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 المصرفـي اإلسالمـي فـي الجـزائـر  لمعال

 الواقــــع و اآلفــــاق
 مختصـرةدراسـة تقييميـة  

 
 مقدمــة -
 .النظام المصرفي اإلسالمي، المفهوم و األدوات: الفصل األول  -

 .مفهوم النظام املصريف اإلسالمي و نشأته: أوال
 .أدوات النظام املصريف اإلسالمي: ثانيا

 .المصرفي اإلسالمي في الجزائر لمعتقديم بنك البركة الجزائري كأول تجربة لل: الفصل الثاني -
 .لبنكنشأة ا: أوال
 .رأس املال: ثانيا
 .الودائع: ثالثا
 .إدارة البنك: رابعا

 .معلومات عامة: خامسا
دراســة تقييميــة مختصــرة لمســيرة بنــك البركــة الجزائــري مــن خــالل بعــض األرقــام      : الفصــل الثالــث -

 .و المؤشرات
 .تطورات حجم امليزانية: أوال
 .تطورات حجم رأس املال اخلاص: ثانيا
 .مردودية األصول و األموال اخلاصة تطورات: ثالثا
 .تطورات أنشطة البنك حسب األجل و الصيغة و القطاع: رابعا

واقــع و آفــاق تجربــة البنــوك اإلســالمية فــي الجزائــر فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة و : الفصــل الرابــع -
 .العولمة

 .يف اجلزائر) بنك الربكة اجلزائري( واقع جتربة البنوك اإلسالمية : أوال
 .آفاق جتربة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر: ياثان

 .الخـاتمـة -
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    .المراجـع -

 مقدمـة
تعتــرب جتربــة النظــام املصــريف اإلســالمي يف اجلزائــر حديثــة العهــد نســبياً، حيــث دخلــت عامهــا العاشــر    

 اجلزائـري وسجلت عقداً من الزمن مع منتصف هذا العام، و مبا أن هذا النظام يُعترب جزءا من النظام املصريف
الـــذي يعـــيش حتـــوالت و إصـــالحات تتماشـــى و ظـــروف العصـــر و متغـــريات العوملـــة، فقـــد حاولنـــا رصـــد هـــذه 

النظـام املصـريف اجلزائـري ، : " التجربة و تقييمها و لو بدراسة خمتصرة علـى شـكل مداخلـة لتقـدميها يف ملتقـى
 ".واقع  و آفاق

 Banqueمثـل أساسـاً يف جتربـة بنـك الربكـة اجلزائـري و مبـا أن النظـام املصـريف اإلسـالمي يف اجلزائـر يت

Al Baraka d’Algerie  ،فإن الدراسة سوف تكون حول هذا البنك كدراسة تقييمية هلـذه التجربـة القصـرية
و الوقوف عن كثب على ما حققته من إجنازات أو ما سجلته من إخفاقات، و ذلـك باالعتمـاد علـى بعـض 

 .يف تقارير هذا البنك، أو بعض النسب اليت تنتج عن حتليل هذه األرقاماألرقام و املؤشرات اليت وردت 
و بالرغم من قصر التجربة اليت عاشها بنك الربكة اجلزائري و اليت متتد فقـط إىل عشـر سـنوات خلـت 

– 1993:( ، فــــإن دراســــة بعــــض األرقــــام أو النســــب ســــوف تكــــون خاصــــة بــــالفرتة) 2001– 1991(
، أمـــا 1992و ســـنة  1991علومـــات لــدينا حـــول األشــهر اخلاصـــة بســنة ، و ذلــك لعـــدم تــوفر م) 2000
فلـــم تكتمـــل بعـــد و بالتـــايل مل تصـــدر يف تقريـــر ســـنوي خـــاص بالبنـــك، كمـــا أن هـــذه الدراســـة  2001ســـنة 

 .سوف تقتصر على اجلانب املايل أو احملاسيب دون اجلانب البشري
ة و لـو مـن خـالل هـذه الدراسـة املركـزة      و هذا و نأمل أن نصل إىل بعض احلقائق و اإلستنتاجات العلميـ

 .املختصرة مبا يفيد البحث العلمي و مبا ينري الطريق أمام املسؤولني عن هذه التجربة الفتية
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

 الفصـل األول
 النظام المصـرفي اإلسالمي

 المفهوم و األدوات
 مفهوم النظام المصرفي اإلسالمي و نشأته : أوال

ســـالمي هـــو آليـــة لتطبيـــق العمـــل املصـــريف علـــى أســـس تـــتالءم مـــع مبـــادئ الشـــريعة النظـــام املصـــريف اإل 
اإلسالمية السـمحاء، و بطريقـة ال يـتم التعامـل فيهـا بنظـام الفائـدة أخـذاً أو عطـاءاً ألن ذلـك يعتـرب ربِــا حمرمـا 

 .يف اإلسالم
فـإن العالقـة الـيت تـربط و إذا كان النظام املصريف التقليدي يعتمد علـى نظـام القـرض بفائـدة و بالتـايل 

البنــك مبودعيــه و عمالئــه هــي عالقــة دائــن و مــدين، فإننــا جنــد باملقابــل أن النظــام املصــريف اإلســالمي يعتمــد 
 .على نظام املشاركة يف الربح و اخلسارة و بالتايل فإن عالقة البنك مبودعيه هي عالقة شريك بشريكه

العهــد نســبياً، حيــث بــدأت ألول مــرة يف مصــر ســنة و تعتــرب جتربــة النظــام املصــريف اإلســالمي حديثــة 
 - Lire – Ecrireمن طـرف الـدكتور أمحـد النجـار الـذي أسـس مـا يسـمى ببنـوك اإلدخـار احملليـة للـت 1963

Parler عامــل مــع صــغار الفالحــني ممــع مــدخراتم مث متويــل مشــاريعهم الفالحيــة وفــق أســس إســالمية، لكــن
دها إىل دول اخللـــيج حيـــث أُنشـــئ أول بنـــك إســـالمي بالشـــكل ، لتنتقـــل بعـــ1967الفكـــرة ُأجهضـــت ســـنة 

و هو البنك اإلسالمي للتنمية حيث كانـت ملكيتـه  1975احلديث يف جدة باململكة العربية السعودية سنة 
و تعامله أساسا مع الدول و احلكومات خاصة منها األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، و يف نفس السـنة 

 .مي خاص يتعامل مع األفراد و هو بنك ديب اإلسالميأُنشئ أول بنك إسال
 : أدوات النظام المصرفي اإلسالمي: ثانيـا

ميكن التمييز بني نوعني من أدوات النظام املصريف اإلسالمي حيث منها ما يتعلق بالتمويـل        و  
 .اإلستثمار و منها ما يتعلق باخلدمات املصرفية

  : أدوات التمويل و االستثمار  -أ
و هي الصي  التمويلية اليت ميكن أن يشارك با البنك اإلسالمي عميًال من عمالئه، و هي مستنبطة  

 : يف معظمها من كتب الفقه اإلسالمي و منها 
أن يعطي الرجُل الرجـَل املـال علـى أن يّتجـر بـه علـى جـزء معلـوم : " يعرفها ابن رشد كما يلي : املضاربة . 1

 .0F1"املال، أّي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً يأخذه العامل من ربح 

                                                 
 .   234، ص 2م، ج  1952 –هـ  1371بداية التهد و �اية املقتصد، مطبعة االستقامة، القاهرة، : ابن رشد - 1
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أي أ�ـــا تقـــدمي املـــال مـــن طـــرف و العمـــل مـــن طـــرف آخـــر علـــى أن يـــتم اإلتفـــاق علـــى كيفيـــة تقســـيم 
الــربح، و اخلســارة علــى صــاحب املــال، و يتلقــى البنــك اإلســالمي األمــوال مــن املــودعني بصــفته مضــارباً بينمــا 

 .مرين بصفته رباً للماليدفعها إىل املستث
و هي اشرتاك طرفني أو أكثر يف املال أو العمل على أن يتم اإلتفاق على كيفيـة تقسـيم الـربح، : املشاركة. 2

أمــا اخلســارة فيجــب أن تكــون حســب نســب املشــاركة يف رأس املــال، و يطبــق البنــك اإلســالمي هــذه الصــيغة 
 .يف متويل املشاريع مع اشرتاكه يف إدارتا   ومتابعتها بالدخول بأمواله شريكاً مع طرف أو جمموعة أطراف

و هي أن يقوم البنك اإلسالمي بشراء بضاعة أو جتهيزات للعميل بطلب منه، مث يعيد بيعها لـه : املراحبة . 3
مع هامش ربح معني يتفقان عليه، و يعترب الـدكتور الباحـث سـامي محـود أول مـن طـّور هـذه الصـيغة بعـد أن 

1Fو أدخلها إىل النظام املصريف اإلسالمي تاب األم لإلمام الشافعي أخذها عن ك

1 . 
لقد أصبحت هذه الصيغة متثـل أهـم أنشـطة البنـوك اإلسـالمية بـل أصـبحت مشـكلتها األوىل، حيـث 

مـن إمجـايل متويالتـه، وذلـك نظـرا لرحبهـا املضـمون مـن  % 90يطبقها بعـض هـذه البنـوك بنسـبة قـد تصـل إىل 
 .من جهة أخرى جهة و لقصر أجلها

و هــو االســم الــذي ُعرفــت بــه يف كتــب الفقــه اإلســالمي، أمــا البنــوك اإلســالمية فتطبقــه حنــت : اإلجــارة . 4
إسم التأجري، و هو ال خيتلف كثريا عن الصـيغة الـيت تطبقهـا البنـوك األخـرى حتـت اسـم اإلجيـار أو مـا يسـمى 

 .Leasingو باإلجنليزية  Credit-Bailبالفرنسية 
العمليــة يشــرتي البنــك اإلســالمي جتهيــزات أو معــدات و يقــوم بإجيارهــا للعمــالء ملــدة معينــة مقابــل  و يف هــذه

أقساط إجيار شهرية أو نصف سنوية أو سـنوية مـع بقـاء ملكيتهـا للبنـك أمـا صـيانتها فتكـون علـى املسـتأجر، 
 .مع إمكانية بيعها له يف �اية املدة

البنــك اإلســالمي صــناعة شــيء معــني غــري متــوفر يف الســوق    و هــو أن يطلــب العميــل مــن : اإلستصــناع . 5
و أفضل جمال يطبق فيـه البنـك هـذه الصـيغة هـو بنـاء العقـارات، حيـث يقـوم بإجنـاز مسـكن يصـفه العميـل مث 

 .يبيعه إياه بالتقسيط عادة مقابل ضمانات تدفع مسبقاً 
إلسالمي، لكنه خيتلف عنهـا يف تقـدمي مثـن و هو يشبه املراحبة يف جمال تطبيقه من طرف البنك ا: الّسَلم . 6

الســلعة عنــد طلبهــا مــن البنــك علــى أن يــتم التســليم الحقــاً، و قــد ُشــرع أساســاً يف جمــال الزراعــة قــدمياً، لكنــه 
 .أصبح حالياً يُطبق يف جماالت أخرى كالتجارة و الصناعة

                                                 
 .   431م، ص 1991 –هـ 1411قاهرة، ، دار الرتاث، ال3تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق و الشريعة اإلسالمية، ط : سامي محود. د: أنظر  - 1
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ن تطبيقهــا مــن طــرف البنــوك هــذا و توجــد صــي  متويليــة أخــرى كاملزراعــة و املســاقاة و املغارســة، إال أ
 .اإلسالمية نادر جداً 

 : اخلدمات املصرفية -ب
و هــي اخلــدمات الــيت تطبقهــا البنــوك التجاريــة األخــرى و ذلــك لعــدم وجــود شــبهة الربــا فيهــا أو عــدم  

 :تعارضها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية و أهم هذه اخلدمات 
 الشيكـات و البطاقـات اإلئتمائيـة، فتح احلسابات اجلارية و ما يتعلق با من إصدارات -

 .أو احلسابات اإلدخارية و اإلستثمارية    
 .حتصيل األوراق التجارية  -
 .التحويالت الداخلية و اخلارجية  -
 .بيع و شراء العمالت األجنبية و املعادن الثمينة  -
 ).األسهم دون السندات ( عمليات األوراق املالية  -
 .تأجري اخلزائن احلديدية  -
 .ار خطابات الضمان إصد -
 .فتح االعتمادات املستندية  -
 .إخل…تقدمي اإلستشارات و دراسات اجلدوى االقتصادية  -
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 الفصــل الثانـي
 تقديم لبنـك البركـة الجزائـري

  المصرفي اإلسالمي في الجزائر لمعكأول تجربة لل
 نشأة البنك : أوال

يفــتح أبوابــه يف ) بــني القطــاع العــام و اخلــاص ( شــرتك بنــك الربكــة اجلزائــري هــو أول بنــك إســالمي م 
 10القـانون رقـم ( كشركة مسامهة يف إطار قانون النقد و القـرض   1991مايو  20: اجلزائر، أنشئ بتاريخ 

الذي صدر مع الدخول يف مرحلة اإلصـالحات اإلقتصـادية يف اجلزائـر، و مقـره الرئيسـي هـو )  1990لسنة 
 .مدينة اجلزائر العاصمة

 رأس المال: ثانـيا
سـهم، قيمـة   000 500دينار جزائري مقسـمة إىل  000 000 500يبل  رأس املال اإلجتماعي للبنك  

 : دينار جزائري، و يشرتك فيه مناصفة كل من  1000كل سهم 
 . % 50بنسبة ) بنك حكومي جزائري (   B.A.D.Rبنك الفالحة و التنمية الريفية   -
 .% 50بنسبة ) السعودية  –جدة ( الدولية  شركة دلّة الربكة القابضة -

 الودائـع: ثالـثا
يتلقى البنك الودائع من األفراد و املؤسسات و يفتح ثالثـة أنـواع مـن احلسـابات بالـدينار اجلزائـري أو  

 : بالعملة الصعبة و هي 
 .لتسهيل معامالت األفراد و املؤسسات: احلساب اجلاري  -
دج           2000دخرين حيــــــث احلــــــد األدىن للرصــــــيد هــــــو لتشــــــجيع صــــــغار املــــــ: حســــــاب التــــــوفري  -

 .أو ما يقابلها بالعملة الصعبة
الستثمار األموال الكبرية حيـث احلـد األدىن للرصـيد      هـو : حساب االستثمار غري املخصص -

 .دج أو ما يعادهلا بالعملة الصعبة 000 10
اســب طرديــاً مــع طــول الفــرتة الزمنيــة،          و احلســابني األخــريين يــدخالن يف اإلســتثمار بنســب معينــة تتن

 .و يتحصالن على معدالت للربح تتناسب بنفس الطريقة
حســـاب اإلســـتثمار املخصـــص   : و تفكـــر إدارة البنـــك حاليـــاً يف فـــتح نـــوع جديـــد مـــن احلســـابات هـــو

 .والذي توّجه فيه الوديعة إىل اإلستثمار يف مشروع معني
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 إدارة البنك: رابـعا
أعضــاء حتــت رئاســة رئــيس و نائــب لــه، كمــا أن للبنــك مــديراً  6نــك جملــس إدارة يتكــون مــن يــدير الب 

 .عاماً و نائبني له إضافة إىل ثالثة أعضاء يشكلون اإلدارة التنفيذية للبنك
 .و يوجد أيضا للبنك مراقبني للحسابات، و مراقب شرعي، و مجعية عامة للمسامهني

 معلومات عامة: خـامسا
، )بئـر خـادم( اجلزائـر العاصـمة  : لرئيسي للبنك بـاجلزائر العاصـمة، و لـه فـروع يف كـل مـن يقع املقر ا 

: البليدة، وهران، تلمسان، غرداية، قسنطينة، سطيف، و هناك فروع أخرى كمشروع لإلنشاء     يف كل مـن
 .عنابة، ماية، باتـنة

 .السنة املالـية للبنك هي السنة امليالديـة
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 لفصـل الثـالـث ا
 دراسة تقييمية مختصرة لمسيرة بنك البركة الجزائري 

 من خالل بعض األرقام و المؤشرات 
بســبب ســوء التســيري و مــع  1991شــهد بنــك الربكــة اجلزائــري فــرتة صــعبة عنــد بدايــة نشــاطه ســنة 

حققهــا البنــك ســنة عــرف البنــك حتســناً مــع اإلدارة اجلديــدة، و بــالنظر إىل األربــاح الــيت  1993بدايــة ســنة 
، و مقارنتهـــا مـــع األربـــاح احملققـــة لـــدى البنـــوك األخـــرى يف نفـــس الســـنة و مـــن معيـــار نســـبة مردوديـــة 1994

2Fاألموال اخلاصة فإن بنك الربكة اجلزائري يعترب البنك األكثر رحبية يف اجلزائر

1. 
 تطورات حجم الميزانية: أوال

:   2000دج و بل  سـنة  872 679 176 2:  1993سنة ) األصول ( كان إمجايل حجم امليزانية  
دج أي تضـاعف حبـوايل سـبع سـنوات و اجلـدول التـايل يبـني هـذه الزيـادات السـنوية مـع  357 139 110 15

 :نسبة الزيادة املئوية خالل هذه الفرتة 
  %نسبة الزيادة السنوية  بــ  دج) األصول ( حجم الميزانية  السنوات

1993 2 176 679 872,00  
1994 3 486 878 392,00 60,19 
1995 4 532 680 027,00 30 
1996 5 275 860 698,66  16,39 
1997 8 004 716 197,04 51,72 
1998 9 931 953 456,47 24,07 
1999 11 817 141 697,10 19 
2000 15 110 139 357,00 27,86 

 

 .من إعداد الباحث باإلعتماد على وثائق البنك : املصدز  

 1997، و % 60بنســبة  1994نالحــظ إذن أن امليزانيــة ســجلت زيــادات معتــربة خاصــة ســنوات 
و هـي نسـبة جـّد  32,74 %، و عمومـاً كـان معـدل الزيـادة السـنوية خـالل هـذه الفـرتة هـو % 51,72بنسـبة 
 معتربة 

 تطورات حجم رأس المال الخاص: ثانيـا

                                                 
1 Mohamed seddik HAFID ( D.G de la banque al baraka d’algerie). entretien avec le quotidien EL OUMA, N° 45 du 

17/01/1995.   
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+ رأس املـــــال املــــــدفوع : ( و الـــــيت تضـــــم نقصـــــد بـــــرأس املـــــال اخلـــــاص مـــــا ُيســـــمى حبقـــــوق امللكيـــــة  
 500:              1993و قد كان هذا الرأمسال سنة ) األرباح غري موزعة + اإلحتياطات مميع أنواعها 

دج  أي أنـه  450 804 032 1: 2000دج متمثًال فقط يف رأس املال اإلجتمـاعي، مث بلـ  سـنة  000 000
 .تضاعف خالل هذه الفرتة

 : تايل يبني هذه الزيادات السنوية مع نسبها املئوية و اجلدول ال  
  %نسبة الزيادة  حقوق الملكية بــ  دج السنوات

1993 500 000 000,00  
1994 500 039 390,00 0,008 
1995 756 023 312,00 51,2 
1996 845 752 642,00  11,86 
1997 605 197 407,24 28,45 - 
1998 718 604 838,49 18,73 
1999 853 274 222,27 18,74 
2000 1 032 804 450,00 21,04 

 .من إعداد الباحث باالعتماد على وثائق البنك: املصدر                         

 51,2 %مث سـجلت نسـبة  1994نالحظ من خالل هذا اجلدول أن الزيادة كانت ضئيلة جداً خالل سـنة 
، و ذلــك بســبب أن ســنيت 1997مث اخنفضــت بشــكل كبــري ســنة  يف الســنة املواليــة و هــي نســبة جــد معتــربة

ظهر مع اخلصوم نـوع يف اإلحتيـاطي يُـدعى احتيـاطي إعـادة التمويـل، و هـو النـوع الـذي  1996و  1995
 :فقد ُأضبف مع األموال اخلاصة بند  2000مل يظهر قبل أو بعد هاتني السنتني مع اخلصوم، أما سنة 

 .Report à nouveauترحيل من جديد 
 تطورات مردوديـة األصول و األموال الخاصة  : ثالثا

 -إذا مـا متــت مـع البنـوك     األخــرى –حـىت تكـون الدراسـة أكثــر علميـة و تكـون املقارنــة موضـوعية  
حقـوق ( فال بد من مقارنة النتيجة السنوية مـع املؤشـرات الـيت قـد تتغـري مـن بنـك آلخـر مثـل األمـوال اخلاصـة 

 . املوارد و اليت يُعرب عنها أحياناً مبردودية األصول أل�ا مساوية هلاو إمجايل) امللكية 
 :و اجلدول التايل يبني تطورات هذين النوعني من املردودية خالل فرتة الدراسة

 
 السنوات 

 
 النتيجة بـ  دج

 النتيـجـة 
                    X  100 
 األموال الخاصة 

 النتيـجـة 
                    X  100 
 إجمالي األصول  

1993 787 793,00 % 0,15 % 0,036 
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1994 48 596 874,00 % 9,72 % 1,4 
1995 90 024 060,00 % 12 % 2 
1996 107 796 313,51   % 12,74  % 2,04 
1997 139 539 613,64  % 23,05  % 1,74 
1998 165 011 967,64  % 23  % 1,66 
1999 203 395 764,85  % 23,83  % 1,72 
2000 163 453 485,00  % 15,82  % 1,08 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــداد الباحـــــــــــــــــــــــــــــــــــث باالعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى وثـــــــــــــــــــــــــــــــــــائق البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــك: املصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر                
، مث تزايـدت بشـكل 1993بالنسبة ملردودية األمـوال اخلاصـة نالحـظ أ�ـا بـدأت بنسـبة ضـعيفة جـداً سـنة  –

 .2000ملحوظ مع نوع من اإلستقرار خالل بعض السنوات إال أ�ا تراجعت بنسبة كبرية سنة 
ـــــدأ - ، مث تراوحـــــت بـــــني الزيـــــادة            1993ت أيضـــــا بنســـــبة ضـــــعيفة ســـــنة بالنســـــبة ملردوديـــــة األصـــــول فقـــــد ب

 .   1996و   1995و اإلخنفاض لكن بفارق صغري، و قد سجلت أحسن النسب سنيت 
 تطورات أنشطة البنك حسب األجل و الصيغة و القطاع: رابــعا

ويالتـا علـى األجـل القصـري من املالحـظ عمليـاً أن معظـم البنـوك اإلسـالمية تعتمـد يف مت :حسب األجل -1
لتقليــل حجــم املخــاطرة و تفــادي جتميــد األمــوال، و بالنســبة لبنــك الربكــة اجلزائــري ميكننــا مالحظــة ذلــك مــن 
خالل دراسة حجم الديون قصرية األجل يف ميزانية البنك و مقارنتها مع إمجـايل حجـم الـديون علـى الزبـائن، 

 :ة ذاتا حسب اجلدول التايلو ذلك من خالل ثالث سنوات متباعدة من الفرت 
   

 Xإجمالي الديون القائمة / أ .ق.نسبة د أ      بـ  دج.ق.د السنوات
100 

1993 529 910 000,00 % 84,23 
1996  2 312 389 846,41 % 83 

2000 8 323 054 627,00 % 97,68 
 .لبنكمن إعداد الباحث باإلعتماد على وثائق ا: املصدر                       

نالحــظ أن نســبة التمويــل قصــري األجــل مرتفعــة جــداً إذ تراوحــت خــالل هــذه الســنوات املختــارة بــني 
 .و باقي النسبة يضم التمويلني املتوسط و الطويل األجل   %97و  83

إذا درســنا صــي  التمويـل يف اإلقتصــاد اإلســالمي وكيفيــة تطبيقهـا حســب األجــل لوجــدنا : حسـب الصــيغة-2
حبــة ُتطبــق خاصــة يف األجــل القصــري، لــذلك و باإلعتمــاد علــى النتيجــة الســابقة جنــد أن البنــك أن صــيغة املرا

يعتمــــد علــــى تطبيــــق صــــيغة املراحبــــة يف متويالتــــه أكثــــر مــــن غريهــــا مــــن الصــــي  و هــــي مشــــكلة معظــــم البنــــوك 
ة اإلسالمية أيضا، و ذلك لقصر آجل هـذه الصـيغة مـن جهـة و دخلهـا املضـمون مـن جهـة أخـرى، و بالنسـب
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3Fلبنك الربكة اجلزائري ميكننا مالحظة هذه الظاهرة من خالل األرقام التالية

1 : 
 .من جمموع التمويالت 44 %حوايل   1994بل  جمموع التمويل بصيغة املراحبة سنة  -
مــن جممــوع الــديون قصــرية األجــل  60 %بلــ  جممــوع الــديون بصــيغة املراحبــة  1996يف ســنة   -

مــن إمجــايل  24 %ون علــى العمــالء مبــا فيهــا املشــكوك فيــه،ومــن جممــوع الــدي 54 %القائمــة، و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ).                                                                                                                           امليزانية ( اإلستخدامات 

مـــن جممـــوع الـــديون قصـــرية األجـــل       66 %ع الـــديون بصـــيغة املراحبـــة بلـــ  جممـــو  2000يف ســـنة  -
 40,7 % مـن جممـوع الـديون علـى العمـالء مبـا فيهـا املشـكوك فيـه، و  65 %و القائمـة فعـال، و 

 ).امليزانية ( من إمجايل اإلستخدامات  
م و اإلستصناع بنسب أما بالنسبة لصي  التمويل األخرى فإن البنك يطبق املشاركة و التأجري و الّسل

ضـــعيفة، و تشـــري املطبوعـــات اإلعالميـــة للبنـــك أنـــه يقـــدم متـــويالت باملضـــاربة أيضـــا بينمـــا ال جنـــد هلـــا أثـــرًا يف 
يشـري إىل أن البنـك يطبـق  1996إال أن تقرير اإلحتاد الدويل للبنـوك اإلسـالمية لسـنة . احلسابات اخلتامية له
4Fتهمن إمجايل متويال 8 %صيغة املضاربة بنسبة 

2. 
ال يوجــد يف تقــارير البنــك و وثائقــه مــا يفيــد بكيفيــة توزيــع التمــويالت علــى القطاعــات : حســب القطــاع -3

اإلقتصادية، لكن باالعتماد على النتيجتني السابقتني أي اإلعتماد على التمويل قصري األجـل و املراحبـة فإننـا 
التجـارة، و مـا يؤكـد ذلـك هـي األرقـام الـواردة  نستنتج أن البنك يعتمد يف نسبة كبرية مـن متويالتـه علـى قطـاع

5Fحيث جاء التوزيع كاأليت 1996يف تقرير اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية لسنة 

3 : 
 0,7 % الزراعة

 72 % التجارة 

 20,2 % الصناعة 

 5,7 % اخلدمات 

 1,4 % إجناز العقارات 

 100 % الموع 

                                                 
 . وثائق و مطبوعات البنك: املصدر - 1

2 -Directory of Islamic Banks and Financial Institution : International Association of Islamic Banks, Jeddah/ K.S.A, 
1996, p29. 

 . املرجع السابق، نفس الصفحة  -3
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البنــك يعتمــد يف متويالتــه علــى قطــاع التجــارة و بدرجــة أقــل  ُيالحــظ إذن مــن خــالل هــذه األرقــام أن
قطـــاع الصـــناعة بينمـــا يكـــاد يهمـــل قطاعـــاً حيويـــاً و هـــو الزراعـــة، و هـــو بـــذلك ال خيتلـــف عـــن معظـــم البنـــوك 

 .         اإلسالمية بإستثناء السودانية منها
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 الفصـل الرابـع
 مية في الجزائرواقع و آفاق تجربة البنوك اإلسال

 في ظل المتغيرات الدولية و العولمة 
لقد سبقت اإلشـارة إىل أنـه مـن غـري املمكـن عمليـاً تقيـيم جتربـة بنـك الربكـة اجلزائـري خـالل عقـد مـن  

الـزمن يف بضـع صـفحات، و لكـن مـن خـالل دراســة بعـض األرقـام يف الفصـل السـابق، و مـن خـالل التعامــل 
و أيضـا بعـد إجنـازه لدراسـات حـول عـدد مـن البنـوك اإلسـالمية، فإنـه ميكـن  املستمر للباحث مع هذا البنـك،

 : الوقوف على واقع جتربة هذا البنك و تقييمها يف النقاط التالية 
 في الجزائر ) بنك البركة الجزائري ( واقع تجربة البنوك اإلسالمية : أوال
ســالمية مــن حيــث اعتمــاده علــى التمويــل إن بنــك الربكــة اجلزائــري ال خيتلــف كثــرياً عــن بقيــة البنــوك اإل -1

قصــري األجــل و خاصــة بصــيغة املراحبــة، كمــا ُيالحــظ عنــه متويلــه الكبــري لقطــاع التجــارة      وإمهالــه 
لقطاعـات حيويــة أخـرى، و هــو مــا يقلـل مــن الــدور التنمـوي الكبــري و املنــوط بـالبنوك اإلســالمية عنــد 

و رفـع معـدالت النمـو اإلقتصـادي      و تشـغيل اليـد إنشائها مثـل االسـتثمار يف املشـاريع اإلنتاجيـة 
إخل، و إذا كانـــت البنـــوك اإلســـالمية يف اخللـــيج مـــثًال تعمـــل يف بيئـــة تعتمـــد أساســـاً علـــى …العاملـــة 

اإلسترياد لضـيق جمـاالت اإلسـتثمار اإلنتـاجي بـا، فـإن بنـك الربكـة اجلزائـري يعمـل      يف بلـد يتميـز 
ة املوارد الطبيعية و البشرية و رمبا كـان السـبب اآلخـر يف هـذه املشـكلة باتساع جماالت اإلستثمار لوفر 

 .هو العامل األمين
الحــظ أن بنــك الربكــة اجلزائــري كغــريه مــن البنــوك اإلســالمية مل يتحــرر بعــد مــن  -2

ُ
نتيجــة ملــا ســبق فــإن امل

ك جيـــب أن نظريـــة القـــروض التجاريـــة الـــيت تـــأثرت بالتقاليـــد األجنلوسكســـونية  و الـــيت تـــرى بـــأن البنـــو 
تقتصر على القروض قصرية األجل للحفاظ على السيولة، إذ من املعروف تارخييـاً أن البنـوك التجاريـة 
تطورت بعد هذه النظرية إىل نظرية التبديل مث نظريـة الـدخل املتوقـع مث أخـرياً النظريـة احلديثـة أو نظريـة 

متارس نشاطها ملختلف اآلجـال، و ال إدارة اخلصوم اليت جعلت من هذه البنوك األخرية بنوكاً شاملة 
6Fختشــى نقصــاً يف الســيولة للجوئهــا عنــد الضــرورة إىل اإلقــرتاض مــن الســوق النقديــة

، وهــو مــا ال يتــوفر 1
 .       للبنوك اإلسالمية لعدم تعاملها بالفائدة

بنك أن عدم اإلهتمام الكايف باجلانب البشري يف بنك الربكة اجلزائري، إذ يالحظ املتعامل مع هذا ال -3
معظم املوظفني و حىت إطارات البنـك غـري ملمـة باملعلومـات الكافيـة حـول النظـام املصـريف اإلسـالمي 

                                                 
 .  197، ص 1985، الدار اجلامعية، بريوت، 5االقتصاد النقدي و املصريف، ط : مصطفى رشدي شيحة . د  -1
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و املعامالت املالية اإلسالمية إذ أن العدد األكرب من اليد العاملـة بالبنـك مت جلبهـا عنـد اإلفتتـاح مـن 
كمــــا هــــو الشــــأن يف البنــــوك البنــــوك التقليديــــة األخــــرى، إضــــافة إىل عــــدم إقامــــة دورات تكوينيــــة هلــــا  

 .اإلسالمية العاملة باملشرق أو اخلليج
عـــدم تفهـــم طبيعـــة عمـــل البنـــوك اإلســـالمية بالشـــكل الكـــايف مـــن طـــرف املتعـــاملني معهـــا يف التمـــع  -4

اجلزائري و الذين يرون يف بعض إيـرادات البنـك دخـًال ربويـاً، كمـا أن املـودعني يطـالبون البنـك مبعـدل 
 .ل الفائدة السائد يف السوقأرباح ال يقل عن معد

، إذ مــن املعلــوم أنــه )بنــك اجلزائــر ( جيــد بنــك الربكــة اجلزائــري إشــكالية يف التعامــل مــع البنــك املركــزي  -5
يوجد ثالث مناذج من البيئات اليت تعمل فيها البنوك اإلسالمية يف العامل من الناحية القانونية      و 

 :هي
 .ي حالة إيران، باكستان، و السودانو ه: منوذج نظام مصريف إسالمي كامل -أ 
تركيـا، : و هـي حالـة كـل مـن : منوذج نظام ذو قوانني خاصة ملراقبة أعمال البنوك اإلسـالمية  -ب 

 .ماليزيا، الفلبني، األردن، اإلمارات
و هـي حالـة معظـم : منوذج نظام ختضع فيه البنوك اإلسالمية للقوانني املنظمة للبنوك األخرى -ج 

 .و الغربيةالبلدان اإلسالمية 
)  10/90: القـانون رقـم ( و اجلزائر تدخل ضمن النموذج األخري حيث أن قـانون النقـد و القـرض 

من  118: ينظم عمليات مجيع البنوك العاملة يف الدولة مبا فيها اإلسالمية، فعلى سبيل املثال جند يف املادة 
مال الشركات مبا ال يتجاوز يف جمموعه نصـف  هذا القانون حتديد ملسامهة البنوك و املؤسسات املالية يف رأس

7Fأمواهلــا اخلاصــة

، فــإذا كانــت البنــوك اإلســالمية تتميــز بصــغر حجــم رأس ماهلــا مقارنــة حبجــم الودائــع  وبالتــايل 1
إمجايل املوارد، و إذا كانت البنوك اإلسـالمية تعمـل يف إحـدى صـيغها باملشـاركة خاصـة الطويلـة األجـل منهـا، 

 .اً لعملياتافسوف يشكل ذلك عائق
 آفاق تجربة البنوك اإلسالمية في الجزائر : ثانيا

إن آفــاق جتربــة البنــوك اإلســالمية يف اجلزائــر ميكننــا تصــورها يف ظــل املتغــريات الدوليــة و العوملــة    كمــا  
 :يلي
إن النجـــاح املنقطـــع النظـــري و التوســـع اهلائـــل الـــذي شـــهدته البنـــوك اإلســـالمية علـــى املســـتوى العـــاملي     -1

جتعــل اجلزائــر مرشــحة لــدخول املزيــد مــن هــذه البنــوك إليهــا، خاصــة منهــا  200والــيت جتــاوز عــددها 

                                                 
 . 533، ص 1990هـ، أفريل  1410، رمضان 16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد : أنظر -1
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الشركات الدولية القابضة على غرار جمموعة الربكة الدولية، و ذلك ملا حتمله هذه الشركات من خـربة 
ليــــة، بينمــــا واســــعة يف امليــــدان، و لعــــل أقربــــا إىل هــــذا التوقــــع هــــي جمموعــــة دار املــــال اإلســــالمي الدو 

املبادرات الداخلية يبقى قيامها ضـعيف اإلحتمـال إلفتقارهـا للخـربة الكافيـة، و لعـل مـا يشـجع ذلـك 
هو اتساع جماالت اإلستثمار باجلزائر كمـا ذكرنـا سـابقاً، و النتيجـة هـي قيـام منافسـة حقيقيـة يف هـذا 

 .اجلزائريالال، و املستفيد األخري من هذه التجربة مها املواطن و اإلقتصاد 
إذا تزايــد عــدد البنــوك اإلســالمية يف اجلزائــر ســواء كأمســاء جديــدة أو كفــروع فســوف ُتطــرح إشــكالية  -2

التعامل مع البنك املركزي حبدة أكـرب، و هنـا ميكـن أن ُتسـن قـوانني خاصـة بـذه البنـوك علـى غـرار مـا 
 .حدث يف بعض البلدان

اد الــــدويل للبنــــوك اإلســــالمية كبنــــك مركــــزي و إذا حــــدث و أن أُعيــــد النشــــاط إىل مــــا ُيســــمى باإلحتــــ
فــيمكن أن تنقســم الرقابــة بينــه و بــني ) كمــا يطمــح لــذلك معظــم البنــوك اإلســالمية ( إســالمي دويل 

 .البنك املركزي اجلزائري
ميكــن أن تســتغل البنــوك الدوليــة العاملــة بــاجلزائر ذلــك الــوعي الشــعيب و الرغبــة يف التعامــل مــع البنــوك  -3

ح فــروع هلــا خاصــة باملعــامالت املاليــة اإلســالمية، علــى غــرار مــا قــام بــه ســييت بنــك       اإلســالمية يف فــت
CITI BANK األمريكي يف مصر، خاصة و أن هذا البنك موجود فعًال يف اجلزائر. 

إن التطـــور اهلائـــل و املســـتمر يف تقنيـــات العمـــل املصـــريف تفـــرض علـــى البنـــوك اإلســـالمية مواكبـــة هـــذا  -4
و أحكام الشريعة اإلسالمية، و هذا باالعتماد علـى إطـارات مؤهلـة بتكـوين عـال  التطور مبا يتماشى

يف االقتصاد و املالية و الشريعة ، و هو الشيء الذي مل يتأت بعـد لبنـك الربكـة اجلزائـري، خاصـة إذا 
 .علمنا أن للبنك مراقب شرعي وحيد عوض هيئة للرقابة الشرعية مثل بقية البنوك اإلسالمية
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 الخاتمــة
إن جتربة البنوك اإلسالمية يف اجلزائر ممثلة يف بنك الربكة اجلزائري على قصر مدتا تبقى جتربة ناجحـة  

و مفيـــدة بكـــل املقـــاييس، و ميكـــن االعتمـــاد عليهـــا و تقييمهـــا مبـــا خيـــدم هـــذه التجربـــة و ذلـــك بالعمـــل علـــى 
و أن جتربـة البنـوك اإلسـالمية يف العـامل تعتـرب معاجلة السلبيات و النقائص، و تدعيم كل ما هو إجيايب خاصة 

 .قصرية نسبيا إذ تعيش حالياً عقدها الثالث
و لعــل أفضــل وســيلة لرتشــيد هــذه التجربــة هــي اإلحتكــاك املســتمر بــني املســؤولني علــى بنــك الربكــة 

و     اجلزائــري و مســؤولني مــن بنــوك إســالمية أخــرى خاصــة العريقــة منهــا، و ذلــك مــن خــالل النــدوات      
 .     املؤمترات الدورية، و هو الشيء الذي مل يهتم به بنك الربكة اجلزائري بالشكل الكايف حلد األن
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