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ص:       م
ســليط الضـوء  ـ  ـذه الدراسـة إ زائـر مـن خــالل ثالثـة محـاور أساسـية تــدرس ـدف  ـ ا سـالمية  فة  ـ واقـع الصــ ع

زائـر ـ ا ـا  ـ تواج ـا ومختلـف املعوقـات ال ـذه الصـناعة، الطلـب عل ـدف تـم تصـميم  .واقع ممارسة وتطبيق  ـذا ال ولتحقيـق 
كة والسالم واللذين يمثالن مجتمع ال ي ال ل من بن ه إلطارات  يان  وتوج زائر.است سالمية  ا فة    ص

سس و  ن  عرف نجاحا محدودا ومتواضعا نظرا لعدم التوفيق ب زائر  سالمية  ا فة  توصلت الدراسة إ أن الص
زائـر  ـ جعلـت مـن ا عية ال شر ارجية، التنظيمية وال ، وكذا وجود العديد من املعوقات الداخلية، ا ة والتطبيق العم النظر

ئة غ سالميةب فة    . مالئمة ملمارسة الص
لمات املفتاحية:  عية.ال شر زائر، معوقات داخلية، معوقات خارجية، معوقات  سالمية  ا فة  سالمية، الص فة    الص

يف    .JEL  :G21,G29تص
Abstract:  

This study aims to lighten the reality of Islamic banking in Algeria, through three main axes that study the 
reality of practice and application of this industry, its demand and the different obstacles faced in Algeria. In 
order to realize this goal a questionnaire have been designed and intended to El Baraka Bank and ESSALEM Bank 
executive personal that represent the Islamic banking society in Algeria.  
This study has reached to the fact that the Islamic banking in Algeria knows a limited and modest success 
because of the divergence between the theoretic and practical basis, and the existence of internal, external and 
legislative obstacles that make Algeria an inadequate environment to practice Islamic banking 
Key words: Islamic Banking, Islamic Banking in Algeria, internal obstacles, external obstacles, legislative 
obstacles. 
JEL Classification:   G21,G29. 
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  . مقدمة: 1
ب ــ ــذه الصــناعة  تق ا الثالــث، حيــث دخلــت  زائر مــن إتمــام عقــد ليــة بــا ــ الســاحة التمو ســالمية  فة  ممارســة الصــ

ــا  ، تمخــض ع ــ مســت القطــاع املــا واملصــر قتصــادية ال يجــة لإلصــالحات  يات كن ســعي زائــر مــع بدايــة ال ــ ا املتخصصــة إ
قة غ مباشرة حيث لم والذي لعب دورا  90/10إصدار قانون النقد والقرض  زائر بطر سالمية  ا ور البنوك  ا  ظ ر جو

ــاد  ــه ملعـــالم اقتصـ سـ ــار تكر ــ إطـ ـ زائـــر، وإنمـــا ســـمح  ــ ا ـ ــاء أو دخـــول بنـــوك إســـالمية إ شـ ــ الســـماح بإ ـ ــانون مباشـــرة ع يـــنص القـ
ج ر املا واملصر بدخول البنوك واملؤسسات املالية  ا ع السوق وإرساء مبادئ التحر س فروع ل زائر من خالل تأس ية ل ن

التــا  زائــري، و اضــعة للقــانون ا ــ البنــوك واملؤسســات املاليــة ا يــة  جن مة  خيص باملســا ــ زائــري وكــذا ال اب الــوط ا ــ ال
ـ  زائـر  ـ ا يـة ومختلطـة ممـا سـمح بفـتح أبـواب أول بنـك إسـالمي  شاء بنـوك خاصـة وطنيـة، أجن ـو  1991اي مـ 20السماح بإ و

نــك  ن و كــة املصــرفية للبحــر ن مجموعــة ال يــة بــ ــة بحر شــراكة جزائر تلطــة  ــ مــن البنــوك ا عت زائــري والــذي  كــة ا بنــك ال
زائـر سـنة  شـاء بنـك السـالم ا سـالمية بإ فة  زائر  مجال الص ة ا زائري، وتدعمت تجر فية ا  2008الفالحة والتنمية الر

ــ ي بنـ ـــون ثـــا عة لي ــام الشـــر ـ ــ مـــع أح ـ ــة وفـــق صـــيغ وآليـــات تتما ليـ ــة احتياجاتـــه التمو غطيـ انيـــة  زائـــري إم ك يـــوفر للمـــواطن ا
  سالمية الغراء.

الية الدراسة: الية  إش شـ سـالمية يمكـن طـرح  فة  ـ مجـال الصـ ـة  زائر ـة ا ـ التجر غـرض التعـرف ع انطالقـا ممـا سـبق و
  التالية:

فة   و واقع الص زائر؟ما   سالمية  ا
سئلة الفرعية التالية: جابة عن  ساؤل املطروح تقت  جابة عن ال   إن 

ا النظري؟ - زائر مع إطار سالمية  ا فة   إ أي مدى تتقارب ممارسة الص
زائر؟ - سالمي  ا ل  ات الطلب ع التمو  ما  مم
زائر  - سالمية  ا فة   قيودا وعراقيل محددة؟ل تواجه الص

ساؤالت الفرعية يمكن بناء الفرضيات التالية: فرضيات الدراسة: ساؤل الرئ وال   ع ضوء ال
سية:    الفرضية الرئ

زائر لية  ا مشة  السوق التمو سالمية م فة    الص
سية جملة من الفرضيات الفرعية التالية: ذه الفرضية الرئ تفرع عن    و

شاط. الفرضية   - ذا ال ة ل ساسيات النظر زائر تختلف عن  سالمية  ا فة  : ممارسة الص  و
زائر ضعيف. - سالمي  ا ل   الفرضية الثانية: الطلب ع التمو
ارجية.  - ا الداخلية وا ئ زائر جملة من القيود  ب سالمية  ا فة   الفرضية الثالثة: تواجه الص

ـــداف الدراســـة:  ســـالمية، مـــن أ ـــ مجـــال الصـــناعة املصـــرفية  ـــة  زائر ـــة ا ـــ التجر ـــ التعـــرف ع ـــذه الورقـــة البحثيـــة إ ـــدف 
ار  يجة لالزد ا. وذلك كن ا ومختلف التحديات والعوائق ال تواج زائر، الطلب عل ا  ا ا وتطبيق خالل دراسة واقع ممارس

ــ  ــذه الصــناعة ع عرفــه  ــد البنــوك التقليديــة، الــذي  يــة م ــ الــدول الغر ســالمية أو  يــة و ــ الــدول العر مســتوى العــالم، ســواء 
قتصادية واملالية العاملية املتكررة. زمات  ة  ا  مواج ح ة واملتنوعة ال تق لول الكث   وا
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ذه الدراسمن وأداة الدراسة:  عتماد   ة ع املن الوصفي التحلي املالئـم لغـرض وصـف بالنظر إ طبيعة املوضوع، تم 
فة  ــ ــة امليدانيــــة حــــول واقــــع الصــ ا، وكــــذا وصــــف وتحليــــل نتــــائج الدراســ ــ تقــــدم ــ ــة ال ليــ ــيغ التمو ســــالمية ومختلــــف الصــ البنــــوك 

قائق. مع املعلومات وا وسيلة  يان  ست ذا باالعتماد ع أداة  زائر، و   سالمية  ا
سالمية: ساسيات .2 فة  ة للص   النظر
شاره:. 1. 2 سالمي ومراحل ان سا الذي تمارس ضمنه مختلف عمليات  شأة البنك  طار  سالمي  عت البنك 

سالمية، بما يخدم  عة  ا  نطاق الشر موال وتوظيف عرف ع أنه: "مؤسسة مصرفية لتجميع  سالمية، حيث  فة  الص
سالمي" بناء مجتمع ع ووضع املال  املسار  حقق عدالة التوز سالمي و افل  عرف ع أنه: "ذلك البنك أو 1الت . كما 

سالمية، وع عدم التعامل بالفائدة  عة  ام بمبادئ الشر ل سا صراحة ع  ا  ا ونظام شا املؤسسة ال ينص قانون إ
ذا 2أخذا وعطاء" شاء  عود فكرة إ جتماعية من . و قتصادية و ادف إ تحقيق التنمية  و ال جتما بالدرجة  النظام 

ف مصر  سالمية الغراء إ الدكتور أحمد النجار الذي أسس  ر عة  ام الشر خالل أداء خدمات مصرفية ومالية  ضوء أح
ن من خال لية للتعامل مع صغار الفالح دخار ا نوك  س ب م الفالحية وفق أسس ما  ع ل مشار م ثم تمو ل جمع مدخرا

:3إسالمية ا فيما ي اضر بثالثة مراحل أساسية نوجز شأته إ غاية وقتنا ا سالمي منذ     4، وقد مر البنك 
: من  - و رت خالل   :1980إ  1963املرحلة  سالمية، حيث ظ شار البنوك  ذه املرحلة ببطء نمو وان ت  تم

سالمي  ي  ، بنك د جتما لية، بنك ناصر  دخار ا : بنوك  عة بنوك إسالمية فقط  ذه املرحلة أر
د من الوقت  سالمي الزالت حديثة تتطلب املز ون فكرة البنك  ذا راجع ل سالمي للتنمية، و والبنك 

ا. افية ملمارس ة ال ساب ا ا واك يعا  الس
ون من  :1990إ  1980 املرحلة الثانية: من - ور مجموعات مالية إسالمية منظمة تت ذه املرحلة ظ م ما م  أ

وز محاوالت لرسملة النظام  شرة حول العالم، كما تتم ب ثمار املن س ات  سالمية ومن شر عدد من البنوك 
ن م م مجموعت اكستان وإيران. أ سالمية مثل السودان و رتا خالل املصر لبعض الدول  ن ظ ن إسالميت اليت

كة بقيادة  ز ومجموعة ال م دمحم الفيصل بن عبد العز سالمي بقيادة  ما مجموعة دار املال  ذه املرحلة 
امل.  الشيخ صا عبد ال

ذا: 1990املرحلة الثالثة: من  - روز  إ يومنا  سالمية، و ع للبنوك  ايد والسر شار امل ذه املرحلة باالن ت  تم
م ما  ا. وأ م، السلع وغ س ، العقارات،  سالمية خاصة  مجال التأج ثمار  س عدد كب من صناديق 

ا تتعامل وفق  ية ع فتح فروع ل ذه املرحلة إقبال العديد من البنوك التقليدية الغر سالمية م  عة  الشر
شار الندوات واملؤتمرات من أجل  ذه املرحلة ان دت  ن، كما ش ب ن املغ ا  تلبية حاجات املسلم رغبة م
ة، فقد صرح صندوق النقد  ذه التجر مية  افا منه بأ سالمية ع مستوى العالم، واع ف باملالية  التعر

سالمي املرتكز  سارة دون حساب سعر الفائدة أك استقرارا الدو أن النظام املا  ح وا ع املشاركة  الر
ي.  من النظام املا الغر

سالمي: ا: خصائص البنك  م ه عن البنوك التقليدية من أ صائص تم سالمي بجملة من ا  يتم البنك 
سالمية: - ستخالف، أي ساس العقائدي للبنوك  عا وملكية  والذي يتمحور حول مبدأ  أن ملكية املال  

سالمي  ساسية للبنك  يديولوجية  ذلك فإن  ، و ص ات ونوا املالك  خضع لتوج الة و سان له بالو
سالمية. عة  ام الشر ام بأح ل  5 
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ا أخذا وعطاء: - سالمي  إط عدم التعامل بالر افة معامالت البنك  الل، حيث أن حيث يجب أن تدخل  ار ا
بعاد املعامالت غ الشرعية من أعماله خاصة  و اس ه من البنوك التقليدية  سالمي عن غ م ما يم البنك  أ

ة. و  6نظام الفوائد الر
جتماعية: - قتصادية بالتنمية  ط التنمية  ل الالزم  ر سالمية نحو توف التمو شاط البنوك  حيث يتجه 

شاطات  ل.لل قتصاد ك مية للفرد من ناحية وللمجتمع من ناحية أخرى، ومن ثم   7ك نفعا وأ
ض: - ك ع املالية للمق نتاجية مقارنة بال ك ع  يركز النظام املصر التقليدي ع مدى قدرة  ال

دد، أما  جاع قروضه مع الفوائد  الوقت ا ض ع الوفاء بالدين لضمان اس سالمي فيعطي املق البنك 
سارة. ح وا ونه قائما ع نظام املشاركة  الر مية أك لسالمة املشروع نظرا ل  أ

سالمية: فة    ضوابط الص
ما:  ن  ت ن أساس سالمية إ مجموعت ا املصارف  ل ال تقدم   تنقسم صيغ التمو

الة ممثلة  صيغ املرابحة، السلم،  صيغ العائد الثابت ذه ا بوت العائد و  سم عادة ب جارة وت ستصناع و
سالمية من نموذج الوساطة  البنوك التقليدية  مجال التوظيف،  ب البنوك  سارةتق ح وا  وصيغ املشاركة  الر

ة واملشاركة واملزارعة واملساقاة، باإلضا سن القائمة ع مبدأ الغنم بالغرم مجسدة  صيغ املضار فة إ صيغة القرض ا
سالمي. ل  قيقية للتمو سارة عن الفلسفة ا ح وا ة مع صيغ املشاركة  الر خ ذه  ع    حيث 

ام  غية تجسيد أح ا  سالمية يجب مراعا فة  ذه الصيغ يخضع لوجود عدة ضوابط شرعية تحكم الص إن وجود 
ال سالمية، وتجنب الوقوع  ا عة  :الشر ات و   فات الشرعية أو الش

ون بقدر تحمل املشقة  قاعدة الغنم بالغرم: - ح ي صول ع الر ق  ا اطرة أي أن ا العائد ع قدر ا
ون بقدر  ح (الغنم) ي ق  الر م، فإن ا ون مسؤولون عن أعمال اعتبار املشار سائر)، و اطر أو ا ا )

سارة (الغرم).  8ستعداد لتحمل ا
راج بالضمان: - عتمد  قاعدة ا ء، جاز له أن يحصل ع ما تولد عنه من عائد، و أي أن من يضمن أصل ال

اطرة يجة تحمل ا ية ع أن العائد ال يحل إال ن راج (أي 9ذه القاعدة الفق ستحق ا ، فبضمان أصل املال 
ون م نتفاع ملن ضمنه ألنه ي جوز  ذه ما خرج منه) املتولد عنه، و تمل حدوثه، ول لزما باستكمال النقصان ا

ذه  عت  راج غنم والضمان غرم و ا من حيث أن ا ا قد تدخل تح القاعدة عالقة بالقاعدة السابقة أل
ع النتائج املالية  املصارف  عمال املالية واملصرفية حيث تؤثر  عملية توز القاعدة ذات أثر كب  

 10سالمية.
شـاطه  ال ضرر وال ضرار: قاعدة تمـع املسـلم، ف نضباط بالقواعد العامة ال تحكـم ا ثمر  ذا املبدأ ع املس يحتم 

قوق  ـذلك فـا تمع، و اق الضرر با سم باملنفعة العامة، وال يخضع للرغبات، والنوازع الفردية ال قد تف إ إ البد أن ي
عـــارض ال اصـــة مكفولـــة، مادامـــت ال  ذى ا ـــق  طة أال ي شـــاء شـــر نتفـــاع بملكـــه كيـــف مـــا  صـــا العـــام أي أن املالـــك لـــه حـــق 

ن.   .باآلخر
زائر: سالمية  ا فة    الص

يان الـذي  سـت زائـر تـم القيـام بدراسـة ميدانيـة مـن خـالل عـرض نتـائج  ـ ا سـالمية  فة  ة الصـ يص معالم تجر ل
عه ع إطارات  زائر.تم تصميمه وتوز ن الوحيدين  ا سالمي ن  زائري والسالم، البنك كة ا ي ال   بن

زائر: 1 سالمية  ا فة  ، وقد تضمن النقاط التالية:. واقع تطبيق الص و ور الختبار الفرضية  ذا ا   خصص 
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ة:  1.1 زائر سالمية ا لية املطبقة  البنوك  طاراتالصيغ التمو ن يقدمان الصيغ  حسب إجابات  فإن كال البنك
لية التالية:   التمو

جارة. - ستصناع، و   صيغ العائد الثابت: املرابحة، السلم، 
ة، املشاركة. - سارة: املضار ح وا  صيغ املشاركة  الر
سن. -   صيغة القرض ا

ن ال يطبقان صيغة املزارعة واملساقاة باعتبار القطاع الفال   لية مخصصة. كما غ أن كال البنك يئات تمو زائر يحظى  ا
عرف باملساومة و عبارة عن حالة خاصة من عملية  لية حديثة  زائري استحدث صيغة تمو كة ا شارة إ أن بنك ال تجدر 

ل كب  عملي ش ستعمل املساومة  ن، بحيث  امش غ معلوم ل من سعر الشراء وال ا  ون ف ل باملرابحة ي ات التجارة التمو
ات أسعار  يجة لتغ ل إ العملة الوطنية ن وال عند التحو ارج ومج ون السعر معلوما  ا ارجية (الواردات) أين ي ا

  .الصرف
ــــة:  2.1 زائر ســــالمية ا ـــ البنــــوك  ليــــة  ــ درجـــة اســــتخدام الصــــيغ التمو ــ ــ  ــ ـــو مو ــة كمــــا  جابــــات النتـــائج التاليــ ـــرت  أظ

دول:   ا
دول  ة:1رقم ا زائر سالمية ا ل  البنوك    : درجة استخدام صيغ التمو

س  ي  نحراف املعياري   الوزن ال سا لية  الوسط ا   الصيغ التمو
   املرابحة  4.50  0.707  مرتفع جدا

 
  صيغ العائد الثابت

  السلم  3.50  0.707  مرتفع
  ستصناع 2.50  0.707  ضعيف
  جارة 4.00  1.414 مرتفع
موع  3.63  0.177  مرتفع   ا
ة  3.50  2.121 مرتفع ح   املضار صيغ املشاركة  الر

سارة   املشاركة  1.00  0.000  ضعيف جدا وا
موع  2.25  1.061 ضعيف   ا

سن  1.00  0.000  ضعيف جدا  صيغة القرض ا
ي  املصدر: حصا نامج  ن باالعتماد ع مخرجات ال   .SPSSمن إعداد الباحثت

ــ          ــ ــيغ العائــــد الثابــــت و ــ صــ ــ ــة  ــ زائر ســــالمية ا ــ البنــــوك  ــ ــتخداما  ــة اســ ليــ ــيغ التمو ــ الصــ ــ ــــدول الســــابق أن أك ــ ا ــ يو
سـن وصـيغ  ن مقارنـة باسـتخدام صـيغة القـرض ا ل مرتفع جدا حسب إطارات البنك ش ستخدم  ا صيغة املرابحة ال  مقدم

عد سارة ال  ح وا ة  املشاركة  الر خ ذه  ون  ا ضعيفا جدا خاصة فيما يتعلق بصيغة املشاركة ع الرغم من  استخدام
ـق صــيغ  ـل عـن طر ـو التمو زائـر  ــ ا سـالمية  سـالمية، وعليــه فـإن أسـاس عمـل البنـوك  قيقيـة للبنـوك  عكـس الفلسـفة ا

ل كب من نموذج الوساطة  ش ب  ا تق مر الذي يجعل    البنوك التقليدية.العائد الثابت 
ة:  3.1 زائر سالمية ا كم ع مدى إسالمية يئة الرقابة الشرعية  البنوك  سيا ل يئة الرقابة الشرعية معيارا رئ عت 

ن ــ مؤشــر ــة اعتمـدنا ع زائر سـالمية ا ـ البنــوك  يئــة  ـذه ال ــ واقــع   البنـك وشــرعية املعـامالت املنفــذة مـن قبلــه، وللتعـرف ع
ن. دول املوا حسب إجابات إطارات البنك ما  ا   نو
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دول رقم   ة:2ا زائر سالمية ا يئة الرقابة الشرعية  البنوك   :  
ا  املؤشرات   وجود

ندات) ول (املس ـــــ ضـــــرورة  الـــــنص  املؤشر  ـــــ للبنـــــك ع سا ــانون  ـــــ القـــ
ــ  ر ع ــا الســ م يئــة للرقابــة الشــرعية م اعتمـاد 
ســـالمية قبـــل  عة  مطابقـــة عمليـــات البنـــك للشـــر
ــــــــا إن  الفــــــــات ومعا يــــــــان ا ا و عــــــــد تنفيــــــــذ و

  وجدت.

  ال  عم
ة  التكرار سبة املئو ة  التكرار ال سبة املئو  ال

2  100%  0  0%  

ي ــا ــــــــ ــــــــــــر الثــــ ـــــــــود  املؤشــ (الوجــــــ
ــة  ــــــــــــ ــة الرقابـــــ ــــــــــــ يئـــــ ـــــ ل ــــــــــــــ الفع
ا  ــــــــا بـــــــــدور ــــــرعية وقيام الشــ
ـــ القـــانون  املنصـــوص عليـــه 

  سا للبنك)

ـــــ  ــــ ــــــرعية ع ـــة الشـــ ــة الرقابــــــ يئـــــــ ـــــ ل ــــ ــــود الفع الوجـــــ
  مستوى البنك

2  100%  0  0%  

ــة  يئــــــ ــة  ــة لرقابــــــ ليــــــ ــــات التمو ــــــــل العمليــــ ــــوع  خضــــ
ا   الرقابة الشرعية قبل إتمام

0  0% 2  100% 

ــــــــل العمليــــــــات  ــــوع  يئــــــــة خضــــ ــة  ــة لرقابــــــ ليــــــ التمو
ا عد إتمام  %0  0  %100  2  الرقابة الشرعية 

ي  حصا نامج  ن باالعتماد ع مخرجات ال   .SPSSاملصدر: من إعداد الباحثت
صول ع صفة بنك إسالمي          ل البنك ل ندات ال تؤ ول املتمثل  املس دول السابق أن املؤشر  يت من خالل ا

ر ــ  ــا الســ م يئــة للرقابــة الشــرعية م ــ ضــرورة اعتمــاد  ــ للبنــك يــنص ع سا يف متــوفر حيــث أن القــانون  ــ التصــ ســم و
ـا إن وجـدت، أمـا فيمـا يخـص املؤشـر  الفـات ومعا يان ا ا و عد تنفيذ سالمية قبل و عة  ع مطابقة عمليات البنك للشر

ــ ــ ل ــ الوجــود الفع ي املتمثــل  شــمل تقيــيم الصــيغ الثــا ــ أن عمليــة الرقابــة القبليــة  ــو متــوفر غ ــ مســتوى البنــك ف يئــة ع ذه ال
ــ  يئــة ع ــذا مـن خــالل اضـطالع ال ـا و عــد إتمام عديـة  ة لرقابــة  ـ خ ــذه  ليـة حيــث تخضـع  س العمليــات التمو ــا ولـ قبـل تطبيق

الفـــات الشـــرع عـــض ا ب وقـــوع  ســـ مـــر الـــذي قـــد  ـــة،  ر الدور ـــ شـــرعية التقــار ليـــة ممـــا يـــؤثر ع ية عنـــد إتمـــام العمليـــات التمو
ة. زائر سالمية ا   العمليات البنكية  البنوك 

ـا:  4.1 عتمـاد عل ـة ودرجـة  زائر سـالمية ا ل  البنوك  ـدول املـوا املعـاي املعاي املعتمدة التخاذ قرار التمو عـرض ا
ل  ا التخاذ قرار التمو ا.املعتمد عل عتماد عل ة ودرجة  زائر سالمية ا    البنوك 
دول رقم  ا:3ا ة ودرجة استخدام زائر سالمية ا   : معاي اتخاذ القرار التمو  البنوك 

ي  معاي اتخاذ القرار التمو سا س  نحراف املعياري   الوسط ا   الوزن ال
عة  مدى  املعاي الشرعية ام الشر توافق املشروع مع أح

  مرتفع جدا  0.000  5.00  سالمية

  املعاي املادية
حية املشروع   مرتفع جدا  0.000  5.00  ر
  مرتفع  1.414  4.00  سيولة املشروع

  مرتفع جدا  0.707  4.50  مان
موع   مرتفع جدا  0.707  4.50  ا

قتصادية  املعاي 
جتماعية   و

قتصادية  داف التنمية  تحقيق املشروع أل
جتماعية   متوسط  0.000  3.00  و

  
صية   املعاي ال

دبية  ية و صية العمل (السمعة الدي
ام املادي) ل ة و   مرتفع  0.000  4.00  والسمعة التجار

  مرتفع جدا  0.000  5.00  املقدرة والكفاءة
موع   مرتفع جدا  0.000  4.50  ا

ي  املصدر: حصا نامج  ن باالعتماد ع مخرجات ال   .SPSSمن إعداد الباحثت
عة معاي أساسية التخاذ القرار التمو          عتمد ع أر زائر  سالمية  ا دول السابق أن البنوك  يت من خالل ا

عتمـاد  ـا حسـب درجـة  سـالمية، تل عة  ـام الشـر ـ ضـرورة موافقـة املشـروع ألح ـ تـنص ع ا املعـاي الشـرعية ال ـ مقـدم ي  تأ
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صـــية. و املعـــاي املاديـــة ـــداف التنميـــة وال ـــ عـــن مـــدى تحقيـــق املشـــروع أل ع ـــ  جتماعيـــة ال قتصـــادية و ـــ املعـــاي  خ ـــ 
ــ الــرغم مــن أن  خــرى ع ميــة مــن املعــاي  ــذا املعيــار أقــل أ زائــر  ــ ا ســالمية  ــ البنــوك  عت جتماعيــة حيــث  قتصــادية و

جتماعية من أس أ قتصادية و سالمية.دف تحقيق التنمية  عة  سالمي والشر   داف البنك 
: تاج ما ي ورة سالفا يمكن است   وعليه من خالل النتائج املذ

ـ  - ل كب شـ ب  ـ ة تق ـ خ ذه  ة مما يجعل  زائر سالمية ا لية استخداما  البنوك  صيغ العائد الثابت أك الصيغ التمو
 من نموذج الوساطة  البنوك التقليدية.

ة صــيغ ا - ــ خ ــذه  ــة ممــا يجعــل  زائر ســالمية ا ســتخدم اســتخداما ضــعيفا مــن طــرف البنــوك  ســارة  ح وا ــ الــر ملشــاركة 
سالمية. قيقية للبنوك  تعد عن الفلسفة ا  ت

ـ أن  - سـالمية غ عة  ـام الشـر امـه بأح كم ع مدى إسـالمية البنـك وال ـا يئة الرقابة الشرعية  املعيار الرئ ل رقاب
ب  سـ ـا ممـا قـد  س قبل ليـة ولـ عـد تنفيـذ العمليـات التمو عديـة فقـط؛ أي  سالمية  رقابة  لية  البنوك  للعمليات التمو

خطاء والتجاوزات الشرعية. عض   وقوع 
سالم - م معاي اتخاذ القرار التمو  البنوك  صية  أ زائر.املعاي الشرعية، املادية واملعاي ال  ية  ا
ة ع الرغم مـن  - زائر سالمية ا مية  اتخاذ القرار التمو  البنوك  جتماعية  أقل املعاي أ قتصادية و املعاي 

جتماعية. قتصادية و داف التنمية  ذا املعيار الرتباطه بتحقيق أ   مية البالغة ل
ـــ وعليـــه مـــن خـــالل النتـــائج الســـالفة الـــذكر يمكـــن           و ــ قبـــول الفرضـــية  ـ ســـالمية  فة  ــ أن: ممارســـة الصـــ ـ ــ تـــنص ع ـ ال

م خصائصه ومزاياه. شاط بل وتل أ ذا ال ة ل ساسيات النظر زائر تختلف عن    ا
زائر: 2 سالمي  ا ل  ذا . واقع الطلب ع التمو ور خصص  : ا ضم ما ي   لدراسة الفرضية الثانية و

زائر:  درجة 1.2 سالمي  ا ل  قبال قبال ع طلب التمو طارات حول درجة  دول املوا إجابات  طلب  ععرض ا
زائر. سالمي  ا ل    التمو

دول رقم  زائر:4ا سالمي  ا ل  قبال ع طلب التمو  :  
ي   سا س  نحراف املعياري   الوسط ا   الوزن ال

زائر سالمي  ا ل    مرتفع جدا  0.707  4.50  قبال ع طلب التمو
ي  املصدر: حصا نامج  ن باالعتماد ع مخرجات ال   .SPSSمن إعداد الباحثت

عكــــس  ــع جـــدا ممــــا  زائــــر مرتفــ ــ ا ـ ســــالمي  ــــل  ــ طلـــب التمو ــ قبــــال ع ــــدول الســــابق أن مســـتوى  ــ مــــن خـــالل ا ـ يت
ــل  عكـس بدائيـة سـوق التمو ـة أخــرى  ـة، ومـن ج يــة مـن ج م الدي عـزز مـن خلفيـ ـذا الـنمط التمــو الـذي  ن  زائـر تمـام ا ا

ــ  ــ قــدرة ع زائــر، ممــا يجعلــه أك ــ ا ن ســالمي  ن اثنــ ن متعــامل ا بــ ة وعــدم انحصــار ــ ــاح معت ن وتحقيــق أر يعاب املتعــامل اســ
 . ا و الوضع ا   فقط كما 

قتصـادية:  2.2 زائـر حسـب القطاعـات  ـ ا سـالمي  ـل  ـ التمو ـدول رقـم مسـتوى الطلـب ع ـ الـرغم مـن أن ا ــر  4ع يظ
ــ  عت ســالمي، إال أنــه ال  ــل  ــ طلــب التمو حاطــة بجوانــب أخــرى قبــال ع ســتد  ــو مــا  ــذا الطلــب، و افيــا لتوضــيح معــالم 

سالمي. ل  قتصادية ع التمو ا درجة إقبال مختلف القطاعات    م
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دول رقم  قتصادية:5ا زائر حسب القطاعات  سالمي  ا ل    : الطلب ع التمو
قتصادية ي  القطاعات  سا س  املعياري  نحراف  الوسط ا   الوزن ال

  مرتفع جدا  0.707  4.50  شغال العمومية
  مرتفع  1.414  4.00  النقل

  مرتفع جدا  0.707  4.50  الصناعة
ة   ضعيف  0.707  2.50  ال

  ضعيف  1.414  2.00  السياحة
اجر   متوسط  0.000  3.00  املناجم وا
  ضعيف جدا  0.000  1.00  الصيد البحري 

  ضعيف جدا  0.000  1.00  الفالحة
  ضعيف  0.707  2.50  الصناعات ذات التكنولوجيا العالية

رة ن ا   ضعيف  2.121  2.50  امل
  مرتفع جدا  0.000  5.00  التجارة

ي  املصدر:       حصا نامج  ن باالعتماد ع مخرجات ال   .SPSSمن إعداد الباحثت
ــ         ــ ـــارة،  تو ــ قطــــاع التجـ ــ زائــــر  ــ ا ــ ســــالمي  ــــل  ــا للتمو ــ القطاعــــات طلبــ ــ ــــدول الســــابق أن أك ــ ا ــ ــة  النتــــائج املدرجــ

ــب. ت ن يتــذيل قطــا الفالحــة والصــيد البحــري ال ــ حــ ــ التــوا  شــغال العموميــة، والنقــل ع ن  الصــناعة،  فحســب املســتجو
ــــــذين  ن ال يمــــــوالن  ســــــالمي ن  ـــال البنكــــــ ــة كـــ ــ ليــ يئــــــات تمو ــــا  مــ ــتم  ــ ــ ــة  ــ ــــرف الدولــ ن مــــــن طــ ـــدعم ن مـــ ــاع ــا قطــــ مــــ و ن ل ــاع القطــــ

  متخصصة.
زائــر:  3.2 ــ ا ســالمي  ــل  قتصــادية طالبــة التمو قتصــادية طلبــا املؤسســات  ــ أنــواع املؤسســات  ــدول أك ــذا ا ــر  يظ

: سالمي كما ي ل     للتمو
دول رقم  قتصادية طل6ا زائر:: أك املؤسسات  سالمي  ا ل    با للتمو

ة  التكرارات  أنواع املؤسسات سب املئو   ال
ة جدا   %0  0  املؤسسات الصغ

ة واملتوسطة  %100  2  املؤسسات الصغ
ة   %0  0  املؤسسات الكب

موع   %100  2  ا
ي  املصدر: حصا نامج  ن باالعتماد ع مخرجات ال   .SPSSمن إعداد الباحثت

ة واملتوسـطة  حسب ـ املؤسسـات الصـغ زائر  سالمي  ا ل  قتصادية طلبا للتمو ن أك املؤسسات  إطارات البنك
ل  ة جدا، باإلضافة إ توافق التمو ة والصغ ذه املؤسسات مقارنة باملؤسسات الكب ه بالتعداد الكب ل مر الذي يمكن تفس

صوص ذه املؤسسات.سالمي بصيغه املتعددة مع ا  ية املالية ل
زائـــر:  4.2 ـــ ا غرافيـــة  ســـالمي حســـب املنـــاطق ا ـــل  ـــ التمو ــة الطلـــب ع جتماعيـ ــادية و قتصـ ــة  ـــداف التنميـ ــا أن أ بمـ

اب  ـــ ـــ ال ـــل ع ـــذا التمو ـــ  ـــع الطلـــب ع ســـالمي، فمـــن الضـــروري معرفـــة توز ـــل  ـــداف التمو ـــم أ وة مـــن أ ـــ ـــع العـــادل لل والتوز
، و :الوط دول املوا   و ما يورده ا
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دول رقم  غرافية:7ا زائر حسب املناطق ا سالمي  ا ل    : الطلب ع التمو
غرافية ي  املناطق ا سا س  نحراف املعياري   الوسط ا   الوزن ال

  مرتفع  0.707  3.5  الشمال الشر
ي   متوسط  0.000  3.00  الشمال الغر

ا   مرتفع جدا  0.707  4.50  العاصمة وضواح
نوب   مرتفع جدا  0.707  4.50  ا

ي  املصدر: حصا نامج  ن باالعتماد ع مخرجات ال   .SPSSمن إعداد الباحثت
دول         مـا مباشـرة  يو ا زائري مرتفـع جـدا تل نوب ا سالمي  منطق الوسط وا ل  أن مستوى الطلب ع التمو

ــ أقــــل  ــ عت ــــذلك  ــــي فتعــــرف مســـتوى طلــــب متوســــط و ــمال الغر ــا منطقــــة الشــ ــتوى طلــــب مرتفـــع، أمــ ــمال الشــــر بمســ ــة الشــ منطقـ
ن فــ ســالمي، وحســب إطــارات البنكــ ــل  ــة طلبــا للتمو زائر ن املنــاطق ا ب ــ ســ ــ مســتوى الطلــب مــرده إ ل  ــ ــذا التبــاين امل إن 

ذه املناطق. افظة   سالمية وا ن ومستوى الثقافة  االت البنك غرا لو ع ا ما التوز ن    أساسي
: ة سالفا يت ما ي   وعليه من خالل النتائج املو

زائر مرتفع جدا. - سالمي  ا ل   قبال ع طلب التمو
شغال العمومية، والنقل. أك - زائر  قطاع التجارة، الصناعة،  سالمي  ا ل   القطاعات طلبا للتمو
ة واملتوسطة. - زائر  املؤسسات الصغ سالمي  ا ل  قتصادية طلبا للتمو  أك أنواع املؤسسات 
ــــع - ـ ـــع للتوز ـــر يخضــ زائــ ــ ا ـــ ســـــالمي  ــــل  ـ ــ التمو ـــ ـــب ع ــ لطلــ ـــ غرا ـــع ا ــ ن  التوز ســـــالمي ن  ــــاالت البنكـــــ ـ ــ لو ـــ غرا ا

ا املناطق. سالمية أل   والثقافة والعادات 
نا، وع ضوء النتائج السابقة يتم   عرف  رفض الفرضية الثانيةومن  زائر  سالمي  ا ل  أي أن الطلب ع التمو

م  ناسب مع عادا خرى بما ي ل  ن مصادر التمو ن الذين يختارونه من ب قتصادي ن  فراد واملتعامل ا من طرف  إقباال كب
سالمية. ية  م الدي   وخلفي

زائر:  .3 سالمية  ا زائر، إال أن  ع الرغم منمعوقات الصناعة املصرفية  سالمي  ا ل  قبال ع طلب التمو
ية تلك العراقيل   و ما يدعو للبحث عن ما شاط يواجه العديد من العراقيل بدليل محدودية املؤسسات املانحة، و ذا ال

: تم بدراسة الفرضية الثالثة كما ي ور الذي    ذا ا
زائر:  متعلقةقيود  1.3 سالمية  ا شاط الداخ للبنوك  رت إجابات بال نأظ بخصوص وجود عراقيل تخص  املستجو

: سالمي ما ي ئة العمل الداخلية  البنك    ب
دول رقم  زائر:8ا سالمية  ا شاط البنوك    : القيود الداخلية ع 

ي  القيود الداخلية سا سال  نحراف املعياري   الوسط ا   وزن ال
سالمية قبال ع البنوك  شدة  0.000  1.00  ضعف    غ موافق 

سالمية لية املقدمة  البنوك  ن بالصيغ التمو ل املتعامل   موافق  1.414  4.00  ج
سالمية من الناحية املصرفية العملية ة تنفيذ الصيغ  شدة  0.000  4.50  صعو   موافق 

سالميةمحدودية املوارد املالية  شدة  0.000  4.50  للبنوك    موافق 
موع   موافق  0.283  3.50  ا
ي  املصدر: حصا نامج  ن باالعتماد ع مخرجات ال   .SPSSمن إعداد الباحثت
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زائر توافق ع وجود معوقات وقيود داخلية          سالمية  ا دول أن إطارات البنوك  ذا ا يت من خالل نتائج 
ي إلجما الفقرات بـ  سا زائر، حيث قدر الوسط ا سالمية  ا فة  شاط الص بانحراف معيار صغ قدره  3.50تؤثر ع 

ا مما يدل ع توافق آراء امل 0.283 قبال عل ي من قلة  عا زائر  سالمية  ا م ال يوافقون ع أن البنوك  ن، غ أ ستجو
ا. ة إقباال كب خ ذه  عرف    بحيث 

زائر: 2.3 سالمية  ا شاط البنوك  ئة    قيود خارجية متعلقة بب
دول رقم  زا9ا سالمية  ا فة  شاط الص ارجية ع    ئر:: القيود ا

ارجية ي  القيود ا سا س  نحراف املعياري   الوسط ا   الوزن ال
ثمار س ور مناخ  شدة  0.707  4.50  تد   موافق 

يط املا   محايد  0.000  3.00  يمنة البنوك التقليدية ع ا
سالمية   محايد  0.828  3.00  غياب الثقافة املالية 

  موافق  0.707  3.50  عدم تماثل املعلومات املتاحة عن السوق 
خال   غ موافق  1.414  2.00  غياب البعد 

سالمي ل  شدة  0.000  5.00  ضيق سوق التمو   موافق 
موع   موافق  1.532  3.50  ا

ي املصدر:  حصا نامج  ن باالعتماد ع مخرجات ال  .SPSSمن إعداد الباحثت
شاط تؤثر ع           ئة ال كة والسالم ع وجود قيود خارجية متعلقة بب ي ال دول السابق أعاله إطارات بن حسب ا

م ال يوافقون ع  ثمار غ أ س ور مناخ  سالمي وتد ل  ا ضيق سوق التمو زائر،  مقدم سالمية  ا شاط البنوك 
خال حيث ر  ن أك فكرة غياب البعد  زائري يبقى من ب تمع ا مانة إال أن ا ل خيانة  شار السرقة وذيوع مشا غم ان

سالمية السمحاء. عة  ام الشر ا بمعالم وأح تمعات تمس   ا
عية والتنظيمية:  و 3.3 شر ة أعاله جملة من القيود القيود ال زائر إ جانب القيود املو سالمية  ا تواجه البنوك 

: دول املوا ا  ا عية والتنظيمية نو شر   ال
دول رقم  زائر:10ا سالمية  ا فة  شاط الص عية والتنظيمية ع  شر   : القيود ال

عية والتنظيمية شر ي  القيود ال سا س  نحراف املعياري   الوسط ا   الوزن ال
زائر عدم وجود قانون خاص ينظم عمل سالمية  ا شدة  0.000  5.00  البنوك    موافق 

ة التعامل مع البنك املركزي    موافق  0.707  3.50  صعو
شاط  شراف ع  يئة عليا متخصصة للرقابة و عدم وجود 

سالمية   محايد  1.414  3.00  البنوك 
سالمية ية التحتية للمالية  شدة  0.707  4.50  غياب الب   موافق 

موع   موافق  0.354  4.00  ا
ي  املصدر: حصا نامج  ن باالعتماد ع مخرجات ال   .SPSSمن إعداد الباحثت

زائر توافق ع وجود قيود           سالمية  ا دول أن إطارات البنوك  يالحظ من خالل املعطيات املدرجة  ا
سالمية   فة  شاط الص ي املنظم ل طار القانو ا غياب  سالمية  مقدم شاط البنوك  عية وتنظيمية تؤثر ع  شر

ة أمام  ر ع عد  و ما  زائر، و زائر كقرض ا خرى املستحدثة  ا ل  ذا املصدر التمو مقارنة بمصادر التمو تطور 
ما سنة  ي يخص كال م اطر اللذين تم سن إطار قانو ، كضرورة لتنظيم التعامل  2006و 1996يجار ورأسمال ا ع التوا

لية املعتمدة ع القروض  ل ا ما  سوق التمو شاط   البنكية التقليدية.ما وتفعيل 
لية املتاحة  سوق  سالمي ضمن البدائل التمو ل  ذه العراقيل ال تحد من توسع التمو ل  دول املوا  ص ا و

: ل ا كما ي   التمو
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دول رقم  زائر.11ا سالمية  ا فة    : معوقات الص
زائر سالمية  ا فة  ي  معوقات الص سا س  نحراف املعياري   الوسط ا   الوزن ال

 موافق  0.283 3.50  املعوقات الداخلية
ارجية  موافق  1.532 3.50  املعوقات ا

عية والتنظيمية شر  موافق  0.354  4.00  املعوقات ال
موع  موافق  0.723  3.67  ا

ي  املصدر: حصا نامج  ن باالعتماد ع مخرجات ال   .SPSSمن إعداد الباحثت
دول يمكن  ذا ا ناء ع  زائر تواجه جملة من قبول الفرضية الثالثة و سالمية  ا فة  ال تنص ع أن الص

شاط، باإلضافة إ قيود تنظيمية  ارجية لل ئة ا نة والب ذه امل شاط الداخ ملتعام  ل أسا بال ش القيود ال ترتبط 
عية. شر   و

  . تحليل النتائج:4
دفإن  سية وذلك من خالل النتائج ال خلصت  ال انية اختبار الفرضية الرئ من اختبار الفرضيات الفرعية تحقيق إم

ل  ذا النوع من التمو عيد عن التطبيق السليم ل زائر  سالمي  ا ل  ل فرضية ع حدا حيث وإجماال ات أن التمو ا  إل
عد ضوابط ال يمكن ام شرعية  اضع ألح ا.  وا شاط، بل ولن تقوم له قائمة دو ذا ال ا     ستغناء ع

قبال عليه من  مة للمؤسسات والبنوك املانحة له بدليل درجة  ذا النمط التمو يمثل فرصة م كما ات أيضا أن 
خرى ال تحمل   ل  م  تجنب مصادر التمو زائر رغبة م ن  ا قتصادي ن  نا طرف املتعامل ا ي و عا ر ا طا طيا

جتماعية للمجتمعات. قتصادية و دف إ تحقيق التوازن والتنمية  سالمية ال  عة  ام الشر ناقض مع أح   و
ساع التعامل به مقارنة   ات متنوعة تحول دون تطوره وا زائر يواجه صعو شاط التمو  ا ذا ال كما ومن ا أن 

ي  شاط البن ي خاص بال ات غياب إطار قانو ذه الصعو م  لية، ومن أ ل ا يمن ع ساحة التمو التقليدي الذي ال زال 
ارجية والداخلية ع  ئة ا ل من الب ا  حدد كيفيات التعامل به، إ جانب قيود اخرى مصدر سالمي ينظم و ل  بالتمو

  السواء.
ذه النتائج تؤكد  ل  سيةإن  لية  ال تنص ع أن   ة الفرضية الرئ مشة  السوق التمو سالمية م فة  الص

زائر.      ا
  خاتمة: .5

قلي وح  سالمي ع املستوى الدو و قتصاد  ة مطلبا ضمن مطالب  خ سالمي  العقود  ل  أصبح التمو
ا، وال تنطوي ع  يجة طبيعية للفلسفة ال يحمل جتماعية مقارنة بالسياسات ا كن قتصادية و العدالة والتنمية 

ا. ع عدالة توز تمام  اح دون  ر ية  تحقيق  ا الرغبة غ املتنا سيطر عل   قتصادية التقليدية الوضعية ال 
و املدخل  ا، و ا من الر سالمي تنوع صيغه وخلو ل  صائص ال دعمت نجاح التمو م ا الذي تمكنت من ومن أ

قة  زائري الذي يبحث عن طر قتصادي ا لية جذبت املتعامل  زائري وتقديم عدة صيغ تمو ل ا خالله ولوج سوق التمو
قتصادية. شطته  ل أ   شرعية لتمو

رت  سالمية  الدراسةوقد أظ فة  زائر أن الص ن  ا سالمي كة والسالم  ي ال زائر  امليدانية ال شملت بن ا
ا  را وتوسعا كب ل نجاحا با ذا النوع من التمو عرف  ان ال يضا مثيله  مختلف دول العالم، أين  يا وإن  س عرف نجاحا 

ما: ن  ن أساسي زائر إ عامل سالمية  ا شاط املصارف  دود الذي يم  مكن إرجاع التطور ا سارعا. و   وم
سال  فة  قة تطبيق الص سالمية، ع غرار طر ة للصناعة املصرفية  سس النظر عض املبادئ و مية وال تخالف 

سارة. ح وا  التوجه لصيغ العائد الثابت ع حساب صيغ املشاركة  الر
شر أسا ينظم عمل البنوك  ا غياب قانون خاص وإطار  وجود العديد من القيود والعوائق وال من أبرز

زائر. سالمية    ا
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  1. قائمة املراجع:6
                                                           

ة، مصر،  1 ، املكتبة العصر و ر، الطبعة  ل، التطو شأة، التمو سالمية: ال اوي دمحم، البنوك    .12، ص: 2009م
ة، مصر، ص عادل عبد الفضيل عيد،  2 سكندر  ، و ، الطبعة  ام سالمية، دار الفكر ا سارة  معامالت املصارف  ح وا   .397الر
زائر  3 سالمية  ا ة البنوك  فاق–سليمان ناصر، تجر   .23 :، ص2006، 4، العدد مجلة الباحث ،الواقع و
ــري،  4 ســالمية كمــال مط ن البنــوك  ة واملتوســطةدراســة مقارنــة بــ ــل املؤسســات الصــغ ــ تمو ادة والبنــوك التقليديــة  ، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــ

ران،  ، جامعة و سي قتصادية وعلوم ال لية العلوم  قتصاد،  ست     .20-17، ص ص: 2011/2012املاج
قات وسعيد جمعة عقل،  5 ي دمحم عر ر سالميةا شر، الإدارة املصارف  ردن، ، دار وائل لل  ، و   .91، ص: 2010طبعة 
زائر،  6 سالمية  ا فة  ر الص ميد بوشرمة، متطلبات تطو   .306، ص: 2009/2010، 07، العدد مجلة الباحثسليمان ناصر وعبد ا
سالميةفليح حسن خلف 7 ردن، ، البنوك  ، عمان،  و ديث، الطبعة    .95ص: ، 2006، جدارا للكتاب وعالم الكتب ا
ي،  8 ـ رحمــا ــ إســالميمو ثمارات الفالحيــة مــن منظــور قي ســ قتصــاديات أســاليب ترقيــة  ــ  ثمارات  ســ شــيط  ي، ســبل ت ، امللتقــى الــدو الثــا

  . 2010نتقالية، سكيكدة، 
بـــة 9 ليـــة العلـــوم  حب قتصـــادية،  ـــ العلـــوم  ادة املاجســـت  ســـالمي لـــه، مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل شـــ ثمار والبـــديل  ســـ ـــ  زحـــاف، دور معـــدل الفائـــدة 

 ، يدي، أم البوا ي بن م ، جامعة العر سي ة وعلوم ال   .198-197، ص ص: 2009/2010قتصادية. التجار
، الضوابط الشرعية لل  10 خ خليفة الغف راج بالضمان، متاح بتار : الغنم بالغرم وا ي: 20/10/2018عمل املصر و لك   ع املوقع 

http://www.aloroeya.ae/2013/09/22/17200/  

                                                           
  


