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I. تمھید:  
ئتمان في الجزائر من أھم اإلصالحات التي مست المنظومة المصرفیة المتعلق بالنقد واال 90/10یعتبر القانون 

القول أن ھذا القانون قد حاول وضع وبشكل تام المنظومة المصرفیة والنظام النقدي في مسار االنتقال  ویمكن. الجزائریة
لرامیة إلى تشجیع من اقتصاد مسیر مركزیا إلى اقتصاد مسیر بآلیات السوق، مستخدما في ذلك مجموعة اإلجراءات ا

إثر صدور ھذا القانون ظھرت البنوك الخاصة في الجزائر، والتي كان . االستثمارات والسماح بإنشاء المصارف الخاصة
ولكونھ أقدم تجربة للبنوك اإلسالمیة في الجزائر اخترناه . أولھا بنك البركة الجزائري كبنك یعمل وفق الشریعة اإلسالمیة

المیدانیة، التي تصبو إلى محاولة الكشف عن مدى مساھمة بنك البركة الجزائري كبنك إسالمي من أجل إجراء دراستنا 
  :حیث كان الھدف ھو اإلجابة عن سؤال اإلشكالیة التالي. الصغیرة والمتوسطة بالجزائر المؤسساتفي تمویل 

 نحو تمویل -كبنك إسالمي -توجھ بنك البركة الجزائري  واقعما ھو 
  رة والمتوسطة في الجزائر؟المؤسسات الصغی

فنظریا، ومن خالل نتائج األدبیات التي تناولت مالءمة الصیغ التمویلیة التي توفرھا المصارف اإلسالمیة 
أن مشكلة عدم توافر التمویل ; لخصوصیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والتي تمحورت حول فكرة واحدة تقریبا ھي

طة قد تكون مرجعیتھا بغض النظر عن الخصوصیات التي یتمیز بھا ھذا النوع من بالنسبة للمؤسسات الصغیرة والمتوس
إذ وصفت ھذه األخیرة بأنھا أداة . المؤسسات، إلى التخصیص غیر العادل للتمویل في النظام المالي القائم على الفائدة

كون وراء ذلك من تبدید ردیئة ومضللة في تخصیص الموارد حیث تحابي ذوي الجاه والثروة على غیرھم رغم ما ی
والنتیجة أن . في األثمان لصالح األغنیاء أیضا یمكن وصف الفائدة بأنھا ثمن مضلل، فھو تعبیر عن المفاضلة. 1وضیاع

أقل بسبب ارتفاع درجة تصنیفھا االئتماني، وبناء المؤسسة الكبیرة تكون قادرة على الحصول على أموال أكثر بسعر 
على ذلك فإن ھؤالء الذین ھم أقدر على تحمل العبء بسبب كبر حجم مشروعاتھم، أو بسبب االرتفاع في قدرتھم 

وعلى النقیض من ذلك، فإن المؤسسات المتوسطة والصغیرة التي یمكن أن تكون أحیانا . اإلنتاجیة إنما یتحملون عبئا أقل
 إنتاجیة أعظم بمقیاس مساھمة كل وحدة تمویل في الناتج الوطني، وذات جدارة ائتمانیة مساویة إذا ما قیست بقیاس ذات

فمن ھنا یمكن القول بأن النظام المصرفي اإلسالمي قد یكون كفیال   2.الشرف واالستقامة تحصل على مبالغ أقل نسبیا
التي تصبوا في مجملھا إلى تحقیق  3بحل إشكالیة تمویل ھذا النوع من المؤسسات الستناده إلى مجموعة من المبادئ

مجموعة من الصیغ التمویلیة المتباینة في ما بینھا، ولعلھ بھذا التباین قد یتمكن من  والمتالكھ. العدالة والتكافل االجتماعي
  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطةاستیعاب أغلبیة ظروف طالبي التمویل، بما فیھا تلك المتعلقة ب

  

_________________________________________ 
eMail : (*) Bouzid.is@univ-ouargla.dz  &  (**) Phdkeddi@yahoo.com  

  
   ھدف الدراسة تمثل في محاولة الكشف عن واقع اھتمام البنوك اإلسالمیة في الجزائر بتمویل المؤسسات

نظریا، ومن خالل األدبیات التي اھتمت بحل إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ف. طةالصغیرة والمتوس
من ھذا المنطلق تأتى أھمیة ھذا المقال، للوقوف على . یعد التمویل المصرفي اإلسالمي من أنجع الحلول لھذه اإلشكالیة

لذلك اخترنا بنك البركة الجزائري كأول . الجزائر المؤسسات فيھذا النوع من واقع اھتمام البنوك اإلسالمیة بتمویل 
تجربة للبنوك اإلسالمیة في الجزائر، وحاولنا الكشف عن أھم الشروط التي یراعیھا البنك عند منحھ للتمویل للوقوف في 

من خالل النتائج  .نھایة المطاف عند مدى توافق ھذه الشروط وخصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
  .ك البركة الجزائري في تمویل المؤسسات الصغیرة محدودةنتضح أن مساھمة باالمتوصل إلیھا 

  

 تمویل إسالمي بنوك إسالمیة،مؤسسات صغیرة ومتوسطة، معاییر،  ،تمویل.  
  

JEL G21 ،G23  ،G28 ،G30 ،M13.  
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ل حل إشكالیة تمویل المؤسسات وقد تكمن أھمیة دراستنا ھذه، في كونھا قد تضم إلى الجھود التي تبذل في سبی
، والتي تعتبر من أول وأصعب العقبات التي یواجھھا ھذا النوع من المؤسسات عند إنشاءھا ویھدد والمتوسطةالصغیرة 

إذ شغلت إشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیزا ھاما من اھتمام األكادیمیین . حتى بقاءھا واستمراریتھا
ذین عملوا من خالل أبحاثھم واستراتیجیاتھم على إیجاد حلول كفیلة بتجاوز ھذه العقبة نظرا للدور وأصحاب القرار، ال

  .االقتصادي الذي تؤدیھ ھذه  المؤسسات
من الدراسة إلى تحقیق غایتین، أولھما؛ وھي الكشف على مدى تالؤم شروط منح التمویل في بنك  نھدفكما 

الثانیة؛ ھي مدى تطبیق البنك لكافة الصیغ التي تحویھا . لصغیرة والمتوسطةالبركة الجزائري مع طبیعة المؤسسات ا
  .            الصناعة المصرفیة اإلسالمیة، أم یطبق صیغا محددة دون غیرھا

في ھذا الصدد اطلعنا على مجموعة من الدراسات النظریة والتطبیقیة التي حاولت توضیح مدى مالءمة الصیغ 
  :لخصوصیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یمكن أن نوجزھا على النحو التالي التمویلیة اإلسالمیة 

ثل ھذا الكتاب جھدا علمیا یم: 4م1996، "اإلسالم والتحدي االقتصادي: "، كتاب بعنوانمحمد عمر شابرا. 1
بغرض أن یثبت أصالة . معاصرا باستنتاجات منطقیة ھدفھا تأكید شمولیة الدین اإلسالمي لكل أبعاد الحیاة اإلنسانیة

النظام االقتصادي اإلسالمي، وأن یقف عند مزایاه وإیجابیاتھ الكفیلة بالتصدي لألزمات والمشكالت االقتصادیة 
لیتوصل بذلك في نھایة المطاف إلى وصفھ بأنھ نظام یحاكي . ات قطریة كانت أو دولیةالمعاصرة على كل المستوی

متطلبات العصر ویستجیب لھا بمرونة، باإلضافة إلى أنھ بعید عن استغالل اإلنسان ألخیھ اإلنسان فھو یتیح اتخاذ 
  .القرارات االقتصادیة في إطارھا االجتماعي واألخالقي

شر فصال، القسم األول تطرق إلى األنظمة االقتصادیة الخائبة على حد وصفھ، شمل الكتاب قسمین باثني ع
تجسد فیھ جھد الباحث وسماه بالطرح اإلسالمي، الذي أشار فیھ وفي الفصل العاشر تحدیدا إلى ضرورة  الثانيوالقسم 

ور تنموي، وأكد أن انتشار توجیھ التمویل في إطار إصالح الھیكل المالي نحو المشاریع الصغیرة لما یكمن فیھا من د
المشاریع الصغیرة بغیة حل المشاكل االقتصادیة الرئیسیة المتصلة بالفقر والبطالة سیبقى حلما ساذجا ما لم یكن ھنالك 

كما أكد أیضا أن االعتماد على النظام المالي اإلسالمي ھو وحده السبیل األكثر جدوى . ترتیبات لتمویل ھذه المشاریع
  .لكن طرحھ ھذا كان شامال ولم یفصل فیھ بتوضیح الطرق واألسالیب المفضیة إلیھ. صالح الالزملتحقیق ھذا اإل

الصناعات الصغیرة في البلدان النامیة تنمیتھا ومشاكل تمویلھا في : "، كتاب بعنوانعبد الرحمن یسري أحمد. 2
الھدف من ھذا الكتاب یتلخص في محاولة عقد مقارنة بین نظام التمویل بالفائدة : 5م2000، "أطر نظم وضعیة وإسالمیة

تطورت فیھ، وحاولت إصالحھ من جھة، ونظام التمویل المتحرر من  التيباألسلوب التقلیدي، أو باألسالیب المستحدثة 
  .وذلك لتحدید النظام واألسالیب األكثر مالئمة لتنمیة الصناعات الصغیرة. الفائدة من جھة أخرى

انقسم الكتاب إلى خمسة فصول تعلق األول بمفھوم تنمیة الصناعات الصغیرة في البلدان النامیة، وأھمیتھا، 
لتي تعیقھا، وانتقل في الثاني إلى عرض مصادر تمویل الصناعات الصغیرة ضمن النظام الوضعي، لیعرض والمشاكل ا

في الفصل الثالث بعض تجارب تمویل الصناعات الصغیرة ضمن نظم وضعیة في بعض الدول، ویستنتج بذلك أن نظام 
الفصلین األخیرین عن تمویل الصناعات  لیتكلم في. التمویل بالفائدة ھو نظام مرھق بصفة خاصة للصناعات الصغیرة

وبالرغم من تفصیلھ في كیفیة استخدام الصیغ . الصغیرة ضمن نظم إسالمیة، ویعرض بعض التجارب المتعلقة بذلك
اإلسالمیة بالنسبة لھذه الصناعات، إذ قسمھا من حیث ذلك إلى مجموعتین األولى لتمویل رأس المال الثابت أو 

  .سطة األجل، والثانیة لتمویل رأس المال العاملاالحتیاجات طویلة ومتو
، "التمویل المصرفي اإلسالمي للمشروعات الصغیرة والمتوسطة: "، كتاب بعنوانھیا جمیل بشارات. 3 
أصل ھذا الكتاب ھو رسالة ماجستیر قدمت إلى قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمیة، بكلیة الشریعة : 6م2007

حیث كان الغرض منھا إبراز دور المصارف اإلسالمیة في تنمیة . األردن -بجامعة الیرموك اإلسالمیةوالدراسات 
وبیان خصوصیة وطبیعة نظام . الل تقدیمھا التمویل الالزموتطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة في األردن، من خ

  .التمویل اإلسالمي ومدى موائمة الصیغ المتاحة فیھ لتمویل لمشروعات الصغیرة والمتوسطة
شمل الكتاب ثالث فصول، تعلق األول منھا باألھمیة االقتصادیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة، والثاني 

سالمي ومدى مالئمتھ لھتھ المشروعات، وجاء الفصل الثالث كدراسة میدانیة لتقصي خصص لبیان طبیعة التمویل اإل
واقع التمویل المصرفي لھذا النوع من المشروعات في األردن، تم ذلك من خالل استبیان وجھ ألصحاب المشروعات 

میة التي تمت دراستھا الصغیرة والمتوسطة، إذ تبین من خالل الدراسة أن تمویل ھذه المشاریع في المصارف اإلسال
نالحظ أن الكاتبة قد . ضئیل جدا، ما أدى بالكاتبة إلى االستنتاج بأن دور المصارف اإلسالمیة في التنمیة محدود نسبیا

أطلقت حكما عاما بھذا الخصوص انطالقا من دراسة ثالث مصارف إسالمیة في قطر واحد، وھذا ضئیل سواء من 
. رنة بالبنوك اإلسالمیة المتواجدة الیوم، أو من حیث انتشار البنوك اإلسالمیة عبر العالمناحیة عدد البنوك المدروسة مقا

كما أنھا حصرت نظام التمویل اإلسالمي في التمویل المصرفي فقط، مع العلم بأنھ یمكن أن یكون لألسواق المالیة 
  .اإلسالمیة دور ھام في تمویل ھتھ المشروعات
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صیغ التمویل اإلسالمیة للمشروعات الصغیرة القائمة على الدین : "ال بعنوان، مقمحمد عبد الحلیم عمر. 4
لمقال كافة صیغ التمویل اإلسالمیة القائمة على الدین یحاول الكاتب أن یحصر في ھذا ا: 7م2003، "التجاري واإلعانات

التجاري، باإلضافة إلى تلك التي تندرج ضمن عقود البر واإلحسان، كان ذلك من خالل تطرقھ إلى مفھوم ومشروعیة 
  .وصور تطبیقھا لتمویل المشروعات الصغیرة واإلجراءات العملیة لتنفیذھا فیھاكل صیغة، والجانب التمویلي 

كما ھو مالحظ من عنوان المقال أن الكاتب أھمل أھم زمرة من صیغ التمویل اإلسالمیة وھي تلك التي لكن و
إذ یمكن أن یكون . المشاركات أو كما سماھا ھو بالصیغ القائمة على المشاركة في عائد االستثمار عقودتندرج ضمن 

  . لھذه الصیغ دور فعال في تمویل المشروعات الصغیرة
في األبحاث التي ارتبطت بإظھار مالءمة الصناعة المصرفیة ) المیداني(ح النظري على التطبیقي قد یغلب الطر

. اإلسالمیة لخصوصیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، األمر الذي یجعل من ھذه الصناعة أمال في حل ھذه اإلشكالیة
مل میداني لنصف بھ حقیقة وواقع العالقة بین في عملنا ھذا أردنا إجراء ع. وھذا ما یتشف من الدراسات السابقة أعاله

البنوك اإلسالمیة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، لنستنتج من خالل نتائجھ إمكانیة حل ھذه اإلشكالیة من 
   .    خالل العمل المصرفي اإلسالمي في الجزائر

II. المستخدمة األدوات و قةیالطر: 
اله قمنا بتوجیھ استبیان إلى لجنة التمویل واالستثمار في البنك، وھي المكلفة فیھ باتخاذ من أجل تحقیق الھدف أع

من عدمھ، إذ تعرض ملفات طالبي التمویل بعد أن یتم دراستھا على ھذه اللجنة، لتفصل في تعیین  التمویلقرار منح 
. لتمویل على مستوى بنك البركة الجزائريوبذلك تشكل المركز األساسي التخاذ قرار ا. الملفات التي تستحق التمویل

  :  على النحو التاليوسنحاول تلخیص الطریقة التي تمت من خاللھا الدراسة 
لتكون بمثابة  8في بنك البركة الجزائري كما أسلفنا، اخترنا لجنة التمویل واالستثمار :مجتمع الدراسة . 1

لذي تقوم بھ، فأردنا معرفة الشروط التي یجب أن تتوفر في طلب التمویل حتى مجتمعنا اإلحصائي انطالقا من الدور ا
بھدف الوقوف على مدى مالئمة تلك الشروط ألصحاب المؤسسات الصغیرة . یحظى بالقبول من طرف ھذه اللجنة

  .لنستنبط في النھایة مدى مساھمة بنك البركة الجزائري في تمویل ھذا النوع من المؤسسات. والمتوسطة
في ھذا الصدد سنتكلم على الطرق التي استخدمت لجمع البیانات الخاصة بالدراسة، والتي  :أدوات الدراسة .2

  :تمثلت في طریقتین ھما
ھذا األسلوب مع بعض مسؤولي البنك، كان ذلك بھدف الحصول على معلومات عامة عن  استخدم :المقابلة. أ

  . خلیة المرتبطة بوظیفة التمویل في البنكالبنك باإلضافة إلى رصد أھم  اإلجراءات الدا
. وجھ ھذا االستبیان إلى أعضاء لجنة التمویل واالستثمار للغایة المشار إلیھا في النقطة السابقة :االستبیان. ب

  :سؤاال مقسمة على أربع محاور كالتي 17شمل االستبیان 
 أسئلة من النوع ) 04(تضمن ھذا المحور أربعة یتعلق بنظرة البنك إلى مختلف الصیغ التمویلیة و المحور األول

 .المغلق
  03(، ثالثة من النوع المغلق )05(یتعلق بمعاییر البنك في اختیار المؤسسات، وتضمن خمسة المحور الثاني( ،

 .منھا من النوع المفتوح) 02(واثنین 
 مفتوح والبقیة من ) 01(أسئلة، واحد ) 05(یتعلق بأسالیب تعامل البنك مع التمویالت المتعثرة، تضمن  المحور الثالث

 .النوع المغلق
 الباقیة التي كانت كلھا من ) 03(یتعلق بآفاق توسیع تشكیلة التمویالت الممنوحة، تضمن األسئلة الثالثة  المحور الرابع

 .النوع المغلق
لبعض أعضاء لجنھ التمویل تم توزیع االستبیان بعد تحكیمھ باللغتین العربیة والفرنسیة لالعتبارات اللغویة 

  . أعضاء) 06(واالستثمار في بنك البركة الجزائري، والذین یبلغ عددھم ستة 
III. ومناقشتھا  النتائج:  

استبیانات من الستة الموزعة، وسیأتي عرض نتائج ھذه االستبیانات مستخدمین في ذلك ) 04(تم استرجاع أربع 
ھا وتسھیل قراءتھا، كما سنحاول تفسیر ھذه اإلجابات وتوضیح دوافعھا التكرارات والنسب المئویة لتوضیح توجھات

  : بشكل قد یمكن من استیعاب كافة الظروف والحیثیات المحیطة بقرار منح التمویل في ھذا البنك على النحو التالي
  :تحلیل اإلجابات المتعلقة بنظرة البنك إلى مختلف الصیغ التمویلیة: أّوال

  :بع فقرات وكانت اإلجابة علیھ على النحو التاليھذا المحور أر شمل
من خالل تصفحنا  :تحدید مردودیة ودرجة مخاطرة الصیغ المستخدمة في البنك وتحدید درجة أھمیتھا. 1

ھي المرابحة . 9اإلجابات أن بنك البركة الجزائري یعتمد في نشاطھ على أربعة صیغ تمویلیة منلالستبیانات اتضح 
، وقد رصدنا أیضا من خالل اإلجابات أن 10والسلم واالستصناع واإلجارة التي تنتمي جلھا إلى عقود المعاوضات
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توجھات أعضاء لجنة التمویل واالستثمار في تحدید كل من مردودیة ودرجة مخاطرة تلك الصیغ المعتمدة في البنك 
  ).01(قمكانت مختلفة كما ھو موضح في الجدول ر

من %  50بتحدید مردودیة المرابحة فلقد انقسمت اإلجابات مناصفة بین عالیة ومتوسطة، أي  یتعلقففیما 
الوقت نفسھ الذي . أشارت إلى أنھا ذات مردودیة متوسطة%  50اإلجابات أشارت إلى أن مردودیة المرابحة عالیة، و

  .الباقیة وصفتھا بالعالیة%  25الصیغة متوسطة، والـمن اإلجابات إلى أن درجة مخاطرة ھذه %  75اتجھت نسبة 
صیغة السلم فلقد اختلفت آراء أعضاء لجنة التمویل واالستثمار في البنك في تحدید مردودیتھا ودرجة  وبخصوص

الباقیة ذھبت إلى أنھا %  25والـ%  75مخاطرتھا، إذ تركزت اإلجابات حول أنھا ذات مردودیة متوسطة، ذلك بنسبة 
نفس النسبة األخیرة من اإلجابات أشارت إلى أن درجة مخاطرة السلم متوسطة، إذ تركزت جل اإلجابات في . عالیة

وفي االستصناع، نجد أن اإلجابات اتفقت في تحدید كل من مردودیتھ ودرجة . كونھا ذات درجة مخاطرة عالیة
  .ووصفتھما بالمتوسطتین. مخاطرتھ

یة ودرجة مخاطرة صیغة التمویل باإلجارة، فلقد انقسمت مناصفة في تحدید التي تعلقت بتحدید مردود واإلجابات
من اإلجابات % 75وفیما یتعلق بدرجة المخاطرة فأشارت . لكل منھما%  50المردودیة بین عالیة ومتوسطة أي بنسبة 

  .الباقیة إلى وصفھا بالضعیفة%  25إلى أنھا متوسطة، بینما ذھبت 
رجة االستعمال، الذي قد یعكس لنا أھمیة كل منھا لدى البنك فقد اتفقت اإلجابات في أما ترتیب ھذه الصیغ حسب د

ما یشیر إلى أنھا الصیغة األھم أو األكثر ) 1( حظیت صیغة المرابحة برقم واحد: ليذلك على النحو التا وكانترتیبھا 
. ذه الصیغة أھم صیغة لتوظیف األموالاستعماال في البنك على غرار جل البنوك اإلسالمیة األخرى التي تشكل فیھا ھ

  . قد یوضح ھذا) 02(والجدول رقم. تلیھا صیغة السلم، ثم اإلجارة، فاالستصناع
وھنا أن نجد المرابحة تتصدر قائمة االستعمال في البنك وھنا نقصد بیع المرابحة لآلمر بالشراء، فعلى حد قول 

. مة في البنوك اإلسالمیة بقدر أھمیة بیع المرابحة لآلمر بالشراء سامي حسن حمود  أنھ لیس لبیع المرابحة العادیة قی
وھو ما تعمد البنوك اإلسالمیة الیوم إلى استعمالھ والتمویل بھ، ورغم حداثة ھذه الصیغة مقارنة بزمیالتھا في المعادلة 

البدائل اإلسالمیة المضاربة و المشاركة إال أنھا استطاعت أن تصبح قطب الرحى و الذروة بین غیرھا من صیغ 
وتشیر األدبیات في ھذا الصدد إلى أن ھذه الصیغة تستخدم . لالستثمار المصرفي اإلسالمي في مجال التطبیق العملي 

  . من حجم التمویل واالستثمار فیھا% 90بإفراط في كافة البنوك اإلسالمیة لتبلغ قرابة 
یة المجیب، وعند وضع ھذا السؤال لم یكن الغرض منھ ھذه اإلجابات نسبیة وخاضعة بدرجة كبیرة إلى ذات وتبقى 

  .اإلجابات في حد ذاتھا بل كان الغرض معرفة خلفیة مسیري البنك عن الصیغ المستعملة فیھ
فیما یتعلق بمدى  :تحدید درجة توافق طلبات التمویل المستلمة والصیغ التمویلیة المعتمدة من طرف البنك. 2

من اإلجابات إلى أنھا متوسطة ویمّثل ھذا %  75التمویلیة المتاحة في البنك فلقد أشارت توافق طلبات التمویل والصیغ 
وھنا قد تكون اإلجابات المتعلقة بھذا . نحو درجة توافق كبیرة%  25أغلبیة اإلجابات، وتوجھت النسبة المتبقیة وھي 

، قد ینُذر أن یتقدم الزبون بطلب تمویل ال السؤال نسبیة وتخضع إلى حد ما لذاتیة المجیب، ھذا من جھة ومن جھة أخرى
  .توجھ اإلجابات في ھذا السؤال) 03(ویوضح الجدول رقم. یتوافق مع األشكال التمویلیة المتاحة في البنك

) 04(من خالل الجدول رقم :تحدید مدى تغطیة أشكال التمویل المستخدمة في البنك لطلبات التمویل المستلمة. 3
جابات أشارت إلى عدم قدرة أشكال التمویل المستخدمة في البنك على تغطیة كافة طلبات التمویل نالحظ أن أغلبیة اإل

ما یحتمل عدة توجھات تشكل أسبابا مختلفة لذلك، . والنسبة الباقیة أشارت إلى العكس%  75المستلمة، كان ذلك بنسبة 
تقدم طلبات التمویل في مجاالت أو . ي ھذه الطلباتیمكن أن نذكر منھا عدم توفر كافة الشروط المطلوبة لمنح التمویل ف

قطاعات ال یرغب البنك في االستثمار فیھا أو التوجھ بأموالھ نحوھا، أیضا عدم إمكانیة تمویل الطلبات المستلمة وفق 
  .ستلمةكل ھذه األسباب یمكن أن یعود إلیھا عدم التوافق بین أشكال التمویل والطلبات التمویلیة الم. الصیغ المتاحة

بالرغم من أن  :تحدید مدى قدرة أشكال التمویل المستخدمة في البنك على تغطیة طلبات التمویل في المستقبل. 4
أسالیب التمویل المستخدمة في البنك لم تستطع تغطیة كافة طلبات التمویل المستلمة، إال أن أعضاء لجنة التمویل 

المتعلق بمدى قدرة الصیغ التمویلیة المعتمدة في البنك على استیعاب على السؤال % 75واالستثمار أجابوا بنعم بنسبة 
یوضح توجھ اإلجابات ) 05(والجدول رقم. ما یعكس ثقة البنك في إستراتیجیتھ االستثماریة. طلبات التمویل في المستقبل

  .على ھذا السؤال
كون التولیفة التمویلیة للبنك المحدودة وھنا قد نقول أن ھذا الموقف ال یتماشى مع الواقع، فمن غیر المنطقي أن ت

خاصة إذا قارنا بین المجاالت التي یستثمر فیھا البنك مع تلك التي تستثمر فیھا البنوك . حالیا ذات جدوى في المستقبل
فالبنك اإلسالمي مجاالت استثماره محدودة مقارنة بمجاالت ھتھ . التجاریة التقلیدیة لوجدناھا أیضا تتصف بالمحدودیة

  . األخیرة
  :تحلیل اإلجابات المتعلقة بمعاییر البنك في اختیار المؤسسات: ثانیا

ھدف ھذا المحور ھو اإللمام بأھم المعاییر المعتمدة في البنك عند عملیة اتخاذ قرار التمویل، وقسمناه إلى خمس 
  : فقرات كانت توجھات اإلجابة علیھا على النحو التالي
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االستبیان عدة زمر من المعاییر التي  جمع :تمد علیھا البنك في اختیار المؤسساتتحدید المعاییر التي یع. 1
تستخدم من قبل البنوك في عملیة اختیار المؤسسات قبل تمویلھا، وقد كانت إجابات لجنة التمویل واالستثمار فیما یتعلق 

  :باعتماد ھذه المعاییر في بنك البركة الجزائري على النحو التالي
من خالل اإلجابات اتضح  :اعتماد البنك على المعاییر المتعلقة بوصف العمیل وتحدید نوع القرض مدى. أ. 1

  :أن بنك البركة الجزائري یھتم بھذه المعاییر، إذ كانت التوجھات في اإلجابة على النحو التالي
قد توجھت اإلجابات بنسبة ف) الخ...عمره، وظیفتھ، حالتھ االجتماعیة، المؤھل(فیما یتعلق بمعیار شخصیة العمیل 

أما المعیار الثاني الذي یصف نوع . منھا إلى أنھ یعتمد بشدة% 25معیار معتمد في البنك، وأشارت إلى أن ھذا ال% 100
نھ یعتمد وال یعتمد، إذ القرض من حیث كونھ قصیرا، متوسطا، أو طویل األجل فقد انقسمت اإلجابات مناصفة بین أ

كما أشارت . د، نفس النسبة أشارت إلى أنھ یعتمد بشدة والنسبة الباقیة ذھبت إلى كونھ ال یعتمدإلى أنھ یعتم% 25أشارت 
أن المعیار المتعلق بالغرض من القرض أو المجال الذي سیستخدم فیھ القرض معتمد في البنك، % 100اإلجابات بنسبة 

على أن شكل وحجم ثروة العمیل عامل مھم عند وأكدت اإلجابات أیضا . نصف ھذه النسبة دلت على أنھ یعتمد فیھ بشدة
وفیما یخص . الباقیة دلت على أنھ یعتمد فقط% 25منھا أشارت إلى أنھ یعتمد في البنك بشدة و% 75منح التمویل، فنسبة 

والتي قدرت  المعیار المتعلق بالبیئة التي یتواجد فیھا العمیل فقد تباینت اإلجابات حول اعتماده في البنك لكن النسبة الغالبة
  .قد یلخص كل ما قلناه) 06(والجدول رقم. أشارت إلى أن ھذا المعیار معتمد في البنك% 75ب 

، وبالرجوع إلى األدبیات التي تعلقت بإدارة االئتمان نجد أن المعاییر التي تتعلق بالعمیل عموما الصددفي ھذا 
إذ تعتبر من العناصر األساسیة التي تراعى أثناء دراسة طلبات التمویل في البنك . 11ذات تأثیر مباشر على قرار التمویل

،كون اإلحاطة  بھ متطلب أساسي أولي التخاذ القرار التمویلي السلیم، فعملیة التحلیل االئتماني تنطلق من الوصف 
لذالك نجد أن جل . 12رض أو المجال الذي یوجھ إلیھ القرضالواضح للعمیل والظروف المحیطة بھ، إلى جانب الغ

التي تعتمدھا البنوك والمؤسسات المالیة في إدارتھا لالئتمان تنطلق من تحلیل العمیل والظروف ) المناھج( 13النماذج
  .المحیطة باستخدام القرض

من خالل اإلجابات المتعلقة بھذه الزمرة  :نك على المعاییر المتعلقة بتحلیل مخاطر االئتمانمدى اعتماد الب. ب. 1
من المعاییر نستشف بأن البنك یحرص على كل المعاییر التي أدرجناھا، وھذا أمر یمكن وصفھ بالبدیھي ألن البنك كغیره 

اد تمویالتھ التي یمنحھا لعمالئھ، سواء تعلق تجنب كل المخاطر التي قد تكون سببا في عدم استرد یحاولمن البنوك 
  .یوضح توجھات اإلجابات حول ھذه المعاییر) 07(والجدول رقم. األمر بتمویل االستغالل أو االستثمار

، لكن توجد مخاطر تتعلق 14وقد نشیر إلى أنھ قد تعددت تصنیفات المخاطر التي تواجھ المؤسسات المصرفیة
  . 15بالعمل المصرفي اإلسالمي، أھمھا تلك المتعلقة منھا بصیغ التمویل اإلسالمیة

یتضح من اإلجابات المرتبطة بھذه  :مدى اعتماد البنك على المعاییر المتعلقة بمصادر المعلومات المالیة.  ج. 1
معیارین فقط من بین الخمسة التي أدرجناھا، وھذین المعیارین أولھما ھو تقدیم العمیل  المعاییر أن البنك یعتمد على

كما ھو . لقوائم مالیة مصادق علیھا من طرف محافظ حسابات، والثاني بموجبھ یفرض على العمیل توفیر توقعات مالیة
  ).08(موضح في الجدول رقم 

رصدنا من خالل اإلجابات التي تعلقت  :المعلومات اإلستراتیجیةمدى اعتماد البنك على المعاییر المتعلقة ب. د. 1
بھذه المعاییر أن البنك ال یعتمد على المعلومات المستقاة من التحلیل االستراتیجي في تقییمھ للمؤسسات، والجدول رقم 

  .یوضح ذلك) 09(
یل، فمن خالل األدبیات التي لھ انعكاس سلبي یتجلى في عدم تحدید الوضعیة الحقیقة لطالب التمو یكونھذا قد 

ن نستشف أنھ من غیر الممكن تحدید وضعیة مؤسسة ما دون استخدام أدوات التحلیل  16اھتمت بإدارة االئتما
عوامل إذ ینطوي ھذا األخیر على دراسة الظروف البیئیة المحیطة بالمؤسسة وبالمجال الذي تعمل فیھ و. االستراتیجي

السوق والمنافسة وكذلك متغیرات االقتصاد الكلي، ما یسمح بتحدید وضعیة المؤسسة داخل نشاطھا ومعرفة نقاط قوتھا 
  . ومواطن الضعف فیھا، إضافة إلى إمكانیة نموھا أو فشلھا في المستقبل

علق أحدھما بمدى أدرجنا ضمن ھذه الزمرة معیارین ت :مدى اعتماد البنك على بعض المعاییر األخرى. ھ. 1
اعتماد البنك على الضمانات بكل أشكالھا في اختیار المؤسسات، الذي اتضح أن اإلجابات اتفقت على كونھ یعتمد في 

إلى أنھ معتمد من قبل البنك، % 75والثاني تعلق بمدى جاذبیة العمیل في المستقبل الذي أشارت اإلجابات بنسبة . البنك
   ).10(كما ھو موضح في الجدول رقم 

من خالل اإلجابات التي تضمنھا الجدول أعاله قد تتضح لنا بعض مالمح السیاسة التمویلیة لبنك البركة 
الجزائري، وھي أن البنك یھتم وبعنایة بنوع وحجم ضمانات طالب التمویل، باإلضافة إلى نوع مشروعھ وإمكانیة نجاحھ 

  . واستمراریتھ في المستقبل
قمنا بطرح ھذا السؤال من أجل حصر كافة  :اییر أخرى في اختیار المؤسساتھل یعتمد البنك على مع. 2

وسنالحظ . المعاییر التي یعتمد علیھا البنك في اختیار المؤسسات، إذ قد توجد معاییر لم ندرجھا نحن في السؤال السابق
قد انقسمت إلى شطرین بین أن آراء لجنة التمویل واالستثمار في بنك البركة الجزائري ) 11(من خالل الجدول رقم 
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وقد یھمنا ھنا تتبع رأي من أیدوا وجود . لكل رأي% 50خرى یعتمد علیھا البنك، بنسبة مؤید وغیر مؤید لوجود معاییر أ
فأضافوا من خالل إجاباتھم المعاییر . معاییر أخرى یعتمد علیھا في اختیار المؤسسات، الستنباط ھذه المعاییر اإلضافیة

  :التالیة
 .بالمعاییر التي یفرضھا البنك المركزي، وھذا أمر طبیعي بل ھو واجب لتزاماال -
 ).بنوك أو متعاملین معھا(تؤخذ بعین االعتبار سوابق المؤسسات في تعامالتھا  -
 .یراعى أیضا مدى اھتمام مالكي المؤسسات بالجوانب الشرعیة -

كتسي نوعا من األھمیة النسبیة خاصة وأن البنك وھنا نشیر إلى أن المعاییر المضافة من خالل اإلجابات قد ت
باإلضافة إلى أن ھذه المعاییر قد یتقاطع البنك اإلسالمي في استخدام بعضھا مع . یتمیز بخصوصیة، كونھ بنك إسالمي

   .البنوك التقلیدیة
األغلبیة إلى أن اتجھت اإلجابات وب :مدى نجاح المعاییر التي یستخدمھا البنك في اختیار المؤسسات المناسبة. 3

ھذا ما یعكسھ الجدول . البنك في اختیاره للمؤسسات أدت دورھا في اختیار المؤسسات المناسبة یستخدمھاالمعاییر التي 
  ). 12(رقم

من اإلجابات المتعلقة بھذا السؤال كانت نعم، فإن اإلجابة على السؤالین الموالیین تصبح ال % 75 نسبةبما أن 
  .على ھذا السؤال) ال(حا لإلجابة عنھما في حالة اإلجابة بـواللذین طر. معنى لھا

 : تحلیل اإلجابات المتعلقة بأسالیب تعامل البنك مع التمویالت المتعثرة: ثالثا
حاولنا من خالل ھذا المحور الكشف عن إستراتیجیة البنك في التعامل مع الدیون المتعثرة وكانت اإلجابات 

   :حو التاليالن علىالمتعلقة بھذا المحور 
أن %  75أظھرت إجابات االستبیان بنسبة  :تحدید نسبة التمویالت المتعثرة إلى إجمالي التمویالت في البنك. 1

، والنسبة الباقیة من اإلجابات أشارت إلى % 25نسبة التمویالت المتعثرة إلى إجمالي التمویالت في البنك أنھا أقل من 
  .یوضح ذلك) 13(قم ر والجدول%. 50-25أنھا تتراوح بین 

، بعدما كانت تساوي العام الذي قبلھ % 10.18م ما یقارب 2007وقد بلغت ھذه النسبة تحدیدا في البنك عام 
12.24 %17.  

للغرض أعاله حاولنا أن ندرج  :تحدید األسالیب التي یعتمد علیھا البنك في عالج مشكلة التمویالت المتعثرة. 2
كافة األسالیب التي یمكن أن تستعملھا البنوك لمواجھة إشكالیة التمویالت المتعثرة، وخلصنا من خالل اإلجابات إلى أنھا 

  :في بنك البركة الجزائري، فقد كانت كالتاليتباینت في تحدید درجة اعتماد ھذه األسالیب 
على أن البنك یعتمد على إدارة %  100أجاب أعضاء لجنة التمویل واالستثمار في بنك البركة الجزائري بنسبة 

متخصصة للتعامل مع التمویالت المتعثرة، إذ أشارت أغلبیة اإلجابات إلى أن ھذا األسلوب یعتمد بشدة، والبقیة التي 
  .أشارت إلى أنھ یعتمد فقط% 25 تمثلت في

بنفس النسبة السابقة على أن األسلوب المتعلق بإجراء دورات تكوینیة للرفع من كفاءات  اإلجاباتأیضا، دلت 
  .األشخاص المكلفین بالعملیة االئتمانیة معتمد في البنك

إلى شطرین أحدھما یشیر أسلوب إعادة تشخیص وتمحیص التمویل المتعثر فقد انقسمت اإلجابات  یخصأما فیما 
إلى اعتماد ھذا المعیار في البنك واآلخر ینفي اعتماده، نفس الشيء نالحظھ بالنسبة لألسلوب المتعلق باقتراح حلول 
وطرق للسداد تتماشى مع وضعیة صاحب التمویل المتعثر بعد دراستھا، األمر الذي یجعل منا نقف عند عالمة استفھام 

  . ھذا المقامیتعذر علینا إزالتھا في 
ألسلوب تأجیل تاریخ استرداد التمویل في حالة وجود مبررات قویة فتؤكد كل اإلجابات على أنھ  وبالنسبةھذا، 

أسلوب یعتمده البنك، والبنك ھنا كغیره من البنوك اإلسالمیة یلتزم بمبدأ من مبادئ الشریعة اإلسالمیة والذي نصت علیھ 
أیضا، قد یندرج تحت ھذا المبدأ األسلوب المتعلق . 18﴾ َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْیَسَرٍة َوِإْن ﴿:قال تعالى. اآلیة الكریمة

بالتوسیع على صاحب التمویل المتعثر بتقدیم تسھیالت لحل مشاكلھ ذات األثر المالي، إذ نالحظ أیضا من خالل اإلجابات 
  .   ى اعتماده في البنكأنھا توجھت باألغلبیة إل

كل اإلجابات على أن أسلوب تكوین مخصصات ومؤونات لمواجھة التمویالت المتعثرة أسلوب معتمد  أكدتكما  
  .بشدة في البنك

إلى أن ھذا ألسلوب غیر معتمد في % 75طرف آخر فتشیر اإلجابات بنسبة وبالنسبة ألسلوب تحویل القرض إلى 
  . 19األسلوب قد ینطوي على مخالفات شرعیةھذا یعود إلى أن ھذا . البنك

بأسلوب تحویل دین البنك إلى حصة عینیة من أصول المقترض وأسلوب بیع بعض األصول غیر  یتعلقوفیما 
  .فإن أغلبیة اإلجابات تتجھ نحو أنھما أسلوبین معتمدین في البنك. لحالیةعاملة، التي ال یحتاجھا المقترض في الفترة ا
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وقد یتلخص كل ما سبق . ھذا باإلضافة إلى أن كل اإلجابات أشارت أن أسلوب تصفیة القرض یستخدم في البنك
  ).14(في الجدول رقم 

ل اإلجابات وجود أسالیب غیر نفت ج :على أسالیب أخرى لعالج مشكلة التمویالت المتعثرة البنكھل یعتمد . 3
   ).15( أعاله، ھذا ما یوضحھ الجدول رقم السؤالتلك التي أدرجناھا في 

أن ) 16(دول رقم یتضح من خالل الج :مدى نجاح األسالیب المستخدمة في عالج مشكلة التمویالت المتعثرة. 4
  .نجاح في بنك البركة الجزائريعالج مشكلة التمویالت المتعثرة قد أدت دورھا ب فياألسالیب المستخدمة 

یعتمدھا البنك لعالج ھذه اإلشكالیة تؤدي دورھا بنجاح، فإنھ من غیر الضروري تبني  التيوبما أن األسالیب 
  ).17(ھذا ما توجھت نحوه آراء المجیبین، وما یوضحھ الجدول رقم . أسالیب جدیدة للغرض نفسھ

لمحور من االستبیان تباینا كبیرا، ھذا التباین سنحاول تفسیره التي تعلقت بأسئلة ھذا ا اإلجاباتقد نلمس في 
بسببین األول منھما ذكرناه في اإلجابات المتعلقة بأسئلة المحور األول وھو خضوع اإلجابات إلى ذاتیة المجیب، 

أشخاص ملمین : باإلضافة إلى سبب آخر ھو أن لجنة التمویل واالستثمار في بنك البركة الجزائري مكونة من فئتین ھما
یستطیعون بطبیعة الحال اإللمام بالمصطلحات التي تضمنھا االستبیان، ) أصحاب شھادات جامعیة(بالجانب األكادیمي 

  .   وآخرون لیسوا أكادیمیین لن یستطیعوا اإللمام بالمصطلحات التي أعني ولو كانوا أصحاب خبرة وكفاءة مھنیة عالیتین
 : بآفاق توسیع تشكیلة التمویالت الممنوحة تحلیل اإلجابات المتعلقة: رابعا

  :من ھذا المحور كان محاولة الكشف عن اإلستراتیجیة المستقبلیة للبنك على النحو التالي غرضنا
أدرجنا ھذا السؤال  من أجل معرفة اإلستراتیجیة :ھل سیعتمد البنك طرق تمویلیة جدید في المدى القریب. 1

الجدول یظھر أن اإلجابات ). 18(لتي كانت توجھات اإلجابة علیھ كما في الجدول رقم التمویلیة المستقبلیة للبنك، وا
  .أي أنھ سیتم في المدى القریب اعتماد طرق تمویلیة جدیدة اإلیجابيالرأي %  75توجھت بنسبة 

اء لجنة یعتقد أعض:ھل الصیغ التمویلیة التي سیتم تبنیھا ستكون كفیلة باستیعاب متطلبات السوق التمویلیة. 2
في بنك البركة الجزائري أن الصیغ التمویلیة التي سیتم تبنیھا في المستقبل ستكون كفیلة باستیعاب  التمویل واالستثمار

، وھنا لألسف السؤال كان مغلقا ولم نتمكن من )19(متطلبات السوق التمویلیة، ولعل ذلك یظھر من خالل الجدول رقم 
  .معرفة ھذه الصیغ

، فإن السؤال الموالي المتعلق بعمل )نعم(بھذا السؤال توجھت معظمھا نحو اإلجابة بـ  المرتبطةت وبما أن اإلجابا
البنك على استحداث صیغ تمویلیة جدیدة في المدى البعید یصبح ال معنى لھ، إذ أنھ طرح لإلجابة عنھ في حالة اإلجابة 

  . على المدى البعید والذي یتعلق بإستراتیجیة البنك التمویلیة). ال(على سابقھ بـ 

IV.  الخالصة:  
یمكن أن نستنبط من خالل تحلیلنا لنتائج االستبیان السابقة مجموعة من المالحظات التي تتعلق بمدى مساھمة بنك 

باعتباره بنكا إسالمیا في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ھذه المالحظات یمكن أن ندرجھا  الجزائريالبركة 
  :كالتالي

، )شركة العنان(جد ضمن الصیغ التي یعتمد علیھا البنك في منح التمویل صیغة المضاربة وشبیھتھا المشاركة ال ن -
التي ھي في رأینا الصیغة األكثر مالئمة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة إذا تعلق األمر بتمویل 

 .رأس المال الثابت فیھا
في استخدام بعض منھا، والتي من بینھا ) یشدد(سات نالحظ أن البنك قد یبالغ وفیما یتعلق بمعاییر اختیار المؤس -

من قیمة التمویل، وھذا في %  120الضمانات التي یملكھا العمیل إذ یجب أن تكون ضمانات حقیقیة ال غیر بقیمة 
فر عندھم مثل ھذه مبالغ فیھ خصوصا إذا تعلق األمر بأصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فناذرا ما تتو نانظر

الضمانات، لذا ننوه إلى أنھ یجب أن تراعى خصوصیة ھذا النوع من المؤسسات من قبل البنك، ویمكن أن یحل محل 
في ذات الوقت الذي یبالغ فیھ البنك في استخدام بعض المعاییر نجده . الضمان التعزیر بواسطة الشرط الجزائي مثال

یار المؤسسات المثلى، أال وھي أدوات التحلیل االستراتیجي والتي لھا دور یھمل أخرى قد تكون ذات أھمیة في اخت
 .كبیر في التنبؤ بمستقبل المؤسسة ضمن القطاع الذي تنشط فیھ

نالحظ أن نسبة التمویالت المتعثرة في البنك منخفضة نوعا ما، األمر الذي یعكس  نجاح المعاییر التي یعتمدھا البنك  -
ن جھة ومن جھة ثانیة یعكس فعالیة األسالیب المستخدمة من قبل البنك في عالج ھذه في اختیار المؤسسات م

 .اإلشكالیة
أیضا اتضح أن البنك یعمل على استحداث أسالیب تمویلیة جدیدة لتساھم تلك األخیرة في استیعاب متطلبات السوق  -

 . التمویلیة
مؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر محدود إلى یتضح من خالل ما سبق أن مساھمة بنك البركة في تمویل ال -

  . حد ما في ظل الصیغ التمویلیة المتاحة، والضمانات المطلوبة
 



 _________________________________________________________________________ والمتوسطة في الجزائرواقع توجھ البنوك اإلسالمیة نحو تمویل المؤسسات الصغیرة 

 

 
- 224 - 

   : ملحق الجداول واألشكال البیانیة  -
  

یوضح مردودیة ودرجة مخاطرة الصیغ التمویلیة المستخدمة في بنك البركة الجزائري): 01(الجدول رقم   
 الصیغة

 
تكرارال المردودیة  النسبة التكرار درجة المخاطرة النسبة 

 المرابحة

% 0 0 ضعیفة % 0 0 ضعیفة   
% 50 2 متوسطة % 75 3 متوسطة   

% 50 2 عالیة % 25 1 عالیة   
% 100 4 المجموع % 100 4 المجموع   

 السلم

% 0 0 ضعیفة % 0 0 ضعیفة   
% 75 3 متوسطة % 25 1 متوسطة   

% 25 1 عالیة % 75 3 عالیة   
% 100 4 المجموع % 100 4 المجموع   

 االستصناع

% 0 0 ضعیفة % 0 0 ضعیفة   
% 100 4 متوسطة % 100 4 متوسطة   

% 0 0 عالیة % 0 0 عالیة   
% 100 4 المجموع % 100 4 المجموع   

 اإلجارة

% 0 0 ضعیفة % 25 1 ضعیفة   
% 50 2 متوسطة % 75 3 متوسطة   

% 50 2 عالیة % 0 0 عالیة   
لمجموعا  4 100 % % 100 4 المجموع   

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
  

یوضح ترتیب استعمال الصیغ التمویلیة المستخدمة في بنك البركة الجزائري): 02(الجدول رقم   
***االستعمال 20درجة الصیغة  النسبة التكرار 

 
 المرابحة

 
 

1 4 100 %  
2 0 0 %  
3 0 0 %  
4 0 0 %  

% 100 4 المجموع  

 
 السلم

 

1 0 0 %  
2 4 100 %  
3 0 0 %  
4 0 0 %  

% 100 4 المجموع  

 
 االستصناع

 

1 0 0 %  
2 0 0 %  
3 0 0 %  
4 4 100 %  

% 100 4 المجموع  

 
 اإلجارة

1 0 0 %  
2 0 0 %  
3 4 100 %  
4 0 0 %  

% 100 4 المجموع  
  .من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر

 
یوضح درجة توافق طلبات التمویل المستلمة والصیغ التمویلیة المعتمدة من طرف البنك ): 03(الجدول رقم   

ما ھي درجة توافق طلبات التمویل المستلمة   الرقم
  النسبة  التكرار  والصیغ التمویلیة المعتمدة من طرف البنك

  % 0  0  ضئیــلة  01
  % 75  3  متوسـطة  02
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 % 25  1  كبیــرة  03
  % 100  4  المجموع  

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
 

  توافق طلبات التمویل المستلمة والصیغ التمویلیة المعتمدة من طرف البنكیوضح درجة ): 04(الجدول رقم 
المستخدمة من ) أشكال التمویل(ھل لبت التولیفة   الرقم

  النسبة  التكرار  طرف البنك كل طلبات التمویل المستلمة

  % 25  1  نعم  01
  % 75  3  ال  02
  % 100  4  المجموع  

.ى معلومات االستبیانمن إعداد الباحثین باالعتماد عل :المصدر  
 

  یوضح مدى قدرة أشكال التمویل المستخدمة في البنك على تغطیة طلبات التمویل في المستقبل): 05(الجدول رقم 
المستخدمة من طرف ) أشكال التمویل(ھل التولیفة   الرقم

البنك قادرة على استیعاب كل الطلبات التمویلیة في 
  المستقبل

  النسبة  التكرار

  % 75  3  نعم  01
  % 25  1  ال  02
  % 100  4  المجموع  

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
 

  یوضح درجة اعتماد البنك على المعاییر المتعلقة بوصف العمیل وتحدید نوع القرض): 06(الجدول رقم 

درجة   وصف العمیل وتحدید نوع القرضتتعلق بمعاییر 
  سبةالن  التكرار  االعتماد

  .الخ...عمره، وظیفتھ، حالتھ االجتماعیة، المؤھل: شخصیة العمیل
 % 0 0  ال یعتمد
  % 75  3  یعتمد

  % 25  1  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .نوع القرض أھو قصیر، متوسط، أو طویل األجل
 % 50  2  ال یعتمد
 % 25  1  یعتمد

 % 25  1  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .رض، أو المجال الذي سیستخدم فیھ القرضالغرض من الق
 % 0  0  ال یعتمد
 % 50  2  یعتمد

 % 50  2  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

المصادر التي یمكن أن یسدد منھا العمیل القرض أي شكل وحجم 
  .ثروة العمیل

  

 % 0  0  ال یعتمد
 % 25  1  یعتمد

 % 75  3  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .صادیة المحیطة، أو البیئة التي یتواجد فیھا العمیلالظروف االقت
 % 25  1  ال یعتمد
 % 25  1  یعتمد

 % 50  2  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
 

  ئتمانیوضح درجة اعتماد البنك على المعاییر المتعلقة بتحلیل مخاطر اال): 07(الجدول رقم 
درجة   معاییر تتعلق بتحلیل مخاطر االئتمان

  النسبة  التكرار  االعتماد

نسب تتعلق 
  بقروض االستغالل

  
رأس المال العامل، احتیاج (حساب نسب التوازن المالي 

   ).رأس المال العامل، الخزینة

 % 0  0  ال یعتمد
 % 0  0  یعتمد

 % 100  4  یعتمد بشدة
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  % 100  4  المجموع

دوران المخزون، سرعة دوران (سب الدوران حساب ن
  ).الزبائن، سرعة دوران المورد

 % 0  0  ال یعتمد
 % 75  3  یعتمد

 % 25  1  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  ).السیولة العامة، السیولة السریعة(حساب نسب السیولة 
 % 0  0  ال یعتمد
 % 25  1  یعتمد

 % 75  3  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

نسب تتعلق 
  بقروض االستثمار

  .التمویل الذاتي
 % 0  0  ال یعتمد
 % 50  2  یعتمد

 % 50  2  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .دیون االستثمار ألجل/ التمویل الذاتي
 % 0  0  ال یعتمد
 % 75  3  یعتمد

 % 25  1  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .نسبة المدیونیة
 % 0  0  ال یعتمد
 % 75  3  یعتمد

 % 25  1  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

طریقة صافي القیمة الحالیة (التقییم المالي للمشروع 
VAN طریقة معدل العائد الداخلي ،TRI طریقة فترة ،

  ).IP، طریقة مؤشر الربحیة PRاالسترداد 

 % 0  0  ال یعتمد
 % 25  1  یعتمد

 % 75  3  یعتمد بشدة
  % 100  4  وعالمجم

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
 

  یوضح درجة اعتماد البنك على المعاییر المتعلقة بمصادر المعلومات المالیة): 08(الجدول رقم 
درجة   معاییر تتعلق بمصادر المعلومات المالیة

  النسبة  التكرار  االعتماد

  .صلة فقطیطلب من العمیل قوائم مالیة مف
 % 100  4  ال یعتمد
 % 0  0  یعتمد

 % 0  0  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .یطلب من العمیل قوائم مالیة مصادق علیھا من طرف محافظ الحسابات
 % 0  0  ال یعتمد
 % 25  1  یعتمد

 % 75  3  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .ھل تراعى مدى ثقة البنك في محافظ الحسابات
 % 75  3  دال یعتم
 % 25  1  یعتمد

 % 0  0  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .ھل على العمیل أن یوفر بیانات تاریخیة فقط
 % 100  4  ال یعتمد
 % 0  0  یعتمد

 % 0  0  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .ھل على العمیل توفیر تنبؤات أو توقعات مالیة
 % 0  0  ال یعتمد
 % 75  3  یعتمد

 % 25  1  ةیعتمد بشد
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  % 100  4  المجموع
.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  

 
  یوضح درجة اعتماد البنك على المعاییر المتعلقة بالمعلومات اإلستراتیجیة): 09(الجدول رقم 

درجة   معاییر تتعلق بالمعلومات اإلستراتیجیة
  النسبة  التكرار  االعتماد

أي  SWOTل االستراتیجي أو ما یعرف بتحلیل ھل یستخدم التحلی
  .تحدید نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذلك الفرص والتحدیات للعمیل

 % 100  4  ال یعتمد
 % 0  0  یعتمد

 % 0  0  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

ما ھي درجة مراعاة المؤشرات النوعیة المستقاة من التحلیل 
  .یةاالستراتیجي مقارنة بالمؤشرات الكم

 % 100  4  ال یعتمد
 % 0  0  یعتمد

 % 0  0  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
 

  یوضح درجة اعتماد البنك على بعض المعاییر األخرى   ): 10(الجدول رقم 
درجة   معاییر أخرى

  النسبة  التكرار  االعتماد

قوة الرفع، السیولة، أو (ة وما نوعھا أھي داخلیة ھل ھناك فرص نجا
  ).الكفالة، أو التوصیات (، أم خارجیة )بالضمانات

 % 0  0  ال یعتمد
 % 75  3  یعتمد

 % 25  1  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .ھل العمیل جذاب كعمیل على المدى البعید
 % 25  1  ال یعتمد
 % 75  3  یعتمد

 % 0  0  یعتمد بشدة
  % 100  4  موعالمج

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
 

  یوضح درجة اعتماد البنك على بعض المعاییر األخرى): 11(الجدول رقم 
  النسبة  التكرار  ھل ھناك معاییر أخرى معتمدة في البنك الختیار المؤسسات  الرقم
  % 50  2  نعم  01
  % 50  2  ال  02
  % 100  4  المجموع  

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
 

  یوضح مدى نجاح المعاییر التي یستخدمھا البنك في اختیار المؤسسات المناسبة): 12(الجدول رقم 
  النسبة  التكرار  ھل نجحت المعاییر المستخدمة في اختیار المؤسسات المناسبة  الرقم
  % 75  3  نعم  01
  % 25  1  ال  02
  % 100  4  المجموع  

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
   

  یوضح نسبة التمویالت المتعثرة إلى إجمالي التمویالت في البنك): 13(الجدول رقم  
  النسبة  التكرار  ما ھي نسبة التمویالت المتعثرة إلى إجمالي القروض  الرقم
  % 75  3  % 25أقل من    01
  % 25  1  % 50-25بین   02
  % 0  0  % 75-50بین   03
  % 0  0  % 75أكثر من   04
  % 100  4  المجموع  

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
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  یوضح األسالیب التي یعتمد علیھا البنك في عالج مشكلة التمویالت المتعثرة): 14(الجدول رقم 
درجة   األسالیب

  النسبة  التكرار  عتماداال

  .وجود إدارة متخصصة للتعامل مع التمویالت المتعثرة
 % 0  0  ال یعتمد
 % 25  1  یعتمد

 % 75  3  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .إجراء دورات تكوینیة لرفع كفاءات األشخاص المكلفین بالعملیة االئتمانیة
 % 0  0  ال یعتمد
 % 100  4  یعتمد

 % 0  0  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .إعادة تشخیص وتمحیص التمویل المتعثر
 % 50  2  ال یعتمد
 % 50  2  یعتمد

 % 0  0  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .تأجیل تاریخ استرداد القرض عند وجود مبررات قویة
 % 0  0  ال یعتمد
 % 100  4  یعتمد

 % 0  0  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .مؤونات لمواجھة التمویالت المتعثرة تكوین مخصصات و
 % 0  0  ال یعتمد
 % 0  0  یعتمد

 % 100  4  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

اقتراح حلول وطرق للسداد تتماشى مع وضعیة صاحب التمویل المتعثر بعد 
  .دراستھا

 % 50  2  ال یعتمد
 % 25  1  یعتمد

 % 25  1  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .لى صاحب المتعثر بتقدیم تسھیالت لحل مشاكلھ ذات األثر الماليالتوسیع ع
 % 25  1  ال یعتمد
 % 75  3  یعتمد

 % 0  0  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

تحویل التمویل إلى طرف آخر كما ھو الحال بالنسبة لمؤسسات ضمان 
  .القروض

 % 75  3  ال یعتمد
 % 25  1  یعتمد

 % 0  0  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .تحویل دین البنك إلى حصة عینیة من أصول المقترض
 % 25  1  ال یعتمد
 % 75  3  یعتمد

 % 0  0  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .بیع بعض األصول الغیر عاملة، التي ال یحتاجھا المقترض في الفترة الحالیة
 % 25  1  ال یعتمد
 % 75  3  یعتمد

 % 0  0  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

  .استخدام إجراءات تصفیة القرض
 % 0  0  ال یعتمد
 % 75  3  یعتمد

 % 25  1  یعتمد بشدة
  % 100  4  المجموع

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
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  یوضح مدى اعتماد البنك على أسالیب أخرى لعالج مشكلة التمویالت المتعثرة): 15(الجدول رقم 
  النسبة  التكرار  ھل ھناك أسالیب أخرى تستخدم في البنك لعالج مشكلة التمویالت المتعثرة  رقمال

  % 25  1  نعم  01
  % 75  3  ال  02
  % 100  4  المجموع  

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
 

  ة التمویالت المتعثرةیوضح مدى نجاح األسالیب المستخدمة في عالج مشكل): 16(الجدول رقم 
ھل أدت األسالیب  المستخدمة في البنك لحل مشكلة التمویالت المتعثرة   الرقم

  النسبة  التكرار  دورھا بنجاح

  % 75  3  نعم  01
  % 25  1  ال  02
  % 100  4  المجموع  

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
 

  ي البنك حول تبني أسالیب أخرى لعالج مشكلة التمویالت المتعثرةیوضح رأ): 17(الجدول رقم      
  النسبة  التكرار  ھل سیتم تبني أسالیب أخرى لمواجھة مشكلة التمویالت المتعثرة  الرقم
  % 25  1  نعم  01
  % 75  3  ال  02
  % 100  4  المجموع  

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
 

  یوضح رأي البنك حول تبني طرق تمویلیة جدیدة في المدى القریب): 18(م الجدول رق
  النسبة  التكرار  ھل سیتم اعتماد طرق تمویلیة جدیدة لدیكم في البنك على المدى القریب  الرقم
  % 75  3  نعم  01
  % 25  1  ال  02
  % 100  4  المجموع  

.نمن إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیا :المصدر  
 

  یوضح قدرة الصیغ التمویلیة التي سیتم تبنیھا في البنك على استیعاب متطلبات السوق التمویلیة): 19(الجدول رقم 

ھل في ظنكم أن الصیغ التي سیتم اعتمادھا ستكون كفیلة باستیعاب متطلبات   الرقم
  النسبة  التكرار  السوق التمویلیة

  % 75  3  نعم  01
  % 25  1  ال  02
  % 100  4  المجموع  

.من إعداد الباحثین باالعتماد على معلومات االستبیان :المصدر  
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