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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،وتصدر
مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 انجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين عرب وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

٭إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية التمويل اإلسالمي وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية بحيث تكون املجلة سج ً
ال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com

نائب رئيس التحرير

رئيس التحرير

د .خالد بن إبراهيم السليطي

د .أسـ ـ ــامة ق ـي ـ ــس الـدريـع ــي

املدير العام للحي الثقافـي ( كتارا)
قــطـــر

العضو املنتدب الرئيس التنفيذي
لبيت املشورة لإلستشارات املالية – قطر

مدير التحرير

د .فؤاد حميد الدليمي
بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

فريق التحرير
جمال
د .إبراهيم حسن ّ

د .عمر يوسف عبابنه

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

أ .محمد مصلح الدين مصعب

أ .محمد نفيل محبوب

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

بيت املشورة لالستشارات املالية – قطر

أعضاء هيئة التحرير
أ .د .حبيب أحمد

أ .د .محمد األفندي

جامعة دورهام – اململكة املتحدة

جامعة صنعاء – اليمن

أ .د .إبراهيم محمد خريس

أ .د .أسامة عبد املجيد العاني

جامعة الزرقاء – األردن

كلية الفارابي اجلامعة – العراق

أ .د .أحمد بلواف ــي

أ .د .محمد قراط

جامعة امللك عبد العزيز  -اململكة العربية السعودية

جامعة القرويني – املغرب

د .محيي الدين احلجار

د .محمد الشريف العمري

جامعة باريس الثامنة وجامعة باريس األولى
(بونتيون سوربون) – فرنسا

جامعة السلطان صباح الدين زعيم
تـركـيـــا

الهيئة االستشارية
د .إبراهيم عبد اهلل األنصاري

أ .د .عائشة يوسف املناعي

عميد كلية الشريعة والدراسات االسالمية
جامعة قطر – قطر

مدير مركز محمد بن حمد آل ثاني إلسهامات
املسلمني يف احلضارة-جامعة حمد بن خليفة – قطر

أ .د .عبد اهلل الزبير عبد الرحمن

د .خالد العبد القادر

رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف واملؤسسات
املالية وأستاذ بجامعة القرآن والعلوم اإلسالمية – السودان

نائب رئيس كلية املجتمع
فـي قطر – قطر

أ .د .عبد الرحمن يسري أحمد

أ .د .علي محمد الصوا

كلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية
جامعة االسكندرية – مصر

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة
اإلسالمي ،اجلامعة األردنية – األردن

أ.د .صالح قادر كرمي الزنكي

أ .د .محمد أكرم آلل الدين

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية – كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية – جامعة قطر – قطر

املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث
الشرعية-إسرا – ماليزيا

أ .د .عصام خلف العنزي

أ .د .عبد الودود السعودي

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة الكويت – الكويت

جامعة السلطان الشريف علي
اإلسالمية  -بروناي

د .العياشي الصادق فداد

د .مراد بوضاية

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك
اإلسالمي للتنمية – السعودية

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة قطر – قطر

نبذة عن الجهة المصدرة

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية تأسست عام  2007م ،وتعد
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات املالية واالستشارية والرشعية واإلدارية
والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة
والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:

٭نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عموم ًا واإلسالمية عىل
وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال االستشارات
املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أول :شروط النشر العامة

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
َ
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء أنُرشت أم مل تنرش .
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ -اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا .
ب -ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج -معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د -مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل :
أ -سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب -مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .
ج -الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3ـ أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك امللخصان :العريب
واالنجليزي ،وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط.
()Traditional Arabic
ب -أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط.
()Times New Roman
5ـ يرفق البحث بملخصني باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة بلغة
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .
6ـ ُيقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت :
أ -املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن
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وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية .
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .
ب -متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
ج -احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات).
هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
 7ـ يتم اتباع منهج ( )MLAيف توثيق البحوث كاآليت:
أ -ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
(شهرة املؤلف،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
ب -ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطن
آخر من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .
هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و -الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل :
ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .
ترقيم
ً
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
وترقم
املتن
يف
اجلداول
تدرج
ـ
ً
اجلدول .
ز -يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية (Roman
.)Script

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)info@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه .
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل .
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
الورقية أو اإللكرتونية ،إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.
ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:

إن الناظر يف نصوص الرشيعة اإلسالمية وقواعدها جيد أهنا توجه إىل رضورة ربط العلم

مؤثرا عىل الفرد واملجتمع؛ ومن
بالعمل ،وتعترب أن اخلروج عن هذا اإلطار يشكل انحرا ًفا ً

جانب آخر فإن البيئة وتفاعالهتا متثل ً
مهم يف تشكيل العلوم واملعارف وفهم احلقائق،
عامل ً
كام أهنا تعترب املرسح املثايل للتفكري الناقد ،فصناعة املعرفة ماهي إال امتزاج بني العلوم

وتطبيقاهتا؛ ومن هنا ندرك ارتباط تطور علوم االقتصاد اإلسالمي بظهور أوىل مؤسساته
التطبيقية احلديثة وهي املصارف اإلسالمية ،حيث شكلت هذه النواة منطلق البحوث
والدراسات لوضع الفرضيات واقرتاح النظريات وتقييم التطبيقات ،حتى تزامحت علوم

االقتصاد اإلسالمي عىل هذه املؤسسة مما يستدعي توسيع البيئة التطبيقية لالقتصاد اإلسالمي
لتشمل مؤسسات الوقف والزكاة وغريها من التطبيقات املتعلقة بنظام االقتصاد اإلسالمي.

لقد حرصت «جملة بيت املشورة» عىل املسامهة يف تطوير علوم االقتصاد والتمويل اإلسالمي

من خالل تركيزها عىل البحوث املتعلقة هبذا املجال املهم ،واهتاممها بالدراسات املتعلقة
باجلوانب التطبيقية ملؤسساته ،مع االلتزام بالتطوير املوضوعي واملهني بسعيها لتوسيع دائرة
والقراء ،واالرتقاء بمعايري
النرش ضمن أهم قواعد البيانات العاملية ،وإتاحة حمتواها للباحثني
ّ

الضبط العلمي بإرشاف كوكبة من السادة أعضاء اهليئة االستشارية وأعضاء هيئة التحرير

الذين رشفت هبم املجلة.

ويرسنا أن نقدم لكم العدد الثاين عرش من «جملة بيت املشورة» ،والذي تضمن بح ًثا حول

األسس الرشعية واألمهية االقتصادية لتنظيم الدولة للزكاة ،ودراس ًة لتجربة ماليزيا يف تطوير
ٍ
دراسة ملعوقات التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية يف
مؤسسة الوقف ،باإلضافة إىل
اجلزائر ،كام ضم العدد دراس ًة لواقع التمويل اإلسالمي يف اليابان ،وبح ًثا حول االقتصاد

الرقمي ودوره يف حتقيق النمو الشامل.

والستمرار تطوير جملتكم فإننا نثمن اقرتاحاتكم وآرائكم املثمرة لتحقيق رسالتنا يف نرش

املعرفة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،سائلني اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

هيئة تحرير المجلة
23

الدراسات والبحوث

أبريل  2020م ـ دولة قطــر

العدد ()12

معوقات التمويل بصيغة المضاربة وسبل معالجتها في المصارف
اإلسالمية في الجزائر

باحث جامعة الجزائر ( 3الجزائر)

ّ
(سلم البحث للنشر في 2019/10 /28م ،واعتمد للنشر في 2019/ 11/17م)

الملخص
يسعى هذا البحث إىل دراسة املعوقات التي دفعت بالبنوك اإلسالمية يف اجلزائر
تطرق البحث إىل
إىل جتنّب التمويل بصيغة املضاربة ،مع اقرتاح حلول ملعاجلتهاّ .
أهم العوائق املتمثلة يف
ثم إىل ّ
حقيقة املضاربة وصورها يف املصارف اإلسالمية ّ
التنظيامت الصادرة عن البنك املركزي واملتعلقة باالحتياطات القانونية ،ومعامل
ينص عىل تسقيف
تعرض إىل قانون النقد والقرض والذي ّ
السيولة النقدية ،كام ّ
ملكية البنوك للمنقوالت والعقارات ،وحتديد مسامهات البنوك يف الرشكات
واملؤسسات ،ل ُي ّبي بعد ذلك االزدواج الرضيبي يف القانون اجلبائي من خالل
الرسم عىل النشاط املهني والرضيبة عىل أرباح الرشكاتّ ،
وأن عدم وجود
نصوص خاصة باملضاربة يف القانون التجاري والقانون املدين هو فراغ قانوين
ُيشكّل حاجز ًا يف وجه البنوك اإلسالمية يف اجلزائر أمام التمويل هبذه الصيغة،
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وأوضح البحث العوائق املتعلقة بطبيعة عقد املضاربة وهي عدم جواز الضامن،
وإطالق يد املضارب ،وحتمل رب املال للخسارة دون املضارب ،ويف األخري
حاولت الدراسة االستفادة من بعض جتارب البنوك اإلسالمية يف معاجلة بعض
العقبات قد تساهم يف إزالة تلك العوائق أو تقليلها يف اجلزائر.

الكلمات المفتاحية :مضاربة ،متويل إسالمي ،بنوك إسالمية ،اجلزائر.

130

 م ـ دولة قطــر2020 أبريل

)12( العدد

Obstacles to the use of mudarabah financing in Islamic
banks in Algeria and their solutions
Djaouti samir

Academic researcher university of Algiers 3

Abstract
This paper seeks to study some obstacles that led Islamic banks in Algeria
معوقات التمويل بصيغة املضاربة وسبل
معاجلتها يف املصارف اإلسالمية يف اجلزائر

to avoid using mudarabah in finance. where it touched on the concept of
Mudarabah and its types, then to the most important regulatory obstacles,
namely the regulations issued by the central bank and related to the legal
reserves, and the liquidity ratio, It also referred to the money and loan law,
which provides for setting the ownership of banks and acquiring shares, then
double taxation was explained in the tax law through the professional activity
tax and corporate profits tax, also pointed out that the lack of specialized texts
on mudarabah in commercial law and civil law is a legal vacuum that is an
obstacle to the Islamic banks in Algeria, then explained the obstacles related
to the nature of the mudarabah contract, which is the Prohibition of warranty,
and investing capital without having any control in the management of the
venture. Finally the study attempted to propose practical solutions that would
contribute to removing or reducing these obstacles.
Keywords: Mudarabah, Islamic Finance, Islamic Banks, Algeria.
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مقدمة

ٍ
ٍ
قائمة عىل املداينة
متويالت
درج الباحثون عىل تقسيم متويالت البنوك اإلسالمية إىل
ٍ
ومتويالت قائمة عىل املشاركة يف الربح واخلسارة ،أ ّما التمويالت
أو املتاجرة،
القائمة عىل املداينة فهي قريب ٌة جدّ ًا ،من حيث الشكل واملضمون ،من القروض
التقليدية ،فهي تشرتك مع القروض التقليدية يف ثبات العائد ،ويف ضامن رأس
املال ،بخالف التمويالت القائمة عىل املشاركة والتي ليس فيها ال عائد ثابت وال
ضامن لرأس املال ،إالّ يف حال التعدي أو التقصري.

يف اجلزائر رغم صدور النظام  02/18املؤرخ يف  26صفر 1440هـ املوافق ل
ؤسس للعمل املرصيف اإلسالمي يف اجلزائر،
نوفمرب  ،2018والذي ُيعترب ّأول ٍّ
نص ُي ّ
إالّ أنّه أبقى عىل بعض الغموض املتعلق ببعض املنتجات املسامة يف هذا النظام،
ومن أبرزها ما يتعلق بالتمويل بصيغة املضاربة ،فمن الناحية العملية ،أغلب
التمويالت التي تقدمها املصارف اإلسالمية أو تقدّ مها البنوك التقليدية التي هلا
بعض املنتجات اإلسالمية ،تعتمد بالدرجة األوىل عىل صيغ التمويل القائمة عىل
ٍ
جمموعة من
املتاجرة ،وال تكاد تستعمل صيغة املضاربة ،يرجع ذلك أساس ًا إىل
مهها إشكاالت قانونية ونظامية ،وإشكاالت تتعلق بطبيعة عقد
اإلشكاالت أ ّ
املضاربة ،إضاف ًة إىل مشكلة املتعاملني.
04

أهمية الموضوع

تنبع أمهية البحث من أمهية التمويل يف املصارف اإلسالمية ،والتي تؤدي دور ًا
ًّ
مهم يف توفري املوارد املالية املناسبة ،والتي ال يمكن أن تؤدي الدور املنوط هبا
إالّ إذا تو ّفرت هلا البيئة املناسبة ،كام تظهر أمهيته من أمهية التمويل باملضاربة يف
املصارف اإلسالمية ،والتي جتتنبه املصارف اإلسالمية يف اجلزائر ،رغم املزايا التي
يقدّ مها هذا النوع من التمويل لالقتصاد الوطني وللمرصف وللزبون.
132
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مشكلة البحث
بنا ًء عىل ما تقدّ م يمكن طرح اإلشكالية التالية:

ما هي ّ
أهم العوائق التي ّأدت بالمصارف اإلسالمية في الجزائر ،لتهميش التمويل
بصيغة المضاربة ،وكيف يمكن تجاوزها؟
كام يمكننا معاجلة هذه اإلشكالية من خالل التطرق إىل النقاط الفرعية التالية:

 -مفهوم املضاربة الرشعية وأنواعها.

 -صور التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية.

 أهم العوائق التي تعيق التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية يف اجلزائرومعاجلتها.

الهدف من الدراسة
مهها:
ترمي هذه الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف أ ّ

 -حماولة فهم واقع التمويل باملضاربة لدى البنوك اإلسالمية اجلزائرية

 -حماولة إبراز أهم العوائق املتعلقة بالتمويل باملضاربة يف اجلزائر.

 -تطوير التمويل بصيغة املضاربة من خالل إزالة تلك العوائق.

منهج البحث
املنهج املتبع يف هذه الدراسة ،هو املنهج الوصفي التحلييل ،حيث يتعلق اجلانب
الوصفي بعرض ماهية املضاربة ،أ ّما اجلانب التحلييل فانصب حول حماولة ربط
عزوف البنوك اإلسالمية عن التمويل هبذه الصيغة مع العوائق والعراقيل العملية
133
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عند التنفيذ ،واقرتاح احللول.

الدراسات السابقة

ٍ
تطرق إىل املوضوع بنفس
بعد بذل ما استطعت من جهد يف البحث مل أجد من ّ
ٍ
ٍ
وبحوث هلا عالقة باملوضوع بوجه من
دراسات
اخلطة والنسق ،مع وجود
الوجوه ،وقد استفدت من تلك الدراسات كام هو مثبت يف هوامش البحث.
ورأيت ّأنا تنقسم إىل ثالث جمموعات:
 - 1جمموع ٌة من الدراسات اعتنت ببحث صيغة املضاربة لدى املصارف اإلسالمية
عموم ًا ،ومل تبحثه ضمن بيئة العمل البنكي يف اجلزائر.

 - 2جمموع ٌة من الدراسات اعتنت ببحث الصريفة اإلسالمية يف اجلزائر ،لكنّها مل
موجهة لدراسة خصوصية التمويل بصيغة املضاربة.
تكن ّ
 - 3جمموع ٌة أخرى من الدراسات اعتنت ببحث صيغة املضاربة يف املصارف
اإلسالمية يف اجلزائر ،لكن اقترصت عىل الشق املتع ّلق بالودائع.

ومن أمثلة الدراسات السابقة:
- (Md. Habibur Rahman, 2018, Mudarabah and its Applications in
)Islamic Finance: An Analysis

ثم إىل تطبيقات التمويل
تطرق الباحث إىل مفهوم املضاربة ومرشوعيتها وأنواعها ّ
ّ
بصيغة املضاربة .خ ُلص الباحث يف األخري إىل ّ
أن التمويل بصيغة املضاربة حيتوي
عىل خماطر أكرب من التمويل بصيغة املشاركة ،والسبب يرجعه الباحث إىل ّ
أن البنك
أي دور يف املرشوع ،وكون إدارة املرشوع بني يدي املضارب يستوجب
ليس له ّ
الثقة العالية يف قدرته عىل إدارة األعامل.
 (السوسوة ،2017 ،إشكاالت المضاربة المشتركة وحلولها (دراسة فقهية134
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مقارنة).
تعرض البحث إىل جمموعة من اإلشكاالت الرشعية التي تعرتض عقد املضاربة
ّ
املشرتكة وهي دخول املرصف طرف ًا ثالث ًا يف املضاربة ،واستحقاقه جزء ًا من الربح
ومسألة خلط أموال املضاربة ،وحكم اقتسام الربح قبل التنضيض ومدى جواز
توقيت عقد املضاربة وهل ُيفسخ العقد بانسحاب أحد الرشكاء ومشكلة ضامن
البنك للودائع ،مب ّينا يف ذلك ك ّله أقوال العلامء مع الرتجيح.
( -الياسري ،2009 ،إشكاليات تطبيق عقد المضاربة في المصارف اإلسالمية)

 (الجياللي ،2006 ،عقد المضاربة( ،القراض) ،في المصارف اإلسالمية بينالفقه اإلسالمي والتقنيات المصرفية ،محاولة التأسيس القتصاد مصرفي إسالمي)
أصل الكتاب رسالة ماجستري ،تقدّ م هبا الباحث لنيل درجة املاجستري من جامعة
اجلزائر سنة  ،1997هدف البحث إىل دراسة عقد املضاربة من الناحية النظرية يف
تطرق يف اجلزء الثاين إىل النظام القانوين لعقد املضاربة يف خمتلف
ثم ّ
جزئه األولّ ،
الدول العربية واإلسالمية.
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تدخل الدراسة ضمن متطلبات نيل درجة املاجستري يف العلوم االقتصادية بجامعة
الكوفة سنة  ،2009هدفت إىل التعرف عىل معوقات تطبيق عقد املضاربة يف البنوك
تطور عقد املضاربة من خالل مسامهات الفقهاء
اإلسالمية ،ومناقشة اجتاهات ّ
قسم الباحث املعوقات إىل
واملنظرين لتاليف إشكالياته الفقهية والعملية ،وقد ّ
ثالث جمموعات ،جمموع ٌة منها ترتبط بطبيعة عقد املضاربة ،وجمموع ٌة ثاني ٌة ترتبط
بطبيعة البنوك اإلسالمية ،واملجموعة الثالثة ترتبط بعالقة البنوك اإلسالمية
بالبنوك املركزية .كام اقرتح من أجل تقليل خماطر عقد املضاربة ،أن يكون البنك
ٍ
ٍ
ضامن ًا ألموال املودعني ،وأن ُيق ّيد َ
معينة وأن يقوم
جماالت
عمل املضارب يف
البنك بدور الرقيب عىل أعامل املضارب.
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خطة البحث

ُق ّسم البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة ،وكانت اخلطة كاأليت:

ثم
املقدمةُ :ذكر فيها أمهية البحث ،وإشكاليته ،واهلدف منه ،واملنهجية املتبعةّ ،
خطته.
املبحث األول :مفهوم املضاربة ،وأنواعها ،وصورها يف البنوك اإلسالمية.

املبحث الثاين :واقع التمويل بصيغة املضاربة يف املصارف اإلسالمية يف اجلزائر
ومعوقات التطبيق.
املبحث الثالث :احللول املقرتحة لتطوير التمويل بصيغة املضاربة يف اجلزائر

اخلامتة :وفيها خالصة البحث والتوصيات.

المبحث األول :مفهوم المضاربة وأنواعها وصورها في المصارف اإلسالمية :
المطلب األول :مفهوم المضاربة وشروطها:
ً
أوال :مفهوم المضاربة:
 - 1تعريف المضاربة في اللغة :قال يف القاموس :ضارب له ّاتر يف ماله(((،
وجاء يف لسان العرب« :رضب يف األرض إذا سار فيها مسافرا فهو ضارب...
رضب يف التجارة ويف األرض ويف سبيل اهلل وضاربه يف املال ،من املضاربة :وهي
القراض»(((.
ٍ
معان
واملضاربة عىل وزن مفاعله مشتق ٌة من الفعل رضب ،وتأيت عىل عدّ ة

منها:ض َب بمعنى سار وسافر ،وبمعنى كسب وطلب ،قال تعاىل«:وآخرون
َ َ
((( الفريوز آبادي ،حممد بن يعقوب .القاموس املحيط ،بريوت ،لبنان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثامنة ،سنة  ،2005ص .108
((( ابن منظور ،مجال الدين حممد .لسان العرب ،بريوت ،لبنان ،دار صادر ،د.ط ،د.ت،ج  1ص .544
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يرضبون يف األرض يبتغون من فضل اهلل «سورة املز ّمل اآلية  ،20أهل العراق
ّ
فكأن
يقولون مضاربة ،وأهل احلجاز يقولون قراض وهو مشتق من القطع
صاحب املال اقتطع من ماله قطعة وس ّلمها إىل العامل ،واقتطع له قطعة من
الربح(((.

 - 3تعريف المضاربة في اصطالح االقتصاد اإلسالمي« :عقد من عقود
االستثامر يتم بموجبه املزج والتأليف بني عنرصين من عنارص اإلنتاج ،ومها
عنرص املال ،وعنرص العمل يف عملية استثامرية تتحقق فيها مصلحة املالّك والعامل
املضاربني»(((.فهي التالقي بني املال والعمل يف إحدى وسائل االستثامر الرئيسية
(((
يف االقتصاد اإلسالمي ملن يملك املال وملن يستطيع العمل فيه.
 - 4التعريف في اصطالح رجال األعمال :تُطلق لفظة املضاربة يف استعامل
االقتصاديني ورجال األعامل ،وال ُيقصد هبا املضاربة الرشعية التي سبق تعريفها،
وإنّام يقصدون هبا املخاطرة بالبيع والرشاء من أجل احلصول عىل ربح باالعتامد
(((
عىل تنبؤات مستقبلية حول األسعار.
((( الطيار ،عبد اهلل بن حممد .البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،دار الوطن ،الطبعة الثانية ،سنة  1414هـ،
ص .122وانظر :ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد .املغني ،بريوت ،لبنان ،در الفكر ،الطبعة األوىل ،سنة 1984م ،املجلد  ،5ص .134
((( الزحييل ،وهبة .الفقه اإلسالمي وأدلته ،دمشق ،سوريا ،دار الفكر ،الطبعة التاسعة ،سنة 2006م ،ج 5ص .3924
((( بن عامرة ،نوال صالح .املراجعة والرقابة يف املصارف اإلسالمية ،األردن ،دار وائل ،الطبعة األوىل ،سنة 2013م ،ص.47
((( الربواري ،شعبان حممد إسالم .بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي ،بريوت ،لبنان ،دار الفكر املعارص ،الطبعة األوىل ،سنة 2002م ،ص
.167
((( األمني ،حسن .املضاربة الرشعية وتطبيقاهتا احلديثة ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،د.ط ،سنة 1414
هـ ،ص .20
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 - 2تعريف المضاربة عند الفقهاء :أ ّما يف التعريف الفقهي فقد اختلف تعبري
صاحب رأس املال إىل صاحب العمل
الفقهاء ،وخالصة ما قيل :هي أن ُيس ّلم
ُ
ماالً ليعمل فيه ،ويكون الربح بينهام بحسب ما اتفقا عليه يف العقد ،واخلسارة
تكون عىل صاحب رأس املال ،أ ّما صاحب العمل فإنّام خيرس جهده ووقته((( ،ما
مل يكن تقصري منه أو تعدّ .
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ثانيا :مشروعيتها:

أمجع املسلمون عىل مرشوعية املضاربة ،قال ابن رشد رمحه اهلل »:وال خالف بني
فأقره اإلسالم»((( ،وقال
املسلمني يف جواز القراض ،وأنّه ممّا كان يف اجلاهلية ّ
ابن قدامة رمحه اهلل »:وأمجع أهل العلم عىل جواز املضاربة يف اجلملة ذكره ابن
(((
املنذر».

ثالثا :شروط المضاربة:
ال ختتلف رشوط عقد املضاربة عن غريها من الرشوط يف العقود األخرى وهي
أهلية املتعاقدين واملحل والصيغة ،وإنّام ختتلف بام يتعلق برأس املال والربح.

أ ّما رأس املال ف ُيشرتط فيه أن يكون:
 نقود ًا رائج ًة عند اجلمهور وال جيوز عندهم أن يكون عروض ًا كالعقارمثالً ،بنا ًء عىل طبيعة عقد املضاربة الذي هو عندهم من عقود املعاوضات
التي ال جيوز فيها اجلهل بالثمن واملنفعة ،وإنّام استُثني عقد املضاربة من
النص الذي ُروعي فيه الرفق بالناس ،فيجب أن جيوز فيه
ذلك ألجل ّ
بعضهم أن يكون رأس مال
مقدار ما أجازه الشارع ،وهو النقد.
وجوز ُ
ّ
أن املضاربة من عقود املشاركاتُّ ،
املضاربة عروض ًا ،بنا ًء عىل ّ
فكل ما جاز
(((1
أن يكون رأس مال يف عقد الرشكة ،جاز يف عقد املضاربة.
 معلوم املقدارّ ،ألن العلم بمقدار الربح ال يمكن إالّ بالعلم بمقدار رأس
(((1
املال.
(((1
 أن يكون حارض ًا ال دين ًا يف الذمة ،وهذا باتفاق العلامء.صاحب املال َ
املال للعامل حتى يعمل فيه ،وهذا قول اجلمهور،
 أن ُيس ّلمُ

((( ابن رشد ،حممد بن أمحد القرطبي .بداية املجتهد وهناية املقتصد ،بتحقيق عبد اهلل العبادي ،مرص ،دار السالم ،الطبعة الثالثة ،سنة 2006م ،ج 4
ص.1829
((( ابن قدامة ،املغني،ج 5ص .135
( ((1ابن قدامة ،املغني ،ج 5ص .136
( ((1الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج 5ص .3933
( ((1املرجع نفسه ،املجلد  ،5ص3933
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وأجاز احلنابلة اشرتاط صاحب املال بقاء يده عىل املال
ٍ
ٍ
مشاعة من الربح ،فال يصح
بنسبة
أما بالنسبة للربح :ف ُيشرتط فيه أن يكون معلوم ًا
أن يكون حمدد ًا كامئة ٍ
يتحم ُلها
دينار ،وال أن يكون حص ًة من رأس املال ،واخلسارة
ّ
تقصري أو تعدٍّ من املضارب بالعمل ،فإن
صاحب املال وحده إذا مل يكن هناك
ُ
ٌ
ً (((1
ٍ
تقصري أو تعدٍّ  ،يصري ضامنا.
كانت اخلسارة ناجتة عن
((1(.

ّ
أقسام
المطلب الثاني :أنواع المضاربة :يمكن تقسيم المضاربة إلى عدة
ٍ
(((1
بحسب االعتبارات اآلتية:

صاحب املال يدَ املضارب للعمل يف املال بام يراه
 مضاربة مطلقة :وهي أن ُيطلقُ
ٍ
ٍ
مكان وال ٍ
عمل
بزمان وال
ُم ّقق ًا للمصلحة مسرتشد ًا يف عمله بالعرف ،وال يق ّيده
وال من يتعامل معه ،بحيث يكون للمضارب بالعمل احلق يف أن يعمل يف ّ
كل ما

من شأنه تنمية املال.

 مضاربة مقيدة :وهي تلك املضاربة التي يضع صاحب املال فيها قيود ًا ورشوط ًاٍ
ٍ
ٍ
جتارة أو
مكان أو نوع
بزمان أو
يعمل يف إطارها املضارب بالعمل ،فيمكن التقييد
نحوها ،وعليه ينبغي عىل املضارب بالعمل أن يتق ّيد بالرشوط بام ال خيل بمقتىض
املضاربة من حتقيق الربح وجتنب اخلسارة.

ً
ثانيا :باعتبار التوقيت إلى:

وقت حمد ٌد تنتهي بعده كأن تكون مضاربة يف
 مضاربة مؤقتة :وهي التي هلا ٌٍ
ٍ
واحدة وينتهي العقد بعدها.
صفقة
( ((1املرجع نفسه ،املجلد  ،5ص3933
( ((1خالد ،موسى مبارك .صيغ التمويل اإلسالمي كبديل للتمويل التقليدي يف ظل األزمة املالية العاملية ،رسالة ماجستري ،جامعة سكيكدة ،اجلزائر،
غ م ،سنة  ،2013ص 123
( ((1قحام ،منى .صيغ التمويل يف االقتصاد اإلسالمي دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري «وكالة البليدة» ،رسالة ماجستري ،جامعة املدية ،اجلزائر ،غ
م ،سنة  ،2009ص.70
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ٍ
واحدة أو ٍ
ٍ
ٍ
حمددة.
مدة
بصفقة
 -مضاربة دائمة :ومستمرة والتي ال تتعلق

ً
ثالثا :باعتبار أطراف العقد إلى:

صاحب املال شخص ًا واحد ًا،
 ثنائية :ويطلق عليها املضاربة اخلاصة ،ويكونُ
وصاحب العمل شخص ًا واحد ًا.
ُ

ٍ
أشخاص يف املال
 المضاربة المشتركة أو الجماعية :وهي أن يشرتك عدّ ةويشرتك آخرون يف العمل.

المطلب الثالث :صور عقد المضاربة في المصارف اإلسالمية:

ّ
إن صورة املضاربة التي كانت منترش ًة يف القديم هي املضاربة يف اآلجال القصرية،
أ ّما يف الوقت احلديث ّ
تتم يف اآلجال الطويلة واملتوسطة
فإن املضاربة يمكن أن ّ
فض ً
التطور التكنولوجي وظهور املشاريع الكربى
ال عن القصرية؛ فمع ظهور
ّ
أصبح تطبيق املضاربة حيتاج إىل ٍ
وقت أكربّ ،
تتم حتى
ألن األصل يف املضاربة أن ّ
تسييل مجيع العروض (أي حتويل السلع إىل نقود)( .((1وعقد املضاربة يف املصارف
ٍ
صور:
اإلسالمية له ثالث

الصورة األولى :أن تتعدد فيها رؤوس األموال ويكون املضارب بالعمل طرف ًا
واحد ًا وهو املرصف اإلسالمي ،أي يقوم باستثامر األموال املودعة لديه يف
املضارب بالعمل واملودعون هم
احلسابات االستثامرية ،فيكون املرصف هو
ُ
أرباب املال ،فيستحق املرصف بذلك نسب ًة مشاع ًة من الربح ،أ ّما يف حال حدوث
ٍ
ٍ
تقصري من طرفه؛ وذلك
يتحمل املرصف شي ًئا إذا مل يكن هناك تعدٍّ أو
خسارة ،فال
ّ
ٍ
ٍ
ّ
أمانة وليست يد
ضامن(.((1
ألن يد عامل املضاربة عىل املال يدُ
(((1نارص ،سليامن .تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية حول جمموعة من البنوك اإلسالمية ،غرداية ،اجلزائر ،مجعية
الرتاث ،غرداية ،اجلزائر ،الطبعة األوىل ،سنة 2002م ،ص.85
( ((1للمزيد انظر بحث :السورسة ،عبد املجيد حممد ،إشكاالت املضاربة املشرتكة وحلوهلا (دراسة فقهية مقارنة) ،بحث منشور يف جملة بيت املشورة،
قطر ،العدد2017 ،7م.
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الصورة الثانية :تعدد املضاربني بالعمل ،وصاحب املال يكون طرف ًا واحد ًا،
ٍ
ٍ
ٍ
خمتلفة
جلهات
متويالت
لـم يمنح املرصف اإلسالمي
وتتحقق هذه الصورة ّ
بنا ًء عىل عقد املضاربة ،فيكون املرصف يف هذه احلالة هو رب املال والزبائن هم
حق يف ٍ
نسبة من الربح م َت َف ٌق عليها ،أ ّما
املضاربني بالعمل( ،((1فيكون للمرصف ٌ
فيتحمل
خسائر ومل يكن هناك تعدٍّ أو تقصري من املضاربني بالعمل،
عند حدوث
ّ
َ
رب املال.
املرصف وحده
اخلسائر باعتبار أنّه ّ
َ

واملرصف اإلسالمي
وأصحاب العمل يف شكل متويالت،
شكل ودائع استثامر،
ُ
ُ
يكون إ ّما وسيط ًا بني الطرفني فقط من غري أن يساهم بأمواله فيكون وكي ً
ال عن
أصحاب الودائع ،وإ ّما أن ُيساهم بجزء يف عملية التمويل ،واختلف التخريج
الفقهي يف هذه الصورة لعالقة املرصف بالطرفني عىل عدة أقوال(.((2
لتطور العمل املرصيف اإلسالمي ،ظهرت جمموع ٌة من العقود املركبة
ونتيجة
ّ
املتعلقة باملضاربة منها:

المضاربة المنتهية بالتمليك :وهي تشبه املشاركة املنتهية بالتمليك ،إالّ ّ
أن
الرشيك يف املضاربة ال يشارك يف رأس املال ،وإنّام يشارك بعمله ،وحياول رشاء
حصة املرصف شيئا فشيئا من نصيبه من األرباح.
( ((1اهليتي ،عبد الرزاق رحيم جدي .املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،األردن ،دار أسامة ،الطبعة األوىل ،سنة 1998م ،ص .472
( ((1نارص ،تطوير صيغ التمويل قصري األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية حول جمموعة من البنوك اإلسالمية ،ص .87
( ((2ملعرفة أقوال الفقهاء يف التخريج الفقهي لعالقة املرصف بالطرفني يمكن الرجوع إىل شبري ،حممد عثامن .املعامالت املالية املعارصة يف الفقه
اإلسالمي ،األردن ،دار النفائس ،الطبعة السادسة ،سنة 2007م ،ص.345
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َ
األموال من
الصورة الثالثة :يف هذه الصورة يقوم املرصف بخلط العملية ،فيستلم
ثم يقوم بتمويل املرشوعات عىل أساس
املودعني عىل أساس أن يضارب فيهاّ ،
املضاربة أيض ًا مع أصحاب العمل ،ويف هذه الصورة يمكن أن يقوم بخلط أموال
ٍ
ربح ُق ِّسم
املودعني بجزء من أمواله اخلاصة ،ويعمل يف املالني مع ًا ،فإذا حت ّقق ٌ
ٍ
ُ
كمضارب وحص ًة
الناتج بني املضاربني ،فيستحق املرصف حص ًة من الربح
املال
ُ
أصحاب املال يف
أخرى كصاحب املال( .((1فتنشأ عالق ٌة بني ثالثة أطراف هم
ُ
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ٍ
ٍ
مرشوعات أو أنشط ًة تُدار عىل
مشاركة ُت ّثل
وثائق
صكوك المضاربة :وهي
ُ
(((2
ٍ
مضارب من الرشكاء أو من غريهم إلدارهتا.
أساس املضاربة ،بتعيني

المبحث الثاني :واقع التمويل بصيغة المضاربة في المصارف الجزائرية
ومعوقات التطبيق:
تستعمل املصارف اإلسالمية يف اجلزائر عقد املضاربة يف الشق املتعلق بجمع
الودائع ،أ ّما يف التمويالت واالستثامرات ،فال تكاد تتعامل بصيغة املضاربة ،بل
ّ
إن أغلب متويالهتا تعتمد عىل صيغ املداينة.

المطلب األول :واقع التمويل بصيغة المضاربة في المصارف الجزائرية:
يعمل يف اجلزائر بنكان إسالميان ،مها بنك الربكة اجلزائري ،ومرصف السالم
اجلزائر.

أوال :بنك البركة الجزائري:

(((2

تأسس بتاريخ  20آيار  1991يف رشكة مسامهة حمدودة وهذا بموجب املرسوم
ّ
 10/90املؤرخ يف  19رمضان 1410هـ املوافق لـ  14نيسان  1990املتعلق بالقرض
والنقد ،برأس مال اجتامعي  500مليون دينار جزائري مقسمة إىل  500.000سهم
قيمة السهم  1000دينار بنسبة مشاركة  % 50لكل من بنك الفالحة والتنمية
الريفية ود ّله الربكة السعودية ،بدأ يف مزاولة نشاطه يف شهر أيلول 1991م .يعترب
وأول بنك إسالمي يف
بنك الربكة ّأول بنك برأس مال خمتلط (عام وخاص)ّ ،
اجلزائر ،وهو خيضع كباقي البنوك للقوانني واللوائح الترشيعية وكل التنظيامت
املتعلقة بالعمل البنكي يف اجلزائر ،يف سنة  2017رفع البنك رأسامله إىل  15مليار
( ((2هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الرشعية ،معاير رقم ( ،)17البند  ،2/6/3سنة  ،2010ص .239
( www.albaraka-bank.com ((2تم االطالع بتاريخ 2019/10/30 :عىل الساعة 6 :مساءا
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دينار جزائري.
اجلدول رقم  :1نسبة متويالت بنك الربكة اجلزائري حسب صيغ التمويل
صيغة التمويل

التمويل بصيغة اإلجارة

التمويل بصيغة املساومة
التمويل بصيغة املرابحة

التمويل بصيغة االستصناع
التمويل بصيغة السلم
القرض احلسن

متويالت أخرى

% 50.64

% 48.67

% 45.79

% 28.30

% 24.42

% 20.79

% 8.74

%15.74

% 18.11

% 0.72

% 0.74

% 0.68

% 10.02

% 9.05

% 10.30

% 0.83

% 0.61

% 1.07

% 0.25

% 0.18

% 0.14

% 0.51

% 0.59

% 3.12

% 100

املجموع

% 100

% 100

املصدر :مصادر داخلية للبنك

ثم
يعتمد بنك الربكة اجلزائري يف متويالته عىل صيغة اإلجارة بالدرجة األوىلّ ،
عىل صيغتي املساومة واملرابحة ،وال وجود لعقد املضاربة ضمن متويالته ،سواء
كانت متويالت موجهة للمؤسسات ،أو املهنيني ،أو األفراد ،مع مالحظة ارتفا ٍع
ٍ
طفيف للتمويل بصيغة املشاركة يف سنة  2018والذي مل يتجاوز  % 1.10من جمموع
التمويالت.

ثانيا :مصرف السالم:

(((2

مرصف السالم –اجلزائر هو ٌ
بنك شمو ٌيل يعمل طبق ًا للقوانني اجلزائرية ،ووفق ًا
ٍ
تأسس بتاريخ 2006/06/08
كثمرة للتعاون اجلزائري
ألحكام الرشيعة اإلسالميةّ ،
وتم اعتام ُده من ِقبل بنك اجلزائر يف  ،2008/09/10ليبدأ مزاولة نشاطاته
اإلمارايتّ ،
بتاريخ  ،2008/10/20برأس ٍ
مال قدره 7.2مليار دينار ،يقرتح مرصف السالم-
تم االطالع بتاريخ  2019/10/30عىل الساعة  6مساءا
(ّ https://www.alsalamalgeria.com ((2
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التمويل بصيغة املشاركة

2016

2017

2018
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ٍ
ٍ
خدمات مبتكرة مما صاغته الصريفة املعارصة ،من بينها
منتجات و
اجلزائر جمموع َة
التمويل باملضاربة ،حيث ُيم ّثل التمويل بصيغتي املضاربة واملشاركة  % 11.06من
جمموع التمويالت لسنة .2017
اجلدول رقم  :2نسبة متويالت مرصف السالم -اجلزائر حسب صيغ التمويل
صيغة التمويل

البيوع اآلجلة ( مرابحة  /بيع بالتقسيط /إىل أجل )
التمويل بصيغة اإلجارة
التمويل بصيغة السلم

التمويل بصيغة االستصناع

التمويل بصيغة املشاركة  /املضاربة
املجموع

املصدر :مصادر داخلية ملرصف السالم اجلزائر

سنة 2017
% 40.72
% 17.28
% 28.43
% 2.52
% 11.06
% 100

)(24

ٍ
حاول مرصف السالم اجلزائر تطوير ٍ
خاص بالتمويل بصيغة املضاربة يف
منتج
اآلجال القصرية( ،((2ليكون ً
بديال رشعي ًا ملا تعمل به البنوك التقليدية من تسديد
الشيكات عىل املكشوف ،صورة العملية لدى البنوك التقليدية ،أن يتقدّ م للبنك
ٍ
ٌ
ٌ
معني ،ويف نفس الوقت يريد العميل ُالقيام
شيك للتحصيل بمبل ٍغ
عميل لديه
ٍ
ٍ
معينة (غالب ًا ما تكون صفق ًة جتاري ًة) ،لكن عاد ًة ما تستغرق عملية حتصيل
بعملية
ٍ
ُ
ويصم
التقليدي قرض ًا للعميل
البنك
الشيك مدّ ًة من الزمن ،فيقدّ م
بفائدةُ ،
ُ
ُ
املقرض والفوائدُ من مبلغ الشيك بعد حتصيله ،أ ّما صورهتا لدى مرصف
املبلغ َ
ٌ
شيك للتحصيل ،متوي ً
ال للعملية
املرصف للعميل الذي لديه
السالم ،أن ُيقدّ م
ُ
ويتحمل
التي يريد القيام هبا ،عىل أن يكون للمرصف نسبة من أرباح العملية،
ّ
اخلسارة إذا مل يكن هنالك تقصري وجماوزة من قبل العميل ،فيكون العميل مضاربا
( ((2مراسلة بالربيد اإللكرتوين مع السيد سمري رزاق مدير املراقبة املالية ملرصف السالم بتاريخ .2018/07/25 :ومل أمتكن من احلصول عىل
معلومات للسنوات  2016و.2018
( ((2جباييل ،سفيان .مدير جتاري بمرصف السالم ،مداخلة بعنوان « :تطوير صيغة املضاربة لتمويل عمليات قصرية األجل « ،الندوة اجلزائرية للتأمني
والتمويل اإلسالمي 24 ،و  25نوفمرب  ،2018تنظيم مؤسسة صايف واملجلس اإلسالمي األعىل ،قرص الثقافة ،اجلزائر.
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ويتم تسديد رأس مال املضاربة وربحها بعد حتصيل
بالعمل ،واملرصف ّ
رب املالّ .
الشيكات حتت احلساب إىل غاية تصفيتها يف آخر السنة املالية بناء عىل النتائج
اعتض عىل هذه الطريقة من الناحية الرشعية بالنظر يف
املالية الفعلية للعمليةُ .
مكانة الشيك يف العملية ،هل هو بمثابة الضامن أو ال ؟.

وربحها بعد حتصيل الشيكات يبقى حتت احلساب إىل غاية تصفيتها يف آخر السنة
املالية بنا ًء عىل النتائج املالية الفعلية للمؤسسة ،وقد أجاز املعيار الرشعي رقم 13
للمضاربة يف البند  8/8تسديد ما ظهر من الربح يف عقود األمانة حتت احلساب
ٍ
ٍ
حكمي رشط أن ُيصفى زياد ًة أو نقصان ًا أو انعدام ًا بالتنضيض احلقيقي
كتنضيض
للتحوط
عند إقفال املضاربة ،كام أجاز ذات املعيار يف بنده رقم  6أخذ الضامنات
ّ
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أجاب املرصف عىل هذا االعرتاض ّ
بأن  »:الصيغة ملتزمة بقاعدة اخلراج بالضامن
من حيث عدم اشرتاط ضامن رأسامل املضاربة وهو مبلغ الشيكات املسددة من
قبل املرصف عىل املضارب وهو ساحب الشيكات من غري رصيد ،أو اشرتاط
مبل ٍغ مقطو ٍع من الربح دون مشاركة صاحب املال وهو هنا املرصف يف الغنم و
التحوط
الغرم أي الربح و اخلسارة ،فمثل هذا الضامن هو املفسد للمضاربة ،أ ّما
ُّ
من املخاطر للتقليل منها والتحكم فيها واحلدّ منها بام تقتضيه قواعد احلذر مثل
انتقاء العمليات أو املشاريع املدروسة واملحاطة بالرشوط التي تطمئن صاحب
املال عن مآهلا ،فهو ليس فقط أمر ًا جائز ًا بل هو مطلوب ّ
ألن املرصف من جهته
يضارب بأموال أصحاب حسابات االستثامر فضال عن أموال املسامهني وإالّ عُدّ
مقرصا تقصريا يستوجب الضامن كام هو معلوم ،ومن االحتياطات اجلائزة تقييد
املضاربة يف املعامالت املالية التي يتوقع حتصيل مستحقاهتا للمؤسسة املضاربة
كوجود شيكات أو سفاتج أو وضعيات أشغال قيد التحصيل كام هو األمر يف
صيغتنا هذه ،فهذه الشيكات تُطمئن املضارب أي املرصف عىل ّ
أن إيرادات
املمولة كافي ٌة لتسديد املضاربة أص ً
ال و ربح ًا وهو ما ال يعني ضامن ًا مطلق ًا
املؤسسة َّ
ٍ
مدفوعة يبقى قائ ًام،كام ّ
ّ
أن تسديد املضاربة
ألن احتامل رجوع هذه الشيكات غري
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من حاالت التعدي أو التقصري وعليه يف حال ثبوت أحد األمرين يف العمليات
املمولة هبذه الصيغة حيق للمرصف تصفية املضاربة وفق احلساب التقديري املقدّ م
ّ
(((2
من املتعامل والذي ُحدِّ دت حص ُة املرصف من أرباح املؤسسة بنا ًء عليه».

المطلب الثانيّ :
أهم العقبات التي ّأدت بالبنوك اإلسالمية في الجزائر إلى
ّ
تجنب التمويل بالمضاربة:

يعترب عقد املضاربة من عقود األمان الذي ال يصح فيه الرهن أو الضامن إالّ يف
ٍ
ٍ
عالية ،غري ّ
أن بعض الباحثني
خماطر
حال التعدي أو التقصري ،لذلك فهو ذو
واخلرباء( ((2يرون ّ
أن قيام املصارف اإلسالمية بتوظيف األموال عىل أساس
املشاركة أو املضاربة أفضل من استخدامها وفق صيغ العائد الثابت مثل املرابحة
والسلم ،وذلك بسبب التشابه بني التمويل بصيغ املداينات مع التمويل الربوي
يف ثبات العائد وضامن رأس املال ،إالّ أن الواقع العميل للمصارف اإلسالمية
يبي أهنا تتجنّبها ملا حتتويه من خماطر( .((2أ ّما يف اجلزائر ،باإلضافة إىل املخاطر،
ّ
هناك مجل ٌة من العقبات التي تعرتض املصارف اإلسالمية عند تطبيقها للمضاربة
مهها:
الرشعية ،نذكر أ ّ

أوال :عقبات تنظيمية وقانونية:
 - 1البنك المركزي :تلجأ البنوك املركزية إىل تطبيق أساليب الرقابة الكمية عىل
أهم الوسائل التي تستخدمها:
البنوك التجارية ومن ّ
االحتياطي القانوني :بغرض محاية أموال املودعني واحلدّ من مقدرة البنوك
( ((2مراسلة بالربيد اإللكرتوين مع مرصف السالم بتاريخ.2018/11/26 :
( ((2صالح كامل ،حمارضة بعنوان »:تطور العمل املرصيف اإلسالمي ،مشاكل وآفاق» ،يف حفل تكريمه بمناسبة فوزه بجائزة البنك اإلسالمي للتنمية،
 ،1997/10/20جدّ ة ،اململكة العربية السعودية .وانظر :حمي الدين يعقوب أبو اهلالل ،تقييم أعامل البنوك اإلسالمية االستثامرية ،دراسة حتليلية
مقارنة ،األردن ،دار النفائس ،ط  ،1سنة  ،2012ص.232
( ((2طارق اهلل خان وحبيب أمحد ،إدارة املخاطر ،حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،املعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب ،د ط ،سنة 1424هـ ،ص .70
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التجارية عىل توليد النقود(ُ ،((2ي ِ
َ
ُ
البنوك التجارية باالحتفاظ
البنك املركزي
لزم
ٍ
ٍ
ٍ
معينة من الودائع يف شكل
بنسبة
رصيد دائ ٍم لديه( ،((3وتضطر املصارف اإلسالمية
ٍ
مرصيف ال يعرتف بخصوصية العمل املرصيف اإلسالمي إىل
التي تعمل يف ظل نظا ٍم
تغطية هذه النسبة من ودائع االستثامر والتي ُت ّثل أكرب ٍ
نسبة من جمموع الودائع(،((3
مهها:
فيؤدي ذلك إىل عدّ ة إشكاالت أ ّ

( ((2نارص ،سليامن .عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم االقتصادية ،غ م ،سنة  ،2005ص.190
( ((3سامح ،راشدي .آلية رقابة البنك املركزي عىل أعامل البنوك يف ظل املعايري الدولية  -دراسة حالة اجلزائر ،،-رسالة ماجستري ،جامعة اجلزائر،3
كلية العلوم االقتصادية ،غ م ،سنة  ،2011ص.83
( ((3الرشقاوي ،عائشة املالقي .البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه القانون والتطبيق ،الدار البيضاء ،املغرب ،املركز الثقايف العريب ،الطبعة األوىل،سنة
 2000ص.135
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أ -ال تتمكن املصارف اإلسالمية من االستفادة من الفوائد التي يمنحها البنك
املركزي عىل االحتياطات ،وبالتايل فهي تُع ّطل جزء ًا من املال من غري احلصول عىل
عوائد عليه ،وتؤ ّدي إىل تقليص قدرات املرصف اإلسالمي عىل االستثامر وبالتايل
التأثري عىل مداخله وأرباحه .ففي اجلزائر رفع بنك اجلزائر معدّ ل االحتياطيات
اإلجبارية من  8باملائة إىل  10باملائة من خالل تعليمته رقم  2018/03املؤرخة يف
 31ماي  2018لريفعها مرة أخرى إىل  12باملائة من خالل التعليمة رقم 2019/01
املؤرخة يف فيفري  2019وكان رسيان مفعول هذه التعليمة ابتداء من  15فيفري
 ،2019فاحتجاز  12%من كل وديعة يؤدي إىل انخفاض العائد املتحقق من الودائع
وبالتايل ختفيض أرباح املودعني.
ب -وقوع املرصف اإلسالمي يف حمظور رشعي ،وهو تعطيل ٍ
جزء من أموال
املضاربة عن االستثامر ،كام أنّه ال جيوز للمرصف اإلسالمي أن يدفع أرباح ًا عىل
أموال جمم ٍ
ٍ
دة مل يتم استثامرها.
ّ
ٍ
ٍ
متوسط أو طويل
متويل
جـ  -متويل املشاريع بصيغة املضاربة غالب ًا ما يأخذ شكل
األجل ،وبالتايل جيب متويله بمصادر متوسطة أو طويلة األجل ،وهي ودائع
االستثامر باإلضافة إىل األموال اخلاصة للمرصف ،فاحتجاز نسبة  % 12من
مصادر التمويل يؤدي باملصارف إىل تفضيل التمويل بصيغ أخرى قصرية األجل
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مثل املرابحة والسلم.
السيولة النقدية :تفرض البنوك املركزية يف العادة عىل البنوك التجارية االحتفاظ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
موجودات
سائلة أو
نقدية
موجودات
معينة من السيولة لدهيا متمثلة يف
بنسبة
ٍ
ٍ
ٍ
نقدية بغرض مواجهة الطلب عىل السيولة أو متكّنها
سيولة
قابلة ألن ُت ّول إىل
ٍ
ٍ
القادمة ،إضاف ًة إىل استخدام البنك املركزي هلذه النسبة
للفرتات
من منح االئتامن
ٍ
كأداة من أدوات السياسة النقدية من أجل التحكّم يف حجم االئتامن( .((3يف
ينص النظام  04-11املؤرخ يف  24مايو  2011يف املادة  »:3جيب عىل البنوك
اجلزائرّ ،
واملؤسسات املالية أن حترتم نسب ًة بني جمموع األصول املتو ّفرة واملمكن حتقيقها
عىل املدى القصري ،والتزامات التمويل املستلمة من البنوك من جهة ،ومن جهة
أخرى ،بني جموع االستحقاقات حتت الطلب وعىل املدى القصري وااللتزامات
ثم جاءت تعليمة بنك
املقدمة ،وتُسمى هذه النسبة باملعامل األدنى للسيولة»ّ .
لتبي مكونات
اجلزائر رقم  2011-07املؤرخة يف  21ديسمرب  2011يف املادتني  4وّ 5
بسط ومقام املعامل األدنى للسيولة والذي يساوي عىل األقل  100باملائة.

وبالرغم من االختالف بني البنوك اإلسالمية والتقليدية يف مكونات جمموع
املتحصل عليها( ،البسط
األصول املتوفرة عىل املدى القصري وعمليات التمويل
ّ
يف معامل السيولة األدنى) ،ويف جمموع االلتزامات حتت الطلب وقصرية األجل
وااللتزامات املمنوحة( ،املقام يف معامل السيولة األدنى) ،إالّ ّ
أن البنك املركزي
فرق بني الودائع اجلارية والودائع االستثامرية يف احتساب املعامل
اجلزائري ال ُي ّ
األدنى للسيولة ،عىل الرغم من ّ
أن الودائع االستثامرية يف املصارف اإلسالمية
ٍ
مضمونة ،فأصحاهبا رشكا ٌء مع املرصف يف الربح ويتحملون اخلسارة عند
غري
ٍ
يتم السحب منها إالّ يف مواعيد
وقوعها ،واألصل فيها ّأنا
ٌ
ودائع غري جاهزة وال ّ
ٍ
حمددة تكون يف الغالب متوسطة أو طويلة األجل ،ممّا قد يؤثر بطريقة غري مبارشة
( ((3اليارسي ،إبراهيم جاسم جابر .إشكاليات تطبيق عقد املضاربة يف املصارف اإلسالمية ،رسالة ماجستري ،جامعة الكوفة ،العراق ،غ م ،سنة
 ،2009ص.134
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عىل قدرة املرصف اإلسالمي عىل التمويل بصيغة املضاربة .كام تضطر املصارف
اإلسالمية يف اجلزائر عىل املحافظة عىل نسبة سيولة أكرب من البنوك التقليدية لـ:

يفرق بني الودائع
وهلذا ينبغي لبنك اجلزائر ،وخاصة بعد صدور نظام  18-02أن ّ
اجلارية ،والودائع االستثامرية ،يف احتساب االحتياطات القانونية ،كام ّفرق بينهام
نفس النظام يف املادة  9واملادة  10واملتعلق بنظام ضامن الودائع ،ويستثنى من
التعليمة  04-02املؤرخة يف  13ماي  2004الودائع االستثامرية ّ
بكل أشكاهلا.

كذلك النظام رقم  11-04املؤرخ يف  24ماي  2004وإىل التعليمة رقم ،2011 - 07
فرق بني الودائع اجلارية والودائع االستثامرية ،عىل
اخلاص بمعامل السيولة ال ُي ّ
ٍ
الرغم من ّ
مضمونة ،فأصحاهبا
أن الودائع االستثامرية يف املصارف اإلسالمية غري
رشكا ٌء مع املرصف يف الربح ويتحملون اخلسارة عند وقوعها ،واألصل فيها ّأنا
ودائع غري جاهزة ،وال يتم السحب منها إالّ يف مواعيد حمددة تكون يف الغالب
املكونة ملعامل
متوسطة أو طويلة األجل((3(،ولذا ينبغي ّأال تدخل يف العنارص
ّ
السيولة.
( ((3أبو زيد ،حممد عبد املنعم .املضاربة وتطبيقاهتا العملية يف املصارف اإلسالمية ،القاهرة ،مرص ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبعة األوىل،
سنة 1996م ،ص.74
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 عدم إمكانية احلصول عىل متويل من البنك املركزي اجلزائري عند احلاجة منغري فائدة.
 ال جيوز رشع ًا للبنوك اإلسالمية من إعادة اخلصم لدى البنك املركزي.تنص التعليمة رقم 2016/07
 عدم إمكانية اللجوء إىل تسهيالت القرض اهلاميشّ ،املؤرخة يف  2016/09/01يف املادة رقم  2عىل ّ
أن تسهيل القرض اهلاميش يمنحه بنك
اجلزائر للبنوك من أجل تزويدهم بحاجتهم من السيولة ملدة  24ساعة مقابل سعر
فائدة حمدد مسبقا.
 ال تتمكن املصارف اإلسالمية من االستفادة ممّا يقدّ مه سوق ما بني البنوك منتسهيالت بسبب التعامل بالفائدة.
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 - 2قانون النقد والقرض :قبل صدور نظام  18-02املؤرخ يف  4نوفمرب ،2018
كان هناك عدّ ة عقبات عملية تعرتض التمويل بصيغة املضاربة أو حتدّ من
تنافسيتها :مثل ما جاء يف األمر رقم  11/03املؤرخ يف  2003/08/26املتعلق بقانون
النقد والقرض يف املادة «:118جيب عىل البنوك أن تشارك يف متويل صندوق ضامن
يتعي عىل كل بنك أن يدفع
الودائع املرصفية بالعملة الوطنية ،ينشئه بنك اجلزائرّ .
إىل صندوق الضامن عالوة ضامن سنوية نسبتها واحد يف املائة ( )% 1عىل األكثر
من مبلغ ودائعه .حيدّ د املجلس كل سنة مبلغ العالوة املذكورة يف الفقرة السابقة.
ثم استثنى من ذلك النظا ُم
وحيدّ د مبلغ الضامن األقىص املمنوح إ ّياه كل مودعّ ،».
 18-02يف املادة 10
ودائع االستثامر.
َ

عرف
ومثل األمر رقم  11-03املؤرخ يف  2003/08/26يف املواد  67 ،66و 68الذي ّ
بأنا ...« :تلقي األموال من اجلمهور وعمليات
العمليات املرصفية يف املادة ّ 66
القرض ،وكذا وضع وسائل الدفع حتت ترصف الزبائن وإدارة هذه الوسائل»
ثم رشحت املادة  68عملية القرض بأنّه ...«:كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه
شخص ما أو يعد بوضع أموال حتت ترصف شخص آخر ،أو يأخذ بموجبه لصالح
الشخص اآلخر التزاما بالتوقيع كالضامن االحتياطي أو الكفالة أو الضامن».

تم االعرتاف رسمي ًا بالتمويل بصيغة املضاربة،
لكن بإصدار النظام ّ 18 - 02
نصت املادة  2منه »:يف مفهوم هذا النظام ،تُعدّ عمليات متعلقة بالصريفة
حيث ّ
التشاركية ،كل العمليات التي تقوم هبا املصارف واملؤسسات املالية التي تندرج
ضمن فئات العمليات املذكورة يف املواد  66إىل  ...69واملتمثلة يف عمليات تلقي
األموال وعمليات التمويل واالستثامر التي ال يرتتب عنها حتصيل أو تسديد
وختص هذه العمليات عىل اخلصوص فئات املنتجات اآلتية :املرابحة،
الفوائد.
ّ
املشاركة ،املضاربة ،اإلجارة ،االستصناع ،السلم »...فزال بذلك بعض الغموض
حول صيغ التمويل اإلسالمية عموما .وبالرغم من ذلك إالّ أنّه بقيت جوانب
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غري واضحة تتعلق ب:

ثم صدر النظام  02/14املؤرخ يف  16فرباير  2014واملتعلق باملخاطر الكربى
ّ
نص يف املادة ُ «:18يسمح للبنوك واملؤسسات املالية أن تأخذ
واملسامهات ،حيث ّ
ثم
مسامهات وفق ًا للرشوط واحلدود املنصوص عليها يف املواد من  19إىل  22أدناه»ّ ،
ّقرر يف املادة  19أنّه جيب أن ال تتجاوز املسامهة الواحدة  15%من األموال اخلاصة
القانونية ،وأن ال تتجاوز جمموع املسامهات  60%من األموال اخلاصة القانونية،
ليستثني ممّا سبق يف املادة  20املسامهات يف البنوك واملؤسسات املالية املتواجدة
ٍ
ٍ
خاضعة للقانون اجلزائري والتي تشكل
مؤسسات
باجلزائر ،واملسامهات يف
امتدادا للنشاط البنكي بام فيها مؤسسات الرتقية العقارية املنشأة من طرف البنوك
تسي خدمات ما بني
واملؤسسات املالية ،كام يستثني املسامهات يف املؤسسات التي ّ
البنوك ،وأيضا املسامهات التي منحها جملس النقد والقرض ترخيص ًا رصحي ًا.
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 ملكية البنوك اإلسالمية للمنقوالت والعقارات ،ومسامهات يف الرشكاتواملؤسسات ،جاء يف قانون النقد والقرض ما يتعارض يف الظاهر مع هذه الفكرة،
كام يعرتي هذا النص القانوين يشء من الغموض وعدم الوضوح يف التطبيق،
نص األمر رقم  11-03املؤرخ يف  26أوت  2003املتعلق بالنقد والقرض يف
حيث ّ
املادة «:74يمكن للبنوك واملؤسسات املالية أن تأخذ مسامهات وحتوزها ،وال
جيوز أن تتعدى هذه املسامهات بالنسبة للبنوك ،احلدود التي رسمها جملس النقد
والقرض» ،ومن املادة هذه ُيفهم ّ
أن مسامهات البنوك عموما جيب أن تكون حمدّ دة
بسقف ال جيوز ختطيه ،وهذا يتعارض رصاحة مع مبدأ التمويل بصيغة املضاربة،
إالّ إذا كان هذا التسقيف يتعلق بشق الودائع اجلارية والتي يضمنها البنك عىل ّ
كل
حال ،وأ ّما ما يتعلق بشق ودائع االستثامر ،والتي ال يضمنها البنك اإلسالمي إال
إذا ثبت منه تعدّ أو تقصري ،فإنّه غري مناسب ،إذ ّ
إن أساس املضاربة هو أن يدفع
ُ
املالك إىل العامل ماالًّ يتجر فيه.
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ٍ
يبقى مالحظة ّ
بسقوف من أمواهلا اخلاصة
أن بنك اجلزائر ربط مسامهات البنوك
ٍ
اعتبار للودائع االستثامرية التي ال يضمنها البنك ،رغم
القانونية فقط ،ومل يعط أي
ّ
أن التمويل باملضاربة قد يكون من الودائع االستثامرية ويكون ُ
البنك وكي ً
ال فقط،
ٍ
بجزء من ماله كام سبق
وقد يكون البنك مشارك ًا ألصحاب الودائع االستثامرية
بيانه يف صور التمويل باملضاربة .وهذا التسقيف ُيق ّلل من التمويل بالصيغ القائمة

عىل املشاركة يف الربح واخلسارة لدى املصارف اإلسالمية ومنها صيغة املضاربة،
ٍ
بنسبة
ويمكن ملجلس النقد والقرض أن ُيس ّقف مسامهات املصارف اإلسالمية
تتوافق مع قدر رأس مال املرصف إضاف ًة إىل ودائع االستثامر ّ
ألن ودائع االستثامر
أصحابا بمبدأ تقاسم األرباح واخلسائر.
ودائع يقبل
يف البنوك اإلسالمية هي
ٌ
ُ

 - 3القانون الجبائي :أهم ما ُيشكّل عقب ًة أمام التمويل باملضاربة يف القانون
اجلبائي اجلزائري:

رقم األعامل الذي خيضع
أ  -الرسم على النشاط المهني  :TAPيتحدّ د ُ
ِ
أساس جممو ِع الفوائد
للرسم عىل النشاط املهني يف البنوك العاملة يف اجلزائر عىل
والعموالت املت ََح َّصل عليها ،وقد حدّ ده قانون الرضائب والرسوم املامثلة يف املادة
تنص عىل أنّه  .% 2وحتى يتّضح ّ
أن هذا الرسم ُيشكّل عائق ًا من
رقم  222والتي ّ
عوائق التمويل بصيغة املضاربة نفرتض املثال التايل:
ٍ
 نفرتض ّرشاء من أجل البيع.
مول عملية
أن البنك اإلسالمي َّ
ِ
 نفرتض ّالنفقات واألعبا َء معدوم ٌة.
أن
ٍ
ٍ
 نفرتض ّواحدة.
صفقة
أن التمويل بصيغة املضاربة يف
 التمويل قيمته  100.000دج ،فيكون البنك اإلسالمي صاحب املالوالعميل املضارب بالعمل.
 ونفرتض ُّوزع األرباح مناصف ًة.
أن االتفاق بينهام عىل أن ت َّ
رضائب ورسو ٍم أخرى غري الرسم عىل النشاط
 نفرتض عدم وجودَ
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املهني.

ٍ

يقوم العميل برشاء بضاعة باملبلغ الذي استلمه من البنك اإلسالمي ب 100.000

ُ
دج ثم يقوم
العميل ببيعها ب  110.000دج ،يف هذه احلالة يستوجب دفع رس ٍم عىل
النشاط املهني والذي يساوي % 2من رقم األعامل أي  2.200دج .فتكون العملية
ح ّققت ربح ًا صافي ًا بـ  7.800دج نصيب البنك اإلسالمي  3.900دج.

منح قرض ب 100.000دج بمعدل فائدة مثال ب ( % 5من أجل تقريب الربح
والفائدة ،افرتضنا معدل فائدة  % 5لتقابل الربح الذي يستحقه البنك اإلسالمي
من عملية البيع).

تكون فائدة البنك التقليدي  5.000دج ،ويدفع رس ًام عىل النشاط املهني بـ  % 2أي
 100دج.
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مرة أخرى رس ًام عىل النشاط
عند تسجيل هذه العوائد يدفع البنك اإلسالمي ّ
املهني % 2من الربح أي مبلغ  78دج .فيكون قد دفع مبلغ  1.100دج ( ُيم ّثل حصته
من الرسم عىل النشاط املهني من عملية البيع)ُ ،يضاف إليها مبلغ  78دج ،فيكون
جمموع ما دفعه البنك من العملية كرس ٍم عىل النشاط املهني هو  1.178دج ،وإذا
حسبنا معدل الرسم بقسمة  1.178دج عىل الربح الذي يستحقه البنك من العملية
( 5.000دج يقابل الفائدة عند البنك التقليدي) نجده يدفع حقيـــقة نســـبة
 .% 23.56ولو أخذنا نفس العملية بنفس االفرتاضات السابقة ،لكن بقرض من
بنك تقليدي فالنتائج تكون كتايل:
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اجلدول رقم  :3مقارنة بني بنك إسالمي وبنك تقليدي يف الرسم عىل النشاط املهني
بنك اإلسالمي

املبالغ

بنك تقليدي

املبالغ

متويل رشاء بضاعة بصيغة املضاربة

 100.000دج

قرض

 100.000دج

بيع البضاعة

 110.000دج

الفائدة

 5.000دج

الرسم عىل النشاط املهني % 2

 2.200دج

الرسم عىل
النشاط املهني

 100دج

ربح العملية

 7.800دج

---

---

نصيب البنك من ربح العملية

 3.900دج

---

---

الرسم عىل النشاط املهني % 2

 78دج

---

---

الربح الصايف للبنك

 3.822دج

---

---

جمموع ما دفعه البنك من TAP

 1.178دج

---

---

نسبة جمموع ما دفعه البنك من
(TAPمقارنة بالفائدة يف البنك التقليدي)

% 23،56

---

---

%2

املصدر :من إعداد الباحث بناء عىل املثال املفرتض

ب  -الضريبة على أرباح الشركات  :IBSختضع أرباح البنوك كغريها من
الرشكات إىل رضيبة حدّ دها القانون اجلبائي اجلزائري يف املادة  150من قانون
يتبي وجه كون الرضيبة عىل
الرضائب املبارشة و الرسوم املامثلة بـ  .% 26وحتى ّ
أرباح الرشكات يف القانون اجلبائي اجلزائري من عوائق التمويل بصيغة املضاربة
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نأخذ املثال التايل الذي نفرتض فيه:

 التمويل بعقد املضاربة بقيمة 100.000دج ،وموضوع املضاربة هورشكة.
 االتفاق بني البنك اإلسالمي والعميل عىل ُّقسم مناصفة.
أن األرباح ت ّ
ِ
 ّأن
النفقات واألعبا َء معدوم ٌة.
 ال وجود لرضائب أخرى. ّأن الرشكة حققت أرباح ًا صافية يف النهاية السنة بقدر 10.000دج.

قرض ب  100.000دج بسعر فائدة  % 5أي فوائد ب  5.000دج تدفع عليها رضائب
عىل األرباح بـ  % 26أي  1.300دج فقط.
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عندما حتقق الرشكة (والتي هي رشكة مضاربة بني البنك اإلسالمي وا ُملضارب
بالعمل) ربح ًا صافي ًا قدره 10.000دج فهي تدفع  % 26رضيب ًة عىل أرباح الرشكات
قدرها  2.600دج .فيكون الربح الصايف بعد الرضيبة 7.400دج ،للبنك اإلسالمي
منها 3.700دج.
ٍ
ٍ
وعىل فرض ّ
أعامل أخرى فسيدفع عىل
متويالت أو
أي
أن البنك اإلسالمي ليس له ّ
هذه األرباح رضيب ًة ب  % 26أي  962دج ،فيكون البنك اإلسالمي قد دفع مبلغ
1.300دج وهو ما ُيم ِّثل حصته من الرضائب املدفوعة من قبل رشكة املضاربة،
إضاف ًة إىل مبلغ  962دج رضائب عىل أرباح البنك ،وبالتايل جمموع ما دفعه هو
 2.262دج والتي مت ّثل  % 45،25من األرباح املحققة .ولو أخذنا نفس العملية لدى
بنك تقليدي لكانت النتائج كالتايل:
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اجلدول رقم  :4مقارنة بني بنك إسالمي وبنك تقليدي يف الرضيبة عىل أرباح الرشكات
بنك إسالمي

املبالغ

بنك تقليدي

املبالغ

ربح رشكة املضاربة

 10.000،00دج

قرض

 100.000،00دج

الرضيبة عىل ربح الرشكات

 2.600،00دج

فوائد (الربح قبل
الرضيبة)

 5.000،00دج

الربح الصايف للرشكة

 7.400،00دج

IBS

 1.300،00دج

نصيب البنك اإلسالمي

 3.700،00دج

الربح الصايف

 3.700،00دج

الرضيبة عىل ربح الرشكات

 962،00دج

---

---

الربح الصايف للبنك اإلسالمي

 2.738،00دج

---

---

جمموع ما دفعه من IBS

 2.262،00دج

---

---

نسبة جمموع IBS

% 45،25

---

---

املصدر :من إعداد الباحث بناء عىل املثال املفرتض

 - 4القانون التجاري والقانون المدني:

جهة والعمل من ٍ
مبدأ التمويل بصيغة املضاربة هو أن يكون املال من ٍ
جهة أخرى،
عىل أن يكون الربح نسب ًة مشاع ًة بني الطرفني ،أ ّما اخلسارة فتكون عىل صاحب املال
إن مل يكن هناك تعدٍّ أو تقصري من العامل ،وعقد املضاربة من العقود غري املسامة يف
عزز هذا املبدأ يف القانون املدين اجلزائري يف املادة
الترشيع اجلزائري ،لكن جاء ما ُي ّ
«: 416الرشكة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر عىل
مال أو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عمل أو ٍ
ٍ
نقد ،هبدف اقتسام
حصة من
مشرتك ،بتقديم
نشاط
املسامهة يف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مشرتكة .كام يتحملون
منفعة
هدف اقتصادي ذي
اقتصاد أو بلوغ
الربح أو حتقيق
تنجر عن ذلك» .وعليه يمكن للبنك اإلسالمي أن ُينشأ رشكة
اخلسائر التي قد ُّ
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ثانيا :عقبات متعلقة بالمتعاملين:

 يرى بعض مسؤويل بنك الربكة اجلزائريّ ،أن هتميش التمويل بصيغة املضاربة
يف البنك ،يرجع باألساس إىل غياب الوازع الديني لدى الكثري من املتعاملني،
( ((3فضيل ،نادية .القانون التجاري اجلزائري ،األعامل التجارية ،التاجر ،املحل التجاري ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،الطبعة السادسة ،سنة
 ،2004ص .38
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اآلخر عامالً ،وجاء يف القانون
رب املال والطرف
مضاربة ،يكون املرصف هو ّ
ُ
التجاري يف املادة «: 567جيب االكتتاب بجميع احلصص من طرف الرشكاء
وأن تدفع قيمتها كاملة سواء كانت احلصص عينية أو نقدية .وال جيوز أن ُت ّثل
احلصص بتقديم عمل ،ويذكر توزيع احلصص يف القانون األسايس .»...وبام ّ
أن
القانون املدين هو الرشيعة العامة ويشتمل عىل املبادئ والقواعد العامة التي البد
من الرجوع إليها عند انعدام النص يف القانون التجاري(((3وبحمل الكالم العام
يف نص املادة  416من القانون املدين عىل النص اخلاص الوارد يف املادة  567من
القانون التجاري يمكن القول ّ
أن النظام اجلزائري جييز أن تكون حصة الرشيك
عمال يقدّ مه ،ولكن ال يمكن أن تدخل هذه احلصة يف تكوين رأس املال .ومل ينص
القانون عىل مقدار العمل الذي يعترب حصة يف الرشكة ،وهلذا ُيرجع فيه إىل اتفاق
املتعاقدين.
حتمل املضارب بالعمل للخسارة إن حصلت؟ هذا
وهل جيوز قانون ًا اشرتاط عدم ّ
ما نصت عليه املادة  426من القانون املدين  ...«:وجيوز االتفاق عىل إعفاء الرشيك
الذي مل يقدّ م سوى عمله من كل مسامهة يف اخلسائر عىل رشط أالّ يكون قد ُقررت
له أجرة ثمن عمله».
وممّا سبق يتضح ّ
أن القانون املدين والقانون التجاري يف اجلزائر ليس فيهام ما
يدل عىل منع التمويل بصيغة املضاربة ،غري ّ
أن عدم وجود قوانني خاصة بعقد
املضاربة ،تن ّظم حقوق وواجبات كل طرف ،وحتدد العقوبات واجلزاءات عىل
املخالفُ ،يعترب من العقبات التي أ ّدت إىل هتميش التمويل هبذه الصيغة.
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ٍ
ٍ
أناس ليس لدهيم أخالق إنسانية
مضاربات رشعية مع
حيث ال يمكن تطبيق
وأن الكثري منهم ّجت ٌار مغامرون يسعون إىل الكسب ّ
فضال عن تربية إسالميةّ ،
بكل
الطرق سواء كانت مرشوعة أو ال ،والدليل عىل ذلك القضايا العديدة املطروحة
ٌ
مسؤول بأحد
يف قسم املنازعات بالبنك( ،((3وهو نفس الكالم الذي يقوله
املصارف اإلسالمية الكربى ...»:ال يمكن االعتامد عىل عنرص األمانة وااللتزام
األخالقي يف التعامل مع املتعاملني ،فقد اتضح ّ
أن أخالقيات وسلوك نسبة كبرية
من املتعاملني ليست عىل املستوى املطلوب واملالئم لطبيعة هذه الصيغة حتى
يأمن املرصف ويطمئن عىل وضع كامل ثقته يف هؤالء املتعاملني املضاربني ،األمر
(((3
الذي جعل عنرص املخاطرة يف مثل هذه العملية يصل إىل »% 100
أن الواقع العميل ُيظهر ّ
غري ّ
أن مشكلة عدم التزام املتعاملني وعدم أمانتهم،
وتعدّ هيم عىل حقوق البنك ،ال تقترص عىل صيغة املضاربة أو املشاركة ،كام ّأنا
ليست خاصة بالبنوك اإلسالمية ،بل ّ
إن من املتعاملني مع البنوك التقليدية من
هو أسوء حاالً ممّن يتعامل مع البنوك اإلسالمية ،وال يتو ّفر عىل الوازع الديني
وال عىل الرتبية اإلسالمية ونجده ُي ّ
وف بالتزاماته ،فليس غياب الوازع الديني هو
السبب الرئييس لكن يرجع ذلك فيام يظهر يل إىل اعتامد البنوك اإلسالمية عىل
نفس النهج املتبع من قبل البنوك التقليدية يف الرتكيز عىل مالءة العميل وجودة
ضامناته عىل حساب الدراسة اجليدة للعميل من حيث األمانة والكفاءة املهنية،
إضافة إىل عدم وجود قوانني خاصة بعقد املضاربة ،تن ّظم حقوق وواجبات كل
طرف ،وحتدد العقوبات واجلزاءات عىل املخالف ،وإىل طبيعة عقد املضاربة.

ً
ثالثا :عقبات متعلقة بطبيعة عقد المضاربة:

عقد املضاربة هو عقد رشعيّ ،بي الفق ُه اإلسالمي أركانه ورشوطه ،وأحكامه
( ((3اجلياليل ،عجة .عقد املضاربة ( القراض ) ،يف املصارف اإلسالمية ،بني الفقه اإلسالمي والتقنيات املرصفية ،حماولة التأسيس القتصاد مرصيف
إسالمي ،اجلزائر ،دار اخللدونية ،د ط ،سنة  ،2006ص .238
( ((3أبو زيد ،حممد عبد املنعم .نحو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالمية ،القاهرة ،مكتبة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،سنة
 ،2000ص .106
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عقبات عملي ٌة عند إرادة
واجلواز ،وإنّام تظهر
من حيث الصح ُة والفسا ُد ،واحلرم ُة
ٌ
ُ
تطويع هذه الصيغة لقواعد العمل البنكي املبني عىل القواعد البنكية التقليدية ،من
أهم مصادر اخلطر بالنسبة
ثم جتنّبها وإدارهتا ،فتظهر ّ
حيث مفهو ُم املخاطر ومن ّ
للبنك من(:((3
 - 1اخلسارة عىل رب املال :من العقبات الرئيسية يف استخدام التمويل باملضاربة
لدى البنوك اإلسالمية كون اخلسارة تقع عىل رب املال فقط ،حتى زعم بعضهم
ّ
أن املضارب يف حال اخلسارة ُيعامل كموظف ،ويف حال الربح ُيشارك يف الربح

عب عن جدية
صمم األمان يف العمل البنكي التقليدي ،حيث ُي ّ
 - 3الضامن :هو ّ
املتعامل ،ويستخدمه البنك للضغط عىل العميل يف حال ّ
تأخره عن السداد ،وإذا
( ((3النابليس ،سليم فيصل .التمويل اإلسالمي ،النظرية والتطبيق وإدارة املخاطر ،األردن ،دار وائل ،الطبعة األوىل ،سنة  ،2018ص .320

(38) Shaikh, Salman Ahmed, A Critical Analysis of Mudarabah & a New Approach to Equity Financing in Islamic Finance, Journal of Islamic
Banking & Finance July-Sept 2011, No.3, Volume 28.

( ((3أبو اهلالل ،تقييم أعامل البنوك اإلسالمية االستثامرية دراسة حتليلية مقارنة ،ص .203

(40) Md. Habibur Rahman, Mudarabah and its Applications in Islamic Finance: An Analysis, Asian Journal of Research in Banking and
Finance Vol. 8, No. 6, June 2018, pp. 33-46

( ((4إرشيد ،حممود عبد الكريم .املدخل الشامل إىل معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية ،األردن ،دار النفائس ،الطبعة األوىل ،سنة  ،2015ص
.97
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كام لو كان السبب الوحيد وراءه( ،((3لكن هذا الكالم ال يصح هبذا اإلطالق ،نعم
صحيح ّ
رب املال ،ولكن يف حال حدوثها خيرس املضارب وقته
أن اخلسارة تقع عىل ّ
وجهده ،وهو ما اتفق عليه الفقهاء رمحهم اهلل( .((3يرفع هذا الرشط من املخاطر
االئتامنية ،ويدفع البنوك اإلسالمية إىل جتنّب التمويل هبذه الصيغة ،وتفضيل
الصيغ األخرى ذات العائد الثابت مثل املرابحة واإلجارة.
 - 2إطالق يد العامل :يعترب بعض الباحثني ّ
أن التمويل عن طريق صيغة
املضاربة تعترب أكثر خطورة من التمويل بصيغ املشاركات األخرى بسبب إطالق
يد املضارب يف العمل( ،((4وقد اختلف الفقهاء رمحهم اهلل يف انفراد املضارب
ٌ
بالعمل ،فذهب احلنفية واملالكية والشافعية ،إىل ّ
رشط
أن انفراد املضارب بالعمل
يف صحة املضاربة ،وخالف يف ذلك احلنابلة ،وأجازوا لرب املال مجيع الترصفات
التي جتوز للمضارب(.((4
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مل يلتزم العميل فإن البنك يستخدمه السرتداد أمواله( ،((4أ ّما يف البنوك اإلسالمية،
رب املال عىل املضارب ضامن رأس املال وأن يعيده كام ً
ال للمرصف
فإن اشرتط ُّ
يف حال وقوع خسارة ،أو يعيده مع حصة املرصف من الربح يف حال الربح ،فإنّه
رب املال عىل املضارب ضامنا
ال جيوز باتفاق مجهور العلامء( ،((4أ ّما إن اشرتط ُّ
للتحوط ال ُينفذه إالّ يف حال التعدي والتقصري ،فهذا ما أجازه املعيار الرشعي
ّ
رقم  13البند « :6جيوز لرب املال أخذ الضامنات الكافية واملناسبة من املضارب،
رب املال هذه الضامنات إالّ ثبت التعدي أو التقصري أو خمالفة
برشط أن ال ينفذ ّ
رشوط عقد املضاربة»(.((4

المبحث الثالث :الحلول المقترحة لتطوير التمويل بصيغة المضاربة
في المصارف اإلسالمية في الجزائر:
المطلب األول :حلول العقبات التنظيمية والقانونية:
أ -بنك اجلزائر:

االحتياطي القانوين :يمكن لبنك اجلزائر ،وخاصة بعد صدور نظام
يفرق بني الودائع اجلارية ،والودائع االستثامرية ،يف احتساب االحتياطات
أن ّ
القانونية ،كام ّفرق بينهام نفس النظام يف املادة  9واملادة  10واملتعلق بنظام ضامن
الودائع ،ويستثنى من التعليمة  04-02املؤرخة يف  13ماي  2004الودائع االستثامرية
بكل أشكاهلا.
18-02

السيولة النقدية :بالرجوع إىل النظام رقم  11-04املؤرخ يف  24ماي  2004وإىل

( ((4خرضاوي ،نعيمة .إدارة املخاطر البنكية بني البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية ،حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وبنك الربكة اجلزائري ،رسالة
ماجستري ،جامعة بسكرة ،كلية العلوم االقتصادية ،غ م ،سنة  ،2009ص.23
( ((4بركة ،عامد عبد الرمحن .قضايا ومشكالت يف املصارف اإلسالمية وحلول مقرتحة ،األردن ،دار النفائس ،الطبعة األوىل ،سنة  ،2015ص.76
( ((4هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،املعايري الرشعية ،سنة  ،2010ص .185
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فرق بني الودائع اجلارية
التعليمة رقم  ،2011 - 07عند احتساب معامل السيولة ال ُي ّ
والودائع االستثامرية كذلك ،عىل الرغم من ّ
أن الودائع االستثامرية يف املصارف
اإلسالمية غري مضمونة ،فأصحاهبا رشكاء مع املرصف يف الربح ويتحملون
اخلسارة عند وقوعها ،واألصل فيها ّأنا ودائع غري جاهزة وال يتم السحب منها
املكونة ملعامل السيولة.
إالّ يف مواعيد حمددة ولذا ينبغي أالّ تدخل يف العنارص ّ

ب -قانون النقد والقرض :ممّا ورد يف األمر رقم  11-03املؤرخ يف  26أوت 2003

ج -القانون اجلبائي :من أجل حتقيق العدالة بني البنوك التقليدية واملصارف
اإلسالمية يف الرضائب ،ينبغي أن تُعفى التمويالت بصيغة املضاربة من الرسم
عىل النشاط املهني ،وكام سبق بيانهّ ،
فإن املصارف اإلسالمية عند استعامهلا لصيغة
املضاربة يف التمويل ستدفع حصتها من الرسم عىل النشاط املهني املتو ّلد عن
عملية التمويل والتي هي فيها رشيك ،وكذلك األمر بالنسبة للرضيبة عىل أرباح
الرشكات ،حيث ّ
إن املصارف اإلسالمية تدفع الرضيبة عىل األرباح مرتني ،األوىل
عىل أرباح رشكة املضاربة والثانية عىل أرباحها هي.

د -القانون التجاري واملدين :يمكن سدّ الفراغ القانوين حول عقد املضاربة
يف الترشيع اجلزائري ،بإدراج فقرات ختص التمويل اإلسالمي ،ومنها عقد
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املتعلق بالنقد والقرض يف املادة «:74يمكن للبنوك واملؤسسات املالية أن تأخذ
مسامهات وحتوزها ،وال جيوز أن تتعدى هذه املسامهات بالنسبة للبنوك ،احلدود
التي رسمها جملس النقد والقرض» ،وهذا يقلل من التمويل بالصيغ القائمة عىل
املشاركة يف الربح واخلسارة لدى املصارف اإلسالمية ومنها صيغة املضاربة،
ويمكن ملجلس النقد والقرض أن ُيس ّقف مسامهات املصارف اإلسالمية بنسبة
تتوافق مع قدر رأس مال املرصف إضافة إىل ودائع االستثامر ّ
ألن ودائع االستثامر
يف البنوك اإلسالمية هي ودائع يقبل أصحاهبا بمبدأ تقاسم األرباح واخلسائر،
وهي من هذه الزاوية تُشبه أموال املسامهني.
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املضاربة ،بحيث ُينص فيها عىل رشوط عقد املضاربة ،وحقوق وواجبات كل
طرف ،مع التنصيص عىل قوانني ردعية عند املخالفة أو تعدي أحد األطراف،
ومعاجلة حاالت التقصري والتعدي.

المطلب الثاني :حلول العقبات المتعلقة بالمتعاملين:

ليس كل العمالء عىل درجة واحدة من حيث األمانة وااللتزام ،فمنهم املعروف
التجار ورجال األعامل من ذوي اخلربة والكفاءة ،يتمتع بالسمعة
املشهور من كبار ّ
احلسنة يف األوساط التجارية عىل املستوى الوطني أو الدويل ،وهذا الصنف غالبا
ٍ
ٍ
قروض من البنوك التقليدية ،اعتامد ًا
متويالت أو
ال جيد صعوبة يف احلصول عىل
ٍ
مشهور
وصنف غري
عىل مالءته وشهرته ،وهو كذلك يف املصارف اإلسالمية،
ٌ
ٍ
ولكن تعامل أو يتعامل مع املرصف اإلسالمي ،منذ ٍ
طويلة ،ومن خالل
فرتة
ِ
وصنف
املرصف بأمانته وبالتزامه ،فيتمكّن املرصف من متويله،
ب ُه
ٌ
ُ
مساره َخ ِ َ
ٍ
معروف عىل الصعيدين الوطني والدويل وال تعامل مع
غري
ثالث من املتعاملني ُ
ٍ
بحث يف
املرصف ،فهذا هو الصنف الذي يتطلب من املرصف اإلسالمي زيادة
سريته االئتامنية ،ودراس ُة شخصيته التجارية واألخالقية ،كام جيب عىل البنك أن
يراعي عدّ ة عوامل قبل املوافقة عىل التمويل بصيغة املضاربة مثل دراسة الطلب يف
السوق ،وتكاليف اإلنتاج ،واملنافسة ،والظروف االقتصادية والصناعية ،والدعم
التنظيمي والرافعة املالية لطالب التمويل .حيتاج حتليل كل هذه العوامل املع ّقدة
إىل مستوى ٍ
عال من اخلربة ،ليس فقط من جانب االقتصاد واألعامل والتمويل،
ولكن سنوات من اخلربة التمويلية لتقييم صحة اخلطة املالية املقرتحة للحد
ٍ
ٍ
ٍ
وخطر
سلبي
اختيار
من مسألة املعلومات غري املتامثلة التي يمكن أن تُؤدي إىل
ٍ
أخالقي(.((4
كام ينبغي للبنوك اإلسالمية أن ال تكتفي بالوثائق وامللفات الورقية ،بل االستعالم

(45) Aisyah Abdul-Rahman ,Shifa Mohd Nor, Challenges of profit-and-loss sharing financing in Malaysian Islamic banking, Malaysian Journal
of Society and Space 12 issue 2, 2016, pp. 39 – 46.
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ٍ
ٍ
علمية متكّن البنك
بطريقة
عن العميل من خالل املقابالت الشخصية التي تُعدّ
من معرفة مستوى الكفاءة الفنية واإلدارية واملالية ،واالعتامد عىل تزكية اآلخرين
له ممّن هو مشهود له بالدين واألمانة ورجاحة العقل ،إضاف ًة إىل الزيارة امليدانية
(((4
ملكان عمله.

المطلب الثالث :حلول العقبات المتعلقة بطبيعة عقد المضاربة:
 - 1مشكلة الخسارة على رب المال:

( ((4أبو زيد ،نحو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالمية ،ص .223
التحوط يف التمويل اإلسالمي ،اململكة العربية السعودية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،الطبعة األوىل،
( ((4السويلم ،سامي بن إبراهيم.
ّ
سنة  ،2007ص61
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اخلسارة من احلوادث املحتملة الوقوع ،وال خيلو عمل جتاري من احتامل وقوع
اخلسارة ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية »:اخلطر خطران :خطر التجارة ،وهو أن
يشرتي السلعة يقصد أن يبيعها بربح ،ويتوكل عىل اهلل يف ذلك ،فهذا البدّ منه
(((4
يف التجارة ،...،وإن كان قد خيرس أحيان ًا ،فالتجارة ال تكون إالّ كذلك»،
فاحتامل وقوع اخلسارة يف املضاربة وار ٌد ،لكن ُيشرتط فيه أن يكون احتامالً
قليالً ،واألساليب املتبعة من طرف البنوك يف دراسة اجلدوى االقتصادية كفيل ٌة
بتمييز املرشوع الناجح من غريه .عىل ّ
تتحمل اخلسارة
أن املصارف اإلسالمية ال
ّ
حتول جزء ًا من املخاطر إىل املودعني.
لوحدها ،وإنّام ّ
يمكن للبنك اإلسالمي أن يضع ضمن بنود عقد التمويل حم ِّف ٍ
زات للمضارب
نص
تدفعه لالجتهاد أكثر من أجل حتقيق الربح وجتنّب اخلسارة ،من ذلك أن ُي ّ
يف العقد إن كان الربح املتحقق أكرب من الربح املتوقع يتنازل املرصف عنه
لصالح املضارب تربع ًا ،ومن املحفزات أيض ًا ما أفتت به اهليئة الرشعية يف رشكة
الراجحي املرصفية لالستثامر ،من جواز «أن يكون نصيب املضارب بجهده من
الربح متدرج ًا تصاعدي ًا بتصاعد أرباح املضاربة ،فمث ً
ال لو ربحت املضاربة عرش ًة
يف املائة صايف من رأس مال املضاربة ّ
فإن له ثالثني يف املائة من الربح ،وإن ربحت
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املضاربة مخسة عرش يف املائة ّ
فإن له مخس ًة وثالثني يف املائة هكذا تصاعدي ًا».

(((4

 - 2مشكلة إطالق يد المضارب:

من أجل التقليل من مشكلة إطالق يد املضارب يف العمل ،عىل البنوك اإلسالمية
(((4
تفادي الدخول يف مضاربات مطلقة ،وتقترص عىل التمويل بمضاربات مق ّيدة،
بتجارة أو صفقة أو معاملة معينة ،وممّا يساعد عىل تقليل خماطر إطالق يد
املضارب إذا كانت العملية إنجاز مرشوع ،حتديد املدّ ة التي سينجز خالهلا
املرشوع ،و ُيطالب العميل بضامنات تكفل حسن تسيري العملية ،وااللتزام بعدم
اخلروج عن حدود االتفاق وهو ما تقوم به بعض البنوك اإلسالمية مثل بنك
(((5
التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين.
إن كان موضوع املضاربة عملية جتارية ،عىل البنوك اإلسالمية أن حتتفظ بالبضائع
والسلع يف خمازهنا ،وحتت مراقبتها ،وهذا ما قام به بنك فيصل اإلسالمي السوداين
(((5
من أجل التقليل من املخاطر النامجة عن الطرف الثاين.
خمرج عىل قول احلنابلة
كام يمكن االستفادة ممّا اقرتحه د .سامي السويلم وهو
ٌ
رمحهم اهلل ،الذين ال يشرتطون يف صحة عقد املضاربة تسليم رأس املال ،صورته
أن ُيربم املرصف اإلسالمي عقد التمويل بصيغة املضاربة من غري تسليم رأس
املال للمضارب ،فيقوم املضارب بإجراء العملية التجارية بضامن املرصف،
تم ذلك يدفع املرصف
ثم يبيعها للعمالء ،وإذا ّ
فيشرتي السلع إىل أجل قصري ّ
(((5
ثمن الرشاء للمورد ،ويستلم ثمن البيع ،ويعطي املضارب حصته من الربح.

 - 3مشكلة الضمان:

سبق أن املعيار الرشعي رقم

13

البند

6

الصادر عن هيئة املحاسبة واملراقبة

( ((4قرارات اهليئة الرشعية بمرصف الراجحي ،اململكة العربية السعودية ،دار كنوز إشبيليا ،الطبعة األوىل ،سنة  ،2010ج 1ص.139
( ((4النابليس ،التمويل اإلسالمي ،ص .325
( ((5الرشقاوي ،البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه القانون والتطبيق ،ص .338
( ((5املرجع السابق ،ص .340
التحوط يف التمويل اإلسالمي ،ص .146
( ((5السويلم،
ّ
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( ((5الشبييل ،يوسف بن عبد اهلل .اخلدمات املرصفية االستثامرية يف املصارف اإلسالمية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ،اململكة العربية السعودية،
الطبعة األوىل ،سنة  ،1431املجلد  ،2ص399
( ((5أبو زيد ،نحو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالمية ،ص .228
( ((5املرجع السابق ،ص .230
( ((5ابن قدامة ،املغني ،املجلد  ،5ص .76
( ((5نارص ،سليامن .مقال مشكلة الضامن واحللول الرشعية والعملية هلا ،جملة احلياة ،العدد السادس .2002
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رب املال الضامنات الكافية
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،يرى جواز أخذ ّ
واملناسبة من املضارب ،برشط أن ال ينفذها إالّ إذا ثبت التعدي أو التقصري،
أن املضارب يده يد ٍ
ومعلو ٌم ّ
أمان ،واألمني ال يضمن األمانة إالّ يف حال التعدي
أو التقصري ،لكن جيوز للبنك أن يطلب ضامن ًا يضمن له ما يضيع من ماله بتعدٍّ أو
ٍ
تقصري...« ،وعىل ذلك عامة أهل العلم ّ
أن الضامن ال يصح يف األمانات إالّ إذا
كان لضامن التعدي أو التفريط فيها ،أ ّما الضامن املطلق فال يصح»(.((5
والبنك اإلسالمي يتمكن من أخذ ضامنات شخصية (كفالة) من طرف مترب ٍع
يتك ّفل بالضامن يف حال التعدي والتقصري ،كام يمكن أن يأخذ ضامنات عينية
قص املضارب أو تعدى(.((5
(الرهن) ،برشط عدم اإلنفاذ إالّ إذا ّ
لكن هل جيوز ضامن ما مل جيب بعدُ ؟ أي بافرتاض وقوع (التعدي والتقصري)
ما مل يقع؟ ذهب مجهور أهل العلم إىل جوازه ،وخالف يف ذلك الشافعية رمحهم
اهلل( ،((5قال ابن قدامة رمحه اهلل ،...»:فظاهر كالم أمحد رمحه اهلل يدل عىل صحة
الضامن ،فإنّه قال قي رواية األثرم يف رجل يتقبل من الناس الثياب فقال له رجل:
ادفع إليه ثيابك وأنا ضامن فقال له :هو ضامن ملا دفعه إليه يعني إذا تعدى أو
تلف بفعله ،فعىل هذا إن تلف بغري تفريط منه وال فعله مل يلزم الضامن يشء ملا
ألنا مضمونة عىل من هي يف
ذكرنا .وإن تلف بفعله أو تفريط لزم ضامنه ذلك ّ
يده فلزم ضامنه كالغصوب والعواري ،وهذا يف احلقيقة ضامن ما مل جيب وقد ب ّينا
جوازه»(.((5
كام يقرتح د .سليامن نارص أن يتقدّ م املضارب إذا كان يملك أص ً
بتعه ٍد
ال أو عقار ًا ّ
يتعهدُ من خالله ببيع هذا األصل أو العقار لتعويض النقص أو اخلسارة التي قد
ّ
تقصريه أو تعديه ،ويكون هذا التعهد كتابي ًا ومسج ً
ال
حتدث يف رأس املال ،إذا ثبت
ُ
لدى مو ّث ٍق ،لتكون له القوة القانونية أمام املحاكم إذا اقتىض األمر ذلك(.((5
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الخاتمة:
كان اهلدف من الدراسة هو تسليط الضوء عىل أهم املعوقات التي تعرتض
التمويل باملضاربة يف املصارف اإلسالمية يف اجلزائر ،وقد توصلت الدراسة إىل:

 ّيفرق بني الودائع االستثامرية والودائع
أن البنك املركزي اجلزائري ال ّ
اجلارية ،يف احتساب ّ
كل من االحتياطات القانونية ،ومعامل السيولة.
 تسقيف مسامهات البنوك اجلزائرية يف الرشكات واملؤسسات ب % 15من أمواهلا اخلاصة القانونية يف املسامهة الواحدة ،و % 60ملجموع
املسامهات ،يشكّل عقبة أمام التمويل بصيغة املضاربة.
 االزدواج الرضيبي يف الرسم عىل النشاط املهني ،والرضيبة عىل األرباح،ُيعترب عائق ًا أمام التمويل باملضاربة.
 عدم وجود فقرات خاصة بالتمويل اإلسالمي ومنها عقد املضاربة،يف كل من القانون التجاري والقانون املدين ،هو فراغ قانوين ،يؤ ّدي إىل
التقليل وإمهال التعامل هبذه الصيغة.
 عدم األمانة يف التعامل والتعدي عىل حقوق البنك من طرف املتعاملني،دفع بالبنوك اإلسالمية إىل جتنّب التمويل بصيغة املضاربة.
أهم عوائق التمويل بصيغة املضاربة ،ما يتعلق بطبيعة عقد املضاربة،
 من ّمن كون اخلسارة يتحم ّلها رب املال ،وإطالق يد املضارب ،ومشكلة
الضامن.
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 إعفاء الودائع االستثامرية من االحتياطات القانونية. إعادة النظر يف طريقة حساب معامل السيولة لدى البنوك اإلسالمية،املكونة للمطلوبات.
واستثناء الودائع االستثامرية من العنارص ّ
 تسقيف مسامهات البنوك اإلسالمية بنسبة من أمواهلا اخلاصة إضافة إىلودائع االستثامر.
مرة واحدة ،عند
 معاجلة االزدواج الرضيبي باالقتصار عىل دفع الرضيبة ّالتمويل بصيغة املضاربة.
 إدراج نصوص قانونية خاصة باملضاربة يف القانون املدين والقانوننص فيها عىل رشوط عقد املضاربة ،وحقوق وواجبات كل
التجاري ُي ّ
طرف ،ومعاجلة حاالت التقصري والتعدي.
وملعاجلة العقبات املرتبطة باملتعاملني وبطبيعة عقد املضاربة يمكن للبنوك
اإلسالمية أن:
 تأخذ ضامنات عينية أو شخصية برشط عدم اإلنفاذ إالّ يف حال التعديأو التقصري.
 تُدرج ضمن بنود عقد التمويل حم ِّف ٍزات للمضارب تدفعه لالجتهاد أكثر
من أجل حتقيق الربح وجتنّب اخلسارة ،كتنازل املرصف عن الربح الزائد
املتحقق لصالح املضارب تربع ًا ،أو أن يكون نصيب املضارب بجهده من
الربح متدرج ًا تصاعدي ًا بتصاعد أرباح املضاربة.
 إن كان موضوع املضاربة صفقة جتارية يمكن للبنوك اإلسالمية االحتفاظبالسلع يف خمازهنا وحتت مراقبتها.
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التوصيات:

ال شك ّ
أن هناك العديد من اجلوانب التي هلا عالقة بمعوقات التمويل بصيغة
املضاربة يف املصارف اإلسالمية يف اجلزائر مل يتم التطرق إليها ،وقد تدعو احلاجة
إىل معاجلتها منها:
 املعاجلة املحاسبية للتمويل باملضاربة وفق النظام املحاسبي املعمول به يفالبنوك اجلزائرية.
 دراسة رشعية لطريقة توزيع األرباح يف حال التمويل بصيغة املضاربة يفاملصارف اإلسالمية اجلزائرية ،بني املرصف واملودعني واملستثمرين.
 آليات تطوير سندات املضاربة (القراض) يف اجلزائر. مجع ودراسة لتجارب التمويل بصيغة املضاربة يف املصارف اإلسالميةوتقييمها حتى تتمكن املؤسسات واملصارف اإلسالمية من االستفادة من
اخلربات السابقة.

المصادر والمراجع:

 األمني ،حسن .املضاربة الرشعية وتطبيقاهتا احلديثة ،جدة ،اململكة العربية السعودية،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،د.ط ،سنة  1414هـ
 أبو اهلالل ،حمي الدين يعقوب .تقييم أعامل البنوك اإلسالمية االستثامرية ،دراسةحتليلية مقارنة ،األردن ،دار النفائس ،الطبعة األوىل ،سنة .2012
 أبو زيد ،حممد عبد املنعم .املضاربة وتطبيقاهتا العملية يف املصارف اإلسالمية،القاهرة ،مرص ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،سنة 1996م.
 أبو زيد ،حممد عبد املنعم .نحو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالمية ،القاهرة،مكتبة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،سنة .2000
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معوقات التمويل بصيغة املضاربة وسبل
معاجلتها يف املصارف اإلسالمية يف اجلزائر
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