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 الملخص:

جتسدت يف الفرتة األخرية مظاهر ادماج املؤسسات املالية اإلسالمية يف اجلزائر، من خالل قيام بنك اجلزائر بإصدار          
والذي حاول من خالله ربط الصريفة التقليدية بالصريفة اإلسالمية من خالل  20/2أنظمة وتعليمات على رأسها النظام 

نظيم ما يسمى بالتأمني على الودائع اإلسالمية وفق أساليب التامني التكافلي، وتزامنا النوافذ والشبابيك اإلسالمية، فضال عن ت
مع ذلك قدمت عدة قراءات يف مضمون هذه اللوائح والتنظيمات اليت أصدرها بنك اجلزائر سواء من جهة الشكل وقدرهتا 

ابيات ونقائص، بناء على هذه القراءة اجلزئية ميكن على محاية املالية اإلسالمية أو من جهة املضمون العملي وما حيتويه من إجي
اإلسالمية ضمن النظام املايل الصريفة ؤسسات ميف تسيري املرحلة االنتقالية يف ادماج  األنظمةأن نستنتج درجة كفاءة هذه 

 بشكل عام يف اجلزائر. 
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الورقة   من خالل هذهناقش نوبالتايل سوف  ،الصادرة من بنك اجلزائر األنظمةمن هنا تربز أمهية        
 ، وذلك بالتطرق للمحاور التالية:األنظمةكفاءة هذه 

 .للشبابيك اإلسالمية اإلطار املفاهيمي-1
 .الصادرة من بنك اجلزائر لألنظمة التشريعيةالكفاءة -2
 .الصادرة من بنك اجلزائر لألنظمةالكفاءة العملية -3

 توصل إليها البحث. واالقرتاحات اليتمبجموعة من النتائج  وستختتم الدراسة    

 التشريع. ،التنظيم، املصرف اإلسالمي، الشبابيك اإلسالميةالكلمات المفتاحية: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوال: اإلطار المفاهيمي للشبابيك اإلسالمية
، لذلك رجاتهدبشكل عام تعترب الشبابيك اإلسالمية مظهرا من مظاهر التحول املصريف أو درجة من     

المية.عىن الشبابيك اإلسمل الواسعةحاطة يلزم التطرق اىل بعض املفاهيم حىت نتمكن من اإل  
مفهوم التحول المصرفي-1  
 وفق املباح التعامل إىل شرعا ظوراحمل التعامل من التقليدية املصارف انتقالبأنه  املصريف بالتحول يعرف    

 العمل حمل اإلسالمية الشريعة ألحكام املطابق املصريف العمل إحالل يتم حبيث اإلسالمية، الشريعة أحكام
 ميكن ،1وأسس الشريعة لقواعد خاضعة وأنشطته املصرف أعمال مجيع تصبح حىت هلا، املخالف املصريف

 العمل ومتطلبات أحكام جبميع التقليدي البنك التزام حالة يف الكلي التحول شكل يأخذ أن التحول هلذا
  .2فقط املنتجات بعض اعتماد حالة يف جزئي يكون قد كما اإلسالمي، املصريف

 

االحاطة  من خالل ما سبق فالتحول املصريف له عدة أشكال، لكن قبل التطرق إىل ذلك لبد من     
 ببعض املفاهيم اليت تساعد على ذلك وصوال اىل مفهوم الشبابيك اإلسالمية.

ريف:والتقليدي قبل التعرض ألشكال التحول املصلبد من التعرض ملفهوم البنك االسالمي   

:تعريف البنك التقليدي-أ  
 متخصصة تقوم البنوك التقليدية وتسمى أيضا بنوك الودائع هي عبارة عن مؤسسات مالية ائتمانية غري

فة أساسية يف أساسا بتلقي ودائع األفراد القابلة للسحب لدى الطلب أو بعد أجل قصري والتعامل بص
االئتمان القصري األجل3، وتنقسم اىل بنوك جتارية غري متخصصة يف ميدان معني وبنوك متخصصة 

 تتخصص يف متويل وتقدمي االئتمان اىل قطاع معني )صناعي، زراعي....(4.
تعريف البنك اإلسالمي:-ب  

قدمت عدة تعاريف حول البنوك االسالمية ، نذكر أمهها كما يلي:   
لتزام مبباد  البنك االسالمي هو تلك املؤسسة اليت ينص قانون إنشاءها ونظامها األساسي صراحة على اال  

                                                           
 المالية الموارد وأدوات استقطاب آليات تطوير في اإلسالمية للمصرفية التحول سليمان الحكيم، أثرمنير يزن خلف العطيات،  1

 . 03ص ليبيا، طرابلس، ،2010 أفريل  28-27 يومي الثاين، اإلسالمية املالية اخلدمات ملؤمتر مقدم ،  حبثوتوظيفها
، 07واملنامجنت، اجمللد  لالقتصاد املغاربية اجمللة  ،وتطلعات أفاق الجزائر في اإلسالمية الصيرفة إلى التحولالعونية،  زكورة بن 2

 .243، ص2020، 02العدد
 .236، ص2006جدار للكتاب العاملي، عمان ، األردن ، النقود والمصارف، فليح حسن خلف،  3
 .05، ص2006األردن، ، عمان، 3، دار وائل للنشر، طاالتجاهات المعاصرة في إدارة البنوكزياد رمضان، حمفوظ جودة،  4



الشريعة اإلسالمية، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاءا1، ركز هذا التعريف على الصبغة الشرعية دون 
 التفصيل يف اخلصائص. 

 قنوات املشاركة يعرف البنك اإلسالمي على أنه مؤسسة مالية تقوم بتجميع املدخرات وحتريكها يفكما     
رة واالستثمار املباشر، واملشاركة واملتاج أساليب املضاربةلالستثمار بأسلوب حمرر من سعر الفائدة عن طريق 

وتقدمي كافة اخلدمات املصرفية يف إطار من الصيغ الشرعية اليت تضمن التنمية واالستقرار2، يف ميكن أن 
ن بأسلوبني خمتلفني، وهو نستنتج أن كل من البنوك التقليدية واإلسالمية تشرتك يف صفة الوساطة املالية لك

 ما سنحاول معرفته.
 الفرق بين البنك االسالمي والتقليدي:-ج

 لكن مضموهنا ونتائجها ختتلف متاما ،تشرتك البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية يف صفة الوساطة املالية 
 سوف حناول أن نوضح ذلك بشكل خمتصر من خالل اجلدول التايل:

 (: الفرق بين البنوك االسالمية والتقليدية في مجال الوساطة المالية1-1جدول رقم )

 البنك التقليدي البنك اإلسالمي البيان
 الفائدةعلى أساس نظام  املشاركةنظام على أساس  نظام التعامل

 رتباط الربحإ
يرتبط جبميع الصيغ )املشاركة وامللكية( من 

 خالل نتائج العمليات االستثمارية
يرتبط على الوساطة االستغاللية لفائدة 

 صحاب الفائض املايلأ

تتنوع الصيغ التمويلية لتشمل كافة طبقات  صيغ التمويل
 وهي الفائدة بقرضصيغة واحدة  اجملتمع مع تطابقها مع الشريعة اإلسالمية

 عالقة دائن مبدين، وعالقة ضعيفة ومؤقتة االرتباط القوي واملستمر العالقة مع العمالء
 تكديس الثروات والنمو الغري متوازن تقوية الروابط االجتماعية النتائج البعدية

تجارب بعض -والمتوسطةدور التمويل اإلسالمي في تنمية المشروعات الصغيرة دراجي كرميو،  المصدر:
 واملصرفية املالية للصناعة املؤسسي التكامل الدويل املؤمتر اىل مقدمة حبث ورقة ،-الدول العربية واإلسالمية

 .438الشلف، ص جامعة ،2019 ديسمرب 18-17 يومي اإلسالمية،

 

                                                           
ورقة حبث  ،-دراسة حالة بنك اإلمارات اإلسالمي-المصارف اإلسالمية ودورها في دعم الصكوك اإلسالميةأنفال حدة خبيزة،  1

 .392، جامعة الشلف، ص2019ديسمرب  18-17مقدمة اىل املؤمتر الدويل التكامل املؤسسي للصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية، يومي 
 .27، ص2014، لبنان، 1، مكتبة حسن العصرية، ط المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمولقادري حممد الطاهر،  2



 أشكال التحول المصرفي:-2
 يأخذ التحول املصريف عدة اشكال تتمثل فيما يلي:

  دفعة واحدةالتحول: 
يقوم البنك التقليدي بالتحول إىل الشكل الذي اختاره وهو البنك اإلسالمي دفعة واحدة، مع تعميم      

إال  يستغرقه،الفكرة على مجيع الفروع البنك دفعة واحدة، رغم متيز هذا الشكل بالسرعة وقصر الزمن الذي 
 .1أنه ينطوي على مغامرة كبرية

  متخصصةسالمية إإنشاء فروع: 

  :2التاليتني الطريقتني بإحدى اإلسالمية ملصرفية ا خلدمات ا بتقدمييقوم البنك التقليدي  األسلوب ذايف ه
 املصارف من ريكث  ركزت وقد ،البداية منذ اإلسالمية للمعامالت ومستقل جديد فرع إنشاء 

 جذب يف مصداقية أكثر تعترب أهنا إذ الطريقة ذهه على التجربة ذهه اليت خاضت التقليدية
 .األخرى األساليب من العمالء

 اإلسالمية ملصرفية ا خلدمات ا تقدمي يف يتخصص فرع إىل القائمة التقليدية الفروع أحد حتويل 
 .لذلك الالزمة التغريات إجراء مع

 تطوير منتجات وأدوات تمويل واستثمار إسالمية: 
البنك التقليدية مبنتجات إسالمية تقوم خطة زمنية وفنية الستبدال مجيع منتجات من خالل وضع 

مقامها، كاستبدال الوديعة بفائدة حبسابات املضاربة املطلقة واملقيدة، أو استبدال القرض بفائدة باملراحبة 
يف التمويل قصري ومتوسط األجل، كما قد يلجأ البنك الربوي إىل إنشاء صناديق استثمارية إسالمية تعمل 

 .3لشرعيةعلى اساس عقد املضاربة ا
 :النوافذ والشبابيك اإلسالمية 

  اليت تعترب يف بدايات رغبتها حنو ادماج الصريفة اإلسالمية. انتشارا يف الدول األكثرهذا اخليار يعترب    
 

                                                           
، ورقة حبث تالئمية أدوات السياسة النقدية المطبقة في الجزائر لدعم التحول نحو الصيرفة اإلسالميةيونس شعيب، فوزي قداري،  1

، 2018ديسمرب  17عيل التمويل اإلسالمي يف اجلزائر يف ظل االنفتاح على املالية اإلسالمية، يوم مقدمة للملتقى الوطين بعنوان: "أليات تف
 .11جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ، اجلزائر،  ص

، العدد، 10اجمللد واملالية،  االقتصادية ، جملة الدراساتالجزائر للحالة اإلشارة مع اإلسالمية الصيرفة نحو التحولعدنان حمريق،  2
 .59، ص2017، جامعة الوادي، 02

الضوابط الشرعية لنوافذ المعامالت اإلسالمية في البنوك التقليدية دور اللجنة االستشارية الشرعية في بنك بوميبترا صاحل مفتاح،  3
 .153ص ،2014، جامعة بسكرة، 34/35، جملة العلوم اإلنسانية ، العددالتجاري



 تعريف الشبابيك اإلسالمية:-أ
 جزء بتخصيصاملصارف التقليدية  قيام عام بشكل اإلسالمية النوافذبالشبابيك اإلسالمية أو  يقصد     
 من الفرع هذا يقدمه ما جانب إىل اإلسالمية املصرفية اخلدمات يقدم لكي التقليدية الفرع يف حيز أو

 التعامل يف الراغبني العمالء بعض احتياجات تلبية إىل أساسا   األسلوب هذا ويهدف،  التقليدية اخلدمات
 .1اإلسالمية املصارف التعامل مع إىل ال يتحولوا حىت اإلسالمي املصريف بالنظام 

 هيئات ذات التقليدية الصريفة مؤسسات داخل مستقلة إداراتكما عرفت الشبابيك اإلسالمية على أهنا     
 .2ومراقبتها منتجاهتا بإجازة تقوم شرعية
جات الصريفة ادة من منتاالستف البنوك التقليدية تعريف الشبابيك اإلسالمية يدور حول حماولة     

.ريعة اإلسالميةيف تطبيق الشكشرط االستقاللية اجملسدة  ت اثبا يدور حول ، ومن جهة أخرى اإلسالمية  

يف كونه هيكل ضمن البنك  20/02من نظام بنك اجلزائر رقم  17فقد عرفته املادة ، أما التعريف القانوين
ستقال ماليا أو املؤسسة املالية مكلف حصريا خبدمات ومنتجات الصريفة اإلسالمية، وجيب أن يكون م

 وحماسبيا عن اهلياكل األخرى للبنك أو املؤسسة املالية3. 

:الفرق بين الشبابيك والفروع اإلسالمية-ب  
ىن مستقل عن البنك الفرع تكون مجيع تعامالته إسالمية ويف مجيع اخلدمات اليت يقدمها ويكون يف مب    

فس مبىن البنك ولكن التقليدي، أما النافدة أو الشباك اإلسالمي فيكون داخل البنك التقليدي نفسه ويف ن
.
 يف مصلحة أو شباك مستقل حىت تكون إسالمية4

الشبابيك اإلسالمية:متطلبات تأسيس -ب  
لى تأسيسها، نوضح اخلصوصية الشرعية للشبابيك اإلسالمية حتتاج اىل العديد من املتطلبات تعمل ع    

 أهم هذه املتطلبات من خالل اجلدول التايل:
 
 

                                                           
 .61، صمرجع سابقعدنان حمريق،  1
-التمويل و للتجارة اإلسكان بنك حالة دراسة التقليدية البنوك في التشاركية المالية الشبابيك إنشاء ضوابطهامل عبد املالك،  2

 .197، ص2021، 02، العدد15العاملى، اجمللد  االقتصاد ىف واالندماج االقتصادية االصالحات جملة ،-الجزائر
الذي حيدد العمليات البنكية  املتعلقة بالصريفة اإلسالمية وقواعد  2020مارس سنة  15املؤرخ يف  20/02رقم من النظام  17املادة  3

 ممارستها من طرف البنوك واملؤسسات املالية.
 .152،صمرجع سابقصاحل مفتاح،  4



 جدول رقم )1-2(: توضيح ألهم المتطلبات لتأسيس شبابيك إسالمية

  والرقابية. اإلشرافيةقرار الرتخيص من اجلهات 
 سيسيأتعديل العقد الت. 

 متطلبات
قانونية   

 مل تكاليف االلتزام بضوابط الشريعة اإلسالمية.حقناعة املسؤولني لت 
 .تعيني هيئة رقابة شرعية دائمة وفعالة 
  ضرورة الفصل التام بني أموال الشبابيك املالية التشاركية اإلسالمية وأموال البنك التقليدية

  لتحري احلالل. وفروعها

 متطلبات
شرعية   

 .يتوىل إدارة الشبابيك اإلسالمية بعنصر بشري متخصص ومتدرب 
 هيكل تنظيمي جزئي مستقل. 

تامتطلب  
داريةإ   

  والبنك األمبني الشباك  ومصدر األموالاالستقاللية املالية من حيث احلسابات. 
  بالشباك. يف قوائم مالية خاصة وعرضها االستقاللية احملاسبية مبسك حماسيب لتسجيل كل عملياته 

لية متطلبات ما
 ومحاسبية

المرجع: أنظر: هامل عبد املالك، ضوابط إنشاء الشبابيك المالية التشاركية في البنوك التقليدية دراسة حالة 
، العاملىصاد جملة االصالحات االقتصادية واالندماج ىف االقت ،- الجزائر-بنك اإلسكان للتجارة و التمويل

  .200-199، ص2021، 02، العدد15اجمللد 

بابيك اإلسالمية تأسيس الش يتمثل يف كون ضمانداللة للجدول السابق  نقدم تلخيصا أكثرميكن أن     
لعمل املصريف حيتاج اىل ضمان االلتزام بالشريعة اإلسالمية من خالل إصدار قانون خاص يراعي خصائص ا

واملايل واحملاسيب. اجملال اإلدارياإلسالمي، تظهر مثرته يف   

 :مزايا وعيوب الشبابيك اإلسالمية-ج

 ختلو هذه الشبابيك من عيوب ومزايا، نوضح أمهها فيما يلي: ال
 :مزايا الشبابيك اإلسالمية 

 :1يتمثل أمهها فيما يلي
 وسيلة وه وبالتايل الفروع، إنشاء من كفاءة  وأكثر أقل، جهدا يتطلب اإلسالمية الشبابيك إنشاء 

 .إسالمية مالية منتجات اليت تقدم ؤسساتعدد امل زيادة يفمهمة 
 نتجاتامل تطوير إمكانياهتا مع الزبائن جلذب طريقة وأسهل أسرع تعترب اإلسالمية شبابيكال 

 .اإلسالمية املالية واخلدمات
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 عيوب الشبابيك اإلسالمية: 

:
 تتمثل أهم هذه العيوب يف القناعات واجلوانب التدريبية للموظفني1

 البنك إدارة وجملس اإلدارة أولوية تكون حيث أهداف جتارية حبتة، إىل الشبابيك اإلسالمية إنشاء خيضع 
 للمجتمع. العامة الصاحل اإلسالمية وحتقيق الشريعة بأحكام االلتزام وليس الربح هي تعظيم التقليدي

 أداء  يف كبري  حد إىل تساهم قد أهنا الشريعة، بسبب وااللتزام بأحكام األداء يف املقارنة صعوبة
 السهلة همةبامل ليست أيضا يه اإلسالمية الشريعة مأحكا إىل االمتثال نأ كما  ،هنفس البنك

 .اإلسالمية الشريعة محكاأل فنياملوظ فهم موعد اجلهل بسبب
المعتمدة ضمن الشبابيك اإلسالمية التمويليةالصيغ -3  

مويلية اليت يعتمدها بنك اإلسالمي لذلك سوف يعتمد نفس الصيغ التلنعترب الشباك اإلسالمي متثيل    
 البنك اإلسالمي بشكل عام، نوضح ذلك من خالل اجلدول التايل: 

 جدول رقم )1-3(: أهم الصيغ التمويلية المعتمدة من طرف الشبابيك اإلسالمية

 الصيغة المضمون
، أما املراحبة لألمر ق عليهبسعر تكلفة إضافة اىل هامش ربح متف مملوك أصل معني على بيع قاتفااملراحبة 

ل احملدد.بالشراء باإلضافة للمراحبة تكون بناءا على وعد من العميل وطلب منه لشراء ذلك األص  
 ةوالمرابح المرابحة

 لألمر بالشراء
قبلي ويف الغالب يرفق هذا خ مستبسعر حندد ومدفوع مسبقا والتسليم يكون تارياتفاق لشراء سلعة مبواصفات معينة 

.العقد بعقد اخر يسمى السلم املوازي  
 السلم

املشرتي األول بائعا يف عقد  ، باعتبارعادة بيعه لطرف غري البائع األصليعقد يف الغالب يرفق بعقد السلم يتضمن إ
 سلم اخر موازي.

 السلم الموازي

ومدفوع مسبقا  ملواصفات حمددة ويكون السعر حمدداتفاق على شراء أصل مل يتم صناعته بعد وفقا 
ى االستصناع املوازيوالتسليم يف تاريخ مستقبلي ويف الغالب يكون هذا العقد مرفوق بعقد اخر يسم  

 االستصناع

اوال.مقعقد يتبع عقد االستصناع األول باعتبار املشرتي األول بائعا بصفته موردا او  ياالستصناع المواز    
للمستأجر واليت  لكيةاملالك أصول مث تأجريها ملدة وسعر معلوم ويف الغالب يرفقها بعقد نقل القيام بامت

املنتهية بالتمليك. اإلجارةتسمى   
 اإلجارة

فاق على الربح مشروع معني مع االت إلنشاءعقد يتم فيه املشاركة يف راس املال بنسب متفق عليها 
 واخلسارة حسب نسب املشاركة،

 المشاركة

صاحب  ملمشاركة يف انشاء مشروع معني طرف باملال والطرف األخر بالعمل مع االتفاق على حت عقد
 املال اخلسارة إال اذا ثبت سوء تصرف املضارب.

 المضاربة

 المزارعة شريكني بني شركة إذن فهي الزرع، من معلومة شائعة حصة لقاء يزرعها عامل إىل األرض دفع هي
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مزارع وعامل األرض صاحب  
 جانب، من رالشج يف والعمل جانب، من  الشجر فيها يكون الشجر استثمار على زراعية شركة فهي

املتعاقدان عليها يتفق بنسبة بينهما مشرتكة احلاصلة والثمرة  
 المساقاة

 المرجع: أنظر: 
.31-29، ص2012، عمان، 1، دار النفائس، طإدارة البنوك اإلسالميةأمحد سعيد العزعزي، -  

 القاهرة، ،1ط السالم، دار ،والتطبيقي الفكري األساس اإلسالمي المصرفي التمويل دوابه، حممد أشرف -
.259ص ،2015  

 ثانيا: الكفاءة التشريعية للتنظيمات الصادرة من بنك الجزائر 
عاليتها وأثرها مقارنة باملراتب القانونية للنصوص الصادرة  فكفاءة التشريعية لألنظمة الصادرة يفال تتمثل    

التصرفات اليت اختصت فيها وهذا من األخرى، فبناءا على مرتبتها ميكن أن نستخلص قدرهتا على تنظيم 
 خالل ما يلي:

 بعض المفاهيم القانونية:-1
 وهذا كما يلي: بينهما،سوف نتطرق بشكل عام ملفهوم التشريع والتنظيم والفرق 

  مفهوم التشريع:-أ
يعرف التشريع على أنه: "قيام السلطة املختصة يف الدولة بوضع القواعد القانونية يف صورة مكتوبة، حيث تقوم      
فبهذا  ،1قواعد ملزمة لتنظيم العالقات يف اجملتمع، والتشريع هبذا املعىن يعترب مصدرا للقانون" السلطة بوضعهذه 

 :2معنيان يأخذفالتشريع  والقانون،االعتبار يوجد تفرقة بني التشريع 
 العام القانون عليه ما ينص وفق املختصة، اجلهاتف طر  من كتدوينها  القانونية القواعد وضع هو ول:األ 

 .الدستور وهو للدولة،
 :القانون" لفظ يطلق عليه ختصيصا هنا املدونة فعال، القواعد تلك على التشريع مفهوم يطلق الثاني"، 

 .املختلفة اجملاالت حتكم اليت من القوانني وغريها...  الضرائب قانون االستثمار، قانون املالية، قانونل: فيقا
كال   التشريع ممفهو  يشمل حيث ،نالقانو  كلمة  من سعو أ ىنمع اهل التشريع كلمة  نأ يتضح نيعنيامل خالل فمن    
 فعال. وجودةامل نيالقوان كذا  ،نيمعل جملا جديد قانونإجياد  من
 
 

                                                           
 .91، ص2003، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت لبنان، المدخل إلى القانونرمضان حممد أبو السعود، حممد حسني منصور،  1
 العاملية، املدينة جامعة جملة ،مقترحة وبدائل اإلسالمية، البنوك على المركزي للبنك الرقابية األليات في الخلل مكمن احلنك، نعيم 2

 .27ص ،2020 ،31العدد ماليزيا



 مفهوم التنظيم: -ب

هي اللوائح اليت ختتص بتفسري القاعدة التشريعية دوم اخلروج عن مضموهنا وتعد اللوائح التنظيم      
غري  واإللزامتشريعات كاملة من الناحية الشكلية نظرا لتمتعها بنفس اخلصائص التشريع العمومية التجريد 

العامة متعلقة هبا أين تقوم بشرحها يف  أهنا ليست مستقلة من حيث جوهرها فهيا تعتمد على النصوص
للتنظيمات خترج عن املدلول العام  كذلك فهي  أهنامبا نطاق التنفيذ فهيا لوائح غري مستقلة عن القانون 

  .1املستقلة عن النص التشريعي

من خالل ما يسمى اته ذيف حد اىل التشريع  للتشريع من تفسريلكن يف بعض األحيان خيرج التنظيم     
أن يعهد صاحب االختصاص األصيل إىل  يفبشكل عام ، حيث يتمثل التفويض  بالتفويض التشريعي

شخص اخر أو هيئة أخرى مبمارسة جانب من اختصاصاته وفقا للشروط الدستورية أو القانونية املقررة 
أن تعهد السلطة التشريعية بعض اختصاصاهتا اىل السلطة التنفيذية يف التفويض التشريعي هو ، فلذلك

الصادر  20/2، بالنظر يف النظام رقم 2، مبوجب قانون يسمى قانون التفويضحدود ما يسمح به الدستور
جنده قد تعرض بصفة مباشرة اىل تقدمي خمتلف التعاريف واملفاهيم اخلاصة مبختلف الصيغ  من بنك اجلزائر

ن دوره يقتصر على ضمان التنفيذ احلسن هلا بناءا على مفهوم أيف حني ، جات املالية االسالميةواملنت
 املرحلة تأيت مث )القانون(،والتعاقدية املالية للمتغريات دقيق مفهوم تقدمي األول األساسفالتنظيم بشكل عام، 

ان البنك املركزي اصبح ميلك تفويض  وهبذا نستنتج )التنظيم(،املتغريات هذه وضمان تطبيق تنظيم يف الثانية
 تشريعي عن جهات االختصاص.

 

 

 

 

 
                                                           

 .22،ص2004للنشر،حيدرة،اجلزائر، القصبة دار نسيب، ارزقي حممد:مجة،تر القانون مدخلبومشري، ميشال 1
جملة القانون والعلوم السياسية ، اجمللد  سلطة التشريع والتنظيم في مجال الجريمة االقتصادية )التفويض التشريعي(،حممد مبخويت ،  2

 .405، ص2021، 02، العدد07



 والتنظيم التشريع بين الفرق-2
 ميكن أن نلخص أهم االختالفات بني التشريع والتنظيم من خالل اجلدول التايل:

 (: أهم االختالفات بين التشريع والتنظيم1-2جدول رقم )

 أنظر: :المرجع
جملة الباحث ومبدأ المشروعية، الالئحة اإلدارية بين النص الدستوري  حممد عبد الباسط، لطفاوي-1

 .658ص، 2020، 01، جامعة باتنة 02، العدد07للدراسات األكادميية، اجمللد 
، أطروحة دكتوراه، ختصص قانون، جامعة مكانة الالئحة في النظام القانوني الجزائريحلول دراجي، -2

 .55، ص2018مولود معمري، تيزي وزو، 

 :20/02للنظام أهم االنتقادات الموجهة -3
وتقدمي بعض القراءات حول النظام  جهة،بعد التعرف على أوجه االختالف بني التشريع والتنظيم من 

 ميكن ان نستخلص ما يلي: 20/02
 السلبيات-أ

 :اكتساب التنظيم هذا التفويض يف حتديد مضمونه ال شك أن له أثر كبري  تجاوز االختصاص
سواء باإلجياب أو  غريها من املؤسسات على مستوى ادماج املؤسسات املالية اإلسالمية وحىت

اثناء إعادة تأهيل دور البنك املركزي يف التسيري يف فرتة سابقة وقد طرح هذا االشكال  بالسلب،
املايل والنقدي من خالل ارفاقها بسلطة نقدية وتنظيمية واقتصادية مما جنم عنه توسيع صالحيات 

بقة وبالتايل احتل بنك اجلزائر مكانة يف التشريع، السلطات السااصدار التنظيمات مبا يضمن تنفيذ 
 .1ذلك جتاوز الختصاصات السلطة التشريعيةيعترب وهو ما جعل الكثري من الباحثني 

                                                           
 اجلياليل، اإلصالحات املصرفية يف القانون اجلزائري يف إطار التسيري الصارم لشؤون النقد واملال، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونيةعجة  1

 .304، ص2011، جامعة اجلزائر، 02، العدد48والسياسية، اجمللد 

 التنظيم التشريع
 تصدر من السلطة التنفيذية التشريعيةتصدر من السلطة 

 ال ينشئ قواعد جديدة ينشئ قواعد جديدة
 تشريع ثانوي تشريع أصلي

 قابل للطعن غري قابل للطعن



 :أمكن للقضاء اإلداري أو  له،يدخل ضمن محاية التشريع من تعدي أو ختطي التنظيم  القابلية للطعن
جملس الدولة التصدي له من خالل اإللغاء أو البطالن استنادا لعدم الشرعية وخرق قواعد الدستور وبأثر 
رجعي، أما احلماية العكسية يعين محاية التنظيم من التشريع فقبل التصويت او اقرتاح على القانون الذي 

 .1ر اخطار رئيس اجلمهورية بذلكقد يتعدى على التنظيم بإمكان اجمللس الدستو 
فالقابلية للطعن يف التنظيم من قبل احملاكم القضائية سوف يفتح التحدي اخلاص بتسوية النزاعات القضائية 

 بالنسبة للمعامالت املالية اإلسالمية. 
  ان تكون لبنك اجلزائر صالحيات غري منصوص عليها  لبا ميكن تصورالصالحيات: عدم الوضوح في

ال ، كما مما يفتح امكانية تداخل الصالحيات بشكل مفاجئ  ،2يف القانون الذي ينظمهصراحة 
وم بتحديد مفاهيم لتلك املؤسسات وصيغ قان من يقوم بالعملية الرقابية هو نفسه من ي يتصور

 التشريع والتنظيم يف نفس الوقت.اجلمع بني  نشاطها، أيوأساليب 
 االيجابيات:-ب

  تقوم الكثري من احلكومات من تعمد االعتماد على التنظيم يف  : قدمناسبةتجربة تشريعية لوسيلة
شكله التفويضي حىت تستطيع االحاطة بكل التحديات واملشاكل والنقائص املمكنة فضال عن 

 واملتكامل.معرفة درجة النجاح والتجاوب، ليكون بعد ذلك القانون يف شكله الكامل 
 :فالتنظيم ميكن تعديله بشكل أسرع من القانون على اعتبار الفروقات  السرعة في تعديل النقائص

اليت مت التعرض هلا واملتمثلة يف عدم مروره على املراحل التشريعية املعروفة من االقرتاح مرورا 
 بالتصويت اىل االصدار.

 

 

 

                                                           
، 01، العدد45ئرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، اجمللد نعيمة عميمر، احلدود الدستورية بني جمال القانون والتنظيم ، اجمللة اجلزا 1

 .22-21، ص2008جامعة اجلزائر، 

املتعلق بالنقد والقرض املعدل واملتمم باألمر رقم  10-90، الكتاب الرابع، الباب الثاين، من القانون اجلزائري رقم  62املادة  :أنظر  2
 .2003أوت  26املؤرخ يف  03-11

 



 

 ثالثا: الكفاءة العملية للتنظيمات الصادرة من بنك الجزائر
ة يف اإلحاطة بكل ما يهم الصريفة اإلسالمية من جهة، وجتنب كل يشكل عائقا على تتمثل الكفاءة العملي

 استمرار النشاط املصريف االسالمي ، وهو ما سنوضحه من خالل ما يلي:

 والنقائص في ضبط واستدراك المفاهيم المرونة: 
النقائص اليت سوف حناول دراسة درجة مرونة التنظيمات الصادرة من طرف بنك اجلزائر يف استدراك 

 اعرتضتها ، وذلك من خالل اجلدول التايل:
 18/2لنقائص الواردة في النظام  20/2(: اهم استدراكات النظام 1-3جدول رقم )
 20/2النظام رقم  18/2النظام رقم  الموضوع

فيما يخص 
 المصطلح

 املتعلقة املصرفية العمليات ممارسة قواعد
 املصارف طرف من التشاركية بالصيرفة

 املالية واملؤسسات

 بالصيرفة املتعلقة البنكية العمليات
البنوك  طرف من ممارستها وقواعد اإلسالمية

 املالية واملؤسسات
 اعتراف صريح بها()

العمليات البنكية 
المتعلقة بالصيرفة 

 اإلسالمية

 حددت بالعمليات املتمثلة يف املراحبة،
 السلم، اإلجارة، املضاربة، املشاركة،

 يف حسابات االستصناع، والودائع
 .االستثمار

 حساباتمت إضافة ضمن العمليات السابقة 
 الودائع

فيما يخص مفهوم 
 العمليات البنكية

عدم النص على مفهوم العمليات البنكية 
 املتعلقة بالصريفة اإلسالمية

تقدمي تعريف لكل منتج مايل خاص 
 احملدد ضمن النظامبالصريفة اإلسالمية 

امكانية  تحديد
ادراج العقود 

المالية اإلسالمية 
 المطورة

 مل يتم التطرق إليها
 

مل يتم التطرق إليها إال بعد صدور التعليمة 
واليت كانت  2020افريل  03/20رقم 

 واملتمثلة يف: باإلجياب
: بنوعيها واملشاركة بالشراء، لآلمر املراحبة
 املطلقة: بنوعيها واملتناقصة واملضاربة الثابتة

 التشغيلية: بنوعيها واإلجارة واملقيدة،
 املوازي، السلم وكذا بالتمليك، واملنتهية

 املوازي واالستصناع



فيما يخص ملف 
 الترخيص 

الشريعة اإلسالمية  ألحكام املطابقة شهادة
 شرعية يئةه طرف من

بعد تكون )مبهمة التعريف(  وطنية
 الحصول على الترخيص

تكون ضمن ملف احلصول على الرتخيص 
 اهليئةومن  سابقة لملف الترخيصأي اهنا 

 املالية للصناعة لإلفتاء شرعية الوطنية
 اإلسالمية )حمددة التعريف(.

االستقاللية المالية 
والمحاسبية 

 واالدارية

 الطيب املال اختالط جواز تكريس عدم
اخلبيث من خالل الفصل فيما خيص  باملال

واحملاسبة واملستخدمني والفصل يف اهليكل 
 حسابات الزبائن.

مت االعتماد على ما سبق دون أي 
 إضافات.

النص على الهيئة 
 الشرعية

غياب نص واضح يؤكد على ضرورة انشاء 
 هيئة شرعية خاصة بالشبابيك االسالمية

 النص صراحة على اإللزام بإنشاء
 هيئة شرعية

 للعمليات المحدد ،2020 مارس 15 في المؤرخ 02-20 النظام أحكام في قراءة ميلود بن حوحو، :أنظر المرجع:
، المجلة الجزائرية لقانون المالية والمؤسسات البنوك طرف من ممارستها وقواعد اإلسالمية بالصيرفة المتعلقة البنكية

 .91-86، ص2020، 01، العدد 01، اجمللداألعمال
كان يف حمله   20/2بالنظام  18/2النظام رقم  وإلغاء تعديلمن خالل اجلدول السابق نالحظ ان     

االعرتاف باالسم الصحيح والدال على طبيعة املتمثلة يف بالتطرق اىل العناصر الرئيسية يف الصريفة االسالمية ،
ومطابقة العمليات املصرفية على الشريعة االسالمية ، اخلضوع املسبق للرتخيص واالستقاللية املالية  النشاط،

واالهم ما يالحظ يف ذلك  املرونة يف اصدار تلك التنظيمات وخالل فرتة وجيزة قد  واحملاسبية واالدارية ،
التجربة هو تأسيس مشروع حتويل  من هذه، وما يستفاد تعترب فرتة جتريبية كافية ملعرفة عيوب النظام السابق 

وهنا تكمن امهية  يأخذ بعني االعتبار التجربة العملية للتنظيماىل قانون متكامل يشمل  تلك االنظمة 
قبل اعتماد قانون خاص شامل للصريفة )املرونة يف االستدراك( االعتماد على التنظيمات بصورة اولية 

 االسالمية.

 20/2مضمون النظام ل ور الرئيسيةالتعليق العام على المحا: 
فيما  واملتمثلة اإلسالميةتطرقت التنظيمات الصادرة من بنك اجلزائر اىل احملاور الرئيسية املتعلقة بالصريفة 

 اجلانب املفاهيمي والشرعي والفين، وهذا كما يلي:
 المفاهيمي جانبال : 
  املتمثلة يف 11-03من األمر  69إىل  66مل خيرج هدا النظام عن مضمون املواد: 



 يف ذكر الودائع يف حسابات االستثمار  حاوهو ما كان واض :تلقي االموال من الجمهور
  20/2حسابات الودائع ضمن النظام إىل دلك مث يليه اضافة  18/2ضمن النظام 

  :اليت من خالهلا تندرج كل الصيغ والعقود وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها
 من مراحبة ومشاركة وغريها. 20/2املالية اليت مت دكرها يف النظام 

 وهو ما يظهر ضمن صيغ اإلجارة بأنواعها، والقرض احلسن.عمليات القرض : 

يتم التطرق اىل حيث مل  20/2النظام البنكي رقم  ضمن مضمون مت تأكيد العناصر السابقة الدكر    
منه على أهنا   02فقد جاء يف املادة  هبا،ل مفهوم العمليات اليت تقوم و بل تنا ةاإلسالمي ةفري صتعريف ال

املشار اليها يف  لألحكامان تكون مطابقة  تسديد وجيبكل عملية بنكية ال يرتتب عنها حتصيل أو 
 . 1 11-03من االمر 69إىل  66املواد 

 20/2 النظام من الرابعة املادة نص يف اإلسالمية بالصريفة املتعلقة املصرفية العمليات اجلزائر بنك عدد 
 للشبابيك ميكن مصرفية إسالمية عقود صيغ ذكر على الّنص وجاء اإلسالمية، الصريفة بعمليات املتعّلق

 يف والودائع الودائع حسابات االستصناع، السلم، اإلجارة، املضاربة، املشاركة، املراحبة، ومشلت ممارستها
 البنكية العمليات تخص" بعبارة احلصر سبيل على التعداد هذا جاء حيث االستثمار، حسابات
 انه إذ اجلزائر، بنك قبل من موفق غري التعداد ،هذا" التالية المنتجات االسالمية بالصيرفة المتعلقة
 أنّ  يعين مما املادة نص يف مذكورة غري أخرى صيغا تضمّ  اإلسالمية الصريفة كون  إىل هذا ونرجع حصرها

 جمال اإلسالمية الصريفة جمال فإنّ  هو معلوم وكما اإلسالمية، بالصريفة املتعلقة العمليات ضيق النصّ 
 اجملال ترك املشرع على فينبغي اإلسالمية الشريعة وأحكام تتوافق ومنتجات للعقود صيغ إلعداد خصب
 لباقي املنع هذا أنّ  إالّ  ،"اإلسالمية الشريعة وأحكام تتوافق عملية وكل" عبارة بإضافة وذلك مفتوحا
ن أبقى بنك اجلزائر ، رغما حصر تلك العمليات لك2الرتخيص على باحلصول مقّيد االسالمية الصيغ

اليت كانت عامة، وهنا تكمن  11-03من االمر 69اىل  66املواد توسيعا ممكنا والسند القانوين هو 
 امهية مضمون قانون النقد والقرض يف ادماج املالية والصريفة االسالمية.

                                                           
، جملة حقوق اإلنسان واحلريات العامة، اجمللد التنظيم القانوني للعمليات المصرفية اإلسالمية وفقا للتشريع الجزائريحوالف حلية،  1

 .182، ص2021، 06ن العدد06
، 13، اجمللد ، دفاتر السياسة والقانونالجزائري المصرفي النظام في اإلسالمية المالية للشبابيك القانونية الضوابطفريدة ختري،  2

 .324، ص2021، 03العدد



  رقم بعدما قدم تعريفا للمنتجات املالية االسالمية التعليمة 20/2أحلق بنك اجلزائر اىل النظام 
 واحملددة اإلسالمية بالصريفة املتعلقة للمنتجات املعرفة 2020فريل أ 02املؤرخة يف  03/20

وهدا يعترب تكرار  20/2اليت سبق وان عرفها النظام  لتنفيذها التقنية واخلصائص لإلجراءات
فضال عن عدم مراعات التدرج القانوين فالنظام اعلى درجة من التعليمة وهده االخرية ، 1وخلط

 .2مسائل تتطلب نظام خاص هبا وليس جمرد تعليمةتكون غري مستقرة قانونيا، وبالتايل هناك 
 بل من وظائف اإلسالمية الصريفة جمال يف خاصة )بنك اجلزائر(املشرع وظائف من ليس التعريف ،

 جتنبا اإلسالمية املالية للصناعة لإلفتاء الوطنية الشرعية للهيئة املسألة ترك األفضل من فكان الفقه،
 .3اإلسالمية الشريعة بأحكام يتعلق األمر أنّ  خاصة املطبات يف للوقوع

  هو التأكيد على مفهوم الشبابيك اإلسالمية بشكل خاص، حيث  20/02 يف النظاماجلديد الدي جاء
 املتعّلق 2009 أبريل 06 يف املؤرخ 02-97أحكام النظام  سبق دكر انواع الشبابيك بشكل عام ضمن

 ديسمرب 31 يف املؤرخ 05-02 رقم بالنظام واملتّمم املعّدل املالية واملؤسسات البنوك شبكة إقامة بشروط
  .4أنواعها وكذا اجملال هذا يف املتخذة واإلجراءات الشبابيك إقامته شروط ووضح 2002
 ، وهدا كما يلي:االشكاالت يف مضمون املنتجات املالية االسالمية بعضكدلك   قدمت
 09-96رقم األمر وأحكام 2020- 03 رقم التعليمة يف اإلجارة أحكام بني اختالف وجود يالحظ 

 :5منها البعض يف اإلجياري باالعتماد يتعلق الذي ، 1996 سنة جانفي 10 يف املؤرخ ،
 باعتباره الشيء بتأمني يلتزم الذي هو البنك فإن التعليمة نص ففي التأمني، تكاليف بتحمل ما يتعلق *

 على بالتأمني يلتزم املستأجر أن  على منه 39 املادة يف نص فقد  09 - 96رقم  أما األمر املالك،
 املالية. احملاسبة نظام مع يتماشى ما وهو احلريق، ،السيما املخاطر كل ضد املؤجر األصل

 جبواز أو عليها، متفق فرتة على ءزاأج أو املسبق الكلي التسديد إمكانية على التعليمة تنص مل *
 جواز عدم على نصت اليت 09- 96 رقم األمر أحكام عكس عدمه، من الباطن من التأجري
 .املسبق الكلي التسديد إمكانية مع الباطن من التأجري
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و التعارض يفتح موضع امكانية الطعن اليت تطرقنا اليها سابقا خاصة وان أهذا االختالف     
 أعلى من درجة النظام القانونية. لألمرالدرجة القانونية 

 بالغرض تفي ال قد اليت" والفوري النقدي الدفع"  كلمة  فيها ذكرت بالسلم املتعلقة التاسعة املادة 
 يف الثمن كامل  دفع أن ومعروف العقد إلنفاذ كاف  الثمن من جزء دفع أن منها يفهم قد إذ

 يفهم قد"  سلعة شراء" مجلة فإن ذلك إىل باإلضافة السلم عقد يف ي أساس شرط العقد جملس
 .1معروف هو كما  السلم يف تعيني وال معينة سلعة منها
 يف لبسا حيدث قد مما"  األموال مقرض" ب املضاربة يف املال رب تسمية تضمنت السادسة املادة 

 بينما مضمون غري املضاربة مال فرأس وآثار العقد املتعاقدة وصفة األطراف املضاربة طبيعة فهم
 .2مضمون القرض

 بالبنوك والتنظيمية القانونية األحكام جلميع اإلسالمية الصريفة منتجات خبضوع املتعلقة 22 املادة 
 املال يف الشريعة أحكام بني التعارض أو التوافق طبيعة فهم ألوانه السابق من املالية واملؤسسات

 .20/23 النظام يف إليها املشار القانونية واألحكام
لذلك حنتاج اىل بند يوضح فيه بشكل صريح اعطاء االولوية ألحكام الشريعة اإلسالمية يف     

  حالة التخالف بني الشريعة والقانون أو انعدام نص قانوين.
 اىل ضرورة  باإلضافةمن خالل تطرق النظام اىل الزامية انشاء هيئات شرعية داخلية،  الشرعي: جانبلا

كما تطرقت املادة خارجية مستقلة عن بنك اجلزائر،  شرعية االسالمية من هيئة  مطابقة املنتجات املالية
 املالية، من أجل إدخال منتوج واملؤسسات للبنوك الداخلية ( املتضمن للرقابة08-11من النظام ) 02

 عدم فيه يؤكد املطابقة رقابة ملسؤول تقرير إجيايب على يلزم احلصول جديدة بنكية خدمة أو جديد
 والتنظيمية التشريعية لألحكام وإجراءاته هذا املنتوج خمالفة عدم يف واملتمثل املطابقة عدم خطر وجود

فصل دلك من خالل حتديد اجلهة اليت تقوم بدلك  20/2فالنظام ، 4املالية واملؤسسات بالبنوك املتعلقة
 فهي نقطة اجيابية حتسب له.
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 مقرر مبوجب اإلسالمية املالية للصناعة لإلفتاء الوطنية الشرعية اهليئة إنشاء وهو ما يؤسس من خالل
 . 1 2020 أفريل الفاتح يف اإلسالمي األعلى اجمللس عن صادر 01-20 رقم

وظيفييية الشيييرعية اجلديييدة الييييت أصيييبح البنيييك املركييزي ملزميييا هبيييا جتيياه هيييذا التحيييول اهليييام يف لل تفعيييال     
ي سيقوم به بنك اجلزائر سواء ما تعلق بالتفتيش الدور الشرعي الذ سوف نتساءل عنمنظومته املصرفية 

الشرعي املسبق أو البعدي، وبالتايل حان االوان اىل تأسيس هيئة شرعية تابعة لبنك اجلزائر للقيام بذلك 
واعتميياد جملييس النقييد والقييرض واستشييارهتا يف حتديييد خمتلييف مبييا يف ذلييك املطابقيية للمنتجييات االسييالمية 

االخيرى يف اجمليال االستشياري فقيط،  واعتماد على اهليئات الشرعية الوطنيةيف واملفاهيم الشرعية ،التعار 
يعين ضيرورة الفصيل بيني مصيطلح االليزام الشيرعي وحتدييد مين خييتص بيه، ومصيطلح االستشيارة الشيرعية 

 ومن خيتص هبا.

 مصداقية تعطي كوهنا  التشاركية الصريفة منتجات بتقييم قانونا املؤهلة الوطنية اهليئة أمهية رغم    
 مع التعامل على وحيفزهم العمالء نفوس يف الطمأنينة يبعث ووجودها التشاركية، الصريفة لعمليات

 .2هاعمل سري وطريقة بتنظيمها خاصة أحكام أية يقدم مل البنكي، املنظم أن إال التشاركية، املالية شباك
 ماونقصد به هنا دور بنك اجلزائر يف تفعيل االستقاللية املالية واحملاسبية وما يلحق هب الفني: جانبال 

املؤسسات  بقاء سريان علىيف حني  (20/2من النظام  17)نص املادة  ،اخلاصة بالصريفة االسالمية
واملتضمن النظام  2007نوفمرب  25( املؤرخ يف 11-07قانون )ال مضموناملالية املصرفية االسالمية 

احملاسيب املايل، حيث ينص انه جيب على املؤسسات املالية ان تسجل عملياهتا وفقا ملباد  احملاسبة 
املتضمن خمطط احلسابات البنكية  2009جويلية  23املؤرخ يف  04-09، وكدا النظام رقم احملددة

للتماشي مع  1992سنة  (08-92)ظام والقواعد احملاسبية املطبقة على املؤسسات املالية  ، امللغي للن
مما هذه القوانني غري مبنية على املعايري الشرعية ، 3متطلبات املعايري احملاسبية الدولية واالنفتاح املصريف

تراعي طبيعة املؤسسات املصرفية االسالمية والتأكيد صراحة على اليت تفصل  األنظمةيتطلب مزيدا من 
، يف انتظار العمل على 4رعية الصادرة من املؤسسات  الدولية املهتمة بذلك اعتماد املعايري احملاسبية الش
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ا من احلاجة اىل مزيدوبالتايل ، تكييفها وتعديلها مبا يتناسب وخصائص الصريفة االسالمية يف اجلزائر
صراحة االعتماد سند قانوين يؤكد  تفعيل، فضال عن بنية على جتارب واستشارات دوليةالتنظيمات امل

 عليها يف اجياد احللول للكثري من املسائل . 

احلالة املتعلقة بالرتخيص واملتمثلة يف حالة مقابلة البنك الدي تقدم بطلب  20/2كما مل يتعرض النظام      
حيث مل حيدد امكانية تقدمي الطعن من عدمها، وأمام أي جهة والشروط فتح شباك اسالمي بالرفض، 

 . 1ك، فيفتح الباب حنو االجتهاد والقيام باملقارنة مع طلب فتح البنوك والفروع البنكيةالالزمة لذل

يبقى حتديد تفاصيل هدا الفراغ مهم بالنسبة إلدماج الصريفة االسالمية  ، حيثلكن هدا االجتهاد ال يكفي  
 .الرفض بالقبولمن باب السرعة يف اختاد االجراءات  فضال عن التسهيالت املقدمة إلعادة مقابلة 

 الخاتمة:
الدراسة السابقة مت التوصل إىل النتائج التالية: من خالل  

الشباك اإلسالمي هو متثيل لعمل البنك اإلسالمي لذلك حيتاج اىل تنظيم وتوجيه ال يقل أمهية من -1
 البنوك اإلسالمية املستقلة.

بالصريفة اإلسالمية أوال مث يليه األنظمة يلزم التدرج يف النصوص القانونية أي اصدار قانون خاص -2
  ، هبدف تشكيل منظومة قانونية خاصة بالصريفة اإلسالمية.والتعليمات الصادرة من بنك اجلزائر

 :يلزم اصدار قانون خاص بالصريفة يضمن-3
 كزيملر التحديد الواضح لصالحيات البنك ا. 
  اإلسالمية.املرجعية يف تسوية النزاعات املتعلقة بالصريفة 
 .أولوية الشريعة اإلسالمية يف غياب نص أو تعارضه مع الشريعة اإلسالمية 

وكفاءهتا حيتاج اىل إرادة سياسية قوية وواضحة املعامل ومن اعلى املستويات للسماح هلا يف جتسيد  األنظمة جناح-4
 .ها بسهولةامكانيات الطعن في وزحىت يسمح بتجا ، وكذلكالبنك املركزياقرتاح من حمافظ جمرد  فعاليتها، وليست

 جتسيد تطبيق الشريعة اإلسالمية على املستوى املصريف حيتاج اىل هيكلة خاصة ضمن هياكل بنك اجلزائر.-5
إصدار األنظمة اخلاصة بالصريفة اإلسالمية حيتاج اىل االعتماد على املعايري الدولية الصادرة يف دعم -6

 العمل املصريف اإلسالمية.

                                                           
 .299، صمرجع سابقجلجال حمفوظ رضا،  1



األمر موجه باخلصوص اىل املؤسسات املالية واملصرفية الراغبة يف فتح شبابيك اسالمية،  20/02 النظام-7
اكتسبت كدلك نصوص مل تكن يف اإلسالمية، أين  والفروع املالية املصرفية املؤسساتمنه الذي استفادت 

 .السابق وهي اعطاء تعريف صريح ملختلف الصيغ والعقود املالية االسالمية

من التعديالت اخلاصة بالتعليمات واألنظمة ة ترسان إىل حىت يستويف اهلدف منه 20/02حيتاج النظام -8
وباخلصوص التعليمات اليت توضح العالقة بني بنك السابقة حىت تفتح اجملال لعمل الشبابيك اإلسالمية 

 اجلزائر ومؤسسات الصريفة اإلسالمية.
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