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 املًخص:

 

تعتز اهلـدشة ادافقة اإلشالمقة أداة داظؿة فالؿتصاد اإلشالمل مـ خالل احلؾقل افتل تؼدمفا فف 

شامهت دم تطقير افعديد دقاجفة ادشاـؾ واحلاجات االؿتصادية افتل تقاجف ادستثؿريـ وادـتجغ، وؿد 

 مـ ادمشسات ادافقة اإلشالمقة ـادصارف وادمشسات افقؿػقة ...افخ.

ويعتز صـدوق افزـاة مـ ادمشسات ادافقة اإلشالمقة وهق يؼقم باشتثامر أمقال افزـاة دم 

مـ أمقال افزـاة ـؼروض حسـة فتؿقيؾ مشاريع مصغرة فشباب بطال  %37.5اجلزائر، ويؼقم بتؼديؿ 

ؿادر ظذ افعؿؾ، وحسب افؼائؿغ ظذ هذا افصـدوق ؾنن اكتفاج أشؾقب افؼرض احلسـ دم اإلؿراض، 

ـقن أن هذا األخر هق أشؾقب حيسم ؾؼر ادتؿقفغ، وفؽـ دم ادؼابؾ تستب ظؾقف خماضر اشتثامرية أدت 

 كصػ ادشاريع ادؿقفة. إػ ؾشؾ أـثر مـ

وفذفؽ ؾعذ افصـدوق افبحث ظـ أشافقب متقيؾ أخرى تساهؿ دم االشتثامر األمثؾ ألمقال 

وأخرى تساهؿ دم افتكيػ األمثؾ فؾسؾع ادـتجة ـبقع  افزـاة، ـادشارـة وادضاربة واالجيارة ...افخ،

ادستثؿر ظذ مقاجفة ادخاضر،ـافتلمغ افؽػافة و افعربقن وافسؾؿ، باإلضاؾة إػ اكتفاج أشافقب تساظد 

افتؽاؾع و ادشسك أو افتقريؼ اإلشالمل دقاجفة إظسار ادتؿقل، أو اتباع أشؾقب افؽػافة دم افتحقط مـ 

 ادخاضر.

وظؾقف ؾعذ صـدوق افزـاة االهتامم باالبتؽار ادايل افذي يساظده ظذ تلمغ أمقال افزـاة، 

 بافتقطقػ األمثؾ هلا.

 .افتحقط مـ ادخاضر ، االبتؽار ادايل ،اشتثامر أمقال افزـاة، اهلـدشة ادافقة اإلشالمقة :ات املفتاحًُايهًُ
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 Résumé : 

L’Ingénierie financière islamique est un outil de soutien à 

l'économie islamique à travers les solutions proposées par elle pour 

répondre aux besoins et aux problèmes économiques rencontrés par les 

investisseurs et les producteurs, elle a contribué à l'élaboration de 

nombreuses institutions financières islamiques tels que les banques et les 

entreprises du Wakf ... etc. 

Le Fonds du Zakat c’est l’un des institutions financières 

islamiques, qui investi les fonds du zakat en Algérie, et fournit     % des 

fonds sous forme de prêts sans crédit pour  financer des mini projets des 

jeunes chômeurs capables de travailler. 

pour les responsables de ce fonds, adopté ce genre du préts, le fait 

que celui-ci respect la pauvreté du préteur, mais d'autre part il entraîne 

des risque d'investissement qui a conduit la moitié des projets financés a 

l’échec. 

Et pour cela  que le fond faudra qu’il cherche d’autre méthodes 

pour un mieux investissement des fonds, comme el moudaraba et el 

mouchraka et la location  et d’autres qui donne un cout au vente des 

produits  comme le vent du la caution et l’acompte et le vent du aslam  et 

utilisé des méthodes du sécurité comme l’assurance takaful  et 

l’assurance commune  et la titrisation islamique pour affronté 

l’insolvabilité du préteurs  ou poursuivre la méthode du tutelle pour 

couvre les risques.  

Et c’est pour cela qu’il faut que le fond du a zakat intéresse a 

l’innovation financière, pour mieux assuré les fonds du zakat, par 

investissement optimal d’elles.     

 

Mots clé : L’Ingénierie financière islamique - investissement des 

fonds du zakat - a l’innovation financière – couverture des risques.  
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 :املكدَُ 
اهلـدشة ادافقة االشالمقة فقست وفقدة افؼرن افعؼيـ، وإكام هل مقجقدة مـذ جملء  إن

وذفؽ افبحث ظـ  االشالم دم افؼرن افسابع ادقالدي، وبدأت تطبؼ مع تطبقؼ أحؽام افؼيعة،

 حؾقل فتؾبقة احلاجة االؿتصادية فؾتجار واحلرؾقغ مع رضورة احسام مبادئ افؼيعة االشالمقة.

تسؿقة اهلـدشة ادافقة االشالمقة مل تظفر إال دم مـتصػ افؼرن ادايض، وهذا مـ إال أن 

، مـ خالل تقؾر صـدوق 1963خالل اكشاء صـدوق احلج وصمون احلجقج دم مافقزيا دم ظام 

إدخار يضؿـ فؾحجقج أداء ؾريضة احلج دون ارهاق مادي، وبعدها تعددت ادحاوالت البتؽار 

االؿتصادية ظـ ضريؼ افبحث ظـ مـتجات مافقة اشالمقة فتؾبل تؾؽ  احلؾقل دقاجفة احلاجة

احلاجات مـ جفة، وافعؿؾ ظذ تطقيرها فتقاـب تطقر ادعامالت ادافقة احلديثة وأكظؿة افتبادل 

 االؿتصادي وحجؿ ادخاضر ادرتبطة هبا.

ة ـادصارف وفؼد شامهت اهلـدشة ادافقة دم تطقير افعديد مـ ادمشسات ادافقة اإلشالمق

وذـات افتلمغ وصـاديؼ االشتثامر وادمشسات افقؿػقة، هذه األخرة وبػضؾ اهلـدشة ادافقة 

أصبحت تشؽؾ جزء معتز دم اؿتصاديات افعديد مـ افدول اإلشالمقة بابتؽار افعديد مـ آفقات 

 وصقغ االشتثامر ألمقاهلا.

افثافث، وهذا بػضؾ األمقال وإػ جاكب افقؿػ تعتز افزـاة مـ أهؿ مؽقكات افؼطاع 

افتل تقؾرها خصقصا زـاة ادمشسات ادافقة وافتجارية ؾافدراشات احلديثة تبغ أن حجؿ افزـاة 

مؾقار دوالر، ومـ أجؾ هذا تؿ إكشاء صـدوق افزـاة فتـظؿ هذا  30و 20دم افعامل يساوح بغ 

ضرح ؾؽرة اشتثامر أمقال  افؼطاع ويقجف تؾؽ األمقال إػ كحق االشتغالل األمثؾ، وهـا تؿ

افزـاة، ـػؽرة صبقفة الشتثامر أمقال افقؿػ، واشتغالهلا ـلداء فتحؼقؼ افتـؿقة االجتامظقة 

 واالؿتصادية.

مـ أمقال صـدوق افزـاة دم اجلزائر، تستعؿؾ دم متقيؾ  %37.5واجلدير بافذـر أن 

هل افطريؼة افطاؽقة دم مشاريع افشباب افبطال افؼادريـ ظذ افعؿؾ، وتعتز افؼرض احلسـ 

افتؿقيؾ فؽقهنا حتسم ؾؼر همالء افػئة، وفؽـ هذا األخر ؽر ؿادر ظذ تؾبقة مجقع احتقاجات 

ضافبل افتؿقيؾ، وفذفؽ وجب افتػؽر دم تطبقؼ صقغ متقيؾقة أخرى تؾبل خمتؾػ حاجات 

 افشباب ادستثؿر دم خمتؾػ ادجاالت االشتثامرية.
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 فـا افتساؤل افذي يؾخص إصؽافقة افبحث:مـ خالل هذا افطرح، يتضح 

ـقػ يؿؽـ ألدوات اهلـدشة ادافقة اإلشالمقة أن تؾبل االحتقاجات ادختؾػة الشتثامر أمقال 

 افزـاة دم اجلزائر؟  وـقػ يؿؽـفا تغطقة خماضرها؟

 مـ خالل هذا األصؽال تزز جمؿقظة مـ األشئؾة افػرظقة: -

 وما هل ضقابطف؟ما هق مػفقم اشتثامر أمقال افزـاة؟  -

 ما هق واؿع اشتثامر أمقال افزـاة دم اجلزائر؟ -

 ما هل ادخاضر افتل تقاجف اشتثامر أمقال افزـاة دم اجلزائر؟ -

 ما هل افصقغ افتل تقؾرها ادافقة اإلشالمقة الشتثامر أمقال افزـاة؟ -

 فرضًات ايدراشُ:   

ادختؾػة الشتثامر أمقال افزـاة يؿؽـ بتطبقؼ افصقغ افتؿقيؾقة اإلشالمقة افػرضقة األوػ: 

 تغطقة ـاؾة احلاجات االؿتصادية افتل تقاجف ادستثؿر دم اجلزائر.

ضريؼة اشتثامر أمقال افزـاة دم اجلزائر مـ ضرف صـدوق افزـاة، فقست افػرضقة افثاكقة: 

 ؾعافة دم حتؼقؼ افتـؿقة االؿتصادية واالجتامظقة.

 ت اهلـدشة ادافقة اإلشالمقة أن تغطل خماضر االشتثامر.ال يؿؽـ ألدواافػرضقة افثافثة: 

 :َفٗىّ اشتثُار أَىاٍ ايسناَ . 1

: اشتثامر افزـاة هق افعؿؾ ظذ تـؿقة أمقال افزـاة ألي أجؾ، تعريف االشتثُار ايسنىٍ.  2.1

ظذ وبلي ضريؼة مـ ضرق افتـؿقة ادؼوظة فتحؼقؼ مـاؾع فؾؿستحؼغ، واالشتثامر هـا ال يؼتك 

 .(1)افـؼد ؾؼط، وإكام يشؿؾ األمقر افعقـقة، ـافثروة احلققاكقة وافـباتقة، وادعادن ...افخ

  :ضىابط اشتثُار أَىاٍ ايسناَ  .2.2

ـ أهؿ مقز افزـاة هق ؾقرية االكتػاع مـفا، ويرى افعديد مـ افػؼفاء أن اشتثامر أمقال م

تلخر تقزيعفا، أو ؿد يمدي إػ اخلسارة، وبافتايل افزـاة شقف يمدي إػ اكتظار أرباحفا، وبافتايل 
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خيشك ظذ أمقال افزـاة مـ افضقاع إن اشتثؿرت، فؾعديد مـ األشباب، أمهفا ؿؾة افذمة افتل ؿد 

يتحذ هبا بعض افطامعغ، وبافتايل الشتثامر أمقال افزـاة جيب أن يتؿ ذفؽ دم طروف خاصة 

 تتقؾر ؾقفا افؼوط افتافقة:

مقال ادستثؿرة هل ؾائض ظـ ظؿؾقة تغطقة احلاجات األشاشقة فؾػؼراء أن تؽقن األ .أ 

وادساـغ، وبؼقة ادستحؼغ فؾزـاة، ؾنذا مل تؽػ أمقال افزـاة فتغطقتفا ؾال يصح تلخر 

سؾفا بحجة اشتثامرها، وهذا هق افقاؿع دم بؾداكـا ) ـدول صامل إؾريؼقا ودول افشام (، 

 .(2)أمقال افزـاة ؾحاجات افػؼراء دائام اـز مـ

جيب أن يؽقن االشتثامر دم األوجف ادؼوظة، ؾال جيقز أن تستثؿر دم افبـقك افتؼؾقدية  .ب 

 )افربقية(.

دراشة اجلدوى االؿتصادية: ال جيقز أن تستثؿر أمقال افزـاة دم مشاريع اشتثامرية ؿد ثبت  .ج 

 مـ خالل دراشة جدوهتا االؿتصادية أهنا مشاريع ؽر كاجحة.

تسقر أمقال افزـاة، مسريـ ذو خزة اؿتصادية جقدة، حتك ال يضقع ادال بسبب شقء  أن يتقػ

افتسقر، وأن يؽقكقا مقثقؿغ، وهلؿ افؼدرة ظذ ضامن مؾؽقة أمقال افزـاة دستحؼقفا، حتك ال 

تضقع أصقهلا إػ ؽر مستحؼقفا، باإلضاؾة إػ رضورة تقؾر األماكة ؾقفؿ، وأن يؽقكقا زاهديـ دم 

 ؽ األمقال، وأن ما يؼقمقن بف هق ظؿؾ خري يرجقن بف ما ظـد اهلل.تؾ

االكتػاع مـ ريعفا يؽقن فؾؿستحؼغ فؾزـاة ؾؼط، ودم هذا افشلن ؾؼد ؿرر جمؿع افػؼف  .د 

اإلشالمل جقاز اشتثامر أمقال افزـاة دم مشاريع اشتثامرية تـتفل بتؿؾقؽ أصحاب 

ظقة ادسموفة ظـ مجع مال افزـاة وتقزيعفا االشتحؼاق فؾزـاة، وأن تؽقن تابعة فؾجفة افؼ

 ظذ أن تؽقن بعد تؾبقة احلاجة اداشة، افػقرية فؾؿستحؼغ.

 وافتؿؾقؽ هـا يؽقن بعدة صقر:

 مـ خالل إؿامة مؼوظات إكتاجقة ومتؾقؽ أشفؿفا دستحؼل افزـاة. .أ 
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ن مـ خالل إؿامة مؼوظات خدمقة ـاددارس وادستشػقات وادؽاتب ...افخ، ذط أ .ب 

يستػقد مـفا مستحؼل تؾؽ افزـاة دون ؽرهؿ، دم حافة اشتػادة ضرف أخر، ؾنكف يدؾع ثؿـ 

 اخلدمة، وذفؽ افثؿـ يكف ظذ ادستحؼغ.

 .(3)دؾع مبؾغ مـ افـؼقد أو ذاء وشقؾة إكتاج، ومتؾقؽفا فؾؿستحؼ افؼادر ظذ افعؿؾأو  .ج 
افعقـقة إػ أمقال، ؾػل حافة إمؽاكقة تـضقد ادؼوع دم أي وؿت: مـ خالل حتقيؾ األصقل  .ه 

 خسارة ادؼوع ؾؿـ ادؿؽـ أن يتؿ بقع األمالك افعقـقة فتمول إػ مستحؼقفا.

باإلضاؾة إػ أكف جيب االفتزام بضقابط االشتثامر دم االشالم، وافتل يؿؽـ تؾخقصفا دم 

 افـؼاط افتافقة:

ـسب بال جفد، ال  حسب ؿقاظد ادعامالت دم اإلشالم، ؾال  ضابط ربط افؽسب باجلفد: .د 

 جفد بال ـسب، ؾبافتايل ؾال جيب االشتثامر دم افعؼقد ادستؼبؾقة أو اآلجؾة أو اخلقارات مثال.

، ومعـاها "اخلراج بافضامن "ضابط افغـؿ بافغرم:  هذا افضابط يـطؾؼ مـ افؼاظدة افؼظقة  .ه 

حؿؾ رضره أن مـ ضؿـ أصؾ رء ؾؾف ما خيرج مـف ربح أو خسارة، أو مـ يـتػع بقء يت

ال يغؾؼ افرهـ مـ صاحبف، افذي رهـف، فف "أيضا، وهذا مصداؿا فؼقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، 

 ، وؽـؿف أي زيادتف وإكتاجف، وؽرمف أي كؼصف وهالـف."ؽـؿف وظؾقف ؽرمف

باإلضاؾة إػ رضورة افتحع بلخالق افتعامؾ دم االشالم وافتحع باالتؼان واألماكة 

 .(4)ذاتقة ظذ افـػس وأن اهلل يراؿب ادسمول ظذ اشتثامر هذا ادالواالحساف وؾرض رؿابة 

 دور اشتثُار ايسناَ االقتصادٍ:  .3.1

افزـاة هل افرــ افثافث مـ أرـان االشالم وهل تعتز رـقزة افتؽاؾؾ األوضح فدى 

ؽر  ادسؾؿغ،  تقجب ظذ ـؾ افـاس أؾرادا ـاكقا أم ذـات، ومفام ـاكت أمقاهلؿ مـؼقفة أو

مـؼقفة، ويتقجب ظؾقفؿ ـؾ ظام احتساب مؼدار افزـاة افقاجبة ظؾقفؿ فقتؿ إخراجفا وسؾفا 

 ظذ ادؼاصد افتل حددت دم افؼرآن افؽريؿ.
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وأؽؾب افصدؿات هل صدؿات مادية حتقل إػ افػؼراء، ـافطعام وافؽساء، وهدؾفا 

 اجتامظقة واؿتصادية أخرى. األشاد هق إصباع احلاجات األشاشقة هلؿ، ـام حيؼؼ ذفؽ أهداؾا

ؾافصدؿات تمدي إػ زيادة األمان ومزيد مـ االشتؼرار باكتشار افتؽاؾؾ وافتضامـ  اجتُاعًا. أ

افغش، وتمدي إػ مزيد  وافتامشؽ بغ أؾراد ادجتؿع، وظدم وجقد احلاجة فؾرسؿة أو االحتقال أو

 (.5)مـ افدظؿ افـػز فؾػؼر وادسؽغ مـ خالل صعقرهؿ بافتآخل وافتؽاؾؾ

ؾنهنا تمدي إػ زيادة افطؾب افؽع ورؾع شؾؿ احلاجات، وأداءها االؿتصادي،  اقتصادياأما . ب

ويؿحؼ  "يؽقن ظؽس افػائدة ادػروضة مـ ادمشسات ادافقة، وهل بديؾ هلا، وهذا فؼقفف تعاػ 

 ( . 276شقرة افبؼرة ) اآلية  "اهلل افربا ويريب افصدؿات واهلل ال حيب ـؾ ـػار أثقؿ

حتؼقؼ افتـؿقة ادستدامة وهذا مـ خالل مػفقم ختصقص افـػؼات وتقضغ اإليرادات 

حسب ادـاضؼ افتل حصؾت مـفا أمقال افزـاة وهذا ألهنا األحؼ هبا، ؾؿـ خالل مجع أمقال 

ممشسات افزـاة افتل تؼف ظؾقفا افدوفة، ويعاد تقزيعفا ظذ مستحؼقفا وإذا  افزـاة تدؾع إػ

ؾاض ادال دم بقت مال ادـطؼة افتل جبل مـفا حيقل ؽذ اخلزيـة افعامة، فقتؿ حتقيؾف إػ ادـاضؼ 

ادحتاجة، وهذا هق افعدل، وؿد ؾعؾ هذا افصحايب اجلؾقؾ معاذ بـ جبؾ ريض اهلل ظـف ظـدما 

إئتقين بخؿقس أو فبقس أخذه مـؽؿ "قل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إػ افقؿـ، حقث ؿال أرشؾف افرش

 ، وبذفؽ تتحؼؼ افتـؿقة ادستدامة."مؽان افصدؿة، ؾنكف أهقن ظؾقؽؿ وخر فؾؿفاجريـ بادديـة 

ـام أن افزـاة تساظد ظذ حتؼقؼ افـؿق االؿتصادي بتشجقعفا فالشتثامرات ادـتجة افتل 

ؤوس األمقال، إما فتؾبقة فتـامل افؼقة افؼائقة دستحؼل افزـاة، أو خقؾا مـ يؼقم هبا أصحاب ر

 كؼصاهنا بدؾع زـاهتا افسـقية.

إن اشتثامر أمقال افزـاة تعتز مـ أحسـ صقغ متقيؾ االشتثامر، ـقن أن مال افزـاة يصبح 

تكف دم هذا ادال، مؾؽا تاما دستحؼقف ظـد دؾعف فف، وهذا ما جيعؾ دستحؼقفا ـامؾ احلرية دم اف

وهذا افتؿؾقؽ جيعؾ جماالت اشتخدام ادال متعددة، أي أكف ذو بدائؾ ـثرة ومتـقظة، وهذا افتـقع 
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يزيد مـ ؾرص تطقيره وتـؿقتف. ـام أن هذه ادؾؽقة جتعؾ صاحبف صديد احلرص ظذ تـؿقتف، وال 

 يؼقم بنكػاؿف إال دم ادجاالت ادربحة.

ال ال يؾتزم بلي افتزام مايل جتاه داؾع افزـاة، وبافتايل ؾفق شقف باإلضاؾة إػ أن مستحؼ اد

 حيؼؼ افعائد دم ؾسة زمـقة ؿصرة.

إن افتؿقيؾ ظـ ضريؼ افزـاة يتقح ؾرص اشتثامر متعددة مفام ـان افعائد ادتقؿع مـفا، 

افػائدة وظؽس افتؿقيالت األخرى وافتل جيب األخذ بعغ االظتبار افتؽؾػة افتل تـجر ظـفا، ) ـ

 .(6)ومعدل افتضخؿ(، واالشتثامرات افتل يؽقن افعائد مـفا أـز مـ افتؽؾػة

ـام أن افتؿقيؾ ظـ ضريؼ افزـاة يدمج ادزيد مـ األؾراد ضؿـ دائرة اإلكتاج ؾقصبحقن 

مـتجغ وفقسقا مستفؾؽغ، ويسامهقن دم خؾؼ مـاصب افعؿؾ، وبذفؽ يتـؼؾ همالء مـ ؾئة 

يؾ االشتثامرات، باإلضاؾة إػ كؼؾفؿ مـ ؾئة االشتفالك افتؾؼائل إػ ؾئة اشتـزاف اددخرات فتؿق

االشتفالك افتابع فؾدخؾ، )أي أن فدهيؿ مؼوع يـتج ظـف افدخؾ يستفؾؽقن مـف، وهذا ما يسؿك 

 بلشؾقب افزـاة ادـتجة.

وكلخذ ـؿثال ظذ دور اشتثامر أمقال افزـاة دم إكعاش افؼدرة االؿتصادية دستحؼقفا 

اإلحصائقات اجلزئقة ادتعؾؼة بدور صـدوق افزـاة دم اجلزائر ظذ مدار أربع شـقات خالل افػسة 

 م:2007إػ  2003

 مؼوع مصغر. 3400ؿام بتؼديؿ ؿروض حسـة ألـثر مـ  -

 ظائؾة. 70.000إيصال زـاة ادال دا يػقق  -

 ادساجد(.ظائؾة )جتؿع ظذ مستقى  120.000إيصال زـاة افػطر إػ أـثر  -

وفؽـ ورؽؿ ؾنكف ال حيؼؼ ما هق مرجق مـف، ؾنن مجعت حمصؾة زـاة ـؾ اجلزائريغ يؿؽـ أن 

 مؾقار دوالر شـقيا، يؿؽـ مـ خالهلا: 2.5تصؾ إػ 

 مؾققن شـتقؿ فؾؼرض. 30ؿرض حسـ بؿتقشط  13.700تؼديؿ  -

 مـصب ظؿؾ شـقيا. 27.400تقؾر  -
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 ققن ظائؾة جزائرية ؾؼرة.مؾققن شـتقؿ شـقيا فـصػ مؾ 12تؼديؿ مبؾغ  -

واجلدير بافذـر أن صـدوق افزـاة يعطل األوفقية فتقزيع ادال ظذ افػؼراء وادساـغ ثؿ إلظطاء   

مـ مال افصـدوق ـؼروض حسـة دم حافة جتاوزت حصقؾة  %37.5ؿروض حسـة ) تعطك 

 .(7) مـح ؿروض حسـةمؾققن دج فؾقالية افقاحدة، وإذا مل يتجاوز هذا ادؼدار ال يتؿ  5افزـاة 

 جتربُ صٓدوم ايسناَ يف اشتثُار يف أَىاٍ ايسناَ: . 2

، 2003هق ممشسة ديـقة اجتامظقة، تؿ إكشاؤه دم اجلزائر ظام . ايتعريف بصٓدوم ايسناَ: 1.3

يعؿؾ حتت إذاف وزارة افشمون افديـقة واألوؿاف، وهق يعتز بؿثابة ممشسة خرية هتدف إػ 

 افزـاة، وحتؼقؼ هدف حتؼقؼ جمتؿع افتؽاؾؾ.إحقاء ؾريضة 

أول تطبقؼ فف ـان دم والية ظـابة وشقدي بؾعباس وذفؽ ظـ ضريؼ ؾتح حساب تابع 

دمشسة ادسجد فغرض تؾؼل أمقال افزـاة دم صؽؾ  حقاالت بريدية، وبعدها بسـة تؿ تعؿقؿفا 

 ات افقضـ.ذ ـاؾة واليظ

 افزـاة مـ:ودم مستقياتف افتـظقؿقة يتؽقن صـدوق 

: هل اهلقئة ادـظؿة فؽؾ ما يتعؾؼ بافصـدوق، ؾفل تؼقم برشؿ ومتابعة ايىطًُٓ ايًجُٓ   .أ 

افسقاشة افقضـقة فؾزـاة و افـظر دم ادـازظات، باإلضاؾة إػ أهنا حتقي أظضاء افؾجان افرؿابقة 

 افتل تراؿب ظؿؾ افؾجان افقالئقة.

مفؿتفا افدراشة افـفائقة دؾػات ادستحؼغ : تؽقن ظذ مستقى افقالية، ايىالئًُ ايًجُٓ .ب 

 .إلظاكات وؿروض افصـدوق

:تؽقن ظذ مستقى افدائرة، ومفؿتفا حتديد ادستحؼغ فؾزـاة ظذ ايكاعديُ ايًجُٓ .ج 

 .(8)  مستقى افدائرة
: فؼد صفدت حصقؾة افزـاة ادمداة فصافح افصـدوق تطقرا تطىر حصًًُ ايسناَ  .2.3

وافتل اشتفؾ  2003مؼاركة بسـة األشاس ) وهل  2012ظام  %501بـسبة مؾحقطا، وؿد ارتػع 
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شـقات ؾنن  10، وفؽـ بعد 2003مؾققن دج شـة  119ؾقفا افصـدوق كشاضف (، ؾفل مل تتجاوز 

مؾققن دج، ويبغ اجلدول افتايل تطقر حجؿ  700احلصقؾة افسـقية فصـدوق افزـاة جتازوت افـ 

 .(9)خالل ظؼية مـ افزمـ احلصقؾة افقضـقة فصـدوق افزـاة
 ايىحدَ :دج \ 2012-2003(: تطىر حجِ احلصًًُ ايىطًُٓ يصٓدوم ايسناَ ايىطين خالٍ ايفرتَ 1) اجلدوٍ رقِ

 احلصقؾة افسـقية  فؾزـاة  افسـة

2003 111.151.261.35 

2004 200.527.635.50 

2005 367.187.942.79 

2006 483.584.931.29 

2007 478.922.597.02 

2008 427.179.898.29 

2009 614.000.000.00 

2010            .   

2011               

2012               

 .ادصدر: وزارة افشمون افديـقة واألوؿاف                     

م 2003كالحظ تطقر احلصقؾة اإلمجافقة فزـاة ادال خالل افػسة  01مـ خالل اجلدول رؿؿ 

مؾققن دج بـسبة كؿق  483مؾققن دج إػ  119م، ؾؼد ارتػعت افؼقؿة مـ 2007ظام  إػ ؽاية

، 2008مؾققن دج ظام  423، ؿبؾ أن تعرف تراجع بعد ذفؽ، حقث اكخػضت إػ 309.2%

مؾققن دج، وؿد شجؾت  710، إذ بؾغت 2012إػ  2009ؿبؾ أن تعقد وترتػع خالل افػسة 

 .2008مؼاركة بسـة  %66.2بذفؽ كؿق ب 

فؼد شبؼ وأذكا إػ أكف دم حافة جتاوز احلصقؾة : . املشاريع املُىيُ َٔ طرف صٓدوم ايسنا3.3َ

مـ األمقال تتقجف إػ االشتثامر بصقغة افؼرض احلسـ،  %37.5مؾققن دج ؾنن  5افقالئقة مبؾغ ال

ذ مؾققن دج، وزع ظ 262.7حقايل  2012وؿد بؾغ جمؿؾ ادبؾغ افذي وجف إػ االشتثامر ظام 

 مستػقد. 3300حقايل 

إن ادشاريع ادؿقفة مـ ضرف افصـدوق ختضع فؼوط حمددة، وهذه افؼوط تؿ حتديدها 

 كظرا خلصقصقة تعامالت افصـدوق:



 قلنني حمندوأ.  مشدور فارس:دراسة حالة.... أ.دالزكاة يف اجلزائردور اهلندسة املالية االسالمية يف تطوير أساليب استثنار أموال 

 
   

واكعدام  ادشاريع ادؿقفة تـؼؾ ادتؿقل افػؼر مـ حافة افعقز،أ. َشاريع ذات فائدَ اجتُاعًُ: 

 اددخقل إػ حافة اإلكتاج، ويصبح ؿادرا بدوره ظذ مـح افزـاة.

باإلضاؾة إػ أكف يؿقل مشاريع تساهؿ دم بـاء ادجتؿع وهذه ادشاريع هل مشاريع حالل 

100 %
(11). 

وهذه مـ خالل األثر االجيايب هلا ظذ افبطافة وافؼدرة افؼائقة  ب. َشاريع ذات فائدَ  اقتصاديُ:

 ضخؿ، وـؾ هذه افظقاهر ال يتؿ افتلثر هبا بشؽؾ جدي إال بادشاريع افصغرة وادتقشطة.وافت

وبافتايل ؾنن األوفقية دم افتؿقيؾ تؽقن فؾؿشاريع افطبقة، وهذا ألهنا تضؿـ افعالج بتؽؾػة 

أؿؾ، وهذا هق افؼط األشاد دم متقيؾ أي مؼوع بلمقال افزـاة، باإلضاؾة إػ أهنا تقؾر 

صغؾ دائؿة، مع ضامن اشتؿرارية افتدؾؼات افـؼدية ـقن أن ادشاريع افطبقة ؽافبا ما مـاصب 

 تؽقن مربحة.

تقؾر مـاصب ـلصغال افبـاء، افزخرؾة ...افخ، هذه ادشاريع إضاؾة إػ أهنا  ج. املشاريع احلرفًُ:

 صغؾ ومضؿقكة افربحقة ؾنن تؽافقػفا مـخػضة كسبقا.

افدراشة، خدمات اهلاتػ واإلظالم اآليل، ادغاشؾ اآلفقة، دور ـؿؽاتب  د. املشاريع اخلدًَُ:

احلضاكة، خدمات افتؽقيـ افبسقط ـاخلقاضة، هذه ادشاريع فدهيا مقزات ادشاريع افسابؼة 

تؽافقػ مـخػضة(، إضاؾة إػ أهنا تستجقب حلاجات  –أرباح مضؿقكة  –)مـاصب صغؾ دائؿة 

 وجقدها يمدي إػ تقؾر حمقط اشتثامري جقد.افسقق، وهل تدظؿ األكشطة االؿتصادية، و

: ـصـاظة األفبسة، األثاث ...افخ، ادشاريع اإلكتاجقة تدر أرباح معتزة ه. املشاريع اإلْتاجًُ

وتقؾر ظدد ـبر مـ مـاصب افشغؾ، وفؽـفا حتتاج إػ أمقال ضخؿة، وتؽافقػفا مرتػعة الرتػاع 

 أشعار ادعدات واآلالت افالزمة.

: ظادة ما يؿقل صـدوق افزـاة مشاريع تربقة اداصقة وافدواجـ وافـحؾ، ومـ يع ايفالحًُاملشارو. 

افـادر أن يؿقل مشاريع االشتصالح أو ادستثؿرات افػالحقة، وهذا ـقن أن تؽافقػفا مرتػعة، 
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)أخطار اجلػاف، أو تؾػ ادحصقل كظرا  ـة حسب ادحصقل، وأخطارها مرتػعةوتدؾؼاهتا متباي

 .(11) درة ظذ بقع ادحصقل(فعدم افؼ

وبػضؾ جمفقدات وزارة افشمون افديـقة واألوؿاف وارتػاع ظدد ادزـغ وتـامل حصقؾة 

 افزـاة أدى إػ ارتػاع حصقؾة االشتثامر اخلاصة بصـدوق افزـاة.

وؿد صفدت ادشاريع ادؿقفة مـ ضرف صـدوق افزـاة تطقرا مؾحقطا، ؾؼد بؾغ ظددها 

، ثؿ %82، أي بـسبة كؿق 2005مؼوع ظام  466تقى افقضـل إػ مؼوع ظذ ادس 256

مؼوع  3300، فتصؾ 2009مؼوع ظام  1200، ثؿ إػ 2006مؼوع ظام  857ارتػعت إػ 

2012ظام 
(12). 
وضعت إدارة صـدوق افزـاة جمؿقظة مـ افطرق يستطقع األؾراد  نًفًُ عٌُ ايصٓدوم:. 4.3

افزيدية، وتبؼك افصـاديؼ ادسجدية أهؿ ضريؼة جلؿع أمقال دؾع زـاهتؿ، ـاحلقاالت وافصؽقك 

افزـاة فػائدة افصـدوق، واألشفؾ ظذ ادقاضـ وذفؽ بقضع صـاديؼ جلؿع افزـاة دم ـؾ 

 مسجد.

ويتسؾؿ صاحب افزـاة ؿسقؿة مـ إمام ادسجد، وترؾع كسخ مـفا إػ افؾجـة افقضـقة 

 وافقالئقة وافؼاظدية فؾصـدوق:

 ه افعؿؾقة بنتباع اخلطقات افتافقة:ويتؿ تـظقؿ هذ

يتؿ إظداد دؾس فؾؿحارض أشبقظقا فؽؾ ما تؿ مجعف، وتؽقن هذه افدؾاتر مرؿقمة  .أ 

 وممذة مـ ضرف ادديرية افقالئقة فؾشمون افديـقة.

يتؿ وضع صـدوق داخؾ مؼصقرة اإلمام دـ يريد أخذ ؿسقؿة، ويتؿ إظداد دؾس مرؿقم  .ب 

 افصـاديؼ.وممذ مـ ضرف ادديرية هلذه 

 بافـسبة فؾؿزـغ يمخذون ؿسائؿ ؾنهنؿ يؿرون بادراحؾ افتافقة: .ج 

بعد أن يتؿ حساب ادبؾغ افذي ؿام بتزـقتف، تعطك فف ؿسقؿة مؽتقب ظؾقف إشؿف، وادبؾغ  .د 

 ادزـك وتاريخ افدؾع، وظؾقفا ختؿ ادسجد، مع إمضاء ادزـل.
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 دؾع، مع إمضاء ادزـل.ادعؾقمات افتل تبؼك دم افدؾس هل ادبؾغ، وتاريخ اف .ه 

دم يقم اجلؿعة جيؿع إمام ادسجد جلـة صـاديؼ ادسجد، ويتؿ حساب ادبافغ ادزـاة،  .و 

ويتؿ حترير حمرض بتاريخ ورؿؿ ادحرض، وأشامء األظضاء وإمضاءاهتؿ، باإلضاؾة إػ 

 ؿقؿة ادبؾغ. 

ال دؾس ادحارض ودم األخر يتؿ حترير ؿقؿة ادبؾغ افذي تؿ مجعف دم صفر ـامؾ، وتؿ إرش .ز 

 .(13) ودؾس افؼسائؿ، إػ ادديرية افقالئقة
 ايفئُ املصتٗدفُ يف عًًُُ َٓح ايتُىيٌ:  .1.4.3

مـ خالل ظؿؾقة بحث ؿؿت هبا ؾرؿة افؽرياد بؼقادة األشتاذ ؾارس مسدور، دم افبحث دم 

ؾئات معقـة  دور صـدوق افزـاة دم افعؿؾقة افتـؿقية االؿتصادية واالجتامظقة، اتضح أن هـاك

 اشتػادت مـ افتؿقيؾ بلمقال افزـاة، وـاكت افـتائج ـافتايل:

شـة،  40و  30مـ افؼروض اشتػاد مـفا األؾراد افذي تساوح أظامرهؿ بغ  %50.6 .أ 

 .%25.4شـة بـسبة  30تؾقفؿ أصحاب األؿؾ مـ 

أـثر األؾراد افتل اشتػادت مـ افؼروض احلسـة، هؿ مـ ذوي ادستقى ادتقشط  .ب 

، ثؿ أصحاب االبتدائل ب %30.2، يؾقفؿ  أصحاب ادستقى افثاكقي ب %42.8ب

 مـ افؼروض احلسـة. %9.6، ومل يستػد أصحاب ادستقى اجلامعل إال مـ 14.7%

بافـسبة فؾحافة افعائؾقة ؾنن ادتزوجقن وأصحاب األضػال هؿ األـثر اشتػادة مـ  .ج 

ئة ادتزوجقن دون أوالد ب ، ثؿ ؾ%37.4، ثؿ تؾقفؿ ؾئة افعزاب ب%56افؼروض ب 

4.5%. 

 %48.8بـسبة ألصحاب افشفادات ؾنن أصحاب افتؽقيـ ادفـل هؿ األـثر اشتػادة ب  .د 

 ثؿ يؾقفؿ أصحاب افتؼـل افسامل ثؿ صفادة افؾقساكس.

مـ ادشاريع ثؿ  %40.1وبافـسبة فؾؿـاضؼ ؾنن شؽان اجلزائر هؿ األـثر اشتػادة ب  .ه 

 (14).%16.8افبؾقدة  ثؿ %18.3يؾقفؿ شؽان ؿسـطقـة ب 
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مـ هذه افـسب كستـتج أن صـدوق افزـاة يؿقؾ دم إظطاء افؼروض احلسـة إػ افشبان 

وافذيـ يعاكقن مـ مشؽؾ افبطافة )ال يؿؾؽقن صفادات افـاضجغ ذو اخلزة دم افعؿؾ واحلقاة، 

ادتؿقفغ هؿ مـ (، وإن ـان ةهذا شقف يمثر ظذ شر ادشاريع، ـقن أن أؽؾب افتعؾقؿ افعايل

ذوي ادستقى افثؼادم ادتدين كقظا ما، وهذا ما ؿد يمدي إػ ؾشؾ ادشاريع، ـقن أن هذه افػئة ال 

تتكف دم مال افؼرض برصادة، وؿد يؼقم افػرد بكؾف دم ؽر ادجال ادطؾقب ) ظذ االشتفالك 

 افققمل مثال(.

 شًاشُ دراشُ املًف:  . 2.4.3  

مـ ادستػقديـ مـ هذه افؼروض، ترصحقا ظـ  %89.2ر مـ تثبت افدراشة أن أـث .أ 

ظـ ضريؼ اجلؿعقات ادسجدية، وهذا يبغ دور ادساجد دم  %2.5ضريؼ ادسجد، و 

 مساظدة ادداومغ وادسدديـ ظؾقف.

أن أؽؾب ادستػقديـ مـ افؼروض، ضافت مدة دراشة مؾػاهتؿ ألـثر مـ شـة، وكسبة  .ب 

 أصفر. 3ؾؼط( مـ درشت مؾػاهتؿ دم أؿؾ مـ  %19.8ؿؾقؾة مـفؿ )

مـفؿ(، ؾام  %71باإلضاؾة إػ أن أؽؾب ادستػقديـ مل يتعرضقا إػ افعراؿقؾ اإلدارية ) .ج 

ظدا مشؽؾ ضقل دراشة ادؾػ، مل يتؿ مالحظة أي مشؽؾ بروؿراضل دم ظؿؾقة مـح 

 ادؾػ.

، %38.6بة أؽؾب مـ اشتػادوا مـ افؼروض ـاكت فتؿقيؾ ورصات ظؿؾ خاصة بـس .د 

دم  %13دم افـشاضات افتجارية، و %16، ثؿ %28.9ثؿ تؾقفا مشاريع خدمقة ب

ادشاريع افػالحقة، وهذا افستقب راجع إػ تؽؾػة ادشاريع ادؿقفة، ؾافؼطاع افػالحل 

يتطؾب ؿروض بؿبافغ أـز بؽثر مـة تؾؽ افتل يقؾرها صـدوق افزـاة ) بـؽ افبدر 

فتؿقيؾ ادشاريع افػالحقة فؾسـقات افثالث افتافقة، دم  مؾقار دوالر 4خص أـثر مـ 

مؾققن  720افتل حتصؾ ظؾقفا افصـدوق مل تتجاوز  2012حغ أن حصقؾة افزـاة فعام 

  .(15)ديـار( 
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فؼد ؾرسكا شابؼا بلن صـدوق افزـاة فـ يؼقم االتفاقًُ بني صٓدوم ايسناَ وبٓو ايربنُ:  . 5.3

وادتقشطة األجؾ بافؼرض احلسـ، إال دم حافة جتاوز احلصقؾة بتؿقيؾ ادؼوظات افصغرة 

مؾققن دج، وؿد ؿامت وزارة افشمون افديـقة واألوؿاف بنمضاء  5افقالئقة فؾصـدوق مبؾغ ال

اتػاق تعاون مع بـؽ افزـة اإلشالمل فقؽقن ادؽؾػ باشتثامر أمقال افزـاة دم ظؿؾقة دظؿ 

 ادشاريع ادصغرة فؾشباب.

مـ  األـثر اشتعامالً  طريؼةفزـة بؿـح ؿرار مـح افؼرض احلسـ، ويعتز افيؼقم بـؽ ا

ضرف صـدوق افزـاة فتؿقيؾ مشاريع دساظدة افػؼراء، وؽافبا يستعؿؾ فضامن اشتؿرار كشاضات 

 اشتثامرية بسقطة، فؾحػاظ ظذ مـاصب افشغؾ ادرتبطة بتؾؽ افـشاضات.

ال ظذ وجف افؼربة إػ اهلل ظز وجؾ، فقـتػع بف وافؼرض احلسـ ـام يعرؾف ادافؽقة هق دؾع اد

أخذه ثؿ يرد فف مثؾف أو ظقـف، وبافتايل ؾنن هذا اإلؿراض مرتبط بؿقزة ادعروف، حقث أن مـػعة 

اإلؿراض تؽقن ظذ افػؼر وحده ؾؼط، وال تـتػع اجلفة اداكحة فؾامل بقء، ؾفق دون ؾائدة أو 

ؽره مـ ادـاؾع
(16). 

ة مـ خالل جتربتف دم اجلزائر برى اكف ظـد متقيؾف بطريؼة افؼرض احلسـ إن صـدوق افزـا

 يؽقن أمام حافتغ:

 احلافة األوػ: ادتؿقل ظاجز ظـ افسداد، وهـا يعػك مـ افسداد.

احلافة افثاكقة: ادتؿقل يطؾب متديد آجال افتسديد، وهذا إذا ثبت أن فديف افؼدرة ظذ 

افتسديد
(17). 

 مقجف فؾؿجاالت افتافقة:وهذا افتؿقيؾ يؽقن 

 متقيؾ مشاريع دظؿ تشغقؾ افشباب. .أ 

 متقيؾ مشاريع افصـدوق افقضـل فؾتلمغ ظذ افبطافة. .ب 
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متقيؾ ادشاريع ادصغرة: يشؿؾ هذا افتؿقيؾ افـساء اداـثات دم افبققت، وادعاؿغ  .ج 

ـقة افؼادريـ ظذ افعؿؾ، باإلضاؾة إػ افشباب افعاضؾ ظذ افعؿؾ، وحتدد افؾجـة افقض

فصـدوق افزـاة حدا معقـا هلذا افـقع مـ افتؿقيؾ، ظذ أن يؼقم افبـؽ بتسديد 

 مستحؼات ادقرد مباذة )ال ظالؿة فؾؿقرد مع ادستػقد(.

دظؿ ادشاريع ادضؿقكة فدى صـدوق ضامن افؼروض )وهل تابعة فقزارة ادمشسات  .د 

افصـدوق ووزارة افصغرة وادتقشطة(: تـتج هذه افؼروض ظـ ضريؼ اتػاؿقة بغ 

افشمون افديـقة واألوؿاف، مع افتشاور مع بـؽ افزـة وافذي يعتز ظضق دم صـدوق 

 ضامن ؿروض ادمشسات افصغرة وادتقشطة.

مساظدة ادمشسات افغارمة افؼادرة ظذ االكتعاش: حيدد افبـؽ ؿائؿة ادستػقديـ مـ  .ه 

رة افـفقض هبا، وـقػقة هذا افـقع مـ افتؿقيؾ مـ خالل حتديد حاجاهتا، ومدى ؿد

تغطقة تؾؽ افديقن، وتؽقن افتغطقة ألصؾ افديـ ؾؼط، فقس فؾػقائد افتل تدؾع 

فؾبـقك
(81). 

إكشاء ذـات بغ صـدوق اشتثامر أمقال افزـاة وبـؽ افزـة اإلشالمل: تـتج هذه  .و 

ـؽ ادشاريع باتػاق بغ بـؽ افزـة ووزارة افشمون افديـقة واألوؿاف، ظذ أن يؼقم افب

بتحديد حجؿ وكقظقة ادشاريع ادػسض مـ افؼقام هبا، ويستػقد مـ هذه ادشاريع 

  افبطافغ افؼادريـ ظذ افعؿؾ.

وبعد إظطاء ادقاؾؼة مـ ضرف صـدوق افزـاة وبـؽ افزـة ؾنن ادستػقد يؿـح افتؿقيؾ، 

دم ظؿؾقة  ويؼقم هذا األخر بتسديد افؼرض بطرق خمتؾػة، حسب اختالف األضراف ادتدخؾة

 افتؿقيؾ:

إذا ـان أضراف افعؿؾقة افتؿقيؾقة هؿ افبـؽ وادتؿقل افػؼر يؿـح إظػاء مـ افتسديد  -

 ددة شتة أصفر، ثؿ يبدأ دم تسديد أؿساط افؼرض حسب ما هق مقجقد دم افعؼد.
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إذا وجد ضرف ثافث وهل افقـافة افقضـقة فتسقر افؼرض ادصغر، ؾنن ادتؿقل يؼقم  -

مـ افؼرض احلسـ، ويستػقد مـ إظػاء ددة شـة، ويؽقن افتسديد حسب  %70بتسديد 

 ما هق متػؼ ظؾقف دم افعؼد.

 .(19)شـقات 3بعد تسديد ؿرض افبـؽ، يبدأ ادتؿقل بتسديد ؿرض افقـافة، مع ؾسة إظػاء ددة     

 :دور اهلٓدشُ املايًُ االشالًَُ يف احلد َٔ احتًاجات املصتثُر ألَىاٍ ايسناَ .3

إن أؽؾب أمقال افزـاة ادستثؿرة تذهب فػائدة افشباب افبطال وافؼادر ظذ افعؿؾ، ؾػل 

مـ أمقافف تؿ هبا متقيؾ هذه افػئة، حتك يصبحقا صباب مـتج،  %30صـدوق افزـاة حقايل 

وتقجد افعديد مـ افصقغ افتؿقيؾقة افتل تؾبل حاجة افشباب ادستثؿر بلمقال افزـاة، وافتل 

 تقار  افعديد مـ ادجاالت االشتثامرية.تساظده ظذ اخ

وهذه افصقغ افتؿقيؾقة جيب أن ال تتعارض مع ؿقاظد افتؿقيؾ دم افؼيعة اإلشالمقة 

وافتل تؼقم ظذ األشس افتل ذـركاها شابؼا )افؼقاظد األخالؿقة وافؼقاظد افعؼائدية وضابط 

  افغـؿ بافغرم( مع رضورة احسامفا فػؼر ادستحؼ هلذا افتؿقيؾ.

وافصقغ افتل شـطرق إفقفا هل:
 (21) 

 افتؿقيؾ ظـ ضريؼ افتلجر. -

 افتؿقيؾ ظـ ضريؼ ادشارـة. -

 افتؿقيؾ ظـ ضريؼ ادضاربة. -

 افتؿقيؾ ظـ ضريؼ افؼرض احلسـ. -

 متقيؾ ادشاريع افقؿػقة  . -
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 صًغ اشتثُار أَىاٍ ايسناَ:  .1.3

ظؼد ظذ ادـاؾع بعقض، وبافتايل  تعرف اإلجارة ظذ أهنا ايتُىيٌ عٔ طريل ايتأجري:  .1.1.3

 ؾنن ما تتصػ بف ظؼقد افتلجر أن حمؾفا مـاؾع األصقاء وفقس األصقاء كػسفا.

وبافتايل ؾقؿؽـ متؾؽ أصقل مادية ـاآلالت ويتؿ تلجرها فؾؿتؿقل افػؼر، ؾاحلقازة 

 تؽقن فؾؿستحؼ، وادؾؽقة تؽقن فصاحب ادال.

 وتـؼسؿ ظؼقد اإلجارة إػ ؿسؿغ:

أو إجارة األصخاص )وهذه اإلجارة فقست صقغة متقيؾ خاصة بافػؼراء، : ايعٌُ عكىد .أ 

 .ؾافػؼر يريد اآلالت ؽافبا وفقس األصخاص(

 :(21) وهل بدورها تـؼسؿ إػ كقظغ: إجارة تشغقؾقة، إجارة متقيؾقة: عكىد إجارَ األصىٍ .ب 

صاحب  هذه اإلجارة تتؿقز بلهنا حمددة بلجؾ بحقث أن ادستحؼ يرد إػ اإلجارَ ايتشغًًًُ:-

 ادال افقء ادلجقر أو حيدد افعؼد مرة، وال يتطؾب إضػاء ـامؾ فؼقؿة األصؾ.

وتتؿ هذه اإلجارة دم حافة اشتثامر أمقال افزـاة، بلن تتؿؾؽ اجلفة ادسرة ألمقال افزـاة 

معدات إكتاج، وتؼقم بتلجرها إػ مستحؼل افزـاة حسب حاجاهتؿ، وهذه ادعدات افتل تشسهيا 

 اجلفة اداكحة فؾتؿقيؾ جيب أن تؽقن مقاصػاهتا حسب ضؾبات ادستحؼ. 

افؼصر وافطقيؾ األجؾ، وحتدد اددة دم ظؼد وهذه اددة تتـاشب مدة اإلجارة ختتؾػ بغ 

مع ضبقعة وؿقؿة األصؾ ادمجر، ويتؿ االتػاق ظذ جدول دؾع اإلجيار حسب مبؾغ افتؿقيؾ 

 وذوضف، وظـد هناية افعؼد، يسسجع ادؿقل ادؾؽقة ادادية فألصؾ.

رة مدهتا أضقل ظـ اإلجارة افتشغقؾقة، هذه اإلجا :إجارَ متىيًًُ أو ايتأجري املتٓاٌٖ بايتًًُو-

 وتـتؼؾ مؾؽقة األصؾ ادمجر إػ ادستلجر دم هناية افعؼد، ويتؿ إضػاء ؿقؿة األصؾ.
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وهـا يؼقم افػؼر ادتؿقل باؿتـاء أصؾ حيتاجف، ويدؾع ثؿـف إػ اجلفة اداكحة فؾامل باإلضاؾة 

ـثر اشتعامال دم اشتثامر أمقال افزـاة واجلدير بافذـر بلن هذه افصقغة هل األ إػ أؿساط إضاؾقة.

 .(22)ألهنا مرتبطة بؿبدأ افتؿؾقؽ

 فىائد اإلجارَ:ؤَ أِٖ  

ن هذا افشؽؾ مـ افتؿقيؾ هق ادحبذ فدى افػؼراء افباحثغ ظـ مزاوفة كشاط حردم، ـقكف إ -

هبا يسؿح باشتعامل أصقل وال يضطر إػ متؾؽفا، ؾفق فقس بحاجة إػ متؾؽ اآلفة وإكام افعؿؾ 

 حتك يتحصؾ ظذ دخؾ حيؼؼ بف ؿدر افؽػاية.

باإلضاؾة إػ أن تؽافقػ هذا افتؿقيؾ تتـاشب مع دخقفف، حقث أن افدؾعات اإلجيارية  -

 تتـاشب مع افتدؾؼات افـؼدية فؾؿؼوع ادؿقل.

إن هذا األشؾقب يستجقب فػؼر ادؿقفغ مـ ؿدرهتؿ ظذ تقؾر افضامكات فؾحصقل ظذ  -

ألن بؼاء ادلجقر مؾؽا فؾؿمجر، يعتز ضامكة أؾضؾ مـ افرهـ ادصاحب ادـػعة ادؼصقدة 

 .(23)فؾبقع

ادشارـة هل اتػاق بغ ضرؾغ ظذ خؾط مافقفام وظؿؾقفام  ايتُىيٌ عٔ طريل املشارنُ:.  2.1.3

وافتزامقفام بؼصد اإلشسباح مـف، وتقجد افعديد مـ افؼـات دم افػسة ادعاسة ـؼـات 

 ات افتقصقة افبسقطة، وذـات ادسامهة افعامة وذات ادسموفقة ادحدودة.افتضامـ وذـ

ودم اشتثامر أمقال افزـاة ؾنن اجلفة ادؿقفة تؼدم فؾػؼر ادال افالزم دؼوع ما أو ظؿؾقة ما، 

وهذا افػؼر  ظذ أن يقرع افدخؾ بغ اجلفة ادؿقفة وافػؼر بـسب معؾقمة متػؼ ظؾقفا دم افعؼد.

يؿؾؽ رء فقدخؾ دم ظؼد ادشارـة ـتؿؾؽف دحؾ أو ورصة وتؼقم اجلفة ادؿقفة جيب أن 

 بتجفقزها، وإال ؾنن هذا افعؼد فـ يؽقن مشارـة وإكام مضاربة.

وبافتايل ؾنن هذا افعؼد يؽقن ـافتايل:
 (24) 

 .ادال مـ اجلفة اداكحة فؾتؿقيؾ 
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 ادحؾ مـ افػؼر وما يؿؾؽف مـ مفـتف وخزتف وختصصف ؾقفا. 

 وادشارـة دم هذه احلافة كقظغ:

هل مشارـة ال ترتبط بؿدة حمددة، وال تقجد فؾجفة : املشارنُ ايدائُُ أو املصتُرَ .أ 

اداكحة فؾتؿقيؾ أي كقة إلهناء مشارـتف دم وؿت حمدد، ؾفل وشقؾة متقيؾ ضقيؾ األجؾ 

 ال ترتبط بلجؾ اشتحؼاق معغ، وأجؾفا يـتفل باكتفاء ادؼوع.

أجاز هذا افـقع مـ ادشارـة جمؿع افػؼف : املتٓاقصُ املٓتًُٗ بايتًًُواملشارنُ  .ب 

 ( بضقابط حمددة.2/15) 131اإلشالمل بؿقجب افؼرار رؿؿ 

وظؽس افـقع افسابؼ، ادشارـة هـا ؽر مستؿرة، وبذفؽ ؾنن اجلفة اداكحة فؾامل تسؿح 

 فؾؿؼوع.فؾػؼر بؼاء حصتفا تدرجيقا إػ أن تـتفل ويصبح ادافؽ افؽع 

واجلدير بافذـر بلن هذا األجؾ ؽر ممـد وإكام يتؿ تؼديره ؾؼط،وهق أجؾ ؽر مؾزم، أي 

أكف متك تقؾرت اإلمؽاكقات ادادية فؾػؼر ادؿقل، وتعتز هذه افطريؼة حاؾزا فدى افػؼر افذي 

 يتقػ إدارة ادؼوع حتك يبذل ـاؾة ادجفقدات إلكجاح ادؼوع وإهناء ادشارـة.

ـاإلجارة ؾنن هذه افطريؼة هل ادحبذة مـ ضرف إدارة تسقر أمقال افزـاة ألهنا تـتفل 

 .(25)بافتؿؾؽ

 ايتُىيٌ عٔ طريل املضاربُ:.  3.1.3

ظؼقد ادضاربة هل ظؼقد بغ ضرؾغ، أحدمها يؼدم ادال واألجر افعؿؾ واخلزة، وتعتز 

افزـاة دم اجلزائر بعد افؼرض احلسـ، هذه افصقغة ثاين أـثر صقغة مستعؿؾة مـ ضرف صـدوق 

ـقهنا تتـاشب مع اإلمؽاكقات ادـعدمة فؾػؼراء وادساـغ وافذيـ هلؿ ممهالت مفـقة حرؾقة، أو 

 وادضاربة صقرتان: ظؾؿقة متخصصة وحؾ هذه ادشؽؾة افتؿقيؾقة كجده دم ظؼد ادضاربة.
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ريؼة ظؿؾف، ذط حتؼقؼف : وهـا فؾػؼر ادتؿقل حرية افتكف دم ضاملضاربُ املطًكُ .أ 

 وظدم خمروجف ظـ ؿقاظد افؼيعة اإلشالمقة وؿقاظد افعرف افتجاري. فؾربح

: وهـا ؾنن اجلفة اداكحة فؾتؿقيؾ حتدد فؾؿتؿقل حدود يتكف دم املضاربُ املكًدَ .ب 

 إضارها، وهذه احلدود تتعؾؼ بـشاط ومؽان افعؿؾ.

وافػؼر ادتؿقل، ومضاربة مجاظقة أي  باإلضاؾة إػ وجقد مضاربة ثـائقة بغ صاحب ادال

 .(26)وجقد جمؿقظة مـ ادؿقفغ يؼدمقن ادال فؾػؼر متؿقل واحد، ؾبافتايل هؿ يشسـقن دم ادال

يؼسح أن تؽقن افـشاضات ، ـام وادضاربة كقظغ مها افدائؿة وادضاربة ادـتفقة بافتؿؾقؽ

 وع تؼسؿ ـام يع:ظذ صؽؾ تعاوكقات جتؿع بعض األؾراد، وكتقجة ادؼ

 .اجلزء األـز مـ األرباح يقزظف ظذ أصحاب افعؿؾ 

 (27)اجلزء ادتبؼل يؽقن ألصحاب ادال. 

يؿؽـ فؾجفة ادسرة ألمقال افزـاة اشتحداث ذاـة مع إدارة  متىيٌ املشاريع ايىقفًُ: . 4.1.3

مشاريع ظذ مالك األوؿاف األوؿاف ظذ أشاس مبدأ افتجديد وادداوفة دم االشتثامر ومعـاه إؿامة 

تؽقن مستؼؾة وافتزامفا ادايل تؽقن كحق إدارة صاحب ادال وفقس إدارة األوؿاف ؾؽام جرت 

وتؽقن مؾؽقة األصقل خاضعة فؾؿؿقل خالل ؾسة افـشاط فتـتؼؾ دم األخر إػ ادتؿقل  افعادة.

 ظـد تسديد ادبافغ ادستحؼة ظؾقفؿ.

ادقؿقؾة هل أرايض ؾالحقة، ؾقؿؽـ أن يتؿ افتؿقيؾ وباظتبار أن اؽؾب األصقل 

 باشتخدام افصقغ افتافقة:

ذ ة فألرض ادقؿقؾة، وتؼقم بؿـحفا ظ: وهذا بؼاء اجلفة ادؿقفايتُىيٌ باملغارشُ .أ 

ادتؿقل فؽل يغرس ـؿ مـ افثامر حمدود دم افعؼد، ؾنذا اشتحؼ افثؿر ـان فؾغارس جزء 

 .(28)مـ األرض متػؼ ظؾقف
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يؼقم ادتؿقل بزراظة األرض ادقؿقؾة ظذ أن يـال حصة مـ  ٌ باملسارعُ:ايتُىي .ب 

 حاصؾفا، واحلصة ادتبؼقة يـاهلا ادستػقدون مـ األرض ادقؿقؾة هلؿ.

يؼقم ادتؿقل وصاحب اخلزة دم شؼل وتؼؾقؿ وتؾؼقح األصجار : ايتُىيٌ باملصاقاَ .ج 

 وافثامر، دم مؼابؾ أن يـال حصة مـ ثامرها.

ظـد اشتثامر أمقال افزـاة باشتعامل أحد افصقغ افسابؼة : ايتىريل عٓد اشتثُار ايسناَ. 2.3

افذـر، ال جيب أن يستعؿؾ افتقريؼ اإلشالمل إال ـلداء حلؾ مشاـؾ اإلظسار فدى ادتؿقفغ 

 افػؼراء، ؾنذا أراد ادتؿقل ظدم اإليػاء بافتزاماتف كؼدا فعدم تقؾر افسققفة افالزمة يؿؽـف اكتفاج

 أحد افطرق افتافقة:
حتقيؾ تؾؽ افديقن إػ أشفؿ، يؿتؾؽفا افدائـقن ومتثؾ حصصا دم مقجقدات ادؼوع ،  .أ 

 ويرسي ظذ بؼقة أشفؿ افؼـة.

أو يؿؽـ ظرض ادقجقدات أو األصقل افعقـقة ـاآلالت أو افسقارات ظذ افدائـغ  .ب 

مـ ظبل ختزيـ تؾؽ  دبادفتفا بديقهنؿ وبذفؽ ؾنن ادمشسة بلمقال افزـاة شقف تتخؾص

 األصقل وتؽافقػ صقاكتفا، وإشؼاط االفتزام ظذ ذمتفا.

إصدار شـدات مؾؽقة ألظقان ممجرة فتشجقع أصحاب ادال ظذ مبادفة ديقهنؿ مؼابؾ  .ج 

تؾؽ افسـدات، وهل خمتؾػة ظـ شـدات ادؾؽقة افعادية، ؾفل أصؾ ممؾقـة ممجرة، تؼقم 

 .(29)بتؼديؿ دخؾ حلامؾفا 

 َبتهرَ يتىزيع املٓتىج املُىٍ:صًغ   .3.3

وهل افتؽققػ افؼظل خلقار افؼاء، وهذا بلن يتػؼ زبقن مع ادتؿقل  عكىد ايعربىٕ: .1.3.3

افػؼر أن يشسي افسؾعة دم وؿت حمدد، وأن يدؾع فف ظربقن ) وهق جزء صغر مـ ؿقؿة افسؾعة(، 

 فؾؿتؿقل االحتػاظ بافعربقن.وإن مل يؼؿ بؼاء تؾؽ افسؾعة دم افقؿت ادتػؼ ظؾقف، ؾقؿؽـ 
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وهل افتؽققػ افؼظل خلقارات افبقع، وهق بلن يلخذ ادشسي ظؿقفة أو  عكىد ايهفايُ: .2.3.3

 .(31) أجرة ـضامن، ويؽقن فؾؿتؿقل حؼ افبقع دم افػسة ادتػؼ ظؾقفا

ؿفا دم : وهذا افبقع بلن يتػؼ ـؾ مـ ادتؿقل وافزبقن ظذ بقع افسؾعة وتسؾقبًع ايصًِ. 3.3.3

وادتؿقل دم بقع افسؾؿ خيرج بػقائد مـ هذا  وؿت ممجؾ ظذ أن يتؿ دؾع ثؿـفا دم افقؿت احلايل.

 افتعامؾ:

 تقؾر مال وشققفة إضاؾقة فؾؼقام بافعؿؾقة اإلكتاجقة. .أ 

 .(31)ضامن دخؾ معؾقم .ب 

إن أؽؾب ادستػقديـ مـ هذه افؼروض يظـقن أهنا  خماطر االشتثُار ونًفًُ تغطًتٗا:. 4.3

ظبارة ظذ زـاة مـحت هلؿ، وبافتايل ؾاالظتؼاد افسائد فدى أؽؾبفؿ أهنؿ ؽر معـقغ باشسجاظفا، 

وبافتايل يزز خطر ظدم افتسديد، وهق أـز أخطار افؼروض احلسـة، باإلضاؾة إػ جمؿقظة مـ 

 ادخاضر افتل تـشل بسبب خصقصقة افؼرض احلسـ وصـدوق افزـاة، وهل ـافتايل:
: وهذات كظرا فعدم وجقد مـ يراؿب ادستػقد مـ افؼرض، وبافتايل ضعف ايتصًريخطر . 1.4.3

ؾنن مبؾغ افؼرض شقف يكف دم جماالت خارج إضار ادؼوع، ـاالشتفالك افققمل مثال، 

باإلضاؾة إػ ضعػ وجفؾ ادستػقد دم األمقر اإلدارية، ـقن أن أؽؾب ادستػقديـ هؿ حرؾققن 

 ادافقة ـادحاشبة وافتدؿقؼ.وصـاع وهؿ جيفؾقن األمقر 

إن افؽثر مـ ادشاريع ادؿقفة بافؼروض احلسـة دم بالدكا، مل تؼدم ما ـان  خطر ايصىم:. 2.4.3

مرجقا مـفا، وافسبب دم ذفؽ هق ؽقاب شقاشة تروجيقة حؼقؼقة فؾؿشاريع ادؿقفة، وشقء تؼدير 

 فؾؼدرة افتـاؾسقة فؾؿشاريع ادؿقفة.
ن تزايد أشعار ادقاد األوفقة ادخصصة فؾؼقام بادشاريع ادؿقفة، تمدي إ خطر ايتضخِ:. 3.4.3

 إػ ارتػاع افتؽافقػ، وبافتايل جيب افتؼدير اجلقد دستقى افتضخؿ ادقجقد دم افسقق.
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وهذا األمر شقف يمدي إػ اكخػاض هامش ربح فؾؿتؿقل، وإذا ظؾؿـا أن رأس ادال ادتؿقل 

ؾؿع أثر افتضخؿ شقف يمدي إػ خسارة ادؼوع أو كتقجة ضعقػ وحيؼؼ هامش ربح ضعقػ، 

 .(23)صػرية دم أحسـ األحقال
دم طؾ ظدم ؿدرة ادتؿقل افػؼر مـح ضامكات ـاؾقة فتغطقة : تغطًُ خماطر ايكروض. 5.3

 مـ مستقى خماضر اإلؿراض: ختػظ ادخاضر افسابؼة، ؾقؿؽـ اؿساح تطبقؼ اآلفقات

تعتز ظؿؾقة متقيؾ اؿتـاء افعتاد افعؿؾقة افتؿقيؾقة ادػضؾة مـ ضرف  رٖٔ ايعتاد املُىٍ:. 1.5.3

ادمشسات ادافقة، ـقن أكف دم حافة ظدم إمؽاكقة شداد افؼرض، شقف يتؿ افتكف دم افعتاد 

 ادؿقل، فتغطقة خسائر اإلؿراض ظـ ضريؼ افبقع دم ادزاد افعؾـل.

س معـاها افتقؿقع ظذ صفادة افؽػافة، وظدم : افؽػافة دم االؿتصاد اإلشالمل فقايهفايُ. 2.5.3

ادباالة بؿسار ادؼوع، وإكام يتعداه إػ مػفقم افقصاية، وذفؽ بؿتابعة ادؼوع ويصبح افؽػقؾ 

 أحد األضراف افتل حترص ظذ كجاح ادؼوع.

ويشسط ظذ افؽػقؾ وجقد مالءة مافقة جقدة، وافتؿقؿع اجلقد دم افسقق، ورضورة 

 ط ادتؿقل، حتك يستطقع هذا األخر االشتػادة مـ خزتف.ممارشتف فـشا

: هق صـدوق تؽاؾع تتؽقن أمقافف مـ اؿتطاظات يضخفا ايصٓدوم ايتهافًٌ يًغارَني. 3.5.3

ادسامهقن ؾقف، وهل متثؾ جزء مـ افؼروض ادؿـقحة هلؿ وكسبة مـ أرباحفؿ، هذا افصـدوق 

 يستعؿؾ دم حافة تعرس أحدهؿ.

  ايسناتًُ: احملاضٔ. 3.5.3
تعتز هذه ادحاضـ مـ آفقات افقؿاية مـ خماضر ظدم افتسديد، وهل ظبارة ظـ جمؿعات 

تؼف ظذ ادشاريع ادؿقفة ؾقفا خمتصغ مـ صـدوق افزـاة، تؼدم االشتشارات افالزمة 

 ألصحاب ادشاريع ادؿقفة.
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  ايتأَني املشرتى:. 4.5.3
تعاون جمؿقظة مـ افؼـات افتلمقـقة دم حتؿؾ  افتلمغ ادشسك دم معـاه االؿتصادي هق

اخلطر بتخصقص حصة فؽؾ ذـة، مـ أجؾ تغطقة أخطار ـبرة ال تستطقع ذـة تلمغ واحدة 

 حتؿؾفا.

كحـ كؼقم بتطبقؼ هذا افـقع مـ افتلمغ ددى حساشقة أمقال افزـاة خقؾا ظؾقفا مـ 

كسبة مـ أمقال افزـاة، وتشسك مع  افضقاع، ؾتؼقم إدارة افصـدوق بجؿع مبافغ معتزة متثؾ

ممشسة تلمغ دم صؽؾ اتػاؿقة، ومـ ادػضؾ أن تؽقن ممشسة تلمغ ظؿقمقة أو إشالمقة، فؽل 

 تؼدر درجة أمهقة محاية أمقال افزـاة.

 ايتدريب وايتأًٌٖ:. 5.5.3
جيب تلهقؾ وتؽقيـ أصحاب ادشاريع ادؿقفة حقل أشاشقات تسقر ادشاريع ادصغرة،  

خاصة اجلقاكب ادافقة مـفا، فقتجـب افقؿقع دم مشاـؾ ظدم افتسديد وادامضؾة دم افدؾع، وذفؽ 

 . (22)ظـ ضريؼ دورات تدريبقة متقاصؾة حقل افؼرض وـقػقة تسقره
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 اخلامتُ:

إن اشتثامر أمقال افزـاة ورؽؿ االختالف ادقجقد حقل ذظقتف، أصبح واؿع اؿتصادي 

هامة وهذا راجع فألهداف افتـؿقية افتل يساهؿ دم حتؼقؼفا، ويعقد افػضؾ دم ظادل ذو مؽاكة 

ذفؽ فؾفـدشة ادافقة اإلشالمقة افتل وؾرت فف إضار ظؿع يستطقع بف مقاجفة افعديد مـ ادشاـؾ 

االؿتصادية احلديثة، وجعؾتف مـ بغ أحسـ صقغ متقيؾ االشتثامر دم افعامل افققم، ـقن أن صقغ 

شالمقة تساظد ظذ اختقار افعديد مـ ادجاالت االشتثامرية، ومقاجفة احتقاجاهتا افتؿقيؾ اإل

ـاالشتصـاع أو االجيارة )دم حافة احلاجة ألدوات اإلكتاج(، وادساؿاة وادغارشة وادزارظة دم 

 متقيؾ افؼطاع افػالحل.

وافعربقن  ـام أهنا تقؾر افعديد مـ افتؼـقات افتل تساظد ظذ سف ادـتقج ـبقع افسؾؿ

باإلضاؾة إػ ـؾػتفا  ظؼقد افؽػافة وافتل تقؾر دخؾ معؾقم، تضؿـ شالمة مال افزـاة ادستثؿر.

ادعدومة، ؾادستثؿر فـ يػؽر دم دؾع ؾائدة مستبة ظؾقف متثؾ ؽرر، وـام أهنا تساظده دم أوؿات 

 ظقـقة.اإلظسار ـافتصؽقؽ اإلشالمل بؿبادفة االفتزامات بلشفؿ، أو مبادفتفا بلصقل 

باإلضاؾة إػ أهنا تساظد دم تغطقة افعديد مـ خماضر االشتثامر، ظـ ضريؼ افتلمغ 

اإلشالمل افتؽاؾع أو ادخاضـ افزـاتقة ...افخ، واشتعامهلا آلفقات تطبؼ مػفقم افؽػافة أو 

افقصاية دم االشالم، وهل متثؾ أداة داؾعة فؾؿستثؿر مـ خالل االشتػادة مـ خزة افؽػقؾ 

 دتف ظذ افـجاح.ومساظ

وفذفؽ ؾنن صـدوق افزـاة باظتباره اجلفة ادسموفة الشتثامر أمقال افزـاة دم اجلزائر 

مطافب بتبـل صقغ متـقظة فؾتؿقيؾ، وظدم االـتػاء بافؼرض احلسـ، حتك حيؼؼ األهداف 

 .%50ادرجقة مـف، وحيسـ مـ كسبة كجاح ادشاريع وافتل مل تتعدى 
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 تؼدم جمؿقظة مـ افـتائج فإلجابة ظذ األشئؾة افػرظقة: ايٓتائج ايفرعًُ:

اشتثامر افزـاة هق افعؿؾ ظذ تـؿقة أمقال افزـاة، باكتفاج أشافقب افتـؿقة ادؼوظة  -

 فتحؼقؼ مـاؾع فؾؿستحؼغ.

أهؿ ذط الشتثامر أمقال افزـاة، أن تؽقن األمقال ادستثؿرة هل ؾائض ظـ ظؿؾقة  -

 ؼراء وادساـغ، وبؼقة ادستحؼغ فؾزـاة.تغطقة احلاجات األشاشقة فؾػ

يعتز صـدوق افزـاة اجلفة ادخقفة بتـظقؿ أمقال افزـاة واشتثامرها، وخالل ؾسة ظؿؾف  -

أفػ مؼوع مصغر ظـ ضريؼ  15ادؿتدة ظذ ظؼ شـقات ؿام بتؿقيؾ أـثر مـ 

 دج فؾؿؼوع. 300.000افؼرض احلسـ، بؿتقشط 

افعديد مـ ادخاضر، أمهفا ظؼؾقة ادتؿقفغ دم اجلزائر افذي  تقاجف أمقال افزـاة ادستثؿرة -

يظـقن أن ذفؽ افؼرض ادؿـقح هلؿ ظبارة ظـ زـاة خافصة هلؿ، وهلؿ حرية افتكف 

ؾقفا شقاء ـان ذفؽ افتكف رصقد أم ال، ما يمدي إػ طفقر مشؽؾ ظدم افسداد، 

 ويعزز ذفؽ ضعػ افتسقر وظدم مراؿبة ادشاريع.

اريع ادؿقفة مشؽؾة ظدم ـػاءة افسويج وافتسقيؼ فؾسؾع ادـتجة ما يساهؿ دم تقاجف ادش -

 ظدم كجاح تؾؽ ادشاريع.

 ظدم افؼراءة اجلقدة فؾسقق وفألشعار يػؼد افؼدرة افتـاؾسقة فؾسؾع ادـتجة. -

تػضؾ اجلفات ادسرة ألمقال افزـاة صقغ افتؿقيؾ ادتـاؿصة ادـتفقة بافتؿؾقؽ، وهذا  -

 بؿبدأ افتؿؾقؽ. ألكف مؾتزم

اإلجيارة  ،ادشارـة، صقغ افتؿقيؾ ادؼسحة الشتثامر أمقال افزـاة هل: ادضاربة -

 ادساؿاة.، ادزارظة، ادغارشة

متقيؾ ادشاريع افقؿػقة يؽقن ظذ أشاس مبدأ افتجديد وادداوفة دم االشتثامر ومعـاه  -

ايل تؽقن كحق إدارة إؿامة مشاريع ظذ مالك األوؿاف تؽقن مستؼؾة وافتزامفا اد

 صاحب ادال.
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مـ أجؾ تكيػ افسؾع ادـتجة، تؿ تؽققػ ادشتؼات ادافقة افتؼؾقدية ـخقارات افبقع  -

 وافؼاء وافعؼقد اآلجؾة وادستؼبؾقة، ـعؼقد افؽػافة وافعربقن وبقع افسؾؿ.

 ايتىصًات: 

 وذفؽ ظـ ضريؼ:جيب االشتػادة مـ جتارب افدول اإلشالمقة دم اشتثامر أمقال افزـاة،  -

جيب مـح صـدوق افزـاة االشتؼالفقة افالزمة ، بنكشاء أماكة ظامة مفتؿة بتسقره تتؿتع أ. 

 .(قع إػ افسؾطات افعؾقا ) افقزارةباشتؼالفقة اإلدارة وصالحقة اختاذ ؿرارات االشتثامر دون افرج

تجارية اداكحة ألمقال جيب إصدار ؿقاكغ وتؼيعات حتػقزية فألؾراد وادمشسات ادافقة وافب. 

 افزـاة )اإلظػاء مـ افرضائب(، وهذا شقف يمثر إجيابا ظذ زيادة وؾرة األمقال ادستثؿرة.

جيب اكتفاج شقاشة تسقيؼقة ؾعافة فؾؿشاريع ادؿقفة، وهذا مـ خالل افسويج وافدظاية  -

 فؾسؾع ادـتجة، واكتداب أصحاب االختصاص تتقؾر فدهيؿ ادعرؾة بلصقل افؼيعة

 اإلشالمقة. 

جيب اكتداب خمتصغ دم دراشة افسقق وتغراتف، هلؿ افؼدرة ظذ دراشة مستقى  -

افتضخؿ دم افسقق وتؼؾبات أشعار ادقاد األوفقة حتك يتؿ افتحؽؿ اجلقد دم افتؽافقػ 

 ويتؿ تؼديؿ مـتقجات ذو ؿدرة تـاؾسقة ظافقة. 

 

 

 

 

 

 



 قلنني حمندوأ.  مشدور فارس:دراسة حالة.... أ.دالزكاة يف اجلزائردور اهلندسة املالية االسالمية يف تطوير أساليب استثنار أموال 

 
   

 ايتًُٗش واملراجع:

، ادرـز اجلامعل، جامعة أمقال افزـاة ودوره دم حتؼقؼ افػعافقة االؿتصاديةاشتثامر ؿاشؿ حاج حمؿد أمحد،  (1

 .03، ص2012ؽرداية، 

،  www.islamonline.net:، افعـقانonline،شافزـاةاشتثامر »، 19/03/2014حسام افديـ ظػاكة، (2

 .02ص 

، مع إصارة حلافة اجلزائر، مداخؾة االشالمقة فصـاديؼ اشتثامر أمقال افزـاةإدارة افبـقك فسؾقس مبارك،  (3

مؼدمة دم إضار ادممتر افدويل افثاين حقل دور افتؿقيؾ االشالمل ؽر افربحل )افزـاة وافقؿػ( دم حتؼقؼ افتـؿقة 

 .04، ص2013ادستدامة، جامعة شعد دحؾب افبؾقدة، اجلزائر، 

 .5كػس ادرجع، ص (4

 افزـاة ودورها حماربة افػؼر وافبطافة بغ ادحؾقة »، 18/03/2014ؿـطؼجل ، شامر مظفر (5

 . - ص ،  www.kentakidj.net:افعـقان ،online،شوافعادقة

افطبعة األوػ ، ، ضامكات االشتثامر دم االؿتصاد اإلشالمل وتطبقؼاهتا ادعاسةظؿر مصطػك جز إشامظقؾ،  (6

 .59، ص2009دار افـػائس، األردن، 

 .08فسؾقس مبارك، مرجع شابؼ، ص (7

 ،online،ش دور افزـاة دم متقيؾ ادشاريع ادصغرة »، 18/03/2014حاجل شؿقة، شاد ؾطقؿة ، (8

  . ، ص    www.iefpedia.com:افعـقان

 .06، ص2006، 1، جمؾة رشافة ادسجد، اجلزائر، افعدد إشساتقجقة اشتثامر أمقال افزـاةؾارس مسدور،  (9

 .07كػس ادرجع، ص (10

، جامعة تؾؿسان، صـدوق افزـاة اجلزائري ـآفقة دعاجلة طاهرة افػؼرظبد اهلل مـصقر، ظبد احلؽقؿ بزاوية،  (11

 .07، ص2012اجلزائر، 

 .07حاجل شؿقة، شاد ؾطقؿة، مرجع شابؼ، ص  (12

ادرـز افقضـل فؾبحث دم االؿتصاد افتطبقؼل، اجلزائر، ، افزـاة وافؼرض احلسـؾارس مسدور وآخرون،  (13

 .5 -1، ص 2014

 .12-6كػس ادرجع، ص  (14

، 23، جمؾة جامعة دمشؼ فؾعؾقم االؿتصادية وافؼاكقكقة، ادجؾد افؼرض احلسـ حؼقؼتف وأحؽامفأمحد حسـ،  (15

 .548، ص2007افعدد األول، جامعة دمشؼ، 

http://www.islamonline.net/
http://www.kentakidj.net/
http://www.iefpedia.com/


 قلنني حمندوأ.  مشدور فارس:دراسة حالة.... أ.دالزكاة يف اجلزائردور اهلندسة املالية االسالمية يف تطوير أساليب استثنار أموال 

 
   

 .03مرجع شابؼ، ص اشساتقجقة اشتثامر أمقال افزـاة،ؾارس مسدور،   (16

 .10فسؾقس مبارك، مرجع شابؼ، ص  (17

، بحث مؼدم إػ ادممتر افدويل جتربة اجلزائر دم متقيؾ ادشاريع ادصغرة بصقغة افؼرض احلسـشؾقامن كاس،  (18

 .9، ص2011 افثاين حقل تطقير كظام مايل إشالمل صامؾ، جامعة اخلرضقم، افسقدان،

 .01، مرجع شابؼ ، صإشساتقجقة اشتثامر أمقال افزـاةؾارس مسدور،  (19

، أضروحة دـتقاره ؿسؿ ادصارف، افصقغ اإلشالمقة فالشتثامر دم رأس ادال افعامؾحسـل ظبد افعزيز حيل،  (20

 .100، ص2009ـؾقة افعؾقم ادافقة وادكؾقة، األـاديؿقة افعربقة فؾعؾقم ادافقة وادكؾقة، 

 .01، مرجع شابؼ ، صإشساتقجقة اشتثامر أمقال افزـاةؾارس مسدور،  (21

 .12ؿاشؿ حاج حمؿد أمحد، مرجع شابؼ، ص (22

 .02، مرجع شابؼ، صإشساتقجقة اشتثامر أمقال افزـاةؾارس مسدور،  (23

 .12ؿاشؿ حاج حمؿد أمحد، مرجع شابؼ، ص (24

 .98حسـل ظبد افعزيز حيل، مرجع شابؼ، ص (25

 .13ع شابؼ، صؿاشؿ حاج حمؿد أمحد، مرج (26

 إػ مؼدم بحث، ظامر األرايض افبقر دم افبؾدان افعربقة واإلشالمقةادغارشة صقغة مثذ إلشؾقامن كاس،  (27

مقاجفتفا، جامعة  وشبؾ واإلشالمقة افعربقة افدول دم افزراظة ؿطاع حتدياتحقل:  افتاشع افدويل افعؾؿل ادؾتؼك

 .02، ص 2011اجلزائر، 

، جامعة مـتقري مـتجات اهلـدية ادافقة اإلشالمقة: افقاؿع وافتحديات ومـاهج افتطقيرحـققة حمؿد األمغ،  (28

 .20، ص 2012ؿسـطقـة، اجلزائر،  -

 .17كػس ادرجع، ص (29

، مرـز صافح ماكؾ فالؿتصاد أشافقب افتؿقيؾ اإلشالمقة فؾؿؼوظات افصغرةحمؿد ظبد احلؾقؿ ظؿر،  (30

 .21اإلشالمل، جامعة األزهر، مك، ص

، جمؾة االؿتصاد اإلشالمل "خماضر افؼرض احلسـ مـ صـدوق افزـاة وشبؾ تغطقتفاس مسدور، ؾار  (31

 .03، ص2013، كقؾؿز 18افعادل، افعدد 

 .03مرجع شابؼ، صخماضر افؼرض احلسـ مـ صـدوق افزـاة وشبؾ تغطقتفا، ؾارس مسدور،   (32


