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 دراسة مقارنة إلدارة المخاطر في الجزائر بين المصارف اإلسالمية ومصارف تقليدية خاصة
  -حالة بنك البركة الجزائري وبنك الشركة المصرفية العربية وبنك الخليج الجزائري  -  

  *د الجوزي جميلة.أ
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Abstract :  We have tried through this 
paper highlight the level of Islamic 
banking risks wich active on traditional 
environmental, such as what is in Algeria, 
After we dealt with the conceptual 
entrance of the Risk management Islamic 
banking, we dealt with the reality of 
Islamic banking in Algeria, where were 
viewed the Algerian experience in 
opening Islamic banking and most 
important features of the environment in 
which they operate these banks, both in 
terms of the legal environment or 
economic or competitive or even social, 
Let's talk about then to analyze risk 
indicators of Al Baraka Bank Algeria and 
ABC Bank and AGB  in Algeria, during  the 
period  2009 --2,015, where we chose the 
capital risk, credit risk and liquidity risk. 

He ruled out the risk of the market, due 
to the limited effect in the Algerian 
market, then this paper concluded by 
mentioning the most important of the 
proposed solutions to promote risk 
management Islamics banks operating in 
Algeria, classifies them according to the 
studie drisks. 
Key-words : Islamic Banking, Albaraka 
Banking Algeria, Risk Management, 
Algerian experience. 

حاولنا من خالل هـذه الورقـة البحثيـة تسـليط  :الملخص
الضــوء علــى مســتوى خمــاطر املصــارف اإلســالمية العاملــة 
بــاحمليط الــذي يتعامــل بالطريقــة التقليديــة مثــل مــا هـــو يف 

، من خالل دراسة مقارنة بني بنك الربكـة اجلزائـري اجلزائر
وبنـــك  ABC Bank1وبنــك الشــركة املصــرفية العربيــة 

ـــــيج اجلزائـــــري  فبعـــــد أن تطرقنـــــا إىل مـــــدخل  AGB2اخلل
واقـع مفـاهيمي إلدارة خمـاطر املصـارف اإلسـالمية، تناولنـا 

، أيــــن استعرضــــنا التجربـــــة الصــــريفة اإلســــالمية يف اجلزائـــــر
اجلزائريــة يف فــتح الصــريفة اإلســالمية وأهــم مالمــح احملــيط 
الــذي تعمـــل بـــه هـــذه املصــارف، ســـواء مـــن حيـــث البيئـــة 
القانونيــــــــــــــة أو االقتصــــــــــــــادية، أو التنافســــــــــــــية أو حــــــــــــــىت 

حتليــل مؤشــرات املخــاطر االجتماعيــة، لنتطــرق بعــدها إىل 
ملــة العا AGBو ABC Bankلبنـك الربكـة اجلزائــري و

، أيـــــن اخرتنـــــا 2015–2009بــــاجلزائر، خـــــالل الفــــرتة 
خمـــــاطر رأس املــــــال وخمـــــاطر االئتمــــــان وخمـــــاطر الســــــيولة، 
واسـتبعادنا خمـاطر السـوق، لضـآلة تأثريهـا، مث ختمنـا هــذه 
ــــز إدارة  ــــة بــــذكر أهــــم احللــــول املقرتحــــة لتعزي الورقــــة البحثي
ـــــاجلزائر، بتبويبهـــــا  ـــــة ب خمـــــاطر املصـــــارف اإلســـــالمية العامل
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  :مقدمة

ــا حســب طبيعـــة  ــا، ويتغــري مســتوى التــأثر  تعمــل املصــارف اإلســالمية يف بيئــة تــؤثر فيهــا وتتــأثر 
النظـام وهـل يأخـذ بعـني االعتبـار الطبيعـة الشـرعية هلــذا النـوع مـن املصـارف، فيشـهد العـامل مـن هـذه الناحيــة 

أي –تقليـدي وإسـالمي  ثالث أنواع من النظم، فمنها ما هو نظـام مـايل إسـالمي كليـة، ومنهـا مـا هـو نظـام
ومنهـا مـا هــو تقليـدي كليـة، وهـذا األخــري هـو حالـة اجلزائـر أيــن تعمـل املصـارف اإلسـالمية يف بيئــة  -مـزدوج

ــــا الشــــرعية، يف حــــني أن البنــــوك  تتســــم بالتعــــامالت التقليديــــة الربويةـــــ واملعامــــل الــــيت ال تتطــــابق مــــع التزاما
يف إدارة خماطرهـــا خاصـــة وأن مجيـــع الوســـائل املتاحـــة مناســـبة التجاريـــة األخـــرى تعتـــرب يف حالـــة مـــن األرحييـــة 

ــا ملخاطرهــا مــا مســتوى :ومــن هــذا املنطلــق تبــادر إلينــا الســؤال التــايل .وتتوافــق مــع أســاليب وسياســات إدار
درجــة املخــاطر األساســية للمصــارف اإلســالمية العاملــة بــاجلزائر مقارنــة باملصــارف التقليديــة احملليــة؟ وكيــف 

ال؟ ميكن تعزيز ا يف هذا ا   قدرا

I- مفهوم مخاطر المصارف اإلسالمية وأهم أسباب ارتفاعها 

قبـل التطـرق لواقـع املصـارف اإلسـالمية العاملـة بـاجلزائر، سـيتم التعريـف بـأهم جوانـب إدارة خمـاطر هـذا 
 ميإلطــار املفــاهياإلســالمية، وااول حتديــد طبيعــة نشــاط املصــارف النــوع مــن املؤسســات املاليــة، أيــن ســنح

الــــيت تنبثــــق مــــن طبيعتهــــا املصــــرفية بصــــفة عامــــة وأخــــرى تــــأيت مــــن أنــــواع املخــــاطر هــــا، ناهيــــك عــــن ملخاطر 
خصوصيتها الشرعية ،كما سنحاول إظهار أهم أسباب ارتفاع املخاطر فيها واآلثار املرتقبة عليها مـن جـراء 

  .املصارف اإلسالمية إدارة املخاطر يف وأساليباسرتاتيجيات ذلك، لنسرد يف األخري أهم مقومات و 

 المفاهيمي للمخاطر في المصارف اإلسالمية اإلطار -أوال

ـاالت،  يعد مصطلح املخاطر من املصطلحات اليت ترتدد بشـكل كبـري، الـذي يسـتخدم يف مجيـع ا
  3.الالتينية واليت تدل على احتمال اخلسارة أو الربح re-scassمشتقة من كلمة  Riskوكلمة 

املصــــريف املنبثقــــة عــــن هيئــــة قطــــاع املصــــارف يف الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة  عرفــــت جلنــــة التنظــــيم
ــا  احتمـال حصــول اخلسـارة إمــا بشـكل مباشــر مـن خــالل خسـائر يف نتــائج األعمــال أو رأس :"املخـاطر بأ

املــال، أو بشــكل غــري مباشــر مــن خـــالل وجــود قيــود حتــد مــن قـــدرة املصــرف علــى حتقيــق أهدافــه وغاياتـــه، 
هـــذه القيـــود تـــؤدي إىل إضـــعاف قـــدرة املصـــرف علـــى االســـتمرار يف تقـــدمي أعمالـــه وممارســـة  حيـــث أن مثـــل

نشــــاطاته مــــن جهــــة، وحتــــد مــــن قدرتــــه علــــى اســــتغالل الفــــرص املتاحــــة يف بيئــــة العمــــل املصــــريف مــــن جهــــة 
توقــع اختالفـــات يف العائــد بــني املخطـــط واملطلــوب واملتوقـــع "ويــرى ســـيد اهلــواري أن املخــاطر هـــو 4".أخــرى
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ويــرى 6"احتمــال الفشــل يف حتقيــق العائــد املتوقــع"ويــرى مســري عبــد احلميــد رضــوان أن املخــاطر هــو 5".وثــهحد
احتماليـــة أن تكـــون نتـــائج التنبـــؤات "فـــالح حســـني احلســـيين ومؤيـــد عبـــد الـــرمحن الـــدوري أن املخـــاطر هـــو 

ن درجـة املخـاطرة خاطئة، فإذا كانت هنـاك احتماليـة عاليـة يف أن تكـون التنبـؤات خاطئـة فعنـد ذلـك سـتكو 
  7".عالية أيضا، أما إذا كانت االحتمالية منخفضة، فإن درجة املخاطرة ستكون منخفضة أيضا

تعـود أسـباب مسـتوى : فـي العـالم مسـتوى المخـاطر فـي المصـارف اإلسـالمية أسـباب ارتفـاعأهـم :ثانيا
  :املخاطر يف املصارف اإلسالمية إىل جمموعة من العوامل أمهها

ارف اإلسالمية إىل بعـض املتطلبـات األساسـية، كـاملوارد املاليـة املناسـبة، واخلـربات االسـتثمارية افتقار املص -
  املناسبة، واألجهزة املعاونة والنظم؛

ا حباجـــة للعائـــد الســـريع ولعامـــل  - حداثـــة النظـــام املصـــريف اإلســـالمي، إذ كانـــت هـــذه املصـــارف يف بـــدايا
  السوق املصرفية، وهو ماال حتققه االستثمارات طويلة األجل؛السيولة، لتستطيع أن تثبت أقدامها يف 

مؤثرات البيئة احمليطة، إذ تعمل بعض مكونات البيئة احمليطة على إجياد معوقـات ترفـع مـن درجـة املخـاطر  -
اخلاصــــة باملصــــارف اإلســــالمية، منهــــا التشــــريعات، واإلجــــراءات، الــــيت توضــــع لتخــــدم الصــــريفة التقليديـــــة، 

إخضـــاع املصـــارف اإلســـالمية إىل السياســـات النقديـــة الـــيت تقرهـــا املصـــارف املركزيـــة، والـــيت ال باإلضـــافة إىل 
  تتناسب مع طبيعة العمل املصريف اإلسالمي، كما تواجه املصارف اإلسالمية مشاكل يف السياسة املالية؛

ــا مؤسســ - ات خرييــة ال املفــاهيم االجتماعيــة اخلاطئــة الســائدة، حيــث ينظــر للمصــارف اإلســالمية علــى أ
ا مصرف مثلها مثل املصارف التقليدية تتعامل بالربا حتت مسميات خمتلفة؛   دف إىل حتقيق الربح، أو أ

مـــؤثرات البنيــــة الذاتيــــة للمصـــارف اإلســــالمية، حيــــث اســــتخدمت املصـــارف مــــنهج احملاكــــاة للمصــــارف  -
ـاالت ســواء فيمــا خيـص اســتقطاب املـوارد أو توظي فهــا، كاخلــدمات املاليـة الــيت تقــدمها التقليديـة يف بعــض ا

  مثال؛

غيـــاب ســـوق ماليـــة إســـالمية نشـــطة، حيـــث تســـاهم األســـواق املاليـــة يف تطـــوير وتفعيـــل عمـــل املصـــارف  -
  .اإلسالمية

II- واقع الصيرفة اإلسالمية في الجزائر  

قامــت اجلزائــر علــى غــرار العديــد مــن الــدول العربيــة والغربيــة مبــنح االعتمــاد للمصــارف اإلســالمية    
ا مصارف جتارية عاديـة، فـتم إنشـاء  تعـود فكـرة إنشـائه حيـث ، 1990/ 06/12بنـك الربكـة سـنة على أ
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، وشـركة دلـة )BADR(مت االتصال بني اجلزائر ممثلة يف بنك الفالحة والتنميـة الريفيـة أينم، 1984إىل سنة 
الربكــة القابضــة الدوليــة وهــي جمموعــة مصــرفية ســعودية مقرهــا مملكــة البحــرين، تقــدم خــدمات ماليــة إســالمية 

حتت االسم الربكة، حيـث كـان اهلـدف مـن االتصـال هـو التعـاون  والفروع الدولية صارفومتتلك عدد من امل
مليون دوالر لبنك الفالحة والتنميـة الريفيـة، وهـو مـا أدى  30يف جمال التجارة اخلارجية فتم تقدمي ما قيمته 

ا الرابعــة بــاجلزائر العاصــمة، 1986ويف ســنة لتبــادل الثقــة،  م قامــت جمموعــة دلــة الربكــة املصــرفية بعقــد نــدو
  .ن بدأت تتبلور فكرة إنشاء بنك إسالمي يف اجلزائرأي

  نظرة عن تجربة الجزائر حول مجال الصيرفة اإلسالمية: أوال

على هامش الدورة الرابعة عشر للبنك اإلسالمي للتنمية املنعقدة يف اجلزائر، مت االتفاق بني بنك 
أول مشروع للتمويل على شكل بنك، أطلق الفالحة والتنمية الريفية، وجمموعة دلة الربكة البحرينية بإنشاء 

( م كشركة مسامهة يف إطار قانون النقد والقرض1991مايو  20علية اسم بنك الربكة اجلزائري بتاريخ 
، الذي صدر مع الدخول يف مرحلة اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر، )1990لسنة  10القانون رقم

وكتعريف لبنك الربكة اجلزائري . م1991شهر سبتمرب أما بداية ممارسة نشاطه بشكل فعلي فكانت يف 
بنك إسالمي ال يتعامل : "بنك الربكة اجلزائري على أنه 8عرف الشيخ صاحل عبد اهللا كاملفقد صرح 

تمع اجلزائري املسلم، واىل خلق توليفة عملية مناسبة بني . بالفائدة أخذ وعطاء ويهدف إىل تنمية ا
  .9"يث وضوابط الشرعية اإلسالميةمتطلبات العمل املصريف احلد

اذين املصرفني   :وهنا نسرد أهم املعلومات اخلاصة 

 مــن تتكـون والــيت املصـرفية، الربكــة جمموعـة إىل اجلزائـري الربكــة بنـك ينتمــي:بنـك البركــة الجزائـري -1
 أمريكـي، مليـار دوالر 1.5 ماهلـا أكثـر مـن رأس يبلـغ حيـث دولـة، 12 علـى موزعـة بـذلك وهـي بنكـا، 12
ا تقدم ، ويف هـذا اإلطـار فـإن بنـك الربكـة اجلزائـري يسـتفيد مـن 10فرعـا 300 مـن أكثـريف  لعمالئهـا خـدما

مـــع، خاصـــة يف جمـــال إدارة املخـــاطر وهـــو موضـــوع الدراســـة  الربكـــة بنـــك يعـــد. اخلـــربة املتبادلـــة بـــني فـــروع ا
ـا نص صراحة يف قانونـه ي الذي اجلزائر، يف العاملة البنوك بني من اجلزائري األساسـي يف املـادة الثالثـة يف فقر

 اإلنشـاء عنـد البنـك رأمسـاللقـد كـان . السابعة بأنه يقوم بأعمال التمويل واالستثمار علـى غـري أسـاس الربـا

 الواحــد، للســهم دج 1000 يعــادل مــا أي ســهم، 500000 علــى بالتســاوي مقســم دج، مليــون 500
 الربكــة دلــة وجمموعــة (جزائــري، عمــومي بنـك) الريفيــة والتنميـة الفالحــة بنــك( مــن كـل مناصــفة فيــه يشـرتك

 2.5 يعـادل مـا أي أضـعاف، أربعـة مبقـدار 2006 سـنة رأمسالـه قيمـة برفـع البنـك قـام ، وقد)الدولية القابضة
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 املســامهني علــى املــال رأس حصــص توزيــع يف تغيــري عنــه نــتج والــذي 11 – 03دج، حســب األمــر  مليــار
 :أصبحت حيث
 44%  إىل مساوية الريفية والتنمية الفالحة بنك مشاركة نسبة.  
 56% إىل مساوية القابضة الربكة دلة مشاركة نسبة. 

مت رفــــــع رأس مـــــال البنــــــك يف شــــــهر ديســــــمرب  23/12/2008املــــــؤرخ يف  04 -08وحســـــب القــــــانون 
تضــاعف حجــم ميزانيــة  ولقــد.مليــار دينــار جزائــري، مــع االحتفــاظ بــنفس نســب املشــاركة 10إىل  2009
أمـا يف جمـال التمويـل االسـتثماري . 11 2016-1993مرة يف الفرتة املمتدة ما بـني  74بأكثر من أصوله 

مقابــــل  2014مليــــون دينــــار لــــدى بنــــك الربكــــة ســــنة  80627بالصــــيغ اإلســــالمية فقــــد بلغــــت مــــا قيمتــــه 
 .% 35، أي بنسبة أكثر من 200812مليون دينار سنة  59637
مت اعتمـــاد ثـــاين  مـــن تأســـيس بنـــك الربكـــة اجلزائـــري وبعـــد ســـنوات:الجزائـــر –مصـــرف الســـالم  -2

كثمـــرة للتعــاون اجلزائــري اإلمـــارايت، جــاء تأســيس املصـــرف  "اجلزائــر –مصــرف الســـالم" مصــرف إســالمي 
ليبـــدأ مزاولـــة  10/09/2008، وقـــد مت اعتمـــاده مـــن قبـــل بنـــك اجلزائـــر بتـــاريخ 08/06/2006بتـــاريخ 

  .خدمات مصرفية مبتكرةمستهدفا تقدمي  20/10/2008نشاطه بتاريخ 

فـــإن املنتجـــات املاليـــة  13وعلـــى الـــرغم مـــن أن العمـــل املصـــريف يف اجلزائـــر خيضـــع لقيـــود الصـــريفة التقليديـــة،
املصـــرفية اإلســـالمية تالقـــي رواجـــا لـــدى املتعـــاملني اجلزائـــريني، خصوصـــا عقـــود التمويـــل باملراحبـــة، اإلجـــارة، 

  .اإلستصناع واملشاركة

  لمصارف اإلسالمية العاملة بالجزائربيئة عمل اتحليل : ثانيا

ه املصـارف، وعليـه ذتنشط املصارف اإلسالمية ضمن بيئة متتاز مبتغريات تـؤثر تـأثري مباشـر بعمـل هـ
ا افإن بعض هذه التأثريات تشكل عائقـا أمامهـا، حيـث أن علـى املصـارف اإلسـالمية التـأقلم معهـا ومسـ ير

ا خارج ا عن نطاق ةأل ـال أمـام الصـناعة املصـرفية بـالرغم مـن اسـت.سيطر عداد السـلطات اجلزائريـة لفـتح ا
ـــا تعــاين مـــن جمموعــة مـــن املعوقــات ســـواء داخــل املصـــارف أو  اإلســالمية، إال أن واقعهــا يبقـــى حمــدوداً، كو

خارجها، ولدراستها قمنا بتقسيم احمليط الـذي تعمـل بـه املصـارف اإلسـالمية إىل بيئـات سـنحاول سـرد أهـم 
  .ا العنصر على أن يتم التفصيل فيها فيما سيأيت بعدالنقاط يف هذ

تعتــرب الصـريفة اإلسـالمية بـاجلزائر غــري مقننـة األمـر الــذي يـنعكس علـى نقــص يف  :البيئـة القانونيـة -1
القــانون املصــريف أيــن ال يعتــرب املصــرف اإلســالمي مضــارب اجتــاه املــودعني علــى عكــس املصــارف التقليديــة، 
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ـــا، باإلضــافة إىل منــع امللكيـــة واالزدواج الضــرييب يف القــا نون اجلبـــائي خــالل العمليــات التجاريـــة الــيت يقــوم 
ا تاجر ال يبيع حىت يشرتي؛  للمصارف اإلسالمية لكو

تعتـــرب البيئـــة االقتصـــادية واســـعة النطاقــــ تتعـــدد عناصـــرها، خاصـــة مـــع تعــــدد  :البيئـــة االقتصـــادية -2
السياســات االقتصـــادية الكليــة املطبقـــة، ســوف نركـــز فيهـــا علــى السياســـة النقديــة املطبقـــة واألدوات الرقابيـــة 

رتبط واإلشـــرافية املســــتخدمة علــــى املصــــارف اإلســــالمية العاملــــة بـــاجلزائر، ووضــــعية النظــــام املــــايل العــــاملي املــــ
للتعامــل بــالقروض الربويــة، ومشــكلة االرتبــاط للتعامــل بالفوائــد الربويــة، باإلضــافة إىل النظــام احملاســيب احمللــي 
الذي يعتمد على املعايري احملاسـبية الدوليـة، بـدون األخـذ بعـني االعتبـار املعـايري احملاسـبية اإلسـالمية الصـادرة 

 .ات املالية اإلسالميةعن اهليئة الدولية للمحاسبة واملراجعة للمؤسس
الوضــــعية احلاليــــة واملطبقــــة علـــــى : املتطلبــــات اإلشــــرافية والرقابيــــة علــــى املصــــارف اإلســــالمية بــــاجلزائر -

  :املصارف اإلسالمية العاملة باجلزائر تبني أن هناك جمموعة من العوائق سنردها أمهها كالتايل
 عدم وجود دليل حوكمة خاص باملصارف اإلسالمية؛  
  حتتـــاج إىل  علـــى املصــارف اإلســالميةاملطبقــة أدوات وأســاليب رقابــة وإشــراف بنـــك اجلزائــر

ــا هــذه املصــارف، وهــذا يشــمل نســبة االحتيــاطي  -: تعــديل حــىت تتــوائم مــع القواعــد الشــرعية الــيت تلتــزم 
  .المعيار احلد األدىن لكفاية رأس امل -؛نسبة السيولة -؛دور امللجأ األخري لإلقراض -؛اإللزامي

الشرعية على املصارف اإلسالمية سواء كانـت داخليـة أو خارجيـة وتنقسـم هـذه  لرقابةاحلاجة إىل تفعيل ا -
ــتم بالتــدقيق وأخـرى ســلطات عليــا تابعــة أو مســتقلة للســلطة النقديــة  األخـرية بــدورها إىل مكاتــب مســتقلة 

  ؛)كسلطة تشريعية فقط(تم باإلفتاء والفصل يف االختالفات الشرعية 

يتوافــق مــع املصــارف اإلســالمية خاصــة لنظــام محايــة الودائــع لكونــه جينــب املصــرف  نظــام تــأمنيحتتــاج إىل -
اإلســالمي خمـــاطر الســـمعة وخمـــاطر عـــدم الثقـــة يف مصــداقية الرســـالة املاليـــة، وبالتـــايل بعـــث الثقـــة واالســـتقرار 

  بالنظام املصريف اإلسالمي؛

إلمكانيــــة تســــييل إســــالمي ثــــانوي ســــوق مــــايل  زائر إىل إقامــــة حاجــــة املصــــارف اإلســــالمية العاملــــة بــــاجل -
األصول يف وقتها بدون خسائر ومبا يتوافق مع االلتزامات الشـرعية هـذا مـن جهـة، وإمكانيـة اسـتغالل فـرص 

  .توظيف األموال مبا حيقق أقصى عوائد من جهة أخرى



 2016 -07: العدد                     /                           للعولمة والسياسات االقتصاديةالمجلة الجزائرية 

85 

م ذو قبـول عــام ويعتـرب معـروف لــدى املنافسـة احلـادة مـن طــرف املصـارف التقليديـة الـيت تعتمــد علـى نظـا  -
اجلميع مما قد يؤدي بالعمالء للميل إليه، ناهيك عن الشروط اليت قد تضعها املصارف اإلسالمية مـن أجـل 

ا تعقيدات   .التزامها بالقواعد الشرعية واليت قد يفسرها العمالء بكو

صــــارف اإلســــالمية مــــع العــــامل تعامـــل املمــــن خــــالل  ســـيطرة الطــــابع الربــــوي علــــى النظـــام املصــــريف الــــدويل-
 14.اخلارجي، سواء مع اجلهات اخلارجية بشكل عام، أو مع املؤسسات العاملية

 15.اإلسالمية صارفيف حده األدىن غري متعاطف مع مسرية املللمؤسسات العمالقة  تيار فكري هناك -

مشـكلة عنـد اسـتعماهلا هـذه املصـارف اإلسـالمية واجهـت : مشـكلة االرتبـاط بأسـعار الفائـدة العالميـة -
ال يعــين بالضــرورة أن هــامش فــالصـيغة، متمثلــة يف االرتبــاط بأســعار الفائــدة العامليــة يف حتديـد هــامش الــربح، 

بأسـعار الفائـدة العامليـة هـي  وهـذا االرتبـاطاملراحبة مساوي ملعدل الفائـدة، لكنهـا تتغـري معهـا نـزوال وصـعودا، 
 16.نتيجة لكثري من األسباب

  
إن املصــارف اإلســالمية تواجـــه جمموعــة مـــن التحــديات حتــول بينهـــا وبــني حتســـني :التنافســـية البيئــة -3

ديــدات العوملــة املاليــة، و  تنبــع احلاجــة إىل أداءهــا، وهــو مــا يــؤدي إىل اخنفــاض مســتوى فعاليتهــا يف مواجهــة 
املتوجهـــة حنـــو يف ظـــل السياســـات  تأهيـــل املصـــارف اإلســـالمية يف اجلزائـــر مـــن احلاجـــة إىل رفـــع تنافســـيتها

االنفتــاح املــايل مــن جهــة، باإلضــافة إىل املنافســة الشــديدة مــن املصــارف التقليديــة العاملــة بــاجلزائر مــن جهــة 
 .أخرى
إن عمل املصارف اإلسـالمية بقواعـد شـرعية ذات طـابع ديـين اجتمـاعي، أوجـب :البيئة االجتماعية -4

  :ني أداءها، فنذكر منها اآليتعليها موجهة جمموعة من العوامل االجتماعية املعرقلة لتحس

جيهـل الكثـري مــن : دم فهـم كثيـر مـن المتعــاملين للنمـوذج اإلسـالمي وسـيطرة العقليــة الربويـة علـيهمعـ-
ا، والــدور :(املتعــاملني يف املصــارف اإلســالمية عــن رســالتها وخاصــة ا، أغراضــها، ومســؤوليا طبيعــة نشــاطا

، ممـــا أدى إىل عوائــــق يف )خالقيـــة واالجتماعيــــة واالقتصـــاديةالـــذي تقـــوم بـــه يف جمــــال التنميـــة العقائديـــة واأل
ا املختلفة   : 18وقد ساعد على ذلك. 17تسويق خدما

  وقبـوهلم بالتعامـل مـع نظمـه ومؤسسـاته دون ) فكـر النظـام التقليـدي(تسليم الناس بـالفكر السـائد
  حرج؛
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  ـــم فرضــت علــيهم تعـــاليم غــري اإلســـالم، هــذا قبـــل جهــل املســلمني عامـــة بــأمور ديـــنهم، حيــث أ
ـــا وتربـــوا علـــى مبـــادئ الثقافـــة  ظهـــور املصـــارف اإلســـالمية، وبقيـــت حـــىت مـــن بعـــد حيـــث اعتـــادوا التعامـــل 

 الغربية؛

   ســـيطرة الغــــزو الفكـــري علــــى الفئـــة املثقفــــة، لدرجـــة اقتناعهــــا أنـــه ال ميكــــن االســـتغناء عــــن نظــــام
 ونه؛املصارف الربوية، وال ميكن أن تتوازن احلياة االقتصادية بد

  إن ظــاهرة تركيــز عــدد مــن العلمــاء والــدعاة علــى العبــادات دون االهتمــام باملعــامالت، أنــتج عــدم
 مباالة لدى املستثمرين يف فهم طبيعة ووظائف املصارف اإلسالمية؛

  تقصــــري دعــــاة اإلســــالم يف جمــــال تقــــدمي اإلجابــــات القويــــة واملدعمــــة باألدلــــة مــــن مصــــادر الفقــــه
اؤالت واستفســارات تتعلــق باالقتصــاد اإلســالمي عمومــا، وباملعــامالت املاليــة اإلســالمي، ملــا يطــرح مــن تســ

أحيانـــا فقـــد ال خيلـــو مـــن إبـــراز اخـــتالف بـــني الفقهـــاء يف كثـــري مـــن  االقتـــداءوالنقديـــة خصوصـــا، وإن وجـــد 
ا=املسائل، وهذا ما يقلل من احتكاك ال  .أفراد باملصارف اإلسالمية والتعامل معها وطلب خدما

رسالة املصرف اإلسالمي تتم دون شـك عـن طريـق خماطبـة أفـراد األمـة، وفـتح احلـوار معهـم، تبليغ   
ـــذه الرســـالة، واختيـــار . وإقنـــاعهم مبـــدى جناعـــة نشـــاطاته ويف هـــذا الصـــدد يفضـــل حتديـــد النخبـــة املخاطبـــة 

تمــع يتضـــمن اب االختصـــاص، وصـــاحب املشـــروع حصـــأ األســلوب األفضـــل لإلقنـــاع، إذ مـــن املعلـــوم أن ا
ومــن هـؤالء مــن ميكنـه تقــدمي . السـاعي إىل حتقيــق مصـلحته، والفــرد البسـيط املهــتم بدينـه، والسياســي احملنـك

املوعظة، ومنهم من حيتاج إىل اإلقناع باألدلة الثابتة يف القـران والسـنة، ممـا يفـرض اسـتخدام احلكمـة، ومـنهم 
ة مــــن أجــــل املفاضــــلة بــــني النمــــاذج التقليديــــ صــــارفمـــن يقــــارن بــــني نتــــائج املصــــارف اإلســــالمية ونتــــائج امل

اســــتخدام الوســـيلة األكثــــر تــــأثريا، وعلـــى العمــــوم فـــإن اســــتخدام وســــائل يف ذلـــك يستحســــن و .19املعروضـــة
ـذه املسـؤولية،  اإلعالم بكل أنوعها لتبليغ رسالة املصارف اإلسالمية حيتم علـى املؤسسـات املصـرفية القيـام 

النـــوادي الثقافيـــة، اجلامعـــات، املـــدارس العليـــا، املـــؤمترات إىل تضـــافر جهـــود كـــل مـــن املســـاجد، اجلمعيـــات، 
اخل، كمــــا أن  …والنــــدوات واحللقــــات الدراســــية، وأجهــــزة اإلعــــالم كــــالتلفزيون والراديــــو واجلرائــــد والــــدوريات

لالتصـال الشخصـي الفــردي واجلمـاعي عــن طريـق احلـوار لــه أثـر خــاص يف تبليـغ هـذه الرســالة، إذ ميكـن مــن 
  .20مباشرة بني األفراد دون تشويش أو تشويهانتقال املعلومات 
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عــدم تــوفر الخلــق والســلوك اإلســالمي الــالزم لتطبيــق النمــوذج اإلســالمي لــدى النســبة الغالبــة مــن  -
تمـع، ظهـور و ن دإ:المتعاملين افع انتشار املبيقات كثرية، لعل مـن أبرزهـا ضـعف الـوازع الـديين لـدى أفـراد ا

فصــل الــدين عــن الدولــة، واحلــب املتزايــد للحيــاة الــدنيا وإيثارهــا علــى اآلخــرة،  األفكــار العلمانيــة الداعيــة إىل
البيئــة إن  .21وانتشــار املعــامالت اخلبيثــة كالربــا واالحتكــار، باإلضــافة إىل الفقــر واألميــة والتبعيــة االقتصــادية

ا، الـيت تتضــمن مثــل هـذه املواصــفات مــن الطبيعــي أن تنظـر إىل املصــرف اإلســالمي بنظـرات تقلــل مــ ن شــأ
حــال بقيــة املؤسســات املاليــة للنظــام االقتصــادي اإلســالمي كمؤسســة الزكــاة ومؤسســات األوقــاف وغريهــا، 
واحلقيقــة جيــب القــول بــأن نشــأة املصــرف اإلســالمي وعملــه يف حمــيط غــري طبيعــي بالنســبة لــه سيكشــف ال 

يعيــــق تســـــويق  حمالــــة عــــن حـــــدوث تصــــادم قواعــــده، وأحكـــــام نشــــاطاته وعناصــــر هـــــذا احملــــيط، وذلــــك مـــــا
صــــفات األخالقيـــــة يف االعالقــــة بــــني املصـــــرف اإلســــالمي واملســــتثمر تتطلــــب قـــــدرا مــــن املو إن  22.خدماتــــه

صـــفات ركيـــزة أساســـية مـــن ركـــائز جنـــاح ااملســـتثمر، مثـــل األمانـــة، الصـــدق، االلتـــزام باملواعيـــد ومتثـــل هـــذه املو 
ــا يزيــد مــن املخــاطرة يف اســتثما رات املصــارف اإلســالمية، ويــؤثر علــى االســتثمار، حيــث إن عــدم االلتــزام 

كمــا أن توقعــات املســتثمرين ليســت خاضــعة للســلوك . 23احلقــوق وااللتزامــات كاملماطلــة يف تســديد الــديون
يتوقـع أن مشـروعه سـوف ) املسـتثمر(اإلسالمي، ولكنها خاضـعة إىل االنتهازيـة حبيـث عنـدما يكـون املقـاول 

تمويــل يف شــكل قــرض بــدال مــن املشــاركة، أيــن جيــب عليــه أن حيقــق مردوديــة كبــرية، فإنــه ميكــن أن يفضــل ال
، بينما العكـس بالنسـبة ملقـاول -أي يف حالة املشاركة-يعطي حصة معتربة من الربح إىل املصرف اإلسالمي

قليــل التأكــد مــن جنــاح مشــروعه يفضــل املشــاركة مــع تقاســم اخلســائر أو حــىت توصــية مــن صــاحب املصــرف 
الـتحكم يف هـذا املعـوق هـو اختيـار نوعيـة الزبـائن، الـذين يف هذا الصدد فـيمكن و .24بتحمل كامل اخلسارة 

ســتقدم املصــارف اإلســالمية علــى قبــوهلم الــدخول معهـــا يف املشــاركات واملــدينات، ويكــون هــذا عــن طريـــق 
ـم ولـه  دراسة درجة االلتزام لدى الزبون، ببنـاء قاعـدة معلومـات عـن املسـتثمرين، حبيـث تبـني كـل مـا يتعلـق 

  .25عالقة بالبعد االستثماري، ومن خالل متابعة مشروعه االستثماري

تأخر املدين عن السداد أو مشـكلة املماطلـة يف تسـديد الـديون : مشكلة المماطلة في تسديد الديون  -
ا توظف معظم أمواهلا يف متويل عمليـات املراحبـة  صارفمن املشكالت الكربى اليت تواجه امل اإلسالمية، أل

ات البيع اآلجل، وغالبا ما يكون على أقساط للتيسري على الزبائن، وهـذا يرتتـب عليـه ديـون قـد متثـل وعملي
، وينـتج عـن عـدم سـداد هـذه الـديون يف املواعيـد احملـددة العديـد صرفالسائلة لدى امل قودنسبة عالية من الن
قش علمـاء الشـريعة اإلسـالمية، عند البحث عن احللول املمكنة هلذه املشكلة فقـد نـاو . 26من اآلثار السلبية

معات وهناك  بأنه جيـوز فـرض عقوبـات بدنيـة وماليـة علـى املتخلفـني مـن السـداد ولكـن ترجيح من طرف ا
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مـع الزبـون  صـرفأن يتفـق امل كمـا ميكـن،  27ال يستطيع احلصول على أي فائدة من هـذه العقوبـات ملصرفا
على أن يدفع له تعويضا عن الضرر الذي يصيبه، بسبب تأخره عـن الوفـاء، شـريطة أن يكـون الضـرر الـذي 

مــع الزبــون  صــرفضــررا ماديــا وفعليـا، وأن يكــون الزبــون ممــاطال، ولكنــه ال جيـوز أن يتفــق امل صــرفأصـاب امل
يف حالــة تــأخره عــن الوفــاء يف املــدة  املــدين علــى أن يــدفع لــه مبلغــا حمــددا، أو نســبة مــن الــدين الــذي عليــه

مــع علــى  احملــددة، ســواء مســي هــذا املبلــغ غرامــة، أو تعويضــا، أو شــرطا جزائيــا، ألن هــذا هــو ربــا اجلاهليــة ا
وبيوت املاليـة اإلسـالمية لتخفيـف هـذه اآلثـار السـلبية  صارفلتخطي هذه املشكلة جيب على املو 28. حترميه

ائن، الختيار األفضل مسعة املشهود له باألمانـة والصـالح العـام بـأمور حرفتـه، القيام بدراسة متأنية جادة للزب
  .29ليضمن عدم  املماطلة

III- تحليل مؤشرات المخاطر لبنك البركة وABC Bank  وAGB 
يف إطار البحث عن مستوى تأثر خماطر بنك الربكة اجلزائري بالبيئة االقتصـادية مقارنـة بـالبنوك اخلاصـة 

د مؤشــرات حــول ثــالث خمــاطر ، مؤشــر حقــوق امللكيــة مقارنــة باألصــول حلســاب خمــاطر التقليديــة، مت إعــدا
، ومؤشـر خمصصـات اخلســائر مقارنـة مبجمـوع التمويـل املمنــوح حلسـاب خمـاطر االئتمـان ومؤشــر 30رأس املـال

حـىت  األصول النقدية وغري النقديـة مقارنـة حبجـم االلتزامـات مـن املـودعني سـواء الزبـائن أو املؤسسـات املاليـة
  .البنك املركزي

موع :نسبة مخاطر راس المال -أوال اعتمدنا يف حساب مستوى هذه املخاطر النسبة حقوق امللكية 
  :املنحىن التايل 2015-2009االصول حيث أظهرت النتائج خالل الفرتة 

  ABC Bankمقارنة نسبة مخاطر راس المال بين بنك البركة الجزائري وبنكي : 01شكل رقم 
  2015 - 2009خاللAGBو

  
 agbو ABC Bankمن إعداد الباحثني باالعتماد على التقارير السنوية لبنك الربكة وبنكي :المصدر

  2015 – 2009خالل الفرتة 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

 ABCمخاطر رأس المال 
Bank 26,79% 31,39% 32,70% 31,60% 32,31% 30,97% 26,27%

AGBمخاطر رأس المال  13,92% 12,53% 13,00% 15,00% 17,00% 20,00% 22,78%
مخاطر رأس المال 

ALBARAKA 12% 15% 15% 15% 15% 16% 17%

0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%
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 ABC Bankيعتــرب بنــك الربكــة اجلزائــري األقــل تذبــذبا ومييــل حنــو االخنفــاض يف حــني أن املصــرف 
األكــرب مــن حيــث نســبة خمــاطر رأس املــال ومتيــل  ABCيتذبــذب بــني االرتفــاع واالخنفــاض،  ويعتــرب مصــرف 

- 2012مث العــودة لالخنفــاض خــالل الفــرتة  2012 – 2009هــذه األخــرية بــني االرتفــاع خــالل الفــرتة 
مـــا عـــدى الســـنة  2014 – 2009يعتـــرب يف اخنفـــاض خـــالل الفـــرتة  AGB،يف حــني أن مصـــرف 2015
  .أين شهدت النسبة تغري يف االجتاه حنو االرتفاع 2015

مليــــون دج  23462,64قــــد يرجــــع الســــبب لكــــون بنــــك الربكــــة اجلزائــــري يتعامــــل حبقــــوق ملكيــــة 
مليون دج وهو األكـرب مـن حيـث حقـوق امللكيـة مقارنـة  24689,16واليت قمتها  AGBمتقاربة مع بنك 

مليــون ، إال أن حجـم األصــول الكبــري  16977الــذي تقـدر قيمــة حقــوق ملكيتـه ب ABC Bankببنـك 
مقارنـة بغـريه مـن املصـارف يف  2015مليـون دج لسـنة  193573,057عند بنك الربكة والذي يقدر ب
مليــون دج 63367,387و ب AGBمليـون دج ملصـرف  177377,51نفـس السـنة، حيـث يقـدر ب 

بنك الربكة باعتماده علـى أمـوال والذي يرجع حلجم استثمارات الكثرية اليت يقدمها  ABC BANKملصرف 
، باإلضـافة إىل سياسـة التوزيعـات مـن حقـوق امللكيـة الـيت يعتمـدها بنـك الربكـة )املودعني(الغري من املضاربني

لكـــن ومـــن جهـــة اخـــرى فـــإن بنـــك الربكـــة اجلزائـــري يعتـــرب .اجلزائـــري والـــيت أدت إىل اخنفـــاض هـــذا احلســـاب
مر الذي أكسبه مرونة يف تقـدمي اخلـدمات التمويليـة، والتوسـع مضارب بأموال الغري وليس ضامن هلا وهو األ

ومنه نسـتنتج أن بنـك الربكـة اجلزائـري يعتمـد .يف تكوين األصول، خاصة لتقدمي أكرب عائد ممكن للمضاربني
علــى أمــوال الغــري أكثــر مــن حقــوق امللكيــة يف نشــاطاته املصــرفية، األمــر الــذي يزيــد مــن درجــة املخــاطرة يف 

مـــاهر، يقـــدم أكـــرب عائـــد، ولـــيس  ) املصـــرف اإلســـالمي(، كمضـــارب )املـــودعني(اء املضـــاربني عمليـــات إرضـــ
  .كضامن لألموال فقط

اعتمدنا يف دراسة هذه املخاطر نسبة خمصصات املؤونات على :نسبة مخاطر االئتمان -ثانيا
ممنوحة للزبائن، متويالت +  متويالت ممنوحة للمؤسسات/اخلسائر على القيم والديون الغري املسرتجعة 

  :املنحىن التايل 2015-2009حيث أظهرت النتائج خالل الفرتة 
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  ABC Bankمقارنة نسبة مخاطر االئتمان بين بنك البركة الجزائري وبنكي : 02شكل رقم 
  2015 - 2009خالل  AGBو

  
 agbو ABC Bankمن إعداد الباحثني باالعتماد على التقارير السنوية لبنك الربكة وبنكي: املصدر

  2015 - 2009خالل الفرتة 

تعترب خماطر االئتمان متيـل حنـو الـتحكم واالخنفـاض، وهـذا هـو الظـاهر مـن خـالل املنحنيـات عنـد 
، وبــالرغم مــن كونـه مــتحكم علــى طــول الفــرتة مبخــاطره االئتمانيــة إال أنــه ارتفــع يف ســنة ABC Bankبنـك 

فإنـه شـهد قـيم مرتفعـة خـالل  AGB، أمـا مصـرف %0.67ليعـاود االخنفـاض إىل  %  1.19إىل  2014
لتصـــل إىل أقـــل  2015 – 2013لكـــن مـــا لبثـــت إال أن اخنفضـــت يف الفـــرتة  2012 – 2009الفـــرتة 

 – 2009قـــيم هلـــا مقارنــــة باملصـــارف األخـــرى، أمــــا بنـــك الربكـــة اجلزائــــري فإنـــه كـــان يعــــاين خـــالل الفــــرتة 
فــــاع خمصصـــات اخلســـائر للقـــروض املمنوحـــة، ولكــــن مـــن ارتفـــاع يف نســـبة املخـــاطر االئتمانيـــة الرت 2012

إىل معــــدالت متقاربــــة مــــع نســــب املصــــارف  2015 – 2013ســــرعان مــــا تــــدارك الوضــــع خــــالل الفــــرتة 
وقد نعود هذه النتيجة لكـون بنـك الربكـة اجلزائـري كـان يعتمـد علـى سياسـة إئتمانيـة توسـعية مقارنـة .األخرى

تقــدر  2015-2009ت املقدمــة مرتاكمــة خــالل الفــرتة بغــريه مــن البنــوك حيــث جنــد أن جممــوع التمــويال
حيــث تقــدر القــيم علــى الرتتيــب   AGBو  ABC Bankمليــون دج مقارنــة ببنكــي  975774.48ب
وألن بنــــك الربكـــة تـــدارك املوقــــف ابتـــداء مــــن . مليـــون دج 455448.95مليـــون دج و 26126.98ب

  :ني املنحى السابق واجلدول املوايلتراجعت خماطر اإلئتمان، باملطابقة ب 2014و 2013و 2012سنة 

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

ABC Bankمخاطر االئتمان  0,67% 1,19% 0,41% 0,19% 0,24% 0,33% 0,66%
AGBمخاطر االئتمان  0,44% 0,89% 1,28% 4,21% 3,39% 3,69% 4,90%

ALBARAKAمخاطر االئتمان  1% 1% 0% 11% 11% 11% 9%
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 ABCبنـك البركـة الجزائـري وبنكـي يبـين معـدل نمـو التمـويالت المقدمـة لكـل مـن : 01جدول رقـم 

Bank   وAGB  2015-2009خالل  
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بنك البركة 
  20  4  6  10  13  3-  الجزائري

ABC Bank -5  -9  29  8  6  7 

AGB  17  68  46  25  25  13  

  2015-2009من إعداد الباحثني باالعتماد على التقارير السنوية للبنوك للفرتة  :المصدر

حيث يبني اجلدول كيف أن بنك الربكة اجلزائري تراجع يف تقدمي االئتمان وهذا من خالل القيم 
على  2014و  2013و 2012للمعدالت السنوية لنمو االئتمان للسنوات   %4و% 6و % 10

  .التوايل

  .ومنه نستنتج أن املصرف اإلسالمي يتعرض ملخاطر ائتمان أكرب كلما توسع يف تقدمي اخلدمات

لدى البنك + لدى البنك( نقديات(اعتمدنا لدراسة هذه املخاطر النسبة :نسبة مخاطر السيولة-ثالثا
املستحق للبنوك وللبنك +  إمجايل الودائع/ األصول غري النقدية شديدة السيولة+  )CCP+املركزي
  :املنحىن التايل 2015-2009، حيث أظهرت النتائج خالل الفرتة )املركزي
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 AGBو  ABC Bankمقارنة نسبة مخاطر السيولة بين بنك البركة الجزائري وبنكي : 03شكل رقم 
   2015 - 2009خالل 

  
 agbو ABC Bankمن إعداد الباحثني باالعتماد على التقارير السنوية لبنك الربكة وبنكي: املصدر

  2015 - 2009خالل الفرتة 

تعتـــرب نســـبة الســـيولة لـــدى بنـــك الربكـــة اجلزائـــري األكثـــر ارتفاعـــا مقارنـــة ببـــاقي املصـــارف األخـــرى، 
ا اخنفضــــت خــــالل الفــــرتة لكنهــــ AGBحيــــث نشــــاهد كيــــف أن قــــيم النســــبة كانــــت مرتفعــــة عنــــد مصــــرف 

فإن النسـبة كانـت مـنخفض مث أخـذت يف االرتفـاع خـالل  ABC Bank، وعلى عكس 2015 -2011
وقــد يرجــع ســبب هــذا الوضــع إىل كــون بنــك الربكــة اجلزائــري حيــافظ علــى فــائض .2015 – 2009الفــرتة 

ادية احلاليـــة الـــيت ال مــن الســـيولة بشـــكل أصـــول نقديـــة إلدارة خمـــاطر الســيولة، خاصـــة يف ظـــل البيئـــة االقتصـــ
تســمح لــه بإجيـــاد أصــول ماليــة ســـهلة التحــول إىل ســـيولة بــدون أن خســائر ويف الوقـــت املناســب، ولتفـــادي 
التعامــل بــاألدوات غــري املتطابقــة مــع القواعــد الشــرعية، وعلــى رأســها بنــك اجلزائــر الــذي يتعامــل بالفوائــد يف 

ـا إىل أن حتـتفظ ومنه نستنتج أن املصارف اإلسالمية تعاين مـ.اإلقراض ن ارتفـاع خمـاطر السـيولة، ممـا يـؤدي 
بقــدر عــايل مــن املوجــودات النقديــة وغــري النقديــة، األمــر الــذي يرفــع مــن تكلفــة الفرصــة البديلــة الســتخدام 

  .هذه األموال

IV- الحلول المقترحة لتعزيز إدارة مخاطر المصارف اإلسالمية العاملة بالجزائر  

عمــل املصــارف اإلســالمية بـــاجلزائر، وبعــد الدراســة املقارنــة الـــيت مت بعــد أن ذكرنــا أهــم مالمــح بيئـــة 
  :عرضها، ويف إطار حماولة تعزيز إدارة خماطر املصارف اإلسالمية باجلزائر، آثرنا اقرتاح أهم املتطلبات التالية

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

ABC Bankمخاطر السیولة  32,56%23,15%20,56%16,79%19,27%17,66%15,18%

AGBمخاطر السیولة  35,94%44,34%44,77%41,79%41,84%66,99%63,32%
مخاطر السیولة 

ALBARAKA 58% 57% 67% 70% 66% 62% 78%
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ممـا وجـدناه أن بنـك الربكـة اجلزائــري يعتمـد علـى أمـوال الغـري أكثــر :فيمـا يخـص مخـاطر رأس المــال  -1
حقوق امللكية يف نشاطاته املصرفية، األمـر الـذي يزيـد مـن درجـة املخـاطرة يف عمليـات إرضـاء املضـاربني  من
  .ماهر، يقدم أكرب عائد، وليس كضامن لألموال فقط) املصرف اإلسالمي(، كمضارب )املودعني(

ذا إن عــدم ســن قــوانني يف هــ:إعــداد قــانون لتنظــيم المصــارف اإلســالمية فــي الجزائــرضــرورة -1-1
ـال يـؤدي إىل كثـري مـن اإلشـكاالت يف الرقابـة واإلشـراف ومعـايري احملاسـبة واملراجعـة، والعالقـة مـع خمتلــف  ا

سـن قــانون خـاص باملصـارف اإلسـالمية، اإلطــار ويـوفر . املؤسسـات الـيت تعمـل يف السـوق املصــرفية اجلزائريـة
إدراج ملــف املصــارف ال بـد مــن لك ذولــ .التشـريعي لتنظــيم عملهــا مبـا يتفــق مــع متطلبــات االقتصـاد الــوطين

اإلســالمية ضــمن ملفــات إصــالح املنظومــة املصــرفية، بتشــكيل جلنــة خمتصــة مــن خــرباء شــرعيني واقتصــاديني 
، مــع ضــرورة القيــام بدراســة وقــانونيني ومصــرفيني وتكلــيفهم بالســهر علــى إعــداد قــانون املصــارف اإلســالمية

  31.يف الصريفة اإلسالمية يف جمال التقننياإلسالمية الدول العربية و معمقة لالستفادة من جتارب 

إن النــاظر يف إجــراءات إدارة املخــاطر :ضــرورة تــوفر دليــل حوكمــة خــاص بالمصــارف اإلســالمية - 1-2
 32.أن يؤخـــذ باالعتبـــار عنـــد تنفيـــذ هـــذه اإلجـــراءات يـــدرك العالقـــة بـــني إدارة املخـــاطر واحلوكمـــة بومـــا جيـــ
ــاهنـاك تعــاريف عديـدة حيـث  جمموعـة املبـادئ الــيت حتكـم العالقــات : للحوكمـة، وتؤكــد يف معظمهـا علـى أ

بني األطراف املعنية يف املنظمة بغرض محاية املصاحل اخلاصة بكل طرف مـن جهـة، واملصـاحل املشـرتكة بيـنهم 
ـــا فهـــي  .مـــن جهـــة أخـــرى تعتـــرب أداة فعالـــة أمـــام عمليـــات ترشـــيد إدارة خمـــاطر املصـــارف اإلســـالمية، لكو

تساهم يف عدم انتشـار األزمـات املصـرفية واملاليـة، ومتنـع اإلصـابة بعـدوى التعثـر املصـريف، مـن خـالل مبادئهـا 
ـا ومنـه فهـي تسـاهم يف فعاليـة تطبيــق املصـارف اإلسـالمية للقواعـد الشـرعية، وعـدم التهــور يف 33.وميكانيزما

مهيـة احلوكمـة للمصـارف اإلسـالمية، يف وتعـود أ.خماطر غري شرعية، كمـا تعـزز عمليـة حتقيـق املقاصـد الشـرعية
وبرتسـيخها فـإن األطـراف ذات . برتسـيخ القواعـد الشـرعيةجيـب تعزيـزه الـذي جانـب مدى مراعـاة احلوكمـة لل

املصــــاحل يف املصــــارف اإلســــالمية، تســــعى بــــإدارة عقالنيــــة لتحقيــــق مقاصــــد الشــــريعة اإلســــالمية، وملواجهــــة 
ـــذه املصـــارف مـــن جهـــة، و  باالقتصـــاد عامـــة مبـــا فيهـــا ســـلبيات التحريـــر املـــايل مـــن جهـــة املخـــاطر احمليطـــة 

وبـــالنظر لكـــل مـــن جتـــارب اململكـــة العربيـــة الســـعودية، واألردن، واملصـــارف اإلســـالمية بســـورية، فيمـــا .أخـــرى
التـــزام  -أ34:خيـــص إعـــداد دليـــل احلوكمـــة للمصـــارف اإلســـالمية، وجـــدنا أن أهـــم مرتكزاتـــه تتمثـــل فيمـــا يلـــي

لــــس  -حتديـــد وظــــائف جملـــس اإلدارة؛ ت -يـــة املؤسســـية؛ بجملـــس اإلدارة باحلاكم فصـــل مهـــام رئـــيس ا
لـس؛ ج-واملدير العام؛ ث لـس؛ ح -حتديد دور رئـيس ا لـس؛ د -تشـكيلة ا تشـكيل  -تنظـيم أعمـال ا
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لـــس؛ خ لـــس؛ د -جلـــان ا لـــس؛ ذ -حتديـــد أنشـــطة ا توصـــيف بيئـــة الضـــبط والرقابـــة  -تشـــكيل جلـــان ا
  .الشفافية واإلفصاح -لعالقة مع املسامهني؛ زا-الداخلية؛ ر

مــا وجــدناه أن املصــارف اإلســالمية :فيمــا يخــص إدارة مخــاطر االئتمــان للمصــارف اإلســالمية -2
  :يتعرض ملخاطر إئتمان أكرب كلما توسع يف تقدمي اخلدمات، وهلذا نقرتح املتطلبات التالية

ــأمين الودائــع للمصــارف اإلســالمية -3-1  كــانإن إنشــاء نظــام التــأمني علــى الودائــع يف اجلزائــر  :نظــام ت
املاليـة والنقديـة   استجابة لتوصيات املؤسسـات، هذا األخري الذي كان دف ضمان استقرار النظام املصريف

مـــــن أجـــــل فـــــرض  تطـــــوير آليـــــات اإلشـــــراف والرقابـــــة  علـــــى املصـــــارفلضـــــرورة البو ) BMو FMI(الدوليـــــة 
ولـذا مت تأسـيس نظـام 35.خلـق منـاخ تنافسـي سـليم ، وبيئـة مصـرفية سـليمة االنضباط السوقي وتـوفري عوامـل

هجريــــة  1424مجــــادي الثانيـــة  27املـــــؤرخ يف  11-03التـــأمني علـــى الودائــــع  يف اجلزائـــر مبقتضــــى االمـــر
جيـــب علـــى :" مـــن البـــاب اخلـــامس،  مـــا يلـــي 18جـــاء يف املـــادة رقـــم حيـــث  2003.36أوت 26املوافـــق 

البنـك املركـزي، ويتعـني  ينشـئهاملصارف أن تشارك يف متويل صندوق ضمان الودائع املصرفية بالعملة الوطنيـة 
علــى ) واحــد باملائــة(%01صــندوق الضــمان عــالوة ضــمان ســنوية نســبتها  إىلعلــى كــل مصــرف أن يــدفع 

وحيـــدد جملـــس النقـــد والقـــرض كـــل ســـنة مبلـــغ العـــالوة املـــذكورة يف الفقـــرة ، هـــذا "يعـــة األكثـــر مـــن مبلـــغ الود
وال ميكـن اسـتعمال هـذا الضـمان إال يف حالـة توقـف .السابقة كما حيدد مبالغ الضمان اليت متنح لكل مـودع

.نهـااملصرف عن الدفع، كمـا ال يغطـي هـذا الضـمان املبـالغ الـيت هـي عبـارة عـن تسـبيقات املصـارف فيمـا بي
أما املصارف اإلسالمية فتسـتخدم جمموعـة مـن األدوات إلدارة خماطرهـا، ولزيـادة ثقـة املتعـاملني معهـا، فتقـوم 

الشــروط الواجــب توفرهــا بالتــأمني علــى ودائعهــا، كنــوع مــن احلمايــة يف حالــة األزمــات، وهنــاك جمموعــة مــن 
بعـد دراســات  ،طة النقديـة الفلسـطينيةتوصـلت السـل،فلقد لوجـود نظـام حلمايـة الودائـع باملصـارف اإلســالمية

ـــا علـــى نظـــم الودائـــع األردنيـــة والعمانيـــة واللبنانيـــة والبحرينيـــة والســـودانية،  وقبـــل اخلـــوض يف إال أنـــه قامـــت 
تتمثــل أمههــا يف وضــع النظــام : املتطلبــات، علــى النظــام املصــريف أن يســتويف الشــروط املســبقة إلنشــاء لنظــام

رف الضـــعيفة واملتعثـــرة، ويتمتـــع بعمليـــات رقابيـــة فعالـــة، ويتـــوفر علـــى أنظمـــة املصـــريف ســـليم خبلـــوه مـــن املصـــا
أمـا عــن الشــروط الــيت متكـن املصــارف اإلســالمية مـن اســتخدام هــذا النظــام يف إدارة . إفصـاح فعالــة ومناســبة

 .37خماطرها

ا: إقامة هيئات الرقابة الشرعية -2-2 أعمـال التأكد مـن مـدى مطابقـة :" عرفت الرقابة الشرعية بأ
املؤسسة املالية اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية حسـب الفتـاوى الصـادرة والقـرارات املعتمـدة مـن جهـة 

وترجــع أمهيــة هــذا النــوع مــن الرقابــة لكوننــا نعــيش يف زمــن قلــت فيــه العقيــدة واألمانــة، وزاد فيــه  38".الفتــوى
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رير القطاع املـايل، أيـن حتتـدم فيـه املنافسـة، احلرص على كسب املال، سواء باحلالل أو باحلرام، خاصة مع حت
. ممـــا يســــتدعي وجــــود رقابــــة شــــرعية تعمــــل علــــى جتنيــــب املصــــارف اإلســــالمية الوقــــوع يف املخــــاطر الشــــرعية

  39:باإلضافة إىل ظروف أخرى أدت لضرورة وجود هذا النوع من الرقابة، نذكر منها

  المية بقواعد املعامالت املالية اإلسالمية؛عدم اإلحاطة الكافية من قبل العاملني يف املصرف اإلس -

إن تزيد من االستقرار املايل، ألنه يعطي املصرف الصبغة الشرعية، مما يزيد مـن ارتيـاح اجلمهـور املتعـاملني  -
  مع املصرف؛

ـا تعمـل وفقـا ألحكـام الشـريعة، دون وجـود  - ظهور كيانات ماليـة واسـتثمارية تـنص قـوانني إنشـائها علـى أ
  .تتكفل ذلكرقابة 

وتعود درجـة فعاليـة الرقابـة تتألف من مدققني شرعيني، و تكون داخل املصرف  :داخليةالرقابة هيئة ال -أ
الشــرعية لطبيعــة ختصــص أعضــاءها ومــدى اســتقالليتها، املتعلقــة مبســتواها اإلداري يف النظــام املــايل، فكلمــا  

لقـــد تعـــددت أنـــواع الرقابـــة الشـــرعية يف هـــذه و . كـــان املســـتوى أعلـــى كانـــت الفتـــاوى واملتابعـــة أكثـــر إلزاميـــة
فمنهــا مــا هــي هيئــات الرقابــة الداخليــة، . الــدول، حســب اجلهــات املنــاط إليهــا صــالحيات الرقابــة الشــرعية

ومنها مكاتب استشارية مستقلة مـن غـري احملاسـب القـانوين الـذي أعطيـت لـه سـلطة الرقابـة الشـرعية، ومنهـا 
، ومنهـــا مـــا هـــي هيئـــات رقابيـــة عليـــا مقـــل هيـــآت اإلفتـــاء يف وزارة مـــا هـــي هيـــآت تابعـــة للمصـــرف املركـــزي

مـــوع املشـــايخ إمكانيـــة التعـــدد يف عضـــوية أعضـــاء هيـــآت الرقابـــة . الشـــؤون الدينيـــة ففـــي ماليزيـــا حـــددت 
، كمـا أن )مصـرف، مؤسسـة تـأمني، ومؤسسـة اسـتثمارية(الشرعية إىل ثالثة أعضاء يف مؤسسـة ماليـة خمتلفـة 

ـا مــع املصـارف ميكـن هلـ ا التعاقـد مـع شـركات استشـارات شـرعية لتقـدمي الفتـوى بـنفس الطريقـة الـيت تتعاقـد 
جممــوع املشــايخ، وبينــت التجربــة الســودانية، أن اختصاصــات اهليئــة العليــا للقرابــة الشــرعية للجهــاز املصــريف 

الرقابــة الشــرعية علــى واملؤسســات املاليــة قــد وســعت، أيــن تصــل فيــه هيئــة الرقابــة الشــرعية العليــا إىل إمكانيــة 
كمـا أن فتـاوى هيئـة الرقابـة   40.املصرف املركزي، ناهيك عن املصارف التجاريـة، واملؤسسـات املاليـة األخـرى

  41.الشرعية تتمتع بإلزامية قانونية

وصـعوبة توحيـد الفتـوى بـني البنـوك اإلسـالمية، ويف  ات الفقهيـةظـل  االختالفـ يف: العليـارقابة الهيئة  -ب
ـــامع الفقهيــة اإلســـالمية العامليـــة، ويف ســبيل توحيـــد   قواعـــد عمـــل ظــل عـــدم إلزاميـــة الفتــاوى الصـــادرة عـــن ا

ضــمن هيئــات البنــك املركــزي يكــون مــن املفيــد وضــع البنــوك اإلســالمية قــدر اإلمكــان داخــل البلــد الواحــد، 
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أهـــم وظــائف هيئـــة الرقابـــة  تتمثــلحيـــث  .الرقابـــة علــى عمـــل املصــارف اإلســـالمية تتـــوىلهيئــة شـــرعية عليــا، 
  42:يفالشرعية املركزية 

الرقابة الدورية أو املفاجئة ألعمال وقرارات هيئات الرقابة الشـرعية للبنـوك اإلسـالمية، علـى أن يكـون رأي -
  اهليئة العليا ناقًضا عند الضرورة،

أم مـن أحـد املتعـاملني  مصـارف،رفع هلا سواء أكانت مـن اهليئـات الشـرعية للإبداء الرأي يف املسائل اليت تُ -
ا   .معها والذي مل يقتنع مثالً بإحدى فتاواها، على أن يكون رأي اهليئة العليا ملزمً

  ،املصادقة على تعيني األعضاء الذين ُخيتارون هليئات الرقابة الشرعية للبنوك اإلسالمية -

هــا علــى الرقابــة علــى أعمــال وقــرار - ات جملــس السياســة النقديــة للبنــك املركــزي اإلســالمي، والــيت تُعــرض كّل
  .هيئة الرقابة الشرعية املركزية قبل صدورها

ن عــدًدا مــن البلــدان اإلســالمية ذات النظـام املصــريف املخــتلط قامــت بإنشــاء هيئــات عليــا وهلـذا فــإ      
لدولــــة اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة علــــى  مركزيــــة للرقابــــة الشــــرعية، حيــــث نــــص قــــانون املصــــارف اإلســــالمية

هيئــة عليــا شــرعية تضــم عناصــر شــرعية وقانونيــة ومصــرفية تتــوىل الرقابــة  -وبقــرار مــن جملــس الــوزراء-تشــكيل
كمـا قامـت ماليزيـا بإنشـاء هيئـة 43.العليا على املصارف واملؤسسات املالية والشركات االستثمارية اإلسالمية

ـا ملزمـة للمصـارف اإلسـالمية )هيئة رقابة شرعية عليا(املاليزي استشارية عليا بالبنك املركزي  ، تصدر أحكامً
وكذلك األمر بالنسـبة للـدول الـيت قامـت بأسـلمة نظامهـا املصـريف  . ةوللنوافذ اإلسالمية يف املصارف التقليدي

الشـرعية، كمـا كباكستان والسودان، إذ جند أن حمافظ بنك السودان أو من ميثله عضو باهليئـة العليـا للرقابـة 
ا  أن األمـــني العـــام هلـــذه اهليئـــة حيضـــر اجتماعـــات اإلدارة العليـــا للبنـــك املركـــزي، ويشـــارك يف وضـــع سياســـا

ا بغرض تأمني شرعية هذه السياسات والقرارات   44.وقرارا

 صـــارفحرصـــًا علـــى اســـتكمال متطلبـــات تعزيـــز احلوكمـــة الشـــرعية يف امل: خارجيـــةمكاتـــب الرقابـــة ال  -ج
جلنـة الفتـوى وجلنـة التـدقيق  عمل بني من املفيد الفصل، القواعد الشرعية ية، ولضمان سالمة تطبيقاإلسالم

بــني عمــل احملاســب يف الشــركة  بطريقــة تكــون أشــبه بالفصــلالشــرعي منعــًا للجمــع بــني الوظــائف املتعارضــة، 
أن تتـوفر يف املـدقق الشـرعي  وهناك جمموعة من الشروط جيب .وعمل املراجع اخلارجي أو مراقب احلسابات

  45:منها، اخلارجي
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أن يتم تعيينـه وإعفـاؤه وحتديـد مكافآتـه مـن اجلمعيـة العموميـة للمسـامهني ولـيس مـن إدارة البنـك، شـأنه  -
  .يف ذلك شأن مراجعي أو مراقيب احلسابات

س املـال، أو أن أال تكون له عالقة بالبنـك، كـأن يكـون مسـامهًا فيـه ولـو بنسـبة قليلـة مـن األسـهم أو رأ -
  .يكون أحد املودعني

أن املصـارف اإلسـالمية تعـاين مـن ارتفـاع  من خالل الدراسة وجـدنا:فيما يخص إدارة مخاطر السيولة -3
ــا إىل أن حتــتفظ بقــدر عــايل مــن املوجــ ودات النقديــة وغــري النقديــة، األمــر الــذي خمــاطر الســيولة، ممــا يــؤدي 

  .هذه األموال يرفع من تكلفة الفرصة البديلة الستخدام

إن احلاجــة :تعـديل أدوات وأسـاليب رقابـة وإشـراف بنــك الجزائـر علـى المصـارف اإلسـالمية -3-1
مــن  واملصـارف اإلسـالمية مـن جهـة لتنظـيم العالقـة هـي حاجـة متبادلـة بـني بنـك اجلزائـر بصـفته بنـك مركـزي

األخـــرية حتتـــاج لثقـــة العمـــالء مـــن خـــالل علمهـــم بـــأن البنـــك املركـــزي مشـــرف  حيـــث أن هـــذه، جهــة أخـــرى
تجاهـل املصـارف اإلسـالمية أن يلبنك املركـزي ال ميكن ل ومراقب هلا، ومساند هلا يف حاالت الضرورة؛ كما 

يسـتوجب  ممـامن انعكاسات إجيابيـة وسـلبية،  هلاإذا ما أراد احملافظة على سالمة القطاع املايل واستقراره، ملا 
ا الســــلبية  والتقليــــل مــــناملصــــارف اإلســــالمية نــــك املركــــزي إدارة علــــى الب وفقــــا ألســــاليب وأدوات انعكاســــا

 التاليـةأدوات السياسـة النقديـة هـم ت ألتعـديالمت اقـرتاح بعـض الذلك لـ، و ها الشرعيةإشرافية توافق خصائص
نسـبة 46: اجلزائـر واملصـارف اإلسـالميةقوة قانونية، لتسهيل مهـام بنـك مع ضرورة أن تكون األدوات ذات -

  .معيار احلد األدىن لكفاية رأس املال؛ نسبة السيولة؛ دور امللجأ األخري لإلقراضاإللزامي؛ االحتياطي 

، أداة ضــــرورية إســــالميتعتــــرب إقامــــة ســــوق مــــايل : ســــوق مــــالي إســــالمي جزائــــري فعــــالإقامــــة  -3-2
ــاللمســاعدة يف إدارة خمــاطر املصــارف اإلســالمية،  عنــد  ذلــك أنــه تعمــل بــأدوات وأســاليب إســالمية،  لكو

ة ترقيـة إطــار مؤّسسـايت ضــروري للعمــل يأسـلمة النظــام املـايل ألي دولــة، فــإن مـن مهــام البنـك املركــزي الرئيســ
ــتم املصــارف اإلســالمية باألســواق املاليــة كمــا الطبيعـي لألســواق املاليــة املالئــم ملبــادئ الشــريعة اإلســالمية،  

ــا أداة إلدارة خماطرهــا، وأمههــا إدارة خمــاطر الســيولةاإلســالمي ولكــن إلنشــاء ســوق مــايل إســالمي يف .ة، لكو
اجلزائــر، هنــاك جمموعــة مــن الشــروط جيــب أن تســتوفيها حــىت تضــمن فعاليتهــا، خاصــة بســبب خصوصــيتها 

المية املاليزيــة، اإلســ الشــرعية، ويف هــذا اإلطــار ميكــن االسرتشــاد بالــدعائم الــيت قامــت عليهــا الســوق املاليــة
  47:واليت ميكن إمجاهلا فيما يلي
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إنشــاء بورصــات أوراق ماليــة حمليــة إســالمية تنضــبط بالـــضوابط الـــشرعية كخطـــوة أوليــة حنــو إقامــة نظــام  -
يئــة  مصـريف إســالمي قــادر علــى إدارة خمـاطره خاصــة خمــاطر الســيولة، مــن خـالل التأصــيل الفقهــي وإعــداد و

ـال، والتطـرق إىل العوائـق والعقبـات الـيت تعـرت  ض طريـق إنــشائها، وحتليــل البــدائل الكــوادر واخلـرباء يف هـذا ا
 الشرعية بصورة مفصلة وخاصة آلية تطبيقها؛

اســـتقالل البورصـــة اإلســـالمية لـــألوراق املاليـــة عـــن البورصـــة التقليديـــة احلاليـــة لــــضمان التـــزام أنشـــطتها   -
البورصـتني  بأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء بشكل خاص، فقد بينت التجربة املاليزية على أن اإلدمـاج بـني

يــؤدي إىل اخــتالط عمليــات التــداول، ممــا يــؤدي إىل عــدم التــزام الســوق املــايل اإلســالمية باملبــادئ الســـالفة 
 الذكر؛

التعـاون بــني هيئــة األوراق املاليـة ا واحلكومــة ومـــشاركي الــسوق لضــمان حتقيــق أهـداف اخلطــة الرئيســية   -
ليـــة احملليـــة، وهيئــــات األوراق املاليــــة فــــي الــــدول األخـــرى التعـــاون بـــني هيئـــة األوراق املاو  لســـوق رأس املـــال؛

السيما يف دول الشرق األوسط لضمان تطـوير سـوق رأس املـال اإلسـالمي، وتدعيمـه علـى املسـتوى العـاملي 
  .يف املستقبل

  :الخالصة

بعد أن تطرقنا إىل مفاهيم حول إدارة خماطر املصـارف اإلسـالمية، ومـا هلـا مـن خصوصـية يف إدارة 
خماطرهـا، تناولنـا التجربــة اجلزائريـة يف الصــريفة اإلسـالمية أيــن منحـت االعتمــاد ملصـرفني بنــك الربكـة اجلزائــري 

، ولكـــن تتعامـــل مـــع املصـــرفني بـــأدوات الصـــريفة التقليديـــة، األمـــر الـــذي 2008ومصـــرف الســـالم  1991
ـا هـذه املصـارف ، ومبقارنـة كـل مـن مؤشـرات انعكس على جمموعة من املالمح تظهر على البيئة اليت تعمل 

  AGBو  AGB Bankخمـاطر رأس املـال وخمــاطر ائتمـان وخمــاطر السـيولة بــني بنـك الربكـة اجلزائــري وبنكـي
  :حيث تبني لنا من خالل هذه الورقة املالحظات التالية، 2015-2009خالل الفرتة 

ممـا يسـتوجب عليهــا  أن املصـارف اإلسـالمية تعمـل بـأموال الغـري بصـفتهم مضــاربني أكثـر مـن مـودعني -
 التوسع أكثر يف أنشطتها لضمان أكرب عائد ممكن؛

 أن عملية التوسع تعترب خطرة أكثر ال سيما يف ظل حقوق ملكية معتربة ومنافسة شديدة؛ -

أن عمليـــة التوســـع االئتمـــاين يتطلــــب تـــأمني موافـــق للمبـــادئ الشــــرعية، خاصـــة فيمـــا يعـــرف بضــــمان  -
 ن خماطر الذعر املصريف، أو خماطر الثقة،الودائع، ليتسىن للمصرف التوسع دو 
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أن عمليـة التوسـع االئتمـاين تتطلــب رقابـة حمكمـة ســواء رقابـة إداريـة أو رقابـة شــرعية هـذه األخـرية الــيت  -
تنقســـم بـــدورها إىل داخليـــة وخارجيـــة وهنـــا جنـــد رقابـــة خارجيـــة مســـتقلة علـــى شـــكل مـــدقق شـــرعي، ورقابـــة 

 يف النزاعات الشرعية،  خارجية عليا على شكل هيأة إفتاء للفصل

جيــب علــى الســلطات أن تعــدل مــن أدوات الرقابــة واإلشــراف املطبقــة علــى املصــارف اإلســالمية، مبــا  -
ا الشرعية؛  يتوافق مع التزاما

حتتـاج املصـارف اإلسـالمية للتعامـل يف أســواق ماليـة إسـالمية يسـمح هلــا بتشـكيل حقيبـة مـن األصــول  -
 اطر، وكدرة للعوائد يف نفس الوقت؛غري نقدية قابلة للسيولة بدون خم

باإلضافة إىل مستلزمات تنافسية أخـرى تعـزز مـن املكانيـة التسـويقية للمصـارف اإلسـالمية، وتزيـد مـن  -
تمع حول هذه املؤسسات املالية  .الوعي يف ا

وقصــد تــدارك هــذه الوضــعية وتعزيــز املصــارف اإلســالمية إدارة خماطرهــا مبــا ميكنهــا مــن التوســع يف     
اية الورقةتق ا، أسردنا جمموعة من احللول املقرتحة يف   .دمي خدما

 قائمة المراجع    
  :اللغة العربية -1

أمحــد العليــات، الرقابــة الشــرعية علــى أعمــال املصــارف اإلســالمية، أطروحــة ماجســتري، جامعــة النجــاح  .1
  .2006الوطنية نابلس، فلسطني، 

والبنــــــوك املركزيــــــة،  املــــــؤمتر األول  للهيــــــآت الشــــــرعية أمحــــــد عبــــــد اهللا، العالقــــــة بــــــني اهليــــــآت الشــــــرعية  .2
 10 – 9للمؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية، هيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة للمؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية،  يـــومي 

  .، البحرين 2001أكتوبر 

 ، ملتقــى وطــين-مــع إشـارة إىل حالــة اجلزائـر–بـريش عبــد القـادر، أمهيــة ودور نظـام التــأمني علــى الودائـع  .3
 15-14حــــول املنظومــــة املصــــرفية اجلزائريــــة والتحــــوالت االقتصــــادية، الواقــــع واآلفــــاق، جامعــــة  الشــــلف، 

 ، 2004ديسمرب 

  ،12243العدد  2012يونيو  5هـ  1433رجـب  16الثالثـاء  جريدة الشرق األوسط .4

، 2004مـــــارس  04، الصـــــادر يف 04-03اجلمهوريـــــة اجلزائريـــــة الدميقراطيـــــة الشـــــعبية، القـــــانون رقـــــم  .5
 .املتضمن نظام ضمان الودائع املصرفية
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حســــني ســــعيد، إدارة املخــــاطر يف املؤسســــات املاليــــة اإلســــالمية، املــــؤمتر األول للمصــــارف واملؤسســــات  .6
  ،2006آفاق الصريفة اإلسالمية، سورية، : املالية اإلسالمية، حتت شعار

ية، دار النفــائس،األردن، الطبعــة محــزة عبــد الكــرمي حممــد محــاد، خمــاطر االســتثمار يف املصــارف اإلســالم .7
  .2008األوىل، 

لس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية .8  .احلوكمة واالمتثال يف املصارف اإلسالمية، ا

واقــع وحتـــديات،  الصــناعة املصـــرفية اإلســالمية يف دول املغــرب العـــريب،  زنكـــري حممــد، &رحــيم حســني .9
   2012املؤمتر العلمي الدويل التاسع، الوضع االقتصادي العريب وخيارات املستقبل 

فة اإلســالمية يف اجلزائــر، جملــة الباحــث، ســليمان ناصــر وعبــد احلميــد بوشــرمة، متطلبــات تطــوير الصــري  .10
  .2010 –07/2009العدد 

جوانـــب الضــــعف يف املصــــارف اإلســـالمية كيفيــــة حتصــــينها ملواجهـــة األزمــــات، جملــــة ســـليمان ناصــــر،  .11
  .3، احللقة 15االقتصاد اإلسالمي العاملية، العدد 

أطروحـة املركزيـة يف ظـل املتغـريات الدوليـة احلديثـة،  بنوكسليمان ناصر، عالقـة املصـارف اإلسـالمية بـال .12
  .2005دية، جامعة اجلزائر، الدكتوراه، العلوم االقتصا

مســري عبــد احلميــد رضــوان، املشــتقات املاليــة ودورهــا يف إدارة املخــاطر ودور اهلندســة املاليــة يف صــناعة  .13
ــا  مصــر،  –، دار النشــر للجامعــات -دراســة مقارنــة بــني الــنظم الوضــعية وأحكــام الشــريعة اإلســالمية–أدوا

  .2005، 1ط

بــــدون، : ســـتثمار والتمويـــل طويـــل األجـــل، دار اجليـــل للطباعـــة، طاال–املاليـــة  اإلدارةســـيد اهلـــواري،  .14
1985.  

املفــاهيم وآليــة العمــل، نظــرة مســتقبلية يف : التــدقيق الشــرعي اخلــارجي إســرتاتيجيةعبــد البــاري مشــعل،  .15
ســـبة واملراجعـــة للمؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية، مجعيـــة املؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية، اضـــوء معـــايري هيئـــة احمل

  .2011ماي  10ا، ماليزي

عبـــد اهللا الصـــيفي، التـــأمني علـــى الودائـــع املصـــرفية يف املصـــارف اإلســـالمية، دراســـات علـــوم الشـــريعة  .16
لد    2013، 2، العدد 40والقانون، اجلامعة األردنية، ا
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  .2006عجة اجلياليل، عقد املضاربة يف املصارف اإلسالمية، دار اخللدونية،  .17

دراســة حالــة ســـوق رأس "األوراق املاليــة اإلســـالمية بــني النظريــة والتطبيــق عــالء الــدين الرفــايت، ســوق  .18
، رســـــالة ماجســـــتري يف إدارة األعمـــــال، اجلامعـــــة اإلســـــالمية، غـــــزة، فلســـــطني، "املـــــال اإلســـــالمي يف ماليزيـــــا

2007،  

عـــــوف حممـــــد الكفـــــراوي، البنـــــوك اإلســـــالمية النقـــــود والبنـــــوك يف النظـــــام املصـــــريف اإلســـــالمي، مركــــــز  .19
  .1998، مصر، سنة اإلسكندريةللكتاب،  ريةاإلسكند

اليــة ملفــاتح ديلــة وحممــد جــالب، احلوكمــة املصــرفية ومســامهتها يف إدارة املخــاطر، جملــة االقتصــاديات ا .20
البنكيـــة وإدارة األعمـــال، كليـــة العلـــوم االقتصـــادية والعلـــوم التجاريـــة وعلـــوم التســـيري، جامعـــة بســـكرة، العـــدد 

  ، 2012الصفر، 

مــدخل كمــي واســرتاتيجي معاصــر،  –ومؤيــد عبــد الــرمحن الــدوري، إدارة البنــوك  ينفــالح حســن احلســ .21
  ، 2000، 1دار وائل للنشر، ط

، واخلـــــاص باملصـــــارف اإلســـــالمية يف دولـــــة 1985لســـــنة  6مـــــن القـــــانون االحتـــــادي رقـــــم  5املـــــادة  .22
  .اإلمارات العربية املتحدة

وضـــوابطها، املــــؤمتر الســـابع للهيئــــات  اختيـــار أعضــــائها: حممـــد أمــــني قطـــان، هيئــــات الرقابـــة الشــــرعية .23
 – 27الشرعية للمؤسسات العاملية اإلسالمية، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسـالمية، يـومي 

  .2008مايو  28

حممـــد فرحـــي، معوقــــات تســـويق اخلــــدمات يف املصـــارف اإلســــالمية، حبـــث مقــــدم إىل امللتقـــي الــــدويل  .24
  .2005ريل فا 20و 10املنعقد جامعة اخلروبة اجلزائر يف  املصارف اإلسالمية وقع وأفاق

حســــن، مســــري مصــــطفى متــــويل، البنــــوك اإلســــالمية، مؤسســــة األهــــرام،  وإمساعيــــل حممــــود اآلنصــــارى .25
  ،1988القاهرة، 

على النظام املصريف اإلسالمي، املـؤمتر الـدويل  IIIمفتاح صاحل ورحال فاطمة، تأثري مقررات جلنة بازل  .26
النمــو والعدالــة واالســتقرار مــن منظــور إســالمي، أســطنبول، : التاســع لالقتصــاد والتمويــل اإلســالمي بعنــوان

  .2013سبتمرب  10 – 09تركيا، 
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و منــذر قحــف، قضـــايا معاصــرة يف النقـــود و البنــوك و املســـامهة يف الشــركات، املدينـــة املنــورة للطباعـــة  .27
  .2003النشر، الطبعة الثانية 

التحــديات الــيت تواجــه العمــل املصــريف اإلســالمي، إصــدار منــور إقبــال وأوصــاف أمحــد وطــارق خــان،  .28
  .2001املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك  اإلسالمي للتنمية جدة، الطبعة الثانية 

المية دراســـة حالـــة بنـــك الربكـــة اجلزائـــري، هـــاجر زرارقـــي، إدارة املخـــاطر االئتمانيـــة يف املصـــارف اإلســـ .29
دراســــات ماليــــة وحماســــبية معمقــــة، جامعــــة ســــطيف، اجلزائــــر، : رســــالة املاجســــتري يف العلــــوم التجاريــــة، فــــرع

2012. 
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2 AGB : Gulf Bank Algeria. 
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  .06 نفس املرجع، ص12
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