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 مقدمـــــــة

إن الصناعة المالية اإلسالمية حديثة النشأة في الجزائر لكن رغم حداثتها فإنها تعرف تقدما   •
ملحوظا خاصة في المجال المصرفي حيث أن جميع البنوك العمومية والعديد من البنوك 

 .الخاصة قامت بفتح شبابيك تسوق المنتوجات المصرفية اإلسالمية

إن تطور النشاط المصرفي اإلسالمي مستقبال سوف يصاحبه حتما نشوب و تفاقم للنزاعات •
 .بين المتعاملين في هذا المجال

على القضاء سوف تستدعي، في ( أو التي ستعرض)من الطبيعي أن النزاعات المعروضة •
غالب األحيان، خبرة قضائية نظرا لحداثة النشاط وطبيعة آلياته التي تختلف عن المعامالت 

 .البنكية التقليدية

موضوع المداخلة يتطرق الى جانب من هذا النشاط الذي ُيمكن أن يكون مصدرا للنزاعات •
 .   «تقاسم األرباح بين المودعين المستثمرين والبنك» ويتعلق األمر بمسألة 
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المنظومة المالية االسالمية.1  

 القانوني للمالية اإلسالمية اإلطار 
   بالنسبة للصيرفة اإلسالمية 

  المحدد للعمليات البنكية  2020مارس  15المؤرخ في  02/20نظام بنك الجزائر رقم
 .المتعلقة بالصيرفة اإلسالمية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية

  المعرفة بالمنتجات  2020أفريل  02في المؤرخة  03/20بنك الجزائر رقم تعليمة   

   بالصيرفة اإلسالمية والمحددة لإلجراءات والخصائص التقنية لتنفيذها من المتعلقة    

  .البنوك والمؤسسات الماليةطرف     

 المتعلق بنظام ضمان  2020مارس  15المؤرخ في  03/20بنك الجزائر رقم نظام    

 . (9و  8، 7المواد )الودائع     

   (.19، 18، 17، 15، 14،  13، 12، 11المواد ) 2021المالية التكميلي قانون 

   (.19و  18المواد ) 2022المالية قانون 
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(تابع)المنظومة المالية االسالمية   

   

 بالنسبة للتأمين التكافلي: 

    المحدد لشروط  2021فيفري  23المؤرخ في  21/81المرسوم التنفيذي رقم
 .وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي

 

  الزكاة وبالنسبة لألوقاف: 

    المتضمن إنشاء  2021ماي  3المؤرخ في  179/21المرسوم التنفيذي رقم
 . والزكاةلألوقاف  الديوان الوطني
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(تابع)المنظومة المالية اإلسالمية   

. 
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 الصيرفة 
 االسالمية

المالية السوق  

(الصكوك)  

 التأمين  
 التكافلي

 منظومة المالية االسالمية

 األوقاف و الزكاة



  الصيرفة االسالمية. 2

  تعريف.  1.2

تعتبر الصيرفة اإلسالمية جزء من المنظومة المالية اإلسالمية وُتعرف بأنها •
اإلسالمية في جميع معامالته البنكية أحكام الشريعة نشاط يلتزم بتطبيق 

مبدأ المشاركة القائم على الوساطة المالية واالستثمارية من خالل تطبيق مفهوم 
المتعامل و البنك بدال من أسس التعامل التقليدي القائم بين في الربح والخسارة 

 .مبدأ المديونيةعلى 

والنظامي يخضع النشاط المصرفي اإلسالمي الى اإلطار القانوني باإلضافة الى •
 .في جميع معامالته وعالقاته التعاقدية مع الغيرإطار شرعي 
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(تابع)الصيرفة اإلسالمية   

 

 االسالميةالمصرفية المبادئ األساسية للمعامالت . 2.2

        تحريم التعامل بالربا 

        النهي عن الغرر والميسر 

        التعامل على أساس الملكية الحقيقية لألصول 

        االمتناع عن تمويل المعامالت المحرمة والمعامالت الالأخالقية 

         أوالمشاركة في الربح « الغنم بالغرم»العمل بمبدئ  
 . ’Profit Lost Sharing- PLS’والخسارة            
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(تابع)الصيرفة اإلسالمية   

          

 أهداف الصيرفة اإلسالمية.        3.2

        أموال المودعينالحرص على سالمة وأمن 

       استثمارات المساهمين المحافظة على سالمة 

       البنكمالءة على الحفاظ(Solvency)  

       البنكسيولة المحافظة على(Liquidity)  

       ُمرضية  نتائجالسعي لتحقيق 
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 (تابع)الصيرفة اإلسالمية 

 الموارد المالية 4.2
 

                 الموارد الداخلية 

o                رأس المال 

o              االحتياطات 

o              المخصصات 

o              األرباح غير الموزعة 

o              قروض من المساهمين 
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 (تابع)الصيرفة اإلسالمية 
 

             الموارد المالية الخارجية 
o              الودائع الجارية 

 حسابات الشيكات لألشخاص الطبيعية -                     

 حسابات الجارية لألشخاص المعنوية -                     

 حسابات ادخار عادية    -                     

o           الودائع االستثمارية 

 حسابات الودائع ألجل -                    

 حسابات الودائع االدخارية االستثمارية -                    

 شهادات استثمار إسالمية -                    

 االقتراض من السوق النقدية -                    
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(تابع)الصيرفة اإلسالمية   

مصادر الدخل. 5.2  

    

            

 

 

 

 

 
 

13 

 العائد
 

العمليات طبيعة  
 

 هامش ربح
 

استصناع -سلم  –مرابحة   عقود البيوع 
 

 إيجار
 

إجارة منتهية  –إجارة تشغيلية 

 بالتمليك
 عقود االجارة

 

 ربح
 

مشاركة  -مشاركة عادية  
مضاربة -متناقصة   

 عقود المشاركة
 

 عموالت
 

عمليات تحويل  –دراسة ملفات 

عمليات الصرف  –مصرفية 

... 

 الخدمات



(تابع)الصيرفة اإلسالمية   

ضوابط تسعير العمليات المصرفية. 6.2     
الضوابط الشرعية              

      االنصاف والعدالة 

      مقابل الخدمة 

       اإلفصاح 

 الضوابط القانونية           
 المحدد  2020/03/15الموافق  1441رجب  20المؤرخ في  01-20نظام بنك الجزائر رقم

 14،13،  9خاصة المواد )للقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية 
 (.16و

  المتعلقة  2020/04/02الموافق  1441شعبان  9في المؤرخة  04-20بنك الجزائر رقم تعليمة
بتعريفات العموالت المقتطعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، الوسطاء المعتمدين، بموجب 

 (.2خاصة المادة )عمليات التجارة الخارجية عند االستيراد وتحويل المداخيل 

 16المعدلة والمتممة للتعليمة رقم  2021/11/21المؤرخة في  10-21تعليمة بنك الجزائر رقم-
  .المتعلقة بكيفيات تحديد معدالت الفائدة الُمفرطة  O1/2016/09المؤرخة في 08
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سياسة توزيع األرباح . 3  

 

تهدف سياسة توزيع األرباح الى تحديد األسس والمبادئ والضوابط التي تقوم عليها عملية توزيع 

.األرباح بين المودعين المستثمرين والبنك  

"والخسائرتقاسم األرباح "مبدأ  - 1  

"  الُغنم بالُغرم"قاعدة : المعامالت المالية اإلسالمية على قاعدتين أساسيتينتقوم      
 ".الخراج بالضمان"وقاعدة 

 "الَمغنم بالَمغرم"أو " الُغنم بالُغرم"قاعدة •

ان القاعدة األساسية التي تقوم عليها المعامالت المالية االسالمية القائمة على المشاركة 
وتعني أن الحق في الحصول على الربح  "الَمغنم بالَمغرم"أو " الُغنم بالُغرم"قاعدة هي 

العميل  وباعتبار أن(. أو الخسائرالمخاطر )يكون بقدر تحمل المشقة ( أو العائد)
بقدر استعداده ( الغنم أو المغنم)للبنك في أعماله له الحق في الربح  شريكهو  المستثمر

(.الغرم أو المغرم)لتحمل الخسارة     
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(تابع)سياسة توزيع األرباح   

 "الخراج بالضمان"قاعدة •

فمثال .  عنه من عائدتولد الذي يضمن أصل شيء جاز له أن يحصل على ما إن 
في شكل ودائع ( ودائع جارية)اإلسالمي بضمان أموال المودعين لديه يقوم البنك 

المتولد عن هذه الودائع ( أي ما خرج من المال)أمانة تحت الطلب ويكون الخراج 
ألنه يكون ملزما باستكمال النقصان الذي ( وهو البنك)جائز االنتفاع لمن ضمن 

يتحمل حدوثه وتحمل الخسارة في حالة وقوعها، أي أن الخراج غنم والضمان 
.غرم  
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(تابع)توزيع األرباح سياسة   
 

(Investment Pool) المشترك الوعاء االستثماري  - 2       

يقصد بالوعاء االستثماري المشترك أو وعاء المضاربة مجموع الموارد المالية المتاحة للبنك  قصد   

وما في حكمها للبنك األموال الخاصة ويتكًون الوعاء من . استعمالها في مختلف عمليات االستثمار
.أموال المودعين المستثمرينوالحسابات الجارية من أموال مودعة في   

 .وتضم رأس المال واالحتياطات والمخصصات  واألرباح غير الموزعة: للبنكاألموال الخاصة •

هي المبالغ التي يتلقاها البنك من المتعاملين الذين ال يرغبون في استثمارها فهي  :الودائع الجارية•

وله حق التصرف فيها بمثابة قروض حسنة مضمونة في ذمته ويلتزم بردها عند الطلب دون زيادة 

 (.03/20تعليمة ب ج  53المادة )واستثمارها لصالحه لكن على ضمانه 

ويدخل ضمن هذه الفئة من الودائع المبالغ المودعة في حسابات الشيكات الخاصة باألشخاص   
 .الطبيعيين والحسابات الجارية لألشخاص المعنويين وحسابات االدخار غير المفوض باستثمارها
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(تابع)توزيع األرباح سياسة   
 

 االستثماريةالودائع •

والسندات االستثمارية الودائع االستثمارية األموال المودعة في الحسابات االدخارية والحسابات االستثمارية تشمل    

: اإلسالمية  

  االدخارية االستثماريةالحسابات 

خالل تفويض البنك الودائع التي يرغب أصحابها في استثمارها بغية الحصول على أرباح وذلك من وتخص     

 .باستعمالها على أساس المضاربة المشتركة وبالتالي فهي تأخذ حكم حسابات االستثمار

  االستثماريةالحسابات 

هي المبالغ التي يتلقاها البنك من المودعين المستثمرين ويفوض أصحابها البنك باستثمارها على أساس المضاربة   

 .المشتركة قصد تحقيق أرباح توزع حسب النسب التي تحدد لكل منهما إما في عقد المضاربة أو في طلب فتح الحساب

 الشهادات االستثمارية اإلسالمية 

 .  وهي شبيهة بالودائع في الحسابات االستثمارية غير أن المكتتب فيها يتحصل على شهادة محدودة المبلغ والمدة
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(تابع)سياسة توزيع األرباح   

19 

حالة يضمن البنك الودائع االستثمارية إال في ال 
تعسف أو إهمال ظاهر أو مخالفة للشروط 

 . التعاقدية
 (.03/20تعليمة ب ج  57المادة )



( تابع)توزيع األرباح سياسة   

 مبدأ المضاربة المشتركة – 3

تعتبر المضاربة عقد شركة في الربح بمال من أحد الطرفين وعمل من الطرف اآلخر حيث 
إن الربح الناتج عن . ُينظم العمل االستثماري بين رأس المال من جهة والعمل من جهة أخرى

ويسمى الطرف الذي يدفع . المضاربة يكون مشتركا ومشاعا بين طرفيها وفق ما يتفقان عليه
أو " العامل"أو " المضارب"ويسمى الطرف الذي عليه العمل " رب المال"رأس المال ب 

".المقارض"  
.والبنك هو المضارب المال فالمودع المستثمر يعتبر رب   

وِّض فيها رب المال  ــالتي يفَالمطلقة فهي المضاربة أما . أو مقيدةمطلقة إما المضاربة وتكون 
بسلطات  المضارب يعمل فيها أو شرط بحيث عمليات المضاربة دون قيد إدارة المضارب في 

. أمانتهوخبرته على ا ًعة وذلك اعتمادــتقديرية واس  
بالمكان  " البنك"المضارب ا رب المال ــالتي يُقيد فيهفهي تلك ة المقيدة ــالمضاربوأما 
(.03/20تعليمة ب ج  53المادة ) ابــمناسالذي يعمل فيه وبكل ما يراه نطاق أوال  

. 
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( تابع)توزيع األرباح سياسة   
    

 مبدأ تحميل المصروفات والمخصصات واالحتياطات – 4 

    ويتحمل البنك جميع المصروفات مصروفات العمليات االستثمارية المباشرة يتحمل وعاء المضاربة

 .العامة واإلدارية مقابل حصة في األرباح

  عن العمليات ذات الصلة المخصصاتيتحمل وعاء المضاربة. 

  والفنية ُتستقطع من أرباح البنكاالحتياطات القانونية. 

  احتياطي معادلة األرباح ُيستقطع(Profit Equalisation Reserve - PER ) من العائد اإلجمالي لوعاء

على مستوى معين  من عائد االستثمار المضاربة قبل اقتطاع نصيب المضارب بغرض المحافظة 

 .والمساهمينألصحاب حسابات االستثمار 

  االستثمارمخاطر احتياطي يقتطع (Investment Risk Reserve - IRR ) أرباح أصحاب حسابات من

 . االستثمارالحماية من الخسارة المستقبلية ألصحاب حسابات االستثمار وذلك لغرض 
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( تابع)توزيع األرباح سياسة   

 وتوزيعهاضوابط حساب األرباح  – 5

  للمودعين المستثمرين عند التعاقد معلومةيجب أن تكون نسبة توزيع األرباح. 

  وليس مبلغا محددا أو مقطوعانسبة شائعة أن يكون نصيب الربح. 

  منأرباح البنك تتكون: 

 نصيبه من األرباح مقابل استثمار أمواله وما في حكمها في الوعاء االستثماري   -       

 .المشترك         

 .نصيبه في أرباح المودعين مقابل إدارة أموالهم وفقا للشروط التعاقدية -        

 .العموالت التي يتقاضاها مقابل الخدمات البنكية التي يقدمها لعمالئه -        

  وفقا لنسبة األموال المستثمرة لكل  ونصيب البنكالمستثمرين  نصيب المودعينيحدد
 .منهما

  حصة المضارب واحتياطي المستثمرين بعد خصم الربح الصافي العائد للمودعين يحدد
 (.   IRR)مخاطر االستثمار

  المبلغ ومدة االستثمارتحدد حصة كل مودع مستثمر حسب.   
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( تابع)توزيع األرباح سياسة   
 

  نهاية السنة أو في ( تنضيض حكمي)لفترات فصلية يجوز االتفاق على توزيع األرباح وفقا
 (.تنضيض حقيقي)

  وليس توزيعا تسبيقا على الحساب التوزيع الفصلي لصالح المودعين المستثمرين يعتبر
 .نهائيا والتسوية تتم عند إقفال الحسابات الختامية للبنك

  المرافقة للحسابات الختامية للبنك اإليضاحاتُتدرج طريقة توزيع األرباح ضمن  . 

  من  يتبرعفي حالة عدم كفاية األرباح وقلة حصة المودعين المستثمرين يمكن للبنك أن
 .أموال المساهمين

  على الدخل وفقا للنصوص القانونية السارية  للضريبةتخضع أرباح المودعين المستثمرين
 .المفعول مع مراعاة حاالت اإلعفاء

  من عملية االستثمار جزئيا أو كليا وفقا للشروط النظامية المطبقة  التخارجيسمح للمستثمر
 .على العمليات البنكية

  أمواله زكاةالمتعامل مسؤول عن إخراج   . 
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( تابع)توزيع األرباح سياسة   
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سياسة توزيع األرباح تصادق عليها هيئة الرقابة 
.الشرعية للبنك ويعتمدها مجلس اإلدارة  



األرباحتوزيع آلية . 4  
 

بالرجوع الى سياسة توزيع األرباح يقوم البنك بإتباع الخطوات التالية لتحديد نصيب المودعين 
 : والمستثمرين من الربح الصافي

كلها أو بعضها حسب فرص المشترك أموال وعاء المضاربة باستثمار البنك يقوم . 1
 .االستثمار المتاحة

 

 

االستثمارية وشهادات االدخارية والودائع االستثمارية الحسابات االستثمارية تضم الودائع 
 .االجبارياالستثمارية نسبة االحتياطي الودائع ويخصم من . االستثمار االسالمية

كما والمخصصات واالرباح غير الموزعة حقوق المساهمين رأس المال واالحتياطات وتشمل 
تدخل ضمن أموال المساهمين أرصدة الحسابات الجارية ألنها مضمونة على البنك فيكون 

 .لهاستثمارها عائد 
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حقوق المساهمين وما في حكمها+ الودائع االستثمارية = وعاء المضاربة   



( تابع)توزيع األرباح آلية   

 اإلجماليالربح حساب . 2

 

 

 

الوعاء المشترك اإليرادات الناتجة عن عمليات استثمار يستثنى من حساب إيرادات عمليات •
االستثمار الممولة فقط بأموال البنك وكذلك العموالت التي يأخذها البنك مقابل الخدمات التي 

 .    يقدمها لزبائنه

تؤخذ بعين االعتبار فقط مصروفات العمليات االستثمارية المباشرة الخاصة بالوعاء •
يتحمل البنك بصفته مضارب جميع المصروفات العامة واإلدارية مقابل حصة ) المشترك  
 (.في األرباح
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مصروفات عمليات االستثمار -إيرادات عمليات استثمار الوعاء المشترك  =الربح اإلجمالي   



( تابع)توزيع األرباح آلية   

 

حساب الربح الصافي القابل للتوزيع. 3  

 

 

 

 

يحق للبنك اقتطاع نسبة معنية من الربح اإلجمالي للوعاء االستثماري المشترك قبل اقتطاع •
احتياطي معادلة )حصة المضارب بغرض تثبيت األرباح لصالح المودعين والمساهمين 

 (.  PERاألرباح 
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احتياطي معادلة االرباح –الربح اإلجمالي = الربح الصافي القابل للتوزيع   



( تابع)توزيع األرباح آلية   

 

 االرباحتوزيع . 4

بنسبة األموال المستثمرة في الوعاء يوزع الربح الصافي بين البنك والمودعين المستثمرين •
 .االستثماري المشترك لكل منهما

يحتسب نصيب البنك في أرباح المودعين بصفته مضارب وفق ما هو متفق عليه مسبقا •
 (.نسبة معلومة من األرباح)والمبين في الشروط المصرفية 

نسبة معينة من صافي أرباح المودعين اقتطاع يحتفظ البنك بصفته مضاربا بحقه في •
نصيب المضارب بغرض التحوط لمخاطر االستثمار لصالح اقتطاع المستثمرين بعد 

 (.IIRاالستثمار احتياطي مخاطر )المودعين وحدهم 
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( تابع)توزيع األرباح آلية   
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األموال الخاصة 
 للبنك

 الحسابات الجارية

 حسابات االستثمار

 وعاء

المضاربة 

 المشترك

 مرابحة

 سلم

 إجارة

 استصناع

 مضاربة

 الربح اإلجمالي لوعاء االستثمار المشترك

 المخصصات

 (PER) معادلة األرباح احتياطي    

 الربح القابل للتوزيع

(من استثمار أمواله)حصة البنك   

 حصة المودعين المستثمرين

)IRR )االستثمارمخاطر احتياطي   

 حصة البنك بصفته مضارب

 صافي أرباح المودعين المستثمرين

 مشاركة



النزاعات المحتملة ذات الصلة بتوزيع االرباح.4  
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إن آلية توزيع األرباح في المعامالت المالية اإلسالمية يمكن أن تكون 
مصدرا للنزاعات بين البنك والمودعين المستثمرين خاصة في الحاالت 

 :التالية

o  في عمليات االستثمار خسارةتسجيل البنك ل. 

o   مقارنة بتلك المحققة في الفترات السابقة أو عوائد ضعيفة توزيع
 .مقارنة بنسب الفوائد الممنوحة على المنتوجات التقليدية المماثلة

o  المستثمر من عملية االستثمارتخارج المودع عند. 

o   من قبل هيئة الرقابة الشرعيةاألرباح المجنبة في حالة أهمية مبالغ. 
 



ذات الصلة بتوزيع االرباح المحتملةالنزاعات .4  
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o   احتياطي معادلة األرباحأهمية. 

o   حقوق المودعين المستثمرين في االطالع على الوثائق ذات الصلة
الحسابات الختامية، )بعمليات استثمار األموال والنتائج المترتبة عنها 

 (.03/20ت ب ج  20المادة )  ...(اإلجراءات الخاصة بتوزيع األرباح،

o وتصفية البنك إفالس. 

 



اقتراحات خاصة بمنهجية الخبرة القضائية. 6  
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     في حالة النزاعات المتعلقة بتوزيع األرباح فإن الجهود المبذولة إلجراء الخبرة القضائية 

 تكون على مستوى مقر البنك إلن عملية حساب وتوزيع األرباح تجري على مستوى       

 .اإلدارة المركزية للبنك المكلفة بالخزينة أو المالية      
   
   أهم الوثائق المساعدة للقيام بالخبرة: 
 .  النصوص القانونية •
 .العقود المبرمة بين المودعين المستثمرين والبنك •
 .السياسات واإلجراءات الداخلية المعتمدة من طرف الهيئات الرسمية للبنك •
 .ذات الصلة بالقضية  تقارير ومحاضر هيئة الرقابة الشرعية للبنك •
 .الوثائق المحاسبية •
 .  تقارير اإلدارات المكلفة بالتدقيق الداخلي والرقابة الدائمة •

 
   المعامالت المالية اإلسالمية ال تعتمد على نظام تواريخ القيمة المعمول به في العمليات البنكية 
 .   التقليدية بحيث ِتؤخذ بعين االعتبار التواريخ الفعلية لعمليات اإليداع والسحب    



التوصيات.  7  

 تنظيم دورات تدريبة في مجال المالية اإلسالمية. 

   تكثيف اللقاءات والندوات بين األطراف العاملة   

 خبراء، ماليون       قضاة، )مجال المالية اإلسالمية في      

 ومصرفيون، فقهاء في المعامالت المالية      

 (.االسالمية     

   متابعة المستجدات التشريعية والقانونية ذات الصلة     

 .المالية االسالميةبمجال      

   إسناد الخبرة القضائية التي لها عالقة بالمالية 

 .ألهل االختصاصاإلسالمية      
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إلتوفيقوهللا ويل    

 
 شكرإ

 
عبد إلرحامن بن إحلفيص                                                                         . د  

                                                                   abenlhafsi@hotmail.com 
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