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 أ  

 :المــقـدمـة

يف إطار االنفتاح االقتصادي ويف ظل التوجيه االقتصادي الذي تبنته أغلب الدول النامية للنهوض            
و املتمثل يف االعتماد على املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف التنمية االقتصادية بإعتباره واحد من  بإقتصادياا

التنظمية و التشريعية   األسسأهم السياسات الكفيلة بدفع مسار التنمية ، جند أن احلكومات قد سعت لوضع 
  .سسات الصغرية و املتوسطة لترقيتهاو املالية و حىت السياسية لإلرسال قواعد هذا التوجه و حتفيز هذه املؤ

اليت تواجهها هذه املؤسسات الصغرية و املتوسطة ملا حيمله من  تالقراراو يعترب قرار التمويل من أهم      
نشاط من ال أوجهوختصصها و توزيعها على خمتلف  جهة،صعوبات يف البحث عن مصادر التمويل الالزمة من 

  .جهة أخرى

بارزا يف تنمية و تطوير بعض القطاعات االقتصادية يف أغلب الدول وقد يعترب االئتمان االجياري دورا     
بإنشاء جديد أو التوسع ، و  استثمارامفرصة إضافية منحت ألصحاب املشاريع لتمويل  باعتبارهاملطبقة له ، 

، واليت التتوفر على قاعدة صناعية  اجيةاإلنت األجهزةو  لآلالتيصدق هذا القول أكثر على الدول املستوردة 
هذا السبب سارعت الدول خاصة النامية منها إدراج تشريع  ألجل اإلنتاجية أوالسلع االستثمارية  لإلنتاجقوية 

  .خاص ينظم و حيكم هذه العملية لالستفادة منها يف متويل  العقارية و املنقولة 

عهد االأا تسجل توسعا كبريا يف الوقت الراهن فهو عملية يقوم أما االئتمان االجياري فهو فكرة حديثة ال   
أو املعدات أو أية أصول أخرى حبوزة املؤسسة املستعملة  اآلالتمبقتضاها بنك أو مؤسسة مؤهلة قانونا بوضع 

  . اإلجيارو ذلك مقابل الدفع على أقساط و يسمى بثمن  اإلجيارعلى سبيل 

   :البحثإشكالية 

للشركات ،حيث  األجلمتوسط و طويل يعترب االئتمان االجياري مصدرا هاما من مصادر التمويل        
للمستأجرين بشكل  اإلنتاجية األصولفعاال يف هذه الدول من خالل دعمه لتطوير قاعدة  اقتصاديايلعب دورا 

زيادة قدرة املؤسسات االقتصادية  إىلبشكل خاص مما يؤدي عام ، و للمؤسسات صغرية و متوسطة احلجم 
 .احمللية على املنافسة و مواكبة التطور و السؤال املطروح هنا 
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  إىل أي مدى ميكن أن يعترب االئتمان االجياري كأداة لتمويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة ؟ -    

  :يل ميكن طرحها على النحو التا األسئلةجمموعة  إىلمن هذه اإلشكالية سوف نتفرع 

  ؟ و ماهي مشاكل اليت تواجهها ؟ما هي خصائص و أشكال املؤسسات الصغرية و املتوسطة  
 ما مقصود باالئتمان االجياري ؟ كيف نشأ؟ و ماهي أنواعه ؟  
 اإلجياري؟ االئتمانالطرق و املصادر التمويل  ماهي  

  :فرضيات البحث

  : السابقة و تتمثل يف  األسئلةلإلجابة على خمتلف التساؤالت نفترض جمموعة من فرضيات على 

 ملا تتميز به من خصائص ،  تلعب املؤسسات الصغرية و املتوسطة دورا فعاال يف تنمية االقتصاد و نظرا
  .ولكنها تواجه عديد من مشاكل و على رأسها مشكلة إجياد متويل مناسب 

  جياري مصدرا هاما من مصادر التمويل للمؤسسات يف كل من االقتصاديات  إاليعترب االئتمان
فعاال يف هذه الدول من خالل دعمه لتطوير  اقتصاديااملتطورة و تلك النامية ، حيث يلعب دورا 

للمستأجرين بشكل عام و للمؤسسات الصغرية و املتوسطة احلجم بشكل  اإلنتاجية األصولالقاعدة 
  .خاص 

  مما يستوجب توفري مصادر لتمويل هذه  األمواليتطلب التمويل االئتمان االجياري اىل كثري من رؤوس
 .العمليات كالبنوك و املؤسسات املالية املختصة و غريها 

  :البحثأهداف   

و املشاكل  املتوسطة،ومن أهداف هذا البحث هي توضيح أمهية التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغرية و        
  .اليت تواجهها

البحث عن مفهوم االئتمان االجياري ، وكيفية االستفادة منه بالنسبة للمؤسسات  إىلكما دف الدراسة     
  . الصغرية و املتوسطة 
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   :البحثأمهية 

  :يف مايلي تتمثل أمهية    

الن الكثري من العمل على توسيع أشكال التمويل للمؤسسات ، عن طريق التعريف ذا النوع من التمويل  -
أصحاب املؤسسات وحىت عمال القطاع البنكي جيهلون هذه التقنية التمويلية ، و حتسيس خاصة أصحاب 

ظرا للمزايا و اخلصائص الكثرية املؤسسات املتوسطة و الصغرية بأمهية االئتمان اإلجياري يف متويل مشاريعهم ن
  .   اليت يوفرها

  .املسامهة يف إثراء املكتبة نظرا لقلة املعلومات املتعلقة ذا املوضوع حىت يكون يف متناول الباحثني-

  :أسباب إختيار املوضوع

  :ميكن حصر أسباب إختيار للموضوع فيمايلي    

  .الرغبة يف معرفة املوضوع -

  .قلة األعمال اليت تناولت عملية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن طريق اإلئتمان اإلجياري  -

  .أمهية اإلئتمان اإلجياري كبديل لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل صعوبة احلصول على التمويل -

   :البحثمنهج 

  .تلف املفاهيم و التعاريف املقدمة إعتمادنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي و يتعلق مبخ

  :البحثخطة  

  : لدراسة موضوع من كل جوانبه ، قمنا بتقسيم البحث إىل فصلني نظريني      

تعريف  إىلو متكون من ثالث مباحث " و املتوسطة  ماهية مؤسسات الصغرية"كان مضمونه  األوليف الفصل 
،واىل مفهوم التمويل و أمهيته يف املؤسسات ، كما بينا  املؤسسات الصغرية و املتوسطة و أشكاهلا ،خصائصها

  .طرق التمويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
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 د  

 والتنمية الفالحة بنك قبل من اإلئتمان اإلجياري كأداة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة" أما الفصل الثاين 
ئتمان اإلجياري وأنواعه املختلفة ،واألطراف والذي يتكون من أربع مباحث إىل املفاهيم املختلفة لإل" الريفية

،ودراسة طلب قرض ،تعريف البنك الفالحة و التنمية الريفية و مهامه اإلئتمان اإلجياري  ومصادر متويله 
  .اإلجياري 
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  :اخلامتة العامة

إن حاجة املؤسسات الصغرية واملتوسطة للتمويل، أصبح هاجسا بالنسبة ألصحاب هذه املؤسسات         
على على حد سواء، فالتطور التكنولوجي لآلالت واملعدات أصبح سريعا وهو ما يفرض  واإلقتصاديني

دائما التزويد بالتقنية احلديثة حىت تبقى يف دائرة املنافسة، فإذا أراد صاحب املؤسسة أن  املؤسسات الصغرية
افية لوضع طموحه مؤسسة أو يزيد طاقة اإلنتاجية هلذا فقد ال جيد مصادر التمويل الذاتية كيوسع نشاط 

موضع التنفيذ ومن مث يبدأ بالبحث عن مصادر متويل خارجية، فيفترض من بنوك أو مؤسسات مالية غال 
املرجوة أن هذه املصادر غالبا ما نفرض شروطا قاسية جتعل املؤسسة غري قادرة على التوسع وجتعل الفائدة 

  .منها ضئيلة ال تناسب ما يطمح إليه أصحاب هذه املؤسسات 

ومن هنا بدأ التفكري يف إستخدام عقد اإلجيار كأداة متويلية، وأوضحت عقود اإلئتمان اإلجياري 
وتعد مصدرا هاما لتمويل إستثمار املؤسسات على إختالف . ذات أثر فعال وهام يف تطوير وتنمية اإلقتصاد

  .من التمويل أهم الوسائلذا النوع هوأصبح . إخل........أحجامها وأنواعها مهما كانت زراعية، صناعية 

  :ولقد مكنتنا الدراسة من التوصل إىل مجلة من نتائج تتمثل يف

تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الوصول باإلستثمار إىل كافة املناطق وهذا ما يساعد على  -1
ويع إستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية يف عملية اإلنتاج، وهو ما يؤدي إىل زيادة التن

 .اإلنتاجي وبالتايل ميكن توفري خمتلف السلع اليت حتل حمل السلع املستوردة واملطلوبة حمليا

أهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت جلأت إىل اإلئتمان اإلجياري تتركز أساسا يف القطاع  -2
واحلافالت ات إقتناء السيار (، قطاع النقل ) .........إقتناء اجلرارات، آالت احلصد ( الزراعي 

، وأما املؤسسات الكربى تلجأ إىل اإلئتمان اإلجياري، قطاع ) .........املخصصة للنقل 
، ..... )نات إقتناء الشاح( قطاع األشغال العمومية )  إقتناء معدات احلفر مثال (احملروقات 

 ...... )عربات النقل، الشاحنات (القطاع الصناعي 

 .االجل لتمويل األصول الثابتة كاآلالت واملعدات والسياراتاإلئتمان اإلجياري وسيلة متوسطة  -3

يعترب اإلئتمان اإلجياري متويال ذا خماطر أقل بسبب بقاء ملكية األصل للمؤسسة املؤجرة وهو ما  -4
ينفي احلاجة إىل ضمانات إضافية، وهو يتسم باملرونة حبيث يتم ربط دفعات اإلجيار بتوقيت 
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التدفقات النقدية اليت حيققها إستخدام األصل، وال يترتب على عقود اإلئتمان اإلجياري ظهور 
وبالتايل عدم تأثري مؤشراته املالية، يضيف إىل قدرة املستأجر على إلتزامات يف ميزانية املستأجر 

 .اإلقتراض

ون أن يعرضها إىل حيقق اإلئتمان اإلجياري لصاحب املال املؤجر إستثمارا وإستخدام أمواله د -5
 .الضياع حيث تبقى ملكا له، باإلضافة إىل ما يستوفيه من يدل اإلجيار السنوي عنها

  :على النتائج املتوصل إليها ميكننا أن نقدم بعض اإلقتراحات نوجزها فيمايلي

تنظيم ملتقيات وندوات حول اإلئتمان اإلجياري من طرف البنوك واملؤسسات املالية املتخصصة أو  -1
طرف اجلامعات لتحسيس وتعريف العمالء واملتعاملني اإلقتصاديني على إختالف أنشطتهم من 

 .ذه التقنية التمويلية

واإلشهار يف خمتلف جيب على املؤسسات املالية املتخصصة يف اإلئتمان اإلجياري أن تقوم بالدعاية  -2
ن أقرب إىل عمالئها وهذا وسائل اإلعالم وإنشاء وكاالت تابعة هلا على املستوى الوطين حىت تكو

 .ما يكون إال عن طريق سياسة جتارية وتسويقية حمكمة

التجهيزات جيب على مؤسسات اإلئتمان اإلجياري أن نقوم بدراسات ميدانية يف السوق حول  -3
تطيع تلبيتها، وتوسع تدخلها لتمثيل مجيع امليادين كتمويل اإلحتياجات املطلوبة بكثرة حىت تس

يتطلب سيولة كبرية وال مدة كالسيارات النفعية ألن هذا النوع من النوع ال الشخصية لألفراد 
  طويلة

ويف األخري ميكن القول أن اإلئتمان اإلجياري ماهو إال وسيلة تضاف إىل طرق التمويل             
  .األخرى، واليت تدفع باملستثمرين إىل متويل مشاريعهم وتوسيع طرق التمويل لديهم
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  األولالفصل 

  ماهية املؤسسات الصغرية 
  و املتوسطة 

  و مصادر متويلها
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  الفصل الثاين 

اإلئتمان اإلجياري كأداة 
الصغرية  لتمويل املؤسسات 
 واملتوسطة

 الفالحة بنكوكالة  قبل من 
  الريفية والتنمية
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  قائمة املراجع 
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  فهرس اجلداول 
   و األشكال 
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  :متهيد      
، ما أدى إىل تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن املؤسسات الكبرية بصعوبة تقييمها واخنفاض رأمساهلا    

زيادة وتعدد احتياجاا وخصوصا املالية منها حيث تعد مسألة التمويل اإلشكالية األساسية لتنمية ودعم املؤسسات 
سعى وبكل الطرق إىل توفري حميط املايل يتماشى مع املؤسسات الصغرية الصغرية واملتوسطة، وعليه فإن الدولة ت

 .تعترب الفروض من أهم احملاور الرئيسية لتمويلهاواملتوسطة لذلك 
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  :مدخل حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة: املبحث األول
واملتوسطة ومؤسسات كبرية وهذه  تصنف من حيث احلجم إىل املؤسسات الصغريةإن املؤسسات االقتصادية 

دقيق للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، التصنيفات جاءت وفقا لعدة معايري ومنه كان من الصعب حتديد تعريف 
  .وسنقوم بتسليط الضوء على بعض املفاهيم

  :تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: املطلب األول
ع احلدود الفاصلة بينها وبني باقي املؤسسات الصغرية إن إعطاء مفهوم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ووض

 حيضى بقبول الباحثني واملهتمني بشؤون تنميتها وترقيتها يعترب من الصعوبة مبكان لعدم وجود اتفاقواملتوسطة 
مسبق حول تعريف موحد، ويف هذا السياق حناول التطرق إىل الصعوبات اليت تواجه الباحثني أو الدراسة 

  .باالتفاق بني كل الدول واملنظماتريف شامل الستخالص تع
   )1(:تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب الدول واملنظمات: أوال

الصغرية واملتوسطة حسب الدول وكذا املنظمات وذلك  املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعار يفختتلف 
مستويات وظروف التطور االقتصادي  ارداإلمكانيات واملوين اباختالف معايري التصنيف املعتمدة من بلد بتب

صغرية أو متوسطة احلجم يف بعض الدول املتقدمة ومراحل النمو من دولة إىل أخرى، فبعض املشروعات إىل تعد 
وهلذا سوف نتعرض موعة من التعريف يف بعض قد تقيم ضمن املشاريع كبرية احلجم يف دولة نامية ضعيفة، 

  :ض املنظمات كما هي مبنية يف الفقرات الالحقة نذكر منهاالدول املتقدمة والنامية وبع
 الياتختتلف وتتباين تعاريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الو :تعريف الواليات املتحدة األمريكية -1
سب رؤية كل منظمة أو بنك أو هيئة مهتمة ذا القطاع ودوره االقتصادي واالجتماعي، وأيضا حسب احل

  )2(:ة وأمهيتها، وفيما يلي أهم التعاريفالتصنيفات املختار
ع البنك تعريفا حمددا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على أساس تقدمي يض: تعريف البنك االحتياطي الفيدرايل )أ 

 .''املنشأة املستقلة يف امللكية واإلدارة وتستحوذ على نصيب حمدود من السوق'':املساعدات هلا فيعرفها على أا

                                            
، اجلزائر، 2008إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، رقية حساين، املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومشكالت متويلها، ورابح خوين ) 1(

  .23ص
  .25-24رابح خوين، رقية حساين، مرجع سبق ذكره، ص ص) 2(
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تضع هذه اإلدارة مجلة من املعايري اليت تعتمد عليها لتحديد  :ملشروعات الصغرية األمريكيةارة اتعريف إد )ب 
يا من الضرائب ومن بينها نذكر املشروع الصغري من أجل تقدمي التسهيالت واملساعدات احلكومية، وإعفاءه جزئ

 :يليما
 .استقاللية اإلدارة وامللكية -
 .حمدودية نصيب املنشأة من السوق -
عامل يف بعض  1500عامل بالنسبة للمؤسسة الصغرية وأن ال يتجاوز  250يزيد عدد العمال عن أن ال  -

 .األحيان
 .مليون دوالر كشرط أساسي 09إمجايل األموال املستثمرة ال يتجاوز  -
 .مليون دوالر 4,5ال تزيد القيمة املضافة عن  -
 .450ال تتعدى األرباح الصافية احملققة خالل العامني املاضيني  -

غري شركة يتم ملكيتها وإدارا مستقل وتكون '' :تعريف املشروع الصغري بأنه :هيئة مشروعات الصغرية )ج 
مسيطرة يف جمال عملها وغالبا ما تكون صغرية احلجم فيما يتعلق باملبيعات السنوية وعدد العاملني مقارنة 

 .بالشركات األخرى
متثل املؤسسة '' :م تعرف املؤسسة الصغرية بأا1952الصغرية لعام  حسب قانون املؤسسات: م1952قانون  )د 

ى جمال العمل الذي تنشط يف نطاقه، واستند يف ذلك اليت يتم امتالكها وإدارا بطريقة مستقلة حيث ال تسيطر عل
 :على معيار حجم املبيعات ومعيار عدد العمال ووضع حدودا لذلك صنفها كما يلي

 .مليون دوالر 05إىل  01، من املؤسسات اخلدمية والتجارة بالتجزئة -
 .مليون دوالر 15إىل  05املؤسسات التجارة باجلملة من  -
 .عامال أو أقل 250عدد العمال : املؤسسات الصناعية -
عدة تعاريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تتبىن أملانيا وهي إحدى دول االحتاد األورويب : تعريف أملاين  -2

 )1(:كمية والنوعيةـ وفيما يلي أهم تلك التعريفتستند يف ذلك إىل بعض املعايري ال

                                            
  .27 -26ق ذكره، ص صرابح خوين، رقية حساين، مرجع سب) 1( 
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 200كل منشأة متارس نشاطا اقتصاديا ويقل عدد العمال فيها عن هي : املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 .عامل
 عامال 49هي ذلك املشروع الذي يعمل به أقل من  :املؤسسات الصغرية. 
 ا من قبل هي اليت ال تعتمد يف متويل :املؤسسات الصغرية واملتوسطةها على السوق املايل، وتتم إدار

كل األخطار، ويوضح اجلدول املوايل أهم املعايري الكمية املستخدمة مستثمرين يعملون بصفة شخصية ويتحملون 
 .يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف أملانيا

  .غرية واملتوسطة يف أملانيااملعايري الكمية املستخدمة يف تعريف املؤسسات الص  ):01-01(اجلدول رقم 
  رقم األعمال  عدد العمال  حجم املؤسسة  القطاعات

  الصناعة
  مليون مارك أملاين 02أقل من   50أقل من   مؤسسات صغرية

  مليون مارك أملاين 25إىل  02من   499إىل  50من   مؤسسات متوسطة

  جتارة اجلملة
  مليون مارك أملاين 01أقل من   10  مؤسسات صغرية

  مليون مارك أملاين 05إىل  01من   199إىل  10من   ات متوسطةمؤسس
جتارة 

  التجزئة
  مليون مارك أملاين 05  03أقل من   مؤسسات صغرية

  مليون مارك أملاين 10إىل  05من   99إىل  03من   مؤسسات متوسطة

  اخلدمات
  مارك أملاين 1000أقل من   03أقل من   مؤسسات صغرية

  مليون مارك أملاين 02مارك إىل  1000من   49إىل  03من   مؤسسات متوسطة
Source : Brion D, Les PME En Europe Et Leur Contribution a L’enploi, In Notes Et Etudes 
Documentaires, Ne 4715-4716-1983, P122.  

استخدام جمموعة أخر يف تعريف املؤسسات الصغرية يقوم على  تتبىن اململكة املتحدة اجتاها :تعريف بريطانيا  -3
 1:من املعايري يف

 .مليون جنيه إسترليين 14أن ال تزيد حجم املبيعات السنوي للمشروع عن  -

                                            
.18، ص 2003حممد هيكل، مهارات إدارة املشروعات الصغرية، جمموعة النيل العربية، مصر،   1  
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مليون جنيه  07، وميكن أن تصل إىل مليون جنيه إسترليين 08أن ال تزيد حجم األموال املستثمرة عن  -
 .إسترليين

 .أن يقل عدد العاملني يف املشروع عن مخسني عامال أسبوعيا -
 .يكون نصيب املشروع من السوق حمددا أن -
 .استقاللية املشروع عن أية تكتالت اقتصادية -
 .أن تتم إدارة املشروع من طرف أصحابه -
ال يوجد تعريف واضح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هولندا إال أنه واستنادا إىل قانون  :تعريف هولندا  -4

والقانون اخلاص بالرسم على رقم األعمال، تعد النشاط  نف عقيتوطني املؤسسات واإلجراءات املتعلقة بالتو
 :عامل أو أقل وتنتمي إىل إحدى الفروع التالية 100مؤسسة صغرية أو متوسطة كل منشأة تستعمل 

 .التجارة باجلملة والتجزئةو ،الصناعة والبناء والتجهيز -
 .نيالنقل، التخزين، االتصال، التام، النشاط اخلدمي من الفندقة واملطاعم -
فإن التعريف احملدد هلذا القطاع  1962استنادا لقانون املؤسسات الصغرية واملتوسطة لعام  :تعريف اليابان  -5

 .، حيث مييز بني خمتلف املؤسسات على أساس طبيعة النشاط)02(يلخصه اجلدول رقم 
  .معايري متيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اليابان: )01-02(اجلدول رقم 

  عدد العمال  رأس املال املستثمر  القطاعات
املؤسسات املنجمية والتحويلية وباقي فروع 

  النشاط االقتصادي
  عامل أو أقل 300  مليون ين ياباين 100أقل من 

  عامل أو أقل 100  مليون ين ياباين 30أقل من   مؤسسات التجارة باجلملة
  أو أقلعامل  50  مليون ين ياباين 10أقل من   مؤسسات اجلارة بالتجزئة

Source : Roger, Machart, Réussir On PME, Dumod, Paris, 1991, P40. 
لكن عموما مصطلح املؤسسات الصغرية واملتوسطة يضم ال يوجد تعريف متعارف عليه كليا،  :فرنسا   -6

حية، ويستثىن املؤسسات الفال جمموع املؤسسات ذات احلجم الصغري اليت تنشط يف الصناعة، التجارة، واخلدمات
 .كمية كرقم األعمال أو عدد العمالوتعرف بعض النصوص القانونية بفرنسا املؤسسات الصغرية واملتوسطة معايري 
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 100صغرية ومتوسطة كل مؤسسة ال يتجاوز أعماهلا السنوي ميكن اعتبار مؤسسة  04/01/1978فحسب قانون 
  .عامل 500ز وعدد عماهلا ال يتجاو) 1984منذ مرسوم مليون  200(مليون فرنك 

 :تعدد التعاريف يف مجهورية مصر حسب اجلهة الصادرة عنها التعريف ومن أمهها :مصر  -7
املنشآت اليت ا '' :تعرف وزارة التخطيط املصرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأا :وزارة التخطيط املصرية *

  )1(. ''ستخدماإلنتاج املأقل من مخسني عامل، على أن يؤخذ بعني االعتبار أسلوب 
أما اجلهاز املركزي لإلحصاء يف مصر فيعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  :اجلهاز املركزي لإلحصاء يف مصر* 

  .''كل منشأة يكون عدد العمال فيها أقل من عشرة عمال أحيانا إىل عشرين عامال '':وحسب املعيار البشري بأنه
ملؤسسات والصناعات الصغرية من خالل حتديد رأس املال املؤسسة اوقد حدد مفهوم  :إحتاد الصناعات املصرية* 

) 1993 حوايل ثالثة أالف وثالثة مائة دوالر أمريكي بأسعار صرف عام(الواحدة بعشرة أالف جنيه مصري 
  .ويعمل ا مخسني عامل فأقل

تتجاوز قيمة األموال الثابتة يف بعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأا املنشآت اليت ال  :بنك التنمية الصناعية* 
ثالثة وثالثون ألف دوالر أمريكي الواحدة منها مائة ألف جنيه مصري، خبالف قيمة األراضي واملباين أي حنو 

 .1993بأسعار صرف عام 
تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب املعيار العددي على أا تلك املؤسسات اليت ال  :الكويت  -8

ال فيها عشرة عمال، أما املؤسسات املتوسطة فهي حمصورة بني عشرة وأربعة مائة وتسعة يتجاوز عدد العم
 .وتسعني عامال

 1996اعتماد االحتاد األورويب يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك يف أفريل  :االحتاد األورويب  -9
األورويب يف تعريفه بني وقد فرق االحتاد عدد العمال، رقم األعمال، استقاللية املؤسسة : على املعايري التالية

عامل، أما النوع  09-01املؤسسات الصغرية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث يتضمن النوع األول ما بني 
 .عامال 250- 50الثاين فيضم ما بني 

ة وعشرين مليون رقم أعماهلا أقل من أربعني مليون وحدة نقدية أوروبية أو جمموع امليزانية ال يتجاوز سبعأما 
 .من قبل مؤسسة أخرى% 20نقدية أوروبية واليت ال تكون يف حد ذاا مملوكة بنسبة وحدة 

                                            
  .06، ص1999-1998فريد راغب النجار، إدارة املشروعات الصغرية واملشروعات املشتركة جديدة، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر،  )1(
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التعريف يف اإلمارات أيضا على املعيار البشري وتعد مؤسسة صغرية  يستند: دولة اإلمارات املتحدة - 10
 .تشتمل على مخسني عامال أو أقلانطالقا من ذلك كل املؤسسات اليت 

ول املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بداية التسعينات حدراسة حديثة  يف: دان جنوب شرق آسيااحتاد بل - 11
التصنيف اآليت املعترف به بصورة عامة يف هذه ''  دول جنوب شرق آسيا استخدم فيها كل من بروتش وهيممرتيف

 :البلدان والذي يأخذ مؤشر العمالة كمعيار أساسي
 .عائلية وحرفية من واحد إىل عشرة عمال مؤسسات -
 .من عشرة إىل تسعة وأربعني عامال مؤسسات صغرية -
 .من تسعة وأربعني إىل تسعة وتسعني عامل مؤسسات متوسطة -
 .أكثر من مائة عامل مؤسسات كبرية -

كما استند أيضا على بعض املعايري النوعية يف التميز بني كل من األشكال السابقة ففي املؤسسات احلرفية يكون يف 
أغلبهم من العائلة، عكس املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة حيث هو املنتج مباشرة، واملستخدمون  املالك

نعرف نوعا من تقسيم العمل، فيبتعد املالك عن وظيفة اإلنتاج ليهتم أكثر باإلدارة والتسيري فيظهر بذلك نوع من 
 .كبريةالتنظيم للوظائف هذا التنظيم يكون أكثر وضوحا يف املؤسسات ال

لقد كان هناك شبه إمهال للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، ومن كل النواحي،  :1اجلزائر - 12
إخل، وهذا يدخل ضمن عدم االهتمام بالقطاع اخلاص ككل وعدم إتاحة .... التنظيمية، القانونية، املالية، واإلدارية 

على مؤسسات الكربى وإعطائها األولوية يف حتريك  ائرالفرصة له يلعب دوره يف التنمية االقتصادية العتماد اجلز
 .عجلة االقتصاد الوطين وكرهان للتنمية املتوازنة والشاملة لاللتحاق بركب الدول املتقدمة

وكانت أوىل حماوالت إبراز دور هذا القطاع اهلام وتعريف بع قد تضمنها التقرير اخلاص بربنامج التنمية 
عامل  500كل وحدة إنتاج مستقلة قانونا وتشغل أقل من ''والذي عرفها على أا  الصناعات الصغرية واملتوسطة

  :أحد األشكال التاليةمليون دج، وتأخذ  10 مليون دج، واستثماراا ال تتجاوز 10أعمال أقل من  وحتقق رقم
 ).مؤسسات والئية وبلدية(املؤسسات التابعة للجماعات احمللية  -

                                            
  .30كره، صرابح خوين ورقية حساين ، مرجع سبق ذ   1
  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


تمویلھا مصادرھیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وما                الفصل األول                             

 

 
 13 

 .فروع املؤسسات الوطنية -
 .شركات املختلطةال -
 .املؤسسات املسرية دائما -
 .املؤسسات اخلاصة -

للهندسة وتنمية الصناعات احلقيقية مناسبة ثاين حماولة لتعريف هذه املؤسسات جاءت من قبل املؤسسة الوطنية 
عامل  200امللتقى األول حول الصناعات الصغرية واملتوسطة، وقد عرفتها على أا كل مؤسسة تشغل أقل من 

  .مليون دج 10قق رقم أعمال أقل من وحت
الثالثة للتعريف صدرت خالل امللتقى حول تنمية املناطق اجلبلية وهو التعريف املقترح من طرف السيد احملاولة 

عناصر التفكري حول مكانة املؤسسات الصناعية الصغرية '':اليت عنواا بـيف مداخلته '' رابح حممد بلقاسم''
كل وحدة إنتاج أو وحدة خدمات صناعية ذات حجم صغري ''وعرفها كما يلي '' اجلبلييف اإلقضاء  واملتوسطة

بلدية (هي مؤسسات حملية وتأخذ إما شكل مؤسسة خاصة أو مؤسسة عامة وهذه اخلرية  املستقبل بالتسيري تتمتع 
  ).ووالئية

وباقي الوحدات اخلدمية  ليشمل وحدات اإلجناز التابعة لقطاع البناء واألشغال العموميةووسع يف تعريفه 
  .كالتجارة، النقل، التامني

وتبنت إصالحات هيكلية إال أنه وبعد التسعينات من القرن املاضي شهدت اجلزائر تطورات اقتصادية هامة، 
عميقة أعطت القطاع اخلاص دورا كبريا ومتزايدا ألحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ظل االنفتاح 

متومسطية تجارة وكذا يف ظل الشراكة األوروالعاملية للملة، ورغبة اجلزائر يف االنضمام إىل املنظمة االقتصادي والعو
أفردت الدولة وزارة خاصة  ؤسسات الصغرية واملتوسطة وبلغ درجة كبرية إىل أنوقد انعكس هذا التطور على امل

  :على عاتقها ما يلي وقع 1993تم بشؤوا مسيت وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة 
 .إنشاء وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
  .إخل.... تقدمي املساعدات التقنية واإلنتاجية والتسويقية  -
 .تأهيل املؤسسات القائمة وحتديثها والرفع من تنافسيها -
 .تقدمي املشورة الالزمة وفتح قنوات االتصال -
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 .ه املؤسساتوضع األطر القانونية واإلطار التشريعي لعمل هذ -
 .القيام بالدراسات والندوات وامللتقيات للتعريف ا -
 .القيام اإلحصاءات اخلاصة بالقطاع -

هذا اإلطار قدمت الوزارة تعريفا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بعد األحدث يف اجلزائر واملتضمن يف ويف 
املوافق لـ  هـ1422رمضان  27رخ يف املؤ 01/18الصغرية واملتوسطة رقم  القانون التوجيهي لترقية املؤسسات

والذي يعد مرجعا لكل برامج وتدابري املساعدة والدعم لصاحل هذه املؤسسات وإعداد ومعاجلة  م12/12/2001
تعرف '' :ما يلياإلحصائيات املتعلقة ذا القطاع، ويف مادة الرابعة جاء تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

مهما كانت طبيعتها القانونية بأا مؤسسة إنتاج السلع واخلدمات، تشغل من واحد  املؤسسة الصغرية واملتوسطة
إىل مائتان ومخسني شخصا، وأن ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي مليار دج، وال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية 

  .مخسمائة مليون دج، وتستويف معايري االستقاللية
تعرف املؤسسة ''ؤسسة املتوسطة بشكل مفصل إذا تنص على أن وقد جاء يف املادة اخلامسة تعريف امل

مؤسسة تشغل من مخسني إىل مائتان ومخسني شخص، ويكون رقم أعماهلا سنوي مليارين ومائتني املتوسطة بأا 
  .''مليون دج، أو يكون جمموع حصيلتها السنوية ما بني مائة ومخسمائة مليون دج

تعرف املؤسسة الصغرية '' :قانون فقد جاء تعريف املؤسسات الصغرية كما يليأما يف املادة السادسة من نفس ال
بأا مؤسسة تشغل ما بني عشرة وتسعة وأربعني شخص وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي مائيت مليون دج، أو ال 

  .''يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مائة مليون دج
القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية  من 6-5-4نالحظ من خالل التعاريف الواردة يف املواد 

حدود بني واملتوسطة اعتماده على عدد العمال أي املعيار العددي وعلى رأس املال أي املعيار املايل إلجياد 
عريف هلا وهي أكثر املعايري تاملؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة ومييزها عن باقي املؤسسات األخرى ووضع 

  .واستخداماشيوعا 
  .الكمية لتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف للجزائر الوحدة مليون دجاملعايري : )03-01(رقم  اجلدول

  نوع املؤسسة
  جمموع السنوي  رقم أعماهلا  عدد العمال

  حدود قصوى  حدود دنيا  حدود قصوى  حدود دنيا  حدود قصوى  حدود دنيا
  10  01  20  01  09  01  املؤسسة املصغرة
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  100  10  200  20  49  10  ملؤسسة الصغريةا
  500  100  مليارين  200  250  50  املتوسطةاملؤسسة 

 .09- 08ص  ية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، القانون التوجيهي لترق :املصدر

  :صعوبة تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: ثانيا
ة بشؤون قطاع املؤسسات الصغرية صعوبة حتديد تعريف موحد يتفق عليه األطراف واجلهات املهتمإن 

من حتديد دور هذه املؤسسات، واملتوسطة، يرجع إىل اختالف الكبري يف طبيعة النظرة اليت يتبناها كل طرف 
ا وترقيتها، وكذا اختالف املكان وجمال النشاط، فاالقتصاد األمريكي أو الياباين خيتلف متاما عن وسبيل النهوض 

سوري، أو أي بلد نامي آخر من حيث مستويات النمو والتكنولوجيا املستخدمة والتطور االقتصاد اجلزائري أو ال
واالجتماعي واحمليط الذي تعمل ضمنه هذه املؤسسات وميكن رد صعوبات التعريف املوحد هلذا  االقتصادي

   )1(:القطاع إمجاال إىل ثالثة عوامل أساسية هي
 .عوامل اقتصادية -
 .عوامل تقنية -
 .عوامل سياسية -

 :وتضم ما يلي: العوامل االقتصادية )1.1
يف التطور الالمتكافئ بني خمتلف الدول واختالف مستويات النمو، ويتمثل  :اختالف مستويات النمو  -أ 

واليابان أو أي بلد آخر تعترب كبرية يف بلد نامي كاجلزائر أو سوريا أ ، أملانيا .م.فاملؤسسة الصغرية واملتوسطة يف الو
ما إن شروط النمو االقتصادي واالجتماعي تتباين يف فترة ألخرى، كما ميكن أن نسميها كمثال، أو السنغال 

مؤسسة صغري أو متوسطة يف فترة الحقة، ويؤثر املستوى التكنولوجي الذي حيدد باملؤسسة الكبرية اآلن قد تصبح 
 .التفاوت يف مستوى التطور االقتصاديبدوره أحجام املؤسسات االقتصادية ويعكس 

إن تنوع األنشطة االقتصادية بغري من أحجام املؤسسات ومييزها من فرع آلخر،  :وع األنشطة االقتصاديةتن  - ب 
وختتلف املؤسسات اليت تنشط يف اال فاملؤسسات اليت تعمل يف الصناعة غري املؤسسات اليت تعمل يف التجارة 

القتصادية كما أسلفنا حسب التجاري عن تلك اليت تقدم خدمات وهكذا وميكن أن نصنف املؤسسات ا

                                            
  .22، 16رابح خوين، رقية حساين، مرجع سبق ذكره، ص ص) 1(

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


تمویلھا مصادرھیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وما                الفصل األول                             

 

 
 16 

املؤسسات الصغرية ، وختتلف أيضا تصنيفات )صناعية، جتارية، زراعية، خدماتية(القطاعات االقتصادية إىل 
أموال  واملتوسطة من قطاع ألخر الختالف احلاجة إىل العمالة ورأس املال، فاملؤسسات الصناعية حتتاج إىل رؤوس

وحتتاج إىل يد عاملة إخل، ... فيها وتكون يف شكل مباين، آالت وخمزون  أو التوسعضخمة إلقامة استثماراا 
أو اخلدماتية على األقل بنفس الدرجة، أما ومتخصصة األمر الذي ال يطرح يف املؤسسات التجارية كثرية مؤهلة 

ر تعقيدا يتم على املستوى التنظيمي فاملؤسسات الصناعية وألجل التحكم يف أنشطتها حتتاج إىل هيكل تنظيمي أكث
يف ظله توزيع املهام وحتديد األدوار واملستويات الختاذ القرارات املختلفة، لكن املؤسسات التجارية ال حتتاج إىل 

إصدارها وهذا ما مستوى تنظيمي معقد، وإمنا يتسم بالبساطة والوضوح وسهولة اختاذ القرارات، وتوجد جهة 
  .يفسر صعوبة حتديد التعريف

عه، فالنشاط التجاري ينقسم إىل خيتلف النشاط االقتصادي وتتنوع فرو :النشاط االقتصادياختالف فروع   -ج 
وأيضا على مستوى االمتداد ينقسم إىل جتارة خارجية وجتارة داخلية، والنشاط جتارة بالتجزئة وجتارة اجلملة، 

 .إخل.... ويلية، الكيميائية الصناعات االستخراجية، الغذائية، التح الصناعي بدوره ينقسم إىل عدة فروع منها
أو أحد فروعه وذلك بسبب تعداد اليد العاملة ورأس املال املوجه وختتلف كل مؤسسة حسب النشاط املنتمية إليه 

 .لالستثمار
بني املؤسسات، فحيثما تكون هذه األخرية  ويتلخص العامل التقين يف مستوى االندماج :العوامل التقنية  )2.1

يف مصنع واحد، وبالتايل يتجه حجم املؤسسات إىل ومتركزها  اإلنتاجإىل توحد عملية  أكثر اندماجا يؤدي هذا
ظهور عدة جمزأة وموزعة إىل عدد كبري من املؤسسات يؤدي ذلك إىل الكرب، بينما عندما تكون العملية اإلنتاجية 

 .مؤسسات صغرية ومتوسطة
ا بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتتمثل يف مدى اهتمام الدولة ومؤسسا :العوامل السياسية  )3.1

وحماولة تقدمي خمتلف املساعدات له وتذليل الصعوبات اليت تعترض طريقه من أجل توجيهه وترقيته ودعمه وعلى 
التعريف وتبيان حدوده والتميز بني املؤسسات حسب رؤية وواضعي السياسات ضوء العمل السياسي ميكن حتديد 

 .املهتمني بشؤون هذا القطاعالتنموية واالستراتيجيات و
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    )1(:معايري تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: ثالثا
حتديد تعريف جامع وشامل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يعترضه تعدد املعايري اليت تستند إليها إن حماولة 

مة، حصة املؤسسات من هذه التعاريف، فمنها ما يعتمد على حجم العمالة، حجم املبيعات، حجم املوال املستخد
وقع شبه إمجاع عام بني الكتاب واملؤسسات ومراكز البحوث إخل، لذلك ... السوق وطبيعة امللكية واملسؤولية 

إىل جمموعة  االحتكامواهليئات احلكومية والبنوك وخمتلف الدوائر املهتمة بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على 
اح احلدود الفاصلة بينها وبني خمتلف املؤسسات األخرى ويتمثل هذه املعايري وإيض من املعايري واملؤشرات لوضع

  :يف
 .املعايري الكمية -
 .املعايري النوعية -

إن تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة خيضع جلملة من املعايري واملؤشرات الكمية لقياس  :املعايري الكمية) 1.2
  :من بني هذه املعايري نذكرعن باقي املؤسسات وأحجامها وحماولة متييزها 

  حجم العمالة؛ -
  حجم املبيعات؛ -
  قيمة املوجودات؛ -
  التركيب العضوي لرأس املال؛ -
  القيمة املضافة؛ -
  الطاقة املستعملة؛ -
  رقم األعمال؛ -
   .إخل.... رأس املال املستثمر  -

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مها  كثرة هذه املعايري الكمية إال أن أكثرمها استخداما عند وضع تعريفورغم 
نظرا لسهولة احلصول على املعلومات املتعلقة ذين العنصرين، لذا ستتناول معيارا حجم العمالة وحجم رأس املال 

  :كل منها بشيء من التفصيل فيما يلي
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وحسب توسطة ويعد من أهم املعايري املستخدمة يف حتديد تعريف املؤسسات الصغرية وامل: حجم العمالة) 1.1.2
  :هذا املعيار تقسم املؤسسات إىل ثالثة أنواع هي

أو  وهي مؤسسات توظف أعداد هائلة من العمال يتجاوز عددهم اآلالف :املؤسسات االقتصادية الكربى -أ
  :حىت مئات اآلالف يف بعض األحيان وينقسم هذا النوع من املؤسسات إىل

 .املؤسسات الكربى دولية النشاط -
  .كربى حملية النشاطاملؤسسات ال -
وتغطي هذه املؤسسات املصغرة كافة أوجه النشاط  :املؤسسات املصغرة أو وحدات االستغالل الفرد - ب

وخمتلف جماالته وفروعه وتشترك كلها يف خاصية واحدة تتمثل يف قيام صاحب املؤسسة بإدارا بصفة االقتصادي 
 يزيد عددهم من العشرة عمال، وميكن أن ندمج ضمن هذا ال أنأساسية ويستعني ببعض العمال عند احلاجة شرط 

 :صنف كال منال
 .الصناعات احلرفية والتقليدية -
 ).الوحدوية(الصناعات املرتلية واألسرية  -
حتتل هذه املؤسسات موقعا وسطا بني النوعني السابقني وتوظف بني عشرة  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة -ج

غلب، إال أن هناك صعوبات يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة باستخدام عمال ومخسة مائة عامل على األ
 :معيار حجم العمالة ويرجع ذلك إىل األسباب التالية

 .اختالف ظروف البلدان النامية وتباين مستويات النمو -
 .اختالف ظروف الصناعة من فرع ألخر ويف نفس البلد -
 .ىل تكثيف العمالة على رأس املال يف البلدان الناميةاملستوى التكنولوجي املستخدم والذي مييل إ -

  :إىل جانب املعيار العددي أو البشري جند املعيار املايل والذي يستند إىل كل من :املعيار املايل أو النقدي) 2.1.2
  .رأس املال -
  .رقم األعمال -
  .حجم املبيعات -
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ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يعترضه عنصر االختالف يف إن االعتماد على املعيار املايل وحده يف حتديد ماهية ا
احلصيلة املالية بسبب اختالف املبيعات النقدية من عام إىل أخر باجتاه الزيادة أو النقصان، خاصة إذا حدث ارتفاع 

س فما تعتربه مؤسسة صغرية أو متوسطة يف هذا العام قد ال يكون كذلك يف العام املقبل والعكيف معدل التضخم، 
  .صحيح

إن املعايري الكمية وحدها ال تكفي لتحديد وضع تعريف شامل للمؤسسات الصغرية : املعايري النوعية) 2.2
أوجد تباينا  واملتوسطة نظرا الختالف أمهيتها النسبية، واختالف درجات النمو، واختالف املستوى التكنولوجي مما

دود الفاصلة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة وباقي ، وألجل توضيح أكثر للحواضحا بني التعاريف املختلفة
  :املؤسسات االقتصادية األخرى وجب إدراج مجلة من املعايري النوعية واليت من أمهها ما يلي

  .االستقاللية -
  .امللكية -
  .احلصة السوقية -
  .حملية النشاط -

تصادية وبذلك تستثىن فروع املؤسسات املشروع عن أي تكتالت اقونعين ا استقاللية : االستقاللية) 1.2.2
استقاللية اإلدارة والعمل، وأن يكون املدير الكربى، وميكن إن نطلق على هذا املعيار اسم املعيار القانوين، وأيضا 

هو املالك دون تدخل هيئات خارجية يف عمل املؤسسات، مبعىن أنه حيمل الطابع الشخصي وتفرد املدير يف اختاذ 
  .كاملة فيما خيص التزامات املشروع جتاه الغرييتحمل صاحب أو أصحاب املؤسسة املسؤولية القرارات، وأن 

تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بامللكية الفردية وغري التابعة ألي مؤسسة كربى أو معظمها : امللكية) 2.2.2
عامة، كمؤسسات تابع للقطاع اخلاص يف شكل مؤسسات أو شركات أموال وقد تكون ملكيتها ملكية 

  .وقد تكون امللكية خمتلطة) إخل ...مؤسسات والئية، بلدية (اجلماعات احمللية 
إن احلصة السوقية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تكون حمدودة وذلك ألسباب : احلصة من السوق) 3.2.2

  :التالية
  .صغر حجم املؤسسة -
  .صغر حجم اإلنتاج -
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  .حجم رأس املال ضآلة -
  لنشاطحملية ا -
 .اإلنتاج املوجه لألسواق احمللية واليت متيز بصنفها -
 .املنافسة الشديدة بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة للتماثل يف اإلمكانيات والظروف -

أن تفرض هيمنتها وسيطرا على األسواق ونظرا ألسباب السابقة لذكر ال ميكن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
وع من االحتكار يف السوق عكس املؤسسات الكربى اليت ميكن أن تفرض االحتكار وال تستطيع أن تفرض أي ن

  .اتصاالا وتشابك صالالضخامة رأس ماهلا وكرب حجم إنتاجها وحصتها السوقية وامتداد 
عين حملية النشاط أن يقتصر نشاط املؤسسة على منطقة أو مكان واحد وتكون معروفة ن: حملية النشاط) 4.2.2
الذي تنتمي إليه أن ال متارس نشاطها من خالل عدة فروع، تشكل حجما صغريا نسبيا يف قطاع اإلنتاج، فيه، و

  .املنطقة، وهذا طبعا ال مينع امتداد النشاط التسويقي للمنتجات إىل مناطق أخرى يف الداخل أو اخلارج
  .أشكال وخصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة: املطلب الثاين

  :ملؤسسات الصغرية واملتوسطةأشكال ا: أوال
أنواع ختتلف أشكاهلا باختالف املعايري املعتمدة يف تصنيفها، تنقسم املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل عدة 

   )1(.وذلك طبيعة توجه هذه املؤسسات، أسلوب تنظيم العمل، طبيعة املنتجات
  :تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على أساس توجيهها: أوال

التمييز بني عدة أشكال للمؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب توجيهها املؤسسات العائلية واملؤسسات  ميكن
  .املتطورة وشبه املتطورة التقليدية، املؤسسات الصغرية واملتوسطة

وهي املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعترب موضوع إقامتها وتنشأ مبسامهة أفراد العائلة  :املؤسسات العائلية .1
منتجات تقليدية وبكميات حمدودة، ويف بعض البلدان املتطورة تعترب يف غالب األحيان ميثلون اليد العاملة وتنتج و

املؤسسات العائلية منتجة ألجزاء السلع لفائدة مصانع موجودة يف نفس املنطقة يف إطار االقتصاد الذي يركز يف 
 .لعض الفروع كالنسيج وضع اجللود

                                            
ألوىل، املصرية للنشر والتوزيع، الطبعة اأمحد رمحوين، املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف إحداث التنمية الشاملة يف االقتصاد اجلزائري، املكتبة ) 1(

  .27، 26، ص ص2011
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هذا النوع من املؤسسات يقترب من النوع األول كون أن أمهية هذه املؤسسات تنظم  :املؤسسات التقليدية .2
يف شكل تعاقد جتاري، وتتميز تعتمد على العمل العائلي وتنتج منتجات تقليدية أو قطعا لفائدة مصانع ترتبط به 

عتمادها على األدوات إىل االستعانة بالعمل األجري واستقالل مكان العمل عن املرتل وابكوا مؤسسات تلجأ 
 .اليدوية البسيطة

تتميز هذه املؤسسات عن غريها من النوعني األوليني  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتطورة وشبه املتطورة .3
ناحية تنظيم العمل، أو من ناحية املنتجات اليت يتم صنعها من ناحية التوسع من استخدام رأس املال الثابت، أو من 

بني املؤسسات الصغرية  درجة تطبيق التكنولوجيةعلى حساب احلاجات العصرية وباختالف بطريقة منظمة و
 واملتوسطة

  :تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على أساس أسلوب تنظيم العمل :ثانيا
  :ويف هذا اإلطار ميكن التمييز بني نوعني من املؤسسات

ني نظام اإلنتاج العائلي والنظام احلريف، إذ يعترب جتمع املؤسسات غري املصنعة ب :املؤسسات غري املصنعة .1
اإلنتاج العائلي املوجه لالستهالك الذايت أقدم شكل من حيث تنظيم العمل، أما اإلنتاج احلريف يصنع مبوجبه سلعا 

 .ومنتجات حسب احتياجات الزبائن
كبرية، وهو يتميز عن صنف يضم هذا الصنف كل املصانع الصغرية واملتوسطة واملصانع ال: املؤسسات املصنعة .2

، وتعقيد العمليات اإلنتاجية واستخدام األساليب احلديثة يف التسيري املؤسسات غري املصنعة من حيث تقسيم العمل
 .وأيضا من حيث طبيعة السلع املنتجة واتساع أسواقها

  :تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب طبيعة املنتجات: ثالثا
  :ساس طبيعة املنتجات إىل الفئات التاليةتصنف املؤسسات على أ

يرتكز النشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف نظام إنتاج السلع  :االستهالكيةمؤسسات إنتاج السلع  .1
منتجات اجللود  ،الغذائية، حتويل املنتجات الفالحية، حتويل املنتجات االستهالكية على تصنيع املنتجات الغذائية

 .اخلشب ومشتقاتهورق واملنتجات واألحذية والنسيج، ال
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توسطة املختصة يف حتويل جيمع هذا النوع كل من املؤسسات الصغرية وامل :مؤسسات إنتاج السلع الوسطية .2
املعادن، املؤسسات امليكانيكية والكهربائية، الصناعات الكيماوية والبالستيكية، صناعة مواد البناء، احملاجر 

 .واملناجم
هذه الصناعة تعتمد بصفة كبرية على تكنولوجية مركبة وذات كثافة رأس  :جهيزمؤسسات إنتاج سلع الت .3

 .املال أكرب
  :خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة :ثانيا

وأداة تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة الدعامة والركيزة األساسية لكثري من اقتصاديات البلدان النامية 
املشاريع األخرى، هلام الذي تلعبه استمدته من اخلصائص اليت متيزها عن باقي اللبناء االقتصادي، وأن هذا الدور 

  )1(:وميكن إجياز أهم هذه اخلصائص فيما يلي

  :خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتعلقة بالعمالء )1
ؤسسات الصغرية واملتوسطة تتميز بقلة العاملني فيها وكذا حملية امل :الطابع الشخصي خلدمة العميل )1.1

ة يعرف العمالء بأمسائهم والعالقات الوطيدة مع العمالء، فصاحب املؤسسالنشاط، هذا خيلق نوع من األلفة واحملبة 
يتم التطرق إىل األمور الشخصية وغريها من  وعادة وقبل احلديث عن األعمالويعرف حىت ظروفهم اخلاصة 

صوصية بني صاحب املؤسسة والعميل تصل إىل األحاديث خارج إطار العمل واملصاحل، وهذا ما خيلق نوع من اخل
يف جو من الصداقة جيعل من الصعب على املنتوج  حد جتاهل األلقاب والرمسيات يف احلديث، مما يؤدي إىل تقدمي

 .العمالء متييز التعامل معه العتبارات ذاتية وهذا ال جنده يف املؤسسات الكبرية
توسطة يف كثري من األحيان إىل هذه اخلصوصية املتمثلة يف ويرجع تفضيل العمالء للمؤسسات الصغرية وامل

السبب الرئيسي يف الطابع الشخصي يف التعامل وتقدمي املنتج أو اخلدمة بصورة شخصية، وقد يكون هذا األمر 
لنوع  أمهيةتوفيق التعامل مع هذه املؤسسات إذا أساء أصحاا أو ممثلوها التعامل مع أحد العمالء، دون أن يويل 

 .وجود املنتوج أو اخلدمة
سوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمدود نسبيا، واملعرفة الشخصية  :املعرفة التفصيلية للعمالء والسوق )2.1

للعمالء جيعل من املمكن التعرف على شخصيام واحتياجام التفصيلية مت حتليل ودراسة اجتاهات تطورها يف 
                                            

  .45، 41رابح خوين، رقية حساين، مرجع سبق ذكره، ص ص) 1(
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واستمرار هذا التواصل وهذه املعرفة وهلذا ألي تغري يف الرغبات واالحتياجات،  املستقبل وبالتايل سرعة االستجابة
أو احتياجات العمالء، إال أن هذا األمر ال ال يفجأ صاحب املؤسسة الصغرية أو املتوسطة بالتغريات يف رغبات 

رغبات العمالء يطرح ذه الكيفية عند احلديث عن املؤسسات الكبرية، حيث يتطلب التعرف على احتياجات و
ويتم باالعتماد عليها وضع استراتيجيات وسياسات تسويقية، إال وأحباث تسمى ببحوث السوق إجراء دراسات 

مستمر وحركة ديناميكية فعالة، مما يستوجب مواصلة واستمرارية هذه البحوث وعلى أن السوق يف تغري وتوسع 
غري مطروح بالنسبة للمؤسسات الصغرية  ذا األمرفترات متباعدة نسبيا وذلك بسبب تكاليفها العالية، وه

واملتوسطة مما جيعلها يف وضع أفضل من حيث القدرة على متابعة التطورات اليت حتدث على رغبات واحتياجات 
 .العمالء

إن أهم ما مييز املؤسسات الصغرية واملتوسطة العالقات  :قوة العالقات اتمعة وتأثريها على العمالء )3.1
تمع احمللي املتواجدة به، فقوة العالقات الشخصية يف التعامل مع العمالء واملعرفة الدقيقة وشبه الكلية القوية با

بأحواهلم وظروفهم، وأحوال وظروف اتمع ككل، جتعل من العمالء واتمع أحسن عون هلا يف مواجهة 
أخبارها فهم يشكلون بذلك فريق معينة يف العمل، كما تستفيد منهم من جهة أخرى يف نشر صعوبات وعوائق 

يصبح اتمع قوة تساند هذه املؤسسات وتفضل منتجاا ترويج وإشهار للمؤسسة ومنتجاا، ونتيجة هلذا ترابط 
الكبرية أو حىت الشركات األجنبية حىت وإن عند تعرضها للمنافس من مؤسسات أخرى غري حملية أو املؤسسات 

، وهذا مفيد جدا للمؤسسة خاصة يف على من جودة هذه املؤسسات احملليةكانت جودة سلع الشركات األخرى أ
 .بداية انطالقها، فعادة اتمع احمللي يفضل التعامل مع املؤسسات احمللية ألنه يشعر بأن هناك ترابط بينهما

ها هناك ميزة خاصة تتميز ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة جتعل :املنهج الشخصي للتعامل مع العمال )4.1
املثبتة والقوية اليت تربط صاحب املشروع باملستخدمني تتفوق على املؤسسات الكبرية، وهي العالقات الشخصية 
، واليت تستند إىل اعتبارات شخصية بشكل كبري، ويف نظرا الحنصار عددهم وأسلوب وكيفية اختيارهم وتوظيفهم

العدد يساعد على اإلشراف املباشر والتوجيه  تكون بينهم عالقات قرابة أسرية، إن صغرالكثري من األحيان 
وتقيدها اللوائح واألوامر والسلم  واالتصاالت املباشرة بني صاحب املؤسسة والعاملني ال تأخذ الطابع الرمسي

 .اإلداري وغريها من هذه األمور الشائعة يف املؤسسات الكبرية
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املستجدة املراد معاجلتها مما املطروحة واملواقف،  مما جيعل القرارات سريعة وفورية تتالءم مع طبيعة املشكالت
  .ينعكس إجيابيا على الفعالية الكفاءة

دث ذلك فمن واضحة ومفهومة ومباشرة دون حواجز أو ضوابط أو سوء فهم حىت وإن ح كذلك تكون اتصاالت
احهم ويساعدهم وأقر السهل تفاديه وتصحيحه، وتتميز أيضا هذه أصحاب املؤسسات مبشاركة العمال بأفراحهم

شخصية وخارج إطار العمل، وباملقابل يقوم العمال بالعمل بروح الفريق يف حل مشاكلهم حىت وإن كانت 
الواحد والوالء للمؤسسة واملشاركة يف حل مشاكلها حىت ولو أدى ذلك إىل التنازل عن بعض مصاحلهم كتأخر 

  .مرحبة إىل حتسني األمورالغري األجور أو زيادة ساعات العمل، أو حتمل ظروف العمل 
 :خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتعلقة باجلوانب اإلدارية والتنظيمية )2

ة كبإن اإلدارة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتميز بقدر عايل من املرونة وسرعة موا: مرونة اإلدارة) 1.2
إىل الطابع الغري رمسي للتعامل بني العمالء  يف العمل وظروفه والتكيف معها بسرعة فائقة ويعود ذلكالتغريات 

اختاذ القرارات وعدم وجود لوائح جامدة ومتيزها ببساطة اهليكل التنظيمي ومركزية والعاملني وصاحب املؤسسة، 
  .هذه القرارات األمر كله متروك بصورة أساسية لصاحب املؤسسة وخربته يف تقدير املواقف ومعاجلتهاتعرقل اختاذ 

ات الصغرية واملتوسطة أكثر قدرة على مواكبة التغريات واملستجدات وتبين سياسات جديدة على عكس ؤسسأن امل
املؤسسات الكبرية اليت تتميز بتعدد مراكز اختاذ القرارات وتعدد املستويات اإلدارية، باإلضافة إىل رمسية العالقات 

  . نسبياالوظيفية والتدرج، مما جيعل القرار اإلداري يستغرق وقتا طويال
تتجلى فعالية كفاءة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قدرا على حتقيق األهداف : الفعالية والكفاءة) 2.2

  .وإشباع رغبات واحتياجات العمالء بشكل كبري ملالكيهااالقتصادية واالجتماعية 
هولة التأسيس مما يؤدي إىل تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بس :وحرية اختيار النشاطسهولة التأسيس ) 3.2

وترقية االقتصاد وتعطي فرصة الختبار النشاط والذي يربز قدرات األشخاص الذاتية وترقية حتقيق التشغيل الذايت 
القدرة على اإلبداع واالختراع األمر الذي جعل هذه املؤسسات تفرض وجودها عدديا املبادرات الفردية وإظهار 

 .يف كل أحناء العامل
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 :ص املؤسسات الصغرية واملتوسطة املرتبطة برأس املال والتمويل واالنتشار اجلغرايفخصائ  )3
صغر حجم رأس املال وضآلة النسبية يف املؤسسات الصغرية : الضآلة النسبية لرأس املال وسهولة التمويل) 1.3

النقدي وهذا يقلل من  العيين أوسواء يف شكله واملتوسطة يسهل احلصول على التمويل الالزم من طرف املالكني 
تؤهالن تعتربان ميزتني الضغوط املالية للبنوك واملؤسسات التمويلية األخرى، كذلك صغر حجم وقلة التخصص 

املؤسسة لتحقيق املرونة وسرعة التكيف مع األوضاع االقتصادية احمللية والوطنية وحىت العاملية يف ظل العوملة والتفتح 
  .االقتصادي العاملي

إن معظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكون حملية أو جهوية النشاط وتكون : ودية االنتشار اجلغرايفحمد) 2.3
ني املوارد معروفة بشكل كبري يف منطقة اليت تعمل فيها وتقام لتلبية احتياجات اتمع احمللي وهذا ما يؤدي إىل تثم

   .لبطالة وتوفري املنتجات واخلدمات لألفراد حمليااحمللية واستقالهلا االستغالل األمثل والقضاء على مشكلة ا
  :املشاكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: ثالثاملطلب ال

، إال أن هذه بالرغم من أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة والدور الذي تلعبه من الناحية االقتصادية واالجتماعية
وأا متثل قاعدة حقيقية يف البلدان النامية ميكن خاصة املؤسسات تعاين من عدة مشاكل حتول دون تنمية قدرا 

البدء منها للنهوض باالقتصاديات هذه البلدان، وفيما يلي نقاط خمتصرة ألهم املشاكل اليت تواجهها هذه 
   )1(.املؤسسات وسبل تنميتها

واملتوسطة أمهلت هذه السياسات املؤسسات الصغرية  :مشاكل متعلقة بالتجهيز يف السياسات احلكومية )1
بشكل كبري يف البلدان النامية، حيث جند أن سياسات احلكومية متحيزة للمؤسسات الكبرية من خالل القوانني 

 .واللوائح واألنظمة اليت تعطيها ميزات كبرية على حساب املؤسسات الصغرية واملتوسطة
حنو املنشآت الصناعية سواء ما هذه السياسات السلبية هو توجيهات اإلدارة احلكومية التنفيذية ولكن أخطر 

القطاع الرمسي أو خارجه، فاحلصول على تراخيص رمسية ملمارسة النشاط يستغرق زمنا طويال يعمل منها يف إطار 
، ومع وجود البريوقراطية وضعف الشفافية وارتفاع معدالت الفساد وانتشار الرشاوى قد ميتد إىل سنوات

                                            
العلوم  كليةلدرغ خدجية، االعتماد اإلجياري كأحد بدائل متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، ) 1(

  .90، 89ص  ،2008-2007جامعة مستغامن، دفعة  اإلقتصادية،
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بشكل كبري مما يعين أن املؤسسات الكبرية فقط هي القادرة على التعامل تزداد  واحملسوبية، جند أن تكلفة املعامالت
  .مع هذه التكلفة

هذه السياسات السلبية واملتميزة والتوجيهات املضادة من قبل اجلهات الرمسية استمرت يف كثري من البلدان النامية، 
عالم األخرى بأن هناك اهتمام بالصناعات بالرغم من اإلعالنات والتصرحيات على صفحات اجلرائد أو أجهزة اإل

 .الصغرية
أسواق (تتمثل أساسا يف عدم توافر معلومات السوق  :مشاكل متعلقة بنقص املعلومات واخلربة التنظيمية )2

والبيانات واإلحصاءات الرمسية الالزمة بأصحاب الصناعات الصغرية ) املوارد والسلع ومستلزمات اإلنتاج
مشاريعهم، وجيهلون  اخلربة والكفاءة التنظيمية اليت متكنهم من مواجهة مشاكلهم وتنمية واملتوسطة يفتقرون إىل

أيضا القوانني واإلجراءات احلكومية ككيفية إنشاء مؤسسة يف إطار قانوين معني، احلوافز والضرائب، قوانني العمل، 
رف شخص واحد هو مالك املؤسسة من ط إخل، وهذه املشاكل تنجم عادة بسبب اختاذ القرارات.... نات التأمي

 .مجيع املهام اإلداريةحيث يطلع على 
فإن أفق صاحب املنشأة الصغرية يف البلد النامي ال ميتد ألكثر من شؤون حرفته أو صناعته لذلك فإن كذلك 

ا ترتفع أصحاب املنشآت الصغرية قد ال يدرون شيئا على اإلطالق بالنسبة الجتاهات األسعار يف بلدهم فيفاجئون 
دمات اليت يستخدموا يف نشاطهم، وتنخفض دون سبب معروف لديهم، وأحيانا يتعرضون لنقص حاد يف اخل

فيتعرضون يف االحتكار البائعني يف األسواق احمللية الصغرية وال يعرفون بوجود مصادر بديلة هلذه اخلامات، ورمبا 
 .تكون متوفرة يف مدن أو مناطق أخرى داخل البلد نفسه

تتمثل يف تكلفة وقدرة رأس املال الالزم لتسيري هذه املؤسسات  :شاكل اقتصادية، تسويقية وإنتاجيةم )3
واملعدات وخدمات اإلنتاج من استثمارات تسويقية وفنية ومالية وتدريبية، أو وتكاليف احلصول على املواد اخلام 

ة مرتبطة به وهو ما يهدد استمراريتها، االقتصادي أو ركود يف قطاع ما تكون املؤسسحدوث انكماش يف النشاط 
بدراسة السوق من أجل التوسع فيه أو تصريف أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال يهتمون ن إكذلك ف

بسبب اخلربة واملعرفة ذا ، اداخل البلد أو خارجهوتسويق منتجام أو إمكانية فتح أسواق أخرى هلذه املنتجات 
هلا فرص نفاذ واقتصار معرفتهم بالبيع وتوزيع منتجام، لذلك فاملؤسسات الكبرية  النوع من الدراسات السوق

املعلوماتية والتكنولوجية مقارنة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، السبب املدخالت والعمالة والبنية أفضل لألسواق 
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ا عند دخوهلا إىل هذه األسواق ألن  يعود إىل معرفتها وخربا الكبرية يف جمال التسويق وكذا األفضلية اليت تتمتع
 .التعامل معها يعترب يف األحيان أيسر وأرخص وأكثر أمانا من التعامل مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة

أهم املعوقات اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتمثل يف مشكلة التمويل خاصة فيما  :مشاكل متويلية )4
املؤسسات،  ويل الالزم هلذه املؤسسات وحمدودية املصادر املتاحة لتمويل هذهيتعلق بصعوبة احلصول على مت

الالزمة اليت تطلبها تلك كصعوبة احلصول على قروض ميسرة من املصارف التجارية لعدم توافر الضمانات 
 .املصارف، فضال عن عدم انتظام التدفقات املالية الداخلة ما يزيد من درجة خماطر االئتمان هلا

املؤسسات بالنسبة إىل أصحاب فة إىل ذلك ارتفاع يف سعر الفائدة على القروض وارتفاع تكلفة االفتراض إضا
ال تتناسب مع طبيعة الصغرية واملتوسطة مع التشدد يف الضمانات املطلوبة منهم واملطالبة برد القرض يف خالل فترة 

مبالكي  قتصادية واالجتماعية مع عدم االهتمامالنشاط، وتفضيل البنوك لرجال أعمال املعروفني يف الساحة اال
   .املؤسسات الصغرية واملتوسطة

تتعلق عادة بظروف استخدام العمالة، تأمني احلماية االجتماعية للعاملني يف هذه املؤسسات،  :مشاكل العمالة )5
إن من املهام األساسية اليت قضية األجور واحلوافز وظاهرة عمالة األطفال، مراعاة األمن والسالمة الصحية واملهنية، 

لكن جند غالبا أن هذه األخرية قليلة اخلربة تقوم ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي امتصاص اليد العاملة، 
  .والتأطري فيها ضعيف

 عموميات حول التمويل: املبحث الثاين
      :تعريف التمويل وأنواعه: املطلب األول

ى أنه جمموعة من األسس واحلقائق اليت تعامل يف تدبري األموال وكيفية يعرف التمويل عل :تعريف التمويل )1
   .أو األجهزة احلكوميةاستخدامها سواء كانت هذه األموال ختص األفراد أو منشآت األعمال 

فالتمويل هو عملية التجميع ملبالغ مالية ووضعها حتت تصرف املؤسسة بصفة دائمة ومستمرة من طرف 
  .ني هلذه املؤسسةلكاملااملسامهني أو 
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توسيعها أي كل ويعترب التمويل كل املصادر الضرورية إلنشاء مؤسسة أو شركة وضمان سري نشاطها وكذا 
   )1(.املوارد اليت جتعل الشركة تنتج أكثر يف ظروف أحسن مما جيعلها قادرة على حتقيق تدفقات نقدية

على تنمية صناعتها اإلنتاجية يف االقتصاد الوطين من ويعرف أيضا التمويل بأنه الوسيلة اليت تساعد املؤسسات 
  :على صناعتها التحويلية واالستهالكية، وللتمويل معنينيجهة ومن جهة أخرى إعادة جتهيز وجتديد هياكل 

ويقصد به املواد احلقيقية واملتمثلة يف السلع واخلدمات واملواد الالزمة لتمويل وتوسيع املشاريع : املعىن احلقيقي
  .ألغراض التنميةستثمارات ولبناء الطاقة اإلنتاجية وتكوين رؤوس أموال جديدة واال

فيقصد به توفري املواد النقدية اليت يتم عن طريقها توفري املواد احلقيقية وذلك دف تكوين : أما املعىن النقدي
 .رؤوس أموال جديدة

 :أنواع التمويل )2
  :من خالهلا أنواع التمويلميكن النظر للتمويل من عدة زوايا واليت ترصد 

 :من زاوية املدة اليت يستغرقها )1.2
باملبالغ النقدية اليت ختصص لدفع ويقصد به األموال اليت ال تزيد فترة استعماهلا عن سنة  :متويل قصري األجل )أ 

سديدها من العملية اإلنتاجية واليت يتم تاألجور وشراء املواد والتوسع املومسي وغريها من املدخالت الالزمة إلمتام 
 .احلصيلة املنتظرة للفعاليات اجلارية نفسها

راوح مدته من سنتني إىل مخس سنوات موضوعة يف الغالب خيص متويل املشتريات وتت: متويل متوسط األجل )ب 
 .واملعدات واآلالت اخلاصة بالرحبية واملنتظرة من هذا التمويل واليت يتعني وفاء القرض

املال الثابت وتزيد مدته عن مخس سنوات مثل  رأساألموال لتكوين ينشأ من طلب  :متويل طويل األجل )ج 
 .عمليات التوسيع

  :وينقسم إىل: من زاوية مصدرها احلصول عليه) 2.2
حبيث يسمح لتمويل نشاطها االستغاليل وسيلة حتويلية جد هامة وهي أكثر استعماال  هو: التمويل الذايت -أ

  .بنفسها دون اللجوء إىل أي عمل أخر

                                            
، مصر، 2012األوىل، طبعة اليوسف حسن يوسف، التمويل يف املؤسسات االقتصادية، دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع، . د) 1( 

  .210ص
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يف السوق املالية أو عن طريق يكون هذا التمويل بلجوء املشروع إىل املدخرات املتاحة  :التمويل اخلارجي - ب
  .زيادة رأس ماهلا بطرح أسهم جديدة يف السوق

 :من زاوية العرض الذي يستخدم من أجله )3.2
واليت رية األجل يصنف إىل تلك األموال اليت ترصد ملواجهة االحتياطات واملعامالت قص: متويل االستغالل  - أ

 .تتعلق بتنشيط الدورة اإلنتاجية يف املؤسسة
ويتمثل يف أموال املخصصة ملواجهة النفقات اليت يترتب عنها خلق طاقة إنتاجية جديدة : متويل االستثمار  -  ب

كوين الية للمشروع القتناء اآلالت والتجهيزات وما يليها من العمليات اليت تؤدي إىل زيادة التوتوسيع الطاقة احل
  )1(.الرأمسايل للمشروع

  :هداف التمويلاأل: املطلب الثاين
  )2(:وتتمثل األهداف التمويل يف ما يلي

إمداد املؤسسة باملوارد املالية الالزمة والكافية لنشأا وقيامها جبميع نشاطها مهما كان طابع نشاطها  -
 .االقتصادي

 .خيلق فرص العملحتسني اإلنتاجية وتوسيع املؤسسة  -
 .املال ثابت وكذا شراء آالت جتهيز جديدة حتتاج إليها املؤسسة ملزاولة نشاطها ن رأستكوي -
 .إمداد املؤسسة باملوارد املالية املتاحة لتحقيق أهدافها -

  :أمهية التمويل: املطلب الثالث
هي تلجأ عند احلاجة استخدام دائم جبميع مواردها املالية، فإن املؤسسات والدولة واملنظمات التابعة هلا، هلا        

القول املنطلق ميكن إىل مصادر خارجية لسد حاجاا سواء من عجز يف الصندوق أو لتسديد االلتزامات من هذا 
 )3(:بأن أمهية كبرية تتمثل يف

- مدة سواء داخل املؤسسة أو خارجهاحترير األموال أو املوارد املالية ا. 

                                            
  .211بق ذكره، صيوسف حسن يوسف، مرجع س. د)1(
  .19، ص1995 األردن ،حممد عثمان إمساعيل محيد، التمويل واإلدارة املالية، دار النهضة العربية) 2(
  .97، 96ص رقية حساين، مرجع سبق ذكره، . رابح خوين، أ. أ) 3(
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 .ة واليت ا يزيد الدخل الوطينيساعد على إجناز مشاريع معطلة وأخرى جديد -
 .أو استبدال املعدات اقتناءأهداف املؤسسة من أجل يساهم يف حتقيق  -
 .يعترب التمويل كوسيلة سريعة تستخدمها املؤسسة للخروج من حالة العجز املايل -
 .يساهم يف ربط اهليئات واملؤسسات املالية والتمويل الذايت -
يقصد بالسيولة توفري األموال السائلة  ( ،يتها من خطر اإلفالس والتصفيةعلى السيولة املؤسسة ومحا احملافظة -

عليها عند استحقاقها، أو هي القدرة على حتويل بعض املوجودات إىل نقد جاهز  الكافية ملواجهة االلتزامات املترتبة
 ).خالل فترة قصرية دون خسائر كبرية

ألساسية اليت جيب أن تعتين ا املؤسسة ذلك أا احملدد لكفاءة التمويل فقراره يعترب من القرارات اونظرا ألمهية 
متخذي القرارات املالية من خالل حبثهم عن مصادر التمويل الالزمة واملوافقة لطبيعة املشروع االستثماري 

اطر خماملستهدف واختيار أحسنها، واستخدامها استخداما أمثال ملا يتناسب وحتقيق أكرب عائد بأقل تكلفة وبدون 
مما يساعد على بلوغ األهداف املسطرة، وأن قرار اختيار طرق التمويل يعترب أساس السياسة املالية حيث يرتبط 

  .خيتار البديل الذي يكلف املؤسسة أقل ما ميكن إذا تهيكل رأس املال وتكلف
  :مصادر متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: املبحث الثالث

األموال اليت تتاح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وتعتمد هذه املصادر على هناك عدد كبري من مصادر 
  )1(:أسلوب استخدام األموال وميكن تصنيف مصادر متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل صنفني مها

  :املصادر الداخلية: املطلب األول
  :وتتمثل فيما يلي     

على مدخراته الشخصية  صاحبها مرحلة انتقاهلا يعتمد عند بداية تكوين مؤسسة ويف :االدخارات الشخصية )1
أن خياطر بأموال الغري خاصة يف املرحلة األوىل من احلياة املؤسسة، د يقبل أن يلجأ إىل التمويل اخلارجي ألنه ال ير

مويل يف امتالك أصول املؤسسة وإدارة العمل والسيطرة، حىت ولو اضطر إىل التلعدم رغبته ملشاركة الغري وكذلك 
الضمانات اخلارجي فإن املستثمرين حيجمون على التمويل واالستثمار يف هذه املؤسسات يف ظل غياب أو نقص 

 .الكافية واملخاطرة املرتفعة اليت حتبط ا
                                            

  .156، 153ص ين، رقية حساين، مرجع سبق ذكرهـ رابح خو) 1(
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ميكن احلصول على مبالغ لتمويل حقوق امللكية عن طريق املشاركة أو عدد  :الشركاء واملسامهون يف الشركة )2
وعن طريق املشاركة ميكن توفري مبالغ أكرب سهم األطريق حتويل مشروع إىل شركة وإصدار من الشركاء أو عن 

إما عن طريق شركاء أو اقتراض بسبب مسامهة مشاركني يف ضمان مبالغ اليت يتم اقتراضها من الغري أما يف حالة 
دية املسؤولة محلة األسهم الشركات فإن املبالغ تكون متاحة للعمل عن طريق العديد من املستثمرين بسبب حمدو

من بيع أسهمه يف أي وقت تستطيع املشروعات الشركة وإمكانية كل مساهم الشركة وبسبب استثمارية وجود 
 :الصغرية أن تطرح أسهمها يف البورصة ويف هذه احلالة يتمكن املشروع من حتقيق هدفني مها

 .احلصول على التمويل الالزم -
 .ستثمرين األوائل أرباحا رأس مالية نتيجة بيعهم ألسهمهم بأسعار مرتفعةحتقيق قائم باملشروع والبعض م -

  :ولكن هناك بعض املشكالت اليت قد تواجه الشركة يف هذه احلالة منها
 .إن جناح يعتمد الطلب على أسهم الشركات اجلديدة -
 .ارتفاع تكلفة إصدار -

حة واليت حققت أرباحا على مدى ولذلك فإن طرح أسهم السوق هو اختيار مقصور على الشركات الناج
 .عدة سنوات

ويتمثل االئتمان التجاري يف التسهيالت السدادة اليت حتصل عليها املؤسسات الصغرية  :االئتمان التجاري )3
إن االئتمان التجاري يقتصر على التسهيالت السداد اليت قد حيصل '' ردين، وقد يرى البعض واملتوسطة من مو

مثنها خالل سنة، إال انه ميكن متويل مشتريات املواد واملستلزمات اإلنتاج السلعية ويسدد عليها املشروع يف حالة 
النظر إىل االئتمان التجاري نظرة شاملة تشمل كافة أنواع التسهيالت السداد اليت حيصل عليها املشروع الصغري 

 .بصرف النظر عن مدة تسهيالت ونوع البضاعة
  :على املشروع الصغري أمههاولالئتمان التجاري خماطر كثرية 

تشجيع أصحاب املشروع على إسراف واحلصول على مستلزمات غري ضرورية مما يرتب على املشروع  -
 .)املشروع الصغري أمواله حمدودة ومعدالت منو بطيئة(التزامات السداد تفوق إمكانياته يف املستقبل 
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ة املواد، تقلل من فرص اختبار املورد املناسب التركيز على ضرورة احلصول على االئتمان التجاري نتيجة قل -
مبنح املشروع ائتمان التجاري برغم من وجود مردين آخرين  حيث تتم مفاضلة بني املردين الذين يقبلون

  . أفضل منهم وأكثر التزاما
احلصول وتعتب عنصرا مهما يف التمويل و ):املصادر الغري املصرفية االقتراض(احلسابات املدنية واملخزونات  )4

على املوارد الالزمة يف ظل أحجام البنوك التجارية على متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة واختصار دورها 
 :يلي وميكن أن نذكر منها ما

ورهنها كضمانات للحصول على القروض البنكية حيث مينح البنك ويتم تقدميها  :خصم احلسابات املدنية - أ
وذلك لالحتياط وعدم حتمل ية إال أن مبلغه يكون أقل من قيمة هذه احلسابات قرضا يف مقابل هذه احلسابات املدن

 .)املبالغ املدنية يف الوقت الالزم وتأخر السداد أو تشطب بعض منهااحتمال عدم حتصيل (خماطرة 
يف مقابل منحها قرضا، ويف حالة تأخر تقدم املؤسسة خمزوا السلمي كضمان للبنك  :متويل بضمان خمزون  -  ب
عن تسديد القرض يقوم البنك بيع هذا املخزون واسترجاع أموله وذلك حسب الفترة املتفق عليها بني عجز  أو

 .الطريفني
ميكن لصاحب املؤسسة الصغرية متويل عمليات التوسع ذاتيا بواسطة ما حيتجزه من أرباح  :األرباح احملتجزة )5

طريق سحب األموال اململوكة لصاحب عن  ، أوومن خالل أموال اليت حيتجزها بصورة خمصصات واحتياطات
واملستثمرة يف شكل ودائع أرواق مالية، عقارات واستثمارات داخل  املؤسسة أو للمؤسسة ذاا) أصحاب(

  .املشروع
  :املصادر اخلارجية: املطلب الثاين

  ) 1(:واليت جند منها ما يلي وتتمثل يف مصادر االقتراض       
ند بداية استثمار أو عند توسيع يقوم أفراد باستخدام مدخرام الشخصية ع: االقتراض من أهل األقارب )1

لالقتراض وسد  لتمويل مشاريعهم، ويف ظل نقصها أو عدم كفايتها يلجئون إىل األهل واألقارب واألصدقاء
ت بني العالقا عجزهم املايل، إال أن االقتراض منهم يترتب عليه عدة نتائج سيئة تؤدي إىل التدخل واخللط

                                            
  .140، 156رابح خوين، رقية حساين، مرجع سبق ذكرهـ ص ص )1(
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الشخصية والعالقات العمل واختاذ قرارات عكسية تؤثر على استقاللية املؤسسة ونشاطها، ومن هذه العيوب نذكر 
 :ما يلي

 .اخللط بني العالقات الشخصية والعالقات العمل مما يؤثر على أداء املؤسسة -
لى استقاللية تؤثر ع) األهل واألصدقاء(نشوء عالقات ذات طابع شخصي بني صاحب املؤسسة ومقترضني  -

 .املؤسسة
 .اختاذ قرارات قد تكون ضد صاحل املؤسسة دف موازنة اعتبارات شخصية ال غري -
تقدمي النصح وفرض الرأي واإلصرار عليه يف بعض األحيان بغرض تأمني مصاحل املقرضني مما يؤثر على أهداف  -

 .املؤسسة وقد يكون يف غري صاحلهم
ر هذا املصدر التمويلي يف شكل واضح غي دول العامل الثالث ويأيت من وينتش :االقتراض من سوق غري الرمسي )2

وجند أنه يف هذه أحيانا، حيث أمهية يف متويل املشروعات الصغرية يف هذه البلدان يف املرتبة الثانية ورمبا األوىل 
تقريبا وذلك حسب  %01البلدان ال تساهم السوق الرمسية القتراض يف متويل هذا النوع من املؤسسات إال بنسبة 

م، وتلجأ املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل هذا املصدر التمويلي بسبب عدم 1987الدويل لعام إحصائيات البنك 
كفاية املوارد الذاتية أو املستمدة من األهل واألقارب كما تلجأ إليه حينما تنخرط السيولة النقدية لديهم أو عند 

ومينح هذا السوق قروض صغرية لفترات قصرية أو قصرية جدا، ، تاجياستهداف التوسع يف حجم النشاط اإلن
يصبح فائدة وحنسب على األيام أو الشهر بنفس معدالت سائدة يف السوق الرمسي عن سنة كاملة وبالتايل  وبأسعار

مى بفترة املعدل السنوي للفائدة يف السوق الغري رمسي مرتفعا وبشكل كبري، كما أن جتار النقود ليس لديهم ما يس
عادة ما يتشددون جدا فيما يأخذون ضمانات لتأمني عملية اقتراض فيأخذون من سداد وهم الالسماح قبل أن يبدأ 

حلي ذهبية ورهونات عقارية ويكنون دائما على استعداد الستيالء عليها دون إعطاء فرصة للمقترض إىل املقترض 
 .اليةاملحني حتسن أو صناعة 

ثقيل جدا على املؤسسات الصغرية واملتوسطة بسبب الفائدة ل من السوق الغري الرمسي وال شك أن عبء التموي
املرتفعة جدا، بل وانه يف حاالت كثرية تقع هذه املؤسسات حتت وطأة العبء ديوا اليت تتراكم عليها يف هذا 

 .اإلطار
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يل املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعترب البنوك التجارية املصدر األساسي لتمو :االقتراض من البنوك التجارية )3
حىت أنه يوجد بنوك متخصصة لتمويل هذا النوع من  وتقدمي القروض الالزمة هلا اة احتياجاا التمويلية،

املؤسسات وحىت البنوك أخرى توجد ا فروع متخصصة هلا الغرض، وتقدم البنوك قروضا صغرية ملدة زمنية 
من  هتبناء على مسعة مالك املؤسسة ومصداقية القرارات اليت يتخذها وما حققلضمان موجودات املؤسسة أو  قصرية
 .جناح

متنح املؤسسات واهليئات  :قروض اهليئات واملؤسسات املتخصصة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة )4
ه جمانية بأسعار املتخصصة يف التمويل ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلكومية منها وغري احلكومية قروضا شب

وبدون ضمانات، وعلى الرغم من أمهية هذه املؤسسات واهليئات فإن مسامهتها حمدودة وحتكمها فائدة بسيطة 
 :إجراءات بريوقراطية كبرية خاصة يف بلدان العامل الثالث ومن أمثلتها ما يلي

 .إدارة مشروعات أمريكية -
 .واندونيسياسسات يف اهلند مؤسسات الدعم والتمويل املتخصصة يف متويل هذه املؤ -
 .هيئات الدعم يف اليابان -
 ).وكالة دعم وتشغيل الشباب ووكالة دعم وترقية االستثمار(هيئات الدعم والتمويل يف اجلزائر  -
 .ر األردن يف اململكة األردنيةومؤسسة  بنك النماء الصناعي، مؤسسات االقتراض الزراعي -
 .إخل.... فني يف مصر الصندوق االجتماعي للتنمية وجهاز احلر -
هناك العديد من الشركات اليت تقوم بتمويل املشروعات الصغرية وتقدم  :التمويل عن طريق الشركات الكبرية )5

والتسويقية الالزمة، وإن كان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو االستثمار املربح فإن هناك بعض من  فنيةالربات اخلهلا 
املطلوبة يف ل يف املشروع الصغري لضمان توريد منتجاته هلا كأحد املدخالت الكبرية اليت تسعى للدخوالشركات 

ألخرية يف بعض الدول، حيث تقوم العملية اإلنتاجية اخلاصة ا وقد تأخذ شكال أخر، حيث ظهرت يف اآلونة ا
هب والتخصصات املوااألعمال الكبرية واملستقرة باستثمار أمواهلا وخرباا ومعارفها ملساعدة أصحاب  مشروعات

 .يف تأسيس ومتويل املشروعات الفردية الصغرية
املال املخاطر  رأسميثل دعم املؤسسات الناشئة اال األساسي لنشاط مؤسسات  :شركات رأس املال املخاطر )6

يلية للمشروعات الناشئة خالل مراحل حياا األوىل دون طلب ضمانات ماعدا جدية موتحيث تغطي احلاجات ال
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أشخاصه، وهذا ما يساعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف انطالقاا خصوصا يف البلدان النامية  وفعالية املشروع
الضمانات الكبرية، (ألن هذه املؤسسات ال تستجيب ملعايري االقتراض اليت تقرضها البنوك التقليدية بصفة عامة 

 ).إخل.... القوائم املالية، طريق التسديد 
املال املخاطر يف متويل املؤسسات ذات األنشطة االستثمارية الواعدة اخلطرة، أي اليت  وتتخصص شركات رأس

فائض، تتميز بارتفاع عنصر املخاطر لكن أفاق منوها احملتملة كبرية وواعدة، حبيث يتوقع أن حتقق االستثمار فيها 
رأس املال املخاطر تم بنوعني من كبري جدا وحمل اعتبار وعليه فإن الشركات ) الناتج عن إعادة بيع حصص(قيمة 

  :املشروعات مها
 .املشروعات اجلديدة ذات املخاطر املرتفعة -
  .املشروعات القائمة اليت تعاين من مشاكل إدارية وتسويقية وإنتاجية وتكنولوجية وغريها من مشاكل األخرى -

تقدمي إعالنات مالية وإدارية وفنية املشاركة يف املؤسسات اخلطرة بوتقوم شركات الرأس املال املخاطر من خالل 
عوائد كبرية وتقوم شركات رأس املال املخاطر وحىت إرشاد وتوجيه، حىت إذا ما جنحت هذه املؤسسات وحققت 

 .اليت تعرضت هلا باسترجاع تكاليفها واحلصول على األرباح تتناسب مع درجة املخاطرة
أو تأجري أصول يتيح للمستثمر شراء األصول الثابتة   ’’Lessing ’‘ أإلجياريإن متويل  :لتأجريياالتمويل  )7

بغرض استعماهلا ولكن مبكانة تأجريها لالستفادة منها يف عملية إنتاجها حيث يتيح للمؤسسة اليت ال متلك 
دف استعماله  انيات مالية كبرية أو اليت ال تستطيع احلصول على قروض من املؤسسات املالية استئجار األصلإمك

وهذا التأجري يشمل أصغر األخرى، أ مث يف دول الرأمسالية .م.ئه وقد عرف هذا النشاط منوا كبريا يف الوأو شرا
األشياء كالتجهيزات املكتبية إىل اآلالت ووسائل النقل كالشحنات والطائرات والبواخر والعقارات، وقد سجلت 

 .احلديدة وهذا بتأجري عربات سكك 1855 أول عملية استئجار يف بريطانيا عام
ويعترب اإلجيار كمصدر متويل مياثل القرض مع االختالفات املترتبة على امتالك األصل والضمانات والعالقات بني 

ولكنه مكمل هلا وهذا حسب إحدى دراسة بديال للقروض املأجور واملستأجر وال ميكن اعتبار التمويل ألتأجريي 
ل مخسة سنوات توصل الباحثون من خالهلا إىل أن املؤسسات مؤسسة خال 700أ واليت مشلت .م.اليت متت يف الو

              .لتأجرييايرافقها زيادة التمويل اليت تستعمل قروضا كبرية 
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  :خالصـة    

لقد حاولنا يف هذا الفصل التعرف على املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت أصبحت حتتـل الريـادة يف             

ختلف دول العامل، وعلى اخلصائص اليت جعلتها حتظى بتلك األمهية والدور اليت تلعبـه علـى   الربامج االقتصادية مل

املستوى االقتصادي واالجتماعي، وكذلك املشاكل اليت تواجهها هذه املؤسسـات بسـبب صـغر حجمهـا     

ـ   ات الصـغرية  خصوصياا، وباإلضافة إىل ذلك مت التعرف على أهم املصادر التمويلية املتاحة أمام هـذه املؤسس

  . واملتوسطة
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  :تمهيد
ك أن طرق التمويل الكالسيكية لالستثمارات تشكل عبئا على املؤسسات املستثمرة، خاصة فيما ال ش        

ويعترب االئتمان أإلجياري  ظهرت احلاجة إىل التمويل الكالسيكي،وبذلك يتعلق بالعبء املايل وطريقة حتمله، 
بفكرة القرض، فإا قد حتتفظ ه الطريقة ال تزال ذجديد يف طرق التمويل، وإن كانت هفكرة حديثة للت

ورغم حداثة هذه  العالقة التمويلية بني املؤسسات املقرضة واملؤسسة املقترضةيف طبيعة جوهريا ال أدخلت تبد
  .الطريقة فإا تسجل توسعا سريعا يف استعمال اإلقدام املستثمرين عليها
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  :إلجيارياعموميات االئتمان : املبحث األول
  :إلجياريانشأة وتطور االئتمان : املطلب األول    

وتطورت بتطور النشاط االقتصادي لإلنسان عرب العصور وأصبحت من  إلجياريالقد نشأت تقنية       
  .التقنيات الشائعة االستعمال يف الوقت احلاضر، إال أن ذلك مر مبراحل وفترات عديدة

 التأجري نشاط قدميا قدم التاريخ، فقد ذهب البعض إىل أن فكرةط يعد نشا :نشأة االئتمان أإلجياري: أوال
أكثر قبوال يف عهد  ريني مث أصبحت الفكرةاالسومم يف عهد .ق 2000لية تعود إىل عام تأجري األصول الرأمسا

وعبيدهم إىل بعضهم البعض أو نشأت عن تأجري النبالء ألدوام  منظمة تأجرييةالرومان، حيث وجدت عالقة 
    )1(.تأجري عقارام إىل العامة من أفراد الشعب ملدة معينة

أي اإلجيار فتمتد جذوره القانونية ) To Lease(من الفعل '' اللبزينغ''أما البعض األخر فريى أن التأجري التمويلي 
تأجري يتسم املتعلق بنشاط ال ، )2(م.ق) 1750-1792(إىل حضارة بابل من خالل القانون الشهري حلامورايب 

عموما بكونه خليط من التأجري التمويلي والتأجري التشغيلي وبدون ضوابط أو قواعد قانونية حتكمه، كما كان 
  .خبيار متلك األصل يف اية مدة العقدال يتضمن شرط يسمح للمستأجر 

 Hireحتت اسم  1846سنة وذلك م 19لقد ظهر االئتمان اإلجيار كتقنية متويلية ألول مرة يف اجنلترا يف القرن 

Purchase ، ا إىل حيث ظهر عقد اإلجيار أول مرة حيث قام أحد جتار آالت موسيقية بيعها مع تقسيط أمثا
املعتادة لعقد مبيعاته، ولكي يضمن حصوله على كامل الثمن مل يلجأ غلى الصورة  د رواجعدة أقساط بقص

يكون صورة إجيار مع حق املستأجر يف متلك اآللة باكتمال مدة اإلجيار، واليت معها  البيع، وإمنا أبرام العقد يف
   )3(.قد استوىف كامل الثمن احملدد هلا

، سنجر آلالت اخلياطة يف اجنلتراومن بني هذه املصانع مصنع  انتشر واستخدم هذا العقد يف املصانع مث      
لعملية االئتمان ، إن أول تطبيق فعلي 1855سنة وباستعمال كذلك يف تأجري عربات السكك احلديدية 

 The Sale andبصيغة  Sofe way Storer INCنية تدعى ركاليفومن طرف شركة  1936اإلجياري كان سنة 

                                         
، 1998، القاهرة، 452-451صناعة التأجري التمويلي مع دراسة حتليلية للسوق املصري، جملة مصر املعاصرة، العدد : فخري الدين الفقي) 1(

  .31ص
(2) El Mokhter Bey, Le Leasing Et Ses Principales Caractéristiques Dans Le Nonde, Revue 
Finance Et Développement De Maghreb, N° 17, Publication De L’ IFID, Tunis.     

  .32فخر الدين الفقي، مرجع سبق ذكره، ص) 3(
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Lease Back ، ببيع السوق إىل وذلك بعد حصوهلا على قطعة أرض وإنشاء سوق عليها، مث قامت الشركة
    .أعمال يف صورة التمويل التأجري التمويلي ألجل الطويل رجال

طريقة من مستوحاة مشاة، كانت ويف نفس الفترة الزمنية ظهرت يف والية أوهايو، نفس عملية مالية         
وعرف هذا  ،Agréments Equipment Trustباسم املعدات املعتمدة للمجموعة  1880متويلية عرفت منذ سنة 

العملية أكثر ، وانتشرت هذه باملرهونالنوع من تطورا يف والية أوهايو نظرا الرتفاع نسب الضرائب اخلاصة 
بتأجري املعدات العسكرية لكل من بريطانيا  خالل احلرب العاملية الثانية عندما قامت الواليات املتحدة األمريكية

  .وروسيا
ان اإلجياري يف الواليات املتحدة األمريكية يرجع إىل رجل الصناعة ميكن القول أن الفضل يف ظهور االئتم

لشركة القرض اإلجياري األمريكي  باالشتراك مع بعض رجال األعمال بتأسيسهم Booth Funiorاألمريكي 
Untied States Leasing corporation  بغرض متويل اجليش األمريكي يف كوريا أثناء احلرب،  1952سنة

  .نية للمواد الغذائيةريف شركة كاليفو وكان االثنني مسريين Schfield وذلك باالشتراك مع 
بليون دوالر خالل  135إىل  10وقد حققت هذه الشركة جناحا سريعا حيث زاد حجم األعمال من         

يف سنة % 15عشر سنوات، واستمرت هذه الزيادة يف حجم األعمال خالل الستينات والسبعينات ملعدل 
 زاولة نشاط االئتمان االجياري، أما يف أوتمبدة األمريكية لبنوكها التجارية ، مسحت الواليات املتح1960
حىت حتصل مؤسسات االستئجار التمويلي على مت إصدار تشريع خيص السياسات املالية الضريبية، حبيث  1982

    )1(.األصل ألكثر من مستأجر لكي يستفيد منه اجلميعامتيازات مالية وضريبية جيب عليها أن تؤجر 
يف الواليات املتحدة األمريكية  سنوات من ظهور االئتمان اإلجياري 8بعد : تطور االئتمان اإلجياري: ثانيا

وذلك بتأسيس شركة عرفت بـ  1960انتقل هذا النشاط إىل الدول األوروبية وبالتحديد يف بريطانيا سنة 
Mercantil Gedit Company  العديد من هذه الشركات من طرف البنوك بسبب مرونة مث من بعدها مت إنشاء

إىل مواكبة التطور اهلائل يف التكنولوجية اإلنتاجية، وهذا ما أدى القوانني املطبقة وحاجة بعض فروع اإلنتاج 
 ويضم مجيع املؤسسات 1970سنة  ELA Equipment Leasing Associationإحتاد لتأجري املعدات إىل إنشاء 

  .اليت تزاول هذا النشاط

                                         
  .08ص 2006، 50إيهاب يوسف أبو قمر، عقد التأجري التمويلي، جملة املستثمرون، العدد ) 1(
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، وبعدها Location  Finanziniaحتت اسم  1961إيطاليا سنة االئتمان اإلجياري يف ظهر بريطانيا بعد          
مؤسسة التأجري أوروبا، ولقد أنشئت  مث انتشر يف مجيع أحناء Gédit Bailوقد عرف باسم  1962فرنسا سنة 

  .1972سنة األوربية اليت متثل شركات القرض اإلجياري على مستوى القارة األوربية 
لقد اختذت ، 1963سنة  Nipponeمسيت بـ  أما يف اليابان فقد تأسست مؤسسة االئتمان اإلجياري        

مليار دوالر يف مطلع التسعينيات  302خدمات التأجري التمويلي يف التوسع والتنامي حىت بلغ حجم عملياا حنو 
منها، كما شهدت الدول النامية منوا مطردا % 40السوق األمريكي وحده حنو  من القرن املاضي، ويستوعب

        )1(.مليار دوالر 44إىل مليار دوالر  15ن يف التأجري املوقعة ا م
حبيث بدأ استخدامه يف باكستان،  1978لقد عرف نشاط االئتمان اإلجياري يف الدول النامية منذ عام         

، أما يف إفريقيا فقد ظهر وفرتويالكوريا، ويف دول أمريكا الالتينية مثل تشيلي، الربازيل، لبنان، تركيا، الفلبني، 
  كل من املغرب، تونس، مصر، ساحل العاج، نيجريا يف

أدى إىل خلق عالقات خارجية بني اخلرباء واملختصني إن التوسع اجلغرايف يف استخدام االئتمان اإلجياري        
 ,Gédite union, Multi  :يف هذه العملية التمويلية، وإىل تأسيس نوادي كبرية متخصصة يف هذا اال مثل

lease, Lease club, Eli lease.  
القرض اإلجياري، اإلجيار التمويلي، االئتمان : عرف االئتمان اإلجياري يف الوطن العريب بعدة أمساء منها      

حتت  1964وغريها من التسميات، ولقد أنشئت أول شركة القرض اإلجياري يف املغرب األقصى سنة اإلجياري 
، ومصر أنشئت ثالث شركات 1984سنة  Leasing  Tunisويف تونس أنشئت  Maroc Leasing اسم 

  .1997متخصصة يف االعتماد االجياري عام 
  .السعودي الفرنسي أما يف الشرق األوسط مت إنشاء يف السعودية البنك العريب والبنك     
 International Financeوقد اهتمت بعض املنظمات الدولية ويف مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية      

Corporation IFC  بتشجيع وتنمية االستثمار يف االئتمان اإلجياري كمصدر بديل لتمويل وشراء املعدات
  .الصغرية واملتوسطةالصناعية والزراعية والتجارية مع التركيز على املؤسسات 

                                         
  . 12مرجع سبق ذكره ، ص إيهاب يوسف أبو قمر،) 1(
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، وقامت 1977يف كوريا اجلنوبية عام  وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية بتأسيس أول شركة مشتركة      
الربتغال، تونس، الدول النامية كاألردن، اندونيسيا،  يف العديد منبعد ذلك بتأسيس شركات تأجري مشتركة 

  .دولة 60وغريها من الدول وأصبحت تتواجد اليوم يف أكثر من 
اإلجياري فيما خيص اجلزائر فقد ظهرت هذه التقنية يف سنوات الثمانينات أين قامت مؤسسة االعتماد       

واخلطوط اجلوية اجلزائرية، يف طراك اشركة سون: األجنبية بتمويل املؤسسات الوطنية باملعدات والتجهيزات مثل
املتعلق بالنقد  1990أفريل  14املؤرخ يف  10-90احلقيقة فإن االعتماد اإلجياري ظهر مبوجب مرسوم رقم 

بعد موافقة بنك اجلزائر وذلك  1997سنة  Salem ي، ومت تأسيس مؤسسة القرض اإلجيار112والقرض يف املادة 
  .املنظم لعمليات االئتمان اإلجياري 1996جانفي  10املوافق لـ  09-96بعد إصدار األمر رقم 

 263فإن التعامل باالئتمان اإلجياري يف السوق العاملي بلغ  2005لسنة  Leaseuropeحسب إحصائيات       

سنة مليار أورو، ومن املالحظ أنه  231واليت بلغ فيها  2004عند سنة  13,85بزيادة  قدر  أي ومليار أور
تطورا كبريا بالتعامل باالئتمان ، حققت حول شرق أوروبا )1-1(كما هو مضح يف اجلدول رقم ، 2005

يف تلك الدول قد فاق كل التوقعات مقارنة مبعدالت النمو  اإلجياري حيث أن معدالت منو االعتماد اإلجياري
يف روسيا % 77,34بني املتقدمة، لقد تراوح متوسط معدل منو هذا النشاط يف دول شرق أوروبا يف الدول 

يف استونيا كحد أدىن، بينما مل يتعدى متوسط معدل منو نفس النشاط يف الدول % 27,75كحد أقصى و 
  %.14املتقدمة نسبة 

وميكن تفسري هذا النمو السريع يف نشاط االئتمان اإلجياري خاصة يف الدول النامية إىل زيادة حجم        
االستثمارات يف هذه الدول وكذا احلاجة املاسة إىل استخدام وسائل اإلنتاج ذات التكنولوجية العاملية، واليت 

ه الدول لتمويل هذه االستثمارات واحلصول واحلل املناسب حسب هذ تتطلب الكثري من املال من أجل متويلها
  .على الوسائل املتطورة هو االعتماد اإلجياري
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  :االئتمان اإلجياري يف السوق العاملي مبليار أوروحجم نشاط : )1-2 (اجلدول رقم        

  البلدان
  حجم النشاط االئتمان اإلجياري مبليار أورو

  %معدل النمو 
2005  2004  

  % 9,72  6117,36  6712,11  النمسا
      157,09  البوسنة واهلرسك

  % 9,81  3501,34  3844,88  بلجيكا
      484,55  بلغاريا
  % 14,18  4634,71  5291,85  التشيك

 % 17,53  3396,99  3992,41  كازاخستان
 % 10,96  44410,00  49270,00  أملانيا

 % 39,07  3084,53  4282,52  الدامنرك
 31,67  730,83  962,25  شرق أوروبا

 % 24,75  13979,90  17439,40  أستونيا
 % 11,72  2864,40  3200,00  فلندا
 % 6,91  26915,00  28776,00  فرنسا
 % 3,96  53651,00  55773,62  بريطانيا
 % 18,39  2360,00  2497,00  اليونان
 % 53,80  3076,00  4730,88  ار

 % 16,09  38039,96  44160,00  أيطاليا
 % 26,27  584,55  738,13  املغرب
 % 3,46  4387,00  4539,00  هولندا
 % 28,24  2757,09  3535,56  النرويج
 % 29,90  3115,93  4047,88  بولندا
 % 15,66  4227,00  4889,00  الربتغال
 % 30,96  841,11  1101,52  رومانيا
 % 77,34  1556,01  2759,49  روسيا
 % 38,03  4673,12  6450,09  السويد
 % 35,12  1094,00  1478,17  سلوفينيا
 % 31,46  1485,45  1485,45  سلوفاكيا

 % 13,75  231127,84  26290,45  امـــوع
  

www.leaseurope.com/facts and Figures Flash 2005:  Source  
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  :تعريف القرض اإلجياري وخصائصه :املطلب الثاين
 :تعريف االئتمان اإلجياري -1

عملية يقوم مبوجبها بنكا، أو مؤسسة مالية أو شركة تأجري مؤهلة قانونا لذلك بوضع  هو عبارة عن            
آالت أو معدات أو أية أصول مادية أخرى، حبوزة مؤسسة مستعملة على سبيل اإلجيار مع إمكانية التنازل عنها 

 )1(.يف اية الفترة املتعاقد عليها، ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأا تسمى مثن اإلجيار
االئتمان اإلجياري هو تقنية متويلية اليت ا يقوم البنك أو مؤسسة مالية "   Luc Bernet Rolland"وقد عرفه 

إىل مؤسسة ما، وميكن هلذه األخرية شراء األصل املؤجر هلا  بشراء أصل منقول أو غري منقول من أجل تأجريه
    )2(.بثمن يكون عموما منخفضا بعد انتهاء العقد

إن االئتمان اإلجياري يسمح للمؤسسات باقتناء معدات وجتهيزات اإلنتاج دون اللجوء إىل القروض           
هو عملية متويلية كاملة هدفها احلصول على األصول من أجل االستعمال املهين، يف  البنكية، االئتمان اإلجياري

  .هذه العملية املؤجر حيتفظ مبلكية األصل الذي يعترب كضمان يف حالة إخالل املستأجر بشرط العقد
التمويل هو من إحدى وسائل  Leasingأن عقد االئتمان اإلجياري أو الليزينغ  على ضوء هذه التعاريف نستنتج

مبقتضى العقد بتأجري ) املؤجر(، وهو عملية متويلية لالستثمارات، تقوم املؤسسة املالية املتوسط والطويل األجل
إجيار دورية مع فرصة متلكها عند تسديد مثن األصول إىل املستأجر خالل مدة زمنية حمددة لقاء أقساط 

  .األصول
صل دون احلاجة إىل متلكه بالشراء وذلك خالل فترة حمدودة، األ االئتمان اإلجياري ميثل وسيلة لتمويل استعمال

يدفعها املستأجر األصل إىل املؤجر خالل فترة  مقابل قيمة إجياريةلألصل، ويستعمل  االقتصاديقد متثل العمر 
    )3(.عقد اإلجيار، مع التزام املستأجر بصيانة األصل والتأمني عليه خالل مدة العقد

تبار أن املؤسسة يعد اإلجياري هو عبارة عن عقد إجيار مع خيار الشراء، فهو تقنية متويل باعأو عقد االئتمان 
وتطلب منها شراء األصل وتأجريه هلا، إذ هناك تتوجه حنو مؤسسة مالية لقرض اإلجيار اختيار االستثمار تتوجه 

  .حتويل جلزء من دور املؤسسة للغري

                                         
  .76، ص2001طاهر لطرس، تقنيات البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ) 1(

Luc Bernet Rolland , principes de technique bancaire, dunod, paris, 2002, p261. )2(  
  .04، ص2002عادل طه قايد، التأجري التمويلي، البنك املركزي املصري، مصر، ) 3(
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هو عملية جتارية ومالية، فيها تقوم املؤسسة املالية  االئتمان اإلجياري''املايل حسب الشركة العربية لإلجيار       
يف ) األقساط(شكل إجيار خالل فترة زمنية حمددة مع دفع مثن اإلجيار  املستأجر على بتقدمي األصل إىل) املؤجر(

، واالعتماد على رميكن للمؤجر أن يعرض خيار الشراء على املستأج،تلك الفترة، بعد انتهاء مدة العقد
اإلجياري هو منتوج موجه بشكل خاص إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذلك إىل املؤسسات الكربى 

    )1(.واملهن احلرة
مينح مبقتضاه املستأجر احلق يف استخدام ) املؤجر واملستأجر(عقد اإلجيار هو إتقان تعاقدي بني الطرفني  أو      

  .يدفع دوريا يطلق عليه اإلجيار أصل مملوك للمؤجر، وذلك خالل فترة زمنية معينة مقابل مبلغ نقدي
أو عقارات، مدته هيزات ومعدات االئتمان اإلجياري هو تقنية قرض من خالهلا يقترح املقرض تأجري جت     

تنتهي بوعد البيع من جهة واحدة، ميكن للمؤجر شراء األصل لدى أي مورد خيتاره املستأجر مقابل دفع 
  .أقساط اإلجيارات

ااالت، ومن أمهها معدات وجيب اإلشارة هنا أن القروض اإلجيارية تغطي األصول املستخدمة يف خمتلف       
ومعدات البناء واستصالح األراضي وكذلك مشاريع البناء  لسفن ومعدات تكرير البترولالنقل كالطائرات وا

  .وشراء األراضي
إن عقد االئتمان اإلجياري يف الغالب عقد غري قابل لإللغاء، واملستأجر ملزم، مبوجب العقد بدفع مجيع       

وهو حمدد وهو يشمل مجيع التكاليف اإلدارية املصاحبة للدفع باألقساط اليت حيددها عقد اإلجيار الدفعات 
  .املدة، وغالبا ما تكون مدة اإلجيار معادلة تقريبا للعمر االقتصادي والتكنولوجي لألصول املؤجرة

واملستأجر وعقد بني املورد وشركة التأجري والذي يستفيد منه  التأجريوعادة ما يكون هناك عقد بني شركة 
قرض كطرف رابع يف عمليات التأجري، يدخل املرغم دم كونه طرفا ويف غالب األحيان  املستأجراشرة مب

حيث تلجأ شركات التأجري إىل االقتراض من البنوك ويتم يف كثري من احلاالت سداد األقساط من املستأجر إىل 
  .األمريكية، فرنسا، بريطانيايف عدة دول خاصة الواليات املتحدة املقرض مباشرة، وقد عرفه هذا النظام 

                                         
 www.arablaesing.dz.com : من موقع االلكتروين للشركة العربية لإلجيار املايل) 1(
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، لالئتمان اإلجياري من اجلانب القانوين وسوف نأخذ بعض منها فقط القانون األردين تعار يفهناك أيضا 
   )1(:بعرف التمويل اإلجياري كما يلي

يقصد بعقد التأجري التمويلي العقد الذي حيق للمستأجر مبوجبه االنتفاع باملأجور مقابل بدل               
على أن يتحمل املستأجر أي خماطر تتعلق باملأجور، أما القانون املصري فيعرف التأجري اإلجيار يدفعه املؤجر 

      )2(.1995لسنة  95من قانون رقم  02التمويلي حسب املادة 
مملوكا له أو تلقاها من املورد استنادا إىل عقد بأن يؤجر إىل املستأجر منقوال  مبقتضاه املؤجر كل عقد يلتزم -

 .من العقود، ويكون التأجري مقابل قيمة إجيارية يتفق عليها املؤجر مع املستأجر
لى نفقته بقصد ععقارات أو منشآت يقيمها املؤجر عقد يستلزم مبقتضاه املؤجر بأن يؤجر إىل املستأجر كل  -

 .تأجريها  للمستأجر، وذلك بشروط ومواصفات والقيمة اإلجيارية اليت حيددها العقد
إذا كان هذا املال قد آلت ملكيته من تأجريا متويليا  املستأجركل عقد يلتزم مبقتضاها املؤجر بتأجري مال إىل  -

     .التمويليفاذه على إبرام عقد التأجري املؤجر إىل املستأجر مبوجب عقد يتفق ن
االئتمان  1966جويلية  2املؤرخ يف  455-66كما عرف القانون الفرنسي االئتمان اإلجياري حسب قانون 

عند اية مدة ) املؤجر(بشراء األصل من مؤسسة مالية ) املستأجر(اإلجياري، هو عملية متويلية تسمع للزبون 
وهي  فرنسايقتصر فقط على املؤسسات املالية وذلك موافقة بنك  عقد اإلجيار، إن نشاط االئتمان اإلجياري
    .فإن املؤسسات التجارية ال تقوم بعمليات االئتمان اإلجياريخاضعة لرقابة السلطات النقدية وبالتايل 

شراء ال مينح املستأجر حق األمريكية والواليات ومنط االئتمان اإلجياري الشائع يف كل من اململكة املتحدة 
سيط يتمثل يف أنه وفقا للنظام اإلجنليزي يكون من حق املستأجر مشاركة املؤجر األصول لكن مع اختالف ب

  )3(.يف إيرادات بيع األصل بعد انقضاء فترة التأجري أو أن يكون له حق حتديد عقد اإلجيار
ه عملية جتارية ومالية يتم حتقيقها االئتمان اإلجياري بأن 96-09أما يف اجلزائر تعرف املادة األوىل من األمر        

أو شركة تأجري مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة ذه الصفة، مع املتعاملني  من قبل البنوك واملؤسسات املالية
تابعني للقانون العام أو اخلاص وتكون  االقتصاديني اجلزائريني أو األجانب، أشخاصا طبيعيني كانوا أو معنويني

                                         
 01الصادرة يف  4542، اجلريدة الرمسية رقم 2003لسنة  48املعدل بالقانون رقم  2002لسنة  16قانون التاجري التمويلي األردين رقم ) 1(

  .16، ص2002ماي 
  www.mti.gov.eg  : من الموقع االلكتروني لوزارة التجارة و الصناعة المصرية ) 2(

  .33فخر الدين الفقي، مرجع سبق ذكره، ص) 3(
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فقط بأصول قائمة على عقد إجيار ميكن أن يتضمن أوال يتضمن حق خيار بالشراء لصاحل املستأجر، وتتعلق 
  .منقولة أو غري منقولة ذات االستعمال املهين أو باحملالت التجارية أ باملؤسسات احلرفية

 : خصائص االئتمان اإلجياري -2
  )1(:السابقة ميكن استنتاج خصائص االئتمان اإلجياري األساسية من خالل التعاريف     

إن املؤسسة املستفيدة من هذا النوع من التمويل، واليت تسمى املؤسسة املستأجرة، غري مطالبة بإنفاق املبلغ  -
وتتضمن هذه األقساط جزء الكلي لالستثمار مرة واحدة، وإمنا تقوم بالدفع على أقساط تسمى مثن اإلجيار، 

من مثن شراء األصل مضافا إليه الفوائد اليت تعود للمؤسسة املؤجرة، ومصاريف االستغالل املرتبطة باألصل 
 .املتعاقد حوله

إن ملكية األصل أو االستثمار أثناء فترة العقد تعود إىل املؤسسة املؤجرة وليس إىل املؤسسة املستأجرة،  -
ا لذلك تكون مسامهة املؤسسة املؤجرة قانونية ومالية، وتستفيد هذه األخرية من حق االستعمال فقط، وتبع

 .املستأجرة إدارية واقتصاديةبينما تكون مسامهة املؤسسة 
أن تطلب جتديد عقد اإلجيار وفق شروط يف اية فترة العقد تتاح للمؤسسة املستأجرة ثالث خيارات، إما  -

مال هذا األصل دون أن تكسب ملكيته، وإمنا أا يتفق بشأا جمددا، وتستفيد بالتايل لفترة أخرى من حق استع
تشتري ائيا هذا األصل بالقيمة املتبقية املنصوص عليها يف العقد، ويف هذه احلالة تنتقل امللكية القانونية لألصل 

تنع حق االستعمال، وإما هذا هو اخليار األخري، أن متتنع عن جتديد العقد ومتإىل املؤسسة املستأجرة إضافة إىل 
 .أيضا عن شراء األصل، وتنتهي بذلك العالقة القائمة بينهما، وتقوم بإرجاع األصل إىل املؤسسة املؤجرة

بني ثالث أطراف هي املؤسسة املؤجرة واملؤسسة املستأجرة واملؤسسة  عالقةالئتمان اإلجياري تقييم عملية ا -
باختيار األصل الذي ترغب فيه لدى املؤسسة  املؤسسة املستأجرةيف هذه العالقة تقوم  املوردة هلذا األصل،

، وتقوم املؤسسة املؤجرة بإجراءات شراء هذا األصل من املؤسسة املوردة ودفع مثنه بكامل، مث تقوم املوردة
   .بتقدميه إىل املؤسسة املستأجرة على سبيل اإلجيار طبعا

كي بالرغم من أن اهلدف من العملية وعليه فإن خالصة هذه العالقة ختتلف عن فكرة القرض الكالسي      
واحد، وهو متويل االستثمارات، حيث أن االئتمان اإلجياري ال ينصرف إىل منح أموال نقدية إىل املقترض، 

إىل الزبون قامت املؤسسة املتخصصة يف هذا النوع ) استثمارات مادية(أصول عينية وإمنا يقوم بدل ذلك بتقدمي 
                                         

  .78، 77طاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص ص) 1(
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التسديد من هذا النوع على أقساط، ومقابل هذا التسهيل يفترض لكامل، وتنتظر مكن العمليات بدفع مثنها با
مثن االستثمار مبعىن أن تكلفة االستثمار باستعمال هذه الطريقة سوف  أن جمموع األقساط املدفوعة يفوق

  .تكون أكرب مقابل االستفادة من الدفع ازأ أو املؤجل
متخذو القرار يف اجلزائر دون إدخال هذه ونظرا هلذه اخلصائص اإلجيابية من الناحية االقتصادية، مل يقف     

الطريقة يف نظام التمويل الوطين، فقد مت اعتمادها يف التمويل بطريقة رمسية مؤخرا، ومت تقنينها بواسطة األمر 
جياري، وبالرغم من ذلك فإن استعمال هذه ، املتعلق باالعتماد اإل1996جانفي  10املؤرخ يف  09-96رقم 

الطريقة ال يزال يف بدايته وهناك جتارب قليلة من طرف بنك الربكة يف هذا امليدان، دون أن ترقى إىل مستوى 
   .املمارسة الشاملة

  .اجيابيات وسلبيات االئتمان اإلجياري: الثالث طلبامل
يترتب على نشاط التأجري عدة آثار بعضها ينعكس على النشاط  :إجيابيات االعتماد االجياري  -1

منه، االقتصادي بوجه عام والبعض اآلخر ينعكس بصورة مباشرة على الشركات اليت تلجأ إىل االستفادة 
 .فاالعتماد على اإلجياري يساهم يف تزويد املشروعات مبا حتتاجه من األصول الالزمة لنشاطاا

على ضوء املفاهيم السابقة ميكن حتديد أهم املزايا اليت حيققها أسلوب االعتماد اإلجياري بالنسبة لالقتصاد 
   )1(.الوطين أو بالنسبة للمؤجر، املستأجر وكذا املورد

 :اإلجيابيات االقتصادية اإلجياري  -1-1
  :ميكن إبراز أهم املزايا االقتصادية لالعتماد اإلجياري فيما يلي

  إن التأجري التمويلي يساعد على اقتناء معدات حديثة قد ال تتوافر إمكانيات لشرائها، كما يساعد على
املشروعات اإلنتاجية يف الدولة، أو التوسع يف املشروعات القائمة، ومن مث زيادة فرض العمالة، إنشاء مزيد من 

 .أو احلصول على معدات وآالت حديثة
 يساعد اقتصاديات الدول النامية على وجه اخلصوص، فبفضله ميكن نقل  إن أسلوب االعتماد االجياري

التكنولوجية بتكلفة أقل، وبالتايل ميكنها هذا العقد من مواكبة التطور التكنولوجي املتسارع، والذي ال ميكنها 
لية، وكذلك ال اللحاق به يف ظل العقود التقليدية، فهذه الدول ال تستطيع شراء جتهيزات ذات التكنولوجية العا

                                         
  . 16لدرع خدجية ، مرجع سبق ذكره، ص  )1(
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الدول الغنية حيث أن هذه الدول ترمي إليها الفئات والبايل من اآلالت االعتماد على مساعدات تستطيع 
 .واملعدات

  إن ازدهار صناعة االعتماد اإلجياري تساهم يف حتقيق معدالت النمو االقتصادي إجيابية، بفضل إدخاله
الصناعية واإلنتاجية من رفع جودة اإلنتاج وخفض  ألحدث األساليب التكنولوجية اليت متكن املؤسسات

 .القدرة التنافسية لالقتصاد مما يؤدي إىل زيادة الصادراتتكلفته، وبالتايل زيادة 
 يساعد على منو املؤسسات فهو أداة مثالية لتحويل موارد املؤسسة الداخلية لصاحل فروع  االعتماد اإلجياري

كدراسة السوق، الشراء، اإلشهار، التوزيع اإلنتاج األخرى اليت يصعب عليها أن حتصل على موارد خارجية 
 .إخل... 
 احلالة فإن استرياد األصول ففي هذه : إن االعتماد اإلجياري يساهم يف ختفيف العبء على ميزان املدفوعات

من فاتورة األجنبية بأسلوب االعتماد اإلجياري يساهم يف ختفيف اإلنتاجية من شركات التأجري التمويلي 
الواردات، إذ تقتصر التحويالت للخارج على القيمة االجيارية فقط، وهذا ما يؤدي إىل ختفيف العبء على 

 .حتويل قيمة األصل بالكامل للخارج ميزان املدفوعات، ولكن يف حالة الشراء يتم
  إىل زيادة حجم االستثمارات خاصة يف فترات الركود االقتصادي، فهذا األسلوب يساعد يف يؤدي

كاحلد من أثار موجات التضخم االقتصادي، فزيادة حجم االستثمارات خاصة  عمليات اإلصالح االقتصادي
لى التضخم من خالل حتقيق استقرار يف األسعار وخفض اليت تستعمل تكنولوجية متقدمة يساهم يف القضاء ع

 .تكلفة التوسعات االستثمارية للمشروعات اجلديدة
البنوك واملؤسسات املالية (قيام املؤسسات املؤجرة إن  :إجيابيات االعتماد اإلجياري للمؤجر -1-2

يوفر هلا جماال واسعا الستثمار بعوائد مناسبة وبضمان كايف دون  بعمليات االعتماد اإلجياري) املتخصصة
 :اليت تتمتع ا املؤسسة املؤجرةجمموعة من املزايا التخلي عن األصول املؤجرة؛ وميكن سرد 

  م يوفر االعتماد على اإلجياري للمؤجر مزايا االحتفاظ مبلكية األصلوسلعهم إىل شرائح أوسع وبيع خدما
أن التأجري يعترب كوسيلة متويل ميكن إضافتها لنطاق اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات املالية حبيث من العمالء، 

 .لعمالئها
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 وبضمان جديد يتمثل يف ملكيته ) يف شراء األصل املؤجر(عليه عائدا مناسبا بالنسبة ألمواله املستثمرة  يدر
لألصل املؤجر ذاته، ومن مث يستطيع استرداده عند احلاجة دون قدرة املستأجر على التصرف فيه أو مشاركة 

 .املسامهني له عند إلفالس املستأجر
  ا تستفيد من قيود أقل اليت حتكم عمل االعتماد اإلجياري باملقارنة بالنسبة لشركات االعتماداإلجياري فإ

 .مع البنوك لكون هذه الشركات ال تقبل الودائع
 يعترب تأجري األصول أفضل للمؤجر من نظام البيع بالتقسيط نظرا لسهولة تطبيقه. 
 يف اقتناء هذه عض املستأجرين الراغبني يؤدي تأجري األصول إىل زيادة مبيعات املعدات املؤجرة ألنه هناك ب

 .املعدات بعد جتربتها واستخدامها
  اية يتيح له إمكانية ختطيط إيراداته املستقبلية، ويف بعض صور التأجري يضمن املؤجر استمرارية التأجري إىل

الت يكون الضمانات واملخاطر، كما أنه يف بعض حا العمر اإلنتاجي لألصل، وكذلك حتميل املستأجر ببعض
 .خمرجا جيدا لتوظيف األموال دون التفريط يف ملكيتها

  االستفادة من بعض امليزات الضريبية اليت يوفرها له الكثري من القوانني السائدة، ويكون ختفيف العبء
 :الضرييب عن طريق

 خصم قيمة استهالك األصول املؤجرة من الوعاء اخلاضع للضريبة؛ 
 املؤجر من جزء من الضريبة املستحقة عليه يف حدود نسبة معينة من قيمة اآلالت املشتراة يف السنة  إعفاء

 .األوىل من تشغيلها
 والواليات املتحدة األمريكية مزايا ضريبية يف شكل  مينح قانون االعتماد اإلجياري كما هو الوضع يف اجنلترا

حتفاظه مبلكية األصل دائنا لدى مصلحة الضرائب بنسبة ضرائب دائنة لصاحل املؤجر الذي يصبح يف حالة ا
معينة من قيمة األصول املؤجرة حبيث ختصم من إمجايل الضرائب املستحقة عليه وليس من وعاء الضريبة ذاته، 
ولعل ذلك يفسر سر تفضيل املؤجر يف هذه الدول االحتفاظ باألصل املؤجر دون منح املستأجر حق شراءه يف 

      .اية العقد
بالنسبة للمشروعات خاصة  االعتماد اإلجياري يعترب :إجيابيات االعتماد اإلجياري للمستأجر -1-3

املؤسسات الصغرية واملتوسطة بديل هام وفعال لتمويل مشاريعها والتوسع فيها بعيدا عن االقتراض التقليدي 
 :الذي يرهقها بالديون والفوائد املرتفعة ومن بني هذه املزايا اليت يوفرها هي
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  من حيازة األصول ات، فهو ميكنها اليت تستأجر املعدإن أسلوب االعتماد اإلجياري يساعد املشروعات
جزء كبري من أمواهلا، وحيمي هذه الشركات من عوامل الرأمسالية الالزمة لنشاطها دون احلاجة إىل جتميد 

 .التضخم القصري األجل حيث يتماالتفاق بشروط حمددة ملدة طويلة
  كن االعتماد األجياري املؤسساتمبلغ كبري اجة إىل استثمار من احلصول على املعدات الالزمة دون احلمي

 .من رأس املال
 ستاجر من تدين املتطلبات املتعلقة بالضمانات والتاريخ االئتماين ومتويل نسبة أكرب من قيمة األصل يستفيد امل

عن ذلك فهو يوفر مرونة ميكن موئمتها مبا يتناسب مع تزيد عن اليت تتيحها القروض املصرفية وزيادة 
 .احتياجات املستأجر

  ،مينح املؤسسات االستثمارية فرصة للتغلب على مشكلة التقادم التكنولوجي لآلالت واملعدات الصناعية
فهي تقوم باستخدامها وتشغيلها دون احلاجة إىل اقتنائها عن طريق االمتالك، وهذا يعين إن املؤسسات تقوم 

 .باستعمال كل ما هو جديد ومتقدم تكنولوجيا
 يثقلها وهذا ما يترك قدرة املؤسسة على االستدانة  ظهر يف أصول امليزانية، فإنه المبا أن األصل املؤجر ال ي
  .ةدجي
  على مدة حياة العقد ويتم دفعها من خالل األقساط االجيارية، مبعىن إن املؤسسة ال تقسم قيمة الرسم

ميتد إىل كامل مدة  ختصص جزء من أمواهلا من أجل تسديد الرسم على القيمة املضافة، ألن تسديد هذا الرسم
 .مما خيفف من ثقل هذا الرسم الذي يعترب مبلغه كبرياالعقد 
  إن األقساط اإلجيارية اليت يدفعها املستأجر للمؤجر تعترب كأعباء استغالل وبالتايل فهي قابلة للخصم من

 .النتيجة اخلاضعة للضريبة
 من قيمة األصل حبيث يضع حتت % 100بقدم للمستأجر متويال كامال  إن أسلوب االعتماد اإلجياري

تصرف املؤسسة التجهيزات، دون أن يدفع مبلغ كبري فور حصوهلا عليها، وهو ما يعين أن االعتماد اإلجياري 
 .اقتراض املؤسسة من اخلارج مبا انه ال يساهم يف زيادة نسبة االستدانة يترك إمكانية

 مرصودة لشراء األصل يف مشاريع استثمارية قد تدر عليها تخدام األموال اليت كانت أو تستطيع الشركة اس
 .دخال أكرب بكثري من تكلفة االستئجار
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  أقساط اإلجيار دورية لذا تعترب كتكاليف غري قابلة للخصم يف املخطط اجلبائي فهو ميزة إجيابية بالنسبة
  .اد اإلجياري ال تعترب كديونيون الكبرية، ذلك ألن عمليات االعتمدللدول ذات ال

  خيفف العبء الضرييب على عاتق املستأجر حيث أن املشروع تكون حيازته لألموال املؤجرة على سبيل
 .اإلجيار
  عقد اإلجيار بطريقة سهلة وسريعة يف غالب األحيان حبيث ال يستغرق احلصول لإلجابة يكون احلصول على

القرض الكالسيكي الذي يتطلب وقتا أطول وهو ليس يف صاحل يوما، عل عكس  15على الطلب أكثر من 
 .املؤسسة
 اإلجياري يقوم بتغطية مصاريف الصيانة باإلضافة إىل متويل املشاريع ولذلك جند أن  إن أسلوب االعتماد

 .األقساط اإلجيارية تقوم بتغطية خدمات الصيانة
 اسبة العامة، ولكن على مستوى احملاسبة املستأجر ليس ملزما بإعداد جدول االهتالك على مستوى احمل

 .فإن قيمة اإلجيار حتسب له مباشرة من التكلفة السنوية لالستثمارالتحليلية وبالتايل 
 :إن تعامل املرد مع املؤجر مينحه جمموعة من املزايا :إجيابيات االعتماد اإلجياري للمورد -1-4

تجاته من املعدات والتجهيزات ذات التكلفة إن أسلوب االعتماد اإلجياري يسمح للمورد ببيع وتسويق من
املرتفعة، وبالتايل فإن الدفع يكون فوريا لقيمة األصل املباع وهذا ما يؤدي إىل إعادة توظيف أمواله واستثمارها 

 .والرفع من رقم أعماله
 : سلبيات االعتماد اإلجياري -2
، حيث أنه ما ميثل ميزة توجد كذلك بعض السلبيات إىل جانب اإلجيابيات اليت يتميز ا االعتماد اإلجياري  

ألحد أطراف العقد ميكن أن يكون مشكل أو عاتق للطرف األخر، بكن جيب التنويه إىل أن هذه النقائص 
  1:ضئيلة باملقارنة مع املزايا اليت يقدمها أسلوب االعتماد اإلجياري، وسنوضح أهم العيوب اليت يتسم ا

  :نذكر ما يلي: اإلجياري بالنسبة للمؤجرسلبيات االعتماد  -2-1
 ميكن أن تكون هذه املعدات غري قابلة للتأجري من يف حالة استرجاع املعدات من املستأجر بعد انتهاء العقد ،

أو مصنوعة حسب طلب املستعمل فيجد املؤجر نفسه حتت رمحة خماطر  جديد بسبب تقادمها أو إمهاهلا

                                         
. 20لدرع خدجية، مرجع سبق ذكره ، ص)  1)  
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يف السوق، فيضطر إىل حتمل اخلسارة بسبب عدم السوق، وبالتايل فهو جمرب على بيعها بسعر أقل من سعرها 
 .استرداد مثنها بالكامل

  مث بيعه يف السوق، لكن استثماره  استرجاعإذا أشهر املستأجر إفالسه خالل فترة اإلجيار فمن حق املؤجر
األقساط اإلجيارية أقل من القيمة  املتبقي والغري املهتلك من طرف املشكلة احلقيقية تكمن يف أن مبلغ رأس املال

 .السوقية لالستثمار، ويف هذه احلالة سيتحمل املؤجر اخلسارة
  قسط االهتالك من قيمة األصول املؤجرة من أرباح املؤجر لتحديد صايف الربح اخلاضع يتم خصم نسبة متثل

 .للضريبة رغم أنه ليس هو املستخدم لألصل
  ويف بعض احلاالت تطور مدة إعادة بيع التجهيزات املسترجعة وهذا ما يؤدي إىل حتمل املؤجر تكاليف

ال، وكلما تطول مدة إعادة البيع كلما ازدادت خسارة املؤجر، ألن التجميد ألكثر إضافية كتخزين والصيانة مث
 .من ستة أشهر يدخل ضمن الرسم على النشاط املهين

من أهم املشاكل اليت ميكن أن تعترض املستأجر عند : د األجياري بالنسبة للمستأجرسلبيات االعتما -2-2
  :هي استخدام أسلوب االعتماد اإلجياري

  تكلفة االعتماد اإلجياري مرتفعة مقارنة مع القروض الكالسيكية لن مبلغ اإلجيار يضم زيادة على األقساط
ة التمويل، اهتالك االستثمار، تكلفة رأس املال املستثمر، التمويل الكامل، سرع(اإلجيارية، اخلدمات املقدمة 

 ....)أقساط اإلجيار 
لذلك جند أن املؤجر ال يقوم بتأجري معداته إال إىل املؤسسات ذات املردودية اجليدة ورؤوس األموال العاملة 

  .لألصل املستثمر املستحقة دوريا، واليت تعترب اهتالكات الكافية ملواجهة تكاليف اإلجيارات
تسيري باملقارنة مع البنوك واملؤسسات األخرى املختصة، فإن مؤسسات االئتمان اإلجياري تتحمل مصاريف 

عما عليه إضافية ناجتة عن العالقة اليت تربط بني املورد، املستأجر واملؤجر، وهذا ما يؤدي إىل ارتفاع التكاليف 
  .يف العقود

ستعيد أجهزته وكذلك له احلق للمطالبة ط واحد من اإلجيار، حيق للمؤجر أن ييف حالة عدم دفع املستأجر لقس
اإلجيار جيب أن تدفع حىت بالتعويضات من املستأجر والعمل على مراجعة بنود العقد، ويعين ذلك أن أقساط 

  .ولو كانت وضعية املؤسسة املالية غري جيدة
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توافق املعدات املؤجرة مع عملياته اإلنتاجية، فإنه ملزم إذا قرر املستأجر فسخ العقد قبل ايته بسبب عدم 
، حىت ولو مل يستعمل املستأجر هذه املعدات، ألن املؤجر غري مبواصلة دفع أقساط اإلجيار إىل غاية اية العقد
  .مسؤول عن العيوب غري ظاهرة يف التجهيزات

اخلصوم من امليزانية ال تعترب إال حتسنا ظاهرا احملاسيب فإن عدم التسجيل التزامات املؤسسة من جهة من اجلانب 
ا لعدم حدوث زيادة يف جهة األصول، الن املستأجر ليس مالكا لألصل، ويعرب كل هذا عن عدم إمكانية وهذ

  .االستدانة من جهات أخرى، مما ال يتيح للمستأجر تقدمي ضمانات للدائنني احملتمل التعامل معهم يف املستقبل
  :نواع االئتمان االجياريأ: الثاين بحثامل

هناك العديد من أنواع االئتمان اإلجياري، وسوف نتطرق يف هذا املبحث إىل املعايري اليت حتدد وترتب       
  .االئتمان اإلجياري

  :االئتمان اإلجياري حسب طبيعة العقد: املطلب األول
  .املايل والعملياالئتمان اإلجياري، االئتمان حسب هذا التصنيف هناك نوعان من      

املتعلق باالئتمان اإلجياري، يعترب ائتمانا  09-96من األمر رقم حسب املادة الثانية  :االئتمان اإلجياري املايل - 1
أو االلتزامات واملنافع واملساوئ واملخاطر املرتبطة مبلكية األصل املعين إىل إجياريا ماليا إذا مت حتويل كل احلقوق 

كل نفقات رأس املستأجر، ويعين ذلك أم مدة عقد االئتمان اإلجياري كافية لكي تسمح للمؤجر باستعادة 
  )1(.املال مضافا إليه مكافأة هذه األموال املستثمرة

عقد طويل األجل وغري قابل لإللغاء وال يتضمن هذا العقد خدمات ويسمى أيضا التأجري الرأمسايل وهو      
  .والتأمني، بل يتحمل تكاليف املستأجرالصيانة 

الذي ترغبه مث  من اإلستراتيجية األصلففي هذا النوع من اإلجيار تقوم الشركة اليت تستخدم هذا النوع      
مع تفاوض مع املنتج يف كل األمور بسعر وشروط التسليم وتوقع على االتفاق، يلي ذلك قيامها باالتفاق ت

هذا من املنتج بالشروط السابقة املتفق عليها مث تستأجر   بشراء األصل  على أن يقوم هذا األخريشركة تأجري 
عائد  ي عادة تكلفة األصل باإلضافة إىلاألصل مبجرد شراءه ملدة تأجري حمددة مقابل التزام مايل حمدد يغط

                                         
  . 79، 78ص لطرش، مرجع سبق ذكره،  طاهر) 1(
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مناسب الستثمار املؤجر، أي أن املستأجر يقوم بدفع األقساط اإلجيارية إىل املؤجر خالل فترات متتالية تساوي 
  )1(.يف جمموعها قيمة شراء األصل باإلضافة إىل عائد معني

  :وهو ينقسم بدوره إىل عدة أنواع تتمثل يف
األصل إىل مبقتضى هذا االتفاق تقوم الشركة ببيع  :Sale and lease Backالبيع وإعادة التأجري  -1-1

 )2(:الطرف األخر يف نفس الوقت يقوم هذا الطرف بإعادة تأجري األصل إىل الشركة نفسها وهذا يعين أن
وهو يف ذات الوقت املستأجر حيصل على قيمة األصل املباع، ولكنه حيتفظ حبق االنتفاع بذات  البائع     

  .األصل أي االحتفاظ به لغرض االستخدام
يلتزم املستأجر بدفع أقساط التأجري حبيث تغطي هذه األقسام مثن شراء هذا األصل إىل العائد الذي يرغب 

  .يف احلصول عليه )املؤجر(املشتري 
خيص هذا النوع من التأجري األصول الثابتة املرتفعة الثمن،  :Levaged Leasingجري الرفعي التأ -1-2

 .املؤجر، املستأجر، واملقرض: يتضمن ثالث أطراف هموما مييزه عن باقي األنواع األخرى هو أن العقد 
وال خيتلف وضع املستأجر ي هذا النوع من التأجري عنه يف األنواع األخرى، أما املؤجر فوضعه خيتلف      

 األصل ميول جزئيا من حقوق امللكية والباقي من أموال مقترضة، وعادة ما يوضع األصليتمثل يف أن شراء 
د القرض، غري أن هذا ال عقكرهن لقيمة القرض، وملزيد من الضمان يوضع كل من املؤجر واملستأجر على 

   )3(.فيوقع بصفته ضامنا الذي حبوزته األصل يغري من حقيقة أن املؤجر هو املقترض، أما املستأجر
زائري يف املادة الثانية ويسمى كذلك التأجري العملي، لقد عرفه املشرع اجل :االئتمان اإلجياري التشغيلي -2

 :كما يلي 1996جانفي  10املؤرخ يف  09-96 مرمن اال
واملخاطر املرتبطة يعترب ائتمانا إجياريا عمليا إذا يتم حتويل كل احلقوق وااللتزامات واملنافع واملساوئ "    

ق وااللتزامات واملنافع واملساوئ واملخاطر املرتبطة مبلكية األصل مبلكية األصل املعين، أو تقريبا كل احلقو
إىل املستأجر، وهذا يسمح بالقول ان جزء من كل ذلك يبقى على عاتق املؤجر، ومعىن املعين، أو تقريبا كلها 

                                         
  .145، 144ص، 1997عاع الفنية، اإلسكندرية، مسري حممد عبد العزيز، اقتصاديات االستثمار والتمويل والتحليل املايل، مكتبة ومطبعة اإلش) 1(
  .482ص ،2002عبد الغفار حنفي، أساسيات التمويل واإلدارة املالية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ) 2(
  .557، ص1997منري إبراهيم هندي، الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل، الطبعة الثانية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ) 3(
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نفقاته، وبالتايل فإنه جيب انتظار فترة أخرى الستعادة ذلك أن فترة العقد غري كافية لكي يسترجع املؤجر كل 
  ."ما تبقى من النفقات سواء بتجديد العقد أو بيع األصل

عقد قصري (املدة  دليس معناه متويل شراء املعدات، هو عبارة عن عقد حمدالتشغيلي  االئتمان اإلجياريإن        
من املؤجر ملدة زمنية إخل، ... سيارات، الشاحنات، التجهيزات يه املستأجر باستئجار املعدات كيقوم ف) األجل

املصاحبة الستخدام  مجيع التكاليفحمددة مقابل إجيار شهري، ويف ظل عقد التأجري التشغيلي يتحمل املؤجر 
هذه املعدات، مبا يف ذلك الصيانة، اخلدمات، ومجيع التكاليف املصاحبة للدفع بالتقسيط وكذلك تكاليف 

  .تأمني املعدات
وتتناسب عقود التأجري التشغيلي مالكي األساطيل واملقاولني املتعاقدين على مشاريع عمل طويلة وقصرية     

وغريها من املعدات لفترات للشاحنات، آليات ومعدات البناء املختارة  األجل، أي أن هذه العقود خمصصة
  .زمنية حمدودة

يالحظ أن عقود االئتمان اإلجياري العملي عادة ما تعطى للمستأجر حق إلغاء العقد وإرجاع األصل قبل انتهاء 
يف حالة  يستطيع التخلص من األصل أناألساسية، ويعطي هذا احلق ميزة عامة للمستأجر حيث مدة العقد 

  )1(.طور التكنولوجي وظهور أصول أحدث تؤدي اعمل بكفاءة أكرب ويف حالة انتهاء احلاجة إىل هذا األصلالت
  :من خالل ما سبق ميكن أن نستنتج ما يلي

 .إن عقد اإلجيار يكون لفترة أقل من العمر االقتصادي لألصل -
 .العقد ويغطى مجيع تكاليف بفضل إعادة تأجريه عدة مرات وبيعه املؤجر يبقى مالكا لألصل خالل فترة -
هذا النوع من التمويل جيعل املعدات تفقد بسرعة قيمتها وتصبح مهتلكة مع مرور الوقت ولذلك يستحسن  -

 .أن تقوم املؤسسة باستئجار بدال من شرائها نتيجة ظهور معدات أكثر تطورا منها
 
 
 
 
 

                                         
  .396، ص1998حممد صاحل احلناوي، اإلدارة املالية والتمويل، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ) 1(

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 والمتوسطةاإلئتمان اإلیجاري كأداة لتمویل المؤسسات الصغیرة                             :       انيالفصل الث
                                                                      الریفیة والتنمیة الفالحة بنك قبل من                                                                     

 

 
 57 

  .أوجه االختالف والتشابه بني االئتمان اإلجياري املايل والتشغيلي :)2-2(اجلدول رقم        
  االئتمان اإلجياري التشغيلي  االئتمان اإلجياري املايل  

  تترك حسب االتفاق  ية للعقدقمن القيمة السو% 95البد أن تغطي   القيمة اإلجيارية للعقد

  الصيانة والتأمني تكاليف
يتحمل املستأجر تكاليف الصيانة والتأمني 

  خالل فترة العقد
يتحمل املؤجر تكاليف الصيانة والتأمني خالل 

  فترة التعاقد

  حتديد مدة العقد
من احلياة االقتصادية % 75جيب أن تغطي 

  لألصل
  حتدد املدة بدون قيود

  قدعميكن فسخ ال  العقد غري قابل للفسخ  فسخ العقد

  اية مدة العقدملكية األصل يف 
 يعيدعند اية العقد جيب على املستأجر أن 

لفترة  استئجارهاملؤجر أو يعيد األصل إىل 
  أو يشتري األصل من املؤجر أخرى

ال جيوز للمستأجر شراء أو متلك األصل 
  املؤجر بل يرجعه إىل املؤسسة املؤجرة

  قسط اإلجيار
جزء من مثن  يكون مقابل االنتفاع مضافا إليه

  الشراء
  يكون مقابل االنتفاع

  

 .ةمن إعداد الطالب: املصدر 
  

  :االئتمان اإلجياري حسب طبيعة موضوع التمويل: املطلب الثاين
االئتمان اإلجياري لألصول : ميكننا حسب هذا التصنيف التفريق بني نوعني من االئتمان اإلجياري         
  .لألصول غري املنقولة واالئتمان اإلجيارياملنقولة 

يستعمل هذا النوع من االئتمان اإلجياري من طرف املؤسسة  )1(:االئتمان اإلجياري لألصول املنقولة  - 1
لنشاط املؤسسة  املالية لتمويل احلصول على أصول منقولة تشكل من جتهيزات وأدوات استعمال ضرورية

األخرى تعطى على سبيل اإلجيار لفترة حمددة لصاحل املستعمل سواء  املستعملة، وهي كأنواع االئتمان اإلجياري
ويف اية هذه الفترة تعطى يف نشاطه املهين مقابل مثن اإلجيار، كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا الستعماله 

  .ي عنه ائيالأخرى،أو شراء هذا األصل أو التخجتديد العقد  فرصةهلذا املستعمل 
املعدات والتجهيزات، تقوم مؤسسة بشراء هذه األصول قصد تأجريها  تأجريجياري هو عملية أو االئتمان اإل

  .مالك هلا) املؤجر(وتبقى هذه املؤسسة 

                                         
  .79طاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص) 1(
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مثل ما هو موجود يف  09-96املنقول يف املادة من األمر املشرع اجلزائري لالئتمان اإلجياري  ولقد عرف       
تة كالتجهيزات واملعدات املوجهة أساسا لالستعمال املنقول يتعلق باألصول الغري الثاب االئتمان اإلجياري. فرنسا
    .املهين

ويسمح هذا النوع من التأجري للمؤسسات املستأجرة باالستفادة من جتهيزات ومعدات ال تستطيع         
سنوات حسب العمر  7إىل  2سنوات أو من  5إىل  3عليها تتراوح من شراءها، وذلك خالل مدة متفق 

   .وجيب التنويه هنا إىل أن عقد االئتمان اإلجياري املنقول غري قابل لإللغاءلألصل املؤجر،  اإلنتاجي
يف الواقع ال خيتلف هذا النوع من االئتمان اإلجياري من ناحية : االئتمان اإلجياري لألصول غري املنقولة - 2

ق األساسي يف موضوع التمويل، حيث أن هذا النوع يهدف تقنيات استعماله عن النوع السابق، ويتمثل الفر
، حصلت عليها املؤسسة التشييدشيدت أو هي يف طريق إىل متويل أصول غري منقولة تشكل غالبا من بيانات 

على سبيل اإلجيار إىل املؤسسة املستأجرة الستعماهلا يف نشاطاا املهنية تسليمها ببنائها، وي أو قامت هاملؤجرة 
 .مثن اإلجيار مقابل
ويف اية فترة العقد، تتاح للمؤسسة املستأجرة إمكانية احلصول ائيا على األصل حىت ولو كان ذلك       

أو غري املباشر لألرض اليت أقيم عليها البناء، تنفيذا رد انفرادي بالبيع، أو تتاح هلا إمكانية االكتساب املباشر 
ملك للمؤسسة  أصالهي  ضل القانوين مللكية البناء املقام على األرأو تتاح هلا أخريا إمكانية التحوي

  )1(.املستأجرة
إن االئتمان  09-96كما تناول املشرع اجلزائري االئتمان اإلجياري الغري املنقول يف املادة الرابعة من األمر 

الغري املنقول يقوم على أساس استئجار مباين أو أراضي ذات االستعمال املهين حبيث ميكن للمستأجر  اإلجياري
صل الثابت عند اية مدة اإلجيار، وتكون مدة اإلجيار طويلة املدى ألن العقارات متتلك يف مدة أن يشتري األ

 .سنة 25و     15تتراوح بني 
 
 
 
  

                                         
  .80لطرش، مرجع سبق ذكره، ص طاهر) 1(
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  .أوجه االختالف بني االئتمان اإلجياري املنقول واالئتمان اإلجياري غري املنقول :)3-2(اجلدول رقم      
  االئتمان اإلجياري غري املنقول  االئتمان اإلجياري املنقول  

  مدة العقد
 5إىل  2من (قصرية ومتوسطة األجل 

  )سنوات 7إىل  3(أو من ) سنوات
  )سنة 25إىل  15من (طويل األجل 

  ال يوجد تسبيقات لإلجيار  لإلجيار وجود تسبيقات
اإلجيار لشركة اإلجيار املستأجر ملزم بدفع تسبيق 

  خالل مدة البناء
  كبرية  قليلة  درجة التعقيد

  طائلة  مناسبة  لمةاألموال املست
  ختضع للقانون اخلاص بالعقارات  ختضع للقانون التجاري  القانون اخلاضع له

  

  .ةمن إعداد الطالب: املصدر

  )1(.االئتمان اإلجياري حسب طبيعة جنسية للعقد: املطلب الثالث
يعرف  1996جانفي  10ملؤرخ يف  09-96حسب املادة اخلامسة من األمر : االئتمان اإلجياري الوطين - 1

بتعامل عندما جتمع العملية شركة تأجري بنك أو مؤسسة مالية ''القانون اجلزائري االئتمان اإلجياري الوطين 
 .''وكالمها مقيمان يف اجلزائر اقتصادي

ومعىن ذلك يكون االئتمان اإلجياري وطين إذا قام املؤجر يف بلد ما بتأجري املعدات والتجهيزات إىل      
  .املستأجر يف ذات البلد

وجيب أن نعرف أنه إذا قامت مؤسسة االئتمان اإلجياري بفتح فروع هلا يف اخلارج ملمارسة العمل        
فإن هذه العملية ختضع لقوانني وتشريعات البلدان اليت يوجد فيها الفروع، ولكنها ليست ذات طابع اإلجياري، 

 .Leasing Domestiqueدويل ويسمى هذا النوع باالئتمان اإلجياري املكيف 
دوليا إذا كان املؤجر يف بلد ما واملستأجر يف بلد آخر،  يعترب االئتمان اإلجياري: االئتمان اإلجياري الدويل - 2

 .ويزيد هذا النوع تعقيدا إذا كان الطرف الثالث وهو املورد يف بلد ثالث، ومصدر التمويل يف بلد رابع
 يف هذا النوع عقد االئتمان اإلجياري خيضع املتعاملني االقتصاديني لقوانني خمتلفة بسبب تواجد املتعاقدين      

  . دول خمتلفةيف

                                         
  .29، 28ص، مرجع سبق ذكرهخدجية، علدر) 1(
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 09-96املشرع اجلزائري فقد عرف االئتمان اإلجياري على أساس أنه دويل يف املادة اخلامسة من األمر  أما      

العقد الذي يرتكز عليه إما ممضي بني متعامل اقتصادي مقيم يف ، عند ما يكون 1996جانفي  10املؤرخ يف 
  .مقيمة يف اجلزائراجلزائر وشركة التأجري أو بنك أو مؤسسة مالية 

ويالحظ "إن صفيت املقيم وغري املقيم يف اجلزائر مها احملدد ثان يف التشريع والتنظيم املعمول ما يف اجلزائر      
التحويالت للخارج على  قتصري ميزة هامة تتمثل يف حتسني ميزان املدفوعات، إذ يلأن االئتمان اإلجياري الدو

  ."التمويل الكامل لقيمة األصلاألقساط اإلجيارية فقط، وليس 
  :األطراف االئتمان ومصادر متويله: املبحث الثالث

يعترب االئتمان اإلجياري شكل آخر من التمويل ميكانيزمات تنظيمية وتسريه من خالل األطراف املتدخلة      
  .يف هذه العملية وكذا املراحل اليت متر ما ومصادر متويلها

  1:األطراف يف عملية االئتمان اإلجياري: املطلب األول
دور الوسيط بني منتجي ومستعملي ) مؤسسة االئتمان اإلجياري(االئتمان اإلجياري يلعب املؤجر يف عملية      

   :ويتمثل أطراف العقد يفاألصول 
وهو يريد احلصول على  )مؤسسة اقتصادية(أو معنوي ) متعامل اقتصادي(وهو شخص طبيعي  :املستأجر -1

األصل وحيازته، أي الطرف الذي سيشغل األصل، وحيق له استخدامه مقابل دفعة أقساط إجيارية يتفق عليها 
وهو الذي يتصل  استجارةيف اية مدة العقد أو خالله واملستأجر هو الذي حيدد ما يريد دون التزامه بشرائه 

املؤجر وشروط التسديد والصيانة والتأمني، وكذلك يتفاوض  باملؤجر لكي يتفق معه على املواصفات الشيء
 .إخل لتحقيق استثمار معني مبا يتفق وطبيعة نشاطه... حول السعر، الصيانة، شروط العقد مع املورد 

أو البنك أو غريه من املؤسسات املالية أو رجال األعمال، واليت  االئتمان اإلجياري وهو مؤسسة: املؤجر -2
بعد املوافقة عليها، وذلك حسب املواصفات اليت ...) شراء التجهيزات، بناء مصنع (تقوم بتمويل العملية 

حيددها املستأجر، يعطي هذا األصل للمستأجر مع حتمله كل االلتزامات املتعلقة باألصل، مقابل حصول املؤجر 
لألصل املراد متويله، كما يعترب كوسيط بني املستأجر واملورد املالك القانوين على أقساط اإلجيارية ويعترب املؤجر 

 .وبالتايل فهو مرتبط بنوعني من العقود أوهلما عقد الشراء مع املورد وعقد االئتمان اإلجياري مع املستأجر

                                         
.  45، ص  2005عقد التأجري التمويلي ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، الطبعة االوىل ، صخر أ محد اخلصاونة،)  1)  
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)المنتج(المورد  المستأجر المستأجر  
 ثمن األصل األصل اإلنتاجي

 الدفعات اإليجارية طيلة فترة العقد

نهاية فترة العقد خيار المستأجر في  

ملؤجر طبعا، للشروط واملواصفات املتفق عليها وهو الذي يسلم األصل للمستأجر حتت إشراف ا :املورد -3
ويون املورد إما منتجا أو بائعا لألصل حبيث يتلقى طلبا من املؤجر واملتعلق باألصول بينه وبني املستأجر، 

موضوع العقد، ويقوم املورد بتسليمهما للمستأجر، ومعىن ذلك أن املؤجر هو الذي يقوم بإمضاء عقد التصنيع 
 ).املستأجر(نتج بعقد يعرف بعقود االشتراط لصاحل الغري أو الشراء من امل

    :و الشكل التايل يوضح لنا عملية االئتمان االجياري بني ثالث أطراف    

  .نشوء عملية االئتمان اإلجياري بني ثالثة أطراف املستأجر، املؤجر، املورد: )1-2(الشكل رقم  

  
  
  
  
  

  

           .من إعداد الطالبة : املصدر 

  .اخلطوات العملية لتطبيق االئتمان اإلجياري :املطلب الثاين
  1:بثالث مراحل أساسية هي متر عملية االئتمان اإلجياري   
باختيار األصل الذي حتتاجه للقيام بنشاطاته ) املستأجر(يف هذه املرحلة تقوم املؤسسة  :دراسة العملية -1

معه على السعر املناسب وشروط احلصول على االستثمار  وتتفقاموردا  تارومتويل استثماراا، من أجل هذا خت
املرغوب فيه، وبعدها يتقدم املستأجر بطلب إىل النقدية لألصل  وآجال التسليم باإلضافة إىل اخلصوصيات

املصرف لتأجري املعدات أو سلعة ما، ويرفق بطلب دراسة جدوى اقتصادية على املشرع، وطبيعة املعدات 
واملركز املايل للمستأجر، وكافة املستندات املتصلة املطلوبة مصدرها، فاتورة مبدئية بالثمن، مدة اإلجيار 

                                         
 (1 .50اخلصاونة ، مرجع سبق ذكره ، ص صخر أمحد )
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األخالقي ومسعته ومقدرته  والتزامهموقف املستأجر خالل سريته الذاتية باملوضوع، ويقوم املصرف بدراسة 
وعربته العملية من مصادر خمتلفة فإن اطمئن إىل كل ذلك فإنه يتم أخذ املوافقة من  املالية واالئتمانية والتسويقية

 .السلطات املخولة باختاذ القرار يف املصرف
عليه واملوافقة ) إخل... اخلطر، املردودية، الضمانات (بعد دراسة امللف من كل اجلوانب  :يةتنفيذ العمل -2

ويقوم املؤجر بشراء األصل من املورد وينتج عنه عقد بيع بني املؤجر واملورد، وهذا العقد يعطي ملؤسسة 
 .االئتمان اإلجياري احلق بامتالك األصل والتصرف يف بكل حرية

بعد معاينتها مبحضر ) األصل(لإللغاء، يتسلم املستأجر املعدات خالل فترة حمددة ومسبقا وغري قابلة       
ختصص مؤسسة القرض ، وجيب التنويه إىل أنه إذا كان األصل مستورد من اخلارج، استالم يقدمه إىل املؤجر

ي فاملستأجر مسؤول عن استالمه مث عند االستالم، أما إذا كان األصل حململراقبة األصل تقين سامي  اإلجياري
يوقع املؤجر مع املستأجر عقد اإلجيار والذي ينص بوضوح على كيفية دفع املستأجر ألقساط اإلجيار وذلك 

ويتضمن كذلك تاريخ توقيع عقد اإلجيار وتاريخ طلب املؤجر األصل من البائع وتاريخ طبقا جلدول اإلجيار 
العمل به، إضافة إىل جمموعة من البنود اليت تنظم عملية اإلجيار، وقد  تسليم املستأجر األصل وتاريخ البدء

العقد كضمان للمؤجر ولكي يربح املزيد من الوقت يطلب بعض املؤجرين إيداع دفعة أولية متقدمة، عند إبرام 
  .ف استرجاع تكلفة األصل

رة احملددة يف العقد وكأنه مالكا مبوجب هذا العقد حيق للمستأجر استعمال والتصرف باألصل خالل الفت       
االستثمار، سنوات االستعمال والعائد املتوقع الذي له، مقابل دفع إجيارات دورية، وتشمل هذه األقساط مثن 

اليت تتحملها املؤسسة املالية  تتحصل عليه املؤسسة املؤجرة وتشمل هذه األقساط أيضا كل املصاريف األخرى
هذه املصاريف على وجه اخلصوص يف مصاريف  لثمتأثناء عملية تسليم األصل إىل املؤسسة املستأجرة، وت

مباشرة هذه املصاريف، وهذا حسب ما ينص عليه النقل والتامني والصيانة ما مل تتحمل املؤسسة املستأجرة 
يف التناقص مع تقدم العمر االقتصادي ية استعمال األصل مث تبدأ العقد، وهذه األقساط تكون مرتفعة يف بدا

   .ألن إنتاجية تكون مرتفعة يف بداية االستعمال مث تنخفض تدرجييا مع الزمن) اهتالك وتقادم األصل(لألصل 
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 :انتهاء عملية االئتمان اإلجياري  -3
  :عند انتهاء مدة العقد، يكون أما املستأجر أن خيتار بني      

اإلجيار لفترة زمنية أخرى، مقابل  دد عقداملؤسسة جند أنه يف صاحلها أن جت :طلب إعادة التأجري -3-1
  .وقتال أيإجيارات منخفضة كثريا عما كانت عليه يف العقد األول، مع إمكانية فسخ العقد يف 

يرجع املستأجر األصل إىل املؤسسة املؤجرة، لعدم احلاجة إليه، فيقوم املؤجر  :رد األصل إىل املؤجر -3-2
  . بالبحث عن املستأجر آخر أو بيع األصل ويف بعض األحيان إرجاع األصل إىل املورد بعد موافقته

اخليار األكثر شيوعا يف حالة االئتمان اإلجياري هو شراء املستأجر لألصل املؤجر، : متلك األصل -3-3
  .مقابل دفع القيمة املتبقية املالية للمؤجر

يف حالة إذا قرر املستأجر حق خيار بالشراء يف التاريخ املتفق عليه عن  09-96من األمر رقم  45وحسب املادة 
طريق رسالة مضمونة الوصول، موجهة إىل املؤجر مخسة عشر يوم على األقل قبل هذا التاريخ يتعني على 

 واإلشهارتعلقة بالبيع ملموثق والقيام باإلجراءات القانونية اقد ناقل للملكية، حيرر لدى املتعاقدين اإلثبات بع
  .املنصوص عليها يف القوانني املعمول ا

إجيارات حتدد من خالل التطرق إىل املراحل الثالثة نستنتج أن املؤجر يشتري األصل ويقدمه للمستأجر مقابل 
  .املؤجر واملستأجر مصري األصليف العقد، وبعد انتهاء العقد يقرر 

  1:مصادر متويل االئتمان اإلجياري: املطلب الثالث
إىل الكثري من رؤوس األموال مما يستوجب توفري مصدر لتمويل  يتطلب متويل نشاطات االئتمان اإلجياري      

هذه العمليات كالبنوك واملؤسسات املالية املتخصصة وغريها من املؤسسات بغية تطوير وتنمية التعامل ذه 
  .التقنية

 :حتديد مصادر متويل االئتمان اإلجياري -1
  :اإلجياري فيما يلي وميكن حتديد مصادر االدخار املخصصة لتمويل االئتمان      

اليت حيققها وكذا زيادة الطلب على هذه املسامهني يف مؤسسات االئتمان اإلجياري، بفضل األرباح املرتفعة  -
  .النوع من االقتراض

                                         
60، ص2005التمويلي احلقيقي للمعدات االنتاجية ،الناشر املنشأة املعارف جالل وشركائه ،االسكندرية ،  طه حممد حممد أبو العال،االجيار ) 1)  
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وفوائض رجال الصناعة،  مسامهات شركات التأمني واألصول السائلة لشركات املالية، وكذلك إدخارات -
 .اإلنتاجيةالستثمارات يف القطاعات وذوي املصاحل املرتبطة بتنمية ا

والقروض اليت متنحها التسهيالت االئتمانية اليت يقدمها البنك املركزي إىل املؤسسات املالية املتخصصة  -
  ).االستثمارناديق صخاصة البنوك الصناعية والزراعية و(الدولة هلا، 

يف السوق املالية احمللية، لكن يف حالة التضخم فإن التمويل  من خالل إصدار سندات االئتمان اإلجياري -
  .لذلك يلجأ املؤجر إىل االقتراض اخلارجي لتلبية احتياجات العمالءالداخلي ال يكفي 

 :املؤسسات املالية املتخصصة يف ممارسة عملية االئتمان اإلجياري -2
الرئيسية لتمويل عمليات االئتمان اإلجياري، ومن بني هذه تعترب املؤسسات البنكية واملالية أحد املصادر        

  :املؤسسات اليت متارس هذا النوع من االئتمان هي
وهي مؤسسات أنشئت لتقوم بعمليات االئتمان : املؤسسات املالية املتخصصة يف االئتمان اإلجياري -2-1

واملتوسطة ومساعدا الصغرية  وقد تكونت برؤوس أموال فردية واهلدف منها متويل املشاريعاإلجياري فقط، 
للقيام بأنشطتها واستثماراا وذلك بتزويدها بالتجهيزات واملعدات اليت هي حباجة إليها عن طريق التأجري، 

  .بواسطتها حيقق املستأجر عائدا كبريا من استثماراته واملؤجر يضمن استراد األصل مع مثن اإلجيارو
  

يف األساس تقدم هذه البنوك قروض قصرية األجل، ولكن : البنوك التجارية وفروعها املتخصصة -2-2
على تطوير االئتمان القصري األجل إىل االئتمان بعد قيامها بالتمويل عن طريق االئتمان اإلجياري ساعدها ذلك 

 .ي هلا احلق يف امتالك األصلوالضمانات اليت تع طويل األجل مع األخذ بعني االعتبار األقساط املترتبة عنه
وغريها وتتمثل يف البنوك الصناعية والزراعية وصناديق االستثمار : سات املصرفية املتخصصةاملؤس -2-3

املؤسسات (من البنوك، ومثل باقي املؤسسات املالية فهي تقوم بدراسة طلب املستأجرين مث االتصال باملوردين 
ول بشكل خاص املؤسسات من أجل احلصول على التجهيزات املطلوبة وهذه البنوك مت) اإلنتاجية والصناعية

 .الزراعية والصناعية عن طريق االئتمان اإلجياري
هذه الشركة تقوم  :مشروعات االئتمان اإلجياري املؤسسة بواسطة املستخدمني لألجهزة واآلالت -2-4

خلدمة  املوردينمن خالل مساعدات األعضاء من رؤوس املوال وقروض خارجية، بشراء األجهزة واآلالت من 
 .وتوفري الوسائل اإلنتاجية ملؤسسيها واملستفيدين من خدمااأعضائها 
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 رأت املشروعات لقد :مشروعات االئتمان اإلجياري املؤسسة بواسطة املنتجني لألجهزة واآلالت -2-5
، وذلك بتكوين شركات االئتمانالصناعية ضرورة التعامل مع املستخدم ملنتجاا مباشرة دون حتمل خماطر 

تقوم بعمليات االئتمان اإلجياري بغية تسويق منتجاا وضمان سيولة دائمة لتنمية الصناعية متويلية تابعة هلا 
   .شروعات الصناعيةواإلنتاجية وحتقيق عوائد مرتفعة من عملية االئتمان اإلجياري اليت تعود بالفائدة على امل

  .بنك الفالحة و التنمية الريفية يف االجياري  القرض: املبحث الرابع  
من البنوك التجارية اليت أنشئت بعد االستقالل هناك بنك الفالحة والتنمية الريفية، وهو بنك متخصص       

   .حديث النشأة يلعب دور فعال يف متويل االقتصاد الوطين وباألخص املؤسسات الصغرية واملتوسطة
  .1تعريف البنك و مهامه :  األولاملطلب 
 :فية تعريف بنك الفالحة والتنمية الري -1

هو مؤسسة اقتصادية مالية وطنية هلا قانوا األساسي التجاري مبقتضى املرسوم املذكور سابقا،         
، ومع مرور السنوات تعددت نشاطاته، بدأ تدعيم فروعه على أوكلت له مهمة التكفل بالقطاع الفالحي

وكالة منها  269إىل  1985مستوى التراب الوطين حيث حقق ما كان يصبو إليه إذ بلغ عدد وكاالته سنة 
مديرية جهوية تشغل  31وكالة و 286فرع، أما يف يومنا هذا فقد أصبح عدد وكاالته  31رئيسية و  06

  .ني إطار وموظفعامل ما ب 7000 حوايل
ونظرا لكثافة نشاطه ومستواه فقد صنف بنك الفالحة والتنمية الريفية من قبل قاموس حملة البنوك         
بنك، وباعتباره الفرع الوحيد أو  4100عامليا من أصل  668يف املركز األول يف اجلزائر و  2001لطبعة 

تعددت نشاطاته وتوسعت خدماته بنكية على غرار القطاع  الوكالة الوحيدة جلهة الغربية ملدينة مستغامن
الفالحي فهو املمول الوحيد ملؤسسات الصغرية واملتوسطة والقطاعات األخرى، كما أنه ميتاز بالتقدمي 

  .القروض اإلجيارية فهو حريف سوق وذو منافسة حرة
 : مهام البنك الفالحة و التنمية الريفية  -2
مع القوانني والقواعد سارية املفعول يف جمال النشاط املصريف فإن بنك الفالحة والتنمية الريفية مكلف  متاشيا

  :مبهمة التالية

                                         
)وكالة بوقريات(من بنك الفالحة والتنمية الريفية )  1)  
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تنفيذ مجيع العمليات املصرفية االعتمادات املالية على اختالف أشكاهلا طبقا لقوانني والتنظيمات اجلاري  -
 .العمل ا

 .خلدمات القائمةإنشاء خدمات مصرفية جديدة مع تطوير ا -
 .تطوير شبكة ومعامالته النقدية باستحداث بطاقة القرض -
 .تنمية موارد املستخدمات البنك عن طريق ترقية عملني االدخار واالستثمار -
تقسيم السوق املصرفية والتقرب أكثر من ذوي املهن احلرة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة املستفادة من  -

 .التقنيات املرتبطة بالنشاط املصريف التطورات العاملية فيما خيص
  .1 اهليكل التنظيمي للبنك الفالحة والتنمية الريفية: املطلب الثاين 

وسنعرض مهام كل  874أما الشكل التايل وهو عبارة عن هيكل تنظيمي للوكالة احمللية لالستغالل          
  .خلية أو مصلحة املوجودة يف الوكالة

  .874يكل التنظيمي لوكالة احمللية لالستغالل وكالة بوقريات اهل): 02-02(الشكل 
  

  
 .بنك الفالحة والتنمية الريفية :املصدر     

وكالة  BADRمن املخطط السابق والذي ميثل اهليكل التنظيمي لوكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية   
  .874بوقريات 

 .وهو العضو املركزي داخل الوكالة حيث يقوم بالتنسيق بني كل املصاحل :املدير -

                                         
).  وكالة بوقيرات (من بنك الفالحة والتنمية الريفية ) 1 ) 

 المدير

 مصلحة الزبائن
  .وظيفة القروض -
وظيفة القانونية و -

  .القضائية 
وظيفة املصادر -

  احلسابات

وظيفة االعمال -
 العمومية 

وظيفة مراقبة حماسبية -
. 
  الصندوق  اخلزينة-

.وظيفة للشباك -  
. وظيفة ماوراء الشباك-  
وظيفة احملفظة االوراق -

.املالية   
.وظيفة اخلارجية  -  
 

 خلية املالية املصلحة االستغالل

 األمانة
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سكرتارية املدير حيث تقوم باستعمال كل أعمال املدير والتكفل مبواعيده، باإلضافة إىل : أمانة املدير -
ف اعتبارها الوسيط بني جممع اجلهوي والوكالة، حيث تقوم باستقبال مجيع الرسائل والتعليمات مرسلة من طر

 .امع اجلهوي أو مديرية العامة واإلرسال أيضا
تكمن مهامها يف متابعة احملاسبية العامة للبنك وإعداد ووضع الطرق العملية للمحاسبة واخلزينة : خلية املالية -

 .مراقبة كل احلسابات البنكية
األساسية اليت ينحصر نشاط هذه املصلحة يف جمال االعتمادات وذلك حسب املعايري : مصلحة االستغالل -

تتمثل يف أخذ القرار يف أقرب اآلجال لطلبات القرض املعتمدة من طرف الزبائن وتأمني األموال املقترضة، 
 .يأخذ الضمانات الالزمة باإلضافة إىل مراقبة التطبيقات القانونية بالقروض

باإلضافة إىل السحب من تقوم هذه املصلحة باستقبال ودائع األفراد ودفع مبالغ الشبكات : مصلحة الزبائن -
حسابات شخص إليداعها يف حساب شخص آخر، حيث يقوم قسم حمافظة األوراق املالية مبعاجلة خمتلف 

 .  العمليات اخلاصة بالصكوك الوثائق احملرر بالدينار
  .1فالحة و التنمية الريفية اسة طلب قرض اإلجياري من البنك الدر: املطلب الثالث 

 :جياري اإلقرض الامللف  -1

، ونوع هو طلب خطي يوضح املستثمر فيه قيمة ونوع القرض املطلوب احلصول عليه :  طلب قرض-

  .التصديد

  .شهادة ميالد  -

  .التتجاوز مدا ثالث أشهر:شهادة االقامة  -

  .نسخة طبق االصل لبطاقة تعريف الوطنية  -

مجيع اجلداول حساباته للميزانيات املقترحة  وفيه يذكر املستثمر: دراسة تقنية و إقتصادية للمشروع   -
  .حسب املخطط التمويل ، ويكون حمرر من طرف املكتب الدراسات املعتمد لدى البنك 

  : ويتم فيها تقسيم املشروع اىل ثالث أقسام  :خمطط التمويل  -
                                         

)بوقيرات وكالة ( من بنك الفالحة و التنمية الريفية )  1 ) 
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  .قرض بنكي *     
  .لةدعم مقدم من طرف الدو*     
  .املستثمر نوع و قيمة العتاد املطلوب و تكون من عند املورد احملليوهي يوضح فيها :فاتورة شكلية  -
  .هو مكان االستغالل الذي ميارس فيه املستثمر نشاطه و هنا ثالثة أنواع من العقود  :عقد االستغالل  -
  ).ملكية خاصة، اهلبة ، عقد االمتياز بالنسبة للفالحني ( 
وجود عدم ( وهي شهادة تثبت براءة الذمة للمستثمر من عند املؤسسات املالية : شهادة عدم املديونية -

البنك الوطين اجلزائري ،  (C,N,M,A)الدين للمستثمر ، بالنسبة للفالحني صندوق الوطين للتعاون الفالحي 
)BAA .(  

  .تثمر وهي شهادة تقدم من طرف مصلحة الضرائب توضح فيها وضعية جبائية للمس: شهادة جبائية  -
  .نوع النشاط املمارس هي شهادة تثبت : شهادة تأهيل  -
  :ية معاجلة امللف القرض و مدته فكي - 2
  .كيفية املعاجلة: -2-1

  /مستويات 03تتم معاجلة امللفات للقرض اإلجياري على     

تقوم مبا حيث  A,L,E (L’agence Locale D’Exploitation(على مستوى الوكالة احمللية لالستغالل  :أوال

  :يلي

 .مراجعة صحة وصدق الوثائق املكونة للملف املقدم -

 .حفظ ووضع رقم الترتيب -

 .يتابع املشرف كل احلاجات اخلاصة بالصيانة -

 .دج كمصاريف لدراسة امللف 10,000يف بادئ األمر جيب قبض مبلغ من املال يقدر بـ  -

 .إعطاء وثيقة االستقبال للملف املودع انطالقا من رقم الترتيب -

 .وجوب زيارة املكان ومراجعة املعلومات املعطاة -
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لدراسته وإمتام )G,R,E )Group D’Exploitation Régionalحيول امللف إىل جمموعة االستغالل اجلهوي  -

 .املعطيات 

  :GRE جمموعة االستغالل اجلهوي   على مستوى: ثانيا

  :حيث يقوم مبا يلي

 .الوكالة احمللية لالستغالل) ALE(إعادة مراجعة كل الوثائق املقدمة من  -

 .دراسة ملف القرض وإلصدار احلكم على أساسه الشفوي يتضمن وجهة النظر وتعليل الرفض أو القبول -

 .وضع تأشرية السماح أو قبول التمويل -

من أجل   LA Direction Financements Spécifiques اخلاصة بالتمويل DFS حيول نسخة من امللف إىل  -

 .رؤيته ومراقبته

  :DFS االدارة اخلاصة بالتمويل  على مستوى: ثالثا

  .حيث تقوم هذه األخرية بدراسة أخرية للملف والقيام بعملية التمويل إذا أمكن ذلك

  :مدة دراسة القرض: -2- 3

 يكون مدة معاجلة ملف القرض اإلجياري لطلب التمويل على كل مستوى من املستويات الثالثة فيما يلي :  

 .يوم ALE  .................15الوكالة احمللية لالستغالل  -

 .يوم GRE  ..............25جمموعة االستغالل اجلهوي  -

 .يوم DFS  ................35اإلدارة اخلاصة بالتمويل  -

 لبنك الفالحة والتنمية الريفية  بعض اإلحصائيات عن امللفات املقدمة لطلب قرض إجياري. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 والمتوسطةاإلئتمان اإلیجاري كأداة لتمویل المؤسسات الصغیرة                             :       انيالفصل الث
                                                                      الریفیة والتنمیة الفالحة بنك قبل من                                                                     

 

 
 70 

  ماله من طرف البنكهذا النوع من القرض واستعنظرا حلداثة )BADR(  جند عدد امللفات اليت طلبت

 .ملف 40القرض اإلجياري هي 

  األشخاص الذين حتصلوا على القرض موضوع الطلب هم ثالثة فقط والسبب هو عدم إكمال الضمانات

 .من طرف أشخاص آخرون وامللفات األخرى موضوع الدراسة
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  :خـالصـة
يعد القرض اإلجياري من أشكال التمويل وهو يقوم بديال لعملية شراء األصل من أجل احلصول على      

خدماته أو حيازته، خاصة عدم توفر األموال الالزمة لعملية الشراء، ويعترب قرار االستئجار قرار استثماريا 
كما أن عدم إمكانية  ،يها يف عقد االستئجار، بشرط الوفاء بااللتزامات املنصوص علوماليا يف نفس الوقت

على مواجهة جلوء املؤسسة املتوسطة والصغرية إىل السوق املايل إلصدار أسهم وسندات، جيعلها غري قادرة 
تمويل على اجلهاز املصريف ن جهة أخرى فإن اقتصار الالتمويلية لتحقيق استثماراا من جهة، وم احتياجاا

ضعف معدالت االستثمار لذا فإن قرض اإلجيار سيسمح بدون شك هلذه املؤسسات بتحديث  ىلإيؤدي 
التمويلية املتزايدة  احتياجااوسائل اإلنتاج واستخدام التكنولوجية املناسبة لزيادة قدرا التنافسية وبالتايل تغطية 

     .)لريفيةالفالحة و التنمية ا بنك(التجارية  اجلهات الدائنة وخاصة البنوكوالتقليل من العوائق اليت تفرضها عليها 
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  قـائـمة املراجـع 

  :باللغة العربية 

  :الكتب

أمحد رمحوين ،املؤسسات الصغرية و املتوسطة و دورها يف إحداث التنمية الشاملة يف اإلقتصاد اجلزائري  -
  .2011،املكتبة املصرية للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،

إيتراك للطباعة و النشر و رابح خوين،رقية حساين، املؤسسات الصغرية و املتوسطة ومشكالت متويلها ، -
  .اجلزائر،2008التوزيع،الطبعة األوىل،

مسري حممد عبد العزيز،إقتصاديات اإلستثمار و التمويل  والتحليل املايل،مكتبة ومطبعة اإلشعاع  -
  .1997الفنية،اإلسكندرية،

  .2005جري التمويلي،دار وائل لنشر و التوزيع ،عمان،الطبعة األوىل،صخر أمحد اخلصاونة ،عقد التأ -

  .2001طاهر لطرش،تقنيات البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، -

طه حممد حممد أبو العال،اإلجيار التمويلي احلقيقي للمعدات اإلنتاجية،الناشر املعارف جالل و  -
  .2003إلسكندرية،شركائه،ا

  .2002عبد العزيز حنفي،أساسيات التمويل و اإلدارة املالية،دار اجلامعية اجلديدة،اإلسكندرية، -

  .2002عادل طه قايد،التأجري التمويلي ،البنك املركزي،مصر، -

  .1995حممد عثمان إمساعيل محيد،التمويل واإلدارة املالية،دار النهضة العربية،األردن، -

  .2003هيكل ،مهارات إدارة املشروعات الصغرية،جمموعة النيل العربية،مصر،حممد  -

  .1998حممد صاحل احلناوي،اإلدارة املالية و التمويل،الدار اجلامعية،اإلسكندرية، -

مصادر التمويل،الطبعة الثانية،منشأة  جمال يف منري إبراهيم هندي،الفكر احلديث -
  .1997املعارف،اإلسكندرية،
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،دار التعليم اجلامعي للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة االقتصاديةحسن يوسف،التمويل يف املؤسسات يوسف  -
  .،مصر2012األوىل،

 :باللغة الفرنسية -

- Brion D,les PME En Europe Et Leur contribution a L’emploi, In 
notes  et tudes documentaires, ne 4715-4716,1983 

- EL Mokhter Bey, le leasing et Ses Principales caractéristiques Dents le 
Nonde, Revue Finance et Développement de Maghreb , N° 17 , 
Publication De l’ifid, Tunis. 

-Luc Bernet Rolland , Principes de technique Bancaire , dumod,Pris 
,2002. 

-Roger,Machart, Réussu on PME , Dumod, Paris ,1991. 

  :االت 

  .50إيهاب يوسف أبو القمر ،عقد التأجري التمويلي ،جملة املستثمرون ، العدد  -

للسوق املصري،جملة مصر املعاصرة ، العدد فخري الدين الفقي ، صناعة التأجري التمويلي مع دراسة حتليلية  -
  .1998،القاهرة ،451-442

  : املذكرات

لدرع خدجية ،االعتماد االجياري كأحد بدائل متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر ، مذكرة  -
  .2008-2007، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة مستغامن ، دفعة  املاجستريرج لنيل شهادة خت
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  : ةالتنظيميالنصوص القانونية و 

،اجلريدة 2003لسنة  48املعدل بالقانون رقم  2002لسنة  16رقم  قانون التأجري التمويلي األردين -
  .2002ماي  01الصادرة يف  4542الرمسية رقم 

  .قانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

  :املصادر 

  ).وكالة بوقريات(بنك الفالحة والتنمية الريفية  -

  :املواقع اإللكترونية -

 www.arblaesing.dz.com: موقع اإللكتروين لشركة العربية لإلجيار املايل  -

   www.mti.gov.eg: موقع اإللكتروين لوزارة التجارة والصناعة املصرية -
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