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 يوم برلماني حول واقع وآفاق الصيرفة اإلسالمية في الجزائر

  

صباحا، يوما برلمانيا تحت عنوان "الصيرفة اإلسالمية .. الواقع  12.81ابتداء من الساعة  8102أفريل  4تنظم لجنة المالية والميزانية، يوم غد األربعاء 

 واآلفاق".

 وذلك بحضور عدد من المختصين وأصحاب االهتمام.

محاور هي: الصيرفة اإلسالمية، مدلولها وشروطها )المفهوم، الخصائص، األهداف، أسباب االنتشار(. صيغ  14ستتم معالجة هذا الموضوع من خالل 

يرفة للص  تمويل الصيرفة اإلسالمية. )التمويل على أساس المشاركة في عائد االستثمار. التمويل على أساس المديونية(. االطار القانوني والشرعي

 اإلسالمية )تقنين العمل المصرفي. تنظيم العالقة مع البنك(. تجربة البنوك الجزائرية في العمل بالصيرفة اإلسالمية .

 مذكرة للمحررين

صرفية المشهدت نهاية القرن الماضي انتشارا واسعا للمصارف اإلسالمية عبر أرجاء العالم، حيث حققت نجاحا وأرباحا ملموسة من خالل تقديم منتجات 

غم من الراإلسالمية لكل الزبائن والمتعاملين االقتصاديين والمستثمرين وتمكنت من استقطابهم، وهو ما جعل منها مؤشرا داال على نموها وتطورها ب

 تجربتها القصيرة في ظل المنافسة القوية للبنوك التقليدية.

عا في أغلب واسلجأت كثير من البنوك العالمية للعمل بالصيرفة اإلسالمية باعتبارها أحد البدائل لمواجهة األزمات المالية، وذلك بعدما عرفت انتشارا 

تريليون دوالر، وذلك بعد  8,4نحو  8102الدول اإلسالمية وغير اإلسالمية. وتشير أحدث التقارير إلى أن حجم أصول المالية اإلسالمية قد بلغ في عام 

 .8102تريليون دوالر خالل عام  8,4، ومن المتوقع، حسب نفس التقرير، أن يصل حجم هذه األصول إلى 8104تريليون دوالر في عام  8,0أن كان 

انب البنوك ى جلفت العديد من المختصين والخبراء في مجال االقتصاد والمال إلى أن الكثير من البنوك التقليدية في أوروبا خاصة بريطانيا وسويسرا، إل

تي مست اغلب ال بالواليات المتحدة األمريكية، قد أصبحت تعتمد، وبقدر من االهتمام، بالصيرفة اإلسالمية ال سيما مع ظهور األزمة االقتصادية والمالية

 لمرجّوة.و ادول العالم، وهذا بغية جلب أكبر عدد ممكن من المتعاملين وتوفير السيولة وزيادة قدرة البنوك على تمويل المشاريع بما يحقق نسبة النم

ان اإلسالمية بلدإن التطور واالهتمام بالصيرفة اإلسالمية، على أنها بديل لمواجهة األزمة المالية من جهة، إلى جانب كونها مطلبا جماهيريا خاصة في ال

التطور  وقد أدى هذا  من جهة أخرى، جاء استجابة لرغبة الكثير من أصحاب رؤوس األموال الرافضين التعامل بالصيغة التي تعتمدها البنوك التقليدية،

نوك العمومية البإلى زيادة الطلب على التعامل بهذا النظام المصرفي الذي لقي ترحيبا كبيرا من قبل المجتمع الجزائري بعد إقرار الصيرفة اإلسالمية في 

 .8102من طرف الحكومة الجزائرية من خالل قانون المالية لسنة 

في تفعيل الصيرفة اإلسالمية جاءت بهدف تحريك عجلة التنمية المحلية ورفع نسبة النمو.  8102إن التدابير واإلجراءات التي أقرها قانون المالية لسنة 

لبنوك العمومية ة لوقد أولت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هذه التدابير اهتماما بالغا باعتبارها بديال لتوفير السيولة كما أنها فرص

 الكتساب ميزة تنافسية أمام البنوك األخرى.

األموال اج وترى اللجنة المشرفة على هذا اليوم البرلماني أن الصيرفة اإلسالمية ستشجع حتما االستثمار وستقلص من ظاهرة االكتناز، كما تسمح بإدم

ما يعني هو المتداولة في السوق الموازية في المنظومة البنكية وذلك من خالل إتاحة فرص وصيغ متعددة للتمويل والتعامالت واالستثمارات المالية، و

 داتإيجاد بدائل ألولئك الذين يمتنعون عن التمويالت الكالسيكية، فضال عن استقطاب االستثمارات التي ستزيد فرص العمل وترفع مستوى اإليرا

 الجبائية.

http://www.apn.dz/ar/plus-ar/actualite-speciale-ar/4616-2018-04-03-14-15-47
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 الصيرفة اإلسالمية لتنويع المنتجات البنكية في الجزائر

 

المشاركين في أشغال اليوم البرلماني حول آفاق الصيرفة  8502أفريل  50دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد السعيد بوحجة اليوم األربعاء 

دها يشهاإلسالمية إلى التركيز حول كيفيات توطين الصيرفة اإلسالمية وإظهار مدى استجابتها لواقع التنمية وقدرتها على مواكبة التحوالت التي 

 االقتصاد الوطني .

 

وبعدما أكد السيد بوحجة في كلمته، التي ألقاها السيد عبد القادر حجوج نيابة 

عنه، بأن الصيرفة اإلسالمية لها، منذ سنوات عديدة، مكانتها في منظومة 

المؤّسسات المصرفّية الجزائرّية، أوضح بأن الهدف من إقرار هذه النوع من 

المعامالت هو إقامة بيئة مالئمة تتكامل فيها منظومة المؤّسسات المالية، 

بمختلف أنواعها، من أجل إغناء الحقل المالي والبنكي في الجزائر وذلك من 

خالل إيجاد اآلليات الكفيلة بتحسين األداء المصرفي وتنويع منتجاته وتأطير 

جميع أنواع التمويالت الممكنة إلى جانب أنماط التمويل التقليدي، واعتبر السيد 

بوحجة أن هذا التنويع سيساهم في تحفيز البنوك على استقطاب واستيعاب 

األموال المتداولة في السوق الموازية، وبالتالي تحقيق وفرة في السيولة المالّية 

وتنشيط عمل االدخار وتقليص ظاهرة االكتناز والتكفل بحاجيات التمويالت 

المختلفة في مجال القروض المقدمة سواء لألفراد أو االستثمارات االقتصادية 

المختلفة، مع التركيز على المشاريع التنموية ومبادرات األعمال، التي تنتج قيمة 

 مضافة وتخلق مزيدا من فرص العمل.

وأكد رئيس المجلس في األخير أن مناقشة هذا الموضوع تؤكد حركية 

اإلصالحات التي تشهدها بالدنا في ما يتعلق بالمنظومة المصرفية العمومية 

والنظام المالي التي يبقى الهدف منها استدامة نموذج اإلصالح الوطني الذي 

أقره فخامة رئيس الجمهورّية بمحتواه وغاياته المتمثلة في بناء جزائر قوّية 

 اقتصاديا.

يذكر أن لجنة المالية والميزانية التي نظمت فعاليات هذا اليوم البرلماني قد 

سطرت برنامجا تضمن مناقشة موضوع واقع وآفاق الصيرفة اإلسالمية من 

أربعة محاور وقد استضافت من أجل ذلك عديد الخبراء والفقهاء إلعطاء هذا 

  الموضوع الهام نصيبا وافيا من التحليل والمناقشة.
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 كـلمـة معالـي رئيـس المجلـس الشعبـي الوطنـي السيـد السعيـد بـوحجـة

 في اليوم البرلماني حول "الصيرفة االسالمية "الواقع واآلفاق

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم على سيدنا محمد أشرف خلق هللا والمرسلين.

 مـعـالـي السـيد وزير العالقات مع البرلمان ،

 السيدة والسادة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني،

 السّيـد محافظ بنك الجزائر،

 السّيـدات والّسـادة النّواب،

 السّيـد رئيـس الجمعيـة المهنيـة للبنـوك والمؤسسـات الماليـة،

 الّسـادة الـرؤساء الـمدراء العاميـن للبنـوك،

 الـحضـور الكـريـم،

 أسـرة اإلعـالم،

 السـالم عـليكـم ورحمـة هللا وبركاتـه

هذا  ياتيطيب لي في البدء، أن أرحب بكم جميعاً في المجلس الشعبي الوطني، وأن أسدي إليكم جميل العرفان على تلبيتكم دعوتنا للمشاركة في فعال

 اليوم البرلماني، لدراسة موضوع هام هو " الصيرفة اإلسالمية.. الواقع واآلفـاق".

يات، كالويسعدني في ذات الوقت، أن أرّحب بمساهماتكم ومداخالتكم، التي تثري أشغال هذه الندوة بآراء وأفكار، من شأنها تعميق النقاش حول اإلش

 التي يطرحها موضوع هذا اللقاء، الذي يشكل انشغاال لدى عديد األوساط العلمية واالقتصادية والسياسية.

اء وتداول آلرإّن هذا اللقاء، الذي بادرت به لجنة المالية والميزانية، يندرج في سياق اهتمام المجلس الشعبي الوطني بمسألة ترقية الحوار وتبادل ا

ئيس ة رالخبرات في القضايا الحساسة، التي تعنى بالشأن العام وتهدف إلى تعزيز اإلصالحات الشاملة السّياسّية واالقتصادّية، التي أقرها فخام

 الجمهورية السّيد عبد العزيز بوتفليقة.

متعاملين ة وفي هذا المنحى، يأتي هذا اليوم الدراسي، ومن المؤكد أن السّيدات والّسادة، الموجودين معنا من برلمانيين ومسؤولي بنوك ومؤسسات مالي

ّية، والجدّية ديماقتصاديين وممثلي بعض الهيئات الوطنّية واألساتذة الجامعيين والخبراء، سيعالجون بكل حرّية وموضوعّية، وبالمنهجّية العلمّية واألكا

القتصاد وا التي تتطلبها مسألة الصيرفة اإلسالمية وما يتعلق بها من تشريع وتأطير وتنظيم، وكذا مدى استجابة هذه المؤسسة المالية لحاجة المجتمع

 الوطني.

 

 أيـّـتها السّيـدات والّسـادة األفـاضـل،

 ية"أستسمحكم في هذا المقام أن أشارككم ببعض األفكار، ذات الصلة بموضوع هذا اليوم الدراسي، الذي يسلط الضوء على واقع "الصيرفة اإلسالم

 وآفاقها في بالدنا والفرص المالية واالستثمارية الواعدة والمتاحة في هذا القطاع، الذي يتنامى سنة بعد سنة، بشكل ملحوظ.

المال  ؤونلن أتعرض إلى الجوانب الشرعّية والتقنّية، ألّنني على دراية بأنه متكفل بها بكل كفاءة من العلماء األجالء والخبراء والمختصين في ش

، ضحةواالقتصاد، وكما هو معلوم فإّن الصيرفة اإلسالمية تعتبر جزءا من النظام االقتصادي اإلسالمي، المبني في جميع معامالته على قواعد وا

 سيخوض المختصون في تفاصيلها، لتوضيح المزيد من الرؤى في هذا الموضوع، الجدير بالتناول والدراسة.

وكذا  به،ومن المهم أن يتناول النقاش والتحليل محوراً هاماً، يتعلق باإلصالحات القائمة في مجال النظام المصرفي في بالدنا وما يتوجب القيام 

 التحديات والرهانات التي تواجه هذه المنظومة، بوصفها أساس تمويل االستثمارات وتعبئة المدخرات المالية وحسن توظيفها.
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وكذا التحديات والرهانات  به،ومن المهم أن يتناول النقاش والتحليل محوراً هاماً، يتعلق باإلصالحات القائمة في مجال النظام المصرفي في بالدنا وما يتوجب القيام 

 التي تواجه هذه المنظومة، بوصفها أساس تمويل االستثمارات وتعبئة المدخرات المالية وحسن توظيفها.

التي يشهدها االقتصاد ت كما أنه من األهمّية أن يرتكز النقاش حول كيفيات توطين الصيرفة اإلسالمية ومدى استجابتها لواقع التنمية وقدرتها على مواكبة التحوال

 الوطني وعلى تقديم مزايا تنافسية الستقطاب مدخرات الشركات والعائالت.

لمصرفية، مع ت اومن المؤكد أن دراستكم لهذا الموضوع، سوف تسهم في توصيف وتحليل هذه المؤسسة المالية، من منظور اندماجها الطبيعي ضمن تشكيلة الخدما

الخاصة، وكذا البنوك ة والعلم بأن منتوج الصيرفة اإلسالمية ال يقع فقط على عاتق البنوك المتخصصة في هذا المجال، بل على عاتق كل البنوك الوطنّية، العموميّ 

 األجنبية المعتمدة في الجزائر، وفق ثنائية النظام، أي التعامل بالنظام المصرفي اإلسالمي إلى جانب التقليدي.

ذه المنتجات المصرفية، ت هومن المفيد التذكير، بأن الصيرفة اإلسالمية لها مكانتها في منظومة المؤّسسات المصرفّية الجزائرّية، وهذا منذ سنوات عديدة، كما كان

، دون إغفال األنشطة 8502محل إجراءات فعلية، بادرت بها السلطات العمومية، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، من خالل التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 

 األخرى، مثل صندوق الزكاة والقرض الحسن وغيرهما.

 

 أّيـتها الّسـيدات والّسـادة،

لمالية، بمختلف أنواعها، ت اإّن هذه الفرصة المتاحة تهدف إلى الوقوف على أبرز االتجاهات في هذا المجال، من أجل إقامة بيئة مالئمة تتكامل فيها منظومة المؤّسسا

تأطير جميع أنواع ه وألن الهدف المبتغي هو إغناء الحقل المالي والبنكي في الجزائر، من خالل إيجاد اآلليات الكفيلة بتحسين األداء المصرفي وتنويع منتجات

 التمويالت الممكنة إلى جانب أنماط التمويل التقليدي.

المالّية وتنشيط عمل  ولةولعل هذا التنويع سيساهم في تحفيز البنوك على استقطاب واستيعاب األموال المتداولة في السوق الموازية، وبالتالي تحقيق وفرة في السي

لمختلفة، مع التركيز ة ااالدخار وتقليص ظاهرة االكتناز والتكفل بحاجيات التمويالت المختلفة في مجال القروض المقدمة سواء لألفراد أو االستثمارات االقتصادي

 على المشاريع التنموية ومبادرات األعمال، التي تنتج قيمة مضافة وتخلق مزيدا من فرص العمل.

باإلضافة إلى متطلبات التكوين ة، إّن أمامكم، أّيتها السّيدات والّسادة، عديد التساؤالت المطروحة، تنتظر أجوبة وافية وشافية، شرعّية وقانونّية وتنظيمّية واقتصاديّ 

 وتأهيل اإلطارات المختصة، وكذا أهمية رصد المستجدات التي يشهدها ملف الصيرفة اإلسالمّية والوقوف عند أهم التجارب واالستفادة منها.

لدراسة الجادة با تلكم هي بعض األفكار، التي أردت أن أساهم بها، في إثارة الحوار والنقاش، ونأمل أن تصب في صميم اإلشكاليات، التي يتعمق في تحليلها،

شطة المالية، في ألنواالقتراحات الهادفة، األساتذة والخبراء والمختصون في المجال المصرفي، دعما لإلصالحات في هذا القطاع الحيوي، وبما يسهم في تنويع ا

 لبالدنا. ليةإطار التعايش والتكامل والمنافسة الصحّية، وكذا في توجيه مدخرات االستثمار لخدمة االقتصاد الوطني وتعزيز السيادة االقتصادية والما

 

 أّيـتها السّيـدات والّسـادة،

مومية والنظام المالي، أي العإّننا في هذا اليوم البرلماني بصدد مناقشة مسألة هامة، تؤكد حركية اإلصالحات التي تشهدها بالدنا، في ما يتعلق بالمنظومة المصرفية 

ئيس الجمهورّية، ة ردعم عناصر النجاح والقوة، من خالل تحقيق استدامة نموذجنا الوطني في اإلصالح واالستقرار وإعطاء اإلصالحات الشاملة، التي أقرها فخام

 بمحتواها وغاياتها، المتمثلة في بناء جزائر قوّية اقتصاديا، صلبة أمنياً، راسخة في هويتها الوطنية الجامعة وشامخة في محافل األمم.

نعتز بنجاعة اإلصالحات أن وال اختالف على أنه في مجال البناء الديمقراطي، ليس هناك محطة نهائية، بل يتعلق األمر بسيرورة من التراكم واالجتهاد، ولذلك علينا 

م وتقدير المصلحة دهالتي يرعاها فخامة رئيس الجمهورّية وبأمن بالدنا واستقرارها، األمر الذي يتطلب تكاتف الجزائريين لحماية أمن وطنهم وتثمين مكاسب بال

 العليا للوطن وجعلها تسمو فوق كل االعتبارات األخرى.

خرج بمقترحات ن توختاماً، اسمحوا لي أن أجّدد الترحيب بضيوفنا الكرام وجميع الحاضرين، وأتمنى أن تحقق هذه الندوة الهامة، األهداف المنشودة منها وأ

ا وتلبية حاجيات المجتمع دنوتوصيات، يكون لها األثر اإليجابي في دعم واالرتقاء بأداء المؤّسسة الصيرفية اإلسالمّية، لإلسهام في الحراك التنموي الذي تشهده بال

 واالقتصاد الوطني.

 

نشاط البرلماني الهام، متمنياً ال كما ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر إلى السّيد رئيس لجنة المالية والميزانية وأعضائها المحترمين وإلى كل من ساهم في تنظيم هذا

  تهركاألشغالكم النجاح والتوفيق. وأعلن االفتتاح الرسمي لهذا اليوم البرلماني أشكركم على كرم اإلصغاء والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وب
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  "المجلس اإلسالمي األعلى يدعو إلى تعديل بعض القوانين... السلطات مستعدة للمعامالت المالية "خارج الربا

  

"خارج الربا"، المعامالت المالية   أكد، الثالثاء، رئيس المجلس اإلسالمي األعلى بوعبد هللا غالم هللا من تيبازة، أن السلطات العمومية مستعدة لتشجيع

 بوادر  الذي ظهرت فيه 8102مشيرا إلى قانون المالية 

 .االنفتاح" من خالل بعض البنود"

رفية اإلسالمية للمالية اإلسالمية بالمركز الجامعي بتيبازة حول "التحول إلى المص  وأوضح بوعبد هللا غالم هللا في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي

مار الكتلة الحكومة ولدى البنوك لتشجيع اإلنتاج الوطني والحد من االستيراد واستث  في الجزائر.. األسس واآلليات" أن هيئته التمست أذانا صاغية لدى

 ."الربوية  المالية الموجودة خارج البنوك" بسبب "رفض بعض المتعاملين التعامالت

الملف وقدم مشروعا "جاهزا" يتضمن تعديل بعض القوانين حتى  واسترسل يقول إن المجلس اإلسالمي األعلى شرع منذ تنصيبه في العمل على هذا 

   .الالرباويةالمجال" أمام المعامالت المالية   قواعد إقتصادية إسالمية، مؤكدا أن المشروع أثار اهتمام السلطات العمومية لـ"فتح  تصبح قابلة لتطبيق

ة في اليوم ينبغي أن يركز على "انتشار وتوسع" الصيرفة اإلسالمي  من جهته قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات، بوعالم جبار، إن حديث

للصيرفة  الزبائن، مشيرا إلى نشاط بمؤسستين بنكيتين وفقا  على "التحول" وفقا لبراغماتية تقتضي االستجابة لحاجيات السوق ومتطلبات  الجزائر وليس

 .سنة و"السالم" منذ تسع سنوات بالجزائر 82اإلسالمية: "البركة" منذ 

 81الـ دهاوأضاف جبار الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لبنك الفالحة والتنمية الريفية "بدر بنك" أن المؤسسات البنكية في الجزائر، البالغ عد

 .مؤسسة، مطالبة اليوم بفتح نوافذ على الصيرفة اإلسالمية على المدى القريب وبتأطير من البنك المركزي

أموالهم  يهدف إلى تطوير عملية "االحتواء المالي" أو "صيرفة االقتصاد" من خالل دفع وتحفيز المواطنين على إيداع -يتابع جبار-هذا التوجه الجديد 

سالمية منتوجات وخدمات جديدة تتالءم ومبادئ الشريعة اإل  البنوك، مبرزا أنه تقرر بتأطير من البنك المركزي فتح نوافذ جديدة من خالل عرض  داخل

 .جنبا لجنب مع المنتوجات األخرى استجابة لرغبات جزء من الزبائن والسوق

 .مليار دينار 081يعادل   مليار دوالر أي ما 01مؤسسة بنكية بالجزائر:  81ويبلغ حجم القروض على مستوى 

بالمائة  08  اإلسالمية فيما يبلغ حجم القروض الموجهة للبنوك الخاصة  مليار دينار موجهة للصيرفة 811بالمائة من كتلة القروض أي  8وتمثل نسبة 

 .مليار دوالر 01القروض المقدرة بـ  بالمائة من حجم كتلة 22بنوك على  6تستهلك البنوك العمومية البالغ عددها   فقط فيما

بالبنوك العمومية وفقا لنظام أطلقه البنك المركزي مؤخرا لتطوير   استحداث نوافذ على مستوى الشبابيك -يقول جبار -  وفي هذا الصدد تقرر

 .للصيرفة اإلسالمية  اإلسالمية، مبرزا أن األمر يتعلق بمتخصصين على مستوى شبابيك البنوك موجهين  الصيرفة

باقي العروض والمنتجات التي توفرها البنوك على مستوى   كما تقرر فصل الحسابات والتسيير المالي المتعلق بعروض الصيرفة اإلسالمية عن

 .شبابيكها، إستنادا للمتحدث ذاته، مشيرا إلى مرافقة تلك االستعدادات سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة مستخدمي البنوك

https://elmaouid.com/national/26000-المجلس-الإسلامي-الأعلى-يدعو-إلى-تعديل-بعض-القوانين-السلطات-مستعدة-للمعاملات-المالية-خارج-الربا
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  البنوك اإلسالمية.. خطوة على طريق حل األزمة االقتصادية في الجزائر

  

دعا مؤتمر تيبازة الدولي األول، حول التحول إلى الصيرفة اإلسالمية في الجزائر، الحكومة إلى تبني توصياته وفتح النوافذ المالية في 

 الجزائر كخطوة أولى لالنتقال إلى بنوك إسالمية خالصة.

وأكد مدير المؤتمر رضوان لمار، أن نجاح النوافذ اإلسالمية في الجزائر، وفقا 

لتوصيات المشاركين في المؤتمر، سيكون الخطوة األولى نحو االنتقال إلى 

 بنوك إسالمية خالصة ضمن خطة اقتصادية شاملة ومدروسة.

و دعت التوصيات إلى حث الهيئات المختصة على عدم االكتفاء بتعديل بعض 

مواد قانون النقد والقرض، بل العمل على إصدار قانون خاص كامل و شامل، 

يتناول آليات إنشاء مصارف النوافذ اإلسالمية وضبط نشاطاتها، ويأخذ بعين 

 االعتبار خصائص النشاط المصرفي اإلسالمي.

إنشاء مؤسسات داعمة لنشاط المصارف اإلسالمية في الجزائر، مثل مؤسسات التكافل اإلسالمي و سوق المال  ضرورة كما أشارت التوصيات إلى

و يا اإلسالمي، و التمويل الجماعي و مؤسسات التمويل المتخصص، و تدريب وتكوين رأس المال البشري في مجال المالية و االقتصاد اإلسالمي نظر

 ميدانيا.
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8302-30-02 Journal Liberté 

Finance islamique : les présidents l’ABEF et du HCI dressent un état des lieux  

Les établissements bancaires sont tenus, avec l’accompagnement de la banque centrale, d’ouvrir à court terme, des 

guichets de finance islamique. 

« Les établissements bancaires sont tenus, avec l’accompagnement de la banque centrale, d’ouvrir à court terme, 

des guichets de finance islamique et ce pour permettre une large bancarisation en encourageant par les produits pro-

posés, les clients à procéder à des dépôts et de bénéficier également d’autres opérations bancaires suivant la régle-

mentation islamique», a indiqué , mardi à Tipasa, le président de l’association des banques et des établissements 

financiers (ABEF) Boualem Djebbar, lors d’une rencontre internationale sur la finance islamique. 

La démarche de développement de la finance islamique par l’introduction de guichets s’accompagne également par 

un système de gestion des produits qui garantit une séparation nette entre les comptes pris en charge par les gui-

chets en question et la gestion des comptes classiques suivant l’offre déjà en vigueur. Pour ce faire, des sessions de 

formation spécialisée dans la finance islamique au profit de cadres et d’agents de banque pour optimiser la dyna-

mique sous-tendant la généralisation des produits de la finance islamique. A court terme donc, il est attendu de pas-

ser de 40 guichets proposant des produits de la finance islamique à plus de 200 à travers les agences bancaires sur le 

territoire national. 

Mais pour Djebbar ce système financier ne sera pas bâti ex nihilo. « Il est davantage plus objectif de parler de dé-

ploiement et de développement de la finance islamique à travers son réseau bancaire que d’une mutation », souligne 

le responsable. Et pour cause, « les produits bancaires régis suivant les préceptes islamiques en la matière existent 

chez nous depuis 25 ans, avec l’ouverture de la Baraka Bank et Al Salam Bank depuis 9 ans ». Sur ce registre, le 

président de l’ABEF a indiqué qu’actuellement la masse des crédits totalisée dans le circuit bancaire de la finance 

islamique s’élève à 300 milliards de dinars, soit 3% du volume global des crédits. 

Pour sa part, président du haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, a souligné que son institution 

s’est penchée, dès son installation, sur les modes d’application de la finance islamique sur le modèle algérien. Il a 

ainsi révélé qu’un rapport en ce sens a été remis aux autorités qui ont fait montre d’un intérêt particulier aux propo-

sitions du HCI qui comportent des solutions pour encourager la bancarisation dans le cadre d’opérations « non usu-

raires ». Selon lui, la volonté des pouvoirs publics et les banques pour élargir les transactions bancaires suivant les 

principes de la finance islamique a pris corps dans la réalité, dans la mesure où l’actuelle loi de finances a consacré 

un cadre incitatif pour réussir une large ouverture à ce créneau.  

8302-30-02 Sudhorizons.dz  
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Finance islamique : 

les autorités disposées à encourager les transactions financières hors usure ou "riba" 
 

Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghoulamallah, a affirmé mardi à Tipasa la disponibilité 

des autorités publiques à encourager les transactions financières hors usure ou "riba", estimant que la loi de finances 

2018 a introduit des "ouvertures" dans ce sens. 

"Nous avons effectivement ressenti une disponibilité, tant auprès du Gouvernement que des banques, pour l'encou-

ragement du produit national et la réduction de l'importation", a souligné M. Ghoulamallah, dans son intervention 

lors de la Conférence internationale sur la finance islamique, abritée par le Centre universitaire de Tipasa, sous le 

signe " La conversion vers la finance islamique en Algérie.. fondements et mécanismes". 

Cette disponibilité s'est traduite" par l'investissement dans la masse monétaire se trouvant hors banques", à cause du 

"rejet", par certains operateurs des "transactions englobant des taux d'usure (riba)", a-t-il poursuivi. 

Le Haut conseil islamique, qui a travaillé sur ce dossier depuis son installation, a "proposé un projet pour l'amende-

ment de certaines lois, aux fins de les adapter aux règles de l'économie islamique", a ajouté le président du HCI, 

assurant que les autorités publiques se sont montrées "intéressées par le projet" et partant pour l'ouverture du champ 

aux transactions financières "sans taux d'usure". 

Pour sa part, le président de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers, Boualem 

Djebbar, a souligné l'impératif de l'"extension et de l'élargissement de la finance islamique en Algérie", et ce con-

formément, a-t-il dit, " à une stratégie visant la couverture des besoins du marché et les exigences des clients", no-

tant que deux (2) banques en Algérie appliquent actuellement les principes de la finance islamique, soit la Banque 

Al Baraka (opérationnelle depuis 25 ans) et Al Salam Bank (depuis neuf ans). 

M. Djebbar, également directeur général de la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) ou Badr 

Banque, a ainsi relevé que les établissements bancaires en Algérie, au nombre de 30, sont appelés à "ouvrir le 

champ au mode de financement islamique, à moyen terme, avec un encadrement assuré par la Banque centrale ". 

Cette nouvelle orientation a pour objectif, a-t-il poursuivi, d'inciter les citoyens à "déposer leur argent dans les 

banques", signalant la décision prise, en concertation avec la Banque centrale, d'"assurer de nouvelles offres et pres-

tations bancaires adaptées à la Chariaà islamique, parallèlement aux autres produits classiques déjà disponibles". 

Dans le même sillage, le responsable a fait cas d'un montant de 90 milliards de dollars de crédits, au niveau d'une 

vingtaine de banques en Algérie, soit l'équivalant de 930 milliards de dinars, dont un taux de 75% est destiné aux 

crédits. 

Un taux de 3% de la masse des crédits, soit 300 milliards de da, est destiné aux banques islamiques, contre un taux 

de 13% pour les banques privées, au moment où les banques publiques, au nombre de six (6), consomment un taux 

de 87 % de la masse des crédits, équivalant à 90 milliards de da. 

M. Djebbar a signalé, à l'occasion, l'ouverture de guichets, dédiés à la finance islamique, au niveau des banques pu-

bliques, au titre de la démarche initiée par la Banque centrale pour développer ce mode de financement. 

Pour mener à bien l'opération, des sessions de formation ont été lancées au profit des employés préposés à ces gui-

chets, destinés notamment à la prise en charge des prestations de "dépôts, épargne et financements, selon le mode 

islamique ", a-t-il informé, faisant état d'une extension progressive des agences comptant des guichets proposant des 

produits islamiques "de 40 actuellement à prés de 200 dans un avenir proche ".  



17 

 

 
 8302أفريل  30-30



18 

 8302مارس  00 



19 

 80-30-8302 

 82-30-8302 



20 

8302-30-80 aps.dz 

Colloque sur l'enseignement de l'éducation islamique dans les établissements publics : début 

des travaux à Alger  

ALGER - Les travaux d'un colloque international sur le 

thème "L'enseignement de l'éducation islamique dans les 

établissements publics", ont débuté lundi à Alger avec la 

participation de plusieurs théologiens et érudits venus d'une 

trentaine de pays arabes et musulmans. 

Organisé par le Haut conseil islamique (HCI) en coordination 

avec les ministères de l'Education nationale, des Affaires religieuses et des Wakfs et de la Culture ainsi que le 

Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) et six universités algériennes, le colloque dont 

les travaux s'étaleront sur deux jours sera sanctionné par la Déclaration d'Alger qui sera adressée à la nation musul-

mane, en vue de prôner l'entente et l'unité et refléter la véritable image de l'islam. 

Conférence sur "l'enseignement de l'éducation islamique dans les établissements publics" lundi à Alger 

L'enseignement de l'éducation islamique "doit combattre les références et les fondements sur lesquels s'appuie le 

terrorisme et du fondamentalisme", a plaidé le président du HCI, Bouabdallah Ghlamallah, à l'ouverture des tra-

vaux. 

Pour M. Ghlamallah, l'école authentique doit apprendre à l'enfant l'amour du travail et le former sur les valeurs de 

sa société et de son Islam, un islam exempt des courants intrus qui veulent l'instrumentaliser dans la mise en œuvre 

de politiques ne servant pas la religion mais encourageant l'islamophobie. 

Ce colloque verra la présentation de 42 communications sur la notion de l'éducation islamique, la réalité et les diffi-

cultés de son enseignement dans les établissements publics officiels ainsi que les perspectives de son développe-

ment. Ces communications seront présentées par des chercheurs en sciences de l'éducation, des académiciens de 

laboratoires de recherche, des inspecteurs du secteur de l'éducation et de membres des instances chargées de l'élabo-

ration des programmes éducatifs. 

http://www.aps.dz/algerie/72963-conference-sur-l-enseignement-de-l-education-islamique-dans-les-etablissements-publics-lundi-a-alger
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 الجزائر بالصالون الدولي لألشغال العمومية و البناء و مواد اليناء-مشاركة مصرف السالم

  

للللصلاللون اللدوللي  80العاصمة الطبعة الـ بالجزائرافتتحت بقصر المعارض بالصنوبر البحري 

 0811( وذللك بلملشلاركلة ملا يلقلارب 8102لألشغال العمومية و البناء ومواد البناء )باتيماتيك 

  .شركة أجنبية 411عارض من بينهم أكثر من 

 

عبد الوحيد تلملار و كلذا وزيلر  المدينةوأشرف على تدشين الصالون وزير السكن و العمران و 

األشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعالن، والتجارة، سعيد جالب و الملوارد اللملائليلة حسليلن 

عبد القادر زوخ بحضور اطارات من القلطلاع  الجزائرنسيب و الثقافة عز الدين ميهوبي و والي 

 .و ممثلين عن السلك الدبلوماسي

 

ابريل( ستتمحور حلول ملوضلوع االبلتلكلار و  86الى  88التظاهرة التي ستدوم خمسة ايام )من 

االنتقال الرقمي و البناء البيئي و صناعة مواد البناء في حين يتمثل المحور األساسي فلي تلرقليلة 

 .االنتاج المحلي بهدف تلبية طلبات السوق الوطنية

 

الجزائر حاضرا ككل عام من خلالل مشلاركلتله فلي اللتلظلاهلرة و اللتلي -و يبقى مصرف السالم

كلفلاللة ر؛ يعرض من خاللها خدماته و منتجاته المصرفية الموجهة الى الشركات و المستثمرين تلبية لحاجيات السوق بمجموعة من الخدمات كالسالم ايجا

 ؛ مباشر ؛ سويفتي ؛... و وفق صيغ تمويلية معتمدة من الهيئة الشرعية للمصرف كالمرابحة ؛ المشاركة؛ المضاربة؛...

 

يسير" ؛ التمويلل "ت اضافة الى باقة متنوعة من الخدمات الموجهة لألفراد كدفتر و بطاقة التوفير "أمنيتي" ؛ بطاقة السحب و الدفع "أمنة" ؛ البيع بالتقسيط

 العقاري "دار السالم" ؛ الدفع عبر األنترنت...

 و البالتينيوم. الجزائر مؤخرا بطاقات الدفع الدولية "السالم فيزا" بأنواعها الثالث : مسبقة الدفع ؛ الذهبية-و سعيا لتطوير منتجاته. أطلق مصرف السالم

القيام بلعلدة علمللليلات علن بلعلد ملن أي و أيضا خدمة الموبايل المصرفي من خالل التطبيق "السالم سمارت بنكنغ" و الذي يمكن متعاملي المصرف من 

 هاتف محمول أو لوحة رقمية كالكشف عن األرصدة وآخر العمليات. 

ملات علوكما يسمح من إجراء محاكاة التمويل وتحويل العمالت إضافة إلى االتصال بالمصرف عن طريق البريد اإللكتروني مع إمكانية الحصول على الم

 عبر الهاتف والرسائل القصيرة.

   

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


23 

 

 

  البرلمان : الصيرفة اإلسالمية... هل هي المالذ األخير لمواجهة الضائقة المالية ؟

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=vfr_RCuG9ME 

 

 البرلمان/ يوم برلماني حول الصيرفة اإلسالمية بين الواقع واآلفاق

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=_eNO6Kv7ykk 

https://www.youtube.com/watch?v=vfr_RCuG9ME
https://www.youtube.com/watch?v=_eNO6Kv7ykk
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 بنوك العتماد منتجات اسالمية 4طلبات من  4البرلمان : لوكال يكشف استالم بنك الجزائر لـ 

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=WmRiSezDAmg&feature=youtu.be 

 

 “خليها تصدي”الجزائر يرد على حملة -المدير العام لمصرف السالم

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=4b9W69ms5tk  

https://www.youtube.com/watch?v=WmRiSezDAmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4b9W69ms5tk


25 

 

 

 ملتقى دولي حول واقع الصيرفة اإلسالمية في الجزائر

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=Xwh9C4yPOAE 

 

 “كل شيئ عن الخدمات المالية اإلسالمية المرتقبة في البنوك الجزائرية”حصة ساعة اقتصاد : 

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=43prPcXS79w 

https://www.youtube.com/watch?v=Xwh9C4yPOAE
https://www.youtube.com/watch?v=43prPcXS79w
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 ملتقى حول الساحة المالية في الجزائر

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=v7f08GG51lw 

 

 المدير العام لمصرف السالم : "حملة مقاطعة السيارات لن تؤثر على عملية البيع والشراء "

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=RkzElZFb1mI 

https://www.youtube.com/watch?v=v7f08GG51lw
https://www.youtube.com/watch?v=RkzElZFb1mI
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 مختصون يدعون إلى إعادة النظر في طرق تدريس التربية اإلسالمية

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=keVf3ho2RBY 

 

 البنك اإلسالمي و طرق التموين | د. ناصر حيدرالحلقة الثانية 

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=iRSg7chl4zA 

https://www.youtube.com/watch?v=keVf3ho2RBY
https://www.youtube.com/watch?v=iRSg7chl4zA
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 انعقاد مؤتمر حول سبل تطوير الصيرفة اإلسالمية بالجزائر

 الرابط :

https://www.youtube.com/watch?v=_MBkpko9H80 

https://www.youtube.com/watch?v=_MBkpko9H80

