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  ةالمـقــدمــــ  

اتإفي بناء  مهماتلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا        ة على  قتصاد الدول المتقدمة والنام

ة التي تحددهاوذلك من  ،حد سواء ةاإلالكثیر من المؤشرات  خالل مساهمتها اإلیجاب توفیر  قتصاد

مة المضافة العمالة وزادة الناتج الوطني ة  هذه المؤسسات عتبرتأ ، فقد والمساهمة في خل الق مثا

ة  ةقاطرة للتنم ة االقتصاد صغر الحجم واالجتماع ة التي تتمیز بها  ل رجع ذلك للخصائص اله  و

عد ة، و في الجزائر من بین أهم رة والمتوسطة الصغیالمؤسسات االعتماد على  والمرونة والدینام

اسات  ات والس ةاإلستراتیج ع  الهادفة إلى االقتصاد ه االقتصادتنو  ،خارج قطاع المحروقات والنهوض 

ات  اكل وآل ة ودعم هذه المؤسسات حتى  واتخاذلذا عملت الجزائر على وضع ه عدة إجراءات بهدف ترق

ة المر    جوة منها.یتسنى لها تحقی األهداف التنمو

ة الناتجة عن         شهده العالم من تطورات متسارعة وتزاید في حدة المنافسة العالم وفي ظل ما 

ةالعولمة  ه ، االقتصاد ستدع ة لمختلف التطورات  االنضمامومع ما  ة من مواك لمنظمة التجارة العالم

حداث عدة تغییرات حاسمة ات من أجل  ،الراهنة وإ عدة تحد تصطدم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

ة مختلف التطورات ك عن  ،مواك ات تطورها، وا مشاكلها المتعددةناه ل و لتي تزد من تحد عد مش

ل من بین أهم المشاكل التي تواجهها ات  بدوره والذ یخل لها هذه المؤسسات التمو ه نظرا لكونعدة تحد

ام المؤسسات الصغیرة عد ة العمود الفقر لق ذا  ،والمتوسطة ونموها وتطورها مثا ضمان قدرتها على و

قاء  ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة عادة ما تعاني من قصور على  ستمرارة؛واإلال ل فالقدرات التمو

ة الخاصة صها لمواجهة تكالیف اإلنشاء والت ،مستو الموارد المال حت ذات تكلفة نظرا لتخص ي أص

ة ما ی ل الخارجيمصادر جعلها في حاجة مستمرة إلى عال ة  التمو اجاتهاإلتغط ة. حت   المال

ل و        الغة ضمن اله ة  أهم اتلمختلف  االئتمانيتحظى البنوك التجارة  دول العالم نظرا  اقتصاد

من أهم مصادر ، وتعد االقتصادلدورها وقدرتها على تعبئة المدخرات وتوزعها على مختلف قطاعات 

ل  ة  المعول علیها الخارجيالتقلید التمو الموارد الالزمة لتغط د المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  لتزو

اجاتهاإ ة،  حت ا ما تحجم عن منح التمو  أنها إالالمال نظرا  لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةل الالزم لغال

لها  فیهاعلى توفیر الضمانات من جهة وعدم ثقة البنوك  هذه المؤسسات ةقدر  لعدم ة تمو  لكون عمل
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ه تطبی  ستدع ، إضافة إلى ما  المخاطر من جهة أخر ةمحفوفة  من مقررات من  3و 2ازل اتفاق

ل هذا النوع من المؤسسات   .من جهة أخر  شأنها التأثیر على تمو

ات التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عند محاولتها و       في ظل مختلف العوائ والتحد

ح من الضرور  ي أص ل البن حث عن  الحصول على التمو ل مصادرال ما ساهم في ، وهو جدیدة تمو

ل مستحدثة  مصادروز بر  ل  استحداثهاموجودة منذ زمن لكن تم  –تمو صا لتمو بدائل موجهة خص

ة للمؤسسات الصغیرة م -المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  النس ة  ل ل بدائل تمو ن شأنها أن تش

ة  االنتشارخاصة مع  والمتوسطة  ل في خالل السنوات األخیرة الواسع الذ عرفته هذه األنما التمو

ات المؤسسات الصغیرة والمتوسطةخصو ل ومالئمتهاا نظرا لنجاعتهمختلف دول العالم  ل ص عد التمو ، و

ل برأس المال المخاطر من أبرز  االستئجار ذا التمو ل اإلسالمي و ة المستحدثةوالتمو ل  البدائل التمو

صفة خاصة في  ة وللجزائر  ة للدول النام اب سوق مالي فعال.النس    ظل غ

ة ال   اإلش

حث على النحو الموالي:    سي لل اغة التساؤل الرئ ن ص م   من خالل العرض الساب 

ل التقلید  اعتمادما مد       بدیل للتمو ل المستحدث  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على التمو

اجاتهاللحصول على  ل التقلید  احت ة ؟ وما هو واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین التمو المال

ة أم البواقي ؟ ل المستحدث بوال   والتمو

ة     ر جملة من التساؤالت الفرع سي ساب الذ اغتها على النحو التالي:ینبث من التساؤل الرئ ن ص    م

ة مختلف  - 1 ة لتلب اف لي  مصدر تمو اجهل البنوك  ة للمؤسسات الصغیرة  اتاالحت المال

 والمتوسطة الجزائرة ؟

ة الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة أن تساهم في  - 2 ل ات التمو هل من شأن اآلل

لها ؟ التخفیف من ة تمو ال  إش

ما تتمثل أوجه  - 3 ل المستحدث ؟ االختالفف ل التقلید والتمو  بین التمو

ل ما هو واقع ممارسة نشا  - 4 ل المستحدث في الجزائر؟ وما مد مساهمته في تمو التمو

ة أم البواقي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ؟ في وال
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ات   الفرض

اغة مجموعة من        ة على مختلف التساؤالت المطروحة تم ص حث وقصد اإلجا لمعالجة موضوع ال

ات التي سیتم  ارهاالفرض مها أو رفضها، وتت اخت ات  مثلمن خالل هذه الدراسة إما بتدع   :فيهذه الفرض

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  - 1 انة هامة ضمن مصادر تمو ي م ل البن حتل التمو

ات الكثیرة التي تعاني منها هذه المؤسسات تدفع البنوك لإلحجام عن  الجزائر غیر أن الصعو

ة  اجاتهاإتلب ة حت  المال

ة الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي  - 2 ل ات التمو الجزائر طیلة  ستحدثتهاإمن شأن اآلل

ات التي تواجهها المؤسسات  السنوات األخیرة أن تساهم في التخفیف من حدة العوائ والصعو

يالصغیرة والمتوسطة عند محا ل البن  ولتها الحصول على التمو

عني هناك فروق جوهرة بین التمو - 3 ل المستحدث وهو ما  عة  ختالفاإل التقلید والتمو في طب

ذا المؤسسات المستهدفةالمبدأ ا لي و  لتمو

ة أم البواقي  - 4 صفة عامة وفي وال ل المستحدث في الجزائر  ضعف ممارسة وتطبی أنما التمو

ل المؤسسات ال ام هذه البدائل بدورها الفعال في تمو حول دون ق صغیرة على وجه الخصوص 

ة.والمتو  ل مشاكلها التمو   سطة والتكفل 

  الدوافع

ار الموضوع    ارات أهمها: إلىیرجع اخت   جملة من الدوافع واالعت

  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مختلف حظى بها موضوع تمو ة التي  ة والعمل مة العلم الق

ات ة منها المتقدمة العالمدول  اقتصاد  ؛على حد سواء والنام

 الكبیر الذ أولته الجزائر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل المجهودات التي  هتماماإل

ع  ه  االقتصادسخرتها لتأهیل هذه المؤسسات واإلحاطة بها خاصة مع سعیها لتنو والنهوض 

 ؛خارج قطاع المحروقات

  ل التقلید ة التمو حث عن مد تلب اجاتإلال ة خاصة في المؤسسات الصغیرة والمتوسط حت

ات والعوائ التي تواجهها ظل  ؛التحد

 صفة عامة ل المستحدث في الجزائر  وفي  محاولة الوقوف على واقع تطبی وممارسة نشا التمو

صفة خاصة ة أم البواقي   ؛وال
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 حث قن ال ل هو موضوع جدیر  ون موضوع التمو یز على  في ظلخاصة اعتنا الخاصة  التر

ي  ل البن اجاتلإلمد موافقة التمو ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من جهة وظهور  حت المال

ن أن تحققه لحل  م ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وما  ة المستحدثة لتمو ل البدائل التمو

. لها من جهة أخر ة تمو ال   إش

حث ة ال   أهم

حث     ة دراسة موضوع ال ة:تبرز أهم   من خالل النقا التال

  ة لمختلف النس ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  اتإأهم بناء على الدور دول العالم  قتصاد

ة  ه هذه المؤسسات في تحرك عجلة التنم ةاإلالكبیر الذ تلع ةواإل قتصاد من خالل  جتماع

ون تثمارساإلمساهمتها الفعالة في خل الثروة، توفیر مناصب شغل ورفع معدالت  ، إضافة إلى 

ع   االقتصادالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعد في الوقت الراهن من بین البدائل الفعالة لتنو

شهده العالم من أزمة نف ناتجة عن  ه خارج قطاع المحروقات خاصة في ظل ما  والنهوض 

ة  النس ة  اتتهاو أسعاره وما سینجم عنها من آثار سلب ة  لالقتصاد  والتي من بینها الجزائر؛الرع

 حظى بها جانب ت الغة التي  ة ال عتبر من بین األهم ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فهو  مو

ات التي تواجهها هذه المؤسسات في صر  قاء أهم التحد ل واالستمرارةاعها من أجل ال ، فالتمو

ي  ة وفي الجزائر البن ل هذه المؤسسات في مختلف الدول النام ة لتمو عد من المصادر األساس

اته التي تواجه  ه وتحدید مختلف تحد على وجه الخصوص ما یتطلب دراسة مختلف جوان

م نقا القوة  ما  واقتراحالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك بهدف تدع حلول لنقا الضعف، 

ة الدراسة ل  تتضح أهم ل المستحدث التي أثبتت نجاعتها في تمو ة بدائل التمو من خالل أهم

اتالصغیرة والمتوسطة  المؤسسات  المؤسسات.  هذه نظرا لتوافقها مع خصوص

حث هدافأ   ال
ن حصر األهداف المراد إدراكها في مایلي:      م حث  ة ال   من خالل أهم

  ن م ذا التعرف على الدور الذ  عاد النظرة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و إبراز مختلف األ

شقیها  ة الشاملة  ه هذه المؤسسات في تحقی التنم ، إضافة إلى واالجتماعي االقتصادأن تلع

ات التي تعی تطورهاالعحث مختلف   ؛وائ والتحد
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 ة المؤسسات ل  الوقوف على مختلف جوانب مال ات التمو الصغیرة والمتوسطة، ومختلف أساس

ظهار العوائ التي تواجه هذه المؤسسات في الحصو  ي وإ ي الالزم لها البن ل البن ل على التمو

لي في خاصة  انة هذا المصدر التمو ة وم اتفي ظل أهم  ؛معظم الدول اقتصاد

  براز أهمیتها في دفع عجلة ة المستحدثة وإ ل ات األنما التمو  االستثمارتسل الضوء على أساس

ذا محاولة إبراز أوجه  ل الالزم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، و عن طر توفیر التمو

ل التقلیدبین مختلف أنما الت ختالفاإل ل المستحدث والتمو  ؛مو

 ل التقلی ل التقلید إبراز عالقة التمو ة مختلف أنما التمو ل المستحدث وأهم د ببدائل التمو

ال ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةوالمستحدث   ؛نس

  معرفة واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وما تقدمه الجزائر من إجراءات وجهود

ل التقلید ف ذا تسل الضوء على واقع التمو ة هذا القطاع، و ة المؤسسات الصغیرة لترق ي تنم

صفة عامة  ل المستحدث في الجزائر  یز على ممارسة بدائل التمو والمتوسطة الجزائرة مع التر

ات التي تواجه تفعیل  صفة خاصة، إلى جانب محاولة التعرف على الصعو ة أم البواقي  وال و

ة للمؤس ل المشاكل التمو    صغیرة والمتوسطة الجزائرة؛سات الدور البدائل المستحدثة في التكفل 

  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ة تمو ال التوصل إلى تحدید أهم السبل المساعدة على حل إش

ات التي تواجهها.   والتقلیل من الصعو

قة   الدراسات السا

ل المستحدث       ل التقلید والتمو قة جمعت بین التمو على الرغم من عدم وجود دراسات سا

الموضوع  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حاث التي لها عالقة  إال أن هناك مجموعة من الدراسات واأل

ما عض النقا وتتمثل أهم هذه الدراسات ف   یلي: وتتقاطع معه في 

ا2012دراسة دمحم سعد الناصر(-1 ل المشروعات الر ة في ): رأس المال المخاطر: نموذج واعد لتمو د

ة ة المملكة العر   السعود

مل لمرحلة الماجستیر،    حث م ما یتعل بتسل و  تتمثل الدراسة في  تتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا ف

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ولكنها لم تشر إلى  بدیل فعال لتمو الضوء على رأس المال المخاطر 

ل المس ل سواء التقلید أو بدائل التمو ، حیث هدفت الدراسة إلىأ نوع من أنواع التمو  تحدث األخر



ـــقدمــــلما ةــــــــ  
 

-6 - 
 

سهم   ة و لي ونموذج إستثمار یتواف مع الشرعة اإلسالم بدیل تمو ة رأس المال المخاطر  ح أهم توض

في الوقت نفسه في إدارة منظمة للمخاطر الكبیرة التي تواجهها المشروعات الجدیدة إضافة إلى دراسة واقع 

ة مقارنة بوضعها في الدول المتقدمة.صناعة رأس المال المخاطر في المم ة السعود   لكة العر

ة       مة إقتصاد ل المعرفة إلى ق ساهم في تحو انت من أهم نتائج الدراسة أن رأس المال المخاطر  و

اره ن إعت م ما  ة  ل اإلقتصاد وتزد قدرته التنافس لي  تتمثل في إیجاد أسواق جدیدة تنوع اله بدیل تمو

ما أن هناك عدد من العوائ التي تقف أمام  ل اإلستثمارات اإلبتكارة،  ة في تمو ل التقلید لمصادر التمو

انات عن رأس  ة من أبرزها عدم توفر المعلومات والب ة السعود نشا رأس المال المخاطر في المملكة العر

أ ات المال المخاطر في المملكة وقلة وعي المستثمرن  همیته، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوص

ة  ل المشروعات الراد نموذج واعد لتمو ة أهمها ضرورة اإلهتمام برأس المال المخاطر  في المملكة العر

ة المساندة إلستثمارات رأس المال المخاطر. م ة والتنظ یز على تهیئة البیئة القانون ة مع التر   السعود

یر ع-2 ازل 2012اش (دراسة ز ة  ل المؤسسات الصغیرة  2): تأثیر تطبی إتفاق على تمو

ة أم البواقي -والمتوسطة     -حالة وال

توراه في علوم التسییر، و       ما یتعل تتقاطع هذه الدراسة مع وهي أطروحة لنیل شهادة الد دراستنا ف

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطرق ة تمو ال یزها على إش ظهار بتر ي وإ ل البن ات التمو ها ألساس

ل الالزم لها، غیر أنها  ات التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أجل الحصول على التمو التحد

ة الالزمة لهذه المؤسسات ودورها  ل اجات التمو ة االحت ل المستحدث في تلب ة التمو لم تتطرق إلى أهم

ل المؤسسات ة تمو ال الصغیرة والمتوسطة، وقد هدفت الدراسة إلى تسل الضوء على  بدائل لحل إش

ازل  ة  ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل مقررات اتفاق ل البن ات التمو وما حملته في  2أساس

ازل  ة  ما تم التأكید على أن اتفاق ل هذه المؤسسات،  اتها من معاییر من شأنها التأثیر على تمو  2ط

و  نما هي أكثر من  ة على البنوك وإ ة والرقاب ات اإلشراف ر اآلل نها مجرد معاییر إحترازة تهدف إلى تطو

ي في مجموعه. ر القطاع البن قة برنامج متكامل لتطو   هي في الحق

انت من أهم نتائج الدراسة أن حصول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على تصنیف ائتماني مرتفع و     

االت  ارة) أو في حالة استخدام البنك لنموذج داخلي (طرقة سواء من قبل و التصنیف (الطرقة المع

ض الشرو  التالي تخف طة بها و عني انخفاض المخاطر المرت التصنیف الداخلي األساسي أو المتقدم) 

قة ما أن المعاییر المط ل،  ة الحصول على التمو البنوك  التي تفرضها البنوك علیها وتسهیل عمل
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ازل ال ة  ات اتفاق ات من أجل  2جزائرة تتف مع متطل وخصوصا الدعامة األولى غیر أنها تواجه صعو

ات أهمها أن على السلطات  ما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوص ة،  التطبی الكلي لالتفاق

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل تطبی  ما جاءت الجزائرة حث البنوك على تحسین عالقتها 

ازل  ة  ة 2ه إتفاق ، مع ضرورة توفیر البنوك الجزائرة للكفاءات والخبرات الالزمة لتبني مقررات إتفاق

قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 2ازل  ة أم البواقي أكثر  ، إضافة إلى ضرورة اهتمام البنوك بوال

ة خاصة بهذه المؤسسات من أجل توفیر اإلح ل غ تمو ة الالزمة لها.واعتماد ص ل اجات التمو   ت

غ اإل2013حسین األسرج (دراسة -3 ل المشروعات الصغیرة): الص ة لتمو   سالم

ما یتعل بتسل الضوء على دور ، وتتمثل الدراسة في مقال علمي     تتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا ف

ة لهذا النوع من  النس ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأهمیتها  ل اإلسالمي في تمو غ التمو ص

ذا  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و ات وعوائ تمو المؤسسات، غیر أن هذه الدراسة لم تتطرق لتحد

عتها المتمیزة مختلف البدائل ا ل اإلسالمي وطب غ التمو ، وقد هدفت الدراسة إلى إبراز ص ة األخر ل لتمو

ام بدورها  مالئمتهاومد  ة لهذه المؤسسات لدعمها للق غ المناس للمشروعات الصغیرة مع عرض أهم الص

ة  ةالمنشود في تحقی التنم ة االقتصاد   .واالجتماع

انت من أهم نتائج الدراسة      ل المؤسسات الصغیرة  استخدامأن و ل اإلسالمي لتمو غ التمو ص

اوالمتوسطة یلعب دورا  م  اقتصاد ة  االستفادةهاما ولتعظ غ فإن األمر یتطلب تبني إستراتیج من هذه الص

ات أهمها العمل على  ة فعالة. وقد خلصت الدراسة لجملة من التوص ة مؤسسات لة األجل لتوفیر ش طو

ة تعمل على توفیر تشرعا م ل  االستفادةت وقوانین وأطر تنظ ل اإلسالمي في تمو غ التمو من ص

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع توفیر الدعم والتدرب ألصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

ة إلى  زة في الدول العر ل اإلسالمي، إضافة إلى دعوة البنوك المر غ التمو للحصول على مختلف ص

ل المؤسسات تبني  ات متخصصة لتمو ع إنشاء بنوك وشر ل اإلسالمي وتشج غ التمو تنش دور ص

ل اإلسالمي. غ التمو ص    الصغیرة والمتوسطة 
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ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة برأس المال المخاطر 2013دراسة سحنون سمیر (-4 ) : فرص تمو

   -تونس، المغرب والجزائر -ة حالةدراس

ة،الدراسة في أطروحة لنیل شهادة الدتتمثل     تتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا و  توراه في العلوم اإلقتصاد

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة برأس المال المخاطر غیر أنها لم تتطرق  یزها على تمو ما یتعل بتر ف

حث عن  ل المستحدثة، وقد تناولت الدراسة ال ل برأس أل بدیل آخر من بدائل التمو أسس ومناهج التمو

المال المخاطر ومحددات تطور سوق رأس المال المخاطر في العالم من خالل التطرق لتجارب رأس 

ر  ات تطو احث في األخیر على متطل ز ال ، لیر المال المخاطر في الدول الناشئة ومنطقة الشرق األوس

ة خاصة وأن سوق رأس المال  -جزائرالو  تونس، المغرب -رأس المال المخاطر في الدول المغار

ات حدیثة إضافة إلى تأهیل  وادر متخصصة وتكنولوج المخاطر في هذه الدول حدیث النشأة ما یتطلب 

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حتى ترقى للمستو المطلوب.

ة    انت من أهم نتائج الدراسة أن المؤسسة الصغیرة والمتوسطة في مجمل التجرة المغار فاقدة لحسن و

س لها مصلحة في فتح رأس مالها  وتفتقد اإلبتكار وأغلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في هذه البلدان ل

ل المؤسسات الصغیرة  قا واسعا في تمو ة تطب ة وعلى هذا األساس ال تعرف الدول المغار إلى الثقافة المقاوالت

ما خلصت الدراسة  ان من أهمها: أن تطور والمتوسطة برأس المال المخاطر،  ات  إلى مجموعة من التوص

حاجة إلى وفرة اإلنسان المتعلم القادر على اإلبداع، فرواج  ة هو  سوق رأس المال المخاطر في الدول المغار

ة ال تقتصر على تحسین البیئة  حتاج إلى جهود إضاف ة رأس المال المخاطر في الجزائر ودول الجوار  تقن

ة والتن ة دعم الكفاءات.القانون نما تقوم على إستراتیج ة فحسب وإ م   ظ

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة): 2014دراسة طلحي سماح (-5      دور البدائل الحدیثة في تمو

  -مع اإلشارة لحالة الجزائر –

توراهوه     ما یتعل تتقاطع هذه  في علوم التسییر، حیث ي أطروحة لنیل شهادة د الدراسة مع دراستنا ف

دور مختلف براز التعرف على واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في اإلقتصاد الجزائر إضافة إلى إ

ة الحدیثة  ل ل  البدائل التمو ة تمو ال ، غیر أن الدراسة تطرقت المؤسسات الصغیرة والمتوسطةفي حل إش

ة الحدیثة حتى ال ل لي المتمثل لمختلف البدائل التمو البدیل التمو ة لحالة الجزائر  النس غیر فعالة منها 

ي للمؤسسات الصغیرة  ل التقلید البن ة، إضافة إلى تطرقها بإختصار للتمو ة الثان في السوق المال

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  ة تمو ال قة إش والمتوسطة، وقد هدفت الدراسة إلى الوقوف على حق
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اب التي ترجع إلى المح الخارجي والمشاكل الجزائر و  الراجعة إلى ممیزات حث مختلف المشاكل واألس

ل  ة تمو ال حل إلش ة الحدیثة  ل هذا النوع من المؤسسات، إضافة إلى المساهمة في إبراز دور البدائل التمو

قها معظم البلدان المتقدمة.   المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي نجحت في تطب

انت من أهم نتائج الدراسة     ات التي تحد  أنو طرح جملة من الصعو المح العام لإلقتصاد الجزائر 

قى تدخل الدولة في مجال  ات، حیث ی ع المستو من نشا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على جم

ة  ة وترق اسة تنم ما توصلت س المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر دون المستو المنتظر منه، 

ما یخص  لي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ف ون الجهود المبذولة لدعم المستو التمو الدراسة إلى 

ن  حیث لم تتم ة  اف ة تعد غیر  ات رأس المال المخاطر والبنوك اإلسالم ات التأجیر وشر إنشاء شر

قوة. من ل المطروحة  ات التمو    إحتواء صعو

ة نصیرة (-6 ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 2015دراسة عق ي لمشار ل البن ة التمو ): فعال

  الجزائر

ة، حیث تتقاطع هذه الدراسة مع        توراه علوم في العلوم اإلقتصاد وهي أطروحة مقدمة لنیل شهادة د

التعرف  ما یتعل  على واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر إضافة إلى التطرق إلى دراستنا ف

ا  ل هذه المؤسسات، إال أن هذه الدراسة لم تتطرق نهائ مصدر مهم من مصادر تمو ي  ل البن التمو

لها  ة تمو ال ل المستحدثة والموجهة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بهدف التقلیل من إش لمصادر التمو

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  إقتصرتكونها وذلك ل النس ي  ل البن ة التمو على معرفة مد فعال

الجزائرة، وقد هدفت الدراسة إلى محاولة فهم سلوك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تجاه مختلف مصادر 

ة وتأثیرها اإل ات المرحلة األولى لإلصالحات النقد حث عن متطل ل إضافة إلى ال یجابي والسلبي التمو

ة.على قرار اإلستثمارات البن ة التقلید أدوار الوساطة المال   ة ودرجة تحررها وعدم اإلكتفاء 

ة       ق ة حق اس ة في الجزائر یتطلب إرادة س ة اإلقتصاد انت من أهم نتائج الدراسة أن تحقی التنم و

ة ناجعة وس ار المؤسسات الصغیرة والماسة إقتصاد ن إعت ارها م توسطة أحد أهم مقوماتها وهذا بإعت

رة والثقافة  ن أقلمتها مع المقومات الف م ار و عین اإلعت ة  ة اإلقتصاد عة البن الوسیلة التي تأخذ طب

ل المقدمة من قبل البنوك الجزائرة لزائنها  الت التمو ما توصلت الدراسة إلى أن مستو تسه الجزائرة، 

ة بین المدخرن وطالبي ال ترقى إلى المستو  ام بدور الوساطة الفعل نها من الق م المطلوب الذ 

  األموال.
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حث   منهج ال

ة على مختلف األسئلة المطروحة تعین        ة واإلجا ال ة دراسة اإلش غ حث و عة موضوع ال نظرا لطب

اع المنهج الوصفي والتحلیلي  ارهعلینا إت ل عام واألكثر  اعت ش األنسب لمثل هذا النوع من الدراسات 

ل خاص، فقد  مالئمة ش حثنا  عة موضوع  حث  اعتمدنالطب ة ال ال على المنهج الوصفي في تناول إش

ذا  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و م النظرة المتعلقة  وتحقی أهدافها وذلك عند التطرق لمختلف المفاه

ي إضا ل البن ل التمو ل اإلسالمي والتمو ل اإلستئجار والتمو التمو طة  م المرت فة إلى مختلف المفاه

ظهر المنهج التحلیلي عند تحلیل دور بدائل ا ل حدیثة، و ات تمو تقن ل برأس المال المخاطر  لتمو

ة ت ال لالمستحدث في حل إش ات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  مو وعند عرض مختلف اإلحصائ

ا ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر.والب ة حول تمو ة الصادرة عن الهیئات الرسم   نات الرقم

ل  االختالفالمقارنة عند محاولة إبراز مختلف أوجه  أسلوبعلى  االعتمادما قمنا       بین التمو

ل المستحدث،  إسقا الجانب النظر حالة من أجل دراسة الأسلوب  اإلعتماد علىتم  وقدالتقلید والتمو

قي والمتمثل في دراسة واقع ل الجزء التطب م الدراسة  ل لدراسة على الواقع العملي من خالل تدع تمو

الجزائر ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال ل البن ذا واقع التمو ، و

ل المستحدث  مأم البواقي إضافة إلى الوقوف على واقع ممارسة وتطبی التمو ل  ودوره في تقد التمو

ة. الوال   للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

حث   خطة ال

حث وفقا ألهدافه       اته إلى ف ستناداوإ للخوض في موضوع هذا ال م الدراسة إلى أرعة رض تم تقس

التالي:   فصول 

حیث قسم هذا الفصل  اإلطار النظر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةإلى  الفصل األولیتعرض       

ة حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من  م أساس حث األول مفاه ة، تناول الم س احث رئ إلى ثالثة م

ات تحدید تعرف موحد خاص بها، إضافة إلى  ة تعرف هذه المؤسسات وصعو ال خالل التطرق إلى إش

ة للمؤسسات الصغیرة والم عض الدول والهیئات الرسم ذا التعرف على أهم عرض تعارف  توسطة و

ال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ان مختلف أش حث الثاني فحاولنا من خالله تب خصائصها. أما الم

ات  حث الثالث خصص لدراسة تحد ة الشاملة، في حین أن الم براز أهمیتها ودورها في تحقی التنم وإ

من خالل التطرق لمختلف عوائ المح  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها وذلك
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ة  ات تنم ذا إبراز مختلف تحد الداخلي والخارجي التي تحد من تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، و

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. اإلضافة إلى عرض سبل دعم وتنم   هذه المؤسسات 

ل التقلید للمؤسسات الصیتعرض         والذ تمت تجزئته إلى  غیرة والمتوسطةالفصل الثاني للتمو

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل عرض  حث األول لمال ة، نتطرق في الم س احث رئ ثالث م

ذا  ل و ل التمو ة المفسرة له ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والنظرات المال ة حول تمو م أساس مفاه

ات ت حث الثاني فقد تم المقارات النظرة الموافقة لخصوص ل هذا النوع من المؤسسات. أما الم مو

م  ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل دراسة المفاه ل البن صه للتعرف على التمو تخص

اسة  ي والس ل البن ة للتمو ةاألساس ي في ظل االئتمان ل البن ، إضافة إلى التطرق لمختلف جوانب التمو

ات ح اتفاق ي للمؤسسات الصغیرة ازل. أما الم ل البن م التمو ث الثالث واألخیر فقد خصص لتقی

ل  حث في العوائ التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عند طلب التمو والمتوسطة من خالل ال

ل البنوك لهذا النوع من المؤسسات. ذا مخاطر تمو ي و   البن

حث في بدائل  الفصل الثالثخصص         ل المستحدث للمؤسسات الصغیرة للدراسة وال التمو

حث األول إلى  والمتوسطة ة، سیتم التعرض في الم س احث رئ وقد قسم هذا الفصل بدوره إلى ثالث م

ات  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك من خالل عرض أساس بدیل لتمو اإلستئجار  ل  التمو

اإلستئجار ل  ذا  التمو ة و ل ة التمو ة لمختلف أطراف العمل النس ه من خالل أهمیته  ومبررات اللجوء إل

ة للمؤسسات الصغیرة  النس اإلستئجار  ل  م قرار التمو عد ذلك تقی ة لإلقتصاد الوطني، لیتم  النس

ل ال ة تمو ال بدیل لحل إش ل اإلسالمي  حث الثاني سیتم دراسة التمو مؤسسات والمتوسطة. أما الم

غ  ل اإلسالمي ومختلف الص ة للتمو م األساس الصغیرة والمتوسطة من خالل الوقوف على المفاه

ل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة  م التمو عدها تقی ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لیتم  الموجهة لتمو

حث ا ذا مخاطره. ونختم هذا الفصل من خالل الم اه و التطرق لمزا لثالث والمتعل برأس والمتوسطة 

ة  م األساس ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك من خالل إبراز أهم المفاه بدیل لتمو المال المخاطر 

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ة تمو ات ومراحل عمل ذا مختلف آل المتعلقة برأس المال المخاطر و

ل الم م تمو   ؤسسات الصغیرة والمتوسطة برأس المال المخاطر.برأس المال المخاطر، لیتم في األخیر تقی
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عأما         صه إللقاء الضوء على  الفصل الرا حث فقد تم تخص قي لل ل الجزء التطب ش واألخیر والذ 

ل التقلید والمستحدث ة  واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین التمو وال صفة عامة و في الجزائر 

صفة خاصة، وقد حث األول واقع  أم البواقي  ة، تناول الم س احث رئ قسم هذا الفصل بدوره إلى ثالث م

اكل الداعمة لهذه المؤسسات  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر من خالل التطرق لمختلف اله

عدها التعرف على مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في م ،لیتم   ختلف متغیرات اإلقتصاد الجزائر

ل التقلید أما ال صه لدراسة واقع التمو حث الثاني فقد تم تخص للمؤسسات الصغیرة والمستحث م

ة أم البواقي وذلك من خالل التطرق  ل التقلید لوالمتوسطة بوال للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتمو

ة أم البواقي  عدها التعرف على بوال ل المستحدث للمؤسسات الصغ، لیتم  ة أم یرة والمتوسالتمو طة بوال

حث الثالث والذ تناول ال ة لواقع البواقي، ونختم هذا الفصل من خالل التطرق إلى الم دراسة المیدان

ة أم البواقي ل التقلید والمستحدث المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال من خالل التطرق  التمو

ان م اإلستب ة وفي األخیر سیتم التطرق للتحلیل  إلى إعداد وتصم ة الدراسة المیدان عدها تحدید منهج لیتم 

ة.     اإلحصائي الوصفي لنتائج الدراسة المیدان

ما تضمنت وقد        من بینها ضرورة من اإلقتراحات  مجموعةخلصت الدراسة إلى العدید من النتائج 

ات التي تع متوسطة من جهة، ی تطور المؤسسات الصغیرة والالعمل على إزالة مختلف العوائ والتحد

ي ل البن ة خاصة وأن التمو ل ة أسالیبها التمو ضمن تنم ما  ر البنوك الجزائرة  في  والعمل على تطو

لسي المصدر األساعد الوقت الراهن  ع مختلف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتمو ، إضافة إلى تشج

ة الحدیثة من  ل ة المشجعة لها البدائل التمو ع العمل على و خالل السهر على تحدید األطر القانون تشج

. الت والتعرف بها من جهة أخر   إنشاء المؤسسات المتخصصة في هذا النوع من التمو

حاث والدراسات واجهتنا العدید من ال        ل األ ة الحصول على وختاما  ات المتعلقة بــصعو صعو

ة من عض الهیئات الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على المستو  المعلومات اإلحصائ قبل 

مختلف المإن وجدت المحلي إضافة إلى عدم دقتها ذا عدم تصرح معظم البنوك  علومات المتعلقة ، و

ن إرجاع ،عها السر سبب طا الجانب المالي م اب بنك  و ر إلى غ قة الذ ات السا ل الصعو

الجانب التم لي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةللمعلومات المتعلقة  ذا نقص التقارر المتعلقة  و و

ة  ما یخص السنتین األخیرتین.خاصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصادرة عن الهیئات الوص  ف
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 یدـهـمــت  

اسات       الغ من قبل مخططي الس تحظى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الوقت الراهن بإهتمام 

ة في مختلف دول العالم المتقدمة م ة على حد سواء، وذلك اإلقتصاد من الدور الحیو  نطالقاإنها والنام

ة التي  ة للدول النام النس ذا تفعیل اإلقتصاد خاصة  ة، و ة اإلقتصاد لهذه المؤسسات في تحقی التنم

عها ة لها البدیل الفعال للنهوض بإقتصادیتها وتنو النس ومن ثم  تعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

الرغم من اإل .جتماعيقتصاد واإلستقرار اإلالوصول إلى تحقی اإل تفاق الكلي حول دورها وأهمیتها إال و

بیر حول تحدید مفهوم لها إنه هناك أ ل دولة، وهو ما نجم عنه عدة ختالف  ات من قبل جتهادإفي 

احثین اإل الرغم من هذا اإلهتمام واإلدراك  قتصادیین لتحدید اإلطارالعدید من ال مي لها، و المفاه

ما أنها مازالت تواجه الكثیر من العوائ الكبیرن، لم یتم وضع تعرف  ع معالمها،  موحد لها یوضح جم

  .المنو بها التي تحول دون لعبها للدور

مي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة       ص هذا الفصل للحدیث عن اإلطار المفاه ه سیتم تخص وعل

الها و  ذا أش ة لهذه المؤسسات، و م األساس التعرض إلى المفاه ة الشاملة وذلك  دورها في تحقی التنم

مه إلى  ات التي تواجهها وسبل دعمها وتنمیتها، وذلك من خالل تقس اإلضافة إلى التطرق لمختلف التحد

ة حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، م أساس حث األول مفاه احث یتناول الم حث  ثالث م أما الم

ال ال ، لیتم في الثاني سیتم التطرق من خالله لمختلف أش مؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها التنمو

ات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها. حث الثالث الوقوف على مختلف تحد   الم
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ة حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة م أساس حث األول: مفاه   الم
ل واسع  نتشر مصطلح المؤسسات الصغیرةإ   ش بیرا  في مختلفوالمتوسطة  دول العالم وأخذ حیزا 

احثین، فقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسإ من  عد من القطاعات الهامة في اإلهتمامات ال ات طة  قتصاد

م  المعاصرة، وحتى یتم التطرق إلى موضوع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وجب التعرف على أهم المفاه

ه، لذلك سیتم التط ة المتعلقة  ة تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة األساس ال حث إلى إش رق في هذا الم

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وأخیرا سیتم الوقوف على  لیتم في المطلب الثاني التطرق لتعارف دول

  خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل المطلب الثالث.

ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ة تعر ال   المطلب األول: إش
ات المتف علیها نظرا إلختالف العوامل    ال عد تحدید تعرف للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من اإلش

لى أخر ة معاییر تختلف من مؤسسة إجتهادات تعتمد على عدإلذلك ظهرت عدة والمعاییر المحددة لها، 

 ،   محاولة تحدید تعرف دقی للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یتطلب التطرق إلى:ف منهو ومن دولة ألخر

ات تحدید مفهوم موحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -1   صعو

م في تحدید تعرف موحة عوامل و هناك عد    ات تتح ا د للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، نظر صعو

ذا  ختالفهاإ ختالف أنشطة هذه المؤسسات، و إل ، و قتصاد المح اإل ختالفإمن دولة إلى أخر

ه.واإل اسي الذ تنش ف ة: جتماعي والس ات  إلى العوامل التال ن إرجاع هذه الصعو م   و

ة -1-1  العوامل االقتصاد

ات في      ل صعو ة أن تش لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تحدید تعرف لمن شأن العوامل اإلقتصاد

مایلي واملهذه العوتتمثل مختلف    ]:18 -17، ص ص: 2008[خوني وحساني،  ف

 ات النموإ  ؛ختالف مستو

 ؛قتصادشا اإلنتعدد فروع ال 

 إختالف النشا اإل.   قتصاد

ات النمو:  -1 -1-1 طور الالمتكافئ بین مختلف الدول، فالمؤسسات یتمثل ذلك في التاختالف مستو

ات المتالصغیرة والمتوسطة ف الوال ان أو أ بلد صناعي ي الدول المتطورة  ا ا وال ة وألمان حدة األمر

الجزائر أو مصر أو سورا مثال،  آخر بیرة في بلد نامي  قتصاد ما أن شرو النمو اإلتعتبر 
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حد جتماعي تختلف من فترة إلىواإل اإلضافة إلى المستو التكنولوجي الذ   ، د بدوره أحجام أخر

ةسات اإلالمؤس س مستو  قتصاد ع   كنولوجي.التطور التو

: نفروع ال تعدد -1-1-2 ل نشا شا االقتصاد بیر من إیتفرع  عته إلى عدد  قتصاد حسب طب

التجزئة، أو إلى التجارة اإلالفروع  الجملة والتجارة  ة، فینقسم النشا التجار مثال إلى التجارة  قتصاد

نقسم ال ة، و ة والتجارة الخارج ة والستخناعة اإلصره إلى مؤسسات الناعي بدو شا الصنالداخل ناعة صراج

لالت ة، و ل ضم عدد من الفروع الص حو ة، منها المؤ منهما  ة وصناعة الغزل والنسیج ناع سسات الغذائ

ة والص ماو ة وصناعة الورق وصناعة الخشب ومنتجاته، والمؤسسات الك ة األساس وتختلف ناعة المعدن

هشا الذ ل مؤسسة حسب فرع الن ثافة تنتمي إل الید العاملة وحجم االستثمارات الذ ، من حیث 

ه نشاطها.   یتطل

عة الن: شا االقتصادإختالف الن -3- 1-1 شا الذ تمارسه إلى ثالثة تصنف المؤسسات حسب طب

ة س   ]:05، ص: 2004[ لخلف،  قطاعات رئ

 ضم مجموع المؤسسات التي تقطاع أولي الزراعة :  عة،  عنصر أساسي أحد عوامل الطب ستخدم 

 ستخراج الخامات.والصید وإ 

 لقطاع ثان شمل المؤسسات التي تعمل في میدان تحو نتاج الس :   لع.وإ

 النقل والتوزع والتل قطاع مث :قطاع ثالث  أمین.الخدمات، 

إ     ة للمؤسسات، فعند المقارنة بین  قتصادشا اإلختالف النو لة المال م الداخلي واله یختلف التنظ

، تتضح االختالفات، فبینما  المؤسسة التي تنتمي إلى القطاع الصناعي وأخر تنتمي إلى القطاع التجار

ة إلى إتحتاج المؤسسة الص اكل ومعدات ...، فإن المؤسسة ناع اني وه ل م بیرة في ش ستثمارات 

ضائع والحقوق، ألن نشاطها یرتكز التجار س ذلك إلى العناصر المتداولة من مخزونات ال ة تحتاج ع

بیر من العمال، قد تستغني  ،على عناصر دورة االستغالل ة عدد  ما تستخدم المؤسسة الصناع ضا  وأ

ة عة نشا المؤسسة الصناع م الداخلي فإن طب فرض  عنه المؤسسة التجارة، أما على مستو التنظ

ات إتوزع المهام مع تعد س المؤسسة التجارة التي تتمتع بهد الوظائف ومستو ل تخاذ القرارات على ع

ن إ  م س ...، ولهذا  م  ة صغیرة ومتوسطتنظ ار المؤسسة الصناع م حجم إعت ح ستثماراتها وعدد ة، 

مها،  بیرة في قطاع التجارة، إذن من الصعو عمالها وتعقد تنظ قتصاد شا اإلب أمام تنوع النمؤسسة 

  الوصول إلى مفهوم واحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
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ة -1-2 اس  العوامل الس

ة في مد إهتمام      اس قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومحاولتها  تتمثل العوامل الس الدولة 

ة إلى  اس ات التي تعترض طر ترقیتها ودعمها، وتخضع العوامل الس م المساعدات وتذلیل الصعو تقد

شؤون هذا القطاع  ات والمهتمین  اسات واإلستراتیج ة واضعي الس   .]61، ص: 2011، داود[ رؤ

ة -1-3   العوامل التقن

ة ندماج بین المؤسسات، فحینما في مستو اإلالعامل التقني  یتمثل     تكون هذه األخیرة أكثر قابل

التالي یتجه حجم المؤسسات لإل زها في مصنع واحد، و ة اإلنتاج وتمر ندماج یؤد ذلك إلى توحد عمل

بیر ة مجزأة أو موزعة إلى عدد  ة اإلنتاج من المؤسسات، یؤد ذلك  إلى الكبر، بینما عندما تكون العمل

  .]61، ص: 2011، داود[  إلى ظهور عدد من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2 ف الصح   محددات التعر

ة لصغیرة والمتوسطة وجب توفر المحددات التلمؤسسات اشامل لى یتم تحدید تعرف حت     لخلف،  [ال

  ]:07 -06، ص ص: 2004

المعلومات المتاحة -2-1 ا    اإلرت

ة تواجد    ان ال بد أن یتضمن التعرف قدرا من التحدید یناسب المعلومات المتاحة وال یتعد حدود إم

نة للحصول  انات أو الطرق المم ما الب قة والشاملة عن علیها،  انات الدق م قدر الحاجة إلى الب غي تقی ین

انات ولكن التحد هنا هو القدرة على تنسی قد تقوم العدید من الجها، فالمؤسسة  ت بجمع الكثیر من الب

انات إلخراج معلومات مفیدة.   هذه الب

  سهولة الفهم واإلستخدام -2-2

ة لكل من صانعي     النس ذلك  ة ألصحاب األعمال، و النس ون التعرف سهل الفهم  ال بد أن 

ون غامضا أو  اسات ومقدمي الخدمات، وأال  ون ذلك الس خاضعا للجدل أو للتفسیرات المتعددة، وقد 

  عامال مساعدا في تحدید الفئات التي سیتم التعامل معها من خالل هذا التعرف.

ة -2-3 جتماع ة وإ   الوقوف على حقائ إقتصاد

شمل الت      ة مع دول أخر أو مجموعات من الدول ولكن ال بدة عناصر متشابهف على عدعررما 

ة لوضع تعرف مناسب ومتس مع الحقائ واألهداف اإل ن أن تكو  ة الاألولو ون قتصاد حیث  ة  وطن

س إ صل هنا ل ون األساس النهائي لوضع ستخدالف ار من معاییر تحدید التعرف، بل  ام أ مع
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ا قطاع قتصاد التعرف هو الوضع اإل رت الفعل ومد مالءمة التعرف لهذه الظروف وإ القائم 

.لظروف ومد تأثیرها على الوضع اإلغیرة بتلك اؤسسات الصالم   قتصاد

ة للتعدیل -2-4   المرونة والقابل

ة التعدیل دورة على الت    ة قد تكون عمل غیرات التي تحدث أو التعرف حسب المتغیرات االقتصاد

ون التعرف مرنا قطاع المؤسسات الصغ ال یرة والمتوسطة ذاته، ولذلك ال بد أن  ال للتعدیل، وإ وقا

مختلفستدفع الت ة  لما أردنا تعدیله، وال  غیرات االقتصاد الكامل  جوانبها ومصادرها إلى تغییر التعرف 

ة لتغییر الت ضا من وجود آل ه أ خلل، أو تغیرت بتغیر الظعر بد أ ة.ف إذا أصا   روف االقتصاد

ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -3   معاییر تعر

ا، وذلك نظرا سسات الصغیرة والمتوسطة أمرا معقودقی للمؤ  دعتبر تحدید تعرف موح      دا وصع

ن على أساسها التلوجود عدد من ال م   ل هذه المعاییر في:سات، وتتمثمییز بین المؤسمعاییر التي 

ة-3-1   المعاییر الكم

ة والتي من شأنها ف المؤسسات حسب هذه المعاییر على أساس مجموعة من المؤشتصن      رات الكم

طة تعتإبراز  س ة  م مد على الفرق بین أحجام المؤسسات، وتنقسم هذه المعاییر بدورها إلى معاییر 

ار واحد مثل: عدد العم ة تر بین مؤشال، رأس المال وغیرهامع ة مر م ما تنقسم إلى معاییر  رن ، 

  م هذه المعاییر في ما یلي:ل أهو أكثر مثل: رأس المال وعدد العمال، وتتمثأ

ار العمالة -3-1-1 ار العمالة من أهم: مع شیوعا في تحدید حجم المؤسسة  المعاییر وأكثرها عتبر مع

ار من ةالصناع اس الحجم بواسطة عدد العمال، وهناك اختالف في هذا المع ة ق ، وذلك للسهولة التي تكتنف عمل

اختالف حجم  ل دولةدولة إلى أخر وذلك  ان في    ].24، ص: 2009[عبد المطلب،  الناشطین من الس

تمی   ما یلي:و ار    ز هذا المع

  اس الحجم بو ة ق ارالسهولة التي تكتنف عمل  ؛اسطة هذا المع

 ة الدولت العمالة في غالب انات الخاصة   ؛وافر الب

  ساطة في التطبی و  الدقة في المقارنة بین المؤسسات.ال

عتبر المحدإإال أن هناك      ار حیث أنه ال  ار المؤسسة صغیرة د الوحید إلنتقادات موجهة لهذا المع عت

ون عدد العمال صغیر في م ن أن  م بیرة، ف بیر من رأس المال  ما لكنهؤسسة متوسطة أو  ستثمر حجم 

أن  س  ون الع بیر من العما ؤسسةالمتستخدم وقد  حجم إعدد  التالي فالمستل ولكن   ؤسسةثمار صغیر، و
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بیر ت ار رأس المال، لذلك فاإلكون  ار حجم العمالة، وصغیرة وف مع ار العمالة لوحده ة  وف مع عتماد على مع

قى من أكثر المعاییر شیوعا. اف، إال أنه ی   في تحدید تعرف للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة غیر 

ار رأس المال -3-1-2 ار مع عتبر مع ة والشائعة في تحدید حجم :  رأس المال أحد المعاییر األساس

ة للمؤسسة، وذلك نظر ؤسسةالم عتبر أحد محددات الطاقة اإلنتاج  ا لسهولة إستخدامه، إضافة إلى أنه 

، ومن قط ار من دولة إلى أخر ما أن إما یختلف هذا المع ستخدام اع إقتصاد معین إلى آخر، 

ار رأس المال  قي ي تحدید حجم المؤسسة یؤدمنفردا فمع قة في تحدید الحجم الحق  إلى نتائج غیر دق

ما هو الحالؤسسةللم ار عدد العم ،  ة، ال منفردا في حالة إستخدام مع   .]24، ص: 2009[ طمل

ار معامل رأس المال - 3- 1- 3 حسب مع أنه حجم رأس المال المستخدم للوحدة الواحدة من العمل، و عرف   :

عین مقدار اإلضافة إلى رأس المال المطلوب لتوظیف عامل واحد  قسمة رأس المال على عدد العمال، وهو 

ة اإلالم م معنى  ار منخفضا ؤسسة،   ون هذا المع المؤسسة، وعادة ما  ستثمار الالزمة لتوظیف عامل واحد 

ون مرتفعا في القطاع صفة عامة، و قلة رأس المال  الصناعي خاصة المصانع  في القطاعات التي تتمیز 

ار رأس . التي تستخدم خطو إنتاج ذات مستو تكنولوجي متطور ار على الدمج بین مع عتمد هذا المع و

ار منهما العمل، وذلك لمواجهة ما ینتج عن إالمال وحجم  ل مع ل منفرد من إستخدام  نتقادات في عدم دقة ش

  .]32، ص: 2007[جواد، المؤسسةالنتائج التي سیتم التوصل إلیها لتحدید حجم 

عات: - 4- 1- 3 ار حجم المب عات الس مع ار على حجم المب ة التي تعتمد هذا المع ، وقد قها المؤسسةحقنو

اس مست ار على ق العاملة في نفس  ة، مقارنة مع المؤسساتالتنافس اوقدراته و نشا المؤسسةساعد هذا المع

انات د ار ب تطلب هذا المع ع القطاع و ة للمؤسسات، وهو صالح للتطبی على جم عات السنو قة عن المب ق

قى في  قة، و انات الدق ة في الحصول على المعلومات والب الرغم من الصعو نشاطات هذه المؤسسات وهذا 

قه خاصة في المؤسسات المصغرة  صعب تطب ان    ].28، ص: 2009[عبد المطلب، عض األح

مة المضافة:  -3-1-5 ار الق مة المتعبمع عد إر الق مة ضافة عن صافي إنتاج المؤسسة  عاد ق ست

ستخ طة المشتراة من الغیر، و ار أكثر في مجال النشا الصالمستلزمات الوس ناعي، حیث دم هذا المع

ن حس عات السم مة اإلنتاج أو المب مة الخامات والمستلزمات الداخلة في اإلنواب ق ه ال نتاج، ولكنة وق

ة حساب تكلفة  ستعمل إلجراء المقارنة بین األنشطة والقطاعات المختلفة، هذا إلى جانب صعو

مة المض اش، افة في حالة األعمال الصغیرة المستلزمات والق   ].20، ص: 2012[ع

مة األصول الثابتة -3-1-6 ار ق عتمد هذا المع مة األصول الث:  ار على تقدیر ق لتي تحوز ابتة امع

اني، تجهیزات، غیر أنعلیها المؤسسة م ه یجدون  ن أراضي، م مة  المعتمدین عل ة في تحدید ق صعو



.......اإلطار المفـاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.......ل األول: ..الفص  
 

-20 - 
 

عب سعر الشراء، ألنه ال  مةاألصول الثابتة خاصة إذا تم ذلك  ة لألصل في وقت  ر عن الق ق الحق

م، الت ل أصولها في وقت واحد، مما یجعل ققو مة أصولها تخضع ما أن المؤسسة ال تحصل على 

  ].05 -04، ص ص: 2006زایر وآخرون،  [ الت التضخماصلة في األسعار ومعدغیرات الحللت

ة -3-2   المعاییر النوع

اسها، هناك مجموعة أخر من المعاییر، تختلف عن المعاییر األولى حیث  ختالفبإ     ن ق م ة التي  المعاییر الكم

ز على ممیزات وخصائص هذا النوع من المؤسسات، وتتمثل أهمها في ما یلي    :]13 - 10، ص ص: 2004[ صقر، أنها تر

ةاإل -3-2-1 ه إ: ستقالل طل عل ن أن  م او ار إسم المع قصد بهذا المع ة ر القانوني، و ستقالل

ون المدیر هو المالك دون تدخل من طرف ه ة، وهو المالك المسیر في إدارة المؤسسة، وأن  یئات خارج

ة الكاملة إتخاذ القالذ یتولى إ تحمل المسؤول لصغیرة تجاه الغیر، وتتصف المؤسسات ارارات و

سرعة القرار وإ  ة.ستمرارة الوالمتوسطة    رقا

ة -3-2-2 عة ملكیتها حیث وفقا لهذا ال تختلف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :الملك ار حسب طب مع

ة، أو أن ة أو عائل ا ما تكون المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مؤسسات فرد ة لعدد محدد من ه غال مملو

بیر على طرقةالمساهمین،  ة فذلك له تأثیر  ة أو عائل ون المؤسسة فرد   تسییرها. ف

ة -3-2-3 ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تكون محدودة، وذلك إن الحصة الس :الحصة السوق وق

التسبب صغر حجم ة، و اتها وقدراتها التنافس ان منتها ها وضعف إم ن لها أن تفرض ه م الي ال 

قى مقتصرة على األس حیث ت طرتها على األسواق،  قوس ض ة التي تتمیز  س المؤسسات ها،واق المحل ع

ع إمتالك حصالكبیرة الت ة وحتة سوقي تستط بیرة في األسواق المحل ة، وذلك نظرا لضخامة ة  ى الخارج

ة، ة وتقن ات مال ان ار عامل محد حجم إنتاجها ولما تمتلكه من إم عتبر هذا المع   د لنوع المؤسسة.لذا 

عة النشا -3-2-4 عة النشا الذ تمارسهطب عض األنشطة  : تؤثر طب المؤسسة على حجمها، ف

عض أنواع الصناعات  ثافة في رأس المال، فمثال  ثافة في العمل، بینما یتطلب نوع آخر  تتطلب 

ة  الصناعات الحرف بیر من الید العاملة،  بیر من رؤوس األموال، وال عدد  فة ال یتطلب حجم  الخف

تفي عملها على ورشة صغیرة. ة التي    والتقلید

ا -3-2-5 ار التكنولوج ا التي تستخدمها مع ساطة التكنولوج : تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ب

ة  ة عال ثافة عمال ة منخفضة، و ثافة رأسمال طة وذات  س ة،  [حیث تستخدم أسالیب إنتاج  ، 2009طمل

تطلب خبرات متخصصة في مج .]26ص:  س سهال و ا ل اس مستو التكنولوج ال تحدید درجة غیر أن ق

  تقدمها أو مد تعقیدها.
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ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ف دول   المطلب الثاني: تعار
ل دولة، وتوجد عدة      النظر لظروف  ل دول العالم صعب  ه  إن وضع تعرف موحد ومحدد تأخذ 

ة منها، فهناك تعارف موضوعة  تعرفات لهذه المؤسسات، وتختلف هذه التعارف حسب أغراضها والغا

ر ال الحصر م ة، وأهمها على سبیل الذ ة، وتعارف موضوعة ألغراض إحصائ   ایلي:ألغراض إدارة رسم

ة -1 ف الموضوعة ألغراض إدار   التعار

الت      التعارف الموضوعة ألغراض إدارة  ة التي تحددها التشرعات والنصوص عقصد  رفات الرسم

ل لبلد، وهي تختلف من بلد آلخر حس المختلفة الخاصة  منها والتي بدورها  ب المعاییر المعتمدة في 

شملالجدول إختلفت في إستعمالها، و    :أهمها الموالي 

ة1-1جدول رقم (ال ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الموضوعة ألغراض إدار   ): تعار

  معاییر أخر   رقم األعمال  عدد العمال  المعاییر             الدول

  :فرنسا
  مؤسسات صغیرة ومتوسطة

توظف أقل من 
  عامل 250

ملیون  50ال یتعد 
  یورو

متلك رأس مالها من قبل مؤسسات  ال
مقدار یزد عن    25%أخر 

ة ات المتحدة األمر   :الوال
  ة ومتوسطةمؤسسات صغیر 

 
توظف أقل من 

  عامل 500

  
ساو   1أقل أو 

ي   ملیون دوالر أمر

  
/  

ان: ا   ال
  نشا المقاولة والبناء
الجملة   نشا التجارة 
التجزئة    نشا التجارة 

  
  عمال 5إلى  1
  عامل 50إلى  6

  عامل 250إلى  51

  
/  

  رأس المال المستثمر
  ملیون ین 100أقل من 
  ملیون ین 30أقل من 
  ملیون ین 10أقل من 

  :مصر
  مؤسسات مصغرة
  مؤسسات صغیرة

  مؤسسات متوسطة

  
  عمال   4إلى  1
  عامل 49إلى  5

  عامل 99إلى  50

  
  

  األصول الثابتة
ه 200أقل من    ألف جن

ه 5ألف إلى أقل من  200 من   مالیین جن
ه 10مالیین إلى أقل من  5من    مالیین جن

  :األردن
  مؤسسات مصغرة
  مؤسسات صغیرة

  مؤسسات متوسطة

  
  عمال 4إلى  1
  عامل 19إلى  5

  عامل 99إلى  20

  
/  

  
/  
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  معاییر أخر   رقم األعمال  عدد العمال  المعاییر             الدول
ة:   السعود

  صغیرة مؤسسات
  مؤسسات متوسطة

  
  عامل 20إلى  1

  عامل 100إلى  21

  
  

عن  رأس المال المستثمرال یزد 
هذا التعرف  -ملیون رال 20

  - صالح للقطاع الصناعي 
  الجزائر:

  مؤسسات مصغرة
  مؤسسات صغیرة

  مؤسسات متوسطة
  

  
  عمال 9إلى  1

  عامل 49إلى  10
  عامل 250إلى  50

  
  ملیون  20أقل من 
  ملیون  200أقل من 

 2ملیون إلى  200
ار دج   مل

ة   اإلیرادات السنو
  مالیین دج 10ال یتجاوز 

  ملیون دج 100أقل من 
  ملیون دج 500ملیون إلى  100

ة ة المال   اإلستقالل
متلك رأس مالها من قبل حی ث ال 

سات أخر مؤسسة أو مجموعة مؤس
ساو أو یزد عن    25%مقدار 

احثة    اإلعتماد على عدد من المراجع.المصدر: من إعداد ال

) تعارف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل عدد من الدول 1- 1یتضح من خالل الجدول(     

ل دولة في تحدید تعرف  ة، حیث تختلف هذه التعرفات بإختالف المعاییر التي إعتمدتها  المتقدمة والنام

میین  لمؤسساتها الصغیرة والمتوسطة، فمثال إعتمدت ارن  فرنسا في تعرفها لهذه المؤسسات على مع

ة، في  ار اإلستقالل ار نوعي تمثل في مع ما إعتمدت على مع ار رقم األعمال،  ار العمالة ومع هما مع

ار  حین إعتمدت الجزائر على أرعة معاییر في تعرفها للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمثلت في: مع

ار رقم األ ار النوعيالعمالة، مع ذا المع ة و ار اإلیرادات السنو ة - عمال، مع ، وعلى الرغم -اإلستقالل

من اإلختالف الموجود بین تعارف مختلف الدول والراجع إلختالف المعاییر المعتمدة لتحدید هذه 

ساطة إستخدامه ار العمالة في تحدید تعرفها نظرا ل لها على إستخدام مع من  التعارف إال أنها إتفقت 

  .   جهة ومالءمته للمقارنة بین هذه المؤسسات من جهة أخر

ف الموضوعة ألغراض إحصائ -2   ةالتعار

عض الهیئتهدف هذه الت     ة إلى تسهیل عملعارف التي وضعتها  انات حول ات الدول ة جمع الب

هذه الهیئات معاییر مختلفة في تصنیف هذه المؤسسات  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وقد إعتمدت

ر ة، ومن بین هذه التعارف نذ عات السنو ار عدد العمال وحجم المب ت في مجملها بین مع     واشتر

  یلي:ما
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ة 2- 1الجدول رقم (  ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والموضوعة ألغراض إحصائ   ): تعارف الهیئات الدول

ة  عدد العمال  المعاییر             الهیئات عات السنو   معاییر أخر   المب

  البنك الدولي:
  مؤسسات مصغرة
  مؤسسات صغیرة

  مؤسسات متوسطة

  
  عمال 10أقل من 
  عامل 50أقل من 
  عامل 300أقل من 

  
  آالف دوالر 10أقل من 
  ألف دوالر 100أقل من 
  ملیون دوالر 1أقل من 

  األصول
  ألف دوالر 100أقل من 
  مالیین دوالر 3أقل من 
  ملیون دوالر 15أقل من 

  صندوق النقد الدولي:
  مؤسسات صغیرة

  مؤسسات متوسطة

  
  عامل 19أقل من 
  عامل 50و20ما بین 

  
/  

  
/  

  هیئة األمم المتحدة:
  مؤسسات مصغرة
  مؤسسات صغیرة

  مؤسسات متوسطة 

  
  عمال 5إلى  1من 
  عامل 50إلى  6من 
  عامل 250إلى  51

  
/  

  
/  

ي:   اإلتحاد األورو
  مؤسسات مصغرة
  مؤسسات صغیرة

  مؤسسات متوسطة

  
  عمال  10أقل من 
  عامل 50أقل من 
  عامل 250أقل من 

  
  ملیون یورو 2أقل من 
  مالیین یورو 10أقل من 
  ملیون یورو 50أقل من 

ة  ة السنو   مجموع المیزان
  ملیون یورو 2أقل من 
  مالیین یورو 10أقل من 
  یوروملیون  43أقل من 

ا:   بلدان جنوب شرق آس
  مؤسسات مصغرة
  مؤسسات صغیرة

  مؤسسات متوسطة

  
  عمال 10إلى  1

  عامل 49إلى  10
  عامل 100إلى  49

  
/  

  
/  

ة:   منظمة التعاون اإلقتصاد والتنم

  مؤسسات مصغرة
  مؤسسات صغیرة

  مؤسسات متوسطة

  
عمال  10أقل من 

عامل  49إلى  20
  عامل 249إلى  50

  
  یورو ملیون  2أقل من 
  مالیین یورو 10أقل من 
  ملیون یورو 50أقل من 

  

اإلعتماد على عدد من المراجع. احثة    المصدر: من إعداد ال

) تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل مختلف الهیئات 2 - 1یتضح من خالل الجدول (      

ة تحدید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتختلف  ة حیث تهدف هذه التعارف إلى تسهیل عمل الدول

ة أو اإلثنین معا  انت أو نوع ة  م التعرفات الموضوعة من قبل الهیئات بإختالف المعاییر المعتمدة 
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ة تمثلت في: عدد العمالةحیث إعتمد البنك ال م  دولي في تعرفه لهذه المؤسسات على ثالث معاییر 

ار العمالة  ار واحد وهو مع ة واألصول، في حین إعتمد صندوق النقد الدولي على مع عات السنو المب

ار  ة في اإلعتماد على مع قة أن هناك إتفاق بین مختلف الهیئات الدول تضح من مجمل التعارف السا و

ساطة عند  ار األكثر مالئمة و اره المع مرجع لتحدید تعرف لهذه المؤسسات وذلك بإعت العمالة 

    إستخدامه. 

ف الجزائر في تصنیف المؤسسات المصغرة       ووفقا لهذه الدراسة سیتم اإلعتماد على التعر

ارها تمثل الواقع الفعلي في تصنیف المؤسسات الص غیرة والمتوسطة من قبل الصغیرة والمتوسطة، بإعت

ذا الوزارة المختصة بهذا النوع من المؤسسات، وحتى في نشر مختلف  العدید من الهیئات و

الموضوع. ات المتعلقة    اإلحصائ

  المطلب الثالث: خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
سماتتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوس   وذلك من ت تجعلها مختلفة عن المؤسسات الكبیرة طة 

ة أو حتى ما ال في العالقة مع العمالء، فهي تتمی عدة جوانب سواء إدارة أو مال ة  ز بخصائص إیجاب

ة، وتتمثل مختلف خ   غیرة والمتوسطة في ما یلي:صائص المؤسسات الصتخلو من الخصائص السلب

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -1   الخصائص اإلیجاب

عدسات الصغیتمتاز المؤس      ة تمیزها عن غیرها من المؤسرة والمتوسطة  سات أهمها ة خصائص إیجاب

ة،  مایلي   ]:20، ص: 2009[منظمة العمل العر

ة واإلدارة -1-1   الملك

ون مالك المؤسسة الصغیرة هو مدیرها، إذ یتول      ا ما  ات غال ة، وهذه الصفة ى العمل اإلدارة والفن

ة على هذه المؤس ع أسر فسات، غال سهولة ونها ذات طا ان وتمتاز هذه المؤسسات  ي أغلب األح

  سة.اإلدارة والسرعة في إتخاذ القرار، خاصة إذا توفر الحد األدنى من الخبرة اإلدارة لد صاحب المؤس

س سهولة الت -1-2   أس

سهل إیجادها من النساتتمیز المؤس       س، ف ساطة وسهولة التأس ة احت الصغیرة والمتوسطة ب

ما تتطل ة،  ة والفعل كونها تعتمد على جذب وتفعیل ب حجما صغیرا لرأس المال من أجل اإلنشاء لالقانون

ة وفي أنواع مختلفة من الن ي من خاللها حاجاتالمدخرات لتحقی منفعة تلب ما شا االقتصادمحل  ،

قاء مؤسستها على مثل الحجم میزة مهمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة فقد تر إدارة الم ؤسسة ضرورة 
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الحجم  لحجم أكبر، وهذا راجع إلى رغبتها في الحصول على میزات ترافقها بهذاهذا الحجم وال تتطلع 

نها الفهم المتعم م عة احیث  ه، لسوق والز  والواسع لطب ان عدیدة تجد هذه ائن والمنافسین ف وفي أح

ه، وهنا سسها في سوق محدود وغیر جاذب للمؤ سات نفسالمؤس ات األخر وخاصة الكبیرة من الدخول ف

عة عملها وإ  ستثماراتها، وهذه المؤسسات ترتضي المؤسسة الصغیرة والمتوسطة عوائد تجدها مجزة لطب

ق ة هي المؤسالتي رضت ال ة الكبر وتوفر القدرة التنافس ان ارا رغم إم سات التي اء بهذا الحجم إخت

ة تفرد وتمیمن حجمها خاتحاول أن تجعل  غیرة المنافسة سواء مع المؤسسات الص ز تدخل من خاللهاص

  .]26، ص: 2009الغالبي،  [أو الكبیرة العمالقة 

  نخفاض التكالیفإ -1-3

أجور وتكاسسات الصغیرة والمتوسطة على ید عاملة متوستعتمد المؤ       لیف تدرب طة الكفاءة و

ما أن ن منخفضة،  لفة ألن ها تستخدموتكو طة وغیر م س ا   الخامات والمستلزمات التي تكنولوج

التي تستوردها المؤسة، تستخدمها تكون في مجملها محل ذا سات الكبیرة، وهي منخفضة الثمن مقارنة  و

ا ما توج ة، مما یوف ه منتجاتها لألسواقإنخفاض تكالیف التسو والتوزع ألنها غال ر علیها تكالیف المحل

ض أسعار منتجاتها اإلشهار   ].80، ص: 2010برنوطي،  [ التي تساعدها على تخف

ة-1-4   المرونة العال

ساطة  كیف مع ظروفللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة القدرة على الت       العمل المتغیرة، حیث أن 

ل الت مي وترا مفردات العمل اله ة رسمنظ ات بیروقراط م عموعدم وجود آل ة إتخاذ ة جامدة تح ل

طرقة أسرع، تخاذ التة إالقرار تجعل عمل التالي التكیف السرع غییر نحو األحسن واألفضل تجر  و

ة لها تمثل نقطة قوة تمتلكها المؤسسةوالمرن مع التغیرات  ة، فالمرونة العال التنافس   التي تنشأ في بیئة تتمیز 
  ].28، ص: 2009الغالبي،  [

العمالء والسوق  -1-5 ة    المعرفة التفصیل

رب منهم نتیجة صغر ا، ومعرفة العمالء والقوالمتوسطة محدود نسبغیرة إن سوق المؤسسات الص      

ة نتشار حجمها وسهولة إ سهل عمل التفصیل و اجاتهم  ن التعرف على إحت ها الجغرافي یجعل من المم

اجات ودراسة إتجاهات الت تحلیل هذه اإلحت ة ألاإلالي سرعة تطورها في المستقبل و تغیر في  ستجا

ات، الر  ستمرار هذا التغ س  واصل وهذهوإ انات التحدیث المستمر، على ع المعرفة تضمن لهذه الب

الالمؤس اجات سات الكبیرة التي تحتاج إلى م حوث التسو للتعرف على إحت ام ب بیرة من أجل الق غ 

ات عمالئها نتیجة  ذا التورغ ه وهو ما یتطلب إ غیر المستمرإتساع نطاق السوق و ستمرار هذه ف
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لف للغ حوث، وهذا أمر م ة خاصة مع إتساع نطاق السال طة لهذا فإن المؤسسات الصغیرة والمتوسوق، ا

ثی عة التتكون في وضع أفضل  اجات طورات التي تحدث على را من حیث القدرة على متا حت ات وإ رغ

م،  [عبدالعمالء    ].26، ص: 2009الرح

مي -1-6 ل التنظ   ساطة اله

لها الت      ساطة ه م نظتتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ب ثافة التنظ مي، فهي ال تعتمد على 

ة متعددة مثل ما هو الحال في المؤسسات سم المت م ات تنظ النم البیروقراطي الذ یتطلب مستو

سمح للعمال الموجودین في قاعدة التالكبیرة فالحجم الصغیر وال ز القرار نمتوس  اإلقتراب من مر م  ظ

ابنت،  [مما یزد في تحفیزهم    ].94، ص: 2008عدون و

ب الذاتيأ -1-7   داة للتدر

زا للتدرب الذ      یجة اتي ألصحابها والعاملین بها، وذلك نتتعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مر

ساعدهم في الحصول على المزد من المعلومات والمعرفة، مزاولتهم لنشاطهم اإلنتاجي بإ ستمرار وهذا ما 

ساهم في  ات إستثمارة جدیدة، وتوسوهو ما  ادة عمل ؤهلهم لق ة قدراتهم و ع نطاق فرص العمل تنم

ه فإن المؤسسات الصالمتاحة.  ال من غیرة والمتو وعل سات ین للعمل في المؤسالمدر سطة تقوم بإعداد أج

هذا تعد ال، و تق الكبیرة مستق ة المواهب واإلبداعات واالبتكارات وإ ا لتنم م المشارع منبتا خص ان وتنظ

دارتها  اش،  [وإ   ].27، ص: 2012ع

  سهولة الدخول إلى السوق والخروج منه -1-8

ة إل     مة نس ات التي یتألف منها خ اإلنتاج في رأس المال الثابت وخاصة المعدات واألدو نخفاض ق

اإلضافة إلى قلة المخزون الس غیرةالصناعات الص ة،  ة لعي من المواد الخام و اإلنتاج المنتجات النهائ

ة رأس المال إلى وإ  ع دون رتفاع نس الب ل أصول المؤسسات الصغیرة إلى سیولة  الخصوم، وسهولة تحو

ح للمؤسسات الصغی بیرة، یت ة قصیرة  وق والخروج منهرة الفرصة للدخول للستحمل خسائر  في فترة زمن

س المؤس ة، [سات الكبیرة ع ا   ].53، ص:2013خ

ة على التجدید -1-9   القدرة العال

ار ا     ا لألف س ثیر من براءات تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مصدرا رئ لجدیدة واإلختراعات، ف

ون فیها  تعود إلى أفراد أغلبهم ختراع اإل ما أن المؤسسات التي یدیرها أصحابها  عملون في مؤسسات صغیرة، 

ل  ش ذلك یجدون حوافز تدفعهم  ار جدیدة تؤثر على أراحهم و بیر على التجدید والتحدیث وابتكار أف الحرص 

اشر للعمل.   م
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  المناولة -1-10

، وتمثل نوع من       ة وهي تمثل وسیلة دعم للمؤسسات الكبر س لي والخلفي بین مؤسسة رئ الترا اله

حجمها الص بر ومؤسسات مقاولة تتمیز  ة  غیر الذتكون في أغلب الحاالت مؤسسات  منحها دینام

لین من التعاون هما  وقدرة على التكیف مع شرو التعاون، حیث أن ،  [هناك ش   ]:67، ص: 2011داود

 اشر تم عن طر العالالتعاون الم ون إنتاج أحدها : و قة التي تجمع المصانع المنتجة التي 

ما ینمي الصناعة. ساهم في خل مناصب الشغل  ل من التعاون  طا إلنتاج آخر، وهذا الش  وس

 اشر م العمل والتخصص التعاون غیر الم : یؤد هذا النوع من التكامل إلى دعم نظام تقس

ح الفرصة أمام المؤسسة الصغیرة  والمتوسطة لتتخصص في إنتاج معین وفي حدود حیث یت

. ة، وهذه النشاطات ال تتدخل فیها المؤسسات الكبر اتها اإلدارة والفن ان   إم

ات معامل رأس المال على العملإ -1-11   نخفاض مستو

ع، مم       ات التصن ح لها  احیث تتخصص المؤسسات الصغیرة عادة في عدد محدود من عمل یت

ة وهذا بدوره یؤد إلى إإستخدام تكنو  ثافة رأسمال ا أقل  اتلوج معامل رأس المال على  نخفاض مستو

نجم عن إنخفاضه أن هذه المؤسسات تكون أكثر قدرة على إ االعمل نسب عاب في هذه المؤسسات، و ست

ات أقلفائض العمالة،  ست ما أن استخدامها لتكنولوج ة ی ثافة رأسمال ات وعملر فرص عقیدا وأقل 

ؤد انة ومن ثم إالتدرب على إستخدامها و الت  لى اإلقالل من نفقات وتكالیف الص اإلقالل من مش

  ].40، ص: 2009عبد المطلب،  [في هذه المؤسسات  األعطال

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسالخصائص  -2   طة السلب

ة المتعددة للمؤسسات الصغیر      ة والمتوسطة، غیر أنها تحمل في على الرغم من الخصائص اإلیجاب

ة التي تؤث عض الخصائص السلب اتها  ا، ومن هذه الخصائص ما یلي ط ، ص 2006الحسیني،  [ر علیها سل

  ]:33 -31ص: 
ة أو جدارة اإلدارة -2-1   عدم أهل

ة مهامهم بنجاح، وذلك راجع إلى ضعف المؤسسات صف المدراء في هذه یت     عدم قدرتهم على تأد

انالكفاءة والقدرة  شر ةعلى إتخاذ القرارات وعدم إم ة وال ة في مجاالت تعظم توظیف الموارد المال

ذا عدم ن إتخاذه بهدف تحقی الكفاءة والن مخرجاتها، و م   مو في هذه األعمال.معرفة ما 
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طرة على الن -2-2   موعدم الس

ون مخططا       غي أن  ة أل نشا في األعمال إال أنه ین ة وحالة مرغو ع عتبر النمو مسألة طب

ة ال تكون عبئا  ل غ تمو ص لها  غي أن یتم تمو ات النمو ین ن هذه التوسعات وعمل ه، وإ طرا عل ومبرمجا ومس

له من خالل األراح المحتجزة أو من خالل ؤسسةعلى الم فضل تمو المساهمة الخاصة للمالكین إال أن ، و

ة مختلفة لتممد على اإلمعظم المؤسسات تعت أسالیب مدیون ل الجزء األكبر من إستثماراتهاقتراض و وتتطلب  و

ة المشروع في العدید من المجاالت  مي لیزد من فاعل ل التنظ التوسعات إجراء العدید من التغیرات في اله

ة مثل إجر  ة والعمل ق لما التطب شرة وغیرها، و ص الموارد ال ة على المخزون وتخص ة، الرقا ة المال اءات الرقا

ر  ذلك إلى زادة المشاكل واإلزاد حجم األعمال وتعقیداتها سیؤد ختناقات، لذا وجب على المدراء تطو

طرة على النمو. ل ما یرت بنشاطاتهم ومهامهم حتى یتم الس   مهاراتهم ومعارفهم 

  خط اإلستراتیجيفتقار إلى التاإل -2-3

ة التخط اإلستراتیجي إل      عدم یهمل العدید من أصحاب المؤسسات خاصة الصغیرة عمل عتقادهم 

قتصارها على المؤسسات الكبیرة، غیر أن الفشل في التخط یؤد ضرورتها لهذه  إلى المؤسسات، وإ

قاء واإلفشل المؤس ن للمستمرارة، فدون الخطة اسة في ال م ة ال  ة في  ؤسسةإلستراتیج تحقی القوة التنافس

ه  اته ومعرفة الذ یرغب ف ان ن صاحب العمل من تقدیر إم السوق والمحافظة علیها، وذلك راجع لكونها تم

ن المحافظة علیهم  م یف  ة،  [المستهلك ومن هو المستهلك المستهدف و   ].20، ص: 2012العط

ةالفشل الت معد -2-4   العال

ثرة تعرضها للفشل خاصة في السنوات األولى       من أهم سمات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هو 

س، فالعدید مللت ؤسسات الصغیرة والمتوسطة مة عن المسات التي أجرت في الدول المتقدران الدأس

ل أنه من  قام  1000 وخاصة الصغیرة منها أثبتت  قى ألكثرال  50%عمل صغیر  من سنة ونصف  ت

اب غل المؤس ل أس ست  ه من ول ة أصحا عدم رغ اب أخر  سة تعود نتیجة للفشل فقد تحصل ألس

سبب الخسائر قاء على العمل  عرضها لهم مم اإل ة التي  ما أن نسب التا المال هدید ضطرهم لتصفیته. 

س، وتختلف هذها مع والفشل تتناقص تدرج اختالف القطاع والنشا  مرور السنوات األولى للتأس   النسب 
  ].83 - 82، ص ص 2010برنوطي،  [

ة على التوسع والتحدیثإ -2-5   نخفاض القدرات الذات

ة للمؤسسات الص إن     ل ة والتمو م ة والقدرات التنظ ة طوالمتوس غیرةاإلنخفاض في الطاقات اإلنتاج

ة على التوسع والت بیرة على عتبر أساس إنخفاض القدرات الذات اء  ر والتحدیث، وهو ما یلقي أع طو
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ة اإلقتصادعات األجهزة ا ة ة، لمسؤولة عن التنم ة والفن ات المال اد المتطل والمالح أنه في ظل إزد

ات الصناع اء والمسؤ للعمل ما مع إة تتعاظم هذه األع ات بإستمرار، الس ة والفنز ول ات المال اد المتطل  ةد

ات الصناع   ].25، ص: 2004[ صقر، كنولوجي طور التة مع التقدم الفني والتللعمل

ال رأس المال األجنبي على االستثمار في مجال  -2-6   طةالمؤسسات الصغیرة والمتوسعدم إق

ال رأس المال األج     رجع عدم إق نبي على االستثمار في مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إما و

عدم تفضیل أصحاب ا لموإ ، طةاالت المؤسسات الصغیرة والمتوسومجیل األجانب لطرق لعدم تفض

ة نظرا للط ة لهذه المؤسبالمؤسسات في حد ذاتهم لهذه المشار ة عة العائل ما یرجع ضعف مشار سات، 

اب أخر من بینها ل األجنبي في مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسرأس الما ، 2004صقر،  [طة إلى أس

  ]:26 -25ص ص: 

 ة لهذعدم نضج التن مات القانون  ؛ه المؤسساتظ

 ة والعملقتصار معظمها على اإ ة للملك ال العائل  ؛ألش

 ذا رتفاع درجة اإ ة لمخاطرة نظرا لصغر حجم رأس المال، و المیل إلى استخدام فنون إنتاج

ة.   محل

  

ف للمؤسسات الصغیرة و       األمر الهین من مجمل ما سب یتضح أن تحدید تعر س  المتوسطة ل

ك عن تعدد  ختالفهارة على ذلك وإ خاصة في ظل العوامل المتعددة المؤث من دولة إلى أخر ناه

ف موحد ودقی لهذا النوع من  الرغم من أن هناك إجماع حول عدم القدرة على تحدید تعر المعاییر، و

حتالل نها من إالمؤسسات من جهة فإنه یوجد إجماع حول تمیزها من خالل خصائصها والتي تم

ة  ات الدول المتقدمة الغة في إأهم ة منو قتصاد م ذلك سیتم التطرق إلى  النام ، ولتدع جهة أخر

حث الموالي. الها ودورها التنمو في الم  أش
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ال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها التنمو  حث الثاني: أش   الم

متعددة  نتشار في أماكناإلتمتاز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بخصائص عدیدة ساعدتها على       

ة  وهو ما جعلها اتتحتل أهم اال متنوعة بناء  ، خاصةالغة في العدید من اإلقتصاد على وأنها تأخذ أش

ال ا والتنوع في األش ل هذه المزا فات مختلفة، و كتساب صفة یجعل لها القدرة على إ عدة تصن

ة ة نتیجة لدورها في المساهمة   المؤسسات الرافدة للتنم ة اإلقتصاد ةفي تحقی التنم ، ولمعرفة واإلجتماع

حث إلى  الها ودورها التنمو سیتم التطرق في هذا الم ال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في أش أش

المطلب األول، لیتم التعرف على عوامل إنتشار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأهمیتها في مطلب ثان 

ه إلى دور المؤسسات الص ة الشاملة.أما المطلب الثالث فسیتم التطرق ف   غیرة والمتوسطة في تحقی التنم

ال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المطلب األول:  أش
لها وخصائصها         تحتو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على العدید من المؤسسات المختلفة في ش

الغ من قبل ومجاالت عملها، فهي تستحوذ على إ  احثین اإلهتمام  ذا المستثمرن ن قتصادییالعدید من ال و

فضلون اإل ستثمار في هذا النوع من المؤسسات، لذلك تتخذ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عدة الذین 

فها، وتتمثل عة تصن ال تختلف حسب طب   في مایلي: عموما أش

 عة النشا  ؛ تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب طب

  ؛ توجههاتصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أساس 

 ة   ؛ تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب الملك

 لها القانوني   .تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب ش

عة النشا -1   تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب طب

ة:   عة نشاطها إلى األنواع التال   تصنف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب طب

  ة  ؛ *PMIالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصناع

 ؛ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التجارة 

 ة  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخدمات

 

                                                             
*PMI : Petites et Moyennes  Industries . 
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ةالمؤ -1-1          PMIسسات الصغیرة والمتوسطة الصناع

یجاد منفعة        توجد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في قطاع الصناعة إلنتاج السلع الملموسة وإ

ة لتكون وحدات منتجة ملموسة  ة وتستخدم مواد أول للزائن والمجتمع، وهذه المؤسسات تنتج سلع نهائ

عة خاصة، وتلعب هذه المؤسسات دورا مهما في ا ة الصغیوذات طب ات الصناع ون إلقتصاد رة 

ات متطورةاإل ة وتقن بیرة وخبرات عال المنصور وجواد،  [ ستثمارات في هذا القطاع تحتاج إلى رؤوس أموال 

  .]45،ص:2000
ة      أبوناعم،  [ما ینقسم هذا النوع من الصناعات حسب المنتجات التي ینتجها إلى المؤسسات التال

 :]28-27،ص ص:2002

ةمؤسسات إنتاج السلع -1-1-1 ة، منتجات الجلود االستهالك : یرتكز نشاطها في المنتجات الغذائ

فة االستخدام  ث طة و س ات إنتاج  ة والنسیج، الورق ومنتجات الخشب ومشتقاته، والتي تستخدم تقن واألحذ

  للید العاملة.  

طة-1-1-2 ال من المؤسسات الصغیرة والمتوسطمؤسسات إنتاج السلع الوس ة : یجمع هذا النوع 

ك، صناعة مواد  الست ة وال او م ة، الصناعة الك ان ل المعادن، الصناعة الم المختصة في: تحو

ار شدة الطلب المحلي على منتجاتها  االعت األخذ  یز على مثل هذه الصناعات  عود التر البناء، و

مواد البناء. ما خاصة   یتعل 

اإلضافة إلى المعدات : تتمیز هذه الصنمؤسسات إنتاج سلع التجهیز-1-1-3 أنها تتطلب  اعة 

ا واألدوات لتنفیذ إنتاجها إلى ة في رأس المال، األمر الذ ینطب  التكنولوج ثافة عال فهي صناعة ذات 

عض ى خصائص المؤسسات الكبیرة لهذا فإعل شمل  حیث  ون ضی  ن مجال تدخل هذه المؤسسات 

ون ذلك خاصة في البلدان طة و س ح  الفروع ال قتصر نشاطها على تصل ة ف المصنعة، أما البلدان النام

ار المستوردة. عض السلع انطالقا من قطع الغ ذا    اآلالت و

ة-1-2   المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التجار

،  المؤسسات تشتمل      عة النشا حسب طب الصغیرة والمتوسطة التجارة على أنواع مختلفة ومتنوعة 

ز  ة وإ هذه المؤسسوتر ل عام على حر ش لذا  دمات من المنتجین إلى المستهلكیننتقال السلع والخات 

  .]173، ص:2007العامر والغالبي، [ من أوسع القطاعاتتعد 
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ة-1-3  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخدمات

ا للمستثمرن، حیث تتزاید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في هذا المجال  تعتبر     من أكبر القطاعات جل

ة والمدارس الخاصة ومحالت التنظیف  ادات الطب ثیرة: المطاعم والع سرعة مذهلة واألدلة على ذلك 

أنها تتطلب إستثمارا ؤسساتوالحالقة والم ة...، وتتمیز هذه المؤسسات  اح صفة  الس عتمد  ا مصغرا  میدان

اإلضافة إلى قدرتها الكبیرة على التأقلم مع تغیرات  ة على اإلشراف الشخصي لصاحب المؤسسة،  أساس

اش، [ السوق    .]34ص: ،2012ع

  تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أساس توجهها -2

مایلي:        تصنف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفقا لتوجهها 

 ة  ؛ المؤسسات العائل

 ة  ؛ المؤسسات المنزل

 .ة   المؤسسات التقلید

ةالمؤسسات ال-2-1  عائل

ملكها عضوان أو      ة، حیث  وهي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تكون العائلة فیها لها الملك

ة ع ن أن تظهر المؤسسات العائل م اة والوظائف، و ین في الح لى عدة أكثر من العائلة نفسها مشتر

ون المالك شخصا  ال، ومن صفاتها أنها في أغلب الحاالت مؤسسة مغلقة على مالكها فق ، فقد  أش

انا  عمل أح العمل اإلضافيواحدا أو  ه فإ عض أفراد العائلة  ة ضمن العمل العائلي، وعل ن المؤسسات العائل

ة المؤسسات ق ة في طرقة إ تختلف عن  م العائلة واألعمال تخاذالمنزل طا من ق         القرار حیث تتضمن خل
  .]14- 13، ص ص:2011سلمان، [

ة-2-2   المؤسسات المنزل

بیرة تكمن في عالقات       ة  ان إقامة المالك، حیث تمتلك جاذب وهي المؤسسات التي تنشأ في نفس م

ا ة، وتنتشر هذه المؤسسات في أمر اة العائل ل ونم الح عض الرادیین اإلو  التمو فضل  بتداء التي 

ة من العمل في محل  الت األساس التسه ة التقید  شتر في المؤسسات المنزل أعمالهم في المنزل، و

  .] 62-61،ص ص:2006النجار والعلي،  [إقامة المالك 

ة-2-3  المؤسسات التقلید

ونها تستخدم       ة  ة من المؤسسات العائل م المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التقلید قترب أسلوب تنظ

، وقد تلجأ هذه  ل تعاقد تجار ه في ش ة أو قطع لفائدة مصنع ترت  العمل العائلي وتنتج منتجات تقلید
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ل واضح عن المؤ اإل المؤسسات إلى ش العامل األجیر، وهي صفة تمیزها  ة وتمیزها ستعانة  سسات المنزل

ان إقامتها هو محل مستقل عن المن ون م ضا عن هذه األخیرة  قاء أ زل حیث تتخذ ورشة صغیرة مع 

طة في تنفیذ عملهاإ  س ة ال اش، [ عتمادها على األدوات الیدو   .] 29، ص: 2012ع

ة -3   تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب الملك

  :]14، ص:2008بوراس،  [تصنف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب ملكیتها إلى ثالث أصناف تتمثل في مایلي     

 ؛ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة 

 ة  ؛ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العموم

 .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المختلطة  

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة-3-1

القطاع الخاص.هي       سمى    المؤسسات التي تعود ملكیتها لشخص أو مجموعة من األشخاص تكون في مجموعها ما 

ة-3-2   المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العموم

القطاع العام       سمى  ة، وهي تكون ما  عود رأس مالها إلى الدولة أو الجماعات المحل هي مؤسسات 

ة هي التي تتكفل بتوفیر األموال الالزمة لنشا هذه والدولة أو من ینوب عنها من  جماعات محل

اءها ودیونها.لمؤسسة، وتشرف على تسییر وتحدید إا ما تتحمل أع اتها وأهدافها،    ستراتیج

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المختلطة-3-3

ة مختلطة بین       ل من القطاع العام في هذا النوع من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تكون الملك

عض األشخاص ة من جهة، و . ممثال في الدول أو الجماعات المحل أما طرقة  الخواص من جهة أخر

ن أن نجد مساهمة الدولة إلى جانب مساهمة الخواص في اإلنشاء فهي  م تختلف حسب الحاالت حیث 

شراء جزء من أسهم المؤسسة ال خاصة أو عندما تتنازل الدولة عن إنشاء مؤسسة مختلطة، أو أن الدولة تقوم 

  جزء من رأسمالها للخواص.

لها القانوني -4   تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب ش

عبر عن        ل القانوني للمؤسسة  ة مختلفة، فالش اال قانون تأخذ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أش

منحها المشرع  ة والتي  ة والقانون ة الرسم عتمادات والرخص إنشائها من خالل منح اإل لها عندالهو

افة  ات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي تنظم العالقات مع  والقوانین التي تحدد حقوق وواج

عتبر إ ،األطراف التي تتعامل معها ة المؤسسات و ل القانوني لملك الصغیرة والمتوسطة قرارا تخاذ قرار الش

ا ألنه یؤثر على خصائصإ ذا ألنه إذاوق وإ وحق ستراتیج  حتاج إلىإ لتزامات صاحب العمل من جهة و
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ة معقدة نوعا ماتغییر العمل الحقا إ ، 2010[ برنوطي، من جهة أخر  ستدعى األمر إجراءات قانون

ار صاحب الم ،]105ص: ة قبل اخت ال القانون ع األش ل  ؤسسةلذلك البد من التعرف جیدا على جم للش

ة للمؤسسات الصغیرة  ال القانون ة لألش س القانوني لمؤسسته الصغیرة أو المتوسطة، وتتمثل البدائل الرئ

ة: فات التال   والمتوسطة في التصن

 ة  ؛ المؤسسات الفرد

 ؛ مؤسسات األشخاص 

 .مؤسسات األموال  

ة-4-1  المؤسسات الفرد

س       ة وأسرعها وهي عمل مملوك من قبل شخص واحد وهي من ا ال القانون ن  األش في التكو

ل األراح واإل حصل على  شتهار یدیرها مالكها وهو المسؤول عن إدارة تشغیلها وفي المقابل هو الذ 

ات، افة الخسائر التي تترتب على المحققة نتیجة العمل ة ما یتحمل  التشغیل وممارسة النشا  عمل

ا أهمها العدید من المزا م، ومسؤولیته غیر محدودة، تتمیز    ]:38-36، ص ص:2009[عبد الرح

 شتر القانون حد أدنى لحجم رأس المال المستثمر   ال تحتاج إلى رأس مال ضخم حیث ال 

  ا ل ما یراه مناس ع أن یتخذ  ستط ة الكاملة لصاحب المؤسسة فهو    من قرارات دون قیوداالستقالل

 اة المإ ا ح ستمرار  ؤسسةرت اة المالك. اتهوإ   ح

  ما أن لها عیوب تتمثل أهمها في مایلي:

 ة رتفاع درجة المخاطرة نتیجة الإ  ؛ لمالك المؤسسة محدودةالغیر مسؤول

 المالك فشل المؤسسةرتفاع معدل إ ا العمل   ؛ نتیجة نقص خبرة صاحب المشروع وارت

  ة الحصول على االئتمان في حالة ما إذا إحتاجت ع األموال وصعو قدرة محدودة على تجم

  المؤسسة له.

  مؤسسات األشخاص-4-2

ة، وتمثل مؤسسات      ان سائدا قبل الثورة الصناع ه منذ القدم، والذ  ل القانوني المتعارف عل هو الش

ة األكبر من  ة، وتأخذ مجموعة من الصغیرة ف المؤسساتاألشخاص الیوم النس ة والنام ي الدول الصناع

ة فالمالكون  ة المالكین، ومن وجهة النظر القانون شخص طة  ونها مرت ال وتتمیز هذه المؤسسات  األش

ما أن إجراءات مثلون المؤسسة أمام الغیر ودون تمییز،  طة  هم شخص واحد،  س سها في الغالب  تأس

  ، وتتمثل أهم أنواعها في مایلي:]139، ص:2009الغالبي،  [ غلب الدولفي أ 
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 ؛ مؤسسات التضامن 

 ؛ مؤسسات المحاصة 

 طة س ة ال  ؛ مؤسسة التوص

 .األسهم ة    مؤسسة التوص

تكون هذا النوع من المؤسسات الصغیرة مؤسسات التضامن-4-2-1 ة، و : وهي مؤسسة أفراد تضامن

شترك  غرض تحقی أهداف معینة،  ن مؤسسة  ین على تكو قوم أكثر من شر والمتوسطة عندما 

ل واحد  ون  التضامن ف دارة المؤسسة وتتسم عالقتهم  ة وإ اء في ملك امل دیون الشر منهم مسؤول عن 

عتبر هؤالء المتضامنون ألتزاماته العمل وإ  ل منفرد، و ش ملكه  ان  مام القانون شخص واحد ما لو 

ة لألطراف المختلفةلتزامات والدیون الخالمقابلة اإل التالي فإن ثروتهم هي وم رج سؤولیتهم غیر محدودة، و

ة  متدادإ ة متساو شتر أن تكون حصص األعضاء في هذه المؤسسة التضامن لتسدید دیون المؤسسة وال 

ن أن م اء فانه تكون مختلفة حسب اإل بل  تفاق بین األعضاء، ورغم أن القوانین ال تحدد عدد الشر

صل عددهم إلى    .]124-123، ص ص : 2010برنوطي،  [ شخصا 20سمح أن 

ن أن یوفرها  إن مؤسسات التضامن    م تصلح لألعمال الصغیرة والمتوسطة والتي تحتاج رؤوس أموال 

ن أن تكون  م عدد محدود من األعضاء أو تكامل األموال مع المهارات والمعارف والتخصصات، و

  مؤسسات التضامن:

 ة تتكون من أفراد العائلة المتضامنون في العمل  ؛ مؤسسات عائل

 ة: مثل ال ة مؤسسات تضامن راد ار الراد مؤسسات التي تستثمر براءات االختراع أو األف

ة. ار الراد اب، حیث التكامل بین األموال واألف ة لد الش   واإلبداع

توب أوعلى إ : وهي المؤسسة التي تعتمد في إنشائهامؤسسات المحاصة-4-2-2 شفو بین  تفاق م

ام بنشا إ اء للق ة معینة الشر ما بین قتصاد خالل فترة زمن ومحدودة لتحقی رح معین، یتم تقاسمه ف

ة الغرض اء على حسب االتفاق ومع نها س هذه المؤسسات فإ الشر ن مؤسسة المحاصة المراد من تأس

ست لها حقوق ول ة ل س لها تنتهي معه، ومن ممیزاتها أنها تعتبر مؤسسة خف ات ول س علیها واج

ة إ  جراءشخص ام وإ ارة وال تخضع ألح ص.عت   ات التسجیل والترخ

طة: -4-2-3 س ة ال وهي مؤسسات تماثل مؤسسات التضامن، وهي تحتو على مؤسسة التوص

اء الضامنون  ات مطلقة غیر محدودة، وهم الشر مسؤول اء المالكین، األولى أعضاء  نوعین من الشر

املة، أما النوع الثاني  ة  تحملون المسؤول اء الموصون وهؤالء الذین یدیرون أعمال المؤسسة و فهم الشر
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ل القانوني وجود شرك واحد ضامن  ام هذا الش شترك لق ، و ة فق قدر مساهمتهم المال اتهم  تتحدد مسؤول

ة  ،]hatten and timothy, 2006,p :50 [ على األقل مع شرك موصي واحد على األقل وقد تحمل شر

طة إ س ة ال لمة سمالتوص اء المتضامنون مقرونة  عض الشر ائه"" أو أسماء  ، ولكون هذه وشر

ع حصته آلخرن یخضع إ المؤسسة هي مؤسسة أشخاص فأ اء الموصون أو ب نسحاب تم من الشر

اء المتضامنون.   لموافقة الشر

ة ألنها تقوم     طة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العائل س ة ال ع مؤسسة التوص على الثقة وتش

عاب علیها عدم  ع قاعدة المساهمین ورأس المال، و القدرة على توس ما تتمیز  ادلة،  ة المت الشخص

اء الموصین   .]128-127، ص ص:2010برنوطي،  [ االستفادة من خبرة وجهد الشر

األسهم-4-2-4 ة  اء؛: وهي مؤسسة التوص اء متضامنون  مؤسسة تتألف من فئتین من الشر شر

قل عددهم مسؤول اء مساهمون ال  ة علیها، وشر ل دیون المؤسسة وااللتزامات المترت ون في أموالهم عن 

ل شرك منهم  سأل  قسم رأسمال مؤسسة مقدار مساهمته عن دیون المؤسسة وإ عن ثالثة و لتزاماتها، و

عض القوانین أ مة قابلة للتداول، وتشتر  ة الق األسهم إلى أسهم متساو ة  ن ال یزد رأس مال التوص

اء المتضامنون في المؤسسة، وعند  ه الشر طرح لإلكتتاب على مثلي مجموع ما ساهم  المؤسسة الذ 

اتهم اتهم وواج حدد نظام المؤسسة عددهم وصالح سها یتولى إدارتها شرك متضامن أو أكثر         تأس
  .]90، ص: 2010العاني وآخرون، [

  مؤسسات األموال-4-3

ال األخر فالمؤسسة      ة تعقیدا مقارنة مع األش ة القانون ال الملك تعتبر مؤسسات األموال من أكثر أش

ققانوني وإ لها وجود  ار مستقل عن المساهمین، و ار المالي عت وم هذا النوع من المؤسسات على اإلعت

عتبر اإل ار األساسيالذ  م رأس المال إلىفهي مجموعة من األموال تتجمع من خالل  .عت من  عدد تقس

القدرة على جذب أموال أكبر لغرض النمو والتوسع  ما تتمتع هذه المؤسسات  األسهم القابلة للتداول، 

ة وهو  فاءات عاملین جیدین، إضافة إلى أن اإلدارة مستقلة عن الملك ذا تحتو على خبرات إدارة و و

ة إلدارة المؤسسة  عطي مرونة عال   .]145-144، ص ص: 2009ي،الغالب [ما 

تاح أمام هذه       وتمثل مؤسسات األموال الیوم حجر األساس في التقدم االقتصاد والتكنولوجي، و

بیرة من الناس في شراء أسهم  المؤسسات فرص أكبر للحصول على أموال طائلة نتیجة مساهمة أعداد 

ة وأقل إنتشارا هذه المؤسسات فه ة.ي شائعة في الدول الصناع   في الدول النام
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ة   :]145-144، ص ص: 2009الغالبي، [ وتتضمن مؤسسات األموال األنواع التال

 ؛ مؤسسات المساهمة 

 ة المحدودة  ؛ المؤسسات ذات المسؤول

 .ة   المؤسسات التعاون

ة إ مؤسسات المساهمة -4-3-1 ارة: تعتبر مؤسسة المساهمة شخص منفصلة ومتمیزة ومستقلة  عت

أنها تتكون من عدد من األشخاص عیین واإل عن أصحابها، وتتمیز  ارین الذین یتفقون على الطب عت

ستخدمون إسما هدف معین م ه قانونا، و ن سموح  م ن، و ن یتغیر هؤالء األشخاص دون أن ألهذا التكو

ع األموال ، وهي من أفضل األانتهاء المؤسسة وتصفیتهإ یؤد ذلك إلى ة قدرة على تجم ال القانون ش

حجم المساهمة في  ارین، ودرجة المخاطرة فیها محدودة  عت عیین وإ نها من أشخاص طب ن تكو م حیث 

قوم  ة عن اإلدارة  ع المدخرات الصغیرة، ونتیجة لفصل الملك قدرتها الكبیرة على تجم رأس المال، وتتمیز 

ة عنهمنتخاب مجلس إدار بإ حملة األسهم ا م، [ ة یتولى إدارة المؤسسة ن   .]42-41،ص ص:2009عبد الرح

ة المحدودة-4-3-2 ین أو أكثر المؤسسات ذات المسؤول : تتكون المؤسسة حسب هذا النوع من شر

اء فیها عن قدر حصصهم في رأس المال، وال یزد عدد الشر ا 20مسؤولین عن دیون المؤسسة   شر

ز وس بین مؤسسات األشخاص ومؤسسات األموال، فهي تعتمد  وهذا النوع من المؤسسات حتل مر

ون من إعلى العالقات ال ون إسم المؤسسة م اء حیث یجوز أن  ة للشر اء أو أكثر شخص سم أحد الشر

لمة ع  اء " على أن یت ة الشر ون مسؤول ه مؤسسات األموال في  ة محدودة"، ولكنها تش ذات مسؤول

مقد ن نقل هذه الحصص فیها تتخذ  م ما ال  ة،  ار األموال التي قدموها والتي تقسم إلى حصص متساو

ة ع أو اله   .]18، ص:2008بوراس، [ إلى أشخاص أجانب أو التنازل عنها عن طر الب

ة:  -4-3-3 ال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات التعاون ات نوعا آخر من أش ل التعاون تش

ارة عن تج عمل أعضاء هذه وهي ع مع لمنتجي سلع أو خدمة معینة، أو تجار جملة أو تجار تجزئة و

ة المحققة من هذه  ل جماعي لخدمة أنفسهم وعادة فان األراح الصاف ش عض  عضهم ال ة مع  التعاون

ة، ونطاق الخدمات المقدمة إلى األعضاء، وال  ع عمل التعاون المؤسسة یتم استخدامها من أجل توس

  .]94، ص:2010العاني وآخرون، [ على هذا النوع من المؤسسات أ ضرائب یترتب
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ة الم   نتشارهاؤسسات الصغیرة والمتوسطة وعوامل إالمطلب الثاني: أهم
ات       الغة في االستراتیج ة  أهم نتیجة لخصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتمتع هذه المؤسسات 

ة لمخ نت من تلف الدول، نتیجة لقدرتها على اإلاالقتصاد نتشار الجغرافي والناجم عن عدة عوامل، تم

ة في العدید من المجاالت.   خاللها هذه المؤسسات من فرض تواجدها والمساهمة في تحقی التنم

  نتشار المؤسسات الصغیرة والمتوسطةعوامل إ -1

قدرة على اإل تتمتع المؤسسات      نتشار في مختلف المناط سواء مدینة أو رفالصغیرة والمتوسطة 

ن إرجاع م ةإ و اب التال   :نتشارها إلى أهم األس

 ؛ صغر رأسمالها المستثمر 

 اإلنتاج واألسعار  ؛ مرونة إتخاذ القرارات الخاصة 

 .القدرة على اإلنتشار الجغرافي  

 صغر رأسمالها المستثمر-1-1

ساطة رأس       اب والعوامل التي تؤد إلى انتشار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هو  إن من بین األس

ان مجموعة قلیلة من المستثمرن االلتقاء  المال المستثمر في المؤسسات الصغیرة خاصة، حیث أنه بإم

ن مؤسسة ب ةوتكو ان سات في مناط الرف مؤسإقامة هذه ال جمع أموالهم المتوفرة لدیهم إضافة إلى إم

اني ضخمة مجهزة والمدینة بیرة ألنها تتطلب م س المؤسسات الكبیرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال  ، ع

ص،  [ ل أنواع التجهیزات   .]102، ص:2006أرم

اإلنتاج واألسعارمرونة إ-1-2  تخاذ القرارات الخاصة 

مما یجعل هناك مرونة االتصال بین قسمي التسو واإلنتاج  وسهولة یرجع ذلك نتیجة لسرعة     

ة وفي الوقت المحدد، و وسرعة في إ ة المطلو ات المنتجة والنوع الكم ذا معرفة تخاذ القرارات المتعلقة 

ة السائدة في ص،  [ السوق  األسعار التنافس   .]102، ص:2006أرم

  نتشار الجغرافيالقدرة على اإل -1-3

بیرة على اإل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة      نتشار في أماكن مختلفة أل بلد، وذلك راجع قدرة 

ة مختلفة سواء رف  سها وتشغیلها، فهي تتواجد في مناط جغراف ات تأس ان ساطة إم لسهولة إجراءاتها و

ة أشارت إلى أن  من المؤسسات  %95أكثر من أو مدینة. ووفقا لتقارر منظمة التعاون االقتصاد والتنم

ة هي مؤسسات صغیرة ومتوسطة وذلك في سنة   2009في منطقة منظمة التعاون والتنم
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]Dalberg ,2011,p :07 [،  نتشار الجغرافي وفي مختلف د على قدرة هذه المؤسسات على اإلوهو ما یؤ

ة.   المناط الجغراف

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2   أهم

بیرة نظرا ل      ة  ه من خصائص تؤهلها من إحتالل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهم ما تمتاز 

انة هامة في إ ة م ات الدول المختلفة، وتمیزها عن المؤسسات الكبیرة، فهذه المؤسسات لها أهم قتصاد

ن التطرق ألهمیتها من خالل مایلي م ة، [ للعدید من األطراف و   :]23ص: ،2009منظمة العمل الدول

ة ألصحابها-2-1 النس ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   أهم

ة ألصحابها لما تقدمه لهم من فوائد ومنافع عدة     النس ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ع أهم   تن

  ومن أهمها مایلي:

 ة  ستثمارإ ن عن طر استغالل البیئة المناس ة الكامنة لد الراد حیث یتم المهارات اإلبداع

ل ذلك یدفعه إلى  للعمل وتحقی إبداعاته، وتدني تكلفتها ومرونتها وقدرتها على التكیف و

 ؛ ستثمار في المهاراتاإل

 نه من توف م اة المختلفة، واإلتحقی دخل مستمر مما  ات الح شة رتقیر متطل ات المع مستو اء 

افة المج ةعلى  ة والمال م ة والتعل  ؛ االت الصح

 ا ندماج مع المجتمع، حیث أن التحسین المستو اإلجتماعي واإل شخص المنتج والنش إقتصاد

مستواه اإل ه القدرة والثقة على التعیرتقي  قوة مع مجتمعه جتماعي، وتتكون لد امل والتعاون 

 ؛ هندماج فواإل

  شعر أنه حق لنفسه تشج االنتماء، إذ  ع حاجات أصحابها في تحقی الذات وتولد الشعور 

 ؛ ولمجتمعه مستو من النمو والتقدم

  ر أفراد المجتمع واإلتس عتماد على الذات وتولد الشعور   درجة اإل نتقال بهم إلىاعد على تطو

ه، وتطور إبداعاتاالنتماء، حیث تساعده هذه المؤسسات في ظهور التشغیل الذات الفرد  ي وتنام

ةعیدا عن إ ان مات تحد من إم أنظمة مقیدة وتعل عتماد الموظف على أجر أو راتب، إ  لتزامه 

التالي تساهم في تطور مفهوم الرادة في المجتمع.  و
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ة للدولة -2-2 النس ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة    أهم

ن من تحقی مایلي      ة للدولة في أنها تم النس ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ع أهم منظمة العمل  [تن

ة،   :]23،ص:2009الدول

 كتفاء الذاتي من المنتجات أو الخدمات، وذلك عن طر قدرة هذه اإل المساهمة في تحقی

ة  ن أن ال تكون مجد م م خدمات ومنتجات والتي  مها المؤسسات على تقد إذا قامت بتقد

ن الخدمات والمنتجات ستثماراتها ینوع میرة ولكن حجم هذه المؤسسات وحجم إالمؤسسات الكب

 ؛ التي تقدمها

  ة ة عبر عالقاتها مع المؤسسات الكبیرة  اإلتجاه إلى األسواق العالم والحصول على العملة الصع

ذلك فإاوالتش ما بینها،  ة وطموح لالنتقال إلى ك معها وف ون لد هذه المؤسسات رغ نه 

ة  ل نشاطهااألسواق العالم  ؛ وتدو

  ونها تعتمد على الموارد ة من الرف إلى المدن  ض نسب الهجرة الداخل ان وتخف إستقرار الس

ساعد في رفع  ش فیها مما  زها في خدمة المجتمعات التي تع عني تر ة، فهذا  واألسواق المحل

ة لهذه المجتمعات  مستو  ة المحل  ؛ التنم

 على الدخل  قتصاد للمجتمع حیث أن الحصول، والنمو اإلقتصاد لألسرةاإل مصدر لألمن

شتهم وممتلكاتهم، المناسب  ات مع مستو اتهم واالرتقاء  ن األفراد من تحقی متطل حق هذا م و

 ؛ بدوره األمن اإلقتصاد

  ة المناط ر وتنم ة وتدني تساعد في تطو األقل حظا والتي تعاني من ضعف في النمو والتنم

طالة. ات الدخل وإ مستو  رتفاع معدالت ال

ة       النس ة التي تحتلها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  یتضح من خالل ما سب األهم

رجع ذلك لخصائصها العدیدة التي  ة للدولة من جهة أخر و النس ذا  ألصحابها من جهة و

ة للعدید من األطراف، إضافة إلى المساهمة في مختلف تؤهل النس ها للعب دور إیجابي 

ة. ة واإلجتماع   المؤشرات اإلقتصاد
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ة الشاملةالمطلب الثالث: دور المؤسسات الص   غیرة والمتوسطة في تحقی التنم
ات المعاصرة، لما لها من       انة هامة داخل نسیج االقتصاد تحتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة م

، وسیتم  دور ة للمجتمع من جهة أخر ضافة إیجاب ة من جهة وإ ة اإلقتصاد جوهر في تنش التنم

ة الشاملةالتطرق    :مایلي من خالل لدور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقی التنم

ة اإلور المؤسسات الصغیر د -1 ةة والمتوسطة في تحقی التنم   قتصاد

ة في العدید من المؤشرات اإل للمؤسسات الصغیرة      ة والمتوسطة قدرة على المساهمة اإلیجاب قتصاد

ة وفقا لمایلي: ة االقتصاد ح دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقی التنم ن توض م   المختلفة، و

 ؛ مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في توفیر مناصب الشغل 

 ة الصادرات  ؛ مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ترق

 ع اإلبداع واإلبتكار  ؛ مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تشج

 ؛ مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التكامل الصناعي ودعم المؤسسات الكبیرة 

 ةمساهم ات اإلقتصاد  ؛ ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التكیف مع األزمات والتقل

 ؛ مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في جذب المدخرات 

 ل الصناعي ع اله  ؛ مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في توزع الصناعات وتنو

  ر حالة   المنافسة.مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنش وتطو

 في توفیر مناصب الشغل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مساهمة-1-1

ة في توفیر مناصب شغل، إذ تعتبر من أهم القطاعات       فعال تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

ات المتواضعة التي تتوفر علیها  ان ة الخالقة لمناصب شغل جدیدة رغم صغر حجمها واإلم االقتصاد

ة لقى هذا الدور صد واسعا في الدول المتقدمة والنام طالة  ، ومع الزادة فيعلى حد سواء و معدالت ال

طالة وتوفیر  بیر من ال تكون المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي األقدر على القضاء على جانب 

  مناصب الشغل.

قتصاد حیث تساعد هم لتوفیر الوظائف الجدیدة في اإلفالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مصدر م    

ات المتح طالة، ففي الوال لة ال ومات على حل مش ة الدول والح في توفیر ثالثة من  ساهمتدة األمر

توقع إ 2000عة وظائف جدیدة عام ل أر                         2012ستمرار ذلك حتى عام و
]Hatten and Timothy,2006,p :10[.  
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تب العمل الدوليووفقا لدراسة أعدها     ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المساهمة في م ، أكدت أهم

ل الموالي یوضح ذلك:توفیر  فها وفقا للدخل، والش اختالف تصن ل الدول    مناصب التشغیل في 

ل رقم   2013): مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل لسنة  1- 1( الش

  
Source : International labour office , 2015, p :08 

ة       ل الساب أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تساهم بنس تضح من الش في التشغیل والتي  مرتفعةو

اختالفها سواء ذات الدخل المرتفع أو المنخفض أو الدول  %50تفوق  ة للدول  من نصیب القدرة التشغیل

د أهمیتها  ، وهو ما یؤ في توفیر مناصب الشغل ذات الدخل فوق المتوس أو الدول ذات الدخل المتوس

طالة وما ینجم عنها من آفات إ والمساهمة في الحد من ظاهرة ة.ال   جتماع

ة الصادرات -1-2   مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ترق

نها أن تواجه هذا العجز عن         م ، و ة من وجود عجز في میزانها التجار تعاني معظم الدول النام

طر زادة حجم الصادرات وخفض الواردات، وذلك من خالل توفیر سلع للتصدیر قادرة على المنافسة 

ن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تساهم أو توفیر سلع  م في التخفیف تحل محل السلع المستوردة، و

، بإمن  اشرة في إنتاج حدة العجز في المیزان التجار أن تساهم م ة  ستخدام أفضل أنواع الفنون اإلنتاج

ونات السلع التي تتجه للتصدیر.   م

نها أن      م ع الحرفي  غلب علیها الطا فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وخاصة الصغیرة منها والتي 

ه من مرونة تتمثل في تعدل من برنامج إنتاجها ط ة، نظرا لما تتمتع  اجات األسواق الخارج قا الحت

سب أسواق  اجات أسواق التصدیر و ة احت تواضع رأس المال المستثمر، ومن ثم تكون أقدر على تلب

ة أخر فان المنتجات  س لرفع مستو جودة منتجاتها، ومن ناح ة لمنتجاتها خاصة إذا اتخذت مقای خارج
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اال متزایدا في أسواق الدول المتقدمة وذلك نتیجة الرتفاع المهارة التي تعتم د على العمل الیدو تلقي إق

ساهم في تصدیر هذه الصناعات  ة للعامل في تلك المؤسسات ما    .]57،ص:2009عبد المطلب، [الفن

ة الصادرات، والجدول  ة هذه المؤسسات ومساهمتها في ترق ات على أهم   الموالي یوضح ذلك: وقد أكدت اإلحصائ

عض الدول لسنة  3- 1جدول رقم (ال   2013): مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من إجمالي الصادرات لد 

ة المساهمة في الصادرات  الدولة   نس

 %53,8  الصین
ا   %55,9  ألمان

ة ات المتحدة األمر   %33,7  الوال
  %30  الهند
ا   %19  مالیز

ا س   %15,8  أندون
ة ا الجنو   %30,9  ور

Source : yashino and wignaraga , 18 february 2015,p :02.    

من إجمالي من خالل الجدول الساب یتضح أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تساهم بنسب معتبرة      

، ففي  على الرغم صادرات الدول امن اختالف هذه النسب من دولة إلى أخر مثال تساهم هذه  ألمان

ة  ة من صادراتها  %55,9المؤسسات بنس تلیها الصین حیث تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنس

نتاج  من إجمالي صادراتها، وهو ما یدل % 53,8 ة الصادرات وإ على قدرة هذه المؤسسات في ترق

  المنتجات المؤهلة لذلك.

 ع اإلبداع واالبتكارمساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تشج-1-3

ة على اإلبداع      قدرة عال ر منتجات جدیدة أو حیث  تمتاز المؤسسات الصغیرة  تبذل الجهود لتطو

ضا أن تحسین ما الح أ ر االستخدامات الجدیدة لها، و اإلختراعات والتي تعبر عن  هو موجود أو تطو

ذا لعبت  بتكارإ ان سمة مهمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فه لشيء جدید غیر موجود في أ م

م إبداعات جدیدة عدیدة ومتواصلة في مجاالت المؤسسات الصغیرة بإالورش و  ارهم رادیون في تقد عت

تر وصناعة البنسلین والحواسیب والكامیرات المتط و ة مهمة مثل: صناعة طائرات الهیل ورة اقتصاد

ة وغیرها   .]33، ص:2009الغالبي، [ والعدید من التطورات في صناعة األجهزة الطب

ات إلى قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على اإلبداع،     عض اإلحصائ افمثال في إ ولقد أشارت   طال

طالي قدر مؤشر اإلبداع  من %99.9والتي تقدر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بها بـ النسیج االقتصاد اإل
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 10من سلم  8.93و 8لمؤسساتها وفقا لمؤشر اإلبداع المقدم من طرف البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر بـ

ة لمؤشر  2009و 2008درجات لسنتي  التفصیل المؤشرات الضمن على التوالي، والجدول الموالي یوضح 

  اإلبداع لدیها: 

ة لمؤشر االبداع لد4-1الجدول رقم( ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اإل): المؤشرات الضمن   طال

  2009  2008  المؤشر

ة من  نس   PIB 6.8% %7التدف الخارج لالستثمار األجنبي 
ة من  نس   PIB 4%  %5التدف الداخل لالستثمار األجنبي 

ر حث والتطو   3305.69  3000.64  عدد العاملون في ال
ة من  نس ر  حث والتطو   PIB  1.11%  2%اإلنفاق الكلي على ال

حثي بین الجامعات والمؤسسات (   6  5.7  درجات)7التعاون ال
  4052  3.959  منح براءات االختراع

  66.5  66.08  منح براءات االختراع لكل ملیون ساكن
ة من الصادرات المصنعة نس ة  ة التقن   %35  %30  الصادرات عال

  .19-18، ص ص: 2013األطرش،  المصدر:

أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة       ة لها قدرة على اإلیتضح من خالل الجدول الساب  طال

رجع ذلك إلى ة لإلبداع، و ذا التعاون  هتماماإل المساهمة في عدة مؤشرات ضمن ر و حث والتطو ال

ر مما  حث والتطو ة تنف على ال صه من موارد مال حثي بین المؤسسات والجامعات وما یتم تخص ال

ة من  نس ة  ة التقن ساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على اإلبداع والمساهمة في الصادرات عال

  الصادرات المصنعة. 

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التكامل الصناعي ودعم المؤسسات الكبیرة مساهمة-1-4

ة إلى       ة التنم عمل عتبر ظاهرة تدفع  إن تواجد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والكبیرة معا وتكاملها 

سمح إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتحقی التكامل مع الصناعات الكبر وذلك  من األمام حیث 

ة الكبیرة والمؤسسات  عاب مخرجاتها، والمؤسسات الصناع خالل توفیر العدید من المدخالت لها واست

قتصاد ففي اإلذات اإلنتاج الهائل والنشا الواسع تحتاج إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتكملها، 

المستلزم ارات في تجهیزها  ي تعتمد مؤسسة جنرال موتورز لصناعة الس ات على ما یزد عن األمر

عاتها على أكثر من  32000 صال المنتج إلى 12000مؤسسة صغیرة، وتعتمد في مب یل ووس إل و

  .]175، ص:2007العامر والغالبي،[المستهلكین
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ة في دعم      ان ا ان مثال تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال ا ات إلى أنه في ال وتشیر اإلحصائ

ة الكبیرة، مع المؤسسالتكامل  اجات ومستلزمات الصناعات من إ %72حیث تساهم في توفیرات الصناع حت

ة، و ة ومن إ %76المعدن اجات ومستلزمات الصناعات الهندس اجات ومستلزمات من إ 79%حت حت

ة ة وااللكترون   .]45- 44ص ص: ،2012العساف وآخرون،  [ صناعة األجهزة الكهرائ

ة مساهمة-1-5 ات االقتصاد  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التكیف مع األزمات والتقل

إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ونظرا لصغر حجمها وحجم نشاطها ورأسمالها تكون أكبر مرونة     

ات أو التغیرات في الظروف االقتولها قدرة أكبر  من المؤسسات الكبر  ما على التأقلم مع التقل ة،  صاد

صفة سرعة وفي أستجاأن لها القدرة على اإل ات السوق  رجع ذلك أساسا إلى ة لطل ن، و قل وقت مم

التالي المؤسسات تعتمد على إون هذه  ، و ة التحول االقتصاد سهل عمل ستثمار ماد صغیر الحجم مما 

ة هذه المؤسسات في أوقات األزمات من خالل دورها الحیو      في المحافظة على مناصب الشغلتبرز أهم
  .]70، ص:2011، داود [

 مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في جذب المدخرات-1-6

ستخدامها إتساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسط      ستخداماة في جذب مدخرات صغار المدخرن وإ

انت لتترك عاطلة لو لم توضع في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومن  انت لتشتغل و منتجا والتي ما 

ن المدخرات الصغیرة هو طلب محدود، ومن ثم فإ المعروف أن الطلب على رأس المال في المؤسسات

ة إلضافة اف ح  عرضة لإلنفاق وهذا دال من ترك األموال عاطلة و مشروع ب القلیلة لد أفراد األسرة قد تص

میلون إلى أنما التوظیف التي  ة لصغار المدخرن والذین ال  ما یجعل هذه المؤسسات أكثر جاذب

اشر على إتحرمهم من اإلشراف ا   .]60- 59، ص ص:2009عبد المطلب، [ ستثماراتهملم

ل الصناعي-1-7 ع اله ع الصناعات وتنو   مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في توز

ا في توزع الصناعات الجدیدة على المدن الصغیرة      تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا أساس

ة النا ان ة وتثمینهاواألراف والتجمعات الس عطیها فرصة أكبر إلستخدام الموارد المحل ة، وهذا  ة  ئ وتلب

ات األسواق المحدودة المتواجدة في هذه األماكن، وتوظیف الید ا لعاملة العاطلة في هذه المناط حاج

ل أ عبئ إضافي على هذه المناط من حیث الضغ  وفي نفس الوقت هذه المؤسسات ال تش

ان من حیث التلوث وغیره من  ،واالزدحام على المراف العامة الموجودة ل أ مصدر إلزعاج الس وال تش

ما أن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة دور  مخلفات المصانع الكبیرة المتواجدة داخل مح المدن، 

ة حاجات  ل الصناعي حیث تعزف المؤسسات الكبیرة على اإلنتاج لتلب ع اله أساسي في مجال تنو
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اإلنتاج ذا تقوم هذه المؤسسات  ات  األسواق المحدودة نظرا العتمادها على اإلنتاج الموسع وه م و

  .]50، ص:2008،يخوني وحسان [ ستیراد من الخارجصغیرة بدال من اإل

ر حالة المنافسة-1-8  مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنش وتطو

، حتى للمؤسسات الكبیرة      الح أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمثل تحد ومنافس قو

ادلة  قتصادأن حالة المنافسة تنش وتنعش اإل والمعروفة على الصعید العالمي، حیث ات الم وتجعل عمل

بیرة  ة  ع حاجات الزائن، فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لها أهم األداء وتش فاءة وفائدة وترتقي  أكثر 

قدرة هذه المؤسسات على اإلبداع والتي  ة لها ترت  في تحسین میزان المدفوعات للدول، فالقدرة التنافس

ة من جانب آخر ذلك إو تفوق قدرة المؤسسات الكبیرة من جانب، افة القطاعات االقتصاد نتشارها في 

ذلك في قطاع الزراعة  ة، و ة واإلنتاج ة واإلنشائ فتواجد هذه المؤسسات في الصناعات اإلستخراج

ع  ات المعاصرة، لذا عمدت الدول إلى تشج والخدمات جعل منها فاعلة في المنافسة وتنش االقتصاد

ات مثل: أسبوع المؤسسات المنافسة بین هذه المؤسسا ت من خالل تطبی العدید من األنشطة والفعال

ة وجائزة الملك عبد هللا الثاني للتمیز والرادة في األردن ات المتحدة األمر ة في الوال     الصغیرة الوطن
  .]26ص: ،2006النجار والعلي، [

ة اإلدور المؤسسات الصغیر -2 ةة والمتوسطة في تحقی التنم   جتماع

ه المؤسسات الصغیر       ة اإلإلى جانب الدور الذ تلع ة من خالل ة والمتوسطة في تحقی التنم قتصاد

ة، تمتد مساهمتها إلى الصعید االجتماعي وذلك لقدرتها على مساهمة في العدید من المؤشرات اإلال قتصاد

  المساهمة في مایلي:

 ؛ أداة لمحارة الفقر 

  ؛ الثقافيالمساهمة في التنوع 

 ة م ة اإلقل  ؛ المساهمة في تحقی التنم

 قة مع المستهلكین في المجتمع ن عالقات وث  ؛ تكو

 .ة الت اإلجتماع  المساهمة في التخفیف من المش
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ة الفقر-2-1  أداة لمحار

الدرجة األولى في محارة الفقر       ة المؤسسة الصغیرة  ة مد فعال ت الدول والمنظمات الدول لقد أدر

ل المصغر، فمعظم الدول تعاني من الفقر وخاصة الدول ذات الدخل  التمو سمى  وذلك عن طر ما 

ة والدول العر  ا الالتین ا ودول أمر ة، ولمعالجة هذه الضعیف مثل دول جنوب الصحراء في إفرق

سمح لهم  ین الفقراء من خل نشا خاص بهم  اسة القرض المصغر لتم الظاهرة لجأت هذه الدول إلى س

ة  شون تحت عت ع شون منها، ولقد أشار البنك الدولي إلى أن عدد الذین  ع الحصول على مداخیل 

ار شخص في العالم وان استخدام المؤسسات صل الیوم إلى مل أداة لمحارة الفقر أثبتت  الفقر  المصغرة 

  .]176، ص:2010علواني، [ نجاعتها في الكثیر من التجارب في العالم

 المساهمة في التنوع الثقافي-2-2

ات       ة األقل ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وخاصة الصغیرة منها الحفا على خصوص تستط

ة أو  ة واإلسالم ذا توجد المحالت التجارة والمطاعم العر المتواجدة في بلدان المهجر أو غیرها، ه

ة التي تقدم منتجات أو خدمات تحتاجها هذه المجموعات الع ة أو الصین ان ا ة في بلدان المطاعم ال رق

ما أن ظاهرة التنوع الثقافي في المؤسسات  اع حاجاتهم الخاصة المتمیزة ،  ساهم في إش ، وهذا  أخر

ضا في دفع المؤسسات الكبیرة إلى حترام  المتوسطة والصغیرة ستساهم أ حتضان التعدد، وإ قبول وإ

ساهم في التخلص من اإل التمییز والذ تتم ختالف والتنوع في قوة العمل لدیها، وهو ما  ة  الظواهر السلب

ه التفرقة بین األفراد ما أنالعاملین بناء  ف أجواء العمل المثابر،  التنوع  على خصائص ال عالقة لها 

التایجعل إ سبب مساهمات ثقافات عدیدة و ة،  ر المجتمع وزادة قبول قتصاد الدولة أكثر حر لي تطو

ه، حیث تمتلكاإل ات العدید من المؤسسات الصغیرة في مختلف المجتمعات ختالف والتغییر ف       األقل
  .]36، ص:2009الغالبي،  [

ة-2-3 م ة اإلقل  المساهمة في تحقی التنم

ز في یز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بإتتم      المؤسسات الكبیرة التي تتر ا مقارنة  نتشارها جغراف

نها  م ة، مما  ة، وذلك من خالل المدن والمناط الصناع م ة اإلقل ام بدورها في تحقی التنم السید، [الق

  :]75-73، ص ص:2005
  ع الصناعات الصغیرة والمتوسطة أن تؤد دورا مهما في توزع توزع الصناعة؛ حیث تستط

م  ؛ الصناعة بین مختلف األقال
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 ة وذلك ألن قدرة ال م نتشار في مؤسسات الصغیرة والمتوسطة على اإلالتخفیف من الفوارق اإلقل

ة ساعد على توزع الدخل بینها، ومنه التخفیف من حدة الفقر في المناط النائ م   ؛مختلف األقال

  ع المؤ ة نحو المدن حیث تستط سسات الصغیرة والمتوسطة من خالل الحد من الهجرة الرف

ة وتحقی نتشارها في الرف أن تستوعب فائض العمالة الرفإ طالة الموسم ة والحد من درجة ال

 ستخدام أمثل لهذه العمالة.إ

قة مع المستهلكین في المجتمع-2-4 ن عالقات وث  تكو

م قرب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من المستهلك تسعى هذه المؤسسات إلى التعرف على        ح

قة م ات المستهلكین وتلبیتها، وهو ما یولد عالقة وث سهل من معرفة إع المستهلكین حاج ما و اجاتهم،  حت

بیرة من الوالء لهذه المؤسسات ومن ثم إعطاء صورة جیدة عن هذه المؤسسات تساهم في  عطي درجة 

  سب عمالء جدد.

ة-2-5 الت االجتماع  المساهمة في التخفیف من المش

مناصب شغل سواء لصاحب ظهر ذلك من خالل ما توفره المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من       

طالة، إضافة إلى ما تنتجه من سلع وخدمات  لة ال ذلك فهي تساهم في حل مش المؤسسة أو لغیره و

ذلك توجد عالقات للتعامل مما یزد اإلحساس  ة األكثر حرمانا وفقرا، و موجهة إلى الفئات االجتماع

صرف النظر عن الدین واللون والجنس، ة التآزر والتآخي   فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أقدر أهم

الت المجتمع مثل:على إ ش والفراغ وما یترتب  حتواء مش طالة والتهم ة خطیرة علیها من آفات إال جتماع

  .]90، ص:2011عزز،  [ عن طر منحهم مناصب عمل قارة تؤمن لهم االستقرار النفسي والماد

  
ه       حث، یتضح أنهذا  فيوفي الختام وعلى مدار ما تم التعرض إل للمؤسسات الصغیرة  الم

ة على الصعید  ة إضافة إلى تحقی التنم ة االقتصاد بیر في تحقی التنم والمتوسطة دور 
فاتها وهو ما یؤهلها للتواجد  ذا لتنوع تصن رجع ذلك لقدرتها على االنتشار الجغرافي و االجتماعي، و

ات التي تقدمها هذه  ونتیجة ي عدة قطاعات ومن ثم القدرة على المساهمة في تنوع االقتصاد،ف اإلیجاب
رها نتیجة العوائ التي تح بها ات التي تفرضها  المؤسسات هناك إهتمامات بتنمیتها وتطو والتحد

م ذلك سیتم الوقوف على التطورات الراهنة اتها، وسبل دعم، ولتدع في  ها وتنمیتهاعوائقها وتحد
حث الموال   ي.الم
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ات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها حث الثالث: تحد   الم
ة       انة هامة ومتزایدة في الدول المتقدمة والنام نه أعلى حد سواء، إال تحتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة م

الت التي قد  فة من المش ات تواجهها تعوقهاوفي نفس الوقت تثار تول النهوض جل أ، ومن وتخل عدة تحد

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصمود  لنهوض بهذا والحلول الالزمة ل السبلمن  ةمجموع تخاذإجب و وتنم

ستمرارته حث التطرق إلى العوائ التي تحد من تطور المؤسسات الصغیرة  .القطاع وإ لذا سیتم في هذا الم

ات المؤسسات  ه المطلب الثاني والذ سیتم من خالله التعرف على مختلف تحد والمتوسطة في المطلب األول، یل

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسط عد ذلك التطرق لسبل دعم وتنم  ة في مطلب ثالث. الصغیرة والمتوسطة، لیتم 

  

  تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالتي تحد من عوائ الالمطلب األول: 
تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العدید من العوائ التي تحد من توسعها وتطورها وحتى إنشائها وترت      

ه، ففي الدول ه نتیجة لتأثرها وتأثیرها ف المح الذ تنتمي إل ة منها ال یتوفر مح  عوائقها  ة وخاصة العر النام

االعتماد على عدة  أعمالها على الدعم الالزم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهو ما تأكد وفقا للعدید من التقارر 

ة إحد  2013مؤشرات، فالجزائر مثال وفقا لتقرر ممارسة نشا األعمال لسنة  ل الدول الصادر عن مؤسسة التمو

عنوانمؤسسات  اءا لمؤسسات األعمال  2013أنشطة األعمال  "مجموعة البنك الدولي  ة أكثر ذ وم إجراءات ح

ة  حتلتقد إ الصغیرة والمتوسطة" بلد، فهي تحتل المراتب األخیرة  185من بین  2013سنة  152الجزائر المرت

حها من خالل الجدول الموالي: ن توض م   في العدید من مؤشرات ممارسة األعمال والتي 

ا من حیث سهولة ممارسة األعمال لسنة 5-1الجدول رقم( ة الجزائر دول   2013): مرت
ة  المؤشر   المرت

  156  بدء المشروع
ص البناءإ   138  ستخراج تراخ

  129  التجارة عبر الحدود
  172  تسجیل الممتلكات

  170  دفع الضرائب
اء   165  الحصول على الكهر

ن ة المسثمر   82  حما

  129  مؤشر الحصول على االئتمان

Source: www.world bank.com, consulté le : 1-2-2014 ,p:08.  
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ن شرحو       اآلتي: التفصیل العوائ التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  م

                                            عوائ المح الداخلي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-1

ذا مح المؤسسة الداخلي الذ یؤثر تأثیرا      عة المشروع في حد ذاته، و ترجع هذه العوائ إلى طب

ل، وتتمثل أهم الغ مایلي: المح الداخلي للمؤسسات الصغیرة والمتوس عوائا على المؤسسة    ف

  شر  ؛ عوائ العنصر ال

 ة واإلدارة م  ؛ العوائ التنظ

 .عوائ النقص في المعلومات  

شر  -1-1   عوائ العنصر ال

ة  تعاني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من      ضطر نقص في اإلطارات الفن ثیرة، حیث  اب  ألس

ثیرا  صاحب المؤسسة الصغیرة والمتوسطة إلى توظیف عمالة غیر ماهرة وتدربهم أثناء العمل، غیر أنه 

ا  تجه لالنضمام للمؤسسات الكبیرة حیث األجور أعلى والمزا مجرد إتقان العمل و فته  ما یترك العامل وظ

ما أن ة،  ة واضحة فتقار هذهإ أفضل والفرص أكبر للترق في تسییر مواردها  المؤسسات إلستراتیج

شرة وعدم إ  مبدأ ال ة المؤهلةاالستثمار فیها، ال یجعلها موضع إ هتمامها  اش،  [ هتمام للید العاملة الفن ع

  .]38-37، ص ص:2012

ة -1-2 ة واإلدار م   العوائ التنظ

ة من طرف أفراد        ع عائلي أو مملو ونها مؤسسات ذات طا تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

ة والتسییرة الالزمة  م الخبرات والمؤهالت التنظ یتولون شؤون إدارتها، ونظرا لعدم تمتع المالك والمدیرن 

ع نشاطها، لذا  فإن ضعف الخبرات فإن هذه المؤسسات تقع في مواجهة مشاكل تعی ممارسة وتوس

عتبر من بین أخطر العوائ على إستمرارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي  ة والتسییرة  م التنظ

ال  فل لها دعائم النجاح والتطور مستق   .]70، ص:2011،داود [تفتقد إلى التخط اإلستراتیجي الذ 

  عوائ النقص في المعلومات-1-3

ة إن النقص في المعلوم     ات لد مسیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سواء عن بیئة أعمالها الداخل

ة التي تعاني منها هذه المؤسسات، وهذا راجع إلى عدم  عد من بین أحد العوائ األساس ة  أو الخارج

انات والمعلومات التي  افة الب توفرها على نظم معلومات إدارة حدیثة وفعالة تضمن لها الحصول على 

ة ت م ودرس،  [ اإلدارةحتاجها في العمل   .]577، ص:2006رح
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  عوائ المح الخارجي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2

طها إضافة إلى عوائ المح الداخلي هناك عوائ تواجه المؤسسات الصغ      یرة والمتوسطة من مح

الصغیرة والمتوسطة تواجه عوائ عدیدة الذ تتفاعل معه حتى تحق اإلستمرارة، والمؤسسات  الخارجي

  منها ما یلي:

 ة لممارسة النشا ص الرسم  ؛ عائ الحصول على التراخ

 ة ق  ؛ العوائ التسو

 ة  ؛ العوائ الفن

 ة ة التحت البن طة   ؛ العوائ المرت

 ة ل  ؛ العوائ التمو

 .ة   عوائ نقص المعلومات الخارج

ة لممارسة النشا عائ -2-1 ص الرسم   الحصول على التراخ

ص التشغیل       فاء صاحب المؤسسة إقتضي منح تراخ ة معینة تستغرق وقتا  لشروست ة وأمن صح

ات المعاینة التي تقوم بها الجهات المختصة للتأكد من تحق  سبب عمل ال  ، وعادة ما یجد الشروطو

ة نظرا لضی  ة والصح ات األمن المتطل الوفاء  ة  أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة صعو

عرضهم  ، مما  ة أخر رتفاع تكلفة توفیرها من ناح ة، وإ مساحات الورش والمحال الصغیرة من ناح

ضطر عدد من المؤسسات  الشرولمخالفات وجزاءات لعدم مراعاة  ما  ة،  صالواج ورة غیر إلى العمل 

ة مما یؤد إلى عدم    .]63، ص:2004لخلف،  [ ستقرار أوضاع المؤسساتإرسم

ة -2-2 ق   العوائ التسو

ة، والتي تختلف تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عوائ على مستو األسواق       ة والدول المحل

مایلي ختالفبإ عة النشا الذ تمارسه، وتتمثل أهم هذه العوائ ف ان وسي  [ نوع المؤسسة وطب بر

  :] 06، ص:2012حایف،
  ة المستوردة المماثلة للسلع فعل تفضیل المستهلك المحلي للسلع األجنب ة بدافع التقلید، أو  المحل

ا والتيإ ة نخفاض أسعارها وخاصة السلع المنتجة في دول جنوب شرق آس   غزت معظم األسواق الدول

 ة نتیجة لعدم إ ق ة لهذه المؤسسات مما یؤد إلى ضعف الكفاءة التسو ات المال ان نخفاض اإلم

  ؛محلي والخارجي وأذواق المستهلكینقدرتها على توفیر معلومات عن السوق ال

 ة في األسواق عدم توفر التشجع على اإلستهالك ة من منافسة السلع األجنب ین السلع المحل القدر الكافي لتم   ؛المحلي 
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 ة األماكن المخصص ةمحدود   ؛ ة للعرض وقنوات التوزع المطلو

 ةعدم وجود ش ة عال   ؛ ات تسو ذات قدرة تنافس

 قها نخفاضإ ة تسو صعب عمل بیر من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مما   ؛جودة المنتجات في عدد 

 ام الكثیر من أصحاب الم ع بنفسه دون اإل ؤسساتق ع أو محاولة الب ر أسالیب الب هتمام بتطو

ج المختلفة عات من خالل أسالیب الترو   .زادة المب

ة -2-3   العوائ الفن

ار تواجه المؤسسات       ل الفني ألن قرار اخت ة في مجال اإلنتاج والتحو الت فن الصغیرة والمتوسطة مش

ات ان اجات واإلم ار بین البدائل ووفقا لالحت حتاج إلى تأني واخت ة قرار  ا المناس فهذه المؤسسات تعاني ، التكنولوج

ون عل ة جودة اإلنتاج حیث أن االعتماد األساسي  مراق ة اإلنتاج وأن من ضعف االهتمام  ى الناتج النهائي لكم

ا على جودة المنتج النهائي  سرعة مما یؤثر سل اع   .]153،ص:2007عمر،[ل ما ینتج سوف ی

طة العوائ-2-4 ة المرت ة البن   التحت
ة من الدول فيخصوصا الصغیرة والمتوسطة  المؤسسات من الكثیر تعاني        إلى االفتقار النام

اه مصادر فة الم ة والطاقة المجار  وخدمات النظ ة ضعف نتیجة أنشطتهالممارسة  الالزمة الكهرائ  البن

ة  إلى بهم یؤد مما أنفسهم، هذه الخدمات توفیر إلى المؤسسات هذه أصحاب یلجأ وقد لدولها، التحت

ة تكالیف تحمل  العقار أو األرض على الحصول فإن ذلك .ستمرارة نشاطهمإ تعی قد مرتفعة إضاف

نشاء نطالقإ تعی والتي تعقیدا أكثر المشاكل من عد النشا لمزاولة المناسب  من یزد ومما المؤسسة، وإ

ته ة اإلجراءات صعو ه  الحصول في اإلدارة البیروقراط ،  [عل   .]71-70، ص ص:2011داود

ة  -2-5 ل   العوائ التمو

بیر على قدرته على       ل  ش ة أثرت  ات مال عاني قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من صعو

اب طرق وأسالیب  عة هذه المؤسساتالنمو والتوسع، نتیجة غ ل تتالءم وطب ل ، فالحصول على تمو التمو

ل .عتبر أكبر عائ یواجه أصحاب هذه المؤسسات الالزم ن تحدید أهم العوائ التمو م ة للمؤسسات و

مایلي   :]102، ص: 2007[جواد، الصغیرة والمتوسطة ف

  التالي فهي تعمل في حدود إ ل الذاتي و ان على التمو عتماد هذه المؤسسات في أغلب األح

ات ان ة المحدد لها اإلم   ؛ الحال

 ان القانوني لهذه المؤسسات ة، فإ ون الك صعب زادة رؤوس ون في الغالب مؤسسات فرد نه 

ة أو إصدار   ؛ سندات لإلقتراض أموالها عن طر طرح أسهم من األوراق المال
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 عض البنوك الت   ؛ جارة في منح هذه المؤسسات قروضاتردد 

 ل نتیجة الرتفاع أسعار الفائدة وهذا یره  تحمل لفة مرتفعة في سبیل الحصول على التمو

حد من قدرة  ستقطع جزءا هاما من أراحها وهو األمر الذ  ات هذه المؤسسات و میزان

ة وتح ع طاقتها اإلنتاج ا المستخدمةالمؤسسات على توس ة التكنولوج   .سین نوع

ةالخانقص المعلومات  عوائ-2-6   رج

مصادر اآلالت       ظهر من خالل نقص المعلومات الخاصة  نقص المعلومات حول المح الوطني 

أماكن العرض وتوارخها، إضافة إلى أن توفر  ة المتاحة،  ق ا المتطورة والخدمات التسو والتجهیزات ذات التكنولوج

عض األح لة في  ل في حد ذاته مش ش لها الخام قد  انات في ش ان، فالخبرة القلیلة لد أصحاب المؤسسات الب

انات أحسن إالصغیرة وا ستغالل الب نهم من فهم وإ ستغالل ورجع ذلك إلى عدم توفر هیئات لمتوسطة عادة ال تم

م ودرس،  [أو مراكز متخصصة في تحلیل المعلومات ونشرها   .]578- 577، ص ص:2006رح

  

قى عائقا        ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ت ة والخارج ره یتضح أن المشاكل الداخل مما سب ذ

ة والتي تحد من قدرتها على العمل والمساه ،أمام تطور هذه المؤسسات وفقا مة في تحقی التنم

ا للمؤسساتلألهداف الموسومة  ، وفي ظل التطورات الراهنة من شأن هذه العوائ أن تخل تحد

  الصغیرة والمتوسطة.
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ات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   المطلب الثاني: تحد
طها الداخلي ءواسفي ظل العوائ التي تحد من تطور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة        في مح

التطورات الناجمة عنه ظهرت  الناجمة عن المح الخارجي ومع ظهور اقتصاد المعرفة ومختلفوحتى 

ات تواجه المؤسسات الصغیرة ار والعمل على الرفع من  عدة تحد عین االعت والمتوسطة وجب أخذها 

ات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مایلي: ،تطورها حتى تضمن االستمرار   وتتمثل مختلف تحد

تحد  -1   قتصاد دوليإالعولمة 

ة ومعظم تواجه المؤسسات الصغیرة و      ا  األقطارالمتوسطة العاملة في معظم الدول النام ة تحد العر

ة ة الدول اس ة والس ا یتمثل في التطورات االقتصاد ظاهرة العولمة وما یتمخض  أبرزهالعل و  ،استراتیج

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إفرازاتعنها من  ات متعددة تؤثر على فعال فالعولمة ظاهرة  ،ومعط

اتها مجموعة من الخصائص حملت ، [ مثل في ط الو   :]236،ص:2000الب

  ات عامل واالتصاالت مثل: األتجدیدة لل أسواقظهور  األعمالنترنیت والتلفون المحمول وش

ة في التعامل الدوليوهذا یدخل ضمن فلسفة التجارة اإل   ؛ لكترون

  ة مثل: المنظمات على الساحة ا ةدیجد أطرافظهور ة و لعالم ة  منها منظمة التجارةالدول العالم

  ؛ ومنظمات المجتمع المدني

 م مختلف ظهور قواعد للتعامل مثل: اإل ة لتنظ ةو  األنشطةتفاقات الدول ات االقتصاد   .الفعال

ة فان مؤسسات       ل  األعماللذلك في ضوء هذه التطورات الدول ش ل عام والصغیرة والمتوسطة  ش

ات متزایدة وفي مختلف  إنماخاص  ة أنشطتهاتواجه تحد ة والتسو  اإلنتاج ة في ظل محدود ل ة والتمو ق

اتهاقدراتها  ان م ات ما یلي وإ   : ] 69، ص:2006الحسیني،  [ومن ابرز هذه التحد

 اد حدة المنافسة في إ ة  األسواقزد ةالمحل م ة بین الم واإلقل   ؛ ؤسساتوالدول

 ل ات التحو ان ة ضعف اإلم ق ةة والتسو ة واإلنتاج   ؛ للمؤسسات الصغیرة في الدول العر

  ر واإل إلىالحاجة حث والتطو ات متقدمة في مجال ال ان ة التطورات إم بتكار والتمییز لمواك

م المنتجات ة في تصم   ؛ التقن

  ة في طور النمو المتواضع و ال تزال معظم المؤسسات  متالكإ إلىالتالي فهي تحتاج العر

ة المنافسة ة لمواجهة المؤسسات الدول ا تنافس ة في مجال الجودة والتكلفة ومزا  ؛ أسلحة تنافس

 ة في تسو منتجاتهم على الصعید إ ميستخدام الوسائل التقلید والدولي وعدم تبیین الطرق  اإلقل

ج ة ووسائلها  المتقدمة في الترو التجارة االلكترون  إتاحةوذلك بهدف  األنترنیت،وعقد الصفقات 
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ووسائل الدفع  وأسعارهاعلى هذه السلع والخدمات ومواصفاتها  لإلطالعالفرصة للمستهلكین 

 ؛ االلكتروني وغیر ذلك

  ة الصغیرة و ة لمالكیهامعظم المؤسسات العر ات الذات ان  إیجادعدم و  المتوسطة تعتمد على اإلم

تها خاصة في مجال  ة لدعمها وتقو غ عمل اء ذات أنشطة متشابهةت إیجادص  ،حالفات مع شر

ات ذات  أو ملة أنشطةالتحالف والتكامل مع شر   .م

ة التجارة -2   تحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة عالم

ة وذلك من خالل  إلىسعت دول العالم       ة وجعلها عالم ع دائرة التجارة الدول ة اإل إنشاءتوس تفاق

ة والتي تهدف و العامة للتجارة  ة والتي حلت محلها منظمة التجارة العالم تحرر  إلىالتعرفة الجمر

صفة  ة و ةالتجارة العالم ذا تحرر الخدمات أساس ة و ة والصناع  اإلضافة ،تحرر تجارة السلع الزراع

رة واالستثمار إلى ة الف ات  ،الملك والمتوسطة  على المؤسسات الصغیرة وتأثیراتوهو ما یخل تحد

ة على وجه الخصوص ة والعر ات ،للدول النام ، [ ومن بین هذه التحد   :] 117، ص:2006برود

  قواعد فتح ة نتیجة االلتزام  عض الصناعات لعدم قدرتها  األسواقتزاید حدة المنافسة الدول ومن ثم اختفاء 

انت منافسة سعرة  ة سواء  فاءة فسة مر منا أوعلى مواجهة المنافسة الدول طة بجودة السلعة و  ستخدامهاإت

 ة لإلحتإ ات الدول عد تطبی إجراءات اإلستثمار اماالت مزاحمة الشر التجارةلوطني خاصة  طة   ستثمار المرت

عني تزاید أنشطة الدمج واإلو  ة اإلنتشار اإ و ستحواذ هذا  انات ذات السطرة على حر ةلك   .ستثمارات في الدول النام

ةالتكتالت  -3   تحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة االقتصاد

حدة المنافسة       ةإلتحالفات اال ، نشأت العدید مننتیجة للنظام الدولي الجدید والمتمیز  والتي  قتصاد

قاءمن أجل توجه الدول صوب التكامل االقتصاد عززت من  تأجیج  إلىستمرارة مما سیؤد اإلو  ال

ةجة المنافسة بین تلك التكتالت اإلدر  فاءات عال ة التي تتمیز  س قتصاد ، وهو األمر الذ سینع

  .]69، ص:2012العساف وآخرون،[ على قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بدوره

ة -4   وظهور المنافسة المعتمدة على عنصر الزمن  تزاید حدة المنافسة العالم

ة و  األسواقتحرر التجارة واالنفتاح على لمة و مع  ظهور العو       ة إ العالم ة لعالم برزت  األسواقستجا

ة جدیدة من المنافسة تقوم على  ض عنصر الزمن لصالح المستهلك  أساسنوع ومن ثم  ،العمیل أوتخف

ة للمؤسسات وتتمثل  عادتحسین القدرة التنافس ا للمؤسسا أساسالمنافسة على  أ ت الزمن والتي تمثل تحد

، [ أهمهاعدة عناصر في الصغیرة والمتوسطة    :] 119، ص:2006برود
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 تحق ذلك من خالل م المنتجات الجدیدة لألسواق و ض زمن تقد اة إ تخف ختصار زمن دورة ح

ض تكالیف المنتوج و  ض المساحات المخصصة للمخزون تخف  اإلنتاجترتب عن ذلك تخف

ضاو  ات التوزع أ ض المساحات المخصصة لعمل  ؛ تخف

  اه مه إ ة بین طلب العمیل للمنتج وتسل قصد بها الفترة المنقض ض زمن الدورة للعمیل و  ؛ تخف

  ل ض زمن تحو ات بهدف الوصول  أوتخف والتخزن في الوقت المحدد  اإلنتاج إلىتغییر العمل

ع ات التصن    .لتحقی المرونة في عمل

ة تنافس تطبیتحد  -5 اء االقتصاد لتنم   ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالذ

اإ قتصاد المعرفة و إفي ظل        ا ودول ة المستندة لم تعد اإل رتفاع وتیرة المنافسة محل ة للقدرة التنافس ات التقلید ستراتیج

ة، العمالة إلى: ع ا ،الموارد الطب ة التكالیف ،التكنولوج ض  ،تدن الرفع من الجودة وغیرها من العوامل لوحدها  األسعارتخف

ة بل  ل سرع ومتزاید  أهمیتهاتفقد  أصحتقادرة على ضمان القدرة التنافس اء االقتصاد ش هامة للرفع  أداةظهر الذ

عرف على  ،من تنافسیتها ساعد المؤسسات على معرفة منافسیها وما یدور في بیئتها  أنه"والذ  مع توفیر نشا هادف 

ة الال ترتكز  أداةفهو . ] Levet,2012,p :18[" ستشراف التغیرات وفك غموض المستقبلیهدف إل زمة لمعلوماتها فهوالحما

ع المؤسسات الصغیرة  ،تخاذ القرارات مما یخدم مصالح المؤسسةإجل أالمعلومات ومعالجتها ونشرها من  على وحتى تستط

قه وجب علیها توفیر التك ات المتطورة للمعلومات واإلوالمتوسطة من تطب ة لها نولوج النس ا  ل تحد ش تصاالت وهو ما 

ة نتیجة العوائ التي تحد من تطورها خاصة في مجال نقص المعلومات    .خاصة في الدول النام

  تحد ثورة االتصاالت -6

حالمسافات  ألغتثورة االتصاالت قد  إن      ن  وأرضاسوقا  االلكترونيالفضاء  وأص م ة فمن خالله  للمعر

ن شراء أ شيء ، shop on line إنشاءالمتاجرة حول العالم عن طر  م حث عن أ شيء من الأو ما 

التجارة  إلىنتقال من السوق الماد خالل اإل ه  طل عل ة،االسوق الرقمي وهو ما  فظهور السوق  إللكترون

مثل  ع في بیئة  إضافةالرقمي  بیرة من المرونة للتنو على المستو الكوني نظرا لزادة عدد  األعمالدرجة 

ةجمع الخبراء على أقد و . العمالءو  األسواق غض النظر  إلىدخول المؤسسات  أهم ة  عالم التجارة االلكترون

ن  ح التجارة أنعن حجمها ومن المم بیرة  تت ة  ق ة فرصا تسو       للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةااللكترون

ا المعلومات ضع هذه المؤسسات أمام ضرورة اإل وهو ما ،]185- 182:،ص ص2008لبیب، [ عتماد على تكنولوج

ا لها في ظل العوائ التي تعی تطورها. ل تحد ش   ووسائلها المتقدمة وهو ما من شأنه أن 
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ة  -7   تحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجودةعالم

ادترتب عن إ     ات الجودة وذلك من أجل تهذیب التجارة  زد متطل عرف  ة ظهور ما  المنافسة العالم

ل  حت  ة أص نشوء الجودة العالم حاف على ارتقاء مستو ما یتداول فیها، و ة على نحو  العالم

اسي" ة للتوحید الق ة جواز مرور دولي للتجارة  "*ISO شهادات الجودة الممنوحة من منظمات عالم مثا

ة الجودة إلى أسواقها ا مقدور الدول أن تحد من دخول السلع والخدمات المتدن ح  التالي أص ة، و لعالم

ا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ل تحد ش ، [ وهو ما    .] 118، ص:2006برود

ة -8 مة المؤسسات   تحد تطبی الحو

مة عن مجموعة القواعد والنظم والقرارات التي تهد      عن  ف إلى تحقی الجودة والتمیز في األداءتعبر الحو

ة طر إ النس ا  ة والفعالة لتحقی خط وأهداف المؤسسة، فهي تؤد دورا أساس ار األسالیب المناس خت

مسیرن من  أصحاب رأس المال من جهة و للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث تحدد دور المساهمین 

مة ظهر تحد تطبی الحو ، و ل  جهة أخر ون من الصعب الوصول إلى مصادر التمو ابها  ألنه في غ

ة ورجع ذلك إلى نقص  قها أمرا شائعا في البلدان النام عتبر عدم تطب ة مثل: البنوك والبورصة، و الخارج

قها ینطو على  أن تطب األداء المؤسسي، عالوة على ذلك االعتقاد الخاطئ  الوعي حول مفهومها وعالقتها 

الفوائد التي سوف تعود على المؤسسةتكالیف    .]240، ص:2011حسن،  [ اهضة مقارنة 

عدة عوائ ناتجة عن       أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تصطدم  یتضح من خالل ما سب 

ادة حدة  ات ناتجة عن التطورات المتسارعة وز ذا الخارجي، إضافة إلى عدة تحد طها الداخلي و مح

تم توفیر المناخ المالئم لنشا هذه المؤسسات وجب إتخاذ عدة سبل بهدف دعم المنافسة، وحتى ی

ة هذه المؤسسات.   وتنم

 

 

 

 

 

 

  
                                                             
* ISO : International Organisation Standardisation. 
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ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   المطلب الثالث: سبل دعم وتنم
ة و للمؤسسات الص     ة إقتصاد بیرة إ غیرة والمتوسطة أهم ة  ة النظرا لمساهمتها جتماع  شاملةفي التنم

اتلعوائ و ونتیجة ل رها  التحد ح من الضرور تطو ة أص ة أو خارج انت داخل التي تواجهها سواء 

، والعمل على  ة تذلیل العوائ قها لألهداف المرجوة منهاوذلك لزادة تفعیل مساهمتها اإلیجاب  لسبلوا وتحق

  المقترحة لتحقی ذلك تتمثل في:

 ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ة لدعم وتنم آل  ؛ حاضنات األعمال 

 ة لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة آل ة   ؛ العناقید الصناع

 .ة لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة آل   التأهیل 

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -1 ة لدعم وتنم آل   حاضنات األعمال 

ات الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة نظرا لما توفره لها من  تعد حاضنات األعمال من      اآلل

ن التطرق لذلك من خالل مایلي: م الت في عدة مجاالت، و   تسه

ة لحاضنات األعمال-1-1 خ ة التار  الخلف

ر نشا مراكز األعمال واالهتمام المتزاید        رة حاضنات األعمال إلى محاولة تطو تعود نشأة ف

ات  ة دور المؤسسات المبدعة الجدیدة، وتعد الوال ا وزادة أهم ع اإلبداع واالبتكار ونقل التكنولوج بتشج

ة مهد نشوء حاضنات األعمال، فقد أنشأت أول حاضنة أعمال في  ز  1959سنة المتحدة األمر المر

تها التي توقفت عن العمل إلى  ل مقر شر ورك، وذلك عندما قامت عائلة بتحو ا بنیو اتاف الصناعي ل

ز لألعمال یتم تأجیر وحداته لألفراد الراغبین في إقامة مؤسسة مع توفیر النصائح  واالستشارات لهم  مر

رة  بیرا ثم تحولت هذه الف رة نجاحا  الحاضنة، وخالل فترة الثمانینات وقد القت هذه الف عرف  إلى ما 

ة من خالل  ج إلنشاء حاضنات األعمال التقن الترو ة  قامت هیئة إدارة األعمال التجارة الصغیرة األمر

ات احتضان  ات ومعلومات حول آل تی رة حاضنات األعمال، ونشر  عقد سلسلة من المؤتمرات حول ف

حاضنة في عام  70بذلتها هذه الهیئة وصل عدد حاضنات األعمال إلى  المشارع، ونتیجة للجهود التي

ة 1987 ة إلى حوالي  1997، وفي نها ات المتحدة األمر   وصل عدد حاضنات األعمال في الوال

  .]498، ص :2012العساف وآخرون،  [ حاضنة 550

  

  

  



.......اإلطار المفـاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.......ل األول: ..الفص  
 

-59 - 
 

ف حاضنات األعمال-1-2  تعر

  تعرف حاضنات األعمال على أنها:  

ف األول مرحلة :التعر ر مؤسسات األعمال وخاصة الصغیرة التي تمر  ة وتطو ة لتنم ة دینام "عمل

ة النشا  صفة خاصة في مرحلة بدا قاء والنمو  ن من ال ة النشا حتى تتم دا س أو اإلنشاء و التأس

الت األخر  ة وغیرها من التسه ة والفن    الالزمة والمساعدة" وذلك من خالل العدید من المساعدات المال
 .]216، ص:2009أبو قحف،  [

ف الثاني انها القانوني الخاص بها، تعمل على توفیر جملة من :التعر "مؤسسات قائمة بذاتها لها 

ادرون إلى إقامة مؤسسات صغیرة بهدف شحنهم بدفع  الت للمستثمرن الصغار الذین ی الخدمات والتسه

اء م أولي نهم من تجاوز أع عة للدولة أو أن تكون رحلة اإلم ن لهذه المؤسسات أن تكون تا م نطالق، و

ش ،  [مؤسسات خاصة أو مؤسسات مختلطة"   .]07، ص:2012بر

ف الثالث صا لتسرع نمو ونجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل  "مؤسسة:التعر صممت خص

ل، السلسلة من المصادر والخدمات الداعمة التي تتضمن: المسا تدرب، الخدمات حة الضرورة، التمو

ات اإل ،  [تصال" العامة وش  .]138، ص:2010سما

ر یتضح أن      قة الذ م خدمات "  هي حاضنات األعمالمن خالل التعارف السا مؤسسات تقوم بتقد

الخبرات والمعلومات واألدوات الالزمة حتى تنجح  د المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  وتعمل على تزو

ة   ". وتنمو هذه المؤسسات وتكتسب القدرة على اإلستمرار

 أنواع حاضنات األعمال -1-3

تخذت الهدف الذ أنشأت من أجله، وقد إ ختالف في أنواع الحاضنات وذلك راجع إلىیوجد إ      

فین مهمین   :هما تصن

فات حاضنات األعمال وف هذا النوع في مایلياألول التصنیف- 1- 3- 1   :] OCDE,2007,p :15[: تتمثل تصن

 ة الشاملة للمنطقة التي تتواجد فیها من خالل حاضنات األعمال العامة ة االقتصاد التنم : وتعنى 

ر ز على مجاالت التجدید واإلبداع، وهي تخدم الكثیر  االستمرار في تطو مختلف األعمال، تر

 من المؤسسات ودون تخصص محدد.

 ة للمنطقة حاضنات األعمال المتخصصة عض الجوانب االقتصاد ة  صفة خاصة بتنم : تعنى 

ع صناعات معینة فیها. ة معینة أو تشج لة منطقة صناع  التي تتواجد فیها، من خالل إعادة ه
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 ة ر المؤسسات حاضنات األعمال التقن ا ونشرها وتطو التكنولوج : تختص هذه الحاضنات 

احثین في مراكز  میین وال ع ومساعدة وتدرب األكاد طة بها، وتشج المتخصصة فیها والمرت

المهارات الالزمة وتدربهم وتوفیر  دهم  حوا رواد أعمال من خالل تزو ص حاث والجامعات ل األ

  واالستشارات األخر الالزمة.الخدمات 

فات حاضنات األعمال في مایليالتصنیف الثاني-1-3-2          : في ظل هذا التصنیف تتمثل تصن
  :]09-08،ص ص:2012زاید وآخرون،  [

 ة م ستخدام الموارد ة معینة بهدف تنمیتها وتعمل على إ: تغطي منطقة جغرافالحاضنة اإلقل

ة.  المحل

 ة ات نقل : تعمل هذه الحاضنات على إالحاضنة الدول دارة عمل ستقطاب رأس المال األجنبي وإ

ات التصدیر إلى الخارج. ع عمل ما تهدف إلى تشج ا،   التكنولوج

 ة ة إ: تنشأ هذه الحاضناالحاضنة الصناع ة لتلب اجاتها من ت داخل المناط الصناع حت

ادل ة والخدمات المساندة، یتم فیها ت المعارف والدعم التقني بین المصانع  الصناعات المغذ

ة إلى الحاضنة.  الكبیرة والمؤسسات الصغیرة والمنتس

 ات أو حاضنة القطاع المحدد : تهدف هذه الحاضنة إلى خدمة قطاع محدد مثل صناعة البرمج

ه. یز عل ة، تدار بواسطة خبراء متخصصین في النشا المراد التر  الصناعات الهندس

 ة حث ر، وتهدف إلى  :الحاضنة ال حث والتطو تنشأ هذه الحاضنات داخل الجامعات ومراكز ال

حاث األساتذة ار وأ ر أف اإل تطو احثین  الجامعة أو وال ستفادة من الورش والمخابر الموجودة 

حث.  مراكز ال

 ة ع الخدمات المعتادة جدران تقدم هذه ا : هي حاضنات دون الحاضنة االفتراض لحاضنات جم

ة ستثناء بإ الغرف التجارة والصناع ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  اإلیواء، وتعد مراكز تنم

 مثاال على هذا النوع من الحاضنات.

 نترنیت.عدة المؤسسات العاملة في مجال األ: وهي مؤسسات تهدف إلى مساحاضنات االنترنت 

الحاضنة -1-4 ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة    مراحل تنم

الحاضنة من خالل المراحل المختلفة        عة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الملتحقة  ة ومتا تتم رعا

  :]550-549،ص ص:2012العساف وآخرون،  [من عمر هذه المؤسسات على النحو الموالي 

ة والتخط -1-4-1   یتم ذلك من خالل:   :مرحلة الدراسة والمناقشة اإلبتدائ
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 ة صاحب المؤسسة اق معاییر اإل جد ار على المستفیدین ومؤسساتهمومد إنط  ؛ خت

  ؛ العمل المقترح على إدارة المؤسسةقدرة فر 

 ة وطب  ؛ من الحاضنة وقدرة الحاضنة على توفیرها عة الخدمات التي یتطلبها المؤسسةنوع

 ة والخط التي تضمن قدرة المنتج على الدخول لألسواق ق  ؛ الدراسة التسو

  ة لتوسعات المؤسسةالخط  .المستقبل

: في ضوء النتائج التي یتم التوصل إلیها في المرحلة األولى مرحلة إعداد خطة المشروع -1-4-2

قوم المستفید بإعداد خطة المشروع. ا،  ق ا وتسو ا وفن   أثناء إعداد دراسة جدو المشروع إقتصاد

دء النشا -1-4-3 خصص : في هذه مرحلة االنضمام للحاضنة و المرحلة یتم التعاقد مع المشروع، و

قا لخطته. ان مناسب ط   له م

ر المشروع:مرحلة نمو  - 4-4- 1 عة أداء المشروعات التي تعمل داخل الحاضنة  وتطو تم خاللها متا و

ة  ة من خالل المساعدات واالستشارات من األجهزة الفن ومعاونتها على تحقی معدالت نمو عال

ة  المتخصصة المعاونة ة في الندوات وورش العمل والدورات التدرب بإدارة الحاضنة، عالوة على المشار

ة. التعاون مع المؤسسات المعن   التي تتم داخل الحاضنة 

ة للم مرحلة التخرج من الحاضنة: -1-4-5 النس ة  داخل الحاضنة، وتتم  ؤسساتوهي المرحلة النهائ

عد فترة تتراوح بین سنتین إلى ثال قا لمعاییر عادة  الحاضنة، وذلك ط ث سنوات من قبول المشروع 

ح قادرا على بدء  محددة للتخرج، ون المشروع قد حق قدرا من النجاح والنمو، وأص حیث یتوقع أن 

حجم أعمال أكبر.  نشاطه خارج الحاضنة 

 دور حاضنات األعمال في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-1-5

ص الدور      ن تلخ ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة م ه حاضنات األعمال في دعم وتنم الذ تلع

ة ان وسي حایف، [ في النقا التال   :]10، ص: 2012بر

ل-1-5-1 ة إلیها في تسهیل الوصول إلى مصادر التمو ن للحاضنات مساعدة المؤسسات المنتس م  :

ن للحاضنات ر اتصاالت الراغبین في االستثمار في هذه المؤسسات وهي  م ما  في طور النمو، 

ة هذه المؤسسات. ة في ملك  نفسها المشار

ة-1-5-2 إجراءات توفیر الخدمات القانون ة عدیدة  : تحتاج المؤسسات الجدیدة إلى خدمات قانون

راءات االختراع، حیث تقوم  رة و ة الف ة الملك حما ص، وما یتعل  ة عقود التراخ تا سها وتسجیلها و تأس

ة. ة إلیها والجهات التي تقدم الخدمات القانون  الحاضنات عادة بدور الوس بین المؤسسات المنتس
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ات تواصل-1-5-3 ستقطاب الممولین تمهیدا ندوات ومعارض بهدف إ : تقوم الحاضنات بإقامةبناء ش

ما بینها ات التواصل ف ما تعمل على بناء ش ة إلیها  سواء على  لتواصلهم مع المؤسسات المنتس

ادل الخبرات والعمل على تحقی  ة في ت ستجد والمشار المستو المحلي أو العالمي، للوقوف على ما 

ام المفتوحة والمعار التي تشارك فیها المؤسسات الصغیرة  ما تقوم الحاضنة بإقامة األ التكامل، 

ادل الخبرات. سمح لها بت  والمتوسطة مما 

ةتوفیر العدید من الخد-1-5-4 ة واالستشار ق ة والتسو ب ة والتدر م الخدمات مات اإلدار : یبدأ تقد

م خدمات  ما تقوم بتقد مها،  ة لها، وذلك في مرحلة تقی اإلدارة من قبل الحاضنات للمؤسسة المنتس

م خدمات التسو  اإلضافة إلى تقد ة المهارات الخاصة برادة األعمال،  التدرب المختلفة لتنم

ضا لنفس  للمؤسسات ة أ ة للحاضنات من قبل مؤسسات أخر متخصصة في هذا المجال ومنتس المنتس

اسات تحدید األهداف  الحاضنات وتتمثل الخدمات االستشارة للحاضنات في المساعدة على وضع الس

ار وتوظیف المدراء التنفیذی ة إلیها.ین، اخت   ما تراقب تفاعل ونمو المؤسسات المنتس

ةتوفیر -1-5-5 ة التحت ة الالزمة البن : توفر الحاضنات للمؤسسات التي تنتسب لها المراف األساس

ة المعلومات من مختبرات ومعامل وتجهیزات، واإل رامج وخدمات تقن ة من أجهزة و اجات اإلضاف حت

ات االتصاالت.   وش

ة-1-5-6 م الخدمات الفن اتقد عتبر مطل ة  ا لنجاح  : إن وجود بیئة مشجعة لنقل التقن أساس

رها ونموها، حیث تعمل على  ات الالزمة لتطو ة لها على التقن الحاضنات في حصول المؤسسات المنتس

الخبراء  ة والحاضنات، مع توفیر سبل استعانتها  تحقی التعاون والتنسی بین برامج نقل التقن

ة  اضنات، عن طر عقود من هذه الحوالمتخصصین وترتیب طرق استخدامها لمراكز الجودة القر

ات خاصة.وإ    تفاق

ة المؤسسات الصغیرة      أنه من شأن حاضنات األعمال أن تساهم في دعم وتنم تضح مما سب  و

ة لها من عدة جوانب مختلفة، ومن ثم مساعدتها على مواجه اتها والقدرة والمتوسطة المنتس ة مختلف تحد

  في ظل بیئة األعمال المتغیرة.  ستمرارةعلى اإل
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ة لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2 آل ة    العناقید الصناع

ة من اإل      اتتعتبر العناقید الصناع ة المؤسسات الصغیرة  ستراتیج عة في العدید من الدول لتنم المت

ة  آل ة  والمتوسطة ومساعدتها على التغلب على العوائ التي تحد من تطورها، وتمثل العناقید الصناع

ة منها لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   في مایلي: وخصوصا الصناع

ة -2-1 ف العناقید الصناع   تعر

ة على أنها: تعرف العناقید         الصناع

ف األول طة والمتصلة  ":التعر ة لمجموعة من المؤسسات المرت ة أو عالم م ة إقل ة محل تجمعات جغراف

م  ع وتدع عض في مجال معین، مما یجعلها تمثل نظاما متكامال من األنشطة الالزمة لتشج عضها ال ب

ة"  ار و [التنافس  .]37،ص: 2012،العوادج

ف  ما في ذلك :الثانيالتعر ة  ات الصناع ات من اإلنتاج، تنشأ نتیجة الترا المتین بین الشر " ش

ة)، والهیئات االستشارة  ات الهندس حوث، الشر الء إنتاج المعرفة( الجامعات، معاهد ال الموردین وو

ك هذه الهیئات في عالقات تعاون وعمل ینتج عنها عنقود صناعي  مثل السلسلة والعمالء، حیث تتشا

مة المضافة ، [" الكاملة للق ار والعواد  .]111-110،ص ص: 2013ج

ف الثالث عة لمجال عمل معین، تعمل  ":التعر ا والتا تجمعات منظمة لعدد من المؤسسات المتقارة جغراف

ما بینها بتكامل، والهدف األساسي من هذه التجمعات هو دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتشج ع ف

  .] ocde,2008,p:36[ "تنافسیتها

ر یتضح أن       قة الذ ةمن خالل التعارف السا ارة عن "  العناقید الصناع ضم هي ع تجمع 

ما بینها في أداء  ة، تعمل في ظل التكامل ف مجموعة من المؤسسات تجمع بینها عوامل مشتر

ة ة والتكنولوج شر ة وال یز الخبرات الفن ع ودعم تنافسیتها نشاطها، بهدف تر   ".للمساهمة في تشج

ة-2-2  معاییر تصنیف العناقید الصناع

ة وفقا لعدد من المعاییر تتمثل في مایلي        :]Bollard,2002,p :2-3[یتم تصنیف العناقید الصناع

ون مرحلة التطور-2-2-1  : تنقسم العناقید وفقا لمرحلة النمو إلى الطور الجنیني: وهي المرحلة التي 

ة لنمو العنقود  ان بیرة ، طور اإلنشاء: حیث تظل هناك إم ات نمو  ان ه إم فیها حجم العنقود صغیرا ولد

ة. ة النمو ضئیلة للغا ان ح إم ه بناء العنقود وتص تمل ف بر حجمه، طور النضج: حیث    رغم 

ة إلى عناقید ذات عم العالقات بین الوحدات-2-2-2 قة أو : وتنقسم العناقید الصناع عالقات عم

ة بین الوحدات وعدد المؤسسات القائمة داخل العنقود.  غیر معروفة، وذلك وفقا لعم الروا اإلنتاج
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ة العمالة-2-2-3 : وتنقسم العناقید وفقا لحجم العمالة إلى عناقید في حالة نمو أو انخفاض أو دینام

ان التغ عتبر العنقود في حالة استقرار إذا    .%10-یر في حجم العمالة یتراوح بین +استقرار، و

ة-2-2-4 ة العالقات الجغراف ة أهم قا للعالقات الجغراف م العالقات وفقا لمستو المنافسة وط : یتم تقس

مي أو الوطني أو الدولي. انت على المستو اإلقل   بین مؤسسات األعمال سواء 

ة داخل العنقود-2-3  العالقات الصناع

ة      المراحل المختلفة إلتمام العمل ة المتعلقة  م األساس عدد من المفاه ة  رة العناقید الصناع ترت ف

ة ة بین المؤسسات والتي من ، اإلنتاج م على الصور المختلفة للعالقات الصناع حیث تشتمل هذه المفاه

  :]221-220ص ص: ،2007عمر،[أهمها 

اطن -2-3-1 شیر مفهالتعاقد من ال ادل بین :  ال االعتماد المت اطن إلى أحد أش وم التعاقد من ال

، وذلك وفقا للمواصفات التي  ة حیث تقوم أحد الوحدات بإنتاج المنتج لصالح وحدة أخر الوحدات اإلنتاج

ة ال التال اطن األش أخذ التعاقد من ال ص  ،2007عمر،[تحددها الوحدة التي یتم اإلنتاج لصالحها، و

  :]221-220ص:

 ة اطن لشراء الطاقة اإلنتاج التعاقد مع أحد التعاقد من ال قوم المنتج األصلي لسلعة ما  : حیث 

ه  ة إلنتاج هذه السلعة وفقا لمواصفات محددة، في نفس الوقت الذ تقوم ف الوحدات اإلنتاج

ة ال تم ذلك نتیجة عدم قدرة المؤسسة األم على إنتاج الكم ة بإنتاجها، و ة المؤسسة األصل كاف

ة هذا الطلب.  لتغط

 اطن نتیجة للتخصص ض المقاول الفرعي بإنتاج التعاقد من ال : حیث تقوم المؤسسة األم بتفو

ة. ة اإلنتاج ة من السلعة وتمثل هذه الحالة نوعا من التكامل الرأسي في العمل ة المطلو  الكم

 اطن مع المورد ونها نوع من التكامل : وهذه الحالة تمثل حالة التخصص في التعاقد من ال

تف  ر وطرق اإلنتاج، و م والتطو ة التصم طر تماما على عمل س الرأسي، إال أن المقاول الفرعي 

ع أحد أجزاء المنتج النهائي. ة األم على تصن  مع الشر

د الخارجي-2-3-2 ة التزو طة أو الخدمات المساعدة للعمل شراء السلع الوس : تقوم المؤسسة األم 

ة بدال من إنتاجها داخل العنقود الصناعي، وفي هذه الحالة تقوم إحد الوحدات والتي عادة ما اإلنتا ج

مثل أحد  م الخدمات لصالح المؤسسة األم وهو  ونات وتقد تكون صغیرة أو متوسطة الحجم بإنتاج الم

ة بین المؤسسة " ال العالقات الرأس ار و  [ أش   .]41ص:  ،2012،العوادج
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ة -2-3-3 ا التحالفات اإلستراتیج ة لما توفره من مزا التحالفات اإلستراتیج سمى  ما  : تقوم المؤسسات 

ة،  ة والمعلومات ة، التكنولوج ام بهذه  ومن ثم توفیر تكالیفالتشارك في الحصول على الخدمة الفن الق

ة داخل العنقود وخارج مج ات وتمثل هذه التحالفات عالقات صناع ة العمل النس ال اإلنتاج خاصة 

ا، والممیز في هذا النوع أنه ال یتطلب وجود بیئة أعمال ناضجة ومتطورة  ة المتطورة عالم للعناقید الصناع

ستدعي ضرورة وجود قاعدة ت ه المؤسسات، غیر أنه  ن أن تتجه إل م فأة حتى حتى  ة  ة وقانون شرع

،  [ ستفادة منهتتم اإل   .]176،ص:2007زایر

ة في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2-4 ة العناقید الصناع  أهم

ة المؤسسات الصغیرة       ا لدعم وتنم ة أن تساهم في توفیر العدید من المزا من شأن العناقید الصناع

ا في مایلي   :]195-194،ص ص:2007عمر،[ والمتوسطة، وتتمثل هذه المزا

 نتفاع رة ومتوسطة متنوعة معتمدة على اإلصغی تهیئة الظروف المالئمة إلقامة مؤسسات

 ؛والمراف المجهزة بهذه العناقید الخدمات

 م ار واآلالت الالزمة لإلنتاج وذلك  عاونة سهولة الحصول على القروض والخدمات وقطع الغ

 ؛ الجهة المشرفة على العنقود

  طة وقطع ار الصغیرة التي سد حاجات المؤسسات الكبیرة من مستلزمات اإلنتاج الوس الغ

ن للمؤسسات الصغیرة إنت م ة المصانع الكبیرة بهاتحتاجها، والتي   ؛ اجها وتغذ

  ة حصر ذا المتوسطة من أماكن تواجدها العشوائ ة و افة الصناعات الصغیرة الحرف ونقل 

عداد معلومات عنها لتوفیرها ألجهزة ال سهل التعامل معها، وإ ان واحد ل حث المختلفة إلى م

 ؛ واإلحصاءالعلمي، وجهاز التعبئة 

  ساعد ة في مجاالت العمل المتقارة، وهو ما  شرة أو التكنولوج ة سواء ال ز الخبرات الفن تر

ز المؤسسات على  ساعد هذا التر ما  ا الحجم الكبیر،  على حصول الوحدات الصغیرة على مزا

ة والمال ة من الخدمات القانون ة األساس ر البن  ة وغیرها نمن الخدمات المتخصصة. تطو

ة لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -3 آل   التأهیل 

ارة والمتوسطة برز تأهیل المؤسسات الصغی      ة ودعمأحد اإلستراتیج هذه  ت الحدیثة والضرورة لتنم

ات المنافسة، طها وتحضیرها لمواجهة تحد رجع ذلك لدوره في دعم المؤسسات وتهیئة مح هذه  و

ة لدعم هذه المؤسسات، وجب التعرف  آل ه  المؤسسات في العدید من المجاالت، وحتى یتم التعرف عل

ة وذلك ات هذه اآلل   من خالل مایلي: على أبجد
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ف تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-3-1  تعر

عرف التأهیل على أنه: تتعدد         تعرفات مصطلح التأهیل، ومن بین أهم التعرفات 

ف األول رة المقارنة، فتأهیل مؤسسة ما :التعر رة التقدم، وف رتین أساسیتین هما: ف " التأهیل یرتكز على ف

ة نظیراتها من  فاءة وفعال ة و ح على األقل في نفس مستو تنافس عني جعلها تتقدم لكي تص قد 

 .]Marinesse et Filipiak,2003, pp : 23-25[لمؤسسات" ا

ف الثاني الت والطرق الواجب إعتمادها لمسایرة :التعر ة مع وضع التعد " دراسة شاملة للتغیرات االقتصاد

 .]11، ص:2008عمر، [هذا التغییر" 

ف الثالث ة أداء المؤسسات الصغیرة :التعر " مجموعة من اإلجراءات والتدابیر تهدف إلى تحسین وترق

 .]Joyal et autres,2010,p :111[والمتوسطة على مستو منافسیها الرائدین في السوق 

قة یتضح أن  من خالل التعرفات       ةهي"  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تأهیلالسا  تحتو  عمل

ة إجراءات على ة القدرة تحسین إلى تهدف تحفیز ر التنافس  غرض إنتاجها وسائل للمؤسسات وتطو

طها وتأهیل جودتها تحسین  تحسین على والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ساعد مما الخارجي مح

ا سواء التنافسي المستو  إلى أدائها ورفع نقا ضعفها ا أو محل   ."دول

ة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-3-2  أهداف عمل

ة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على تحقی عدة أهداف من شأنها دعم هذه      تهدف عمل

مایلي المؤسسات والتخلص من عدة قات تحد من تطورها، وتتمثل مختلف هذه األهداف ف غدیر، [ مع

 :]134، ص:2011
 ل وترقیته اإلقتصاد المح عصرنة  على والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ساعد الذ الش

 ؛في إستمرارتها والنجاح أهدافها تحقی

 ة تحسین دها خالل من والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تنافس  في تساهم التي المتقدمة الوسائل تزو

ة، بجودة اإلنتاج شرة الموارد تأهیل إجراءات إلى إضافة عال نها ال ذا اإلنتاج حجم من یرفع مما وتكو  و

 ؛مواصفاته من

 ة ة ترق ة األكثر الصناعات وتنم ة األكثر للمؤسسات اإلنتاج فاءة رفع خالل من تنافس ة تنافس  وتنم

شرة ع حتى فاءاتها ال حث أولى مرحلة السوق  في حصتها على الحفا تستط ة أسواق عن وال  خارج

ة مرحلة  ؛ثان
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 م اكل قدرة تدع طة التأهیل إجراءات نجاح ألن الداعمة اله ة مد مرت اكل فاعل  للمؤسسات الداعمة اله

رهم المؤسسات مع المتعاملین أهم تحدید یتم لذلك الصغیرة والمتوسطة، ات حسب وتطو ة المتطل  العالم

 .الجدیدة

ة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-3-3  مراحل عمل

ة تأ   ل الموالي یوضح مختلف مراحلها:هیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمر عمل   عدة مراحل، والش

ل رقم (ال ة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة2-1ش   ): مراحل عمل

  

  

 

  

  

  

  

Source: Ministère de La PME et de L’Artisanat, 2007, p: 01. 

ل خالل من      نقا تحلیل تهدف إلى والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل مراحل أن یتضح الساب الش

ذا وتعززها القوة وتحسینها ونقا الضعف  تواجهها هذه المؤسسات التي والتهدیدات الفرص اكتشاف و

التالي ة اقتراح و إضافة إلى االستثمار والمساعدة على التسییر اإلدار بإبداع  إنتاجها جودة لتحسین إستراتیج

شرة للحصول على مهارات جدیدة، والمساهمة في استثمار الوقت وتوفیر  ن الموارد ال في التدرب وتكو

ساهم في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتحسین تنافسیتها وتعززها. ل، وهو ما    التمو

 دور التأهیل في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-3-4

ن تسل الضوء على یلعب ا     م ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، و لتأهیل دورا مهما في دعم وتنم

ل الموالي:   هذا الدور من خالل الش

  

  

  

  

ص ( نقا القوة، نقا الضعف، الفرص والتهدیدات)    +  مساعدة على إتخاذ القرار اإلستراتیجي  مساعدة على التشخ
 +  مساعدة على التسییر اإلدار بإبداع

م للحصول على مهارات جدیدةإ  ستمرار في التدرب، اإلعالم، التنظ

ات، فضال عن اآلالتإ  ستثمار في الوقت، في التكون، في السلو
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ل رقم (ال   ): دور إجراءات التأهیل في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 3-1ش

 
 
  
  

  

  

  

  

  

  

اإلعتماد على عدد من المراجع. احثة    المصدر: من إعداد ال

ر یتضح أنه من شأن إجراءات التأهیل أن تدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة       ل الساب الذ من خالل الش

ة للمح الداخلي وحتى من خالل النس ساهم  من مختلف الجوانب سواء  المح الخارجي، وهو ما من شأنه أن 

ساهم في تهیئة الظروف المالئمة إلقامة مؤسسات  في التقلیل من مختلف العوائ التي تحد من تطورها، مما 

لي  وتفعیل دور مختلف األطراف المتعاملة معها و  هو ما صغیرة ومتوسطة وحتى الحصول على الدعم  التمو

ع نشاطاتها  قاء واإلستمرارة.وإ ضمن لها توس ذا تعزز قدرتها على ال ة، و ة إضاف   كتساب حصة سوق

ن القول أنه في ظل العوائ التي تعاني منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والناجمة عن مح      م ومن مجمل ما سب 

ل التمولي وما ینجم عنه من عوائ عدیدة، وذلك إلعت المش سي لنشا ار التمأعمالها وخاصة ما تعل  ول العصب الرئ

ات أمام هذا النوع من المؤسسات، وهو  خلقت ، وفي ظل هذه العوائ ومع التطورات المتزایدة في بیئة األعمالالمؤسسة عدة تحد

ة لتحقی االستمرارة، وفي هذا الساق  حث عن سبل لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ضرورة حتم ة ال ما یجعل من عمل

ة التأهیل من الحلول الجوهرة لدعم إستقرار عمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ت عد حاضنات األعمال والعناقید الصناعة وعمل

ات تسهل عملها وتحق لها درجة من اإلستقرارة و  ان نها من إكتساب إم   .دعم تنافسیتها ومن ثم إستمرارتهاتحیث تم

ا ا وخارج  تأهیل المؤسسة داخل
شرة وفقا  - ن الموارد ال تكو

  ألسالیب التسییر المتطورة
ر وسائل اإلنتاج -  تطو
ا المعلومات إ - ستخدام تكنولوج

 واالتصاالت
ر -  حث والتطو  دعم ال
 التحفیز على اإلبداع -
ة - ق ر األسالیب التسو  تطو
ة -  نظم للمعلومات
دارة - ة وإ م  قدرات تنظ
 دعم مالي -
ر المح الخارجي -  تطو
 

 تطور أنشطة المؤسسة المؤهلة
ر المنتجات والرفع  - تحسین وتطو

 من جودتها   
ة - ض التكالیف وزادة الفاعل  تخف

ة -  أسعار مناس
یلة أوسع من المنتجات -  تش
 لتمیز في األداء والخدمةا -   

ة المؤسسة -  زادة رح
ة أوسع-  حصة سوق
 سب رضا الزائن-

 

ة ا لمؤسسات تنم
الصغیرة 

ز  والمتوسطة وتعز
وضمان  تنافسیتها

تها  إستمرار
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  ةـالصــخ   

ة وضع تعرف         ن القول أن صعو م ه في الفصل األول  في الختام ومن خالل ما تم التوصل إل

الظروف  ل دولة  اب خاصة  عالمي موحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة راجع إلى عدة عوامل وأس

ة التي تحدد ة والنوع ذا المعاییر الكم ة، و ة واإلجتماع ختلف  ه،اإلقتصاد رف ستخدامها في تعإو

، وتأخذ ه والمتوسطة المؤسسات الصغیرة اال متنوعة بناءمن دولة إلى أخر عدة على  ذه المؤسسات أش

ن من تنوعها ة دعمها نظرا معاییر تم  لدورها، وهي تجتمع على مجموعة من الخصائص التي تبرر أهم

ة لعل أهمها: ة واإلجتماع ة اإلقتصاد ة  في تحقی مجموعة من المساهمات اإلیجاب المساهمة في ترق

طالة والمساهمة في تحقی العدالة و  الحد من مشاكل الفقر من ثمو  وتوفیر مناصب الشغلالصادرات  ال

ة، الرغم من هذه المساهمات اإلجتماع ثیر من إطاع قد إال أن مسار هذا الق و المختلفة العوائ صطدم 

ا تخاذ العدید من إلذا تطلب األمر ت خاصة في ظل التطورات الراهنة، والتي ساهمت في خل عدة تحد

ة.  رافد لتحقی التنم ان الهدف من السبل الداعمة لها للحد من عوائقها وعدم التأثیر على دورها  وقد 

ة والتأهیل  ذا العناقید الصناع ح هذههو التطرق إلى حاضنات األعمال و ة لدعم ستراتیجاإل توض آل ات 

  وتحسین أدائها. تها والرفع من تنافسیتهاتنمیمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و ال

عتبر من أبرز وقد أجمعت العدید من الدراسات اإل        لها  ل تمو ة، أن مش م ة واألكاد قتصاد

ة وحتى مستحدثة  ة سواء تقلید ل مشاكلها وهو ما یؤثر على تطورها وحتى إنشائها، فهناك عدة بدائل تمو

ض تلعب دورا مهما  ن أنم ل هذه المؤسسات وتخف ة، وهو ما في تمو ل التعرف سیتم مشاكلها التمو

ة. ه في الفصول الموال   عل
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  یدــهـمـــت 

ة      انة هامة ضمن مختلف الدراسات اإلقتصاد ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة م  تحتل مسألة تمو

ة  مثا عد  ل  اتها، فالتمو ات التي تتعرض لها هذه المؤسسات في مختلف مراحل ح لكونها من أهم العق

صفة خاصة  صفة عامة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ة  ة أ مؤسسة إقتصاد ض لبن القلب النا

ة لهذا النوع من المؤسسات والتي تجعل من مسألة  ل ات التمو رجع ذلك إلى الخصوص ل ضمن و التمو

ل  ة، وهو ما یدفع بها إلى اللجوء لمصادر التمو ة مواردها الذات فا ات خاصة في ظل عدم  األولو

ة.   الخارج

ات العالم       ل اإلئتماني لمختلف إقتصاد الغة في اله ة  أهم من جانب آخر تحظى البنوك التجارة 

ل  النظر لدورها وقدرتها على تعبئة المدخرات وتوزعها عد التمو على مختلف قطاعات اإلقتصاد، لذلك 

ه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .  ة التي تلجأ إل ة الخارج ل التقلید ي من أهم مصادر التمو   البن

ل التقلید للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة       ص هذا الفصل للحدیث عن التمو ه سیتم تخص وعل

ة حول  م األساس ذا المفاه حث أول، و ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في م التعرض إلى مال وذلك 

حث ثان، و  ل هذا النوع من المؤسسات في م اره مصدر تقلید أساسي لتمو ي بإعت ل البن أخیرا التمو

ل  ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل التطرق إلى عوائ ومخاطر التمو ل البن م التمو سیتم تقی

حث ثالث وأخیر.    ي لهذه المؤسسات في م   البن
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ة المؤسسات الصغیرة والمتوسط حث األول: مال   ةالم

ة الخاصة       الغة لما لها من دور أساسي في تحدید مختلف الجوانب المال ة  أهم ة المؤسسة  تحظى مال

ات الالزمة حتى یتم توفیر األموال  ل تعبر عن مختلف العمل فة التمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فوظ

ما أن تحدید ت التي تحتاجها المؤسسة فاءة تامة،  ذا ضمان استخدامها  ل یخضع و یلة مصادر التمو ش

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل التطرق  ات، لذا سیتم التطرق إلى مال ارات وخصوص لعدة إعت

ل في مطلب  إلى ل التمو ة المفسرة له ه النظرات المال ل في المطلب األول، تل ة حول التمو م أساس مفاه

ات المؤسسات ثان، أما المطلب الثالث واألخیر فسیتم من  خالله دراسة المقارات النظرة الموافقة لخصوص

 الصغیرة والمتوسطة.

ة  م أساس لحول المطلب األول: مفاه   المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمو
ة، وذلك لما له من دور فعال في تحقی أهداف         عتبر التمول العمود األساسي في بناء أ مؤسسة إقتصاد

ن للمؤسسة أن تبدأ نشاطها أو تتوسع لهاختلف الوظائف األخر داخله من تأثیر على مالمؤسسة، وما  م ، فال 

ه إال من خالل ضمان توفیر األموال الالزمة ،  وعلى غرار المؤسسات األخر فإن المؤسسات الصغیرة ف

ل وتحاول دائما التوفی بین مختلف المصادر  ة خاصة للتمو المتاحة من أجل الحصول والمتوسطة تعطي أهم

فة المثلى.  على التول

ةم -1 لال اه    تمو

ن التطرق إلى ماهیته من خالل التعرض إلى مایلي:     م اته، و حث في ط ل مجاال واسعا لل   عد التمو

فة -1-1 وظ ل    تطور مفهوم التمو

ة، فحتى من     ر في مجال اإلدارة المال ل التطور الف فة التمو ان المحور واكبت وظ ات  تصف الخمسین

ة یتلخص في تدبیر األموال الالزمة للمؤسسات، ومع ا فة المال لتطورات الجوهرة التي بدأت األساسي للوظ

ةإقبل  ة تأخذ مفهوم أكثر شمول فة المال ات، بدأت الوظ الخطوات  تقتصر فلم تعد نتهاء الخمسین ام  على الق

ة لتدبیر  ة الالزمة، بل اإلجرائ اجات المال ة األإاالحت شأن نوع موال المطلوب متدت لتشمل إتخاذ القرارات 

ذا مجال  عتبران مإ ستثمار هذه األموال، و إتدبیرها و فة لیتضمن مهمتین إضافیتین  ن متد تطور هذه الوظ

ة إتخاذ القرارات ام  .مستلزمات عمل عرف على ما سوف تكون للت التخط الماليالمهمة األولى وهي الق

ه ة فهي إاألوضاع في المستقبل، وذلك قبل  عل ةتخاذ أ قرار، أما المهمة الثان عض المعاییر الرقاب ة   تنم
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الفعل م على مد سالمة القرارات التي تم إتخاذها  ز المالي للمؤسسة والح قة المر ، للوقوف على حق هند

ر سنة النشر،ص ص:   .8- 7دون ذ

لتعر -1-2   ف التمو

ل      فة التمو في المؤسسة تعددت التعارف الخاصة بها، ومن بین التعارف تدرج على  مع تطور وظ

ر ال الحصر مایلي:    سبیل الذ

ف األول ة، فهو التعر ة التي تعتمد علیها المؤسسة في توفیر مستلزماتها اإلنتاج : " هو النواة األساس

م  اد والمفاه نها اإلستمرار، فهو تطبی الم م اة مؤسسات األعمال والذ بدونه ال  عصب ح

ة الالزمة إل الغ النقد ة اتخاذ القرار داخل وحدات األعمال، فهو یوفر الم ة على عمل نشاء أو اإلقتصاد

ر م ، "ةأو خاص ةعام ؤسسةتطو   .16، ص:2014البوعبید

ف الثاني ل التعر ش ة، ومن ثم استخدام هذه الموارد  : " هو وضع الخط للحصول على الموارد المال

ل قصیر  ون التمو ن أن  م ات وانجازات المؤسسات إلى الحد األقصى، و ة عمل یؤد إلى زادة فعال

ل األجل"األجل أو متوس    .19،ص:2008عبد الوهاب، أو طو

ف الثالث فة اإلدارة في المالتعر ات التخط لألموال  ؤسسة: "هو تلك الوظ عمل  والحصولالتي تختص 

ة الالزمة ألداء أنشطة الم اجات المال ل المناسب، لتوفیر اإلحت  المختلفة ؤسسةعلیها من مصدر التمو

ستمرار  ات المتعارضة للفئات المؤثرة في نجاح وإ ساعد في تحقی أهدافه، وتحقی التوازن بین الرغ مما 

  .53،ص:2013العاني، ، والتي تشمل المستثمرن والعمال والمدیرن والمستهلكین "ؤسسةالم

قة یتضح أن      لومن التعارف السا ة هو " التمو األموال الالزمة لتغط ة اإلمداد  اجات المال االحت

ته وعدم التعرض للعجز  ة النشا واستمرار ضمن بدا للمؤسسات سواء لإلنشاء أو التوسع، مما 

  المالي".

ة للمؤسسات  -1-3 النس ل  ة التمو   أهم

ة       ة للمؤسسات من أهم النس ل  ة التمو ع أهم ةالمؤسسات  مختلف أنواعتن ات النس ة  إلقتصاد الدول النام

ة على  ذا لها قدرة عال ، و ة أساس اإلنتاج وأصل النشا االقتصاد والمتقدمة على حد سواء، فهي من البدا

ة االقتصاد، ما أن هذه المؤسسات في حاجة مختلف أنواعهاوخل روح التنافس بین  وتحدیث الصناعة تنم  ،

اتها، ل في مختلف مراحل ح ة على حجم الموتتوقف أهم مستمرة للتمو فة المال فالمؤسسات  ؤسسةة الوظ

فة مع نمو الم ة هذه الوظ ة، بینما تزداد أهم فة من خالل اإلدارة المحاسب ؤسسة الصغیرة تمارس هذه الوظ
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ذلك تبر  اوتطوره وحدة مستقلة.و ة  بیرة تتمثلو  ز اإلدارة المال ة  ل أهم فة التمو أبو مایليف أهمها تكتسب وظ

حا،   :10- 9،ص ص:2009ص
 ار بین البدائل ص أصول المشروع السائلة واالخت  ؛تخص

 ةتخاذ القرار في مد االعتماد على إ ل، فهي تقرر الحصول على المال  المصادر الخارج في التمو

ل فة تتحدد تكلفة التمو فة المالئمة ما بین أموال المالك وأموال الدائنین، ومن هذه التول  ؛التول

 ة المتاحة وحمایتها من خطر اإلفالس دارة رأس المال، والمحافظة على الموارد المال  ؛إیجاد التمول المناسب وإ

 ما اقتناء و  تحقی أهداف المؤسسة ف  ؛ستبدال المعداتإ یتعل 

 .وسیلة سرعة تستخدمها المؤسسة للخروج من حالة العجز المالي 

اجات -2     ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة اإلحت   المال

اجاتها        اختالف احت الت، والتي تختلف  تحتاج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لعدة أنواع من التمو

ة ل مرحلة التطور التي تمر بها إ ، وتكون التمو طة  اجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مرت حت

ارة عن تلك األموال الالزمة المؤسسة، بدءا من إنشائها فانطالقها فنم ة ع اجات المال وها ونضجها، واالحت

ل الموالي یوضح ذلك أو لمواجهة الطوار  لإلنشاء، أو التوسع   :، والش

ل رقمال لي 1-2(  ش اة المؤسسات ودرجة الترحیب التمو   ): دورة ح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
وفاسة، المصدر:    .407،ص:2006خلیل و

معدل  

 النمو
 مرحلة اإلنشاء مرحلة النمو مرحلة النضج نحدارمرحلة اإل 

 مرحلة التخوف 

لي  والحذر التمو

مرحلة 

حوث  ال

ة  األساس

ل  عن التمو

 مرحلة الترحیب

لي مرحلة  التمو

التخوف 

والتحف 

لي  التمو

 الوقت
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اة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتمثل في      ة وف مراحل ح اجات المال ل الساب یتضح أن االحت من خالل الش

  :مایلي

س أو اإلنشاءاإل -2-1 ة في طور التأس اجات المال   حت

رة الم    ة تجسیده إلىفي ذهن صاحبها،  ؤسسةتبدأ هذه المرحلة منذ استقرار ف في أرض الواقع  اغا

ة ة التال اجات المال ن التمییز في هذه المرحلة بین االحت م   :20-19،ص ص:2008بوراس، و

سي -2-1-1 ة رأس المال األولي أو التأس س ل  إلى تحتاج المؤسسة: خالل هذه الفترة التأس التمو

ات  ا ما یخاف المستثمرون  وجودهاإلث مرحلة الصفر، فغال في میدان األعمال، وتسمى مرحلة اإلنشاء 

عتبر األكثر مخاطرة لكون الأو الممولون  ل،ألنه  ذا البنوك من هذا النوع من التمو  افي بدایته مؤسسةو

فاءة صاحب ال ، لهذا یتعین على صا مؤسسةاإلضافة إلى عدم معرفة مد  رة لمقاومة الطوار حب الف

ة للمؤسسة الجدیدة مثل:  ة القانون ن البن ذا إعداد وتكو رة، و ر الف ة تطو أخذ جزء من رأسماله لبدا

ر ة للتطو   .إجراءات التسجیل، المقر، العالمات التجارة، استصدار حقوق التألیف للبرامج واألدلة المصاح

ل اإلنطالق الفعلي للم -2-1-2  ل المتعل ؤسسةتمو اة المؤسسة: وهو التمو  السنوات األولى من ح

ة مثال اإلنطالق الفعلي لها، فالمؤسسات الصناع م  هذه المرحلة تكون في  والمرت  قد أنهت تصم

ر  عه هاولكن منتوجهاوتطو عه و حاجة إلى أموال لالنطالق في تصن توفر  ، وهو ما یتطلبتكون 

ن ةمن مواجهة جزء من المصارف  األموال الخاصة التي ستم ة مثل: المصارف اإلعداد  األول

ا ذا مصارف التشغیلمصارف ح أغلب  في تائج المؤسسةتكون ن، وفي هذه المرحلة زة المعدات، و

ن االعتماد على األموال الخاصة وال على النتائج  م ه ال  ة نظرا للتكالیف الثابتة التي تتحملها، وعل ان سال األح

ل داخليالم ل التضطر المؤسسة إلى اللجوء لمصادر ف توقعة من أجل تكون مصدر تمو ة والتي التمو خارج

ة  طة بتطورها المستقبلي.بنتائجها السیئة و  خاصة ما تعلتكون في ظروف غیر موات   حاالت عدم التأكد المح

ة في طور النمواإل -2-2 اجات المال   حت

عد أن تكون قد تجاوزت مرحلة اإلنشاء واالنطالق، وما     ة  وهي المرحلة التي تصلها المؤسسة االقتصاد

ذلك  اإلنتاجأن مرحلة النمو تتسم بنمو سرع لمستو  إلىمیزها من حاالت عدم التأكد راجع  عات، و والمب

ة ة الموج عات تبدأ معها التدفقات النقد  األراح نظرا لقبول منتجاتها من قبل المستهلكین، ومع زادة المب

االستثمارات التي  طة  ة المرت اجاتها المال س هذا النمو الذ تشهده المؤسسة في ارتفاع وزادة احت نع و

ة لل اج في رأس المال العاملیتطلبها التوسع في القدرات اإلنتاج ذا االحت  234،ص:2002أبوناعم،  مؤسسة، و
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ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مرحلة نموها من خالل التمییز  اجات المال ن الفصل في االحت م و

  : 23-22 ص ص: ،2008بوراس،   بین مایلي

ة للمؤسسةاإل-2-2-1 ة في مرحلة النمو الثان اجات المال ر المؤسسة في حت : في هذه المرحلة تف

ل قصیر األجل، وذلك من  اج مستمر للتمو عات مما یجعلها في احت الحفا على حصة معینة من المب

عات، وخاصة عندما تكون المؤسسة  اجات رأس المال العامل الناتجة عن نمو وتطور المب ة احت أجل تلب

منح آجال للدفع لز  ع  ما تحتاج مقیدة أو مجبرة على الب سب سوق معین،  قلیل من  إلىائنها إذا أرادت 

ة إذا ما استدعى األمر  ر المنتجات الحال ل  إنتاج منتجات بدیلة، أو تطو ل األجل لتمو ل طو التمو

ات المنافسة.   لمواجهة متطل

ة في مرحلة التوسع -2-2-2 اجات المال ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي لاإلحت النس دیها : 

األسالیب المتطورة  ها في التسییر من حیث اإلستعانة  ة تغییر أسلو م عمل فرصة للتوسع فإنها تبدأ في تقی

عتماد التحلیل المالي،هذه األسالیب تسمح للمؤسسة بإنجاز أو تحقی   ة، وإ ة المال التخط الرقا

تها التج ة للمؤسسة، أو في ش ارة،وتحق المؤسسة في هذه الحالة توسعات جدیدة في القدرات اإلنتاج

سبب الرواج الذ تلقاه  حدث نمو متزاید في رقم أعمالها  قها، و ة أو تكون في طر تحق ة عال مردود

ة واضحة، ومنه تحتاج المؤسسة في هذه المرحلة  میزة تنافس التالي تمتعها   إلىمنتوجاتها في السوق، و

ع قدراتها اإلنتاج ة لتوس ازات جدیدة.موارد مال ل منتجات وح ر وتمو ة بهدف تطو ع   ة وقوتها الب

ة في مرحلة النضجاإل -2-3 اجات المال   حت

م واإلدارة الجیدة، فتكون      ا من االستقرار نتیجة التنظ اف في هذه المرحلة تكون المؤسسة قد حققت قدرا 

ذا الخبرة في مجال نشاطها ونمو  ة معتبرة، و نها من اإلستمرارة قد ضمنت حصة سوق م األراح ما قد 

ة، ومن المتوقع أن تكون المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في هذه المرحلة قد  ات الخارج في مواجهة التحد

ع  سمح مستو اإلنتاج الذ بلغته المؤسسة في امتصاص جم ما  لي مناسب،  ل تمو وصلت إلى ه

ان التالي إم اء الثابتة و ون التكالیف واألع ما  لها،  قلل من مشاكل تمو ة مما  ل ذات ة توفیر مصادر تمو

ما قد تكون المؤسسة هدفا للدمج  ة،  من السهل للمؤسسة في هذه المرحلة الحصول على القروض البن

اب واإلستحواذ عن طر المؤسسات الكبر العاملة في المجال أو في قطاع مختلف ة المصرة لش الجمع

  .57- 56، ص ص:2010األعمال،
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ة في مرحلة االنحداراإل -2-4 اجات المال   حت

عات ا      سبب في هذه المرحلة تبدأ مب نخفاض الطلب على منتجاتها إلمؤسسة تعرف تراجعا ملحوظا 

اجاتها إالمنافسة في السوق، مما یزد من نتیجة تزاید  ل إضافي، خاصة عند محاولة طرح  إلىحت تمو

الت معتبرة، وأثناء هذه المرحلة یبرز دور  ة من تمو منتج جدید في السوق وما یراف هذه العمل

ذا ببرامج  ل من جهة و التمو ة في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومساندتها  ل المؤسسات التمو

ع  ات إعادة التأهیل الخاصة بجم عمل     .236،ص:2002أبو ناعم، من جهة أخر  وظائف المؤسسةمتكاملة 

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -3   مصادر تمو

ة الالزمة للمؤسسات، یتطلب األمر العمل على تهیئة األموال       اجات المال عد أن یتم تقدیر االحت

غیرها م اجات، فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ة تحتاج الالزمة لمختلف هذه اإلحت ن األنسجة اإلقتصاد

ل عدة مصادر مختلفة وتختلف الحاجة لها بإختالف  ل حتى تضمن النمو واإلستمرارة، وللتمو للتمو

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى مصدرن  المراحل التي تمر بها المؤسسة، وتقسم مصادر تمو

  أساسیین هما: 

ل المؤسسات ال -3-1 ة لتمو   صغیرة والمتوسطةالمصادر الداخل

ة في اإلستخدام، فهي      ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذات األولو ة لتمو تعتبر المصادر الداخل

طها الخارجي، وتتمثل هذه المصادر في مایلي: إلىتتولد من داخل المؤسسة ذاتها  دون اللجوء    مح

ل الذاتي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:  -3-1-1 ل الذاتي نتیجة لنشا المؤسسة یتولد التمو التمو

ل، انة هامة ضمن مصادر التمو حتل م لي الداخلي من خالل  و وسیتم التعرف على هذا المصدر التمو

  مایلي:

ل الذاتي: -3-1-1-1 ف التمو هي تلك الموارد الجدیدة المتكونة بواسطة النشا األساسي  تعر

ل دائم لل مصدر تمو عاد للمؤسسة والمحتف بها  ة التي  ة، وهي النتائج اإلجمال ات المستقبل عمل

افأة رأس المال لینتج عنها فائض نقد محق بواسطة النشا  عد توزع م إستثمارها في المستقبل 

ل النمو المستقبلي اجات الالزمة لسداد الدیون  والمخصص لتمو ة اإلحت ن المؤسسة من تغط فهي تم

  .  Chiha,2009 ,p :92  "أس المالوتنفیذ االستثمارات وزادة ر 
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ل الذاتي: -3-1-1-2 ونات التمو ه وتتمثل  م غة حسا ل الذاتي من خالل ص ونات التمو تظهر م

  :30- 28،ص ص:2008بوراس،  في

  

حدث على عناصر اإلهتالك- أ ض النقص التدرجي الذ  ة المخصصة لتعو الغ السنو : وهي تلك الم

متها مع مرور الزمن، نتیجة اإلستعمال أو التلف أو التقادم التكنولوجي ن  االستثمارات التي تتدهور ق م و

  النظر إلى االهتالك من عدة جوانب:

 ا ارة عن توزع تكلفة شراء األصل الثابت، فهو الفرق بین تكلفة الشراء واإلیرادات : إقتصاد فهو ع

ة عمره اإلنتاجي، مقسمة على عدد السنوات التقدیرة إلستخدام هذا  ع هذا األصل في نها المتوقعة لب

  األصل.

 ا اته وذلك ممحاسب مة األصل الثابت في أ مرحلة من مراحل ح اس ق ن أجل : یهدف الى ق

اس الرح الذ ینتج عن استخدام ذلك األصل.   ق

 ا ن المؤسسة من إستبدال وتجدید أصولها الثابتة، لذلك تعتبر مصدر من مال ة تم : وهو عمل

ل الذاتي للمؤسسة.   مصادر التمو

مة المؤونات-ب ة ترصد من قبل المؤسسات لمواجهة أ إنخفاض غیر عاد في ق الغ مال : وهي م

ة خسائر محتملة قد تقع فعال خالل دورة اإلستغالل، ومنها تواجه المؤسسة هذه الخسائر وقد األصل أو أ

ة تنتقل إلى  ة الدورة المال قى األموال المخصصة لها تحت تصرف المؤسسة وفي نها ال تقع فت

ل الذاتي لها.  ة منها، وتدخل ضمن التمو ة الضر عد طرح نس اطات وهذا    اإلحت

ة محتجزةاألراح ال-ج ه المؤسسة لتغط ل الذاتي التي تلجأ إل : تمثل األراح المحتجزة أحد أهم مصادر التمو

اتها الجارة  ة التي تحققها المؤسسة من عمل لة األجل، وهي تتمثل في النتیجة الصاف ة طو اجاتها المال احت

ص قى واالستثمارة، والتي لم تقم بتوزعها فتحتف بها في صورة نتائج رهن التخص اطات ت احت ، أو تحتف بها 

ز المالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث ترفع  ة المر تحت تصرفها، وتعمل هذه األراح على دعم وتقو

ل یؤد إلى رفع القوة  ش ة إلى اإلقتراض  ة حقوق الملك ةمن نس ما تفضل المؤسسات  اإلقتراض للمؤسسة، 

استخ لة األجل  اجاتها طو ل احت طرة تمو ة في الس دام األراح المحتجزة لتجنب زادة حقوق التصوت والمشار

اء الثابتة التي تترتب في حالة إصدار سندات ذا تجنب األع    .329،ص:2010أندراوس ،  في حالة إصدار أسهم، و

ة غیر موزعة ل الذاتي= اإلهتالكات + المؤونات + أراح صاف  التمو
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و       ة للمؤسسة من خالل العناصر الم اجات المال ل التالي وتضح دور التمول الذاتي في توفیر اإلحت نة له، والش

  :یوضح ذلك

ل رقم ( ال قاء 2-2ش ل الذاتي للنمو وال ونات التمو   ): م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .243، ص:2011بن ساسي وقرشي،  :رالمصد

ل (     ل الذاتي یتكون من األراح المحتجزة واإلهتالك ومخصصات 2- 2یتضح من الش أن التمو  (

قاء. ل الذاتي والمتمثلة في النمو وال ونات أن تساهم في تحقی أهداف التمو   المؤونات ومن شأن هذه الم

ل الذاتي:أهداف -3-1-1-3 ل الذاتي له هدفین  التمو ر أن التمو ل الساب الذ یتضح من الش

  :244-243،ص:2011بن ساسي وقرشي،  أساسیین هما

قاء- أ ل الذاتي لل قاء واستمرار نشاطها بواسطة مخصصات اإلهتالك التمو : حیث تضمن المؤسسة 

التالي ة لإلستثمار في النشا ضمان الموارد الضرور  التي تغطي التآكل الماد والمعنو لإلستثمارات، و

أما مخصصات مؤونات تدني األصول المتداولة ومؤونة األخطار والتكالیف فهي إعتمادات  األساسي

ة تحتف بها المؤسسة لمواجهة تدهور األصول.  مال

ل الذاتي للنمو-ب عد توزع األراح، حیث تمول التمو ة  : یتحق النمو بواسطة األراح الصاف

ع والتمییز. ات التنو ات النمو عن طر إستراتیج   إستراتیج

ل الذاتي: -3-1-1-4 م التمو ما تقی ا  حتو على مزا ا فهو  ل ل الذاتي مصدرا تمو ار التمو بإعت

ل منها في:   حتو على عیوب وتتمثل 

                                

اح المحتجزة اإلهـــتــالك مخصصات المؤونات=                                        +                                 +                                                                              األر

ض التآكل الماد والمعنو  تعو

ض تدني األصول المتداولة  تعو

الیف  مواجهة المخاطــــــــر والتــــ

ـــــــــــــــل الذاتـــــــــــي  قــــــــــاءالتمو ل الذاتي للنمو لل  التمو

ــــــــــل   التمو

 الذاتــــــــــي 
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ا - أ ل الذاتيمزا لي التمو مصدر تمو ل الذاتي  : عند إعتماد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على التمو

ر ة الذ ا التال المزا   :32-31،ص ص:2008بوراس، فإنها تتمتع 

  جنها الوقوع في أزمات السیولة الطارئة أو ل الذاتي من رأس المال الخاص للمؤسسة و یزد التمو

تسدید فوائد وأقسا القروضالناتجة عن زادة األع  ؛اء الثابتة، 

 ة واإل ل سبها حرة واسعة في التصرف في أموالها یرفع من القدرة التمو ما  ة للمؤسسة  قتراض

 ؛الخاصة

 ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمنعها من الدخول إلى السوق المالي، لهذا فهو  إن عة القانون الطب

ات أخر أو مؤسسات  دارة أعمالها بنفسها دون تدخل شر ة وإ ة من االستقالل اف حق لها درجة 

ة ة ومصرف  ؛مال

 ل الذاتي الوسیلة المتاحة أمام اإلدارة في الوحدات اإل ة الصغیرة والمتوسطة حیث عتبر التمو نتاج

 ؛صعب علیها الحصول على هذه األموال من مصادر أخر 

  ة ة من الضر ل الذاتي، والتي تمثل أمواال معف تمثل أموال اإلهتالك الجانب األكبر في التمو

ا. مة اإلهتالك المسموح خصمه ضرب ق ة  ض الوعاء الضربي للشر  وهي میزة خاصة بتخف

ل الذاتيعیوب التم-ب ا، إال أن و اجات المؤسسة ذات ل إحت ات المحققة نتیجة تمو الرغم من االیجاب  :

لي وتتمثل أهمها في مایلي ات تنتج عن هذا المصدر التمو   :341،ص:2009حنفي، هناك سلب

  فها في عض المؤسسات إلى توظ س لها أ تكلفة، لهذا تلجأ  ل الذاتي ل األموال الناتجة عن التمو

ة للمؤسسة ة سوء استخدام الموارد المال فة، مما ینتج عنه في النها ة ضع  ؛استثمارات ذات رح

  انت ة  حرمون من موارد مال ل الذاتي حافزا للعمال لزادة إنتاجیتهم حیث أنهم قد  عتبر التمو ال 

ة لهم، خاصة عند إرتفاع مستو األ ضعف من القدرة الشرائ سعار مما قد وجهت للتوزع، مما 

ا على األداء ومنه على المؤسسة، حیث تنخفض إنتاجیتها س سل  ؛ینع

  تلك المتحصل قد ال تهتم اإلدارة بدراسة مجاالت إستخدام األموال المدخرة بواسطة المؤسسة 

 ؛علیها من الغیر، مما یؤد إلى إضعاف العائد

 ل الذاتي یؤد إلى حرمان المؤسسة من األثر االإ  یجابي للرفع المالي.  ستعمال التمو

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -3-1-2 مصدر لتمو ة  ل  وتتمثل في: المدخرات الشخص التمو

ن الم انفسه ؤسسةالمقدم من صاحب الم ة تكو ، حیث االتوسع فیه إلىأو عند الحاجة  ؤسسةسواء في بدا
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ة جدیدة لم تكن أصال داخلة في أصول  أموال إضاف عزز صاحب المؤسسة األموال المقدمة لمؤسسته 

عض أمالكه الخاصة لخدمة الم المؤسسة ل  ملكهتالؤسسة وذلك بتحو ذلك یلجأ إلى إستعمال ا ي  و

ة، وعادة ما یلجأ صاحب الم ة في المرحلة األول اإلى مدخراته ؤسسةمدخراته الشخص اة الشخص ى من ح

ة  ة الحصول على الموارد المال ذا صعو ة الغیر له من جهة، و المؤسسة وذلك لعدم رغبته مشار

ة خاصة في هذه المرحلة وما تحمله من مخاطرة من جهة أخر  م،   الخارج   .  92،ص:2009عبد الرح

بیر        ره یتضح أن أساس التمول الداخلي هو التمول الذاتي الذ یوجه لتمول جزء  ومن مجمل ما سب ذ

عتبر  ه  ما أن اإلعتماد عل من إستخدامات دورة اإلستغالل مثل زادة رأس المال العامل أو زادة األموال الجاهزة، 

اء جدد، إال أن اإلفرا في واسع اإلنتشار في ظل عدم المقدرة على إستخدام أموال الغی ة في إدخال شر ر وعدم الرغ

بیرة قد یؤد إلى خسارة  ه بدرجة  ات من بینها أن اإلعتماد عل اإلعتماد على التمول الذاتي یؤد إلى عدة سلب

       األثر اإلیجابي للرفع المالي. 

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -3-2 ة لتمو   المصادر الخارج

ة لتمول نشا المؤسسة،  عدمإن       ة مصادر التمول الداخل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى  یدفعفا

حث عن  عتهاال حسب طب ة والتي تختلف  مایليمصادر التمول الخارج   :، وتتمثل عموما مختلف هذه المصادر ف

منحه المورد : اإلئتمان التجار  -3-2-1 قوم هذا  إلىوهو االئتمان قصیر األجل الذ  المشتر عندما 

ة الشراء  عمل عها، وتحتاج المؤسسات التي تقوم  عها أو تصن ضائع لغرض إعادة ب شراء ال  إلىاألخیر 

اجاتها الجارة وعدم قدرتها على  ة رأس مالها العامل لمقابلة إحت فا اإلئتمان التجار في حالة عدم 

عد هذا النوع من ة و ل قصیر األجل وذلك لكون جداول السداد المتعلقة  الحصول على القروض البن التمو

ا ما ، 98،ص:2010رمضان وجودة،  ه والتي تغطي عادة دورة األعمال في التجارة هي دورة قصیرة نسب

ات الجارة التي تقوم بها المؤسسة، والمتمثل في الفترة الفاصلة  عرف على أنه االئتمان الناشئ عن العمل

مة هذه المشترات، حیث یتسنى للمؤسسات بین تارخ شر  ین تارخ تسدید ق ة و ضاعة أو المواد األول اء ال

هوتلجأ  خاصة إذا لم یترتب عن ذلك تكلفة. األموال التي إحتفظت بها خالل هذه الفترة اإلستفادة من تلك  إل

ة رأسمالها العامل وعدم قدرته فا مصادر  إلىا على اللجوء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في حالة عدم 

" ل األخر     .195،ص:2013آل شبیب،  التمو

ه الغیر  السوق  إلىتنشأ الحاجة رسمي: الغیر  السوق  - 2- 2- 3 ة، وتلجأ إل ة الموارد الذات فا سبب عدم  رسمي 

ة، وتمنح هذه السوق قروض قصیرة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للحصول على التمول خاصة في الدول النام
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ة  تكون األجل وأسعار فائدة قد ال  ل ة الش األسعار الجارة في السوق الرسمي وذلك فق من الناح ثیرا مقارنة  مرتفعة 

  : 182، 172،ص ص:2009عبد الحمید، ألنه في الواقع غیر ذلك، ومن أسالیب التمول الغیر رسمي نجد مایلي 

حصل علیها أصحاب الماألصدقاءقروض األهل واألقارب و  -3-2-2-1 ل القروض التي   ؤسسة: تش

ل، تتراوح نسبته بین  ا للتمو من حجم  %11 إلى %9من األهل واألقارب واألصدقاء مصدرا أساس

ة، وهو أول مصدر غیر رسمي یتوجه  ات المتحدة األمر ل الممنوح للمؤسسات الصغیرة في الوال التمو

ل الالزم. ة عن توفیر التمو ه صاحب المؤسسة الصغیرة عندما تعجز موارده الذات  إل

قدمون القالمرابون - 2- 2- 2- 3 فائدة مرتفعة : مصطلح أطل على فئة من الممولین غیر الرسمیین الذین  روض 

قرض المرابون إال العمالء الذین یثقون بهم  جدا،   .وعادة تكون قروض قصیرة األجل ولو لمجرد یوم واحد، وال 

ن مدینو الرهانات-3-2-2-3 م ة  ملك أصوال عین ة لمن  ل قدمون خدماتهم التمو : هؤالء المدینون 

ازا  قومون برهنها رهنا ح حصلون على قرض قصیر األجل تداولها في السوق، ف مةلد المقرض، و  ق

سترد األصل  سداد القرض خالل المدة المحددة  ذا قام المقترض  مة األصول المرهونة، وإ أقل من ق

ستولي علوفي حالة عدم السداد في المدة المحددة فإن  المرهون    ه.المقرض 

ي -3-2-3 ل البن لمن أهم مصادر : تعتبر البنوك التمو م  تمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتقد

ة سواء لدورة اإلستغالل أو لدورة  ل اجاتها التمو ستثمار، وفي حالة اإلالقروض الالزمة لها لمواجهة إحت

ذا طرقة سداده، إضافة  ي البد من تحدید نوع القرض، مدته، سعر الفائدة، و ل البن توفر  إلىالتمو

                على محددات وضوا حتى یتم منحها القرض المطلوب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  ،87،ص:2013الشواورة. .(حث الموالي التفصیل في الم لي   ( سیتم التطرق لهذا المصدر التمو

تعرف بورصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على بورصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:  -3-2-4

معدالت نمو أنها تلك السوق التي  ة والتي تتمیز  تعطي الفرصة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتنام

ة والقواعد المنظمة  تاحة األوراق المال ة والضمان وإ مرتفعة لكي تزد من رأسمالها في إطار من المشار

ة متصلة أو متواصلة ومقبولة من األطراف ا اب ة انس ونة لكل من المؤسسات والمستثمرن معا في عمل لم

لها، فهي السوق المخصصة لتداول أسهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واآلخذة في نمو رأسمالها وغیر 

لي  ة التي تمول المؤسسات الكبیرة والضخمة، ومن شأن هذا المصدر التمو س المؤهلة لدخول األسواق الرئ

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لعل  النس ا  ساهم في تحقی مزا ،ص 2009عبد الحمید، أهمهاأن 

  : 426-423ص:

 ة لتلك المؤسسات سواء مصا ل إضاف ح مصادر تمو ةتت ة خارج ة أو مصادر أجنب  ؛در محل
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  ین في المؤسسة وهو ما حوا مشار ص مجيء أو دخول المستثمرون اإلستراتیجیون ل تسمح 

فاءة  حسن من   ؛إدارة المؤسسة الصغیرة والمتوسطةس

 مة عادلة للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة اإلضافة إلى الحصول على وضع أفضل تجاه الممولین.تساعد على تحد   ید ق

ة مؤسسات رأس مال المخاطر:  -3-2-5 ل تعتبر مؤسسات رأسمال المخاطر من المصادر التمو

ذا  م الدعم المالي والفني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مرحلة نشأتها و الحدیثة والمتخصصة في تقد

م  ضا على تقد م المال فحسب بل أ ل والتي ال تقوم على تقد ة خاصة في التمو توسعها، فهو تقن

ل  المساعدة في إدارة المؤسسة ا عن أسلوب التمو ل ل یختلف  حق تطورها، فهذا األسلوب من التمو ما 

حسب على أساس الرح  عد إدراج عائد  ة برنامج اإلستثمار  ي إذ أن رأس المال یتم إسترداده في نها البن

ا أو جزئ ل تحمل المستثمر المخاطر  ة، و م أ ضمان عند إبرام عقد المشار ا في المحق ومن دون تقد

لي  ، 125-124،ص ص:2008بوراس،الممول مؤسسةحالة فشل ال ( سیتم التطرق لهذا المصدر التمو

  التفصیل في الفصل الموالي).

ل اإلسالمي:  -3-2-6 غ التمو ل النقد ص ة جدیدة تشمل التمو ل قدم اإلقتصاد اإلسالمي بدائل تمو

ة التي  س البنوك التجارة الرو ، ع ال تمتلك سو وسیلة واحدة للعمل تتمثل في القروض وغیر النقد

ة ناجعة  ل ارات تمو ل اإلسالمي خ غ التمو الها وتعددت أسالیبها، وتعتبر ص ن إختلفت أش فائدة حتى وإ

ة( سیتم  حة، المشار ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة نظرا لتعددها ومن أهمها: المضارة، المرا النس

التفصیل في الفصل الموالي).التطرق لهذا المصدر  لي    التمو

اإلستئجار: -3-2-7  ل  منح طرف آخر ح  التمو مقتضاه مالك األصل  قوم  وهو عقد تأجیر 

مة ایجارة محددة، وتعد میزة اإلستخدام من  ة معینة یتف علیها، وذلك مقابل ق إستخدامه خالل فترة زمن

قوم المستأجر  ا اإلستئجار، حیث  شرائه، ومقابل ذلك یلتزم أبرز مزا بإستخدام األصل دون اإللتزام 

ه في العقد، ( سیتم التطرق له مة اإلیجار حسب ما أتف عل سداد ق ليالمستأجر   ذا المصدر التمو

 التفصیل في الفصل الموالي).

ار -4 ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمصدر  العوامل المحددة إلخت   تمو

اجاتها  عتبر إتخاذ     ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفقا الحت فة مصادر تمو القرار الخاص بتول

ل یتمیز  ل مصدر من مصادر التمو ما أن  اتها،  ع مراحل ح ة من أهم القرارات في جم المال

ل مؤسسة، لذلك توجد الكثیر من  ة  لي مناسب حسب إستراتیج بخصائص معینة تجعل منه مصدر تمو
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ارا ل المناسب، ومن اإلعت ار مصدر التمو ت والعوامل التي یجب أن تخضع لدراسة جیدة حتى یتم اخت

،  بین هذه العوامل مایلي   :64،ص:2010الحمیر

 ار اإلستحقاق  ؛ مع

 ار الرح  ؛ مع

 ار التكلفة  ؛ مع

 ار المخاطر التي تواجه المؤسسة  ؛ مع

 طرة ار اإلدارة والس  ؛ مع

  ار ة. مع   التوقیت المالئم والمرونة المال

ار اإلستحقاق -4-1   مع

ه بین المؤسسة ودائنیها ومن ث أجل أو تارخلكل قرض       م البد من تسدیده في إستحقاق متف عل

عض حسب آجالها المحددة في عقد ال ذلك التارخ عضها ال ذا لم یتم دینوتختلف القروض عن  تسدید ، وإ

ن أن ستحقاقالقرض في تارخ اإل م ضع الدائنون سلطتهم على األصول أو یجبرون المؤسسة على  ف

س لها تارخ إستحقاق، فهي إستثمار دائم في  ل الممتلكة ل المؤسسة طالما تصفیتها، أما مصادر التمو

  ة .مستمر ها أن

ار ال-4-2   رحمع

ة من خالل     ة یتمیز اإلقتراض عن الملك سب المالك على ما  یتمتعون  الدائنون ف األولو حققه تح 

ع اإللتزامات التي تقع على المؤسسات رحمن ؤسسات الصغیرة والمتوسطة الم ، لذلك وجب الوفاء بجم

ة فإن حملة األسهم  ع أنواع الملك ة على جم ق أس ینما یتمتع الدائنون  الصغیرة والمتوسطة نحو دائنیها، و

اره ة في هذه الممتازة في مؤسسات المساهمة بإعت ة على حملة األسهم العاد ق م مالك ممتازن لهم األس

اقون.   المؤسسات وهم المالك ال

ار التكلفة -4-3   مع

اجاتها الما      ل إحت اجاتتتحمل المؤسسة في سعیها نحو تمو ة تكالیف مصادر هذه اإلحت حیث  ل

ة، ومنه  ة اإلجمال ل مصدر على تؤثر هذه التكالیف على النتائج والمردود اس تكلفة  إستوجب األمر ق

ل الذاتي، تكلفة الدیون...حد والمتمثلة في تكلفة األموال الخاصة، تكلفة  بن ساسي وقرشي،   الخالتمو

  . 306، ص: 2011

  



 ............التمويل التقـليدي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثاني:.

 

-85- 

  

ار المخاطر التي تواجه المؤسسة -4-4   مع

ل، حیث ترت        مخاطر التشغیل ومخاطر التمو عة النشا وهي التي تتمثل حصرا  طب األولى 

غي على المؤسسة أن تعتمد في  طة، فعندما تكون مخاطر التشغیل مرتفعة ین ة المح والظروف اإلقتصاد

ح، وذلك ألن عدم إنتظام حجم النشا وعدم إستقرار  س صح ة والع ل على المصادر الذات التمو

ا على قدرة المؤسسة على خدمة ا ة سوف یؤثر سل ضعها في موقع العسر الظروف اإلقتصاد لدین، وقد 

ل ینتج عن زادة اإلعتماد على  ل الداخلي والخارجي، فخطر التمو عة التمو طب رت الثاني  المالي، و

ل  ؤد مثل هذا اإلاالقتراض في تمو ات المؤسسة و اء خدمة الدین وعندما  إلىعتماد عمل زادة أع

ة تواجه المؤسسة الفشل تتهدد مصالح المالكین  ستوفى حقه عند تصف أكثر من غیرهم ألنهم آخر من 

  .83، ص: 2013الشواورة،  المؤسسة 

طرة – 4-5 ار اإلدارة والس   مع

عد من العوامل التي قد        طرة المالكین الحالیین على المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة  قاء س إن 

ل عن طر  ل، لذلك قد یلجأ المالكون الحالیون إلى التمو ارزا في تخط مصادر التمو تلعب دورا 

ة ودخول مساهمین جدد، و  قاء اإلقتراض أو األسهم الممتازة بدال من إصدار أسهم عاد ذلك من أجل إ

ن المحافظة  م الرغم من أن هذا األمر ال  طرة المساهمین القدامى،  القرار اإلدار في المؤسسة تحت س

التالي عدم  ة و ل من خالل اإلقتراض قد یؤد إلى إرتفاع المدیون ه بإستمرار لكون التوسع في التمو عل

ن المؤسسة من إلتزاماتها قصیرة األجل، األمر ال طرتها تم ة بجزء من س فرض علیها التضح ذ قد 

ل عن طر زادة رأس المال ودخول مساهمین آخرن     على المؤسسة والتوجه مضطرة إلى التمو
 ،   .64،ص:2010الحمیر

ار  -4-6 ة  التوقیت المالئم  مع   والمرونة المال

ار في مد قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على تحدید الوقت المالئم الذ سوف      یتمثل هذا المع

أفضل  أقل التكالیف و ة  ه المؤسسة إلى السوق المالي من أجل الحصول على األموال المطلو تدخل ف

ة واأل نة وذلك على ضوء القراءة المنظمة لظروف ونشا األسواق المال ة الشرو المم حداث اإلقتصاد

ل مالي یترك  ن ه ة إستطاع أصحاب المؤسسة تكو ل المستقبل لما تعددت مصادر التمو المتوقعة، و

ة أكبر   .84-83، ص ص: 2013الشواورة،  للمؤسسة مرونة مال
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ار التصنیف اإلئتماني للمؤسسة- 4-7   مع

عبر عن مد الثقة  التصنیف اإلئتماني      ما  ارة عن رأ فني في مالئمة المؤسسة المصنفة،  هو ع

ة التي ترغب بإعطائها  الت المال ن أن تمنحها البنوك والجهات الممولة عند تحدید سقف التسه م التي 

غیرها  ان تصنیف المؤسسة مرتفعا مقارنة  لما  ة اإلئتمان، و من إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة طال

ة سواء عن طر اإلقتراض أو زادة  ل ع  مصادرها التمو لما زادت قدرة المؤسسة على تنو المؤسسات 

س  الع س    . 404، ص: 2008عقل،  رأس المال والع

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، لما        النس الغة  ة  ل أهم من مجمل ما سب یتضح أن للتمو

ة والالزمة لدفع نشا  ة أو خارج له من دور في توفیر األموال من مصادره المختلفة سواء داخل

ة تلجأ هذه المؤسسات  ل الداخل ة مصادر التمو فا ل إلىالمؤسسة، ففي حالة عدم   مصادر التمو

ة المتعددة، والتي منها ما هو تقلید ومنها ما هو مستحدث نشأ نتیجة التطورات واالبتكارات  الخارج

ة المفاضلة  ان ل حتى یتم التعرف على هذه المصادر ومن ثم إم وقد وجب التطرق إلى مصادر التمو

ار من بینها على حسب األهدافواإل ة للمؤسسة. خت اجات المال   المسطرة لإلحت
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ل :المطلب الثاني ل التمو ة المفسرة له ات المال   النظر
ل المالي       من أكثر الموضوعات التي أثارت جدال واسعا بین  *عتبر موضوع تحدید اله

ل الممتلكة أو تحدید المزج  فاإلعتماد اإلقتصادیین ل المقترضة أو مصادر التمو على مصادر التمو

ات وقواعد مختلفة، وهو ما أسفر عن ظهور عدة  نما من خالل محددات وخصوص ا وإ منهما ال یتم تلقائ

قرارات  احثین المهتمین  بیرا من إهتمامات ال ل والتي ال تزال تأخذ حیزا  ل التمو نظرات مفسرة له

ل المؤسسات ا ل تمو ة المفسرة له ل، وسیتم من خالل هذا المطلب التطرق لمختلف النظرات المال لتمو

  من خالل مایلي:

ل -1 ل التمو ة المفسرة له ات األساس   النظر

ل في مایلي:       ل التمو ة المفسرة له   تتمثل النظرات األساس

 ؛ نظرة صافي الرح 

 ات  ؛ نظرة صافي رح العمل

 ة  ؛ النظرة التقلید

 اني ومیلر ل  ؛ نظرة مود

 .نظرة التوازن  

ة صافي الرح-1-1  نظر

ل    ل التمو ل ه لفة مصادر األموال التي تش دوا نظرة صافي الرح أن االختالف في  یر مؤ

ة الرفع المالي  ة، ومن خالل تغیر نس ح الفرصة لإلدارة المال ل زادة مساهمة  إلىسوف تت التمو

ل الممتلكالكلفة األقل على حساب مساهمة  وذ †المقترض دوا هذه  وذ ‡التمو الكلفة األكبر، أ أن مؤ

لفة األموال المرجحة من خالل  ة للمؤسسة وفي  مة السوق ة التأثیر في الق ان دون على إم النظرة یؤ

ة الرفع المالي سوف تضمالتغیر في نس لفة األموال المرجحة ة الرفع المالي، فزادة نس ن إنخفاض في 

                                                             
ل المالي: -  * ل الممتلك،  اله ل المقترض والتمو ل موجودات المؤسسة، وهو یتضمن التمو هو مجموع األموال التي تم بواسطتها تمو

ل المالي أن هناك إختالف إلىوتجدر اإلشارة  ل األجل،  -بین مصطلحي اله ل المقترض قصیر األجل وطو الذ یتضمن التمو
ل الممتلك ذا التمو ل األجل. -و ل المقترض طو ل الممتلك والتمو ل الدائم والذ یتكون من التمو عني التمو ل رأس المال الذ   وه

ل المقترض - † ل المقترض قصیر األجل(قر  التمو ل األجل.یتضمن التمو ل المقترض طو ات دائنة) والتمو  وض قصیرة األجل+حسا
ل الممتلك - ‡  یتضمن رأس المال المدفوع واألراح المحتجزة. التمو
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ة للمؤسسة.إمما یؤد إلى  مة السوق ة رتفاع في الق ات التال               وتقوم هذه النظرة على الفرض

  ،   :534-533،ص ص:2008الزید

  غیر من إدراك المستثمرن( المالك) للمخاطر ونتیجة لذلك فمعدل العائد إن الزادة في استخدام القروض ال 

المطلوب من قبل المالك ومعدل العائد على السندات والقروض(معدل الفائدة) تظل ثابتة ولن تتغیر بتغیر 

ة الرفع المالي  ؛ نس

  ) اقي فائض النشا عد الفائدة) فمن المتوقع أن تزداد نظرا ألن المالك یجمعون  أ صافي الرح 

درجة المخاطر التي یتعرضون لها أكثر من تلك التي یتعرض لها المقرضین، ونتیجة لذلك فإن 

ون أكبر من معدل الفائدة على االقتراض ( الفائدة على  ه المالك  طل معدل العائد الذ 

ض الزادة في درجة ال  ؛ طرة التي یتعرض لها المساهمینمخاالسندات) وذلك لتعو

  ل ة للعناصر التي یتضمنها ه مة الكل ا أن الق عني ضمن حجم اإلستثمار ثابت ال یتغیر وهذا 

ل  ة من تغییر الخل الذ یتكون منه ه منع الشر س هناك ما  رأس المال ثابتة، غیر أنه ل

ات ثابت ال األموال، ونظرا ألن حجم االستثمار ثابت ال یتغیر فهذا  عني أن صافي رح العمل

 یتغیر.

عائد إضافي نتیجة  إلنتقاداتوقد تعرضت هذه النظرة        طالبون  ة أن المالك سوف ال  ففرض

صاحب اإلرتفاع  اإلعتماد المتزاید للمؤسسة على اإلقتراض هو إفتراض غیر واقعي إذ من المتوقع أن 

ل رأس المال إرت فاع في درجة المخاطر التي یتعرض لها المالك، ومن ثم في نسب اإلقتراض في ه

عائد أعلى  طالب المالك   .394،ص: 2011، قرشي ون ساسيمن المتوقع أن 

ات -1-2 ح العمل ة صافي ر   نظر

ل إلى أن التغیر في الرفع المالي        ل التمو اغة ه ات في ص د نظرة صافي رح العمل د مؤ یؤ

سبب أ تغیر ة  ال  مة السوق ة للمؤسسة والتي تحدد الق مة السوق لفة األموال المرجحة، وال في الق في 

ة للمؤسسة سوف تكون مستقلة عن أ  مة السوق معنى أن الق ة للقروض،  مة السوق ة زائد الق لح الملك

ل األموال لفة األموال المرجحة تغیرات في ه ضا مستقلة عن تأثیرات                                   وهي أ

194،ص:2004وقراقص،  حنفي.  
شیر        ل المقترض في  أأن زادة الرفع المالي  إلىفالمضمون العام لهذه النظرة  زادة حصة التمو

ل األموال سوف یؤد  سبب هذه الزادة في  إلىه ة التي یتعرض لها المالك، و ارتفاع المخاطر المال

ضا عن هذه المخاطرة المخاط طلبوا معدل عائد على استثماراتهم أكبر تعو ر فان المالك البد وأن 
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لفة  ل الممتلك" لذلك فان  لفة التمو مثل"  ما أن معدل العائد المطلوب من قبل المالك  ة، و اإلضاف

ل زادة في الرفع المالي ل الممتلك سوف تزداد مع  لفة الت التمو عوضه وهذا االرتفاع في  ل الممتلك  مو

لفة األموال المرجحة ثابتة ال ل المقترض، األمر الذ یجعل  لفة التمو مة  االنخفاض في  تتغیر والق

ة لل ضا مؤسسةالسوق ،  ثابتة ال تتغیر أ  .540-539،ص ص:2008الزید

ة -1-3 ة التقلید   النظر

دو هذه النظرة بوجو      د مؤ ل مالي أمثل ینشأ عند نقطة یؤ یلة إد ه قتراض مثلى تتحق من تش

ل المقترضة  یلة الممیزة من مصادر التمو ممیزة من األموال المقترضة واألموال الممتلكة، هذه التش

ة للمؤسسة في حدها  مة السوق والممتلكة تجعل من تكلفة األموال المرجحة في حدها األدنى لتكون الق

ات مقبولة وممیزة من الرفع المالياألعلى وذلك ع قوم تحلیل Vernimmen,2014 ,p :785   ند مستو ، و

ه إالتقلیدیون على  طل ة االقتراض سینتج عنها إرتفاع في معدل العائد الذ  فتراض أن زادة نس

سبب ارتفاع المخاطر التي یتعرضون لها، إال أن تكلفة االقتراض تظل ثابتة إلى ح د معین المستثمرون 

االرتفاع التدرجي إذا ما تجاوزت المؤسسة الحدود المقبولة من الرفع  من االقتراض وتبدأ هذه التكلفة 

ل  ل التمو یلة ه مته في تش ل الممتلك مع تناقص ق لفة التمو المالي المتعارف علیها، ونظرا الرتفاع 

لفة  لفته أصال فإن  سبب انخفاض  ضا تزاید مقدار القروض  االنخفاض وأ األموال المرجحة سوف تبدأ 

ل المقترض حتى یتم  ل لصالح التمو یلة التمو منذ اللحظة األولى التي یتم فیها تغیر الرفع في تش

سمى " بنقطة االقتراض المثلى" لتكون  الوصول إلى أدنى حد لها عند مستو معین من الرفع المالي 

ة للمؤسسة عند حدها األعلى و  مة السوق سبب الق ل في االرتفاع  عد هذه النقطة المثلى تبدأ تكلفة التمو

                     ارتفاع الدیون ألن المؤسسة قد تعدت حد الرشد في العالقة بین الدیون واألموال الخاصة

Vernimmen, 2011,p :660  .   

اني ومیلر -1-4 ل ة مود   نظر

اني ومیلرإ     ل ل المالي منهجین مختلفین تمثال في مایلي:  *تخذت نظرة مود  في تفسیرها لله

  

                                                             
اني ومیلر - * ل حث هما : مود عض على ال عضهما ال ي عمل مع  ات من  حولأستاذین من معهد ماساتشوستس األمر ل الشر خالل نظرة تمو

ل الماليلتفسیر  اني في  ، وقداله ل و مود ل في العلوم  1918جوان  18ولد فران ي حاز على جائزة نو طالي أمر بروما وهو عالم إقتصاد إ
ة سنة  ما ولد مرتور میلر في 2003سبتمبر  25توفي في  1985اإلقتصاد ة بوسطن  1923ما  16،  ةابوال قتصاد وهو عالم إ ألمر
ي توفي في   . 2000جوان  3أمر
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ل المالي في ظل األسواق الكاملة -1-4-1 ة اله : من أبرز المناقشات في تطور النظرة المال

اني ومیلر سنة  ل ل المالي 1958الحدیثة تلك التي أثارها مود مفهوم اله ، والتي جددت اإلهتمام 

ا ل ال تتأثر بتغیر األمثل، فقد قدم ال لفة التمو لفته، أ أن  ل المالي  ال ینفي عالقة اله حثان تحل

ة ات التال ل المالي وذلك في ظل الفرض ة االقتراض التي یتضمنها اله  :201،ص:2011خصاونة، نس

  المؤسسة تعمل في سوق المنافسة الكاملة حیث المعلومات متوافرة ومتاحة عن المؤسسات العاملة

ةف ع ومجان ة للجم  ؛ ي السوق المال

  ع وشراء) غیر ات( ب ضمن أن تكالیف العمل الرشد، وهذا  افة المستثمرن في السوق یتمتعون  إن 

 ؛ موجودة

 ل ال یؤث ش ة و ع وشراء األوراق المال امل الحرة في ب ر على أسعار تلك األوراق للمستثمرن 

ة  ؛ المال

  ن تبوب المؤسسات في مجموعات على أساس درجة المخاطر التي ینطو علیها النشا الذ تنتمي م

ه انت أراحها المتوقعة لها نفس خصائص الخطر  إل حیث تنتمي المؤسسات إلى شرائح خطر متجانسة إذا 

ل شرحة متجانسة  اني ومیلر أن المؤسسات التي تعمل في نفس الصناعة تش ل ات مود عني وف فرض وهذا 

 ؛ الخطر من حیث

 معنى آخر ال ل أراحها،  اسة توزع لألراح تقتضي توزع  ع المؤسسات س توجد أراح  تت

ة على دخل المؤسسات.  محتجزة إضافة إلى عدم وجود ضر

اني ومیلر في ظل األسواق الكاملة لعدة       ل والتي من بینها أن النموذج  إنتقاداتوقد تعرضت نظرة مود

ض  عند حساب الضرائب بینما فترض عدم وجود أ نوع من الضرائب في حین أن الفوائد قابلة للتخف

ون لذلك أثر على تكلفة  المساهمون  حول دون أن  عد الضرائب وهو ما ال  س لهم الح إال في األراح  ل

م ما أن المعلومات ال  اني ومیلر الدین واألموال الخاصة،  ل فترضها مود ة التي  ف الك ن أن تكون متوفرة 

ما لدیها من معلومات تخوفا من الضرر  عها حذرة من اإلفشاء  عض المؤسسات إن لم تكن جم ألن 

ةمصلحتها  .80،ص:2015، عق

ل المالي في ظل األسواق غیر الكاملة -1-4-2 انياله ل ال  : في هذا اإلطار قدم مود ومیلر تحل

قود إلى تفضیل اإلستدانة مقارنة  ة على أراح المؤسسات  ار للضر ه أن األخذ في االعت متمیزا أثبتا ف

ن  م حها اإلستدانة أنها تعتبر من بین التكالیف التي  األموال الخاصة، فمن بین المیزات التي تت

ة على الرح، ومن ثم فإن خضوع ر  ضها عند حساب الضر عني أن المؤسسة تخف ة  ح المؤسسة للضر
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ع تحقی وفورات  لها المالي من القروض إلى جانب األموال الخاصة تستط التي یتكون ه

ة ة على أراح المؤسسات فإن  ،Brealey et Myers,2003,p :545  ضرب ه فعندما تكون هناك ضر وعل

ة مة السوق ة لمؤسسة مستدینة تساو الق مة السوق ل استثماراتها على  الق ا في تمو ل لمؤسسة مماثلة تعتمد 

ل  إلى اإلضافة األموال الخاصة ه فإن اله ة الناجمة عن االقتراض، وعل ة للوفورات الضرب مة الحال الق

نة ة اقتراض مم ه أكبر نس ل الذ تكون ف سمبر المالي المثالي هو ذلك اله    .299، ص:2012زغیب ودلفوف، د

ن  ومن خالل ما     م املة  اني ومیلر في ظل األسواق الكاملة، واألسواق الغیر  ل جاء في نظرة مود

ح أبرز النتائج التي خرجت بها النظرة من خالل الجدول الموالي:   توض

اني ومیلر 1-2جدول رقم (ال ل ة مود ل المالي ضمن نظر   ): اله

ل المال    الـــــــــــنــــــــــتـــــــیــــــــــــجة  ه

ة ابفي غ ل مالي أمثل  الضر مة المؤسسة، ال یوجد ه ل المالي في التأثیر على ق ة اله اد   ح

ةفي  مة المؤسسة التي ال تعتمد اإلستدانة-  وجود الضر مة المؤسسة التي تعتمد اإلستدانة تفوق ق   ق

ن وضع حد أدنى لإلستدانةال یوجد حد أدنى لتكلفة - م  رأس المال لكن 
احثة المصدر   .اإلعتماد على مجموعة من المراجع: من إعداد ال

اني ومیلر إتخذت     ل ر أن نظرة مود سیین في دراسة  یتضح من خالل الجدول الساب الذ عدین رئ

مة  ل المالي على ق ة ومن ثم عدم تأثیر اله اب الضر عد األول في غ ل المالي، تمثل ال اله

عد فقد  مة المؤسسة، ووفقا لهذا ال ة لتأثیرها على ق ار الضر عین اإلعت عد الثاني أخذ  المؤسسة، وال

مة المؤسسة التي ت اني ومیلر إلى أن ق ل مة المؤسسة التي ال توصل مود عتمد على اإلستدانة تفوق ق

  تعتمد على اإلستدانة.

ة التوازن  -1-5  نظر

اإلقتراض ت       إلىقتضي هذه النظرة التأكید على أن القرار األمثل لإلقتراض یجعل المؤسسة تستمر 

ة للوفر الضربي مع التأثیر السلبي لتكلفة اإلفالس، والتي تنشأ  النقطة التي تتساو فیها التأثیرات اإلیجاب

ة للمؤسسة ما مة سوق ضمن أعلى ق معنى آخر فإن القرار األمثل لإلقتراض والذ   عن زادة اإلقتراض 

مة ا ة واألثر السلبي هو إال محصلة للتوازن بین األثر اإلیجابي الذ تحدثه الق ة للوفورات الضرب لحال

لفة اإلفالس ه  ،  الذ تسب   .573،ص:2008الزید

لها من أموال       ل تمو وتنشأ تكلفة اإلفالس عن زادة االقتراض إذ تتعرض المؤسسة التي یتكون ه

خاصة وقروض لمخاطر اإلفالس، وهي مخاطر ال تتعرض لها مؤسسة مماثلة یتكون رأس مالها من 
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رجع هذا  ، و مة القروض والفوائد في توارخ  إلىأموال خاصة فق أن فشل المؤسسة في سداد ق

ة قد تنتهياإل عطي الح للمقرضین التخاذ إجراءات قانون بإعالن إفالس المؤسسة، ومن ثم  ستحقاق 

ه زادة معدل العائد المطلوب على االستثمار في أسهم وسندات  اإلفالسن زادة مخاطر إف یترتب عل

ا ة للمؤسسة  مة السوق عني ارتفاع تكلفة األموال وانخفاض الق ةالمؤسسة األمر الذ  ع بن ساسي   لت

  .376،ص: 2011وقرشي، 

ات -2 ل   النظر ل التمو ة المعاصرة المفسرة له   المال

حث المستمر في موضوع       ذا ال ة، و ة األساس عض النظرات المال حة لإلنتقادات التي وجهت ل نت

قة مع  ل طورت عدة نظرات سا ل التمو ة، وهو ما أسفر  إدخالتفسیر ه عض التغییرات األكثر واقع

ة معاص ل، وتتمثل عن ظهور نظرات مال ل التمو مایلي:رة مفسرة له   هذه النظرات المعاصرة ف

 ؛ نظرة اإلشارة 

 .الة   نظرة الو

ة اإلشارة -2-1   نظر

النظرة على قاعدة وتقوم هذه  ،1977سنة  Ross* الكاتب  إلىعود الفضل في ظهور هذه النظرة      

ة، والواقع أن المعلومات التي  ه األسواق المال ة وهي عدم التماثل والتناظر المعلوماتي الذ تتصف  أساس

ان ال ة وصادقة، ومن ثم فإن هذه النظرة تنطل من أنه بإم ق الضرورة حق ست  مدیرن تبثها المؤسسات ل

ة هذه أخر أقل أداء فعالة تمیزها عن مؤسساتإصدار إشارات خاصة و  في المؤسسات األحسن أداء ، وخاص

ه تستند نظرة اإلشارة  فة، وعل ون من الصعب تقلیدها من طرف مؤسسات ضع رتین  إلىاإلشارات أنه س ف

  :112، ص:2006دادان، ما ه

  ان المدیرن في مؤسسة ما تهیئة ع اإلتجاهات، حیث أنه بإم نفس المعلومة غیر موزعة في جم

 ؛ معلومات ال تكون متوفرة لد المستثمرن

  ع فإنها سوف ال تدرك وال تفهم بنفس انت تلك المعلومات منشورة ومتوفرة لد الجم حتى إذا 

 األسلوب والطرقة.

                                                             
فن آالن روس- * ة، قام  1944ولد روس سنة : ست ا بجامعة ماساتشوستس األمر معهد التكنولوج ان أستاذ  ة ،  ات المتحدة األمر الوال

ات ة الشر مال حث في العدید من النظرات والنماذج الهامة والمتعلقة  مؤلف  أنه ما، 1977وهو صاحب نظرة اإلشارة التي ظهرت سنة  ال
ل واإلقتصاد. التمو   للعدید من المنشورات المتعلقة 
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ع إصدار مؤشرات  إلىفهذه النظرة تذهب       تأكید أن مدراء المؤسسات األحسن أداء هي التي تستط

فة وتتمیز هذه خاصة وفعالة ة نشرها من قبل المؤسسات الضع ة تتمثل في صعو  المؤشرات بخصوص

افآت رأس المال، اللجوء  اسة م ل رأس المال، س ة معق إلىما أنها متعددة ومن بینها: ه دة                      أوراق مال
Rifiki et Sadq,2001,p :11.   

لها المالي     ة مؤسسة ما على أساس ه س نوع ع حاول أن   ما تقترح هذه النظرة نموذجا 

صنفون المؤسسات الموجودة في السوق   Aحیث المؤسسات من الصنف  BوA :فئتین إلىفالمستثمرون 

حدد  Bو A، ومن أجل تصنیف المؤسسات في المجموعتین Bأحسن أداء من المؤسسات من الصنف 

حیث أن المؤسسات ذات   Dالمستثمرون في السوق مستو من اإلستدانة  سمى اإلستدانة الحرجة 

عة  ة الرف صل  Aالنوع س.  Dإلىلها القدرة على االستدانة  الع س    والع

ان المتطلعین على      ة عدم تماثل المعلومات التي تعتبر أساس هذه النظرة بإم وللتقلیل من فرض

ة لمختلف أسرار  النس ة  المؤسسة إصدار إشارات لمستثمر المؤسسة، فتعتبر االستدانة إشارة ایجاب

اء ثابتة محفوفة بدرجة من الخطر م أنها مؤشر دال على قدرة المؤسسة على مواجهة أع ح  المستثمرن 

ة ذلك إشارة إیجاب عد إسترجاع األسهم    .392-391، ص ص:2011بن ساسي وقرشي،  ما 

شأن مستقبل المؤسسة      قوم على توفر معلومات للمستثمرن عن توقعات اإلدارة  وجوهر هذه النظرة 

أنه على المؤسسات المتوقع لها  ن القول  م لها المالي، ف ما یتعل بجانب ه مة مشارعها وخاصة ف وق

ع أسهم جدیدة لتجنب حدوث  إلىمستقبل غیر مناسب اللجوء  زادة رأس المال عن طر إصدار و

ون  ة المستثمرن الجدد في أ خسائر متوقعة، في حین أن المؤسسات المتوقع أن  ذا لمشار إفالس و

ل عن طر القروض ال جیدا فإنها تفضل التمو    .113، ص:2006دادان،  لها مستق

الة -2-2 ة الو  نظر

اللجوء      س  ل أو الرئ ه شخص یدعى المو موج قوم  الة هي" عقد  سمى  إلىعالقة الو شخص آخر 

إسمه" ة عنه و ا مهمة معینة ن ام  یل من أجل الق هذه العالقة توجد بین المالك ، Baro,2002,p :29  الو

جزء من سلطاتهم، إال  أو المساهمین أو أ مقرض أموال آخر والمدراء والمسیرون، حیث یتم التنازل عن

م منفعته على حساب اآلخر مما  ل منهما تعظ حاول  التعارض حیث  یل تتمیز  ل والو أن عالقة المو

  .381، ص: 2011بن ساسي وقرشي ،   یجعل من عالقتهما مصدرا للتناقض
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ل من      بإدماج مفهوم تعدد األهداف ضمن التصور  1976سنة  Jensen et Meckling*قام 

ما أنه للدائنین مة) وللمدیرن أهداف عدیدة  م الق مي لنظرة المشروع، فللمالك هدف معین (تعظ   األكاد

ة لألهداف  صراع نشوء ما یدعى بـ:  إلى( الجهات المانحة للقروض) هدف آخر، وتؤد هذه التعدد

الة ار إلى، حیث یؤد هذا الصراع الو الة  عدم التواف من حیث إخت ل المالي، وتهدف نظرة الو اله

یل، معتمدة في ذلك على المبدأ  إلى ل والو ن أن تكون بین المو م م خصائص التعاقد األمثل الذ  تقد

ستند  ي الذ  الس ل عون اقتصاد  إلىالنیو حیث یهدف  ة تضارب المصالح  م  إلىفرض تعظ

ل  وتحاول هذه مصلحته الخاصة قبل المصلحة العامة النظرة تفسیر سلوك المتعاملین المعنیین بتمو

ل وذلك إستنادا  ل التمو هم على تحدید ه الفرضیتین  إلىالمؤسسة ومحاولة مالحظة تأثیر سلو

  :318-317، ص ص:2010دادان، التالیتین

 قة الضرورة أن تكون أهداف المسیرن والمالك متطا س   ؛ ل

 طها.عدم تساو المتعاملین في الحصول ع المؤسسة ومح  لى المعلومة المتعلقة 

امل التضارب بین مصالح المساهمین والمسیر -2-2-1 ا على  حوز شخص ان المسیر ال  : إذا 

ة عادة ما تكون مصدر لتكالیف  الة التسییر التي تنجم عن هذه الوضع ة في المؤسسة فإن و حقوق الملك

الة ن أن  الو م اب التضارب في المصالح  ة لصالحهفأس یل ثروة غیر مال ل الو ل تحو  ون على ش

ة أكثر فائدة من  انت التصف أو ینتج عن حرص المسیر الدائم على استمرار نشا المؤسسة حتى وان 

أداة فعالة في فض تكالیف  ن النظر لإلستدانة  م المنفعة من وجهة نظر المساهمین، وفي هذه الحالة 

الة األموال الخاصة ألن هذ ه األخیرة تقارب في المصالح بین المساهمین والمسیر حیث ینجم عن و

یل، وفي نفس الوقت إذا  ة من قبل البنك لنشا تسییر الو ة زادة المراق الزادة في حصة االستدانة البن

طة بتضارب  إلىانت اإلستدانة تؤد  الة األموال الخاصة المرت ل فعال من تكالیف و ش التقلیل و

ح بین المسیر والمساهمین فإن هذه اإلستدانة تمثل من جانب آخر مصدرا للخالف بین المساهمین المصال

الة من صنف آخر التالي مصدرا لتكالیف الو  .382-381، ص ص: 2011بن ساسي وقرشي ،  والمدینین و

  

                                                             
ل جنسن -  * ي: إقتصاد ما دارة أعمال خالل الفترة  عمل في جامعة روشتسر 1939نوفمبر  30ولد في  أمر ة وإ  1988-1967أستاذ مال

توراه سنة  ان من أهم أعماله  2000، وفي سنة 1968حصل على درجة الد أستاذ فخر بجامعة هارفرد،  قي  مي و تقاعد عن العمل األكاد
فه مع  لینغتأل ام م ما لعب دورا مهما ول ة،  ل الملك ، ه ة، السلوك اإلدار ة لنموذج تسعیر األصول  لنظرة الشر م في المناقشة األكاد
ة.   الرأسمال
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د المؤسسةالتضارب بین مصالح المساهمین والمقرضین:  -2-2-2 قوم المقرض بتزو األموال  عندما 

التالي فإن عالقة المقرض  م المقرض لمخاطر المؤسسة و ون مبني على أساس تقی فإن سعر الفائدة 

عد حصول المؤسسة على الدین عند سعر فائدة  المؤسسة تعتمد على تصرف المؤسسة في المستقبل، ف

سبب استثمارها في مشارع خطرة أو عن ط ر زادة دیونها، مثل محدد، فإن مخاطر المؤسسة قد ترتفع 

ة، وهذا  ة استرجاع أمواله من تدفقات المؤسسة النقد ز المقرض من ناح هذه التصرفات قد تضمن مر

قوم المدیر  ة على المؤسسة خوفا من أن  قوم بوضع محددات واستخدام أسالیب رقاب یجعل المقرض 

انت اإلستدانة تمثل نم أساس ي في فض التضارب في المصالح بین بتصرفات لصالح المساهمین، فإذا 

المساهمین والمسیر، فهي تولد تضارب آخر في المصالح مع المقرضین والتي تولد بدورها تكلفة 

الة   . 285، ص:2010حداد، و

الة:  -2-3- 2 ة الو ل المالي األمثل في ظل فرض مة المؤسسة اله م ق أنه لتعظ الة  ة الو تر فرض

ازات  ار اإلمت عین اإلعت أخذ  ل مالي أمثل  ة تضارب المصالح البد من الحصول على ه ال وحل إش

ل المالي وف هذه النظرة  ة اله ه تستند أمثل والتكالیف الناتجة عن اإلستدانة واألموال الخاصة، وعل

  :383،  ص: 2011وقرشي ، بن ساسي  على ثالث متغیرات

 م الهدف ة للمؤسسة: تعظ مة اإلجمال  ؛ الق

 ات المستعملة ان ة اإلم ة صراع تضارب المصالح، وتدن طرقة مثلى: تدن اإلستدانة   ؛ التكالیف 

 الة لألموال الخاصة والدیون.القیود ان تكالیف الو  : األخذ في الحس

ل من       حاثه 1976سنة   Jensen et Mecklingقام  ل میداني على مؤسسة مبتطبی أ ش ا 

ل  نوا من وضع ه ملك المسیرن فیها حصة معتبرة من رأسمالها، لذلك وجد أن هؤالء المسیرون تم

  وضعیتین مختلفتین: إلىمالي أمثل مرده 

  ون من مصلحة المؤسسة(المسیرن) اللجوء  إلىفي ظل وجود ضرائب على أراح المؤسسات، 

ة ستدانة نظرا للوفر الضربي الناتج عن التكالیفاإل  ؛ المال

  ة والتبرر  إلىمن جهة أخر تؤد اإلستدانة ال: تكالیف المراق الة من ثالث أش جلب تكالیف و

اإلستثماراتو  افئة المخاطر المتعلقة  والمخاطر المرتفعة والمفروضة من قبل الجهات  تكالیف م

ذا تكالیف اإلفالس وفساد النظام المحتملة.  الناتجة للقروض و

ون من       ه س متها  إلىالمؤسسة إعتماد اإلستدانة  مصلحةوعل ة تساو مقدار اإلرتفاع في ق غا

ة الناتجة عن اإلستدانة، ومن ثم فإن الناتج عن اإلستثمارات الممولة عن طر اإلستدانة مع التكلفة الحد
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معنى  إلىالمقدار األمثل للجوء  الة،  ة للو ة التكالیف الكل سمح بتدن هذه األخیرة هو ذلك المستو الذ 

ون  ون هذا المنط مقبوال عندما  الرفع في رأس المال، و اإلستدانة وتلك المتعلقة  التكالیف المتعلقة 

اقي المالكالمسیرون مساهمون(مالكا التالي تكون اإلهتمامات والمصالح منسجمة ومتوافقة مع    ) و

ة إجمالي  عمل على تدن أنه ذلك الذ  ن تعرف المستو األمثل لإلستدانة حسب هذه النظرة  م ه  وعل

ل الخارجي التمو الة المتعلقة    .319، ص: 2010- 2009دادان، تكالیف الو

ه من نظرات        ة من خالل ما تم التطرق إل ن إیجاز مال م ل المالي للمؤسسات  ة حول اله أساس

 :من خالل الجدول المواليأهم ما جاء في هذه النظرات بإختالف مضمونها 
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ل 2-2جدول رقم ( ال ل التمو ات المفسرة له   ): النظر

ة   النتیجة  النظر

ة صافي  نظر

  الرح

ه إذا  مة األموال الخاصة، وعل نخفضت ق مة اإلستدانة وإ لما زادت ق تكلفة رأس المال تنخفض 

ل مالي للمؤسسة هو  مة المؤسسة فإن أفضل ه عني ارتفاع ق ان انخفاض تكلفة رأس المال 

نة للرفع المالي.  ة مم ضمن أكبر نس ل الذ    ذلك اله

ح  ة صافي ر نظر

ات   العمل

ة  التغیر مة السوق سبب أ تغیر في تكلفة األموال المرجحة وال في الق في الرفع المالي ال 

ل. ل التمو ة مستقالن عن أ تغیر في ه مة السوق   للمؤسسة، أ أن تكلفة األموال المرجحة والق

  

ة ة التقلید   النظر

یلة ممیزة من  ل مالي أمثل ینشأ عند نقطة مثلى تتحق من تش األموال المقترضة یوجد ه

ة  مة السوق واألموال الممتلكة تجعل من تكلفة األموال المرجحة في حدها األدنى لتكون الق

ات مقبولة وممیزة من الرفع المالي.   للمؤسسة في حدها األعلى، وذلك عند مستو

ة  نظر

اني ل   مود

  ومیلر

وجود  

ة   الضر

لها دیون - ل تمو مة المؤسسة التي یتضمن ه لها من ق ل تمو مة مؤسسة مماثلة ولكن یتكون ه تفوق ق

ما أموال خاصة فق ن وضع حد أدنى لإلستدانة.،  م   ال یوجد حد أدنى لتكلفة رأس المال لكن 

اب  غ

ة   الضر

مة المؤسس ل المالي في التأثیر على ق ة اله اد   ةح

ة التوازن  ة للمؤسسة ما القرار األمثل لإلقتراض  نظر مة سوق ضمن أعلى ق هو إال محصلة للتوازن بین األثر  والذ 

ه تكلفة اإلفالس. ة واألثر السلبي الذ تسب ة للوفورات الضرب مة الحال   اإلیجابي الذ تحدثه الق

  

ة اإلشارة   نظر

 نعدام التناظر في المعلومةإ-

مة  مستو اإلستدانة- إشارة من قبل المدراء في المؤسسة یدل على حالة المؤسسة وق عتبر 

ع إصدار مؤشرات خاصة  ة، فمدراء المؤسسات األحسن أداء هي التي تستط مشارعهم المستقبل

  وفعالة تمیزها عن غیرها من المؤسسات األقل أداء.

  

الة ة الو   نظر

ة تضارب المصال ال مة المؤسسة وحل إش م ق ل مالي أمثل لتعظ ح البد من الحصول على ه

ازات والتكالیف الناتجة عن اإلستدانة واألموال الخاصة، والمقدار األمثل  ار اإلمت عین اإلعت أخذ 

الة. إلىجوء لل ة للو ة التكالیف الكل سمح بتدن   اإلستدانة هو ذلك المستو الذ 

احثة المصدر:    على مجموعة من المراجع. اإلعتمادمن إعداد ال

ل المالي األمثل للمؤسسات، ما       ه إتضح أن هناك العدید من األحاث والدراسات التي إهتمت بتحدید اله ومن مجمل ما سب التعرض إل

هنجم عنه ظهور عدة نظرات تختلف نتائجها بإختالف فرضاتها، وعلى الرغم من مختلف ما توصلت  ة إل ل التمول  النظرات المال المفسرة له

ة.   من نتائج فإنها تتماشى مع المؤسسات الكبیرة ولم تراعي نوعا ما ما تتمیز ه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خصوصات تمول
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ات  :المطلب الثالث ة الموافقة لخصوص   المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتمول المقارات النظر
ة        ات المال ات تمثل مصدرا من مصادر الصعو تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بخصوص

ل األخذ  ل التمو ة المفسرة له احثین والمطورن للنظرات المال التي قد تواجهها، وهو ما دفع مختلف ال

اكل  ة، ما ساهم في وضع مقارات نظرة مفسرة له ل ات التمو ان لهذه الخصوص ل في الحس تمو

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتتمثل هذه المقارات النظرة في مایلي: 

ار اإلدار  -1 ة الخ   نظر

لي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  1991سنة   Nortonتوصل     أن  إلىفي دراسته للسلوك التمو

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث  ل تمو توقعات وآمال المقاولین تؤد دورا هاما في تحدید ه

اته إذا ما أرد الفهم الجید  اراته ورغ خت الته وإ ل دور المقاول، تفض ل التمو یراعى في نموذج تفسیر ه

اق نموذ 1989سنة   Mattheur et Bartonلهذه الظاهرة، وقد قدم  ج استراتیجي خمسة في س

لي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهي ل التمو ار اله حث بخصوص اخت ، 2010دادان،  إقتراحات لل

  :323-322ص ص:
ز للمسیر-1-1   الدور المر

ة المسیرن لتحمل درجة مرتفع     ل مالي  تعتبر قابل ارهم له من الخطر عامال ذو تأثیر على إخت

األمان معین فمستو الخطر شعر عنده المسیرون  خصوصا في المؤسسات الصغیرة أین یتعین  –الذ 

ة مقابل القروض المقدمة م ضمانات شخص ه  -على المقاول تقد ل، وعل ل التمو اشر على ه له تأثیر م

لي في المؤسسات الصغیرة  ة تعد عوامل محددة للسلوك التمو ز للمسیر ومواقفه الشخص فالدور المر

  توسطة.والم

  أهداف المقاول-1-2

ة ال    لها المالي، فالواقع أن النظرة المال ةتؤثر أهداف المقاول بخصوص مؤسسته على ه لم  تقلید

م ثروة المساهمین، وفي حالة  ة جوهرة وهي احترام المسیرن لهدف تعظ حتو قض تقدم نموذجا 

ان المقاول هو المساهم الوحید حیث  إذاالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة فإن هذا النموذج ال معنى له 

ة السرة، أ  المعلومات الداخل هداف النمو، تسییر تعتبر أهدافه الخاصة والتي من أهمها: اإلحتفا 

ل. ار نم التمو طمئنان، عامال مؤثرا على اخت ل أمان وإ   المؤسسة 
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الت المقاولین -1-3   تفض

سعى المسیرون     ة، ف ة قبل الموارد الخارج موارد داخل ل مؤسساتهم   اإلحتفا إلىفضل المقاولون تمو

ة على المؤسسة، وعلى القرارات ال طرة والمراق ة من الس ذا على التسییر الیومي بدرجة عال متخذة و

اشرة دخول أ مستثمر خارجي في قراراتها.و  طرقة غیر م منع  اد للمؤسسة، وهذا ما    اإلعت

ن لمواجهة الخطر -1-4 ة المسیر   قابل

ة المسیرن لمواجهة الخطر والخص    ة للمؤسسة وشرو اإلئتمان على مستو تؤثر قابل ائص المال

ة ما بینته نتائج ن أن یزد من تأكید هذه الفرض م میل مسیر  اإلستدانة، وما  حاث، حیث  عض األ

ة، ذلك أنه من المفید  إلىالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  عض المؤسسات المال ات فق مع  إجراء عمل

ة المقاول وقبول إجراءاته  ثیرا الحفا على عالقات جیدة مع بنك معین، إذ یترتب عن ذلك فهم شخص

سي في  عید عن واقعنا حیث تعد سمعة وعالقة المقاول مع البنك العامل الرئ س هذا ب وقراراته الخاصة ول

  قبول أو رفض هذا األخیر منح اإلئتمان.

ة للمؤسسة -1-5   الخصائص المال

ة للمؤس      ل مالي مناسب، فمن شأن حجم تؤثر الخصائص المال ار ه سة على قدرة المقاول في اخت

ة إضافة  ذا وضعیتها المال طها المالي أن یؤثر على قرار المقاول  إلىالمؤسسة وقطاع نشاطها و مح

لي مناسب للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. ل تمو ار ه   وقدرته في إخت

ل السلمي -2 ة التمو   نظر

ل الذاتي      ل، حیث یتم إستعمال التمو ة التمو ا في عمل وفقا لهذه النظرة فإن المسیرون یتبنون ترتی

فایته یتم اللجوء  إلى ن، وفي حالة عدم  ة إلىأقصى حد مم               ,p :671   Vernimmen,2014 المصادر الخارج

الدرجة األولى وقد إستهدفت هذه النظرة أساسا المؤسسات الصغیرة و  المتوسطة والتي تبین أنها تفضل 

ل الخارجي فإنه یتم اللجوء  ذا بدت ضرورة التمو ل الذاتي، وإ القروض ثم السندات القابلة  إلىالتمو

ملجأ أخیر،  ل وآخر مصدر هو إصدار األسهم  عدت ماللتحو ة  إست ة وجود نس هذه النظرة فرض

ل المالي (االستدانة واألموال الخاصة) واستندت  س  إلىمثلى لله ة عدم التناظر في المعلومة، ل فرض

ضا بین األطراف  نما أ مستقبل المؤسسة وإ ة المهتمة  فق بین المؤسسة(المسیرن) واألطراف الخارج

ةلذلك تعتمد المؤسسة  المتواجدة داخل المؤسسة ال حسب الترتیب واألولو   . 326ص: ،2010دادان،   تمو
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  :349- 392،ص ص: 2011بن ساسي وقرشي، ولقد طورت هذه النظرة من خالل النموذجین التالیین      

  1988سنة  *williamsonمن خالل نموذج  -2-1

فترض أن أطراف التعاقد ( مساهمون، مسیرون، ومدینون) لها        یر وهم والذ  قدرة محدودة على التف

بیرا  williamsonإنتهازون، وحسب  في واقع األمر له یلعب دورا  ة األصل المراد تمو فإن درجة خصوص

ل الذ یتم اللجوء  ار نوع مصدر التمو هفي اخت ل أصل خاصإل ان االستثمار في ش ( له  ، فمثال إذا 

راستعماالت محدودة من قبل قلة من المؤسسات) ه حث وتطو ل بون ذلك مقبوال من ق و مشروع 

ة المنتظرة في المواعید المقدرة،  المساهمین أكثر منه من قبل المقرضین انطالقا من أنه ال یولد المردود

صل  سدد في مواعید إستحقاقه المقدرة والتي دونها  ة، أما إذا  إلىفتسدید أصل القرض  إجراءات التصف

ل أصل  ساطة تعل األمر بتمو ل األكثر  ال التمو ل من أش غیر خاص تكون اإلستدانة التي تعتبر ش

التالي حسب  ل منتظر، و ش ار أن هذا االستثمار من المحتمل أن یولد عوائد  مصدرا أكثر مالئمة، بإعت

williamson .ل المالي التالي اله ل و فسر نم التمو ة تظل العامل المحور الذ   فإن درجة الخصوص

 Meyer† 1990من خالل نموذج  -2-2

عث زادة حجم األموال الخاصة إلى Meyerینظر        والفوائض  المؤسسة على أساس أنها تحالف ی

فضل الرفع في رأس  ة( أ سلطته على إعادة توزع العالوات على المستخدمین) في هذه الحالة  م التنظ

ان من الضرور اللجوء إالمال على اإلستدانة  ست له  إلىذا  ل إستثمار ل ل خارجي، فعند تمو تمو

نه زادة األموال الخاصة مع التسبب في نفس الوقت  م ة عن طر زادة رأس المال فإن المسیر  مردود

ة ومنه فإن الفوائض تزد بزادة رأس المال م ة للمؤسسة وزادة الفوائض التنظ مة السوق  بإنخفاض الق

األراح بدال من  ل استثمارات تفضل المؤسسة اإلحتفا  ه من أجل تمو س عن طر اإلستدانة، وعل ول

التالي تفضل  إلىاللجوء  ة، و افآت رأس مال إضاف ا توزع م فرض ضمن الرفع من رأس المال الذ 

نتیجة فإن المؤسسة وف هذا النموذج  ل الذاتي عن الرفع في رأس المال، و تطب تسلسال بین التمو

ل ل الذاتي مصادر التمو مالذ أخیر. ،ثم الرفع في رأس المال ،أوال التمو   ثم اإلستدانة 

 

                                                             
امسون  - * فر ول ي ولد في أول توراه  في االقتصاد سنة  1932سبتمبر  27: هو إقتصاد أمر أستاذ   1963حصل على شهادة الد عمل 

ا منذ  فورن ال ل السلمي ما نتج 1988بجامعة  ر نظرة التمو امسون على تطو ل امسون سنة ، عمل و ل ، حاز اإلقتصاد 1990عنه نموذج و
ة سنة  ل للعلوم اإلقتصاد ي على جائزة نو  .2009األمر

ي ولد في  ألبرت یولیوس مایر: - † ة لمدة  1919ما  14خبیر إقتصاد أمر سنة، حصل على شهادة  28ان یدرس بجامعة هارفرد األمر
توراه من جامعة جونز ه ل السلمي ما نتج عنه نموذج مایر لسنة 1947نز سنة و الد ر نظرة التمو   .1990، عمل على تطو
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اة المؤسسة -3 ة دورة ح   نظر

ات تطور لذلك ال      بیرة، البد من مرورها على عدة مستو ح المؤسسة الصغیرة والمتوسطة  قبل أن تص

أنه توجد  ه من المعقول جدا اإلفتراض  ة للمؤسسات، وعل اكل المال ن إیجاد نظرة واحدة لتفسیر اله م

عود مصدر هذه المقارة ( دو  ات التطور، و ه مستو القدر الذ توجد  اة المؤسسة) في فهم نظرات  رة ح

لي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ات التطور، حیث تشیر هذه النماذج  إلىالسلوك التمو  إلىنماذج مستو

ذلك یؤد  ل مرحلة تتضمن عوامل خاصة بها و ات في تطورها، و أن المؤسسة تعتبر مختلف المستو

ل ت إلىآخر  إلىاإلنتقال من مستو  ات إحداث تغییر على ه المستو ل المؤسسة، وتمر المؤسسة  مو

ة   :325، ص:2010دادان،  اآلت

 مستو اإلنشاء واإلنطالق -3-1

اة المؤسسة بــــــ:     ات األولى من ح   تتمیز المستو

 ة المؤسسة نظرا لضعف الخبرةضعف م  ؛ صداق

  ة مما یؤد أساسا ة الشدیدة للمسیرن في اإلستقالل ة. إلىالرغ ص من حجم األموال األجنب  التقل

 مستو اإلستمرار والنمو -3-2

ة وتجارة، وحسب نشا       ل الخارجي من مصادر بن تعتمد المؤسسة في هذه المرحلة على التمو

ن مالحظة إرتفاع  م ا  ان النمو متواضعا ومراق ذا  ن مناداة رأس مال المخاطر، وإ م ة المؤسسة  ومردود

قدر ما هي تشیر بیر في اإل الضرورة مؤشر للخطر  ست  ة للمقاولین. إلىستدانة والتي ل الت المال   التفض

 مستو اإلستقرار -3-3

الوصول        إلىتتمثل هذه المرحلة في اإلستقرار حیث ستكون المؤسسة قد إنتهت من مرحلة النمو 

طرق منظمة في أداء أعمالها، ومن أهم عوامل النجاح في  إلىالعدید من الدروس المستفادة والوصول 

ینها من التعامل األمثل مع الفرص  ل الداخلي للمؤسسة وأسالیب إدارتها لتم ر اله هذه المرحلة تطو

الواعدة في السوق، وذلك لتحقی نتائج أفضل لألعمال والتغلب على تهدیدات المرحلة لضمان إستمرار 

سهولة مقارنة النجاح على المد الط ة  ة الحصول على قروض بن ان ل وتتمیز هذه المرحلة بإم و

التوسع في نشا المؤسسة  طة  ل في هذه المرحلة مرت اجات التمو قة، وتكون إحت ات السا المستو

ن تحقی أكبر إستفادة من القید في  م ما  مشروعات إستثمارة أو الزادة في رأس المال العامل، 

مي  البورصة، ل تنظ م ووجود ه نظرا لكون المؤسسة في هذه المرحلة في أفضل حاالتها من حیث التنظ



 ............التمويل التقـليدي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثاني:.

 

-102- 

  

مة مما یؤهلها للوفاء  ة وقواعد الحو م القواعد التنظ ة منظمة، واإللتزام  ات داخل دار واضح وعمل وإ

صفة منتظمة  البورصة  ات القید  اب األعمال،متطل ة المصرة لش   .56، ص:2010الجمع

 مستو النضج -3-4

ة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  إن     الحاجة المستمرة للتكیف مع المح یجعل الفئة الدینام

ة،  حث والتنم ة خصوصا في ظروف مواجهة التقدم التكنولوجي ونفقات ال ثیرا للمصادر الخارج تلجأ 

ما أنه ال یناسب خططها اإلس ة غیر مجد  فعل فلجوء هذه الفئة من المؤسسات للقروض البن ة  تراتیج

ة  غي على المؤسسة أن تستخدم مصادر أخر أكثر فعال ات المنافسة وسرعة المعامالت، ولذلك ین متطل

اء أو اإلندماج أو رأس المال  إلىفقد تلجأ  ة الحصول على الشر ان دراسة إم ل متطورة  أسالیب تمو

اف من خالل دخول البورصة  حجم    .  56 ، ص:2013سحنون، المخاطر أو الحصول على مصادر 

ات المؤسسات الصغیرة       ه حول المقارات النظرة الموافقة لخصوص من خالل ما تم التعرض إل

ل المالي للمؤسسات الصغیرة  ه هذه النظرات من تفسیر لله ن إیجاز أهم ما جاءت  م والمتوسطة، 

  والمتوسطة وذلك من خالل الجدول الموالي:

ات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ): 3-2جدول رقم (  ال ات الموافقة لخصوص   النظر

ة   النتیجة  النظر

ار اإلدار  ة الخ ذا أهداف المسیرن   نظر ل مؤسسة من جهة و ل المالي بخصائص  جانب  إلىیتأثر اله

مات وشرو الجهات الممولة.   تنظ

ل السلمي ة التمو ل المالي.عدم التناظر في المعلومة مع -  نظر ة مثلى لله ة وجود نس عاد فرض   إست

ل وتطبی التسلسل بین مصادره - ة التمو ل المالي لترتیب في عمل یخضع اله

ار مع تطبی إجراءات مختلفة.   واإلخت

اة  ة دورة ح نظر

  المؤسسة

لي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ات التطور  إلىعود فهم السلوك التمو نماذج مستو

ل مرحلة تتضمن عوامل خاصة فالمؤ  ات في تطورها و سسة تمر عبر مختلف المستو

ؤد اإلنتقال من مستو  بها ل  إلىآخر  إلىو ل تمو إحداث تغییر على ه

  المؤسسة.

احثة  قة. اإلعتمادالمصدر: من إعداد ال   على المراجع السا

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ممثلة في  ووفقا         اكل تمو لمجموعة اإلسهامات النظرة حول ه

ةاألسس النظرة ال ذا المقارات النظرة الحدیثة المتوافقة  تقلید ل المؤسسات و اكل تمو وتطوراتها حول ه
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لي لمؤسس م على السلوك التمو ن الح م ات هذا النوع من المؤسسات فإنه ال  ة ما إعتمادا مع خصوص

ة مستمرة حیث تتطور بین مرحلة وأخر من مراحل  على نظرة معینة، ذلك ألن المؤسسة في دینام

ات تطورها ونموها األمر الذ یؤد  لي یختلف مع مستو ها التمو اتها، لذلك فإن سلو عدم  إلىح

ة اإلستناد  ان            صغیرة والمتوسطةنظرة معینة في تفسیر السلوك المالي للمؤسسات ال إلىإم
 ،328 : ، ص2010دادان.   

حث       الغة ومصادر مختلإومن مجمل ما جاء في هذا الم ة  ل أهم أن للتمو فة، وتختلف تضح 

حسب  اجاتإالحاجة لمصادره  ل  حت ما أن تحدید اله اتها التي تمر بها،  المؤسسات وفقا لمرحلة ح

ات مفسرة  األمر الهین نظرا لوجود عدة نظر س  المالي المناسب للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ل

الرغم من  ات، و ات التي قامت علیها هذه النظر حسب الفرض ل المؤسسات والتي تختلف  ل تمو له

ة  لي اإلسهامات النظر م على السلوك التمو ن الح م أنه ال  العدیدة حول هذا الموضوع فقد تبین 

الرغم  ة مستمرة، و ون المؤسسة في دینام ة معینة  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل نظر

ل ل  تفاقإالمالي لهذه المؤسسات فإن هناك  من االختالفات حول تحدید اله ة مصادر التمو حول أهم

ل تقلید خارجي  مصدر تمو ي  ل البن یز على التمو م ذلك سیتم التر ة والمستحدثة ولتدع التقلید

حث الموالي. ة من خالل الم   الغ األهم
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ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ل البن حث الثاني: التمو   الم
ل تقلید خارجي، حیث تقوم البنوك التجارة بدور الوساطة      ي أهم مصدر تمو ل البن عد التمو

ضمن توفیر  ما  لتوزع الموارد المودعة لدیها من ذو الفائض المالي إلى أصحاب العجز المالي، 

ة، ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي تعاني من قلة مواردها الذات مثل مصدرا  التدفقات النقد فهو 

ة لهذا النوع من المؤسسات، وحتى یتم التطرق  النس ة خاصة  الغ األهم ا  ا تقلید ل موضوع  إلىتمو

ه ة المتعلقة  م واإلجراءات األساس ي وجب التعرف على أهم المفاه ل البن م  التمو من خالل دراسة مفاه

اسة  ه الس ي في مطلب أول، یل ل البن ة حول التمو ل المؤسسات الصغیرة أساس ة وتمو اإلئتمان

ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  والمتوسطة ل البن في مطلب ثان، لیتم في األخیر التطرق إلى التمو

ازل في مطلب ثالث وأخیر. ة    في ظل إتفاق

ي ل البن ة حول التمو م أساس   المطلب األول: مفاه
ل تقل        ي أهم مصدر تمو ل البن هید خارجي تلجأ عد التمو ل المؤسسات الصغیرة  إل والمتوسطة لتمو

لي إ ات هذا المصدر التمو ة، لذا سیتم التعرف على أبجد ة مصادر تمولها الداخل فا ة عند عدم  ل اجاتها التمو حت

انته ضمن مصادر التمول، وذلك من خالل التطرق    :إلىنظرا ألهمیته وم

ة  -1 ة الوساطة البن   ماه

ذا دورها      ات العالم، و انتها ضمن مختلف إقتصاد ة نظرا لم ة من أهم أنواع الوساطة المال تعتبر الوساطة البن

ة من خالل مایلي:      حداث التوازن بینها، وسیتم التطرق للوساطة البن ة وإ ل مختلف القطاعات اإلقتصاد   في تمو

ة -1-1 ف الوساطة البن   تعر

ة مایلي:        من بین أهم تعرفات الوساطة البن

ف األول اشر بین التعر ل الم ل عالقة التمو ة تسمح بتحو ة بن ة التي تقوم بها هیئات مال : هي العمل

اشرة، فهي تخل قناة جدیدة تمر عبرها األموال من أصحاب  المقرضین والمقترضین إلى عالقة غیر م

هذه الطرقة تصل بین طرفین متناقضین في أوضاعهما الفائض المالي إلى أصحاب العج ز المالي، و

ة   .836، ص : 2012دمحم، وأهدافهما المستقبل

ف الثاني ة تتوس بین المقترضین النهائیین والمقرضین النهائیین  : هيالتعر ة تتوالها مؤسسات بن عمل

ة اإلقراض واإلفالوساطة  ة تسمح لعمل أن تنقسم عالبن عضهما قتراض  لى معاملتین منفصلتین عن 
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ة من الحقوق  ادلة ثنائ ة الوساطة م ذا تتضمن عمل قترض الوس المالي من الدائنین النهائیین وه ف

مقابل نقد مستعمال النقود التي حصل علیها  ه  عرض الوس حقا على نفسه تجاه دائن ة، حیث  المال

ة على المقترضین ا سى، لنهائیینمن ذلك في خل حقوق مال   .67، ص : 2004السید والع

ف الثالث:  قها  هي "التعر ة تسهر على تطب تتوس بین مقدمي ومستخدمي رؤوس األموال،  اناتعمل

  .Greenbaum and Thakor,2007,p : 43    وتعمل على إحداث التوازن بین الطرفین"

ر یتضح أن     قة الذ ة الوساطةومن مجمل التعرفات السا ب بین طرفین هي البن ة تضمن التقر " آل

ة وذلك من خالل مرور األموال من أصحاب الفائض المالي   إلىمتناقضین من حیث أوضاعهما المال

ا عدیدة لكال الطرفین".   أصحاب العجز المالي مع تحقی مزا

 يالعالقة بین أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المال -1-2

طة بین أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي بوجود الطرف المتدخل  تختلف     العالقة الرا

طة بین الطرفین:  عة العالقة الرا ل الموالي یوضح طب   بینهما من عدم وجوده، والش

ل رقم ( ال  ): العالقة بین أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي  3-2ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
،  المصدر: وخار  .37، ص:2013العایب و

 
اشرة  ة-بین المقرضین والمقترضین العالقة الم  -الالوساطة المال

 سوق رأس المال

 عدم تكافؤ المعلومات تكلفة المعاملة

 عقود غیر متكاملة

ة  البنوك التجار

 عقود إیداع عقود إقراض

اشرة بین المقرضین والمقترضین   ة  -العالقة غیر الم  -وساطة بن
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طة بین أصحاب الفائض المالي         ل الساب أن هناك نوعان من العالقة الرا یتضح من خالل الش

اشرة والناتجة عن عدم وجود وس بین الطرفین وهي ما  وأصحاب العجز المالي، أولهما: العالقة الم

ةتعرف  الر بین الطرفین سوق رأس المال، أما النوع الثاني من عالقة  والتي تنشأ في الالوساطة المال

اشرة والتي تعرف الغیر فهي العالقة  ةم عمل على نقل األموال  الوساطة المال حیث یتدخل وس مالي 

عرف الطرف األول الطرف الثانيأصحاب العجز المالي دون أ إلىمن أصحاب الفائض المالي   ن 

ة أهمها  ة وهناك أنواع للوساطة المال ون الوس المالي بها هي البنوك التجارة.الوساطة البن      والتي 

ة -1-3 ة الوساطة البن  أهم

ا       ا العدیدة التي تحققها للعدید من األطراف، وتتمثل هذه المزا ة من المزا ة الوساطة البن ع أهم تن

 :83-80، ص ص :2005أبو فخرة وآخرون، في مایلي

ة ألصحاب الفائض المالي:  -1-3-1 ا عدیدة لهذه الفئةالنس ة بتحقی مزا  سمحت الوساطة البن

ا مایلي:   ومن بین هذه المزا

  حث عن المقترضین ة أصحاب الفائض المالي من إنفاق الوقت والجهد في ال عفي وجود الوساطة البن

قا الجهات التي یودعون فیها أموالهم،المحتملین فهم  ة مستمرة لقبول األموال  ما أنها عرفون مس ان ح إم تت

 ؛ في أ وقت

  صا مات المعدة خص ة نظرا للقوانین والتنظ س صفة رئ ي مضمونة  ة الوس البن مصداق

ة المودعین، وهو ما ال یتوفر دائما اشرة لحما ل الم  ؛ في حالة عالقة التمو

  ة الحصول على السیولة في أ وقت ان ة لصاحب الفائض المالي إم ح وجود الوساطة البن یت

ل سائل لمواجهة مثل  طة مجبرة على اإلحتفا بجزء من األموال في ش ة الوس فالمؤسسات المال

 ؛ هذه اإلحتماالت

  اشربیرة في حالة اإلق یتجنب صاحب الفائض المالي مخاطر عدم التسدید التي تكون  راض الم

ز مالي  ه من مر ه من أموال ضخمة ولما تتمتع  طة لما تتوفر عل ة الوس فالمؤسسات البن

ة تسمح لها  ة مال ان قو تكون في وضع ل إلتزاماتها تجاه المودعینفي أغلب األح  .بتنفیذ 

ة ألصحاب العجز المالي:  -1-3-2 ا المحققة لهذه الفئة في مایليالنس   :تتمثل المزا

  اف وفي الوقت المناسب ألصحاب العجز المالي، وهي تحق هذه ل  ش توفیر األموال الالزمة 

ه من  ة نظرا لما تتوفر عل طرقة مستمرةالعمل  ؛ أموال ضخمة تجمعها 

 ة حث عن أصحاب الفوائض المال ة ال سهل للمقترض عمل ة   ؛ وجود الوساطة البن
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  اشرة تدفع ل الم ا، فعالقة التمو سمح بتوفیر قروض بتكالیف أقل نسب ة  وجود الوساطة البن

ات  إلىالمقرضین  مدة تجمید األموال، ونظرا للتقن ة و حجم المخاطر العال فرض فوائد ترت 

ة ة المستعملة من طرف الوساطة البن وائد واإلستفادة من طفرة الحجم من جهة، ورمزة الف العال

ست  ، تجعل الفوائد المفروضة على القروض ل المدفوعة على الموارد المستعملة من جهة أخر

اشرة. ل الم ل الموجود في عالقة التمو الش  مرتفعة 

ة ذاتها -1-3-3 ة للوساطة البن ة عدة خدمات ألصحاب الفائض المالي النس : تؤد الوساطة البن

ر أهمها في مایلي وأصحاب العجز المالي ولكنها في  ن ذ م اسب،            المقابل تستفید الكثیر من الم
 ،840، ص : 2012دمحم:  

 ؛ من المداخیل التي تعظم عائداتها على القروض، وتعتبر هذه الفائدةوائد اإلستفادة من الف 

  ع قدرتها على منح القروض وذلك بإنشاء نقود سمح بتوس ة على ودائع  حصول الوساطة البن

ا من ودائع وهو ما یزد فالودائع،  ق ه حق ع أن تمنح قروضا أكثر مما تحصل عل البنوك تستط

اتها في زادة األراح.  ان  من إم

ي وأهمیته -2 ل البن ف التمو   تعر

ل اإلقتصاد تتطاب في مختلف      ي وتختلف، غیر أن أهمیته ودوره في تمو ل البن تتعدد تعرفات التمو

ي وأهمیته في: ل البن تمثل تعرف التمو  الدراسات، و

ي -2-1 ل البن ف التمو   تعر

ر ال الحصر مایلي:       ي وف عدة تعرفات وأهمها على سبیل الذ ل البن  عرف التمو

ف األول:"  ال بناءا على التعر منح عم مقتضاها یرتضي البنك مقابل فائدة أو عمولة معینة أن  ة  عمل

ة العجز في  ة أو صور أخر وذلك لتغط الت في صورة أموال نقد عد وقت معین تسه ه سواء حاال أو  طل

ن من مواصلة نشاطه المعتاد أو إقراض ألغراض إستثمارة"   .   89 ، ص:2012ب وآخرون، ذی  السیولة لیتم

ف الثاني منحه مبلغا من التعر أن  ا  ا أو معنو ع ان طب :" الثقة التي یولیها البنك لشخص ما سواء 

شرو معینة لقاء عائد ماد متف  ة متف علیها و المال إلستخدامه في غرض محدد، خالل فترة زمن

ه  ضمانات تكفي البنك إلستردادعل   .142، ص:2010عبد الحمید،  قرضه في حال توقف العمیل عن السداد" و

ف الثالث عرف التعر ي : "  ل البن د األفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع التمو على أنه تزو

سداد تلك األموال وفوائدها والعموالت المستحقة علیها والمصارف  األموال الالزمة على أن یتعهد المدین 

م مجموعة من الضمانات التي  م هذه العالقة بتقد تم تدع دفعة واحدة أو على أقسا في توارخ محددة، و
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ة خسارة  تكفل للبنك استرداد أمواله في حالة تعسر العمیل وعدم قدرته على السداد دون أن یتحمل البنك أ

ة" سي،   مال ش والكب   .58، ص:2010عش

ره من تعرفات یتضح أن       يمن خالل ما سب ذ ل البن د األفراد هو"  التمو ة تضمن تزو عمل

األموال الالزمة لبدء أو إستمرار ا مة والمؤسسات  ، في مقابل توفیر ضمانات والتعهد بدفع ق لنشا

ل وفوائده  ة عجز طالب  في مواعید محددةالتمو ضمن إسترداد البنك ألمواله من جهة، وتغط ما 

" ل من جهة أخر   . التمو

ل البن -2-2 ة التمو   يأهم

ة     ة في النظم اإلقتصاد التي تعتمد على نشا القطاعین العام والخاص في  تحتل البنوك مراكز حیو

ة  نها أن تؤثر على التنم م ة، إذ أن البنوك  ة اإلقتصاد ل التنم ع رؤوس األموال بهدف تمو تجم

ة والتوزع الكفئ لهذه المدخرات المجمعة على  ا من خالل تعبئة المدخرات الكاف ة تأثیرا إیجاب اإلقتصاد

الدور المنو له اإلستثمارات المختلفة.  ام  ة للق ة متنام ل اجات تمو حتاج القطاع العام والخاص إلحت و

ة  ع أهم لتها، ولذلك تن عادة ه ة، وتعزز الصادرات وإ ع القاعدة اإلنتاج لتفعیل النشا اإلقتصاد وتوس

ة لهذه القطاعات ل اجات التمو ة لتوفیر اإلحت آل ي  ل البن   .44- 43، ص ص :2012طایل،التمو

ي   ل البن ة التمو اش، من خالل ما تتضح أهم   : 44-43، ص ص :2012ع

 س ة وإ  ؛تمرارتهاتوفیر رؤوس األموال الالزمة إلقامة المشارع اإلنتاج

  ل يمنح السمعة الحسنة واالستقرار االقتصاد لألفراد والمؤسسات، فالتمو في الظروف  البن

ة ة اإلستثنائ ة لألفراد والمؤسسات والقطاعات  اإلقتصاد النس عد من أهم بواعث اإلستقرار واألمان 

ة  ؛ اإلقتصاد

  ار البنوك التجارة أحد أهم األطراف ة بإعت ات األسواق المال ة وتفعیل عمل اسة النقد تفعیل الس

ة في عمل ي أحد أهم األدوات األساس ل البن عد التمو ة، و طة في األسواق المال ات الوس

ة وذلك من خالل ما یوفره من مز  ة والعالم ة المحل ا لكل من المدخرن األسواق المال ا

 ؛ والمستثمرن

  ل عجز الموازنة العامة حیث تلجأ الدولة ة إیرادات  إلىتمو فا ي عند عدم  ل البن التمو

ة من ضرائب ورسوم وقر  ة النفقات العامة للدولةالمصادر التقلید  ؛ وض لتغط
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 ي من قدرة الجهاز في ظ ل البن ة التمو ع أهم ال النقود وتعدد وظائفها تن ل التطور الحاصل ألش

ة ذات العجز المالي والحفا  ة للوحدات اإلقتصاد ات المال ع المتطل ي على اإللتزام بجم البن

 ؛ إلقتصاد العام الداخلي والخارجيعلى التوازن واإلستقرار ا

 ن للبنوك ة  م ا من خالل تعبئة المدخرات الكاف ة تأثیرا إیجاب ة اإلقتصاد أن تؤثر على التنم

 .43، ص :2012طایل، والتوزع الكفئ لهذه المدخرات المجمعة على اإلستثمارات المختلفة

ي -3 ل البن   األسس الواجب مراعاتها عند منح التمو

ي على       ل البن ل لاسس و مجموعة من األستند التمو قواعد والتي یجب مراعاتها عند منح التمو

ي   : 108، ص:2012شقیر وآخرون ،  هذه األسس في مایليأهم وتتمثل  البن

  األمان -3-1

أن       منحها لعمالئه سوف یتم  األموالأتي عنصر األمان من مد ثقة إدارة البنك   إسترجاعهاالتي 

ستدعي التوصل  عض  إلىفي الوقت المحدد، و ل دراسة  ة التمو شأن مد توفر األمان في عمل قرار 

ز المالي للمؤسسة المقترضة ومد توازن  ل القانوني للمؤسسة، المر ة المقترض والش النقا أهمها: أهل

ة رأس المال، حجم القروض ومد وجود تناسب بین القرض ودخل المقترض فا لها المالي و  ه

طة بنشا العمیلض، الظروف المضمانات القر و  .   ح   وغیرها من العناصر األخر

ة -3-2   الرح

ار األساسي لمد  إلىتسعى إدارة البنك دائما       ن ألصحاب البنك، إذ أن المع تحقی أكبر رح مم

ز البنك على حصوله على فوائد من القروض التي  فاءة اإلدارة هو حجم األراح التي تحققها، لذا یر

نه من دفع الفوائد على الودائع ومواجهة مصارفه المختلفة، وتحقی عائد على رأس  منحها والتي تم

ة ل أراح صاف المستثمرن المال المستثمر على ش صفة منتظمة سیدفع  ما أن تحقی البنك ألراح   ،

التالي إرتفاع أسعارها.     لشراء أسهمه مما یؤد إلى زادة الطلب علیها و

  السیولة -3-3

له      أقل الخسائر  إلىسیولة أ أصل من األصول تعني مد سهولة تحو نة و أقصى سرعة مم نقد 

ا من سعر السوق أو السعر المعادل له ع األصل قر ون سعر ب أقل الخسائر أن  فسیولة . والمقصود 

السیولة  ز مالي یتصف  مر اف من األموال –البنك تعني احتفا البنك  ة  أ توفر قدر  السائلة النقد

لها  ن تحو م ز  إلىواألصول التي  ضمانها من البنك المر اإلقتراض  ع أو  الب ة إما  لمقابلة  -نقد
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ستلزم الموازنة بین توفیر قدر مناسب من  ات السحب دون أ تأخیر، وهدف السیولة دقی ألنه  طل

قى على إدارة البنك الناجحة السیولة للبنك وهو األمر الذ قد یتعارض مع هدف تحقی الرح ة، و

ة والسیولة سي،   مهمة المواءمة بین هدفي الرح ش والكب      .60، ص: 2010عش

ز  -3-4   قرارات البنك المر

ز      صدره البنك المر ة  -یخضع البنك التجار في منح االئتمان لما  ونه المسؤول عن وضع ومراق

ة اسة النقد ذلك نسبتي السیولة  -تنفیذ الس حدود اإلقراض واالقتراض، و من قرارات مثل تلك المتعلقة 

اطي النقد الواجب اإلحتفا بهما وغیرهما من القرارات اش، واالحت  . 50ص:، 2012 ع

ي -4 ل البن  أنواع التمو

ن التطرق       م ماته المتعددة، و حسب تقس ي عدة أنواع مختلفة تختلف  ل البن مختلف أنواع  إلىللتمو

ة:  مات التال ي من خالل التقس ل البن   التمو

 ي حسب الغرض منه ل البن  ؛ التمو

 ي حسب مدته ل البن  ؛ التمو

 ة حسب القطاعات اإلقتصاد ي  ل البن  ؛ التمو

 ي حسب نوع الضمان المقدم ل البن  .التمو

ي حسب الغرض منه  -4-1 ل البن  التمو

عرض عدة أنواع من القروض حسب الغرض منها وهي        :100- 97، ص ص: 2010 رمضان وجودة، تقوم البنوك 

ي اإلستثمار  -4-1-1 ل البن ل شراء التمو منحه البنك لتمو ل الذ  : وهو ذلك النوع من التمو

تم تسدید  ات الثقیلة، و اني والمعدات واآلل األراضي والم عة اإلستثمارة  األصول الثابتة ذات الطب

ل، حیث أن اإلیرادات المتوقع الحصول علیها من هذا  القروض الممنوحة لهذا الغرض على المد الطو

لة. النوع من األصول ة طو عد فترة زمن ن أن تتحق    م

ي التجار  -4-1-2 ل البن ة للقرض غرضا تجارا التمو ون الغرض من حصول الجهة الطال  :

شراء مواد خام أو دفع رواتب أو سداد إلتزامات  ل رأس المال العامل  ة القرض لتمو فتستخدم الجهة الطال

ل  قصیرة األجل عد هذا النوع من التمو ه والتي تغطي و قصیر األجل، وذلك ألن جداول السداد المتعلقة 

ا.   عادة دورة األعمال في التجارة هي دورة قصیرة نسب
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ي اإلستهالكي -4-1-3 ل البن اجات األفراد ذات التمو ل إحت ي اإلستهالكي بتمو ل البن : یتعل التمو

ة مثال، وت ة مثل شراء أجهزة حاسوب شخص عة اإلستهالك م مثل هذا النوع من الطب قوم البنوك عادة بتقد

ن م ه و ع األفراد على طل م حوافز معینة لتشج ل مع تقد ل  التمو منح التمو قوموا  ن للتجار أن  م و

. التقس ع   اإلستهالكي من خالل الب

ي حسب مدته -4-2 ل البن  التمو

ي حسب مدته       ل البن   مایلي: إلىقسم التمو

ي قصیر األجل:  -1- 4-2 ل البن ي قصیر األجل هو الذ ال یتعد السنة التمو ل البن إن التمو

ل  غ هذا التمو ل نشاطات المؤسسة التي تقوم بها خالل دورة االستغالل، وتتمثل ص ون موجه لتمو و

  :60- 58، ص ص :2010لطرش،  في

ــالقروض العامــة لكونهــا موجهــة القــروض العامــة: -4-2-1-1 صــفة ســمیت  ــل األصــول المتداولــة  لتمو

عینه، وتلجأ المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة إلـى مثـل هـذه القـروض  ل أصل  ست موجهة لتمو ة، ول إجمال

ة مؤقتة وتتمثل هذه القروض في: ات مال   لمواجهة صعو

الت الصــندوق  -أ ات الســیولة المؤقتــة، أو القصــیرة تســه ــارة عــن قــروض معطــاة لتخفیــف صــعو : هــي ع

جل جدا، التي تواجهها المؤسسات والناجمة عن تـأخر اإلیـرادات عـن النفقـات أو المـدفوعات فهـي تهـدف األ

ــتم اللجــوء إلــى مثــل هــذه القــروض فــي فتــرات معینــة  إلــى ــة العجــز الطفیــف الحاصــل فــي الخزنــة، و تغط

ة الشهر مثال.  نها

ـل نشــا موسـمي ألحـد زائنـه، فـالكثیر مــن  هـذا القــرض شـأین: قـرض الموسـم -ب  قـوم البنـك بتمو عنـدما 

المؤسســات نشــاطاتها غیــر منتظمــة وغیــر ممتــدة علــى طــول دورة االســتغالل، بــل إن دورة اإلنتــاج أو دورة 

ـــة والمصـــارف األخـــر  ـــل تكـــالیف المـــواد األول ـــون لتمو منحهـــا البنـــك للز ة، والقـــروض التـــي  ـــع موســـم الب

عم طــة  ـــن أن یتجـــاوز دورة المرت م مـــا أن النشـــا الموســمي ال  ة، و ـــة اإلنتــاج تســـمى القـــروض الموســم ل

ــة  مــنح  لمــدة تمتــد إلــى غا ــن أن  م أشــهر، والبــد علــى  9اســتغالل واحــدة، فــإن هــذا النــوع مــن القــروض 

ا نفقات النشا وعائداته. ل یبین زمن قدم إلى البنك مخط للتمو   الزون أن 

شــوفالســحب علــى  -ج  ســجل نقصــا فــي الخزنــة الم ــون الــذ  ــي لفائــدة الز ــارة عــن قــرض بن : هــو ع

ــة فا مــا  نــاجم عــن عــدم  ة للبنــكأرأس المــال العامــل،  النســ ــي  ســمح نــه رصــید مــدین فــي حســاب بن ، و

ام بإستخدام أموال أكبـر مـن مـا هـو موجـود برصـیدها  شوف الق ة السحب على الم للمؤسسة من خالل عمل
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حهـا لد البن ة التـي قـد یت عض الظـروف اإلقتصـاد ل نشا المؤسسة ولإلستفادة من  ستعمل لتمو ما  ك، 

بیرة نتیجة إلنخفاض سعرها في السوق  ات  م عض السلع  شراء    .39، ص:2008، وراسب السوق 

:  -د  ــل القــرض الفــور ــة لفتــرة تتــراوح مــا بــین  إلــىیهــدف هــذا النــوع مــن التمو ل ــة حاجــات تمو لــى إ 3تلب

حثــا مــن  10 ح األكثــر  ــات التــي یتمیــز بهــا هــذا النــوع مــن القــروض أصــ ، ونظــرا لإلیجاب ــام فــي المتوســ أ

رجــع ذلــك  ة والتجارــة وخاصــة الصــغیرة والمتوســطة و مرونــة إســتعماله مــن  إلــىطــرف المؤسســات الصــناع

ة،  حیث المبلغ وتارخ اإلستحقاق   .72، ص:2013بورق

صـفة القروض الخاصـة:  -4-2-1-2 ـل األصـول المتداولـة  ونهـا ال تتعلـ بتمو ة  خصـت بهـذه التسـم

ــــة ال التال ــل أصـــل معــــین مـــن بــــین هـــذه األصــــول، وتأخـــذ هــــذه القـــروض األشــــ ــ نمــــا توجـــه لتمو              عامـــة، وإ
 ،83، ص :2009بلعجوز :   

ضـائع -أ قات علـى ال ضـائع تحـت تصـرف البنـك  : هـيالتسب ـل للمخـزون مقابـل وضـع سـلع و ـة تمو عمل

ـة التأكـد  غـي علـى البنـك أثنـاء هـذه العمل ن ضائع المرهونـة فـي حالـة عـدم التسـدید، و ع ال لجأ البنك إلى ب و

غـي علـى البنـك عنـد  ن عتها ومواصفاتها ومبلغهـا إلـى غیـر ذلـك مـن الخصـائص، و ضاعة وطب من وجود ال

مـة الضـمان وذلـك اإلقدام عل ى منح هذا النوع من القروض أن یتوقع هامشا ما بـین مبلـغ القـرض المقـدم وق

 .للتقلیل من األخطار

ة -ب قات على الصفقات العموم ـة، وهـي تسب مـنح هـذا النـوع مـن القـروض نتیجـة إبـرام صـفقات عموم  :

ــارة عــن اتفاقــات تــتم بــین الم ـــة ؤسســاتع الصــفقات وتضــ طــرق تنفیـــذها وتــنظم هــذه ، واإلدارات العموم

ـون هـذا النـوع مـن ا مـه لهـذه القـروض  تـدخل هنـا البنـك بتقد ـة، و  لصـفقاتبواسطة قانون الصـفقات العموم

بر الحجمعادة یتسم  ة و   . 63، ص:2010،لطرش  األهم

الخصـم الخصم التجـار  -ج قصـد  منحهـا البنـك للزـون، و ال القـروض التـي  ل مـن أشـ التجـار : هـو شـ

تقاضـى  شراء الورقـة التجارـة مـن حاملهـا قبـل تـارخ االسـتحقاق، و ام البنك  ع الورقة التجارة للبنك أ ق ب

حــین اجــل تســدیدها  قــوم البنــك بإعطــاء ســیولة لصــاحب الورقــة قبــل أن  ــة تــارخ االســتحقاق، و الفوائــد لغا

عطـي مـاال إلـى ـار أن البنـك  اعت ـة الخصـم قرضـا  نتظـر تـارخ االسـتحقاق لتحصـیل  وتعتبر عمل حاملهـا و

  .39، ص : 2008،بوراس  هذا الدین
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االلتزام:  -4-2-1-3 ـع البنـك لضـمان التزامـات زونـه القروض  ل توق تخذ هذا النوع من القروض ش و

ــن أن یتخــذ هــذا النــوع مــن القــرض  م تجــاه اآلخــرن فــي حــدود مبلــغ معــین، مقابــل عمولــة ولمــدة معینــة، و

ةاألش ة،  ال التال   : 77-76، ص ص: 2013بورق

فالة أحد عمالئه في حدود مبلغ معـین تجـاه طـرف  خطاب الضمان: -أ مقتضاه البنك  تابي یتعهد  تعهد 

فــول وذلــك لوفــاء هــذا العمیــل بإلتزامــه ة التــزام ملقــى علــى عــات العمیــل الم مناســ تجــاه ذلــك الطــرف  ثالــث 

غــض  ــة خــالل ســران الضــمان  خــالل مــدة معینــة، علــى أن یــدفع البنــك المبلــغ المضــمون عنــد أول مطال

  النظر عن معارضة المدین أو موافقته في ذلك الوقت.

ـه العمیـل لـدفعها فـي تـارخ االسـتحقاق القبول: -ب  سحبها عل تمثل في قبول البنك لورقة تجارة  وذلـك  و

ن المخـزون، إضــافة  بهـدف تسـهیل ــون ذلـك فــي حالـة وجــود  إلـىتكــو الحصـول علــى القـروض و الســماح 

التــالي تتوجــه المؤسســة  ات فــي خزنــة البنــك الــذ تتعامــل معــه المؤسســة و طلــب  إلــىإضــطرا بنــك آخــر، ف

اإلمضاء.   هذا األخیر ثقة البنك األول الذ تتعامل معه المؤسسة عن طر ورقة تجارة أو 

ـاطي: الضم -ج منحـه البنـك للمؤسسـة عنـدما تتعاقـد مـع جهـة ان االحت عتبـر صـورة مـن صـور االقتـراض 

ضـــمن البنـــك للمؤسســـة فـــي حـــدود ا ـــع أو تورـــد، و لمبلـــغ المعـــین فـــي حالـــة عـــدم تنفیـــذ إدارـــة فـــي صـــفقة ب

ــــة لصــــالح المؤسســــة إ ــــى ورقــــة تجار ــــاطي عل ضــــمان احت لتزاماتهــــا، ومضــــمون القــــرض أن یوقــــع البنــــك 

تحصل البنك في المقابل على عمولة.   و

ـل قصـیر األجـل  ة:القروض قصیرة األجل الموجهة للتجارة الخارج -4-2-1-4 ات التمو تستعمل عمل

ــل  تمثــل نــوع التمو ــادل الســلع والخــدمات مــع الخــارج ، و ــل الصــفقات الخاصــة بت ــة فــي تمو للتجــارة الخارج

ه الذ االعتماد المستندفي  موج حل محل المستورد فـي االلتـزام بتسـدید وارداتـه بن قبل  ك المستورد أن 

مثلـه مقابـل اسـتالم الوثـائ أو المسـتندات التـي تـدل علـى  لصالح المصدر األجنبي، عن طر البنك الذ 

ضــاعة المتعاقــد علیهــا، وتــنجم عــن فــتح اعتمــاد مســتند لصــالح المســتورد  أن المصــدر قــام فعــال بإرســال ال

  .117، ص: 2010لطرش، هي: المستورد، المصدر، بنك المستورد، بنك المصدرأرعة أطراف 

ـي متوسـ األجـل -4-2-2 ل البن ـل االسـتثمارات التـي التمو ـي متوسـ األجـل لتمو ـل البن : یوجـه التمو

صـــفة  ع ســـنوات مثـــل اآلالت والمعـــدات ووســـائل النقـــل وتجهیـــزات اإلنتـــاج  ال یتجـــاوز عمـــر اســـتعمالها ســـ

ـون معرضـا  عــا لمخـاطر عامـة، ونظـرا لطـول هـذه المـدة، فـان البنـك  ـن أن تحـدث ت م عـدم السـداد والتـي 

ــن م ــز  للتغیــرات التــي  ــل الحــاالت فــأن تطــرأ علــى مســتو المر ــل عــن إالمــالي للمقتــرض وفــي  ن التمو

أكمله غطي االستثمار    .254: ، ص2009،الحمیدعبد  طر قرض متوس األجل ال یجب أن 
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ة       ن التمییز بین أنواع  القروض متوسطة األجل التال م   :75، ص: 2010لطرش،  و

انـه إعـادة خصـم هـذه القـروض لـد  للتعبئة:القروض القابلة  -4-2-2-1 تعنـي أن البنـك المقـرض بإم

الحصـول علـى السـیولة فـي حالـة الحاجـة إلیهـا  سمح له ذلك  ، و ز ة أخر أو لد البنك المر مؤسسة مال

ــه  جن التقلیــل مـن خطـر تجمیــد األمـوال و سـمح لــه ذلـك  دون انتظـار اجـل اســتحقاق القـرض الــذ منحـه، و

  الوقوع في أزمة نقص السیولة.إلى حد ما 

ــة للتعبئــة:  -4-2-2-2 ــة إعــادة خصــم هــذه القــروض غیــر القابل ان عنــي أن البنــك ال یتــوفر علــى إم

ــون مجبــر علــى انتظــار ســداد  التــالي فانــه  ، و ــز ــة أخــر أو لــد البنــك المر القــروض لــد مؤسســة مال

طــة  ــل المخــاطر المرت ل المقتــرض لهــذا القــرض، وهنــا تظهــر  شــ س للبنــك أ أبتجمیــد األمــوال  كبــر ولــ

  طرقة لتفادیها.

ـة-4-2-2-3 سـیین یتمــثالن القـروض متوسـطة األجـل الموجهـة للتجــارة الخارج : حیـث نمیـز نـوعین رئ

ة،   في   : 83، ص: 2013بورق

: -أ موجبهـا بنـك معـین مـن بلـد المصـدر بإعطـاء قـرض للمسـتورد قرض المشتر قـوم  ـة  ارة عن آل  هو ع

لعــــب المصــــدر دور الوســــ فــــي  ســــتعمله هــــذا األخیــــر بتســــدید مبلــــغ الصــــفقة نقــــدا للمصــــدر، و حیــــث 

الت  سـتفید المـورد مـن تسـه ـة القـرض هـذه، و غـرض إتمـام عمل ـة  المفاوضات بین المسـتورد والبنـوك المعن

حصـــوله علـــى التســـدید الفـــور  ســـتفید المصـــدر مـــن تـــدخل البنـــوك وذلـــك  ا و لـــة نســـب ـــة طو مـــن طـــرف مال

  المستورد لمبلغ الصفقة.

ال محـددة قرض المورد:  - ب سمح هذا القـرض للمصـدر بخصـم حقوقـه لـد مسـتورد أجنبـي وفقـا لشـرو وأشـ

یــب هــذه  م خــدمات تتعلــ بتوزــع أو تر ســتعمل هــذا النــوع مــن القــروض خاصــة فــي إســتیراد التجهیــزات أو تقــد و

ـا  Herus ،فرنسـا Cofaceمؤسسـات خاصـة مثـل التجهیزات، وتكون هـذه القـروض مضـمونة مـن طـرف  ألمان

ة المقرضة. Sacceو م أوراق تأمین القرض للبنوك والمؤسسات المال ا، حیث تقوم هذه الهیئات بتقد طال   بإ

ـل األجـل:  -4-2-3 ـي طو ـل البن ــن أن التمو م ع سـنوات و فـوق فـي الغالـب سـ ـل  هـذا النــوع مـن التمو

ــة  ــل نــوع مــن االســتثمارات مثــل: الحصــول علــى عقــارات ، ونظــرا  20متــد إلــى غا ســنة، وهــو یوجــه لتمو

لة، تقوم بها مؤسسات متخصصة العتمادهـا فـي تعبئـة  عة هذه القروض أ المبلغ الضخم والمدة الطو لطب

عــة لــذلك األمـوال الالزمــة  لــة، ال تقـو البنــوك التجارــة عــادة علـى جمعهــا ونظــرا لطب علـى مصــادر ادخارــة طو

ــة األمــر الــذ یــدفع المؤسســات المتخصصــة فــي مثــل هــذا النــوع  ،هــذه القــروض فهــي تنطــو علــى مخــاطر عال

ــل  ــارات المتاحــة لهــا إلــى مــن التمو حــث عــن الوســائل الكفیلــة بتخفیــف درجــة المخــاطر، ومــن بــین الخ فــي هــذا ال
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ـة قبـل الشـروع فـي  م عال ـة ذات قـ ق طلـب ضـمانات حق ل واحد، أو تقوم  المجال، تشترك عدة مؤسسات في تمو

ل ة التمو   . 57، ص: 2008بوراس،  عمل

ة -4-3 حسب القطاعات اإلقتصاد ي  ل البن   التمو

ةتقسم القروض من حیث القطاعات         :204-202، ص ص: 2011ومساعدة،  أبوشاورة  مایلي اإلقتصاد

ة): -4-3-1 ة والتجار ل  قروض األعمال ( القروض الصناع وهي قروض تجارة مخصصة لتمو

ضاعة، تجارة الجملة، تجارة التجزئة  ة وهي تشمل مراحل شراء ال ة والخارج وتسو التجارة الداخل

ة قد والشحن والتأمین وهي قروض قصیرة األجل ال تتجاوز في العاد ة مدة السنة، أما القروض الصناع

ات التجهیز واإلنشاءات، وفي هذه الحالة  ات اإلنتاج الجار أو اإلستهالكات أو لعمل تكون لمواجهة عمل

لة األجل.   فإن األمر یتعل بإستثمارات متوسطة أو طو

ة -4-3-2 نها مخصص : وهي قروض في غالبیتها قصیرة أو متوسطة األجل وقلیل مالقروض الزراع

ة والتحسینات  ل المحصول واإلنتاج الزراعي الجار واألجهزة واألبن ل، والهدف منها تمو لألجل الطو

ة  ا ما توجد بنوك ومؤسسات زراع ة ضئیلة من أصول البنك التجار ألنه غال وهذه القروض تمثل نس

ام بهذه المهام، ولكن دور ال بنوك التجارة هام جدا لتوفیر متخصصة ومتغلغلة في القطاع الزراعي للق

ة، وخاصة عند قصر الفترة بین مرحلة اإلنتاج ومرحلة  ل المحاصیل الزراع ة لتمو طرقة موسم السیولة 

  .التسو

ة -4-3-3 ل شراء وتجارة  إلى: وهي القروض المقدمة القروض العقار األفراد والمشروعات لتمو

ة المتقدمة وخاصة  الد الصناع قامة المنشآت، وهذه القروض زادت نسبتها في ال اني وإ األراضي والم

ة،  الد النام ة، وتتمیز بإرتفاع أسعار الفائدة ولكنها لم تتطور بنفس الدرجة في ال ات المتحدة األمر الوال

ة حیث توجد مؤسسات متخصصة ا مؤسسات عموم ،    في هذا المجال وهي غال ، ص: 2011الزید

229.  

ي حسب نوع الضمان المقدم -4-4 ل البن   التمو

ه إلى مایلي:       طة  ة الضمانات المرت ي حسب نوع ل البن   قسم التمو

ي غیر مضمون  -4-4-1 ل بن ال دون ضمان للمتعاملین الجیدین معه وذلك تمو منح البنك تمو : قد 

ة معینة، وتح بهذا  تم منحه ضمن حدود مال ز العمیل المالي وسمعته الجیدة، و إعتمادا على قوة مر

ة وذلك ألنها تمنح دون ضمان ل مخاطر عال  .107، ص: 2010رمضان وجودة،  النوع من التمو
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ض -4-4-2 ي  ل بن ه قبل مان: تمو ضمان یتف عل ون  ي  ل البن ة العظمى من التمو إن الغالب

ل طلب إستكماال  الموافقة على منح التمو طل على هذا الضمان إسم "ضمان تكمیلي" وذلك ألنه  ، و

ال عنهالعناصر الثقة  س بد قسم الموجودة ول ضمان، و ي  ل البن            مایليإلى نوعین تتمثل ف التمو

 ،اش   :48- 47، ص ص2012ع

ضمان شخصي: -4-4-2-1 ل  قدم هذا األخیر أ  تمو قدمه البنك للعمیل دون أن  وهو الذ 

ن أن  م ما  قطعه العمیل على نفسه بتسدید الدین،  تفي البنك بهذا الوعد الذ  ة، بل  ضمانات عین

سداد أصل الدین یتمثل الضمان الشخصي في الكفالة والتي تتمثل في ت عهد شخص أو أشخاص آخرن 

ان العمیل إذا عجز هذا األخیر عن ذلك.   والفوائد في م

ضمان عیني: -4-4-2-2 ل  ة  تمو مه أمواال عین عد تقد ه العمیل  حصل عل ل الذ  وهو التمو

ون القرض لضمان عق ل، حیث  ة، ارات، أوراق مالثابتة أو متداولة ضمانا لتسدید هذا التمو

االت. مثل مب الهامش والذ  عرف  ه البنك عند منح القرض المضمون هو ما  ..الخ، وأهم ما ینظر إل

مة  غطي الضمان ق شتر أن  مة القرض نفسه، حیث  ضمان للقرض وق مة األصل المقدم  الفرق بین ق

اإلضافة   الفوائد . إلىالقرض 

ة تقوم بدور الوس بین أصحاب الفائض من خالل العرض الساب یتضح أن البنوك      التجار

ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ساهم في توفیر التمو التي  المالي وأصحاب العجز المالي، وهو ما 

صنف  ما  ة لها،  النس ة  الغ األهم لي مصدرا  عد هذا المصدر التمو تعاني من عجز مالي، حیث 

ي  ل البن غة وهي القرض. عدة أنواع متفرعة إلىالتمو ونها تشترك في نفس الص   الرغم من 
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ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :المطلب الثاني ة وتمو اسة اإلئتمان   الس

ة متكاملة تضمن له إدارة إئتمانه      اسة إئتمان صفة جیدة، واستثمار  عتمد البنك في عمله على س

ضمن له المحافظة على رأس ماله من جهة وتحقی عوائد معقولة من جهة  ح  أمواله في مسار صح

م  الفائدة على تنظ ما یرجع  ات  ة أن تساهم في ض مختلف المسؤول اسة اإلئتمان ، ومن شأن الس أخر

ل المؤسسات الصغی من خالل رة والمتوسطة، وسیتم التطرق أسلوب منح اإلئتمان ومن ثم ترشید قرار تمو

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. ة وتأثیرها على تمو اسة اإلئتمان حث ألهم معالم الس           هذا الم

ة -1 اسة االئتمان ونات الس  م

اد واألسس واإلتجاهات     ة في مجموع الم اسة اإلئتمان ة التي تنظم أسلوب دراسة  تتمثل الس اإلرشاد

قرر فیها مجاالت  ل خاص، والتي  ش دارة اإلئتمان  ل عام وإ ش منح اإلئتمان والتي تعتمدها إدارة البنك 

  .149، ص: 2013العلي، إستخدام األموال وأهم قواعد منح اإلئتمان

ة من بنك إلى آخروتختلف الس     اسة ولكنها تتف في اإلط اسة االئتمان ونات الس ار العام لم

ة والتي أهمها   :110،ص : 2012ذیب وآخرون، االئتمان

  الممنوحة التأكد من سالمة القروض-1-1

السداد         تابي  م األموال أو قیدها في حساب المقترض نظیر وعد  ي نتیجة تقد ینشأ القرض البن

منح القرض إال عندما  قا لشرو یتف علیها عند عقد القرض، وال  سالمته ومقدرة  یتم التأكد منط

قا للشرو المتف علیها، المؤسسات على ال منعولكن سداد ط من وجود  الحرص مهما بلغت درجته لن 

عض الظروف التي  ل قرض، حیث قد تنشأ  مما تقلل من قدرة العمیل على الوفاء عنصر المخاطرة في 

ه یجب علىعض الخسائر،  لتحمل البنك یؤد متنع  وعل حتا في منحه القرض وأن  البنك من أن 

 عن المخاطرة التي ال مبرر لها.

  سیولة القروض-1-2

سیولة القرض س       رعة دوران القرض، وتترتب على قصر آجال استحقاق القرض والفترة من قصد 

 تارخ استحقاقه ومن ثم سرعة دورانه، وتنشأ سیولة القرض من ثالث حاالت: إلىتارخ عقد القرض 

 ة  ؛ القروض قصیرة األجل ذات السیولة الذات

 ؛ القروض مقابل أوراق تجارة 

 .ة أوراق مال  القروض المضمونة 
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أموال مقترضة تعتبر ذات       ة مولت  ع ة أو ب انت إنتاج ة سواء  فالقروض التي یتم سدادها من عمل

ع السلعة المنتجة، أما القروض  ه لمجرد انتهاء فترة اإلنتاج و ة، حیث أن القرض یتم الوفاء  سیولة ذات

منح السیولة ألن البنك  االت فتتمتع  لد البنك  األوراقإعادة خصم هذه  مقابل أوراق تجارة مثل الكمب

ن  م ة ف األوراق المال خصوص القروض المعنونة  حددها، و قتها للشرو التي  شر مطا ز  المر

عها  مة قروضه. إذاب ضمن البنك حصوله على ق ذلك   ما تعسر المقترض عن السداد، و

ز -1-3 مات البنك المر ة وتعل القیود القانون   اإللتزام 

مات والقیود       ي والتعل ة مع القواعد والتشرعات المنظمة للعمل البن اسة االئتمان یجب أن تتف الس

ز والتي یهدف من خاللها  صدرها البنك المر ة أموال  إلىالتي  ة منح االئتمان وحما م عمل تنظ

ل، ألن إفال إلى اإلضافةالمودعین من سوء االستعمال،  ة  ة الساحة البن س بنك قد یترتب عنه حما

استها  ه یتوجب على البنوك عند وضع س ة، وعل امل الساحة البن إفالس بنوك أخر واضطراب في 

ز  مات البنك المر ار تعل عین اإلعت ة األخذ  اش، االئتمان  .229، ص: 2012ع

قة تسعیر القروض-1-4   تحدید طر

اسة واضحة لتسعیر      ون لد البنك س القروض وذلك للمحافظة على الزائن من خالل ال بد أن 

تم تعیین لجنة مختصة تقوم بتحدید الحدود القصو ألسعار الفائدة  وضع جداول محددة ألسعار الفائدة، و

أنواعه ستوفیها البنك على االئتمان الممنوح  ماالتي  ار عدة عوامل ،  عین االعت ، ص 2013العلي،   تأخذ 

  :153-152ص: 
  ةالفائأسعار ة والعالم  ؛ دة في األسواق المحل

  ة ة لألوضاع االقتصاد ات أسعار الفائدةالتوقعات المستقبل  ؛ وتحر

 ة.و  طرقة السدادو  مدة القرض     مخاطر االئتمان والجدارة االئتمان

ات -1-5   اإلقراضصالح

ات      اسة االئتمان المستو غي أن تحدد س ات االئتمان،  اإلدارةین قع على عاتقها البث في طل التي 

ضمن سرعة اتخاذ  ما  ة، و ات ائتمان روتین حث طل ا في  اع وقت اإلدارة العل ضمن عدم ض ما 

اسة تن عاجلة، وحتى یتحق ذلك عادة ما األموال إلىالقرارات خاصة عندما تكون حاجة العمیل  ص س

قد ل مستو إدار االئتمان على حد أقصى للقرض الذ  اش،  مه    .149، ص: 2012ع
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  الضمانات المقدمة-1-6

ونات الضمانات وحجمها وفقا لمعاییر المالءة والتصنیف االئتماني      عة م ة طب اسة االئتمان تحدد الس

عد التأكد عناصر الثقة الواجب توفرها أصال للمؤسسة المقترضة، وتطلب الضمانات عادة الستكمال ، ف

طلب البنك من العمیل ضمانا من  عد دراسة مصادر دخله  زه االئتماني و ة ومر سمعة العمیل المال

ر. قة الذ ا استكماال لعناصر الثقة السا  تكمیل

  معاییر منح االئتمان للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2

ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أو      یجب أن ال البنك  أ عمیل لد إلىإن اتخاذ قرار منح التمو

ه القرار االئتماني، وقد إال یتم  قوم عل ل األساس الذ  ة، والتي تش إذا توفرت عدد من العناصر األساس

ت في عدة  مها لمعاییر منح االئتمان وفقا لعدة نماذج ولكنها إشتر إختلفت الدراسات من حیث تقس

ن تحدید معاییر منح االئتمان وفق م ة، لذا  ةعناصر أساس ة التال              ا لنموذج المعاییر االئتمان
  ،72-70، ص ص: 2013عثمان: 

  القدرة على االستدانة-2-1

ار القدرة على االستدانة أحد أهم المعاییر التي تؤثر في مقدار المخاطر التي تتعرض لها        عد مع و

 من خالل قدرتهالقدرة على االستدانة تحدد مقدرة العمیل على إعادة ما اقترضه من البنك فإدارة االئتمان، 

ن من تحقی العوائد أو التدفقات  م ل  ش ة  فاءة وفاعل على إستغالل األصول والموارد المتاحة له 

ه من إلتزامات في مواعید اإلستحقاق. ة لسداد ما عل ة الكاف   النقد

  القرضالغرض من -2-2

ات االئتمان المقدمة من المقترضین، والغرض من      ة عند دراسة طل یزة أساس ار ر ل هذا المع ش

ة االستمرار في دراسة الطلب ا ان حدد مد إم ئتمان لمقدم أو التوقف عن دراسة طلب اإلاالئتمان 

ة االئتمان الممنوح والمدة وطرقة ال ل من مبلغ االئتمان ونوع الغرض  رت  ة و سداد والتدفقات النقد

ل رأس المال العامل ون الغرض من االئتمان هو تمو ة الناتجة عن استخدام القرض، فقد       المستقبل

ل األجل)، أو تسدید التزامات  ل طو ل شراء األصول الثابتة ( تمو ل قصیر األجل)، أو تمو ( تمو

ان الغرض من االئت ذا  ، وإ اسة البنك ففي هذه الحالة العمالء لد البنوك األخر مان یتعارض مع س

ع إدارة االئتمان أن تعتذر للعمیل عن ذلك   .102،  ص: 2012شقیر وآخرون،   تستط
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  رأس المال-2-3

ملكه من أصول منقولة وغیر منقولة      ملكه المقترض من ثروة، أو ما  قصد برأس المال مقدار ما 

ل ودائع وأسهم وسندات  ان رأس تكون على ش لما  ات التي بذمته، و وعقارات مطروحا منها المطلو

عد الضمان النهائي أمام البنوك والدائنین اآلخرن  لما زادت طمأنینة البنوك، فهو  بیر  المال المقترض 

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فالبنك یهتم بدراسة الموارد  حدد الجدارة االئتمان ة فهو  في حالة التصف

له من البنك، الم المشروع المراد تمو انت مستغلة  متلكها العمیل أو  انت هذه الموارد  ة للعمیل سواء  ال

هتم البنك بدراسة القوائم  البنوك أو عقارات، و ات  ة أو حسا حتف بها العمیل في صورة أوراق مال أو 

ات قانوني ة المعتمدة من قبل مدق حسا  .24، ص ص :2012 طایل، المال

  اتالضمان-2-4

تعتبر الضمانات خ الدفاع الثاني والملجأ األخیر في حالة عجز المقترض عن السداد، ومن خاللها     

ع البنك تحصیل حقوقه، فهي تشعر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المقترضة أن العبئ األكبر  ستط

س  ة مساهمتها في تسدید ما علیها من حقوق والتزامات، فالضمان ل ل تتحملها وتشعرها بجد ة التمو لعمل

ال عن مصادر السداد، ولكنها تجعل من الدین الجید دینا أفضل، وال تجعل من الدین السیئ دینا  بد

لما ة  ة االئتمان العمل ح  لما زاد إحتمال الخطر الذ  ل  أفضل، و ة تش انت الضمانات المطلو

ة ة لحقوق والتزامات البنك وتخفف من المخاطر االئتمان  .74، ص: 2012ذیب وآخرون،   حما

طة-2-5   الظروف المح

الظروف العامة المناخ االقتصاد العام في المجتمع،      قصد  وتشمل الظروف العامة والخاصة، و

ة  التشرعات النقد ذا اإلطار التشرعي والقانوني الذ تعمل المؤسسة في إطاره، خاصة ما یتصل  و

ة إستیرادا وتصدیرا،  م أنشطة التجارة الخارج ة والتشرعات الخاصة بتنظ حیث تؤثر هذه الظروف والجمر

النشا  ، أما الظروف الخاصة فهي الظروف التي ترت  العامة على مختلف قطاعات النشا االقتصاد

ل المنافسة، دورة  ة لمنتجات المؤسسة أو خدماتها ، ش مارسه العمیل مثل الحصة السوق الخاص الذ 

قدمها العمیل، موقع المشروع  اة المنتج أو الخدمة التي  ار أن  منح اته، فمن شأن هذا المع دورة ح

ح الصورة حول العمیل الطالب لالئتمان ش  ساهم في توض سي عش   .64-63، ص ص: 2010، والكب
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ة للبنك-2-6 ة االئتمان   اإلستراتیج

عها البنك في قراره االئتماني، أ في استعداده لمنح إئتمان      ة التي یت معین أو عدم  تؤثر اإلستراتیج

ة ات التال اش،   منح هذا االئتمان، وعموما تقوم البنوك بتبني إحد االستراتیج  :151، ص: 2012ع

  ادة السوق ة ق ةإستراتیج بیرة الحجم، والتي هي في  : وهي إستراتیج عها البنوك  ة تت هجوم

بیرة  .توسع مستمر ومن ثم تكون قدرتها ورغبتها في منح مزد من االئتمان 

  اد للسوق ة اإلنق ةإستراتیج عها البنوك المتحفظة والتي تعاني خلال في مراكزها المال ومن  : وتت

ة في منحها لإلئتم ة تتضمن مخاطر ثم فإنها تستخدم األدوات التقلید ة عمل ان، وال تقبل على أ

 .مرتفعة أو غیر معتادة

 ة ة الرشادة اإلئتمان ة إستراتیج انت مواردها المال عها البنوك صغیرة الحجم، خاصة إذا  : وتت

  .ةمحدود

مدخل لخدمة قرار منح اإلئتمان -3 ة  النسب المال          التحلیل 

انات المتاحة للحصول على معلومات قابلة       ن الب ة إعادة تكو یتمثل التحلیل المالي في عمل

فاءة األداء والتنبؤ المستقبلي للم اس       ؤسسة لإلستخدام من قبل اآلخرن في مجال اتخاذ القرارات، وق

 ،48، ص: 2013آل شبیب،  ین المحلل ة التحلیل المالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى تم وتهدف عمل

ة أو اإلستثمارة أو  ة التشغیل من تحدید جوانب القوة والضعف لد هذه المؤسسات سواء من الناح

ا في مجال اتخاذ القرار اإلئتماني داخل البنو  ما یلعب التحلیل المالي دورا جوهرا وأساس ة،  ل ك التمو

ة علیها في مواعید  اس قدرة المقترض أو المؤسسة على خدمة الدیون المترت عمل على ق لكونه 

ص نقا القوة والضعف لدیها استخدام ، 143، ص: 2013عثمان، اإلستحقاق وتشخ عتبر التحلیل المالي  و

قة عن الوضع معلومات د إلىالنسب من أهم أسالیب التحلیل المالي والتي یتم استخدامها للوصول  ق

بیرة في ترشید قرار منح اإلئتمان   المالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومن ثم المساهمة بدرجة 

عتمد علیها في التحلیل المالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى مایلي: ة التي    وتقسم النسب المال

  نسب السیولة-3-1

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على المد  إلىتهدف هذه المجموعة من النسب      م القدرة المال تقی

التالي  ة قصیرة األجل، و القصیر، أ مقدرة المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة على تسدید إلتزاماتها المال

لها  إلىتظهر  ن تحو م موجودات  ات المتداولة مغطاة  ة  إلىأ مد تكون المطلو نقد في فترة زمن

ة لد المؤسسات الصغیرة تعادل تقر اف ات المتداولة، فعدم وجود سیولة  ا فترة استحقاق المطلو
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ل إال  إلىوالمتوسطة یؤد  انیتها من الحصول على التمو ة فضال عن عدم إم زادة مخاطرتها المال

ة، وتتمثل أهم نسب السیولة في مایلي ،  شرو قاس    :79-78، ص ص: 2013العامر

ة: التداول:نسب -3-1-1 العالقة التال ة   تحسب هذه النس

       

  

ة قدرة المؤسسة على تسدید إلتزاماتها قصیرة األجل من خالل موجوداتها المتداولة     س هذه النس  تق

ة دفع المؤسسة إللتزاماتهاإف ة یدل على صعو ة نخفاض النس شیر إرتفاعها الى تضح ، في حین 

ة هي  مة المقبولة لهذه النس بیر في الموجودات المتداولة، والق سبب تقییدها لرأس مال  العوائد  المؤسسة 

ات المتداولة ( ة الموجودات المتداولة للمطلو ضمن 1:2تغط مة حد األمان الذ  ) حیث تمثل هذه الق

ه من إلتزامات قصیرة األجل.  للبنك قدرة العمیل على سداد ما ع   ل

عة: -3-1-2 ة السر ة:النس العالقة التال ة   تحسب هذه النس

    

        

س    عد تنزل الموجودات األقل سیولة منها وهي  تق ة سیولة المؤسسة قصیرة األجل  هذه النس

ة هي ( مة المقبولة للنس ز على السیولة السرعة، والق عتبر التدني عن هذا 1:1المخزون، فهي تر ) و

ة للزادة. النس ذلك األمر    المعدل غیر مقبول و

ة النقد-3-1-3 العنس ة  ة:: تحسب هذه النس  القة التال

  

    

ة هي اإلستثمارات األكثر سیولة       ة ألن إستثمارات المؤسسة من النقد واألوراق المال یهتم بهذه النس

عتمد علیها في الوفاء  التالي التي س ن وهي  سي خاصة إذا لم تتم ل رئ ش بإلتزاماتها قصیرة األجل 

عني سوء وضع السیولة لد  ة ال  ، وتدني هذه النس المؤسسة من تسییل موجوداتها المتداولة األخر

ات إة، إال أنه یتطلب الحذر والبدء بالمؤسس موجبها على النقد في إتخاذ ترتی قتراض مع البنوك للحصول 

 الوقت المناسب.

  

ات المتداولة ة التداول= الموجودات المتداولة / المطلو  نس

عة = الموجودات المتداولة  ة السر ات المتداولة -النس  المخزون / المطلو

ات المتداولة ة / المطلو ة الجاهزة + االستثمار في األوراق المال ة النقد = األرصدة النقد  نس
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ة:صافي رأس المال العامل-3-1-4 العالقة التال ه    : یتم إحتسا

  

  

مة       غیره من النسبعد صافي رأس المال العامل ق ة  ة مال س نس م إدارة ، ول تم من خالله تقی و

فاءة،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل  عبر لل قدرتها على إدارة رأس المال العامل  نك بفهو  

فسرء بإلتزاماتها في األجل القصیر، عن قدرة المؤسسة على الوفا مته على أن  و اإلنخفاض في ق

ة في الموجودات المتداولةالمؤسسة لم تستثمر أموا اف ن  ال  وقد تواجه نتیجة لذلك عسر مالي لن تتم

عثمان،  مخاطر اإلفالس  إلىاإللتزامات قصیرة األجل وتتزاید مخاطرها وقد تتعرض معه من خدمة 

  .179-178، ص ص: 2013

 نسب النشا-3-2

فاءتها       اق مد  ة المؤسسة في إدارة موجوداتها، وفي نفس الس س فاعل وضعت نسب النشا لتق

ن من السلع والخدمافي استخدام األصول إلنتاج  ن من  تأكبر قدر مم التالي تحقی أكبر قدر مم و

عات   : 85-83،ص ص : 2010العلي ، ، وتتمثل أهم نسب النشا في مایليواألراحالمب

ة:دوران الذمم المدینة -3-2-1 العالقة التال حسب هذا المؤشر   : 

             

اتها المدینة، ومد مالءمة حجم        ن بها المؤسسة من تحصیل حسا س هذا المؤشر معدل السرعة التي تتم وع

لما زادت هذه  اسة التحصیل و اسة اإلئتمان وس ات، والتالي یلقي الضوء على مد مالءمة س اإلستثمار في هذه الحسا

ان واضحا أن المؤسسة توفر إئتمان تجار قص لما  ة  ل متواصل.النس ش   یر األجل وستوفي هذا اإلئتمان 

ة:معدل دوران صافي رأس المال العامل -3-2-2 العالقة التال حسب هذا المعدل   : 

   

    

أصول     انت المؤسسة الصغیرة والمتوسطة متوسعة في نشاطها أو تحتف  ما إذا  توضح هذه العالقة ف

ة مقارنة مؤشرات المؤسسة موضع التحلیل  م على هذه النس سائلة أكثر من حاجتها، وتتطلب دقة الح

فاءة صافي رأس الم س إنخفاض المعدل عدم  ع ال العامل في مؤشرات المؤسسات األخر المماثلة، و

ة لصافي رأس المال العامل س إرتفاعه الكفاءة العال ع   . 315-314، ص ص: 2013الشواورة،  حین 

 الخصوم قصیرة األجل -صافي رأس المال العامل = األصول المتداولة  

ة اآلجلة / الذمم المدینة عات السنو  دوران الذمم المدینة = المب

عات / صافي رأس المال العاملمعدل دوران صافي رأس المال العامل = صافي ال  مب
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ة-3-3  نسب الرح

فاءة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إتخاذ     ة عن مد  قراراتها االستثمارة  تعبر نسب الرح

عات وعلى  فاءة إدارة المؤسسة في تحقی الرح على المب ة مد  س نسب الرح ة، حیث تق ل والتمو

األصول وعلى حقوق المالكین، فهي مجال إهتمام المستثمرن واإلدارة، المقرضین الذین من خاللها 

لتزامات وخدمة الدیون من أقسا وفوائد طمئنون على قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تسدید اإل

ارها عامل مهم للمقرضین لضمان تحصیل الدیون خاصة  ة بإعت القروض في وقتها، والقدرة اإلیراد

ة في مایل لة األجل،  وتتمثل أهم نسب الرح    : 98-93، ص ص: 2013آل شبیب،   يالطو

العالقة التالهامش الرح الصافي-3-3-1 ة    ة:: تحسب النس

  

ة     ة تحدید سعر الوحدة قبل أن تتحمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أ ان وهي مؤشر على إم

ع الوحدة قبل  إلىخسائر، أ معرفة  ض سعر ب أ مد تقوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتخف

قة تحمل خسائر شاملة  ة للسنوات السا ة جیدة أم ال یتم مقارنتها مع نفس النس ون هذه النس ولمعرفة مد 

ذا مع المؤسسات المماثلة .      و

ة:العائد على األصول-3-3-2   : تحسب من خالل العالقة التال

                  

ة المؤسسات      ة رح س هذه النس ل  إلىتق إجمالي اإلستثمارات في المؤسسة التي وضعت على ش

ة  ین األموال المستثمرة فی إلىأصول وتهدف هذه النس ان العالقة بین األراح التي تحققها المؤسسة و ها ب

لفة  ة للمقارنة بین  ن إعتماد هذه النس م ل دائم أو مؤقت، و ش ة  انت مقترضة أو مملو سواء 

  اإلقتراض والعائد على اإلستثمار لغرض إتخاذ قرارات تحدید مصادر أموال المؤسسة.

ة -3-3-3 مایلي:العائد على حقوق الملك ة    : تحسب هذه النس

  

  

ة معدل العائد الذ تحققه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة     رأس المال المملوك،  إلىتبین هذه النس

ة على نطاق واسع لمعرفة العائد من األموال المستثمرة من قبل مالكي المؤسسة،  وتستخدم هذه النس

عات ة / صافي المب عد الفائدة والضر  هامش الرح الصافي = صافي الرح 

 العائد على األصول = صافي الرح + الفوائد / إجمال األصول

ة = صافي ة العائد على حقوق الملك ة / صافي حقوق الملك عد الضر  الرح 
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ومد نجاح اإلدارة في زادة أراح مالكي المؤسسة من خالل اإلستخدام األمثل ألموالهم واألموال 

  المقترضة.

ة:هامش الرح اإلجمالي -3-3-4 العالقة التال ة هامش الرح اإلجمالي    : تحسب نس

  

ع           ع الوظائف األخر الالزمة لتحقی الب ة تكلفة جم ة الهامش المتوافر لتغط تظهر هذه النس

فاءة إدارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقی األراح من  س مد  النهائي للسلعة فهي تع

فسر أن المؤسسة قادرة على اإلنتاج بتكالی ة مرتفعة فإن ذلك  انت النس عات، فإذا  االمب   ف قلیلة نسب

اعة مما یدل على سوء استخدام موارد  ضاعة الم فسر أن هناك إرتفاعا في تكلفة ال أما إنخفاضها ف

  . 187، ص:  2012ذیب وآخرون،  المؤسسة

ة-3-4  نسب المدیون

ل التي إعتمدت إلىتساعد هذه النسب على التعرف         ل  مصادر التمو علیها المؤسسة في تمو

ة لكل  ة النسب ن بواسطة هذه المجموعة من النسب التعرف على األهم م موجوداتها المختلفة، حیث 

ل، ة مایليومد األمان المتاح للدائنین، ومن أهم نسب  مصدر من مصادر التمو       مجموعة المدیون
 ،320-319، ص ص: 2013 الشواورة :  

ة الدیو -3-4-1 ة:حقوق المساهمین إلىن نس العالقة التال ة   : تحسب هذه النس

  

     

ة زادت إحتماالت عدم قدرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على خدمة دینها وزادت      لما إرتفعت هذه النس

عبر  اإلفالس إلىومخاطر المستثمرن، ألن عدم القدرة على خدمة الدین قد یؤد  مخاطر المقرضین و

امنة على اإلقتراض لد المؤسسة. ة أفضل للدائنین ووجود قدرة  ل عام عن حما ش ة    إنخفاض هذه النس

مایلي:الموجودات إلىإجمالي الدیون -3-4-2 ة    : تحسب هذه النس

  

ة إنخفاض المخاطر التي یتعرض لها     المالكون والمقرضون، ألن  یترتب عن إنخفاض هذه النس

لما إنخفضت ها إنخفاض ة ألنها  فضل الدائنون إنخفاض هذه النس عني إنخفاض عبئ خدمة الدین، و

 العائد على األصول = صافي الرح + الفوائد / إجمال األصول

ة الدیون   حقوق المساهمین = إجمالي الدیون / صافي حقوق المساهمین إلىنس

 ت =  إجمالي الدیون / الموجوداتإجمالي الدیون إلى الموجودا
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ة ألن زادتها قد تؤد إلى  فضل المالكون زادة هذه النس أتاحت هامش أمان أفضل لهم، في حین 

طرتهم وذلك إلستغنائهم عن رأس المال بإدخال  ما قد تؤد إلى استمرار س ة لهم،  النس م العائد  تعظ

اء جدد.   شر

ة الدیون قصیرة األجل  -3-4-3 ة إلىنس ةح الملك   : على النحو التالي : وتحسب هذه النس

  

      

ا على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث أن إرتفاعها      ان ذلك سلب لما  ة  لما إرتفعت هذه النس

لة األجل  إلىخل حالة عدم الثقة لد دائني المؤسسة، مما یؤد  إلىسیؤد  رفضهم منح قروض طو

اجها لها اش،  لهذه المؤسسات في حالة إحت   .207، ص: 2012ع

ل رأس المال -3-4-4 ة ه ة من خالل مایلي:نس   : تحسب هذه النس

  

  

س هذه  إلىأمال في الوصول        ل رأس المال، حیث تع ة ه قرار إئتماني رشید تهتم البنوك بنس

ة اإلئتمان، وارتفاع هذه  ة حجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة طال النس

صعب من حصولها على اإلئتمان المطلوب  العسر المالي ة یزد من إحتمالالنس اش،  مما س ، 2012ع

  .207ص: 

ة     اسة اإلئتمان أنه من شأن الس التي یتخذها البنك أن تساهم في  من خالل العرض الساب یتضح 

ة تخضع  ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وذلك من خالل عدة محددات نوع ترشید قرار منح التمو

انات  إلىلها هذه المؤسسات، إضافة  ان الب أخذ في الحس ة والذ  النسب المال التحلیل المالي 

ذا الضعف التي تتمیز ب ة إلكتشاف جوانب القوة و ل ومن ثم ترشید الكم ة التمو ها المؤسسة طال

ح.  ل في مسارها الصح ة التمو   القرار اإلئتماني، ووضع عمل

  

  

ة الدیون قصیرة األجل  ة إلىنس ة =  الدیون قصیرة األجل  / حقوق الملك  ح الملك

ة الدیون قصیرة األجل  ة =  الدیون  إلىنس ة ح الملك  قصیرة األجل  / حقوق الملك
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ي لل ل البن ازل إمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل المطلب الثالث: التمو ات    تفاق

ازل        ات  ة إلىعود الفضل في إرساء اتفاق ة المصرف ازل للرقا مجموعة من والتي تضع  *لجنة 

ي  ي، وهو ما نجم عنه القواعد والمعاییر التي تنظم العمل البن ة سالمة واستقرار النظام البن بهدف تقو

ازل ة  ازل  1اتفاق ة  عد لتظهر اتفاق ما  ، ونتیجة للتطورات والتغیرات التي أصابت 2والتي عدلت ف

ة العالم ات العالم والناجمة عن األزمة المال الت وتغییرات  2008ة مختلف اقتصاد تم إتخاذ عدة تعد

ازل  ة  ات وهو ما نتج عنه ظهور اتفاق ة لمختلف اإلقتصاد ار 3لتعزز سالمة األنظمة البن إعت ، و

ات من مقررات  ات هو إدارة المخاطر فإن ما جاء في صلب هذه اإلتفاق الهدف األساسي لهذه االتفاق

ل المؤسسات الص ون له أثر على تمو ل هذا النوع من س حمله تمو غیرة والمتوسطة خاصة في ظل ما 

ازل  ات  یز على إتفاق ه سیتم في هذا المطلب التر وتأثیرهما على  3، و2المؤسسات من مخاطر، وعل

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل مایلي:        تمو

ازل  -1 ة لمقررات    2الجوانب األساس

ازل      ة  إلى بناء أساس  2007والتي بدأ العمل بها إبتداء من سنة  1998الصادرة سنة  2تهدف اتفاق

ن تحقی ذلك من  م ة واإلفصاح في السوق، و ة رأس المال وتبني الشفاف فا ة على  م والرقا صلب للتنظ

ل الموالي: ثالثخالل  مثله الش ما  ة  ائز أساس   ر

  

  

  

  

  

 

                                                             
ة  *- ة المصرف ازل للرقا ة: لجنة  ة المصرف ازل للرقا ة سنة تأسست لجنة  سر 1974 نها ال السو لذلك سمیت   ةمدینة 

ازل لل ةب لت اللجنة من  ،ةالمصرف رقا ان، لكسمبورغ، هولندا،  13وقد تش ا ا، ال طال ا، إ ندا، فرنسا، ألمان ا،  بلد: بلج
ات المتحدة، سرا، المملكة المتحدة، الوال د، سو ا، السو ان نما  إس ة وإ ة دول ة اتفاق ة ال تستند إلى أ وهي لجنة استشارة فن

ز  مقتضى قرار من محافظي البنوك المر ساعدها عدد أنشئت  ا و ة، وتجتمع هذه اللجنة أرع مرات سنو ة للدول الصناع
أ  ات هذه اللجنة ال تتمتع  ة على البنوك ولذلك فإن قرارات أو توص من فرق العمل الفنیین لدراسة مختلف جوانب الرقا

بیرة ة  مة فعل حت مع مرور الوقت ذات ق ة، رغم أنها أص ة أو إلزام  .صفة قانون
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ل رقمال ازل ): الدعائم الثالث إلتفاق 4- 2(   ش   2ة 

  

  

  

  

  

  

  

Source : Balthazar,2006,p :45. 

ازل      ة  أن اتفاق ل یتضح  مایلي: 2من خالل الش ة تتمثل ف   تستند على ثالث دعائم أساس

  الحد األدنى لرأس المال-3-1

ة مراكزها     قها بهدف تقو ات التي تسعى البنوك إلى تحق ة رأس المال من أهم التحد فا عتبر موضوع 

ست ة رأس المال تعني رأس المال الذ  فا ة، و ؤد إلى جذب الودائع المال قابل المخاطر و ع أن  ط

ة البنك ومن ثم نموه قود إلى رح ازل  ،و ة  طل  1وفي ظل إتفاق ة رأس المال أو ما  فا حدد معدل 

وك بـ ة  ه بنس ة عل ة عن ، %8نس ار المخاطر االئتمان ا لرأس حیث أخذ في االعت د حساب الحدود الدن

یتكون من مجموعتین تتمثالن في رأس المال األساسي ورأس المال المساند، وقد وضعت المال الذ 

ة ضمن  ح ة مختلفة بإختالف األصل وتندرج هذه األوزان الترج ح   %10 ، %0أوزان هي:  5أوزان ترج

ة،  100%، 50%،  20%، حیث تحسب األصول المرجحة ما تم تحدید معامالت لإللتزامات العرض

ب األصول إلى مجموعات في أوزان المخاطرة المخصصة أوزان  ه المخاطرة من خالل ضرب تبو وعل

مایلي: حسب  ة رأس المال  فا ح معدل     أص

أوزان المخاطرة          وك = رأس المال (األساسي + المساند) / األصول المرجحة  ة    %8  ≥نس

مته وقد ونات هذا المعدل مع المحافظة على ق الت على م   .أدخلت عدة تعد

ازل       ة  قت  2 وفي ظل إتفاق ة والمساندة) اإل أ ة على ذات مفهوم األموال الخاصة( األساس تفاق

ازل  %8وعلى ذات معدل المالءة  ة  ه اتفاق د ، ولكنها عدلت جذرا نظام األوزان فلم تع1الذ جاءت 

ة المقترض(األوز  طة بدرجة  ان تعطى حسب هو اتت مرت )  بل  الدولة المؤسسات أو البنوك األخر

 

 

 

 

 

 

 

 

ازل إ ة   2تفاق

 الدعامة الثالثة:

ا السوق واإلفصاح إ نض

 العام

ة:  الدعامة الثان

ة رأس ة لكفا  مراجعة رقاب

 المال

 :الدعامة األولى

الحد األدنى لرأس 

 المال
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ازل،  ة وحسب معاییر محددة فصلتها لجنة  التصنیف الممنوحة للدیون من قبل مؤسسات التصنیف العالم

ازل  ا بدل نظام المخاطر الوحید، وفر  2ما أعطت  اس مخاطرها ذات ضت حرة أكبر للبنوك في ق

مخاطر التشغیل، إضافة  ة لمخاطر  إلىرسملة خاصة  انت مطلو ولمخاطر  اإلقراضالرسملة التي 

اش، ما السوق    . 449،448، ص ص:2013ع

ازل     ح مفهوم رأس المال یتكون من ثالث شرائح 2ووفقا لمقررات    :276، ص: 2013نجار،  أص

 حة األولى اطات المعلنة واألراح : وهي رأس المال األساسي یتكون الشر من رأس المال، االحت

 ؛ المحتجزة

 ة حة الثان اطات إعادة الشر حت اطات غیر المعلنة وإ : وهي رأس المال التكمیلي وهي اإلحت

م  ؛ التقو

 حة الثالثة ل سندات تفوق مدة إستحقاقها الشر   .سنوات 5: وهي القروض المساندة المصدرة في ش

ة-3-2 ة لكفا   رأس المال مراجعة رقاب

خل نوع من التناس بین المخاطر التي یواجهها بنك معین وحجم أمواله  إلىتهدف هذه الدعامة       

ة  ستراتیج فایته متوافقة مع بیئة وإ ة رأس المال في البنك و ة من أن وضع الخاصة، وتأكد السلطات الرقاب

ین هذه السلطات ذلك لتم ة التي یتحملها و فاءة  المخاطر اإلجمال من التدخل في الوقت المناسب 

ة ة وفاعل ة المراجعة إلى الجوانب التال ،  وتستند عمل   :85، ص: 2013الشمر

  مستو اتها  فوق الحد األدنى المطلوبممارسة البنوك لعمل  ؛ رأسمال 

 ة رأ فا م  ات لتقی ل مخاطرهاأن تتوافر للبنوك عمل ة مع ه  ؛ س المال متماش

 رة من أجل الحیلولة دون انخفاض رأس المال  أن ة للتدخل في مرحلة م تسعى السلطات الرقاب

 عن المستو المطلوب.

ا السوق إ-3-3   نض

ازل        ة  قتین، حیث تهدف اتفاق یزتین السا یزة استكماال لما ورد في الر إلى دعم  2تأتي هذه الر

ات اإلفصاح التي تسمح للمتعاملین في  م السوق بوضع مجموعة من متطل ض وتنظ ات الخاصة  العمل

ة وحجم رؤوس أموال البنو  المخاطر اإلئتمان م المعلومات الخاصة  ساعد البنوك السوق بتقی ك، وهو ما 

صعب تحلیلها أو  المعلومات التي  والمراقبین على إدارة المخاطر ودعم اإلستقرار وعدم إغراق السوق 

،  إستخدامها للتعرف على الحجم الفعلي للمخاطر التي تواجه البنوك   .183، ص: 2010العزاو
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ازلإ-2 ة  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 2تفاق   وتمو

ازل       ة  ة  2لقد نصت اتفاق ار نوع عین اإلعت على ضرورة التمییز بین مختلف المقترضین واألخذ 

ض األموال الخاصة المفروضة عند  ة بتخف التالي سمحت للبنوك وللمؤسسات المال المؤسسة المقترضة و

التا ة لإلئتمان الممنوح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، و النس ة المالءة  ح لإلئتمان حساب نس لي أص

طة بهذا اإلئتمان. ة رأس المال الالزم لمواجهة المخاطر المرت فا ما یتعل    الممنوح لها معاملة خاصة ف

ازل       ة األموال الخاصة والمحتف بها من طرف البنوك  إلى 2ولقد أدت مقترحات  ض نس تخف

اإلئتمان طة  ة والمرت ة تتراوح بین  والمؤسسات المال  15الممنوح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنس

ازل المقارنة مع ما %30و ة  ه اتفاق ، حیث تم التمییز بین مجموعتین من القروض تجاه 1جاءت 

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك على النحو التالي:

 ؛ قروض أقل من واحد ملیون أورو 

 .قروض أكثر من واحد ملیون أورو 

ة الف      ض على األموال الخاصة بنس ة للقروض التي تقل عن واحد ملیون أورو ، تستفید البنوك من تخف نس

ض تتراوح بین 30% ة التخف إجراءات  وأعتبرت % 20و 15، أما القروض التي تتجاوز واحد ملیون دوالر فنس

ازل  ة  ة للدول التي شرعت في تطبی إتفاق النس الدیون على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  المعالجة الخاصة 

ة عن إقراض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مع  2 ة البنوك من المخاطر المترت ة إجراء إحتراز لحما مثا

التالي تش ي، و ازل تجنب إقصائها من سوق اإلئتمان البن ة  2ل مقررات  ة للبنوك والمؤسسات المال النس حافزا 

ة،  ة عال انت تعاملها البنوك على أنها ذات مخاطر إئتمان م اإلئتمان لهذا النوع من المؤسسات، والتي  من أجل تقد

ازل  ل مقررات  ما تش غض النظر عن وضعها المالي،  ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة نقطة 2وذلك   النس

ل الالزم وشرو مالئمة وهذا  شرطة حصولها على تصنیف جید تحول هامة في تارخ حصولها على التمو

ة ة عال التالي تمتعها بجدارة إئتمان اش،  و ازل. 194- 193، ص ص: 2012ع ة  ه فلقد سمحت إتفاق  2وعل

ي جید من الحصول على التموالت للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي قد تثبت جدارتها وتتمتع بتصنیف إئتمان

ع البنوك والتي تعتبر  ما قامت بتشج ة أو من السوق المالي،  الالزمة لها سواء من البنوك والمؤسسات المال

ة على منح اإلئتمان لها من  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خصوصا في الدول النام المصدر األساسي لتمو

ة األموال الخ ضها لنس اطي لمواجهة مخاطر عدم السداد التي قد تنجم عن خالل تخف إحت اصة المحتف بها 

  منحها قروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
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ازل  -3 ة لمقررات    3الجوانب األساس

ازل     ة  اتفاق ة  ة االتفاق ازل 3الرغم من تسم ة  ونات  2إال أنها لم تلغي اتفاق ، ولكنها عدلت على م

السیولة عض المعاییر الجدیدة الخاصة  ة رأس المال وأضافت  فا ة  سبب األثر الكبیر لهذه  نس ،و

ازل الت والمعاییر الجدیدة على البنوك فقد أتاحت  ة 3التعد ة 2012تمتد من عام  فترة زمن  2019 ولغا

ل من سنتي  ازل 2015و  2013ما في ذلك محطات للمراجعة في  مقررات  ش، جانفي    3لاللتزام  و

ة ف. 01، ص: 2012 ة لهذه االتفاق   مایلي:وتتمثل أهم الجوانب األساس

  ازل ة  ة إلتفاق  ؛ 3المرتكزات األساس

  ازل ة   ؛ 3التغییرات واإلضافات المستحدثة ضمن إتفاق

  ازل ة  ات رأس المال وف إتفاق ازل  2مقارنة بین متطل  ؛ 3و

  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 3ازل   وتمو

ازل-3-1 ة  ة إلتفاق    3المرتكزات األساس

ازل     ونات رأس المال وفقا لمقررات  ةمعهد   مایلي 3تم تعدیل م سمبر الدراسات المصرف   :03- 02، ص ص: 2012، د

  اسم رأس المال األساسي وهو عرف  قدر من رأس المال الممتاز والذ  االحتفا  إلزام البنوك 

عادل  تألف من رأس المال المدفوع واألراح المحتف بها و من المستو األول(الشرحة األولى) و

ة المقدرة بها المخاطر بز % على األقل من أصولها التي تكتنف4.5 % وف 2ادة عن النس

ازل إ ة   ؛ 2تفاق

 اطي جدید منفصل یتألف من ن احت عادل  تكو ة و % من األصول، أ أن البنوك 2.5أسهم عاد

ة إلى ثالثة  ه لمواجهة الصدمات المستقبل ة رأس المال الممتاز الذ تحتف  م یجب أن تزد 

ة  ة عن7أضعاف لیبلغ نس اط ة األموال االحت ن للسلطات 7%، وفي حالة انخفاض نس م  %

ة أن ة لموظفیهم ر تفرض قیودا على توزع البنوك لأل المال افآت المال اح على المساهمین أو منح الم

ة لتطبی هذه المعاییر والتي قد تصل إلى عام  ورغم الصرامة في المعاییر الجدیدة إال أن المدة الزمن

 ؛ جعلت البنوك تتنفس الصعداء 2019

 ةموجب اإل ة على  تفاق ة المترت اطي لمواجهة اآلثار السلب الجدیدة ستحتف البنوك بنوع من االحت

ة تتراوح بین  ة بنس ة الدورة االقتصاد % من رأس المال األساسي (حقوق  2.5 - 0حر

ل المستقرة لد البنوك وذلك لضمان عدم تأثرها  المساهمین) مع توفر حد أدنى من مصادر التمو
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ا إلى جنب مع توافر نسب محددة من السیولةأداء دورها في من  ح االئتمان واالستثمار جن

 ؛لتزاماتها تجاه العمالءإلضمان قدرة البنوك على الوفاء ب

 حتساب إ% وعدم 6% إلى 4جمالي الحالي منرفع معدل المستو األول من رأس المال اإل

ة رأس المال ومن المفترض أن یبد فا ا بهذه اإلجراءات الشرحة الثالثة في معدل  أ العمل تدرج

اراإ  ة العمل بها في  2013 من سنة عت ل نهائي في  2015 سنةوصوال إلى بدا ش وتنفیذها 

 ؛ 2019 سنة

  ة ة رأس المال بنس فا ة  ات التحو إلى نس ح الحد 2.5إضافة رأس المال لغا ص ذلك  % و

اإلضافة إلى رأس المال ة رأس المال  فا ة  ات التحو  األدنى لنس  %.8% بدال من 10.5لغا

ازل-3-2 ة    3 التغییرات واإلضافات المستحدثة ضمن إتفاق
ازل        ة  ما عملت على إضافة معاییر جدیدة، وتتمثل هذه  3أدخلت اتفاق الت،  عض التعد

ة في مایلي:   التغییرات واإلضافات المستحدثة ضمن هذه االتفاق
ة المخاطر: -3-2-1 ز تغط ع وتعز ازل توس ة  ا المتعلقة  3عملت اتفاق عض القضا على مراجعة 

  :283-282، ص ص: 2013نجار،  المخاطر ومنها

  البنك أثناء أداء ن أن تلح  م ة التي  ار لكل المخاطر الماد عین اإلعت ة األخذ  تحاول االتفاق

ما فیها مخاطر األطراف المقابلة  ة حسابها وخصصت نشاطه  ف في عقود المشتقات، وقد بینت 

م اإلئتماني عند حدوث انخفاض في المالءة  جزء من رأس المال لتغطیتها، ورطت ذلك بتعدیل التقی

ة للطرف المقابل  ؛ اإلئتمان

  ازل ات التور والت 3خصصت  ة المخاطر الناجمة عن عمل ور جزء من رأس المال لتغط

عدما  ازلالمعقد  الت أكثر صرامة ، وذلك یتطلب من البنوك إهتماما أكبر بإجراء 2أهملتها  تحل

 ؛ على اإلئتمان

 ازل إ ارات الضغ حیث ألزمت  ار ضغ خطر الطرف  3خت البنوك بوضع برنامج شامل إلخت

شاف في ظل أوضاع وظروف عمل   المقابل م قدرته على مواجهة اإلن ات مختلفة لتقی استخدام تقن

ة رأس ص فا ة للبنك، وخاصة مد  شاف على مواجهة المؤشرات المال اس أثر مثل هذا اإلن ة، وق ع

ة ال  المال والرح ع أش ار مختلف التعامالت والتعرض لجم عین اإلعت توجب على البنك األخذ  و

شف م سمح  جر على مجال زمني  ة، و بنوك د تحمل المخاطر الطرف المقابل في األسواق المال

ة صدمة محتملة  .أل
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ة:-3-2-2 ة الرافعة المال ة األثر الكبیر   إدخال نس ان للتوسع في منح اإلئتمان قبیل األزمة المال

ع  ة األموال الخاصة إلمتصاص الخسائر، حیث عمدت البنوك التي تت فا سبب عدم  في إفالس البنوك 

م الداخلي للمخاطر  فامنح أوزان  إلىأسلوب التقی ة صغیرة لتوظ ح ها من أجل زادة أثر الرفع تترج

ازل  ح جماح التوسع في القروض  3المالي، ولهذا عملت  ة لك الرافعة المال سمى  على إدخال ما 

ارة قدرها  ة إخت ة، حیث یتم فرض نس من الشرحة األولى لرأس المال على أن یتم حسابها   %3البن

ة وخارج المی ةمن أصول المیزان ح ة دون أوزان ترج   . Hache ,mai 2012 ,p p :4-5زان

ة السیولة: -3-2-3 ة إدخال نس ات الكم ة مجموعتین من المتطل ة البن ازل للرقا اقترحت لجنة 

ة وهما ارة لتحسین أوضاع السیولة في النظم البن ة، أفرل   المع ، ص ص: 2014إتحاد المصارف العر

14-15:  

ة-3-2-3-1 ة السیولة نس ة تغط ة األصول السائلة عال فا ة السیولة مد  ة تغط : توضح نس

اجات السیولة في األجل القصیر( على مد  یوم) في ظل 30الجودة غیر المرهونة لد البنك لمقابلة احت

مایلي:سینارو لظروف غیر مالئمة ومحددة للسیولة ة السیولة  ة تغط   *، وتقدر نس

  

  

ل المستقر: -3-2-3-2 ة صافي التمو لة نس مة مصادر األموال المتاحة طو ة ق س هذه النس تق

ذا إحتماالت فات في األصول و التوظ ة  األجل( أكثر من سنة) للبنك، مقارنة  ل ات تمو وجود مطال

ة  ل مستقر متاح، وتهدف هذه النس ة تتطلب تمو مساعدة البنك  إلىناتجة عن اإللتزامات خارج المیزان

ة صافي  جب أن تزد نس ه، و ة لد زه المالي واإللتزامات العرض لة مصادر األموال في مر على ه

ل المستقر عن  ل ال %100التمو ة صافي التمو مایلي:. وتحسب نس   مستقر 

  

  

  

  

                                                             
ة الجودة-** لها األصول السائلة عال ن تحو م ة واألصول التي  ة  إلى: تتمثل في النقد متها السوق مة ال تقل عن ق ق ة  نقد

ات السیولة خالل    یوم.30لمقابلة متطل
   

ة  ة تغط ة الجودةنس ة الخارجة المقدرة خالل  *السیولة = األصول السائلة عال  یوم 30/ صافي التدفقات النقد

ل المستقر المطلوب مة التمو ل المستقر المتاح / ق مة التمو ل المستقر = ق ة صافي التمو  نس
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ازل  مقارنة-3-3 ة  ات رأس المال وف اتفاق ازل  2بین متطل   3و

ازل       ة  ح االختالف من  3أدخلت اتفاق ن توض م ا لرأس المال، و ات الدن عدة تغییرات على المتطل

ازل  ة  ات رأس المال وفقا إلتفاق ازل  2خالل مقارنة متطل ة  تفاق   ، والجدول الموالي یوضح ذلك: 3وإ

ازل  4-2جدول رقم (  ال ات رأس المال وف  ازل 2): مقارنة بین متطل    3و

ات رأس المالم     تطل

ة   رأس المال اإلجمالي  رأس المال األساسي  األسهم العاد
ة  النس
ا   الدن

ة  النس
ة   اإلضاف

ة  النس
ة   المطلو

ة  النس
ا   الدن

ة  النس
ة   المطلو

ا ة الدن ة     النس النس
ة   المطلو

    %8    %4     %2    2ازل 
  %10,5  %8  %8,5  %6  %7  %2,5  %4,5  3ازل

Source : Caruana, 15 septembre 2010,p :02.  

ازل      ة  ة رأس المال األساسي من  3یتضح من خالل الجدول الساب أن إتفاق  إلى %4رفعت من نس

ة رأس المال األساسي  مة لتصل نس وهو ما رفع  رأس المال اإلجمالي  %8,5 إلىأكثر من ضعف الق

ازل %8بدال من  % 10,5 إلى اطي آخر یتكون من أسهم  2وف مقررات  وذلك بإضافة هامش احت

ة نسبته  ة للوفاء بهذه   % 2,5عاد حت ملزمة بتوفیر رسامیل إضاف أن البنوك أص عني  وهو ما 

ات.   المتطل

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 3ازل -4   وتمو

ةإل تحم       ل  3ازل  تفاق ش ي، وهو ما  اتها مقررات صارمة لضمان سالمة النظام البن في ط

ة على منح  س من آثار سلب قها من طرف البنوك من جهة وما ینع ات عدیدة لتطب ات وصعو تحد

ازل  ن التطرق إلى آثار تطبی  م ، و على  3االئتمان للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من جهة أخر

ل المؤسسات      : 285، ص:2013نجار، الصغیرة والمتوسطة من خالل مایليتمو

  ة مخزون إضافي من األصول عال معاییر السیولة الجدیدة سیجعل البنوك تحتف  اإللتزام 

ما أن الخوف من حدوث أزمات سیولة في المستقبل  فاتها،  عني انخفاض توظ السیولة، مما 

ز على اإلستثمارات قصیرة األج ة والدیون یجعلها تر وم ة الح األوراق المال ل والمضمونة العائد 

طها جید ون تنق  ؛ الخاصة التي 
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  ة المفروضة سیؤد الرافعة المال ا  إلىاإللتزام  ة اإلقراض في البنوك، مما یؤثر سل تراجع نس

حرم النشا اإلقتصاد ض تراجع نشا  على رحیتها و ما أنها ستسعى لتعو ل،  من التمو

ل أخر  حث العمالء عن مصادر تمو التالي   ؛ اإلقراض برفع معدل الفائدة و

  ازل ما إف 3وفقا لمقررات  ن البنوك سترفع من تكلفة اإلئتمان وتحد من التوسع في منحه، 

عد جزءا التالي تست ة و ز على قطاعات األعمال األكثر رح بیرا من المؤسسات الصغیرة  ستر

ل األج ل طو ة للتمو النس ما    .  لوالمتوسطة والس

ازل  ما سبمن خالل         ات  أن تطبی اتفاق ل المؤسسات  3و 2یتضح  سیؤثر حتما على تمو

ن أن  م أخذ هذا التأثیر إتجاهین مختلفین، أولهما التأثیر اإلیجابي والذ  الصغیرة والمتوسطة وس

ة، أما  مس ة عال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تمتاز بتصنیف جید والتي تتمتع بجدارة إئتمان

مس المؤسسات  ل هذا النوع من المؤسسات والذ  اإلتجاه الثاني وهو التأثیر السلبي على تمو

حیث سیؤد ة جیدة  تطبی  الصغیرة والمتوسطة ذات التصنیف السیئ والتي ال تتمتع بجدارة إئتمان

ي  إلىمقررات هاتین اإلتفاقیتین  ل البن إقصاء العدید من المؤسسات وحرمانها من اإلستفادة من التمو

طة بهذا النوع من المؤسسا ت والتي تحد نوعا ما من تطورها خاصة في ظل العوائ العدیدة المح

الثقة والتصنیف إ و  انة بین قطاعات األعمال المتمتعة    اإلئتماني العالي. كتسابها لم
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ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ل البن م التمو حث الثالث: تقی   الم

، وجـب التطـرق         ـل تقلیـد مصـدر تمو ـي  ـل البن ة للتمو عد التعرف علـى مختلـف الجوانـب األساسـ

ة للمؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة،  النسـ ـة  الغـة األهم انـة  حتـل م لي الـذ  م هـذا المصـدر التمـو إلى تقی

اجـــات هــذ إلــىوذلــك  مــن خــالل التطـــرق  ــل مــع احت ا النــوع مـــن مــد تـــوفر وتماشــي هــذا النــوع مـــن التمو

ــــى  حــــث إل ــــي للمؤسســــات الصــــغیرة المؤسســــات، ولــــذلك ســــیتم التطــــرق فــــي هــــذا الم ــــل البن عوائــــ التمو

ــي للمؤسســات الصــغیرة  ــل البن عــده التطــرق إلــى مخــاطر التمو والمتوســطة مــن خــالل المطلــب األول  لیــتم 

  والمتوسطة في مطلب ثان وأخیر.

ي للمؤسس ل البن   ات الصغیرة والمتوسطةالمطلب األول: عوائ التمو
ــل         ات وعوائـ عدیـدة عنـدما ترغــب فـي الحصـول علـى تمو تواجـه المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة صــعو

ــــك نتیجــــة لتعســــف البنــــوك مــــن جهــــة وعــــدم تــــوفر المؤسســــات الصــــغیرة  ــــة،  وذل نشــــاطاتها مــــن البنــــوك التجار

ــان علــى المحــددات الالزمــة لمــنح التمو  عــض األح ــن إیجــاز أهــم هــذه والمتوســطة فــي  م ، و ــل مــن جهــة أخــر

  العوائ في مایلي:

 ؛ فقدان البنوك للثقة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
 ة أو عدم شفافیتها اب المعلومات المال  ؛ غ
 ة  ؛ عدم توفر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على الضمانات المطلو
  ات رأس المال المستثمر في المؤسسات الصغیرة   ؛ والمتوسطةخصوص

 ل  الخبرات البنوك إلى فتقارإ  ؛ الصغیرة والمتوسطة المؤسساتفي مجال تمو
 ة منح القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ؛ صعو
 رتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحةإ.  

  فقدان البنوك للثقة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -1

ــان       ــة، ممــا یــؤد فــي أغلــب األح م قلــة الخبــرة التنظ عــدم  إلــىتتمیـز المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة 

ة إقدرتها على  ستخداما رشیدا، ومن ثم زادة احتماالت الوقوع في مشـاكل ورمـا فشـل إستخدام الموارد المال

مـــا أنـــه فـــي معظـــم الحـــاالت فـــإن أصـــحا فـــالس المؤسســـة،  ب المؤسســـات الجدیـــدة مـــن المشـــروع الممـــول وإ

حلمـــون بخلـــ أعمـــال ومنتجـــات وخـــدمات جدیـــدة أو التغلـــب علـــى مشـــاكل معینـــة، ولكـــنهم  اب ممـــن  الشـــ
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التـــالي تنظـــر البنـــوك  إلـــىفتقــرون  عـــدم الثقـــة  إلـــىخبـــرة إدارـــة ورأس المـــال، و اب نظـــرة ملیئـــة  هـــؤالء الشـــ

التا ل هذه المشارع مو عتبرون تمو المخاطر حلي    .   76ص:  ،2012اش، عفوفا 

ـي نتیجـة لتراجـع نتائجهـا      ـل البن ولقد بدأت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تجد صعوات في الحصول علـى التمو

ض یــدها علــى هــذا النــوع مــن المؤسســات، وقــد أوضــحت البنــوك  ــالبنوك إلــى قــ وشــیوع حــاالت اإلخفــاق ممــا اضــطر 

ة منح القروض  اب عدم الرفع من نس ـل هـذه المؤسسـات، لعـدم أس للمؤسسات الصغیرة والمتوسـطة واإلحجـام عـن تمو

ة للم ة والمحاسب عض الجوانب اإلدارة على رأسها اإلدارة المال م في  اإلضـافة إلـى ضـعف  ؤسسةفاءتها وسوء التح

ة المخاطرة وعدم االستمرارة للم یراداتها، والتالي ارتفاع نس    .78- 76، ص ص: 2009، عبد الحمید ؤسسةهوامشها وإ

ة أو عدم شفافیتها -2 اب المعلومات المال   غ

ـاب أو عتبـر      ة تتمیـز بهــا  غ خاصـ ة المعلومــات المقدمـة مـن طـرف المؤسسـات الصــغیرة والمتوسـطة  عـدم شـفاف

ــة،  ــل الملك عتهــا الخاصــة تجــاه نظــام المعلومــات وه ، نظــرا لطب هــذه المؤسســات دون غیرهــا مــن المؤسســات األخــر

ـــة ا ـــة تأخـــذ جوهرهـــا مـــن إتفاق ـــالبنوك عالقـــة قو لقـــرض، إال أن تلـــك العالقـــة وتـــر المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة 

سـبب تعـارض األهـداف بینهمـا، فمـن تواجد و تتأثر بدرجة  ة المعلومـة المقدمـة للبنـوك مـن طـرف تلـك المؤسسـات  شـفاف

ـد  ـة وال تراعـي خصوصـیتها، بینمـا یؤ وجهة نظر المؤسسة تـر أن البنـوك متشـددة مـن حیـث حجـم المعلومـات المطلو

ة وضــعف الســوق المــالي  إنتــاجإلدارة فــي ضــعف ا إلــىالبنــك علــى أن ذلــك یرجــع  ــة والمحاســب ــغ المعلومــات المال وتبل

م هــذا النــوع مــن المؤسســـات ــة أخــذ صـــورة شــاملة عــن نشــاطها، وعلــى العمــوم تمتلـــك  فــي تقیــ صــعب مــن عمل ممــا 

ة إســتثماراتها، إذ أنهــا ال  ــغ واإلشــارة عــن وضــع تســتخدم حتــى المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة وســائل قلیلــة جــدا للتبل

ــة الفرـ اإلدار المنــتج  طـة بنوع ح مرت ـات تصــ ذا مـا تــم إسـتخدام تلــك التقن لـة األجــل، وإ ـات التنبـؤ متوســطة وطو تقن

ــة لهــا، لــذلك تعتبــر المعلومــات  ــة نظــرا لضــعف المال اف المقدمــة مــن طــرف إدارة هــذه المؤسســات غیــر شــفافة وغیــر 

قنــاع ا فــاءة اإلدارة فــي التسـییر وإ عـدم تماثــل المعلومــاتونقـص  صــفة  لبنــوك بنوعیتهــا، ومـا أن ســوق االئتمــان یتمیــز 

صـــــفة خاصـــــة ـــــة  الت  عامــــة والمعلومـــــات المال ة والمقـــــا إال فـــــي حـــــدود مــــا وفـــــره المقتـــــرض مـــــن الوثـــــائ المحاســـــب

دماجــه فــي ســعر الفائــدة، ممــا  ــه وإ م الخطــر الــذ یتعــرض إل قــوم نتیجــة لــذلك بتقیــ ة، فــإن المقــرض  عــرض الشخصــ

ــه مــن وجهــة نظــر البنــك أكبــر مــن توقعــات المقتــرض، ففــي  إلــىالمقتــرض  ــان الخطــر الــذ یتعــرض إل اإلقصــاء إذا 

قصـي المشـارع الجیـدة وذات المخـاطر الضـئیلة، أمـا إذا ثبتـه فـي  ـا فإنـه  هذه الحالـة إذا تـم تثبیـت السـعر فـي حـدود عل

ــة القــرض وهــ ضــمن مردود ــا فــإن ذلــك الســعر ال  ة المعلومــاتحــدود دن ــة و مــا یوضــح عــائ عــدم شــفاف ــة  المال ف و

ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة    .279- 275، ص ص: 2011العایب،   تأثیرها على التمول البن
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ة -3   عدم توفر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على الضمانات المطلو

ة عامــة والمؤسســات الصــغیرة تلعــب الضــمانات المفروضــة مــن طــرف البنــوك علــى المؤسســات        اإلقتصــاد

لــف  م الســلوك اإلنتهــاز للمســیر، حیــث تجعــل مــن العجــز جــد م صــفة خاصــة دورا فعــاال فــي تقــو والمتوســطة 

ض الخطر الـذ  حرضه على تخف ة له، مما  اته إلـى ؤسسـةتعـرض لـه المتالنس وفـي نفـس الوقـت ا أدنـى مسـتو

ة للبنــوك فــي  النســ ــا  النتــائج المحققــة، فالضــمانات تــؤد دورا حیو ة  ــل شــفاف بــذل مجهــودات أكبــر والتصــرح 

ة  النســ ــة، أمــا  عــدم القــدرة علــى الوفـاء مــن جهــة ثان ـة الخطــر المعنــو مــن جهــة، والخطـر التجــار المتعلــ  تدن

عتها الخاصة طب المقارنة مـع أصـول المؤسسـة فإنهـا  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و قلة ثروة المسیر  المتعلقة 

ما أن نقص األصول المرهونـة أو المقدمـة   بذلك تعتبر من بین أهم العوائ أمام اإلدارة للحصول على اإلئتمان

ــاإلدارة  المقارنــة مــع ا إلــىضــمان لــد البنــك، یــؤد  ــة األقــل  لعائــد اإلســتثمار إال فــي المشــارع ذات المردود

ة لتلك الضمانات  .  283- 281ص ص:  ،2011العایب،   المتوس للسوق نظرا لتخوفها من الخسارة الكل

ــار حجــم المؤسســة      عــین االعت فعنــد إتخــاذ قــرار االســتثمار تســتند البنــوك علــى مــد تــوفر الضــمانات دون األخــذ 

ة و  ة أعمالها، وتطلب البنوك مقابل تمولها ضـمانات شخصـ مثـل متوسـ مسـتو الضـمانات ونوع ـة حیـث  ـة عال عین

ـــا إلـــى  حســـب حجـــم نـــوع 151فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـ وشـــمال إفرق ة  ـــل وتختلـــف هـــذه النســـ مـــة التمو % مـــن ق

حــوالي  طلــب منهــا ضــمانات  % للمؤسســات الكبیــرة، أمــا فــي 230المؤسســة، فالمؤسســات الصــغیرة فــي ســورا مــثال 

متهــا ــل للمؤسســات الخاصــة مقابــل 150 الجزائــر فتطلــب ضــمانات ق مــة التمو ــة 50% مــن ق % للمؤسســات العموم

مـة  ـة ق ة تكفـي لتلب ة أو مستندات قانون ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تملك ضمانات رسم اس إلى أن غالب والق

ل عائقــا ــة وشــ ــالقروض البن ــل  ــة التمو ــل الممنــوح، فــإن هــذا یــؤد إلــى زــادة محدود ــادرة إلنشــاء  التمو ــة م أمــام أ

ع وتجدید مؤسسات قائمة   .03ص: ،2004عبد القادر،  مؤسسات صغیرة ومتوسطة أو توس

ات رأس المال المستثمر في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -4   خصوص

ونات رأس المال المستثم إلىالنظر         الحـ إنخفـاض رم ة  في قطـاع المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة فإنـه  نسـ

ـــة أدوات  ســـبب صـــغر حجـــم النشـــا وســـاطة ومحدود رأس المـــال الثابـــت مقارنـــة مـــع إجمـــالي رأس المـــال المســـتثمر 

اإلضــافة  عــة  إلــىاإلنتــاج،  ة لــرأس المــال العامــل وذلــك لطب النســ الخامــات  زــادة المخــزون الســلعي خاصــة المتعلــ 

ــة بإســتمرار لضــم إلــىالنشــا والحاجــة  ــة الجــاهزة تــوفیر المــواد األول ة النقد ــذلك إنخفــاض نســ ان إنتظــام التشــغیل، و

ـل شـراء الخامـات ومسـتلزمات  سـبب نقـص السـیولة والحاجـة المسـتمرة لتمو المتاحة للتمول الجار لـرأس المـال العامـل 

ـان  ـالبنوك فـي أغلـب األح صـ إلـىالتشغیل، األمر الـذ یـؤد  ـل هـذا النـوع مـن المؤسسـات، وقـد  ل التخـوف مـن تمو

ة علیها  إلىاألمر حتى  اش، اإلحجام عن منح التمول الالزم أو فرض شرو قاس   .76، ص: 2012ع



 ............التمويل التقـليدي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثاني:.

 

-139- 

  

ل  الخبرات البنوك إلى فتقارإ -5   الصغیرة والمتوسطة المؤسساتفي مجال تمو

ـة الـدول فـيخصوصـا  والمتوسـطة الصـغیرة المؤسسـات تعـاني     ـة الخبـرة البنـوك إلـى افتقـار مـن العر ل  التمو

مـا للبنـوك الثابتـة التكـالیف تعتبـر حیـث المؤسسـات، بتلـك المتعلقـة م یتعلـ ف  قـروض علـى واإلشـراف ـالتقی

ة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات النس مة مرتفعة   نتیجة حافز لإلقراض هناك ون  ال قد فإنه لذلك القروض، لق

ة المقرضین خبرة حداثة إلى إضافة انعدامها، أو العوائد نخفاضإ النس  الصغیرة لمؤسساتا مع للتعامل وضعفها 

م التسو مجال في والمتوسطة ـذلك والتقی ة األداء حـوافز انعـدام أو قلـة واإلشراف، و  القـروض لمسـئولي النسـ

ما الصغیرة المؤسسات مع علي التعامل تشجعهم التي البنوك  لدیهم تتوفر ال القروض مسؤولي أن والمتوسطة، 

م الخبـرة ـات لتقیـ  مسـتغلة غیـر سـوقا طرقـون  الـذین المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة مـن أصـحاب المقدمـة الطل

ا ا أو محل موا أو عالم ة تتسم مؤسسات ق ة،   السرع والنمو الدینام   .20، ص: 2006دوا

ة منح القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -6   صعو

تعزف البنوك نوعا ما عن إقراض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلرتفاع درجة مخاطر اإلستثمار     

فیها من جهة، وعدم تحمس البنوك إلقراض هذا النوع من المؤسسات لصغر حجم تعامالتها مع ما تكلفه 

اء إدارة من جهة أخر    .80، ص: 2009 عبد الحمید، هذه المعامالت من أع

د صعوة      ة العالمي  قروض ما جاء في تقررمنح البنوك للوما یؤ وفقا لمؤشر سهولة حصول ف 2015- 2014التنافس

ة مراتب متأخرة ما عدا  إحتلتعلى القروض المؤسسات    ك:عض منها والجدول الموالي یوضح ذلالالعدید من الدول العر

ة من ح ): 5 - 2جدول رقم ( ال عض الدول العر  یث سهولة المؤسسات في الحصول على القروض تصنیف 

حرن  قطر  الدولة ة  األردن  ال ت   السعود من  مصر  لبنان  الجزائر  تونس   المغرب  الكو ا  ال   لیب

سهولة 

الحصول 

على 

  *القروض

5,1  

  

  

  

4,2  

  

  

  

3,6  3,6  3,1  3,1  2,8  2,8  2,8  1,9  1,7  1,5  

  

ة   142  133  129  76  72  70  46  45  27  25  8  1  المرت

Source : Schwab,2014,p :499 .  

                                                             
اس من  - * ن)7: أسوأ موقع)، (1: (7الى  1مق  :أفضل موقع مم
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ا ومن بین       ة األولى عالم أن قطر تحتل المرت ر  دولة  144یتضح من خالل الجدول الساب الذ

اس سهولة الحصول على اإلئتمان وذلك من خالل نشرها للمعلوم ین  اتمن حیث مق ة وتم اإلئتمان

سر المقترض من سهولة و رجع ذ الحصول على القروض  لتحسین من قبلها اإلجراءات المتخذة  إلىلك و

ةل من عد مراتب عدیدة هذا الجانب، تلیها  ما یخص الدول العر ة ف حرن األردن والسعود ، أما ال

ة اقي الدول الرغم من العر من حیث درجة سهولة  في هذا التصنیف فإنها المراتب التي إحتلتها و

 2,8على  ، فالجزائر تحصلتعلى موقع أفضل من غیرهالم تحصل  على اإلئتمانالمؤسسات حصول 

اس  أنواعها وهو ما یوضح تأخرها في تسهیل حصول درجات 7درجة من مق على  المؤسسات الجزائرة 

ل من  االقروض، في حین إحتلت  من ولیب على مؤسساتها حصول هولة أسوء موقع من حیث س ال

      القروض.

  ائدة على القروض الممنوحةرتفاع أسعار الفإ -7

ـــة مختلفـــة تعطـــي      اســـة نقد ـــل   للمؤسســـاتعـــادة مـــا تنـــتهج الـــدول س ـــة فـــي التمو مســـاندة وذلـــك أولو

ــتم  ؤسســاتالم ــة، و الناهضــة والمتعثــرة وخاصــة فــي مراحــل اإلعــداد والتخطــ والتشــغیل للطاقــات اإلنتاج

الت التـي تمـنح للمؤسسـات وخاصـة الصـغیرة  ض أسـعار الفائـدة علـى القـروض والتسـه ذلك عن طر تخفـ

معـدالت ال ـة مقارنـة  فائـدة علـى منها، ومـن المالحـ أن معـدل الفائـدة علـى المؤسسـات الصـغیرة مرتفـع للغا

ثیــر مــن معــدل التضــخم  المؤسســات الكبیــرة، حیــث أن ســعر الفائــدة المدینــة علــى المؤسســات الكبیــرة أقــل 

ــاء الثابتــة خــالل فتــرات اإلعــداد  إلــىالمحلــي  األع جانــب أن المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة تكــون مقیــدة 

منعهــا مــن القــدرة علــى الســداد ولــذلك تتزایــد أعــداد المؤ  ســبب إرتفــاع األولــى ممــا  سســات الصــغیرة المتعثــرة 

    .79،ص: 2009عبد الحمید، أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لتلك المؤسسات 

ي للمؤسسات الصـغیرة والمتوسـطة، فـي  ما سبمن خالل      ل البن یتضح أن هناك عدة عوائ للتمو

طلبهـا البنـك  مقدمتها قلة تـوفیر أصـحاب المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة للمعلومـات والضـمانات التـي 

ـي لهـذا النـوع  ـل البن ـة التمو ـذا محدود الغة البنوك في طلب الضـمانات مـن جهـة أخـر و من جهة وم

ارها من قبل البنوك قطاع ذو مخاطر مرتفعة. ساتمن المؤس   نتیجة إعت
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ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ل البن   المطلب الثاني : مخاطر التمو

ــــدة، حیــــث تــــرت هــــذه        ــــل للمؤسســــات الصــــغیرة والمتوســــطة تظهــــر مخــــاطر عدی م التمو نتیجــــة تقــــد

اشـــرا ع مـــا تـــؤثر تـــأثیرا م المؤسســـة المقترضـــة  لـــى البنـــك المقـــرض لهـــا، وتكـــون هـــذه المخـــاطر المخـــاطر 

ة ومــن ثــم  العوامــل االقتصــاد ــن أن تتعلــ  م مــا  ــل مــن البنــك إلــى المؤسســة،  ــة مــنح التمو عمل خاصــة 

ل من البنك والمؤسسة المقترضة، وسیتم التطرق إلى هذه المخاطر من خالل ما یلي:   تؤثر على 

ةالمخاطر اإل  -1   ئتمان

التزامـــاتهم      عجـــزون عـــن الوفـــاء  ـــدفع أو  ـــة هـــي مخـــاطرة أن یتخلـــف العمـــالء عـــن ال المخـــاطرة االئتمان

ـة أل مبلـغ مقـرض إلـى الطـرف المقابـل، وتنشـأ  ـة أو جزئ ل ولد العجز عن السداد خسارة  بخدمة الدین، و

م القـروض إلـى  سـبب لجـوء البنـك إلـى تقـد ة المختلفـة وخاصـة المؤسسـات االقتصـاألفـراد و هذه المخاطر  اد

ســبب التغیــر  ــذا  التزاماتــه و المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة مــع احتمــال عــدم قــدرة المقتــرض علــى الوفــاء 

ـة المتاحـة لخدمـة  حیـث تـؤثر علـى التـدفقات النقد ة العامة ومناخ التشغیل للمؤسسة  في الظروف اإلقتصاد

ون من الصعب التنبؤ بهذه الظ   .77، ص: 2010نقوال،  روفالقرض أو االئتمان و

ة-1-1   خصائص المخاطر اإلئتمان

مایلي      ة بخصائص تتمثل ف ،  تتمیز المخاطر اإلئتمان   :186، ص: 2011الزید

  ة على نوع معین من القروض عهال تقتصر المخاطر اإلئتمان  ؛ ابل على جم

 ـة ـة اإلئتمان ـأ خلـل فـي العمل ـة  ـان فـي المبلـغ  تتمثل المخـاطرة اإلئتمان عـد إنجـاز عقـدها سـواء 

م القـروض أو  ـة تقـد عمل ـة ال تتعلـ  اإلئتماني أو في توقیتـات السـداد، حیـث أن المخـاطرة اإلئتمان

ام ة تحصیل  هاإلئتمان فحسب بل تستمر حتى إنهاء عمل  ؛ ل المبلغ المتف عل

 ة هي خسارة محتملة یتضرر مـن جرائهـا المـ ؤتمن وال یواجههـا المـدین، ولـذلك إن المخاطرة اإلئتمان

ان أو منشأة ما ا  منح إئتمانا بن ل شخص  اآلجالفهي تصیب  ع  ة أو منشأة أعمال تب  ؛ ل

  سـبب عـدم إسـتطاعته أو عـدم إلتزامـه أو ة هو المـدین  سي وراء المخاطر االئتمان عـدم السبب الرئ

امه برد أصل القرض وفوائده  .ق

ةعوامل نشأة المخاطر ا -1-2   الئتمان

ة في:       تتمثل أهم عوامل نشأة المخاطر االئتمان
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المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة المقترضـــة -1-2-1 طـــة  تـــؤد هـــذه العوامـــل إلـــى : العوامـــل المرت

رجــع ذلــك  إنخفــاض فــاءة اإلدارة فــي إتخــاذ إلــىقــدرتها علــى ســداد إلتزاماتهــا تجــاه البنــك و القــرارات  ضــعف 

ـذا الخلـل فـي تقـدیرات دراسـة المشـروع الممـول  سـبب سـوء التسـییر، و ة واإلدارـة  ة والفن ق ة والتسو اإلنتاج

التـالي یتعـذر علـى المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة  ون العائد الفعلـي للمشـروع أقـل مـن المتوقـع، و حیث 

المؤسســات  التحــر عــن إلــىذلك تســعى البنــوك ســداد أقســا الــدیون إتجــاه البنــك فــي مواعیــد إســتحقاقها، لــ

ـ الصـغیرة والمتوســطة زهــ ةطال اإلئتمـان، وللمزــد مـن التحــو تقــوم  االمــالي قبـل منحهــ ااإلئتمــان ودراسـة مر

ـة تغییـرات  ـل مثـل أخـذ موافقـة البنـك قبـل إجـراء أ ة فـي مـنح التمو اق ة إسـت اسة وقائ اع س عض البنوك بإت

ت الصغیرة والمتوسـطة المقترضـة، وأخـذ موافقـة البنـك قبـل التقـدم للحصـول علـى جوهرة في نشا المؤسسا

، واللجـــوء  ـــة أخـــر ضـــامن لهـــذه المؤسســـات  إلـــىقـــروض أخـــر مـــن بنـــوك ومؤسســـات مال طـــرف ثالـــث 

  .161، ص: 2013العلي،   المقترضة وغیرها من اإلجراءات

البنك مانح اإلئتمان: -1-2-2 طة  فاءة إدارة اإلئتمان في  العوامل المرت مد  ترت هذه المخاطر 

الشرو المتف علیها في  عة اإلئتمان المقدم لهم، والتحق من إلتزامهم  ار العمالء ومتا البنك على إخت

عدم توفر البنك على الخبرات  ة مرت أساسا  ة منح اإلئتمان، وهذا النوع من المخاطر اإلئتمان إتفاق

نها من أداء مهامها على أكمل وجه، ورغم أن المخاطر هي جزء زمة التي تتمالال الكفاءة التي تم تع 

ه مخاطر، ولكن یتوجب على  ا ال یوجد قرار إئتماني ال تصاح عي من القرار اإلئتماني حیث تقر طب

ات طرة على هذه المخاطر والنزول بها إلى أدنى المستو نه من الس فاءات تم درب   البنك أن یوظف و
 ،اش   .155، ص: 2012ع

ول وعدم القدرة عوامل عامة خارجة عن إرادة الطرفین:  -1-2-3 عوامل تزد من مخاطر الن تتعل 

طئ من معامالت  ع المؤسسات العاملة في البلد من الكساد اإلقتصاد ذلك لكونه ی على الوفاء لجم

ع والشراء ؤد  وصفقات الب ة التجارة  إنخفاض إلىو إنخفاض األراح لمعظم المؤسسات  إلىمن الحر

ة اتجاه  فاء بإلتزاماتها المال ضعف من قدرة هذه المؤسسات على اإل العاملة في إقتصاد معین، مما 

ة، ومن األمثلة الشائعة  ة النظام المخاطر اإلئتمان طل على هذا النوع من المخاطر  البنوك التجارة، و

ضا على هذا ة في العالم  أ س ة أمام العمالت الرئ مة العملة المحل النوع من المخاطر مخاطرة إنخفاض ق

ة اإلستیراد والتصدیر وعلى الوضع  مثل الدوالر والیورو، حیث من المتوقع أن یؤثر ذلك على حر

افة قطاعاته  .349، ص: 2013العلي،  اإلقتصاد عموما 
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ة -1-3   أنواع المخاطر االئتمان

ة عدة أنواع تتمثل أهمها في      :162-161، ص ص: 2005الخطیب،  للمخاطر االئتمان

ـــة إذا مخـــاطر تآكـــل الضـــمانات -1-3-1 قلـــل إلـــى الحـــد األدنـــى المخـــاطرة االئتمان : إن وجـــود الضـــمان 

ــد البنــك علــى التحقــ المســتمر مــن تراجــع  ؤ بیــرة، و مــة  ق عــه  ســهولة و الء علــى الضــمان  ــن االســت أم

عــة  ــز البنــك علــى المتا ر حالــة الضــمانات حســب نوعهــا، و ة  صــفة أساســ هــتم البنــك  مــة الضــمانات، و ق

مــا المســتمرة لهــذ ــة والتنازالت، ــة، األوراق المال صــفة خاصــة علــى العقــارات، األوراق التجار ه الضــمانات و

عـي االبتعـاد عـن الضـمانات  ـة لالقتصـاد ومـن الطب س الضمانات حالة السوق والمؤشرات الكل یجب أن تع

صفة عامة فإنه ال ة، و س یـز فـي في حالة تراجع أدائها السوقي واالقتراب منها في الحاالت الع  یجـب التر

 نوع معین من الضمانات.

شوف:  -1-3-2 ـة سـحب العمیـل ألمـوال البنـك دون تـوفیر رصـید فـي مخاطر السحب على الم هو عمل

ــه جــدا فــ ه وهــذا نظــرا لثقــة البنــك الكبیــرة فــي عمیلــه، وهــذا النــوع متعامــل  ي الجزائــر مــع عــدم المراعــاة حســا

ل أخطــاإلمــد  ــة تشــ مســائل إنتاج اطــه  حجــم عــن المخــاطرة أو المضــارة رت ة للبنــك ممــا یجعلــه  النســ ر 

ع تكون عرضة لعدم قدرتها على السداد   .91، ص: 2009 بلعجوز، أمواله في مواض

فترة التسهیل -1-3-3 طة  عـة نشـا العمیـل والهـدف المخاطر المرت ـس فتـرة التسـهیل طب : یجب أن تع

ســـتغر  ـــة التـــي س ـــل والفتـــرة الزمن جـــب أن ال یـــتم المغـــاالة فـــي مـــن التمو ـــل، و قها اســـترداد العائـــد مـــن التمو

حـول العوائـد المتوقعـة إلـى اتجـاه آخـر، ومـن الهـام  تقصیر هذه الفترات مما یخل اختناقـات أو زادتهـا ممـا 

ـــة علـــى األداء خاصـــة فـــي حالـــة العمـــالء الجـــدد أو حـــدیثي النشـــا ـــأداة للرقا        أن تســـتخدم فتـــرة التســـهیل 
 153، ص: 2005لخطیب،ا.  

ـن التنبـؤ بهـا، وهـي تتوقـف مخاطرة االسترداد -1-3-4 م : إن االسترداد في حالة العجـز عـن السـداد ال 

ــة مثــل هــذه  ــة العجــز عــن الســداد وعوامــل عدیــدة مثــل الضــمانات المســتلمة مــن المقتــرض، نوع علــى نوع

ـــن أن تكـــون ضـــمان أو ضـــمانات طـــرف ثالـــث،  م اق الموجـــود وقـــت العجـــز عـــن الضـــمانات التـــي  والســـ

  .79، ص: 2010نقوال،السداد

مــي للعمیـــل اطر اإلدارةخــم -1-3-5 ـــل اإلدار والتنظ : یراعـــي التأكــد مـــن القــدرات اإلدارـــة ومتانــة اله

مـا یراعـى التأكـد مـن توزـع  نـة،  ل األسـالیب المم ستعان في ذلك  وتخصصه وخبرته في مجال عمله، و

ن أكثر مـن شـخص وتفـاد الحـاالت التـي تعتمـد علـى عنصـر واحـد أو علـى األقـل التأكـد عناصر الخبرة بی
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ـن أن یـؤد إلـى  م مـا أن عـدم وجـود مـوظفین مـؤهلین وذو خبـرة جیـدة لـد المقتـرض  مـن وجـود بـدیل، 

  .248، ص: 2012آل شبیب،  عدم االستغالل الكفء لألموال المقترضة

 السیولةعدم مخاطر  -2

ات التـــي یواجههــا البنـــك لتـــوفیر الســـیولة الالزمـــة لتســـدید إلتزاماتـــه      تعنــي مخـــاطر الســـیولة تزایـــد الصـــعو

م القـروض  ات العمالء مـن أصـحاب الودائـع ، أو عـدم  قدرتـه علـى تقـد العمـالء  إلـىالمتعددة وأهمها سحو

ات إدارة المحفظة من التـدفقات ال ة رغ ـة لإلسـتثمار فـي األوراق سبب إنخفاض أو نقص السیولة أو تلب نقد

ـة عنـد إسـتحقاقها وعـدم  ة المتاحة وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على سداد اإللتزامات المال المال

اب متعـددة أهمهـا زـادة  أتي الـنقص فـي السـیولة ألسـ اإلستفادة من الفرص المتاحة للحصول على العائد، و

ــن م ــة التــي ال  لهــا  حجــم الموجــودات البن اجــات  إلــىتحو ــة إحت ســرعة ودون خســارة لتلب ســهولة أو  نقــد 

ع الوفـاء بإلتزاماتـه  سـتط ة الخارجة من البنـك، والبنـك الـذ ال  ة التدفقات النقد فا سبب عدم  العمالء، أو 

ـن أن یـؤد  م ـة فـي حـدوث ظـاهرة العجـز الـذ إذا إسـتمر  ـن  إلـىقصیرة األجـل تكـون البدا م إفالسـه، و

ا ـز أو  إلـىس سیولة البنك من خالل وسائل متعددة أهمهـا السـحب أو اإلضـافة ق الرصـید لـد البنـك المر

ـان الـنقص فـي السـیولة  اإلقراض ، خاصة إذا  ز واإلقتراض من البنوك األخر واإلقتراض من البنك المر

ة أو مواجهــة حــاالت اجــات الموســم ــاطي القــانوني أو اإلحت ــن  بهــدف مواجهــة عجــز اإلحت م ، و الطــوار

ــة ـع أو شــراء األوراق المال ض أو زـادة حجــم اإلسـتثمار فــي القــروض و    مواجهـة الــنقص فـي الســیولة بتخفــ

 ،243-242، ص ص:2013آل شبیب ،  ـة ا فـي عمل ل هذا النقص في السیولة من شأنه أن یؤثر تـأثیرا سـلب و

عرضها لمخاطر الحصول على السیولة. ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و ل البن   التمو

  السیولةعدم عوامل نشأة مخاطر  -2-1

ة هي    ة وخارج   :114-113، ص ص: 2005الخطیب،  تتحق مخاطر السیولة نتیجة لعوامل داخل

ة-2-1-1 ة في ما یلي:العوامل الداخل  : تتمثل أهم العوامل الداخل

 ــــین األصــــول وا اللتزامــــات مــــن حیــــث آجــــال ضــــعف تخطــــ الســــیولة مــــن حیــــث عــــدم التناســــ ب

 ؛ االستحقاق

  لـــة األجــل، شـــراء توظیــف األمــوال فـــي أصــول ذات ســـیولة منخفضــة جـــدا مثــل: شـــراء ســندات طو

م .عقارات لة األجل...الخ تقد  ؛ قروض طو

  ؛ إفالس مقترض أو مجموعة مقترضین 
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  متهــا دون وجــود ق ــة یجـب الوفــاء  ق ة إلــى التزامــات حق عض االلتزامــات العرضـ التحـول المفــاجئ لــ

ة لعدم التحو المناسب لها. اف  موارد سائلة 

ة -2-1-2 ة التي تؤثر على العوامل الخارج   توفر السیولة في:: تتمثل أهم العوامل الخارج

  عــض عـه مــن تعثــر  طــرأ علــى االقتصـاد القــومي ومــا یت ــود االقتصــاد أو الكسـاد الــذ  حالـة الر

 ؛ ستحقاقهاإید نوك الدائنة في مواعالمشروعات وعدم قدرتها على سداد التزاماتها للب

 .ة  األزمات الحادة التي تنتاب األسواق المال

  مخاطر أسعار الفائدة -3

مـا قـد یـؤد إلـى تحقیــ خسـائر ملموسـة للبنـك فـي حالـة عـدم اتسـاق آجــال      ـات أسـعار الفائـدة  تنشـأ تقل

توقـــف مقـــدار مخـــاطر أســـعار الفائـــدة علـــى مـــد اخـــتالف  ـــل مـــن االلتزامـــات واألصـــول، و إعـــادة تســـعیر 

ح أوضـا ـن البنـك مـن تصـح عه فـي الوقـت أسعار الفائدة عن التوقعـات التـي بنیـت علیهـا الفجـوة، ومـد تم

ـات أسـعار الفائـدة، حیــث  المناسـب ومخـاطر أسـعار الفائـدة تعنـي أنهـا مخــاطرة تراجـع اإلیـرادات نتیجـة لتحر

ضـا، وأ مؤسسـة صـغیرة ومتوسـطة تقتـرض  أن أسعار الفائدة غیر مستقرة، واإلیرادات تكون غیر مستقرة أ

ة متغیـرة یتكبـد تكـالیف أعلـى عنـدما ترتفـع تكون معرضة لمخاطرة أسـعار الفائـدة، فـالمقترض الـذ یـدفع فائـد

ــون معــرض لمخــاطرة أن تهــ اإلیــرادات بهبــو أســعار الفائــدة ،  أســعار الفائــدة، والمقــرض  ــاو ، 2011الم

  .18ص: 

  خطر عدم المالءة -4

لتزاماتـه      متـي إسـتعماالته وإ معنـى الفـرق بــین ق الرصـید الصــافي للبنـك،  ـة  مثــل تعـرف المـالءة المال ، و

ــة  ســجل فیهــا البنــك عجــزا فــي أموالــه الخاصــة وذمتــه المال درجــة  إلــىخطــر عــدم المــالءة فــي الحالــة التــي 

حیـــث ال یتـــوفر علـــى ســـیولة وال علـــى أصـــول  ـــة المخـــاطر والخســـائر المحتملـــة الوقـــوع،  ســتحیل فیهـــا تغط

ـون عـدم أخر یواجه بها خصومه، فخطـر عـدم المـالءة أوسـع مـن خطـر السـیولة، واإلخـتال ظهـر فـي  ف 

ـه عـدم إمـتالك  الضـرورة عـدم مـالءة البنـك، وعل سـتلزم  ستلزم عدم السیولة، أمـا عـدم السـیولة فـال  المالءة 

نـــة الوقــوع یجعـــل البنـــك فـــي حالـــة عـــدم المـــالءة،  ـــة الخســـائر المم ـــة لتغط األمــوال الخاصـــة الالزمـــة والكاف

نتیجـة لمختلـف  ـة  عتبر خطر عـدم المـالءة المال مـا فـي ذلـك خطـر و المخـاطر التـي یتعـرض إلیهـا البنـك، 

القـرض التـي تـنجم عـن فشـل البنـك فـي اسـترداد أموالــه، وخطـر عـدم السـیولة التـي تـؤثر علـى رأسـمال البنــك 

اطاته  حت اش،وإ    .86-85، ص ص: 2012ع
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  مخاطر أخر  -5

مایلي:        تتمثل أهم المخاطر األخر ف

ة -5-1   المخاطر التشغیل

یرادات البنــك التجــار التــي تنـــتج إر هــو حالــة عـــدم التأكــد المتعلقــة بــإن ســبب هــذا النــوع مــن المخــاط     

مـا أن التـداخل  شـرة أو مشـاكل بـین العـاملین،  سـبب أخطـاء  ي للبنـك أو  سبب عطل في النظام الحاسـو

ــة  ــذلك تعقــد وتطــور التقن ــة و ــه الخــدمات البن حت تتصــف  م هــذه والتعقیــد الــذ أصــ المســتخدمة فــي تقــد

عــــض األفــــراد العــــاملین فــــي تلـــك البنــــوك علــــى الفهــــم واإلدراك واالســــتفادة مــــن تلــــك  الخـــدمات وعــــدم قــــدرة 

یـــر مـــدراء  بیـــرا مـــن وقـــت وجهـــد وتف ظهـــور هـــذه المخـــاطرة واحتاللهـــا حیـــزا  التطـــورات هـــي التـــي ســـاهمت 

 . 357، ص:2013العلي، البنوك التجارة لغرض إدارة هذا النوع من المخاطر

ة -5-2   المخاطر اإلستراتیج

وهــــي المخــــاطر الناتجــــة عــــن اتخــــاذ قــــرارات أو عــــدم إتخــــاذ القــــرارات إلدارة نشــــا البنــــك، فالمخــــاطرة      

ة علـى المسـتو الكلـي تشـیر  المخـاطر الناتجـة عـن إتخـاذ قـرارات متعلقـة علـى سـبیل المثـال  إلـىاإلسـتراتیج

ة علـــى مســـتو األنشـــطة هـــي بـــدخول أســـواق جدیـــدة أو الخـــروج  مـــن أســـواق قائمـــة، والمخـــاطر اإلســـتراتیج

ص أو توزـــع محفظـــة اإلســـتثمار، وال شـــك أن هـــذه  المخـــاطر الناتجـــة عـــن إتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة بتخصـــ

ـــة  ـــالخبرة الكاف ـــا  دارتهـــا العل بیـــرة فـــي البنـــوك التـــي تتمیـــز مجـــالس إدارتهـــا وإ صـــورة  المخـــاطر تـــنخفض 

ة فـــي األوقـــات والمعرفـــة الجیـــد عـــة الحـــال إتخـــاذ القـــرارات المناســـ طب ع  ـــة، والتـــي تســـتط األعمـــال البن ة 

قلل من تعرض البنك للمخاطر ومن ثم الخسائر ة مما  ، المناس  . 78، ص:2013الشمر

ة -5-3   المخاطر القانون

ة وهي تنـتج مـن إحتمـال     ة المخاطرة التشرع عض تسم طل علیها ال ـة  و مخالفـة تطبیـ القـوانین الرقاب

ـــة علـــى  فـــرض غرامـــات نقد ـــة  ا فـــي البنـــك إذ قـــد تقـــوم الســـلطات الرقاب ة التـــي تـــؤثر ســـلب والقواعـــد التشـــرع

ات أشـد قسـوة، وتشـیر هـذه المخـاطر  إلىالبنوك المخالفة وتكرارها قد یؤد  تـأثیر تشـرعات الـدول  إلـىعقو

جـــب مراعاتهـــ التعرفـــات التـــي تعمـــل فیهـــا البنـــوك و اســـة المتعلقـــة  م المخـــاطر، وهـــي تشـــمل الس ا عنـــد تقیـــ

ة أمور أخـر تـؤثر فـي اإل ة وحصص اإلستیراد والضرائب واإلعانات وأ سـتثمارات، لـذلك فعلـى إدارة الجمر

ــاألخص معرفتهــا  امــل بتشــرعات الــدول التــي ســتفتح فروعهــا فیهــا، و البنــك أن تكــون علــى معرفــة واطــالع 

قوان قة  ة عمالئها في هذه الدول التي لدیها فروع فیهاالدق ،ین وتشرعات حما   .57، ص: 2013الشمر
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ـهمن خالل ما تم التطـرق          ـة حصـول المؤسسـات الصـغیرة  إل حـث یتضـح أن عمل خـالل هـذا الم

ـــالغ فـــي طلـــب  ـــة ت ـــي تواجههـــا عـــدة عوائـــ ومخـــاطر، فـــالبنوك التجار ـــل البن والمتوســـطة علـــى التمو

ــل المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة نظــرا لعــدم ثقتهــا فــي هــذه المؤسســات مــن الضــم انات مــن أجــل تمو

، إضـافة  طـة بهـا مـن جهـة أخـر ذا عدم الثقة في الظروف المح ـي  إلـىجهة، و ـل البن ـة التمو محدود

ــالر  ــة ف مــا أن عمل فائــدة،   غة وهــي القــرض  غم مــن أنواعــه المتعــددة غیــر أنهــا تتمثــل فــي نفــس الصــ

ـل تنطــو علــى عــدة مخــاطر  ــة أ عجــز أصــحاب هــذه المؤسســات عــن تســدید التمو المخــاطر االئتمان

مخــاطر  ــك لمخــاطر أخــر  عــرض البن االلتزامــات ممــا  ــاء  ــة فــي الوف ــدین، أو عــدم الرغ عــدم أصــل ال

ـل مــ ـة للتمو ن السـیولة، وهـذا یـؤد بـدوره إلـى التـأثیر السـلبي علــى البنـك مـن جهـة والمؤسسـات الطال

خطـر أسـعار الفائـدة، صفة عامة  ة  العوامل االقتصاد ما أن هناك مخاطر تتعل   ، إضـافة  جهة أخر

ة ـي خصوصـا  للمخاطر غیر المال ـل البن ـة التمو اشـرة علـى عمل صفة غیـر م والتي من شأنها التأثیر 

  لهذه المؤسسات.
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  ةـــالصـــــخ 

ه في هذا الفصلالتطرق من خالل ما تم       عد أحد أهم القرارات  إل ل  أن قرار التمو ن القول  م

األمر  س  ل المالي المناسب للمؤسسات ل ة تحدید اله ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فعمل النس

اتها، و ه العدید من النظرات والتي تختلف بإختالف فرض ار الهین خاصة في ظل ما تستند إل إعت

میزها عن المؤسسات الكبیرة فإن  اتالمؤسس ة ما  ل ات التمو الصغیرة والمتوسطة لها من الخصوص

ة التي  ل اجات التمو نما وفقا لمرحلة نموها واإلحت لي ال یخضع لنظرة معینة وإ لها التمو تحدید ه

اتها ل مرحلة من مراحل ح ه ،تتناسب مع  ة الحصول عل ان م ل وإ ه من مصادر  ومد توفر التمو

ي أهمها، وتواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في العدید من  ل البن قى التمو ة المختلفة والتي ی التقلید

سبب العدید من العوامل  ي الالزم لها وهذا  ل البن ثیرة من أجل الحصول على التمو ات  ان صعو األح

ذلك األوضاع والتي منها ما یرت بهذه المؤسسات في حد ذاتها ومنها ما یرت  البنوك التجارة و

قطاع ذو مخاطر مرتفعة، وصدور  ار البنوك لهذا القطاع  الد، إضافة إلى إعت ة السائدة في ال اإلقتصاد

ة جیدة  ة مال ة صارمة تمنح المجال فق للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تتمتع بوضع معاییر دول

ل الب المؤسسات الصغیرة وتصنیف عال من أجل الحصول على التمو ي الالزم لها، وهذا ما دفع  ن

ل  ي وتساهم في توفیر التمو ل البن ل مستحدثة تكون بدیلة للتمو حث عن مصادر تمو والمتوسطة لل

ه في الفصل الموالي   .الالزم لها، وهو ما سیتم التطرق إل
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  هیدــمـــت 

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة      ل التقلید من عوائ تحد من تمو في ظل ما ینجم عن التمو

ي  ل البن ة للحصول على التمو عدم توفر هذه المؤسسات على الشرو األساس التقلید سواء ما تعل 

ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهو ما فاقم من  أو ما تعل بتعسف البنوك وعدم الثقة في منح التمو

ل بدیلة حث عن مصادر تمو لها ودفع بها لل ة تمو ال ل  ساهم وهو األمر الذ ،إش في بروز أسالیب تمو

لها مستحدثة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي من شأنها أن تساهم في ة تمو ال  التقلیل من حدة إش

ة ومرحلة نمو المؤسسة. ل غ تختلف بإختالف الحاجة التمو   وتوفر مجاال من المفاضلة بین عدة ص

ل برأس المال المخاطر من أهم األسالیب      ذا التمو ل اإلسالمي و االستئجار والتمو ل  عد التمو و

ة المستحدثة والتي عرفت إنتشارا واسع ل ات التمو ا خالل السنوات األخیرة نظرا لنجاعتها وأخذها لخصوص

ة دون  ل یز على هذه األسالیب التمو ان، وسیتم التر ة في الحس ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التمو

ل  فعالیتها عدم ل الحدیث عن السوق المالي وهذا ه للحصول على التمو ن اللجوء إل م لي  مصدر تمو

ة للمؤسسات  ة النس ة دخول من جهةالصغیرة والمتوسطة في معظم الدول النام ذلك لصعو ، و

.  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى السوق المالي من جهة أخر

ل المستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة     ص هذا الفصل للحدیث عن التمو ه سیتم تخص وعل

ل  بدیل لتمو اإلستئجار  ل  التعرض إلى التمو ل وذلك  ذا التمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، و

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وأخیرا سیتم التطرق لرأس المال  ة تمو ال بدیل وحل إلش اإلسالمي 

ل التقلید ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل معوقات التمو بدیل لتمو   .المخاطر 
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اإلستئجار ل  حث األول: التمو ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الم   بدیل لتمو
ل والذ         ل االستثمارات على المد المتوس والطو وسیلة لتمو االستئجار  ل  برز أسلوب التمو

ح للمؤسسات الحصول على األصول واستخدامها في نشاطها من خالل  تأجیرها ودون تحمل تكالیف یت

عد حال لتفاد المشاكل التي تعرقل نمو وتطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وسیتم  شرائها والذ 

حث من خالل  لي المستحدث في هذا الم اإلستئجار في التطرق لهذا البدیل التمو ل  ات حول التمو أساس

اإلستئجار في مطلب ثان، لیتم في  ل  ه دراسة مبررات اللجوء إلى التمو م قرار مطلب أول، یل األخیر تقی

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مطلب ثالث. النس اإلستئجار  ل    التمو

اإلستئجار ل  ات حول التمو   المطلب األول: أساس
ار الحد      االستئجار من األف ل  ل والتي ظهرت نتیجة لإلعتبر التمو اجاتیثة للتمو ة المتزایدة  حت ل التمو

ة والتكنولوج الرغم من حداثة ظهوره إال خاصة في ظل سرعة التطورات اإلنتاج نه یلقى توسعا سرعا أة، و

ة لمختلف المؤسسات خاصة الصغیرة والمتوسطة النس ، لذا منها في االستعمال واالنتشار نظرا لتنوعه وأهمیته 

م  ات هذا یتطلب األمر التطرق إلى مختلف المفاه االستئجار حتى یتم التعرف على أبجد ل  ة للتمو األساس

لي.   األسلوب التمو

االستئجار -1 ل    نشأة وتطور أسلوب التمو

رة التأجیر ترجع إلى       حوث والدراسات أثبتت أن ف ة اإلیجار إال أن ال سنة قبل  3000رغم حداثة تقن

الد مة، الم ا سنة وقد  وذلك في مدینة أوز السومرة القد ة تأجیر في برطان وهذا  1855سجلت أول عمل

ة من نوع خاص  ح خدمة مال االستئجار إلى أن أص ل  ة، وتطور التمو ك الحدید بتأجیر عرات الس

ة، عرفت بإسم  1952وفي سنة  ات المتحدة األمر ل تأجیر مستقلة في الوال ة تمو تأسست أول شر

"United States Leasing Corporation  " ة قد تأسست لتأجیر نوع محدد من أنواع التأجیر انت هذه الشر و

تشفة، فامتد هذا النوع من  ثیرة غیر م ا  ل التأجیر مزا لي، وسرعان ما أدرك المؤسسون أن للتمو التمو

ة منذ م ات، وانتشر إلى الدول النام ل إلى أورا خالل الستین حلول عام التمو ات، و عین نتصف الس

ل التأجیر في  1994 ات التمو ة.    50دولة من بینها  80انتشرت عمل   دولة نام

ا عقد      ه في أمر طل عل ل حیث  وتجدر اإلشارة إلى أن هناك عدة مصطلحات لهذا النوع من التمو

سمى القر  leasingاللیزنغ ، ولد ترجمة المصطلح le credit-bailیجار ض اإل، أما في فرنسا ف

 ، ات منها: االعتماد التأجیر ه عدة تسم ة أطل عل لي، االئتمان إلى اللغة العر االستئجار التمو
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ة مهمة على المستو العالمي في القرن العشرن  ،یجار اإل ح تقن ص االستئجار ل ل  ما تطور التمو

االستئجار في ل    عض الدول المتقدمة: والجدول الموالي یوضح حجم التمو

اإلستئجار لسنة 1 -3جدول رقم(ال ل  ة 2013): حجم التمو   مقارنة دول

االستئجار  الدولة ل  ار دوالر- حجم التمو  مل
ي  - أمر

ل الكلي في  اإلستئجار من حجم التمو ل  حصة التمو
 السوق العالمي

 %22 294,34 الو.م.أ
 %3.8 88,66 الصین
ا  %5,8 66,34 ألمان
ان ا  %7,2 69,95 ال
 %12,8 33,81 فرنسا

اإ  %10 18,17 طال
 %20,8 37 ندا

ا طان  %23,8 61,66 بر
ا  %11,1 16,60 أسترال

اإ ان  %4,1 5,57 س
د  %24,6 20,33 السو
 %9,4 1,77 البرتغال

Source : White, 4 march 2014 , p :09 . 

حتل حصة مهمة في السوق المالي للدول      االستئجار  ل  یتضح من خالل الجدول الساب أن التمو

ل الكلي في  حجم التمو االستئجار لهذه الدول مقارنة  ل  المتقدمة، وهو ما یتضح من خالل حصة التمو

حتل ح  ل وأص اله، فقد تطور استعمال هذا النوع من التمو ع أش انة هامة في  السوق العالمي بجم م

مختلف جهاته، والجدول  ع أنحاء العالم  ة، وانتشر في جم ات مختلف الدول المتقدمة والنام اقتصاد

االستئجار حسب الجهات: ل   الموالي یوضح حجم التمو
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االستئجار حسب الجهات لسنة ): حجم التمو 2 -3جدول رقم (ال  2013ل 

ل حجم الجهات النمو بین  االستئجار التمو
2013-2012 

االستئجار من حجم  ل  ة التمو نس
ل الكلي في السوق العالمي  التمو

ا  % 37.7 % 3 314.0 أورو
ا  % 37.9 % 15 336.4 أمر
ا  % 20.1 %17,4 180.2 آس

ا  % 2.0 %52- 13.2 جنوب أمر
ا  % 1.4 %34,16 16.1 أسترال
ا ق  %0.8 % 4,65- 8.2 إفر
  %100 % 8,95 868 المجموع

Source: White, 4 march 2014 , p :12 .  

قدر ب     االستئجار في العالم  ي استنادا   868ـیتضح من خالل الجدول الساب أن حجم التمول  ار دوالر أمر مل

ات عام  إلى االستئجار والذ قدر بـ2013إحصائ ا الصدارة من حیث حجم التمول  معنى أنه  % 37,9، تحتل أمر

ون قد تم شراء  100لما تم شراء  ة  30أصل  ة  % 37,7أصل عن طر اإلیجار، تلیها أورا بنس ا بنس ثم آس

ة % 20,1 ا نس االستئجار في جنوب أمر ل حجم التمول  ما ش االستئجار في العالم،   2,0%.  من حجم التمول 

ا بـ  ا فل%1,4ما قدر في استرال ة ، أما إفرق قة أن استخدام التمول % 0,8م یتجاوز فیها نس ، وتضح من النسب السا

االستئجار یلقى تطور ورواج في مختلف جهات العالم خاصة في العالم المتقدم نتیجة للتطور االقتصاد واالعتماد 

ات المتطورة. االستئجار في م على التكنولوج ل الموالي یوضح توزع استعمال التمول    ختلف أنحاء العالم:والش

ل رقم (ال ل الكلي في مختلف مناط العالم لسنة 1- 3ش االستئجار من حجم التمو ل  ة التمو   2013): نس

  

  

  

  

  

  
احثة  المصدر: . اإلعتمادمن إعداد ال   على الجدول الساب
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اإلستئجاریتضح       ل  ة التمو ل الساب نس ل الكلي في مختلف مناط  من خالل الش من حجم التمو

ة  2013العالم لسنة  ا الصدارة بنس ة  %37,9حیث إحتلت أمر ا بنس من حجم  %37,7تلیها أورو

ا  اإلستئجار في آس ل  ة التمو ما بلغت نس ل الكلي في العالم،  اقي مناط العالم %20,1التمو ، لتلیها 

ل الكل حجم التمو ر. ي في مختلف مناط العالمبنسب ضئیلة مقارنة  قة الذ   السا

االستئجار  -2 ل    مفهوم التمو

اإلستئجار     ل  ال  عتبر التمو مفهوم القرض، وأدخلت تبد رة  ل حیث احتفظت الف رة حدیثة للتمو ف

ة بین المؤسسة المقترضة والمؤسسة المقرضة، وسیتم التطرق لمفهوم  ل عة العالقة التمو جوهرا في طب

لي من خالل:     هذا األسلوب التمو

االستئجار -2-1 ل  ف التمو   تعر

االستئجار ل    وتتمثل أهمها في مایلي:  ،تعددت تعارف التمو

ف األول:  مقتضاه مالك أ من أنواع الممتلكات مثل أحد األصول التجارة أو أحد التعر ح  وهو "عقد یت

ون مالك األصل الذ  ه لفترة محددة مقابل مبلغ إیجار، و العقارات، لشخص آخر استخدامه واالنتفاع 

المس عرف  ل،"تأجرتم تأجیره هو المؤجر،أما المستخدم ف   .07،ص:2008و

ف الثاني:  ة التعر ة أصول  وهو"عمل ة، بوضع آالت أو معدات أو أ ة أو بن موجبها مؤسسة مال قوم 

ة الفترة  ة التنازل عنها في نها ان اها على سبیل اإلیجار مع إم حوزة المؤسسة، مستعملة إ ة أخر  ماد

شأنها تسمى ثمن اإلیجار" تم التسدید على أقسا یتف    .15،ص:2014، الطوالالمتعاقد علیها، و

ف الثالث:الت ار أن المؤسسة تتجه  عر اعت غیرها  ل  ة تمو ار الشراء، وهو تقن هو"عقد إیجار مع خ

قع  ن أن  م لي وتطلب منها شراء األصل لصالحها ثم تؤجره لها، و ة للتأجیر التمو نحو مؤسسة مال

، لي عقار سمى تأجیر تمو لي على عمارات و ليأو معدات وهي حالة  محل التأجیر التمو  تأجیر تمو

  .09،ص:2010الشرتوني، للمنقوالت"

ر أن       قة الذ ل یتضح من خالل التعارف السا ل یتم من خاللها توفیر " اإلستئجارالتمو ة تمو تقن

انت منقولة أو غیر منقولة للمؤسسة المستأجرة خالل مدة لمؤسسة ما أصول  مختلف أنواعها سواء 

معینة دون اإلنفاق من األموال الخاصة، مقابل التزام هذه المؤسسة بدفع أقسا التأجیر في مواعیدها 

ل المؤسسات الصغیرة  ن هذا األسلوب من التمو م ة المدة، و ة إمتالك األصل في نها ان مع إم

ة شرائها لقلة والم توسطة من الحصول على األصول الستخدامها في نشاطاتها خاصة مع صعو

ة". ل ثرة مشاكلها التمو ة و   مواردها المال
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االستئجار -2-2 ل  ة التمو ة لعمل   العناصر األساس

االستئجارفي أغلب ا    ل  ة التمو ة األطراف، لكنها تمتد لتشمل عدة  لحاالت عمل ة ثالث عناصر هي عمل

االستئجار في مایلي مختلفة، ل  ة التمو ة لعمل ر سنة النشر،ص ص:وتتمثل العناصر األساس اللي، دون ذ   :05- 04ف

االستئجار:-2-2-1 ل  ة التمو ة  أطراف عمل اشرة في العمل طرقة م هناك طرفین أساسیین یتدخالن 

اشر:   وطرف ثالث غیر م

: وهو المؤسسة الممولة التي تشتر آالت أو معدات أو تأمر ببناء عقارات حسب المؤجر-2-2-1-1

ح المؤجر مالكا  ص یل منها، ف قا من طرف المستأجر الذ قد حصل على تو المواصفات المحددة مس

ة في هذه الحالة یلعب دور الضمان  لألصل  مجرد دفع ثمنه إلى المورد أو المقاول، فح الملك المؤجر 

ذلك في مواجهة غیر المتعامل معه.الح قي لمواجهة المستأجر و  ق

ة : وهو الشخصالمستأجر-2-2-1-2 ستفید من العمل ستعمل  الذ  ستنفع من  األصلف ما  المؤجر 

ار  ة اخت ان یترك المؤجر عمل ذلك تحدید مواصفاته  األصلعائداته، وفي أغلب األح المؤجر و

ال للمستأجر قوم هذا األخیر  حدد بنود العقدف نه أن  م ما   .تفاوض مع المورد أو المقاول 

ل المورد-2-2-1-3 ة التمو صناعة أو تشیید األصل موضوع عمل قوم  : وهو الشخص الذ 

المؤجر أنه المشتر الفعلي والمالك األصلي  االستئجار وله نوعان من العالقات، منها ما یرطه 

المستأجر وهو  ما یرت  المستعمل للمعدات أو العقارات، فعالقة المورد مع المؤسسة المؤجرة لألصل، 

ع أن تمتد إلى مواصفات  صفة عامة، أما عالقته مع المستأجر فتستط ع  تنحصر في إجراءات عقد الب

ن إن وجدت في العقد انة والتكو ذلك إلى خدمات الص ة و م وضمان العیوب الخف  األصول وتارخ التسل

االستئجار.غیر أن المور  ل  اشرا في عقد التمو عتبر طرفا م   د ال 

ن أن تكون األصول منقولة مثل معدات التجهیزات، أجهزة اإلعالم األصول -2-2-2 م  :

العقارات الالمنقولة، أ األصولوسائل النقل المختلفة وغیرها من و   واالتصال زمة الو أصوال غیر منقولة 

ة أو  عة المال لالستخدامات اإلنتاج المحالت التجارة، والعبرة من طب االستعمال المهني أو متعلقة 

عا لنشا المستأجر. نما ت الغرض الذ یخصص له هذا األخیر وإ ست    ل

وناتها - 2-3- 2 صورة دورة مقابل ح األجرة وم : هي مبلغ من المال یتعهد المستأجر بدفعه 

ة  مة استعمال األصل المؤجر، وتهدف أقسا التأجیر إلى تغط طاب ق ما تتضمن هامش  رأس المال، 

ل، ة عن التمو افئة المخاطر المترت ن أن تنجم لد  األراح أو الفوائد لم م إضافة إلى المصارف التي 

االستئجار. المؤجر جر  ل    اء إبرام عقد التمو
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االستئجار -2-3 ل    خصائص التمو

ل، وتتمثل      االستئجار بجملة من الخصائص تجعله مختلفا عن غیره من أسالیب التمو ل  یتمیز التمو

  :411-410ص ص: ،2007آل شبیب، أهمها في مایلي

  ل لفة خطر عبئ التقادم التقني حیث أن التمو ض  ا لالستفادة تخف ال مناس عد بد االستئجار 

  ؛ ضع للتطور الفني السرع والمستمرمن المعدات التي تخ

  ل أقسا نما یدفعه على ش المستأجر غیر مطالب بإنفاق المبلغ الكلي لالستثمار مرة واحدة، وإ

ه الفوائد  اإلیجار، وتتضمن هذه األقسا جزءتسمى أقسا  التي من ثمن شراء األصل مضافا إل

األصل المتعاقد حولهتعود للمؤسسة المؤجرة، ومصارف االستغال طة    ؛ ل المرت

 ي ما هو الحال في القرض الكالس   ؛ في حالة التمول االستئجار یتم الحصول على أصول عینة وال یتم منح أموال نقدة 

  لفة ین المشارع من تغییر أصولها  ات اإلنتاج من خالل تم ة مرونة عمل ة استجا مناس

ة اإلنتاج وحاجات التسوللتغیرات التي قد تطرأ ع  ؛لى تقن

  ما أن الرافعات العمالقة،  لفة استخدام المعدات التي تستخدم لمرة واحدة في المشروع  ض  تخف

ل عام بر حجم مؤسسات التأجیر ش ض الكلفة   ؛تؤد إلى تخف

 من العمر االفتراضي لألصل %75 على األقل مدة اإلیجار یجب أن تغطي. 

االستئجار -3 ل  ة التمو   مراحل سیر عمل

ح مراحل           ن توض ة في حد ذاتها، وم االستئجار من خالل أطراف العمل ة التمول  تتمثل مراحل سیر عمل

ل الموالي: ة من خالل الش   سیر العمل

ل رقم (ال االستئجار 2 - 3ش ل  ة التمو   ): مراحل سیر عمل

  

  

  
           

  
ار األصل          إ): 1(         ): طلب األصل.3(         ): عقد االیجار                        2(  خت

م4( ة الثمن بین المؤجر والمورد    5األصل             ( ): تسل   ): دفع أقسا اإلیجار.6(        ): تسو

  .433، ص:2013غري،  المصدر:

 ـر ــــــــــــــــؤجالمـــ

 1 المــــــــــــــــــــــــــورد المستأجـــــــــر    

2 
3 

4 

5 6 
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ل      ة: )2- 3(من خالل الش المراحل التال مر  االستئجار  ل    یتضح أن التمو

  شراء األصل من قبل المؤسسة المؤجرة -3-1

ار      ة التفاوض مع  عادة یتم إخت األصل من قبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستأجرة، وتتم عمل

ة  مضاء عقد االستئجار مع المؤسسة المال عد االتفاق وإ المورد حتى یتم تحدید السعر وشرو االستالم، و

ح مالكة له. ذلك تص شراء األصل ودفع ثمنه و   المتخصصة في التأجیر، تقوم هذه األخیرة 

  تأجیر األصل للمستأجر -3-2

ة له، ومنحها ح      اره مالكا لألصل بتأجیر األصل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الطال قوم المؤجر بإعت

األصل طیلة مدة العقد في مقابل االلتزام بتسدید دفعات التأجیر المتف حولها في العقد.                         االستخدام، واالنتفاع 

نتهاء مدة العقد، تجد المؤسسة  عد     تسدید دفعات االستئجار واإلنتفاع من األصل المستأجر وإ

ارات   :florence et Delahaye,2013,p :374  المستأجرة نفسها أمام ثالث اخت

 ه في العقد،إ ح بذل ستعمال ح الشراء المنصوص عل   ؛ك المؤسسة المستأجرة مالكة لألصلوتص

 تم ذل تجدید   ؛ك على أساس عقد جدید وشرو جدیدةالعقد مع المؤسسة المؤجرة، و

  .إرجاع األصل إلى المؤسسة المؤجرة  

االستئجار - 4 ل    أنواع التمو

مات       ارات، وتتمثل أهم تقس مها وف عدة اعت االستئجار وتختلف نتیجة لتقس ل  تتعدد أنواع التمو

االستئجار في مایلي ل    :التمو

 عة موضوع التمول االستئجار حسب طب  ؛التمول 

 االستئجار حسب اإلقامة ل   ؛التمو

 عة العقد االستئجار حسب طب ل    ؛التمو

 االستئجار ل    .أنواع أخر للتمو

عة موضوع التمول - 1- 4 االستئجار حسب طب   التمول 

عة األصل محل االستئجار،    یز على طب م یتم التر مه إلىوفقا لهذا التقس تم تقس   :80- 79 :ص ،ص2010لطرش،و

االستئجار لألصول المنقولة: -4-1-1 ل  ستفید من  التمو ل للمستأجر أن  سمح هذا النوع من التمو

االستئجار من طرف  ل  ستعمل هذا النوع من التمو ع شراؤها بوسائله المحدودة، و ستط معدات ال 

ل الحصول على  ة لتمو ل من تجهیزات وأدوات استعمال ضرورة المؤسسات المال أصول منقولة تتش

ان 7وال تتعد مدة العقد  لنشا المؤسسة المستأجرة   .سنوات في أغلب األح
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االستئجار لألصول غیر المنقولة:  -4-1-2 ل  ل أصول التمو ل إلى تمو یهدف هذا النوع من التمو

ا من عقارات حصلت علیها المؤ  ل غال سسة المؤجرة من جهة ثالثة أو قامت هي ببنائها غیر منقولة تتش

ة مقابل ثمن  مها على سبیل اإلیجار إلى المؤسسة المستأجرة الستعمالها في نشاطاتها المهن وتسل

ة فترة العقد تتاح للمؤسسة المستأجر  ا على األصلاإلیجار، وفي نها ة الحصول نهائ ان ، وتتراوح مدة إم

االستئجار لألصول  ل    سنة. 20سنة وقد تصل إلى 15و 8الغیر منقولة ما بین التمو

بیرة في     ون من حیث درجة التعقید التي تكون  االستئجار  ل  قین من التمو والفرق بین النوعین السا

بیرة سواء إلنشائها أو شرائها، والتي  العقارات مثال التي تتطلب إجراءات  حالة األصول الغیر منقولة 

ثیر األموال الواجب توفیرها في حالة األصول المنقولة. تتطلب أمواال ط   ائلة تفوق 

االستئجار حسب اإلقامة -4-2 ل    التمو

قسم إلى     م یراعى محل اإلقامة، و ، وف هذا التقس   :689-688ص ص: ،2010العامر

ل األطراف المتعاقدة مستوطنة في االستئجار المحلي -4-2-1 ه  البلد نفسه، ولما : عقد إیجار تكون ف

فتح فروع لها في الخارج من أجل ممارسة عملها، فهذه األخیرة تمارس استئجار  تقوم مؤسسات اإلیجار 

  محلي في الدول التي قامت فیها.

خضعان لتشرعات االستئجار الدولي -4-2-2 ن أطرافه المتعاقدة دوال مختلفة، و س : وهو العقد الذ 

صنف العقد إلى نو    عین هما:مختلفة و

ه المستأجر والمؤجر في البلد نفسها لكن عقد إیجار االستیراد -4-2-2-1 ون ف : وهو العقد الذ 

استیراد قوم المؤجر   .المعدات ثم یؤجرها إلى المستأجر مورد المعدات من بلد آخر، ف

ل عقد إیجار عبر الحدود-4-2-2-2 منهما في بلدین : وهو العقد الذ یبرم بین المستأجر والمؤجر و

تم نقل األصل عبر الحدود من المؤجر إلى المستأجر.   مختلفین، و

البلد والمناخ     ضا من حیث المخاطر المتعلقة بهما، وهما مخاطر تتعل  قین أ ختلف العقدین السا و

الضرائب والنقل واالستیراد، ومخاطر تتع سوده، والقوانین المتعلقة  اسي واالقتصاد الذ  العملة الس ل 

عملتین مختلفتین.   ألن الدفع سیتم 

عة العقد -4-3 االستئجار حسب طب ل    التمو

ة:     ة التال س عة العقد إلى األنواع الرئ االستئجار حسب طب ل    قسم التمو

ة لألصل االستئجار التشغیلي - 1- 3- 4 اة االقتصاد ه یتم تأجیر األصل لمدة تقل عادة عن مدة الح : وف

عقد  انا  انة إلى المستأجر، لذلك یدعى أح م التجهیزات وضمان خدمات الص تمثل هذا النوع في تقد و
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ل  إستئجار الخدمات ش ة في دفعة اإلیجار الدورة أو یتم التعاقد علیها  انة محسو منفصل، وتكون تكلفة الص

حتو العقد التشغیلي على بند  ما  ة،  ة مناس ون المؤجر مسؤوال عن تكالیف تأمین األصل بتغط وعادة 

ون في  ة إلغاء العقد من قبل المستأجر، وإعادة األصل إلى المؤجر قبل انتهاء فترة العقد، وهو ما  ان بإم

بیرة في التخلص من التجهی ه مرونة  عط ائها إذا تقلص حجم األعمال صالح المستأجر إذ  زات المستأجرة وأع

فاءة ا في حالة ظهور بدائل أكثر  ح عاطلة تقن توقع وفقا لهذا النوع ، وزالت الحاجة لخدماتها، أو عندما تص و

ة  اف ة التأجیر األولى ال تكون  فه من خالل تجدید عقد التأجیر لجهة أخر ألن عمل ستعید المؤجر تكال أن 

ة تك عد لتغط ع األصل  ة التأجیر أو من خالل ب سترد هذه التكالیف من تكرار عمل أمل المؤجر أن  فه، و ال

    .103،ص:2008بوراس،انتهاء فترة اإلیجار

ل الحقوق     حول لصالح المستأجر  عتبر اإلعتماد اإلیجار التشغیلي إذا لم  ووفقا للمشرع الجزائر 

قى لصالح المؤجر أو واإللتزامات والمنافع والمساو  ة األصل الممول، والتي ت ح ملك طة  والمخاطر المرت

  .   25ص: ،1996نوفمبر  3، 09/96من المرسوم التنفیذ رقم  02المادة  على نفقته

لي -4-3-2 مثل : االستئجار التمو ه الــتأجیر الرأسمالي أو تأجیر الدفع الكامل، وهو  طل عل و

ا  ل ما مصدرا تمو مة األصل المؤجر خالل فترة التعاقد،  امل ق ه إطفاء  موج تم  للمؤسسة المستأجرة، و

قوم المؤجر  ارها بواسطة المستأجر من المورد لهذه األصول، و یتضمن إیجار أصول معینة یتم اخت

مواعید المحددة، شرائها وتأجیرها للمستأجر مقابل التزام المستأجر بدفع أقسا اإلیجار المتف علیها في ال

ن إلغائه من قبل المستأجر، فإذا أراد  م انة وال  مثل االستئجار الذ ال یتضمن خدمات الص ما أنه 

ة دفعة واحدة، أما إذا تخلف عن  ق افة دفعات اإلیجار المت سدد  ه أن  المستأجر أن ینهي العقد فعل

، الس المؤسسةتسدید دفعات اإلیجار فان ذلك قد یؤد إلى إعالن حالة إف   .550،ص:2003هند

ل الحقوق والمنافع     ل  عتبر اإلعتماد اإلیجار مالي في حالة ما إذا تم تحو ووفقا للمشرع الجزائر 

ة األصل الممول عن طر اإلعتماد اإلیجار لصالح  ملك طة  واإللتزامات والمساو والمخاطر المرت

  .   25 ص: ، 1996نوفمبر  3 ، 09/96من المرسوم التنفیذ رقم  02المادة  المستأجر 

لي عن االستئجار التشغیلي      ختلف االستئجار التمو ، والجدول الموالي یوضح ذلك: و   من خالل عدة نقا
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لي اإلستئجارالتشغیلي و  اإلستئجار): مقارنة بین 3 -3جدول رقم (ال   التمو

لي أوجه المقارنة  االستئجار التشغیلي االستئجار التمو
 التأجیر الفعلي تأجیر الدفع الكامل مصطلحات بدیلة 

ار األصل ار األصل إخت اخت ون  قوم المستأجر  ار األصل من قبل المستأجر أو  یتم اخت
 متاحا ضمن مجموعة تجهیزات ومعدات المؤجر 

لة تصل مدة العقد      قارب العمر االقتصاد  طو إلى ما 
 لألصل

حتاج فیها المستأجر  قصیرة ال تتجاوز الفترة التي 
ا  لألصل ألداء عمل معین وعادة ما تجدد سنو

انة والتأمین ذا  الص انة و ة الص یتحمل المستأجر مسؤول
ه خالل فترة التعاقد  التأمین عل

صالح  انة وإ یتحمل المؤجر تكالیف الص
 یف التأمین خالل فترة التعاقداألصل وتكال

  
 أقسا اإلیجار

ة السترداد تكلفة  اف تكون أقسا اإلیجار 
ون إجمالي اإلیجار  رأس مال األصل، و

ه في عقود التأجیر  المدفوع أعلى مما هو عل
 التشغیلي

اإلیجارات التي یدفعها المستأجر غیر  تكون 
ة وحدها لتحقی عائد االستثمار وتكون  اف

ة ة عال ق مة األصل المت  ق

  
ة  الملك

ون  ملك المؤجر األصل طوال مدة التأجیر و
ة الفترة ار في نها  للمستأجر حرة االخت

ملك المؤجر األصل طوال مدة التأجیر وال یجوز 
ة الفترةللمستأجر شراء األصل   المؤجر في نها

  
 إنهاء التعاقد

یجوز إلغاء العقد من قبل المستأجر خالل  ال یوجد بند إللغاء العقد
لتزم المستأجر  المدة المتف علیها في العقد و

 سداد اإلیجار عن فترة استغالل العقد
العالقة بین 

المؤجر 
 والمستأجر

ة ولذلك تحتاج  تكون  العالقة بینهم معقدة ومتشا
ل  حاف على حقوق  لقانون ینظم هذه العالقة و

سبب طول فترة العقد  طرف فیها وذلك 

السهولة وال  العالقة بین المؤجر والمستأجر تتسم 
ة وذلك لقصر فترة التأجیر  تثیر مشاكل قانون

ل، : المصدر   .55-54، ص ص : 2008و

لي 3-3یتضح من خالل الجدول (      ) تعدد أوجه اإلختالف بین اإلستئجار التشغیلي واإلستئجار التمو

ل التشغیلي نظرا لمدة إستعمال األصل، أو من حیث  والتي من بینها ة للتمو النس الفترة والتي تعد قصیرة 

ة الح ان م ة للمستأجر وإ النس ة الفترة  ار في نها ا على األصل في توفر ثالث بدائل لإلخت صول نهائ

ة  ة األصل للمؤجر في نها قى ملك س اإلستئجار التشغیلي الذ ت لي على ع إطار اإلستئجار التمو

ة.  ة بدل منح أموال نقد م أصول عین ه األكید بین نوعي اإلستئجار یتمثل في تقد قى الش   الفترة. و
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االستئجا -4-4 ل    رأنواع أخر للتمو

اقي األنواع في مایلي         : تتمثل 

عادة االستئجار - 1- 4- 4 ع وإ عتبره نوعا خاصا من االستئجار المالي، وهو اتفاق بین المؤسسة مالكة الب : هناك من 

ع األصل لها على أن تقوم مؤسسة التمول بإعادة تأجیر األصل مرة أخر إلى  حد مؤسسات التمول على ب األصل وإ

ة األصل وتدفع إیجار دور للطرف الذ اشتراه وأعاد تأجیره لها المؤسسة، وفي مقابل  ذلك تتخلى المؤسسة األولى عن ملك

انتهاء عقد التأجیر، وفي ظل هذا النوع من التأجیر تتمتع المؤسسة بوف ضا استرداد األصل  ة  راتو والذ من حقه أ ضرب

عد من بین المصروفات التي تخصم من اإلیرادات                            .florence et Delahaye,2013,p :375   الن إیجار األصل 

ن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من االستفادة المزدوجة من األصل الذ  اإلستئجارووف هذا النوع من التمول  تتم

عه حیث تست استثماره في قامت بب سمح لها  ع وهو ما  ه، إضافة إلى تحصلها على تدف نقد ثمن الب فید من االنتفاع 

  مجال آخر أو لتسدید دیونها أو لمواجهة ظروف طارئة.

اشر - 2- 4- 4 اشر المؤسسة فرصة الحصول على أصل جدید ال تملكه المؤسسة االستئجار الم منح االستئجار الم  :

ون  قا وقد  ، مؤسسة تأجیر متخصصة، وتقوم المؤسسة  ،المؤجر في هذه الحالة الشرة الصانعة لألصلسا بنك تجار

ات مع مؤسسة التأجیر المتخصصة وذلك لشراء  ه، إضافة إلى ترتی المستأجرة بتحدید األصل الذ ترغب في الحصول عل

ع عقد االستئجا ةاألصل من المؤسسة الصانعة، وفي نفس الوقت تقوم بتوق ، ر مع المؤسسة التمول   . 686، ص:2010 العامر

متها، وقد تم االستئجار المقرون برافعة تمول - 3- 4- 4 ارتفاع ق األصول التي تتمیز  : یختص هذا النوع من االستئجار 

س األنواع األخر فان للتأجیر المرفوع ثالث أطراف أساسة  ل من تطور هذا النوع من االستئجار حدیثا، على ع وهما 

اقي األنواع، لكن هناك  ه في  ان عل المستأجر، المؤجر، الجهة المقرضة، وال یختلف دور المستأجر في هذا النوع عما 

ا من أمواله الخاصة ومول الجزء  شراء األصل المطلوب من المستأجر وموله جزئ قوم  اختالف في دور المؤجر الذ 

قرض مضمون طول األجل من قي  ة تأمین أو مؤسسة تقاعد، وتجدر اإلشارة إلى  المت بنك تجار أو شر ة  مؤسسة تمول

مة األصل، وقوم المؤجر بتخصص  %80إلى  60أن الجهة المقرضة تقدم قرض طول األجل  یوفر التمول من  من ق

ة تتراوح بین  مة اإلیجار لتسدید دفعات أقسا القرض إضافة إلى نس مة %40إلى  20ق هامش أمان من ق قى   األصل ت

،ر سنة النشر، بوراس                                                                      وهذا النوع من التأجیر شائع في العقارات وعلى نطاق أقل في الماكینات والمعدات.   52- 51ص ص:  دون ذ

ر         قة الذ االستئجار مما من خالل األنواع السا ل  یلة متنوعة من التمو یتضح أن هناك تش

ة وتشارك في حل مشاكلها  ل اجاتها التمو یوفر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أنواع تتماشى مع احت

اجاتها. ار النوع األمثل الذ یتماشى مع احت قى أمام هذه المؤسسات اخت ة و ل   التمو
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االستئجار  المطلب الثاني: مبررات اللجوء إلى ل    التمو
ة الحدیثة والهامة والذ إحتل     ل االستئجار أسلوب من األسالیب التمو ل  انة مرموقة في  عد التمو م

ة تعود على االقتصاد وعلى مختلف المتعاملین  ات الحدیثة، لما له من أهم ات االقتصاد أدب

ا عدیدة تدفعهم للجوء إلى هذا النوع من حق لهم مزا ل االقتصادیین، و اإلستئجار التمو ل  ه فالتمو ، وعل

انت المؤجر أو المس ع األطراف سواء  الفائدة على جم ذلك المورد.عود    تأجر و

ة لإلقتصاد -1 النس االستئجار  ل  ة التمو   أهم

مایلي    بیرة تعود على االقتصاد الوطني، وتتمثل أهمیته ف ا  االستئجار مزا ل    :07،ص: 2000عبد العزز،للتمو

  ل الكامل لتشغیل االستئجار یتطلب التمو ل  ة؛ ذلك أن التمو ة االقتصاد أصول دفع عجلة التنم

ة تمثل إنتاجیتها إضافات للناتج ة رأسمال   ؛ الوطني مما یدفع ببرامج التنم

  ات التوسع أو ل  إنشاء المؤسساتالحد من آثار موجات التضخم على تكلفة عمل الجدیدة، فالتمو

اطات أو طرح  ن االحت قضي على فترات االنتظار التي تحتاج إلیها المؤسسة لتكو االستئجار 

تم التعاقد على األصول دون بإذا یؤد إلى رفع تكلفة التوسعات المزعم إجراؤها مقارنة أسهم مما 

االستئجار خاصة في ظل موجات التض ل  ل  خمانتظار عن طر التمو عتبر التمو التالي  و

ات ل   ؛ الستثمارات خالل األزمات والكساداالستئجار عامل ث

 م صناعات متقدمة أكثر إنتا ذلك تسهیل عملالتعجیل بتقد ة، و ات اإلحالل والتجدید ج

ساعد على المالحقة المستمرة للتطور التكنولوجي، ومن ثم رفع جودة اإلنتاج  ،ؤسساتللم مما 

امع نقص تكلفته واإلسهام ف ا وخارج   ؛ ي فتح أسواق جدیدة محل

  ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن طر توفیر المعدات الالزمة وتأجیرها للصناع الذین تشج

س  ا ال تتوافر لدیهم األموال الالزمة، األمر الذ ینع ساعد إعلى إیجا نتشار هذه المؤسسات و

زد   ؛ تصدیرهاوفرص  من إنتاجهاعلى خل فرص عمل جدیدة، و

 ساعد على تصدیر اآلالتحسین میزان المدفوعات في حال االستئجار الدولي مما  ل  ت ة التمو

ة  ؛ والمعدات ودخول العملة الصع

  یز على استخدام اآلالت هو م جدیدة مفادها أن التر ست إیجاد مفاه ة ول حق الرح الذ 

ة   ؛ الملك

 ونون أكثر صفة عامة ذلك أن المؤجرن  ل الالزم  ة الحصول على التمو ان إستعدادا  زادة إم

  .اداموا یتقاضون في مقابل ذلك أجرمن البنوك على تحمل المخاطر م
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ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستأجرة -2 النس االستئجار  ل  ة التمو  أهم

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة      النس ة خاصة  ا مستحدثا، وذا أهم االستئجار أسلو ل  عتبر التمو

ة فيالتي  ل تجد صعو منقولة وفقا لحاجاتها فهو یوفر لها أصوال منقولة وغیر ، الحصول على التمو

ة ل ة هذا األسلوب من ا التمو اوتظهر أهم ل نتیجة لما یوفره من مزا ل و ، لتمو ة التمو تتمثل أهم

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل مایلي: النس   االستئجار 

امل -2-1 ل  االستئجار ل: یو الحصول على تمو ل  امل فر التمو ل  لمستأجر الحصول على تمو

ة إل قوم %100ستثماراته بنس ازة األصل، حیث  قة على ح ، دون أن یتحمل المستأجر أ نفقات سا

الكامل مع تحمل مصارف الشراء ودون أن یلتزم المستأجر  شراء األصل المطلوب وتسدید ثمنه  المؤجر 

ة مثالسداد دفعة مقدما، وهذه ا القروض البن ل األخر  وهو ما یؤد ، لمیزة ال توفرها طرق التمو

ما أن  قاء على األموال الخاصة،  ضا إلى المحافظة على خزنة المؤسسة المستأجرة من خالل اإل أ

عطي الح للمؤجر في وضع قیود على قرارات إدارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  إستئجار األصل ال 

اسة استثماراتها أو توزع أراحهاشأن الح ة أو س  .29ص: ،2009 القالب، صول على قروض مستقبل

حق االستئجار قدرا من المرونة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستأجرة وذلك تحقی المرونة -2-2  :

قیها لي  ألنه  ون نوع االستئجار التمو ه، فقد  تحمل تكلفة األصل خالل الفترات التي ال تكون في حاجة إل

ذا ظهرت  عاد إلى المؤجر، وإ انتهاء الحاجة لألصل  ة لتلك الفترة، و اجاتها الفعل غطي احت ما  قصیر األجل 

ن إعادة تأجیره مرة أخر  م ل،  الحاجة له في تارخ الح ف   .38،ص: 2008 و

ة التقادم التكنولوجي - 3- 2 ل تتجنب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مخاطر ملك : في هذا النوع من التمو

الرغم  ن المستأجر من تجنب مخاطر التقادم التكنولوجي لألصل  م األصل التي تظل لفائدة المؤجر، وهو ما 

أخذها الم مة قس اإلیجارمن تحمله لجزء من تكلفة مخاطر التقادم التي  ان عند تقدیر ق هند ؤجر في الحس

  .559ص: ،2003،
ل -2-4 ل السرعة في الحصول على التمو ون مؤسسات اإلیجار متخصصة في مجال تمو  :

ة أو العقارات، یجعلهاالحصول على المعدا اإلضافة إلى  ت اإلنتاج أسواق األصول،  املة  ة  على درا

ة هذه األصول  سرعة في الرد على طقاء ملك عة لها مما یجعلها تتمتع  ل تا ش ل، وهو ما  ات التمو ل

ة للمؤسسات میزة  ل.الصغیرة والمتوسطة النس ة التمو   طال

ة -2-5 ب ا ضر : عندما تكون فترة اإلیجار تقل عن العمر االفتراضي الذ تقبله مصلحة تحقی مزا

ن للمؤسسة المستأجرة أن تحق م م ن أن الضرائب  م ان  ة من قرار االستئجار، تفوق ما  یزة ضرب
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ة عن قس اإلیجار قد تفوق  ة للوفورات الضرب مة الحال تحققه لو أنها إشترت األصل، ذلك ألن الق

ة عن قس االهتالك ة للوفورات الضرب مة الحال ،الق   .560،ص:2003هند

ل االحتفا برأس المال -2-6   االستئجار تجمید رأس المال العامل أو خطو االئتمان: ال یتطلب التمو

هذا یوفر السیولة الالزمة إلستعماالت أخر ذات فائدة، ولعل هذه المیزة تبدو ة خالل المراحل  و أكثر أهم

بیرة  األولى ة محدودة وهناك حاجة إلى أموال  ات المشروع المال ان اة المؤسسة، عندما تكون إم من ح

  .  Teulié et Topsacalian,2006,p :266نسبي

ة الدفترة - 7- 2 ة الدفترة في أحسن صورها مقارنة تحسین صورة الرح ظهر االستئجار الرح  :

مة االیجارة فق من اإلیرادات في قائمة الدخل، أما إذا  االقتراض من أجل شراء األصل، حیث تخصم الق

مة قس اإلحصلت المنشأة على قرض لغرض ش هتالك إضافة إلى الفوائد راء األصل فسوف تخصم ق

ان یتم تقدیر أقسا اإل ثیر من األح ة، وفي  مة اإلالمصرف طرقة تكون فیها الق سنوات یجارة في الیجار 

مة قس اإل ان األولى أقل من ق ذا ما  أموال مقترضة، وإ ه الفوائد إذا ما اشتر األصل  هتالك مضافا إل

منشأة األص ون مرتفعا، مقارنة  ة، فان معدل عائد االستثمار س ظهر فق في هامش المیزان ل المستأجر 

أموال مقترضة، التالي معدل  أخر اشترت األصل  نخفض  ظهر األصل ضمن عناصر األصول و حینئذ س

، االستثمارى العائد عل     .562،ص:2003هند

طة -2-8 س م ضمانات  قي : تقد ة األصل هو الضمان الحق عتبر ح ملك ل  وف هذا النوع من التمو

نه من إسترجاع أصوله في حالة عدم احترام المستأجر لبنود العقد، وتتماشى  م واألساسي للمؤجر الذ 

ة، خاصة عند طلب  ل مشاكل تمو ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تصطدم  هذه المیزة مع خصوص

ل الحصول على  ش ي وما یترتب في مقابله من ضمانات تفتقر لها هذه المؤسسات، وهو ما  قرض بن

ة خاصة في حالة  اف ة بدیلة مهمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي ال تتوافر على أموال  ل وسیلة تمو

  .اإلنشاء الجدید أو التوسع

ة االقتراض -2-9 ل قرض اإلیجار ثقال على قابل ش ظهر في : ال  ة، الن األصل المؤجر ال  المیزان

اره التزاما خارج  اعت ات النتائج عن طر أقسا اإلیجار،  شرح فق في حسا ر  األصول، بل یذ

ة حت  المیزان ي، غیر أن البنوك أص ة االقتراض البن ان ح للمستأجر إم ما حسنا لها، فیت عطي تقد مما 

ار التزامات التمو  عین االعت االستئجارتأخذ    .Garrido,2002,p :36  ل 

الت في التسجیل المحاسبي والتسییر المالي -2-10 عض   :تسه ة تعفي المستأجر من  هذه التقن

ه إعداد جدول االهتالك،  س إلزاما عل ة العامة ل ة، فعلى مستو المحاس الت المحاسب اإلجراءات والتسج
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ما  ة لالستثمار، وف اشرة التكلفة السنو مة اإلیجار تحسب له م ة فإن ق ة التحلیل وعلى مستو المحاس

ثبت تلك  لي یزل المؤجر تكلفة األصل من میزانیته و االستئجار التمو یخص التسجیل المحاسبي المتعل 

ة لعقد ا مة الحال مة في حساب مدیني عقود اإلیجار التي تعادل الق إلیجار، وتدرج المؤسسة المستأجرة الق

مة االلتزام  بند مستقل ضمن األصول الثابتة وق ة ومخصص االهتالك)  مة األصل مة األصول ( الق ق

التالي عدم ظهور مصروف  لة األجل و ة) ضمن الخصوم طو ق الخاص بها ( مجموع اإلیجارات المت

االستئجار التشغیلي اإلیجار، وفي حالة رد األصل المستأجر یتم إزالة حسا ما یتعل  اته الخاصة، أما ف

ات المؤجر  حصلها على أنها  اإلیراداتتظهر في حسا ، وتظهر مدفوعات إیجار إیرادالشهرة التي 

ات المستأجر على أنها مصروفات  ات المستأجر أ  إیجاراإلیجار في حسا سجل في حسا ذلك ال  و

ة االستئج عمل مدفوعات أصل أو التزام متعل  ل الخفي ألن التعهد  ه التمو طل عل ا ما  ار، وغال

المستأجر ة الخاصة  التزام في المیزان    .440،ص:2013غري، اإلیجار في المستقبل ال تظهر 

مة المضافة -2-11 جي من عبئ الرسم على الق االستئجار   التخفیف التدر ل  سمح التمو : حیث 

ل جزء من  معنى أن  تم دفعها من خالل أقسا اإلیجار،  اة العقد و مة هذا الرسم على مدة ح م ق بتقس

شمل جزء من    لتخفیف عبئه.  TVAأقسا اإلیجار 

ن القول أ       م ره  امما سب ذ حق مزا االستئجار  ل  عدیدة للمؤسسات الصغیرة  ن التمو

ة و  اجاتها المال عة احت ا لها، حیث یتماشى مع طب ا مناس ل ال تمو مثل بد   .المتوسطة مما 

ة للمؤسسة المؤجرة -3 النس االستئجار  ل  ة التمو   أهم

النفع، وتتمثل یلجأ المؤجر إلى االستثمار في       ه  ا تعود عل ة ومزا االستئجار لما له من أهم ل  التمو

  أهمیته في مایلي:

ة -3-1 ضمانات قو   تأمین األموال الخاصة المستثمرة 

ا على االستثمار المؤجر، هذا ما یجعله      ق عتبر تأمینا حق ة األصل، وهو ما  ح ملك حظى المؤجر 

، منظمات اإلقراض األخر ضع حدا لح المستأجر في  دائن متمیز مقارنة  ن للمؤجر أن  م حیث 

االستثمار واسترجا س االنتفاع  صدر عن رئ التراضي أو عن طر أمر غیر قابل لالستئناف  عه 

عد إشعار مسب لمدة  ان إقامة المؤجر في حالة التوقف عن دفع قس إیجار واحد  مة م  یوما 15مح

ة التصرف في االستثمار ان ح له إم ،مما یت   .559-558ص ص: ،2003هند
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عة األصول المؤجرة -3-2   متا

استرجاع األصول      انة الدورة والتأمین على األصول المؤجرة التي توفرها للمستأجرن،  تسمح الص

عة مستمرة ومن نوع خاص، إضافة إلى  ة لألصول الحساسة التي تتطلب متا النس حالة جیدة، خصوصا 

ة، سواء المنتجة لألجهزة و  ة والمؤسسات الصناع اآلالت أو المستخدمة توثی العالقة بین المؤسسات المال

اشرة بین رأس المال المالي ورأس المال الصناعي، وتغییر اتجاه هذه المؤسسات  لها، أ تحقی عالقة م

قي من  ل والمتوس األجل من خالل إیجاد توظیف االدخار على أساس العائد الحق نحو التوظیف الطو

س على أساس العائد االفتراضي ( سع   .166،ص:2014طلحي، ر الفائدة )االستثمار (الدخل) ول

حإ -3-3  سترداد ثمن المعدات والفائدة وهامش الر

سداد األجرة المتف حولها والتي تتحدد على ضوء التكالیف التي تكبدها المؤجر والفائدة      یلتزم المستأجر 

ات  عمل الغ مضافا إلیها هامش رح للمؤجر مرتفع مقارنة   االئتمان األخر ألن المؤجرالمستحقة عن هذه الم

العموالت والفوائد التي تخضع لها البنوك التجارة   .32،ص:2009القالب،  ال یخضع للقواعد الخاصة 

ة -3-4 اق مة ال   االستفادة من الق

ة االستفادة  فالمؤجر     ان ذا أقسا التأجیر، إضافة إلى إم ة األصل خالل مدة اإلیجار و ملك یتمتع 

مة. عه وتحقی فائض ق ة لألصل من خالل ب اق مة ال   من الق

ة للمورد -4 النس االستئجار  ل  ة التمو   أهم

ة للمورد تتمثل      النس ا  حق مزا االستئجار أن  ل  ر من شأن التمو ال الحصر على سبیل الذ

مایلي   :33،ص:2009القالب،   ف

 اإلستئجار یوفر ل  للمورد تصرف منتجاته مع فرصة الحصول على ثمنها فورا أو في  التمو

ن نتیجة لتعامله  ة معتبرةأقرب وقت مم   ؛ مع مؤسسات لها قدرة مال

   ة ومن ثم القدرة على ر قدراته اإلنتاج فل له فرصة تطو المساهمة في زادة أراحه مما 

 ؛ المنافسة عن طر تحدیث المنتجات

 .عاته وخل أسواق جدیدة ة للمورد من خالل زادة مب اإلستئجار في زادة الحصة السوق  ساهم التمول 

ل األطراف الداخلة في          بیرة تعود على  ة  االستئجار له أهم ل  یتضح مما سب أن التمو

ل المؤسسات الصغیرة  لي في حل مشاكل تمو ة، وهو ما یبرر دور هذا األسلوب التمو ل ة التمو العمل

ذا انتشاره في مختلف أنحاء العالم وتطوره ا  یجابي مع تطور الزمن. إلوالمتوسطة و
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ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  النس االستئجار  ل  م قرار التمو   المطلب الثالث: تقی
ل من طرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من بین أهم القرارات التي تؤثر على      عد إتخاذ قرار التمو

ل على حدها نشا المؤسسة ونموها، لذلك یتطلب من ة المتاحة  ل والتعرف على  دراسة البدائل التمو

ل بدیل  ة في تحدید تكلفة  ذا اعتماد األسالیب العلم ات والمخاطر المحتملة، و ات والسلب مختلف االیجاب

عد االقتراض من أجل الشراء من  االستئجار  ل  حتى تسهل المفاضلة بین مختلف البدائل، وفي حالة التمو

ن التطرق لتق م ة المفاضلة، و ة لعمل ة:البدائل األساس االستئجار من خالل العناصر الموال ل  م قرار التمو   ی

االستئجار -1 ل  ي والتمو ل البن   مقارنة بین التمو

ات الدول والتي تلجأ لها المؤسسات       ة والهامة في اقتصاد ي من التموالت التقلید ل البن الصغیرة عتبر التمو

اجاتوالمتوسطة  ل احت ةللحصول على تمو ذا التشدد أ مختلف أنواعها، غیر ها المال نه نتیجة للضوا الكثیرة و

االستئجار  اتها وارتفاع مخاطر تمولها ظهر التمول  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نظرا لخصوص في تمو

اتها  اجات هذا النوع من المؤسسات والذ یراعي نوعا ما خصوص ل احت أسلوب مستحدث متخصص في تمو

ل من لذلك وجد ا ن المقارنة بین نوعي التمو م االستئجار، و ل  ي والتمو ل البن ختالف في عدة جوانب بین التمو

  :) 4- 3(خالل العناصر الموضحة في الجدول 

االستئجار 4-3جدول رقم(ال ل  ي والتمو ل البن   ): مقارنة بین التمو

ي عناصر المقارنة ل البن االستئجار التمو ل   التمو

عة ل طب  قرض عیني قرض نقد التمو
ل ل األجل مدة التمو ، طو ل األجل قصیر،متوس  متوس وطو
ة الضمان ة أو عین ة األصل المؤجر من طرف المؤسسة المستأجرة ضمانات شخص  ملك

ل ل %100 من مبلغ االستثمار  %80الى 70من  مبلغ التمو مة التمو  من ق
ة ح ملكا الملك ص ة القرض القرض  قى لد المؤسسة المؤجرة للمؤسسة طال ة األصل ت  ملك

ل ي مقابل التمو  االلتزام بتسدید أقسا التأجیر تسدید أقسا القرض البن
ة  ار في نها الخ

 الفترة
ار ارات:3 ال یوجد أ خ   إما شراء األصل- خ

  إعادة إستئجار األصل-    
 إرجاع األصل-    

لة مدة اإلجراءات ا نوعا ما طو  قصیرة نسب

احثة بناء على عدد من المراجع.المصدر   : من إعداد ال
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االستئجار     ل  ي والتمو ل البن ا من خالل الجدول الساب أن هناك عدة اختالفات بین التمو یتضح جل

  تتمثل في مایلي:

 ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة قرضا ل البن ا یتم من خالله شراء األصول یوفر التمو ، على نقد

دها  ا من خالل تزو االستئجار الذ یوفر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة قرضا عین ل  س التمو ع

حددها المستأجر ة وفقا للمواصفات التي    ؛األصول المطلو

  عض ة األصل غیر أنه في  ز المؤجر على الضمانات ألن ضمان قرضه هو ملك ال یر

ي الحاال ل البن س التمو ة، ع ن أن تطلب ضمانات إضاف م ت عند ارتفاع درجة المخاطرة 

ز على الضمانات  لالذ یر تشدد في توفیرها مقابل التمو   ؛و

   امل وهو ما یوفر لها األموال الستخدامات أخر على ل  تحصل المؤسسة المستأجرة على تمو

ي الذ تساهم ف ل البن س التمو ة معیع  ؛نة من أموالها الخاصةه بنس

  غرض شراء أصل ما فإن ذلك یخل قیود أمام المؤسسة في قراراتها في حالة اإل قتراض 

عطي الح للمؤجر في وضع قیود على قرارات  س االستئجار الذ ال  ة، على ع المستقبل

شأن الحصول  اسة استثمارها وتوزع أراحها ومن ثم اإلدارة  ة أو على س على قروض مستقبل

 ؛التخلص من قیود اإلقتراض

 اإلستئجار قصر مدة اإلجراءات ل  التمو ل  المتعلقة  متخصصة في  اإلستئجارون مؤسسات التمو

ل الب س التمو أسواق األصول، ع املة  ة  ل وهو ما یجعلها على درا ي الذ هذا النوع من التمو ن

طول مدة اإلجراءات نوعا ما  یتمیز 

 االستئجار للمؤسسات الص ل  ارات إما إمتالك 3نتهاء العقد إغیرة والمتوسطة عند یوفر التمو  خ

ما إرجاع األصل ومن ثم القدرة على تكییف  األصل أو إعادة استئجاره لمواصلة االستفادة منه، وإ

س التمو ضمن شراء األصل و التجهیزات مع التطور التكنولوجي، ع ي الذ  مجرد إ ل البن متالكه 

عرض المؤسسة لخطر التقادم التكنولوجي. ن أن  م ل وهو ما   الحصول على التمو

حتو إلل ا    االستئجار  ل  ي توضح أن التمو ل البن االستئجار والتمو ل  ر بین التمو قة الذ ختالفات سا

ال مالئما للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ل بد ش ي وهو ما یجعله  االقتراض البن ا مقارنة  على عدة مزا

نها من الحصول على األصول واستخدامها في نشاطاتها بدال من شرائها ع ن طر االقتراض، خاصة م

ي لهذا النوع من المؤسسات. ل البن م  التمو  في ظل التشدد والضوا العدیدة المفروضة على تقد



 .............التمويل المستحدث للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل الثالث: .
 

-169- 
 

  االقتراض والشراء  لمؤثرة على قرار االستئجار مقابلالعوامل ا -2

هناك عدة عوامل من شأنها التأثیر على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عند اتخاذ قرار االستئجار أو     

ة و إ والشراء، وتشمل هذه العوامل على االقتراض  ارات مال ة:إ عت ارات غیر مال   عت

ة-2-1 ارات المال   االعت

مایلي:تتمثل اإل    ة ف ارات المال   عت

: قد یوفر االستئجار میزة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تسعى إلى لالئتمانالتوفر المتزاید  - 1- 1- 2

ن للمؤسسة أن تحصل على أموال أكثر ولمدة أطول في ظل التأجیر  م انا  ة، فأح الحد األقصى للرافعة المال

ش عض التأجیرات ال تظهر في  الموجودات، إضافة إلى أن  ه في حالة قرض مضمون  ون عل ف مما 

ترك قدرات  عطي للمؤسسة بروز أقو في تحلیل االئتمان و س امتالك هذه األصول، مما  ة على ع المیزان

ل أكثر استخدام رافعة تمو سمح  املة وهو ما  ،   اللجوء لالستدانة للمؤسسة  وتجدر  ،694،ص:2010العامر

أن تحولأاإلشارة إلى  ة  ة إلى رأس  نه في الوقت الحالي تتطلب معاییر المحاس ع عقود اإلیجار الرأسمال جم

ة مة الحال معنى الق ظهارها إلى جانب الدیون وعلى إلمدفوعات االستئجار یجب أن یتم  المال،  حتسابها وإ

أحد الموجودات في جانب  ة، وأن نفس المقدار یجب أن یتم إظهاره  شف المیزان ات من  جانب المطلو

ة المح شف المیزان ة.الموجودات من    اسب

: تعتبر التكالیف من المؤثرات التي تتدخل في قرار التأجیر أو االقتراض الفروق في التكالیف -2-1-2

ة ان التكالیف التال الحس تم األخذ  ،   والشراء و  :695-694،ص ص:2010العامر

  انة واضحة  الفروق ون االستئجار أقل تكلفة ألنه ال یتضمن تكالیف ص انة، فقد  في تكالیف الص

ة انة یتم إضافتها لمدفوعات االستئجار السنو أن تكالیف الص  ؛ومحددة ولكن یجب أن ال ینسى 

 شائع أن تكالیف استئجار األصل تكون أقل من  هناك إعتقاد :تكالیف التقادم الفني لألصول

ان التقاد بیرا وسرعاتكالیف تملكه إذا   .م الفني لهذا األصل 

ة -2-1-3 ب ة الفروق الضر ة التي یدفعها المؤجر مختلفا عن معدل الضر ان معدل الضر : إذا 

حیث أن أحدهما تكون التي یدفعها مستخدم األصل فإن تكلفة االستئجار تكون مختلفة عن تكلفة ا لتملك، 

استئجاره بدال من  انت المؤسسة المستأجرة قادرة على االنتفاع من الوفر الضربي  ، فإذا  أقل من األخر

ضا من الوفر الضربي الناتج عن استثماره  ن للمؤجر االستفادة أ م حیث  شرائه فذلك في مصلحتها، 

ن أن یتف مع  م التالي  عبد العزز،   منخفضة إیجارالمستأجر على تكلفة في األصل المؤجر و

 . 178،ص:2000
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ة لألصل -2-1-4 ق مة المت عد انتهاء عقد الق مة  اإلیجار: في حالة إمتالك المؤجر لألصل  انت ق و

ان  ست دون قیود، فإذا  ا هذه الظاهرة ل ة تكون تكلفة تملكه أقل من تكلفة استئجاره، وواقع األصل عال

انت  ة أخر إذا  ثیرا، ومن ناح ة له تنخفض  ق مة المت بیر فان الق التقادم الفني والتكنولوجي لألصل 

ة لألصول یتوقع أن تكون مرتفعة في المس ق مة المت تقبل فإن التنافس بین المؤسسات المؤجرة سیزداد الق

مة  ة، لذا فإن وجود ق ق مة المت ة الق وسیؤد إلى انخفاض في أقسا اإلیجار إلى درجة تزول فیها أهم

الضرورة أن تكلفة تملكه أقل من تكلفة استئجاره ة لألصل ال تعني  ق ،   مت       .695،ص:2010العامر

ارات غیر مال -2-2   ةإعت

ار ومن شأنها       ة تأخذ في عین االعت ة ذات أهم ا غیر مال االستئجار مزا ل  قدم أسلوب التمو

االستئجار أو االقتراض والشراء ومن بینها ل   :121ص: ،2007طلحي،    التأثیر على قرار التمو

  انت االستئجار للمؤسسة المستأجرة أموال  ل  ستصرف على شراء أصول سینتفع  یوفر التمو

  ؛منها مؤقتا وتترك عاطلة

  ة ة ففي ظل المحاس عض اإلجراءات المحاسب عفي المستأجر من  االستئجار  ل  اللجوء إلى التمو

قوم بإعداد جدول اإل ة لألصل العامة ال  عطى قس التكلفة السنو ة  ة التحلیل هتالك أما في المحاس

اشرة  ؛م

  اللجوء إلى البنك وطلب الحصول على القرض من أجل شراء األصل وما یترتب عن ذلك من مقارنة 

عض  س خاصة وأنه في  االستئجار أ ل  لة نوعا ما، تعتبر إجراءات التمو إجراءات إدارة طو

 ؛تكفل المورد بإعداد وتحضیر الملفالحاالت ی

 ح سمة من سمات هذا العصر ووج ود عدة صناعات تعتمد نتیجة للتطور التكنولوجي الذ أص

ة المدة  ة إلغاء العقد قبل نها ان االستئجار للمؤسسة إم ل  على المعدات المتطورة، یوفر التمو

التالي تكییف  عد انتهاء مدة التأجیر لیتم الحصول على أصول أكثر تطورا و ذا إرجاع األصل  و

 الحصول علیها في حالة الشراء.    تجهیزاتها مع التطور التكنولوجي في حین أن هذه المیزة ال یتم 

  المفاضلة بین االستئجار أو اإلقتراض والشراء من وجهة نظر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستأجرة - 3

اره      االستئجار وإعت ل  ال لالقتراض والشراء من وجهة نظر المؤسسات الصغیرة  حتى یتم اللجوء إلى التمو بد

ار بین أقلهم تكلفة حتى یتم  ة واالخت ذا تدفقاته النقد ل عنصر وتحدیدها و والمتوسطة وجب التعرف على تكلفة 

م ة المت، إتخاذ القرار على أساس سل م االقتراحات االستثمارة على أساس التدفقات النقد وقعة وعادة ما یتم تقی

ة داخلة مثل اإلیرادات  ة إلى نوعین هما: تدفقات نقد س على أساس األراح المتوقعة، وتنقسم التدفقات النقد ول
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المفاضلة بین قرار الشراء أو قرار  ام المستأجر  ة، وعند ق ة خارجة مثل المصروفات النقد ة، وتدفقات نقد النقد

ة  التدفقات النقد ة االستئجار فانه یهتم فق  ون التدفقات النقد قرار الشراء أو قرار التأجیر  الخارجة التي تتعل 

ة الخارجة األخر  الداخلة هي نفسها سواء تم تأجیر األصل أو شرائه، وتجدر اإلشارة إلى أن التدفقات النقد

غض النظر عما إذا متها ثابتة  القرار المتخذ إذ تظل ق ة مثال ال تتأثر  ق انت اآللة مستأجرة  المصروفات التسو

،    أو مشتراة   .559،ص:2003هند

االستئجار -3-1 ل    تكلفة التمو

معدل الفائدة الذ یجب أن      ة مخصومة  ة لدفعات اإلیجار المستقبل مة الحال ارة عن الق تكلفة االستئجار ع

ة، حیث أن تكلفة االقتراض  تدفعه المؤسسة إلى البنك إذا إقترضت مة اآللة ولذات الفترة الزمن مبلغا مماثال لق

تمثل معدل الخصم المناسب لدفعات اإلیجار ألن خطر دفعات اإلیجار من وجهة نظر المؤجر مماثل لخطر 

ة االستئجار وفقا للمعادلة التال ل  تم حساب تكلفة التمو  2008اس، بور   تسدید القرض من وجهة نظر المقترض ، و

  :107،ص:

  
  حیث:

Cتكلفة االستثمار الرأسمالي في المعدات :   M   انة الدورة   دفعة اإلیجار الدورة :L   : تكلفة الص

D هتالك السنو للتجهیزات : اإل   T                  ة المؤجر ة الدخل على أراح شر  : معدل ضر

 SV. ة للمعدات ق مة المت    : صافي العائد المطلوب على االستثمار من قبل المؤجر R            : الق

   n ة المتوقعة للمعدات اة االقتصاد   : الح

ان عند تحدید تكلفة االستئجار وتتمثل    ارات یجب أخذها في الحس  وتجدر اإلشارة إلى أن هناك عدة إعت

ارات في مایلي: هذه  االعت

  ة احتساب دفعة اإلیجار التوفیر الضربي من إهتالك ار في عمل عین االعت یجب أن یؤخذ 

ستفید منها المؤجر ة للمعدات والتي  ق مة المت  ؛المعدات والق

  جزء من عقد اإلیجار، إذا انة المعدات التي یتحملها المؤجر  اء ص ار أع عین االعت یؤخذ 

انة. م خدمات الص ه تقد  ان عل
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  تحدید تكلفة االقتراض والشراء -3-2

انة مطروحا منها       ة لدفعات تسدید القرض وتكلفة الص مة الحال ارة عن الق تكلفة االقتراض والشراء ع

ة للتوفیر الضربي النا مة الحال نفقات، زائد تج عن طرح الفائدة على القرض واإلالق انة  هتالك والص

ل ة للتجهیزات،  ق مة المت معدل الفائدة على االقتراض.الق ن التع ها مخصومة  م ة و مة الحال بیر عن الق

ةلتكلفة اإل المعادلة التال   :109،ص:2008بوراس،   قتراض والشراء 

  

  حیث:

DR رضد الق: دفعة تسدی       M ة انة السنو ة على القرض                I      :   تكلفة الص : تكلفة الفائدة السنو

D ة ة للتجهیزات SV      ة الدخل   :  معدل ضر       T  :  تكلفة االهتالك السنو ق مة المت  : الق

 Ki. ( معدل الخصم ) معدل الفائدة على القرض : 

ة لتكلفة االقتراض والشراء وجب     مة الحال ة لتكلفة االستئجار والق مة الحال ل من الق عد حساب 

ل وفقا للتكلفة األقل. مقارنتهما حتى یتم إتخاذ   قرار التمو

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -4 النس االستئجار  ل  ات التمو   سلب

ة للطرف المستأجر، وتتمثل هذه العیوب في مایلي     النس عض العیوب  االستئجار من  ل   عاني التمو
،مي والخرشة   :180،ص:2007النع
عد إنتهاء مدة اإلیجار -4-1 مة األصل المستأجر  ة من ق ق مة المت   خسارة الق

ة األصل      ملك االستئجار أنه یخدم مصلحة المؤسسة المؤجرة، حیث تتمتع  ل  عاب على التمو حیث 

فاء معظم ق عود لها رغم است ة لألصل الذ  ق مة المت مته مدة فترة اإلیجار، إضافة إلى استفادتها من الق

  .من أقسا التأجیر

  عواقب عدم القدرة على الدفع -4-2

ند عجز المؤسسة المستأجرة عن تسدید أقسا التأجیر تجد نفسها مجبرة على تحمل عواقب عدم ع    

ه. ض المؤسسة المؤجرة على أساس ما تم االتفاق عل   الدفع وتعو
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  إرتفاع التكلفة -4-3

عین     عود هذا االرتفاع عند األخذ  ي تعتبر تكلفة القرض االیجار أعلى، و مقارنة بتكلفة القرض البن

مة اإلیجار المدفوعة من المستأجر إلى المؤجر مع  ار ق ل من إهتالك األصلاالعت ة  ، مراعاة تغط

  تكلفة المال المستثمرة، تكلفة الخدمة المقدمة واألخطار المحتملة.

اتال -4 -4 ات مرافقة للحصول على المواصفات والخصائص قیود والصعو : هناك قیود وصعو

ع األصول. ة لجم النس ما أنه غیر متوفر  قدم المؤجر،  ما  ة وااللتزام    المطلو

ال مالئما        اإلستئجار بد ل  ن القول أن هناك مبررات عدیدة تجعل من التمو م ره  ومما سب ذ

ا الكثیرة التي للمؤسسات الصغیرة  ة هذا األسلوب من المزا ع أهم والمتوسطة على وجه الخصوص، وتن

اال حققها للطرف المستأجر ل  لي فإن التمو أ أسلوب تمو ات غیر أن و ستئجار ینطو على سلب

اتهإ ه یجاب اللجوء ل تتعد عیو انة أكبر، وحتى تتخذ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قرارها  تحتل م

ین االقتر  إلى حسن المفاضلة بینه و االستئجار على المدیر المالي أن  ل  اض والشراء من حیث التمو

ة ال التكلفة، بناء عد على تحدید التدفقات النقد معدل الفائدة  بي إخارجة وخصمها  عاد الوفر الضر ست

مة اإل ة للتدف النقد للق مة الحال ة للبدیلین ومقار للحصول على الق نتهما، إضافة إلى األخذ یجار

ة حتى یت ة وغیر مال ارات مال ار عدة إعت م عین االعت لي السل   .م إتخاذ القرار التمو
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ل المؤسسات الصغیرة  ة تمو ال بدیل لحل إش ل اإلسالمي  حث الثاني: التمو الم

  والمتوسطة
ة،       لي متمیز عن غیره من األسالیب التقلید أسلوب تمو ل اإلسالمي  ادئهبرز أسلوب التمو  فم

ذا تحرم الرا وما  الغرم، و مبدأ الغنم  تصبوا في مجملها إلى تحقی العدالة وتقاسم الرح والخسارة عمال 

ة االقتصا مة من الناح ة ینتج عنه من توزع غیر عادل للثروة وعواقب وخ ة، وآثام عدیدة من الناح د

اج ة إحت نه من تغط ل عدیدة تم غ تمو ل اإلسالمي یتضمن ص ة، فالتمو ات المؤسسات الصغیرة الشرع

ه سیتم من إ والمتوسطة و  لها، وعل ة تمو ال ل حال لتفاد إش ش اتها  وظروفها وهو ما  عاب خصوص ست

لي ال حث التطرق لهذا البدیل التمو ل مستحدث من خالل خالل هذا الم ة حول التمو م أساس مفاه

ل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مطلب ثان  غ التمو ه ص اإلسالمي في مطلب أول، یل

ل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مطلب ثالث وأخیر. م التمو  لیتم التطرق لتقی

ل اإلسال ة حول التمو م أساس   ميالمطلب األول: مفاه
لي إ     مصدر تمو الغا نظرا ألهمیته ونجاعته  ل اإلسالمي في السنوات األخیرة إهتماما  كتسب التمو

ار  عین االعت أخذ  ة، و ادئه األساس جعل العدالة من م ة، و یتماشى مع ضوا الشرعة اإلسالم

ة للعدید من المؤسسات ل ات التمو ذا یتطلب األمر التطرق ، لخاصة الصغیرة والمتوسطة منها الخصوص

لي. ات هذا األسلوب التمو ل اإلسالمي حتى یتم التعرف على أبجد ة للتمو م األساس   إلى مختلف المفاه

ل اإلسالمي -1   مفهوم التمو

ل،     انة هامة في مصادر التمو ة تحتل م ل ة تمو ل اإلسالمي تقن وحتى یتم التعرف على  عد التمو

  ى مایلي:مفهومه سیتم التطرق إل

ل اإلسالمي -1-1 ف التمو   تعر

ف األول ة من أصحاب الفائض المالي إلى أصحاب العجز التعر انت أم نقد ة  م ثروة عین : هو" تقد

تصرفون فیها ل ة،المالي لیدیرونها و ام الشرع قوم على عدم وجود الفوائد  قاء عائد نتیجة األح وهو 

ة" ة، الرو   .689-688،ص ص:2013بورق

ف الثاني ل التعر ملكها أو مو ة ممن  ة أو النقد م األصول العین اح أو اإلسالمي هو تقد ل الم : التمو

ه ة وذلك  إل ام وضوا الشرعة اإلسالم " البنك اإلسالمي" إلى فرد أو مؤسسة لیتصرف فیها ضمن أح
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ام الشرعة اإلسال موجب عقود ال تتعارض وأح اح شرعا  ابهدف تحقی عائد م ل  التمو ة  لمضارة، م

ة حةالمشار ان وعلي،  ...الخ، المرا   .125، ص:2010شع

ف الثالث ملكها التعر ة ممن  ة أو نقد م أموال عین ام  إلى: هو" تقد حتاجها لیتصرف فیها ضمن أح من 

األموال الالزمة  ة  د القطاعات االقتصاد ل البرامج المقترحة وتزو ة، وذلك بهدف تمو الشرعة اإلسالم

  .181، ص:2010الفسفوس، لتحقی أهدافها"

ن تعرف      م ر  قة الذ ل اإلسالميمن مجمل التعرفات السا ة أو على أنه:"  التمو م ثروة عین تقد

ة من أصحاب الفائض المالي  غ عدیدة تتماشى  إلىنقد طالبیها من أصحاب العجز المالي، وف ص

ة". عة اإلسالم ام وضوا الشر   مع أح

ل اإلسالمي -1-2   خصائص التمو

ل اإلسالمي من الخصائص والسمات ما ال    ل التقلید فأ ملك التمو سالیب یوجد في غیره من أنظمة التمو

ة،  المحدود ة تتسم  ل التقلید فائدة والحساب الجار المدین وخصم األوراق  إذالتمو أنها محصورة بین القرض 

التعدد والتنوع. ومن أهم هذه الخصائص مایلي ة  ل اإلسالم ، ص 2013العاني،التجارة بینما تتسم أسالیب التمو

  :61- 57ص:
 ص إعطاء ة في تخص أنواعها األولو ل اإلسالمي  ة على أساس  أدوات التمو الموارد المال

یز فق على مالءة ا ة، دون التر ة وقدرته دراسات الجدو االستثمارة واالقتصاد لمدین المال

  ؛على السداد

  ن أنواعها، ومن المتاجرة في السلع والخدمات و تكو ات إستثمارة  ة ومشار الت سلع المنافع تمو

سبب ذلك  حصل  ة موجودة أو موصوفة في الذمة، ف ة لموجودات فعل الحالل، أو في حقوق ملك

ة واتخاذ القرارات في الوقت نفسه، فتنتفي  ة في تحمل المسؤول ة في المخاطر أو مشار مشار

ل سبل وأدوات الغرر والفسادب   ؛ذلك 

  ة بیر الوقوع في المدیون ل الرو تجنیب المتمولین إلى حد  حصل في حال التمو ا ما  والذ غال

عادة الجدولة للدین، وما  ما في حالتي: التأخیر في السداد وإ فائدة، ال س القائم على قاعدة القرض 

ضطر المدینون إلى إعالن إفالسهم للتخلص من  صاحبها من زادة الدین األصلي وفوائده، مما قد 

  ؛عبئ دیونهم

  حة أقل مخاطرة عن قة وفعالة، فعقود المرا صورة دق مجاالت وأدوات االستثمار  طة  اس المخاطر المرت ق

  ؛غیرها
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  ان  لفوائد الـتأخیر في ة ، ومن ثم فال م طها الشرع ضوا سرة للمعسر  إعتماد قاعدتي نظرة الم

ان لفوائد إعادة جدولة الدین التي تتسبب في  السداد التي قد تزد عن سعر الفائدة األصلي، وال م

سبب تضخم الدین الذ عجز عن سداد أصله، فهذه القاعدة  زادة عجز المدین عن السداد 

ستمر  ي  ة  ة شرعت لتحمي المدین من اإلفالس، وتحمي االقتصاد من اآلثار السلب الذهب

سي للنشا اال ستمر الطلب على السلع والخدمات المحرك الرئ   .قتصاداإلنتاج ومن ثم 

ل اإلسالمي -2 ادئ التمو   م

اد      عدة م ل اإلسالمي  بیرا، وذلك لتمیز التمو ل الرو إختالفا  ل اإلسالمي عن التمو یختلف التمو

ل اد التمو ة، وسیتم التطرق لم ل الموا تجعله یتماشى مع الشرعة اإلسالم   لي:اإلسالمي من خالل الش

ل                   ل اإلسالمي ):3-3رقم ( الش ادئ التمو        م

 
احثة بناء على عدد من المراجعالمصدر   : من إعداد ال

ل، وتتمثل    اد تمیزه عن غیره من أسالیب التمو ل اإلسالمي عدة م ل الساب یتضح أن للتمو من خالل الش

اد في مایلي                                                                     ::02 2014,p-03-:14 consulté le econpapers.repec.org/RAS/pal206.htm,  هذه الم
العقیدةإ -2-1 اطه   رت

ة في إطار ضمان المصالح العامة وحراستها      ل النشاطات االقتصاد ة  لقد سمحت الشرعة اإلسالم

م التي یتبناها اإلسالم  .ومنحت ولي األمر ح اإلشراف واتخاذ اإلجراءات التي تكفل تحقی المثل والق

ادئ  م
ل  التمو
االسالمي

العقیدة ا  اإلرت

ةا لواقع

ل  ا التمو ارت
الجانب الماد 

لالقتصاد

م  تحر
االكتناز

ا م الر تحر

وجوب 
التملك

مبدأ الغنم 
الغرم
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ة -2-2  الواقع

حة، فاألصل في المعامالت هو االلتفات      قة الصح اة الحق ات واقع الح تشرعات اإلسالم تلبي متطل

منع من المعامالت  تحرم الرا إما  إالإلى المصالح والمقاصد، لذلك فالشرع لم  شتمل على ظلم 

ه أن یؤد  بیوع الغرر  إلىواالحتكار والغش أما ما خشي ف فالمنع في هذا نزاع وعداوة بین الناس 

ا بل معلال. س تعبد  المجال ل

م االكتناز -2-3  تحر

ة في دخول دورة      فته األساس س الثروة وتجمید المال وتعطیله عن وظ عتبر االكتناز عند االقتصادیین ح

ه العزز قائال: ﴿  تا حانه وتعالى االكتناز في  ا َأیَُّها الَِّذیَن اإلنتاج، ولقد حرم س اِر َ ا ِمَن اْألَحَْ یرً ثِ  َ ُنوا ِإنَّ َآمَ

ُزوَن الذََّه  نِ ْ الَِّذیَنَ  ِ وَ َّ وَن َعْن َسِبیِل  ُصدُّ اِطِل وََ الَْ الَ النَّاِسِ  وَ ْأُكُلوَن َأمْ اِن لََ الرُّهَْ ْنِفُقوَنَها وَ َال یُ َة وَ اْلِفضَّ َب وَ

مٍ  َذاٍب َألِ عَ  ِ مْ هُ رْ ّشِ ِ فََ َّ مْ  ِفي َسِبیِل  هُ ُهورُ ُظ ُجُنُوُهمْ وَ اُهُهمْ وَ َها ِفي َناِر َجَهنَّمَ َفتُْكوَ ِبَها جَِ ى َعَلیْ ُ ْحمَ مَ وْ یَ  .

ُزوَن  ْنُتمْ َتْكنِ اُ  مْ َفُذوُقوا مَ َنْزُتمْ ِألَْنُفِسُ اَ  ة﴾ سورة ا َهَذا مَ ة: لتو ة 35- 34اآل ة قیدت عمل . فالشرعة اإلسالم

ضوا السالمة ا االستخدام السیئ أو االدخار  ة ألن هذه المدخرات قد تسلك المسار الخاطئ إما  لشرع

ونة والمتراكمة تسحب من فرص  ل الفرص التي تجعل المدخرات الم عني  التعطیل، أ االكتناز الذ 

اد ألنه حث على رواج األموال في األ ، واإلسالم  عود  تعبئتها دون توجیهها نحو تحقی اإلنفاق االستثمار

سبب ضائقة  ه إثما في المفهوم اإلسالمي، و نال  حجب منفعته و ع خالفا لكنزه الذ  النفع على الجم

ان إلى نتیجة واحدة ال المفهومین یؤد المفهوم االقتصاد و ر  وضی على المجتمع  ، 2013بوزد ون شنة، أكتو

  .12- 11ص ص:
ا -2-4 م الر  تحر

عته یؤد      طب ة الرا لما له من مخاطر ومفاسد جوهرة، فالرا   إلىلقد حرمت الشرعة اإلسالم

ادل واإلنتاج، فالفوائد على القروض وعلى الدیون  ة عن النشا االقتصاد ممثال في الت فصل المدیون

ة توظف ال ق ات حق غض النظر عن حصول عمل ا مع مرور الوقت،  ل في تولید المؤجلة تنمو تلقائ تمو

سمى خدمة الدین واألقسا التي یجب  ه أو ما  ة تنمو الفوائد عل ة، ومع نمو المدیون الثروة ورفع اإلنتاج

قي ولكن  عة الحال من الدخل والمدخرات الناتجة عن النشا الحق طب أول هذه األقسا تدفع  دفعها أوال 

مقدور الد عود  ة ال  ح مع النمو المتسارع للمدیون ص مستحقات خدمة الدین وأقساطه و في  خل أن 

لم،الوضع غیر قابل لالستمرار  .42، ص:2013السو
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الغرم -2-5  مبدأ الغنم 

قدر ما     اء  ات واألع المبدأ أن یتحمل الفرد من الواج قصد  عني الخسارة و عني الرح والغرم  الغنم 

العدل أخذ من المیزات والحقوق، حیث یتم توزعها لأل العدل والتكافؤ قبل توزع عوائدها ونتائجها  اء  ع

ات والحقوق، فال تثقل إحداهما على حساب  فتي المیزان في الواج ما یؤد إلى تعادل  ذلك  والتكافؤ 

ة في الخسائر إن  ، فالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة التي ترد تحقی أراح علیها أن تقبل المشار األخر

ون اال شتر فیها أن تكون مماثلة في حالتي الرح والخسارةوجدت، و ة فق التي  غري  تفاق على النس

 .44، ص:2013،

ة -2-6  اإللتزام األخالقي في األنشطة االستثمار

ع معامالتها، خالفا     ة في جم اد الشرعة اإلسالم ام وم األح االلتزام  ل اإلسالمي  یتمیز التمو

اد  م وم ة لتعال ل واالستثمار في المشروعات المناف ة تمتنع عن التمو ل التقلید فالبنوك اإلسالم للتمو

ل تعامل في جهالة أو غرر أو غب اطل، دیننا اإلسالمي الحنیف، فهي تجتنب  ال ن وأكل أموال الناس 

م المشارع في البنوك  ل واالستثمار من أهم المعاییر دراسات الجدو وتقی ما أن تحر الحالل في التمو

ة ا واستخدامه استخداما خال من أ محظور شرعي اإلسالم ال شرع ، للتأكد من تحصیل المال تحص

 اإلسالمي. وف األوامر والنواهي التي تحدد معالم االقتصاد

الجانب الماد من االقتصاد -2-7 ل  ا التمو  مبدأ ارت

قدم على أساس قدرة  إن      الجانب الماد لالقتصاد فهو ال  قا  اطا وث ل اإلسالمي یرت ارت التمو

 ، نماالمستفید على السداد فق على أساس مشروع استثمار معین تمت دراسة جدواه ونتائجه المتوقعة  وإ

ل من الممول والمستفید بهذه الدراسة وأقدما على  ل  إنشاءوقبل  ما أن التمو ة بینهما،  ل العالقة التمو

قدر حاجة الدور  ل أو ینقص  زداد التمو ة للسلع والخدمات، و الدورة اإلنتاج طة  ة اإلسالمي ظاهرة مرت

ل الرو فهو ظاهرة  ة في االقتصاد، أما التمو ق ة فهو ظاهرة من الظواهر الحق ل ة للعناصر التمو اإلنتاج

حتة ة  ن شنة، مال ر بوزد و  .18- 17، ص ص:2013أكتو

ل التقلید-3 ل اإلسالمي والتمو   الفرق بین التمو

ه أو اإلختالف    ل اإلسالمي،  هناك عدة جوانب سواء من حیث التشا ل التقلید والتمو بین التمو

لین من خالل مایلي: ح الفرق القائم بین التمو ن حصر أهم جوانب اإلختالف لتوض م   و
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ل اإلسالمي والتقلید 5-3جدول رقم(ال   ): أوجه اإلختالف بین التمو

أوجه 
  اإلختالف

ــــــــــــــــــل اإلسالمـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــل  التقلیـــــــــــــــــــد  ــــــيالتمو   التمو

عة  طب
  المعامالت

ل اإلسالمي في معامالته على أساس  قوم التمو
الرا ة في الرح والخسارة وتجنب التعامل    المشار

ل التقلید في معامالته على أساس  قوم التمو
يالنظام ال   العالمي وهو نظام الفائدة أخذا وعطاء بن

غ واألسالیب   الرح ع الص ا رح الممول في جم إرت
ة في نتائج  ة والمشار الملك التي تقوم علیها 

ات اإلستثمارة   العمل

ة على الوساطة  غ الرو قوم الرح في الص
ة بین المستثمرن وجهات الفائض  االستغالل

ة للمشروعالمالي، وال تر الزادة    النتیجة الرح
العدالة 
ة ل   التمو

التوزع التوازني للثروة،  ل اإلسالمي  ا التمو إرت
ل لمحدود الدخل  لذلك یوجه هذا التمو

والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة دون شرو 
ساهم في  مجحفة وال ضمانات مرهقة وهو ما 
ل   العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على التمو

اء، ومؤسساته هي یوجه هذ ل إلى األغن ا التمو
اء وأصحاب األمالك التي تكون  بنوك لألغن

ساهم في  التالي ال  محال للرهون والضمانات و
زد الفوارق.   العدالة و

ل غ التمو افة   ص ة والتي تلبي حاجات  ل غ التمو تنوع الص
ة قات المجتمع مع موافقتها للشرعة اإلسالم   ط

غة واحدة  ل التقلید ص تستخدم في التمو
فائدة  للتعامل مع مختلف العمالء وهي القرض 

اتها   مهما إختلفت مسم
ة عد ة من خالل   النتائج ال ة الروا اإلجتماع ساهم في تقو

قي قائم  ل المختلفة، فهو إقتصاد حق غ التمو ص
  على التعامل في السلع

س الثروات والنمو غیر المتوا زن في تكد
 قطاعات اإلقتصاد

ا العمل  إرت
ل   التمو

ون للعمل تأثیر في  ل  في هذا النوع من التمو
  إنماء المال الممول

ل التقلید شتر ذلك في التمو   ال 

العالقة مع 
  العمالء

ة ومتاجرة  العالقة الناشئة بین الطرفین عالقة مشار
اإلضافة إلى أنه  ا القو والمستمر،  االرت تتمیز 

ل تراعى ظروف المؤسسات  في ظل هذا التمو
  الصغیرة والمتوسطة المعسرة

ا  اإلضافة إلى االرت مدین  عالقة دائن 
ل ال  الضعیف والمؤقت، وفي ظل هذا التمو

یرة والمتوسطة تراعى ظروف المؤسسات الصغ
التالي الحجز على الرهن   المدینة و

احثة المصدر   عتماد على عدد من المراجعاإل: من إعداد ال

ونه مرت      ل التقلید  ا عن التمو ل ل اإلسالمي یختلف  من خالل الجدول الساب یتضح أن التمو

ل أطراف ات تعود على  ة وما تضمنه من عدالة وایجاب اد الشرعة اإلسالم س  م ة ع ل ة التمو العمل

ل ل على حساب التمو ة لمانح التمو ه األولو ل الرو الذ تكون ف   .ما یتحمله المستفید من التمو
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ل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة غ التمو  المطلب الثاني: ص
اختالف األسلوب القائمة على أساسه      غ عدیدة ومتنوعة تختلف  ل اإلسالمي على ص حتو التمو

غ حتى ة في اإلنتاج الزراعي لتمتد هذه الص ة والبیوع والمشار الجانب التكافلي  إلى من حیث المشار

ل المؤسسات الصغیرة  ل اإلسالمي الموجهة لتمو غ التمو ل الموالي یوضح ص القائم على اإلحسان، والش

  والمتوسطة:

ل رقمال ل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة4- 3( ش غ التمو   ): ص

  

  

  

  

  

  

  

  

  .61ص:، 2013 غري،المصدر: 

غ      ل اإلسالمي عدیدة ومتنوعة، وسیتم التطرق لهذه الص غ التمو ل الساب یتضح أن ص من خالل الش

التفصیل من خالل ما یلي: ة  ل   التمو

ة -1 ل اإلسالمي القائمة على المشار غ التمو   ص

غ     ة: تتمثل ص غ التال ة في الص ل اإلسالمي القائمة على أسلوب المشار   التمو

ة  -1-1 غة المضار  ص

مایلي:     ة ف ل غة التمو  تتمثل هذه الص

ف المضارة-1-1-1 تحاد المال المقدم من أحد األطراف والعمل المقدم من طرف آخر إ: وهي "تعر

قدم صاحب المؤسسة الصغیرة  بهدف تنفیذ مشروع استثمار ما قدم البنك المال الالزم للصفقة و حیث 

طل على الطرف األول رب المال أو  ان في الغنم والغرم، و ح الطرفان شر ص أو المتوسطة جهده، و

ه رب  طل عل ه أن یتحمل عبئ الخسارة لوحده إذا ما وقعت، أما الطرف الثاني ف المقارض الذ عل

 

ة المشار ل   التمو

ل اإلســـــــالمـــــــــــــي غ التـــمـو  ص

البیوع ل  ة في اإلنتاج الزراعي التمو المشار ل  ل التكافلي    التمو  التمو

 القرض الحسن

ـــــــــــاة  الز

 المضارة

ة  المشار

حة  المرا

 السلم

 اإلستصناع

 التأجیر

 المساقاة
 المزارعة

 المغارسة
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رب الذ له نصیب في الرح وفقا للنسب المتف علیها، أما الخسارة فال یتحمل منها أو المضا العمل

  .61-57، ص ص:2010عرقات وعقل،" المضارب شیئا طالما لم یثبت تقصیر أو تعمد من قبله

ة:  -1-1-2  :87-57، ص ص:2013الغالي،نوعین هما إلىتنقسم المضارة أنواع المضار

ة -1-1-2-1  : وفي هذا النوع من المضارة یترك للمضارب حرة التصرف في إطار المطلقةالمضار

، وما یؤد  ة والعرف التجار ام الشرعة اإلسالم الهدف منها هو تحقی األراح فیدفع رب المال  إلىأح

ان والزمان وال تحدید صفة من  ه من غیر تعیین نوع العمل والم عمل ف إلى المضارب قدرا من المال 

ض عام أو إذن صرح من رب المال إلى المؤسسات  عاملهم ن أن یراف هذه المضارة المطلقة تفو م و

ع   ض التصرفات.الصغیرة والمتوسطة المضارة ب

ة المقیدة-1-1-2-2 ان أو بنوع من المتاع أو السلع  المضار : وهي المضارة التي قیدت بزمان أو م

ان  أو ال ضعه رب المال لتقیید المضارب طالما  ع أو الشراء إال من شخص معین، أو أ شر  یتم الب

 اطا من المضارة المطلقةثر انضذلك في إطار الشرع وتعتبر المضارة المقیدة هي السائدة ألنها أك

م. الوجه السل عة  أموالها  ح للبنوك متا ت   و

المضارة: -1-1-3 ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ة لتمو تنقسم الشرو  الشرو األساس

المضارة إلى شرو تتعل برأس المال وشرو تتعل  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ة لتمو األساس

، وتتمثل هذه الشرو في مایليالعائد ا   :30-29، ص ص: 2013السبتي ،أفرل  الستثمار

مایلي:شرو تتعل برأس المال-1-1-3-1  : تتمثل هذه الشرو ف

  طرقة المضارة نقدا، وذلك لما تتصف ون المال الممول للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  شتر أن 

اسا  ونها مق اإلضافة إلى أنها وسیلة للتعامل المقبولة ه النقود من میزات مثل  مة  اء ومخزونا للق لألش

ان من  عض األح ون رأس المال الممول في  أن  عض الفقهاء أجازوا  من المجتمع مع المالح أن 

 ؛العروض

  ون رأس المال حاضرا عند عني أن  ون رأس المال عینا ال دینا في ذمة المضارب وهذا  أن 

قول ضارب التصرف ذلك أل مبلغ من المال، ف ون شخصا مدینا آلخر  نه ال یجوز المضارة عندما 

ك من دین  ؛ما عل

  ون لرأس المال الممول جنس وصفة حتى ال تؤد جهالة رأس المال إلى جهالة العائد یجب أن 

ل هذا المشروع أو نشوب أ نزاع بین طرفي العقد مما  یؤد منه األمر الذ قد یؤثر على تمو

اى تأثر اإلإل  ؛ستثمارات تأثیرا سلب
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  ل سهولة حرة تامة من طرف المضارب و ن استعماله  م ون رأس المال الممول حاضرا و أن 

التالي دفع معدالت  زد من نمو العائد و ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و سهل تمو األمر الذ 

 ؛النمو االقتصاد

 ل أ مشروع صغیر أو متوس عن طر المضارة من المستحسن تعیین المدة الال ة لتمو زمة والكاف

ات الفترة  ا یتناسب مع معط ة التي تعطي مردودا حال ة أو الخدم ار المشارع اإلنمائ سهل اخت وذلك ل

ة المختارة.  الحال

العائد االستثمار -1-1-3-2  : وتتمثل في القاعدتین التالیتین:شرو تتعل 

  ل من شتر في أن تكون حصة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الممولة عن طر المضارة 

 ؛ االستثمارات مشترك ومعلوم وشائع المضارب والممول في العائد من

 ح المضارة قرضا حسنا إذا تنا  ؛ زل صاحب المال عن حصته في العائدتص

 عد التسدید الكامل لرأس المال ا  ن تسدید األراح مبدئ م  .ال 

ة-1-2 غة المشار  ص

ة في مایلي: ل غة التمو   تتمثل هذه الص

ة -1-2-1 ف المشار ه إثنان: تعر موج شترك  لي  ة بینهم في  هي أسلوب تمو أموال مشتر أو أكثر 

ة معلومة من  ون توزع األراح بین األطراف حسب نس ة، و ة أو خدم ة أو تجارة أو صناع أعمال زراع

ه ة  ،Chatti, janvier2010,p :69الرح وف ما تم االتفاق عل شتر المساواة في حصص األموال المشتر وال 

ة أو المساواة في العمل أو المساو  ات أو المساواة في نسب الرح، أما الخسارة فهي فق بنس اة في المسؤول

شرك  ل منهما، والعالقة التي تر البنك مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي عالقة شرك  ل  تمو

. ل التقلید ما هو الحال في التمو مدین  ست عالقة دائن   ول

ة - 2- 2- 1 ة العدید أنواع المشار حها في مایلي: للمشار ن توض م - 266، ص ص:2012طایل،من األنواع 

267:  
ة الثابتة-1-2-2-1 المشار ل  شرك مع التمو ة الثابتة یدخل البنك فیها  غة المشار : وفقا لص

ة ة تجارة صناع محددة، تقترحها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على  المتعامل في رأس مال عمل

ة علیها، وتحل إلتزاماتها وخسائرها واقتسام أراحها  ان في تسییرها والرقا ح الطرفان شر ص البنك، ف

حصته ثابتة في رأس مال المشروع حتى یتم إنجازه  حتف  ل طرف  ونها ثابتة هو أن  والمقصود 

اشرة العمل التنفیذ للنشا االقتصاد وتصفى المؤسسة. وعادة تتولى  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة م
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ة  ه الخبرة الكاف افة تفاصیله، ولد اره صاحب المعرفة  اعت دارته  ه وإ الممول واإلشراف عل

لین هما  .63-62، ص ص:2013الغالي،لذلك ة الثابتة ش   :149، ص: 2012نمر،وتأخذ المشار

ة الثابتة -أ شترك البنك مع مؤسسة صغیرة أو متوسطة أو أكثر دون  المستمرة ( الدائمة):المشار وفیها 

عمل. ا في المؤسسة طالما أنه موجود  ون البنك شر   تحدید مدة للشراكة، و

ة( المؤقتة):- ب ة الثابتة المنته تم في  المشار شترك البنك مع طرف آخر أو أكثر لفترة معینة و وفیها 

ة  ة تصف ة تكون في النها ة الثابتة المنته معنى أن المشار ل طرف على حقوقه،  المؤسسة وحصول 

ل، مثل دورة نشا  اء یتضمن توقیتا معینا للتمو ة مشروع معین، إال أن االتفاق بین البنك والشر ملك

ة. المشار ة مقاوالت تورد أو صفقة معینة  ة أو عمل   تجار أو دورة مال

ك( المتناقصة): -1-2-2-2 التمل ة  ة المنته ساهم البنك المشار ة  في هذا النوع من المشار

ة مع شرك أو أكثر، اإلسالمي في رأس مال مؤسسة صغیرة أو  متوسطة تجارة أو عقارة أو زراع

العقد مع وعد من البنك  موجب االتفاق الوارد  ه في األراح  اء نصی ل من الشر ستح  وعندئذ 

شراء أسهم البنك، اإلسال عدون  اء  ائه، والشر ع أسهمه إلى شر مي أن یتنازل عن حقوقه عن طر ب

اتفاق مع أصحاب المشروع مخط لالنسحاب من  ة و ضع من البدا أ أن البنك في هذه الحالة 

شراء جزء من تمو لما قام العمیل  ا و عد مدة معینة أو تدرج ون االنسحاب  ة، وقد  ل البنك المشار

ل البنك ومساهمته صفرا، وامتالك  ح تمو ص ا حتى  ذا تدرج ة وه ة البنك في المشار لما تناقصت نس

ة  المؤسسة بنس ة فترة  %100صاحب المؤسسة الصغیرة والمتوسطة لكل الموجودات الخاصة  في نها

العقد ة المنصوص علیها   .270، ص:2012طایل،المشار

ةالشرو األساس -1-2-3 المشار ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ة ة لتمو : حتى تكون عمل

مة وجب توفر شرو عدیدة، تتمثل أهمها في مایلي ة سل المشار ل    :152-151، ص ص: 2012نمر، التمو

  ون من ل المؤسسة الصغیرة والمتوسطة نقدا ال أن  ون رأس المال المقدم لتمو أن 

ةر العروض إال إذا ج النقود وقت المشار مها   ؛تقو

 ة وذلك للتأكد من خل األموال ة التمول ون حاضرا عند بدء العمل ون رأس المال دینا، وأن   ؛أن ال 

 حسب االتفاق وتقسم الخس ة رأس المال فقیوزع الرح   ؛ ارة حسب نسب ملك

  أعمالها، أو قوم  ة من صافي الرح مقابل اإلدارة واإلشراف لمن یدیر المؤسسة و یتم احتساب نس

افأة مقابل جهده  ؛ حسب له م
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  ون إال یجوز نما  اء لمال المؤسسة أو لنصیب شرك آخر، وإ شترا ضمان أحد الشر

 ؛اإلدارة من جانب الشرك المفوض هناك ضمانة ضد التعد والتقصیر وسوء األمانة

 .ازتها عینا عد ح ع حصة الشرك إال   ال یجوز ب

ة والمضارة-1-3 غة المشار ة الفرق بین ص غة المشار ل فرقا بین ص : هناك عدة جوانب تش

ح الفرق الجوهر بینهما من خالل الجدول الموالي: ن توض م   والمضارة، و

غ6-3جدول رقم (ال ة و  ة): الفرق بین ص غة المشار   المضارةص

ة  أوجه االختالف   المضارة  المشار

  
  رأس المال

عضه  اء مع  یتم خل رأس مال الشر
عض   ال

عض ألنه یوجد رأس  عضها ال ال اختال لألموال مع 
قابله عمل المضارب   مال من طرف واحد 

ل طرف في رأس المال  الخسارة   وعمل المضارب یتحملها رب المال مقابل خسارة جهد  تكون حسب حصة 
ة في  المشار

  العمل
ل شرك العمل في المؤسسة مع  من ح 

  مراعاة موافقة الشرك اآلخر
العمل في المؤسسة من ح المضارب وال ح لرب 

ه   المال ف
التدخل في 

  الشؤون 
ح للشرك المساهم بجزء من رأس المال 

  التدخل في شؤون الشرك اآلخر
ح لرب المال التدخل في  شؤون المضارب في ال 

  المضارة
االعتماد على: المصدر احثة    .  270 ، ص:2010عرقات وعقل،  : من إعداد ال

ة والمضارةف ختالاإلأوجه أن هناك العدید من یتضح من خالل الجدول الساب          بین المشار

عض في حین ال یوجد اختال في  عضه ال اء مع  ة یتم خل رأس مال الشر المال  رأسفوفقا للمشار

ما أن للشرك الح  قابله عمل المضارب،  قدم رأس المال و غة المضارة لكون هناك طرف  وفقا لص

غة المضارة التي ال تسمح بتدخل المضارب  في التدخل في شؤون المؤسسة وهو ما ال ینطب على ص

سمح  غتین وهو ما  ر تحدد االختالف بین الص قة الذ ل هذه العناصر السا في شؤون المضارة، و

  التفر بینهما. 

ل اإلسالمي القائمة على البیوع -2 غ التمو   ص

ة:      ل اإلسالمي التال غ التمو   شمل أسلوب البیوع على ص

غة السلم-2-1  ص

ن التطرق      غةلم  من خالل: هذه الص

ف السلم: -2-1-1 م تعر ه تسل ه دفع المبلغ مقدما من قبل المشتر بینما یؤجل ف ع یتم ف عاجل، فهو ب ع آجل  هو ب

ع شیئ موصوف في الذم ، وهو ب ضائع" إلى وقت الح ع "ال والتمول  Chatti,novembre- décembre2012,p :15ة   المب
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اشرة  ضائع المشترا  إلىالسلم له میزة تسمح للبنك اإلسالمي بدفع األموال م م ال ن ة العمیل ومنحه مهلة لتسل من وم

ع  ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تب ل غة التمو البنك سلعا موصوفة مؤجلة على أن  إلىخالل هذه الص

ستفید البنك من فرق األسعار  وسطة السیولة الالزمة،حق للمؤسسات الصغیرة والمتتیتعجل الثمن من اآلن، فت و

 .392، ص ص:2013غري، ألن ثمن السلعة المؤجلة أقل في العادة من ثمن السلعة الحاضرة

السلم: -2-1-2 ل  ما یليشرو التمو غة السلم ف ص ، 2010عرقات وعقل،تتمثل أهم الشرو المتعلقة 

 :209-208ص ص: 

  ون المسلم صلح السلأن  ه دینا موصوفا في الذمة، وال  ه شیئا معیناف  ؛ م إذا جعل المسلم ف

 ون معلوم ال ة إلى النزاعوالقدر والصفة تف نوعأن  ا للجهالة المفض  ؛ اد

  ون نقودا ألنها ال هأن ال  عا أو مسلما ف  ؛ تصلح أن تكون مب

  م إلى ه مؤجل التسل ون المسلم ف مأن  ان التسل عرف م  ؛ أجل معلوم وأن 

 ائع فعال في مج مه لل فترق العاقدانتعجیل رأس مال السلم وتسل  ؛ لس العقد وقبل أن 

  ان  ومقداره. رأس المال عملة ب

حة -2-2 غة المرا  ص

الشراء ، فهي تعد من البیوع المستحدثة في     حة لآلمر  حة وأطل علیها المرا غة المرا طورت ص

غةالمع ة وهذه الص ي اإلسالمي، وتتمثل هذه امالت اإلسالم  وجدت أساسا لتتناسب مع العمل البن

مایلي: غة ف  الص

الشراء -1- 2-2 حة لآلمر  ف المرا قومتعر شراء سلعة بناء : وهي أن  على وعد  البنك اإلسالمي 

ع  ة، فهي ب سد رغبته في شرائها مرة ثان شراء السلعة و طلب من البنك  ه أحد العمالء  الشراء یتقدم 

اقا  ما أنها األكثر انط ل اإلسالمي  ال الشائعة للتمو ه وهي واحدة من أكثر األش بهامش رح متف عل

ل التجارة التي تتطلب أدوات السیولة في ا ذا لمدعلى معامالت تمو عد طلب العمیل وإ  القصیر، و

عها إلى طالب الشراء األول أو لغیره إ شرائها فله أن یب حاجة السوق إلى السلعة وقام  قتنع البنك 

طلب مبلغا  شأنها، و مة الشراء مضافا إلیها ما تكلفه البنك من مصروفات  علن ق حة، وهو أن  مرا

ع معینا من الرح لمن یرغب فیها زادة أو ع عد االتفاق على سعر الب متها ومصروفاتها، و الوة عن ق

مة للبنك م السلعة وطرقة سداد الق ان وشرو تسل عد ذلك على م   .Balala,2011 ,p :29 یتف 
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حة - 2- 2- 2 ع المرا ةشرو ب حة، وتتمثل في النقا التال ع المرا ة،  : هناك شرو خاصة بب - 101، ص ص: 2013 بورق

102:  
  شمل الثمن األول على : ثمن الشراء+ التكالیف قا، حیث  ان الثمن األول للسلعة تحدیدا دق تحدید و

ة  ؛اإلضاف

  ع الثمن شر لصحة عقد الب حة جزء من الثمن والعلم  ع المرا ون الرح معلوما ألن الرح في ب أن 

ان مقدار الرح غیر محدد، وجوز تحدید الر  حة إذا  ة من ثمن السلعة أو وتفسد المرا ة مئو نس ح 

 ؛ مبلغ مقطوع

  ائع للمشتر ما تشمله السلعة من عیوبواضحاتحدید مواصفات السلعة تحدیدا حیث یبین ال  ؛، 

 مثله أخر أو معدنا  ضة سلعة  حة لمقا ع على السلع مقابل النقود، إذ ال تجوز المرا قع الب  ؛یجب أن 

  ائع قد اشتر ون ال ح. یجب أن  عقد صح   السلعة أصال 

غة االستصناع-2-3  ص

غة اإلستصناع في مایلي:        تتمثل ص

ف اإل -2-3-1 عد على  :ستصناعتعر ع أو شراء أصل لم یتم إنشاؤه  وهو اتفاق البنك مع العمیل على ب

ع محدد  سعر ب مه له في تارخ مستقبلي محدد  أن تتم صناعته وفقا لمواصفات المشتر النهائي وتسل

ار في صناعة أو بناء األصل  ،Visser,2013,p :73سلفا ائعا فإن له االخت ار البنك اإلسالمي  اعت   بنفسهو

صفته مور  دا أو مقاوال عن طر إبرام عقد أو أن یتعهد بذلك لطرف آخر غیر المشتر النهائي لألصل 

،ستصناع موازإ   .30، ص: 2012الفرعز

االستصناع أنواع اإلستصناع -2-3-2 ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ات تمو ن أن تتم طل م  :

غتین التالیتین ة،  الص   :112-111ص:،ص 2013بورق

صناعة السلعة محل العقد بنفسه.االستصناع العاد-2-3-2-1 قوم البنك   : وفي هذه الحالة 

عقد البنك اإلسالمي بخصوص السلعة الواحدة عقدین: االستصناع المواز -2-3-2-2 : وهو أن 

ه في دور الصانع، واآلخر مع القادر ع ون البنك ف لى الصناعة أحدهما مع العمیل طالب السلعة و

ورة في العقد األول مؤجال،  م والشرو المذ قة للمواصفات والتصام قوم بإنتاج سلعة مطا المقاول مثال، ل

ون  وفي العقد الثاني معجال شر أن  عقد العقدان في وقت واحد أو یتقدم أ منهما  وال مانع أن 

ة البنك ثابتة قبل عضهما فتكون مسؤول  المستصنع. العقدان منفصالن عن 
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االستصناع -2-3-3 ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ستصناع : حتى یتم إبرام عقد اإلشرو تمو

ار  عین اإلعت غة وجب أخذ عدة شرو  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بهذه الص وتمو

  :176، ص: 2012نمر،ومنها

  ون موجودا ان جنس ونوع ومواصفات المصنوع، فال یجوز أن  ون ب أن  عة  أصال في الطب

ا أو هفاكهة، فهذه ال تدخل في عقود اإل قمحا أو حلی  ؛ستصناع وال تطب عل

 مأن تكون الع  ؛ین المصنعة ذات أجل محدد للتسل

  ون عاجال أو آجال أو على دفعات، وذلك ة دفع الثمن وجوز أن  ف ذلك  ون الثمن معلوما و أن 

ه العقد  ؛وفقا لما یجر عل

  اني أو المصانع ع المعدات أو السلع أو إنشاء الم یجوز للبنوك الدخول في عقود تلتزم فیها بتصن

ة المختلفة للغیر، على أن تشتر في العقد لنفسها صراحة الح في  أو األصول الرأسمال

قاء البنك مسؤوال تجاه المصنوع له.  استصناع الغیر مع 

غة اإلجارة -2-4  ص

ن التطرق إلى هذه ا غة من خالل:م  لص

ف اإل -1- 4- 2 ة أو عقارات من وحدة جارة: تعر قضي بتأجیر أجهزة وأدوات إنتاج وهي التزام تعاقد 

ة تمتلكها ة تستخدمها لفترة معینة مقابل أقسا محددة مال                                              إلى وحدة إنتاج
  Jedidia, novembre-décembre2012,p :20.  

مایليأنواع اإلجارة:  - 2- 4- 2 ة ف ل غة التمو   : 260- 259، ص ص:2012الواد وسمحان،تتمثل أهم أنواع هذه الص

ك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستأجرة منفعة أصل تأجیر تشغیلي: -2-4-2-1 قوم على تمل

ن مالكه من معین لمدة معینة، على أن یتم إعادة األصل للبنك اإلسالمي في  ة مدة اإلیجار لیتم نها

ة على األصل للمؤجر. ةإعاد تمیز هذا النوع بتحمیل المصروفات الرأسمال  تأجیره لطرف آخر، و

لي:-2-4-2-1 ما  تأجیر تمو مة األصل المؤجر خالل فترة التعاقد،  امل ق ه إطفاء  موج یتم 

ارها بواسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستأجرة من المورد  یتضمن إیجار أصول معینة یتم اخت

شرائها وتأجیرها للمستأجر مقابل التزام المستأجر بدفع أقسا اإلیجار المتف  لهذه األصول قوم المؤجر  و

ن إلغائه من  م انة وال  مثل االستئجار الذ ال یتضمن خدمات الص ما أنه  علیها في المواعید المحددة، 

ة المدة قبل المستأجر، ومن ح  شراء األصل في نها المؤسسة الصغیرة والمتوسطة المستأجرة أن تقوم 

 رغبت في ذلك. إذا
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ة في اإلنتاج الزراعي -3 ل اإلسالمي القائمة على المشار غ التمو   ص

مایلي:      حتو هذا األسلوب على صغ تمول تتماشى مع احتاجات المؤسسات الناشطة في المجال الزراعي، وتتمثل هذه الصغ ف

غة المساقاة -3-1  ص

ما یلي: غة المساقاة   تعرف ص

ف المساقاة:-3-1-1 ة وقطف ثمار الشجر بجزء مما  تعر ة وسقا قوم على إصالح ورعا هي عقد 

ل المؤسسات الصغیخرج من ثمرها ستخدم  هذا العقد في تمو ن للبنك أن  م ة ، و یرة والمتوسطة الزراع

ة المزارع، وتكون نتیجة  إلستئجار انة ورعا ة الالزمة لص ماو اه والمبیدات الحشرة والك العمالة وشراء الم

انت النتیجة سلب ذا  ة معینة یتفقان علیها وإ ة بینهما بنس فساد الثمار مثال فان اإلستغالل االیجاب ة 

خسر العامل جهده  ه من المحصول الزراعي و صاحب األشجار( البنك) یخسر نصی

 .279،ص: 2010العجلوني،وعمله

المساقاة على وجه الخصوص وتتمثل أهمها في شرو المساقاة-3-1-2 عض الشرو خاصة  : هناك 

 :280-279،ص ص: 2010العجلوني،مایلي

  قع العقد على أول ثمرة، وعدم إشترا التوقیت راجع نما  شتر التوقیت في المساقاة وإ أن  إلىال 

ة العقد ة ونها فضل تحدید بدا ان   ؛وقت عقد الثمر معلوم في الغالب للعامل والمالك معا، وان 

 ون محل العقد قد بدأ إصالحه، أ ظهرت ث حاجة لخدمة العاملأن ال  عد   ؛ماره ولم 

 ون العمل على الساقي وال  ؛ یجوز للمالك االشتراك في العملأن 

  ه أو بجزء منه طرف دون ون العائد من الشجر أو الزرع مشاعا بین اإلثنین وال یجوز أن یختص  أن 

 ؛اآلخر

 ة معلومة س حصة أو نس ون العائد لكل طرف محدد   لفا من الناتج من الشجر أو الزرعأن 

 هلك من الشجر أو الزرع على طرفي العقد. ال یجوز ضمان ما 

غة المزارعة-3-2  ص

وهي عقد من عقود االستثمار الزراعي یتعاقد علیها مالك األرض والعامل أو المزارع على أن تكون     

ة معینة یتفقان  ون اإلنتاج بنس العمل الزراعي على أن  قوم المزارع  األرض والبذور من المالك، و

ة بین طرفین هما ل البنك اإلسالمي للمزارعة هو نوع من المشار ،العلیها، وتمو  : 316،ص: 2011شمر

ل     اره مقدم التمو مثله البنك اإلسالمي بإعت   ؛المطلوب للمزارعة الطرف األول: 

ل. مثله صاحب األرض أو صاحب المؤسسة الصغیرة التي تحتاج إلى تمو   الطرف الثاني: 
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غة من خالل شراء البنك اإلسالم   ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وف هذه الص تم تمو ي لألراضي و

ة. ذلك شراء األسمدة واآلالت لتوفیرها للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الزراع   و

غة المغارسة -3-3  ص

ح ذلك الشجر منتجا       أشجار لحساب صاحبها حتى إذا أص غرس أرض  ام شخص أو عامل  وهي ق

قوم  حیث  غة  ن للبنك اإلسالمي تطبی هذه الص م أجر له على عمله، و أخذ العامل جزءا من الشجر 

قوم البنك بدور العا عمل فیها على سبیل المغارسة، أو أن  منحها لمن  قوم شراء أراضي ثم  مل حیث 

ة البنك  ونون تحت مسؤول استخدام أجراء  العمل على أراضي الغیر على سبیل المغارسة، وذلك 

ة، اإلسالمي ة واستغالل األراضي العاطلة ، 116،ص: 2013بورق ة الزراع غة في التنم وتساهم هذه الص

 وتشغیل العمالة.

ل الت -4 ل اإلسالمي القائمة على التمو غ التمو   كافليص

غ القائمة     غ هدفها األساسي تحقی التعاون االجتماعي، وتتمثل هذه الص ل اإلسالمي على ص حتو التمو

مایلي ل التكافلي ف   :على التمو

 القرض الحسن -4-1

ة في مایلي:     ل غة تمو ص  یتمثل القرض الحسن 

ف القرض الحسن -4-1-1 منحه البنك إلىتعر العمیل على أساس مجاني  : هو ذلك القرض الذ 

ة من األراح أ دون أن یتقاضى في مقابل الغ أو نس ة فوائد أو م  ،Ould bah,2011,p :130 القرض أ

مة في سداد مبلغ  ة المقترض ونیته السل م ضمانات تأكد جد ون في الغالب بتقد ل  وهذا النوع من التمو

 ، استرداد أمواله فق تفي البنك اإلسالمي  ا حسب االتفاق المحدد بینهما، و امال أو جزئ القرض 

ة الكرمة في قوله تعا سه اآل م القرض الحسن تع قرض هللا لى:" والهدف األساسي وراء تقد من ذا الذ 

ثیرة ضاعفه له أضعافا  ة قرضا حسنا ف قرة، وتمنح هذه القروض لتخفیف ضائقة  245". اآل من سورة ال

ة سببها عدم توفر المال الكافي لمواجهتها  . 92-91،ص ص: 2013الغالي،مال

ون حسنا مایليشرو القرض الحسن-4-1-2 شتر في القرض حتى   : ،ة  :108،ص: 2013بورق

  عطي المقترض أفضل أو انت صغیرة لكن یجوز أن  أن تكون هذه القروض دون فائدة، مهما 

اب حسن القضاء الذ حث  ال اشترا مسب وعن طیب خاطر، فذلك من  أزد عما اقترضه 

ه اإلسالم  ؛عل
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  قوم بثمن أو ما ال ما ال  صح القرض ف ون محل القرض ماال متقوما، فال  یجوز االنتفاع أن 

 ؛ ه

 ون الم الذمة، ألقأن  الغا، عاقال، راشدا، وأن یتمتع المقترض  ن رض من أهل التبرع أ حرا، 

 ؛ الدین ال یثبت إال في الذمم

  ة فال یجوز ا للمقرض، ذلك ألن االقتراض سلطة ناشئة عن ح الملك ون المال مملو أن 

مالكه س  له ألنه ل قرض مال مو یل أن   ؛ للو

 .ون المال المقرض معلوما ومقدرا   أن 

ا- 4-2 غة الز   ةص

غة من خالل مایلي:         سیتم التطرق لهذه الص

اة-4-2-1 ف الز ا، وهي ما یخرجه اإلنسان من ح هللا  : هيتعر إخراج من مال مخصوص بلغ نصا

الخیرات، فهي  إلىتعالى  ة النفس وتنمیتها  ة وتز ون فیها من رجاء البر اة لما  الفقراء، وسمیت ز

ة، لقوله تعالى"  یِهمْ ِبَها النماء والطهارة والبر ِ تَُزّ مْ وَ هُ الِِهمْ َصَدَقًة تَُطّهِرُ وَ ة: ُخْذ ِمْن َأمْ من سورة  103" اآل

الصال ان الخمسة وقرنت  ة، وهي أحد األر ه التو تا ة، وقد فرضها هللا تعالى في  ة في اثنین وثمانین آ

جماع أمته ، وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وإ   .10،ص: 2013یولیو حمزة وحف

اة -4-2-2 الز ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ل شرو تمو : وضعت ضوا وجب توفرها للتمو

اة وتتمثل هذه الضوا في مایلي سمبر ناصر،   الز   :6-5ص ص: ،2012د

 اةأن ال تتوفر وجوه صرف عاجلة تقت  ؛ ضي التوزع الفور ألموال الز

  اةأن یتم استثمار أموال  ؛ الطرق المشروعة - غیرها -الز

 ذلك رع تلك األصول اة، و م الز قاء األصول المستثمرة على أصل ح  ؛أن تتخذ اإلجراءات الكفیلة ب

  ادرة إلى تسییل اة صرفها علیهم األصول المستثمرة إذا اقتضتالم  ؛حاجة مستحقي الز

  عضهم فاضل بین  أس أن  اة وال  ع المستفیدین من هذه القروض من مستحقي الز ون جم أن 

حق المصلحة  ما  حسب معاییر تضعها إدارة الصندوق  ة في اإلقتراض  عض في األولو ال

 .للصندوق ولهم

اة الدور اإلقتصاد -4-2-3 تمثل للز بیرا من شأنه تحقی عدة فوائد، و ا  اة دورا إقتصاد : تلعب الز

مایلي   :8-7ص ص:  ،2014ما مسدور وقلمین،هذا الدور ف
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  قوم بها أصحاب عها لإلستثمارات المنتجة التي  اة تساعد على تحقی النمو االقتصاد بتشج الز

ة تنامي القوة الشرائ اة أو خوفا من نقصانهاة لمرؤوس األموال إما لتلب  ؛ ستحقي الز

  ح ملكا تاما ص اة  ون أن مال الز ل االستثمار  غ تمو اة من أحسن ص تعتبر أموال الز

ك یجعل مجاالت إستخدام المال متعددة وهذا التنوع یزد من  ه عند دفعه له، وهذا التمل لمستحق

ه ش ك یجعل صاح ما أن هذا التمل ره وتنمیته  قوم فرص تطو دید الحرص على تنمیته وال 

 ؛ بإنفاقه إال في المجاالت المرحة

  اة یدمج المزد من األفراد ضمن دائرة ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن طر الز تمو

ذلك ینتقل  ساهمون في خل مناصب العمل، و سوا مستهلكین، و حون منتجین ول ص اإلنتاج ف

اإلضافة إلى نقلهم من فئة اإلستهالك  هؤالء من فئة إستنزاف ل االستثمارات،  المدخرات لتمو

ع للدخل التلقائي  ؛ إلى فئة االستهالك التا

 ح فرص ا اة یت ل عن طر الز س إلتمو ان العائد المتوقع منها ع ستثمار متعددة مهما 

عین  الت األخر التي یجب األخذ  ار التكلفة التي تنجر عنهااإلالتمو  ؛ عت

  ص النفقات وتوطین اإلیرادات حسب المناط ة المستدامة من خالل مفهوم تخص تحقی التنم

اة یتم دفعها إلى  اة وهذا ألنها األح بها، فمن خالل جمع أموال الز التي حصلت منها أموال الز

ذا فاض المال في عاد توزعها على مستحقیها، وإ اة التي تشرف علیها الدولة و بیت  مؤسسات الز

له إلى المناط المحتاجة وهذا هو العدل.   مال المنطقة یتم تحو

اته من العدل         حمل في ط ل اإلسالمي  قا یتضح أن التمو ه سا من خالل ما تم التعرض إل

غ عدیدة ومتعددة تتماشى مع  حتو على ص ما  ل،  ل أطراف التمو النفع على  عود  ادئ ما  والم

قطاع التجارة، الصناعة مختلف القطاعات ال ن أن تنش فیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  م تي 

اجات المؤسسات الصغیرة  ساهم في توفیر مختلف احت والزراعة وغیرها من القطاعات، وهو ما 

الشراكة. ل  ر اإلدارة من خالل التمو ذا المساهمة في تطو ة، و ل   والمتوسطة التمو
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ل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة م التمو   المطلب الثالث: تقی

ل المتاحة أمام المؤسسات الصغیرة إ      انه هامة ضمن مصادر التمو ل اإلسالمي م حتل التمو

اه  مه من خالل التعرف على مزا لي وجب تقی بدیل تمو والمتوسطة وحتى یتم اللجوء إلى هذا المصدر 

ذا والمخاطر التي  ل من جهة و ن أن تؤثر على مانح التمو م اتها والتي  غة في ط ل ص تحملها 

ل اإلسالمي من  م التمو ، وسیتم تقی ل من جهة أخر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستفیدة من التمو

ة:   خالل العناصر الموال

ل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -1 غ التمو ا ص   مزا

ة على حد للمؤسسات      ل غة تمو ل ص ا التي توفرها  ل اإلسالمي من خالل المزا ة التمو تظهر أهم

مایلي الصغیرة والمتوسطة، ا ف  :519-497: ص ص ،2013غري،  وتتمثل هذه المزا

ة -1-1 غة المضار ص ل  ا التمو  مزا

 ملكون الخبرة  إن المضارة یتناسب تماما مع الحرفیین الصغار وهؤالء األفراد الذین  ل  التمو

س مؤسسة مصغرة صغیرة أو متوسطة وال تتوافر لدیهم الموارد  ام بتأس ة في الق والقدرة والرغ

ة ة الكاف ال  المال ة ما تتناسب مع أصحاب الكفاءات والمهارات النادرة والذین ال یجدون س ل تمو

ارهم موضع التطبی العملي وممارسة النشا االقتصاد الذین یرغبون ف ة لوضع أف ه مناس

ما ینفع المجتمعإ و   ؛ ستغالل مهاراتهم ف

  ة حتى تحق أراح مغرة للمشروعات المضارة تساعد على ض وترشید التكالیف اإلنتاج

التالي ارتفاع القوة االستثمارة، وانخفاض التكالیف سوف یؤد إلى انخفا ض أسعار المنتجات و

افحة التضخم ة للنقود وم  ؛ الشرائ

  قوم على أساس النظر في أمانة صاحب المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة المضارة  ل  التمو

ون قادرا على إعطاء  ل أن  شتر في طالب التمو المضارب وخبرته وجدو مشروعه دون أن 

 الضمانات.

ل -1-2 ا التمو ة مزا غة المشار   ص

  مثل قوة بیر  ن رأسمال صغیر أو متوس أو  ة للمؤسسات من أجل تكو ع الفوائض المال تجم

ع المشارع القائمة  ن مؤسسات صغیرة ومتوسطة جدیدة أو توس ة معتبرة تساهم في تكو إقتصاد

 ؛ وتجدیدها
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  ة للقضاء علىإوسیلة ة في االستثمار إلى الر بین  یجاب فائدة واالكتناز، وتؤد المشار اإلقراض 

عود علیها من رح عادل یتكافأ مع الدور  ما  ة  ة االقتصاد عنصر العمل ورأس المال في مجال التنم

روة الفعلي لكل منهما في اإلنتاج، مما یؤد إلى تحقی عدالة في توزع نتائج االستثمارات وعدم تراكم الث

 ؛ لد فئة معینة من المجتمع

  مثلهم البنك  األخر واألطراف  اإلسالميتوزع المخاطر بین مجموعة من المستثمرن الذین 

شجع على االستثمار في المشارع المختلفة. ة في المؤسسة مما   المشار

غة السلم -1-3 ص ل  ا التمو   مزا

مایلي غة السلم ف ص ل  ا التمو  :519-518ص ص: ،2013غري، تتمثل مزا

  ح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذو اتیت ان ة المحدودة من الحصول على السیولة  اإلم المال

ة  عمل ام  ة الالزمة للق ة فإنها  اإلنتاجالنقد ة على أكمل وجه، ففي حالة مؤسسة زراع المطلو

 ؛لى غیر ذلكإ لالزمة لشراء البذور والمبیدات و تتحصل على الموارد ا

 "س عند اإلنسان ع ما ل ة استثنیت من قاعدة "ب ونها معاملة شرع غ   تتمیز عن غیرها من الص

ضاعة غیر متواجدة عند الطلب وتستلزم  لة طلب شراء  ومن هنا تساهم في التغلب على مش

 ؛وقتا لجلبها أو تجهیزها

  التا اإلنتاجون أن ثمن السلعة محدد سلفا قبل  اإلنتاجترشید تكالیف ائع رحا و حق ال لي حتى 

ه سبیل  س لد ا فانه ل  .ستخدام المواردإسو ترشید التكالیف من خالل حسن مناس

حة-1-4 غة المرا ص ل  ا التمو  مزا

مایلي غ  ة عن غیرها من الص ل غة التمو  :186، ص: 2010عرقات وعقل، تتمیز هذه الص

  ة مة السلعة ورحها منذ بدا ه منذ شرائها حیث یتم احتساب ق معرفة مقدار تكلفة السلعة التي عل

ل الرو  س التمو ل نهائي، ع ش ة و ستمر العمل ة حیث  حتساب الفوائد حتى إلد البنوك التقلید

 ؛السداد التام

 ما یتالءم مع التدفقات الن ة للمؤسسات تحدید أقسا السداد   ؛الصغیرة والمتوسطةقد

  الغ أنه لن یتم دفع م ةمعرفة أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  جدیدة غیر ما تم  إضاف

اب معقولةاالتفاق عل  ؛ه في حالة تأخرها ألس

 حة بواسطة اإل ع المرا ون البنك مسؤوال عن أ تلف أو عیب في حالة ب ة  عتمادات المستند

ضاعة أو السلعة لحین  الشراء.في ال مها للعمیل اآلمر  عها وتسل  ب
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غة االستصناع-1-5 ص ل  ا التمو  مزا

ن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من االستفادة من عدة    م غة االستصناع  ل وفقا لص إن التمو

ا تتمثل في  :236،ص:2012الواد وسمحان، مزا

  ن الطائرات والسفن  ستخدامهاإم ل السلع مرتفعة الثمن التي یتم صنعها حسب الطلب  في تمو

ل مثل هذه السلعون عقد المرا وغیرها، حیث ال  ؛ حة فعاال في تمو

 ثیر من األعمال  االستصناع یخدم مصالح المستصنع م  ة في تقی فتقر للخبرة الكاف ا  الذ غال

ل ا عة أو المال الحاضر لتمو  ؛ لمشروع أو األمور الثالثة مجتمعةأو الوقت الالزم للمتا

  ة من ل الصناعة المطلو عتبر وسیلة لحث صغار المنتجین والصناع على اإلنتاج، حیث یتم تمو

غة منافع للطرفین جانب البنك مع تحدید مواصفاتها  جانب التخلص من الكثیر  إلىوتحق هذه الص

مشاكل تسو المنتجات، إضافة  اع حاجات المجتمع من  إلىمن المشاكل  ما ینتج عنها من إش

 ؛ السلعة المنتجة

  ع خطو إنتاج جدیدة، وتناسب هذه المساهمة في إنشاء وحدات جدیدة لم تكن موجودة مثل تصن

غة المؤسسات   ؛ هاالصغیرة القائمة التي ترد التوسع في حجم أعمالالص

 ات اإل ة تعمل ق ولد الدخل وتزد ستصناع تحرك عجلة االقتصاد ألنها تنطو على مشروعات حق

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. من الطلب الفعال ر وتنم التالي تساهم في تطو  و

غة  -1-6 ص ل  ا التمو  اإلجارةمزا

غة     مایلي اإلجارةتحتو ص ا تتمثل أهمها ف ،على عدة مزا  :332-331،ص ص: 2011الشمر

  ن توجیهها م ة التي  بیر من السیولة النقد االقتراض  إلىالتشغیل دون اللجوء  إلىتوفر جزء 

ما أن تكلفة  ة هذه الموجودات الثقیلة  والخسائر  األراحتحمل على حساب  اإلجارةلشراء ملك

التالي فهي ال ة و  ؛ تدخل ضمن الوعاء الخاضع للضر

  ات التشغیل حتاج إلیها حسب متطل تساعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستأجرة التي 

ا  ؛ والعمل في مجال التكنولوج

  مما یخفض ، غ األخر ثیرة عن تكلفة الص ال ذا تكلفة تقل في حاالت  غة تمو ح هذه الص تت

زد من   ؛ أراحهامن تكالیف المؤسسة و

  انة هذه الموجودات حیث ة نفقات وتكالیف عن ص ال تتحمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أ

ة المؤجرة.  تتحملها الشر
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غة القرض الحسن-1-7 ص ل  ا التمو  مزا

مایلي        غة القرض الحسن ف ص ل  ا التمو  :422،ص: 2013 غري،تتمثل مزا

  ة بتنش ام برسالته في تقوم البنوك اإلسالم القرض الحسن حتى تعین ذا الحاجة على الق

ة في مختلف المجاالت، والغرض من ذلك هو  ات اإلنتاج المستقبل، وتقدم القرض الحسن للغا

قدم لغرض  مساعدة المستفید من القرض على تحسین مستو  ما قد   ؛ ستهالكيإدخله 

 ج نشاطهم حتى یت سیر وتخفیف إعسار العمالء وترو ستعادة ت نوا من ممارسة هذا النشا وإ م

 .قدرتهم على سداد إلتزاماتهم

أن     ن القول  م ل ومن خالل ما سب  غ التمو ل الالزم  تلعب اإلسالميص دورا هاما في توفیر التمو

مایليللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تمثل هذا الدور ف   :21ص:  ،2013أفرل  األسرج، ومن ثم تنمیتها، و

 غ توفر الثمن في ؤسساتتحفیز الطلب على منتجات هذه الم شتر في عدد من الص ؛ فال 

ة لد  شتر في عدد آخر توفر المنتج في الحال، فإذا افترضنا وجود رغ ما ال  الحال 

مة تلك المنتجات  طة فإن عدم توافر ق ة أو وس المستهلكین أو المنتجین على منتجات معینة نهائ

منع عاقد الصفقة على شراء تلك المنتجات على أساس دفع الثمن في المستقبل دفعة واحدة  ال 

مها  مة هذه المنتجات مقدما على أن یتم تسل ن إتمام الصفقات بدفع ق م ضا  ، أ أو على أقسا

ع الطلب على منتجات هذه  نتج عن ذلك تشج في المستقبل وفقا للشرو المتف علیها، و

حداثص العمل متوسطة ومن ثم استغالل الموارد وتوفیر المزد من فر المؤسسات الصغیرة وال  وإ

 .الرواج االقتصاد

 ة المختلفة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ل اجات التمو حة مثال تصلح توفیر االحت ؛ ففي المرا

ل شراء أو توفیر سلع ومعدات، وفي التأجیر یتم توفیر معدات للمؤسسة دون توفیر المواد  لتمو

ة ا ة المطلو ل افة الموارد التمو لخام ورأس المال العامل، أما المضارة فمن خاللها یتم توفیر 

غ والمزاوجة  ل رأس مال ثابت أو رأس مال عامل، لذا فإن تكامل هذه الص للمؤسسة سواء في ش

ل اإلسالمي  غ التمو ل وف ص وسع من فرص العمل، ومع توافر التمو عظم األراح و بینها 

ة  ستغالل الطاقات اإلنتاج تتاح الفرصة أمام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للنمو واالزدهار وإ

 المتوفرة لها وض التكالیف واستقرار ظروف اإلنتاج.

  ص و ةإ تخص ة في األراح ستغالل الموارد االقتصاد المشار ل اإلسالمي تتمیز  غ التمو ؛ فص

فهي توفر مجاال واسعا أمام أصحاب المهارات لإلبداع والتمیز وتسخیر مواهبهم في اإلنتاج 
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ما تشجع أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على بذل أقصى جهد   ، واالبتكار دون عوائ

ة مع حرصهم على نجاح مؤسساتهم واالرتقاء بها أل ذلك تضمن آل اء في الرح الناتج، و نهم شر

ص الموارد.   ماهرة لتخص

ل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2   مخاطر التمو

ل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة        غ التمو ا التي توفرها ص ات والمزا الرغم من االیجاب

غ غیرها من ص ل اإلسالمي  إال أنها ال تخلو من المخاطر  ، وتتمثل مخاطر التمو ل األخر التمو

مایلي غها المختلفة ف   :345-344، ص ص:2012شقیر وآخرون،للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل ص

ة-2-1 المضار ل   مخاطر التمو

عني ثقة مطلقة      صفته صاحب المال في أعمال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  إن عدم تدخل البنك 

مة ون له أثار ونتائج وخ فاءة وأمانة ونزاهة المضارب مما قد  ة لد ت فإذا لم ،في  توفر حسن الن

ون راشدا مما عض المضارین من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ینتج عنه تعرض  فهذا السلوك لن 

ةالبنك اإلسالمي إلى نوعین من المخاطرة:  األخالق  مخاطرة أخالق ناتجة عن عدم إلتزام المضارب 

ة،  تنتج عن عدم جني رب المال ثمرة تعامله مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ومخاطرة تجارةالمهن

ة.   المضارة ومن ثم التعرض لخسائر مال

المش-2-2 ل  ةمخاطر التمو  ار

ة إال أنها تتعامل بها في      ل غة التمو ة بهذه الص ة عن البنوك التقلید الرغم من تمیز البنوك اإلسالم

ة والجهد اإلضافي الذ یبذله البنك في اإلشراف  طة بها من ناح ة المخاطرة المح أضی الحدود خش

، وعلى العموم تتمثل مخاط ة أخر عة المشروع الممول من ناح مایلي:ومتا ة ف غة المشار ص ل   ر التمو

  ة المتمثلة في المنافسة في السوق وتغیر أذواق المستهلكین وتغیر مستو مخاطر األعمال العاد

ذا تلف المخزون   ؛ األسعار و

  مدفوعات العمیل لشراء حصة ما یتعل  ل لمخاطر االئتمان ف یتعرض هذا النوع من التمو

 ؛البنك

 ة مما یؤثر على موقف ضعف األداء من جانب ال الضوا والمعاییر الشرع شرك وعدم التزامه 

 المودعین في البنك.
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السلم-2-3 ل   مخاطر التمو

ما هو       ظروف الزراعة، و ونه یرت  ل تعرضا للمخاطر  السلم من أكثر أنواع التمو ل  عتبر التمو

 :381،ص: 2012طایل، المخاطر، وتتمثل مخاطر السلم فيمعلوم فان النشا الزراعي تواجهه أنواع مختلفة من 

  الغبن في المحصول أو حجة اإلعسار أو فشل الموسم الزراعي أو الشعور  مخاطر عدم التسدید 

ة للمؤسسات الصغیرة  المالءة المال س لها صلة  عز ذلك لظروف ل ا، وقد  ل مه  الفشل في تسل

بتصنیف ائتماني جید لكن حصادها من المزروعات لم فقد تتمتع هذه المؤسسات   والمتوسطة

ما ونوعا ا  اف  ؛ ن 

 ة العائد من السلم للتكلفة  ؛ عدم تغط

 ون مرد ذلك إ ه وقد  ضا إلىنخفاض جودة المسلم ف ة أ ع  ؛ ظروف طب

  ع سلعة السلم نظرا لظروف السوق حیث أن األسعار قد انخفضت عن عدم قدرة البنك على ب

التالي فان البنك سیتحمل مصروفات  ه الشراء، و ةمعدل السعر الذ تم  ام  إضاف جراء الق

ه.  بتخزن المحصول في حالة عجزه عن الدخول في عقد سلم مواز قبل استالمه للمسلم ف

حةمخاطر التمو-2-4 المرا  ل 

حة في أمرن هم       غة المرا ص ل   :339-338،ص ص: 2012شقیر وآخرون،تنحصر مخاطر التمو

 ولاألمر األول عد طلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للسلعة ودفعها لمقدم  : الن عن الوعد، ف

شراء السلعة  ه البنك قد قام  ون ف ة في الوقت الذ  ن أن تغیر رأیها في العمل م حة  المرا

حدث من  صیب السلعة من تلف أو ما  ة فسیتحمل البنك تكلفة التخزن وما قد  ة وعل المطلو

ان هناك فارق في   تغییر في األسعار، ة إلى جانب الخسارة إذا  التالي تحمل تكالیف إضاف و

ع السلعة إلى طرف ثالث. ول عن الشراء یتصرف البنك بب  السعر، وفي حالة الن

 ع تكون على أقسا فإذا ما تأخر العمیل أو ماطل في سداد تلك األمر الثاني ة الب : هو أن عمل

فرض ع البنك أن  ستط ون البنك مخیرا  األقسا فال  ه أ غرامات تأخیر، وفي هذه الحالة  عل

ان صاحب المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة  إنالمحاكم  إلىان معسرا أو اللجوء  إنبین إمهاله 

 .مماطال وفي الحالتین یتضرر البنك وتحدث له خسارة

االستصناع-2-5 ل   مخاطر التمو

مایلي       ل وف االستصناع وتتمثل ف غة التمو  :382،ص: 2012طایل، هناك مخاطر تواجه ص

 عجز عن دفع األقسا  ؛ مخاطر من المستصنع حینما 
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 مها مطلقا ضاعة في الوقت المحدد أو عدم تسل م ال  ؛ تأخر الصانع في تسل

  عد تحدیدها وعدم القدرة على إجراء عقد استصناع مو ات األسعار  ان.تقل عض األح   از في 

القرض الحسن-2-6 ل   مخاطر التمو

ة       ل أداة تمو ل عائقا لفعالیتها  هناك العدید من المخاطر التي قد تواجه هذه القروض وتش

 :139-138،ص ص: 2013العاني،للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومن بین هذه المخاطر مایلي

  سوا اة ول ارة عن ز خطر عدم التسدید والذ یبرز نتیجة ظن المستفیدین أن هذه القروض ع

اة أصال أحقیتهم للز   ؛ معنیین بإرجاعها، وذلك العتقادهم 

  خطر ضعف التسییر والناجم عن وقوع المستفیدین من هذا القرض في خطأ استهالك إیرادات

الموازاة مع دخولها، فتجد المؤسس ات الصغیرة والمتوسطة نفسها قد استهلكت جزءا مهما المؤسسة 

رجع ذلك  ة األمر و ون صاحب المؤسسة حرفي ماهر في نشاطه  إلىمن رأس المال في نها

ة.    ة والمحاسب الجوانب المال  لكنه محاسب سیئ إذا تعل األمر 

انة ها      حتل م ل اإلسالمي  قا یتضح أن التمو ل من خالل ما تم عرضه سا مة في مصادر التمو

الناتج  قا  اطا وث ة، فهو یرت ارت ل ات وممیزات توفر له النجاعة التمو ه من خصوص نظرا لما یتمیز 

قي للم ل الجوانب وذلك من حیث ؤسسةالحق قدم على أساس مشروع استثمار تمت دراسته من  ، و

ة الم ة المستفید ونوع له ؤسسةشخص ة السداد والى غیر ذلك من األمور التي  اوالغرض من تمو ف و

ز على ذمة المؤسسات الصغیرة  ل التقلید الذ یر س التمو ، على ع تتعل بدراسة الجدو

مثل  ة و ة الشرع والمتوسطة وقدرتها على السداد، فهو أسلوب قائم على أساس الحالل من الناح

ل الر س التمو ة في االقتصاد، على ع ق حتة، ووفقا لهذا ظاهرة حق ة  عد ظاهرة مال و الذ 

ل اإلهتمام من إدارة  ل یتم تحو یز على الضمان  إلى اإلقراضالتمو  إلىإدارة االستثمار ومن التر

ساهم في توفیر  ل مما  غ التمو الغرم، وفي ظله تتعدد وتتنوع ص ة وتحمل المخاطرة والغنم  المشار

ار بین  غمجال واسع للمفاضلة واالخت ة لهذه المؤسسات هذه الص ل اجات التمو ها وهو ما ینقذ واإلحت

ل معسر،  ش یز على الضمان  ذا من عبئ الفائدة وتراكم الدیون والتر ل التقلید و ة التمو من محدود

ل المؤسسات الصغیرة  ة تمو ال ا مالئما لحل إش ل ال تمو ل اإلسالمي بد مثل التمو وعموما 

  والمتوسطة. 
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ل المؤسسات الصغیرة  بدیل لتمو حث الثالث: رأس المال المخاطر  الم

 والمتوسطة

ة،        ل ل التقلید للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وما نتج عنها من مشاكل تمو في ظل عوائ التمو

ل المستحدثة والتي أحد أسالیب التمو ل برأس المال المخاطر  من  برز في اآلونة األخیرة أسلوب التمو

ة، وسیتم  ة العال ل ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ذات المخاطر التمو ة تمو ال شأنها التقلیل من إش

حث من  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في هذا الم بدیل لتمو التعرف على رأس المال المخاطر 

ه اخالل التطرق إلى  ة حول رأس المال المخاطر في مطلب أول، یل م أساس ل وف رأس المال مفاه لتمو

ل رأس المال المخاطر للمؤسسات الصغیرة  م تمو المخاطر في مطلب ثان، لیتم أخیرا التطرق لتقی

 والمتوسطة في مطلب ثالث.

ة حول رأس المال المخاطر م أساس   المطلب األول: مفاه

ا واإلختالف      ة األخر ما جعل منه أسلوب  لرأس المال المخاطر من المزا ل عن األسالیب التمو

ل المؤسسات الصغیرة  بدیل لتمو ة، وحتى یتم التطرق لرأس المال المخاطر  الغ األهم ل مستحدث  تمو

ه، وذلك من خالل مایلي: ة المتعلقة  م األساس   والمتوسطة وجب التعرف على مختلف المفاه

 نشأة وتطور رأس المال المخاطر -1

ل      ة وأفراد قدموا تمو ة على ید عائالت غن ات المتحدة األمر نشأ رأس المال المخاطر في الوال

حت اآلن من أكبر المؤسسات الناجحة والمشهورة، والعالمة الفارقة  رة لمشروعات جدیدة أص المرحلة الم

حث  ة لل ة األمر انت إنشاء الشر ر والممیزة في تارخ رأس المال المخاطر   American والتطو

Research Development  ة وأفراد  1964سنة أموال مؤسسات مال ة  في مدینة ماستشوس األمر

ار الجدیدة وذلك على ید  ل مخاطر تمول األف ة تمو الذ الح عدم  Ralph Flandersأول شر

ار الجدیدة الجرئة من جانب مصادر  ل للمؤسسات الصغیرة واألف ة، فقام توفر التمو ل التقلید التمو

ة و  ات التأمین والمؤسسات المال ةبإقناع البنوك وشر ار أستاذ في جامعة  ذا عائالت غن مساعدة أف

 .1596، ص:2005مصطفى، ما Doriot هارفرد یدعى 

ل     اجات تمو ة إلحت ة إستجا ات المتحدة األمر هذا بدأ نشا رأس المال المخاطر في الوال و

ؤسسات الصغیرة والمتوسطة وللثورة الجدیدة في مجال التقدم التكنولوجي وخاصة في صناعة الكمبیوتر الم
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عد ذلك في الدول األخر بهدف مواجهة  نتشرت هذه المؤسسات  ا المعلومات، وإ ات وتكنولوج واإللكترون

ل اإلستثمار  التمو اجات الخاصة   . Thompson,2008, p :06  اإلحت

انة هامة في اإلقتصاد العالمي، والجدول الموالي       حتل م ل برأس المال المخاطر ل ما تطور التمو

عض الدول:  یوضح حجم اإلستثمار في رأس المال المخاطر في 

     2013-2012): تطور حجم اإلستثمار في رأس المال المخاطر لسنتي 7-3جدول رقم (ال      

ي                                                                          الوحدة: ملیون دوالر أمر

  2013-2012التطور بین   2013  2012  الدول

ة ات المتحدة األمر  % 2,6  35757,4  34850,4  الوال
  %8,7-  4027,2  4410,7  الصین
  % 2,6-  2352,0  3189,6  ندا
  % 17,8-  1778,8  2165,6  الهند
  % 4,4  1201,8  1150,6  فرنسا
ان ا  %  415  1015,0  196,8  ال
ا   % 11,3  975,8  876,6  ألمان
ا   % 13,8  648,3  569,7  روس
سرا   % 86,1  479,2  257,5  سو

Source : Institut de la statistique du québec,octobre2014,p :03 . 
في رأس المال المخاطر خالل سنتي  یتضح من خالل الجدول الساب تطور حجم اإلستثمار     

ة الصدارة  2013- 2012 ات المتحدة األمر على التوالي في العدید من الدول المتقدمة وقد إحتلت الوال

مة قدرت بــــ ق ي سنة  35757,4من حیث حجم اإلستثمار  لتحتل الصین  2013ملیون دوالر أمر

ة من حیث حجم اإلستثمار في رأس  ة الثان مة المرت ق ي  2352,0المال المخاطر و ملیون دوالر أمر

، وقد شهدت معظم هذه الدول  تطور  2013سنة  ة الدول األخر ق ندا والصین ثم فرنسا و ل من  تلیها 

سنة  2013حجم اإلستثمار في رأس المال المخاطر خالل سنة  نسب تطور متفاوتة من  2012مقارنة  و

رجع هذا التط ، و ة المتزایدة لمؤسسات  إلىور في االستثمار في رأس المال المخاطر دولة إلى أخر األهم

ل المشارع الناشئة في مختلف دول العالم. ه من دور فعال في تمو   رأس المال المخاطر  وما تلع

ح  تطور حجم اإلستثمار في رأس المال المخاطر خالل سنتي      ن توض م على  2013-2012و

  ل الموالي:التوالي من خالل الش
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ل رقم (ال     2013-2012): تطور حجم اإلستثمار في رأس المال المخاطر خالل سنتي 5- 3ش

 
.المصدر:  ات الجدول الساب احثة بناء على معط  من إعداد ال

ل        2013و 2012تطور حجم االستثمار في رأس المال المخاطر خالل سنتي ) 5-3( یوضح الش

ة تطور  الرغم من االنخفاض في والذ عرف نس متفاوتة بین الزادة والنقصان في العدید من الدول،  و

عض الدول سنة مة االستثمار في  سنة   2013ق قلل من مقدار حجم  2012مقارنة  غیر أن ذلك ال 

فسر تزاید أ  مالیین الدوالرات وهو ما  قدر  ة مؤسسات رأس المال المخاطر و االستثمار والذ   نتشارهاإ هم

ثیر من دول العالم.  في 

 مفهوم رأس المال المخاطر -2

  سیتم التعرف على مفهوم رأس المال المخاطر من خالل التطرق إلى مایلي:     

ف رأس المال المخاطر-2-1  تعر

لي، وتتمثل أهم التعرفات في مایلي:     أسلوب تمو  تعددت تعرفات رأس المال المخاطر 

ف األول:  أنه "رأس المال الذ التعر ة رأس المال المخاطر  ة رأس المال المخاطر األورو تعرف جمع

ات رأس المال المخاطر أو صنادی إستثما لدعم  رمول بواسطة وس مالي متخصص، مثل شر

اإلقتراض، وتتمیز بإحتمال ذات مخاطر مرتفعة ؤسساتم ة  ل التقلید طرق التمو لها   من الصعب تمو

طل على رأس المال  بیرة، لكنها ال تضمن تلك العوائد وال استرداد رأس المال، و نمو قو وعوائد 

ادر وغیرها ء، رأس المال الم ات: رأس المال المغامر، رأس المال الجر الناصر،   "المخاطر عدة تسم

 .  33، ص:2012
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ف الثاني ل والتي ال تقوم التعر ة خاصة في التمو م : هو" تقن ضا على تقد م النقد فحسب بل أ على تقد

تم  ة، و حق تطورها، فهو صورة من صور الوساطة المال ما  رأس إسترداد المساعدة في إدارة المؤسسة 

ة برنامج اإلستثمار حسب على أساس الرح المحق ومن دون  المال المخاطر في نها عد إدراج عائد 

ا الخسارة في حالة فشل  ل ا أو  تحمل المخاطر جزئ ة، و م أ ضمان عند إبرام عقد المشار تقد

   . 125-124، ص ص: 2008بوراس،  المؤسسة"

ف الثالث:  مؤسسات هو "نشا ممولین یتخصصون في توفیر رأس المال لمدة معلومة لفائدة التعر

ا في حالة  أمل الحصول على مردود عالي نسب ة،  أوضاعها المستقبل عد دراسة قراراتها والتنبؤ  ة  إقتصاد

ع حصص المساهمة في بورصة األوراق ة نجاح اإلستثمار أو في حالة ب    Bemloneche,2004 ,p :33 "المال

قة یتضح أن     قوم على عنصر المخاطرة هو رأس المال المخاطرمن مجمل التعرفات السا لي  " أسلوب تمو

ة في األراح والخسائر، و  ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من دون ضمان فعلى المشار قدم التمو الممول 

ة إضافة  م  المساعدة اإلدارة والفن لي تقد ما یتم من خالل هذا األسلوب التمو المساعدة  إلىالعائد وال مبلغه، 

ساعد على إستمرارتها".   ساهم في تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و ة مما    التمول

  خصائص رأس المال المخاطر-2-2

ل األخر      لي بخصائص تمیزه عن غیره من أسالیب التمو أسلوب تمو یتمیز رأس المال المخاطر 

  : 42، ص:2009سبتي،  وتتمثل هذه الخصائص في مایلي

ون فق لد المؤسسات التي تمتلك الناشئة ؤسساتإستثمار في الم-1- -22 بیر  : إن تحقی عائد 

إستعدادات معتبرة للنمو، وهي عادة المشارع ذات المحتو التكنولوجي العالي التي تقدم منتجات متمیزة 

ة التكنول ون سواء في اإلعالم اآللي أو الصحة أو في مختلف القطاعات األخر عال ا، والتي  وج

ة والالزمة لتجسید  متلكون ال الخبرة التسییرة وال األموال الكاف احثین والمبتكرن الذین ال  أصحابها من ال

رغبون  ة للذین قاموا بإنشاء مؤسساتهم و النس ارهم في مشارع إستثمارة، أو لتحقی النمو المرغوب  أف

ان مصادر  رها، األمر الذ في إم ة ولعل هذه المصادر تتمثل في المخاطرن برأس في تطو ة نقد خارج

ة والعالقات التجارة الواسعة إضافة  ملكون الخبرة التسییرة الكاف   رؤوس األموال. إلىالمال الذین 

عود الخطر العالي لإلستثمار أساسا إستثمار خطر - 2- 2-2 عة الخاصة للمؤسسات الناشئة، حیث  إلى:  الطب

طة رة عادة أكبر من المراحل الالحقة للنمو، إذ  تكون المخاطر المرت فقدان أن المراحل الم المستثمرون مهددون 

ا.   ل أو جزء من أموالهم الموظفة في تلك المشارع، ونظرا إلرتفاع المخاطر فإنهم یتوقعون عائد مرتفع نسب
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ل األجلإستثم -2-2-3 ل األجل ال ار متوس وطو عد رأس المال المخاطر في الغالب إستثمارا طو  :

ل م ون متوس األجل إذا دخل في تمو ع سنوات، لكن قد  في ؤسسات تقل مدته في المتوس عن س

طرح المؤسسات لإلكتتاب انت أسعار أسواق المال تغر  ة و   .33، ص: 2012الناصر،  مراحلها النهائ

ل -2-2-4 عة العالقة بین طرفي التمو شارك صاحب طب  ؤسسةرأس المال المخاطر في إدارة الم: 

رة  ةالممول ا، والعالقة بین صاحب ف ، التكنولوج ، العمالة، التخط التسو الت خاصة  قدم تسه و

ست مجرد عالقة اء ول ین صاحب المال المخاطر هي عالقة شر ممول المشروع و ، صاحب مشروع 

قلل من احتمال  ة واإلدارة، و ون هناك انفصال بین الملك ذلك ال  حاول و الة عندما  لة الو ظهور مش

  .1591، ص: 2005مصطفى، ما  المسیر تحقی مصالحه على حساب المالك الغائب

ة رأس المال المخاطر -3   أهم

عض القطاعاتلعب رأس المال المخاطر        ة  ي والغري دورا هاما في تنم ، ففي اإلقتصاد األمر

ا في وجود ونمو  ان رأس المال المخاطر سب ا  قة خاصة في قطاع التكنولوج خالل العقود الثالثة السا

بیرة مثل:  ات  ر Appel , Digital Intel , Microsoftشر قة الذ ات السا ل من الشر  وغیرها، ف

ات المؤثرة في مجال التكن حت اآلن من الشر أن رأس المال أص ما أن هناك إعتقاد شائع  ا،  ولوج

لي في النمو  التالي ساهم هذا األسلوب التمو المخاطر هو أداة لجلب اإلبداع في سوق سرع التطور و

م فرص أكبر لإلبداع التكنولوجي   .1597، ص:2005مصطفى، ما اإلقتصاد وزادة فرص التوظیف وتقد

ة في مایلي      ل الخارجي التقلید ات التمو لي لتقن بدیل تمو ة رأس المال المخاطر       ما تبرز أهم
  ،36، ص:2012الناصر :  

 ل م ار جدیدة  ؤسساتیدخل رأس المال المخاطر في تمو ة على أف ناشئة صغیرة أو متوسطة مبن

ة، وهذه الم ة ذات مخاطر عال ة أو تقن ة علم طرق  اتؤسسإبداع لها  صعب تمو في الغالب 

ة من خالل طرح  الملك ل  الدین من خالل اإلقتراض أو التمو ل  ة مثل التمو ل الخارجي التقلید التمو

 ؛ أسهم لإلكتتاب العام

 مة مضافة لم ادرات مثل:  ؤسساتقدم رأس المال المخاطر خدمات ذات ق أصحاب الم

ة واإلسترا اإلستشارات ق ة واإلدارة والتسو ة، وهذا یزد من فرصة نجاحهاالفن  ؛ تیج

  ساهم رأس المال المخاطر في تحقی النمو اإلقتصاد عن طر إیجاد أسواق جدیدة تساهم في

ل اإل ع اله ةتنو ، وزادة قدرته التنافس  ؛ قتصاد

 طالة وذلك  ؛ رص عمل في مجاالت جدیدةبتولید ف ساعد رأس المال المخاطر في خفض ال
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  ل والخبرة ا في توفیر التمو م برنامج اإلصالح اإلقتصاد فهو یلعب دورا حیو ساهم في تدع

ار صالح مؤسسات قطاع األعمال العام على إعت ر وإ ة واإلدارة الالزمة لتطو أن مهنة رأس  الفن

التخصص في توفیر الدعم المالي والفني للمؤسسات الخطرة، وتساهم في  المال المخاطر تتمیز 

ة دون اإلفرا في  ل الالزم للمؤسسات اإلقتصاد ة حیث توفر التمو التقلیل من اآلثار التضخم

ة التي تعمل على  ي لهذه المؤسسات اإلقتصاد تعبئة رؤوس خل النقود أو منح اإلئتمان البن

ة ل اجاتها التمو ة احت  .127، ص: 2008بوراس،  األموال الالزمة لتلب

هومن خالل ما تم التطرق     م المال  إل ة ال تقوم على تقد ل ة تمو یتضح أن رأس المال المخاطر تقن

م المال وتوفیر الخبرة  نما على تقد ةفحسب وإ ر المؤسسات الصغیرة  اإلدار ة الالزمة لتطو والفن

ة تطورا ملحوظا في السنوات األخیرة نظرا  ة على أفكار فعالة، وتعرف هذه التقن والمتوسطة المبن

ة المخاطر، والتي تحجم أسالیب  ة للمؤسسات العال ل م المساعدة التمو ألهمیتها ودورها في تقد

ل ا م التمو ة على تقد ل التقلید   لالزم إلنشائها وتطورها.التمو
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ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالمطلب الثاني:    وف رأس المال المخاطر تمو

ة األخر نظرا         ل ل وف رأس المال المخاطر على غیره من األسالیب التمو یختلف التمو

ل الالزم  إلختالف م التمو ة عمله ومراحل تقد ذا آل قوم علیها هذا األسلوب و اد التي  الم

ل وف رأس المال  إلىللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وسیتم من خالل هذا المطلب التطرق  التمو

     :مایليالمخاطر من خالل 

ات رأس المال المخاطر -1 ة عمل شر   آل

ل األنشطة اإلستثمارة الواعدة الخطرة والتي تتمیز بإرتفاع       ات رأس المال المخاطر في تمو تتخصص شر

مة( ناتج عن  حق اإلستثمار فیها فائض ق حیث یتوقع أن  بیرة  عنصر المخاطرة ولكن آفاق نموها المحتملة 

ات رأس المال المخاطر ینصب اهتمامها على نوع ع الحصص)، وشر            ین من المؤسسات هماإعادة ب
  ،60، ص: 2001وفا:  

 ؛ ات الجدیدة ذات المخاطر المرتفعةالمؤسس 

  ل أو لقصور في المؤسسات القائمة المتعثرة التي ال تحق العائد المطلوب منها إما لنقص التمو

اب. ة أو غیرها من األس   اإلدارة أو في األسالیب اإلنتاج

ل المالئم والدعم الفني واإلدار للمؤسسات       ات رأس المال المخاطر توفیر التمو الصغیرة وتتولى شر

افة مراحل تطورها أ من مرحلة ما قبل اإلنشاء والمتوسطة    لسوق الماليلمرحلة الدخول  إلىعبر 

التفاوض مع المست ة رأس المال المخاطر  ام شر ق ل أوال  ة التمو ة ثمرن( بنوك، مؤ وتتم آل سسات مال

ات التأمین...و  ) لتوظیف أموالهم لدیها على أمل الحصول على عوائد جد مرتفعة وتفوق عائد شر

ه بذلك والى حد ما السوق  ، لكنها في نفس الوقت ال تضمن التحق الفعلي لتلك العوائد المنتظرة، فهي تش

عد ة، وتقوم  أسلوب المشار ل اإلسالمي  ة التمو المساهمة في رأس  آل ة رأس المال المخاطر  ذلك شر

ة رأسنوات 7مال المؤسسة لمدة أقصاها  ن ، أ أن شر عد تم المؤسسات س المال المخاطر تنسحب 

نه الصغیرة والمتوسطة ضه امن تحقی األراح التي تم عد تخف لخطر العجز  امن سد العجز لألموال أو 

نه م ل امما  من مصادر أخر نظرا ألن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتمیز  من الحصول على التمو

المقارنة مع المؤسسات الكبیرة   .310، ص:2011العایب،  بإرتفاع خطر العجز 

ل الموالي:     ل وف رأس المال المخاطر من خالل الش ة التمو ح آل ن توض م   و
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ل رقم (ال ات رأس المال المخاطر6- 3ش ة عمل شر   ): آل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

احثة  ش،على:اإلعتماد المصدر: من إعداد ال  . 08، ص:  2007بر

ل        م المستثمرن ) 6-3(یتضح من خالل الش ل برأس المال المخاطر تبدأ من تقد ة التمو أن عمل

انت صفتهم  ات رأس المال المخاطر لإلستثماراألرؤوس لمهما  فیها أمال في الحصول على  موال لشر

ل وانتقائها تقوم  ات التمو عد دراسة ملفات طل ات رأس المال المخاطر  دورها شر ة، و ة عال مردود

ل برأس المال  -بإمداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  التي توفرت فیها معاییر الحصول على التمو

دار  -المخاطر ة وإ ة وفن ة ل ما تحتاجه من مساندة مال ة على مراحل متعددة تغطي الزمن الالزم لعمل

عة  ل متا عة هذه المؤسسات طیلة فترة التمو ما تشرف على متا ل،  ةالتمو ة  إستراتیج م وتجارة وتنظ

ات  ة تخرج شر حت تحق عوائد مرض ة لهذه المؤسسات وتطورت وأص ة المال ذا ما تحسنت الوضع وإ

ة المؤسسات  رأس المال المخاطر من االستثمار ة المجال أمام مستثمرن جدد، خاصة وأن وضع تار

ن أن تجذب العدید من المستثمرن  م الصغیرة والمتوسطة الممولة برأس المال المخاطر في هذه المرحلة 

  لإلستثمار فیها.  

  

 

 

المستثمر: 

ات  بنوك، شر

تأمین، 

 مؤسسات

ة....الخ  مال

قدم 

رؤوس 

 األموال

المتعاملون 

في رأس 

المال 
ل م التمو  تقد

المؤسسات الصغیرة  

 والمتوسطة

عة  المتا

الخروج من االستثمار  

ع الحصص-  -ب

مة مضافة ة ق ة عال  مردود
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ل عن طر رأس المال المخاطر -2  مراحل التمو

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وف أسلوب رأس المال المخاطر على عدة  تمر        ة تمو عمل

ن التطرق  م ل الموالي: إلىمراحل و   هذه المراحل المختلفة من خالل الش

ل رقم (ال ة رأس المال المخاطر7- 3ش ل وف تقن   ): مراحل التمو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Mondher, 2008, p :21.  

ة رأس المال          ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وف تقن ل الساب أن تمو یتضح من خالل الش

مایلي: ن التطرق لها  م   المخاطر یتم وف مراحل 

 ؛المرحلة األولى: رأس مال اإلنشاء 

 ة ة: رأس مال التنم  ؛ المرحلة الثان

 ة ل الملك  ؛ المرحلة الثالثة: رأس مال تعاقب أو تحو

 .ر أو التخارج م أو التدو ح أو التقو عة: مرحلة التصح   المرحلة الرا

  المرحلة األولى: رأس مال اإلنشاء-2-1

نقسم       لي للمشروع في بدایته، و وتسمى المرحلة البذرة وفي هذه المرحلة یتم توفیر الغطاء التمو

ل    قسمین هما: إلىالتمو

م المنتوج النمطي ومهام : إن رأس مال ما قبل اإلنطالق- 1- 1- 2 ل دراسات وتصام ل ما قبل هو تمو تمو

ستي لدراسات المؤسسة ما الصغیرة والمتوسطة الممول برأس المال المخاطر في هذه الفترة هو دعم لوج  ،

ت ة، و ة والتقن م اإلعانات الفن تقد ة األخر  ل ما یدعم اإلستثمارات غیر الماد ف الممولون أن مرحلة تمو

 

رأس مال ما 

 قبل اإلنشاء

رأس مال 

 اإلنشاء
عد  رأس مال 

 اإلنشاء

رأس مال 

ة  التنم

ل  رأس مال تحو

ة  الملك

 ال المخاطرـــــــرأس الم

 رأس المــــــــــــــال اإلســتـــثمار 
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سیناروهین أولهما: حدوث بق ل في هذه المهنة وقد تنتهي هذه المرحلة  ل اإلنطالق أخطر مراحل التمو

رة الم ه أ فشل ف ة تنفیذهؤسسة السینارو الغیر المرغوب ف ة  اوتأكد أطراف العقد من عدم قابل من الناح

ستمر الممول في حاالت نادرة  ة، فقد  ق ة أو التسو ل م سةؤستنفیذ المبالتقن أو  ةجدید ؤسسةإما في تمو

ستمر  رة و حصل تقدم في جدو الف ه و رة جدیدة، أما السینارو الثاني فهو: وضع مرغوب ف حث عن ف ال

ص األموال للمراحل المتقدمة ة تخص   . 104- 103، ص ص:  2013سحنون،  الممول في عمل

مثل رأس مال اإلنطالقرأس مال مرحلة اإلنطالق - 2- 1- 2 ة لتدخل رأس مال المخاطر  :  المرحلة األساس

ل الم ة النشا أ في السنوات األولى من  ؤسساتوهو یخصص لتمو التي دخلت مرحلة اإلنشاء أو في بدا

تفرع رأس مال اإلنطالق بدوره ، Onimus, 2011,p :08  التواجد ة  مرحلتین: هما اإلنطالق إلىو أو البدا

اة الم ة التجارة لح ل التي ؤسسةمعناها الضی التي تغطي مرحلة ما قبل البدا ، ثم المرحلة األولى من التمو

ونها من أصعب المراحل التي  ما تتمیز هذه المرحلة  ة التجارة  من  ؤسسةمر بها المتتغطي نفقات البدا

ل المخاطر التي ة ألنها تجمع  ل ة التمو م ةجدید ؤسسةعرفها أ مت الناح عمل في ت ؤسسةوذلك لتعلقها 

ه ولهذا  إلىمستو أدنى من المرحلة الالزمة للوصول  قدم أدنى ضمانات لممول اإلستغالل، ومن ثم فإنه ال 

حیث تمثل مؤسسات رأس المال  ة،  ل التقلید ة غیر مقبولة من مؤسسات التمو ن السبب تكون حاجاته التكو

الكاملالمخاطر المص ل هذه المرحلة  ة الوحیدة التي تقبل تمو   .85- 84، ص ص: 2001وفا، ادر المال

ة-2- 2 ة: رأس مال التنم   المرحلة الثان

ر أعمال الصغیرة والمتوسطة تحتاج المؤسسات         ل معتبرة من أجل تطو ة لمصادر تمو اإلنتاج

س واإلنطالق ة التأس عد نجاح عمل عات جدیدة  ة ورفع ذروة المب عد تحقی جملة من النجاحات السوق ، و

ل برأس المال  ات التمو ة لتجسید هذا الطموح، وتتدخل شر تستخدم المؤسسة رؤوس أموال خارج

ة تصل  ة مال مشار قى  من رأس مال المؤسسة % 40حدود  إلىالمخاطر لتنفیذ خط العمل الجدیدة  و

ر المنتوج غرض هذا العقد هو تسو ال غرض تطو مخرجات (منتوج أو خدمة) في نطاق أوسع أو 

ة، وتنقسم هذه الم   : 106- 105ص ص:  ،2013 سحنون،قسمین إلىرحلة لتحقی عوائد معتبرة في اآلجال القر

ات التوسع -2-2-1 ل مرحلة عمل ل نشا تمو : یتدخل رأس المال المخاطر في هذه المرحلة لتمو

ة توسع المؤسسات  ة التوسع تولد أراح إضاف شتر الممولون أن تكون عمل الصغیرة والمتوسطة القائمة و

ة التوسع ؤسسةللم ل، ففي أحسن الظروف إ، وتؤمن عمل ستمرار المؤسسة في السوق على المد الطو

ن أن تستمر المؤسسة  ر أسواقها للرفع من فرص طرح األسهم في اإلكتتابفي م أخذ  تطو العام، فقد 
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عات وتدعى  ة تسمح للوصول إلى أعلى ذروة في حجم المب ة إضاف الممولون على عاتقهم توفیر موارد مال

مرحلة  ضا  ل العبور".هذه المرحلة أ   "تمو

ل مرحلة التطور والنضج -2-2-2 بیرة فالمخاطر تتجه تمو طرقة  : في هذه المرحلة یتغیر الوضع 

ن أن تكون  صالتناق إلى انات المشروع من المم م ل الذاتي یلعب دورا ملموسا، وإ طرقة واضحة، والتمو

اناتها  ة، لذا تكتسب المشروعات القدرة على اإلستدانة حیث تضمن إم قا ألسس أكثر واقع مقومة ط

اء القروض، مما یبدأ معه دور مؤسسات رأس المال المخاطر في التوار تدر  ة سداد أع ة الذات ا تار ج

ن أن نمیز بین نوعین من  م ة، وفي هذا الصدد  ل التقلید الساحة شیئا فشیئا لوسائل التمو

  :91، ص:2001وفا، المؤسسات

  مؤسسات متوسطة جیدة لدیها معدل إیراد جید وتطور متوقع ومأمول، وهذه المؤسسات تمثل

ة في الدراسة، لذا ال تجد صعو ل  ملفات جیدة جدیرة  ةالتمو  ؛ من سوق المال التقلید

  عتها تكلفة إدارة مرتفعة جدا، وهذه المؤسسات تمثل ملفات سیئة من مؤسسات صغیرة جدا خطرة، تتطلب متا

شأنها  حتل  ، لذا تكون مهجورة وظل تمول مؤسسات رأس المال المخاطر  وجهة نظر التمول التقلید

ة األولى.  األهم

ة-2-3 ل الملك   المرحلة الثالثة: رأس مال تعاقب أو تحو

ل مؤسسة قائمة       ة المالكة لرأسمال المؤسسة، أو تحو ل عند تغییر األغلب ستعمل هذا النوع من التمو

ضة ترمي إلى شراء عدة م ة قا التالي خالل هذه المرحلة تهتم  ؤسساتفعال إلى مؤسسة مال قائمة، و

ة في المؤسسة مؤسسات رأس المال الم ة والمال ل السلطة الصناع ات تحو ل عمل  إلىخاطر بتمو

ش،  مجموعة جدیدة من المالك تتمثل عادة في مایلي   :10-9، ص ص: 2007بر

  ة المؤسسین ؤسسةفي المالفر اإلدار  ؛ في التخلي عن أحد فروعه في حالة إبداء رغ

 ر المأحد المسا  ؛ ؤسسةهمین األكثر دفعا لتطو

 ون صاحب الم عضهم  ؤسسةأحد الورثة األكثر تحمسا حیث  ا العدید من الورثة  قد توفي تار

یز  ة في إستمرار نشا المؤسسة، ولضمان عدم عرقلة نشاطها من األفضل تر ه الرغ ست لد ل

ة رأس  ة األموال الخاصة وتدخل شر فا صطدم بواقع عدم  ة في الورثة اآلخرن، لكن هذا  الملك

ضة تحوز اإلشراف الما ة قا ة مال ن شر تم ذلك عبر تكو ل، و ل المخاطر في مرحلة التحو

ة  ة تنتقل الملك عد سداد اإللتزامات المال اء، و ة قروضا للشر ا إلىوتمنح هذه الشر ء الشر

ة المتفرعة  .المستثمرن في الشر
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ر أو -2-4 م أو التدو ح أو التقو عة: مرحلة التصح   التخارجالمرحلة الرا

قتها حیث تواجه المؤسسة         سا ات إال أن هذه المرحلة من المراحل الخاصة  مع إختالف التسم

ل ما سب وغیرها،  ل ضعف األداء أو مشاكل إدارة أو نقص اإلیراد أو تغیر ظروف الطلب أو  مش

لة وترتب أوضاعها، وتستقر في السوق  إلىوهنا تحتاج المؤسسة  رأس المال المخاطر لتجاوز هذه المش

ة اسب مال ح قادرة على تحقی م  .17، ص:2009یونیو3-ما31مقالتي،  وتص

ات خروج رأس المال المخاطر من اإلستثمار-3   آل

ة رأس المال     ل الالزم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وف تقن م التمو المخاطر من خالل عد تقد

ات  ا وف آل ل ا أو  ل المختلفة، تنسحب مؤسسات رأس المال المخاطر من اإلستثمار تدرج مراحل التمو

ات مایلي   :112.، ص: 2013سحنون،  مختلفة للخروج من اإلستثمار، ومن بین هذه اآلل

ة- 1- 3   االندماج والتحالفات اإلستراتیج

مؤسسة أخر وقد       التخلي على حصصه من المؤسسة عن طر اندماج المؤسسة  قوم الممول 

صورة أسهم في  اإلضافة لحصته من األراح  أخذ المستثمر برأس المال المخاطر أصل رأس المال 

ة فهي استحواذ مؤسسة أكبر على الم ة الدامجة، أما التحالفات اإلستراتیج تكار ففي حالة اب ؤسسة،الشر

جدید أو توفر منتوجات ممیزة في السوق أو حصول مشروع على براءة االختراع تسارع المؤسسات الكبر 

ة، وتوجد حاالت  ة والمعرف ق عمل على زادة القدرات التسو في شراء مؤسسة صغیرة الحجم ألن ذلك س

نان من بناء مؤسسة واحدة  أخر ة ناشئة مؤسستحالف مؤسسة ناشئة مع  حیث یتم في نفس المجال 

ة هو ج ون الغرض من هذه التحالفات اإلستراتیج لب تملك المزد من الموارد والمزد من القدرات وقد 

اه الإ ذا جلب مؤسسانت اه أكبر المستثمرن.إت األكثر نموا و   نت

ع الداخلي أو الخاص-3-2   الب

ع     الب ستفید منها العاملین في المؤسسة إن المقصود  صفقات خروج خاصة  ام الممول  الداخلي أو الخاص هو ق

ع، وتمثل هذه الصفقات إصدار الم الب ة غیر موجهة ؤسسة أو تخصص ألفراد ومؤسسات دون اإلشهار  أوراقا مال

ون الطرح موجه ومخصص لفئة من المستثمرن من خالل الطرح    الخاص.للطرح في إكتتاب عام، و

  الخروج عبر البورصة-3-3

نون       ة الطر الملكي لكل األحداث فالمستثمرون المالیون یتم مثا یوصف الخروج عبر البورصة 

مة مضافة معتبرة  ضا تحقی ق من الحصول على سیولة تسمح لهم بإعادة االستثمار في مشارع أخر وأ
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نها ضمان مواصلة نموها وحصولها  ؤسسةأما المافئون بها مساهمي مؤسسة رأس المال المخاطر،  م ف

ضا صورة جدیدة وهي صورة الم الت جدیدة وأ السوق المالي مما یوسع عالقاتها  ؤسسةعلى تمو المدرجة 

المقابل تترتب  ة لكنه  فاءة عال نها من توظیف إطارات ذات  م ما  وطدها  اء االقتصادیین و مع الشر

ة عدة قیود لعل  ار التوقیت عن العمل ة إضافة إلى ضرورة حسن اخت أبرزها تتمثل في تكلفة العمل

ما یتعین على الم ة،  ة موات ام بها حتى تتم في ظروف سوق إسناد مهمة مراجعة  ؤسسةالمناسب للق

ة للسوق المالي  بیر حتى تقدم معلومات ذات نوع تب مراجعة  اتها لم   .159، ص:2009سبتي، حسا

  الكامل التملك-3-4

رة     ادر صاحب الف تم ذلك من خالل إعادة شراء أسهم رأس المال المخاطر من قبل الم الناصر،  و

  .38ص: ،2012

  الخروج المالي-3-5

ع المخاطر برأس المال حصته لمساهمین مالیین آخرن( مؤسسات رأسمال إستثمار       یتم عن طر ب

ن لمؤسسة رأس المال  م ل المرحلي على عدة أدوار، حیث  مثال)، وهذا النم للخروج یندرج ضمن منط التمو

عد أن وصلت المؤسسة الصغیرة والمتوسطة إلى مرحلة معینة من النمو أن تفسح المجال لمؤسسة  المخاطر 

ل المرحلة الجدیدة من النمو، أو مؤسسة رأس المال ة  أخر متخصصة في تمو ة إلى أخر وطن المخاطر جهو

ن أن ترغب في ممارسة نشاطها  م ة أكبر، ألن المؤسسة الصغیرة والمتوسطة في هذه المرحلة  ذات قدرات مال

تمیز  ة، و ة تفوق قدرات مؤسسة رأس المال المخاطر الجهو ات وموارد مال ان على نطاق أوسع مما یتطلب إم

ة  عدة نقا إیجاب ضمن سیولة الخروج المالي  ن المستثمرن من الخروج الكلي من رأس المال ما  م حیث أنه 

سمح لهم بإعادة إستثمار أموالهم في م أخر ناشئة، وهو ما یجعل من هذا الخروج یواف  ؤسساتمساهماتهم و

عطي األو  أنه ال  عاب على هذا النم من الخروج  راق سیرورة ومخط صناعة رأس المال المخاطر، غیر أنه 

أن المخاطر برأس المال المخاطر عاجز عن إیجاد نم  فسره الغیر  مة معتبرة حیث  ة المتنازل عنها ق المال

امه  ة معینة لخطر عدم السیولة عند ق ار نس أخذ في عین اإلعت جعل المشتر  ة و خروج آخر أكثر مردود

ة ة المعن م األوراق المال   .158، ص:2009سبتي،  بتقی

قا وم      ه سا ا إن خالل ما تم التطرق إل ج ل وف رأس المال المخاطر یتم تدر أن التمو تضح 

ل تنسحب مؤس إنتهاء مدة التمو  اتسات رأس المال المخاطر من المؤسسووف مراحل مختلفة و

ات خروج مختلفة ن جدد الصغیرة والمتوسطة وف آل ة المجال أمام مستثمر  ىإل، وحتى یتم اللجوء تار

ل األخر  ین أسالیب التمو مه حتى تسهل المفاضلة بینه و ل برأس المال المخاطر وجب تقی   .التمو
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ل رأس المال المخاطر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة م تمو   المطلب الثالث: تقی
حمله هذا األسلوب  حتلإ    ل المستحدثة لما  انة معتبرة بین أسالیب التمو ل برأس المال المخاطر م التمو

لي الالزم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطورها وحتى  م الدعم التمو ا تساهم في تقد اته من مزا لي في ط التمو

ل من قبل المؤسسات الصغیرة و  مه من خالل التعرف یتم اللجوء للحصول على هذا التمو المتوسطة، وجب تقی

، وسیتم التطرق  ل التقلید ین أسلوب التمو ه وأوجه اإلختالف بینه و اه وعیو   :ذلك وفقا لمایلي إلىعلى مزا

ي -1 ل البن ل برأس المال المخاطر والتمو   مقارنة بین التمو

ل برأس المال المخاطر عن أس یختلف      ل لأسلوب التمو اد وب التمو ي سواء من حیث م البن

ل  ن المقارنة بین التمو م ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، و ل أو حتى من خالل الهدف من تمو التمو

ي وفقا ألوجه المقارنة الموضحة في الجدول الموالي: ل البن   برأس المال المخاطر والتمو

ل برأس المال ا8-3جدول رقم (ال ي): أوجه اإلختالف بین التمو ل البن   لمخاطر والتمو

ل برأس المال المخاطر  أوجه المقارنة ي  التمو ل البن   التمو
ة  المبدأ ة في الملك   اإلستدانة  المشار

ل ات رأس المال المخاطر وصنادی رأس المال المخاطر  مصدر التمو   البنوك التجارة والمتخصصة  شر
ة المؤسسة للحصول على الرح بواسطة  هدف الممول ات خروج  تنم آل

  رأس المال المخاطر
الحصول على الفائدة في الوقت 

  المحدد
ل من حیث المدة ل األجل  التمو ل طو ل ومتوس وقصیر األجل  تمو ل طو   تمو
ع المستهدفة  المشار
ل   واتخاذ قرار التمو

بتكارة ة وإ س أو  ستهدف مشارع إبداع في مرحلة التأس
طة  ة مرت ل على معاییر مستقبل عتمد قرار التمو التوسع، و

رة ة تطبی ونمو المشروع أو الف ان   بإم

ة  ستهدف في الغالب مشارع تقلید
ل  تخذ قرار التمو ات قائمة، و وشر

عند توفر الشرو والضمانات 
ة   المطلو

مثل الدعم الفني  قدم المستثمر خدمات مضافة  الخدمات المضافة
ة اإلدارة ة والمشار ة واإلستراتیج ق   واإلستشارات التسو

ة ة خدمات إضاف   ال توجد أ

  .40،ص:2012الناصر، : المصدر

ون أن هناك عدة أوجه إختالف بین نمطي التمول تتمثل ) 8- 3(یتضح من خالل الجدول        أهمها في 

ز في دراسته  ، یر قدم المال والدعم الفني واإلدار واإلستشار ل هادف  التمول برأس المال المخاطر هو تمو

ال  قها ونموها مستق ة تطب ان م رة المؤسسة وإ ات تمول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على عنصر اإلبداع في ف لطل

ة نوعا ما فهو بذل ذا تحمل الخسارة في حتى في ظل مخاطر عال ك یتحمل الرح في حالة تطور المؤسسة الممولة و
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م المال في ظل شرو  ي الذ یهدف أساسا إلى تقد ل البن س التمو حالة فشلها أو حدوث عرقلة لنشاطها، على ع

انت النتیجة رح أو خسارة.    وضمانات محددة مقابل الحصول على الفائدة مهما 

مایلي ما تتمثل مختلف نق   صورة أوسع ف   :102- 100ص ص: ، 2013سحنون، ا اإلختالف بین أسلوي التمول 

  سب األموال والفوائد دون مخاطرة في أموال الغیر أما طموح الممول برأس المال طموح البنك هو 

   ؛المخاطر هو تحقی أراح معتبرة مع احتمال تعرض الكثیر من المشارع الممولة إلى الفشل

 ات رأس المال المخاطر على أموال خاصة یوفرها مستثمرون  یتوقف لي لشر النشا التمو

ة ة ومصرف ة ومؤسسات مال ع محفظتها المال ة في تنو  ؛راغ

  الفوائد قة (  ل مؤسسات دون تكالیف وشرو مس ساعد رأس المال المخاطر على تمو

ح دعما فعاال على المستو   ؛اإلدار والتقنيوالضمانات) وفي نفس الوقت تت

  ة في ة على عائد ثابت من فوائد القروض دون أ مساهمة فعل ل تحصل البنوك في نشاطاتها التمو

ة المعمول بها في البنوك محدودة  ما أن مستو المراق  ؛معدومة في فترة التعاقد أونشا المؤسسة ،

 ة والتالي ال یهتم ما یهم البنوك هو استرداد الدیون والفوائد فالبنك هو صاحب ا إن س صاحب الملك لدین ول

حصل البنك على مستحقاته  ة س ة القضائ أداء المؤسسة وال بجوانب التسییر، ففي حالة اإلفالس والتصف

ة  برأس المال المخاطر املة قبل المالك المؤسسون وذلك من خالل الضمانات، بینما یهتم الممول فعال

ون له  فاءتها في السوق، فتعثر المؤسسة أو إفالسها س اشر على األموال أالمؤسسة وحرص على  ثر م

ا أل سترجع الممول أمواله قضائ ن أن  ن عقود رأس المال المخاطر الموضوعة تحت تصرفها ومن غیر المم

 ؛ المؤسسة ال تحتو في الغالب على بنود استرجاع أموال المساهمة في حالة فشل

 ة س االستدانة البن ة بین طرفي العقد ع  ؛ رأس المال المخاطر هو شراكة فعل

  ة صاحب إن ة وغیر المال اته وخبرته المال ان ستخدم إم رأس المال المخاطر هو مساهم فعال 

ه  ا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة عتبرللرفع من فرص نجاح الصفقات، وعل  مستشارا استراتیج

 قدم قروضا  المال المخاطر رأس ة إالال  ة التقلید ساهم في التخلص من دورة التمول البن  نادرا وهو ما 

السندات القابلة للتحول  ه رأس المال(  شارك في رأس مال المؤسسة (األسهم) أو في ش  إلىفاألصل أنه 

ة للمقرضین وعلى األخص إتجاه نتائج المؤسسة في الماضي  عتمد على المعاییر التقلید ما أنه ال  أسهم)، 

ة  فاءة وفعال عتمد على معاییر أخر الزمة للكشف عن آفاق النمو المرتفعة للمؤسسة في المستقبل مثل  نما  وإ

فاءة وتخصص ف ا المستخدمة، خبرة و م التكنولوج ة للسوق الذ المؤسسة، تقی ر اإلدارة، الخصائص الذات

ه المؤسسة من حیث حجمه، معدل تطوره، والعمالء المحتملین   .   72، ص :2002 ا،ــــــــــــــفـو   تعمل 
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ل برأس المال المخاطر -2 ا التمو   مزا

ة والتي     ل ة التمو اد التي تستند علیها هذه التقن ل برأس المال المخاطر نظرا للم ا التمو تتعدد مزا

مایلي ا ف ، وتتمثل أهم المزا ة األخر ل ات التمو   : 97- 96ص: ص  ،2014، مزود  تمیزها عن غیرها من التقن

ة -1- 2   المشار

ة من  حیث     ة ألصحاب المؤسسة األصلیین وتأخذ نس ة رأس المال المخاطر تكون شر أن شر

ا، % 2.5 إلىاإلضافة  % 30 إلى %15األراح من   جزء ما تتحمل مقابل المصارف اإلدارة سنو

قدمه الممول مفید للمؤسسات الصغیرة  ما أن الدعم العملي الذ  من الخسارة في حالة حصولها، 

اع الحصة إال  لة األجل حیث ال ت ة الطو ساعد على نجاحها، وهي تفتح المجال للمشار والمتوسطة و

ح قادرة على اإلنتاج والنمو وهذا ال یتوفر في الدیون قص أنعد   یرة األجل.تستو المؤسسة وتص

  نتقاءاإل -2-2

ار الم     ثیر من الم ةالواعد ؤسسةأمام الممول فرصة الخت ذلك ذات  ؤسساتف ة المخاطر و الجدیدة تكون عال

مة  ة، وقادرة على رفع ق حث البنوك عن المؤسسات الملیئة  أصولهاأراح متوقعة عال بینما في حالة القرض ت

التالي فهي تمنح القروض للمؤسسات الكبیرة التي لم تعد تمتلك طاقات ابتكار. أ  القادرة على السداد و

ة-2-3   المرحل

ل برأس ال     عد انتهاء أمال المخاطر من خصائص التمو س على دفعة واحدة ف نه یتم على مراحل ول

الممول، وفي هذا ضمان لصدق االستثمار في عرض نتائج  إلىأ مرحلة یلجأ المستفید من جدید 

  األعمال المنجزة وهذا من شأنه إعطاء فرص جدیدة حین فشل المشروع  وقبل تراكم الخسائر.

ع-2-4   التنو

ن للممول       له على عدة م أنم ن  ؤسساتیوزع تمو م حیث ما  تخسره مع  أنمختلفة المخاطر 

قلل منها فضال على  ،خر ؤسسة أترحه مع م ؤسسةم ة في الخسائر فذلك   أنإضافة إلى المشار

ة من الشرك تجنب الم  الدخول في مغامرات غیر مأمونة العواقب.ؤسسات الصغیرة والمتوسطة المراق

ر-2-5 ة والتطو  التنم

ل  إن     ل قادر على تمو  إالمرتفعة المخاطر والتي ال یتجرأ على خوضها  مؤسساتهذا النوع من التمو

ات مبتدئة ل شر اسب والعائد المرتفع، وقد طب هذا في تمو الم عوض هذا الخطر   الرواد القادرون، و

ات القائمة علیها مجهولة ولم تتحمس لها Apple ,Microsoft  , Express مثل انت التقن وغیرها، و

ة. ل التقلید  مصادر التمو
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ة -2-6 ع قاعدة الملك     توس

ن العائد  تستمر الشراكة إلى أن تستو المؤسسة     م فتجذب العدید من المستثمرن نتیجة ما حققته، و 

ل من ارتفاع رأس المال من االستثمار في مشارع أخر جدیدة، إضافة إلى دورها الك بیر في تمو

تملك هذه المؤسسات القدر الكافي من األموال المتوسطة حیث في مرحلة اإلنشاء ال المؤسسات الصغیرة و 

ما  م قروض لها دون ضمانات لكن مؤسسات رأس  أنالالزمة  مال المخاطر تقدم الالبنوك تمتنع عن تقد

ش،  ما یلزم لهذه المؤسسات رغم ارتفاع المخاطر خالل مرحلة اإلنشاء  .10ص : ،2007بر

ة  -2-7 سبب مشار ادة األموال الخاصة  حصة من رأس المالز ن    المخاطر

ن-2-8 ة المخاطر   مشار

عة و  المتا ة  نما تكون مصحو ة المخاطرن على الجانب المالي فق وإ  النصحال تقتصر مشار

عة اإلتا خاصة إذ اسة المتا ةبنى المخاطرون س   . 19، ص:2009یونیو3-ما31مقالتي، یجاب

ل برأس المال المخاطر -3   عیوب التمو

ة رأس المال المخاطر ال     ل وف تقن على الرغم من الممیزات العدیدة والمتعددة التي یتمیز بها التمو

ات والتي تتمثل  ة األخر من السلب ل غیره من األسالیب التمو لي  على سبیل یخلو هذا األسلوب التمو

ر ال الحصر   :19، ص:2009یونیو3-ما31مقالتي،  في مایلي الذ

  ة سرعة لكثرة األطراف التي تشاركإصعو ل تخاذ القرار   ؛في التمو

  ة اسات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة طال ه س تدخل مؤسسات رأس المال المخاطر في توج

ل بإ ارها مالكة لجزء من رأس المالالتمو  ؛عت

 ة الرح التي تطلبها شرات رأس المال المخاطر الممولة لقاء المجازفة وال   مخاطرة المرتفعة التي تتحملها.إرتفاع نس

همن خالل ما تم التطرق      ا  إل ل ل وف رأس المال المخاطر یختلف إختالفا  أن التمو قا یتضح  سا

، فمؤسسات رأس المال المخاطر  ل التقلید ل عن أسلوب التمو ذا مراحل التمو ادئ و من حیث الم

طة  تهتم بدراسة الجدو والتعرف على إحتمال انت درجة المخاطرة المح ال مهما  نمو المؤسسة مستق

رها دون طلب ضمان مسب مع تحمل  دارتها وتعمل على تطو ل المؤسسة وإ بها، فهي تشارك في تمو

انت رح أو خسارة، بیرة على  النتائج سواء  عتمد بدرجة  ي التقلید الذ  ل البن س التمو ع

ة  ل جوهر الضمان المقدم دون إعطاء أهم ش ة تطوره، وهو ما  ان م بیرة لجدو المشروع وإ

ل ین التمو   ین.یاإلختالف بین األسلو
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  ةـــالصــخ 

ه في الفصل الثالث       أنه من شأن أسالیب التمول المستحدث للمؤسسات الصغیرة  یتضحمن خالل ما تم التوصل إل

رة أن إكتساب األراح ینشأ عن  ف االستئجار مرت  ة تمول هذه المؤسسات، فالتمول  ال ل حال إلش والمتوسطة أن تش

سمح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحصول على تجهیزات وآالت  س إمتالكها وهو ما  حدیثة استخدام األصول ول

الئم هذا األسلوب التمولي  ما  ینها من خل األموال من األصول المستأجرة نفسها،  ذا تم وأصول ثابتة واستعمالها، و

النمو السرع والتي تحتاج  ذا المؤسسات التي تتمیز  ع نشاطها إلىال من المؤسسات الناشئة و حتل التمول  ،توس ما 

انة هامة في مصادر ا ة، فهو اإلسالمي م ات وممیزات توفر له النجاعة التمول ه من خصوص لتمول نظرا لما یتمیز 

قي للم الناتج الحق قا  اطا وث س  ؤسسةیرت ارت ل الجوانب، على ع وقدم على أساس مشروع استثمار تمت دراسته من 

السداد، فهو أسلوب قائم على أساس  التمول التقلید الذ یرز على ذمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وقدرتها على

حتة،  ة  عد ظاهرة مال س التمول الرو الذ  ة في االقتصاد، على ع ق ة ومثل ظاهرة حق ة الشرع الحالل من الناح

ساهم في توفیر مجال واسع للم التمول اإلسالمي وفي ظل ار بین هذه تتعدد وتتنوع صغ التمول مما  فاضلة واالخت

ةحتإ الصغ و  أسلوب ، أما اجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التمول ة للتمول وف رأس المال المخاطر فقد برز  النس

ة  م التمول الالزم لها، فهو تقن ة عن تقد ة المخاطر والتي تحجم أسالیب التمول التقلید ة عال تمولي للمؤسسات الراد

ة  ة الحاجات التمول س أو النمو متوسطة و تعمل على تغط طولة المد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة سواء عند التأس

رة الم فاءة ف ة تطورهؤسسة دون أن تتطلب ضمانات مع تریزها على  ان م ال، فهي تلعب دورا حیوا في توفیر  اوإ مستق

ما تشارك في األراح ة الالزمة لتطور هذا النوع من المؤسسات،  والخسائر وتعتمد على معاییر  الخبرات اإلدارة والفن

ماضي المؤس عتمد على معاییر تتعل  س التمول التقلید الذ  ال، ع سة وهدفه تكشف عن آفاق نمو المؤسسة مستق

غض النظر عن مستقبل المؤسسة إاألساسي من التمول هو    .سترداد الدیون والفوائد 
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  یدــهــمـــت 

ارها       ا بإعت ل آخر أهم القضا ش رها  إن موضوع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وطرق تطو

نها منالنجاعة من المحرك األول لإلقتصاد، فلهذه المؤسسات  م الرفع من مستو اإلقتصاد  ما 

ه ون أساسي ف ه فهي م صه من مختلف اإلختناقات التي قد تشو رجع ذلك وتخل ه من  و لما تتصف 

فها مع المتغیرات إضافة إلى صغر حجم رأس  تمیزها خصائص ة وتك مرونتها العال خاصة ما تعل 

ذا سهولة إدارتها، لذلك البد من العمل على حما ا و وتوفیر المناخ الجید لها  ة هذه المؤسساتمالها نسب

ة في اإلقتصاد،  ینها من التأقلم مع األوضاع وتفعیل دورها في المساهمة بإیجاب عملت الجزائر  ولذلكلتم

لي  لها جاهدة على تأطیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من مختلف الجوانب وخاصة الجانب التمو

شقیها تجاوز مختلف العراقیل و  وذلك بهدف ة  ما یخدم دورها في تحقی التنم رها  ترقیتها وتطو

  اإلقتصاد واإلجتماعي.

ة        قة إلى دراسة میدان ص وتحتاج الدراسة النظرة التي جاءت بها الفصول السا ه سیتم تخص وعل

ل الم ل التقلید والتمو ستحدث هذا الفصل للحدیث عن واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین التمو

ة أم البواقي وذلك من خالل التطرق إلى واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر محاولة  بوال

ص واقعها ل التقلید والمستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتشخ عدها التطرق إلى التمو ، لیتم 

ة لوا ة أم البواقي وفي األخیر سیتم التطرق إلى الدراسة المیدان ل التقلید والمستحدث المقدم بوال قع التمو

ان الموجه للمؤسسات الص اإلعتماد على تحلیل نتائج اإلستب ة أم البواقي وذلك  غیرة والمتوسطة بوال

ة. ة المتواجدة على مستو الوال   لمختلف البنوك والمؤسسات المال
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حث األول: واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر   الم
ة المؤسسات الجزائرة وفي الوقت الراهن تعد هذه      ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أغلب تش

اإلقتصاد الجزائر خارج قطاع المحروقات ظرا للدور الحیو الذ ن المؤسسات البدیل األقو للنهوض 

ه  ن أن تلع ة ام التعرف على واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  وحتى یتم إلقتصاد،في تنم

حث اكل الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر  الجزائر سیتم من خالل هذا الم التطرق لله

ه مطلب ثان  ة الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في یتناول في مطلب أول، یل ل ات التمو اآلل

ساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في متغیرات اإلقتصاد الجزائر الجزائر، لیتم التطرق إلى م

  مطلب ثالث وأخیر.

اكل الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر   المطلب األول: اله
اكل     ر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فقامت بإنشاء عدة ه ومة الجزائرة على تطو عملت الح

لت إلیها مهام  م الدعم والأو اكل الداعمة للمؤسسات الصغیرة  ،لهذه المؤسسات افقةر متقد وتتمثل أهم اله

ر ال الحصر    مایلي:فوالمتوسطة على سبیل الذ

  الصناعة والمناجموزارة -1

عدد من الوزارات      ة من  مر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر  موجب و 1994سنة فبدا

المؤسسات الصغیرة  1994یولیو  18المؤرخ في  94/211المرسوم التنفیذ رقم  لفة  ة م تم إنشاء وزارة منتد

اتها، ونتیجة  ان م قدراتها وإ ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للنهوض السرع  والمتوسطة تسهر على ترق

م رتأت السلطات الجزائرة إلإلإلهتمام المتزاید بهذه المؤسسات  عة األداء السل م ومتا ى إنشاء وزارة تتكفل بتنظ

قا للمرسوم التنفیذ  ة المسطرة لهذا القطاع، حیث تم ط ة والترقو المؤرخ  190/ 2000لتطبی البرامج التنمو

ع الثاني  09في  وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  إنشاء 2000یولیو  11المواف لـ  1921ر

ة والصناعات  ة لترق لت لهذه الوزارة مهمة التكفل بتهیئة المح المالئم والظروف الموات ة، ولقد أو التقلید

  نشا هذه المؤسسات.

ة وزارة واحدة       عدها تم دمج قطاع الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة واإلستثمار تحت رعا و

موجب المرسوم أصطلح علیها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوس ة اإلستثمار وهذا  طة وترق

ات وزر الصناعة والمؤسسات  25/01/2011المؤرخ في  11/16التنفیذ رقم  والمحدد لصالح
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موجب هذا المرسوم التنفیذ یتولى على الخصوص  ة االستثمار، والذ  الصغیرة والمتوسطة وترق

ة ات التال اش،الصالح   :241-240، ص ص:2012ع

 ر عد ة والتطو اسات الترق قترح س ة والمؤسسات الصغیرة  و الصناعي والفروع الصناع

عتها قها وضمان متا  ؛والمتوسطة وتنفیذها والسهر على تطب

 ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ة الصناع  ؛ ینظم اإلنتشار الفضائي للتنم

 ة واإلستشراف في مجال الصن قظة التكنولوج ة ال  ؛ اعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطةینظم إطار ترق

 ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  شجع بروز مح إقتصاد وتقني وعلمي وقانوني مالئم لتطو

  ة ات المال سیر الصنادی واآلل ما  یوفر الشرو الضرورة لبروز مؤسسات صغیرة ومتوسطة جدیدة 

ر قطاع الصناعة والمؤس   سات الصغیرة والمتوسطة واإلستثمار.للدعم والمساندة المخصصة لتطو

عدها وزارة الصناعة      ة و ولقد أد إنشاء وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلید

ات  ان ه اإلهتمام نحو تعبئة القدرات واإلم ة اإلستثمار إلى توج والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترق

ما ساهمت المتاحة في القطاع الخاص وتوجیهها نح و اإلستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

ة  ر القطاع حیث تم إنشاء مدیرات للصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترق ة في تطو فعال الوزارة 

ة، إضافة  ل وال العدید من المؤسسات المتخصصة في دعم  إلىاإلستثمار تحت وصایتها على مستو 

ل هذه المؤسسات.   وتمو

س الجمهورة الجزائرة سنة     الت الوزارة التي أصدرها رئ موجب التعد وما نتج عنها من تغییرات  2014و

ة وزارة الصناعة والمناجم . حت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تحت وصا   مست العدید من الوزارات أص

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-2   المجلس الوطني اإلستشار لترق

اتهم  هو    ة الحوار بین أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومختلف جمع جهاز إستشار لترق

ة  ة المعنو الشخص تمتع هذا المجلس  ، و ة من جهة أخر وم ة من جهة والسلطات والهیئات الح المهن

مومة الحوار اإلیجابي بین  ضمان د تكلف المجلس الوطني اإلستشار  ختلف مواإلستقالل المالي، و

اء ة والشر ة منظومة  اإلقتصادیین السلطات العموم ات تنم سمح بإعداد إستراتیج ما  واإلجتماعیین 

ات ومنظمات  ة من مختلف الجمع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إضافة إلى جمع المعلومات اإلقتصاد

ة لقطاع  ة اإلقتصاد ل ما من شأنه تحسین المنظومة اإلعالم المؤسسات الصغیرة أراب العمل، و

 .22، ص:2003-2-26بتارخ  13، العدد  08-03المرسوم التنفیذ رقم  والمتوسطة 
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ة ودعم اإلستثمارات -3 الة ترق   و

ة      ة واإلستقالل المالي، توضع تحت وصا ة المعنو الشخص ع إدار تتمتع  ة ذات طا هي مؤسسة عموم

ات الالزمة إلنجاز إستثماراتهم والسهر على  ل فاء الش مساعدة المستثمرن في إست الة  ومة وتكلف الو س الح رئ

الة أجل أقصاه  ة، وللو تارخ اإلیداع النظامي للتصرح وطلب اإلستفادة یوما إبتداءا من  60إحترام اآلجال القانون

ة ودعم اإلستثمارات  الة ترق ازات أو رفضها، وتكلف و م قرار منح اإلمت عد التقو غ المستثمر  ازات لتبل من اإلمت

ط إلىبدعم ومساندة المستثمرن في إطار تنفیذ مشارع اإلستثمارات وضمان ترقیتها، إضافة  ازات المرت ة منح اإلمت

  .04، ص:1994أكتور  19 بتارخ: 67، العدد 94- 319المرسوم التنفیذ رقم اإلستثمارات

ة المناولة -4   المجلس الوطني لترق

المؤسسات والصناعات الصغیرة  وهو      لف  ة المناولة یرأسه الوزر الم لف بترق مجلس وطني م

ة المناولة، وتتمثل المهام  ة بترق ات المعن ل من ممثلي اإلدارات والمؤسسات والجمع تش والمتوسطة، و

ة له في مایلي     : 09ص: ، 2003-4-23بتارخ:  29، العدد  03/188المرسوم التنفیذ رقم  األساس

 ل تدبیر من شأنه تحقی إندماج أحسن لإلقتصاد الوطني   ؛ إقتراح 

 ار العالمي للمناولة الت ة  ع إلتحاق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الوطن  ؛ تشج

 انوا وطنیین أم أجانب ار أراب العمل سواء  ات الشراكة مع  ة عمل  ؛ ترق

  ؛ الجزائرة في ما بینهاتنسی نشاطات بورصات المناولة والشراكة 

  ع قدرات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة في   مجال المناولة.تشج

  مشتلة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -5

ة،       ة المال ة واإلستقالل ة المعنو الشخص ع صناعي وتجار تتمتع  ة ذات طا هي مؤسسة عموم

موجب المرسوم التنفیذ رقم  شراف وزارة الصناعة والمناجم تم إنشاؤها  ة وإ الصادر  03-78تحت وصا

فر  25في  م ا2003ف ع المؤسسات المرفوقة على التنظ ألفضل ، حیث تهدف هذه المؤسسة إلى تشج

تمثل دور مشتلة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  في التسییر وتحفیز بروز المشارع المبتكرة، و

مایلي   :14، ص:  2003-2- 26بتارخ:  13، العدد  78-03المرسوم التنفیذ رقم ف

 ار للمشارع المبدعة وتقوم بتوجیههم حسب تخصصاتهم ومیوالت ال أصحاب المشارع وحاملي األف  ؛همإستق

  اب رة حتى التجسید الفعلي للمشروع ثم یتم مرافقة الش ة الف  5مرافقة أصحاب المشارع من بدا

مومة المرجوة عد دخولهم في اإلستغالل وذلك لضمان الد  ؛ سنوات على األقل 
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  اب، حیث تتم معالجة تقوم المشتلة بتحضیر الدراسة للمشروع المقترح تجسیده من طرف الش

ع الجوانب  ة تجسید،جم المشروع من ناح ة الخاصة  مومة المؤسسة اإلقتصاد ة، ود  ؛ مردود

  ة وتمنح عن طر خبراء في اإلستشارات تتكفل مشتلة المؤسسات بدراسة الجدو اإلقتصاد

ة، التجارة وفي التسییر والتطور التكنولوجي   ة، البن ائ ة والج ة والمال ة والمحاسب القانون

عطاء النصائح  اعها إلى أصحاب المشارع المقترحةوإ  ؛ الالزم إت

  ذا اتب مجهزة تحت تصرف أصحاب المشارع المقبولة لإلیواء و تضع مشتلة المؤسسات م

ع الوسائل الضرورة لتحسین الخدمة  ؛ توفیر جم

 مختلف التخصصات في التس ة   ییرتنظم مشتلة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على مدار السنة دورات تكون

مومتها.و  ة ناجحة حتى تضمن د ة واإلدارة بهدف إنشاء مؤسسات إقتصاد ة، اإلجراءات القانون ا ة، الج   المحاس

  مراكز تسهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -6

ة واإلستقالل المالي، توضع تحت       ة المعنو الشخص ع إدار تتمتع  ة ذات طا وهي مؤسسات عموم

ة الوزر  موجب المرسوم التنفیذ رقم وصا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وقد تم إنشاؤها  لف  - 3الم

فر  25المؤرخ في  79 مایلي2003ف ة لهذه المراكز ف  79-03المرسوم التنفیذ رقم  ، وتتمثل المهام األساس

  :19-18، ص ص: 2003-2-26بتارخ:  13، العدد 

  قدمها حاملوا عتهدراسة الملفات التي   ؛ االمشارع أو المقاولون واإلشراف على متا

 ة وذلك بتوجیههم حسب مسارهم المهني  ؛تجسید إهتمامات أصحاب المؤسسات في أهداف عمل

 س اإلجراءات اإلدارة  ؛مساعدة المستثمرن على تخطي العراقیل التي تواجههم أثناء مرحلة تأس

  م خدمات في مجال اإلستشارة حول وظائف ستهداف األسواق وتسییر تقد التسییر والتسو وإ

اسة دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال األخر المحددة في س ل األش شرة و  ؛الموارد ال

 ات الجدیدة ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمساعدة على نشر التكنولوج ر القدرة التنافس  ؛دعم تطو

 حث عن طر توفیر جو حث  الحث على تثمین ال ادل بین حاملي المشارع ومراكز ال للت

ة. ة والمال ة والصناع ن واألقطاب التكنولوج ات اإلستشارة ومؤسسات التكو   وشر

لة هذه       اكل الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر والهادفة  له یتضح من خالل ما سب تعدد اله

ما ضمن دعمها ونموها من جه ساهم فيالمؤسسات  ما  تخطي مختلف العراقیل ومن ثم توفیر مناخ األعمال المناسب  ة و

ة داعمة لهذه المؤسسات بهدف التقلیل من العائ الذ تواجهه في هذا  ات تمول ما إستحدثت الجزائر آل  ، من جهة أخر

  المجال وهو ما سیتم التطرق له في المطلب الموالي.
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ات المط ة الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرب الثاني: اآلل ل   التمو
صفة خاصة إلى عدة  تتعرض المؤسسات       صفة عامة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة 

لي فوفقا لتقرر ممارسة نشا األعمال لسنة  والصادر عن  2015عوائ والتي من أهمها العائ التمو

ة  ل الدول ة  2015عنوان" ممارسة أنشطة األعمال مؤسسة التمو ة"، إحتلت الجزائر المرت عد الفعال ما 

رجع ذلك إلى عدة مؤشرات من بینها  185من بین  171 بلد من حیث سهولة الحصول على اإلئتمان و

م وهو الدرجة  ة والتي تحصلت فیها الجزائر على أسوء تقی  8من أصل  0عم المعلومات اإلئتمان

ع البنك الحصول علیها عند تحلیل قرار القرض  درجات مما ستط شیر إلى أن المعلومات التي 

ساهم في إتخاذ قرارات غیر عادلة  ، World Bank , 2014,p :168 للمؤسسات هي معدومة وهو ما 

ل عائقا آخر أمام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  ش ات القروض المقدمة مما  رفض العدید من طل

ة على الحص ر عملت الجزائر منذ سنوات ماض قة الذ ي، ونظرا للعوائ سا ل البن ول على التمو

عها على اإلنطالق والنمو واإلستمرارة،   ة بهدف دعم هذه المؤسسات وتشج ل ات تمو إستحداث آل

ل الالز  لي من خالل توفیر التمو ات في معظمها إلى التقلیل من العائ التمو م لها من وتهدف هذه اآلل

ه أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نحو  ة الشغل وتوج طالة وترق ذا التخفیف من حدة ال جهة و

ة الداعمة للمؤسسات الصغیرة  ل ات التمو ، وتتمثل مختلف اآلل النشاطات المنتجة من جهة أخر

مایلي:   والمتوسطة ف

ة لدعم-1 الة الوطن اب  تشغیل الو     ANSEJالش

مایلي:تعد      ة ف ة الداعمة، وتتمثل هذه اآلل ل ات التمو اب من أهم اآلل ة لدعم تشغیل الش الة الوطن   الو

اب-1-1 ة لدعم تشغیل الش الة الوطن    ANSEJ      نشأت الو

م أنشأت      الة  ع خاص تتمتع  296- 96وجب المرسوم التنفیذ رقم الو وهي هیئة ذات طا

ة  ة المعنو ة الشخص عة العمل ما یتولى المتا ومة  س الح واالستقالل المالي وتوضع تحت سلطة رئ

التشغیلل لف  الة بتسییر مخصصات انشاطاتها الوزر الم لصندوق الوطني لدعم تشغیل ، تقوم الو

اب ع االستثمارات الش اب، وتتا م استشارات لهم  إلى إضافة، المشارع أصحاب التي ینجزها الش تقد

التسییخاصة  عالقات متواصلة مع  إلقامةما تسعى جاهدة  ،ر المالي وتعبئة القروضتلك المتعلقة 

ة في  یب المالي للم إطارالبنوك والمؤسسات المال عة انجاز التر ل ومتا شارع وتطبی خطة التمو

  .12:ص ، 1996سبتمبر 11بتارخ:  52، العدد96/296المرسوم التنفیذ رقمالمشارع واستغاللها 
                                                             

- ANSEJ : Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes. 
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اب -1-2 الة لدعم الش ل المقدم من قبل الو  ANSEJالتمو

اب     ة لدعم تشغیل الش الة الوطن ل للمؤسسات الصغیرة المتوسطة الجزائرة  ANSEJتساهم الو م التمو في تقد

غ التمول، سواء تعل  غتین من ص ل الثنائي  األمروذلك وفقا لص ة  إلنشاءالتمو ی ل التر المؤسسة حیث تتش

اب  ة للش غة من المساهمة الشخص ة للمؤسسة في هذه الص المشارع والقرض دون الفائدة الذ  أصحابالمال

اب،  ة لدعم تشغیل الش الة الوطن ل الثالثي وفي هذه  أماتمنحه الو غة التمو ة فهي ص ة الثنائ ل غة التمو الص

ة المال ی ل التر ة لصاحب المؤسسة، القرض دون فائدة الممنوح من الحالة تتش ة للمؤسسة من المساهمة الشخص

يANSEJ قبل ذا القرض البن غتي التمولو  و ة للمؤسسة في ظل ص ة المال ی   :الجدول الموالي یوضح التر

ة لدعم تشغیل 1-4جدول رقم (ال   الة الوطن ل المعتمد من قبل الو ة للتمو ة المال ی اب) : التر   الش

ل المالي ل الثنائي  اله ل الثالثي  التمو   التمو

د5.000.000حتى
  ج

دج 5.000.001من 
  دج10.000.000الى

5.000.000حتى
  دج

دج 5.000.001من 
  دج10.000.000الى

ة   %02  %01  %72  %71  المساهمة الشخص

  ANSEJ  23%  28%  29%  28%القرض دون فائدة 

ي   %70  %70  /  /  القرض البن

Source: www.ansej.dz ,consulté le :18-05-2015.. 

اب تساهم في منح قرض دون فائدة 1- 4یتضح من خالل الجدول (      ة لدعم تشغیل الش الة الوطن ) أن الو

ل  ل التمو ذا الثالثي وذلك بهدف تخفیف مش ل الثنائي و غتي التمو ال ص ة معتبرة في  اب بنس لفائدة الش

اب الجزائر على إنشاء  ع الش ل الالزم وتشج ارهم. والمساهمة في توفیر التمو   مؤسساتهم الخاصة وتجسید أف

اب -1-3 ة لدعم تشغیل الش الة الوطن ازات الممنوحة من طرف الو   االمت

اختالف مرحلة الم   ة تختلف  ائ ازات ج ازات في مایلي : ؤسسةتستفید المؤسسة المصغرة من امت   وتتمثل هذه االمت

  في مرحلة اإلنجاز من مایلي: تستفید المؤسسة المصغرةؤسسة: نجاز المإفي مرحلة -1-3-1

  اشرة في مة المضافة لشراء التجهیزات والحصول على الخدمات التي تدخل م   ؛نجازاالاإلعفاء من الرسم على الق

  اشرة في تنفیذ االستثمار %15تطبی معدل مخفض بنسة ة للتجهیزات المستوردة التي تدخل م  ؛من الحقوق الجمر

  ات العقارةاإلعفاء من دفع رسوم نقل ة على االكتتا  ؛الملك

 . س  المؤسسات المصغرة  اإلعفاء من حقوق التسجیل على عقود  تأس

 3ستغالل المشروع لمدة إستفید المؤسسة المصغرة في مرحلة ت: ؤسسةستغالل المإفي مرحلة -1-3-2

ازات سنوات ل 5 أوسنوات ابتداء من تارخ انطالق النشا  ة:الجلمناط الخاصة من االمت ة التال   ائ
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 ة على اتأ اإلعفاء الكلي من الضر ة على الدخل والرسم على النشا المهني ،راح الشر  ؛الضر

  عمال على األقل لمدة غیر محددة 3سنة عندما یتعهد المستثمر بتوظیف 2تمدید فترة اإلعفاء لمدة 

ة فترة اإلعفاءو          ائيالمؤسسة المصغرة من تستفید  عند نها ض ج            خالل السنة  %70: بــــ تخف

ة من الضرائب 50% ،األولى من الضرائب   ؛خالل السنة الثالثة من الضرائب %25 ،خالل السنة الثان

  اتاإلعفاء ضافة البنا ات وإ  ؛من الرسم العقار على البنا

  ة ة للنشاطات الحرف النس حسن التنفیذ  والمؤسسات المصغرة عندما اإلعفاء من الكفالة المتعلقة 

ة. م الممتلكات الثقاف   یتعل األمر بترم

اب  -1-4 ة لدعم تشغیل الش الة الوطن   A N S E Jحصیلة الو

ل للمؤسسات المصغرة  والناشطة      اب دورا مهما في منح التمو ة لدعم تشغیل الش الة الوطن تلعب الو

  الموالي:في مختلف القطاعات وهو ما یوضحه الجدول 

 2013- 2009للفترة   حسب قطاع النشا ANSEJالممولة من طرف  حصیلة المؤسسات): 2- 4جدول رقم (ال

  2013  2012  2011  2010  2009  قطاع النشا

  8225  6705  3686  2222  1467  الزراعة والصید
ة   4900  5438  3559  3264  3455  الصناعة التقلید

ة   4347  4375  3672  2794  2078  البناء واألشغال العموم

انة   3333  3301  2118  1542  1685  الصناعة والص
  22234  45993  29797  12819  12163  الخدمات
  43039  65812  42832  22641  20848  المجموع

Source: http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistiques, consulté le :10-05-2015 . 
اب حیث ساهمت 2-4یتضح من خالل الجدول (      ة لدعم تشغیل الش الة الوطن ) تتطور نشا الو

ل  الة في تمو   2013مؤسسة سنة  43039لترتفع إلى 2009مؤسسة مصغرة خالل سنة  20848الو

ة أ بز ة الممنوحة من قبل  %106,44ادة قدرت بنس ة والضرب ازات المال رجع ذلك إلى اإلمت و

الة، رجع  وقد إحتل  الو قطاع الخدمات الصدارة طیلة فترة الدراسة من حیث عدد المؤسسات الممولة و

ه  ، یل اب من جهة أخر ال الكبیر من قبل الش ذا اإلق ذلك إلى سهولة إنشاء هذه المؤسسات من جهة و

حت 2014سنة  ة ل ة فقطاع البناء واألشغال العموم ل قطاع الزراعة والصید ثم قطاع الصناعة التقلید

انة ة األخیرة قطاع الصناعة والص   .المرت
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طالة -2   CNAC الصندوق الوطني للتأمین عن ال

طالة وتوفیر فرص       طالة دورا محورا في التقلیل من ال یلعب الصندوق الوطني للتأمین عن ال

تمثل الصندوق الوطني  ة، و ارهم إلى مؤسسات واقع طال بهدف بلورة أف اب ال ل للش للتأمین عن التمو

مایلي: طالة ف   ال

طالة -2-1    CNAC نشأة الصندوق الوطني للتأمین عن ال

موجب المرسوم التنفیذ رقم       طالة  المؤرخ في  188- 94تم إنشاء الصندوق الوطني للتأمین عن ال

ة  06 ل ة والص1994جو اإلتصال مع المؤسسات المال ساهم هذا الصندوق في نطاق مهامه و ندوق ، إذ 

ل  ه، ولقد تم على مستو  طالین المنخرطین ف حداث أعمال لفائدة ال ر وإ ة التشغیل في تطو الوطني لترق

التصدی على  طالة تنصیب لجنة اإلنتقاء واإلعتماد والتي تقوم  االت الصندوق الوطني للتأمین عن ال و

ة ومرافقتها التقن مها من حیث نجاعتها اإلقتصاد ه المؤسسات وتقی ة وش ائ ة والج ازات المال ة لمنحها اإلمت

عة المستمرة  عد من المتا ما  ة لتستفید هذه المؤسسات ف ائ اش،  الج   . 262، ص:2012ع

ل المؤسسات     طالة من تمو طالة  إلىوهدف الصندوق الوطني للتأمین عن ال واإلقصاء التخفیف من حدة ال

ذا  ة الشغل عن طر خل و طال تثمین قدرات ، إضافة إلىالنشاطات المنتجة والخدماتترق اب ال في  الش

 خوض المشارع.

طالة-2-2 ل المعتمد من قبل الصندوق الوطني للتأمین عن ال   CNAC التمو

طالة      اسة الصندوق الوطني للتأمین عن ال ل  CNACوفقا لس ل المؤسسات عن طر التمو یتم تمو

قرض دون الثالث فوائد  قروضؤسسة، و فائدة من قبل الصندوق ومساهمة ضئیلة لصاحب المي  ة  بن

ة دعمةم ة للم%100 بنس ة المال ی ین هما: ؤسسة، وتتمثل التر   في مستو

ة للم3- 4( رقم جدولال ة المال ی طالة  ؤسسات): التر     "CNAC"الممولة من قبل الصندوق الوطني للتأمین عن ال

ات المساهمة   االستثمار تكلفة  المستو
ة   الشخص

*دون CNACقرض *
  فائدة

ي   القرض البن

  %70  %29  %1  دج5.000.000.00ساو  أوقل أ  األولالمستو 
قل 5.000.000.00فوق   المستو الثاني  أودج و

  دج10.000.000.00ساو 
2%  28%  70%  

Source : www.cnac.dz, consulté le :18-05-2015. 

                                                             
 - CNAC : Caisse Nationale d’Assurance Chômage  
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ل الثالثي الوحیدة الممنوحة من قبل الصندوق الوطني 3- 4یتضح من خالل الجدول (       غة التمو ) ص

م قرض دون  ساهم الصندوق بتقد ین یختلفان بإختالف تكلفة اإلستثمار، حیث  طالة وفقا لمستو للتأمین عن ال

ة  قدر بنس ة لصاحب المؤسسة.     %29و 28فائدة  ذا المساهمة الشخص ي و ل البن  إلى جانب التمو

ة الممنوحة  -2-3 ائ ازات الج طالة في إطاراالمت     CNAC     الصندوق الوطني للتأمین عن ال

طالة     ازات   CNACتستفید المؤسسات الممولة من طرف الصندوق الوطني للتأمین عن ال من االمت

فائها  ة في حالة است ائ ة إضافة إلى الج ي ورصد مساهمة شخص ل بن االنخرا الحصول على تمو

ة لضمان مخاطر قروض االستثماودفع مستحقات االشتراك في صندوق الكفالة الم ر، وتختلف شتر

ازات المقدمة بإختالف مرحلة المؤسسة:   اإلعانات واإلمت

مرحلة االنجاز: اإلعانات -2-3-1 ازات المتعلقة    تتمثل هذه اإلعانات في مایلي: واالمت

 النسة للتجهیزات والخ اإلعفاء مة المضافة  ة من الرسم على الق اشرة في عمل  ؛ؤسسةنجاز المإدمات التي تدخل م

  ة النسة للتجهیزات المستوردة التي تدخل م5تطبی معدل مخفض بنسة  ؛ؤسسةاشرة في انجاز الم% على الرسوم الجمر

 ات العقارة المنجزة في من رسم نقل  اإلعفاء ة للمقتن النس ة   ؛نشا صناعي إحداث إطارالملك

 س المؤسس من رسوم اإلعفاء  ة.التسجیل على عقود تأس

مرحلة االستغالل: اإلعانات -2-3-2 ازات المتعلقة  ازات مرحلة اإلستغالل في مایلي واالمت   :تتمثل إمت

 ة على الدخل  اإلعفاء ات أراحعلى و  IRG اإلجماليمن الضر  ؛IBS الشر

 من الرسم على النشا المهني اإلعفاءTAB؛ 

 ة. اإلعفاء ات المبن  من الرسم العقار على الملك

سنوات عند ممارسة النشا في منطقة  6والضرة على أراح الشرات الى اإلجماليمن الضرة على الدخل  اإلعفاءما یرفع   

  عمال لمدة غیر محدودة.03صاحب المؤسسة بتوظیف  إلزامفي حالة  سنتین إلىمن المناط الواجب ترقیتها لتمتد هذه الفترة 

ة: - 3- 3- 2 ازات التكمیل طالة منح  االمت وذلك إضافي دون فائدة المؤسسة قرض الصندوق الوطني للتأمین عن ال

  :مایلي

 قدر  قرض  ؛دج لكراء محل500.000.00:بـــــــدون فائدة 

 قدر ب  دج القتناء ورشة متنقلة في مجال المهن مثل:500.000.00:ـــــــــقرض دون فائدة 

هراء العقارات ص الصحي و  ؛الترص

 قدر ب ة مخصصة لممارسة المهن 1.000.000.00:ــــقرض دون فائدة  اتب جماع دج لكراء م

ةالحرة  ادة طب تب دراسات... مثل:ع تب محاماة ، م  ، م
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طالة- 4- 2 ة للتأمین عن ال الة الوطن الت الممنوحة من طرف الو    للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حصیلة التمو

طالة في    منح التمول للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهو ما یوضحه الجدول  ساهم الصندوق الوطني للتأمین عن ال

  الموالي:

ة  إلىحسب قطاع النشا  CNACمن طرف  الممولة ؤسسات):الم4- 4جدول رقم(ال   30/06/2013غا

 ؤسساتالم  قطاع النشاطــــــــــات
  الممولة

ة% ة%  مناصب الشغل  النس ل(دج)  النس ة%  حجم التمو   النس

  الزراعــــــــــــــــــــــة
ة   الصناعات التقــــــلید

ة واألشغالالبناء    العموم
  الــــــــــــــــــــــــــر 

  الصنـــــــــــــــــــــاعة
  الصیــــــــــــــــــــــانة
  الصـــــــــــــــــــــــــید

  الحــرة األعمال
  الخدمـــــــــــــــــــــات

ضــــــــــــــــائعنقل    ال
ن   نقل المســـــــــــــافر

4470  
3113  
4202  
169  

5136  
466  
122  
275  

16260  
39283  
10668  

5.31  
3.70  
4.99  
0.20  
6.10  
0.55  
0.14  
0.33  

19.32  
46.67  
12.68  

10497  
8289  

14230  
598  

14763  
1135  
299  
592  

34947  
61324  
16349  

6.44  
5.08  
8.73  
0.37  
9.06  
0.70  
0.18  
0.36  

21.44  
37.62  
10.03  

14799024338.88  
7314259713.40  

13714502415.09  
1006581463.26  

17858456394.23  
1087152968.77  
607172455.47  
727583302.25  

55240464955.81  
97908032816.19  
23807794395.90  

6.32  
3.12  
5.86  
0.43  
7.63  
0.46  
0.26  
0.31  

23.60  
41.83  
10.17  

  100  234071025219.25  100  163023  100  84164  اإلجمــــــــــــــــــــالي

Source :  Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Novembre 2013,p :42      

لها من 4-4یتضح من الجدول (         ) حصیلة المؤسسات المصغرة الصغیرة والمتوسطة التي تم تمو

ة جوان  ة نها طالة إلى غا ل  2013طرف الصندوق الوطني للتأمین عن ال فقد ساهم الصندوق في تمو

د دورها في التخفیف من حدة  منصب شغل 163023مؤسسة مما ساهم في خل  84164 وهو ما یؤ

ط رجع تطور حجم المؤسسات الممولة من قبل الصندوق إلى ال ة، و الة وما ینتج عنها من آفات إجتماع

عها السلطة الجزائرة  ة تت ة التي یوفرها والتي تعد أهم إستراتیج ذا التحفیزات الضرب ة و ازات المال اإلمت

ات وجودهم ومهاراتهم  ث طالین وتوفیر فرص للعمل وإ ارهم ومشارعهم من أجل إستقطاب ال من خالل أف

ضائع  المنجزة أو التي هي في مرحلة اإلنجاز، ومن خالل قطاع النشاطات الممولة فقد إحتل قطاع نقل ال

ة  ة   %46,67الصدارة من إجمالي المؤسسات الممولة وذلك بنس ه قطاع الخدمات بنس   %19,32یل

ة  اقي الق  %12,68ثم قطاع نقل المسافرن بنس ه    طاعات األخر بنسب جد صغیرة.لتل
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ة لتسییر القرض المصغــــــر-3 الة الوطن   A N G E M الو

مایلي:     ة لتسییر القرض المصغر ف الة الوطن   تتمثل الو

الة ا -3-1 ة لتسییر القرض المصغــــــنشأة الو    A N G E M    رلوطن

ة لتسییر القرض      ة الوطن الة الوطن موجب المرسوم التنفیذ رقم تم إنشاء الو  14- 04المصغر 

ة واإلستقالل المالي  2004جانفي  22المؤرخ في  ة المعنو الشخص ع خاص تتمتع  وهي هیئة ذات طا

ة لمجمل نشاطاتها عة العمل التشغیل المتا لف  تولى الوزر الم ومة و س الح  توضع تحت سلطة رئ

ة لتسییر القرض و  الة الوطن ل الو ما یخص محارة الفقر تش ومة  ف اسة الح المصغر أداة لتجسید س

ة في   :  9-8، ص ص:2004جانفي  25، 06، العدد 14-04المرسوم التنفیذ رقم  والهشاشة وتتمثل مهامها األساس

 ؛ همابر وف التشرع والقانون المعمول تسییرها للقرض المصغ 

 ؛ ر في إطار انجاز أنشطتهمنصح ومرافقة المستفیدین من القرض المصغو  دعم 

   الغ المستفیدین حظون بهاو إ مختلف المساعدات التي س  ؛ ذو المشارع المؤهلة للجهاز 

  عة األنشطة التي ینجزها المستفیدون مع الحرص على احترام دفاتر بنود الشرو التي ترطهم ضمان متا

الة  ؛ الو

  طالة والهشاشة في المناط الحضرة ة عن طر محارة ال ع العمل الذاتي والرف  تشج

ة والحرف خاصة لد النسوة إضافة إلى الصناعات ال والمنزلي  ؛تقلید

 ة إ عد خل نشاطات اقتصاد ة  ان األراف في مناطقهم األصل ة منتجة للسلع و ستقرار س ثقاف

 ؛ والخدمات المدرة للمداخیل

 ة روح المقاولة عوضا على اإل ة التي تنم یجاد تكال تساعد األفراد في اندماجهم االجتماعي وإ

 ضالتهم.

ة لتسییر للقرض المصغر  -3-2 الة الوطن ل المقدم من طرف الو غ التمو  ANGEMص

شاء أنشطة لى اإلدماج االقتصاد واالجتماعي للفئات المستهدفة من خالل إنإیرمي القرض المصغر    

غتین  ،منتجة للسلع والخدمات ة لتسییر القرض المصغر على تسییر ص الة الوطن لذلك تشرف الو

عض األنشطة وجلب اهتمام فئة معینة من  ل  اتها بتمو م خصوص ح غة  ل ص ل حیث تسمح  للتمو

الة من خالل الجدول الموالي:معالمجت ل الممنوح من قبل الو غتي التمو ن التطرق لص م   ، و

  

                                                             
-ANGEM : Agence Nationale de Gestion du Micro Crédit 
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غ 5-4( جدول رقمال ة لتسییر القرض المصغر  ) : ص الة الوطن ل الو  ANGEMتمو

ل ثالثي   ة  تمو   شراء مواد أول

مة المشروع   دج100.000ال تتجاوز   دج1000.000ال تتجاوز   ق
ة  0%  1%  المساهمة الشخص

ي   -  70%  القرض البن

الة   100%  29%  سلفة الو
ة الفائدة ة   نس ي مخفضة بنس   فائـــــــــــــدة دون  %100فائدة القرض البن
مع تأجیل التسدید لمدة  سنوات 8تصل إلى   فترة التسدید

ي 3 ة للقرض البن النس   سنوات 
  شهرا 60تصل إلى 

ة لتسییر القرض المصغرالمصدر الة الوطن احثة بناء على معلومات مقدمة من الو   .- أم البواقي-   ANGEM: من إعداد ال

ة لتسییر القرض المصغر الح    الة الوطن ل  ANGEMمن الجدول الساب أن الو تتخصص في تمو

متها  ل الثالثي و 1000.000مشارع صغیرة ومصغرة ال تتجاوز ق دج وف سلفة 100.000دج وف التمو

ة الة الوطن ر  ،الو ل الساب الذ الة من خالل نمطي التمو دخل أو  استهداف فئات ال تمتلك إلىوتهدف الو

ر مهن  هامداخیل اإلضافة إلى النساء الماكثات في البیت وذلك ألجل إنشاء أنشطة منتجة وتطو غیر مستقرة 

  حرة صغیرة.

ازات المم -3-3   نوحة للمستفیدین من القرض المصغرالمساعدات واالمت

ة منها وتتمثلإستفیدون من القرض المصغر من عدة یتحصل الم    ائ ازات خاصة الج مختلف  مت

ازات والمساعدات الممنوحة في مایلي:   االمت

 ة والمرافقة أثناء تنفیذ نشاطاتهم ن،النصح ،الدعم،المساعدة التقن الة للمقاولین التكو  ؛تضمن الو

 ة على الدخل  إعفاء ة على  اإلجماليلي من الضر ات لمدة  أراحوالضر  ؛سنوات 03الشر

 ات المستعملة في النشاطات التي تمارس لمدة  اإلعفاء  ؛سنوات 03من الرسم العقار على البنا

 ة لإل اإلعفاء قوم بها المقاولون قصد من رسم نقل الملك ة نشاطات إنشاءقتناءات العقارة التي   ؛صناع

 ات التي  اإلعفاء س الشر ع حقوق تسجیل العقود المتضمنة تأس  ؛المقاولون  ینشئهامن جم

  ن االستفادة ات مواد التجهی اإلعفاءم مة المضافة مقتن ز والخدمات التي من الرسم على الق

اشرة في   ؛اإلنشاءستثمار الخاص نجاز اإلإتدخل م
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  ة على الدخل ذا الرسم على النشا المهني  اإلجماليتخفض من الضر ة على أراح الشرات، و أو الضر

ة فترة  ون هذا  اإلخضاعمن  األولىسنوات  ، وذلك خالل الثالثاءاتاإلعفالمستح عند نها الضربي و

ما یلي :  التخفض 

ض قدره :الضربي اإلخضاعمن  األولىالسنة -             %70 تخف

ة من -           ض قدره  الضربي: اإلخضاعالسنة الثان   %50تخف

ض الضربي: اإلخضاعالسنة الثالثة من -             %25قدره  تخف

  التجهیزات المستوردة التي تدخل ماشرة في تحقی االستثمار بتطبی نسة ة المتعلقة   %.5تحدد الرسوم الجمر

الة -3-4 ة لتسییر القرض المصغر حصیلة نشا الو   ANGEM الوطن

ة لتسییر القرض المصغر تطورا في نشاطها والجدول الموالي یوضح ذلك: شهدت       الة الوطن   الو

ة(  إلىحسب قطاع النشا  ANGEMمن طرف  القروض الممنوحة ):6- 4جدول رقم(ال   )30/06/2015غا

ة  عدد القروض الممنوحة  قطاع النشا   مناصب الشغل المستحدثة  (%) النس

  الزراعة
  الصناعة المصغرة جدا

ة واألشغالالبناء    العموم
  الخدمات

ة   الصناعة التقلید
  التجارة

حر    الصید ال

106066  
277145  
61226  
152062  
127215  
2012  
633  

14,60  
38,11  
8,43  
20,94  
17,55  
0,28  
0,09  

155237  
395894  
87821  
218196  
182865  
2383  
868  

  1089539  100  726359  المجمــــــــــــــــــــــــوع

 2015-8-: 18 , consulté lewww.angem.dz : Source 
حسب قطاع النشا فقد بلغ عدد  ANGEMعدد القروض الممنوحة من طرف أن یبین الجدول الساب       

ة آخر شهر جوان لسنة  ــ 2015القروض الممنوحة إلى غا وهو ما ساهم في خل  قرض 726359 ما قدر بـ

ة عدد القروض المستفاد منها  وقد، منصب شغل 1089539 إحتل قطاع الصناعات المصغرة الصدارة من ناح

ة، وفي األخیر  ه قطاع البناء واألشغال العموم ة، ثم قطاع الزراعة یل یلیها قطاع الخدمات فقطاع الصناعة التقلید

حر المراتب األخیرة، ووفقا وعدد ضئیل مقارنة بإجمالي القروض الممن وحة إحتل قطاعي التجارة والصید ال

ة لتسییر القرض المصغر في  الة الوطن ر یتضح الدور اإلیجابي للو قة الذ لحصیلة القروض الممنوحة سا

ة ة والحرف النسو ع العمل الذاتي والمنزلي إضافة إلى الصناعات التقلید   . تشج
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  FGAR الصغیرة والمتوسطة صندوق ضمان قروض المؤسسات  -4

ة الداعمة عد صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من بین أ      ل ات التمو هم اآلل

مایلي:لهذه المؤسسات تمثل هذا الصندوق ف  ، و

ة لصندوق ضمان القروض -4-1              FGARللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة   النشأة القانون

موجب المرسوم التنفیذ رقم أأنش      -02 :صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

المتعل بتطبی القانون التوجیهي  2002نوفمبر  11المواف لــــ  1423رمضان  06المؤرخ في  373

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتضمن للقانون األساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة 

ة وا ة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترق ة تحت وصا لمتوسطة، وهو مؤسسة عموم

ة، وقد إنطل الصندوق  ة المال ة واإلستقالل ة المعنو الشخص ة  اإلستثمار، یتمتع  صورة رسم في النشا 

  .20042015-05-:20 , consulté le  www.fgar.dz في أفرل

  FGAR المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قروضمهام صندوق ضمان  -4-2

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قروضیتولى صندوق ضمان       المهام التال ام  المرسوم التنفیذ رقم  الق

  :14-13ص ص: ،2002نوفمبر  13بتارخ  74، العدد 02-373
  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تنجز إستثمارات في التدخل في منح الضمانات لفائدة

 ؛ مجاالت إنشاء المؤسسات، تجدید التجهیزات، توسع المؤسسات

 م المعمول بهماتسییر الموارد الموضوعة تحت تصرفه وفق  ؛ ا للتشرع والتنظ

  ات تحصیل المستحقات المتنازع عة عمل متا  ؛علیهاالتكفل 

  عة البرامج التي ة لفضمان متا  ؛ائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتضمنها الهیئات الدول

  ة لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستفیدة من ضمان ضمان اإلستشارة والمساعدة التقن

 ؛الصندوق 

 ة ل ات مع البنوك والمؤسسات المال  ؛صالح المؤسسات الصغیرة والمتوسطةإعداد إتفاق

  ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ل عمل یهدف إلى المصادقة على التدابیر المتعلقة بترق ام  الق

ة  مها في إطار ضمان اإلستثمارات وفي حدود تغط هوتدع قا للتشرع المعمول   .المخاطر ط

  

 

                                                             
- FGAR : Fonds de Garantie .  
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 حصیلة نشا صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -4-3

ل هذه المؤسسات فقد     ة صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تمو نظرا ألهم

ة اإلنطالق الفعلي لشهد نشاطه تطورا ملح   ه، وهو ما یوضحه الجدول الموالي:وظا منذ بدا

ة العامة للملفات المعالجة حسب المشارع منذ ): 7- 4جدول رقم (ال ة جوان  2004الوضع    2013إلى نها

ة العامة   المجموع  التوسع  النشأة  الوضع

  عدد الضمانات الممنوحة
ع دج ة للمشار   الكلفة اإلجمال
ة دج   مبلغ القروض المطلو

  مبلغ الضمانات الممنوحة دج 
  المعدل المتوس للضمان الممنوح

  مناصب الشغل المستحدثة

416  
34299015862  
19471180457  
7635990181  

39%  
9202  

514  
49884787000  
32179866583  
16001969279  

50%  
31063  

930  
  84183802862  

51651047040  
23637959461  

46%  
40265  

Source :  Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Novembre 2013, p : 35   

) عدد الضمانات التي تم منحها من قبل صندوق ضمان قروض 7- 4یتضح من خالل الجدول(     

قدر  930المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي قدرت بـــ ه ما  ضمان ممنوح للمؤسسات حیث تم توج

ة  ة  %55بنس قدر بنس ما وجه ما   %45للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مرحلة التوسع، ف

صدد اإلنشاء، وقد ساهم صندوق ضمان قروض المؤسسات للمؤسسات الص غیرة والمتوسطة التي هي 

عد صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة   منصب شغل، 40265الصغیرة والمتوسطة في خل  و

ي لما له من دور إیجابي في  ل البن والمتوسطة الداعم األساسي لحصول هذه المؤسسات على التمو

ل توف ة من قبل البنوك.التخفیف من مش   یر الضمانات المطلو

 CGCI-PMEصندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -5

مایلي:        یتمثل صندوق ضمان قروض اإلستثمارات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ف

  CGCI-PMEنشأة صندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -5-1

ادرة من السلطات ضمان قروض اإلستثمارات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة صندوق  أنشأ     م

ة  لمساندة المؤسسات في حالة 2004-04-19المؤرخ في  134- 04اسي موجب المرسوم الرئ العموم

ع ة الحصول على قرض استثمار  بهدف إنشاء أو توس قدرتسهیل عمل  بـــرأسمال الصندوق المصرح  ، و

                                                             
-CGCI-PME : Caisse de Garantie des Crédit d’investissements-Petite et Moyenne Entreprise . 
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ار دج 30 ت مل قدر تأما رأسمال الم ة  20بــــ ب ف ة بنس ار دج مقسم ما بین البنوك العموم   %40مل

ة و  ة بنس هدف الصندوق إلى مایلي %60الخزنة العموم   : 2015-5-:20 , consulté le www.cgci.dzو

  ة ة البن ة للبلدالمساهمة في إصالح الوضع  ؛والمال

 ة م وتقو ي الجزائر  تدع  ؛المح المالي والبن

 ذا  تحسین المح االستثمار للمؤسسات اسات التجارة و م الس ة الموجهة لصالح تدع البن

 الصغیرة والمتوسطة وذلك بزادة الدخل وخل مناصب الشغل. المؤسسات

 البنك CGCIPMEالصغیرة والمتوسطة  عالقة صندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات-5-3

اسة صندوق  اوفق    - بنك) و(بنك- فان العالقة الجدیدة التي تنتج هي عالقة (صندوق  CGCI-PME  لس

منح للبنوك ضمان م المؤسسات الصغیرة  وفاء الي  یجعلها في أمان من خطر عدمزون) فالصندوق 

عتبر ضمان دولة والمتوسطة ضمن یتدخل في فهو ال ،الدین ألنه  إال  عالقة البنك مع الزون وال 

ة بل یدعمها ؤسساتالم حل محل الضمانات العاد ما انه ال  مة مضافة  ستفید من الضمان  ، التي تحق ق و

ة أو اقل من ة فترة التأجیل 7إال القروض االستثمارة ذات مدة مساو جارة ذات یوالقروض اإل، سنوات محتس

ماتسنوا 10قل من أمدة  ملیون دینار  350بــ: حدد المبلغ  األقصى للقرض القابل للضمان المالي  . 

حدد سقف الضمان المالي  ،جزائر  ة الدین غیر  ما ،ملیون دینار جزائر  250 بـ:و حدد مستو تغط

قرض ممنوح لمؤسسة قید اإلنشاء % 80: المدفوع بـــ قرض %  60، وعندما یتعل األمر  عندما یتعل األمر 

ع نشاطها وتطورها  الصندوق  منحهفي مقابل الضمان الذ ، وتجدید تجهیزها أوممنوح لمؤسسة بهدف توس

ة رلهذا األخی أن یدفععند االكتتاب  البنكتعهد ی قي % 0.5عالوة بنس تحمل  ،من القرض المضمون المت و

ا على المبلغ     المستح أو دفعة واحدة لكل مدة القرضالعالوة المتعامل وتدفع إما سنو

2015-5-:20 , consulté le www.cgci.dz .  

  )CGCI-PMEحصیلة صندوق ضمان قروض االستثمارات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة(-5-4

ل الممنوح اإلستثمارات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ساهم صندوق ضمان قروض      دعم التمو

تضح ذلك من  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك من خالل الضمان الممنوح من قبل الصندوق، و

  خالل حصیلة نشاطه وفقا لما یوضحه الجدول الموالي:
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ةالوضعة ): 8- 4جدول رقم (ال   )30/06/2013( إلى غاةحسب قطاع النشا  CGCIC-PMEالممنوح من  للضمان اإلجمال

مة الضمان(ملیون دج)  عدد الملفات  قطاع النشا ة%  ق   مناصب الشغل المنشأة  النس

ة واألشغالالبناء    العموم
  النقل

  الصناعة
  الصحة
  الخدمات

194  
143  
212  
31  
41  

4877  
1633  
11421  
1037  
802  

25  
8  
58  
5  
4  

3536  
1087  
4014  
443  
476  

  9556  100  19770  621  اإلجمالي
Source :  Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Novembre 2013,p :38  

مة الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان قروض اإلستثمارات 8- 4یتضح من خالل الجدول (    ) ق

قدر ب ، فقد وجه الصندوق ما  ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفقا لقطاع النشا مة  %58نس من ق

حتل بذلك هذا القطاع الصدارة  الضمان للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعة ل

ة من حیث عدد  ة بنس ه قطاع البناء واألشغال العموم ذا حجم الضمان الممنوح له، یل ، ثم قطاع %25المؤسسات و

ة  ل من قطاع %8النقل بنس ن إرجاع إحتالل قطاعي الصناعة ، لتحتل المراتب األخیرة  الصحة والخدمات، وم

ار  عتمد على مع مة الضمان لكون الصندوق  ة المراتب األولى من حیث عدد المؤسسات وق والبناء واألشغال العموم

   .األولوة في منح الضمان للنشاطات المنتجة

ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -6 ة لتطو الة الوطن   ANDPMEالو

ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل مایلي:     ة لتطو الة الوطن   سیتم التطرق للو

ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -6-1 ة لتطو الة الوطن   ANDPMEنشأت الو

ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتم إنشا     ة لتطو الة الوطن -05المرسوم التنفیذ رقم   موجب ء الو

ع إدار هو  2005ما  03المؤرخ في  165 ة ذات طا ة  ي مؤسسة عموم ة المعنو الشخص تتمتع 

ة ال ة وتقع تحت وصا ة المال المؤسسات الصغیرة و واالستقالل لف  توسطة والذ یرأس مجلس الموزر الم

ه و  ةالتوج ة لتو  المراق اسة الوطن ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطةهي أداة الدولة في تنفیذ الس وقد ، طو

ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ة لتطو الة الوطن برنامج وطني لتأهیل بتنفیذ  -ANDPME-لفت الو

ة قدرها المؤسسات ار دینار 386 میزان لهذا فان ، و مؤسسة جزائرة 200.000لصالح  جزائر  مل

ر المؤسسات  ة لتطو الة الوطن دعم الو م المقترح و ة والتنظ تس الصغیرة والمتوسطة من خالل التجرة الم
                                                             

- ANDPME : Agence Nationale de Développement de la Petite et Moyenne Entreprise. 
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شهادة  ن مصحوب  تكو  للتأهیلإلطاراتها، سوف تساهم في تنفیذ البرنامج الوطني تسلم من المؤسسات و

ة  ارها أداة أساس ان مجلس الوزراء بتارخ  المؤسسات لتأهیلاعت ة 11ما جاء في ب ل            2010 جو
 2015-05-:20 , consulté lewww.andpme.dz .   

ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -6-2 ة لتطو الة الوطن   ANDPMEمهام الو

ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على سبیل ا   ة لتطو الة الوطن ر ال الحصر لتتمثل أهم مهام الو ذ

مایلي   :29-28، ص ص:2005 -5-3بتارخ:  32، العدد 165-05المرسوم التنفیذ رقم   ف

 رها ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطو ة في مجال ترق ة القطاع  ؛تنفیذ اإلستراتیج

 عته  ؛تنفیذ البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وضمان متا

  ستعمال ة اإلبتكار التكنولوجي وإ ا اإلعالم ترق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتكنولوج

ة التعاون مع المؤسسات والهیئات المعن  ؛واإلتصال الحدیثة 

 ستغاللها ونشرها میدان نشا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وإ  ؛جمع المعلومات المتعلقة 

 ة بین مختلف برامج التأهیل الموجهة لقطاع المؤسسات اكل المعن الصغیرة  التنسی مع اله

  والمتوسطة.

ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -6-3 ة لتطو الة الوطن ازات الممنوحة في إطار الو   اإلمت

ة     ائ ازات ج ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تستفید المؤسسات من إمت ة لتطو الة الوطن في إطار الو

ة اإلجتماع ازات ة واإلقتصادتختلف بإختالف تموقع المؤسسة وتأثیرها على التنم ة، وتتمثل هذه اإلمت

مایلي    :2015-05-:20 , consulté le.dzwww.andi ف

ة الممنوحة -6-3-1 ائ ازات الج   : تستفید المؤسسات  من مایلي:ضمن النظام العاماإلمت

  ما یخص السلع غیر ة ف اشرة في إنجاز اإلعفاء من الحقوق الجمر المستثناة المستوردة والتي تدخل م

 ؛اإلستثمار

  اشرة في إنجاز ما یخص السلع والخدمات التي تدخل م مة المضافة ف اإلعفاء من الرسم على الق

 ؛اإلستثمار

  ات ة على أراح الشر وتمتد هذه  TAPوالرسم على النشا المهني  IBSاإلعفاء من الضر

ال 5المدة إلى  ة لإلستثمارات التي تحدث سنوات  منصب شغل أو أكثر عند إنطالق  101نس

 ؛ النشا
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  ة النس ة  الغ األمالك الوطن ذا م اإلعفاء من حقوق التسجیل ومصارف اإلشهار العقار و

ات التنازل المتضمنة األصول العقارة الممنوحة بهدف إنجاز مؤسسات إستثمارة.  لعمل

ة -6-3-2 ائ ازات الج : تستفید المؤسسات التي تستدعي تنمیتها الممنوحة ضمن النظام الخاص اإلمت

  :2015-05-:20 , consulté le.dzwww.andi مساهمة خاصة من الدولة من مایلي

 اشرة في ما یخص السلع غیر المستثناة المستوردة والتي تدخل م ة ف إنجاز  اإلعفاء من الحقوق الجمر

 ؛ اإلستثمار

 ما یخص السلع والخدمات التي مة المضافة ف اشرة في إنجاز  اإلعفاء من الرسم على الق تدخل م

 ؛ اإلستثمار

  ات ة على أراح الشر  ؛ TAPوالرسم على النشا المهني  IBSاإلعفاء من الضر

  ات العقا سنوات إبتداء من تارخ اإلقتناء من الرسم العقار على 10اإلعفاء لمدة رة التي الملك

  ؛تدخل في إطار اإلستثمار

  ة مخفضة قدرها ة 2تطبی ح التسجیل بنس س ما یخص العقود التأس ات والزادات في  األلف ف للشر

 ؛ رأس المال

  ة النس ة  الغ األمالك الوطن ذا م اإلعفاء من حقوق التسجیل ومصارف اإلشهار العقار و

ات التنازل   ؛ ستثمارةرة الممنوحة بهدف إنجاز مشارع إالمتضمنة األصول العقالعمل

  ذا اإلشهار ات العقارة المخصصة لإلنتاج و اإلعفاء من حقوق التسجیل المتعلقة بنقل الملك

طب علیها.  القانوني الذ یجب أن 

ة الداعمة للمؤسس       ل ات التمو ره تنوع وتعدد اآلل ات الصغیرة یتضح من خالل ما سب ذ

ة بدرجة أولى  ل ان الهدف من إستحداثها هو الحد من العوائ التمو ة والتي  والمتوسطة الجزائر

ما  ة عدة فئات في المجتمع  ل ات التمو إضافة إلى إستحداث مناصب للشغل. وقد إستهدفت هذه اآلل

ة لجذب المؤسسات الصغیرة وال ائ ة وج ازات مال متوسطة والدفع بها عملت على توفیر عدة إمت

 . ة في مختلف متغیرات اإلقتصاد الجزائر   للمساهمة بإیجاب
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  اإلقتصاد الجزائر  تغیراتالمطلب الثالث: مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في م
ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة       ه  للنهوض تش اإلقتصاد الجزائر خارج قطاع البدیل المرتكز عل

ا ه هذه المؤسسات من خصائص میزالمحروقات نظرا لما تت متنوعة تؤهلها للمساهمة في العدید من  ومزا

ة، وحتى یتم التعرف على مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  ة واإلجتماع المؤشرات اإلقتصاد

ة:    مختلف متغیرات اإلقتصاد الجزائر سیتم التطرق للعناصر الموال

  ج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرتطور نسی-1

ن أن      م انة هامة ضمن اإلقتصاد الجزائر لما لها من دور  تحتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة م

ه للنهوض  ة المؤسسات  اإلقتصادتلع ل أغلب حت تش الجزائرة نظرا خارج قطاع المحروقات، فقد أص

  تطور نسیجها سیتم التطرق لمایلي: لتطور تعدادها، وحتى یتم التعرف على

عتها-1-1 ة حسب طب   تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر

ات إلى تطور ملحو في تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة العامة      تشیر اإلحصائ

  والخاصة منها وهو ما یوضحه الجدول الموالي:

عتها للفترة 9- 4جدول رقم (ال  )2013) 1الثالثي( - 2009(): تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة حسب طب

عة  طب
  المؤسسة

  2013)  1(ث   2012  2011  2010  2009
مة مة   الق ة   الق نس

  %التغیر
مة  ة   الق نس

  %التغیر
مة  ة   الق نس

  %التغیر
مة  ة   الق نس

  %التغیر

المؤسسات 
  الخاصة

624478  618515  0,95  658737  6,50  711275  7,98  747387  5,07  

المؤسسات 
  العامة

591  557  5,76  572  2,69  557  -2,62  547  -1,79  

  5,07  747934  7,96  711832  6,50  659309  0,95-  619072  625069  المجموع

ة للمؤسسات الصغیرةالمصدر:  اإلعتماد على نشرات المعلومات اإلحصائ احثة  والمتوسطة والصادرة عن وزارة الصناعة  من إعداد ال

ة اإلستثمار.   والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترق

تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة حیث قدر  )9-4( یتضح من خالل الجدول    

مؤسسة خالل  747934مؤسسة مصغرة صغیرة ومتوسطة لترتفع إلى  625069بــــ:  2009عددها سنة 

ة 2013الثالثي األول من سنة  ، وقد شهدت المؤسسات الصغیرة %19,65 أ بزادة قدرت بنس

ة الثالثي األول  2011والمتوسطة الخاصة نموا بنسب متزایدة إبتداء من سنة  رجع هذا 2013إلى غا ، و
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ع نمو القطاع الخاص، في ح اسة المنتهجة من قبل الدولة الجزائرة لتشج ین شهدت التزاید إلى الس

ة العدید  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العامة انخفاضا متزایدا نتیجة التحول نحو القطاع الخاص وتصف

ة.  من المؤسسات العموم

  تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة حسب قطاع النشا اإلقتصاد-1-2

تنتشر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة ضمن مختلف قطاعات النشا اإلقتصاد لما لها من     

عة  مختلف القطاعات، والجدول الموالي یوضح تطور تعدادها حسب طب خصائص تؤهلها للتواجد 

 :   النشا

عة النشا10- 4جدول رقم (ال   )2013 1ث - 2009للفترة ( ): تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة حسب طب

  2013 1ث  2012  2011  2010  2009  قطاع النشا

  4458  4277  4006  3806  3642  الفالحة
  2217  2052  1956  1870  1775   المحروقات، الطاقة، المناجم
ة   147005  142222  135752  129762  122238  البناء واألشغال العموم

ة ل   70840  67517  63890  61228  58803  الصناعة التحو
  217444  204049  186157  172653  159444  الخدمات
  441964  420117  391761  369319  345902  المجموع

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصادرة عن وزارة الصناعة  المصدر: اإلعتماد على نشرات المعلومات اإلحصائ احثة  من إعداد ال

ة اإلستثمار.  والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترق

ر یتضح أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة تنش في مجاالت      من خالل الجدول الساب الذ

حتل نشا الخدمات الصدارة من حیث عدد المؤسسات متنوعة  ، حیث  ل متطور من سنة إلى أخر ش و

ه وقد قدر عددها سنة  مؤسسة لتتطور إلى  159444بـــــ  2009الصغیرة والمتوسطة الناشطة 

ة خالل الثالثي األول من سنة  217444 أ بزادة قدرت بــ  2013مؤسسة صغیرة ومتوسطة خدمات

ة والذ عرف تطورا قدر بـــ،  36,38% ه قطاع نشا البناء واألشغال العموم خالل  %20,26 یل

سنة  2013الثالثي األول من سنة  ة ثم قطاع الفالحة 2009مقارنة  ل ه قطاع الصناعة التحو ، یل

قى بنسب صغیرة مقارنة بإجمالي ت الرغم من تطور عددهما خالل فترة الدراسة إال أن هذا التطور ی عداد و

الت الممنوحة لإلستثمار في هذین  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة على الرغم من الدعم والتسه

ه خارج قطاع المحروقات. ع اإلقتصاد الوطني بهدف النهوض    النشاطین وتنو
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ة -1-3 ثافة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة في الجزائر حسب الجهات الجغراف   تطور 

ثافتها تختلف  تتوزع     المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة عبر مختلف مناط الوطن غیر أن 

ل الموالي یوضح  ة، والش جتماع ة وإ قتصاد ة وإ ع رجع ذلك لعدة عوامل طب من منطقة إلى أخر و

  إنتشار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة حسب الجهات:    

ل رقم (  2013الصغیرة والمتوسطة الخاصة حسب الجهات خالل الثالثي األول  ): إنشاء المؤسسات1- 4الش

 
Source:  Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Novembre 2013 , p :21    

ة       ز في الشمال ثم بنس ل الساب أن إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یتر یتضح من خالل الش

ة إنشائها في الجنوب إلى  ا لتنخفض نس انت في منطقة  % 8,18أقل في الهضاب العل والحصة األقل 

ة جد صغیرة قدرت بــ  السلطات الجزائر %1,91الجنوب الكبیر بنس ة إلى منح وهو األمر الذ دفع 

التالي تنمیتها. ة لجذب اإلستثمارات في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لهذه المنطقة و ازات إضاف  إمت

ة -2 ة في المؤشرات اإلقتصاد   مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر

رجع ذلك  ةمؤشرات اإلقتصادالمن شأن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تساهم في مختلف     و

انة الهامة التي تحتلها ضمن اإلقتصاد الوطني ن التطرق لهذه المساهمة من خالل العناصر للم م ، و

ة:   الموال

ة في التشغیل -2-1   مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر

ساهم  تساهم المؤسسات     الصغیرة والمتوسطة الجزائرة في إستقطاب عدد معتبر من الید العاملة مما 

  التشغیل والجدول الموالي یوضح ذلك: رفع حجم في
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  )2013 1ث- 2009): مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة في التشغیل للفترة(11- 4جدول رقم (ال

عة المؤسسة   2013 1ث  2012  2011  2010  2009  طب

  1869363  1800742  1676111  1577030  1494949  المؤسسات الخاصة

  46132  47375  48086  48656  51635  المؤسسات العامة

  1915495  1848117  1724197  1625686  1546584  المجموع

  *10788000  10170000  9599000  9736000  9472000  إجمالي التشغیل

ة مساهمة المؤسسات  نس
  التشغیلالص والم في 

16,33%  16,70%  17,96%  18,17%  17,75%  

طالة ة ال   % 9.8  % 10.97  % 9.97  % 9.95  % 10.17  نس

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتقرر بنك الجزائر لسنة : المصدر اإلعتماد على: نشرات المعلومات اإلحصائ احثة    .2013من إعداد ال

تطور مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة في التشغیل  )11- 4(یتضح من خالل الجدول     

ة 2009والتي تتزاید بوتیرة مستمرة من سنة  ة سنة  إلى غا ما شهد2012نها الثالثي األول من سنة  ، 

ة مساهمة معتبرة 2013 ة مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل ، نس عود تطور نس إلى  و

صفة متزایدة من سنة إلى أخر نتیجة  لهذه المؤسساتاع الخاص مساهمة القط في توفیر مناصب الشغل 

ع السلطات الجزائرة لهذا القطاع، في حین شهدت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العامة إنخفاضا  لتشج

عود ذلك إلى خوصصة هذه المؤسسات وغل ال عدید منها متزایدا في خل مناصب الشغل طیلة فترة الدراسة و

ة التشغیل في   . قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العامةوتسرح العمالة مما ساهم في انخفاض نس

وحتى یتم التأكید على دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في توفیر مناصب الشغل والتقلیل من    

ل الموالي: طالة سیتم التطرق إلى الش   ال

ل رقم (ال طالة للفترة(): مساهمة المؤ 2- 4ش   )2013- 2009سسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة في التشغیل والتقلیل من ال

 
  

.المصدر:  ات الجدول الساب اإلعتماد على معط احثة    من إعداد ال
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ل (     ) مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل والتي ترتفع من سنة 2-4یتضح من الش

طالة من خالل تناقصها  إلى أخر طیلة فترة الدراسة في حین ساهمت هذه المؤسسات في التقلیل من ال

ة  2009من سنة  ة ضئیلة لتتناق 2012وقد شهدت سنة  2011إلى غا طالة بنس ص هذه إرتفاع ال

ة سنة  ة في  2013النس وعلى العموم فإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة تساهم بإیجاب

ة خطیرة. ن أن ینتج عنها من آفات إجتماع م طالة وما    التشغیل والتقلیل من ال

ة في الناتج الداخلي الخاممساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال -2-2 " خارج قطاع جزائر

  المحروقات "

تتوزع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة في مختلف األنشطة المتنوعة مما ساهم في تحقی    

 زادة معتبرة في حجم الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، والجدول الموالي یوضح ذلك:

ة في 12-4جدول رقم(ال الناتج الداخلي الخام خارج ): مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر
ار دج                )                    2011-2009قطاع المحروقات خالل الفترة (   الوحدة: مل

ع القانوني   2011  2010  2009  الطا

مة ة  الق مة %النس ة  الق مة %النس ة  الق  %النس
  15.23  923.34  15.02  872.53  16.41  816.8  القطاع العام

  84.77  5137.46  84.98  4681.68  83.59  4162.02  الخاص القطاع

  100  6060.8  100  5509.21  100  4978.82  المجموع

 Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Mars 2012 , p :51 Source : 

ر تطور الناتج      الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات حیث یتضح من خالل الجدول الساب الذ

مة الناتج الداخلي الخام  قطاعیها العام والخاص في زادة ق ساهمت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

صل سنة  ار دج أ بزادة قدرت بـــ 6060,8إلى  2011ل سنة   %21,73مل حتل 2009مقارنة  ، و

بـــ  2011دارة في هذه المساهمة حیث قدرت سنة القطاع الخاص للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الص

ساهم القطاع العام لنفس السنة بـــ   84,77% ، وترجع هذه الزادة في الناتج  %15,23في حین 

ة  القطاعات الحیو الداخلي الخام إلى تطور حجم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وخاصة الناشطة منها 

ة في اإلقتصاد  . ذات الفعال
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مة المضافة -2-3 ة في خل الق   مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر

العدید من النشاطات وهو ما یوضحه الجدول     مة المضافة   ة في خل الق فعال تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

  الموالي:

ة في خل13-4جدول رقم (ال مة المضافة ): مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر     الق
ار دج                                                    )2011- 2009للفترة (                الوحدة: مل

  2011  2010  2009  قطاع النشا

مة مة %التطور  الق  %التطور  الق
  15,61  1173,71  9,59  1015,19  926,37  الزراعة

البناء واألشغال 
ة   العموم

1000,05  1071,75  97,08  1262,57  -35,97  

  6,23  1049,77  8,08  988,03  914,36  النقل والمواصالت
  12,44  137,59  36,60  122,37  98,58  خدمات المؤسسات

  6,15  121,43  8,50  114,39  105,45  الفندقة واإلطعام
ة   17,37  231,85  5,32  197,53  187,55  الصناعة الغذائ

  0,39  2,60  1,60  2,59  2,55  صناعة الجلد
ع   12,91  1444,63  11,10  1279,47  1151,62  التجارة والتوز

  4,69-  5422,57  29,99  5691,32  4377,98  المجموع

اإلعتماد على المصدر: احثة  ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصادرة عن وزارة الصناعة  نشرات من إعداد ال المعلومات اإلحصائ
ة اإلستثمار. والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة   وترق

ات الجدول (      ) تتضح مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة في خل 13-4وفقا لمعط

مة المضافة والتي شهدت إرتفاعا سنة  سنة  2010الق مة  %29,99قدر بــ  2009مقارنة  لتنخفض ق

ة  مة المضافة ، وتساهم المؤسسات الصغیرة والمتوس2011سنة  %4,69المساهمة بنس طة في خل الق

حتل  ، و ة التطور من سنة إلى أخر ه نس ومن ثم خل الثروة في عدد متنوع من األنشطة تختلف ف

ة فقطاع الزراعة والنقل  2011قطاع التجارة والتوزع الصدارة سنة  ه قطاع البناء واألشغال العموم یل

اقي األنشطة نت األنشطة والمواصالت، لتحتل المراتب األخیرة  م منخفضة مقارنة  ق یجة لمساهمتها 

.  األخر
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ة -2-4 ة في التجارة الخارج   مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر

ادل التجار للسلع والخدمات بین دول العالم المختلفة       ة مختلف أنشطة الت تمثل التجارة الخارج

ادلة بین الدول، و  من شأن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تساهم في التجارة بهدف تحقی المنافع المت

ات التصدیر واإلستیراد، وحتى یتم التعرف على مساهمة  ل من عمل ة من خالل مساهمتها في  الخارج

ة سیتم التطرق إلى مایلي:   هذه المؤسسات في التجارة الخارج

ة الصادرات والواردات : یترجم المیزان تطور المیزان التجار في الجزائر -2-4-1 التجار حر

  الجزائرة والتي شهدت تطورا ملحوظا خالل السنوات األخیرة، والجدول الموالي یوضح ذلك:

  )2013الثالثي األول  -2009): تطور المیزان التجار الجزائر خالل الفترة ( 14-4جدول رقم ( ال
  الوحدة: ملیون دوالر                                                                                 

  2013  1ث  2012  2011  2010  2009  

  28350  46801  47247  40472  39103  اإلستیراد
  35907  73981  73489  57053  43689  التصدیر 

  7557  27180  26242  16581  4586  المیزان التجار 
اإلعتماد علىالمصدر احثة  ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصادرة عن وزارة الصناعة  نشرات : من إعداد ال المعلومات اإلحصائ

ة اإلستثمار.   والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترق

ة الجزائرة سجلت خالل سنة 14-4وفقا للجدول (     أن التجارة الخارج حجما معتبرا  2012) یتضح 

ل من  ة تطور  ة ترجمه حر ادالت الخارج الصادرات والواردات، حیث شهدت الواردات تطورا من الم

ة سنة  2009متزایدا من سنة  ة ضئیلة سنة  2011إلى غا مة 2012لتنخفض بنس ، في حین شهدت ق

س بدوره على الفائض المحق في المیزان التجار  الصادرات تطورا متزایدا خالل فترة الدراسة والذ إنع

ملیون دوالر  4586بـــــ  2009ى أخر حیث قدر الفائض سنة الذ عرف تطورا متزایدا من سنة إل

ة  27180إلى  2012لیرتفع سنة  ، وترجع هذه الزادة %492,67ملیون دوالر أ زادة قدرت بنس

ة من سنة  اإلیجاب على وهو  2011الكبیرة إلى اإلرتفاع الذ شهده سعر البترول بدا س  ما إنع

  .صادرات قطاع المحروقات

ة في اإلستیراد-2-4-1  مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر

  تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إستیراد المنتجات وفقا لما یوضحه الجدول الموالي:       
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ة في استیراد المنت): مساهمة المؤسسات الصغیرة والمت15- 4جدول رقم (ال جات للفترة وسطة الجزائر
ي                                      )            2013 1ث- 2009(   الوحدة: ملیون دوالر أمر

  2013 1ث  2012  2011  2010  2009  السلع

مة مة  الق ة  الق مة %النس ة  الق مة %النس ة  الق مة %النس ة  الق  %النس

ة   17,81  5049  19,19  8983  21  9755  14,97   6058  5863  السلع الغذائ

السلع الخاصة 
ة   اإلنتاج

11914  12462  30,79  13338  28,71  14081  30,09  9447  33,32  

  29,59  8389  29,45  13782  34,64  16090  39,82  16117  15372  سلع التجهیزات

سلع اإلستهالك 
ة   غیر الغذائ

6145  5836  14,42  7270  15,65  9955  35,85  5465  19,28  

  100  28350  100  46801  100  46453  100  40473  39294  المجموع

اإلعتماد علىالمصدر احثة  ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصادرة عن وزارة الصناعة  نشرات : من إعداد ال المعلومات اإلحصائ

ة اإلستثمار.   والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترق

تطور إستیراد إجمالي المنتوجات من قبل المؤسسات الصغیرة  أن یتضح من خالل الجدول الساب     

مة إجمالي المنتوجات المستوردة سنة  ملیون  46801ما قدر بــ  2012والمتوسطة الجزائرة حیث بلغت ق

ة  ي وهي زادة بنس ة األولى من %19,10دوالر أمر ة المرت ، حیث تحتل سلع اإلستهالك غیر الغذائ

ة 2012المستوردة سنة إجمالي المنتوجات  ة ثم سلع التجهیزات لتحتل المرت اإلنتاج ، تلیها السلع الخاصة 

ة.   األخیرة السلع الغذائ

ة الصادرات خارج قطاع المحروقات - 2- 4- 2   مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة في ترق

ة الصادرات خارج المحروقات والجدول الموالي یوضح ذلك: تلعب   ا في ترق   المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا إیجاب

ة الصادرات خارج قطاع  16-4جدول رقم(ال ): مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ترق
يالوحدة: ملیون                             )2013 1ث – 2009المحروقات للفترة (   دوالر أمر

  2013 1ث  2012  2011  2010  2009  

  1403  2187  2062  1526  1066  الصادرات خارج المحروقات
  35907  73981  73489  57053  43689  الصادرات

ة المساهمة من إجمالي الصادرات   %3,91  %2,96  %2,81  %2,67 %2,43  نس
اإلعتماد على نشرات المعلومات المصدر احثة  ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المقدمة من قبل وزارة : من إعداد ال اإلحصائ

ة اإلستثمار.   الصناعة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وترق



 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين التمويل التقـليدي والتمويل المستحدث بوالية أم البواقي ....الفصل الرابع:
 

-246- 
 

مة الصادرات خارج قطاع المحروقات حیث قدرت 16- 4یتضح من خالل الجدول (        ) تطور ق

متها سنة  ي لتصل سنة  1066بــ  2009ق ي  2187إلى  2012ملیون دوالر أمر ملیون دوالر أمر

ن إرجاع ذلك إلى اإلجراءات المتخذة من قبل السلطات الجزائرة للرفع  م مة و ضعف الق قدر  وهو ما 

عها على تفعیل دورها للمساهمة في التصدیر، وعلى  ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتشج من تنافس

مة الصادرات خارج قطاع المحروقات إال متها تعد ضئیلة مقارنة بإجمالي  الرغم من تطور ق أن ق

  الصادرات.

غیرها من الدول إلى اإلهتمام        أن الجزائر سارعت  قا یتضح  من مجمل ما تم التطرق له سا

ة اإلقتصاد  ه هذه المؤسسات في تنم قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نظرا للدور الذ تلع

اكل داعمة  دعم مناخ أعمالها من جهة  لهافقامت بإستحداث ه ة من جهة و حدد أطرها القانون ما 

ة تهدف إلى القضاء على العائ الكبیر الذ یواجهه ل اكل تمو ما إستحدثت عدة ه  ، والمتمثل  اأخر

انة هامة داخل اإلقتصاد  ة م لي.وتحتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر في العائ التمو

ما أنها تنش ضمن متخلف القطاعات اإلقتصادالجزائر فهي تشهد  ما  ةتطورا متزایدا في تعدادها 

ة مثل التشغیل والناتج الداخلي الخام  ة في العدید من المؤشرات اإلقتصاد نها من أن تساهم بإیجاب م

ما  التالي المساهمة في خل الثروة،  ة   تساهم أنهاو طالة واآلفات اإلجتماع في التقلیل من ال

ن أن تصاحبها م   .الخطیرة التي 
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ل التقلید والمستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  حث الثاني: التمو الم

ة أم البواقي   بوال

ل في الجزائر      انة هامة ضمن مصادر التمو ل التقلید م عتبر من أهم المصادر  فهوحتل التمو

ما  ة،  اجاته المال د اإلقتصاد الوطني بإحت ة الفاعلة في تزو ل ة للمؤسسات  یلعب دورا مهماالتمو النس

ة أم البواقي، ة ضمن مصادر   الصغیرة والمتوسطة الناشطة بوال ال ذا أهم ل المستحدث بد عد التمو و

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نظرا للدو  ة لهذه تمو اجات المال ه في توفیر اإلحت ن أن یلع م ر الذ 

ل التقلید والمستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  المؤسسات، وحتى یتم التعرف على واقع التمو

ة أم البواقي  حث التطرق إلىبوال ل التقلید  :سیتم في هذا الم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التمو

ة أم البواقي ل م بوال ه واقع التمو ة أم  المستحدثطلب أول یل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في وال

مطلب ثان  . البواقي 

ة أم البواقي ل التقلید للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   المطلب األول: التمو
ل التقلید في الجزائر     ي أساس التمو ل البن التجارة ، ونظرا لدور البنوك صفة عامة عد التمو

ي الجزائر  ة هذا الجهاز  تهدف ضمن اإلقتصاد إتخذت الجزائر عدة إصالحات للجهاز البن إلى تقو

س إیجابقوم بدوره حتى  ل التقلید ا على اإلقتصاد، وحتى یتم التما ینع عرف على واقع التمو

ة أم البواقي وجب التطرق  ة:إلى العناصر الللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   موال

ل التقلید في الجزائر-1   واقع التمو

ي الجزائر من إصالحات       عدة مراحل نظرا لما شهده النظام البن ي في الجزائر  ل التقلید البن مر التمو

ة: ل التقلید في الجزائر سیتم التطرق إلى العناصر الموال الت، وحتى یتم التعرف على التمو   وتعد

ي في الجزائرنظرة حول اإلصال-1-1   حات التي مر بها الجهاز البن

ة نجم عنها إتخاذ عدة تغییرات، وسیتم من       ي الجزائر عدة إصالحات متتال لقد شهد النظام البن

ي الجزائر مع  خالل هذا العنصر إعطاء نظرة شاملة حول مختلف اإلصالحات التي مر بها الجهاز البن

قة على  صورة دق یز    اإلصالحات األخیرة.التر

ة قبل سنة -1-1-1 أظهرت التغییرات التي أدخلت على النظام المالي : 1990اإلصالحات األساس

ما  ا  ح إصالح هذا النظام حتم ه أص ات محدودیتها وعل ة الثمانین دا ات و عین الجزائر خالل الس
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ة وهو ما نجم عنه ع ة والعالم ة المحل عد تلك الفترة تمثلت ینسجم والتطورات اإلقتصاد دة إصالحات 

  : 177، ص: 2013حوحو، أهمها في 

عة  1986سجلت سنة       أخذ التدابیر الالزمة لمتا ي الجزائر وذلك  الشروع في بلورة النظام البن

ع التدابیر الضرورة  ة للمؤسسات إلى جانب إتخاذ جم ة المال عة الوضع ذا متا القروض الممنوحة، و

ما یخص على األقل  للتقلیل اته ف ز صالح ما إستعاد البنك المر من خطر عدم إسترداد القرض، 

ما في ذلك تحدید سقوف إعادة  ة  اسة النقد لف بإعداد وتسییر أدوات الس ة حیث  اسة النقد تطبی الس

اإلصدار الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض إضافة إلى ذلك أعید النظر في العالقات التي تر مؤسسة 

قا المخط الوطني للقرض. قرها مس حت القروض الممنوحة للخزنة تنحصر في حدود    الخزنة إذ أص

الدرجة  1988منذ و       ة  شرعت الجزائر في تطبی برنامج إصالحي واسع مس المؤسسات العموم

ة، حیث منح قانون  ان على عاتقها أهم النشاطات اإلقتصاد ة إس 1988األولى والتي  ق ة حق تقالل

ما تم التأكید ضمن  ة،  ل جلي مفهومي الفائدة والمردود ش ما أظهر  ة  ة اإلقتصاد للمؤسسات العموم

ة تخضع لقواعد القانون التجار  ة إقتصاد هذا القانون على أن مؤسسات القرض هي مؤسسات عموم

اللجوء إل ة  سمح هذا القانون لمؤسسات القرض والهیئات المال ى القروض متوسطة األجل في السوق ما 

ة. اسة النقد ز في تسییر الس ة، وعلى المستو الكلي تم دعم دور البنك المر ة والسوق الخارج   الداخل

ة -1-1-2 ة التحول  10- 90عد صدور قانون النقد والقرض  :1990سنة لاإلصالحات األساس مثا

ة الجزائرة فقد حمل هذا ما دعم إصالحات أتخذت  الجذر للمنظومة البن اد جدیدة  اته م القانون في ط

مایلي:  1990، وتتمثل إصالحات سنة 1990ما قبل سنة       ف

ادئ القانون -1-2-1-1 النقد والقرض: 10-90م  14الصادر في  10-90حمل القانون  المتعل 

م النظام  1990أفرل  ارا جدیدة تعلقت بتنظ النقد والقرض أف ي وأدائه، وقد ترجمت هذه والمتعل  البن

ون علیها  بیر الصورة التي سوف  انیزمات تترجم إلى حد  اد تقوم على م ار الجدیدة في م األف

اد في مایلي   :198- 196، ص ص:2010لطرش، النظام في المستقبل، وتتمثل هذه الم

ة- أ ق ة والدائرة الحق عا  : وفقا لهذا المبدأالفصل بین الدائرة النقد ة لم تعد تتخذ ت فإن القرارات النقد

ة تتخذ على  مي من طرف هیئة التخط ولكن مثل هذه القرارات النقد للقرارات المتخذة على أساس 

ز لدوره في قمة  سمح بإستعادة البنك المر ة وهو ما  ة التي تحددها السلطة النقد أساس األهداف النقد

ستعادة النظام النقد والمسؤول األول عن  ة وإ ما إستعاد الدینار وظائفه التقلید ة،  اسة النقد تسییر الس
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ن هذا المبدأ من خل قواعد لمنح  ما م  ، وسیلة من وسائل الض اإلقتصاد انتها  ة م اسة النقد الس

  القروض تقوم على شرو غیر تمییزة على حسب المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة.

ة الدولة الفصل بین الدائرة-ب ة ودائرة میزان ن الفصل بین الدائرتین من إلغاء حرة الخزنة النقد : م

ح ذلك  ة، بل أص ز بتلقائ ل عجزها عن طر اللجوء إلى البنك المر في اللجوء إلى عملة القرض وتمو

ص ز عن الدور المتعاظم للخزنة، وتقل دیونها  یخضع إلى قواعد وهو ما ساهم في إستقالل البنك المر

أ الظروف المالئمة  ل هذا الفصل بین الدائرتین ه قة المتراكمة علیها،  ام بتسدید الدیون السا تجاهه والق

ل فعال. ش ة دورها  اسة النقد   ي تلعب الس

ة الدولة ودائرة القرض- ج عاد الخزنة عن منح الفصل بین دائرة میزان : وفقا لقانون النقد والقرض تم إ

ة المخططة من طرف القروض لإلق ل اإلستثمارات اإلستراتیج قتصر على تمو قى دورها  تصاد الوطني لی

عد توزع  ة ولم  ي هو المسؤول عن منح القروض في إطار وظائفه التقلید ح النظام البن الدولة، وأص

ة. نما یرتكز على مفهوم الجدو اإلقتصاد   القرض یخضع إلى قواعد إدارة وإ

ة وحیدة ومستقلةإنشاء سلطة نق-د على إلغاء التعدد في مراكز السلطة  10-90: عمل القانون د

ة تدعى  ، حیث أقام سلطة نقد ز ة والبنك المر ة والخزنة العموم انت مشتتة بین وزارة المال ة التي  النقد

ستقاللیتها، وتم وضعها ة وإ اسة النقد ضمن إنسجام الس في الدائرة  "مجلس النقد والقرض" وجعلها وحیدة ل

ة م في تسییر النقد وتفاد التعارض بین األهداف النقد ة من أجل التح اش، النقد   . 217، ص: 2012ع

ین-ه ي على مستو ة وضع نظام بن سلطة نقد ز  : وفقا لهذا المبدأ تم التمییز بین نشا البنك المر

ح  موجب هذا الفصل أص موزعة للقرض، و ا ونشا البنوك التجارة  مثل فعال بن ز  البنك المر

ة  اسة اإلقراض ملجأ أخیر لإلقراض في التأثیر على الس زه  انه أن یوظف مر ح بإم ما أص للبنوك، 

ي ومعاییر  حدد القواعد العامة للنشا البن نه من أن  ، وهو ما م ه الوضع النقد قتض للبنوك وفقا لما 

م هذا النشا في إتجاه خدمة أهدافه ا ةتقی اسة النقد مه في الس ة وتح   .199، ص:2010لطرش، لنقد

ي الجزائر في ظل قانون النقد والقرض:  -1-1-2-2 ة الجهاز البن أدخل قانون النقد والقرض بن

ي ل الجهاز البن الت على ه ي ومختلف أقسامه  عدة تعد الت قمة الجهاز البن وقد مست هذه التعد

ي في ظل قانون النقد  ة الجهاز البن ح مساره ،  وتتمثل بن بهدف المساهمة في تعزز هذا الجهاز وتصح

مایلي 10- 90والقرض  اش، ف   :219-218، ص ص: 2012ع

ز  - أ النقد والقرض  10-90: أعاد القانون البنك المر سمى المتعل  ح  ز وأص ار للبنك المر اإلعت

السهر على  قوم بنك الجزائر  موجب هذا القانون  ة التجارة، و خضع إلى قواعد المحاس "بنك الجزائر" و
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م تداولها وتسییر  توفیر أفضل الشرو لنمو اإلقتصاد الوطني إضافة إلى وظائف إصدار النقود وتنظ

ة منح اإل اطات الصرف، تسییر ومراق ما منح القانون لبنك إحت ة،  ة الخارج ئتمان وتسییر المدیون

ة في التسییر واإلدارة .   الجزائر إستقالل

ه -ب س الجمهورة لمدة المحاف ونوا موجب مرسوم من رئ ه الثالثة  عین المحاف ونوا سنوات  6: 

ضا،  5و ة أ م رئاس موجب مراس ما یتم إنهاء مهامهم  سنوات على الترتیب قابلة للتجدید مرة واحدة، 

ل سنة حسب ترتیب معاكس  ا  ل واحد منهم تتغیر تلقائ ة  النواب رت حدد مرسوم التعیین الخاص  و

ات واسعة یتولى من خاللها إدارة شؤون ل صالح تمتع محاف بنك الجزائر  لترتیب الوارد في المرسوم، و

زة في العالم ولد  ة وسائر البنوك المر قوم بتمثیل البنك لد السلطات العموم ما  بنك الجزائر 

الن ومة في سائر المسائل المتعلقة  ة، وتستشیره الح ة الدول   قد والقرض. الهیئات المال

فة مجلس النقد والقرض- ج فتین هما: وظ : وفقا لقانون النقد والقرض یؤد مجلس النقد والقرض وظ

ه وثالثة  ل المجلس من المحاف ونوا تش الد، و ة في ال فة السلطة النقد مجلس إدارة بنك الجزائر ووظ

عین ثالثة مستخلفین ل ما  ومة،  س الح عینهم رئ عوضوا األعضاء الثالثة إذا اقتضت موظفین سامیین 

مایلي ات المجلس وتتمثل أهمها ف ة للجمهورة الجزائرة، القانون الضرورة، وتتعدد صالح - 90الجردة الرسم

النقد والقرض، العدد  1990أفرل  14المؤرخ في  10   : 525ص: ،1990،  16والمتعل 

 حدد س قوم بإصدار النقد و ة  سلطة نقد اره  اسة بإعت سیر الس ما  ل وشروطها  اسة إعادة التمو

ة مع الزائن حدد قواعد الحذر في تسییر البنوك والمؤسسات المال ة و  ؛ النقد

  م ات تسل ف ة و ة التي تطب على البنوك والمؤسسات المال قوم بتحدید النظم والقواعد المحاسب

ة لكل صاحب  ة واإلحصائ انات المحاسب ات والب ز الحسا ما البنك المر  ؛ عالقة وال س

  ص حدد شرو وتراخ ما  م سوقه،  ة الصرف وتنظ حدد أنظمة تسییر غرفة المقاصة ومراق

ص  ة وتعدیل هذه التراخ اتب التمثیل الجزائرة واألجنب ة وم إنشاء البنوك والمؤسسات المال

  والرجوع عنها.

ة -د ة إنشاء عدة أنواع من مؤسسات القرض : أتاح قانون النقد البنوك والمؤسسات المال ان والقرض إم

عة النشا واألهداف المحددة لها  طب س والشرو التي تتحدد خاصة  ل نوع فیها إلى المقای ستجیب 

ة ة األجنب ة، البنوك والمؤسسات المال لطرش، وتتمثل هذه المؤسسات في البنوك التجارة، المؤسسات المال

  . 202-201، ص ص:2010
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الت التي طرأت على قانون النقد والقرض  -1-1-3 الت على قانون : 10-90التعد طرأت عدة تعد

الت على عدد من المواد  10-90النقد والقرض  حات وتعد وذلك نتج عنها عدة أوامر تضمنت تصح

ات والمستجدات خاصة في ظل ما نجم من  ما یتالءم مع مختلف المتطل ح مسار القانون  بهدف تصح

السلطات الجزائرة إلى إتخاذ  فة والبنك الصناعي، ما دفع  ي عقب أزمة بنك الخل تأثیرات في النظام البن

الت إحترازة والتي سیتم التطرق إلى أهمها من خالل مایلي:   تعد

فر  27الصادر في  10- 90المتمم والمعدل للقانون  01-01األمر -1-1-3-1 خص : 2001ف

ه ا ة بنك الجزائر حیث تنص المادة  01-01ألمر التعدیل الذ جاء  عض المواد المتعلقة بإدارة ومراق

دارته  10-90من القانون  19من األمر المتمم والمعدل للمادة  02 ز وإ " یتولى تسییر البنك المر

ان"، وقد أحدثت المادة   من هذا األمر تغییرا في 10ومراقبته على التوالي: محاف ومجلس إدارة ومراق

ح یتكون من أعضاء  10- 90من القانون  43المادة  ونات مجلس النقد والقرض حیث أص م والمتعلقة 

ة  ة والمال فاءتهم في المجاالت اإلقتصاد م  ح ات یختارون  من مجلس إدارة بنك الجزائر وثالث شخص

ة، وحسب هذا األمر فقد تم الفصل بین مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد سلطة  والنقد والقرض 

ات في  ة بإعفاء مجلس إدارة البنك من ممارسة الصالح ة السلطة النقد ة قصد تعزز ودعم إستقالل نقد

اش،  مجال النقد والقرض   . 222، ص:2012ع

النقد والقرض:  2003أوت  26المؤرخ في  11- 03األمر  -1-1-3-2 - 03حمل األمر والمتعل 

الت التي مست مختلف جوانب القانون  11 اته عددا من التعد ، وتتمثل أهم هذه 10-90في ط

ل أفضل من خالل الفصل بین مجلس إدارة  ش اته  ممارسة صالح الت في السماح لبنك الجزائر  التعد

ات ج مارس صالح لف بتسییره بوصفه مؤسسة، ومجلس النقد والقرض الذ  وهرة على صعید البنك الم

م واإلشراف ونظم الدفع  اسة الصرف والتنظ ة وس اسة النقد  2003أوت  26المؤرخ في  11-03األمر رقم الس

ة، العدد  ة الشعب مقراط ة للجمهورة الجزائرة الد النقد والقرض، الجردة الرسم   . 22-09، ص ص:2003، الجزائر، 52والمتعل 
النقد والقرض:  2010أوت  26خ في المؤر  04-10األمر -1-1-3-3 حتى یتم تعزز والمتعل 

ستقراره، وتمثلت أهم هذه  الت جدیدة من شأنها أن تساهم في سالمة البنك وإ بنك الجزائر أدخلت تعد

مایلي الت ف   : 2015 -05-20 , consulté le:  ia.dz/pdf/ord1004_ar.pdfalger-of-http://www.bank   التعد

  قة ذا إعداد المعاییر المط ة و یتأكد بنك الجزائر من سالمة وسائل الدفع لغیر العملة اإلئتمان

انت تقدم ضمانات  ما إذا  نه رفض أ وسیلة دفع ال س م في هذا المجال ومالءمتها و

ة  اف  ؛سالمة غیر 



 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين التمويل التقـليدي والتمويل المستحدث بوالية أم البواقي ....الفصل الرابع:
 

-252- 
 

 ص ن الترخ م مها القانون  ال  ح ة التي  ة في البنوك والمؤسسات المال المساهمات الخارج

ة بــ ف  ؛ من رأس المال %51الجزائر إال في إطار شراكة تمثل المساهمة الوظ

  ن للبنوك والمؤسسات م زة مخاطر المؤسسات وال  سیر مصلحة مر ینظم بنك الجزائر و

زة المخاطر ة إستعمال معلومات مر  ؛ إال في إطار قبول القروض وتسییرها المال

  م ل الوسائل المالئمة توزع القرض وتنظ راقب  وجه و ة و ة النقد نظم الحر لف و

ة تجاه الخارج وض سوق الصرف والتأكد  سهر على حسن تسییر التعهدات المال السیولة و

عر  عد میزان المدفوعات و ما  ة من سالمة النظام المصرفي وصالبته،  ة المال ض الوضع

ة للجزائر.     الخارج

ل المالي-1-2 ي  الحالي للقطاع اله   الجزائرفي البن

رجع هذا ا     ة و ي الجزائر من مزج مختلف من البنوك والمؤسسات المال  إلىنوع لتیتكون الجهاز البن

م الجهازلالعدیدة التي تم اتخاذها من قبل السلطات الجزائرة  اإلصالحات ي تنظ ، ما نجم عنه البن

ل المالي الموضح   في الجدول الموالي: اله
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ة في الجزائر المعتمدة  17- 4جدول رقم (ال ة إلى): قائمة البنوك والمؤسسات المال  2016جانفي 31 غا

I. ة ــــــــنوك التـــبــــــــــــال      جار
ة   البنوك العموم

  BEAالخارجي الجزائر البنك -
  BNAالبنك الوطني الجزائر -
ة بنك الفالحة و - ة الرف   BADRالتنم
ة - ة المحل   BDLبنك التنم
  CPAالقرض الشعبي الجزائر -
اصندوق التوفیر و -    CNEPاالحت

 البنوك الخاصة
ة الجزائر -   سوسیتي جنرال الجزائر-               بنك البر
  سیتي بنك-       الجزائر.ش.ب.أ السالم بنك-
ة       -   ة المصرف   البنك العري الجزائر  - المؤسسة العر
ارس الجزائر-بي.ان-     ترست بنك الجزائر -        بي 
  فرانسا بنك الجزائر -             بنك الخلیج الجزائر -  
س بنك -          الجزائر.ش.ذ.أ- یون لا-   س   نات
  - H.S.BC (فرع بنك) الجزائر  
انبنك -   ل الجزائر للتجارة و   اإلس   التمو

II. ةـــــــــالــسات المــــالمؤس  
ع عام  ة ذات طا   مؤسسات مال

ة ل الصندوق الوطني- ة الفالح   CNMAلتعاضد
  صوفینانس-
ة - ل الرهني إعادةشر  SRHالتمو
ة للقرض االیجار ا- ة العر  لشر
  الجزائر سیتالم-
  قرض اإلیجار الجزائرالمغرب لل-
ة لإلیجار المؤسسة-   الوطن
ة القرض االیجار .ش.ذ.-  أشر

ع خاص ة ذات طا   مؤسسات مال
  FNI الصندوق الوطني لإلستثمار

Source : www.bank-of-algeria.dz, consulté le :08-02-2016 . 

یلة الجهاز )  17- 4(یتضح من الجدول          ي الجزائر والذ یتكون منتش ا ومؤسسة  29 البن بن

ة معتمدة تتوزع بین  ة و 6مال ة تبنك  14بنوك عموم ذا تعاون ات أخاص و مین معتمدة إلجراء العمل

ة في المجال الفالحي  ة من بینها مؤسستان مالیمؤسس 3 إلى إضافةالبن ما تات مال ان عمومیتان 

ي على  یلة البین ی ماوهو  ،جار یمؤسسات للقرض اال 5حتو الجهاز البن ي متالتش نوعة للجهاز البن

ةإلى الجزائر  ل االقتصاد البنوك التجارة في دور لتعرف على وحتى یتم ا، 2015ما  غا تمو

  من خالل العنصر الموالي .ذلك الجزائر سیتم تسل الضوء على 
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ةدور البنوك ال -1-3 ل االقتصاد ا تجار   جزائر لفي تمو

ل اإلقتصاد       انة هامة ضمن اإلقتصاد الجزائر نظرا لدورها الكبیر في تمو تحتل البنوك التجارة م

ل  امل التراب الوطني، وحتى یتم التعرف على دور هذه البنوك في تمو نتشارها عبر  ذا قدم نشاطها وإ و

  اإلقتصاد الوطني سیتم التطرق إلى مایلي: 

ة في منح القروض لمختلف قطاعات اإلقتصاد الوطني:  -1-3-1 تساهم مساهمة البنوك الجزائر

مختلف قطاعاته، وقد حظي حجم القروض الممنوحة  ل اإلقتصاد  البنوك الجزائرة مساهمة فعالة في تمو

  خالل الفترة األخیرة بتطور متزاید من سنة إلى أخر والجدول الموالي یوضح ذلك:

ل القروض المقدمة من البنوك حسب القطاعات خالل الفترة(18- 4رقم (جدول ال                                                                          )2014- 2010): ه

ار دینار جزائر    الوحدة : مل

  2014  2013  2012  2011  2010  القروض

  لقطاع العاملقروض 
ة   بنوك عموم
  بنوك خاصة

1461.4  
1461.3  

0.1  

1742.3  
1742.3  

0.0  

2040.7  
2040.7  

0.0  

2434.3  
2434.3  

0.0  

3382,9  
3373,4  

9,5  

  الخاص قروض للقطاع
ة   بنوك عموم

  ةبنوك خاص

1805.3  
1374.5  
430.8  

1982.4  
1451.7  
530.7  

2244.9  
1675.4  
569.5  

2720.2  
2023.2  
697.0  

3120,0 
2338,7  
781,3  

  6504,9  5154.5  4285.6  3724.7  3266.7  الممنوحة القروض إجمالي
ةالبنوك الحصة     عموم

  خاصةالبنوك الحصة 
%86.8  

13.2% 
%85.8  
%14.2  

%86.7  
%13.3  

86.5% 
%13.5  

87,8% 
12,2% 

Source : Rapport d’évolutions économique et monétaire en Algérie, 2014,p :79.  

مة  ) تطور18-4(الجدول  یبین      حجم القروض الممنوحة للقطاعین العام والخاص، حیث عرفت ق

شهد القطاع العام %99,11) قدرت بـ 2014- 2010القروض الممنوحة زادة معتبرة خالل الفترة ( ، و

ل لهذا القطاع، في حین  م التمو ة تقد مة القروض الممنوحة له حیث تحتكر البنوك العموم تزایدا في ق

ذا الخاصة على الرغم شهد  ل القطاع الخاص مزجا من القروض المقدمة من قبل البنوك العامة و تمو

ة التي تعد الممول األول واألساسي لإلقتصاد  قى من نصیب البنوك العموم من أن حصة األسد ت

مة القروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى توجه ال ن إرجاع الزادة الملحوظة في ق م سلطات الوطني، و

ع القطاع الخاص  ه خارج قطاع الجزائرة إلى تحفیز وتشج للمساهمة في اإلقتصاد الوطني بهدف النهوض 
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ة التي  ات اإلنضمام لمنظمة التجارة العالم ذا التوجه إلى الخوصصة خاصة في ظل متطل المحروقات، و

  تسعى الجزائر جاهدة لإلنضمام لها خالل السنوات األخیرة.

ة  مساهمة تطور -1-3-2 ع االبنوك الجزائر   لقروض حسب مدتهافي توز

بیرة في تمول اإلقتصاد من خالل تنوع القروض الموجهة نحوه سواء تعل األمر      تساهم البنوك الجزائرة مساهمة 

  القروض قصیرة األجل أو القروض متوس وطولة األجل، والجدول الموالي یوضح توزع هذه القروض حسب مدتها.

ع القروض الممنوحة 19- 4جدول رقم ( ال   )2014- 2010حسب مدتها خالل الفترة (لإلقتصاد ): توز

ار دینار جزائر                                                                             الوحدة : مل

  2014  2013  2012  2011  2010  القروض

  األجلقروض قصیرة 
ة   بنوك عموم

  خاصة بنوك

1311.0  
1045.4  
265.6  

1363.0  
999.6  
663.4  

1361.6  
973.9  
387.7  

1423.4  
936.4  
487.0  

1608,7  
1091,0  
517,7  

لة قروض متوسطة   األجل وطو
ة            بنوك عموم
  بنوك خاصة         

1955.7  
1790.4  
165.3  

2361.7  
2194.4  
167.3  

2924.0  
2742.2  
181.8  

3731.1  
3521.0  
210.1  

4895,2  
4621,1  
273,1  

  6504,9  5154.5  4285.6  3724.7  3266.7  القروض الممنوحة إجمالي
  األجلقروض قصیرة حصة ال
لة األجلقروض متوسطة الحصة    وطو

%40.1  
59.9% 

36.6%  
%63.4  

%31.8  
%68.2  

27.6% 
%72.4  

%24.7  
%75.3  

Source :  Rapport d’évolutions économique et monétaire en Algérie, 2014,p :79.  

ذ األجلتوزع القروض حسب مدتها حیث تشهد القروض قصیرة  )19- 4(یتضح من خالل الجدول         المتوسطة  او

ار دینار  1955.7من  األجل وطولة رتفعت القروض متوسطةإحیث  أخر  إلىتزایدا ملحوظا من سنة  األجلوالطولة  مل

ار دینار جزائر سنة  4895,2 إلى 2010جزائر سنة  س  %150.34بزادة قدرت بنسة  أ 2014مل وهو ما انع

ةعلى الزادة  سنة 2014خالل سنة  %98.99بــ زادتها قدرت  والتيللقروض الممنوحة خالل فترة الدراسة  اإلجمال  مقارنة 

ورجع ذلك  أخر  إلىا ملحوظا من سنة صالقروض الممنوحة تناق إجماليمن  األجلصیرة وتشهد حصة القروض ق ،2010

ة والخاصة  إلى  ،الوطني االقتصادإلى بوتیرة متزایدة وتوجیهها  األجلالقروض المتوسطة والطولة  حمنلتوجه البنوك العموم

قى  إلىوعلى الرغم من توجه الجزائر  ع التحرر المصرفي ت ة اللبنوك لتشج منةالعموم في تمول مختلف مجاالت  ه

ن  ي من جهة وثقة المستثمرن في البنوك  إلىذلك  إرجاع وقطاعات االقتصاد الوطني وم انتشارها الواسع في السوق البن

ة أكثرالع   . أخر من البنوك الخاصة من جهة  موم
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بیرة إلصالح الن     ة  أن الجزائر منحت أولو ره یتضح  ي من خالل عدد من مما سب ذ ظام البن

ة  ة وخاصة العموم ته، وتساهم البنوك الجزائر ز النظام وتقو الت الهادفة في مجملها إلى تعز التعد

مختلف قطاعاته وهو ما ی ل اإلقتصاد الجزائر  د على أهمیتها ودورها في تنمیته.منها في تمو   ؤ

ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسط -2 ل البن ة أم البواقيواقع التمو   ة في وال
ه     ة أم البواقي نظرا لما تزخر  ي مصدر التمول األساسي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال عد التمول البن

ه حجم معتبر من التمول لهذه المؤسسات سواء من  ة تعمل على توج الوال ة، فالبنوك المتواجدة  الساحة البن

ل التكاملي مع الهیئات ال ل الخاص أو التمو داعمة لهذه المؤسسات، وحتى یتم التعرف على واقع خالل التمو

ة: ة أم البواقي سیتم التطرق للعناصر الموال ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   التمول البن

ل التقلید بوصف -2-1 ة المقدمة للتمو ة أم البواقيللساحة البن   وال

ل التقلید بوال      ة المقدمة للتمو نك خاص تحتو الساحة البن ة و ة أم البواقي على ستة بنوك عموم

مایلي ة، وتتمثل هذه البنوك ف   :تنتشر عبر مختلف مناط الوال

 ا  ؛CNEP-Banque  بنك - الصندوق الوطني للتوفیر واإلحت

  القرض الشعبي الجزائر   CPA؛ 

  البنك الوطني الجزائر    BNA؛  

  البنك الخارجي الجزائر   BEA؛ 

  ةبنك الفالحة ة الرف  ؛ BADR   والتنم

 ة ة المحل  ؛ BDL  بنك التنم

 بنك الخلیج الجزائرAGB . 

ا -2-1-1 س الصندوق : CNEP-Banque*  بنك-الصندوق الوطني للتوفیر واإلحت تم تأس

ا في  وتتمثل مهمة الصندوق في  227- 64موجب القانون رقم  1964أوت  10الوطني للتوفیر واإلحت

ل ثالثة أنواع جمع اإلدخارات  الصغیرة للعائالت واألفراد، أما في مجال القرض فإن الصندوق مدعو لتمو

ا عض العمل ة و ل البناء والجماعات المحل ات هي: تمو ة، من العمل ت الخاصة ذات المنفعة الوطن

ا  1971بتداء من سنة وإ  ة تم تكرس الصندوق الوطني للتوفیر واإلحت قرار من وزارة المال بنك و

منح قروض إما لبناء  قوم  ن فإن الصندوق  ة في مجال الس استه اإلقراض ن، وفي إطار س وطني للس

                                                             
* -CNEP: Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance. 
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ة عقارة ة المقترض في تعاون ل مشار ن جدید أو تمو ن أو لشراء س - 187، ص ص:2010لطرش،  الس

188 .  ا نظامه األساسي  1997أفرل  6وفي حصوله على غیر الصندوق الوطني للتوفیر واإلحت

توفر البنك  ة، و ات التجارة الخارج ة ما عد عمل ات البن ل العمل ام  نه الق م ح  بنك وأص ص  ترخ

ا على  الة و 206حال ة أم  15و امل التراب الوطني، وتوجد على مستو وال ة موزعة عبر  مدیرة جهو

االت للبنك، األولى على مستو مدینة أم البواقي 3البواقي  ضاء  و ة على مستو مدینة عین الب والثان

رون    . 2015-05 -:22  , consulté le  www.cnepbanque.dz  .والثالثة على مستو مدینة عین ف

س القرض الشعبي الجزائر في : *CPAالقرض الشعبي الجزائر -2-1-2  1966ما  14تم تأس

سه في الجزائر وقد تأسس على أنقاض القرض الشعبي للجزائر ووهران وهو ثاني  بنك تجار یتم تأس

عد ذلك ثالثة بنوك  ه  ز الجزائر للقرض الشعبي، ثم إندمجت ف ة، والصندوق المر وقسنطینة وعنا

ة للقرض والبنك، وأخیرا البنك المختل ا للقرض والمؤسسة الفرنس ة مارسیل ة أخر وهي شر  أجنب

منح القروض مصر، و  -الجزائر قوم  ا تجارا و اره بن قوم القرض الشعبي الجزائر بجمع الودائع بإعت

بتداء من  عا لمبدأ  1971قصیرة األجل، وإ ضا، وت منح القروض متوسطة األجل أ قوم  ح  أص

منح القروض للقطاع الحرفي، الفنادق ي فقد تكفل القرض الشعبي الجزائر  والقطاع  التخصص البن

ة والمهن الحرة ات غیر الفالح ذلك قطاع الصید والتعاون صفة عامة و احي  ، ص: 2010لطرش،  الس

189.  الة على مستو مدینة عین الة على مستو مدینة أم البواقي، وو ة أم البواقي تتواجد و وفي وال

الة على مستو مدینة عین ملیلة. ضاء وو  الب

موجب  1966جوان  13أنشأ البنك الوطني الجزائر في :  †BNAجزائر البنك الوطني ال-2-1-3

ل من القرض العقار الجزائر  178- 66األمر رقم  تعل األمر  ة و عض البنوك األجنب م  نتیجة تأم

ارسي  ذا البنك ال والتونسي، والقرض الصناعي والتجار الجزائر والبنك الوطني للتجارة والصناعة و

تب  ة واضحة الهولند وأخیرا م اسة السلطات العموم ر، ومن خالل إنشاء هذا البنك بدت س معس الخصم 

ة تخدم اإلقتصاد  اد مال ة، حیث إرتكز البنك الوطني الجزائر على م ادتها اإلقتصاد الد لس في إسترداد ال

نك ال بنك ودائعي مستثمر و ة لشتى القطاعات، وقد أعتبر  ل ات التمو ة الوطني وتلبي الحاج مؤسسات الوطن

ا على  توفر البنك حال ة والخاصة، و الة و 201العموم امل التراب  17و ة موزعة عبر  مدیرة جهو

                                                             
*- CPA : Crédit Populaire d’Algérie 
†-BNA: Banque Nationale d’Algérie 
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ة أم البواقي تتواجد  الة على  4الوطني، وعلى مستو وال التان على مستو مدینة أم البواقي، وو االت، و و

الة على مستو مدینة عین ضاء، وو اش، ملیلة  مستو مدینة عین الب   . 265،ص:2012ع

ر  01تأسس البنك الخارجي الجزائر في : *BEAالبنك الخارجي الجزائر  -2-1-4  1967أكتو

ي،  204-61موجب األمر  م القطاع البن عا لقرارات تأم سه ت هذا فهو ثالث وآخر بنك تجار یتم تأس و

ة العامة، قرض الشمال، والبنك  5وقد تم إنشاؤه على أنقاض  ة وهي: القرض الیوناني، الشر بنوك أجنب

ل مهام البنوك التجارة الصناعي للجزائر والمتوس مارس البنك الخارجي الجزائر  لیز، و ار نك   و

منح  قوم  ة فهو  ات التجارة الخارج ل عمل نه جمع الودائع الجارة وفي جانب اإلقراض یتكفل بتمو م و

ما تمتد النش م الدعم المالي لهم،  قوم بتأمین المصدرن الجزائرین وتقد ما  اطات القروض لإلستیراد 

ات  ة للشر ات المال ز العمل ، ففي هذا البنك تر ة للبنك الخارجي الجزائر إلى قطاعات أخر اإلقراض

ة أخر على  ة وقطاعات إقتصاد ماو ة والبترو ماو ات الصناعات الك الكبر مثل سوناطراك وشر

ي  ص النظام البن ما یتعل بتخص ه ف س ما هو منصوص عل  .190-189:، ص ص2010لطرش،  ع

الة واحدة للبنك. ة أم البواقي تتواجد و   وعلى مستو وال

ة  -2-1-5 ف ة الر ة بتارخ : BADR † بنك الفالحة والتنم ة الرف  13تأسس بنك الفالحة والتنم

ة  206-82مقتضى المرسوم رقم  1982مارس  عدما أظهر البنك الوطني الجزائر عدم قدرته على تلب

اجات  ة إحت ل األنشطة الزراع ل المتزایدة والمستمرة للقطاع الفالحي، وقد حددت مهمته في تمو التمو

ر القطاع الرفي واإلنتاج الغذائي على المستو  ل األنشطة التي تهدف إلى تطو حر و والر والصید ال

ة والزرا  االت الفالح ع الو ة لجم ات المال ة مختلف العمل ة الموزعة على الوطني، فضال على تغط ع

ة األولى على المستو الوطني من حیث عدد  ة المرت ة الرف حتل بنك الفالحة والتنم التراب الوطني، و

ا على  االت حیث یتوفر البنك حال الة و 278الو امل الوطن وعلى  37و ة موزعة عبر  مدیرة جهو

ة أم البواقي توجد  الة على مست 6مستو وال االت للبنك، و الة على مستو و و مدینة أم البواقي، و

الة  رون، و الة على مستو مدینة عین ف الة على مستو مدینة عین ملیلة وو ضاء، وو مدینة عین الب

انة الة على مستو مدینة مس اش،على مستو مدینة سوق نعمان وو   .266، ص:2012ع

                                                             
*- BEA: Banque Extérieure d’Algérie 
†-BADR: Banque de l’Agriculture et du Developpement  Rural. 
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ة   -2-1-6 ة المحل موجب المرسوم رقم تأسس بنك : *BDLبنك التنم ة  ة المحل  85.85التنم

سه في الجزائر قبل الدخول في مرحلة  1985أفرل  30المؤرخ في  وهو آخر بنك تجار یتم تأس

منح القروض لصالح الجماعات  ضا  قوم أ ة بجمع الودائع و ة المحل قوم بنك التنم اإلصالحات، 

ة، وهو أحد البنوك العام ، وهو أوال  15800لة برأس مال قدره والهیئات العامة المحل ملیون دینار جزائر

بنك المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات الصغیرة والمتوسطة والتجارة في أوسع معانیها ثم بنك 

ر اإلقتصاد الوطني على وجه  ة الفعالة في تطو هدف البنك إلى المشار المهن الحرة واألفراد والعائالت، و

ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات الصغیرة والمتوسطة في الخصوص وتعزز ا إلستثمار بتشج

حسب للبنك إنتشاره فهو یتكون من  ما  ع القطاعات،  ام على مستو التراب  149جم الة موزعة بإح و

التان للبنك األولى على مستو مدینة أم البواقي، و  ة أم البواقي توجد و ة الوطني، وعلى مستو وال الثان

ضاء     .   2015 -5-:22 , consulté le www.bdl.dz  على مستو مدینة عین الب

یخضع للقانون الجزائر وهو عضو  خاص وهو بنك تجار   :AGB †بنك الخلیج الجزائر -2-1-7

سه برأسمال قدره  ت، تم تأس ة مشارع الكو ع لشر ار دج وقد بدأ نشاطه الفعلي في مارس  10تا مل

ل ، 2004 ش سعى  ما  م قروض للمؤسسات والمهنیین واألفراد على نطاق واسع  عمل البنك على تقد

قدم بنك ة، و ر منتجاته وخدماته المال قدم  مستمر لتطو ما  ة  ة التقلید الخلیج الجزائر القروض البن

ة،  اد الشرعة اإلسالم ل تتف مع م غ تمو ة تتكون من و ص  56حتو بنك الخلیج الجزائر على ش

الة للبنك متواجدة على مستو مدینة عین ملیلة ة أم البواقي توجد و          فرعا، وعلى مستو وال

2015 -5-:22 e, consulté l www.agb.dz   .  

ي  -2-2 ل البن ة أم البواقيالمقدم تطور حجم التمو   للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ة أم البواقي     ة بوال ل للمؤسسات المصغرة   تلعب البنوك التجارة العموم م التمو دورا هاما في تقد

ذا الالصغیرة والمتوسطة نظرا إلنتشارها على مستو  ة من جهة و توفر بنك خاص وحید على مستو وال

ة إضافة إلى  ة الوال ة ماعدا صندوق اإلستثمار للمؤسسة المال الوال ة أخر  إنعدام تواجد مؤسسات مال

فات  ، SOFINANCEلإلستثمارات، المساهمات والتوظ ة  من جهة أخر وحتى یتم الوقوف على أهم

ة أم البواق ي بوال ل البن ة:التمو ات التال  ي سیتم التطرق إلى اإلحصائ

                                                             
*-BDL: Banque de Developpement Local. 
†   - AGB : Algéria Gulf Bank 
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ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 1- 2- 2 ة أم البواقي في تمو : مساهمة البنك الوطني الجزائر بوال
ل للمؤسسات  م التمو ة أم البواقي من بین الفاعلین األساسیین في تقد عد البنك الوطني الجزائر بوال

م الصغیرة والمتوسطة سواء تعل  ة الداعمة وتقد ل ات التمو التكامل مع اآلل ذا  ل الثنائي و التمو األمر 
الة هذا البنك: ل الثالثي، والجدول الموالي یوضح حصیلة نشا و   التمو

ة أم البواقي للمؤسسات 20-4الجدول رقم (  الة البنك الوطني الجزائر بوال ل و ): حصیلة تمو
  )2014-2011الصغیرة والمتوسطة للفترة( 

  2014  2013  2012  2011  السنوات

ــــــــل قـــصــیـــــــــــر األجــــــــــــل   -قروض اإلستغالل  - الـــتــــمــو

اإللتزام   14720000  358850529,35  201714776,87  198214282,69  قروض 

  0,00  14431454,21  0,00  21734843,29  إعتماد مستند

قات على الحساب   0,00  18838856,37  91982573,35  112116331,16 تسب

  14720000  392120839,93  293697350,22  332065457,14  المجموع

ــــــــــــل مــتـــــــوســـ األجـــــــــــــل   -قروض اإلستثمار –الــــــتـمــو

ل مة  نوع التمو مة  العدد  الق مة  العدد  الق مة  العدد  الق   الق

ل    385170000  13  32512352,76  13  63142193,04  10  72817364,99  ثنائيالتمو

ل ثالثي   1102097000  324  715441012,37  64  113693641,65  28  38601440,52  التمو

  1487267000  337  747953365,13  77  176835834,69  38  111418805,51  المجموع

ات المصدر اإلعتماد على اإلحصائ احثة  ة أم البواقي.: من إعداد ال االت البنك الوطني الجزائر بوال   المقدمة من قبل و

االت البنك الوطني الجزائر للمؤسسات 20- 4یتضح من خالل الجدول (    ي المقدم من و ل البن ) تنوع التمو

شهد التمول قصیر األجل إختالفا في حجمه من سنة إلى أخر  ة حیث  الوال المصغرة الصغیرة والمتوسطة 

ل المقدمة من قبل أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نظرا إلختالف  ات التمو عود ذلك إلى إختالف طل و

مة  ل متوس األجل تزایدا مستمرا من سنة إلى أخر حیث قدرت ق شهد التمو ة، في حین  ل اجاتهم التمو إحت

ل المتوس األجل الممنوح خالل  ــ 2011التمو دج خالل  1487267000رتفع إلى دج لی 111418805,51بـ

ل الثالثي على النصیب األكبر من قروض اإلستثمار  %12,35أ بزادة قدرت بـــ  2014سنة  من التمو ه ، و

ة الداعمة  ات التمول ال الكبیر على إنشاء المؤسسات المصغرة في ظل اآلل الممنوحة من قبل البنك نظرا لإلق

الة الو  ل من الو الة والمتمثلة في  ذا الو طالة و اب، الصندوق الوطني للتأمین عن ال ة لدعم تشغیل الش طن

ة لتسییر القرض المصغر خاصة سنة  ض السلطات الجزائرة لمعدل الفائدة المطب على  2014الوطن نظرا لتخف

ي إلى  شهد %0القرض البن ة التي تستفید منها المؤسسة ، في حین  ازات الضرب ل  إضافة إلى اإلمت التمو

ل الثالثي المقدم. عدد التمو   الثنائي إنخفاضا في عدده مقارنة 
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ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-2- 2- 2 ة أم البواقي في تمو : مساهمة البنك الخارجي الجزائر بوال

ل المقدم من قبله للمؤسسات  رجع ذلك للتمو شهد نشا البنك الخارجي الجزائر تطورا ملحوظا و

ة أم البواقي، والجدول الموالي یوضح حصیلة نشاطه في هذا المجال:        الصغیرة والمتوسطة بوال

ة أم البواقي  21-4الجدول رقم (  ل البنك الخارجي الجزائر بوال للمؤسسات الصغیرة ): حصیلة تمو

  )2014-2010والمتوسطة للفترة( 

ل ة  2010- 1-1من   نوع التمو   2014- 12-31إلى غا
ل قصیر األجل:   التمو
  تسبی على الفاتورة

  تسبی على المخزون 
  قرض إعتماد مستند

مة  العدد   الق
  دج 7.000.000,00  /
  دج 20.000.000,00  /
  دج 460.000.000,00  /

ل قصیر األجل مجموع   دج 487.000.000,00    التمو
ل الثالثي:    ANSEJ التمو

                  CNAC 
                  ANGEM 

  دج 661.959.203,20  349
  دج 590,234.784,80  272
  دج 14.847.727,32  31

ل الثالثي   دج 1.267.041.715,32  652  التمو
ل الثنائي   دج 398.000.000,00  04 التمو

ل متوس األجل   دج 1.665.041.715,32  656  مجموع التمو

ة أم البواقي.المصدر الة البنك الخارجي الجزائر بوال ات المقدمة من و اإلعتماد على اإلحصائ احثة    : من إعداد ال

ة أم البواقي للمؤسسات 21-4یوضح الجدول (     الة البنك الخارجي الجزائر بوال ل و ) حصیلة تمو

سمبر  2010المصغرة الصغیرة والمتوسطة إبتداء من جانفي  ة د ة نها ل  2014إلى غا حیث قدر التمو

ي الممنوح خالل هذه الفترة بـــ ل المتوس األجل نصیب  2152041715,32البن حتل منه التمو دج 

ة األسد بن ل الثالثي والتي تم منحه إلى  %77س غة التمو ص ل الممنوح  رجع ذلك إلى حجم التمو و

ل هذه مؤسسة مصغرة  652 اسة المنتهجة من قبل السلطات الجزائرة لدعم تمو خاصة في ظل الس

ل  غة التمو ص ل متوس األجل  ة الداعمة، في حین تم منح تمو ل ات التمو الثنائي المؤسسات في إطار اآلل

ل  4إلى  ل، في حین إقتصر التمو مؤسسات صغیرة ومتوسطة نظرا لقلة الطلب على هذا النوع من التمو

قى البنك  ، و ذا اإلعتماد المستند قات على الفاتورة وعلى المخزون، و القصیر األجل الممنوح على التسب

ل للمؤسسات الصغ ون معظم الخارجي الجزائر یلعب دورا هاما في منح التمو الرغم من  یرة والمتوسطة 

  تعامالته تتم مع المؤسسات الكبیرة مثل مؤسسة سوناطراك.
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ةمساهمة  -2-2-3 ة المحل ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنك التنم ة أم البواقي في تمو : بوال

ل للمؤسسات الصغیرة والمت ه التمو ة أم البواقي بتوج ة بوال ة المحل ه ساهم بنك التنم غت ص وسطة 

  المختلفتین والجدول الموالي یوضح ذلك:

ة أم البواقي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة22- 4جدول رقم ( ال ة بوال ة المحل ل بنك التنم  ): حصیلة تمو

  دج 1000)                                                        الوحدة: 2014-2011( للفترة

ل متوس  التمو
  األجل

2011  2012  2013  2014  

مة مة  العدد  الق مة  العدد  الق مة  العدد  الق   العدد  الق
ANSEJ 208098.475  119  221163.000  118  110818.804  119  104788.445  135  

CNAC  380000.000  100  330000.000  99  57000.000  100  450000.000  330  

ANGEM  97264.254  49  3095.293  54  62729.000  68  129309.665  197  

ل الثالثي   662  684098.110  287  130810.805  271  554258.363  268  685362.730  التمو

ل الثنائي   /  /  /  /  4  31381.590  /  /  التمو

ل  مجموع التمو
  متوس األجل

685362.730  268  585639.953  275  130810.805  287  684098.110  662  

اإلعتماد المصدر احثة  ة أم البواقي: من إعداد ال ة بوال ة المحل االت بنك التنم ات مقدمة من قبل و   على إحصائ

ة 22- 4یتضح من الجدول (     ة المحل االت بنك التنم ل متوس األجل المقدم من قبل و ) حجم التمو

ل  ذا التمو ل الثنائي و غتي التمو ص ة أم البواقي  الثالثي وقد قدر للمؤسسات المصغرة الصغیرة والمتوسطة بوال

شهد التمول الثالثي تزایدا في عدده من سنة إلى أخر فقد قدر  684098110,00بــ  2014سنة  دج، حیث 

ــ 2011عدد المؤسسات المصغرة الممولة سنة  أ بزادة  2014مؤسسة سنة  662مؤسسة لترتفع إلى  268بـ

ــ اب الجزائر لل  %147قدرت بـ ال الكبیر للش ة ورجع اإلق ل ات التمو ي في ظل اآلل ل البن حصول على التمو

ذا  2014الداعمة خاصة سنة  ة و ازات المال شهد التمول  لإلمت ة الممنوحة، في حین  ازات الضرب اإلمت

بیرا من حیث عدده حیث شهدت سنة  غة  2012الثنائي إنخفاضا  منح أرعة قروض متوسطة األجل في ص

ل الثنائي بین الب نعدالتمو ل من انك وصاحب المشروع وإ ل الثنائي في  م منح التمو

ل.  2014،2013،2011السنوات   نظرا لعدم الطلب على هذا النوع من التمو

ر للمؤسسات      قة الذ ة السا من خالل ما سب یتضح الحجم الكبیر للتمول الممنوح من قبل البنوك العموم

مخ ة  الوال ذا التمول متوس المصغرة الصغیرة والمتوسطة  التمول قصیر األجل و تلف األنواع سواء تعل األمر 

ة في منح التمول لهذه  ه البنوك العموم ة  وهو ما یترجم الدور الكبیر الذ تلع ة والثالث ه الثنائ غت ص األجل 

ا ة أم ال - بنك - المؤسسات، وتجدر اإلشارة إلى أن الصندوق الوطني للتوفیر واإلحت م أ نوع بوال قم بتقد بواقي لم 
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ة  ل من بنك الفالحة والتنم من التمول للمؤسسات المصغرة الصغیرة والمتوسطة طیلة فترة نشاطه، في حین رفض 

 . عها السر ات لسبب راجع إلى طا ذا القرض الشعبي الجزائر منح إحصائ ة و  الرف

لي التكاملواقع  - 3- 2 ات  التمو والبنوك  والمتوسطة الصغیرة للمؤسساتالداعمة بین اآلل

ة ة  التجار      البواقي أمفي وال
ة      اكل األساس ة الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر من بین اله ل ات التمو  تعد اآلل

صا للمؤسسات الصغیرة  ات الموجهة خص الداعمة لإلقتصاد الوطني، فقد استحدثت الجزائر هذه اآلل

ة والخروج بها من دائرة العوائ المتعلقة بهذا الجانب ومن ثم  والمتوسطة بهدف التقلیل من المشاكل المال

ات تسعى  ة، خاصة وأن هذه اآلل ة وتحقی مختلف أهدافها اإلقتصاد الدفع بها لإلندماج في السوق الوطن

ما یخدم اإل ل  ه التمو   قتصاد الوطني.للعب دور تكاملي مع البنوك التجارة لتوج

ة أم البواقي-2-3-1 شهد نسیج المؤسسات  : تطور نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في وال

ة من جهة وتنوع إنتشارها  الصغیرة والمتوسطة تطورا ملحوظا من سنة إلى أخر نتیجة ألهمیتها داخل الوال

  هذه المؤسسات من خالل مایلي:، لذا سیتم التطرق لتطور من جهة أخر  في مختلف األنشطة والقطاعات

ة  تطور تعداد المؤسسات الصغیرة-3-1-1 ة أم البواقي  ي:البواق أموالمتوسطة في وال تزخر وال

ت هذه المؤسسات تطورا في تعدادها خالل مؤسسات الصغیرة والمتوسطة وقد شهدبنسیج متنوع من ال

  السنوات األخیرة، والجدول الموالي یوضح ذلك:

ة  ): تطور تعداد المؤسسات الصغیرة23- 4( جدول رقمال       البواقي للفترة أموالمتوسطة في وال

)2010 -2014(  

عة المؤسسة   2014  2013  2012  2011  2010  طب

ة  العدد ة  العدد %النس ة  العدد  %النس ة  العدد  %النس   %النس
  - 33.53  2848  0.42  4285  11.10  4113  9.66  3702  3376  مصغرةمؤسسة 

  14.63  245  9.12  287  3.14  263  7.59  255  237  صغیرة مؤسسة
  - 14.63  62  9.52  23  16.66  21  28.57  18  14  متوسطة مؤسسة

  -1440  3155  198  4595  422  4397  348  3975  3627  المجموع

االعتماد على النشر  إعداد: من  المصدر احثة   ةات ال مدیرة والمتوسطة المقدمة من طرف  الصغیرة للمؤسسات اإلحصائ

ة االستثمار ب والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ة وترق   أم البواقي .وال
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ا متزایدا للفترة  المؤسسات الصغیرة أنبناء على الجدول الساب یتضح        والمتوسطة تشهد تطورا سنو

صل مؤسسة لت 3627بـ  2010سنة  والمتوسطة الصغیرة ) حیث قدر عدد المؤسسات2010-2013(

وقد احتلت  26.68%بـ  أ بزادة قدرت 2013مؤسسة مصغرة صغیرة ومتوسطة سنة  4595 إلى

عدد قلیل  إجمالي من األسدالمؤسسات الصغیرة حصة  المؤسسات تلیها المؤسسات الصغیرة فالمتوسطة 

 سطةوالمتو  رجع هذا التزاید في تعداد المؤسسات الصغیرةو  والصغیرةلمصغرة مقارنة بإجمالي المؤسسات ا

الت التي قدمت لهذا القطاع من قو  اإلجراءات إلى ما التسه مختلف تعل بل السلطات الجزائرة خاصة ف

ة الموجهة ل ات التمو الت إلنشاء هذا النوع من المؤسسات هذا القطاع و  لدعم اآلل ما تضمنته من تسه

ات إلنشاء مؤسساتهم أو  طالین إلى اللجوء لهذه اآلل اب ال العدید من المستثمرن والش وهو ما دفع 

عها،   1440ـ قدرت بـ والمتوسطة الصغیرة شهدت تراجعا في تعداد المؤسسات 2014سنة  أنغیر توس

ة أمؤسسة  سنة  31.33% انخفاض قدر بنس بیر من  شطب إلىورجع ذلك  2013مقارنة  عدد 

  .المؤسسات المصغرة نتیجة لفشلها وتوقف نشاطها

ة  والمتوسطة الصغیرة تطور تعداد المؤسسات- 2- 3- 2 البواقي  أمة وال تمتعت: النشا قطاعالبواقي حسب  أمفي وال

بیر من المؤسسات المصغرة الصغیرة والمتوسطة ات  عدد  تطور ملحو في تعداد قطاع المؤسسات  إلىوتشیر اإلحصائ

ة ن توضح ذلك من خالل الجدول الموالي:، المصغرة والصغیرة والمتوسطة حسب قطاع النشا في الوال   وم

ة  قطاع  النشاحسب  والمتوسطة الصغیرة ): تطور تعداد المؤسسات 24-4جدول رقم(ال  أمفي وال

 )2014-2012البواقي للفترة (

  2014  2013  2012  قطاع النشا

ة  العدد ة  العدد  %النس ة  العدد  %النس   %النس
حر    0.19  06  4.94  227 4.88  215  الفالحة والصید ال

    المناجم ،الطاقة ،المحروقات
  والمحاجر

101  2.29 126  2.74  111  3.52  

ة واألشغالالبناء    39.27  1239  5.17  238 5.18  228  العموم

ة ل   7.25  229  15.82  727 15.10  664  الصناعة التحو
  49.67  1570  71.32  3277 72.52  3189  الخدمات
  100  3155  100  4595 100  4397  المجموع

االعتماد على إعداد: من المصدر احثة  ة المعلومات اتنشر  ال مدیرة والمتوسطة المقدمة من طرف  الصغیرة للمؤسسات اإلحصائ

ة االستثمار ب والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ة وترق   أم البواقي .وال
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حتل الصدارة طیلة الفترة ( أنیتضح من خالل الجدول الساب       ) 2014-2012قطاع الخدمات 

ة  ة سنة  1570حیث بلغت المؤسسات الخدمات قد 2014مؤسسة مع نها ة  رأ ما  من  %49.67بنس

أتي في و  ،سهولة االستثمار في هذا القطاع إلىرجع ذلك و  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات إجمالي

ة سنة  ة الثان ة قدرت بـ األشغالو قطاع البناء  2014المرت ة بنس  إجماليمن  %39.27العموم

الت المقدمة لهذا القطاع بهدف المساهمة في  إلىرجع ذلك و  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات التسه

ن خاصة یر الذ تشهده المشارع الخاصةتدارك التأخ الس ة ال ،ما تعل  حتل المرت  2014ثالثة سنة ل

ة و و حقطاع الصناعة الت قة على ال الذ شهد انخفاضا في عدد المؤسساتل السنوات السا م من رغمقارنة 

ة ةرتالم ایدة لهذا القطاع في ظل االنضمامالمتز  األهم  تحفیز الممنوحة لهوال قب لمنظمة التجارة العالم

حتل قطاع المحروقات ة الطاقة المناجم والمحاجر  ل عة بنس ة الرا ة  أما، %3.52المرت  األخیرةالمرت

حر والتي ش انت من نصیب قطاع الفالحة والصید ال اتها سنة  أدنى هدتف حیث قدرت  2014مستو

ذاو  المؤسسات إجماليمن  %0.19نسبتها بـ قة نجد  إ السنوات السا  المؤسسات الناشطة أنما تم مقارنتها 

قى منها سو  ن و  مؤسسات 6  في هذا القطاع لم یت لها  المخاطر الكبیرة التي یتعرض إلىذلك  إرجاعم

ثیرا ما تؤد المستثمر في قطاع الفالحة و   عزوف إلى إضافةشطبها و فشل هذه المؤسسات  إلىالتي 

اب المستثمر على ةاالستثمار في هذا القطاع على ال الش ع الزراعي للوال الت و  ،رغم من الطا ذا التسه

ل هالممنوحة لهذا القطاع بهدف النهوض  ل، إضافة إلى استفادة طالب التمو نشا  في إطار من التمو

  عدم االستثمار الفعلي في هذا القطاع.قطاع الفالحة و 

ل الممنوح واقع -2-3-2 ة الداعمة للمؤسسات ضمن برامجالتمو ل ات التمو  والمتوسطة الصغیرة اآلل

ة  ات الداعمة للمؤسسات: البواقي أمبوال ة  والمتوسطة الصغیرة تلعب اآلل ا مع  أمبوال البواقي دورا تكامل

ل الالزم إلنشاء وتوسع المؤسسات المصغرة الصغیرة  ا في توفیر التمو ذا دورا فرد البنوك التجارة و

تمثل دور  ،طةوالمتوس ات في ما یلي:أهم و   هذه اآلل

اب -2-3-2-1 ة لدعم تشغیل الش الة الوطن الة أم – ANSEJالو الة : -البواقي  و تشهد الو

ة لد ابتشغیل م عالوطن بیرا في نشاطها خاصة في السنوات  - البواقي أم - الش وذلك للدور الكبیر  األخیرةتطورا 

الة  ،المصغرة الصغیرة والمتوسطة والدعم المقدم من قبلها ألصحاب المشارع والجدول الموالي یوضح نشا الو

ل المقدم من قبلها ألصحاب المؤسسات المصغرة الصغیرة والمتوسطة: األخیرةفي السنوات  ذا التمو  و
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ة): الحصیلة 25- 4جدول رقم (ال اب  اإلجمال الة تشغیل الش   )2014- 2010للفترة ( - البواقي أم –لنشا و

من  الملفات الممولة  موافقات البنوك  الملفات المؤجلة  الملفات المقدمة  السنوات
الة   طرف الو

عدد مناصب الشغل 
  المفتوحة

2010  833  608  385  388  1008  

2011  14440  2100  118  1056  1784  
2012  1486  1669  1564  1502  2409  

2013  1468  1825  1062  1104  1637  
2014  1735  1573  1235  1305  1677  
  8515  5355  5426  7775  19962  المجموع

االعتماد على  إعداد: من المصدر احثة  اتال ة لدعم تشغیل الشاب اإلحصائ الة الوطن   .- البواقي فرع أم - المقدمة من طرف الو

رالیتضح من خالل الجدول الساب      اب  ذ ة لدعم تشغیل الش الة الوطن  - البواقي أم –نشا الو

الح تزاید الملفات المقدمة لالستفادة من  ا حیث  الة من سنة سنو ل الو وقد قدرت  أخر  إلىتمو

قدر بـ 7775ؤهلة   بـالملفات الم بیرة ترجع الزادة الكالملفات المقدمة و  إجماليمن  %38.94مشروع ما 

عات إلى 2011المقدمة سنةفي عدد الملفات  ما شهدته نتیجة ثورات ما حدث في البلدان المجاورة و  ت

ع العري الشغل،  الر ة  اب الجزائر إلى المطال الش ل ما قامت البما دفع  ة بتمو  5426نوك العموم

ة  أ ؤسسةم عادل نس ل الملفات المؤهلةإجمالي من  %69.80ما  ت ولقد ساهم، للحصول على التمو

ة ل الة الوطن اب فرع الو ل  البواقي أمدعم تشغیل الش  8515توفیر ما ساهم في  مؤسسة  5355بتمو

د علىو  األخیرةشغل خالل الخمس سنوات  منصب ة  هو ما یؤ ل ة التمو ه هذه اآلل الدور الكبیر الذ تلع

ذا  ل الالزم من جهة و ة في التشغیل والفي توفیر التمو طالة و المساهمة االیجاب ما ینتج عنها تقلیل من ال

ة خطیرة من جهة    . أخر من آفات اجتماع

طالة أالصندوق الوطني للت-2-3-2-2 ة أم - CNACمین عن ال الة الوالئ سعى : -البواقي الو

طالة أالصندوق الوطني للت طالین الذین  - البواقي أم - CNACمین عن ال ستهدف فئة معینة من ال والذ 

ل  إمداد سنة إلى 50و 30 بین أعمارهمیتراوح  التمو طال  اب ال ذا المستفیدین الالزم الش إلنشاء مؤسساتهم و

ع مشروعاتهم ةوهو ما تترجمه الحصیلة  لتوس ما یوضحه الجدول اإلجمال  الموالي: لنشا الصندوق 
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ة): الحصیلة 26-4جدول رقم (ال طالة أللصندوق الوطني للت اإلجمال الة  - CNACمین عن ال الو

ة    )2014- 2010للفترة ( -  البواقي أمالوالئ

الملفات   السنوات
  المودعة

الملفات الحائزة على 
ة   شهادة القابل

الملفات الحائزة على 
ة   الموافقة البن

المؤسسات 
  الممولة

مناصب الشغل 
  المحققة

2010  594  306  175  192  352  
2011  14380  1956  976  644  1194  

2012  1165  1047  825  752  1090  

2013  894  1043  565  676  1525 
2014  1622  1228  820  742  1462 
 5627  3006  3361  5580  18655  المجموع

ة  إعداد: من  المصدر ة المقدمة من طرف مدیرة التشغیل لوال االعتماد على التقارر السنو احثة      .البواقي أمال

طالة و أدوق الوطني للتتطور نشا الصن )26-4(یتضح من خالل الجدول        أمالة مین عن ال

الة  النتیجة  2011مستو للملفات المودعة سنة  أعلىالبواقي حیث شهدت الو اب ال اإلق كبیر للش

طال في تلك السنة على شهادة  ؤسسةم 1228 زتحیث حا 2014سنة على وجه الخصوص، تلیها  ال

ة للصندوق الوطني ة و القابل الة الوالئ طالة أللتقد ساهمت الو بیر  CNACمین عن ال ل عدد  في تمو

حیث قدر إجمالي مناصب  أخر  إلىساهم في خل مناصب عمل متزایدة من سنة ا من المؤسسات م

دل على تحقی الصندوق الوطني ما ی ووهمنصب شغل،  5627الشغل المحققة طیلة فترة الدراسة بـــ

طالة أللت طالة و  فوالمتمثل في التخفی أهدافه ألهممین عن ال طالین في خوض من حدة ال تثمین قدرات ال

  .المشارع

ة لتسییر القرض المصغر  -2-3-2-3 الة الوطن ة ألم البواقي-ANGEMالو ة الوالئ ق :  -التنس

ة أم البواقي إلى الوصول  ة للقرض المصغر بوال ة الوالئ ق ن من النساء تسعى التنس إلى أكبر عدد مم

ذا ذو المداخیل غیر المنتظمة وغیر المستقرة، والجدول  مي الدخل و البیت والمواطنین عد الماكثات 

ل المقدم للفئات المستهدفة: أم البواقي والتمو ة  ة الوالئ ق  الموالي یوضح حصیلة نشا التنس
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ة ألم البواقي – ANGEM): حصیلة نشا 27- 4الجدول رقم(  ة الوالئ ق  )2014- 2010للفترة ( - التنس

الملفات الحائزة   الملفات المودعة  السنوات
ة   على شهادة القابل

على  الملفات الحائزة
ة   الموافقة البن

المؤسسات 
  الممولة

مناصب الشغل 
ل ثالثي  المحققة ل   تمو ةتمو   شراء مواد أول

2010  202  531  777  230  435  528  
2011  190  734  986  188  766  1002  
2012  338  2223  2458  147  2104  1869  

2013  241  1369  1812  91  93  1925 
2014  491  1892  2506  265  105  2332 
 7656  3503  921  7553  6749  1462  المجموع

ة  إعدادمن المصدر:  ة المقدمة من طرف مدیرة التشغیل لوال االعتماد على التقارر السنو احثة     .البواقي أمال

أم البواقي 27-4یتضح من الجدول (      ة للقرض المصغر  ة الوالئ ق خالل الفترة الممتدة ) نشا التنس

ة  2010من سنة  ة نها ة للقرض  2014إلى غا الة الوطن ل وقد ساهمت الو م التمو المصغر في تقد

ل الثالثي لفائدة  3503إلى  غة التمو ص ل  ما ساهمت في منح التمو ة،  مؤسسة مصغرة لشراء مواد أول

ل الممنوح للمؤسسات المصغرة ساهم في خل  921 ل هذا التمو منصب شغل، وهو  7656مؤسسة، 

الصناعا ن فئات محددة من تحقی مشارعها خاصة ما تعل  ة من جهة ما م ة والحرف الیدو ت التقلید

. ة بتوفیر فرص عمل لغیرها من الحرفیین من جهة أخر    وقد ساهم منح الفرصة لهذه الفئات في المشار

ر المؤسسات-2-3-2-4 ة لتطو الة الوطن : - البواقي أم -ANDPMEوالمتوسطة الصغیرة الو

ر المؤسسات ة لتطو الة الوطن ر البرنامج الوطني  إلى  ANDPMEوالمتوسطة الصغیرة تسعى الو تطو

حیث  سنوات 05مؤسسة على فترة  20000 إلىبهدف الوصول  والمتوسطة الصغیرة لتأهیل المؤسسات

ة للبرنامج والتي تتحملها لغ التكلفة تب وتبلغ التكلفة المتوسطة ، دج 385736000000بــ الدولة اإلجمال

 األعمال إدارةالبرنامج على  رتكزو ،دج 19287000بـ عمة من طرف الدولةالمدو  ةسسلكل مؤ 

ة،  ر الموار اإلستراتیج شرةتطو ا اإلنتاج، د ال  اإلبداع، الولوج لألسواق ،الحدیثة توف التكنولوج

ل ذا توفیر التمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تأهیل األساسيفهو برنامج متكامل هدفه  ،واالبتكار و

.                                         2015-05-: 24 , consulté le www.andpme.org.dz  ن تنافسیتهایا لتحسترقیتهالجزائرة و 

الة ال     روحتى یتم التعرف على دور الو ة لتطو في  -واقيبال أم–المتوسطة المؤسسات الصغیرة و  وطن

ل المؤسسات الصغیرة و و دعم    الجدول الموالي: إلىالمتوسطة سیتم التطرق تمو
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ة والمتوسطة الصغیرة ): حصیلة انخرا المؤسسات28-4جدول رقم ( ال البواقي في برنامج  أم لوال

ة  إلىالتأهیل    .30/09/2014غا

م الملفات المودعة حسب حجم المؤسسة   تقس

  المجموع  صغیرة جدا  صغیرة  متوسطة  حجم المؤسسة

  45  31  10  04  عدد المؤسسات

م الملفات المودعة حسب نتیجة الدراسة   تقس
  المجموع  مرفوض  مؤجل  مقبول  الحالة

  45  18  04  23  عدد المؤسسات

احثةإعداد  من :المصدر الة خاللعلى معلومات قدمت  االعتماد ال الو ات دعم االستثمار  :یوم دراسي حول من قبل إطار  آل

  .21/10/2014،البواقي ،أمافقة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ر وم

ة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات انخرا حصیلة) 28- 4یتضح من الجدول (       البرنامج  في البواقيأم  لوال

حصیلة وتمثل   2011سنة التطبی الفعلي له ابتداء من  أوالمتوسطة والذ بد الصغیرة المؤسسات الوطني لتأهیل

ة  في برنامج التأهیل إلى اإلنخرا عدد المؤسسات التي قبلت  أنووضح الجدول ، 2014سبتمبر  30غا

مثل  45 أصلمؤسسة من  23الستفادة من البرنامج قدرت بـل ات  من %51.11ملف مودع وهو ما  طل

ساهم البرنامج و  إلىاالنضمام  ة المؤسسات المنخرطةالذ  الماد أو وتوفیر مختلف الدعم سواء المالي  في ترق

قاء واإلستمرارة. ر أدائها ومن ثم تحقی قدرتها على ال ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطو      وتحسین تنافس

قا        انة هامة في اإلقتصاد الجزائر یتضح من خالل ما تم التطرق له سا حتل م أن التمول التقلید 

مختلف قطاعاته،  ه التمول نحو اإلقتصاد الوطني  ه البنوك التجارة في توج ورجع ذلك للدور الكبیر الذ تلع

م عمل هذه البنوك بهدف تقوتها و  الت على القوانین التي تح تعزز ونظرا لهذا الدور أدخلت الجزائر عدة تعد

ة أم البواقي من أهم مصادر تمول المؤسسات الصغیرة  ة بوال أكمله، وتعد البنوك العموم ي  الجهاز البن

الت المقدمة من طرفها للمؤسسات الصغیرة  والمتوسطة حیث تطرح أنواع قروض مختلفة بناء على حصیلة التمو

قارب  أن ما  الت ممنوحة ض %90والمتوسطة إتضح  مل لتمول من هذه التمو غة التمول الثالثي الم من ص

ة الداعمة لهذه المؤسسات، والذ هو في أغلبیته موجه إلنشاء هذا النوع من المؤسسات ورجع  ات التمول اآلل

ذا إلرتفاع معدل الفائدة  ة الداعمة من جهة و ات التمول ازات الممنوحة ضمن اآلل الت واإلمت ذلك للتسه

ة  .  والضمانات المطلو غة من جهة أخر ال المستثمرن على هذه الص غة التمول الثنائي وعدم إق   في ص
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ل المستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   ة أم البواقيالمطلب الثاني: التمو

ة الداعم األساسي         مثا ل المستحدث والموجهة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تعد أنما التمو

غ هذه األنما  رها خاصة في ظل تعدد ص ذا تطو ل هذا النوع من المؤسسات عند إنشائها و لتمو

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وحتى یتم ا اجات المال الئم اإلحت ما  ة وتنوعها  ل لتعرف على التمو

ة أم البواقي سیتم التطرق إلى تطبی واقع  ل المستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال التمو

ة:   العناصر الموال

ل المستحدث في الجزائر-1   واقع التمو

ل المستحدث في الجزائر تنوعا بین مختلف أنماطه والمتمثلة في رأس المال المخاطر         شهد التمو

ل  ل اإلسالميوالتمو ومة الجزائرة جاهدة لتوفیر اإلطار القانوني  اإلستئجار والتمو حیث تسعى الح

ة المستحدثة، وحتى یتم التعرف على واقع  ل مي لمختلف المؤسسات المقدمة لهذه األنما التمو والتنظ

قها في الجزائر سیتم التطرق لمایلي:   ممارستها وتطب

ا-1-1 ل  مي للتمو   إلستئجار وواقع ممارسته في الجزائراإلطار التنظ

س مؤسساته وشرو إعتمادها، وحتى       اإلستئجار في الجزائر بإطار قانوني ینظم تأس ل  حظى التمو

مي سیتم التطرق لمایلي:    یتم التعرف على هذا اإلطار التنظ

س -1-1-1 اإلستئجار وشرو إعتمادها في الجزائر مؤسساتتأس ل  س مؤسسات  :التمو یرجع تأس

اإلستئجار في الجزائر وتعیین شرو حصولها على اإلعتماد إلى مجلس النقد والقرض الذ حدد  ل  التمو

اإلستئجار وتتمثل هذه  ل  في ظل قانون النقد والقرض أوامر وشرو یجب أن تخضع لها مؤسسات التمو

مایلي   : 15-14، ص ص:1996ر نوفمب3 بتارخ: 66، العدد06- 96نظام رقم  الشرو ف

  ات اإلعتماد عمل ام  ة الق ن لمؤسسات اإلعتماد اإلیجار على غرار البنوك والمؤسسات المال م

ه ه في التشرع المعمول  ما هو منصوص عل  ؛ اإلیجار 

  ة أسهم ل شر ة اإلعتماد اإلیجار على ش ة مساهمة  –تؤسس شر قا للشرو  –شر ط

ه  ؛ المحددة في التشرع المعمول 

  ون مؤسسو مؤسسة اإلعتماد اإلیجار أو مسیروها أو ممثلوها موضوع أ منع یجب أن ال 

ه في المادة رقم  ما علیهم  10- 90من القانون رقم  125منصوص عل النقد والقرض،  المتعل 

ع الشرو التي یجب أن تتوفر في مؤسسي ا فاء جم ة ومسیرها وممثلیهاإست  لبنوك والمؤسسات المال
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  س المقدم لمجلس النقد والقرض یجب على متعهد مؤسسة اإلعتماد اإلیجار إرفاق طلب التأس

ن هذا الملف بإستمارات تسحب من  ما یتم تكو مة من بنك الجزائر،  حدد مضمونه بتعل ملف 

 ؛المصالح المختلفة لد بنك الجزائر

 ستلزم على  حدد رأس المال مبلغ  مؤسسةاإلجتماعي األدنى الذ  ه  اإلعتماد اإلیجار إكتتا

تتب عن  100 قل المبلغ الم  ؛ من األموال الخاصة %50ملیون دینار جزائرون أن 

  ات التي تدخل في إطار نشاطها لإلشهار مؤسسةیجب على  اإلعتماد اإلیجار أن تخضع العمل

 ما یجب أن تتكون األموال الخاصة من  یجب تحرر الحد األدنى من رأس المال اإلجتماعي 

م وقروض المساهمة واألرصدة غیر  مة إلعادة التقی اطات واألراح المؤجلة وفائض الق اإلحت

 ؛ المخصصة

  تضمن المقرر العنوان التجار لمؤسسة اإلعتماد مقرر من محاف بنك الجزائر و منح اإلعتماد 

ب وأسماء أهم مسیرها ومبلغ رأس المال وتوزعه بین المساهمین ومبلغ اإلیجار وعنوانها، ألقا

ونة للملف. ل العناصر والمعلومات الم م    مقرر اإلعتماد للمتعهد في أجل أقصاه شهران من تقد

اإلستئجار ممارسةواقع  -1-1-2 ل    في الجزائر نشا التمو

اإلستئجار في الجزائر      ل  مه مؤسسات المن قبل عدد من یتم ممارسة نشا التمو ما یتم تقد ة  المال

اإلستئجار المؤسسات  مثل، وتتمن قبل البنوك الخاصة ل  ة المتخصصة في التمو مایليالمال   :ف

ة لإلیجار: -1-1-2-1 ة العر ر الشر ة لإلیجار المالي في أكتو ة العر من قبل  2001أنشأت الشر

ة: بنك المؤسسة  ةالمؤسسات التال ة البن ة  -العر ، الصندوق الوطني للتوفیر  %41الجزائر بنس

ة  ة مساهمة قدرت بنس ا بنس ة % 27واإلحت ة لإلستثمارات بنس ة العر ، وقد بدأت %25، الشر

ة نشاطها الفعلي في ما  لي لألصول 2002الشر ة في مجال التأجیر التمو تمثل نشا الشر ، و

ة، المنقولة وغیر المنقولة ل ة والغذائ ل ة، النقل، الصناعة التحو ة: البناء واألشغال العموم لقطاعات التال

ة   .  2015-08-: 18 , consulté ledz.com-www.arableasing  الخدمات الصح

اإلستئجار، تم إعتمادها من قبل الجزائر إیجار-1-1-2-2 ل  ة متخصصة في التمو : وهي مؤسسة مال

دج موزع بین: القرض  3500000.000برأس مال إجتماعي قدر بــ  2012أوت  2بنك الجزائر في 

ة  ة %47الشعبي الجزائر بنس ة بنس ة الرف نك الفالحة والتنم ة لإلستثمار %47، و ة السعود ، الشر

ة ة سنة %6بنس                                    2012، وقد بدأت الجزائر إیجار نشاطها الفعلي نها
 2015-08-: 18 , consulté leeldjazairidjar.dzwww.. 
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ة لإلیجار المالي:-1-1-2-3 ة الوطن ة  الشر ل ة لإلیجار المالي في جو ة الوطن  2010أنشأت الشر

ة  3,5وذلك برأس مال قدره  ار دج موزعة بین البنك الجزائر الخارجي بنس ة  %65مل ین بنك التنم و

ة  ة بنس اجات المؤسسات ، وتعد %35المحل ل إحت ة متخصصة في تمو ة عموم ة أول شر هذه الشر

 . 2015-08-: 18 , consulté leSNL.dzwww.الصغیرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة في الجزائر

ة لإلیجار:-1-1-2-4 ة الجزائر لي معتمدة  المغار ة متخصصة في التأجیر التمو وهي مؤسسة مال

ر  18من طرف مجلس النقد والقرض بتارخ  ساو  2005أكتو ار دج  1,2رأسمالها اإلجتماعي  مل

ة  ة لإلیجار المالي بنس ة التونس ة  %30موزعة على المساهمین وفقا لمایلي: الشر ، بنك األمان بنس

ة صندوق اإلستثمار الهولن ،21% ة %17د بنس ، مجموعة %4، صندوق رأس المال المخاطر بنس

CFAO  ة ر ، %3بنس ة للتطو الة المال ة  PROPARCOفرع الو ة نشاطها ، وقد %8بنس بدأت الشر

ة لمختلف قطاعات النشا وهي تعد 2006منذ ما  ل المؤسسات اإلقتصاد تمثل نشاطها في تمو ، و

ل المؤسسات الص   . 2015-08-, consulté le:18dz.com-www.mlaleasing  غیرة والمتوسطةدعامة هامة لتمو

اإلستئجار في الجزائر -1-1-3 ل    حصیلة نشا التمو

اإلستئجار وهو ما یترجم حصیلة القروض      ل  م التمو ة على تقد تعتمد الكثیر من المؤسسات المال

ل اإلقتصاد الوطني:    الممنوحة من قبل مختلف هذه المؤسسات والموجهة لتمو

اإلستئجار في الجزائر:  - 1- 3- 1- 1 شهدت حصیلة حصیلة القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمول 

ل الموالي:القروض  اإلستئجار تطورا ملحوظا وهو ما یوضحه الش ل    الممنوحة من قبل مؤسسات التمو

ل رقم ( ال اإلستئجار3- 4ش               في الجزائر للفترة ): حجم القروض الممنوح من قبل مؤسسات التمول 

  )2013نوفمبر - 2011(

  

  

  

  

  

.2015-05-: 18 , consulté le=evolutions.htmldz.org/abef/?q-www.abef :Source 
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ل (      اإلستئجار 3- 4یتضح من خالل الش ل  ) تطور حجم القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمو

ل اإلقتصاد الوطني حیث قدرت سنة  ملیون دینار جزائر لترتفع إلى  11585بـــ  2011والموجهة لتمو

ة نوفمبر  17244 ة  2013ملیون دج إلى غا     .خالل هذه الفترة %48,84أ أنها شهدت إرتفاعا قدر بنس

اإلستئجار حجم القروض الممنوح  -1-1-3-2 ل  في الجزائر حسب  من قبل مؤسسات التمو

اإلستئجار في منح القروض لمختلف القطاعات سواء القطاع العام القطاعات:  ل  ساهمت مؤسسات التمو

ة نوفمبر  2011الفترة الممتدة من سنة أو حتى القطاع الخاص خالل  ل الموالي 2013إلى غا ، والش

   یوضح ذلك:

ل رقم (ال اإلستئجار حجم القروض الممنوح  ):4- 4ش   في الجزائر حسب القطاعات للفترة  من قبل مؤسسات التمول 

  )2013نوفمبر - 2011(

  

  

  

  

  

.2015-05-: 18 , consulté le=evolutions.htmldz.org/abef/?q-www.abef :  Source 

ل(       اإلستئجار ساهمت في منح القروض للقطاع 4-4یتضح من خالل الش ل  ) أن مؤسسات التمو

ة من سنة  ة نوفمبر  حیث 2012العام بدا شهدت القروض الممنوحة لهذا القطاع نموا متزایدا إلى غا

قارب  2013 صل إلى ما  ، في حین أن هذه المؤسسات تمنح القروض للقطاع  95ل ملیون دینار جزائر

ل متزاید من قبل سنة  ش حجم القروض الممنوحة لهذا القطاع تزایدا لیرتفع من  دوقد شه 2011الخاص  

قارب  قارب  2011ملیون دج سنة  11900ما  ة  17149إلى ما    2013نوفمبرملیون دج إلى غا

اإلستئجار ل  ترجم حجم القروض الممنوح من قبل مؤسسات التمو دور هذه  للقطاعین العام والخاص و

ل الالزم لإلقتصاد الوطني.وأهمیتها المؤسسات    في توفیر التمو
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ل برأس المال المخاطر وواقع ممارسته في الجزائر -1-2 مي لمؤسسات التمو   اإلطار التنظ

ل برأس المال المخاطر وواقع ممارسة هذا       مي لمؤسسات التمو حتى یتم التعرف على اإلطار التنظ

ة:  لي في الجزائر سیتم التطرق للعناصر الموال   النشا التمو

س  -1-2-1 س : المال المخاطر وشرو إعتمادها في الجزائرمؤسسات رأس تأس یرجع تأس

 2006جوان  24والمؤرخ في  11-06مؤسسات رأس المال اإلستثمار في الجزائر إلى القانون رقم 

، وحتى تأسس مؤسسات رأس المال اإلستثمار وجب خضوعها  ة الرأسمال اإلستثمار شر والمتعل 

  : 6-4، ص ص: 2006یونیو  25 بتارخ 42العدد، 11-06رقم  قانون   لشرو من بینها

 ة المال لف  ة الرأسمال اإلستثمار طلب رخصة لد الوزر الم  ؛ یودع مؤسسو شر

 م المعمول بهما ة مساهمة تخضع للتشرع والتنظ ل شر ة الرأسمال اإلستثمار في ش  ؛ تؤسس شر

  سدد وف م و ة:حدد الرأسمال األدنى عن طر التنظ ات التال ف  الك

ة 50%           س الشر   عند تارخ تأس

ام المنصوص علیها في القانون التجار  % 50             وفقا لألح

  ونوا ة وأن  س الكفاءة واإلحتراف ستوفوا مقای ة رأس المال اإلستثمار أن  یجب على مسیر شر

ة حقوقهم المدن  ؛ متمتعین 

 مساهمة  %15مار أن تخصص أكثر من ال یجوز لرأس المال اإلستث اطاتها  حت من رأسمالها وإ

 ؛ أموال خاصة في مؤسسة واحدة

  ة إال على أساس عقد المساهمین الذ ة رأس المال اإلستثمار أن تساهم في شر ال یجوز لشر

. ة الرأسمال اإلستثمار   یوضع مدة المساهمة في اإلستثمار وشرو اإلنسحاب من شر

ل برأس المال المخاطر في الجزائر: واقع -1-2-2 ة ممارسة نشا  ممارسة نشا التمو تتم عمل

ل برأس المال المخاطر في الجزائر من قبل مؤسستان مالیتان خاصتان هما:   التمو

ة للمساهمة  -1-2-2-1 ة األورو ة الجزائر ة المال ة : †*FINALEPالشر ة المال تعتبر الشر

ة  ة رائدة وعمیدة صناعة رأس المال اإلستثمار في الجزائر، حیث أنشأت الجزائرة األورو مثا للمساهمة 

قدر بــ   2009في شهر أفرل  ة مساهمة ذات رأس مال  ل شر ین  73750في ش ملیون دج بین شر

ة بــ  متلكان األغلب ة بــ  -وهما  %60جزائرین  ة المحل نك القرض الشعبي الجز % 40بنك التنم ائر ، و

                                                             
*   -  FINALEP : Financière Algéro- Européenne de Participation 
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یین -%20بــ ین أورو ة بــ  –وهما  %40متلكان  وشر ة للتنم الة الفرنس و البنك  %84,74الو

ي لإلستثمار بــ  ة هو مساعدة  -%11,26األورو ان الهدف من إنشاء هذه المؤسسة المال ، وقد 

ة، وتقوم الش ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في القطاعات اإلنتاج ة المال ر

عدة مهام أهمها ة للمساهمات    :  172، ص:2009، سبتي الجزائرة األورو

 ل التمو ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ورطها  نشاء وتطو ة وإ  ؛ ترق

 ة - عرض اإلستثمار الجزائر عن طر خ الشراكة الجزائر ا والذ یؤد بدوره إلى ترق أورو

 ؛ اإلستثمار الجزائر 

 ة . ترق ة الجزائرة وخل مؤسسات صغیرة ومتوسطة تخضع للقانون الجزائر  الشراكة األورو

ة لإلستثمارات، المساهمات  -1-2-2 فات و المؤسسة المال : هي مؤسسة *SOFINANCEالتوظ

ة عامة  ة  2000أفرل  4تم إنشاؤها بتارخ مال ة مال ة على أساس شر ة أجنب الشراكة مع مؤسسة مال

اشرة نشاطها في  5برأس مال قدره  ار دج، وقد إنطلقت المؤسسة في م وهو التارخ  2001جانفي  9مل

مي للمؤسسة في ه رتكز اإلطار التنظ ه على اإلعتماد من قبل بنك الجزائر، و ل اإلدارة الذ حصلت ف

ة، وتتمثل أهم المهام التي تقوم بها المؤسسة  ل اإللتزامات والهندسة المال ة وه ة والمحاس العامة للمال

مایلي  ش،  ف   :12، ص:2007بر

 ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل المساهمة في رأسمالها ة وتطو  ؛ ترق

  ة بإختالف ة أو أجنب ات محل  ؛ أماكن نشاطهاإمتالك حصص في شر

  ة النس ات القرض  ل عمل ار للضمانات، وضمان  ال اإلقتراض والتسلیف دون إعت ال على أش اإلق

 ؛ للغیر

  األسهم وس في المعامالت الخاصة بها و ل الدیون واألوراق التجارة والمساهمات  ازة  ح

 ؛والسندات

 ة اإلعتماد على قرض اإلیجار بإتجاه المؤسسات الصغی  ؛ رة والمتوسطةترق

  ر المؤسسات عن طر إرشادها ومساندتها في إعادة ة على دعم وتأهیل وتطو یز مهام الشر تر

ل المالئمة. ة، وتوفیر فرص التمو ة واإلستراتیج لتها المال   ه

                                                             
*- SOFINANCE : Société Financière d’investissements de participation et de placement 
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فات       ة لإلستثمارات المساهمات والتوظ تمثل نشا المؤسسة المال م  SOFINANCEو في تقد

ة ة التال ل   :الخدمات التمو

  2014-2010للفترة  SOFINANCE): حصیلة نشا  مؤسسة   29-4الجدول رقم ( 

  الوحدة: ملیون دج                                                                                   

. 2015-06-:20 consulté le, chiffres.htm-www.sofinance.dz/sofinance : Source  

ة الممنوحة من قبل مؤسسة 29- 4یتضح من خالل الجدول(     ل ) أن مجموع الخدمات التمو

SOFINANCE  ملیون دج سنة  10953569إلى  2010ملیون دج سنة  6987000إرتفع من

م  %56,8وهي زادة تقدر بـــ 2014 الت الممنوحة إال أن تقد ، وعلى الرغم من الزادة في حجم التمو

SOFINANCE اتا طیلة السنوات لرأ على التوالي  2012,2011,2010س المال المخاطر عرف ث

عدها إرتفاعا خالل سنتي  شهد  حیث قدر حجم رأس المال المخاطر الممنوح سنة  2014و 2013ل

مثل 1195626بــ  2014 ة ملیون دج وهو ما  مختلف  % 10,91 نس ل الممنوح  من إجمالي التمو

تضح من خالل ن اله، و ة المساهمة في رأس المالأش ر س قة الذ ز  SOFINANCEأن مؤسسة  سا تر

ة األخر على  ل ل على الخدمات التمو الرغم من أن  نشاطها األساسي یتمثل في في منحها للتمو

ل برأس مال المخاطر ل الممنوح. التمو ذا نسبته من إجمالي التمو شهد إنخفاضا في حجمه و   والذ 

ل اإلسالمي وواقع ممارسته في الجزائراإلطار التنظ-1-3   مي لمؤسسات التمو

ل اإلسالمي      ة وواقع ممارسة التمو مي للبنوك اإلسالم حتى یتم التعرف على اإلطار القانوني والتنظ

  في الجزائر سیتم التطرق لمایلي:

ة في الجزائر: -1-3-1 في ظل القوانین السائدة والمنظمة للعمل  اإلطار القانوني للبنوك اإلسالم

ة شیر صراحة إلى البنوك اإلسالم ي في الجزائر ال نجد ما  -90إذ لم ینص قانون النقد والقرض  البن

ة إلنشاء  10 مة صادرة عن بنك الجزائر على تحدید المعالم األساس وال األمران المعدالن له أو أ تعل

  2010  2011  2012  2013  2014  
  1195626  795626  622000  622000  622000  المساهمة في رأس المال

  4182943  4273328  3505000  3166000  4500000  القرض اإلیجار 
  575000  541000  400000  295000  334000  اإلمضاء تعهدات

ة ذات عائد ثابت    5000000  850000  1150000  1431000  1531000  أوراق مال
  10953569  6459954  5677000  5514000  6987000  المجموع
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ة،   م البنوك اإلسالم یتضمن نوعین من المؤسسات هي البنوك  10- 90 قانون النقد والقرض فنصوتنظ

ة، ونص  ع البنوك العاملة في الجزائر وذلك رغم  هذا القانون التجارة والمؤسسات المال ات جم ینظم عمل

ة  التالي فإن البنوك الراغ ، و ة األخر ة والبنوك التقلید عة العمل بین البنوك اإلسالم اإلختالف في طب

اف ام القانون مع إم أح الجزائر وجب علیها التقید  ة طرح منتجات مالي النشا  ة في السوق ن ة إسالم

سمبر  9- 8ساعد، قائها خاضعة لنفس القواعد اإلحترازة المعمول بها  و    . 14، ص:2013د

ل اإلسالمي في  -1-3-2 ل اإلسالمي : الجزائرواقع ممارسة نشا التمو على الرغم من حداثة التمو

عد  ، و نتشارا داخل السوق الجزائر حق نموا وإ ة اإلسالمي إستطاع أن  بنك في الجزائر إال أن بنك البر

ة ل واإلستثمار وفقا للشرعة  البر ات التمو ع عمل ام بجم البنك اإلسالمي الوحید المرخص له الق

ما تجدر اإلشارة إلى  ة،  ل اإلسالمي مثل اإلسالم غ التمو عض ص وجود بنوك تجارة خاصة تطرح 

 . نك الخلیج الجزائر   بنك السالم، و

ة اإلسالمي في الجزائر:  -1-3-2-1 ف بنك البر موجب قانون نشأة وتعر ة الجزائر  صدر بنك البر

ي تجاه القطاع الخاص 10- 90النقد والقرض  حیث قدر  -بيالوطني واألجن - إثر إنفتاح القطاع البن

نك  500رأس ماله بـ  ة و ة الرف ملیون دج مشترك بین بنك عمومي جزائر وهو بنك الفالحة والتنم

ة  ة بجدة وذلك بنس ضة الدول ة القا ة دلة البر  %49للطرف الجزائر و %51سعود خاص وهو شر

، وقد تأسس هذا البنك  ام وهو البنك الوحید في ال 1991ما  20للطرف السعود جزائر المرخص له الق

ة الجزائر  ة ، وقد مر بنك البر اد الشرعة اإلسالم ستثمار وفقا لم ل وإ ة من تمو ع األعمال البن بجم

  :  2016-01-: 08 , consulté le bank.com/ar-albarakawww.   عدة مراحل أهمها

ة الجزائر1991سنة  س بنك البر   ؛: تأس

  ؛والتوازن المالي للبنك: اإلستقرار 1994سنة 

ة واألمان :1999سنة  ة تأمین البر س شر   ؛المساهمة في تأس

ة األولى من بین البنوك ذات الرأسمال الخاص :2000سنة    ؛المرت

  ؛إعادة اإلنتشار في قطاعات جدیدة في السوق بخصوص المهنیین واألفراد :2002سنة 

  ؛دج 2500.000.000زادة رأسمال البنك إلى  :2006سنة 

ة لرأسمال البنك إلى  :2009سنة  ار دج 10زادة ثان   .مل

ة إلى  ة الجزائر  %44و % 56لتصل بذلك حصة بنك البر ة الرف   لبنك الفالحة والتنم

عة للمؤسسة األم  2015سنة وفي   ح عدد الفروع التا   فرعا موزعا على مختلف جهات التراب الوطني.  30أص
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ة اإلسالمي:  -1-3-2-2 ةأهداف بنك البر ة اإلسالمي إلى تحقی األهداف التال  سعى بنك البر

 2016-01-: 08 , consulté le bank.com/ar-www.albaraka:  

  ة مع ة غیر الرو م الخدمات البن ي عن طر تقد ع نطاق التعامل مع القطاع البن توس

اء   ؛صور التكافل اإلجتماعي المنظم على أساس المنفعةاإلهتمام بإدخال الخدمات الهادفة إلح

 صفة خاصة ومحاولة إستق صفة عامة والمؤسساتي  ع اإلدخار اإلسالمي  طاب األموال تشج

 ؛أسلوب غبر رو وتوجیهها لإلستثمار 

 ات القطاعات المختلفة وتحقی رح حالل ل الالزم لسداد حاج   ؛توفیر التمو

  ر النماذج ة بإستخدام أحدث الطرق إنشاء وتطو اد الشرعة اإلسالم ة المتفقة مع م ة والبن المال

 ؛واألسالیب

  ع قطاعات اإلقتصاد الوطني امل التراب الوطني والمساهمة في جم التوسع على مستو 

حث عن مجاالت أخر لجذب الزائن.   وال

ة اإلسالمي الجزائر -1-3-2-3 قدم بنك تطور نشا بنك البر ة الجزائر مجموعة متنوعة :   البر

ة وهو ما ساهم في تطور نشاطه وحصیلة  اد الشرعة اإلسالم ل اإلسالمي وفقا لم غ التمو من ص

الت الممنوحة من قبله، والجدول الموالي یوضح ذلك:   التمو

ة الجزائر للفترة 30- 4جدول رقم ( ال الت الممنوحة من قبل بنك البر   )2014- 2010(): حصیلة التمو

  الوحدة: ملیون دج                                                                                 

  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات
الت  حجم التمو

  الممنوحة
55689  58584  57891  63354  80627  

ة المصدر اإلعتماد على التقارر السنو احثة  .: من إعداد ال ة الجزائر   لبنك البر

ة الجزائر 30-4یتضح من خالل الجدول (     الت الممنوحة من قبل بنك البر ) تزاید حجم التمو

ل الممنوح سنة  - أفراد، مؤسسات، مهنیین-للزائن ملیون دج  55689بــ  2010حیث قدر حجم التمو

ة  2014ملیون دج سنة  80627لیرتفع إلى  وهو ما یترجم نمو وتطور  %44,78أ بزادة قدرت بنس

ة لمختلف  اد الشرعة اإلسالم ل وفقا لم ة اإلسالمي من خالل مساهمته في توفیر التمو نشا بنك البر

ال مختلف  الت الممنوحة إلى إق ما یرجع هذا التزاید في حجم التمو الفئات من أفراد، مؤسسات ومهنیین، 

ل اإل غ التمو ة. فئات المجتمع للحصول على ص عیدا عن شبهة الفوائد الرو   سالمي 
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ة الجزائر فقد عرفت سنة  2014ووفقا للتقرر السنو لسنة       ع  2012الصادر عن بنك البر توس

ما  قه لمنتجات جدیدة ،  ل المصغر الموجه للمؤسسات الصغیرة والمصغرة من خالل تسو نشا التمو

الت المم 2014عرفت سنة  ل من إرتفاع رصید التمو ع في طرق التمو نوحة للزائن من جهة ، والتنو

ما عرفت هذه السنة   ، ل الشرائح من جهة أخر ل عقارات... والتي مست  حة، تمو ة، مرا إجارة، مشار

حة المصغرة واإلجارة  غ جدیدة تمثلت في المرا ص تعزز المنتجات الموجهة للمؤسسات الصغیرة و

، التقرر السنو لبن المصغرة  ة الجزائر   .12، ص: 2014ك البر

ة أم البواقي -2 ل المستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   التمو

قة له تتمثل      ل المستحدث المط ة أم البواقي في مؤسسات التمو ل المستحدث في وال ساحة التمو

ل من هذه المؤسسات  وتتمثل ة الجزائر في  الة بنك البر ، المتواجدة على مستو مدینة عین ملیلة و

فات  ة لإلستثمارات والمساهمات والتوظ ة المؤسسة المال المتواجدة على  SOFINANCEومندو

ل المستحدث المقدم للمؤسسات الصغیرة  مستو مدینة أم البواقي، وحتى یتم التعرف على واقع التمو

ل  ذا التمو ل برأس المال المخاطر و ة أم البواقي سیتم التطرق إلى حصیلة التمو والمتوسطة بوال

ة لإلستثمارات و  ة المؤسسة المال فات اإلستئجار المقدم من قبل مندو المساهمات والتوظ

SOFINANCE :ة   أم البواقي وفقا لما توضحه الجداول الموال
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ة مؤسسة 31- 4جدول رقم (لا   أم البواقي SOFINANCE): حصیلة التمول برأس المال المخاطر المقدم من قبل مندو

مة  ؤسسةالم المحلي العنوان قطاع النشا اإلرسال تارخ   اللجنة قرار اإلستثمار ق

 

1 11-4-2012 
ادة -الصحة  ع

ة ة جراح  -طب
 أم البواقي

في مرحلة 
 اإلنشاء

 ملیون دج228
حد أعلى  المساهمة  الموافقة 

مة   ملیون دج50ق

2 29-4-2012 
إنتاج  -الصناعة
 - الحلیب

ضاء  عین الب
في مرحلة 

 اإلنشاء
 ملیون دج116

حد أعلى  المساهمة  الموافقة 
مة   ملیون دج50ق

 عین ملیلة  الصناعة 29-4-2012 3
في مرحلة 

 اإلنشاء
 ملیون دج131

حد أعلى  المساهمة  الموافقة 
مة   ملیون دج47,6ق

حي الصناعة 13-5-2012 4  قصر الصب
في مرحلة 

ر   التطو
 ملیون دج 44

حد أعلى  المساهمة  الموافقة 
مة   ملیون دج19,7ق

5
  

ضاء الصناعة 6-2012- 4  عبن الب
في مرحلة 

ر  التطو
 ملیون دج179

حد المساهمة  أعلى  الموافقة 
مة  ملیون دج40  ق
 10/03/2014بتارخ

ضاء  الصناعة 21-1-2013 6  عین الب
في مرحلة 

 اإلنشاء
 ملیون دج 93

حد أعلى  المساهمة  الموافقة 
مة   ملیون دج34ق

7 22-4-2013 
ز  - الصحة مر

 -إلعادة التأهیل
 أم البواقي

في مرحلة 
 اإلنشاء

 ملیون دج120
    2013-11-24 بتارخ

حد   الموافقة  المساهمة 
مة  ق  ملیون دج50أعلى 

8 
1 -7-2013 

ة  إنتاج مواد غذائ
ات غازة  أم البواقي -مشرو

في مرحلة 
 اإلنشاء

 ملیون دج136
   01/10/2013 بتارخ

الرفض  إشعار 

ة مؤسسة  ات مقدمة من قبل مندو ة أم البواقي. SOFINANCEالمصدر: إحصائ   بوال

فات       ة لإلستثمارات،المساهمات والتوظ قد  SOFINANCEیتضح من خالل الجدول الساب أن المؤسسة المال

ة أم  م التمول برأس المال المخاطر إلى ثماني مؤسسات صغیرة ومتوسطة متواجدة على مستو وال ساهمت في تقد

ة مؤسسة  ة سنة  SOFINANCEالبواقي وذلك منذ فتح مندو ة جوان  2012مع بدا لى غا وتنوع التمول  2014وإ

قدر بـ المقدم للمؤسسات الممولة بین تمول موجه لمرحلة اإلنشاء  الرغم من أن ما   %80وتمول موجه لمرحلة التطور 

الح أن  ما  انت في مرحلة اإلنشاء،  من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستفیدة من التمول برأس المال المخاطر 

ة، إضافة إلى قطاع الصحة ، ورجع رفض منح التمول  معظم هذه المؤسسات تنش في قطاع الصناعة التحول

 . سبب إرتفاع حدة المنافسة في هذا القطاع من قطاعات النشا   لمؤسسة إنتاج المشروات الغازة 
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فات      ة لإلستثمارات، المساهمات والتوظ وعلى الرغم من أن النشا األساسي للمؤسسة المال

SOFINANCE  ل المؤسسات بیرا من أموالها لتمو ل برأس المال المخاطر إال أنها توجه حجما  هو التمو

اإلستئجار وهو ما تترجمه الحصیلة الموضحة في الجدول الموالي:   ل  ة التمو   الصغیرة والمتوسطة بتقن

ة مؤسسة 32- 4جدول رقم (ال اإلستئجار المقدم من قبل مندو   أم البواقي SOFINANCE): حصیلة التمول 

خ اإلنشاء قطاع النشا اإلرسال تارخ الرقم  موضوع الطلب المحلي العنوان تار

 

اعة والنشر والتوزع 11/04/2012 1 اكة وآلة تجلید عین ملیلة 25/10/2012 الط  ماكینة ح

ة 11/04/2012 2  شاحنةحفارة+  أم البواقي 01/04/2009 األشغال العموم

ة 11/04/2012 3  جرار+خال أم البواقي 29/05/2006 البناء واألشغال العموم

ة 29/04/2012 4  شاحنة تفرغ أم البواقي 18/04/2011 البناء واألشغال العموم

ة 29/04/2012  5 ة والهیدرولو  حفارة+ جرافة أم البواقي 17/09/2008 األشغال العموم

ة 04/06/2012 6  أم البواقي 11/01/2005 األشغال العموم
ارة من  شاحنة تفرغ+ س

 hilluxنوع 

رونات 08/10/2012 7 ة+ شاحنة نقل خنشلة 15/02/2004 -غاز البوتان-هیدرو   رافعة شو

ة 18/10/2012 8 ة والهیدرولو رشة 21/06/2009 األشغال العموم  شاحنة تفرغ+ حفارة وجرافة عین 

ة مؤسسة المصدر ات مقدمة من قبل مندو اإلعتماد على إحصائ احثة  ة أم البواقي. SOFINANCE: من إعداد ال   بوال

ل ثماني مؤسسات وفقا  SOFINANCEیتضح من الجدول الساب أن مؤسسة          ساهمت في تمو

اإلستئ ل  ة التمو ل في قطاع البناء واألشغال لتقن ة التمو تمثل نشا معظم المؤسسات طال جار و

ل  ة، وقد وجه موضوع طلب التمو ستمرار نشا  إلىالعموم ام وإ ة لق طلب إیجار أصول منقولة أساس

اإلستئجار ما هذه المؤسسات،  ل  ة التمو یتضح من الجدول أن معظم هذه المؤسسات الممولة وف تقن

ل الرغم من أن نشا مؤسسة تم تمو ل برأس  SOFINANCEها في مرحلة التوسع و متمثل في التمو

اإلستئجار. وجهتالمال المخاطر إال أنها  ل  بیرا من أموالها نحو منح التمو   جزءا 

ذا المستحدث المقدم للمؤسسات الصغیرة      ل التقلید و عة التمو وحتى یتم التعرف أكثر على واقع وطب

ان حتى یتسنى لنا اإللمام والمتو  اإلعتماد على اإلستب ة  ة أم البواقي سیتم التطرق للدراسة المیدان سطة بوال

حث الموالي ه في الم   .مختلف جوانب الموضوع وهو ما سیتم التطرق إل
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ل التقلید والمستحدث المقدم  ة لواقع التمو حث الثالث: الدراسة المیدان الم

ة أم البواقيللمؤسسات الصغیرة والم   توسطة بوال
ل المستحدث المقدم للمؤسسات الصغیرة         ل التقلید والتمو مختلف جوانب واقع التمو ة اإللمام  غ

ة والذ سیوجه لمختلف  ان في الدراسة المیدان ة أم البواقي سیتم اإلعتماد على اإلستب والمتوسطة بوال

م ة المهتمة بتقد ع  البنوك والمؤسسات المال شمل جم ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك حتى  التمو

ل التقلید والمستحدث المقدم لهذه المؤسسات على مستو  التمو ة ذات العالقة  ل المؤسسات التمو

ان في  م اإلستب حث إلى ثالث مطالب سیتم فیها التطرق إلعداد وتصم م هذا الم ة، وسیتم تقس الوال

ه مطلب  ة لیتم في األخیر عرض وتحلیل نتائج مطلب أول، یل ة الدراسة المیدان ثان یتعل بتحدید منهج

ة أم البواقي. ل التقلید والمستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال ة لواقع التمو  الدراسة المیدان

مالمطلب األول: إعداد وت ان صم   اإلستب
ل التقلید والمستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة       بهدف التعرف على مختلف جوانب التمو

ان م اإلستب ة أم البواقي تم تصم ارات واضحة حتى نسمح  *بوال إستعمال ع سطة و ة وم طرقة مرت

ا م الجید لإلستب سهولة وفي وقت وجیز، ومن أجل التنظ ة علیها  ین من اإلجا مه إلى للمستجو ن تم تقس

مایلي: ة تمثلت ف س عة أقسام رئ   س

 ة للمستجوب مثل جنسه، فئته العمرة، أقدمیته في العمل وغیرها.القسم األول انات الشخص الب  : تعل 

 ة أم البواقي.القسم الثاني ل التقلید المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال عة التمو طب  : تعل 

 ة أم : القسم الثالث ل المستحدث المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال عة التمو طب تعل 

ل  البواقي عة التمو طب م هذا القسم بدوره إلى ثالث محاور، یتعل المحور األول  وقد تم تقس

ل  عة التمو اإلستئجار المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، أما المحور الثاني فیتمثل في طب

ال المخاطر المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والمحور الثالث واألخیر فتعل برأس الم

ة أم البواقي. ل اإلسالمي المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال عة التمو  طب

 ع ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة .القسم الرا ارات منح التمو  : یتعل بإعت

 ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.: یتعل بإجراءات منح القسم الخامس  التمو

 ل التقلید والتمول المستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.القسم السادس عوائ منح التمو  : یتعل 
                                                             

 .- 1-أنظر الملح رقم  -  *
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 ع الهیئات الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة القسم السا ة  ل عالقة المؤسسات التمو : تعل 

ة أم البواقي   .بوال

ان      ة: 40وقد ضم اإلستب   سؤاال تنوعت أسئلته بین مختلف األنواع التال

 ة أسئلة مفتوحة ة دون تحدید مسب لألجو : وفقا لها تترك الحرة للشخص المستقصى لإلجا

اره.  البدیلة وذلك بهدف معرفة آرائه وأف

 ات المتوقعة لإلختأسئلة مغلقة ار من بینها : ینحصر جوابها ضمن مجال محدد من اإلجا

ارت  اس ل ان سیتم اإلعتماد على مق ة ووفقا لهذا اإلستب م أسئلة " نعم " و " ال" ، األسئلة التقی

 الخماسي التقدیر.

 ار من بینها مع أسئلة مغلقة مفتوحة ات عن السؤال لإلخت م عدة إجا : حیث یتم وفقا لهذا النوع تقد

ترك مفتوحا  ات المقترحة.إضافة إقتراح " أخر " و م أ إضافة لإلجا ل حرة وتقد ة عنه    لإلجا

ة ة الدراسة المیدان   المطلب الثاني: منهج
ة في تحدید مختلف توجهات الدراسة وتبیین أهدافها، وسیتم من خالل        ة الدراسة المیدان تساهم منهج

ذا تحدید أدوات التحلیل  هذا المطلب تحدید مجتمع وعینة الدراسة و مصادر جمع المعلومات و

ة. ات الدراسة المیدان   اإلحصائي التي سیتم إستخدامها لتحلیل ووصف إجا

  مجتمع وعینة الدراسة-1

ة المتواجدة       ذا المؤسسات المال ة والخاصة و یتكون مجتمع الدراسة التي قمنا بها من البنوك العموم

ة أم البواقي، حیث تم  االت البنوك على مستو مختلف مناط وال ل و ان على  توزع اإلستب

ة: االت التال الو تعل األمر  ة و الوال ة العاملة    والمؤسسات المال

  الة البنك الجزائر الخارجي والمتو  اجدة على مستو مدینة أم البواقي؛و

 االت للقرض الشعبي الجزائر متواجدة على مستو مدینة أم البواقي، مدی نة عین ثالث و

ضاء، مدینة عین ملیلة؛  الب

  ل من: مدینة أم البواقي، مدینة عین ة متواجدة  ة الرف االت لبنك الفالحة والتنم ست و

رون، ضاء، مدینة عین ملیلة، مدینة عین ف انة، مدینة سوق نعمان؛ الب  مدینة مس

  ا االت للصندوق الوطني للتوفیر واإلحت ل من مدینة -بنك–ثالث و أم البواقي،  متواجدة 

رون؛مدی ضاء، مدینة عین ف  نة عین الب
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 الة لبنك الخلیج الجزائر مت  واجدة على مستو مدینة عین ملیلة؛و

 ة الجزائر والمت الة بنك البر  واجدة على مستو مدینة عین ملیلة؛و

   ة لإلستثمارات المساهمات والتوظفات ة المؤسسة المال  مستو مدینة أم البواقي. والمتواجدة على SOFINANCEمندو

الة      ل من مدیر الو تعل األمر  الة و ل و ین إثنین من  ان على مستجو وقد تم توزع اإلستب

س مصلحة التمو س مصلحة القروض أو رئ ة ورئ االت البنوك والمؤسسات المال ل، وقد بلغ عدد و

ة أم البواقي:  ح عدد  22المتواجدة بوال ص ه  الة، وعل ان الموزع و إستمارة غیر أنه  44إستمارات اإلستب

ح  42تم إسترجاع  ان لتص ة إستمارة إستب ة المعاینة الفعل   .% 95.45تساو لمجتمع الدراسة نس

ان:   ة على اإلستب ة في اإلجا االت البنوك والمؤسسات المال ة و ة مشار   والجدول الموالي یوضح نس

االت البنوك 33 - 4جدول رقم (ال ة و ان والمؤسسات): مشار ة على اإلستب ة أم البواقي في اإلجا ة بوال   المال

الة االت  الو ة  عدد اإلستمارات المسترجعة  عدد الو   النس

BEA 01  02  4,76% 

CPA  03  06  14,28%  

BDL  02  04  9,52%  

BNA  04  08  19,05%  

BADR  06  12  28,57%  

CNEP- Banque  03  04  9,52%  

GBA  01  02  4,76%    

B . ELBARAKA  01  02  4,76%  

SOFINANCE 01 02 4,76%  

   %100 42 22 المجموع

احثة.المصدر   : من إعداد ال

ة 33- 4یتضح من خالل الجدول(       انت لبنك الفالحة والتنم ان  ة على اإلستب ة في اإلجا ة مشار ) أن أكبر نس

ة  ة بنس ة   %28,57الرف ه البنك الوطني الجزائر بنس ة  % 19,05من حجم العینة یل ثم القرض الشعبي الجزائر بنس

ا % 14,28 ه الصندوق الوطني للتوفیر واإلحت ة  - بنك–یل ة والبنك الخاص والمؤسسة المال اقي البنوك العموم لتحتل 

Sofinance  ة متساوة تقدر بــ ة بنس   من حجم عینة الدراسة.   % 4,76المراتب األخیرة المتتال
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انات -2   مصادر جمع الب

انات تم اإلعتماد على أسلوب المقابلة      والتي أستخدمت مع مجموعة من عینة الدراسة  *من أجل جمع الب

ة  االت البنوك والمؤسسة المال حیث   Sofinanceتمثلت في مختلف مدراء ورؤساء مصلحة القروض في و

ة من جهة  ة العال المصداق اشرة بهدف جمع معلومات تتمتع  طرقة م ین  ان على المستجو تم توزع اإلستب

. الموضوع من جهة أخر عض األسئلة ذات العالقة    إضافة إلى محاولة اإلستفسار عن 

  أدوات التحلیل اإلحصائي المستخدمة -3

ة بإستخدام       ة للعلوم سیتم وفقا للدراسة المیدان اإلعتماد على برنامج الحزمة اإلحصائ ان  اإلستب

ة  سمح بتحلیل  SPSS"  Statistical Package for the Social Science"اإلجتماع والذ 

س التشتت، وحساب التكرارات  زة، ومقای س النزعة المر الدراسة من خالل إستخراج مقای انات الخاصة  الب

ة بهدف  اإلعتماد علىوالنسب المئو ات عینة الدراسة وذلك  ة، التحلیل الوصفي إلجا   : 2015،273عق

 ان.التكرارات ل بدیل من بدائل أسئلة اإلستب ار   : لمعرفة تكرار إخت

 ة ل بدیل من البدائل المطروحة.النسب المئو ار  ة إلخت ة النسب  : لمعرفة األهم

 ات أفراد العینة على مختلف  : وذلك من أجل الحصول على متوسالوس الحسابي إجا

عطیها أفراد العینة لكل سؤال. ة التي  مة الوسط مثل الق ان وهو   أسئلة اإلستب

  ار ة.اإلنحراف المع   : لمعرفة مد التشتت بین أوساطها الحساب

اس المعت    ان تم تحدید المق ة لإلستب م مد في وتجدر اإلشارة إلى أنه في ظل العدید من األسئلة التقی

ارت الخماسي، حیث تم تحدید طول الفئة الذ ینتمي  اس ل ات وأراء أفراد العینة من خالل مق م إجا تقی

ة: ل تقدیر حسب المعادلة التال ه    إل

مة الفئة األعلى                   .0,8= 4/5=  طول الفئة = المد / ق

مة الفئة األعلى                  مة الف –المد = ق   4= 1-5=  ئة األدنىق

اس      ها مق حتو ارات التي  ار من الخ ل خ ر إلى معرفة حدود مجال  قة الذ وتهدف المعادلة سا

ارت، وقد تم إیجاد طول الفئة والمساو لـــ  مایلي: 0,8ل ارت الخماسي  اس ل ارات مق ح خ   لتص

 1 - 1,8   :فة جدا   ، ضعیف:  1,8 – 2,6 ، ضع

 2,6- 3,4   :متوس  ، 3,4- 4,2  : مرتفع ، 4,2 - 5   :مرتفع جدا.  

                                                             
ه األسئلة المطروحة في المقابلة -* حوث یتناول ف المقابلة والم ادل لفظي بین القائم  ارة عن ت انات وهي ع : هي أداة من أدوات جمع الب

ان.   اإلستب
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ة   المطلب الثالث: التحلیل اإلحصائي الوصفي لنتائج الدراسة المیدان
ل المستحدث للمؤسسات الصغیرة      ل التقلید والتمو سیتم من خالل هذا المطلب دراسة واقع التمو

ة أم البواقي وذلك من خالل العرض والتحلیل الوصفي لمختلف النتائج المتوصل إلیها من  والمتوسطة بوال

ین على مختلف األسئلة الواردة وفقا لكل قسم من ات المستجو ان. خالل مجموع إجا   أقسام اإلستب

ة خصائص عینة الدراسة-1      المیدان

ة والجدول الموالي یوضح ذلك:     ة أساس   تمتاز عینة الدراسة بخصائص تعرف

ة34 -4جدول رقم (ال   ): خصائص عینة الدراسة المیدان

ة  التكرار  الفئة  المتغیر ة المئو   النس
  

  الجنس
  

ر   ذ
  أنثى

41  
01  

97,6%   
2,4  % 

  % 100  42  المجموع
  

ة   الفئة العمر
  سنة 29إلى  20
  سنة 49إلى  30
  سنة 69إلى  50

01  
22  
19  

2,4%  
52,4%  
45,2%  

  % 100  42  المجموع
  

ة  فة الحال الوظ
  للمستجوب

  مدیر
س مصلحة القروض   رئ

المؤسسة   إطار 

21  
20  
01  

50%  
47,6%  
2,4%  

  %100  42  المجموع
  

ة في العمل   األقدم
  سنوات 5أقل من 

  سنوات 10إلى  5 من
  سنة فأكثر 11

03  
15  
24  

7,1%  
35,7%  
57,1%  

 % 100  42  المجموع

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة    SPSS: من إعداد ال

ة 34- 4یتضح من خالل الجدول (     ة بنس ة الرجال في عینة الدراسة تمثل األغلب  %97,6) أن نس

ة اإلناث من عینة الدراسة  لت نس ما یتضح أن أعمار عینة الدراسة تتراوح أغلبها   %2,4في حین ش  ،

ة %54,7سنة وهي بذلك تمثل  49و 30بین  االت البن مدراء للو شتغل أغلب أفراد العینة  ، و
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ة  ة بنس ة  %50والمؤسسة المال ل بنس یها إطار یل %47,6یلیها رؤساء مصلحة القروض أو التمو

ة  ة   %2,4المؤسسة بنس ة نجد أن نس ذا ما الحظنا للخبرة المهن من أفراد العینة ینتمون  %57,1وإ

ة  11لفئة  تسبون خبرة  %35,7سنة فأكثر وأن نس ة  10إلى  05منهم  من  %7,1سنوات عمل، ونس

  سنوات. 5أفراد العینة فق تقل خبرتهم عن 

ل التقلید الم -2 عة التمو ة أم البواقيطب   قدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ة أم البواقي وهو       ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال ل التقلید المصدر األساسي لتمو عد التمو

ده  ات  ما تؤ انات المسترجعةإجا ، ووفقا لهذا القسم سیتم التعرف من قبل أفراد عینة الدراسة جل اإلستب

عة  ة للمؤسسات الصغیرة على طب ل التقلید الممنوح من قبل مختلف البنوك والمؤسسات المال التمو

ة الوال   :من خالل التطرق لمایلي والمتوسطة 

ة أم البواقي -2-1 ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال ة بتمو ل   إهتمام المؤسسات التمو

ة أم البواقي وفقا لهذا العنصر حاولنا التعرف على إهتمام مختلف     ة المتواجدة بوال ل المؤسسات التمو

ل قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والجدول الموالي یوضح ذلك:   بتمو

ة أم البواقي35- 4الجدول رقم(  ة بتمول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   ): مد إهتمام المؤسسات التمول

ات ة  التكرار  اإلجا   النس
  %90,5  38  نعم
 %9,5  04  ال

  %100  42  المجموع

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

ل المؤسسات الصغیرة 35- 4من خالل الجدول (          ة عینة الدراسة تهتم بتمو ) یتضح أن أغلب

ة بــ " نعم" بـــ  ة اإلجا ة أم البواقي حیث قدرت نس ات إستمارات   %90,5والمتوسطة بوال من مجموع إجا

مثل  انات المسترجعة وهو ما  قدر بــ  38اإلستب ان، في حین أن ما  من مجموع  %9,5إستمارة إستب

تعل األمر بـ  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و ات ال یهتمون بتمو انات وجهت إلى  4اإلجا إستب

الة الصندوق الوطني لل امدیر ورؤساء مصلحة القروض بو المتواجدة على  - بنك -توفیر واإلحت

ة  ل البنوك العموم ه یتضح أن  ل العقارات ، وعل ل األفراد وتمو ة نظرا إلهتمامه بتمو مستو الوال

ا ة المتواجدة على  -بنك -ماعدا الصندوق الوطني للتوفیر واإلحت ذا المؤسسة المال والبنوك الخاصة و



 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين التمويل التقـليدي والتمويل المستحدث بوالية أم البواقي ....الفصل الرابع:
 

-288- 
 

ل ال ستهدفون تمو ة  انة مستو الوال ة وم ة وأهم ارها قطاعا ذا حیو مؤسسات الصغیرة والمتوسطة بإعت

  بیرة داخل اإلقتصاد الوطني.

ا      ل  -بنك–ونظرا لعدم إهتمام الصندوق الوطني للتوفیر واإلحت م التمو ة أم البواقي بتقد بوال

عاد  ان المسترجعة م 4للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تم إست االته لعدم قابلیتها إستمارات اإلستب ن قبل و

ح حجم العینة  ص ان. 38للتحلیل اإلحصائي ل   إستمارة إستب

ة أم البواقي -2-2 عة القروض الممنوحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   طب

ل اإلحت      م العدید من القروض الموجهة لتمو ة أم البواقي بتقد ة المتواجدة بوال ل اجات تقوم المؤسسات التمو

ة واإلستثمارة، والجدول الموالي یوضح  ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة خالل مختلف دوراتها اإلستغالل المال

ة المتواجدة  عة القروض الممنوحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من طرف مختلف البنوك والمؤسسات المال طب

ة:   الوال

عة القروض الممنوحة 36-4( رقم جدولال ة أم البواقي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة): طب   بوال

مجموع   ال  نعم  أنواع القروض
  التكرارات

مجموع 
  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب

  %100  36  %2,8  01 %97,2  35  قروض اإلستغالل
 %100  36  %0  0  %100  36  قروض إستثمار م أ

.أ  %100  36  %91,7  35  %8,3  01  قروض إستثمار 

ة قروض ل التجارة الخارج  %100  36  %0  0  %100  36  لتمو

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

ان المسترجعة أن مختلف  36-4یتضح من خالل الجدول (       اإلعتماد على إستمارات اإلستب ) و

م قروض اإلستغالل وقروض  الة بنك الخلیج الجزائر تعتمد على تقد ة وو االت البنوك العموم و

ل  ة في حین أنها ال تقدم التمو ل التجارة الخارج ذا القروض الموجهة لتمو اإلستثمار قصیرة األجل و

ل األجل نظرا إلرت الة مؤسسة طو ما یخص و ه، وف فهي  SOFINANCEفاع درجة المخاطر المتعلقة 

ل التقلید وذلك من خالل  م التمو ل برأس المال المخاطر تعتمد على تقد إلى جانب تخصصها في التمو

مها لقروض اإلستغالل قصیرة األجل على  قتصر تقد لة األجل و منحها لقروض اإلستثمار متوسطة وطو

ة.  التعهدات  ما ال تعتمد المؤسسة على منح القروض الموجهة للتجارة الخارج   اإلمضاء 
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ة أم البواقي درجة طلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -2-3   على أنواع القروض حسب مدتهابوال

ة أم البواقي        تختلف درجة الطلب على القروض من قبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ة والجدول الموالي یوضح ذلك: ل اجاتها التمو   بإختالف إحت

ة أم البواقي للقروض حسب مدتها37- 4جدول رقم ( ال   ): درجة طلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ار   بيالوس الحسا  أنواع القروض   مستو الطلب  اإلنحراف المع
  متوس  0,798  3,14  قروض قصیرة األجل

  مرتفع  0,906  3,58  قروض متوسطة األجل
لة األجل فة جدا  0,232  1,06  قروض طو   ضع

ة ل التجارة الخارج   متوس  0,692  3,08  قروض لتمو
اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

ان المسترجعة أن المؤسسات 37-4یتضح من خالل الجدول (      اإلعتماد على إستمارات اإلستب ) و

متوس  ة أم البواقي تلجأ إلى طلب القروض متوسطة األجل بدرجة مرتفعة  الصغیرة والمتوسطة بوال

ار  3,58حسابي  نحراف مع ل موجهة  0,906وإ ات التمو رجع ذلك إلى أن معظم طل إلنشاء و

ة من  ة الثان ة الداعمة ، لتحتل المرت ل ات التمو مؤسسات مصغرة صغیرة ومتوسطة خاصة في ظل اآلل

متوس حسابي  ل القروض قصیرة األجل بدرجة متوسطة  ات التمو ار  3,14طل نحراف مع  0.798وإ

ل  ل إلى تمو ة لهذا النوع من التمو اجات دورة وتسعى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الطال إحت

قات على الصفقات  الت الصندوق، تسب ات في مجملها على تسه إستغاللها حیث تقتصر هذه الطل

ل التجارة  ات القروض الموجهة لتمو ة الثالثة طل اإلمضاء، لتحتل المرت ذا القروض  ة، و العموم

متوس حسابي  ة وذلك بدرجة متوسطة  ار  3,08الخارج نحراف مع ح 0,692وإ ات و سب إجا

ات على  ة األخیرة الطل ، لتحتل المرت ا یتمثل في اإلعتماد المستند ین فإن القرض األكثر طل المستجو

متوس حسابي  فة جدا  لة األجل بدرجة ضع ار  1,06القروض طو نحراف مع رجع ذلك  0,692وإ و

اال ة أم البواقي من و ة بوال ل نوك خاصة إلى إمتناع وتجنب معظم المؤسسات التمو ة و ت بنوك عموم

ذا المخاطر الكبیرة التي  ة منح هذا النوع من القروض نظرا لطول مدته من جهة و ذا مؤسسات مال و

 . ة عند منحه من جهة أخر ل   تتحملها المؤسسة التمو
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ة أم البواقي من قروض اإلستثمار  -2-4   درجة إستفادة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ل       غة التمو تختلف درجة إستفادة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قروض اإلستثمار بإختالف ص

  المعتمدة والجدول الموالي یوضح ذلك:

ة أم البواقي من قروض اإلستثمار  38- 4(رقمجدول ال  ): درجة إستفادة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ل فة  منعدمة  نوع التمو مرتفعة   فعة مرت  متوسطة  ضع
  جدا

الوس 
  الحسابي

اإلنحراف 
ار    المع

ل  تمو
  ثنائي

0%  33,3%  61,1%   5,6%  0%  2,72  0,566  

ل  تمو
  ثالثي

11,1%  0%  0%  33,3%  55,6%  4,22  1,245  

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

ة بین أفراد عینة الدراسة على أن ) أن  38-4یتضح من خالل الجدول (         هناك إتفاق بدرجة عال

ة أم البواقي تستفید من قروض اإلستثمار متوسطة األجل بدرجة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ة الداعمة لهذه المؤسسات حیث نجد أن  ل ات  %55,6مرتفعة جدا في إطار الهیئات التمو من إجا

دون على أن درجة ان یؤ قدر  %33,3اإلستفادة مرتفعة جدا و اإلستب أنها مرتفعة في حین أن ما  قرون 

ل   %11,1بــ  التمو ستفادة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  أن منح وإ دون  ات أفراد العینة یؤ من إجا

الة  الة بنك الخلیج الجزائر، وو ات مدراء ورؤساء مصلحة القروض لو تعل األمر بإجا الثالثي منعدم و

ما  SOFINANCEؤسسة م والذین ال یتعاملون مع الهیئات الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. وف

ل الثنائي  غة التمو یتعل بإستفادة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قروض اإلستثمار في إطار ص

اب ال رجع ذلك إلى أن معظم  الش د على أنها بدرجة متوسطة و ات عینة الدراسة تؤ راغبین في فإجا

حصلون  ل الثالثي نظرا لما  ارهم إلى مؤسسات یتوجهون إلى طلب القروض في إطار التمو ل أف تحو

الت ودعم من الدولة في مختلف المجاالت. ه من تسه   عل
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ة أم البواقي -3 ل المستحدث المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال عة التمو   طب

ل          ة أم البواقي في مختلف یتمثل التمو المستحدث المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ل المستحدث ل  ةبدائل التمو ل برأس المال المخاطر، التمو اإلستئجار، التمو ل  والمتمثلة في: التمو

ة أم البواقي سیتم التعرف على اإلسالمي مه حدیث النشأة من قبل مؤسسات معینة في وال ار تقد إعت  و

لي على حد من خالل مایلي: ل بدیل تمو م    واقع تطبی وتقد

ة أم البواقي -3-1 اإلستئجار المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال ل    التمو

اإلستئجار دورا مهما في توفیر        ل  ةیلعب التمو اجات المال الالزم للمؤسسات الصغیرة  اإلحت

مه  قه وتقد اتها، وحتى یتم التعرف على واقع تطب عید خصوص والمتوسطة خاصة وأنه یراعي إلى حد 

ة: ة أم البواقي سیتم التطرق للعناصر الموال   للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ة أ -3-1-1 اإلستئجار للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال ل  م التمو م م البواقي: تقد قتصر تقد

ة أم البواقي، والجدول الموالي یوضح إعتماد  ة معینة بوال ل اإلستئجار من قبل مؤسسات تمو ل  التمو

ة  ة المعن اإلستئجار من قبل البنوك والمؤسسات المال ل  ةالتمو ل غة التمو م هذه الص   :  بتقد

اإلستئجار 39- 4جدول رقم( ال م التمول  ة بوالة أم البواقي): تقد   للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل البنوك والمؤسسات المال

  المجموع  ال  نعم  
ة  التكرار  ة  التكرار   النس ة  التكرار   النس   النس

اإلستئجار ل  م التمو   تقد
  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

18  47,4%  20  52,6% 38  100% 

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

ة     قدر بنس قدمون  %47,4یتضح من خالل الجدول الساب أن ما  ات أفراد العینة  من مجموع إجا

مثل  اإلستئجار للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهو ما  ل  ان مسترجع وتتعل هذه  18التمو إستب

الة مؤسسة  ذا و ، و ة الجزائر الة بنك البر الة بنك الخلیج الجزائر، و ل من و ات  اإلجا

SOFINANCE بیرا من أموالها لتقد اإلستئجار، التي توجه جزءا  ل  االت م التمو إضافة إلى ست و

قدمون  ة ال  ة المتواجدة على مستو الوال اقي البنوك العموم ة، في حین أن   ة الرف لبنك الفالحة والتنم

ة  مثل نس اإلستئجار وهو ما  ل  ات إستمار  %52,6التمو ان المسترجعة. اتمن مجموع إجا   اإلستب



 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين التمويل التقـليدي والتمويل المستحدث بوالية أم البواقي ....الفصل الرابع:
 

-292- 
 

اإلستئجار: درجة طلب المؤسسات -3-1-2 ل  تختلف درجة  الصغیرة والمتوسطة على أنواع التمو

ة أم البواقي  ة بوال ل االستئجار بإختالف درجة توفرها من قبل المؤسسات التمو ل  الطلب على أنواع التمو

 والجدول الموالي یوضح ذلك: 

ة أم البو 40- 4الجدول رقم (  اإلستئجار): درجة طلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   اقي على أنواع التمول 

ل ار   الوس الحسابي  نوع التمو   درجة الطلب  اإلنحراف المع
اإلستئجار تشغیلي ل   ضعیف  0,323  2,11  تمو
اإلستئجار مالي ل   متوس  1,023  2,89  تمو

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

ل 40- 4یتضح من خالل الجدول (        ) أن درجة طلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على التمو

فةاإلستئجار التشغیلي یتم بدرجة  ار  2,11متوس حسابي  ضع نحراف مع رجع ضعف و  0,323وإ

ل ةإلى تشدد ال تشغیليالاإلستئجار  الطلب على التمو ل ل في منح هذا النوع من التمو مؤسسات التمو

انة األصل  ص وتأمینه وغیرها من نتیجة تحمل المؤسسة المؤجرة لمختلف المصارف المتعلقة 

ة العقد مما  ة لشراء المؤسسة المؤجرة لألصل المؤجر في نها ان المصارف، إضافة إلى عدم وجود إم

ل اإلستئجار المالیدفع المؤسس تمیز الطلب على التمو ة إلى تجنب منحه، و ل ي من قبل ات التمو

ما  ة العقد،  ار تملك األصل في نها یرجع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بدرجة متوسطة نظرا لوجود خ

م هذا النو  ة تعتمد على تقد ون مختلف البنوك والمؤسسات المال ل دون غیره نظرا ذلك إلى  ع من التمو

ة تملك  ان انة والتأمین یتحملها المستأجر مع إم ة ألن مصارف الص المؤسسة المؤجرة لألصل في نها

ة لهذه المؤسساتالعقد  النس ار الوحید   .وهو ما یجعله الخ

ة عقد اإلستئجار:  -3-1-3 تتوفر البدائل المتاحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستأجرة في نها

اإلستئجار غیر أن البنوك والم ل  ة عقد التمو ة للمؤسسة المستأجرة ثالث بدائل في نها ؤسسات المال

  تعتمد على بدیلین فق وهو ما یوضحه الجدول الموالي:

اإلستئجار المالي41- 4جدول رقم( ال ة عقد التمول  ار المؤسسات المستأجرة للبدائل المتاحة في نها   ): درجة إخت

ة العقد ار   الوس الحسابي  بدائل نها   درجة الطلب  اإلنحراف المع
 مرتفعة جدا  0,236  4,06  إستعمال ح الشراء 

فة  0,323  2,11  تجدید العقد مع المؤسسة المؤجرة   ضع
  منعدمة  0,000  1,00  إرجاع األصل إلى المؤسسة المؤجرة

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال
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ان        ات إستمارات اإلستب المسترجعة فإن المؤسسات الح من خالل الجدول الساب ووفقا إلجا

متوس حسابي  ار  4,06المستأجرة تستعمل ح شراء األصل المستأجر بدرجة مرتفعة  نحراف مع وإ

رجع ذلك ألن 0,236 شر ال هو ل تتم  ة التمو اإلستئجار في بدا ل  تأجیر المنتهي في معظم عقود التمو

ك نظرا ألن  ة ال تحبذ أن ترجعالتمل ل اإلستئجار  المؤسسات التمو ل  األصل خاصة وأن فترة التمو

ار تجدید العقد مع المؤسسة  قارب العمر اإلقتصاد لألصل، في حین أن إخت المالي تصل إلى ما 

متوس حسابي  ةالمؤجر  فة  ار  2,11ون بدرجة ضع نحراف مع ما یتعل ب، 0,323وإ ار وف إخت

ار ال یتم توفیره من قبل ون بدرجة مالمؤجرة إرجاع األصل إلى المؤسسة  نعدمة لكون أن هذا الخ

ة أم البواقي. اإلستئجار بوال ل  ة التمو ة المعتمدة لتقن ل   المؤسسات التمو

ة أم البواقي -3-2 ل برأس المال المخاطر المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   التمو

ة للمؤسسات     النس ة  ا مستحدثا ذا أهم ل ال تمو ل عن طر رأس المال المخاطر بد عد التمو

ة أم البواقي سیتم التطرق إلى مایلي: قه في وال    الصغیرة والمتوسطة، وحتى یتم التعرف على واقع تطب

ل برأس المال المخاطر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال -3-2-1 م التمو یهدف ة أم البواقي: تقد

ل برأس المال المخاطر للمؤسسات الصغیرة  م التمو ة بتقد هذا العنصر إلى معرفة الجهات المعن

ة أم البواقي      ، والجدول الموالي یوضح ذلك:والمتوسطة بوال

ل برأس المال المخاطر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل 42-4( رقم جدولال م التمو ): تقد

ة أم البواقي البنوك ة بوال   والمؤسسات المال

  المجموع  ال  نعم  
ة  التكرار  ة  التكرار   النس ة  التكرار   النس   النس

ل برأس المال المخاطر م التمو   تقد
  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

02  % 5,3  36  94,7% 38  100% 

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

قتصر یتضح من خالل الجدول الساب أن      ة أم البواقي  ل برأس المال المخاطر في وال م التمو تقد

ة  قدر بنس ة  %5,3على ما  ات أفراد عینة الدراسة وتمثل هذه النس ان  2من مجموع إجا إستمارة إستب

فات  ة لإلستثمارات والمساهمات والتوظ الة المؤسسة المال تعل األمر بو صندوق  – SOFINANCEو

قدر بــــ   -إستثمار والئي ل  %94,7في حین أن ما  قدمون التمو ات أفراد العینة ال  من مجموع إجا

ل برأس المال المخاطر برأ ون التمو رجع ذلك إلى  س المال المخاطر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و
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ة  ل المستحدث حیث تخضع هذه المؤسسات ون من قبل مؤسسات مال متخصصة في هذا النوع من التمو

ة خاصة بها. م ة لقوانین وأطر تنظ   المال

ل برأس المال المخاطر ال -3-2-2 عة التمو أظهرت : مقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةطب

ل برأس المال المخاطر للمؤسسات الصغیرة  م التمو ة بتقد ان المسترجعة والمعن إستمارتا اإلستب

ان مؤسسات رأس  ل نقد وعیني معا حیث بإم م تمو سمح بتقد ة  ل وف هذه التقن والمتوسطة أن التمو

رة ل ف قدر  %49صاحب المؤسسة في حدود  المال المخاطر أن تساهم في تمو حد أقصى وهو ما 

مة  ه هذه المؤسسة هو  50ق ن أن تساهم  م ما أن أدنى حد  مة اإلستثمار  ملیون  10ملیون دج من ق

ل وف رأس المال المخاطر للمؤسسة المخاطرة أن تتدخل في إدارة  سمح التمو مة اإلستثمار، و دج من ق

ه  ل محدود وذلك في حدود اإلرشاد والتوج ش ارها عضوا من أعضاء مجلس اإلدارة المؤسسة  بإعت

ة  ة  %49إلمتالكها نس م المرافقة المال من رأس المال، وتساهم مؤسسة رأس المال المخاطر في تقد

ما  فاءته التسییرة في إدارة المؤسسة  ساهم في رفع  ة واإلستشارة لصاحب المؤسسة الممولة مما  والفن

ل ا سنوات وخالل الثالث  7إلى  5لمؤسسة برأس المال المخاطر من حق تطورها، وتتراوح مدة تمو

ون تقاسم الرح أو الخسارة المحققة بین الطرفین على  -المخاطر والمؤسسة الممولة -سنوات األولى 

م المؤسسة  عاد تقی عد إنقضاء الثالث سنوات األولى  ل طرف في رأس المال، و ة مساهمة  حسب نس

ار هذه  ة الممولة بإعت ة المؤسسة المال انت وضع ة إلستمرار المؤسسة فإذا  ة األساس الفترة تمثل العق

ع صاحب المؤسسة الممولة أن یبدأ في تسدید  ستط انت أراحها مستقرة في هذه الحالة  في حالة جیدة و

فات  ة لإلستثمارات، المساهمات والتوظ ار  SOFINANCEحصة المؤسسة المال ولصاحب المؤسسة الخ

ة برنامج اإلستثمار.       التسدید في هذا الوقت أو في نها   إما 

ل برأس المال المخاطر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -3-2-3 درجة الطلب واإلستفادة من التمو

ة أم البواقي ة أم البواقي حدیث النشأة، والجدول : بوال ل عن طر رأس المخاطر في وال عد التمو

ه الموالي یوضح درج ة:واإلستفادة منه ة الطلب عل   من قبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الوال

ة أم البواقي43- 4جدول رقم ( ال ستفادة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من التمول برأس المال المخاطر بوال   ): درجة الطلب وإ

ار   الوس الحسابي     المستو النسبي  اإلنحراف المع
ل برأس المال المخاطر   ضعیف  0,707  2,50  الطلب على التمو
ل برأس المال المخاطر   متوسطة  0,707  3,40  اإلستفادة من التمو

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال
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ل برأس المال المخاطر من43-4 یتضح من خالل الجدول (     قبل المؤسسات  ) أن الطلب على التمو

ف ار  2,50متوس حسابي  ةالصغیرة والمتوسطة بدرجة ضع نحراف مع حسب  0,707وإ رجع ذلك  و

ل  ار اإلستثمارة القابلة للتمو ة رأس المال المخاطر وقلة األف ین إلى قلة معرفة المستثمرن بتقن المستجو

ة، في حین أن إستفادة المؤسسات الصغیرة والمتوس ل برأس المال المخاطر بدرجة بهذه التقن طة من التمو

متوس حسابي  ار  3,40متوسطة  نحراف مع رجع ذلك إلى قلة الطلب على هذا النوع من   0,707وإ و

الرغم من إستعداد مؤسسة  ل  ل الالزم للمؤسسات المؤهلة لإلستفادة  SOFINANCEالتمو م التمو لتقد

  .في وقت وجیز منه

ة البرنامج اإلستثمار بین طرق خروج مؤسسة رأس المال المخاطر من اإلستثمار:  -3-2-4 في نها

والمؤسسة الممولة تجد المؤسسة المخاطرة نفسها أمام ثالث  SOFINANCEمؤسسة رأس المال المخاطر

ارات للخروج من اإلستثمار والجدول الموالي یوضح الطرق األكثر تكرارا:    خ

  ): الطرق األكثر تكرارا لخروج مؤسسة رأس المال المخاطر من اإلستثمار44-4 الجدول رقم (

ار   الوس الحسابي  طرق الخروج   المستو النسبي  اإلنحراف المع
اء المؤسسة   مرتفعة جدا  0.000  5,00  التنازل لشر
اء الخارجیین   متوسطة  0.000  3,00  التنازل للشر

عادة شراء المؤسسة الكامل وإ   متوسطة  1,414  3,00  التملك 
فة جدا  0,707  1,50  التوجه إل البورصة   ضع

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

) أن الطرق األكثر تكرارا لخروج مؤسسة رأس المال المخاطر 44-4یتضح من خالل الجدول (     

SOFINANCE – ما ی -أم البواقي خص البدیل األول والمتمثل من اإلستثمار تكون بدرجة مرتفعة جدا ف

متوس حسابي قدر بــ  اء المؤسسة وذلك  ه في  5,00في التنازل لشر ین، یل وذلك بإجماع المستجو

متوس حسابي  اء الخارجیین بدرجة متوسطة  ة التنازل للشر ة الثان ة الث 3,00المرت انت أما المرت الثة 

ین أن تكرار خروج مؤسسة رأس المال  عادة شراء المؤسسة حیث یر المستجو الكامل وإ لبدیل التملك 

متوس حسابي  ار  3,00المخاطر وف هذه الطرقة بدرجة متوسطة  نحراف مع سمح هذا  1,414وإ و

مال المخاطر ومن ثم البدیل لصاحب المؤسسة الصغیرة والمتوسطة الممولة بإعادة شراء أسهم رأس ال

الكامل، أما البدیل األخیر والمتمثل في الخروج من اإلستثمار عن طر التوجه إلى  تملك المؤسسة 
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متوس حسابي  فة جدا  ون بدرجة ضع ار  1,50البورصة  نحراف مع رجع السبب إلى  0,707وإ و

اب سوق مالي جزائر نش وفعال.     غ

ل اإلسالمي للمؤسس -3-3 ة أم البواقيالتمو   ات الصغیرة والمتوسطة بوال

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة       النس الغة  ة  ا مستحدثا ذا أهم ل ال تمو ل اإلسالمي بد عد التمو

ة أم البواقي سیتم التطرق إلى مایلي: قه في وال   وحتى یتم التعرف على واقع تطب

ل اإلسالمي للمؤسسات الصغی -3-3-1 م التمو ة أم البواقي: تقد یوضح الجدول رة والمتوسطة بوال

ة أم البواقي: ل اإلسالمي بوال م التمو ة التي تعتمد على تقد   الموالي حجم البنوك والمؤسسات المال

ة أم البواقي45- 4جدول رقم(ال ة بوال م التمول اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل البنوك والمؤسسات المال   ): تقد

  المجموع  ال  نعم  
ة  التكرار  ة  التكرار   النس ة  التكرار   النس   النس

ل اإلسالمي م التمو   تقد
  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

04  % 10,5  32  89,5% 38  100% 

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

م یتضح من خالل الجدول الساب أن     ة أم تقد ل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال التمو

ة  قدر بنس قتصر على ما  ة  %10,5البواقي  ات أفراد عینة الدراسة وتمثل هذه النس  4من مجموع إجا

الة بنك الخلیج الجزائر ، في حین أن ما  ة الجزائر وو الة بنك البر تعل األمر بو ان و إستمارة إستب

ل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة  %89,5قدر بــــ  قدمون التمو ات أفراد العینة ال  من مجموع إجا

رج ة ال غیر. والمتوسطة و م القروض التقلید قتصر على تقد ة  ون نشا البنوك العموم   ع ذلك إلى 

ة أم البواقي-3-3-2 ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال ل اإلسالمي المعتمدة لتمو غ التمو : ص

ة المعتمدة والمقدمة فعال للمؤسسات  ة اإلسالم ل غ التمو یهدف هذا العنصر إلى التعرف على الص

  لصغیرة والمتوسطة، والجدول الموالي یوضح ذلك:ا
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ة أم البواقي ): 46 - 4الجدول رقم( غ التمول اإلسالمي المعتمدة لتمول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   ص

ل اإلسالمي غ التمو   المجموع  ال  نعم  ص
ة  التكرار  ة  التكرار   النس ة  التكرار   النس   النس

حة غة المرا  %100 04 % 0  0 %100  04  ص
غة السلم  %100 04 % 0  0 %100  04  ص

غة اإلجارة   %100 04 % 50  02 % 50  02  ص

غة اإلستصناع  %100 04 % 50  02 % 50  02  ص

غة القرض الحسن  %100 04 % 50  02 % 50  02  ص

ة غة المشار  %100 04 % 50  02 % 50  02  ص

غة المضارة  %100 04  %100  04 % 0  0  ص

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

سي مصلحة القروض أو        ات مدیر ورئ اإلعتماد على إجا یتضح من خالل الجدول الساب و

التان الوحیدتان  ارهما الو نك الخلیج الجزائر بإعت ة الجزائر و الة بنك البر عة لو ل واإلستثمار التا التمو

ة أم البواقي فإن هناك إختالف بین  ل اإلسالمي على مستو وال غ المقدمة المقدمة للتمو فة الص تول

ل اإلسالمي المواف  مها للتمو قتصر تقد الة بنك الخلیج الجزائر  الة حیث نجد أن و ة لكل و النس

حة  غة المرا ل اإلستغالل وص حة والسلم لتمو غتي المرا ة على اإلعتماد على ص اد الشرعة اإلسالم لم

ل اإلستثمار، في حین تعتمد و ة الجزائر متوسطة المد لتمو فة  - أم البواقي–الة بنك البر على تول

حة والسلم، والقرض الحسن واإلجارة واإلستصناع  غة المرا ة والمتمثلة في: ص غ اإلسالم متنوعة من الص

ن إرجاع  م ، و غة إلى أخر غ یختلف من ص ارات منحها لهذه الص الرغم من أن إعت ة  ذا المشار و

غ التمو فة الص ع تنوع تول ام بجم ا مرخص له الق ا إسالم ونه بن ة إلى  ة المقدمة من قبل بنك البر ل

الة بنك الخلیج الجزائر  ة في حین أن و اد الشرعة اإلسالم ستثمار وفقا لم ل وإ ة من تمو األعمال البن

ل التقلید الرو إلى جانب توف م التمو عتمد نشاطه أساسا على تقد الة لبنك تجار  یره لنافذة هي و

ة الجزائر تعتمد  الة بنك البر ل اإلسالمي. وتجدر اإلشارة إلى أن و غ التمو عض ص م  ة لتقد إسالم

خدمة مقابل  اطي...، والتي تقدمها  فالة الصفقات والضمان اإلحت اإلمضاء مثل  ل  غ التمو على ص

م هذه الخدمة. أجرة لتقد   عمولة تتقاضاها 
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ل اإلسالميطلب المؤسسات  -3-3-3 غ التمو ة أم البواقي على ص یوضح  :الصغیرة والمتوسطة بوال

غ  غة من ص ل ص ة أم البواقي على  الجدول الموالي درجة طلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ة: ل اإلسالمي التي توفرها البنوك المعن   التمو

غ التمول اإلسالمي): درجة طلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ب47 - 4الجدول رقم( ة أم البواقي على ص   وال

ل اإلسالمي غ التمو ار   الوس الحسابي  ص   درجة الطلب  اإلنحراف المع
حة غة المرا   مرتفعة  0,577  3,50  ص
غة السلم   متوسطة  0,500  3,25  ص
غة اإلجارة فة  1,155  2,00  ص   ضع

غة اإلستصناع فة جدا  0,957  1,75  ص   ضع
ة غة المشار فة جدا  0,577  1,50  ص   ضع

غة القرض الحسن فة جدا  0,577  1,50  ص   ضع

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر  احثة   SPSS: من إعداد ال

حة  47-4یتضح من خالل الجدول (     غة المرا ) أن طلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على ص

متوس حسابي  ة األولى بدرجة مرتفعة  ار  3,50حتل المرت نحراف مع وهو ما یدل على  0,577وإ

ات التجار  ل عمل غة األهم واألكثر إستعماال في البنوك خاصة وأنها تستخدم في تمو ة أنها الص ة الداخل

ون درجة الطلب على هذه  ة حیث قدر المستجو ة الثان غة السلم في المرت ة، لتأتي ص ذا الخارج و

متوس حسابي  ة بدرجة متوسطة  ل غة التمو ار  3,25الص نحراف مع غة اإلجارة 0,500وإ ، أما ص

متوس فة  عتبر بدرجة ضع ة الثالثة حیث أن الطلب علیها   2,00حسابي قدر بـ  فقد إحتلت المرت

ار  إنحراف مع قدم هذه  1,155و الة بنك الخلیج الجزائر ال  فة لكون و وترجع درجة التقدیر الضع

فة  ون بدرجة ضع ة فإن الطلب علیها  غ اإلستصناع، القرض الحسن، المشار ة، أما ص ل غة التمو الص

ة غة المشار فة على ص ن إرجاع درجة الطلب الضع م قدم هذه  جدا، و ون بنك الخلیج الجزائر ال  إلى 

غة نظرا للمشاكل التي واجهها  ة الجزائر یتجنب التعامل بهذه الص ما أن بنك البر ة  ل غة التمو الص

ست  ون البنك ل البنك في سنوات نشاطه األولى والتي ال تزال عالقة داخل أسوار القضاء إضافة إلى 

ة في الكفاءات ه الثقة الكاف ن  لد م شرة ألصحاب المؤسسات المصغرة، الصغیرة والمتوسطة والتي  ال

سند إلیها مهمة تسییر هذه المؤسسة واإلشراف علیها ومن ثم فإن درجة المخاطر  أن تقام معها شراكة و

ة مرتفعة ما یدفع البنك إلى تجنب التعامل بها. ل غة التمو ة لهذه الص   المصاح
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ل  -4 ارات منح التمو ة أم البواقيإعت   للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ارات التي تأخذها البنوك والمؤسسات      سیتم من خالل هذا القسم التعرف على مختلف وأهم اإلعت

ة أم البواقي  ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال ار عند إقدامها على منح التمو عین اإلعت ة  المال

  وذلك من خالل التطرق لمایلي:

ة أم البواقي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -4-1 لها حسب مرحلة تطورها بوال   المستهدف تمو

ل من قبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة       ات التمو ة أم البواقي طل ة بوال ل تتلقى المؤسسات التمو

ل المؤسسات ال ة تفضل تمو ل صغیرة في مختلف مراحل تطورها، غیر أن هذه المؤسسات التمو

  والمتوسطة التي توجد في مراحل معینة من مراحل تطورها والجدول الموالي یوضح ذلك:

ة أم البواقي 48- 4( رقمجدول ال ة بوال   ): المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستهدف تمولها من قبل المؤسسات التمول

ار   الوس الحسابي  مراحل تطور المؤسسة   درجة اإلستهداف  اإلنحراف المع
  متوسطة  0,627  2,66  مؤسسات في مرحلة اإلنشاء
  مرتفعة  0,311  3,89  مؤسسات في مرحلة النمو
  مرتفعة جدا  0,481  4,34  مؤسسات في مرحلة النضج
فة جدا  0,311  1,11  مؤسسات في مرحلة اإلنحدار   ضع

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر  احثة   SPSS: من إعداد ال

ة أم البواقي  48- 4الح من خالل الجدول (     ة المتواجدة بوال ) أن أغلب البنوك والمؤسسات المال

متوس حسابي  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مرحلة النضج وذلك بدرجة جد مرتفعة  تفضل تمو

ار  4,34قدره  نحراف مع رجع ذلك إلى أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ه 0,481وإ ذه المرحلة و

اتها مما یجعل درجة مخاطرها  لغت مردودیتها أعلى مستو ة معتبرة و تكون قد ضمنت حصة سوق

ه  ة وعل ة دورتها اإلستغالل بیر على تلب ة تقتصر إلى حد  ل اجاتها التمو ة منخفضة لكونها إحت ل التمو

ل للمؤسسات الصغیرة و  ة على منح التمو المتوسطة في مرحلة نضجها تقبل البنوك والمؤسسات المال

متوس  ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي هي في مرحلة اإلنشاء بدرجة مرتفعة  ة الثان لتحتل المرت

ار  3,89حسابي  نحراف مع ون المؤسسات  0,311وإ ین إلى  حسب المستجو رجع هذا التقدیر  و

النمو وت ه الصغیرة والمتوسطة في هذه المرحلة یتسم نشاطها  حقی األراح نتیجة زادة رقم أعمالها وعل

ة الثالثة من حیث  ون منخفض جدا، أما المرت فإن درجة المخاطر المرت بتعثر هذه المؤسسات 

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب مرحلة تطورها فتحتلها  ة لتمو ل تفضیل المؤسسات التمو
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متوس حسابي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مرحلة اإلنشا نحراف  2,66ء بدرجة متوسطة  وإ

ار  رجع ذلك  0,627مع فة ومتوسطة و ة لهذه المرحلة بین ضع النس وقد إختلفت تقدیرات أفراد العینة 

ة لهذه المرحلة نتیجة  ة المصاح لكون تكالیف اإلنشاء تكون مرتفعة إضافة إلى إرتفاع المخاطر المال

ا طة  المؤسسات لحاالت عدم التأكد المح ما یتعل  لها، أما ف لتطور المستقبلي للمؤسسات التي سیتم تمو

متوس  فة جدا وذلك  لها ضع ستهداف تمو الصغیرة والمتوسطة في مرحلة اإلنحدار فإن درجة تفضیل وإ

ار  1,11حسابي  نحراف مع ل  0,311وإ ة منح التمو ل حیث تتجنب مختلف المؤسسات التمو

  المتوسطة في مرحلة إنحدارها.للمؤسسات الصغیرة و 

ة أم البواقي -4-2 لها بوال   قطاعات نشا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المفضل تمو

ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تنش ضمن قطاعات      م التمو ة تقد ل تفضل المؤسسات التمو

  معینة والجدول الموالي یوضح ذلك:    

ة أم البواقي ): قطاعات49- 4الجدول رقم(  لها بوال   نشا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المفضل تمو

ار   الوس الحسابي  مراحل تطور المؤسسة   درجة اإلستهداف  اإلنحراف المع
ة   متوس  0,788  2,97  مؤسسات صناع

ة   متوس  0,495  2,61  مؤسسات البناء واألشغال العموم
ة   متوس  0,582  2,66  مؤسسات تجار

ةمؤسسات    مرتفع  0,481  3,66  خدمات
ة   متوس  0,945  2,84  مؤسسات فالح

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

انات المسترجعة أن البنوك والمؤسسة  49-4یتضح من خالل الجدول (        اإلعتماد على اإلستب ) و

قدر بــ  متوس حسابي  ة بدرجة مرتفعة  ل المؤسسات الخدمات ة أم البواقي تفضل تمو ة بوال  3,66المال

ار  نحراف مع سرعة  0,481وإ ار أن قطاع الخدمات یتمیز  رجع هذا التفضیل إلعت وضمان رحیته و

ة بدرجة  ة الثان ة المرت حتل قطاع المؤسسات الصناع ، و قطاعات النشا األخر وتكلفته القلیلة مقارنة 

متوس حسابي  ار  2,97متوسطة  نحراف مع ة 0,788وإ ة بوال ل ما تفضل مختلف المؤسسات التمو  ،

ل القطاع الفالحي بدر  ات تفضیل متفاوتة تمو مستو متوس حسابي أم البواقي   2,84جة متوسطة 

ار  نحراف مع االت بنك الفالحة  0,945وإ ي و ع مستجو رجع التفضیل بهذه الدرجة لكون جم و

الرغم من أن درجة الطلب تكون منخفضة جدا  ل هذا القطاع بدرجة مرتفعة  فضلون تمو ة  ة الرف والتنم

حثون عن الم شارع ذات الرح السرع مقابل مجهود قلیل ألن أصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ی
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انت من نصیب القطاع التجار  عة من حیث التفضیل ف ة الرا وهو ما ال یتوفر في هذا القطاع، أما المرت

متوس حسابي  ار  2,66بدرجة متوسطة  نحراف مع ة األخیرة من حیث درجة 0,582وإ ، أما المرت

ا ات أفراد العینة ف ة بدرجة متوسطة نظرا لكون التفضیل وفقا إلجا نت لقطاع البناء واألشغال العموم

بیرة وهو ما تفتقر له المؤسسات  ة وخبرة  تطلب تكالیف عال درجة المخاطر مرتفعة في هذا القطاع و

  الصغیرة والمتوسطة.   

ا - 3- 4 ة خالل دراسة ملفات طلب التمول الخاصة    لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة العناصر المعتمدة من قبل المؤسسات التمول

ة على       ل ة عند  عناصر وجب توفرهاتعتمد المؤسسات التمو النس ل خاصة  دراسة ملفات طلب التمو

  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والجدول الموالي یوضح ترتیبها حسب أهمیتها:

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة50- 4الجدول رقم(    ): العناصر المعتمدة خالل دراسة ملفات طلب التمول الخاصة 

فة   العناصر ضع

  جدا

فة مرتفعة   مرتفعة   متوسطة   ضع

  جدا

الوس 
  الحسابي

اإلنحراف 
ار    المع

  0,273  3,92  /  %92,1 %7,9  /  /  قابلة للتنفیذ والنمو ؤسسةفكرة الم

ة   0,873  2,32  %5,3  /  %26,3  %57,9  %10,5  المستثمر شخص

  0,567  3,05  /  %18,4  %68,4  13,2%  /   المهارات والكفاءات لصاحب المؤسسة

ة للمؤسسة ة والمال   0,000  5,00  %100  /  /  /  /  الجدو اإلقتصاد

ة لمعدل العائد على  التوقعات المستقبل

  اإلستثمار في المؤسسة

/  /  7,9%  68,4%  23,7%  2,34  0,547  

فها   0,582  2,87  /  %5,3  %23,7  %71,1  /  عدد العمالة التي سیتم توظ

عة المؤسسة( خاص، عام)   طب

  ونوعها

/  18,4%  76,3%  5,3%  /  3,11  0,475  

ا المستعملة   0,311  4,13  /  %10,5  %89,5  /  /  التكنولوج

  0,343  4,97  %13,2  %86,8  /  /  /  قطاع نشا المؤسسة

ل  متهنوع التمو   0,162  4,79  %97,4  %2,6  /  /  /  وق

مة الضمان ونوعه   0,905  4,16  %94,7  /  /  /  %5,3  ق

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

ون الجدو 50- 4یتضح من خالل الجدول (     ات أفراد العینة  لي بین إجا ) أن هناك إتفاق 

لي للمؤسسات الصغیرة  ة للمؤسسة تعد العنصر األكثر إعتمادا وتأثیرا في القرار التمو ة والمال اإلقتصاد
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متوس حسابي  ون الدراسة وترجع هذه الدرجة إ 5,00والمتوسطة وذلك بدرجة إتفاق مرتفعة جدا  لى 

ة من  ل ن الجهة التمو ال حیث تم ة للمؤسسة تعتبر محصلة لنشا المؤسسة مستق ة واإلقتصاد المال

ة المؤسسة المراد  ة المؤسسة من خالل إستخراج مختلف النسب ومعرفة مردود ص الجید لوضع التشخ

انت و  ذا قدرتها على سداد إلتزاماتها تجاه دائنیها، فإن  لها و عبر عن تمو ة المؤسسة جیدة فهذا  ضع

ة  ة الثان ل، أما المرت شجعها على منح التمو ة الثقة في المؤسسة و ل عطي للجهة التمو سالمتها مما 

متوس حسابي  مته بدرجة مرتفعة جدا  ل وق ة فتمثلت في نوع التمو نحراف  4,97للعناصر األكثر أهم وإ

ار  ل إ 0,162مع ل األجل أن یؤثر في حیث من شأن نوع التمو ان قصیرا أو متوسطا أو طو ن 

متوس حسابي  ة الثالثة بدرجة مرتفعة جدا  مة الضمان ونوعه المرت ما إحتل ق نحراف  4,79القرار،  وإ

ار  ات أفراد العینة على ذلك في حین أن   %94,7وقد أكد  0,905مع ات  %5,3من إجا من اإلجا

أن الضمان ال یتم اإلعتما الة مؤسسة رأس تر  ات بو لي وتتعل اإلجا ه عند إتخاذ القرار التمو د عل

م  SOFINANCEالمال المخاطر  ل عن طر رأس المال المخاطر یتم دون تقد نظرا لكون التمو

رة  ة ف ة لمعدل العائد على اإلستثمار وقطاع نشا المؤسسة قابل ما أن التوقعات المستقبل ضمان لذلك، 

لي وذلك بدرجة المؤسسة للتن فیذ والنمو تعد من بین العناصر األكثر إعتمادا عند إتخاذ القرار التمو

ذا مهارات  عة المؤسسة ونوعها و ا المستعملة وطب ل من التكنولوج تضح من الجدول أن  مرتفعة، و

ات أفراد عینة الدراس فاءات صاحب المؤسسة یتم اإلعتماد علیها بدرجة متوسطة، ووفقا إلجا ة فإن و

متوس حسابي  فة  ه بدرجة ضع فها یتم اإلعتماد عل نحراف  2,34عنصر عدد العمالة التي سیتم توظ وإ

ار  رة جیدة قابلة للتنفیذ والنمو وال تحتاج إلى  0,582مع ن أن تكون هناك ف م رجع ذلك إلى أنه  و

ات الحدیثة التطورات المت بیر من العمالة خاصة في ظل التكنولوج سارعة في مختلف مجاالت عدد 

انت  ل فقد  ة األخیرة من العناصر األكثر إعتمادا وتأثیرا عند دراسة ملف طلب التمو ، أما المرت النشا

ده  فة وهو ما تؤ ة المستثمر بدرجة ضع ات أفراد العینة والذین ینظرون   %57,9لشخص من إجا

ه  اد ینعدم اإلعتماد عل عنصر  ة المستثمر  ألن األهم في نظرهم هي سالمة ودقة لعنصر شخص

ة، في حین أن ة  %10,5الوثائ المحاسب ه بدرجة منخفضة جدا، أما نس أن اإلعتماد عل قرون 

ة   26,3% قدر بنس عتمدون على هذا العنصر بدرجة متوسطة، أما ما  ات  من  %5,3من اإلجا

ون بدرجة مرتفع ه  أن اإلعتماد عل دون  ات یؤ ي مجموع اإلجا مستجو ة  ة جدا وتتعل هذه اإلجا

الة مؤسسة رأس المال المخاطر  ة المستثمر من  - أم البواقي – SOFINANCEو حیث أن شخص

ستمرارها في ظل الشراكة بین المخاطر وصاحب المؤسسة، وتجدر  شأنها التأثیر في تطور المؤسسة وإ
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دون على أن المنط عضا من أفراد العینة یؤ قة المستهدفة إلقامة المؤسسة تعد عنصرا ذا اإلشارة إلى أن 

ل.    ار عند دراسة ملف طلب التمو عین اإلعت ة یتم أخذه    أهم

ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -5 ة أم البواقي إجراءات منح التمو   بوال

ة من دراسة ملف طلب       عدة إجراءات بدا ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ة منح التمو تمر عمل

عة تحصیله، وسیتم  ل ومتا ونة له وصوال إلى مرحلة منح التمو ل والتأكد من مختلف الوثائ الم التمو

ل للمؤسسات الصغیرة والمت   وسطة من خالل مایلي:من خالل هذا القسم التطرق ألهم إجراءات منح التمو

ة المخاطر -5-1 ز   اإلستعالم عن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لد مر

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتطلب اإلستفسار       ات تمو ة لملفات طل ة الدراسة األول إن عمل

ل ألجل إنشائها والجدول الموالي  انت قائمة وعن أصحابها في حالة طلب التمو عن هذه المؤسسات إن 

ة أم البواقي عن هذه المؤسس ة بوال   ات:یوضح مد إستعالم البنوك والمؤسسات المال

ل51- 4جدول رقم( ال ة التمو ة المخاطر عن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة طال ز   ): اإلستعالم لد مر

ار   الوس الحسابي  اإلستعالم   درجة اإلستعالم  اإلنحراف المع
ة المخاطر ز   مرتفعة جدا  0,000  5,00  *اإلستعالم لد مر

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

ة المتواجدة  السابیتضح من خالل الجدول       ذا المؤسسات المال ة والخاصة و ع البنوك العموم أن جم

زة المخاطر دون على إستعالمهم لد مر ة أم البواقي یؤ عن المؤسسات  ببنك الجزائر على مستو وال

متوس حسابي الصغی ل بدرجة مرتفعة جدا  ة التمو اإلضافة إلى اإلستعالم لد 5,00رة والمتوسطة طال ، و

زة المخاطر فإن هناك مصادر أخر یتم من خالله ل وتتمثل هذه المصادر في  امر اإلستعالم عن طالب التمو

انت المؤسسة قائمة فإن اإلستعالم عنها یتم حتى من ذا  ، وإ خالل مدیرة الضرائب، مدیرة  البنوك األخر

ات ذات الصلة.   الضمان اإلجتماعي وغیرها من الهئ

ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -5-2 ة لمنح التمو   الضمانات المطلو

ل من عدمه للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة     الغة لمنح التمو ة   عد توفر الضمانات عنصرا ذا أهم

ة ل هذه المؤسسات وتختلف الضمانات المطلو ل وحجمه، والجدول الموالي  لتمو بإختالف نوع التمو

  یوضح ذلك:

  

                                                             
 2:  أنظر الملح رقم -  *
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ة أم البواقي52- 4الجدول رقم(  ا لمنح التمول للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   ): الضمانات األكثر طل

  المجموع  ال  نعم  نوع الضمان
ة  التكرار  ة  التكرار   النس ة  التكرار   النس   النس

 %100 38 % 0  0 %100  38  العقار  الرهن
از   %100 38 % 0  0 %100  38  الرهن الح

 %100 38 % 50  16 %50   16  الكفالة 

اطي  %100 38 % 76,3  29 %23,7  09  الضمان اإلحت

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة   SPSS: من إعداد ال

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ) أن 52- 4یتضح من خالل الجدول (        ا لتمو الضمانات األكثر طل

ة أم البواقي هي الرهن العقار لألصول غیر  ة المتواجدة على مستو وال من قبل البنوك والمؤسسات المال

ع اإلستمارات المسترجعة على  از لمختلف وسائل ومعدات المؤسسة حیث أجمعت جم ذا الرهن الح المنقولة و

ل هذا أنهما األ ة لتمو ة من شأنها تقلیل المخاطر المصاح قدمانه من ضمانات فعل ا وذلك نظرا لما  كثر طل

ة  ا بنس ة من حیث الضمانات األكثر طل ة الثان ات  %50النوع من المؤسسات، لتحتل الكفالة المرت من إجا

اطي بنس ة الثالثة واألخیرة الضمان اإلحت   .%23,7ة أفراد العینة یلیها في المرت

ة الداعمة للمؤسسات        ل ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار الهیئات التمو وفي ظل تمو

از لعتاد المؤسسة  قتصر الضمان المطلوب على الرهن الح الصغیرة والمتوسطة تم إلغاء الرهن العقار ل

ل في اإلشتراك في نظرا لسهولة توفیره، ووفقا لإلستمارات المسترجعة فإن هناك ضمانات أخر تتمث

صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وغیرها من الصنادی ذات الصلة، إضافة إلى 

. ما فیها السرقة والحرائ ل المخاطر  ل الممتلكات موضوع الضمان ضد    شهادة تأمین 

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ط -5-3 م الجدارة اإلئتمان لاألسالیب المستخدمة لتقی ة التمو   ال

ة       االت البن ع أفراد العینة لمختلف الو ان المسترجعة أكد جم من خالل إستمارات اإلستب

ة  م الجدارة اإلئتمان عتمدون على أسالیب لتقی أنهم  ة أم البواقي  ة المتواجدة بوال والمؤسسات المال

مة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتتمثل هذه األسالیب في التحلیل  ة، صافي الق المالي للنسب المال

ة للمؤسسة  ة.  VANالحال ذا صافي التدفقات النقد   ومعدل العائد الداخلي للمؤسسة و
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ل حسب الجهة المخول لها إتخاذ القرار -5-4   مدة إتخاذ قرار قبول أو رفض التمو

  إتخاذ القرار، والجدول الموالي یوضح ذلك:تختلف مدة إتخاذ قرار قبول أو رفض التمول حسب الجهة المخول لها    

  ): متوس المدة الالزمة إلتخاذ قرار قبول أو رفض التمول حسب الجهة المخول لها إتخاذ القرار 53- 4جدول رقم ( ال

ل تقلید المدة الالزمة  تمو
ام  األ

ل مستحدث ام  تمو األ   المدة الالزمة 

الة الة على یوم20 على مستو الو   یوم 28 أقصى تقدیر مستو الو

ة ة الجهو ة  یوم 27  على مستو المدیر ة الجهو   /  على مستو المدیر

ة العامة ة العامة  یوم 35  على مستو المدیر   یوم 35أقصى تقدیر   على مستو المدیر

  یوم 63  المجموع  یوم 82  المجموع

اإلعتماد على إستماراتالمصدر احثة  ان المسترجعة. : من إعداد ال   اإلستب

ل من       یتضح من خالل الجدول الساب أن متوس المدة الالزمة إلتخاذ قرار قبول أو رفض التمو

الة  ة أم البواقي على مستو الو یوم، وعلى مستو المدیرات  20قبل البنوك التجارة المتواجدة بوال

ة  ح أقصى مدة إل 35یوم وعلى مستو المدیرة العامة  27الجهو ه تص ل في یوم وعل تخاذ قرار التمو

س لدیها  82البنوك التجارة هي  الة  ل ل الثالثي فإن الو یوم، وتجدر اإلشارة إلى أنه في حالة التمو

ة،  ون على مستو المدیرة الجهو تخاذ القرار  نما یؤخذ رأیها لإلستشارة وإ ل وإ ح في إتخاذ قرار التمو ال

ل المستحدث فإن الو التمو ما یتعل  ة الجزائر یتم على مستواها دراسة ملف وف ة لبنك البر الة المحل

ل واإلستثمار في مدة أقصاها  ل من قبل لجنة التمو عدها الملف إلى المدیر المحلي  28التمو یوم یتوجه 

العاصمة إلعادة  عدها إلى المدیرة العامة  رسل  ل المطلوب و ه حول المؤسسة وحجم التمو إلعطاء رأ

ل  35ن طرف لجنة متخصصة في مدة أقصاها دراسته م ح أقصى مدة إلتخاذ قرار التمو ه تص یوم، وعل

ة اإلسالمي  فات  63في بنك البر ة لإلستثمارات، المساهمات والتوظ المؤسسة المال ما یتعل  یوم، وف

SOFINANCE  ة الة المحل س لدی -صندوق اإلستثمار الوالئي –فإن الو ة أم البواقي ل ها الح في بوال

ع للمدیرة  ون تا ل  ل ألن قرار البت في قبول أو رفض منح التمو إتخاذ قرار قبول أو رفض التمو

الجزائر العاصمة.   العامة للمؤسسة 

ة أم البواقي -5-5 ل الممنوح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال عة وتحصیل التمو   متا

انات المسترجعة أن       ل للمؤسسات الصغیرة أفادت مجمل اإلستب ه عند إتخاذ قرار منح التمو

المبلغ المستح  ما یتم إعداد سندات خاصة  والمتوسطة یتم إعداد جدول لتسدید الدین وف فترات محددة 
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ذا من  ع إحترام أقسا التسدید في آجالها و عته من خالل تت ل تتم متا عد منح التمو ل فترة، و في 

من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الممولة، وتعد مرحلة تحصیل الدین من خالل طلب تقارر دورة 

ة ألنه عند بدأ هذه المرحلة تظهر حالتین هما: ل ة لكل المؤسسات التمو النس   المراحل المهمة 

 افي و ع المستحقات في األوقات المحددةحالة وجود رصید  ع  دفع المدین لجم فاء جم سمح بإست ما 

قوم البنك برفع الید على الضمانات التي تم دفعها عند نف س الموث الذ تم عقد دیونه تجاه البنك، وعندها 

 الرهن عنده ؛

 ورة في جدول إهتالك ال دین: إذا تأخر المحالة عدم السداد قوم  دینلمدة أسبوع عن المدة المذ

ن لم  علمه دینالبنك بإرسال إشعار للم عد، وإ من خالله عن التأخیر والمبلغ الذ لم یتم تسدیده 

حرر  دینیتقدم الم ة وضعیته أو لطلب مهلة نظرا لعسر مالي طار یواجهه،  إلى البنك لتسو

عد  ن لم یدفع  الدفع وإ یوم من تارخ التحرر یتم  15البنك عندئذ بواسطة محضر قضائي إلزام 

حجز األصول المر  ع إصدار أمر  از بب ، وفي حالة الرهن الح هونة في حالة الرهن العقار

فاء الدین عن  ة المنصوص علیها في المعدات إلست ل اآلجال القانون طر حجز العتاد وتسق 

مة لدینجدول إهتالك ا حصل البنك على ق ع العتاد في المزاد العلني  اره المالك األول  دینه، وعد ب بإعت

قة الرهن.للعتاد المرهون     موجب وث

ل المستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -6 ل التقلید والتمو م التمو   عوائ تقد

طها الداخلي أو      مح تعاني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من مجموعة من المشاكل سواء المتعلقة 

ة  ل طها الخارجي وهو ما ساهم  في إتساع فجوة العوائ التي تصطدم بها المؤسسات التمو مح المتعلقة 

ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومن خالل هذا القس ة منحها التمو م سیتم التعرف على أهم أثناء عمل

ل التقلید والمستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: م التمو ة تقد   العوائ التي تعی عمل

ة أم البواقي -6-1 ل التقلید للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال م التمو   عوائ تقد

عدة عوائ من شأنها  إن     ل التقلید للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تصطدم  م التمو ة تقد عمل

ل، والجدول الموالي یوضح ذلك:   التأثیر على مسار منح التمو
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ة أم البواقي54-4( رقمجدول ال ل التقلید للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال م التمو   ): عوائ تقد

الوس   العوائ

  يالحساب

اإلنحراف 

ار    المع

درجة 

  الموافقة

فاءة المسیرن   مرتفعة  0,232  4,06  ضعف خبرة و

مة  ة السل ة والمال اإلفتقار إلى دراسات الجدو اإلقتصاد

قةوال   متوسطة  0,543  3,14  دق

ة المعلومات   متوسطة  0,280  3,08  إنعدام شفاف

ه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   متوسطة  0,500  2,92  القطاع الذ تنش 

ة م الضمانات الكاف   متوسطة  0,871  2,61  عدم تقد

  مرتفعة  0,649  3,92  قرضالتأخر و/أو اإلمتناع عن سداد أقسا ال

  متوسطة  0,554  3,25  إرتفاع درجة المخاطر
اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة    SPSS: من إعداد ال

ل التقلید للمؤسسات الصغیرة    م التمو ة تقد اب تعی عمل أن هناك عدة أس من خالل الجدول یتضح 

فاءة المسیرن من بین  عد ضعف خبرة و والمتوسطة حیث یختلف مستو اإلتفاق بین أفراد العینة، و

متوس حسابي ل بدرجة إتفاق مرتفعة  ة منح التمو نحراف  4,06 العوائ الكبیرة التي تعی عمل وإ

ار  ة عائ التأخر و/ أو اإلمتناع عن سداد أقسا القرض بدرجة مرتفعة  0,232مع ة الثان حتل المرت ل

متوس حسابي  ار  3,92و نحراف مع م 0,649وإ ة الثالثة فتتمثل في عائ عدم تقد ، أما المرت

متوس حسابي  ة بدرجة متوسطة  ار  2,61الضمانات الكاف نحراف مع حیث أكد  0,871 وإ

ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة في  بیرا لمنح التمو ون على أن الضمانات تعد عائقا  المستجو

أن قطاع نشا المؤسسة واإلفتقار إلى دراسات جدو  ما یبین الجدول  ل الثنائي للمؤسسة،  إطار التمو

ذا إرتفاع درجة المخاطر ا قة و مة ودق ة سل ة ومال عد إقتصاد ل هذا النوع من المؤسسات  ة لتمو لمصاح

انات  ل التقلید بدرجة متوسطة، ووفقا لإلستب ة المقدمة للتمو عائقا أمام البنوك والمؤسسات المال

ل المؤسسات المصغرة الصغیرة والمتوسطة  ات تمو أن طل المسترجعة فهناك من أفراد العینة من یر 

عة بیرة في قطاعات مش ل التقلید لهذه المؤسسات. ون بدرجة  ل عائقا آخر لمنح التمو ش   وهو ما 
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ة أم البواقي -6-2 ل المستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال م التمو   عوائ تقد

عدة عوائ      ل المستحدث  تعاني منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي تصطدم مؤسسات التمو

ل  ة منحها للتمو ة أم البواقي وتتمثل  لهذا النوع من المؤسساتتعی عمل مایلي:أهم بوال   هذه العوائ ف

ة أم البواقي55-4( رقمجدول ال ل التقلید للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال م التمو   ): عوائ تقد

الوس   العوائ

  الحسابي

اإلنحراف 

ار    المع

درجة 

  الموافقة

ة واإلبتكارة  ار اإلبداع لها إلى مقلة األف ن تحو م  ؤسساتالتي 

ة للمستثمرن   قابلة للنمو وجاذ

  مرتفعة جدا  0,000  5,00

ة لد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اب ثقافة المقاوالت   مرتفعة  0,408  3,83  غ
فاءة المسیرن   مرتفعة  1,225  3,50  ضعف خبرة و

مة  ة السل ة والمال قةوالاإلفتقار إلى دراسات الجدو اإلقتصاد   مرتفعة جدا  0,548  4,50  دق

ه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   مرتفعة  0,548  3,50  القطاع الذ تنش 

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة    SPSS: من إعداد ال

ن أن تحول إلى  55- 4یتضح من خالل الجدول (       م ة واإلبتكارة التي  ار اإلبداع ) أن قلة األف

ل المستحدث  ة منح التمو عائ أمام عمل ة األولى  ة للمستثمرن تحتل المرت مؤسسات قابلة للنمو وجاذ

ا على هذا ا ل ون إتفاقا  لعائ بدرجة مرتفعة جدا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث إتف المستجو

قة فهي تعد  5,00متوس حسابي  مة والدق ة السل ة والمال ، أما اإلفتقار إلى دراسات الجدو اإلقتصاد

متوس حسابي  ار  4,50عائقا بدرجة مرتفعة جدا  نحراف مع اب 0,548وإ ، في حین أن عائ غ

حتل  ة لد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  متوس حسابي ثقافة المقاوالت ة الثالثة بدرجة مرتفعة  المرت

ار  3,83 نحراف مع فاءة المسیرن وقطاع نشا المؤسسة فهي 0,408وإ ضعف خبرة و ما یتعل  ، وف

متوس حسابي  ار  3,50تعد عوائ بدرجة مرتفعة  نحراف مع ان 0,584وإ ، ووفقا إلستمارات اإلستب

ل المستحدث.المسترجعة فإن عدم إحترام آجال تسدید ا عد من العوائ التي تواجهها مؤسسات التمو   لدین 
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ل المستحدث -6-3   العوائ المواجهة لنشا مؤسسات التمو

ة       ما یؤثر على عمل ات عدیدة تعی نشاطها  ل المستحدث عوائ وصعو تواجه مؤسسات التمو

ل المستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  ات في عوائ المح منحها للتمو وتتمثل أهم الصعو

  الخارجي لهذه المؤسسات، والجدول الموالي یوضح ذلك:

ل المستحدث56-4( رقمجدول ال   ): العوائ التي تعی نشا مؤسسات التمو

فة   العناصر ضع

  جدا

فة مرتفعة   مرتفعة   متوسطة   ضع

  جدا

الوس 
  الحسابي

اإلنحراف 
ار    المع

درجة 
  الموافقة

  متوسطة  0,516  3,33  /  %33,3 %66,7  /  / المناخ اإلقتصاد واإلستثمار سوء 

مي الذ  اإلطار القانوني والتنظ

ل المستحدث   حدد نشا التمو

  متوسطة  1,633  3,33  33,3%  16,7%  16,7%  16,7%  16,7%

اسة التحفیزات اب س   مرتفعة  0,632  4,00  %16,7  %66,6  %16,7  /  /   غ

اب سوق مالي نش  وفعال وقلة غ

انیزمات الخروج من اإلستثمار   م

مرتفعة   0,516  4,67  66,7%  /  33,3%  /  /
  جدا

ة بدائل  أهم ن  قلة وعي المستثمر

ل المستحدث   التمو

مرتفعة   1,033  4,33  66,7%  /  33,3%  /  /
  جدا

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة    SPSS: من إعداد ال

عد عائقا أمام مؤسسات رأس       اب سوق مالي نش وفعال  یتضح من خالل الجدول الساب أن غ

متوس حسابي  ة بدرجة مرتفعة جدا  ذا البنوك اإلسالم نحراف  4,67المال المخاطر و وإ

ار  ل عن   %66,7، حیث أن 0,516مع د ذلك خاصة وأنه في حالة التمو ین تؤ ات المستجو من إجا

انیزما مهما لخروج المخاطر من اإلستثمار  عد السوق المالي منفذا وم طر رأس المال المخاطر 

اب سوق مالي إسالمي  ة تعتبر غ ما أن البنوك اإلسالم ع فیها،  طرح أسهمه للب سر وذلك  سهولة و

ة جدیدة نش من شأنه التأ ة إسالم ل غ تمو ة طرحها لص ان حد من إم ثیر على نشاطها وتطورها و

ل المستحدث  ة للعوائ التي تؤثر على نشا مؤسسات التمو ة الثان ة مثال، أما المرت وك اإلسالم الص

متوس حس ة المستحدثة بدرجة مرتفعة جدا  ل ة البدائل التمو أهم ابي تتمثل في قلة وعي المستثمرن 

ار  4,33 نحراف مع عة عمل  1,033وإ ة للمستثمرن حول طب النس رجع ذلك إلى نقص المعلومات  و

ل اإلسالمي إضافة إلى تدني مستو الثقة بین  غ التمو ذا مختلف ص مؤسسات رأس المال المخاطر و

ا خاص اره بن فة بإعت ة أزمة بنك الخل ا وما سببته هذه المتعاملین في السوق الجزائر خاصة مع خلف
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ة یومنا هذا مما یدفعهم إلى تجنب التعامل  ات الجزائرین إلى غا األزمة من آثار ال تزال راسخة في ذهن

ل المستحدث  اسة التحفیزات عائقا لمؤسسات التمو اب س عد غ ة والبنوك الخاصة، و مع المؤسسات المال

متوس حسابي  ار  4,00بدرجة مرتفعة  نحراف مع عد سوء المناخ اإلقتصاد 0,632وإ ما   ،

اسات المنتهجة من قبل الدولة الجزائرة  واإلستثمار في الجزائر عائقا بدرجة متوسطة على الرغم من الس

ل  حدد نشا مؤسسات التمو مي الذ  اإلطار القانوني والتنظ ما یتعل  لتحسین هذا المناخ، وف

مت عد عائقا بدرجة متوسطة  ار  3,33وس حسابي المستحدث فهو  نحراف مع د  0,516وإ حیث یؤ

د  66,7% ون على ذلك، في حین یؤ ل عائقا بدرجة  %33,3من المستجو ش ین على أنه  من المستجو

أن القوانین التي تض  قرون  ة اإلسالمي والذین  الة بنك البر ي و ات مستجو رجع ذلك إلجا مرتفعة و

ة ال تراعي  اما تضی من نشاطها عمل البنوك اإلسالم اتها أح ات هذه البنوك وتحمل في ط خصوص

شرة المؤهلة خاصة  ون إلى عائ قلة الكوادر ال ما أشار المستجو ة،  ي وتحصره في حدوده التقلید البن

ل المستحدث.  ا لتطور مؤسسات التمو ل عائقا داخل ش ي اإلسالمي وهو ما    في مجال العمل البن

ة أم البواقيعالقة البنوك  - 7 الهیئات الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال ة    والمؤسسات المال

في إطار دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة والنهوض بها تم إستحداث عدة هیئات      

ة من شأنها أن تدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتخفف من مختلف العوائ التي تواجهها  ل تمو

ة منها وقد أخذت هذه الهیئات على عاتقها مهمة المساعدة في إنشاء هذه المؤسسات و  ل خاصة التمو

ة  ل الهیئات التمو ة  ة التعرف على عالقة البنوك والمؤسسات المال غ رها، و م المساعدة الالزمة لتطو وتقد

       الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة سیتم التطرق في هذا القسم لمایلي:

ة أم البواقي -7-1 ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار الهیئات الداعمة لها بوال   اإلهتمام بتمو

ة أم        ة المتواجدة بوال سیتم من خالل هذا العنصر التعرف على إهتمام البنوك والمؤسسات المال

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار الهیئات الداع   مة لها من خالل الجدول الموالي: البواقي بتمو

ة أم البواقي ):57- 4جدول رقم(ال   اإلهتمام بتمول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار الهیئات الداعمة لها بوال

التعامل مع الهیئات الداعمة 
  للمؤسسات الص والم

  المجموع  ال  نعم
ة  التكرار  ة  التكرار   النس ة  التكرار   النس   النس

 %100 36 % 11,2  4 %88,8  32  البنوك 
ة  %100 2 % 100  2 %100  0  المؤسسات المال

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة    SPSS: من إعداد ال
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ة     قدر بنس ل  %88,8یتضح من خالل الجدول الساب أن ما  م التمو من البنوك یهتمون بتقد

مثل  االت البنوك  32للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهو ما  ات بو انة مسترجعة وتتعل هذه اإلجا إستب

قدر بــ  ة أم البواقي في حین أن ما  ة المتواجدة بوال ات البنوك ال یهتمون  %11,2العموم من مجموع إجا

ل المؤسسات الصغیرة والمتوس الة بنك بتمو ات بو طة في إطار الهیئات الداعمة لها وتتعل هذه اإلجا

الة المؤسسة  ات و ما أكدت إجا ة أم البواقي،  الة بنك الخلیج الجزائر المتواجدة بوال ة الجزائر وو البر

فات  ة لإلستثمارات المساهمات والتوظ ة  SOFINANCEالمال النس ل  مها للتمو أم البواقي عدم تقد

ة الداعمة لها.للم ل   ؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار الهیئات التمو

ل المؤسسات الصغیرة      بیرة لتمو ة  ة تعطي أهم الوال ة  وتجدر اإلشارة إلى أن البنوك العموم

ل المؤسسات  ة أم البواقي تقبل بتمو ما أن البنوك الخاصة المتواجدة بوال ة أم البواقي،  والمتوسطة بوال

غیرة والمتوسطة الحاصلة على شهادة ضمان صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الص

FGAR الة ة من قبل الو ازات الضرب ما تستفید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحاصلة على اإلمت   ،

ل برأس المال المخاطر م ر إستثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من التمو ة لتطو ن قبل الوطن

فات  ة لإلستثمارات والمساهمات والتوظ معنى أن البنوك الخاصة  SOFINANCEالمؤسسة المال  ،

ة  ازات الضرب ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستفیدة من اإلمت ة تقبل بتمو والمؤسسة المال

طرف في من عض الهیئات الداعمة لهذه المؤسسات دون تدخلها  ل والضمانات المقدمة من  ح التمو

  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

ة الداعمة لها  -7-2 ل ل الممنوح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل الهیئات التمو   التمو

ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في      م التمو ة أم البواقي دورا هاما في تقد ة بوال تلعب البنوك العموم

ة الداعمة لها، وهو ما یبینه الجدول الموالي: ل   ظل الهیئات التمو
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ة ): درجة إستفادة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من التمول في إطار الهیئات  58 - 4(رقمجدول ال التمول

ة أم البواقي الداعمة لها   بوال

ة الداعمة ل الوس   للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الهیئات التمو
  الحسابي

اإلنحراف 
ار    المع

درجة 
  اإلستفادة

اب  ة لدعم تشغیل الش الة الوطن   مرتفعة جدا  ANSEJ   4,81  0,397الو
طالة تالصندوق الوطني لل   مرتفعة  CNAC  3,94  0,435أمین عن ال

ة لتسییر القرض المصغر  الة الوطن   متوسطة  ANGEM    3,00  0,000الو
ر اإلستثمار  ة لتطو الة الوطن فة   ANDI    2,22  0,420الو   ضع

فة  FGAR    2,59  0,499صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة    ضع

اإلعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي المصدر احثة    SPSS: من إعداد ال

ة أم البواقي 58-4الح من خالل الجدول (      ) أن إستفادة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في وال

متوس حسابي  ان بدرجة مرتفعة جدا  اب  ة لدعم تشغیل الش الة الوطن ي في إطار الو ل البن من التمو

ن 4,81 ار وإ ، تلیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الممولة في إطار الصندوق 0,379حراف مع

متوس حسابي  طالة بدرجة مرتفعة  ار  3,94الوطني للتأمین عن ال نحراف مع ما  0,435وإ  ،

ل  ة للقرض المصغر من التمو الة الوطن إستفادت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الممولة في إطار الو

متوس حسابي البن ة أم البواقي بدرجة متوسطة  االت البنوك  3.00ي بوال ات و ع إجا حیث إتفقت جم

صندوق ضمان قروض  ما یتعل  ون درجة اإلستفادة في إطار هذه الهیئة متوسطة، وف ة على  العموم

ر اإلستثمار للمؤسسات الصغیرة ة لتطو الة الوطن ذا الو والمتوسطة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و

فة،  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المدعمة من طرف هاتان الهیئتان تم بدرجة ضع فإن درجة تمو

اب  ة لدعم تشغیل الش الة الوطن أن الو ه ومن خالل ما سب یتضح  تعد الهیئة األولى   ANSEJوعل

ة أم البواقي.   الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

عد المصدر األول واألساسي یتضح من       ة أم البواقي  ل التقلید في وال خالل ما سب أن التمو

ة في مختلف مناط  االت البنوك العموم رجع ذلك إلنتشار و ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و لتمو

 ، ل التقلید غ التمو ل المستحدث على منح ص ة، إضافة إلى إعتماد معظم مؤسسات التمو الوال

ل المؤسسات وتت ة تمو ة األمر الذ ساهم في محدود الوال قلة  ل المستحدث  واجد مؤسسات التمو

. ارات أخر ل إضافة لوجود عدة إعت   الصغیرة والمتوسطة بهذا النوع من التمو
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  ةــــالصــخ 

ومة الجزائرة عملت وال تزال تعمل على تأطیر      أن الح ن القول  م ه في هذا الفصل  من خالل ما تم التطرق إل

ن أن یلعب  م بدیل  ات الداعمة لهذا القطاع نظرا ألهمیته  اكل واآلل مختلف اله قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

اإلقتصاد خارج قطاع المحروقات،  وعلى الرغم من أن معظم هذه المؤسسات مصغرة وصغیرة إال دورا في النهوض 

توفیر مناصب للشغل والمساهمة في الناتج  ة  ة واإلجتماع أنها ساهمت إلى حد ما في العدید من المؤشرات اإلقتصاد

ي نظرا ألهمیته  ة للقطاع البن داخل الداخلي الخام...، وقد عملت الجزائر على إتخاذ عدد من اإلصالحات المتتال

ة لمؤسسات التمول  ة الجاذ م ة والتنظ ، غیر أن توفیرها لألطر القانون قى ناقصة نوعا  المستحدثاإلقتصاد الجزائر ت

الجزائر ال یرقى للمستو المطلوب.   ما األمر الذ یجعل من تطبی التمول المستحدث 

ة لواقع المؤسسات الصغیرة و      والمتوسطة بین التمول التقلید والمستحدث بوالة أم البواقي إتضح من خالل الدراسة المیدان

ة  بیرة سواء إذا تعل األمر حجم البنوك والمؤسسات المال م التمول التقلید للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یتم بدرجة  أن تقد

م هذا النوع من التمول أو من خالل درجة الطلب واإلستفا ما تتوفر التي تعتمد على تقد ات المستجوین،  دة منه حسب إجا

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة سواء  والة أم البواقي على جمع صغ التمول المستحدثة والمقدمة من قبل المؤسسات التمول

ذا التمول برأس المال المخاطر على الرغم من أن الم التمول اإلسالمي، التمول اإلستئجار و ة تعل األمر  ؤسسات المعن

أن درجة الطلب على التمول المستحدث  ثرة، ومن خالل نتائج الدراسة إتضح  م هذا النوع من التمول حدیثة وال تتوفر  بتقد

المؤسسات  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في حد ذاتها أو تتعل  ارات وأساب سواء تتعل  تكون بدرجة متوسطة نظرا لعدة إعت

ة الم ة التمول أنه في ظل الهیئات الداعمة یتم إعطاء األولوة في منح التمول التقلید من قبل البنوك العموم ما إتضح  انحة له، 

منح التمول  ة المتواجدة بوالة أم البواقي  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، في حین ال تهتم البنوك الخاصة والمؤسسة المال

ة الداعمة لها .للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في    إطار هذه الهیئات التمول
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  ةــــــــــمــاتــخــال    

انة هامة ضمن مختلف الدراسات  حتلتلقد إ        ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة م مسألة تمو

ة اتها، خاصة في  االقتصاد ات التي تواجهها في مختلف مراحل ح ة لكونها من أهم العق فا ظل عدم 

ل الذاتي  ةإمختلف مواجهة لالتمو اجاتها المال ة  بهاوهو ما یدفع  ،حت حث عن مصادر خارج إلى ال

ل الالزم إلنشاء ل التقلید .المؤسسة ستمراروإ  ، وتطورونمو ،للحصول على التمو عد التمو ي  –و  –البن

ه  ل، نظرا لما تحظى  من المصادر الهامة التي تلجأ لها هذه المؤسسات بهدف الحصول على التمو

ل  الغة ضمن اله ة  اتإلمختلف  االئتمانيالبنوك التجارة من أهم إضافة إلى دورها  ،الدول قتصاد

ن المؤسسات الصغیرة ، غیر أاالقتصادالكبیر في تعبئة المدخرات وتوزعها على مختلف قطاعات 

عدم  ل التقلید سواء تعلقت هذه العوائ  عوائ عند لجوئها للحصول على التمو والمتوسطة تصطدم 

ي أو ما تعل  ل البن ة الواجب توفرها للحصول على التمو توفر هذه المؤسسات على الشرو األساس

ل لهذا النوع من المؤسسات وهو  ة البنوكثق عدم لها،ما في منح التمو ة تمو ال  فاقم نوعا ما من إش

ومة الجزائرة األمر  الح ي للمؤسسات الصغیرة  ستحداثإلالذ دفع  ل البن هیئات لدعم التمو

ما تعل بتوفیر  ة التي تواجهها خاصة ف ل والمتوسطة تسهر على التخفیف من مختلف العوائ التمو

ضمن توفیر الدعم في مختلف المجاالت  ما  ة الداعمة  ل الضمانات، وقد تعددت هذه الهیئات التمو

ة لمختلف الشرائح والفئات.  النس   و

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك  ومن       ة تمو ال ل حال إلش ش ل المستحدث أن  شأن التمو

عین  ه المتعددة والتي تأخذ  اراإلمن خالل أسالی ات هذا النوع من المؤسسات  عت العدید من خصوص

ة المستحدثة من  وضعتهإضافة إلى ما  ل سة الصغیرة عالقة جدیدة بین المؤسهذه األسالیب التمو

ذا ما قدمته من  تحد نوعا ما من العوائ  ممیزاتوالمتوسطة والممول تبنى على أساس الشراكة، و

ل هذه المؤسساتوالمخاطر التي تواجهها  رة أن  االستئجار، فأسلوب التمو ف الرح ینشأ  كتسابإیرت 

س  ستخدامإمن  سمح للمؤسسات الصغیرة وا متالكه،إاألصل ول الحصول على وهو ما  لمتوسطة 

ه فاإلو  ،تجهیزات وآالت حدیثة وأصول ثابتة لي  عتمادعل مصدر تمو ه  ساهم فيعل عض  قد  تخفیف 

انت تواجهها والتي من بینها مخاطر التقادم التكنولوجي ل اإلسالمي ما  .المخاطر التي  حتل التمو

انة جوهرة ضمن أسالیب ال اد الشرعة تموم غه وتنوعها وفقا لما یتماشى مع م ل المستحدث فتعدد ص

ة  ارواإلساهم في توفیر مجال واسع للمفاضلة اإلسالم ما  خت ة بینها،  ل یؤهله لتوفیر النجاعة التمو
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ما  اجاتهاوإ یتالءم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ة  حت ن ل، المال م ل برأس المال المخاطر ما  لتمو

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة وأن هذا األسلوب ال یتطلب توفر أ ة تمو ال ل حال إلش ش ن 

انت درجة  حتمالإضمانات فهو یهتم بدراسة الجدو والتعرف على  ال مهما  نمو المؤسسة مستق

طة بها قطا ،المخاطرة المح الئم العدید من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة  عات وهو ما 

ن من توفیر الخبرات  م ل وف رأس المال المخاطر  ة، إضافة إلى أن التمو تصاحبها مخاطر عال

ر الكفاءات التسییرة  ساهم في تطو ر المؤسسة وهو ما من شأنه أن  ة الالزمة لتطو اإلدارة والفن

ستمرارتها.  ضمن تطورها وإ ما    لصاحب المؤسسة 

حث  نتائج ال

ة: الدراسة، إنطالقا من هذه      إستطعنا التوصل للنتائج التال

ة  هماتلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا م - 1 ، لذا تعد هذه المؤسسات البدیل في تحقی التنم

ع  ة، الفعال لتنو ات مختلف الدول المتقدمة والنام اقتصاد ه من خصائص والنهوض  وهذا لما تتمیز 

ات هذه الدول.على تجعلها تتأقلم مع مختلف التغیرات والظروف التي قد تطرأ    اقتصاد

ات تعی مسار تطورها خاصة في ظل ما  - 2 عدة عوائ وتحد تصطدم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

ة ال ةناتجة عن العولمة شهده العالم من تطورات متسارعة وتزاید في حدة المنافسة العالم وهو  االقتصاد

ة ما  رافد للتنم ةعی تفعیل دورها  ل من بین أكبر  االقتصاد عد حصولها على التمو ة، و واالجتماع

قات التي تواجهها.   الحواجز والمع

ة - 3 الغ األهم ي مصدرا  ل البن ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  عد التمو خاصة ضمن مصادر تمو

ة والتي من بینها الجزائر،  ة للدول النام ات الكثیرة التي تعاني منها هذه المؤسسات النس غیر أن الصعو

ة اجاتها المال ة احت ل  یزد ما تدفع البنوك لإلحجام عن تلب ش لها، وهو ما  ل تمو نوعا ما من مش

ة عن التساؤل الفرعي األول. جا ة األولى وإ   تأكیدا للفرض

ةمن شأن تطبی مقررات  - 4 بیر من المؤسسات الصغیرة  3و 2ازل  اتفاق أن تساهم في إقصاء عدد 

طة بهذه  االستفادةوالمتوسطة وحرمانها من  ي خاصة في ظل العوائ العدیدة المح ل البن من التمو

منع معظمها من  انة هامة ضمن قطاعات الم اكتسابالمؤسسات والتي تحد من تطورها مما  ؤسسات م

الثقة والتصنیف    العالي. االئتمانيالمتمتعة 



  ةــــــــــــمـــاتــخـال
 

-317 - 
 

لي  - 5 المبدأ التمو ما تعل  ل المستحدث خاصة ف ل التقلید والتمو توجد فروق جوهرة بین التمو

غة واحدة تتمثل في  عتمد على ص ل التقلید  ل النقد وفقا لفالتمو فائدةالتمو مهما تنوعت  لقرض 

ه اله وتعددت أسالی غه، ، فأش ل المستحدث وتتنوع ص ز أسلوب ي حین تتعدد أسالیب التمو ما یر

ة  ان ل التقلید على إم غض النظر على مستقبل المؤسسة، في حین  ستردادإالتمو فوائده  ز القرض  تر

الت المستحدثة على الجدو  ةالتمو ال االقتصاد ة تطورها مستق ان م ل  .للمؤسسة وإ  االستئجارفالتمو

ازة األصول الالزمة لنشاطها دون تملكها، مثال ن المؤسسة من ح غ  ،م ل اإلسالمي ص ما یوفر التمو

ل النقد فحسب ل النقد وغیر النقد متنوعة ال تقتصر على التمو مما یتالءم  بل تتنوع بین التمو

اجاتوإ  منح لها مجاال واسعا للمفاضلة  حت االمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و ما  رواالخت من بینها، 

ل نقد وعیني  ل برأس المال المخاطر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من الحصول على تمو ن التمو م

ر الكفاءة والخبرة التسییرة لصاحب المؤسسة ة ،إضافة إلى تطو مثا ة  تأكید وتعتبر هذه النتیجة  للفرض

ة للتساؤل الفرعي الثالث. جا   الثالثة وإ

ة الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ستحداثإأد  - 6 ل ومة الجزائرة لعدد من الهیئات التمو الح

ما  ي،  ل البن إلى التخفیف من حدة العوائ التي تواجهها هذه المؤسسات عند طلب حصولها على التمو

ازاتأن توفیرها لعدة  ة امت ائ ة وج ة الر  قد مال ان ل ساهم في جذب العدید من الطاقات الش ة في تحو اغ

ة ارها إلى مؤسسات واقع ة،  ،أف ل فعال في دفع عجلة االقتصاد وتحقی التنم ش وتعتبر هذه  تساهم 

ة تأكید مثا ة للتساؤل الفرعي الثاني. النتیجة  جا ة وإ ة الثان   للفرض

ز معظم نشاطات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 7 في القطاعات غیر المنتجة والتي  الجزائرة تتر

عتبر قطاع الخدمات والتجارة من أهم القطاعات التي تنش فیها هذه  طة و س ا  تعتمد على تكنولوج

ذا األراح السرعة التي تحققها.   المؤسسات نظرا لقلة تكلفة إنشائها و

ة المتواجد - 8 ذا المؤسسات المال ة والخاصة و ة أم البواقي عن منح تمتنع معظم البنوك العموم ة بوال

ل من مخاطر  صاحب هذا النوع من التمو ل األجل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة نظرا لما  ل طو التمو

  مرتفعة.

غة  االستثمارةتندرج معظم القروض   - 9 ة أم البواقي ضمن ص ة بوال الممنوحة من قبل البنوك العموم

ل الثالثي في إطار الهیئات التمو  الت التمو رجع ذلك للتسه ة الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و ل

ة  ازاتالمال ة الممنوحة من قبلها ألصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. واالمت ائ   الج
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عض  -10 ة أم البواقي من قبل  اإلستئجار الممنوح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال ل  قتصر التمو

ة عل ل ك نظرا لكون مختلف المؤسسات التمو التمل اإلستئجار المالي المنتهي  ل  غة التمو ى ص

ة ال تحبذ إرجاع األصل ل انة والتأمین المستأجر المؤسسات التمو ، إضافة إلى أن معظم مصارف الص

غة تتحملها المؤسسة الصغیرة والمتوسطة المستأجرة   .على األصل وف هذه الص

ل برأس  -11 م التمو ة لإلستثمارات، المساهمات قتصر تقد المال المخاطر من قبل المؤسسة المال

فات  د  SOFINANCEوالتوظ  افتقارلقطاعات نشا معین ال یتمتع بدرجة مخاطرة مرتفعة وهو ما یؤ

ل برأس المال المخاطر یتم بنسب منخفضة مقارنة  ما أن منحها للتمو هذه المؤسسة لروح المخاطرة، 

ل  ة التمو بیرا من أموالها نحو تقن ما توجه هذه المؤسسة جزءا  الت الممنوحة من قبلها،  بإجمالي التمو

ل برأس الم   .ال المخاطراإلستئجار على الرغم من أن نشاطها األساسي یتمثل في التمو

اد  االختالفاتعلى الرغم من  -12 ل التقلید ومختلف م اد التمو ل الجوهرة بین م أسالیب التمو

ة أم البواقي، ة بوال تتف حول نفس اإلجراءات المتخذة عند  المستحدث إال أن البنوك والمؤسسات المال

ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة   .منح التمو

فاءة مسیر أجمعت معظم ال -13 ة أم البواقي على أن ضعف خبرة و ة المتواجدة بوال ل مؤسسات التمو

ذا  ةإلى دراسات الجدو  االفتقارالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و عد  االقتصاد قة  مة والدق ة السل والمال

ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ة منحها التمو   .من أهم العوائ التي تعی عمل

ة واإلبتكارة -14 ار اإلبداع ة  ،تعد قلة األف ن أن تحول إلى مؤسسات قابلة للنمو وجاذ م التي 

ة رأس المال  ،للمستثمرن ل المستحدث وخاصة وف تقن من أهم العوائ التي تحول دون منح التمو

ة أم البواقي، إضافة إلى توجه معظم أصحاب ه ذه المخاطر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

عة.   المؤسسات نحو قطاعات مش

ل المستحدث إضافة إلى نقص  -15 عض نشاطات التمو مي والقانوني ل اب اإلطار التنظ من شأن غ

ة ممارسة وتطبی  ل المستحدثة أن تفاقم من محدود ة بدائل التمو أهم ذا قلة وعي المستثمرن  التحفیز و

صفة عامة و  ل المستحدث في الجزائر  صفة خاصة.نشا التمو ة أم البواقي    وال
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ل المستحدثعد  -16 ة أم  ،ضعف ممارسة وتطبی أنما التمو صفة عامة وفي وال في الجزائر 

ة لجوء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لهذه األسالیب  ،البواقي على وجه الخصوص ا لمحدود سب

ة من جهة ل ة أسالیب ،التمو ل المستحدث من جهة أخر  إضافة إلى نقص المعلومات حول أهم  التمو

ل المؤسسات الصغیرة والمتو  وهو ما ام هذه البدائل بدورها الفعال في تمو سطة والتكفل حول دون ق

عة و  ة الرا ل تأكیدا للفرض ش ة. وهو ما  ل ع.مشاكلها التمو ة على التساؤل الفرعي الرا جا   إ

  تراحاتاإلق

عض  عد   ن عرض  م   والمتمثلة في: االقتراحاتالدراسة والنتائج المحصل علیها، 

  ات من أجل العمل على التخفیف من مختلف العوائ التي تحد ل الفعال ضرورة تضافر جهود 

رافد  ة من تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتعی تفعیل دورها  ة االقتصاد للتنم

ة؛  واالجتماع

 یز ا ر مختضرورة تر ة أم البواقي على تطو ة بوال ة، إضافة لبنوك العموم ل لف خدماتها التمو

ة للمؤسسات الصغیرة إلى  اجات المال ة تتماشى مع االحت ل غ تمو العمل على توفیر ص

اتها ، وتحسین عالقتها بهذا النوع من المؤسسات، خاصة  والمتوسطة وتراعي نوعا ما خصوص

ي في  ل البن ل المؤسوأن التمو عد المصدر األول واألساسي لتمو سات الصغیرة الوقت الراهن 

 والمتوسطة الجزائرة؛

  ل المستحدث العمل على تهیئة مختلف الظروف المالئمة لتحفیز تطبی وممارسة نشا التمو

ة المتخصصة على مستو القطاع ل م إنشاء مثل هذه المؤسسات التمو  إضافة إلى محاولة تعم

 خاص؛العام وال

  ار عین االعت ة  ات البنوك اإلسالم مي اآلخذ بخصوص العمل على توفیر اإلطار القانوني والتنظ

ضمن انتشار وممارسة هذا النشا من قبل عدد أكبر  ما  یز على تحفیز هذه البنوك  مع التر

ة اإلسالم ل م الخدمات التمو ضمن المساهمة في تقد ة مما  ل شمن المؤسسات التمو ل أكبر ة 

رها؛ ساعد على تطو  و

  ة ة إسالم ل م خدمات تمو ضمن تقد ما  ة والخاصة،  ة داخل البنوك العموم فتح نوافذ إسالم

بیر من أصحاب المؤسسات الصغیرة  ة و یجذب عدد  اد الشرعة اإلسالم تتماشى مع م
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اره إلى مؤسسات ل أف اب الجزائر الراغب في تحو ذا الش عیدا عن حق والمتوسطة و ة  ق

؛ ل الرو  التمو

 ة العمل على تفعیل إ ل ة والهیئات التمو ات من شأنها توفیر التعامل بین البنوك اإلسالم تفاق

ة  ة والتي تمثل عق الفائدة الرو الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حتى یتم تفاد التعامل 

ارهم إلى مشارع استثمارة في ظل بیرة أمام الكثیر من الجزائرین الراغبین في تحو ل أف

ة الدا  ل الت الممنوحة من قبل مختلف الهیئات التمو  عمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛التسه

  ساهم ة الجزائرة، وهو األمر الذ من شأنه أن  ضرورة السهر على تفعیل وتنش السوق المال

ل المؤسسات الصغیر  ة تمو ال ة والمتوسطة، إضافة إلى ضمان توفرها في التخفیف من حدة إش

انیزم لخروج مؤسسات رأس المال المخ سر ؛م ل سهولة و  اطر من االستثمار 

  م اإلرشادات والنصائح الالزمة نها وتقد شرة وتكو ة تعنى بتأهیل الموارد ال إنشاء هیئات محل

اإلضافة إلى مساعدة الراغبین في االستثمار  للتسییر الحسن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

ة وفقا لقطاعات ال ار اإلبداع ار األف ة ؛على اخت ة في السوق الوطن  نشا المطلو

  ة لصالح المؤسسات الصغیرة ة واالقتصاد م االستشارات المال إنشاء مراكز متخصصة في تقد

ام ونمو هذه الم ة مثلى لق ة مال ی ضمن مساعدتها على إیجاد تر ما   سسات ؛ؤ والمتوسطة 

  ذا نشر المعلومات الضرورة حول مختلف بدائل ، و ر إقامة هیئة تعمل على نشر الوعي الف

ضمن إزالة الغموض الذ یدور حول هذه  ما  ه  غه وأسالی مختلف ص ل المستحدث  التمو

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة النس الغة  ة ال ة ذات األهم ل  ؛ األسالیب التمو

 ضمن العمل على إن قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة  شاء بنك معلومات خاص 

ل المؤسسات الصغیرة  مختلف جوانب تمو ة الجدیدة المتعلقة  توفر المعلومات اإلحصائ

 ؛ والمتوسطة

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الممولة ما تعل  ة خاصة ف عد ة ال ضرورة  تفعیل عنصر الرقا

ة الداعمة لها.في إطار الهیئ ل  ات التمو
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حث   آفاق ال

حــــث المتمثـــل فـــي:  إلـــى أن موضـــوع  هنـــانشـــیر      ــــل ال المؤسســـات الصــــغیرة والمتوســـطة بـــین التمو

ــل المســتحدث دراســة حالــة ـة أم البــواقي -التقلیـد والتمو ـاحثین نظــرا لتنــوع و  -وال قــى مفتوحـا أمــام ال ی

ع التي تتفرع عنه، و التي ـة تعدد المواض ـه الكفا مـا ف نتمنـى و ، تطرح جوانب في الموضـوع لـم نتطـرق لهـا 

صورة مقبولـة  حث  م ومناقشة ال ون قد وفقنا في تقد ال، خاصـة أن ن الموضـوع مسـتق علـى أن یـتم اإللمـام 

ـــون قـــد  اهتمـــام اســـتقطابوأن هــذا المجـــال خصـــب وواعــد  هــذا نتمنـــى أن ن ـــاحثین مــن جوانـــب شـــتى، و ال

ـن اإلشـارة إلــى  م ـه  ال، وعل ــة إثـراء هـذا الموضـوع مسـتق ان القـدر القلیـل فـي فـتح المجـال إلم سـاهمنا ولـو 

ة والمتمثلة في:   أبرز الدراسات المستقبل

 ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر ل في تطو ة هیئات الدعم والتمو  ؛ةفعال

  ل المستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ؛ -دراسة حالة الجزائر –معوقات تطبی أسالیب التمو

 ل المستحدث للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ات التمو  ؛ نحو نموذج مقترح لتفعیل دور تقن

  ي اإلسالمي ل البن ي التقلید والتمو ل البن م و  –دراسة مقارنة بین التمو   .- التكلفة من حیث المفاه
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 الكتب: - أوال

م- 1 لي واالستثمار في البنوك الغالي،  إبراه عاد القرار التمو ةأ ة – اإلسالم ق  ، دار النفائس، - دراسة تطب
عة األولى،   .2013، األردنالط

ةأحمد بوراس - 2 ل المنشآت االقتصاد ة،  دار العلوم للنشر والتوزع، ،، تمو  .2008عنا
ر سنة النشر.أسواق رؤوس األموالأحمد بوراس، - 3 ة، قسنطینة، دون ذ  ، مطبوعات جامع
ان ودمحم علي، - 4 ةالبنوك أحمد شع ة اإلسالم ر الجامعي، مصر، في مواجهة األزمات المال   .2010، دار الف
ع الصغیرة والمتوسطةأحمد عارف العساف وآخرون، - 5 ة إلدارة المشار ة والعمل ، دار صفاء األصول العلم

عة األولى، األردن، للنشر،    .2012الط
ةأسعد حمید العلي، -6   .2013الذاكرة للنشر والتوزع، األردن،  ،-مدخل إدارة المخاطر - إدارة المصارف التجار
ة اإلدارةأسعد حمید العلي، - 7 ق ة والتطب ة: األسس العلم عة األولى، األردن، المال   .2010، دار وائل للنشر، الط
ة، - 8 ع الصغیرة: مدخل إستراتیجيإلهام فخر طمل   . 2009، دار المقاطع للنشر والتوزع، األردن، التسو في المشار
وسف قرشي،  إ- 9 اس بن ساسي و ن، حلول، اإلدارة - التسییر الماليل ة، تمار ة، أجو  دار وائل ،- المال

ة، األردن، عة الثان   .2011للنشر، الط
من علي عمر، -10 ة، مصر،  إدارة المشروعات الصغیرةأ   .2007، الدار الجامع
11- ، ل، ترجمة خالد العامر و ان  دارةبرا ة التأجیر: فن وإ عة العر ة، الط ، دار الفاروق لالستثمارات الثقاف

 .2008األولى، القاهرة،
عة األولى، األردن،التأجیر التمولي: دراسة مقارنةسام هالل مسلم القالب،  -12 ة للنشر والتوزع، الط  .2009، دار الرا
م یوسف، -13 ة الصغیرةتوفی عبد الرح ة، إدارة األعمال التجار عة الثان ، دار صفاء للنشر والتوزع، الط

  . 2009عمان، 
ةإدارة المصارف حري دمحم عرقات وسعید جمعة عقل، -14 عة  ،- مدخل حدیث - اإلسالم دار وائل، الط

 .2010، األردن،األولى
سي،  -15 ش وظافر الكب ات اإلقراض والتوسع النقد حسن سمیر عش التحلیل اإلئتماني ودوره في ترشید عمل

عة األولى، في البنوك ة المجتمع العري، الط ت   2010األردن، ، م
ةحسین بلعجوز، -16 ة والبنوك الكالس غ التمول في البنوك اإلسالم ة، مخاطر ص ، مؤسسة الثقافة الجامع

ندرة،   .2009اإلس
ةحمد قاسم خصاونة، -17 ات اإلدارة المال عة األولى، األردن،أساس ر، الط   . 2011، دار الف
18- ، ة حمزة محمود الزید ة، األردن، المتقدمةاإلدارة المال عة الثان   . 2008، دار الوراق للنشر، الط
امل آل شبیب، د-19 ة المعاصرةرد  عة األولى ،مقدمة في اإلدارة المال   .2007، دار المسیرة للنشر والتوزع، الط

ة اللغة العر  المراجع 
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مال آل شبیب، -20 ة المعاصرةدرد  عة الثالثة، عمان،مقدمة في اإلدارة المال   .2013 ، دار المسیرة، الط
ة حساني، -21 ح خوني ورق لهارا الت تمو عة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومش ، إیتراك للنشر، الط

  .2008األولى،  مصر، 
ة، إدارة مخاطر اإلئتمانزاد رمضان ومحفو جودة، -22 عة الثان ة المتحدة للتسو والتوردات، الط ة العر ، الشر

  .2010القاهرة، 
مسامي بن -23 لم،  إبراه ل  إلىمدخل السو حاث االقتصاد  ،اإلسالميأصول التمو ز أ عة اإلسالميمر ،الط

ة،   .2013األولى، السعود
ةسعاد نائف البرنوطي، -24 اد ة، األردن، إدارة األعمال الصغیرة الر عة الثان  .2010، دار وائل للنشر، الط
حا، -25 مان أبو ص ةسل ة اإلدارة المال ، القاهرة، ، الشر ة المتحدة للتسو   .2009العر
البنوكسمیر الخطیب-26 دارة المخاطر  اس وإ ندرة، ، ق  .2005، منشأة المعارف للنشر، اإلس
ةسمیر دمحم عبد العزز،-27 ق ة والتطب ع ة، التشر ة، االقتصاد ة،المحاسب لي ومداخله المال ، التأجیر التمو

عة  ة،الط ة اإلشعاع الفن ت ندرةاألولى،م  .2000، اإلس
عة األولى، عمان، ئتماندارة اإل إوآخرون،  سمیر ذیبسوزان -28                                  .2012، دار المسیرة، الط
عة األولى، عمان، إدارة المخاطرسوزان سمیر ذیب وآخرون، -29   .2012، دار المسیرة، الط
عة األولى، األردن،المخاطرإدارة شقیر  نور موسى وآخرون، -30  .2012، دار المسیرة، الط
31-، ة شهاب أحمد سعید الفرعز   .2012، دار النفائس، األردن، إدارة البنوك اإلسالم
ة، -32 ة والبنوك شوقي بورق ل في البنوك التقلید ةالتمو م  - اإلسالم دراسة مقارنة من حیث المفاه

عة - واإلجراءات والتكلفة   .2013، األردن، األولى، عالم الكتاب الحدیث، الط
اسر نصر المنصور، -33   .2000، دار حامد للنشر، عمان، إدارة المشروعات الصغیرةشوقي ناجي جواد و
34 - ، ةصادق راشد الشمر ات االستثمار في المصارف االسالم عة األولى، أساس ، الط ازور   .2011، األردن، دار ال
35 - ، ة وأثرها في األداء المالي للمصارف التجارةصادق راشد الشمر ، األردن، إستراتیجة إدارة المخاطر المصرف ازور   .2013، دار ال
، دار وائل للنشر والتوزع، اإلدارة واألعمالصالح مهد محسن العامر و طاهر محسن منصور الغالبي، -36

عة األولى، األردن،    .2007الط
ات البنوكالطاهر لطرش، -37 عة التقن ة، الط عة، دیوان المطبوعات الجامع   .2010، الجزائر، سا
ة منظمات األعمال المتوسطة والصغیرة طاهر محسن منصور الغالبي،-38 ستراتیج ، دار وائل للنشر إدارة وإ

عة األولى، عمان،   .2009والتوزع، الط
م أندراوس، -39 ل عاطف ول ة للمؤسسة واإلدارةالتمو ندرة، المال ر الجامعي، اإلس   .2010، دار الف
م عمار غري، -40 ةمصادر واستخدامات األموال في البنوك عبد الحل ة  -اإلسالم تها المصرف على ضوء تجر

ة ة، سورا، ،- والمحاسب  .2013دار أبي فداء العالم
  .2002الفجر للنشر والتوزع، القاهرة، ، دار إدارة المشروعات الصغیرةالحمید أبو ناعم، عبد -41
ي قراقص، - 42 ة ز ةعبد الغفار حنفي ورسم ات التمول واإلدارة المال ندرة، أساس ة، اإلس   .2004، الدار الجامع
م األداء المالي ودراسات الجدو عبد الغفار حنفي، -43 ندرة،تقی ة، اإلس   . 2009، الدار الجامع
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ات النقود والبنوكعبد المطلب عبد الحمید، -44 ات والمستحدثات -اقتصاد ة، مصر،  ،-األساس الدار الجامع
2010 .  

ل المشروعات الصغیرة والمتوسطةعبد المطلب عبد الحمید، -45 ات تمو ندرسة، إقتصاد ة، اإلس ، الدار الجامع
2009.  

سى، -46 عة األولى،  والمصارف وأسواق المال،النقود عبد المنعم السید علي وسعد الدین الع   .2004دار الحامد، الط
ةعبد الوهاب یوسف أحمد،-47 دارة المؤسسات المال ل وإ عة األولى، األردن، التمو   .2008، دار حامد، الط
لي عبیر الصفد الطوال، -48 ل –التأجیر التمو عة األولى، -مستقبل صناعة التمو ، دار المناهج ، الط

  . 2014األردن،
اسب الخرشة،-49 اسین  مي و ه النع ة عدنان تا ات في اإلدارة المال  ، دار المسیرة للنشر والتوزع،أساس

عة األولى، األردن،    .2007الط
م حداد، -50 ةفایز سل عة الثالثة، األردن،اإلدارة المال   . 2010، دار الحامد، الط
روق للنشر ، دار الشإدارة المشروعات الصغیرة: مدخل إستراتیجي للمنافسة والتمیزفالح حسن الحسیني، -51

  . 2006والتوزع، األردن، 
ةالبنوك فؤاد الفسفوس، -52 عة األولى، عمان، اإلسالم نوز المعرفة، الط  ،2010 .  
ة عبد الرحمان العاني، -53 ل ووظائفه في البنوك قتی ةالتمو ة اإلسالم دار النفائس،  ،-دراسة مقارنة- والتجار

عة األولى،    .2013، األردنالط
ة، -54 عة، األردن، إدارة المشروعات الصغیرةماجدة العط عة الرا  .2012، دار المسیرة للنشر والتوزع، الط
عة األولى، القاهرة، -55 ة، الط تب إلكترون ة،  ، اإلدارة المال   .  2014دمحم البوعبید
عة األولى، األردن،  إدارة وتحلیل االئتمان ومخاطره،دمحم داود عثمان، -56 ر، الط   . 2013دار الف
ة دمحم سعد الناصر، -57 ة في المملكة العر اد ل المشروعات الر رأس المال المخاطر: نموذج واعد لتمو

ة ة، السعود ة، السعود ة اإلسالم ك لدراسات األسواق المال رسي سا  ،2012.  
م، -58 م إبراه ل والتحلیل الماليدمحم عبد الرح ات االستثمار والتمو اب الجامعة،  ، مؤسسةاقتصاد ش

ندرة   .2008، اإلس
مدمحم علي -59 ة الحدیثةالعامر  إبراه عة األولى، ، اإلدارة المال   .2013، األردن، دار وائل للنشر، الط
مدمحم علي -60 ،  إبراه ة العامر عة األولى ، األردن، المتقدمةاإلدارة المال  .2010، إثراء للنشر والتوزع، الط
ةالبنوك دمحم محمود العجلوني، -61 ة،– اإلسالم قاتها المصرف ادئها، تطب امها، م عة  أح دار المسیرة، الط

ة،    .2010، األردنالثان
62- ، او ةالبنوك دمحم محمود الم ازل  اإلسالم فاء لمقررات  ات واالست ازل من منظور المطلو ومأزق 

ر والقانون، مصر ،1،2،3  .2011، دار الف
ةالمصارف  محمود حسین الواد وحسین دمحم سمحان،-63 ةاإلسالم قات العمل ة والتطب ، دار : األسس النظر

عة،  عة الرا   .2012،األردنالمسیرة، الط
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ان العاني وآخرون، -64 اد تكنولوجيمزهر شع ، دار صفاء للنشر إدارة المشروعات الصغیرة منظور ر
عة األولى، عمان،   .2010والتوزع، الط

مال السید طایل، -65 ةالبنوك مصطفى  لي اإلسالم عة األولى، األردن، والمنهج التمو ، دار أسامة، الط
2012.  

ةمفلح عقل، -66 ة المجتمع مقدمة في اإلدارة المال ت   ، األردن.2008العري، ، م
67- ، م هند ةمنیر ابراه ر سنة النشر.: مدخل تحلیلي معاصر  اإلدارة المال اعة، مصر، دون ذ ز دلتا للط  ، مر
68- ، م هند اتمنیر إبراه ل تمول الشر ر الحدیث في ه ندرة، ، منشأة المعارف، الجزء الثاني،الف  .2003 اإلس
نوكوأمجد عبد المهد مساعدة،   منیر إسماعیل أبوشاورة-69 عة األولى، نقود و ة المجتمع العري، الط ت ، م

 .2011األردن،
سى- 70 ةمهند حنا نقوال ع عة األولى، األردن، ، إدارة مخاطر المحاف االئتمان ة للنشر والتوزع، الط    .2010، دار الرا
71- ، ل موف عدنان عبد الحمید الحمیر ات التمو احةأساس ، الوراق للنشر واالستثمار في صناعة الس

عة األولى، األردن،    .2010والتوزع، الط
ار الشرتوني، -72 شال ب ةم ة والتجار عة األولى،الوجیز في الدراسات المصرف  ،المؤسسة الحدیثة للكتاب،الط

 .2010بیروت، 
ة أبوفخرة وآخرون، -73 ةناد   .2005شمس، مصر، ، جامعة عین األسواق والمؤسسات المال
ابنت، -74 التدقی اإلدار وتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ناصر داد عدون وعبد الرحمان 

ة العامة، الجزائر، الجزائر   .2008، دار الدمحم
ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةنبیل جواد، -75   . 2007، الجزائرة للكتاب، الجزائر، إدارة وتنم
م نمر داوود، -76 ة: نحو إقتصاد إسالمينع عة األولى، األردن، البنوك اإلسالم ة، الط  .2012، دار البدا
ة، -77 عة إدارة المشروعات الصغیرة في الوطن العريهالة دمحم لبیب عن ة اإلدارة، الط ة للتنم ، المنظمة العر

ة، مصر،    . 2008الثان
78- ، ةولید العایب ولحلو بوخار ات البن ات البنوك والتقن عة األولى، اقتصاد ة حسن العصرة، الط ت ، م

  .2013لبنان، 

ا رات -ثان   األطروحات، الرسائل والمذ

اش- 1 ازل زیر ع ة  ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 2، تأثیر تطبی إتفاق ة أم  -على تمو حالة وال
توراه ، - البواقي   .2012علوم في علوم التسییر، جامعة أم البواقي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة د

ندماجها وأثرهما على اإلقتصادسعاد حوحو،  - 2 ة لحالة الجزائر - خوصصة البنوك وإ ، - دراسة إستشراف
رة،  س ضر  ة، جامعة دمحم خ توراه علوم في العلوم اإلقتصاد   .  2013أطروحة مقدمة لنیل شهادة د

شسماح طلحي - 3 ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ، قرض اإلیجار وإ ة تمو رة مقدمة لنیل شهادة ال مذ
ز الجامعي أم البواقي، ة، المر   2007ماجستیر في العلوم اإلقتصاد
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ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سماح طلحي - 4  - مع اإلشارة لحالة الجزائر –، دور البدائل الحدیثة في تمو
توراه    .2014علوم في علوم التسییر، جامعة العري بن مهید أم البواقي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة د

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة برأس المال المخاطر دراسة حالة ، سحنون  سمیر - 5 تونس،  –فرص تمو
ة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة المغرب والجزائر توراه في العلوم اإلقتصاد   .2013، جامعة تلمسان، الد

، -دراسة حالة الجزائر –، واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها لخلفعثمان  - 6
ة، جامعة الجزائر توراه دولة في العلوم اإلقتصاد   .2004 ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة د

ع الناشئة دمحم سبتي،  - 7 ل المشار ة رأس المال المخاطر في تمو ة –فعال ة الجزائر ة  دراسة حالة المال األور
رة -للمساهمة ة ماجستیرمقدمة لنیل شهادة ، مذ  .2009قسنطینة، منتور ، جامعة  في العلوم اإلقتصاد

ة اسین العایب،  - 8 ل المؤسسات اإلقتصاد ة تمو ال ، أطروحة -حالة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة –إش
ة، جامعة منتور مقدمة لنیل شهادة  توراه في العلوم اإلقتصاد  .2011قسنطینة،  د

حوث المتخصصة - ثالثا ر، الدراسات وال   التقار

ة للعمل المصرفي اإلسالمي في الجزائرإبتسام ساعد، - 1 ات القانون عض  - المتطل ة مقارنة ل دراسة تحلیل
ة ة - التجارب العالم ات ترشید الصناعة المال ة حول: آل ة اإلسالم ، الملتقى الدولي الثاني للصناعة المال

ة،  سمبر  9- 8الجزائر، یومي: جامعة اإلسالم   .2013د
اب األعمال،  - 2 ة المصرة لش لالجمع ات الصغیرة والمتوسطة للحصول على تمو   .2010، مصر،دلیل الشر
حي،  - 3 م ودرس  ة في دعم وتأهیل المؤسسات حسین رح ة إقامة نظام وطني للمعلومات اإلقتصاد أهم

ات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  ،-حالة الجزائر - الصغیرة والمتوسطة ملتقى وطني حول: متطل
ة، جامعة الشلف،  یومي    . 2006أفرل  18- 17الدول العر

غ سرج، حسین عبد المطلب األ - 4 ةالص ل المشروعات الصغیرة اإلسالم  :نقال عن الموقع االلكتروني ،لتمو
econpapers.repec.org/RAS/pal206.htm.  

األ -5 ةطرش، حورة  ة اإلقتصاد دراسة  - تحلیل المناخ اإلستثمار للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأثره على اإلبداع والتنم
طالي اساتها على التشغیل  ،- مقارنة اإلقتصاد الجزائر واإل نع م آثار برامج اإلستثمارات العامة وإ مؤتمر دولي حول: تقی

  .2013مارس  12و 11، جامعة سطیف، یومي: 2014- 2001واإلستثمار والنمو اإلقتصاد خالل الفترة: 
مان خلیل عبد القادر و  - 6 اشر للمؤسسات البوفاسة ، "سل ل الغیر م ة في التمو صغیرة دور الوساطة المال

ة العلوم والمتوسطة ل ة،  ات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العر "، ملتقى دولي حول متطل
ة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة الشلف، یومي    .2006أفرل  18- 17االقتصاد

ات و شیراز حایف سي حایف ،  - 7 ة دلیلة بر أداة فعالة لدعم وتنم المؤسسات الصغیرة حاضنات األعمال 
م ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة والمتوسطة ات تنظ ، ملتقى دولي حول: إستراتیج

  .2012أفرل  19و 18ورقلة، یومي: 
مان ناصر،  - 8 اةسل أموال الز ع المصغرة  ل المشار ة -تمو ،  - المعاصرة دراسة على ضوء اآلراء الفقه

ة، مالیزا، یومي: مؤتمر الفقه ال ة العالم ات، الجامعة اإلسالم ا وتحد سمبر  19-18معاصر: قضا   .2012د
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ل برأس المال المخاطر منظور إسالميصحراو مقالتي،  - 9 ة بین الواقع التمو ، مؤتمر المصارف اإلسالم
ة المتحدة،    . 2009یونیو 3-ما 31والمأمول، اإلمارات العر

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عبد السالم زاید وفاطمة مفتاح،  -10 ة نظم الحاضنات في دعم وترق أهم
ة وسبل اإلستفادة منها ا، الصین، فرنسا، الوم أ -تجارب عالم ملتقى وطني حول: دور المؤسسات  ،-مالیز

الجزائر ، جامعة بومرداس،  ة    .2011الصغیرة والمتوسطة في تحقی التنم
ل في النظام االقتصاد االسالميعصام بوزد وفاطمة بن شنة،  -11 ات التمو ة : أساس ة االسالم ، ندوة المال

ات واألفاق، المغرب، یومي قات، التحد ر  31-30التطب   .2013أكتو
ص،  -12 ةعلي سالم أرم ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العر ، ملتقى وطني حول: مد تنافس
ة، جامعة الشلف،  یومي متطل   .2006أفرل  18-17ات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العر
اة قلمین و دمحم هشام مسدور فارس -13 ر أسالیب إستثمار أموال الز ة في تطو ة اإلسالم ، دور الهندسة المال

ة بین الصناعة - دراسة حالة–في الجزائر  قات االبتكار والهندسة المال ، المؤتمر الدولي حول: منتجات وتطب
ة،جامعة سطیف، یومي  ة االسالم ة والصناعة المال ة التقلید   .2014ما  6- 5المال

اللي بومدین،  -14 ة في الوطن العريف ل المشروعات االقتصاد ة تمو ال نقال عن الموقع االلكتروني:  ،إش
www.reefnet.gov.sy .  

م دمحم -15 م ،القادر عبد إبراه ة تقی ة االجتماعي الصندوق  تجر ل في للتنم ندوة  الصغیرة، المشروعات تمو
ل أسالیب حول: ة التمو ز الصغیرة، للمشروعات اإلسالم   .2004 مصر، األزهر، جامعة ، امل صالح مر
ة واقعدمحم فتحي صقر، -16 ، ندوة حول المشروعات المشروعات الصغیرة والمتوسطة وأهمیتها اإلقتصاد

ة - الصغیرة والمتوسطة في الوطن العري ات وآفاق التنم ال   .2004، القاهرة، -اإلش
ة عبده دمحم مصطفى،دمحم -17 ة مقترحة للتعاون بین المصارف اإلسالم المؤتمر  ،رأس المال المخاطر إستراتیج

ة الشرعة والقانون، جامعة  ل ة معالم الواقع وآفاق المستقبل،  ة اإلسالم ع عشر حول المؤسسات المال السنو الرا
ة المتحدة، ما اإل   .2005مارات العر

ة،  -18 ةمنتد إتحاد المصارف العر ات -إدارة المخاطر في المستجدات العالم م وتحد ، بیروت، - مفاه
  .2014أفرل  2-1 :يیوم
19-  ، مة برود ات التكیف نع ة ومتطل ات التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العر التحد

ة ة، ،  مع المستجدات العالم ات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العر ملتقى وطني حول: متطل
  .2006أفرل  18- 17جامعة الشلف،  یومي 

ة وزارة -20 لي في قطاع  تطبی المصرة، المال  ، 2004 ،والمتوسطة الصغیرة المشروعات التأجیر التمو
  .www.sme.gov.eg  :اإللكتروني الموقع نع نقال
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عا ات المجالت -را   والدور

م مزود، - 1 ة في الجزائر إبراه ل غیر التقلید ل برأسمال المخاطر–نحو تفعیل طرق التمو ، مجلة - التمو
انة،  س مل   .2014اإلقتصاد الجدید، العدد العاشر، جامعة خم

ة- 2 ةأشرف دوا ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العر ة تمو ال حوث اإلدارة، العدد ، إش ، مجلة ال
ع، القاهرة،  ر الرا   .2006أكتو

ة، إ - 3 ة ومصرف ازل ضاءات مال ة  سمبر 3اتفاق ت، د ة، الكو    .2012، معهد الدراسات المصرف
ل حسین األسرج،  - 4 ة المشروعات الصغیرة والمتوسطة اإلسالميدور التمو ، مجلة االقتصاد في تنم

  .2013، سورا، أفرل الحاد عشرة، العدد العالم اإلسالمي
اة - 5 ازل ، نجار ح ة  ة وعلوم وآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائر  3اتفاق ، مجلة العلوم اإلقتصاد

  .2013، جامعة سطیف، الثالث عشر التسییر، العدد
ش،  - 6 ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرالسعید بر       رأس المال المخاطر بدیل مستحدث لتمو
ة – احث، العدد الخامس، جامعة ورقلة،  - SOFINANCEدراسة حالة شر   . 2007،مجلة ال
ة عزز،  - 7 ة مساهمةسام ة واإلجتماع ة اإلقتصاد ، مجلة العلوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنم

ة، العدد الثاني،  ة واإلجتماع رة، جوان جامعة اإلنسان   .2011س
ار وحمزة العوادشوقي  - 8 ة، ج ة العناقید الصناع ة الرائدة إلستراتیج ة  - قراءات في التجارب الدول تجر

ا الثالثة وواد السیلكون نموذجین طال ة، العدد الثالث،  ،- إ اسات اإلقتصاد المجلة الجزائرة للعولمة والس
  .2012، 3جامعة الجزائر 

، شوقي  - 9 ار وحمزة العواد ل المؤسسات الصغیرة ج ة بین فرص النجاح ومخاطر تدو والمتوسطة الجزائر
ع ، مجلة أداء المؤسسات الجزائرة، العددالفشل   .2013ورقلة،جامعة ، الرا

10- ، ة الطیب داود ، مجلة حالة الجزائر -الواقع والمعوقات–دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنم
ة وعلوم التسییر، العدد    .2011سطیف، ، جامعة 11العلوم اإلقتصاد

ل المالي، دادان عبد الوهاب -11 ة اله ة حول أمثل ات النظر ة -تحلیل المقار ة األساس ، - اإلسهامات النظر
ع،  احث، العدد الرا   .2006ورقلة، جامعة مجلة ال

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةعبد الوهاب دادان،  -12 اكل تمو احث، العدد الجدل القائم حول ه ، مجلة ال
ع،    .2010- 2009ورقلة، جامعة السا

ة علواني،ر عما -13 ة المحل ة وعلوم دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنم ، مجلة العلوم اإلقتصاد
  .2010 ،شراالتسییر، العدد الع

اس حف -14 ل اة في الجزائر ، نمذجةعلي حمزة وإ ة -صندوق الز اس ة وق ، مجلة االقتصاد - دراسة میدان
ة، العدد ع عشر اإلسالمي العالم   .2013، سورا، یولیوالرا

15-  ، ة في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطةعلي سما ة دور الحاضنات التكنولوج حاث اقتصاد ، مجلة أ
ع،  دارة، العدد السا رة، جوانجامعة وإ   . 2010س
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ش،  -16 و ازل إأثر فالح  ة  ة 3تفاق ة، جانفي على البنوك االردن   .2012، معهد الدراسات المصرف
ان دلفوف،  -17 ة زغیب وسف ة للمنشأة:دراسة حالة مجمع صیدالمل مة السوق ، تأثیر اإلقتراض على الق

دارة، العدد الثاني عشر،جامعة ة وإ حاث إقتصاد سمبر  مجلة أ رة، د   .2012س
فة السبتي و وسیلة  -18 ة، السبتيلط ة المحل ل التنم ة ودورها في تمو غة المضارة الشرع ، مجلة ص

  .2013، سورا، أفرل الحاد عشرة، العدد العالم اإلسالمياالقتصاد 
قي في المصرفأحمد دمحم، وفاء  -19 حث تطب ة:  ة في المصارف اإلسالم ، العراقي اإلسالمي الوساطة المال

غداد، مئتان وواحدالعدد  مجلة األستاذ،  ،2012.  

مات - خامسا   القوانین، األوامر، األنظمة والتعل

ة للجمهورة الجزائرة،   1990أفرل  14المؤرخ في  10- 90القانون - 1 النقد والقرض، الجردة الرسم والمتعل 
  .1990،  16العدد 

ة  17/10/1994المؤرخ في  94- 319المرسوم التنفیذ رقم  - 2 الة ترق م وسیر و ات وتنظ والمتضمن صالح
ة للجمهورة الجزائرة، العدد عتها، الجردة الرسم   .1994أكتور  19، 67اإلستثمارات ودعمها ومتا

ة لدعم تشغیل  إنشاءوالمتضمن  08/09/1996المؤرخ في 296- 96المرسوم التنفیذ رقم - 3 الة الوطن الو
اب وتحدید قانونها  ة للجمهوراألساسيالش   . 1996سبتمبر11، 52الجزائرة ، العدد  ة، الجردة الرسم

ات اإلعتماد اإلیجار وشرو  1996یولیو 3المؤرخ في  06-96نظام رقم  - 4 س شر ات تأس ف حدد  والذ 
ة للجمهورة الجز    .1996نوفمبر 3، 66ائرة، العددإعتمادها، الجردة الرسم

والمتضمن إنشاء صندوق ضمان قروض المؤسسات  2002نوفمبر  11المؤرخ في  373- 02المرسوم التنفیذ رقم  - 5
ة للجمهورة الجزائرة، العدد   .2002نوفمبر  13، 74الصغیرة والمتوسطة وتحدید قانونه األساسي، الجردة الرسم

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  08-03المرسوم التنفیذ رقم  - 6 المتضمن إنشاء المجلس الوطني لترق
ة25/02/2003المؤرخ في    .13،2003، العدد للجمهورة الجزائرة ، الجردة الرسم

والمتضمن القانون األساسي لمشاتل  2003 - 02-25الصادر في  78- 03المرسوم التنفیذ رقم  - 7
ة للجم   .2003، 13هورة الجزائرة، العدد المؤسسات، الجردة الرسم

ة لمراكز تسهیل  2003 - 02- 25الصادر في  79-03المرسوم التنفیذ رقم  - 8 عة القانون حدد الطب والذ 
ة للجمهورة الجزائرة، العدد  مها،الجردة الرسم   .2003، 13المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومهامها وتنظ

ة المناولة  2003/ 22/04الصادر في  03/188التنفیذ رقم  المرسوم - 9 والمتعل بإنشاء المجلس الوطني لترق
ة للجمهورة الجزائرة، العدد  مه وسیره، الجردة الرسم   .2003، 29وتنظ

ة للجمهورة  2003أوت  26المؤرخ في  11- 03األمر رقم  -10 النقد والقرض، الجردة الرسم والمتعل 
ة، العدد  ة الشعب مقراط   .2003، الجزائر، 52الجزائرة الد

ة لتسییر  2004جانفي 22المؤرخ في  14-04المرسوم التنفیذ رقم  -11 الة الوطن والمتضمن إنشاء الو
ة للجمهورة الجزائرة، العدد   .2004جانفي  25، 06القرض المصغر وتحدید قانونها األساسي، الجردة الرسم



 عــــــــــمراجـائمة الــــــق
 

-331 - 
 

ر  2005ما  3المؤرخ في  165-05م التنفیذ رقم المرسو  - 12 ة لتطو الة الوطن والمتضمن إنشاء الو
ة للجمهورة الجزائرة، العدد مها وسیرها،الجردة الرسم   .2005، 32المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتنظ

،  2006یونیو  24المؤرخ في  11- 06قانون رقم  -13 ة الرأسمال اإلستثمار شر ة والمتعل  الجردة الرسم
 .2006یونیو  25، 42للجمهورة الجزائرة، العدد
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I – قائمة الجداول  

 الرقم وانــالعن الصفحة

 1-1  تعارف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الموضوعة ألغراض إدارة 21

ة 23 ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والموضوعة ألغراض إحصائ  1-2 تعارف الهیئات الدول

عض الدول لس 43  1-3 2013نة مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الصادرات لد 
ة 44 طال ة لمؤشر اإلبداع لد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اال  1-4 المؤشرات الضمن
ا من حیث سهولة ممارسة األعمال لسنة  49 ة الجزائر دول   1-5  2013مرت
اني ومیلر 91 ل ل المالي ضمن نظرة مود   1-2  اله

ل 97 ل التمو  2-2  النظرات المفسرة له

ات المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالنظر 102   3-2  ات الموافقة لخصوص

ازل  134 ات رأس المال وف  ازل 2مقارنة بین متطل   4-2  3و
ة من حیث سهولة المؤسسات في الحصول على القروض 139 عض الدول العر   5-2  تصنیف 
اإلستئجار لسنة  152 ل  ة 2013حجم التمو   1-3  مقارنة دول
ل  153   2-3  2013االستئجار حسب الجهات لسنة حجم التمو
لي اإلستئجارالتشغیلي و  اإلستئجارمقارنة بین  160   3-3  التمو

االستئجار 167 ل  ي والتمو ل البن   4-3  مقارنة بین التمو

ل اإلسالمي والتقلید 179   5-3  أوجه اإلختالف بین التمو

غ 184 ة و  ةالفرق بین ص غة المشار   6-3  المضارةص

  7-3  2013-2012تطور حجم اإلستثمار في رأس المال المخاطر لسنتي  200

ي 212 ل البن ل برأس المال المخاطر والتمو   8-3  أوجه اإلختالف بین التمو

اب 224 ة لدعم تشغیل الش الة الوطن ل المعتمد من قبل الو ة للتمو ة المال ی   1-4  التر

  2-4  2013- 2009سب قطاع النشا  للفترة ح ANSEJحصیلة المؤسسات الممولة من طرف  225

ة للم 226 ة المال ی طالة  ؤسساتالتر   CNAC  4-3"الممولة من قبل الصندوق الوطني للتأمین عن ال

ة  إلىحسب قطاع النشا  CNACمن طرف  الممولة ؤسساتالم 228   4-4  2013جوان  30غا

ة لتسییر القرض المصغر  230 الة الوطن   ANGEM  4-5صغ تمول الو
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ة إلىحسب قطاع النشا ANGEMمن طرف  القروض الممنوحة 231   6-4  2015جوان  30 غا

ة العامة للملفات المعالجة حسب المشارع منذ  233 ة جوان  2004الوضع   7-4  2013إلى نها

235 
ة  ةالوضع ة حسب قطاع النشا  CGCIC-PMEالممنوح من  للضمان اإلجمال       إلى غا

  2013جوان  30
4-8  

238 
عتها للفترة                تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة حسب طب

  )2013 األول الثالثي - 2009(
4-9  

239 
عة النشا للفترة           تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة حسب طب

  )2013 الثالثي األول - 2009(
4-10  

  11-4  )2013 1ث- 2009ؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة في التشغیل للفترة(مساهمة الم 241

242 
مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 

  )                                    2011- 2009خالل الفترة (
4-12  

243 
مة المضافة للفترةمساهمة المؤسسات الصغیر           ة والمتوسطة الجزائرة في خل الق

)2009 -2011(  
4-13  

  14-4  )2013الثالثي األول  - 2009تطور المیزان التجار الجزائر خالل الفترة (  244

245 
             مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة في استیراد المنتجات للفترة

  )                                                  2013 ثي األولالثال- 2009(
4-15  

245 
ة الصادرات خارج قطاع المحروقات للفترة  مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ترق

                              )2013الثالثي األول  –  2009(
4-16  

ة في  253 ة إلىالجزائر المعتمدة قائمة البنوك والمؤسسات المال   17-4  2016جانفي 31 غا

ل القروض المقدمة من البنوك حسب القطاعات خالل الفترة 254 )                                                                         2014- 2010( ه 4-18  

  19-4  )2014- 2010( سب مدتها خالل الفترة حلإلقتصاد توزع القروض الممنوحة  255

260 
ة أم البواقي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة للفترة الة البنك الوطني الجزائر بوال    حصیلة تمول و

 )2011 -2014(  
4-20  

261 
ة أم البواقي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة        للفترة حصیلة تمول البنك الخارجي الجزائر بوال

 )2010 -2014( 
  

4-21  

262 
ة أم البواقي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة للفترة ة بوال ة المحل             حصیلة تمول بنك التنم

 )2011 -2014                                                        (  
4-22  
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ة  تطور تعداد المؤسسات الصغیرة 263   23-4  )2014- 2010فترة (البواقي لل أموالمتوسطة في وال

264 
ة  قطاع  النشاحسب  والمتوسطة الصغیرة تطور تعداد المؤسسات          البواقي  أمفي وال

  )2014- 2012للفترة (
4-24  

ةالحصیلة  266 اب  اإلجمال الة تشغیل الش   25-4  )2014- 2010للفترة ( - البواقي أم –لنشا و

267 
ةالحصیلة  طالة أني للتللصندوق الوط اإلجمال ة  - CNACمین عن ال الة الوالئ  -  البواقي أمالو

  )2014- 2010للفترة (
4-26  

ة ألم البواقي – ANGEMحصیلة نشا 268 ة الوالئ ق   27-4  )2014- 2010للفترة ( - التنس

269 
ة والمتوسطة الصغیرة حصیلة انخرا المؤسسات ة  إلىالبواقي في برنامج التأهیل  أم لوال  30غا

  .2014سبتمبر
4-28  

  29-4  2014- 2010للفترة  SOFINANCEحصیلة نشا  مؤسسة   276

ة الجزائر للفترة ( 278   30-4  )2014- 2010حصیلة التموالت الممنوحة من قبل بنك البر

280 
ة مؤسسة         SOFINANCEحصیلة التمول برأس المال المخاطر المقدم من قبل مندو

  - أم البواقي - 
4-31  

ة مؤسسة  281 اإلستئجار المقدم من قبل مندو   32-4  - أم البواقي -  SOFINANCEحصیلة التمول 

ان 284 ة على اإلستب ة أم البواقي في اإلجا ة بوال االت البنوك والمؤسسات المال ة و   33-4  مشار

ة 286   34-4  خصائص عینة الدراسة المیدان

ة  287 ة أم البواقيمد إهتمام المؤسسات التمول   35-4  بتمول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ة أم البواقي 288 عة القروض الممنوحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   36-4  طب

ة أم البواقي للقروض حسب مدتها 289   37-4  درجة طلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ة أم البواقي من قروض اإلستثمار درجة إستفادة المؤسسات الصغیرة والمتو  290   38-4  سطة بوال

اإلستئجار للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل  291 م التمول  ةتقد ة أم البواقي المؤسسات التمول   39-4  بوال

اإلستئجار 292 ة أم البواقي على أنواع التمول    40-4  درجة طلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

اإلستئجار الماليدرجة إ 292 ة عقد التمول  ار المؤسسات المستأجرة للبدائل المتاحة في نها   41-4  خت

293 
م التمول برأس المال المخاطر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل البنوك والمؤسسات  تقد

ة أم البواقي ة بوال   المال
4-42  

294 
ستفادة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ة أم  درجة الطلب وإ من التمول برأس المال المخاطر بوال

  البواقي
4-43  
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  44-4  الطرق األكثر تكرارا لخروج مؤسسة رأس المال المخاطر من اإلستثمار 295

296 
ة أم  ة بوال م التمول اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبل البنوك والمؤسسات المال تقد

  البواقي
4-45  

ة أم البواقيصغ التمول اإل 297   46-4  سالمي المعتمدة لتمول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ة أم البواقي على صغ التمول اإلسالمي 298   47-4  درجة طلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال

ة أم البواقي 299 ة بوال   48-4  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المستهدف تمولها من قبل المؤسسات التمول

ة أم البواقي 300   49-4  قطاعات نشا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المفضل تمولها بوال

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 301   50-4  العناصر المعتمدة خالل دراسة ملفات طلب التمول الخاصة 

ة التمول 303 زة المخاطر عن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة طال   51-4  اإلستعالم لد مر

ة أم البواقي 304 ا لمنح التمول للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   52-4  الضمانات األكثر طل

  53-4  متوس المدة الالزمة إلتخاذ قرار قبول أو رفض التمول حسب الجهة المخول لها إتخاذ القرار 305

ة 307 م التمول التقلید للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   54-4  أم البواقي عوائ تقد

ة أم البواقي 308 م التمول التقلید للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   55-4  عوائ تقد

  56-4  العوائ التي تعی نشا مؤسسات التمول المستحدث 309

ة أم البواقي 310   57-4  اإلهتمام بتمول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار الهیئات الداعمة لها بوال

312 
ة الداعمة لها  درجة إستفادة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من التمول في إطار الهیئات التمول

ة أم البواقي   بوال
4-58  
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II - ال   قائمة األش

 الرقم وان ــعنال الصفحة

 1-1  2011مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل لسنة  42
ة تأهیل الم 66  2-1 ؤسسات الصغیرة والمتوسطةمراحل عمل
 3-1 دور إجراءات التأهیل في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 67
لي 74 اة المؤسسات ودرجة الترحیب التمو   1-2 دورة ح
قاء 79 ل الذاتي للنمو وال ونات التمو   2-2  م

  3-2  العالقة بین أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي 105
ازل الدعائ 128 ة    4-2   2م الثالث إلتفاق
ل الكلي في مختلف مناط العالم لسنة  153 االستئجار من حجم التمو ل  ة التمو   1-3  2013نس
االستئجار 156 ل  ة التمو   2-3  مراحل سیر عمل
ل اإلسالمي 176 اد التمو   3-3  م
ل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 180 غ التمو   4-3  ص
  5-3  2013- 2012ور حجم اإلستثمار في رأس المال المخاطر خالل سنتي تط 201
ات رأس المال المخاطر 205 ة عمل شر   6-3  آل

ة رأس المال المخاطر 206 ل وف تقن   7-3  مراحل التمو

  1-4  2013 1ثإنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة حسب الجهات خالل  240

241 
طالة  مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائرة في التشغیل والتقلیل من ال

  2013- 2009 للفترة
4-2  

272 
اإلستئجار ل  في الجزائر للفترة  حجم القروض الممنوح من قبل مؤسسات التمو

  )2013نوفمبر -2011(
4-3  

273 
اإلستئجار حجم القروض الممنوح  ل  في الجزائر حسب  من قبل مؤسسات التمو

  )2013نوفمبر -2011ترة   (القطاعات للف
4-4  
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حث العلمي م العالي وال   وزارة التعل

  –أم البواقي  –جامعة العري بن مهید 

ة وعلوم التسییر ة والتجار ة العلوم اإلقتصاد   ل

  

ان الموجه  ة أم البواقيللبنوك والمؤسسات إستمارة اإلستب ة المتواجدة على مستو وال   المال

  مـــــناصرة ســــــــــمیرة                 

توراه  ة د       LMDطال

د اإللكتروني:                                                   samira4m@ hotmail.frالبر

ان موجه لمدراء ورؤساء م ةصالح القروض لمختلف هذا اإلستب االت البن ة و  الو المؤسسات المال

ة أم البواقي توراه  ، وذلكالمتواجدة على مستو وال علوم التسییر  في LMDفي إطار إنجاز أطروحة د

عنوان ل التقلید و "ا :والموسومة  ل لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین التمو دراسة  -المستحدثالتمو

ة أم البواقي   ." -حالة وال

ة         ة ذات أهم ان بدقة ألن مساهمتكم في اإلجا ة عن مختلف األسئلة الواردة في هذا اإلستب ادتكم اإلجا نرجوا من س

م  ر موصول سلفا على تعاون ة الدراسة. والش ان.في نجاح ومصداق ة عن هذا اإلستب   وتخصص جزء من وقتكم لإلجا

م                                                                          قا على تعاون را لكم مس   ش

ةإ   سم البنك أو المؤسسة المال

 ةـیـــفـــعرــــات التـــــومـــــعلــــالم -القسم األول 

  حدد نوع الجنس:   - 1س 

  �إمرأة                                     �   رجل

  الفئة العمرة:   - 2س 

  �  69 إلى 50                       �سنة  49 إلى 30                   �سنة  29 إلى  20

ة للمستجوب:   - 3س  فة الحال  الوظ

س مصلحة             �مدیر   ال           �  القروض رئ   �  مؤسسةإطار 

 -01 –الملح رقم 
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ة في العمل:    - 4س    األقدم

  �سنة فأكثر  11                      �سنوات   10إلى  5من              �سنوات   5أقل من 

ل التقلید الم - القسم الثاني           عة التمو ة أم البواقي والمتوسطةللمؤسسات الصغیرة  قدمطب          بوال

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ؟   - 5س    هل تهتمون بتمو
  �ال                                                   �نعم    

عة القروض م  - 6س    للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ؟الممنوحة ا هي طب

عة القروض الممنوحة   ال  نعم  طب
     قروض إستغالل

      قروض إستثمار متوسطة األجل
لة األجل      قروض إستثمار طو

ة ل التجارة الخارج       قروض لتمو

ل نوع من أنواع ال   - 7س    قروضحدد درجة طلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على 

فة جدا  قروضأنواع ال فة   ضع   مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  ضع

            قروض قصیرة األجل

            قروض متوسطة األجل

لة األجل             قروض طو

ة ل التجارة الخارج             قروض تمو

لحسب  قروض اإلستثمارإستفادة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أشر على درجة     - 8س  غ التمو   ص

ل غ التمو فة   منعدمة  ص   مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  ضع

ل ثنائي             وصاحب المؤسسة ممولال مساهمة     :تمو

ل ثالثي في إطار ا    :الداعمة لهیئاتتمو
صاحب المؤسسة و مساهمة مساهمة ، ممولمساهمة ال

أة ا ة الداعمةله ل   )  cnac, ansej , angem ( التمو
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ل المستحدث المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسط -القسم الثالث     عة التمو ة أم البواق ةطب  يبوال

  

I - ل ة أم البواقي اإلستئجار المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التمو   بوال

م التمول   - 90س   ة بـــ        ؟ من قبلكم -   Leasing– اإلستئجارهل یتم تقد اشرة  ال( في حالة اإلجا  یرجى اإلنتقال م
  )12للسؤال رقم  

  �ال                                                   �نعم                       

اإلستئجار   -10س  ل  ل نوع من أنواع التمو   حدد درجة الطلب من قبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على 

ل فة جدا  أنواع التمو فة   ضع   مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  ضع

            اإلعتماد اإلیجار التشغیلي

            اإلعتماد اإلیجار المالي

ار  - 11س ة عقد بدائل المتاحة في ألحد الالمؤسسة المستأجرة  أشر على درجة تكرار إخت اإلستئجارنها   المالي التمول 

فة   منعدمة  البدائل المتاحة   مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  ضع

ح المؤسسة المستأجرة مالكة إ ستعمال ح الشراء( تص

  لألصل)

          

            تجدید العقد مع المؤسسة المؤجرة

            المؤجرة إرجاع األصل إلى المؤسسة
  

II-  ة أم البواقي ل برأس المال المخاطر المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالتمو  بوال

ل عن طر   -21س  التمو ة بـــ                  رأس المال المخاطر ؟  هل تقومون       یرجى  ال( في حالة اإلجا

اشرة للسؤال رقم    )  22اإلنتقال م

      �ال                                                 �نعم                                   

عة التمول  - 31س م الممنوح من  برأس المال المخاطر ما هي طب   ؟طرف

ل نقد   ل عیني                    �تمو ل نقد وعیني معا               �تمو   �   تمو

لها ؟ ما  - 41س    هي المؤسسات التي تستهدفون تمو

ة المخاطر      �المؤسسات منخفضة المخاطر        �  المؤسسات متوسطة المخاطر        �اإلبتكارة عال
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  ؟ في إدارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الممولة یتم التدخلهل    -51س 

لي   ل  ل محدود                              �ش ه فق   ش   �لإلرشاد والتوج

  الممولة ؟ الصغیرة والمتوسطة المؤسساتهل ترافقون  -16س 

ة   ة              �مرافقة مال   �الكل معا                     �مرافقة إدارة               �مرافقة فن

ة الحد األعلى من  -71س  ل ؟ مساهمتكمما هي نس ة التمو ل المؤسسة طال   في تمو

  %  �51أكثر من          � %   51إلى    % 49من        �  % 49إلى    %35من      �     %35قل من أ

  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ؟  مؤسسة رأس المال المخاطر ما هو الحد األدنى والحد األعلى من قمة اإلستثمار الذ تمنحه  - 18س 

رهما    ....................................................................................................أذ

.............................................................................................................  

  المؤسسة الممولة ؟وین   محالة خسارة المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة الممولة، هل یتم تقاسم الخسارة بین في  -19س 

  �ال                                                  �نعم                              
ر مقدار الخسارة التي    ة بنعم، أذ انت اإلجا   ..................................................تتحملونهاإذا 

.............................................................................................................  
ل برأس المال المخاطر منالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ستفادةالطلب وإ حدد درجة  -02س    التمو

م    -12س    من اإلستثمار ؟حدد الطرق األكثر تكرارا لخروج

  

  

فة   فة  جدا ضع ة  متوسطة  ضع   جدا مرتفعة  عال

ل برأس المال المخاطر             الطلب على التمو
ل برأس المال المخاطر             اإلستفادة من التمو

فة جدا  طرق الخروج من اإلستثمار فة  ضع ة  متوسطة  ضع   مرتفعة جدا  عال

اء المؤسسةالتنازل              لشر

اء الخارجیین             التنازل للشر

            التوجه إلى البورصة

عادة شراء المؤسسة الكامل وإ             التملك 
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            III - ة أم البواقي ل اإلسالمي المقدم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوال   التمو

ل اإلسالمي من قبلكم   –22س  م التمو ة بـــ     ؟  هل یتم تقد اشرة للسؤال  ال( في حالة اإلجا یرجى اإلنتقال م

  )25رقم  

     �ال                                                  �نعم                                   

ل   -32 س غ التمو ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ؟ اإلسالميما هي ص   المعتمدة من قبلكم لتمو

  

  

  

  

  

  

  

  

 

غ أخر    رها................................................................................، ص   ........أذ

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

ل حدد درجة   - 42س غ التمو غة من ص ة لكل ص النس   اإلسالميطلب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

ل  غ التمو فة جدا  اإلسالميص فة   ضع   مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  ضع

حة             المرا

            السلم

           اإلجارة

            اإلستصناع

ة             المشار

            القرض الحسن
  

ل  غ التمو   ال  نعم  اإلسالميص

حة       المرا

      السلم

     سنالقرض الح

      اإلجارة

      اإلستصناع

ة       المشار
      المضارة
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عال القسم ل للمــــــنح التــارات مـــــــــــتبــــــإع - را ة أم البواقي طةـــتوســـــرة والمــیــغـسات الصــــؤســــمو   بوال

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسبدرجة  حدد - 52س م لتمو   مرحلة تطورها إستهداف

فة جدا  مراحل تطور المؤسسة فة   ضع   مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  ضع

            في مرحلة اإلنشاء مؤسسات

            مؤسسات في مرحلة النمو

           مؤسسات في مرحلة النضج

            مؤسسات في مرحلة اإلنحدار

ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 62س ار لمنح التمو   أشر على القطاعات التي تأخذونها في عین اإلعت

فة جدا  قطاع النشا فة   ضع   مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  ضع

ة             مؤسسات صناع

ة             مؤسسات البناء واألشغال العموم

           مؤسسات تجارة

ة             مؤسسات خدمات
ة             مؤسسات فالح

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -72س     حدد العناصر األكثر إعتمادا وتأثیرا عند دراستكم لملفات التمول الخاصة 

فة جدا  العناصر فة  ضع   مرتفعة جدا  مرتفعة   متوسطة   ضع

رة الم             قابلة للتنفیذ والنمو ؤسسةف

ة المستثمر             شخص

            ؤسسة المهارات والكفاءات لصاحب الم

ة للم ة والمال             ؤسسةالجدو اإلقتصاد

ة لمعدل العائد لإلستثمار في الم             ؤسسةالتوقعات المستقبل

            هافوظعدد العمالة التي سیتم ت

عة المؤسسة( خاص، عام)  ونوعها              طب

ا المستعملة             التكنولوج

ه المؤسسة             القطاع الذ تنش ف
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مته ل وق             نوع التمو

مة الضمان ونوعه             ق

ة  إذا   رها:انت هناك عناصر أخر ذات أهم  ............................................................أذ

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

ل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -خامسالقسم ال ة أم البواقي إجراءات منح التمو   بوال

ل ةطال المؤسسات الصغیرة والمتوسطةهل یتم اإلستعالم عن   -82س   زة المخاطر التمو   ؟ لد مر

  �ال                                       �نعم                

انت هناك جهات أخر لإلستعالم،  رها.إذا    ..............................................................أذ

............................................................................................................  

.............................................................................................................  

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ؟   ما  -29س   ا لمنح التمو   هي الضمانات األكثر طل

  الترتیب  نوع الضمان
   L’hypothéque des biens         رهن عقار          

از      Nantissement             رهن ح
   La cautionnement                الكفالة  

اطي     L’aval                 الضمان اإلحت

رها   .......................................................................................ضمانات أخر أذ

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ؟ - 30س  م الجدارة اإلئتمان ة أسالیب لتقی    هل تستخدم البنوك والمؤسسات المال

  �ال                                            �نعم                               

ر األسالیب المستخدمة:.. ة نعم، أذ انت اإلجا   .........................................................إذا 

...........................................................................................................  

...........................................................................................................  
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ل حسب الجهة المخول لها إتخاذ القرار  -31س    حدد المدة الالزمة إلتخاذ قرار قبول أو رفض التمو

ل تقلید المدة الالزمة  تمو
ام      األ

ل مستحدث المدة الالزمة   تمو
ام       األ

الة الة   على مستو الو     على مستو الو

ة ةعلى مستو المدیرة     على مستو المدیرة الجهو     الجهو

    على مستو المدیرة العامة    على مستو المدیرة العامة

عة وتحصیل الدین الممنوح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قبلكم ؟ -32س    یف تتم متا

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................  

م التمول التقلید والتمول المستحدث للمؤسسات   - دسالقسم السا ة الصغیرة والمتوسطةعوائ تقد   أم البواقي بوال

ة  -33س    محدد مد العوائ التي تعی عمل ل التقلید تقد   للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التمو

فة   العوائ ضع

  جدا

فة مرتفعة   مرتفعة  متوسطة  ضع

  جدا

فاءة المسیرن             ضعف خبرة و

ة مة  اإلفتقار إلى دراسات الجدو اإلقتصاد ة السل والمال

قةو              الدق

ة المعلومات             إنعدام شفاف

ه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة             القطاع الذ تنش 

ة م الضمانات الكاف             عدم تقد

            التأخر و/أو اإلمتناع عن سداد أقسا القرض

            إرتفاع درجة المخاطر

رها   ..........................................................................................عوائ أخر أذ

.............................................................................................................  

............................................................................................................      



 قــــــمالحـــــال
 

-350 - 
 

ة  -34س  ل المستحدث حدد مد العوائ التي تعی عمل م التمو   للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تقد

فة  منعدمة  العوائ   مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  ضع

لها إلى  ن تحو م ة واإلبتكارة التي  ار اإلبداع قلة األف

ة للمستثمرن ؤسساتم   قابلة للنمو وجاذ

          

ة لد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اب ثقافة المقاوالت             غ
فاءة المسیرن             ضعف خبرة و

مة  ة السل ة والمال اإلفتقار إلى دراسات الجدو اإلقتصاد

ة   والموضوع

          

ه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة             القطاع الذ تنش 

رها  ، أذ   ........................................................................................عوائ أخر

.............................................................................................................  

ل المستحدث أشر على مختلف العوائ التي تعی نشا   -35س    التمو

فة جدا  العوائ فة  ضع   مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  ضع

           سوء المناخ اإلقتصاد واإلستثمار 

حدد نشا  مي الذ  اإلطار القانوني والتنظ

ل المستحدث   التمو

          

اسة التحفیز  اب س             اتغ

انیزمات  اب سوق مالي نش وفعال وقلة م غ

  الخروج من اإلستثمار

          

ل  ة بدائل التمو أهم قلة وعي المستثمرن 

  المستحدث

          

رها ، أذ    .........................................................................................عوائ أخر

.....................................................................................................  

....................................................................................................  

....................................................................................................  
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عالقسم ال الهیئات الداعمة لعالقة البنوك والمؤسسات الما -سا ة    لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةل

ة أم البواقي   بوال

ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار هل  -63س  ة الهیئات تهتمون بتمو ل   ؟ لهاالداعمة التمو

  �ال                                       �نعم  

ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تحظى بدعم هذه الهیئات ؟ -37س    هل تعطى األولو

  �ال                                           �نعم          

 :تتعاملون معها حدد الهیئات الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي  -83س  

  ال  نعم  هیئاتال
اب  ة لدعم تشغیل الش الة الوطن           ANSEJالو

طالة        CNACالصندوق الوطني للـتأمین عن ال
ة لتسییر القرض المصغر  الة الوطن         ANGEMالو

ر اإلستثمار  ة لتطو الة الوطن         ANDIالو
        FGARصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

ل الممنوحأشر على درجة ال  -39س   ة  هیئاتللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل القبلكم من  تمو ل التمو

 الداعمة لها

ة الداعمة ل فة جدا  الهیئات التمو فة  ضع   مرتفعة جدا  مرتفعة  متوسطة  ضع
اب  ة لدعم تشغیل الش الة الوطن                 ANSEJالو

طالة              CNACالصندوق الوطني للنأمین عن ال
ة لتسییر القرض المصغر  الة الوطن               ANGEMالو

ر اإلستثمار  ة لتطو الة الوطن               ANDIالو
صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

FGAR    
          

ل  -40س  ما یتمثل دور الهیئات الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل التمو   ؟  المستحدثف

ل   ة من التمو م نس شرك بتقد م ضمانات           �الدخول  ة            �تقد ازات ضرب م إمت                �تقد

ازات أخر   م إمت   � تقد

  

         مـــــــــــــــــــعاونـــــــــــــــلى تـــــــــرا عــــــــــــــــــــــش         
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ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومختلف        عاد مال تهدف هذه الدراسة إلى التطرق لمختلف أ

ة والمستحدثة، إضافة إلى محاولة تسل الضوء على واقع المؤسسات  لها، التقلید أسالیب تمو

ة  األخص بوال ل المستحدث، و ل التقلید والتمو أم البواقي. الصغیرة والمتوسطة الجزائرة بین التمو

ل أحد أهم اهتمامات االقتصادیین، لكونها  ش ون موضوع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  وذلك 

زالة مختلف  رها وإ ه یتعین العمل على تطو ات، وعل مختلف االقتصاد المحرك األساسي للنهوض 

لي خاصة في ظل تشدد منح الت ل التمو ي المشاكل التي تواجهها والتي من أهمها المش ل البن مو

ل المستحدث  لها مرهونا بتطبی أسالیب التمو ة تمو ال قى حل إش ل  –ومحدودیته، لی التمو

ل برأس المال المخاطر ل اإلسالمي، التمو والتي أثبتت نجاعتها في األخذ  -االستئجار، التمو

ات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.  بخصوص

ل ا          أن التمو ل المؤسسات الصغیرة وتبین الدراسة  عد المصدر األساسي لتمو لتقلید 

اله  فائدة مهما إختلفت أش غة واحدة تتمثل في القرض  والمتوسطة على الرغم من إعتماده على ص

مال  غه مصدرا م ه وتنوع ص الرغم من تعدد أسالی ل المستحدث  عد التمو ه، في حین  وتنوعت أسالی

ال  س بد ل التقلید ول صفة خاصة والجزائر للتمو ة أم البواقي  قه في وال له، خاصة وأن واقع تطب

ه  ة حول مختلف أسالی ظهر محدودیته من جهة، إضافة إلى عدم توفر المعلومات الكاف صفة عامة 

. ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من جهة أخر  النس

 

ة ل االكلمات المفتاح ل : المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، التمو ل المستحدث، التمو ، التمو لتقلید

ل برأس المال المخاطر. ل اإلسالمي، التمو االستئجار، التمو ل  ي، التمو  البن
 

 الملخص 
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    Résumé 

 
 
Le but de cette étude est  d’aborder les différents aspects financiers des 

petites et moyennes entreprises (PME), et les divers modes de financement, 
traditionnels et innovants, ainsi que de démonter la réalité des PME algériennes 
entre financement traditionnel et financement développé, en particulier dans la 
wilaya d’Oum El Bouaghi. Etant donner que les PME constituent l'une des 
préoccupations économiques, par le fait qu’elles sont l’un des principaux 
moteurs de développement  des différentes économies, il convient de développer 
ce secteur et de remédier à ces problèmes, notamment le problème de 
financement, en particulier le financement bancaire, ce dernier qui reste 
insuffisant pour faire face aux besoins des PME et doit ce compléter ou se 
substituer   par de nouveaux modes de financement  innovants tel que le leasing, 
les modes de financement islamique et le capital-risque, qui ont prouver leurs 
efficacité par la prise  en considération des spécificités des petites et moyennes 
entreprises. 

L'étude montre que le financement traditionnel est la principale source de 
financement des petites et moyennes entreprises, malgré qu’il est représenté  
sous une seul forme qu’est le crédit bancaire, sous ces différentes formes, tandis 
que le mode  de  financement innovant malgré la multiplicité des ses méthodes 
et la diversité de ses formes et formules, il complète juste  le financement 
traditionnel et ne le remplace pas, d'autant plus que la réalité montre la limite du 
financement innovant en Algérie,  en particulier dans la wilaya d’Oum El 
Bouaghi d'une part, en plus du manque d'informations relatives aux différentes 
modes de financement innovant des petites et moyennes entreprises, d'autre part.  

 
Mots clés: Petites et Moyennes Entreprises, le financement traditionnel,             
le financement innovant, le financement bancaire, Le crédit Bail, la finance 
islamique, Le capital risque. 
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     Abstract 

 

The aim of this study is to address the various financial aspects of small 
and medium enterprises (SMEs), and the various modes of financing, traditional 
and innovative, and to dismantle the reality of Algerian SMEs between 
traditional and innovative financing, particularly in the wilaya of Oum El 
Bouaghi. Given that the SMEs are one of the economic concerns, by the fact that 
they are one of the main engines of development of the different economies, it 
should be to develop this sector and to remedy these problems, including the 
problem of financing, in particular the bank financing, this last which remains 
insufficient to cope with the needs of SMES and must this complement or 
substitute by new innovative funding methods such as leasing, the modes of 
Islamic financing and venture capital, who have to prove their effectiveness by 
taking account of the specific characteristics of small and medium enterprises. 

 

          The study shows that traditional financing is the main source of small and 
medium enterprises, although it is represented in a single form that is bank credit 
under these different forms, while the innovative financing method despite the 
multiplicity of its methods and the diversity of its forms and formulas, he 
completed just traditional financing and does not replace, especially as the 
reality shows the limits of innovative financing in Algeria, especially in the 
province of Oum El Bouaghi one hand, in addition to lack of information on the 
various modes of financing of innovative SMEs, on the other. 
 
Key words: small and medium enterprises, traditional financing, innovative 
financing, bank financing, Leasing, Islamic financing, venture capital. 

  

  

  

 


