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يرج���من�طلب�نا��عزاء�أو��ل�من�يطلع�ع����ذه�

��خطاء� �عن �إبالغنا �التمار�ن �من املطبوعة

� �ا��سابية �أو �املطبعية �ال��كي�ية �أجل�أو من

  .تصو���ا�وت��يح�ا�وتطو�ر�ا�مستقبال�بإذن�هللا



 

  مقدمة�الطبعة�التم�يدية

والصالة�والسالم�. وا��مد���الذي�بفضلھ�ومنھ�و�عمتھ�تتم��عمال�الصا��ات�سم�هللا�

ومن�تبع�م�بإحسان�إ���يوم��بھ�أجمع�نا��ألھ�و آشرف�املرسل�ن�سيدنا�محمد�وع���أع���

   الدين،�أما��عد؛

��سالمية �الص��فة �بموضوع �ا�تمام �لھ �من �و�ل ��عزاء �طلب�نا �أيدي �ب�ن �نضع وما��،فإننا

املصارف��سالمية����ة�تم�يدية�و يتعلق�بصيغ�التمو�ل�و�س�ثمار����املؤسسات�والبنوك�

�صيغ� �حول �الر�اضية �والتطبيقات �التمار�ن �من �مجموعة �ع�� �تحتوي �ال�� �املطبوعة ل�ذه

�و�س�ثمار��سالمي �وإال�فإن��؛التمو�ل �و�س�يعاب�للطالب، �الف�م �وتقر�ب �ت�سيط قصد

�و�س�ثمار� �التمو�ل �مشار�ع �وتقدير�مردودية ��قتصادية �ا��دوى �دراسة ��� واتخاذ��صل

�عل��ا �املوافقة ��سالمية؛�قرارات �البنوك �طر�ق��� �عن ��س��  �ستعانة�يتم طرق�ب�–بما

�املحا�ا �والتقديرو  –ةونماذج �ا��ساب ��� �متخصصة �و�رامجيات ���� �ا��اسب �.استخدام

تلك�ال����أو نفس�ا���سالمية�لالس�ثمار�من�طرف�البنوك�انت�تلك�املشار�ع�املق��حة�سواء�

�الز قديت ���ا ��م ��قتصاديو ائن ��املتعامل�ن �من �والعموم�ن �ا��واص �ع����أن �ا��صول جل

� �الالزم �وان�إلقامةالتمو�ل �و�التنمو�وتوط�ن ��س�ثمار�ة �وفقجاز�مشار�ع�م ال����الصيغ�ة

  . البنوك��سالميةمؤسسات�التمو�ل�و تقدم�ا�

  أوصيف���ضر/د  

  :حرر�يوم                                                                                                                 

  ه�1441رمضان��21 ا��م�س

  م�2020ماي��14املوافق�لــ�                     



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 صيغة�املشاركة

1 



 

  :)01(  رقم�تمر�ن

لطلب�ا��صول�ع���تمو�ل�بصيغة�مشاركة�من��ية���سالمي�إ���بنك�ال��كة�"أحمد" الز�ون تقدم�

  .  دج 765  �000غالف�قدره�� -Tourneur - والتقو�م�ا��راطة�لورشة آلة��بالتمليك،�لتمو�ل

     .دج 550 000مبلغ�ب "أحمد" ا��راطة ورشةصاحب� م�سا� - 

  .     دج 60 000الناتج�الش�ري��جما����- 

  .من�الناتج�الش�ري��جما���%15  ــ�ـــــــقيمة��عباء�تقدر�ب�- 

  .صا��المن�الناتج��% 20يحصل�البنك�ع����- 

  .صا��المن�الناتج��% 30ع����"أحمد"الشر�ك�يحصل� - 

  .إلطفاء�رأس�املال�كقسط�ش�ري  % 50ه�يخصص�ما�مقدار �- 

  :أحسب�كال�من�-  : املطلوب

  حصة�البنك�من��ر�اح؟�-

  من��ر�اح؟" أحمد"حصة�الشر�ك��-

  ؟املخصص�الش�ري�إلطفاء�رأس�املالمبلغ���-

  و��م�التمو�ل�الك��؟�؟والشر�ك�أحمدب�ن�البنك�" الشركة�" مدة�ان��اء��-

  :حساب�كال�من -  :ـــــلــــا��

  دج 9 000=  60 000 × 0.15=  من�الناتج�الش�ري��جما�� % 15=  لغ��عباء�الش�ري مب

  دج 51 000=  9 000 –60 000=  الر�ح�الصا����جما���الش�ري 

  دج 10 200=  0.2 × 51 000=  البنك�من�الر�ح�الش�ري �)حصة( نص�ب

  .دج 15 300=  0.3 × 51 000=  من�الر�ح�الش�ري " أحمد"الشر�ك���)حصة( نص�ب

  .دج 25 500=  0.5 × 51 000=  املخصص�الش�ري�إلطفاء�رأس�املال

   شهر 30=  25 500 ÷ 765 000=" أحمد"والشر�ك�ب�ن�البنك�"  املشاركة" مدة�ان��اء�

  حمدأوتصبح�آلة�ا��راطة�مل�ا�للشر�ك� شهرا 30 �عد" أحمد"والشر�ك�ب�ن�البنك� ت�ت���املشاركة

  +) 30 × 15 300) + (30 × 10 200= ()راسة�ا��دوى عند�د( ��م�التمو�ل�الك��

)000 9 × 30 ( +000  765  +000    550  

  550 000+ 765 000) + 270 000) + (459 000) + (306 000= ( ��م�التمو�ل�الك��

  .دج 2 350 000=  ��م�التمو�ل�الك��



 

  :)02(  رقم�تمر�ن

�صول�ع���تمو�ل�بصيغة�مشاركة�من��ية�لطلب�ا���سالميالسالم�إ���بنك��"ياس�ن" الز�ون تقدم�

  .  دج 850 �000غالف�قدره�لورشة�صناعة��حذية�� آلة��بالتمليك،�لتمو�ل

     .دج 650  000مبلغ��"ياس�ن"ورشة�صناعة��حذية��صاحب� �سا�م - 

  .     دج 80 000الناتج�الش�ري��جما����- 

  .ري��جما��من�الناتج�الش��%15  ــ�ـــــــقيمة��عباء�تقدر�ب�- 

  .صا��المن�الناتج��% 20يحصل�البنك�ع����- 

  .صا��المن�الناتج��% 30ع����"ياس�ن"الشر�ك�يحصل� - 

  .إلطفاء�رأس�املال�كقسط�ش�ري  % 50يخصص�ما�مقداره��- 

  :أحسب�كال�من�- :  املطلوب

  حصة�البنك�من��ر�اح؟�-

  من��ر�اح؟"  ياس�ن�"حصة�الشر�ك��-

  واجب�إطفاؤه؟مبلغ��رأس�املال�ال�-

  ؟والشر�ك�أحمدب�ن�البنك�" الشركة�" مدة�ان��اء��-

  :حساب�كال�من: ا��ـــــــــل

  دج 12 000=   80 000 × 0.15=  من�الناتج�الش�ري��جما�� % 15=  مبلغ��عباء�الش�ري 

  دج 68 000=  12 000 –80 000=  الر�ح�الصا����جما���الش�ري 

  دج 13 600=  0.2 × 68 000=  لش�ري البنك�من�الر�ح�ا�)حصة( نص�ب

  .دج 20 400=  0.3 × 68 000=  من�الر�ح�الش�ري "  ياس�ن�"الشر�ك���)حصة( نص�ب

  .دج 34 000=  0.5 × 68 000=  املخصص�الش�ري�إلطفاء�رأس�املال

   شهر 25=  34 000 ÷ 850 000=" ياس�ن��"والشر�ك�ب�ن�البنك�"  املشاركة" مدة�ان��اء�

  .ياس�نمل�ا�للشر�ك��لة��حوتصب شهرا 25 �عد" ياس�ن"والشر�ك�ب�ن�البنك� ركةت�ت���املشا

  ) +25 × 20 400) + (25 × 13 600= ()عند�دراسة�ا��دوى ( ��م�التمو�ل�الك��

)000 12 × 25 + (000 850  +000 650  

  650 000+ 850 000) + 300 000) + (510 000) + (340 000= ( ��م�التمو�ل�الك��

  .دج 2 650 000=  تمو�ل�الك����م�ال



 

  :)03(  رقم�تمر�ن

� �مصرف ��سالمي"قام �" ال��كة ��طا�عة شراءبتمو�ل �من��ية��–" ناصر"للز�ون �مشاركة بصيغة

دج،�فإذا�علمت� 450  000مبلغ��ب ناصر الشر�ك�حيث�سا�مدج،��900 000بقيمة�� -بالتمليك

  : أن

  .دج�50 000قدره��الصا���الر�ح�الش�ري �-

  % 20البنك�من�الر�ح�الش�ري�قدره�نص�ب��-

  % 30نص�ب�الشر�ك�من�الر�ح�الش�ري�قدره��-

  % 50املعدل�الش�ري�إلطفاء�رأس�املال�قدره��-

  :أحسب�كال�من  :املطلوب

  حصة�البنك�من��ر�اح؟ - 

  من��ر�اح؟" ناصر"حصة�الشر�ك��- 

  مبلغ��رأس�املال�الواجب�إطفاؤه؟�- 

  لبنك�والشر�ك�ناصر؟ب�ن�ا" الشركة�" مدة�ان��اء��- 

  :حساب�كال�من -  :ا��ـــــل

  دج 10 000=  0.20 × 50 000=  حصة�البنك�من��ر�اح

  دج 15 000=  0.3 × 50 000=  من��ر�اح" ناصر"حصة�الشر�ك�

  دج 25 000=  0.5 × 50 000=  مبلغ��رأس�املال�الواجب�إطفاؤه�ش�ر�ا

  دج 300 000=  12 × 25 000=  مبلغ��رأس�املال�الواجب�إطفاؤه�سنو�ا

  شهرا 36=  25 000 ÷ 900 000=  "ناصر"ب�ن�البنك�والشر�ك�" الشركة�" مدة�ان��اء�

و�تصبح� راش���36عد��"ناصر"ومنھ�املشاركة�املن��ية�بالتمليك�ت�ت���ب�ن�البنك��سالمي�وشر�كھ�

  .الطا�عة�مل�ا�للشر�ك�ناصر

     ):ية�للمشروععند�دراسة�ا��دوى��قتصاد( ��م�التمو�ل�الك��

  450  000+  900 000) + 36 × 15 000) + (36 × 10 000= ( ��م�التمو�ل�الك��

  450  000+  900 000+  540 000 + 360 000=  ��م�التمو�ل�الك��

  .دج 2  250 000=  ��م�التمو�ل�الك��
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 صيغة�املضار�ة



 

  :)01(  رقم�تمر�ن

� �السالم"اش��ى �أجرة"  بنك �سيارة �� �بــــــــــ �مستودعاتھ �إ�� ��ذه�. دج 966 875وحاز�ا �قدمت ثم

  :ليعمل�عل��ا�حسب�الشروط�التالية" ع��"للز�ون�السائق���02/05/2020السيارة�بتار�خ�

  .دج��65 000الناتج�الش�ري��جما���يقدر�بــ��-

  .من�الناتج�الش�ري��جما���% 15مبلغ��عباء�يقدر�بــ��-

  .الذي�تحقق�ن�يجة�شركة�املضار�ة) الر�ح(من�الناتج�الصا����% 50يكون�للعامل��-

  .الذي�تحقق�ن�يجة�شركة�املضار�ة) الر�ح(من�الناتج�الصا����% 20يكون�للبنك��-

وعند�ا�. دج 966 875من�الناتج�الصا���ش�ر�ا�إلطفاء�رأس�املال،�ح���يبلغ��% 30يخصص��-

  ".ع��"الز�ون�ي�نازل�بنك�السالم�عن�ملكيتھ�للسيارة�لصا���

  : املطلوب

  ؟ حدد�نوع�صيغة�التمو�ل�املستخدمة�����ذه�ا��الة - 01

  ؟و��م�التمو�ل��جما���للمشروع؟�السيارة" ع��"أحسب�املدة�ال���يتملك��عد�ا�الشر�ك� - 02

  : ا��ـــــل

" ع��"���مضار�ة�من��ية�بالتمليك،�ألن�الشر�ك��:صيغة�التمو�ل�املستخدمة�����ذه�ا��الة - 01

�املشروع ��� �دخل �بل �املال، �من �مبلغ �أي �يقدم ��عملية��كشر�ك�لم �قام ��و�الذي �والبنك �عملھ،

  .تمو�ل�شراء�سيارة��جرة

  :حساب�كال�من  - 02

  .دج 9 750=  65 000 × 0.15 =)الناتج�الش�ري��جما��( % 15=  مبلغ��عباء�الش�ري 

  .دج 55 250=   9 750 – 65 000=  )الر�ح�الصا��( �جما���الش�ري �الناتج�الصا��

  .دج 11 050=  0.2 × 55 250=  حصة�البنك�من�الر�ح�الش�ري 

  .دج 16 575=  0.3 × 55 250=  من�الر�ح�الش�ري " ع��"حصة�الشر�ك�املضارب�

  .دج 27 625=  0.5 × 55 250=  املخصص�الش�ري�من�الر�ح�إلطفاء�رأس�املال

   شهر 35 = 27 625 ÷ 966 875= "ع��"رب�ب�ن�البنك�واملضا" الشركة�" مدة�ان��اء�

ت�ت����-املضار�ة�املن��ية�بالتمليك-بصيغة�" ع��"ب�ن�البنك�والشر�ك�املضارب�" الشركة�" ومنھ�فإن�

  .02/04/2023 أي�بتار�خ. ش�را��35عد�

  966 875+) 35 × 9 750) + (35 × 16 575) + (35 ×11 050= ( ��م�التمو�ل�الك��

  966 875) + 341 250) + (580 125) + (386 750(=  ��م�التمو�ل�الك��

 .دج 2 275 500=  ��م�التمو�ل�الك��



 

  :)02(تمر�ن�رقم��

� قام �بنك ��سالمي � �شراءال��كة �ا��ليب�صغ��ةشاحنة �ا لنقل �لصا�� �املؤمن"لز�ون بقيمة�" عبد

  :وقدمت�لھ�من�طرف�البنك�ليعمل�عل��ا�وفق�الشروط�التاليةدج،�� 850 000

  .     دج 80 000تج�الش�ري��جما���النا�- 

  .من�الناتج�الش�ري��جما���%15  ــ�ـــــــقيمة��عباء�تقدر�ب�- 

  .صا��المن�الناتج��% 20يحصل�البنك�ع����- 

  .صا��المن�الناتج��% 30ع����" عبد�املؤمن "الشر�ك�يحصل� - 

  .كمخصصات�إلطفاء�رأس�املال�% 50يخصص�ما�مقداره��- 

   :املطلوب

  صيغة�التمو�ل�����ذه�ا��الة؟" اسم" ما��و�نوع��-  01 

  ؟"عبد�املؤمن"الشر�ك�املضارب�ب�ن�البنك�" الشركة�" مدة�ان��اء� :أحسب�كال�من�-02

  : ا��ـــــل

 ن�الشر�كأل . الصيغة����صيغة�املضار�ة�املن��ية�بالتمليك: نوع�صيغة�التمو�ل�����ذه�ا��الة�- 01

،�و�����اية�الشركة�ت�تقل�ملكية�الشاحنة��مة����رأسمال�املشروعقدم�أي�مسالم�ي" عبد�املؤمن"

  .إ���الز�ون�عبد�املؤمن

  :حساب�كال�من -  02

  دج 12 000=  80 000 × 0.15=  من�الناتج�الش�ري��جما�� % 15=  مبلغ��عباء�الش�ري 

  دج 68 000=  12 000 –80 000=  الر�ح�الصا����جما���الش�ري 

  دج 13 600=  0.2 × 68 000=  من�الر�ح�الش�ري �البنك�)حصة( نص�ب

  .دج 20 400=  0.3 × 68 000=  من�الر�ح�الش�ري "  ياس�ن�"الشر�ك���)حصة( نص�ب

  .دج 34 000=  0.5 × 68 000=  املخصص�الش�ري�إلطفاء�رأس�املال

   25=  34 000 ÷ 850 000="  عبد�املؤمن" والشر�ك�ب�ن�البنك�شركة�املضار�ة�مدة�ان��اء�

  شهرا 25 �عد" عبد�املؤمن"والشر�ك�ب�ن�البنك��املن��ية�بالتمليك املضار�ةت�ت���

  ) +25 × 20 400) + (25 × 13 600= ()عند�دراسة�ا��دوى ( ��م�التمو�ل�الك��

)000 12 × 25 + (000 850   

  850 000) + 300 000) + (510 000) + (340 000= ( ��م�التمو�ل�الك��

 .دج 2 000 000 = ��م�التمو�ل�الك��



 

  :)03(  رقم�تمر�ن

� �الز�ون ��"أحمد"تقدم �ال��كة"إ�� �" بنك �بصيغة �تمو�ل �ع�� �ا��صول �من��ية�-لطلب مضار�ة

دمت�. دج�591 360بملغ�قدره��" رافعة"،�قصد�شراء�-بالتمليك
ُ
" أحمد"للز�ون�" الرافعة"حيث�ق

  :ليعمل�عل��ا�حسب�الشروط�التالية�01/03/2020بتار�خ�

  دج�56 000لش�ري��جما���الناتج�ا�-

  .من�الناتج�الش�ري��جما���% 12مبلغ��عباء�يقدر�بــ��-

  .من�الناتج�الصا���% 20يحصل�البنك�ع����-

  .من�الناتج�الصا���% 30يحصل�الز�ون�أحمد�ع����-

  .كمخصصات�إلطفاء�رأس�املال�من�الناتج�الصا���% 50  يخصص�ما�مقداره�-

  :أحسب�كال�من -   :املطلوب

  حصة�البنك�من��ر�اح؟�-

  من��ر�اح؟" أحمد"حصة�الشر�ك��-

  ؟ش�ر�ا�مبلغ��رأس�املال�الواجب�إطفاؤه�-

  ب�ن�البنك�والز�ون�أحمد؟" الشركة�" مدة�ان��اء��-

   :ا��ـــــل

  :حساب�كال�من - 

  .دج 6 720=  56 000 × 0.12)= الناتج الشهري اإلمجايل( % 12=  مبلغ��عباء�الش�ري 

  .دج 49 280=  6 720 – 56 000=  )الر�ح�الصا��( �جما���الش�ري �ج�الصا��النات

  .دج 9 856=  0.2 × 49 280=  حصة�البنك�من�الر�ح�الش�ري 

  .دج 14 784=  0.3 × 49 280=  من�الر�ح�الش�ري " أحمد"حصة�الشر�ك�املضارب�

  .دج 24 640=  0.5 × 49 280=  املخصص�الش�ري�من�الر�ح�إلطفاء�رأس�املال

   شهر 24=  24 640 ÷ 591 360= ب�ن�البنك�واملضارب�أحمد" الشركة�" مدة�ان��اء�

 ت�ت���-املضار�ة�املن��ية�بالتمليك- بصيغة��ب�ن�البنك�والشر�ك�املضارب�أحمد" الشركة�" ومنھ�فإن�

�أحمد 24 �عد �الز�ون �طرف �من �الرافعة �استغالل �من �س�ت�ن �انقضاء ��عد �أي �بتار�خ. ش�را،  أي

  .حيث�تصبح�الرافعة�مل�ا�لھ .01/04/2022

  591 360) + 24 × 6 720) + (24 × 14 784) + (24 × 9 856= ( ��م�التمو�ل�الك��

  591 360) + 161 280) + (354 816) + (236 544= ( ��م�التمو�ل�الك��

  .دج 1 344 000 =  ��م�التمو�ل�الك��

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 املرابحةصيغة�

3 



 

  :)01(  رقم�تمر�ن

 دج،��300 000بمبلغ�وحياز��ا� آلة�لصناعة�املث��ات�واملرطباتنك�السالم�ا��زائري��شراء�قام�ب

  .بيع�ا�ألحد�الز�ائن�بصيغة�املرابحة�لألمر�بالشراءثم�

  دج�40 000ودفع�عل��ا�رسوما�جمركية�بمبلغ��-

  دج��20 000مصار�ف�ال��ن��بمبلغ��-

  % ��6.5امش�ر�ح�بلغ�" صا��"ز�ون�سنوات�لل) 05(ب�يع�ا�ع���أقساط�ع����خمسة��تم - 

  % 20بـــــ�� *�امش�ا��دية�سديد�"  صا���"فرض�البنك�ع���الز�ون��-

  :حساب�كال�من :املطلـــوب

  ا��اضع�للمرابحة؟��مبلغ�التمو�ل - 

  ؟الذي�يحققھ�البنك�الر�ح��جما�� - 

  ؟املدفوع�للبنك�والش�ري �القسط�السنوي  - 

  ؟للبنك�املدفوع�الش�ري��خ�� القسط� - 

  :ا��ـــــــــــــل

  .دج 360 000=  20 000+  40 000+  300 000=  )ت�لفة�الشراء(سعر�البضاعة�

  .دج 72 000=   0.20×  360 000= �امش�ا��دية�

  .دج 288 000=  72 000 - 360 000=  لمرابحة�من�البنكل ا��اضع�مبلغ�التمو�ل

  .دج 93 600=  5×  0.065×  288 000=  حساب�الر�ح��جما��

                                                           
*

�البنك�ع����:�امش�ا��دية  عبارة�عن��سبة�مئو�ة�من�سعر�أو�ت�لفة�البضاعة�أو�السلعة؛�يفرض�ا

�بصيغة� �البنك �من �أو�السلعة �للبضاعة �تمو�ل �ع�� �ا��صول ��� �وجديتھ �صدقھ �إلظ�ار�مدى الز�ون

��سب. املرابحة �البنك ��ش��ط �ما �وعادة �أو�تفوق ��ساوي �مئو�ة �أو� % 20ة �البضاعة �سعر�أو�ت�لفة من

  .السلعة
 



 

   .دج 381 600=  93 600+  288 000= )مع�اح�ساب��ر�اح( التمو�ل��جما���للسلعة

  .سنوات 05و�و�مجموع��قساط�املدفوعة�خالل�

  .دج 67 320=   05  ÷  813 600=  القسط�السنوي�املدفوع�للبنك

  .دج 6 360=  12 ÷ 76 320=  القسط�الش�ري�املدفوع�للبنك

  .دج 6 360= ش�ر� 60 ÷ 813 600=  ملدفوع�للبنكالقسط�الش�ري�ا أو

  :)آخر�دفعة�أو�قسط�مسدد�للبنك(حساب�القسط�الش�ري��خ��� - 

  :الطر�قة��و�� -01

  375 240 - 381 600) = 59×  6 360( - 381 600=  القسط�الش�ري��خ��

  .دج 6 360=  القسط�الش�ري��خ���املدفوع�للبنك

  :الطر�قة�الثانية -02

  00) =60×  6 360( - 381 600=  ب�ن��قساط�الفرق 

  .دج 6 360=  00 + 6 360=  القسط�الش�ري��خ���املدفوع�للبنك

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :)02(  رقم�تمر�ن

ما���ملرابحة�لألمر�بالشراء�بمبلغ�بصيغة�ا" ماكنة�خياطة" تقدم�أحد�العمالء�إ���بنك�ال��كة��لشراء�

و�عد�شرا��ا�وتملك�ا�من�طرف�. �ف�امل��قة�بالشراءيتضمن�جميع�املصار . دج��200 000قدره��

  :لز�ون�ما�ي��البنك�لبيع�ا�لالبنك،�اش��ط�

  . % 25من�ثمن�البيع�تقدر�بـــ��)�امش�ا��دية( الدفعة��و���املقدمة�-

  .سنوات) 03(مدة��قساط����ثالث��-

  % 6.5الر�ح�السنوي�يقدر�بــ��-

  :حساب�كال�من :املطلوب

  ؟ع�للمرابحةاملبلغ�ا��اض - 

  الذي�يحققھ�البنك؟�الر�ح��جما�� - 

  ؟القسط�الش�ري�املسدد�للبنك - 

  ؟)مبلغ�أخر�دفعة�ت�ت���بھ�املرابحة�لآلمر�بالشراء( القسط�الش�ري��خ�� - 

  :لــــــــــــــــــــــــــــــــــا��

  .دج 50 000=  0.25×  200 000=  �امش�ا��دية

  .دج 150 000=  50 000 – 200 000=  املبلغ�ا��اضع�للمرابحة

  .دج 29 250=  3×  0.065×  150 000=   للبنك�الر�ح��جما��

  .دج 179 250=  29 250+ 150 000=  )سنوات�03(املبلغ��جما���املسدد�ع���أقساط�

   )12×3( ÷ 179 250=  القسط�الش�ري�املسدد�للبنك

  شهريا/ دج  4 979.16=  ش�ر 36 ÷ 179 250=   القسط�الش�ري�املسدد�للبنك

  ) 35×  4 979.16( – 179 250=  القسط�الش�ري��خ���املدفوع�للبنك

  174 270.83 – 179 250=  القسط�الش�ري��خ���املدفوع�للبنك

  شهريا/ دج  4 979.16=  القسط�الش�ري��خ���املدفوع�للبنك

  

  



 

  :)03(  رقم�تمر�ن�

  .دج 350 000 مبلغب) X(�شراء�سلعة��ا��زائري  ال��كةقام�بنك�

  دج 35 000 دفع�عل��ا�رسوما�جمركية�بمبلغ - 

  دج 20 000 مصار�ف�ال��ن��بمبلغ - 

  % 7.5 قدره��امش�ر�ح��محمدسنوات�للز�ون�) 05(قام�ب�يع�ا�ع���أقساط�ع����خمسة�

  % 20  �سبةبـــــ��امش�ا��دية "حمدم"فرض�البنك�ع���الز�ون� - 

  :حساب�كال�من :املطلـــوب

  ا��اضع�للمرابحة؟��التمو�لمبلغ� - 

  للبنك؟�الر�ح��جما�� - 

  ؟املدفوع�للبنك�والش�ري �القسط�السنوي  - 

  ؟املدفوع�للبنك�الش�ري��خ�� القسط� - 

  :لـــــــــــــا��

  .دج 405 000=  20 000+  35 000+  350 000=  )ت�لفة�الشراء( سلعةسعر�ال

  .دج 81 000=   0.2×  405 000= �امش�ا��دية�

  .دج 324 000=  81 000 - 405 000=  رابحة�من�البنكللم ا��اضع�لغ�التمو�لمب

  .دج 121 500=  5×  0.075×  324 000=  للبنك�الر�ح��جما��

 121 500+  324 000=  التمو�ل��جما���للسلعة�مع�اح�ساب��ر�اح

اط�املدفوعة�خالل�مجموع��قس .دج 445 500=   التمو�ل��جما���للسلعة�مع�اح�ساب��ر�اح

  )سنوات�05

  .دج 89 100=   05 ÷ 356 468 .75=  القسط�السنوي�املدفوع�للبنك

  .دج 7 425=  12 ÷ 71 294=  القسط�الش�ري�املدفوع�للبنك

  :)آخر�دفعة�أو�قسط�مسدد�للبنك(حساب�القسط�الش�ري��خ��� - 

  :الطر�قة��و�� -01

  438 075 -  445 500) = 59×  7 425( - 445 500=  القسط�الش�ري��خ��

  .دج 7 425=  القسط�الش�ري��خ���املدفوع�للبنك



 

  :الطر�قة�الثانية -02

   445 500- 445 500) =60×  7 425( -  445 500=  الفرق�ب�ن��قساط

  .دج 00=  الفرق�ب�ن��قساط

  .دج 7 425=  00 + 7 425=  القسط�الش�ري��خ���املدفوع�للبنك
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 صيغة��جارة



 

  

  :)01(  رقم�تمر�ن

� �انتا�� �أصل �السالم �بنك ��–اش��ى �لقلع ��-تكس���ا���ارةو ألة عمر�ا��دج�3 000 000بمبلغ

  : كما�ي���ع���مرحلت�ن� -بصيغة��جارة�التمو�لية�- سنة،�حيث�قام�بتأج���ا��15نتا���

  .سنوات�08سنو�ا��ملدة��300 000ع�ل���ارة�بمبلغ�قام�بتأج���ا�لشركة�مقال�:املرحلة��و���-

  .سنوات�07سنو�ا��ملدة��200 000قام�بتأج���ا�لنفس�الشركة�بمبلغ���:املرحلة�الثانية�-

) ��اية�املرحلة�الثانية�من��جارة(كما�قام�ب�يع��ذا��صل��نتا��������اية�ف��ة��جارة�الثانية��-

  .دج�1 400  000بمبلغ�قدره�

  .العلم�أن�مصار�ف�التأم�ن�والصيانة�ع����صل��نتا���يتحمل�ا�املستأجر�خالل�املرحلت�نمع��-

الر�ح�الصا���الذي�يحققھ�البنك�من�خالل�صيغة�التمو�ل�التأج��ي�إ���غاية�بيع� حساب : املطلوب

  �صل��نتا��؟

  :الر�ح�الصا���املحقق�إ���غاية�بيع��صل��نتا�� حساب  :ا��ـــل

  .دج 2 400  000=  08×  300 000=  ا����جرة�املحققة�خالل�الف��ة��و��اجم

  .دج 1400 000=  07×  200 000=  اجما����جرة�املحققة�خالل�الف��ة�الثانية

  1400 000+  1400 000+  2 400  000=  مجموع��يرادات�املحققة�عند�بيع��صل

  .دج 5 200  000=  مجموع��يرادات�املحققة�عند�بيع��صل

  دج 2 200 000=  3 000 000 - 5 200 000=  الر�ح�الصا���املحقق�عند�بيع��صل

  

  

  

  



 

  :)02(  رقم�تمر�ن

� �انتا�� �أصل �السالم �بنك ��–اش��ى �لقلع ��-تكس���ا���ارةو ألة عمر�ا��دج�3 000 000بمبلغ

  : كما�ي���نع���مرحلت� -بصيغة��جارة�التمو�لية�- سنة،�حيث�قام�بتأج���ا��15نتا���

. سنوات�08سنو�ا��ملدة��300 000قام�بتأج���ا�لشركة�مقالع�ل���ارة�بمبلغ��:املرحلة��و���-

  .  سنو�ا�50 000صار�ف�التأم�ن�والصيانة�ال���تقدر��بمبلغ�ملمع�تحمل�البنك�

�الثانية�- �:املرحلة �� �بمبلغ �الشركة �لنفس �بتأج���ا ��200 000قام �ملدة � مع�. سنوات�07سنو�ا

  .  سنو�ا�40 000صار�ف�التأم�ن�والصيانة�ال���تقدر�بمبلغ�ملحمل�البنك�ت

) ��اية�املرحلة�الثانية�من��جارة(كما�قام�ب�يع��ذا��صل��نتا��������اية�ف��ة��جارة�الثانية��-

  .دج�1 400  000بمبلغ�قدره�

�التأج��ي�إ���غاية�بيع�الر�ح�الصا���الذي�يحققھ�البنك�من�خالل�صيغة�التمو�ل حساب�: املطلوب

  �صل��نتا��؟

  :بيع��صل��نتا���عندالر�ح�الصا���املحقق� حساب : ا��ـــل

  الت�اليف�-�يرادات�= الناتج�الصا���املحقق�خالل�املرحلة��و���

  )08×  50   000(  –) 08×  300  000= ( املرحلة��و��الناتج�الصا���املحقق�خالل�

  )400   000(  –) 2 400  000= ( املرحلة��و��حقق�خالل�الناتج�الصا���امل

  .دج 2 000  000=  املرحلة��و��الناتج�الصا���املحقق�خالل�

  الت�اليف�-�يرادات�= الناتج�الصا���املحقق�خالل�املرحلة�الثانية�

  )07×  40  000(  –) 07×  200  000= ( املرحلة�الثانيةالناتج�الصا���املحقق�خالل�

  )280  000(  –) 1 400  000= ( املرحلة�الثانيةناتج�الصا���املحقق�خالل�ال

  .دج 1 120  000=  املرحلة�الثانيةالناتج�الصا���املحقق�خالل�

  1 400  000+  1 120   000+  2 000  000= اجما���الناتج�املحقق�عند�بيع��صل�

  .دج 4 520  000 =اجما���الناتج�املحقق�عند�بيع��صل�

   3 000  000 - 4 520  000= �ح�الصا���املحقق�عند�بيع��صل�الر 

  .دج 1 520  000 =الر�ح�الصا���املحقق�عند�بيع��صل�

  

  



 

  :)03(  رقم�تمر�ن

� �الز�ون �ال��"قام �تمو�" عبد �ع�� �حصل �حيث �سكنية، �شقة �ل�شراء �طر�ق �عن �السالم"�ا " بنك

  :حيث�اش��ط�عليھ�البنك�ما�ي���.دج�1 000  000صيغة��جارة�املن��ية�بالتمليك،�بمبلغ�ب

  .دج 15 000  مبلغ��جرة�الش�ر�ة�-

  .كدفعة�أو���من�مبلغ�الشقة�السكنية���% �25سديد��-

  .دج 10 000قسط��طفاء�الش�ري��لرأس�املال�يقدر�بمبلغ��-

  :حساب�كال�من -   :املطلوب

  .دج 250 000 = 0.25×  1 000 000= مبلغ�الدفعة��و���من�ثمن�الشقة�السكنية

 �ذا�املبلغ .دج 750 000=  250 000 -  1 000 000= املبلغ�املتبقي�من�ثمن�الشقة�السكنية

  ش�ر�ا/ دج 10 000 �سدد�ع���أقساط�تقدر�بــ

  10 000 ÷ 750 000=  الشقة�السكنية��"عبد�ال��"املدة�ال���يتملك��عد�ا�الز�ون�

  شهرا 75 =  قة�السكنيةالش��"عبد�ال��"املدة�ال���يتملك��عد�ا�الز�ون�

  سنة 6.25 =  12 ÷  153=  الشقة�السكنية�"عبد�ال��"املدة�ال���يتملك��عد�ا�الز�ون�

 .دج�1 125 000=  75 × 15 000=  لبنكل �جما���ر�حال

  الر�ح��جما���للبنك+ املبلغ�املسدد�ع���أقساط�=  )عند�دراسة�ا��دوى (��م�التمو�ل�الك���

   1 125 000+  750 000= ��م�التمو�ل�الك���

   .دج 1 875 000= ��م�التمو�ل�الك���

  

  

  

  



 

  :)04(  رقم�تمر�ن

� �الز�ون �العز�ز"قام �تمو�" عبد �ع�� �حصل �حيث �سكنية، �شقة �ل�شراء �طر�ق �عن �"�ا " ال��كةبنك

  .دج�900 000صيغة��جارة�املن��ية�بالتمليك،�بمبلغ�ب

  .دج 1 500  مبلغ��جرة�الش�ر�ة�-

  .كدفعة�أو���من�مبلغ�الشقة�السكنية���% �15سديد��-

  .دج 5 000قسط��طفاء�الش�ري��لرأس�املال�يقدر�بمبلغ��-

  :حساب�كال�من -   :املطلوب

  .دج 135 000=  0.15×  900 000= مبلغ�الدفعة��و���من�ثمن�الشقة�السكنية

 �ذا�املبلغ .دج 765 000=  135 000 -  900 000= املبلغ�املتبقي�من�ثمن�الشقة�السكنية

  ش�ر�ا/ دج 5000 �سدد�ع���أقساط�تقدر�بــ

   5000 ÷ 765 000=  الشقة�السكنية��"العز�زعبد�"املدة�ال���يتملك��عد�ا�الز�ون�

  شهرا 153 =  الشقة�السكنية��"عبد�العز�ز� "املدة�ال���يتملك��عد�ا�الز�ون�

 .دج 229 500=  153 × 1500=  لبنكل �جما���ر�حال

  ) 152 × 5000( -  765 000=  )عند���اية��جارة(�خ���لرأس�املال� ءقسط��طفا

 .دج  5000=  76 000- 765 000 =  )عند���اية��جارة(�خ���لرأس�املال� قسط��طفاء

  الر�ح��جما���للبنك+ املبلغ�املسدد�ع���أقساط�=  )عند�دراسة�ا��دوى (��م�التمو�ل�الك���

  .دج 994 500=  229 500+  765 000=  )دراسة�ا��دوى عند�(��م�التمو�ل�الك���

  

  

  

  




