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إسامية في  لبنوك  ة مائمة لعمل  ئرنحو بي  لجز
 أ.د/ سليمان ناصر                                                                            

 جامعة قاصدي مرباح                                                                                                  
 الجزائر –ورقلة                                                                                                      

 ملخص:
ة  ك إسامي ي العام س اولة إنشاء ب زائر قد شهدت أول  م إبان ااحتال الفرنسي، فهي م 1929إذا كانت ا

وك اإسامية ي تشهد نفس احاولة بعد  استقاها بل كان ذلك متأخرًا نسبيًا مقارنة بدول عربية وإسامية أخرى، وا تزال الب
زائر على قلّتها تعمل ي بيئة تسودها التحديات والصعوبات.  ا

اد بيئة مائمة لعمل ال ّّ أهم امتطلبات الواجب توفّرها إ ة هذا اموضوع، وتب اول معا وك اإسامية ي هذ الورقة  ب
اذ بعض اإجراءات، أو على اهيئات امشرفة عليه أن  فسه با ك إسامي أن يوفّرها ل ب على كل ب زائر، سواء تلك ال  ا

ظيمي امائم للعمل. اد اإطار القانو والت اح عمله، وتأي على رأس تلك امتطلبات إ  توفّرها له ي سبيل إ
Abstract: 

If Algeria had perceived the first attempt to establish an Islamic bank in the world in 
1929 during the French colonialism, it did not experience the same attempt after its 

independence. It was relatively late compared to other Arab and Islamic countries. 
Moreover, Islamic banks in Algeria are still operating in an environment of challenges and 
difficulties.  

This paper attempts to address this issue, and shows the most important requirements 
to create suitable environment for Algerian Isla i  a ks’ work, either those which each 

Islamic bank must provide for itself to take some actions or those provided by the 
supervisory authorities for the success of its work, At the top of these requirements is the 
creation of the appropriate legal and regulatory framework for work. 

 مقدمة:
ديث،  ك إسامي بامفهوم ا اولة ي العام إنشاء ب لقد كان شرفًا للجزائر أن تتم فيها أول 

ة  زائري"، مبادرة من الشيخ/ 1929وذلك ي وقت مبّكر جدًا س ك اإسامي ا ت إسم "الب م 
زا ّم إعداد قانونه  أن ئريّ، وبعد"إبراهيم أبو اليقظان" أحد أعضاء معية العلماء امسلمّ ا

ت وَمم  اأساسي  زائر، تفّط ة ا ع رأماله اإمي من ِقبل بعض كبار رجال اأعمال امسلمّ ي مدي
 سلطات ااحتال الفرنسية هذا امشروع آنذاك، فتصّدت له وأجهضته.

زائر أرضًا مثل هذ  ادثة، أن تكون ا امبادرات بعد استقاها، كان يُفرض إذن بعد هذ ا
وك اإسامية بدأت ي التأسيس واانتشار مع حلول عام  وي  م1975لكن الواقع أثبت أن الب

يات من القرن اماضي  زائر إ بداية التسعي وك ي ا ما تأخر تأسيس تلك الب بلدان أخرى، بي
تلفة أكثرها سياسية.  لعوامل 

زائر حاليًا هذا التأخر ي التأسيس ص كما أن وز ا وهي –احبه أيضًا تأخر ي اانتشار، فا 
وافذ اإسامية داخل  -من كرى البلدان العربية دود جداً من ال كّ إساميّ، وعدد  سوى على ب

وك التقليدية، وا يتجاوز حجم أصول امصرفية اإسامية نسبة  من إما حجم السوق  % 3الب
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زائرية ذلك معوقات عديدة هي سياسية وإيديولوجية باأساس، رغم الطلب الشعي ، و امصرفية ا
وك.  الكبر على خدمات هذ الب

وات اأخرة  زائرية ي الس كومة ا رغبة ي اانفتاح أكثر على عن لقد كشفت سياسات ا
قات السياسية واإيديولوجية ا رغم أن امعوّ امصرفية اإسامية وعلى امالية اإسامية بشكل عام، 

جم أقل،  ظام تزال قائمة وإن  ظيم أو ال  02-18رقم  règlementوي هذا اإطار صدر الت
وامتضمن قواعد مارسة العمليات امصرفية امتعلقة بالصرفة التشاركية من  04/11/2018امؤرخ ي 

ا نرا غر كاٍف طرف امصارف وامؤسسات امالية زائر،، لك ظيم هذا اجال ي ا هذ  لذلك فإنّ  لت
وك  اد بيئة مائمة لعمل الب الورقة تسعى إ اإجابة على التساؤل اآي: ماهي أهم متطلبات إ
ب على   ية أكر، سواء تلك ال  مو واانتشار والعمل بأر زائر ح تتمكن من ال اإسامية ي ا

فس ك إسامي أن يوّفرها ل اذ بعض اإجراءات، أو على اهيئات امشرفة عليه أن توّفرها كل ب ه با
اح عمله ؟  .له ي سبيل إ

اور هي:  وسوف نعا هذ امتطلبات من خال ستة 
اد اإطار القانو امائم للعمل و  -  .أدوات الرقابة واإشراف امائمة تطبيقإ
  .امصري اإساميامؤّسسات الداعمة للعمل االتزام معاير  -
ارجي )امستقل(بشرعية و الرقابة بال االتزام - من أجل اسرجاع ثقة  التدقيق الشرعي الداخلي وا

وك اإسامية زائري ي الب  .امواطن ا
زائرااهتمام بالتسويق للعمل امصري اإسامي ي  -  .ا
وك  -  .اإساميةالتدريب امستمر والتثقيف الشرعي للعاملّ ي الب
زائر  ةك اإساميو قيام الب -  .ااجتماعية ةسؤوليام أكر ي أداء بدوري ا
 أدوات الرقابة واإشراف المائمة: تطبيقإيجاد اإطار القانوني المائم للعمل و  -1

ظيمية مائمة للعمل، د عملها ي أي بلد إ بيئة قانونية وت وك اإسامية ع وكما  تاج الب
ظيم أشرنا من قبل، فبالرغم من صدور  وامتضمن  04/11/2018امؤرخ ي  02-18رقم الت

، قواعد مارسة العمليات امصرفية امتعلقة بالصرفة التشاركية من طرف امصارف وامؤسسات امالية
تصراً ي  فإنه يبقى غر كافٍ  ِظم لعمل امطلوب هو تعديل القانو و ، (1)مادة فقط 12أنه ورد  ن ام

دًا أو مشتقًا من قانون، وأن  ظيم يكون مست قد واائتمان(، أن الت وك نفسه )قانون ال وجود الب

                                                           

من قواعد ممارس العمليا المصرفي المتعلق 04/11/2018المؤرخ في  02-18التنظيم رقم راجع مواد  -(1) المت  ،
، العدد  وري الجزائري ، الجريدة الرسمي للجم المؤسسا المالي رف المصارف  اركي من  ، الصادر 73بالصيرف الت

 ما بعدها. 20،  09/12/2018في 

. 
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ظيمي  ك امركزي للدولة على تطبيق اأدوات امائمة للرقابة  الكاياإطار القانو والت يساعد الب
وك.  واإشراف على تلك الب

زائر بعيدة عن  اتباع نظام اأسلمة الشاملة للعمل امصري وبالتا للقوانّ كما قد تكون ا
وقد تكون أقل بعداً من اتباع نظام ازدواجية  .حدث ي السودان وإيران وي وقت مضى ي باكستان

وك  ظم عمل الب وك اإسامية باموازاة مع قانون آخر ي ظيم عمل الب القوانّ بسن قانون خاص بت
ان، سوريا :دث يالتقليدية كما ح . لكن قد تكون ماليزيا، تركيا، اإمارات، اليمن، الكويت، لب

وٍد أو فصوٍل  موذج القانو الثالث وهو تعديل القانون امصري اموّحد للدولة وإدراج ب أقرب إ ال
وك اإسامية والرقابة عليها مثل: اأردن، قطر، امغرب، تونس ...  ظيم عمليات الب خاصة بت

 وغرها.  
صوص  زائر يتطلب تعديًا لل وك اإسامية ي ا لذلك فإن توفر البيئة امائمة لعمل الب

تلف امستويات كما يلي: ظيمية على   القانونية والت
 قانون النقد واائتمان: -1-1

زائر حالياً هو  وك ي ا ّظم عمل الب امؤرخ ي  11-03اأمر رقم من امعلوم أن القانون الذي ي
قد والقرض26/08/2003 اأمر هذا ة ي مواد متضم   ( سبع07)مكن تعديل  .، وامتعلق بال

ةوإضافة مادة   :(1)كما يلي  ثام
زائر وعملياته :، الكتاب الثالث35امادة  - ك ا  صاحيات عامة، الباب اأول: صاحيات ب

قدية،  ركة ال ظيم ا ويوّجه ويراقب، بكل الوسائل امائمة، توزيع القرض ... وهذا الغرض، يكل ف بت
ا كلمة: والتمويات، لتصبح العبارة: "توزيع القرض والتمويات"، وذلك على أساس  ...، تضاف ه

ح قروضاً بل مويات. وك اإسامية ا م  أن الب
لس ا58امادة  - قد والقرض، الباب اأول: تشكيلة  لس ال قد والقرض، الكتاب الرابع:   ل

كم كفاءها ي امسائل امالية والشرعية. تار  ُ  تضاف إ تشكيلة اجلس: شخصية 
 ، من نفس الباب:59امادة  -

مهورية.  تعّ  الشخصية موجب مرسوم من رئيس ا
زائر ويأي دور هذا العضو أو الشخصية ليبدي رأيه ي أدوات الرقابة امصرفية ال يطبّ  ك ا قها ب

تج  سبة أي م وك اإسامية ومدى ماءمتها مع أحكام الشريعة اإسامية، وكذا اأمر بال على الب

                                                           

د  -(1) ن الن ن اد ق رض( أ اأمر رق راجع م ال د  ن الن ن ً في الجزائر: ق الذ يسم خط ن )  11-03اائتم
رخ في  ، العدد 26/08/2003الم ري الجزائري جم رض، الجريدة الرسمي ل ال د  لن المتع ب در في 52،  ، الص

 .م بعده 3، ص 27/08/2003
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وك، ومكن أن تتوسع العضوية إ ثاثة أعضاء لتكون مثابة اهيئة  مويلي آخر تبتكر تلك الب
زائر وذلك  ك ا طأ بّ اأعضاء.)قدر اإم أي تواطؤعلى تفادي اً حرصالشرعية لب  كان( على ا

: صاحيات اجلس ،62امادة  -  الكتاب الرابع، الباب الثا
د الفرعي:   ُيضاف إليها الب

وك اإسامية، -س زائر على الب ك ا  إبداء الرأي الشرعي ي أدوات الرقابة امصرفية ال يطّبقها ب
وك. وي تج مويلي آخر تبتكر تلك الب  أي م
ظيم امصري، الباب اأول: تعاريف ،66امادة  - امس: الت  الكتاب ا

مهور وعمليات القرض،  ا كلمة: تتضمن العمليات امصرفية تلقي اأموال من ا ُتضاف ه
وك اإسامية كما أشرنا ي التفسر السابق.  والتمويات، ح تشمل عمليات الب

 من نفس الكتاب والباب السابقّ ،67امادة  -
مهور، اأموال ال يتمّ  يها من الغر، اسيما ي شكل ودائع، مع حق تلقّ  تعتر أمواًا متلقاة من ا

وك التقليدية، وعلى  سبة للب ا عبارة: بال ساب من تلقاها، بشرط إعادها. ُتضاف ه استعماها 
سبة  سارة بال وك اإسامية.أساس مشاركتها ي الربح وا  للب

 من نفس الكتاب والباب السابقّ ،68امادة  -
ا تعريف القرض مفهومه التقليدييشكّ   .ل عملية قرض ي مفهوم هذا اأمر ... ويأي ه

ا مادة  ص: تشكّ مكرّ  68ُتضاف ه ل عملية مويل ي مفهوم هذا اأمر، أي عملية شراء ر هذا ال
ك اإسامي م بيع  للزبون، أو عملية تغطية مالية أو مسامة ي مشروع، أو عملية من طرف الب

ك اإسامي لصا الزبون. ار ما يقوم ها الب  إ
وك وامؤسّ  ،106امادة  - ة امصرفيةالكتاب السادس: مراقبة الب  سات امالية، الباب الثالث: اللج

قد والقرض ي امادة الشخصية امضافة إ  مكن تعديل هذ امادة بإدراج عضوية  58لس ال
كم كفاءها ي امسائل امالية والشرعية( تار  ُ ة امصرفية. سابقاً )الشخصية ال   ي اللج

زائر سوف  قد واائتمان ي ا ك امركزي إن إدراج هذ التعديات على قانون ال يسمح للب
زائر(  للدولة ك ا ظيمات والتعليمات ام)ب وك باشتقاق الت من ذلك اإسامية ائمة لعمل الب

ية  ها سوف يضرّ القانون، إذ أن تطبيق أدوات الرقابة امصرفية التقليدية عليها  ها تلك امب خاصة م
 .على سعر الفائدة

وك اإسامية  سبة أدوات الرقابة واإشراف على الب زائر وبال اك من تلك اأدوات ي ا فإن ه
، ما مكن تعديله ليتا وك اإسامية مثل: معدل ااحتياطي اإلزامي أو القانو ءم مع طبيعة عمل الب

نسب السيولة، سياسة السقوف اائتمانية، طريقة حساب نسبة كفاية رأس امال )وقد تكّفل بذلك 
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دمات امالية اإسامية  ها  IFSBلس ا ماليزيا، حيث يقوم بتطويع معاير بازل ي كل نسخة م
رى احقاً(ما  وك اإسامية كما س ك امركزي يتاءم مع طبيعة عمل الب ، وظيفة إعادة التمويل للب

ب استبعاد مامًا كإعادة  اك من اأدوات ما  ، ومقابل ذلك ه أو املجأ اأخر لإقراض، ... إ
صمها لأفراد(، إجبار  ك اإسامي ا  وك خصم اأوراق التجارية )على أساس أن الب الب

كومية بفائدة دات ا )ومكن تعويض ذلك بااكتتاب ي الصكوك  اإسامية على ااكتتاب ي الس
كومية، وذلك بعد وضع اإطار القانو ها زائر اإسامية السيادية أي ا    . (1)، ... إ(ي ا

 القانون التجاري: -1-2
تاج العمل امصري اإسامي  زائر قد ا  زائري بشكل ي ا إ تعديل القانون التجاري ا

ك اإسامي  اجة بشكل غر مباشر، وذلك ي حالة استثمار الب مباشر، ولكن قد تكون تلك ا
كومية،  اصة أو السيادية ا ها ا وبالتا اعراف زء من أمواله ي الصكوك اإسامية، سواء م

ك امركزي للدولة ها كأحد مكونات نسبة  اصة فمن امالب سبة للصكوك ا علوم السيولة امطلوبة، فبال
زائر ا يعرف بأداة مالية إمها الصكوك  إصدار وا يتيح اإسامية، أن القانون التجاري ي ا

افع أو  صكوك ااستثمار بصفتها مثل حقوق ملكية متساوية القيمة ومشاعة ي أعيان أو م
قولة ال يتيح خدمات، أوحصص ي شركات دون أن يكو  امليها صفة امسامّ، فالقيم ام ن 

ميع أنواعها(  القانون لشركات اأسهم إصدارها هي إما أسهم )وهي ا تشكل بديًا عن الصكوك 
ّرمة. دات بفائدة ربوية   أو س

قولة ال تصدرها شركات امسامة تؤسّ  س لذلك مكن إضافة فقرة للفصل امتعلق بالقيم ام
 :(2)للصكوك اإسامية، باعتبارها مثل

ة والس   - افع أو خدمات لصكوك امرا اع حقوق ملكية مشاعة ي أعيان أو م لم وااستص
 واإجارة.

املها صفة وحقوق والتزامات  - حقوق ملكية مشاعة ي موجودات مشروع معّ دون أن يكون 
وع من حيث يُ امساهم )صكوك امشاركات كامشاركة وامضاربة(،  سمح بإضافة الصكوك اإسامية ك

زائري وامذكورة ي أحكام القانون التجاري  قولة امتداولة ي السوق اما ا بتداوها ي و أنواع القيم ام
زائر  .(3)بورصة ا

                                                           

د بيئ مائم لعمل الب -(1) صر: نح إيج ن ن يم ركي س ل "البن التش لي ح ة الد دم إل الند رق م  ، ن اإسامي
مي  ، ي /المغر "، سط اآف اقع  ؛ ال  .2017أفريل  30،  29في المغر

دة من في  -(2) ني ااست مدى إمك دي  يل التنمي ااقتص داة لتم صر، ربيع بن زيد: الصك اإسامي ك ن ن يم س
د إل الجزائر،  ل بحث م لي ح تمر الد لي"الم ندس الم ال ر  تطبي اابتك يدي  منتج  لي الت ع الم بين الصن

لي اإسامي ع الم مي "، سطيف/الجزائر، الصن  .2014م  06،  05ي

مس -(3) لث، الكت الخ صل الث د عشر، ال س الح ، ال ر ن التج ن ( راجع أحك ال  .) أ طبع
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سبة للصكوك السيادية فيمكن اعتبار اإطار القانو موجوداً ولو على نطاق ضيق جداً،  أما بال
تاج إ الكثر من التوضيح، فقد جاء ي امادة  ه  ة  93ولك  مايلي: 2018من قانون امالية لس

دات سيادية، على امدى امتوسط والطويل،  "يرخ ص لوزير امالية القيام ما يأي: ... إصدار س
شآت، هة لأشخاص موجّ  ويّ، من أجل امشاركة ي مويل ام و/أو التجهيزات الطبيعيّ وامع

 .(1)العمومية ذات الطابع التجاري للدولة"
دات السيادية، إا  وبالرغم من أن قانون امالية امذكور ا يشر إ أي صفة إسامية لتلك الس

مل  جاء ي عرض اأسباب أو  (89رقم  فيهأن مشروع ذلك القانون )وقد كانت امادة امذكورة 
 :(2)شرح هذ امادة مايلي

دات السياديةإصدار "ويهدف اقراح  ى إسامي، وفقًا ما هو ي إطار التمويل التسامي، امسمّ  الس
دات امكتتبة لتمويل مشاريع الب 2018مقرح ي مشروع قانون امالية لعام  ، إ إشراك مالكي الس

 التجهيزات ذات الطابع التجاري للدولة".و/أو  التحتية
هائية( ا يشر إ عرض اأسباب أو الشرح، تبقى عبارة و  ما أن قانون امالية )ي صيغته ال

دات السيادية" ا تفيد بالضرورة بأها إسامية، ويبقى هذا اإطار القانو غامضًا رغم أنه أول  "الس
ّ عملية إصدار الصكوك اإ زائر امستقلة، لذلك نرى أنه من اولة لتق اأفضل سامية ي تاريخ ا

 خاص بالصكوك اإسامية على غرار الكثر من الدول العربية واإسامية.تفصلي إصدار قانون 
 :يبيةن الضر يانو قال -1-3

زائر بأها تُ  ب تتميز الضرائب ي ا إدراج مادة ي كل ؤخذ من مصادر وقوانّ متعددة، لذلك 
ص على  من قانون الضرائب امباشرة وقانون الضرائب غر امباشرة وقانون التسجيل وقانون الطابع ت

و للم البيع عامل عمليات الشراء أن تُ  كعمليات ائتمان على غرار كأها عملية واحدة، و ك اإسامية  ب
وك التقليديةالقروض واائتمانات  د تتعرض له هذ تفاديًا أي ازدواج ضريي ق وذلك، ي الب

وعّ من يالذي  (3)يار اإاائتمان العمليات، وكما هو معمول به على عمليات  طّبقه كا ال
تهية بالتمليك.  وك التقليدية واإسامية، وإن كانت هذ اأخرة تسميه عادة اإجارة ام  الب

                                                           

دة راجع  -(1) لي لسن  من 93الم ن الم ن ، العدد 2018ق ري الجزائري جم ، 54، السن 76، الجريدة الرسمي ل
در في   .41، ص 28/12/2017الص

دة راجع  -(2) لي لسن من  89الم ن الم ن ع ق ن( 2018مشر يه من طرف البرلم دق ع  .)قبل المص

صر حيدر:  -(3) د إل ن لي إسامي في الجزائر، بحث م سس م ء م ئي إنش الجب التنظيمي  ني  ن ب ال المتط
لي  ج في الس الم آف إدم لي اإسامي  ع الخدم الم ل: "صن لي ح ت الد "، الم المصرفي الجزائر

رة، الجزائر،  ي لتج لمدرس الع د ب بر  18-17المنع صر حيدر إقترح هذا ، 2011أكت ذ/ ن مع ماحظ أن اأست
يل اإسامي  شراء الصك اإسامي المستنبط من صيغ التم التعديل لتمكين البن اإسامي في الجزائر من بيع 

ا ضريبي ن إشك  .د
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زائر تطبيق صيغ التمويل اإسامي ي  وك اإسامية ي ا فعلى سبيل امثال، م تستطع الب
اع وغرها من الصيغ ال تتم فيها نقل ملكية العقار إ الزبون، واقتصرت  ة وااستص العقارات كامرا

تهية بالتمليكتطبيق على ي هذا اجال  و  صيغة اإجارة ام ك التقليدية: أو ما يسمى ي الب
Crédit-bail أو Leasing وك ت )عن طريق مثليها ي معية الب ، وذلك بعد أن مّك

ة من إدراج مادة ي قانون امالية (ABEFسات امالية وامؤسّ  باإعفاء من حقوق تفيد  2006 لس
د نقل املكية إ الزبون ي هاية امدة تعديل قانون  وعلى ضوء تلك امادة مّ  ،(1)التسجيل ع

 .ذلك اإعفاء لاستفادة من، وتطبيقها لتلك الصيغة جاء (2)ما يفيد ذلك أيضاً التسجيل 
وك اإسامية وبصيغ التمويل اإسامي امختلفة ال مارسها  وي حالة ااعراف القانو بالب

العقار إ الزبون ي ملكية ويل فيها  ب توسيع ذلك اإعفاء ليشمل كل صيغ البيوع ال يتمّ 
 .هاية العملية

ب أيضًا تعديل الق ظّ ّانو كما  وك  ي حالة ااعرافيث  ،للضرائب ةم ام القانو بالب
وك اإسامية وبصيغها التمويلية،  وما أها تقوم ي كثر من عملياها بالشراء م البيع، تُعفى هذ الب

عًا لإزدو  هاية إ تضخيم مناج الضريي الذي يمن بعض الضرائب والرسوم م السلعة،   ؤدي ي ال
شاط امه  سبة للرسم على ال      .TAPكما هو اأمر بال

 : سات الداعمة للعمل المصرفي اإساميالمؤس  االتزام بمعايير  -2
اك العديد من امؤسّ  ا ه رّكز ه ا س على سات الداعمة للعمل امصري اإسامي ي العام، ولك

 هيئتّ أو مؤّسستّ نظراً أميتهما ي هذا العمل وما:
 : AAOIFIسات المالية اإسامية للمؤس   هيئة المحاسبة والمراجعة -أ

سابقًا هيئة احاسبة ) AAOIFI سات امالية اإساميةإنشاء هيئة احاسبة وامراجعة للمؤسّ  مّ 
عة من عدد من موجب اتفاقية التأسيس اموقّ  (اإساميةسات امالية امالية للمصارف وامؤسّ 

زائر. وقد مّ 1990فراير  26سات امالية اإسامية بتاريخ امؤسّ   27 تسجيل اهيئة ي م ي ا
وية مستقلة ا تسعى إ 1991مارس  م ي دولة البحرين بصفتها هيئة عامية ذات شخصية مع

وك وامؤسّ ترّكز اهيئة ي عضويتها ع .الربح وك ي لى الب سات امالية اإسامية وتضم معظم هذ الب
اءمعاير اهيئة حاليًا امؤسّ  ، وتطِبقالعام تلف أ العام، وال  سات امالية اإسامية الرائدة ي 

 .يةرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات امالية اإساموفّ 

                                                           

دة راجع  -(1) لي لسن  19الم ن الم ن ، ا2006من ق ري الجزائري جم در في 85لعدد ، الجريدة الرسمي ل ، الص
 .7، ص 31/12/2005

دة راجع  -(2) من(،  258الم ن التسجيل)البند الث ن /الجزائر، نشرة ق لي زارة الم  ، ضرائ م ل ، 2012، المديري الع
 .70ص 
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معاير احاسبة وامراجعة سات امالية اإسامية بالبحرين هيئة احاسبة وامراجعة للمؤسّ  تصدر
تلف امعامات امالية وامصرفية،  وكمة، تضبط  وقد بلغ عدد وامعاير الشرعية وأخاقيات العمل وا

د اآن  ت امراجعة أو   ،(1)معياراً  75امعاير الشرعية الصادرة وامعتمدة  عدا امعاير ال 
 كمسودات.

زائري و مصرف  ك الركة ا كان إساميان ما: ب زائر ب ا إ أنه يوجد ي ا در اإشارة ه
زائر، وما أعضاء ي هيئة احاسبة وامراجعة للمؤسسات امالية اإسامية، لكن اأمر ا  السام ا

طبق طبعاً على  وك البعض ي خرط فيها الب تقليدية ال فتحت شبابيك إسامية. ومن امهم جداً أن ي
زائر، أن ذلك يتيح له ااستفادة  ك إسامي جديد يتأّسس ي ا من معاير اهيئة ال أعدها أي ب

اسبيون،  ّل الكثر من اإشكاات ي التطبيق واممارسة و خراء شرعيون و أن ذلك من شأنه أي 
ا تجاتوخاصة ا ، كما أنه ي حالة التقيد بتطبيق امعاير الشرعية للهيئة ف الشرعي حول بعض ام

تجات امالية اإسامية من حيث الشكل.  من شأنه أن يوّحد طريقة تقدم ام
وك اإسامية بامعاير احاسبية الدولية لسهولة ااندماج ا كما  فى طبعًا أمية أن تلتزم الب

د اآن، وما أن امعاير  26لتقّبل ي احيط العامي، وقد أصدرت اآيوي والتواصل وا اسي  معيار 
قّ  ق احاسبية للهيئة قد ّم إعدادها وفق تلك امعاير الدولية، فإن االتزام معاير اهيئة سوف 

يّ ي احاسبة: الدولية واالتزام بالضوابط الشرعية. س  ا
 :IFSBالمالية اإسامية  مجلس الخدمات -ب

دمات امالية اإسامية  لس ا وك هيئة دولية تقدم خدماها للهيئات اإشرافية والرقابية  IFSBيعتر  )الب
دمات امالية اإسامية.امركزية(  اعة ا دمات امالية اإسامية   ما يضمن ااستقرار ي ص لس ا إن إنشاء 

ًا مشاورات  تّ، حيث صدرت عن مؤمر الرقابة واإشراف على كان تتو مكثّفة دامت أكثر من س
مية 2000امصارف اإسامية الذي ُعقد ي البحرين ي فراير  ك اإسامي للت م من ِقبل الب

قد الدو ومؤّسسة نقد البحرين وهيئة احاسبة وامراجعة للمؤسّ  دوق ال سات امالية )جدة( وص
 بإنشاء هذا اجلس. اإسامية توصية

وك امؤسّ ضّم اجتماع ُعقد ، بعد اجتماعات تشاورية سات امذكورة سابًقا إضافة إ مثلي الب
قد الدو ي  امركزية لبعض الدول اإسامية دوق ال م إنشاء اجلس، 2002أفريل  21ي مقر ص

 م.2003ًيا ي مارس م ماليزيا وبدأ نشاطه عمل2002نوفمر  3والذي تأّسس رمًيا ي 

وك  ساجليهدف  خاصة إ تطوير الرقابة واإشراف امصرفيّ ما يتاءم مع طبيعة الب
اً سات امالية اإسامية، وي سبيل ذلك قام بتطويع معاير بازل لإشراف امصري فأصدر معيار وامؤسّ 

                                                           

ع  -(1) صن لي الرابع ل ت الد مش الم ء معه ع ه يير( ل مراجعي هذه المع اضعي  ه أحد  شي فداد: ) د. العي
ريخ:  صم الجزائر(، بت يع )غر الع رة، ال تج ي ل لمدرس الع لي اإسامي ب  .18/11/2019الم

. 
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/ ت إسم: " IIلكفاية رأس امال يتاءم مع اتفاقية بازل  معيار كفاية رأس امال امعيار الثا
سات التأمّ( ال تقتصر على تقدم خدمات مالية إسامية"، وذلك ي سات )عدا مؤسّ للمؤسّ 

 .2005ديسمر 
شورات التكميلية للمعيار الثا السابق كما قام اجلس بعد ذلك بإصدار  ومساعدة عدد من ام

 :أمهاو  هتطبيقي 
يفات لأدوات امالية امتفقة مع أحكام الشريعة اإسامية الصادرة من إرشادات  - ااعراف بالتص

يف ائتما خارجية، وذلك ي مارس مؤسّ   .2008سات تص
ة ي السلع، وذلك ي إرشادات متعلّ  - قة بإدارة امخاطر ومعيار كفاية رأس امال، معامات امرا

 .2010ديسمر 
ديد معامل "ألفا" ي نسبة كفاية رأس امال للمؤّسسات قة إرشادات متعلّ  - معيار كفاية رأس امال، 

 ال تقدم خدمات مالية إسامية.
شورات امكمّ  ( اتفاقية وإذا كان امعيار الثا وام لة له تتماشى مع احور اأول )الدعامة اأو

والثالث والرابع( لتتماشى مع احورين الثا ، فقد أصدر اجلس معاير أخرى )امعيار اأول IIبازل 
 والثالث من تلك ااتفاقية. 

رًا لكفاية رأس امال يتماشى مع اتفاقيات بازل، أصدر اجلس معيارًا مطوّ  اتر وماشيًا مع تطوّ 
سات ال تقدم ل لكفاية رأس امال للمؤسّ / امعيار امعدّ 15امعيار ت إسم: " IIIاتفاقية بازل 

ماعي سات التأمّ اإسامي خدمات مالية إسامية )عدا مؤسّ  "التكافل" وبرامج ااستثمار ا
 .2013اإسامي(، وذلك ي ديسمر 

دمات امالية اإسامية  لس ا ظى بااعراف الدو خاصة من  IFSBفإذا كانت معاير 
قدية وامالية الدولية ساتؤسّ ام وك اإسامية من جهة أخرى، من جهة، وتتاءم مع طب ال فإن يعة عمل الب

زائر و امطلوب   هو ما يلي: عايرهذ اممن أجل ااستفادة من ي ا
وك امركزية  - زائر( إ عضوية اجلس، على غرار معظم الب ك ا زائري )ب ك امركزي ا إنضمام الب

 للدول العربية واإسامية.
-  ّ زائر معاير تب ك ا زائرية، و  ب وك ا ظيماته وتعليماته الداخلية للب ا اجلس، بعد تطويعها مع ت ه

ظيمي و  ا عودة إ اإطار القانو والت ظيمية اآتيةل صوص الت  :(1)ذلك بتعديل ال

                                                           

قع بن الجزائر:  -(1) التنظيمي في م ر التشريعي  إط ص ب ص الخ يم مع النص التع راجع التنظي 
http://www.bank-of-algeria.dz. 

. 
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  ظام( رقم ظيم )ال قة وامتضّمن نسب اماءة امطبّ  16/02/2014امؤرخ ي  01-14الت
وك وامؤسّ  ّّ كيفية تطبيق ما ورد سات امعلى الب ظيم يب الية، وذلك بإضافة باب رابع هذا الت

ادًا على امعيار  3و  2و  1ي اأبواب  وك اإسامية است دمات  15على الب جلس ا
وكتطبّ وكذا الباب الثالث ل 7إ  1، مع إبقاء امواد من IFSBامالية اإسامية   .ق على ميع الب

  سب اماءة امطبّ وامتعلّ  30/12/2014امؤرخة ي  14-04التعليمة رقم قة على قة ب
وك وامؤسّ  ظيم السابق سات اماليةالب ، وذلك على ضوء التعديات ال ُتدخل على الت

ه، وكذا اماحق املحقة هذ التعليمة وهي من الرقم  اك 12إ  1امشتقة م ، فإذا كانت ه
ماذج ي  وك اإسامية والتقليدية تبقى اماحتلك بعض ال تلف ي بياناها بّ الب ق ا 

وعّ ماذج واماحق مزدوجة أي لكا ال  . موّحدة، وإذا تطلب اأمر تعدياً تصبح تلك ال

-  ّ زائر معاير اجلس ح فيما يتعلّ تب ك ا وك التقليدية، وال  ب ق بالشبابيك اإسامية داخل الب
كومة  وي ا اصة ت وك ا وك العمومية أو ال هي موجودة من قبل داخل الب فتحها داخل الب

بية، أن تلك امعاير تشملها أيضاً خاصة امعيار اأخر رقم   .(1)15اأج
من أجل  التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي )المستقل(بشرعية و الرقابة بال االتزام -3

 :بنوك اإساميةاسترجاع ثقة المواطن الجزائري في ال
احية  زائر حول سامة أعماها من ال وك اإسامية القائمة ي ا كثرًا ما يُثار اإشكال ي الب

اس، لكن السبب ي ذلك يعود ي بعض الشرعية خاصة من طرف  ك من عامة ال امتعاملّ مع الب
اإسامية، أو إ أحكام مسبقة، أو امالية أغلب اأحيان إ جهل هؤاء العامة بأحكام امعامات 

وك اإسامية والتقليدية سوى ي تغير اإسم. اك فرقاً بّ الب اد إ فتاوى متطرفة ا ترى ه  بااست
زائرابد لذلك  وك اإسامية ي ا رقابة شرعية، ح يكون ذلك مبعث للهيئة  اأن تكون ه للب

ة لدى العماء حول السامة ثقة و  كطمأني ، وهو ما يتوفر حاليًا لدى هذ الشرعية أعمال الب
زائر. وك ي ا  الب

وك أيضًا  هذابد أن يكون ، وي سبيل تعزيز تلك الثقة، لكن جهاز للتدقيق الشرعي، وهو الب
ك مع أحكام الشريعة اإسامية وفق قرارات هيئة يقوم بفحص وتقييم  مدى مطابقة عمليات الب

ها، وإثباها ي تقرير الرقابة الشرعية  امشار إليها سابقًا وفتاواها واإرشادات والتعليمات الصادرة ع
ك.  يقد م إ من يهمه اأمر داخل وخارج الب

                                                           

ر الشرعي رق  -(1) لي إسامي )عدا ، 15راجع المعي د خدم م ّسس التي ت م ل ل ي رأس الم ر المعّدل لك المعي
عي اإسامي(،  ر الجم برامج ااستثم فل"  مين اإسامي "التك سس الت درم  3.1، البند 2013في ديسمبر  الص

ح  س: 5الص قع المج فر ع م  .www.ifsb.org، مت
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ظر  ك، وبال والتدقيق الشرعي يكون ي البداية داخلياً، مع أن يقوم به جهاز إداري داخل الب
وكمة يكون له نفس امستوى اإدار  لس لقواعد ا ي للتدقيق الف الداخلي، وهذا فهو عادة يتبع 

ياً   .(1)اإدارة إدارياً، ويتبع هيئة الفتوى ف

ومكن أن تقوم بالتدقيق الشرعي تبع العملية تدقيق شرعي خارجي مستقل، يوُيستحسن أن 
اك من يرى أن التدقيق الشرعي الداخلي يكون أكثر  ارجي شركات متخصصة، وإن كان ه فعالية ا

ارجي، ذلك أن الثا يكون غريبًا عن امؤسّ  مي من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، من ا سة وغر 
افة إلغاء العقد معه ا نرى أن جهاز التدقيق الشرعي (2)وبالتا قد يقع ي الرّخص والتساهل  ، لك

ارجي لأسباب الواردة نفسها يكون أكثر استقالية ي العمل و     .إبداء الرأيا

 :الجزائرااهتمام بالتسويق للعمل المصرفي اإسامي في  -4
زائر أشرنا سابقًا إ  وك اإسامية ي ا اإشكاات الشرعية ال يثرها بعض امتعاملّ مع الب

ا سببًا آخر وهو ضعف التسويق للعمل امصري اإسامي ي  وأشرنا إ أهم أسباها، ونضيف ه
اس ولو ي حدّ  زائر، ونقص ثقافة امعامات امالية اإسامية لدى عامة ال ، وقد أضّر ا ها اأد

وك اإسامية ي البلد.  ذلك كثراً ي نظرنا بسمعة الب
انب، خاصة بطبع  زائر هذا ا وك اإسامية ي ا لذا نرى أن من اأمية مكان أن هتم الب

شورات تعريفية توز ع  ك أو ي امعارض أو امؤمرات واأيام الدراسية ال ترعاها تلك م داخل الب
وك، هذا باإضافة إ تسجيل وبثّ  وات التلفزية تشرح كيفية عمل  الب أشرطة تعريفية مبسطة على الق

ار التمويلي، وهي الصيغ اأكثر تطبيقاً  اع، اإ ة، الّسلم، ااستص ك بأسلوب امشاركة، امرا ي  الب
سابات، إصدار البطاقات  دمات امصرفية كفتح ا طبق على ا وك اإسامية، ونفس اأمر ي الب

 .  اائتمانية ... إ
، عان أو اإشهارولعل من وسائل التسويق للمصرفية اإسامية، باإضافة إ الدعاية واإ

ه امستويات العالية،  اات التعليم خاصة م بدأت بالفعل وزارة التعليم العا  وهو ماإدخاها ي 
زائرية ي إدخاله ي برامج اماسر، إضافة إ الدكتورا ال تقد م فيها العديد من الرسائل حول  ا

. ا وك اإسامية خاصة، وامطلوب تعزيز العمل ي هذا اا  امالية اإسامية عموماً والب
ى أن تكون مركز التمويل اإسامي ي أوروبا، تستحوذ فعلى سبيل امثال، فإن بريطانيا ال تسع

يث يوجد فيها  صيب اأكر من تدريس امالية اإسامية ي العام،  جامعة ومعهد  55على ال

                                                           

، طمحمد أحمين: مدخل إل  -(1) ب الشرعي في المغربي 1الرق ، دار ابن  –، مركز التراث الث ء/المغر الدار البيض
ن، ص  /لبن ، بير  .158حز

، ص  -(2) ب  .159المرجع الس
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دما  إ ذلكبريطانيا وقد سعت إيطاليا، م ة اإسامية، تليها فرنسا يصرفلتدريس امسة ومؤسّ  ع
 .(1)مليار دوار 30الشريعة اإسامية فيها يتجاوز حجم اأصول امتوافقة مع أصبح 

 التدريب المستمر والتثقيف الشرعي للعاملين في البنوك اإسامية: -5
ه هذ اأخرة  وك اإسامية مشكًا قدمًا عانت م يعتر مشكل اختيار وتدريب العاملّ ي الب

ذ نشأها، ذلك أن طبيعة العمل امصري اإسامي   تتطلب مؤهات خاصة.م
ظّ  تاج كغرها من ام وك اإسامية  مات إ التدريب امستمر والرفع من كفاءات وإذا كانت الب

وك اإسامية، نظراً لعوامل كثرة أمها: اجة أكر ي الب ا نرى أن هذ ا  عامليها وكوادرها، فإن
رهم ي  - وك التقليدية  وك اإسامية يتم استقطاهم من الب زء اأكر من اموظفّ ي الب إن ا

زائر م تشذ عن هذ القاعدة. العمل امصري،  فعلى سبيل امثال، بلغ عدد العاملّ ي وا
ة امؤسّ  هم لديهم خ % 85، حوا 250000أكثر من  2007سات امالية اإسامية س لفية م

هم (2)مصرفية تقليدية علهم عرضة لأخطاء ي التطبيق واممارسة، وبالتا ضرورة تكوي ، وهذا ما 
 امستمر ي العمل امصري اإسامي.

ك اإسامي، خاصة ي ظل جهلهم بالضوابط  - إن ارتكاب اأخطاء من طرف العاملّ ي الب
ك، ويهزّ  شرعي صارم، من شأنه أن مسّ الشرعية للمعامات، وي ظل عدم وجود تدقيق   بسمعة الب

افسة قوية ي السوق من خاصة ، وهو ما أشرنا إ خطورته سابقاً  من ثقة العماء فيه ي ظل م
وك التقليدية.   طرف الب

دوات ودورات اجامع الفقهية  ذ بدايات العمل وهذا فقد خرجت العديد من امؤمرات وال م
ديث امصري اإسامي  بتوصيات تدعو إ ضرورة ااهتمام بتأهيل القيادات والعاملّ ي بشكله ا

مية وتطوير اموارد البشرية فيها، وتوفر الرامج التدريبية الازمة ها. وك اإسامية وت  الب
وك اإسامية فقد تأّسس بعض معاهد التدريب ي امالية  زائر، وبالرغم من قلة عدد الب ي ا

 تضمن التدريب بالطبع ي امصرفية اإسامية( وأهم هذ امعاهد:يامية )و اإس
، وهو معتمد من طرف هيئة خاص معهد "الداعم": وهو عبارة عن مكتب تدريب واستشارات -

زائر،  يث )البحرين(، AAOIFIسات امالية اإسامية احاسبة وامراجعة للمؤسّ  يعتر مثلها ي ا
اصة ها ) وامدقق امراقب شهادة امعتمد، القانو اإسامي احاسب شهادة ويقيم ها دوراها ا

وك وامؤسّ  سات امالية اإسامية الشرعي(. كما أنه معتمد أيضًا من طرف اجلس العام للب
                                                           

(1)-  ، (، مج الصيرف اإسامي ت ن ك "، )بد ي أكبر تحدي الصيرف اإسامي ع ... ضعف التس "رغ نم الصن
ف14/04/2017  http://www.islamicbankingmagazine.orgر ع الرابط: ، مت

(2)-  ، دي ض/السع يل، الري التم د  لمي لاقتص يئ اإسامي الع ، ال : المصرفي اإسامي ج ، 2007عز الدين خ
 .53ص 
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CIBAFI  ت الطلب )البحرين(، ويقيم له دوراته امعروفة أيضاً، هذا باإضافة إ إقامة دورات 
 احاسبّ ي الشركات. وأحول الزكاة، للمحاسبّ أصحاب امكاتب 

سة وقفية : وهو عبارة عن مؤسّ IRFFIوالتكوين ي امالية اإسامية "مبتما"  ثو معهد البح -
ال اما زائري، ويقدم الرامج اآتيةللتدريب والبحث ي  ك الركة ا  :(1)لية اإسامية، تابع لب

ات مستمرة موجّ  •  .ساتهة للطلبة ولعمال امؤسّ تكوي

اوي •  .التكوين الت

ية القاعدية موجّ  • ات التلقي  .اإساميةص ي امالية هة للطلبة الذين يريدون التخصّ التكوي

ات حسب الطلب فيما بّ و بداخل  • اجة للتكيف سات، موجّ مؤسّ اتكوي هة للعمال الذين هم 
ها و تطوير كفاءها ضمن سياق تطوّ  اصب عملهم، أو لتحسي  .ر مهمع م

ات عن بعد )التعليم عن بعد بواسطة الشبكة امعلوماتي •  .ة(تكوي

  Développement par la FinanceAlliance des Consultants pour leسة مؤسّ  -

ية ي امالية وتسير مغاربية تقدّ  -سة خاصة أورووهي مؤسّ ، Alcodefi : باختصار م دورات تكوي
زائرية، وتقّدم ضمن أنشطتها العديدة امؤسّ  ظيمات ا سات واإمتيازات الضريبية ي القانون والت

ية ي امالية اإسامية.   دورات تكوي
ال امالية اإسامية امؤسّ  قد تكون هذ ية كافية للتدريب والتأهيل ي  عموماً سات التكوي

زائروامصرفية اإسامية خاصة  ا أين ي ا كان إساميان فقط ، على اأقل ي الوقت ا يوجد ب
وك التقليدية وافذ اإسامية داخل الب وك، ولكن مع تزايد وعدد قليل جدًا من ال اإسامية  عدد الب

يصبح عدد تلك امؤّسسات غر كاٍف  ()إذا ّمت ااستجابة للرغبة الشعبية الكبرة ي هذا اجال
زائرية تتطلب امزيد.  والسوق ا

 ااجتماعية:   ةمسؤوليال أكبر في أداء بدورفي الجزائر  ةك اإساميو قيام البن -6
اجتمعات الرأمالية للتوازن بّ ما تستفيد سات ي نشأ مصطلح امسؤولية ااجتماعية للمؤسّ 

ي ودعم الشركات التجارية من اجتمع وما تقدّ  مه له، وهو يع عدم ااكتفاء بالدور التجاري الر
فى أن  ائها، وا  رية، دعم امستشفيات أو امسامة ي ب معيات ا ح الدراسية، دعم ا اجتمع بام

اري أنه يساهم ي الرويج للمؤسّ للمسؤولية ااجتماعية أث سة، ح أضحى أحد جوانب ر 

                                                           

فرة ع الرابط:  -(1) د، مت مع يني ل ض التك  - http://irffi-dz.com/Our_Services_Ar.aspxراجع العر
ريخ ااطاع:   .09/09/2018ت

http://irffi-dz.com/Our_Services_Ar.aspx
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وكمة الرشيدة ويع  ،(1)ا وقد أشرنا سابقًا إ أمية التسويق للعمل امصري اإسامي ي اجتمع وت
 .وسائله

وك اإسامية وإ امؤسّ وتُ  ضعف لسات امالية اإسامية بشكل عام وج ه اانتقادات إ الب
وك اإسامية ترز بشكل ملحّ  دورها ن نرى أن امسؤولية ااجتماعية للب أكثر مقارنة  ااجتماعي، و

ظر للمبادئ ال يقوم عليها التمويل اإسامي بشكل عام  بالشركات التجارية اأخرى، بال
قيقها.  ولأهداف ال يسعى إ 

زائر وك اإسامية ي ا سبة للب كّ اإوبال ساميّ مارسان امسؤولية اإجتماعية من ، فإن الب
 :(2)خال مايلي

زائري: -أ ك الركة ا   ب
  سن لفائدة العائات بالتعاون مع مرافق ف وهو تقدم التمويل اأصغر بصيغة القرض ا

 السويسرية. FIDESمؤّسسة 
  ّقدي امستثمر واجس  ي طاكسي الوقف. دنظارة الوقف ال
  اناً.إمساك حسابات ية واأوقاف  زائري التابع لوزارة الشؤون الدي دوق الزكاة ا  ص
  مويل نساء فقرات وي وضعيات حرجة وبتأطر من معيات خرية وبالتعاون مع مؤّسسة

CIDEAL  صيلة حوا  مشروعاً. 20اإسبانية، وقد بلغت ا
زائر: -ب  مصرف السام ا

 ك.تعيّ مسؤول عن نشاط امسؤولية اا  جتماعية داخل الب
  "سن لأرامل واليتامى مع "معية كافل اليتيم إمضاء اتفاقية للتمويل بصيغة القرض ا

ت إسم "مشروع باب الرزق"، وذلك بتخصيص مبلغ  مليون دج هذا  10)البليدة( 
 امشروع. 

  ّوية ذات طابع اجتماعي وصح اسبات، أو ي تقدم مساعدات س ي للجمعيات )ي ام
 ات مستعجلة(.حا

 معيات. ةامسام  ي مويل التعليم القرآ من خال الزوايا وا
  اك مشروع سيتجّسد قريبًا مراجعة هوامش الربح ال  سات ااقتصاديةمؤسّ ي مويل اه

ها تلك ال تتوفر على:  تستجيب معاير السامة ااجتماعية خاصة م
                                                           

(1)-  : يسب حته في ال ل نشره ع ص ر مشعل، م  https://www.facebook.com/Abdulbariعبد الب

Mashal  :ريخ  .26/02/2015بت

اصل معه  -(2) ً(: ت لي المدير الع لمصرف السا الجزائر ح  ،ً ب صر حيدر )اأمين الع لبن البرك الجزائر س ن
ريخ:   .10/09/2018بت

 

https://www.facebook.com/Abdulbari
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 احافظة على البيئة. -

اء  -  ية للعمال.بالظروف ااجتماعية والصحّ ااعت

- .  ااستجابة معاير اأمم امتحدة ي احافظة على البيئة واحيط، معاير اآيزو ... إ
اوات ا قد  تعتر هذ  زائر ممارسة مسؤوليتها ااجتماعية، وإذا ك وك اإسامية ي ا من الب

وك اإسامية أكثر من الشركات التجارية  أشرنا سابقًا إ أن هذ امسؤولية ترز بشكل ملّح ي الب
ا قد أكدنا من قبل على أمية التسويق للعمل امصري  اأخرى لطبيعة التمويل اإسامي؛ وإذا ك

ا نرى أن احاوات السابقة  اإسامي ي اجتمع ومارسة امسؤولية ااجتماعية إحدى وسائله؛ فإن
زائر ي مارسة تلك امسؤولية، ونرى أن  وك اإسامية ي ا تشمة، وامطلوب دور أكر للب تبقى 

 ذلك مكن أن يتم من خال:
  ية للفئات اأكثر معات سك حرمانًا ي اجتمع، وبالتا مساعدة الدولة ي مويل إنشاء 

زف الكثر من ميزانيتها.  برامج السكن ال تست

 دودية، م اإنشاء مد ائية أو الريفية أو ا اطق ال رس )إبتدائية، متوسطة، ثانوية( ي ام
 تسليمها لوزارة الربية إدارها.

 ية، أو ح ري اصة ي اجتمعإنشاء مراكز تعليمية وتربوية وتكوي  اضية، لذوي ااحتياجات ا
اطق الوطن تلف م  .وي 

  طات ها الصحراوية، استخراج اميا إنشاء  ائية خاصة م اطق ال أو مولدات الكهرباء ي ام
 وال تعا ي فصل الصيف من ضعف الطاقة الكهربائية وانقطاعها امستمر.

 :وخاصة خاتمة
زائر يتطلب توفر  كخاصة هذ الورقة، فإن وك اإسامية ي ا اد بيئة مائمة لعمل الب إ

وك، أو من اهيئات الرقابية وامشرفة  العديد من امتطلبات، سواء بسعي من مسؤو وإدارة تلك الب
يفها من حيث اأولوية واأمية، وبالتا ااقتصار على ماهو  عليها، وهذ امتطلبات مكن تص

ها ك ازها فيما يلي:ضروري م اها بالتفصيل ي هذ الورقة ومكن إ اول ، وال ت  حد أد
الية ا تسمح بأسلمة كاملة  - زائر ا وك ظاملظروف ا ها امصري، وا بسّن قانون خاص بالب

وك التقليدية، ولكن مكن تعديل قانوها امصري اموّحد وإدراج  اص بالب اإسامية ومواٍز لذلك ا
وك اإسامية، وتسمح فصول أو  ظم عمل الب ود فيه ت ك امركزي بتطبيق أدوات خاصة أيضًا ب للب

ظيم رقم وقد اتضح أن  للرقابة عليها ما يتاءم مع طبيعة عملها امتعلق بالصرفة  02-18إصدار الت
ة  القانون التجاري ، هذا باإضافة إ تعديل غر كاٍف ي هذا اجال 2018التشاركية مع هاية س

  الضرائب.ّانو وق
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اك العديد من امؤسّ  - وكوال مكن ل سات الداعمة للعمل امصري اإسامي ي العامه  لب
ضم إليها زائر أن ت ستّ نظراً مكن أن تقتصر كمرحلة أو على مؤسّ ، ولكن اإسامية ي ا

فاالتزام معاير هذ  ،AAOIFI، وما هيئة احاسبة وامراجعة للمؤّسسات امالية اإسامية أميتهما
اف الشرعي حول بعض  اهيئة ّل الكثر من اإشكاات ي التطبيق خاصة ا من شأنه أي 

وك اأخرى، كما يسّهل ااندماج ي احيط العامي م تجات ويوّحد طريقة تقدمها مع الب ن خال ام
زائر إ االتزام بامعاير احاسبية الدولية، وأيضًا  ك ا دمات امالية اإسامية انضمام ب لس ا

IFSB ظى الرقابية و معاير  أن ااحرازية تتاءم مع طبيعة العمل امصري اإسامي من جهة و
هات امختصة من جهة أخرى.  بااعراف الدو من ا

زائرلالرقابة الشرعية  إن توفر - وك اإسامية ي ا ميع مكوناها ومراحلها )هيئة رقابة شرعية،  لب
ة الثقة وال تدقيق شرعي داخلي، تدقيق شرعي خارجي( من شأنه أن يبعث لدى الكافية طمأني

انب امثر أكثر لشكوك أولئك كو البتلك العماء حول السامة الشرعية أعمال   العماء.، وهي ا
زائر يعتر أحد مسبّ  - بات الشكوك حول السامة إن ضعف التسويق للعمل امصري اإسامي ي ا

وك اإسامية فيها، خاصة ي ظل ثقافة امالية اإسامية امتواضعة لدى عامة  الشرعية لعمل الب
شورات التعريفية، الدعايةشعبال ب أن تستدرك ذلك بااهتمام بام دوات  ، لذلك  واإعان، ال

ه.    وامؤمرات، فضاً عن إدخال امصرفية اإسامية ي برامج التعليم خاصة العا م
ّظمات إ التدريب امستمر والرفع  إن - تاج كغرها من ام ها(  زائرية جزء م وك اإسامية )وا الب

اجة تكون أكر ي  وك اإسامية نظرًا أن معظم من كفاءات عامليها وكوادرها، بل إن هذ ا الب
وك التقليدية، وأن اأخطاء ال يرتكبها أولئك العاملون  العاملّ فيها يتّم استقطاهم عادة من الب

وك.  تضر كثراً بسمعة تلك الب

اك أنشطة تقوم  - زائر وتدخل ي إطار مارسة امسؤولية ااجتماعية، ها ه وك اإسامية ي ا الب
تشمة وغر كافية ي نظرنا، وذلك نظراً ما تلعبه تلك اأنشطة ي الرويج للعمل امصري  ها تبقى  لك

انب، وأن متد نشاطها إ وك أن هتم أكثر هذا ا ب على تلك الب زائر، لذلك   اإسامي ي ا
طات كهرباء واستخراج  ةامسام اصة،  ات، مدارس، مراكز لذوي ااحتياجات ا از سك ي إ

ائية والصحراوية.  اطق ال  اميا خاصة ي ام
 


