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وارد املالية الالزمة لتنفيذها، يتطلب تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعبئة امل          

فإن املوارد  ،معظم بلدان العالمألاداة الرئيسية لتمويل التنمية في  يمثلإذا كان التمويل التقليدي ف

 تتسببلى ما قد إلى صيغ التمويل بالدين باإلضافة دمان العاملي علن تكون كافية في ظل لاإ لهااملخصصة 

آليات مبتكرة وتكميلية ذات قدرة أكبر  الاعتماد على، وبالتالي أصبح من املهم به من أزمات مالية واقتصادية

إ.إعلى تعبئة املوارد الالزمة لتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ويعد التمويل لاسالمي من خالل بعده الاقتصادي والاجتماعي و ألاخالقي أحد القنوات الواعدة إإإإإإإإإإإإ

، كما يمكن للتمويل الاستقرار الاقتصادي و املالي تحقيقفي التي تبرز من خالل دورها إلتمويل التنمية

ير وتوفواستحداث مناصب الشغل  نجاح تنفيذ سياسات مكافحة الفقر إالاسالمي أن يقوم بدور رئيس  في 

سالمي من خالل مكوناته ، كما يمكن للتمويل لاإوالعدالة الاجتماعية ساواةألامن الغذائي وتحقيق امل

صناديق الوقف و الزكاة و التأمين التكافلي، ومن خالل أدواته املبتكرة املصارف لاسالمية، املختلفة مثل 

إ.أن يساهم في تعزيز القدرة على استقطاب املوارد املالية لاسالمية،مثل الصكوك 

إبنك البركة الذي تأّسس سنة وهيالجزائر قد عرفت عدة مؤسسات مالية إسالمية، مع العلم أن إإإإإإإإ

إ، ونافذة في بنك الخليج سنةإم6002إ، وبنك الّسالم سنةإم6002إإم، وشركة سالمة للتأمينات سنة1991

شاط املصرفي إيداًعا وتمويال وهي مؤسساٌت متواضعة من حيث حجم ألاصول من إجمالي اإ.إم6009
ّ
التي ال لن

ل إال %6إتتجاوزإ
ّ
ا إ%11، وهي ال تمث إإ.فقط من مجموع املصارف الخاصة، مع محدودية انتشارها جغرافيًّ

سالمي في الجزائر أعطى بنك الجزائر الضوء ألاخضر للبنوك التقليدية بغية توسيع العمل املصرفي لاإإوإإإإإ

إار سالمية ، حيث تم  إصدسالمية املعمول بها في البنوك لاإمالية تتوافق ومبادئ الشريعة لاإ لعرض منتجات

من طرف إتنظيمات تتعلق بقواعد ممارسة الصيرفة لاسالمية في الجزائرفي الجريدة الرسمية الجزائرية 

يعتبر هذا التنظيم أول محاولة لوضع إطار قانوني ينظم عمليات الصيرفة إو، و املؤسسات املالية البنوك 

إ.إلاسالمية في الجزائر

مشروع الصيرفة نجاح إلإوالشرعية  التشغيليةلذا وجب إعادة النظر في املتطلبات القانونية و التنظيمية و إإإإإإإإإإإإ

إالسالم و مصرفبنك البركة )سالمية العاملة ية ببالدنا، حتى تتمكن البنوك لاإسالملاإ أو حتى البنوك التقليدية (

سالمية من أداء دورها املتمثل في تعبئة املوارد للمصرفية لاإنوافذ و شبابيك العامة والخاصة التي ترغب في فتح 

إ.للجزائراملالية الكافية لتمويل املشاريع التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
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 شيبوط سليمان. د
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 تويزة بلقاسم . د
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 جدايني ميمي.د

 موساوي أسية.د
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 بن عزة هشام. د
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 القادر
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موال أسالمية في استثمار مكانية مساهمة املصارف إلا إمدى 
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 يحياوي سمير. د

 بوزربة رشيد. د
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 سالميإلا 

203 

 برودي نعيمة . د
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 زواوي فضيلة. د

عماروش خديجة . د

 إمان
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 بومرداس
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234 

 بدروني عيس ى. د
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جامعة فرحات عباس  د بكوش سارة.ط

 1سطيف

كمدخل البتكار منتجات مالية  الهندسة املالية إلاسالمية

 إسالمية جديدة

256 

 497 -268 تجارب عربية و إسالمية في تطبيق املالية الاسالمية: الجزء الثالث 

 عزالدين شرون. د

 بوبكر مصطفى. د

 جامعة سكيكدة

 جامعة البويرة

تجربة النوافذ إلاسالمية في املصارف املاليزية وآفاق انتشارها 

 في الجزائر

268 

 

 بن زكورة العونية . د

 -جامعة مصطفى اسطمبولي

  -معسكر

املسؤولية الاجتماعية في ظل آليات الحوكمة لدى البنوك 

- عامل نجاح -إلاسالمية

 الجزائر –دراسة حالة بنك السالم 

282 

 مداحي محمد. د

 قاسيمي آسيا. د

 جامعة البويرة

 جامعة البويرة

إشكالية تطبيق إلادارة باألخالق في أعمال البنوك إلاسالمية 

 ومتطلبات تفعيلها ميدانيا بالبنوك الجزائرية 

 -دراسة حالة بنك البركة الجزائري  -

296 

 الجوزي جميلة د.أ

 العمري صفية. أ

 3جامعة الجزائر 

 3جامعة الجزائر 

 متطلبات تنمية صناعة التأمين التكافلي

- ل الخليج العربيدراسة تجربة دو -

311 

 مصطفى بورنان. د

 د سعيدة لقوي .ط 

 جامعة ألاغواط

 جامعة ألاغواط

دور التصكيك إلاسالمي في إدارة السيولة في املصارف 

 إلاسالمية

323 

 فؤاد بن حـدو. د

 

-املركز الجامعي أحمد زبانة 

 غليزان

 "  الشبابيك التشاركية و آلية عملها في البنوك الجزائرية" 

 

333 

 محمد لطر ش. د

 مسلوب محمد. د

 جامعة باتنة

املدرسة الوطنية العليا 

 الجزائر-للتكنولوجيا

دراسة . الصكوك الاسالمية ودورها في تطوير السوق املالي

 حالة السوق املالي املاليزي 

 

346 

 سعيدة   بورديمة. د

 سارة   د ماض ي.ط

 قاملة 1491ماي  8جامعة 

 قاملة 1491ماي  8جامعة 

لصناعة املصرفية إلاسالمية قراءة في الانجازات املحققة بعد ا

 أربعة عقود من املمارسة
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