراد و المؤسسات تتجلى فیما یليیقوم مصرف السالم بتقدیم العدید من 

و  2013التمویل المقدم من طرف مصرف السالم خالل الفترة مابین  یمثل إجمالي) 05( الجدول رقم - 

  ) آالف دج: الوحدة (                                                                       :2019

 السنوات 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

28,352,633 23,796,127 23,038,246 30,304,461 42,408,890 63,983,779 78,798,958 
المؤسسات 

 الخاصة

          9,368 14,352 
المؤسسات 

 العمومیة

 األفراد 19,772,448 13,834,845 5,030,143 541,526 92,031 143,348 421,613

28,774,246 23,939,475 23,130,277 30,845,987 47,439,033 77,818,624 98,585,758 
إجمالي 

 التمویل

  .السالم لسنوات الدراسة مصرفمن إعداد الباحثین اعتمادا على تقاریر  :المصدر

 

 

 



  الفصل الثاني                                                         إسھامات مصرف السالم في دعم و تفعیل االستثمار في الجزائر

 
 

 40 

  :2019و  2013التمویل المقدم من طرف مصرف السالم بین سنتي  إجماليیوضح ) 60(الشكل رقم 

 

  )05(على معطیات الجدول  باالعتمادمن إعداد الطلبة : المصدر

نالحظ من خالل الشكل أن تمویالت األفراد ال تقارن بتمویالت المؤسسات الخاصة حیث أن التمویالت  - 

ینما  دج ب 13,834,845بلغت  2018دج إال في سنة  10.000.000بالنسبة لألفراد لم تفق الـ 

 2018دج إلى أن بلغت ذروتها سنة  20.000.000التمویالت بالنسبة للمؤسسات الخاصة فاقت الـ 

 دج 63,983,779حیث بلغت 

        دج  9.368نالحظ أن البنك مول المؤسسات العمومیة بقیمتي  2019و  2018أما في سنتي 

الخزینة العمومیة إیرادات على األمر الذي أثر هذا راجع لتداعیات انهیار أسعار البترول  و  14,352و 

و الذي لجأت من خالل  غیر التقلیديالالتمویل  إلى اعتماد مما دفع السلطات العمومیة في البالد

الحكومة إلى مثل هذه المصارف و من جهة أخرى دعوات الحكومة المتوالیة إلى ضرورة توسیع نشاط 

  .الصیرفة اإلسالمیة في البالد
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 :یوضح أشكال التمویل المقدمة من طرف بنك السالم لألفراد و الزبائن

 )الوحدة آالف دج(                                                                             

2013 2014 2015 

19,696,910 15,066,234 16,567,805 

7,104,262 8,649,378 6,430,485 

   

412,613 143,348 92,031 

   

  .السالم لسنوات الدراسة

  :2019و  2013یوضح أشكال التمویالت الممنوحة من طرف البنك بین سنتي 

(  
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یوضح أشكال التمویل المقدمة من طرف بنك السالم لألفراد و الزبائن) 06

                                                                            

2016 2017 2018 2019

20,169,054 27,143,656 42,244,302 53,168,392

7,866,447 8,171,368 10,487,621 11,333,094

2,205,167 7,066,721 11,204,087 14,088,326

494,700 1,376,376 2,246,893 3,029,808

46,826 3,653,767 11,587,952 16,742,640

السالم لسنوات الدراسة مصرفمن إعداد الباحثین اعتمادا على تقاریر 

یوضح أشكال التمویالت الممنوحة من طرف البنك بین سنتي 

)06(من إعداد الباحثین اعتمادا على معطیات الجدول رقم 

2016 2017 2018 2019

تمویالت االستغالل

تمویالت االستثمار

)عقاریة+أصول منقولة

تمویالت عقاریة

تمویالت استھالكیة

 الفصل الثاني                                                         إسھامات مصرف السالم في دعم و تفعیل االستثمار في الجزائر

 

06(رقم  الجدول - 

                                                                            

 السنوات 2019

53,168,392 
تمویالت 

 االستغالل

11,333,094 
تمویالت 

 االستثمار

14,088,326 

       اإلجارة 

أصول 

عقاریة+منقولة  

3,029,808 
تمویالت 

 عقاریة

16,742,640 
تمویالت 

 استهالكیة

من إعداد الباحثین اعتمادا على تقاریر  :المصدر

یوضح أشكال التمویالت الممنوحة من طرف البنك بین سنتي ) 07(الشكل 

 

من إعداد الباحثین اعتمادا على معطیات الجدول رقم : المصدر

تمویالت االستغالل

تمویالت االستثمار

أصول منقولة( اإلجارة 

تمویالت عقاریة

تمویالت استھالكیة



  الفصل الثاني                                                         إسھامات مصرف السالم في دعم و تفعیل االستثمار في الجزائر

 
 

 42 

یعطي أهمیة بالغة لتمویالت االستغالل بحیث أنها  المصرفنالحظ من خالل الشكل أعاله أن  - 

أصغر لتمویالت االستثمار فإنها كانت  أما بالنسبة  2019دج سنة  53,168,392تطورت إلى أن بلغت 

و الصیغ التمویلیة المنتهجة في البنك ، أما اإلجارة   المصرفمن تمویالت االستغالل و ذلك بسبب سیاسة 

في  المصرف، و هذا راجع لتعدیل إستراتیجیة  2016و التمویالت االستهالكیة فقد ظهرتا ابتداء من سنة 

دج 3,653,767بعد أن كانت  2019دج سنة  16,742,640، التمویالت االستهالكیة بلغت 2016سنة  

وهذا بفضل الطلب المتزاید على التمویالت االستهالكیة من سنة ألخرى ، أما االجارة فشأنها شأن التمویالت 

 . 2019دج سنة  14,088,326االستهالكیة شهدت تزاید من سنة إلى أخرى إلى أن بلغت 

 3بلغ حوالي  المصرفكبر حجم تمویالت للعقار قام به التمویالت العقاریة كذلك تبدو ضعیفة بحیث أن أ

 . 2019ملیون دج سنة 

  :الصیغ المعمول بها في مصرف السالم لتمویل االستثمار في الجزائر  -3

و  2013الجزائري ما بین -یوضح صیغ التمویل المعمول بها في مصرف السالم) 07(الجدول رقم  -

 )دج أالفالوحدة (                                                                        :  2019

 السنوات 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

 المرابحة 53,168,392 42,244,302 27,143,656 20,169,054 16,567,805 15,066,234 19,696,910

 المضاربة 11,333,094 10,487,621 8,171,368 7,866,447 6,403,485 8,649,378 7,104,262

   
 اإلجارة 5,081,941 4,030,784 3,154,795 1,383,005

 السلم 209,146 47,769 27,145 63,793 39,956 80,515 1,551,461

 االستصناع 9,006,385 7,173,303 3,911,926 822,162      

  .السالم لسنوات الدراسة مصرفمن إعداد الباحثین اعتمادا على تقاریر  :المصدر
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 :و بناءا على اإلحصائیات المقیدة في الجدول أعاله یمكن أن نترجمها في الشكل اآلتي 

یوضح صیغ التمویل المعتمدة من طرف مصرف السالم

(  

نالحظ من خالل الشكل أعاله أن هناك تطور عام إلجمالي التمویل بالمرابحة من سنة ألخرى 

دج بفرق یقدر بـ  15,066,234دج إلى  19,696,910

نقطة تحول في  2014، ومنه نستنتج أن سنة 

نتیجة التوسع في القروض  من حیث اعتماده على التمویل بصیغة المرابحة بدرجة أكبر

دج إلى 8,649,378من  2015و انخفضت سنة 

دج ، ومنه نستنتج أن  11,333,094دج ثم عاد لالرتفاع تدریجیا إلى أن بلغ 

 .في إستراتیجیة البنك من حیث اعتماده على التمویل بصیغة المضاربة 
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و بناءا على اإلحصائیات المقیدة في الجدول أعاله یمكن أن نترجمها في الشكل اآلتي 

یوضح صیغ التمویل المعتمدة من طرف مصرف السالم

)07(الجدول رقم من إعداد الباحثین اعتمادا على معطیات 

نالحظ من خالل الشكل أعاله أن هناك تطور عام إلجمالي التمویل بالمرابحة من سنة ألخرى 

19,696,910حیث انخفض إجمالي التمویل من  2014

، ومنه نستنتج أن سنة  2019دج سنة  53,168,392ثم ارتفع تدریجیا إلى أن بلغ 

من حیث اعتماده على التمویل بصیغة المرابحة بدرجة أكبر المصرف

و انخفضت سنة  2014أما بالنسبة للمضاربة فقد ارتفعت سنة 

دج ثم عاد لالرتفاع تدریجیا إلى أن بلغ  2.245.893دج بفرق یقدر بـ 

في إستراتیجیة البنك من حیث اعتماده على التمویل بصیغة المضاربة نقطة تحول 

2015 2016 2017 2018 2019

 الفصل الثاني                                                         إسھامات مصرف السالم في دعم و تفعیل االستثمار في الجزائر

 

و بناءا على اإلحصائیات المقیدة في الجدول أعاله یمكن أن نترجمها في الشكل اآلتي  

یوضح صیغ التمویل المعتمدة من طرف مصرف السالم) 08(الشكل رقم   

 

من إعداد الباحثین اعتمادا على معطیات  :المصدر

نالحظ من خالل الشكل أعاله أن هناك تطور عام إلجمالي التمویل بالمرابحة من سنة ألخرى  - 

2014باستثناء سنة 

 دج  4.630.676

ثم ارتفع تدریجیا إلى أن بلغ 

المصرفإستراتیجیة 

 .االستهالكیة

أما بالنسبة للمضاربة فقد ارتفعت سنة     

دج بفرق یقدر بـ 6,403,485

نقطة تحول  2015سنة 

المرابحة

المضاربة 

اإلجارة

السلم

االستصناع
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االستصناع تطورتا صیغتین جدیدتین هما صیغة التمویل باإلجارة و صیغة التمویل ب 2016اعتمد البنك سنة 

، بینما بلغ التمویل باإلجارة  2019دج سنة  9,006,385سنوات إلى بلغ االستصناع   4على مدار 

  دج 5,081,941

 :2019و  2018لسنتي  الناشطة في المیادین االقتصادیة تمویل المؤسسات - 4

 :2019و  2018یوضح طلبات التمویل االستثماري لسنتي ) 08(الجدول رقم  -

  )الوحدة االف دج( 

 السنوات 2019 2018 النسبة

 عدد الملفات المدروسة 467 440 6%

 تمویل المؤسسات 70,319 72,559 3%-

  2019من إعداد الباحثین اعتمادا على التقریر السنوي لسنة :  المصدر

في  نشاطا مكثفا من خالل معالجة ملفات التمویل للمؤسسات و الشركات الناشطة 2019عرفت سنة 

ملف مابین استثماریة و استغاللیة، ما یعكس  467مختلف المیادین االقتصادیة ، حیث وصل عددها إلى 

  . 2018مقارنة بسنة  %6معدل نمو مقدر بـ 

و ذلك راجع إلى السیاسة المنتهجة من  %3بنسبة  2019وقد انخفضت قیمة التمویالت المدروسة سنة 

  .ت حیث أنه تم تأجیل مجموعة من طلبات التمویل االستثماريطرف المصرف في توزیع محفظة التمویال
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  : خالصة الفصل

امه الجزائر و نشأته باإلضافة إلى مه- بعد أن تعرضنا في هذا الفصل إلى التعریف بمصرف السالم        

اإلسالمیة في استخلصنا أن مصرف السالم یعتبر من أحدث المصارف و قیمه و الرؤیا الخاصة به ، 

 له مكانة تنافسیة في هذا المجال، یسعى لتطبیق مبادئ الشریعة اإلسالمیة في نشاطه و قد أصبحت ،الجزائر

  :من خالل الخدمات و العروض المقدمة من طرفه و خاصة في جانب التمویالت االستثماریة 

 استقطاب عدد من المودعین و التوسع في فتح الفروع ؛ - 

ل عدة مشاریع استثماریة بأدوات و صیغ تمویلیة مختلفة یركز فیها على استخدام یقوم المصرف بتموی - 

 .صیغة المرابحة بدرجة أكبر على باقي الصیغ
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       : الخاتمة

في ظل تبني  2008لسنة  لقد شهد التمویل اإلسالمي نموا متسارعا بعد األزمة العالمیة األخیرة           

دول كثیرة لصیغ و أشكال التمویل اإلسالمي المختلفة بهدف تحقیق أهداف اقتصادیة و تنمویة ، بالتالي فإنه 

من الضروري االستفادة من التجارب العربیة و اإلسالمیة الناجحة من أجل تفعیل الصناعة المالیة اإلسالمیة 

النفط أسعار من شح في الموارد المالیة نتیجة انخفاض  وات األخیرةو أنها تعاني في السنفي الجزائر خاصة 

و عزوف شریحة معتبرة من العمالء على التوجه إلیراد األساسي لمیزانیة الدولة وتراجع مداخیله التي تعتبر ا

  .ألسباب شرعیة تتعلق بتحریم الفوائد الربویة  ،لطلب هذا النوع من التمویل

   تنوعت بین منتجات أصلیة  بحیث أنهاالمالیة اإلسالمیة على مبادئ الشریعة ،  تقوم المنتجات          

تقوم منهجیة هندسة  إذأخرى تقوم على محاكاة المنتجات المالیة التقلیدیة مع إضفاء صیغة  شرعیة علیها، و 

          الميهندسة منتجات التمویل بما یحقق هدف التمویل اإلساإلسالمي على قواعد تأصیلیة بـالتمویل 

  .مشروعیة منتجات التمویل المستهدف تنفیذها في المؤسسات المالیة و المصرفیة اإلسالمیة و 

تجات واقع األمر أن الصناعة المالیة اإلسالمیة تعاني من االعتماد المبالغ فیه على هیكلة المن          

یجاد المنتجات إل ئل و اإلبداع و التطویرلصیرفة اإلسالمیة للبحث عن الوساالمالیة التقلیدیة مما دفع با

ارتباطا وثیقا بالبیئة التي   شك فیه أن عملیة التطویر مرتبطةاإلسالمیة البدیلة للمنتجات التقلیدیة، مما ال

كما و مدى إلمامهم للمفاهیم الشرعیة،باألشخاص المبدعین و سماتهم  مع االهتمامتحفز اإلبداع  و تسهیله، 

  . ثقافة المصارف و المؤسسات المالیة اإلسالمیة و تفهمها لإلبداع و االبتكارب أنها مرتبطة كذلك

لمشكالت  إبداعیةو مدى مساهمتها في تقدیم حلول  اإلسالميو علیه استهدفت الدراسة عرض صیغ التمویل 

  .تمویل االستثمار و ما تساهم فیه من رفع الكفاءة و تحسین األداء

  اختبار صحة الفرضیات:  

حدیث النشأة في الجزائر، كما أنه لم یتطور و یظهر بصفة جلیة إال بعد سنة التمویل اإلسالمي  -

 - الفرضیة األولى صحیحة - ،2008

ساهم التمویل اإلسالمي بطریقة فعالة في دعم و ترقیة قطاع االستثمار من خالل تحقیق العائدات المالیة  -

 -الفرضیة الثانیة صحیحة - و إنعاش االقتصاد،

ساعد مصرف السالم في إنعاش االقتصاد المحلي و دعم المشاریع االستثماریة من خالل التمویالت  -

 .- الفرضیة الثالثة صحیحة - المقدمة للعمالء،
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 النتائج :  

 أدىمما  األخیرةفي السنوات  اها تطورا ملفتبمختلف قطاعات اإلسالمیة ةالخدمات المالی ةصناع تدشه - 

 ؛والعالمي اإلقلیمينمو كبیر و وتسارع في حزم وصولها على المستوى  إلى

بوضع  اإلسالمیةین عمل المصارف یخص تقنفي ما  الجزائریةالذي قامت به السلطات  اإلجراءیعتبر  - 

والتي من شانها التقلیل من المعیقات التي تحول دون  اتأخره بادر خیر بالرغم من) 02 -  18( النظام

 ؛ بشكل العام والتمویل المصرفي بشكل خاص اإلسالميتطور التمویل 

لكن ورغم ، متعاملین ال أكبر عدد من ل استقطابأجمن  ةتمویلیالالسالم تنویع صیغه  مصرفول اح - 

 ؛فقط يالكب تمویالته تتمحور في الجانب االستغاللي واالستهأغل تقیهذا ب

، الشرعیةمن المخالفات  ةخالی یةمنتجات بنك إیجاد أهمهامن  سامیة أهدافاإلسالمیة  ةللصیرف إن - 

 ة؛معتقداتهم الدینیمسلمین وفقا لمن تنفیذ معامالت ال تمكنها

 ،ةوعوائد مرتفع ةالسالم الجزائري قد حقق نتائج ایجابی مصرف أنتبین  اإلحصائیات والمؤشرات  إن - 

تمویل  إطارالتي یقدمها في  ةالطلب على المنتجات التمویلی زیادةدل عن شيء فیدل على  إنوهذا 

 .االستثمار

 التوصیات :  

 :بناءا على النتائج المتوصل لها یمكننا اقتراح مایلي

 إقامة دورات تدریبیة لموظفي مصرف السالم خاصة اإلطارات منهم ؛ - 

 والمزارعة لما لها من تأثیر على التنمیة المحلیة؛انتهاج الصیغ التمویلیة كالمساقاة  - 

 القیام بخرجات میدانیة للتعریف بالمصرف و استقطاب العمالء نظرا لجهل العمالء بمیزات المصرف؛ - 

 تمویل اإلسالمي ، كتجربة مالیزیا و غیرها؛ضرورة االستفادة من التجارب الدولیة الناجحة في ال - 

حاجیات المصارف  من حلول لسد انوفر لما ی نقدي إسالمي، نظراإقامة سوق مالي إسالمي ، و سوق  - 

 .في إطار التمویل اإلسالمیة

 آفاق الدراسة : 

  :إن موضوع دراستنا سیفتح آفاقا لدراسة العدید من المواضیع أهمها

 متطلبات التطبیق الفعال لصیغ التمویل اإلسالمي في الجزائر؛ - 

 ؛التقلیدیة البنوك مكانة منتجات و صیغ التمویل اإلسالمي في  - 

 .على میزانیة المصرف التأثیر ي لمنتجات الصیرفة اإلسالمیة في دور التسویق اإللكترون - 
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  :قائمة المصادر والمراجع

 المصادر:  

 القرءان الكریم 

 المراجع :  

 الكتب : 

 .1996الغریب ناصر، أصول المصرفیة اإلسالمیة و قضایا التشغیل،مطابع المنار العربي،القاهرة، - 01

اإلسالم، دار السالم للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمة ، أشرف محمد دوابة ، االستثمار في  - 02

 .2009، 1الطبعة 

االستثمار قراءة في المفهوم و األنماط و المحددات، دار أمجد للنشر و التوزیع ،  درید محمد أحمد، - 03

 .2015عمان ،

كامل للمعاییر النص ال( هیئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة،المعاییر الشرعیة  - 04

 ).2017الشرعیة التي تم اعتمادها حتى نوفمبر 

المصارف اإلسالمیة والمؤسسات  والمؤسسات االقتصادیة اإلسالمیةوائل عریبات، المصارف  - 05

  .2009االقتصادیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،
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  :الملخص 

و دوره في  هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على واقع التمویل اإلسالمي في الجزائرتهدف         

و بهدف تقییم كفاءة أداء المصارف اإلسالمیة في تمویل االقتصاد تم إسقاط هذه  دعم و ترقیة االستثمار ،

، تم  2019إلى سنة  2013الجزائر خالل الفترة الزمنیة الممتدة من سنة - السالمالدراسة على مصرف 

االعتماد فیها على المنهج الوصفي في الجانب النظري عند تطرقنا للمفاهیم العامة و الخاصة للتمویل 

نهج ، أما في الجانب التطبیقي استخدمنا الماإلسالمي و االستثمار بمفهومه العام و المفهوم اإلسالمي

  .الجزائر- التحلیلي أثناء دراسة إحصائیات تمویل االستثمار في مصرف السالم

 أنتبین  اإلحصائیات والمؤشرات  إن: توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها 

 زیادةدل عن شيء فیدل على  إنهذا  و ،ةوعوائد مرتفع ةالسالم الجزائري قد حقق نتائج ایجابی مصرف

 .تمویل االستثمار إطارالتي یقدمها في  ةالطلب على المنتجات التمویلی

  .الجزائر- التمویل اإلسالمي،تمویل االستثمار،مصرف السالم: الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

        This study aims to highlight the reality of Islamic finance in Algeria and its role in 

supporting and promoting investment, and with the aim of assessing the efficiency of the 

performance of Islamic banks in financing the economy this study was dropped on the Bank of 

ALSALAM Bank-Algeria during the period of time from 2013 to 2019, which was based on the 

descriptive approach in the theoretical aspect when dealing with the general and private concepts 

of Islamic finance and investment in the general and Islamic concept, but in the practical aspect 

we used the analytical approach during the course of the Study investment finance statistics 

ALSALAM Bank- Algeria. 

Through this study we have reached a set of results, the most prominent of which are: the 

indicators and statistics show that the Algerian Peace Bank has achieved positive results and 

high returns, and this indicates anything that indicates an increase in demand for the financing 

products it offers in the framework of investment finance. 

Keywords: Islamic Finance, Investment Finance, ALSALAM Bank- Algeria 
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