
 

 كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 قسم العلوم الاقتصادية

 
 مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي

 اقتصاد و تسيير املؤسسات :التخصصعلوم اقتصاديــــــــة               :الشعبة

 

 

 

  

 :مقدمة من طرف الطالبتين

 محي الدين خديجة  -دهيمش حسنية            -

 تحت إشراف ألاستاذة

 مواعي بحرية/ د

 :لجنة املناقشة أعضاء

 الصفة الاسم و اللقب الرتبة عن جامعة

 رئيسا قبايلي حورية "أ " أستاذ محاضر  مستغانمجامعة 

 مقررا مواعي بحرية "أ " أستاذ محاضر  جامعة مستغانم

 مناقشا ابراهيمي بن حراث حياة "أ " أستاذ محاضر  جامعة مستغانم

 9102/9191: السنة الجامعية

                              الاتجاهات املعاصرة لتمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة

 باإلشارة إلى حـــالة الجــزائــر



 

 

 ديرـــــــتق كلمة شكر و 

 الحمد هلل على فضله و منه و كرمه

 لتفضلها  مواعي بحريةيطيب لنا أن نتقدم بجزيل الشكر الى أستاذتنا الكريمة 

 ولتوجـــــيهاتها السديدة التي كانت لها ألاثر الكبير في انجاز ،على هذا البحث  باإلشراف

 .هذا العمــل املــتواضع

 ألاساتذة الكرام أعضاء لجنة املناقشة و الى كل أساتذةكما نتقدم بجزيل الشكر الى 

مستغانم -كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير لجامعة عبد الحميد بن باديس



 داءـــــــــــــــإه

 أما بعد ...الحمد هلل حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه 

 رحمها هللا" أميــرة " روح أختي الغالية و الطاهرة   إلىأوال إهدائي 

 ،والدي الكريمين نور عيني و حفظهما هللا من كل سوء إلىأهدي هذا العمل املتواضع 

 ،" جواد " إلى سندي زوجي الكريم و ابني قرة عيني  

 ،و إلى إخوتي بالل و سفيان 

 .ي ة و كل أحبائلتي الصغيرة و الكبير الى عائ

 

 

 

 

 

 

 

 حســــــنية



ــــإه  داءـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،الحمد هلل رب العاملين حمدا يليق بجالله و كماله و عظيم سلطانه 

والصالة و السالم علىمن أنزل عليه القران فقام به حق قيام سيدنا محمد صلى هللا عليه و سلم 

 أما بعد........ تسليما كثيرا 

 ،من حملتني كرها و وضعتني كرها إلىأن أهدي ثمرة جهدي  إال انه ال يسعني في هذا املقام 

الذي  إلىفي الوجود أمي حفضها هللا و أطــال عمرها و  مخلوق الى أغلى ،نور عيني ،نبع الحنان و املحبة

 .الشمعة التي تض يء دربي أبي حبيبي حفظه هللا لي و أطال عمره  ،لم يبخل عني يوما

 زوجي العزيز و أسرتي الثانية إلى

 أختي و ابن أخي إلىأبناءو  إخوتيقلبي أختي و  إلىمن شاركوني رحم أمي و أعز الناس  إلى

 العائلة و ألاصدقاء و ألاحبابالى كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خديجة



 قائمة ألاشكال

 الرقم العنوان الصفحة

 1 – 2 آلية سير عملية قرض إلايجار  84

 1 – 3    9102إلى  9112من في الجزائر املؤسسات الصغيرة و املتوسطة تعداد تطور  95

 2 – 3 لتأجيري في الجزائر حجم نشاط ممارس ي التمويل ا 76

 3 – 3 معدالت نشاط التمويل التأجيري  74

 8 – 3 تقييم نشاط شركة  سوفينانس 62



 قائمة الجداول 

 الرقم العنوان  الصفحة

  1 – 1 الشبابو أنماط التمويل في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل صيغ 38

 1 – 2 الخاص بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  للتمويل الثالثيملالي الهيكال 36

 3 – 1 9102-9112تطور عدد املؤسسات الصغيرة و املتوسطة بالجزائر  94

 3 – 2 9102-9112قطاعات املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر خالل  76

 3 – 3 9102/9102سكيكدة  حجم التمويل املقدم من طرف بنك البركة الجزائري وكالة 72

 3 – 4 تطور عدد املؤسسات املمارسة لنشاط التمويل التأجيري في الجزائر  79

تقييم الخدمات التمويلية املقدمة من طرف سوفينانس للمؤسسات الصغيرة و  61

 9102-9101املتوسطةخالل الفترة 

3 – 9  

62 Sofinance 7 – 3 تقييم نشاط شركة  

 



 الفهرس

 الصفحة املحتويـــات

 62 كلمة شكر و تقـــــــدير 

 63 إهداء

 69 قائمة ألاشكال

 67 قائمة الجداول 

 66 فهرس

 65 مقدمة عامة

 19 دراسة نظرية حول تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة: الفصل ألاول 

 17 املتوسطة ماهية املؤسسات الصغيرة و :املبحث ألاول 

 23 صعوبات التمويل لدى املؤسسات الصغيرة و املتوسطة: املبحث الثاني

 27 هيئات دعم املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر: املبحث الثالث

 34 البدائل الحديثة لتمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة: الفصل الثاني 

 35 التمويل الاسالمي: املبحث ألاول 

 44 التمويل التأجيري : املبحث الثاني

 96 التمويل عن طريق شركات رأس مال املخاطر: املبحث الثالث

 97  واقع تطبيق البدائل الحديثة في الجزائر: الفصل الثالث 

 96 9102-9112تطور تعداد املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر : املبحث ألاول 

 76 البدائل التمويلية الحديثة في الجزائرواقع تطبيق : املبحث الثاني

 74 خاتمة عامة

 61 قائمة املراجع

 67 جدول املحتويات

 66 ملخص

 





 مــــــقــدمة عامة
 

9 
 

 مقدمة عامة

في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  تشكل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة القاعدة ألاساسية 

و ذلك ملا تحققه من مردود اقتصادي كبير على مستوى كافة القطاعات إلانتاجية حيث تلعب دورا 

رائدا في توسيع القاعدة الاقتصادية كما تساهم بشكل كبير في إيجاد فرص عمل جديدة باإلضافة 

 .صادية الكلية إلى تأثيرها الفعال في تحسين مستوى املؤشرات الاقت

و مع تزايد حدة املنافسة العاملية و اتساع رقعة العوملة و انتشار أثار العوملة الاقتصادية أصبحت     

املؤسسات الصغيرة و املتوسطة تمثل البديل ألاكثر نجاعة  للدول النامية لتحقيق معدالت النمو 

حداث إقالع  اقتصادي دون املتوقع إصادية بحيث أصبح من غير املرجوة و تجاوز املعوقات الاقت

إال أن نمو هذه ألاخيرة في الدول النامية مثل الجزائر يظل  ،دعم و تحسين هذا النوع من املؤسسات

مرتبطا بمدى تجاوزها ملشكل التمويل الذي يمثل املحدد ألاساس ي لقراراتها الاستثمارية و قدرتها 

 . التنافسية 

ة للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة عادة ما تعاني من قصور على فالقدرات التمويلي ،وعليه     

مستوى املوارد املالية الخاصة التي تعتبر من أهم مصادر التمويل و التي يخصص جزءا كبيرا منها 

ملواجهة تكاليف إلانشاء التي أصبحت ذات التكلفة العالية ، لذلك تلجأ املؤسسات الصغيرة 

فتتجه إلى البنوك التي تشترط عليها  ، تغطية احتياجاتها املاليةاملتوسطة إلى مصادر خارجية لو 

 .تقديم ضمانات كافية لتغطية قيمة القرض و التي نادرا ما تكون متاحة لدى هذه املؤسسات 

ذلك ألن آليات  ،إن مسألة تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر تأتي في ألاولوية

وهو ألامر صيغ التمويل التقليدية أصبحت عاجزة عن تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه املؤسسات و 

الحاجة إلى البحث عن مصادر تمويلية جديدة تكون بديلة للمصادر التقليدية أو مكملة  الذي أظهر 

ت لها و التي تتالءم مع خصائص املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و تتيح ألصحاب هذه املؤسسا

اختيار تلك التي تتناسب مع حجم املشروع و طبيعة نشاطه و مستوى عائداته و معدالت  إمكانية

أرباحه ، فحسب الدراسات و التجارب التي أجريت تم التوصل إلى مصادر تمويلية جديدة تكتس ي 

إلى  هذا ما يقتض ي منا القيام بدراسة تهدف ،أهمية بالغة في تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة

الوقوف على أهم العناصر املحيطة بأنواع هذه البدائل من تمويل إسالمي ، قرض إيجاري و رأس 

مال املخاطر  مع دراسة واقع الحال بالنسبة لهذه املصادر التمويلية التي تعتبر حديثة نسبيا بالنسبة 

 .للجزائر 

 : إلاشكالية

 :على ضوء ما سبق تبرز إلاشكالية التالية 

ع تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في ظل البدائل التمويلية الحديثة في ما هو واق

 ؟ الجزائر

 : و لإلجابة على التساؤل الرئيس ي نقوم بطرح التساؤالت الفرعية التالية       

 فيما تتمثل خصائص املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و أهميتها ؟ -
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مؤسســـــــــات الصـــــــــغيرة و املتوســـــــــطة فـــــــــي مختلــــــــــف مـــــــــا صـــــــــي الخصـــــــــائص و الاحتياجـــــــــات التمويليــــــــــة لل -

 مراحل حياتها و فيما تتمثل عوائقها التمويلية ؟

صـــــــي الهيئـــــــات و  ليـــــــات املســـــــتحدثة فـــــــي تمويـــــــل املؤسســـــــات الصـــــــغيرة و املتوســـــــطة فـــــــي الجزائـــــــر  امـــــــ -

 ؟

 ما هو واقع و أفاق ممارسة البدائل التمويلية الحديثة في الجزائر  ؟ -

 : فرضيات الدراسة 

 :لإلجابة على ألاسئلة السابقة اعتمدنا على جملة من الفرضيات  

يشــــــــــكل أســــــــــلوب تمويــــــــــل املؤسســــــــــات الصــــــــــغيرة و املتوســــــــــطة عــــــــــن طريــــــــــق البــــــــــدائل الحديثــــــــــة حــــــــــال  -

 .إلشكالية تمويل هذا النوع من املؤسسات، و ذلك نظرا للمزايا العديدة التي تتمتع بها  

إن تـــــــــــوفير آليـــــــــــات الـــــــــــدعم الحكـــــــــــومي لـــــــــــ دوات التمويليـــــــــــة الحديثـــــــــــة و إرســـــــــــاء ألاطـــــــــــر التشـــــــــــر عية   -

التنظيميــــــــــة املناســــــــــبة لعمــــــــــل املؤسســــــــــات التمويليــــــــــة الحديثــــــــــة مــــــــــن شــــــــــأنه أن يرتقــــــــــي بــــــــــأداء هــــــــــذه و 

 .املؤسسات  إلى العاملية

 : حدود الدراسة 

 ة والحــــــــدودو الزمانيــــــــة،وهمــــــــا الحــــــــدود املكانيــــــــ وفــــــــق مســــــــتوييندراســــــــتنا يمكــــــــن تقســــــــيم حــــــــدود 

فبالنســــــــبة للحــــــــدود املكانيــــــــة فتتمثــــــــل فــــــــي دراســــــــة قطــــــــاع تمويــــــــل املؤسســــــــات الصــــــــغيرة و املتوســــــــطة 

 الزمنيــــــة علــــــى املســــــتوى الكلــــــي فــــــي الجزائــــــر أمــــــا الحــــــدود الزمنيــــــة فقــــــد تمــــــت الدراســــــة خــــــالل الفتــــــرة

 9191الى سبتمبر 9102املمتدة من أكتوبر 

 :أهمية الدراسة 

 :بحثنا في النقاط التالية تكمن أهمية موضوع 

تزايــــــــــــــــد  أهميــــــــــــــــة املؤسســــــــــــــــات الصــــــــــــــــغيرة و املتوســــــــــــــــطة و الــــــــــــــــدور  الــــــــــــــــذي تلعبــــــــــــــــه فــــــــــــــــي مختلــــــــــــــــف  -

فهـــــــي تســــــاهم فـــــــي تحقيــــــق النمــــــو الاقتصـــــــادي مــــــن جهـــــــة و تــــــوفير مناصـــــــب  ،اقتصــــــاديات دول العــــــالم

 .الشغل لعدد كبيير من املواطنين من جهة أخرى 

خاصــــــــة مـــــــــع ظهــــــــور عـــــــــدة مصــــــــادر حديثـــــــــة غيــــــــر معروفـــــــــة و نظــــــــرا ألهميــــــــة التمويـــــــــل فــــــــي املؤسســـــــــة  -

 .لدى كثير من املتعاملين الاقتصاديين

 :أهداف الدراسة 

 :أردنا أن يكون البحث محاولة لبلوغ ألاهداف التالية 

 التعرف على واقع و مكانة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الاقتصاد الوطني    -

ة املوجهــــــــــة لتمويــــــــــل مؤسســــــــــات الصــــــــــغيرة و العراقيــــــــــل تقــــــــــديم أهــــــــــم الصــــــــــيغ التمويليــــــــــة املبتكــــــــــر    -

 . التي تحول دون تطبيقها في الاقتصاد الوطني 

محاولة إبراز فعالية هذه الصيغ في تفعيل دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في دفع عجلة    -

 .الاقتصاد وتحقيق التنمية 
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 :دوافع اختيار موضوع الدراسة

بتواجد عدة دوافع ذاتية و موضوعية كان من املمكن تكوين الفكرة ألاساسية التي أدت إلى 

 : اختيار املوضوع  ويمكن تلخيص أهم هذه الدوافع فيما يلي

ألاهمية التي يحتلها هذا املوضوع من خالل الاهتمام املتزايد للسلطة العمومية باملؤسسات  -

الصغيرة و املتوسطة و إشكالية تمويلها في ظل التحوالت التي تشهدها العديد من الدول النامية 

 وخاصة الجزائر 

الفعال في حل إشكالية  قناعتنا الخاصة بمدى أهمية و حداثة موضوع التمويالت الحديثة ودورها  -

 .تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

كثرة الاهتمام بقطاع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر سواء من قبل الحكومة أو من قبل  -

 . ألاشخاص و خاصة في  ونة ألاخيرة

 :السابقة الدراسات

ؤسسات الصغيرة و املتوسطة لقد سبق هذه الدراسة بعض الدراسات التي تناولت موضوع امل

 :من عدة جوانب التي تتقاطع في أغلبيتها مع موضوعنا و تتمثل هذه الدراسات في 

دراسة حالة –القرض الايجاري في تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ،طالبي خالد  -0

-9101 جامعة قسنطينة،مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة ماجيستر في العلوم الاقتصادية  -الجزائر

تناول هذا البحث تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة حيث استعرض مدخل لهذه  ،  9100

تم تطرق إلى  مختلف  مصادر التمويل التقليدية  ،املؤسسات من تعريف و خصائص و كذا ألاهمية

و كذا تجارب مختلف الدول في مجال تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و استعرض ،و الحديثة 

 .في ألاخير واقع تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة بالقرض الايجاري بالجزائر 

تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة بالصيغ ( : 9112)سليمان ناصر و عواطف محسن  -9

تتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا فيما يتعلق بتسليط الضوء على دور الصيغ   ،ية إلاسالميةالبنك

إلاسالمية في توفير التمويل الالزم للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة حيث هدفت هذه الدراسة إلى 

مدى ثراء و تنوع صيغ التمويل إلاسالمي و إثبات مدى مالئمة نظام التمويل في البنوك إلاسالمية 

 .نمية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة لتمويل و ت

الهياكل  و آلاليات الداعمة لتمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في ،( 9112)زيدان محمد   -3

قام الباحث من خالل هذه  ،في مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ،العدد السابع ، مقالالجزائر 

على دعم توفير التمويل لقطاع املؤسسات بالتطرق إلى بعض الوسائل التي تعمل  الورقة البحثية

الصغيرة و املتوسطة في الجزائر ،وذلك بدراسة التمويل البنكي املقدم لهذه املؤسسات خالل الفترة 

،ودراسة العديد من ألادوات املالية الجديدة املساهمة في 9114الى سنة 9111املمتدة من سنة 

ة في التمويل التأجيري و شركات رأس املال املخاطر تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و املتمثل

ثم التطرق إلى الهياكل الجديدة الداعمة في تمويل املؤسسات الصغير و املتوسطة و عرض تجارب 

 .بعض الدول املجاورة في مجال دعم تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 
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ية تمويل املؤسسات الصغيرة إشكال،( 9109)بن عمر محمد البشير ، عبد اللطيف طيبي    -4

مداخلة في ،  كتوجه شامل مقارن  بين التمويل الوضعي و إلاسالمي)املتوسطة في الجزائر  ،و 

من خالل هذه املداخلة عمل الباحث على دراسة إشكالية  ،مجلة رؤى الاقتصاديةـ ــالعدد الثالث 

طرق إلى عنصر التمويل و تعريفه التمويل  املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الجزائرية من خالل الت

أهميته في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و مختلف العوائق التي تواجه هذه املؤسسات في هذا و 

الجانب ،وفي ألاخير تطرق الباحث إلى مجموعة من  ليات املقترحة لدعم و تمويل املؤسسات 

الصغيرة و املتوسطة على الصعيد املحلي وذلك من خالل صندوق ضمان قروض املؤسسات 

توسطة ،شركات رأس املال املخاطر والتمويل بالقرص الايجاري باإلضافة إلى مجموعة الصغيرة و امل

 .  من  ليات الداعمة على الصعيد الوطني 

إشكالية تمويل املؤسسات " أطروحة دكتوراه بعنوان ( 9100-9101)دراسة العايب ياسين  -9

تناولت هذه الدراسة تحليل  "ائر الاقتصادية دراسة حالة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجز 

هيكل التمويل في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ومحدداته و تطور املؤسسة الاقتصادية و سياسة 

التمويل في الاقتصاد الجزائري، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مختلف إلاصالحات 

لي للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة والبحث التدابير املنتهجة من جانب الدولة ملعالجة الاختالل املاو 

في مختلف املشاكل التي تؤثر في سلوكها املالي ومن تم البحث في العوامل املحددة ملصادر التمويل 

حيث توصل الباحث إلى أن التمويل ال يزال يتميز بضيق كبير وال يمكن إرجاع مشكل التمويل إلى  .

و املتوسطة فحسب بل ترجع بنسبة كبيرة إلى  ضعف الخصائص املتعلقة باملؤسسات الصغيرة

 .سياسة التمويل في الجزائر  

 :املنهج املتبع في الدراسة 

فيما يتعلق باملنهج املتبع فقد اعتمدنا في إعداد دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي خاصة في 

و أهم و مصادرها  الجانب النظري من خالل التطرق لإلطار النظري للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة

العوائق التمويلية التي تتعرض لها، وكذلك إبراز دور التمويالت الحديثة في تمويل املؤسسات 

 الصغيرة و املتوسطة  

باإلضافة إلى الاعتماد على املنهج التحليل عند التطرق إلى بعض إلاحصائيات من خالل إعطاء 

الصغيرة و املتوسطة في الجزائر و كذا تمويل صورة رقمية إحصائية واضحة عن قطاع املؤسسات 

 .هذه ألاخيرة 

 : تقديم خطة البحث

ت سنقسم البحث الى فصلين النجاز الدراسة و معالجة إشكالية البحث و اختبار الفرضيا

 .فصل تطبيقي باإلضافة إلى مقدمة عامة و خاتمة و  نظريين 

يتعرض الفصل ألاول إلى دراسة نظرية حول تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و الذي تم 

نتناول في املبحث ألاول ماهية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة من ،تجزئته الى ثالث مباحث رئيسية 

 رة و املتوسطة من قبل بعض الدول خالل عرض أهم التعاريف املعتمدة للمؤسسات الصغي

كذلك عرض أهم ألاشكال و الخصائص التي تتميز بها وإبراز ،ات الدولية وفقا ملختلف املعايير املنظمو 
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ه صعوبات أما املبحث الثاني فتناولنا في،ألاهمية التي تكتسبها املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

ملالية و الاحتياجات ا لهاصغيرة و املتوسطة بالتطرق للخصائص املالية التمويل لذا املؤسسات ال

و في املبحث الثالث نعرض ،ا املؤسسات الصغيرة ههالالزمة لها و ذكر املشكالت التمويلية التي تواج

فيه هيئات الدعم و تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر و الذي نتطرق فيه إلى 

املؤسسات  هذا النوع من مختلف الهيئات التي تم إنشاءها من قبل الحكومة في سبيل دعم و تمويل

 .بهدف ترقيتها و تطويرها 

 ديثة في تمويل املؤسسات الصغيرة تم التطرق إلى أهم البدائل الح فقد أما في الفصل الثاني

املتوسطة حيث تناولنا في املبحث ألاول التمويل إلاسالمي من خالل التطرق إلى كل من صيغ و 

أما املبحث الثاني خصصناه لدراسة  ،لم و الاستصناعاملشاركة ، املضاربة ، املرابحة، بيع الس

التمويل التأجيري كبديل لتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وذلك من خالل التطرق لجل 

املفاهيم املتعلقة به من نشأة و مفهوم و آلية عمله وصوال إلى مزايا و عيوب قرض إلايجار، فيما تم 

 طر  حيث تطرقنا لنشأته و مفهومه ن طريق رأس املال املخارصد املبحث الثالث لدراسة التمويل ع

آلية تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة عن طريق رأس املال املخاطر و مراحل تمويلها ثم و 

 .تطرقنا إلى مزايا و عيوب هذا التمويل

ثة خيرا تم تخصيص الفصل الثالث إللقاء الضوء على واقع تطبيق البدائل التمويلية الحديأو 

في الجزائر  بدءا بالتعرف على تطور تعداد املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر  خالل الفترة 

 لعدد إلاجمالي للمؤسسات الصغيرة في املبحث ألاول  من خالل عرض تطور ا  9112-9102

ل و قطاعات املؤسسات الصغيرة و املتوسطة خال 9102-9112املتوسطة في الجزائر خالل الفترة و 

 .هذه الفترة 

ليخصص املبحث الثاني لعرض واقع تطبيق البدائل التمويلية الحديثة في الجزائر  و ذلك 

بعرض أوال واقع تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة من طرف بنك البركة الجزائري وكالة 

أجيري باالضافة الى التطرق لواقع تطبيق كال من التمويل الت 9102-9102سكيكدة خالل الفترة 

 .ورأس املال املخاطر في الجزائر 
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 تمهيد 

تطور الاقتصاد العالمي خالل العشريتين  التي عالجتلقد بينت التحاليل و الدراسات            

ألاخيرتين الدور الفعال الذي تلعبه املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  بصفة عامة في التطور 

الاقتصادي و الاجتماعي ، فهي تعتبر ظاهرة ذات أوجه متعددة ، كما تعتبر في نفس الوقت منبع 

راتيجية البناء الاقتصادي و الاجتماعي ، و ذلك الثروة باعتبارها ركيزة للتنمية و أداة  لتجسيد إست

إال . انطالقا من الدور الحيوي الذي تلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية  و الاجتماعية لهذه الدول 

أنه رغم هذه ألاهمية تواجه املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و منذ املراحل ألاولى لنشأتها مشاكل 

 .وتحد من تطورها تعيق نشاطها

هذه املؤسسات  وهو ما يجعلتعود في ألاصل الى خاصية الحجم الصغير ،إن هذه املشاكل 

العائق ألاساس ي و العامل املحدد هذا ألاخير حيث يعتبر  ،من عائق هام و املتمثل في التمويلتعاني 

 في دعم تنافسها محليا  هيلعببالنظرإلى الدور الحيوي الذي ذلك ،و لبقاء و تطور هذه املؤسسات

 .وطنياو 

أصبحت هذه املشكلة تمثل أحد أهم التوجهات إلاستراتيجية للسياسات الاقتصادية للدول  لقد

 وذلك بغرضدعم   املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتي على حد سواء،  لدول الناميةوااملتقدمة 

 . تعترضها صعوبات عديدة عند محاولة حصولها على مصادر التمويل الضرورية 
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 ماهية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة : ألاول املبحث 

على الرغم من كثرة الكتابات التي اهتمت بدراسة و تحليل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة          

إال أن محاولة تحديد مفهوم موحد لها يعد أمرا صعبا و يثير جدال كبيرا لدى الباحثين و دلك يعود 

 .ملعتمدة و اختالف درجة النمو من دولة إلى أخرى إلى تعدد واختالف معايير التصنيف ا

 تعريف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة : املطلب ألاول 

لقد أدى اختالف درجة النمو الاقتصادي كما ذكرنا سالفا من دولة ألخرى إلى تبني كل دولة           

توجد كذلك تعاريف  كما ،تعريف خاص بها إما معتمدة في ذلك على الجانب القانوني أو  إلاداري 

 ،بمجموعات أو هيئات دولية مثل الاتحاد ألاوروبي أو اتحاد جنوب شرق أسياخاصة  مختلفة 

سيتم التطرق إلى جملة من هده التعاريف لنخلص في ألاخير إلى تعريف الجزائر  لهذا النوع من و 

 .املؤسسات 

 :كيةالتعريف املعتمد من طرف الواليات املتحدة ألامري -1

الذي نظم إدارة هده املؤسسات فان  0223قانون املؤسسات الصغيرة و املتوسطة لعام حسب 

املؤسسات الصغيرة و املتوسطة صي ذلك النوع من املؤسسات التي يتم امتالكها و ادارتها بطريقة 

مستقلة حيث ال تسيطر على مجال العمل الذي تنشط فيه في نطاقه و قد اعتمدت على معياري 

 1:لتحديد تعريف أكثر تفصيال فقد حدد القانون هده املؤسسات كما يلي ،و عدد العامليناملبيعات و 

 مليون دوالر كمبيعات سنوية 2الى  0مؤسسات الخدمات و التجارة بالتجزئة من  -

 مليون دوالر كمبيعات سنوية  02الى  2مؤسسات التجارة بالجملة من -

 أقل عامل أو  921املؤسسات الصناعية عدد العمال  -

 :التعريف املعتمد من طرف البنك الدولي -2

 2:وصيميز البنك الدولي في تعريفه للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة بين ثالث أنواع 

ألف دوالر 011أصولها أقل من     إجماليعمال و  01التي تضم اقل من املصغرة وصياملؤسسة    -

 ألف دوالر أمريكي  011أمريكي وال يتعدى حجم مبيعاتها السنوية 

عامل و كل من اجمالي أصولها و حجم املبيعات  21املؤسسة الصغيرة وصي التي تضم أقل من    -

 مليون دوالر أمريكي  3السنوية ال يتعدى 

 عامل و كل من أصولها و حجم مبيعاتها ال  311من  املؤسسة املتوسطة يكون عدد موظفيها أقل   -

 مليون دوالر أمريكي  02يتجاوز 

 

 

                                                           
التنمية الشاملة في الاقتصاد الجزائري، املكتبة املصرية للنشر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ودورها في احداث  احمد رحموني،1

 .91، ص9100مصر  والتوز ع،
2
التقييم املالي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة العمومية في ظل معايير املحاسبة الدولية، أطروحة دكتوراه في العلوم    بحرية، مواعي:  

واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وسبل دعمها  نقال عن خلف عثمان، ،22ص ،9102الاقتصادية،جامعة حسيبة بن بوعلي شلف 

 00ص ،9114وتنميتها، دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه غير منشورة،جامعة الجزائر 
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 : التعريف املعتمد من طرف الاتحاد ألاوروبي

حسب هدا التعريف فان املشروع الصغير هو كل منشأة تمارس نشاطها اقتصاديا و يقل عدد 

و تنفرد أملانيا و صي احدى دول السوق ألاوروبية املشتركة بتعريف ، عامل 011العاملين بها عن 

خاص حيث تعتبر املشروعات الصغيرة كل منشأة تمارس نشاطا اقتصاديا و يقل عدد العمال بها 

 1. عامل 911

 : التعريف املعتمد من طرف املشرع الجزائري  -8

 املتوسطة على معياري عدد العمال لقد اعتمد املشرع الجزائري في تعريفه للمؤسسات الصغيرة و 

 2:الجانب املالي حيث أشار ملا يلي و 

تعرف املؤسسة الصغيرة و املتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة  تقوم بانتاج    -

مليار دينار  9عامل ورقم أعمالها السنوي ال يتجاوز  921الى  0و الخدمات والتي تشغل من / السلع أو

 مليون دينار     211جاوز مجموع حصيلتها السنويةأو ال يت

عامال ويكون رقم أعمالها ما بين  921و 21تعرف املؤسسة املتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بين    -

 مليون دينار(  211و 011)مليار دينار أو يكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين  9مليون و  911

عامل وال يتجاوز رقم أعمالها  42الى  01سة تشغل ما بين تعرف املؤسسة الصغيرة بأنها مؤس   -

 ماليين دينار  01مليون دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية ( 911)السنوي 

تعرف املؤسسة املصغرة بأنها مؤسسة تشغل من عامل الى تسعة عمال و تحقق رقم أعمال أقل    -

 ماليين دينار  01مليون دينار أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  91من 

 أشكال املؤسسات الصغيرة واملتوسطة و خصائصها  :املطلب الثاني

عا شامال نميز فيه بين  العديد من ألاشكال و ذلك قطاع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة قطايعتبر 

حيث تحوز على اهتمام من قبل الباحثين و املستثمرين الذين يفضلون استثمار ،حسب توجهها 

كما تنفرد املؤسسات الصغيرة و املتوسطة بمجموعة من  .أموالهم في هذا النوع من املؤسسات 

تكسبها هذه الخصائص طبيعة خاصة تجعلها الخصائص تجعلها متميزة عن باقي املؤسسات حيث 

  .أكثر مالئمة للتنمية الاقتصادية و تجعلها قادرة على منافسة املؤسسات الكبرى 

  

                                                           
 ،0229 ،مصر ،القاهرة، الدار العربية للنشر والتوز ع املشروعات الصناعية الصغيرة، مراجعة عبد الفتاح الشربيني، ،عالم إدارة سمير1

 .2ص 
2
الجريدة ، املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 9110ديسمبر  09املؤرخ في  10-02من القانون رقم  2.2.2.4املواد  

 .12و  12ص  9110،22العدد ، الرسمية للجمهورية الجزائرية
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 تصنيف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  -أوال

هناك العديد من التصنيفات للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة والتي تختلف من مؤسسة          

 1:ألخرى ودلك حسب عدة معايير والتي تتمثل في 

 :تصنيف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة حسب املعيار القانوني  -1

 2:حسب هدا املعيار إلىاملؤسسات الصغيرة و املتوسطةتنقسم  

والتي تتفرع إلى كل من املؤسسات الفردية، شركات التضامن شركات : شركات ألاشخاص 1-1

 التوصية البسيطة و شركات املحاصة 

وصي املؤسسات التي يمتلكها و يديرها فرد واحد يقوم باتخاذ جميع القرارات : مؤسسات فردية  -    

 ن نتائج أعمال املؤسسة من أرباح ير عوفي املقابل يحصل على ألارباح وهو املسؤول ألاول و ألاخ

 خسائر و 

تتمثل في عقد بين طرفين أو أكثر يتفقان فيه على الاتجار معا بعنوان : شركات التضامن  -  

مخصوص ويلتزم جميع أعضائها بديون الشركة بمسؤولية شخصية تضامنية على جميع أموالهم 

 .     بالتضامن 

بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك  وصي عقد: شركات التوصية البسيطة -

 .أصحاب ألاموال فيها وخارجين عن إلادارة و سمون املوصيين يكونون أكثر واحد أو 

الشركاء ر أمام الغير ويقوم بأعمالها أحدصي شركات مستقرة ليس لهاوجود ظاه :شركات املحاصة -

 .جميع الشركاءباسمه و يشترط قسمة ألارباح والخسائر بين 

والتي تنقسم إلى شركات املساهمة ، شركات التوصية باألسهم و الشركات ذات  :شركات ألاموال  1-2

 . املسؤولية املحدودة 

صي شركة مكونة من أشخاص يتعدى عددهم سبعة بغض النظر عن الاعتبار  :شركات املساهمة -    

مى أسهم وال يتحملون الخسائر إال بقدر الشخص ي للمساهمة ،و يشتركون في رأس املال بحصص تس

 .حصتهم من املساهمة و يديرها مجلس منتخب من طرف املساهمين ملدة معينة 

صي الشركة التي يقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة و قابلة  :شركات التوصية باألسهم -   

ا مسؤول بالتضامن في كافة للتداول وال يقل أعضائها عن سبعة ويكون شريكا واحدا أو أكثر فيه

أمواله عن ديون الشركة ومن املساهمين من يدعون موصون يسألون عن الخسارة بقدر حصتهم في 

 .رأس املال و عاملون معاملة املساهمين في شركات املساهمة 

صي شركة تجارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها بقدر ما : الشركات ذات املسؤولية املحدودة -

 .حصته في رأس املال وال يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين قدمه من 

 

 

 
                                                           

1
 .92،92ص ، 9112،الجزائر  ،ديوان املطبوعات الجامعية   ، الطبعة الرابعة ،اقتصاد املؤسسة، عمر صخري   

2
 .مرجع وموضوع نفسهما  
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 :تصنيف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة حسب معيار طبيعة امللكية  -2

 1:تنقسم حسب هدا املعيار الى          

 صي مؤسسات تعود ملكيتها لفرد أو مجموعة من ألافراد   : مؤسسات خاصة

صي مؤسسات تعود ملكيتها للدولة فال يحق للمسؤولين عنها التصرف فيها دون : مؤسسات عامة

 موافقة من الدولة 

صي مؤسسات تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام و الخاص أي تجمع : مؤسسات مختلطة

 .     بين امللكية العامة و امللكية الخاصة

 :طبيعة النشاطتصنيف املؤسسات الصغيرة و املتوسطة حسب معيار  -3

 2:يتم تصنيف املؤسسات حسب طبيعة النشاط الى           

صي تلك املؤسسات التي تقوم بتلبية حاجات تقتضيها الحياة الاجتماعية التي : مؤسسات خدماتية

 تتطور باستمرار كخدمات البريد ، السياحة 

و السلع الوسيطية باإلضافة صي املؤسسات التي تقوم بإنتاج السلع الاستهالكية  :ِمؤسسات صناعية

 إلى إنتاج سلع التجهيز

تقوم أساسا على شراء وبيع وتوز ع السلع بقصد الحصول على وصي مؤسسات :مؤسسات تجارية

 . الربح

 : حسب معيار طبيعة املنتجات املؤسساتتصنيف  -8 

 3:يميز هدا التصنيف ثالثة أنواع أساسية وصي 

 الاستهالك ألاولي  ذاتسلع  بإنتاجوتقوم  : السلع الاستهالكية إنتاجمؤسسات  8-1

وهو يضم املؤسسات الصغيرة و املتوسطة التي تنشط في  :الخدماتمؤسسات إنتاج السلع و  8-2

قطاع النقل ، الصناعة امليكانيكية و الكهربائية  ، الصناعة الكيميائية و البالستيكية و صناعة مواد 

 .البناء  

يتميز هذا النوع من املؤسسات باستخدام معدات و أدوات : ات إنتاج سلع التجهيز مؤسس 8-3

 رأس مال أكبر ألامر الذي ينطبق  لتنفيذ إنتاجها ذات تكنولوجيا حديثة فهي تتميز كذلك بكثافة

خصائص املؤسسات الكبيرة الش يء الذي جعل مجال تدخل هذه املؤسسات  ضيق بحيث يكون في و 

 .البسيطة فقط بعض الفروع 

 

 

 

 

                                                           
1
تقى العلمي الدولي لامل ،مساهمة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في تخفيض معدالت البطالة في الجزائر  ،نبيلة جعجع  ،حياة ابراهيمي  

 . 01ص  9100نوفمبر  02،02الجزائر  ،جامعة املسيلة،التنمية املستدامةحول استراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة و تحقيق 
 22،ص ،0229،الجزائر  ،ديوان املطبوعات الجامعية ،اقتصاد مؤسسة ،عبود صمويل 2
 .92، صمرجع سبق ذكره احمد رحموني، 3
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 : تصنيف  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب طبيعة التوجه -9

 1:وتأخذ هذه املؤسسات ألاشكال التالية         

و تكون مكونة في الغالب  "املنزل "صي املؤسسات التي تتخذ من موضع إقامتها : املؤسسات العائلية    

من مساهمات أفراد العائلة و يمثلون فيها معظم مناصب الشغل وتقوم هده املؤسسات بإنتاج سلع 

 تقليدية بكميات محدودة 

هدا النوع يقترب كثيرا من النوع السابق ألنها تعتمد في الغالب على :التقليديةاملؤسسات    

لكن ما يميزها عن النوع السابق هو أنها تكون في ورشات مساهمة العائلة وتنتج منتجات تقليدية و 

 صغيرة ومستقلة عن املنزل و تعتمد على وسائل بسيطة 

يتميز هدا النوع من املؤسسات باستخدامه لتقنيات : املؤسسات املتطورة والشبه متطورة  

للعمل أو من  وتكنولوجيات الصناعة الحديثة سواء من ناحية التوسع أو من ناحية التنظيم الجيد

 .ناحية إنتاج منتجات منظمة مطابقة ملقاييس الصناعة الحديثة والحاجات العصرية 

 خصائص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: ثانيا

املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ببعض الخصائص التي تجعلها تختلف عن املؤسسات تتصف 

 2:الكبيرة و فيما يلي البعض من هذه الخصائص

وذلك نظرا النخفاض الاحتياجات املالية لتمويلها مقارنة :تأسيس هذه املؤسساتسهولة  -

 باملؤسسات الكبيرة

 الاستقاللية في إلادارة -

 بساطة التنظيم  سهولة و  -

 توافر نظام معلومات داخلي يتميز بقلة التعقيد و يتالءم مع نظام اتخاذ القرارات  -

ظروفها املحلية و نقصد بذلك أنها ال تتطلب  تستخدم تلك املؤسسات تكنولوجيا تناسب -

 .تكنولوجيا معقدة

عدم الحاجة ملساحات كبيرة إلقامتها بل تشغل مساحات و تجهيزات بسيطة مما يجعل تكاليفها  -

 . منخفضة

سهولة القيادة و الوضوح في تحديد ألاهداف و توجيه العاملين و بساطة ألاسس و السياسات التي  -

 .املشروعاتتحكم عمل 

يمكنها من التكيف مما سهولة إلاعالم و سهولة انتشار املعلومة داخل هذا النوع من املؤسسات -

 .بسرعة مع ألاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية 

 

 

 

                                                           
 

1
 . 92ص ،مرجع سابق ،أحمد رحموني : 

9 
، سطيف  2العدد  ،جامعة فرحات عباس ،واقع و آفاق  مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير –املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  ،مليكة زغيب  :

 023،ص  9112،الجزائر 
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 أهمية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة : املطلب الثالث 

ئم الرئيسية لتطوير  لصغيرة و املتوسطة أهم محركات التنمية و احدى الدعاا تعتبراملؤسسات

الاقتصاد و ذلك ملا تتميز  به  من مرونة و قدرة على التأقلم في محيط اقتصادي عالمي سر ع 

همية املؤسسات و مع تزايد الاهتمام العالمي و الدولي باملشار ع الاقتصادية ظهرت أ الحركة،

 :فيما يلي الصغيرة و املتوسطة؛ والتي يمكن أن نوضحها 

حيث أصبحت تعتبر كأداة للتنمية وذلك نظرا لتنو ع : بالغة في التنمية الاقتصادية  تحقيق أهمية -

إلانتاج في مختلف الفروع الاقتصادية و قدرتها العالية على توفير فرص العمل إضافة إلى تميزها 

 1.بقدرة عالية على الاستخدام الكفء للموارد املحلية وبهذا فهي تحقق إنتاجا متنوعا  

املؤسسات الصغيرة و املتوسطة لها دور كبير في زيادة الناتج الداخلي الخام وذلك من خالل قدرتها  -

 املؤسسات خدمة ألاسواق املتخصصة على توفير السلع النهائية و الوسيطية إذ تشجع هذه 

الابتكار  املحدودة التي ال تغري املؤسسات الكبيرة باإلضافة إلى أنها تمثل مناخا مناسبا للتجديد و و 

 عات مما يقلل من تكاليف التخزين مما يجعلها تتمتع بقدرة عالية على زيادة سرعة دورة املبي

حيث تؤدي هذه العوامل كلها مجتمعة إلى زيادة  حجم . التسويق و يساعد على خفض التكاليفو 

 .  2الناتج املحلي

ألافراد بإتاحة فرص كبيرة  تساهم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تلبية حاجيات و طموحات -

حيث يجد ألافراد . لتحقيق طموحاتهم و إثبات ذاتهم و التعبير عن أرائهم بكل حرية و استقاللية

املجال الواسع لتوظيف مهاراتهم و قدراتهم الفنية و خبراتهم العلمية و العملية وتجسيد أفكارهم 

 . 3الجديدة إلنجاح مشار عهم

املتوسطة على القيام بتوز ع الصناعات و تنو ع الهيكل الصناعي ودلك  تعمل املؤسسات الصغيرة و  -

بتوز ع الصناعات الجديدة على املدن الصغيرة وألارياف ،وهذا ما يعطيها فرصة أكبر الستخدام 

املوارد املحلية وتثمينها وتلبية احتياجات ألاسواق املتواجدة في تلك ألاماكن ،كما تساعد على تنو ع 

 . 4نتاجي وذلك ألنها تعتمد على منتج واحدالهيكل إلا 

 5تعتبر املؤسسات الصغيرة و املتوسطة مصدر لإلبداع و الريادة  -

 6تساهم املؤسسات الصغيرة و املتوسط إلى حد كبير في إعداد اليد العاملة املؤهلة  -

 1تشارك في حل مشكلة البطالة في املجتمع الستيعابها للقطاع ألاكبر من العمالة  -

                                                           
وارد امل العيد عماد، املؤسسات الصغيرة و املتوسطة بين العراقيل و املساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية، مجلة التنمية و ادارة 1

 .022ص ،  2العدد  ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،البشرية

ألاردن امللتقى  اضاءات من تجربات الجزائر و ،دور البنوك و املؤسسات املالية في تمويل املشروعات الصغيرة و املتوسطة ،مناور حداد 2 

إشراف مخبر العوملة و اقتصاديات شمال إفريقيا جامعة تحت  ،الدولي حول تأهيل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الدول العربية

 .24 ص، 9112أفريل  02،02يومي ،الجزائر  ،شلف
 .92ص  ،9119 ،ألاردن ،عمان ،دار الصفاء للنشر و التوز ع ،إدارة ألاعمال التجارية الصغيرة ،توفيق عبد الرحيم يوسف 3

الصغيرة و  الاختراع في حماية و تشجيع إلابداع و الابتكار و تدعيم تنافسية املؤسساتدور براءة  ،رحماني أسماء ،بن عنتر عبد الرحمان 4 

 .00 ص، 9101مارس  02و  04يومي  ،امللتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة و املتوسطة والجزائر  ،املتوسطة
 .03ص ،القاهرة ،مصر ،الطبعة ألاولى، مجموعة النيل العربية ،مهارات إدارة املشروعات الصغيرة ،محمد هيكل 5
 .2ص ،9111 ألاردن ،جامعة مؤتة ،دار الحامد للنشر و التوز ع ،إدارة املشروعات الصغيرة ،شوقي ناجي جواد ،كاسر نصر املنصور   6
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 الصناعة على تطوير التكنولوجيا  تشجع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة خاصة العاملة في مجال -

 2.الفنون إلانتاجية ودفع هذه املؤسسات إلى مواقف تنافسية جديدةو 

تعمل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة على املساهمة في توفير و تلبية الاحتياجات واملنتجات  -

لفئات املجتمع ذات الدخل املحدود والتي تتناسب مع قدراتهم الشرائية وتحسين ألاساسية املختلفة 

 3.مستوى معيشتهم ورفاهيتهم
 

 صعوبات التمويل لدى املؤسسات الصغيرة و املتوسطة : املبحث الثاني 

تحتاج املؤسسات الصغيرة و املتوسطة إلى تمويل خالل مختلف مراحل حياتها إال أنها تتعرض       

 يد من العراقيل املتعلقة بالحصول عليه مما يعرقل نشاطها و يعوق نموها و توسعها للعد

وفيما يلي سنعرض أهم الاحتياجات املالية للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة و املشاكل 

 .ها مع ذكر الخصائص املالية التي تتميز بها هذه ألاخيرة هالتمويلية التي تواج

 الخصائص املالية للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة : املطلب ألاول 

نظرا للعديد من العوامل املتعلقة بامللكية و عدم الانفتاح على ألاسواق و خصوصية املعلومات 

أصبحت املؤسسات الصغيرة و املتوسطة تشكل كيانا له من الخصوصية ما يؤثر على البيانات املالية 

املحسابية لهذا النوع من املؤسسات التي غالبا ما توصف بالبساطة و من بين التي تحوزها ألانظمة 

 4: هذه الخصائص 

إشكالية النظام املعلوماتي املحاسبي و املالي في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة حيث تواجه هذه  -

 املحاسبية رين للخبرة املالية و سياملألاخيرة صعوبة في إعداد القوائم املالية و ذلك الفتقار 

 .اعتمادهم على محاسبة بسيطة في التقييد و 

عدم نزاهة القوائم املالية و الوثائق املحاسبية مما  قد يجعلها غير مفيدة ملستخدميها و غير موثوقة -

 .لديهم 

اقتصار التقارير املالية املفصح عنها من قبل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة على امليزانية و جدول -

 و املالحظة التفسيرية و خلوها من قائمة التدفقات النقدية  النتيجة

 عليها باإلطار املفاهيمي للمحاسبة  املنصوصأهداف إلابالغ املالي وفقا ل هداف العامة عدم توائم -

 سبية في قوائم املؤسسات الصغيرة حاامللمعلومات لعدم توفر جميع الخصائص النوعية -

 املتوسطةو 

 لمؤسسات الصغيرة و املتوسطة   نشر القوائم املالية ل عدم إلزامية-   

                                                                                                                                                                      
 . 033-039ص ، 9112-9112الاسكندرية  ،الدار الجامعية ،إدارة املشروعات الصغيرة ،أيمن علي عمر  1

 .29ص  ،9112-9114،ألاردن ،عمان ،دار وائل للنشر  ،أبعاد الريادة ،إدارة ألاعمال الصغيرة ،سعاد نائف برنوطي 2 

 . 92ص ،عمان ة ألاردن  ،دار املسيرة للنشر و التوز ع ،ادارة املشروعات الصغيرة ،ماجدة العطية 3 
، مجلة "أثر غياب الاستراتيجية املحاسبية في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم على كفاءة الاداء"ظاهر القش ي وهيثم العبادي،  4

 . 20، نقال عن مواعي بحرية ، مرجع سابق، ص  94: ، ص9101، 9الدراسات املالية والتجارية، كلية التجارة، جامع بني سويف، العدد 
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 املعمول به في املؤسسات الصغيرة النظام املحاسبي  غياب نظرية الوكالة بشكل شبه كامل عن-

 نظرية الوكالة قيد الجمود  املتوسطة إذ أن سيطرة املالك سيطرة متناهية على املؤسسة يجعلو 

 .التعطيلو 

غير متوفرة في املؤسسات ( و الدورية ،الاستمرارية ،الوحدة الاقتصادية )كل من فروض املحاسبة  -

الصغيرة و املتوسطة نظرا لعدم استقاللية املؤسسة عن مالكها و عدم امتالكها شخصية اعتبارية 

 .حقيقية 

 .أغلب مبادئ املحاسبة سوف تختل في ظل اختالف الفروض املحاسبية  -

لية الالزمة لتمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة خالل مراحل الاحتياجات املا: املطلب الثاني

 حياتها 

تحتاج أي مؤسسة صغيرة أو متوسطة لعدة أنواع من التمويالت و هذا حسب كل مرحلة من         

فكل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة تمر بنفس مراحل التطور و التي عادة ما يشار  مراحل حياتها،

غير أن الاختالف املوجود بينها و بين غيرها من املؤسسات فيما ( . دورة حياة املؤسسة )إليها بمصطلح 

لذا يجب أن . يخص دورة الحياة إنما يتمثل في متطلبات و خصوصية كل مرحلة من هذه املراحل

يكون صاحب املؤسسة الصغيرة و املتوسطة على دراية بتطورها و بكيفية  وضع الخطط املستقبلية 

 .تؤهلها لالنتقال إلى املرحلة التاليةالتي 

 الاحتياجات املالية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة خالل مراحل حياتها -1

متطلباتها واحتياجاتها الخاصة بها من مراحل حياة املؤسسة الصغيرة واملتوسطة لكل مرحلة 

يح ملختلف هذه ، وفيما يلي توضردودية و اختالف مخاطر كل مرحلة عن ألاخرى املنظرا لتغير 

 1: الاحتياجات

 :الاحتياجات املالية في طور التأسيس و إلانشاء 1 -1

بل ،تبدأ هذه املرحلة من استقرار فكرة املشروع في ذهن صاحبها إلى غاية تجسيدها في أرض الواقع 

  ،مال املخاطر  رأس تمتد إلى غاية نموها ألاولي حيث يحتاج أثنائها صاحب املشروع إلى ما يسمى

يمكن التعمق في هذه املرحلة حيث نميز بين ثالث أنواع من الاحتياجات املالية للمؤسسات الصغيرة و 

 : و املتوسطة   

 : رأس املال ألاولي  1-1-1

خالل الفترة التجريبية يحتاج املشروع لتمويل يسبق انطالقه و يهدف إلى إثبات جدواه في دنيا 

 ،در الخارجيةاواجه صعوبة في الحصول على ألاموال من املصو طبيعة هذه املرحلة أنها ت ،ألاعمال

فغالبا ما يتخوف املستثمرون و املمولون من هذا النوع من التمويل ألنه يعتبر أكثر مخاطرة لكون 

لهذا يقوم صاحب املشروع بإعداد خطة التطوير من أجل إقناع املستثمرين  ؛ و املشروع في بدايته

احب الفكرة بذل جزء من رأس ماله لبداية تطوير الفكرة  و التي حيث يتعين على ص ،بتمويله 

تستخدم في تطوير النماذج التجريبية ثم النماذج التجارية للسلعة الجديدة و كذلك لتجريب السلعة 
                                                           

مويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة، مذكرة مكملة مقدمة ضمن متطلبات نيل  املاجستير  في ت إشكاليةو  قرضاإليجار طلحي، سماح  1

 42،42،ص  9112. 9112علوم التسيير ،تخصص مناجمنت مؤسسة ، أم البواقي 



دراسة نظرية حول تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة:الفصل ألاول   

 

23 
 

 ،في السوق باإلضافة إلى تكوين البيئة القانونية للمؤسسة الجديدة مثل إجراءات التسجيل

 الخ.....العالمة التجارية ،املقر

 :تمويل الانطالق الفعلي للمشروع  1-1-2

قد انتهت من  هذه الاخيرةهو التمويل املتعلق بالسنوات ألاولى لحياة املؤسسة حيث تكون و 

في تصنيعه و بيعه و بالتالي تتطلب هذه  للشروعتطوير منتوج معين و صي بحاجة إلى أموال و  تصميم 

املرحلة كذلك توفر ألاموال الخاصة التي ستمكن من مواجهة جزء من مصاريف حيازة املعدات وكذا 

طية املصاريف إلادارية مصاريف التشغيل إلى أن تتمكن الفوائد املتأتية من التشغيل من تغ

 .املتكررة

 :الاحتياجات املالية في طور النمو 1-1-3

بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة التي تم إدارتها بشكل جيد فإنها تصل إلى هذه املرحلة 

التي تتسم بالنمو السر ع ملستوى إلانتاج و املبيعات و كذلك ألارباح نظرا لقبول منتجاتها من طرف 

و من الناحية املالية سوف ينعكس هذا  ،حيث تبدأ معها التدفقات النقدية املوجبة ،املستهلكين 

النمو الذي ستشهده املؤسسة على ارتفاع و زيادة احتياجاتها املالية املرتبطة باالستثمارات التي 

 . يتطلبها التوسع في القدرات إلانتاجية للمؤسسة

 :الاحتياجات املالية في مرحلة النضج-1-2

ة سوقية معتبرة و تكون قد بلغت بعد مرحلة توسع ناجحة تكون املؤسسة قد ضمنت حص

قرار و نمو املبيعات و تصل إلى مرحلة تتسم بالنضج من حيث است ،أعلى مستوى من املردودية

على حصتها من املبيعات في السوق  ،والحفاظكذلك استقرار و نمو التدفقات النقديةو  وألارباح 

يل طويل ألاجل لتمويل املنتجات يجعلها في احتياج مستمر للتمويل قصير ألاجل و قليل من التمو 

 1.املالية أو ملواجهة متطلبات املنافسة التي يفرضها السوق 

 :الاحتياجات املالية في مرحلة الانحدار- 1-3

ا بسبب انخفاض الطلب على منتجاتاملؤسسة بيعات في هذه املرحلة  تراجعا ملحوظاملتعرف 

احتياجاتها لتمويل إضافي السيما عند محاولة طرح منتوج تنافسية في السوق مما يزيد لللفقدانها 

و هنا يبرز دور الحكومة و املؤسسات  ،جديد أو تحسينه و ما يرافق هذه العملية من تمويالت معتبرة

 2.التمويلية في دعم املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

 ملتوسطة املشكالت التمويلية التي تواجه املؤسسات الصغيرة و ا :الثالث املطلب

جموعتين يمكن تقسييم املشكالت التمويلية التي تواجه املؤسسات الصغيرة و املتوسطة إلى م         

 . من املشكالت بحسب مصدرها

 مصادر  املشكالت التمويلية في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  -1

إلى مشاكل  تتنوع املشاكل املرتبطة بتمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  بحسب مصدرها

 .خارجية وأخرى داخلية
                                                           

 .42مرجع سبق ذكره،  ص   سماح طلحي، 0
 .932،ص  9119ألاولى ، دار الصفاء للنشر و التوز ع ،القاهرة ،مصطفى أبو ناعم، ادارة املشروعات الصغيرة الطبعة  2
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 :مشكالت تمويلية خارجية  1-1

هذه املشكالت عندما تلجأ املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الى املصادر الخارجية  تظهر و 

 .في حالة عدم كفاية مصادر التمويل الذاتية املتاحة لها وذلك للتمويل

الوجهة ألاساسية لهذا النوع من املؤسسات، إال أن هذه البنوك عادة  البنوك التجارية ووتعتبر 

ما لم تكن صاحبة شهرة أو بضمان  ما تمتنع عنتقديم ما تحتاجه هذه املؤسسات من قروض 

ف شروطها يكثبت ن صناديق التنمية قد تبدأ صي ألاخرى ؛ ومن جهة أخرى فإشخصية معروفة 

فان لذلك، استيفاء أو تنفيذ هذه الشروط،و  عن توسطةاملؤسسات الصغيرة و املقد تعجز بحيث 

و حتى لو  ،الكبيرة صي التي تستأثر  ن بالسيولة دون املؤسسات الصغيرة و املتوسطة املؤسسات

استطاعت املؤسسات الصغيرة و املتوسطة أن توفر الضمانات التي تطلبها البنوك التجارية ،فإنها 

 1.ا يرهق ميزانيتها و ستقطع من أرباحها الجزء ألاكبر ستتحمل تكلفة مرتفعة التمويل مم

 :املشكالت الداخلية  1-2

 :هما  إلى سببينهذه املشكالت التمويلية الداخلية في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  تعزى و 

 شروع أو ألافراد أصحاب املؤسسة عدم وجود فصل بين الذمة املالية الخاصة بالفرد صاحب امل  -

الذمة املالية الخاصة باملؤسسة،بما يجعل الفرد يسمح لنفسه بالتعويض للعجز في ميزانيته و 

يؤدي إلى إرباك مالي  وهو ألامر الذيالخاصة باملؤسسة من ميزانية املشروع في بعض ألاحيان 

 . للمشروع 

تي تنص عليها إهمال معظم منشآت ألاعمال الصغيرة و املتوسطة تجنيب الاحتياطات املطلوبة و ال -9

 2.القواعد املحاسبية و املالية،مما يقلل من مصادر التمويل الذاتية املتاحة للمشروع 

 

 هيئـات دعم املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر: املبحث الثالث

في سبيل ترقية و دعم املحيط املالي للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة قامت الحكومة الجزائرية 

الوكاالت من و  على دعم و مرافقة هذه املؤسسات  العديد من الوكاالت و الصناديق التي تعملبإنشاء 

و الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر ' أونساج'بينها نجد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 .' كناك'البطالة و الصندوق الوطني للتأمين عن '  أوندي'و الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ' أونجام'

 نشأة و تعريف وكاالت دعم املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر : املطلب ألاول 

اعتمدت الجزائر في تدعيم املؤسسات الصغيرة و املتوسطة على مجموعة من الهياكل و الهيئات 

فعالية هذه املؤسسات التي تسعى من خاللها إلى إصالح الاختالالت و املشاكل التي تقلل من كفاءة و 

 .في الاقتصاد الوطني 

 

 

                                                           
 املؤسسات الصغيرة و املتوسطة آلية لتحقيق التنمية املستدامة، دار الجامعة الجديدة للنشر و التوز ع ،كلية العلوم خبابة عبد هللا،1

 .49، ص 9103جامعة املسيلة ، الجزائر  الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية،
 43ص  أعالهمرجع خباية عبد هللا ، 2
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 :نشأة و تعريف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -1

املؤرخ  922-22تم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

يتولى الوزير املكلف بالتشغيل و وقد وضعت تحت سلطة رئيس الحكومة ، 0222سبتمبر  12في 

 . املتابعة العملية لجميع نشاطات الوكالة 

 ،الاستقالل املاليو بع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية هيئة وطنية ذات طا تعتبر الوكالةو 

وتسعى لتشجيع كل الصيغ املؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشباني من خالل إنشاء مؤسسات 

 1.خدمات مصغرة إلنتاج السلع و ال

 : نشأة و تعريف الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر  -2

املؤرخ في  04-14أنشأت الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر بموجب املرسوم التنفيذي رقم 

وقد  ، و صي هيئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية و الاستقالل املالي، 9114جانفي  99

كلف بالتشغيل املتابعة العملية و يتولى الوزير امل ،سلطة رئيس الحكومة وضعت هذه الوكالة تحت

 2.جمل نشاطات الوكالة وفقا ألحكام هذا املرسوم مل

 : نشأة و تعريف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  -3

  9110أوت  91أنشأت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الصادر في 

املتعلق بتطوير الاستثمار حيث جاءت هذه الوكالة  9110أوت  91املؤرخ في  13-10وهو ألامر رقم 

في خدمة  تعتبر الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري و  ، وكالة ترقية و متابعة الاستثمار لكبديل  

تجسيد برامج إلاصالح الاقتصادي و تحرير الاستثمارات الخاصة أجانب و تتولى و  ستثمرين محليين م

الوطنية و ألاجنبية في ميدان الاستثمارات بالتعاون مع إلادارات و الهيئات املعنية و إعطاء أفق 

 3.القانوني  و  جديدة لترقية الاستثمار و تحسين املحيط إلاداري 

 :و تعريف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  نشأة -8

 022-24الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة هو هيئة حكومية أنشئت بموجب املرسوم التنفيذي

 21و  32أوكلت له مهمة دعم العمال البطالين ذوي املشار ع البالغين ما بين  0224في جويلية  املؤرخ

سنة و الذين فقدوا مناصب عملهم بسبب إعادة هيكلة الاقتصاد في مرحلة التسعينات ،كما أوكلت 

هم له مهمة تدعيم هؤالء البطالين من خالل خلق نشاط خاص بهم إلعادة  إدماجهم بعد أن يقدم ل

-13تكوينا خاص في املجاالت املهنية التي عليها طلب في سوق العمل ، و بموجب املرسوم الرئاس ي 

اتخذت السلطات العمومية إجراءات جديدة لتلبية طموحات هذه  9113املؤرخ في ديسمبر  204

 4.الفئة من املجتمع و التي تهدف أساسا الى تطوير ثقافة املقاولة 

 

                                                           
اشكالية  عوادي مصطفى، هياكل الدعم و التمويل للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر، ورقة مقدمة في امللتقى الوطني حول 1

 .9، ص  9102ديسمبر  2،2استدامة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، يومي 
2https://www.angem.org.dz consulté le 29 Mars 2020 à 9h 

 .09ص  أعاله،عوادي مصطفى، مرجع  3
للصندوق الوطني  يتضمن القانون ألاساس ي 0224املوافق ل جويلية سنة  0402محرم  92املؤرخ في  022 -24املرسوم التنفيدي رقم 4

 .2ص  9-0مادة  42للتأمين عن البطالة، جريدة رسمية، عدد 

https://www.angem.org.dz/
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 وكاالت دعم املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر مهام: املطلب الثاني 

بهذف تطوير وترقية قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عملت الحكومة الجزائرية على توفير 

الوكالة الوطنية لتسيير  ،كالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابمجموعة من وسائل الدعم من بينها الو 

 .صندوق الوطني للتأمين عن البطالةال ،وير الاستثمارالوكالة الوطنية لتط ،القرض املصغر

 :مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -1

 1: تتولى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب املهام التالية

  دعم و تقديم الاستشارة و مرافقة الشباب في اطار تطبيق مشار عهم الاستثمارية 

  تسيير مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب السيما منها الاعانات و تخفيض نسب

 الفوائد 

  ستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي املشار ع مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط الا متابعة

 التي تربطهم بالوكالة 

 شباب تشجيع كل أشكال التدابير ألاخرى الرامية الى ترقية تشغيل ال 

  وضع كل املعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني التشر عي و التنظيمي تحت تصرف الشباب

 .ذوي املشار ع ملمارسة نشاطهم 

  اقامة عالقات متواصلة مع البنوك و املؤسسات املالية في اطار التركيب املالي للمشار ع و تطبيق

 .شار ع و استغاللها املخطة تمويل ملتابعة انجاز 

  تنظيم دورات و لتجهيزات لتكليف جهات متخصصة باعداد دراسة الجدوى و قوائم نموذجية

 .تدريبية ألصحاب املشار ع لتكوينهم و تجديد معارفهم في مجال التسيير 

 :مهام الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر  -2 

 2: تتولى الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر املهام التالية 

 ر جهاز القرض املصغر وفقا للتشر ع و التنظيم املعمول بهما تسيي 

  دعم املستفيدين من خالل تقديم  الاستشارة و مرافقتهم في تنفيد أنشطتهم. 

  عانات التي تمنح لهم من طرف الدولة إلا إبالغ املستفيدين أصحاب املشار ع املؤهلة بمختلف. 

  متابعة ألانشطة التي ينجزها املستفيدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي

 تربطهم بالوكالة 

  مساعدة املستفيدين عند الحاجة لدى املؤسسات و الهيئات املعنية بتنفيد مشار عهم 

 و تنفيد  اقامة عالقات متواصلة مع البنوك و املؤسسات املالية في اطار التركيب املالي للمشار ع

 .خطة التمويل

 

                                                           
 .9ص  ،عوادي مصطفى ، مرجع سابق1

2 https //: www.ANGEM.org.dz consulté le 4 avril 2020 à 14h  
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 :مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  -3

 1:تتولى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار املهام التالية 

  ضمان ترقية الاستثمارات و تطويرها و متابعتها 

  تزويدهم بكل الوثائق و  املقيمين و إعالمهم و مساعدتهم استقبال املستثمرين املقيمين و غير

 .اتهمالتجارية الضرورية النجاز استثمار 

  أو رفض منحه إياها ،تبليغ املستثمر بقرار منحه املزايا املطلوبة 

 منح و تسيير املزايا املرتبطة باالستثمار في اطار الترتيب املعمول به 

  تسيير صندوق دعم الاستثمار 

  بها املستثمرون خالل مدة إلاعفاءالتأكد من احترام الالتزامات التي تعهد. 

 : مهام الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  -4

 2:يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة املهام التالية 

  دعم و إعادة إدماج البطالين و مساعدة املؤسسات التي تواجه صعوبات 

  بالبطالين ذوي املؤسسات و البالغ املتابعة و التسيير و إلاشراف القانوني على جهاز التكفل

 .سنة  21و  32عمرهم بين 

  ي و الاجتماعي يضمن لهم التوفيق املنهألصحاب املشار ع فضاء إعداد إستراتيجية و تخصيص

تماشيا مع ألاسس القانونية املسيرة لجهاز دعم إحداث توسيع النشاطات من طرف البطالين 

 .ذوي املشار ع 

 ة و بناء شراكة وطيدة مع وزارات و مؤسسات تعمل على تجسيد إرساء ميكانيزمات داخلي

صالحيته الجديدة و تقديم خدمات لذوي املشار ع عبر املراكز املتخصصة في املرافقة  

الشخصية طيلة مراحل إنشاء النشاط و املصادقة على الخبرات املهنية و املساعدة على دراسة 

 .عتماد املشار ع املعروضة على لجان الانتقاء و الا 

 

الصيغ و الامتيازات املختلفة لتمويل إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة في إطار : املطلب الثالث 

 وكاالت الدعم 

في سبيل دعم إنشاء و تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة تقدم وكاالت الدعم الصيغ و   

عية على الصعيدين عديدة تساعد هذا النوع من املؤسسات على تحقيق نقلة نو الامتيازات 

الاقتصاديوالجتماعي بما يسهم في رفع معدالت النمو الاقتصادي ومن ثمة دفع عجلة التنمية في 

 . الجزائر

                                                           
 ص  ،9110أوت 99، الصادرة في  42، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 13-10من ألامر  90املادة 1

12. 
 .، املتعلق بإنشاء الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 0224املؤرخ في جويلية  24،022املرسوم التنفيذي  2
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الصيغ و الامتيازات املمنوحة للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة في إطار الوكالة الوطنية لدعم  -1

 : تشغيل الشباب

 : الصيغ التمويلية املمنوحة من طرف وكالة دعم تشغيل الشباب  -1-1

و ماليين دينار  01تعمل الوكالة مع املشار ع الصغيرة و املتوسطة التي ال تفوق تكلفتها إلاجمالية 

 1:  صي تقدم صيغتين من التمويل و هما

 تمويل الوكالة+ املساهمة الشخصية لصاحب املشروع : التمويل الثنائي. 

 حيث ،البنك+ الوكالة + املساهمة الشخصية : ويل الثالثيالتم: 

 من التكلفة إلاجمالية للمشروع % 9-0من : املساهمة الشخصية -

 من التكلفة إلاجمالية للمشروع % 92-92من : الوكالة  -

 .من التكلفة إلاجمالية للمشروع  %21: البنك -

 : الامتيازات املمنوحة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -1-2   

تساعد الوكالة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة و تقدم لهم بعض إلاعانات            

 2: في  ، حيث تتمثل هذه إلاعاناتلتحقيق أهدافهم

 3:إلاعانات املالية  و تتمثل في  - أ

فائدة و صي قروض طويلة املدى تمنحها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب القروض بدون  -

من  اب للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة مع الاعفاءبواسطة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشب

 دفع الفوائد 

تخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية حيث تأخذ الوكالة على عاتقها جزء من الفوائد  -

 القرض البنكي املتعلقة ب

 :إلاعانات الجبائية و شبه الجبائية  -ب   

ية و شبه جبائية يكون الهدف تستفيد املؤسسات الصغيرة و املتوسطة من امتيازات جبائ

تحسين الوضعية املالية للمؤسسات خاصة و التدفق النقدي لها مما يسمح لها بتسديد منها

 4: قروضها في أقصر  جال و تكون الاستفادة كما يلي 

 : في مرحلة انجاز املشروع  1 - ب

إلاعفاء من الرسم على القيمة املضافة لشراء التجهيزات و الحصول على الخدمات التي تدخل  -

 الاستثمار مباشرة في انجاز 

من الحقوق الجمركية للتجهيزاتاملستوردة التي تدخل مباشرة  %2نسبته  تطبيق معدل مخفض -

 في تنفيذ الاستثمار 

 إلاعفاء من دفع رسوم نقل امللكية على الاكتسابات العقارية  -
                                                           
1 https //: WWW.ANSEJ.org.dz consulté le 25 avril 2020 à 10h 
2  https //: WWW.ANSEJ.org.dz consulté le 26 avril 2020 à 11h 
3  https //: WWW.ANSEJ.org.dz consulté le 28 avril 2020 à 15h 
4 https //: WWW.ANSEJ.org.dz consulté le 19 mai 2020 à 20h 
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 إلاعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس املؤسسات الصغيرة  -

ملدة ثالث سنوات ابتداء من تاريخ انطالق املشروع أو ست  :شروع مرحلة استغالل امل 2  -ب   

 .سنوات للمناطق الخاصة 

إلاعفاء الكلي من الضرائب على أرباح الشركات  و الضريبة  على الدخل إلاجمالي و الرسم على  -    

 .النشاط املنهي 

ثالث عمال على ألاقل ملدة غير يف ظتمديد فترة إلاعفاء ملدة عامين عندما يتعهد املستثمر بتو  -    

 .محددة 

خالل السنة ألاولى من  %21: عند نهاية فترة إلاعفاء تستفيد املؤسسة من تخفيض جبائي بـ -    

 .خالل السنة الثالثة  %92 ،خالل السنة الثانية %21 ،الضرائب

 .إلاعفاء من الرسم العقاري على البنايات و إضافة البنايات  -   

حيث ساهمت في القضاء على البطالة و مساعدة ،لة العديد من  ثار الايجابية و كان للوكا

و استرجعت البنوك و املؤسسات املالية وظيفتها ،الشباب على املساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني 

 . كوسيط بين ألاعوان الاقتصاديين 

طول مدة و  ذ املشار ع تامة في تنفيومع هذا تميزت ببعض النقائص أهمها غياب املتابعة ال

 .إلى جانب نقص الشفافية و سيادة البيروقراطية و الرشوة في توز ع املشار ع  ، إلاجراءات إلادارية

الصيغ و الامتيازات املمنوحة للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة في إطار الوكالة الوطنية  -2

 : لتسير القرض املصغر

 : غرـالوطنية لتسير القرض املصالصيغ التمويلية املمنوحة من طرف الوكالة  2-1

 1:صي و  صغر على تسيير ثالث صيغ للتمويل تشرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض امل

 التي ال تتجاوز تكلفتها و  في حالة شراء مواد أولية بين املستفيد و الوكالة و هذا : ي التمويل الثنائ

 دج 31111

  و  21111للمشار ع التي تتراوح قيمتها ما بين  و هذا بين املستفيد و البنك: التمويل الثنائي

 دج 011111

  للمشار ع التي تتراوح قيمتها بين  املستفيد و الوكالة و البنك و هذا بين: التمويل الثالثي

 دج  411111و  011111

 : و يمكن تلخيص هذه الصيغ و ألانماط التمويلية في الجدول املوالي 

 

 

 

 

 

                                                           
1https://www.ANGEM.DZ consulté le 28 avril 2020 à 11h. 

https://www.angem.dz/
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 :التمويل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  صيغ و أنماط: ( 1-1)الجدول 

املساهمة  صنف املقاول  قيمة املشروع

 الشخصية

القرض 

 البنكي

سلفة 

 الوكالة

نسبة 

 الفائدة

 : من 

 دج 21.111

 011111إلى    

 دج

حامل لشهادة أو وثيقة معادلة 

معترف بها أو الذي ينجز نشاطه 

 في منطقة خاصة

3 % 22%  -

01% 

املناطق 

 الخاصة

-  %22 %2 ألاصناف ألاخرى 
مناطق  91%

 أخرى 

 :من

 دج 011.111

 411111إلى  

 دج

حامل لشهادة أو وثيقة معادلة 

معترف بها أو الذي ينجز نشاطه 

 في منطقة خاصة

3% 21% 92% 

01% 

املناطق 

 الخاصة 

 %92 %21 %2 ألاصناف ألاخرى 
مناطق  91%

 أخرى 

 ألاصناف ألاخرى  دج 31.111

 (شراء مواد أولية)  
01%  -21%  -

 02ص  9102.منشورات الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر :املصدر

 :الامتيازات املمنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتسير القرض املصغر 2-2

الامتيازات تمنح الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر ألصحاب املشار ع الصغيرة مجموعة من 

 1:واملتمثلة في

 :إلاعانات املالية  - أ

 قرض بدون فائدة مقدم من طرف الوكالة -

 تخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية  -

 :                                        إلاعانات الجبائية  - ب

 سنوات  3إلاعفاء الكلي من الضريبية على الدخل إلاجمالي و الضريبة على أرباح الشركات ملدة  -

سنوات قصد 3املستعملة في النشاطات التي تمارس ملدة  البناياتإلاعفاء من الرسم العقاري على  -

 .إنشاء نشاطات صناعية 

 .الشركات التيينشئها املقاولون تسجيل العقود املتضمنة تأسيس من جميع حقوق  إلاعفاء -

سنوات و يكون التخفيض  3عند نهاية فترة الاعفاء تستفيد املؤسسة من تخفيض ضريبي ملدة  -

خالل السنة  %92خالل السنة الثانية ،  %21خالل السنة ألاولى من الضرائب ،  %21كما يلي 

 .الثالثة من الضرائب 
                                                           
1https://www.angem.dz consulté le 29 avril 2020 à 15 h 

https://www.angem.dz/
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 :لوطنية لتطوير الاستثماراملزايا املمنوحة من طرف الوكالة ا -3   

 1: و صي  جموعة من املزايا منها العامة و منها الخاصةالوطنية لتطوير الاستثمار متقدم الوكالة 

 : املزايا العامة  3-1   

 : يمكننا تلخيص أهم املزايا التي تقدمها الوكالة في النقاط التالية    

الحقوق الجمركية بالنسبة للتجهيزات التي الاستفادة من التخفيض من النسب املفروضة على  -

 .تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار 

 .إعفاء من الضريبة على القيمة املضافة للسلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار -

 .إلاعفاء من دفع رسم نقل امللكية لكل ما يتعلق باملقتنيات العقارية -

 :املزايا الخاصة 3-2

 2: و ذلك كمايلياملزايا الخاصة خالل مراحل انجاز املشروع الوكالة مجموعة من  تقدمها

 : مرحلة انجاز املشروع  - أ

 .إلاعفاء من دفع حقوق نقل امللكية للمقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار  -

 .تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة -

 . صاريف متعلقة باملنشآت الضرورية النجاز املشروعتكفل الدولة جزئيا أو كليا بم -

إلاعفاء من الضريبة على القيمة املضافة للسلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار  -

 .مستوردة كانت أو محلية 

تطبيق النسب املخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يتعلق بالسلع املستوردة و التي تدخل  -

  (  % 32بدال من   %12)في انجاز الاستثمار  مباشرة

 :مرحلة انطالق املشروع  –ب 

الضريبة على ،سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات  01إلاعفاء ملدة  -

 .الرسم على النشاط املنهي ،الدفع الجزافي ،ألارباح املوزعة ،الدخل إلاجمالي 

 ية التي تدخل في اطار الاستثمار الرسم العقاري على امللكيات العقار سنوات من  01إلاعفاء ملدة  -

 .ذلك انطالقا من تاريخ اقتنائها و 

 .تمديد فترة الاستفادة من الامتيازات  ، قد يستفيد صاحب املشروع منإضافة إلى هذه املزايا  

الصندوق الوطني الصيغ و الامتيازات املمنوحة للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة في إطار -8

 :للتأمين عن البطالة 

الصندوق الوطني للتامين عن م في إطار برنامج التقليل من البطالة و إنشاء مشار ع صغيرة ، يقو 

البطالةبتولي آلية تمويلية محفزة ألصحاب املشار ع، حيث تتمثل هذه  لية في عملية تمويل ثالثي 

 : 3ق مايليبين البنك والوكالة وصاحب املشروع، وذلك وف

 

                                                           
 .12ص 9110أوت  99الصادرة في  42، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 00-01-12املادة 1
 .50 ص9110أوت  99الصادرة في  42، الجريدة الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 00-01-12املادة 2
 003ص  3--9املادة  – 32جريدة رسمية عدد  9101يونيو سنة  91املوافق ل  0430رجب  2املؤرخ في  022- 01املرسوم التنفيذي رقم 3



دراسة نظرية حول تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة:الفصل ألاول   

 

32 
 

 :صيغة التمويل الثالثي  8-1

 .ب املشروع حاملساهمة املالية لصا -

 .قرض بدون فائدة يمنحها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  -

 قرض بنكي بسعر فائدة منخفض  -

 :و هذا وفق الهيكل املالي املوضح في الجدول التالي 

 الهيكل املالي للتمويل الثالثي الخاص بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (:2-1) الجدول 

 مستويات التمويل

 قرض بدون فائدة املساهمة الشخصية

مناطق  القرض البنكي

 خاصة

مناطق 

 أخرى 

مناطق 

 خاصة

مناطق 

 أخرى 

 2111111أقل أو يساوي 

 دج
2 % 2 % 92 % 92 % 21 % 

دج و  2111111ما بين 

 دج  01111111
2 % 01 % 99 % 91 % 21 % 

للجمهورية  رسميةالجريدة ال 9101يونيو  91:املوافق لـ 0430رجب  2املؤرخ في  022-01املرسوم التنفيدي رقم :املصدر 

 .12ص  3-9املادة  – 32عدد  الجزائرية،

 :للتامين عن البطالةالوطني الامتيازات املمنوحة من طرف الصندوق  -8-2

 1:مالية و أخرى جبائية  ،يقدم الصندوق نوعين من إلاعانات

 :إلاعانات املالية  - أ

  %92إلى  % 91و املتمثلة في القروض بدون فوائد تتراوح نسبة القرض من  ،منها إعانات مباشرة

و أخرى غير مباشرة و املتمثلة في توفير القروض البنكية  ،هذا حسب املنطقة و قيمة الاستثماراتو 

 .للبطالين أصحاب املشار ع بنسب فوائد منخفضة

 : إلاعانات الجبائية  - ب

 :إضافة إلى إلاعانات املالية فالصندوق يقدم أيضا إلاعانات الجبائية  تية 

 : في مرحلة تنفيذ املشروع   -1-ب

 إلاعفاء من حقوق التسجيل للعقود التأسيسية  -

إلاعفاء من الرسم على القيمة املضافة بالنسبة للتجهيزات و الخدمات املرتبطة مباشرة بانجاز  -

 .املشروع 

 .على الحقوق الجمركية %2نسبة مخفضة  -

 .إلاعفاء من حقوق انتقال امللكية بالنسبة لالقتناءات العقارية  -

 :استغالل املشروع  في مرحلة  2-ب

                                                           
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،9101يونيو سنة  91املوافق ل  0430رجب  2املؤرخ في  022-01التنفيذي رقم  املرسوم1

 .03ص  3-9املادة – 32ة عدد الديمقراطية الشعبي
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 إلاعفاء من الضريبة على الدخل إلاجمالي  -

 إلاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

 إلاعفاء من الضريبة العقارية على امللكيات املشيدة -
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 : خالصة الفصل ألاول 

مما تقدم يمكن القول أن تحديد مفهوم شامل وواضح للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

 ،العواملة الصعوبة نتيجة تداخل مجموعة منأمر في غاي هو  دقيق و موحد بين جميع الدول وكذلك 

املؤسسات و  رغم ذلك توجد عدة معايير مستخدمة للتفرقة بين املؤسسات الصغيرة و املتوسطة لكن

انطالقا من املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الكبيرة ،فالخصائص و املزايا التي تتمتع و تنفرد بها 

الاجتماعية في جميع الدول جعلها و تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الدور الحيوي الذي تلعبه في 

تحتل أهمية كبيرة في الاقتصاديات املتقدمة و النامية كذلك ، لكن هذا ال ينفي العراقيل التي 

 .مارس فيه نشاطها تواجهها سواء تلك املرتبطة بحد ذاتها أو تلك املرتبطة باملحيط الذي ت

إن أغلب الدراسات الاقتصادية و ألاكاديمية التي تطرقت للعراقيل التي تواجه املؤسسات  

الصغيرة و املتوسطة تجمع على أن مشكل التمويل يعتبر من أهم املشاكل البارزة على إلاطالق و التي 

 .ها في الاقتصاد الوطني تحول دون إنشاء و تطوير املؤسسات الصغيرة و املتوسطة و تفعيل حركيت

و ذلك من خالل خلق أجهزة دعم  الجزائر كغيرها من الدول،قد  تفطنت لهذا املشكل،و 

حكومية كان الهدف منها حل مشكل التمويل لدى هذا النوع من املؤسسات ، لكن هذا لم يكن كافيا 

ويلية حديثة قد تكون الى البحث عن مصادر تم توجهتالحكومةلدى املالية،  لتغطية كل  احتياجاتها

 . بديلة للمصادر التقليدية أو مكملة لها و هذا ما سيتم التطرق إليه في الفصل املوالي 
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 تمهيد 

 التي تواجه املؤسسات الصغيرةو املشاكل التمويلية السابقة الذكر في الفصل ألاول بالنظر  إلى 

للبحث عن مصادر تمويلية بديلة  تحتم عليها الاتجاهاملتوسطة وقصور مصادر التمويل الكالسيكية و 

لفاعلة لتمويل تتماش ى مع خصائصها ، لذا تبرز أهمية التمويالت الحديثة كأحد الوسائل ا

 ستحدثة نتيجة ملا توفره من فرص املتوسطة والتي تعتبر من أهم التمويالت املو  لصغيرة املؤسسات ا

 .مزايا في التمويلو 

 التمويل التأجيري  ، ثمباعتباره ألاقدم ظهورا إلاسالميوسنتطرق في هذا الفصل للتمويل 

 .لتمويل عن طريق رأسمال املخاطر وا
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 إلاسالميالتمويل : املبحث ألاول 

التمويل عن طريق الصيغ إلاسالمية من مصادر التمويل الحديثة ذلك ألن ألامر استدعى يعتبر 

ضرورة البحث عن أساليب وصيغ تمويلية دون فائدة وبضمانات معقولة باعتبار أن تكلفة الاقتراض 

ت تليها مسألة الضمانات ،لذا قام ،العادي من املصادر التقليدية ألاخرى تشكل العائق ألاول للتمويل

 .الدول إلاسالمية بانتهاج صيغ التمويل إلاسالمية و التي سنتطرق إليها في هذا املبحث 

 التمويل عن طريق املضاربة : املطلب ألاول 

الصغيرة ،سواء و  قامة و تنظيم املؤسسات املصغرة تعتبر املضاربة شكال من ألاشكال املالئمة ال

صحاب الخبرات العلمية في التجارة و الحرف اليدوية كانوا فنيين كاألطباء و املهندسين أم كانوا أ

حيث يقدم البنك التمويل الالزم بصفته رب املال للمستثمرين ليعملوا فيه بصفتهم .املختلفة 

 . مضاربين لقاء حصة من الربح املتفق عليه 

 :مفهوم التمويل عن طريق املضاربة  .1

بها عند العرب على صورة اتفقوا عليها تعتبر هذه الصيغة من أقدم الصيغ حيث شاع التعامل 

أجاز التعامل بها و تعرف على أنها اتفاق و  م وتلبي مطالبهم وأقرها الاسالم آنذاك ألنها تفي بحاجاته

بين طرفين بحيث يقدم احدهما املال و يقدم  خر العمل فيسمى ألاول رب املال والثاني رب العمل 

في حالة الخسارة فيتحملها رب املال وحده وال يتحمل  والربح يوزع بينهما حسب الاتفاق ،أما

 1.املضارب سوى ضياع جهده ووقته

 : أنواعها  .2

 2:للمضاربة عدة أنواع يمكن تلخيصها فيما يلي 

صاحب رأس املال وصاحب العمل وهذا ينطبق  ،تكون بين طرفين فقط: املضاربة الثنائية  2-1

 .على ألاشخاص الطبيعيين واملعنويين 

ويطلق عليها املضاربة املشتركة متعددة ألاطراف والتي يتعدد فيها أصحاب : املضاربة الجماعية 2-2

 .ألاموال و أصحاب العمل 

وصي أن يترك للمضارب حرية التصرف في املضاربة املطلقة حيث يمارس  :مضاربة مطلقة  2-3

 الت التوظيف و الاستثمار يين مجانشاطه وفقا إلدارته وبدون أي تدخل أو قيود معينة مثل تع

 .الزمن املستغرق ماعدا القيود الشرعية و 

يقوم صاحب املال بوضع قيود و شروط تقيد حركة املضارب في عمله سواء : مضاربة مقيدة  2-8

كانت قيود مرتبطة بالنشاط الاقتصادي املمارس في عملية املضاربة أو املكان أو الزمان شرط أن 

 3.فائدة معينة من ورائهاتكون لهذه القيود 

                                                           
نيل عاملية مذكرة مقدمة ضمن متطلبات موس ى مبارك خالد، صيغ التمويل الاسالمية كبديل التمويل التقليدي في ظل ألازمة املالية ال1

 .099ص  9103، سكيكدة  0222أوت  91مالي ، جامعة  شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص تحليل الاستراتيجي
 .024، ص  9101فؤاد فسفوس، البنوك الاسالمية، الطبعة ألاولى، دار كنوز للنشر و التوز ع، عمان ، ألاردن، 2
، الطبعة ألاولى، دار وائل للنشر و التوز ع، عمان، (مدخل حديث)حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عدل، ادارة املصارف الاسالمية :3

 . 022ص  9112ألاردن ،
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 :مزايا التمويل عن طريق املضاربة .3

 1:لهذه الصيغة من التمويل مزايا عدة نميزها عن غيرها من الصيغ تتمثل في 

 ع ألافراد الذين يمتلكون الخبرة التمويل باملضاربة يتناسب تماما مع الحرفيين الصغار وم -

كما يتناسب  ،وفر لديهم املوارد املالية الكافيةالقدرة والرغبة في القيام بعمل اقتصادي ال تتو 

أيضا مع الخبرة و العمالء من أصحاب الكفاءات و املهارات النادرة الذين ال يجدون سبال تمويلية 

 .  مناسبة لوضع أفكارهم موضع التطبيق العملي

 .يتميز هذا ألاسلوب بميزة التنسيق بين مصالح كل من مالك النقود و مالك الخبرة  -

هذا ألاسلوب التمويلي ال يشطب و كذا الصراع الطبقي ،اذ أن  املضاربة تحد من شيوع الفقر  -

الفقير من قائمة املشاركين في العملية التمويلية ألنه ال يملك ماال بل يمكن له أن يقدم عمله 

 .كمشاركة

ى القرض بالنسبة التمويل باملضاربة يخلو من عنصر تكلفة رأس املال أي الفائدة املشروطة عل -

 .التقليدية للبنوك

 التمويل عن طريق املشاركة: املطلب الثاني 

يعتبر أسلوب املشاركة من أبرز و أهم صيغ التمويل إلاسالمية باعتباره أسلوبا مرنا يلبي 

احتياجات الكثير من املتعاملين بدون فائدة، وذلك من خالل إحداث توازن اقتصادي و اجتماعي 

لذا تعتبر هذه الصيغة ضرورة تمويلية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة و صغار  ،عادل

املستثمرين و كذا الحرفيين الذين يتوفرون على درجة عالية من الخبرة وال يعيق انطالقهم إال رأس 

 .  املال، وهو ألامر الذي سيساهم في ترويج الاستثمار و تخفيض نسب البطالة 

 :عن طريق املشاركة التمويل تعريف -1

أنه في حالة املضاربة يتم  هو  املشاركة صي صورة قريبة من املضاربة و الفرق ألاساس ي بينهما

 فان رأس املال يقدم من الطرفين  أما في حالة املشاركة وحده،تقديم رأس املال من صاحب املال 

 2.شروط الخاصة بين ألاطراف املختلفة اليحدد عقد املشاركة و 

توز ع الربح أو الخسارة حسب نصيب كل منهم في رأس املال ويتحقق نظام املشاركة بقيام ويتم 

البنك إلاسالمي بتقديم التمويل الذي يطلبه املتعامل معه دون أن يتقاض ى البنك الفائدة املحددة 

 3.من قبل و إنما يشارك البنك في الناتج املحتمل سواءا كان ربح أو خسارة 

 : أنواعها  -2

 4:مشاركة عدة أنواع منها يل عن طريق تمو لل

 

                                                           
 . 032ص  0222يضري، البنوك الاسالمية، الطبعة الثالثة، اتراك للنشر و التوز ع، القاهرة، مصر ،محمد أحمد الخ: 1
 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستير في الاقتصاد ميلود بن مسعود، معايير التمويل و الاستثمار في البنوك الاسالمية،2

 .41ص ،9112جامعة الحاج لخضر، باتنة ، الاسالمي،
 .919ص  9111عمان ، ادارة البنوك ،مدخل كمي و استراتيجي ،دار وائل للنشر و التوز ع، مؤيد عبد الرحمان، الحسيني فالح حسين، 3
 القاهرة، مصر مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الاسالمية، أحمد النجار و آخرون ،مئة سؤال مئة جواب حول البنوك الاسالمية، 4

 .092، ص0220
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 :املشاركة الثابثة املستمرة  2-1

فالبنك شريك في هذا املشروع مادام أن الشريك ألاخر موجود  ،تربط املمول نفسه باملشروع

وتتحدد العالقة بين ألاطراف في ضوء القواعد القانونية للبنك مع عدم تعارضها مع الضوابط 

 .الاسالمية

 : شاركة في صفقة معينةامل 2-2

فهذه املشاركة تقتض ي دخول البنك شريكا في عمليات استثمارية  ،على عكس املشاركة الثابثة

 .مستقلة عن بعضها وتنتهي بانتهاء الصفقة 

 :املشاركة املنتهية بالتمليك أو املشاركة املتناقصة  2-3

محل البنك في ملكية املشروع كما  في هذا النوع من املشاركة يكون من حق الشريك فيها أن يحل 

 1:تكون املشاركات املتناقصة على إحدى الصور الثالث

يتفق البنك مع متعامله على تحديد حصة كل منهما في رأس املال املشاركة : الصورة ألاولى  - أ

يكون بيع حصص البنك إلى املتعامل بعد إتمام املشاركة بعقد مستقل بحيث يكون و وشروطها

 . حصصه ملتعامل شريكه أو لغيرهله حرية بيع 

على حصته من  البنكيتفق فيها البنك مع متعامله على أساس حصول : الصورة الثانية  - ب

في الحصول على جزء من إلايرادات املتحقق و يكون  البنكصافي الدخل املتحقق فعال مع حق 

 .هذا الجزء مخصص لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل 

يحدد نصيب كل شريك في شكل حصص أو أسهم لكون كل منهما قيمة : الصورة الثالثة  - ت

معينة و يمثل مجموعها إلاجمالي قيمة املشروع و يحصل كل شريك على نصيبه من إلايراد 

و للشريك إن شاء أن يشتري من هذه ألاسهم اململوكة للبنك عدد معين بحيث  ،املتحقق

ملها الى الشريك فتصبح أسهم الشركة بأكتتناقص حصص البنك تدريجيا إلى أن تنتقل ملكية 

 .ة لهملكية عام

 : مزايا التمويل عن طريق املشاركة  -3

 2:من مزايا املشاركة ما يلي 

 ال يتضمن أسلوب املشاركة أدنى شبهة للربا. 

 ارتباط ربح املمول في جميع أساليب التمويل املذكورة بامللكية. 

  الذي يؤدي الى تخفيض تكلفة السلعة املنتجة خلو التمويل من أسعار الفائدة املحددة و. 

 و صي خالية من العيوب الشرعية ،صيغة غير مثيرة للجدل من النواحي الشرعية. 

  و  املخاطر بين أصحاب رؤوس ألاموالو توز ع ،تحقيق عوائد اقتصادية و اجتماعية مجزية

 .توفير الجهود بسبب توز ع املسؤوليات بين الشركاء

                                                           
،ص  0222 ،مصر،القاهرة  ،مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الاسالمية ،الترشيد الشرعي للبنوك القائمة ،هللا أبو عويمر جهاد عبد1

322. 
 .022ص ، 9109 ،ألاردن،عمان  ،املصاريف إلاسالمية دار امليسرة للنشر و التوز ع ،حسين محمد سلحان ،محمود حسين الوليد   2
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 التمويل عن طريق املرابحة:املطلب الثالث 

تعتبر املرابحة أسلوبا تمويليا مناسبا للمشروعات الصغيرة و املتوسطة نظرا ملا تتميز به هذه      

 .الصيغة من مرونة كبيرة في عملية التمويل 

 :  تعريف التمويل عن طريق املرابحة -1

أن البيع  باعتبار ،إن هذه الصيغة صي أفضل الوسائل لتشغيل أموال البنوك  إلاسالمية 

وتتم  ،باملرابحة هو أحد الصور ألاساسية في البيوع إلاسالمية و يطلق عليها بيع ألامانة و بيع املساومة

قوم موظف ي حيثاملرابحة بلجوء أحد العمالء الراغبين في شراء سلعة معينة إلى البنك إلاسالمي 

اء كل البيانات املتعلقة بالسلعة التي طلبها العميل من حيث مواصفاتها باستيف البنك املشرف

من البنك بالثمن الذي يحصل به البنك  ةوقبل أن يصدر البنك أمر شراء هذه السلع  ،وكمياتها

ا الاتفاق شروط يتم الاتفاق على نسبتها أو مبلغها بينهما ، كما يتضمن هذ ،عليها مع زيادة الثمن

 1.الدفع و السداد ملبلغ السلعة

 :أنواعها -9

 2:املرابحة لها صورتين يمكن تلخيصها فيما يلي 

و يحدد البنك  ،صي أن يطلب العميل من البنك شراء سلعة محددة ألاوصاف: الصورة ألاولى  2-1

 .ثمنها و ثمن بيعها إلى العميل مع إضافة الربح الذي يتفق عليه الطرفان

أن يتقدم العميل بطلب التمويل إلى البنك بشراء سلعة معينة و محددة : الصورة الثانية  2-2

و تسمى هذه املرابحة ،ألاوصاف و الثمن مع أجر البنك الذي سيأخذه من جراء قيامه بعميلة الشراء

 .بالوكالة بالشراء بأجر

 : مزايا التمويل عن طريق املرابحة  -3

 3:مزايا تميزه عن الصيغ ألاخرى يمكن تلخيصها في النقاط التالية للتمويل باملرابحة عدة 

  في التمويل باملرابحة يتقدم العميل الذي يرغب في شراء سلعة معينة إلى البنك إلاسالمي و في

يعتبر ذلك قرضا حسنا أي يمهله فترة  ، إذحالة تأخير التسديد فانه ال يفرض عليه الفوائد

 .يتدبر فيها أمره تحت الرقابة

 على تمويل  املالية عن طريق هذه الصيغة يساعد البنك تلك الفئة التي ال تملك املقدرة

 .مشروعاتها

 يكسب هذا ألاسلوب البنك خبرة كافية في ميدان السلع و نوعيتها و كذا أسعارها. 

أخرى من التمويل إلاسالمي التي ال تقل  والتي تطرقنا إليها، هناك صيغ املعروفة صيغالضافة إلى باإل 

 .وصي بيوع السلم و الاستصناع، أهمية عن املذكورة سابقا

 

 
                                                           

 042ص ، 9110 ،ألاردن ،عمان،العمل املصرفي إلاسالمي، دار وائل للنشر و التوز ع  أساسيات ،محمود حسين صوان1
 92ص  ،0222مصر،  ،القاهرة ،اتراك للنشر و التوز ع ،البنوك إلاسالمية، الطبعة الثالثة ،محسن أحمد الخضيري 2
 . 931ص  ،مرجع سبق ذكره ،محمد سمحان ،محمود حسين الوادي3
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 :بيوع السلم و الاستصناع  -8

تم بموجبه تسليم ثمن حاضر مقابل ألاجل حيث يعتبر عقد السلم بيع ي وصي إحدى بيوع 

توفير قدر من التمويل للبائع أو املنتج حتى يقوم بتسليم البضاعة في  فائدتهتتمثل بضاعة آجلة،و 

 .بعد مدة زمنية معينة ،يدفع حاال أو مؤجل دفعة  واحدة أو على أقساط

و تختلف عقود بيع السلم و الاستصناع عن عقود البيع ألاخرى من حيث كيفية تدخل البنك 

ر وسيلة سلعة من املؤسسة فهو بذلك يعتبفي هذه الحالة مشتريا للالبنك يتدخل  ، حيثإلاسالمي

 .املتوسطة ،ألنه يجنبها املشاكل التمويلية ويفك العجز عن خزينتهاو  داعمة للمؤسسات الصغيرة 

البنوك إلاسالمية ، و التي تراعي وضعية املؤسسات الصغيرة  تنتهجهاوهناك العديد من  ليات التي 

فهي بذلك مؤسسات  ،غيرها من الخدماتو  بالتقسيط،املتاجرة بشتى أنواعها و املتوسطة مثل البيع 

 .مناسبة لتمويل ألانشطة الاستغاللية و الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

 التمويل التأجيري : املبحث الثاني

مؤسسات الصغيرة يعتبر التمويل التأجيري من أبرز التمويالت الحديثة و ألاكثر إتاحة لل            

التعريف بها و ذكر آلية عملها و أهم مزاياها و  ا يلي سنتطرق لنشأة هذه التقنية واملتوسطة و فيم

 .وعيوبها 

 لتأجيري انشأة و مفهوم التمويل : املطلب ألاول 

يشكل قرض إلايجار  منتوجا ماليا فعاال و شامال ذو عائد مرتفع موجها لتمويل الاستثمارات 

فهو بمثابة فن مالي متميز  يمكن من خالله تجاوز الصعوبات ، املنقولة و العقاريةإلانتاجية 

التمويلية و الشروط الصعبة التي يتطلبها منح القروض البنكية املتوسطة و طويلة ألاجل،و ذلك من 

 . خالل إحداث نوع من التكامل و التنو ع في البدائل التمويلية املتاحة 

 : ري نشأة التمويل التأجي -1

إذ تم اكتشاف سجالت لإليجار تعود إلى بعض ،يعتبر التمويل التأجيري ذو جذور التاريخ الطويل 

قبل امليالد و ذلك في مدينة أوز السومرية  9111املعامالت املادية و التجارية و التي وقعت قبل عام 

ة معامالت حيث سجلت وثائق إلايجار السومرية املكتوبة على كتل صلصالية رطب،القديمة 

و حقوق انتفاع باملياه الى ايجار الثيران ،اقتصادية تتراوح ما بين إيجار أدوات زراعية و أراض ي 

 1.قبل امليالد  0211و أهم سجل لقوانين إلاجارة يعود إلى عام . وحيوانات أخرى 

 : تعريف قرض إلايجار  – 2

تعرف  0222-12-92اوة بكندا في ـي اوتاوة العاملية املنعقدة حول قرض إلايجار فـحسب اتفاقية أوت

هذه التقنية في بندها ألاول على أنها عملية يقوم من خاللها املؤجر بعقد اتفاق مع املستأجر يسمى 

من أجل حيازة أصل  –من يملك ألاصل موضوع العقد  –عقد التوريد مع طرف ثالث هو املورد 

الذي " عقد قرض إلايجار" تحت اسم       و هذا يمكن تلخيصه،يحتاجه املستأجر ملمارسة أعماله

 .هذا ألاخير حق استعمال ألاصل املؤجر مادام يدفع دفعات إلايجار يمنح

                                                           
 .2،ص9112،مصر ،الاسكندرية ،و التوز ع ، منشأة املعارف للنشر مويلي الحقيقي للمعدات إلانتاجيةإلايجار التطه محمد أبو العال، 1
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( مؤسسة إلايجار)و بالتالي يمكن اعتبار القرض الايجاري تقنية قرض يقترح من خاللها املقرض 

مورد ملدة زمنية محددة  تأجير أصول ثابتة يختارها املستأجر من عند أي( املستأجر)على املقترض 

حتفاظ  املؤجر بحق ملكية مع ا،دورية ثابتة متفق عليها مقابل دفع أقساط أو دفعات ايجارية

 1:بهذا فهي عالقة تعاقدية ثالثية تنشأ بين ألاطراف الثالثة التالية و  ألاصول 

 وهو املستخدم ل صل خالل مدة العقد: املستأجر - أ

التي توافق على تمويل العملية لصالح زبائنها من أجل حيازة  و صي مؤسسة قرض إلايجار : املؤجر - ب

كما يتميز املؤجر بامللكية القانونية . أصول استثمارية حسب طلباتهم مقابل أقساط دورية ثابتة

 .ل صل موضوع العقد

املواصفات و  ؤجرو وفقا للمعايير و املقاييسهو الذي يوفر ألاصل املطلوب من طرف امل: املورد - ت

 .عليها بينه و بين املستأجر املتفق

 :آلية عمل التمويل التأجيري : املطلب الثاني

ه من صل ثم مرحلة تأجير الث مراحل حيث تبدأ بمرحلة شراء ألا وفق ث إلايجار تسير عملية قرض 

 .خيار الشراء إبقاءبدفع أو  إلايجار و في ألاخير نشهد نهاية عقد ،عقد إعدادخالل 

 يجاري مراحل التمويل بالقرض إلا  -1

 2: املراحل التالية تتم  عملية التمويل بالقرض الإليجاري  وفق

 : مرحلة شراء ألاصل -1

التفاوض معه على و  باالتصال باملورد الختيار ألاصل تقوم املؤسسة املستأجرة في هذه املرحلة 

حيث يحصل بعدها املستأجر على فاتورة ،السعر و خصائص ألاصل و على كل تفاصيل الصفقة 

نموذجية ليقدمها الى مؤسسة قرض الايجار رفقة طلب تمويل يضم كافة املعلومات املتعلقة 

 .بمؤسسته 

 : مرحلة تأجير ألاصل -2

من استغالله في أحسن الظروف خالل كامل مع تمكينه للمستأجر صل يلتزم املؤجر بتسليم ألا 

باإلضافة إلى . باألصل املؤجر كما يلتزم بتعويض أي تلف أو خسارة يمكن أن تلحق . فترة العقد 

تحمل كل املصاريف املرتبطة بتأمين ألاصل ضد جميع املخاطر مقابل التزام املستأجر بدفع قسط 

 .إلايجار املطلوب

 : مرحلة انتهاء عملية قرض إلايجار  -3

 تعرض ثالث خيارات على املستأجر عند نهاية مدة التأجير و التي يمكن تلخيصهافي هذه املرحلة، 

 :كما يلي 

 .رفع خيار الشراء و حيازة ألاصل بالقيمة املحددة في العقد -

                                                           
مكتبة  ،،الطبعة ألاولىالتشر عية والتطبيقية ،الاقتصادية ،أجير التمويلي و مداخله املالية،املحاسبية، التسمير محمد عبد العزيز1

 02ص ،911مصر  ،الاسكندرية ،ومطبعة الاشعاع الفنية
العلوم  اجستير فيرسالة م -دراسة  حالة الجزائر  -دور القرض الايجاري في تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  ،خالد طالبي2

 .22،22جامعة قسنطينة ،ص   ،9100/ 9101 ،الاقتصادية
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 .طلب تمديد العملية و التفاوض مع املؤجر بشأن أقساط ايجارية منخفضة -

إعادة ألاصل إلى املؤجر الذي يبحث فيما بعد عن مستأجر آخر أو بيع ألاصل ملستعمل  -

 . جديد أو حتى إعادته للمورد بعد موافقة هذا ألاخير

 :الشكل املوالييمكن توضيح عملية سير القرض الايجاري من خالل و  

 

 آلية سير عملية قرض إلايجار( :  1-2)الشكل 

0    

 4 

 2 

 5 3 

 

 من إعداد الطالبتين باالعتماد على  املعطيات السابقة: املصدر 

 

 :بيانات الشكل أعاله العمليات التالية حيث تمثل 

 .ألاصل و التفاوض على شروط السعر و الاستالم اختيار  -0

 .يجار بين املستأجر و املؤجر إلا إيداع امللف إلمضاء عقد قرض  -9

 .إمضاء عقد بيع ألاصل بين املؤجر و املورد -3

 .تسليم ألاصل مع توقيع وصل الاستالم -4

 .إلايجار دوريا خالل مدة العقدتسديد دفعات  -2

 

 مزايا و عيوب قرض إلايجار  :املطلب الثالث 

العديد من املزايا التي تشجع املؤسسات الصغيرة و املتوسطة على هذا النوع من التمويل  هناك

 .ورغم ذلك فانه ال يخلو من بعض العيوب ،ويمكن ايجاز أهم املزايا و العيوب 

 :على عدة مزايا أهمها يكتس ي التمويلعن طريق القرض الايجاري : مزايا قرض إلايجار  -3-1

 1:يمكن رصدها في ما يلي :  مزايا قرض إلايجار بالنسبة للمستأجر -3-1-1

 هذا ما يسمح للمؤسسة املستأجرة باالحتفاظ ، الحصول على التمويل الكلي لالستثمار

 .بخزينتها ملواجهة أي احتياجات استغاللية

                                                           
، ورقة عمل مقدمة في ملتقى سياسات التمويل و أثرها على بديل لتمويل املؤسسات في الجزائرالتمويل التأجيري ك ،عدنان النعيمي: 1

 .021، جامعة بسكرة، ص 9112نوفمبر  99-90النامية، يومي دراسة حالة الجزائر و الدول  –الاقتصاديات و املؤسسات 

رــأجـتــالمس  

 مـؤسسـة قـرض اإليجار

وردـــالم  
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 ول على التمويل من طرف مؤسسات التمويل التأجيري مقارنة بالحصول السرعة في الحص

على القروض التقليدية ألن ملكية ألاصول تبقى تابعة ملؤسسات التمويل التأجيري هذا ما 

 .يشكل ضمانا أساسا لها و يجعل من ردها على طلبات التمويل أسرع

  املتاحة ألجل نشاط معين مثل  التمويل التأجيري أقل تكلفة من البدائل التمويلية ألاخرى

 .فبدل الشراء تؤجرها...آلة حفر ،سيارة 

  يوفر التمويل التأجيري البساطة في إلاجراءات املتعلقة بعملية الاستئجار. 

 1:باإلضافة إلى هذه املزايا نجد 

  تجنب مخاطر التقادم التكنولوجي حيث أنه يمكن للمؤسسة املستأجرة إرجاع التجهيزات

 القديمة إلى املؤسسة املؤجرة مع إمكانية تأجير تجهيزات جديدة مواكبة للتقدم التكنولوجي 

  غير أن هذه الخدمة ، نقل عبأ الصيانة حيث تلقى مسؤولية صيانة ألاصل على املؤجر

 بل يدمج حسابها ضمن قسط إلايجار ليست عديمة التكلفة

  يمكن للمستأجر سداد إيجار ألاصل من عائد إنتاجية هذه ألاصول وصي في حالة التشغيل

 .  الكامل 

 2:تستفيد املؤسسة املؤجرة من عدة امتيازات نذكر منها ما يلي : بالنسبة للمؤجر  3-1-2

 املؤجر بحق ملكية ألاصل و هو قوية حيث يحظى بضمانات  تأمين ألاموال الخاصة املستثمرة

 ففي حالة توقف املستأجر عن دفع أقساط، ما يعتبر تأمينا حقيقيا على الاستثمار املؤجر 

 .التصرف فيه و  إلايجار يمكن له استرجاع ألاصل 

  و ،تحقيق مردودية عالية من وراء هذا الاستثمار مقارنة باالستثمار في صيغ التمويل ألاخرى

 .املخاطر التي يتحملها املؤجر من جراء تمويله هو ما يفسر حجم 

 عمليات بحالة جيدة و ذلك من خالل هامتابعة ألاصول املؤجرة مما يسمح باسترجاع 

 .الصيانة الدورية و التأمين التي توفرها املؤسسة املؤجرة للمستأجرين

ؤسسات قرض إلايجار يتمتع املورد هو  خر بعدة مزايا عند تعامله مع م :بالنسبة للمورد  3-1-3

 3:تتلخص في النقاط التالية 

 مما يسمح بخلق منافذ جديدة ،نمو حجم املبيعات بالتالي الرفع من رقم أعماله 

 السماح للمورد بتحصيل سر ع لقيمة ألاصل املباع مما يؤمنه من مخاطر عدم التسديد 

 بار أن الدفع يتم عتإتاحة فرصة إعادة توظيف أموال املورد في صفقات و عمليات أخرى بإ

 .فورا 
                                                           

حول  زائر امللتقى الوطني، حالة الجيلي للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة، القرض الايجاري كبديل تمو عبد الباقي روابح و خالد طابي: 1

، ص 9109نوفمبر  04-03البواقي، يومي ، أم ، جامعة العربي بن مهيديو املتوسطة و التنمية املستدامة، واقع و آفاق املؤسسات الصغيرة

000. 
 12ص ،9102 ،32- 34العدد  ،جامعة بسكرة ،يجية حديثة للتمويل، مجلة العلومقرض إلايجار كإسترات ،أحمد بوراس وسماح طلحي: 2
 ، الدورة الدولية حول تمويلويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطةالائتمان التجاري كطريقة حديثة لتم ،بوسعدةليلى قطاف و سعيدة : 3

 09، ص9112ماي  92-92املشروعات وتطوير دورها في الاقتصاديات املغاربية، جامعة سطيف ،
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  تبادل الخبرات و املهارات بين املوردين و املؤسسات قرض الايجار نتيجة شراكة الطرفين في ما

 .بينهما 

 : عيوب قرض إلايجار 3-2

 تكتنف عملية التمويل بالعتماد على آلية قرض الايجار عدة عيوب نوضحها كمايلي

من أبرز العيوب التي تواجه املؤسسات الصغيرة : بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة 3-2-1

 : و املتوسطة املستأجرة ما يلي

  التزام املؤسسات املستأجرة بمواصلة دفع أقساط الايجار الى غاية نهاية مدة العقد حتى و لو لم

جر مع فق الاستثمار املؤ سؤول عن عدم توايستغل ذلك ألاصل بحجة أن املؤجر غير م

 .املواصفات املطلوبة 

 ألي سبب من شأنه أن يعطي الحق للمؤجر ستأجر عن الدفع و لو حصة واحدة إن تخلف امل

باسترجاع الاستثمار أو الاستحواذ على جزء من ألاموال الخاصة باملستأجر قصد استرداد جميع 

 .إلايجارات املستحقة غير املدفوعة 

 ألاقساط الايجارية مسبقا مما يشكل عائقا ماليا معتبرا  عادة ما يطلب دفع. 

  بكل حرية فيه عدم ملكية املستأجر ل صل حيث ال يمكنه التصرف. 

 : بالنسبة للمؤجر  3-2-2

 1:يمكن تلخيصها في النقاط التالية 

  القيمة عند إرجاع ألاصل إلى املؤجر سواء بانتهاء مدة التأجير أو بإفالس املستأجر فحتما تكون

 .مما يعرض املؤجر الى خسارة قيمة الاستثمار ،املالية ل صل املؤجر أقل من قيمته السوقية

  تحمل عدة مصاريف عند استرجاع ألاصل أو اعادة بيعه تشمل كل من تكاليف تفكيك و نقل

 .الخ ،،،،،،الاشهار و الاتصال ،التخزين و الصيانة ،التجديد ،مصاريف الاصالح ،التجهيز 

 و كذلك  ،ارتباط املؤجر بسمعة و جودة تجهيزات املورد الذي يتم اختياره من طرف املستأجر

ها ذلك املورد و مدى التزامه بمواعيد التسليم و بمقر مبنوعية خدمات ما بعد البيع التي يقد

 .تواجده محليا أو خارج البلد 

 صة بالنسبة للتجهيزات عالية تقادم التجهيز تكنولوجيا يمكن أن يكون أسرع من تلفه ماديا خا

 .التكنولوجيا 

ليست هي ف،ال تشكل حرجا على الاطالق هزاياقرض الايجار مقارنة بمعيوب املالحظ هنا أن 

بالنسبة للمؤسسات الصغيرة  بالصعوبات املعتبرة التي تجعل التمويل بهذه التقنية أمر غير مجدي

 . واملتوسطة

 

 

 
                                                           

  30ص  ،مرجع  سابق ،سمير محمد  عبد العزيز1
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 شركات رأس املال املخاطر التمويل عن طريق: املبحث الثالث 

تتميز الاقتصاديات املعاصرة باملنافسة الشديدة خاصة في مجال الابتكارات و الاختراعات و حتى      

ة يجب عليها القيام باستثمار ات و املتوسطة من مواجهة هذه املنافستتمكن املؤسسات الصغيرة 

شركات رأس  ور ظه مر الذي أدى إلى الا ولكن هذه الاستثمارات تتطلب رؤوس أموال ضخمة ، ،مهمة

 .املال املخاطر 

 .نشأة و مفهوم التمويل عن طريق شركات رأس مال املخاطر: املطلب ألاول 

ثة التي تساعد على الدعم يعتبر التمويل بتقنية رأس مال املخاطر من البدائل التمويلية الحدي

 ملؤسسات الصغيرة و املتوسطة الفني للمؤسسات الناشئة و املتعثرة بما فيها او  املالي 

 :نشأة رأس مال املخاطر  -1

الذي دوريوبتنسب النشأة الحديثة ملؤسسة رأس مال املخاطر الى الجنرال الفرنس ي ألاصل 

التي و  أول مؤسسة متخصصة في مؤسسات رأس مال املخاطر في العالم 0242أنشأ بأمريكا سنة 

سوق مؤسسات رأس مال ؛ ظل بعد ذلك نمو تخصصت في تمويل الشركات الالكترونية الشابة

أما في أوروبا فقد عرفت هذه املؤسسات تاريخ ، 0222املخاطر بطيئا في السوق ألامريكية حتى سنة 

حيث لقيت عناية كبيرة من الجمعية ألاوروبية لرأس مال املخاطر التي أسست في بروكسل ،  أحدث

 1.با لتطوير أجهزة رأس مال املخاطر في أورو  0223عام 

 :مفهوم رأس مال املخاطر  -2

رأس ،رأس مال املجازف،رأس املال الجريء،يطلق أيضا على رأس مال املخاطررأس مال املغامر

على  EVCAحيث عرفته الجمعية ألاوروبية  ،رأس مال التنمية و رأس مال الاستثماري ،مال املبادر 

أنه كل رأس مال يوظف بواسطة وسيط مالي متخصص في مشرعات خاصة ذات مخاطر متسعة 

لكنها ال تضمن في الحال يقينا بالحصول على دخل أو التأكد من  ،كما يتميز باحتمال نمو قوي 

استرداد رأس املال في التاريخ املحدد و ذلك هو مصدر الخطر أمال في الحصول على فائض قيمة 

 2.ي املستقبل البعيد نسبيا حال بيع حصة هذه املؤسسات بعد عدة سنوات مرتفع ف

كما يعرف رأس مال املخاطر على أنه عبارة عن أسلوب أو تقنية تقوم من خالله شركات تدعى رأس 

مال املخاطر بتمويل مشار ع استثمارية تتميز عموما بمخاطر مرتفعة مع توقع تحقيق عائد مرتفع 

لذا ال تقتصر شركات  ،املمول  كليا أو جزئيا الخسارة في حالة فشل املشروع يتحمل املخاطر حيث 

ل تعمل أيضا على كما هو الحال في التمويل البنكي برأس مال املخاطر على تقديم النقد فحسب 

التخطيط ،العمل ،تقديم املساعدة في إدارة الشركة و مختلف التسهيالت الخاصة بالتسويق 

 3.الخ ،،،،

                                                           
، املؤسســـــــــــات الصــــــــــــغيرة و املتوســــــــــــطة فـــــــــــي مواجهــــــــــــة مشــــــــــــكل التمويـــــــــــل، امللتقــــــــــــى الــــــــــــدولي حـــــــــــول تأهيــــــــــــل املؤسســــــــــــات عبـــــــــــد هللا ابراهيمــــــــــــي 1

 321، ص 9112أفريل  02-02املتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر ،  يرة والصغ
2 GILLES MOUGENOT، Tout savoir sur le capital risque، GVALINO 2DUTEUR، 2eme édition، Paris France،2014 p 18 -19  

مجلــــة ســــوفينانس  دراســــة حالــــة شــــركة ،املوسســــات الصــــغيرة و املتوســــطة ويــــل، رأس مــــال املخــــاطر كبــــديل مســــتحدث لتمالســــعيد بــــر  3

 . 12، ص 9112 ،العدد الخامس ،صادية و التجارية و علوم التسييركلية العلوم الاقت،جامعة ورقلة  ،الباحث
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راحل مآلية تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة عن طريق رأس مال املخاطر و : ثانياملطلب ال

 تمويلها 

تتولى شركات رأس مال املخاطر توفير التمويل املالئم و الدعم الفني و إلاداري للمؤسسات 

 .محددةآلية  وذلك وفقالصغيرة واملتوسطة عبر كافة مراحل تطورها 

 املال املخاطرألية التمويل عن طرق راس  -1

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عن طريق رأس املال تمويل يمكن توضيح  لية التي من خاللها يتم 

 1:كما يلي املخاطر 

  يتمثل في قيام شركة رأس مال املخاطر بتجميع املوارد املالية و هنا تظهر قدرة : إلاجراء ألاول

 ارد و جذب املستثمرين الفريق املكون لهذه الشركة و مهارته في جمع املو 

  و الهدف منه إثارة ملفات الترشح التي تقدم من طرف  ،يتمثل في البحث: جراء الثاني إلا

 .املشروعات الطالبة لهذا النوع من التمويل و هنا تظهر فعالية شركات رأس مال املخاطر 

  يتمثل في تصنيف ملفات الترشح بحسب درجة املصداقية و ذلك باجراء : إلاجراء الثالث

بعدها تصل شركة رأس مال املخاطر الى مرحلة  ،الاختيار املناسب منها للملفات و اختبار معمق 

 التمويل هذا تحديد شكل أو كيفية تدخلها في املشروعات املستفيدة من

  مال املخاطر بإعادة بيع الاشتراكات للخروج من املشروعات  و كأخر إجراء تقوم شركات رأس

 . طرح اشتراكاتها في السوق املالي املمولة لتعيد

يمكن تقسيمها الى ثالث  حيثو تتدخل شركات رأس مال املخاطر عبر كافة مراحل تطور املؤسسة 

 2:مراحل أساسية 

ه املرحلة تمويل نفقات البحث تتولى شركة رأس مال املخاطر في هذ: ما قبل إلانشاء مرحلة -1

 عث سلعة أو منتوج جديد في السوق و التنمية و نفقات إجراء التجارب بما في ذلك ب

 . مالحظة و تقييم مدى إلاقبال عليه و 

تتولى شركة رأس مال املخاطر في هذه املرحلة تجسيد تطبيق املشروع على : مرحلة الانطالق -2

 ات وحتى القيام بعمليات الدعاية شراء املعد ،أرض الواقع حيث تتولى تمويل التهيئة

 .تسويق املنتوج و 

في هذه املرحلة تقوم الشركة بتمويل مؤسسات قائمة، و عند تجسيد فكرة : مرحلة التوسع -3

تتدخل شركة رأس مال التوسع بواسطة املؤسسة بمفردها يقودها الى  ضوائق مالية 

للمؤسسة ، البحث عن أسواق جديدة ، كما د العجز و زيادة الطاقة إلانتاجية املخاطر لس

تتدخل لتمويل الاستحواذ على مؤسسات أخرى أو تمويل الاحتياجات من رأس املال العامل 

 . 

                                                           
، كليـــــــــــة دورهـــــــــــا فــــــــــي التنميـــــــــــة املتوســـــــــــطة و  ، مداخلــــــــــة ضـــــــــــمن امللتقـــــــــــى الــــــــــوطني ألاول حـــــــــــول املؤسســـــــــــات الصــــــــــغيرة وخليــــــــــل عبـــــــــــد الـــــــــــرزاق1

 . 32ص  9119أفريل  2- 2، الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الاغواط، الجزائر العلوم
 091، ص  بقاعبد هللا ابراهيمي، مرجع س2
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و هناك حالة خاصة لتدخل شركات رأس مال املخاطر وصي تمويل إعادة بعث املؤسسة 

مالها ملدة زمنية  تتولى تمويل احتياجات املؤسسة املتعثرة في شكل املساهمة في رأس حيث

 ية أمام املؤسسة إلعادة توازنها معينة ال تتعدى سبعة سنوات على أن تكون املدة كاف

 . إلاداري و  املالي إلانتاجي جهازها استقرارو 

 مزايا و عيوب التمويل عن طريق رأس مال املخاطر : املطلب الثالث 

وذلك نظرا لاليجابيات العديدة التي يعتبر رأس مال املخاطر أداة تمويلية و استثمارية فعالة 

 ن بعض السلبيات خرى إال أن هذه التقنية ال تخلو متتميز بها عن باقي ألادوات التمويلية التقليدية ألا 

 مزايا وعيوب التمويل عن طريق رأس املال املخاطر -1

 :مزايا التمويل عن طريق رأس املال املخاطر    1 -1

 1:ما يلي يق رأس مال املخاطر فيتمويل عن طر يمكن إبراز مزايا ال

حيث أن شركة رأس مال املخاطر تكون شريك ألصحاب املؤسسة ألاصليين وتأخذ : املشاركة 1-1-1

 .مقابل املصاريف إلادارية سنويا  %9،2باإلضافة إلى  %31الى%02نسبة من ألارباح من 

كما تتحمل جزء من الخسارة في حالة حصولها ،كما أن الدعم العملي الذي يقدمه املمول مفيد 

،وصي تفتح املجال للمشاركة طويلة ألاجل حيث ال تباع الحصة الا  النجاحللشركة و ساعدها على 

 .جل بعد أن تستوي الشركة وتصبح قادرة على إلانتاج و النمو وهذا ال يتوفر في الديون قصيرة ألا 

أمام املمول فرصة الختيار املشروع الواعد فكثير من املشار ع الجديدة تكون عالية : الانتقاء 1-1-2

 .املخاطر وكذلك ذات أرباح متوقعة عالية

بانتهاء كل و  التمويل برأس مال املخاطر ال يتم دفعة واحدة و إنما يتم عبر مراحل، :املرحلية1-1-3

املمول و بالتالي يكون هنا ضمان للنتائج املحققة خالل كل مرحلة وإعطاء مرحلة يلجأ املستفيد إلى 

 .فرصة جديدة في حين فشل املشروع تفاديا لتراكم الخسائر 

مختلفة املخاطر بحيث ما يمكن أن يمكن للممول أن يوزع تمويله على عدة مشار ع : التنويع  1-1-8

 .في أخر يعوضهخسره في مشروع ي

هذا النوع من التمويل قادر على تمويل مشار ع مرتفعة املخاطر والتي ال  :التطوير التنمية و  1-1-9

 .يتجرأ على خوضها إال الرواد القادرون ، و يعوض هذا الخطر باملكاسب و العائد املرتفع 

يستمر التمويل حتى تنضج الشركة و تستوي و بعدئذ يمكن أن تباع : توسيع قاعدة امللكية  1-1-7

 .خر شده نجاح الشركة و نوع نشاطها أو تطرح كأسهم على املساهمين ملستثمر أ

 :عيوب التمويل عن طريق رأس مال املخاطر  1-2

نذكر التي العيوب  بعض رغم املزايا التي يتمتع بها التمويل عن طريق رأس املخاطر إال أنه ال يخلو من

 2:منها مايلي 

 (.القرارات و التدخل في توجيه مسار املشروع كاملشاركة في )الحقوق املتولدة عن املشاركة  -

                                                           
 .12رجع سابق، ص م ،السعيد بربي 1
ملتقــــــــى وطنــــــــي  ،ة و املتوســــــــطة مــــــــع عــــــــرض تجــــــــارب الــــــــدول دور رأس مــــــــال املخــــــــاطر فــــــــي دعــــــــم و تمويــــــــل املؤسســــــــات الصــــــــغير  ،ســــــــماح طلحــــــــي2

 09-00ص  ،أم البواقي 9109نوفمبر  04- 03 –واقع و افاق  -تنمية مستدامة –حول املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  ثاني
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سترداد حصص املخاطر ، حيث تعتبر هذه يتم افي حالة نجاح املشروع ف تتطلب مبالغ مرتفعة، -

املبالغ مقابل املجازفة التي قبلها املخاطرون وقت إلانشاء والتي كان من املمكن أن تعرضهم لفقدان 

 .روع كافة أموالهم التي شاركوا بها في املش

صادر التمويلية الحديثة يجدر  بنا إلاشارة إلى نوع أخر من التمويالت الحديثة املبعد التطرق إلى أهم 

لم يعرف له وجود إال في الواليات املتحدة ألامريكية و كندا واململكة املتحدة و أوروبا و والذي 

 .الئكيالتمويل املأستراليا وفي بعض البلدان النامية  كالهند و تركيا وهو 

وفي بعض  ، من رأس مال ألاقرباء مثل الزوجة و إلاخوان و ألاصدقاء رأس املال املالئكي يتكون 

الحاالت يشمل بعض الصناديق الاستثمارية التي تنشئها بعض املؤسسات التعليمية و املعاهد 

لى العوامل البحثية و املجمعات البلدية لبعض املناطق الحضارية و الغرف التجارية التي تنظر  إ

جديدة حيث ترصد بعض ألاموال و شروط قاسية  تقاسم  وظائفكالحاجة لتواجد إلانسانية 

 مالية من الشركة الجديدة  بشراء حصص رأسة صندوقها صاحب الفكرة أمال في زياد التطوير مع 

بعد  التي في العادة تنسحب بمجرد وصول الشركة بمرحلة الاستثمار بأموال ضخمة و كبيرة و ذلكو 

 1.ضمان انطالقة الشركة الجديدة لترصد ألاموال مرة أخرى لتطوير مؤسسة ناشئة جديدة

  

                                                           
  امللتقى الدولي تواجه املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الدول العربية و متطلبات التكيف مع العاملية، التحديات التي برودي نعيمة،1

 .300ص ،9112أفريل  02و02وعلي، شلف يومي جامعة حسيبة بن ب ،متطلبات تأهيل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الدول العربية
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 :خالصة الفصل الثاني 

يعتبر قرار التمويل من أهم القرارات التي تواجهها املؤسسات الصغيرة و املتوسطة ملا يحمله من 

الفصل يمكن أن نستنتج أن صعوبات في البحث عن مصادرها التمويلية الالزمة و من خالل هذا 

املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الوقت الحالي أمام باقة متنوعة من الوسائل التمويلية الحديثة 

 .التي تتميز بالعديد من الايجابيات الا أنها ال تخلو من بعض السلبيات 
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 تمهيد

نظرا ملا نشهده حاليا من ظروف صعبة في ظل جائحة فيروس كورونا تعذر علينا التوجه إلى 

مصالح التربص للقيام بالدراسة امليدانية املتعلقة بموضوع بحثنا،لذلك ارتأينا تدعيم بحثنا هذا 

 تمست هذه الدراساحيث،بدراسات حديثة تخص واقع تطبيق البدائل التمويلية الحديثة في الجزائر 

مساهمة كل من بنك البركة الجزائري وكذا مؤسسات قرض إلايجار وشركات رأس املال املخاطر في 

تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر مع التطرق أوال إلى تعداد هذه املؤسسات بمختلف 

 .قطاعاتها

ي تمويل املؤسسات و لقد تم أخذ النتائج امليدانية املتعلقة بمساهمة بنك البركة الجزائري ف

دراسة تحليلية لواقع تطبيق التمويل إلاسالمي في ، الصغيرة و املتوسطة من دراسة سمير عماري 

املؤسسات الصغيرة و املتوسطة،دراسة حالة بنك البركة الجزائري وكالة سكيكدة،مجلة الباحث 

 . 9102،9102،سنة  2الاقتصادي ،املجلة الثانية ،العدد 

تائج امليدانية الخاصة بواقع التمويل التأجيري في الجزائر تم أخذها من دراسة و فيما يتعلق بالن

عمار  زودة  ،التمويل التأجيري في الجزائر ،واقعه و متطلبات تطويره،مجلة البحوث الاقتصادية /د

 .9102واملالية ،املجلد الخامس ،العدد ألاول ،جوان 
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  2614-2664الصغيرة و املتوسطة في الجزائر خالل الفترة تطور تعداد املؤسسات : املبحث ألاول 

عرفت املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر من حيث الكم و بشتى أنواعها تطورا ملحوظا       

وذلك بعد إدراك دورها الحيوي كمحرك رئيس ي لعملية  ،ساهم في تطور الاقتصاد بنسب معتبرة

 .  التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

  2614-2664تطور العدد الاجمالي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر من : الفرع ألاول  

 الجدول املوالي يوضح تطور العدد الاجمالي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

 2614الى  2664تطور عدد املؤسسات الصغيرة و املتوسطة بالجزائر الفترة ( : 1-3) الجدول 

 املؤسسات الصغيرة و املتوسطةعدد  السنوات 

9112 292 202 

9112  424 222 

9101 129 202 

9100 312 222 

9109 322 222 

9103 202 222 

9104 123 229 

9102 222 234 

9102 122 104 0 

9102 922 121 0 

9102 021 123 0 

  P08 ،93n،bulletin d’information de PME n22من إعداد الطالبتين  باالعتماد على : املصدر 

من خالل قراءتنا للجدول نالحظ أن عدد املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر ارتفع من 

  9102سنة  0123021إلى  9112سنة  202292
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  2614الى غاية  2664من في الجزائر املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  تعداد تطور ( : 1-3) الشكل 

 
 من إعداد الطالبتين باالعتماد على الجدول أعاله: املصدر 

أن هناك زيادة مستمرة في عدد املؤسسات الصغيرة (  0-3)نالحظ من خالل تحليل الشكل رقم

مؤسسة  0 123 021الى  9112سنة  202 292واملتوسطة خالل فترة الدراسة حيث انتقل العدد من 

،و يمكن إرجاع هذه الزيادة  % 29،42ما يعادل نسبة أي  223244أي بزيادة قدرت ب 9102سنة 

 دولة تتخذ قرار توقيف الاستيراد والذي جعل ال 9104إلى التراجع الكبير ألسعار املحروقات سنة 

تشجيع الاستثمار املحلي إضافة إلى السياسة الاقتصادية التي تبنتها الدولة بهدف ترقية وتطوير هذا و 

 الاقتصادية وتنمية هذا النوع من املؤسسات و تفعيل دورها في الاقتصاد الوطنيالقطاع في الساحة 

  2614-2664قطاعات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة خالل الفترة: الفرع الثاني

 :تنقسم املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر الى ثالث قطاعات وصي موضحة في الجدول التالي
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 2614-2664قطاعات املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر خالل الفترة ( : 2-3)الجدول 

 املجموع الصناعات التقليدية  القطاع العام  القطاع الخاص  السنوات

2664 329103 292 092222 202292 

2665 422322 220 030212 222424 

2616 429229 222 032293 202129 

2611 200222 229 042220 222312 

2612 239219 220 024093 222322 

2613 210223 222 022222 222202 

2618 222242 249 024229 229123 

2619 232210 239 902049 234222 

2617 222322 432 432920 0104122 

2616 222201 942 424902 0121922 

2614 292902 929 424222 0123021 

 Bulletin d’information statistique de PME N° 29،26 page 9 et bulletin N° 31 page 8 :املصدر 

،N° 33 page 7 

في تزايد ملحوظ من  الخاصةمن خالل الجدول نالحظ أن املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

، تليها زيادة ملحوظة أيضا في املؤسسات املتخصصة  9102سنة   292902إلى   9112سنة  329103

في  9102مؤسسة سنة  424902إلى  9112مؤسسة سنة  092222في الصناعات التقليدية من 

سة سنة مؤس 292من  العموميةاملقابل نالحظ تراجع ملحوظ في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

وذلك راجع إلى عملية خوصصة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  9102مؤسسة سنة  942إلى  9112

 .مؤسسة عمومية  02بـ  9102و  9102ذات الطابع العام دون إهمال الزيادة الطفيفة بين سنتي  
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 واقع تطبيق البدائل التمويلية الحديثة في الجزائر : املبحث الثاني 

ظروف الصعبة التي نمر بها في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا تعذر  علينا إجراء نظرا لل       

الدراسة امليدانية كما ينبغي و الانتقال إلى مصالح التربص لذلك ارتأينا أخذ دراسات حديثة مختلفة 

حيث سنتطرق أوال إلى  ،إثراء موضوع بحثنا وذلك بغرض تخص واقع تطبيق التمويالت الحديثة

طبيق التمويل إلاسالمي للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة من طرف بنك البركة الجزائري فرع واقع ت

تأجيري و شركات رأس مال املخاطر في التمويل الثم مساهمة كل من مؤسسات والية سكيكدة 

 .الجزائر في تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

املتوسطة من طرف بنك البركة الجزائري وكالة واقع تمويل املؤسسات الصغيرة و : الفرع ألاول 

 . 2616 – 2619سكيكدة خالل الفترة 

يعتبر بنك البركة الجزائري أول نموذج للبنوك إلاسالمية في الجزائر ، و هو يحاول تطبيق أحكام   

ع التي أو نوعية املشار  ،و عطاء اية مثل عدم التعامل بالربا أخذالبنكالشر عة إلاسالمية في تعامالته 

يقوم بتمويلها ، كما يقوم بنك البركة الجزائري بمختلف الصيغ التمويلية للمؤسسات الصغيرة و 

 .املتوسطة بما يدعم نشاطها و تطورها 

 : ملحة تعريفية عن بنك البركة الجزائري  -1

بنك البركة الجزائري هو أول بنك إسالمي مشترك بين القطاع العام و الخاص في الجزائر مقره 

كشركة مساهمة في إطار قانون  0220ماي  91أسس بتاريخ ،الرئيس ي هو مدينة الجزائر العاصمة 

ائدة و هو يعتبر بنك إسالمي ال يتعامل بالف،0220ي في سبتمبر البنكالقرض و النقد و شرع في نشاطه 

 .و عطاء اأخذ

إلى تنمية املجتمع الجزائري املسلم ، و إلى خلق توليفة عملية مناسبة بين  بنك البركة يهدف

ي الحديث و ضوابط الشر عة إلاسالمية ، و أول مؤسسة مصرفية ذات رأس البنكمتطلبات العمل 

حيث يمثل ، وهو عبارة عن مؤسسة مختلطة جزائرية و سعودية ، ( عام و خاص)مال مشترك 

 1.الجانب الجزائري بنك الفالحة و التنمية الريفية والجانب السعودي شركة البركة القابضة الدولية

 : صيغ التمويل  إلاسالمي املطبقة في بنك البركة الجزائري وكالة سكيكدة  -2

حيث افتتحت في ،سنة 03مدة وجودها حوالي  ،تعتبر وكالة سكيكدة حديثة النشأة نوعا ما

و صي تسعى إلى إثبات وجودها بين مختلف فروع ،مجيد بوقادوم 29و مقرها شارع  13/19/9112

و لقد تم ادراج مختلف صيغ التمويل إلاسالمي بها تدريجيا حيث من أهم  ، البنوك ألاخرى بالوالية

املساومة ،السلم،إلايجار،املرابحة نذكر  الصيغ التمويلية إلاسالمية التي تقدمها وكالة سكيكدة

 .إضافة إلى تمويالت أخرى ،القرض الحسن،الاستصناع،ملشاركةا،

 

 

                                                           
البركة الجزائري  ، دراسة حالة بنكت الصغيرة و املتوسطة في الجزائرالتمويل إلاسالمي في املؤسسادراسة تحليلية لواقع  ،سمير عماري . د1

 01ص  ،9102، سنة 2العدد  9املجلة  ،وكالة سكيكدة، مجلة الباحث الاقتصادي
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حجم التمويل إلاسالمي املقدم من طرف بنك البركة الجزائري وكالة سكيكدة للمؤسسات  -3

 : 2616 – 2619الصغيرة و املتوسطة خالل الفترة 

الجدول املوالي يوضح الحجم التمويلي املقدم من طرف بنك البركة الجزائري وكالة سكيكدة 

  9102 – 9102للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة بمختلف صيغ التمويل إلاسالمي للفترة 

 حجم  التمويل املقدم من طرف بنك البركة الجزائري وكالة سكيكدة( :  3-3)الجدول 

 2616-2619خالل الفترة  

 السنوات          

 الصيغة

 التمويلية 

 

9102 
9102 9102 

 202291329 923202004 2449222 املرابحة 

 0444242202 222212243 032422421 الايجار

 0902912332 0229220003 0122119432 السلم

 9142099231 9022113222 0240030222 املساومة

 203110242 220202223 242229331 املشاركة 

 940224022 921221221 992122223 الاستصناع

 22230239 24292322 22239323 القرض الحسن

 020332222 420910222 904209201 تمويالت أخرى 

 2333024222 2449002322 3222220222 املجموع 

ص  ،مرجع سبق ذكره ،سمير عماري،  دراسة تحليلية لواقع التمويل إلاسالمي.من إعداد  د:املصدر 

 .باالعتماد على املعلومات املقدمة من بنك البركة الجزائري وكالة سكيكدة ، 92

 واقع تطبيق التمويل التأجيري في الجزائـر : الفرع الثاني 

إن التقدم التكنولوجي للمعدات و التجهيزات إلانتاجية و صعوبة  تمويل تجديد الاستثمارات 

شكل دافعا قويا للتعامل بصيغة لتكلفة العالية ذات اعن طريق القروض البنكية الكالسيكية 

يسمح للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة بتطوير إمكانياتها وهو حل  ،قرض إلايجار في الجزائر 

وإعطائها فرص إضافية لحيازة استثمارات جديدة تتمتع بتكنولوجيا عالية و التي تجعلها تنافس 

مثيالتها في الخارج و ذلك عن طريق مجموعة من الشركات و البنوك الجزائرية التي تمارس التمويل 

 . التأجيري 
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 ملتخصصة في التمويل التأجيري في الجزائر الشركات و البنوك ا -1

 :  مؤسسة  09تمارس نشاط التمويل التأجيري في الجزائر 

الشركة ، SOFINANCEالشركة املالية لالستثمار و املساهمة و التوظيف : مؤسسات مالية و صي  12 -

  SNLالوطنية لإليجار املالي الشركة ،  MLAاملغاربية لإليجار املالي الجزائر ،  ALCالعربية لإليجار املالي 

 ELالجزائر إيجار ،  IDJAR LEA SING ALGERIEإيجار الجزائر ،  SRHشركة إعادة التمويل الرهني،

DJAZAIR IDJAR   . 

بنك بي أن بي : و املثمتلة في ( بنوك خاصة و بنك عمومي  4) بنوك تجارية  12 -

أما البنك العمومي فهو بنك الفالحة و ،بركةبنك ال،بنك ناتيكسيس،سوسيتيجينيرال الجزائر،باريبا

 . التنمية الريفية

و يمكن التعريف باملؤسسات املالية التي تمارس هذا النوع من التمويل باختصار فيمايلي أما البنوك 

 .التجارية  مؤسسات معروفة سنتجنب التعريف بها

صي مؤسسة مالية :  SOFINANCEالشركة املالية لالستثمار واملساهمة  و التوظيف   1 -1

مليار دج ، وقد  2برأس مال قدره  14/14/9111استثمارية و شركة ذات أسهم ، أنشئت في 

، نشاطها ألاساس ي هو التمويل  12/10/9110حصلت على الاعتماد من بنك الجزائر بتاريخ 

التأجيري، باإلضافة إلى تسيير رؤوس ألاموال، القيام بالهندسة املالية، بصفة أخرى تضمن 

 1.الوساطة املالية ، إنشاء و تطوير املؤسسات و املساهمة في إعادة التأهيل و إصالح املؤسسات 

صي شركة متخصصة في التمويل التأجيري في الجزائر (: ALC)الشركة العربية لإليجار املالي  2  - 1

د حيث تحصلت على الاعتماد من طرف مجلس النق 01/9110/ 01ذات أسهم ، تم اعتمادها في 

برأس مال  9119، وقد زاولت هذه الشركة نشاطها في ماي  91/19/9119والقرض لبنك الجزائر في 

مليون دج يتمثل نشاطها في التمويل التأجيري ل صول املنقولة و الغير املنقولة للقطاعات  222قيمته 

 :ألاتية 

 .الخدمات الصحيةالبناء و ألاشغال العمومية، النقل، االصناعات التحويلية و الغذائية،  -

أوال في مجال تمويل التجهيزات أي تمويل تأجيري للمنقوالت، وفي مرحلة ثانية مولت   ALCتدخلت 

 2.العقارات و رأس املال التجاري مستقبال ، باالضافة الى أنها تمارس التمويل التأجيري املحلي و الدولي 

مؤسسة مالية متخصصة في التمويل :  ( MLA LEASING)الشركة املغربية الجزائرية لإليجار  1-3

رأس مالها الاجتماعي  9112أكتوبر  02التأجيري، معتمدة من طرف مجلس النقد و القرض بتاريخ 

و كذا شركات  % 31مليار دينار جزائري، بمساهمة الشركة التونسية لإليجار املالي بنسبة  0.9يساوي 

ي تمويل املنشآت و املشار ع الاقتصادية ف 9112أوروبية، حيث بدأت الشركة نشاطها منذ ماي 

 3...( الصناعة، التجارة، الخدمات ) ملختلف القطاعات 

                                                           
1www.sofinance.dz consulté le 23 mai 2020 à 9h.  
2www.arableasing.dz consulté le 23mai 2020 à 11h  
3www.MLA-leasing.dz consulté le 24 mai 2020 à 15h  

http://www.sofinance.dz/
http://www.arableasing.dz/
http://www.mla-leasing.dz/
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تم التوقع على عقد للمساهمين إلنشاء هذه الشركة : SNL))الشركة الوطنية لإليجار املالي  0-4

مليار دج من طرف كل من البنك الوطني  3.2، برأس مال قدره  9112سبتمبر  93بتاريخ 

موجهة لتمويل املنشآت الصغيرة  و املتوسطة عن  BDL و بنك التنمية املحلية   BNAي الجزائر 

وافق مجلس النقد  9100ماي  12طريق صيغ التمويل التأجيري و حسب ما علم أنه يوم ألاحد 

 1.و القرض على إنشاء هذه الشركة

،  0222نوفمبر  92أسست شركة إعادة  التمويل في :  ( SRH)شركة إعادة التمويل الرهني  9 -1

ذات ألاسهم برأس  ةكمؤسسة مالية ذات طابع اقتصادي عمومي، لقد تم تزويد هذه الشرك

مليار دج موزع بين املاليين  4.022مليار دج، رفع إلى  3.92مال اجتماعي إبدائي بقيمة 

املعتمدين، إضافة إلى ذلك تهدف إلى ترقية نظام تمويل السكن على املدين املتوسط و الطويل، 

ستحقاقات تشجيع املنافسة بين املؤسسات املالية من أجل منح القروض السكنية و تمديد الا 

 2.املتعلقة باسترداد الفوائد و املبالغ ألاصلية للقروض املمنوحة

صي شركة للتأجير برأسمال مسجل بقيمة : IJAR LEASING ALGERIE( ILA)إيجار الجزائر  7 -1

من خالل شراكة بين البنك الخارجي الجزائري و بنك  9109مليار دج، تم انشاؤها عام  3.2

بالبرتغال ، مخصصة للشركات التي تحتاج إلى دعم مالي  banco espritosantoاسبريتو سانتو 

تقدم تمويل عالمي من خالل تسهل  ILAإيجار الجزائر  ،القتناء املمتلكات املنقولة و الغير منقولة

الحصول على معدات جديدة، في مختلف قطاعات النشاط مثل النقل، الصناعة، السيارات، 

 3.ألاشغال العمومية ، الصحة 

مؤسسة تمويل تأجيري اعتمدت من طرف بنك :  EL DJAZAIR IDJAR( EDI) لجزائر ايجارا 1-6

مليار دج موزعة بين ثالث شركات ، يمتلك كل  3.2أوت برأسمال  مسجل  بقيمة  9الجزائر في 

من رأس مالها،  %42نسبة   BADRو بنك الفالحة و التنمية الريفية  CPAمن القرض الشعبي 

تمل هذه املؤسسة  ASICOMتمتلكه الشركة الجزائرية السعودية لالستثمار  % 2أما عن الباقي 

على خلق مناخ مالئم لظهور و تطوير املؤسسات الصغيرة و املتوسطة، من خالل دعمها و تقديم 

من  9103أطلقت الجزائر ايجار أول نشاط تمويل تأجيري لها عام ، التمويل املناسب لنموها

 4. مليار دج في قطاعات و أنشطة مختلفة 0.9تجاوز  خالل تقديم تمويل إجمالي

  

                                                           
1Http://econimyagleria.ck consulté le 24 mai 2020 à 15h  
2http://srh-dz-org consulté le 25 mai 2020 à 9h  
3www.IJAR-leasing-algerie.dz consulté le 26 mai 2020 à 10h30  
4www.ELDJAZAIRIJAR.DZ consulté le 27 mai 2020 à 14h 

http://econimyagleria.ck/
http://srh-dz-org/
http://www.ijar-leasing-algerie.dz/
http://www.eldjazairijar.dz/
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 : تطور عدد املؤسسات املمارسة لنشاط التمويل التأجيري في الجزائر  -2

يمكن أن نلخص مراحل تطور عدد املؤسسات التي تمارس نشاط التمويل التأجيري في الجزائر 

 : من خالل بيانات الجدول التالي 

 – 2666) تطور عدد املؤسسات املمارسة لنشاط التمويل التأجيري في الجزائر ( :  8-3)الجدول 
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واقعه و متطلبات ، عمار زودة ،التمويل التأجيري في الجزائر /د:  من إعداد الباحث :املصدر 

 32ص  9102تطويره، مجلة البحوث الاقتصادية و املالية، املجلة الخامسة،العدد ألاول، جوان 

 Smaili Nabila ،pratique du crédit baie ،Analyse de la situation Algérienneنقال عن

،mémoire de magister ،Université de Tizi-Ouzou ،2011/2012 page 133 . 

 

كانت مقتصرة  9111أن ممارسة التمويل التأجيري سنة من خالل الجدول أعاله الباحث  يرى 

ك البركة الجزائري إلى غاية أن بدأت شركة وبن  SALEMعلى الشركة الجزائرية لإليجار املالي 

SOFINANCE   دخلت الشركة العربية لإليجار  9119و في عام ،نشاط التمويل التأجيري  9110عام

 9112و في عام ، 9114عام   SGAو دخول بنك الشركة العامة الجزائرية ،الى سوق التأجير   ALCاملالي 

عدد  يرى الباحثتناقص 9112لكن بحلول عام ،  MLAاملالي  دخول الشركة املغربية الجزائرية لإليجار 

من السوق الجزائري بسبب   SALEMو هذا يعود إلى انسحاب شركة شركات 3الى  4الشركات من 

و املالحظ في نفس العام دخول بنك ثالث و هو ،إحجام زبائنها عن دفع مستحقات التمويل التأجيري 

ألنه أوكلت له مهمة التكفل بعمليات التمويل التأجيري في   BADRبنك الفالحة و التنمية الريفية 

 .ميدان القطاع الفالحي 

وكذلك قيام كل ،  SNLعرف ميالد الشركة الوطنية لإليجار املالي يقول الباحث،  قد  9112أما عام 

ات الجزائر بعملي  NATIXISو بنك   BNP PARIBASباريبا الجزائر بي . آن . بمن البنك الوطني 

زيادة متعامل جديد و املتمثل في شركة إعادة التمويل  9101كما شهد عام ،التمويل التأجيري 
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 9109لتلتحق شركتين ماليتين عام ، 9100حتى عام  01ليصبح عدد املمارسين   SRHالرهني

 ممارس 09ليصبح عددها إلاجمالي   EDIو الجزائر إيجار   ILAواملتمثلين في كل من إيجار الجزائر  

 .  9102لنشاط التمويل التأجيري بالجزائر و لم يتغير إلى غاية نهاية عام 

 :تطور حجم التمويل التأجيري املقدم للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر  -3

سنحاول الاعتماد على بعض ،و انعدامها في السنوات ألاخيرة  إلاحصائياتنظرا لقلة 

و لو فكرة عامة على حجم هذا النوع من النشاط التمويلي في  إعطاءاملتحصل عليها في  إلاحصائيات

 :الجزائر و هذا ما يوضحه الشكل ألاتي 

 ( . 2616 – 2666) حجم نشاط ممارس ي التمويل التأجيري في الجزائر ( :  2-3)الشكل 

 
عمار  زوردة ،التمويل التأجيري في الجزائر واقعه و متطلباته مرجع /من اعداد الباحث د :املصدر 

Www.mf.gov.dz/article/300/grands-سبق ذكره  باالعتماد على املوقع الرسمي لوزارة املالية   

dossiers 

 

 91بلوغ حجم التمويل التأجيري في الجزائر ( 9-3)تظهر بيانات الشكل " ث قائال لقد علق الباح

محققا معدل نمو  9112و  9112ووفقا لبيانات عامي ،9112في عام ( مليون دينار 91)مليار دج 

مما يؤكد بأن سوق التأجير في الجزائر في مرحلة مبتدئة مقارنة مع حجم   %02سنوي قدره 

 9100أما عام  ،تمويلها من طرف البنوك و املؤسسات املالية خالل نفس الفترة تمالتي  الاستثمارات

في حجم هذا النوع من التمويل املقدم من طرف املؤسسات   % 41ارتفاع معدل نمو الى  فقد شهد

كما  9101  9112مليار دج خالل عامي  91حجم مليار دج مقارنة ب 92املمارسة ليبلغ  أزيد من

 : يوضحه الشكل املوالي 
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 (2616 – 2664) معدالت نشاط التمويل التأجيري ( :  3-3)الشكل 

 
 .،مرجع سبق ذكره،باالعتماد على بيانات الشكل السابق عمار زوردة .الباحث  د إعدادمن  :املصدر 

 

وجود تطور و نمو معتبر في حجم التمويل التأجيري عام  أعاله الشكليرى الباحث من خالل 

و سبب ذلك دخول (  % 39بمعدل )مليار دج  2مليار دج بزيادة تقدر ب  32ليصل إلى مستوى  9109

  EDIو الجزائر إيجار   ILAممارسين جدد لهذا النوع من التمويل في السوق و هما إيجار الجزائر 

 .  %03.2ليسجل تراجعا نسبيا يصل إلى  9103يستمر خالل عام  واملالحظ أيضا أن هذا النمو لم،

بلغ حجم هذا النوع من مصادر  ، يقول الباحث، فقدأما خالل الفترة املتبقية من الدراسة 

أعلى معدل نمو سنوي خالل فترة الدراسة قارب  محققا 9104مليار دج في عام  20من التمويل أزيد 

ليبرز الشكلين تراجع  9102إلى عام  الباحث ننتقل، 9102و لعدم توفر إحصائيات لسنة ، % 21

 عن العام السابق   % 99نشاط املؤسسات املمارسة للتمويل التأجيري في الجزائر بمعدل 

حسب تصريحات رئيسها فقد تمكنت من تسجيل  MLAباستثناء الشركة املغربية الجزائرية لإليجار 

 9102في حين بلغ حجم التمويل التأجيري عام ) 9102في حجم أعمالها خالل عام  %93زيادة نسبتها 

 .مليار دج  22أعلى قيمة ليصل مستوى 

التمويل التأجيري في وأضاف الباحث قائال أنه حسب الخبراء في هذا املجال من املنتظر أن يسجل 

،وهو متوسط نمو  92%و  91%خالل السنوات القادمة متوسط نمو  سنوي يتراوح ما بين ر الجزائ

تحقق فعال يمكن أن يجعل هذا النوع من املصادر التمويل من بين أهم مصادر تمويل املؤسسات إن 

 .الصغيرة و املتوسطة في الجزائر و يكون بديل منافس للمصادر التقليدية 
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 املخاطر في الجزائر ركات رأس مالواقع ش: الفرع الثالث 

تأسيس شركات رأس مال املخاطر في الجزائر الى املشاكل التي واجهت املؤسسات الصغيرة و يعود 

ي البنكلتمويل لاملتوسطة، و يعود الاهتمام برأس مال املخاطر في الجزائر العتبار هذا ألاسلوب كبديل 

 ،هذه التقنية في التمويل بالجزائر ما يزال محتشماالذي يعتمد على القروض، و بالرغم من أهمية 

ألامر الذي يحتم على البنوك الجزائرية تشجيع اقامة مؤسسات الوساطة املالية املتخصصة في 

" "  FINALEP"بقي عددها محدودا حيث يشمل شركة يالتمويل عن طريق رأس مال املخاطر و التي 

SOFINANCE " ASICOM" وEL DJAZAI ISTITHMAR    بالنظر  إلى مستوى نشاط هذه الشركات و

التي " SOFINANCE"ينطبق على شركة ما فيالحظ أنهما ال تتحليان بروح مخاطرة كافية وهو 

 .أخذناها كدراسة حالة 

 :الشركات املتخصصة في التمويل عن طريق رأس مال املخاطر في الجزائر – 1

 : FINALEPمساهمة لالشركة املالية الجزائرية ألاوروبية ل 1-1

ساهم في تأسيسها كل من القرض الشعبي  0220تم إنشاؤها تحت شكل مؤسسة مالية في سنة 

مليون دينار جزائري، كان  239و بنك التنمية املحلية و الوكالة الفرنسية للتنمية برأس مال قدره 

 1.الهدف من إنشائها مساعدة املؤسسات الصغيرة و املتوسطة على تخطي مشكل التمويل 

 (:asicom)الشركة الجزائرية السعودية لالستثمار  1-2

أنشئت الشركة الجزائرية السعودية لالستثمار بموجب اتفاقية بين الجزائر و اململكة السعودية 

رأس مالها  بلغو تعد أول مؤسسة حكومية متخصصة في رأس مال املخاطر بالجزائر ، ،  9114سنة 

املال املكتسب مناصفة بين الحكومتين على أن يتم دج بحيث ثم اقتسام رأس  2 111 111 111 ب

أعضاء يضم ثالثة من كل  2دفع النصف عند التأسيس ، و يدير الشركة مجلس إدارة متكون  من 

 2دولة

 ( :  EL DJAZAIR  ISTITHMAR)الجزائر استثمار  1-3

جزائري  الجزائر استثمار مؤسسة رأس مال استثماري يحوز رأس مالها البالغ واحد مليار دينار 

الاحتياط و و الصندوق الوطني للتوفير  %21بنكان عموميان، بنك الفالحة و  التنمية الريفية نسبة 

ماي  2باملئة، و قد تم تسليمها الاعتماد من أجل بداية نشاطها من طرف وزارة املالية في  31نسبة 

9101 3 

 

 

 

 

                                                           
1
دراســـــــــــة حالـــــــــــة شـــــــــــركات رأس مـــــــــــال املخـــــــــــاطر الناشـــــــــــطة فـــــــــــي  –، حوكمـــــــــــة التمويـــــــــــل بـــــــــــرأس مـــــــــــال املخـــــــــــاطر ولـــــــــــد عابـــــــــــد عمـــــــــــر و أخـــــــــــرون.د 

  012، ص 9102 ،12جامعة شلف، العدد  ،جلة الدراسات الاقتصادية املعقمةم الجزائر،
2
 09ص  السعيد بر  ، مرجع سابق، 
 . 002ولد عابد عمر و أخرون مرجع أعاله، ص .د3
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 ( :sofinance) الشركة املالية لالستثمار املساهمة و التوظيف  1-8

و تم اعتمادها من طرف بنك الجزائر في  9114أفريل سنة  14في  sofinanceتم إنشاء شركة 

مليار دج، من مهام هذه الشركة املساهمة في إنشاء املؤسسات  2برأس مال قدره   10/9110/ 12

 دف تدعيم ركة مهامها ووظائفها بهتؤدي هذه الش، ألاجنبي املباشر الاستثمار  الجديدة في إطار 

تعلق بتمويل املشروعات الصغير إنعاش الاقتصاد الوطني و ذلك ببعث انطالقة جديدة فيما يو 

 1: فيما يلي مهامها املتوسطة و تتلخص و 

 صغيرة و املتوسطة من خالل املساهمة في رأس مالها الترقية و تطوير املؤسسات  -

 امتالك حصص في شركات محلية أو أجنبية باختالف أماكن تواجدها  -

 . ترقية الاعتماد على قرض إلايجار باتجاه املؤسسات الصغيرة و املتوسطة -

إلاقبال على أشكال إلاقراض و التسليف سواء بضمان أو بدونه و ضمان كل عمليات القرض  -

 بالنسبة للغير 

 : لتمويل عن طريق رأس مال املخاطر في الجزائر اتقييم تجربة  -2

الجزائر جد حديث و ضعيف إذ ما قورن بنظيرتها في الدول املتقدمة  املخاطر فيرأس مال  نشاط إن

 . sofinanceوهذا ما توضحه الجداول  تية لبعض إلاحصائيات الخاصة بنشاط شركة 

 للمؤسسات  sofinanceمن طرف تقييم الخدمات التمويلية املقدمة ( :  9-3)الجدول 

 :2616 -2616الصغيرة و املتوسطة خالل الفترة 

 2616 2617 2619 2618 2613 2612 2611 2616 الاستثمارات

املساهمات 

في رأس 

 املال

722666 722666 722666 659727 1159727 1289766 1686666 1173536 

قرض 

 إلايجار

8966666 3177666 396966 8263324 8142583 8533666 9134666 7296954 

التزامات 

 باإلمضاء

338666 259666 866666 981666 969666 762666 1764666 4265777 

أوراق مالية 

ذات عائد 

 ثابت

1931166

6 

1831666 1196666 496666 966666 966666 966666 966666 

Source : Sofinance en chiffres disponible sur le site électronique : www.sofinance .dz ، 

consultée le 22/06/2020 à 21 46 

                                                           
1www.sofinance.dz 
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 sofinanceنالحظ من خالل الجدول أعاله ثبات قيمة رأس املال املساهم به من طرف شركة 

دج ليشهد بعد ذلك ارتفاع ملحوظ  299111عند  9109إلى  9101خالل السنوات الثالث ألاولى من 

دون إهمال  9102سنة  0142111يعود لينخفض من جديد إلى ل 9102سنة  0942211قدر ب 

 . 9102الزيادة الطفيفة سنة 

إلى  4211111من  9100و 9101وبخصوص قرض إلايجار نالحظ أنه انخفض ما بين السنتين 

إلى  3022111من  9102الى غاية  9100دج ليعود ليشهد ارتفاع ملحوظ من سنة  022111

 .شهد فيها انخفاض طفيف التي9104ما عدا سنة  292222

 sofinanceوقوفا على أسباب هذا التباين الكبير في املبالغ بين التمويلين يتضح لنا أن شركة 

تعتمد في تمويلها للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة على قروض إلايجار بدرجة أولى ألن إجراءاتها 

ضوعها هو تأجير معدات و آالت عموما تكون سهلة وال تتطلب الكثير من الوقت و املخاطرة ألن مو 

 sofinanceملدة معينة مقابل مبلغ معين عكس التمويل باملساهمة في رأس املال الذي يدل أن شركة

و بخصوص باقي ألانشطة ، ال ترغب في تحمل املخاطر الناشئة عن التمويل برأس مال املخاطر 

 ائد الثابت فهي تمثل أنشطة ثانويةاملتمثلة في الالتزامات بالتوقيع و ألاوراق املالية ذات الع

 sofinanceتقييم نشاط شركة ( :   7-3)الجدول 

 9102 9102 9102 السنوات 

 222440 292933 222202 ي البنكصافي الدخل 

 222422 202222 212229 نتيجة الاستغالل 

 22 24 24 السنة

  www. Sofinance.com 9191/12/99في : املصدر 

ي و نتيجة الاستغالل سجلتا البنكنالحظ من النتائج املقدمة بالجدول أعاله أن صافي الدخل 

و بالنظر الى مستوى نشاط الشركات املتخصصة في   9102الى سنة  9102من سنة  اتزايدا ملحوظ

، ال تقدم خدمات كبيرة للمشروعات sofinanceهذا النوع من التمويل في الدول املتقدمة يالحظ أن

 :و هذا ما يوضحه الشكل املوالي 
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2616 – 2619خالل الفترة  Sofinanceتقييم نشاط شركة ( :  8-3)الشكل 

 
 consulté le 2 juin  2020 à 13h Www.sofinance.dz: املصدر 
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 : الثالث خالصة الفصل

املؤسسات الصغيرة و  املتوسطة بمختلف قطاعاتها في لقد تعرضنا في هذا الفصل إلى تعداد 

تعرضنا الى ثالث دراسات حالة تخص واقع تطبيق  ،الجزائر  حيث اتضح لنا أنها في تزايد مستمر كما

ثالث أنواع من التمويل الحديث التي تعتبر من الاتجاهات املعاصرة في تمويل املؤسسات الصغيرة و 

املتمثلة في التمويل إلاسالمي ، التمويل ألتأجيري ، و التمويل  و  جزائر املتوسطة على ألاقل بالنسبة ل

 .عن طريق رأس مال املخاطر 

 عن طريقحيث اتضح لنا أن تجربة الجزائر في مجال تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

فتية و متواضعة من حيث النتائج و نسبة املساهمة باملقارنة مع النجاحات   تعتبر البدائل الحديثة 

 . التي حققتها البلدان املتقدمة
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 خاتمة عامة

اقتصاديات الدول من خالل هذا البحث اتضح لنا أهمية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في 

و ذلك من خالل ما تتميز به من خصائص و ما تساهم به   ،ككل و خاصة اقتصاديات الدول النامية

اقتصاديا و اجتماعيا في محاربة البطالة و الفقر و تنو ع الصادرات خارج املحروقات و كذلك تحسين 

 .القاعدة الاقتصادية و تحقيق التكامل بين كافة القطاعات 

رغم هذا الدور الذي تلعبه هذه املؤسسات الا أنها تواجه جملة من املشاكل التي تحد  ،و لكن

و من بين هذه املشاكل نجد املشاكل التمويلية سواء عند  ،من قدرتها على أداء دورها على أكمل وجه

 .إلانشاء أو التوسع أو الاستمرار في حياتها الاقتصادية 

تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة أن هناك بدائل تثبت العديد من الدراسات في مجال 

تمويلية حديثة أثبتت فعاليتها في مجال تمويلهدا النوع من املؤسسات من خالل النتائج الايجابية 

و من أهم ألاساليب أو البدائل  ،التي حققتها في الدول املتقدمة و كذلك في بعض الدول النامية

إلاسالمية و التمويل الايجاري و كذلك التمويل بتقنية رأس املال التمويلية املقترحة نجد البنوك 

املخاطر حيث تكمن فعالية هذه املصادر في أنها تسمح بتطوير طرق تقديم الخدمات املالية و تنو عها 

 . و تكييفها مع احتياجات املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

 :في النقاط التالية   و من خالل ما سبق توصلنا ملجموعة من النتائج نختصرها

  من خالل تطرقنا ملجموعة من التعريفات للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة في بعض دول

فالفرق  ،نستنتج عدم وجود تعريف يعطي صورة واضحة لهذا النوع من املؤسسات ،العالم

 .شاسع بين مؤسسة صغيرة و متوسطة في الدول النامية و ألاخرى في الدول املتقدمة 

 نظرا لسهولة تكيفها ات الصغيرة و املتوسطة صي أفضل الوسائل إلنعاش الاقتصاد املؤسس

و ذلك ما يجعلها قادرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية و توفير  ،مرونتها مع جميع الظروفو 

 .مناصب الشغل و جلب الثروة 

 أنها عرضة للمشاكل ملتوسطة إال بالرغم من الايجابيات التي تتمتع بها املؤسسات الصغيرة و ا

 .عقبات كثيرة في مختلف املستويات و 

  يعد مشكل تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الدول النامية بشكل عام و الجزائر بشكل

 .خاص من أهم الصعوبات التي تواجهها

 يعزى مشكل التمويل في هذه املؤسسات في املقام ألاول إلى عدم تطور نظام املالي في الجزائر 

رأس  ،بسبب بطئ وعدم تطور آليات عمل أدوات التمويل  الحديث كتمويل الاستئجار  وذلك

م و احتياجات املؤسسات الصغيرة مال املخاطر و غيرها من مصادر التمويل الحديثة التي تتالء

 ،املتوسطة و هذا ما تثبته صحة الفرضية ألاولى و 

  ائرية على مختلف ألاصعدة القانونية بالرغم من إلاجراءات املتخذة من طرف الدولة الجز

 الجبائية و املؤسساتية لصالح املؤسسات الصغيرة و املتوسطة إال أنها لم تحقق النتائج املرجوة ،

  إن إصرار الدولة الجزائرية على تدعيم املؤسسات الصغيرة و املتوسطة جعلها تبحث عن أدوات

 حديثة تمويلية مناسبة لها و التي تتمثل في التمويالت ال
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  يعتبر التمويل عن طريق التمويالت إلاسالمية و التمويل التأجيري و تقنية رأس املال املخاطر

 . فعاال في مواجهة مشكل الذي يعتبر من أصعب ما تواجهه املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 

  بخصوص تجربة التمويل إلاسالمي في الجزائر نجد أن بنك البركة الجزائري نموذجا للبنوك

 .إلاسالمية في الجزائر من خالل عدم تعامله بالربا  أخذا و عطاءا 

  يقدم بنك البركة الجزائري صيغ تمويلية مختلفة للمؤسسات الصغيرة و املتوسطة. 

  بالرغم من أن بنك البركة الجزائري وكالة سكيكدة حديث النشأة إال أنه حقق نتائج مقبولة من

املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الناشطة بالوالية و خلق  خالل توفيره للتمويل املالي ملختلف

 .فرص عمل لشبابها 

  فيما يخص التمويل التأجيري  فحداثة ظهوره في الجزائر  و بداية اعتماده من طرف املؤسسات

 .الصغيرة و املتوسطة جعلت الاستفادة منه كتقنية مالية جد محدودة 

 التأجيري موزعة على التراب الوطني دليال على  وجود عدة شركات و بنوك متخصصة في التمويل

أهمية عمل التمويل التأجيري و اتساع دائرة زبائنه و يعد هذا املصدر من ألادوات التي تساعد في 

 .الحصول على ألاموال عند الوقوع في عسر مالي 

 ا إن التمويل التأجيري واحد من طرق التمويل التي توفر للمؤسسات مصدرا تمويليا منفرد

للحصول على التجهيزات الحديثة بأقساط دورية محددة يوفرها ألاصل إلانتاجي املؤجر  و دون 

 .تحملها أثمان غالية 

  بخصوص التمويل عن طريق رأس املال املخاطر في الجزائر نجد أن عدد شركات رأس مال

 .املخاطر قليل ما ينعكس على ضعف انتشار هذه التقنية 

 مؤسسة قرض إيجار بالدرجة "  سوفينانس"طريق رأس املال املخاطر  تعتبر مؤسسة التمويل عن

 .نوية ثاالألاولى بينما املساهمة في رأس املال تعتبر من أنشطتها 

  من تمويل رأس مال  هاو ضعف التمويل املقدم من طرف شركات رأس املال املخاطر  و نفر

التقنية و الغرض الذي أنشأت الانطالقة النطوائها على مخاطر عادية يتناقض مع مفهوم هذه 

 .من أجله 

  إن املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الجزائر ال تزال بعيدة عن املكانة التي يجب أن تحدثها في

كما أن الدور الذي تلعبه التمويالت الحديثة في تمويلها و بالتالي في نموها و ترقيتها ال ،الاقتصاد 

 .يزال ضئيال و غير كافي
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 :الاقتراحات التالية  نقدمعلى ضوء النتائج املتوصل إليها 

o  خارجياحث صغار املستثمرين على الاستثمار في مختلف مجاالت التمويل الحديثة داخليا و. 

o  ضرورة إجراء دراسات عن معوقات تطوير و سبل تنمية الاستثمار في كل مجاالت التمويالت

 الحديثة 

o ث مؤسسات إلاقراض على العمل بالتمويل إلاسالمي خاصة على الدولة بأجهزتها املعنية ح

 بصيغتي العقود 

o  على الدولة بأجهزتها املعنية حث مؤسسات التنمية و الاقراض على العمل بأسلوب التمويل

التاجيري لدفع عجلة إلانتاج و التقليل من حدة املشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و ضرورة 

نتشار و كثيرة الاستخدام من خالل الحمالت إلاعالمية و ملتقيات جعل تقنية تمويله واسعة الا 

و حتى مع املتعاملين ،حول التمويل التاجيري ليس مع البنوك و املؤسسات املالية فقط 

الاقتصاديين في مجال صناعة العتاد و التجهيزات أو املستثمرين في مجال انجاز و بناء العقارات 

 .جنبية في هذا املجالو ذلك باالستعانة بالخبرات ألا 

o  ضرورة استحداث عدد كبير من شركات رأس املال املخاطر. 

o  ضرورة توافر شركات رأس مال املخاطر على رؤوس أموال كبيرة لتلبية الطلب املتزايد على

 .التمويل في الجزائر 

توفير إلاطارات املؤهلة للتعريف بهذه التقنية باإلمكانات و الوسائل التي تضعها تحت تصرف 

مادية فقط بل تمتد إلى يجب أ تكون و مساهمة شركات رأس املال املخاطر ال ،صاحب املشروع 

 .الجانب التقني من التسيير أيضا 

 

 :أفاق الدراسة  

يمكـــــــن أن تكـــــــون  بحثيـــــــة اشـــــــكالية معـــــــالم لنـــــــا توضـــــــحت مـــــــن خـــــــالل معالجتنـــــــا ملوضـــــــوع دراســـــــتنا 

الــــــذي موضــــــوع بحــــــوث مســــــتقبلية فــــــي نفــــــس املجــــــال و صــــــي تخــــــص نــــــوع اخــــــر مــــــن التمــــــويالت الحديثــــــة 

و كيــــــــف  التمويــــــــل املالئكـــــــيفمـــــــا هـــــــو  ،التمويـــــــل املالئكــــــــي، يطلــــــــق عليـــــــه لـــــــم يطبـــــــق بعــــــــد فـــــــي الجزائـــــــر 

 ؟يساهم في تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة 
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 قائمة املراجع

 مراجع باللغة العربية

 الكتب

الاتحــاد الــدولي مطبوعــات  ،ل مئــة جــواب حــول البنــوك الاســالميةمئــة ســؤا ،أحمــد النجــار و آخــرون .1

 .0220  ،القاهرة، مصر ،للبنوك الاسالمية

التنميــة الشــاملة فــي الاقتصــاد املؤسســات الصــغيرة واملتوســطة ودورهــا فــي احــداث  أحمــد رحمــوني، .2

 .9100مصر الجزائري، املكتبة املصرية للنشر والتوز ع،

 .9112-9112 الاسكندرية ،الدار الجامعية ،إدارة املشروعات الصغيرة ،أيمن علي عمر. 3

-9114 ،ألاردن ،عمـان ،دار وائـل للنشـر  ،أبعـاد الريـادة ،إدارة ألاعمال الصغيرة ،سعاد نائف برنوطي. 4

9112. 

 ،عمـان ،دار الصـفاء للنشـر و التوز ـع ،إدارة ألاعمـال التجاريـة الصـغيرة ،توفيق عبد الـرحيم يوسـف. 2

 .9119 ،ألاردن

، الطبعــــة (مــــدخل حــــديث)حربــــي محمــــد عريقــــات، ســــعيد جمعــــة عــــدل، ادارة املصــــارف الاســــالمية . 2

 . 9112 ألاولى، دار وائل للنشر و التوز ع، عمان، ألاردن،

دار وائـل للنشـر  مـدخل كمـي و اسـتراتيجي، ادارة البنـوك، ،مؤيد عبد الرحمـان لحسيني فالح حسين،ا. 2

 . 9111 ،عمان ،و التوز ع

الــــدار العربيــــة  ســــمير عــــالم إدارة املشــــروعات الصــــناعية الصــــغيرة، مراجعــــة عبــــد الفتــــاح الشــــربيني،. 2

 .0229، للنشر والتوز ع

التشـــر عية  الاقتصـــادية، حاســـبية،امل التمـــويلي ومداخلـــه املاليـــة،ســـمير محمـــد عبـــد العزيـــز، التـــأجير . 2

 . 9110 ،إلاشعاع الفنية، الاسكندرية، مصرمكتبة و مطبعة  الطبعة ألاول، التطبيقية،و 

نتاجيـــــة، منشـــــأة املعـــــارف للنشـــــر  طـــــه محمـــــد أبـــــو العـــــال، إلايجـــــار التمـــــويلي الحقيقـــــي للمعـــــدات إلا . 01

 .9112 ،رمص الاسكندرية، التوز ع،و 

 . 0229 ،الجزائر ،ديوان املطبوعات الجامعية ،اقتصاد مؤسسة ،عبود صمويل. 00

 . 9112 ،الجزائر ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الطبعة الرابعة ،اقتصاد املؤسسة ،عمر صخري . 09

، ، الطبعـــــة ألاولـــــى، دار كنـــــوز للنشـــــر و التوز ـــــع، عمـــــان، ألاردنفـــــؤاد فســـــفوس، البنـــــوك الاســـــالمية. 03

9101. 

دار و مكتبــــة الحامــــد للنشــــر  ،يرةإدارة املشــــروعات الصــــغ ،شــــوقي نــــاجي جـــواد ،كاســـر نصــــر املنصــــور . 04

 .9111 ،ألاردن ،جامعة مؤتة ،التوز عو 

 .  9112 ألاردن، ،عمان ،دار املسيرة للنشر و التوز ع ،ادارة املشروعات الصغيرة ،ماجدة العطية. 02

راك للنشـــــر والتوز ـــــع، القـــــاهرة، اتـــــ الطبعةالثالثـــــة، الاســـــالمية،محمـــــد أحمـــــد الخيضـــــري، البنـــــوك . 02

 .0222 ،رمص
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 ،دار امليسـرة للنشـر و التوز ـع ،املصـاريف إلاسـالمية ،حسين محمد سـلحان ،محمود حسين الوليد. 02

 .9109ألاردن،  ،عمان

 ،عمــــان،أساســــيات العمــــل املصــــرفي إلاســــالمي، دار وائــــل للنشــــر و التوز ع ،محمــــود حســــين صــــوان. 02

 .9110 ،ألاردن

 ،الطبعـــــة ألاولـــــى، دار الصـــــفاء للنشـــــر والتوز ـــــع ،مصـــــطفى أبـــــو نـــــاعم، ادارة املشـــــروعات الصـــــغيرة. 02

 . 9119 ،القاهرة

 الرسائل الجامعية  

دراســـــة  حالـــــة  -خالـــــد طـــــالبي، دور القـــــرض الايجـــــاري فـــــي تمويـــــل املؤسســـــات الصـــــغيرة و املتوســـــطة .0

 . 9100/ 9101 ،،جامعة قسنطينةالعلوم الاقتصاديةفي  رسالة ماجستير  -الجزائر 

واقــع املؤسســات الصـغيرة واملتوســطة وســبل دعمهــا و تنميتهـا، دراســة حالــة الجزائــر،  خلـف عثمــان، .9

 .9114، جامعة الجزائر أطروحة دكتوراه غير منشورة،

مــــذكرة مكملــــة ســــماح طلحــــي، قــــرض إلايجــــار و إشــــكالية تمويــــل املؤسســــات الصــــغيرة و املتوســــطة، . 3

، أم البـــواقي تخصـــص مناجمنـــت مؤسســـة ،نيـــل املاجســـتير  فـــي علـــوم التســـيير مقدمـــة ضـــمن متطلبـــات

9112 9112. 

التقيـــيم املـــالي للمؤسســـات الصـــغيرة واملتوســـطة العموميـــة فـــي ظـــل معـــايير املحاســـبة  بحريـــة، مـــواعي. 4

 . 9102 علي شلف،جامعة حسيبة بن بو  الاقتصادية، ولية، أطروحة دكتوراه في العلومالد

موس ى مبارك خالد، صيغ التمويل الاسالمية كبديل التمويل التقليدي في ظل ألازمـة املاليـة العامليـة . 2

مــــــذكرة مقدمــــــة ضــــــمن متطلبــــــات  نيــــــل شــــــهادة ماجســــــتير فــــــي العلــــــوم الاقتصــــــادية تخصــــــص تحليــــــل 

 .9103 ،، سكيكدة0222أوت  91تراتيجي مالي، جامعة الاس

مـذكرة مقدمـة ضـمن متطلبـات  ،و الاستثمار في البنوك إلاسـالميةمعايير التمويل ميلود بن مسعود، . 2

 .9112 ، باتنة،رجامعة الحاج لخض ،إلاسالمي في الاقتصاد نيل شهادة ماجستير 

 مقاالت و مداخالت

جامعـــة  قـــرض إلايجـــار كإســـتراتيجية حديثـــة للتمويـــل، مجلـــة العلـــوم، ،أحمـــد بـــوراس وســـماح طلحـــي.1

 .32،9102- 34 العدد ،بسكرة

يـــة و تشـــجيع إلابـــداع و الابتكـــار دور بـــراءة الاختـــراع فـــي حما ،رحمـــاني أســـماء ،بـــن عنتـــر عبـــد الرحمـــان .9

لعربـــــي الخـــــامس للصـــــناعات الصـــــغيرة امللتقـــــى ا ،تـــــدعيم تنافســـــية املؤسســـــات الصـــــغيرة و املتوســـــطةو 

 .9101مارس  02و  04يومي  ،املتوسطة والجزائر و 

التحديات التـي تواجـه املؤسسـات الصـغيرة و املتوسـطة فـي الـدول العربيـة و متطلبـات  برودي نعيمة، .3

متطلبات تأهيل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الـدول العربيـة   امللتقى الدوليالتكيف مع العاملية 

 . 9112 ،أفريل 02و02يومي  ،شلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي،

واقـــع و آفـــاق، مجلـــة العلـــوم الاقتصـــادية و علـــوم –املؤسســـات الصـــغيرة و املتوســـطة  ،مليكـــة زغيـــب .4

 .9112 ،، سطيف الجزائر2العدد  ،جامعة فرحات عباس ،التسيير 
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اضــاءات  ،دور البنــوك و املؤسسـات املاليــة فــي تمويــل املشـروعات الصــغيرة و املتوســطة ،منـاور حــداد. 2

الـــدولي حـــول تأهيـــل املؤسســـات الصـــغيرة و املتوســـطة فـــي الـــدول  امللتقـــى ،مـــن تجربـــات الجزائـــر و ألاردن

يـــــومي  ،الجزائـــــر ،تحـــــت إشـــــراف مخبـــــر العوملـــــة و اقتصـــــاديات شـــــمال إفريقيـــــا جامعـــــة شـــــلف ،العربيـــــة

 .9101 أفريل 02،02

أثر غياب الاسـتراتيجية املحاسـبية فـي املؤسسـات الصـغيرة واملتوسـطة "ظاهر القش ي وهيثم العبادي،. 2

 ، مجلـــــة الدراســـــات املاليـــــة والتجاريـــــة، كليـــــة التجـــــارة، جـــــامع بنـــــي ســـــويف، "الحجـــــم علـــــى كفـــــاءة الاداء

 .9101، 9العدد مصر، 

، ورقــــة رتوســــطة فــــي الجزائــــعــــوادي مصــــطفى، هياكــــل الــــدعم و التمويــــل للمؤسســــات الصــــغيرة و امل. 2

دمــة فــي امللتقــى الــوطني حــول إشــكالية اســتدامة املؤسســات الصــغيرة و املتوســطة، جامعــة الشــهيد مق

 .9102،ديسمبر  2،2حمة لخضر الوادي، الجزائر ، يومي 

التمويـــل التـــأجيري كبـــديل لتمويـــل املؤسســـات فـــي الجزائـــر ، ورقـــة عمـــل مقدمـــة فـــي  عـــدنان النعيمـــي،. 2

دراســـــة حالـــــة الجزائـــــر و الـــــدول  –ملتقـــــى سياســـــات التمويـــــل وأثرهـــــا علـــــى الاقتصـــــاديات و املؤسســـــات 

 . 9112 ،نوفمبر  99-90النامية، جامعة بسكرة، يومي 

تمـويلي للمؤسسـات الصـغيرة و املتوسـطة،  عبد الباقي روابح و خالد طـابي، القـرض الايجـاري كبـديل. 2

آفـاق، طة و التنميـة املسـتدامة، واقـع و حالة الجزائر امللتقى الوطني حول املؤسسات الصـغيرة و املتوسـ

 .  9109، نوفمبر  04-03يومي  جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

مويـــل املؤسســـات الصـــغيرة الائتمـــان التجـــاري كطريقـــة حديثـــة لت ليلـــى قطـــاف و ســـعيدة بوســـعدة، .01

واملتوسطة، الدورة الدولية حول تمويل املشـروعات وتطـوير دورهـا فـي الاقتصـاديات املغاربيـة، جامعـة 

 .9112  ،ماي 92-92 سطيف،

عبـــد هللا ابراهيمـــي، املؤسســـات الصـــغيرة و املتوســـطة فـــي مواجهـــة مشـــكل التمويـــل، امللتقـــى الـــدولي . 00

املتوســـطة فـــي الـــدول العربيـــة، جامعـــة حســـيبة بـــن بـــوعلي، شـــلف، حـــول تأهيـــل املؤسســـات الصـــغيرة و 

 .9112 ،أفريل 02-02الجزائر ، 

مســــاهمة املؤسســــات الصــــغيرة و املتوســــطة فــــي تخفــــيض معــــدالت  ،نبيلــــة جعجــــعو  حيـــاة إبراهيمــــي.09

تحقيـق امللتقى العلمي الدولي حول إستراتجية الحكومة فـي القضـاء علـى البطالـة و  ،البطالة في الجزائر 

 .9100، نوفمبر  02،02،الجزائر  ،جامعة املسيلة ،التنمية املستدامة

ول املؤسســــات الصــــغيرة واملتوســــطة ، مداخلــــة ضــــمن امللتقــــى الــــوطني ألاول حــــخليــــل عبــــد الــــرزاق. 03

 ،أفريـل 2- 2دورها في التنمية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعـة الاغـواط، الجزائـر ، و 

9119. 

دراســــة تحليليــــة لواقــــع التمويــــل إلاســــالمي فــــي املؤسســــات الصــــغيرة واملتوســــطة فــــي  ســــمير عمــــاري،. 04

 9املجلــــة  الجزائــــر، دراســــة حالــــة بنــــك البركــــة الجزائــــري وكالــــة ســــكيكدة، مجلــــة الباحــــث الاقتصــــادي،

 .9102، سنة 2العدد 

حالـــة شـــركات رأس مـــال دراســـة –ولـــد عابـــد عمـــر و أخـــرون، حوكمـــة التمويـــل بـــرأس مـــال املخـــاطر  .02

 .9102، 12جامعة شلف، العدد  ة،قممجلة الدراسات الاقتصادية املع املخاطر الناشطة في الجزائر،
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 النصوص القانونية  
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  ملخص

تم التطرق في هذه الدراسة إلى موضوع الصيغ الحديثة كحل أمثل إلشكالية تمويل املؤسسات 

 .النوع من التمويل في الجزائر الصغيرة و املتوسطة مع إلاشارة إلى واقع هذا

باعتبار أن املؤسسات الصغيرة و املتوسطة تعد املحرك ألاساس ي للتنمية الاقتصادية يتعين 

إلاحاطة بجميع املشاكل التمويلية ؛ فرغم تعدد مصادر التمويل املتاحة أمامها يبقى من الضروري 

صيغ التمويل إلاسالمية ، قرض إلايجار ، رأس الاهتمام بالتقنيات التمويلية الحديثة و التي من بينها 

 .املال املخاطر التي أثبتت نجاعتها في تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في البلدان املتقدمة 

أما عن واقع تطبيق البدائل الحديثة في تمويل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الجزائرية فانه 

ية ، يظل لجوء املؤسسات الصغيرة و املتوسطة لهذه التقنيات رغم توفر ألارضية القانونية و التنظيم

التمويلية جد محدود نظرا لحداثة تطبيقها في الجزائر من جهة و عدم إدراك املفاهيم ألاساسية 

 . املتعلقة بها و أهميتها كبدائل تمويلية فعالة من جهة أخرى 

 الكلمات املفتاحية

املؤسسات الصغير ة و املتوسطة، بدائل التمويل الحديثة ، املؤسسات الصغيرة و املتوسطة، تمويل 

 .قرض إلايجار ، رأس املال املخاطر ، التمويالت إلاسالمية 

Résumé 

       Cette étude a été consacrée aux nouveaux moyens de financement comme solution idéal à la 

problématique du financement des PME.  En mettant en évidence la réalité de ces moyens de 

financement en Algérie. 

      Tous en considérant que les PME  amplifient la dynamique du développement économique، il 

est nécessaire de résoudre touts les problèmes de financement، et ce، malgré la diversité des 

sources de financement offertes، car il est important de voir  en plus prés les nouvelles 

techniques de financement، entre autre، le crédit bail، le capital-risque، les moyens de 

financement islamiques، qui ont fait leur preuves dans les pays développés. 

    Quant à la réalité des nouvelles techniques comme moyens de financement pour les PME  en 

Algérie، on constate qu’en dépit de l’existence du dispositif juridique et organisationnel،le 

recours des petites et moyennes entreprises à ces techniques de financement reste très limité et 

irrésolue، en raison، de leur nouveauté en Algérie d’une part، et l’incompréhension des concept 

principaux de ces modes et de leur importance comme alternatives de financement  efficace، 

d’une autre part. 
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