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ه  ه اللهم إين أستودعك علم ما علمتين إ اللهم إين أستودعك علم ما علمتين إ

، فرده إيل  رب العاملني عند حاجيت ، ، فرده إيل  رب العاملني عند حاجيت ، 

 من مل تضيع عنده الودائع بربكة و سر  من مل تضيع عنده الودائع بربكة و سر 

: سبحان هللا ، و ال إله إال هللا ،و هللا : سبحان هللا ، و ال إله إال هللا ،و هللا 

أكرب ، وال حول و ال قوة إال  العلي أكرب ، وال حول و ال قوة إال  العلي 

العظيم آمني آمني و صل هللا على سيد العظيم آمني آمني و صل هللا على سيد 

  حممد املبعوثحممد املبعوث

  رمحة للعاملنيرمحة للعاملني



 

  
  

  
  
  
  
  

 الشكر والحمد  الرحیم الغفار، الكریم القھار، عالم الجھر واألسرار

  .أعاننا وقدرنا على إنجاز ھذا العمل يالذ

من أھدى بالجواب حیرة سائلیھ وبالتواضع سماحة قدم بالشكر الجزیل إلى أتكما 

  اوتوجیھاتھ ابنصائحھ بخل عليتلم ي تال قوفي سعاد ةالمشرف ةاألستاذالعلماء 

  إلى عمید الكلیة

  علوم اقتصادیةإلى رئیس قسم 

 كما ال یفوتنا أن نقدم كلمة شكر وعرفان إلى كل أساتذة

  كلیة العلوم االقتصادیة 

  كما أتقدم بالشكر إلى خالتي واألستاذة بولقنافد خضرة  

  بنوك مالیة وماستر  ثانیةاللى كل طلبة إو  

 .2014| 2013دفعة 

 



  

  "          قل اعملوا فسیر هللا عملكم ورسوله والمؤمنون "  :قال هللا تعالى

  :بعد الحمد  والشكر والثناء  الذي ساعدني على إتمام ھذا العمل المتواضع اھدي ثمرة جھدي ھذا

  رك  إلهي طاعتك  وال تطیب اللحظات إال بذ طیب النهار إلى  رك وال  ش طیب اللیل إال  وال ال 

لى من بلغ الرسالة وأد األمانة   تك هللا هلالج لج، وإ عفوك  وال تطیب الجنة إال برؤ تطیب اآلخرة إال 

 .سیدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونصح األمة  إلى نبي الرحمة ونور العالمین

 وطاعتهما من طاعته إلى أعز وأقرب  ورسوله وجعل رضاهما من رضاه إلى من أوصى بهما هللا

اا ا في سعادتي وسرا في وجود أدامهما هللا ورعاهما والد انا سب  .لناس إلى قلبي من 

 حمزة، وشبابي إخوتي  من یحملون في عیونھم ذكریات طفولتيالسماء  إلى نجوم مضیئة في
 المیاء، دمحم ،عماد، أحالم

 وإلى مدیحة وریاض وھدى وفارس 
 أیوب، نوفل، وإلى كتاكیت البیت یاسر 
  حفظھما هللا، وإلى جدي رحمھ هللا تايجدوإلى 
  كل أفراد العائلةسوسو وسارة إلى نسیمة جوھرة 

 وأعمامي إلى من كانوا معي وقت أفراحي وأحزاني خاالتي وأخوالي وأبنائھم وبناتھم وعماتي 
 .وأبنائھم وبناتھم

 في السراء والضراء صوریة بوزیدي إلى رفیقة المشوار الجامعي التي كانت معي  

  ، علي، مروان، عبد الرحمنسمیر، نوفل، نونو :من سعدت برفقتھم طیلة الحیاة الجامعیةإلى 

  .إلى كل من ذكره قلبي وعجز قلمي عن ذكره

وبعد إنجاز ھذا العمل ال یسعني إال أن أحمد هللا عز وجل على أن أمدني بالقوة والصبر على مواصلة مشوار 
  .دراسي مليء بالسعادةال

  



   األشكالقائمة  

 
 قائمة الجداول

 
 الصفحة الجدولعنوان  
   80 تصنيف بروش وهيمنز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1
   80  تعريف االتحاد األوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  2
تعريف المؤسسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القانون  3

 الجزائري 
 12 

  33 مقارنة المناخ االستثماري  4
 
  

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
  22   أركان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1
 20    كيفية قياس نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2
 55   كيفية تطبيق عقد الفاتورة 3



 خطة البحث                                         

  مقدمة

 - خلفية نظرية-ل: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفصل األو

   االقتصاد الوطنيفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها مفهوم المبحث األول: 

 المطلب األول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 مميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطلب الثاني:

 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطلب الثالث:

  أشكال وأركان ومؤشرات نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث الثاني:

 أشكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطلب األول:

  أركان المؤسسة الصغيرة والمتوسطة :المطلب الثاني

 الثالث: مؤشرات نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب 

  مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث الثالث: 

  مشاكل غير التمويلية المطلب األول:

  المشاكل التمويلية المطلب الثاني:

 المبحث الرابع: مصادر التمويالت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  يته ومخاطرهالمطلب األول: تعريف التمويل وأهم

 تمويل المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالالمطلب الثاني: مصادر  

 البدائل التمويلية المستحدثة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثاني: 

  التمويل عن طريق القرض االيجاري المبحث األول: 

  نشأة وتطور القرض االيجاري  المطلب األول:



 مفهوم القرض االيجاري وأطرافه المتدخلة المطلب الثاني:

 أهمية وأنواع القرض االيجاري  المطلب الثالث:

  التمويل عن طريق الفاكتورينغ ورأسمال المخاطرالمبحث الثاني: 

 التمويل عن طريق الفاكتورينغ   المطلب األول:

  التمويل من قبل رأس مال المخاطر المطلب الثاني:

 وعيوب رأس مال المخاطرمزايا المطلب الثالث: 

   التمويالت اإلسالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث الثالث:

 المطلب األول: تعريف البنوك اإلسالمية

 المطلب الثاني: أهداف وخصائص البنوك اإلسالمية

 المطلب الثالث: آليات التمويل في البنوك اإلسالمية

 االستصناع كأداة حديثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفصل الثالث:

 المبحث األول: مفهوم عقد االستصناع

 المطلب األول: تعريف االستصناع وأحكامه وصفاته

 المطلب الثاني: مشروعية عقد االستصناع

     المطلب الثالث: أهمية عقد االستصناع

 بيقه والفرق بين االستصناع والسلمالمبحث الثاني: ضوابط عقد االستصناع وآليات تط

 المطلب األول: ضوابط عقد االستصناع

 المطلب الثاني: التطبيق العملي لالستصناع لدى البنوك    

 المطلب الثالث: الفرق بين االستصناع والسلم



االستصناع في العصر الحاضر ومزاياه المتوقعة على االقتصاد الجزائري ومؤسساته المبحث الثالث: 
  الصغيرة والمتوسطة

 االستصناع في العصر الحاضر المطلب األول:

الجزائري ومؤسساته الصغيرة  االقتصادمزايا التمويل باالستصناع المتوقعة على  المطلب الثاني:
  والمتوسطة

   لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاالستصناع صور  المطلب الثالث:



  مقدمة  
 

 
 أ

  مقدمة 

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القاعدة األساسية في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية،  
وذلك لما تحققه من مردود اقتصادي كبير على مستوى كافة القطاعات اإلنتاجية داخل االقتصاد الوطني، 

ين كافة القطاعات كما بادي حيث تلعب دورا رائدا في توسيع القاعدة االقتصادية وفي تحقيق التكامل االقتص
ى تأثيرها الفعال في تحسين مستوى المؤشرات تساهم بشكل كبير في إيجاد فرص عمل جديدة باإلضافة إل

 .االقتصادية كزيادة معدالت االستثمار، وتعبئة المدخرات

ال  ة والمتوسطة المحققة في مختلف اقتصاديات الدول إال أنهابالرغم من أهمية المؤسسات الصغير و  
تجد االهتمام الذي تجده المؤسسات الكبيرة من طرف البنوك وحتى من طرف المؤسسات المالية، حيث تعاني 
من مشاكل عديدة ومتنوعة ومن أهم هذه المشاكل هو مشكل التمويل الناتج عن كثرة إجراءات طلب القرض 

 من طرف البنوك وارتفاع تكلفته.

كار صيغة تمويلية إسالمية تساعد المؤسسات الصغيرة ابتأدى هذا إلى الحاجة الماسة إلى    
والمتوسطة في الحصول على تمويالت المتمثلة في التمويل عن طريق االستصناع حيث يعتبر أداة تمويلية 
تمكن المؤسسات من التخلص من المشاكل التمويلية والتنظيمية والتسويقية والتقنية بدون التعرض لخطر 

 تمويل احتياجات رأس الت عدم السداد، ونشير أن عقود االستصناع تكون مالئمة أكثر لالديون والفوائد واحتما
 المال العامل.

الحركة الصناعية وتحديثها وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التمويل باالستصناع على تنشيط يعمل 
الموضوع والتطرق إلى جوانبه  وخلق فرص عمل ويساهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولدراسة

  تم طرح اإلشكال التالي:     المرغوبةنتائج الالمتعددة وللوصول إلى 

 يساهم عقد االستصناع في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ كيف 

م جوانب الموضوع الذي نطرحه يمكن السؤال يمثل اإلشكالية الرئيسية لهذا البحث وفي محاولة اإللمام بأههذا 
 وضع التساؤالت الفرعية التالية:

 



  مقدمة  
 

 
 ب

 ؟هذه العناية، حتى يستحق كل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاع مستقل بذاتههل  .1
  التنموي الذي يلعبه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ الدورهو  ما .2
 يمكن اعتبار صيغة االستصناع بديل فعال لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟هل  .3

 فرضيات البحثوال: أ

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا مستقال بذاته، بفضل مميزاتها التي تميزها عن  تعتبر .1
 المؤسسات الكبيرة ومختلف األشكال التي تتخذها. 

عدة معطيات  والمتوسطة دور في تحقيق األهداف االقتصادية كونها تساهم في للمؤسسات الصغيرة .2
 اقتصادية.

حل لمشكل التمويل للمؤسسات الصغيرة  إليجادنظام التمويل باالستصناع يحمل في مبادئه ما يمكنه  .3
 ؛والمتوسطة

  أسباب اختيار الموضوعثانيا: 

 وأخرى موضوعيةيمكن تقسيم أسباب اختيار الموضوع إلى أسباب ذاتية 

 :أسباب موضوعية .1
 هو يتطابق مع التخصص الذي ندرسه؛اختيار الموضوع ليس وليد صدفة ف 
 ؛تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصيغة االستصناع من بين المواضيع التي تحتاج إلى دراسة 
 البحث عن األسباب التي أدت إلى اللجوء إلى التمويل باالستصناع؛ 
  نسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛بال التمويل باالستصناعنقص البحوث في مجال 
 :أسباب ذاتية .2
  على صيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لالطالعهذا الموضوع شد انتباهي وزاد فضولي         ، 

 ؛أخرى من جهة  األحداثومواكبة لهذا الفضول من جهة،  الهدف من هذه الدراسة هو إشباعف

 

 



  مقدمة  
 

 
 ج

 ما يلي:تنبع أهمية الموضوع في: أهمية الموضوعثالثا: 

  وهذا بدورههناك حاجة فعلية إليها،  أناالستصناع يقوم على طلب سلع بمواصفات معينة مما يعني 
 ؛االستقرار االقتصادي وبالتالي تحقيق، والطلبيؤدي إلى تحقيق التوازن بين العرض 

  ؛المؤسسات واحتاللها مكانة في السوق المتسارع لهذه التطور الكبير و 
 يعتبر التمويل بصيغة االستصناع جديدا مقارنة باألساليب األخرى؛ 
  االستصناع يحقق التكامل بين الخبرات ورأس المال ويساهم مساهمة فعالة في عالج مشكل البطالة

 .واألمنيةالتي أصبحت تؤثر سلب على الدولة من الناحية السياسية واالجتماعية 

 أهداف البحث رابعا: 

 ونسعى من خالل هذا البحث إلى الوصول إلى األهداف التالية:

  يعاني منها القطاع خاصة المتعلقة بمشكل التمويل؛ والعراقيل التيدراسة المشاكل 
  التعرف على واقع ومكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني وبيان دورها وأهميتها

 االقتصادية واالجتماعية؛في التنمية 
  الصغيرة والمتوسطة في اقتراح مجموعة من الحلول لمشاكل التمويل التي تعاني منها المؤسسات

 االقتصاد الوطني، وأهمها عقد االستصناع.

 لمنهج المستخدمخامسا: ا

ومحاولة اختبار وشاملة من دراسة اإلشكالية دراسة واقعية بجميع جوانب البحث وحتى نتمكن  اإللماممن أجل 
من خالله تبيان كل عنصر من العناصر الفرضيات تم االعتماد مبدئيا على المنهج الوصفي، حيث يمكن 

 األساسية للبحث المتمثلة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق صيغة االستصناع.

 هيكل البحثسادسا: 

 :قمنا بتقسيم بحثنا إلى ثالثة فصول

 تطرقنا في الفصل األول إلى اإلطار المفاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.صل األول: فال



  مقدمة  
 

 
 د

وذلك للنهوض بالقطاع  المستحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتمويالت  عرضناالفصل الثاني: 
 االقتصادي.

لى الدور الذي يلعبه  الفصل الثالث: الصغيرة في تمويل المؤسسات تطرقنا إلى صيغة االستصناع وا 
 واالزدهار والتوجه نحو األفق.والمتوسطة والقيام بها إلى الرقى 

 أدوات البحثسابعا: 

: جاءت باللغة العربية وما أتاحته لنا من أفكار ومعلومات، كانت القاعدة المصادر من الكتب والمجالت
 األساسية في إجراء هذا البحث

مختلفة لمختلف  تضمنته من معلومات قيمة ومعالجة ا، ومالعربيةالمداخالت والملتقيات: كانت باللغة 
وزيادة التنافسية عن طريق إتباعه هذا األسلوب من ، علقة بالتمويل عن طرق االستصناعاإلشكاالت المت

 التمويل.

 صعوبات البحثثامنا: 

 من أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء هذه الدراسة ما يلي: 

  عدم توفر المراجع الكافية التي تتحدث عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعن االستصناع كوسيلة
 لتمويل هذه األخيرة.

  صعوبة الحصول على معلومات من البنوك اإلسالمية وذلك راجع إلى عدم تطبيق هذه الصيغة
 .التربص التمويلية على أرض الواقع، هذا ما أدى إلى صعوبة الحصول على فرصة إلجراء

 دراسات سابقةاسعا: ت

مداني احمد، المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول 
   2212العربية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الرابع، حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

قام من خالل ورقته البحثية الوصول إلى تطبيق عملي مبتكر لرفع قدرة المؤسسات الصغيرة         
والمتوسطة في الجزائر على المنافسة باستخدام التمويل بصيغة االستصناع كأداة تمويلية إسالمية، في ظل 



  مقدمة  
 

 
 ه

ك التقليدية، واخفاقها وفشلها الصعوبات الكبيرة لحصول هذه المؤسسات على التمويل الكافي والالزم من البنو 
المتواصل يوميا لممارسة أنشطتها، وذلك بتطرقه للمداخل األساسية لعقد التمويل باالستصناع، ثم عرض 

 تطبيقاته في العصر الحاضر ومزاياه المتوقعة على االقتصاد. 
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 تمهيد

بموضوع إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث أصبح من ايد االهتمام في الفترة األخيرة تز 
الموضوعات األساسية التي تدرس في المعاهد والجامعات اليوم، وذلك بالرغم من أن المؤسسات الصغيرة 

كل المؤسسات الكبيرة اليوم  والمتوسطة كانت منذ األزل من المقومات األساسية في االقتصاد الوطني، حيث أن
ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة اليوم سوف يصبح العديد  كانت بدايتها األولية مؤسسات صغيرة، وا 
منها مؤسسات كبيرة في المستقبل، هذا باإلضافة إلى أن المؤسسات الصغيرة بمجموعها تشكل قوة اقتصادية 

وتطوير االقتصاد الوطني إلى  مي، كما أنها تلعب دورا أساسيا في تنميةكبيرة، تساهم بجزء كبير من الناتج القو 
 جانب تأثيراتها االجتماعية الواضحة.

 ونتيجة ألهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ارتأينا التعرف عليها أكثر من خالل أربع مباحث التالية:      

 القتصاد الوطنيافي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها  المبحث األول:

 أشكال وأركان ومؤشرات نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث الثاني

 مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمبحث الثالث: 

 مصادر التمويالت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث الرابع:
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 صاد الوطنيوأهميتها على االقتالمبحث األول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

يختلف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بلد آلخر وفقا الختالف إمكانياتها وظروفها 
االقتصادية واالجتماعية مثل التقدم االقتصادي، طبيعة مكونات عوامل اإلنتاج الصناعي، نوعية الصناعات 

فر القوى العاملة ودرجة تأهيلها وغيرها من الحرفية التقليدية قبل الصناعات الحديثة، والكثافة السكانية، ومدى تو 
 المجالت.

 المطلب األول: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم أنواع المؤسسات الحديثة لذا اهتمت بدراستها االقتصاديات 
، كما سنتعرض على عدت معاييرها وذلك باالعتماد الحديثة لما تقدمه من قيمة مضافة لهذا سوف نتطرق لتعريف

 نموها بشكل صحيح وتحقيق ازدهار ملحوظ في االقتصاد الوطني. تساعد علىالتي ألهميتها 

 : أسباب اختالف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاألول الفرع

تكمن أسباب إيجاد تعريف موحد في صعوبة وضع الحدود الفاصلة بين مؤسسة وأخرى، أو قطاع آخر، إذ 
تم مقارنة مؤسسات القطاع بين بلدان ذات مستويات التنمية المختلفة، ومن بين القيود التي تتحكم في إيجاد ت

 التعريف الموحد لهذه المؤسسات هي:

 في النمو االقتصادي التباينأوال: 
 اختالف درجة النمو بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية يعكس التطور الذي وصلت إليه كل 

مؤسسات، وحدات اقتصادية( فالمؤسسة الصغيرة في اليابان أو )االقتصادية دولة، وأيضا وزن الهياكل 
دولة نامية، وذلك  كبيرة فيالواليات المتحدة األمريكية أو بلد مصنع، يمكن اعتبارها مؤسسة متوسطة أو 

 حسب اختالف وضعيتها االقتصادية والنقدية واالجتماعية.

 اط االقتصاديتنوع النشثانيا: 
عند المقارنة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفروع مختلفة نجد أن بعض قطاعات النشاط تتميز 
بكثافة رأسمالية أقل من قطاعات أخرى، وبالتالي يقل عنصر العمل بها، على سبيل المثال مؤسسة 

يرة في قطاعات عامل تعتبر كمؤسسة كبيرة في قطاع النسيج، في حين تصنف كمؤسسة صغ055تضم 
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صناعية، لهذا من الصعب أمام النشاط االقتصادي إيجاد تعريف واحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 1يقوم على أساس عدد العمال.

 القتصاديتعدد فروع النشاط ثالثا: 
يتفرع كل نشاط اقتصادي حسب طبيعته إلى عدد كبير من الفروع االقتصادية، فينقسم النشاط التجاري 

الخارجية، وينقسم النشاط الصناعي بدوره إلى  والتجارةالتجارة بالجملة والتجارة بالتجزئة، إلى  مثال
، والصناعات التحويلية، وكل مما يضم عدد من الفروع الصناعية، االستراتيجيةمؤسسات الصناعية 

م وتختلف كل مؤسسة حسب فروع النشاط الذي تنتمي إليه، من حيث كثافة اليد العاملة وحج
 االستثمارات الذي يتطلبه نشاطها.

 تعدد معايير التعريفرابعا: 
ن كل محاولة لتحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإيجاد تعريف مناسب لها، تصطدم بوجود إ

( معيار 22عدد هائل ومتنوع من المعايير والمؤشرات، ففي بلجيكا مثال هناك أكثر من ثمانية وعشرون)
ي الحسبان الحجم والقياس كمعيار عدد العمال، ومنها ما يعتبر الخصائص النوعية منها ما يؤخذ ف

 2كمعيار يمكن أن تحدد لنا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يميزها عن غيرها من المؤسسات األخرى.

 : معايير تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفرع الثاني

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدم وجود تعريف دقيق وموحد في إن أهم مشكلة تواجه الباحث عند دراسته الم
مختلف دول العالم، وذلك الختالف إمكانياتها وقدراتها االقتصادية واالجتماعية ومراحل نموها ومستوى تطورها 
وتقدمها الفني، حيث جل الباحثين في هذا المجال ركزوا على نوعين من المعايير المستخدمة في تعريف هذه 

 المعايير الكمية وكذا المعايير النوعية. ات، وهما:المؤسس

 المعايير الكميةأوال: 
تتمثل المعايير الكمية في مجموعة من المؤشرات التقنية واإلحصائية والنقدية والتي تسمح لنا بتحديد 

 حجم المؤسسات وتتمثل فيما يلي:

                                                             
أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة  ،واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها دراسة حالة الجزائرلخلف عثمان، 1

 0، ص: 2554الجزائر، 
 50، ص: المرجع نفسه  2
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إلى مؤسسات مصغرة وهي وسطة حسب هذا المعيار يمكن تقسيم المؤسسات الصغيرة والمت :عدد العمال .5
عمال، وتغطي هذه المؤسسات جميع مجاالت النشاط 55التي ال يزيد عدد العمال الذين تشغلهم عن

االقتصادي باإلضافة إلى الصناعات الحرفية والتقليدية والمنزلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي 
 1عامل. 550و   55المؤسسات التي توظف عددا من العمال يتراوح بين 

: فغالب ما تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحجم إنتاج قليل حجم اإلنتاج وحجم الطاقة المستعملة .2
 بالمقارنة بالمؤسسات الكبرى وكذلك بالنسبة لحجم الطاقة المستعملة في عملية اإلنتاج.

ها ضعيف مقارنة : من بين أهم الخصائص أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حجم مبيعاترقم األعمال .3
على الرغم من أهمية المعايير السابقة إال أنها تبقى نسبية فيمكن أن تكون صحيحة في مجال  بالمؤسسة الكبيرة،

غير صحيحة في آخر لهذا يجب إدراج نوع أخر من المعايير أو الخصائص التي تساعدها على و معين  إنتاج
 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 ير النوعيةالمعايثانيا: 
م إضافة ريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكما سبق وأن ذكرنا بأن المعايير الكمية ال تكفي لوجودها لتع

 2مجموعة من المعايير النوعية والتي تجمع فيما يلي:

: ومن خالله يمكن التفريق بين المؤسسات العمومية والخاصة، وبين المؤسسات الفردية معيار الملكية .5
ة، ونالحظ أن ملكية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وقتنا الحالي يعود أغلبها إلى القطاع الخاص والجماعي

في شكل مؤسسات أشخاص، أو مؤسسات أموال، حيث أن النسبة الكبيرة منها عبارة عن مؤسسات فردية 
 وعائلية.

كل الحاالت هو صاحب القرارات : إن المسؤولية المباشرة والنهائية للمالك الذي يكون في معيار المسؤولية .2
داخل المؤسسة له تأثير على طبيعة التنظيم وأسلوب اإلدارة، ففي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يكون المسؤول 
يشرف شخصيا على المسؤوليات اإلدارية والمالية واالجتماعية وهي مهام يشرف عليها عدة أشخاص في 

 جة المؤسسات إلى المعرفة الفنية والتسويقية والمالية.المؤسسات الكبيرة وهذه الخاصية تفسرها حا

بالنظر إلى العالقة الحتمية التي تربط المؤسسة بالسوق كونه الهدف الذي تؤول إلي : معيار السوق  .3
منتجاته، فهو يعتبر مؤشر ذا أهمية لتحديد حجم هذه المؤسسة، باالعتماد على وزنه وأهميتها داخل السوق الذي 

كبيرة، أما تلك التي تستحوذ  اعتبرت هذه المؤسسةالمؤسسة فيه كبيرة وحظوظها وافرة كلما  كلما كانت حصة
                                                             

 50، ص: 2555دار النهضة العربية، مصر،  ،مؤسسات رأس المال المخاطر ودورها في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةء عبد الباسط، وفا 1

، تخصص، مذكرة ماجستير دراسة حالة الجزائر،-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتحقيق التنمية االقتصادية في ظل العولمةسيد علي بلجمدي،  2
 25، ص: 2552ة أعمال، جامعة سعد دحلب، البليدة، جانفي إدار 
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على جزء يسير منه وتنشط في مناطق ومجاالت محدودة فتعتبر صغيرة أو متوسطة، لكن هذا المؤشر أي 
هم ينتج جزء السوق له حاالت عدة: فقد يكون في حالة منافسة تامة أي وجود عدد كبير من المنتجين كل من

المعروض في السوق، أو في حالة االحتكار التام، حيث يوجد منتج واحد فقط  اإلجمالي اإلنتاجضئيل من حجم 
سلع  اإلنتاجأو حالة المنافسة االحتكارية المتمثلة في وجود عدد كبير من المنتجين ينتج جزء بسيط من مجموع 

 1قليل من المنتجين يسيطرون على السوق. متشابهة غير متجانسة وأخيرا احتكار القلة أي عدد

: يتوقف حجم المؤسسات على استخدام اآلالت في اإلنتاج فبعض المؤسسات تحتاج طبيعة وسائل اإلنتاج .4
 لإلنتاج سلعها إلى وحدات كبيرة في العمل ووحدات صغيرة نسبيا من رأسمال )سلع استهالكي(.

 ة والمتوسطةتعريفات مختلفة للمؤسسات الصغير  :الفرع الثالث

لقد أدى اختالف درجة النمو االقتصادي واالجتماعي كما قلنا سابقا من دولة إلى أخرى تبني كل منها تعريفا 
خاصة بها كما توجد تعاريف مختلفة خاصة بمجموعات أو هيئات دولية مثل االتحاد األوروبي أو اتحاد شعوب 

أو اتحاد شعوب جنوب شرق أسيا وسنتطرق إلى جملة جنوب شرق أسيا وسنتطرق أو هيئات دولية مثل االتحاد 
 من هذه التعاريف لنخلص في األخير تعريف الجزائر لهذه المؤسسات.

 تعريف الواليات المتحدة األمريكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةأوال: 
سات الذي نظم إدارة هذه المؤسسات فإن المؤس 5503حسب قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 

دارتها بطريقة مستقلة حيث ال  الصغيرة والمتوسطة هي ذلك النوع من المؤسسات التي يتم امتالكها وا 
تسيطر على مجال العمل الذي تنشط في نطاقه وقد اعتمدت على معيار المبيعات وعدد العاملين 

 2يلي: لتحديد تعريف أكثر تفصيال فقد حدد القانون هذه المؤسسات كما

 مليون دوالر كمبيعات سنوية؛ 0 إلى5ت والتجارة بالتجزئة من مؤسسات الخدما .5

 مليون دوالر كمبيعات سنوية؛ 50لى إ0مؤسسات التجارة بالجملة من  .2

 أو أقل. 205مؤسسات الصناعية عدد العمال  .3

 
 

                                                             
 22ص: ، 5552 الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،مبادئ االقتصاد الوحدوي عمر صخري، 1

 وغواطالمؤسسات صغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني األول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باألسعيد وصاف، 2
 54، ص: 2552أفريل  52-55،
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 تعريف اليابان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةثانيا: 
األساسي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام اعتمدت اليابان في تعريفها حسب القانون            
مليون  555على معيار رأس مال واليد العاملة فهذه المؤسسات ال يتجاوز رأسمالها المستثمر  5523

 أما التقسيم حسب القطاعات فنجد: 355ياباني وال يتجاوز عدد عمالها 

مليون ين وعدد العمال ال  555ل من المؤسسات الصناعية والمنجمية وباقي الفروع رأسمال المستثمر أق -
 ؛عامل 355يفوق 

 عامل؛ 555ين وعدد العمال أقل من  مليون  35التجارة بالجملة رأس المال ال يفوق  -

 عامل. 05مليون ين وعدد العمال أقل من  55التجارة بالتجزئة والخدمات رأس المال ال يفوق  -

 تعريف الهند للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةثالثا: 

 1ف الهند للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:ر تع

وعدد العمال المستثمر غيرة والمتوسطة على معيار رأسمال كانت الهند تعتمد في تعريفها للمؤسسات الص      
عامال مما أدى إلى عدم المساعدة في التخفيف من حدة مشكلة  05بحيث وضعت حد أقصى ال يتجاوز 

بقصر التعريف على رأس المال وحده وبالتالي أصبحت  5527مة سنة ومن ثم قامت الحكو  ،البطالة
 5555555أو ما يعادل )روبية ألف  705المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الهند إذ لم يتجاوز رأس مالها 

 .دوالر أمريكي( بدون وضع حد أقصى لعدد العمال الذين توظفهم المؤسسة

 سات الصغيرة والمتوسطةتعريف بلدان جنوب شرق آسيا للمؤسرابعا: 
أسيا في تعريفها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دراسة حديثة حيث قام  جنوب شرق تعتمد بلدان 

هذا التصنيف معترف به بصفة عامة لدى  معيار العمالة وأصبح"بروش" و"هيمنز" بتصنيف يعتمد على 
 هذه الدول وهذا التصنيف هو:

 

 

 

                                                             
ل مؤسسات ي، الملتقى الوطني حول متطلبات تأهاشكالية تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالسعيد بريبش، بلغرسة عبد اللطيف،  1

 325، ص: 2552أفريل 52،57صغيرة ومتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 
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 وهيمنز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(: تصنيف بروش 10الجدول رقم )

 مؤسسة عائلية حرفية عمال 55إلى  55من 

 مؤسسة صغيرة عامل 45إلى  55من 

 مؤسسة متوسطة عامل 55إلى  05من 

 مؤسسة كبيرة فأكثر 555من 

عبد السالم، عوض هللا اقتصاديات الصناعات الصغيرة ودورها في تحقيق التنمية، دار  المصدر: صفوت
 .54 :، ص5553ة العربية، مصر، النهض

 تعريف هيئة األمم المتحدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةخامسا:  

يوجد تقر هيئة األمم المتحدة في تقريرها حول دور المحاسبة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه ال               
أسندت في دراستها تعريف تقريبي لهذه عالمي متفق عليه عموما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لذلك  تعريف

المؤسسات على معيار العمالة والحجم حيث يشكالن عامال هاما في تحديد الطبيعة االقتصادية للكيانات 
 1التجارية وأوردت التعاريف التالية ألغراض هذه الدراسة:

: هي كل عمل تجاري يستخدم ما بين شخص وخمسة أشخاص المؤسسة البالغة الصغر .5
هذه المؤسسة ببساطة أنشطتها إلى حد يسمح بإدارتها مباشرة على أساس العالقة  وتتسم

 بين شخص وشخص آخر.

شخصا  05و 2: ويقصد بها العمل التجاري الذي يستخدم ما يتراوح بين المؤسسة الصغيرة .2
 ويكون لهذا العمل غالبا عدد من خطوط النشاط.

 205و 05ت التي تستخدم ما بين : وتعرف على أنها تلك المؤسساالمؤسسة المتوسطة .3
 .عامل ويكاد يكون من المؤكد أن تعمل هذه المؤسسات في أكثر من موقع

 
 

                                                             
تخصص نقود مالية وبنوك، جامعة سعد ، رسالة ماجستير، سياسة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل االصالحات حالة الجزائريوسف قريشي، 1

   52، ص:2552دحلب، البليدة، الجزائر، 
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 الصغيرة والمتوسطة تعريف صندوق النقد الدولي للمؤسساتسادسا: 

عامل  55يعرف صندوق النقد الدولي للمؤسسات الصغيرة على أنها تلك التي توظف أقل من 
عامال، كما 05عامال، أما المؤسسات الكبيرة فهي توظف أكثر من  05إلى  25ن والمتوسطة التي توظف ما بي

 يمكن القول أيضا أن المشروع الصغير ونمو عالي.

 تعريف االتحاد األوروبيسابعا: 

أفريل 3في توصية المفوضية بتاريخ  5552قام بإصدار تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 
مؤسسات، ويستخدم التعريف المعياري: عدد العمال، واإليراد السنوي أو إجمالي المتعلق بتعريف هذه ال 5552

والجدول التالي  2553ماي 2األصول إضافة إلى معيار االستقاللية، غير أن هذا التعريف ثم تعديله بتاريخ 
يوضح معايير تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف االتحاد األوروبي للمؤسسات الصغيرة 

 1المتوسطة:و 

 (: تعريف االتحاد األوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة10جدول رقم )

 الحد األقصى للموازنة رقم األعمالاألقصى ل الحد عدد الموظفين األقصى نوع المؤسسات

 مليون يورو 52 مليون يورو 2 55 المصغرة

 مليون يورو 55 مليون يورو 55 05 الصغيرة

 مليون يورو 43 يورو مليون  05 205 المتوسطة

على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أطروحة  2المصدر: زبير عياش، تأثير تطبيق اتفاقية بازل 
 .24 :، ص2552جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، تخصص علوم اقتصادية وعلوم التسيير،  دكتوراه،

 
 
 

                                                             

وراه، تخصص علوم اقتصادية وعلوم التسيير، ، أطروحة دكتعلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 0تأثير تطبيق اتفاقية بازل زبير عياش، : 1

 24، ص:2552جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
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 تعريف البنك الدوليثامنا: 
 1واع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي:يميز البنك الدولي ثالث أن 

جمالي أصولها أقل من 55وشروطها أن يكون عدد موظفيها أقل من  المؤسسة المصغرة: .5 ، وا 
 دوالر أمريكي، ونفس الشرط السابق ينطبق على حجم المبيعات السنوية. 555555

مليون دوالر  3موظف، وتبلغ أصولها أقل من  05أقل من  تضموهي التي  :الصغيرةالمؤسسة  .2
 أمريكي، وكذلك الحال بالنسبة لحجم المبيعات السنوية.

 50موظف، أما أصولها فهي أقل من  355: ويبلغ عدد موظفيها أقل من المؤسسة المتوسطة .3
 مليون دوالر أمريكي، ونفس الشيء ينطبق على حجم المبيعات السنوية.

 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األردنتاسعا: 

 2رفت االردن المؤسسات الصغيرة على النحو التالي:ع

ال يوجد في األردن إطار معتمد لتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألنه يمكن القول أن: المؤسسات تقع        
مؤسسة صناعية أردنية هي صغيرة الحجم وبنسبة  3325( أي أن هناك 54-5ضمن فئة عمال )

 من المجموع الكلي للمؤسسات. 5282%

شركة صناعية أردنية فقط تعتبر متوسطة  20عامال هناك  55-05سب مقياس عدد العاملين وعلى أساس ح 
 من مجموع المؤسسات.     %582الحجم ونسبتها 

 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصرعاشرا: 

 3يلي: ومن بين التعاريف السائدة في مصر ما

المؤسسات الصغيرة هي التي ال يزيد فيها مجموع االستثمار على  وذلك من خالل بنك التنمية الصناعية:           
 على نصف مليون جنيه، بغض النظر عن طبيعتها.مليون جنيه، وال يزيد رأسمالها 

 

                                                             
مالية وبنوك، جامعة تخصص مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر،  دور التمويالت الحديثة في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،بن ثلجون اسماعيل، 1

  .0ص: 2553العربي بن مهيدي أم البواقي،
 35، ص:2555بسكرة،  ، الدار الجامعية،اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرةعبد المطلب عبد الحميد، 2
 37، ص: المرجع نفسه   3
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 الجزائر فيتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى عشر: 

ضعت وزارة المؤسسات إلدراك الجزائر ألهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع قاطرة التنمية و 
ديسمبر 52 الصغيرة والمتوسطة تعريفا مفصال رسميا من خالل القانون التوجيهي لترقية هذا القطاع، الصادر

حيث أعطى المشروع تعريفا يضع حدا للفراغ القانوني الحاصل، والجدول القائم حول هذا الموضوع، وهنا  2555
ن الذي كا 5552رس التعريف الذي حدده االتحاد األوروبي سنة تبنت ميثاق يك الجزائر قدينبغي التذكير بأن 

 1ومن بين التعاريف التي يتضمنها القانون التوجيهي نذكر منها: موضوع توصية لكل بلدان األعضاء

 والخدمات،"تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع 

ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليار دينار، أوال يتجاوز مجموع حصيلتها  عامل،205ى تشغل من عامل إل
مليون دينار، كما تستوفي معيار االستقاللية ويمكن أن نورد هذا التعريف بالشكل المفصل على  055السنوية 

 النحو التالي:

يتها في عمال وتعود ملك 5إلى 5ويتراوح عدد العمال فيها من  :المؤسسة المصغرة .5
أغلب األحيان إلى عائلة أو شخص واحد وهو المسؤول األول عن نتائجها وأدائها ورقم 

 مليون دينار. 25األعمال السنوي أقل من 

شخص، وال يتجاوز رقم  45إلى  55هي مؤسسة تشغل ما بين  المؤسسة الصغيرة: .2
وي مائة مليون أعمالها السنوي مائتي مليون دينار، أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السن

 دينار.

شخص أو يكون  205إلى  05هي مؤسسة تشغل ما بين : المؤسسة المتوسطة .3
 مجموع حصيلتها السنوي ما بين مائة وخمسمائة مليون دينار.

 يص هذا التعريف في الجدول التالي:ويمكن تلخ

 

 

                                                             
اجستير، تخصص علوم اقتصادية ، مذكرة مأهمية نظم المعلومة اإلدارية كأداة لتحليل البيئي في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائريةمرمي مراد،  1

 05، ص: 2555 وم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف،وعل
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 القانون الجزائري  فيتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  (:10الجدول رقم )

 الميزانية السنوية رقم األعمال المستخدمون  مؤسساتنوع ال

 مليون دج 55أقل من  مليون دج 2أقل من  عمال 55إلى  55من  المصغرة

 مليون دج 555أقل من  مليون دج 255أقل من  عامل 45إلى  55من  الصغيرة

 مليون دج 055إلى  555من  مليار دج 4إلى  255من  عامل 55إلى  05من  المتوسطة

مصدر: مرمي مراد، أهمية نظم المعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال
، 2555جامعة فرحات عباس، سطيف،  تخصص علوم اقتصادية وعلوم التسيير، الجزائرية، مذكرة ماجستير،

 .05 :ص

 مميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمطلب الثاني: 

 1:ت الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات الكبيرة بالعديد من السمات أهمهاتتميز المؤسسا

إن إنشائها ال يحتاج إلى رأس مال كبير مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، واحتياجاتها من خدمات  -
البنية األساسية قليلة، كذلك احتياجاتها من العتاد واألدوات ومستلزمات إلنتاج بسيطة نسبيا 

 تكون بعضها يدوية؛

 تحتاج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالضرورة إلى العمالة الماهرة المدربة تدريبا عاليا، مما ال -
تجعلها على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة الزائدة أو الداخلة حديثا إلى سوق العمل في 

 توليد إطارات فنية جديدة وتنمية مهارات قدامى من علىالمجتمع المحلي، األمر الذي يساعد 
 العاملين في النشاط؛

البا ما عمدت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتاجها بشكل أساسي على الخدمات غ -
المحلية والموارد الطبيعية المتاحة داخل المجتمع المحلي، وفي حاالت الصناعات يمكن لها 

 ؛استخدام الخدمات التالفة أو التي في حكم الفاقد من الصناعات الكبيرة

شباع ساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق نسبة من االكتفاء الذاتي غالبا ما ت - وا 
 الضرورية للعديد من سكان هذه المناطق؛ الحاجات

                                                             
رسالة ماجيستير، تخصص علوم اقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  ثقافة التسويق الدولي لدى مسيري المؤسسات االقتصادية الجزائرية،اسماعيل جوامع،  1

  570- 574ص:-، ص2557باتنة، 
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ا يزيد من تستوعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءا كبيرا من أوقات فراغ العمال، مم -
 دخولهم؛إنتاجهم ومن ثم زيادة 

الصناعات الصغيرة اللينة األولى في قيام نهضة صناعية في المجال الصناعي يمكن أن تكون  -
ضخمة، من خالل قيام مؤسساتها بصناع مكونات الصناعات األخرى التي يكون بعد تجميعها 

 وانتاج منتج نهائي عالي الجودة وبسعر منافس؛

، وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دائما إلى توليد منافسة بين المؤسسات الكبيرة ال يؤدي -
المؤسسات بل تعتبر المؤسسات الصغيرة في مثير من األحيان مؤسسات مغذية تعتمد عليها 

وعين وحاجتهما لبعض ، وقد يكون التكامل والتعامل بينهما هاما وضروريا، وارتباط النالكبيرة
 أمرا أساسيا؛

وح تحقيق ر  إمكانيةؤدي نقص حجم القوى العاملة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى ي -
 العاملة الواحدة ونقص لكلفة العمل نسبيا، واألسرةالفريق 

 تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدم تعقيد التكنولوجيا المستخدمة ببساطة العمل فيها؛ -

وجود حوافز على العمل واالبتكار والتجديد والتضحية والرغبة في تحقيق اسم تجاري، وشهرة  -
 وأرباح وتحمل المخاطر؛

والتسويق والتمويل ومواجهة التغير  اإلنتاجلى تركيب وتغيير القوى العاملة وسياسات لقدرة عا -
 بسرعة دون تردد؛

التجديد واالبتكار وتميز السلعة أو الخدمة بسرعة حسب حاجيات ورغبات السوق، وبمعدل قد  -
 ينافس نظيره في المؤسسات الكبيرة أحيانا؛

 البضاعةنة مع المؤسسات الكبيرة، ارتفاع معدل دوران السرعة والدقة في اتخاذ القرارات بالمقار  -
 والمبيعات وأرقام األعمال، حيث يمكن للمؤسسة الصغيرة التقلب على طول فترة االسترداد

 ولرأس المال المستثمر؛

سهولة وحرية الدخول والخروج من السوق لنقص نسب األصول الثابتة إلى األصول الكلية في  -
 سبة رأس المال إلى مجموع الخصوم وحقوق أصحاب المؤسسة؛أغلب األحيان، وزيادة ن

 االقتناع بأن الغرض األساسي من وجود المنشأة هو خدمة عمالئها؛ -

التعرف المستمر على رغبات العمالء واتجاهاتهم ومقترحاتهم واستقصاء شكواهم والعمل على  -
 إزالة أسبابها؛
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ين هذه الخدمة التي يحصل عليها البحث المستمر على أفضل السبل لخدمة العمالء وتحس -
 1العميل في أقل وقت وبأقل تكلفة

  أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  طلب الثالث:لما

تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام مخططي السياسات االقتصادية واالجتماعية في دول العالم       
لك انطالقا من دورها الحيوي في تحقيق األهداف التنموية المتقدمة المختلفة منها والنامية على حد سواء، وذ

واالقتصادية واالجتماعية لهذه الدول، وهي ال تقل أهمية عن المؤسسات الكبيرة نظرا لدورها التكاملي في التنمية 
االقتصادية، فضال عن كونها مصدرا منتجا ألكثر السلع والخدمات التي يحتاجها الناس، ولها دور كبير في 

العتمادها على الموارد البشرية أكثر من التكنولوجيا، وقد أثبتت الدراسات أن هذه المؤسسات  فير فرص العملتو 
في بريطانيا، كذلك  %55في اليابان  %55من مجموع المؤسسات االنتاجية في هونج كونج  %52تشكل نسبة 

 .اإلنتاجيةسسات من مجموع عدد المؤ %20األمر في الدول النامية فهي تشكل في مصر نسبة 

يمكن أن نتوصل إلى أن أهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في تحقيق التنمية المتوازنة تكمن فيما 
 2يأتي:

قدرتها على توليد فرص عمل أكثر توفرا واستدامة: وذلك النخفاض حجم رأس المال الالزم لتوليد فرص  -
مع المؤسسات الصناعية الكبيرة، وفي ظل انخفاض العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمقارنة 

معدل االدخار بالدول النامية فإن هذه المؤسسات هي األكثر قدرة على امتصاص العمالة والتخفيف من 
من مجموع العمالة الصناعية، وتستوعب % 2482حدة البطالة، ففي اليابان تستوعب هذه المؤسسات

 عي بالدول العربية؛ل للقطاع الصنامن مجموع قوة العم0785%

في تحقيق التكامل االقتصادي مع الصناعات الكبرى: حيث تؤدي هذه المؤسسات دورا ملحوظا  اإلسهام -
السلع التي تحتاجها األسواق المحلية فضال عن  بإنتاجفي مجال تنويع هيكل الصناعة، فهي تقوم 

وتقوم بدور الصناعات الكبيرة المكونات واإلجراءات التي تحتاجها الصناعات الكبيرة وتقوم بدور 
مورد من  35555ز مع أكثر من وعلى سبيل المثال تتعامل شركة جنرال موتور  الصناعات المغذية لها،

مورد من هذه الصناعات،  05555الصناعات الصغيرة، وتتعامل شركة رينو الفرنسية مع أكثر من 

                                                             
 504، ص: نفسهمرجع ال 1
 عمان، ، دار الصفاء،األصول العلمية والعملية إلدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطةد حسين الوادي، حسين محمد سمحان، أحمد عارف العساف، محمو  2

 40-44، ص ص:2552
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لهذه  اإلنتاجعد التشابك القطاعي بين فروع ، ويالمصانع الكبيرة إنتاجوهي بذلك تستهلك جانبا مهما من 
 يرة أحد معايير التقدم االقتصادي؛المؤسسات الكب

في زيادة حجم وقيمة الصادرات الصناعية: تؤكد التجارب الدولية نجاح هذا المنهج، ففي ألمانيا  اإلسهام -
ات من مجموع الصادر  %22تمثل صادرات المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة حوالي 

 وهذا يختلف من دولة ألخرى؛ %47نحوالصناعية، وفي ايطاليا تصل هذه النسبة إلى 

الصناعية الصغيرة  المؤسسات إذ تتميز: قدرتها على معالجة العديد من االختالالت االقتصادية -
 1والمتوسطة بقدرتها على عالج االختالالت االقتصادية وأهمها:

  الدول النامية من انخفاض معدالت  ث تعانيحي: االختالل بين االدخار واالستثمارمعالجة
النخفاض حجم االدخار واالستثمار، وبالتالي فإن هذه المؤسسات تعمل على عالج ذلك نظرا 

بالمقارنة مع المؤسسات الكبيرة، حيث يمكن بالمدخرات المالية القليلة  إلقامتهارأس المال الالزم 
 مشروعات؛مثل هذه ال إنشاءلدى أفراد األسرة 

 إذ تسهم هذه المؤسسات في عالج اختالالت ميزان  :الجة االختالل في ميزان المدفوعاتمع
المدفوعات بدرجات متفاوتة في دول العالم من خالل تصنيع السلع محليا بدال من االستيراد، 
وتصدير السلع الصناعية المنتجة من قبلها، إال أن دور هذه المؤسسات في الدول النامية في 

ل ميزان المدفوعات يرجع بدرجة أساسية إلى اإلحالل محل االستيراد وليس عالج اختال
 ؛التصدير، حيث تعاني هذه المؤسسات من ضعف قدرتها على التسويق والمنافسة الدولية

فمن خالل تنويع محفظة القروض من حيث نوعية االئتمان  :استقرار معدالت الربحية للقطاع البنكي -
ار تمويله، يمكن تخفيض مخاطر االئتمان بشكل عام وبالتالي تحقيق االستقر المقدم والقطاع الذي يتم 

 في معدل ربحية القطاع المصرفي؛

وتحقيق التنمية مما يساعد على تقليل التفاوت اإلقليمي، : تتميز هذه المشروعات باالنتشار الجغرافي -
الكبيرة بالتوطن بالقرب منها أو المكانية والمتوازنة، وخدمة األسواق المحددة التي ال تغرى المؤسسات 

 ؛بالتعامل معها

حرفية، يدوية( التي تمثل أهمية قصوى لالقتصاد وتنمية هذه المشروعات ) تحافظ على األعمال التراثية -
الحرفية التقليدية الصغيرة بفتح األبواب لتشغيل الشباب خاصة المرأة وأيضا يفتح أبواب للتصدير بكميات 

 ؛التقليدية من االندثار صاد القومي، ولذا يجب الحفاظ على هذه الصناعاتكبيرة تدر دخال لالقت

                                                             
 47ـ 42، ص:نفسهمرجع ال 1
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في المرافق  اإلنتاجيةرفع معدالت  :للدول النامية من خالل اإلنمائيةفي تعزيز دور البرامج  اإلسهام -
االنتاجية بالمقارنة بالعمل الوظيفي الحكومي والعام. فالفرد منتج كما هو مستهلك في هذه المؤسسات 

ال يمثل العاملون في هذه المؤسسات  لكنه ليس بالضرورة منتجا في الوظائف العامة بالدرجة ذاتها.و 
االقتصادي قياسا ببقية فئات السكان، ألن نسبة مشاركتهم في  اإلنماءأعباء استهالكية على خطط 

 ركة غيرهم؛الدخل القومي أعلى من نسبة مشا

خالل توفير فرص عمل لألفراد، وامتصاص فائض العمالة  وذلك من": التخفيف من حدة مشكلة البطالة -
من القطاع الزراعي الذي يعاني من البطالة المقنعة والموسمية، ويقلل هذا من حدة الفقر في الريف 
ويولد دخول حقيقية لألفراد ويرفع مستوى معيشتهم ويقلل من التعاون في توزيع الدخول بين الريف 

فصال بينهم في بعض الحاالت إلى حد ازدواجية بنيان االقتصاد القومي والحضر والذي يؤدي إلى االن
 1." كما تساعد على تحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو بين األقاليم المختلفة
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 المبحث الثاني: أشكال وأركان ومؤشرات نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كما لها أركان أساسية تركز عليها وال  المعيار المستخدم،للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة أشكال كل حسب 
وهذه األركان ثم نبين المؤشرات التي تقيس لنا  ،توضيح األشكال إال عليها لهذا سنحاول في هذا المبحث تقوم

 نجاح هذه المؤسسات في القيام بدورها في تحقيق التنمية االقتصادية.

 المتوسطةأشكال المؤسسات الصغيرة و  :المطلب األول

 1قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قطاعا شامال نميز فيه بين العديد من األشكال:يعتبر 

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس توجههاالفرع األول: 

 وسيتم التطرق في هذا الفرع إلى ما يلي:
 المؤسسات العائلية)المنزلية(أوال: 

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتميز بأن مقرها يكون في تعتبر هذه المؤسسات أصغر الم   
المنزل كما أن عمليتها اإلنتاجية غير مكلفة وذلك العتمادها على جهد ومهارات أفراد العائلة 

 في أغلب األحيان، كما تتميز بمنتجاتها التقليدية التي تلبي سوقا محددا بكميات محدودة جدا.

 المؤسسات الحرفيةثانيا: 
لنوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال يختلف كثيرا عن المؤسسات العائلية فهي إن هذا ا

تتميز بكونها قد تلجأ لالستعانة بالعامل األجير األجنبي عن العائلة، كما أن ممارسة النشاط 
فيها يكون في محل صناعي معين مستقل عن المنزل، كما تتميز أيضا ببساطة المعدات 

، ولهذا فإن هذين النوعين من المؤسسات تتميز بمجموعة من اإلنتاجي المستعملة في النشاط
 2الخصائص:

 على كثافة عنصر العمل؛ اإلنتاجاعتمادها في عملية  .5

 كيب العضوي لرأس المال منخفض جدا؛معدل التر  .2

 ؛التكنولوجي يكاد ينعدم في معظم االحيان إال نادرا االستخدام .3

                                                             
 33، مرجع سابق ذكره، ص:واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتهالف عثمان، لخ 1
رسالة ماستر، تخصص تأمينات وتسيير المخاطر، جامعة -دراسة حالة الجزائر–الدوري التنموي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساعيد فاطمة الزهراء،  2

 35، ص: 2553العربي بن مهيدي ام البواقي، 
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 ؛طة في جميع النواحي )المحاسبة، التسويق(التنظيم التسييري فيها يتميز بالبسا .4

 ر الرسمي خاصة المؤسسات العائلية؛تعمل معظم األحيان في القطاع غي .0

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتطورة والشبه متطورة تتميز هذه المؤسسات عن غيرها من النوعين األولين في 
ة التوسع في استخدام رأسمال، الثابت أومن ناحية تنظيم الحديثة سواء من ناحي اإلنتاجاتجاهاتها في األخذ بفنون 

العمل، أو من ناحية المنتجات التي يتم صنعها بطريقة منظمة ومنتظمة، وطبقا لمقاييس صناعية حديثة وعلى 
حساب الحاجات العصرية، وتختلف بطبيعة الحال درجة تصنيف هذه التكنولوجيا بين كل المؤسسات الصغيرة 

 .المتطورة من جهة والمتطورة من جهة أخرى  والمتوسطة وشبه

ومما تجدر اإلشارة إليه أن هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو المقصود في دراستنا هذه وذلك 
ألهميته االقتصادية التي تكتسبها على مختلف المستويات، كما تعتبر محور عمل مقرري السياسات التنموية في 

نشاء وتوسيع، كما أنها تنشط في إطار القطاع الدول وذلك من خالل ع مليات الدعم المختلفة في تمويل وا 
 الرسمي في أغلب األحيان

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المنتجاتالفرع الثاني: 

 الفئات التالية: إلىتصنف و         

 مؤسسات إنتاج السلع االستهالكيةأوال: 
 :متوسطة في هذا النظام على تصنيعيعتمد نشاط المؤسسة الصغيرة وال

 ؛المنتجات الغذائية .5

 ؛منتجات الجلود واألحذية والنسيج .2

 تحويل المنتجات الفالحية والورق ومنتجات الخشب ومشتقاته. .3

 مؤسسات إنتاج السلع الوسيطيةثانيا: 
اوية تحويل المعادن، الصناعات الكيمات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة بيضم هذا النوع كل المؤسس

 والبالستيكية، الصناعات الميكانيكية والكهربائية، المحاجر والمناجم، صناعة مواد البناء.
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 مؤسسات إنتاج سلع التجهيزثالثا: 
تختلف هذه الصناعات عن باقي الصناعات األخرى، كونها تعتمد على تكنولوجيا متطورة وكثافة رأس المال 

إن تدخل مؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال يكون ضيقا باإلضافة إلى المعدات واألدوات، وعليه ف
 ويشمل بعض الفروع بإنتاج وتركيب المعدات البسيطة.

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس تنظيم العملالفرع الثالث: 

 1تصنف إلى نوعين هما:                

 المؤسسات وغير المصنعةأوال: 
لنظام اإلنتاجي العائلي والحرفي فيعتبر اإلنتاج العائلي الموجه لالستهالك الذاتي أقدم شكل جمع هذا النوع بين ا               

 .من حيث تنظيم العمل، أما اإلنتاج الحرفي فهو نشاط يدوي يقدم سلعا للزبائن حسب احتياجاتهم

 المؤسسات المصنعةثانيا: 
د العمليات اإلنتاجية واستخدام األساليب وهي تتميز عن المؤسسات الغير مصنعة من حيث تقسيم العمل وتعقي

 الحديثة في التسيير من حيث طبيعة السلع واتساع أسواقها.

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب معيار الملكية:الفرع الرابع: 

التي يعرف الشكل القانوني للمشروع )الملكية( بأنه الهوية الرسمية التي تمنحها الدولة للمشروع عند تكوينه و                     
تحدد حقوق وواجبات تلك المشروع وتنظم العالقات مع كافة األطراف التي تتعامل معه وسيتم عرض األشكال 

 2المختلفة والتي سوف نتطرق إلى كل من مميزات وعيوب كل نوع من األنواع.

 المؤسسة الفرديةأوال: 
مالك والمدير والمستثمر والمستفيد وهي أبسط وأقدم أشكال الملكية وتعود ملكية المشروع لشخص واحد يكون ال

في آن واحد. ويشترط القانون في مثل هذه المشاريع أن تقيد في السجل التجاري، حيث يدوم 
اسم مالك المؤسسة وقيمة رأسمالها وعنوانها ونوع النشاط الذي تعمل فيه. كما يجب أن تلتزم 

لى مثل هذه المؤسسات ألغراض بأصول المحاسبة ومسك الدفاتر المعتمدة في البلد والمطبقة ع

                                                             
، رسالة ماجستير، تخصص نقود ومالية، جامعة أثر التغيرات االقتصادية على ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرزويته محمد صالح، 1

 55، ص2557الجزائر،

 23، ص: 2555،، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانإدارة المشروعات الصغيرة، وآخرون ، عبد الغفور عبد السالم2



 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ خلفية نظرية ـ                                                      الفصل األول     

 

25 

الضرائب، كما يجب عليها أحيانا وحسب طبيعة نشاطها أن تلتزم بالتسعيرة القانونية في أمور 
 البيع وذلك وفق أنظمة وتعليمات الدولة.

 1ما يلي: وعيوبها ومن أهم مميزاتها

 مميزاتها: .أ

 البساطة في التنظيم )شخص واحد(؛ -

 سة حيث أن المالك هو المدير في آن واحد؛حرية تصرف المالك في إدارة المؤس -

 انفراد المالك بصافي األرباح في حالة نجاح مؤسسته؛ -

تعزيز العالقات اإلنسانية بين المشروع والمتعاملين معه على أساس المعاملة التفضيلية المبنية  -
 على العالقات الشخصية بين المالك وعمالئه؛

 الملكيات األخرى.سرعة وسهولة إجراءات التسجيل مقارنة مع  -

 عيوبها: .ب

 محدودة في حالة الخسارة أو اإلفالس؛المسؤولية المالية غير  -

محدودية فرص االئتمان حيث ال يستطيع طرح أسهمهم في السوق أو بيع سندات وال يوجد إال  -
 االئتمان الشخصي الذي يقوم بين المالك؛

 عدم رغبته في االستمرار؛ارتباط المشروع بعمر ورغبة مالكه وينتهي بوفاة المالك أو  -

 المنافسة الشديدة في مجال نشاط المشروع نظرا لتعدد المشروعات المماثلة؛ -

 عدم القدرة على اإلدارة في حالة توسع المشروع التجاري. -

 مؤسسات األشخاصثانيا:  -

وهي امتداد للمؤسسة الفردية وتقع ضمن ما يسمى بمؤسسات األشخاص، وهي عبارة عن ارتباط بين 
ين أو أكثر على أن ال يتجاوز عدد الشركاء في هذا النوع عن عشرين شخصا لتعاطي أي عمل شخص

باالشتراك، وذلك بقصد اقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة في حين يستثني ذلك زيادة عدد الشركاء عن 
ى التشارك فيها عشرين بسبب اإلرث الناتج عن وفاة أحد الشركاء، وسميت بمؤسسة عادية العتياد الناس عل

وكذلك تسمى مؤسسات أشخاص ألنها تعتمد بالدرجة األولى عند تأسيسها على أشخاص الشركاء المكونين لها، 

                                                             
 24، ص:المرجع نفسه 1
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وتسمى أيضا بمؤسسة التضامن ألن الشركاء يكونون فيها متضامنين ومتكافلين بمعنى أن مسؤولية كل شريك ال 
نما تت  1عدى ذلك إلى أمواله الخاصة ومن أنواعها:تنحصر عند رأسماله لسداد التزامات المؤسسة وا 

 تضامن أو الشركات العادية العامة؛شركات ال -

 البسيطة.الشركات العادية المحدودة أو التوصية  -

 شركات المحاصة -

تعتبر شركة التضامن من أهم أنواع شركات األشخاص التي تقوم على  :ة(شركات التضامن )العادية العام .5
ظمة لهذه الشركة األكثر انتشارا، حيث يمكن من خالل النصوص القانونية المناالعتبار الشخصي، وتعتبر 
 2تعريف هذه وتعرف على أنها:

شركة تتألف من أشخاص طبيعيين ال يقل عددهم عن اثنين وال يزيد عن عشرين، بحيث تعمل تحت عنوان 
ء فيها صفة التاجر وال تكون معين للقيام بأعمال تجارية ويكون الشركاء في جميع أموالهم، ويكتسب الشركا

حصص الشركاء قابلة لالنتقال للغير إال بموافقة الشركاء، هذا ويعتبر نطاق هذه الشركة أوسع من المنشآت 
الفردية، وتتم إجراءات تسجيلها القانونية بكتابة عقد الشركة وتسجيلها في السجل التجاري واإلعالن عن تكوينها 

 بقواعد وأصول تكوينها حسب نظام الشركات المعتمد في البلد. في الصحف المحلية، حيث تلتزم 

 3:تتجلى في: مزاياها .أ

 حرية تصرف الشركاء المتضامنين بإدارة المؤسسة؛ -

 تنفرد الشركاء المتضامنين بصافي أرباح الشركة في حال نجاحها؛ -

داريا توفير فرص أكبر لنجاح الشركة وذلك يتضافر جهود وقدرات الشركاء المتضامنين مالي - ا وا 
 وتسخير عالقاتهم الشخصية لخدمة أهداف المؤسسة؛

 توفير فرص أكبر للتوسع بإضافة شركاء متضامنين جدد؛ -

جراءاتها أسهل من شركات األموال؛ -  رسوم تسجيلها وا 

القدرات الشخصية سترفد بعضها بعضا وقد ينجح الشركاء معا عندما ال يستطيع أي منهم أن  -
 تنجح وحدة.

                                                             
 20، ص: المرجع نفسه  1
 45، ص:2554، الطبعة العربية، دار اليازوري، عمان، ادارة المشاريع الصغيرةجهاد عبد هللا عفانة، قاسم موسى أيو عيد، 2
 73، ص: 2555دار صفاء، عمان  ،إدارة المشروعات الصغيرةوآخرون، مزهر شعبان العاني،  3
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 عيوبها .ب

 لية المالية غير المحدودة في حالة الخسارة أو اإلفالس؛المسؤو  -

االعتماد الكلي على العالقة الشخصية بين الشركاء في إدارتها. حيث تعتمد على الثقة المتبادلة  -
والتفاهم المستمر بين الشركاء وهذا أمر يخضع في كثير من األحيان للظروف والحاالت التي 

لطبيعة السلوك اإلنساني مما قد يعرض الشركة إلى أزمات  تمر بالشركة ونتائج نشاطها وكذلك
 عاجال أم آجال قد تؤدي إلى إرباك إدارتها؛

ارتباط عمر الشركة بعمر ورغبة الشركاء المتضامنين، حيث تنتهي الشركة عند وفاة أو  -
 انسحاب أحد الشركاء المتضامنين؛

لشخص آخر إال بموافقة الجميع  حرية الشريك مقيدة وفي التصرف بحصته إذ ال يحق له بيعها -
وعلى كل حال فإن الظروف واألحداث المحتملة يمكن معالجتها بشروط مالئمة من خالل اتفاق 

 الشراكة؛خطي بشأن شروط 

قانونيا من أجل تكوين الشراكة العامة )التضامن( غير أنه من المستحسن ورغم أن هذا االتفاق غير مطلوب 
 1:إجراءه بين األقارب واألصدقاء المقربين، والحد األدنى من األمور التي يجب أن ينص عليها هذا االتفاق

 مدة الشراكة؛ -

 المسؤوليات اإلدارية المنوطة بكل من الشركاء وسلطة كل واحد منهم؛ -

 لسحوبات المسموحة لكل منهم؛رواتب الشركاء وا -

 شروط انسحاب الشركاء وقبول شركاء إضافيين؛ -

 أسس التحكيم حول الخالفات بشأن السياسة المتبعة؛ -

 قيمة مساهمة الشركاء في رأس مال الشركة؛ -

النظر عن قيمة رأس المال المستثمر يتوجب على الشركاء في الشركة  األرباح فبغضتوزيع  -
 رباح والخسائر بالتساوي إال إذا اتفق على خالف ذلك خطيا؛العامة أن يتقاسموا األ

توزيع الموجودات في حال حل الشراكة وكما هو في األرباح والخسائر إال إذا تم االتفاق على  -
 خالف ذلك خطيا؛

                                                             
 22، ص:المرجع نفسه  1
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التسويات في حالة وفاة أو عجز أي من الشركاء، وقد تشمل هذه التسويات اتفاقا بشأن بيع أو  -
مدعوما بتأمين على حياة الشركاء بمبالغ حصص كل منهم وبالتالي فإن شراء كامل الحصص 

الشريك أو الشركاء الباقين على قيد الحياة سيضمنون الحصول على الملكية الكاملة للشراكة، 
ويتضمن ورثة الشريك المتوفى الحصول على حصته كاملة، وفي غياب مثل هذا االتفاق فقد 

للوفاء بطلبات ورثة الشريك المتوفى، وقد يتفق الشركاء أيضا يؤول الوضع إلى تصفية الشراكة 
على توزيع ديون الشراكة على أسس غير أسس التساوي في المسؤولية وعلى كل حال فإن مثل 

 هذا االتفاق يسري مفعوله فقط على الشركاء أنفسهم وال يربط الدائنين بأية قيود.

سهم شكال آخر من أشكال المشروعات الصغيرة تمثل شركة التوصية باأل :شركة التوصية البسيطة .2
والمتوسطة والذي يمكن اللجوء إليه إذا كانت ظروف الشركاء ال تسمح بتأسيس شركة تضامن، أو استمرارها 

 .كشركة تضامن

 1: تتألف شركة التوصية البسيطة من نوعين من الشركاء هما: تأسيس شركة التوصية البسيطة وتسجيلها .3

: وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن ون الشركاء المتضامن -
 بة عليها في أموالهم الخاصة؛والتكافل عن ديون الشركة وااللتزامات المترت

: ويشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم إدارتها أو ممارسة أعمالها، الشركاء الموصون  -
ديون الشركة وااللتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال كل منهم مسؤوال عن ويكون 
وبشكل عام، فإنه ال يجوز أن يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة إال على أسماء الشركاء  الشركة،

حال تم المتضامنين. فإذا لم يكن فيها إال شريك واحد متضامن تضاف عبارة)وشركاه( إلى اسمه، وفي 
ريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة، فإنه يصبح مسؤوال عن ديون الشركة إدراج اسم أي ش

وااللتزامات التي تترتب عليها كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة 
 على ذلك بحسن نية.

 2ولها عدت مزايا وعيوب تتمثل في:: مزاياها .أ

 ركاء متضامنين وموصين؛توفير فرصة أكبر للتوسع وذلك لوجود ش -

                                                             
 23، مرجع سابق، ص:إدارة المشروعات الصغيرة، وآخرون زهر شعبان العاني م1

 22ــ 20مرجع سابق، ص ص: ،إدارة المشروعات الصغيرةعبد الغفور عبد السالم وآخرون، 2
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تشجيع االستثمار دون المجازفة باألموال والممتلكات الخاصة، وينطبق هذا البند على الشريك  -
مجازفة بأمواله الموصي الذي يود استثمار جزء من أمواله في النشاطات االقتصادية دون ال

 وممتلكاته الخاصة؛

 ذا النوع.وحسنات شركة التضامن األخرى يمكن اعتبارها حسنات له -

 :عيوبها .ب

هي نفس سيئات شركة التضامن بالنسبة للشركاء المتضامنين وبالنسبة لعمر الشركة والعتماد  -
 الشريك الموصي على الثقة بالشركاء المتضامنين في إدارة الشركة؛

كما أن انسحاب الشريك الموصي يخضع لموافقة الشركاء المتضامنين وال يحق له بيع حصته  -
 إال بموافقتهم.

 1وهي: وتعتبر من شركات األموال شركة التوصية باألسهم: .4

كشركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فئتين من الشركاء، شركاء متضامنين وشركاء موصين،  تعتبر 
مساهماتهم في رأس مال الشركة ويحق لهم التصرف بها  بقيمة الغير أن الشركاء الموصين يمتلكون أسهما 

دون الرجوع إلى أحد الشركاء المتضامنين بإدارة هذه الشركة وال يحق للشركاء الموصين الذين  بالبيع أو التنازل
 عن اثنين لالشتراك في إدارة الشركة. عددهميقل  أاليجب 

 :امزاياه .أ

تشمل حسنات شركة التوصية البسيطة ولكن على نطاق أفضل من حيث أن فرص االستثمار  -
بها الشريك الموصي الذي يشبه الشريك المساهم في  تكون أوسع نضرا للحرية التي يتمتع

من هنا اعتبرت شركة أموال( من حيث حرية التصرف بأسهمه في رأس )المساهمة الشركات 
 مال الشريك دون تعريضها للحل.

 عيوبها: .ب

نفس سيئات شركة التوصية البسيطة وشركات التضامن بالنسبة للشركاء المتضامنين أما  -
 هم الحق في االنسحاب منها بالتخلص من أسهمهم دون قيد وشروط.الشركاء الموصون فل

مؤسسة مؤقتة يتفق شخصان أو أكثر على  ، وتعتبر: وهي من مؤسسات األشخاصمؤسسة المحاصة .0
 إنشائها بهدف القيام بنشاط تجاري مؤقت تنتهي المؤسسة غالبا بانتهائه.

                                                             
 27ص: ،المرجع نفسه 1
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 يعلم الجمهور بوجودها حيث يقوم كل شريك بالعمل المخصص له حسب اتفاق الشركاء تحت هي مستترة الو 
اسمه وعنوانه ويتم في النهاية تقاسم األرباح والخسائر فيما بينهم وحسب اتفاقهم، حيث ال يشترط هذا النوع من 

خاللها يمكن االستفادة من المؤسسات لإلعالن عنها، فهي تقوم باستغالل بعض المواسم وتنتهي بانتهائه، ومن 
 اإلمكانيات المادية والشخصية للمؤسسة للقيام باألعمال التجارية المضمونة الربح.

 ات األموالمؤسس: الثاث

 1من قانون الشركات األردني: 25الفقرة  35لقد حددت المادة 

 ؛المؤسسات العامة المحدودة -

 المؤسسة المساهمة الخاصة المحدودة -

 مؤسسة المساهمة العامة .0

إلى أجزاء متساوية في القيمة والحقوق والواجبات وتسمى أسهما، هي أكبر مؤسسات األموال، ويقسم رأسمالها 
وتطرح في السوق للبيع في عملية تجارية تسمى االكتتاب العام وهي عادة لألسهم العادية، وقد تصدر أسهما 

سسين ممتازة لها األولوية في االرباح وتسديد القيمة على االسهم العادية، وتعطى عادة هذه االسهم الممتازة للمؤ 
 في الشركة.

 وتتكون إدارة المؤسسة من: الجمعية العمومية، أعضاء مجلس اإلدارة، المدير العام.

 مسؤولية محدودة(الشركة ذات )محدودة مساهمة خصوصية  .0

وهي نوع من مؤسسات األموال ظهرت في بداية النصف الثاني من القرن العشرين في مصر وهي تتكون من 
ن البلد الحد األعلى لعدد الشركاء والحد األدنى لرأس المال الذي يقسم إلى حصص شخصين فأكثر، وتحدد قواني

 متساوية يحدد القانون أيضا قيمة الحصة التي ال يجوز تجزئتها.

ويكون كل شريك مسؤول بمقدار حصته في الشركة وال تتعدى المسؤولية المالية حالة الخسارة أو اإلفالس إلى 
 أمواله وممتلكاته الخاصة.

                                                             
  34، ص:المرجع نفسه  1
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ويعتبرها البعض من مؤسسات األشخاص لوجود حصص وليس أسهم، وهي ال تنتهي بانسحاب أو وفاة أحد 
  الشركات.

 المطلب الثاني: أركان المؤسسة الصغيرة والمتوسطة

كلمة أركان جمع كلمة ركن، والركن ما يقوم عليه الشيء أي أساس له، ويرونه ال تقوم له قائمة وتعني بأركان 
 1:ما يلياألساسي التي يقوم عليها المشروع وأركان المشروع وتشمل  المشروع

 : أركان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(0الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 24-23:ص ،2553 مصر، المصدر: محمد هيكل، مهارات إدارة المشروع الصغير، مجموعة النيل العربية،

 الركن الشرعيأوال: 
يخالف القانون الساري في المجتمع ويتمثل الركن  أالنشاط المشروع يجب الركن الشرعي للمشروع يعني أن 

 الشرعي كأساس للمشروع في عنصرين:

 العقد .0

                                                             
 23 - 22، ص ص:2553 مصر،، مجموعة النيل العربية، مهارات إدارة المشروع الصغيرمحمد هيكل،  1

 الركن الشرعي 

 اركان اإلدارة

 ظيميالركن التن

 الموارد المالية 

 الركن البشري  الركن المادي

 الموارد البشرية  الهيكل التنظيمي 

القانون 
+ الئحة 

نظام 
 العمل 

 العقد 
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بالتمويل( يقصد به: عقد إنشاء المشروع والعقد يعني اتفاق بين طرفين )صاحب المؤسسة مع المنضمة القائمة و 
 مؤسسة المشروع)شركاء(. إنشاءعقد  أو

 الحقوق والواجبات)االلتزامات(المتبادلة بين أطرافه لتحقيق المشروع.والعقد يعني تنظيم        

 :القانون 

1 المؤسسة. إدارةيقصد به القواعد التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة لتأسيس        
 

 :الئحة نظام العمل بالمؤسسة 

شطته وجميع وهذه الالئحة يضعها صاحب المؤسسة وهي التي تحدد العمل المؤسسة من حيث أهدافه وأن           
 مراحل العالقة التنظيمية بين العاملين والمؤسسة من حقوق وواجبات.

 الركن التنظيميثانيا: 

أو الشكل الذي  اإلطارويقصد به الهيكل التنظيمي للمشروع أو الخريطة التنظيمية اإلدارية له ونعني به            
اف الوظيفية لمختلف وظائف المشروع يوضح بناء الوحدات الداخلية للمشروع والعالقات اإلدارية فيه واألوص

 وتحديد السلطات والمسؤوليات المحددة ألنشطة المشروع.

 الركن البشري ثالثا: 

 .اإلنتاجعمليات  إلدارةزمة الالويقصد به الموارد البشرية للمؤسسة، وتشمل صاحب المؤسسة القوى العاملة             

 الركن الماديرابعا: 

روع وهو المكان الذي يقام عليه المشروع ولكي يضمن صاحب المشروع ويقصد به الموارد المادية موقع المش            
 الشروط والمواصفات اآلتية: لموقع المشروعالصغير نجاحه يجب أن يتوافر 

 مدى حاجة المجتمع في هذه المنطقة بالذات لهذا المشروع؛ .5

 مدى توافر التسهيالت والمواد الخام والتسويق والنقل؛ .2
 ال في هذا المشروع؛التوسع مستقب إمكانيةمدى  .3

                                                             
 24- 23، ص:المرجع نفسه  1
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 مدى القدرة الشرائية لسكان المنطقة. .4

 المطلب الثالث: مؤشرات نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مؤسسة ناجحة، أشارت إلى أن نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن قياسه  255في دراسة أجريت على 
ى نتائج الدراسة التي قام بها كوبرز وليبراند، من خالل المؤشرات الموضحة في الشكل التالي، والذي ينطوي عل

 1إلى:حيث يمكن ترتيب هذه المؤشرات من حيث األهمية النسبية 

 : كيفية قياس نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(0رقم)الشكل 

 

 257:ص ،2553االسكندرية،  المصدر: عبد السالم أبو قحف، مقدمة في األعمال، الدار الجامعية للنشر
 :حيث

 جودة السلعة الجودة: (5)
 األداء المالي. (2)

 تنمية فريق العمل اإلداري. (3)

 القدرة على النوم مساءا. (4)

                                                             
 257، ص: 2553االسكندرية، ، ، الدار الجامعية للنشرمقدمة في األعمالعبد السالم أبو قحف، 1
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 االستمرار في مجال النشاط. (0)

 التوازن بين العمل والراحة. (2)

 البقاء. (7)
نالحظ من خالل هذا الشكل، أن جودة السلعة تأتي في مقدمة المؤشرات التي تقيس نجاح المؤسسات، حيث 

المؤشرات السبعة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضرورة االهتمام أكثر  من %25احتلت نسبة 
 بعنصري االبتكار والتجديد اللذين يبعثان روح التجديد على المنتج.

من المؤشرات، وهذا يعني أن نجاح %25كما نالحظ أن عنصري البقاء والتوازن بين العمل والراحة احتال نسبة 
طة غير مرهون بمدة بقائها، وان استمرار بعض المؤسسات ليس دليل قوي على المؤسسات الصغيرة والمتوس

 نجاحها.

 لمبحث الثالث: مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةا

إذ كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تواجه تغيرات على المستوى العالمي، وتفرض عليها 
تطوير، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية تواجه عدة مشاكل، ضغوط من أجل التوجه نحو التغيير وال

 ومن بينها ما يلي:

 المطلب األول: مشاكل وغير التمويلية

 1هناك عدة مشاكل تتعلق بالتمويل تتمثل فيما يلي:

 المشاكل المتعلقة بالتكنولوجياالفرع األول: 

الدول النامية هو اتباع أسلوب تكنولوجي تقليدية لعل من أبرز خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأغلب 
يقف على عثرة أمام تلك المؤسسات ويحول بينها وبين الدخول إلى أسواق واسعة، األمر الذي يعرضها للمنافسة 

 القاتلة، وحرمانها من الدخول إلى أسواق جديدة.

عد من أهم المجاالت التي تزداد أهميتها فنقل التكنولوجيا واالستفادة من التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا ي
لمؤسسات في مجال التكنولوجيا ومن بين المشاكل التي تواجهها تلك ا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

                                                             
دولي حول ، الملتقى الالتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ومتطلبات التكيف مع المستجدات العالميةبرودي نعيمة، 1

 .525، ص: 2552أفريل  52و 57متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدول العربية، حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي 
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مشكلة التجديد واالبتكار والتي تتطلب وجود متخصصين ذوي مؤهالت فنية عالية في مجال البحث نجد، 
 والتطوير؛

 ت التسويقيةالمشكالالفرع الثاني: 

على المستوى الداخلي أو  ل العربية من مشكلة التسويق سواءتعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدو 
المحلي والتصدير، ويعود ذلك أساسا إلى المنافسة التي تواجهها  ى الخارجي، أي في  مجال التسويق على المستو 

طاعية العام والخاص، أو من جانب غزو المنتجات تلك المؤسسات سواء من جانب المؤسسات الكبيرة في الق
األجنبية ألسواقها، والذي ينجم عنه ضيق حجم سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية بسبب ضيق 
المنافذ التسويقية التي يتم من خاللها تصريف المنتجات، وقد يؤدي ذلك إلى تعرض تلك المؤسسات إلى 

 ائية.احتماالت التوقف المؤقت أو النه

 فمن بين الصعوبات التي تواجه منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الخارج نجد:

بيعة المنافسة التي تواجه حيث الحجم وطبيعة األسواق وكذا  عدم وجود دراسات لألسواق الخارجية من -
 المؤسسات الصغيرة؛

مع اذواق المستهلكين  عدم االهتمام بتطوير منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب -
 األجانب، حيث يضل المنتج ينتج بنفس المواصفات لفترة طويلة دون اجراء أي تعديل أو تطوير؛

الكافية لمنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الخارج  واإلعالنعدم القدرة على القيام الدعاية  -
 نتيجة ارتفاع تكاليف تلك العمليات؛

 تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛عدم وجود مؤسسات متخصصة ل -

 مشكالت العمالةالفرع الثالث: 

تعتبر مشكلة العمالية الفنية المدربة من المشكالت األساسية التي ال يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 نظرا إلى:تجاوزها بسهولة، فنقص العمالية المدربة يعتبر من أهم العقبات التي تواجه تلك المؤسسات، وذلك 

 نظم التعليم والتدريب لمتطلبات التنمية الصناعية؛ مالئمةعدم  -

 تفضيل العمالة المدربة في المؤسسات الكبيرة لقدرتها على دفع أجور أعلى؛ -
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 المشاكل اإلدارية والتنظيميةالفرع الرابع: 

نقطة انطالق في تنفيذ  إن القرار المتعلق بالدراسة الفنية واالقتصادية هو أهم خطوة في المشروع، ألنه
الفكرة، وهو المؤشر األساسي لفشل أو نجاح المشروع في المستقبل، وألن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة 
ما تدار من قبل مالكيها، والذي يفتقر في غالب األحيان إلى الدراية في األمور الفنية، إلى أنه يبقى صاحب 

بتوجيه النشاط، لذا عليه االستجابة السريعة للتطورات البيئية المختلفة،  الصالحية الكلية على المؤسسة، إذ يقوم
أن ذلك المالك ال يتمتع بالخبرة الكافية التي تساعده في استقراء المستقبل بوضوح، واالستعداد له بقرارات  إال

قد لعب هو اآلخر الدور  مناسبة، كما أن االرتباطات العائلية والتأثيرات االجتماعية من لدن األقرباء واألصدقاء
 الملحوظ في تغير مسار تفكير المستثمر تجاه الموقف المطلوب للتعامل معه.

كما أثبتت الدراسات أن الحصة األكبر من اهتمام مالكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتوجه نحو إدانة تشغيل 
وغ األهداف، لذا فإننا نالحظ أن عدم كفاءة المشروع أكثر من ممارسة العلية اإلدارية )تخطيط، تنظيم، رقابة( لبل

من أسباب فشل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يليه تسرب اليد العاملة المدربة من  %45اإلدارة تمثل 
 1المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المشروعات الكبيرة.

 المشاكل التشريعيةالفرع الخامس: 

 يوجد على رأس هذه المشاكل:

واضح ومحدد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ال تحضى بقوانين أو  دم وجود تعريفع -
تشريعات تتماشى مع خصوصياتها، ومن أكث المشاكل التي تواجهها هي قانون الضرائب، فأثر 

المؤسسات  ىلعندما تكون ضريبة الدخل مرتفعة، ع الضرائب يكون أكبر على الشركات الكبيرة خاصة،
قوم على التمويل الذاتي، وفي حال ارتفاع الضريبة على الدخل تكون الموارد الصغيرة والمتوسطة ت

الذاتية شحيحة بسبب االقتطاعات الكبيرة التي تفرضها القوانين، وبالتالي فإن األعباء الضريبية التي 
تتحملها هذه المؤسسات ال تساعد بأي حال من األحوال على العمل اإلنتاجي، بل تؤدي إلى تعدد 

 ي األنشطة الموازية التي تصف حالة التهرب الضريبي؛وتنام

وحرمان  إهمالإن منح االمتيازات والحوافز في قوانين تشجيع االستثمار يخص المؤسسات الكبرى مع  -
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

                                                             
جامعة تخصص علوم اقتصادية وعلوم التسيير، ، مذكرة ماجستير، استراتيجية تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمةبوسمينة أمال، 1

 .05ـ  05، ص: 2557ن مهيدي، أم البواقي، العربي ب
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أثر التشريع الخاص بالحدود الدنيا لألجور، والذي يحد من التوظيف في المؤسسات الصغيرة  -
ة، حيث تعتمد هذه األخيرة على كثافة األيادي العاملة والزيادة المطلوبة بموجب الحد األدنى والمتوسط

لألجر، تضع عليها أعباء غير متناسبة في الثقل، حتى لو احتاجت إلى جهود عمل إضافية، األمر 
 الذي يرهقها ماديا ويزيد أعبائها؛

السلع فيما إذا كانت سلع رأسمالية، وسيطة،  الرسوم الجمركية: تختلف المعدالت الجمركية حسب نوعية -
استهالكية، أو قطع مصغرة، وهذا التصنيف له تأثير على نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ 
أنه يخدم أكثر المؤسسات الكبيرة، وذلك ما يعتبر سلعا استهالكية للمؤسسات الكبيرة يعد سلعا رأسمالية 

طالما أن هذه المعدالت تبدأ في االرتفاع تدريجيا بالسلع الوسيطية  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 1ثم السلع المصغرة، فإنها تصبح بذلك عائق أمام المؤسسات لصغيرة والمتوسطة؛

 فسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمشاكل االقتصادية المتعلقة بالقدرات التنا :لفرع السادسا

لتي أبرمت اتفاقيات الشراكة األورو متوسطية على تحديات كبيرة ستعاني اقتصاديات الدول العربية ا
وأكيدة متعلقة بالمستويات التنافسية للمؤسسات االقتصادية التي ستدخل منطقة حرة في إطار منافسة غير 

نتاجيتهامتوازنة في ظل استمرار اختالل األوضاع بين المؤسسات األوروبية التي تتميز بكفاءتها العالية،   وا 
مرتفعة، وقدراتها التقنية والتكنولوجية واإلدارية والتسويقية الكبيرة التي تطورت آليات اندماجها وارتباطها، وبين ال

المؤسسات العربية المحدودة الفعالية على كافة المستويات السابقة مما يجعل نتائج المنافسة االقتصادية في 
 المنطقة الحرة محسومة لصالح الطرف القوي.

 الثاني: المشاكل التمويليةلمطلب ا

يعتبر التمويل المشكل الثاني الذي تعاني منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد مشكلة العقار، حيث يعتبر 
 2وتشغيل المؤسسات، ويرجع ذلك إلى: إنشاءعائقا أمام المستثمرين، ومعرقال لعملية 

يؤدي إلى موت  طة من البنك، مماوجود بيروقراطية عند طلب القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوس
، وهي ناتج عن المناخ االستثماري الصعب، هذا ما أثبتته نتائج الدراسة قام بها البنك العالمي المشاريع في المهد

خبير محلي حول تقييم مناخ االستثماري في مختلف دول العالم، حيث تبين أن الدول النامية  3555بمشاركة 

                                                             
 05، ص: المرجع نفسه  1

، مقالة مقدمة في الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطالةبن طلحة صليحة، 2
 .302ــ 300، ص ص: 2552أفريل  52و 57، يومي فل العربية، حسية بن بوعلي، الشلالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدو 
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وتشغيل المؤسسات، ونتائج أخرى مبينة في  إنشاءتواجهها الدول المتقدمة عند  تواجه مرتين المشاكل التي
 الجدول التالي:

 (: مقارنة المناخ االستثماري 54الجدول رقم )

 البيان      

 الدول

 المؤسسة إنشاءمدة  الدخل لكل فرد عدد اإلجراءات

 يوم 27 %52 52 المتقدمة

 يوم 505  %522 55 النامية

، طلحة صليحة، الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطالةبن  المصدر:
 57ة للدول العربية يومي مقدمة في الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسط مقالة

 300 ة، ص:، المركز الجامعي، المدي2552أ فريل،  52و
عدد اإلجراءات بالنسبة لدول المتقدمة أقل من الدول النامية، والدخل لكل فرد نالحظ من خالل هذا الجدول أن 

أحسن من الدول النامية، ومدة إنشاء المؤسسة في الدول المتقدمة أقل بكثير من مدة إنشاء  في البلدان المتقدمة
ات الصغيرة المؤسسة في الدول النامية وهذا من بين األسباب التي أدت إلى ضعف التمويل لدى المؤسس

 والمتوسطة في الدول النامية.
المخصصة من  اإلجماليةضعف القروض الموجهة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمقارنة بالقروض 

 البنوك التجارية فمثال في:

 من مجموع التمويالت؛ %35872مليار دج، بنسبة  303ساهمت البنوك التجارية بتمويل قدرها  2555 -

من مجموع  %4582مليار دج، أي بنسبة  000لبنوك التجارية بتمويالت قدرها ساهمت ا 2553 -
 التمويالت؛

 رفض البنوك في الكثير من األحيان تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتبريراتها هي: -

 ضعف الخبرة لتلك المؤسسات من حيث التنظيم، التسيير، وعد وجود شفافية؛ 

  القروض الممنوحة لغياب سندات الملكية؛عدم وجود ضمانات كافية لتغطية 

 رفض المؤسسات تدخل البنوك في وضع قواعدها لتسييرها ولوقايتها؛ 
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  ارتفاع معدالت الضرائب على رقم االعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي على
 الدخل مما يؤثر سلبا على األرباح التجارية؛

 الصغيرة والمتوسطة؛ عدم وجود بنوك متخصصة في تمويل المؤسسات 

  ي تتأثر بكل سياسة هواضحة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ف استراتيجيةغياب
د من حصارمة تعمل على الرفع من الضرائب وتعددها، أو بكل سياسة نقدية انكماشية هدفها ال

 اإلقراض؛

 اد على المدخرات انخفاض رأس المال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي قلة االعتم
 الشخصية في مجال التمويل، وصعوبة الدخول إلى األسواق المالية إذا وجدت؛

  ارتفاع معدالت الفائدة على القروض والعموالت التي تتقاضاها البنوك عند لجوء المؤسسات
روض عبثا كبيرا على هذه الصغيرة والمتوسطة إليها، مع قصر فترة السداد، لذلك تشكل الق

 .المؤسسات

 مصادر التمويالت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المبحث الرابع

يعتبر التمويل من أهم المشكالت التي تقف أمام تطور ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي هذا 
مخاطر  إلىالصدد سنتطرق إلى تعريف التمويل وأهميته بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باإلضافة 

 .والمتوسطةمصادر تمويل المؤسسات الصغيرة  إلى وأخيرانتج عن هذه التمويالت التمويل التي ت

 وأهميته ومخاطره تعريف التمويل: األولالمطلب 

 حيث سنتطرق في هذا المطلب إلى كل من تعريف التمويل وأهميته، وكذا مخاطره

 الفرع األول: تعريف التمويل

 1يلي: يعرف التمويل كما

في  وتعتمد المؤسساتالالزمة للقيام بالنشاط االقتصادي  األموالتدبير  إلىتمويل ينصرف المعنى العام ل
غيرها  إلىلم تف بذلك اتجهت تلك المؤسسات  فإذااالقتصادية،  أنشطتهاعلى مواردها الذاتية لتمويل  األساس

                                                             
 522-520ص: ص ، مرجع سابق، اقتصاديات التمويل المشروعات الصغيرة دار الجامعيةعبد المطلب عبد الحميد،  1
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" نقل القدرة نإلىألسد هذا العجز، ولهذا ينصرف المعنى الحاصل للتمويل  األموالممن يملكون فائضا من 
 فئات العجز". إلىالتمويلية من فئات الفائض المالي 

 والمتوسطةالصغيرة  المؤسساتتمويل  أهميةالثاني: الفرع 

تلك المؤسسات ذاتها االقتصادية في  أهمية والمتوسطة منالتمويل للمؤسسات الصغيرة  أهميةأي  األهميةتنبع 
 األزماتالنجاة للخروج من  وهي طرق لنشاط االقتصادي واصل ا اإلنتاجدول العالم جميعا فهي بداية 

 والمتوسطة مثل:تتمتع بها المؤسسات الصغيرة  والمزايا التيمنطلق كافة الخصائص  وذلك مناالقتصادية 

 ؛القدرة العالية على تنمية االقتصاد -

 ؛وتطوير الصناعةتحديث  -

 ؛العمل وتوفير مناصبمواجهة مشكلة البطالة وخلق  -

 ؛ة الفقر وعدد الفقراءتقليل مساح -

 ؛لألفرادتطوير وتحسين المستوى المعيشي  -

 ؛واالستثمارتضييق الفجوة بين االدخار  -

 ؛توسيع قاعدة الملكية للقطاع الخاص ونشر ثقافة العمل الحر -

 ؛على ميزان المدفوعات إيجابامحل الواردات مما ينعكس  واإلحاللزيادة الصادرات  -

 ؛رفالمساهمة على استقرار سعر الص -

 ر؛األسعاتحجيم ارتفاع  -

 .واألماكننشر ثمار التنمية في كافة المناطق  -

 مخاطر التمويل: الثالثالفرع 

يحتوي التمويل على مجموعة كبيرة من المخاطر، ورغم اختالف االقتصاديين على تقدير هذه المخاطر إلى 
 1التقييم األمثل يقسمها على أنها:

 تصاديةمخاطر مادية، مخاطر فنية، مخاطر اق

  

                                                             
 372بق، ص:ا، مرجع ساالقتصاد النقدي والمعرفيمصطفى رشدي شيحة، 1
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 المخاطر الماديةأوال: 

وهي تلك المخاطر التي قد تتلف بعض السلع المادية التي هي نتاج العمل الذي مولنا، فنحن في هذه الحالة ال 
نستطيع أن نسدد المبالغ التي اقترضناها )مولنا أنفسنا بها( مما يلحق بنا خسائر أي تكاليف إضافية، واألمثلة 

طر كثيرة منها: تلف المخزون بسبب الحشرات أو الحيوانات أو تلف المنزل بسبب على هذا النوع من المخا
 فيضان، أو تلف السفينة بسبب األعاصير...؛ أوحريق 

 المخاطر الفنيةثانيا:  

هي تلك المخاطر التي تنبع من حقيقة أن مهارة المنتج قد ال تتناسب مع طموحه ومخططه، ومن أجل ذلك فانه 
ل المعروفة فإن المنتج قد يفشل في عمل الشيء المرغوب ألنه غير مؤهل فنيا الستخدام بالرغم من الوسائ

عناصر اإلنتاج خاصة التعامل مع اآلالت الحديثة، أو إذا نجح في عمله قد يستهلك من أجل ذلك موارد أكثر 
تكن في الحسبان لذا  من تلك التي حددها عند وضع الخطة، وهذا هدر للموارد وبالتالي يلحق بالمنتج خسائر لم
 تركز المصانع على الفنيين المهرة في العملية اإلنتاجية حتى لو كانت تكلفة تشغيلهم عالية.

 المخاطر االقتصاديةثالثا: 

 وهي تلك المخاطر الناجمة عن أسباب اقتصادية بحثه، تنقسم في هذا السياق إلى نوعين:

مما يعني عدم الحصول على مردود مالي تسدد خطر انخفاض الطلب على المنتج الذي تم تمويلية،  .5
 من خالله أقساط التمويل وباقي االلتزامات األخرى؛

األسباب التي تؤدي إلى انخفاض السلعة المنتجة، أو الخدمة كثيرة منها: المنافسة، انخفاض الدخل،  .2
 نوع السلعة... الخ.

 ؛إنتاجهوبالتالي قد ال يمكن  مخاطر عدم كفاية عرض الموارد الالزمة لصنع المنتج المخطط له، .3
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 المطلب الثاني: مصادر تمويل المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تمويل خاصة وتمويل  إلىناك عدة تصنيفات تقسم على أساس مصادر التمويل، حيث يمكن تصنيفها ه
 باالستدانة حيث يقسم إلى:

 مثل فيما يلي:وتت: الداخلية مصادر التمويل التقليديةلفرع األول: ا
 المحتجزة األرباحأوال: 

بفرض إعادة استثمارها أو توزيعها على المساهمين أصحاب  المحتجزة باألرباحيمكن االحتفاظ 
المؤسسة، كما تحتفظ بجزء وتوزيع الباقي على المساهمين وسياسة توزيع األرباح هي التي تحدد الجزء 

الذي يحتجز، وعند تخطيط سياسة توزيع األرباح على  يوزع على المالك وأيضا الجزء الذيمن األرباح 
الشركة أن تأخذ بعين االعتبار على حد السواء مصالح المؤسسة من جهة ومصالح المساهمين من جهة 

 1أخرى.
 االهتالكاتثانيا: 

تعتبر االهتالكات من أهم مصادر التمويل االستثمارية فهي تسمح للمؤسسة بشراء استثمارات جديدة 
على أنه  الكتاإلهاألصول التي تهتلك كليا أو أصبحت غير صالحة لالستعمال ويعرف  لتعويض

الثابت عبر الزمن، وبالتالي انخفاض رأس مال المؤسسة وقيمتها ككل، ومنه  األصلمقياس لنفس قيمة 
تهدف المؤسسة إلى تكوين مخصصات تسوية نتيجة الدورة سواء كانت ربح أو خسارة بغية الحفاض 

 2مالها وتلبية حاجياتها المالية في المستقبل. سرأعلى 
 المؤونات ثالثا:
لمواجهة الخسائر المحتمل حدوثها في المستقبل فحسب المخطط الوطني  األرباحتقتطع من  أموالوهي 

من  752المحاسبي فإن المؤونات تكون لمواجهة حدوث محتمل بأنشطة المؤسسة كما نصت المادة
والمؤونات  باإلهتالكاتي غياب أو عدم كفاية األرباح يجب القيام "حتى ف ه:القانون الجزائري على أن

 3الالزمة حتى تكون الميزانية مطابقة للواقع.
 
 

                                                             
  425ص:، 2555دار الجامعية، مصر، ية، أدوات التحليل والتخطيط في االدارة المالمحمد صالح،  1

 235-232:ص ، ص5575سوريا  ،اإلدارة المالية مديرية الكتب والمطبوعات الجامعيةصمد الناشد،  2

 225، ص: 5520،، دار النهضة العربية، بيروتتطور الفكر المحاسبيخبرت صنيف وأحمد شحاته:  3
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 الحتياطاتا ابعا:ر 
تعبر عن األموال المجمعة من طرف المؤسسة وهي جزء من األرباح المحققة والغير موزعة أي 

ة، حيث عرفت على أنها احتياطات مهما كان نوعها إنما االحتياطات يتم تكوينها من األرباح المحتجز 
هي عبارة عن أرباح صافية قابلة ولكنها حجزت في حساب احتياطي خاص، لذلك فهي تعتبر حق من 

 1حقوق أصحاب المشروع.
 الخارجيةالتقليدية  مصادر التمويلالفرع الثاني: 

ه المؤسسة في حالة عجزها عن مواجهة مصادر التمويل الذي تلجأ إلي أحدتعد التمويالت الخارجية 
احتياجاته المختلفة بأموالها الخاصة وتتمثل مصادر التمويل الخارجية التي يتم الحصول عليها من خارج 

 الشركة في البنوك وسوق رأس المال.المؤسسة أو 
 البنكيةالتمويالت أوال: 

ختلف هذه القروض حسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق القروض المصرفية وت تمول 
 احتياجات المؤسسة.

تعرف بأنها تلك الخدمات المقدمة للعمالء والتي تزود األفراد  :تعريف القروض البنكية .5
والمؤسسات في المجتمع باألموال الالزمة على أنها يتعهد المدين بسداد تلك الموال 

 القرض في التواريخ المحددة.  وأقساطوفوائدها 

 2نوعان: يز فيهاونم القروض:أنواع  .2

األجل مدتها سنة على األكثر وتوجه لتمويل  قروض قصيرة هي :)قروض الصندوق( االستغاللقروض  .أ
 ما يلي:دورة االستغالل وتشمل 

عبارة عن قروض تمنح من قبل البنك، للمنشآت التي تعاني من صعوبات  تسهيالت الصندوق: -
تج عن تأخر اإليرادات عن النفقات أو في السيولة المؤقتة أو القصيرة، والتي يمكن أن تن

المدفوعات، وعادة ما يلجأ إلى هذه التسهيالت في نهاية الشهر أي تكثر وتتعدد مدفوعات 
 المنشأة مثل: أجور العاملين، تسديد بعض المصاريف والفواتير؛

ويتلخص توظيف هذا المصدر التمويلي بأنه اتفاق بين المؤسسة  ب على المكشوف:لسحا -
التجاري على السماح للمؤسسة بتحرير شيكات تفوق قيمتها ما هو متاح من رصيد في والبنك 

                                                             
 22، ص:5520، دار النهضة، بيروت ل المالية،التمويل واالصالح خالل الهياكسمير عبد العزيز،  1
 27، ص:المرجع نفسه 2
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حسابها الجاري، وبحد أقصى متفق عليه، ويعتبر رصيد سلبي بمثابة قرض يستحق عليه فائدة 
 تقدر على أساس يومي؛

وهو عبارة عن قروض تتحصل عليها المنشأة من البنك في بعض المواسم  القرض الموسمي: -
لزامية اإلنتاج  التي تزيد فيها احتياجاتها لتمويل مؤقت نظرا لزيادة الطلب مثال على منتجاتها، وا 

 بكمية أكبر

يمنحه البنك التجاري لزبائنه عموما والمنشآت االقتصادية،  يوم": 01الخصم التجاري "مدته  -
ق، ومن ثم فهو والمتمثل في قيام البنك بشراء الورقة التجارية عن حاملها قبل تاريخ االستحقا

 يحل محل الدائن في تحصيل قيمتها عند هذا التاريخ؛

 هي قروض متوسطة أو طويلة األجل، الهدف منها هو التوسع، وهي نوعان:قروض االستثمار:  .ب

القروض المتوسطة: مدتها تتراوح بين سنتين إلى سبع سنوات، وموضوعها األصول الثابتة التي  -
 ؛هتالكها سبع سنواتإ ال تفوق مدة 

 القروض الطويلة: مدتها تتعدى سبع سنوات، وموضوعها المباني والعقارات. -

 ثانيا: السوق المالي

هي عبارة عن تلك السوق التي تجمع وتركز عرض وطلب األموال ألجل طويل، وهذا ما يميزها عن السوق 
 النقدية، التي تتعامل باالئتمان ألجل قصير

 1لها في السوق المالي فهي:أما عن األدوات المالية التي يتم تداو 

 السندات: .0

بشكل عام هي أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها، حيث أنها توفر عائد جيد للمستثمرين 
مقابل المخاطرة األولى، ويختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة على أخرى، وذلك حسب الشركة 

أن العائد المطلوب من المستثمر من شركة كبيرة سيكون أقل من شركة المالية، حيث  ومالءتهاوتاريخها 
 صغيرة، وذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة اقل.

 األسهم: .0

 السهم هو نصيب أو حصة تمثل ملكية في شركة ما، ويتم اإلشارة إليها أحيانا بمصطلح حصة في شركة.

                                                             
  27مرجع سبق ذكره، ص:1
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ات الصغيرة والمتوسطة جاءت الحاجة إلى ابتكار طرق وفي ظل عجز الطرق التقليدية المتاحة لتمويل المؤسس
 مستحدثة من أجل تمويلها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
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 لخالصةا
من خالل ما سبق يتضح لنا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في االقتصاد، بغض النظر 

تقوم هذه المؤسسات بدورها في االقتصاد على أكمل وجه، يجب عليها أن عن المشاكل التي تعاني منها، ولكي 
تتخطى هذه المشاكل التي تعيق طريقها، خاصة مشكل التمويل الذي يعد عويص، لذلك وجب على المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة أن تهتم أكثر بهذا الشكل وتبحث عن حلول له كاالبتعاد عن المصادر التقليدية للتمويل 

 وهذا ما سيتم عرضه في المبحث الثاني. تماد على مصادر مستحدثة لتمويلهعواال
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 تمهيد 

بالرغم من تلك الخصائص التي تمتاز بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون غيرها إال أن ذلك لم 
التمويل يشفع لها للحصول على الموارد الالزمة لتطوير نشاطها، حيث الزالت تعاني من مشاكل وقيود جمة في 

بسبب شروطها ومبادئ التمويل التقليدي، إذ تبقى بنظر البنوك عاجزة على الوفاء بالتزاماتها، كما أن قلة 
الثالث  انطالقا مما سبق فإننا سنتطرق للمباحث مواردها الخاصة تقف هي األخرى عائقا لدخولها السوق المالي.

 التالية:

 .جاري التمويل عن طريق القرض االيالمبحث األول: 

 .التمويل عن طريق الفاكتورينغ ورأسمال المخاطر المبحث الثاني:

 .التمويالت اإلسالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث الثالث:
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 : التمويل عن طريق القرض االيجاري المبحث األول

، وخاصة التي تعاني من االقتصاديةجاري وسيلة حديثة نسبيا لتمويل استثمارات المؤسسات القرض االي
مشاكل تمويلية عالية المتمثلة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتميز بأنه تمويل عيني بتمكين أرباب 

هذه لهم في مزاولة النشاط، بدال من تقديم سبل التمويل النقدي لشراء  الالزمة باألموالالمشروعات من االنتفاع 
 .األموال

 نشأة وتطور القرض االيجاري  األول:المطلب 

 1:تعرض التمويل االيجاري لعدة مراحل كانت كالتالي 

في الواليات المتحدة األمريكية  leasing المعروفة باصطالح األصليةولدت فكرة القرض االيجاري في صورتها 
فقد اكتشف السيد بوث بمناسبة صفقة ضخمة عرضت  D.p.Boothe juniorلدى أحد رجال الصناعة اسمه 

للمشروعات  اإلنتاجيةالمعدات  تأجيرعليه ومن خالل الحسابات التي عكف على دراستها أن احتراف 
 الطائلة.  األرباحاالقتصادية يمكن أن يكون مصدر 

بالفكرة التي  دقائهمصنعة أقنع مجموعة من أص إنتاج تحقيقها من خالل أنها تفوق تلك التي يمكن لبوث حيث
والتي عرفت  2591عام  األمريكيةشركات القرض االيجاري في الواليات المتحدة  أولىسيس وتم تأ إليهااهتدى 
هذه الشركات سرعان ما زاد الطلب على  تأسيسوفي أعقاب  united states leasing corporationباسم 
شركات  تأسستلبث أن ا وجيزة، وموتعاظمت أرباح هذه الشركة في فترة زمنية   اإلنتاجيةالمعدات  إيجار

القرض االيجاري األخرى حتى صار القرض االيجاري من  الظواهر المستقرة في االقتصاد األمريكي، امتد من 
 .إلى السلع االستهالكية المعمرة اإلنتاجيةالمعدات 

يكي في القارة األوروبية عقب الحرب العالمية الثانية كان أول المال األمر  رأسثيف استثمارات كت طاروفي إ
خروج لظاهرة القرض االيجاري من الواليات المتحدة األمريكية بعبور البحر األطلنطي إلى تلك القارة وقد عرفت 

هذا ة االيجاري في بداية الستينات من القرن العشرين، وأول الدول األوروبية التي شهدت مزاول بالتالي القرض
 leasing companiesااليجاري األمريكية  النشاط فيها كانت بريطانيا وذلك بفعل إنشاء فروع شركات القرض

                                                             
الحقوقية الحلبي  ، اعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، منشوراتالتأجير التمويلي من الوجهة القانونيةهاني محمد دويدار، 1
 81ص:  8991،
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وهولندا  نذاك(مثل بلجيكا وألمانيا )الغربية آ األوروبيةثم أن انتشرت عدوى القرض االيجاري في العديد من الدول 
سبانيا ثم وفرنسا وايطاليا   الحقة.لوكسمبورغ والنرويج والدنمارك في مرحلة وا 

دول العالم  بدأتأيضا وتدويل نشاط شركات القرض االيجاري األمريكي  األمريكيالمال  رأسومن خالل نشاط 
 القرض االيجاري.الثالث في اكتشاف 

اإلنتاجية المعدات وقد ساعد على ذلك ظهور القرض االيجاري التصديري والذي بموجبه ثم تمويل تصدير 
 .األمريكيناعية بأكملها إلى الدول النامية وبصفة خاصة تلك الخاضعة للنفوذ وتصدير منشآت ص

االيجاري تأسس العديد من الشركات في عدد من الدول النامية لمزاولة هذا النشاط  ومع اكتشاف ظاهرة القرض
ندونيسياكما في كوريا الجنوبية وماليزيا   .وتايالندوالفلبين  وا 

بلغ عدد الشركات التي تأسست في هونج كونج لمزاولة القرض االيجاري إحدى وعشرون  2591وفي عام 
 شركة، بينما بلغ عدد هذه الشركات في سنغافورة ثالثة عشر شركة.

ذا كان الفضل األول في انتشار القرض االيجاري عالميا يرجع إلى رأس المال األمريكي بوصفة خالق هذه  وا 
تحدثة فقد استطاع رأس المال الفرنسي نقل القرض االيجاري في صورته المعروفة في فرنسا إلى الظاهرة المس

العديد من الدول النامية التي تدور فلك االقتصاد الفرنسي وأهمها دول المغرب العربي ودول غرب أفريقيا الناطقة 
 1باللغة الفرنسية.

 دخلةمفهوم القرض االيجاري وأطرافه المت المطلب الثاني:

أحد أنواع التمويل قصير األجل، وتتحصل عليه المؤسسة من الموردين، ويتمثل القرض االيجاري يعتبر 
في قيمة المشتريات األصلية للسلع التي تتاجر فيها أو تستخدمها في عمليات اإلنتاج، ويلعب االئتمان التجاري 

لتي تجد صعوبة دور بالغ األهمية في تمويل الكثير من المؤسسات خاصة التجارية منها، والمؤسسات الصغيرة ا
مالها العامل في  رأسفي الحصول على القروض المصرفية ذات التكلفة المنخفضة، أو تعاني من عدم كفاية 

 تمويل احتياجاتها التجارية

 2:المسبقة للتمويل بالقرض االيجاري كما يلي اإلجراءاتسنتعرض فيما يلي إلى 

                                                             
 81، ص: نفسهالمرجع   1

 411، ص: 8991، الدار الجامعية، بيروت، االدارة الماليةجميل احمد توفيق، علي شريف بقة،  2
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 : مفهوم القرض االيجاري الفرع األول 

إذا أراد مشروع ما زيادة طاقته اإلنتاجية، ولم يكن لديه رأس المال الكافي لذلك هنا يكون في إمكان 
األخير اللجوء إلى إحدى المؤسسات المالية، بحيث يقوم المشروع المعني بتحديد واختيار اآلالت التي يرغب 

نية بشرائها من خالل وكيلها، وتؤجرها ، وبحيث تقوم المؤسسة المالية المعاإلنتاجيةفيها والالزمة لعمليته 
السابقة إما أن يتملك المشروع األدوات المؤجرة، أو أن تعود هذه  اإلجارةللمشروع ألجل معلوم، وبعد انتهاء 

 للمؤسسة المالية المالكة لها. اآلالت

ا للقدرات "ويرى البعض في اللجوء إلى القرض االيجاري عالجكرة مبسطة عن عقد القرض االيجاري، هذه ف
 المالية المحدودة لمؤسسات الدول النامية والصعوبات التي تواجهها في الحصول على سبل التمويل المصرفي." 

إن القرض االيجاري يعد من عناصر دفع التنمية االقتصادية لما يمثله من سبيل هام لتمويل استثمارات 
والمتمثلة خاصة  مالية اتالتي تعاني من صعوب فضال عن اعتباره وسيلة جديدة لتمويل المشروعات المؤسسات،

 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 1ونلخص من خالل هذا العرض أن:

القرض االيجاري صار ظاهرة واسعة االنتشار عالميا، إذ تعرفه دول عديدة سواء كانت من الدول الرأسمالية 
 المتقدمة أو الدول النامية.

اآلن بدرجة كبيرة، وشملت كم كبير من وفضال عن ذلك فقد اتسعت مجاالت عمليات القرض االيجاري 
المجاالت ومنها وسائل النقل الجوي، كذا فقد دخل في مجال النقل البحري ومجاالت أخرى متعددة، والقرض 

 االيجاري قد يرد على المنقوالت، وعلى العكس من ذلك، قد يرد على العقارات.

خالل ما تم عرضه عن مفاهيم موضحة للقرض االيجاري يمكننا التطرق إلى عدة تعاريف وتتمثل فيما  ومن
 2يلي:

: هو الحصول على أصل من األصول لالنتفاع به واستخدامه وحيازته لفترة من الزمن ويكون محور 10تعريف 
أو  األصل )فردو عقد بين مالك األصل واستئجار األصول ه أو استئجار اإليجارأساسي بصورة أو بأخرى وهو 

                                                             
 444-443ص ص:  ،8991والتوزيع، عمان، ، الطبعة الثانية، دار اليازوري للنشر ، التأجير التمويليفايز نعيم رضوان1

 44، ص: 4184، دار النفائس، عمان، أبعاد القرار التمويلي واالستثماري في البنوك االسالمية، بن ابراهيم الغالي2
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ذلك األصل لفترات زمنية معينة للحصول على منفعة معينة من المنافع،  باستخداممؤسسة( يسمح للمستأجر 
 من المستأجر. اإليجار( من تدفقات نقدية)أقساط( المالك)المؤجرةمقابل ما يحصل عليه 

بأصل مملوك للطرف اآلخر : يعرف أيضا بأنه اتفاق بين الطرفين، يخول ألحدهما حق االنتفاع 10تعريف 
هو الطرف المتعاقد على االنتفاع بخدمات  المستأجر مقابل دفعات دورية مقابل تقديم األصل، في حين أن

 االيجاري.األصل مقابل القرض 

جاري: هو التزام تعاقدي يقضي بتأجير أجهزة وأدوات ومن خالل هذه التعاريف يمكن أن نستنتج أن القرض االي
 ا لفترة معينة مقابل أقساط محددة.تستخدمه إنتاجيةأو عقارية من وحدة مالية تمتلكها إلى وحدة  إنتاجية

 أطراف القرض االيجاري الفرع الثاني: 

 اسية المكونة لهذا الفن االقراضيويمكن استنباط العناصر األس

 المستفيد الطرف األول:أوال: 

والمقصود به المشروع الذي يسعى إلى الحصول على اآلالت والمعدات الالزمة له أو بعبارة أخرى 
داخل  إنتاجييتخذ زمام المبادرة بتحريك العملية بالنظر إلى حاجته في االنتفاع بأصل "المستفيد هو الذي 

 1مشروعه"

 اإلنتاجيةبائع األصول  الطرف الثاني:ثانيا:   

الشركة القائمة على عملية القرض ) الغيرالمختلفة إلى  اإلنتاجيةوهو من يقوم ببيع اآلالت والوسائل "
 2."االيجاري(

 القرض االيجاري  الثالث: شركةالطرف ثالثا: 

المختلفة من البائع، وتعطي المشروع المستفيد فرصة االستفادة  اإلنتاجيةوهي التي تقوم بشراء األصول "
 3"منها واالنتفاع بها ألجل معين.

 
                                                             

 444، ص: قا، مرجع سبالتأجير التمويلي من الوجهة القانونيةهاني دويدار، 1
 44المرجع نفسه، ص: 2

 444، ص: قا، مرجع سبالتأجير التمويليفايز رضوان 3
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 المطلب الثالث: أهمية وأنواع القرض االيجاري 

وتنفيذ  بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيشكل التأجير التمويلي فرصة إضافية للمستثمرين لتمويل 
لكونه يقدم خدمات عديدة ومتنوعة نوجزها فيما يلي:مخططاتهم االستثمارية 

 

 أوال: أهمية القرض االيجاري الفرع 

رزت فكرة القرض االيجاري وانتشر استخدامها في معظم دول العالم نتيجة ضيق أسواق االئتمان ب
ن النظر المصرفي والمالي المتوسط وطويل األجل، ومن هنا تظهر األهمية االقتصادية للقرض االيجاري، ويمك

إليها من ثالث زوايا رئيسة من جهة نظر المستأجر أو المؤجر أو المورد، وأخيرا على مستوى االقتصاد 
 الوطني.

 لمستأجربالنسبة لأوال: 
 1يحقق القرض االيجاري للمستأجر مزايا عدة منها:

تمويل يغطي كامل االستثمار: يضمن عقد التأجير للمستأجر الحصول على تمويل كامل  .2
( دون أن يتكلف أي نفقات سابقة على حيازة المأجور حيث يقوم المؤجر بشراء %211) الستثماراته

المأجور المطلوب، وتسديد ثمنه كامال ويتحمل مصاريف الشراء دون أن يلتزم المستأجر بسداد دفعة 
ة التي مقدما، وهي ميزة ال توفرها طرق التمويل األخرى، كالقروض البنكية واالعتمادات المالي

تشترط للحصول عليها، أن يقوم طالب التمويل ضمانات مالية أو شخصية إضافة إلى أنها ال تمول 
( ويمكن له من تغطية النفقات التي يتحملها بموجب العقد من %211االستثمار المطلوب بنسبة )

ستأجر وكأنه المؤجرة وبذلك يظهر الم اإلنتاجيةخالل األرباح التي يجنيها من وراء تشغيل األصول 
 .يمول نفسه ذاتيا

إن استخدام القرض االيجاري يكون أقل تكلفة من الناحية االقتصادية من شراء  اقتصادية:أقل تكلفة  .1
جراء التوسعات المطلوبة، كما أن  اإلنتاجياألصل  نفسه، ألنه يسمح للمستأجر بتمويل استثماراته وا 

 ب التمويلية األخرى. تكلفة تقل في كثير من الحاالت عن تكلفة األسالي
يحسن صورة ميزانية المستأجر: وذلك ألن أقساط األجرة واألعباء األخرى التي يرتبها العقد على  .3

من الميزانية وبالتالي يستطيع المستأجر االحتفاظ بفرصة المستأجر، ال تظهر في جانب الخصوم 
 الحصول على ائتمان مرة أخرى.

                                                             
 449-441: ص ، ص4114، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، المصارف االسالميةمحمود حسن الوادي، حسين محمد سمحان،  1
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يمكن القرض  :بنفسه ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجييمكن المستأجر من اختيار األصول  .4
االيجاري طالب التمويل من تحديد المواصفات الفنية لآلالت والمعدات التي يحتاجها إذا كان محل 
العقد منقوال، أما إذا كان عقارا فإن للمستأجر حق اختيار موقع العقار وتحديد مواصفاته الفنية 

 .ما مع حاجاته، وبذلك يكون االختيار يتناسب مع التطورات الحديثةوالهندسية التي تتناسب تما
المحافظة على استقالل المستأجر: يسمح القرض االيجاري للمستأجر بالحفاظ على استقالله رغم  .9

 احتياجاته للتمويل الخارجي، كما أنه يفصل بين حق الملكية الوارد على المأجور وحق االستعمال
 للمؤجربالنسبة ثانيا: 
 1هذه األهمية في: وتتجلى

نما يتم نقل األصل  يستطيع المالك استثمار .2 الذي يملكه دون أن يضطر للتخلي عن ملكيته وا 
 المنفعة فقط.

يستطيع المالك أن يحقق عوائد جيدة ومضمونة من خالل عقود التأجير خالل مدة سريان العقد  .1
 بما يوفر تدفقات نقدية مستمرة له طوال فترة التعاقد.

 لل من حدة تأثير التقلبات االقتصادية على المؤجر.يق .3
حالة عدم يقلل من مخاطر منح االئتمان بالنسبة للمستثمر، وذلك بسرعة استعادة األصل في  .4

 .التزام المستأجر بالدفع
 بالنسبة إلى االقتصاد الوطنيثالثا: 

بنسبة دفع عجلة التنمية االقتصادية ألن القرض االيجاري يوفر تمويال كامال  .2
 إضافات للناتج القومي. إنتاجيتها( لتشغيل أصول رأسمالها تمثل 211%)

تحسين ميزان المدفوعات للدولة في حالة القرض االيجاري من خارج الحدود  .1
 حيث يقلل من حجم التدفقات النقدية إلى الخارج بالنقد األجنبي.

روعات جديدة ضخم على تكلفة عمليات التوسعية، أو إنشاء مشيقلل من أثار الت .3
حيث يقضي على فترات االنتظار التي تحتاجها المشاريع لتدبير احتياجاتها 

 المالية.
يساعد على حل مشاكل الشركات المتعثرة: بسبب عدم قدرتها المالية على  .4

استخدام وسائل تكنولوجية حديثة، وانحالل وتجديد األصول الرأسمالية على 

                                                             
 43-44ص: ص ، 4119عمان، ، دار الراية للنشر، ، التأجير التمويليبسام هالل مسلم القالب1
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آلالت والمعدات، مما يساعد على أساس أنه يسهل عملية إحالل وتجديد ا
 . اإلنتاجالمالحقة المستمرة للتطورات التكنولوجية وخفض تكلفة 

تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وذلك عن طريق منح صغار الصناع  .9
التي يحتاجون إليها وتأجيرها الذين ال تتوافر لديهم األموال الالزمة، والمعدات 

لهم، األمر الذي ينعكس بالضرورة على انتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
القومي وفرص  اإلنتاجويساعد على خلق فرص عمل جديدة، ويزيد من 

 التصدير.
 بعض الرغبات والميول ذات الطابع االجتماعي لمجموعات معينة. إشباع .6

 االيجاري : أنواع القرض الفرع الثاني

يها، ولكننا هناك العديد من أنواع القرض االيجاري، وذلك حسب الزاوية التي يتم منها النظر إل 
سوف نتعرض إلى دراسة نوعين منه القرض االيجاري حسب طبيعة العقد، والقرض االيجاري حسب طبيعة 

 موضوع العقد.

 يعة العقدالقرض االيجاري حسب طبأوال: 

 القرض االيجاري المالي، والقرض االيجاري العملي االيجاري:حسب هذا التصنيف هناك نوعان من القرض 
 1:يلي وسيتم شرحها كما

المتعلق بالقرض  15-56حسب المادة الثانية من األمر رقم  :القرض االيجاري المالي .2
تم تحويل كل الحقوق أو االلتزامات والمنافع  ماليا: "إذا، يعتبر قرض ايجاريا 2االيجاري 

والمخاطر المرتبطة بملكية األصل المعني إلى المستأجر ويعني ذلك أن مدة عقد والمساوئ 
القرض االيجاري كافية لكي تسمح للمؤجر باستعادة كل نفقات رأس المال مضاف إليه مكافأة 

 هذه األموال المستثمرة.
حسب المادة الثانية دائما من نفس األمر، يعتبر قرض ايجاريا عمليا : القرض اإليجاري العملي .1

إذا لم يتم تحويل كل الحقوق وااللتزامات والمنافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكية األصل 
من كل ذلك يبقى على عاتق  إن جزءالمعني، أو تقريبا كلها، إلى المستأجر وهذا يسمح بالقول 

                                                             
 49-41: ص ، ص4188الجزائر، ، ة الساحة المركزية، بن عكنون ، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعيتقنيات البنوكالطاهر لطرش، 1

  49المرجع نفسه، ص: 2
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لكي يسترجع المؤجر كل نفقاته، وبالتالي فإنه  فترة العقد غير كافية المؤجر، ومعنى ذلك أن
 يجب انتظاره فترة أخرى الستعادة ما تبقى من النفقات سواء بتجديد العقد أو بيع األصل.

 القرض االيجاري حسب طبيعة موضوع التمويلثانيا: 

منقولة رض االيجاري لألصول اليمكننا حسب هذا التصنيف التفريق بين نوعين من القرض االيجاري: الق
 1غير المنقولة.والقرض االيجاري لألصول 

: يستعمل هذا النوع من القرض االيجاري من طرف القرض االيجاري لألصول المنقولة .2
أصول منقولة تشكل من تجهيزات وأدوات استعمال المؤسسة المالية لتمويل الحصول على 

كأنواع القرض االيجاري األخرى تعطى على سبيل ضرورية لنشاط المؤسسة المستعملة، وهي 
شخصا معنويا الستعماله  اإليجاز لفترة محددة لصالح المستعمل سواء كان شخصا طبيعيا أو

وفي نهاية هذه الفترة تعطى لهذا المستعمل فرصة تحديد  اإليجارفي نشاطه المهني مقابل ثمن 
 ه نهائيا.هذا األصل أو التخلي عنالعقد لمدة أخرى، أو شراء 

في الواقع ال يختلف هذا النوع من القرض االيجاري  القرض االيجاري لألصول الغير منقولة: .1
من ناحية تقنيات استعماله عن النوع السابق، ويتمثل الفرق األساسي في موضوع التمويل، 
حيث أن هذا النوع يهدف إلى تمويل أصول غير منقولة تتشكل غالبا من بنايات شيدت أو هي 

جهة ثالثة أو قامت هي ببنائها،  في طريق التشييد، حصلت عليها المؤسسة المؤجرة من
إلى المؤسسة المستأجرة الستعمالها في نشاطاتها المهنية مقابل  اإليجاروتسلمها على سبيل 

 . اإليجارثمن 

على األصل حتى ولو كان ذلك  الحصول عليها نهائيا إمكانيةوفي نهاية فترة العقد، تتاح للمؤسسة المستأجرة 
االكتساب المباشر أو غير المباشر لألرض التي أقيم عليها  إمكانيةبيع، أو تتاح لها تنفيذا لمجرد وعد انفرادي بال

البناء أو تتاح لها أخيرا إمكانية التحويل القانوني لملكية البناء المقام على األرض هي أصال ملك للمؤسسة 
 المستأجرة.

 

                                                             
 11المرجع نفسه، ص: 1
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وهناك  تنازل عن القرض االيجاري ال إمكانيةأن هناك  قرض االيجاري إالومن خالل ما تقدم من عرض عن ال
 1وهي: ثالث حاالت تساعد على انقضاء القرض االيجاري 

 : التنازل عن عقد القرض االيجاري ثالثالفرع ال

للغير وذلك بشروط  اإليجارلكل من المؤجر والمستأجر التنازل عن عقد أجاز قانون القرض االيجاري 
 وقواعد محددة.

ن في سجل المؤجرين، كما يتعين لسريافبالنسبة لتنازل المؤجر يتعين أن يكون المتنازل إليه المؤجر الجديد مقيدا 
من قانون  29هذا التنازل في مواجهة المستأجر أن تم إخطاره به، وحماية المصالح المستأجرة فقد نصت المادة 

إلى مؤجر آخر، أي  اإليجاري تنازل المؤجر عن عقد أالتأجير التمويلي على أنه ال يترتب على هذا التنازل 
ع موافقة المؤجر إخالل بحقوق وضمانات المستأجر في عقد التأجير التمويلي لمستأجر آخر فقد اشترط المشر 

 على هذا التنازل.

لي، يمو يقررها عقد التأجير الت االلتزامات التيوعندئذ يظل المستأجر األصلي ضامنا للمستأجر الجديد في تنفيذ 
 لم يتفق على غير ذلك. ما

حالتين السابقتين بالتنازل في سجل المن قانون التأجير التمويلي المؤجر في  29وحماية للغير فقد ألزمت المادة 
المختصة، واعتبارا من تاريخ هذا التأجير يصبح التنازل حجة  اإلداريةقيود عقود التأجير التمويلي لدى الجهة 

 .في مواجهة الغير

 : انقضاء القرض االيجاري رابعالفرع ال

المالي مفسوخا  اإليجارمن قانون القرض االيجاري على ثالث حاالت يعتبر فيها عقد  25نصت المادة 
 أو اتخاذ إجراءات قضائية وهذه الحاالت هي: أعذارمن تلقاء نفسه دون حاجة إلى 

 ؛وفقا للشروط المتفق عليها في العقدبسداد األجرة المتفق عليها في المواعيد عدم قيام المستأجر  -
إشهار إفالس المستأجر أو إعالن إعساره وفي هذه الحاالت ال تدخل األموال المؤجرة في أموال  -

 وال في الضمان العام للدائنين؛ سليفيةالت

                                                             
 841، مرجع سابق، ص: التأجير التمويلي من الوجهة القانونيةهاني دويدار، 1
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قبل المستأجر إذا كان شخصا اعتباريا سواء كانت تصفية إجبارية أم  من اتخاذ إجراءات التصفية -
 ق المؤجر المنصوص عليها في العقد.اختيارية، ما لم تكن بسبب اإلنتاج وشروط عدم اإلخالل بحقو 

  الفاكتورينغ ورأس مال المخاطر بحث الثاني: التمويل عن طريقالم

ورأس مال المخاطر يعد من آليات الدعم المالي الذي يمكن أن تستفيد منه  إن استخدام نظام الفاكتورينغ
هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل التغلب على ما تعانيه من صعوبة في عملية تحصيل القروض 

 البنكية، حيث يعتبران من أهم البدائل في التمويل التي أثبتت نجاعتها في تمويل هذه المشاريع.

 ول: التمويل عن طريق الفاكتورينغالمطلب األ 

يعتبر التمويل عن طريق الفاكتورينغ من أبرز التمويالت الحديثة المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي   
 تلجأ إليها لتطوير نشاطها.

 نشأة نظام الفاكتورينغالفرع األول: 

التجار البريطانيون يجهلون السوق  ، فقد كان25نشأ نظام الفاكتورينغ في انجلترا منذ أوائل القرن 
األمريكية مما دفعهم إلى التعامل مع مؤسسات الفاكتورينغ عن طريق بيعهم فواتير الدين اآلجلة الخاصة 
بالمستوردين األمريكيين مقابل نسبة من قيمة الفاتورة قبل موعد استحقاقها، ثم تطور عقد تحويل الفاتورة فيما بعد 

يخضع عقد  factorمع إنشاء أول مؤسسة مصرفية متخصصة في النظام يسمى  2561في أوروبا مع بداية 
ويستعمل عقد تحويل الفاتورة حاليا  2522ماي  12بكندا التي وقعت في  أوتاواتحويل الفاتورة الدولية التفاقية 

ؤوس األموال في دول كثيرة من أوروبا، أمريكا، آسيا، الشرق األوسط، المحيط الهادي، وتلجأ الشركات ذات ر 
وهذا األمر  إمكانياتهاالمحدودة كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى هذا النظام حيث نجده نظام ما يتفق مع 

 1يسمح لها بتسيير أمورها المالية.

 

 

 

                                                             
شكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةطلحي سماح، 1 ي بن مهيدي، أم جامعة العربالمؤسسة،  ييرتسخصص ت، مذكرة ماجستير، قرض االيجار وا 

       48، ص:4114البواقي، 
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 تعريف عقد تحويل الفاتورةالفرع الثاني: 

الفاتورة، حيث عرفته الغرفة لقد اختلف فقهاء القانون في إعطاء تعريف موحد وشامل لمفهوم تحويل عقد 
 1التجارية الوطنية للمستشارين الماليين بفرنسا على أنه:

"تحويل للحقوق التجارية من مالكها للوكيل أو الوسيط الذي يتحمل مهمة تحصيلها وضمان الوفاء النهائي في 
 حالة اإلعسار المؤقت أو النهائي للمدين مقابل عموالت هذا التدخل"

 لفقهاء على أنه:كما عرفه بعض ا

يلها إلدارة حقوقها "مجموع الخدمات التي تقدمها مؤسسة متخصصة لألشخاص أو المؤسسات الراغبة في توك
 عتمادات قصيرة األجل"  والحصول على ا 

 أطراف عقد تحويل الفاتورةالفرع الثالث: 

ثالثة أطراف تنشأ فيما بينها عالقة تجارية  وجودـ الفاكتورينغ حويل عقد الفاتورةتتطلب عملية ت  
 2:يلي فيماوالمتمثلة 

وهو التاجر الصانع أو الموزع لسلعة ما، وهو الطرف الذي يكون في حوزته حسابات أوراق  الطرف األول:
 القبض والعمالء المدينة التي يبيعها للمؤسسة التمويلية المتخصصة "الفاكتور"

الطرف األول، أي الشخص الذي اشترى السلع من الطرف األول ولم يدفع ثمنها فورا  يلو تم وهو: الطرف الثاني
 بل تعهد بتسديدها في أجل الحق.

المختصة في البنك التجاري التي يعهد  اإلدارة: وهو عبارة عن مؤسسة مالية متخصصة أو تلك الطرف الثالث
 بهذا النشاط وتسمى الفاكتور.

 

 

 
                                                             

 888، ص:4111، دار العلوم، الجزائر، تمويل المنشآت االقتصاديةأحمد بوراس، 1
 884المرجع نفسه، ص:2
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 الثة بيانيا بالشكل التالي:ويمكن تمثيل هذه األطراف الث

 تطبيق عقد الفوترة (: كيفية13رقم )الشكل 

  

 

 

 

  

 

 223ص ، 1112،الجزائر العلوم االقتصادية دارالمصدر: أحمد بوراس، تمويل المنشآت 

 : نالحظ أن الشكلمن خالل هذا 

 العميل يرسل طلبية للمورد بنوع السلعة التي يريدها؛  .2
 المورد على بيع السلعة وفق مواصفات العميل، لكن التسديد في وقت الحق؛بعد موافقة  .1
 العميل يرسل أوراق القبض للمورد يلتزم فيها بدفع القيمة في الوقت المحدد؛ .3
عندما يحتاج المورد لألموال يلجأ إلى مؤسسات الفاكتور، وبالتالي تحويل ملكية الفواتير لصالح  .4

 الفاكتور؛
  % 21ر بسداد قيمة الفواتير لكن بنسبةتقوم مؤسسات الفاكتو  .9
 إبالغ العميل بأن الفاكتور هو المالك الجديد للفواتير؛ .6
 .%211في وقت االستحقاق العميل يسدد قيمة الفواتير .9
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 مراحل وكيفية تنفيذ عقد تحويل الفاتورةالفرع الرابع: 

 1:فيما يليتمر خدمة الفاكتورينغ بمجموعة من المراحل نوجزها 

قد يعطي أحد التجار أو الصانعين تسهيالت للدفع لزبائنهم تشجيعا لهم على الشراء ورفع قيمة مبيعاتهم، 
وذلك لقاء مستندات أو فواتير يوقعها الزبائن لفائدة هؤالء التجار بعد تحديد مواعيد االستحقاق وفي حالة الحاجة 

ير مستحقة الدفع على الفاكتورينغ في شكل طلب للسيولة يقوم ذلك الصناعي بعرض ما تجمع لديه من فواتير غ
تمويل وذلك بتحصيل قيمة تلك الفواتير قبل تاريخ استحقاقها من خالل تحرير استمارة تتضمن جميع البيانات 
التي توضح نشاطه ورقم أعماله ونوع الخدمة التي يطلبها، هذا باإلضافة إال ثالث تقارير مالية سنوية وقائمة 

الدائنين وعناوينهم وأسماء البنوك التي يتعاملون معها ومتوسط الفواتير التي تمثل حجم  بأسماء العمالء
 المعامالت معهم؛

وفي المرحلة الثانية يقوم الفاكتور بدراسة الملف المقدم من طرف زبونه وذلك بالتدقيق والتأكد من المعلومات 
ض التعاقد مع المقترض أو اختيار نوع الخدمة المقدمة إليه والتي في ضوئها يمكن إصدار قرار بقبول أو رف

 التي يمكنه تقديمها إليه؛

إلى البائع قبل موعد استحقاق األوراق التجارية  %21الفاكتور بسداد نسبة من قيمة الفواتير قد تصل إلى  يقوم
 يوم؛ 211يوم إلى  31والتي تتراوح مدتها ما بين 

لفاكتور بدورها على تغطية نسبة مئوية معينة من قيمة هذه "في موعد استحقاق الفواتير حيث تقوم شركة ا
 2من قيمته باإلضافة إلى سعر الفائدة مقابل الخدمة التمويلية." %21الفواتير أو الوثائق تتراوح في معدلها حوالي

 حقوق والتزامات الفاكتور :الفرع الخامس

 وسنتطرق في هذا الفرع إال كل من حقوق والتزامات الفاكتور

 حقوق الفاكتور أوال:
 3تتمثل حقوق الفاكتور في النقاط التالية:

                                                             
 49- 41، ص:4114، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة، أسواق رؤوس األموالأحمد بوراس،  1
 844، ص: 4114 عمان، ، دار الخامد،العمالت األجنبية والمشتقات الماليةالمالية الدولية ماهر كنج شكري، مروان عوض، 2

 881-884ص ص:  ،قاب، مرجع ستمويل المنشآت االقتصاديةأحمد بوراس، 3
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يقوم الفاكتور بتحصيل قيمة الحقوق موضوع الفواتير المحولة إليه الحق في ملكية الحقوق المحولة:  .2
من القانون التجاري الجزائري، حيث تؤكد هذه المادة  29مكرر 949وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 

" والمنتمي بكل حرية، وعن طريق االتفاق، الكيفيات العملية لتحويالت الوسيط "الفاكتورعلى أن ينظم 
فبمقتضى هذا التحويل تصبح الشركة الوسيط مالكة لهذه الحقوق الدفعات المطابقة لحواصل التنازل، 

ن القانون م 26مكرر  943يجوز لها التصرف فيها واالستفادة من تأميناتها وذلك طبقا لما أكدته المادة 
عن تحويل الديون التجارية نقل كل الضمانات التي كانت  على "يترتبالتجاري الجزائري والتي تنص 

 تضمن تنفيذ االلتزامات لفائدة الوسيط"
 :الحق في المراقبة واالطالع .1

ال تمارس الشركة الوسيط هذا الحق بصفة دورية بل كلما دعت الحاجة إليه وارتابت في انتظام معامالت 
المنتمي، ويمكنها هذا الحق من االطالع على مركز العميل فتكون على علم بكل ما يطرأ من تغيير مما يجعلها 
تتخذ إجراءات احتياطية لحماية مصالحها ولتفادي الضرر الذي يمكن أن ينجم عن استمرارها في التعامل مع 

قد يوهم الغير بحسن سير معامالت هذا هذا العميل، حيث أن استمرار تعامل الوسيط مع عميل ما )المنتمي( 
المنتمي مما يدفعه إلى إبرام صفقات تجارية معه. وتتم عملية المراقبة عن طريق قيام الوسيط بمسك حسابات 

 المنتمي وفواتيره.

 : الحق في العمولة .3

، تتكون هذه تقوم الشركة الوسيط "الفاكتور" بتقديم خدمات متنوعة للمورد "المنتمي" وتتلق نظير ذلك عمولة
العمولة من قسمين، قسم خاص بالتعويض عن الخدمات المقدمة والتي ممكن أن تتضمن خدمة تحصيل الحقوق 
لدى الغير، ضمان خطر عدم الدفع أو الوفاء عند االستحقاق في حالة إعسار المدين وكذلك مختلف الخدمات 

اني فيتعلق بتعويض عن عملية التمويل المقدمة، التي اإلدارية األخرى أو االستشارية أو المحاسبية. أما القسم الث
تكون عبارة عن فائدة تحسب على الحجم الفعلي للتمويل المقدم من طرف الفاكتور للمدة الممتدة من تاريخ 

 تحويل الفواتير إلى تاريخ استحقاقها.

 الرهن للضمان.  في سحب الكمبياالت، وكذلك الحق في حساب وق السابقة هناك الحقباإلضافة إلى الحق
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 ثانيا: التزامات الفاكتور

إذا كان الفاكتور يتمتع ببعض الحقوق الناتجة عن عقد تحويل الفاتورة، فإن ذلك ال يمنعه من تحمل بعض 
 1االلتزامات التي يقتضيها القانون والتي نذكر منها ما يلي:

 أداء الحقوق: .0

على  فبناءا االستحقاقبأداء نسبة معينة من قيمتها للمنتمي إما فورا عند  بمجرد تحويل الحقوق يلتزم الفاكتور
رغبة هذا األخير، ويتم ذلك محاسبيا عن طريق تسجيلها في الجانب الدائن من الحساب الذي يفتحه الفاكتور 

 المنتميلديه باسم 

 فتح حساب جاري: .0

لديه يلتزم الفاكتور بفتح حساب جاري باسم هذا  من الناحية المحاسبية وحتى يتسنى له متابعة عمليات المنتمي
" حيث يسجل في الجانب المدين منه ديون هذا المنتمي، أما الجانب الدائن فبسجل فيه حقوقه، المنتمي "المورد

 ويعتبر هذا الحساب ضروري إلجراء األداء بين الطرفين.

 ضمان بعض الحقوق: .3

تحويل بعض الفواتير معناه ضمان تحصيلها من المشتري، فإن تعذر ذلك بسبب إعسار أو إفالس  قبول الفاكتور
المدين فال يمكن للفاكتور الرجوع على المنتمي ألن عقد التحويل الفاتورة من شأنه أن يضمن للمنتمي تحصل 

 كون على عاتق الفاكتور.حقوقه لدى الغير، وبالتالي فإذا حدثت هناك أي خسائر في التحصيل فهي عادة ما ت

 من قبل رأس مال المخاطر الثاني: التمويلالمطلب 

تعتبر مؤسسات رأس مال المخاطر في االقتصاديات المعاصرة من أهم وسائل التدعيم المالي والفني 
للمشروعات الجديدة الناشئة، وذلك لما تتميز به هذه المؤسسات من قدرة عالية على التعامل مع المخاطر 

مكانياتها الواسعة على اعتبار أنها مؤسسات متخصصة في بأسل وب سليم وسريع يرجع أساسا إلى خبرتها وا 
 مجال التمويل. 

 

                                                             
 889-881، ص ص: نفسهمرجع ال 1
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 نشأة ومفهوم رأسمال المخاطرالفرع األول: 

 سوف نقوم بالتطرق إلى كل من نشأة ومفهوم رأس مال المخاطر

 نشأة رأسمال المخاطرأوال: 

الذي أسس أول مشروع في التصنيع الزراعي هنة رأسمال المخاطر إلى اليوناني يرجع أصل نشأة م
ررت التجربة وقد تك، )استخدام زيت الزيتون( بفضل األموال التي حصل عليها من مقرضين مخاطرين

م( 26م و 29والبرتغاليين إلى العالم الجديد )خالل القرنين  بانمع رحالت اإلسبعد حوالي ألفي سنة و 
منا هذه ايومولوا الرحالت، ولو اقتربنا من أسماليون مخاطرون، الذين اشتروا السفن أعهدها ر التي ت

لوجدنا أن المنشأة الحديثة المنظمة لرأس مال المخاطر تنسب إل الجنرال الفرنسي "دوريو" الذي أنشأ في 
صصت في أول مؤسسة متخصصة في رأسمال المخاطر في العالم، وهي مؤسسة تخ 2546أمريكا عام 

تمويل المؤسسات االلكترونية الناشئة، ثم تباطأ نمو سوق رأسمال المخاطر بعد تلك التجربة حتى عام 
مليار  1,9الذي شهد طفرة كبيرة في العديد من المؤسسات المنشأة والتي استطاعت تجميع نحو  2599

ؤسسات رأسمال مرة، إذ بلغت حجم المساهمات في م 21دوالر تضاعفت بعد عشر سنوات بمقدار 
 مليار دوالر. 15نحو  2529المخاطر في نهاية 

، إذ EVCAالجمعية األوروبية لرأسمال المخاطر  2523أما في أوروبا فقد تأسست في بروكسل عام 
مليار إلى  5تطور بفضلها نشاط رأسمال المخاطر بشكل ملحوظ خالل أربع سنوات من إنشاءها من 

إلى  3في نفس الفترة من  النمومليار دوالر، أي بأكثر من ثالثة أضعاف، أما في اليابان فقد بلغ  15
إلى الدول النامية، بل تعداه مليار دوالر، وال يقتصر وجود هذه المؤسسات على العالم الصناعي،  21

حيث ساهم البنك الدولي والشركة الدولية للتمويل، في تأسيس مؤسسات في كينيا والبرازيل والفلبين 
 1وغيرها.

 مفهوم رأسمال المخاطرثانيا: 

رأسمال المخاطر، أنه كل رأسمال يوظف بواسطته وسيط مالي  EVCAتعرف الجمعية األوروبية 
اطر مرتفعة، تتميز باحتمال نمو قوي لكنها ال تضمن في متخصص في مشروعات خاصة ذات مخ

الحال يقينا بالحصول على دخل أو التأكد من استرداد رأس المال في التاريخ المحدد )وذلك هو مصدر 
                                                             

شكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةسماح طلحي، 1   44، ص:قامرجع سب، قرض االيجار وا 
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المخاطر( أمال في الحصول على فائض قيمة مرتفع في المستقبل البعيد نسبيا حال حصة هذه 
 1المؤسسات بعد عدة سنوات.

 :بعضهم رأسمال المخاطر كما يعرف

أنه عبارة عن تقنية خاصة في التمويل والتي ال تقوم على تقديم النقد فحسب، بل أيضا على تقديم المساعدة في "
إدارة الشركة بما يحقق تطور المنشأة، كما أن رأسمال المخاطر يمثل صورة من صور الوساطة المالية من خالل 

لعام أو ادخار المؤسسات )بنوك، شركات التأمين، منشآت العمال وحتى رؤوس األموال التي ترغب االدخار ا
السلطات العمومية( في استثماراتها لمخاطر مرتفعة على العموم مع توقع تحقيق عائد مرتفع )يصل في بعض 

( غير أن هذا األسلوب من التمويل يختلف كليا عن أسلوب القرض %41و %31البلدان مثل أمريكا إلى 
عائد يحسب على أساس  إدراجإذ أن رأسمال المخاطر يتم استرداده في نهاية برنامج االستثمار بعد المصرفي، 

عقد المشاركة، ويتحمل المستثمر )المخاطر( كليا أو  إبرامالربح المحقق، ومن دون تقديم أي ضمانات عند 
قتراح تأسيس شركات رأسمال فاألساس الذي يقوم عليه ا إذنجزئيا، الخسائر في حالة فشل المشروع الممول، 

المشاركة في األرباح والخسائر، أي المشاركة في تحمل المخاطر وتحمل  مبدأالمخاطر هو قيامها على 
 2"التكاليف واقتسام العوائد.

 مراحل تمويل عن طريق شركات رأس مال المخاطرالفرع الثاني: 

 3مختلفة والتي تتمثل في:يلي رأس مال المخاطر احتياجات الشركات في مراحل التمويل ال

 مرحلة التمويل المبكرةأوال: 

بحوث التنمية والتطوير للمشروعات الجديدة أو تقنيات جديدة قبل بدء  إلى تمويل يهدف رأس مال المخاطر
لى تمويل إنشاء مشروعات جديدة )رأس مال عامل( وحيث ال يتوافر  النشاط اإلنتاجي على نطاق تجاري وا 

 المالية الكافية.للمستثمر الموارد 

 
                                                             

، ملتقى دولي حول التجديدالتكنولوجي كمدخل استراتيجي لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة التجارية، حالة الصناعات الصغيرة والمتوسطةم حسين، رحي 1
 .44، ص: 4114أكتوبر  41ـ  49بسكرة، والمتوسطة وتحوالت المحيط، جامعة، محمد خيضر، تنافسية المؤسسة الصغيرة 

 .844ـ  843، ص ص: ، مرجع سابقلمنشآت االقتصاديةتمويل اأحمد بوراس،  2

، مداخلة ضمن الملتقى الدولي تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شركات رأس مال المخاطرروينة عبد السميع، حجازي اسماعيل،  3
 481، ص:4114أفريل 81و84يومي العربية حسيبة بن بوعلي، الشلف، متطلبات التأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول 
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 ثانيا: مرحلة التمويل الالحقة

يهدف رأس مال المخاطر في هذه المرحلة تمويل تنمية وتطوير شركات قائمة والتي تحتاج إلى متطلبات تمويلية 
خاصة وتقدم آفاق نمو جذابة، ويتضمن ذلك توفير التمويل ألغراض التوسع للشركات غير المسجلة في 

ا على النمو ودخول أسواق جديدة أو اإلحالل محل بعض الشركات في رأس مال البورصات بهدف مساعدته
 الشركات الرابحة. 

 الخاصةمرحلة تمويل الحاالت ثالثا: 

رأس المال المخاطر لتمويل احتياجات خاصة للشركات ناضجة والتي تكون غالبا أجزاء من شركات  يوجه
حصة الملكية والسيطرة على شركات قائمة إضافة إلى تمويل الشركات ذات األداء  ذلك تمويلضخمة ويتضمن 

 الضعيف ولكن يتوافر لديها فرص واضحة للتحسن.

 وعيوب رأس مال المخاطر  الثالث: مزاياالمطلب 

 :هذا المطلب إلى كل من مزايا وعيوب رأس مال المخاطروسوف يتم التطرق في 

 رأس مال المخاطر  وعيوب الفرع األول: مزايا 

 كل من مزايا وعيوب رأس مال المخاطرسوف يتم التطرق في هذا الفرع إلى 

 رأس مال المخاطر أوال: مزايا

 1:فيما يليتتمثل مزايا رأس مال المخاطر 

أن شركة رأس مال المخاطر تكون شريكة ألصحاب المؤسسات األصلية، وتأخذ نسبة  : حيثالمشاركة .2
 مقابل المصاريف اإلدارية سنويا. %1,9باإلضافة إلى  %31إلى %29من األرباح من 

كما تتحمل جزءا من الخسارة في حالة حصولها، كما أن الدعم العملي الذي يقدمه الممول مفيد للشركة ويساعد 
تستوي الشركة وتصبح وهي تفتح أمال للمشاركة الطويلة األجل حيث ال تباع الحصة إال بعد أن على نجاحها 
 نتاج والنمو وهذا ال يتوفر في الديون قصيرة األجل.إلقادرة على ا

                                                             

     84ص: ، 4114، 14 العدد، مجلة الباحث، رأس المال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائربريبش السعيد،  1 
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: أمام الممول فرصة الختيار المشروع الواعد فكثير من المشاريع الجديدة تكون عالية المخاطرة االنتقاء .1
اح متوقعة عالية وقادرة على رفع قيمة أصولها بينما في حالة القرض تبحث المؤسسات وكذلك ذات أرب

البنكية عن المؤسسات المليئة أي القادرة على السداد وبالتالي فهي تمنح القروض للمؤسسات الكبيرة 
 التي لم تعد تمتلك طاقات ابتكار.   

على مراحل وليس على دفعة واحدة فبعد  من خصائص التمويل برأس مال المخاطر بأنه يتم المرحلية: .3
انتهاء أي مرحلة يلجأ المستفيد من جديد إلى الممول وفي هذا ضمان لصدق االستثمار في عرض 

 فرصة جديدة، حين فشل المشروع وقبل تراكم الخسائر. إعطاءنتائج األعمال المنجزة وهذا من شئنه 
ريع مختلفة المخاطر بحيث ما يمكن أن تخسره مع يمكن للممول أن يوزع تمويله على عدة مشا التنويع: .4

مشروع تربحه مع آخر إضافة إلى المشاركة في الخسائر فذلك يقلل منها فضال على أن المراقبة من 
 الشريك تجنب المشروع الدخول في مغامرات غير مأمونة العواقب.

تفعة المخاطر والتي ال يتجرأ : إن هذا النوع من التمويل قادر على تمويل مشاريع مر التنمية والتطوير .9
هذا الخطر بالمكاسب والعائد المرتفع، وقد ثبت هذا في  ويعوض ،القادرون على خوضها إال الرواد 

 تمويل شركات مبتدئة، وكانت التقنيات القائمة عليها مجهولة ولم تتحمس لها مصادر التمويل التقليدية.
وي الشركة، فيجذب العديد من المستثمرين ما حققته : تستمر الشركات إلى أن تستتوسيع قاعدة الملكية .6

أو تطرح كأسهم، ويمول العائد من ارتفاع رأس مال المشاريع أخرى جديدة إضافة إلى دورها الكبير في 
تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث في مرحلة اإلنشاء ال تملك هذه المؤسسات القدر الكافي من 

بنوك تمتنع عن تقديم قروض لها دون ضمانات لكن مؤسسات رأس مال األموال الالزمة، كما أن ال
 المخاطر تقدم ما يلزم لهذه المؤسسات رغم ارتفاع المخاطر خالل مرحلة اإلنشاء. 

 عيوب رأس مال المخاطرثانيا: 

 1فيمكن إيجازها فيما يلي: برأس مال المخاطر أما عيوب التمويل 

 المخاطرون للمؤسسة عبئا معينا، يرجع إلى:على عكس المزايا السابقة قد يمثل 

 الحقوق المتولدة لمخاطري عن المشاركة في القرارات والتدخل في توجيه مسار المشروع. 

                                                             
 83، ص: 4119 عمان ،جامعة الزيتونة، دار وائل للنشر، ادارة واستراتيجية منظمات األعمال الصغيرة والمتوسطةالطاهر محسن منصور الغالبي، 1
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ننسى بطبيعة الحال أن  أالتطلب مبلغ مرتفع، في حالة نجاح المشروع السترداد حصص المخاطرين لكن ينبغي 
المبالغ مقابل المجازفة التي قبلها المخاطرون وقت اإلنشاء، والتي  ذلك ما يقيم ميزان العدالة، حيث تعتبر هذه

 بها في المشروع. شاركواكانت من الممكن أن تعرضهم لفقدان كافة أموالهم التي 

 طةوالمتوس اإلسالمية للمؤسسات الصغيرة : التمويالتالمبحث الثالث

عادة ما تصطدم المشروعات االقتصادية الجديدة، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، بصعوبة كبيرة في 
مغاالتها في أسعار الفائدة والضمانات المطلوبة، الحصول على التمويل من المصادر التقليدية، وذلك بسبب 

بية االحتياجات المالية لهذه سواء على مستوى األسواق الرسمية أو غير الرسمية، التي أصبحت عاجزة عن تل
المؤسسات، ومن هنا فإن األمر يستدعي ضرورة البحث عن أساليب وصيغ تمويلية التي تقدمها البنوك 

 اإلسالمية، حيث أنها أصبحت واقعة حتمية في الوقت الحالي.

 اإلسالميةالمطلب األول: تعريف البنوك 

 بينها ما يلي:هناك عدة تعاريف قدمت للبنوك اإلسالمية نذكر من 

"مؤسسة مالية نقدية تقوم باألعمال والخدمات المالية والبنكية وجذب الموارد النقدية وتوظيفها  :0 التعريف 
توظيفا فعاال يكفل نموها وتحقيق أقصى عائد منها وبما يحقق التنمية االقتصادية في إطار أحكام الشريعة 

 1اإلسالمية "؛

مؤسسة مالية، تقوم بتجميع األموال واستثمارها وتنميتها لصالح المشتركين، وا عادة البنك اإلسالمي  ":0 التعريف
بناء المجتمع المسلم، وتحقيق التعاون اإلسالمي في نطاق التأمين التعاوني والزكاة، على وفق األصول واألحكام 

 2؛"ومبادئ الشريعة

" تلك البنوك أو  :مية فإن البنوك اإلسالمية هيوحسب اتفاقية إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسال :3التعريف 
 3.المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها األساسي بالفائدة أخذا أو عطاء "

 

                                                             
 881، ص: 4111، دار المسيرة، عمان، البنوك اإلسالمية، أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفيةمحمد محمود العجلوني، 1

 48، ص: 1411 ، دار وائل للنشر، عمان،العمليات المصرفية اإلسالمية، الطرق المحاسبية الحديثةخالد أمين عبد هللا، حسين سعيفان، 2
 44المرجع نفسه، ص:  3
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ويعرف " بأنه مؤسسة مالية مصرفية، تقوم باألعمال المصرفية من حشد للمدخرات وتوظيف  :4التعريف 
 1األموال وتقدم مختلف الخدمات المصرفية وفق الشريعة اإلسالمية "

 المطلب الثاني: أهداف وخصائص البنوك اإلسالمية

 في هذا المطلب سوف نتطرق إل كل من أهداف البنوك اإلسالمية، وكذا خصائصه

 : أهداف البنوك اإلسالميةالفرع األول 

هناك جملة من األهداف التي يسعى البنك اإلسالمي إلى تحقيقها، وهذه األهداف تنبع من كون البنك، 
ممثال عن أصحابه، رب مال بحاجة إلى تحقيق عائد على أمواله، ومن كون البنك مضاربا عامال في أموال 

مله وعلى أموالهم، ومن كونه متخصصا في النشاطات واألعمال المالية المودعين لديه يسعى لتحقيق عائد من ع
 2:المصرفية المختلفة وعلى أية حال يمكن إجمال هذه األهداف بثالثة

 تحقيق الربحأوال: 
وبقائه، وهو الربح ليس فقط  استمراريتههو من أهم األهداف التي يسعى البنك إلى تحقيقها ألنها مقياس 

نما للمتعاملين معه من المودعين المضاربين بأموالهم.  للبنك نفسه وا 
 لفي التصرف باألموا الحكمة واألمانثانيا: 

وذلك من خالل تنويع االستثمارات وتقليل المخاطر واالحتفاظ بمعدالت سيولة مالئمة لمواجهة 
 الظروف.

 االستمرارية والنموثالثا: 
تنمية الموارد الذاتية للبنك من خالل رفع رأس المال واألرباح المحتجزة واالحتياطات، باإلضافة إلى أي 

 تنمية الموارد الخارجية باستقطاب المدخرات وتوظيفها

 خصائص البنوك اإلسالمية: الفرع الثاني

المية، فإن خصائص من خالل القاعدة الرئيسية للبنوك اإلسالمية، وهي االلتزام بأحكام الشريعة اإلس
 3إلى:هذه البنوك تتفرع 

                                                             
 88، مرجع سابق، ص: البنوك اإلسالمية، أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفيةمحمد محمود العجلوني، 1

 884المرجع نفسه، ص:  2
 .88، ص: نفسهمرجع ال 3
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 عدم استخدام الفائدة في كل أعمالها، -
 اللتزام بقاعدة الحالل والحرام منع إلغاء الفائدة، -
إعطاء كل الجهود للمشروعات النافعة )االستثمار والمشاركة في أعمال يحلها اإلسالم من أجل  -

 ؛تنمية الزراعة والتجارة والصناعة الصالح العام(
المبعد عن التعامل مع البنوك التقليدية( في العالم المجمد )لعمل على تعبئة االدخار ا -

 اإلسالمي،
 ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية، -
 ادل التجاري بين الدول اإلسالمية؛تسيير وتنشيط حركة التب -
يصال هذه إحياء نظام الزكاة من خالل إقامة صندوق خاص لجمع الزكاة تتولى هي إدا - رته وا 

 ؛األموال إلى مصارفها الشرعية
المساهمة في استقرار وثبات القيمة الشرائية للنقود والمساهمة في الحد من ظاهرة التضخم  -

 وخاصة في ظل نظام مصرفي إسالمي متكامل.

 يةليات التمويل في البنوك اإلسالمالمطلب الثالث: آ

اإلسالمي باعتبار أن البنك اإلسالمي بنك استثمار وأعمال يعد التوظيف واالستثمار أساس عمل البنك  
بالدرجة األولى، ويتم ممارسة هذا التوظيف في إطار القواعد الشريعة اإلسالمية الحاكمة لمعامالت البنك، وذلك 
باستخدام عدة أساليب تمويلية إسالمية، ومجازة بالشكل الذي يفي الحاجة جميع المعامالت االقتصادية 

 مية.اإلسال

 : صيغ التمويل القائمة على الملكيةالفرع األول

تستخدم البنوك اإلسالمية أساليب تمويلية عديدة من بينها أساليب التمويل القائمة على الملكية المتمثلة في 
المشاركة والمضاربة والمزارعة والمسافات والمغارسة، حيث تعطي للمتعاملين هذه األساليب القدرة على التصرف 

 فيما يلي: حديذ فيها صفة المالك، وسوف نتعرض لكل أسلوب على فيأخ

 
 
 



 البدائل التمويلية المستحدثة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة                  الفصل الثاني              

 

 
44 

 المضاربة التمويل عن طريقأوال: 
تعتبر المضاربة نظام تمويلي إسالمي يقوم من خالله البنك بالجمع بين المال والعمل قصد استثمار 

ال من األموال التي ال يستطيع أصحابها استثمارها، كما أنها الوسيلة التي تقوم على االستفادة من الخبرات فمنهم 
 يملكون المال.

 1بعضا منها:فقد عرفها الفقهاء بطرق مختلفة نذكر تعريفها:  .2

"عرفها ابن رشد:" بأن يعطي الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي 
 جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا.

"وعرفها ابن قدامة:" بأن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما 
 ه.يشترطان

 يمكننا تعريف المضاربة بأنها: وال الفقهاء في المضاربةمن خالل أق

بينهما  عقد بين طرفين يقدم أحدهما المال للطرف األخر ليعمل فيه بهدف الربح على أن يتم توزيع هذا الربح
 أما الخسارة فيتحملها صاحب المال ويسمى الطرف األخر العامل أو المضارب ،ابتداءبنسب متفق عليها 

 شروط صحة عقد المضاربة: .0

 2يمكن تقسيم شروط صحة عقد المضاربة إلى ثالثة أقسام رئيسية:

 الشروط الخاصة برأس المال: .أ
ن يكون رأس المال من النقود المضروبة كالدنانير، أما األموال غير نقدية )العروض أ -

 أو األصول الملموسة( ففيها اختالف بين الفقهاء،
لكل من رب المال والمضارب علما نافيا للجهالة )من  أن يكون رأس المال معلوما -

 حيث الجنس والصفة والقدر(؛
 أن يكون رأس المال دينا في الذمة المضارب. -

 وتتمثل فيما يلي: الشروط الخاصة بالعمل: .ب
                                                             

، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع لعلميةالمصارف اإلسالمية، األسس النظرية والتطبيقات امحمد حسين الوادي، حسين محمد سمعان، 1
 41-44، ص ص:4111والطباعة، عمان، 

 .94، ص: 4114عمان،  لم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،، عالبنوك اإلسالميةفليح حسن خلف، 2
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طالق يده فيه على أال يكون قبض  - أن يتم تسليم رأس المال المضاربة للمضارب وا 
هذا المال أو  في حال تعدي المضارب على المال قبل المضارب قبض ضمان إال

في هذا العقد من حق  إدارتهونرى الحق بالتصرف في تقصيره بالتصرف فيه، 
 إدارة هذا المال لألسباب التالية: يجوز لرب المال التدخل في  المضارب وال

التصرف في هذا المال، وبالتالي فإن تحميل هذه  ساءإأن المضارب يتحمل نتائج  -
 المسؤولية يقتضي منحه سلطة التصرف في المال؛

 إن المضارب استحق الربح في المضاربة بالعمل؛ -
أن رب المال لم يدخل في عقد المضاربة إال للحصول على خبرة المضارب وقدراته في  -

إدارة المال ألنه يفتقد لهذه الخبرة، فلو كان يملك القدرة على استثمار هذا المال 
لكننا في الوقت نفسه مع إعطاء الحق لرب المال بمتابعة قرارات ألستثمره بنفسه. و 

المضارب فيما يتعلق بالمال واتخاذ اإلجراءات التي يحق له القيام بها في حال لم يكن 
 راضيا عن طريق المضارب في إدارة مال المضاربة؛

أن يكون العمل مشروعا مما تجوزه فيه وحسب شروط عقد المضاربة، وال يجوز  -
 ارب أن يقرض مال المضاربة أو العتق والهبة من مال المضاربة.للمض

 :الشروط الخاصة بالربح .ج
 تحديد نصيب كل من رب المال والمضارب من الربح عند التعاقد؛ -
 ن يكون نصيب كل طرف نسبة شائعة من الربح وليس مقدرا محددا؛أ -
بالربح أحد أشترط الشافعية أن يكون مشتركا بين الطرفين، فال يجوز أن يختص  -

 المتعاقدين دون األخر؛
 ال يصلح أن يشترط أحد المتعاقدين لنفسه كمية محددة من الربح. -

 1يمكن تقسيم المضاربة من حيث الشروط إلى: أنواع المضاربة: .3
وهي المضاربة التي يشترط فيها رب المال على المضارب شروطا معينة  المضاربة المقيدة: .أ

 ب للعمل في إطارها؛ومقبولة شرعا يقيد بها المضار 

                                                             
 .844ص: ، قباس ، مرجعالمصارف اإلسالمية، األسس النظرية والتطبيقات العلمية محمود حسين الوادي، حسين محمد سمعان،1
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هي المضاربة التي يمنح رب المال المضارب كامل الحرية بالتصرف في  المضاربة المطلقة: .ب
المال في إطار الشريعة اإلسالمية )برأيه أو باجتهاده( أي يستثمره استثمارا حالال من غير تقيد 

 بزمان أو مكان؛
 ويمكن تقسيم المضاربة من حيث دوران رأس المال إلى: 

وهي المضاربة التي يتم فيها التحاسب على األرباح عند  مضاربة المنتهية )المؤقتة(:ال .أ
التصفية ورد رأس المال رب المال، وتأخذ هذه المضاربة شكل صفقات يشتريها المضارب 
بتمويل من رب المال، وتصفى خالل فترة زمنية عادة ما تكون قصيرة نسبيا، وتتم المحاسبة 

 نضيد المال؛بين طرفي المضاربة على أساس الربح الفعلي بعد ت
ويتم في هذه المضاربة التحاسب دوريا على األرباح خالل فترة المضاربة  المضاربة المستمرة: .ب

 قبل تصفيتها ودون رد رأس المال؛
والمؤلفان يتفقان مع ما ذهب إليه الفقهاء بجواز اقتسام الربح الناتج عن المضاربة مع بقائها واستمرارها، حيث 

 فيجوز لهما اقتسامهما.أن للربح حق للمتعاقدين، 

 ويمكن تقسيمها من حيث عدد الشركات إلى: 

هي المضاربة التي تتم بين طرفين يقدم فيها الطرف األول المال ويقدم  المضاربة الثقافية: .أ
 الطرف الثاني العمل، أي تكون العالقة فيها ثنائية بين العامل ورب المال فقط؛

وهي المضاربة التي تكون فيها  دة أو الموازنة(:المضاربة الجماعية )المشتركة أو المتعد .ب
العالقة متعددة، فيتعدد أرباب األموال والمضارب واحد، أو بتعدد المضاربون ورب المال واحد، 

 أو بتعدد أرباب األموال والمضاربون؛
حتى يتم إبرام عقد المضاربة بين العميل والبنك اإلسالمي، البد من  مراحل عمل المضاربة: .4

 الخطوات التالية:إتباع 
 يقوم العميل بمأل نموذج طلب التمويل بالمضاربة؛ .أ

يدرس البنك طلب التمويل المقدم له لتقسيم العملية وتحليل المركز االئتماني والمالي للعميل  .ب
 التمويل بالمضاربة؛ استراتيجيةوذلك في ضوء 

تمام اإلجراءات تبدأ عملية المتابعة  .ج للتأكد من سير العملية وتتم بعد اتخاذ القرار بالتمويل وا 
 المتابعة بعدة وسائل هي:
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المتابعة الميدانية عن طريق تفقد موقع العمل ومراجعة دفاتر ومستندات العملية، وجرد  -
 ؛المخازن وغيرها

المتابعة المكتبية عن طريق التقارير الدورية التي يطلبها البنك من المتعامل للتأكد،  -
المالية للعملية في نهاية مدة المضاربة، يتم إعداد إضافة إلى الميزانيات ومراكز 

الحسابات الختامية لنتائج العملية كما يحرر إشهار بانتهاء موعد المضاربة وضرورة 
 توزيع األرباح أو الخسائر على ضوء االتفاق الذي تم به العقدة.

 المشاركةالتمويل عن طريق ثانيا: 

يب التمويلية التي تستخدمها البنوك اإلسالمية بفعالية باعتبارها يعتبر التمويل بالمشاركة من أهم األسال 
 أساسا بنوك مشاركة، وهي أحد نواحي تميزها وتفردها عن البنوك الغير اإلسالمية )الربوية(.

 تعريفها .0
له قيمة مالية  شيءهي عقد بين شخصين أو أكثر على االشتراك في رأس المال والربح، أو استقرار " .أ

 1؛"بين مالكين فأكثر لكل واحد أن يتصرف تصرف المالك
وهي أيضا أن يشترك اثنان أو أكثر بأموال مشتركة بينهم في أعمال زراعية تجارية؛ صناعية، خدمية " .ب

 2؛"ويكون توزيع األرباح بينهم حسب نسبة معلومة من الربح
ولين آخرين في اإلدارة واإلشراف على المشروع مع ويقصد بها دخول البنك وحده أو بالمشاركة مع مم " .ج

 3."إن وجدوا اآلخرينمن يتعهد القيام به ومع الممولين 
 شروط وأركان المشاركة .0

 4ولها عدت نواحي وهي:

 تتمثل في: من ناحية األركان: .أ
 الصيغة المركبة من اإليجاب والقبول؛ -
اآلخر أو عمل من  المحل وتنوعه بين المال من الطرفين أمال من طرف وعمل من -

 الجانبين وبعكس تعدد وتنوع الشركات الشرعية؛
                                                             

 841، ص: 4114عمان، ، دار وائل للنشر والتوزيع، المصارف اإلسالميةمحمد شيخون،  1
 819، ص: 4114، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، القرار االستثماري في البنوك اإلسالميةمصطفى كمال للسيد طايل،  2
 484، ص: 4111دار الجامعية، اإلسكندرية، ، النقود والفوائد والبنوكعبد الرحمن يسري،  3
 881-99، ص ص: 8994، الطبعة الثانية، مجموعة دله البركة، أدوات االستثمار اإلسالميعز الدين خوجة، مراجعة عبد الستار أوغدة،  4
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ن يجزه لم  الغرض أو السبب وتحمله القاعدة " أن كل ما أجازه الشرع جازت الشركة - به وا 
 ".تجزه الشركة فيه

 يلي: اوتتمثل فيممن ناحية الشروط:  .ب
يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابال للوكالة فيه ليحقق مقصود الشركة وهو  إن -

 االشتراك في الربح وما يتضمنه ذلك من أهلية كل شريك للتوكيل والتوكل؛
 أن يكون الربح جزءا شائعا معلوما المعينا. -
ح الشركة أن يكون رأس المال معلوما وفق العقد، حاضرا عند البيع أو الشراء، فال تصب -

 بمال غائب وال دين في الذمة.
تأخذ المشاركة في البنك اإلسالمي عدة صور مختلفة نذكر منها المشاركة  أنواع المشاركة: .3

 1:األجل( وهيالدائمة )طويلة األجل( والمشاركة المؤقتة )قصيرة 
وهي اشتراك البنك في مشروع معين بهدف الربح دون أن تتم  المشاركة الدائمة )طويلة األجل(: .أ

تحديد أجل معين النتهاء هذه الشركة، ومثال على ذلك اشتراك البنوك اإلسالمية في إنشاء الشركات 
 المساهمة، أو المساهمة فيها بهدف السيطرة عليها أو بهدف البقاء ألسباب معينة. 

اشتراك البنك في مشروع معين بهدف الربح مع تحديد أجل هي المشاركة المؤقتة )قصيرة األجل(: و .ب
 أو طريقة إلنهاء مشاركة البنك في هذا المشروع في المستقبل، وهذه المشاركة على نوعين:

المشاركة في تمويل صفقة معينة: وهي اشتراك البنك اإلسالمي مع أحد التجار أو إحدى  -
ربح بنسب معينة، فيتم تصفية المؤسسات في تمويل صفقة معينة على أن يقتسما ال

واحتساب حصة كل طرف من األرباح وتسليمها له بعد إعادة رأسماله له، وبهذا تنتهي 
الشركة، ومثال ذلك اشتراك البنك مع أحد المقاولين في تنفيذ عطاء بناء مجمع تجاري أو 

ها البلد لصالح اشتراكه مع أحد تجار المواد الغذائية في استرداد مواد الغذائية معينة تحتاج
 االستهالكية المدنية أو العسكرية؛الحكومة أو لصالح المؤسسات 

المشاركة المنتهية بالتمليك )المشاركة المتناقصة(: وهي اشتراك البنك اإلسالمي مع طرف  -
أو أطراف أخرى في إنشاء مشروع معين برأسمال معين وبهدف الربح، بحيث يساهم البنك 
والشركاء في رأسمال هذا المشروع بنسب معينة، على أن يقوم الطرف األخر )الشريك 

بشراء حصة البنك تدريجيا من األرباح التي يحصل عليها إلى أن أو أحد الشركاء( األخر 

                                                             
 44، ص: 4118، مؤسسة الرسالة، بيروت،مدخل للفكر االقتصادي اإلسالميسعد سعيد مرطان،  1
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تنتقل حصة البنك في رأسمال المشروع بالكامل وبشكل تدريجي للطرف األخر، بحيث 
 يصبح الشريك األخر هو مالك، المشروع ويخرج البنك من الشركة.

 المزارعةثالثا: 

نوك اإلسالمية، وهي أداة شرعية يمكن أن تعتبر المزارعة من أهم أشكال ومجاالت التوظيف في الب 
 تتعامل بها في تمويل القطاع الزراعي

 تعريفها: .2

 1ولها عدت تعاريف وهي:

دفع األرض إلى عامل يزرعها لقاء حصة شائعة معلومة من الزرع، فهي إذن شركة بين شريكين  هي"
 ".صاحب األرض وعامل مزارع

األرض يتعاقد عليها مالك األرض والعامل أو المزارع على أن هي نوع من الشركة الزراعية الستثمار "أو 
من المالك، والعمل من المزارع والمحصول بنسبة يتفقان عليها، أي أنها )معاملة على  ورتكون األرض والبذ

 األرض لحصة من نمائها(.
يتعين على البنك اإلسالمي التحقق من توافر عدد من الشروط عند بحث أي طلب  شروطها: .1

 :ما يليمزارعة، ومن أهم هذه الشروط نذكر لل
 اإليجاب من صاحب األرض والقبول من العامل )الزارع(؛ -
 القانونية أو من الناحية الفنية؛ أهلية المتقاعدين لمباشرة العقود سواء من الناحية -
أن تكون حصة كل منهما من النماء معلومة ومشاعا بينهما بالتساوي أو بالتفاوت  -

 حسب االتفاق؛
 وز المزارعة بين أكثر من اثنين؛ال تج -
 صالحية األرض لزراعة المحاصيل المتفق عليها؛ -
أن يحدد في العقد نوع المزارعة المستخدمة ونوع المحصول الذي سيتم زراعته حتى ال  -

 ؛يثار نزاع بين أطراف العقد
 ؛أن يتم تحديد مدة التمويل أو بمعنى آخر مدة الزراعة في العقد تحديدا واضحا -

                                                             
 881ص:  ،، دار وائل للنشر، عمانالبنوك اإلسالميةجالل وفاء البكري محمدين، 1
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أن يقوم البنك بتقديم التمويل المطلوب ليقوم بشراء مستلزمات واحتياجات المزارعة من  -
 آالت وأسمدة وكيماويات دوائية......إلخ.

 ب التمويل القائمة على المديونيةأسالي :الفرع الثاني

تعتبر األساليب التمويلية القائمة على المديونية إحدى الصيغ التي تعتمد عليها البنوك اإلسالمية في 
عملية التمويل، وتتمثل هذه الصيغ في كل من المرابحة، المتاجرة، االستصناع، والسلم، وسوف نتطرق لكل 

 1فيما يلي: حديواحدة على 

 المرابحة التمويل عن طريقأوال: 

حة هو أحد صور البيوع اإلسالمية األساسية، وهو بيع األمانة المعروفة في الشريعة بيع المراب
اإلسالمية، حيث يتم االتفاق فيه بين البائع والمشتري على ثمن السلعة أخذا في االعتبار األصلي الذي اشتراها 

 به البائع.

التمويل فالسلعة المطلوب تمويلها يتم إن صيغة المرابحة تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرونة أكبر في 
شراؤها من طرف البنك من السوق بناء على طلب المؤسسة ويضعها تحت تصرفها مقابل االتفاق على هامش 
الربح يضاف على ثمن الشراء ويتم التسديد حسب المدة المتفق عليها كما أن هذه الصيغة تتيح للمؤسسات 

 وفرات مالية تستخدمها في شؤون أخرى.

 التمويل عن طريق السلمثانيا: 

أسلوب التمويل بالسلم هو بيع آجل بعاجل، فاآلجل هو السلعة المباعة التي يتعهد البائع بتسليمها بعد 
أجل محدد، والعاجل هو الثمن الذي يدفعه المشتري كامال، وقد يعرف أيضا بيع السلم في وقتنا المعاصر بأنه 

 هي: المستقبلي ومما سبق يتبين أن بيع السلم أربعة عناصر اإلنتاجتمويل 

 ؛المسلم أو المشتري أو المصرف اإلسالميـ 

 ؛الفالح المسلم إليه المستفيد من التمويل، أو البائع أوـ 

 ؛المستقبلي أو البيع اإلنتاجالمسلم فيه ـ 
                                                             

، الملتقى الدولي حول تنمية الفالحة الصحراوية كبديل للموارد الزائدة، جامعة محمد صيغ التمويل بال فوائد القطاع الفالحيكمال رزيق، محمد مسدود، 1
 44ص:  ،4114أفريل،  44-44خيضر، بسكرة، الجزائر، يومي 
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 .رأس مال المسلم وهو مقدار التمويل أو الثمنـ 

 باإلجارةويل التمثالثا: 

ن خالل التمويل باإلجارة يمكن للبنوك اإلسالمية اقتناء اآلالت والمعدات والعقارات ثم تقوم بتأجيرها م
وأثناء مدة اإليجار يظل األصل ملكا للبنك وتكون الملكية المادية لألصل حق استخدامه  حسب حاجياتهم

طبق  اإليجارجر كما يتم االتفاق على جدول دفع للمستأجر وبعد نهاية مدة اإليجار تنتقل هذه الحقوق إلى المؤ 
على  اإليجاراألصول أثناء فترة  صيانةلحجم مبلغ التمويل وشروطه بين البنك والمستأجر كما تكون مسؤولية 

 .البنك

دورا كبيرا في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة  اإليجارويمكن أن تلعب البنوك اإلسالمية في مجال 
محددة تستهدف ربح معقول من هذه  استراتيجيةفي األصول التي هي في أمس الحاجة إليها عن طريق تبني 

 1العمليات والمساعدة على تمويل وتنمية هذه المؤسسات.

 طريق االستصناع التمويل عنرابعا: 

على أنه عقد مقاولة بمقتضاه يطلب الطرف األول المسمى بالمستصنع والمتمثل  يعرف االستصناع
في صاحب المشروع من طرف ثاني يدعى الصانع والمتمثل في البنك صنع السلعة أو إنجاز مشروع أو تأدية 
عمل ما وذلك مقابل أجر يدفع بصفة ألجل ويمكن لهذا العقد تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة 

معينة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبذلك تتيح الفرصة  الستراتيجيةالصناعية وكذا الحرفيين وفقا 
لتخلص من معظم المشاكل التمويلية والتقنية والتسويقية وحتى التنظيمية وسيتم أمام هذه المؤسسات 

 2التطرق إلى هذا العنصر في الفصل الثالث وذلك بالتفصيل.

 

 

 

                                                             
باس، سطيف، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، بحوث أوراق عمل الدورة الدولية المعقدة، جامعة فرحات ع 1

  41، ص:4114، أفريل 41-44الجزائر، خالل الفترة 

 41المرجع نفسه، ص: 2
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 صلالف خالصة

 لقد تمكنت التمويالت الحديثة من حل مشكلة التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك
المالية، وبإمكان الكثير من الدول االستفادة من هذا المصدر إذا تغلبت  احتياجاتهابنسبة معتبرة حيث وفرت لها 

على هذه المعوقات المذكورة سابقا وهذا بتوفير المناخ المناسب للمؤسسات التي تقوم بهذه التمويالت للقيام بهذا 
امة بتأسيس شركات مختصة تقوم بهذا التمويل لصالح االقتصاديات الوطنية بصفة ع الدور المطلوب

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة إذ تعرف انتشارا كبيرا في الكثير من الدول العربية والغربية 
وسنقوم في الفصل الثالث بعرض مصدر تمويلي جديد يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحل مشكل 

 التمويل ولو بنسبة معتبرة أال وهو االستصناع.
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 تمهيد

أحد المقِومات الرئيسية القتصاديات الدول المتقدمة  لأصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشك
وتوجيه الفائض منها نحو  افي توفير العديد من السلع محلي ةسواء، خاص وتلك السائرة في طريق النمو على حد

ويل الالزم تمشغيل ورفع معدل النمو االقتصادي، لكن ينبغي دعم تلك المشروعات باللتالتصدير، زيادة نسبة ا
سمية ات المالية والمصرفية الر سمويل من المؤستوالكافي إلنجاح كل هذه األدوار أمام صعوبة الحصول على ال

أمام كل  ة،ة إدراجها في سوق األوراق الماليمويل أو لصعوبلربا في التلقلة أو انعدام الضمانات، أو لوجود ا
مويلية تمن بين أهم هذه البدائل ال، و ضروريا جدامرا لية أخرى ناجحة أذلك، بات البحث عن بدائل تموي

ة، مويل باالستصناع"، حيث أصبحت حاجة األفراد والمشروعات له تتزايد بوتيرة سريعتيرة "الغللمشروعات الص
 .أو العامة ةسواء على مستوى الحاجات الخاص

ارتأينا التعرف عليه أكثر ودوره في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ونتيجة ألهمية االستصناع
 ثالث مباحث التالية:المن خالل 

 مفهوم عقد االستصناع المبحث األول:

    والفرق بين االستصناع والسلمه تطبيقضوابط عقد االستصناع وآليات  :المبحث الثاني

االستصناع في العصر الحاضر ومزاياه المتوقعة على االقتصاد الجزائري ومؤسساته الصغيرة المبحث الثالث: 
 والمتوسطة
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 لمبحث األول: مفهوم عقد االستصناع ا

تتزايد بوتيرة سريعة، سواء  أصبحت حاجة األفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل باالستصناع
على مستوى الحاجات الخاصة أو العامة حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنشيط قطاع الصناعة وتحديثه وتنمية 

يجاد فرص عمل أمام العاطلين، والمساهمة في تحقيق التنمية.  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وا 

 احكامه وصفاته المطلب األول: تعريف االستصناع و 

 تطرق في هذا المطلب إلى كل من تعريف االستصناع، احكامه، وصفاتهسوف ن 

 الفرع األول: تعريف االستصناع

 1نذكر منها ما يلي:ستصناع الهناك عدة تعاريف ل

أي طلب صناعة الشيء، وهو مقيد  من فعل صنع، وهو طلب الصنعة"االستصناع في اللغة: : 10عريفت
 "بمجال صناعي، فال يكون طلب التجارة أو الزراعة إستصناعا.

هو بيع عين موصوفة في الذمة، ال بيع عمل، وشرط عمله على الصانع، وبالتالي فهو "ستصناع اصطالحا: اال
الموصوفة بالعقد بمواد عنده عقد بيع عين مما يصنع صنعا يكون فيه البائع هو الصانع الذي يلتزم بصنع العين 

 مقابل ثمن محدد."

"االستصناع عقد يتعهد بموجبه شخص وهو الصانع، بأن يصنع شيئا )المصنوع( لصالح شخص  :10تعريف 
آخر وهو المستصنع، ويشمل االستصناع مجاالت عديدة ال سيما أنشطة المقاوالت والتركيب للمعدات 

 2التجارية والمصانع وغيرها." والتشطيبات للمرافق والمساكن والمحالت

: "هو الطلب الذي يتم من أجل القيام بصنعة محددة الجنس والصفات سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو 10تعريف
غير مباشرة على أن تكون الموارد عند الصانع مقابل مبلغ معين عند التسليم أو عند أجل معين، ويقبل الصانع 

 3بذلك".

                                                             
 382 ص: ،مرجع سبق ذكره، البنوك االسالميةمحمد محمود العجلوني،  1

 011 ص: ،مرجع سبق ذكره ،االسالميةالبنوك جالل وفاء البدري محمدين،  2
 302: ص ،3101عمان،  ، دار وائل للنشر،ادارة المصارف االسالميةحربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل،  3
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:" عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االستصناع بأنه" عقد بيع بين المشتري 10تعريف
والصانع)البائع(، بحيث يقوم الثاني بناء على طلب من األول بصناعة سلعة موصوفة أو الحصول عليها عند 

الذي يتفقان عليه وعلى  أجل التسليم على أنه مادة الصنع أو تكلفة العمل من الصانع، وذلك في مقابل الثمن
 1"كيفية سداده حاال عند التعاقد، أو مقسطا أو مؤجال.

  أحكامه وصفاتهالفرع الثاني: 

 2تتمثل فيما يلي:

االستصناع يفيد المالك في البديلين لكل من المتعاقدين فيثبت للمستصنع ملك العين الموصوفة في الذمة، ويثبت 
 ليه.للصانع ملك البدل أو الثمن المتفق ع

يكون حكم االستصناع في حق الصانع بثبوت الملك الالزم للمستصنع في الشيء المصنوع إذا رآه المستصنع 
 العقد بالنسبة للمستصنع إذا أتى الصانع المصنوع على الصفة المشروطة. ورضي به، والخيار له، ويثبت حكم

يجوز للصانع تقديم الشيء المصنوع بحسب المواصفات المطلوبة، سواء من صنعه أو من غيره، ألن المعقود 
عليه هو دين في الذمة، وهذا الحكم من أهم الحكام التي تمكن البنوك االسالمية من استغالل عقد االستصناع 

 في تنويع استثماراتهم.

ف فإذا جاء المصنوع مخالفا للمواصفات المحددة يصبح االستصناع عقد الزم للطرفين حسب رأي األحنا
 المستصنع مخيرا في إمضاء العقد أو فسخه.

 يجوز للصانع أن يبيع أن يبيع المصنوع إال بعرضه عليه من الصانع.

 مشروعية عقد االستصناعالمطلب الثاني:  

ن ك ان هناك خالف بينهم في تكييفه ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز عقد االستصناع من حيث المبدأ، وا 
الفقهي هل هو سلم أم عقد مستقل بذاته، أم وعد، وهذا خالفا لما يذكره العديد من الباحثين الذين يعتبرون أن 

 عقد االستصناع لم يقل به ولم يجزه أحدا إال الحنفية.

 
                                                             

 212ص:  ،3103عمان،  ، دار النفائس،إدارة البنوك االسالميةشهاب أحمد سعيد العزعزي، 1

 322-322:ص ص ،3103، عمان ، الطبعة الرابعة، دار المسيرة،االسالميةصارف لمامحمود حسين الوادي، حسين محمد سمحان، 2
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 1سيتم عرض المذاهب الفقهية في عقد االستصناع كل على حدة:

 المذهب الحنفيالفرع األول: 

 بجواز االستصناع ولم يخالف.ذهب جمهور الحنفية إلى القول  

 2أدلة جمهور الحنفية:

ما روي أن الرسول صلى هللا عليه وسلم استصنع منبرا، ووجه الداللة ظاهرة وهو أنه صلى هللا عليه  -
مستقبال وهذا دليل وسلم تعاقد على عمل وصنعه، ليس المعقود عليه موجودا في الحال بل سيوجد 

 الجواز.
ما رآه المسلمون حسنا فهو حسنا فهو عند هللا حسن وعقد االستصناع مما رآه  قوله عليه السالم: -

 المسلمون حسنا ولهذا جرى بهم تعاملهم.
 الثابت بالتعامل من لدن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى يومنا هذا. اإلجماع -
 وذلك: ذهب زفر إلى عدم جواز االستصناع -

  خالف القياس، فالقياس يأبى جوازهألنه ثابت على 
 .ألنه بيع معدوم وهو منتهي عنه 

 المذهب المالكي الفرع الثاني:

نما  جعلوه ذهب المالكية إلى القول بجواز االستصناع من حيث المبدأ ولكنهم لم يفردوا له بحثا مستقال وا 
 شروط السلم صح هذا العقد واعتبر عقد سلم ضمن عقد السلم، فإذا تحققت في االستصناع

)قلت ما قول مالك في رجل استصنع طستا أو تورا، أو قمقما أو شيئا مما يعمل الناس أسواقهم  جاء في المدونة
من آنيتهم، وأمتعتهم التي يستعملون في أسواقهم عند الصناع ...فقال أرى في هذا أنه إذا ضرب للسلعة التي 

يعملها بصفة معلومة وليس من شيء بعينه يريه إياه دا، أو جعل ذلك مضمونا على الذي استعملها أجال بعي
يعمله منه ولم يشترط أن يعمل رجل بعينه، وقدم رأس المال أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين، ولم يضرب 

 ما وصفنا. لرأس المال أجال، فهذا السلف جائز وهو الزم للذي عليه يأتي به إذا حل األجل على صفة

                                                             
 022- 022 ص ص:، 3117عمان،  ، دار الثقافة،المصارف اإلسالمية والمؤسسات االقتصاديةوائل محمد عربيات،   1

 027ـ  022، ص ص: نفسهلمرجع ا 2
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 ثالثا: المذهب الشافعي 

ن كان الشافعية يفرقون في السلف في الصناعات المكونة من مادة أو  ألحق الشافعية االستصناع بعقد السلم، وا 
مادتين فأكثر فبالنسبة للمادة فإن الشافعي يلحقه بالسلم ال مكان ضبط وزنها ومعرفة مقدارها فال توجد الجهالة، 

من ذلك أي نصف مادة فال يجيزه الشافعية لوجود الجهالة في تحديد الصفات والوزن أما إذا كان أكثر 
 والنوع...الخ

زائه، كبرمة معمولة...وكوز وطس... لندرة اجتماع الوزن جاء في المغنى المحتاج وال يصح السلم في مختلف أج
لفة أعالها أو وسطها ألسفلها مع الصفات المشروطة، ولتعذر ضبطها إما الختالف األجزاء في الدقة أو لمخا

 أما قطع الجلد فيجوز السلم فيها النضباطها ألن جملتها مقصودة، وما فيها من التفاوت يجعل عفوا.

 : المذهب الحنبليالفرع الرابع

 1تعددت الرواية في المذهب الحنفي:

التفاوت في ذلك يسير ويمكن : إنه يصبح مطلقا في كل ما يمكن ضبط صفته حتى في األواني ألن القول األول
 ضبطها.

: إنه ال يصح في األواني المختلفة التي تجمع أخالطا متميزة، وأما ما ال يختلف يختلف كالهوان القول الثاني
والرماح والنبل المريش وهذا ما ذهب  ضبطه وكذا الثياب المنسوجة إلمكانيةوالصوان والسطل المربع فيصبح 

إليه جمهور الحنابلة ألنه يصح بيعه ويمكن ضبطه بالصفات التي ال يتفاوت الثمن معها غالبا فيصح السلم فيه 
 به، وال يتفاوت كثيرا فال يمنع. واإلحاطةكالخشب والقصب وما فيها من غيره متميز يمكن ضبطه 

 : أهمية عقد االستصناعالمطلب الثالث

 2تتجلى أهميته فيما يلي:

إن عقد االستصناع لم يبق محصورا، كما كان في الماضي، في نطاق الحاجات الفردية الشخصية التي كانت 
هي العامل األساسي في وجوده وتعارفه حين يحتاج الشخص إلى شيء بمواصفات خاصة ال توجد عادة في 

                                                             
 026ـ  027: ، ص صنفسهالمرجع   1
مكتبة الملك فهد الوطنية،  ، سلسلة محاضرات العلماء البارزين،عقد االستصناع ومدى أهميته في االستثمارات اإلسالمية المعاصرمصطفى أحمد الزرقا،  2

                                                                                                                     21-37: ص ص ،03، رقم3112السعودية، 
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ينطلق عقد االستصناع إلى  أنن القمقم، وأصبح من الممكن المتداول العام من السلع، بل قد خرج اليوم المارد م
آفاق المصنوعات في نطاقها الواسع في عصر االنفجار الصناعي هذا، وبالكميات الضخمة الهائلة من 
المصنوعات المثلية التي تنقلها التجارة إلى مختلف بالد العالم، والسيما العالم المتنامي)الذي يسمى تلطيفا اليوم 

م الثالث أو النامي( والذي أصبح لتخلفه يحتاج في كل وسائل حياته، حتى في غذائه الضروري إلى بالعال
 منتوجات العالم الصناعي ومصنوعاته.

 إن عقد االستصناع قد جمع بين خاصيتين: 

دي خاصية بيع السلم في جوازه وروده على مبيع معدوم حين العقد، سيصنع فيما بعد وخاصية البيع المطلق العا
أهمية  أنفي جواز كون الثمن فيه ائتمانيا ال يجب تعجيله كما في السلم ومن هاتين الخاصيتين يتبين 

اليوم كبيرة جدا إذ مورس بخبرة تجارية وبصيرة في األسواق، وأن  اإلسالمياالستصناع في طريق االستثمار 
  مدى أهميته هذه واسع غير محدود وفي طريق إسالمي سليم.      

ل)إذا مورس االستصناع بخبرة تجارية وبصيرة في األسواق(، ألن البنوك اإلسالمية اليوم التي مصب ونقو 
المدخرات لكثير من المسلمين الملتزمين ألجل استثمارها بواسطة هذه البنوك اإلسالمية بطرق بعيدة عن الربا 

صيد الفرص تنطح في األسواق، وت جارة مضاربةوشبهاته، قد أهملت الطريق الذي خلقت ألجله، وهو أن تكون ت
المناسبة التي ترصدها بمنظار وعيون مفتحة في األسواق على األسعار والسلع، ويكون لها مخازن ومعارض 
ككل متاجر برأس ماله، ومضارب مشارك بعمله، فتجني أرباحا مضاعفة عن سعر الفائدة الذي تربحه البنوك 

صالح للنظام اإلسالمي في طريق المشاركة الذي يباركه هللا، بدال الربوية في قروضها، وهكذا تضرب المثل ال
 من طريق التمويل الربوي المشؤوم.

ولكن البنوك اإلسالمية أو معظمها أهملت الطريق الذي خلقت ألجله، أهملته ألنه يحتاج إلى جهد ويقظة، 
ن على اإلدارة، أو معظمهم ليسوا من القائمي ألنوانصرفت إلى طريق المرابحة لآلمر بالشراء إيثار منها للكسل 

التجار الخبراء، بل هم مصرفيون نشأوا في العمل باألوراق والحسابات وهم على مناضدهم، ولم يعتادوا أو في 
األسواق ويكونا تجار عمليين بمعنى الكلمة، فمع هؤالء ال يعطي طريق االستصناع الذي بينا مزاياه وخصائصه، 

مهيأ إلعطائها لو مارسته البنوك اإلسالمية، بل يبقى طريقا منتجا كبير الفائدة للتجار  النتائج العظمة التي  هو
الفرادى الذين يخوضوا معترك السوق التجارية ليستثمروا أموالهم بأنفسهم، سواء أكانوا أفرادا أم شركات، وال 

 البنوك اإلسالمية أن تستثمر لهم مدخراتهم. ينتظرون 
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 الفرق بين االستصناع والسلم، تطبيقه اتوآلي ضوابط عقد االستصناع المبحث الثاني:

يتضمن تصنيع السلعة أو إقامة المرافق والخدمات والمشروعات، فإن  ن االستصناعنظرا أل     
هناك ضوابط وآليات تحكمها وتقوم عليها وهناك أيضا عالقة وطيدة بين السلم واالستصناع ومن 

 عرض كل من هذه العناصر.  خالل هذا المبحث سوف يتم

 : ضوابط عقد االستصناعالمطلب األول

عقد االستصناع ينبغي أن يكون محكوما ومنضبطا باألمور التالية في النظام المصرفي اإلسالمي وهذه الظروف 
 1هي:

وجود التعاقد الحقيقي والرغبة من كل ربوي، أي ضرورة الالأن يكون عقد االستصناع وسيلة لإلقراض  -
  األطراف وبالتالي تحمل كل طرف من األطراف مسؤوليته الكاملة عن أثار العقد؛

يجب أن يراعي في هذا العقد الشروط التي اعتمدها الفقهاء وأقرتها المجامع الفقهية لتكون ضمانا في  -
 تطبيق هذا العقد بما يحقق األهداف المرجوة ويمنع الضرر؛

إلى استغالل حاالت العوز والحاجة لدى العمالء وذلك بأن  ضرورة عدم استعمال هذا العقد بما يؤدي -
عمليات االستصناع بأسعار عادلة، وضرورة وضع قواعد ونظم مستمدة من الشريعة اإلسالمية، تكون 

 للحيلولة دون إساءة استعمال مثل هذه الصيغ من التعاقد وغيرها؛
واالجتماعي بصفة عامة، وذاك باعتبار ينبغي دراسة أثر المشروع االستثماري على األمن االقتصادي  -

أن أحد أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي، تحقيق األمن االقتصادي واالجتماعي عن طريق إشباع 
 األفراد المادية ونشر التعاون والتعاضد؛حاجات 

أن أن تخضع هذه العقود، بصورة دورية إلى مراقبة هيئات الرقابة الشرعية، وينبغي على هذه الهيئات  -
 تمارس دورها في تفحص العقود ومراقبة تطبيقها عمليا؛

ضرورة عدم السماح بتمويل أي مشروع محرم، كمصانع الخمور أو السجائر، أو المراقص ودور  -
السينما، ألنها محرمة وال ينبغي التعاقد عليها لما فيها من بث أمور ال تتفق وأحكام الشريعة، وتمويلها 

 اإلسالمي؛لمحرمات داخل المجتمع يساعد على نشر الرذيلة وا
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إذ تأخر العميل عن سداد قسط من األقساط في موعده المحدد فال يجوز للمصرف الزيادة في السعر  -
 ألجل التأخير، ألنه تم اتفاق على ذلك مسبقا؛

المصرف على تخفيض المبلغ إذا جاء العميل بالمبلغ المحدد قبل موعد استحقاقه فال يجوز إجبار  -
 التقديم.   بسبب هذا

 اإلسالمية البنوكالتطبيق العملي لالستصناع لدى  المطلب الثاني:

في منطقة الخليج خاصة في  اإلسالميةلقد شاع استخدام عقد االستصناع على نطاق واسع لدى المصارف 
 .اإلسكانمجال 

 1استخدام أسلوب االستصناع بطريقتين: اإلسالميةيمكن للمصارف 

 االستصناع بصفتها بائع )صانع(، وأن تعقد عقد االستصناع )مقاولة من الباطن(: أن تدخل بعقد األولى
، على أن تجعل موعد األولبصفتها مشترية)مستصنع( من جهة أخرى لتصنع لها ما التزمت به في العقد 

 أو مقسطا.التسليم في العقد األول بعد موعد التسليم في العقد الثاني، وفي العقدين يمكن أن يكون الثمن معجال 

أن تشتري منتجات وفقا لعقود االستصناع تكون هي فيها المستصنع، ثم  اإلسالميةيمكن للمصارف  :الثانية
تقوم ببيعها عاديا بثمن معجل أو مؤجل أو مقسط وحيث أن عقد االستصناع جائز فيما يصنع صنعا، أو 

 التالية وغيرها.يشمل المجاالت عة، فإنه باإلصالح التقليدي فيما تدخله الصن

ى المنتجات الزراعية كالتعليب والتجفيف وعمل العصائر فهذه من الممكن أن الصناعات الزراعية القائمة عل
كإنتاج الحبوب والثمار  اإلنسانتدخل ضمن عقود االستصناع، ولكن المنتوجات الزراعية التي ال تدخلها صنعة 

 سلما.والخضروات والفواكه ونحوها ال يجوز بيعها إال 

استصناع الدور والشقق السكنية وفق مواصفات محددة وبيعها ولو على الخريطة إذ تم تحديد وتوضيح أيضا 
للجهالة والغرر المفضيات للنزاع، وكذلك، استصناع المباني الجاهزة وبيعها،  جميع المواصفات في العقد منعا

 .سلحة والنسيج والمأكوالتسائر الصناعات كاألواستصناع البيوت المتنقلة، باإلضافة إلى 
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  السلم و االستصناع المطلب الثالث: الفرق بين 

 1:ما يليويتمثل هذا الفرق في

إذا قارنا بين كل من السلم واالستصناع نجد بينهما نوعا من الشبه فكل منهما يتأجل فيه الحصول على السلعة، 
 فهي عين موصوفة في الذمة في كل منهما.

 يخفي حقيقة اختالف كل منهما فمن الفروق بينهما:وهذا التشابه ال 

 بالمواد  ؛أن السلم يدخل في جميع السلع التي يمكن أن تستوعب أوصافها، أما االستصناع فهو خاص
 يع، فال يجري في االنتاج الزراعي؛التي تحتاج إلى تصن

 الثمن في السلم بخالف االستصناع، ال خالف بين العلماء في وجود تعجيل 
  االستصناع؛ال خالف بين العلماء في اعتبار عقد السلم الزما، بخالف 
  عقد االستصناع وارد على العين والعمل، وهذا بخالف عقد السلم فهو وارد على العين الموصوفة في

الذمة، ولذلك يشترط الفقهاء وجود هذه السلعة في األسواق بحيث إذا عجز البائع عن توفير السلعة 
 ها من غيره ووفرها للمشتري؛اشترا  بنفسها،

  أنه يشترط في عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين التسليم ال ينقطع، ومعنى
 ؛عدم االنقطاع أن يكون موجودا في السوق 

المبحث الثالث: االستصناع في العصر الحاضر ومزاياه المتوقعة على االقتصاد الجزائري ومؤسساته الصغيرة 
 والمتوسطة

يتمثل أسلوب االستصناع في قيام البنوك بتمويل مشروع معين تمويال كامال عن طريق التعاقد مع المستصنع 
قوم البنك بالتعاقد مع مقاول على تسليمه المشروع، بمبلغ محدد وبمواصفات محددة وفي تاريخ معين، ومن ثم ي

 وع حسب المواصفات.ر كثر لتنفيذ المشأو أ
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 المطلب األول: االستصناع في العصر الحاضر

  1ثالث أنواع وهي: يوجد لالستصناع

 االستصناع في البنوكالفرع األول: 

يعتبر االستصناع للبنوك خطوة رائدة لتنشيط الحركة االقتصادية في البلد وذلك إما يكون البنك صانعا، أو بكونه 
 مستصنعا:

فإنه يتمكن على أساس عقد االستصناع من دخول عالم الصناعة والمقاوالت بآفاقهما الرحبة،  أما كونه صانعا:
وغير ذلك، حيث يقوم البنك بذلك من خالل أجهزة إدارية مختصة كصناعة السفن والطائرات والبيوت والطرق، 

 بالعمل الصناعي في المصرف، لتصنيع االحتياجات المطلوبة للمستصنعين.

فبتوفير ما يحتاجه البنك من خالل عقد الستصناع مع الصانعين والذي يوفر لهم التمويل  ستصنعا:وأما كونه م
المبكر، ويضمن تسويق مصنوعاتهم، ويزيد من دخل األفراد، مما يزيد من رخاء المجتمع بتداول السيولة المالية 

 بين أبناء البلد.

في نفس الوقت، وهو ما يسمى بالستصناع الموازي،  وهناك حالة ثالثة، وهي أن يكون البنك صانعا ومستصنعا
 في النقطة التالية: حيث سيتم تفصيل الكالم

  الفرع الثاني: االستصناع الموازي 

 2ويعرف كما يلي:

وفي مثل هذه العقود يمكن للبنك اإلسالمي أن يوظف أمواله باعتباره مستصنعا، أي طالبا لمنتجات مصنعة 
ماله الخاص ويتصرف بها بيعا أو تأجيرا، أو باعتباره صانعا، حيث تقدم ذات مواصفات خاصة يدفع ثمنها من 

، حيث أن البنك ليس في استهالكيةإليه الطلبات من العمالء إلستصناع عقارات أو معدات أو آالت أو سلع 
استصناع آخر يكون فيه البنك  مصنعا، فهو يقوم بدوره بالتعاقد مع المصنع األصلي بعقد األمرحقيقة 

                                                             
، مداخلة ضمن نحو تطبيق عملي مبتكر لتعزيز منافسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصيغة االستصناع في الجزائر مداني أحمد، حريري عبد الغني، 1

، ، حسيبة بن بوعلي الشلفالعربيةالملتقى الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجية التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول 
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عليه في عقد االستصناع األول بين البنك والعميل، وهو يطلق عليه عقد  االتفاقمستصنعا لتصنيع ما تم 
 االستصناع الموازي.    

  صور االستصناع الموازي أوال: 

، وتتعاقد أن يبرم البنك عقد استصناع بصفته صانعا مع عميل يريد صنعة معينة، فيجرى العقد على ذلك
 المؤسسة مع عميل آخر باعتبارها مستصنعا، فتطلب منه صناعة المطلوب باألوصاف نفسها.

  الغرض من االستصناع الموازي ثانيا: 

بناءا على التغير الكبير الذي يحدث في المجتمعات، ونظرا للحاجة الكبيرة لدعم االقتصاد بمشاريع ضخمة 
رة للمصارف تلبية الحتياجات االستصناع من العقود ذات األهمية الكبيوبرؤوس أموال كبيرة، فقد أصبح عقد 

ورغبات الجماعات واألفراد، والتي ال يمكن تمويلها بعقود البيع األخرى وذلك من خالل تصنيع السلع وسداد 
 المستصنع وموافقة الصانع على ذلك.الثمن مؤجال على أقساط وفقا لقدرات 

  يحكم االستصناع الموازثاثا: 

االستصناع الموازي بالصورة السابقة جائز، ألنهما عقدان مختلفان، وقد سبق بيان أن االستصناع عقد الزم، 
المعقود عليه هو العين، وأما العمل فهو فعلى هذا يصح العقد في الجهتين، وال ضرر على أحدهما، وذلك ألنه 
لم يصرح  ويلزم المستصنع قبولها، ما تابع، وأن الصانع لو أتى بالصنعة نفسها من آخر فإن ذلك يصح،

باشتراط أن تكون من عمل الصانع، أو أن تقوم قرينة باشتراط ذلك، والغالب في االستصناع الموازي أن العميل 
 يعلم أن البنك ذلك الشيء بل يستصنعه جائزا.

  شروط االستصناع الموازي رابعا: 

الموازي، إضافة إلى شروط االستصناع، وذلك لئال يكون  اشترط أهل العلم شروطا خاصة باالستصناع
 1االستصناع الموازي حيلة إلى الربا، ومن تلك الشروط:

 أن يكون عقد البنك مع المستصنع منفصال عن عقدها مع الصانع.

 .أن يمتلك البنك السلعة امتالكا حقيقيا، وتقبضها قبل بيعها على المستصنع
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عقد االستصناع بصفة صانعا كل تبعات المالك، وال يحق له أن يحولها إلى  أن يتحمل البنك نتيجة إبرامه
 العميل اآلخر في االستصناع الموازي.

  االستصناع في التمويل العقاري الفرع الثالث: 

يمكن تطبيق االستصناع في التمويل العقاري في عدة تطبيقات مختلفة، كبناء المساكن والعمائر وغيرها، وذلك 
نارتها وشق الطرق بيان موقعه ا والصفات المطلوبة فيها، كما يمكن أن يكون االستصناع في تخطيط األراضي وا 

 فيها وتعبيدها، وغير ذلك من المجاالت العقارية والتي يمكن االستفادة من االستصناع فيها.

  االستصناع في التمويل الصناعيالفرع الرابع: 

ق في تمويل القطاع الصناعي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة يعتبر اإلستصناع من الطرق التي أصبحت تطب
بتطبيقه في  من عقد االستصناع والمتوسطة بسبب ضعف تطبيقه للصناعات الكبيرة والضخمة، ويمكن االستفادة

المجال الصناعي باختالف أشكاله وأنواعه، كصناعة الطائرات والمركبات السفن، مما يمكن ضبطه بالمقاييس 
والصفات، وكذلك صناعة اآلالت المختلفة، بل وحتى القطع الصغيرة في اآلالت، وذاك بدال من استيرادها من 

عالية، خاصة وأن االستصناع الداخلي تحريكا للنشاط البالد األجنبية بقيم باهظة مع مشقة النقل وتكلفته ال
بقاء للسيولة المالية بين أبناء المجتمع، واالستفادة من الطاقات المختلفة وتوظيفها في مجالها  االقتصادي، وا 

 المناسب.

 ةالمطلب الثاني: مزايا التمويل باالستصناع المتوقعة على اإلقتصاد الجزائري ومؤسساته الصغيرة والمتوسط

الممول  نع والبنكتي يمتد أثرها ليشمل الصانع والمستصيترتب على التمويل باالستصناع العديد من المزايا ال
 1قتصاد الوطني ككل، ومن أهم هذه المزايا ما يلي:واال

  اإلستصناع يقوم على طلب سلع بمواصفات معينة مما يعني أن هناك حاجة فعلية إليها، وهذا بدوره
 تحقيق االستقرار اإلقتصادي؛، وبالتالي التوازن بين العرض والطلبيؤدي إلى تحقيق 

 وسيلة من وسائل تيسير التمويل على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك  االستصناع
لقدرته على تمويل المشاريع التنموية قصيرة أو متوسطة أو طويلة األجل حسب الدورة اإلنتاجية لكل 

مالئمة نقدية، وهو بالتالي عقد مصنوع، وهو يهم خاصة قطاع الحرفيين األكثر حاجة للتمويل واألقل 
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ذين من القطاع جتماعي تضامني" يستطيع أن يلبي مطالب وحاجات المعوزين، وكذلك المنبو ا"
 المصرفي التقليدي؛

 كامل بين الخبرات ورأس المال، ويساهم مساهمة فعالة في عالج مشكل البطالة االستصناع يحقق الت
 واألمنية؛عية التي أصبحت تؤثر سلبا على الدولة من الناحية السياسية واالجتما

 م االستصناع يؤدي إلى عدم ركود السلع وحسن تصريفها حيث ال يتم صناعة سوى السلع التي يت
 طلبها، أو يوجد طلب فعال عليها؛

  ،االستصناع يساهم مساهمة فعالة في تنمية الصناعات الصغيرة، وتلبية حاجات المستهلك المحلي
والسعر، مما ج في ظل مراعاة عاملي الجودة واإلحالل محل الواردات، وفتح أسواق للسلع بالخار 

 قتصاد الوطني؛ينعكس إيجابا علة اال
 زدواجية في التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين من مية من تحقيق االاالستصناع يمكن البنوك اإلسال

خالل تمويلها لكل من المصانع والمستصنع، مما يحقق لها ما تهدف إليه من أرباح فضال عن 
 ي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.المساهمة ف

الل إصدار وخاتما فإنه يمكن للبنك اإلسالمي توفير مصادر لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خ
 كتتاب، واستخدام حصيلتها في تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.    صكوك استصناع وطرحها لال

الصغيرة والمتوسطة  والمبتكر والمقترح لتمويل المؤسسات الجزائرية التطبيق العملي المطلب الثالث:
 باالستصناع لزيادة قدرتها على المنافسة

  1يمكن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر باالستصناع من خالل الصور التالية:

 :الصورة األولى

البركة الجزائري مثال أو بنك السالم  )بنك يقوم صاحب المشروع الصغير بتقديم طلب للبنك اإلسالمي
 اإلسالمي( يعبر فيه عن رغبته في شراء مواصفات هذه السلعة.

 االستعالمالمقدمة من العميل باإلضافة إلى يقوم البنك اإلسالمي بدراسة طلب العميل في ضوء دراسة الجدوى 
 والزيارة الميدانية للعميل.
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امل معه، يقوم البنك بتحرير عقد العميل، وبالتالي الموافقة على التعإذا تبين للبنك اإلسالمي سالمة موقف 
ستصناع بينه وبين صاحب المشروع الصغير)المشتري( بمقتضاه يلتزم البنك بتسليم السلعة المطلوبة للعميل ا

 وفقا لمواصفاتها المذكورة في موعد محدد للتسليم، وبثمن متفق عليه يدفع على أقساط.   

أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق ن خالل معرفته بالسوق وبعمالئه )وبصفة خاصة يقوم البنك م
بالتعاقد مع أحد هؤالء العمالء بعقد مستقل يقضي بصنع  االستثمارمع أحد مؤسسات أو صناديق ضمان 

محددة في العقد األول، العميل المذكور للسلعة محل العقد األول، وتسليمها في فترة زمنية محددة تسبق الفترة ال
وبثمن يقل عن الثمن األول بهامش يمثل عائد البنك من وراء العقد، ويقوم البنك بدفع الثمن على دفعات وفقا 

 لمراحل إنتاج السلعة.

وتسليمها لعملية المستصنع )المشتري(،  استالمهايقوم البنك باستالم السلعة من عملية الصانع )البائع( في ميعاد 
 بنك تفويض من يراه في استالم السلعة وتسليمها.ويمكن لل

نتاج مالبس األطفال بطلب للبنك اإلسالمي  ومن أمثلة هذه الصورة، تقدم صاحب مشروع صغير لصنع وا 
ستصناع هذه اآلالت من خالل مشروع صغير آخر، وتسليمها راء آالت الخياطة، فيقوم البنك بالتمويله في ش

 الذي يقوم بدفع ثمنها للبنك مقسطا. لصاحب المشروع الصغير األول،

 :الصورة الثانية

وتعتمد بصفة أساسية على قيام البنك اإلسالمي من خالل اإلدارات والبحوث ودراسات الجدوى بالتعاون مع 
الجهات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة )وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، 

، هيئة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤسسات البحث العلمي...الخ( بدراسة االستثمارمؤسسات ضمان 
لألسواق المحلية والخارجية لتحديد السلع التي يكثر رواجها واألكثر مالئمة ألذواق المستهلكين ومتطلباتهم، 

لواردات، والترويج لها وكذلك البحث عن إيجاد سلع موجودة مع إدخال تحسينات عليها أو سلع تحل محل ا
السلع إلى العديد لجذب المستثمرين إليها، وتمويلهم من خالل عقد إستصناع يقضي بإسناد البنك تصنيع هذه 

مع هيئات ترقية المؤسسات  باالشتراكمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع قيام البنك بتسويق هذا المنتج 
تم إنتاج ة تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وبذلك يذات كفاءة عالي الصغيرة والمتوسطة من خالل مؤسسات تسويقية

 ما يمكن تسويقه.
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وتبدو هنا أهمية إنشاء مجموعات من الصناعات الصغيرة المغذية بما يضمن تسويق المنتج بين هذه        
م للمالبس الستصناع الدبوس المطلي بالنيكل الالز لك قيام البنك بتمويل مشروع صغير المؤسسات، ومن أمثلة ذ

الجاهزة عن طريق أحد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لصالح مؤسسات صغيرة أو متوسطة أخرى تقوم 
 بتصنيع المالبس الجاهزة وهكذا.

 : الصورة الثالثة

)كاآلالت والمعدات( عن طريق أحد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثم  وفيها يقوم البنك باستصناع السلعة
ستصناع لعدد من آالت أمثلة ذلك قيام البنك اإلسالمي باسات صغيرة أو متوسطة أخرى، ومن تأجيرها لمؤس

 الغزل من خالل أحد المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة، ثم تأجيرها تمويليا لمؤسسات صغيرة ومتوسطة أخرى 
 تقوم بإنتاج السجاد اليدوي.
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 :الفصل خالصة

االستصناع هو عقد من عقود التمويل اإلسالمي بمقتضاه يتم صنع السلع نخلص في األخير إلى أن 
وفقا للطلب بمواد من عند الصانع، بأوصاف معينة، وبثمن محدد يدفع حاال أو مؤجال أو على أقساط، ويمكن 
استخدامه في األعمال المصرفية اإلسالمية، ويمكن عن طريقه المساهمة بشكل فاعل في تنمية المؤسسات 

، وهذا العقد لم يستخدم إلى اآلن على يرة والمتوسطة التي تعمل في مجال الصناعة ورفع قدرتها التنافسيةالصغ
تزال المشروعات الحرفية الصغيرة والمتوسطة تضم نسبة  أي نحو يذكر رغم أهميته البالغة في جميع البلدان ما

 كبيرة من القوة العاملة خارج النشاط األولي.
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 خاتمة 

يعتبر كأحد المنتجات المالية اإلسالمية في تمويل المؤسسات  لقد أظهر لنا هذا البحث أن االستصناع
الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تمثل طرحا يحتل أولوية متقدمة على أجندة اقتصاديات الدول النامية ومنها 
 البلدان العربية اإلسالمية وتنبع أهمية االستصناع في كونه وسيلة تمويلية تساهم في تحقيق العدالة بين طرفي

بالفوائد الذي يضمن حق صاحب  المعاملة، بحيث يحصل كل طرف على حقه، بدال من النظام االقراضي
القرض عادة على حساب المقترض، كما تضمن هذه الصيغة استخدام تمويل متاح في مشروعات تنمية حقيقية 

المجال، خاصة لمن  تفيد المجتمع، وال شك أن عقد االستصناع يعد من أبرز التمويالت اإلسالمية في هذا
    يعجزون عن التعامل مع مؤسسات تمويل الرسمية وغير الرسمية

 أوال: إجابة على الفرضيات

توصلنا إلى مجموعة من النتائج كإجابة عن الفرضيات المطروحة في مقدمة  من خالل هذا البحث
  البحث: 

والمتوسطة تعتبر وسيلة إيجابية لفتح من خالل دراستنا للفصل األول تبين لنا أن المؤسسات الصغيرة  
آفاق العمل، حيث تشكل قوة اقتصادية كبيرة، تساهم بجزء كبير من الناتج القومي وتلعب دورا أساسيا في تنمية 
وتطوير االقتصاد الوطني، ومن خالل هذه الدراسة أثبتت صحة الفرضية األولى التي انطلقنا منها والتي نصت 

 اته بفضل مميزاتها التي تميزها عن المؤسسات الكبيرة ومختلف األشكال التي تتخذها.على أنها قطاع مستقل بذ

أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى بدائل أما الفصل الثاني فتبين لنا من خالل دراسته  -
 صحة الفرضية الثانية التي ص من مشكل التمويل ومن خالل هذه الدراسة أثبتتتمويلية مستحدثة للتخل

ها تساهم في تنص على أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في تحقيق األهداف االقتصادية كون
 ؛عدة معطيات اقتصادية

أن االستصناع هو عقد من عقود التمويل اإلسالمي  دراسته أما الفصل الثالث فتبين لنا من خالل -
وذلك  الصغيرة والمتوسطةسسات نستخدمه في األعمال البنكية اإلسالمية ويمكن من خالله تنمية المؤ 

صحة الفرضية  ولو بنسبة معتبرة، ومن خالل هذه الدراسة أثبتتمن خالل الحد من مشكل التمويل 
إليجاد حل لمشكلة التي تنص على أن نظام التمويل باالستصناع يحمل في مبادئه ما يمكنه  الثالثة

 التمويل باالستصناع.
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 النتائج انيا:ث

 تتمثل هذه النتائج في: 

من خالل تحليلنا لمجموعة من التعاريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض دول العالم،  .1
من المؤسسات، فالفرق شاسع بين نستنتج عدم وجود تعريف يعطي صورة واضحة لهذا النوع 

 مؤسسة صغيرة أو متوسطة في الدول النامية وأخرى في الدول المتقدمة.
أما فيما يخص مشكل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية بشكل عام وفي  .2

الجزائر بشكل خاص فإنه يرجع في المقام األول إلى عدم تطور النظام المالي، حيث يفتقر إلى 
العديد من أدوات التمويل كالقروض طويلة األجل، القرض اإليجاري، رأس مال المخاطر، 

 واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تتالءمادر التمويل الحديثة التي وغيرها من مص
عدم تداول المعلومات بين البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضعف التواصل بينهما، مما  .3

 في مختلف التمويالت الحديثة. االستثمارأدى إلى عدم التوجه بشكل كبير إلى 
ؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل صعوبة الحصول على بديل تمويلي ممتاز للماالستصناع  .4

 التمويل من البنوك التقليدية.
يساهم في توفير رؤوس األموال وتدعيم  اإلسالميةبديل يقوم على أساس الشريعة االستصناع  .5

 السلع والخدمات. إلنتاجالقدرة التمويلية الالزمة الضرورية 
 خالل استغالل الموارد. تساهم هذه الصيغة في القضاء على البطالة من .6
طريقة تمويلية جد ناجحة للنهوض بالقطاع الصناعي بقاعدة أساسية هي المؤسسات االستصناع  .7

 الصغيرة والمتوسطة.
يعطي دافعا جديدا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويضمن إلى حد بعيد بقاءها االستصناع  .8

المعامالت  استراتيجيات(، حيث أن معظم )الفائدة الربوية واستمرارها لخلوه من التكلفة الربوية
 المصرفية اإلسالمية تسعى إلى إزالة كافة أشكال أسعار الفائدة االسمية الثابتة.

بمفهومها الشامل من حيث اعتبارها  التنميةوالمتوسطة في عمليات  الصغيرة المشروعاتتساهم  .9
لعالم من حيث االعتبارات التي تعتمد عليها اقتصاديات دول ا االستراتيجيةمن أهم العوامل 
من أهم اآلليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات  الصغيرة المشروعاتالمهمة ومنها: أن 

م المتقدم، لوكذلك الخدمات التي تكون بدورها الهيكل االقتصادي لمعظم دول العاوالصناعات، 

http://vb.almastba.com/t207543.html
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http://vb.almastba.com/t207543.html
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http://vb.almastba.com/t207543.html
http://vb.almastba.com/t207543.html
http://vb.almastba.com/t207543.html
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حيث تمثل إحدى حلقات التوازن في الهياكل االقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة 
 رات األسواق المحلية والعالمية. لمتغي

في استخدام واستثمار المدخرات ورؤوس األموال المحلية وتلبي  الصغيرة المشروعاتتساهم  .11
حيث تتسم عادة بصغر حجم بذلك الطلب على تنشيط االستثمار اإلنتاجي والتصنيعي، 

االستثمارات مما يتيح ألكبر عدد ممكن من المستثمرين اإلقدام على إقامتها، إضافة على 
 .فقطانخفاض حجم الخسائر المالية وتوجيه االستثمارات بشكل مباشر إلى عمليات اإلنتاج 

 توصياتالثالثا: 

           في األخير نورد جملة من التوصيات علها تساهم في النهوض بثقافة تمويل المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة باالستصناع كبديل لتحقيق التنمية والتوسع وذلك في النقاط التالية:

   وهذا هو المعمول به. جدا التوسع في إنشاء البنوك اإلسالمية الذي يتم حاليا بوتيرة بطيئة  .1
مالئمة للتعامل مع البنوك اإلسالمية في ظل  واستراتيجيةوجود إرادة من قبل بنك الجزائر ضرورة  .2

 نظام مصرفي مزدوج، حتى يعطي الثقة أكثر في مشروعية أدوات تمويل هذه البنوك.
ضرورة قيام رجال األعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم ضمانات مستوفية  .3

 لها البنوك اإلسالمية.الشروط حتى تقب
على المصارف اإلسالمية تطوير تعاملها مع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يستلزم  .4

األخذ بتوصيات أطلقها عدد من الخبراء ومنها: عمل دليل شرعي لتمويل المؤسسات الصغيرة 
والمراقبة، والمتوسطة، وتحديد معايير الختيار هذه المشروعات، فضال عن وجود نظام للمتابعة 

إلعداد دراسات الجدوى لكافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع تأمين يد جهة موثوق بها وتحد
 .تعاوني إسالمي على عمليات التمويل

ضرورة التوعية اإلعالمية في األوساط المالية عن منتجات وأدوات تمويل إسالمية يمكن لها أن تقوم  .5
ناع يعد من أهم الصيغ التمويلية التي تساعد ، وعقد االستصاالقتصاديةبدور هام في مجال التنمية 

بنجاح على تقدم وتطوير األعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويرجى من هذا التوجه أن 
 يساهم بحجم كبير في دعم القطاع الصناعي في الدولة التي تطبقه.

ل تنمية االستثمار ضرورة إجراء دراسات ميدانية أخرى أكثر شموال للوقوف على معوقات تطوير وسب .6
 في كل مجاالت التمويالت الحديثة

http://vb.almastba.com/t207543.html
http://vb.almastba.com/t207543.html
http://vb.almastba.com/t207543.html
http://vb.almastba.com/t207543.html


   الخاتمة   
 

 
39 

 أفاق البحث : رابعا 

 وال يسعنا في األخير سوى القول بأن نتائج بحثنا ما هي إال جهد إضافي يضاف إلى المجهودات 

فقــد التي سبقتنا في هذا المجال ونرجو من هللا أن نكون قد وفقنا ولو بالقليل بجوانب موضوعنا، وانطالقا من هذا 
 تراءت لنا جملة من المواضيع التي يمكن أن تشكل آفــاقا مستقبلية تتمثل فيما يلي:

، وذلك من أجل التسهيل على الباحثين القيام بالتربصات لتطبيق الفعلي لالستصناعا على العمل .1
 بغية تناول الموضوع من جانبه التطبيقي.
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 الملخص
للمؤسسات الصغيرة دراسة هو تبيان أسلوب االستصناع كأداة تمويلية الهدف من هذه ال      

النمو في  استراتيجياتوالمتوسطة حيث هذه األخيرة تمثل في وقتنا الراهن أحد أسس 
االقتصاديات الحديثة، ذلك أنها تساهم في ارتفاع الناتج القومي الخام من جهة، وامتصاص 

 البطالة بمختلف أشكالها بصفة مباشرة من جهة أخرى. 
ونستنتج في األخير أن االستصناع يحقق التكامل بين الخبرات ورأس المال ويساهم     

اهم مساهمة فعالة في تنمية الصناعات مساهمة فعالة في عالج مشكل البطالة، كما يس
الصغيرة وتلبية حاجات المستهلك المحلي، واإلحالل محل الواردات وفتح أسواق للسلع بالخارج 

 الوطني.  االقتصادفي ظل مراعاة عاملي الجودة والسعر مما ينعكس إيجابا على 
 :الكلمات المفتاحية

المخاطر، الفاكتورينغ، القرض االيجاري، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التمويل، رأس مال 
 االستصناع

Abstract  

     

    This study aims to clarify the industrialization style as a supplying means of small and 
medium business which present, in our days, one of the bases of growth strategies in  the 
modern economies because they participate in; increasing the national product gross, on the 
hand, and decreasing directly the unemployment, on the other hand. 
 
      Finally, we conclude that the  industrialization unify  both experiences and the fund, it 
participates effectively in solving the unemployment problem, growing small industries, giving 
the consumer needs, and replacing importation, opening markets of goods in abroad as well by 
respecting  of quality and price; therefore, the affect on the national economy will be positive.  
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       Small and medium business, capital, capital of risks, factoring, rental loan, industrialization 
 
 

 

 

 

 


