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  :  املقدمة العامة

  نمية اإلقتصاديات الحديثة هو اإلعتماد علـى المؤسسـات الصـغيرة    ـفي ت الجديد تجاهإلاإن        
و ذلك بما تمارسه من  ،المتوسطة و التركيز على دورها في إحداث النمو اإلقتصادي و تحقيق التنميةو

نظر إلى ما تملكه من فعالية متعددة من حيث الطبيعة و مختلفة من حيث القطاعات بال أنشطة إقتصادية
التـي تـرى وجـوب    وو سرعة في التأقلم مع متغيرات المحيط اإلقتصادي على عكس النظرة السابقة 

  .ابة إلحداث تنمية إقتصادية شاملةكبو كبيرةو المؤسسات ال إعتماد الصناعات
الصغيرة و المتوسطة ت الحكومات تراهن على قطاع المؤسسافقد أصبحت العديد من الدول و       

المشاكل اإلقتصادية المتعددة كإمتصاص البطالة و تحقيق قيم مضافة تساعد في الرفع من  للتغلب على
 .مستدامة الناتج الداخلي الخام و تنويع الصادرات و تعزيز التنمية  المحلية و تحقيق تنمية شاملة و 

ثار العولمة اإلقتصادية أصبحت المؤسسات الصغيرة       أفمع تزايد حدة المنافسة العالمية و إنتشار       
و المتوسطة تمثل البديل األهم أمام الدول النامية لتحقيق معدالت النمو الموجودة و تجاوز العقبات 

بحيث أصبح من غير المتوقع إحداث إقالع  ،الهيكلية التي تطبع إقتصاداتها إلختالالتاإلقتصادية و ا
           .سين مكانة هذا الصنف من المؤسساتإقتصادي دون دعم و تح

  تصاديات عرفت العديد من التقلبات في سياستها اإلقتصادية ـو الجزائر كباقي الدول النامية و اإلق     
 لمحدودية القدرة التنافسية و نظرا  ،قتصاد السوـال من اإلقتصاد المخطط إلى إقـن أبرزها اإلنتقـوم
 الدولة للقيام بإصالحات إقتصادية من خالل مشاريع الخوصصة و عقود    سارعت ،لمؤسسات العموميةل

المعوقات  و المتوسطة  لتجاوز رةو خاصة المؤسسات الصغي ماريةثستإلاتشجيع المشاريع الشراكة و 
  .                                                   قتصاديةإلا

تستطيع تحقيق  نها لمإال أالمميزات  ت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمتاز بالعديد منـوإذا كان    
 مناخ إقتصادي مالئم لنجاح هذه المؤسسات  إذا نشأت و تطورت و مارست نشاطها في ظـلتنمية إال 

  .  إقتصادية وإجتماعية قابلة لإلستمرار من أجل تحقيق أهداف 
في الجزائر هشا و معرضا  العمومية و مع ذلك مازال قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة    

         تزال تعرقل تنمية و فعالية هذه المؤسسات و ذلك لعدة مشاكل  للعديد من الضغوطات التي ال
  .و صعوبات 

  



  

 ب 
 

  
أن و منها الجزائر خاصة الدول النامية  أجريت في العديد من الدول التي و لقد بينت الدراسات    

العائق األساسي و العامل الرئيسي  لتأهيل و تطوير هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة   التمويل هو
  .ألنه يلعب دور هام في دعم تنافسية  هذه المؤسسات محليا و دوليا 

ات     ات تعظيم الربح الذي يقتضي النظر في زيادة اإليرادألهداف الرئيسية لهذه المؤسسو من بين ا
  .و تخفيض التكاليف المالية

فيعتبر مشكل التمويل أهم المعوقات التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، السيما في 
حتى وحيد للتمويل  قتصاديات تعتمد على القروض بفائدة من البنوك التقليدية  كمصدر رئيسي، أوإ

  .كالجزائر مثال
    نطالق عدة مشاريع، أو توقـف بعضها ولو بعد حين إسببا في عـدم  العائقفال طالما كان هذا 

والسبب في ذلك عدم القدرة على الحصول على تمويل بنكي، إما بسبب عبء الدين ، أو بسبب عدم 
توفر ضمانات كافية، أو بسبب رفض البنوك تمويل مشاريع مخاطرة، أو عجز المؤسسة إرجاع 

 . ، مع ما يصاحبها من فوائد مرتفعةقروضها المصرفية بعد تراكمها

 ؤسساتللم ة أخرى، وهي بدائل متاحة ومالئمةعن تطبيق بدائل تمويليولذلك كان لزاما علينا البحث  
                                                                                 . الصغيرة والمتوسطة

وبالنظر إلى ما تتيحه البنوك اإلسالمية  من أساليب وآليات متعددة ومتنوعة يمكن أن تمثل بدائل    
، فالبنوك التقليدية تعتمد على تاحة لمصادر التمويل الخارجية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةم

 .بينما تطبق البنوك اإلسالمية أسلوب المشاركة في الربح و الخسارة  في معامالتها  الفائدة

   :حثنا هذا ونظرا لهذه المعطيات هذا يقودونا إلى طرح اإلشكالية التالية و التي تكون محور ب
 " 



   ؟"  

  :التالية  التساؤالت الفرعيةنقوم بطرح  و لتوضيح هذه اإلشكالية أكثر 

هل األساليب التمويلية التي تعرضها البنوك التقليدية و البنوك اإلسالمية  تراعي خصوصيات  -
 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ؟



  

 ج 
 

 
 لبنوك التقليدية و البنوك اإلسالمية ؟ا في اإلختالف بين األساليب التمويلية ما هو  -

الصغيرة و المتوسطة هو بديل للتمويل التقليدي و هل بإمكان البنوك هل التمويل اإلسالمي للمؤسسات  -
   اإلسالمية منافسة البنوك التقليدية  في تمويل هذه المؤسسات ؟

  : التالية الفرضياتمكن صياغة يو على ضوء هذه التساؤالت 

 .لمتوسطةجات المؤسسات الصغيرة و اتعتمد البنوك  على مجموعة من الصيغ التمويلية  تلبي إحتيا -

ؤسسات الصغيرة        تختلف البنوك اإلسالمية عن نظيرتها التقليدية في أساليب التمويل المقدمة للم -
 .و المتوسطة

أقل تكلفة مقارنة بأساليب التمويل في البنوك التمويلية للبنوك اإلسالمية هي أكثر فعالية و األساليب  -
 .التقليدية 

 
  : 

 . اإلسالمية البنوكو قليديةالت البنوك من كل خصائص و ماهية على التعرف  -

و مكانة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اإلقتصاد الوطني و دورها في التنمية  التعرف على واقع -
 . اإلقتصادية

التعرف على دور البنوك التقليدية و البنوك اإلسالمية في تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة           -
 .المتوسطة و 

 .إبراز العوائق و المشاكل التي تصادف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كيفية تجاوزها  -

تقديم الهياكل و اآلليات  الداعمة  واألساليب المستحدثة في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  -
 .اإلقتصاد الوطني

و األقل  إلسالمية و إبراز األساليب األكثر مالئمةمقارنة األساليب التمويلية للبنوك التقليدية و البنوك ا -
 .تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفي  تكلفة

 البركة بنك مقارنة بين ميدانية دراسة خالل منالعملي في البنوك  الواقع على النظري واقعال إسقاط -

  كبنك تقليدي  الجزائري بنك القرض الشعبي و كبنك إسالمي الجزائري
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   : 

بعد كل ما تقدم لتبيان اإلطار العام الذي يتم فيه البحث فتكمن أهمية البحث في إبراز العالقة بين     
العملي لجميع البلدان نظام التمويل و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بالنظر إلى الواقع 

  .و خاصة اإلسالمية و منها الجزائر النامية
المؤسسات  قطاع و من ضمنهنجد أن نظام التمويل المهيمن في مجال النشاط اإلقتصادي      

هذا ما القائم على الفائدة ، و )تقليديةبواسطة البنوك ال(و المتوسطة هو نظام التمويل التقليدي  الصغيرة
المتوسطة و هل هناك ة و المؤسسات الصغير ذا كان هذا النظام يلبي إحتياجاتدفعني إلى البحث فيما إ

 نظام التمويل التقليديمستحدثة في تمويل هذه المؤسسات ونظرا لإلنتقادات الموجهة لأساليب بدائل و
  جرت تغييرات نتيجة تعامله بالفائدة ، المتوسطةو إنما معرقل للمؤسسات الصغيرة ومالئم  غير بأنه

إلى حد التخلي عنه ، والنظام و تطويره و تعديالت في البلدان النامية و خاصة اإلسالمية على هذا
  .إطار أنظمة تمويلية جديدة ائيا و الدخول فينه

     من أهمها العمل بنظام التمويل اإلسالمي          وهذا، راز هذه التعديالت في بحثي حاولت إبو    
يطبق منها إلى بأساليب لم نظام التـقليدي الالمختـلـف تماما عن  )بواسطة البـنوك اإلسالمية(

  .، و معرفة ما يقدمه التمويل اإلسالمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة مقارنة بنظيره التقليديالقليل
      : 

 كل تواجد واقع عن ناتج هو بل الصدفة سبيل نـم جاء أو عشوائيا عالموضو هذا إختيار يكن لم    

  الساحة المصرفية كمصدرين خارجيين في تمويل اإلقتصاد على اإلسالمية البنوكو التقليدية البنوك من
عوبة المفاضلة بين مما جعل األعوان اإلقتصادية و خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أمام ص

فات الموجودة ، وذلك لغياب المعلومات الكافية عن نشاط البنوك اإلسالمية واإلختالمصدري التمويل
 : التالية الدوافع عن أيضا ناتج الموضوع هذا إختيار كان كما  ،مويلبين أساليب الت

 .المنهجين مستوى على المتواجدة اإلختالفات أهم و أبرز عن الستار إزالة محاولة  -1

 كل وتأثير دور إكتشاف و الجزائري  الشعبيالقرض  و الجزائري البركة بنك تجربة في البحث  -2

 . الوطني اإلقتصاد قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مستوى على منهما
اآلليات و التمويلية اتهاقدر إبراز  مع ، اإلسالمية لنشاط البنوك يالحقيق الوجه كشف على العمل -3

 . الجديدة في التمويل

 .اإلسالمية الشريعة و مدى توافقه مع مبادئ  التمويل منح فيالبنوك اإلسالمية  عمل على الوقوف  -4
   



  

 ه 
 

  
  : 

 
  : التي تتناسب مع طبيعة الموضوع والمثمتلة في إعتمدنا في دراستنا مجموعة من المناهج العلمية و 
 : المنهج الوصفي التحليلي  -1

و ذلك لدراسة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها التنموي و إبراز األسباب التمويلية     
جات المؤسسات المقدمة لهذه المؤسسات في إيطار النظام التقليدي و اإلسالمي و مدى مالئمتها إلحتيا

 . الصغيرة و المتوسطة

  :المنهج المقارن  -2
ل بفائدة بواسطة البنوك التقليدية و نظام التمويل الخالي و ذلك من خالل عقد مقارنة بين نظام التموي   
  .الفائدة بواسطة البنوك اإلسالميةمن 

 : منهج  دراسة حالة -3

و بنك " القرض الشعبي الجزائري " إعتمدنا عليه في الجانب التطبيقي بإختيارنا لبنك تقليدي    
يرة و المتوسطة من قبل للمؤسسات الصغ و مقارنة األساليب التمويلية المقدمة" بنك البركة " إسالمي 
             المقابلة منهجية و المتمثلة في المالحظة ولاذلك بإستخدام مجموعة من األدوات و ،البنكين

 في التمويل  قل تكلفةاألخير األساليب األكثر فعالية واألإبراز في المحصلة من البنكين و اإلحصائياتو 
 .لمتوسطةاات الصغيرة وبالنسبة للمؤسس

  
   : 

 . مكاني و زمني مستويين على الدراسة إطار نحدد أن يمكن
 التجارية البنوك تطور و نشأة يمس ، معمق النظرية الناحية في الزمني اإلطار كان : الزمني اإلطار -1

 التطبيقية للناحية بالنسبة أما ، الحالي شكلها على تبلورها حتى وتطورها بدايتها من اإلسالمية البنوكو

 الجزائري القرض الشعبي بنك  و الجزائري البركة بنك من كل تقارير و إحصائيات على صرتتقإف

 . 2010 – 2009 - 2008- 2007 – 2006 للسنوات
 البنوك يمثل األول جزائريين بنكين في  المقارنة بدراسة المتعلقة دراستنا تشمل : المكاني اإلطار -2

بنوك ال  مثليف الثاني البنك أما ، الجزائريالقرض الشعبي  بنك األمر يتعلق و التجارية التقليدية
  .  الجزائري البركة بنك هوو اإلسالمية



  

 و 
 

  
  : 

  
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تمويل اك اإلسالمية و البنوك التقليدية ومقارنة البنجل دراسة أمن   
  :كمايلي أربعة فصولقسمنا دراستنا إلى في ترقية و تأهيل  هذه المؤسسات  همامساهمإبراز مدى و

  : الفصل األول -
تطرقنا فيه إلى إعطاء مفاهيم عامة عن البنوك التقليدية التجارية و البنوك اإلسالمية من خالل  نشأتها 

  .شأة و األهدافز بين المنهج اإلسالمي و المنهج التقليدي من حيث النيو تطورها و أهدافها و التمي
  : الفصل الثانيفي  -

ص التي تميزها عن هم الخصائألمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء مفهوم شامل و دقيق ل حاولنا 
باقي المؤسسات ، مع الكشف عن مصادر تمويل هذا النوع من المؤسسات سواء تعلق األمر بالمصادر 

دوره في مع التركيز على التمويل البنكي وة لها الداخلية أو الخارجية و حتى الهياكل الجديدة الداعم
   .ويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتم

  :  الفصل الثالث أما -
قمنا فيه بتقييم أساليب التمويل المقدمة من البنوك التقليدية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة     

  والمقارنة بينهما بديل ألساليب التمويل التقليدية كما تطرقنا إلى التعريف بأساليب التمويل اإلسالمي ك
و ما هي األقل تكلفة في  و إبراز أي األساليب أكثر فعالية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

  .التمويل
  : الفصل الرابعو أخيرا  -

القرض الشعبي  على مستوى قمنا بها   مقارنة ميدانيةدراسة القيام بفقد حاولنا من خالل 
أن  ك البركة الجزائري  كبنك إسالمي بن وكذلك  كبنك تجاري تقليدي   -تلمسانوكالة  -  الجزائري

     و صيغ التمويل المقدمة لفائدة  ،أهم الفوارق الموجودة بين البنكين من حيث الشكل و المضمون نبين
 م و اإلحصائيات المقدمة من البنكين  تلمسان من خالل األرقاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية 

  .في ترقية و دعم هذه المؤسسات كعينة لبيان هذه المساهمة 
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  : مقدمة الفصل األول

 
           يتكون الجهاز المصرفي ألي دولة من مجموعة من أنواع البنوك الناشطة عل الساحة الوطنية       

 ىنشاطات البنوك األخرحيث لكل دولة بنك مركزي و الذي يختلف نشاطه عن باقي  ،و اإلقتصادية
  .الرقابة على وحدات القطاع البنكيفي كونه ال يستهدف الربح و إنما له حق اإلشراف و 

و البنوك  )التجارية  (المالية التي تكون النظام البنكي نجد البنوك التقليدية  تو من المؤسسا    
ة في ظل في السنوات األخيرة و خاص قتصاديةإلاإلسالمية  التي أصبحت تساهم في عملية التنمية ا

في تمويل و تعتبر البنوك التقليدية و اإلسالمية من المصادر الخارجية ، األزمات المالية الراهنة
و لكل بنك طريقته و مميزاته في  ،ت الصغيرة و المتوسطةالمؤسسا تمويل و خاصة اإلقتصاد

قبول الودائع  أي قليدية تمارس الوساطة المالية، بحيث أن البنوك التالمعامالت مع األعوان اإلقتصادية
بما أما البنوك اإلسالمية فهي تقدم مختلف أشكال التمويل لكن  ،فائدةعمالء و منح القروض مقابل من ال

  .الشريعة اإلسالمية  يتماشى و مبادئ
ن خالل التقليدية م البنوكومن خالل هذا الفصل سوف نعطي فكرة عامة حول البنوك اإلسالمية و       
   و المضمون بين نشاط البنكين من حيث المفهومو التمييز  ،و تطورها و خصائصها و أهدافها نشأتها
  : يستلزم دراسة المباحث التالية و هذا

   :وظائفها وأهدافها  ،ها، نشأتهاتعريف  البنوك التقليدية 

  : وخصائصها أهدافها ،ها، نشأتهاتعريفالبنوك اإلسالمية  
  :البنوك اإلسالمية و البنوك التقليدية  التمييز بين  

  ظائفهاو و أهدافها ،، نشأتهاتعريفهاالبنوك التقليدية  : المبحث األول 

في اإلقتصاد و يعتبر هذا األخير من خالل وظائفه أداة هامة في  لدور فعابالبنك  يقوم
لتداخل  السهلة و ذلك السوق و لعل تعريف البنك بصفة عامة ليست من األمور إقتصاد

 و سيتم معالجة محتوى هذا، تلف األعوان اإلقتصاديةمع مخ العمليات التي يقوم بها
  : المبحث من خالل المطالب التالية

   تعريف البنوك التقليدية و نشأتها :  لمطلب األولا

  أهداف و وظائف البنوك التقليدية :  المطلب الثاني
  عالقة البنك المركزي بالبنوك التقليدية:  المطلب الثالث
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:  

  

: تعريف البنوك التقليدية -أوال      

ئتمانية غير إعبارة عن مؤسسات مالية  هي" بنوك الودائع"أيضا  البنوك التقليدية وتسمى      
التعامل بصفة ومتخصصة تقوم أساسا بتلقي ودائع األفراد القابلة للسحب لدى الطلب أو بعد أجل قصير 

ول الودائع قببوظيفة  إن لم تقمال تعتبر بنوك تجارية  «و بذلك  ،أساسية في اإلئتمان القصير األجل
القابلة للسحب لدى الطلب من المؤسسات اإلئتمانية أو ما ينحصر نشاطه األساسي في عملية اإلئتمان 

    1.» في األجل القصير كبنوك اإلدخار و بنوك الرهن العقاري
عموما إلى نطاق العمليات التي تزاولها  ومن هذا التعريف نرى بأن التطور المصرفي إتجه     

البنوك التجارية و لم يعد يقتصر هذا النوع من البنوك على القيام بعمليات اإلئتمان القصيرة األجل 
و خصم الكمبياالت و تقديم القروض القصيرة األجل إلى  المؤسساتكتلقي الودائع الجارية من األفراد و
و إنما ذهب التطور المصرفي في الكثير من الدول إلى ، موالألل التجارة و الصناعة لسد إحتياجاتها

قيام البنوك التجارية أيضا بكثير من األنشطة كتزويد الصناعة و الهيئات العامة باإلئتمان الطويل 
   .ؤوس األموال الثابتة و توسيعهاراألجل الالزم لتمويل 

ا نوع من أنواع أنه «هي )التجارية  (تقليدية بنوك الو بالتالي فإن التعريف المختار والعام لل      
و البنوك التجارية بهذا المفهوم  ،يرتكز نشاطها في قبول الودائع و منح اإلئتمان المؤسسات المالية

     تعتبر وسيط بين أولئك الذين لديهم فائض في األموال و بين أولئك الذين لديهم عجز في األموال 
التقليدية ال تعتبر الوسيط الوحيد في هذا الميدان إال أنها تتميز بصفات و على الرغم من أن البنوك 

  2. » معينة تميزها على غيرها من الوسطاء

  : نشأة البنوك التقليدية -ثانيا
دخولها و نشاطها بالدول  قصد الوقوف على نشأة البنوك التقليدية و العوامل المساعدة على       
ي أواخر القرون الوسطى إثر فو الدول اإلسالمية خاصة فقد ظهرت البنوك التقليدية في أوروبا  النامية

    الصليبيةبسبب الحروب " فلورنسا و جنوة " اإلزدهار الكبير الذي عرفته بعض المدن اإليطالية مثل 
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من أموال طائلة لتغطية نفقات تجهيز الجيوش وتسيير الحرب كما ساهم العائدون من و ما تطلبته        

، ونتج من هذه الحركية تكدس هائل في يد من األموال و المعادن الثمينةهذه الحرب في جلب العد
  .الثروات و كان التجار أكثر المستفيدين من هذه المعطيات 

و بالتالي إقتضت ضرورة التعامل المصرفي إنتشار فكرة قبول الودائع من الصيارفة للحفاظ       
، ثم تطورت الفكرة إلى خطوة تحويل الودائع  ات إسميةعليها من السرقة و الضياع مقابل منح شهاد

، ليصل األمر في األخير إلى  ENDOSSEMENT*إلى آخر و منه إلى مرحلة التظهيرمن شخص 
      و هي اآللية  ،)بمعنى عدم تعيين إسم المستفيد على شهادة اإليداع  (ظهور شهادة اإليداع لحامله 

  . )النقود الورقية بشكلها المعاصر (لبنكنوتو األداة التي إنبثق منها الشيك و أوراق ا
هم الخاصة ، فقد عملوا في بداية األمر على إستثمار أموالل الودائع فقطويكتفي الصيارفة بقب و لم      

    التجربة أن مقدارا من المالب ا، ثم إقراض أموال المودعين بعد أن الحظوبإقراضها للغير بفائدة

  1. مما حقق لهم أرباحا طائلة ،ون سحبيظل مجمدا د  )من المدخرات  90%(
، بل سمحوا لعمالئهم بسحب مبالغ تفوق أرصدة قف ممارسة الصيارفة عند هذا الحدوتو لم ت     

ـالس و إنهيار العديد لكن هذا اإلجراء كان سببا في إف ،)السحب على المكشوف  (ودائعهم الحقيقية 
اديين في أواخر القرن السادس فاء بالديون مما دفع المفكرين اإلقتصت الصيرفة نتيجة تأخر الووبيمن 
  .إلى مطالبة الحكومة بإنشاء بيوت للصيرفة لحفظ الودائع و السهر على سالمتها  عشر

، )وكـبن (  طورت األعمال المصرفية المالية من صيارفة إلى بيوت للصيرفة إلى مصارفـهكذا تو 
الحديثة إلى منتصف القرن الثاني عشر ميالدي بإعتبار أن أول مؤسسة مالية  بنوكويعود تاريخ نشأة ال

م مصرف برشلونة ـث ،م 1157جديرة بهذا اإلسم هو البنك المؤسس في مدينة البندقية في إيطاليا عام 
   .بقبول الودائع و خصم الكمبياالت م و كان يقوم 1401اإلسباني الذي تأسس عام 

دي رياليتو                    م تحت إسم بنك 1587البندقية عام أقدم بنك حكومي فقد تأسس في  أما        
( banco della pizza di Rialto) م لضمان و تسيير الودائع  1609ام بهولندا ك أمستردـم بعده بنـث   

  2. الذي سارت عليه معظم بنوك أوروباو الذي يعتبر النموذج 
 
  
  
المظهر  إلىمن المظهر  )الشيك مثال  (كات أو السندات بنية نقل ملكية الحق المدون في الوثيقة يبيان على ظهر الصكوك أو الش : التظهير*

  ). المستفيد ( إليه 
  . 25ص ،1992 ،طبعة الثانية ،الجزائر ،، ديوان المطبوعات الجامعية"محاضرات في إقتصاد البنوك"، وينيزشاكر الق )1
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إلى التوسع في  تو تطورت وظائف البنوك من تلقي الودائع و تقديم القروض و باألخص الكمبياال     

ورة الصناعية و ما ـفبحلول الث ، ـقودتوليد الن عمليةالتسهيالت اإلئتمانية وـراض وعملية اإلق
ن رصد أموال ـو ما يتطلبه م ،ملـقسيم العـعلى ت الذي يعتمدالدخول في عصر اإلنتاج أفرزته من 

تسييره بنجاح  شقت البنوك هي األخرى طريقتها في التوسع و أخدت شكل شركات لضمان ضخمة 
  .مساهمة إلى أن وصلت إلى الشكل الذي نراه في عصرنا هذا 

فقد مرت من صيارفة في حانوت على الصورة التي مازال    ،مثل صيارفة األمسيإن البنك اليوم     « 
ن شؤون بعض الصيارفة متمسكين بها إلى موظفين متخصصين يجلسون في مكاتب ضخمة يديرو

  1 .»اإلقتصاد في أوسع مجاالته
تزامنا مع بلوغ الرأس مالية مرحلتها اإلحتكارية  «في السنوات األخيرة من القرن التاسع عشر و و     

منها على الضعيف بدأت ي التي من مظاهرها تكتل المنتجين و إندماج المشروعات و إستحواذ القو
  2. »  ( holding )أو بطريقة الشركات القابضة  ( fusion )بواسطة اإلندماج  بنوكحركة تركز ال

نطاق حركة التركز بعد الحرب العالمية األولى في معظم الدول الرأس مالية ورافق ذلك  و قد إتسع    
على نوع معين  )أوراق البنكنوت  (صر حق اإلصدار النقدي تقإف ،خل الدولة في تنظيم أعمال البنوكتد

و هي البنوك المركزية في حين ظلت البنوك التقليدية متخصصة في تمويل األعمال  بنوكمن ال
 .لتجارية و توليد النقود المصرفية ا

   

تسعى البنوك التقليدية إلى تحقيق عدة أهداف في مقدمتها هدف تعظيم األرباح إضافة إلى تقديم       
ذلك ما سنبينه ، كما تمارس البنوك التقليدية العديد من الوظائف و الوطنيالتمويل الضروري لإلقتصاد 

  .من خالل هذا المطلب 

  :أهداف البنوك التقليدية -أوال

     من المؤسسات و هي الربحيةتتسم البنوك التقليدية بثالث خصوصيات هامة تميزها عن غيرها       
  .و السيولة و األمان

ائد على الودائع يتكون الجانب األكبر من مصروفات البنك من تكاليف ثابتة تتمثل في الفو: الربحية -1
  البنك بنسبة ، فإذا ما زادت إيراداتتهاالك البنوك أكثر تأثيرا بالتغير في إيرادـت و هذا يعـني أرباح
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اإليرادات بنسبة نخفضت إ، فإذا ح بنسبة أكبر و على العكس من ذلكمعينة ترتب عن ذلك زيادة األربا

هذا يقتضي من إدارة البنك ، وخسائر إلىت األرباح بنسبة أكبر بل قد تتحول أرباح البنك معينة إنخفض
  .ها نخفاضإب حدوث نضرورة السعي لزيادة اإليرادات و تج

دفع فوائد عليها سواء بزام البنك تالجوانب السلبية نتيجة إلل إذا كان اإلعتماد على الودائع منو     
                                                                  ستثماراته عادة ما يقل عن العائد الذي يطلبه مالكه إفالعائد الذي يحققه البنك على  ال،حقق أرباح أم 

             . فسوف يقفل أبوابه من اليوم األولثم إذا إعتمد البنك على أموال الملكية في تمويل إستثماراته ومن 
ة صافي الفوائد التي صأما اإلعتماد على الودائع كمصدر رئيسي لتمويل اإلستثمارات فيحقق البنك خا

 .ثمار تلك الودائع و بين الفوائد المدفوعة عليها تتمثل في الفرق بين األرباح المتولدة عن إست

ومن ثم  ،بيتمثل الجانب األكبر من موارد البنك المالية في ودائع تستحق الدفع عند الطل:  لسيولةا-2
يستطيع البنك تسديد مستحقات المودعين  « ، فمثالفي أي لحظة ا للوفاء بهاينبغي أن يكون البنك مستعد

أو تأجيل سداد ما عليه من مستحقات ولو لبعض الوقت فإن مجرد إشاعة عن عدم توفر السيولة الكافية 
ائعهم مما قد يعرض البنك لدى البنك كفيلة بأن تزعزع ثقة المودعين و يدفعهم فجأة لسحب ود

لزيادة توقف عن دفع مستحقات المودعين وذلك نتيجة ، كما حدث في بنك أنترا اللبناني الذي لإلفالس
  1 ».مفاجئة في السحوبات لم يتمكن البنك من مواجهتها بما لديه من موارد نقدية

  : و تعتمد السيولة على
 كبر كلما شعرت إدارة   أكلما كانت نسبة الودائع ألجل إلى إجمالي الودائع :  مدى ثبات الودائع

 .ربدرجة أكب طمئنانإلالبنك با

 كلما قصرت مدة التسهيالت التي يمنحها البنك كلما شعرت :  ئتمانيةإلقصر مدى التسهيالت ا
  .قتصادية قد تتغيرإللظروف اا ألن طمئنانإلإدارة البنك با

  %10بالصغر إذ ال تزيد نسبته إلى صافي األصول عن  ةيتسم رأس مال البنوك التقليدي:  األمان -3
ال وهذا يعني صغر حافة األمان بالنسبة للمودعين الذين يعتمد البنك على أموالهم كمصدر لإلستثمار  و

ذلك فقد تستهلك جزء  ن، فإذا زادت الخسائر ععب خسائر تزيد عن قيمة رأس الماليستطيع أن يستو
   .البنك  المودعين و النتيجة إعالن إفالس من أموال

 ف الثالثة للبنوك التقليدية هو وجود تعارض واضح بينهما فتحقيق هدف إن ما نستخلصه من األهدا    
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بجزء أكبر من الموارد المالية في شكل نقدي ، وبالتالي التراجع عن  التوسع  السيولة معناه اإلحتفاظ

 وهو أثر سلبي       ،دم تحقيق معدالت أعلى من الربحيةو بالتالي ع ،في اإلستثمار وزيادة  منح القروض

و منح القروض فهذا  ستثمارإلإذا أراد البنك التوسع في عملية ا ،على هدف الربحية و العكس صحيح
           .، وبالتالي فإنه هناك تعارض  بين أهداف البنوك التقليديةؤدي إلى التأثير على هدف السيولةسي

البنك  توجيهات و قراراتو إلحداث التوازن و التوافق بين األهداف البد أن تتقيد البنوك التقليدية ب
   .      طلبات المودعين السيولة لمواجهة ، خصوصا في جانب توفيرالمركزي

و بالتالي يمكننا القول أن الربحية هو الهدف الرئيسي للبنوك التقليدية، بينما السيولة و األمان هما      
    1.ق هدف الربحيةشرطان أو عامالن لتحقي

    : وظائف البنوك التقليدية -ثانيا 

  : ودائعلقبول ا -1
على بقية   هامة من آثار هال ق لماالتجاري على اإلطال ف البنكئتعتبر هذه الوظيفة من أهم وظا      

وتعمل  ،أهمية كبيرة ن إدارة البنوك تولي مسألة الودائعإذلك ف ،أعمال البنك وبالتالي على نجاح البنك
ومن أهم الودائع  ،إلخ ...ومدتها وحجمها ستمرار من حيث تركزها إعلى دراسة هذه الودائع وتحليلها ب

     : التجاريةفي البنوك 

-       :الحق  و للعميلجل ألعادة ما تكون هذه الحسابات قصيرة ا
 يللمودع في دة ال تعطاوع ،بواسطة الشيكات أو بشكل شخصي عبالسحب من حساب الودائ

 .د ئفوا يهذا الحساب أ

-  : عملية السحب منها   دتحداك شروط نه نعادة ما تكوسابات وهذه الح
فتح ط حسب شرو ويعطي صاحبها فائدة عليها ،ال يتم السحب منها إال بشكل شخصيو

  .الحساب
-   :نية والقروض التي االسلف والتسهيالت اإلئتم في مثلتوهي حسابات ت

   . يمنحها البنك لعمالئه
 
  

 .   15ص ، الجزائر ،قسنطينة، م 2000 ،بهاء الدين للنشر والتوزيع ." التجاريةالوجيز في البنوك "  ،أبو عتروس عبد الحق  )1
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   : الودائع نقود  خلق -2

 األساسية الفكرة و التقليدية البنوك تؤديها التي الوظائف أهم من الودائع نقود  خلق وظيفة تعتبر      

 عن هممدفوعات تسوية من الحديثة المجتمعات في األفراد عتيادإ من تأتي الودائع لنقود البنوك خلق في

  1.ودائعهم على يسحبونها التي الشيكات طريق

 تقدم فالبنوك، الودائع نقود خلق من البنوك تتمكن اإلقراض و الودائع قبول وظيفة من نطالقاإ و      

 بالدفع تعهد البنك إحاللب ذلكو ،لديها وجود لها ليس ودائع من و تملكها ودائع من للجمهور قروضا

 في تتمثل و ،النقود مقام تقوم دفع وسائل البنك يخلق بذلك و ،قروض من يمنحه فيما الفعلية النقود محل

    .الشيك مثل كتابي شكل في هي و الوسائل بتلك التعامل علىالزبون  قدرة
     : ) اإلئتمان (لفسروض والقمنح ال -3

 وهي وظيفة ،ائعديفة قبول الوظتوازي في النشأة واألهمية و ذكرنا سابقاهذه الوظيفة كما      
 ههذ فالبنوك لن تستطيع الحصول على الودائع دون مقابل ألصحاب ،الودائع قبول زمة مع وظيفةمتال

من تقليل  البنوك تمكن ومن أهم الوسائل التي ،ماتدان هذا المقابل على شكل خكسواء  ،الودائع
المتاحة بشكل  موالألستثمار هذه اإ هي خرىألموال من المصادر األإلى تكلفة ا إضافةالودائع   تكاليف
ل ومقابل الحص اإلئتمانو حة هي وسيلة منح القروضال هذه الموارد المتستغالإلوأهم وسيلة  فعال،

  . من المقترض مسبقاعلى فائدة محددة 
 بشكل مباشر مثل القروض قصيرة قرضامنها ما يعتبر  ،اإلئتمانو القروض تختلف أشكال      

  2.تالكمبياالل خصم مثل غير مباشر كوطويلة األجل أو بش

  :  خصم األوراق التجارية -4
يتوجهون  يولة الحاضرة تجعلهمسسات إلى السفراد والمؤألجة الملحة لرجال األعمال والحاإن ا      

ة ئدمقابل فا كوذل ،ستحقاقهاإجل تحصيل أوراقهم التجارية قبل تاريخ أمن  إلى البنوك التجارية 
ى هذه مبلغ الخصم ويطلق علبدة ئوتسمى هذه الفا ،هابقام  تيال ملية الخصعمالبنك نظير   يستحقها

      .ق التجاريةالعملية بعملية خصم األورا
 
  

  .67 ص ، 2000 األردن، ،األولى الطبعة التوزيع، و للنشر الصفاء دار  ."البنوك و النقود "الحلبي، رياض العصار، رشاد )1
  . 17ص ،ه مرجع سبق ذكر ." الوجيز في البنوك التجارية"  ،أبو عتروس عبد الحق )2
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     : هيل التجارة الدوليةسلية وتوالمدفوعات الدتسوية  -5

التجارة الدولية  الدولية وتسهيلور هام في تسوية المدفوعات دقوم جميع البنوك التجارية بـحيث ت     
المختلفة والحواالت المصرفية وشراء  الفواتيريد قيمة دل قيامها بفتح اإلعتمادات المستندية وتسالخ من

     1 .المجال هذاي ت األجنبية وغيرها من المهام التي تقع فمالوبيع الشيكات بالع
 : عن عمالء البنك ةالوكال -6

ارات ستشإلالفوائد و األرباح و ا دفعمن األمور مثل  ثيرء في كمالتعمل البنوك كوكيل للع  
 . ةدموالت محدعو الرواتب مقابل حصولها على  اإليجارو

 : تشاراتسإلا -7
المتعلقة  ستشارات الماليةإلفتقوم بتقديم خدمة ا ،ئهاا كمستشار فني و مالي لعمالثمل البنوك حديتع   

ستشارات إلا كما تقوم بتقديم خدمة ،لية و النقديةاسواق المألستثمار و اإلو ا وىبدراسات الجد
  .الضريبية وغيرها من الخدمات مقابل عمولة 

 : التقليديةموارد البنوك  -لثاثا
الودائـع   خـرى و األ كالقروض من البنو ،حتياطاتإلو اع رأس المال المدفو :ثة موارد الللبنوك ث  

 إذا كـان ألن  دالمـوار  مرتبط بأهمية هذه سليو في هيكل ميزانيتها دحيث هذا الترتيب الوار ،بأنواعها
االحتياطـات  أما رأس المال و ليها القروضتأن الودائع  ىبمعن سكعتيب يكون الرفالت حسب هذا األخير

       2:عليها في اإلقراض، و موارد البنوك هي كاآلتي فهي ال تشمل سوى نسبة ضئيلة حيث ال يعتمد

  : حتياطاتإلرأس المال و ا -1
 بتة و الاول ثصالبنك في أ رهو أمواله الخاصة التي يبدأ بها نشاطه و يستثمهأس مال البنك ر  

النفقات التي ع قيمة األصول ودف قتراضية حيث يستخدمه فيإلتعمل البنك رأس المال في عملياته اسي
         ه بالمصرح  وع و رأس المالـو يجب التفرقة بين رأس المال المدف ،عند بدء نشاطه ألزمته
مات إللتزاكل اطلب   معدسبب ه بدفوع عن رأس المال المصرح بـص عادة رأس المال المقو ين

  كـنالب األولى إلنشاء  طلب في أي وقت في السنواتلل بالو يصل الفرق قا ،المال المكتتبين في رأس
 
  
 
 

  . 53ص. 2009دن، الطبعة األولى، ، عمان األردار أسامة ."البنوك التجارية و التسويق المصرفي"  ،سامرجلدة  )1
 . 83، ص1999  ،ناألرد األولى، الطبعة للنشر، وائل دار ."اإلئتمان إدارة "، جودة أحمد محفوظ رضا، المعطي عبد )2
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لك ألن رأس المال ال يشمل ذوأن يتسع نشاطه حتى يصبح من غير الضروري طلب هذا الفرق  إلى

  . موردا هاما من موارد البنوك
   :انعي نوهلى المساهمين فع البنك من األرباح و ال يوزعها يحصلهما   هيحتياطات و إلأما ا  

معينة  قتطاع نسبةإحتياطي يلتزم البنك عادة باالحتفاظ به وذلك بإوهو :  اإلحتياطي القانوين -

  .توزيع نسبة معينة منها على المساهمين بعداألرباح  نم
أمام  نكبلتزام قانوني بغرض تقوية المركز المالي للإيكونه البنك دون  : اإلحتياطي اخلاص -

األصول  التقلبات في قيم لمواجهة تحقيق ضمان هو تحتياطاإلمن تكوين ا لهدفو ا نالزبائ
نسبة ضئيلة من ل عادة ال تمث صة بالبنك وهياول الخصحتياطات األإلويشكل رأس المال وا

  1.الموارد الكلية عمجمو

 : الودائع-2

هذا  تفاق يدفع بمقتضاه المودع مبلغا من النقود ويلتزم البنك بردإعة على أنها دينظر إلى الواليمكن   
في حسابات  ع عند طلب الزبائن حيث تمثل نسبة كبيرة من موارد البنك وهي مبالغ مقيدةودالمبلغ الم
      . أنها مستحقة للزبائن ىالبنك عل

  : األجل عودائ - 2-1 
    في إقراضها الحقو هذا ما يعطيه  ،المحدد للوديعة ال يلتزم البنك بدفع األجل إال في الموعد      

  . تثمارهاإس أو
  :يرع التوفودائ -2- 2

البنك  إبالغعليه  يجب دع سحب مبالغ أكبروفهي قابلة للسحب في حدود معينة وإذا رغب الم      
ائع دكانت و فائدة سواء زبائن هذه الودائع على تحصلوني و ،قبل السحب بمدة يحددها نظام البنك

  .األجل أو التوفير
على  تستحق عند أول طلب من عند صاحبها بل ألنهامن الودائع غير مكلف للبنك  عهذا النو    «

اب سالح هذا عموالت ومصاريف تخص الموفريناألحيان ينقص البنك من فوائد  بعض يفف ،سالعك
    2.»امعين امبلغ تهذه الودائع إذا وصلى فع فوائد ضئيلة علتدالبنوك بعض ولكن هناك 

  
 
  

  .103ص ، م 1999، مصر، باإلسكندرية المعارف منشأة توزيع ."المالية والمنشآت األسواق إدارة " ،هندي إبراهيم منير )1
 . 85، صمرجع سبق ذكره . "اإلئتمان إدارة "جودة، أحمد محفوظ رضا، المعطي عبد )2
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 واجهةالنقدي الذي يجب أن يحتفظ به البنك لم حتياطيإلاة بتحديد نسفي  هيكل الودائع ديساع    
ي البنك فإن عمليات السحب جل تشكل نسبة عالية فألانت ودائع كبالسحب إذا  خاصةلبات الزبائن الط

 .كل الجانب الكبير فتوقعات السحب تكون مرتفعةشودائع تحت الطلب تكانت  ضئيلة أما إذا  تكون
جانب  ائع منخفض فإنه يوظفالود إذا كان طلب ،لهذه الودائع بمعنى ستثمارإليمكن تحديد سياسة ا    

درجة  نقصت أما إذا ،رباحألموال في شكل سيولة يسبب تقليل في نسبة األن ترك األمنها في أصول 
  . األرباحلك يؤدي إلى زيادة السيولة  فإن ذ

   
 : اإلقتراض من البنك المركزي والبنوك األخرى -3

   
 إلى سيولة يمكنه أن يقترض من البنك المركزي أو من البنوك التجاريما يحتاج البنك دعن   

من السيولة فإذا  جات مختلفةدرحتياطي نقدي وبأصول أخرى على إفالبنوك تحتفظ ب ،التجارية األخرى
التجاري يلجأ للبنك  غير المتوقعة من الزبائن فإن البنكالطلبات اللم تكف هذه السيولة لمواجهة 
  . موال أو يعيد خصم األوراق التجاريةألالمركزي ويقترض منه بضمان ا

ما  عئتمان بما يتفق مإلتقترض البنوك التجارية من البنك المركزي في حالة رغبتنا في اا أحيان  «
وإذا كان  ،ما يرى البنك المركزي ضرورة لذلكديكون قد ظهر من نشاط تجاري متزايد وذلك عن

ا البنك هلال يستجيب قتراض فإلإذا كانت الطلبات من قبل البنوك التجارية متزايدة على اأي  سالعك
وفي ،  1»كافي من النقود ه قدربن النظام المصرفي أالتضخم وكذلك نسبة  تخفيضالمركزي وذلك ل

رجة دة ذات لفائض نقدي أو سيو جارية إلى بنوك تجارية أخرى التي لديهاتهذه الحالة تلجأ البنوك ال
بعدة خدمات موارد تقوم البنوك لضل هذه ابفو ،عالية لكي تقرضها المبالغ التي هي في حاجة إليها

ح لصال و كذلك، زبائنال اتيوتلبية حاج ءمن أجل إرضازمة لالاألرباح ا لصالحها من أجل تحقيق
  .  قتصاديةإلالتنمية ا أجل تحقيق الدولة من

 
 
  
  
  
  

  

 .135 ص ، 1993 ،الثانية الطبعة ،العراق ،الزهران دار ."المصارف و النقود"، الشمري نوري محمد ناظم   )1
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  : اإلجباري اإلحتياطي وتسيير النقود إصدار -أوال

 يختص البنك المعدنية النقود إصدار مسؤولية الخزانة وزارة على تقع بينما : النقود إصدار- 1
 فإذا التجارية للبنوك بالنسبة الكثير تعني وظيفة هي «و ) البنكنوت ( النقد أوراق إصدار في المركزي

 تدخل التي اإليداعات مع تتناسب ما عادة البنك خزينة من اليومية النقدية المسحوبات أن األصل كان
 تحدث طارئة ظروف فإن المتوسطات، قانون أو الكبيرة األعداد لقانون وفقا اليوم ذات في الخزينة

 من ورقية نقود طلب إلى منها مجموعة أو التجارية البنوك يضطر قد مما التوازن، لهذا خلل معها
 إلى يضطر فقد الطلبات تلك لمواجهة تكفي كمية البنك خزينة في يوجد لم وإذا ،1»المركزي البنك

   .إضافية كمية إصدار
 وهي الرئيسية أهدافه أحد يحقق فإنه التجارية البنوك إلى خدمة بذلك يقدم المركزي البنك كان إن   

 .المحلية العملة على والعرض الطلب بين التوازن تحقيق خالل من النقد سوق  في ستقرارإلا تحقيق
 ألموال حماية بمثابة القانوني حتياطيإلا يعتبر : اإللزامي أو القانوين اإلحتياطي إدارة -2

 هو القانوني حتياطيإلا « أن إذ التجارية، بالبنوك المودعين ثقة زيادة ذلك نع يترتب مما المودعين
 ويفرضها المركزي البنك يا فيإجبار يضعها التجاري البنك لدى الودائع من مئوية نسبة عن عبارة
 ستمرارإل بها لتزامإلا عليهم تفرض وأوامر التشريعية، النصوص خالل من التجارية البنوك على

   2.»التجارية للبنوك فوائد المركزي البنك يدفع ال وهكذا المصرفي، القطاع في عملهم
 األدنى الحد على نسبة يضع بحيث القانوني حتياطيإلا لتسيير قواعد يضع المركزي والبنك     

 النشاط في توسعا يحدث أن البنك أراد إذا و مخالفات تركها على ويترتب ،الودائع على حتياطاتلإل
 يؤثر أن النسبة هذه طريق عن المركزي البنك يستطيع وهكذا النسبة، هذه من يخفض فإنه قتصاديإلا

 . ئتمانإلا خلق في التجارية البنوك مقدور في

 :  البنوك بين االقتراض عملية وتسيير التجارية للبنوك ئتمانإلا منح -ثانيا

  يكون أن فينبغي  البنوك بنك يدعى المركزي البنك كان إذا : التجارية للبنوك ئتمانإلا منح -1
   تحصل أن للبنوك يمكن إذ  الواقع في يحدث ما وهذا التجارية، البنوك إلى ئتمانإلا منح على قادرا

 
  

 
 .83، صذكره، مرجع سبق منير إبراهيم الهندي )1
 . 59 ص،  2000، مصر ، الجامعة شباب مؤسسة ."المتعثرة المصرفية والقروض االئتمان إدارة "النجار، راغب فريد )2
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 صـورة  في أو كالكمبياالت، التجارية لألوراق خصم صورة في إما المركزي، البنك من قروضعلى 

 المركـزي  البنـك  لـدى  الخصـم  شباك إلى التجاري البنك يتقدم األولى الحالة ففي مباشرة، قروض
تسمى هذه العمليـة إعـادة الخصـم     «و ستحقاق،إلا ميعاد قبل قيمتها تحصيل قصد التجارية باألوراق

   1.»الورقة التجارية ستحقاقإ تاريخمن معدل الخصم لدى البنوك التجارية وذلك حسب  بمعدل أكبر
 سندات في تتمثل قد منح ضمانات يتم بحيث المباشر، اإلقراض عملية فهي الثانية الحالة في أما     

 للبنك المالي المركز و المرهون، الشيء نوعية على الفائدة سعر يتوقف و عقارات أو حكومية
 تفضل عندها و عليها باإلشراف المركزي البنك ومـيق التي و النقدية السياسة طبيعة كذلك و المقترض

 :  أهمها أسباب لعدة مباشرة قروض على الحصول التجارية البنوك
 . الخصم عملية إجراءات طول -
 .واجهة السحوبات المفاجئة للعمالءتوفير السيولة الالزمة لم -
  : البنوك بني اإلقتراض عملية تسيري  -2

  :يلي ما بها يقصد بينها فيما التجارية البنوك بين قتراضإلا عملية سير إن     
 البنك لدى اإلجباري حتياطيإلا في عجز من التجارية البنوك أحد يعاني قد األحوال من حالة في   

 حالة في البنكين على قانونا عليها المنصوص المتطلبات في زيادة آخر بنك لدى يتوفر قد و المركزي،
             الثاني البنك من لإلقراض األول البنك لتوجيه يتدخل المركزي البنك الحالة هذه في شرعية، غير

 لفائدة الثاني البنك رصيد بخصم المركزي البنك يقوم حينئذ البنكين، بين تفاقإلا عقد إبرام تم إذا و 
 من الفائض بذلك يقصد و الفدرالية باألموال المقترضة على األموال يطلق « أ.م.و ففي  األول، البنك

            السرعة وجه على البنوك من لغيره قراضهإب التجاري حساب البنك في اإلجباري حتياطيإلا
 جاذبية أكثر القروض من النوع هذا لظي هذا مع و الطلب، و لقانون العرض الفائدة سير يخضع و 

  2.»متاحة  أخرى بدائل من
 أنه يتردد كما الخصم، شباك من قتراضإلا على المركزي البنك يفرضها التي القيود يدرك فالبنك     
 ذلك من خالل و ،قليلة أيام خالل أو ساعات خالل العجز زوال حتمالإل نظرا مالية أوراق بيع في

 من البنك كل و المشرفةالمركزية  البنوك على بالفائدة تعود بالتالي أو مستثمرة األموال هذه تصبح
الذي و المركزي البنك تسيير عملية اإلقتراض بين البنوك من قبل من ستفادإ قد المقترض و المقرض
  .المختلفة النشاطات لمتابعة القرض على الحصول مكنه من

 
  
 
 . 35ص ، مرجع سبق ذكره ،أبو عتروس عبد الحق )1
  .86 ، صمنير إبراهيم الهندي، مرجع سبق ذكره )2
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   :التجارية البنوك على اإلشراف و الشيكات تحصيل - ثالثا

  : الشيكات حتصيل -1
 تسوية إطار في تدخلالب يقوم بحيث المركزي، البنك ختصاصإ من الشيكات تحصيل عملية إن    

          . التجارية الفروقات و الحسابات
  )عليه المسحوب (الثاني الطرف على لصالحه مسحوب  )الساحب (  شيكا ما شخص يستلم فعندما    
     البنـك  لدى جارية وديعة عليه للمسحوب كان فإذا ،قيمته تحصيله لمع يتعامل الذي لبنكل يقدم فإنه
   ميسرة سهلة تصبح التحصيل عملية« فإن البنك، نفس إلى موجها البنك من المحرر الدفع أمر كان أو
 الوديعـة  رصيد إلى إضافتها و عليه مسحوب من الجارية الوديعة رصيد من الشيك قيمة خصم يتم إذ

    1.»المركزي البنك قبل من تدخل دون  للساحب الجارية
 الشيك على محرر الدفع أمر كان أو البنك، ذات لدى جارية وديعة عليه للمسحوب يكن لم إذا أما   

 يرسل إذ التحصيل، إجراءات لتسيير ضروري يصبح المركزي البنك تدخل فإن آخر، بنك إلى موجها
    عليه المسحوب بنك حساب رصيد إلى بإضافته ليقوم المركزي البنك إلى الساحب البنك من الشيك

 أرصدتهما في حدث الذي بالتطور المعنيين البنكين بإخطار المركزي البنك يقوم العملية إتمام بمجرد و
   .لديه
 : التجارية البنوك على اإلشراف  -2

  :  هما أمرين على يتوقف التجارية البنوك على اإلشراف و التوجيه إن    
  .يالمصرف القطاع في الدولة تدخل مدى -
 هذا في شاركت أخرى منظمات تكون أن يمكن بحيث الدور، هذا عن المركزي البنك مسؤولية مدى -

 .  األمريكية المتحدة الواليات في الحال هو كما التوجيهي العمل
 الفوائـد  معدالت و المال، رأس حجم بينها نـم عديدة مجاالت في اإلشراف و التوجيه «يتمثل و    
 مـن  البنـوك  حماية في أساسا التوجيه هذا من الهدف يكمن و ،ستثمارإلا سياسات كذا و الودائع على

   دعينوالم أموال حماية إلى يهدف مام التجارية، البنوك على أخطار عنها ينجم التي الشديدة المنافسة
   2.»النقدية السياسة لتنفيذ أداة فيعتبر المركزي للبنك أما بالنسبة

 
  
  

  .95 ص،1997 مصر، إسكندریة، طبعة، دون الزھران، دار. " والبنوك النقود إقتصادیات " الرحیم، عبد أحمد حسین   )1
الثانية  طبعةال ،عمان ،العلمية للنشر والتوزيعيازوري دار ال ."البنوك المركزية والسياسات النقدية "،يسري السامرائي.د ،زكريا الدوري  )2

 .185. ص، 2006
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: 

تضررت إقتصاديات الدول اإلسالمية إثر تطبيق النظام اإلقتصادي الوضعي خاصة فـي        
ل المعامالت البنكية مما أدى إلى تخلي الكثير من أفراد المجتمع عن التعامل وفق النظـام  امج

المجتمع من أمـوال و منـافع    مما حرم اإلقتصاد و التقليدي القائم على أساس التعامل بالفائدة،
  .كثيرة

ـ  إلاألمر الذي دفع علماء اإلسالم و المفكرين ا     ديل الشـرعي فـي   قتصاديين إلى إيجـاد الب
  .المعامالت المالية

فما هي إذن البنوك اإلسالمية ؟ و ماهي  توجت تلك الجهود بظهور البنوك اإلسالمية،و     
  أهدافها و خصائصها ؟ و ماهي، ظروف نشأتها

  :ما سنبحثه خالل المطالب التالية و ذلك
  : تعريف البنوك اإلسالمية و نشأتها  

 :خصائصها و أهدافها ،أنواع البنوك اإلسالمية  

 : عالقة البنك المركزي بالبنوك اإلسالمية 
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العالم  وفي خاصة، بصفة اإلسالمي المجتمع في وجديدا متميزا حدثا اإلسالمية البنوك تعتبر     
بفضلها  تم عظيمة جهود تخللتها التي المراحل من بمجموعة البنوك هذه مرت حيث عامة، بصفة
  .لها تعاريف عدة إعطاء

    :البنوك اإلسالمية تعريف - أوال   
   لقد حصر الكثيرون مفهوم البنوك اإلسالمية في كونها مؤسسة مصرفية ال تتعامل بالفائدة أخذا       

لتزام أو أي تعهد من أي نوع بإعطاء فوائد لهم إحيث يتلقى البنك من األفراد نقودهم دون ، او عطاء
و التجارية ليكون ذلك على أساس المشاركة في الربح  ستثماريةإلحيث يستخدم هذه النقود في نشاطاته ا

 )الربوي  (والخسارة، و بينما هذا التعريف يضع تفرقة واضحة بين البنك اإلسالمي و البنك التقليدي 
إال أنه ينص على ركن واحد وهو عدم التعامل بالفائدة وهذا الركن يعتبر شرطا ضروريا لقيام البنك 

ير جامع وال مانع فهو  كافيا فاألخذ على هذا التعريف بأنه قاصر ألنه غ لكنه ليس شرطا ،اإلسالمي
ن البنك اإلسالمي ال يقتصر على هذا الجانب الوحيد في مجرد التعامل بدون فائدة كما أنه غير جامع أل

بنوك اإلدخار في ألمانيا، وهنا  لغربية إعتمدت على نظم بديلة مثلغير مانع لظهور عدد من البنوك ا
  .يتبين وجه القصور في ماهية البنك اإلسالمي  لى ما تقدموع

تجتمع  أنها إال التعبير في ختالفهاإ من الرغم على التي تعاريف، عدة اإلسالمي للبنك أعطيتو قد      
 :نجد التعاريف هذه بين ومن األساسية، المضامين في معظمها

   بما اإلسالمية الشريعة نطاق في وتوظيفها األموال لتجميع مصرفية مؤسسة " هو اإلسالمي البنك 
   1."اإلسالمي المسار في المال وضع و التوزيع عدالة ويحقق اإلسالمي التكافل مجتمع بناء يخدم

  ويستهدف جتماعية،إو وإنسانية تنموية رسالة ذات ستثماريةإ مالية مؤسسة"  أنه على أيضا وعرف 

 لبناء اإلسالمية الشريعة وأحكام قواعد بموجب لموارده األمثل ستخدامإلا وتحقيق األموال تجميع

   2 ."اإلسالمي مجتمع التكافل
 
  
  

 .12ص ، 2009 المكتبة العصریة ،،مصر  ، الطبعة األولى،  "التطویر -التمویل - البنوك اإلسالمیة ،النشأة " ،مكاوي محمد )1
  90 .ص ، 2001 والنشر، للطباعة وائل دار ،  عمان ،" اإلسالمي المصرفي العمل أساسیات " ،الصوان حسن محمود   )2
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 معامالتها جميع في زمـتلت مصرفية مؤسسة"  بأنه  يسري الرحمن عبد الدكتور أيضا يعرفه كما 

 المجتمع بأهداف كـوكذل ومقاصدها اإلسالمية بالشريعة أعمالها يعـلجم وإدارتها ستثماريةإلا ونشاطاتها

   1." وخارجيا داخليا اإلسالمي 
مؤسسة تمثل وسيلة " فهو  يعرف البنك اإلسالمي على أنه  أحمد النجارو حسب تعريف الدكتور        

جهود الميدان عملها الرئيسي هو التنمية مما يدعم  ،المتميزة والمنفردةفعالة لتنفيذ إستراتيجية التنمية 
 ". التي تزاول العمل فيهافعالة في المجتمعات والتي تبدلها بما يحقق نتيجة عميقة و سريعة 

 على بذلك تسميتها تتوقف ال اإلسالمية البنوك أن القول يمكن التعاريف، من عرضه تم ما خالل من      

  وكفا بالفائدة تتعامل ال ببنوك تسمى أن األجدر فإنه كذلك األمر كان لو ألنه بالفائدة، تتعامل ال كونها
 .الشرعية والضوابط األسس معامالتها جميع في تتبنى وأن بد ال وإنما

 مشاريع في وتوظيفها الموارد تعبئة إلى تسعى نقدية، مالية مؤسسات هي اإلسالمية البنوك فإن وعليه    

تحقق و ،اأوعطاء أخذا  **بالربا التعامل بعدم ذلك في ملتزمة ،*اإلسالمية الشريعة ومبادئ تتوافق
  .اإلسالمي للمجتمع والرفاهية  قتصاديةإلا التنمية

 : اإلسالمیة البنوك نشأة  - ثانیا

 للصحوة ثمرة كانت حيث العشرين، القرن من الثالثينيات منتصف منذ اإلسالمية البنوك فكرة ظهرت     

 على أساسا نشاطها يرتكز التي التقليدية البنوك مع التعامل عن التخلي ضرورة إلى دعت والتي اإلسالمية

 حرمتها أنشطة في عمالئها أموال ستثمارإب تعبأ ال مؤسسات مع التعامل للمسلمين يجوز ال أنه كما الربا،

 وذلك ،اإلسالمي للبنك نموذج لوضع جادة محاوالت هناك كانت اإلطار هذا وفي اإلسالمية، الشريعة

 . اإلسالمية الشريعة مع تتعارض ال مجاالت في التقليدية البنوك خبرات من ستفادةإلبا

 : هي ثالت أساسية الحالي الشكل إلى وتطورها نشأة البنوك بها مرت التي المراحل أهم ومن     

 
   
  

    .   38، ص 2003، ، مصرالدار الجامعیة اإلسكندریة ،"إقتصادیات النقود و المصارف" عبد الرحمن یسري أحمد،  )1
 إستخدام المال، حفظ ووجوب التبذیر تحریم اإلكتناز، تحریم الربا، تحریم  :ھي عملھا في اإلسالمیة البنوك إلیھا تستند التي المبادئ أھم من *

  .اإلسالمیة للمبادئ مخالفة غیر مشاریع في األموال
 مضاعفة أضعافًا الربا تأكلوا ال آمنوا الذین أیھا یا ﴿ :وجل عز قولھ ذلك أمثلة ومن بالربا التعامل تحرم والسنة القرآن في نصوص عدة وردت **

 .  130 اآلیة  عمران، آل سورة ﴾ تفلحون لعلكم اهللا تقواإو
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      .و هي مرحلة تأسيس البنوك اإلسالمية  :  1979 )  -  (1963  األولى المرحلة  -

 . وهي مرحلة توسع نشأة البنوك اإلسالمية  : )1990 – 1980( الثانية المرحلة -

 .إلى يومنا هذا 1990 من :الثة الث المرحلة -

-1   :  1980 إلى 1963 (  من(  

 بنوك أربعة المرحلة هذه في ظهرت حيث اإلسالمية، البنوك نتشارإو نمو ببطء المرحلة هذه تميزت      

 اإلسالمي دبي بنك  جتماعي،إلا ناصر بنك  المحلية، دخارإلا بنوك :في البنوك هذه تتمثلو  طفق إسالمية
  .للتنمية اإلسالمي البنكو  

 مـن  هذا عابهاوإستي تقبلها أجل من الوقت ويلزمها حديثة، الفكرة كون إلى ذلك في السبب يرجع وقد      

 هذه شملت حيث الواقع، أرض على المناسب بالشكل تجسيدها أجل من وذلك ثانية، جهة من والخبرة جهة

        : التالية المحطات المرحلة
 غمر ميت بمدينة ، 1963 سنة  المحلية دخارإلا بنوك تجربة هي اإلسالمية للبنوك تجربة أول  كانت  -أ

 فكرة قامت حيث النجار، أحمد الدكتور إشراف تحت التجربة هذه وتمت بمصر، الدقهلية لمحافظة التابعة

 ستصـالح إو السـدود  بنـاء  فـي  ستثمارهاإو المصريين المزارعين من األموال جمع" على البنوك هذه
 1." المشاركة األطراف بين األرباح تقاسم بغية األراضي

 من وأكثر رئيسية فروع تسعة فروعها عدد بلغ حيث كبيرا نجاحا تحقق أن البنوك هذه ستطاعتإ     

 ساهمت  حيث فقط، سنوات أربع دامت التي حياتها مدة قصر من الرغم على وذلك صغيرا فرعا عشرين

  .التجربة هذه فشل في نذاكأ لإلسالم المناهضة السياسية القوى
 الملك من بدعم باكستان في  إرشاد أحمد  الشيخ بها قام أخرى تجربة مع أيضا التجربة هذه تزامنت -ب

 تحويل محاولة في التجربة هذه فكرة تلخصت حيث اهللا، رحمهما الحسيني أمين الشيخ وسماحة فيصل

  هذه في بها المعمول بالميكانيزمات حتفاظإلا مع ) الفائدة إلغاء أي ( ربوية ال بنوك إلى التجارية البنوك
 . فقط شهور عدة دامت حيث سابقتها، من حظا أوفر تكن لم أنها إال البنوك،

 الخارجية لوزراء الثاني المؤتمر إلى حدا على كل وباكستان مصر من دـوف تقدم ، 1970 عام في  -  ج

 اإلسالمية للبنوك دول اتحاد أو دولي إسالمي بنك إنشاء قتراحإب )باكستان (كراتشي في المنعقد اإلسالمي

 
  

الطبعة  ،والتوزيع المسيرة للنشر دار ،العملية وتطبيقات نظرية أسس ،"اإلسالمية المصارف "،سمحان محمد حسين الوادي، حسين محمود  )1
   . 37 .ص ،2007 ، األولى
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 نظام تطوير ضرورة على ينص تقرير وتقديم المشروع بدراسة إسالمية دولة 18 نـم خبراء قام دـوق  

 .تقليديال للنظام بديل إسالمي

بالربا  التعامل عدم على إنشائه قانون نص حيث جتماعيإلا ناصر بنك تأسيس تم ، 1971 عام في  -د
 خارجية وزراء جتماعإ أعمال جدول على إدراجها لدرجة كبيرا هتماماإ التجربة نالت وقد عطاء، أو أخذا

 .1972   عام اإلسالمية الدول

 اجتماع في متكاملة مصرفية خدمات بتقديم قومـت إسالمية بنوك إقامة فكرة طرحت ، 1973 عام في  -ھ

  التنفيذ حيز وضعها تقرر حيث االجتماع ، هذا في القبول الفكرة هذه نالت دـوق اإلسالمية، الدول وزراء

 التجربة هذه إثراء في الجامعية والكتب ،والدكتوراه الماجستير لنيل األكاديمية الندوات ساهمت وقد
 . تنفيذها أثناء قواعدها وإرساء

 األولى البداية يعتبر الذي اإلسالمي دبي بنك هو األول  :إسالميين بنكين تأسيس تم ، 1975 عام في  -و

 الثاني فهو أما ، 1975 مارس 12 في بتأسيسه األميري المرسوم صدر حيث اإلسالمي، المصرفي للعمل

ويهدف إلى دعم التنمية  ،1975   أكتوبر في رسميا فتتاحهإب قرار تخاذإ تم والذي للتنمية، اإلسالمي البنك
جتماعية لشعوب الدول األعضاء للمجتمعات اإلسالمية مجتمعة ومنفردة وفقا ألحكام إلقتصادية واإلا

  .الشريعة اإلسالمية
نشىء بنك فيصل اإلسالمي المصري وبنك أ، حيث للبنوك اإلسالميةالنماذج األولى كما ثم تأسيس      

وبنك  م1978، والبنك اإلسالمي سنة م1977فيصل اإلسالمي السوداني وبيت التمويل الكويتي سنة 
 . م 1979البحرين اإلسالمي سنة 

-2    )1980 – 1990( :   

بظهور مجموعات مالية إسالمية منظمة تتكون من عدد  أو العشرية   المرحلة هذه تميزت       
البنوك اإلسالمية ومن شركات االستثمار المنتشرة حول العالم ، كما تتميز بالمحاوالت الرائدة لرسملة 

حيث أصبحت جميع  «، مية مثل السودان وباكستان وإيرانالنظام المصرفي لبعض الدول اإلسال
   1.» عطاء بالفائدة أخذا أوا ألحكام الشريعة اإلسالمية وال تتعامل الوحدات المصرفية لديها تعمل وفق

   
  

 الوطنیة المؤسسة،الجزائر ،"إسالمي مصرف على دراسة مع ،"نشاطھا تطورھا، نشأتھا، مفھومھا، :اإلسالمیة البنوك " ،بوجالل محمد  )1
  46 .ص ،1990  سنة للكتاب،
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بن إمحمد الفيصل  ميرألمجموعة مالية إسالمية ظهرت بقيادة اتعتبر دار المال اإلسالمي أول       

هتمامه إالمرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز الذي دعم ماديا ومعنويا حركة البنوك اإلسالمية عبر 
 لمجموعة دار المال العديد من البنوك  ت، وقد كانه لتأسيس البنك اإلسالمي للتنميةوتشجيعه ودعم

  . مصر و السودان و البحرين و تركيا و غينيا و السنغال و سويسرا و غيرها  في  
المجموعة المالية الثانية التي حملت لواء البنوك اإلسالمية هي مجموعة البركة بقيادة مؤسسها       

الشيخ صالح عبد اهللا كامل ، حيث أسست هذه المجموعة العديد من البنوك والمؤسسات المالية 
في البحرين وتونس والسودان ومصر والجزائر وتركيا وجنوب إفريقيا  )بنوك البركة (ة اإلسالمي

تأسيسها وغيرها ، وقامت باإلضافة لذلك بجهود علمية كبيرة لدعم فكرة البنوك اإلسالمية من خالل 
  .من مراكز األبحاث اإلقتصادية اإلسالمية و عقدها لندوات فقهية سنوية  لعدد

  :ومن بين البنوك اإلسالمية التي ثم تأسيسها خالل هذه المرحلة ندكر منها ما يلي      
قطر اإلسالمي  بنك ،م 1983بنك إسالم ماليزيا برهاد   ،م 1981بنك التضامن اإلسالمي السودان  

بنك   ،م1983بيت البركة التركي للتمويل ، م 1983بيت التمويل التونسي السعودي  ،م 1982
بنك غرب السودان اإلسالمي   ،م1984بنك البركة اإلسالمي البحرين   ،م1983اإلسالمي بنغالدش 

بنك   ،م 1987بنك األمين البحرين   ،م1985العربية المصرفية اإلسالمي بنك المؤسسة   م 1984
   .  م1990بنك قطر الدولي  ،م1982التمويل السعودي المصري 

3-   : يومنا هذا إلى  1990 من.    

وظهور عدد كبير من األوعية  ، اإلسالمية للبنوك والسريع المتزايد إلنتشاربا المرحلة هذه تميزت        
سالمية العاملة في مجال ستثمار اإلإلستثمارية التي تدار بالطرق المشروعة، بشكل خاص صناديق اإلا

 .وغيرها والسلع واألسهم والعقارات التأجير
 فتح على التقليدية البنوك من الكثير شجع اإلسالمية المصرفية الصناعة شهدته الذي التطور إن       «
 Bank Barclays ،في أمريكا: Citibank  مثل إسالمية أسس على تقوم مصرفية خدمات بتقديم تقوم فروع

   1.»السويسري المتحد البنك UBS و Golden Sachs  أوربا في ،باركليز مصرف

       
  

 سبتمبر ، 298 العدد لبنان،  ،العربية المصارف تحادإ مجلة ، "واآلفاق الدوافع العالم في اإلسالمي المصرفي اإلنتشار" ،قوص المنعم عبد  )1
 40 . ص ،2005  
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 تطوير كان هدفها وإنما لإلسالم، حبها بسبب يكن لم البنوك هذه طرف من إسالمية فروع فتح إن     

 تلك لرغبة نتيجة وذلك المغتربون، المسلمون وهم العمالء من معينة شريحة حاجات لتلبي خدماتها
  .والمؤسسات الشركات أصحاب خاصة اإلسالمي التمويل في رغبتها تلبي بنوك مع التعامل في الشريحة

  انتشار الندوات والمؤتمرات عن البنوك اإلسالمية على مستوى العالم كما شهدت هذه المرحلة       
، وقد جاء تأكيد ذلك في تقرير صندوق بأهمية هذه التجربة وسرعة نجاحهاعتراف الجهات الغربية إو

النقد الدولي الذي صرح أن النظام المالي اإلسالمي المرتكز على المشاركة في الربح والخسارة دون 
  .سعر الفائدة أكثر إستقرارا من النظام المالي الغربي  حساب

اني من المؤسسات المالية اإلسالمية تتميز بالحيوية والفعالية في مجاالت بروز جيل ث كذلك      
  : منها المؤسسات التي تأسست خالل هذه الفترة نذكر بين ، ومن ستثمار والتمويل واإلجارةاإل
البنك اإلسالمي  ،م1996بنك االستثمار اإلسالمي األول البحرين م، 1991بنك البركة الجزائري      

بنك   ،م1997بنك التضامن اإلسالمي اليمن   ،م1997مصرف أبو ظبي اإلسالمي  ،م1996اليمني 
بيت التمويل الخليجي  ، م1998بيت التمويل الخليجي الكويت  ،م1998ستثمار الخليجي الكويت اإل

 ستثمارإلالشركة الدولية لإلجارة وا ،م1999ستثمار الكويت إلشركة أعيان لإلجارة وا،م1999البحرين 
    .م1999 بنك معامالت ماليزيا ،م1999شركة أصول اإلجارة والتمويل الكويت  ،م1999

  2004 عام خالل النمو في ستمرتإ اإلسالمية لبنوكا فإن ، 2005 لعام الدولية التنافسية لتقرير وفقا      
 أن  المالية والمؤسسات للبنوك العام للمجلس العام األمين ويتوقع  التقليدية، بنوكال من بكثير أكبر بسرعة

 .2013  عام بحلول دوالر تريليون  1.84 نحو إلى العالم في اإلسالمية بنوكال موجودات ترتفع
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  :أنواع البنوك اإلسالمية - أوال
    : التالي النحو على أسس لعدة وفقا لكوذ أنواع عدة إلى اإلسالمية البنوك تقسيم يمكن      

1  -   : 

كل  نوضح وسوف ،النشاط دولية وبنوك النشاط محلية بنوك إلى تقسيمها يمكن األساس لهذا وفقا     
 :  يلي فيما حدى على منهما

 الدولة نشاطها على يقتصر التي اإلسالمية البنوك من النوع ذلك وهي : النشاط حملية إسالمية بنوك - أ  

 .الجغرافي النطاق هذا خارج إلى عملها يمتد وال ،نشاطها فيها وتمارس جنسيتها تحمل التي

إلى  وتمتد ،نشاطها دائرة تتسع التي البنوك من النوع لكذ هي : النشاط دولية إسالمية بنوك -ب  

 . المحلي النطاق خارج

2-   :   
 إسالمية صناعية، بنوك بينها ومن اإلسالمية البنوك من أنواع عدة بين التفرقة يمكن األساس لهذا وفقا     

 وبنوك ،اإلسالمية الخارجية التجارة بنوك ،اإلسالمي ستثمارإلوا االدخار بنوك ،زراعية إسالمية بنوك

    1: يلي فيما حدى على واحد ف كلبتعري نقوم وسوف ،تجارية إسالمية

الصناعية  للمشروعات التمويل تقديم في تتخصص التي البنوك تلك وهي  : صناعية إسالمية بنوك -

 وتقييم فرص  الجدوى دراسات إعداد مجال في البشرية الخبرات من مجموعة البنك يمتلك عندما وخاصة

     .المهم المجال هذا في ستثمارإلا

 عتبارإوب الزراعي للنشاط تجاههاإ توظيفاتها على يغلب التي البنوك تلك وهي : زراعية إسالمية بنوك -

   .الهام الحيوي النشاط من النوع بهذا والدراية المعرفة لديها أن

 دخار وصناديقإلا بنوك نطاق ،نطاقين على البنوك هذه تعمل : اإلسالمي ستثمارإلوا دخارإلا بنوك -

 الموجود الفائض النقدي تعبئة بهدف المدخرين من المدخرات جمع الصناديق هذه مهمة وتكون ،دخارإلا

 
  

  
 . 23 ، ص1992الجزائر،  ،رفي، باتنة، مطابع قالطبعة األولى ."البنوك اإلسالمية بين النظرية و التطبيق"  ،حسين منصور )1
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 بنك على إنشاء النطاق هذا يقوم حيث ستثماريةإلا البنوك نطاق هو األخر والنطاق ،األفراد لدى

 ستثماريإلا مركز النشاط إلى وتوجيهها  عليها الحصول سبق التي األموال توظيف بعملية يقوم ستثماريإ

 . اإلسالمي قتصادإلإنعاش ا ثم ومن ،المتوافرة اإلنتاجية الطاقات ستغاللإ يتم خاللها من والتي  

بين   التجاري التبادل وزيادة تعظيم على البنوك هذه تعمل : اإلسالمية اخلارجية التجارة بنوك  -
 الدول اإلسالمية في اإلنتاج منها قطاعات تعاني التي الهيكلية اإلختالالت معالجة على تعمل كما  ،الدول

 . الجودة لإلنتاج وتحسين العاطلة الطاقات استغالل على قدرتها ورفع السوق نطاق توسيع خالل من

 خاصة تمويل وبصفة التجاري للنشاط التمويل تقديم في البنوك هذه تتخصص  :جتارية إسالمية بنوك -

        المرابحات  أو للمتاجرات وفقا أي ،اإلسالمية واألساليب لألسس وفقا للتجارة العامل المال رأس
     .اإلسالمية المضاربات أو المشاركات أو
 
3-    : 

 متوسطة  إسالمية بنوك ،الحجم صغيرة إسالمية بنوك : هي أنواع ثالث إلى المعيار لهذا وفقا تقسم     

    1:يلي ما في حدى على نوع لكل وسنتطرق ،الحجم بيرةك إسالمية وبنوك ،الحجم

   المحلي الجانب على نشاطها يقتصر  النشاط محدودة بنوك هي : احلجم صغرية إسالمية بنوك  -  أ

 وتقديم المدخرات جمع على وتعمل  ،فقط المحلي السوق يحتاجها التي المصرفية والمعامالت

 البنوك هذه تنقل ماك ،مرابحات شكل في األفراد و المشروعات لبعض األجل التمويل قصير

 المشروعات في توظيفه و ستثمارهإ تتولى التي الكبيرة اإلسالمية البنوك إلى مواردها فائض

 . الضخمة

   النشاط في حجما وتكون أكبر ،قومي طابع ذات بنوك هي : احلجم متوسطة إسالمية بنوك .  - ب
 حيث من خدمات وأكثر ، الجغرافي المجال حيث من تساعاإ وأكبر  ،العمالء حيث منوأكبر 

 . الدولية للمعامالت بالنسبة النشاط محدودة تظل أنها إال ، التنوع

  بنوك وهي ،" األولى الدرجة بنوك " إسم البعض عليها يطلق:   احلجم كبرية إسالمية بنوك    - ت

   ولديها الدولي أو المحلي سواء والمصرفي النقدي السوق على التأثير من يمكنها الذي من الحجم
  
  
  

 
   إتحاد المصارف العربية  .والعالقة مع المصارف المركزية والتقليدية، إدارة المخاطر ،العمليات"  المصارف اإلسالمية، أحمد سفر  )1

 . 53.ص . م 2005 ،بيروت
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المال والنقد  أسواق في لها فروعا البنوك هذه تمتلك كما ،السوق هذا لتوجيه تؤهلها التي اإلمكانيات من
    . الدولية

4 -    : 

       قائدة إسالمية بنوك هي اإلسالمية البنوك من أنواع ثالث بين المعيار هذا حسب التمييز يمكن        
 منها لك شرح ويمكن ، النشاط محدودة أو حذرة إسالمية وبنوك ،تابعة و مقلدة إسالمية بنوك  ،و رائدة 

  1: التالي  النحو على

 والتطوير التوسع إستراتيجية على تعتمد التي البنوك تلك هي :ورائدة قائدة إسالمية بنوك  -  أ

 لم التي تلك خاصة المصرفية المعامالت تكنولوجيا إليه وصلت ما أحدث وتطبيق والتجديد

 وبالتالي خطرا ثراألك النشاط مجاالت في الدخول على القدرة ولديها البنوك األخرى تطبقها

     .ربحية األعلى

 لدى نجاحه ثبت لما التقليد إستراتيجية على البنوك هذه تقوم : وتابعة مقلدة إسالمية بنوك   - ب

 مجال في الكبرى البنوك جهود تنتظر البنوك هذه فان ثم ومن ،والرائدة القائدة اإلسالمية البنوك

 هذه سارعت وكفاءتها ربحيتها أثبتت فإذا ،إليها توصلت التي المتقدمة المصرفية النظم تطبيق

 . لها مشابهة مصرفية خدمات تقليدها وتقديم إلى البنوك

 إستراتيجية على البنوك من النوع هذا يقوم : النشاط حمدودة أو حذرة إسالمية بنوك  - ت

 الخدمات تقديم على تقوم والتي ،المصرفية الرشادة إستراتيجية البعض عليه يطلق ما أو التكميش

 أي تمويل على إقدامها وعدم الشديد بالحذر البنوك هذه وتتسم ،فعال ربحيتها ثبت التي المصرفية

 . ربحيتها انتك مهما مرتفعة مخاطر يحتمل نشاط

5 -      : 

 وبنوك ،األفراد مع تتعامل عادية إسالمية بنوك هما نوعين إلى األساس لهذا وفقا البنوك تقسيم يتم     
 : يلي فيما وسنوضحها ،العادية اإلسالمية والبنوك للدول خدماتها تقدم عادية غير إسالمية

  إلى خدماتها تقديم أجل من خصيصا تنشأ بنوك هي : األفراد مع تتعامل عادية إسالمية بنوك  -  أ

 
  
 . 36 ، ص1993، ، بيروتالطبعة الثانية، "عية للدراسات و النشر و التوزيعالمؤسسة الجام ." البنوك اإلسالمية"  جمال الدين عطية، )1
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          الكبرى المصرفية العمليات مستوى على وسواء ،معنويين أو طبيعيين أفراد كانوا سواء األفراد

 .  والمحدودة العادية المصرفية أو العمليات

  :العادية اإلسالمية والبنوك للدول خدماا تقدم عادية غري إسالمية بنوك  - ب

 تمويل أجل من اإلسالمية الدول إلى خدماته يقدم بل األفراد مع ال يتعامل «البنوك من النوع هذا

 العادية اإلسالمية البنوك إلى وخدماته دعمه يقدم إما ،فيها جتماعيةإلقتصادية واإلا التنمية مشاريع

   1.»أعمالها ممارسة أثناء تواجهها قد التي األزمات مواجهة على لمساعدتها

  : خصائص البنوك اإلسالمية -ثانيا
 تجعلها األهداف، من جملة تحقيق إلى وتسعى الخصائص، من بمجموعة اإلسالمية البنوك تتميز      
  :نجد هذه الخصائص أهم ومن البنوك، من غيرها عن تميزها التقليدي المصرفي للنظام أمثال بديال

1-     :   

على البنوك                لزاما كان فإنه ربا، عن عبارة هو التقليدية البنوك به تتعامل الذي الفائدة سعر كان لما       
  أو مختفية ظاهرة كانت سواء بالفائدة تتعامل ال أنها يعني وهذا  ،*محرم ألنه به التعامل عدم اإلسالمية

 .متحركة أو ثابتة

 -2       :  

 تمويال عينيا تقدم وإنما نقودا، تقرض أو تقترض ال فهي النقود، في المتاجرة اإلسالمية البنوك ترفض     

 قتصاديإلا النشاط تحريك في بذلك أجله،لتساهم من طلب الذي الغرض غير في ستخدامهإل المجال بحيث

 العالقة جعل من الخاصية هذه وتمكن ، المشاركة على ذلك في معتمدة الحقيقية ستثماراتإلا خالل من

  .ومدين دائن أساس على وليس الشراكة أساس على تقوم وعمالئه البنك بين الموجودة
  
  

اإلسكندرية  ."والتجارية اإلسالمية البنوك ،التنظيمية الجوانب ،المالية القوائم تحليل ،المصرفية السياسات ،المصارف إدارة " ،حنفي الغفار عبد )1
  66 .ص ،2002 للنشر، الجديدة الجامعة دار ،

  :ي يل ما المصرفية الفوائد بتحريم الفقه مجامع عن الصادرة الفتاوى من *
    .بالفوائد بنكال تعامل حرمة حكم ،م1985 سنة  ) 2 / 10( 10  رقم قرار اإلسالمي، المؤتمر بمنظمة اإلسالمي الفقه مجمع وقرار فتوى  - 

 .البنوك فوائد حرمة بشأن م 1965 سنة بالقاهرة المنعقدة اإلسالمية البحوث لمجمع الثاني المؤتمر وفتاوى قرارات  -

 .المصرفية الفوائد حرمة بشأن م 1976 سنة المكرمة مكة في المنعقد اإلسالمي لالقتصاد األول العالمي المؤتمر قرارات  -
 فوزي محمد زعير، الحكيم عبد محمد القرضاوي، يوسف :نجد المصرفية الفوائد بحرمة أفتوا الذين اإلسالمية األمة وفقهاء علماء بين ومن

  .العثيمين صالح بن محمد صقر، عطية باز، بن العزيز عبد الشعراوي، متولي محمد الغزالي، محمد الغزالي، الحميد عبد اهللا، فيض
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3-     :  
 من معامالتها تطهير على اإلسالمية البنوك تعمل حيث ،والحرام الحالل قاعدة في القاعدة هذه تتمثل    

    :في تتمثل والتي األخرى اإلسالمية بالموجهات لتزامإلا مع اإلسالمية، الشريعة يخالف ما كل
 .المخاطر لتحمل ستعدادإلا بقدر الربح في الحق أن أي  :بالغرم الغنم قاعدة  - أ

 ما على يحصل أن له جاز الشيء أصل يضمن الذي أن أي : بالضمان اخلراج بقاعدة لتزامإلا   - ب

   .عائد من عنه لدوت

 البشر على بد ال كان لذا  فيه، مستخلفين والبشر اهللا مال المال : املال يف اإلستخالف قاعدة  - ج

 .وجل عز اهللا وهو مالكه إلرادة وفقا المال هذا في أن يتصرفوا

4-    : 

 ينحصر ال إذ التنمية، وبنوك ستثمارإلا بنوك األعمال، بنوك التجارية، البنوك دور تلعب فهي       

 والطويلة المتوسطة اآلجال على وال التجارية كالبنوك األجل قصيرة المصرفية العمليات في نشاطها

 .التجارية غير كالبنوك

-5       : 

 لهذه األسمى فالهدف جتماعية،إلا التنمية عتبارإلا بعين األخذ دون قتصاديةإلا التنمية تحقيق يمكن ال    

وذلك من خالل تمويل البنوك اإلسالمية    ،اإلسالمية األمة لصالح جتماعيإلا المردود ترقية هو البنوك
و التي تعود بالنفع على المجتمع و تحقيق  ت المردودية و الكفاءة اإلنتاجيةقتصادية ذاإلللمشاريع ا

 .تنمية إجتماعية شاملة 
 

 -6       :   

 اإلسالمية الشريعة ألحكام اإلسالمية المالية المؤسسة أعمال مطابقة مدى من التأكد«  أنها على تعرف    

  1 . »الفتوى جهة من المعتمدة والقرارات الصادرة الفتاوى حسب
  
 
  

و التدريب،جدة ، سنة  معهد اإلسالمي للبحوثال" األرباح و الفوائد المصرفية بين التحليل االقتصادي و الحكم الشرعي"عبد الحميد الغزالي  )1
 .35. ص. 1994
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-7          :     

 التعاون ومضمون معنى تحقيق إلى تهدف التي جتماعيةإلا األنشطة تمويل على الخاصية هذه تشتمل    

 :جتماعيةإلا الخدمات أهم ومن  المواطنين، بين الفعالة والمشاركة اإليجابي

 لمن معه المتعاملين زكاة أو ) المساهمين مال ( البنك الـم زكاة كانت سواء الزكاة وتوزيع جمع خدمة-أ

 .ذلك له فوضوا

     .      فائدة أو مقابل بدون قرض أنه على الحسن القرض يعرف حيث الحسنة، القروض تقديم -ب
 اإلسالمية البنوك تسعى ال خيرية أعمال على تشتمل والتي جتماعية،إلا المشروعات في المساهمة - ج

     .إلخ... المساجد  بناء مثل جتماعيةإ خدمات تقديم إلى تهدف وإنما ورائها، من ربح تحقيق إلى

    :أهداف البنوك اإلسالمية -ثالثا

اإلسالمي فإن هناك العديد من األهداف التي تؤدي إلى تحقيق تلك البنك  في سبيل تحقيق رسالة    
  :الرسالة وهي

1 –                                                                                          : 

اإلسالمي في المقام األول مؤسسة مصرفية إسالمية تقوم بأداء دور الوساطة  بنكنطالقا من أن الإ     
نجاحها في أداء هذا الدور  ىفإن لها العديد من األهداف المالية التي تعكس مد ،المالية بمبدأ المشاركة

 :فيما يلي األهدافتتمثل هذه في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية و

    :جذب الودائع وتنميتها -أ

  اإلسالمية حيث يمثل الشق األول في عملية الوساطة المالية البنوكيعد هذا الهدف من أهم أهداف      
ستثمارها بما يعود إبعدم تعطيل األموال و أنه يعد تطبيقا للقاعدة الشرعية وترجع أهمية هذا الهدف إلي

 البنكتعد الودائع المصدر الرئيسي لمصادر األموال في  «و، باألرباح علي المجتمع اإلسالمي وأفراده
      الحسابات الجارية  ،ودائع تحت الطلب،ستثمار بنوعيهاإاإلسالمي سواء كانت في صورة ودائع 

  1 .»ستثمارإلدخار وهي مزيج من الحسابات الجارية وودائع اإأو ودائع 

  
  
  

 2005/2006، سنة  ة الجزائر، جامعرسالة دكتوراه." 2000- 1980دراسة نظرية تطبيقية  -الدور التنموي للبنوك اإلسالمية" ،جميل أحمد  )1
  . 85.، ص 
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    : ستثمار األموالإ -ب
 بنوكوهو الهدف األساسي لل ،ستثمار األموال الشق الثاني من عملية الوساطة الماليةإيمثل      

اإلسالمية والمصدر الرئيسي لتحقيق األرباح  البنوكستثمارات ركيزة العمل في إلتعد ا «اإلسالمية حيث
ستخدامها في إالشرعية التي يمكن  ستثمارإلوتوجد العديد من صيغ ا ،سواء للمودعين أو المساهمين

عتباره عند إفي  لبنكأن يأخذ ا على ،1» ستثمار أموال المساهمين والمودعينإلاإلسالمية  لبنوكا
  .جتماعيةإلستثماره لألموال المتاحة تحقيق التنمية اإ

  :الشكل التاليكن توضيحها من خالل ستثماري للبنوك اإلسالمية له أبعاد متكاملة يمإلإن الدور ا     
 

  "األبعاد اإلستثمارية للبنوك اإلسالمية ":  ) 01 (شكل رقم 
  
  

     

    
 
 
 
 
 
  

     33ص ، سابق مرجع اإلسالمیة،  البنوكالخضیري،  أحمد محسن  :المصدر 
   

      : تحقيق األرباح - ج
 ستثمارات والعملياتإلوهي ناتج عملية ا ،اإلسالمي لبنكالناتجة من نشاط ا الحصيلةاألرباح هي       
يضاف إلي هذا أن  ،التي تنعكس في صورة أرباح موزعة علي المودعين وعلي المساهمين بنكيةال

 . تؤدي إلي زيادة القيمة السوقية ألسهم المساهمين بنكزيادة أرباح ال

وذلك ، اإلسالمي كمؤسسة مالية إسالمية يعد هدف تحقيق األرباح من أهدافه الرئيسية البنك و      
وليكون دليال علي نجاح العمل المصرفي  ،ستمرار في السوق المصرفيإلحتى يستطيع المنافسة وا

  . اإلسالمي
  
  

 
األبعاد 

  اإلستثماریة

 للبنك اإلسالمي
 
 

التعرف عل فرص 
 اإلستثمار الحقيقية

 ليل فرص اإلستثمارحت
 ودراسة جداولها

ترويج فرص اإلستثمار 
  و مشروعاتها

 

تحسين المناخ 
 اإلستثماري العام

تحسين األداء اإلقتصادي 
 للمشروعات

تحقيق العدالة في توزيع 
 الدخل
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2- : 

اإلسالمي علي تحقيقها وهي  البنكأهداف متعددة يجب أن يحرص  ةاإلسالمي البنوكن مع وللمتعامل     
 : علي النحو التالي

    : تقديم الخدمات المصرفية - أ
وقدرته علي جذب  ،بجودة عالية للمتعاملين بنكيةاإلسالمي في تقديم الخدمات ال البنكيعد نجاح      

 بنوكالمتميزة لهم في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية يعد نجاحا لل بنكيةوتقديم الخدمات ال ،العديد منهم
 .اإلسالمية وهدفا رئيسيا إلدارتها

    :توفير التمويل للمستثمرين -ب
له  ستثمار المتاحةإلالمودعة لديه من خالل أفضل قنوات ا موالاألستثمار إاإلسالمي ب البنك يقوم «    

 ستثمار هذه األموال من خالل شركاتإأو عن طريق  ،للمستثمرينعن طريق توفير التمويل الالزم 
  ).الدولية و المحلية( 1»ستثمار هذه األموال مباشرة سواء في األسواقإأو القيام ب ،تابعة متخصصة

 :توفير األمان للمودعين - ج

توافر البنوك  ومن أهم عوامل الثقة في ،البنك مدي ثقة المودعين في البنوكمن أهم عوامل نجاح       
حتماالت السحب من ودائع العمالء خصوصا الودائع تحت الطلب دون إسيولة نقدية دائمة لمواجهة 

حتياجات سحب الودائع إفي الوفاء ب البنوكوتستخدم السيولة النقدية في  ،يل أصول ثابتةيالحاجة إلي تس
من المصروفات التشغيلية باإلضافة إلي توفير التمويل الالزم  البنكحتياجات إالجارية من ناحية و

   .للمستثمرين
3-   :  

 : تحقيقها منها ىإل ىاإلسالمية العديد من األهداف الداخلية التي تسع بنوكلل      

    :تنمية الموارد البشرية - أ

    حيث أن  ،بصفة عامة بنوكتعد الموارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية تحقيق األرباح في ال      
البد من توافر  اإلسالمي ذلك لبنكوحتى يحقق ا ،هاستثمارإعائدا بنفسها دون  تنتج األموال ال «

 يتأتىوالبد أن تتوافر لديه الخبرة المصرفية وال  ،ستثمار هذه األموالإالعنصر البشري القادر علي 
اإلسالمية عن طريق  بنوكبال ذلك إال من خالل العمل علي تنمية مهارات أداء العنصر البشري

 2 .»أداء في العمل ىالتدريب للوصول إلي أفضل مستو

  
 
1)  Islamic Development Bank, " thirty-five years in the service of development ", Jeddah, Arabia Saudi, 
Jumad  Awwal  , May 2009, p05 .  

  جدة  ،الطبعة الثالثة، البنك اإلسالمي للتنمية ،العربية المصارف تحادإ مجلة ."دور البنوك اإلسالمية في مجال التنمية"  ،أحمد محمد علي. د )2
        .19 ، ص2001 سنة
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   :تحقيق معدل نمو -ب

قتصاد ألي إلا أساسحيث تمثل  بنوكستمرار وخصوصا الإلتنشأ المؤسسات بصفة عامة بهدف ا     
  عتبارها تحقيق معدل نموإالبد أن تضع في  بنكيةاإلسالمية في السوق ال بنوكوحتى تستمر ال ،دولة

 .المصرفية سوقستمرار والمنافسة في الإلوذلك حتى يمكنها ا

   : جتماعياإنتشار جغرافيا وإلا - ج

 بنكيةاإلسالمية تحقيق أهدافها السابقة باإلضافة إلي توفير الخدمات ال بنوكوحتى تستطيع ال      
في  لبنكيةالخدمات ا لمتعاملينلوتوفر  ،بحيث تغطي أكبر قدر من المجتمع ،ستثمارية للمتعاملينإلوا

   1.نتشار الجغرافي في المجتمعاتإلوال يتم تحقيق ذلك إال من خالل ا ،أقرب األماكن لهم
4-  :  

  العمالء سواء أصحاب الودائع جدبفي السوق المصرفية علي  البنوكتشتد المنافسة بين      
وهي في سبيل تحقيق ذلك تقدم لهم العديد من التسهيالت باإلضافة  ،الجارية أو المستثمرين ستثماريةإلا

اإلسالمية أن  بنوكوحتى تستطيع ال ،ستثمارية المقدمة لهمإلوا البنكية اتإلي تحسين مستوي أداء الخدم
وذلك عن  بنكيالبد لها من مواكبة التطور ال بنكيةتحافظ علي وجودها بكفاءة وفعالية في السوق ال

 :يطريق ما يل

   : بتكار صيغ للتمويلإ- أ

المستثمرين البد  جلبالتقليدية في  بنوكاإلسالمي مواجهة المنافسة من جانب ال بنكحتى يستطيع ال      
إليجاد الصيغ  ىأن يسع بنكال ىولذلك يجب عل ،فةأن يوفر لهم التمويل الالزم لمشاريعهم المختل

بما ال  ،ستثمارية المختلفةإلاإلسالمية التي يتمكن من خاللها من تمويل المشروعات ا ستثماريةإلا
 .يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

   : بتكار وتطوير اخلدمات املصرفيةإ-ب

اإلسالمي  البنك، وعلى ينكيمن المجاالت الهامة للتطوير في القطاع ال بنكيةيعد نشاط الخدمات ال    
 البنك ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويجب على بنكيةبتكار خدمات إأن يعمل علي 

الحالية التي  بنكيةبل يجب عليه أن يقوم بتطوير المنتجات ال ،اإلسالمي أال يقتصر نشاطه علي ذلك
  .التقليدية بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية بنوكتقدمها ال

 
 
 

  
      ، الطبعة األولىمركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ." العدالة االجتماعية و التنمية في اإلقتصاد اإلسالمي" ،عبد الحميد براهيمي   )1

. 191، ص 1997سنة   
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  :        

 عليها ويشرف  الدولة قانون ينظمها ،للدولة بنكيال الجهاز مكونات إحدى اإلسالمية البنوك تمثل    

         يقرها التي والقرارات بالقواعد وتلتزم لرقابته تخضعكذلك كالبنوك التقليدية  فهي، المركزي البنك
  1:  و المتمثلة في

 : اإلجباري اإلحتياطي - أوال
 في مشاركة يتطلب هذا و المال رأس في اإلسهام طبيعة لها المشاركة و المضاربة ودائع إن    

 بنوكال تحتفظ ذلك لمواجهة و آجالها حلول قبل بالسحب الودائع هذه أصحاب يرغب فقد المخاطرة
 بنوكال تطبقه ما ذلك في متبعة خزانتها في سائلة أموال شكل في الودائع هذه من بنسبة اإلسالمية
 : هو حتياطاتإلا هذه من األساس في الهدف و التقليدية

 . الودائع هذه من جزء بضمان المتعاملين ودائع عن األول الدفاع بخط يسمى ما إيجاد  -أ
 .قتصاديةإ مشكلة ألي المعالجة قتصاديةإلا لألوضاع وفقا المحلية السيولة تنظيم  -ب

 حاجتها عند البنوك تمويل إعادة بهدف المركزي البنك في له السائلة لألموال حاضر مورد إيجاد  -ت
   .القروض تقديم و الخصم إعادة و الخصم تسهيالت تقديم طريق عن للسيولة

  :حيث من المودعين حسابات و الودائع طبيعة إلى ينظر حتياطيإلا هذا شرعية على للحكم و
 الحساب ( ئتمانيةإلا فالودائع « ؟ الخسارة و الربح لمبدأ تخضع أنها أم ؟ الضمان صفة لها هل - 

 نسبة اإلسالمي البنك قتطعإ لو لذلك الرد مضمونة هي أي الطلب حالة حسب قرض بمثابة  )الجاري
   2 ».شرعا ذلك من مانع فال حتياطيإك المركزي البنك في أودعها منها
 المضاربة قواعد وفق الخسارة و الربح لمبدأ تخضع المخصص و العام ستثمارإلا ودائع أما     

 ؟ المركزي البنك في يودعه حتياطيإك الودائع هذه من جزءا البنك يقتطع أن يجوز فهل المشتركة
 ألن الودائع أصحاب على ظلم يقع أنه بحجة ذلك يجز لم الباحثين من المسألة هذه كتب من فمعظم
 . ستثمارإلا في يدخل ال أموالهم من جزءا

 ما يشاء ما يشترط أن اإلسالمي بنكلل يجوز فإنه للمضاربة العامة الشروط قاعدة على بناءا أنه إال    
  من جزء ةستعادإ المودع على اإلسالمي بنكال رطـشتإ فلو دـالعق مقتضى مع يتنافى ال الشرط دام
  
  
  
  .16 ، ص  1980، 03العدد رقم  االقتصاد، و المال مجلة السودان، "  اإلسالمية بالبنوك المركزي البنك عالقة" ،الدين محي بابكر )1
 م 1991 ،القاهرة شمس، عين جامعة ، التجارة دكتوراه، كلية رسالة ،"اإلسالمية المصارف على المصرفية الرقابة " ،ناصر محمود الغريب )2

 . 302ص   
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 بنسبة إلتزم قد اإلسالمي يكون البنك الحالة هذه في و ،فيجوز ذلك على ووافق اإلستثمار عن الوديعة

  . الودائع من النقدي اإلحتياطي
   :القانونية السيولة -ثانيا

 التضخم من للحد ذلك و المصرفيمويل الت أسس تحديد في مباشرة بصفة يتدخل المركزي البنك إن    
 كما الدولة في العامة البنوك سيولة من الحد أهمها من و، تضخمية ئتمانيةإ سياسات ادإتخ طريق عن
 شكل في سائلة حتياطاتإب لديه حتفاظإلبا يطالبها و البنوك بين اإلتالف منع إلى المركزي البنك يلجأ
 ؟ اإلسالمية البنوك عن اإلجراءات هذه تطبيق يجوز فهل السائلة، األصول من أخرى أنواع أو نقدي
 المركزي البنك يطالب أن اإلسالمي للبنك يمكن كما الشرع، مع يتعارض ال السيولة من الحد إن    
 يطالب لن أنه كما األرصدة هذه من فوائد على يحصل ال ألنه اإلجباري حتياطيإلا نسبة تقليل من

 .  الخسارة و الربح في المشاركة أساس على المودعة األرصدة على حتياطإلا نسبة من بإعفائه
  البنوك و المركزي البنك لدى النقدية األرصدة و النقدية األوراق في فقط متمثلة السائلة فالموجودات   
 لدى سيولة لتحقيق أخرى قنوات إيجاد من البد هنا و ،عائدا تنتج ال الغالب في التي و المراسلين و 

 1 :في المتمثلة و اإلسالمي البنك
 الخسائر و األرباح حساب في تدخل ال المودعين مع تفاقإب ستثماريإ حساب كل من نسبة قتطاعإ  ∗
 . سيولة حتياطيإك
      اإلسالمي بنكلل العام ستثماريإلا النشاط في تشارك إسالمية ستثمارإ و إيداع شهادات إصدار  ∗
 . معين مشروع تمويل أو
 . الموزعة غير األرباح من ستفادةإلا  ∗

 : الخصم إعادة و الخصم سعر -ثالثا
 عادة للبنك سيولة توفير على تعمل األداة هذه أن حيث األداة هذه من يستفيد ال اإلسالمي البنك إن    

 تحويل على مقدرتها من الحد بالتالي و ،للبنك المتاح النقد عرض في ملموس نقص حدث إذا خاصة و
 األوراق هذه خصم إعادة أو للبنوك التجارية األوراق بخصم المركزي البنك فيقوم المحلية ستثماراتإلا

 هو البديل و الربا قبيل من ألنه اإلسالمية البنوك تستطيعه ال ما هذا و المتعاملين، من للبنوك المقدمة
   الخصم على بالفائدة التعامل عدم على ينص واإلسالمي المركزي البنك بين خاص عقدي أتفاق صياغة

  
  

 اهللا عبد صالح مركز ، 12 رقم البحوث و الدراسات سلسلة ،"  اإلسالمية البنوك على الرقابة في دورها و المركزية البنوك " ،أحمد جابر  بدران )1
  . 101ص  ، م 1999 ، القاهرة األزهر، جامعة كامل،
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 يودع اإلسالمي البنك و التجارية األوراق على الخصم مقابل فائدة المركزي البنك يتقاضى ال«  أي

 يجعلها األوراق هذه المركزي البنك تسلم إذا و عائد بدون بسيط لو و مبلغا المركزي البنك لدى
 يعينها أو 1 »نقدية سيولة إلى تحويلها عند فائدة حتسابإ دون اإلسالمي للبنك يمنحها لقروض كضمان

 التجارة تحويل عند خاصة و نقد إلى تحويلها بعد مربحة مشاركة أو مضاربة بصورة اإلسالمي البنك
   . الخارجية

 نظام عن بديال الخسارة و الربح في المشاركة نظام على يعتمد أن المركزي البنك على يجب لذا     
 هذا في المركزي للبنك يمكن و أهدافها، تحقيق في يساعدها و اإلسالمية البنوك نشاط ليدفع الفائدة

 البنوك تمنحها التي التسهيالت و األرباح في المشاركة لنسب األدنى و األقصى الحد يحدد أن الجانب
 البنك يطلب عندما الربح في مشاركة نسبة تحديد المركزي للبنك يمكن كما ،لعمالئها اإلسالمية
       النسبة تخفيض عند الربح هامش فيرتفع األغراض من غرض ألي منه مالية مساعدة اإلسالمي

  . لألفراد تسهيالت اإلسالمي البنك يمنح عندما األثر نفس يحدث بالمثل و زيادتها عند ينخفض و
 نسب وضع يمكنه و بنكيال التمويل على لبالط في المركزي البنك يتحكم النظام هذا خالل من    

  .السيولة بنسب التحكم بغرض معينة لقطاعات تفضيلية مشاركة
البنـك المركزي  إلى لجأت قـد البلدان بعض وفي اإلسالمية البنوك إلى أن بعض اإلشارة تجـب لكن    

        . لالقتراض آخر مصدر وجود وعدم  كالضرورة ،يحتج بها مختلفة بأعذار وذلك ،ةبفائـد لإلقتراض
 جواز وعدم  ةاإلسالمي للبنوك بالنسبة بفائدة اإلقتراض جواز عدم هي القاعدة تبقى اإلستثناء وبخالف هذا

  .(*)الفقهية امعلمجوا معظم الفقهاء تفاقإب وذلك الخصم، بطريق تجارية ا الممثلة بأوراقهنديو بيع
     : اإلئتمان على الرقابة -رابعا

 البنوك على رصدا الجانب هذا في رقابتها أسلوب و المركزي للبنك الرئيسية الوظيفة هي و   
 البنوك عمليات تمويل  إلى يوجه فإنه المستثمر المال أما ستثماريةإ غير اإلسالمية البنوك و  التقليدية

    .  ستيرادإلا تمويل و تأجيري بيع و مربحة مشاركة و مضاربة من اإلسالمية
 
 
  
  
 للتنمية، اإلسالمي للبنك التابع التدريب و للبحوث اإلسالمي المعهد ."اإلسالمية المصارف على اإلشراف و الرقابة " ، اهللا طارق.د  ،عمر محمد   )1

  .132، ص م 2000  السعودية، ،جدة األولى، الطبعة
 اإلسالمي بمكة العالم لرابطة اإلسالمي الفقه مجمع ،)مصر( باألزهر اإلسالمية البحوث مجمع : وهي عالمية فقهية مجامع ثالثة هناك -(*) )2

 .اإلقتصادية في المسائل إفتاء امعلمجا هذه أكثر األخير هذا ويعتبر ،)السعودية( بجدة اإلسالمي المؤتمر لمنظمة اإلسالمي الفقه المكرمة  مجمع
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 فـي  المتـاجرة  على تعتمد التقليدية البنوك على المركزية البنوك تفرضها التي ئتمانإلا نسبة إن      

      خسـارة  فـي  أسـهم  إذا إال  المال لرأس  عائد تخصص ال اإلسالمية البنوك أن إال ،بالفائدة القروض
  . ربح شكل في عائد له يكون حينئذ و 
 التي النسب تحديد خالل من اإلسالمية البنوك على الرقابة هذه ممارسة المركزي للبنك يمكن لذا     

 حجم في التحكم أو المضاربة عملية في المستثمرين و البنك بين فيما األرباح توزيع أساسها على تتم
 النظام في أساسه على العمل يجري الذي الخصم سعر من بدال  المشاركة عملية في اإلدارة عالوة

 من نسبة تجنيب أوال يتم المشاركة في األرباح توزيع عند أنه اإلدارة بعالوة يقصد و ،التقليدي بنكيال
 باقي توزيع ثم ستثمارية،إلا بالوظيفة يسمى ما أو األعمال نشاط إدارة عند كمكافأة المحققة األرباح
  . البنك و المستثمر بين األرباح

 يجري الذي الخصم سعر عن عوضا األداتين هاتين ستخدامإ المركزي للبنك يمكن  هنا من و    
 زيادة يمكنه ئتمانإلا حجم خفض المركزي البنك أراد فإذا التقليدي، لبنكيا النظام أساسه على العمل
 في اإلدارة عالوة خفض أو المضاربة أعمال في األرباح من اإلسالمية البنوك عليها تحمل التي النسبة

        .ئتمانإلا حجم زيادة المركزي البنك أراد إذا صحيح العكس و ستثماريةإلا المشاركة عمليات
 للرقابة خضوعها مع اإلسالمي النظام وأسس لقواعد وفقا ألنشطتها اإلسالمية ممارسة البنوك أن كما   -

     : في تتمثل التي والسلبية اإليجابية اآلثار بعض له كان المركزي طرف البنك من التقليدية

   : اإلسالمية بالبنوك زيكالمر البنك عالقة في اإليجابية ثارألا - أوال

 1 :يلي فيما اإلسالمية بالبنوك زيكالمر البنك عالقة في اإليجابية اآلثار تتمثل  

 البنوك في ستثمارإلا أصحاب على الموزعة العوائد تحديد في إطالقا يتدخل ال المركزي البنك  - 1

 تـدخل  عـدم  إلى باإلضافة ،البنوك لتلك ستثمارإلوا التوظيف نشاط محصلة العوائد هذه ألن ،اإلسالمية
 بخصـوص  األمر ذالكوك ،البنوك هذه لدى المرابحة عمليات في الربح هامش تحديد في زيالمرك البنك
 . اتوالمشارك المضاربات عمليات في األرباح توزيع نسب

 وتملكها ،أحيانا والعقارات والمعدات البضائع بحيازة اإلسالمية للبنوك زيالمرك البنك يسمح  - 2
 . التقليدية للبنوك بالنسبة محظورة هي العمليات وهذه ،البيع إعادة بغرض

 عمالئهـا  ودائـع  مـن  معينـة  نسبة إيداع الدولة داخل العاملة البنوك افةك على زيةالمرك البنوك تشترط
   ال اإلسالمية البنوك ألن ونظرا ،الودائع هذه عن فوائد البنوك هذه تأخذ أن على ،لديها األجنبية بالعمالت

  
 
 
  . 37.ص م، 1990 جوان،  109العدد ،اإلسالمي اإلقتصاد مجلة  ،" يةاإلسالم بالبنوك ةالمركزي البنوك عالقة " ،حسان أمين أحمد  )1
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 شرعية مضاربة بعملية المصرفية العملية تلك ستبدالإب زيالمرك البنك قام ،الفائدة ألسعار وفقا تتعامل

 . المال صاحب فيها اإلسالمية البنوك تمثل حيث

 التـي  اإلسـالمية  للبنوك مضاربة شكل على عامة تسهيالت بتقديم زيةكالمر البنوك بعض تقوم - 3
 تلك الودائع عن الربح معدل بتأدية البنوك تقوم أن على ،السيولة لمشكلة وتتعرض إشرافها نطاق في تعمل

 . لديها الودائع هذه مثل عن المعلن الربح يعادل المركزية للبنوك

 في اإلسالمية البنوك في المقررة السيولة لنسب أقل حد بوضع زيةالمرك البنوك بعض بادرت - 4
 . ستثمارإلوا التوظيف مجاالت

 بنوك أنها على اإلسالمية بنكيةال الوحدات بعض تفصن التي المركزية البنوك بعض هناك - 5
حتياطي إلا نسبة مثل ئتمانيةإلوا النقدية السياسة أدوات بعض من إلعفائها لكوذ وأعمال ستثمارإ

 1. اإلجباري

 : اإلسالمية بالبنوك زيكالمر البنك عالقة في السلبية اآلثار - ثانيا

 هناك بعض أن إال ،اإلسالمية والبنوك المركزي البنك بين العالقة في اإليجابيات بعض وجود رغم

 : منها نذكر و العالقة هذه في السلبيات

 على النقدي حتياطيإلا نسبة يخص فيما التقليدية والبنوك اإلسالمية البنوك بين ختالفإ يوجد ال  - 1

 فاألصل ،ستثماريةإلا الحسابات على النقدي حتياطيإلا نسبة في تكمن المشكلة ولكن ،الجارية الحسابات

 كحمايـة أمـوال   المركزيـة  البنوك تستعملها التي النقدية السياسة أدوات أحد هو النقدي حتياطيإلا أن

 فإذا  ،األمر مختلف اإلسالمية البنوك في المودعين أموال لحماية فبالنسبة ، إليهم ردها وضمان المودعين

 نإف  ،طلبها إليهم عند ردها بضرورة الجارية الحسابات أصحاب تجاهإ البنوك تلك على لتزامإ هناك كان
 بهـا  مدينا وليس البنك ستثمارهاإل مودعة الحسابات هذه و ستثمارإلا لحسابات بالنسبة كذالك ليس األمر

 هم الذين كاملة ألصحابها بردها عليه التزام أي يوجد ال ثم ومن ، فقط عليها مؤتمن هو وإنما ألصحابها

  المخاطر كامل وهم متقبلون ،خسارة من أو عائد من الحسابات هذه ستثمارإ يحققه فيما البنك مع شركاء

   بالكامل األموال هذه ستثمارإعدم  عليه يترتب النقدي حتياطيإلا نسبة تطبيق نإف «وبذالك  ، الشأ هذا في
 فيـه  تمثـل  الذي الوقت في رغبتهم هذا غير على ستثمارإلا عن المودعين أموال من جانب تعطيل أي

   العائد نخفاضإ عليه مما يترتب  ،2» اإلسالمية البنوك ودائع جملة من كبيرة نسبة ستثمارإلا حسابات
 
  
  
 .12 ص  م، 1985 أفريل ، 14 العدد  ،" ةياإلسالم البنوك مجلة ،عليها والرقابة اإلسالمية البنوك " ،فؤاد أمين أحمد )1

   رسالة دوكتوراه ،" اإلسالمية المصارف على للرقابة المركزي البنك رقابة وأساليب منهج تطوير " ،علي دممح العال عبد الدين صالح  )2
  .   91ص  .م 1990القاهرة ، ، اإلسالمية الدراسات معهد
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 تحت الودائع تشكل حيث البنوك التقليدية في لكذ مثل يحدث وال، النهاية في الحسابات تلك على الموزع

 المقابلة األرصدة تغطية النسبة خالل تلك من ويمكن، ودائعها إجمال من كبيرة بنسبة فائدة بدون  الطلب

 .النقد حتياطيإلل

نقدي  توازن من تحققه لما لكوذ النقدية السلطات لدى كبيرة أهمية ئتمانإلا على الرقابة تمثل «   - 2
بصفة  منها جزء ينشأ التي النقد عرض عملية على التأثير خالل من األسعار رتفاعإ مشاكل من والحد

في  مستمر تزايد من يتبعها وما التجارية القروض لمنح نتيجة المصرفي الجهاز طريق عن أساسية
البنك  من المقدم التمويل يتجاوز ال بحيث ئتمانإلا شروط وضع إلى المركزية البنوك وتلجأ ،1»الودائع

 .للتوظيف المتاحة الموارد إجمالي من معينة نسبة حدود المختلفة األعمال لقطاعات

 ولكنها  ،تجارية قروضا تمنح ال ألنها ،الرقابي األسلوب هذا إلى بحاجة اإلسالمية ليست فالبنوك     

 بدائل توافر لعدم نظرا عليها بسريانه سلبيا نفسه تتأثر الوقت في ولكنها ،مباشرا ستثماراإ تستثمر

 هذه تعارض ذالك إلى يضاف ،للتوظيف الموارد المتاحة من المتبقي الجزء ستثمارإو لتوظيف شرعية

 . الشريعة أحكام مع ئتمانيةإلا السياسة

البنك  لرقابة خضوعها في مشكل لديها ليس األخرى البنوك بقية مثل مثلها اإلسالمية البنوك  - 3
وحساباتها  بياناتها بإرسال ملزمة أنها المشكل ولكن ،إليه دورية بصفة بيانات وتقديمها، المركزي
 ومما ال ،التقليدية بالبنوك خاصة وبنود ببيانات خصيصا أعدت ستثماراتإو لنتائج وفقا المالية ومراكزها

 . البنوك هذه داخل العمل زدواجيةإ إلى ويؤدي اإلسالمية البنوك أمام عائقا يمثل هذا أن فيه شك

 أو السيولة إلى تحتاج عندما الدولة في العاملة للبنوك األخير المقرض بدور المركزية البنوك تقوم  - 4

 وتقوم البنوك ،للعمالء البنوك من المقدم التمويل زيادة في وترغب توسعية سياسة تباعإب الدولة تقوم عندما

 اليمكنها اإلسالمية البنوك أن والواضح ،المقترضة البنوك من سلفا محددة فوائد بتقاضي المركزية

 . للسيولة بالنسبة حساس وضع في يجعلها مما ،األسلوب هذا بمثل ستفادةإلا

 الجهاز إحدى مكونات تمثل « أنها إال اإلسالمية البنوك وممارسات أنشطة من مميزات بالرغم وأخيرا     

 وحدات كبقية المركزية البنوك متابعةو رقابة إلى وأنشطتها عملياتها خضوع  من بدفال لكولذ ،بنكيال

مطلوب ال  ولكن ،مساهميها وكذالك البنوك هذه مع المتعاملين وثقة أمن، ذالك للحفاظ على بنكيال الجهاز
 أساليبها وأدواتها مع وتتفق البنوك هذه طبيعة مع تتناسب الرقابة لعمليات ومعايير ضوابط هو وضع

  2 .»اإلسالمية الشريعة أحكام من المستمدة
  
  

 
1) Benhalima Ammour, " Monnaie et Régulation Monétaire" , l’Algérie Editions , Alger, 1997.p .39. 

  . 304، صمرجع سبق ذكره . " اإلسالمية المصارف على المصرفية الرقابة " ،ناصر محمود الغريب )2
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 : 

       
تفتقر لبعض الضوابط الشرعية في بعض المعامالت وهذا يحـتم وجـود    اإلسالمية بنوكتزال ال ال    

يجعل  وهذا ما ،شريعة لوضع ضوابط لتلك المعامالتكبر العلماء في الفقه والأ هيئة شرعية مكونة من
 التقليدية وكذلك عدم وعي وثقافـة المـواطن   بنوكتختلف عن ال اإلسالمية ال بنوكن الأ البعض يري

 بـين البنـك   الفـرق  قد يظن الـبعض أن  و ،نتشارها في العالم اإلسالميإوعدم بنوك بشرعية هذه ال

 بنـوك وخصائص ال بالفائدة المحددة سلفا، لكن الدارس ألهدافاإلسالمي والبنك الربوي، هو التعامل 

  ، كما تشترك البنوك اإلسـالمية        الربوية التقليدية والبنوك اإلسالمية البنوك عدة بينا فروق يجد اإلسالمية
المبحـث بتقسـيمه    و هذا ما سنبينه من خالل هذا بنكيةو التقليدية في أداء بعض الخدمات و األعمال ال

  :  إلى ثالثة مطالب
  :شابه بين  البنوك اإلسالمية و البنوك التقليديةلتأوجه ا  

  :  أوجه االختالف بين  البنوك اإلسالمية و البنوك التقليدية 

 : أفاق التعاون بين البنوك اإلسالمية و البنوك التقليدية  
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 سم بنك إسم، فبعضها يطلق عليها إلتتفق البنوك اإلسالمية مع البنوك التجارية من حيث ا     
  .مصرف مسإو البعض اآلخر 

  تتفق البنوك اإلسالمية مع البنوك التجارية في خضوعها لرقابة البنك المركزي وهذا نظرا
 1:عتباراتإللمجموعة من ا

 ن أإن البنوك ال تتعامل في أموالها فقط و لكن تتعامل في أموال الغير، إذ :  عتبار األولإلا
رأس المال للبنك  (أموال الغير تشكل نسبة كبيرة من موارد البنك حيث أن موارده الذاتية 

موارد البنك ومن  مجموعمن  %04ال تمثل أكثر من  )و أرباحه غير الموزعة هتحتياطاإو 
من إجمالي هذه الموارد و بالتالي فإن حرص  %96ثمة فإن حقوق الغير تصل إلى 

ارجية للتأكد من سالمة يكون موضع رقابة خ )العاملين بهمديره و (أصحاب رأسمال البنك 
  .تصرفاتهم

 إتباع أعمال البنوك و كبر حجمها ومعامالتها و نموها بشكل مستمر قد : عتبار الثانيإلا
األمر  ،لة بهاامة الكاييدفع بعض البنوك إلى الدخول في مجاالت خطيرة و ليس لها الدر

نتشار إلللبنك فضال عن ا رجية إلى جانب الرقابة الداخليةخاابة رقالذي يستوجب توفر 
    .ش الداخليتيالجغرافي للبنوك و فروعها مع قلة أعداد رجال التف

 التي ال تتعارض مع أحكام  بنكيةاإلسالمية مع البنوك التجارية في تقديم الخدمات ال بنوكتتفق ال
  2 :الشريعة اإلسالمية نذكر منها مايلي

 حيث تتعهد البنوك برده دون زيادة أو نقصان : رية المبنية على أساس القرضالحسابات الجا
  .و كذلك إصدار الشيكات

 قوم على أساس القبض في مجلس العقد و بسعر يوم العقدـالتي ت: ستبدال المعامالتإ. 

  الدائن ( العميل مضمون عملية التحصيل أن :تحصيل األوراق التجارية لحساب الدائنين( 

يطلب من البنك تحصيل حقوقه في األوراق التجارية، فيطلب من البنك تظهير الورقة تظهيرا 
 . توكيليا و يقوم البنك بمطالبة المدين في الورقة المطلوبة تحصيل قيمتها لحساب العميل

 
 
  

   البحرين، الطبعة األولى،للمؤسسات المالية اإلسالمية المحاسبةهيئة  ."أسس العمل المصرفي اإلسالمي والتقليدي"، محمد نضال الشعار  )1
 . 56 ، صم 2005

   م 1986 لبنان، ،، بيروتالثانية الطبعة،اإلسالمية الكتاب دار . "مقارنة دراسات و اإلسالمي اإلقتصاد موسوعة" الجمال، المنعم عبد محمد )2
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 هي عملية نقل النقود أو أرصدة الحسابات من حساب إلى حساب  :)الحوالة (التحويالت النقدية

أو من بنك إلى بنك أو من بلد إلى بلد آخر وما يتبع ذلك من تحويل العملة المحلية إلى األجنبية 
 .و األجنبية إلى األخرى

 هو تعهد بالسداد و الدفع لمبلغ معين من جانب البنك الذي يصدره  :عتماد المستنديإلا
عتماد وفق إلللشخص الذي يتقدم إليه بمجموعة معينة من المستندات المنصوص عليها با

 .عتماد المستنديإلبفتح ا هالشروط المتفق عليها نيابة عن العميل الذي أصدر أمر

 إرسال خطابات الضمان التي يطلبها العمالء :      

بضمان أحد العمالء بناء على  )مصدر خطاب الضمان  ( د كتابي يتعهد بمقتضاه البنكـهو عق
لتزام ملقى على إبمناسبة  )المستفيد (و لمدة معينة تجاه طرف ثالث  طلبه في حدود مبلغ معين 

تجاه ذلك الطرف و يعتبر فـي خطـاب الضـمان     لتزامهإعاتق العميل المكفول ضمانا لوفائه ب
 .لتزام األصليإلإلزاما أصليا و ليس تابعا ل

 عقود الوصايا ، عقود الملكياتتهي األشياء العينية مثل المجوهرا :تأجير الخزينة الحديدية ،  
 . صكوك المستندات لدى البنك حيث توضع في خزانة حديدية باألجرة

 

    1:تختلف البنوك اإلسالمية عن البنوك التجارية التقليدية في عدة أوجه وهي

o هناك فارق جوهري في نظرة كال النوعين من البنوك لهذه النقود فهي : في النظرة إلى النقود
يتم تحقيق الربح من الفرق بين سعر الفائدة  جار فيها وتفي البنوك العادية بمثابة سلعة يتم اإل

  .الدائنة و المدينة بينما في البنوك اإلسالمية وسيط للتبادل
o مما  م1157العادية بعيدة جدا و تعود إلى سنة للبنوك إن نقطة البداية  :ختالف في النشأةإلا

اإلسالمية تعود إلى  بنوكللأما نقطة البداية  ،ريقة لها في ميدان العمل البنكييبين لنا التجربة الع
 . مما يبين تجربة رائدة و حديثة م1975نطالقتها الحقيقية كانت إفقط و 1963سنة 

o إن البنوك التقليدية في بداية ظهورها لم يكن غرضها  : في الغرض الذي أدى إلى ظهورها
لالزم أما قتصاد القومي من خالل إمداده بالتمويل اإلكتشاف خدمتها لإخدمة المجتمع و إنما 

قتصاد اإلسالمي في إلالبنوك اإلسالمية فدافع ظهورها هو إيجاد البديل اإلسالمي الذي يجسد ا
 .التطبيق العملي

 
  

  . 167، ص1980، سنة 24، العدد مجلة المسلم المعاصر ."البنوك اإلسالمية و أثرها على اإلقتصاد الوطني"  ،أحمد النجار .د )1
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o ختالف في المبادئإ :  

 :  هناك فرق واضح يالحظه كل مصرفي وهو أن

  .عتمادا كلياإالبنوك التقليدية تعتمد على الفائدة  -           
 .تخلي البنوك اإلسالمية عنها تخلي كليا -      

o نعدام التخصصإ :  

إن البنوك اإلسالمية غير متخصصة في مجال أو نشاط دون غيره إنما تعمل في جميع أوجه      
  .حاللات مهما تعهدت و تباينت شريطة أن تكون ستثمارإلا

أما البنوك التقليدية فنجد أنها ظهرت ألول مرة كبنوك تجارية ثم تطورت حيث إنها مقسمة     
 .أنواع حسب نوع النشاط الذي تمارسه و تعمل فيه إلى 

o باإلضافة إلى اختالفات أخرى تميز مايلي : 

نظام المشاركة في الربح و الخسـارة الـذي    معامالتها على أساساإلسالمية في تقوم البنوك      
دخارية تقوم على أساس المضاربة المشـتركة  إلارية و ستثماإلأقرته الشريعة اإلسالمية فالودائع ا

بنكـي وهـو   قتصادية بينما تقوم البنوك التجارية على أساس النظام الإمما يؤدي إلى تحقيق تنمية 
ستئجار النقود و إيجارها مما يـؤدي إلـى زيـادة    إء وهو نظام يقوم على عطانظام الفائدة أخذا و

 .التضخم النقدي

حيزا كبيرا من معامالتها بينما البنوك التجاريـة تـولي    اإلسالمية ستثمارات في البنوكإلتحتل ا -
  .ستثمار إال في نطاق ضيق من أعمالهاإلاإلقراض أهمية كبيرة ال تقبل ا

صناعية محرمة كإقامة مصانع إلنتـاج الخمـور أي    مؤسسةتسهم أو تحدث  البنوك اإلسالمية ال -
 .تبقى معامالتها على أساس الشريعة اإلسالمية

حيـث   بنـك اإلسالمية باإلضافة إلى الرقابة المالية لرقابة شرعية لمراقبة أعمال ال البنوكتخضع  -
    رقابـة شـرعية    أيـة تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في حين أن البنوك التجارية ال توجد فيها 

 .إنما تقتصر على الرقابة المالية فقطو

             بنكيجتماعي متميز في المجتمع باإلضافة إلى الدور الإاإلسالمية بدور  البنوكتقوم  -
قرض الحسن و تنشئ صندوق جتماعية و تقدم الإلق الخدمة افهي تساهم في صنادي ،قتصاديإلو ا

جتماعية في حين أن البنك التجاري ال يهتم بهذا الجانب إال بالقدر إلغير ذلك من الخدمات االزكاة و
 .الذي يخدم مصالحه المادية

ة بينما اإلسالمية بمبدأ الرحمة و التسامح و اليسر الذي دعت إليه الشريعة اإلسالمي بنوكتأخذ ال -
نجد البنوك التجارية ال ترحم المدين و ال تراعي ظروفه فإذا لم يقم بتسديد ما عليه في الموعد 

  .قرضى البنك المالمحدد فرضت عليه غرامات مالية كبيرة وسارعت في الحجز على أمواله لد
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  كان لظهورها نزعة فردية خاصة

تجـار بـاألموال   إلاليهود وذلك با
 .و الشراء من خاللها

إيجاد البديل اإلسالمي الذي يجسد 
قتصاد اإلسالمي في التطبيـق  إلا

 .العملي

 

هو فائض من دخل البنـك بعـد   
لك يبحث البنك عـن  ذستهالك لإلا

    .األموال لدى األغنياء

دخار هو تأجيل إنفاق عاجـل  إلا
إلى إنفاق آجل وهو يقرر إلى أن 

  .النقود متاحة لكل أفراد المجتمع

 

ال أهمية لها في هذه البنوك بـل  
النظرة تكون مباشرة لدى كبـار  

  .التجار و العمالء

للحد من  دخاري إلتنمية الوعي ا
كتناز و لكل فرد من المجتمـع  إلا

دخارية قد تكون تحقيـق  إدوافع 
  .الربح أو رفع المستوى المعيشي

 

سـترداد  إلضرورية  الضمانات* 
 .القرض و فوائده

عتبــار لكــون إلــيس هنــاك * 
المشروع المقترض مـن أجلـه   

  .حالل أو حرام

ــذي *  ــروع ال ــون المش أن يك
  .فيه األموال حالل توظف

الضمانات هي المشروع نفسه * 
 إلى جانب شخصية الشريك

تعمل البنوك على إتاحة المـال  * 
  .لكل من يريد العمل

 

منح القروض الطويلة، المتوسطة 
و قصــيرة األجــل مقابــل   

  .الضمانات

 سـتثمارات إلتعدد وتنوع أشكال ا
 و أهمها المشـاركة، المضـاربة  

  .المرابحة

 
يؤديها البنك مقابل عمولة و تعتبر 

  .من  مصادر اإليراد رمصد
بالخدمات نظيـر   بنوكتقوم هذه ال

  .أجور فعلية لهذه الخدمات

 
يتحقق من خالل الفرق بين الفائدة 

  .الدائنة و المدينة
يتحقق الربح من خـالل العمـل   

  . الحقيقي للمشروع

 

يتحملها المقتـرض لوحـده و ال   
يتحمل البنك التقليدي أي خسـارة  

  .جانبه

قد تكون إمكانية تقسيم الخسـارة  
  .ستثمارإلحسب أشكال ا
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العنصر الضروري فـي جميـع   
سم هذه البنـوك  إالعمليات إذ أن 

  . يرتبط مباشرة بالفائدة

ال يتعامل بهـا أخـذا أو عطـاء    
  .شرعاو هي محرمة 

 

تؤدي خدمة المجتمع من خـالل  
توفير التمويـل لكبـار العمـالء    
و الربح  هـو المؤشـر الوحيـد    

  .لتشغيل األموال
  

توجيه الموارد لخدمـة المجتمـع   
ــة   ــذه التنمي ــي ه ــرة ف و العب

  .جتماعيةإلقتصادية و اإلا

 
ال توجد قروض حسـنة و إنمـا   

  .بفائدة قروض

بنـوك  ه الذمفهوم القروض في ه
و هي خالية من  القروض الحسنة

  .الفائدة

 غير موجود في هذه البنوك  

هي أهم موارد مـال المسـلمين   
و من خاللها يتم تحقيق التكامـل  

جتماعي وهي معلم من معـالم  إلا
  . اإلسالمية بنوكال

 

لديهم مهارة في التعامـل مـع   * 
.                  كبار العمالء و التجار

تتمتع بقدرة من المعرفة الفنية *  
 .على عدة مستويات

التركيز على مؤشر الربحيـة  *  
و تحصيل القروض و الغـرض  

 .دائما تعظيم الربح

  
  
  

أن يكــون اإلداري مســلما    * 
  .اإلسالمي بنكمقتنعا بفكرة ال

 بنكاإلدارة على تسيير القدرة  *
بما يحقق النفع للجميع وتجـاوز  
الظروف الصعبة التـي تـؤدي   

 .إلى اإلفالس بنكبال

التركيز على مفهـوم العائـد   *  
ــة  إلا ــاعي لتنمي ــاد إجتم قتص

  .المجتمع

    .: المصدر
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هناك في األنشطة التي تمارسها البنوك التقليدية ال يتم التعامل فيها بالفائدة أخذا أو عطاء مثل         

و تأتي في  ،األنشطة التي يمكن أن تكون مجاال خصبا للتعاون يحقق من وراءه المصلحة للطرفين
مقدمة مجاالت التعاون خدمات المراسلين فالبنوك اإلسالمية ال توجد في أي مكان في الوقت الذي 
يوجد لديها عمالء يرغبون في دفع حواالت أو فتح إعتمادات مستندية في بلد آخر ال يوجد فيه البنوك 

لك على البنوك التقليدية في عتماد في ذإلاإلسالمية في هذه الحالة ليس أمام البنك اإلسالمي سوى ا
و رغم أهمية هذا النوع من التعاون مع البنك اإلسالمي هذه التكلفة مهما كانت مسماها  ،الدول المعنية

  . هي فائدة على األموال
ستثمار الفائض النقدي إللبنوك اإلسالمية في مجال  تقديم المساعدةيمكن للبنوك التقليدية  «كذلك         

ك اإلسالمية تواجه مشكلة السيولة العالية في األجل القصير في هذا الصدد تقوم البنوك لديها فالبنو
و في ظل  ،قصير األجل لمدة أسبوع أو شهر و ربما أكثرالسلعي الستثمار إلالتقليدية بتقديم خدمات ا

ابه ثم بيعها هذا النوع من الخدمة يقوم البنك التقليدي بالشراء الفوري لسلعة معينة لصالح البنك و حس
  1.»باألجل نيابة عنه على أن يكفل مديونية المشتري األخير لصالح البنك اإلسالمي في مقابل العمولة

األجنبي فالبنك اإلسالمي يحتاج إلى العملة األجنبية إما بتغطية حاجة  بنكو في مجال خدمات ال      
ذاتية لعمالئه و ذلك في الوقت الذي يمكن فيه باألجل و بالتالي دخول عنصر الفائدة، فيمكن للبنك 

ك التقليدي أن يمد يد المساعدة لمواجهة هذه المشكلة بحيث يقوم بإيداع المبالغ بالعملة المطلوبة لدى البن
الوديعة في نهاية اليوم بالطريقة التي يتفق عليها و بحيث ال ينشأ عن هذا  ىاإلسالمي على أن تصف

  .التعامل أي مديونية لليوم التالي
و قد يتدخل البنك التقليدي كوسيط وذلك لتوفير ضمانات عند المخاطر المختلفة لصـالح البنـك            

حتاج فيـه  تو ذلك في الوقت الذي  ،ستثمارية المحليةإللطاقة االذي يتوفر لديه سيولة تفوق ا اإلسالمي
في حالة عدم وجود  ى إلى المزيد من الموارد الماليةتجارية و صناعية في دول إسالمية أخر ؤسساتم

  على أساس قتصاديةإلاإمكانية التعاون في تمويل األنشطة المي في هذه الدولة باإلضافة إلى بنك إس
  
  
  
  
 ، ندوة حـول التطبيقـات االقتصـادية   "الفروع والنوافذ اإلسالمية في المصارف التقليدية" رقة بحثية بعنوانو، سعيد بن سعد المرطان. د )1

، تحت اإلعداد للنشر كورقة من األوراق العلمية التي يصدرها المعهد اإلسالمي للبحوث م1998، الدار البيضاء، مايو  اإلسالمية المعاصرة
  .في البنك اإلسالمي للتنمية والتدريب
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  .و اإلرشاد المشاركة بين البنكين على أن يقتصر دور البنك التقليدي على النصح 

من خالل نوافذ أو فروع  اإلسالمي بنكيالالتقليدية للعمل  بنوكتعتبر تجربة ممارسة الكما       
 المصرفينمو العمل  فييجابية ملموسة تمثلت إ، تجربة ناجحة نظرا لما ترتب عليها من نتائج سالميةإ
الممارسة  بنوك، وفى التزايد المستمر لعدد ال 1سنويا %15يقدره الباحثون بـ  سنويبمعدل  يسالمإلا

تقوم  يحجم األموال الت فيمع التزايد المستمر أيضا و، كل أنحاء العالم ينتشارها فإلهذا العمل و
  . بإدارتها

تجربة ولوجها ميدان الصيرفة اإلسالمية فإن ال يالتقليدية ف بنوكالمداخل التي تبنتها البرغم تعدد و      
 بنكيتبنيه مدخل التحول التدريجي لتطوير وتنمية العمل ال في السعوديللبنك األهلي التجاري مميزة ال

  .من خالل بنك تقليدي ياإلسالم بنكيتعتبر خير مثال على نجاح العمل الاإلسالمي فيه 
في  اإلسالميةفي كثير من جوانبها عن فلسفة عمل الفروع والنوافذ الواقع  يفتختلف تجربة  يوه     

قتصار على قطاع إلدون ا المقام األول خدمة قطاع األفراد، يستهدفت فإ فهي ،األخرىالتقليدية  بنوكال
     . هتمام البنوك التقليدية األخرىإالغالب محل  فيكان  الذيالشركات 

من  ستثماراتإلاكما أنها تجربة لم تكن تستهدف فى األساس مجرد تعبئة مزيد من الودائع أو      
الحريص  يوإنما كان الهدف هو السع شريحة أخرى من شرائح العمالء في السوق، ختراقإخالل 

  . اإلسالمي وتطويره بغير سقوف أو حدود بنكيوالمدروس نحو التوسع في العمل ال
، يجعلها محط أنظار وإنتباه المصرفيين والمتخصصين لمتابعة نجاح هذه التجربةوال شك أن     

      .والدراسة ستيعابإلاإنجازاتها والنظر اليها كحالة مصرفية تستوجب 
  
  
  
  
  
 
  
  

  . 81 .ص ،مرجع سبق ذكره ." أسس العمل المصرفي اإلسالمي والتقليدي "، محمد نضال الشعار )1
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    :خامتة الفصل األول 
  

     من خالل دراستنا لهذا الفصل تطرقنا إلى إبراز المفاهيم العامة و األساسية  للبنوك التقليدية          
و البنوك اإلسالمية  منذ نشأتها و التي كانت عبارة عن بيوت للصيرفة إلى أن أصبحت عبارة عن 

جتماعية من خالل إلالتنمية اقتصادية و المساهمة في إلمؤسسات مالية تقوم بعملية تمويل المشاريع ا
  .و تنويع األساليب التمويلية تطوير
ز بين البنوك التقليدية و البنوك اإلسالمية  و قد تبين أن الفرق ال يكمن فقط يكما تطرقنا إلى التمي        

        بدأ المشاركة في الربح في أن البنوك التقليدية تتعامل بالفائدة و أن البنوك اإلسالمية تتعامل بم
قابل هناك إختالفات و فروق جوهرية في الخدمات و األساليب التمويلية المقدمة ملكن بال و الخسارة،

للعمالء و األعوان اإلقتصادين ومن بينها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي تعتبر العصب 
هذا ما سنبرزه من و على البنوك كمصر رئيسي للتمويل،  الرئيسي ألي إقتصاد وطني و التي تعتمد

المؤسسات  يإذن ماه خالل الفصل الثاني من خالل دراستنا لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،
  و المتوسطة ؟ الصغيرة

و ماهي المشاكل التمويلة التي تعاني منها و كيفية الوقاية منها ؟، و ما هو واقع التمويل البنكي لهذه 
  المؤسسات ؟  
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          : الثاين مقدمة الفصل

 لهـا  موحـد  مفهوم تحديد دون والمتوسطة الصغيرة المؤسسات حول واألبحاث الدراسات تعددت       
 التـي  تلك انهبأ المتوسطةو الصغيرة المؤسسات" تعتبر الدراسات فبعض التعاريف والتصنيفات فإختلفت

 تصـنيفها  يعتبر من ومنهم ،الوطنية السوق كين وتخدمالمال قبل من وتدار العاملين من قليال تستخدم عددا
 إنتاجي قطاع كبيرة في تكون أن يمكن متطور إنتاج قطاع في الصغيرة فالمؤسسة ،آلخر قطاع من مختلف

 لعمالةا حجم من المؤسسة حجم قياس في التقييم معايير ختالفإ إلى باإلضافة صحيح والعكس متطور غير
   . يعاتالمب وحجم الموجودات وقيمة

 حيـث  التسعينيات، من بداية عميقة تحوالت الجزائر في قتصاديةإلا السياسة عرفت هذا أجل ومن       
 تهتم هياكل إنشاء خالل من المتوسطةو الصغيرة المؤسسات نمو وترقية لدعم واسعا مجاال الدولة أعطت

  .المؤسسات من النوع لهذاالالزم  التمويل توفير إلى دفته  نقدية سياسة وإتباع بدعمها، خصيصا
مـن   العديـد  من تعاني مازالت نهاأ إال والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المحوري الدور هذا ورغم       

 تجـده  الـذي  هتمامإلا نفس تجد ال ، بحيثالتمويل إشكالية ذلك مقدمة العربية وفي الدول في اإلشكاليات
  . األخرى المالية المؤسسات طرف حتى من وال البنوك طرف من الكبيرة المؤسسات

 والصغيرة خاصـة   المتوسطة المؤسسات تمويل مصادر إلى التطرق الفصل هذه خالل من وسيتم      
   .المؤسسات هذه تمويل في الهياكل و األساليب المستحدثة  على  التعرف ثم اتهسلبيا ومعرفة الجزائر في

     :ثة مباحثنا بتقسيم الفصل إلى ثالو للتوضيح أكثر قم       
  

  : المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مصادر تمويلها    

   : تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر    
  :   التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة    
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: 

 معرفـة  بداية يتطلب األمر فإن والمتوسطة، الصغيرة لمؤسساتا تمويل مصادر على التعرف قبل      

 لهـا  موحد تعريف يوجد وال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مفاهيم ختلفتإ فقد المؤسسات، هذه مفهوم

 . اإلنتاج وحجم تثمار،سإلا حجم ،العمال حجم  :منها معايير بعدة التعريف يرتبط حيث

  أهـدافها  بلوغ أجل من تمويلها طرق تحسين يتطلب التنمية في ودورها المؤسسات هذه أهمية إن و       
 .البدائل عن والبحث النقائص تدارك يمكن حتى المتبعة التمويل طرق عرض يجب ذلك قبل ولكن

 
  :تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -أوال 

1-  :  
إن صعوبة تحديد مفهوم موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكمن أساسا في تحديد الفروقات       

ساعد على ، ولذلك تم وضع عدد من المعايير توالمؤسسات الكبيرة المؤسسة الصغيرةالجوهرية بين 
  : تحديد تعاريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

   : المعايير الكمية  - أ
     :هي أهم المعايير المستعملة لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإن     
 يعتبر معيار عدد العمال أحد المعايير الكمية للتفرقة بين المؤسسات المصغرة   : معيار عدد العمال

وقد تعرض  إلستخدام نظرا لسهولة قياسه،ن أكثر المعايير شيوعا في االصغيرة والمتوسطة وهو م
نتقادات، أهمها أن عدد العمال ليس الركيزة الوحيدة في العملية إلهذا المعيار إلى العديد من ا

    1 .قتصادية ذات أثر كبير على حجم المؤسسةإاإلنتاجية، إذ أن هناك متغيرات 
 المؤسسات  ال المستخدم بالمؤسسة أحد المعايير الكمية للتمييز بينيعتبر رأس الم : معيار رأس املال

والذي يختلف من دولة إلى أخرى، وهنا تبرز مشكلة تحديد رأس المال ويفضل  الكبيرة والصغيرة،
قيمة األراضي من  اإلنتاجية ويستبعد البعض البعض رأس المال الثابت حيث أنه يعكس حجم الطاقة

خذ على هذا المعيار أنه ال يصلح بمفرده لتعريف المؤسسات الصغيرة ويؤ ،رأس المال الثابت
  .ستعماله كمعيار للمقارنة بين الصناعات المماثلة في الدول المختلفةإلوالمتوسطة، أو حتى 

  
 

  
   .19، صم1983، مصر ،ة العربيةضدار النه ،" قتصاديات الصناعات الصغيرة و دورها في تحقيق التنميةإ" ،صفوت عبد السالم عوض اهللا )1
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 (02) :      

                        

  المال رأس  العمال عدد  
  دینار ملیار 1 5  500  الجزائر

  -  350  فنلندا
  فرنسي فرنك ملیون 5  500  فرنسا

  -  500  بریطانیا
  -  500  ویدالس

  روبیة الف 750  -  الھند
  ین ملیون 50  30  الیابان
  دوالر ملیون 35  300  الشیلي
   A.Sellami ,La petite et moyenne industrie et le développement économique ,Enal ,1985,p50 :المصدر

      
 على صغيرة والمتوسطةال للمؤسسات تعريفها في تستند الدول بعض أن يتبين الجدول خالل من     

 . فقط المال رأس على وأخرى فقط العمال عدد على تعتمد دول وهناك العمال وعدد المال رأس معايير

 يعتبر معيار رقم األعمال من المعايير المهمة لمعرفة قيمة وأهمية المؤسسات  : معيار رقم األعمال
ال يعبر أن هذا المعيار، غير وتصنيفها من حيث الحجم، ويستخدم لقياس مستوى نشاط المؤسسة

رتفاع المتواصل ألسعار السلع إلا أداء المؤسسة، نظرا ألنه في حالةبصورة صادقة عن حسن 
     1.رتفاع رقم أعمالهاإالمباعة فإن ذلك سيؤدي إلى 

 نتشار األنشطة في جميع أنحاء القطر إيعتمد هذا المعيار على مدى درجة  : معيار درجة اإلنتشار
ا في منطقة معينة، ألن صغر حجم المؤسسة باإلضافة إلى محدودية النشاط والعمالة أو تركزه

يساعد على ممارسة هذا النشاط في أي مكان، ولهذا فإن تحديد حجم المؤسسة يتوقف بدرجة كبيرة 
  .نتشارإلعلى درجة ا

 ا يكون فعاال في يعتبر معيار الطاقة اإلنتاجية من المعايير الكمية وهذ : معيار الطاقة اإلنتاجية
المؤسسات التي تكون فيها طبيعة المنتج موحدة، وتقدر الطاقة اإلنتاجية بأقصى عدد الوحدات 

  .الممكنة إنتاجها وعدد الوحدات المنتجة فعال

  
يف خالل سط ، دراسة حالة المؤسسات المصغرة في والية" الصغيرة والمتوسطة ومشاكل تمويلها،المؤسسات المصغرة " ،محفوظ جبار )1 

 . 214ص، 2003 ، بسكرة ، الجزائر05 رقم ،العدد اإلنسانيةمجلة العلوم  ،2001-1999الفترة 
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  : المعايير النوعية -ب

 كالمعيار نفسها بالمؤسسة األمر تعلق سواء ،الخاصة قات الفرو من العديد النوعية معايير تأخذ      
 أكثر أخرى حدود إلى النوعي المعيار يتعدى و ،دمةالمستخ التقنية أو  النشاط فرع معيار أو القانوني

 مشاركة طرق أو ،السوق حجم، التنظيمي الهيكل ،العمل طبيعة حسب المؤسسات تصنف كأن ،تعقيدا
  .اآلخر عن مشروع كل بها يختص نوعية ميزة المعايير هذه لكل بالتالي و ،اإلدارة في المشروع صاحب

 ستخدامإب الصغيرة الصناعية ؤسساتالم تصنيف أن M. MARCHESNAYالصدد هذا في ويرى      
     1:كالتالي وهي أساسية مجموعات أربعة في الباحث وحددها معقدة عملية نوعية المعايير

 يعرف الشكل القانوني للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة بأنه الهوية الرسمية  : )امللكية( املعيار القانوين
والتي تحدد حقوق وواجبات المؤسسة، وتنظم العالقات مع كافة التي تمنحها الدولة عند تكوينها 

  . اوبالتالي تحكم سير نشاطه ااألطراف التي تتعامل معه
  القرارات المتخذة داخل المؤسسة  بين عدة وظائف في آن  يتمثل في : )املسؤولية(معياراإلستقاللية

المؤسسة أن يقوم بتحديد  واحد، كالتسيير والتسويق والتمويل، وفي هذا اإلطار على صاحب
ألن  ،المخاطر المتعلقة بالذمة المالية ويجب التعامل بخبرة مع الصفقات التي قد تكون غير مكتسبة

  .المخاطر المتعلقة بها قد تفوق األرباح المتوقعة منها
 ذلك و سطة تكون محدودةإن الحصة السوقية للمؤسسات الصغيرة والمتو :معيار حصتها يف السوق

  2: ب التاليةلألسبا
  صغر حجم المؤسسة وحجم اإلنتاج و إنخفاض قيمة رأس المال. 

 المنافسة الشديدة و  ضيق األسواق التي توجه إليها منتجات هذه المؤسساتمحلية النشاط و.  
ن هذا يحد من قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على السيطرة إونتيجة لألسباب السابقة، ف        

  .حتكار على عكس المؤسسات الكبرىإلأن تفرض أي نوع من أنواع ا على األسواق أو
 يستند هذا المعيار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها ما يميزها عن  : معيار إدارة التنظيم

المؤسسات الكبيرة الحجم من حيث مستوى تنظيم المؤسسة وإدارتها، فمن حيث التنظيم الداخلي 
، ومن حيث اإلدارة فإن المؤسسات األصول العلمية لتنظيم عملياتها ينقصه للمؤسسة، فإنه غالبا ما

  .الصغيرة والمتوسطة عادة ما تدار بواسطة صاحب المؤسسة 

  
 

Robert wtterwulghe ." La PME une entreprise humaine", Boeck université, paris,1998 , p16. )1  
، بحث مقدم في الدورة " المتوسطة في الدول المغاربية في ظل المتعبرات اإلقتصادية العالميةواقع الصناعات الصغرة و " ،عايشي كمال )2

  . 03، ص  2003سطيف ، قتصاديات المغاربية ، ع الصغيرة و المتوسطة و تطور دورها في اإليالتدريبية الدولية حول تمويل المشار
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رة والمتوسطة تفرقة بين المؤسسات الصغيبعد عرض أهم المعايير الكمية التي يتم بموجبها ال      
ختالف ظروف إلنجد أنه ال يوجد معيار أمثل يمكن أن يطبق في كل الدول نظرا  والمؤسسات الكبيرة،

          كل دولة عن األخرى، لذا ينبغي تكملة هذه المعايير بمعايير نوعية أخرى بطريقة غير معقدة
بغرض  المجموعات المستهدفة بشكل مالئم،ي التعريف على ختيارها بطريقة تساعد فإمكلفة يتم غيرو

  . وضع اآلليات الموجهة لدعم هذا القطاع

2-  :     
تأخذ به كل دول العالم غير ممكن ألسباب تتعلق بظروف كل  ومحدد دإن وضع تعريف موح     

واحدة، وفيما يلي موجز للتعاريف الرسمية أو األكثر دولة، بل قد يوجد أكثر من تعريف في الدولة ال
  .لدى بعض الدول، إلى جانب التعريف المعتمد في الجزائر نتشارا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةإ

سة الدولية للتمويل، مابين ثالث يميز البنك الدولي عن طريق فرعه المؤس:   تعريف البنك الدولي  -  أ
    1:وسطة، وهيأنواع من المؤسسات الصغيرة والمت

   : وإجمالي أصولها أقل من 10وشروطها أن يكون عدد موظفيها أقل من ،
 . دوالر أمريكي، ونفس الشرط السابق ينطبق على حجم المبيعات السنوية 100000

  :  مليون دوالر  03موظفا، وتبلغ أصولها أقل من  50وهي التي تضم أقل من
 .وكذلك الحال بالنسبة لحجم المبيعات السنويةأمريكي، 

  : مليون  15موظف، أما أصولها فهي أقل من  300ويبلغ عدد موظفيها أقل من
 . دوالر أمريكي، ونفس الشيء ينطبق على حجم المبيعات السنوية

الصغيرة قام اإلتحاد األوروبي بوضع تعريف جديد للمؤسسات : تعريف اإلتحاد األوروبي  - ب
  :والمتوسطة بحيث عرف

-   : عامل، ورقم أعمالها أقل من  250بأنها المؤسسات التي تشغل أقل من
  .مليون أورو 43مليون أورو، أو ميزانيتها السنوية ال تتعدى  50

-  :  عامل، ورقم أعمالها السنوي 50من هي المؤسسات التي تشغل أقل       
  .ماليين أورو 10زانيتها السنوية ال تتعدى أو مي
-   :عمال ورقم أعمالها السنوي 10من  هي المؤسسات التي تشغل أقل       

 .مليون أورو 2أو ميزانيتها السنوية ال تتعدى 

  
  

  .11ص ، جامعة الجزائر، اه، أطروحة دوكتور" واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و سبل دعمها و تنميتها" ، لخلف عثمان   )1
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دم تطبيق ـدر اإلشارة أن الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي هي حرة في تطبيق أو عـوتج    
ستثمار والصندوق األوروبي إلهذا التعريف، غير أن كال من اللجنة األوروبية، البنك الدولي ل

    .ستثمار يدعون إلى تطبيقهإلل

   : مريكيةتعريف الواليات المتحدة األ - ج

 مفهوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، على أنها م1953قدم قانون المؤسسات الصغيرة لعام     
متالكها وإدارتها بطريقة مستقلة، حيث ال تسيطر على مجال العمل الذي تنشط في إالمؤسسة التي يتم "

  1."نطاقه

 ر تفصيال باالعتماد على حجم وقد تم تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكث     

ولذلك فقد حدد القانون حدودا عليا للمؤسسة الصغيرة كما هـو مبـين فـي      المبيعات وعدد العاملين،
     :الجدول

* )03( :     

  . 14ص ،طروحة دوكتوراه ، جامعة الجزائرلخلف عثمان، أ :المصدر

  : تعريف اليابان -د
ن قد بنت نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة األولى على المؤسسات الصغيرة إن اليابا     

والمتوسطة، وكانت أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليابان، هي 
فقد نص القانون المسمى القانون األساسي للمؤسسات  تعريف واضح ومحدد لهذه المؤسسات،وضع 

، والذي يعتبر بمثابة دستور لها، حيث يشدد هذا القانون على ضرورة القضاء الصغيرة والمتوسطة
  .تطويرهاالصغيرة ومحاولة  المؤسسةعلى كافة العقبات التي تواجه 

 
  
  

1 ) la nouvelle définition des PME ; guide de l'utilisateur et modèle de déclaration, 2006 ,  p14. 
.en ligne http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_fr.pdf 

 

  

  مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية 5إلى  1من   زئةاملؤسسات اخلدمية والتجارة بالتج

  مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية 15إلى  5من   مؤسسات التجارة باجلملة

  عامل أو أقل 250عدد العمال   املؤسسات الصناعية
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 :التاليالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الشكل م 1999 ديسمبر 03وعرف القانون الذي عدل في 

 )04 (:    

   

  أو أقل 300  عامل أو أقل 300  الصناعات والقطاعات األخرى
  أو أقل 100  عامل أو أقل 100  مبيعات الجملة
  عامل أو أقل 50  عامل أو أقل 50  مبيعات التجزئة

  أو أقل 50  عمال أو أقل 10  الخدمات
 

         Les PME en Europe et leur contribution à l’emploi", études documentaire , 1983 , p 49   المصدر:  
  

   :(EEC)المشتركة  األوروبية للسوق المعتمد التعريف - ھ

 العاملين عدد يقل و قتصادياإ اطانش تمارس مؤسسة كل هو ةالصغير المؤسسة التعريف هذا يعتبر و      

 آخر تعريفا المشتركة األوروبية السوق دول إحدى وهي ألمانيا تتبنى « بينما عامل، 100 عن بها

      عن فيها العمال عدد يقل و قتصادياإ نشاطا تمارس مؤسسة كل تعتبرها حيث الصغيرة، ؤسساتللم

    1.»عامل  200

   : المتوسطةو الصغيرة المؤسسات خصائص -ثانيا
النظريات  من الكثير تجعل الخصائص من بمجموعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتمتع      

      المؤسسات الصغيرة على تطبيقها حالة في الفشل تالقي الكبيرة المؤسسات على المطبقة قتصاديةإلا
  :يه الخصائص هذه نشاطها وأبرز بدء من األولى في السنوات خاصة المتوسطة  و
1-   :التالية العامة بالخصائص المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تتميز         : 

  من العاملين  محدودا عددا تستخدم أنها أي فيها، العاملين عدد بمؤشر متوسطة أو صغيرة مؤسسات 

  عالية بمرونة تعتتم تجعلها تنظيمها  مما في الشخصية تهيمن األحيان أغلب وفي  عامل، 250 يفوق ال
 الواسع نتشارإلا أسباب أحد هي الميزة هذه تكون قد و بسيطا  تنظيما تملك ألنها التغيير، على القدرة و 

 .والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات

  
  
  
  . 25، ص  2002، لفجر للنشر و التوزيع، مصردار ا، " إدارة المؤسسات الصغيرة" ، عبد الحميد مصطفى أبو ناعم  )1
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 المالك الملكية بين في تداخل فيحصل  أفراد، شركة المتوسطة و الصغيرة المؤسسة تكون ما اغالب  

   .ثروته الشخصية إلى تمتد خطأ أي عواقب ألن بنفسه إلدارتها مضطرا يجعله مما ومؤسسته،  
 ةمتطلبات إدار تعقيد تقليل في يساعد ما وهذا واحدا ، نشاطا والمتوسطة الصغيرة المؤسسة تمارس 

 درجة تعلمه كانت مهما شخص ألي يمكن بسيطة تسيير وطرق مهارات يتطلب مما المؤسسة،

 التأسيس ومتطلبات إجراءات ألن حياته، له يؤمن  صغيرا  مشروعا يقيم أن جدا  محدود مال وبرأس

  . جدا  بسيطة المتوسطة و الصغيرة المؤسسات إدارة
   " مقارنة  أو التصفية الغلق في ممثلة عالية فشل تبمعدال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمتاز 

 رغبة عدم نتيجة هي األكبر ونسبته  ،األولى التأسيس سنوات في أنه أعلى إال الكبيرة، باألعمال

 1."لتصفيته يضطرهم مما لها، التي يعرضهم المالية الخسائر بسبب عليه اإلبقاء في أصحابه

   وجود يؤدي إلى ما هذا النشاط، ومحلية بها العاملين عدد لةبق والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتميز 

محيط    في يتم السلعة أو تقديم الخدمة يجعل مما والعمالء، المؤسسة بين الطيبة والعالقة المودة من نوع
 .الصداقة طابع يسودهو جو 

   " قليل عدد مع  كالمال يقوم حيث الواحد، الرجل بأداء والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إدارة تتميز 

 ستشاريونإ بها يوجد ال أنه تصاالت، كماإلا و البيع الشراء، التمويل، اإلنتاج، بوظائف المساعدين من

  2."العمل وتقسيم التخصص مزايا ستفادة منإلا عدم إلى بها يؤدي مما المتخصصة، اإلدارية للوظائف
 :  ـب منتجاتها تتميز

 .إقيلميا سوقا يكون قد و ناأحيا فيه تعرض الذي المحلي السوق ضيق -

 .المهارة و الخبرة من عالية درجة المنتجات تصنيع يتطلب -

 .النقل تكاليف نخفاضإب تتميز -

 .)النمطية غير للسلع بالنسبة ( المختلفين المستهلكين أذواق تالئم -

  :بـ أيضا تتميز كما
 قاعدة توسيع في بيرك دور لها و المقاولة، إطار في مؤسساتال من لغيرها مغذية مؤسسات أنها -

  .المحلي اإلنتاج
إنشائها    في والشروع إلقامتها الجدوى دراسة فيها بما تأسيسها، دراسات إلعداد الالزم الوقت قصر -

  .تأسيسها حين التجريبي لتشغيلها الالزمة الفترة قصر جانب إلى مخططاتها، إعداد و 
  
  

 .38 ص ، 2005 األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار األولى، الطبعة ." للريادة الصغيرة األعمال إدارة "،برنوطي نائف سعاد )1
 1998 مصر، ،اإلسكندریة ،والتوزیع للنشر العلمي المكتب ."المحلي المجتمع لتنمیة كمدخل الصغیرة الصناعات " ،محمد الرسول عبد سعد )2
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2-    : 
 تعمل مالية ومحاسبية خصائص والمتوسطة الصغيرة للمؤسسة فإن العامة الخصائص إلى إضافة      

  :تتمثل في نموها، مراحل مختلف عبر للتمويل والدائمة الملحة حاجتها إبراز على

 » تمويل داخلية  مصادر على عتمادهاإ و مالها رأس بصغر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتميز 

 شؤون إدارة بالتدخل في للممول الحق تعطي التي هبقيود خارجي تمويل على حصولها صعوبة بسبب

 الصغيرة فأغلبية المؤسسات لذلك ،لها التعرض الممكن المالية المخاطر حدة من يزيد مما العمل

 مصادر من التمويل أو القروض الصغيرة تفضل فهي الخارجي التمويل إلى ضطرتإ إذا والمتوسطة

  1.» المؤسسة إدارة في التصرف على حرية الحصول ابلمق عالية تكلفتها كانت وإن حتى رسمية غير

 تفرغ صاحب من ناتج وهذا أحيانا الكبيرة المؤسسات من أكثر كبيرة مالية عوائد تحقيق على قدرتها 

  .األساسية الوظائف لكل المؤسسة
 ومن قتصاديات الحجم،إ من ستفادةإلا تستطيع التي الكبيرة المؤسسات عكس على عالية، إنتاج تكاليف 

  .الكبير لإلنتاج المختلفة قتصاديةإلا المزايا
 إلى  والحكومية، فباإلضافة الرسمية والتعليمات القوانين تنفيذ تكاليف في تتمثل عالية إدارية تكاليف

 المصاريف إلى المصاريف اإلدارية نسبة فإن ، األرباح أو اإلنتاج بحجم تتأثر ال التي الثابتة التكاليف

 نـم يزيد مما الكبيرة في المؤسسات منها أعلى تكون والمتوسطة الصغيرة اتالمؤسس في العامة
 .اإلنتاج تكاليف

 عدم القدرة إلى بها يؤدي مما عالية تكاليفه تكون ما  فغالبا توفر وإذا تمويل، على الحصول صعوبة 

   .للنمو مالية اتإحتياط تكوين على

 » كبيرة من نسبة تمتص فهي الصغير، المشروع على سلبي تأثير مصدر الضريبية القوانين تشكل 

 2.»مالي حتياطيإتشكيل  في  الصغيرة المؤسسات أمام عقبة تكون وبالتالي يحققها، التي األرباح

 تعتمد على يجعلها مما النشاط من األولى المراحل في خاصة للبنوك كافية ضمانات توفير صعوبة 

 . داخلية مصادر من يكون وهانم تمويل و أساسا، العائلي أو الذاتي التمويل

 ذلك بالرغم من و نسبيا، المطلوب المال رأس بقلة عام بوجه والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتميز 

 ال تستطيع حيث الالزم التمويل على الحصول في صعوبات الصغيرة الصناعية المؤسسات تواجه

   . الالزم قتراضإلا أو أسهم بطرح مالها رأس زيادة

  
 
 

1) Josée St-Pierre ,  La Gestion Financière des PME théories et pratiques, presses de l'université du Québec, 
CANADA, 1999, p 06.   

 . 37 .ص سابق، مرجع ،" الصغيرة األعمال إدارة " ،البرنوطي  نائف سعاد  )2
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  وهذا راجع نشاطها، لنهاية حدا عتض قد بسيطة بأسباب تتأثر أنها إذ قصيرة المؤسسة حياة دورة 
  .الخ...  مهم زبون خسارة أساسي، موظف ستقالةإ  :مثال لهشاشتها،

 " مرحلة لها وكل مراحل عدة إلى مقسمة حياتها دورة بأن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تتميز 

 الهدف يتغير النضج مرحلة الخزينة، على معتمدة تكون نطالقإلا فمرحلة الخاصة، المالية حتياجاتهاإ

 عن البحث فيها فيتم النمو مرحلة أما تمويلها، في ستقرارإ أكثر وضمان المالية المصاريف من بالتقليل

       1." النشاط تطوير و المال لرأس جديدة و إضافية قيمة
  لهذه المؤسسات معيقة وأخرى مساعدة عوامل هناك أن نجد الذكر السالفة الخصائص خالل من     
 العمالء وشخصية مع مباشرة عالقات ووجود مرونتها  :المساعدة اإليجابية الخصائص نبي فمن

 اإلنتاجيةو المالية من قدراتها تحد التي المحدودة مواردها في المعيقة الخصائص تتمثل بينما ،والعاملين

 يطتبس على بالتركيز تهتم والمتوسطة تجعلها الصغيرة المؤسسات فخصائص ،والتسويقية وغيرها

  .إنتاجها من تكلفة يقلل مما واآلالت المعدات من قليلة نسبة على وتعتمد والمحاسبية، اإلدارية اإلجراءات

    :  االقتصادية التنمية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة -ثالثا

 ةمنظم في األعضاء البلدان قتصادياتإ في معتبرا دورا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تلعب      
 ما توفر حيث مؤسساتها، من   99 %نسبة تشكل المؤسسات هذه أن فنجد والتنمية، قتصاديإلا التعاون

 الناتج من 70 %  إلى   30 %بنسبة تساهم و مأجورة، شغل مناصب من  80 %إلى 40 % بين

  .الخام الداخلي
 النـاتج  فـي  النصـف  مـن  بأكثر الخاص للقطاع التابعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتساهم      

ا أيض النصف يفوق ما وتوفر البرتغال، و اليابان فرنسا، إسبانيا، الدانمارك،:  من لكل اإلجمالي الداخلي
   بلجيكا  من كل في   70 %عن زيدـت وبنسبة با،يتقر البلدان معظم في المأجورة الشغل مناصب من 

 . وسويسرا السويد غال،البرت اليابان، إيرلندا، اليونان، إسبانيا، الدانمارك،

  : التشغيل سياسة دعم يف املسامهة -1

 والقوى للسكان السريع بالنمو تتصف التي النامية البلدان من كثير في البطالة مشكل يظهر"      
 مشكلة يمثل منتجة أعمال في المؤهلة غير العمالة من الكبيرة األعداد توظيف أصبح حيث العاملة،

  2."البلدان لهذه حقيقية

  
  

  . 22.ص ،  2002جوان ،" الجزائر في المتوسطة و الصغرى المؤسسات لتطوير سياسة أجل من " ،االجتماعي و االقتصادي الوطني المجلس )1
 . 65 .ص 2005  مصر، ، الجامعة شباب مؤسسة ." المحلية التنمية في دورها و الصغيرة الصناعات " ،أحمد السيد أبو عبده السيد فتحي )2
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 ستيعابإ على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قدرة إلى الدولي البنك دراسات إحدى أشارت وقد 

 والمتقدمة النامية الدول في التحويلية الصناعات في العاملين لنصف وظائف توفير يمكنها إذ العمالة،

 نجد حيث ،النامية ولالد باقي في العاملين  عدد من   75 %من وأكثر العمل، عنصر بكثافة تتميز لكونها
 .الكبيرة بالمؤسسات واحدة عمل فرصة تكلفة مقابل مرات ثالث منخفضة بها العمل فرصة تكلفة أن

 : اخلام الداخلي الناتج زيادة يف املسامهة -2

  التطور للدول تحقيق في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تلعبه الذي اإلستراتيجي الدور أهمية تتضح    
 توظيف في المساهمة إلى باإلضافة اإلجمالي، المحلي الناتج تكوين في المساهمة خالل من المتقدمة

  : ذلك يوضح التالي الجدول و سابقا، إليه المشار العمالة
 والتوظيف اإلجمالي المحلي الناتج في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات مساهمة: ) 05(جدول رقم 

  2005/ 2004 : سنتي خالل الصناعية قتصادياتإلا في

    
 

   
 

  48.0%  % 53.7  الواليات المتحدة
  34.9%  % 65.7  ألمانيا

  30.0%  % 67.2  بريطانيا
  61.8%  % 69.0  فرنسا
  40.5%  % 49.0  إيطاليا
  27.1%  % 73.8  اليبان

    . 04ص سابق، مرجع الهيتي، نالرحما عبد نوزاد  :المصدر 

    : الصادرات ترقية يف املسامهة-3
  سلع توفير و إنتاج من لها البد لذلك التجاري، الميزان في عجز من النامية الدول معظم عانيت     
 في تساهم أن والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات ويمكن ،المستوردة السلع محل تحل المنافسة على قادرة

 في مباشرة تساهم كأن اإلنتاجية، الطرق أفضل ستخدامإب التجاري، الميزان في العجز ةحد من التخفيف

 عمال 10 إلى 01من بها يعمل التي المؤسسات أن مثال فنجد للتصدير، تتجه التي السلع مكونات إنتاج
  لتقليديةا المنتجات وخاصة التصدير أسواق حتياجاتإ تلبية على القدرة لها الحرفي الطابع عليها ويغلب
 للتغيرات ستجابةإ أكثر أنها جانب إلى عليها، الصناعية الدول طلب بزيادة المنتجات هذه تتمتع حيث

  . العالمي السوق في السريعة
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 زيادة في عمال 10 من أكثر بها يعمل التي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تساهم أن يمكن كما     
 عن مباشر غير بشكل أو النهائية، والمنتجات السلع إنتاج طريق عن مباشر بشكل صادراتال تنويع 

 والتي مصنعة، النصف أو المصنعة المواد من حتياجاتهاإب الكبيرة المؤسسات بإمداد قيامها طريق
 .الخارجية األسواق في تنافسية بأسعار اإلنتاجية العملية  في كمدخالت تستخدمها

  : املؤسسات بني الصناعي التكامل حتقيق يف املسامهة -4
 صحية ظاهرة يعتبر قتصادإ أي في الكبيرة المؤسسات و المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تكامل إن     

 الصغيرة المؤسسات فنمو التنمية، لعملية دافعة وقوة قتصاديإلا لهيكلها األساسية المقومات ومن 
 مكاسب المتقدمة الدول من كثير تحقق وقد الكبيرة، المؤسسات مع المباشر تكاملها في يتجلى والمتوسطة

 الوسيطة المنتجات من األعمال رقم نسبة فكانت مؤسساتها، مختلف في النمط هذا إتباعها جراء قتصاديةإ

    :  كالتالي 1990 سنة مثال باليابان مقاولة شكل في
  60 %         كهربائية معدات - 
            75%      النسيج معدات -  
   72 %   نقل معدات - 

 التنظيم أشكال من شكال عتبارهاإب اليابان، في العملية هذه على عتمادإلا درجة توضح األرقام وهذه      

 .المؤسسات بين قتصاديإلا التكامل بذلك محققة  التجميع أو التركيب طريق عن الوسيط ستهالكيإلا

 

     :أهمية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -  أوال
  1:سسات الصغيرة والمتوسطة فيؤأهمية التمويل بالنسبة للم تتمثل      

   يحرك عجلة اإلنتاج سواء فهو  سسات الصغيرة والمتوسطة،ؤللم يرة بالنسبةللتمويل أهمية كب
األصول الثابتة والمتداولة، والتي ال حيث يسمح بشراء مستلزمات اإلنتاج من ، أو الخدمات للمنتجا

 يخارجية تمولها والت مصادرفتبحث عن   ،الحصول عليها بأموالها الخاصة تسساؤع هذه المطيتست
جل تدعيم وتوسيع أات الحكومية الداعمة لها، من ئعادة ما تكون البنوك أو األسواق المالية أو الهي

  .ية النولوجيا إلنتاج سلع بجودة عحدث التكأستخدام إعتماد على إلسثماراتها باإ
 سسات ويجب أن تضخ األموال بدقة في القنوات المختلفة حتىؤالممصدر أساسي لنشاط  التمويل 

   في سسات الصغيرة والمتوسطة ال تلجأ إلى التمويل إالؤلمفا ،تحقق األهداف التشغيلية واإلستراتيجية
  
  

   ،االقتصادية في العلوم دكتوراه أطروحة ميدانية، دراسة  ،"الجزائر في المتوسطة و ةالصغير المؤسسات تمويل سياسات " ،قريشي يوسف )1
    .  36ص ، 2005-2004الجزائر،  جامعة
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 .حاضحتياجها لتمويل نشاط معين، وبالتالي يكون مسار األموال المحتاج إليها محددا وواإحالة 

 ها قادرة على التكيف مع لوبالتالي يجع  رةسسات في تنمية هذه األخيؤيساهم تمويل البنوك لهذه الم
سسات ؤسسات بصفة عامة والمؤخاصة في ظل العولمة التي تفرض على الم  ي،صادإلقتالمحيط ا

ها وإنتاج ئعلى العمل بتحسين أدا ،يرة والمتوسطة بصفة خاصة لصغر حجمها وقلة رأسمالهاغالص
  .السلع األجنبية في األسواق الخارجية  منافسةو  حتياجات الزباننإالسلع بجودة عالية لتلبية 

  إلى  الحكومات يدفع  ،قتصاديةإلطة في تحقيق التنمية اسيرة والمتوغات الصسسؤللم كبيرالدور ال إن
ن إل ة في اإلنتاج والتوزيعثلا من القيام بوظيفتها والمتمهسسات حتى تمكنؤم لهذه المالزتوفير التمويل ال
رته على تحقيق طلبات المستهلكين، وهذا ما يحدد أهمية التسويق يتوقف على مقد عنجاح أي مشرو

تستطيع تحقيق أهدافها  السسات من الحصول على التمويل ؤفإذا لم تتمكن هذه الم ، سساتؤبالنسبة للم
  .الخاصة على تحقيق كل أهدافها هااية أموالفلعدم ك

  :ويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمصادر تم -  ثانيا

تاج المؤسسة في تمويل نشاطها لألموال التي تغطي عجزها وهذا ما يجعلها تلجأ إلى تح      
يقـصد بمصادر  « ،لحالة عند القيام بعملية التوسيع، وتتزايد هذه اقتراض من الغير لسـد حاجياتهاإلا

تها ماراستثإالتمويل تلك التشكيلة من المصادر التي حصلت منها المؤسسة على األموال بهدف تمويل 
   1 ».ومصادر التمويل يمكن أن تكون من أصل داخلي أو خارجي، ستغالليةإلعملياتها اأو

1 –   :  
   :قتراض من العائلة واألقاربإلاألموال اخلاصة و ا  - أ  

 تظهر الحاجة إلى هذه األموال بشكل خاص عند التأسيس أو إنشاء المؤسسة، ونقصد باألموال       
دخارات إلأو مجموعة من المساهمين، والتي تمثل ا س المال الذي يملكه صاحب المشروعأالخاصة ر

الفردية لهؤالء المستثمرين، ولكن عادة ما تكون هذه األموال غير كافية، لذا يلجأ صاحب المؤسسة إلى 
ائلية، إذا قتراض، وهنا يتوجب عدم الخلط بين العالقات التجارية والعالقات العإلالعائلة واألصدقاء ل

    .المرغوب فيه و العائد كان يراد الحصول على النتائج
  

  
    

1) Ammar  Daoudi , DG de CGCI –PME ," financement de pme  dans les pays du Maghreb ", colloque à 
Alger 11-12 mars 2009. 
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لواحدة أو بين األصدقاء، حين يلجأ فعادة ما تظهر مشاكل في المعامالت المالية بين أفراد العائلة ا      
المشاركة، مثال على واحد منهم إلى طلب مشاركة اآلخرين معه في إنشاء مؤسسة ما، وكيف تتم هذه 

أو عند تحقيق  ، أو قروض مصحوبة بوعود مقطوعة لدفع عوائد عليها كلما تيسر األمرأساس األمانة
     1.المشروعمن بغض النظر عن نتائج أو دفع أرباح بصفة إلزامية كل فترة من الز ،أرباح

  : األرباح احملتجزة -ب

حدد الجمعية العامة للمؤسسة مصير تإن الهدف األساسي من نشاط المؤسسة هو تحقيق الربح، و     
األرباح المحققة من خالل سياسة التوزيع التي تبين إذا كانت األرباح ستوزع كلية أو سيحتفظ بجزء 

حتياجات المؤسسة الكثيرة إ  لتغطية   حتفاظ بكل األرباحإلاأو ى المساهمين، منها ويوزع الباقي عل
والمختلفة، فاألرباح التي تحققها تعتبر مصدرا هاما من مصادر تمويلها، خاصة بالنسبة للمؤسسات 

    2.قتراضإلما توسيع نشاطها أو تخفيف عبء اإالصغيرة والمتوسطة، وهذا بهدف 

  والمتوسطة التي ترغب في توسيع نشاطها اإلنتاجي خاصة الحديثة منهافالمؤسسات الصغيرة      
األفضل لها  تكون غالبا غير قادرة على الحصول على األموال من مصادر خارجية، وبالتالي فإنه من

                  . عتماد على األرباح المحتجزة لمقابلة النمو، حتى تبلغ مرحلة النضج ثم تبدأ في توزيع األرباحإلا

2-  :  
طة من حيث تعتبر القروض البنكية المصدر الثاني الذي تعتمد عليه المؤسسات الصغيرة والمتوس     

ستغالل، ونتيجة للطبيعة المتكررة لنشاطاتها، فإنها تحتاج إلى نوع معين من إلا األهمية في تمويل دورة
نيات متنوعة لتمويل هذه قتراح طرق وتقإفع البنوك إلى التمويل يتالءم مع هذه الطبيعة، و هذا ما د

ستقرار إلوتضمن التكيف مع عدم ا ،الخ...، تماشيا مع السير الحسن لعمليات اإلنتاج والتوزيعالنشاطات
       سواءا كان  ةنشاط المؤسس نوع وتتناسب مع التمويلية، كلاختالف المشإالذي يخضع له النشاط و 

    .أو حسب الوضعية المالية للمؤسسة ،)عي، خدميتجاري، صناعي، زرا(

      :هي ةالمؤسسات الصغيرة و المتوسط و تستفيد منها ولعل أهم القروض التي تتلقاها     
 

 

      
  نمية، جدةللت نك اإلسالميبالمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ال ."الصناعات الصغيرة في البلدان النامية " عبد الرحمان يسري أحمد،   )1

 .37.،ص1995السعودية،
. 94، ص2000دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  ."االدارة والتحليل المالي"هيثم محمد الزغبي، )  2  
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 :   -  أ

المؤسسة  وتلجأ إليه ،توجه هذه القروض لتمويل األصول المتداولة بصفة عامة، دون تخصيص ما      
   . ).. . السحب على المكشوف، تسهيالت الصندوق (و تتمثل في  جهة صعوبات مالية مؤقتةلموا
 :  –ب 

تأخذ أحد و  توجه هذه القروض عموما إلى تمويل أصل محدد بعينه، العامةخالفا للقروض         
   . ) ...ةتسبيقات على الصفقات العمومي،  تسبيقات على البضائع ( : األشكال التالية

 :   -ج

الخصم التجاري شكل من أشكال القروض القصيرة التي تمنحها البنوك، وتعد عملية الخصم        
فالمؤسسة ولغرض إثبات ديونها على الغير تتعامل  « بالنسبة للمؤسسة وسيلة من وسائل الدفع،

لحصول على قيمة الورقة التجارية في وتنتظر ا ،)...كالكمبياالت و سند ألمر(باألوراق التجارية 
  1.»الموعد المحدد

 :  - د
يمتاز هذا النوع من القروض عن غيره بأن منح القرض ال ينتج أو ينجز عنه أي تدفق صادر       

لألموال من البنك، بل أن هذا األخير يتدخل كمتعهد لضمان المؤسسة من خالل التوقيع على وثيقة 
ها بذلك، وتسمى هذه الوثيقة بالضمان أو الكفالة، وعلى البنك قبل التوقيع التأكد من المالءة يتعهد في

لتزاما ال يمكن التخلص منه مقارنة إالمالية للمؤسسة ألنه بمجرد التوقيع تصبح العملية بالنسبة للبنك 
 .بما يحصل على مستوى تسهيالت الصندوق

  :قتراض من السوق غير الرسميإلا-3

  تنشأ الحاجة إلى هذا السوق بسبب عدم كفاية الموارد الذاتية، أو المستمدة من األقارب واألصدقاء       
وهو يحتل المرتبة الثانية وأحيانا المرتبة األولى من ناحية األهمية بالنسبة للدول النامية، فقد بينت 

من  % 99مي قد مول أكثر من التي قام بها البنك الدولي بأن السوق غير الرس م1987إحصائيات عام 
 وتمنح هذه السوق قروض صغيرة ولفترات قصيرة أو قصيرة جدا وبأسعار فائدة قد  ،هذه المؤسسات

  .ال تبدو مرتفعة كثيرا مقارنة باألسعار الجارية في السوق الرسمي
  
  

1) Philippe Narassiguin ,  Monnaie: Banques et banques centrales dans la zone euro ,de boeck , paris , 2004 , p 47 . 
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ولكن ذلك فقط من الناحية الشكلية إال أن فائدة هذا السوق تحسب على األيام أو األشهر، بنفس     
 . المعدالت السائدة في السوق الرسمي عن السنة الكاملة

، كما أن المقترضون ال مرتفعا وبالتالي يصبح المعدل السنوي للفائدة في السوق غير الرسمي      
ن يبدأ السداد، كما أن المقرضون يشددون كثيرا فيما يتعلق بالضمانات يستفيدون من فترة سماح قبل أ

ستيالء عليها في حالة إعسار المقترضين، وبالتالي إلوال يترددون في ا قتراضإلمين عمليات اأالمالية لت
اإلقراض من السوق غير الرسمي يشكل عبئا ثقيال على المؤسسات الصغيرة وأحيانا ربما يكون  فإن

   1.إفالس بعضها السبب في
 

عديدة عندما ترغب في الحصول على تمويل  تتواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبا      
  :بات في، ويمكن إيجاز أهم هذه الصعوالتقليديةوال سيما من البنوك   قطاع الماليلنشاطاتها من ال

  :مشاكل متعلقة بالتمويل البنكي - أوال
1-     :  تخاذ قرارات اإلقراض على مدى توفر إتستند القروض في

عتبار حجم المؤسسة ونوعية أعمالها، وتطلب البنوك مقابل إلالضمانات للمقترضين دون األخذ بعين ا
  .تمويلها ضمانات شخصية وعينية عالية

2-  : ئتمان يعتبر أحـد  إللقد أكدت العديد من الدراسات أن عدم كفاية ا
العقبات األساسية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ وجـد أن عـددا قلـيال مـن هـذه      

   : المؤسسات تحصل على ائتمان مؤسسات اإلقراض ويرجع ذلك لألسباب التالية
 ستثمار فيهاإلرتفاع درجة مخاطر اإلراض المؤسسات الصغيرة عزوف البنوك عن إق. 

 مطالبة أصحاب هذه المؤسسات بضمانات كبيرة قد ال يستطيعون توفيرها. 

 رتفاع أسعار الفائدة على القروض لتأمين درجة المخاطرةإ . 

  عدم تحمس البنوك إلقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصغر حجم معامالتها مع ما
 .هذه المعامالت من أعباء إدارية على البنوكتكلفه 

 طول إجراءات منح القروض لهذه المؤسسات. 

 عدم مراعاة السياسة النقدية ألوضاع المؤسسات الصغيرة بصفة عامة.  

  
  

 يرة و المتوسطةالدورة التدريبية الدولية حول تمويل المشاريع الصغ،" التمويل عن طريق القنوات الغير الرسمية " ،محمد عبد الحليم عمر )1
  . 34ص ،  2003ماي   ،دورها في اإلقتصاديات المغاربية، جامعة سطيف و تطور
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3- :   
محدودة وغير كافية لتنمية المؤسسات قروض المتاحة من البنوك التجارية غالبا ما تكون حجم ال      
األجل، وفرض نمط واحد في المعاملة من مع نقص شديد في التمويل طويل  صغيرة والمتوسطة،ال

حيث فترات السماح ومدة السداد، بغض النظر عما إذا كان هذا النمط يتناسب أوال مع طبيعة هذه 
 . المؤسسات

4-  : 

تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية من البطء الشديد في معالجة ملفات     
بعد إيداعها على مستوى البنوك، باإلضافة إلى إضاعة جزء من وقتها في توفير طلبات التمويل 

  الوثائق المطلوبة للحصول على التمويل الالزم لها، فالمؤسسة مطالب بتقديم مستندات متعددة
  . ئتمانية وشخصيةإلتزام بمعايير محاسبية وإلوا

   : مشاكل متعلقة بالمؤسسات - ثانيا
ل التمويل المصرفي التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول باإلضافة إلى مشاك    

    1:على التمويل، قد تصطدم بمشاكل تتعلق بالمؤسسة نفسها
1 : 
من أهم المشاكل التي تتعرض لها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي ضعف القدرة على التمويل       

ية المدخرات الشخصية وعدم كفايتها للوفاء بحاجاتها التمويلية، والتي تظهر آثارها الذاتي نتيجة محدود
  نخفاض معدالت األرباح مقارنة مع المؤسسات األخرى المشابهة في السوقإبشكل جلي من خالل 

وهو ما يؤثر على مستوى النقدية والسيولة في المؤسسة، وكذا كثرة الديون المتراكمة، ذلك إلى جانب 
  .رضها إلى مشاكل تأخير السداد وخسارة الديون المعدوم في حالة البيع على الحسابتع
2-  : 
عتماد على مدخراتهم الشخصية ومدخرات إليبدأ أصحاب المؤسسة الصغيرة العمل في المؤسسة با      

يرا بسبب عدم كفاية رأس المال، وبالتالي فإن أفراد األسرة واألصدقاء، لهذا يكون حجم نشاطهم صغ
  ستثمار األرباح التي تولدها المؤسسة عند تمويل مراحل التوسعإعتماد هنا يكون كبيرا على إعادة إلا

فيها وعليه يجب عدم سحب األرباح من المؤسسة، وإذا سحب جزءا من هذه األرباح فيجب أن يكون 
   .حتجاز األرباحإا خالل ضئيال حتى يتمكن من تمويل مراحل نموه

  
  

  مرجع سابق  بسطيف،بجامعة الدورة التدريبية الدولية ".  المؤسسات المصغرة ، الصغيرة و المتوسطة و مشاكل تمويلها"  ،جبار محفوظ )1

   .04 ص 
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3- : 
المبالغ فيه لالئتمان التجاري  من بين األسباب الرئيسية لفشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنح     

للزبائن بهدف زيادة حجم المبيعات واألرباح، غير أن هذا اإلجراء يجب أن يكون مخططا وفقا 
لإلمكانيات المالية للمؤسسة وكذا قدرة الزبائن على الدفع، حيث أن التأخير أو العجز في التسديد 

ختيارهم وفق إنتقاء الزبائن وإؤسسة سيؤدي إلى نتائج عكسية على المؤسسة، لذلك وجب على الم
  .قدرتهم على السداد في اآلجال المحددة حتى ديونهم إلى ديون معدومة

   :مشاكل تمويلية أخرى -ثالثا
   وقصور اإلدارة المالية للمؤسسة بنكيباإلضافة إلى المشاكل التمويلية المترتبة عن شروط التمويل ال    

  تواجه معوقات أخرى ناتجة عن المحيط المالي الذي تنشط فيهفإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
تساهم في الحد من فرص نفاذها لمصادر التمويل، وذلك بما يعمق من مشاكل تمويلها، ويمكن حصر 

   : تلك المعوقات في ثالث نقاط أساسية
1:  

 تمويلإلى مؤسسات مالية متخصصة في  بسبب إفتقار الدول النامية مشكلة التمويلتتزايد      
تكون ذات قدرات مالية محدودة ناهيك عن الشروط  تدالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإن وج

قتراض اإل، مما يدفع أصحاب هذه المؤسسات إلى الصغيرة المؤسساتتفرضها لتمويل التي التعجيزية 
أسعار فائدة عالية، أمام تعسر اللجوء إلى البنوك من جهة أخرى بسبب تطبيقها لألحكام وب المرابين من

    .عتبارإلالعامة في منح القروض دون أخذ خصوصية المؤسسات الخاصة بعين ا
2: 

غير قادرة سسات الصغيرة والمتوسطة المؤغالبية أن  غير ،مصدر تمويلي هام السوق المالييمثل      
   :ستفادة من هذا المصدر التمويلي لسببين رئيسيينإلعلى ا
 كتتاب لعدم توافر الشروط لذلك، وهذا ما إلعدم القدرة على طرح األسهم والسندات في البورصة ل

 .ستثماراتهاإيضيع على هذه المؤسسات فرصة كبيرة لتمويل 

  الصغيرة والمتوسطة لشروط القيد في البورصة خاصة ستجابت بعض المؤسسات إحتى وإن
بتكارات، فإن المستثمرين ال ينجذبون إلى هذه المؤسسات بسبب إلالمؤسسات المتخصصة في ا

، وكذا ) إلخ...جاريتاألمان، السيولة، اإليراد ال (ستثمار التقليدية إلستجابتها لمعايير اإعدم 
 .المخاطر العالية التي تتعرض لها
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4- : 

المتعلقة  إلعتباراتحيث ال تراعي الجهات الحكومية المسؤولة عن تطبيق هذه القوانين، بعض ا     
بأوضاع هذه المؤسسات وتعاملها نفس معاملة المؤسسات الكبرى ذات اإلمكانيات المالية الكبيرة، ذلك 

متيازات التي تخص حدا معينا من رأس المال الثابت التي غالبا ما إلإلى جانب حرمانها من بعض ا
تكون على شكل إعفاءات جمركية أو ضريبية، األمر الذي يترجم ماليا بزيادة أعباء إضافية تثقل كاهل 

   .ت أرباحهاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتزيد من تكاليفها الكلية، بما يؤثر سلبا على معدال

 :  
 

        قتصادهاإ وخصوصيات يتالءم الذي بتعريفها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  دولة كل نفردتإ       
 أعطت أهمية بالغة لهذه المؤسسات و وفرت لها كل الوسائل التمويلية المتاحة قي الدول كبا و الجزائر 

  .من أجل تأهيلها و تطوير نشاطها في مختلف القطاعات

   :تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر -أوال 

 في الوارد التعريف وه الجزائر في الصغيرة والمتوسطة للمؤسسات بالنسبة المعتمد التعريف إن     

الصغيرة  المؤسسات لترقية التوجيهي القانون في والمتمثل 12/12/2001 في المؤرخ 01/18القانون
   1 :مايلي على ينص الذي والمتوسطة

         السلع إنتاج مؤسسة بأنها القانوني، وضعها كان مهما والمتوسطة الصغيرة المؤسسة تعرف      
 إجمالي يتعدى أو ال ، مليار دج 02 أعمالها رقم يتجاوز وال شخص، 250 لىإ 01من تشغل و الخدمات

 :يلي كما ذلك وتفصيل (*)ستقاللية إلا معايير تحترم وهي ، دج مليون 500 السنوية حصيلتها

 رقم أعمالها يتراوح و شخص 250 إلى 50 من تشغل مؤسسة بأنها  :المتوسطة المؤسسة تعرف       

 ويكاد .دج مليون  500و 100 بين اإلجمالية حصيلتها تتراوح التي تلك أو دج، لياريم و مليون 200 بين

 من عدد بين تصالإلا ضرورة مما يعني واحد موقع من أكثر في المؤسسة هذه تعمل أن المؤكد يكون من

     .ئتمانإلا طريق عن عملها من كبيرا قدرا عديدة، وتؤدي إنتاج خطوط المؤسسة لهذه وتكون المديرين
  
  

 الرسمية الجريدة ،12/12/2001  في  المؤرخ  01/18رقم المتوسطة و ةريالصغ المؤسسات لترقية التوجيهي القانون من  7- 6 -5 المادة)  1

 .2001 ديسمبر 15 في  المنشورة 77  رقم

 عدة بين مشتركة أخرى مؤسسة حوزة في االنتخاب حقوق أو رأسمالها من أكثر و % 25 نسبة تكون ال مؤسسة هي  :المستقلة المؤسسة  (*)

 .المتوسطة و الصغرى بالمؤسسات الخاص التعريف مع ذاتها حد في لتتطابق أخرى مؤسسات
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 رقم أعمالها يتعدى ال و شخص 49 إلى 10 من تشغل مؤسسة بأنها  :الصغيرة المؤسسة تعرف      

 المؤسسة تكون ما وغالبا، دج مليون 100 اإلجمالية حصيلتها تتجاوز ال أو ، دج مليون  200  السنوي

 إلى حاجة في وتكون ،المقرضين تقارير إلى تقدم أن عليها ويتعين مالية، قروض إلى حاجة في الصغيرة

 .اإلنتاج خط التكاليف بحسب تحليل وإلى األعمال رقم بشأن إدارية معلومات

 رقم أعمالها يتعدى ال و خاصأش 09 إلى 01 من تشغل مؤسسة بأنها  :المصغرة المؤسسة تعرف     

  إلى أنشطتها المؤسسة ببساطة هذه وتتسم ،دج ماليين  10حصيلتها تتجاوز ال أو دج، مليون 20 السنوي

هذه  بها تقوم التي فالعمليات آخر، وشخص شخص بين العالقة أساس على مباشرة بإدارتها يسمح حد
   .العمليات من واحد نوع أو واحدة خدمة أو واحد بمنتج تتصل ما غالبا المؤسسة

 حدده الذي  التعريف على المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تعريف في الجزائري المشرع عتمدإ وقد     

 الصغيرة المؤسسات حول بولونيا ميثاق على الجزائر صادقت حيث ،1996سنة األوروبي اإلتحاد

 والمتوسطة، الصغيرة لمؤسساتل األوروبي التعريف يكرس ميثاق وهو ، 2000جوان في والمتوسطة

 باإلضافة السنوية الحصيلة و األعمال رقم المستخدمون، : وهي مقاييس ثالثة على هذا التعريف ويرتكز

 . المؤسسة ستقالليةإ إلى شرط

  :تعريف المشرع الجزائري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجدول التاليلخيص ويمكن ت    
 )06(   :  

  .8-9 ص ،2001 القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، سنة :المصدر

   :الجزائر تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في -ثانيا
  إلستعمارإلى فترة ا ية الصغيرة والمتوسطة في الجزائرتعود نشأة غالبية المؤسسات الصناع     
مكونا في أساسه من صناعات إستخراجية، ومن فروع صناعات  ورثت الجزائر قطاعا مهمال حيث

           كان البد المؤسساتالكبرى، ومع مغادرة مالك هذه ا في المدن ستهالكية صغيرة ومتوسطة تتمركزإ

الميزانية  مجموع  رقم األعمال  عدد األجراء  الصنف
  السنوي

  مليون دج 10أقل من   مليون دج 20أقل من  1-9  مؤسسات مصغرة

  مليون دج 100أقل من   مليون  دج 200اقل من   10-49  مؤسسات صغرية

  مليار دج 20إلى مليون دج 200من  50-250  مؤسسات متوسطة
مليون دج إلى 100 من

  مليون دج  500
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وبات التي واجهت الدولة في إصالح أن تتدخل إلعادة تنظيم القطاع الصناعي، وأمام الصع الدولعلى  
  القطاع العمومي وجهت جهودها إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص

   1.وسنتطرق إلى مراحل تطورها منذ اإلستقالل
  1982 -1962 ( :المرحلة األولى ( 

اكي و شهدت هذه المرحلة  ، حيث كانت الجزائر تعمل بالنظام اإلشترو هي فترة اإلقتصاد الموجه 
 . SONACOME  ,  SONELEC, SNMETAL : إنشاء مؤسسات وطنية كبرى مثل 

يلية خاصة عائلية كمصانع تحو فكانت تقريبا مهمشة، حيث ظهرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أما
تأثير محدود  ها، أما إستمراريتها فهي عشوائية و لوحدة في السنة 600، لقد كانت تنشأ و أكثرها حرفية

 .  جدا على اإلقتصاد
 1988 – 1982 (:  الثانية المرحلة ( 

توجب إعادة النظر في   السوقإن إضطراب اإلقتصاد العالمي من جهة  ودخول الجزائر إقتصاد 
اإلطار القانوني واإلداري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بحيث مرت بمراحل عدة، وهي 

  :ي كالتال
ستثمار إلالمتعلق با م21/8/1982المؤرخ في  11-82ار قانوني جديد بقانون رقم وضع إط: 1982

  .قتصادي الوطني الخاصإلا
  .(OSCIP)ستثمار الخاصإلإنشاء الديوان التوجيهي للمتابعة والتنسيق ل: 1983
  .فتح الغرفة الوطنية للتجارة خاصة بأصحاب المؤسسات الخاصة: 1987
 م1990أفريل  14المؤرخ في  90/10قتصاد السوق، قانون إدخول في قتصادي والإلاإلصالح ا: 1988

  .المتعلق بالنقد والقرض
  إلى يومنا هذا -1988 (:  المرحلة الثالثة (   

قتصادية في الجزائر بداية من العشرية األخيرة من القرن الماضي إلإن التحول الذي عرفته السياسة ا
الوطني، فعلى ضوء التجارب الناجحة في مجال تنظيم أفرزت تغيرات هامة خاصة هياكل االقتصاد 

وتسيير المؤسسات، أعطت الدولة مجاال واسعا لدعم نمو وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي 
 م1997تفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي إلتزامن مع تطبيق برنامج التعديل الهيكلي الذي جرى ا

، يؤدي فيه القطاع مفتوحقتصاد إإلى  اريدإقتصاد إنتقال من إللوشهدت هذه المرحلة تحوالت عميقة 
     .الخاص المحلي واألجنبي دورا محوريا

  
  

، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى  الدولي " متطلبات التكيف وآليات التأهيل-قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" ، بوزيان عثمان )1
 .70.، ص 2006شلف، الجزائر،  أفريل ، جامعة حسيبة بن بوعلي صغيرة والمتوسطة في الدول العربيةحول متطلبات تأهيل المؤسسات ال
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ة  والمتوسطوتيرة نمو قطاع المؤسسات الصغيرة على  نعكست اإلجراءات التحفيزية السابقةإولقد    
  :تاليلتم إدراج اإلحصائيات المعبر عنها في الجدول ا وللوقوف على مستوى هذا التطور

 )07(:  )2003-2010 ( :  

متاحة على  2009وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، نشرية المعلومات االقتصادية لعام : المصدر
  . -dz.org/ar/statistiques.php http://www.pmeart الرابط

  
    :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر فاقأواقع و  -ثالثا 

تبين الدراسات اإلحصائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التطور اإليجابي والتدريجي لهذه       
المؤسسات، ففي بداية التسعينات كان النسيج الصناعي الجزائري مكونا أساسا من المؤسسات الصناعية 

المتبقية فهي عبارة عن صناعات % 20أما  ،من القدرات الصناعية %80العمومية، حيث كانت 
ومؤسسات صغيرة ومتوسطة تابعة للقطاع الخاص، وفي دراسة للديوان الوطني لإلحصائيات أجريت 

لم يكن  1995 سنة ، وقبل2000و  1995 سنة مؤسسة أنشئت ما بين 62000فإن  م2000في أكتوبر 
    .من مجموع األنشطة الموجودة %46.82مؤسسة، وهو ما يمثل  29000هناك سوى 

مؤسسة صغيرة ومتوسطة يغلب عليها الطابع  274168تم إنشاء  2008و 2001وما بين سنة       
تم إنشاء  2009قتصادية، وخالل السداسي األول من سنة إلف النشاطات اموزعة على مختل الخاص
    .مؤسسة صغيرة ومتوسطة 51312

  
  

    
  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 2010  

  606737 408155  392013  293946  269806  245842  225449  207949  مؤسسة خاصة

مؤسسة 
  560 598  626  666  739  874  778  788  عمومية

صناعات 
  22600 162085  126887  116347  106222  96072  86732  79850  تقليدية

  629897 570838  519526  410959  376767  342788  312959  288587  المجموع
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مؤسسة صغيرة  455000وصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى   2009وفي أواخر سنة     

مؤسسة  30000نشاط حرفي، حيث سجلت في هذه الفترة زيادة بحوالي  170000ومتوسطة و 
    .غيرة ومتوسطةص
، من بينها  2010سنة رة ومتوسطة خالل ـألف مؤسسة صغي 46م إنشاء حوالي ـد تـق" و      

  1."2010مؤسسة خالل السداسي األول من  23400

 629897 إلىقل العدد اإلجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ـنتإوبفضل هذه الزيادة، 
  . 2009ي سنة مؤسسة ف 583897مقابل  مؤسسة

ألف منصب شغل جديد خالل السنة الجارية، معتبرا  100ستحداث إهذه الزيادة قد سمحت كذلك ب    
ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة  200أنه بهذه الوتيرة سوف يتحقق الهدف المنشود والمتعلق بإنشاء 

  .2014جديدة في أفق 
ية ـالمصالح، منها وزارة الصناعة وترقلف ـوتكشف اإلحصائيات الرقمية المستقاة من مخت        
جتماعي لغير األجراء إلجتماعي والصندوق الوطني للضمان اإلستثمار والصندوق الوطني للضمان اإلا

عن تسجيل  رة والمتوسطةـطور عدد المؤسسات الصغيـوالمركز الوطني للسجل التجاري، حول ت
، وتم على مستوى الصندوق الوطني  رةترة المذكوـمؤسسة خاصة مصرح بها في نهاية الف 335486
مؤسسة لنشاطها بعد  1634ستئناف إمؤسسة جديدة و 17163شاء ـجتماعي تسجيل إنإلللضمان ا

  .مؤسسة أحرى من قائمة المؤسسات  4698توقفا مؤقتا عن النشاط و شطب  تسجيلها
لفترة تراجعا، مقارنة بالمقابل عرف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية خالل هذه ا      

 جزءا ضئيال من محيط هذا النوع منل في األصل ـترة من السنة الماضية وهي تمثـبنفس الف
مؤسسة، هذه األخيرة التي تتوزع على مختلف  598إلى  937نتقلت من إقتصادية، حيث إلالمؤسسات ا

في  113ت وفي قطاع الخدما 219طاع الصناعي وـمؤسسة في الق 194قطاعات النشاط منها 
  مؤسسة في قطاع المناجم والمحاجر 12مؤسسة في قطاع البناء واألشغال العمومية و 60الزراعة و

  2.ألف منصب شغل 51سمحت جميعها بخلق أكثر من 

 
 
  
  

رة ألف مؤسسة صغي 46إنشاء حوالي " ،ستثمارإلممثل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية ا  ،يتبراھی  يرعمو )1
 . 2010 ،وكالة األنباء الجزائرية ، 2010خالل السداسي األول من  ومتوسطة

 . 12ص  ،2009،  نشرية المعلومات اإلقتصادية ،وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية )2
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طاع ـقائمة من حيث قال هتمام المستثمرين الخواص وهو يتصدرإب واألشغال ويحظى قطاع البناء     

يليه قطاع التجارة والتوزيع ثم النقل والمواصالت والمؤسسات المتخصصة  % 35.25بنسبة  النشاط
    . في خدمات العائالت والمؤسسات، ثم الفندقة واإلطعام والصناعة الغذائية

وق عدد ـوتتصدر العاصمة قائمة واليات الوطن من حيث توزيع كثافة المؤسسات الخاصة، ويف      
ألف مؤسسة، ثم وهران بما  19ألف مؤسسة تليها والية تيزي وزو بأكثر من  40خيرة بالوالية هذه األ
 وتيبازة ألف 14ر من ألف مؤسسة تليها سطيف بأكث 15ألف مؤسسة، ثم بجاية بما يقارب  17يقارب 

  .مؤسسة  11000و بومرداس بأكثر من  12000بأكثر من 
ظومة اإلحصائية انونية ضمن المنـواألنشطة الق حرةنشرية عن إدماج المهن الت الـوكشف     

قين ـر مكاتب المحامين والموثـبخريطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويخص األم الخاصة
والمخابر الطبية والمنشآت التجارية إلنتاج الخدمات، ويصل عدد المؤسسات المستحدثة في  والصيادلة

د سجل ـمؤسسة صغيرة ومتوسطة، أما قطاع العدل فق 18143قطاع الصحة خالل الفترة المذكورة 
  .من إجمالي عدد المؤسسات  % 06مؤسسة و تمثل نسبة  4405 إنشاء
ويفوق تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الصناعة التقليدية، المسجلة      

، هي الصناعة التقليدية قطاعات ألف نشاط حرفي في ثالث 162خالل السداسي األول من هذه السنة 
من  % 38.39الفنية والصناعة التقليدية إلنتاج المواد، والصناعة التقليدية إلنتاج الخدمات، وتمثل نسبة 

ألف مؤسسة جديدة مقارنة بنفس  40العدد اإلجمالي للمؤسسات، وتفوق نسبة زيادة هذه المؤسسات 
  .ألف نشاط حرفي 122 ـالتي تم خاللها تسجيل ما يقارب 2008ن ـالفترة م

 324من مناصب الشغل فاق من خلق عدد كبير  قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطةومكن       
اإلحصائيات  ،ل العرضـكشفت النشرية مح ،ستثمار والمقاوالتإلص نشاط اـوفيما يخ،ألف منصب

م في إطار ـر، وتية وتطوير االستثماـالخاصة بالحصيلة المسجلة على مستوى الوكالة الوطنية لترق
ستثماري في مختلف إمشروع  12000عددها  قارب ،طها تسجيل عدد معتبر من المشاريعنشا

  .منصب شغل  95000سمحت جميعها بخلق ما يقارب  القطاعات
 642913تشير آخر اإلحصاءات أن عدد المؤسسات المصرح بها لدى الوزارة قدر بـ "و      

  1."نصب شغل عبر التراب الوطنيمليون م 1.6 توفيرمكنت من  مؤسسة

 
  
 
   

1)  M. Bendrima Said, Directeur D’études , Direction Génerale  de la PME , "Politique  de promotion  de  la PME  
En Algérie", études réalisées par le MIP MEPI .mars 2012 .
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إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أشكالها تحتل مكانة هامة في سياسة اإلنعاش      
ا ومرونتها التي تجعلها نطلقت فيها الجزائر منذ مطلع التسعينات، نظرا لسهولة تكيفهإقتصادي التي إلا

قتصادية وتوفير مناصب العمل وخلق الثروة عن طريق إلتتميز بقدرة هائلة على الجمع بين التنمية ا
قتصادي من إلستثمار وروح المخاطرة لدى أصحاب رؤوس األموال وبالتالي زيادة النمو اإلتشجيع ا

  .ستغالل كافة الطاقات االقتصاديةإخالل 

   :سات الصغيرة والمتوسطة في التشغيلمساهمة المؤس - أوال
تتميز بقدرتها على  «قتصادية على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلتجمع معظم الدراسات ا     

متصاص إدخار بالدول النامية، وتعتبر أكثر قدرة على إلنخفاض معدل اإتوفير فرص العمل في ظل 
فرص توظيف للعمالة األقل مهارة في ظل تغير نخفاض تكلفة خلق فرص العمل، كما توفر إلالعمالة 

ومالءمتها للملكية الفردية والعائلية الجامعات ودفعهم إلى العمل الحر، مفاهيم الشباب وخريجي 
   . 1»وشركات األشخاص التي تتناسب مع أصحاب المدخرات الصغيرة

جال توفير وإحداث وللتعرف على حجم المساهمة التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في م
    :مناصب الشغل، نستعرض الجدول التالي

)08(:  )2003-2009(   

   .مرجع سابق الذكر،  12- 11ص - 2009  نشرية المعلومات االقتصادية: المصدر
  
  

 )1 Samia Gharbi , Les PME/PMI en Algérie : Etat des Lieux , Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et 
l’Innovation, Université du Littoral Cote D’opale, France, Mars 2011 , P 08. 
 
 

       
  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

  1274465  1233073  1064983  978002  888829  592758  550386  مؤسسة خاصة

  51149  52786  57146  61661  76283  71826  74764  مؤسسة عمومية

  324170  254350  233270  213044  192744  173920  79850  صناعات تقليدية

  1649784  1540209  1355399  1252707  1157856  838504  705000  اموع
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وسطة بمختلف أشكالها في من الجدول نالحظ التطور الكبير لمساهمة المؤسسات الصغيرة والمت      
في تشغيل أكثر من  2009عالم الشغل، حيث ساهمت هذه المؤسسات في السداسي األول من سنة 

         منصب شغل خالل 918702، وذلك بمقدار تطور قيمته 2002ضعف ما تم توظيفه في عام 
  .منصب عمل خالل كل سنة 122494أي بمعدل إنشاء حوالي  ،سنوات ونصف 7

ونجد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة هي األكثر فعالية وديناميكية في تحقيقها       
، نسبة 2009األول من سنة  وإنشائها، حيث تجاوزت نسبة مساهمتها في التشغيل خالل السداسي

ونجد أن مساهمة % 19.65، أما الصناعات التقليدية فمساهمتها بسيطة إذ تصل إلى 77.25%
  .غيرة والمتوسطة العمومية ضعيفة وفي تناقص مستمرالمؤسسات الص

   : مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي والقيمة المضافة -ثانيا
قتصادي للعديد إليجاد الثروة ودعم النمو اإدورا هاما في  تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .متغيرات االقتصادية الكليةمن الدول، وذلك من خالل مساهمتها الفعالة في ال

1-  :   

تظهر لنا اإلحصائيات السابقة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر أن القطاع        
الخاص هو الممثل الرئيسي لهذه المؤسسات، على عكس القطاع العمومي الذي تظهر كممثل 

قتصاد الوطني تعتبر عنها مساهمة إلات الصغيرة في الذا فإن مساهمة المؤسس، للمؤسسات الكبرى
قد تجاوزت مساهمة هذا األخير في الناتج الخام خارج المحروقات وحجم  «و ،القطاع الخاص

في كل منها، فقد بلغت مساهمة القطاع الخاص للمؤسسات  %50الصادرات وكذا الواردات أكثر من 
من القيمة اإلجمالية للناتج الوطني الخام بقيمة  %46.5حوالي  1994الصغيرة والمتوسطة في سنة 

مليار دج للقطاع العمومي لترتفع هذه المساهمة عام  %617.4أي  %35.5مليار دج، مقابل  538.1
     1 .» مليار دج 178.4أي  %53.6لتصل  1998

ية وللوقوف بصورة أكثر وضوحا على مستوى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائر      
 :نورد الجدول التالي )2009- 2005(في الناتج الداخلي الخام للفترة 

  
  

، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول متطلبات "تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر "كتوش عاشور،  ،طرشي محمد )1
صادية والتسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، أفريل تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، كلية العلوم االقت

  .104، ص2006
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)09( : )2005-2009(   
  .مليار دج:الوحدة

 
 
  

2005  2006  2007  2008  2009  

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة

  16.20  686.59  19.20  749.86  20.44  704.05  21.59  651.0  21.8  598.65  القطاع العام

القطاع 
  الخاص

2146.75  78.2  2364.5  78.41  2740.06  79.56  3153.77  80.80  3551.33  83.80  

 2745.4  100  3015.5  100  3444.11  100  3903.63  100  4237.92  100  

.مرجع سابق الذكر،  54ص- 2009  المعلومات االقتصاديةنشرية  : المصدر    

يتضح من الجدول أن المؤسسات العمومية عرفت مساهمتها في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع 
، في 2005سنة  %21.8، بعد أن كانت بنسبة 2009سنة  %16.20المحروقات تراجعا وصل إلى 

في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات حين أن القطاع الخاص أصبح يساهم بنسبة عالية 
من إجمالي الناتج  %83.80مليار دج بما يعادل  3551.33إلى  2009حيث وصلت مساهمته سنة 

رتفاع في إل، ويعود هذا التطور إلى التحسن وا%78.2 ـالداخلي الخام، بعد أن كانت تقدر النسبة ب
  .تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة

2-  :    

)10(: )2005 -2009.(  
  .مليار دج:الوحدة

 
 
  

2005  2006  2007  2008  2009  

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة
القطاع 

  العام
536.03  22.2  596.8  21.6  647.9  21.2  704.05  20.4  749.9  19.2  

القطاع 
  الخاص

1887.19  77.8  2169.8  78.4  2414.3  78.8  2740.06  79.6  3153.7  80.8  

 2423.22  100  2466.6  100  3062.2  100  3444.11  100  3903.6  100  

  .مرجع سابق الذكر،  55ص- 2009  نشرية المعلومات االقتصادية: المصدر
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يالحظ أن القطاع الخاص قد تمكن من المساهمة بصورة محسوسة وبنسبة متزايدة في إنتاج القيمة        
مليار دج سنة  3153.7، إلى 2002مليار دج سنة  1689.2مساهمته من نتقلت إالمضافة، حيث 

  . ، وبالمقابل فإن مساهمة المؤسسات التابعة للقطاع العام سجلت تراجعا من سنة إلى أخرى2007
   : مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الخارجية  -ثالثا
بالرغم من كل التحفيزات التي قدمتها الدولة، وخاصة الجمركية منها لتشجيع التصدير خارج قطاع     

  .المحروقات، ال تزال صادرات البالد مكونة في مجملها من المحروقات
1- :   

يعد التصدير أحد الوسائل الهامة لضبط ميزان مدفوعات الدول وتوفير النقد األجنبي، وقد أثبتت      
التجارب الدولية في هذا المجال نجاعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها الكبيرة على المساهمة 

رية بنسبة تفوق وتسيطر المحروقات على الصادرات الجزائ ،بفعالية في تنمية وزيادة حجم الصادرات
، لذلك فقد قامت السلطات العمومية بتشجيع الصادرات خارج %95في كل مراحل االقتصاد الجزائري 

                 .قطاع المحروقات، وذلك من خالل إتباع سياسة تدعم فيها المؤسسات التي تقوم بتصدير منتوجاتها
  :لنفطية، نستعرض الجدول التاليوللتعرف على تطور الصادرات الجزائرية النفطية وغير ا

  
) 11 ( :  )2004-2009(    

  .مليار دوالر أمريكي :وحدة
  السنوات

 

  الصادرات

2005  2006  2007  2008  2009  

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة

الصادرات 
  97.17  20130  97.58  76340  97.81  58216  97.83  53429  97.7  43488  النفطية

الصادرات 
  2.82  585  2.41  1893  2.19  1312  2.16  1184  2.3  907  غري النفطية

إمجايل 
  100  20715  100  78233  100  59528  100  54613  100  44395  الصادرات

  .، مرجع سابق الذكر 52ص-2009  نشرية المعلومات االقتصادية : المصدر

من إجمالي  %97الجدول، أن الصادرات النفطية كانت وال تزال تسيطر بما يفوق يتبين من      
 لـالوطنية، أما بنسبة مساهمة الصادرات خارج المحروقات فهي جد ضعيفة، بمعدل يق الصادرات

من مجموع الصادرات الوطنية، وهذا ما يعني عدم قدرة المؤسسات الوطنية على إيصال  %03عن 
  .لدوليةمنتجاتها لألسواق ا
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2- :   
ستيراد إلعلى عكس وضعية الصادرات، فإن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمليات ا     

  : يوضح ذلكتبقى مرتفعة، والجدول التالي 

)12(:  )2004-2009(   
 

 
  

2004  2005  2006  2007  2008  2009  
  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة

القطاع 
  72.63  14312  72.99  28580  74.3  20390  77.2  16221  76.3  15298  74  13459  اخلاص

القطاع 
  27.36  5392  27  10576  25.7  7049  22.8  4784  23.7  4764  26  4740  العام

 18199  100  20044  100  21005  100  27439  100  39156  100  19704  100  

  .مرجع سابق الذكر،  51ص -2009 نشرية المعلومات االقتصادية: المصدر
  

رتفاعا خالل المدة إمن خالل األرقام الموضحة في الجدول نالحظ أن الواردات الجزائرية عرفت       
، كما نالحظ هيمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طوال الفترة المدروسة 2009 إلى 2004 سنةمن 

  .ستيراد مقارنة بالمؤسسات القطاع العامإلعلى عملية ا
من خالل ما تقدم يتضح أن توازن الميزان التجاري ال يزال مرتبطا بشكل كبير بتطور مستويات 

ائري الزال يعتمد بصورة كبيرة ومطلقة قتصاد الجزإلأسعار البترول في األسواق الدولية، كما أن ا
 .على الواردات التي تزداد كل سنة

جعل الجزائر تواجه التهميش، مما  ت الصغيرة والمتوسطة قطاعا يعانيقطاع المؤسسا ما زالو     
والتي ستزيد حدتها  ،حادة نشأت بفعل التغييرات الحاصلة على المستوى الدولي ةقتصاديإأزمة 

قتصاد إلجب إعادة هيكلة اي، لهذا األوروبيةنظمة التجارة العالمية ومنطقة التبادل الحر إلى م نضمامإلبا
ستثمارية إنظرا لما تمتاز به من فرص  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق دعم الوطني
  .مؤسسات ضخمة إنشاءفي  كبيرفشل الالخاصة بعد  كبيرة

اضي على تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذا عملت الجزائر منذ نهاية القرن الم    
 من خالل برامج وهيئات دعم مختلفة كالوزارة الوصية على هذه المؤسسات والوكالة الوطنية لدعم

  .الخ...ورومتوسطيبرنامج التمويل المشترك األ ستثمارات وإلوتشغيل الشباب وكالة ترقية ودعم ا
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  في سبيل ترقية ودعم المحيط المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قامت الحكومة الجزائرية      
قتصادية وقوانين المالية، بإنشاء إلإلى جانب سنها للنصوص التشريعية والقواعد المتضمنة في السياسة ا

  حتياجات هذه المؤسساتإة من البرامج واآلليات الداعمة لتلبية هيئات تمويلية وباستحداث مجموع
  .خاصة أمام مشكلة عزوف البنوك عن منح القروض لهذه المؤسسات

  :المتوسطة في الجزائرالمؤسسات الصغيرة و مصادر تمويل - أوال 
1-  :   

اء المؤسسة، ونقصد باألموال إنش األموال بشكل خاص عند التأسيس أوالحاجة إلى هذه تظهر      
دخارات إلس المال الذي يملكه صاحب المشروع، أو مجموعة من المساهمين، والتي تمثل اأالخاصة ر

الفردية لهؤالء المستثمرين، ولكن عادة ما تكون هذه األموال غير كافية، لذا يلجأ صاحب المؤسسة إلى 
بين العالقات التجارية والعالقات العائلية، إذا  وهنا يتوجب عدم الخلطقتراض، إلالعائلة واألصدقاء ل

   .كان يراد الحصول على النتائج المرغوب فيها
تخاذ القرارات، ومثل هذا إى خاصة على المسير الذي يصبح في موقف ضعيف عندما يقدم عل       
   . المشروعيمكن أن يترجم في شكل تكلفة ضمنية للتمويل وقد تتسبب في حالة زيادتها في فشل  ئالعب

إن الهدف األساسي قد تلجأ المؤسسة إلى تمويل إحتياجاتها من األرباح المحققة المحتجزة  «كذلك      
حدد الجمعية العامة للمؤسسة مصير األرباح المحققة من خالل تمن نشاط المؤسسة هو تحقيق الربح، و

بجزء منها ويوزع الباقي على  سياسة التوزيع التي تبين إذا كانت األرباح ستوزع كلية أو سيحتفظ
حتياجات المؤسسة إلتغطية   حتفاظ بكل األرباحإلحتياجات المؤسسة تقتضي بأن يتم اإالمساهمين، أم أن 

الكثيرة والمختلفة، فاألرباح التي تحققها تعتبر مصدرا هاما من مصادر تمويلها، خاصة بالنسبة 
    1.»قتراضإلا ئع نشاطها أو تخفيف عبما توسيإللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بهدف 

 فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في توسيع نشاطها اإلنتاجي خاصة الحديثة منها      
األفضل لها  غالبا غير قادرة على الحصول على األموال من مصادر خارجية، وبالتالي فإنه من تكون

    .حتى تبلغ مرحلة النضج ثم تبدأ في توزيع األرباح عتماد على األرباح المحتجزة لمقابلة النمو،إلا
 
 
 
 

Frédéric lernoux ." Financement des PME" , groupe de Boeck ,édition larcier , 2010 ,  p35. )1  
 
 



                             
 

75 
 

    

  ، و هذا ما دفع سسات و تلبية إحتياجاتها الماليةو المالحظ أن التمويل الذاتي غير كافي لتسيير المؤ  
  سات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية بالبحث عن مصادر خارجية لتمويل إستثماراتها و المتمثلة المؤس

  .الهيئات التي أنشأتها الدولة الجزائرية ارية في إطار سياستها  التقليدية وفي البنوك التج
2- :  
مصدر الثاني الذي تعتمد عليه المؤسسات الصغيرة ال يعتبر اإلقتراض من البنوك التجارية التقليدية     

ستغالل، ونتيجة للطبيعة المتكررة لنشاطاتها، فإنها إلا طة من حيث األهمية في تمويل دورةوالمتوس
قتراح طرق إتحتاج إلى نوع معين من التمويل يتالءم مع هذه الطبيعة، و هذا ما دفع البنوك إلى 

        . الخ...، تماشيا مع السير الحسن لعمليات اإلنتاج والتوزيعاتنيات متنوعة لتمويل هذه النشاطوتق

ستقرار الذي يخضع له النشاط و اختالف المشكلة التمويلية،وتتناسب مع إلوتضمن التكيف مع عدم ا     
 )تجاري، صناعي، زراعي، خدمي(نشاط المؤسسات، من حيث طبيعة النشاط الذي تزاوله المؤسسة 

  .المالية للمؤسسة أو حسب الوضعية
تلعب البنوك التجارية من خالل ما تقدمه من قروض، دورا كبيرا في إنشاء المؤسسات الصغيرة      

والمتوسطة وتسهيل نشاطاتها، وتزداد تلك األهمية بشكل خاص بالنسبة للمؤسسات الصغيرة 
الجزائرية بوضع والمتوسطة في الجزائر والدول النامية، ونظرا لهذه األهمية قامت السلطات 

     بروتوكول بشأن ترقية الوساطة المالية المشتركة بين قطاع تلك المؤسسات والبنوك العمومية
)BDL  . CPA. BADR. BNA  ( وذلك بأن  ،2001دیسمبر  23وقد وقعا الطرفان على البروتوكول في

    1   : يعمال من خالله على
 ع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك توفير شروط ترقية العالقات السليمة بين قطا

 .العمومية الخمسة، وهذا طبقا لقواعد الحيطة المعتمدة المحددة من طرف بنك الجزائر

  توجيه القروض البنكية لصالح األنشطة المنتجة، ذات القدرة الكبيرة على النمو والقيمة المضافة
  .متصاص البطالةإوالقدرة على 

  تصال مباشر وفعالإالخارجية عبر برنامج تفعيل توظيف خطوط القروض. 

  تطوير منهجية موحدة وتشاورية، وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة
 .بالشؤون الخارجية، لبحث وتعبئة التمويالت الخارجية لدى الممولين الدوليين

 
 
 

 
، مجلة فضاءات "من اجل محيط مالي مرن ومالئم لنشوء االمؤسساتتوقيع بروتوكول مع هيئات مالية وطنية  "،سيد علي موازي )1

 .11، ص2002، الجزائر، 01 رقم لعددا ، والمتوسطة والصناعات التقليدية المؤسسات الصغيرة
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مرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ذات القدرة التصديرية عن طريق التمويل  -
  . المالئم

 المؤسسات، عند إعداد مخطط النشاطات المتوقعة تطوير الخبرة البنكية اتجاه . 

  وضع برامج تكوينية لمسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطارات البنك، حول إجراءات
 . تقديم التدفقات المالية

 وضع في متناول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقاييس وشروط تقديم ملفات القروض. 

 لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من اجل تنظيمهم في شكل المبادرة بتحسين زبائن البنك من ا
   . كشريك للبنوك العمومية "نادي األشغال"

3-  :  

 القانون إطار خارجالسوق الغير رسمي  هو السوق الذي يتم فيه مزاولة النشاط اإلقتصادي  «   

تنشأ الحاجة لهذا السوق بسبب عدم كفاية التمويل ، و الدولة في للنشاط المنظمة الرسمية والقواعد
    1.»الذاتي
 بعد ظهر الذي الرسمي التمويل من الوجود في أسبق الرسمي أنه  غير التمويل كما تكمن أهمية    

 في اإلئتمان إجمالي من كبير بجزء يساهم الرسمي غير التمويل ومازال وسطاء ماليين صورة في ذلك

   . اآلن حتى الدول جميع
 التي والمتوسطة الصغيرة لتمويل المؤسسات وتطبيقا شيوعا األكثر هو الرسمي غير كذلك التمويل    

 قدرة أصحابها عدم هو في ذلك النامية ،والسبب  الدول في اإلقتصادي النشاط من كبيرة تمثل نسبة

 . المالية المؤسسات من الرسمي التمويل على الحصول

ات الصغيرة و المتوسطة  في الجزائر و كباقي الدول تعتمد في تمويلها و بالتالي فإن المؤسس     
 للحصول المصدر المناسب  هو الرسمي غير التمويلة ما إذا كان لعلى المصادر غير رسمية في حا

 معظم يقدم الرسمي غير التمويل قطاع «أن الدولي البنك تقرير في جاء ولذا لهم، التمويل الالزم على

من هذه المؤسسات وتمنح هذه السوق قروض صغيرة  % 70قد مول أكثر من  لية و أنهالما الخدمات
مرتفعة كثيرا مقارنة باألسعار الجارية في  اولفترات قصيرة أو قصيرة جدا، وبأسعار فائدة قد ال تبدو

  2.»السوق الرسمي

  
  

1)  International labor office, ” the Dilemma of the informal sector ”, report of the director general,Geneva 
1991,p.4   

 . 6ص ،األهرام مؤسسة ونشر ترجمة ،" األسواق أجل من المؤسسات بناء :بعنوان 2002 عام "العالم في التنمية عن تقرير"  ،الدولي البنك )2
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  :ويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالهيئات الداعمة في تم  -ثانيا

1- ) ENSEJ(:  
تأسست الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بهدف تقديم الدعم المالي إلنشاء المؤسسات       

حيث تعتبر هذه الوكالة هيئة حكومية تحت سلطة رئيس الحكومة ويتولى الوزير المكلف  المصغرة
  ستقالل الماليإلا تتمتع بالشخصية المعنوية وابالتشغيل المتابعة العملية لجميع نشاطات الوكالة، كم

مقرها بمدينة  م1996سبتمبر  8المؤرخ في  296- 96أنشأت الوكالة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 
  .فرع على المستوى الوطني  53و لها  زائرالج

يل و تضطلع باإلتصال مع وضعت الوكالة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالعمل و التشغ      
 : و الهيئات المعنية، بالمهام الرئيسية اآلتية ساتالمؤس

  .تدعم و تقدم اإلستشارة و ترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم اإلستثمارية    -
وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما،   تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشبابتسير    -

    .نسب الفوائد ا اإلعانات و تخفيضالسيما منه
عند الحاجة لدى  مساعدتهملتي ينجزها الشباب ذوي المشاريع وتقوم بمتابعة اإلستثمارات ا     -

  .المؤسسات و الهيئات المعنية بإنجاز اإلستثمارات
تقيم عالقات متواصلة مع البنوك و المؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع و تطبيق       -

  .ستغاللهاإو متابعة إنجاز المشاريع و  خطة التمويل
    :  الوكالةمن  المقدمة التمويالتأنواع  -أ 

  : في هذه الحالة يكون رأس مال المؤسسة ملكا كليا لصاحبها و تساهم الوكالة في إنشاء
  .المؤسسة من خالل تقديمها لإلعانات الجبائية 

  :الثاني  مساهمة مالية من قبل المؤسسين و رأس مال المؤسسة في هذه الحالة يكون
  .قرض بدون فائدة من الوكالة 

  )13 : (    

  .  96 -296  ، 17 - 18:  المصدر
  

 قرض بدون فائدة مساهمة شخصية مستويات التمويل

 %  25 % 75 دج 2.000.000و يساوي أأقل 

 دج 10.000.000و  دج 2.000.001مابين 
 

80 % 20 % 
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في هذه الحالة  رأس المال يتكون من مساهمة المؤسسين و الوكالة و الجزء الثالث : التمويل الثالثي 
 . قرض بنكي تتولى الوكالة تغطية جزء من المفروضة عليه

 )14(  : 

  
  ):ENSEJ( الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب من طرف مولةالمشاريع الم -ب

ألف مشروع في  64أنه تم تحديد حوالي  كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب         
 2012إلى غاية  1997ليصل عدد المشاريع الممولة من سنة  ،2012مختلف القطاعات خالل سنة 

ألف  500ستحداث أكثر من إكما تم  « ،أجل تخفيف البطالة منمؤسسة مصغرة  184802حوالي 
ألف مؤسسة منذ بداية  11، وبلغ عدد المؤسسات التي هي في طريق التمويل أكثر من منصب عمل

2012 «.1     

 )15 ( : 2010      

 
 


 


1000 

 

  % 05.72 746 682 19  21524  6025 لصناعةا
  % 05.80  525 457 15  20445  5350  البناء و اإلشغال العمومية

  % 10.85  106 725 24  29729  11429  الفالحة
  % 31.61  984 590 68  91693  33289  الخدمات
  % 15.87  262 983 34  57200  16716  قليديةالحرف الت

  %34.68  512 549 68  77597  36523  قطاعات أخرى
 105300  298188   231 989 135  100.00 %  

  )  ENSEJ   )www.ansej.org.dz:  المصدر 
  

  www.elkhabar.com)1 

 
  

 
 

 

مناطق 
 أخرى

مناطق 
 خاصة

مناطق 
 أخرى

مناطق 
 خاصة

  
 % 70 % 70 % 25 %05 % 05 دج 2.000.000 أقل أو یساوي

  دج 2.000.001    بین ما
 % 72 % 70 % 20 % 08 % 10 دج 10.000.000و
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 )16 (: ENSEJ 2010             

 
 


 


 

 

  % 53.61  552  208  07  بنك الفالحة والتنمية الريفية
  % 15.72  172  61  02  بنك التنميـــة المحلية

  % 4.12  54  16  01  جيالبنك الجزائري الخار
  %14.69  162  57  03  البنك الوطني الجزائري

  %11.86  133  46  02  القرض الشعبي الجزائري
 15  388  1073  100 %  

  -والية تلمسان - ENSEJ الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب :  المصدر 
  
2-  )ENGEM  :(    

كهيـأة ذات طـابع    2004جـانفي   22المؤرخ في  04/14: ئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم أنش   
  . خاص  يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني

مهمتها تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة و الفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات      
   1:في مايليويتضمــن دور الوكالة ،  لحسابهم الخاص جل مساعدتهم على خلق نشاطاتأالفردية من 

  .تقديم الدعم واإلستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة إلنجاح المشاريع المجسدة  -
  : هة إلىدج موج 500.000 إلى والقرض المصغر عبارة عن قروض صغيرة قد تصل

    .امعين تكوينافوق ويمتلكون تأهيال أو سنة فما  18فئة البطالين والمحتاجين الذين بلغوا سن  -
ون فوائد وقرض بنكي بفوائد مخفضة أما صيغة التمويل فإنها موزعة إلى قرض من الوكالة بد    

  .صاحب المشروع  ومساهمة مالية شخصية من
على مديرية عامة وفروع جهوية تسمى التنسيقيات الوالئية موجودة في كل  تنظيم الوكالة يرتكز      
ة اآلن بصدد إستكمال تنصيب كل ، والوكالالية إلى جانب ممثل الوكالة في كل دائرة ويسمى المرافقو

  . هذه الهياكل عبر الواليات والدوائر
وتعتمد الوكالة على هياكلها بالتنسيق مع باقي هيأت ووكاالت التشغيل وإشراك جمعيات من المجتمع  

  .حاب المبادرات وذلك بتنظيم حمالت إعالمية عدد من أص المدني من أجل الوصول إلى أكبر
  
  
المتعلق بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ، الجريدة الرسمية للجمهورية  2004جانفي  22المؤرخ في  04/14  التنفيذي رقم المرسوم  )1

 . 8 ص،  2004جانفي  25الصادر بتاريخ  ، 6الجزائرية ، العدد 
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 )17( :   ENGEM     2009     

  النسبة  دج   الممنوحةالقیمة   عدد المشاریع الممولة القطاعات

  % 20  52. 091 077 846  37008 لصناعةا
  % 25  46. 163 989 313  8465  شغال العموميةألالبناء و ا

  % 6  52. 091 077 846  409 29  الفالحة
  % 20  52. 568 521 097 1  693 29  الخدمات

  % 28  09. 504 484 163 1  039 41  الحرف التقليدية
  -  94. 287 283 472 4  145614  المجموع

      39ص -2009 نشرية المعلومات االقتصادية وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  :المصدر 
 
3-  ) APSI(:  

وهي منشاة عمومية  1993أكتوبر  15المؤرخ في  12- 93مقتضى القانون أنشئت هذه الوكالة ب   
إدارية في خدمة المستثمرين والمؤسسين في الجزائر ،أنشأت بغرض تقديم المساعدات للمؤسسات 

  : بمختلف أنواعها سواء في مرحلة إنشاء المشروع أو مرحلة االستغالل، ولعل أهم هذه المساعدات
  :سنوات 3يتحصل المستثمر خاللها على مساعدات لمدة    : - أ

   .كتساب العقاراتإلاإلعفاء من حق تحويل الملكية -
  . للعقود التكميلية للمؤسسة %5الحق في التسجيل المخفض بـ -
   .اإلعفاء من الرسم على العقار-
 تإنجاز االستثمارات سواء كاناإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة للسلع والخدمات الداخلة في -

  .أو محلية ةمستورد
   :  -ب
  :سنوات يستفيد المستثمر خاللها من 5إلى  2تكون هذه المساعدات في مدة تتراوح بين  
  .VF، الدفع الجزافي IBSاإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -
  . TAPالرسم على النشاط المهني -
  .من رقم األعمال المنجز للتصدير IBS  ،VFاء من اإلعف-

5-   (ANDI) :                                                          
ستثمار حيث نجد أن هناك فجوة كبيرة بين نوايا إلبعد النتائج الضعيفة التي حققتها وكالة دعم وترقية ا

 ستثمارات المحققة إلوبين ا، مليار دوالر أمريكي  42بتكلفة قدرها  43000ي بلغ عددها ستثمار والتإلا
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منها سوى  مليون دوالر أمريكي كما تبين أن معظم المزايا المقدمة لم يستفد  500فعليا والتي لم تتجاوز
المتعلق  03 –01بموجب األمر  2001ستثمار سنة إللذلك أنشئت الوكالة الوطنية لتطوير ا ،المضاربين

 .  ستقالل الماليإلستثمارات وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واإلبتطوير ا
 * :  
 من 21ستثمار وبصدد هذه المهمة تتولى الوكالة حسب نص المادة إلتكلف الوكالة بمهمة تطوير ا  

  :ما يلي  01/03األمر رقم 
 رها ومتابعتها بحيث يقع عبء الضمان على الوكالة دون غيرهاستثمارات وتطويإلضمان ترقية ا -

  .من المؤسسات األخرى
ستقبال إملزمة قانونا ب ، وهيغير المقيمين وإعالمهم ومساعدتهمالمستثمرين المقيمين و ستقبالإ -

  .و إعالمهم و مساعدتهم في المجاالت المتصلة بمشاريعهم اإلستثمارية  المستثمرين
 .لمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد الالمركزيةا بتأسيس تسهيل القيام -

  .منح المزايا المرتبطة باإلستثمار في إطار الترتيبات المعمول بها  -
والمكلف بتمويل  01/03من األمر رقم  28ستثمار المنشأ بموجب المادة إلتسيير صندوق دعم ا -

  .ستثمارإلمساهمات الدولة في كلفة المزايا ل
 الحظت السلطة عدم وقد جاء هذا التدبير بعد أن ،تزامات التي تعهد بها المستثمرونلإلا التأكد من -

  .هم من اإلعفاءات المقررة لصالحهمبعض المستثمرين بإلتزاماتهم رغم إستفادت وفاء
  حليين للوكالةلين مـالشباك الوحيد على مستوى الوالية ويجمع ممث أينش:  تسيير الشباك الوحيد  * 

وخاصة ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري والضرائب والجمارك والتعمير وتهيئة اإلقليم والبيئة 
ستثمارات وتحديد أماكنها وترقيتها إلستثمار ولجنة تنشيط اإلوالعمل والهيئات المكلفة بالعقار الموجه ل

باك، كما يضم ملحقات قباضات الخزينة امة الشـومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إق
بل ـوالضرائب وما يالحظ على التركيبة الجديدة للشباك توسعها إلى إدارات جديدة لم تكن ممثلة من ق

ستثمار و لجنة تنشيط إلستثمار والتي لها أهمية قصوى لتحقيق ااإلكاإلدارة المكلفة بالعقار الموجه 
  . ى أحد عوامل نجاح اإلستثمارو ترقيته حيث تشكل هي األخر ستثمارإلا
يؤهل الشباك الوحيد قانونا لتوفير الخدمات  نهأعلى  01/03من األمر رقم  23وقد نصت المادة      

 ستثمارات المصرح بها ويحتج بقرار الشباك الوحيد على اإلدارات إلاإلدارية الضرورية لتحقيق ا
ة في الشباك الوحيد تأهيال كامال كي يسلموا مباشرة كما يؤهل ممثلو اإلدارات والهيئات الممثل ،المعنية

 .ستثمارإلفي مستواهم كل الوثائق المطلوبة ويقدموا الخدمات اإلدارية المرتبطة بإنجاز ا
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 )18 ( :  ANDI  2010    

عدد المشاریع  القطاعات
  الممولة

الشغل مناصب 
  المحدثة

القیمة االجمالیة 
  النسبة  دج 1000للمشاریع 

  % 3.90 539 129  19744  769 لصناعةا
  % 19.58  357 235  49751  3862  اإلشغال العموميةالبناء و

  % 0.32  420 3  1029  64  الفالحة
  % 10.23  802 97  23127  2018  الخدمات
  % 65.34  432 332  57884  12891  النقل

  % 0.34  905 3  1182  67  الصحة
 % 0.29 427 105  3188  58  السياحة

  % 100.00  135 989 231   298188  105300  المجموع
  ) ANDI  )www.andi.dz لتطوير اإلستثمارالوكالة الوطنية :  المصدر 
  

ستثمار إلسنة ا م2011الوكالة تعتبر  أن  ستثمارإلكشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير ا كما     
ستثمار في مجال إلتخذت لصالح المؤسسة واأنعاش المؤسسة الجزائرية، حيث سمحت القرارات التي وإ

تضاعفت ثالث مرات خالل أن مشاريع اإلستثمار  ، ونعاش المؤسسة الجزائريةإب العقار والتمويل 
رب مشروع بقيمة تقا 7047مسجلة  2010مقارنة بنفس الفترة من سنة  2011من سنة  عشرةاألشهر ال

   .منصب شغل جديد 770140مليار دج ومن المقرر أن تستحدث أكثر من  1300

تخذتها السلطات العمومية لصالح إأن هذا التحسن يعود إلى اإلجراءات التي  المصدر نفسهوأكد 
تخذت خالل أستثمار والقرارات التي إلجتماعات المجلس الوطني لإ ستتثمار والمؤسسة السيما خاللإلا

  . ستثمارإلالتي خصصت لدعم المؤسسة وترقية مناخ مالئم ل 2011ماي  28التي عقدت بتاريخ الثالثية 
6-  ) ANFI ( :   

والتي  م1994التي تم إنشاؤها سنة  ) CALPI (ستثمار إلبعد أن حلت لجنة الدعم المحلية لترقية ا    
ستثمارية، حيث إلعلق أساسا بتوفير قطع األراضي الخاصة بالمشاريع الم تؤدي الدور المنوط بها والمت

ولهذا  تم تعويضها بالوكالة الوطنية للعقار والصناعي ، أن هذه األخيرة أصبحت تلعب دور المضارب 
  .والتي ستكون  لها  فروع  على  مستوى كل الواليات  2001في سنة 

   : الوكالة فيويتلخص الهدف الرئيسي لهذه    
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  .تهيئة المناطق الصناعية والحصول على قطع األراضي  -
     . بيع  قطع  األراضي وتأجير العمارات  -

  وتقوم هذه الوكالة بجميع اإلجراءات الضرورية لدى المصالح العمومية أو الخاصة من أجل إتمام     
، وستكون هذه لهذا  الغرضقة األعمال وتطهير األراضي إلنشاء مناطق صناعية في مناطق  الئ إنجاز

األشخاص الراغبين في  الوكالة بنك للمعلومات العقارية على المستوى المحلي حيث ستسمح لكل
حيد على ستثمار بالحصول على المعلومات الخاصة باإلمكانيات العقارية الموجودة بفضل الشباك الوإلا

  .  مستوى كل الواليات
بإنشاء بنك للمعلومات  جعلها في متناول المستثمرين وذلكعلومات ووإيصال هذه الم كما سيتم نشر «   

  ANDI «.1 ستثمارإلايق مع الوكالة الوطنية لتطوير وتعمل هذه الوكالة بالتنس .على المستوى الوطني

 
 : 

 

 هذه نشاط وتوسيع تطوير في المهم العامل تمثل والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات البنك بين العالقة   
 .قتصاديةإلا حياتها في البنك ندماجإ ثم ومن المؤسسات

 في تتمثل  )والمتوسطة الصغيرة المؤسسات( والزبون البنك بين تربط الرئيسية العقود أن كما     

 . لألفراد و المؤسسات ضوالقر ومنح األموال، رؤوس ستقبالإ أي ) اإليداع ( نكالب عمليات

 خالل من تمييزها يمكن والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات البنك بين العالقة فإن سبق ما خالل من    

     2 .المؤسسات لهذه المختلفة الحاجات

     :وسطةوالمت الصغيرة لمؤسساتاإلحتياجات المالية الالزمة ل – أوال

المتوسطة لعدة أنواع من التمويالت، إذ تختلف إحتياجاتها المالية تحتاج المؤسسة الصغيرة و      
، و يمكن أن نميز حسب الطور الذي تمر به بدءا من مرحلة اإلنشاء ثم التوسع إلى غاية مرحلة النضج

           ستغاللإلل مؤسسةال حاجات والمتوسطة الصغيرة لإلحتياجات المالية للمؤسسات بين نوعين
  .ستثمارلإل المؤسسة حاجات و

  
  

الملتقى العلمي بحث مقدم في  ،حالة الجزائر "آليات دعم و مساندة المشروعات الريادية و المبدعة لتحقيق التنمية"،منصوري الزين.د )1
  . 2010 ماي /13/ 12، الجزائر  ،ير التنظيمي في المنظمات الحديثةاالبداع و التغي الدولي حول

2) Jean-  Christian lointer . J.louis salvignol, Guy buaillon, ˝  L’entreprise et la banque ″ leur relation 
d’affaires en pratique , économica ,2006 , p 26 .  
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      : لإلستغالل التمويلية احلاجات  -1

  مصاريفالو العمال أجور : مثل للمؤسسة ريةالدو النفقات تسويةمن أجل  لها المؤسسةتلجأ        
 المحققة المبيعات خالل من إيرادات بتحقيق تقوم نفقات المؤسسة فيه تتحمل الذي الوقت نفس في ولكن

 خالل منوذلك  والنفقات، اإليرادات بين ختاللإ حدوث يمكنكما  الجارية، حساباتها زيادة ومنه  

 هناك كان إذا ما حالة وفي للمؤسسة، نتاجإلا ومخطط اشيهتم وعدم السوق في الطلب مستوى ذبذبت

 وهذا اإلنتاج، عن الزائد الطلب هذا سد خالل من الحالة هذه تسوية ستطاعتهاإب المؤسسة فإن عجز

 تحمل ومنه مصنعة النصف المنتوجات أو األولية المواد من المخزونات زيادة أي األخير هذا بزيادة

 المؤسسة حاجات تغير مالحظة يمكن أنه كما ،التوزيع بعملية لقياما عند أخرى تجارية مصاريف

 السنة خالل مستمرة بصفة تتغير أنها حيث المتداولة، المؤسسة  أصول بتغير ستغاللإلل التمويلية
  :أهمها أسباب لعدة وهذا للتمويل مستمرة حاجة في وهي بالنقصان أو بالزيادة

 وتذبذبه السوق في بلالط سلوك تطور. 

 المشتريات وتسديدات المبيعات تحصيالت بين المدة في لتذبذبا.  
 :لإلستثمار التمويلية احلاجة -2

 وهذا مستقبلية، نظرة المسيرين نظرة تكون أن يجب «وبالتالي معينة زمنية لفترة تنشأ مؤسسة كل     

 إلى ولالدخ أجل من جاإلنتا جهاز تغيير مثل تحقيقها إلى يسعون األهداف من لمجموعة بوضعهم

 مخطط أي فمباشرة ،1»النشاط حجم توسيع أجل من والمعدات التجهيزات زيادة أو جديدة أسواق

 واألدوات المعدات مثل الثابتة الميزانية عناصر تغيير أو توسيع إلى بالضرورة يؤدي ستثمارإلل

 .الثابتة ستثماراتإلا من ذلك وغير والمباني واألراضي

 :المقترحة لخدماتوا المنتوجات تشكيلة -ثانيا 

 من مجموعة وضع خالل من وهذا ،حاجياتهم تلبية يجب زبائن لديه ومنه تجارية مؤسسة البنك    
 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تصرف تحت والخدمات المنتوجات

 وهذا لزبائنه البنك طرف من الممنوحة األموال رؤوس في تتمثل وهي  البنكية اإلئتمانات  - 1 

   :  المنتوجات من نوعين بين ييزالتم يمكن
  : وهي بنكيال الميدان في تستعمل معاني عدة لها قرض كلمة إن : القروض -1-1

  
  

  . 17ص ،2002مصر، الطبعة األولى،  ،دار الفجر للنشر و التوزيع. " إدارة المشروعات الصغيرة "، عبد الحميد مصطفى أبو ناعم )1
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 :المفاهيم هذه بين نفرق أن يجب القرض تعريف إلى لتطرقا وقبل قرض تسليف، دين، عتماد،إ

 الدائن فإن دينه تسديد عن المدين عجز إذا أي عيني، أو مادي ضمان بدون يقع الذي وهو :لدينا * 

  .قدمه الذي الدين لتعويض ضمانة أي له ليس
 الذي عميللل يحق حيث وعمالئه، البنك بين جارية حسابات عن تنشأ قروض عن عبارة :السلفة* 
  .مسبقا عليها يتفق حدود في وديعته من أكبر مبالغ يسحب أن البنك لدى حساب لديه
 مبلغا العميل تصرف تحت لبنكا يضع مقتضاه عقد فهو باإلقراض، البنك قبل من تعهد هو :عتمادإلا* 

    . محددة مدة خالل مرات أو مرة شاء متى منه يسحب معنيا،
 تعريف يمكن والقرض النقد قانون من 112 للمادة ستناداإو قانونيال تعريفال خالل من :القرض * 

  طبيعي شخص تحت ماال مؤقتة وبصفة بذلك مختصة هيئة بموجبه تضع عقد كل" :أنه على القرض
 ويجب ناقصا يبقى التعريف هذا ولكن، الشخص هذا لحساب التوقيع على بالتعهد تستلزم أو معنوي أو

 القرض أن القول يمكن ومنه ،والضمان القرض تكلفة ، والثقة المخاطرة اومنه المفاهيم بعض إدخال

 الحقيقية، للسلع والفوري الحقيقي التنظيم حرية وإعطاء الثقة وضع ومعناه بالمخاطرة يتصف عقد هو

 محددة مدة في تسدد التي مكافئة سلعة أو السلعة نفس عن هو الذي وعد مقابل الشرائية القدرة أو

  . الضمان تقديم خالل من الثقة وتدعيم المخاطرة تقليل يمكن أنه إال القرض، لفةتك وبتقديم
 : المال رأس في المساهمة - 2- 1

 المنتوج وهذا المؤسسة، مع كشريك تدخل أي المؤسسة، مال رأس حصة يأخذ البنك أن في تمثل وهي 

  .للمؤسسة الخاصة األموال زيادة إلى أساسا يهدف
 :إلى تقسيمها يمكن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات على المقترحة الخدمات :البنكية اخلدمات  -2

  .)...الصرف عملية ، الوثائق تفحص ( مثل العلمية الخدمات في وتتمثل : كالسيكية خدمات -1- 2
   : والنصائح المعلومات تقديم خدمات - 2- 2

 عند تقديمها يجب التي المالية وثائقال وكذا الموجودة، التمويل إمكانيات حول الزبون إعالم في وتتمثل

  .للزبون المالية المختلفة النصائح وتقديم التوجيه بوظيفة البنك يقوم وكذلك القرض، طلب

 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قروض سير -ثالثا 

 قتصاديةإلا النواحي كل من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قروض دراسة على البنك يعمل    

 المؤسسة تسيير تقييم وكذا للمؤسسة المالية الحالة بمعرفة التحليل هذا يسمح حيث والقانونيةالمحاسبية و

 المؤسسة مردودية على تؤثر التي الجوانب جميع بتحليل بنكال يقوم كما االقتصادية فعاليتها وتحديد

 الضمانات وكذا بالقروض المتعلقة فالخطط األمثل، القرار تخاذإل وهذا مباشرة غير أو مباشرة بصفة

  .الملف رفض أو بقبول البنك قرار تحدد التي هي المؤسسة طرف من المقدمة
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 :اإلستغالل قرض حتليل سري  -1

 اإلجراءات من بمجموعة يقوم أن أوال عليه يجب ستغاللإ قرض منح قرار البنك يتخذ أن قبل     

 من وهذا ،الزبون طرف من مقدمال القرض لملف وكاملة شاملة بدراسة يقوم حيث الالزمة الضرورة

   قبول يخص فيم المناسب القرار تخاذإ سبيل في وهذا والمستقبلي الحالي المالي والغير المالي الجانب

  .المؤسسة طرف من رفض أو

 : إستثمار قرض حتليل سري -2

 في عليه كانت كما تتغير المخاطر طبيعة فإن ستثماراتإلل التمويل قروض منحب البنك يقوم عندما    

 يجهل أطول لفترات البنك أموال بتجميد القيام يعني ستثماراتإلا تمويل أن ذلك ستغالل،إلا قروض
 تختلف المؤسسة لحالة مالية بقراءة يقوم فإنه عتباراتإلا هذه مع وتماشيا أثناءها يحدث سوف ما نسبيا

 بالدرجة القراءة هذه وترتكز ،األجل قصيرة قروض حالة في بها يقوم التي المالية القراءة عن نسبيا

   1.النسب المالية للمؤسسة ومدى قدرتها على الوفاء بالتسديد  تحليل على األولى
 

   :نظرة عامة على الجهاز المصرفي الجزائري -أوال 

كان على السلطات الجزائرية إعادة النظر في أسس  1962 سنة نيةسترجاع السيادة الوطإبعد       
بمجموعة من التغيرات،  1966-1962النظام النقدي والمالي القائم، وقد قامت خالل الفترة الممتدة من 

قتصاد الوطني، لذلك عجلت السلطات الجزائرية في إنشاء إلالفرنسي تمويل ا بنكيفقد رفض القطاع ال
زدواجية إلجزائري والخزينة  ليقوما بعمليات التمويل المختلفة، وقد نتج عن هذا البنك المركزي ا

بمعنى وجود نظامين مصرفيين، أحدهما قائم على أساس ليبرالي رأسمالي واآلخر قائم على أساس 
ره وفقا للتوجهات حتواء النظام المصرفي ككل وتسييإإلى عجز البنك المركزي على  أدىشتراكي، إ

تخاذ قرار التأميم الشامل للبنوك وشركات التأمين إ، لم يكن أمام  الجزائر المستقلة إال لدولةالجديدة ل
  .لتصبح ملكا للجزائر

    :تخذت الجزائر إجراءات السيادة في هذا الميدان أهمهاإ، 1966قبل قرارات التأميم لعام  أن ونشير    
يث تم إصدار العملة الوطنية وهي الدينار كبنك إصدار، ح 1962تأسيس البنك المركزي في ديسمبر  -

  .قتصاد الوطنيإل، وكبنك يقوم بتمويل ا1964الجزائري عام 
عن تزويد  المسئولةتأسيس الخزينة الجزائرية التي تعبر عن الهوية المالية للدولة والتي  أصبحت  -

  .الدولة بالموارد النقدية التي تحتاجها
  .م1964حتياط عام إلدخار واإلوالصندوق الوطني ل م1963في تأسيس الصندوق الجزائري للتنمية  -
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: ويتكون الجهاز المصرفي الجزائري من عدة بنوك من أهمها البنوك العمومية المتمثلة في كل من    
، البنك ، بنك الجزائر الخارجي، بنك التنمية المحليةالجزائري البنك الجزائري، القرض الشعبي

وسنتطرق فيما يأتي إلى أهم اإلصالحات التي عرفها  الفالحة والتنمية الريفية، الجزائري للتنمية، بنك
 : الجهاز المصرفي الوطني

  :1990صالحات األساسية قبل عامإلا -1

بمهامه على  القيام حالت دون الجزائري منذ نشأته العديد من العراقيل التي البنكي لقد عرف النظام    
.ث منهج التسيير أو من حيث المهامح هذا النظام حتميا سواء من حيوجه، وعليه أصبح إصال أحسن  

الل المرسوم الرئاسي أو القانون رقم ـمن خ 1986وقد كانت أولى هذه  اإلصالحات في عام      
، ويتعلق هذا القانون بنظام البنوك وشروط اإلقراض، حيث تم 1986أوت  19الصادر في  19-12

 مجل إرساء المبادئ العامة والقواعد الكالسيكية للنظاأيفة البنكية من إدخال إصالح جذري على الوظ
مان في تسيير البنوك التجارية خاصة في ألدودية و اخالل إدخال مقاييس الربحية والمرالمصرفي من 

    .البنكي تسيير البنوك وهو الخطر مجال منح القروض بكل أنواعها، وهنا ظهر مفهوم جديد داخل عالم
    1:هم التغييرات التي تضمنها هذا القانون ندرجها فيما يليأو     
  .ستعاد البنك المركزي مهامه التقليدية على األقل فيما يخص إعداد وتسيير أدوات السياسة النقديةإ -
  .الحد من دور الخزينة في عملية التمويل -
دخار وتوزيع القروض في إلستعادت مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التمويل من خالل تعبئة اإ -

ما كانت وتمنح  إطار المخطط الوطني للقرض، حيث أصبح بإمكان البنوك أن تسلم الودائع كيف
      .مدتها أو نوعيتها القروض دون تحديد 

وسعر صرف الدوالر، فرضت هذه الظروف على  م1986نهيار أسعار البترول بعد عام إبعد  و    
تخذته الجزائر في تسيير إتجاه الجديد الذي إلواسع يتماشى وا الجزائر تطبيق برنامج إصالحي

قتصاد السوق، وهنا إنتقال إلى نظام إلشتراكي واإل، والمتمثل في بدء تخليها عن النظام اقتصادهاإ
                  . قتصادإلستقاللية للبنوك في إطار التنظيم الجديد لإلومضمونه إعطاء ا 12/01/1988أصدرت قانون 

  كما تم في جوان من نفس العام إنشاء السوق ،م1989ستقالليتها المالية سنة إوقد تم إعطاء البنوك     
  
  

صالحات المصرفية إلقتصاد الكلي بالنظر الى اإلدائها في ظل اأوعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل تطوير دور المشر"عبد اللطيف بلغرسة،  )1 
قتصـاديات  إلتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورهـا فـي ا    الدورة التدريبية حول -دراسة تحليلية برؤية مستقبلية، "والمالية

 . 02 ، ص2003ماي  28-25المغاربية، سطيف، الجزائر، 
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بإصدار قانون النقد والقرض المتضمن في  م1990التي عرفت بعد ذلك تطورا متميزا منذ عام النقدية 
    .أحكامه شروط تطوير وتوسيع عمليات السوق النقدية

  :  1990اإلصالحات األساسية بعد  - 2 
لجزائـري، إال  ا البنكيعلى الجهاز  م1986على الرغم من جملة التعديالت التي أجريت منذ عام      
  قتصادية الجديدة، وبذلك تواصلتإلم مع الوضعية ائتضح أن النظام المصرفي الجزائري ال يتالإنه أ

، والـذي جـاء    م1990أبريل  14المؤرخ في  10/90 النقد والقرض قانون بصدور صالحاتعملية اإل
  1:لقانون مايليالتي جاء بها هذا ا المبادئهم أو ،لبنكيبتغيرات جذرية في تنظيم النشاط ا

الذي يعتبر بمثابة مجلس إدارة  بتحول السلطة النقدية إلى مجلس القرض والنقد، 90/10سمح قانون  -
الذي  بنك الجزائر، يتمتع بصالحيات واسعة في مجال القرض والنقد، ويرأسه محافظ البنك الجزائري

والمؤسسات المالية، وذلك تدعيما  قام بإصدار عدد من القوانين المتعلقة بالنقد وشروط إنشاء البنوك
  .قتصاد السوقإللنظام النقدي والمالي لمسايرة 

ئتمان فقد كانت الخزينة في النظام الموجه تلعب الـدور إلالفصل بين دائـرة الميزانية ودائـرة ا -
وكان دوره  بنكيحيث همش النظام ال ستثمارات المـؤسسات العمومية،إاألساسي في تمـويل 

وخلق مثل هـذا األمر  على تسجيل عبـور األموال من دائرة الخزينة إلى المؤسسات، يقتصـر
فأبعـدت  ،ون النقـد والقـرض ليضع حدا لذلكغموضا كبيرا على مستوى نظام التمويل، فجاء قانـ

ستثمارات العمومية المخططة إلويل اقتصاد، ليبقى دورها يقتصر على تمإلروض لالخزينة عن منح الق
  .ف الدولةرمن ط

شاط البنـك المركزي كسلطة ، فميز بين نويينعلى مست بنكيالنظام ال 90/10كما وضع قانون  -
لفصل أصبح البنك المركزي يمثل ، و بموجب هذا اضورالبنـوك التجارية كموزع للق ، ونشاطنقـدية

اض في التأثير على ، كما أصبح كملجأ أخير لإلقرراقب نشاطاتها و يتابع عملياتهاال بنك البنـوك يفع
  .ديئتمانية للبنـوك وفقـا لما يقتضيه الوضع النقإلة االسياس

قانون النقد والقرض تعديالت مهمة في هيكل النظام البنكي الجزائري سواء تعلق األمر  "لقد أدخل  -
قيم أعماال تم السماح للبنوك األجنبية بأن ت، كما بهيكل البنك المركزي والسلطة النقدية أو بهيكل البنوك

  2."بإنشاء بنوك خاصة و لها في الجزائر

والنظام النقـدي  بنكيةو منه يمكن القول أن قانون القرض و النقد وضع و بشكل تام المنظومة ال    
   .قتصاد موجه بآليات السوقإقتصاد مسير مركزيا إلى إنتقال من إلفي مسار ا

   
  

  .193الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص )1
 .54، ص2001ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،قتصاديإلسلسلة القانون ا ،"القانون المصرفي " محفوظ،  بلعش )2
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   : آثار اإلصالحات املصرفية على املؤسسات الصغرية واملتوسطة -3

   : األثر التمويلي- أ

 ستثمار الخاص، أيإل، الذي شجع ام1990بعد اإلصالحات وخاصة بعد قانون النقد والقرض     
ستفادة من القروض إلإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أصبح المجال مفتوحا أمام هذه األخيرة ل

ألغت مبدأ تخصص البنوك، حيث أصبح بإمكان  م1990كما أن إصالحات نظام التمويل بعد . "البنكية
لية البنوك ستقالإقتصادية، إضافة إلى أن مبدأ إلا ستثمارات في مختلف القطاعاتإلكل بنك تمويل ا

المحافظة على توازنها المحاسبي ستثمار في إطارإلتخاذ قرارات التمويل واإوسع من حقلها في 
المنافسة  البنك المركزي صعبة إلى جانب والمالي، بعدما أصبحت شروط عملية إعادة التمويل أمام

  1."الحادة التي تتعرض لها من البنوك األخرى

ها اإليجابية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة الخاصة منها هذه اإلجراءات لها تأثيرات    
  .ألن هذا يفتح أمامها األبواب للحصول على ما تحتاجه من أموال

  : األثر التسويقي  - ب
قتصاد العالمي فرض على المؤسسات المصرفية تطبيق إستراتيجية كسر إلنفتاح على اإلإن ا     

، ولهذا طورت البنوك تقنياتها لتمويل مرحلة ما بعد اإلنتاج من التقليد والبحث عن العصرنة والتجديد
شهارية والمعارض وتقنيات ترقية إلحيث مولت الحمالت ا ،هتمام بالمفهوم التسويقي للمنتوجإلخالل ا

  .المنتوج في الداخل والخارج
 : األثر اإلنتاجي  - ت

عتماد على الفعالية اإلنتاجية إلا وإن تبني البنوك بعد إجراء اإلصالحات لمفهوم الخطر البنكي       
إال أنها في الحقيقة شكلت عوامل تحفيزية  ،قتصادية وإن ظهرت كشروط قاسيةإلوالبحث عن الجدوى ا

لكي تحسن من إنتاجها كيفا وكما، ورفع مستوى منتجاتها   للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
  2 .األجنبيةإلى مستوى المعايير الدولية ومنافسة المنتجات 

  
  
  

الملتقى الوطني األول حول النظام  ،"النظام المصرفي الجزائري عبر اإلصالحات االقتصادية تطور وتحديات "مليكة زغبيب، حياة نجار، )1
 . 55ص .2001واقع وآفاق، قالمة،  نوفمبر  _المصرفي الجزائري

، الملتقي الدولي حول ـة علـى تأهيـل المؤسسـة االقتصاديةآثار السياسـة النقديـة والماليحدو،  جاو عبد اللطيف بلغرسة، رضا )2
  .07 ، ص2001ادية العالمية، الجزائر، تأهيل المؤسسات االقتصادية، وتعظيم مكاسب االندماج في الحركة االقتص
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  :واقع التمويل المصرفي في الجزائر - ثانيا
وذلك بسبب  بنكيةلقروض المحدودة التمويل باتعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من      

المرتفعة وتعقد وبطء إجراءات منح هذه القروض الذي يرجع  بنكيةالضمانات وتكاليف القروض ال
فشل المشاريع في حيان إلى ألو البيروقراطية مما يؤدي في الكثير من ا البنوكأساسا إلى ضعف تسيير 

ساسا بعدم توفر البنوك الجزائرية على إلى جانب تلك الصعوبات توجد معوقات أخرى تتعلق أ ،بدايتها
 وكذلك عدم توفر البنوك على المعلومات ،روض بدقةقاآلليات الكافية لتحليل المخاطر المرتبطة بال

الكافية عن طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بمحدودية أموالها الخاصة وضعف 
    : فيما يلي بنكيةبالقروض الويمكن توضيح محدودية التمويل ،  وضعيتها المالية

  : حمددات مرتبطة بالتكاليف و الضمانات -1

 كمصدر تمويلي خارجي نجد أن عنصر التكلفة يعتبر أخطر  بنكيبالنظر إلى أهمية القرض ال     
  .العناصر المؤثرة في محدودية التمويل بهذه القروض و ذلك فضال عن عنصر الضمانات

و التي تتميز  تضمنة لسعر الفائدة و عناصر أخرىالم القرض المصرفيبتكلفة ففي ما يتعلق     
رتفاع، فقد أضحت تشكل عائقا أمام تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحد من التمويل بهذه إلبا

  .القروض بالحجم المطلوب و الشروط المالئمة
مة فيما يتعلق بالفوائد بما يضمن و المالحظ أن البنوك التجارية في الجزائر تستخدم سياسة صار      

رضين، دون أن تساهم تلها تحقيق أرباحا معتبرة من خالل الفروقات بين فوائد المودعين و فوائد المق
  . في تفعيل و توسيع إنشاء المؤسسات خاصة الصغيرة و المتوسطة منها

ي حصل في النصف األول رتفاع القوي في أسعار الفائدة الذإلو في هذا السياق نشير إلى ذلك ا     
رتفاع معدل التضخم خالل تلك الفترة إلنتيجة  20%من عشرية التسعينات، أين تجاوز سعر الفائدة الـ

في السداسي  8%تدريجيا أصبح سعر الفائدة موجبا ليصل إلى  نخفاضهإالذي بو 30%حيث بلغ حوالي 
د الكلي قتصاإلالبحث عن توازنات اقتصادية و إلو ذلك في إطار اإلصالحات ا، 1997الثاني من سنة 

  .و تطبيق سياسات نقدية صارمة قصد التحكم في التضخم تخاذ إجراءات تصحيحيةإو 
ستمرار بالقيام بإجراءات إللكن المالحظ أن البنوك التجارية في الجزائر لم تكن مجهزة بعد ل     

دول المتقدمة، أين الزالت البنوك تخفيض سعر الفائدة و مسايرة التطورات التي تعيشها البنوك في ال
بما  ،قتراض ألجل اإلقراضإلفي الجزائر قاصرة على ممارسة الوظيفة التقليدية المتضمنة لمفهوم ا

وهو ما يشكل عائقا كبيرا أمام  ،ين المقترضين و المقرضين لألمواليعني القيام فقط بدور الوسيط ب
    .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير إنشاء
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 ؤسساتعتبارات متعلقة بضعف الوضعية المالية للمإلفنجد أن البنوك وأما عن عنصر الضمانات       

و صعوبة تحليل توازنها المالي، متحفظة في تقديم مساعدتها لهذه المؤسسات حيث تطلب منها تقديم 
حيث يمكن التمييز بين كل من ئتمانية بالنسبة للبنوك، إعددا من الضمانات القوية التي تعتبر كوسيلة 

نما تتطلبها الصيغة القانونية حي الضمانات العينية لبعض األشكال من القروض و الضمانات الشخصية
      .مؤسسةة المالية للالحالأو

فهذه الضمانات بمختلف أنواعها لحد  ،كما قد تكون هذه الضمانات المطلوبة ضمانات عقارية      
ل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذات القدرات المحدودة، حيث أن البنوك كبير ال تكون في متناو

من مبلغ  150%للقروض في الجزائر عادة ما تشترط ضمانات على القروض تتجاوز نسبة المقدمة 
و يشكل عائقا أمام أية مبادرات  بنكيةو هذا ما يؤدي إلى زيادة محدودية التمويل بالقروض ال ،القرض

  .صغيرة و متوسطة أو توسيع و تجديد نشاط مشروعات قائمةإلنشاء مؤسسات 

  : حمددات مرتبطة بالصيغ التمويلية و اإلجراءات -2

تعد سلسلة األشكال و الصيغ في ميدان منح القروض على مستوى البنوك الجزائرية جد محدودة     
    1:حيث ينحصر أهمها فيما يأتي

  .ستغاللإلحتياجات اإمويل حركية المكشوف في الحساب الجاري من أجل ت -
 .ستثماراتإلالقرض المتوسط األجل القابل إلعادة خصمه لدى البنك المركزي في تمويل ا -

   .ستعمال القروض المستندية وسيلة مالية أساسية في العالقات التجارية و المالية الخارجيةإ -

   لكن اإلستفادة منها تبقى صعبةأما فيما يتعلق بالتمويل طويل األجل،  فالقروض قد تكون كافية و     
التي ال تتخذ من معدالت الفائدة مؤشرا أساسيا لها، فإن  بنكيو بالنظر إلى محدودية صيغ التمويل ال

ختيار البديل إبدائل التمويل المتاحة تكون محدودة بما ال يمنح مجاال واسعا للمفاضلة بين تلك البدائل و 
  .المناسب منها و بأفضل الشروط

      فهي تتميز بالتعقد  بنكيةأما بالحديث عن سير اإلجراءات المتعلقة بالحصول على القروض ال     
  .و تعدد الوثائق و المراحل الواجب المرور عليها، زيادة على طول الفترة الزمنية التي تتطلبها

نها إجراءات و يمكن القول بأن بطء اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بمنح القروض و تعقدها يجعل م  
  الكثير تتطلبها تيبالسهولة و السرعة ال بنكيةمعرقلة و محدودة إلنتاجية و إمكانية التمويل بالقروض ال

  
  
سياسة لتطوير المؤسسات  مشروع تقرير من أجل، جتماعيةإلقتصادية واإللجنة آفاق التنمية ا ،جتماعيإلقتصادي واإلالمجلس الوطني ا    )1

  .2002 ،جوان ،الدورة العامة العشرون ،الجزائر ".الصغيرة والمتوسطة
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ستغالل، األمر الذي يقف عائقا أمام رغبة إلمن نشاطات المشروعات خاصة تلك النشاطات المتعلقة با
  .المستثمرين في تجسيد مشاريعهم

  :محددات أخرى 3- 
قة الذكر، بل تتعدى ال تتوقف فقط عن العناصر الساب بنكيةإن مشكل محدودية التمويل بالقروض ال    

و أخرى  بنكيةال المنظومةذلك لتشمل جملة من المحددات األخرى التي منها ما يتعلق بهشاشة 
  1 :نلخص أهمها فيما يأتي و ،الصغيرة و المتوسطة مؤسساتبالوضعية العامة لل

  المؤسسات الصغيرةعدم تخصيص البنوك التجارية لنسبة معينة من القروض تكون موجهة إلى .  
 و تحليل المخاطر بدقة لكافية للتحكم في التسيير الماليعدم توفر البنوك التجارية على القدرات ا ،

مما يعيق التسيير الديناميكي لمنح لمتعاملين لستشارة إلدة و تقديم او متابعة دائمة للتحصيل و المساع
 .الصغيرة و المتوسطة ؤسساتالقروض البنكية خاصة بالنسبة للم

 بما ال  المؤسساتك لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دون غيرها من ونعدم تخصيص ب
بها حيث أن تخصيص مثل هذه يمكن من تحسين طرق تمويلها و متابعتها و معرفة المشاكل الخاصة 

    .يعتبر بمثابة العناية بها لتلعب الدور المنوط بها البنوك
توسطة و بحسب طبيعتها تعاني من جوانب قصور و من جهة أخرى، فالمؤسسات الصغيرة و الم      
  تحد من تطورها كتلك المتعلقة بعدم شفافية و مصداقية البيانات و القوائم المالية التي تقدمها هذه  عديدة

      و من ثم قرار تمويلها ،المؤسسات للبنوك مما يحول دون اإلحاطة بمركزها المالي و آفاق نشاطاتها
         ير اإلداري و المالي الفعال في الكثير من المشروعات الصغيرة و المتوسطةإضافة إلى غياب التسي

  ختالل توازنها المالي و يضعف من إلفتقارها لإلطارات ذات الكفاءة المهنية مما قد يجعلها عرضة إو 
ثم حتماالت تعثرها على السداد، و من إستدانة و يقوي إلنظرة البنك لها فيما يخص قدراتها على ا

  .لبنكيمحدودية  تمويلها بالقرض ا
صالحات التي كان بالقيام ببعض اإل م1990و إثر هذا الوضع سمح قانون النقد و القرض في أفريل    

للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتطلب بالضرورة تدخل  بنكيذلك ألن إتاحة التمويل ال، لها أثرا طفيفا
  .طر المتعلقة بطبيعة و مشاكل هذه المؤسساتالدولة للتعويض و لو جزئيا عن تلك المخا

مجموعة من إنشاء ومن أجل مواجهة هذه الصعوبات والتخفيف من حدتها قامت الحكومة الجزائرية ب  
     .يات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالهياكل و اآلليات الجديدة تتماشى و خصوص

  
  

ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ،" كل تمويلهاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشا "، جبار محفوظ  )1
  .16ص  ،2004 ، سطيف،قتصاديات المغاربية إلوتطوير دورها في ا
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  : غيرة و المتوسطةللمؤسسات الص الهياكل الجديدة الداعمة -أوال 

 السلطات لدى األخيرة اآلونة في كبيرة أهمية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل مسألة حتلتإ     
 مصادر إيجاد أجل ومن قتصاديةإلا التنمية في المؤسسات هذه ودور أهمية تزايد مع خاصة الجزائرية،

 في سواء والمتوسطة الصغيرة مؤسساتال تدعيم على تعمل جديدة هياكل إنشاء تم المالئمة التمويل

  : الهياكل هذه أهم ومن المالية، الجوانب في أو والتنظيمية التشريعية الجوانب
  : واملتوسطة الصغرية للمؤسسات القروض ضمان صندوق -1

Fonds de Garantie des Crédits aux PME(FGAR)  

  ضمان فبهد م 11/11/2002في  لمؤرخا  12/373رقم  التنفيذي المرسوم بمقتضى الصندوق أنشئ     
 هو كما تنجزها أن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات على التي يجب ستثمارات إلل الضرورية القروض

  1:يلي ما الصندوق ويتولى والمتوسطة ، الصغيرة المؤسسات التوجيهي لترقية القانون في محدد

 في  ستثماراتإ تنجز التي سطةوالمتو الصغيرة المؤسسات لفائدة الضمانات منح في التدخل
   :التالية  الحاالت

 .المؤسسات وسيعت  أوالتجهيزات  تجديد  ،المؤسسات إنشاء  -

  .مابه المعمول والتنظيم للتشريع وفقا تصرفه، الموضوعة الموارد تسيير  -

    .عليها المتنازع المستحقات تحصيل عمليات بمتابعة التكفل و والضمانات المشاريع أهلية إقرار  -
  . والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لفائدة الدولية الهيئات تضمنها التي البرامج متابعة ضمان  -
  .الصندوق ضمان من المستفيدة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لفائدة التقنية المساعدة ضمان  -

 : التالية بالمهام بالقيام الصندوق كلف كما 

 المؤسسات ترقية إطار في تنشط التي بالمخاطر تتكفل لتيا المتخصصة االتفاقيات ترقية  -
  .وتطويرها والمتوسطة الصغيرة

 بكل الخاصة الضمان شهادات وتسليم الصندوق، ضمان عن الناجمة المخاطر متابعة ضمان  -

  .التمويل صيغ
 
 
  
  

بتاريخ  الصادر ، 74 العدد الرسمية، الجريدة ،" والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قروض ضمان صندوق "المتضمن 02/373لمرسوم  ا  )1
13/11/2002 . 
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 .الصندوق قبل من الموضوعة الضمان ألنظمة المستمر التقييم  -

 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لصالح المالية والمؤسسات البنوك مع تفاقياتإ إعداد  -

 والمتوسطة الصغيرة ؤسساتالم بترقية المتعلقة التدابير على المصادقة إلى يهدف عمل بكل القيام  -
 فيما المالية والمؤسسات البنوك محل الصندوق يحل حيث ستثمارات،إلا ضمان إطار في وتدعيمها

  .به المعمول للتشريع طبقا المخاطر تغطية حدود وفي المستحقات، تسديد آجال يخص

  : الصندوق من لإلستفادة المؤهلة المؤسسات  -1-1

 بعض باستثناء الصندوق، ضمانات من ستفادةإلا والمتوسطة غيرةالص المؤسسات لجميع يمكن    
 التي والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات موجهة األولوية أن حيث بعد، فيما سنذكرها التي المؤسسات

 :منها نذكر المعايير من موعةلمج تستجيب مشاريع في تستثمر
 .معتبرة مضافة ةقيم قيتحق و  الجزائر في إنتاجها يتم ال وخدمات سلع إنتاج  -

  .الصادرات وزيادة تنمية في أو الواردات، تقليص في تساهم  -

  .المحلية األولية المواد تحويل تشجيع مع بالجزائر، المتاحة الطبيعية الموارد باستعمال تسمح  -
  .المستحدثة الشغل مناصب عدد مع يتناسب تمويل حجم إلى تحتاج  -

 الجامعات أو المهني التكوين مراكز من والمتخرجة الكفاءات، ذوي بالشبا من عاملة أيدي تستخدم  -

  .الجديدة الكفاءات وإبراز بتطوير تسمح ،كما المتخصصة والمعاهد

  : توزيع عدد الضمانات و عدد المشاريع حسب قطاعات النشاط - 2- 1

 )19(:  2009   من طرف(FGAR)       
  %   %   %  

  70  626 15  71  6986793818  65  252 لصناعةا

  18  3978  16  1610041159  21  82  شغالألالبناء وا

  1  254  1  58844600  1  3  الفالحة

  1  584  2  180718166  3  11  الخدمات

  1  124  0  25255987  1  3  النقل

  7  1666  9  893404905  8  31 ةحالص

  1  172  1  116953000  1  3  السياحة

 385  100  9871981635  100  22404  100  

  مرجع سابق الذكر، 44ص -2009 نشرية المعلومات االقتصادية: المصدر
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  )02(  :  FGAR 2009   

 
  

رتبة األولى من حيث عدد الجدول و الشكل أعاله بأن قطاع الصناعة يحتل الميتبين لنا من خالل     
     .مشروع  385 ـمن مجموع المشاريع و الذي يقدر ب % 65مشروع أي  252ـ، وذلك بالمشاريع

  : واملتوسطة الصغرية للمؤسسات إإلستثمارات قروض ضمان صندوق -2
La Caisse De Garantie Des Crédits D’investissement aux PME (CGCI)  

 برأسمال يقدر م19/04/2004 المؤرخ في 134- 04رقم  الرئاسي المرسوم بمقتضى أنشئ الصندوق   
        م 2006  بداية في  الفعلي نشاطه بدأ حيث أسهم، ذات شركة عن عبارة وهو ،ردينا مليار 30  بـ

 : يلي ما تحقيق إلى الصندوق يهدف

 ستثماراتإلا لتمويل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات منها تستفيد التي بنكيةال القروض تسديد ضمان  -

 األقصى المستوى يكون حيث وتوسيعها، المؤسسات تجهيزات بإنشاء المتعلقة والخدمات للسلع المنتجة

  .دينار مليون 50 للضمان القابلة للقروض
 بالنشاطات الخاصة والقروض الفالحة قطاع في المنجزة القروض الصندوق ضمان من تستفيد ال -

  .ستهالكإلل الموجهة القروض وكذا التجارية

 البنوك طرف من والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الممنوحة القروض الصندوق ضمان من تستفيد  -
 في تساهم أن المالية والمؤسسات للبنوك يمكن فإنه لإلشارة الصندوق، في المساهمة المالية والمؤسسات

 قروض وضمان التأمين شركات في تحوزها التي والممتلكات الحقوق بواسطة وقالصند رأسمال

   .ستثمارإلا
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  : والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات اإلستثمارات قروض ضمان صندوقحصيلة  و الجداول التالية توضح  

 )20( :(CGCI)  31/12/2009      

 ، مرجع سابق الذكر 47ص-2009   نشرية المعلومات االقتصادية: المصدر   
  

 )21(:  (CGCI)   31/12/2009      

  مرجع سابق الذكر ، 48ص- 2009   نشرية المعلومات االقتصادية: المصدر   
 

 الصغيرة للمؤسسات اإلستثمارات قروض ضمان من خالل الجدولين نالحظ أن صندوق      

  .مالي إلى الهيئات القرض المساهمةضمان  461 ، م31/12/2009والمتوسطة منح بحلول تاريخ 
مليون دينار جزائري حيث تغطي  5732لغ يصل إلى و بمصطلح اإللتزام ، هذه الضمانات تمثل مب

    .مليون دينار جزائري 11377ة من طرف البنوك الشريكة  و الذي قدر ب حمجموع القروض الممنو
 كما نالحظ أن قطاع البناء و األشغال العمومية يحتل الريادة في عدد الضمانات الممنوحة و قيمة

     .القروض المضمونة من قبل الصندوق
 

  %  
  35  163  العمومية  شغالألالبناء وا

  34  156  النقل

  22  100  الصناعة

 4 19  ةحالص

  5  23 الخدمات

 461  100%  

  %  
  38  121 352 338 4  العمومية  شغالألالبناء وا

  15  716 379 655 1  النقل

  38  082 880 326 4  الصناعة

 7 467 390 795  ةحالص

  2  000 870 260 الخدمات

 11 376 872 386  100%  
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 : اآلليات الجديدة و المستحدثة  لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  -ثانيا
    Le Leasing : التأجريي التمويل - 1
  اإليجـاري  عتمادإلا شركة شركتين إنشاء «تم حيث م2000عام   بدایة في الوسیلة بھذه العمل بدأ        

SALEM ـ ل فرع وهي ، الفالحي النشاط إطار في للمنقوالت التأجيري التمويل مهمتهاCNMA لـى إ 

 إنشاء في ABC بنك و حتياطإلوا للتوفير الوطني والصندوق الريفية والتنمية الفالحة بنك مساهمة جانب
  1.»العقارات  ALC مجال في التأجيري بالتمويل القيام ومهمتها التأجيري للتمويل العربية الشركة

 القروض ستخدامإ تعميم في فروعها مختلف طريق عن العمومية البنوك ساهمت آخر جانب من      
 .الثابتة أصولها لتغطية الخاصة األموال من كافي حجم ليس التي للمؤسسات بالنسبة وخاصة يجاريةإلا

 عملية للعلم فإن أمر 09-96  المؤرخ  10/01/1996في    ينظم  عتبارهإب اإلعتماد اإليجاري تطبيق 

 عتمادإلا شركات تأسيس كيفيات يحدد الذي الجزائر بنك عن الصادر امالنظ جانب إلى ومالية، تجارية
  . يجاريإلا

 : اإلستثماري املال رأس شركات   2-

 عملية كل في المشاركة إلى باألساس يعود ستثماريإلا المال رأس شركات ستحداثإ من الھدف إن     
 خاصة أموال إلى ماسة حاجة في نتكو والتي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات رأسمال تدعيم إلى فتهد
      2.هاتأسيس عند

 األخيرة اآلونة في تحضيره تم ستثماريإلا المال رأس بشركة خاصة قوانين مشروع فإن لإلشارة    

 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دعم في لتساهم الشركات، هذه نشاط لتسهيل المالية وزارة طرف من

   :املخاطر مال رأس شركات -3

 الصغيرة المؤسسات واجهت التي التمويل مشاكل إلى المخاطر رأس شركات تأسيس يرجع     
 مال رأس طرق عن بالتمويل هتمامإلا ويعود بالتذبذب، تتصف أسواق في تنشط تلك وخاصة والمتوسطة

  مال رأس شركات دفتهو ، 2 وأوروبا األمريكية المتحدة الواليات في كبيرا نجاحا لقي أن بعد المخاطر

 
  
  

، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول سياسات "التمويل التأجيري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"بريبش السعيد،  )1
قتصادية والتسيير، جامعة محمد إل، كلية العلوم ا -دراسة حالة الجزائر والدول النامية -قتصاديات والمؤسساتإلالتمويل وأثرها على ا

  .5، ص2006نوفمبر  22-21 لجزائر،بسكرة، اخيضر، 
الرسمية،العدد  الجريدة ستثماري،إلا شركات رأسمال نشاط ممارسة بشروط المتعلق 11/02/2008 المؤرخ في 56-08رقم   التنفيذي المرسوم )2

   .   9-7ص  ، 24/02/2008الصادر في   ،09
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 الصغيرة المؤسسات تمويل عملية تسهيل في كلها تصب األهداف من جملة تحقيق إلى المخاطرالمال 

  1:ييل فيما  أهمها نذكر والمتوسطة

  .ستثماريإلا بالتمويل الخاصة حتياجاتإلا مواجهة  -

  .مرتفعة وعوائد نمو إمكانيات على تتوفر والتي المخاطر العالية  للمؤسسات الكافية األموال توفير  -
 شركة  إنشاء تم لقدSofinance  أساس على ،أجنبية مالیة مؤسسات مع بالشراكة م 15/01/2000في 

 الذي التاريخ وهو م2001/01/09في  نشاطها باشرت ،دينار مليار 5 قدره مال برأس مالية شركة
 جديدة مؤسسات إنشاء في المساهمة الشركة مهام ومن الجزائر، بنك من عتمادإلا على فيه حصلت

 طريق عن ستثماراتإلا تمويل أساليب تطوير على عملت كما المباشر، األجنبي ستثمارإلإطار ا في

  . اإليجارية القروض طريق عن أو المباشرة القروض
 ال تتعدى حيث الجزائر، في ضعيفا يزال ما المخاطر المال رأس طريق عن التمويل أن المالحظ      

 نسبة وهي أقصى كحد الشركة رأسمال من % 35 نسبته ما التمويل في Sofinance شركة مساهمة

 . المتقدمة الدول في تها بنظير مقارنة ضعيفة

 شركة  إنشاء تم كماFinalep من كل تأسيسها في ساهم ،م1991 عام في مالية مؤسسة شكل تحت 
 مليون 732 قدره برأسمال للتنمية الفرنسية والوكالة المحلية التنمية وبنك الجزائري الشعبي القرض

 والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات المصغرة المؤسسات مساعدة وه إنشائها من الهدف كان دينار،

  . اإلنتاجية القطاعات في نشاطها تمارس التي
للمؤسسات الصغرية ر متويلي رئيسي لتفعيل دور السوق املايل كمصد  عمليةإجراءات   -4

   : واملتوسطة

نقصده هنا أن يلعب دورا و إنما الذي  ،ال يكمن دور السوق المالي فقط في تكملة وظيفة البنوك    
وهذا المصدر يمكن  ،لمؤسساتاالرئيسي في تمويل  المصدريصبح  «بحيث  بنكي،منافسا للجهاز ال

ساهمين تحقيقه في الواقع من خالل أوال قبول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فتح رأسمالها على م
وبيع أسهم بأشكالها القانونية  واآللية تكمن في إصدار  2 ،»اليسوق الموشركاء جدد يجدونهم في ال

  السوق  ن يتالءم نشاطأيجب  هذه المؤسساتوقصد تحقيق وتشجيع  أو اإلكتتاب في سندات،المعروفة 
  
 
  

 2007  ،الخامس العدد مجلة الباحث، ،"الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمويل مستحدث بديل المخاطر المال رأس" ،السعيد شيببر  )1
  .09 ص

 .52 ص.1993 ، دار النهضة،أسواق رأس المال وبورصة األوراق المالية ومصادر تمويل مشروعات األعمالحمد عثمان إسماعيل حميد، م )2
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  ستفيديويمكن في هذا المقام أن  أسهم هذه المؤسسات في السوق،مكانية دخول وبيع إ المالي بالجزائر و

 بوابه لمثل هذا النوعألسوق المالي الفرنسي الذي فتح من التجربة الرائدة ل السوق المالي في الجزائر
تقسيم السوق  ضرورة البد من أما عن كيفية تجسيد هذا الهدف على أرض الواقع، من المؤسسات

   .لمؤسسات التي يسمح بتداول أسهمهاوذلك حسب حجم و أهمية ا ،المالي الى مستويات
     : المالية والمؤسسات البنوك أموال رؤوس من الرفع -5

دينار  مليار 2.5 إلى دينار مليون 500 للبنوك من التأسيسي المال بـرفع رأس «بنك الجزائر قام      
بموجب النظام  وذلك ، جزائري دينار مليون  500بـ  المالية للمؤسسات المال التأسيسي رأس حدد بينما
 التكيف القائمة البنوك متألز كما  ، 1 » 04/03/2004في  المؤرخ الجزائر بنـك عن الصادر 04-01

 اإلقتصادية التنمية في والمساهمة ، جهة من بازل لجنة متطلبات مع التكيف أجل من وذلك التغيير مع
 فإن لإلشارة ،جهة أخرى مـن والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التمويلية التسهيالت زيادة طريق عن

  والمؤسسات البنوك أدنى لرأسمال حد بتحديد خاص تنظيم مشروع عتمادإ قـرر والقرض النقد مجلس
 بالنسبة دينار مليار 3.5 و للبنوك دينار بالنسبة ماليير 10 ـب حددت حيث الجزائر، في العاملة المالية

    .اإلجراء  بهذا  للتقيد شهرا 12 مهلة المالية البنوك والمؤسسات كافة ومنحت ،المالية للمؤسسات

    : التمويل عن طريق البنوك اإلسالمية -6

فتقار إلى رؤوس األموال إلالمتمثلة باألساس في ا بنكيةفي ظل الصعوبات التي تواجه المنظومة ال    
خاصة الصغيرة والمتوسطة منها التي تلعب دورا هاما في  ؤسساتالضخمة لتغطية التمويل الالزم للم

 ،األثر في تطويرها وترقيتها جتماعية والتي يكتسي تمويلها أهمية بالغةإلا قتصادية وإلتحقيق التنمية ا
نه يتوجب على الدولة العناية أكثر بهذا القطاع خاصة في شقه التمويلي وذلك بإعداد سياسات تمويل إف

  . حتياجات وخصائص تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجمإعتبار نقائص وإلتأخذ بعين ا
ا الدولة فيما يتعلق بإنشاء عدة مؤسسات وفي هذا العدد وإضافة إلى تلك المجهودات التي بذلته    

نه تتوافر وتتاح في البلدان اإلسالمية بما إكشركات رأس مال المخاطر وشركات التأجير، ف متخصصة
شروطها مع تتفق  فعالة  ساليب تمويلية جديدةبأفيها الجزائر سياسات تمويلية أخرى متخصصة 

   ذات فعالية في التمويل ولها القدرة على تعبئة الصغيرة والمتوسطة وتتميز بأنهامؤسسات ال خصائص
  
  

الجريدة  ، "يتعلق بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العامة في الجزائر "، 2004مارس  04مؤرخ في  04/01رقم مرسوم  ) 1
  .2004أفريل  28مؤرخة في  27الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 

 الدولي الملتقى إلى مقدم بحث ، "اإلسالمية المصرفية بالصيغ والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل"  ،محسن واطفع.أ ،ناصر سليمان .د  )2
  .10 ، ص  الجزائر ،غرداية،  2011فيفري  24-23 "المستقبل ورهانات الواقع ، اإلسالم االقتصاد" : حول األول
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غ يصطرف البنوك اإلسالمية، حيث أنها تمثل وهذه األساليب التمويلية عادة ما تقدم من  ،المدخرات 

            .  التعجيزيةوالضمانات  الفائدةالتقليدية القائمة على مبدأ  البنوك في التمويل تمويلية بديلة لصيغ
ن األمر إوألجل بلوغ هذا الهدف وتوفير تلك األساليب التمويلية القائمة على مبدأ المشاركة، ف    

أيضا  وجبويت ،قتصاد الجزائريفي اإل السائدة فولتتأقلم والضر بنكيةة الالمنظوميتطلب إصالح 
هتمام بإنشاء البنوك اإلسالمية التي تعتبر إلويتعلق األمر هنا با ،ستفادة من تجارب الدول المتقدمةإلا
وذات فعالية في تمويل المشروعات  في الربح و الخسارة  داة تمويلية قائمة على مبدأ المشاركةأك
هتمام بإصالح أنظمة البنوك التجارية التقليدية بما يمكن من تحديث إلصغيرة والمتوسطة، وأيضا اال

  .مؤسساتالتقنيات التمويلية ويزيد من فعاليتها في إطار تمويل ال
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   : خامتة الفصل الثاين

    يرة و المتوسطة من خالل دراستنا لمحتوى هذا الفصل و المتضمن ماهية المؤسسات الصغ       
       إستخلصنا أن هذه المؤسسات الصغيرة  ،و مصادر تمويلها في الدول النامية و باألخص الجزائر

و المتوسطة تحتل مكانة إستراتيجية في إقتصاديات الدول النامية نظرا للدور الذي يمكن أن  تلعبه 
  .في اإلقتصاد الوطني ل و المساهمةلتحقيق معدالت نمو عالية  و توفير مناصب الشغ

 الصغيرة للمؤسسات المواجهة المشكالت وأهم أولى تعتبر التمويل مشكلة فإن القول ومجمل      
 هذه قدرة عدم في الصعوبات وتكمن الالزم، المال رأس حجم وبساطة قلة من الرغم على  والمتوسطة

 من ستفادةإلا طريق عن وأ الشخصية المدخرات طريق عن سواء رأسمالها، زيادة على المؤسسات
، هذا ما أدى باألجهزة التمويلية المؤسسات أو للبنوك الالزمة الضمانات منح مقابل البنكي ئتمانإلا

الحكومية بالبحث عن مصادر و هياكل جديدة تتماشى و خصوصيات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
لمصادر هذه المصادر التمويلية هي كالتأجير التمويلي و شركات رأس المال المخاطر و لعل أبرز ا

  .التمويل اإلسالمي عن طريق البنوك اإلسالمية 
 مع الممنوحة القروض تكييف ثقافة لديها توجد ال النامية الدول في خاصة التقليدية فالبنوك       

 بين من التي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات من كانوا إن خاصة وخصوصياتهم، طالبيها حتياجاتإ

  .كبيرة أموال رؤوس بتوفير البنوك تلك مطالبة وبالتالي ،المال رأس ضعف صياتهاخصو
 قيمة من أكثر ضمانات تقديم البنوك تستوجب حين في كافية لضمانات متالكهاإ عدم كذلك      

اإلسالمية تستطيع توفير التمويل الالزم للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  و بالتالي هل البنوك ،القرض
الفصل الثالث و دراستنا لمقارنة  خاللو هذا ما سنبينه من  ،األمثل للتمويل التقليدي البديل ونو تك

  .في تمويل المؤسساتلبنوك التقليدية التجارية و البنوك اإلسالمية بين ااألساليب التمويلية 
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  : الثالث مقدمة الفصل

من خالل دراستنا للفصل السابق تبين لنا أن المشكل التمويلي هو الذي يقف حاجزا أمام نشاط       
يلية تراعي أساليب تمو البحث عنالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هذا ما أدى بالسلطات الحكومية 

التمويل اإلسالمي عن طريق البنوك اإلسالمية ولعل أبرز هذه األساليب هو  ،متطلبات هذه المؤسسات
وذلك لفشل األساليب المقدمة من البنوك التقليدية و التي تتعامل  ،اإلسالمية خاصة في الدول النامية

بالفائدة في تمويلها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذلك الشروط التعجيزية و الضمانات التي 
  .تفرضها على هذه المؤسسات 

بالتالي أصبحت الدول و من بينها الجزائر خالل السنوات األخيرة تعطي أهمية كبيرة للتمويل  و     
اإلسالمي عن طريق البنوك اإلسالمية خاصة بعد األزمة المالية األخيرة و ما ترتب عليه من أثار 

  .سلبية و ذلك نتيجة التعامل بالفائدة مع البنوك التقليدية

هل بإمكان البنوك اإلسالمية أن تكون بديل للبنوك التقليدية في تمويل  و السؤال المطروح اآلن    
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هل هناك إختالف في أساليب التمويل المقدمة للمؤسسات الصغيرة 

 .    و المتوسطة 

  : تقسيم هذا الفصل إلى ثالث  مباحثولإلجابة على هذا التساؤل قمنا ب 

تقويم صيغ التمويل المقدمة من البنـوك التقليديـة لفائـدة المؤسسـات  الصـغيرة       : المبحث األول -
  .والمتوسطة

اإلطار المقترح لتمويل المؤسسات  الصـغيرة و المتوسـطة بواسـطة البنـوك     :  المبحث الثاني -
  .  اإلسالمية

  . مقارنة أساليب تمويل البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية:  المبحث الثالث -
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 :
 

سواء  من صعوبات في الحصول على تمويلو المتوسطة الصغيرة  المؤسسات تعاني معظم        
و تلجأ معظم المؤسسات إلى البنك للحصول على القروض  ،تعلق األمر بمرحلة اإلنشاء أو التوسع

لها البنكية الالزمة لتمويل اإلستثمارات أو دورة اإلستغالل نتيجة لضعف تمويلها الذاتي أو قلة أموا
  .ت الجزائرية اسالخاصة و هو حال أغلب المؤس

            ، و غالبا مـا نميـز مـا بـين قـروض قصـيرة األجـل        القروضو قد تعددت طرق تصنيف       
  .)ستثمارإلقروض ا (و قروض متوسطة و طويلة األجل  )قروض اإلستغالل (

 

 crédits d’exploitations : قروض اإلستغالل -أوال

تج من دورة الناالعجز المالي و الذي يكون مؤقتا أو مزمنا ،  لتغطية تهدف ستغاللإلا قروض       
 تتعدى ال وهي الزمنية المدة حيث من قصيرة قروض وهي  ،ل المؤسسة اإلنتاجية أو التجاريةإستغال

 الصغيرة المؤسسات لتمويل الموجهة ستغاللإلا قروض تصنيف يمكن حيث شهر، 12 الغالب في

  حسب  القرض من الغرض وكذا لها المالية الوضعية أو األخيرة هذه نشاط طبيعة حسب والمتوسطة
 :   وهي كالتالي   و يمكن التمييز بين نوعين من قروض اإلستغالل

    :العامة اإلستغالل قروض -1

التي تعرف عجزا  تمنحها البنوك للمؤسسات(Crédit de Trésorie) « الخزينة  قروضب  أيضا وتسمى
 )FR(إمكانيات رأس المال العامل  )BFR(العامل  عندما تفوق إحتياجات رأس المال أي، في الخزينة

و ال شك أن السبب  ،فهي قروض موجهة بصفة عامة لتغطية إحتياجات التمويل  ،1 »للمؤسسة
الدائم لوجود سيولة لدى صندوقها  الرئيسي للجوء المؤسسات لهذا النوع من القروض هو إحتياجها

 : يلي فيما العامة اإلستغالل القروض وتتمثل ، لمواجهة أي طارئ أو نفقات محتملة

 facilité de caisse  :الصندوق تسهيالت - 1-1

، فهي أداة لتغطية الفوارق ذبدبات الحاصلة في خزينة المؤسسةموجهة لمعالجة التهي قروض      
 و تكثر الحاجة إلى تسهيالت الصندوق في أواخر الشهر أين   المؤسسة وإيراداتها،جة بين نفقات تالنا
 
 
 

1)   J.Masson, "pratiques et techniques bancaires" , institut technique de banque , CIFPB ,édition harmattan,    
         france,1983 ,p .35. 
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، فرغم موارد ... ، دفع الضرائب تسوية ديون المورد ،األجورجات المؤسسة كبيرة كتسديد تكون مخر
     .ية النفقات المتعددة في وقت واحدالمؤسسة لكنها تعجز عن  تغط

مع  )Débiteur(إن هذا النوع من القروض يجعل حساب المؤسسة لدى البنك يتطور بصفة مدينة     
عجز خزينته وليس طوال أيام و يسمح للمؤسسة بسحب األموال بأوقات  إحترام سقف محدد مسبقا،

  .الشهر
ة لتغطية ، و هي ليست موجهالصندوق هي قروض لمدة قصيرة جدا وبالتالي يتبين أن تسهيالت    

 ستعمالإلالقروض ألن ا ستعماالت هذهإوينبغي على البنك مراقبة  ،عجز مالي هيكلي للمؤسسة
وهو ما يسبب خطر المتكرر له والذي قد يتجاوز الفترة العادية المسموح بها  قد يحوله إلى مكشوف 

  .تعبئة األموال للبنك 
   :المكشوف على السحب  -1-2

  يقصد بالسحب على المكشوف أن يسمح البنك للمؤسسة بسحب مبلغ يزيد عن رصيدها الدائن     
على أن يفرض البنك فائدة تتناسب والفترة التي تم خاللها سحب مبلغ يزيد عن الرصيد الدائن للمؤسسة 

    . و يتوقف البنك عن حساب الفائدة بمجرد أن يعود الحساب إلى حالته الطبيعية
للمؤسسة بسحب مبلغ  المكشوف يسمحالصندوق والسحب على  تونالحظ أن كال من تسهيال     

  1:  دها الجاري، غير أنهما يختلفان في نقطتان أساسيتان همايفوق رصي
أو سنة كاملة أما تسهيالت سابيع أيجعل حساب المؤسسة مدين لعدة  المكشوفالسحب على  -  

     . يوما كحد أقصى 15تجاوز مدته يال الصندوق 
فهو يعوض نقصا مزمنا في رأس مال العامل  للمؤسسة، يحقيقيعتبر تمويل  المكشوفالسحب على  -

شراء السلع بكميات كبيرة في  ستفادة منإلاك للمؤسسة نتيجة عدة عوامل مرتبطة بدورة اإلستغالل
 من نخفاض أسعارها، عكس التسهيل الذي هو قرض يمتد لعدة أيام، تستفيد منه المؤسسة فقط إحاالت 

  .األجور والفواتيرك إلتزامات عاجلة  تسديد
تحدد تكلفة السحب على المكشوف من خالل ما يفرضه البنك على العملية من عموالت تضاف      

  : وتتراوح هذه العموالت بين  إلى سعر الفائدة الرسمية المطبقة،
  .عموالت ثابتة ومتغيرة -
  .مصاريف اإلبقاء و على الحساب -
  .من السحب على المكشوف المسموح به عمولة مطبقة على تجاوز الحد األعلى -

     
  

 
  .98.، ص2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   ،"محاضرات في اقتصاد البنوك "،يشاكر القزوين )1 
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    :الموسمية القروض -1-3

الكثير  إذ أن نشاط هي قروض قصيرة األجل و تقدم من أجل تمويل نشاط يتم خالل موسم معين،     
ستغالل حيث تكون دورة إلعلى طول دورة ا منتظم كون غيريمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

       فترة اإلنتاج، وتقوم ببيع هذا اإلنتاج  النفقات تتزامن مع  ، مما يجعلاإلنتاج ودورة البيع موسمية
المدرسية، وكذلك إنتاج وبيع في فترة الحقة، مثال نشاطات إنتاج وبيع اللوازم و تحصيل اإليرادات 

المحاصيل الزراعية، ففي المثال األول يتم إنتاج اللوازم المدرسية في فترة معينة، ولكن بيعها 
وتحصيل قيمة المبيعات تكون في اغلب األحيان خالل فترة الدخول المدرسي، أما بالنسبة للمثال الثاني 

بسبب الفترة  ا تظهر مشكلة التمويل أو نقصهوهن ،المحصول حصيل قيمة مبيعاتها تكون بعد جنيفت
  .اإلنتاج والبيع أو التسويق وتحصيل قيمة المبيعات الفاصلة بين عمليتي

بالقروض سميت  البنوك إلى تقديم وتكييف نوع خاص من القروض لمثل هذه النشاطات لذا عمدت    
ونشير إلى أن البنك ال  ،موسميحتياجات الناجمة عن النشاط الإلتستعمل لمواجهة ا  «الموسمية، وهي

، وبما أن هذا  1 »يقوم بتمويل كل التكاليف الناجمة عن هذا النوع من النشاط وإنما يمول جزء فقط منها
  .اشهر 09ستغالل مدتها ال تتجاوز السنة وهي عادة ما تمتد لمدة إالنوع من القروض تعتبر قروض 

 و الذي لتمويلا مخطط بعد دراسة ملف الموسمية للمؤسسة توافق البنوك على منح القروضو      
  . قيمة القرض من إيرادات المبيعات بتسديد، وتقوم المؤسسة اوعائداته المؤسسةيبين زمنيا نفقات 

  

 : الربط وضقر -1-4

 عملية لتمويل المطلوبة السيولة إلى الحاجة لمواجهةهي قروض قصيرة األجل تمنح إلى المؤسسة      

أي في هذه الحالة تلجأ  تطبيقها، أخرت خارجية ألسباب مؤجلة ولكن مؤكد شبه تحققها الغالب في مالية
نتظار إض الربط في وقرمنه تمويل نشاط  أو إستثمار قصير المدى بواسطة طلب تالمؤسسة إلى بنكها 

   2. التمويل حلم متخصصة المالية الالحصول على التمويل من المؤسسة 

  
  

  
1)     Benhalima  Ammour ,  " Pratique des techniques bancaires ", édition DAHLAB,  Algerie , 1997, P.63. 

  . 65 .الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص )2

.   
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 : اخلاصة اإلستغالل قروض -2

تختلف القروض الخاصة عن القروض العامة كونها توجه إلى تمويل أصل محدد بعينه و نبرز      
  :أهم قروض اإلستغالل الخاصة فيما يلي 

  : )المخزونات (تسبيقات على البضائع -2-1
تمويل مخزون معين طريق  هي عبارة عن قروض توجه خاصة للمؤسسات التجارية عن     

بضائع كضمان للمقرض، ويجب على البنك قبل تقديم القرض التأكد من  والحصول مقابل ذلك على 
ومواصفاتها وثمنها في السوق إلى غير ذلك من األمور المتعلقة بالبضاعة،   وجود البضاعة وطبيعتها

ما يمكن من  أكثركما ينبغي عليه أن يتوقع هامشا ما بين مبلغ القرض المقدم وقيمة الضمان للتقليل 
*سند الرهن تحرير تبر التمويل مقابلاألخطار، ويع

(récépissé warrant )   الضمانات  أحسنمن
اعة يتم تخزينها في مخازن باإلضافة أن البض التي يمكن أن تعتمد عليها البنوك في هذه الحالة،

ثبت الواقع أن هذا النوع من القروض يمنح لتمويل المواد األساسية كالقهوة وغيرها أولقد  ،عمومية
  . ويستعمل في الجزائر لتمويل السلع المصنعة ونصف المصنعة

  : تسبيقات على الصفقات العمومية - 2-2

اإلدارة (تفاقات للشراء، وتنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية إالصفقات العمومية عبارة عن      
، ونتيجة ألهمية )اإلداريالمركزية، الوزارات، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية ذات الطابع 

هذه المشاريع وحجمها فإن المقاولين المكلفين باإلنجاز كثيرا ما يجدون أنفسهم بحاجة إلى أموال 
لذلك يضطرون إلى اللجوء إلى البنك للحصول على   ضخمة غير متاحة في الحال لدى هذه السلطات

  : يـن مـن القـروضهذه األموال لتغطية الصفقة، وتمنح البنوك في هذا الصدد  نوع
  .التافالك -
  .القروض الفعلية -
  : منح كفاالت لصاحل املقاولني -أ

وذلك لضمانهم ) Soumissionnaire(تمنح هذه الكفاالت من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة        
  : وتمنح هذه الكفاالت عادة في أربع حاالت أمام السلطات العمومية،

  
 

 
  : warrantو سند رهن البضاعة  récépisséو يتكون من قسمين الوصل :   ( récépissé warrant)سند الرهن* 
و هو يثبث إيداع البضاعة و يذكر فيه إسم و مهنة و عنوان المودع وكذلك المعلومات الخاصة :   récépisséالوصل  -

 .بالتظهير ) ملكية البضاعة(بالبضاعة و يمكن نقل ملكيته 

هو وثيقة رهن تتضمن نفس معلومات الوصل و هو الذي يسمح للمودع بالحصول على قرض : warrantسند رهن البضاعة  - 
  . إستنادا إلى قيمة البضاعة المودعة و إذا لم يستعمل في عملية رهن يبقى مرفقا بالوصل 
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  : كفالة الدخول إلى المناقصة -
نسحابه من تنفيذ إيعطي البنك هذه الكفالة للمقاول حتى يتفادى عدم دفع مبلغ التعويض في حالة        

  .المشروع الذي فاز بمناقصته

  : كفالة حسن التنفيذ -
ة لتفادي قيام المؤسسة بتقديم النقود كضمان لحسن تنفيذ الصفقة وفق لهذه الكفايمنح البنك        

   . المقاييس المناسبة
  :  قتطاع الضمانإالة كف -

قتطاع مبلغ معين من قيمة إنتهاء من إنجاز المشروع تقوم اإلدارة صاحبة المشروع بإلعند ا       
الصفقة وتحتفظ بها لمدة معينة حتى تتأكد من حسن تنفيذها، وحتى يتفادى الزبون تجميد هذا المبلغ فإنه 

ويقوم البنك بدفعها فعليا إذا ما ظهرت  ،)قتطاع الضمانإكفالة (يلجأ إلى البنك الذي يقدم له هذه الكفالة 
  .نتهاء فترة الضمانإنقائص في المشروع قبل 

  :  كفالة التسبيق -
تمنح اإلدارة صاحبة المشروع تسبيقات للمقاولين الفائزين بالصفقة، ولكن شرط أن يحصلوا       

  . هؤالء على كفالة التسبيق من طرف أحد البنوك
  :  فعليةمنح قروض  -ب

ات العمومية، قرض يوجد ثالثة أنواع من القروض التي يمكن أن تمنحها البنوك لتمويل الصفق      
   .، تسبيقات على الديون الناشئة والمسجلةالتمويل المسبق

  :  قرض التمويل المسبق -
المشروع وال تتوفر  نطالقإمالي عند  عجز تقدم البنوك هذه القروض عندما يعاني المقاول من       

   .لديه األموال الكافية ليبدأ في اإلنجاز، ويعتبر بالنسبة للبنك قرض على بياض لنقص الضمانات
  : تسبيقات على الديون الناشئة وغير مسجلة -

في بعض الحاالت ينجز المقاول نسبة مهمة من األشغال ولكن اإلدارة لم تسجل ذلك، فيقوم       
على عقد عن ما تم إنشاؤه  اأي طلب قرض من البنك، بناء (المقاول أو المؤسسة بطلب تعبئة الديون 

   .)من المشروع دون أن يتأكد من أن اإلدارة سوف تقبل بالمبالغ المدفوعة
  :  يون الناشئة والمسجلةتسبيقات على الد -

نتهاء جزء من إ على الوثائق الخاصة التي تسجل ه التسبيقات عندما تصادق اإلدارةتمنح هذ      
    . األشغال ويتدخل البنك لمنح هذه القروض للزبون لكون الدفع يتأخر عن االنتهاء من األشغال
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   L’escompte  commercial  :الخصم التجاري  – 2-3

التي تمنحها البنوك، وتعد عملية الخصم  األجل القروض القصيرة هو نوع منالخصم التجاري       
 يونها على الغير تتعامل باألوراقفالمؤسسة ولغرض إثبات د  بالنسبة للمؤسسة وسيلة من وسائل الدفع،

الموعد  وتنتظر الحصول على قيمة الورقة التجارية في  ،)...كالكمبياالت و سند ألمر (رية التجا
لتسوية  سيولة نقديةإلى  حاملة الورقة ةالمؤسسما تحتاج  ستغالل كثيراإلا خالل دورةلكن  ،المحدد

  .خصمها لدى البنك عن طريق التجارية األوراقتحصيل  إلى المؤسسة  ، فتلجألتزاماتهاإ
وبالتالي فإن الخصم التجاري هو قيام البنك مقابل هذه العملية بدفع مبلغ الورقة التجارية للعميل قبل     

ويطبق ، الخصم عمولة وأستحقاق، و في المقابل يستفيد البنك من ثمن يسمى سعر الخصم إلتاريخ ا
      .نتظار فقط وتنتقل إليه كل حقوق المستحق األصليإلهذا المعدل على مدة ا

 :بإستخدام العالقة التالية  التجاري الخصم مبلغ حساب ويمكن 

  

  :)عن طريق اإلمضاء( تزامإللبا القروض  -3
أن البنك ال  بحيث ،وض القصيرة األجل المذكورة سابقاالقر يمتاز هذا النوع من القروض عن       

يتدخل كمتعهد لضمان المؤسسة من خالل  أنهأموال من البنك، بل يقوم بتمويل المؤسسة بواسطة 
التوقيع على وثيقة يتعهد فيها بذلك، وتسمى هذه الوثيقة بالضمان أو الكفالة، وعلى البنك قبل التوقيع 

لتزاما ال يمكن إلية بالنسبة للبنك المالية للمؤسسة ألنه بمجرد التوقيع تصبح العمالوضعية التأكد من 
  :لتزام إلىإلالتخلص منه مقارنة بما يحصل على مستوى تسهيالت الصندوق وتصنف القروض با

  L’aval:  حتياطيإلالضمان ا - أ
منحه البنك للمؤسسة عندما تتعاقد مع جهة إدارية في صفقة يقتراض إليعتبر صورة من صور ا       
في حدود مبلغ معين في حالة  أمام الجهة اإلدارية أشغال عامة، ويضمن البنك المؤسسة إنجازبيع أو

حتياطي على ورقة تجارية لصالح إلتزاماتها، فمضمون هذا القرض أن يوقع البنك كضامن إعدم تنفيذ 
  1 .المؤسسة ويتحصل البنك في المقابل على عمولة

  Les cautions:  الكفالـة -ب
  عقد يتعهد بموجبه البنك بتسديد جزء أو كل ديون المؤسسة إذا لم تف بها، وتكون في  الكفالة       

  
  

1) Luc Bernet –Rollande,"  Principe de technique bancaire " , Dunod, 23éme édition, Paris, avril 2004 ,p162. 

  مدة الخصم × ) 100 /الخصم  معدل × للورقة  االسمية القيمة( = التجاري الخصم مبلغ
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  لتزام ما إلشكل وثيقة يتعهد فيها البنك برصد مبلغ معين لغاية تاريخ معين كضمان لتنفيذ المؤسسة      
حكومية، كما تستفيد منها المؤسسة في عالقتها مع الجمارك  إدارةتجاه طرف ثالث عادة ما يكون إ

على المؤسسة التي  بنكيةوإدارة الضرائب، مثال تشترط الجهات الحكومية في بعض األحيان كفالة 
الحكومية على قيمة  هيئةل الصوتح، رست عليها الصفقة حتى تتأكد من جديتها في تنفيذ المناقصة

الكفالة في حالة تهرب المؤسسة من إنجاز العمل الذي تعهدت به، وهكذا فالكفالة تغني عن تجميد 
لتزام، ومما سبق إلدم تنفيذ ااألموال وعن إجراءات سحبها خاصة بالنسبة لمصالح الحكومة في حالة ع

    : أطراف 3يتضح لنا أن للكفالة 

  .وهو الضامن الذي أصدر الكفالة:  البنك -  
  .وهي طالبة الكفالة:  المؤسسة -  
  .وهي الجهة التي أصدرت الكفالة لصالحها:  المستفيد -  
 الثقة بين المؤسسة والطرف اآلخر كما يمكن أن يصدرها البنك نعدامإويزداد الطلب على الكفالة عند   

وهذا يتطلب الحصول على إذن من سلطة التحويل الخارجي لتفادي  ،لصالح مؤسسة من خارج البالد
  .خروج العملة الصعبة

    Crédit d'investissement    :ستثمارقروض اإل -ثانيا 

 فهي ،اتها على المدى المتوسط و الطويلهي قروض تمنح للمؤسسات من أجل تمويل نشاط     

 أن القول ويمكن ،ومعداته اإلنتاج وسائل على الحصول أو عقارات على الحيازة تستعمل لغرض
 أكيد غير مستقبلي ستهالكإ على الحصول سبيل في أكيد حالي ستهالكإب التضحية هو ستثمارإلا

 الصغيرة المؤسسات من فالعديد المؤسسات، على ثقيال عبئا تشكل كبيرة نفقات عنه ينتج فهو وبالتالي

 وبالتالي ،ستثماريةإلا نشاطاتها عرقلة ومنه الضخمة األعباء هذه تحمل في صعوبات تجد والمتوسطة

 التي ستثماريةإلا النشاطات لطبيعة ونظرا ،الحاجات هذه لتلبية البنوك إلى اللجوء إلى مضطرة فهي

 )قروض ( تمويل طرق إلى تحتاج فإنها ،ومدتها موضوعها حيث من خصوصا المؤسسات بها تقوم
  .صيات المؤسسات في مجال اإلستثمارخصو  مع تتالءم

 : االستثمار لتمويل الكالسيكية ضوالقر -1

   :األجل متوسطة قروض  1--1

 مشتريات تمويل مثل سنوات سبع مدتها تزيد ال التي ستثماراتإلا لتمويل القروض هذه توجه      

 لعدة  البنك تعرض القروض هذه مدة طولإن  و النقل،معدات و نتاجإلا وسائل وكذا واآلالت المعدات

 وهو القرض لطالب المالي بالمركز متعلقة أو طويلة لفترات البنك أموال بتجميد إما متعلقة مخاطر

 .األجل المتوسطة القروض من نوعين بين نميز أن ويمكن التسديد عدم خطر
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 : للتعبئة قابلة األجل متوسطة قروض -أ

 لدى أو أخرى مالية مؤسسة لدى القروض خصم إعادة بإمكانه الذي قدم القرض البنك أن يعني      
 ستحقاقإ أجل نتظارإ دون إليها الحاجة حالة في السيولة على بالحصول ذلك له ويسمح المركزي البنك

 في الوقوع ما حد إلى ويجنبه األموال تجميد خطر من بالتقليل ذلك له ويسمح ، منحه الذي القرض

 1. السيولة خطر

  :للتعبئة قابلة غير األجل متوسطة قروض -ب

 هذه خصم إعادة ستطاعتهإب ليس البنك أن يعني وهذاهي أكثر خطورة من القروض المعبئة،    

 فإن وبالتالي .قيل تاريخ إستحقاق القرض  المركزي البنك لدى أو أخرى مالية المؤسسة لدى القروض

 كما األموال، تجميد خطر هناك ومنه أمواله السترجاع القرض نهاية انتظار إلى مضطرا يكون البنك

 .السيولة نقص أزمة في البنك بوقوع مرتبطة مخاطر هناك أن

   :األجل طويلة قروض  -21-

 ونظرا العمليات هذه لتمويل بنوكال إلى األجل طويلة باستثمارات تقوم التي المؤسسات تلجأ       
 لهذا الموجهة األجل طويلة القروضفإن  ،االستثمار لمدة وكذلك ، تعبئتها يمكن التي الكبيرة مبالغلل

 وهي سنة عشرين غاية إلى أحيانا تمتد أن ويمكن سنوات سبع الغالب في تفوق ستثماراتإلا من النوع

 بمختلف مباني أراضي، عقارات، على ولصالح مثل ستثماراتإلا من خاص نوع لتمويل توجه

 يجعلها هذا فإن طويلة ولمدة الضخمة مبالغها أي القروض هذه لطبيعة ونظرا، المهنية االستعالمات

 المخاطر هذه بتخفيض الكفيلة الوسائل عن البحث إلى يدفع الذي األمر عالية، مخاطر على تنطوي

 .منح القرض  عملية في الشروع قبل يةعال قيم ذات قيقيةح ضمانات بطلب المتمثلة

 : )اإليجاري القرض( اإلئتمان االجياري - 2 

 البحث إلى الحاجة ظهرت «نظرا لصعوبة الحصول على سيولة نقدية حاضرة من قبل البنوك ،     

 فيما خاصة المستثمرة المؤسسات على الموجود للعبء وذلك ستثماراتإلا لتمويل أخرى طرق عن

،لكن هناك القرض بفكرة يحتفظ الذي االيجاري ئتمانإلا ظهر لذلك تحمله وطريقة المالي بالعبء يتعلق
     2.»المؤسسة و البنك بين التمويلية العالقة طبيعة  فرق في

  
  

 1)  François Desmicht, " Pratique de l'activité bancaire ", 2ème édition  ,Dunod , 2007.p.53. 
  .74. ، ص1985 ،دار الفكر العربي، الطبعة األولى، القاهرة ."عقد اإلئتمان اإليجاري "،فايز نعيم رضوان  )2 
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  : االيجاري القرض تعريف -2-1

 مع فرنسا في ستثمرتإو أمريكا في وتطورت بريطانيا في ظهرت النشأة حديثة تمويلية تقنية هي      

 أقساطمقابل دفع  وتجهيزات معدات تؤجر بمقتضاه عقد هو االيجاري والقرض، التسعينات بداية

و هناك ثالث أطراف في صيغة ، القيمة السوقية للتجهيزات تسديد عند تملكها إمكانية مع إيجارية
   .، المورد)المستأجر (، المؤسسة طالبة القرضالبنك:  اإليجاريتمويل بالقرض ال
و غيرها، حيث يعرضها على المستخدمين  معداتالمنتج للسلع اإلنتاجية من أجهزة و  هو : املورد - 

  .تسويقها و زيادة بذلك مبيعاته و إنتاجيته منها  قصد

المؤجر الذي يبحث عن وسيلة لتوظيف مدخراته و الحصول على  و هو   :أو الوسيط املايل البنك -  
   .مرتفعة و هو يفضل التوظيف اإلئتماني طويل األجل  عوائد

نتاجية و توسيعها، و هو يسعى إلو هو الذي يرغب في تطوير طاقته ا   :املؤسسةاملستأجر أو  -  
للحصول على األجهزة و اآلالت التي تحقق له ذلك دون أن تتوفر لديه الموارد المالية الكافية لتمويل 

 . ستثماراتهإ

 

  : التقليديةتكلفة التمويل قصري األجل يف البنوك  -أوال 

كنسبة مئوية من قيمة  مؤسسةتدفعها ال يالفائدة الت يف البنوك التقليدية يتتمثل تكلفة التمويل ف    
عتبار هذا األخير إإال أنه ال يمكن  ،سميإلوذلك على أساس معدل الفائدة ا، حصلت عليه ذيالقرض ال

للقرض حيث يوجد معدل آخر يسمى معدل الفائدة  هو المعدل الذي تحسب على أساسه التكلفة الحقيقية
  :الفعلي، وبالتالي سنعمل على التمييز بين المعدلين من خالل النقطتين التاليتين

  :مسيإلمعدل الفائدة ا -1
، حيث تحسب هذه مؤسسةتلك النسبة التي يفرضها البنك التقليدي على القرض المقدم لل يه      

النسبة من طرف البنك على أساس عدة عناصر تتمثل في المعدل المرجعي وكذلك طبيعة القرض 
سمي من طرف إلومدته، وباألخص درجة المخاطرة المتعلقة بالمقترض نفسه، ويحسب معدل الفائدة ا

    :عدة التاليةالبنك بالقا

  
  : المعدل المرجعي  -  أ

يتمثل المعدل المرجعي في معدل الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي، أو المعدل الذي تمول على      
    .  أساسه البنوك التقليدية من السوق النقدي

هامش متعلق بالقرض+ المعدل المرجعي = معدل الفائدة اإلسمي  
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يتمثل هذا الهامش في مجموع العالوات النوعية المرتبطة بطبيعة  :الهامش المتعلق بالقرض-ب
باإلضافة على مصاريف  القرض والعالوات الفئوية المرتبطة بدرجة المخاطرة المتعلقة بالمقترض

  .التأمين و المصاريف اإلدارية 
  : )متعلقة بطبيعة القرض(  العالوات النوعية -
تتمثل هذه العالوات في مجموع الرسوم المطّبقة على القرض، ولعل أهم هذه العالوات المطبقة هي     

مع زيادة مبلغ ، و عموما يرتفع مبلغ هذه العموالت و مدته عمولة المخاطرة المرتبطة بنوع القرض
   .القرض و طول مدته 

  : )عالوة المخاطرة( العالوات الفئوية -
  أو مؤسسة فرداحيث تتغير هذه العالوة حسب درجة المخاطرة المرتبطة بالمقترض سواء كان     

فبالنسبة للمؤسسات الكبيرة يكون فيها خطر اإلفالس وعدم التسديد ضئيل وبالتالي تكون عالوة 
المخاطرة ضعيفة، أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون فيها خطر اإلفالس وعدم التسديد 

  . كبيرا وبالتالي تكون عالوة المخاطرة جد مرتفعة
  : )الحقيقي( معدل الفائدة الفعلي - 2 

 ضرائب و الرسومسمي في األجل القصير بتأثيرات الإليتميز معدل الفائدة الفعلي عن المعدل ا     
كنسبة من مبلغ القرض أما تواريخ القيم فهي التاريخ الفعلي  ضرائب وكذا تواريخ القيم حيث تكون ال

        ل الفائدة الفعلي لبداية مدة القرض وبالتالي فإن التكلفة الحقيقية للقرض تحسب على أساس معد
  :أو إحتمالين بين حالتين ، حيث نميزروط اإلتفاق بين المؤسسة و البنكو المرتبطة بش

  .حالة دفع الفائدة مسبقا عند تاريخ منح القرض -

  .ستحقاقإلحالة دفع الفائدة في تاريخ ا -
  : ويمكن توضيح طريقة حساب المعدل الفعلي في كلتا الحالتين كاآلتي

     : )على دفعات (ستحقاقإلالمعدل الفعلي للقرض في حالة دفع الفوائد في تاريخ ا - 2-1

 بضرورة قيام المؤسسة بدفع قيمة القرض للبنك والبنك حالة يتم اإلتفاق بين المؤسسةهذه الفى     
  1 :سيتحدد وفقا للعالقة التالية  يفإن معدل الفائدة الفعل يوبالتال ،على دفعات

  
    

  
  

 

  
1)  Nathalie Morgnes, Financement et coût du capital de l’entreprise, Économica, Paris, 2003 , p. 63. 

 

 = المعدل الفعلي للفائدة   
قيمة الفائدة قبل الضريبة× عدد الدفعات       

) 1+ عدد الدفعات (  ×قيمة القرض  
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 :  معدل الفائدة الفعلي للقرض عند دفع الفوائد مسبقا -  2-2

 للبنك الفوائدبضرورة قيام المؤسسة بدفع قيمة  والبنك حالة يتم اإلتفاق بين المؤسسةهذه الفى    
  : للعالقة التالية سيتحدد وفقا يفإن معدل الفائدة الفعل يوبالتال مسبقا،

)قبل الضـريبة(المعدل الفعلي للفائدة   = 
 الفائدة قبل الضريبة قيمة

قيمة الفائدة قبل الضريبة –قيمة القرض   

جزء من  قتطاعإيمثل معدل الفائدة الفعلي المحسوب أعاله معدل فائدة فعلي قبل الضريبة لذا يجب   
وهو ما يسمى بالوفر الضريبي  ،مؤسساتالفائدة المدفوعة بنسبة الضريبة المفروضة على أرباح ال

وبالتالي تصبح التكلفة الحقيقية للقرض هي الفائدة المحسوبة على أساس المعدل الفعلي منقوصا منها 
  : و هو ما توضحه العالقة التالية الوفر الضريبي 

 
  :يف البنوك التقليدية التمويل املتوسط والطويل األجلتكلفة   -ثانيا 
هي ملزمة بسداد هذه ، وطويلة األجل من البنوك متوسطة و على قروض مؤسساتتحصل ال      

  .سنة  25إلى  20بين  في مدة تتراوح عادةالقروض بفوائدها 
المؤسسة ، حسب عالقة ثابثةإهتالكات متساوية أو  أقساطوقد يتفق على تسديد هذه القروض على      

   . لتنفيذ اطويلة  حتياجات المالية إللتلبية ا ؤسسات إلى هذا النوع من التمويلوغالبا ما تلجأ الم، بالبنك
ينقسم التمويل المتوسط والطويل األجل في البنوك التقليدية إلى تمويل مباشر عن طريق القروض    

  .االيجاري إلئتمانالمباشرة وتمويل غير مباشر عن طريق ا

 : تكلفة التمويل املتوسط والطويل األجل املباشر  -1

تقيم تكلفة القرض كما ذكرنا سابقا بمعدل الفائدة الفعلي للقرض بعد الضريبة أو ما يسمى بمعدل        
  .القيمة الحالية الصافية بعد الضريبة

  : تكوين جدول اإلهتالك  -1-1

  إن حساب تكلفة قرض متوسط أو طويل األجل يتطلب تكوين جدول إهتالك تبين فيه المبالغ           
 المسددة سنويا وكذا المصاريف المالية، وتختلف طريقة تكوين جدول اإلهتالك حسب إختالف طريقة 

 

 )معدل الضريبة -1(× معدل الفائدة الفعلي قبل الضريبة = معدل الفائدة الفعلي بعد الضريبة 
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ثابتة والطريقة الثانية تكون  هتالكاتإلالطريقة األولى تكون فيها ا:  التسديد حيث نميز بين طريقتين

  .فيها الدفعات ثابتة
  :المتساوية ) األقساط( قرض بطريقة الدفعات  -1-2

تعتمد هذه الطريقة على إستهالك أو سداد القروض على أقساط متساوية بإستخدام مفهوم الدفعة    
  :حيث أن ،لقيمة الحالية لألقساط المتساويةالعادية حيث أن أصل القرض يساوي ا

 الفائدة + جزء من أصل القرض  =كل قسط  -

  m ×  )1 +i  (n=  جملة القرض في نهاية المدة   -

    1:تحسب األقساط  المتساوية المتكونة من إهتالكات القرض والفوائد وفقا للعالقة التالية -
 
  

                                               
  

 m       :مبلغ القرض  

i    :سمي للقرض إلمعدل الفائدة ا(%). 
n    : مدة إستهالك القرض  

  

  : هتالكات سنوية ثابتةإقرض ب -1-3
  2 :حيث أن، متساويةبواسطة إستهالكات تعتمد هذه الطريقة على سداد القروض    

  األقساطعدد / أصل القرض = مقدار اإلستهالك المتساوي  -
 عدد األقساط×المتساوي  اإلستهالك= أصل القرض   -

100= معدل الفائدة   - ×
 فائدة اإلستهالك المتساوي

 اإلستهالك المتساوي
 

معدل الفائدة= مجموع الفوائد  - ×
   أصل القرض ( عدد األقساط +1)

  

  عدد األقساط    ×فائدة اإلستهالك = الفائدة في نهاية السنة األولى  -
  

  
  

1) Jean-Marc Béguin , Arnaud  Barnard , L’essentiel des techniques bancaires , édition d’oganisation , 
Paris, 2008, p. 175. 

 ..83، ص  1997، الجزائر ،، الملكية للنشر و التوزيع" رياضيات مالية و إحصاء" الميسر في الرياضيات التطبيقية ، أمين السيدمعين    )2 

ni
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  :ك التقليدية للمؤسسات الصغرية و املتوسطةوأسباب تراجع متويل البن -أوال

  :ما يليو المتوسطة الصغيرة  ؤسساتمن أهم أسباب إحجام البنوك التقليدية عن تمويل الم      
حيث تضع البنوك العديد من المعايير : الصغيرة  ؤسساتللمعدم مالئمة معايير اإلقراض  -1

التي يمكن أن تحصل على تمويل وال تتناسب هذه المعايير  ؤسساتوالشروط التي يجب توافرها في الم
  . و المتوسطة الصغيرة ؤسساتمع طبيعة وخصائص الم ا والشروط غالب

حيث تضع البنوك العديد من النسب  : الصغيرة ؤسساتضعف الهياكل التمويلية للم - 2
مثل نسب الرافعة التشغيلية ونسبة  ؤسساتوالمؤشرات المالية المستخرجة من المراكز المالية للم

وهو ما ال يمكن  ،ئتمانيةإلالمصروفات لإليرادات ومعدالت الربحية إلى غير ذلك من المؤشرات ا
 ومن ثم عزوف تلك البنوك عن تمويل تلك ،انيةئتمإللتحديد الجدارة ا المؤسساتفي تلك  اتوفره غالب
    1.المؤسسات

ئتمان في البنوك، وفي الواقع إلمنح ا شروطتعد الضمانات من أهم  : المقدمة ضعف الضمانات - 3
من أجل الحصول على  الضمانات الالزمة و المتوسطة الصغيرة ؤسساتالعملي ال تتوافر لدى الم

نتيجة عدم توافر الضمانات الكافية لمنح  المؤسساتلتمويل، ومن ثم تحجم البنوك عن تمويل تلك ا
    . التمويل

ئتمان على دراسة السجالت المالية إلتعتمد البنوك في منح ا: نتظام السجالت المحاسبية إعدم  -4
ال يتوافر في  «وهو ما  ،والحسابات الختامية المنتظمة والمعتمدة من مراجعي الحسابات المعتمدين

الصغيرة والتي يفضل غالبية أصحابها عدم إمساك دفاتر منتظمة لضعف اإلمكانات  المؤسساتغالبية 
ن البعض يتجنب ، كما أابها بإمساك سجالت إحصائية شخصية، ويكتفي أصحإنخفاض حجم النشاطو

  2 .» المشكالت الضريبية

التعامل  خبرةؤسسات الصغيرة لتفتقد العديد من الم  : ئتمانيإعدم القدرة على إعداد ملف  -5
يمكن تقديمه إلى البنوك للحصول على التمويل الالزم، حيث  قرضوالقدرة على إعداد ملف  مع البنوك

  .قروضالصحيحة من المعايير الهامة للحصول على الحكام البنكية لأل ا يعد إعداد ذلك الملف وفق
  
  

 المنشآت ومشكالت واقع حول ندوة ،مصرفية نظر وجهة من الحرفية غير الصغيرة المنشآت تمويل معوقات ،باعامر أحمد محمد سمير  ) 1 

  . 6، ص 2002 نوفمبر .تنميتها وسبل والمتوسطة الصغيرة
  .31.ص  ، 1996 ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية ،تنمية الصناعات الصغيرة ومشكالت تمويلها ، حمدأعبد الرحمن يسري   )2 
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  وجود  القرضالبنوك لمنح  شروطمن أهم   : موضوعية عدم وجود دراسات جدوى سليمة و -6
الصغيرة دراسات جدوى بالمستوى  ؤسساتال توجد لدى الما وغالب ،المطلوب تمويلها مؤسسةجدوى لل

 تكلفة إعدادها والتي تصل في بعض األحيان إلى أرقام عالية ال يستطيع  رتفاعإل االمطلوب وذلك نظر

ة أهمي من خالل إبرازالدراسة الميدانية هذا ما سنبينه في ، والصغيرة تقديمها المؤسسات أصحاب 
يمكن أن تحظي بثقة البنوك  وجود جهة معتمدة إلعداد دراسات جدوى للمؤسات الصغيرة و المتوسطة

  . وأن تكون تكلفتها منخفضة أو بدون تكلفة
رتفاع درجة المخاطر إبو المتوسطة  الصغيرةؤسسات غالبية الم تميزت : رتفاع درجة المخاطرةإ - 7

  والتي تعتمد في الغالبية على شخص واحد أو عائلة واحدة إضافة إلى ضعف ،لطبيعة تكوينها ا نظر
ا حيث تهتم البنوك دائم ،المؤسسات هذهمما يشكل عائقا أمام قيام البنوك بتمويل  ،المراكز المالية

    1.المخاطر المنخفضة ذات المؤسساتبتمويل 
و المتوسطة الصغيرة  المؤسساتغالبية  إن  :لمؤسساتداعمة لهيئات و هياكل عدم وجود  -8

، لعمل على تنظيم أعمالهـا وتطويرهـا  وتقوم با هذه المؤسساتبالفردية وعدم وجود جهات تدعم تتميز 
      الصـغيرة   مؤسسـات للداعمـة   اكـل يهأهمية وجود ثنا هذا وحهذا ما بيناه خالل الفصل التاني في بو

  . ضمان القروض للمؤسساتسواء كانت جهات رسمية أو جهات تابعة  مثل صندوق  و المتوسطة
وشـروط   المفروض على القروض  الفائدة إن معدل: القروض رتفاع معدالت الفائدة علىإ -9

تمويـل مـن البنـوك     لحصول علىلالصغيرة المؤسسات سداد القروض من المعوقات الرئيسية إلقبال 
  . ه سداد أقساط القرض و فوائدهفي السنوات األولي يكون هامش الربحية قليال مما يتعذر مع خاصة،

   :الصغيرة ؤسساتعدم مالئمة صيغ التمويل البنكية التقليدية للم -10
 سـتثمار إلا وأاإلنشـاء   لغرضالصغيرة إلى تمويل متوسط وطويل األجل  تحتاج غالبية المؤسسات  

منح قروض قصيرة األجل والتـي   اوهو ما ال يتوافق مع معايير منح التمويل بالبنوك والتي تفضل دائم
  .تتناسب مع طبيعة غالبية الموارد المالية بالبنوك والتي تتسم بأنها قصيرة األجل

   :و المتوسطة الصغيرة ؤسساتألصحاب الم التسييرسوء و ضعف الخبرات  -11
الصغيرة أن القائمين عليهـا   المؤسسات من أهم معوقات منح تمويل الخبرة و سوء التسيير إفتقاد إن  

عطيات السـوق المتغيـرة ممـا يعـرض          والتعامل مع م هذه المؤسساتإلدارة  الكفاءاتيفتقدون إلي 
  .و اإلفالس للمخاطر ؤسساتالمتلك 

  
  

 والمتوسطة الصغيرة المنشآت ومشكالت واقع حول ندوة  ،"مواجهة التحديات التمويلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة" ،محمد عبد الحميد. أ )1  

  . 12، ص 2002 ، تنميتها وسبل
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  : حمدودية التمويل التقليدي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة -ثانيا
  وبينهمن جهة  على عقد القرض كأساس العالقة بين البنك و المودعين التقليدييعتمد التمويل        

المودعين على شكل  من حصل على أموال، فالبنوك التقليدية تمن جهة أخرى و بين المستثمرين
مشترطا لنفسه  المؤسسات ثم يقرضها إلى " الفائدة " قروض يضمن لهم عائدا سنويا محددا عليها هو

  .تي يتقاضاها وتتكون أرباحه من الفرق بين الفائدة التي يدفعها وتلك ال  ،الفائدة و قيمة القرض

القائم على معدل الفائدة المحددة مسبقا يتميز بمحدوديته في إتاحة  غير أن النظام المالي التقليدي   
الصغيرة و المتوسطة و ترقية  ؤسساتالحجم المناسب من التمويل الذي تتطلبه عملية تطوير الم

  . إلقتصاد الجزائريقتصاديات الدول النامية منها اإمكانتها في 
  : تاليةفي المستويات ال ،يمكن تلخيص محدودية التمويل المصرفي بشكل عام   

  :المتعلقة بالتكاليف و الضمانات محدودية التمويل -1

و تحد من  النشأةالصغيرة الحديثة  ؤسساتخطر المشاكل التي تواجه أصحاب المأإن من بين      
لفوائد المسبقة و مشكلة مثلة في اتم التمويلنجد في مقدمتها مشكلة تكاليف  ستثمارإلالرغبة في ا

  .المستثمرين متاعبزيد من يمن مرونة التمويل بالحجم المناسب و وهذا ما يحد ،الضمانات

يفه غير الرسمية و غير الفائدة و تكال معدلإن هذا الوضع بتكاليفه الرسمية القانونية و متمثلة في     
وهي تزداد كلما  ،ن النامية منها الجزائر تشكل تكلفة إضافيةالتي أضحت في معظم البلدا، والقانونية

  من قبل  بنكيالتمويل ال من الطلب على ينقصقتصادي وقلة الشفافية و الرقابة إلتطورت آليات الفساد ا
وذلك للشعور بعدم القدرة على تحقيق العوائد التي  ،صغيرة و متوسطة ؤسساتالمقبلين على إنشاء م

  .سترجاع الضماناتإالقرض و تسديدتضمن 

 :متعلقة بالحجمال محدودية التمويل  -2

حتياجاتها التمويلية، من مجمل إتعتبر الحصة المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتغطية     
 بنكيآليات النظام ال «القروض التي تمنحها البنوك محدودة من حيث الحجم واألولويات، ذلك أن

فالفئات التي لها القدرة الحركية  ،ةالتقليدي تحابي األغنياء على حساب الفقراء وخاصة في البلدان النامي
ستثمارية وتملك الخبرة والمؤهالت ال يمنح لها التمويل دون وجود ضمانات من الهيئات العامة إلا

    1.»للدولة، على عكس الفئات الثرية التي تتحصل على القروض بالحجم المطلوب

  
  

الـدورة   ،"عم قدرتها التنافسيةدمشكالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأساليب تطويرها و " ،عبد اهللا بلوناس, عبد الرحمان بن عنتر ) 1
  . 05.ص, 2003 ، جامعة سطيف،قتصاديات المغاربيةإلالتدريبية الدولية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في ا
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  :متعلقة بالصيغ و اإلجراءات آثار  -3
القائم على معدل الفائدة المحددة مسبقا ال يتيح مجاال و  البنوك التقليدية المقدم من تمويلالإن       

و المعقدة  اإلدارية المطولةضف إلى ذلك اإلجراءات  ختيار أمام المستثمرين،إلا و واسعا للمفاضلة
  .لقرضالمتعلقة بالحصول على ا

بإعداد ملفات الحصول على فواقع الحال في الجزائر و غيرها من البلدان النامية فيما يتعلق      
فقد أصبحت ، الحالية بنكيةال نظومةالموضعية إستمرار التراخيص المطلوبة تؤكد خطورة القروض و

وقد أصبحت هذه  ،تبتعد عن زبائنها في كثير من األحيان بسبب هشاشة هاته المؤسسات لبنوكا
الوضعية ال تطاق بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذات نسب النمو العالية التي أصبحت 

   . ستثماراتها و مستويات التشغيل بهاإمجبرة على التخفيض من 
  

  : تقليديةآثار المتعلقة بطبيعة عمل البنوك ال -4

    وذلك لتميز نشاطها التقليدية  البنوكالتعامل مع  عنالكثير من المسلمين  وتتمثل في تجنب      
   1. مخالفات شرعية تتناقض مع ضوابط المعامالت المالية في اإلسالمبمعامالت و 

 بنوكالنامية يتطلب مراجعة شاملة إلعادة رسم دور ال قتصاديات الدولإإن الوضع الذي تعيشه      
في مجال مكافحة الفقر و إعطائها أولوية للفقراء الذين يشكلون األغلبية الساحقة من المواطنين وذلك 
وفقا آلليات جديدة للتمويل تستبعد نظام الفائدة المسبقة و ضماناته و شروطه المرهقة و تتماشى أكثر 

  .طةاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسحتياجات ورغبة الممولين خإمع متطلبات و 
  .سالمي عن طريق البنوك اإلسالميةاإل تمويلنظام الللتمويل التقليدي  هو  بديللعل أبرز و 
  

  

  

  

  
 الملتقى الـوطني األول حـول   ،" حالة الجزائر -خصائص و أثر التمويل اإلسالمي على المشاريع الصغيرة و المتوسطة "خالدي خديجة،  )1

       .  154، ص 2004ديسمبر  ، جامعة الشلف،" الواقع و التحديات" االقتصاديةالمنظومة المصرفية الجزائرية و التحوالت 
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:
 

 مفهوم التمويل المصرفي اإلسالمي وطبيعته المتميزة ومدي مالئمته إبرازيختص هذا المبحث ب      
لدعمها لتقوم بدورها  المؤسسات هذه، مع عرض أهم الصيغ المناسبة ل المتوسطةو الصغيرةللمؤسسات 

 المؤسساتاإلسالمية لتمويل  البنوك، ومقومات نجاح جتماعيةإلقتصادية واإلالمنشود في التنمية ا
  .و المتوسطة  الصغيرة

 

:يف الفكر االقتصادي اإلسالمي و اإلستثمار مفهوم التمويل -أوال   
  :مفهوم التمويل يف الفكر االقتصادي اإلسالمي -1
 شخص إلى مالكها من اإلسترباح بقصد نقدية أو عينية ثروة تقديم  «أنه على قحف منذر . د يعرفه  -

  ، 1»الشرعية األحكام تبيحه عائد لقاء فيها ويتصرف يديرها آخر
 إلى أو التنموية الجوانب إلى النظر دون الشرعي الربح بغرض المال تقديم على التعريف هذا قتصرإ و  

    . التمويل هذا تقديم أسلوب
 مؤجال أو حاال المستفيد إلى تمليكه إعادة ثم التمويل موضوع تملك  أنه على الخليفي رياض ويعرفه  -

 التمويل التعريف هذا حدد  . اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام مع تتفق معينة وشروط معلوم بعوض

والبيع عن طريق تملك المصارف اإلسالمية لسلعة ثم إعادة بيعها للعميل  في عمليات الشراء اإلسالمي
، وقد أهمل هذا التعريف يغة المرابحة ألجل لآلمر بالشراءبربحية حاال أو مؤجال، أي ركز علي ص

  . صناع واإلجارةتمثل المشاركة والسلم واإلس باقي صيغ التمويل اإلسالمية
 المختلفةؤسسات الم إلى معنوي أو عيني تمويل تقديم« :  أنه على البلتاجي محمد رفهعي حين في  -

 لتساهم وفنية شرعية وضوابط معايير ووفق اإلسالمية، الشريعة ومبادئ أحكام مع تتفق التي بالصيغ

» جتماعيةإلوا قتصاديةإلا التنمية تحقيق في عالف بدور
 . 2  

   
   
   الثالثة الطبعةالتابع للبنك اإلسالمي للتنمية ،المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  ،"اإلسالميمفهوم التمويل في االقتصاد "  ،منذر قحف. د   )1

  . 12.ص،  2004
 الثاني السنوي المؤتمر ،" بالتمليك المنتهية المشاركة لصيغة المحاسبية والمعالجة الصغيرة المنشآت لتمويل مقترحة صيغ" البلتاجي، محمد )2

 .14  ص ، 2005 ،األردن ،والمصرفية المالية للعلوم العربية لألكاديمية عشر
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 اإلسالمية ستثمارإلا صيغ إحدى خالل من المال إعطاء  أنه على داغي  القرة الدين محي أيضا ويعرفه -

 خالل من المال إعطاء مجرد اإلسالمي التمويل أن يبين التعريف هذا ، نحوه أو مضاربة أو مشاركة من

   .التمويلية العملية من التنموية العوائد إلى النظر دون معينة صيغة

  :مفهوم اإلستثمار يف الفكر االقتصادي اإلسالمي -2

   ستثمارهإ عند الشرعية األحكام مراعاة شرط المال تنمية « :أنه على الصاوي صالح محمد يعرفه     
   الصناعة أو التجارة في ذلك كان سواء اإلنتاجية، القطاعات من قطاع أي في ونمائه المال تشغيل فهو

» األخرى قتصاديةإلا األنشطة من غيرها أو
 .1  

  ستثمارإلا كون اإلسالمية للبنوك العلمية الموسوعة في المتواجد التعريف مع التعريف هذا يتوافق      
 أهداف وتدعيم تحقيق إلى يؤدي لما الشريعة أحكام إطار في القومي الناتج إلى إضافة كل  أنه على معرف

   . اإلسالمية األمة واقع تعكس التي األولويات خالل من اإلسالمي قتصاديإلا النظام
 أهداف تحقيق من يتمكن حتى األولويات من ستثمارإلا في البدء ضرورة وضع التعريف هذا أن نجد     
  .الكماليات إلى التوجه ثم ككل المجتمع أولويات تغطية من يبدأ فالتطور ،اإلسالمي قتصاديإلا النظام
 في يبذل رشيد و عمل جهد عن عبارة أنه على ستثمارإلا يعرف دنيا شوقي أحمد نجد حين في    

     .وثمارها منافعها على والحصول وتنميتها تراكمها بهدف البشرية والقدرات المالية الموارد
 أصل ألنها البشرية و الكفاءات القدرات هو ستثمارإلا في  داج مهم صراعن التعريف هذا لنا يبين     

 .قتصاديةإلا العملية

 يتعداها بل ، فقط المال رأس تنمية على تقتصر ال ومميزة خاصة طبيعة له اإلسالمي ستثمارإلفا إذا     

 األمة بأولويات ءا بد قتصاديإلا التطور تحقيق إلى والسعي البشرية والطاقات القدرات تنمية إلى
    2. شرعي واجب وتنميته المال ستثمارإ أن كما  اإلسالمية،

 والعقل والنفس الدين حفظ وهي الشاطبي ذكرها التي الشريعة مقاصد من األموال على المحافظة وتعد    

   .والمال والعرض
 

  
  
   

 
 والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمويل حول التدريبية الدورة ،"إسالمي منظور من ستثمارإإلا وموجهات محددات " قراوي، الصغير أحمد )1

 . 65.ص ، 2003 ماى ، الجزائر،  سطيف ، المغاربية في االقتصاديات وتطويرها
 دبي اإلسالمية، البنوك مسيرة ترشيد نحو الدولية الندوة ،" اإلسالمية والبنوك ستثمارإلا وسائل لتقويم محاسبي نمو نحو " البلتاجي، محمد )2

  .05 ص ، 2005 برسبتم ، لمتحدة العربية اإلمارات
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  : أساليب التمويل يف  البنوك اإلسالمية  - ثانيا 
                                     الفقه في المعروفة لصيغا تلك في اإلسالمية البنوك في ستثمارإلوا التمويل صيغ أهم تتمثل    
  : معظمها، وتتمثل في بل الصيغ كل هذه تطبق ال البنوك تلك أن إلى اإلشارة مع اإلسالمي، قتصادإلوا
  : املضاربة  -1
 يأخذه معلوم جزء على به يتجر أن على المال  الرجل الرجل يعطي أن" :  يلي كما رشد بنإ يعرفها     

      1."نصفا أو ربعا أو ثلًثا عليه يتَّفقان مما كان جزء أي المال، ربح من العامل
تقسيم الربح  كيفية على تفاقإلا يتم أن على آخر، طرف من والعمل طرف من المال تقديم أنها أي    

 يضمن المضارب فإنَّه أو العامل جانب من التقصير أو التعدي ثبت إذا إال ،المال صاحب على والخسارة

 إلى يدفعها مضاربا، بينما بصفته المدخرين من األموال اإلسالمي البنك ىقويتل ،المضاربة مال رأس

  .المضاربة بإعادة يسمى ما وهذا  للمال، ربا بصفته المستثمرين
  : املشاركة -2

 ما أ الربح، تقسيم  كيفية على تفاقإلا أن يتم على العمل أو المال في أكثر أو طرفين شتراكإ وهي      

 الصيغة هذه اإلسالمي البنك ويطبق  ،المال رأس في المشاركة نسب حسب تكون أن فيجب الخسارة

 في إدارتها شتراكهإ مع المشاريع، تمويل في أطراف مجموعة أو طرف مع شريكا  بأمواله بالدخول

  .ومتابعتها
 : املراحبة -3

 مع له بيعها يعيد ثم منه، بطلب للعميل تجهيزات أو بضاعة بشراء اإلسالمي البنك يقوم أن وهي      

 أخذها أن بعد الصيغة هذه طور من ول أ" حمود سامي " الباحث يعتبر و عليه، ومتفق معين ربح هامش

  .اإلسالمي المصرفي النظام إلى وأدخلها ، ) اهللا عنه رضي(  الشافعي لإلمام كتاب  عن
 : اإلجارة -4

 اإليجار سمإب نااأحي فتطبقه اإلسالمية البنوك أما ،اإلسالمي الفقه كتب في به عرفتالذي   سمإلا وهو     

و الذي   تطبقه البنوك التقليدية الذي اإليجاري اإلئتمان عن يختلف كثيرا ال وهو التمويلي، التأجير أو
     Leasing .2و باإلنجليزية  Crédit-bail يعرف بالفرنسية بـ 

  
  

 . 191ص ،م1985، مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر، القاهرة، " األعمال المصرفية و اإلسالم"  ،الهمشريمصطفى عبد اهللا    )1
المنظومة المصرفية قي األلفية الثالثة "، الملتقى الوطني حول " التمويل قصير األجل وتطبيقاته في البنوك اإلسالمية"  ،سليمان ناصر .د   )2

  . 04ص .م 2005جوان  ،الجزائر ،جامعة جيجل "مخاطر و تقنيات - منافسة
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  : اإلستصناع -5

   تكون أن على السوق في متوفر غير معين شيء صناعة اإلسالمي البنك من العميل يطلب أن وهو     
 إلى ربح هامش إضافة بعد للعامل يبيعه األخير وهذا  ،)اإلسالمي البنك وهو(  الصانع من والعمل المواد

 يصفه مسكن بإنجاز يقوم حيث العقارات، بناء هو الصيغة هذه البنك فيه يطبق مجال وأفضل التكلفة،

  . اقمسب ضمانات تدفع مقابل عادة بالتقسيط إياه يبيعه ثم  العميل
 : السلم -6

 ثمن تقديم في عنه  يختلف لكنه  اإلسالمي، البنك طرف من تطبيقه مجال في المرابحة يشبه وهو    

 قديما لكنه الزراعة مجال في أساسا  شرع وقد الحقا، التسليم يتم أن على البنك، من طلبها عند السلعة

  .والصناعة كالتجارة أخرى مجاالت في يطبق حاليا أصبح
   : احلسن القرض -7

 إلى للمقرض مال مملوك دفع بمقتضاه يتم  ،المقترض والثاني المقرض أحدهما طرفين بين عقد هو     

 المتفق والمكان في الزمان المقرض إلى مثله أو رد برده )المقترض (األخير هذا يقوم أن على ض، المقتر

   1.عليهما

  "حسن"كلمة  عادة تضاف أنه إال المال، رأس على الزيادة يفيد ما فيه ليس التعريف هذا ن أ ورغم     
 .اإلسالم  في زيادة محرمة أي ربا، تعتبر والتي ،بفائدة القرض وبين بينه التفريق يتم لكي القرض إلى

نطاق  إال على الحسنة القروض تقدم ال اإلسالمية البنوك فإن العائد وجود عدم أي األساس هذا وعلى     
 البنوك بعض ن أ إال استهالكية، أو جتماعيةإ ألغراض يوجه ن أ كما ،العمالء من محدود ولعدد ضيق

  .لها التمويل بالنسبة صيغ من فيصبح إنتاجية ألغراض قدمهت اإلسالمية
  : بيع األجل -8

هذا األخير قيمتها المتفق عليها على أن يدفع  يقوم  بيع األجل على دفع البائع السلعة للمشتري،      
      ستهالكية المكلفة، مثل األثاث إلحتياجات الناس اإفي تمويل  بيع األجل يستعمل، وفي أجل محدد

   .كما يستعمل في تمويل المساكن المشيدة و السلع اإلنتاجية مثل اآلالت و المعدات و السيارات،
   :اإلسالميةصكوك االستثمار -9

هي وثائق متساوية القيمة، تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في        
ستخدامها فيما إكتتاب و بدء إلموجودات مشروع معين و ذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك و قفل باب ا

 . أصدرت من أجله

  
   
  .51.م، ص1990،  األردن ،المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، دار المعامالت المالية في اإلسالم ،مصطفى حسين سلمان وآخرون  )1
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خل المنتظم ، و من ثم ما يرتبط بها من حق الدنسبة غير مقسمة في ملكية أصل ما فالصك يمثل     

داول يتم إصدارها في و تتم هيكلة هذه الدخول على شكل أوراق مالية قابلة للت ،المتولد من ذلك األصل
  .أسواق المال

فهي أداة إستثمارية تقوم على تجزئة رأس المال بإصدار صكوك ملكية قابلة له على أساس      
، بإعتبارهم يملكون حصص معلومة في رأس المال ة القيمة و مسجلة بأسماء أصحابهاوحدات متساوي

  1 : و تقسيمات مختلفة أنواع، و للصكوك هاكية منهم فيو ما يتحول إليه بنسبة كل مل

 : 
هي وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم، و تصبح سلعة السلم مملوكة     

  .لحملة الصكوك

 : 
هي وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، و تصبح سلعة المرابحة           

  .مملوكة لحملة الصكوك
  
  
  
  
   

 المزارعة مثل اإلسالمي قتصادإلا في ستثمارإلوا للتمويل أخرى صيغا هناك أن إلى اإلشارة تجدر كما   

   الزراعة قطاع هو مجال تطبيقها ألن كثيرا تستعملها ال اإلسالمية البنوك أن إال ،المغارسة و والمساقاة
 المذكورة األخرى الصيغ فبتطبيق وإن حدث ضئيل، بحجم إال القطاع هذا تمول ال اإلسالمية البنوك بينما 

 قتصادإلل الزراعية الطبيعة بحكم القطاع تمول ذلك التي السودان في اإلسالمية البنوك ستثناءإب سابقا،

  .والمساقاة بالمزارعة المزارعين خاصة تمول ما كثيرا فإنها وبالتالي  السوداني،
  
 

  
 ،"لبنية التحتية والمشاريع الحيوية، وضوابطها الشرعية ودورها في تمويل اتأصيلها ستثمارإلصكوك ا "،ى الدين القره داغييعلي مح. د .أ )1

. 20ص  ،2010، ، قطرالمجلس األوربي لإلفـتاء والبحوث  
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     : صيغ متويل البنوك اإلسالمية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة -ثالثا 

  : املشاركة بصيغة التمويل -1
تعتبر المشاركة أحد أهم أدوات التمويل التي تعرضها البنوك اإلسالمية، وتقرر الموسوعة العلمية       

الصغيرة، فمن المعروف أن  ؤسساتللبنوك اإلسالمية أن التمويل بالمشاركة أكثر ضمانا للم والعملية
قتصادية، أو عدم كفاءة إلالصغيرة كبيرة بسبب نقص دراسات الجدوى ا ؤسساتمعدالت الفشل للم

اإلدارة ونقص التخطيط وطبعا ضعف التمويل، خاصة إذا كانت هناك مؤسسات كبيرة تنشط في نفس 
  1. و المجال القطاع

اإلسالمي مع المؤسسة بتقديم  بنكوتعرف المشاركة على أنها أسلوب تمويلي يشترك بموجبه ال    
المال الالزم لها، ويوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة فحسب مساهمة كل طرف 

  بالقدر الالزم لحفظ حقوقهفي رأس المال، ويقوم باإلدارة صاحب المشروع ومشاركة البنك تكون 
على حصة من  بنكطمئنان إلى عدم حدوث إهمال أو تقصير، كما يحصل صاحب المشروع من الإلوا

   2.الربح مقابل إدارته للمشروع، وتأخذ المشاركة عدة أشكال
* :  
المشاركة في النفقات المتغيرة وهي نفقات التشغيل مثال المشاركة في شراء الخامات الالزمة          

  . لصنع األحذية خالل دورة إنتاج معينة
  . س المال، مثال شراء عدد معين من أسهم مؤسسة معينةأوتدخل في تكوين ر: المشاركة المستمرة -
* :  

هنا يصبح البنك شريكا في ملكية المشروع وفي إدارته وتسييره  :) المستمرة ( المشاركة الدائمة
   .واإلشراف عليه

وهكذا  هنا يسترد البنك جزءا من التمويل مع األرباح، " : ) المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة  -
   3."بكامله، حتى يصبح في النهاية مالكا للمشروع مؤسسةيتنازل تدريجيا على حصته في ال

  
  
  
  
تمويل   ، الدورة التدريبية حول"سالمية التمويل بالمشاركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطةإلساليب التمويل اأمن " ، محمد المرسي الشيين )1

 .04، ص 2003سطيف، الجزائر،  ماي  ،قتصاديات المغاربيةإلالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في ا
ول حول تنمية الفالحة الصحراوية كبديل للموارد أل، الملتقى الدولي ا"صيغ التمويل بال فوئد للقطاع الفالحي "،، محمد مسدوركمال رزيق )2

  .154، ص2002الزائلة، بسكرة، الجزائر، 
 الدولي الملتقى، "األوروعربية  الشراكة ظل الجزائرية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل في بالمشاركة التمويل دور"  ،أحمية بالل .أ ) 3
  . 454، ص 2006 ، العربية الدول في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات 
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  ؟ كيف تكون المشاركة صيغة تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
والمتوسطة بناءا على ما ذكرناه عن المشاركة بأنواعها المختلفة فإنه بإمكان المؤسسات الصغيرة        

  :أن تعتمد عليها كأسلوب تمويلي
س المال أو المحل ملك للمؤسسة أفيمكن أن تكون نسبة من ر دائمة المشاركة مستمرةفإذا كانت      

  والتمويل من البنك، وهذا بعد تقدير قيمة موجودات المؤسسات وقيمة األرباح المتوقعة من المشروع
) المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والبنك(وهكذا تحدد مشاركة كل طرف أو تكون النتيجة بين الشريكين 

  :  ة الدائمةمشاركلو الشكلين يوضحان الخطوات العملية ل .حسب نسبة مشاركة كل منهما
    : )في حالة الربح ( الخطوات العملية للمشاركة الدائمة :  ) 03( الشكل رقم 

  

       : )في حالة الخسارة( الخطوات العملية للمشاركة الدائمة:)04(الشكل رقم  
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ملكية المؤسسة قد تؤول بكاملها إلى المنظمين على أساس "فإن  المشاركة متناقصةأما إذا كانت        
  . أن يتنازل البنك على حصة من أرباحه، وهذا يغطي حق البنك وتكون المؤسسة في النهاية ملكا لهم

وتتيح صيغة التمويل بالمشاركة فرصة جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخلصها من مشكلة    
أخطار عدم السداد، كما أنها توزع المسؤولية  القروض، وما يصاحبها من مشاكل سعر الفائدة و

  1 ." والمخاطر توزيعا عادال بين البنك والمؤسسة

  :)المنتهية بالتمليك( المتناقصةالخطوات العملية للمشاركة  : )05( الشكل رقم
  

   
2 املضاربة بصيغة التمويل:  

في الربح الناتج من مال  شتراكإلإن المضاربة صيغة خاصة من المشاركة، وهي عقد على ا      
يكون من طرف، والعمل من طرف آخر، األول هو صاحب المال والطرف الثاني هو المضارب، وقد 

ستخدام السليم أو إليتعدد صاحب المال كما قد يتعدد المضارب، ولصاحب المال أن يضع شروطا له ل
  .ستخدام يتصوره لماله، وللمضارب أن يقبل أو يرفضإأفضل 

بالمضاربة عن طريق البنوك، أن تقوم البنوك بتوظيف األموال المودعة لديه في مشروع  و المقصود
والباقي  ستثمارإليقوم بحساب تكلفة هذا ا سنةو في نهاية ال ،دخال معينا ينتجمعين صناعي أو تجاري 

يتحملها أما في حالة الخسارة فإن صاحب المال، هو الذي .  أي الربح يقسم بين المودعين والبنك
  . بالكامل، أما البنك فهو يخسر جهده في حالة عدم التقصير أو التفريط

 

  
  

 مرجع سبق ذكره  ،" صيغ مقترحة لتمويل المنشآت الصغيرة  والمعالجة المحاسبية لصيغة المشاركة المنتهية بالتملك" ،محمد البلتاجي .د)   1
.  28ص       
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البنوك اإلسالمية، في تبيان دور البنك اإلسالمي في تسيير وجاء في الجزء األول من موسوعة    

ستثمار إالمودعين، بأن البنك المضارب مضاربة مطلقة، وله كامل الحق في توكيل غيره في  أموال
هذه األموال المودعة لديها، وإقراضها للمؤسسات حسب معرفته وخبرته، وطبعا هذه المشاريع 

بعضها ينجح وبعضها يفشل وفي نهاية كل سنة  يقوم البنك بتسوية التي يمولها البنك  ستثمارية إلا
يقوم بتوزيع الباقي بينه وبين  وبعدها ،ستثماريةإلأرباح وخسائر جميع المشروعات ا شاملة بين

   1. تفاق الذي تم بينه وبينهمإلالمودعين طبقا ل
بالمضاربة فإن العملية تصبح بين ثالثة نالحظ أنه عندما يقوم البنك بإقراض األموال لغيره ليقوم      

، المضارب الثاني، ونبين هنا أن نصيب المضارب )المضارب األول(صاحب المال والبنك  :أطراف
ستغرق كل نصيب البنك دون أن إالثاني يكون من نصيب البنك الخاص حسب ما يتفقا عليه حتى ولو 

 .يتأثر نصيب أصحاب األموال بشيء من ذلك

تطبيق قواعد المضاربة بالشكل المبين في المؤلفات الفقهية، أمر يتعذر تطبيقه عمليا في مجال  إن    
ستثمار إلوبالتالي فهو يقترح شكال جديدا للمضاربة يالئم ا، ستثمار الجماعي لدى البنوك اإلسالميةإلا

ل الجديد المطور الجماعي المتعدد والمستمر في حركته ودوران المال فيه، حيث أطلق على هذا الشك
    1 :وهو ما سنحاول معالجته من خالل العرض التالي  "المضاربة المشتركة"سم إ

-  :  

هي العالقة التي تحدد فيها العالقة بين أصحاب رؤوس األموال و المضاربين سواء كان التعدد      
اقدية المطورة لشركة المضاربة الفردية من أحد أطراف المضاربة أو من كليهما، وفي هذه الصيغة التع

عتباره مضاربا على أصحاب إب تقوم المضاربة على أساس أن يعرض البنك اإلسالمي" أو الثنائية، 
 على المشروعات  باعتباره  وكيل عن أصحاب األموال-ستثمار مدخراتهم، كما يعرض البنكإاألموال 

األطراف الثالثة وتقع  تفاق بينإلتلك األصول على أن توزع األرباح حسب ا ستثمارإستثمارية، إلا
    2."الخسارة على صاحب المال

  ؟ كيف تكون المضاربة صيغة تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
تسمح هذه الصيغة التمويلية بتوفير رؤوس األموال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذا ما        

ستخدام األمثل، فمثال إلطبقت من قبل البنوك اإلسالمية، بشرط أن توضع لها شروطا تضمن لها ا
  األشخاص خاصة الشباب خريجي الجامعات يرغبون بإقامة مشاريع خاصة بهم، وال يجدون الكثير من

  
  
  . 37، ص2005، مصر،الجامعيدارالفكر ،" تطبيقاتها المعاصرة اإلسالمية و بنوكالمضاربة كما تجريها ال"،عبد الرزاق حمدان عبد المطلب  )1
  .09، ص 2000، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، القاهرة، "اإلسالمية بنوكنحو تطوير نظام المضاربة في ال" ، محمد عبد المنعم أبو زيد )2
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، على أساس أن يقدم ضاربة يمكن أن يكون مخرجا أساسيااإلمكانيات إلقامتها، وبذلك فإن التمويل بالم
على نسبة معلومة  االبنك إمكانية التمويل، ويقوموا هم بإدارة المشروع، ويقتسمان نتيجة المشروع بناء

عند إبرام العقد، وفي حالة الخسارة فإن البنك صاحب المال يتحمل خسارة ماله ما لم  يتفق عليها مقدما
يثبت أن المؤسسة لم تتهاون في إدارة المشروع، وفي المقابل ال تحصل المؤسسة على أي شيء مقابل 

  . جهدها وعملها والمتمثل في مجهودات المسيرين والطاقم اإلداري
وع إلى المضارب كلية، بعد أن يتنازل عن جزء من أرباحه لصالح ويمكن أن تؤول ملكية المشر    

   البنك بغية شراء نصيبه تدريجيا، لتصبح المؤسسة في النهاية ملكا له بعد أن كان ال يمتلك إال جهده
  . كما يمكن أن تبقى المضاربة دائمة، وهذا يعود إلى تقدير البنك وصاحب المؤسسة

  : )في حالة الربح  ( العملية للمضاربةالخطوات :  ) 06 ( الشكل رقم 

     
    : )في حالة الخسارة  ( الخطوات العملية للمضاربة:   )07(الشكل رقم 

 





129 
 

  
3 املراحبة بصيغة التمويل :  

نقصد بالمرابحة المتاجرة كما هو متعارف عليه اليوم، والمرابحة في اللغة مصدر من الربح وهو       
س مال وربح معلوم أبيع بر"أو هي " بيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربح"الفقه هي  صطالحإالزيادة، و

  1 ."ومتفق عليه بين المشتري والبائع

  :اإلسالمية وهو يأخذ حالتين بنوكغلب الأستثمار متبع في إلوهذا النوع من ا     
الوكالة بالشراء بأجر، حيث يقوم البنك بطلب من المؤسسة بشراء  سمإويطلق عليها :  الحالة األولى -

  .جر معين مقابل قيام البنك بهذا العملأسلعة معينة محددة األوصاف، ويدفع ثمنها للبنك مضافا إليه 
وفيها تطلب المؤسسة من البنك شراء سلعة معينة وكذلك الثمن الذي يشتري به  : الحالة الثانية -

من البنك بعد إضافة الربح، ويتضمن هذا التعامل وعد من العميل بالشراء في حدود ) المؤسسة(العميل
  . الشروط المتفق عليها، ووعدا آخر من البنك بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط

  .في الحالتين يتم تسديد قيمة البضاعة إما دفعة واحدة أو بواسطة عدة دفعات خالل مدة معينة  -
ولقد وجدت البنوك اإلسالمية في عقد المرابحة أفضل وسيلة لتشغيل األموال لديها، ذلك ألن       

المرابحة تمتاز عن المضاربة والمشاركة بسرعة تحريك األموال من جهة، ومن جهة أخرى معظم 
  طويلة األجل ستثماريةإلستثمار في القطاعات اإلنتاجية اإلالبنوك اإلسالمية حديثة النشأة وال تستطيع ا

ستثمارية متسعة نوعا ما تحتل المشاركة إلحيث القاعدة ا ،نه في البلدانأوفي هذا الصدد نالحظ 
والمضاربة المرتبة األولى في معامالت البنوك بينما بيوع المرابحة تحتل المرتبة األولى في معامالت 

  .ةالبلدان التي تلعب فيها التجارة دورا رئيسيا مثل الدول الخليجي
مليار جنيه  05بلغ حجم التمويل المقدم من طرف البنك الصناعي السوداني حوالي  « فمثال     

مؤسسة في مختلف فروع الصناعة، وبلغ  8000الصغيرة التي مولها كان  مؤسساتسوداني، وعدد ال
 2.»  % 22بينما بلغت المشاركة حوالي ، %78حجم التمويل بالمرابحة 

مليار جنيه  5.8المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة  فقد مولبنك فيصل اإلسالمي السوداني  أما      
        الصغيرة مؤسسات، وساهمت ال%12والمشاركة  %88سوداني، وكان حجم التمويل بالمرابحة 

    .ستثمارات البنكإلفي األرباح الفعلية  %23.5بنسبة و المتوسطة 
  
  

، المؤسسة الوطنية "مفهومها، نشاتها تطورها نشاطاتها، مع دراسة تطبيقية على مصرف السالمي، البنوك االسالمية" محمد بوجالل،  )1 
 .38، ص1990للكتاب، 

الدورة التدريبية  ،"واإلعانات للمشروعات الصغيرة القائمة على اسلوب الدين التجاري اإلسالميةصيغ التمويل  "محمد عبد الحليم عمر، )2 
  .09، ص2003ماي  اديات المغاربية، سطيف، الجزائر، قتصإلحول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطويرها ودورها في ا
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مشروعا منها  136أما البنك اإلسالمي األردني والذي تعتبر تجربته تجربة ناجحة فقد مول البنك        
بأسلوب المشاركة  مؤسسة 29ألف دينار أردني بأسلوب المرابحة و 232مشروع تم تمويله بـ  107

  .يألف دينار أردن 404وتم تمويلها بـ
ة يتطبيق المرابحة من قبل البنوك يعرضها لمجموعة من المخاطر من أهمها أن البنك يتحمل تبع    

لسلعة، وتسليمها الهالك والفساد الذي قد يلحق بالبضاعة خالل الفترة الفاصلة بين شراء البنك ل
   .نه يتحمل مخاطر ما قد يظهر من عيوب خفية في السلعةأللمؤسسة، كما 

  ؟ كيف تكون المرابحة صيغة تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المرابحة كصيغة تمويل، يسمح لها بالحصول  عتمادإإن      

ستالم السلعة، وهذا يوفر للمؤسسات جرعات إعلى السلع التي تحتاجها بدون دفع الثمن مباشرة عند 
كبر للتمويل و تتيح للمؤسسة فرصة أمستمرة من التمويل خالل هذه الفترة بمعنى أنها توفر مرونة 

  . حتياجات أخرىإفرات مالية تستخدمها لتغطية تحقيق و

  الخطوات العملية للمرابحة:  ) 08(  الشكل رقم
 : دـمرحلة الوع  -1

           
 املؤسسة (  بني البنك اإلسالمي و املشتري إبرام الوعد بالشراء( 

  

  





131 
 

 
 إشعار العميل بالموافقة                      

  دج 950.000.00  : الثمن المقسط                          دج 1.000.000.00: ثمن الشراء 

 .شهرا 60:   مدة التسديد                        دج 150.000.00: هامش الربح 

   .دج 9.000.00: مصاريف الملف                            دج 1.150.000.00: ثمن البيع 
  .دج  200.000.00:  منه دفعة مسبقة 

  الضمانات األخرىالشروط و 

  :مرحلة التملك -2

        

   :مرحلة البيع-3
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   :مرحلة التسديد -4

 

   

  :التنفيدمرحلة  -5

 :وھي تتعلق بمتابعة جملة من المسائل الھامة المطروحة 

 إعادة جدولة المديونية*         حالة السداد المبكر* 

 مغايرةوفاء الدين بعملة *      .حالة المدين المعسر* 
   

  : صيغة التمويل عن طريق السلم - 4 

أن يدفع الثمن حاضرا مقابل ومعناه  السلم في اللغة يعني التقديم والتسليم، ويسمى أيضا السلف،      
من " :الرسول عليه الصالة والسالم هذا النوع من البيوع في المدينة د أقرقسلعة في المستقبل، و ستالمإ

  . ، وأسلم وأسلف بمعنى واحد" معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلومأسلف في شيء ففي كيل 
اآلجل فيه هو السلعة وهي مضبوطة، أي  ،جل بعاجلآبيع  «عقد السلم بأنهالفقهاء  عرفولذلك ي     

بيع  عتبارهإومع إن هذا البيع ينطوي على الغرر، ب .والعاجل فيه هو النقد أو الثمن ،محددة المواصفات
  1.» رخص به لحاجة الناس إليه على أساس الضرورة مشرعلمعدوم، إال أن ال

          : فبيع السلم إذا يتكون من العناصر التالية
  
 

  
الطبعة ، مكتبة جهينة ، " في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي دراسة مقارنة عقد بيع السلم وتطبيقاته المعاصرة"، عدنان محمود العساف )1

                                                     . 55، ص م 2004األردن ،  األولى،
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يحصل على السلعة التي يريد المتاجرة بها في الوقت  ، بحيث)بنكال (وهو المشتري أو الممول : المسلّم
 بنكالذي يجب عليه الوفاء بما التزم به، كما أن ال ،) المسلم إليه( الذي يريده، فتنشغل بها ذمة البائع

  .يستفيد من رخص السعر، إذ أن بيع السلم أرخص من بيع الحاضر غالبا
يحصل عاجال على ما يريده من  ، حيث)طلب التمويل(وهو البائع أو المستفيد من التمويل : المسلم إليه -

 .فهو يستفيد من ذلك بتغطية حاجياته الحالية ،مقابل التزامه بالوفاء بالمسلم فيه أجال ،مال

 . وهو المبيع أو السلعة أو اإلنتاج المستقبلي: المسلم فيه -

 . وهو الثمن أو مقدار التمويل: رأس مال السلم -

  الخطوات العملية لبيع السلم : ) 09(  الشكل رقم
  :الحالة األولى* 

  

  
 
  :الحالة الثانية* 

                                         





134 
 

  السلم الموازي:  الحالة الثالثة

  
 

  : التمويل باإلجارة  -5

       معينا  أصالاإلجارة هي الكراء كما هو معروف لدينا اليوم، ومعناه أن يستأجر شخصا ما      
جر معلوم يقدمه لصاحب أال يستطيع الحصول عليه، أوال يريد ذلك ألسباب معينة، ويكون ذلك نظير 

أو هي عقد يتضمن تحديد صفة العين المؤجرة، وتمكين المستأجر منها وتعهد مالكها  ،األصل
بصيانتها، وال يشترط على المستأجر ضمان العين المأجور إال في حالتي التعدي والتقصير، وذلك 

  .ق صورتانويأخذ التأجير في هذا السيا ،خالل مدة وأجرة يتفق عليهما طرفي العقد

 5-1 - :  

صل معين يؤجره أوفيه يقدم البنك خدمة تمويلية، فهو هنا يتدخل كوسيط مالي، عن طريق شرائه        
قتصادي لألصل تقريبا، وهنا يفصل بين الملكية القانونية وهي حق إلللعميل خالل مدة تساوي العمر ا

وهي من حق المستأجر ويضمن البنك ماله ببقاء العين في ملكه، وربحه  قتصاديةإلالبنك والملكية ا
  1.ممثال في التدفقات النقدية التي يحصل عليها طوال مدة اإلجارة الغير قابلة لإللغاء

أما من الناحية الشرعية يتضمن عقد التأجير الرأسمالي مدة دفع الثمن، وبيع في نهاية المدة بعد     
س أذا كان الجزء الخاص بالبيع مجرد وعد غير ملزم للتعاقد فيكون لهما الخيار فال بستيفاء الثمن، وإإ

  ولكن إذا كان ملزما فإنه يصبح مخالفا للشريعة ألنه يمثل صفقتين في صفقة  من الناحية الشرعية، 
 حيث أن العين يتم عليه تعاقدان في وقت واحد وهما اإلجارة" الرسول ص "واحدة والتي نهى عنها 

  
  

 . 08ص ، 2001 اإلسكندرية،  اإلشعاع، ومطبعة مكتبة األولى، الطبعة ، " التمويلي التأجير " العزيز، عبد محمد سمير  )1
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ن ينتقل جزء من ملك األصل بقدر ما يدفع أو لكن تصحيح هذا العقد ب ،)بيع منافع، وبيع العين (والبيع 

   .المتناقصة إلى أن ينتهي دفع الثمن فيمتلكها المستأجرأي يطبق عليه صورة المشاركة  المستفيد
  : شرطين لصحة هذا النوع من اإليجار وهماو قد عرض البنك اإلسالمي للتنمية    
سمه عقد وعد بإبرام عقد بيع بعد نهاية إعدم ذكر البيع في عقد اإلجارة وإنما يتم إبرام عقد منفصل " -

  .صل للمستأجر في نهاية عقد اإلجارةة، أو إبرام وعد بهبة األرمدة اإلجا
   ."تكاليف اإلصالح والصيانة والضرائب واإلهالك على المؤجر وليس المستأجر يتحمل البنك -

5-2-   :  

عمر األصل، رتباط بين العمر الزمني واإليجار على مدى إفي هذه الصيغة ال يكون هناك        
  المستأجرين بخدمات الصيانة وغيرها، وتعتبر أجهزة الكمبيوتر )البنك(المؤجروعادة ما يمد 

نتشارا في التأجير التشغيلي، ويكون هذا األسلوب أكثر نفعا إأكثر أنواع األصول  ،الخ... والتلفزيون
عندما يكون المستأجر في حاجة إلى األصل لفترة زمنية معينة، أو الخوف من تطورها، وهذا يظهر 

  .الصناعات ذات المعدل العالي في التغيير التكنولوجيفي 
وطبقا لهذا األسلوب فإن البنك يقوم بشراء األصل حسب المواصفات التي يحددها المستأجر وعادة      

سنوات أو أكثر، وأثناء فترة اإليجار ملكية األصل تبقى بحوزة  5شهر إلى أ 3مدة اإليجار تتراوح بين 
  .نتهاء مدة اإليجار تعود هذه الحقوق إلى البنكإبعد  البنك والملكية المادية تعود للمستأجر و

  الخطوات العملية لبيع اإلجارة : )10(  الشكل رقم
  : الخطوات العملية لإلجارة التشغيلية*
  

  
 





136 
 

 :يةكيملالخطوات العملية لإلجارة الت*

  

  

        :صيغة التمويل باإلستصناع -6

، ويعني طلب صنع سلعة محددة المواصفات وبحجم لطة األجصيغة تمويل متوس ستصناع هوإلا      
تفاق على السعر مسبقا، وقد يتم دفع هذا السعر حـاال أو مـؤجال أو علـى    إلمحدد لدى صانعها، مع ا

 أن يزود المشـتري   )البائع(بحيث يقبل الصانع  ،قتناءإعقد لصناعة أو  ستصناع عنإلكما يدل ا ،أقساط
  . حسب المواصفات، أو بنائها ،بالسلع التي وصفها المشتري بعد صناعتها )بنكال(

على سـلعة موصـوفة فـي     )بنكال( والمستصنع )البائع( عقد بيع بين الصانع«ستصناع إذا هو إلفا     
على دفعة واحدة أو على عدة دفعات حسبما  ،تدخل فيها الصنعة مقابل ثمن يدفع مقدماً أو مؤجال ،الذمة

  1.»عند حلول موعد تسليمها بنكوتسليمها لليقوم بموجبه الصانع بصناعة السلعة  ،يتفقان عليه

ضوعه، إذ ستصناع يشبه بيع السلم في شكله، وإن كان يختلف عنه في موإلومن المالحظ أن بيع ا     
أن األول يتعلق بالصناعة، بينما يتعلق الثاني بالزراعة، ولذلك نجد فقهاء المالكية والشافعية والحنابلـة  

ومن هنـا   ،نه كنوع من السلم يتعلق بالصناعةستصناع بشكل مستقل، وإنما يعتبروإللم يتعرضوا لعقد ا
  . ستصناعإلفإن الشروط الواردة في عقد السلم تنطبق على عقد ا

  
  
  

1) Habib Benbayrer , H. trari -Medjaoui  " Le développement des sources de financement des PME en 
Algérie, émergence de la finance islamique ",  revue de l’économie et de Management ,Université de 
Tlemcen , 2009 , p 14  . 
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                                      : يجمع بين خاصيتين ستصناعإلعقد امن هنا فإن و
   .خاصية بيع السلم من حيث جواز وروده على مبيع غير موجود وقت العقد -
  يا ال يجب تعجيله كما في السلمنتماإئخاصية البيع المطلق العادي من حيث جواز كون الثمن فيه  -

  .وذلك ألن فيه عمال إلى جانب بيع المواد فصار يشبه اإلجارة، واإلجارة يجوز تأجيل األجرة فيها
  1 :طريقتين ستصناع وفقإلصيغة اأن يستخدم  اإلسالمي للبنك يمكنو 

بعد أن يستلمها يبيعها بيعا عاديا بثمن و ،ستصناعإأن يشتري بضاعة ما بعقد  : الطريقة األولى -
  . مؤجل نقدي أو مقسط أو

، ويعقد عقد بائعا مع من يرغب في شراء سلعة بصفته ستصناعإأن يدخل بعقد  : الطريقة الثانية -
لتزم به في العقد األول، ويمكن أن إستصناع مواز بصفته مشتريا من جهة أخرى لتصنيع الشيء الذي إ

 .حاال أو مؤجال ستصناع الموازي يمكن أن يكونإلستصناع األول حاال أو مؤجال، وكذلك اإليكون ا

  

    ستصناعإلا الخطوات العملية لبيع:  ) 11(  الشكل رقم
                  

  

 

  

، السعودية ، دار أثره في تنشيط الحركة االقتصادية، المكتبة المكية،  شروطه ،حكمه ،تكييفه ،تعريفه ،االستصناعسعود مسعد الثبيتي ،  )1
  . 49ص . م1995،  الطبعة األولىبن حزم ، لبنان ، إ
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 - :   

  : تكلفة التمويل باملراحبة -1

ثمن رق بين في الف )سة المؤس (نسبة للحاصل على التمويل لفة التمويل بالمرابحة بالتتمثل تك     
  وثمن البيع وهو ما يمثل مقدار الربح الذي يتحصل عليه البنك اإلسالمي، )السلعة( شراء األصل 

  : ويمكن حساب تكلفة التمويل بالمرابحة عن طريق معدل التكلفة وفقا للعالقات التالية

  
  
 

  : تكلفة التمويل بالسلم - 2

تتمثل تكلفة التمويل بالسلم بالنسبة للممول في ذلك الفارق بين سعر السـلعة الحاضـر وسـعر         
في الوقت اآلجل وسعر السـلعة فـي   السلعة اآلجل، بعبارة أخرى هو مقدار الفرق بين سعر السلعة 

  :   التالية كلفة التمويل بالسلم وفقا للعالقةالوقت العاجل، ويمكن حساب ت

  
  

          
   : عتكلفة التمويل باإلستصنا - 3 

مؤجال، أما  )الشيء المصنوع( يمكن لإلستصناع أن يكون مصدرا للتمويل إذا كان ثمن المستصنع     
  ستخداما لألموال ال مصدرا للتمويـل افال يعدو اإلستصناع أن يكون  )أي يدفع حاال(إذا كان الثمن نقدا 

في ذلك الفرق بين سعر الشيء المصنوع حاضرا وسعر الشـيء المصـنوع    وتتمثل تكلفة اإلستصناع
      1 : التالية ةسمي لتكلفة اإلستصناع وفقا للعالقإلآجال، ويمكن حساب المعدل ا

  
  
  
 

  
  

بحث مقدم ضمن فعاليات الملتقى الدولي  ،"دراسة مقارنة  "نوك التقليدية والبنوك االسالمية تكلفة التمويل في الب"  ،محمد بوجالل. د )1
  .15، ص2006،نوفمبر بسكرة ، ،"والدول الناميةسة حالة الجزائر درا ،سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات "حول 

  

             

 

 

×  100  = 
)         بالسنوات( المدة ×  ثمن الشراء    

ثمن الشراء       –) األصل(البیع  ثمن  

=  ×100  
للسلعة العاجل الثمن -  للسلعة اآلجل الثمن    

)بالسنوات( المدة × للسلعة العاجل الثمن  

 =  ×100  
 المصنوع للشيء  )الحاضر الثمن –اآلجل الثمن(      

   المدة × المصنوع ءللشي الحاضر الثمن  





140 
 

  

 : تكلفة التمويل بالتأجري املنتهي بالتمليك -4

يمكن حساب تكلفة التأجير المنتهى بالتمليك استنادا إلى الفرق بين مجموع إيجارات األصل وبـين       
  :قيمة شراء األصل نقدا وفقا للعالقة التالية 

  
 ثمن شراء األصل نقدا  -مجموع اإلیجارات                          

  =                                                       × 100    
  متوسط مدة اإليجار× ثمن شراء األصل نقدا   

  
- :    

    :يف صفقة معينةتكلفة التمويل باملشاركة  - 1

نتهاء تلك الصفقة حيـث يسـاهم   إيقوم البنك اإلسالمي بالمشاركة في صفقات معينة تنتهي بمجرد      
تفاق بينهمـا علـى   إلاإلسالمي بنسبة معينة من مبلغ الصفقة ويساهم العميل بالنسبة الباقية ويتم ا البنك

تمويل بالنسبة للعميل، ويمكـن تحديـد تكلفـة    نسبة مشاركة البنك في نتيجة الصفقة والتي تمثل تكلفة ال
  :   المشاركة بالنسبة للعميل من خالل معدل التكلفة السنوي الذي يمكن تحديده وفقا للعالقة التالية

   
  

  نسبة مشاركة البنك في نتیجة الصفقة× نتیجة الصفقة                                            
   100 ×                       =  للمشاركةمعدل التكلفة السنوي     

  )السنوات(المدة × مبلغ مساھمة البنك         
     
   :تكلفة التمويل باملشاركة املنتهية بالتمليك - 2

    
بمرور الوقـت وذلـك    اتقوم البنوك اإلسالمية بالمشاركة في بعض المشاريع تنتهي ملكيتها تدريجي     

بدفع الشريك للبنك جزءا من حصته بشكل تدريجي إلى أن تتحول ملكية المشـروع بالكامـل لصـالح    
العميل، وتتحدد تكلفة المشاركة المنتهية بالتمليك عن طريق المعدل السنوي لتكلفة المشـاركة المنتهيـة   

  : للعالقة التالية ابالتمليك وفق
  

  مجموع األرباح التي یحصل علیھا البنك                                                             
  100×  =ل بالمشاركة المنتھیة بالتملیك المعدل السنوي لتكلفة التموی

                                              )بالسنوات(المدة  × مبلغ مشاركة البنك                                                                           
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  : تكلفة التمويل باملضاربة -3
تعتبر األموال التي يقدمها رب المال على أنها رأس مال مشروع المضاربة، وبذلك يكـون العائـد       

عائد المضاربة عن عائـد   المطلوب هو نفس العائد بالنسبة لرأس المال في المشاركة، فيجب أن ال يقل
  : رأس المال في المشاركة ويمكن حساب تكلفة المضاربة وفقا للعالقة التالية

  

  
:  

-        :              

 الصغيرة للمؤسسات اإلسالمية بنوكال تمويل عمليات تواجه التي الصعوبات بأن القول نستطيع       
 المؤسساتطبيعة ب يتعلق والثاني التمويلية، اإلسالمية بنوكبال يتعلق األول قسمين، إلى تنقسم والمتوسطة

   1:التالي النحو على وذلك نفسها، الممولة

  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في اإلسالمية بنوكبال المتعلقة الصعوبات -1

 أن حيث ،بنوكال نشاط طبيعة على ثارهاأو البنوك على الرقابة في المستخدمة المركزي البنك وسائل  -

 ونقصـد  اإلسالمية،بنوك ال عمليات صميم تشكل جوهرها في التقليدية  البنوك على المحظورة األعمال

 .لها الجزئي التعديل يتطلب مما صناعي، أو زراعي أو تجاري عمل أي تزاول أن بذلك

 إحداث يقتضي ،بنكيةال األعمال مع والتجارية ستثماريةإلا بالعمليات اإلسالمية بنوكلل السماح  -

 المؤسسات هذه على المركزي البنك يمارسها التي والتوجيه الرقابة وأدوات وسائل بعض في تعديالت

     .البنوك على في عملية الرقابة  المناسبة األدوات هستعمالإو والمالية، لبنكيةا
 علـى  البنـوك  لدى القدرة تحقيق هو الودائع على المفروض القانوني حتياطيإلل األساسي الهدف إن  -

 غيـر  اإلسـالمية  البنـوك  فـي  ستثماريةإلا الودائع كانت فإذا المودعين، قبِل من السحب طلبات تلبية
 فـإن   مضاربا، البنك عتبارإب واإلهمال والتقصير التعدي حاالت فّي إال اإلسالمي البنك على مضمونة

   بالودائع وتتعلق ضعيفة تكون المودعين قبِل من السحب طلبات تلبية على البنك قدرة عدم من الخشية
  
  

إمكانية إبتكار " دور المصارف و المؤسسات المالية اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة" عبد الحميد محمود البعلي  )1
األساليب الجديدة و العملية في التمويل ، بحث مقدم للمؤتمر العالمي لألكاديمية العربية حول تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة 

  . 58  ص.  2009المؤسسات اإلسالمية خصوصا ،عموما و دور 

  

   عالوة المخاطرة+ عائد مقبول  ىأدن= تكلفة أموال المضاربة 
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 نسـبة  تخفـيض  عليـه  يترتـب  مما اإلسالمية، البنوك لدى الكبير بالحجم ليست وهي فقط، الطلب ذات

  عائدا  تنتج ال  مكتنزة أمواال اإلسالمي البنك ودائع تصبح ال حتى عليها المفروضة القانوني حتياطيإلا
 القانوني، حتياطيإلا نسبة في  )التقليدية و اإلسالمية ( البنوك من النوعين بين التسوية عدم يجب ثم ومن

    .النوعين بين مكوناتها ختالفإ بسبب السيولة لنسب بالنسبة األمر ونفس
 مخاطر لضمان وسائل ستحداثإ يتطلب التجارية البنوك به تتمتع الذي القروض على التأمين إن  -
 البنك إشراف تحت ستثمارإلا مخاطر لتأمين  صندوق كإنشاء اإلسالمية، البنوك لدى ستثمارإلا

 .المركزي البنك يحددها معينة بنسب اإلسالمية البنوك في ستثماريةإلا الودائع فيه وتسهم المركزي،

 النقدية السياسة أدوات من كأداة المركزي البنك يستخدمها التي الوسائل إحدى ئتمانيةإلا السقوف تعتبر  -

 نشاط طبيعة مع وتتالءم ئتمانإلا على الرقابة في وسائله إحدى أيضا وهي قتصادي،إلا النشاط وتوجيه
 نشاط وطبيعة جوهر مع يختلف الذي األمر وهو القروض، منح على القائم التقليدية التجارية البنوك

 سياسة من يجعل مما ة،يحقيق ستثمارإو توظيف بعمليات أساسا تضطلع التي اإلسالمية المالية المؤسسات

  .نشاطها طبيعة مع يتالءم وال عملها، ألداء أساسيا عائقا ئتمانيةإلا السقوف

 إلى اإلسالمية المالية للمؤسسات بالنسبة االئتمانية السقوف ممارسة في المركزي البنك ويحتاج     
   .أرباحها معدل وبالتالي ، ستثماراتهاإ حجم على ذلك  يؤثر ال حتى كبيرة مرونة

   : اإلسالميةالبنوك  من اويلهتم في والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسات المتعلقة الصعوبات  2-

 ضرمما ي السوق، بظروف مفروضة أو علميا مدروسة تكون ال والتي للمنتجات، التسعير سياسة -
 .السداد على القدرة وبالتالي المالي بوضعها

 . األحيان معظم في وتأهيلها تدريبها عدم إلى إضافة عددها، وقلة لديها العمالة سياسة -

 مع المبرمة بالعقود يلتزمون ال يجعلهم مما المؤسسات، هذه أصحاب لدى بنكيال الوعي نخفاضإ -

  .السداد جالأ حترامإ ومنها بنوك ال

 هذا كلفة وكذا المؤسسات، هذه أصحاب لدى للمنتجات والخارجي المحلي التسويقي الوعي نخفاضإ -

 .التسويق

 التي المنافسة درجة رتفاعإ إلى يؤدي مما القطاعية الناحية من المحلية األسواق في المنتجات تشابه  -

 .التسويق بعملية تضر

 غالبا الخبرة وضعف المؤسسات، هذه في واإلنتاج ستثمارإلل ومدروسة واضحة سياسات وجود عدم  -

  .أصحابها لدى
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      :   

   :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لها تتعرض التي التمويل صعوبات مواجهة سبل -1

 هتمامإلا وبالتالي ،دولةلل  قتصاديةإلا التنمية لخطة الرئيسية المكونات أحد المؤسسات هذه تكون أن  -
 .اإلسالمية البنوك طرف من بها

 بنوكال أموال وتوظيف ستخدامإ مجال في الرئيسية األهداف أحد المؤسسات هذه تمويل يكون أن  -

 .التمويلية سياستها مكونات وأحد اإلسالمية، المالية والمؤسسات

 من والفنية العلمية األساليب ستخدامإب ومدروسة واضحة إستراتيجية مناطق المؤسسات لهذه يكون أن  -
 .قتصاديةإلا والوفرات والمكانية المادية بالمزايا ربطها على يساعد مما الجدوى، دراسات خالل

 .المختلفة أنشطتها أهداف وتحقيق المؤسسات لهذه التنظيمي الهيكل بين التام رتباطإلا  -
 .الكبيرة المؤسسات و المؤسسات هذه بين والتكامل التعاون من نوع تحقيق  -

  : المتوسطةوالصغيرة للمؤسسات في تمويلها اإلسالميةالبنوك  صعوبات مواجهة سبل -2

  جديـدة  تمويـل  صـيغ  بتكارإو لديها المتاحة التمويل صيغ تطوير إلى بحاجة اإلسالمية بنوكال إن    
 :خالل من يكون التطوير وهذا والمتوسطة، الصغيرة المؤسساتتنمية و تتالءم

كل  يتطلبه ما مع ، والمتوسطة الصغيرة مؤسساتال تمارسه الذي النشاط حسب القطاعي التخصص  -
  .ومتطلباته بفنياته واسع وإلمام وخبرة فن من طبيعته بحسب قطاع

 ستثمارإلا على الكبير االعتماد مشكلة على التغلب بقصد أيضا اآلجال حسب العمليات في التخصص  -

 .األجل قصير

 المخرجات مع )الموارد( المدخالت تناسب بمعنى األجل، حسب ستخداماتإلوا الموارد بين التوفيق "  -

 ومتوسطة قصيرة ستثماريةإ مشروعات اإلسالمي بنكال يعد أن من ذلك يتطلبه وما ،)ستخداماتإلا(

 المدة دديح ثم للمتعاملين، ذلك عن بنكال ويعلن والمتوسطة، الصغيرة ؤسساتالم تناسب األجل وطويلة

 1." معين مشروع في ستثمارهاإ في صاحبها يرغب وديعة لكل المناسبة

 من بالسحب يسمح ال بحيث المخاطر لتوزيع المدة متنوعة مشروعات محفظة إنشاء يمكن كما     
  .مدتها نتهاءإ بعد إال الوديعة

  
  

 .217 .، ص، الجزء السادس"تحاد الدولي للبنوك اإلسالميةإلا" موسوعة العلمية و العملية للبنوك اإلسالمية، ال )1
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 لنشاط تبعا جغرافية منطقة لكل المناسبة شاريع الم عتبارهاإ في تأخذ أن اإلسالمية بنوكال على يجب  -

 بين لذلك تبعا التوفيق ومحاولة مدخراتهم، لتقديم وإمكانياتهم جتماعية،إلا وظروفهم المنطقة أهل

  .ستخداماتإلوا الموارد أو والمخرجات المدخالت
 

 -         
 :  

التمويل بالمشاركة أكثر ضـمان لتحقيـق    أنتقرر الموسوعة العلمية و العملية للبنوك اإلسالمية       
 وذلـك بسـبب   ،الصغيرة كبيرة تمؤسسان معدالت فشل الأ، فمن المعروف نجاح المؤسسات الصغيرة

 و التسـيير   ، وسوء في القيـادة في اإلدارة، ونقص في التخطيطتقصير قتصادية وإلالدراسات ا ضعف
   موقـع ضـغف   الصغيرة في  مؤسسةال حيث تكون ،إلى الظروف البيئية و ظروف األسواق باإلضافة

   .كبيرة في موقف قوي  ؤسساتال سيما إذا كانت هناك م

 ؤسساتإلغاء التكلفة التي تتحملها الم «إن أهم ما يترتب عن تطبيق المشاركة في التمويل هو       
ستثمار األموال عن طريق الفائدة الربوية فتصبح تلك التكلفة مساوية للصفر و معلوم إعند توظيف و 

      ، و ينعكس ذلك على التكاليف إنتاج السلع  ستثمارإلدائرة اتسعت إنه كلما قلت تكاليف التمويل كلما أ
، ودرجة الرواج في السوق مما يؤدي إلى توفير المناخ و تجديد و الخدمات و على القدرة الشرائية

 1.» الصغيرة و المتوسطة ؤسساتستثمار لدى أصحاب المإلحافز ا

و خاصة عنصر  اإلنتاج بين عناصر إن تطبيق صيغ التمويل اإلسالمي تؤدي إلى سهولة المزج    
 .إلخ ...س المال في صورة متعددة من مضاربة و مشاركة ومرابحة و سلم أالعمل ور

  األمر الذي يؤدي إلى فتح مجاالت تشغيل أصحاب المهن وذوي الخبرات في مختلف المجاالت    
وات في تلك األنشطة التي تصبح قن ستثمارإلومن جهة أخرى تتجه األموال المكتنزة أو المدخرة إلى ا

 .جذب و محفزات إستثمارية هامة

فهو بالتالي يوفر المناخ المناسب لخلق و نمو   ،ستقرار و مرونةإإلسالمي هو أكثر نظام التمويل ا     
  .قتصاديةإلالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي تدفع بعجلة التنمية ا

  
  
  

      
 33ص ،2008 ،الطبعة األولى، ، األردن، دارالنفائس"التمويل المصرفي في اإلسالم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "، هيا جميل بشارات )1

.  
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: 

   

 هامشفتراض تساوي إب و في هذا الفصل، نا إليه في المبحث األول والثانيمن خالل ما تعرض      
الفائدة المفروض من البنوك التقليدية نجد أنه ال توجد  معدلالربح المفروض من البنوك اإلسالمية و

جوهرية بين تكلفة التمويل المقدم من طرف البنوك التقليدية وتكلفة التمويل المقدم من البنوك  ختالفاتإ
  :اإلسالمية بصيغ الهامش المعلوم، ولتوضيح ذلك أكثر نبرز المثال التالي

علوم يف البنوك اإلسالمية وتكلفة مقارنة بني تكلفة التمويل بصيغ اهلامش امل -  أوال
 :البنوك التقليديةالتمويل بالقروض يف 

  : وتكلفة التمويل بالقروضمرابحة مقارنة بين تكلفة التمويل بال  -1
وبعد  عتاددج لشراء  5.000.00نفترض أن مؤسسة ما تقدمت لبنك تقليدي بطلب تمويل بمبلغ     

، وذلك بمعدل فائدة دج 5.000.00وافق على منحه قرض بمبلغ  ،لطلب من طرف البنكدراسة ا
  :سنة وبالتالي فإن تكلفة التمويل في هذه الحالة تكون كالتالي 01ولمدة  % 07سنوي قدره 

  ).بالسنوات(المدة × معدل الفائدة × مبلغ القرض = تكلفة التمويل              
   سنة 1×  0.07×   5.000.00=                

   =35.000 دج  
وبافتراض أن هذا الشخص له الخيار بين أن يذهب إلى البنك التقليدي أو البنك اإلسالمي الذي يقوم    

تفقا  فرضا  إدج و 5.000.00بتمويله بصيغة المرابحة، حيث قام البنك اإلسالمي بشراء السلعة بمبلغ 
  .سنة 01وذلك لمدة   %07  على معدل ربح بـ

وبالتالي فإن تكلفة التمويل بالمرابحة بالنسبة للعميل هي هامش الربح الذي يتحصل عليه البنك  
  : اإلسالمي  أي أن

               = 

 سنة 1× % 07× 5.000.00=                               

    ج.د 35.000  =                                   
 
     : معدل الربح السنوي لعمليات المرابحة -2

  :  لحساب معدل الربح السنوي لعملية مرابحة نفترض ما يلي
 A: ثمن شراء السلعة.  
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V : ثمن بيع السلعة.  
R: معدل الربح السنوي.  
N: ستثمار باألشهرإلمدة ا.  
B: مقدار الربح الذي يحققه بيع السلعة 

  :وعلـيه يكون
                     V= A+B  

R=B/(A×N/12)     
يشتمل على ربح قدره  ،دج 51000بقيمة  مؤسسةمرابحة ل معدات نقلفترضنا أن بنكا قام ببيع إفإذا    
  .  أشهر 08الل ـشترط البنك على العميل تسديد اإلجمالي خإراء وـمن قيمة الش 20%

  1: لهذه العملية كما يلي يكون معل الربح السنويو بالتالي 

                  51000  
  .دج 42500 =ـــــــ  =قيمة الشراء 

                      1.2   
  .دج  8500 = 0.2 × 42500= قیمة الربح 

 :  معدل الربح السنوي للعملية
                                                     

R= 8500/(42500 ×8/12) =25%                                      
  

لفة التمويل بالمرابحة في البنـوك  ختالفات جوهرية من حيث حساب تكإوهذا ما يؤكد عدم وجود      
التقليدية وتكلفة التمويل بالقروض في البنوك اإلسالمية في ظل تسـاوي معـدل الـربح فـي البنـوك      

ة وكذا مدة التمويل، ونفس الشيء بالنسـبة لصـيغ الهـامش    اإلسالمية ومعدل الفائدة في البنوك التقليدي
  تقديم التمويل مقابل معاملة  سالمية تشترط من جهةإلفقط يالحظ أن صيغ التمويل ا ،المعلوم األخرى

  ) flux physiques(السلعية  تدفقاترتباط الإلضمان  مهم سلعية محددة في عقد التمويل وهذا أمر 
، ومن جهة أخرى فإن التمويل اإلسالمي ال يسمح بإعادة النظر  )flux monétaires(النقدية  تدفقاتبال

  حتى في حالة تعثر المدين من الوفاء بالتزاماته ، في هامش الربح المتفق عليه مهما كانت الظروف
حتساب الفائدة المدينة إلى أن إاألمر الذي ال تقبل به البنوك التقليدية حيث أن العداد ال يتوقف عن 

   .ستوفي حقها بالتمامت

  

 
  . 13.ص ،1999القاهرة،  دار النشر للجامعات، ."المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه اإلسالمي تالتطبيقا "عطية فياض، )1
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مقارنة بني تكلفة التمويل بصيغ املشاركة يف الربح واخلسارة يف البنوك  - ثانيا 

  : اإلسالمية وتكلفة التمويل بالقروض يف البنوك التقليدية
   تتمثل تكلفة التمويل بالمشاركة في نسبة مشاركة البنك اإلسالمي في الربح اإلجمالي للمؤسسة       

بينما تتمثل تكلفة التمويل بالقروض في معدل الفائدة الذي يفرضه البنك التقليدي على أساس مبلغ 
أي أن المؤسسة تقوم بالمفاضلة بين المصدرين على أساس نصيب البنك اإلسالمي من الربح   القرض

قليدي في الحالة اإلجمالي للمؤسسة في حالة التمويل اإلسالمي والفائدة التي يتحصل عليها البنك الت
  1 : ختيار المصدر األقل تكلفة، ويمكن التعبير عن ذلك رياضيا بالعالقات التاليةإو األخرى

R     :الربح اإلجمالي المتوقع للمؤسسة. 

 P%          :نسبة مشاركة البنك اإلسالمي . 

I    :الفوائد على القروض.  
  

: حصة البنك في األرباح أكبر من الفوائد، أي أن :  
(P% × R)  > I………. (1) 

  .نه أقل تكلفة من البنك اإلسالميفي هذه الحالة ستختار المؤسسة البنك التقليدي أل 
 : حصة البنك في األرباح أقل من الفوائد، أي أن:  

(P% × R) < I……….. (2) 

  .المؤسسة البنك اإلسالمي ألنه أقل تكلفة من البنك التقليديفي هذه الحالة ستختار 
  
  :مقارنة بين تكلفة التمويل بالمشاركة الثابتة وتكلفة التمويل بالقروض -1

دج ولديها بديلين للحصول على  60.000نفترض أن لدينا مؤسسة تريد الحصول على مبلغ        
 %12والبنك اإلسالمي بنسبة مشاركة في الربح بـ  %12أي البنك التقليدي بمعدل فائدة  ،هذا المبلغ 

  .جد 50000، دج 7200 ،دج 60.000وتتوقع المؤسسة ثالث حاالت للنتيجة اإلجمالية للمشروع هي 

  :حيث تختار المؤسسة المصدر األقل تكلفة حسب كل حالة ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي
  

  
  

. 22،  ص مرجع سبق ذكره ، دراسة مقارنة: تكلفة التمويل في البنوك التقليدية والبنوك االسالمية "  ،محمد بوجالل. د   ) 1  
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)24(: 
   

                                                                               )دج(الوحدة                                                                                                                                                                       

          

فإن المؤسسة  جد 60.000من خالل هذا الجدول نستنتج أنه في مستوى ربح إجمالي يقدر بـ       
دج فإن المؤسسة تختار البنك التقليدي، وفي 72.000، أما في مستوى ربح يقدر تتحمل نفس التكلفة

دج فإن المؤسسة تختار البنك اإلسالمي ألنه أقل تكلفة من  50.000مستوى ربح إجمالي يقدر بـ 
سسات المتعثرة ال يوفرها البنك التقليدي، أي بعبارة أخرى الفرصة التي يمنحها البنك اإلسالمي للمؤ

  . لها البنك التقليدي
كما أن البنوك اإلسالمية تشارك في خسائر المشروع إذا حدث ذلك بخالف البنوك التقليدية التي      

ال تتحمل أي خسائر مع المشروع الممول بل تزيد في خسارتها بتحميله لفوائد ثابتة تتعلق بمبلغ 
  .  القرض
، بل أنها تتحول من تكلفة في حالة تحقق الخسارة معدومة فقطتعتبر تكلفة التمويل اإلسالمي  وال      
 .فر يساهم في تخفيض قيمته الخسارةإلى و

  

  : مقارنة بين تكلفة التمويل بالمضاربة وتكلفة التمويل بالقروض -2

 %10والتكلفة  ، %50المشروع  ةصاحب مؤسسةمن الربح وال %50لتكن نسبة مشاركة البنك      
  . من المبلغ اإلجمالي للتمويل باالقتراض بفائدة

  

 
 

   

 60.000 60.000 60.000 )1(راس المال 

 50.000 72.000 60.000 )2(الربح المتوقع 

  تكلفة التمویل التقلیدي

12 %× )1( 

7200 7200 7200 

  تكلفة التمویل  اإلسالمي

10%×)2( 
7200 8640 6000 
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 )25: (  

  


R   
10 


 

 

  خسارة  %10  تخسر جهدها   خسارة 10%+%10  خسارة% 10
  اليحقق ربح  تخسر جهدها    يخسر الفائدة 10%  00

10 %  00  5%  5%  
20 %  10%  10%  10%  
30 %  20%  15%  15%  
50 %  40%  25%  25%  

 
   :ما يلي نالحظ من خالل الجدول

 : حالة الخسارة* 

خسائر المشروع % 10، %20تحمل خسارة مقدارها ت مؤسسةال  % 10 الخسارة بمقدارحالة  في  -
  . اخسر جهدهؤسسة تملمضاربة الفوائد عن المبلغ المقترض، في حين التمويل با% 10و
في دفع قيمة الفائدة عن المبلغ المقترض، أما  ؤسسةيجب على الم   حالة ال ربح وال خسارة  في.-

 .فقط اوعمله اخسر جهدهت حالة التمويل بالمضاربة فالمؤسسة

  :حالة الربح *  
ربحا في حالة االقتراض إال بعد أن تفوق نسبة العائد معدل الفائدة، على العكس في  ؤسسةحقق المتال  

يحقق ربحا بمجرد تحقق ربح المشروع، غير أننا يمكن مالحظة ارتباط  حالة التمويل بالمضاربة فإنه
 .R وبنكه بمستوى العائد الكلي المحقق ؤسسةعائد الم

بفائدة من جهة وصيغة المضاربة من % 20تتساوى بالنسبة له تكلفة التمويل عند مستوى ربح  حيث
 .جهة أخرى

 د:أما عند الحالتين 

Rr < 20%  *     : ألنه يتحمل مخاطر أكبر% 50يستطيع البنك أن يطلب معدل مشاركة أكبر من .   

 Rr > 20%  *    : لتتساوى تكلفة % 50في هذه الحالة على البنك أن يقبل بمعدل مشاركة أقل من
  منإال لجأ هذا األخير للتمويل من البنك التقليدي بدال قتراض بفائدة، وإلمع تكلفة ا ؤسسةالتمويل للم

     .التمويل اإلسالمي 
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التقليدية البنوك اإلسالمية و بنوكستثمار في الإلبالدراسة المقارنة بين مخاطر ا المطلبيختص هذا      
 عتبارإاإلسالمية على  بنوكختالف بينهما مع التعرف على سبل مواجهتها في الإلتفاق واإلبيان أوجه اتل

   .وخاصة في ظل األزمات المالية المتتابعة األوقاتأنها البديل للبنوك التقليدية في كل 

    :مايليويمكن إجراء هذه المقارنة من حيث        

   :ستثمارإلالعائد على ا تغير من حيث طبيعة مخاطر -أوال 
  : يف البنوك التقليدية  - 1

 بالثبات والتحديد المسبق ميزدة تتالخصم مقابل  فائعمليات و بمنح القروضالتقليدية   تقوم البنوك       
  . بالزمن وخلوها نسبيا من المخاطرةرتباطها إ و

سترداد إالتي تضمن  فاالتكما تقوم هذه البنوك بتأكيد العائد المطلوب بالعديد من الضمانات والك     
دون  السداد عنالعميل  إذا تأخرفي فرض غرامات التأخير  ، باإلضافة إلى حقهاأصل المال وعوائده

لتقليدية قليلة إن البنوك استثمار في إلنخفاض العائد على اإفمخاطر  « وعلى هذا ،مراعاة لحالته الماليةال
، إال إذا كان البنك من إدارة البنك ذاته سوء التسييرن وجدت ففي الغالب ترجع إلى إ، ولم نقل محدودة

 1.»ثمار في القروضستإلوهذا محدود بالنسبة ل المؤسساتيستثمر بعض أمواله في أسهم بعض 

   :اإلسالميةينوك يف ال  -2 

قتصادية للمشروع والتي  يقوم إلستثمار بناء على نتائج دراسة الجدوى اإليتم تحديد العائد على ا      
ع اإلسالمي ويتوقف صحة نتائج هذه الدراسة على العديد من العوامل والمتغيرات ومنها نو بنكبها ال

 2.والظروف المحيطة به ة و سمعة المؤسسات المتعامل معهاقيم ، النشاط

صاحب  (في موضع الشريك بنكحيث يكون ال ،اإلسالمي قد ال توجد لديه ضمانات بنككما أن ال    
، كما ال يجوز من المؤسسة الشريكةتقصير  ستخدامها إال في حالةإوجدت ال يجوز  إنو، )رأس المال

، وهذا من شأنه أن يحدث نتيجة التأخير عن السداداإلسالمي فرض غرامات تأخير على العميل  بنكلل
  .ستثمارإلتغيرات كبيرة في العائد على ا

  
  
  

  . 81م، ص 2003 منشأة المعارف، االسكندرية. الفكر الحديث في إدارة المخاطرمنير هندي، . د )1
  .12، ص 2003البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، عام  .اإلسالميةة إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة الماليطارق اهللا خان، . د )2
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 ستثمار إلنخفاض العائد الفعلي على اإوبناء على ما سبق يمكن القول بأن فرصة تحقق مخاطر 
  .التقليدية البنوكفي  هاإلسالمية أكبر بكثير عن البنوكفي  كان

  :بنوكستثمار على الإلمخاطر ا تأثيرمن حيث   -ثانيا 

    : يف البنوك التقليدية - 1 
 تضح أن معظـم هـذه المخـاطر   إستثمار في البنوك التقليدية إلطبيعة مخاطر ا من خالل تحليل       

، حيث إنه في حالة وقوع هذه المخـاطر  يست على البنك ذاتهمخاطر مباشرة على نشاط عميل البنك ول
، وتدخل البنك فـي  ستثماري للعميل المقترض من البنكإلفسوف تؤدى إلى التأثير السلبي على النشاط ا

  من حدوث ضررسترد البنك حقوقه فال إالقرض وفوائده ، فإذا  ترجاعسإهذه الحالة إنما هو لضمان 

  . هذه المخاطر

 خلـل هتمام البنك من دراسة هذه المخاطر إنما هو لسالمة أمواله وفوائده حتى ولـو حـدث   إفكل     
فالبنك التقليدي يعكف على دراسة وتحليل هذه المخـاطر    ،لعميل فيما بعد بسبب هذه المخاطرلنشاط ا

 سترداد البنك لحقوقه بصرف النظـر عـن الربحيـة التـي    إلضمان تحقق المقدرة اإليرادية التي تكفل 
وبالتالي ال يهتم البنـك بحقيقـة ربـح      ،ستثمار من األموال المقترضةإلينشدها العميل أو العائد على ا

   .العميل طالما أنه يحصل على مستحقاته 

  : اإلسالمية بنوكيف ال -2

أن هذه المخاطر  تضحإاإلسالمية  بنوكستثمار في الإلومن تحليل الطبيعة المميزة لمخاطر ا       
 اإلسالمي ليس صاحب قرض وفائدة  بنكن الأل معا مؤسسةاإلسالمي وال بنكمخاطر مباشرة على ال

سوف يؤثر  مؤسسة، وأي تأثير على نشاط ال…وإنما هو شريك أو مضارب أو مستأجر أو صانع 
 .بنك و نشاطهبالتالي على عائد ال

، والغنم شاركة وتفاعل رأس المال مع العملأساس المستثمارية  تعتمد على إلحيث إن العملية ا     
   )العائد  ( بقدر ما يحصل عليه من مميزات )المخاطرة  ( ، بمعنى تحميل كل طرف من األعباءبالغرم

ستصناع والسلم واإلجارة إلوبالتالي فإنها تشارك في خسائر المشاركات والمضاربات والمرابحات وا
  .ؤسسة المقترضةالمتعرض لها تاإلسالمي نتيجة المخاطر التي  ستثمارإلوغيرها من  صيغ ا

التقليدي ليس عليه أن يهتم بدخل المقترض في نهاية المضاربة بأكثر مما هو  فإن البنك بالتاليو    
للربح الذي  الحقيقيظام اإلسالمي يكون تحديد المبلغ ، لكن في النستهالك الذاتي للقرضإلضروري ل

اإلسالمي  بنكولهذا يواجه البنك من عملية المضاربة، روريا لحساب نصيب اليكسبه المضارب ض
     :، والتي تتمثل في اآلتيمخاطر مزدوجة
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    .بخسارة أو ربح أقل من الربح الفعليالمضاربة  المؤسسةالمخاطر األخالقية الناشئة عن تصريح  -

   .مختلفا عن الواقع المخاطر التجارية التي تنشأ عن سلوك قوى السوق سلوكا - 

بحيث يقوم  انشاطه طبيعةو ،بصمعة المؤسسةاإلسالمي يهتم بصورة بالغة  بنكوبالتالي فإن ال      
على اإليجابيات ومساعدته في معالجة السلبيات حتى يتم  مؤسسةبالمتابعة والتقويم الدوري لتشجيع ال

 .يه مع المتعامل بالحصة المتفق عليهاوف يشترك فوالذي س ،ستثمارإلتحقيق العائد المتوقع على ا

   : بنوكعلى حقوق ال إفالس المؤسسة المقترضةمن حيث تأثير مخاطر -ثالثا 

   : يف البنوك التقليدية  - 1 

وتصفية  مؤسسة، وفي حالة إفالس المؤسسة المقترضةمن المعلوم أن البنك التقليدي يكون دائنا لل      
الدائنين اآلخرين إن وجدوا من أموال التصفية ومن ناحية أخري يمكن  من يسترد البنك حقوقه انشاطه

، وبذلك فإن تأثير مخاطر إفالس والرهونات في الحصول على أمواله للبنك أن يستخدم الضمانات
  .على حقوق البنك يكون ضعيفا  مؤسسةال

    : اإلسالمية بنوكيف ال - 2

، وقد يكون شريكا وبالتالي ال الدائنين مناإلسالمي قد يكون دائنا وبالتالي يسترد أمواله  بنكال         
، إال ن صافي موجودات المشروع تفي بذلكيسترد أمواله إال بعد تسديد حسابات دائني المشروع إذا كا

مال  علىهو أمين الشريك أو المضارب  إن «حيث  ،اإلسالمي بنكأن األمر يزداد صعوبة على ال
 بنك، فإذا تلف بدون تعدي أو تقصير من العميل وأفلس العميل فال يستحق الا لهاضمان وليست   بنكال

إال أنه قد يؤيد عدم تقصيره بمستندات مزورة وبالتالي  ،وقد يتلف المال بسبب تقصير من العميل، شيئا
صي وحيث إن الضمان الشخخسائر هذه المخاطر وحده طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية  بنكيتحمل ال

 بنك، وليس الضمان العيني لذلك فإن مخاطر اإلفالس وضياع مال الهو المعول عليه في هذه الحالة
  1.» ير بالغ عنه في البنوك التقليديةذات تأث

   :بنوكستثمار في الإلمن حيث وجود أثر مخاطر ا - رابعا

    :أثر على البنك التقليدياإلسالمي وليست ذات بنك خماطر ذات أثر على ال   -1 

    

  
  .243.، ص2003، الدار الجامعية، اإلسكندرية، " بنوك - شركات - إدارات - أفراد" إدارة المخاطر ، طارق عبد العال حماد )1
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   :التملك (خماطر الوعد غري امللزم بالشراء  -

  بالتملك  واإلجارة مع الوعدفي صيغتي المرابحة لآلمر بالشراء، وهذه المخاطر ذات أثر كبير      
 . وبما أن البنك التقليدي ال يمارس هذه المجـاالت فال يوجد لهذه المخـاطر أثر عليه

   : بعض عناصر النشاط  فقدانخماطر   -   
لهذه المخاطر أثر على البنك  ت، وليسستثمار اإلسالميإلفي معظم صيغ ا وهذه المخاطر ذات أثر      

  .ستثمار أمواله عن طريق هذه الصيغ إالتقليدي حيث ال يمارس 

  :  البنكستالم من جانب املتعامل مع إلخماطر الرد وعدم ا  -  
، واإلجارة مع ، واالستصناع الموازيلم الموازى، والسالمخاطر ذات أثر في صيغ المرابحةوهذه       

 .على البنك التقليدي للسبب السابق، وليست لهذه المخاطر أثر الوعد بالتمليك

   : خمـاطر شرعيـة  -  
، وليست لهذه المخاطر أثر على البنك ستثمار اإلسالميإلفي جميع صيغ ا وهذه المخاطر ذات أثر     

  . ستثمار اإلسالميإلالتقليدي حيث إنه ال تحكمه ضوابط ا

2  اإلسالمي بنكالتقليدي وليست ذات أثر على الخماطر ذات أثر على البنك  

   : الفائدة معدلخماطر  -   

أثر مباشر  ، وليست لهذه المخاطرستثمار في البنوك التقليديةإلغ اتم تحليل هذه المخاطر في صي      
محفظة ، فال توجد في ال يتعامل بالفائدة أخذا أو عطاءاإلسالمي  بنك، حيث إن الاإلسالمية بنوكفي ال

رتفاع إنخفاض أو إ، ولذلك فليس هناك أثر مباشر من ية اإلسالمية أوراق بفائدة ثابتةاألوراق المال
  .أسعار الفوائد في السوق

  : خماطر الرافعة املالية -   

ي تزداد الرافعة في أوقات ، وبالتالستخدام األموال المقترضةإشركة ب تزداد الرافعة المالية ألي "         
، وبما أن محفظة األوراق المالية اإلسالمية ال تحوى أي أسهم لشركات يتم تمويلها بالقروض الكساد

 1." اإلسالمية بصورة مباشرة بنوكال فإنه ال يوجد فيها رافعة مالية وبالتالي ال تواجه

  
   
  
    ، المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات المالية اإلسالمية، الكويت " ضوابط الرفع المالي للجهات المتقدمة للحصول على التمويل" ، رزيق كمال )1

 . 15ص .  2010، جانفي
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 :  خامتة الفصل الثالث

  
من خالل دراستنا لمحتوى هذا الفصل و تقييمنا ألساليب تمويل البنوك التقليدية و اإلسالمية        

إختالف في أساليب تمويل البنوك التقليدية         المقدمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  تبين لنا أن هناك 
، حيث تعتمد البنوك التقليدية في تمويلها على القروض ذات إلسالمية من حيث الشكل و المضمونو ا

الفائدة المحددة مسبقا بينما تعتمد البنوك اإلسالمية على نوعين رئيسيين من أساليب التمويل يتمثالن في 
و الخسارة من مضاربة و مشاركة بنوعيها الدائمة و المتناقصة و صيغ  صيغ المشاركة في الربح

  إلخ ....الهامش المعلوم من مرابحة و سلم و إستصناع و إيجار تمويلي 
ومن خالل مقارنة تكلفة التمويل المقدم من البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية وجدنا أنه في حالة     

ي ظل تساوي معدل الربح المفروض من البنوك اإلسالمية ومعدل التمويل بصيغ الهامش المعلوم وف
، أما في حالة التمويل بصيغ يدية تكون تكلفة التمويل متساويةالفائدة المفروض من البنوك التقل

نخفضت إالمشاركة في الربح والخسارة فإن تكلفة التمويل المقدم من البنوك اإلسالمية تنخفض كلما 
نك اإلسالمي في تتحول من تكلفة إلى وفر في حالة تحقق خسارة يساهم الب ، وربما نتيجة المشروع

، بخالف البنوك التقليدية التي تزيد من حدة الخسارة التي يتحملها أعوان العجز التقليل من حدتها
التمويلي بتحميلهم ألعباء ثابتة واجبة الدفع بغض النظر عن نتيجة المشروع وربما أن تلك األعباء 

  . هي التي تتسبب في إفالس المشروع المالية
اإلسالمية والتقليدية  البنوكستثمار في إلأن هناك اختالفات بين طبيعة مخاطر اكما تبين لنا     

وتتراوح هذه االختالفات بين الحجم والدرجة لهذه المخاطر ، كما أن  هناك مخاطر متشابهة بين هذه 
   .هذه البنوك ستثمار في إلوتطوير سبل مواجهة مخاطر ا ستحداثإالحاجة إلى البنوك مما يستوجب 

والسؤال الذي يطرح نفسه هل اإلختالفات المستنتجة نظريا بين أساليب تمويل البنوك اإلسالمية       
و هذا ما  ،والبنوك التقليدية هل تطبق في أمر الواقع ميدانيا  في الدول النامية و خاصة في الجزائر

      بين أساليب تمويل بنك إسالميلفصل الموالي من خالل دراسة تطبيقية مقارنة سنتطرق إليه في ا
 . و بنك تقليدي تجاري 
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 : مقدمة الفصل الرابع

 
  كما سهل هو ال و الهين باألمر ليس اإلسالمية البنوك و التقليدية التجارية البنوك بين المقارنة  إن     
 أن صـحيح  الفصل، هذا في الحال هو كما ى الميداني مستوال على التعامل كان إن خاصة البعض، يعتقد
 سواء بالصعوبات مليء الوقت نفس في لكنه المتعة ول والفض من الكثير يحمل الدراسات من النوع هذا

 المعلومات توفير مستوى على أو الجد و الصبر من الكثير تحتاج التي تهاذا حد في الدراسة مستوى على

 . منبعها من المعطيات و

" الكيفان " فرع  مستوى على اإلسالمي البركة بنك من ربـبالتق و الفصل هذا خالل من حاولنا     
 من تطرقنا شامله بدراسة نقوم أن ، ةبالمدين عوفرمديرية القرض الشعبي الجزائري وأحد ال و  بتلمسان

  .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  تمويل في البنكين عمل طريقة لمقارنة خاللها
 على اتختالفإلبا أساسا المتعلقة الهيكلية  الفروق ألهم تطرقال هي األساسية المقارنة محاور كانت     

 محور آخر كان، واألساسية البنكية العمليات و المقدمة التمويل أساليب البنكي، العمل مبادئ مستوى

 المؤسسات الصغيرة  من طرف المقدم " القرض "تمويلمع طلب ال بنك كل تعامل دراسة  هو للمقارنة
 .و أي المصدرين أقل تكلفة في تمويل هذه المؤسساتو المتوسطة 

 المنهجين بين القائمة اإلختالفات هذه المقارنة الميدانية و إبراز حيثيات لـبك اإللمام لومن أج     
بتقسيم قمنا   بالذاتمجال لا هذا في واضحة و جادة دراسات غياب ظل في خاصةو التقليدي  اإلسالمي 

 :  هذا الفصل إلى ثالث مباحث

 
-   :القرض الشعبي الجزائري  التعريف ببنك البركة الجزائري و بنك.  
-   :من قبل بنك  دمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةالتحليل اإلحصائي للتمويالت المق

      .  و بنك القرض الشعبي الجزائري الجزائري البركة
-   : بين بنك البركة و بنك القرض الشعبي الجزائري مقارنة  تطبيقيةدراسة.     

 
 

  



    

156 
 

 

  

  

 م 1982 في تأسست التي  " الدولية القابضة البركة دلة "  مجموعة إلى الجزائري البركة بنك يتبع      
 اإلسالمية الصيرفة مجال في الرائدة العربية كوـالبن موعاتمج من تعتبر وهي ، هـ 1402 الموافق لـ

 في تتخصص التي موعةلمجا هذه تتميز و لها، مقر البحرين مملكة من تتخذ مجموعة سعودية هيو 
 المساهم حسب و العالمي، المستوى على الفروع من كبير عدد لها و المالية اإلسالمية الخدمات تقديم

 يتعامل ال إسالمي بنك  البركة بنك فإن اإلدارة مجلس رئيس و المصرفية ةالبرك مجموعة في الرئيسي

 متطلبات بين مناسبة عملية توليفة خلق إلى ، ومالمسل تنمية المجتمع  إلى يهدف و عطاء، و أخذا بالفائدة

   1.اإلسالمية الشريعة ضوابط و الحديث بنكيال العمل

 :بنك البركة الجزائري أهدافو  نشأة -أوال 

   : بنك الربكة اجلزائرينشأة  -1

 الجزائر في يؤسس )الخاص و العام القطاع بين ( مشترك إسالمي بنك أول هو الجزائري البركة بنك     

الصادر  10/ 90 رقم القرض و النقد قانون إطار في مساهمة كشركة ، م 1991 ماي 20 بتاريخ ئ أنش 
  . م 14/04/1990في 

 الشريعة لمبادئ المطابقة ستثماريةإلا و والتمويلية المصرفية العمليات بكل مللقيا مؤهلة مؤسسةوهو       
 من كل بين بالتساوي موزعة جزائري دينار مليون 500 نذاكأ البنك مال رأس بلغ ولقد ،اإلسالمية

  .الريفية والتنمية الفالحة وبنك البركة مجموعة
ع یج         للمـادة  يخضع حيث اإلستثمار، و األعمال بنك و التجاري البنك بين الجزائري البركة بنك  م
 .1990  القرض و النقد قانون من  114

 2010بداية  بلـق التجارية البنوك مال رأس برفع القاضية القرض و النقد مجلس ألوامر متثاالوإ     

 دينار رمليا 2.5 من ماله رأس رفع عن أعلن الجزائري البركة بنك فإن ، جزائري دينار مليار 10 إلى

         2:يلي كما موزع جزائري دينار مليار 10 إلى جزائري
  
  
 

1)  Banque al baraka d’Algérie, Présentation de la banque, http/www.albaraka-bank.com/fr ,3 May 2010. 
2)  Banque al baraka d’Algérie, Al baraka augmente son capital social ,  http/www.albaraka-bank.com/fr , 

 3 May,2010 . 
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  56 نسبته ما الدولية القابضة البركة دلة شركة%  . 

  44  نسبته ما )جزائري عمومي بنك( الريفية التنمية و الفالحة بنك % .  
 الشريعة بأحكام التقييد مع التقليدية البنوك تقدمها التي بنكيةال الخدمات مختلف لعمالئه البنك يقدم    

 : التالية الحسابات المؤسسات و لألفراد البنك يفتح الودائع مجال في و ،اإلسالمية

 اريةـج حسابات يـه و المعنويون، و الطبيعيون لألشخاص فتحـت  : الطلب تحت الودائع حسابات  -

 جارية حسابات البنك يفتح كما السحب، و باإليداع المالية و التجارية شؤونهم لتسيير الجزائري، بالدينار

   . التجارة و السياحة ألغراض الصعبة ملةبالع
 دج  2000 عن يقل ال الرصيد من أدنى بحد الطبيعيين لألشخاص فتحـت : اإلدخار و التوفير حسابات  -

 المتوسـط  الرصـيد  على الحساب يكافأ و اإليداع، و السحب عمليات فيه تسجل دفترا لصاحبها يمنح و 

   . البنك أرباح من بجزء السنوي
        مشـروع  فـي  أمـوالهم  إسـتثمار  منبها أصحا تمكن حسابات هي : المخصص اإلستثمار باتحسا  -
 . ملديه معرفة تكون و انهيختارو مشاريع دةـع أو

 .  مشتركة و عامة مشاريع في أموالها تستثمر:  )المخصصة غير (المشتركة اإلستثمار حسابات  -

 حـد  عـن  رصيدها يقل كما ، مسبقا عليها يتفق شاعةم نسب وفق أرباح على اإلستثمار حسابات تتحصل
  .دج  10000   هو أدنى

 

 : بنك الربكة اجلزائري أهداف  -2

 . جتماعيةإلا و قتصاديةإلا التنمية تحقيق في البنك مساهمة  -

 وبأفضل  الصحيحة اإلسالمية بالطرق وتشغيلها األموال ستقطابإ خالل من الربا من خال ربح تحقيق -

 .السليمة ستثماريةإلا القواعد عتبارإلا بعين األخذو  العوائد

 ستثمارإلا في المشاركة نحو وتوجيهه العائلي التوفير وتشجيع والمدخرات األموال جدب وسائل تطوير -

 . التنمية عجلة دفع جلأ من الربوي غير بنكيال

 .جديدة بنكية منتجات عن والبحث المختلفة القطاعات حتياجاتإ لسد الالزم التمويل توفير -

 عن والبحث الوطني قتصادإلا قطاعات جميع في والمساهمة الوطني التراب مستوى على التوسع  -

 .الزبائن لجلب أخرى مجاالت

  .طرفه من المقدمة الخدمات وتحسين للبنك الحسنة السمعة على المحافظة  -
 تجنب على تساعد راتيجياتستإلوا الخطط من مجموعة البنك وضع األهداف هذه تحقيق أجل ومن     

  : يلي ماي ف إجمالها يمكن والتي المخاطر، في الوقوع
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 .البنوك تسيير نظام وتطوير والمراقبة التدقيق -

 . النتائج وتحليل المردودية تحليل أدوات ووضع التكاليف في التحكم -

 األموال تدعيم و البنكية تجاتالمن تشكيلة توسيع و ستغاللإلا مجال بتمديد وذلك المحلية السوق تغطية -

    .للبنك الخاصة
 . منها نذكر و رأسمالها في يساهم التي الفروع و الشركات من عددا حاليا البنك يملك     

 20 % بنسبة البنك فيها يساهم للتأمين السالم  -

  % 10  بنسبة البنوك بين ما التكوين شركة - 

  % 4.762  بنسبة المصرفية الودائع ضمان شركة-  

   % 0.709  بنسبة األولية المقاصة مركز - 
                                                                                    .% 0.375  بنسبة ساتيم شركة - 

 2014بنهاية فرعا 50 بلوغ على يعمل و ، الوطني التراب مستوى على فرعا 25 حاليا البنك يملك    
 650 يوظف كما ) جباية الزوار، باب ، بوعريريج برج ( من كل في جديدة فروع 03 فتح بصدد هو و

كما قدر عدد الزبائن  % 11.5بـ   قدرة بزيادة 2006 سنة عامل 565 مقابل 2009 تقارير حسبعامل 
  .زبون  120.000بأكثر من 

  
 26 ( :   

  http://www.albaraka-bank.com من إعداد  الباحث وفقا للمعطيات المتوفرة:  المصدر
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  : مي لبنك البركة الجزائريالهيكل التنظي -ثانيا 

عن البنوك التقليدية األخرى و ذلك لضمان السير بنك البركة الجزائري ل يختلف التنظيم الهيكلي      
  . الحسن لكل عملياته و تحقيق أهدافه المسطرة و المراد تحقيقها 

 نفسـه  هـو  و لـه  نائـب  و رئيس رئاسة تحت أعضاء، سبعة من يتكون إدارة مجلس البنك يدير      

 آخران و التدقيق لجنة مستوى على عضوان يتواجد كما نواب، ألربعة باإلضافة هذا المنتدب، المتصرف

 البركـة  للبنك المكونة ناصرالع أهم من يعد الذي الشرعي المراقب إغفال دون التنفيذ، لجنة مستوى على

كام الشـريعة اإلسـالمية و الشـكل    و ذلك لمراقبة إذا كان نشاط البنك موافقا ألح الجزائري اإلسالمي
  .  الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري التالي يوضح

 الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري: )12( الشكل رقم                        

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        WWW. ALBRAKA.BANK.COM:  :المصدر      

 

قلجنة التدقی المدیر العام  اللجنة التنفیدیة  

المدیریة العامة 
المكلفة ببنك 

 التجزئة 
        مديرية تطوير  -

  المعلوماتية
 مديرية تطوير الشبكة  -

  .و النقدية و األمن     
  مديرية تنظيم المناهج  -
      مديرية التسويق  -

 و اإلعالم   

المدیریة العامة 
 للتمویل 

  المدیریة العامة     
المكلفة بالمعلومات 

 و التطویر ةیجالتكنولو

نیابة المدیریة العامة 
 بنك اإلستثمار 

 الوكالت الفرعیة 

مديرية الموارد  -
  البشرية  

      مديرية تسيير -
و تطوير األمالك 

  العقارية  
  ديرية المالية  م -

    

  المديرية التجارية    -
مديرية مراقبة  -

  التحصيل  اإللتزامات و
مديرية الشؤون  -

              القانونية
  و المنازعات  

    

     مديرية تمويل  -
  الكبيرة    تالمؤسسا 

ل مديرية تموي -
 المؤسسات الصغيرة

  و المتوسطة     
  مديرية التأجير    -

    



    

160 
 

   "تلمسان "  وكالة  – بنك البركة ديم تق -ثاثا
كثاني وكالة في الجزائر بعد ، م1994شهر أوت  في 201رقم  بنك البركة تلمسانتأسست وكالة      

بشارع صومام   ستراتيجيا في وسط  المدينة إوتحتل الوكالة موقعا   ،م1991وكالة الخطابي ببئر خادم 
  : كما هو مبين في الشكل التالي ظيمي للوكالةالهيكل التنو يتكون  ،"تلمسان - إمامة" 
  

)13( :   

 

 

       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

  

  

 المدير

 نائب المدير

  األمانة العامة 
 

المصلحة 
 اإلدارية 

  الصندوق مصلحة 
 

  المحفظة مصلحة 
 

 التجارة مصلحة 
  الخارجیة

  القروض مصلحة 
 

 اإللتزامات مصلحة
 والتعھد

  المنازعات مصلحة 
 

 الرقابة ھیئة
  الشرعیة
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 :القرض الشعيب اجلزائري بنك نشأة - أوال

  م 26/11/1966  بتاريخ الصادر ( 366/66) رقم  بمرسوم CPAالجزائري  الشعبي أنشئ القرض  

 البنـوك  قبـل  من كانت تديرها التي ونشاطاتها البنوك فعاليات وورث ، دج مليون 15 قدره برأسمال 
  1 :في والمتمثلة الشعبية

 (BPCIA). لجزائرل والصناعي التجاري الشعبي البنك - 
  (BPCIO).   بوهران والصناعي التجاري الشعبي البنك -  
   (BPCIC). بقسنطينة والصناعي التجاري الشعبي البنك - 
 .الجزائري الشعبي للقرض الجهوي البنك - 

 : أجنبية بنوك ثالثة ذلك بعد فيه إندمجت ثم
 . 1972سنة   (CFCB)والبنك   للقرض الفرنسية الوكالة - 

  .1967سنة   (BMAV‐MCSR)  مصر – الجزائر المختلط البنك - 
 التنازل تم حيث (BDL)المحلية  التنمية بنك الجزائري الشعبي القرض عن نبثقإ 1985 سنة وفي     

 إصدار وبعد ،جاري للزبائن حساب  89000 وكذلك وإطار موظف 550 وتحويل وكالة 40 عن لفائدته

 عمومية مؤسسة الجزائري الشعبي القرض أصبح م1988سنة في لمؤسساتا بإستقاللية المتعلق القانون

 في تكمن الشعبي القرض مهمة فإن القانون هذا ألحكام وطبقا كليا، تملكها الدولة أسهم ذات إقتصادية

     التجارة والتوزيع ،األدوية صناعة الصحة، قطاع العمومية، واألشغال البناء قطاع في ترقية المساهمة
    .التقليدية وكذا الصناعة والصغيرة، المتوسطة الصناعة اإلعالم، وسائل السياحة، و ةالفندق

  التجارية للدولة األموال بإدارة الخاص القانوني المرسوم وبمقتضى م،  1966 سنة من من وإبتداءا    
 المنصوص المؤهلة بكل الشروط البنك أوفى وبعدما المالية وزارة سلطة تحت العموميةوضعت البنوك 

 الشعبي القرض تحصل ،م 14/04/1990الصادر في 90/10 رقم النقد والقرض قانون أحكام في عليها

   . الجزائر في معتمد بنك ثاني وأصبح والقرض، النقد مجلس موافقة على الجزائري

يحكمهـا القـانون   "مؤسسـة ذات أسـهم   "قتصادية إأصبح القرض الشعبي الجزائري مؤسسة عامة  -
 800 مليون د ج مقسـمة إلـى   800 ـجتماعي بإل، حيث قدر رأسماله ام22/02/1989منذ التجاري 

  . مليون د ج 01سمية إسهم بقيمة 
 
  
 "تلمسان " أدلة و منشورات محصل عليها من بنك القرض الشعبي الجزائري    )1
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  . إدارتهالدولة لكنها ال تقوم بتسييره و تعود ملكية القرض الشعبي الجزائري إلى -
 . من قبل المساهمين أعضاء مفوضين 10يتكون مجلس اإلدارة من  -

 ، أما األنشطة المتعلقةية للبنكيتخذ مجلس اإلدارة كل القرارات المتعلقة بالسياسة التجارية والمال     
  . PDGوعلى رأسها الرئيس المدير العام  DGبالتسيير تشرف عليها اإلدارة العامة 

، ولكنه فيما بعد عرف عدة مليون دج عند تأسيسه 15عي فقد حدد بـ جتماإلأما الرأسمال ا   
  :حسب الجدول التالي تطورات 

)27( :  )1966- 2000(   
  دج مليون: الوحدة 

  2000  1996  1994  1992  1983  1966  السنة
  21600  13600   9310  5600  800   15  رأس املال

 
 .القطاعات لمختلف  القروض أشكال كل بإعطاء يهتم ودائع بنك CPA الجزائري  الشعبي القرض يعتبر

   رـالغي مع عاما وشامال بنكا ويعتبر ، والتجاري البنكي للتشريع يخضع الجزائري الشعبي رضـالق إن
 تحقق مكاتب أو ووكاالت فروع وله "  العاصمة بالجزائر عميروش نهج 02  " في له مقرا ويتخذ

 . اإلقتصادية نشاطاته

 المـوظفين  عدد إستغالل، ويبلغ مجموعة 15 عليها تشرف وكالة 123 الجزائري الشعبي القرض يضم 

  . عامل 4515 بالبنك
 :القرض الشعيب اجلزائري بنك وظائف – ثانيا

  :                             ا أسندت للقرض الشعبي الجزائري عند تأسيسه مجموعة من الوظائف من أهمه  
  .القيام بجميع العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك التجارية -
 في ميدان اإلنتاج والتوزيع  عات السياحية والصيد والتعاونياتإقراض الحرفيين والفنادق والقطا -

وكـذلك إقـراض    أيا كان نوعهـا  PMEوعموما إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المتاجرة،و
   .المهن الحرة

  .تقديم قروض متوسطة وطويلة األجل خاصة تمويل السكن والبناء  -
  . والبناء والري والصيد البحري  تمويل القطاع السياحي واألشغال العمومية -

باإلضافة إلى الوظائف التي ذكرناها ووفقا للمتطلبات االقتصادية الجديدة، فقد تطور دور القرض و    
عبي الجزائري في تمويل القطاع الخاص وكذا العام ، وأصبح له حرية التعامل  مع كافة النشاطات الش

  . قتصادية مالية كانت أو تجاريةإلا
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:

 إسالمي كبنك الجزائري البركة بنك من كل عليها يبنى التي الفروق أهم حول المطلب هذا محوريت     

 األساسـية  الفـروق  أهم هي ما أخرى بعبارة أو ،يربو تقليدي كبنك القرض الشعبي الجزائري  بنك و

       الربـوي  التقليـدي  البنـك  عن مختلف تجعله و" البركة في المتمثل " اإلسالمي البنك تكوين تمس التي
  .  "القرض الشعبي الجزائري" 

   : على مستوى موارد و إستخدامات البنكني – أوال

 أساسا تضطلع إئتمانية مؤسسات إال الحقيقة في هي ما الودائع بنوك تسمى كما أو التجارية البنوك       

 غير األرباح،ياطاتاإلحت مال، رأس إلى باإلضافة الطلب لدى للسحب القابلة األفراد ودائع لقيـبت

 1 السنوي التقرير حسب و للواقع وبالعودة مكملة، عناصر تعتبر للودائع بالنسبة العناصر كل هذه ة،موزع

 أما جزائري دينار مليون 9514 بلغت اإلحتياطات ، فإن2010 لسنة القرض الشعبي الجزائري  للبنك

قيمته  رتفقد اإلجتماعي المال رأس أما جزائري، دينار مليون 12888بلغتقد ف لألرباح بالنسبة
           . جزائري دينار مليون 48000

 هو الرئيسي السبب و تختلف الجزائري البركة بنك بالتحديد و اإلسالمية للبنوك بالنسبة الوضع لكن       

 الفائدة بين معدل الفرق من اإلستـفادة و إقراضها إعادة و الودائع قبالـإست على البنك ةقدر عدم
 ليستطيع أرباح تحقق حقيقية مشاريع تحقيق اإلسالمي البنك على يجب بل اإلقتراض، و لإلقراض

 فسـن و الباقي يأخذ و ) الربح من شائعة كنسبة ( الوديعة لصاحب بعضها يمنح دـعوائ الحصول على

        اإلحتياطات المال، رأس في أساسا المتمثلة الذاتية الموارد دور فإن لهذا الخسارة، حالة في الحال
 التقرير حسب التجارية، و البنوك في وجدناه بما مقارنة كبيرة تكون يجب أن الموزعة غير األرباح و

 بلغت 2010 سنة الجزائري البركة بنك في اإلحتياطات فإن 2010لسنة  الجزائري  2 البركة لبنك السنوي

 رأسأما  دج 185.04 738 672 2 ازيتو 2010 سنة فكانت النتيجة أما دج، 749.96 467 001 1   
             .دج 000.00 000 25 ـب قدر للبنك  جتماعيإلا مالال

 التـي  وظائف أهم أن على اإلقتصاديين أغلب قـفـأما على مستوى اإلستخدامات في البنكين يت      

 اإلئتمان ، منح نواعهاأ بمختلف الودائع لقيـت : هي وظائف ثالث في تتركز  التقليدية البنوك   تقوم بها
 تطويرل  باإلضافة ، قصيرة أو متوسطة  طويلة ، إستهالكية أو كانت إستثمارية ،المؤسسات و لألفراد

  
  

1) crédit populaire d’Algérie , rapport  annuel 2010. 

2) banque al baraka d’Algérie , rapport  annuel 2010. 

  



    

164 
 

  

  . الودائع  نقود عملية خلق يف دورها التخلي عن دون ، الدفع وسائل
 على و اإلسالمية البنوك أن نالحظ حيث اإلسالمي، البنك لدى المفهوم ذابه تندرج ال العمليات هذه      

 أن كما حقيقية، مشاريع في لتوظيفه يساعده ما منها ينتقي بل الودائع، كل يتلقى ال البركة بنك  رأسها

 في إال ،سيولتها نسبة إلرتفاع " الجارية الودائع"  تسمى كما أو جلاأل قصيرة الودائع تلقياليقوم ب البنك
 هذه على رسم أخذ مع ،تهمعمليا لتسهيل المتعاملين لصالح جارية حسابات فتحب يقوم قليلة حاالت

 فكرة عن يترفع البركة بنك أن بما ،)للحساب البنك يعطيه الذي الضمان نظير ثابت رسم ( الحسابات

 هي و )نقود تخلق النقود( فكرة على مبنية  نهاكو الشرعية لمبادئه مخالفة من فيها لما ودائعال نقود إنشاء
  . شرعا محرمة

  : الربكة بنك يف الربح هامش والقرض الشعيب  يف بالفائدة التعامل مستوى على -ثانيا

 يقوم معاملة أي في عطاءا و أخذا بالفائدة يتعامل القرض الشعبي الجزائري أن الجميع على يخفى ال    

 بها يقوم التي العمليات و كدائن بها يقوم التي العمليات بين المسجل الفرق يستغل بحيث ،كانت مهمابها 

 عن العميل تخلف كلما النسبة هذه يرفع القرض الشعبي الجزائري  أن كما أرباح، على ليحصل كمدين

 .ما إلتزام دفع
 هذا و ،المحدد أجله في قسط دفع عن الزبون تخلف كلما ℅ 02 بنسبة ترتفع القروض فائدة فمثال     

    بالقرض الشعبي الجزائري الخاصة القروض إتفاق من التاسع البند في عليه منصوص هو ما حسب
 األوراق كخصم أخرى عمليات بل فحسب هذا ليس العميل، و البنك بين توقع موحدة إتفاقية هي و

  .  الدفع تعجيل نظير الورقة من محددة نسبة خصم عليها فتفرض التجارية
 امشبه يسمى ما على يعتمد األخير فهذا تماما الفكرة تختلف الجزائري البركة بنك مستوى على أما    

 بالتمويل الخاصة الصيغ من محددة صيغة أساس على معين مشروع في يدخل البنك أن أي ،الربح
 لحساب كمحدد النسبة يتخذ البركة بنك يبقى هذا رغم، )…المضاربة  ،المشاركة، مرابحةال ( اإلسالمي

       مردودية من نرفع أن أردنا إن عنها اإلبتعاد يجب التي التقليد خانة في البنك يضع ما هذا و ،الربح
 . البنك هذا إلتزام و
 
  
 
 

1) ARTICLE 09 : Intérêt de retard. En cas de retard dans le paiement des sommes devenues exigibles, le 
prêteur pourra réclamer à l’emprunteur et sans mise en demeure, à titre d’indemnités, un intérêt de 
retard dont le taux sera égal aux taux contractuels, majorés de 2% (deux pour cent), commissions et 
taxes en vigueur, en sus. 
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   :الوطين املسامهة يف اإلقتصادمدى  -ثالثا
الشعبي  ضالقر و الجزائري البركة كـبن من كل مستوى على ابه قمنا تيال الزيارات خالل من      

 كـبن فإنأساليب التمويل المقدمة،  بينوما إستقيناه من إختالفات على المستوى النظري  الجزائري
والقائمة على  سالميإلاعلى صيغ التمويل  هعتمادإقتصاد بإلا إنعاش في له دور فعال الجزائري البركة

الربح والخسارة بين صاحب المال والمستفيد منه  فيتحقيق التوازن بين المخاطرة والعائد والمشاركة 
" النقود تولد نقودا" نه ضد مبدأ أل، رباال خال من يعين يحقيقستثمار إستثمار المال إحتى يكون 

  .اإلنتاجيةستثمار لتحريك الطاقات إلنحو ان توجه أيجب  األموالعتبار إب
يحد من   واإلجارة والمشاركات بصيغ المرابحة  ة للنشاط اإلقتصادياإلسالميكذلك تمويل البنوك      

و ذلك من خالل مساهمتها في الربح و الخسارة إال أن بنك البركة الجزائري لم يقم لحد  ،المخاطرة
  .المرابحة و السلم واإلجارةقتصاره التعامل بإة و األن بالتعامل بالمشاركة و المضارب

 ضوقر تقديم خالل من قتصاديإلا النشاط في تمويل أما بنك القرض الشعبي الجزائري يعتمد     
 وتمارسواإلستفادة من الفرق بين معدل الفائدة على القروض و معدل الفائدة على الودائع  فائدة، بمعدل

 حقق اسواء قتصادي،إلا النشاط على التمويل هذا أثر كان أيا ،مخاطر يةأ تحمل عن بعيدا العملية هذه
صاحب المال أنه يغرى ألنتاج إلق ايالفائدة يع معدلرتفاع إن فإ ،خسارة أو ربحا المقترض المستثمر

 فيستثمار إلللمخاطرة فى حالة ا همموالأعلى فائدة مضمونة دون تعريض  دخار للحصولإلبا
  .و التجاريةأ المشروعات الصناعية

 :الشرعي املستشار تقرير مستوى على -رابعا

 تختص بل الشعبي الجزائري ضالقر منها و التقليدية البنوك مستوى على موجود غير منصب هو      

 يراقب مستشار بالشرعي نعني و  ،شرعي مستشار الجزائري البركة بنك يملك اإلسالمية، البنوك به

  . اإلسالمية الشريعة مع البنك تعامالت مالئمة مدى

 بها يقوم التي المعامالت على الشرعية مالحظاته أهم فيه يوجز تقرير الشرعي المستشار يقدم      

 الشرعي المستشار تقرير أن نرى و ،السابقة الدورة في قدمها التي المالحظات تقويم مدى يتابع و البنك

 المستندي باإلعتماد البنك لتعامل نتيجة تحدث التي الشرعية المشاكل إلى نبه المستشار أن م 2008 لسنة
  .للعملية الشرعية للسالمة جلباأل البيعب تعويضه وإقترح ،التجاري بشكله

 التي المعامالت من أي في لتغيرا سلطةب يتمتع و إستشاري رأي البنكية المعامالت في رأيه يعتبر      

     .الجزائري البركة لبنك  الشرعي المستشار تقرير بيني )04( الملحق رقم و الجزائري، البركة بنك يقوم
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:
 

تختلف أساليب التمويل المقدمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على مستوى بنك البركة عن        
  .و أهداف التمويلمن حيث الشكل و المضمون  لجزائريلمقدمة في القرض الشعبي اتلك ا
 يغيب ما هذا اإلسالمية، المبادئ و تماشىها و أرباحها بما يأهداف لتحقيق تهدف  اإلسالمية البنوكف     

 كون و عن طريق التعامل بمعدل الفائدة، األرباح  تحقيقب إال ذي يهتمال القرض الشعبي الجزائري عن

إسـتثمارية   مشاريع إنشاء على اآلن حتى يقدم لم و التطور مرحلة في زال ما ائريالجز البركة بنك أن
المبحث على مساهمة كل من  في هذا سنركزاإلستثمار واإلنتاج الوطني، ف في الفعالة المساهمة و كبرى

  .ئدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةو حجم التمويل المقدم لفا اإلستثماراتالبنكين في تمويل 
 

عن مرافقة عدد من  تلمسانوالية مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ل لنا هحسب ما كشف    
ستثمار وتحسين أداء المؤسسات إلالمؤسسات من خالل آليات وبرامج الدعم الرامية إلى تشجيع ا

ستفادت من الخدمات المقدمة إمؤسسات  10سيتها وضمان ديمومتها، مذكرا أن وترقيتها والرفع من تناف
ضمان تسديد جزء من الخسارة ل من طرف صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .التي يتحملها البنك في حالة عدم تسديد القرض

 يهدف و ؤسسة بتلمسان،م 33 دعم" ميدا"برنامج  أن من جهة أخرى كما أوضح نفس المسؤول      
هذا البرنامج إلى المساهمة في إنشاء مؤسسات أو توسيعها وتجديد عتادها وأدواتها اإلنتاجية وتحسين 

  .قدراتها التنافسية
حيث  سساتبعملية تأهيل المؤ كما أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوالية قد حظي     

 . 2010امج سنة ضمن برن مليون دج 55رصد للعملية مبلغ 

 746مؤسسة خاصة، وبالتالي توفير  347إنشاء  2011والية  خالل السداسي األول من السجلت  كما
 7095فع العدد اإلجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة إلى ترإمنصب شغل جديد، حيث 

  . عامال حسب مدير القطاع 22585مؤسسة توظف 
مؤسسة مصغرة وثالث أخرى صغيرة إضافة إلى  343يدة على وتتوزع هذه المؤسسات الجد     

 األشغال قتصاديا في مقدمتهاإنشاطا  16ستثمارات إلا وقد شملت هذه. كمتوسطةواحدة مصنّفة  مؤسسة
  .وكذا النقل والمواصالت التجارة ثم الجماعية الخدمات للمرافق ؤسسة، تليهام 81بـ  العمومية
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 )28(  :    

  الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي  ووزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  المصدر  
  

بوالية  بمختلف نشاطاته أن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نالحظمن خالل الجدول     
التي  ا ما يبين الجهود المبدولة و اإلمكانيات، و هذكبيرا من سنة إلى أخرى توسعاتلمسان يشهد 

، حيث أن قطاع البناء و األشغال م و تنمية هذا النوع من المؤسساتتوفرها الدولة و البنوك في دع
العمومية كان له النصيب األكبر من اإلهتمام و الدعم بسبب المخطط الخماسي الذي يهدف إلى الزيادة 

       .غرب  - ق السيار شرقفي السكن إضافة إلى مشروع الطري

  2006  2007  2008  2009  2010  2011  
 2089 1988 1869 1698  1470 1278 البناء و األشغال العمومية 1
 341 325 308 282 275 271 الصناعة الغدائية 2
 140 104 67 66 61 41 خدمات للمؤسسات 3
 436 353 284 240 206 176 النقل و المواصالت 4
بالستيك –مطاط  –كيمياء  5  48 52 54 56 57 61 
 100 87 83 73 67 65 صناعة الخشب و الورق  6
 06 05 05 03 03 01 الحديد و الصلب 7
 411 386 365 324 309 296 الفندقة و اإلطعام 8
 188 171 156 143 137 127 مواد البناء 9

 209 204 198 187 169 151 الفالحة و الصيد البحري 10
 124 121 116 102 99 92 صناعة النسيج 11
 1510 1505 1462 1327 1185 1098 خدمات للمرافق الجماعية 12
 43 38 36 33 33 30 صناعة الجلد 13
ـارةالتج 14  618 693 765 857 969 1092 
 90 87 84 81 80 79 صناعة مختلفة 15
 17 14 14 14 14 11 مؤسسات مالية 16
 02 02 01 01 01 00 خدمات األشغال البترولية 17
ــاتقمحروال 18  00 01 01 01 01 01 
ـاقةالمياه و الط 19  02 02 03 04 04 05 
 72 73 71 63 51 33 خدمات للعائالت 20
 112 74 25 24 23 22 أعمال عقارية 21
 46 43 41 36 34 29 المناجم و المحاجر 22

 4468 4965 5511 6103 6611 7095 
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كان له كذالك دعم واسع وهذا من أجل تقديم ق العمومية و النقل والمواصالت نشاط الخدمات للمراف   

ظ  نقص في المؤسسات الصناعية      ح، لكن نالالمجتمعمات المقدمة لألفراد و دخوتحسين ال
شغل والمساهمة إلقتصادي و توفير مناصب الواللذان لهما دور مهم في زيادة النمو ا والقطاع الفالحي

  . اإلدارية الغير منتجةام في صالح المؤسسات الخدماتية و، حيث بقي اإلهتمالصادراتترقية  تنويع في
  )29(  ::    

  مديرية املؤسسات الصغرية و املتوسطة لوالية تلمسان :املصدر 
  

  )14 (  :1     
  

  
  

 من خالل الشكل و الجدول نالحظ أن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في والية تلمسان في    
، و هذا ما يبين سياسة الدولة في ترقية و تنمية هذا القطاع من أجل القضاء على تزايد مستمر و تطور

مقارنة  7095بلغ عدد المؤسسات  م 2011في سنة  ، حيثالدفع بعجلة التنمية اإلقتصادية البطالة و
  . % 58.79أي بزيادة قدرت بـ  4468التي كان فيها عدد المؤسسات  2006بسنة 

  
  

  مديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لوالية تلمسان   )1
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 )30( :  )2005-2009( :      
  

  
  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وزارةالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي  و:  المصدر

  

  

 
م.ص.م  

للقطاع 
 سنةالخاص 

2005  

م.ص.م  
للقطاع 
 سنةالخاص 

2006  

م.ص.م  
للقطاع 
 سنةالخاص 

2007  

م.ص.م  
للقطاع 
 سنةالخاص 

2008  

م.ص.م  
للقطاع 
 سنةالخاص 

2009  
 3642 3599 3401 3186 2947 الفالحة و الصيد البحري 1

 102 94 84 74 64 المياه و الطـــــاقة 2

 563 551 544 531 522 المحروقـــــــات 3

 243 231 215 188 164 خدمات األشغال البترولية 4

 867 784 722 657 600 المناجم و المحاجر 5

 9174 8794 8353 7906 7516 الحديد و الصلب 6

 7498 7154 6748 6369 6138 مواد البناء 7

 122238 111978 100250 90702 80716 البناء و األشغال العمومية 8

بالستيك –مطاط  –كيمياء  9  1850 1967 2084 2205 2312 

 17679 17045 16109 15270 14474 الصناعة الغدائية 10

 4316 4291 4152 4019 3881 صناعة النسيج 11

 1650 1667 1628 1558 1523 صناعة الجلد 12

 12530 11848 11059 10300 9612  صناعة الخشب و الورق   13

 3644 3564 3446 3297 3191 صناعة مختلفة 14

 30871 28885 26487 24252 22119 النقل و المواصالت 15

ــارة التجــــ 16  42183 46461 50764 55551 60138 

 19282 18265 17178 16230 15099 الفندقة و اإلطعام 17

 20908 18473 16310 14134 12143 خدمات للمؤسسات  18

 24108 22529 20829 19438 18148 خدمات للعائالت  19

 1105 1009 934 853 779 مؤسسات مالية  20

 959 916 816 755 657 أعمال عقارية 21

 2073 1954 1833 1659 1516 خدمات للمرافق الجماعية 22

        245842 269806 293946 321387 345902 
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و من بين األهداف  ،يسي ألي إقتصادئالر المحركتعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة      

تخفيض التكاليف التي تتحملها ادات والرئيسية للمؤسسة تعظيم الربح الذي يقتضي النظر في زيادة اإلير
  .ستغاللإلستثمار وتكلفة تمويل دورة اإللك التكاليف المالية التي تتضمن تكلفة تمويل دورة ابما في ذ

البنوك ومن بين البدائل المتاحة لمصادر التمويل الخارجية نجد بديلين رئيسيين يتمثالن في      
 ز الماليطريقته الخاصة في التعامل مع وحدات العج بنك، حيث لكل التقليدية البنوكو اإلسالمية

القرض حجم التمويل المقدم من بنك البركة و بنك  و تقييم وسوف نبين من خالل هذا المطلب إعطاء
  .الشعبي الجزائري

:     
) 31 ( )2006- 2010 (  

  ANSEG- CNAC – ANGEM تسهيالت بإستثناء
  مليون دينار: الوحدة 

  . ) 838تلمسان ، ة اإلستغالل عوجمم( القرض الشعيب اجلزائري : املصدر  
  
  
  

           
  2006  2007  2008  2009  2010  

 قطاع البناء
  36807  45700 600 32  10355  8600  و األشغال العمومیة

  12978  -  -  16 865  -  الصناعة

  -  1800   12950  13 580  13 200  الصحة

  18000   9550  10200  10 745  6 400  التجارة

  13500  3240  5560  4 300  5 746  الخدمات

   2900  -  -  4 900  -  السیاحة

  24680  22412  21350  19 396  4 750  النقل و المواصالت

  75531   15820  11656  7 633  3 240  نشاطات أخرى

  936  39    774 87  94 316  141 083   184 396  
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 ) 15( : CPA    )2006- 2010 : (  
  

  
     

من خالل الجدول و الشكل البياني نالحظ أن هناك إرتفاع متزايد في حجم التمويل المقدم لفائدة       
، حيث بلغ حجم التمويل سنة الجزائريالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من قبل بنك القرض الشعبي 

  .مليون دج  39 936و الذي بلغ  2006مليون دج  مقارنة بسنة 184  396 قيمة  2010
و من خالل هذا اإلرتفاع يتبين لنا أن القرض الشعبي الجزائري له دور فعال في تنمية و دعم      

ع أو حتى التطهير المالي أو التوس المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سواء تعلق األمر بمرحلة اإلنشاء
، و يبقى قطاع البناء و األشغال يحتل الريادة من حيث حجم القروض المحصل عليها يليه للمؤسسة

    .    قطاع النقل و المواصالت و الخدمات و التجارة 
  )32( :  CPA   )2006-2010 (                :  
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160 000
180 000
200 000
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)  ملیون دج( حجم التمویل 

           
  2006  2007  2008  2009  2010  

 قطاع البناء
 44610 51710 41895 14255 12960  و األشغال العمومیة

16281  - - 22007 -  الصناعة  

 - 3365 15352 16644 16281  الصحة

 24670 14408 13255 13602 4867  التجارة

 16705 5845 6253 8826 8820  الخدمات

 3225 - - 7017 -  السیاحة

 28980 32510 28868 31887 9498  النقل و المواصالت

 82610 72832 14650 11367 6800  نشاطات أخرى

 226 59  605 125  273 120  670 180  081 217  
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  )16( : CPA    )2006 - 2010 : (  
  

  
    
بتطور قيمة القروض الممنوحة من  تكلفة القروض شكل البياني و مقارنةمن خالل الجدول و ال    

جم القروض حطرف القرض الشعبي الجزائري، نالحظ أن تكلفة القروض لها عالقة طردية مع 
و هي في تزايد مستمر نتيجة التعامل بمعدل الفائدة على القروض خاصة مع تطبيق الفائدة  المقدمة

  .المركبة على القروض 
و ربما  رغم إرتفاع حجم القروض المقدمة 2008إال أننا الحظنا إنخفاض في تكلفة القروض سنة      

    . ي يحدد دوريا من طرف بنك الجزائرو الذالقروض  ىعلتخفيض معدل الفائدة ل هو السبب في ذلك
)33( : CPA)2006-2010 (               

  ) 838تلمسان ، جمموعة اإلستغالل ( القرض الشعيب اجلزائري : املصدر   
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  2006  2007  2008  2009  2010  

 قطاع البناء
 03 02 05 04 02  و األشغال العمومیة

 03 - - 02 -  الصناعة

 - 02 01 01 03  الصحة

 04 05 06 04 01  التجارة

 03 02 02 04 02  الخدمات

 03 - - 02 -  السیاحة

 08 06 09 07 02  النقل و المواصالت

 07 05 04 02 03  نشاطات أخرى

 13 25 28 22 31 
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)34(: CPA )2006-2010 (                

  ) 838تلمسان ، جمموعة اإلستغالل ( القرض الشعيب اجلزائري : املصدر 
     
ويل المؤسسات من خالل الجدولين نستخلص أن بنك القرض الشعبي الجزائري يساهم في تم   

، حيث كما ذكرنا مسبقا تبقى قطاعات مهيمنة على السوق البنكي وتحصل على الصغيرة و المتوسطة
اصالت و الموالنقل  طاع البناء و األشغال العمومية،نصيب األكبر من حجم التمويالت المقدمة وهي قال

  .و قطاعي الخدمات و التجارة 
ق خلق مناصب العمل و إن تبقى يتمويل هذه القطاعات فتح المجال أمام سوق العمل عن طر      

، عكس قطاع صغيرةارة عن مؤسسات قليلة نتيجة لنوعية المؤسسات الممولة و التي أكثرها عب
بر تسمح بتوفير مناصب السياحة الذي يحتاجان إلى تمويالت طويلة المدى و يد عاملة أكة والصناع

خبرته الطويلة في السوق هذا ما يغيب عن تمويالت القرض الشعبي الجزائري رغم عمل أكثر و
    .البنكية

من إطارات البنك  عليهاالمعلومات المحصل  األرقام ومن خالل تحليلنا للجداول المبينة أعاله و      
  :التالية  و المالحظات  إستخلصنا النقاط

نالحظ أن غالبية التمويالت المقدمة من القرض الشعبي الجزائري هي عبارة عن قروض إستثمارية  -
 اإلنشاء  و المتوسطة في مرحلة مقدمة لقطاعات مختلفة تتمثل في المؤسسات الصغيرة  متوسطة األجل

  .التمويالت المقدمة من قبل البنك من مجموع %86 وهي تمثل  2010خالل سنة 
 % 94إن توزيع القروض حسب طبيعة العمالء تظهر أن المؤسسات مهما كان حجمها تستفيد من  -  

  . من إجمالي القروض اإلستثمارية

           
  2006  2007  2008  2009  2010  

 قطاع البناء
 12 - 06 08 04  و األشغال العمومیة

 08 14 - 02 -  الصناعة

 - 06 04 - 06  لصحةا

 26 13 07 10 05  التجارة

 16 08 05 02 07  الخدمات

 05 - 02 01 -  السیاحة

 21 15 18 13 07  النقل و المواصالت

 - 07 05 05 04  نشاطات أخرى

 33 41 47 63 88 
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ض وجهت هذه القرو 2009 مقارنة بسنة 2010سنة   % 14قروض اإلستغالل سجلت زيادة بنسبة  -  

             المتوسطة التي تنشط في القطاع الصناعي و قطاع البناء خصيصا للمؤسسات الصغيرة و
  .و األشغال العمومية  و قطاع الخدمات 

وض و هي عبارة عن قروض تميزت تمويالت القرض الشعبي الجزائري  بوجود نوع جديد للقر -  
و كذلك قطاع  خاصة في قطاع الصحةألجل مقدمة للمهنيين و األفراد امتوسطة و طويلة  إستثمارية

 % 19مليار دينار بزيادة نسبتها 2.5ما قيمته  حيث سجل هذا النوع من التمويالت ،العقار و بناء السكن
  . 2010سنة  

    : اجلزائري الربكة مسامهة بنك -ثانيا 
 )35( : )2006 – 2009 ( :   

   جزائري دینار بالملیون – الوحدة
 2006  2007  2008  2009  

  

    487 7         580 6       824 4  321 4  سلم 

    913 4         308 2       800 1  851 1  مرابحة 

    911            738          509  775  إستصناع

  13311  9626  7133  6940  المجموع

     

    017 1         486 1       927 1  527 1  سلم 

    513 43       048 41     234 28  865 19  مرابحة 

    233 1         903          193  190  ، إيجار بالتمليكإستصناع

  45763  43437  30623  21653  المجموع

     

  11  11  12  15  إستصناع

  701  660  235  170إجارة منتهية بالتمليك          

  4590 94 2  -  -  التمويل اإليجاري 

 185  247  671  712  

  2009 -2008 -2007 -2006التقارير السنوية لبنك البركة الجزائري  : المصدر 
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)17( :   )2006 – 2009 (   
   

 

  

  
  .من إعداد الطالب وفقا للمعطيات و أرقام الجدول :  لمصدرا                 
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من خالل الجدول و األشكال المبينة أعاله نالحظ أن حجم التمويالت في المدى القصير تتمثل      

    .من إجمالي الصيغ التمويلية من مرابحة وإستصناع %65السلم التي مثلت أغلبها في التمويل بصيغة 
 أما على المدى المتوسط فيعتبر التمويل بصيغة المرابحة من أكبر الصيغ التي عرفت نموا كبيرا    

، و يرجع اإلهتمام بتمويل المرابحة إلى قلة مخاطرها و تفضيلها من مقارنة بصيغة السلم و اإلستصناع
  .التقلیدیة التمویلیة األسالیب إلى األقربألنها  األفراد و المؤسسات قبل 
التمويل (  أخيرا على المدى الطويل فقد إعتمد بنك البركة في تمويالته على صيغتي اإلجارةو     

و اإلستصناع نتيجة لزيادة الطلب على تأجير األصول المنقولة و الغير منقولة  من قبل  )التأجيري
كان غرض التمويل في حين ، خاصة اإلجارة المنتهية بالتمليك بغرض اإلستثمارالمؤسسات 

     .باإلجارة ار و بناء السكن رغم إنخفاضه مقارنة بالتمويلقمجال العباإلستصناع في 
  األجل متوسط التمويل تعتمد البركة  بنك  من الممنوحة التمويالت أغلب أن جليا يتضحإذن     

 باإلضافة البنك يمتلكها التي الموارد لطبيعة يعود اإلرتفاع هذا سبب أن المرجح المرابحة و بواسطة 

تمويالت لل بالنسبة أما األجل طويلة التمويالت في التحفظ عليه يحتم مما التمويل إعادة مصادر ةلقل
 ، ةشائع بنسبة الخسارة و الربح في المشاركة هو البركة البنك عمل أساس فإن معلوم هو فكما ةقصير

  . ة األجل قصير المشاريع في يتوفر الا م هو و المشروع من يكون العائد أي

  )36( :   ) 2006-  2008 (  

  www.barakaonline.com : المصدر

    )  ألف دوالر(  
    Types de financement  2006  2007  2008  

 Ventes à    بيوع مؤجلة  ذممذمم   
tempérament  

4053726 4086920 5621480 

 moudharaba  134671 485615 165418  املضاربة 

 Moucharaka  84444 221843 74097  املشاركة 

 Investissements  إستثمارات عقارية 
immobiliers  

68184 88213 92517 

 Leasing  211325 348637 211325  إجارة منتهية بالتمليك 

 Investissements  841843 711049 927903  إستثمارات 

 Autres location  21096 22195 18614  ذمم إجارة مدينة 

 Total  5433165 5976988 7122979 
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  اإلستثماري تمويل عن المداينة منطق فوقـت خالل الميزانية الموحدة لبنك البركة نالحظ من     

و هذا ما أكده لنا رئيس مصلحة  ،المتمثل في التمويل  بصيغة المشاركة والمضاربة و اإلستصناع
 يقتضي ألن ذلك  و المضاربة إطالقا كالة لم تتعامل بصيغة المشاركة القروض بوكالة تلمسان أن الو

 البنك ألن المراقبة أو التوجيه باإلدارة، األمر قـتعل واءس عليه السهر و  المشروع متابعة البنـك  على

 فيجب اهللا قدر ال خسائر ثم وقوع و المراقبة ناحية من واجبه في فرط فإن األموال عن أمانة بيد مسؤول

  . )اإلسالمي المصرفي العمل مبدأ( التعويض عليه
 صيغة هنا بالذكر نخص و خطر وأقل  وديةمرد أكثر أخرى أنماط أن يرى بنك البركة  حيث    

 أن بعد بشرائها يقوم هو و شرائها قبل البضاعة مقتني يضمن البنك تجعل التي بالشراء لألمر المرابحة
  إال كـالبن على ما و الطرفين نـبي الموقع دـالعق حسب ملزم يكون الذي بالشراء رـاألم على يتحصل
  خسارة أي يتحمل ال فالبنك بالتالي و  ،للعملية الضمان مع عليها الحصول و  الربح هامش نسبة إحتساب

 من هابهشا ما و الصيغة هذه  كة و أنواع و حجم التمويل المقدمبنك البر ميزانيات على طغى فقد لهذا 

 أو الجزائري البركة بنك  تقارير خالل من هذا نالحظ أن نستطيع ال كنا إن و ، المؤجلة البيوع صيغ

 بكل البركة لبنك لموحدةا المالية ميزانيةال من خالل إال أنه يمكن مالحظته ،مفصل غير نهأل ميزانيته

    1.إستثمارية ليست و   دائنية معامالت هي المعامالت من % 80 نسبته ما أن أظهرت و ه،فروع
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 

 النظام إصالح" حول الثاني الدولي العلمي لمؤتمرا ، "البركة بنك تجربة– اإلستثمار و المداينة منطق بين اإلسالمية الصيرفة" ناصر، حيدر )1

  .11 ص ،2008 مارس  12-11 ،الجزائر ورقلة، جامعة ،" الراهنة التطورات ظل في الجزائري المصرفي
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 التمويلأساليب   في بالفروق األمر تعلق سواء مستويات عدة علىا سابق المذكورة تالفاتخإن اإل     

 خاصةالميداني على المستوى  هناك إختالفات  أن إال ،الشكل و المضمون و أهداف التمويلمن حيث 

   الجزائري البركة بنك من كل هنا نقصد و ،المقارنة جهتي على القروض ملفات  دراسة مستوى على

  .ذلك طريقة حساب تكلفة التمويل و طريقة السداد و ك ،القرض الشعبي الجزائري بنك و
 عليه وقفنا ما حسب و التي و الملف دراسة جوانب بأهم نلم أن المبحث هذا خالل من سنحاول و     

 الوثائق مستوى على بالفروق متعلقة األولى ،نقطتين في تتلخص كانت الميدانية دراستنا خالل من

 المالية بالدراسة فتتعلق الثانية النقطة أما اإلدارية، بالمرحلة يعرف ما هنا نقصد و للعملية المطلوبة

صيغ التمويل بين  مقارنةكما تطرفنا في نهاية هذا المبحث إلى   ،و قرار منح التمويل التمويل لطلب
  .البنكين و طريقة السداد و تكلفة التمويل 

   
 
                  

هي عملية كالسيكية تعتمد في جميع البنوك و ذلك من " القرض " إن عملية دراسة ملف التمويل       
خاصة مخاطر ط للبنك للتقليل من المخاطر رفة واضحة و دقيقة لطالب التمويل، و كذلك كإحتياعأجل م

      و سنبين من خالل هذا المطلب إذا كانت إختالفات بين البنوك اإلسالمية السيولة و عدم السداد، 
  .  و البنوك التقليدية على مستوى دراسة ملف التمويل 

   :"القرض" وثائق ملف التمويل  على مستوى املرحلة اإلدارية و - أوال
الخاصة  اإلدارية الوثائق كثرة عليها تغلب محضة إدارية مرحلة انهبكو تتميز المرحلة ذهه إن     

 نوعهذا ال في خاصة الحقة مشاكل دةـع كـالبن سيكلف فيها خطأ أي ألن، التمويل بملف القرض أو
سهل على البنكين ت"  banques des donnés"  و كذالك في غياب بنوك معلومات المعامالت ن ـم

  .فة دقيقة للسيرة الذاتية و العملية لألفراد و المؤسسات معر

بحيث أن بنك البركة يمنع أي طلب تمويل   التمويل منح قرار تخاذإ قبل الملف بدراسة البنك يقوم     
في حين أن القرض الشعبي الجزائري ملزم  ،و القانون البنكي الجزائري اإلسالمية والشريعة يتنافى

  .و مبادئ الشريعة  البنكي قانونلل هإذن نشاط البنك اإلسالمي مقيد بين تطبيق، بنكي البتطبيق القانون 
    



    

179 
 

  
والنزاع مع  وبالتالي الدراسة الجيدة لملف القرض تجنب كال البنكين من الوقوع في مخاطر      

   . طالبة التمويل كعدم التسديد مثالالمؤسسات 
  :  هي نفس الوثائق مطلوبة من البنكين وهي بالنسبة للوثائق اإلدارية و الملف تقريبا 

 : والقانونية اإلدارية الوثائق -1

  .المعني من ممضي وطبيعي  الخدمات لشخص متعددة طبية عيادة إلنجاز خطي طلب  -
 . البناء تمويل ال فقط العتاد بتمويل سيقوم البنك أن هذه حالتنا في نشير هنا 
 معنوي الشخص كان إذا عليها مصادق نسخة -
 .البنك مع المعامالت هذه بمثل القيام في له مصرح أنه تثبت وكالة المستثمر يقدم أن  -
  . التجاري السجل من عليها مصادق نسخة  -
 .كضمان يقدم الذي العقار ملكية عقد من عليها مصادق نسخة -
   .الطبية العيادة أشغال إمتداد يبين معتمد معماري مهندس طرف من إعداده يتم محضر -
    . وزاري مشروع به ماجاء وهذا الطب ميدان في مختص أنه تثبت جامعية شهادة -
 : بيةساحالم الوثائق  -2
 سيقدمه بما قادمة سنوات ثالثل لتقديراته للمشروع معتمد محاسبي خبير بها يقوم تحليلية دراسة  -

 . مصاريف من سيكلفه وما أرباح من المشروع
 المؤسسات   من معينة فئة جاهإت وضعية تثبت شهادة هي : جبائية بطاقة  -
 .الضرائب مديرية من للضريبة الخضوع شهادة  عدم  -
        اإلجتماعي الوطني للضمان الصندوق سواء التأمين مؤسسات إتجاه مستحقاته تسديد شهادة -

  . )أصحاب حقوق اإلمتياز  (األجراء  لغير الوطني الصندوق و
   : والمالية اإلقتصادية الوثائق -3
     .  للمشروع إقتصادية تقنية راسةد  - 
  . إقتناؤه يتم سوف الذي للعتاد شكلية فاتورة  - 
  .البنك طرف من تمتلك القرض ملف وثيقة   - 
     للبنكين، المرحلة اإلدارية بين البنكين يكمن في  طلب التمويل المقدم األول على مستوىاإلختالف   

     . "شراء تجهيزات عيادة طبية ل "ض قر"  تمويل  و بإعتبار دراستنا هي  حالة
على  يقوم بتقديم طلب الحصولبالنسبة لبنك القرض الشعبي الجزائري فإن صاحب العيادة       

قيمة التمويل  وكذلك ما يملك من مبين فيه "  demande de crédit"قرض إستثماري لشراء تجهيزات 
  .ضمانات 
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 )طلب تمويل (ء ب العيادة يقدم ما يسمى باألمر بالشراأما على مستوى بنك البركة فإن صاح     

  .عتبار البنك ال يقدم قروض بفائدةمع ذكر صيغة التمويل و إحترام خصائصها بإ  لشراء معدات
  : ما عدا ذلك فإن الطلب يحتوي على ما يلي 

 .ميلالع يمارسه الذي النشاط لنوع باإلضافة "اللقب و اإلسم"  بالعميل متعلقة معلومات  -

 يوجه حالتنا في و" الطلب له يوجه الذي الوكالة مقر و الوكالة مدير بذكر الوجه محدد يكون كما -
 . محل الدراسة و المقارنة تينوكالال يمدير السيد إلى الطلب

 بحاجة أنه فيذكر  التسديد فترات و تسديده مدة و لسببه، باإلضافة ،مبلغه، القرض نوع العميل يذكر  -

   .محددة بقيمة نشاطه في يحتاجها التي المعدات و التجهيزات لشراء ثماريإست لقرض

 . البنك اتجاه إلتزاماته بكل قام نهأ كما للبنك األوفياء العمالء من أنه البنك مدير يذكر كما  -
        قيمته تحديد مع كبير لنزم حالتنا في" القرض هذا على ضمانات من يملك لما عرض يقدم كما -
  . " القرض محل المعدات على شامل لتأمين رضع و

 هو الوحيد الفرق لكن المبدأ حيث من كثير يختلف ال الجزائري البركة بنك مستوى على األمر إن     

 عنها نقول أن نستيطع بصفة قروض شكل على التمويالت كل يقدم الجزائري القرض الشعبي بنك أن
 فاألمر الجزائري البركة بنك مستوى على و لكن،  "حددم فائدة بمعدل تقديم القرض"  محددة أنها

 ، مرابحة،  مشاركة" التمويل خاللها من يريد التي الصيغة نوع يحدد أن العميل على يجب حيث يختلف
 . مثماثلين فالطلبين إداري كإطار لكن خصائصها، تحترم أن يجب صيغة كل و " ...إيجار

بنك البركة وبنك القرض  في" القرض"لتمويلل عميلال طلبن يبينا ) 06 ( رقم و ) 13 (رقم الملحقو
    .الشعبي الجزائري على التوالي

 ك البركة مدرج ضمن اإلختالف اآلخر يكمن في فاتورة شراء العتاد فبالنسبة لبنك البركة فإن إسم بن
 .فاتورة الشراء

 الشـريعة  مـع  الجزائـري  البركـة  بنك في العقد هذا تكييف على أدرجت التي المالحظات أهم إن    
 شـروط  أهم هو و ،مرابحةيمولها بصيغة ال التي و المعدات السلع يمتلك  البركة بنك أن هو اإلسالمية

   البنك إسم على بيعه يعاد ما بشراء يقوم البنك أن البركة بنك يرد ، حيثاإلسالمية المعاملة هذه صحة

 من الكثير يدعى خالفي األمر يبقى الصدد هذا وفي ويل،التم مدة تنتهي أن بعد إال عليه التنازل يتم ال و
 التمويـل  فاتورة على تحصلنا التمويل هذا سياق نفس في و لكننا الخطأ، في اإلنسان يقع ال حتى التدقيق

  . ذلك بيني  )07 (رقم الملحقو إسمه في التجهيزات يشتري البنك أن فيها يظهر حيث
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:"القرض" قرار منح التمويل  مللف وعلى مستوى دراسة ا - ثانيا  

  
تمثل في القرض مإن اإلختالف بين المنهج اإلسالمي المتمثل في بنك البركة و المنهج التقليدي ال      

في  مسبقا هذا ما ذكرناه ،األجلالشعبي الجزائري يجعلهما يمنحان قروض مختلفة الصيغة و الصفة و 
  .الفصل الثالث 

     :دراسة الوثائق و امللف -  1
بالنسبة لدراسة ملف التمويل فحسب المعلومات المحصلة من طرف إطـارات البنكـين فدراسـة          

المؤسسة الملف نفسها فالبنكين يركزان في دراستهما للملف على الكفاءات و الضمانات المقدمة من قبل 
 للقـانون  مطابقتهاومدى  باإلضافة إلى دراسة مستفيضة للوثائق المحاسبية و القانونية  المقدمة  للبنكين

اإلسالمية بالنسبة لبنك البركة ، فبالتـالي دراسـة بنـك     بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري و الشريعة
   قها ألحكام الشريعة اإلسالمية من جهة أخرىيمن جهة و تطب انونـيقها للقـلبركة محصورة بين تطبا

الماليـة للبنكـين                 النسـب   سـتعمال إ و طريـق التحليـل المـالي   لمالية عـن  باإلضافة إلى الدراسة ا
)ratios financiers(.       
هي دراسة إدارية على أساس المستندات تضاف إليها دراسة ميدانية المذكورة  راسةهذه الد      

 منهم كل يقوم البنك حيث طرف من معتمد عقاري بخبير بذلك مرفقين الدراسة محللمعاينة المشروع 
  :تمثلة فيمال و امهبمه
 البنك  أعضاء comité de l’agence : المشروع تطور مدى ومتابعة معاينة محضر إعداد       
 .و مدى مطابقته للمواصفاتإستراتيجي  موقعه و
 ها من أن البنك ليتأكد ضمانات المقدمة لل المالية القيمة فيه ليبين خبرة تقرير إعداد : العقاري الخبير 

   .يمنح للمستثمر سوف الذي لقرضا مبلغ حقيقة غطيت
      للوثائق و الملف تحدد نوع القرض أن دراسة دقيقة التي يمكن إستخالصها  النتيجة بالتالي و     

  :إذن عات مع األفراد و المؤسسات الوقوع في نزا و تجنب البنك من خطر عدم التسديد و  و قيمته
      

 تتطلب والتي راسة المالية التحليلية للمؤسسات،الد رغمن بنك البركة أهو لكن هناك مالحظة و      
يركز على جانب الضمانات التي غالبا ما تكون ضعف ما يتم منحه من  إال أنهو وقت طويل  جهد

   .خطر عدم التسديد و ذلك لمواجهة أي مخاطرة خاصة )قيمة القرض  ( تمويل
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  : "القرض"املوافقة و منح التمويل  قرار -2
  -   بعد دراسة الملف و الوثائق و الدراسة المالية لنسب

 ، تقومعضاء الوكالةمن طرف أ لمكان المشروع  الميدانية الزيارةالتوازن المالي للمؤسسة وكذالك 
 المشروع حول تقرير تحليلي مفصل ة أولى بإعدادالوكالة كمرحل ىمستو على مصلحة القروض

  .ه من عدمهوإمكانية تمويل
فترة السماح قبل قيمة القرض والمدة و  يتضمنو في حالة الموافقة يتم إعداد مخطط للتمويل -    

  .كذلك الشروط التكميلية ، باإلضافة إلى الضمانات والتسديد
هي إلى المديرية العامة والمخطط تبعث نسخة منه و  الة لكن هذا التقريرهذا على مستوى الوك -    

 .وإعداد تغيرات على تقرير الوكالةأالمخول لها بمنح القرض من عدمه الهيئة 

المتمثل في منح قرض لشراء تجهيزات عيادة طبية بقيمة محل الدراسة والمشروع ف      
  :كان القرار كما يلي  مبين سابقا في الطلب ودج   00. 000 000 19

  
 )37 :( لـCPA   

  على مستوى املديرية العامة  على مستوى الوكالة  مميزات القرض
  دج   00. 000 000 15  دج 00. 000 000 19  قيمة القرض

  سنوات 05  سنوات 07  المدة 
  سنة واحدة  أشهر 01  حفترة السما

  
ضمان صندوق ضمان قروض اإلستثمارات للمؤسسات  إلى ذلك فرضت المديرية العامة باإلضافة     

مليون  01 اإلجتماعي إلىكما فرضت على المؤسسة رفع رأس مالها  ،)CGCI( المتوسطة الصغيرة و
  .اإلختالفات بدقة  يوضح )06(رقم  الملحقو   دينار جزائري

  -        :يركز على الدراسة التحليلية  كما ذكرنا مسبقا  فهو 
 . عة الضمانات المقدمةعلى طبيو

بوكالة تلمسان  المكلفة بدراسة ملف التمويللمصلحة ا إلى )األمر بشراء (بعد تقديمنا لطلب التمويل     
ما  هو أن العيادة الطبية  شراء تجهيزاتب الخاصهذا النوع من التمويالت أن  فأفادنا رئيس المصلحة

و أفادنا  ،و قيمة الضمانات المقدمةطالب التمويل هو كفاءات  ملف التمويل دراسةالوكالة في  يهم
  : بالتقرير التالي عل مستوى الوكالة 

  سانبوالية تلم لغسيل الكلى في منطقة إستراتيجيةطبية  عيادة إنجاز في يتمثل بإعتبار المشروع      
   هو بما تفي ال العمومية أصبحت المؤسسات أين بالوالية السكان عدد في المستمر التزايد إلى وبالنظر 
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  مستشفى إلى يفتقد العيادة هذه فيه تنجز الذي سوف المكان أن إلى باإلضافة خدمات من منها منتظر 

 الحياةفي  الكبير األثر له نيكو سوف المنطقة هذه في هذا المشروع مثل إنجاز فإن ،في هذا التخصص
      منه القريبة العمومية اإلستشفائية المؤسسات على الضغط يخفف سوف أنه كما ،للفرد اإلجتماعية

 في السنوات الخمس المقبلةأرباح   العيادة لهذه تكون أن نتوقع خالل الدراسة التحليلية المالية   من و
     .جال المحددةفي اآل لبنكل ة أقساط التمويلكاف بتسديد للمستثمر يسمح مما ،بها البأس
     .دج 500.00 6 باإلضافة أن حصص غسيل الكلى معوضة من قبل الضمان اإلجتماعي بقيمة      

    :                          فإن حصص  06 اض متوسط الحصص اليومية هو و بعملية بسيطة و بإفتر
  .دج   000.00 096 12  = يوم 360 × 06  × دج 500.00 6

لقرض الشعبي الجزائري  افي المقدم  تمويلالسنوات و هي مدة  05 لمدةأما  واحدة، هذا خالل سنة    
ضعف مبلغ  مرة 30  دج  وهو مبلغ 000.00 480 60 = سنوات 05 ×دج   000.00 096 12  :فإن

  .التمويل المطلوب 
سمعة صاحب وكذلك  و التي تفوق قيمة التمويلة والمعطيات السابقة والضمانات المقدمنسبة إلى و     

بالوكالة تمويل هذا  التمويل دراسة ملف مصلحةقررت لجنة  في قطاع الصحةو المشروع لدى البنك
  : وفقا للشروط التالية بصيغة المرابحة ) شراء التجهيزات (المشروع 

  . دج 00. 000 000 19 :  ) ثمن الشراء (قيمة التمويل  -  
  . % 07بنسبة  ربحالهامش نسبة  -  
  . من ثمن البيع كدفعة مسبقة % 30اإللتزام بدفع  -  

  سنوات 04مدة التسديد  -  
        .أقساط شهريةتسديد  معأشهر  06فترة سماح  -  

 لمديريـة  الفـاكس  بواسـطة  المحصلة الوثائق من نسخة الوكالة ترسل اإلجراءات ستكمالإ بعد      
     ممكن أجل أقرب في عليها للمصادقة المنازعاتو القانونية الشؤون لمديرية ونسخة والتسويق التمويل

                  .المنازعات و  القانونية الشؤون مديرية قبل من معتمد موثق قبل من الضمانات عقود تحررو
 عدا ما التمويالت وتجسيد المباشرة الضمانات على والمصادقة التمويل عقود على التوقيعيتم        

 الملف على المصادقة وتتم والتسويق التمويل مديرية تعطيه الذي ستثنائيإلا الترخيص حالة في
 . الملف من نسخة تستلم التي المنازعات و القانونية الشؤون مديرية قبل من القانوني
 أن من دتأكمن خالل ال المنازعاتو القانونية الشؤون مديريةالقرار األخير يكون على مستوى        

 حتى الجزائرية المحاكم قبل من بها المتعامل القانونية األطر تحترم التمويل لطلب المقدمة الضمانات

  :التالية وهذا ما هو مبين في الوثيقة  الطرفين بين منازعة حدثت إذا سليمة قانونية حالة في البنك يكون
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وكالة تلمسان          
تلمسان  -إمامة  -شارع صومام 200رقم           
213)   0( 43 20 31 64/ 65: ھاتف           

  043  20 31 72: فاكس         
30/10/2007: یوم  تلمسان  

 
 

 
  طلب المصادقة : الموضوع 

 
    العمیل

 رابحة مع وعد بشراءم    Mourabaha  MT 
 19 000 000.00   دج  
   48  شھرا  

  

  
  مدیر الوكالة                                               مصلحة الشؤون القانونیة                              

  
  
  

  الشروط احملققة         الشروط املطلوبة 
  )منزل( مشروع رهن عقار  -
التأمين ضد المخاطر مع اإلنابة  -

  لصالح البنك 
  كفالة شخصية و تضامنية  -
   ولةتعهد بضمان المعدات المم -

   
  

  تحقق على مستواكم 
   
  

  تحقق
  مدیریة الشؤون القانونیة و التنظیم  
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       :"القرض "  ثيقة قبول منح التمويلعلى مستوى و - 3
  :في أساسا تتمثل أساسية نقاط لثالث التطرق يتم الوثيقة هذه مستوى على    

    .القرض طالب حول العامة المعلومات -
     .التسديد فترات مدته، حجمه، ، "القرض" التمويل نوع -
   .العميل طرف من المقدمة لضماناتا  -

 إستخالص يمكننا  )08أنظر الملحق رقم  ( البنكين مستوى على للوثيقتين دراستنا خالل من و     

  : توى وثيقتي الموافقة على التمويللى مسع التالية الفروق
 

 ببنك الخاصة الوثيقة مستوى على أنه نجد حيث الوثيقة عنوان مستوى على هناك إختالف   - أ     

 ،أماالموافقة على منح القرض  وثيقة تعني و،"autorisation de crédit " ـ ب معنونة  الشعبي القرض

 autorisation de financement "    "فمعنونة بـ  الجزائري البركة ببنك الخاصة وثيقة مستوى لىع
 يبين الحقيقة في أنه إال  عادي فرق أنه على للبعض ظهر إن و هذا و ، التمويل على الموافقة   وتعني
 . معلوم  ربح مشبها تمويل يمنح ثاني و بفائدة قرض يمنح فاألول البنكين بين الجوهري الفرق

 الطرف أن نالحظ أننا إال " تجهيزات عيادة شراء طلب" في البنكين  القرض طلب تشابه رغم -ب  

 قرض أنه على كيفه و ملف القرض  مع تعامل القرض الشعبي الجزائري  بنك في المتمثل األول
  . األجل متوسط إستثماري

     
لى تمويل المشروع بصيغة ملف التمويل و وافق ع فكي الجزائري البركة بنك فإن المقابلب لكن       

   .التمويل اإليجاريبصيغة  هبإمكان بنك البركة تمويلكان كما   ،المرابحة
 إضافية توضيحات و شروط على اآلخر هو أن الوثيقة  على مستوى بنك البركة تحتوي اإلختالف     

هذا غير  و    « autres conditions exigées»مستقبلية مشاكل في الوقوع تفادي و لبس أو شبه أي لفك
 : مايليالشروط  هذه أهم و القرض الشعبي الجزائري  نكبب  ةالخاص الوثيقة في موجود

 . للعتاد اإلجمالي الثمن من  20℅ ـب المقدم تحديد  -

 . السنة في ℅ 7.5 ـب البنك ربحية تحديد  -

 .  التمويل ذابه لوفاءا لمدة بتوفيرها العميل يلتزم التي التأمين ذكر  -

 الصفر من العملية كل يعيد أن العميل على بعدها و أشهر 03 ـب السماح هذا صالحية مدة تحديد  -

   .   المدة هذه خالل التمويل تتم لم إذا
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في الفصل الثالث من خالل تطرقنا لتقويم أساليب التمويل في البنوك اإلسالمية  كما ذكرنا سابقا        

و من بين صيغ التمويل  ،ساليب التمويل التقليديأتبين لنا أنها تختلف من حيث الشكل و المضمون عن 
بالشراء، فهو عبارة عن  بيع المرابحة لآلمر أورابحة اإلسالمية األكثر إعتمادا  هي صيغة التمويل بالم

 بأن يبيع سلعة لعميله وفق المواصفات المحددة  بنك، يلتزم بمقتضاه المؤسسةوال بنكتفاق يتم بين الإ
بإقراض بنك أما اإلقراض بفائدة فمعناه أن يقوم ال، وذلك بثمن مؤجل يتضمن نسبة معينة من الربح

  . بالقرض مع الفائدة المترتبة عنه تزام المقترض بالوفاءلإمقابل   من المال مبلغ
و سنحاول من خالل هذا المطلب إبراز أهم اإلختالفات بين صيغة البيع بالمرابحة و اإلقراض      

  .البنك و المؤسسة و تكلفة التمويل و طريقة السداد تفاق بين إلبفائدة وذلك من ناحية المضمون و ا

  : و اإلتفاق املربم بني الطرفني من حيث املضمون -أوال 

 معلوم فان العنصر األساسي الذي هووكما  بنكي، بسط صور اإلقراض الأعتبر القرض النقدي ي     
  ها في القروض العادية طبقاحتسابإوالتي يتم   يرتبط بعملية اإلقراض هو الحصول على الفوائد،

ؤسسة ات مختلفة للجهة المقرضة أي الم، كما يطلب من المقترض تقديم ضمانجلهأالقرض و ألصل
  .بنكية حتى تطمئن من ضمان إسترداد القرض مع الفائدة ال

بنك  في وعملية اإلقراض بفائدة على مستوى بنك البركة رنة بين عملية التمويل بالمرابحةوبالمقا      
تلخيصها في ، والتي يمكن وجه االختالف الجوهريةأ، نستخلص جملة من القرض الشعبي الجزائري

  : العناصر التالية

  ) :موضوع التعاقد ( معاملة المالية مضمون و طبيعة ال -1
 بنكمع ال  )المؤسسة ( يتفق العميل بحيثالتمويل بالمرابحة يقوم على أساس عملية بيع سلعة،   -  

 ة تفاق كذلك على ثمن السلعإلما يتم ا، كوفق مواصفات محددةأو أصول  على شراء سلعة البركة
     . وعلى كيفية السدادنسبة هامش الربح و

 بنك البركةمر بالشراء من الناحية الشرعية  يتولى آلي بيع المرابحة لأاالعقد  ولضمان صحة هذ    
ه، هالك يضا، بحيث يتحمل مسؤوليةأ ليصبح مالكا له وضامنا له  لصالحه موضوع العقد األصلشراء 

   ؤسسة الى الماألصل ملكية تنتقل بذلك  هامش ربح، و مع  حةمراب األصلبيع  بنكوبعد ذلك يمكن ل
  .، فيكون البيع في هذه الحالة بيعا حقيقيا )المشتري  (
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فان موضوع التعاقد  ،بفائدة في بنك القرض الشعبي الجزائري أما بالنسبة لعملية منح القروض   -  

 في صورة قرض نقدي   مبلغا من المال أي المقترض )المؤسسة(  في هذه الحالة هو إقراض العميل
والعالقة له  ،تمويال نقديا مقابل فائدة محددة في هذه الحالة يقدم البنكومعنى ذلك أن ، عتمادإأو فتح 

 .بالسلعة وال بتملكها أو ضمانها 

  ) المؤسسة( لكن في حقيقة األمر أن بنك القرض الشعبي الجزائري ال يمنح سيولة نقدية للمقترض     
 يمنحها للمورد الذي إشترى عليه األصل "  bon de caisse "  و إنما تمنحه ورقة  تجارية تثبت الدين

و الذي يمكنه بدوره خصمها للحصول على قيمة األصل المتفق عليه إما في بنك المقترض إذا كان 
، و كل ة المقاصةلدين بين البنكين بواسطالمورد عميل لدى نفس البنك أو في بنكه و يتم تحويل قيمة ا

  .و السعر و معدل الفائدة ) السلعة ( على طبيعة األصل  تفاقإلا طبعا يتم بعد اذه

 :بين الطرفين  المبرم طبيعة العالقة و اإلتفاق -2

 ) المؤسسة( و العميل بنك البركةأي  ،مرابحة تكيف العالقة بين الطرفينعملية التمويل بالبالنسبة ل  -  
مقابل تسلم ثمنها في األجل المتفق  فورا مؤسسةلل ألصليبيع ا بنكفال ،ائع بمشتريعلى أساس عالقة ب

 العالقة في هذه الحالة هي عالقة دائن بمدين  فان طبيعة،  أما بخصوص عملية اإلقراض بفائدة، عليه 
    هالتزامإعلى أساس ) المدين(مؤسسة يتجلى في إقراض البنك القرض الشعبي الجزائري  ن دورأحيث 

  . اإلتفاق عليها مسبقابرد مبلغ القرض مع الفائدة التي يتم 
 بالنسبة لبنك  أصول على المرابحة ب تمويل عقد توقيع على عميله يجبر البنكين كال فإن بالتالي و     

 هي و متعاقدان عالقة هي العميل و  البنك بين تربط التي العالقة أن يوحي ما هو و، الجزائري البركة

 تحديد بشرط المداينة مشروعية على ينص الذي الشريف للحديث تستند المداينات أن كون حيحةص فكرة

بالنسبة لبنك القرض  "   " convention de prêt بفائدة قرض منح تفاقيةإ أو ،واألجل الوزن الكيل،
 الفوائد سدد قيمة ت  ، حيثفي البنوك التقليدية المقترض هو من يتحمل الضرر ألن الشعبي الجزائري

  .قتراضإألن العالقة المبنية بينهما هي عالقة  تفاق بغض النظر إذا ربح أم خسرإلبموجب ا

  : اإلختالف على مستوى جدول اإلهتالك، طريقة السداد و تكلفة التمويل -ثانيا 

 ففيه" القرض " التمويل منح على الموافقة  بعد األساسية الركيزة هو القرض إهتالك جدول إن     
 الجد المعلومات من غيرها و التسديد بمواعيد العميل إلتزام مدى يعرف أساسه على قسط، كل قيمة حددت

، وهذا ما سنبينه من خالل إبراز اإلختالفات بين جدول إهتالك )المؤسسة( لعميلوا للبنك بالنسبة مهمة
ل بالمرابحة في قرض متوسط األجل  بفائدة في بنك القرض الشعبي الجزائري و قرض إهتالك تموي

    . بنك البركة 
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 CRÉDIT POPULAIRE D’ALGERIE  
  
  

Type de prêt : CMT investissement avec TVA                Client : EURL centre médicale  
Montant du prêt :  773.000.00 DA Nombre d’échéance   :  60 
Date de mise en place : 31/07/                               2009 Période échéance : 01 mois                     
Date de 1er échéance : 31/08/2009                           Date de dernière échéance : 31/07/2014 
Taux d’intérêt :  5.25 %        Taxes : 17 %                     DIFFÉRÉ    :            00 jours          

 
  

  

 Date 
ECHA 

C 
.RESTANT C.AMORT INTERETS TAXE TVA TOTAL 

.ECH 
1 31/08/2009 773000.00 11038.73 3381.88 574.92 14995.53 
2 30/09/2009 761961.27 11095.24 3333.58  566.71 14995.53 
3 31/10/2009 750866.03 11152.03 3285.04 558.46 14995.53 
4 30/11/2009 739714.00 11266.49 3236.25 550.16 14995.53 
5 31/12/2009 728504.88 11324.16 3187.21 541.83 14995.53 
6 31/01/2010 717238.39 11382.14 3137.92 533.45 14995.53 
7 28/02/2010 705914.23 11440.39 3088.53 525.02 14995.53 
8 31/03/2010 694532.09 11498.95 2938.22 516.56 14995.53 
9 30/04/2010 683091.70 11557.81 2887.65 508.05 14995.53 

10 31/05/2010 671592.75 11616.98 2836.83 499.50 14995.53 
11 30/06/2010 660034.94 11676.44 2785.74 490.90 14995.53 
12 31/07/2010 648417.96 11736.21 2734.40 482.26 14995.53 
13 31/08/2010 636741.52 11796.28 2682.79 473.58 14995.53 

        
       
       
       
       
       
       
       
       

53 31/12/2013 117247.40 13495.37 512.96 87.20 14995.53 
54 31/01/2014 102852.03 14469.05 449.98 76.50 14995.53 
55 28/02/2014 88382.98 14543.11 386.68 65.74 14995.53 
56 31/03/2014 73839.87 14617.56 323.05 54.92 14995.53 
57 30/04/2014 59222.31 14692.38 259.10 44.05 14995.53 
58 31/05/2014 44529.93 14767.59 194.82 33.12 14995.53 
59 30/06/2014 19762.34 14843.18 130.21 22.14 14995.53 
60 31/07/2014 14919.16 14919.16 65.27 11.10 14995.53 

 Total  773000.00 108317.77 18414.03 899731.80 
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BANQUE AL BARAKA  ALGERIE 
ECHENCER CREDIT N0 A0933/09 

PAGE                                                    CLIENT                                                     

  
 
 

 
DURÉE  

 
PERIODE  ECHE  

 
DIFFÉRÉ  

 
TVA     Marge  HT  

 
DATE DE 
MOBILISATION 

 
MONTANT 
MOBILISÉ  

60mois 01 mois 00 jours 17 % 0.7083% 28/07/2009 773 000.00 

 Date 
ECHA 

C .PRINC 
DU Marge  HT C.AMORT   ECH . HT Montant 

TVA 
1 31/08/2009 763003.06 5475.16 9996.94 15472.10 930.78 
2 30/09/2009 752923.27 5404.35 10079.79 15484.14 918.74 
3 31/10/2009 742759.95 5332.96 10163.32 15496.28 894.36 
4 30/11/2009 732512.40 5260.97 10274.55 15508.52 894.36 
5 31/12/2009 722179.94 5188.39 10332.46 15520.85 882.30 
6 31/01/2010 711761.84 5115.20 10418.10 15533.30 869.58 
7 28/02/2010 701257.41 5041.41 10504.43 15545.84 857.04 
8 31/03/2010 690665.93 4967.01 10591.48 15558.49 844.39 
9 30/04/2010 679986.68 4891.99 10679.25 15571.24 831.64 

10 31/05/2010 669218.93 4816.35 10767.75 15584.10 818.78 
11 30/06/2010 658361.94 4740.08 10856.99 15597.07 805.81 
12 31/07/2010 647414.98 4663.18 10946.96 15610.14 792.74 
13 31/08/2010 636377.30 4507.46 11037.68 15636.61 779.56 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

53 31/12/2013 111106.53 895.73 15354.88 16250.61 152.27 
54 31/01/2014 95624.40 786.97 15482.13 16269.10 133.78 
55 28/02/2014 80013.97 677.31 15610.43 16287.74 115.14 
56 31/03/2014 64274.18 566.74 15739.79 16306.53 96.35 
57 30/04/2014 48403.94 455.24 15870.24 16325.49 77.39 
58 31/05/2014 32402.19 342.85 16001.75 16344.60 58.28 
59 30/06/2014 16267.83 229.50 16134.36 16363.86 39.02 
60 31/07/2014 0.00 115.43 16267.83 16383.26 19.62 

Total           180489.58 773000.00 953489.58 30683.23 
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 - 1  مبلغ  رأسه في يحتوي كما هو موضح  اإلهتالك جدول 

 إن خاصة القرض، على المحتسبة رسومال و الفائدة معدل و  بالعميل متعلقة مختلفة معلومات، القرض

           الجزائر بنك يقرها التي التغيرات حسب متغيرة القروض على المفروضة الفوائد قيمة أن علمنا
 .) البنك إطارات أحد به دنااأف ما حسب ذلك و (

 يبين ثم % 17 ـب المقدر للرسم باإلضافة ، %  5.25ـب معدل الفائدة قدر الدراسة محل القرض في و   

    . قساط التسديد و مدتها أو تاريخ تعبئة القرض و نوع قبل التسديد  السماح فترة  الجدول
  : خانات أساسية 06كذلك يحتوي الجدول على 

o  :  شهريةدفعة و هي دفعات  60تاريخ الدفعات و المقدرة بـ.     

o    :ة القرض بعد اإلهتالك عن كل دفعةقيم. 

o    :كل شهرإهتالك القرض  قيمة. 
o   :قيمة الفائدة عن كل دفعة. 

o   :قيمة الرسم المطبق على الفائدة. 

o   :قيمة القسط الذي يسدد كل شهر . 
 

    :من خالل تحليلنا للجدول يتبين لنا في آخر الدفعات الستون ما يلي   

o    :دج 733 000. 00 القرض أصل  يساوي اإلستهالكات  موعمج  

o    : دج 317.77 108يساوي  دفعة 60بعد  وائد المتراكمةالف مجموع. 

o   :  دج18414.03مجموع الرسوم المطبقة على الفائدة و يساوي 

o   :المبلغ أصل مجوع هو الذي ويدفعه العميل للبنك  الذي اإلجمالي جملة المبلغ 
 . دج 899731.80   و المقدر بـ الرسوم و الفوائد مجموع زائد

          
  الدفعات الثابثة ( هي طريقة األقساط المتساوية  كهتالالطريقة المتبعة في إعداد جدول اإلإن (

  :و تحسب كما يلي 

  =
 × قيمة القرض  

معدل الفائدة 
  

 ଵି ቆଵା
معدل الفائدة   

 ቇ
షعدد الدفعات

 

= ଷ .× . 
  

 ଵି ቀା.  
 ቁ

ష 
   

  

 
   =14. 995.53 دج 
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   = مجلة القرض=   عدد األقساط ×قيمة القسط المتساوي   
   =14 995.53  دج  731.80 899= قسط  60 ×دج 

 
  : الفوائد فأحتسبت بطريقة الفائدة البسيطة عن كل دفعة بإستعمال القانون التالي أما    -

݅ =   ××௧
ଷ

 = 
  معدل الفائدة  × المدة×أصل المبلغ

    360    

  = فائدة كل دفعة أو قسط  -
   معدل الفائدة× رصيد القرض في بداية كل قسط × مدة القسط   

     
   

  ×.×ૠૠ . یوم     = فائدة القسط األول -
     

 دج 381.88 3= 

 
 الرسم على الفائدة + لقرض اإهتالك قيمة + فائدة الدفعة =  املبلغ املسدد يف كل دفعة 

 دج 995.53 14=  574.92+   038.73 11+   381.88 3 =املبلغ املسدد يف الدفعة األوىل  

 . ة الفوائد و الرسوم عند كل دفعة و بنفس  طريقة الحساب  يتم حساب قيم           

 نجد سنوات الخمس آخر في ةقالمستح القيمة من القرض أصل طرحنا بحيث بسيطة بعملية اقمن فإذا -

 .المحقق من قبل البنك ) الربح ( دو هو العائ  الرسومو  ئدواالف مجموع بالتأكيد ساويت أنها
 دج   731.8 126=  دج     18414.03 +  دج 317.77 108  = الرسم و الفائدة مجموع  - 

  دج  731.8 126= دج 733 000. 00 -دج  899731.80  = المستحقة القيمة من القرض أصل طرح  - 
   . تعبر عن تكلفة التمويل )جملة القرض  (سنوات  05القيمة مستحقة الدفع من المؤسسة بعد   -

 

  :  الجزائري البركة بنك مستوى على - 2
 

قيمة مبلغ  على يحتوي  أنهظ بنك البركة نالح تمويل بالمرابحة في من خالل جدول إهتالك     
التمويل  المدة و تاريخ منح التمويل و فترة السماح قبل التسديد و طبيعة الدفعات و هي شهرية لمدة 

   :خانات رئيسية على التوالي  06 الجدول و يتضمن ،  دفعة 60سنوات أي  05
o    : قسط 60تاريخ تسديد األقساط  الشهرية  و المقدرة بـ  . 

o    :كل دفعة القيمة المتبقية من التمويل في نهاية. 
o     : عن كل دفعة )هامش الربح  (حصة البنك. 

o    :قيمة إهتالك التمويل في كل شهر. 

o    :ية الواجبة الدفع من قبل المؤسسةقيمة األقساط الشهر. 

o  : في كل دفعة  )هامش الربح  (الرسم على حصة البنك. 
 



    

192 
 

 

    : من خالل تحليلنا للجدول يتبين لنا في آخر الدفعات الستون ما يلي 

o     :دج 489.58 180دفعة يساوي  60حصة البنك  عن كل قسط  بعد  مجموع   

o    : دج 733 000. 00 القرض أصل  يساوي اإلستهالكات  موعمج . 

o   : أرباح  مجموع + قيمة التمويل مجوع هو الذي ويدفعه العميل للبنك  ماجملة
و التي تعبر كذلك عن مجموع األقساط الشهرية . دج 172.81 984   و المقدر بـ الرسوم + البنك

 )دج  683.23 30+دج 733 000. 00+  دج 489.58 180(أي سنوات،  05خالل 

o دج 683.23 30يساوي   أرباح البنك ومجموع الرسوم المطبقة على :  سادسةال اخلانة 

 
إذن من خالل تحليلنا لجدول اإلهتالك التمويل بالمرابحة في بنك البركة و جدول إهتالك قرض متوسط 

  :األجل في بنك القرض الشعبي الجزائري نستنتج اإلختالفات و المالحظات التالية 
هتالكات الثابثة في إعداد جدول إلال طريقة األقساط المتساوية و ال طريقة ابنك البركة لم يطبق  -

 .اإلهتالك 

هامش  نسبة طريقة السداد بواسطة أقساط شهرية في كال البنكين، لكن بنك البركة يحصل على -
أما القرض تطبق على قيمة التمويل المتبقي في بداية كل دفعة و في كل قسط ) %0.7083( ربح 

 .حنا سابقاو التي تحسب بقانون الفائدة البسطة كما وضيحصل على فائدة في كل قسط الشعبي ف

طبق على بالنسبة للرسوم تطبق على الفائدة في القرض الشعبي أما في بنك البركة فالرسوم ت -
 .هامش الربح أو حصة البنك

فائدة ففي نفس الشروط بين صيغة التمويل بالمرابحة و القرض بال أما بالنسبة لمقارنة 
  :، المدة ، فترة السماح و تطبيق الرسوم تستخلص ما يلي ) القرض( قيمة التمويل  نكينفي الب

سيسدد في ) العميل ( ل في القرض الشعبي الجزائري أي أن المؤسسة قأن تكلفة التمويل هي أ -
نهاية فترة التمويل ما دج أما في بنك البركة فسيسدد في  899731.80نهاية مدة القرض ما قيمته 

و بالتالي فإن المؤسسة في هذه الحالة تفضل  ،دج  441.01 84،أي بفارق دج 172.81 984  قيمته
، هذا دون ي من أجل تخفيض التكاليف الماليةالتعامل مع القرض الشعبي الجزائري كبنك تقليد

  .    مراعاة شرعية المعاملة المالية من عدمها 
 

المرابحة في بنك البركة الجزائري  بصيغة يلوصلنا إليه من خالل مقارنتنا للتمو يمكن تلخيص ما تو
:ي القرض بالفائدة في بنك القرض الشعبي الجزائري في الجدول التال  و  
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  قليديةالبنوك الت  البنوك اإلسالمية
  


 

  عالقة متعاقدان إستنادا للشريعة اإلسالمية 
    .بائع و مشتري )عالقة مداينة(

عبارة عن إتفاقية لحماية كال الطرفان   
   .دائن و مدين) عالقة إقتراض (


 

ع الممول مهم بحيث ال ومشرطبيعة ال
  .الشريعة اإلسالمية ئيكون منافي لمباد

طبيعته مهما كان نوع المشروع و 
  . المهم هدف البنك هو الربح


 

تقوم على أساس بيع سلعة أو أصل مع 
لى شرط إمتالكه قبل بيعه و نقل ملكيته إ

  .من أجل صحة المعاملة المؤسسة

بفائدة  قديم قرض نقدي أو فتح إعتمادت
وال عالقة للبنك  ،محددة مسبقا

  . باألصل و تملكه


 
يحسب على أساس نسبة عائد البنك  -

    .و يحدد بنسبة شائعة هامش الربح
قيمة الفوائد المترتبة عائد البنك هو  -

     .على القرض

 



 

 المعلومات الخاصة بالعميليبين   -
  .    البنكويحدد هامش ربح 

تحسب ) هامش الربح (حصة البنك  -
  .  كنسبة من قيمة التمويل عن كل قسط

يتميز بالوضوح بإبراز كافة  -
تعلقة بالعميل و مالمعلومات ال

  .القرض
   ةإستعمال قانون الفائدة البسيط -

     .عن كل دفعةالمركبة 

 
فرض غرامات التأخير وإن لم يتم  -

  .إجازتها شرعا أو اللجوء إلى القضاء
ئد التأخير أو اللجوء تطبيق فوا -

  .إلى القضاء

 

 عنصر أساسي و تحدد طبيعتها وفقا -
  . لقدرات المؤسسة و طبيعة المشروع

عنصر أساسي بالنسبة للبنك  -
للحماية من مخاطر عدم التسديد  

  . أو  تصفية المؤسسة

 

تكون أقل إذا كانت نسبة هامش الربح  -
أقل من معدل الفائدة المطبق على 

  .القروض

تكون أقل إذا كان معدل الفائدة  -
المطبق على القروض أقل من 

    .نسبة هامش الربح
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: 

  
من خالل تطرقنا للتحليل اإلحصائي للتمويالت المقدمة من طرف بنك البركة الجزائري، الحظنـا          

     التقليدية التمويلية ساليباأل إلى األقربأن البنك كان يعتمد على صيغة التمويل بالمرابحة بإعتبارها 

 ، و هذا بعد )اإلجارة ( أخرى و هي التمويل التأجيري  صيغة نحو تركيزه ، ثم حول مخاطرة األقل و

و سـنحاول  اإلستهالكية  التمويالت على النطاق ضيق الذي و 2009 لسنة التكميلي المالية قانون صدور
ي مويل التأجيري بمفهومه اإلسالمي و القرض اإليجـار إبراز اإلختالفات بين الت من خالل هذا المطلب

ـ  ، الكالسيكي في البنوك التقليدية ة، تكلفـة  وذلك من ناحية المضمون و اإلتفاق بين البنـك و المؤسس
   .التمويل و طريقة السداد

  : من حيث املضمون و اإلتفاق املربم بني الطرفني  - أوال 

دون  األصلالسيكي أداة  و وسيلة تمويلية مضمونها إستعمال االيجاري بمفهومه الك إلئتمانا يعتبر    
الحاجة الى تملكه خالل فترة محددة مقابل قيمة إيجارية يدفعها المستأجر لألصل إلى المـؤجر خـالل   

   .فترة التعاقد

 : مام ثالث خياراتأوفي نهاية المدة يكون المستأجر     

  العقددفع قيمة متبقية محددة في  صل مقابلألشراء ا  . 

 صل لمدة ثانيةألستئجار اإعادة إ. 

 صل محل التأجير الى المؤجرألعادة اإ. 

القـرض اإليجـاري  فـي بنـك     وعملية  اإليجاري في بنك البركة رنة بين عملية التمويل وبالمقا     
الفالحة و التنمية الريفية  نستخلص أنه ال توجد إختالفات في مضمون المعاملة الماليـة و حتـى مـن    

    : بين ثالث أطراف ، فالعالقة في كال البنكين هي عالقة تمويلية احية اإلتفاق المبرم بين الطرفينن

رضها على المستخدمين قصد أو المنتج للسلع اإلنتاجية من أجهزة و آالت و غيرها، حيث يع : لموردا
   .إنتاجيته منها و زيادة بذلك مبيعاته و تسويقها

الذي يبحث عن وسيلة لتوظيف مدخراته و الحصول على بنك و هو ال  :المؤجر أو الوسيط المالي 
  .مرتفعة عوائد 

و هو يسعى للحصول  طوير طاقته االنتاجية و توسيعها،هو الذي يرغب في ت :)المؤسسة(المستأجر 
  .تهستثماراإعلى األجهزة و اآلالت التي تحقق له ذلك دون أن تتوفر لديه الموارد المالية الكافية لتمويل 
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لكن المالحظ أن بنك البركة و بنك الفالحة و التنمية الريفية ال يلعبان دور المؤجر في حقيقة األمر     
المستأجر في نهاية مدة  بحيث يصبح ، التمليكي في الواقع جير التمويليأبصيغة الت نيتعامالألنهما 

، و حتى ر من قيمة األصل المؤجرالتأجير يصبح مالكا لألصل ألن مجموع الدفعات اإليجارية  هي أكب
ملزم بدفع القيمة المتبقية أي الفارق بين  )المؤسسة ( إن لم تستوفي قيمة األصل المؤجر فإن المستأجر 
  .مجموع األقساط و القيمة السوقية لألصل المؤجر 

التقليدي تصـبح  و بالتالي فإن طبيعة المعاملة المالية في بنك البركة تصبح عملية بيع أما في البنك      
ه مـن  ح، وهذا ما سنوضعلى حساب األقساط اإليجاريةعالقة دائن بمدين ألن البنك طبق معدل فائدة 

    .سداد الالحساب األقساط و طبيعة خالل مقارنتنا لجدولي اإلهتالك في البنكين و طريقة 
  

  : لاإلختالف على مستوى جدول اإلهتالك، طريقة السداد و تكلفة التموي - ثانيا 

نالحظ ، المبين أسفله  قرض إيجاري في بنك الفالحة و التنمية الريفيةبالنسبة لجدول إهتالك   -    
ما وضحناه أن جدول اإلهتالك يطبق بنفس طريقة إهتالك قرض إستثماري بمعدل فائدة محدد مسبقا ك

سوم و وجود فترة ختالف الوحيد في هذه الحالة عدم تطبيق الرإل، إال أن امن خالل المطلب السابق
  .أشهر  04ـسماح قبل التسديد مقدرة ب

          دج  733.62 688 23و المالحظ أن قيمة القرض تغيرت في بداية القسط األول و أصبحت     
     دج و المشار إليها بالعبارة   390.733.62وذلك بعد تطبيق الفوائد على فترة السماح و التي قدرت بـ  

" Montant  diffère capitalise  "  حسب في جدول اإلهتالك، و بالتالي الفوائد المترتبة عن كل قسط ت
 .على أساس قيمة األصل الجديدة

  
    : ما يلي 48من خالل تحليلنا للجدول يتبين لنا في آخر الدفعات 

o    :دج   733.62 688 23 الجديد القرض أصل  يساوي اإلستهالكات  موعمج. 

o   : دج 022.82 687 2دفعة يساوي  48وائد المتراكمة بعد الف مجموع  . 

o   :زائد المبلغ أصل مجوع هو الذي يدفعه العميل للبنك و الذي اإلجمالي جملة المبلغ 

الفارق بين مجموع و مجموع األقساط اإليجارية  الثابثة مضاف إليها  أ  الرسوم و الفوائد مجموع
ألقساط و القيمة السوقية لألصل المؤجر إذا كان نوع اإليجار تشغيلي، بحيث قدر المبلغ مستحق ا

 .دج 756.44 375 26   بـشهر   48الدفع بعد 
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Montant du prêt :  23 298 000.00 DA  
Montant  diffère capitalise :  390.733.62                   Nombre d’échéance   :  48 
Date de mise en place : 22/02/2010                             Période échéance : 01 mois                     
Date de 1er échéance : 2010/06/22                                Date de dernière échéance : 01/06/2014 
Taux d’intérêt :  05 %                                                         DIFFÉRÉ        : 04 mois          

  
 
 
 

 Date 
ECHA C .RESTANT C.AMORT INTERETS TAXE 

TVA 
TOTAL 
.ECH 

1 2010/06/22  23688733.62 408926.57 98702.90 0.00 507629.47 
2 12/07/1010 23279807.05 410630.43 96999.04 0.00 507629.47 
3 21/08/20I0 22869176.62 412341.39 95288.08 0.00 507629.47 
4 20/09/2010 22456835.23 414059.47 93570.00 0.00 507629.47 
5 20/10/2010 22042775.76 415784.72 91844.75 0.00 507629.47 
6 2010/11/19  21626991.04 417517.15 90112.32 0.00 507629.47 
7 19/12/2010 21209473.89 419256.80 88372.67 0.00 507629.47 
8 18/01/2011 20790217.09 421003.70 86625.77 0.00 507629.47 
9 17/02/2011 20369213.39 422757.88 84871.59 0.00 507629.47 

10 19/03/2011 19946455.51 424519.37 83110.10 0.00 507629.47 
11 18/04/2011  19521936.14 426288.20 81341.27 0.00 507629.47 
12 18/05/2011 19095647.94 428064.40 79565.07 0.00 507629.47 
13 17/06/2011 18667583.54 429848.00 77781.47 0.00 507629.47 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

42 2013/12/03  5446810.69 484934.46 22695.01  507629.47 
43 02/01/2014 4961876.23 486955.02 20674045  507629.47 
44 01/02/2014  4474921.21  488983.99 18645.48  507629.47 
45 2014/03/03  3985937.22 491021.42 16608.05  507629.47 
46 2014/04/02  3494915.80 493067.34 14562.13  507629.47 
47 2014/05/02  3001848.46 495121.79 12507.68  507629.47 
48 2014/06/01  2506726.67 2506726.67 10444.68  2517171.35 

  Total            23688733.62 2687022.82 0.00 26375756.44 
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BANQUE AL BARAKA  ALGERIE 
ECHENCER CREDIT N0 D0035/10 

PAGE           EDITE LE 22/02/20CLIENT                                                     

  

 
DURÉE  

 
PERIODE  ECHE  

 
DIFFÉRÉ  

 
DATE DE 
MOBILISATION 

 
MONTANT MOBILISÉ  

48mois 01 mois 04mois 22/02/2010 23298000.00 

 Date ECHA PRINCIPAL 
DU MARGE HT MONT ECHA  

HT 
RESTE EN 
Principal 

RESTE EN 
MARGE 

1 22/06/2010 23298000.00 931920.00 931920.00 0.00 931920.00 
2 12/07/1010 22917457.00 232980.00 613525.70 380545.70 232980.00 
3 21/08/20I0 22533103.14 229174.54 613525.70 384351.16 229174,54 
4 20/09/2010 22144908.47 225331.03 613525.70 368194.67 225331.03 
5 20/10/2010 21752831.85 221449.08 613525.70 312076.62 221449.08 
6 2010/11/19  21356834.47 217528.32 613525.70 395997.38 217528.32 
7 19/12/2010 20956977.11 213568.34 613525.70 399957.36 213568.34 
8 18/01/2011 20552920.18 209568.77 613525.70 403956.93 209568.77 
9 17/02/2011 20144923.68 205529.20 613525.70 407996.50 205529.20 
10 19/03/2011 19732847.22 201449.24 613525.70 412076.46 201449.24 
11 18/04/2011 19316649.99 191328.47 613525.70 416197.23 197329.47 
12 18/05/2011 18896290.79 193166.50 613525.70 420359020 193166.50 
13 17/06/2011 18471728.00 188962.91 613525.70 424562.79 188962.91 
14 17/07/2011 18042119.58 184717.28 6135'15.70 428808.42 184717.28 
15 16/08/2011 17609823.08 180429.20 613525.70 43J096.50 180429.20 
16 2011/09/15  17172395.61 176098.23 613525.70 431427.47 176098.23 
17 15/10/2011 7.10593.87 171723.96 613525.70 441801,74 171723.96 
18 14/11/2011 16'284374.11 167305.94 613525.70 446219.76 167305.94 
19 14/12/2011 15833692.15 162843.14 613525.70 16 2843.14 162843.74 

       
       
       
       
       
       
       

20 13/01/2012 15378503.37 158336.92 613525.70 455188. 78 158336.92 
21 12/02/2012 14918762.70 153785.03 613525.70 153785.03 153785.03 
42 2013/11/03  4117120.14 46145.01 613525.70 566580.69 46945.01 
43 2013/12/03  3555673.64 41279.20 613525.70 41279.20 41279.20 
44 02/01/2014 2977704.68 35556.74 613525.70 577968.96 35556.74 
45 01/02/2014 2393956.03 29777 .05 613525.70 583748.65 29777 .05 
46 2014/03/03  1804369.89 23939.56 613525.70 589586.14 23939.56 
47 2014/04/02  1208887.89 18043.70 613525.70 595482.00 18043.70 
48 2014/05/02  607451.07 12088.88 613525.70 601436.82 12088.88 
49 2014/06/01  0.00 6074.63 613525.70 607451.07 6074.63 

 Total             7083153.60 30381153.60 23298000.00 7083153.60  
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قيمة  نالحظ أنه يحتوي على مبين أعاله لا بنك البركةتمويل إيجاري في إهتالك  بالنسبة لجدول أما -

طبيعة   تمويل و فترة السماح قبل التسديددج  المدة و تاريخ منح ال 23.298.000.00مبلغ التمويل 
        ح نسبة هامش الربح  إال أنه لم يوض ،دفعة 48سنوات أي  04الدفعات و هي شهرية لمدة 

 .يل بالمرابحة وو الذي تم توضيحه في جدول إهتالك التم )معامل تكلفة التمويل (

   :خمس خانات رئيسية على التوالي جدول اإلهتالك و يتضمن   
o   :   قسط 48و المقدرة بـ  تسديد األقساط اإليجارية الشهرية تاريخ  . 

o    :كل دفعة  القيمة المتبقية من التمويل في نهاية. 

o    :  عن كل دفعة  )هامش الربح  (حصة البنك. 

o   :  األقساط الشهرية الواجبة الدفع من قبل المؤسسة قيمة. 
o   : عند كل دفعة  )حصة البنك  –قيمة القسط الثابت  (= قيمة إهتالك التمويل. 

  
  ة مثله مثل بنك الفالحة و التنمية الريفية المتساوي البركة طبق طريقة األقساطنالحظ أيضا أن بنك    -

  .و هي الطريقة األكثر إستعماال في حالة التمويل باإليجار 
 حيث قسط كل على المركبة الفائدةفي حسابه لألقساط المتساوية قانون  بنك البركة إستعمل كذلك   -

كما أن ، دج 7083153.6 يوازي ما مدة التمويل ايةنه في أصبحت و المحقق الربح قيمة تتضاعف
  .  دج وهي مجموع األقساط المتساوية عند نهاية المدة 153.6 381 30ته  العميل ملزم بدفع ما قيم

و هو  دج  7083153.60= - 000.00 298 23  153.60 381 30 يساوي عائد حقق البنك أن أي     
 هو بل الربح لتغير أدى مما السلعة قيمة في تغير ليس زيادته في السبب و قبل من منتظر يكنعائد لم 

 اإلستفهام عالمات من كبير عدد أمامها نضع التي اإلهتالك جدول هامش الربح في سبةن حساب طريقة
 من تضخيمه ليس و بواسطة هامش ربح معلوم من  الربح تحديد هدفه كنسبة البركة وأن بنك خاصة

   . على نسبة هامش الربح  المركبة الفائدةتطبيق قانون   خالل
لتمويل اإليجاري و بطريقة األقساط الثابتة فإن جملة ما يسدده كما هو مبين في جدول اإلهتالك ا -    

  .دج 30381153.6=  ) الفوائد على فترة السماح+ جمموع األقساط املتساوية (العميل  للبنك هو 
  .كما أفادنا أحد إطارات البنك %12مقدر بـ ) معامل تكلفة التمويل( علما أن نسبة هامش الربح 

  
 36000) /  یوم 120× الربح نسبة × تمويلقيمة ال() = شهرا 04(اح الفوائد على فترة السم    

  دج 920.00 931=     36000) /  120× 12×  000.00 298 23(=  
  عدد األقساط ×قيمة القسط املتساوي =   جمموع األقساط    
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-   =
 ×أصل المبلغ

نسبة هامش الربح 
  

 ଵି ቆଵା
نسبة هامش الربح  

 ቇ
షعدد الدفعات

 

= ଶଷ ଶଽ଼ × . 
  

 ଵି ቀା.  
 ቁ

షૡ 
  

  

-    =613 525.70 دج  
-   =613 525.70 دج233.60 449 29 = قسط  48 × دج  
   

   ةحالفالبنك  اإليجاري فيت منح القرض من النتائج السابقة و جدولي اإلهتالك و نفس معطيا      
نستنتج أن تكلفة   الجزائريفي بنك البركة  ) اإلجارة( اإليجاري  ومنح التمويل و التنمية الريفية

         أكبر منه في القرض الشعبي الجزائريدج  153.6 381 30التمويل في بنك البركة المقدر بـ 
 يتحمل المستأجر بنك البركة في أن إلى راجع ذالك في دج ، والسبب 26375756.44بـ  ةو المقدر

 الصيانة و مين،أالت الشراء، ثمن في المتمثلة و التجهيزات على الحصول على المترتبة النفقات كل

و المقدر في هذه   المؤجر يطلبه الذي ) معامل تكلفة التمويل(  الربح هامشإرتفاع نسبة   إلى إضافة
 % 05هو  بنك الفالحة و التنمية الريفية ن معدل الفائدة المطبق فيفي حين أ  % 12الحالة ب 

    .هو بنك عمومي بنك الفالحة و التنمية الريفيةبإعتبار أن  % 04باإلضافة إلى مساهمة الدولة بنسبة 
 بنك الفالحة و التنمية الريفيةفي هذه الحالة تفضل التعامل مع  )المؤسسة ( رالمستأج و بالتالي فإن

  .    شرعية المعاملة المالية من عدمها، هذا دون مراعاة ي من أجل تخفيض التكاليف الماليةتقليد كبنك
و البنوك كنتيجة لما ذكرناه سابقا نستنتج أن اإلختالف الوحيد و األهم بين البنوك التقليدية      

  .مؤسسات و طبيعة الضمانات المفروضة على ال  ةالتمويل المقدم اإلسالمية  يكمن في صيغ
و بالتالي كل بنك له طريقته في التعامل مع المؤسسات و ذلك حسب الدراسة التي قام بها البنك          

  .يغة التمويل و نوع القرض المقدموهو له السلطة التقديرية في تحديد  ص
لبنوك التقليدية  بالمقابل المؤسسات و األفراد  لهم حق اإلختيار في التعامل مع البنوك اإلسالمية أو ا    

خاصة من ناحية التكاليف المالية والضمانات و كذلك اإلقتناع بشرعية معامالت البنوك اإلسالمية التي 
  .ين  التمويل اإلسالمي و التقليديتعتبر من األسباب الرئيسية  في اإلختيار ب

  : إذن النتيجة المستخلصة هي 
  نوع حتديد  =) قانونية ضمانات+ ملؤسسة اكفاءات ( دراسة دقيقة للملف  :للبنك بالنسبة 

 . )القرض(  و صيغة التمويل
  و املفاضلة اإلختيار  =) ضمانات أقل + قل أ لفة متويلتك( :  و األفراد للمؤسساتبالنسبة

  .اإلسالمي أو التقليدي بني التمويل
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  : خامتة الفصل الرابع
  

اط  على الواقع النظري في المقارنة بين البنوك اإلسالمية     إستخالص و إسق الفصل هذا يعتبر      
          .و البنوك التقليدية ومدى مساهمة كل بنك في تمويل و تنمية المؤسسات و المساهمة في اإلقتصاد

  التقليدية البنوك مستوى على البنكية المعامالت صلب تمس التي الفروق خالله منأبرزنا  حيث      
  .و دراسة ملفات القروض و التمويل في تمويل اإلسالمية البنوك و التجارية 

  القرض الشعبي الجزائري أكدت بنك و الجزائري البركة بنك من كل مست التيالميدانية   دراسةال     
الشـكل    الفات في صيغ التمويل المقدمة لفائدة المؤسسات و األفراد  من ناحية تأن هناك إخ الحقيقة في 

 بما يتماشى و الشريعة اإلسـالمية   أهدافها ، حيث تعمل البنوك اإلسالمية على تحقيقالتمويل و أهداف
  .التمويل بصيغ هامش الربح المعلومو ذالك عن طريق 

إلى تحقيق أرباح و ذالك بتقديم قروض   بدوره فهو القرض الشعبي الجزائري  بنك جانب من أما      
يثقل كاهل المؤسسات و األفراد و يعرض البنك لخطر عدم التسديد ، و هذا ما متغيرةبمعدالت فائدة 

  .قليدية مقارنة بالبنوك اإلسالميةنتيجة إرتفاع تكلفة التمويل في البنوك الت
في بنك البركة و بنك القرض الشعبي  منها من خالل الدراسة الميدانية كل هذه النتائج تحققنا   

 . ومات و المستنداتصولنا على المعلالجزائري رغم صعوبة ح

 إستخالصها يمكن التي اإليجابية النتيجة و األهم لكن  اإلنتقادات من البنكين من أي يسلم الو بالتالي     

 درجـة  كانـت  مهما الجزائري البركة بنك إسمها جديدة تجربة كسبت الجزائر أن هو الدراسة هذه من

علـى السـاحة    قـوي  منـافس  إكتسب لجزائري القرض الشعبي ا بنك أن و يهلإ توجه التي اإلنتقادات
 لبنـك لـدى ا  إسالمي فرع فتحالتفكير  ال لم و نفسه تطوير على العمل على يحفزه ما هذا و المصرفية 

 . ك اإلسالمية و البنوك التقليديةيعمل بمبادئ الصيرفة اإلسالمية و فتح أفاق للتعاون بين البنو
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   : اخلامتة العامة

لخصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تبين لنا أنها تعاني من مشكل  من خالل دراستنا        
هذا ما جعل العديد من الدول والهيئات المهتمة منها ، التمويل سواءا من المصادر الداخلية أو الخارجية

نة محدودة مقارتبقى إلستفادة منها الكن  ،إليجاد حلول لها من خالل برامج لتقديم المساعدات المالية
نقول أن هذه اإلشكالية لن تزول في ظل نظام التمويل القائم على  لنابحجمها الكلي، األمر الذي يجع

  . الفائدة
البنوك اإلسالمية التي تقدم طرقا أو صيغا تمويلية  بواسطة قتصاد اإلسالميإلومن هنا نجد نظام ا     

إسالمية تتالءم وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما قد يجعل لها دور كبير في حل مشكلة 
 .تمويلها 

 البنوك و التقليدية البنوك من كلب التعريف هو البحث هذا خالل من الرئيسي الهدف كانلقد      
 التمويل اإلختالف في أساليب زابأبر  المتعلقة للبحث األساسية اإلشكالية على اإلجابة بهدف اإلسالمية
     . اإلسالمية البنوكو التجارية البنوك مستوى على الصغيرة و المتوسطة المؤسسات لفائدة هذا المقدمة 

في إطار  عمله تنظم خاصة قوانين لغياب اإلسالمية البنوك نشاط حول يدور الواقع  أن غموضاف     
 اإلقتصادية الجدوى أن نجد المقابل في و األخيرة، هذه عمل على نشاط  و ما أثر إسالمي محض، هذا

     . اإلقتصادية زماتاأل مواجهة  في خاصة مقلق إنخفاض في التقليدية للبنوك
 بالملفات األمر تعلق سواء بھةمتشا تزال ما البنكية العمليات أن هو األمر الالفت لإلنتباه  لكن     

 إهتالك جداول باتحسا طرق حتى ألحيانا بعض في و دراستها مراحل التمويل، و بالقروض الخاصة

في حالة تساوي نسبة هامش الربح في وحتى تكاليف التمويل متماثلة  ،سداد التمويلو طريقة  القروض
  .عدل الفائدة في البنوك التقليديةالبنوك اإلسالمية  و م

تطور      في اإلسالمية البنوك أن يبين معلومات و إحصائيات من عليه تحصلنا ما أنفي المقابل      
    العقائدي الغموض و التشريعية الصعوبات لكن ،لمستوى العالمي و السوق المصرفيةعلى ا وتوسع

 نقص يخلق قوانين البنك المركزي من جهة أخرى اإللتزام بتطبيق من جهة و  الدينية المراجع توحيد و
 . بنكيال السوق على للسيطرة التقليدية البنوك أمام مفتوح لالمجا ويجعل ةاألخير هذه فعالية في 

 تناولنا و اإلسالمية، بنوكال و قليديةالت البنوك بين الفوارق و جوانب لمختلف إستعراضنا بعد      

 التي النتائج إجمال يمكننا المناسبة، الحلول إبراز محاولة و بخصوصها، العالقة اإلشكاالت لمختلف
  : التالية النقاط في البحث هذا خالل من إليها توصلنا
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 خاصـة  و المتوسطة إنشاء و تنمية المؤسسات الصغيرة  التي تواجه التمويل هو المشكلة األهم

        طريـق األسـهم أو السـندات   في غياب سوق مالي فعال و منتظم يساعد على التمويل عـن  
    .و إعتمادها على البنوك

  البنوك باقي على المطبقة القوانين بنفس اإلسالمي الجزائري البركة لبنك الجزائر بنك معاملة 
 مستحيلة شبه مهمة البركة بنك عمل تجعل صعوبات يخلق الجزائر في الربويةالتقليدية 

، و تجعل اإلسالمية الشريعة من أساسها في المستمدة البنك مبادئمع  القوانين هذه لتعارض
في التطبيق العملي من الصيغ المتبعة لدى أقرب  يل التي تتبعها البنوك اإلسالميةالتمو صيغ

 .البنوك التجارية التي تتعامل بالفائدة

 مردودية مدى على بل تركز نوع المؤسسات بين القروض منح في التقليدية البنوك تفرق ال 

 األخيرة هذه تستطيع ال حيث اإلسالمية البنوك عند تغيب الفكرة هذه ،نسبة المخاطرةو المشروع

 منه يتأكد ما هذا و ،اإلسالمي الدين مبادئنشاط المؤسسة  وافق إن إال وأموال تمويالت منح
 .اإلسالمية البنوك هيئات أهم من يعد الذي الشرعي المستشار

  على  عليها بنك البركة الجزائري محدودة نوعا ما مقتصرةالصيغ التمويلية التي يعتمد
مل بالمشاركة في و غياب التعاو بيع السلم نات و البيوع المؤجلة  كالمرابحة و اإلجارة ياالمد

 . الربح و الخسارة و المضاربة

 كال البنكين في مقدار وشكل الضمانات التي يطلبها من العميل الذي يتقدم له بطالب  مبالغة
 .مويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتمويل دون إعطاء خصوصية لت

 االيجاري الذي قد يتمكن من حل صاد اإلسالمي مصدر لألموال وهو التمويل قتإليوجد في ا
 .إشكال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 أقل منها في البنوك التقليدية  تكلفة التمويل في البنوك اإلسالميةبأن  و الخكم ال يمكن الجزم
ألن طريقة حساب األقساط التسديد هي نفسها المتبعة في كال البنكين و غالبا أن البنوك 

 .ائدة المطبق في البنوك التقليديةاإلسالمية تستعمل نسبة هامش ربح أكبر من معدل الف
 

 : التالية االقتراحات والتوصياتبناءا على ما سبق يمكن تقديم 

  عمل البنوك اإلسالمية في كل المجاالت الخاصة لمن أراد الحصول  عنتوفير معلومات كافية
 .تشجيع المبادرات في شتى المجاالت التي لها عالقة باالقتصاد اإلسالميو  عليها

 التي تستخدمها البنوك اإلسالمية والتسهيالت التي تقدمها مقارنة  التعريف أكثر بأساليب التمويل
 .بالبنوك التقليدية
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  التمويلية من أجل أن يكون بمقدوره المساهمة منتوجاته من الضروري لبنك البركة توسيع
 التمويالت منح  في التوسععن طريق  بشكل فعال في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .المداينات على اإلقتصار عدم  اإلستثمارية

  العمل ويجب على البنك المركزي تكييف السياسة النقدية التي يتعامل بها مع البنوك اإلسالمية 

 .و طبيعة عملها خصائصها تحترم تشريعات و قوانين سن على

  إنشاء البنوك اإلسالمية التي تتناسب مع مبادئها وتقاليدها   تعمل علىعلى الدول اإلسالمية أن
 .البالدبنك البركة في جميع مناطق توسيع فروع  و  وتشريعاتها بدال من البنوك التقليدية

  خاصة فيما يتعلق البنكينيجب مراعاة خصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل ،
فتح مجال و  ستبدال الضمانات بطرق أخرى تضمن مال البنكإبالضمانات المطلوبة إذ يمكن 

 . ير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوبدعم وتط تساهمالتي  كل الجديدةالهياالتعاون مع 

ى بعض النقائص أو التقصير في في نهاية دراستنا وخالصتها نشير إلى أن بحثنا قد يحتوي عل     
، فقد إلى المزيد من التحليل و الدراسةخاصة في بعض الجوانب الغامضة التي تحتاج الفصول  بعض

  .خاصة في مجال دراسة المقارنة ماجستيريل موضوع هام كهذا في مذكرة ال يمكن دراسة وتحل
  : نقترح بعض اإلشكاليات لمن يرغب التوسع أكثر في ها الموضوع مستقبال أن نايمكن في األخيرو    

  .التقليدية إلى الصيرفة اإلسالميةظاهرة تحول البنوك  والتقليدية اإلسالمية في البنوك  الفروع -
 .أهمية صندوق الزكاة في تمويل المؤسساتتقييم الصيغ التمويلية في البنوك اإلسالمية و  -

  . الرقابة المصرفية في البنوك اإلسالمية -
 البحث صعوبات: 

 :  ما يليفي نجملها أن نستطيع التي و الصعوبات من البحث هذا إعداد يخلوا لم

 فجل، اإلسالمية البنوك و قليديةالت البنوك بين البنكيالتمويل أساليب  مقارنةل تتطرق التي الكتب قلة  -

 . بحثية ورقات أو مقاالت شكل على كان الموضوع لهذا تطرق من

 التقارير و اإلحصائيات قدم ، وفي البنوك الميدانية في زيارتنا صعوبة الحصول على المعلومات  -

 . المراقبة الهيئات و للبنوك المتنوعة نشطةاألب ةالخاص

 التأقلم في صعوبة خلق مما التطبيقي الواقع في عليه وقفنا ما و النظري في يقدم ما بين الشاسع الفرق -

  . موظفي و إطارات البنوك مع التعامل و
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ة المسلم المعاصر   ، مجل "و أثرها على اإلقتصاد الوطني البنوك اإلسالمية" أحمد النجار -د  -7
 .  1980، سنة 24العدد رقم 

الفروع والنوافذ اإلسالمية في المصارف "،بعنوان، ورقة بحثية المرطانسعد سعيد بن . د  -8
  .م1998ماي  القتصادية اإلسالمية المعاصرة، الدار البيضاء،، ندوة حول التطبيقات ا"التقليدية

، دراسة حالة "والمتوسطة ومشاكل تمويلها المصغرة ،الصغيرةالمؤسسات "،محفوظ جبار -9
 ،العدداإلنسانية مجلة العلوم  ،2001-1999المؤسسات المصغرة في والية سطيف خالل الفترة 

 .2003 ، الجزائر، بسكرة5 رقم
في الدول المغاربیة في ظل المتعبرات  الصناعات الصغرة و المتوسطةواقع " عایشي كمال، - 10

     ، بحث مقدم في الدورة التدریبیة الدولیة حول تمویل المشاریع الصغیرة " اإلقتصادیة العالمیة

 . 2003،سطیف، دورھا في اإلقتصادیات المغاربیة تطورو المتوسطة و 

 " الخليجي التعاون مجلس دول في والمتوسطة الصغيرة الصناعات" ،الهيتي الرحمن بدع نوزاد -11

  البليدة ، جامعةالتسيير وعلوم االقتصادية العلوم المستقبلية، مجلة كلية والتحديات القائم الوضع 
 .2006 ، سبتمبر30العدد  رقم 
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 الدولية التدريبية الدورة، " الرسمية الغير القنوات طريق عن التمويل" ،عمر الحليم عبد محمد -12

 جامعة المغاربية، اإلقتصاديات في دورها تطور و المتوسطةو   الصغيرة المشاريع تمويل حول

    . 2003ماي 28 سطيف،

 وآليات التكيف متطلبات -الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع " ،نعثما بوزيان -13

 الصـغيرة  المؤسسـات  تأهيـل  متطلبات حول  الدولي الملتقى فعاليات ضمن مداخلة ،"التأهيل

          بـوعلي  بـن  حسـيبة  جامعـة  والتسيير، االقتصادية العلوم كلية العربية، الدول في والمتوسطة
   .  2006 أفريل -17 18 الجزائر،  شلف 

 "الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمويل كبديل التأجيري التمويل "،السعيد بريبش  -14
 والمؤسسـات  االقتصـاديات  علـى  وأثرها التمويل سياسات حول الدولي الملتقى ضمن مداخلة 

  خيضـر  محمـد  جامعة والتسيير، االقتصادية العلوم كلية -النامية والدول الجزائر حالة دراسة
    . 2006 نوفمبر 21 الجزائر،  بسكرة

 ومالئم مرن مالي محيط جلأ من وطنية مالية هيئات مع بروتوكول توقيع "،موازي علي سيد -15

  التقليديـة  والصـناعات  والمتوسطة الصغيرة فضاءات المؤسسات مجلة ، "االمؤسسات لنشوء
 .  2002 الجزائر ،01رقم  العدد للتنمية، قطرة

 "المشروعات الريادية و المبدعة لتحقيق التنمية آليات دعم و مساندة "منصوري الزين،.د  -16
يـر التنظيمـي فـي    االبداع و التغي الملتقى العلمي الدولي حولبحث مقدم في  حالة الجزائر،

  .2010ماي  ،الجزائر ،المنظمات الحديثة

تطوير دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل ادائها في ظـل  "عبد اللطيف بلغرسة،  -17
 ، دراسة تحليلية برؤية مسـتقبلية " والمالية الكلي بالنظر الى اإلصالحات المصرفية اإلقتصاد

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات   الدورة التدريبية حول
 . 2003ماي  28-25المغاربية، سطيف، الجزائر، 

اإلصالحات االقتصـادية تطـور    عبر النظام المصرفي الجزائري" نجار،مليكة زغبيب، حياة  -18
 .2001 اق، قالمة،واقع وآفالملتقى الوطني األول حول النظام المصرفي الجزائري ،"وتحديات

السياسـة النقديـة والماليـة علــى تأهيــل    آثارحدو،  جاو عبد اللطيف بلغرسة، رضا -19
، وتعظـيم مكاسـب   قتصاديةإل، الملتقي الدولي حول تأهيل المؤسسات االمؤسسـة االقتصادية

 .2001الجزائر،ادية العالمية،قتصإلندماج في الحركة اإلا

 سياسة" ، جتماعيةإلوا قتصاديةإلا التنمية آفاق لجنة ،جتماعيإلوا قتصاديإلا الوطني المجلس -20

 .2002  جوان، العشرون العامة الدورة الجزائر "ةوالمتوسط الصغيرة المؤسسات لتطوير
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 بالصـيغ  والمتوسـطة  الصغيرة المؤسسات تمويل" ، محسن عواطف.أو  ناصر سليمان .د -21
 الواقـع  اإلسالمي، قتصادإلا": حول األول الدولي الملتقى إلى مقدم بحث، "اإلسالمية المصرفية

  .2011فيفري  ،"المستقبل ورهانات
           ،"بدائل التمويل الخـارجي فـي المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة     "،عبد الجليل بوداح -22

الدورة التدريبية حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصـاديات  
 . 2003ماي،  28-25المغاربية، سطيف، الجزائر، 

، نـدوة  ''والمتوسطة مواجهـة التحـديات التمويليـة    المنشآت الصغيرة''،الحميدمحمد عبد  -23
 .2002 الرياض 

مشـكالت المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة     "، عبد اهللا بلوناس, عنترعبد الرحمان بن  -24
التدريبية الدولية حول تمويل المشـروعات   ، الدورة"وأساليب تطويرها ودعم قدرتها التنافسية

 .2003جامعة سطيف، ،الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في االقتصاديات المغاربية 

ة المحاسبية لصـيغة  المنشآت الصغيرة  والمعالج صيغ مقترحة لتمويل"، البلتاجيمحمد .د  -25
المؤتمر السنوي الثاني عشر لألكاديمية العربيـة للعلـوم الماليـة    "المشاركة المنتهية بالتملك

 .2005، عمان ،فية، المملكة األردنية الهاشميةوالمصر

المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،''مفهوم التمويل في االقتصاد اإلسالمي''،قحفمنذر . د  -26
  .2004، 13، بحث اإلسالمي للتنميةنك التابع للب

الجزائريـة   والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل في بالمشاركة التمويل دور" ،سميرأحمية  -27
 المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تأهيل متطلبات الدولي  الملتقى،"األوروعربية  الشراكة ظل في

  . 2006 أفريل 18 و 17 يومي .العربية الدول في
حالة (المتوسطة و ةيل اإلسالمي على المشاريع الصغيرخصائص و أثر التمو"،خديجةخالدي  -28

  التحوالت االقتصـادية و المنظومة المصرفية الجزائرية حول الملتقى الوطني األول، )"الجزائر
 .2004ديسمبر  الواقع و التحديات، جامعة الشلف،

للمشروعات الصغيرة القائمة على اسـلوب   صيغ التمويل اإلسالميةعمر، محمد عبد الحليم  -29
  ،الدورة التدريبية حول تمويـل المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة    واإلعانات الدين التجاري

 .2003، ماي مغاربية، سطيفقتصاديات الإلوتطويرها ودورها في ا

حول الملتقى الوطني ،وتطبيقاته في البنوك اإلسالمية التمويل قصير األجل،سليمان ناصر .د  -30
                                             .م2005جوان ،الجزائر، ، جيجل"مخاطر و تقنيات"  المنظومة المصرفية قي األلفية الثالثة"

الماليـة اإلسـالمية فـي تمويـل      دور المصارف و المؤسسات"،الحميد محمود البعليعبد  -31
  ،األساليب الجديدة و العملية في التمويـل  إمكانية إبتكار"المشروعات الصغيرة و المتوسطة 
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بحث مقدم للمؤتمر العالمي لألكاديمية العربية حول تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسـطة  
  .  03/04/2009، و دور المؤسسات اإلسالمية خصوصا عموما

  "ارنة دراسة مق "التقليدية والبنوك االسالمية  تكلفة التمويل في البنوك" ،بوجاللمحمد . د -32
قتصاديات إلسياسات التمويل وأثرها على ا" :ولي حولبحث مقدم ضمن فعاليات الملتقى الد

 . 2006نوفمبر  ، بسكرة  جامعة" ة الجزائر والدول الناميةدراسة حال ،والمؤسسات 

، المؤتمر الدولي للحصول على التمويل المالي للجهات المتقدمةضوابط الرفع ، رزيق كمال -33
 .2010، جانفيؤسسات المالية اإلسالمية، الكويتالعاشر للم

   - البركـة  بنـك  تجربة– راإلستثما و المداينة منطق بين اإلسالمية الصيرفة ناصر، حيدر -34

 التطـورات  ظـل  فـي  الجزائري المصرفي النظام إصالح" حول الثاني الدولي العلمي المؤتمر
 2008 .مارس ،ورقلة،الجزائر ،جامعة" الراهنة
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8-  crédit populaire d’Algérie,  rapport  annuel 2010. 

9-   banque al baraka d’Algérie , rapport  annuel 2010   
 

 :   

   

  01/18رقم المتوسطة و الصغرى المؤسسات لترقية التوجيهي القانون من  7- 6 -5المادة  - 1
 .2001 ديسمبر 15 في المنشورة 77 رقم الرسمية الجريدة ، 12/12/2001  في المؤرخ

  . ، القانون األساسي لبنك البركة الجزائري  8 -5، الفقرات  03مادة  ال - 2
 الرسـمية  الجريـدة  المصغر، القرض لتسيير الوطنية بالوكالة المتعلق 04 رقم تنفيذي مرسومال - 3

  . 2004 جانفي 22 في المؤرخ 14للجمهورية 
والمتوسـطة   الصـغيرة  المؤسسـات  قروض ضمان صندوق المتضمن 02/373رقم المرسوم  - 4

 .13/11/2002بتاريخ  الصادر ، 74 العدد الرسمية، الجريدة،

 نشـاط  ممارسـة  بشـروط  المتعلق 24/06/2006في  المؤرخ 11-06رقم  التنفيذي المرسوم - 5

  .06/2006/ 25الصادر في   42الرسمية،العدد الجريدة االستثماري، شركات رأسمال
 نشـاط  ممارسـة  بشروط المتعلق 11/02/2008 المؤرخ في 56-08رقم   التنفيذي المرسوم - 6

 . 24/02/2008الصادر في   ،9الرسمية،العدد  الجريدة االستثماري، شركات رأسمال
وك والمؤسسات     2004مارس  04مؤرخ في  04/01نظام رقم  - 7 ى لرأسمال البن ، یتعلق بالحد األدن

ة        ة الجزائری میة للجمھوری دة الرس ر، الجری ي الجزائ ة ف ة العام دد المالی ي   27ع ة ف    28مؤرخ
  .2004أفریل 

  
  
 

8- Journal officiel n° 16 du 18 avril 1990, loi n° 90-10 du 14 Avril 1990 relative à la 

monnaie et au crédit. 

9- Journal officiel n° 27 du 28 avril 2004, décret présidentiel n° 04-134 du 19 Avril 2004 

portant statuts de la caisse de garantie des crédits d'investissements pour la petite et 

moyenne entreprise. 
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1-  www.pmeart- dz.org/ar/statistiques.php 

2-  www.cnes.dz/cnesdoc 
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11- www.cpa-bank.dz 

12- www.albaraka-bank.com 

13-   www.joradp.dz  

14- http://books.google.dz 

 



 
 

 
  
 
 



   

215 
 

 

 (01):  

 



   

216 
 

 (02): 

 



   

217 
 

 (03):  

 



   

218 
 

 (04):       

 

 

 

 

 

 

 



   

219 
 

 05اٌٍّذك رلُ 
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 ؿٍب اٌذظىي ػٍى لزع ِٓ اٌمزع اٌشؼبً اٌجشائزي : 06اٌٍّذك رلُ 
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 إسم بنك البركت على فاتورة شراء األصل : 07الملحق رقم
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  CPAاٌّىافمت ػٍى تمذٌُ اٌمزع ِٓ لبً اٌّذٌزٌت اٌؼبِت - 8-2
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09

9 -1  

Crédit populaire d’algerie 

Groupe d’exploitation de tlemcen  

Agence el –kiffane «  454 » 

AUTORISATION DE CRÉDIT 

NUMERO 0011/2007 

 

BÉNEFICIARE 

Nom ou raison sociale   :  EURL CENTRE MEDICAL                                                     

N
0
 de compte                 : 256422562 clé 55 

Activité                          : centre medicale  

Adresse                          : mansourah  tlemcen  

Numéro identifient         : 452000000001258 

 

CRÉDIT AUTORISÉS 

 

Echéances Montants formes Cod
es 

5  ans dans 1ans 

du diffirés 
 

15.000.000.00 DA 

CMT  

CREDIT D’INVESTISSEMENT 

Acquisition d’ équipement   

 

GARANTIES EXIGÉES 

 

Validité Montants Natures  Codes  

08-09-2011 

18-02-2018 

Main levée 

31-10-2013 

15000000  

15000000 

15000000 

15000000 

  

- hypothéque 1rang villa  

- nantissement matérièle 

- caution associée Unique 

- garanties « CGCI » 

- Délegation Assurance MRP  

953 

956 

970 

978 

970 

OBSERVATION 
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  1998اإلجزاءاث اٌّبٌٍت اٌّتخذة ٌمـبع اٌّؤسسبث اٌظغٍزة واٌّتىسـت ٌسٕت   11

 

 اٌهٍئبث اٌّؼٍٕت ببٌتـبٍك اٌّزجغ  اٌّىػىع اإلجزاءاث 

* اٌتـبٍك اٌفؼًٍ 
 ٌؼٍٍّت اإلٌجبر 

  06/96تـبٍك ٔظىص االِز رلُ 

اٌمٍبَ بىرشبث ػًّ بٍٓ وسارة اٌظٕبػٍت واٌهٍئبث - 
 اٌّبٌٍت ٌٍتىفً ببٌتـبٍك 

إٔشبء شزوت إٌجبر بٍٓ اٌّؤسسبث اٌؼّىٍِت واٌبٕىن - 
 وهً شزوت ِبٌٍت ِتخظظت   

األِز رلُ 

 اٌّؤرر 06/96
فً 

10/01/1996  

 اٌبٕىن 

 وسارة اٌّبٌٍت

  وسارة اٌظٕبػٍت 

تخفٍغ آجبي 
 ِؼبٌجت اٌٍّفبث 

 ػزورة ِؼبٌجت ٍِفبث اٌمزوع بشىً أسزع - 

تذسٍٓ ػاللبث االتظبي بٍٓ اٌبٕىن واٌّتؼبٍٍِٓ - 
 االلتظبدٌٍٓ   

 اٌبٕىن  ِٓ ٔظبَ اٌبٕىن 

دزوٍت اٌّذخزاث 
ببٌؼٍٍّت اٌظؼبت 

ٌٍجشائزٌٍٓ 
 اٌّمٍٍّٓ ببٌخبرج 

تذىًٌ فىائذ 
االستثّبراث ٌغٍز 

 اٌّمٍٍّٓ 

فً اٌخبرج ػٓ  (اٌجشائزٌٍٓ )تشجٍغ ادخبر اٌّمٍٍّٓ 
 ؿزٌك ػّبْ دزوت رؤوص األِىاي 

دراست وٍفٍت جؼً اإلجزاءاث أوثز ِزؤت وتمٍٍض آجبي - 
ِؼبٌجت ٍِفبث تذىًٌ اٌفىائذ إٌّجشة ِٓ ؿزف اٌغٍز 

 ِمٍٍّٓ      

لبٔىْ إٌمذ و 
 اٌمزع 

لبٔىْ 
 االستثّبراث 

 وسارة اٌّبٌٍت 

 بٕه اٌجشائز 

َ .وسارة اٌّؤسسبث ص
أِبٔت اٌذوٌت اٌّىٍفت 

ببٌشؤوْ اٌىؿٍٕت 
 ببٌخبرج 

 بٕه اٌجشائز 

تىجٍه خـىؽ 
لزع خبرجٍت 

ٌظبٌخ لـبع 
 َ .اٌّؤسسبث ص

َ االستفبدة ِٓ لزوع .اٌسّبح ٌمـبع اٌّؤسسبث ص
 .ٌتّىًٌ استثّبراتهب

 .  تذسٍٓ ٔظبَ ِؼٍىِبث أوثز فؼبٌٍت

 وسارة اٌّبٌٍت  

 اٌخـشٌـٕت 

إٔشبء شزوت 
 رأسّبي ٌٍّخبؿزة 

ٔظىص ِتفك  شزوت ٌتىظٍف رؤوص األِىاي بتذًّ اٌّخبؿزة  
ػٍٍهب بٍٓ بٕه 

اٌجشائز ووسارة 
 اٌّبٌٍت 

 

طٕذوق ػّبْ 
 االستثّبراث

لبٔىْ اٌّبٌٍت  ػّبْ فً دبٌت ػذَ تسذٌذ اٌمزع اٌّتفك ِغ اٌبٕىن 

98  

 وسارة اٌّبٌٍت 

إٔشبء بٕه 
ٌٍتّىًٌ اٌّتىسؾ 

واٌـىًٌ ٌألجً 
ٌظبٌخ 

 َ.اٌّؤسسبث ص

تـبٍك وسبئً 
ٌٍتسذٌذ أوثز 

 ػّبْ

 .إٔشبء هٍئبث ِبٌٍت تتىفً ببٌتّىًٌ اٌّتىسؾ اٌـىًٌ األجً

 تىسٍغ طالدٍبث اٌبٕىن اٌتجبرٌت ِب ٌخض اٌمزوع 
 . اٌمظٍزة األجً

 lesتؼذد وسبئً اٌتسذٌذ بؼّبْ أوثز ِثً بـبلت اٌمزوع 
cartes de crédit  

 وسارة اٌّبٌٍت  ٔظبَ داخًٍ 

 اٌبٕه اٌّزوشي 

 

 بٕه اٌجشائزي 

 اٌبٕه اٌتجبري 
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في تمويل ما هو اإلختالف بين أساليب التمويل في البنوك التقليدية و البنوك اإلسالمية  :" هو دراسة إشكالية إن الهدف من هذا البحث     
  :قل تكلفة في التمويل ؟ وذلك من خالل األو ما هو المصدر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 -  : بين البنوك اإلسالمية             أن هناك فروق جوهرية  نشأة و تطور البنوك اإلسالمية و البنوك التقليدية  مسار من خالل إستخلصنا
  . المقدمة و الخدمات  و األهداف  من حيث المبدأو التقليدية 

 - : ني من مشكل التمويل سواءا من المصادر الداخلية المفهوم و خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تبين لنا أنها تع فيه تطرقنا    
أبرزها التمويل اإلسالمي  و الخارجية ، خاصة التمويل البنكي التقليدي وهذا ما أدى إلى البحث عن مصادر بديلة و هيئات مستحدثة في التمويل أو

   . ك اإلسالمية وبواسطة البن
 -   :في  تبين لنا أن هناك إختالفات من حيث الشكلل المقدمة من البنوك اإلسالمية و البنوك التقليدية من خالل تقويمنا ألساليب التموي

  .المعلوم في التمويل اإلسالمي و المضمون عن طريق التعامل بمعدل الفائدة على القروض في التمويل التقليدي و هامش الربح  صيغ التمويل
 -  :لنا أن  تبين ،الدراسة النظرية مع مقارنة  في بنك البركة اإلسالمي و بنك القرض الشعبي الجزائري كبنك تقليدي  ةالميداني الدراسة

  . أن تكلفة التمويل واألخطار أقل في البنوك اإلسالمية ب ال يمكننا الجزم و أساليب التمويل  بينختالف إلهي شكلية متمثلة في ا البنكينالفروقات بين 
  : هامش الربح ، تكلفة التمويل   البنوك اإلسالمية ، البنوك التقليدية ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، أساليب  التمويل  ، الفائدة 

Résumé :   
L'objectif de cette recherche est d'étudier la problématique  "Quelle est la différence entre les modes de 
financement  des banques conventionnelles et banques  islamiques   dans le financement des petites et moyennes 
entreprises et quelle  est la source la moins onéreuse  de financement ? et ceci à travers : 
Chapitre 01 : nous avons Vu à travers l'émergence et le développement des banques islamiques et les banques 
classiques, qu’il existe des différences significatives en termes de principe et les objectifs et les services fournis. 
Chapitre 02 : Nous avons discuté du concept et les caractéristiques des petites et moyennes entreprises et nous 
avons montrer qu'ils souffrent du problème de financement que ce soit les sources internes ou externes, 
notamment le financement bancaire traditionnel et c'est ce qui a conduit à une recherche de sources alternatives 
et des organisations innovantes de la finance et plus particulièrement  la finance islamique par la Banque 
islamique. 
Chapitres 03 : à travers notre évaluation des modes de financement fourni par les banques islamiques et les 
banques classiques, nous montrons qu'il existe des différences en termes des formules de financement et le 
contenu en traitant un taux d'intérêt sur les prêts dans le finance conventionnelle et la marge bénéficiaire dans la 
finance islamique. 
Chapitre04 : L’étude sur le terrain au niveau de la banque islamique AL Baraka et la Banque classique le crédit 
populaire D’Algérie par rapport à l'étude théorique, nous avons montré que les différences entre les deux 
banques sont représentées dans la différence formelle entre les méthodes de financement, et nous ne pouvons pas 
dire avec certitude que les cout de financement et les risques sont moins dans les banques islamiques. 
Mots clés : banques islamiques - banques classique - PME- modes de financements - intérêt - marge de bénéfice - 
cout de financement. 
Abstract : 
The objective of this research is to study the problematic of : 
 «What is the difference between the modes of finance in conventional banks and Islamic banks in the financing 
of small enterprises and medium and what is the source least cost  in funding »  ?  
Chapter 01 : Seen through the emergence and development of Islamic banks and conventional banks, there are 
significant differences in terms of the principle and objectives and the services provided. 
Chapter02: We discussed the concept and characteristics of SMEs .they show us that they suffer from the 
problem of financing be it internal or external sources, including traditional bank financing and this is what has 
led to a search alternative sources and innovative organizations in finance, especially Islamic finance by the 
Islamic Bank. 
Chapter03: through our assessment of methods of financing provided by Islamic banks and conventional banks, 
we show that there are differences in terms of funding formulas and content by treating an interest rate on loans 
in the conventional finance and profit margin in Islamic finance . 
Chapter04:  The application of the Reality on the ground to the  Islamic bank  AL Baraka and  Classic Bank 
Credit People from Algeria on the theoretical study, we showed that differences between the two banks are 
represented in the formal difference between the methods funding, and we can not say for  sure that the cost of 
funding and risks less in Islamic banks. 
 Keywords:  islamic  Banks – conventional  banks -   Small enterprises and medium( SME) - methods of 
financing  - interest - profit margin - cost of financing.  



:الملخص

بین أسالیب التمویل في البنوك االختالفما ھو «:إشكالیةإن الھدف من ھذا البحث ھو دراسة 

التقلیدیة و البنوك اإلسالمیة في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ما ھو المصدر األقل تكلفة 

ىبحیثیات الموضوع قمنا بتقسیم الدراسة إلومن أجل اإللمام »؟ و تنمیة ھذه المؤسساتفي التمویل

و البنوك تطرقنا فیھ إلى إعطاء مفاھیم عامة عن البنوك التقلیدیة:الفصل األول:أربعة فصول 

أن استخلصنابحیث و األھداف،شأةمن حیث النھماو أھدافھا و التمییز بیناإلسالمیة من خالل  نشأتھا 

و الخدمات المقدمة و األھدافبین البنوك اإلسالمیة  و التقلیدیة من حیث المبدأھناك فروق جوھریة 

مع الكشف عن مصادر تطرقنا فیھ لمفھوم و خصائص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:الفصل الثاني.

من المصادر الداخلیة  أو الخارجیة ، خاصة و تبین لنا أنھا تعاني من مشكل التمویل سواءاتمویل،

و التمویل البنكي التقلیدي وھذا ما أدى إلى البحث عن مصادر بدیلة و ھیئات مستحدثة في التمویل

قمنا فیھ بتقییم أسالیب التمویل :الفصل الثالث.أبرزھا التمویل اإلسالمي بواسطة البنوك اإلسالمیة 

قلیدیة لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كما تطرقنا إلى التعریف بأسالیب المقدمة من البنوك الت

من اختالفاتتبین لنا أن ھناك ووالمقارنة بینھماالتمویل اإلسالمي كبدیل ألسالیب التمویل التقلیدیة 

حیث الشكل في صیغ التمویل و المضمون عن طریق التعامل بمعدل الفائدة على القروض في التمویل 

میدانیة في دراسةقمنا من خاللھ ب:الفصل الرابع.ربح المعلوم في التمویل اإلسالميالتقلیدي و ھامش ال

الدراسة النظریة،وإسقاطھا علىبنك البركة اإلسالمي و بنك القرض الشعبي الجزائري كبنك تقلیدي  

ال یمكننا و،بین أسالیب التمویلاالختالفبینت لنا أن الفروقات بین البنكین ھي شكلیة متمثلة في حیث

.مقارنة بالبنوك اإلسالمیةأن تكلفة التمویل واألخطار أقل في البنوك اإلسالمیة بالجزم

:الكلمات المفتاحیة

؛دةئ  الفامع دل  ؛التموی ل أس  الیب؛رة و المتوس طة المؤسس ات الص غی  ؛التقلیدی  ةالبن وك ؛البن وك اإلس المیة  

.مخاطراإلستثمار؛تكلفة التمویل؛التمویل؛القرض؛ھامش الربح


