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ةوالمتوسط الصغيرة والمؤسسات ةاإلسالمي صيرفةال  



 اوسع من جراءبشكل  األخرى،الشركات على غرار  الجزائريةوالمتوسطة  ةريالصغ ؤسساتتضررت الم

للحجر خاضع ال مؤسسةالصاحب ل ا الظرف الشغل الشاغلذ. و في هCOVID-19  نقص التمويل ووباء

 مؤسسته. ديمومةالكافي لتأمين  تمويلالعثور على ال يكمن في سبل الصحي

 مؤسساتالموجهة للالتمويل الدولة أن تبتكر من حيث منتجات  الكلي، علىمن وجهة نظر االقتصاد 

 .وضمان خلق الثروة الوظائفالصغيرة والمتوسطة من أجل الحفاظ على 

 بنكيةحدد العمليات الت يتال 2020مارس  15 في المؤرخة 02-20رقم  القاعدةفإن  السياق،وفي هذا 

صناعة  لبعثممارستها من قبل البنوك والمؤسسات المالية تأتي  قواعدو ةاإلسالمي صيرفةالمتعلقة بال

أيًضا االحتياجات المعبر عنها عليها ان تلبي ستنزف المدخرات الخاملة وتي يجب أن تال ةاإلسالمي صيرفةال

 الربوية. وائديتعلق بالمنتجات الخالية من الف فيما

للصيرفة في تعميم المفاهيم األساسية  ان يبادر المجتمع المهني واألكاديمي علىيتمثل السياق  هذا و في

 .اإلسالمية

 ؟ةاإلسالمي صيرفةال ذا تعنيما

خدمات مالية وعمليات تمويل يتم تنفيذها بشكل رئيسي لالمتثال  اعلى أنه ةاإلسالمي صيرفةيمكن تعريف ال

إلى التمويل "بدون فائدة" ألنه  ةاإلسالمي صيرفةلمبادئ الشريعة اإلسالمية. يتجاوز هذا التعريف استيعاب ال

في توزيع  عدالةهدف إلى توزيع متكافئ وعادل للموارد باإلضافة إلى ت ةاإلسالمي صيرفةيعني ضمناً أن ال

 .المخاطر

I : ةاإلسالمي صيرفةأسس ال 

يجب أال تتعارض عقود التمويل اإلسالمي مع المبادئ األساسية للشريعة. المبادئ األساسية لنموذج التمويل 

 :هذا هي

I .1- الربوية تحريم الفائدة 

الممارسات االقتصادية اإلسالمية أي نوع من الفوائد المدفوعة أو المستلمة بغض النظر عن طبيعة أو  تحظر
 .حجم المعاملة

وسيلة تبادل وبالتالي ال يمكن فإن المال ليس له قيمة جوهرية ألنه ببساطة  اإلسالمية،وفًقا لمبادئ الشريعة 
 .أن يكون وسيلة لتحقيق الربح

ربحية األصل الممول على  في فقط يكمنالتمويل اإلسالمي أن أساس المكافأة على األموال المستثمرة  يعتبر
 .هذا النحو

 .المنفصلة عن ربحية األصل الممول ،الثابتفكرة التعويض فإنه يستبعد  المبدأ،من حيث 

 

I.2-  الخسائر واألرباح تقاسممبدأ ( 3قاعدةP) 



إلى تنفيذ العقود التي بموجبها ال يستغل أحد الطرفين  (PPP / 3P) الخسائر واألرباح يهدف مبدأ تقاسم
هو مفهوم تقاسم  ةاإلسالمي صيرفةشريكه المتعاقد بشكل غير عادل. أحد العناصر الرئيسية في مفهوم ال

 .األرباح والخسائر

 .عادلة طوال الوقتيتم تحديد المشاركة تعاقدًيا وقد ال تكون متساوية ولكن يجب أن تكون 

I.3- )تحريم الغموض والمضاربة )غرار وميسر 

لتحقيق  أو تستند إلى المضاربةفإن األنشطة التي تحتوي على عناصر مفرطة من عدم اليقين  للشريعة،وفًقا 

 .خصائصه األساسية واضحةكل  الذي تكون. العقد المتوافق مع الشريعة هو غير مشروعةتعتبر  الربح

، مبرر على حساب اآلخرين. بشكل عاميرتبط مفهوم الميسر بمفهوم اللعب الذي يمكن أن يولد إثراء غير 

ال  وبالتالي،يحظر إجراء المعامالت التجارية التي تنطوي على عدم اليقين المفرط.  ن اإلسالميفي الدي

 .صيبُيسمح بجميع الممارسات مثل بيع المنتجات غير الموجودة والمراهنة واليان

I.4- ملموسة أصول 

 .بأصول حقيقية ومادية ملموسةيجب أن تكون أي معاملة مالية إسالمية مدعومة 

 ةاإلسالمي صيرفةدفع التهذا المبدأ يجعل من الممكن تعزيز االستقرار االقتصادي والسيطرة على المخاطر. 

 .المستثمرين لالنخراط في االقتصاد الحقيقي

 

I.5- مشروعةالغير النشطة األ 

ال يمكن أن يكون التمويل اإلسالمي لالستثمار في نشاط محظور بموجب الشريعة اإلسالمية. وبالتالي ال 

يمكن ألي ممول إسالمي أن يقوم باالستثمار ألنه يتعلق بالمنتجات المحظورة بموجب الشريعة أو األنشطة 

 .غير المشروعة مثل الكحول أو لحم الخنزير أو ألعاب الحظ

II- ؟ةاإلسالمي صيرفةهي منتجات ال ما 

 دائمة،موضوع إبداعات وابتكارات  اإلسالميةصيرفة ستكون منتجات ال مصرفي،كل منتج  على غرار -1

 :تتعلق بالمنتجات التالية اإلسالمي،العمليات المصرفية التي تخضع للتمويل  الراهن،في ظل الوضع 

 المرابحة ؛ -
 ة ؛كالمشار -
 المضاربة ؛ -
 اإلجارة ؛ -
 ؛السلم -
 ؛صناعاالست -
 حسابات الودائع؛ -
 .الودائع في حسابات االستثمار -
 
 



III- االقتصاديين فيما يتعلق بمطابقة المنتجات مقارنة بالشريعة؟ متعاملينطمئن الي كيف 

هيئة إنشاء على مجبرة البنك أو المؤسسة المالية  ،ةاإلسالمي صيرفةممارسة العمليات المتعلقة بال في إطار

 امة.على األقل تعينهم الجمعية الع ( أعضاء3ثالثة ). تتكون هذه اللجنة من الرقابة الشرعية

هيئة الرقابة الشرعية على وجه الخصوص و في إطار مطابقة المنتجات للشريعة، في رقابة  اممه كمنت

 .اإلسالميةنشاطات البنك أو الِمؤسسة المالية المتعلقة بالصيرفة 

 الخاتمة:

 إلى صاخ وجه على والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتا ونسيج عام بشكل بلدنا بها يمر التي األزمة تدفعنا

 .لها أخرى تمويل بدائل عن البحث

 تمويل تشجع قانونية ترسانة بإنشاء اخطواتهأولى  الصيرفة االسالمية تخذت االنتظار، من عديدة سنوات بعد

 .القائم التقليدي التمويل وستكمل والمتوسطة الصغيرة مؤسساتلا

 

 سويدي سامي
  شيربروك جامعة من األعمال إدارة في ماجستير

 -CACI - استشاري


