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   :الملخص

تواجھ البنوك اإلسالمیة العدید من المخاطر المرتبطة بصیغ التمویل التي 
المرابحة، مما یستدعي من إدارة البنك اتخاذ  ھا التمویل بصیغةتعتمدھا، ومن

  .اإلجراءات المناسبة لتفادي خسارة ودائع االستثمار المخّصصة لذلك
 بنك البركة الجزائريھا توالطرق التي انتھج األسالیبعنت ھذه الورقة برصد 

 تتبع ومناقشةو من مخاطر تمویل العمالء بصیغة المرابحةاالستثماریة  لحمایة الودائع
ا یتّفق وما یخالف منھا الشریعة اإلسالمیة، وذلك من خالل بنود وثیقة التعاقد م

  .المعتمدة من إدارة البنك
بنك البركة ؛مخاطر التمویل بالمرابحة ؛ودائع االستثمار ؛الحمایة : الكلمات المفتاحیة

  .الجزائري
Abstract:  
Islamic banks face many risks associated with their financing 
formulas, including financing in the form of murabahah, which 
calls for the bank's management to take appropriate measures to 
avoid losing investment deposits designated for that. 
This paper is concerned with monitoring the methods used by Al 
Baraka Bank of Algeria to protect investment deposits from the 

                                                        
  .المؤلف المرسل – 1
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risks of financing clients in the form of murabahah, and to follow 
and discuss what is consistent with and contrary to Islamic law, 
through the terms of the contract document approved by the 
bank's management. 
Key words: protection, investment deposits, risks of murabaha 
financing, Al Baraka Bank Algeria. 

  : مقّدمة
منذ سبعینیات القرن الماضي أصبحت البنوك اإلسالمیة واقعا ملموسا، 
وظھر دورھا اإلیجابي في الحیاة االقتصادیة؛ فھي تقوم بوظیفة استثمار 

صبغة الشرعیة بطابعھا الاألموال المستقطبة في مختلف الصیغ التمویلیة ذات 
لبنوك اإلسالمیة التنموّي، وألن الخطر مرتبط ارتباطا وثیقا بھا لطبیعة عمل ا

عمدت ھذه األخیرة إلى أدوات وآلیات حمایة قصد تقلیل درجة األخطار 
  .المختلفة المحیطة بأنشطتھا، وذلك عند إبرام العقود مع العمالء

أھم اإلجراءات التي اعتمدتھا إدارة بنك البركة  الدراسة تتناول ھذه
الجزائري للتحّوط من المخاطر التي قد تواجھھا عند تمویل العمالء بصیغة 

شریعة المرابحة، وھي بھذا تعالج قضیة تُعّد من الضروریات التي جاءت ال
وتتجلى أھمیة الموضوع أكثر بالنظر إلى تعلّقھ  .برعایتھا؛ وھي حفظ األموال

بالبنوك اإلسالمیة، التي تسعى إلى تحیید مخاطر الممارسة التجاریة أو تقلیلھا 
لضمان استقرارھا وفرض نفسھا كبدیل عن البنوك الربویة من  قدر المستطاع

  .خالل حسن رعایتھا الستثمار تلك األموال التي ھي مّدخرات األفراد والھیئات
تھدف الدراسة إلى معرفة كیفیة تعامل إدارة بنك البركة الجزائري مع و

أخطار تمویل العمالء بصیغة المرابحة، وبیان الحكم الشرعي من اتخاذ تلك 
   .األسالیب التحّوطیة

بناء على ما سبق یمكن صیاغة إشكالیة البحث األساسیة في التساؤل الرئیس 
  :التالي

ائع من مخاطر استثمارھا بصیغة المرابحة في بنك ما ھي  أسالیب حمایة الود
  البركة الجزائري ؟

  :وتنبثق عن ھذه اإلشكالیة أسئلة فرعیة  
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ما حقیقة حمایة الودائع في البنوك اإلسالمیة وما یمیّزھا عن نظیرتھا  -
  .التقلیدیة؟

ما ھي أھم إجراءات وأسالیب الحمایة التي اتخذتھا إدارة بنك البركة  -
للتحّوط من مخاطر عقد المرابحة لتمویل االستھالك؟ وإن كان منھا الجزائري 

  .ما ال یجوز شرعا، فما ھي البدائل المقبولة؟
  :مطلبین تم معالجة ھذه األسئلة ضمن  
  مفھوم حمایة ودائع االستثمار :ولاأل المطلب

مخاطر التمویل بالمرابحة من  ودائع االستثمار أسالیب حمایة: الثانيالمطلب 
  في بنك البركة الجزائري 

  مفھوم حمایة ودائع االستثمار: ولاأل المطلب
ترتكز وظیفة التمویل في أي بنك إسالمي على استقطاب أكبر حجم 

ثم العمل  لتكوین رأس مال متزایدفي شكل إیداع حسابي ممكن من األموال 
لخسارتھا أو نقصانھا أو تعطیل حمایتھا من مخاطر االستثمار تفادیا على 

رواجھا، ویتضح مفھوم حمایة ودائع االستثمار من خالل النظر في مفھوم 
  .ماھیة الحمایةوبیان  الودیعة

  الودیعةمفھوم  :الفرع األول
  .یتجلّى مفھوم الودیعة من خالل تعریف الودیعة  وبیان أنواعھا

  تعریف الودیعة: أوال
تركتھ،  :أي ودعتھ،: الودع واإلیداع، تقول الودیعة من :الودیعة لغة -1 

أودعتھ ماًال، إذا دفعتھ إلیھ لیكون : ما یودع اإلنسان، قال الكسائي: والودیعة
  . )2(االستنابة في الحفظ: ، وھي من اإلیداع بمعنى)1(ودیعة عنده

اْلَماُل اْلَمْدفُوُع : الودیعة في اصطالح الفقھاء ھي :الودیعة اصطالحا -2 
یَداُع تَْوِكیُل فِي ِحْفِظھِ إلَى  َوِھَي أََمانَةٌ َال تُْضَمُن  ....َمْن یَْحفَظُھُ بَِال ِعَوٍض، َواْإلِ

، أما في اصطالح علماء االقتصاد فالودیعة عندھم ال )3("بَِال تََعدٍّ َوَال تَْفِریٍط 
تنطبق مع ما سبق من تعریف وال مع أحكام الودیعة في الشریعة اإلسالمیة، 

یختلف اإلیداع المصرفي عن اإلیداع بمفھومھ المعروف " :سامي حمود یقول
ذه النظرة قائمة على االعتداد بمقصود العقد ھو...قدیما بمعنى األمانة المحفوظة
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الودیعة أن : والمعنى، )4("ولیس على أساس اللفظ المستعمل في التعبیر
اللغوي المطابق  إنما سمیت ودیعة ألنھا بدأت بشكل ودائع بالمعنىالمصرفیة 

لالصطالح الشرعي، ثم تطّورت خالل تجارب البنوك واتّساع أعمالھا إلى 
قروض فظلّت محتفظة باسم الودائع وإن كانت قد فقدت المضمون الفقھي 

ھي كل ما یودع ف سالمياإل المصرفي العمل من منظور "الودیعة"، أما )5(لھا
في حساب ) البنك اإلسالمي( لدى طرف آخر) المودع(من النقود من طرف 

  .)6(مالیة محاسبةكل اس اإلذن باالستعمال والرد بعد باسمھ على أس
  في البنوك اإلسالمیة أنواع الودائع: ثانیا

 فھيصورة ودائع جاریة،  إذا كانت فيإن الودیعة لدى البنك اإلسالمي 
یحمل نوعا من  اإلیداعقرضا مضمونا على البنك اإلسالمي، أما إذا كان 

للمودع فإن الودیعة ھنا تمّثل رأس مال مضاربة ولھا حكم  المادیة المصلحة
المضاربة من حیث كون الربح على الشرط بحصة شائعة معلومة والخسارة 

 األموال تقبل اإلسالمیة ، وعلیھ فالبنوك)7(على المال، وتسّمى ودیعة استثماریّة
   :)8(من الحساب نوعین تحت من الموعدین

یخصصھ البنك ألحد عمالئھ،  حساب ؛ وھو)تحت الطلب(حساب جار - 1
خاللھ إیداع األموال في أي وقت، ولھ سحب أي مبلغ في أي وقت من یتمكن 

وبأي وسیلة ممكنة ضمن حدود رصیده، وقد سمي جاریا ألنھ یزید وینقص 
وتنص الضوابط العامة  بدون قیود عن طریق استخدام الشیكات وغیر ذلك،

لفتح الحسابات الجاریة في البنوك اإلسالمیة على أن للبنك استخدام األموال 
المودعة في الحساب مع ضمان البنك بدفعھا عند الطلب، من دون حق للعمیل 

ویُعتبر الحساب الجاري مفتاح التعامل مع أي في األرباح التي یحققھا البنك، 
عمالئھا فتح حساب من ھذا النوع في كل معاملة بنك، إذ تشترط البنوك على 

  .تجریھا معھم، من مرابحات وغیر ذلك من صیغ التمویل
لعمالئھ، یتسلّم  اإلسالمي یفتحھ البنك ؛ وھو حسابحساب استثماري - 2

 أساس عقد على مبالغ نقدیّة، لمشاركتھ فیما یقوم بھ من استثماراتمن خاللھ 
 الخسارة أما علیھا، متفق بنسبة شائعة الربح توزیع یتم حیث المضاربة،
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البنك في حفظ المال  تعدي أو عند ثُبوت تقصیر األموال إال أصحاب فیتحملھا
  :ورعایتھ، وینقسم ھذا الحساب إلى قسمین

 باستثمارھا أصحاب تلك الودائع البنك یفوضحیث ق؛ مطل حساب استثمار -أ
التقیّد  دون البنك مجدیة یراھا التي المشاریع في المطلقة المضاربة أساس على

  .)9(معین استثماري برنامج أو بمشروع
 یفوض حیث؛ سّمى حساب استثمار مخصصیو ؛حساب استثمار مقید -ب

بمشروع  المقیدة المضاربة أساس على باستثمارھا أصحاب تلك الودائع البنك
 دراسة بإعداد البنك یقوم الغالب وفي معین، استثماري برنامج أو محدد،

الموارد  فیھ یوظف أن یرید الذي القطاع أو المشروع عن االقتصادیة الجدوى
 الودیعة ھذه مصیر یرتبط وبالتالي علیھا، لالطالع للمودعین المالیة ویقدمھا

 بحیث تكون المشاركة ،المحدد المشروع في الخاصة االستثمار سلة بمصیر
لھذا الحساب  عالقة وال فقط المحددة المشاریع في الخسائر أو األرباح في

  .)10(المشاریع األخرى بنتائج
  ماھیة الحمایة: الفرع الثاني

تتضح ماھیة الحمایة من خالل النظر إلى معناھا اللغوي واصطالحھا 
الشرعي، الذي یقتضي التعّرف على ما یمّیزھا عن بعض المصطلحات ذات 

  .الصلة
  تعریف الحمایة: أوال

الحمایة في اللغة من حمى الشيء یحمیھ حمیا وحمایة  :الحمایة لغة -أ
  : واحتماء، ویطلق على عدة معان

منعھ إیاه، واحتمى : حمى المریض ما یضره"یقال : المنع واالمتناع - 1
جعلھ حمى ال : أحمى المكان"، ومنھ منع القرب یقال )11("امتنع: وتحمى

األرض یحمیھا  یقال حمى فالن: وجده حمى، قال األصمعي: وأحماه. یقرب
أال : "المكان الممنوع من الرعي، وفي الحدیث: ، والِحمى)12("حمى ال یقرب

  .)13("وإن لكل ملك حمى أال وإن حمى هللا في أرضھ محارمھ
  .)14("یقال حامى یحامي محاماة و المحامي المدافع: "المدافعة - 2
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 لجأ إلیھ، طلب منھ األمن: احتمى بفالن"یقال  :األمن والرعایة - 3
  .)15("والرعایة

حذره، اتقاه : احتمى من الشيء" یقال: األخذ بالحذر طلبا للوقایة - 4
   .)16("واجتنبھ

ــ   نالم یوظّف الفقھاء ــ في حدود اطالع :الحمایة اصطالحا - ب 
مصطلح  الحمایة فیما لھ عالقة بمنع المال ووقایتھ من النقص وسالمتھ من 
التلف والضیاع، وإنما استعملوا ألفاظا أخرى تخدم نفس المعنى، من أمثلة ذلك 

رأس المال مقدم على الربح، إذ ال یسلّم لھ شيء من الربح : "ابن عابدینقول 
لفظ السالمة للتعبیر عن  استخدم، ف)17("إال بعد سالمة رأس المال لرب المال

: الحمایة لرأس المال، بینما استعمل ابن شاس من المالكیة لفظ الوقایة فقال
إن العامل یملك الربح بمجرد الظھور، لكن ھو ملك غیر مستقر، إذ ھو : وقیل"

  .)18("وقایة لرأس المال عن الخسران
  عالقة الحمایة ببعض المصطلحات: ثانیا

إن ضبط مفھوم الحمایة الشرعیة ال یتأتى إال بتمییز مصطلح الحمایة عن 
  .تصاد الوضعياالق فيمعنى التحوط والضمان 

قبل أن نقف على العالقة بین : التحّوطعالقة مصطلح الحمایة ب -أ
   .المصطلحین ینبغي أوال التعریف بالتحّوط

حوطا، أي حاط یحوط : "التحّوط لغة من قولھم: تعریف التحّوط - 1
حاطھ؛ حفظھ وتعھده بجلب ما ینفعھ ودفع ما یضره، : ، وتحوط فالنا)19("حفظ

حاذر واحترز : أخذ في أموره بأوثق الوجوه، واحتاط لنفسھ أي: واحتاط فالن
، وأقرب المصطلحات التي تشارك لفظ التحوط في المعنى )20(تفادیا لما یتوقع

: والعین والحرف المعتل أصالنالراء : "ھو لفظ الرعایة، قال ابن فارس
  .)21("أحدھما المراقبة والحفظ

على  - نافي حدود اطالع - أما التحوط في اصطالح أھل الفقھ؛ فلم أقف 
بعینھا في باب المعامالت، وإنما استخدموا لفظ " التحّوط"من وظّف لفظة 

ني المحیط البرھاني في الفقھ النعمااالحتیاط والحیطة والحوطة؛ جاء في كتاب 
ومراعاة االحتیاط من كال ): "البیع بشرط الخیار(الفصل الثاني عشرفي 
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الجانبین متعذر، فال بد من مراعاة أحد الجانبین، فكان مراعاة جانب المشتري 
، وجاء عن بعض فقھاء المالكیة استعمالھم لفظ الحیطة، من ذلك )22("أولى
، )23("ظر فیھ إلى صونھإن اإلمام یندب إلى الحیطة لمال الغائب والن: "قولھم

األسیوطي من فقھاء الشافعیة، أما لفظ الحوطة فدرج استعمالھ على لسان اإلمام 
أن مورثھم المذكور لما درج : وصورة ما یكتب في ذلك": الوصیةفي قولھ عن 

بالوفاة إلى رحمة هللا وضربوا الحوطة على تركتھ وجمعوھا وحصروھا 
  .)24("وحرروا ما اشتملت علیھ 

الوقایة واالحتماء من "التحوط عند علماء االقتصاد فیراد بھ عموما أما 
تبادل مخاطر االستثمار بین : االقتصاد الوضعي في،  ویُقصد بھ )25("المخاطر

طرفین، من خالل جملة من العقود المسماة بعقود التحوط، التي تعتمد في 
ة إلدارة وتغطیة األساس على المشتقات، التي یُنظر إلیھا على أنھا أدوات مھمّ 

مخاطر التقلّبات الّسعریّة، وذلك بنقل األخطار المضاربیة إلى طرف ثالث من 
، )26(بدرجة عالیة من التقّلب الّسعري -عادة -خالل إبرام صفقة تجاریة تتمیّز 

خالل نقلھا عند  أما من منظور االقتصاد اإلسالمي؛ یتّم إدارة المخاطر من
و التأمین، أو بتكوین االحتیاطات ، أ)الضمان( وقوعھا بالكفالة

جاء عن منتدى فقھ االقتصاد اإلسالمي في دورتھ وقد  ،)27(والمخصصات
إجراءات منظمة إلدارة المخاطر بتحییدھا أو "الثانیة أن التحّوط عبارة عن 

  .)28("الحد منھا أو إلغائھا، من خالل نقلھا إلى طرف آخر
  :)29(التحوطوبناء على ما سبق نمیّز بین نوعین من 

ویعنى بھ تھیئة بیئة العمل المناسبة لتجنب أو  :التحّوط الطبیعي :النوع األول -
تخفیض المخاطر بتوفیر اإلمكانیات والكفاءات الالزمة للعمل وترشید اتخاذ 

  .القرارات، أو تحمل المخاطر إن وقعت بتكوین االحتیاطات والمخصصات
نى بھ التعاقد مع الغیر بأدوات وأسالیب ویع: التحّوط التعاقدي :النوع الثاني -

معینة لنقل المخاطر إلیھ عند وقوعھا مثل الضمان بالكفالة أو التأمین أو بعقود 
  .المشتقات

من خالل ما سبق تبیّن أن العالقة بین : الفرق بین الحمایة والتحّوط -2 
  :الحمایة والتحّوط تتجلّى في النقاط التالیة
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أنھما یتفقان حسب الظاھر مع المقصد الشرعي في حمایة أموال االستثمار  -
من الضیاع والتلف، ھذا إذا لم نحصر مفھومھ فیما ھو شائع من عقود التحوط 

  .     في األسواق المالیة
لة المتبعة تختلف الحمایة عن التحوط بمفھومھ التقلیدي من یبالنظر في الوس -

قد؛ فالحمایة تتأتى من خالل إبرام عقود على سلع حیث صوریّة أو حقیقة الع
  .)30(حقیقیة، أما التحوط فمن خالل بیوع صوریّة

بالنظر إلى الغرض الحقیقي من تبنّي أحد األسلوبین یتضح الفرق الجوھري  -
بین الحمایة والتحوط بمعناه التقلیدي؛ فالغرض من الحمایة االحتیاط لسالمة 
المال، بینما التحوط فالغرض منھ االستئثار بالربح بإیقاع الخطر على الطرف 

وإن كان في  مستھدفطبیعة الخطر ال من حیثاآلخر، فاالختالف إنما ھو 
بما  كلیھما من نوع أخطار المضاربة إال أن التحوط في الفكر اإلسالمي اختص

ھو معتبر من األخطار، أما األخطار غیر المعتبرة أو المحرمة فإن ضوابط 
  .)31(التمویل اإلسالمي ترّدھا وتمنعھا

قبل الكشف عن العالقة بین : عالقة مصطلح الحمایة بالضمان - ب 
  .والضمان، وبیان الفرق بینھما نقف أوال على معنى الضمان الحمایة

الضمان في اللغة من ضمن الشيء ضمانا وضمنا : تعریف الضمان - 1
غرمتھ : فھو ضامن وضمین أي كفلھ، وضمنتھ الشيء تضمینا، فتضمنھ أي

  .  الكفالة وااللتزام: ، فالضمان إذن في اللغة ھو)32(فالتزمھ
  : أما الفقھاء فیُریدون بھ معان عدة

ضم ذمة الكفیل إلى ذمة "الضمان بمعنى الكفالة؛ التي ھي : األول
إطالق الضمان على تعویض الغیر عن  :والثاني )33("األصیل في المطالبة

، وھذان المعنیان أشار إلیھما )34(ضرر لحقھ من آخر مالیا كان أو غیر مالي
الضمان في الشرع إنما یجب إما بااللتزام أو ": اإلمام الكاساني في قولھ

  .)35("باإلتالف
الخراج "تحّمل تبعة الملك، وھو المراد في حدیث : والثالث

ما خرج من الشيء من عین : "، قال الزركشي في معنى الحدیث)36("بالضمان
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ومنفعة وغلة فھو للمشتري عوض ما كان علیھ من ضمان الملك، فإنھ لو تلف 
  .)37("ضمانھ، فالغلة لھ، لیكون الغنم في مقابلة الغرم المبیع كان من

  :أما علماء االقتصاد فیریدون بھ أحد معنیین
االلتزام بسالمة رأس المال أو سالمتھ مع حد معین من الربح، وذلك : "األول

عن أي نقص في قیمة االستثمار سواء  - رب المال -بتعویض المضمون لھ 
  .)38("غیر ذلكأكان بسبب خسارة أم تلف أم 

االلتزام بالقول من جانب الملتزم، وھو ما یطلق علیھ عبارة الوعد : "والثاني
  .)39("الملزم، أو التبرع الملزم، أو االلتزام من جانب واحد

مما سبق بیانھ، تبیّن أن الحمایة تختلف عن : نالفرق بین الحمایة والضما - 2
  :)40(الضمان في النقاط التالیة

أن الحمایة بذل عنایة وأما الضمان فھو التزام بغایة، فالحمایة یقصد منھا بذل  -
: األسباب لوقایة أموال االستثمار من النقصان، ثم قد تتحقق تلك الغایة؛ وھي

سالمة تلك األموال وقد ال تتحقق، وأما الضمان فالمقصود منھ االلتزام 
ستثمار، سواء أكان تحمل أي نقص یكون في حساب اال: بالنتیجة؛ وھي

النقص بسبب قصور في األخذ باألسباب أم لم یكن لقصور فیھا، فالحمایة 
  .إنما ھي كھدف للتصرف السلیم، ولیس ضمانا مباشرا

أن الحمایة بمفھومھا األعم قد یدخل فیھا معنى الضمان، فمن الوسائل التي  -
ریقة مباشرة أو یلجأ إلیھا البعض لحمایة أموال االستثمار تضمین العامل بط

غیر مباشرة، وبغض النظر عن حكم ذلك إال أن العالقة بین الحمایة 
والضمان بھذا االعتبار عالقة عموم وخصوص مطلق، أي أن الحمایة أعم 

  .مطلقا من الضمان
  تعریف حمایة ودائع االستثمار: الفرع الثالث

 بعد أن تمیّز مصطلح الحمایة عن معنى التحوط والضمان یمكن ضبط
مفھوم الحمایة الشرعیة للودائع االستثماریة باالعتماد على ما جاء عن منتدى 

: فقھ االقتصاد اإلسالمي في دورتھ الثانیة؛ أن حمایة أموال االستثمار ھو
، وبھذا )41("استخدام الوسائل المتاحة للوقایة من الخسران أو النقصان أو التلف"

مؤسسات المالیة اإلسالمیة للمعاییر التعریف أخذت ھیئة المحاسبة والمراجعة لل
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، وعلیھ یمكن القول أن حمایة ودائع االستثمار بصیغة المرابحة )42(الشرعیة
اتخاذ إدارة البنك المشرفة على االستثمار أدوات وإجراءات تحّوطیة : یعني

من المخاطر  المخّصصة للتمویل بصیغة المرابحةلغرض حمایة الودائع 
  : ھا أو نقصانھا، مع مراعاة الضوابط التالیةالمحتملة تفادیا لخسارت

أن تكون الحمایة من خالل إبرام عقود على سلع حقیقیة بحیث یتحمل : أوال
العاقد مخاطر ملكیة السلعة وینتقل إلیھ ضمانھا ولو لفترة قصیرة، فال یصح 
أن یتم االتفاق على تسویة االلتزامات الدائنة والمدینة بین الطرفین من دون 

  .)43(حقیقیة عقود
أال تكون ذریعة لمخالفة األحكام الشرعیة، كأن تنطوي على الربا أو : ثانیا

تكون ذریعة إلیھ، وأال تشتمل على الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل 
  .)44(أموال الناس بالباطل

أال تكون الوسیلة بعقد غیر مشروع، وأال تكون العقود مرتبطة ببعضھا : ثالثا
   .)45(البعض عقدیا

ألجل أن الحمایة بمفھومھا اإلسالمي تختلف عن التحوط والضمان 
بعض الباحثین في االقتصاد اإلسالمي أن من  بمفھومیھما التقلیدیین، یرى

األفضل توظیف مصطلح الحمایة لألدوات اإلسالمیة تمییزاً لھا عن األدوات 
  . )46(التقلیدیة

من مخاطر التمویل بالمرابحة  ودائع االستثمارأسالیب حمایة : الثانيالمطلب 
  في بنك البركة الجزائري

كشركة مساھمة  1991ماي  20بنك البركة الجزائري في  تأسس
تستطیع توفیر التمویل الالزم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومؤھلة لقیام 
بكل العملیات المصرفیة والتمویلیة واالستثماریة المطابقة لمبادئ وقواعد 

, 2003سبتمبر  26المؤرخ في  11-03الشریعة اإلسالمیة في إطار قانون رقم 
وشركة دلة البركة  B.A.D.Rبنك الفالحة والتنمیة الریفیة ( رأس مال مختلط ب

  .)47()القابضة السعودیة
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   بنك البركة الجزائريفي  التمویل بالمرابحةمخاطر : األولالفرع 
یتدخل بنك البركة بصفتھ المشتري األول بالنسبة للمورد، وكبائع بالنسبة 

، فیشتري البنك السلع نقدا أو ألجل )العمیل(للمشتري مقدم األمر بالشراء 
ویبیعھا نقدا أو بتمویل لعمیلھ، مضافا إلیھ ھامش الربح المتفق علیھ ما بین 
الطرفین، یُعبّر عن ھذا التمویل باسم المرابحة، ویعتبر أھم عقود التمویل 

حاجتھ للعائد ول، )48(بالبیوع لدى بنك البركة الجزائري، لسھولة تطبیقھ عملیا
السریع مع الحفاظ على السیولة، لیستطیع أن یُثّبت قدمھ في السوق المصرفیة 

تمویالت قصیرة األجل العتبارھا لجعلت إدارة البنك أكثر مخصصات الحساب 
   . )49(االستثمارات طویلة األجل ھمشت تمویلاألقل مخاطرة، وبذلك 

عمالئھا  -البركة ومنھا بنك-مخاطر تمویل البنوك اإلسالمیة تنشأو
  :من مصدرین اثنینبصیغة المرابحة القائمة على أساس المداینات 

 :ونكولھ عن الشراء االلتزام) اآلمر بالشراء(العمیل عدم تنفیذ  :أوال
یمكن أن تنشأ ھذه المخاطر من خالل عدم رغبة العمیل أو عدم قدرتھ على 

، تنفیذ ما التزم بھ من الوعد بالعقد والسیما بعد شراء المصرف السلعة وتملّكھا
فلو طلب العمیل من البنك اإلسالمي مثال شراء معّدات صناعیة، ثم فرضنا أن 

فقد یتحمل البنك اإلسالمي ھذا المتعامل عدل عن ھذه الصفقة ألي سبب كان، 
خسارة من رأس مال السلعة بعد إعادة بیعھا إلى طرف ثالث بأقل من قیمتھا 
اإلسمیة، ألنھ ال مصلحة لھ بإبقاء ھذه المعدات، وقد یتعدى ضرر نكول اآلمر 

ویمكن أن تنشأ بالشراء إلى تعطیل رأس المال كلّھ إذا لم یجد البنك لھا تصریفا، 
ام في بیع المرابحة للسلع الدولیة التي یتم عبرھا فتح مخاطر عدم االلتز

االعتمادات المستندیة، التي یقوم البنك عادة بفتح ھذه االعتمادات باسمھ، 
في بلد ْمِصدر السلعة، فیتفق معھ ) المراسل(وتحمل تكالیفھا، ویراسل البنك 

أ المخاطرة على إجراء كل ما یلزم فیما یتعلق بالسلعة وشحنھا ومستنداتھا، وتنش
ھنا فیما لو ألغى المَورد الذي یقوم بتصدیر السلعة المتفق علیھا التزامھ، فحینئذ 
ال یستطیع البنك  الحصول على تكالیف االعتماد من العمیل؛ ألنھ لم یطلب 

  .)50(اإللغاء ولم یتسبب بھ
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عدم التزامھ كمدین بدفع أقساط الدیون الناشئة و مماطلة العمیل: ثانیا
حیث یكون العمیل في ھذه ؛ لمرابحة في مواعیدھا المتفق علیھاعن عقد ا

فیفّوت بذلك على  الحالة قادرا على الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة، ولكنھ یمتنع،
وھذا ما یُعرف في علم  البنك اإلسالمي فرصة إعادة استثمار ھذه األموال،

في عمل  من المشكالت التي تؤثر، وھي االقتصاد بالمخاطر االئتمانیة
  .)51(المصارف اإلسالمیة وتعرقل مسارھا التنموي

لودائع االستثماریة في التمویل لحمایة الوعد الملزم كأداة : الفرع الثاني
  بالمرابحة في بنك البركة الجزائري

   بوعد ملزم عقد المرابحةكام إح: أوال
بإحكام العقد نكول العمیل عن الشراء یلجأ بنك البركة الجزائري لتوقّي 

بوجوب إمضاء وعد ملزم من العمیل، یُلِزم نفسھ بإتمام العقد، وھذا مشار إلیھ 
في المادة الثانیة من ملحق الشروط، فإذا أخّل بوعده یتم تعویض ما لحق البنك 

الجّدیة، الذي یقّدمھ العمیل ضمان من أضرار من خالل ما یعرف بھامش أو 
لمتعاقد علیھا، ھذا اإلجراء ھو محّل خالف بین كمقّدم من إجمالي مبلغ السلعة ا

  .فقھاء األمة
  حكم اإللزام بالوعد :ثانیا

سامي : ذھب بعض العلماء المعاصرین إلى اعتبار ھذا الشرط؛ منھم
، وغیرھم كثیر، )54(، وإبراھیم فاضل الدبو)53(، ونزیھ حماد)52(حسن محمود

ووجھ استداللھم بھ أن ، )55("المسلمون عند شروطھم: "حیث استدلوا بحدیث
المواعدة كالشرط یشرطھ اإلنسان على نفسھ، ولما كان الوعد مما ألزم بھ 
اإلنسان نفسھ، فعلى ھذا یَلزمھ الوفاء بھ تحقیقا لمصلحة البنك والعمیل معا في 

، واستندوا في ذلك إلى رأي الفقیھ المالكي ابن )56(استقرارا المعامالت بینھما
مطلقا ویجب الوفاء بھ دیانة وقضاء، حكى ذلك عنھ ابن  شبرمة؛ أن الوعد ملزم

الوعد كلھ الزم ویقضى بھ على الواعد : قال ابن شبرمة: "حزم حیث قال
، فإذا أخذ كل واحد من الطرفین على نفسھ الوفاء بما تواعدا علیھ )57("ویجبر

ء فإن ھذا الوعد ملزم للطرفین قضاء، ألن ما یلزم دیانة یمكن اإللزام بھ قضا
  .)58(إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن القضاء التدخل بھ
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عدم لزوم الوعد )59(في حین یرى الصدیق محمد األمین الضریر
عبد الستار أبو غدة، وحجتھم أنھ إذا و، )60(للجانبین، ووافقھ رفیق المصري

تمت المواطأة على كون المواعدة ملزمة للطرفین فھذا یصیّر الوعد عقدا، ألن 
، وھو )61(أبرز خصائص العقد، ویؤدي إلى بیع البنك ما لم یملكھ بعداإللزام من 

، وھذا غیر مسلّم بھ عند الفریق )62("ال تبع ما لیس عندك: "المنھي عنھ بحدیث
األول، الذین ناقشوا ذلك؛ أن الفقھاء ال یعتبرون الوعد عقدا، وفي ذلك یقول ابن 

بالفضة، وفي سائر والتواعد على بیع الذھب بالذھب، أو الفضة : "حزم
األصناف األربعة، بعضھا ببعض جائز، تبایعا بعد ذلك أو لم یتبایعا؛ ألن الوعد 

 .)63("لیس بیعا
إن األخذ باإللزام ــ في نظري ــ ھو األحفظ لمصلحة التعامل واستقرار 

مخاطر على البنك  ینشأ عنھ المعامالت، وإن القول بعدم اإللزام بالوعد
اإلسالمي، وھو مناٍف العتبار الشریعة اإلسالمیة العدالة في المعامالت المالیة، 
فال یتصور تحمیل البنك اإلسالمي تبعات نكول العمیل، لما في ذلك من 

  . بھاإلضرار 
  البدیل الشرعي عن اإللزام بالوعد: ثالثا

الخالف القائم بین العلماء یمكن لبنك البركة ــ إن تیّسر لھ ــ الخروج من 
اإلفادة من تشریع خیاَري الشرط والنقد، ففي خیار الشرط في ھذه المسألة ب

یشتري البنك السلعة ویشترط لنفسھ خیار الشرط لمدة معینة، فإّما أن یوفي 
اآلمر بالشراء بالتزامھ ویأخذ السلعة، وإّال رد البنك السلعة على األول بمقتضى 

الصورة ذكرھا ابن القیم الجوزیة في كتابھ إعالم الموقعین،  وھذهخیار الشرط، 
بكذا وكذا،  - أو ھذه السلعة من فالن  -اشتر ھذه الدار: رجل قال لغیره: "قال

وأنا أربحك فیھا كذا وكذا، فخاف إن اشتراھا أن یبدو لآلمر فال یریدھا، وال 
أیام أو أكثر، ثم یقول  یتمكن من الرد، فالحیلة أن یشتریھا على أنھ بالخیار ثالثة

قد اشتریتھا بما ذكرت، فإن أخذھا منھ، وإال تمكن من ردھا على البائع : لآلمر
بالخیار، فإن لم یشترھا اآلمر إال بالخیار فالحیلة أن یشترط لھ خیارا أنقص من 
مدة الخیار التي اشترطھا ھو على البائع؛ لیتسع لھ زمن الرد إن ردت 

إن لم أنقدك الثمن : ویمكن للبنك اإلفادة من خیار النقد، فیقول للبائع، )64("علیھ
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خالل مدة كذا فال بیع بیننا، فإذا وفّى المشتري اآلمر بالشراء بوعده واشترى 
السلعة من البنك خالل المدة المحددة في خیار النقد لزم البیع األول، وباع البنك 

كان الخیار لھ، وإذا أخلف الواعد ما یملك؛ ألن ملك المبیع ینتقل إلیھ إذا 
بالشراء، ولم یبرم العقد مع البنك، یستطیع البنك حینئذ أن یرد السلعة إلى البائع 

  . )65(لعدم نقد الثمن في المدة المحددة
من المخاطر  لحمایة الودائعاستعمال التأمین والضمانات : الثالثالفرع 

   االئتمانیة
" المخاطر ببنك البركة الجزائريرئیس إدارة "صّرح رزاق عز الدین 

أن لدى البنك إطار عام موّحد إلدارة مخاطر االئتمان، ویشمل تشخیص وقیاس 
ومتابعة وإعداد تقاریر عنھا، وتبدأ ھذه العملیة منذ الموافقة األّولیة على 
التمویل، وحسب ھذا األخیر فإن بنك البركة الجزائري جعل ھیئة قائمة بذاتھا 

مثل بقیة المدیریات الرئیسیة المشّكلة للبنك، تعمل على في شكل مدیریة 
االحتیاط لمخاطر االئتمان، ألنھ یرى أن إھمال ھذا الجانب قد یؤثر على سمعة 

  : تلك الخطواتل، وفیما یلي بیان )66(البنك ویؤّدي إلى فقدان ثقة العمالء
  استعمال الضمانات: أوال

من ملحق شروط عقد المرابحة إن ھذا اإلجراء نصت علیھ المادة الثامنة 
ببنك البركة؛ ویتعلّق األمر بالضمانات العینیة أو الشخصیة التي یطلبھا البنك 

ھیئة المحاسبة بتقدیم كفیل أو أكثر لضمان مدیونیاتھا علیھ، وقد أشادت 
مشروعیة اشتراط الضمانات في  والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة إلى

المدیونیة، وأن ذلك ال یخل بالعقد، وأنھ ال مانع من عقود المعاوضات لضمان 
، وقد جاء القرار )67(الحصول على أكثر من ضمان، كالجمع بین الكفالة والرھن

عن مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر  )7/14(133رقم 
اإلسالمي في دورتھ الرابعة عشرة بجواز اشتراط البائع على المشتري رھن 

، وقد أفادت المادة )68(المبیع عنده لضمان حقھ في استیفاء األقساط المؤجلة
 مصروفات توثیق الرھن التاسعة من شروط عقد المرابحة لبنك البركة أن

ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  وحفظھ یتحملھا العمیل، وھذا قد أقّرتھ
  .)69(المتعلق بالضمانات) 5(المعیار رقم  المالیة اإلسالمیة في
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   استعمال التأمین: ثانیا
أن على العمیل أن  المادة الرابعة والسابعة من ملحق الشروطنّصت 

یلتزم بتأمین العین المتعاقد علیھا ضّد كافة األخطار، وتغطیة التأمین المكتتب 
، وقد صّرحت رئیسة مصلحة الشؤون القانونیة لفرع البركة بمدینة لقیمتھا

رابحة لشراء السیارات تشمل تأمین كافة المسطیف أن التأمینات الخاصة ب
، )70(مبلغ التمویل ضد التوقف عن السداد األخطار على السیارات، مع تأمین

لكن لم تُبیّن إدارة البنك نوع التأمین المعمول بھ لدیھا، وتحسن اإلشارة ھنا أن 
م، ھذه 2010سنة  بنك البركة الجزائري قد عقد اتفاقیة مع السالمة للتأمینات

قّرت ، وقد أ)71(االتفاقیة تنص على تقدیم خدمات التأمین التكافلي لعمالء البنك
التأمین ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة قیام شركة 

  .)72(على الدیونالتكافلي على تأمین األخطار بما في ذلك التأمین 
عند تفویت العمیل التزامھ بدفع مستحقاتھ المجدولة في مواعیدھا لفترة 

فیھا على ضرورة ثالثة أشھر بعد قیام البنك بإرسال رسالة للعمیل یؤكد لھ 
تسویة وضعیتھ في أجل أقص�اه ثمانیة أیام، یبدأ البنك باتباع ھذه اإلجراءات 

أّكدت علیھ ھیئة المحاسبة والمراجعة  ، ھذا اإلجراء)73(لتحصیل قیمة االئتمان
یحق للبنك اإلسالمي عند عدم وفاء العمیل  للمؤسسات المالیة اإلسالمیة أنھ

مرھون الستیفاء مقدار الدین من ثمنھ، وتفویضھ بالّدین في موعده طلب بیع ال
ببیع الرھن عند حلول أجل الدین لالستیفاء من ثمنھ دون الرجوع إلى 

  .)74(القضاء
لحمایة الودائع  اشتراط غرامات التأخیر أو حلول باقي األقساط: الرابعالفرع 

   سداد األقساطمن مخاطر عدم 
حمل العمیل على احترام لبنك البركة  سالیب التي تبنّتھا إدارةمن األ

عند تأخره عن دفع قسط  حلول باقي األقساط اشتراط مواعید استحقاق الدیون
  :، وفیما یلي بیان ذلك، أو اشتراط دفع غرامات التأخیرمن األقساط

  قبل مواعیدھا اشتراط حلول باقي األقساط: أوال
نصت إدارة بنك البركة في المادة السابعة من ملحق الشروط أثناء 
إجرائھا عقود بیع المرابحة على أن المشتري إذا تأخر في دفع قسط من األقساط 
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عند االستحقاق، فإن مبلغ الدین یصبح مستحق األداء فوراً، وھذا الشرط تعتمده 
أخیر مدیونیاتھ، وھذا البنوك اإلسالمیة عموما كأداة ضاغطة لردع العمیل عن ت

الشرط فیھ مصلحة لكال الطرفین، لذلك یجوز للبنوك اإلسالمیة أن تأخذ بھ لعدم 
وجود نص شرعي یمنع منھ، وألن التأجیل حق للمدین، ولھ أن یعلق تنازلھ عنھ 
بعدم الوفاء أو تأخیره لقسط من األقساط لكي یكون حافزا لھ على الوفاء بالدین 

من كان علیھ : "ار إلى ھذه المسألة ابن نجیم الحنفي بقولھ، وقد أش)75(في محلھ
ألف من ثمن مبیع، فقال أعطھ كل شھر مائة درھم ال یكون تأجیال، ویملك طلبھ 
في الحال، وفي الملتقط علیھ ألف ثمن، جعلھ الطالب نجوما، إن أخل بنجم حل 

الدولي  ، وعلى ھذا نّص مجمع الفقھ اإلسالمي)76("الباقي فاألمر كما شرطا
المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورتھ الرابعة عشرة بالدوحة 

، بشأن مشكلة )م2003ینایر  16 -11ھـ، الموافق 1423ذو القعدة  13 -8(
 51: المتأخرات في المؤسسات المالیة اإلسالمیة، تأكیدا  لقراره تحت رقم

لول األقساط قبل مواعیدھا عند یجوز شرعاً أن یشترط البائع باألجل ح): "2/6(
تأخر المدین عن أداء بعضھا ما دام المدین قد رضي بھذا الشرط عند 

  .)77("التعاقد
  اشتراط غرامات التأخیر: ثانیا

جاء في المادة الخامسة من ملحق الشروط المتعلقة بالتمویل عن طریق 
غرامة المرابحة، أن لبنك البركة الحق في أن یفرض على المدین المماطل 

  .تأخیر من المبلغ المستحق عن كل شھر تأخیر
یُفھم من نص المادة : حكم إلزام بنك البركة العمالء بغرامات التأخیر - 1

الذي السابقة أن إدارة المخاطر ببنك البركة  قد أخذت بقول مصطفى الزرقا؛ 
یرى أنھ ال یوجد في نصوص الشریعة وأصولھا ومقاصدھا العامة ما یتنافى مع 
ھذا المبدأ، وأن تأخیر الدین مطالً فیھ ضرر لصاحب الحق بحرمانھ من منافع 
مالھ مدة التأخیر، وأكل لمنفعة المال بال إذن صاحبھ، وھذا یوجب تحمل 
مسؤولیة المدین عن ذلك، وأن الدائن لو حصل على مبلغ دینھ في وقتھ الموعود 

لھا من تسبب في لربح فیھ األرباح، ففوات ھذه األرباح ینبغي أن یتحم
حیث ذھب ؛ )79(المجامع الفقھیةلم یجد قبوال في ، إّال أن ھذا الرأي )78(فواتھا
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أن التعویض عن ضرر التأخیر بزیادة مشروطة ھو تحایل أكثر العلماء إلى 
للوصول إلى الربا، وأن من المعروف أن الدائن لیس لھ إال دینھ، سواء أخذه 

، ولم یُذكر أن أحدا من الفقھاء أجاز أن )80(وقت استحقاقھ، أم بعد مدة المطل
، أما القول بأن الدائن لو )81(یدفع المدین قدرا زائدا عن الدین لعقوبة تعزیریة

حصل على مبلغ دینھ في موعده لربح فیھ، وعلیھ فیجب التعویض عن فوات 
منفعتھ، مبني على اعتبار أن النقود مدرة للربح في نفسھا بحساب كل یوم، وإن 

  .)82(لمبدأ إنما أقرتھ النظریات الربویةھذا ا
یمكن لبنك البركة الجزائري : البدیل الشرعي عن غرامات التأخیر - 2

اتّخاذ أسلوب مغایر عن فرض غرامة تأخیر الدیون للضغط على العمیل 
للمسارعة إلى الوفاء بالتزاماتھ؛ وذلك باشتراط تعویض یوّجھ لجھات خیریة؛ 

أنھ في حال عدم وفائھ بالتزاماتھ المالیة في زمن  حیث یوقّع العمیل على شرط
االستحقاق فإنھ یدفع عن مقابل ذلك تعویضا مالیا معلوما بالنسبة من الدین، 
یحّولھ بنك البركة إلى بعض الجھات الخیریة، وھو أسلوب بعید كّل البعد عن 

تور شبھة الربا، وقد أشاد بھذا المخرج الشرعي جماعة من الفقھاء، منھم الدك
فاشتراط دفع صدقة للفقراء إذا تأخر المدین عن : "عثمان شبیر، حیث یقول

الوفاء بدینھ جائز ویجب على المدین الوفاء بھ، ألنھ شرط تضمن مقصودا 
صحیحا من الشرع؛ وھو تحقیق النفع للفقراء، وحفز المدین على الوفاء بالدین 

، والحجة في ذلك ما )83("ھفي الوقت المحدد، وتوفیر االطمئنان للدائن على مال
إن : نقلھ ابن رشد عن أبي عبد هللا بن نافع، فیمن باع سلعة من رجل، وقال

، ونقل )84("خاصمتھ فھي صدقة علیھ، فخاصمھ فیھا، أن الصدقة تلزمھ
أنھ إذا التزم إن لم یوفھ حقھ في وقت كذا فعلیھ : الحطاب المالكي عن ابن دینار
  .)85( یُقضى بھ: اكین، قالكذا وكذا لفالن أو صدقة للمس

  :خاتمة
   :التي خلصت إلیھا الدراسة في النقاط التالیة النتائج حصریمكن 

إن اعتماد البنوك اإلسالمیة أسباب حمایة ودائع االستثمار یختلف عن  - 1
أسلوب التحوط الذي تبنّتھ البنوك التقلیدیة، وإّن األخذ بتلك األسباب ال یعني 
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أبدا البحث عن الضمان المباشر لنتیجة االستثمار، وإنما ھو وسیلة شرعیة 
  . تخدم مقصد حفظ المال

اتخاذ إدارة : بصیغة المرابحة یعني في التمویل إن حمایة ودائع االستثمار - 2
البنك المشرفة على االستثمار أدوات وإجراءات ینبغي أن تكون مشروعة، 

تتعلق بھذا القسم من التمویل  التي من المخاطر لغرض حمایة الودائع
  .المخّصص للمرابحة

في دفع أقساط العمیل اآلمر بالشراء بما وعد ومماطلتھ  عدم التزام یُعدّ  - 3
  .الدیون التي علیھ من أعظم المخاطر المھّددة لالستثمار بصیغة المرابحة

بالشراء إن تحمیل بنك البركة اإلسالمي العمیل تبعات النكول عن وعده  - 4
  .وإلزامھ بما وعد ھو األحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعامالت

یمكن لبنك البركة اشتراط تأمین العین المتعاقد علیھا في بیع المرابحة  - 5
وتحمیل العمیل تكلفة التأمین على الدیون الناشئة عنھا إذا كان عن طریق 

  .شركات التأمین التكافلي
ئتمانیة یجوز لبنك البركة التوّسع في استعمال للحمایة من المخاطر اال - 6

 .الستیفاء مقدار الدین الذي على العمیلالضمانات من رھون وكفاالت 
عند تأخر العمیل عن قبل مواعیدھا  باقي األقساطحلول بنك البركة اشتراط  - 7

أداء بعضھا مناسب جدا لحمایة الودائع المخصصة لالستثمار في العقود 
  . اآلجلة

إن اشتراط بنك البركة غرامات التأخیر لمعالجة مماطلة العمالء ینطوي  - 8
على شبھة الربا، وقد یكون ذریعة إلیھ، فھو لیس من وسائل التحّوط 

  .المشروعة
  .توصیات واقتراحات

ینبغي لبنك البركة تعدیل نص المادة الخامسة من ملحق الشروط المتعلقة  - 1
راط غرامات التأخیر من المبلغ المستحق بالتمویل عن طریق المرابحة، باشت

، كتوضیح "یوّجھ لجھات خیریة"عن كل شھر تأخیر، وذلك بإضافة عبارة 
وتبریر لكیفیة تعامل إدارة البنك مع تلك األموال الموّجھة إلى حساب 

  .التعویض عن الضرر
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عمالء البنك للتعاقد مع سالمة للتأمین التكافلي واالستفادة من یجب توجیھ  - 2
المبرمة، والتنصیص على ذلك في  خدمات الشركة حسب ما تُملیھ االتفاقیة

  .المادة الرابعة من ملحق الشروط
  :قائمة المصادر والمراجع

  :كتب
ھـ 1428( 1، دار المناھج، عمان ــ األردن، طإبراھیم فاضل الدبو، االقتصاد اإلسالمي -1

  ).م 2008
 1، عالم الكتب، طاللغة العربیة المعاصرةعبد الحمید وآخرون، معجم مختار أحمد  -2

  ).م  2008 -ھـ 1428(
 1شعیب األرنؤوط، وآخرون، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط: ، تحقیقأحمد بن حنبل، المسند -3

  .)م 2001 -ھـ  1421(
جواھر العقود ومعین القضاة والموقعین ، )ھـ880: ت(األسیوطي، شمس الدین  -4

( 1بیروت، طمسعد عبد الحمید محمد السعدني، دار الكتب العلمیة : ، تحقیقوالشھود
  . )م  1996 - ھـ  1417

دار طوق النجاة،  محمد زھیر بن ناصر الناصر،: ، تحقیقالبخاري، صحیح البخاري -5
  ). ھـ1422(، 1ط

ھرة، القا –، مطبعة الحلبي االختیار لتعلیل المختار، )ھـ683: ت( ابن مودود البلدحي -6
  .)م 1937 -ھـ 1356( ط .د

عبد السالم محمد علي : ، تحقیق، أحكام القرآن)ھـ370: ت(الجصاص، أبو بكر الرازي  -7
  ).م 1994/ھـ1415( 1لبنان ، ط، شاھین، دار الكتب العلمیة بیروت

: ، تحقیقإیضاح شواھد اإلیضاح، )ھـ6ق : ت( أبو علي الحسن بن عبد هللا القیسي -8
- ھـ1408(1، طلبنان، بیروت، الدعجاني، دار الغرب اإلسالمي محمد بن حمود

  .)م1987
  .ت.ط، د.بیروت، د –، دار الفكر المحلى باآلثار، )ھـ456: ت( ابن حزم -9

عیني -10 عبد السالم : ، تحقیقتحریر الكالم في مسائل االلتزام، )ھـ954: ت( الحطاب الرُّ
  ).م1984ھـ ــ 1404(  ،1لبنان،ط، محمد الشریف، دار الغرب اإلسالمي

، المكتبة العصریة، صیدا محمد محیي الدین عبد الحمید،: تحقیق ،سننال ،أبو داود -11
  .بیروت

بْیَانِ  -12 ، ، مكتبة الملك فھد الوطنیةالُمعَاَمَالُت الَمالِیَّةُ أََصالَة َوُمَعاَصَرة، ُدبْیَاِن بن محمد الدُّ
 .)ھـ  1432(، 2ربیة السعودیة، طالمملكة الع
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منَاِھُج التَّحِصیِل ونتائج ، )ھـ633بعد : ت(الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعید  -13
نة وَحلِّ ُمشِكالتھا  2007 -ھـ 1428(1، دار ابن حزم، طلطائف التَّأْوِیل في َشرحِ المَدوَّ

  ).م
سائل والشرح والتوجیھ والتعلیل لم البیان والتحصیل، )ھـ520: ت(أبو الولید ابن رشد،  -14

، 2محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، ط: المستخرجة، تحقیق
  ).م 1988 -ھـ  1408(

، مؤسسة رفیق یونس المصري، بیع المرابحة لآلمر بالشراء في المصارف اإلسالمیة -15 
  ).م 1996ــ  ھ1416( 1الرسالة ـ بیروت، ط

 ،2الكویتیة، ط، وزارة األوقاف القواعد الفقھیةلمنثور في ا، )ھـ794: ت( الزركشي -16
  .)م 1985 -ھـ 1405(

 الشرعي ومواكبة التأصیل بین اإلسالمیة المصارف في الودائع میلود، حمایة زنكري -17
 الخیري ـــ إدارة والعمل اإلسالمیة الشؤون دائرة ،المصرفیة للسالمة العالمیة المعاییر
  .)م2015ھـ ــ 1437( 1طدبي، ــ   البحوث

، المعھد اإلسالمي للبحوث سامي بن إبراھیم السویلم، التحوط في التمویل اإلسالمي -18
  ).م2007 ــ  ھـ 1428( ط.والتدریب، د

مطبعة ، تطویر األعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة اإلسالمیة، سامي حسن حمود -19
    .)م1982ــ  ـھ1402( 2ط، عمان، الشرق ومكتبتھا

 1لجزائر، ط، ا، مكتبة الریامناصر، عالقة البنوك اإلسالمیة بالبنوك المركزیة سلیمان -20
  ).م2006ـ    ھـ1427(

حمید : ، تحقیقعقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، )ھـ616: ت( ابن شاس -21
  .)م  2003 -ھـ  1423( 1لبنان، ط ،بن محمد لحمر، دار الغرب اإلسالمي، بیروت

، دار قبة وھاجر زرارقي، إدارة المخاطر االئتمانیة في المصارف اإلسالمیةشوقي بور -22
  ).م2015ـ  ھـ1436(1النفائس، األردن، ط

قرة عین األخیار لتكملة رد ، )ھـ1306: ت(بن عبد العزیز  ابن عابدین، عالء الدین -23
ط، .د لبنان، –، دار الفكر، بیروت )شرح تنویر األبصار(المحتار على الدر المختار

   .ت.د
، بحث ضمن عثمان شبیر، صیانة المدیونیات ومعالجتھا من التعثر في الفقھ اإلسالمي -24

ـ ـ ھ1418( 1دار النفائس األردن،ط كتاب بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرة،
  ).م  1998

عبد السالم محمد ھارون، دار : ، تحقیقمعجم مقاییس اللغة، )ه395:ت(ابن فارس  -25
  ).م 1979ــ  ھـ1399(ط .الفكر، د
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بیروت  -زھیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة : تحقیق ابن فارس، مجمل اللغة، -26
  .)م 1986 - ھـ  1406(  2ط

مكتب تحقیق التراث في : تحقیق القاموس المحیط،، )ھـ817: ت( الفیروز آبادى -27
 8لبنان، ط ، محمد نعیم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت: مؤسسة الرسالة بإشراف

  .)م 2005 -ھـ  1426(
محمد عبد : ، تحقیقإعالم الموقعین عن رب العالمین، )ھـ751: ت( ابن القیم الجوزیة -28

  ).م 1991 - ھـ 1411(، 1ط یروت،، بالسالم إبراھیم، دار الكتب العلمیة
 2العلمیة، ط ، دار الكتببدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، )ھـ587: ت( الكاساني -29

  .)م 1986 -ھـ 1406(
صندوق النقد العربي ــ عبد الكریم أحمد قندوز، مفھوم التحّوط في المالیة اإلسالمیة، ــ 30 

  ).م2020( ط،.أبو ظبي، اإلمارات العربیة، د
عبد : ، تحقیقالمحیط البرھاني في الفقھ النعماني، )ھـ616: ت(َماَزةَ البخاريابن  -29

  .)م 2004 -ھـ 1424( 1لبنان، ط ،الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة
، ضمن كتاب بحوث في قضایا فقھیة محمد تقي العثماني، بحث أحكام البیع بالتقسیط -31

  .)م 2003 - ھـ 1424( 2دمشق، ط –لم معاصرة، دار الق
محمد بدوي المختون، : ، تحقیقتصحیح الفصیح وشرحھ، )ھـ347: ت(ابن المرزبان -32

  ).م 1998 - ھـ 1419(ط،.المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة ـــ القاھرة، د
 ،1القاھرة، ط– عالم الكتبالتوقیف على مھمات التعاریف، ، )ھـ1031: ت( المناوي -33

  .) م1990-ھـ1410(
 .)ھـ 1414(، 3بیروت، ط –صادر  ،  دارلسان العرب، )ه711:ت(رمنظوابن  -34
عبد هللا بن عبد المحسن : ، تحقیقمنتھى اإلرادات، )ھـ972 :ت(ابن النجار، تقي الدین  -35

  .) م1999 - ھـ 1419(، 1التركي، مؤسسة الرسالة، ط
 ،2اإلسالمي، ط ، دار الكتابالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، )ھـ970: ت( ابن نجیم -36

  .ت.د
 -ھـ1435( ط.، دالمعاییر الشرعیة، اإلسالمیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ھیئة -37

2014.(  
  مجالت

منظمة  ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي،إبراھیم فاضل الدبو، المرابحة لآلمر بالشراء -1
  .5ج ،5 ع ،جدة، المؤتمر اإلسالمي

للدراسات  كادیمیةاأل، المخاطر في البنوك اإلسالمیةإدارة فرج شعبان، بریكي عبلة،  -2
  .10ج ،)2018جانفي ( 19ع، شلفجامعة حسیبة بن بوعلي ــ االجتماعیة واإلنسانیة، 
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، دراسة حالة بنك البركة بوسعید محمد عبد الكریم، إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمیة -3
جامعة ابن بادیس ، )(Revue Finance. marches الجزائري، مجلة المالیة واألسواق

   .6ج ،)م2019 ــ 12( 2عــ مستغانم، 
الجوزي جمیلة، حدو علي، دراسة مقارنة إلدارة المخاطر في الجزائر بین المصارف  -4

حالة بنك البركة الجزائري وبنك الشركة  -  اإلسالمیة ومصارف تقلیدیة خاصة
المصرفیة العربیة وبنك الخلیج الجزائري، المجلة الجزائریة للعولمة والسیاسات 

  . 7ج ،)م2016ــ  06(7ع ،3جامعة الجزائراالقتصادیة، 
ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة أو سندات ، حسین حامد حسان -5

  .  4، ج4ع ،جدة، منظمة المؤتمر اإلسالميقھ اإلسالمي، ، مجلة مجمع الفالمقارضة
منظمة  ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي،بیع المرابحة لآلمر بالشراء، سامي محمود -6

  .5 ، ج5 ع،جدة ،المؤتمر اإلسالمي
مجلة مجمع الفقھ  ،الودائع المصرفیة حسابات المصارف، امي حسن محمودس -7

 .9، ج9ع ،اإلسالمي  ــ جدةمنظمة المؤتمر  اإلسالمي،
سارة متلع القحطاني، التأمین على الودائع المصرفیة النقدیة في البنوك اإلسالمیة  -8

 -ھـ1441( 49 ة الجمعیة الفقھیة السعودیة، ع، مجلحكمھ الشرعي وضوابطھ الفقھیّة
 ).م2020ــ  2019

، المصارف اإلسالمیةصالح حمید العلي، إدارة مخاطر صیغ التمویل واالستثمار في  -9
  .12، ج)م2010ــ  12( 14 ع ،1كلیة العلوم اإلسالمیة ــ جامعة باتنة مجلة اإلحیاء، 

مجلة اإلحیاء، ، مفھومھ وتطبیقاتھ: الطیّب داودي وكردودي صبرینة، التأمین التكافلي -10
  .13، ج)م2012ـ  12(15ع ـ، 1كلیة العلوم اإلسالمیة ــ جامعة باتنة ـ

یوسف العتوم وعبد الحق العیفة، تقییم شرعي لصیغة المرابحة لآلمر بالشراء عامر  -11
 المجلة الجزائریة للدراسات المالیة والمصرفیة،، كما یجریھا بنك البركة الجزائري

   .3، ج)م 2017ــ  12( 3ع سطیف،، جامعة فرحات عباس
، مجلة مجمع الفقھ العمليعلي السالوس، المرابحة لآلمر بالشراء نظرات في التطبیق  -12

  .5، ج5ع ،منظمة المؤتمر اإلسالمي  ــ جدة اإلسالمي،
أبو غدة عبد الستار، أسلوب المرابحة والجوانب الشرعیة التطبیقیة في المصارف  -13

  .5، ج5ع ،جدة، منظمة المؤتمر اإلسالمي، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، اإلسالمیة
منظمة  مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، المرابحة لآلمر بالشراء،محمد األمین الضریر،  -14

  .5، ج5ع ،جدة، المؤتمر اإلسالمي
منظمة  مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي،محمد علي القري، الحسابات والودائع المصرفیة،  -15

  .9، ج9ع ،ــ جدة المؤتمر اإلسالمي
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، بالتعویض على الدائن؟مصطفى الزرقا، ھل یقبل شرعا الحكم على المدین المماطل  -16
المملكة العربیة  جامعة الملك عبد العزیزــ جّدة، مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي،

  . 2، ج)م 1985ــ ـھ1405( 2ع السعودیة، 
نزیھ كمال حماد، الوفاء بالوعد في الفقھ اإلسالمي تحریر النقول ومراعاة  -17 

  .5، ج5ع ،المؤتمر اإلسالمي  ــ جدةمنظمة ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، االصطالح
مجلة  لسلم كصیغة للتحوط ضد المخاطر المستقبلیة،ا ،بلقاسم حامدي –وناسة حامدي -18

  .19، ج)م2019 ــ 12( 23ع ،1كلیة العلوم اإلسالمیة ــ جامعة باتنة  اإلحیاء،
، المعاصرة، مجلة البحوث الفقھیة حمایة رأس المال، یوسف بن عبد هللا الشبیلي -19

المملكة العربیة ، مؤسسة البحوث والدراسات الفقھیة وعلوم القرءان الكریم الوقفیة
  .)م 2008ــ  ـھ1439( 80ع السعودیة،

  رسائل جامعیة
 دور صیغة المرابحة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةعفاف میسون،  -1

، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات )دراسة حالة بنك البركة الجزائري، وكالة غردایة(
علوم اقتصادیة والتسییر وعلوم تجاریة، جامعة قاصدي : شھادة ماستر أكادیمي في میدان

  ).2017ــ  2016(مرباح ــ ورقلة، 
، )ة بنك البركةتجرب( یحیاوي وفاء، إدارة المخاطر االئتمانیة في المصارف اإلسالمیة -2

أطروحة دكتوراه، الطور الثالث في علوم التسییر،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة 
  ).2017مــ 2016(، 2وعلوم التسییر، جامعة البلیدة 

  موقع اإلنترنت
التحوط في المعامالت المالیة من المنظور الشرعي  ،محمد عبد الحلیم عمر -1

، )01/05/2016(والتمویل اإلسالمي، موسوعة االقتصاد ، واالقتصادي
)10/08/2020( https://iefpedia.com/arab/?p=38347  

، موسوعة تطبیقات الحمایة البدیلة عن عقود التحوط والضمان، یوسف الشبیلي -2
  ) 10/08/2020(، )25/05/2012(االقتصاد والتمویل اإلسالمي، 

https://iefpedia.com/arab/?p=31084 
موسوعة االقتصاد والتمویل ، التحوط في المعامالت المالیة، یوسف الشبیلي -3

  ، )10/08/2020(، )01/05/2016(اإلسالمي،
https://iefpedia.com/arab/?p=38339 

والتمویل ، موسوعة االقتصاد التحوط في المعامالت المالیة، التیجاني الطیب محمد -4
  ،)10/08/2020( ،)01/05/2016( اإلسالمي،

  https://iefpedia.com/arab/?p=38340 
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https://www.albaraka-bank.com/?lang=ar       الموقع الرسمي لبنك البركة - 5
) 17/03/2020( ،الجزائري  

 ،مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالیة اإلسالمیة، منتدى فقھ االقتصاد اإلسالمي -6
  ، )11/07/2020(، )16.1.2003(مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، 

http://www.iifa-aifi.org/AA.htm      
، مجمع الفقھ اإلسالمي ، التحوط في المعامالت اإلسالمیةفقھ االقتصاد اإلسالمي منتدى -7

  ،)10/05/2020(، )27/04/2016( الدولي،
  http://www.iifa-aifi.org/9-2.html 

 :الھوامش
                                                        

زھیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة : تحقیق مجمل اللغة،، ) ھـ395: ت( ابن فارس -1
 .920، ص2ج، )م 1986 -ھـ  1406(  2بیروت ط - الرسالة 

 ،1القاھرة، ط – عالم الكتبالتوقیف على مھمات التعاریف، ، )ھـ1031: ت( المناوي -2
 .336ص، ) م1990-ھـ1410(

عبد هللا بن عبد المحسن : تحقیق، منتھى اإلرادات، )ھـ972 :ت(ابن النجار، تقي الدین  -3
 . 250، ص3ج ،) م1999 - ھـ 1419(، 1التركي، مؤسسة الرسالة، ط

، مطبعة تطویر األعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة اإلسالمیة، سامي حسن حمود -4
 .264، ص)م1982ھـ ــ 1402( 2الشرق ومكتبتھا ــ عمان، ط

الودائع المصرفیة النقدیة في البنوك اإلسالمیة حكمھ سارة متلع القحطاني، التأمین على  -5
، مجلة الجمعیة الفقھیة السعودیة، الجمعیة الفقھیة السعودیة ــ الشرعي وضوابطھ الفقھیّة
 .550، ص)م 2019 -ھـ1441( ، 49المملكة العربیة السعودیة، ع

ھ اإلسالمي، ، مجلة مجمع الفقالودائع المصرفیة حسابات المصارف، سامي حسن محمود -6
 .496، ص9، ج9، عمنظمة المؤتمر اإلسالمي ــ جدة

، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، الودائع المصرفیة حسابات المصارف، سامي حسن محمود -7
 .497المرجع نفسھ، ص

مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، مرجع محمد علي القري، الحسابات والودائع المصرفیة،  -8
متلع القحطاني، التأمین على الودائع المصرفیة النقدیة في سارة ، 533، ص9سابق، ج

، مجلة الجمعیة الفقھیة السعودیة، البنوك اإلسالمیة حكمھ الشرعي وضوابطھ الفقھیّة
 .550مرجع سابق، ص

 -ھـ1435( ط،.، دالمعاییر الشرعیة، اإلسالمیة للمؤسسات والمراجعة المحاسبة ھیئة -9
 .662، ص)2014
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 الشرعي ومواكبة التأصیل بین اإلسالمیة المصارف في الودائع میلود، حمایة زنكري -10

 الخیري ـــ إدارة والعمل اإلسالمیة الشؤون دائرة المصرفیة، للسالمة العالمیة المعاییر
 . 31، ص)م2015 -ھـ1437( 1بدبي، ط البحوث

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة : تحقیق القاموس المحیط،، )ھـ817: ت(الفیروز آبادى -11
 .276، ص1ج ،)م 2005 -ھـ  1426( 8الرسالة، مؤسسة الرسالة، بیروت ــــ لبنان، ط 

، 14، ج )ھـ 1414(، 3بیروت، ط، ،  دار صادرلسان العرب، )ه711:ت(رابن منظو -12
 . 199ص

ق النجاة، محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طو: ، تحقیقصحیح البخاري، البخاري -13
، 1، ج52: ،ِ حدیث رقمكتاب االیمان، بَاُب فَْضِل َمِن اْستَْبَرأَ لِِدینِھ، )ھـ1422(، 1ط

  .20ص
: ، تحقیقإیضاح شواھد اإلیضاح، )ھـ6ق : ت( أبو علي الحسن بن عبد هللا القیسي -14

 1987 -ھـ1408( 1لبنان، ط، بیروت، محمد بن حمود الدعجاني، دار الغرب اإلسالمي
  .515، ص 1ج، )م
 1، عالم الكتب، طعبد الحمید وآخرون، معجم اللغة العربیة المعاصرة أحمد مختار -15
 .568، ص 1، ج)م 2008 -ھـ142(
، 1جالمرجع نفسھ،  عبد الحمید وآخرون، معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار -16

 .568ص 
قرة عین األخیار لتكملة رد ، )ھـ1306: ت(بن عبد العزیز ابن عابدین، عالء الدین -17

، 8لبنان، ج ، ، دار الفكر، بیروت)شرح تنویر األبصار( المحتار على الدر المختار
 .433ص

حمید بن : ، تحقیقعقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، )ھـ616: ت( ابن شاس -18
 ،3، ج)م2003 - ھـ1423( 1لبنان، ط، تمحمد لحمر، دار الغرب اإلسالمي، بیرو

  .908ص
محمد بدوي المختون، : ، تحقیقتصحیح الفصیح وشرحھ، )ھـ347: ت(ابن المرزبان -19

 . 505، ص )م1998 - ھـ 1419( ط.القاھرة، د، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة
، 1، مرجع سابق، جمعجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید وآخرون -20

 .583 -582ص 
ط .عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، د: ، تحقیقمعجم مقاییس اللغة، ابن فارس -21
  .408، ص 2ج  ،)م1979 -ـھ1399(
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عبد : ، تحقیقالمحیط البرھاني في الفقھ النعماني، )ھـ616: ت(ابن َماَزةَ البخاري -22

، 6، ج)م 2004 - ھـ 1424( 1لبنان، ط، الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة
  .521ص

نة ، )ھـ633بعد : ت( الرجراجي -23 منَاِھُج التَّحِصیِل ونتائج لطائف التَّأْوِیل في َشرحِ المَدوَّ
  .353، ص8، ج )م 2007 -ھـ1428( 1، دار ابن حزم، طوَحلِّ ُمشِكالتھا

جواھر العقود ومعین القضاة والموقعین ، )ھـ880: ت( شمس الدین األسیوطي -24
 -ھـ 1417( ،1یة بیروت، طالسعدني، دار الكتب العلم مسعد عبد الحمید: ، تحقیقوالشھود

 .40، ص1، ج)م 1996
، المعھد االسالمي للبحوث و التحوط في التمویل االسالمي، سامي بن إبراھیم السویلم -25

 .14، ص )م2007ـ  ـھ 1428(ط .التدریب، د
نقد العربي ــ صندوق العبد الكریم أحمد قندوز، مفھوم التحّوط في المالیة اإلسالمیة،  -26

 ،بلقاسم حامدي -وناسة حامدي، 41، ص)م2020( ط،.أبو ظبي، اإلمارات العربیة، د
كلیة العلوم اإلسالمیة ــ  مجلة اإلحیاء، لسلم كصیغة للتحوط ضد المخاطر المستقبلیة،ا

 .479، ص19، ج)م2019 ــ 12( 23ع ،1جامعة باتنة 
التحوط في المعامالت المالیة من المنظور الشرعي  ،محمد عبد الحلیم عمر -27

 )10/08/2020(، )01/05/2016(موسوعة االقتصاد والتمویل اإلسالمي، ، واالقتصادي
https://iefpedia.com/arab/?p=38347 

اإلسالمیة، مجمع الفقھ اإلسالمي  التحوط في المعامالت، منتدى فقھ االقتصاد اإلسالمي -28
 html-aifi.org/9-http://www.iifa.2  ،)10/05/2020(، )27/04/2016( ،الدولي

التحوط في المعامالت المالیة من المنظور الشرعي  ،محمد عبد الحلیم عمر -29
  https://iefpedia.com/arab/?p=38347، مرجع سابق، واالقتصادي

، موسوعة تطبیقات الحمایة البدیلة عن عقود التحوط والضمان، یوسف الشبیلي -30
) 10/08/2020(، )25/05/2012(االقتصاد والتمویل اإلسالمي، 

https://iefpedia.com/arab/?p=31084  
، صندوق النقد العربيعبد الكریم أحمد قندوز، مفھوم التحّوط في المالیة اإلسالمیة،  -31

 . 55مرجع سابق، ص
 .212، ص 1مرجع سابق، ج القاموس المحیط، ،الفیروز آبادى -32
القاھرة،  –الحلبي ، مطبعة االختیار لتعلیل المختار، )ھـ683: ت( ابن مودود البلدحي -33
  .166، ص 2ج، )م 1937 -ھـ 1356(ط .د
ْبیَانِ  -34  - ، مكتبة الملك فھد الوطنیة الُمعَاَمَالُت الَمالِیَّةُ أََصالَة َوُمعَاَصَرة، ُدْبیَاِن بن محمد الدُّ

 .401، ص 9، ج )ھـ  1432(، 2المملكة العربیة السعودیة، ط
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 2، دار الكتب العلمیة، طفي ترتیب الشرائعبدائع الصنائع ، )ھـ587: ت( الكاساني -35
 .282، ص 6، ج)م 1986 -ھـ 1406(
 –المكتبة العصریة، صیدا  محمد محیي الدین عبد الحمید،: تحقیق ،سننال، أبو داود -36

: حدیث رقم، كتاب البیوع، باب فیمن اشترى عبدا فاستعملھ ثم وجد بھ عیبابیروت، 
 .284، ص3ج، 3508

 ،2، وزارة األوقاف الكویتیة، طلمنثور في القواعد الفقھیةا، )ھـ794: ت( الزركشي -37
 .119، ص2، ج)م 1985 -ھـ 1405(
 موسوعة االقتصاد والتمویل اإلسالمي،، التحوط في المعامالت المالیة، یوسف الشبیلي -38
)01/05/2016( ،)10/08/2020( ،https://iefpedia.com/arab/?p=38339 
ضمان رأس المال أو الربح في صكوك المضاربة أو سندات ، حسین حامد حسان -39

  .451، ص4، ج 4، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، مرجع سابق، عالمقارضة
، مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة، حمایة رأس المال، یوسف بن عبد هللا الشبیلي -40

مؤسسة البحوث والدراسات الفقھیة وعلوم القرءان الكریم الوقفیة، المملكة العربیة 
التحوط في ، التیجاني الطیب محمد ،113، ص)م2008- ھـ1439(، 80ع السعودیة، 

 والتمویل اإلسالمي،، موسوعة االقتصاد المعامالت المالیة
)01/05/2016(،)10/08/2020(  ،https://iefpedia.com/arab/?p=38340  
 ،، مرجع سابق، التحوط في المعامالت اإلسالمیةمنتدى فقھ االقتصاد اإلسالمي -41

2.html-aifi.org/9-http://www.iifa  
مرجع  المعاییر الشرعیة، ،اإلسالمیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة  -42

  .40سابق، ص
، المرجع المعاییر الشرعیة ،ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة -43

  . 40نفسھ، ص
  ، مرجع سابق،، التحوط في المعامالت اإلسالمیةمنتدى فقھ االقتصاد اإلسالمي -44

2.html-aifi.org/9-http://www.iifa  
، مرجع سابق،  التحوط في المعامالت المالیة، التیجاني الطیب محمد -45

https://iefpedia.com/arab/?p=38340  
  ، مرجع سابق،التحوط في المعامالت المالیة، یوسف بن عبد هللا الشبیلي -46

 https://iefpedia.com/arab/?p=38339  
47

 - https://www.albaraka-bank.com/?lang=ar  

 .)17/03/2020( ،الجزائري الموقع الرسمي لبنك البركة
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، )تجربة بنك البركة(إدارة  المخاطر االئتمانیة في المصارف اإلسالمیة ، یحیاوي وفاء -48

أطروحة دكتوراه، الطور الثالث في علوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة 
  .157، ص)2017م ــ 2016( ،2وعلوم التسییر، جامعة البلیدة 

دراسة مقارنة إلدارة المخاطر في الجزائر بین المصارف ،  حدو علي،  الجوزي جمیلة -49
حالة بنك البركة الجزائري وبنك الشركة المصرفیة  -، اإلسالمیة ومصارف تقلیدیة خاصة

جامعة المجلة الجزائریة للعولمة والسیاسات االقتصادیة، بیة وبنك الخلیج الجزائري، العر
 .81ص ،7ج ،)م2016ــ  06(7ع ،3الجزائر

، صالح حمید العلي، إدارة مخاطر صیغ التمویل واالستثمار في المصارف اإلسالمیة -50
، 12، ج)م2010ــ  12(14عـ ،1كلیة العلوم اإلسالمیة ــ جامعة باتنة ـ مجلة اإلحیاء،

 . 501ص
  یعّرف االئتمان المصرفي من منظور إسالمي على أنھ الثقة التي یولیھا البنك اإلسالمي

لعمیلھ في إتاحة مبلغ معین أو سلعة محددة الصفة، الستخدامھ في غرض محدد خالل فترة 
وفقا لشروط متفق علیھا سلفا، ویتم منح ) السلعة / المبلغ ( معینة، على أن یتم سداد قیمتھ 

معرفة مصادر السداد : االئتمان في البنوك اإلسالمیة وفقا لمراحل وخطوات، أھمھا
موال، بعد معرفة طبیعة العملیة التمویلیة، وفترة االئتمان وطریقة لضمان استرجاع األ

  .السداد، وتقدیر التدفقات النقدیة المتوقعة للعمیل، من خالل دراسة مركزه المالي
، دار شوقي بورقبة وھاجر زرارقي، إدارة المخاطر االئتمانیة في المصارف اإلسالمیة

  .176 -170، ص)م2015ھـ ـ 1436(1النفائس، األردن،ط
 إدارة المخاطر االئتمانیة في المصارف اإلسالمیة، ،شوقي بورقبة وھاجر زرارقي -51

   .184مرجع سابق ، ص
، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، مرجع بیع المرابحة لآلمر بالشراء، سامي حسن محمود -52

  .819، ص5، ج5سابق، ع
، الوفاء بالوعد في الفقھ اإلسالمي تحریر النقول ومراعاة االصطالح ،نزیھ كمال حماد -53

  .613، ص 5، ج5مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، مرجع سابق، ع
األردن، ، ، دار المناھج، عماناالقتصاد اإلسالمي دراسة وتطبیق، إبراھیم فاضل الدبو -54

  .140، ص )م 2008ـ  ـھ1428( 1ط
ْمَسَرِة، مرجع سابق، البخاري، صحیح البخاري، -55  ، ص3ج كتاُب اِإلَجاَرِة، بَاُب أَْجِر السَّ

92.  
مجلة مجمع الفقھ  ،المرابحة لآلمر بالشراء دراسة مقارنة، إبراھیم فاضل الدبو -56

  .776، ص5، ج5ع مرجع سابق،اإلسالمي، 
 .278ص، 6ت، ج.ط، د.بیروت، د –، دار الفكر المحلى باآلثار، )ھـ456: ت( ابن حزم -57
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 .140، مرجع سابق، صاالقتصاد اإلسالمي دراسة وتطبیق، إبراھیم فاضل الدبو -58
 ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي،المرابحة لآلمر بالشراء، الصدیق محمد األمین الضریر -59

  .742، ص5، ج5ع مرجع سابق،
،مؤسسة  بیع المرابحة لآلمر بالشراء في المصارف اإلسالمیة رفیق یونس المصري، -60

  .39، ص)م 1996ـ ـھ1416( 1الرسالة ـ بیروت ط
أسلوب المرابحة والجوانب الشرعیة التطبیقیة في المصارف ، عبد الستار أبو غدة -61

  .902، ص5، ج5ع مرجع سابق، ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي،اإلسالمیة
، وآخرون، مؤسسة شعیب األرنؤوط: ، تحقیقالمسند، ُمْسنَُد َحكِیِم بِْن ِحَزامٍ أحمد،  -62

 .26، ص24، ج15311:، حدیث رقم)م 2001 -ھـ  1421(، 1الرسالة، لبنان،ط
 .465، ص7، مرجع سابق، جالمحلى باآلثار، بن حزما -63
محمد عبد : ، تحقیق، إعالم الموقعین عن رب العالمین)ھـ751: ت( ابن قیم الجوزیة -64

 .23، ص4، ج)م 1991 -ھـ 1411(، 1ییروت، ط –السالم إبراھیم، دار الكتب العلمیة 
، إدارة مخاطر صیغ التمویل واالستثمار في المصارف اإلسالمیة ،صالح حمید العلي -65

 .501مجلة اإلحیاء، مرجع سابق، ص
 ،)تجربة بنك البركة(إدارة  المخاطر االئتمانیة في المصارف اإلسالمیة  ،یحیاوي وفاء -66

، إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمیة شعبان،فرج  بریكي عبلة، ،170مرجع سابق، ص
 19عجامعة حسیبة بن بوعلي ــ شلف،  ،للدراسات اإلجتماعیة واإلنسانیةاألكادیمیة  مجلة

، بوسعید محمد عبد الكریم، إدارة المخاطر في البنوك 10، ص10ج ،)2018جانفي (
جامعة ابن بادیس مجلة المالیة واألسواق، ، اإلسالمیة، دراسة حالة بنك البركة الجزائري

  .230، ص 6، ج)م2019 ــ 12( 2ــ مستغانم، ع
 .56، صمرجع سابق المعاییر الشرعیة،، ھیئة المحاسبة والمراجعة -67
، اإلسالمیةمشكلة المتأخرات في المؤسسات المالیة ، منتدى فقھ االقتصاد اإلسالمي -68

  ، )11/07/2020(، )16.1.2003(مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، 
aifi.org/AA.htm-http://www.iifa       

 .59، صمرجع سابق المعاییر الشرعیة، ،ھیئة المحاسبة والمراجعة -69
عامر یوسف العتوم وعبد الحق العیفة، تقییم شرعي لصیغة المرابحة لآلمر بالشراء  -70

جامعة المجلة الجزائریة للدراسات المالیة والمصرفیة، ، كما یجریھا بنك البركة الجزائري
 .91ــ  90ص، 3، ج)م 2017ــ  12(3ع فرحات عباس ــ سطیف،

  تنفرد شركة سالمة للتأمینات بتقدیم خدمات التكافل، فھي الوحیدة من كّل مؤسسات التأمین
 46مالیة رقم الجزائریة التي تتعامل بالتأمین اإلسالمي، اعتمدت بمقتضى قرار وزیر ال

   .م2006جویلیة  2الصادر بتاریخ 
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كلیة  مجلة اإلحیاء،، مفھومھ وتطبیقاتھ: الطیّب داودي وكردودي صبرینة، التأمین التكافلي

 .    161، ص13، ج)م2012ـ  12(15ع ـ، 1العلوم اإلسالمیة ــ جامعة باتنة ـ
 ،)تجربة بنك البركة(إدارة  المخاطر االئتمانیة في المصارف اإلسالمیة  ،یحیاوي وفاء -71
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