
ریمجلهوریا ميقراطــــــة اجلزا   ة الشعبیةة ا
  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

یدي ن    ٔم البوايق - امعة العريب 
سیري لوم ال اریة و صادیة، الت ق   لكیة العلوم 

سیري لوم ال   قسم 
  

سجیل   :رمق ال
  

  

  

  

  

سیري لوم ال لوم يف  ة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه    ٔطرو
  مالیة املؤسسة: ختصص
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 أ 
 

تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة على تنوع تعاريفها ومفاهيمها اخلاضعة ملعايري متعـددة تبعـا الخـتالف   
ــا منتجــا للثــروة، مت خلقهــا يف ســياق نتهجــةالــدول وأنظمتهــا االقتصــادية امل ، حمركــا أساســيا لالســتثمار وفضــاء حيوي

العوملــة واالنضـــمام للنظـــام االقتصـــادي العــاملي اجلديـــد، نظـــرا ملـــا متتــاز بـــه مـــن مرونـــة متكنهــا مـــن التكيـــف مـــع كـــل 
  .قدرة على الصمود ومواجهة التغريات احلاصلة على مستوى االقتصاداملستجدات وجتعلها أكثر 

ــا بســبب مرونتهــا العاليــة الــيت  ميــزتوت ا علــى تنويــع أنشــطتها ومنتجا املؤسســات الصــغرية واملتوســطة بقــدر
ــاالت  ــا أصــبحت تتــدخل يف كــل ا متنحهــا القــدرة علــى التغيــري يف سياســات التمويــل واإلنتــاج والتســويق، حــىت أ

 ظــل هشاشـة املؤسسـات االقتصــادية والقطاعـات وتسـاهم يف حتقيــق النمـو االقتصـادي مبعــدالت معتـربة، وذلـك يف
  .العمومية والتخلي تدرجييا عن املؤسسات االقتصادية الكبرية

واجلزائر على غـرار بقيـة الـدول الناميـة أدركـت أمهيـة املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة كقـاطرة لتحقيـق التنميـة 
ا االقت صادية، بل وأكثر من ذلك، أصبحت االقتصادية، خاصة وأن أغلب الدول املتقدمة تعتمد عليها يف سياسا

وكوجـه آخـر للتبعيـة االقتصـادية هلـذه الـدول وحماولـة منهـا للـدخول إىل اقتصـاد . تشكل معظم نسيجها االقتصادي
الســوق، كــان البــد مــن اعتمــاد هــذه املؤسســات الصــغرية واملتوســطة كأســلوب بــديل عــن مؤسســات القطــاع العــام 

ية واملاليـــة الضـــعيفة، إىل جانـــب فشـــل الصـــناعات املصـــنعة والـــربامج التنمويـــة املثقلـــة بالـــديون ومردوديتهـــا االقتصـــاد
  .املمولة عن طريق اإليرادات النفطية يف حتقيق النمو االقتصادي املنشود" املخططات االقتصادية"

ــا، فقـــد  ويف ذات الســياق، ومــن أجــل متكـــني املؤسســات الصــغرية واملتوســـطة مــن القيــام بالـــدور املنــوط 
اا اجلزائــر خطــة طريــق تشــمل جمموعــة مــن األجهــزة واوضــعت هلــ إال أن ذلــك مل  لقــوانني والتشــريعات تــدعم مســري

ا وأهم  عوقات كثرية أمهها مشكلة التمويليكن كافيا، فهذه املؤسسات واجهت وال تزال م اليت تبقى أهم انشغاال
ا املتعلقة باالستثمار والنمو والتوسع   .حمدد لقرارا

التمــويلي بالنســـبة للمؤسســات الصـــغرية واملتوســـطة بســبب الصـــعوبات الــيت تعـــاين منهـــا يف  ويطــرح املشـــكل
خاصـة منهـا  كـرب للمؤسسـات االقتصـادية الكبـريةاحلصول على مصادر التمويل اخلارجية املختلفة واملتاحة بشكل أ

وهـذا  ويليـا بالنسـبة هلـايشكل عائقا مت أمهها حجمها الصغري الذي لبنكية، ويرجع ذلك إىل عدة أسباب؛القروض ا
وفقا ألثر احلجم الذي يعتمد عليه البنك بشكل كبري يف عمليـة مـنح القـرض، وهلـذا تكـون للمؤسسـة كبـرية احلجـم 

هنـاك عامـل . بينمـا حيجـم عـن ذلـك بالنسـبة للمؤسسـة الصـغرية واملتوسـطة صة األكرب يف احلصول علـى متويلهـاالفر 
ا وباملعلومآخر ال يقل أمهية عن سابقه وهو قلة ا أو كمـا هـو متعـارف عليـه  ات اليت تقـدمها للهيئـة التمويليـةلثقة 
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وهـو  متـاح للمؤسسـات الصـغرية واملتوسـطةيف الدراسات املالية بعدم متاثل املعلومات، ما جيعل القرض البنكي غـري 
  .ما يعين ضرورة إجياد بدائل متويلية أخرى تساهم يف حل مشكلتها التمويلية

مصــادر البــدائل التمويليــة الــيت ميكــن االعتمــاد عليهــا قــرض اإلجيــار، الــذي يعــد مصــدرا مــن  ومــن بــني هــذه
ــة  التمويــل متوســط وطويــل األجــل ــه املؤسســة الصــغرية واملتوســطة واملؤسســة االقتصــادية بصــفة عامــة، لتلبي تلجــأ إلي

ا علــى تلبيتهــا، ويوجــه قــرض اإلجيــار  حاجتهـا التمويليــة بعــدما تبــني هلــا عجــز مصــادر التمويــل األخــرى وعــدم قــدر
ــــاء األصــــول الرأمساليــــة أو جتديــــدها أو إحالهلــــا بــــأخرى أكثــــر كفــــاءة وتطــــورا، خا صــــة يف ظــــل التقــــدم لتمويــــل اقتن
  .  التكنولوجي املستمر والذي يفرض على املؤسسة مسايرته حفاظا على استمراريتها وتنافسيتها

وتتمثل عملية التمويل بقرض اإلجيار يف قيام مؤسسة اقتصادية هي املؤسسة املـؤجرة، حبيـازة أصـول منقولـة   
ملؤسسـة املسـتأجرة، هـذه األخـرية ختتـار وحتـدد أو عقارية من موردها استجابة لطلب مؤسسة اقتصادية أخـرى هـي ا

  . مواصفات هذه األصول وفقا حلاجتها ملدة معينة مقابل أقساط إجيارية حمددة ومتفق عليها
ويتميز قرض اإلجيار بقدرته على التغطية الكلية لقيمة األصول املقتناة مقارنة مبصادر التمويل األخرى اليت   

القروض البنكية مثال، كما يتميز أيضا مبرونته الـيت تتـيح لـه التكيـف مـع الظـروف تكتفي بتغطية نسبة حمددة فقط ك
ا املؤسسة االقتصادية طبيعـة احلاجـة الـيت يفرضـها ب يتخذها واملرتبطـةة اليت وهذا يعود إىل األشكال املتنوع اليت متر 

لعقــار، وحبســب جنســية أطــراف االســتثمار املوجــه إليــه، فبحســب نــوع األصــل املســتأجر جنــده يــرد علــى املنقــول وا
ــا مــن نقــ ايــة العمليــة ومــا يــرتبط  ل للمخــاطر عمليــة التمويــل بــه ينقســم إىل دويل ووطــين، ووفقــا ملــآل امللكيــة يف 

  .أو متويليا واملنافع يكون تشغيليا
ـــــيت تبقـــــى أمـــــا جـــــوهر عمليـــــة التمويـــــل بقـــــرض اإلجيـــــار فهـــــو التمييـــــز بـــــني امللكيـــــة القانونيـــــة لألصـــــل و    ال

ايـــــة مـــــدة اإلجيـــــار  املؤسســـــة املـــــؤجرة حبـــــوزة ـــــيت حتوزهـــــا املؤسســـــة املســـــتأجرة، وهلـــــذا ويف  وملكيتـــــه االقتصـــــادية ال
  :هي املؤسسة املستأجرة بني عدة خيارات ختتار

 إعادة استئجار األصل لفرتة أخرى وبشروط أخرى؛ -
 شراء األصل مقابل قيمته املتبقية؛ -
 .إرجاع األصل إىل املؤسسة املؤجرة -

ــا قــرض اإلجيــار  ــة اجلبائيــةومــن مزاي ــار املصــدر  أيضــا مــا يتعلــق بالناحي الــيت تعــد خاصــية مهمــة حتــدد اختي
كما خيفف من ثقل الرسم   املة من النتيجة اخلاضعة للضريبةالتمويلي املناسب، إذ يتيح خصم األقساط اإلجيارية ك
 .على القيمة املضافة نتيجة جتزئته على طول مدة اإلجيار
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ــــــا قــــــرض اإلجيــــــار كمصــــــدر متــــــويلي مقارنــــــة مبصــــــادر التمويــــــل  املزايــــــا وأخــــــرىإن هــــــذه  ــــع  والــــــيت يتمتــ
وبالتـــــايل  نشـــــاطها واالســـــتفادة منـــــه األخـــــرى، دفعـــــت املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة إىل اللجـــــوء إليـــــه لتمويـــــل

  .إحداث منو يؤدي إىل حتقيق تنمية لالقتصاد الوطين
اختيــــــار اخلــــــوض يف هــــــذا املوضــــــوع ودراســــــته راجــــــع إىل تــــــداخل إن : أســــــباب اختيــــــار موضــــــوع الدراســــــة -1

  :أسباب عدة؛ أمهها
ـــــيت أصـــــبحت حتتلهـــــا املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة يف االقتصـــــادي - ـــــرية ال ـــــة األمهيـــــة الكب ات املتقدمـــــة والنامي

 واعتبارها طريقا يضمن العبور السليم حنو التقدم والتنمية؛ على السواء
ــــه امل - ــــري الــــذي تنال ــــز الكب  ت االقتصــــادية يف الســــنوات األخــــريةؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطة مــــن الدراســــااحلي

 مما جيعل األمر يف حد ذاته حتديا للتميز وحبثا عن اإلضافة املفيدة هلا؛
ــة  - اســتمرار معانــاة املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف اجلزائــر مــن العراقيــل التمويليــة علــى الــرغم مــن تــدخل الدول

واحلــديث املتكـرر عــن خصوصـيتها الــيت حتـدد منــط هــذا ن خـالل بــرامج وهيئـات الــدعم بة مــإلجيـاد حلــول مناسـ
 التمويل، يشكل دافعا قويا للعمل على إجياد حلول هلذه املشكل؛

ــــــة  - ــــــه العمــــــل علــــــى حــــــل مشــــــكل   اجلزائــــــريف مســــــتحدثةاالهتمــــــام بقــــــرض اإلجيــــــار كصــــــيغة متويلي يرجــــــى من
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛التمويل يف 

إملــــام املؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطة مبزايــــا التمويــــل بقــــرض اإلجيــــار نتيجــــة حداثتــــه النســــبية والــــيت نــــتج عــــدم  -
  .عنها غياب اإلشهار وعدم تقدميه بالشكل املناسب والكايف

وتنبــع إشــكالية الدراســة مــن حقيقــة عــدم كفايــة مصــادر التمويــل املتاحــة أمــام املؤسســات  :الدراســةإشــكالية  -2
الصــغرية واملتوســطة يف اجلزائــر ومنهــا قــرض اإلجيــار، هــذا األخــري الــذي يقــدم مســامهات قيمــة يف اقتصــاديات دول 

مـن حيـث بنيـة نسـيجها ن اجلزائـر عـاجلوار كاملغرب اليت حتتل املركز األول عربيا يف التعامل بـه والـيت ال ختتلـف كثـريا 
ــه  تــربز إشــكالية الدراســة يف التســاؤل االقتصــادي املعتمــد بالدرجــة األوىل علــى املؤسســات الصــغرية واملتوســطة، ومن

  :الرئيسي التايل
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية؟في تمويل حل مشكل القرض اإليجار في  ما مدى مساهمة

متـت صـياغة واختيـار جمموعـة مـن  التسـاؤل الرئيسـيمن أجل اإلحاطة بكل جوانب الدراسـة واإلجابـة عـن و 
  :األسئلة الفرعية كما يلي
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 كل املصادر التمويلية املتاحة؟  حمل الدراسةهل تستخدم املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
 إىل اختياره مصدرا متويليا؟ ل الدراسةحمما هي مزايا قرض اإلجيار اليت تدفع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
قــــرار التمويـــــل بقــــرض اإلجيـــــار بنــــاء علـــــى معـــــايري  حمـــــل الدراســـــة هــــل تتخـــــذ املؤسســــات الصـــــغرية واملتوســــطة  -

 كمية أو كيفية؟
 ما هي أهم خصائص عمليات قرض اإلجيار يف اجلزائر؟ -
  هل يستطيع سوق قرض اإلجيار يف اجلزائر تلبية االحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؟  -
  :بناء الفرضيات التالية مت لتساؤل الرئيسي واألسئلة الفرعيةعلى ضوء ا: فرضيات الدراسة -3

  :الفرضية الرئيسية
   .بنسبة مهمة والمتوسطة الجزائريةالمؤسسات الصغيرة  تمويلحل مشكل اليساهم قرض اإليجار في  

  :ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيسية جمموعة من الفرضيات الفرعية التالية
 تستخدم كل املصادر التمويلية املتاحة؛ حمل الدراسةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
ـــــــدفع  - ـــــــيت ت ـــــــار شـــــــراء األصـــــــل املســـــــتأجر أهـــــــم املزايـــــــا ال ـــــــازات اجلبائيـــــــة وخي احملافظـــــــة علـــــــى الســـــــيولة، االمتي

 إىل اختياره مصدرا متويليا؛ حمل الدراسةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة 
ــــــل حمــــــل الدراســــــة املؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة  - ــــــة الختــــــاذ قــــــرار التموي ــــــة وكيفي تعتمــــــد علــــــى دراســــــة كمي

 بقرض اإلجيار؛
 أهم خصائص عملية التمويل بقرض اإلجيار يف اجلزائر؛ املسامهة الشخصية وطلب الضمانات -
  .يغطي االحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بنسبة ضعيفةسوق قرض اإلجيار يف اجلزائر  -
باملؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة  االهتمـــام املتزايــدتكتســـي هـــذه الدراســـة أمهيتهــا مـــن خـــالل : أهميــة الدراســـة -4

علـى قيـادة  رأت مجيعهـا يف هـذه املؤسسـات إمكانيـة واليت على مستوى كل دول العامل بسبب مزاياها وخصائصها
ــا، ومــن بــني أهــم يتطلــب تــوفر منــاخ مناســب هلــ ذلــكغــري أن حتقيــق . االقتصــاديات ا يراعــي خصائصــها ومتطلبا

  .ختلفةمبؤسساته امل عناصر هذا املناخ التمويل
ويف اجلزائر لطاملا كان موضوع التمويل يشكل نقطة حساسـة تسـيل الكثـري مـن احلـرب، وخصوصـا بالنسـبة  

للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة الــيت تعــاين األمــرَّين للحصــول علــى مصــادر التمويــل اخلارجيــة يف ظــل عــدم كفايــة 
للدولة من خالل خمتلف اهليئـات والـربامج املعـدة  وعلى الرغم من التدخالت املستمرةمصادرها التمويلية الداخلية، 

ومـا يزيـد مـن أمهيـة . هلذا الغرض إال أن املشـكل التمـويلي ال يـزال واقعـا ملموسـا تواجهـه هـذه املؤسسـات باسـتمرار
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هذه الدراسـة عـدم وجـود اسـتفادة فعليـة مـن خصـائص قـرض اإلجيـار كمصـدر متـويلي مهـم وفعـال رغـم تواجـده يف 
بـني ذ حوايل العقدين من الـزمن، خصوصـا مـع وجـود إمكانيـة حمـدودة هلـذه املؤسسـات للمفاضـلة سوق التمويل من

مصـادر التمويـل املتاحـة والـيت ميكـن حصـرها يف القــروض البنكيـة مبختلـف أنواعهـا وبعـض البـدائل التمويليـة احلديثــة 
  . إىل جانب الغياب الفعلي للسوق املايل

  :هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف نوجزها فيما يلينسعى من خالل : أهداف الدارسة -5
 واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ومسامهتها يف االقتصاد الوطين؛التعرف على  -
اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، وأمهها العراقيل تسليط الضوء على أهم املعوقات واملشاكل  -

 التمويلية واليت حتول دون السماح هلا بالقيام بدورها يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية؛املالية 
سياسـة الدولـة يف تطـوير وترقيـة املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة والقائمـة علـى إنشـاء أجهــزة توضـيح أهـم مالمـح  -

 وهيئات متخصصة يف دعم هذه املؤسسات؛
تقــف و  هالتحــديات الــيت تواجهــوخمتلــف يف اجلزائــر وأهــم املتعــاملني فيــه التعــرف علــى واقــع ســوق قــرض اإلجيــار  -

 حاجزا أمام تطوره وزيادة مسامهته يف سوق التمويل احمللي؛
ة ســكيكدة، حمــل معرفــة مــدى مســامهة قــرض اإلجيــار يف متويــل املؤسســات الصــغرية واملتوســطة العاملــة يف واليــ -

  .يف العديد من القطاعات االقتصادية الدراسة امليدانية
نهجــني الوصـفي والتحليلـي املتناسـبني مــع هـذا النـوع مــن مت االعتمـاد يف هــذه الدراسـة علـى امل: مـنهج الدراسـة -6

من خالل اإلطالع على املراجع املتخصصة من كتب وجمالت ودوريات ورسائل علميـة وطنيـة وأجنبيـة،  الدراسات
وخيـص ذلـك كـال مـن املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة،  وانب الدراسة خاصة النظرية منهـاومجع املعلومات املتعلقة جب

الـة مـن أجـل إسـقاط اجلانـب النظـري إىل جانـب مـنهج دراسـة احل .األسـس النظريـة املتعلقـة بكليهمـاقرض اإلجيار و 
على واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من خالل حتليل البيانات املستقاة من اإلجابات اليت سيتضمنها 

  ).  SPSS(ا بواسطة الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية م، ومعاجلتهاملصممني هلذا الغرض نياالستبيان
اهتم كل منهم بإبراز   تناول خمتلف جوانب هذه الدراسة من قبل باحثني وكتاب آخرينمت: الدراسات السابقة -7

وأخــرى تناولــت  اولــت املؤسســات الصــغرية واملتوســطةوجهـة نظــر معينــة أو توضــيح نقطــة معينــة، فهنــاك دراســات تن
وهلـذا ســيأيت  د قليلـةاملتغـريات مجلـة واحـدة تعـ قـرض اإلجيـار والقـرض البنكـي، غـري أن الدراسـات الـيت تناولــت هـذه

  : ذكر بعض الدراسات اليت تقرتب من موضوع هذه الدراسة، ومن هذه الدراسات
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ـــوراه  - ــــ" مســـاح طلحـــي"رســـالة دكت ـــل المؤسســـات الصـــغيرة : "املوســـومة بـ ـــي تموي ـــة ف ـــدائل الحديث دور الب
، وقــد 2014-2013أم البــواقي،  -، جامعــة العــريب بــن مهيــدي"مــع اإلشــارة لحالــة الجزائــر -والمتوســطة

حاولت من خالهلا الباحثة معرفة دور البدائل احلديثة يف حل إشـكالية متويـل املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة 
يف اجلزائــر، كمــا ركــزت علــى تشــخيص واقــع متويــل هــذه املؤسســات ومــا تواجهــه مــن حتــديات خاصــة مــن 

ا وترقيتها ملا هلا من أمهية يف كما أكدت هذه .  إعطاء دفع لعملية التنميةاجلانب املايل، حتد من النهوض 
ـا يف متويـل  الدراسة على ضرورة التوجه الستخدام بعض البدائل التمويلية احلديثة اليت أثبتـت جناعتهـا وكفاء

وقــد خلصــت هــذه الدراســة إىل . املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف ظــل حمدوديــة مصــادر التمويــل التقليديــة
زائـري إىل روح اإلبـداع واالبتكـار يف جمـال اسـتحداث املصـادر التمويليـة الـيت تتناســب افتقـار النظـام املـايل اجل

ــال،  مــع خصوصــية املؤسســات الصــغرية واملتوســطة واحتفــاظ مصــادر التمويــل التقليديــة بالصــدارة يف هــذا ا
إلجيــار غــري أن ذلــك ال ينفــي وجــود مصــادر متويليــة حديثــة ظهــرت نتيجــة قصــور مثيلتهــا التقليديــة كقــرض ا

ورأمسال املخاطر والتمويل اإلسالمي وأخريا السوق املايل، واليت تتمتع مجيعها بالكثري من املزايا اليت تزيد مـن 
جاذبيتها وإن كانت ممارستها ومسامهتها حمدودة بسبب حداثتها يف سوق التمويل، هذا األخري الذي ميكن 

 .ومعنويا العمل على تنشيطه من خالل تقدمي الدعم الكايف ماديا
 La difficulté de financer les PME dans un: "بـــاملوسـومة  Karim SI LAKHALدراسـة  -

contexte de forte asymétrie d’information : cas de PME algériennes" وهـي مقالـة ،
حتليـــل ، والـــيت عمـــل مـــن خالهلـــا الكاتـــب علـــى 03/2013منشـــورة مبجلـــة أداء املؤسســـات اجلزائريـــة، العـــدد 

املشــكل املتعلــق بعــدم متاثــل املعلومــات لــدى كــل مــن املؤسســات الصــغرية واملتوســطة والبنــوك، هــذا املشــكل 
الذي حيد من حصوهلا على التمويل البنكي الذي يعد أول املصادر التمويليـة اخلارجيـة الـيت تلجـأ إليهـا هـذه 

ـــد أوضـــح الكاتـــب أن هـــذا املشـــكل املعلومـــايت أحـــد أســـبا. املؤسســـات ب تفـــاقم املشـــاكل التمويليـــة يف وق
املؤسسات الصغرية واملتوسطة على الرغم من إنشاء العديد من اهلياكل الداعمة واملرافقة هلا واليت مل تسـتطع 
إجياد حلول فعلية لتلك املشاكل، هذه األخرية ميكن جتاوزها أو التقليل منهـا مـن خـالل اسـتحداث هيئـات 

ا مـــن أجـــل إتاحتهـــا   تعمـــل علـــى إنشـــاء نظـــام معلومـــات يشـــمل كـــل خصـــائص هـــذه املؤسســـات ونشـــاطا
ملختلف األعوان االقتصاديني سواء كانوا مستثمرين أو مؤسسات متويـل خاصـة منهـا البنـوك املمـول الرئيسـي 

م املالية يف آجال استحقاقها من خالل تقليل  الذي يبحث عن عمالء صادقني قادرين على الوفاء بالتزاما
م املخاطرة املرتبطة   . م والناجتة عن ضبابية معلوما
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ـــل الموجهـــة لقطـــاع المؤسســـات الصـــغيرة : "بعنـــوان" حيـــاة بـــن حـــراث"رســـالة دكتـــوراه  - سياســـات التموي
، هـــدفت إىل تقـــدمي دراســـة 2013-2012تلمســـان،  -، جامعـــة أيب بكـــر بلقايـــد"والمتوســـطة فـــي الجزائـــر

ائر من خـالل التعـرض ألمهيتهـا يف االقتصـاد الـوطين شاملة لواقع قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلز 
واالهتمام الذي رافقها من قبل السلطات اجلزائريـة عـرب خمتلـف اآلليـات واهليئـات املنشـأة لـدعم ومتويـل هـذه 
ـــى وجـــه  املؤسســـات، ومتكينهـــا مـــن جتـــاوز العقبـــات املتنوعـــة الـــيت تقـــف حـــاجزا أمـــام تطورهـــا وترقيتهـــا وعل

وقد خلصت دراستها إىل التأكيد على أمهية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسـطة . ةاخلصوص العقبات املالي
ا الدولـة اجلزائريـة  رغم مسامهته الضئيلة اليت يرجى حتسينها من خالل خمتلف السياسـات والـربامج الـيت أعـد

وإن كان أثره حمدودا لتهيئة بيئة مناسبة تساعدها على القيام بأدوارها التنموية، وخصوصا تقدمي الدعم املايل 
  .  يف ظل حمدودية مصادر التمويل املتاحة أمامها

 :بعنوان BENNOUNA Ahmedرسالة دكتوراه أعدها  -
 « Aspects fondamentaux du crédit-bail au Maroc- Arbitrage entre le crédit- bail 

et l’emprunt », Ecole doctorale de Dauphine, Université Paris- Dauphine, 2012  
ــوارد علــى املنقــوالت يف املغــرب دون التطــرق      وهــي دراســة قــام مــن خالهلــا الباحــث بتنــاول قــرض اإلجيــار ال

ــوارد علــى العقــارات، حيــث قــدم تفصــيال عــن خمتلــف اجلوانــب املتعلقــة بقــرض إجيــار املنقــوالت يف  لنظــريه ال
ا هـذا  لقانونيـة واحملاسـبية واالقتصـادية، وهي اجلوانـب ااملغرب كما تنص عليه التشريعات والقوانني املعمول 

عن القسم األول، أما القسم الثاين فقد خصصه للتحكيم واملفاضلة بني قرض اإلجيـار والقـرض البنكـي مـن 
هـذا األخـري الــذي  حنــو التمويـل عـن طريـق قــرض اإلجيـارخـالل التطـرق إىل املزايـا اجلبائيــة الـيت تـدعم التوجـه 

وخلصـت هـذه . استعرض موقعه من النظريات املالية، مث كيفية اختاذ قرار االختيـار بينـه وبـني القـرض البنكـي
مكانــة  حتتــل  ب واملســتوحاة مــن النمــوذج الفرنســيالدراســة يف النهايــة إىل أن عمليــات قــرض اإلجيــار يف املغــر 

اية  كبرية يف سوق التمويل، مليار درهم، مقدمة من طـرف  109,2هذه العمليات  بلغت قيمة 2010ففي 
 بنـوك التجاريـة العاملـة يف املغـربأو غري مباشر حتـت أكـرب ال سبع شركات قرض إجيار تنطوي بشكل مباشر

ا كشبكة لدعم سـوق قـرض اإلجيـار أمـا فيمـا خيـص املفاضـلة بـني قـرض اإلجيـار والقـرض . مستخدمة وكاال
 مبلـــغ أن التـــدابري اجلبائيـــة املتعلقــة بنوعيـــة االهـــتالك املطبــق والتخفـــيض يف البنكــي فقـــد انتهـــت الدراســة إىل

 . واملرتبطة بنوع األصول املمولة هي أسس االختيار بينهما الرسم على القيمة املضافة
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إشـكالية تمويـل المؤسسـات االقتصـادية دراسـة حالـة المؤسسـات : "املوسـومة بـــ" ياسني العايب"دراسة  -
، وهـي رسـالة دكتـوراه تسـاءل 2011-2010قسـنطينة،  -، جامعـة منتـوري"طة في الجزائرالصغيرة والمتوس

فيهـــا الباحـــث عـــن جـــوهر مشـــكلة التمويـــل بالنســـبة للمؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة وإىل أي مـــدى ميكـــن 
ـا املاليـة، وقـد تنـاول بالدراسـة خم تلـف إيعازها إىل خصوصيتها أو إىل حميطها اخلارجي الـذي يـؤثر علـى قرارا

اللذين وضعا معا " ميلر ومودغلياين"النظريات املفسرة للسلوك املايل للمؤسسة االقتصادية بداية من أعمال 
حجر األساس لكل الدراسات املالية املتعلقة باهليكل التمويلي، كمـا حـاول إجيـاد سـبل اسـتفادة املؤسسـات 

ــا املاليــة مــن اختيــار املصــادر التمويليــة الصــغرية واملتوســطة مــن هــذه الدراســات مبــا يتــيح هلــا تغطيــة احتيا جا
املناسبة، كما حاول تسليط الضوء على خمتلف اإلصالحات املنتهجة من قبل الدولة اجلزائرية للتخفيف من 

وقـد نـتج عـن دراســته أن إشـكالية متويـل املؤسسـات الصــغرية . حـدة إشـكالية التمويـل لـدى هــذه املؤسسـات
ا علــى واملتوســطة ناجتــة عــن خصوصــيتها ا ــة الــيت ميكــن أن توصــف باهلشاشــة، وهــو مــا يــؤثر علــى قــدر ملالي

احلصول على التمويل اخلارجي خصوصا مـن البنـوك التجاريـة الـيت تتـأثر إىل حـد بعيـد بعـدم متاثـل معلومـات 
هــذه املؤسســات، وحــىت خمتلــف هيئــات الــدعم الــيت مت إنشــاؤها مل تــؤثر بالشــكل اإلجيــايب املنتظــر منهــا حلــل 

 . شكاليةهذه اإل
تـأثير قـرارات التـأجير التمـويلي علـى "بعنـوان زكريـا وليـد صـيام دراسة حممد نواف عبد الرمحـان قطيشـات و  -

، وهـي مقالـة منشـورة يف جملـة دراسـات ")دراسة تطبيقيـة(األداء المالي للشركات المستأجرة في األردن 
لــد  -للعلــوم اإلداريــة، كليــة االقتصــاد واإلدارة والعلــوم، اجلامعــة اهلامشيــة، الزرقــاء  ،01، العــدد 34األردن، ا

ـــل بقـــرض اإلجيـــار، وهـــي املؤسســـة ر . 2007 ـــة التموي ـــى طـــرف واحـــد فقـــط يف عملي كـــزت هـــذه الدراســـة عل
رية كانت أو متوسطة أو كبرية، وكان مههـا األكـرب معرفـة مـدى تـأثري املستأجرة بغض النظر عن تصنيفها صغ

قــرار التمويــل بقــرض اإلجيــار علــى أدائهــا املــايل مــن خــالل دراســة هــذا التــأثري علــى رحبيتهــا وســيولتها ودرجــة 
وقـد توصـل الباحـث إىل أن املؤسسـة تلجـأ إىل التمويـل بقـرض اإلجيـار بسـبب . املخاطرة اليت ميكنهـا حتملهـا

نهــا مــن مســايرة التطــور التكنولــوجي يف وســائل ار  تفــاع تكلفــة االقــرتاض، كمــا أن هــذا املصــدر التمــويلي ميكِّ
اإلنتـــاج وبالتـــايل حتــــديثها وجتنـــب خمـــاطر التقــــادم الفـــين، وهـــو مــــا كـــان لـــه تــــأثري إجيـــايب علـــى األداء املــــايل 

يتهــا وتــوفري ســيولة كافيــة يــتم للمؤسســات األردنيــة حمــل الدراســة الــيت اســتخدمته مــن خــالل زيــادة درجــة رحب
 . استثمارها يف أوجه أخرى وختفيض درجة املخاطرة
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ـــــ - ــــب املوســــومة بـ ــــل المؤسســــات الصــــغيرة : "دراســــة مليكــــة زغي ــــرض اإليجــــار فــــي تموي ــــة ق دور وأهمي
ـــوم التســـيري، جامعـــة فرحـــات عبـــاس"والمتوســـطة ـــوم االقتصـــادية وعل ـــة العل ـــة منشـــورة يف جمل ــي مقال  -، وهـ

، وقـــد جـــاءت هـــذه الدراســـة لرتكـــز علـــى قـــرض اإلجيـــار كتقنيـــة مهمـــة لتمويـــل 2005، 05ســـطيف، العـــدد 
ـا التمويليـة،  استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة، هـذه األخـرية الـيت تواجـه مشـكلة يف تـأمني احتياجا

وقــرض  وقــد مت التعــرض يف هــذه الدراســة إىل أهــم اجلوانــب املتعلقــة بكــل مــن املؤسســات الصــغرية املتوســطة
اإلجيــار مــن مفــاهيم وخصــائص وعناصــر تســمح بإجيــاد التــداخل بينهمــا وتــربز مــدى فاعليــة قــرض اإلجيــار  
كمصـدر متـويلي حيــل مشـكلتها التمويليــة، وكـان ذلــك مـن بيـان جــدوى اللجـوء إليــه مـن خــالل دراسـة قــرار 

ظـل غيـاب التمويـل عـن  االستئجار وأهم مراحله املرتبطة بوجود بـديل متـويلي آخـر، وهـو القـرض البنكـي يف
خلصـــت هـــذه الدراســـة إىل نتيجـــة مفادهـــا أن قـــرض اإلجيـــار ســـيكون حـــال مناســـبا . طريـــق الســـوق املـــايل

ــا التمويليــة  للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة، مبــا يســمح هلــا مــن تــدعيم تنافســيتها مــن خــالل ســد احتياجا
ا  .املتعلقة باقتناء األصول اليت تعتمد عليها استثمارا

تعرض واالطالع علـى خمتلـف الدراسـات السـابقة وتسـليط الضـوء علـى مسـامهتها العلميـة يف إثـراء هـذا إن ال
املوضوع يدفعنا إىل ضرورة اإلشارة إىل املسـامهة الـيت سـتقدمها هـذه الدراسـة والـيت تـربز مـن خـالل الدراسـة امليدانيـة 

املتوســطة يف واليــة ســكيكدة وكــذا تســليط الــيت تظهــر مــدى مســامهة قــرض اإلجيــار يف متويــل املؤسســات الصــغرية و 
 .الضوء على واقع سوق التمويل به

تسعى هذه الدراسة إىل توضيح مدى قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسـطة علـى احلصـول علـى : حدود الدراسة -8
فـرتة صدر متويلي بديل عن القرض البنكي وذلك من خالل دراسة ميدانية بوالية سكيكدة خالل قرض اإلجيار كم

وحتديـدا يف واليــة سـكيكدة مــن خــالل وهلـذا فــإن احلــدود املكانيـة هلــذه الدراسـة ستنحصــر يف اجلزائــر  زمنيـة حمــددة،
التوجه حنو مؤسسات صغرية ومتوسطة حصلت على قرض اإلجيـار مـن هيئـات متويليـة بنكيـة ومتخصصـة متواجـدة 

مـع   2015-2010ألوىل بالدراسـة امليدانيـة خـالل الفـرتة أما احلدود الزمانيـة فهـي تتعلـق بالدرجـة ا. باجلزائر العاصمة
باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف فرتة سابقة هلذه احلدود الستعراض التطور  التعرض ملختلف اإلحصائيات املتعلقة

 . احلاصل يف هذه اإلحصائيات
ا املوضحة من خالل األسئلة الفرعية املطروحـة، : خطة الدراسة -9 من أجل اإلجابة عن إشكالية الدراسة وجزئيا

ـذه الدراسـة،  والتحقق من صحة الفرضيات من عدمه، وكذا من أجل الوصول إىل األهـداف املنشـودة مـن القيـام 
  : كما يلي  جانبني نظري وتطبيقي، يضم كل منهما فصلني فقد مت تقسيمها إىل 
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الفصــــــل األول اخلــــــاص باإلطــــــار العــــــام لتمويــــــل املؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة والــــــذي يركــــــز علــــــى   
ـــــا، خمتلـــــف املصـــــادر التمويليـــــة املتاحـــــة  ـــــد ألهـــــم املفـــــاهيم املتعلقـــــة  اجلانـــــب املـــــايل هلـــــذه املؤسســـــات بعـــــد حتدي

ـــــيت تبـــــدو جليـــــة مـــــن خـــــالل هيكلهـــــا التمـــــويلي وخمتلـــــف ا ـــــيت أمامهـــــا والـــــيت تســـــتجيب خلصوصـــــيتها ال لعوامـــــل ال
  .تساهم يف حتديده

الفصل الثاين يتطرق إىل اإلطار الفكري والنظري لقرض اإلجيار بداية بـالتعرف علـى نشـأته وتطـور مفهومـه، 
ــا ومراحــل اختــاذ هــذا القــرار، وأخــريا  ــاره مصــدرا متويلي خصائصــه وأنواعــه، إىل جانــب أهــم أســباب اللجــوء إىل اختي

  .ومميزاته وكل ما يرتتب عنه بالنسبة لكل األطراف املتدخلة فيهد قرض اإلجيار احلديث عن الطبيعة القانونية لقع
أما اجلانب التطبيقي فيبدأ مع الفصـل الثالـث حتـت عنـوان أمهيـة قـرض اإلجيـار يف متويـل املؤسسـات الصـغرية 

الــوطين وخمتلــف  عــرض واقــع املؤسســات الصــغرية واملتوســطة ومســامهتها يف االقتصــاديواملتوســطة يف اجلزائــر، والــذي 
، والــيت كــان أحــد ســبل معاجلتهــا إنشــاء جمموعــة مــن اهليئــات مــن منظــور كلــي العراقيــل الــيت حتــد مــن هــذه املســامهة

مث ظهــور قــرض اإلجيــار  . الداعمــة لتطورهــا وترقيتهــا مــن خــالل االهتمــام مبشــكلتها التمويليــة علــى وجــه اخلصــوص
هتمام املشرع اجلزائري بوضـع اإلطـار املناسـب لـه، وأخـريا تسـليط كأحد احللول املطروحة يف سوق التمويل احمللي وا

   . الضوء على سوق قرض اإلجيار وأهم املتعاملني االقتصاديني فيه وأهم التحديات اليت تواجهه
يعرض من منظور جزئي مسامهة قرض اإلجيار يف متويل املؤسسات وختتتم هذه الدراسة بالفصل الرابع الذي 

ســيتم فيــه حتليــل نتــائج كــال االســتبيانني اللــذين مت توزيعهــا علــى كــل ة يف واليــة ســكيكدة والــذي الصــغرية واملتوســط
املؤسسات املاحنة لقرض اإلجيار يف اجلزائر من جهة، وعينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة املمولة بقرض اإلجيار 

  .على واقع هذا املصدر التمويليمن أجل الوقوف مؤسسة  70والبالغ عددها  والعاملة يف والية سكيكدة
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  :تمهيد
وهـو أمـر تدركـه كـل الـدول وتعمـل علـى بلوغـه مـن املختلفـة حتقيـق التنميـة يف أوجههـا إىل كل جمتمع   يسعى

ــا املنشــودة وقــد أصــبح للمؤسســات الصــغرية . خــالل وضــع خمتلــف الــربامج الــيت تســاعدها علــى الوصــول إىل غايا
كـل الـدول املتقدمـة والناميـة علـى حـد السـواء أمهيـة   يقنـتواملتوسطة دور كبري يف جتسيد هذه الربامج وتفعيلها، إذ أ

هذه املؤسسات يف رسـم اخلطـط وتنفيـذها ملـا هلـا مـن مسـامهة كبـرية يف دفـع عجلـة االقتصـاد الـوطين ومـا ينجـر عـن 
  .ذلك من آثار إجيابية على خمتلف املستويات االقتصادية واالجتماعية

تنوعا كبـريا يف التجـارب الدوليـة واختالفـات  توسطةة واملهذا اإلمجاع على أمهية املؤسسات الصغري وقد أثرى 
ـا،  يف مفهومها الذي يتفـاوت مـن دولـة إىل أخـرى تبعـا العتبـارات كثـرية تتعلـق بأهـداف إنشـائها واألدوار املنوطـة 

ـا خ ـا وبكـل اجلوانـب املتعلقـة  اصـة وحىت تؤدي هذه املؤسسات وظائفها يف االقتصاد الوطين البد من االهتمام 
ا علـى حتقيـق املسـامهة املرجـوة منهـا، وعليـه ميكـن تقسـيم  والذي قد حيـدضعف الجانبها املايل الذي مييزه  مـن قـدر

عــن املؤسســات الصــغرية واملتوســطة مـــن هــذا الفصــل إىل ثــالث مباحــث؛ يتنــاول املبحــث األول مفــاهيم أساســية 
مـا املبحـث الثـاين فريكـز علـى اجلانـب التمـويلي يف تعاريف وخصائص وتوضـيح ألمهيتهـا االقتصـادية واالجتماعيـة، أ

ــا املاليــة يف خمتلـــف  املؤسســات الصــغرية واملتوســطة مــن خـــالل بيــان أمهيــة التمويــل كوظيفــة تســـعى لتلبيــة احتياجا
ــة املتاحــة أمامهــا مراحلهــا لتســليط الضــوء علــى خصوصــية اهليكــل مث يليــه املبحــث الثالــث . وأهــم املصــادر التمويلي

    . هذا النوع من املؤسسات يفالتمويلي 
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  :ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث األول

يعد تعريف املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة مـن بـني التعـاريف الـيت أثـارت جـدال كبـريا يف الفكـر االقتصـادي، 
هتمــام الكبــريين اللــذين إذ وبــالرغم مــن وجــود اتفــاق عــام حــول أمهيتهــا ودورهــا يف اقتصــاديات الــدول والقبــول واال

ما من قبل الباحثني واملختصني، إال أن هؤالء مل يتفقوا على وضع تعريـف موحـد وجـامع هلـا، ويعـود ذلـك  حتظى 
ــا مفهومهـــا مــن بلـــد إىل آخــر ومـــن زمــن إىل آخـــر مــن جهـــة، وإىل عوامــل اقتصـــادية   إىل الديناميكيــة الــيت يتميـــز 

وع األنشــطة االقتصـادية واخــتالف فــروع النشـاط االقتصــادي، وعوامــل كـاختالف مســتويات النمـو بــني الــدول، تنـ
تقنية وسياسية من جهة أخرى، وهو ما أدى إىل االستناد على جمموعة حمددة من املعايري لتعريفها ما أكسبها مجلة 

  .من اخلصائص تتنوع بتنوع أشكال هذه املؤسسات

للمؤسســات الصــغرية تعريــف وضــع  يســهل :المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة تعريــف: المطلــب األول
ا على بقية املستويات، وهو أمر  علىواملتوسطة  يتطلب اإلملام بنقاط مهمة توضيح مكانتها يف االقتصاد وإسهاما

  :فيما سيأيت توضح
أن املؤسســــات الصــــغرية مـــن املعلــــوم  :إشـــكالية تحديــــد تعريــــف موحــــد للمؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة -1

تلعب دورا بالغ األمهية على مجيع املستويات ويف كل دول العامل على اختالفها، وهو ما ساهم واملتوسطة أصبحت 
يف وجـود هـذه اإلشــكالية املتعلقـة باعتمــاد تعريـف موحــد للمؤسسـات الصــغرية واملتوسـطة، ويــرتبط ذلـك بــاختالف 

يف كــل دولــة، حيـث تعتمــد كــل وتبـاين الظــروف االقتصــادية واالجتماعيـة  مراحـل النمــو ودرجـة التقــدم التكنولــوجي
  : يف الشكل املوايل منها على معايري معينة لوضع هذا التعريف، وميكن تقدمي هذه املعايري

  :أهم المعايير الكمية والنوعية المستخدمة في تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: )1- 1(الشكل 
  
  
  
  
  
  

  
  .الباحثة اعتمادا على عدة مراجعمن إعداد : املصدر        

مية
الك

ير 
معاي

ال
 

 عدد العمال

 رأس املال املستثمر

 معامل رأس املال

 حجم املبيعات

ر ا
عايي

الم
عية

لنو
 

 املعيار التكنولوجي

 معيار التنظيم

 املعيار القانوين
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  :الصغرية واملتوسطة كما يلييظهر هذا الشكل وجود نوعني من املعايري املعتمدة يف تصنيف املؤسسات 
اجمموعة من املعايري القابلة للقياس سهلة احلصول على وتضم  :المعايير الكمية -1-1   : منها بيانا
يعد هـذا املعيـار مـن أهـم املعـايري املعتمـدة يف تصـنيف املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة نظـرا : معيار عدد العاملني -

ــه  بــني الــدول لعــدم أخــذه بعــني االعتبــار  متفــاوتلســهولته مــن حيــث القيــاس ومجــع البيانــات واملقارنــة، غــري أن
ـا صـغرية مستوى التقدم التكنولوجي املستخدم يف عملية اإلنتاج، والذي ق د ينجر عنه تصنيف مؤسسة علـى أ

ـــا تتميـــز بكثافـــة رأمساليـــة معتـــربة ذلـــك خاصـــة يف  يتجلـــىو . أو متوســـطة تبعـــا لعـــدد عماهلـــا احملـــدود يف حـــني أ
املشــاريع الــيت تســتثمر مبــالغ ضــخمة وتكنولوجيــا معقــدة ال تتطلــب أيــدي عاملــة كثــرية، وذلــك ال يعــين أن يــتم 

 .وسطة فقط اعتمادا على هذا املعيار منفرداأو مت تصنيفها كمؤسسة صغرية
يعترب معيار رأس املـال مهمـا يف تصـنيف املؤسسـة االقتصـادية، فحجمـه حيـدد حجـم  :معيار رأس املال املستثمر -

ين أن املؤسسـة صـغرية، غـري أن حجمـه يبقـى مثـارا للجـدل الخـتالف قيمتــه عـاملؤسسـة، فـإن كـان صـغريا فهـذا ي
نفسها بفعل عامل الزمن والتضخم وحالـة االقتصـاد مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى صـعوبة بني الدول ويف الدولة 

 .حتديد مفهومه بدقة إن كان ميثل رأس املال الثابت أو أنه يشمل إىل جانبه رأس املال العامل
إىل حتديـد دقيـق  ال يؤدي استخدام أحد املعيارين السابقني بشكل منفصل عن اآلخـر :معيار معامل رأس املال -

لصنف املؤسسة صغرية كانت أو متوسطة، فعدد العاملني دون األخذ بعني االعتبار حجم رأس املـال قـد جيعـل 
مؤسسة ذات عمالة مرتفعة برأمسال ضعيف تصنف مـن جهـة كمؤسسـة كبـرية اعتمـادا علـى عـدد عماهلـا، ومـن 

ذا املعيـار الـذي جيمعهمـا وهلـذا مت وضـع هـ. جهة أخرى كمؤسسة صغرية اعتمـادا علـى احلجـم الصـغري لرأمساهلـا
كميــة اإلضــافة إىل رأس املــال املطلــوب   ذلــكرأس املــال الثابــت إىل عــدد العمــال، ويعــين معــا والــذي ميثــل نســبة 

  .لتوظيف عامل واحد يف املشروع
متثل املبيعات أو حجم اإلنتاج من أهـم املؤشـرات الـيت تظهـر الصـورة احلقيقيـة  :معيار حجم اإلنتاج أو املبيعات -

مبحـيط اقتصـادي  اللتـني تتميـزانمؤسسة، وهو معيار متبـع بشـكل كبـري يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة وأوربـا لل
تنافسي حيتم على املؤسسة العمل لتحقيق مبيعات مرتفعة متكنها من احلصول على حصة سوقية معينة، غري أن 

ا غري املستقرة عرب الزمن هذا املعيار يبقى غري كايف بسبب عدم ثباته وتذبذبه نظرا الرتباطه  .  بالسوق وجمريا
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إىل جانب املعايري الكمية اليت يسهل احلصول عليها، توجد املعايري النوعية أو الفنيـة والـيت : المعايير النوعية -1-2
  :يلي ما ميكن إجيازها

املـال املسـتثمر، وعليـه تشـمل يعتمـد هـذا املعيـار علـى الطبيعـة القانونيـة للمؤسسـة وحجـم رأس : املعيـار القـانوين -
املؤسســات الصــغرية واملتوســطة كــل املشــاريع ذات الشــكل غــري املؤسســي كشــركات األفــراد والشــركات العائليــة 
والتضـامنية وشــركات التوصـية البســيطة والتوصـية باألســهم، والوكــاالت واحلـرف واملهــن الصـغرية واحلرفيــة والــورش 

 ...ملزارع وغريهاواحملالت التجارية ومكاتب السياحة وا

ــا ومـدى اتسـاع نطــاق : معيـار التنظـيم - ويعتمــد علـى اجلمـع بــني خاصـيتني هـامتني تتعلــق مبلكيـة املؤسسـة وإدار
العمل، ففي الغالب تتسم املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجتماع ملكيـة وإدارة املؤسسـة يف شـخص واحـد هـو 

 .  إىل ضيق جمال عملها الذي يبقى حمليا يف معظم األحياننفسه املالك الذي يقوم باختاذ كل القرارات، إضافة 

ـــه : املعيـــار التكنولـــوجي - إن اســـتخدام أســـاليب اإلنتـــاج ميكـــن أن يكـــون عـــامال حمـــددا للصـــنف الـــذي تنتمـــي إلي
، فاستخدام أساليب إنتاجية بسيطة ذات كثافة رأمسالية منخفضـة بغـض النظـر عـن الكثافـة املؤسسة االقتصادية

  .لها تصنف ضمن املؤسسات الصغرية واملتوسطةعالعمالية جي

إن االخــتالف يف معــايري تصــنيف املؤسســات الصــغرية واملتوســطة : المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة تعــاريف -2
ــا هــذه املؤسســات  أفــرز تنوعــا كبــريا يف التعــاريف القائمــة علــى هــذه املعــايري مبــا يتناســب وطبيعــة البيئــة الــيت تعمــل 

  .لة إىل أخرى سواء كانت متقدمة أو ناميةواملتباينة من دو 
   :بعض الدول المتقدمةتعاريف  -2-1
والـذي نظـم أعماهلـا فهـي تلـك  املتعلق باملؤسسات الصـغرية واملتوسـطة 1953قانون حسب : التعريف األمريكي -

ــا بطريقــة مســتقلة دون الســيطرة علــى جمــال العمــل الــذي تنشــط فيــه، كمــا  املؤسســات الــيت يــتم امتالكهــا وإدار
ا املؤسسات تتمثل يف  1:وضع التعريف حدودا عليا تلتزم 

  مليون دوالر كمبيعات سنوية؛ 5إىل  1مؤسسات اخلدمات والتجارة بالتجزئة من 
 مليون دوالر كمبيعات سنوية؛ 15إىل  5تجارة باجلملة من مؤسسات ال 
  أو أقل 250املؤسسات الصناعية عدد عماهلا. 

                                                             
 ، جامعة قاصدي مرباح، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةسامية عزيز، مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية،  1

  .81، ص 2011، جوان 02ورقلة، العدد 
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ــة ليقــدم تعريفــا واضــحا حســب املفهــوم التعريــف دمــج بــني املعــايري هــذا مــن الواضــح أن  الكميــة والنوعي
العتماد على نوعيـة واحـدة األمريكي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وبذلك تفادى عدم الدقة اليت تنتج عن ا

  . من املعايري سواء كانت الكمية أو النوعية
فــــــإن هــــــذه  1963وفقــــــا للقــــــانون األساســــــي حــــــول املؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة لعــــــام : تعريــــــف اليابــــــان -

  :املؤسسات تصنف كما يلي
  :التعريف الياباني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :)1-1( الجدول
  عدد العمال  المستثمررأس المال   القطاعات

املؤسســــات املنجميــــة والتحويليــــة والنقــــل وبــــاقي فــــروع النشـــــاط 
  عامل أو أقل 300  مليون ين 300  الصناعي

  عامل أو أقل 100  مليون ين 100  مؤسسات التجارة باجلملة
  عامل أو أقل 50  مليون ين 50  مؤسسات التجارة بالتجزئة

األصــول العلميــة أمحــد عــارف العســاف، حممــود حســني الــوادي، حســني حممــد مسحــان، علــى  :اعتمــادا الباحثــةمــن إعــداد : املصــدر
  .84، ص 2012 األردن، -، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانوالعملية إلدارة املشاريع الصغرية واملتوسطة

املــال املســتثمر، مــع يــربز هــذا التعريــف اعتمــاد اليابــان علــى املعــايري الكميــة ممثلــة يف عــدد العمــال ورأس 
ا   .توضيح خمتلف القطاعات اليت تعمل 

وفقـــــا للتوصـــــية رقـــــم مت تعريـــــف املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة يف االحتـــــاد األوريب : تعريـــــف اإلحتـــــاد األورويب -
 2003/361/CE  ــز التنفيــذ مــع مطلــع ســنة تتمثــل يف حجــم العمالــة  علــى معــايري كميــة 2005الــيت دخلــت حي

ــار فــين ي تعلــق باالســتقاللية الــيت وحجــم املبيعــات الســنوية أو حجــم املوجــودات، إىل جانــب االعتمــاد علــى معي
، % 25تــنص علـــى امـــتالك هـــذه املؤسســات مـــن قبـــل شـــخص واحــد أو عـــدة  أشـــخاص، وأال يتجـــاوز ذلـــك 

  :واجلدول املوايل يبني املعايري الكمية املعتمدة
  :المعايير الكمية في تعريف اإلتحاد األوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: )2-1( الجدول

/ نوع المؤسسة
  المعايير

مليون (المبيعات السنوية   حجم العمالة
  )يورو

مليون ( موجوداتإجمالي ال  أو
  )يورو

  02 أقل من  02 أقل من  10 أقل من  المصغرة
  10 أقل من  10 أقل من  50 أقل من  الصغيرة
  43 أقل من  50 أقل من  250 أقل من  المتوسطة

Source : Glossaire des synthèses, Petites et moyennes entreprises, disponible le 25/04/2016 à 
20:35 sur le site électronique : http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/sme.html   
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العمالة واملبيعات السـنوية وإمجـايل األصـول  وهياعتمد التعريف األورويب على اجلمع بني املعايري الكمية 
اململوكة وهذا طبعا ملا تتميز به املعايري الكميـة عـادة مـن سـهولة يف القيـاس واحلسـاب واملقارنـة، واملعـايري النوعيـة 

   . إليه سابقا والذي يعىن باجلمع بني امللكية واإلدارة متت اإلشارةممثلة يف االستقاللية أو معيار التنظيم كما 
لعـدم وجـود تـرابط كـايف بـني اجلهـات  تتعـدد تعـاريف املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة يف دولـة كنـدا :تعريف كنـدا -

املعنية داخل احلكومة الفيدرالية، فاملؤسسة الصغرية هي تلك املؤسسة أو املشـروع الـذي تقـل نسـبة مبيعاتـه عـن 
عامـل يف املؤسسـة  50عامـل يف املؤسسـة الصـناعية ويقـل عـن  500ماليني دوالر ويقل عدد العاملني به عن  5

ـــا  اخلدميــة، أمــا التعريـــف التشــريعي الـــوارد يف قــانون متويـــل األعمــال الصــغرية فيعـــرف املؤسســة الصـــغرية علــى أ
 1:املشروع الذي ينفذ أو على وشك التنفيذ يف كندا بغرض الكسب أو الربح وذو عائد سنوي إمجايل

  ــه املوافقــة علــى مال 5ال يزيــد عــن يــني دوالر أو أقــل مــن ذلــك يف العــام املــايل للمشــروع الــذي تــتم خالل
ال املشروع؛  القرض من جانب املقرض بالنسبة 

 ال يتضمن املؤسسات الزراعية أو أي عمل يكون هدفه تعزيز األغراض اخلريية أو الدينية. 
الــواردة أعــاله مــن حيــث اعتمادهــا علــى والتعريــف الكنــدي ال خيتلــف عــن بقيــة تعــاريف الــدول املتقدمــة 

ــة املتناســبة مــع  املعــايري الكميــة يف تصــنيف نــوع املؤسســات االقتصــادية مــع االعتمــاد علــى بعــض املعــايري النوعي
 .لة أو اهلدف من وضع التعريف يف حد ذاتهاحمليط االقتصادي لكل دو 

  :تعاريف بعض الدول النامية -2-2
والـيت  )Brioche & Heimins(ه الـدول دراسـة كـل مـن بـروتش وهيمنـز اعتمدت هـذ: بلدان جنوب شرق آسيا -

 :تضمنت تصنيفا قائما على معيار العمالة كما هو موضح يف اجلدول املوايل
  :وتش وهيمنز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةر تصنيف ب: )3-1(الجدول 

  صنف المؤسسة  عدد العمال
  مؤسسة عائلية حرفية  عمال 1-9
  مؤسسة صغرية  عامل 10-49
  مؤسسة متوسطة  عامل 50-99

  مؤسسة كبرية  عامل وأكثر 100من 
جملـــة جامعـــة التنميـــة العـــراق،  -أســـعد محـــدي حممـــد مـــاهر، األثـــر التنمـــوي للصـــناعات الصـــغرية يف إقلـــيم كوردســـتان: املصـــدر 

لد  ،البشرية   .205، ص 2016، 01، العدد 02ا

                                                             
  .83سامية عزيز، مرجع سابق، ص  1
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ـذا وهو تصنيف كمي بشكل مطلق ولكن ذلك ال  يعين عدم فعاليته أو دقتـه فهـذه الـدول قـد أخـذت 
  .التصنيف لتناسبه مع بيئتها وظروفها

ا تلك املؤسسـات الـيت ال تزيـد أصـوهلا الثابتـة : تعريف مصر - تعرف وزارة الصناعة املصرية الصناعات الصغرية بأ
ا بني  500عن   . 1عامل 100و 10ألف جنيه مصري ويرتاوح عدد العاملني 

ا مؤسسة املؤسسات الصغرية واملتوسطة املشرع اجلزائري  يعرف: تعريف اجلزائر - مهما كانت طبيعتها القانونية بأ
  2:أو اخلدمات/إنتاج السلع و

 شخص؛ 250 إىل 1تشغل من  -
ــــــــم أعماهلــــــــا الســــــــنوي  - ــــــــار، أو ال يتجــــــــاوز جممــــــــوع حصــــــــيلتها الســــــــنوية  2ال يتجــــــــاوز رق ــــــــار دين     ملي

 مليون دينار؛ 500
 .تستويف معايري االستقاللية -

التفرقة بني املؤسسة املصغرة والصغرية واملتوسطة وذلك من خالل بعض مواد  متتويف ذات السياق فقد 
القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ويتعلق األمر باملادة اخلامسـة والسادسـة والسـابعة، والـيت 

  :ميكن تلخيصها يف اجلدول املوايل
  :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: )4-1( الجدول    

  عدد العمال  الصنف
  السنوي رقم األعمال

  )مليون دج(
  مجموع الميزانية السنوية

  االستقاللية  )مليون دج(

 % 25رأمساهلا مبقدار  ال ميتلك  10 أقل من   20 أقل من   9 إىل 1 من مؤسسة مصغرة
    فما أكثر من قبل مؤسسة 
   أو جمموعة مؤسسات أخرى

  100 أقل من   200 أقل من   49 إىل 10 من مؤسسة صغيرة
  500 إىل 100 من   2 000 إىل 200 من   250 إىل 50 من مؤسسة متوسطة

  .06-05، ص ص 18-01 اعتمادا على القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم باحثةمن إعداد ال: املصدر

واملتضـمن  10/01/2017الصـادر يف  02-17وقد مت تعديل بعـض املعـايري الكميـة مـع صـدور القـانون رقـم 
  :القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة كما هو موضح يف اجلدول املوايل

    
  

                                                             
  .205أسعد محدي حممد ماهر، مرجع سابق، ص  1

  .06، ص 12/12/2001، املؤرخة يف 77 ، اجلريدة الرمسية، العدد18-01 التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقمالقانون  2
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  :الصغيرة والمتوسطة في الجزائرلمؤسسات لجديد لتعريف اال: )5-1( الجدول  

  السنوي رقم األعمال  العمالعدد   الصنف
  )مليون دج(

  مجموع الميزانية السنوية
  )مليون دج(

  االستقاللية

 % 25رأمساهلا مبقدار  ال ميتلك  20 أقل من   40 أقل من   9 إىل 1 من مؤسسة مصغرة
فما أكثر من قبل مؤسسة     

   أو جمموعة مؤسسات أخرى
  200 أقل من   400 أقل من   49 إىل 10 من مؤسسة صغيرة
  1 000 إىل 200 من   4 000 إىل 400 من   250 إىل 50 من مؤسسة متوسطة

  .06، ص 02-17 املؤسسات الصغرية واملتوسطة رقم لتطويراعتمادا على القانون التوجيهي  لباحثةمن إعداد ا: املصدر

ــة  حى مــن التعريــف األورويبتعريــف مســتو بشــكل عــام وهــو  مــع اخــتالف بســيط فيمــا يتعلــق بالقيمــة النقدي
   .للمعايري الكمية املستخدمة مبا يتناسب مع اختالف الظروف االقتصادية بينهما

   :تعاريف بعض الهيئات والمنظمات الدولية -2-3
ــتم بتنميــة القطــاع اخلــاص يف الــدول : )IFC(مؤسسـة التمويــل الدوليــة  - الناميــة، وهــي أحــد فــروع البنــك الـدويل 

  1:واليت متيز بني ثالثة أنواع من املؤسسات الصغرية واملتوسطة كما يلي
  ألــف دوالر أمريكــي وذات  100مــوظفني، إمجــايل أصــوهلا أقــل مــن  10املؤسســة املصــغرة تضــم أقــل مــن

 الشيء بالنسبة حلجم املبيعات السنوية؛
 ماليــني دوالر أمريكــي ونفــس املعيــار  3موظــف ال تتجــاوز أصــوهلا  50تضــم أقــل مــن : املؤسســة الصــغرية

 بالنسبة حلجم املبيعات السنوية؛
 مليـون دوالر أمريكـي ونفـس  15عامل، إمجايل أصوهلا أقل مـن  300توظف أقل من : املؤسسة املتوسطة

 .املبلغ مت حتديده حلجم املبيعات السنوية
ا: اهليئة األمريكية للمشروعات الصغرية - ا بشكل مستقل وتكون غـري شركة يتم : "تعرفها على أ ملكيتها وإدار

مســيطرة يف جمــال عملهــا وغالبــا مــا تكــون صــغرية احلجــم فيمــا يتعلــق باملبيعــات الســنوية وعــدد العــاملني مقارنــة 
 .2"بالشركات األخرى

                                                             
  .79سامية عزيز، مرجع سابق، ص  1
  .25، ص 2008مصر، الطبعة األوىل،  -، إيرتاك للنشر والتوزيع، القاهرةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة ومشكالت متويلهارابح خوين، رقية حساين،  2
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يعترب هـذا املعهـد أن مؤسسـة ): IFM BONN(معهد بون األملاين ألحباث قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
ـا أقـل مـن  رج ضمنما تند عامـل، أو إذا قـل  500قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة إذا كان عدد العـاملني 

ا السنوية عن   .1مليون يورو 50معدل دوران مبيعا
كل تنظيم مستقل يف امللكية : "ويرى بأن املؤسسة الصغرية واملتوسطة هي: البنك االحتياطي الفدرايل األمريكي -

 .2"على نصيب حمدد من السوقواإلدارة ويستحوذ 
  3:تعرف هذه املنظمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة كما يلي: املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين -

  :تصنيف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين: )6-1(الجدول 
  رأس المال المستثمر في األصول الثابتة  عدد العمال  صنف المؤسسة

  دوالر أمريكي 5000أقل من   عمال 5أقل من   صغرية جدامشاريع 
  دوالر أمريكي 15000أقل من   عامل 15-6  الصناعات الصغرية
  دوالر أمريكي 25000-15000  عامل 50-15  الصناعات املتوسطة

  .الباحثةمن إعداد : املصدر

سـواء كانـت املعتمـدة يف الـدول املتقدمـة أو الناميـة أو تلـك الصـادرة يبدو جليا من خالل التعاريف السابقة 
عن بعض اهليئات واملنظمات واملؤسسات الدولية املهتمة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة بعدما أثبتت هذه األخـرية  

ا يف ا وفعاليتها يف قيادة االقتصاديات يف ظل املشاكل اليت اعرتضت املؤسسات الكبرية، أ مل اعتمدت  كفاء ا
علــى املعــايري الكميــة يف حتديــد تعريــف للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة وتصــنيفها، وهــذا نظــرا لبســاطتها وســهولة 

ا،   )ESCWA(وهو ما أقرته كل من اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا قياسها واحلصول على إحصائيا
معيــار العــاملني يف خمتلـــف دول عــن شــيوع اســـتخدام  )OECD(ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليـــدان االقتصــادي 

ـــة إىل  العـــامل لتصـــنيف املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة، مـــع التأكيـــد علـــى اخـــتالف عـــدد هـــؤالء العـــاملني مـــن دول
الحــظ أيضــا أن يكمــا . اســتقاللية املؤسســةإىل جانــب اإلشــارة إىل بعــض املعــايري الفنيــة وخاصــة املتعلقــة ب. 4أخــرى

                                                             
، إدارة املؤسســات الصــغرية واملتوســطة تبــدل أدوار املؤسســات الصــغرية املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف أملانيــا العمــود الفقــري لالقتصــادفرانــك فــالالو،  1

 مصـر، الطبعـة األوىل، -د زكريـا، املكتبـة األكادمييـة، القـاهرةواملتوسطة يف عصر العوملة، ترمجة طارق عبد الباري، أمل حمي الدين، سوزان عبـد القـادر وحممـ
  .12، ص 2009

  .19، ص 2009مصر،  -، الدار اجلامعية، اإلسكندريةاقتصاديات متويل املشروعات الصغريةعبد املطلب عبد احلميد،  2
ـا يف فلسـطني -الصـغرية واملتوسـطةبعـض التجـارب الدوليـة الناجحـة يف جمـال تنميـة وتطـوير املشـاريع مسري زهري الصـوص،  3 ، وزارة منـاذج ميكـن االحتـذاء 

ــــــــــــوطين، ص  ــــــــــــاريخ 2010، 05االقتصــــــــــــاد ال ــــــــــــى الســــــــــــاعة  26/02/2016، متــــــــــــوفر بت ــــــــــــع اإللكــــــــــــرتوين 12:00عل ــــــــــــى املوق  :عل
..size-http://www.myqalqilia.com/Small%20And%20Medium  
  .25، ص مرجع سابقوآخرون،  أمحد عارف العساف 4
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ــة      التعريــف املعتمــد يف اجلزائــر مســتوحى مــن التعريــف الــذي وضــعه اإلحتــاد األورويب ســواء فيمــا خيــص املعــايري الكمي
  .    أو الفنية

ال  كمــا أن اختيــار تعــاريف املؤسســات الصــغرية واملتوســطة خيضــع ملعيــار آخــر وهــو الغــرض مــن وضــعها؛ إذ
ا القطاعيــة، وملـا هــو  ينفصـل التعريـف عــن اسـتخداماته ا تبعــا السـرتاتيجيا هــذه األخـرية الــيت متيزهـا الــدول وسـلطا

متــاح مــن معلومــات بســيطة متناســقة مــع األهــداف واحلقــائق االقتصــادية، قابلــة للفهــم واالســتخدام والتعــديل وفــق 
  .التغريات االقتصادية احلاصلة

تتمتـــع املؤسســـات الصـــغرية  :المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة شـــكالخصـــائص وأ :المطلـــب الثـــاني
واملتوسطة جبملة من اخلصائص اليت متيزها عن بقية املؤسسات األخرى وهو ما دفعها ألن تطرق جمـاالت اقتصـادية  

  :كثرية نتج عنه اختاذها عدة أشكال ميكن توضيحها فيما يلي
تتمتـع املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة جبملـة مـن اخلصـائص الـيت  :والمتوسـطةخصائص المؤسسـات الصـغيرة  -1

  :متيزها عن بقية أنواع املؤسسات، وميكن إجياز ذلك فيما يلي
ــا يتــوىل - ــام بكــل املهــام والعمليــاتو  مــالكو هــذه املؤسســات إدار الــيت ال تتطلــب يف العــادة مهــارات عاليــة  القي

ــا أســوتتميــز باملرونــة، إىل ج ــا  مــع رية يف أغلــب األحيــانانــب كو بســاطة هيكلهــا التنظيمــي ومركزيــة القــرارات 
ا إىل تأخر نسيب يف اختاذ القرار؛  مقارنة باملؤسسات الكبرية اليت يؤدي التدرج الوظيفي 

وعدم احتياجها ملوارد مالية معتربة إذا ما قورنت باملؤسسات االقتصـادية وحرية اختيار النشاط سهولة تأسيسها  -
 برية اليت تستدعي توفر رؤوس أموال ضخمة، وهو ما يؤهلها لدخول قطاعات اقتصادية خمتلفة؛الك

ا الكبـرية علـى االسـتفادة مـن املبـادرات الفرديـة  - عددها الكبري مقارنة باملؤسسات االقتصادية الكبـرية نظـرا لقـدر
 العامل األساسي يف إنشائها؛

ا على التطور والتوسع بسبب إمهال - جوانب البحث والتطوير اليت تتطلب يف العادة كثافة رأس املال،  تدين قدر
أحد أهم العراقيل اليت تواجـه هـذه املؤسسـات، غـري أن ذلـك ال ينفـي وجـود قابليـة لإلبـداع واالبتكـار واملسـامهة 

 ؛يف التطور التكنولوجي من خالل تشجيع القدرات الذاتية والفردية للعمال
مــــا يــــؤدي إىل إحــــداث  ا علــــى التكيــــف مــــع الظــــروف املختلفــــةاالنتشــــار بســــبب قــــدراملرونــــة والقــــدرة علــــى  -

 التوازن يف العملية التنموية؛
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ـــــام بنشـــــاطها - ـــــة الضـــــرورية للقي ـــــواد األولي ـــــف امل ـــــرية مبختل ـــــوع مـــــن التكامـــــل  تغذيـــــة الصـــــناعات الكب ـــــق ن وحتقي
ــن خـــــــالل التعـــــــاون املتبـــــــادل بينهـــــــا، إذ متثـــــــل خمرجـــــــات املؤسســـــــات الصـــــــغرية واملتوســـــــطة  األفقـــــــي معهـــــــا مـــــ

 مدخالت للمؤسسات الكبرية؛
ا أو العــــــاملني فيهــــــا علــــــى مهــــــارات معينــــــة أو متخصصــــــة، ويعــــــود  - ـــحا ــــــة احلاجــــــة إىل تــــــدريب أصـــ حمدودي

ــــذا اجلانــــب  ــــب أن اإلملــــام  ــا الــــذي ال يســــتدعي التمتــــع مبهــــارات حمــــددة إىل جان ــــك إىل بســــاطة تنظيمهــ ذل
 ؛1يتم اكتسابه من خالل العمل

ا ال تتطلب حجما كبـريا مـن رأس املـال ممـا تعترب  - مصدرا جيدا لالدخار واالستثمار وتعبئة رؤوس األموال، إذ أ
 يزيد من املقبلني ذوي القدرات املالية احملدودة نظرا الخنفاض تكلفة إنشائها مقارنة مع املؤسسات الكبرية؛

بســـــــاطة املعـــــــدات واآلالت إىل جانـــــــب  إلنتـــــــاج واملخـــــــاطرة الـــــــيت تتعـــــــرض هلـــــــااخنفـــــــاض كـــــــل مـــــــن حجـــــــم ا -
 املعتمد عليها يف عملية اإلنتاج؛

ـــــة مـــــن فئـــــات خمتلفـــــةالتميـــــز باملرونـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بتغـــــري أذواق املســـــتهلكني - والعمـــــل يف أي  ، توظيـــــف العمال
ا        .2موقع بالقرب من املواد اخلام أو التوزيع حسب أولويا

تتخــذ املؤسســات الصــغرية واملتوسـطة أشــكاال متعــددة وفقــا لتنــوع  :أشـكال المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة -2
ـــاالت واألنشـــطة االقتصـــادية، األمـــر الـــذي يفـــرض عليهـــا تنوعـــا يف كمعيـــارين  طبيعـــة التوجـــه وطبيعـــة املنتجـــات  ا

  :لتصنيف هذه املؤسسات، وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل املوايل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .42، ص مرجع سابق، وآخرون أمحد عارف العساف  1
  .42ص ، نفس املرجع  2
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  :الصغيرة والمتوسطةأشكال المؤسسات : )2- 1( الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
املؤسســــــات الصـــــــغرية واملتوســــــطة ودورهـــــــا يف إحــــــداث التنميـــــــة الشـــــــاملة يف أمحــــــد رمحـــــــوين،  :اعتمــــــادا علـــــــى لباحثـــــــةمـــــــن إعــــــداد ا :املصــــــدر 

ـــــــري ـــــــع، القـــــــاهرةاالقتصـــــــاد اجلزائ ـــــــة املصـــــــرية للنشـــــــر والتوزي ـــــــذير، و  28-27، ص ص 2011مصـــــــر، الطبعـــــــة األوىل،  -، املكتب ـــــــن ن ـــــــدين ب نصـــــــر ال
ـــــداع التكنولـــــوجي يف تكـــــوين القـــــدرة التنافســـــية للمؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة ـــــة اجلزائـــــر -دراســـــة إســـــرتاتيجية لإلب ـــــوراه يف علـــــوم حال ، أطروحـــــة دكت

  .28، ص 2012-2011، 3ة والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر التسيري، كلية العلوم االقتصادي

طبيعـة املنتجـات ويظهر هذا الشكل تنوع املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة وفقـا لعـدة معـايري؛ فحسـب معيـار 
ــة والنســيج واجللــود وأغلبهــا تعتمــد علــى بســاطة   االســتهالكيةتوجــد املؤسســات املنتجــة للســلع  كالصــناعات الغذائي

تقنيــات اإلنتــاج وكثافــة اليــد العاملــة، واملؤسســات املنتجــة للســلع الوســيطة كمكونــات وقطــع غيــار العتــاد الفالحــي 
جاهلـا ضـيق وغريها، واملؤسسات املنتجة لسلع التجهيز والـيت تتطلـب كثافـة رأس املـال وكفـاءة اليـد العاملـة وهلـذا فم

  . مقارنة بالنوعني السابقني
أما حسب توجهها فهي تصنف إىل مؤسسات عائلية، صناعات تقليدية، مؤسسـات متطـورة وشـبه متطـورة 

ومقــاوالت مــن البــاطن وهــي كلهــا  وفقــا للمتطلبــات العصــرية تعمــل علــى إدخــال أســاليب وتقنيــات إنتاجيــة حديثــة
ـا سـواء النهائيـة أو الوسـيطة والـيت تعـرب عـن  ـا أو خمرجا ترتكز على كثافـة العمالـة مقارنـة بـرأس املـال وجـودة منتجا
ـا إىل وحــدات  تكامـل وتـرابط أفقـي بــني املؤسسـات كمـا هــو احلـال بالنسـبة للمقاولــة مـن البـاطن الــيت تقـدم منتجا

   .خرىإنتاجية أو مؤسسات أ
 الــيت تــوفر مــن خاللــه القطــاع اخلــدمايتكــل مــن يرتكــز عمــل هــذه املؤسســات يف  وحســب معيــار القطاعــات 

بعــض اخلــدمات كاالستشــارات وخــدمات إصــالح الســيارات وغريهــا، والقطــاع التجــاري الــذي يقــوم أساســا علــى 
راجـع إىل حمدوديـة  ات اإلنتاجيـة وهـذاعمليات الشراء والبيع وإعادة البيع سواء باجلملة أو التجزئة، مقارنة بالقطاع
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ـا تصـنف وفقـا  ا اليت ال تسمح هلا بدخول قطاعات معينة تتطلب إمكانيات مادية وبشرية معتـربة، كمـا أ إمكانيا
مملوكـة ومـدارة مــن طـرف شــخص واحـد وهـو مــا حيـتم عليــه حتمـل كــل  ملعيـار الشـكل القــانوين إىل مؤسسـات فرديــة

اليت يزيـد حجمهـا  وشركات األشخاصتبة عن نشاطه واحلصول على كل األرباح املتحققة املخاطر وااللتزامات املرت 
وهي كلها اليت تضم شركاء يتقامسون كل ما يتعلق باملؤسسة وفقا للعقد املربم بينهم، وشركات األموال  عن سابقتها

  .سساتيز ببساطته يف هذه املؤ ذات منط ال يعتمد كثريا على تعقيد اهليكل اإلداري املتم

إن االهتمـام  :لمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطةاالقتصـادية واالجتماعيـة لهميـة األ: المطلب الثالـث
املتزايد بتشجيع إقامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودعمها يف خمتلف دول العامل إمنا يعزى إىل األدوار الكبرية اليت 

ا على خمتلف األص   :ذلك فيما يلي عدة، وميكن توضيحتقوم 
  :األهمية االقتصادية -1

ـاميع االقتصــادية الكليـة ففــي  و  :المسـاهمة فــي االقتصـاد الــوطني -1-1 ذلــك مـن خــالل مسـامهتها يف خمتلــف ا
ــاتج الــداخلي اخلــام مــع %  30بنســبيت  2013كنــدا ســامهت املؤسســات الصــغرية واملؤسســات املتوســطة ســنة  يف الن

مؤسســة متثــل فيهــا املؤسســات الصــغرية نســبة  1 183 939العلــم أن عــدد املؤسســات الصــغرية واملتوســطة بلــغ فيهــا 
ـــرية % 0,2يف حـــني مثلـــت %  1,7واملؤسســـات املتوســـطة مـــا نســـبته %  98,1 ويف اهلنـــد  .1نســـبة املؤسســـات الكب

املؤسسـات  سـامهتو . 2يف الصـادرات % 40من النـاتج اإلمجـايل اخلـام وبنسـبة  % 8تساهم هذه املؤسسات بنسبة 
فتعود  % 47,1أما النسبة املتبقية املتمثلة يف %  52,9بنسبة  2011سنة الصغرية واملتوسطة الرتكية يف القيمة املضافة 

مــن  % 99مليــون مؤسســة متثــل  20أمــا يف االحتــاد األوريب فيبلــغ عــدد هــذه املؤسســات  .3إىل املؤسســات الكبــرية
  . 4إمجايل املؤسسات االقتصادية األوربية وهي بذلك مثال عن دور هذه املؤسسات يف حتريك عجلة االقتصاد

                                                             
1 Gouvernement du canada, Innovation, Sciences et Développement Economique Canada, Principales 
statistiques relatives aux petites entreprises- Aout 2013, disponible le 24/03/2016 à 21:00 sur le site 
électronique : http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02812.html 
2 SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT CHAMBER OF INDIA, About MSMEs in 
India, disponible le 24/03/2016 à 20:00 sur le site électronique: 
http://www.smechamberofindia.com/about_msmes.aspx 
3 European Commission, Enterprise and Industry 2014 SBA Fact Sheet Turkey, p 02, disponible le 
24/03/2016 à 21:30 sur le site électronique : http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-
environment/performance-review/files/countries-sheets/2014/turkey_en.pdf  
4 Glossaire des synthèses, Petites et moyennes entreprises, disponible le 25/04/2016 à 15:50 sur le site 
électronique : http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/sme.html   
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حيــث يتكامــل دورهــا مــع املؤسســات الكبــرية مــن خــالل تــوفري خمتلــف : إحــداث تكامــل وتشــابك قطــاعي -1-2
ا خاصة تلك املؤسسات الكبرية العاملة يف القطاع الصـناعي والـيت تعتمـد علـى مـوردين مـن حجـم صـغري  احتياجا
يؤدون هلا خدمات معينة كتوفري بعض مستلزمات العملية اإلنتاجيـة أو خـدمات الصـيانة وغريهـا، ويف هـذا السـياق 

  ألف مورد من الصناعات الصغرية، ويغذي هذا النوع  30تتعامل مع أكثر من ) GM’s(إن شركة جنرال موتورز ف
مـــــن احتياجـــــات صـــــناعة األجهـــــزة %  79مـــــن احتياجـــــات صـــــناعة اآلالت يف اليابـــــان و%  72مـــــن الصـــــناعات 

  .2واملتوسطة على املؤسسات الصغرية % 45ويف اهلند يعتمد القطاع الصناعي بنسبة . 1الكهربائية
ــة التنميــة -1-3 ــوازن الجغرافــي لعملي ــة  :تحقيــق الت وذلــك مــن خــالل ســهولة انتشــارها اجلغــرايف يف املنــاطق النائي

والصناعية مبا يضمن تنمية مكانية عادلة ويقلل من التفاوت بني خمتلف األقاليم خاصة تلك اليت ال تشكل عناصر 
  . يدة عنهاجذب بالنسبة للمؤسسات الكبرية اليت تبقى بع

إذ متلــك قـدرة كبــرية علـى تعبئــة االدخـار وتوجيهــه حنـو االســتثمار  :معالجـة بعــض االخـتالالت االقتصــادية -1-4
ـــا ال تتطلـــب رأمســال كبـــري إلقامتهـــا خاصـــة املؤسســات العائليـــة أو املتخصصـــة بالصـــناعات احلرفيـــة  علــى اعتبـــار أ

ـا تسـاهم يف التقليـل مـن الـواردات  والتقليدية اليت تكتفـي غالبيتهـا باالعتمـاد علـى املـدخرات املاليـة العائليـة، كمـا أ
ا علــى طــرق أبــواب التصــدير  ويتحســن بــذلك ميــزان املــدفوعات مــن خــالل دعــم املنــتج الــوطين يف ظــل عــدم قــدر

ا على مواجهة املنافسة الدولية ا التسويقية وعدم قدر   .بشكل موسع نتيجة ضعف إمكانيا
  : األهمية االجتماعية -2
ا على خلق فرض العمل وامتصـا :البطالةحدة التخفيف من  -2-1 ص تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بقدر

ا، ا وهو أمـر جتمـع عليـه   فهي البطالة والتخفيف من حد تعتمد على كثافة العمالة مقابل ضآلة كثافة رأس املال 
ويف  . 3قطــاع اخلــاصاالحتــاد األوريب تشــغل هــذه املؤسســات ثلثــي العمالــة املوظفــة يف الكــل الــدول يف العــامل؛ ففــي 

من %  69,7عامل ما ميثل نسبة  7 745 707توظف املؤسسات الصغرية  2012كندا مثال وتبعا إلحصائيات سنة 
عامل، يف  2 247 780أي حبوايل %  20,2جمموع العاملني يف القطاع اخلاص، وتساهم املؤسسات املتوسطة بنسبة 

                                                             
  .45-44 ص ، صوآخرون أمحد عارف العساف  1

2 SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT CHAMBER OF INDIA, About MSMEs in 
India, disponible le 24/03/2016 à 20:00 sur le site électronique:  
http://www.smechamberofindia.com/about_msmes.aspx 
3 Glossaire des synthèses, Petites et moyennes entreprises, disponible le 25/04/2016 à 15:50 sur le site 
électronique : http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/sme.html 
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الـيت يبلـغ  اهلنـد أمـا. 1عامـل 1 121 025دد عمـال يقـدر بـــ بعـ%  10,1حني ال تتعـدى مسـامهة املؤسسـات الكبـري 
ويف تركيا بلغ عدد . 2مليون عامل 80مليون مؤسسة فتوظف  36فيها عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ما يناهز 

عامل لتحقق بذلك  8 177 164مؤسسة وظفت  2 386 921ما يعادل  2011املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنة 
ـــ  نســبة تشــغيل قــدرت يف حــني أن نســبة توظيــف املؤسســات %  46كــان للمؤسســات املصــغرة نصــيب %  75,7بـ

ـــرية للعـــاملني بلغـــت  ـــؤدي إىل االســـتقرار املـــادي . 3عامـــل 2 626 790أي مـــا يعـــادل %  24,3الكب وذلـــك طبعـــا ي
  .والنفسي للعاملني ما يقلل من اآلفات واملشكالت االجتماعية

إن االعتماد الكبري للمؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة علـى العمالـة ميـنح  :تكوين اإلطارات اإلدارية والقيادية -2-2
هذه األخرية فرصة التدريب على األعمال اإلدارية واإلنتاجية والتسويقية واملالية وخاصة يف الدول النامية اليت تفتقـر 

ا أن اهلياكل التنظيمية اإلداريـة هلـذه املؤسسـات يف غالبيتهـا بسـيطة معظمها مراكز تدريب اإلطارات والقيادات، ومب
فإن ذلك يسمح للعاملني بالتداول على األعمال والقيام مبهام خمتلفة ومتنوعة، وهذا من شأنه أن يدفعهم وحيفزهم 

م ومواهبهم   .الكتشاف قدرا

وهـذا الشـق مـرتبط باملؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة الـيت اختـارت التوجـه  :المحافظة على األعمال الحرفية -2-3
حنو الصناعات التقليدية واحلرفية واليت تستقطب املرأة بشكل كبري وجتسد من خالهلا عملها املنزيل التقليدي، األمر 

لك من خالل فتح الذي يفتح أفاقا اقتصادية مهمة من جهة وحيافظ على اهلوية الوطنية من جهة أخرى، ويتأتى ذ
  . أبواب التصدير وتسهيل تسويقها

  
  
  
  

  
                                                             
1 Gouvernement du canada, Innovation, Sciences et Développement Economique Canada, Nombre 
d’employés dans le secteur privé en 2012, disponible le 24/03/2016 à 21:00 sur le site électronique : 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/accueil  
2 SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT CHAMBER OF INDIA, , About MSMEs 
in India, disponible le 24/03/2016 à 20:00 sur le site électronique: 
http://www.smechamberofindia.com/about_msmes.aspx 
3 European Commission, op.cit, p 02. 
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  :لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي االتمويل مصادر : المبحث الثاني

ا يتأتى من خـالل تـوفري البيئـة املناسـبة لعملهـا والـيت  إن قيام املؤسسات الصغرية واملتوسطة باألدوار املنوطة 
ــا ومنهــا االحتياجــ ات املاليــة املتنوعــة والضــرورية لتجســيد أنشــطتها ومشــاريعها، وهــو أمــر تــوفر هلــا خمتلــف احتياجا

اليت تعمل على تـوفري خمتلـف مصـادر التمويـل وإتاحتهـا يعود بالدرجة األوىل إىل وظيفة التمويل يف هذه املؤسسات 
  .أمامها بالشكل الكايف

االحتياجـــات املاليـــة  تتنـــوع :االحتياجـــات الماليـــة للمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة: المطلـــب األول
ا بشكل يتناسب مع للمؤسسات الصغرية واملتوسطة   :كما يلي مرحلة التطور اليت متر 

ــة فــي مرحلــة التأســيس واإلنشــاء -1 وتعــرب هــذه املرحلــة عــن جتســيد فكــرة املشــروع وبدايــة  :االحتياجــات المالي
  :تشغيله وتضم بدورها االحتياجات التالية

وهـي مرحلـة إثبـات جـدوى فكـرة املؤسسـة وإنشـائها وعـادة مـا تعتمـد املؤسسـة يف هـذه  :رأس المال األولي -1-1
املرحلـة علـى مواردهـا الذاتيــة أو اخلاصـة يف ظـل عــزوف أغلـب األطـراف اخلارجيـة مــن مؤسسـات ماليـة ومســتثمرين 

ـا والنا ة عـدم التأكـد جتـة عـن حالـعن تقدمي التمويل هلذه املؤسسة آخذين بعني االعتبـار املخـاطرة الكبـرية املرتبطـة 
ا و  ا على مواجهة املنافسة وإثبات وجودها يف السوقمن مدى كفاء   .قدر

ا األوىل وهي مرحلة حساسة بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ف :تمويل االنطالق الفعلي -1-2 في سـنوا
هيــزات الضـرورية لعمليـة اإلنتـاج واملصــاريف والتج لتغطيـة خمتلــف املصـاريف املتعلقـة باقتنـاء اآلالتإىل أمـوال حتتـاج 

اإلعدادية وبعض املصاريف املتكررة، ومبا أن هذه املرحلة تتميـز غالبـا بنتـائج سـالبة الرتفـاع التكـاليف الثابتـة مقارنـة 
ا تضطر للبحث عن مصادر متويل خارجية قد ال تتحصل  حبجم اإلنتاج الذي ال تغطي عوائده هذه املصاريف فإ

  .بب حالة عدم التأكد املرتبطة بنشاطها مستقبالعليها بس
تبلـغ املؤسســة الصـغرية واملتوســطة هـذه املرحلــة بعـد اجتيازهــا للمرحلــة  :االحتياجـات الماليــة فـي مرحلــة النمــو -2

ـــاج  ـــة بنمـــو ســـريع حلجـــم اإلنت ـــا املاليـــة، وتتســـم هـــذه املرحل ـــة احتياجا ـــة وتغطي الســـابقة، أي بعـــد متكنهـــا مـــن تلبي
املاليــة يف رأس ال تكفــي لتلبيــة الزيــادة يف االحتياجــات قــد واملبيعــات ومعهــا األربــاح مصــدر التــدفقات النقديــة الــيت 

ــة اإلنتــاج ــا تلجــأ إىل  ،املــال العامــل والتوســع يف عملي والتمويــل طويــل  التمويــل قصــري األجــلأرباحهــا احملتجــزة و وهن
ا املالية املتزايـدة واملرتبطـة بـرأس املـال العامـل واملتـداول اخلـاص بتشـكيل املخزونـات وقـروض  األجل لتغطية احتياجا

   .الزبائن واالستثمارات
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يف هـــذه املرحلـــة تتطلـــع املؤسســـة الصـــغرية واملتوســـطة إىل إحـــداث  :االحتياجـــات الماليـــة فـــي مرحلـــة التوســـع -3
ا التسـيريي مـن خـالل االعتمـاد علـى أسـاليب أكثـر تطـورا كـالتخطيط والرقابـة املاليـة والتحليـل  تغيريات علـى أسـلو

ــا وحتقيقهــا مردوديــة  عاليــة ومكانــة جيــدة يف الســوق، واحملافظــة علــى ذلــك املــايل، كنتيجــة للنمــو املتزايــد يف مبيعا
ا اإلنتاجيــة وهــو مـا يعــين زيــادة حاجتهــا إىل  يسـتدعي منهــا تطــوير القـائم مــن مشــروعها والعمـل علــى توســيع قـدرا

  .وطويلة األجل تتناسب مع متطلبات هذه املرحلة متوسطةموارد مالية متنوعة بني 
يف هذه املرحلة تكون املؤسسة الصـغرية واملتوسـطة قـد ضـمنت مكانـة  :النضجاالحتياجات المالية في مرحلة  -4

ـا املاليـة وتعتمـد فقـط علـى  ا النقديـة، كمـا تقـل احتياجا ا وأرباحها ومنه تـدفقا سوقية مهمة تستقر خالهلا مبيعا
األجــل لتمويــل  يــلنســبة أقــل مــن التمويــل قصــري األجــل لتلبيــة احتياجــات دورة االســتغالل، وقليــل مــن التمويــل طو 

وير املنتجــات احلاليــة ملواجهــة متطلبــات املنافســة إذا اســتدعى األمــر ذلــك، أي أن املؤسســة منتجــات بديلــة أو تطــ
الصــغرية واملتوســطة يف هــذه املرحلــة تعمــل علــى احلفــاظ علــى مســتوى مســتقر لكــل مــن رأس املــال الثابــت والعامــل 

اليف الثابتة، وبذلك يف هذه املرحلة تتحصل املؤسسة على مصادر خصوصا وأن إيرادات اإلنتاج كافية لتغطية التك
ذاتيــة للتمويــل، كمــا أن فــرص احلصــول علــى التمويــل اخلــارجي أكــرب عمــا كانــت عليــه يف املراحــل الســابقة بســبب 

  .مركزها ووضعها املايل اجليد
نافســيتها يف الســوق وهــو مــا يف هــذه املرحلــة قــد تفقــد املؤسســة ت :االحتياجــات الماليــة فــي مرحلــة االنحــدار -5

ــا وأرباحهــا، ويرافــق ذلــك زيــادة يف الطلــب علــى  ــا وتــنخفض معهــا مبيعا يــؤدي إىل اخنفــاض الطلــب علــى منتجا
  .من أجل استعادة مكانتها والعمل على طرح منتج جديدمبختلف أنواعه التمويل 

توسطة تتنوع وختتلف مبا يتناسـب مـع ومما سبق ميكن القول بأن االحتياجات املالية للمؤسسات الصغرية وامل
مراحـل تطورهــا مــن جهــة وتبعــا حلجمهــا مــن جهــة أخـرى، فحســب تــأثري حجمهــا تعــاين هــذه املؤسســات مشــكلة 
ـا املاليـة الـيت ال تتــيح هلـا جلـب املزيـد مــن املـال خاصـة مـن املصــادر اخلارجيـة، وهـو أمـر يســتدعي  حمدوديـة إمكانيا

ا يف مراحل تطور بدائيةمنها التخطيط اجليد حىت ال تتوق        .  ف مسري
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التمويـــل هـــو : فـــي المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة مصـــادرهتصـــنيف التمويـــل و  :المطلـــب الثـــاني
دف إىل متكني املؤسسة االقتصادية ومنها الصغرية واملتوسطة من احلصـول علـى املـوارد املاليـة املناسـبة  العملية اليت 

ا قدما، أي أن أمهية التمويل تنبع من األمهية االقتصادية واالجتماعية هلذه املؤسسة لتغطية ا وتدفع    . احتياجا
ــد جمــــــاالت املعرفـــــــة القــــــائم علــــــى جمموعـــــــة مــــــن األســــــس العلميـــــــة : تعريــــــف التمويــــــل -1 يعتـــــــرب التمويــــــل أحــــ

ـــــة احلصـــــول علـــــى األمـــــوال الالزمـــــة والبحـــــث عـــــن  ـــــتم بكيفي ـــــيت  ـــات ال ــ مصـــــادرها املختلفـــــة مـــــن أجـــــل والنظري
ـــــى تغطيـــــة احتي ـــــا، وهـــــو مـــــا يقـــــودتوفريهـــــا للمؤسســـــات واحلكومـــــات مبـــــا يســـــاعدها عل ـــــة وجهـــــة  اجا إىل معرف

  .نظر كل منهما حول مفهوم التمويل
جيمـع الكثـري مـن البـاحثني املهتمـني بالوظيفـة التمويليـة علـى أن  :تعريف التمويل من وجهـة نظـر المؤسسـة -1-1

كمـا يعـرف التمويـل أيضـا . 1"تـوفري املبـالغ النقديـة الالزمـة لـدفع تطـوير مشـروع عـام أو خـاص: "عينهذه األخرية ت
البحث عن الطرائق املناسبة للحصول على األموال واالختيار بينها وتقيـيم تلـك الطرائـق واحلصـول علـى : "على أنه

  .2"نشأة املاليةاملزيج األفضل بينها بشكل يناسب كمية ونوعية احتياجات والتزامات امل
ـــــى تلبيتهـــــا وتغطيتهـــــا مـــــن  ـــــة للمؤسســـــة والعمـــــل عل ـــــى إدراك احلاجـــــات املالي ـــــل يقـــــوم عل وبالتـــــايل فالتموي

ع مراعــــاة اختيــــار أنســــبها وأكثرهــــا كفــــاءة خــــالل البحــــث عــــن مصــــادرها املختلفــــة وتوفريهــــا بالشــــكل الكــــايف مــــ
ا املالية    . مقارنة باحتياجا

مـنح خمتلـف : "نظـر إىل التمويـل علـى أنـهأما على مسـتوى الدولـة في :الدولة تعريف التمويل من وجهة نظر -1-2
املـوارد املاليــة سـواء كانــت دائمـة أو مؤقتــة الالزمـة لألنشــطة االقتصـادية ووظائفهــا سـواء كانــت هـذه األنشــطة تابعــة 

  .3"العامللعملية االستثمار أو لعملية االستغالل، ومنه متويل رأس املال الثابت ومتويل رأس املال 
تواجه ويأخذ التمويل من وجهة نظر الدولة يف الغالب شكل إعانات تقدم لقطاع معني أو ملؤسسات معينة 

صـعوبات ماليــة معينــة خاصـة تلــك املتعلقــة باحلصــول علـى التمويــل الــالزم مــن املؤسسـات املاليــة أو يف حالــة عجــز 
  . الوساطة املالية على تعبئة الفوائض النقدية وتوجيهها حنو أصحاب العجز املايل

                                                             
  .24، ص 2008اجلزائر،  -دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة ،متويل املنشآت االقتصاديةأمحد بوراس،  1
ـــأجريي املفـــاهيم واألســـسهـــواري معـــراج، عمـــر حـــاج ســـعيد،  2 ـــل الت ـــع، عمـــانالتموي ـــة للنشـــر والتوزي ـــة العلمي ـــوز املعرف األردن، الطبعـــة األوىل،  -، دار كن

  .15، ص 2013
ــــــن حــــــراث، 3 ــــــاة ب ــــــر حي ــــــل املوجهــــــة لقطــــــاع املؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة يف اجلزائ ــــة التموي ــــــوم االقتصــــــادية سياســ ــــــة العل ــــــوراه، كلي ، أطروحــــــة دكت

  .77، ص 2013تلمسان،  -والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد
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  :تصنيف مصادر التمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -2
جتد املؤسسة الصغرية واملتوسطة نفسها أمام جمموعة من املصادر التمويلية : معايير تصنيف مصادر التمويل -2-1

ا املالية مبا يتوافق ومرحلة منوها، غري أن هذه املصادر التمويلية تصنف وفقا لعدة  املتنوعة واليت تستجيب الحتياجا
يـار مصـدر األمـوال أو معيـار الغـرض مـن التمويـل وأخـريا معيـار معايري، فهناك مـن يصـنفها وفقـا ملعيـار الـزمن أو مع

  : حداثتها، وهو ما ميكن توضيحه من خالل الشكل املوايل
  :معايير تصنيف مصادر التمويل: )3- 1( الشكل

  
  
  
  

  
  

  .لباحثةمن إعداد ا: املصدر

من خالل هـذا الشـكل ميكـن التمييـز بـني مصـادر التمويـل املتاحـة أمـام املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة وفقـا 
ــة أنــواع األجــل وهــو تقســيم يتناســب مــع تنــوع االحتياجــات املاليــة قصــرية، متوســطة وطويلــة : ملعيــار الــزمن إىل ثالث

ــا، كمــا تصــنف أيضــا وفقــا ملعيــار مصــدر األمــوال إىل مصــادر متويــل داخليــة ناجتــة عــن  للمؤسســة خــالل دورة حيا
إىل يقسـمها املعيـار الثالــث ، بينمـا امات األطـراف اخلارجيـة عنهــانشـاط املؤسسـة ومصـادر خارجيـة متمثلــة يف إسـه

املعيــار الرابــع اخلــاص مبــدى حداثــة مييــز هــة لتمويــل دورة االســتغالل وأمــوال موجهــة لتمويــل االسـتثمار، و أمـوال موج
املصدر التمويلي بني مصادر متويل تقليدية اعتادت املؤسسة على استخدامها واللجوء إليها ومصـادر متويـل حديثـة 

رة بعــض مصــادر التمويــل التقليديــة علــى تلبيــة أفرزهــا التطــور الــذي تعرفــه بيئــة األعمــال واملــال مــن جهــة، وعــدم قــد
مالية معينة كانت سببا يف ظهورها، وسيتم االعتماد علـى هـذا املعيـار األخـري املتعلـق باحلداثـة فيمـا يلـي احتياجات 

  .نظرا النسجامه مع متطلبات هذه الدراسة
يبـدو تقسـيم مصـادر األمـوال واضـحا  )3-1(بـالعودة إىل الشـكل : مصـادر التمويـلتصنيف تداخل معايير  -2-2

غري أن ذلـك ال ينفـي وجـود تـداخل بينهـا، فحسـب معيـار الـزمن توجـد مصـادر التمويـل طويلـة األجـل علـى سـبيل 
املثــال ال علــى ســبيل احلصــر والــيت تشــمل العديــد مــن مصــادر التمويــل الــيت تصــنف أيضــا ضــمن مصــادر التمويــل 

معيار الزمن
معيار مصدر األموال 

معيار الغرض من التمويل 
 

معيار الحداثة
 قصرية  

 متوسطة 

 طويلة

 تقليدية

 االستثمار

 االستغالل

 خارجية

 داخلية

 حديثة
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قروض البنكيـة مـثال، والـيت تصـنف يف نفـس الوقـت ضـمن مصـادر التمويـل اخلارجية وفقا ملعيار مصـدر األمـوال كـال
التقليدية إذا ما صنفت وفقا ملعيار احلداثة، وحسب هذا املعيار أيضا يندرج حتت املصادر التقليديـة التمويـل الـذايت 

. من علــى التــوايلاألجــل وفقــا ملعيــاري مصــدر األمــوال والــز  متويليــا داخليــا ومصــدرا متويليــا طويــلالــذي ميثــل مصــدرا 
تثمار، وكذلك األمر بالنسبة ملعيار الغرض من التمويل الذي مييز بني متويـل خـاص باالسـتغالل وآخـر خـاص باالسـ

ا عمليـة   هذا األخري ترصد له أموال دف إىل خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع القائم من املشاريع أي أ كبرية 
ــا  ــار الــزمن مــثال يف املصــادر التمويليــة متوســطة متــس بالدرجــة األوىل رأس املــال، وهن جتــد املؤسســة ضــالتها تبعــا ملعي

وطويلة األجل واليت قد تكون داخلية أو خارجيـة املصـدر، تقليديـة أو حديثـة حسـب قـدرة املؤسسـة علـى احلصـول 
  .على إحدامها أو كليهما معا

ـــة: المطلـــب الثالـــث ـــل التقليدي ـــيت اعتـــادت  :مصـــادر التموي ـــة ال ـــل املألوف ـــل جممـــل مصـــادر التموي وهـــي متث
ا املالية، وهي تتنوع بني   : املؤسسات الصغرية واملتوسطة اللجوء إليها لتلبية احتياجا

ــل الــذاتي -1 يعتــرب التمويــل الــذايت أهــم مصــدر متــويلي تلجــأ إليــه املؤسســات الصــغرية واملتوســطة وعــامال  :التموي
ا واســـتقرا رها، فهـــي تعتمـــد علـــى مواردهـــا الذاتيـــة أو اخلاصـــة لتأســـيس نشـــاطها قبـــل التفكـــري يف أساســـيا يف ضـــما

األموال املتولدة من العمليات اجلارية للشـركة أو مـن مصـادر : "البحث عن مصادر متويلية خارجية ويعرف على أنه
الالزمـة لسـداد الـديون وهـو ميكـن املنشـأة مـن تغطيـة االحتياجـات املاليـة . عرضـية دون اللجـوء إىل مصـادر خارجيـة

ــادة رأس املــال العامــل ــه ميثــل تــراكم املــدخرات الناجتــة عــن األربــاح احملققــة بفعــل  .1"وتنفيــذ االســتثمارات وزي أي أن
النشاط العادي أو االستغاليل للمؤسسة واليت تبقى حتت تصرفها بصورة دائمة، أما قدرة التمويـل الـذايت فهـي متثـل 

لنشـاط االسـتغاليل واملـايل واالسـتثنائي للمؤسسـة خـالل الـدورة اإلنتاجيـة، وعليـه ميكـن التمويل املتولد عـن جممـوع ا
  :تقدمي معادلة لكل منهما كما يلي
  حصص املؤونات + حصص اإلهتالكات + نتيجة الدورة الصافية = قدرة التمويل الذايت

  واملخصصات ذات الطابع االحتياطي
  أما

  األرباح املوزعة – قدرة التمويل الذايت= التمويل الذايت

  :ومن هنا ميكن حتديد عناصر التمويل الذايت كما يلي
                                                             

  .  27 صمرجع سابق، أمحد بوراس،  1
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ــنقص والتــدهور التــدرجيي يف  :أقســاط اإلهتالكــات - ــالغ املاليــة الســنوية املخصصــة للتعــويض عــن ال والــيت متثــل املب
اســرتجاع   عناصــر االســتثمارات بفعــل االســتعمال أو التلــف أو التقــادم التكنولــوجي، وبالتــايل تتــيح اإلهتالكــات

ـا طريقـة لتجديـد االسـتثمارات يف كل ما مت إنفاقـه مـن أجـل احل صـول علـى أصـول واسـتثمارات املؤسسـة أي أ
اية عمرها االقتصادي أو اإلنتاجي، كما يسمح االهـتالك للمؤسسـة بتحديـد وقيـاس أرباحهـا علـى اعتبـار أن 

بـذلك حتقـق وفـورات ضـريبية تقلـص مـن أقساط اإلهتالكـات تكـاليف دون أن تشـكل خسـائر يـتم اسـتبعادها و 
 .الوعاء الضرييب

املعدة ملواجهة أعباء أو خسـائر مسـتقبلية حمتملـة أو املبالغ اليت تستبقيها املؤسسة و  وهي املخصصات: املؤونات -
 1:قق تلك األعباء أو اخلسائر، وتضمواليت تبقى جممدة إىل حني حت

  ال يرتتب عنها فـرض أي ضـريبة مسـتقبلية كمخصصـات تـدين املؤونة القانونية اإللزامية بسلطة القانون، و
 وراق املالية وغريها؛املخزون وخمصصات تدين قيمة األ

 ايــة دورة االســتغالل  : مؤونــة التكــاليف واألخطــار وتكــون لتغطيــة أخطــار أو خســائر حمتملــة الوقــوع يف 
 ... كمؤونة الضمانات املقدمة للزبائن ومؤونة النزاعات

 يـتم توزيعــه علـى مــالك وتعــرب عـن الرصــيد الرتاكمـي لــذلك اجلـزء مـن األربــاح السـنوية الــذي مل :احملتجـزةاألربـاح  -
. 2مل يـتم اسـتبعاده وتنحيتـه كاحتياطـات هلـا، وذلـك بغـرض متويـل عمليـات النمـو والتوسـع ألنشـطتهاالشركة أو 

 :وتشمل كال من
 االحتياطات القانونية احملددة قانونيا؛ 
 عاقدية احملددة يف العقد التأسيسي للمؤسسة؛االحتياطات الت 
 االحتياطات االختيارية اخلاضع ختصيصها للظروف السائدة يف السوق الذي تعمل به هذه املؤسسة؛ 
 االحتياطات التنظيمية احملددة من قبل اجلمعية العمومية للمالك. 

  :هناك العديد من املزايا اليت يتيحها االعتماد على التمويل الذايت منها :مزايا التمويل الذاتي -1-1
تـوفري مصـدر متــويلي غـرب مكلـف بالنســبة للمؤسسـات الصـغرية واملتوســطة مقارنـة مبصـادر التمويــل األخـرى الــيت  -

 تكون تكلفتها املرتفعة يف الغالب عائقا أمام احلصول عليها؛

                                                             
  .30، ص أمحد بوراس، مرجع سابق 1
  .378، ص 2007 مصر، -اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعية، التمويل واإلدارة املالية للمؤسساتعاطف وليم اندراوس،  2
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اسـتعادة أمواهلـا يف إذ ميثل أهم ضمان هلا أمام املؤسسات املالية اليت تأمـل  يرفع من القدرة االقرتاضية للمؤسسة -
املمنوحــة يف آجــال اســتحقاقها، ووجــود متويــل ذايت مهــم بالنســبة هلــا حيفــز هــذه املؤسســات املاليــة علــى تقــدمي 

 التمويل الالزم؛
ــــــام  - ا القائمــــــة والقي ــــــة يتــــــيح هلــــــا التوســــــع يف اســــــتثمارا ــــة واملالي حتقيــــــق درجــــــة كافيــــــة مــــــن االســــــتقاللية اإلداريــ

  باستثمارات جديدة؛ 
  :وجود مزايا للتمويل الذايت ال يعين غياب عيوب مرتبطة به، منها :عيوب التمويل الذاتي -1-2
ا املالية ويف النهاية تلجأ املؤسسة إىل طلب احلصول بالرغم من أمهيته إال انه متويل غري كايف لتلبية كل احت - ياجا

على مصادر متويلية أخرى وبذلك تكون قد ضيعت عليهـا فرصـة اسـتثمار أمواهلـا احملتجـزة يف التمويـل الـذايت يف 
 بدائل استثمارية أخرى قد حتقق هلا رحبية معتربة؛

ــادة األربــاح احملتجــزة و  - ــه يعــين زي عــدم توزيعهــا وهــو أمــر ال يستســيغه املــالك واملســريون التمــادي يف االعتمــاد علي
 والعاملون على حد السواء، مما يؤدي إىل ضعف إنتاجيتهم ومعه إنتاجية املؤسسة؛

تعظــيم قيمــة التمويــل الــذايت، ولكنــه أيضــا يــؤدي إىل  إىلتعظــيم أقســاط اإلهتالكــات يف الســنوات األوىل يــؤدي  -
  .1زيادة تكلفة السلع املنتجة ومن مثَّ زيادة أسعارها وهو أمر قد يؤثر على تنافسيتها يف السوق

تعـد املـدخرات الشخصـية مـن أهـم مصـادر التمويـل الـيت  :األهل واألقـاربالشخصية ومدخرات خرات المد -2
ســة الصــغرية واملتوســطة بســبب عــزوف املؤسســات املاليــة واملســتثمرين عــن املخــاطرة يعتمــد عليهــا عنــد إنشــاء املؤس

بأمواهلم يف ظل عـدم وجـود ضـمانات كافيـة، إىل جانـب رغبـة املالـك أو املـالكني الـذين جتمعهـم يف الغالـب عالقـة 
سطة يف بدايـة كما وقد يلجأ صاحب املؤسسة الصغرية واملتو . عائلية يف عدم مشاركة مؤسستهم مع أطراف أخرى

التأســيس إىل احلصــول علــى املــوارد املاليــة مــن األصــدقاء أو األقــارب، ومييــز هــذا املصــدر التمــويلي غيــاب خمتلــف 
إال أنــه . اإلجـراءات اإلداريــة والتنظيميـة الــيت تكلفــة الوقـت واجلهــد ومصــاريف معتـربة يف ظــل حمدوديــة مـوارده املاليــة

صاحب املؤسسة ومموله نشوء عالقة مالية تتنـاقض مـع مبـدأ االسـتقاللية  يعاب عليه كنتيجة للعالقة الشخصية بني
املالية، إذ حيـاول هـؤالء األقـارب أو األصـدقاء التـدخل يف القـرارات املتعلقـة باملؤسسـة، والشـعور بـأحقيتهم وضـرورة 

ــة تتجــاوز دورهــم كممــول صــديق إىل التفكــري بأهــدافهم الشخصــية علــى حســا ب وجــود صــالحيات متــنحهم حري
  . أهداف املؤسسة
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ــــــيت ميكــــــن للمؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة احلصــــــول عليهــــــا وفقــــــا  :االقتراضــــــات -3 ــــــوع االقرتاضــــــات ال تتن
  :آلجاهلا كما يلي

وتتمثـل يف خمتلـف األمـوال الـيت حتصـل عليهـا املؤسسـة الصـغرية واملتوسـطة مـن  :االقتراضات قصيرة األجـل -3-1
ا التمويلية اليت ال تتعدى السنة، وأهم أوجه هذا النوع من االقرتاضات ما يلي   :أطراف خارجية لسد احتياجا

ا امل: "ويعرف هذا النوع من التمويل على أنه: االئتمان التجاري - ختلفة من مواد أولية قيام املنشأة بشراء حاجا
، ويتميز بكونه تلقائيا أي يزيد وينقص مع التقلبات 1"وغريها من التجهيزات اإلنتاجية من منشأة أخرى بالدين

ــذا يتــاح بالقــدر املناســب ويف الوقــت املناســب وبأشــكال متعــددة كاحلســاب اجلــاري والســـحب  يف النشــاط و
  .والكمبيالة

املصادر اليت تلجا إليها املؤسسات الصغرية واملتوسطة بسبب قلة فرص ويعترب االئتمان التجاري من أهم 
احلصول على مصادر متويلية أخـرى، ولكونـه أيضـا جمـاين التكلفـة يف غيـاب اخلصـم النقـدي، وعوضـا عـن ذلـك 

  .2قد يصبح مكلفا إذا مل حتسن املؤسسة استغالله، كما وقد يفقدها مركزها التنافسي ومسعتها السوقية
ويعتــرب مـــن أهــم مصـــادر التمويــل قصـــري األجــل الـــذي تقدمــه البنـــوك التجاريــة للمؤسســـات : االئتمــان املصـــريف -

ا القصـرية، ويـأيت بعـد االئتمـان التجـاري مـن حيـث درجـة اعتمـاد  ا وعمليا الصغرية واملتوسطة لتغطية احتياجا
مـن اخلصـم، إذ تتمثـل تكلفتـه يف نسـبة املؤسسة عليه، ويعد أقل تكلفة منـه يف حـاالت عـدم اسـتفادة املؤسسـة 

مئوية من قيمة القرض املمنوح، هذا األخري يتميز بكونه يصدر يف صورة نقدية مقارنة باالئتمان التجاري الـذي 
  .يأيت يف صورة سلعة

ويأخذ االئتمان املصريف إحدى صورتني؛ إما يف صورة مبلغ إمجايل حتصل عليه املؤسسة مرة واحدة على 
لوفاء بقيمته مضـافا إليهـا الفوائـد يف تـواريخ االسـتحقاق املتفـق عليهـا، أو يف صـورة مبلـغ إمجـايل ميثـل أن تقوم با

حـدا أقصـى ملـا ميكـن احلصـول عليـه أو السـقف االئتمـاين، يف شـكل دفعـة واحـدة أو علـى عـدة دفعـات خـالل 
  . فرتة متفق عليها

علـى إمكانيــة احلصـول عليـه، إذ يتخـذ شــكل وعـادة مـا تـؤثر نوعيـة الشــروط املصـاحبة لالئتمـان املصـريف 
قــرض علــى املكشــوف يف حالــة عــدم اقرتانــه بتقــدمي ضــمانات عينيــة وتكــون الثقــة بــني املؤسســة العميلــة والبنــك  
كافيـة، وقــد يكـون يف شــكل اعتمـاد مســموح أو مــا يعـرف خبــط االئتمـان يســتخدم عـادة لتمويــل االحتياجــات 
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ملانح من املؤسسة االحتفاظ برصيد معوض؛ أي اإلبقـاء علـى رصـيد يعـادل ويف الغالب يشرتط البنك ا. املومسية
ا اجلاري لدى البنك، أو أن تقوم بسداد الفائدة مسبقا، أو سـداد القـرض  نسبة معينة بشكل مستمر يف حسا

  . 1على دفعات
  :أشكال االئتمان المصرفي: )4- 1(الشكل 

  
  
  
  
  
  

  .     40-39اعتمادا على أمحد بوراس، مرجع سابق، ص ص  باحثةمن إعداد ال: املصدر                 

من أهم أشكال الذي يعد اخلصم التجاري يضم الشكل أعاله خمتلف أشكال االئتمان املصريف بداية بو 
القروض قصرية األجـل املمنوحـة مـن قبـل البنـوك للمؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة، إذ تقـوم البنـوك بشـراء أوراقهـا 

حملها يف الدائنية، وهي طريقة فعالة للحصول على سيولة آنية بتكلفة أقـل  قبل تاريخ استحقاقها لتحل التجارية
  .من مصادر التمويل األخرى مع جتنيبها تقدمي الضمانات

أما تسهيالت الصندوق فتلجا إليها املؤسسات الصغرية واملتوسـطة إذا كانـت تعـاين مـن صـعوبات مؤقتـة 
ـــة الشـــ اي ـــأخر أو قصـــرية جـــدا يف الســـيولة كـــأجور العمـــال  ـــد تنشـــأ نتيجـــة ت ـــيت ق هر أو مصـــاريف الفـــواتري، وال
أمـا التسـبيقات علـى احلسـاب اجلـاري فهـي أيضـا تتخـذ . اإليرادات أو املدفوعات عن التاريخ املتوقع لتحصـيلها

شكلني؛ احلساب البنكي اجلاري والسحب على املكشوف، ففي احلالة األوىل يقوم البنـك بالسـماح للمؤسسـة 
ري بتجاوز رصيدها الدائن لديه إىل حد متفق عليه مبا ال يضر مبصاحل كليهما، ويف احلالـة صاحبة احلساب اجلا

الثانية اخلاصة بالسحب على املكشوف يقوم البنك بالسماح للمؤسسة العميلة لديه بأن يصبح رصيدها مـدينا 
ــه ملــدة تــرتاوح مــا بــني  ســنة لتمويــل نشــاط يومــا و  15مــن خــالل اســتخدام أمــوال البنــك مبــا يفــوق رصــيدها لدي
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 اخلصم التجاري

 تسبيقات احلساب اجلاري

 تسهيالت الصندوق

 القروض املومسية

 االعتمادات املستندية
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ــتفادة مـــن بعــــض الظــــروف االقتصــــادية كشــــراء كميـــات كبــــرية مــــن بعــــض الســــلع  املؤسســـة ومتكينهــــا مــــن االســ
  .واملستلزمات املنخفضة أسعارها يف السوق

أمـا القــروض املومسيــة فهــي مرتبطــة بـبعض املواســم الــيت يزيــد فيهــا الطلـب علــى اإلنتــاج مــا يــدفع املؤسســة 
ــا التمويليــة املؤقتــة ومواجهــة لطلبهــا مــن البنــك لســد اح ، يف حــني أن االعتمــادات املســتندية تلــك الزيــادةتياجا

يــة يف املـــدى القصــري وهـــي تــرتبط أساســـا بعمليــات شـــراء املــواد األوليـــة تســتخدم أكثـــر يف جمــال التجـــارة اخلارج
  . وهنا يكون البنك وسيطا بني املؤسسة واملورد ارجالضرورية لعملية اإلنتاج من اخل

وتتمثل يف االلتزامات الناجتة عن اخلدمات اليت حصلت عليها املؤسسـة ومل تسـدد تكاليفهـا بعـد، : املستحقات -
ــالغ الضــرائب وأجــور العــاملني، وهــي بــذلك تعــد أمــواال  وعــادة متثــل مبــالغ اقتطاعــات الضــمان االجتمــاعي ومب

دي بـاللجوء إليهـا جتنبـا ألي آثـار سـلبية جمانية التكلفة ومتاحة بشكل دائم مع األخذ بعـني االعتبـار عـدم التمـا
 . غري متوقعة كاخنفاض درجة رضا العاملني

احلصـول علـى متويـل بـرهن كـل أو جـزء : "ويعين هـذا النـوع مـن التمويـل قصـري األجـل: التمويل بضمان املخزون -
ون سـواء بالنسـبة من املخزون لصاحل املقرض وبذلك حيدد هذا األخري نسبة األمـوال الـيت يقرضـها مقارنـة بـاملخز 

ويعد مصدرا هاما للحصول على التمويـل قصـري األجـل مـع . 1"للتكلفة أو القيمة السوقية وتكلفة هذه األموال
األخذ بعني االعتبار نوعية املخزون موضوع الرهن والـذي تـتحكم فيـه مجلـة مـن العوامـل كدرجـة منطيتـه وقابليتـه 

  .بشكل مباشر على تكلفة هذا املصدر التمويلي للتسويق ومدى استقرار أسعاره، وهي عوامل تؤثر
وهـــي جممـــل القـــروض الـــيت تتحصــل عليهـــا املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة  :االقتراضــات متوســـطة األجـــل -3-2

وتكون مدة استحقاقها ما بني االقرتاضات القصرية والطويلـة األجـل علـى التـوايل، وهـي يف الغالـب موجهـة لتمويـل 
  2:اقتناء التجهيزات واآلليات املختلفة، وميكن أن تأخذ أحد الشكلني التاليني

وهـي القـروض املمنوحـة مـن قبـل البنـوك للمؤسسـات مـع إمكانيـة إعـادة خصـمها لـدى : ةالقروض القابلة للتعبئـ -
 .بنوك جتارية أخرى أو لدى البنك املركزي

اسـتحقاق القـرض  يف هذا النـوع يضـطر البنـك املـانح للتمويـل لالنتظـار حـىت تـاريخ: القروض غري القابلة للتعبئة -
 .يئة مالية أخرىون وجود إمكانية خلصمه لدى هالستعادة أمواله د

  :وميكن التمييز بني عدة أنواع من القروض املتوسطة األجل فيما يلي
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وهــي تلــك القــروض الــيت تســتحق خــالل مــدة زمنيــة تــرتاوح مــا بــني ثــالث وســبع ســنوات متنحهــا : قــروض املــدة -
ديـد قيمـة البنوك التجارية أو بنوك متخصصة يف هذا النوع من التمويل، تسدد وفق جدول تسديد معني بعد حت

األقساط ومعدل الفائدة املطبق واخلاضع لعوامل السوق املختلفـة إىل جانـب أمهيـة أهليـة املؤسسـة املقرتضـة الـيت 
 .تلعب دورا هاما يف احلصول على هذه القروض

وتتمثل يف احلصول على التمويل الالزم بضمان قيمة التجهيـزات املقتنـاة، وتقـدم هـذا النـوع : قروض التجهيزات -
تمويل كل من البنوك التجارية، وكـالء بيـع التجهيـزات، صـناديق التقاعـد والتأمينـات االجتماعيـة وشـركات من ال

ملسـامهة من قيمة التجهيزات علـى أن النسـبة املتبقيـة متثـل ا % 80إىل  % 70التأمني، حيث تقوم بتمويل ما بني 
 . هامش ضمان للمؤسسة املمولة الشخصية للمقرتض ومتثل

إما مبوجب عقود البيع املشروطة أو القروض املضمونة؛ حيـث تسـتعمل األوىل إذا  لتجهيزاتومتنح هذه ا
مت بيع التجهيزات بالتقسيط مع االحتفاظ مبلكيتها القانونية إىل غاية تسـديد كـل األقسـاط الـيت تكـون عـادة يف 

لى قرض بنكي أما الثانية فيتم فيها استخدام التجهيزات كضمان للحصول ع. شكل وعد بالدفع أو كمبياالت
ــا إذا مل  مــن خــالل رهنهــا لديــه، ويف كلتــا احلــالتني متثــل التجهيــزات ضــمانة ميكــن للمؤسســة املمولــة التصــرف 

    .1يتمكن املقرتض من سداد قيمتها يف تاريخ استحقاقها املتفق عليه
الـــيت تســــعى  تعتــــرب االقرتاضـــات طويلـــة األجـــل مـــن أهــــم املصـــادر التمويليـــة :االقتراضـــات طويلـــة األجـــل -3-3

املؤسســات الصــغرية واملتوســطة كغريهــا مــن املؤسســات االقتصــادية األخــرى إىل احلصــول عليهــا، ويف العــادة تشــمل 
  .القروض طويلة األجل والسندات

وهي تلك القـروض الـيت متنحهـا البنـوك التجاريـة واملؤسسـات املاليـة لفـرتات زمنيـة طويلـة : القروض طويلة األجل -
سـنة، تســدد غالبــا علـى شــكل دفعــات نقديـة حمــددة متفــق عليهـا بــني طــريف  20صــل حــىت تتجـاوز الســنة وقـد ت

عملية التمويل، هذه األخرية حىت تتم على أكمل وجه تتطلب وجود ضمانات تقدمها املؤسسة طالبـة التمويـل 
ي نوع من مبا يتناسب وقيمة القروض ومدة استحقاقها الطويلة، وهي يف العادة تكون عقارات أو جتهيزات أو أ

ـــدة يضـــمن طالـــب  ـــل ذو مسعـــة جي ـــد تتجـــاوز الضـــمانات إىل وجـــود كفي ـــربة، كمـــا ق األصـــول ذات القيمـــة املعت
وتوجه هذه القروض لتمويل األصول الثابتة من جتهيزات ومباين وغريها من األصول يف إطار عمليات . التمويل

ضــخمة قــد يصــعب احلصــول عليهــا مــن  اســتثمار جديــدة أو توســيع االســتثمارات القائمــة والــيت تتطلــب أمــواال
 .مصادر متويلية أخرى، وهكذا تكون القروض املصرفية طويلة األجل حال متويليا ملثل هذه احلاالت
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إن الطلب الكبري على هذه القروض يعود بالدرجة األوىل لعديد املزايا اليت تقدمها؛ فتكلفتهـا أقـل نسـبيا 
الوفورات الضريبية الناجتة عن طرح فوائـدها مـن الوعـاء الضـرييب، كمـا أن مقارنة بتكلفة األسهم بأنواعها بسبب 

احلصول على هذه القروض ال مينح مؤسسة التمويل احلق يف التصويت يف اجلمعية العمومية وبالتايل بقاء أولوية 
ا   .اختاذ القرارات املتعلقة باملؤسسة يف حوزة إدار
ا قـد حتجـب هـذه املزايـا نسـبيا، إذ ومع األمهية الكبرية هلذه القروض واليت  تكتسبها من مزاياها فإن عيو

ا علـى سـداد قيمـة هـذه القـروض يف  تتعـرض املؤسسـة طالبـة التمويـل إىل اإلفـالس والتصـفية يف حالـة عـدم قـدر
آجاهلــا احملــددة، هــذه األخــرية الــيت تتطلــب دومــا االحتفــاظ بنقديــة جــاهزة ضــمانا لســدادها يف مواعيــدها، إىل 

ب ذلك فاللجوء إىل التمويـل بـالقروض طويلـة األجـل يـؤثر سـلبيا علـى االسـتقاللية املاليـة للمؤسسـة ويـرهن جان
ــذه . حظوظهــا يف احلصــول علــى قــروض جديــدة وذلــك قــد يــؤثر علــى تقــدم نشــاطها ولعــل أهــم عيــب مــرتبط 

الفائــدة املرتفعــة  القــروض صــعوبة احلصــول عليهــا وااللتــزام بشــروط ذلــك ســواء مــن حيــث الضــمانات أو أســعار
املتناسبة مع حجم املخـاطر املرتبطـة باملؤسسـة طالبـة التمويـل وحـىت حجمهـا الـذي قـد يكـون عـامال أساسـيا يف 

    .موافقة البنك أو املؤسسة املالية على منح هذه القروض
عوائـد دوريـة متثل السـندات مسـتند مديونيـة تصـدره املؤسسـات وميـنح حلاملـه احلـق يف احلصـول علـى : السندات -

ثابتة متفق عليها إىل جانب احلق يف اسـرتداد قيمتـه االمسيـة، ومبعـىن آخـر فالسـندات تشـبه القـروض مـن خالهلـا 
يتعهد طرف بإقراض مبلغ معـني لطـرف آخـر ملـدة زمنيـة حمـددة علـى أن يـتم رد أصـل املبلـغ والفوائـد املرتتبـة عنـه 

 .خالل هذه املدة
قابلـة للتـداول يف الســوق املـايل كاألسـهم متامـا، ذلـت قيمـة امسيـة وقيمــة كمـا تعـد السـندات أوراقـا ماليـة 

ســـوقية تقـــل عنهـــا أو تزيـــد حســـب وضـــعيتها يف الســـوق والـــيت تعكـــس الوضـــعية املاليـــة للمؤسســـة املصـــدرة هلـــا 
    . والظروف االقتصادية السائدة

العاديـة أو املمتـازة، إىل  وتتميز السندات جبملـة مـن السـمات كاخنفـاض تكلفتهـا مقارنـة بتكلفـة األسـهم
جانب عدم إمكانية محلتها يف املشاركة يف اختاذ القرار يف املؤسسـة وهـو مـا ميـنح هـذه األخـرية احلريـة واملرونـة يف 

ا، كمـــا ميكـــن خصـــمإ تكلفتهـــا مـــن الوعـــاء الضـــرييب متامـــا كمـــا هـــو احلـــال بالنســـبة لفوائـــد القـــروض  دارة شـــؤو
ا احملــددة واجبــة الــدفع يف تــواريخ حمــددة أيضــا تســمح املصــرفية، إضــافة إىل امليــزة امل رتبطــة بقيمتهــا ومعــدل فائــد

  .للمؤسسة بتنظيم أكثر ألعماهلا والعمل على توفري السيولة النقدية الالزمة مبا يتناسب وتلك التواريخ
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ة التمويـــل بالســـندات خاصـــة تلـــك املتعلقـــة بثبـــات يـــوذلـــك ال ينفـــي وجـــود بعـــض العيـــوب املرتبطـــة بعمل
تكلفتها املتمثلة يف الفوائد واجبة الدفع يف تواريخ استحقاق معينـة والـيت تعـد عبئـا علـى املؤسسـة ال تأخـذ بعـني 

ا علــى التسـديد يف التــواريخ احملـددة مــا يشــكل خطـرا ماليــا عليهـا ويف الكثــري مــن . االعتبـار وضــعها املـايل وقــدر
األموال اخلاصة إىل إمجايل الديون وهو ما حيد من مقدرة  الدول تفرض التشريعات املالية نسبة معينة بني إمجايل

  .   1املؤسسة على التوسع يف االقرتاض عن طريق السندات محاية ألموال املسامهني

زيــادة علــى مصــادر التمويــل التقليديــة ســابقة الــذكر تتــاح أمــام : مصــادر التمويــل الحديثــة: رابــعالمطلــب ال
ـا التمويليـة  املؤسسات الصغرية واملتوسـطة جمموعـة أخـرى مـن مصـادر التمويـل احلديثـة والقـادرة علـى تلبيـة احتياجا

   .سواء كمكمل ملصادر التمويل التقليدية أو كبديل عنها
  : رأس مال المخاطر -1
اســتثمار مرفـق بدرجــة عاليـة ومتغــرية مــن : "يعـرف رأس مــال املخـاطر علــى أنـه: رأس مــال المخــاطر مفهـوم -1-1

املخاطرة، يعتمـد علـى مراحـل االسـتثمار يف املؤسسـة، يقـوم مـن خاللـه املسـتثمرون بـدعم املقـاولني بالتمويـل الـالزم 
، وتعــد مؤسســات واملهــارات اإلداريــة الســتغالل الفــرص املتاحــة يف الســوق، ألجــل حتقيــق أربــاح علــى املــدى البعيــد

وشــركات املقاولــة الــيت تتميــز ) يف الغالــب مســتثمرون مؤسســاتيون(أس املــال املخــاطر وســيطا بــني مصــادر التمويــل ر 
 تقـدمي علـى تقـوم ال والـيت التمويـل يف خاصـة تقنيـة: "كمـا يعـرف علـى أنـه. 2"بـالنمو السـريع والتكنولوجيـا العاليـة

 املخـاطر املـال رأس كمـا أن املنشـأة، تطـور حيقـق مبـا الشـركة إدارة يف املسـاعدة تقدمي على أيضا بل فحسب، النقد
 املؤسسـات ادخـارأو  العـام االدخـار يرغـب الـيت األمـوال رؤوس خـالل مـن املاليـة الوسـاطة صـور مـن صـورة ميثـل

 مـع العمـوم على مرتفعة مبخاطر استثمارها يف )شركات تأمني، منشآت أعمال، وحىت السلطات العمومية بنوك،(
  .3)"% 40أو  %  30إىل ا أمريك مثل البلدان بعض يف يصل( مرتفع عائد حتقيق توقع

  
  
  

                                                             
  .40هواري معراج، عمر حاج سعيد، مرجع سابق، ص  1
مصــــــــر،  -، املكتـــــــب اجلـــــــامعي احلــــــــديث، اإلســـــــكندريةجتــــــــارب ومنـــــــاذج عامليــــــــة، رأس املـــــــال املخـــــــاطر حممـــــــد بـــــــراق، حممــــــــد الشـــــــريف بــــــــن زاوي 2

  .17-16  ، ص ص2014
  .  125-124 ص ص، مرجع سابقأمحد بوراس،  3
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   :مزايا وعيوب رأسمال المخاطر -1-2
  :يقدم رأمسال املخاطر الكثري من املنافع من مجلتها: مزايا رأمسال املخاطر -

  مرحلة اإلنشاء أين يصعب الدور الكبري الذي يقوم به يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة يف
عليها اللجوء إىل مصادر التمويل التقليدية وخاصة منها اخلارجية، يف ظل عدم كفاية مصادرها الداخلية 

ذه املرحلة؛  وارتفاع درجة املخاطرة املرتبطة 
  ـــه شـــــركات رأمســـــال املخـــــاطر يف شـــــكل مشـــــاركة يتـــــيح هلـــــا احلصـــــول علـــــى ـــــذي تقدمــ ـــــدعم املـــــايل ال ال

ــــاح الناجتــــ ة عــــن نشــــاط املؤسســــة املمولــــة، إىل جانــــب املصــــاريف اإلداريــــة املتعلقــــة بتقــــدمي اخلــــربة األرب
واملشــــورة لتســــيري هــــذه املؤسســــة مــــن جهــــة، وحتمــــل اخلســــائر يف حــــال حــــدوثها كبقيــــة املســــامهني يف 
املؤسســـــة مــــــن جهــــــة أخــــــرى، وهــــــو مــــــا ميثــــــل دعمـــــا ماليــــــا مميــــــزا تســــــتفيد منــــــه املؤسســــــات الصــــــغرية 

 ا تتيحه هلا مصادر التمويل األخرى؛واملتوسطة مقارنة مب
  ــــا عائــــد كبــــري، وهـــي خاصــــية تتعلــــق بشــــكل متويـــل املشــــاريع الــــيت تعـــرف درجــــة خمــــاطرة كبــــرية يـــرتبط 

أساســـــي باملشـــــاريع الـــــيت تعـــــرف تقنيــــــة كبـــــرية، قـــــد تعـــــزف املؤسســــــات املاليـــــة األخـــــرى عـــــن متويلهــــــا 
ل املخـــــــاطر ضـــــــالتها، أي أن الرتباطهـــــــا بعنصـــــــر عـــــــدم التأكـــــــد مســـــــتقبال لتجـــــــد يف شـــــــركات رأمســـــــا

 مبادر وجمازف؛ ملخاطر متويل جريءرأمسال ا
  ــــــتم علــــــى مراحــــــل تبعــــــا الحتياجــــــات املؤسســــــة موضــــــوع التمويــــــل، وهــــــو مــــــا ــــــة التمويــــــل، إذ ي مرحلي

ــــــائج نشــــــاطها مــــــن قبــــــل شــــــركة رأمســــــال املخــــــاطر وتصــــــحيح  ــــــة علــــــى نت ــــــة الفعلي ــــــة الرقاب يــــــدعم عملي
  . األخطاء إن وجدت قبل تفاقمها

ا أيضا بعض العيوب منها: رأمسال املخاطرعيوب  -   :رأمسال املخاطر تقنية متويلية تشو
  مشاركة ومسامهة شركة رأمسال املخـاطر يف املؤسسـة املمولـة تـؤدي إىل التـدخل يف اختـاذ خمتلـف القـرارات

ا مبا يعادل هذه املسامهة؛  املتعلقة 
  متثـل عائـد شـركة رأمسـال املخـاطر مقابـل جمازفتهـا حتميل املؤسسة الصغرية واملتوسطة تكـاليف ماليـة كبـرية

 .بأمواهلا يف مشروعها وتتناسب مع أمهية هذه املخاطرة
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، ويعـرف املصـطلح األكثـر شـيوعا الفـاكتورينغويعـرف كـذلك بتحويـل الفـاتورة أو : عقد شراء الـديون التجاريـة -2
حســابات املؤسســات االقتصــادية عــن طريــق عمليــة يلتــزم يف إطــار اتفاقهــا مؤسســة متخصصــة، بتســيري : "علــى أنــه

ا مع حتمـل اخلسـائر احملتملـة يف حالـة رفـض الوفـاء مـن طـرف املـدينني املعسـرين، وهـذا مـا ميكـن  تلقي وضمان ديو
  .1"املؤسسات االقتصادية من حتسني ميزانيتها وختفيض مصاريف التسيري

سـيط الـذي يتحمـل مهمـة حتصـيلها وضـمان حتويـل احلقـوق التجاريـة مـن مالكهـا للوكيـل أو الو : "وهو أيضـا
  .2"الوفاء النهائي يف حالة اإلعسار املؤقت أو النهائي للمدين مقابل عموالت هذا التدخل

ا مؤسسات مالية متخصصة أو إحـدى البنـوك التجاريـة الـيت تتـوفر علـى   وبشكل أبسط يعترب عملية تقوم 
لعمالء املوجودة حبسـابات املؤسسـات الصـناعية أو التجاريـة، هذه اخلدمة املصرفية بشراء حسابات أوراق القبض وا

يومــا، ومــن مث فــإن هــذه العمليــة تتــيح هلــذه املؤسســات احلصــول علــى  120و 20والــيت تــرتاوح مــدة اســتحقاقها بــني 
ا من العمالء واملدينني   .3أموال جاهزة ومستمرة دون احلاجة إىل انتظار تواريخ االستحقاق وحتصيل ديو

 21/10/1973 يف يمنشـوره اإلعالمــ مـن خـالل يالفرنسـ املركـزيعـرف البنـك الناحيـة القانونيـة فقـد أمـا مـن 
 يالــذ) الوســيط(إىل شــركة الفــاكتور ) الــدائن(متثــل حتويــل ديــون جتاريــة مــن مالكهــا  : "علــى أنــه عمليــة ينغالفــاكتور 

يكون فيها املـدين بصـفة مؤقتـة أو دائمـة  احلاالت اليت يضمن حق الدائن يف ييتحمل القيام بإجراءات الدين والذ
  .4"حتول هلا أو جزءا منه يللدائن كامل الدين الذ غري قادر على سداد الدين، كما أن شركة الفاكتور تدفع مقدما

ا  ـــذا فـــإن عقـــد الفـــاكتورينغ أو عقـــد حتويـــل الفـــاتورة يتمحـــور بشـــكل أساســـي حـــول بيـــع مؤسســـة لـــديو و
ـــى زبائنهـــا إىل شـــ ـــة املســـتحقة عل ـــل عمول ـــديون مقاب ـــزم بتســـديد تلـــك ال ـــة وتلت ركة متخصصـــة حتـــل حملهـــا يف الدائني

  .التحصيل وإدارة الدين
  
  

                                                             
ـــــــل الفـــــــاتورةعبـــــــد احلفـــــــيظ مـــــــيالط،  1 ـــــــدالنظـــــــام القـــــــانوين لتحوي ـــــــوم السياســـــــية، جامعـــــــة أيب بكـــــــر بلقاي ـــــــوراه، كليـــــــة احلقـــــــوق والعل  -، أطروحـــــــة دكت

  .26ص  ،2012-2011تلمسان، 
  .111، مرجع سابق، ص أمحد بوراس 2
  .110نفس املرجع، ص  3
، متــوفر 05، ص 2003مصـر،  -، جامعـة األزهـر29، سلسـلة احللقـات النقاشـية، احللقـة رقـم "Factoring"الفـاكتورنج حممـد عبـد احللـيم عمـر،  4

 http://www.kantakji.com/media/6949/6b.dc : على املوقع اإللكرتوين 14:30الساعة على  05/11/2015بتاريخ 
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سـتفيد منهـا كـل األطـراف املشـاركة يف العمليـة، وتــنعكس دم الفـاكتورينغ مجلـة مـن املزايـا تويقـ: مزايـا الفـاكتورينغ -
  :بدورها على االقتصاد الوطين، ومنها

  الضــــــــرورية لتغطيــــــــة تــــــــوفري الســــــــيولة النقديــــــــة للمؤسســــــــة مقابــــــــل إدارة حســــــــابات املبيعــــــــات اآلجلــــــــة
 ؛احتياجات رأس املال العامل

  احلصول على التمويل الالزم لتفعيـل أنشـطتها القائمـة أو التوسـع يف أخـرى، وجتنـب اللجـوء إىل القـروض
ا ا  لصغرية؛البنكية اليت يصعب احلصول عليها مقابل أصوهلا وممتلكا

  تشـــــغيل أمــــــوال شــــــركة الفــــــاكتورينغ مقابــــــل عائــــــد مناســــــب إىل جانــــــب أتعــــــاب إدارة الــــــديون وتقــــــدمي
ــــا  ــــل عمليا ــــوك لتموي ــــل مــــن البن خــــدمات الدراســــة لألســــواق والعمــــالء، كمــــا ميكنهــــا اســــتقطاب متوي

ا  ؛1بسعر فائدة أقل من ذلك املطبق على عمليا
 تورينغ إىل العمــل علــى تنشــيط املبيعــات ومعهــا الطلــب أمــا علــى املســتوى الكلــي فتــؤدي عمليــات الفــاك

الكلي وبالتايل التوسع يف اإلنتاج والتشغيل على املستوى احمللي، أو من خالل تنشيط عمليات التصدير 
ــة الــيت يستعصــى عليهــا دخوهلــا نتيجــة حمدوديــة  ومتكــني املؤسســات الصــغرية مــن دخــول األســواق العاملي

ا املالي ا وقدرا  .ةإمكانيا
  2:يليفيما  أما عيوبه فيمكن إجيازها: عيوب الفاكتورينغ -

  موعــة مــن اخلــدمات املتعــددة اخلاصــة تعتــرب تكلفــة الفــاكتورينغ مرتفعــة نســبيا علــى الــرغم مــن تضــمنها 
 بتسيري حسابات الزبائن وكل ما يرتتب عن ذلك؛

  يؤثر الفاكتورينغ على عالقة املؤسسـة بزبائنهـا بسـبب قيـام املؤسسـة بتحويـل حقوقهـا علـيهم إىل مؤسسـة
ـم يعتـربون عالقـتهم باملؤسسـة عالقـة خاصـة ال  الفاكتورينغ، وهـو مـا يشـكل انزعاجـا هلـم علـى اعتبـار أ

ا ومن مث رقم أعماهلا؛حتتمل تدخل طرف آخر، وهو ما قد يؤثر   على مبيعا
 حتويل عملية حتصيل حقوق املؤسسة على زبائنها إىل مؤسسة الفاكتورينغ إىل حدوث عدم مراعاة  يؤدي

ـؤالء الزبـائن عالقـات خاصـة  خلصوصية كل زبون على حدا، على عكس املؤسسة الدائنة الـيت جتمعهـا 
 .تأخذ فيها بعني االعتبار حجم أعماهلم وخصوصية أنشطتهم االقتصادية

  
                                                             

  .10، ص مرجع سابقحممد عبد احلليم عمر،  1
2 Altassura Groupe, Inconvénients de l’affacturage, disponible le 22/10/2016 à 16 :32 sur le site 
électronique : http://www.affacturage.org/affacturage-inconvenient.php  
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يعـــد التمويـــل اإلســـالمي بصـــيغه املتنوعـــة مـــن أهـــم الطـــرق التمويليـــة الـــيت قـــد تلجـــأ إليهـــا  :اإلســـالميالتمويـــل  -3
املؤسسـات الصــغرية واملتوســطة خصوصــا يف ظــل زيــادة االهتمــام بـه علــى املســتوى العــاملي، ويعــود ذلــك إىل تقــارب 

تمــع ككــل، أهــداف كــل مــن التمويــل اإلســالمي كجــزء مــن االقتصــاد اإلســالمي الــذي يهــدف إىل حت قيــق تنميــة ا
   :ومن أهم صيغ التمويل اإلسالمي. واملؤسسات الصغرية واملتوسطة كأحد أهم صور حتقيق التنمية االقتصادية

نقـــــودا إىل ) صـــــاحب رأس املـــــال(عقـــــدا خاصـــــا بـــــني طـــــرفني يـــــدفع أحـــــدمها املضـــــاربة متثـــــل  :المضـــــاربة -3-1
ــــى أن يكــــون نصــــيب كــــليتَّ ) العامــــل(طــــرف آخــــر  ــــه عل ــــربح معلومــــاجــــر ب واملضــــاربة تبعــــا هلــــذا . 1ل منهمــــا يف ال

جـــــم كبـــــري املفهــــوم تتخـــــذ شـــــكال ثنائيــــا، ولكـــــن يف االقتصـــــاديات املعاصــــرة أيـــــن تتميـــــز املشــــاريع االســـــتثمارية حب
ـــذا الشـــــكل حمـــــدودا وغــــري كـــــاف، لتظهـــــر هنـــــا الصـــــيغة األكثـــــر تطـــــورا  واحتياجــــات ضـــــخمة للتمويـــــل يصـــــبح هــ

ــــيت تضــــم ومالئمــــة وهــــي الصــــيغة املشــــرتكة أو اجلماعيــــة للمضــــاربة  ،ثالثــــة أطــــراف؛ أصــــحاب رؤوس األمــــوال ال
يقـــــــوم بتجميــــــع األمـــــــوال مــــــن الطـــــــرف األول والــــــذي املضــــــارب املشـــــــرتك و املســــــتثمرين أو أصــــــحاب األعمـــــــال 

   .2لثاين، وبذلك يضمن حتقيق التوافق واالنتظام بني املدخرات وجماالت استثمارهاللطرف ا تقدميهاو 
وتعتـــــرب هـــــذه الصـــــيغة رغـــــم خماطرهـــــا وصـــــعوبة ممارســـــتها يف بعـــــض األحيـــــان مناســـــبة لتمويـــــل املؤسســـــات 
ـــــيت تشـــــكل  ا علـــــى تعبئـــــة األمـــــوال الالزمـــــة مـــــع خلوهـــــا مـــــن أســـــعار الفائـــــدة ال الصـــــغرية واملتوســـــطة نظـــــرا لقـــــدر

  .فة كبرية بالنسبة هلذه املؤسسات حمدودة األموال يف حالة اللجوء إىل التمويل باملصادر اخلارجيةتكل
وختــتص هــذه الصــيغة بتمويــل االســتثمارات الــيت عــادة مــا تتطلــب أمــوال هامــة، وهــو مــا ينجــر عنــه حتمــل 

واملتوســطة الــيت ال حتصــل  املؤسســة املمولــة ألي خســارة قــد حتــدث إذا مل يثبــت إمهــال أو تقصــري املؤسســة الصــغرية
مــن جــنس العمــل، وعليــه فــإن هــذه الصــيغة تســاوي بــني املــال  نضــري عملهــا علــى اعتبــار أن اجلــزاءعلــى أي شــيء 

ــربح واحملافظــة علــى  والعمــل ويف ذلــك تشــجيع للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة علــى بــذل اجلهــد الــالزم لتحقيــق ال
  .3لتمويل الضروري منذ بداية نشاطها االقتصاديوجودها يف بيئة األعمال من خالل مرافقتها با

  
  

                                                             
ا األسهم والسنداتضياء جميد،  1   .86، ص 2008مصر،  -، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندريةالبورصات أسواق املال وأدوا
  .87، ص نفس املرجع 2
  .204، ص مرجع سابقعبد املطلب عبد احلميد،  3



 اإلطار العام لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفصل األول
 

34 
 

ا، مـع االتفـاق منـذ البدايـة و : المشاركة -3-2 تقوم على أساس تقدمي التمويل الالزم للمشاريع مشاركة مع أصحا
. 1، كل حسب مسامهته يف املشـروعةاملمول املؤسسةعلى نصيب كل من صاحب املشروع والذي يتوىل إدارته رفقة 

ا طويلة األجـل، واملشـاركة املنتهيـة بالتمليـك ويف العادة  تتخذ شكل املشاركة الدائمة غري احملددة بأجل معني أي أ
أو املتناقصة واليت تقوم فيها املؤسسة املمولـة بتقـدمي متويـل جزئـي لرأمسـال املؤسسـة الصـغرية واملتوسـطة علـى أن متـول 

   .مهاوخسائر  هماا يف رأمسال املشروع وبالتايل حتديد أرباحهذه األخرية اجلزء املتبقي، وهو ما حيدد حصة كل منهم
ومـــــن املزايــــــا الـــــيت تقــــــدمها هـــــذه الصــــــيغة إمكانيـــــة حصــــــول املؤسســـــة الصــــــغرية واملتوســـــطة علــــــى حصــــــة 
املؤسســـة املمولــــة وفقـــا لعقــــد مــــربم بينهمـــا يتضــــمن قيـــام مؤسســــة التمويــــل ببيـــع حصــــتها يف حـــال قيــــام املؤسســــة 

  .2ا بأسرع وقت ممكن وفقا لربنامج زمين متفق عليهالصغرية واملتوسطة بسداده
ــــــع اآلجــــــل المرابحــــــة -3-3 ــــــة االحتياجــــــات التمويليــــــة صــــــيغة يف هــــــذه ال :والبي تقــــــوم مؤسســــــة التمويــــــل بتلبي

ـــــــــل رأمســـــــــايل،  ـــــــــة وضـــــــــمان تقـــــــــدمي متوي ــــــــوفري أصـــــــــول ثابت             للمؤسســـــــــات الصـــــــــغرية واملتوســـــــــطة مـــــــــن خـــــــــالل تـ
ــــــاج والتشــــــغيل  ــــــك بأو مســــــتلزمات اإلنت ــــــتم ذل ــــــال العامــــــل، وي هــــــذه األصــــــول شــــــراء الضــــــرورية لتمويــــــل رأس امل

ـــــدف ربـــــح الفـــــرق بـــــني الســـــعر هلـــــذه املؤسســـــاتحاضـــــرا مث بيعهـــــا آجـــــال ســـــواء الثابتـــــة أو املنقولـــــة  ، وذلـــــك 
ــــ ــــوم الــــثمن وال ــــا صــــورة مــــن صــــور البيــــع معل ــــى اعتبــــار أن املؤسســــة  ومصــــرفيا. ربحاآلجــــل والعاجــــل، أي أ وعل

ـــة غالبـــا  ا، تكـــون مصـــرفا إســـالميا فـــإن هـــذا األخـــري املمول يتلقـــى أمـــرا مـــن العميـــل بشـــراء ســـلعة معينـــة مبواصـــفا
 .3"واعدا بشراء هذه السلعة مث يبيعها هلذا العميل برأس ماهلا وزيادة الربح املتفق عليه

كـل املخـاطر الـيت قـد تتعـرض إن ما مييز هذه الصيغة ملكية األصول مـن قبـل املؤسسـة املمولـة وهـو مـا حيملهـا       
باقتنـاء  ارتاجع عن وعدهتقد واليت اآلمر بالشراء إىل جانب أمر آخر متعلق باملؤسسات الصغرية واملتوسطة أو هلا، 

إال إذا  غـري ملـزم عمليـا موضوع املراحبة، وإن كان الوعد ملزما من الناحية األخالقية والدينية فهو أو األصل السلعة
مـن األجـدى اللجـوء إىل هـذا األسـلوب مـع  ومـن أجـل جتنـب ذلـك. 4ؤسسـة املمولـة بسـببهللمثبـت حصـول ضـرر 

                                                             
ـــــــاء أمحـــــــد حممـــــــد، 1 ـــــــي اإلســـــــالمي  وف جملـــــــة ، )لالســـــــتثمار والتنميـــــــة(الوســـــــاطة املاليـــــــة يف املصـــــــارف اإلســـــــالمية حبـــــــث تطبيقـــــــي يف املصـــــــرف العراق
  .840، ص 2012، 201، العدد ألستاذا

  .203، ص مرجع سابقعبد املطلب عبد احلميد،  2
، املـؤمتر العـاملي الثالـث لالقتصـاد اإلسـالمي، جامعـة صـياغته املصـرفية واحنرافاتـه التطبيقيـة -ضـوابطه الشـرعية -عقد املراحبةالواثق عطا املنان حممد أمحد،  3

  .32م، ص  1994-ه 1415أم القرى، اململكة العربية السعودية، 
، حبـث علمـي مقـدم للمـؤمتر التمويـل واسـتثمار األمـوال يف الشـريعة اإلسـالميةحسـام الـدين بـن حممـد صـاحل فرفـور، ، حسام الدين بن حممـد صـاحل فرفـور 4

  .19، ص 2007الثاين للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية حتت شعار الصريفة اإلسالمية صريفة استثمارية، 
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موضوع التمويل علـى  أو األصل باالتفاق مع مالك السلعة قيام املؤسسة املمولةاشرتاط املواعدة امللزمة للشراء، أو 
  . 1ردها يف حال عزوف اآلمر بالشراء عن الوفاء بوعده

وهــي نــوع مــن البيــوع يــربم بــني طــرفني ميلــك بــه الطــرف  اإلســالمية صــيغ التمويــلمــن  تعــد اإلجــارة :اإلجــارة -3-4
منفعـة العـني أو األصـل حمـل عقـد اإلجـارة خـالل مـدة زمنيـة حمـددة تتـيح لـه أحقيـة متلـك األصـل " املستأجر"األول 

، وخالل هذه املدة يقوم املسـتأجر بـدفع عـوض مقابـل املنفعـة الـيت حصـل "املؤجر"بشكل قانوين من الطرف الثاين 
ـا. يجة استخدامهعليها نت عقـد علـى : "وميكن ضم مجيع العناصر املتعلقة باإلجارة يف تعريف فقهي شـامل يقـر بأ

ـــدة معلومــــة، مــــن عــــني معلومــــة، أو موصــــوفة يف الذمــــة، أو عمــــل بعــــوض معلــــوم            .2"منفعــــة مباحــــة معلومــــة، مـ
فات مـن قبـل املؤسسـة الصـغرية واملتوسـطة ويف املعامالت احلديثة يقوم البنك اإلسـالمي بشـراء أصـول حمـددة املواصـ

إجيـار يكـون كافيـا لتسـديد قيمـة شـراء األصـل وكـل املصـاريف املتعلقـة بـذلك إىل طالبة التمويل وتأجريها هلـا مقابـل 
  .3جانب ربح عن العملية

وهو كل قرض مينح من هيئة أو شخص لطرف آخر بشكل جماين أي دون تقاضـي منـافع  :القرض الحسن -3-5
ــا البنــوك اإلســالمية مــن خــالل تقــدمي  ماليــة مقابــل مــنح هــذا القــرض، ويعــد مــن أهــم الصــيغ التمويليــة الــيت تنفــرد 

التمويــل الــالزم لعمالئهــا الــذين يقــدمون ضــمانات خمتلفــة وكافيــة تؤكــد علــى جديــة املقرتضــني ونوايــاهم الســليمة يف 
تسديد حمدد وخـايل متامـا مـن أي فوائـد أو أي تسديد القروض حسب ما اتفق عليه بني طريف التعاقد وفقا جلدول 

متليـك : "مبالغ تقابل التمويل املمنوح، أي دون اشرتاط الزيـادة علـى مبـالغ القـروض، أو كمـا يعـرف فقهيـا علـى أنـه
  . 4"مال يرد بدله دون زيادة

ــــا البنــــوك اإلســــالمية والــــيت تتناســــب  ويعتــــرب القــــرض احلســــن مــــن بــــني أهــــم الصــــيغ التمويليــــة الــــيت تنفــــرد 
ـــــا املاليـــــة،  ـــــة إمكانيا ـــــى و مـــــع طبيعـــــة املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة وخصوصـــــيتها املاليـــــة املتعلقـــــة مبحدودي عل

ـــروض املصــــرفية بأنواعهـــــا والــــيت تكلفهــــا دفــــع ســـــعر الفائــــدة والــــذي غالبــــ ا مـــــا يكــــون عاليــــا الرتفـــــاع عكــــس القـ

                                                             
  .839مرجع سابق، ص  وفاء أمحد حممد، 1
، املعهـد اإلسـالمي للبحـوث 19، حبـث رقـم عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويـل اإلسـالمية دراسـة فقهيـة مقارنـةعبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان،  2

  .22، ص 2000والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، 
ـــــــد، الوســـــــاطة املاليـــــــة يف املصـــــــارف اإلســـــــالمية، جملـــــــة جامعـــــــة بابـــــــل،  3 لـــــــد اإلنســـــــانية العلـــــــومإســـــــراء مهـــــــدي محي    ، 2010، 02، العـــــــدد 18، ا

  .385-384ص  ص
لد جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةأمحد حسن، القرض احلسن حقيقته وأحكامه،  4   .550، ص 2007، العدد األول، 23، ا
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ــــا، فهــــو مينحهـــــا التمويــــل الــــالزم مـــــا يــــؤدي إىل خفــــض تكـــــاليف العمليــــة اإلنتاجيـــــة  درجــــة املخــــاطرة املرتبطـــــة 
   . واملنتجات وزيادة تنافسيتها مع األخذ بعني االعتبار مراعاة اجلودة عار السلعوبالتايل اخنفاض أس

صيغة يتم فيها استالم السلعة آجـال مقابـل دفـع مثنهـا عـاجال،  فهوأما بيع السلم  :واالستصناع بيع السلم -3-6
ا ومثنهـا ومواعيـد اسـتالمها،  ويشـرتط يف بيـع السـلم حتديـد كـل اجلوانـب املتعلقـة بالسـلعة حمـل العمليـة مـن مواصـفا

ا أمـا . 1"بيع موصوف يف الذمة، حيث تسلم فيـه السـلعة آجـال نظـري دفـع الـثمن مقـدما: "وتعرف هذه الصيغة بأ
ويعتــرب  .2"عقــد علــى صــنع شــيء موصــوف يف الذمــة مادتــه مــن عنــد الصــانع علــى وجــه خــاص: "االستصــناع فهــو

الكثـري مــن الفقهـاء أن االستصــناع نـوع مــن أنــواع السـلم كونــه يقـع علــى ســلعة حمـددة املواصــفات بغـض النظــر عــن 
صنعها، وهنا يكمن الفرق بينهما ألن االستصناع يقع على عني خاصـة باالستصـناع يف حـني املبيـع يف السـلم عـام 

ن األمـر منـوط بعمليـة أليشـرتط ذلـك يف االستصـناع  للمصنوع وغريه، كما أن اآلجال يف السلم تكون حمـددة، وال
  . الصنع

يف متويــــــل املؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة إىل عديـــــــد  ةاإلســـــــالمي الصــــــيغوإمجــــــاال ميكــــــن إيعــــــاز أمهيــــــة 
  3:املزايا اليت يقدمها، ونذكر منها

بيع االستصناع مضاربة، مراحبة، مشاركة، قرض حسن، بيع السلم، تنوع أساليب وصيغ التمويل اإلسالمية من  -
ا املالية؛ واإلجارة  وأساليب أخرى تتيح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تلبية احتياجا

تنوع مصادر التمويل اإلسالمي من أموال تربع، صدقات، زكاة وأموال وقف واليت تتـيح مجيعهـا فرصـا وجمـاالت  -
 ورة آنفا؛أكثر لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفقا ألساليب التمويل املذك

حتقيــق معيــار العــدل يف املعــامالت بــني أطــراف عمليــة التمويــل مقارنــة بالتمويــل التقليــدي القــائم علــى حصــول  -
اجلهـة املمولـة علـى ضــمان وعائـد ثابـت مقابـل تقــدمي التمويـل، يف حـني يقـوم التمويــل اإلسـالمي علـى املشــاركة 

كل األطراف على حد السـواء، وبالتـايل انتقـال املمـول واقتسام املخاطرة والغنم بالغرم، وهو ما يسمح باستفادة  
 من دور املرايب إىل دور الشريك احلريص على جناح شركته؛ 

                                                             
  .205ص  ،مرجع سابقعبد املطلب عبد احلميد،  1
، حبـث، كليـة الدراسـات اإلسـالمية، مركـز القرضـاوي للوسـطية كأحـد البـدائل الشـرعية لألوعيـة االدخاريـة البنكيـةعقـد االستصـناع  حسام الـدين خليـل،   2

ـــــــــــد،  ـــــــــــاح بتـــــــــــاريخ ، 07ص دون ســـــــــــنة، قطـــــــــــر،  -الدوحـــــــــــةاإلســـــــــــالمية والتجدي ـــــــــــى الســـــــــــاعة  29/03/2016مت ـــــــــــى املوقـــــــــــع  13:55عل عل
  https://www.researchgate.net/publication/301542987:اإللكرتوين
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تمــع  - التخصـيص األمثــل للمــوارد املاليــة علـى أســاس دراســة جــدوى اقتصــادية وشـرعية، وبنــاء علــى طموحــات ا
 .وآماله يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة

يف ظـل احلاجـة املسـتمرة للمؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة لوجـود مصـادر متويـل متنوعـة ودائمـة  :المـاليالسـوق  -4
ــا املاليــة خــالل كــل مرحلــة مــن مراحــل منوهــا، فقــد بــات مــن ال ــة احتياجا ضــروري اســتحداث طــرق متويليــة لتغطي

ـــدة يف  1971ظهورهـــا إىل ســـنة  ومنهـــا الســـوق املـــايل أو بورصـــة املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة، والـــيت يعـــود جدي
ـــااألســـواق األمريكيـــة واألوروبيـــة لتطـــال خمتلـــف دول العـــامل، وتعـــرف   أســـهم لتـــداول املخصصـــة الســـوق: "علـــى أ

 املشـروعات متول اليت الرئيسية األسواق لدخول املؤهلة وغري رأمساهلا منو يف واآلخذة واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 . 1"والضخمة الكبرية

املايل اخلاص باملؤسسات الصغرية واملتوسـطة ال خيتلـف يف جـوهره عـن السـوق املـايل املعـروف الـذي والسوق 
  :تعرض كما يليخمتلفة كالسندات اليت ورد ذكرها أعاله ومن أسهم عادية وممتازة مالية ل أوراق يتم فيه تداو 

هي أوراق مالية طويلة األجل تعرب عن مستند ملكية يعادل حصة من رأمسال املؤسسـة ذو  :األسهم العادية -4-1
فالقيمـة االمسيـة متثـل القيمـة املدونـة علـى صـك أو قسـيمة السـهم واحملـددة يف . قيمة امسية، دفرتية، سوقية وتصـفوية

األسهم املمتازة مقسومة على عدد  عقد التأسيس، أما القيمة الدفرتية فتمثل قيمة حقوق امللكية غري متضمنة قيمة
  .أما القيمة التصفوية فهي قيمة السهم عند إعالن إفالس املؤسسة مصدرة األسهم. 2األسهم العادية املصدرة

إن الســـهم العــادي خيــول حلاملـــه الكثــري مـــن املزايــا خاصــة تلـــك املتعلقــة حبـــق : مزايــا التمويــل باألســـهم العاديــة -
واملشاركة يف اقتسام األرباح مبا يتناسـب وحصـته يف رأس املـال، إضـافة إىل حتمـل  التصويت يف اجلمعية العمومية

املخاطر واخلسائر اليت قد تتعرض هلا املؤسسة، وميكن توضـيح أهـم املزايـا الـيت يتيحهـا التمويـل باألسـهم العاديـة 
 :سواء حلامليها أو املؤسسة املصدرة فيما يلي

 الل اللجــــوء املباشـــــر إىل الســــوق املـــــايل والتــــزود مبـــــا يغطـــــي تــــوفري األمـــــوال الالزمــــة للمؤسســـــة مــــن خـــــ
ا التمويلية؛  احتياجا

  ــــــاريخ ــــــه يف ت ــــــزام ســــــداد قيمت ــــــك جينبهــــــا الت ــــــاريخ اســــــتحقاق أو أجــــــل حمــــــدد وذل ــــــه ت ــــــيس ل      الســــــهم ل
 أو حىت توزيع األرباح؛معني 

                                                             
، األكادمييـة للدراسـات االجتماعيـة واإلنسـانيةزائـر، دراسة حالة بورصـة اجل -نور الدين كروش، سوق األوراق املالية ومتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 1

  .66، ص 2014، جانفي 11املدية، العدد  -قسم العلوم االقتصادية والقانونية، جامعة حيىي فارس
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 إال بقــــــرار مـــــــن  عــــــدم إلزاميــــــة املؤسســــــة املصـــــــدرة بتوزيــــــع األربــــــاح جزئيــــــا أو كليـــــــا يف حالــــــة حتققهــــــا
 اجلمعية العمومية؛

  ـــايل حتســـني ـــالقروض وبالت ـــل ب ـــة خيفـــض مـــن احتمـــال جلـــوء املؤسســـة إىل التموي ـــل باألســـهم العادي التموي
 .ودعم ثقة املسامهني فيها من جهة أخرى ستوى استقالليتها املالية من جهةم

ها األسهم العادية فهي أيضا تظهر عيوبا على الرغم من املزايا املهمة اليت متنح: عيوب التمويل باألسهم العادية -
 :ميكن اختصارها فيما يلي

  ارتفاع تكلفة األسهم العاديـة نتيجـة ارتفـاع العائـد املطلـوب مـن قبـل محلـة هـذه األسـهم واملـرتبط بارتفـاع
 درجة املخاطرة؛

 صـرفية أيـن ال يرتبط بتوزيعات األرباح عـن األسـهم العاديـة أي وفـر ضـرييب كمـا هـو احلـال يف القـروض امل
تطرح فوائدها من الوعاء الضـرييب قبـل خضـوعه للضـريبة، يف حـني أن توزيعـات أربـاح األسـهم ال ختفـض 

 األرباح قبل التوزيع؛للضريبة على من هذا الوعاء وختضع 
  ا على اختاذ القرارات يف حالـة تزايـد عـدد املسـامهني وزيـادة حصصـهم املساس باستقاللية املؤسسة وقدر

املـال ومعهـا مشــاركتهم يف اإلدارة، وبالتـايل فبيـع األســهم احلاليـة أو زيـادة إصــدار أسـهم جديــدة يف رأس 
 .ينجم عنه تشتت األصوات يف اجلمعية العمومية

متامــا كاألســهم العاديــة متثــل األســهم املمتــازة مســتند ملكيــة ذات قيمــة امسيــة وســوقية  :األســهم الممتــازة -4-2
حتتسـب قيمتهــا بقسـمة قيمــة األسـهم املمتــازة املسـجلة يف دفــاتر املؤسسـة علــى عــدد ودفرتيـة، هــذه األخـرية الــيت 

ا ال تتضمن نصيبا من االحتياطات واألرباح احملتجزة للمؤسسة وجتمع األسـهم املمتـازة . األسهم املصدرة، أي أ
قها بتــاريخ بـني خصـائص ومسـات األســهم العاديـة والسـندات؛ إذ تشــبه األسـهم العاديـة مـن حيــث عـدم اسـتحقا

م على احلصـول علـى توزيعـات األربـاح إال إذا تقـرر  م وعدم قدر معني وحمدودية مسؤولية محلتها بقدر مسامها
  .ذلك، وتشبه السندات من حيث التوزيعات السنوية احملددة بنسبة ثابتة من قيمة األسهم

 1:يمن أهم مسات األسهم املمتازة ما يل: مزايا التمويل باألسهم املمتازة -
 عوائد األسهم املمتازة ثابتة وبشكل منفصل عن الوضع املايل للمؤسسة؛ 
 إمكانية حتويلها إىل أسهم عادية؛ 
 أولوية محلتها يف احلصول على األرباح املوزعة قبل محلة األسهم العادية؛ 

                                                             
  .26-25هواري معراج، عمر حاج سعيد، مرجع سابق، ص ص  1
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 أولوية محلتها يف شراء اإلصدارات اجلديدة من األسهم املمتازة؛ 
  ا يف حالة اخنفاإمكانية شراء اإلدارة هلذه  .أسعار الفائدة مثال ضاألسهم من أصحا

ذه األسهم فيما يلي: عيوب التمويل باألسهم املمتازة -  1:وميكن أيضا متييز عيوب التمويل 
  ارتفـاع تكلفتهــا الــيت قـد تتجــاوز تكلفــة التمويــل بـالقروض وذلــك بســبب عــدم قـدرة املؤسســة علــى طــرح

 نسبة لفوائد القروض؛توزيعات أرباحها كما هو احلال بال
  تعـرض محلتهـا إىل خمـاطر أكـرب مقارنــة حبملـة األسـهم العاديـة أو املقرتضــني ممـا يـدفعهم إىل طلـب معــدل

 عائد مرتفع؛
 يف حالة إفالس املؤسسة حيصل محلة األسهم املمتازة على حقوقهم قبل الدائنني؛ 
 ــة إال أن محلــة األســهم بــالرغم مــن أن األربــاح ال تــوزع إال إذا تقــرر ذلــك علــى مســتوى اجل معيــة العمومي

م مــن أربـاح الســنوات الـيت مل يــتم فيهــا  املمتـازة هلــم حـق املطالبــة مســتقبال واحلصـول علــى كـل مســتحقا
 . توزيع األرباح

إن التوجــه إىل التمويــل عــن طريــق الســوق املــايل يرتتــب عليــه الكثــري مــن التكــاليف واألعبــاء اإلداريــة املتعلقــة 
اإلفصاح عن القوائم املالية للمؤسسات الراغبة يف دخول البورصة بشكل دوري إىل جانب تكـاليف بضرورة تقصي 

إصدار األسهم، واليت تعد مجيعها مكلفة مقارنة باإلمكانيـات املاليـة للمؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة، إال أن ذلـك 
تناميهــا علــى املســتوى العــاملي يف  ال ينفــي أمهيــة بورصــة املؤسســات الصــغرية واملتوســطة كمصــدر متــويلي وهــو ســبب

السنوات األخرية مبا يعرف باألسواق اجلديدة للتمويل عالية النمو أو بورصات متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة 
  2:عالية النمو، ويعزى ذلك إىل عديد املزايا اليت تتيحها أمام هذا النوع من املؤسسات واليت ميكن إجيازها فيما يلي

نشطتها بعيدا عـن مل القطاع غري الرمسي الذي يضم أغلبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت متارس أزيادة تكا -
 وتسهيل اندماجها يف االقتصاد الوطين؛ القنوات الرمسية

دعــم القطاعــات الواعــدة يف االقتصــاد الــوطين خاصــة تلــك الــيت تعــاين مــن مشــاكل متويليــة حتــول دون حمافظتهــا  -
 ولة أنشطتها االقتصادية؛على استمرارية مزا

 إتاحة مصادر متويل إضافية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من مصادر أموال حملية وأجنبية على حد السواء؛ -

                                                             
  .55-54أمحد بوراس، مرجع سابق، ص ص  1
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حتسني أداء وكفاءة املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل إتاحة الفرصة أمام املمولني املهمني والذين يرغبـون  -
  .اركة فيهايف االستثمار يف هذه املؤسسات واملش

ــة احلديثــة الــيت تلجــأ إليهــا املؤسســات الصــغرية  :قــرض اإليجــار -5 يعتــرب قــرض اإلجيــار مــن بــني املصــادر التمويلي
ـا املاليـة وتقتضـي عمليـة التمويـل بقـرض اإلجيـار . واملتوسطة كأحد احللول اليت ميكن االعتماد عليها لتلبية احتياجا

 متتلكــه مؤسســة أخــرى الــة املؤسســة الصــغرية واملتوســطة، بأصــل معــنيانتفــاع مؤسســة مســتأجرة، متثــل يف هــذه احل
هـــي املؤسســـة املـــؤجرة، خـــالل فـــرتة حمـــددة متفـــق عليهـــا ومقابـــل مبـــالغ معينـــة تتناســـب واالنتفـــاع  بشـــكل قـــانوين

ذا األصل   .االقتصادي 
ويتمتــع قــرض اإلجيــار بالعديــد مــن املزايــا الــيت تؤهلــه ليكــون مصــدرا متويليــا جــذابا بالنســبة هلــذا النــوع مــن  

ـــى االســـتجابة ا عل ـــدر ـــوع صـــيغه ومرونتهـــا وق ـــة املصـــادر املتاحـــة أمامهـــا، إذ يتميـــز بتن  املؤسســـات يف ظـــل حمدودي
ا املالية، وهو ما سيتم تناولـه بنـوع  إما وفقا ملرحلة منوها وتطورها ملتطلبات املؤسسة طالبة التمويل أو تبعا إلمكانيا

  .من التفصيل يف الفصل الثاين املخصص لإلحاطة مبختلف اجلوانب املتعلقة بقرض اإلجيار
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  :لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي ا تمويليالهيكل الخصوصية : المبحث الثالث

يكلهـا يتطلب  اإلملام باإلطار العام لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلحاطة باإلطار الفكري املتعلـق 
  . جمموعة من املصادر التمويلية بأوزان مثلى حمددة وفق أسس وخصوصية معينةيضم التمويلي، هذا األخري الذي 

 :ةتقليديالنظرية المالية الالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الهيكل التمويلي في : األول المطلب
لقد كان اجلدل حول اهليكل التمـويلي للمؤسسـات االقتصـادية بشـكل عـام قائمـا مـع أوىل األعمـال املاليـة يف هـذا 

  : اإلطار أو ما يعرف بالنظرية املالية التقليدية واليت تضم ما يلي
انصـبت أعمـال كـل مـن البـاحثني حـول إجيـاد عالقـة بـني أمثليـة اهليكـل املـايل وقيمـة : أعمال ميلر ومودغلياني -1

هــذه العالقــة يف ظــل فرضــية  عــدم وجــودعلــى فكــرة  1958املؤسســة، وقــد اعتمــدت دراســتهما يف مرحلــة أوىل ســنة 
ا غيــاب الضــرائب وكمــال الســوق املــايل، وخلصــت دراســتهما إىل أن قيمــة املؤسســة تتوقــف علــى قيمــة اســتثم ارا

  .1قرارات االستثمار املستقلة متاما على قرارات التمويلالناجتة عن 
وقــدما مــن أجــل ذلــك دراســة مقارنــة بــني مؤسســتني متمــاثلتني يف كــل شــيء ماعــدا تركيبــة اهليكــل التمــويلي 

 وض يفاملكونــة مــن األمــوال اخلاصــة بصــفة كليــة يف املؤسســة األوىل واملكونــة مــن خلــيط مــن األمــوال اخلاصــة والقــر 
املؤسسة الثانية، ونتج عن ذلك اإلبقاء على تساوي قيمة املؤسستني حىت وإن ارتفعـت قيمـة إحـدامها وذلـك بفعـل 
قوى السوق الكفيلـة بإعـادة التـوازن، فاملؤسسـة ذات القيمـة املرتفعـة يزيـد فيهـا عـدد املتنـازلني عـن أسـهمها وبالتـايل 

  .يزيد العرض وتنخفض معه قيمتها والعكس صحيح
االنتقـــادات املوجهـــة لنتـــائج فقـــد حـــاوال مـــن خالهلـــا اســـتدراك  1963أما املرحلة الثانية واليت كانت يف سنة 

ا خاصـة تلـك املتعلقـة بغيـاب الضـرائب ومـن أجـل ذلـك افـرتض . أعمال املرحلـة األوىل بسـبب عـدم واقعيـة فرضـيا
لـى خصـم التكـاليف املاليـة مـن اإليـرادات وجـود نظـام ضـرييب يعتمـد ع )Miller & Modigliani(ميلـر ومودغليـاين 

قبـل اقتطـاع الضــريبة وتوزيـع األربـاح بعــد فرضـها، وقـد توصــال إىل أن وجـود نسـبة مــن القـروض يف اهليكـل التمــويلي 

                                                             
1 Fathi ET-TAOUFIK, Benoît GAILLY, La structure Financière des PME de la Haute Technologie, 
XII ème Conférence Internationale de l’Association Internationale de Management Stratégique, Les 
Côtes de Carthage, 3-6 juin 2003, p 02. 
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للمؤسسة من شأنه أن يرفع من قيمتها مبقدار الوفورات الضريبية احملققة على عكس املؤسسة اليت تعتمد كليـا علـى 
  .1أي أن أمثلية اهليكل التمويلي بالنسبة هلما تتحقق عند االعتماد على أكرب نسبة من القروض األموال اخلاصة،

ــــاين ال تتناســــب  ــــر ومودغلي ــــائج أعمــــال كــــل مــــن ميل ــــإن نت وبــــالعودة إىل املؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطة ف
دراســتهما مل متــس  بل وتكــاد تكــون غــري واقعيــة، خصوصــا وأنليــة للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة،واخلصوصــية املا

هـذا النــوع مــن املؤسســات بشــكل صــريح مــن خــالل عـدم األخــذ بعــني االعتبــار حجــم املؤسســة الــذي يلعــب دورا 
هامــا يف نوعيــة التمويــل خاصــة القــروض البنكيــة الــيت تعــاين املؤسســات الصــغرية واملتوســطة مــن صــعوبة يف احلصــول 

  . عليها مقارنة باملؤسسات الكبرية
تعمــد املؤسســة الــيت تتمتــع بوضــعية ماليــة جيــدة إىل زيــادة القــروض يف خــالل نشــاطها  :اإلفــالستــأثير تكلفــة  -2

هيكلهــا التمــويلي لغــرض االســتفادة مــن الوفــورات الضــريبية املرتبطــة بالتكــاليف املاليــة أو الفوائــد، غــري أن ذلــك قــد 
ا  ا على الوفاء بالتزاما جتاه املالك والدائنني على حـد السـواء إذا مـا يؤدي إىل ظهور خماطر مالية متعلقة بعدم قدر

وما ينجر عنهـا مـن تكـاليف مباشـرة توسعت يف اللجوء إىل هذه القروض، وهو ما يؤدي إىل ظهور خطر اإلفالس 
كرتاجــع ثقــة املتعــاملني واهتــزاز مسعتهــا ومعهــا ارتفــاع وغــري مباشــرة  تتنــوع بــني خمتلــف التكــاليف القضــائية واإلداريــة، 

ــافع . رتاضتكلفــة االقــ ــار واملقارنــة بــني تكــاليف ومن وهكــذا جتــد املؤسســة نفســها يف وضــعية تقضــي بضــرورة االختي
  . 2التمويل بالقروض وهو ما حيدد نسبتها يف هيكلها التمويلي

أما فيما يتعلق باملؤسسات الصغرية واملتوسطة فهي على األرجح لن متلك هذه القـدرة علـى االختيـار، إذ ال 
ىل عامـل احلجـم يف االقرتاض بسبب خماطر اإلفالس اليت قد تتعـرض هلـا والـيت تعـود بالدرجـة األوىل إميكنها التوسع 

أسـباب ضـعف االسـتدانة لـدى املؤسسـات  وتتمثـلحتديد نسـبة الـديون يف اهليكـل التمـويلي،  الذي يعد أساسيا يف
   3:الصغرية واملتوسطة فيما يلي

ــــــة وجــــــود معاملــــــة ضــــــريبية خاصــــــة باملؤسســــــات  - الصــــــغرية واملتوســــــطة مــــــن حيــــــث معــــــدالت الضــــــرائب مقارن
  ببقية املؤسسات؛

                                                             
قتصـادية والتجاريـة ، أطروحة دكتـوراه، كليـة العلـوم االمع اإلشارة حلالة اجلزائر -دور البدائل احلديثة يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةمساح طلحي،  1

  .67-65، ص ص 2014-2013أم البواقي،  -وعلوم التسيري، جامعة العريب بن مهيدي
2 Fathi ET-TAOUFIK, Benoît GAILLY, op.cit, p 04. 

اريــة وعلــوم التســيري، والتج، كليـة العلــوم االقتصــادية جملــة الباحــثعبـد الوهــاب دادن، اجلــدل القــائم حــول هياكــل متويـل املؤسســات الصــغرية واملتوســطة،  3
  .316ص  ،2010-2009، 07 مرباح، ورقلة، العدد  جامعة قاصدي
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ا علــــــى اختــــــاذ القــــــرارات وجتنــــــب  - الرغبــــــة يف جتنــــــب التمويــــــل اخلــــــارجي للمحافظــــــة علــــــى اســــــتقالليتها وقــــــدر
  مراقبة اجلهات املقرضة؛

ارتفــــاع تكلفــــة  ارتفــــاع تكــــاليف الوكالــــة الناجتــــة عــــن وجــــود أطــــراف خارجيــــة مقرضــــة، األمــــر الــــذي يــــؤدي إىل -
  التمويل باالقرتاض؛

  . جود تنوع يف أنشطة املؤسسات الصغرية واملتوسطةاع خطر األعمال بسبب قلة أو عدم و ارتف -
فاملؤسسـة عبـارة عـن جمموعـة  )Jensen & Meckling(حسـب كـل مـن جنسـن ومـاكلينغ  :تأثير تكلفة الوكالة -3

املصـاحل واألهــداف املختلفـة، وهنــا بالتحديـد تظهــر تكــاليف  مـن العقــود الـيت جتمــع بـني العديــد مـن األطــراف ذات
ــدائنني مــن جهــة  الوكالــة الناجتــة عــن تضــارب هــذه املصــاحل بــني املســامهني واملســريين مــن جهــة، وبــني املســامهني وال

  .أخرى
وتظهر هذه التكاليف يف حالة اللجوء إىل االقرتاض يف شكل طلب عوائد مرتفعـة مـن املسـامهني ويف شـكل 

ويـتم تعـديل هـذه الوضـعية  ة،الت مرتفعة كذلك من قبل املقرضني كشكل من أشكال مراقبـة األمـوال املسـتثمر معد
كــن أن حتــدد وهكــذا مي .1بزيــادة االعتمــاد علــى األمــوال اخلاصــة مقابــل القــروض مــن أجــل ختفــيض هــذه التكــاليف

مـــع األخــذ بعـــني االعتبــار عامـــل الضــرائب الـــذي يـــدفع  التمــويليحجــم القـــروض ضــمن اهليكـــل  تكــاليف الوكالـــة
ا سـواء   املؤسسة إىل املقارنة بني الوفورات الضريبية املتحققة من االعتماد على القروض وخمتلف التكاليف املرتبطة 

   .  كانت تكاليف إفالس أو وكالة
للهيكـــل التمــويلي يف املؤسســـة بــأن خمتلـــف النظريــات املاليـــة التقليديــة مل تتعـــرض صــراحة إذن ميكــن القـــول 

الصــغرية واملتوســطة والــيت كانــت آنــذاك شــكال جديــدا مــن املؤسســة مل حيــدد هلــا إطــار علمــي متكامــل بعــد، وهلــذا 
ذا املوضوع منصبة على الشكل الرائج من ا ملؤسسة أال وهو املؤسسة الكبـرية، ويعـود جاءت كل البحوث املتعلقة 

ــالغ األمهيــة علــى القــرارات املاليــة يف ذلــك بالدرجــة األوىل إىل عامــل مهــ م وهــو عامــل احلجــم الــذي يــؤثر بشــكل ب
املؤسســة الصــغرية واملتوســطة خصوصــا قــرار االقــرتاض الــذي ميثــل عقــدا بــني طــرفني؛ املؤسســة املقرتضــة الباحثــة عــن 

ا يف آجاهلا    .التمويل واملؤسسة املقرضة الباحثة عمن يضمن هلا الوفاء بالتزاما

                                                             
1 Et-taoufik FATHI, Benoît GAILLY, op.cit, p 05. 
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 :الهيكل التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنظريـة الماليـة الحديثـة: انيالمطلب الث
الســلوك املــايل األرضــية لنظريــات ماليــة أخــرى أكثــر حداثــة عكفــت علــى دراســة  شــكلت النظريــات املاليــة التقليديــة

  :يلي ، وميكن توضيح ذلك فيماتهامع األخذ بعني االعتبار خصوصي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
 & Myers & Majluf, Weiss(تعتـرب أعمـال كـل مـن مـايرز، مـاجلوف، ويـس وسـتيغليتز  :نظريـة اإلشـارة -1

Stiglitz(  على التوايل حول عدم متاثـل املعلومـات بـني األطـراف الداخليـة واألطـراف اخلارجيـة  1985و 1984سنيت
مــن خــالل مــزيج  حــول نظريــة اإلشـارة 1977سـنة  )Ross(للمؤسسـة مــن أهــم األعمـال الــيت دعمــت أعمــال روس 

جيـدة تـوحي بـأن مسـريي مصادر التمويـل الـذي يتكـون منـه اهليكـل التمـويلي، إذ تعتـرب زيـادة نسـبة القـروض إشـارة 
ـا جتـاه الـدائنني مـن جهـة،  ا علـى حتقيـق األربـاح الكافيـة للوفـاء بالتزاما املؤسسة متأكدون من أداء املؤسسـة وقـدر

ـا إشـارة إىل املسامهني من جهـة أخـرىوتوزيع األرباح على  ا علـى حتمـل اخلطـر النـاتج جـودة نوعيتهـا و ، أي أ قـدر
ـــا إشـــارة ســـلبية عـــن  ،عـــن التمويـــل بـــالقروض يف حـــني أن زيـــادة التمويـــل بـــاألموال اخلاصـــة ميكـــن ترمجتهـــا علـــى أ

ا علـى التمويـل ل الصـغرية واملتوسـطة بشـكل كبـريهـو الوضـع الـذي تتواجـد فيـه املؤسسـة  وهذا. 1املؤسسة عـدم قـدر
ــا  مــع املعلومــات املقدمــة مقارنــة بــالقروض بســبب أثــر احلجــم مــن جهــة وبســبب عــدم متاثــل املعلومــات احملتفظــة 

والــيت تــؤدي إىل حتملهــا تكــاليف كبــرية بســبب عــدم شــفافيتها كصــعوبة تنويــع ، مــن جهــة أخــرى للهيئــات املقرضــة
     .ل على القروضمصادرها التمويلية وبالتحديد صعوبة احلصو 

 1980سـنة  )Andrews(إن إسهامات هذه النظرية ترتكز علـى منـوذج كـل مـن أنـدروز  :نظرية الخيار اإلداري -2
والـذي مت ول الـذي مت بنـاؤه انطالقـا مـن النمـوذج األ 1989سنة  )Borton & Mattheus(ومنوذج بورتون وماتيوس 

للمؤسســـات الصـــغرية  وفهـــم أســـس وخصوصـــيات اهليكـــل التمـــويلي حبـــثميـــه يف مخســـة اقرتاحـــات تســـاعد يف تقد
   2:واملتوسطة، واليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية

مـن  املـؤثرة علـى اختيـار اهليكـل التمـويليتعترب ميوالت املسري لتحمل درجة مرتفعـة مـن اخلطـر مـن أهـم العوامـل  -
تقدمي الضمانات املناسبة عند ذلك املسـتوى مـن اخلطـر القروض مقابل ب ه على اللجوء إىل التمويلخالل إقدام

 الذي يشعر عنده املسري باألمان؛

                                                             
1 Fathi ET-TAOUFIK, Benoît GAILLY, op.cit, p p 05-06. 

، أطروحـة دكتـوراه،  حنـو بنـاء منـوذج لرتشـيد القـرارات املاليـة -واملتوسطة اجلزائـريدراسة حتليلية للمنطق املايل لنمو املؤسسات الصغرية عبد الوهاب دادن،  2
  .138-137، ص ص 2008كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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تعتــرب أهــداف املقــاول مــؤثرا هامــا علــى اختيــار اهليكــل التمــويلي يف املؤسســة، وختتلــف هــذه األهــداف إذا كــان  -
اظ باملعلومـات الداخليـة هو املساهم الوحيد والذي تعتـرب أهدافـه خاصـة كاالحتفـ) أو املسري/ املالك و(املقاول 

أي يف للمؤسسة وتسيري مؤسسته بكل أمان واطمئنان وهو ما يدفعه إىل االبتعاد عن اخلطر، ويف احلالة املناظرة 
املسـامهني والنمـو هؤالء فإن هذه األهداف ختتلف ويظهر ضمنها هدف تعظيم ثروة لة وجود عدة مسامهني اح

 يلية للمسري وأمناط التمويل املختارة؛والتوسع واليت تؤثر على القرارات التمو 
أو املســري االعتمــاد علــى املصــادر التمويليــة الداخليــة / ســعيا للســيطرة علــى املؤسســة ومراقبتهــا خيتــار املالــك و -

بدرجة أكرب مقارنة باملصـادر التمويليـة اخلارجيـة يف شـكل قـروض أو طـرح أسـهم، ضـمانا لعـدم دخـول مسـتثمر 
 ار وتسيري املؤسسة؛جديد يشارك يف اختاذ القر 

يف الغالب مييل مسري املؤسسة إىل التعامل مع نفس املؤسسات املالية كطريقة ملواجهة اخلطـر املـرتبط باالسـتدانة  -
 اعتمادا على مسعته وعالقاته اجليدة مع هذه املؤسسات؛

ــــك و - ــــدرة املال ــــى ق ــــأثري عل ــــة للمؤسســــة الصــــغرية واملتوســــطة ت ــــار اهليكــــل و املســــري يف اخأ/ للخصــــائص املالي تي
 .املناسب التمويلي

ذا تكون هذه الدراسة قد ركزت على املالك و أو املسري وخصائصه ودوره احملوري، وهي نفسها النتـائج / و
يف دراسـته عـن السـلوك التمـويلي للمؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة،  1991سـنة ) Norton(اليت توصـل إليهـا نورتـون 

تؤثر تأثريا هاما يف حتديد اهليكل ) أو املسري/ املالك و(ت وتفضيالت املقاول واليت كشف من خالهلا إىل أن توقعا
كمـــا ركـــزت اقرتاحـــات النمــوذج اخلمســـة الســـابقة إىل جانـــب أمهيـــة املقـــاول يف حتديـــد . التمــويلي هلـــذه املؤسســـات

مويـل املتـاح اهليكل املايل على خصـائص املؤسسـة نفسـها وخصـائص حميطهـا اخلـارجي الـذي يعـد املصـدر األول للت
     . أمام هذه املؤسسات

وفقا هلذه النظرية تتعدد تفسريات اهليكل التمويلي يف املؤسسة الصغرية واملتوسـطة  :نظرية دورة حياة المؤسسة -3
ـا كـل مرحلـة عـن األخـرى،  حسب مستويات ومراحل تطورها، ويعود ذلك إىل االختالف واخلصائص اليت تتميـز 

إىل إحـداث تغيـري علـى هيكلهـا التمـويلي، وعليـه ميكـن التمييـز  أخـرى من مرحلة إىل مرحلـة وبالتايل يؤدي االنتقال
   1:بني املراحل التالية

                                                             
    .71، ص مرجع سابقمساح طلحي،  1
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وهي مرحلة تتميز باالعتماد الكبري للمؤسسة الصغرية واملتوسطة على املوارد : اإلنشاء واالنطالق: املرحلة األوىل -
ا من جهة، ورغبة مسـريها يف الذاتية وضعف اللجوء إىل املوارد املالية  ا وقلة خرب اخلارجية بسبب ضعف مالء

 االستقاللية اليت حيد منها اللجوء إىل التمويل اخلارجي؛
ويف هـــذه املرحلـــة قـــد تلجـــأ املؤسســـة مـــع حتســـن مركزهـــا املـــايل إىل التمويـــل : االســـتمرار والبقـــاء: املرحلـــة الثانيـــة -

ـــار املؤسســـة االســـتدانة أو اللجـــوء إىل بعـــض اخلـــارجي مبـــا يتوافـــق ونشـــاطها وأهـــداف النمـــ ـــا قـــد ختت ـــا، وهن و 
 التمويالت املتخصصة كرأمسال املخاطر وقرض اإلجيار؛

يف هــذه املرحلــة تزيــد االحتياجــات التمويليــة للمؤسســة الصــغرية واملتوســطة وتلجــأ إىل : التوســع: املرحلــة الثالثــة -
 ورغبتـه يف السـيطرة علـى لـك مـرتبط أيضـا بسـلوك املسـريالتمويل طويل األجل مـن املصـادر اخلارجيـة، غـري أن ذ

  . وهنا يقرر بني استقاللية املؤسسة وعرقلة توسعها وتطورها املؤسسة
والـيت قـدمها كـل مـن  )Pecking Order Theory(أو نظرية التـدرج يف مصـادر التمويـل : نظرية التمويل الرتبي -4

والــيت تقضــي بوجــود تــدرج أو ترتيــب يف التفضــيل بــني خمتلــف مصــادر  )Mayers & Majluf(ومــاجلوف  زمــاير 
  .1من التمويل الذايت مث االقرتاض وأخريا إصدار األسهم بدايةالتمويل املتاحة أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

ويرتكز هذا الرتتيب يف مصادر التمويـل علـى رغبـة املؤسسـة يف حتقيـق االسـتقاللية املاليـة والقـدرة علـى اختـاذ 
القــرارات مــن خــالل االعتمــاد علــى التمويــل الــذايت بشــكل كبــري مقابــل التمويــل اخلــارجي يف شــكل قــروض، ويعــود 

مـن أطـراف خارجيـة، كمـا أن هـذا الرتتيـب  ذلك إىل اخنفاض تكلفة التمويل الذايت وصعوبة احلصول على القروض
أمـا إصـدار . يقـرار التمـويلهـذا البني خمتلف أطراف اإلدارة بسبب  الصراعجينبها تكاليف الوكالة الناجتة عن ظهور 

  .2األسهم فيأيت يف آخر الرتتيب بسبب ارتفاع تكلفتها مقارنة باملصادر التمويلية األخرى
الصــغرية واملتوســطة وتفســر ســلوكها املــايل انطالقــا مــن أهــداف النمــو  وتتناسـب هــذه النظريــة مــع املؤسســات

ا املالية البسيطة يف املدى املتوسط والطويل، على اعتبار بطء معدل النمو فيها وعـدم  لديها واليت ترتمجها احتياجا
ا املاليـة الـيت تعمـل علـى تلبيتهـا  سعيها يف أغلب األحوال إىل التوسع، مما يتيح هلا فرصة أكرب للتحكم يف احتياجا

                                                             
1 Feghali Khalil, Le crédit-bail, Outil Stratégique De Financement : Analyse De La Situation 
Libanaise, Lebanese Science Journal, Vol. 8, No. 2, 2007, p 157. 

لـد ب،  ديســمرب 32قسـنطينة، العــدد  -، جامعـة منتــوريجملـة العلـوم اإلنســانيةياسـني العايـب، اخلصوصــية املاليـة للمؤسســات الصـغرية واملتوســطة،  2 ، ا
  .256-255ص ص  ،2009
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مـــن خـــالل املفاضـــلة بـــني املصـــادر التمويليـــة املتاحـــة وترتيبهـــا بـــدءا مـــن املصـــادر الداخليـــة مث التحـــول إىل املصـــادر 
  .    1اخلارجية يف حالة عدم كفايتها مع تفضيل االقرتاض على فتح رأس املال

قـد تكـون النظريـات  :توسـطةمحددات الهيكل التمويلي للمؤسسات الصغيرة والم: المطلب الثالث
املاليــة احلديثــة لعبــت دورا مهمــا يف توضــيح وتفســري الســلوك املــايل للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة املتعلــق باختيــار 
مصادر التمويل األكثر تناسبا وتوافقا مع احتياجات أنشطتها االقتصـادية، غـري أن هنـاك جمموعـة مـن العوامـل الـيت 

  :إجيازها فيما يلي كنيف املزيج التمويلي، ميحتدد نسبة كل مصدر متويلي 
  :العوامل المرتبطة بخصائص المؤسسة -1
يعترب حجم املؤسسـة مـن العوامـل املهمـة يف حتديـد هيكلهـا التمـويلي، أي يف حتديـد تلـك  :حجم المؤسسة -1-1

طرة كلمــا زاد حجــم بأنواعهــا واألســهم املصــدرة، حيــث تــنخفض درجــة املخــا ديونالتوليفــة مــن األمــوال اخلاصــة والــ
املؤسسة والعكس صحيح يف إطار ما يعرف بأثر احلجم، وهلذا حتظى املؤسسات الكبرية مبجال أوسـع مـن مصـادر 
ا مبعدالت فائـدة أقـل نسـبيا  ا على تسديد خدما التمويل املتاحة خاصة القروض البنكية طويلة األجل نتيجة قدر

ا مقارنة ويف ظـل ارتفـاع . باملؤسسات الصغرية واملتوسطة األكثر عرضة لإلفالس بسبب اخنفاض املخاطرة املرتبطة 
تكلفــة إصــدار األســهم وصــعوبة جلوئهــا إىل األســواق املاليــة جتــد نفســها أمــام خيــار القــروض قصــرية األجــل األكثــر 

ذا يؤثر حجم املؤسسة الصغرية واملتوسطة على منط التمويل املتبع   .تكلفة، و
هيكـل األصـول يف املؤسسـة الصـغرية واملتوسـطة ونسـبة القـروض يف توجد عالقة طردية بني  :هيكل األصول -1-2

هيكلها التمويلي على اعتبار أن هذه األصول متثل ضمانات تقوم بتقدميها للمقرضني للحصول على هذه القروض 
  .سهم من جهة ثانيةاأليف حالة عدم كفاية موادها الذاتية من جهة وارتفاع تكلفة إصدار 

يـــؤدي تركيـــز املؤسســـة الصــــغرية واملتوســـطة علـــى التخصـــص يف إنتـــاج منـــتج واحــــد إىل  :درجـــة التخصـــص -1-3
ااالهتمام جبودته من جهة، ومن جهة ثانية يؤدي عدم التنويع يف نشاط وهو ما حيد  ها إىل ارتفاع درجة املخاطرة 

ا على   .2ضها لإلفالسالقروض البنكية بسبب ارتفاع احتمال تعر ب التمويل من قدر

                                                             
  .254ص  ،مرجع سابقياسني العايب، اخلصوصية املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،  1
  .97-96 ص أمحد بوراس، مرجع سابق، ص 2
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يعــد اســتقرار املبيعــات أو تطورهــا بشــكل مســتمر أحــد الضــمانات املهمــة الــيت تعتمــد  :اســتقرار المبيعــات -1-4
ــا يف آجــال  ا علــى تســديد التزاما عليهــا املؤسســة الصــغرية واملتوســطة للحصــول علــى القــروض علــى اعتبــار قــدر

ذا قد حتتل القروض نسبة معتربة    .1هيكلها التمويلي وحتقق االستفادة من الرافعة املاليةيف استحقاقها، و
 كلمــا زادت األربــاح احملققــة يف املؤسســة الصــغرية واملتوســطة زادت نســبة األربــاح احملتجــزة  :مســتوى الربحيــة -1-5

وقلت نسبة القروض يف هيكلها التمويلي وذلـك اعتمـادا علـى نظريـة التمويـل املتـدرج، إذ تعتمـد بدرجـة أكـرب علـى 
  .2ذه األرباح وبدرجة أقل على القروض بناء على اختالف تكلفتهماه
إن تركيــز امللكيــة بيــد شــخص واحــد أو جمموعــة حمــدودة مــن األشــخاص يــؤدي إىل تفضــيل  :تركيــز الملكيــة -1-6

ـدف احملافظـة علـى السـيطرة  التمويل عن طريق االقرتاض بدال من فتح رأس املال ودخـول مسـامهني جـدد، وذلـك 
ا ؤالء املسامهني اجلدد على املؤسسة وإدار   .وجتنب تكاليف الوكالة املرتبطة 

ــــــك و :ة تحمــــــل الخطــــــرقابليــــــ -1-7 ــــــؤثر قــــــدرة مال أو مســــــري املؤسســــــة الصــــــغرية واملتوســــــطة علــــــى حتمــــــل / ت
ــــــة التمويــــــلاخلطــــــر ع ــــــه للخطــــــر قلــــــت نســــــبة القــــــروض يف  لــــــى نوعي ــــا التمــــــويلي، فكلمــــــا زادت كراهت يف هيكلهــ

  .اهليكل التمويلي والعكس صحيح
ا وهـو  :السيولة -1-8 يف حالة وجود سيولة عالية يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة يتم اسـتغالهلا يف متويـل اسـتثمارا

م وجــود ي حالــة عــدفــف هيكلهــا التمــويلي والعكــس صــحيح، مـا يــؤدي إىل خفــض نســبة القــروض طويلــة األجــل يف
ل علـــى التمويـــل مـــن إىل مصـــادر خارجيـــة للتمويـــل خصوصـــا القـــروض يف ظـــل صـــعوبة احلصـــو ســـيولة كافيـــة تلجـــأ 

ـا . األسواق املاليـة األكثـر تكلفـة ومـن جهـة أخـرى فـإن تـوفر السـيولة ميـنح املؤسسـة قـدرة كبـرية علـى الوفـاء بالتزاما
  .قصرية األجل وتنويع هيكلها التمويلي

يعتقــد أنــه توجــد عالقــة عكســية بــني معــدل النمــو ونســبة التمويــل بــالقروض، ذلــك أن متويــل  :النمــو معــدل -1-9
العديد من املشاريع االستثمارية يتطلب أمواال إضافية ميكن احلصـول عليهـا مـن خـالل االقـرتاض، غـري أن القـروض 

ـا، وهكـذا قـد خيتـار املالـك وطويلة األج أو املسـري / ل ينتج عنها تكاليف وكالة تـؤدي إىل ارتفـاع تكلفـة التمويـل 
ــاملوارد الذاتيــة ألجــل تنطــوي علــى خمــاطر أقــل وبالتــايل ميكــن اللجــوء إليهــا يف حــني أن القــروض قصــرية ا. التمويــل ب
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مـع األخـذ بعـني االعتبـار طبيعـة االسـتثمار أو النشـاط  مكان القروض طويلة األجل يف اهليكـل التمـويلي للمؤسسـة
      . 1املمول ونوع االقرتاض الذي يتوافق معه وميكنه تغطيته

  :العوامل المرتبطة بالبيئة الخارجية للمؤسسة -2
وهــي مـــن اإلجــراءات الـــيت تســنها الدولـــة لصــاحل املؤسســـات الصـــغرية : التشــريعات واإلعفـــاءات الضـــريبية -2-1

واملتوسـطة مـن أجـل تشـجيعها وترقيتهــا مـن خـالل تقـدمي بعـض اإلعفــاءات املتعلقـة بتنفيـذ اسـتثمارات معينـة مــثال، 
ــار التمويــل املناســب هلــذه  ــة أيضــا بعــض . االســتثماراتوهــو مــا يــدفع املؤسســة إىل اختي كمــا ميكــن أن تقــدم الدول

اخلصومات الضريبية املتعلقة باختيار مصدر متويلي معني قصد تشجيع التعامل به، وهو ما يؤثر علـى مـزيج اهليكـل 
  .التمويلي يف املؤسسة من خالل تفضيل بعض التمويالت لالستفادة مما تتيحه من امتيازات

تأخـذ املؤسسـات املاليـة  :الي اتجاه مخاطر المؤسسات الصغيرة والمتوسطةموقف مؤسسات النظام الم -2-2
والبنـوك املخـاطرة املرتبطـة باملؤسســات الصـغرية واملتوسـطة بعــني االعتبـار أثنـاء دراسـة قــرار متويلهـا بـالقروض، فكلمــا 

سطة القـروض الكافيـة ارتفعت درجة املخاطرة كلما عزفت هذه املؤسسات املالية عن منح املؤسسات الصغرية واملتو 
  .يف هياكلها التمويليةمن خالل فرض معدالت فائدة مرتفعة، وبالتايل تقل نسبة القروض 

   :العوامل المرتبطة بمصادر التمويل -3
تــنخفض نســبة األمــوال املقرتضــة يف اهليكــل التمــويلي إذا مــا أتــيح  :إمكانيــة تحقيــق وفــورات ضــريبية بديلــة -3-1

للمؤسسـة فـرص بديلـة لتحقيــق وفـورات ضـريبية غــري تلـك املرتبطـة بفوائــد القـروض، وميكـن حتقيــق ذلـك مـن خــالل 
اللجوء مثال إىل مصادر متويلية متخصصة كقـرض اإلجيـار مـثال والـذي ينـتج عـن التمويـل بـه حتقيـق وفـورات ضـريبية 

  .2رتبطة بأقساط اإلجيارم
، تعتمد عليهـا ويعترب هذا العامل من أهم العوامل تأثريا على مزيج اهليكل التمويلي :تكلفة مصادر التمويل -3-2

املؤسسة الختـاذ القـرارات املاليـة املتعلقـة باختيـار مصـادر التمويـل األنسـب هلـا، والـيت حتقـق هلـا عائـدا مناسـبا يعـادل 
بـل حتـاول اختيـار  ومبا أن املؤسسة يف الغالب ال تعتمـد علـى مصـدر متـويلي واحـد. املصادرعلى األقل تكلفة هذه 

يف شــكل تكلفــة وســطية مرجحــة، أي مــن ميكــن حتديــدها مــن هــذا املــزيج  فــإن تكلفــة التمويــل ل،مــن األمــوامــزيج 
ظ دوما على حتقـق معادلـة خالل منح أوزان معينة لكل مصدر متويلي مت االعتماد عليه يف املزيج التمويلي مع احلفا

  . التكلفة والعائد
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  : خالصة
ا علـى  ـا وقـدر لقـد اكتسـبت املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة أمهيتهـا مـن خـالل األدوار املتعـددة الـيت تقـوم 
التـــأقلم والتكيـــف مـــع خمتلـــف البيئـــات االقتصـــادية علـــى مســـتوى كـــل دول العـــامل، وهـــو مـــا منحهـــا تنوعـــا كبـــريا يف 

االت اليت ا وتنشط فيها، واألهم ما نـتج عـن ذلـك مـن تعـدد يف تعاريفهـا ومعـايري تصـنيفها الـيت تتنـوع  ا تتواجد 
ــة علــى حــدا، ولكــن ذلــك مل يكــن ســببا يف اخــتالف عهــي األخــرى تبعــا لعوامــل كثــرية تت لــق خبصوصــيات كــل دول

اخصائصها اليت متيزها عن بقية املؤسسات االقتصادية األخرى واليت تضيف هلا طاب   .عا خاصا 
ــادة االقتصــاديات، مــن  وحــىت تقــوم ــا مــن أدوار ووظــائف مــن شــأن حتقيقهــا قي هــذه املؤسســات مبــا أنــيط 

الضروري أن تتوفر هلا بيئة عمل مناسبة تشمل نواحي خمتلفة يعد اجلانب املـايل أمههـا، بـل عصـبها األساسـي الـذي 
ب يف حياة املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة مـن خـالل قدرتـه لن تتقدم خطوة حنو األمام دونه، وتربز أمهية هذا اجلان

على توفري التمويل املناسب وبالشكل الكايف والقادر على تغطية االحتياجات املالية للمؤسسات يف كل مرحلة من 
ا، إذ تتاح أمامها جمموعة من املصادر التمويلية املتنوعة حسب آجاهلـا ومصـدرها والغـرض منهـا وحـىت  مراحل حيا

او    .فقا حلداثتها متاشيا مع التطور الذي تعرفه هذه املؤسسات كنتيجة حتمية خلاصية االستجابة للتغريات احمليطة 
وتتم االستفادة من هـذه املصـادر التمويليـة وفقـا لرتكيبتهـا أو مـا يعـرف باهليكـل التمـويلي الـذي يضـم توليفـة 

مجلـة مـن العوامــل املهمـة كقـيم وأهــداف كـل مــن  معينـة تتناسـب مــع خصوصـية كـل مؤسســة، آخـذة بعـني االعتبــار
ـا القطاعيــة، نوعيـة نشـاطها االقتصــادي  ـا واعتبارا ا علـى فهـم البيئـة الــيت تعمـل  املسـامهني واملسـريين، مـدى قــدر
ومتطلباته ونضجها، اخلطر الذي ميكن أن تتحمله جراء اختيار مصدر متويلي دون اآلخر ورغبتها يف احلفـاظ علـى 

ا يف  .   اختاذ خمتلف القرارات املتعلقة باملؤسسة الصغرية واملتوسطةقدر
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  :تمهيد
يتطلب اختاذ الكثري  ات الصغرية واملتوسطة،إن جتاوز املشاكل والعراقيل التمويلية اليت تعيق منو وترقية املؤسس

مــن اإلجــراءات والقيــام بالعديــد مــن التــدابري مــن أجــل إجيــاد حلــول هلــذه املشــاكل، ومــن هــذه التــدابري إجيــاد بــدائل 
الذي تطور بشكل سريع منذ ظهـوره  ؤسسات ومنها قرض اإلجيارمتويلية خمتلفة تسد االحتياجات التمويلية هلذه امل

ا ألول مرة متاشيا مع تطور املؤسسات   .االقتصادية وتنوع أنشطتها واحتياجا
هذا الفصل لتسليط الضوء على قرض اإلجيار كمصدر متويلي متيزه العديد من اجلوانب عن يص صمت ختوقد 

بقية مصادر التمويل األخرى، وهو ما يؤهله ليكون حال من احللول اليت تلجـأ إليهـا املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة 
 أساسـيات حـولبحـث األول إىل تعـرض امليقسـم هـذا الفصـل إىل ثـالث مباحـث؛ يوعليـه  .ملواصـلة منوهـا وتطورهـا

اتهرخيية، تعاريفه، خصائصه وأنواعه والتمييز بينه من نشأة تا قرض اإلجيار أمـا املبحـث الثـاين فيتطـرق . وبني متشـا
ـذا املصـدر التمـويلي مـن خـالل التعـرض إىل أهـم األسـباب الـيت  تـدعو املؤسسـة إىل اختـاذ قـرار إىل دعائم التمويل 

ويقــدم املبحــث الثالــث . اللجـوء إليــه، إىل جانــب خمتلــف العوامــل املــؤثرة علــى هــذا القــرار الــذي ميــر مبراحــل متعــددة
وذلــك بعــد  خمتلــف اجلوانــب املرتبطــة بعقــد قــرض اإلجيــار الــذي تربمــه املؤسســة طالبــة التمويــل واآلثــار الناجتــة عنــه

    .ا والعيوب املرتبطة به على املستويني اجلزئي والكليالتعرف على خمتلف املزاي
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  :قرض اإليجار أساسيات حول: المبحث األول
أهـــــم اجلوانـــــب املتعلقـــــة بقـــــرض اإلجيـــــار كمصـــــدر متـــــويلي مهـــــم تقـــــدمي مـــــن خـــــالل هـــــذا املبحـــــث  ســـــيتم

خبصائصــــــها وظروفهــــــا املميــــــزة هلــــــا، بدايــــــة  منهــــــا املؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطةللمؤسســــــات االقتصــــــادية، و 
اته بعرض تارخيي له، ماهيته   .والتمييز بينه وبني متشا

ا فيما يلي :نشأة قرض اإليجار وتطوره تاريخيا :المطلب األول  :  ميكن إجياز املراحل اليت مرَّ 

تضــــاربت اآلراء حــــول بدايــــة التعامــــل بقــــرض اإلجيــــار يف احليــــاة  :قــــرض اإليجــــار فــــي الحضــــارات القديمــــة -1
سـنة يف احلضـارة اليونانيـة  5000اإلنسانية، فهناك من رأى بأن أصول العمل به ظهـرت يف املعـامالت الزراعيـة منـذ 

ـــة  كمـــا عـــرف يف .1القدميـــة ـــتم إجيـــار األدوات  2000الســـومرية، حـــوايل " Ur"مدين ـــن كـــان ي ـــل املـــيالد، أي ســـنة قب
وعرفهــا البــابليون يف قــانون حــامورايب . 2الــزراعية، األراضــي، حقــوق االنتفــاع بامليـاه وإجــارة الثــريان وحيوانــات أخـرى

جنوب شرق اإلمرباطورية البابلية يف القدمية " نيبور"سنة قبل امليالد، أين مت إنشاء أول شركة تأجري يف مدينة  1700
واليت أصبحت فيما بعـد مصـرفا معروفـا وبيتـا شـهريا  )Murashu( راشومو  من قبل عائلةسنة قبل امليالد  450-400

أمـا الفينيقيـون فقـد اشـتهروا بعمليـات اسـتئجار السـفن كصـورة أخـرى مـن صـور . 3من بيوت اإلجارة يف هذه الفـرتة
  . 4إجيار املعدات

ـــا اخلاصـــة لقـــرض اإلجيـــار ودورهـــا يف تطـــويره كصـــيغة متويليـــة  تتماشـــى مـــع وهكـــذا كـــان لكـــل حضـــارة نظر
ا   .متطلبات النشاطات االقتصادية 

   يعــود الظهـور األول لقـرض اإلجيــار بصـيغته املعروفــة : ظهـور قـرض اإليجــار فـي الواليــات المتحـدة األمريكيـة -2
ـــ  مالــك مصــنع صــغري إلنتــاج املــواد ) D.P.Boothe Junior( بــوث جونيــور علــى يــد 1952إىل ســنة  Leasingبـــ

طلبـت القـوات املسـلحة األمريكيـة منـه توريـد كميـة كبـرية  1950الغذائية احملفوظة، حيث وإبان احلـرب الكوريـة لعـام 

                                                             
1 Jacqueline BASS, Katrena HENDERSON, Crédit-bail : une nouvelle option pour les institutions de 
microfinance, Conférence, Advancing microfinance in rural Africa, Bamako, mali, février 2000, p 02. 
2 Ahmed BENNOUNA, Aspects fondamentaux du crédit-bail au Maroc. Arbitrage entre le crédit-bail 
et l’emprunt ", Ecole doctorale de Dauphine, Université Paris- Dauphine, 2012, p 04. 
3 Eric GARRIDO, Le cadre économique et réglementaire du crédit-bail, Revue Banque 
Edition- Paris, Tome 1, 2002, p 23. 

مصــــــر،  -، منشــــــأة املعـــــارف، اإلســـــكندريةاإلجيـــــار التمــــــويلي للمعـــــدات اإلنتاجيـــــة بـــــالتطبيق علــــــى ســـــفن احلاويـــــاتطـــــه حممـــــد حممـــــد أبــــــو العـــــال،  4
  .08، ص 2005
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وبــالرغم مــن عــدم  ة والطــابع االســتثنائي املميــز هلــامــن هــذه املــواد تفــوق قدرتــه اإلنتاجيــة، ونظــرا ألمهيــة هــذه الصــفق
ــة الطلبيــة وضــياعها، فقــد أدرك ــاء املعــدات الضــرورية لتلبي أن اســتئجار املعــدات  بــوث حيازتــه لألمــوال الالزمــة القتن

كمــا اســتنتج أن تــأجري املعــدات اإلنتاجيــة للمشــاريع االقتصــادية . ســيكون أفضــل حــل بعــد دراســة جــدوى العمليــة
ا لألرباح الطائل ة، وهكذا أنشأ أول شركة لقرض اإلجيار رفقة جمموعة من أصدقائه حتت ميكن أن يكون مصدرا مدر

لينتشر بعدها نشاط التأجري بسـرعة مـع ظهـور شـركات  ،United States Leasing Corporation (USLC)اسم 
  1:إىلويعود سر انتشار وجناح شركات قرض اإلجيار يف الواليات املتحدة األمريكية . أخرى حققت أرباحا معتربة

حتقيـــــق املؤسســـــات املـــــؤجرة معـــــدالت رحبيـــــة مرتفعـــــة بســـــبب مـــــا تســـــتوفيه مـــــن املســـــتأجرين إضـــــافة إىل بقـــــاء  -
ا؛  ملكيتها حبوز

ة التقدم التكنولوجي الذي ساهم يف اإلحالل املستمر للمعدات اإلنتاجيـة املـؤجرة، وهـو مـا حـافظ علـى تنافسـي -
ا جتنب اقتناء املعدات كل مرة والتخوف من ختلفها تقنيا؛  املؤسسات االقتصادية األمريكية  اليت أصبح بإمكا

صعوبة احلصـول علـى القـروض بسـبب ضـيق سـوق االئتمـان متوسـط األجـل وارتفـاع تكلفـة التمويـل الـذايت، مـا  -
سـاط ميكـن االكتفـاء بـدفع أق جعل قرض اإلجيـار اخليـار األنسـب فعوضـا عـن دفـع كامـل املبلـغ القتنـاء املعـدات

 وهو ما ساهم يف ختفيض تكلفة التمويل؛  دورية

املزايــا الضــريبية املمنوحــة للمســتأجرين واملتعلقــة بإمكانيــة خصــم األقســاط اإلجياريــة كاملــة مــن الوعــاء الضـــرييب  -
  . باعتبارها من نفقات االستغالل، يف مقابل تضييق املزايا الضريبية املتعلقة باهتالك املعدات اإلنتاجية املقتناة

وهكــــذا كــــان قــــرض اإلجيــــار حــــال متويليــــا للكثــــري مــــن املشــــاريع االقتصــــادية ووســــيلة ائتمــــان مميــــزة جــــذبت 
  .أنظار واهتمام دول ما وراء األطلسي، الوجهة القادمة لقرض اإلجيار

ــــا -3 ــــى أورب ــــرض اإليجــــار إل ــــال ق ــــدأ التعامــــل  يف ســــتينات القــــرن املاضــــي: إنتق ــــة ب وبعــــد احلــــرب العامليــــة الثاني
ــــا الــــيت ضــــمت فــــروع العديــــد مــــن شــــركات التــــأجري األمريكيــــة، بعــــدها بقــــرض ا إلجيــــار يف أوربــــا، بدايــــة بربيطاني

ـــــــة  ـــــــا الغربي ـــــــذاك(انتشـــــــر يف كـــــــل مـــــــن بلجيكـــــــا وأملاني ـــــــدا،)آن ــــــــوكسمبورغ  ، هولن ـــــــا وإســـــــبانيا مث ل فرنســـــــا، إيطالي
  .والنرويج والدامنارك يف مرحلة الحقة

بقرض اإلجيـار جانبـا كبـريا مـن االهتمـام؛ حيـث أنشـئت أول شـركة ففي فرنسا مثال ال حصرا، أخذ التمويل 
دون إطار قـانوين حمـدد ملختلـف اجلوانـب املتعلقـة  1962عام "  LOCAFRANCE"قرض إجيار فرنسية حتت اسم 

                                                             
مصـــــر،  -اإلســـــكندريةمكتبـــــة اإلشـــــعاع القانونيـــــة،  ،القـــــانون الفرنســـــيالنظـــــام القـــــانوين للتـــــأجري التمـــــويلي دراســـــة نقديـــــة يف هـــــاين حممـــــد دويـــــدار،  1

  .14-11 ، ص ص1998الطبعة الثانية، 
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مث . كـأول تشـريع خـاص بالتـأجري02/07/1966بتـاريخ  455-66به، وكان عليها االنتظـار حـىت صـدور القـانون رقـم 
 148-84، القــانون رقــم 28/09/1967بتــاريخ  837-67شــهد هــذا القــانون عــدة تعــديالت كالالئحــة التنظيميــة رقــم 

ــاريخ  ــة رقــم  01/03/1984بت ــاريخ  665-72والالئحــة التنفيذي اخلاصــة بإشــهار عقــود التــأجري، كمــا  04/07/1972بت
ـــان آخـــران يوســـعان مـــن نطـــاق ت ـــانون صـــدر قانون ـــاريخ  12-86القـــانون رقـــم : ومهـــا 1966طبيـــق ق  06/01/1986بت

  .31/12/1989بتاريخ  1008-89والقانون رقم 
ألمريكيـة، يعـزى انتشـاره وجناحـه يف فرنســا اوعلـى عكـس عوامـل ازدهـار قـرض اإلجيـار يف الواليــات املتحـدة 

ا علــى احلصــول علــى قــروض  جــات التمويليــة للمشــاريع الفرنســيةإىل قدرتــه علــى تلبيــة االحتيا يف مقابــل عــدم قــدر
 .1، إىل جانب التضخم واألوضاع االقتصادية الصعبة اليت سادت االقتصاد الفرنسي يف تلك الفرتةمتوسطة األجل

ومل ختتلـف الصــورة يف بقيـة الــدول األوروبيـة الــيت  أدركـت هــي األخـرى أمهيــة قـرض اإلجيــار  كمصـدر متــويلي 
تمويلي للمؤسسات االقتصادية، ويف ذات السياق فقد مت إنشاء املؤسسـة األوروبيـة للتـأجري بإمكانه حل املشكل ال

دولــة أوروبيــة ســنة  15شــركة مــن  320كمجمــع لشــركات التــأجري األوروبيــة، مث انضــم إليهــا   1972يف بلجيكــا ســنة 
  . 2من أجل تنظيم التعامل به بعد انتشاره وتعاظم دوره 1980

جـاء كحتميـة وضـرورة ملسـايرة  بقية الدولظهور قرض اإلجيار يف  :في باقي دول العالم إنتشار قرض اإليجار -4
املســتجدات العامليـــة، إذ تأسســت العديـــد مــن شـــركات التـــأجري يف الكثــري مـــن الــدول الناميـــة مثــل كوريـــا اجلنوبيـــة، 

شـركة يف هـونج   21عـدد الشـركات املزاولـة هلـذا النشـاط  1976ماليزيا، إندونيسـيا، الفلبـني وتايالنـدا، وقـد بلـغ سـنة 
  . شركة يف سنغافورة 13كونج و

املال األمريكـي الـذي سـاهم بشـكل كبـري ويعود الفضل يف انتشار قرض اإلجيار يف هذه الدول إىل قوة رأس 
املــال الفرنســي  يف ذلــك مــن خــالل فــروع شــركات التــأجري األمريكيــة املنتشــرة يف كــل أرجــاء العــامل، إىل جانــب رأس

خاصـة دول املغـرب العـريب ودول  لناميـة الـيت تتبـع النظـام الفرنسـيالذي كان سببا يف ذيوع هـذا النشـاط يف الـدول ا
أول شــركة بــه حيــث أقيمــت  ل بلــد إفريقــي تعامــل بقــرض اإلجيــارغــرب إفريقيــا الناطقــة بالفرنســية، ويعــد املغــرب أو 

دون تنظــيم تشــريعي واقتصــر األمــر علــى نشــرة عــن وزارة " Maroc-Leasing" حتــت اســم 21/04/1965تــأجري يف 
ـــــة يف  ـــــك .01/07/19783لتحـــــل حملهـــــا نشـــــرة أخـــــرى صـــــدرت يف  14/07/1965املالي تبعتهـــــا كـــــل مـــــن  بعـــــد ذل

                                                             
  .23-22ص  هاين حممد دويدار، مرجع سابق، ص 1
  .35، ص 2009أوت  11، 38، السنة 13005، العدد القبس الكويتية، منو صناعة تأجري املعدات يتباطأ تقرير شركة سبائك الشهري، 2

3 Seddik MOUAFFAK, Le Leasing prend de l’élan, premières assises nationales du crédit-bail, Maroc 
Hebdo International, № 511, du 17 au 23 mai 2002, p 16. 
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السنغال،كوت ديفوار، توغو، بنني، النيجر وبوركينافاسو يف السبعينيات وحـىت بعـض دول أمريكـا الالتينيـة أخـذت 
  . 1رغم نفوذ رأس املال األمريكي يف املنطقة ومن أبرزها املكسيك، فنزويال والربازيل بالتجربة الفرنسية

متأخرا بعض الشـيء، فمصـر مـثال كانـت أول دولـة عربيـة أما يف الدول العربية فقد كان ظهور قرض اإلجيار 
التنظـيم اخلـاص بـه مـن  أصدرت اجلزائرو  .01/06/19952صدر يف  95تصدر قانونا خاصا بقرض اإلجيار محل رقم 

، األردن كـذلك شـهدت 1999سـنة  160ولبنـان أصـدر القـانون رقـم  ،10/01/1996املؤرخ يف  09-96خالل األمر 
واملتعلـق بأحكـام  01/05/2002بتـاريخ  16إىل أن أصـدرت القـانون رقـم  1997العديد من احملاوالت التشـريعية منـذ 

  .3عقد التمويل باإلجيار
إال  وضـاع االقتصـادية بـني دول العـاملبالرغم من االخـتالف يف الـنظم القانونيـة واأل :في العالمصناعة التأجير  -5

ـــزهأن قـــرض اإلجيـــار اســـتطاع االنتشـــار في وجيعلـــه يســـتجيب ملختلـــف املتغـــريات  هـــا بســـبب الطـــابع املـــرن الـــذي ميي
س كصــيغة متويليـــة فقــط ولكـــن  وهــو مـــا يؤكــده اجلــدول املـــوايل والــذي يـــربز أمهيــة قــرض اإلجيـــار لــي ،واالحتياجــات

ا   . كصناعة قائمة بذا
  :2011لسنة  في العالم حجم التمويل بقرض اإليجار :)1-2(الجدول 

  )مليار دوالر أمريكي(حجم التمويل باالستئجار   الدولة
  نسبة التمويل بقرض اإليجار من حجم

  التمويل الكلي 
 % 17,1  193,1  أ .م .الو

 % 3,8  63,72  الصني

   %14,3  52,49  أملانيا

    % 6,3   50,75  اليابان

   %10,5  30,89  فرنسا

   %13,1  25,46  يطالياإ

  % 7,7 20,54  روسيا

   %15,1  16,09  كندا

   %18,5    13,38  بريطانيا

                                                             
  .29- 20 هاين حممد دويدار، مرجع سابق، ص ص 1
ـــــز،  2 ـــــد العزي ـــــأجري التمـــــويلي ومدمســـــري حممـــــد عب ـــــةاالت ـــــه املالي ـــــةالتطبيق -التشـــــريعية -االقتصـــــادية -احملاســـــبية -خل ـــــة و ي مطبعـــــة اإلشـــــعاع الفنيـــــة، ، مكتب

  .205، ص 2001الطبعة األوىل، مصر، -اإلسكندرية
 -دار وائــل للنشــر، عمــان، عقــد التــأجري التمــويلي دراســة مقارنــة يف القــانون األردين مــع اإلشــارة إىل أحكــام الفقــه اإلســالميمحــد اخلصــاونة، أ صــخر 3

  .19ص  ،2005ة األوىل، الطبع األردن،
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  % 12  10,40  أسرتاليا

   % 4,7  9,86  اسبانيا

   % 19,2  9,12  السويد

   % 19,8  5,85  النرويج

Source : Niklaus VONTOBEL, Le marché suisse du leasing faits et tendances, Swiss Issues 
Politique Economique, février 2013, p 27, disponible le 25/03/2015 à 16:00 sur le site 
électronique : https://www.credit-suisse.com/media/.../pb/.../swiss_issues_leasing_fr.pdf  

ــا مــن خــالل اجلــدول الســابق أن التمويــل بقــرض اإلجيــار حيتــل مكانــة هامــة يف الــدول املتقدمــة،  يتضــح جلي
ــا تعتمــد علــى هــذا املصــدر التمــويلي بدرجــة معتــربة كــالنرويج مــثال الــيت خا صــة منهــا الــدول األوروبيــة الــيت يبــدو أ

ا أكثـر مـن بقيـة الـدول قيـد الدراسـة بنسـبة تقـدر بـــ  تعتمد عليه ، علـى الـرغم مـن تقـدم % 19,8يف متويـل مؤسسـا
ــة بــني كــل الــدول مــن حيــث حجــم التمويــل بقــرض اإلجيــار بقيمــة  مليــار دوالر  193,1الواليــات املتحــدة األمريكي

  . من حجم التمويل الكلي % 17,1تغطي نسبة 
نســـــبة مســـــامهة خمتلـــــف جهـــــات العـــــامل يف الســـــوق العـــــاملي لقـــــرض اإلجيـــــار أمـــــا اجلـــــدول املـــــوايل فيوضـــــح 

  :2014-2012خالل الفرتة 
  : 2014-2012 للفترة حسب الجهاتفي السوق العالمي التمويل بقرض اإليجار  نسبة مساهمة :)2-2( الجدول

  الجهات
نسبة المساهمة في 

  2012السوق العالمي 
نسبة المساهمة في السوق 

  2013 العالمي
نسبة المساهمة في السوق 

  2014العالمي 
  39,0  37,9  38,8  أمريكا الشمالية

 34,7 36,2   34,6   أوربا

  20,6  20,1   24,1  آسيا

 3,8 1,5   4,1   أمريكا اجلنوبية

  1,1  1,9   1,8  نيوزيلندا/ أسرتاليا

  0,7  0,9   %1  إفريقيا

موع  %  100 %  100  %  100  ا

  :اعتمادا على باحثةالمن إعداد : املصدر   
- White Clarke Group, 2015 white Clarke Global Leasing Report,  p 05, disponible le 

06/01/2016 à 21 :00 sur le site électronique: 
http://www.whiteclarkegroup.com/news/view/white-clarke-group-global-leasing-
report-2015-released  

- White Clarke Group, 2016 Global Leasing Report, p 05, disponible le 10/10/2016 à 22 :00 
sur le site électronique: http://www.whiteclarkegroup.com/knowledge-centre  
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حتتـل املرتبـة األوىل عامليـا مـن حيـث حجـم التمويـل بقـرض اإلجيـار، الشـمالية يظهر اجلدول أعاله أن أمريكا 
%  39و % 37,9، بنســبيت 2014مليــار دوالر ســنة  368,4إىل  2013مليــار دوالر ســنة  335,1والــذي انتقــل مــن 

تليهـــا أوربـــا الـــيت  ،% 38,8أيـــن كانـــت النســـبة  2012علــى التـــوايل علـــى الـــرغم مـــن الرتاجـــع املســـجل مقارنـــة بســـنة 
ــة بســنة  2014ســنة  % 34,7ســجلت نســبة  دولــة  13، مــع العلــم أن % 36,2بنســبة  2013مســجلة تراجعــا مقارن

  . 1دولة يف العامل تتعامل بنشاط التأجري 20أكثر  أوربية تظهر يف ترتيب
 2013 سـنة%  20,1 حتسنا نسبيا مـنمسجلة وتأيت القارة اآلسيوية ثالثة بعد كل من أمريكا الشمالية وأوربا 

ويعــود ذلــك إىل كــل مــن الصــني الــيت تعــد ثــاين أكــرب ســوق لقــرض اإلجيــار يف العــامل بعــد ، 2014سـنة %  20,6 إىل
ويـــــل مليــــار دوالر، واليابـــــان الــــيت امتــــد فيهــــا نشــــاط التــــأجري إىل مت 114,85الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة بقيمــــة 

  .عامليا 14إىل جانب كوريا اليت احتلت املرتبة  التكنولوجيات عالية التقنية
، مـــــــع اإلشـــــــارة إىل أن املغـــــــرب احتلـــــــت % 5لبقيـــــــة دول العـــــــامل فـــــــال تتجـــــــاوز مســـــــامهتها أمــــــا بالنســـــــبة 

ــد جنـــــوب إفريقيـــــا مـــــا أهلهمـــــا للحصـــــول علـــــى مراتـــــب ضـــــمن ترتيــــــب  املرتبـــــة األوىل عربيـــــا والثانيـــــة إفريقيـــــا بعـــ
  . 2عاملي خاص بنشاط التأجري يضم مخسني دولة من خمتلف القارات

لتطــرق ألهـــم اجلوانـــب إلملـــام مباهيــة قـــرض اإلجيــار يـــدعو إىل اإن ا :قــرض اإليجـــار ماهيـــة :المطلــب الثـــاني
أيضـا للبحـث عـن أساسـه النظـري الـذي يـربز جـذوره يف الفكـر  من تعريف وخصائص وأنواع، كمـا يقـود املرتبطة به

  . االقتصادي
عادة ما تسبق الظاهرة اإلطـار القـانوين الـذي ينظمهـا، وهـو أمـر مل يكـن قـرض اإلجيـار : تعريف قرض اإليجار -1

  :من خالل ما يلي يتم عرضهايف منأى عنه، وهلذا تعددت تعاريفه وتنوعت حسب تطوره بني قانونية واقتصادية 
 أوتـــــاوا واتفاقيـــــةتعريـــــف التشـــــريع األجنلوسكســـــوين، الالتيـــــين  وأهـــــم هـــــذه التعـــــاريف: التعـــــاريف القانونيـــــة -1-1
)Ottawa( .  
مــن القــانون التجــاري املوحــد  )A2-103(عــرف املشــرع األمريكــي قــرض اإلجيــار يف املــادة : التعريــف األمريكــي -

)Uniform Commercial Code( عقد إجيار ال يتيح للمؤجر اختيـار أو تصـنيع أو توريـد املنقـوالت : "على أنه
  .3"بتوريد املنقوالت فيتملكها املؤجر بقصد تأجريها إىل املستأجر حمل العقد، بل يتعاقد مع طرف ثالث يلتزم

                                                             
1 White Clarke Group, 2016 Global Leasing Report, op.cit, p 06. 
2 Ibid, p p 07-08. 
3 Uniform Commercial Code, Article 2A-103, p 60, disponible le 24/03/2014 à 13 :55 sur le site 
électronique : http://www.mainelegislature.org/legis/statutes/11/title11.pdf     
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ــة تشــمل املنقــوالت دون العقــاراتيوضــح هــذا التعريــف أن قــرض اإلجيــار عمليــة متوي جتمــع بــني مــؤجر  لي
ومستأجر ومورد، هذا األخري يقوم بتوريد منقوالت يتملكها املؤجر ليضعها حتت تصـرف املسـتأجر مقابـل دفـع 

ذه املنقوالتبدل إجيار لقاء ا اية مدة العقد نتفاعه    . دون توضيح حقوقه أو االلتزامات املرتتبة عليه يف 
  1:تعريف لقرض اإلجيار على أنه 1966لسنة  455لقانون رقم جاء يف املادة األوىل من ا: التعريف الفرنسي -

 " عمليــات تـــأجري العتــاد والتجهيـــز، وعتـــاد اآلالت والـــعقارات ذات االســـتعمال الصــناعي والـــيت تشـــرتى
ــا كــان -مبقتضــى هــذا التــأجري بواســطة املشــروعات الــيت تظــل مالكــة هلــا عنــدما ختــول هــذه العمليــات  أي

ألخــذ املســتأجر إمكانيــة اكتســاب ملكيــة كــل أو بعــض األصــول مقابــل مثــن يتفــق عليــه، مــع ا -وصــفها
 بعني االعتبار على األقل جزئيا أقساط األجرة املدفوعة؛ 

  العمليات اليت تتضمن قيام مشروع بتقدمي عقارات خمصصة لالنتفاع املهـين باإلجيـار سـواء أمت شـراء هـذه
أيــــا كــــان تكييفهــــا -العقــــارات مبعرفتــــه أو مت إنشــــاؤها حلســــابه، وذلــــك عنــــدما تســــمح هــــذه العمليــــات 

ين باكتســـاب ملكيــة كــل  أو بعـــض األصــول حمـــل اإلجيــار عنــد االنتهـــاء مــن مـــدة للمســتأجر  -القــانوين
اإلجيار، إما عن طريق التنازل تنفيذا لوعد بـالبيع مـن جانـب املـؤجر، أو بشـراء حـق ملكيـة األرض املقـام 

علـى  أو بطريق غري مباشر، أو بانتقال ملكية األبنيـة املشـيدة ار أو العقارات املستأجرة مباشرةعليها العق
 األرض اليت ختص املستأجر املذكور بقوة القانون؛

  عمليات تأجري احملل التجاري أو املنشأة احلرفية، أو أحد العناصر املعنوية للمحل أو املنشأة اليت تتضمن
وعدا من املالـك بـالبيع يف مقابـل مثـن يتفـق عليـه، مـع األخـذ يف االعتبـار عنـد تقـديره الـدفعات اإلجياريـة 

  ".ما مل يسبق للمستأجر متلك املتجر أو املنشأة من قبلاليت سددت 
مقارنــة بــالتعريف األمريكــي، فالعقــارات واحملــالت التجاريــة ميكــن أن تكــون حمــال لعقــد قــرض إجيـــار إىل 
ــار شــراء األصــل حمــل العقــد بســعر يأخــذ بعــني  جانــب املنقــوالت، كمــا يتــيح هــذا التعريــف للمســتأجر حــق خي

  .فعها املستأجر خالل مدة العقداالعتبار املبالغ اليت د
ـــه  28/05/1988انعقـــدت هـــذه االتفاقيـــة يف  :)Ottawa( أوتـــاوا إتفاقيـــة - علـــى إثـــر مـــؤمتر دبلوماســـي عرضـــت في

، بنــاء علــى االتفاقيــة اخلاصــة بقــرض اإلجيــار الصــادرة عــن املعهــد الــدويل لتوحيــد 1987 مســودة مت وضــعها ســنة
فرنســا، بانضـمام كــل مـن  01/05/1995لتـدخل حيــز التنفيـذ يف ، 1974 ســنة )UNIDROIT(القـانون اخلـاص 

م بنما يف  هذه االتفاقيـة قـرض اإلجيـار علـى  تعرفو . 01/10/1997إيطاليا، كندا، هنجاريا ونيجرييا، لتلتحق 
                                                             

  .27ص صخر أمحد اخلصاونة، مرجع سابق،  1
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-عملية يقوم من خالهلا املؤجر بعقد اتفاق مع املستأجر يسمى عقد التوريـد مـع طـرف ثالـث هـو املـورد : "أنه
ــه، وهــذا مــا ميكــن  -ك األصــل موضــوع العقــدمــن ميلــ مــن أجــل حيــازة أصــل حيتاجــه املســتأجر ملمارســة أعمال

تلخيصــه حتــت اســم عقــد اإلجيــار الــذي ميــنح هــذا األخــري حــق اســتعمال األصــل املــؤجر مــا دام يــدفع دفعــات 
  . 1"اإلجيار

يف هذه العملية، غري أنه مل يقـر  يتفق هذا التعريف مع التعاريف الواردة أعاله فيما يتعلق باألطراف املشاركة
  .صل حمل العقد مقابل دفع أقساط إجيارصراحة باخليارات املطروحة أمام املستأجر الذي ينتفع باأل

  : التعاريف االقتصادية -1-2
عملية ماليـة يقـوم مـن خالهلـا املـؤجر بـإقراض مبلـغ " :بتعريف قرض اإلجيار على أنه )Garrido( غاريدوقام 

  .2"األصل املمول للمستأجر الذي يسدد هذا املبلغ على شكل أقساط متفق عليها عند إبرام العقد
بـإقراض ) املقرض(يبني هذا التعريف أن عملية قرض اإلجيار شبيهة بعملية االقرتاض، إذ يقوم خالهلا املؤجر 

ويسـدد املبلـغ املقـرتض علـى دفعـات  ذي حيصل على األصول الـيت حيتاجهـاال) املستأجر( مبلغ األصل إىل املقرتض
متفق عليها يف بدايـة العقـد، وهـو بـذلك وضـع قـرض اإلجيـار يف نفـس اخلانـة مـع القـرض الكالسـيكي ) اإلجيارات(

اية كل منهما   .   لتشابه 
املؤسســة (أســلوب مــن أســاليب التمويــل، يقــوم مبقتضــاه املمــول ": علــى أنــه مســري حممــد عبــد العزيــزويعرفــه 

بشراء أصل رأمسايل يـتم حتديـده ووضـع مواصـفاته مبعرفـة املسـتأجر الـذي يتسـلم األصـل مـن املـورد علـى أن ) املؤجرة
يقــوم بــأداء قيمــة إجياريــة حمــددة للمــؤجر كــل فــرتة زمنيــة معينــة مقابــل اســتخدام وتشــغيل هــذا األصــل ويف ظــل هــذه 
اية العقد أن خيتار بني  العالقة التعاقدية حيتفظ املؤجر حبق ملكية األصول الرأمسالية املؤجرة، ويكون للمستأجر يف 

  : أحد البدائل اآلتية
ــق عليـــــه، يراعـــــى يف حتديـــــده مـــــا ســـــبق ســـــداده مـــــن قبـــــل املســـــتأجر إىل  - شـــــراء األصـــــل املـــــؤجر نظـــــري مثـــــن يتفـــ

 التعاقد؛الشركة املؤجرة من مبالغ خالل فرتة 

  

  

                                                             
1 CONVENTION D’UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL, Ottawa, 28/05/1988,  
p 01, disponible le 28/03/2014 à 16 :45 sur le site électronique : 
http://www.unidroit.org/.../conventions/1988leasing/convention-crédit-bail1988 
2 Khalil FEGHALI, op.cit, p 158. 
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جتديـــــد عقــــــد اإلجيـــــار مــــــن قبــــــل املســـــتأجر مــــــع الشـــــركة املــــــؤجرة ملــــــدة أخـــــرى بالشــــــروط الـــــيت يتفــــــق عليهــــــا  -
  الطرفان مع األخذ يف االعتبار تقادم األصل املؤجر؛

  .1"إرجاع األصل إىل الشركة املؤجرة -
: مـع بـني ثالثـة أطـرافيف هذا التعريف وسيلة من وسائل التمويـل جت) التمويل التأجريي(يعترب قرض اإلجيار 

ـــاج ولـــ ـــائع األصـــل، واملســـتأجر املســـتفيد مـــن األصـــل الرأمســـايل املوجـــه لإلنت ـــك األصـــل، املـــورد أو ب يس املـــؤجر مال
ايـة . مقابل أقساط دورية حمـددة نظـري االنتفـاع باألصـل لالستهالك بعد حتديد مواصفاته وتتـاح أمـام املسـتأجر يف 

العقـد ثـالث خيـارات؛ إمــا شـراء األصـل مـع األخــذ بعـني االعتبـار األقسـاط املدفوعــة خـالل فـرتة العقـد، أو جتديــد 
ل إىل الشـركة رد األص العقد ومتديده بشروط أخرى ختتلف عن شروط العقد األول كمراعاة تقادم األصل املؤجر أو

  . وهي النقاط اليت جتعل هذا التعريف جامعا لكل عناصر عملية التمويل بقرض اإلجيار املؤجرة،
بتمويـل شـراء أصـل رأمسـايل بطلـب مـن ) املمـول(نظام متويلي يقوم فيه املـؤجر : "وميكن تعريفه أيضا على أنه

مقابــل (ن العمــر االفرتاضـي لألصـل مقابــل دفعـات مـ % 75ــدف اسـتثماره ملـدة ال تقــل عـن ) مسـتثمر(مسـتأجر 
ايـة ) التأجري اية العقد وامتالك املستأجر خليار شراء األصل عنـد  دورية، مع احتفاظ املؤجر مبلكية األصل وحىت 

أو إعـادة األصـل ) على أن تكون دفعات مقابل التأجري قد غطـت تكلفـة األصـل وهـامش ربـح حمـدد(مدة التأجري 
  . 2"اية مدة التأجري أو جتديد عقد التأجري مرة أخرىللمؤجر يف 

ـــى أصـــول  ـــل احلصـــول عل ـــده علـــى دور قـــرض اإلجيـــار يف متوي ال خيتلـــف هـــذا التعريـــف عـــن ســـابقه يف تأكي
ا مقابل دفعات دوريةاستثمارية  ايـة عمليـة التمويـل هـذهوكذا االت واالنتفاع  واحملـددة برغبـة املسـتأجر،  فاق علـى 

من العمر االفرتاضي لألصل حمـل العقـد،  % 75قة يف حتديد مدة اإلجيار اليت ال ينبغي أن تقل عن ويضيف عليه د
  . ضمانا لرحبية هذه العملية من خالل تغطية تكلفته إىل جانب حتقيق هامش ربح حمدد

عمليـــة ماليـــة يقـــوم مـــن خاللهـــا ": انطالقــا ممـــا ســـبق ميكــن وضـــع تعريـــف شــامل لقـــرض اإلجيـــار علــى أنـــه
سـواء   ا، علـى تمويـل اقتنـاء أصـل رأسـماليجر بالتعاقد مع مؤجر، مؤسسة ماليـة متخصصـة كـان أو بنكـمستأ

تغطــي كامــل العمــر كــان منقــوال أو عقــارا أو أدوات مخصصــة لنشــاطها المهنــي، واالنتفــاع بــه لمــدة معينــة 
مـؤجر الـذي يبقـى من مورد بعد تحديد مواصفاته، مع دفع أقساط إيجاريـة متفـق عليهـا لل االفتراضي لألصل

                                                             
  .81-80 مسري حممد عبد العزيز، مرجع سابق، ص ص 1
ـــــــات التطـــــــويرحســـــــن حممـــــــد الفطافطـــــــة،  2 ـــــــة التجربـــــــة ومتطلب ـــــــدول العربي  -، دار الشـــــــعلة للبحـــــــوث واالستشـــــــارات، عمـــــــانالتـــــــأجري التمـــــــويلي يف ال

   .14، ص 2007األردن، 
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روط أخـرى أو رد األصـل وفي نهاية مدة اإليجار يمكن للمسـتأجر إمـا تجديـد مـدة العقـد بشـ. مالكا لألصل
  ".أو تملكه بقيمته المتبقية إلى المؤجر

ــــني  ــأجري مــــن خــــالل الشــــكل املــــوايل الــــذي يبــــني ســــري عمليــــة قــــرض اإلجيــــار ب وميكــــن توضــــيح نشــــاط التــ
  :خمتلف األطراف املتدخلة فيها

  :سير عملية قرض اإليجار: )1- 2( الشكل
  
  
  

  

، الطبعــــــة الثانيـــــــة، منشــــــأة املعــــــارف، اإلســـــــكندرية، اقتصــــــاديات االئتمـــــــان املصــــــريفحممــــــد كمــــــال خليـــــــل احلمــــــزاوي، : املصــــــدر  
  .433، ص 2000مصر، 

  :من خالل الشكل أعاله ميكن حتديد األطراف املتدخلة يف عملية التمويل بقرض اإلجيار كما يلي
ىل ن مـورده اعتمـادا علــى أموالـه اخلاصـة أو بــاللجوء إاملالـك القــانوين لألصـل طيلـة فــرتة العقـد، يقتنيـه مــ: املـؤجر -

  ويقوم بتأجريه للمستأجر لقاء حصوله على أقساط إجيارية دورية؛ أموال الغري عن طريق االقرتاض
مقابــل مبــالغ دوريــة تــدفع  نتجــهاملنتفــع باألصــل املمــول بعــد حتديــد مواصــفاته وشــروط اســتالمه مــن م: املســتأجر -

  للمؤجر خالل مدة العقد، إىل جانب حتمل تكاليف صيانة األصل والتأمني عليه؛
  .هو منتج األصل أو موزعه بناءا على أوامر املؤجر وتبعا للمواصفات اليت حيددها املستأجر: املورد -
ــــرض اإليجــــار -2 ــــات االقتصــــادية ق ر إىل أعمــــال أرســــطو يعــــود األســــاس النظــــري لقــــرض اإلجيــــا :فــــي النظري

ـــــــذي انتهـــــــى إىل أن ـــــــيس متلكـــــــه: "ال ، وهـــــــي النقطـــــــة الـــــــيت "الثـــــــراء احلقيقـــــــي يكمـــــــن يف اســـــــتعمال الشـــــــيء ول
ـا خمتلـــــــف املـــــــدارس االقتصـــــــادية يف تفســـــــريها النظـــــــري لقـــــــرض اإلجيـــــــار ـــــــربون . انطلقـــــــت منهــــــ فالكالســـــــيك يعت

األخــــري الـــذي يعتمــــد علـــى تضــــافر كــــل  تـــراكم رأس املــــال املؤشـــر احلاســــم يف منـــو وزيــــادة اإلنتـــاج اإلمجــــايل، هـــذا
  .عوامل اإلنتاج وخاصة املادية منها بغض النظر عن ملكيتها

ويرى التحليل الكينزي أن العائد املتوقع من أصل رأمسايل أكثر أمهية مـن متلكـه، كمـا جيـب أن يقـدم األصـل 
العائـد : الرأمسايل خالل فرتة حياته االقتصادية عوائد تفوق تكلفته األصلية، ويف هذا تأكيد على أمهية عنصرين مهـا

 مثن األصل اإلنتاجي لاألص
  ملؤجــرا  املورد املنتجراملستأج

 الدفعات اإلجيارية طيلة فرتة العقد

اية فرتة التعاقد  خيارات املستأجر يف 
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وة احلقيقية تتمثل يف االستعمال وليس جمرد التملك، وهـو والفصل بني استعمال األصل الرأمسايل وملكيته، ألن الثر 
ما يتناسب مع طبيعة قرض اإلجيار الذي يوفر فرصة مناسبة لتمويل املؤسسات عن طريق اسـتعمال أصـول رأمساليـة 

  .1)التملك أو احليازة(بغض النظر عن السند القانوين هلذا االستعمال ...) آالت ومعدات إنتاجية(
وكالســيكي فقــد أضــاف التقــدم الفــين لعوامــل اإلنتــاج الــيت حتقــق منــو االقتصــاد، ويســاهم هــذا أمــا الفكــر الني

العامل يف عمليات جتديد أو إحالل االستثمارات، أي زيادة اإلنفاق االستثماري لالستفادة مـن اسـتثمارات تتميـز 
قتصاد دون أي إضافة يف رصـيد رأس بالتقدم الفين وارتفاع مستوى التكنولوجيا، من أجل زيادة القدرة اإلنتاجية لال

ا األقــل كفــاءة . 2املــال ويتناســب ذلــك مــع قــرض اإلجيــار الــذي تلجــأ إليــه املؤسســات إلحــالل أو جتديــد اســتثمارا
  .باستثمارات أكثر تطورا وحداثة

أن اإلنتــاج عبــارة عــن جمموعــة مــن الوظــائف  )Schumpeter( "شــومبيرت"يــرى  ظريــة املشــروعومــن خــالل ن
اليت يسعى من خالهلا املشـروع إىل  ومن هذه الوظائف وظيفة االستثماراملخططة يف عامل غري مستمر ومتغري فنيا، 

زيـادة طاقتـه اإلنتاجيـة واحلصــول علـى عوائـد نقديـة، وحتقيــق ذلـك يتطلـب اختيـار املصــدر التمـويلي املناسـب الــذي 
األصـل (مار وحيقق العوائد يف املستقبل، وهو ما يتفق أيضا مـع طبيعـة قـرض اإلجيـار مـن أن اآللـة ميول ذلك االستث

تــدفع مثنهــا مــن عوائــد تشــغيلها، كمــا يتفــق أيضــا مــع عنصــر الــزمن يف قــرض اإلجيــار حيــث أن العوائــد ) الرأمســايل
ـــل األقســـا ـــى عـــدة مـــرات وهـــي متث ـــة تكلفـــة املتوقعـــة مـــن اســـتعمال األصـــل الرأمســـايل تتحقـــق عل ط املدفوعـــة لتغطي

  . 3االستثمار

ــــــين قــــــرض اإليجــــــار ومتشــــــابهاته -3 ــــــة حــــــول قــــــرض اإلجيــــــار كمصــــــدر : التمييــــــز ب حــــــىت تكتمــــــل الرؤي
ــــب ممــــا قــــد حيــــدث خلطــــا بينهــــا،  ــــات الــــيت تتشــــابه معــــه يف بعــــض اجلوان متــــويلي جتــــب اإلشــــارة إىل بعــــض التقني

  .وهلذا يعد التمييز بينها هاما وضروريا
يتمثــــل عقــــد اإلجيــــار يف متكــــني املــــؤجر املســــتأجر مــــن االنتفــــاع : التمييــــز بــــين قــــرض اإليجــــار واإليجــــار -3-1

بأصـــــل طيلـــــة مـــــدة العقـــــد مقابـــــل أجـــــر معلـــــوم متفـــــق عليـــــه عنـــــد إبـــــرام العقـــــد وهـــــو بـــــذلك يشـــــبه كثـــــريا قـــــرض 
  :اإلجيار إال أنه يوجد اختالف بينهما

                                                             
  .105 طه حممد حممد أبو العال، مرجع سابق، ص 1
 مصــر، -اإلســكندرية ،، الــدار اجلامعيــةالنظريــة االقتصــادية الكليــةعبــد الرمحــان يســري أمحــد، حممــدي فــوزي أبــو الســعود، حممــد جــابر حســن الســيد،  2

  .  63 ص، 2007
  .357ص  ،1980لبنان،  -ريوتب ،الدار اجلامعية ،للمشروعالبناء االقتصادي  ،رشدي شيحةمصطفى  3
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لكــن حمــل العقــد و ألصــل املســتأجر لالنتفــاع بابســيطة بــني املــؤجر و  عالقــة ثنائيــة أو اإلجيــار العــادي عقــد اإلجيــار -
املورد، توكيل املسـتأجر للمـؤجر لشـراء  من شراء األصل تشمل عدة عقود تقليديةقرض اإلجيار عقد مركب من 

جيمـع إضافة إال أن هذا األخري . 1املميزة لقرض اإلجيار هذا األصل، مث انتهاء هذا العقد بأحد اخليارات الثالثة
  العادي؛ بني ثالثة أطراف وليس طرفان كما هو احلال يف اإلجيار

ــــرض اإلجيــــار متثــــل  - ــــرض اإلجيــــار فأقســــاط ق ــــف األقســــاط املدفوعــــة يف اإلجيــــار العــــادي عــــن مثيلتهــــا يف ق ختتل
ــــل االنتفــــاع مــــن األصــــل  ــــد مقابــــل اهتالكــــه إضــــافة إىلمقاب ــــح وبــــذلك عائ ، ومصــــروفات أخــــرى وهــــامش رب

ــــذه فــــاملؤجر يف قــــرض  اإلجيــــار يهــــدف إىل اســــرتجاع قيمــــة املــــأجور وكــــل مــــا وضــــعه مــــن إمكانيــــات للقيــــام 
  ؛2العملية التمويلية

يكـــــون املـــــؤجر يف قـــــرض اإلجيـــــار جمــــــرد وســـــيط مـــــايل بـــــني املـــــورد واملســـــتأجر، غـــــري أنـــــه يلعـــــب دورا فعـــــاال يف  -
ــــة الــــيت اإلجيــــار العــــادي فهــــو املســــؤول عــــن كــــل مــــا قــــد يلحــــق أو يظهــــر يف األصــــل املــــؤجر   كــــالعيوب اخلفي

ــــب أي  ــــأمول باألصــــل، بينمــــا حيــــرص املــــؤجر يف قــــرض اإلجيــــار علــــى جتن قــــد حتــــرم املســــتأجر مــــن االنتفــــاع امل
  خماطر ترتبط بعملية التمويل ويدرج ذلك عند إبرامه للعقد مع املستأجر؛

ؤجر ويف حالـة رغبـة املسـتأجر اية العقدين خمتلفة ففي اإلجيار العـادي يكـون املسـتأجر ملزمـا بـرد األصـل إىل املـ -
ــارات  بالتجديــد فيكــون ذلــك باالتفــاق بينهمــا، أمــا يف قــرض اإلجيــار فيكــون املســتأجر حــرا يف انتقــاء أحــد اخلي

  .3الثالثة املطروحة أمامه
يــــتم عقــــد البيــــع اإلجيــــاري أو البيــــع باإلجيــــار يف صــــورة : التمييــــز بــــين قــــرض اإليجــــار والبيــــع اإليجــــاري -3-2

ــــه عقــــد اتفــــاق حــــول أصــــ ــــع، ويظهــــر وكأن ــــه عقــــد البي ــــا في ــــان إىل عقــــد اإلجيــــار ليخفي ل معــــني يلجــــأ فيهــــا الطرف
مـــــن ) املســـــتأجر(إجيـــــار عـــــادي يكـــــون فيـــــه البـــــائع هـــــو املـــــؤجر واملشـــــرتي هـــــو املســـــتأجر وعنـــــد انتهـــــاء املشـــــرتي 

اإلجيــــار والبيــــع وانطالقــــا مــــن هــــذا املفهــــوم ميكــــن أن منيــــز بــــني قــــرض . 4ســــداد األقســــاط يتملــــك األصــــل تلقائيــــا
  :باإلجيار كما يلي

                                                             
ماجســـــتري يف املنازعــــــات الضـــــريبية، كليــــــة  مــــــذكرة، النــــــواحي القانونيـــــة يف عقــــــد التـــــأجري التمـــــويلي وتنظيمــــــه الضـــــرييبصـــــفاء عمـــــر خالــــــد بلعـــــاوي،  1

  .63-62 ، ص ص2005 فلسطني،-الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس
  .593 هاين حممد دويدار، مرجع سابق، ص 2
  .67-65صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص ص 3
 ، العـــــدداالقتصــــادية والتجاريـــــة وعلـــــوم التســـــيري، جامعــــة قاصـــــدي مربـــــاح، ورقلـــــةكليـــــة العلـــــوم  ،جملـــــة الباحـــــث، عقـــــد البيـــــع باإلجيــــارنــــوارة محليـــــل،  4

  . 173 ، ص2007 ،05
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ــــى توظيــــف رأمساهلــــا النقــــدي  - ــــأجري فيقتصــــر نشــــاطها عل ــــائع البيــــع أمــــا شــــركة الت ــــع باإلجيــــار حيــــرتف الب يف البي
  ؛1يف متويل استثمارات زبائنها

 انتقــال ملكيــة األصــل املســتأجر يف عقــد قــرض اإلجيــار مــرتبط برغبــة املســتأجر يف ذلــك وبالتــايل فهــو عقــد ملــزم -
جلانب واحد وهو املؤجر، أما البيع باإلجيار فهو ملزم للجانبني معا أي تنتقـل امللكيـة مـن البـائع إىل املشـرتي يف 

  ؛2اية العقد بصورة آلية
ــــع باإلجيــــار تشــــكيلة جتمــــع بــــني  - ــــرض اإلجيــــار مفهــــوم اقتصــــادي يطغــــى عليــــه اجلانــــب االئتمــــاين، بينمــــا البي ق

  ؛3ار تنتهي بعملية بيع بعد دفع كل األقساط الدوريةعدة عمليات أو عقود وهي عملية إجي
مــا يشــرتكان يف اســتعمال      ــالرغم مــن االخــتالف الواضــح بــني قــرض اإلجيــار والبيــع باإلجيــار إال أ ومــع ذلــك وب

  .عنصر اإلجيار إلخفاء دور امللكية كضمان يف حالة إعسار أو إفالس الطرف اآلخر من العقد
ــــع بالتقســــيط -3-3 البيــــع بالتقســــيط عقــــد يــــتم مبوجبــــه شــــراء األصــــل املرغــــوب فيــــه مــــن : قــــرض اإليجــــار والبي

البــــائع علــــى أن يــــتم ســــداد مثنــــه بأقســــاط دوريــــة وتنتقــــل ملكيــــة األصــــل إىل املشــــرتي بعــــد دفعــــه لكامــــل الــــثمن، 
ــــيت  ــــة مهمــــة يف جمــــال تســــويق األصــــول الرأمساليــــة مرتفعــــة القيمــــة وال ــــة وتعتــــرب هــــذه التقني تســــتهلك يف مــــدة طويل

وذات قيمــــة معقولــــة عنــــد بيعهــــا يف ســــوق اخلــــردة وهــــو بــــذلك يتشــــابه مــــع قــــرض اإلجيــــار إضــــافة إىل أنــــه ميكــــن 
  :استخالص أوجه أخرى للمقارنة بينهما كما يلي

ل            يعترب كالمها من وسائل متويل املشروعات مبختلف أنواع األصـول الرأمساليـة سـواء يف مرحلـة اإلنشـاء أو اإلحـال -
  أو التجديد؛

ــــالث إىل مخــــس ســــنوات، بينمــــا يســــتغرق قــــرض  - ــــني ث ــــرتاوح مــــدة ســــداد األقســــاط يف البيــــع بالتقســــيط مــــا ب ت
  سنة؛ 15إىل  10اإلجيار العمر االفرتاضي لألصل وبذلك فإن مدته ترتاوح ما بني 

ــــع إىل املشــــرتي بعــــد ســــدا - ــــة األصــــل املبي ــــع بالتقســــيط تنتقــــل ملكي ــــة البي ــــائع يف حال د كــــل األقســــاط أي أن الب
ـــا يف حالــــــة قــــــرض اإلجيــــــار فينتفـــــع املســــــتأجر باألصــــــل مقابــــــل دفــــــع  حيـــــتفظ باألصــــــل لضــــــمان الســــــداد، أمــ
أقســـــاط إجياريــــــة مــــــع احتفــــــاظ املــــــؤجر مبلكيتــــــه كضــــــمان يف حالــــــة إفــــــالس املســــــتأجر، هــــــذا األخــــــري الــــــذي 

  ؛4يتحصل على األصل يف حالة رفعه خليار الشراء

                                                             
  .594 هاين حممد دويدار، مرجع سابق، ص 1
  .92-91 صفاء عمر خالد بلعاوي، مرجع سابق، ص ص 2
  . 177-174مرجع سابق، ص ص  نوارة محليل، 3
  .621ص  هاين حممد دويدار، مرجع سابق، 4
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التقســــــيط يقـــــوم البـــــائع بشــــــراء األصـــــل ســــــلفا وفقـــــا إلمكانياتـــــه وتوقعاتــــــه للطلـــــب، أمــــــا يف يف حالـــــة البيـــــع ب -
  قرض اإلجيار فاملستأجر هو من حيدد األصل وخيتار املواصفات اليت تناسب نشاطه؛

يف عقد البيع بالتقسيط يدفع املشرتي جزءا معقوال من مثن األصل عند الشراء والباقي يسدد على أقساط، بينما  -
  هذا العبء بتقسيم القيمة الكلية لألصل على دفعات؛) املستأجر(اإلجيار جينب املستفيد  قرض

ايـــة مـــدة اإلجيـــار اخليـــار بـــني متلـــك األصـــل أو إعادتـــه أو جتديـــد العقـــد، بينمـــا يف البيـــع  - يواجـــه املســـتأجر يف 
  .1عد سداد كامل مثنهبالتقسيط فتنتقل ملكية األصل إىل املشرتي يف وقت البيع وله حرية التصرف به ب

ما أدايت متويل تضمن حق املمول،   : قرض اإليجار والقرض -3-4 يقرتب القرض من قرض اإلجيار من حيث كو
مــثال قــرض اإلجيــار قرضــا متنحــه شــركة قــرض اإلجيــار إىل املســتفيد وهلــذا حتــتفظ الشــركة  )Calon(" كــالون"فيعتــرب 

ذا األصل مقابل عقد إجيار، وبالتـايل  مبلكية األصل كضمان لسداد القرض ويتحصل املستفيد على حق االنتفاع 
يف إقـراض النقـود مقابـل فإن مهمة شركة قرض اإلجيار ال تكمن مطلقا يف متلك األصل ألجل تأجريه، وإمنا تكمـن 

  .2متلك األصل على سبيل الضمان
  :وبالرغم من هذا فهما خمتلفان يف عدة جوانب منها   
أن املــــال املقـــــرتض تنتقــــل ملكيتـــــه للمقـــــرتض عنــــد إبـــــرام العقــــد وحيـــــق لـــــه التصــــرف فيـــــه حبريــــة بينمـــــا األصـــــل  -

  ف فيه إال مبوافقة املؤجر؛حمل عقد قرض اإلجيار فيبقى مملوكا للمؤجر وال حيق للمستأجر التصر 
ـــــــة ممـــــــا يضـــــــطر  % 100قـــــــرض اإلجيـــــــار ميـــــــول االســـــــتثمار بنســـــــبة  - بينمـــــــا ال يغطـــــــي القـــــــرض إال نســـــــبة معين

  املؤسسة إىل اللجوء إىل أمواهلا اخلاصة؛
جيمــــع قــــرض اإلجيــــار بــــني ثالثــــة أطــــراف هــــم املــــؤجر واملســــتأجر واملــــورد أمــــا القــــرض فهــــو عقــــد جيمــــع بــــني  -

  املقرض واملقرتض؛
نوع األصل حمل العقد خيتلف عن اآلخر فعادة يكون األصل حمل عقد القرض عبارة عن نقود قد تكون موجهة  -

  ؛3لالستهالك أما قرض اإلجيار فريد على منقوالت أو عقارات موجهة لالستعمال ال لالستهالك
ـا احلصـول علـى من الصعب على املؤسسات اليت تتميز مبخاطر مالية عالية احلصول علـى قـروض ولكـن  - بإمكا

  .4قرض اإلجيار بصعوبة أقل

                                                             
  .86-84 حممد عبد العزيز، مرجع سابق، ص صمسري  1
  .606ص  هاين حممد دويدار، مرجع سابق، 2
  .696نفس املرجع، ص  3
  .  648، ص 2007مصر،  -باب اجلامعة، اإلسكندرية شعبد الغفار حنفي، اإلدارة املالية مدخل اختاذ القرارات، مؤسسات  4



 ظري والفكري لقرض اإليجاراإلطار الن: ثانيالفصل ال
 

67 
 

ــــــواع قــــــرض اإلجيــــــار : خصــــــائص وأنــــــواع قــــــرض اإليجــــــار: ثالــــــثالمطلــــــب ال ــــــالتعرض خلصــــــائص وأن ب
 :ستتم اإلحاطة مبختلف جوانب ماهيته كما يلي

  :ميكن أن نستشف خصائص قرض اإلجيار فيما يلي :خصائص قرض اإليجار -1
ـــــل بقـــــرض اإلجيـــــار  - ـــــة التموي ـــــة أو اخلدميـــــة عملي ـــــة للمشـــــروعات اإلنتاجي ـــــدف إىل متويـــــل األصـــــول الرأمسالي

  وليس متويل شراء منتجات أو مستلزمات؛
وإمنـــــا يقـــــوم علـــــى  نح يف صـــــورة نقديـــــة أو فــــتح اعتمـــــادقــــرض اإلجيـــــار ائتمـــــان عيـــــين ولــــيس نقـــــدي أي ال ميـــــ -

  انتفاع املستأجر بأصول حتصل عليها من املؤجر الذي اقتناها من موردها؛ 
  املؤجر هو املالك القانوين لألصل خالل فرتة العقد يف حني ميلك املستأجر حق االنتفاع به مقابل دفع أجرة؛ -
مــــدة العقــــد غــــري قابلــــة لإللغــــاء يعمــــل خالهلــــا املــــؤجر علــــى اســــتعادة تكلفــــة متويلــــه لألصــــل املــــؤجر، وهـــــي  -

  ؛1ل العقدحتدد عادة مبدة االستهالك أو مدة احلياة االقتصادية املتوقعة لألصل حم
ــة إفــالس املســتأجر  -     مبــا أن عقــد قــرض اإلجيــار غــري قابــل لإللغــاء فــال ميكــن فســخه ألي ســبب كــان إال يف حال

  أو إعساره، يف هذه احلالة حيق للمؤجر اسرتجاع األصل؛
ايــــة العقــــد أمــــام - شــــراء األصــــل مقابــــل قيمــــة متبقيــــة معينــــة، أو متديــــد : خيــــارات ثــــالث يكــــون املســــتأجر يف 

ــــيت مت فيهــــا تســــديد اجلــــزء األعظــــم مــــن قيمــــة  ــــرتة اإلجيــــار األوىل ال فــــرتة العقــــد مقابــــل إجيــــار مــــنخفض عــــن ف
   .األصل، أو رده النتهاء حاجته به

إىل جانـب امتـداد ، رفـهنتيجة تعدد احتياجـات املؤسسـات والتطـور الكبـري الـذي تع كان :أنواع قرض اإليجار -2
االت أن تنوعت أشكال قرض اإلجيار واليت ميكن    :   تلخيصها يف الشكل املوايلاإلبداع واالبتكار إىل كل ا

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
الريـــادة  حــول ، املــؤمتر العلمــي الرابــعلتغيــري العمـــل املصــريف كإســرتاتيجيةالتمويــل عــن طريــق اإلجيــار  باملقــدم، حنــان بــن عــاتق، زهــرية صـــاري،  مصــطفى 1
  .09ص  ،2005مارس  16-15املالية، جامعة فيالدلفيا، األردن، العوملة، كلية العلوم اإلدارية و اإلبداع اسرتاتيجيات األعمال يف مواجهة حتديات و 
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  :أنواع قرض اإليجار: )2- 2( الشكل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .من إعداد الباحثة: املصدر          

  :خمتلف أنواع قرض اإلجيار وفقا لعدة مستويات كما يلي يظهر الشكل أعاله
مهـا قـرض اإلجيـار العقــاري  ني تبعـا ملعيــار نـوع األصـل املـؤجريقسـم قـرض اإلجيـار إىل نـوع: المسـتوى األول -2-1

وقـــرض اإلجيـــار الـــوارد علـــى املنقـــوالت؛ حيـــث يـــرد األول علـــى العقـــارات واملبـــاين املوجهـــة لالســـتغالل الصــــناعي 
ويتـيح كـال النـوعني . 1والتجاري، بينما يرد الثاين على كل املنقوالت من املعدات واآلالت اإلنتاجيـة وأدوات العمـل

اية مدة العقدإمكانية اللجوء إىل اخليار ال   .  ثالثي املميز لقرض اإلجيار يف 
حسب الغـرض  على أصول استثمارية أو استهالكيةيف هذا املستوى قد يرد قرض اإلجيار : المستوى الثاني -2-2

ألصــول االســتهالكية علــى والغايــة مــن عمليــة التمويــل هــذه، ومهــا نوعــان مشــتقان مــن املســتوى األول، إذ تقتصــر ا
ملنتجـات ويف السنوات األخـرية انتشـر تسـويق ا. ما تتنوع األصول االستثمارية بني العقارات واملنقوالتبين املنقوالت

                                                             
1 Farouk BOUYAKOUB, L’entreprise et le financement bancaire, Casbah Editions, Alger, 
2000,  p 256. 

 قرض اإلجيار

 قرض إجيار املنقوالت

 االستثماريةتأجري األصول  تأجري األصول االستهالكية

 قرض اإلجيار املباشر

 قرض اإلجيار التمويلي قرض اإلجيار التشغيلي

 قرض اإلجيار العقاري

 قرض اإلجيار احمللي

 البيع مث االستئجار قرض اإلجيار الرفعي

 قرض اإلجيار الدويل

4 

5 

1 

2 

3 
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ذه الصيغة فيمـا يتعلـق بتـأجري األجهـزة احلاسـبة واحلاسـبات  رائدة IBMفعلى سبيل املثال تعد شركة  االستهالكية 
  . 1يف تسويق آالت التصوير Xeroxااللكرتونية باإلضافة إىل التجهيزات واملعدات املكتبية،كما تستخدمه شركة 

يقســـم هـــذا املســـتوى قـــرض اإلجيـــار اخلـــاص باألصـــول االســـتثمارية فقـــط دون األصـــول : المســـتوى الثالـــث -2-3
معيــار نقـل امللكيـة ومــا يرافقهـا مـن حتويــل لكـل احلقـوق والواجبــات مـن املـؤجر إىل املســتأجر االسـتهالكية، حبسـب 

ذه العملية إىل قسمني مها   :وكذا املنافع واملساوئ واملخاطر املرتبطة 
للمسـتأجر خـدميت ويسـمى كـذلك اسـتئجار اخلدمـة ألنـه يـوفر ): Operating Lease( قـرض اإلجيـار التشـغيلي -

إذ ينتفع املستأجر باألصل دون أن يكون مسؤوال عن األعطال اليت قـد حتـدث لـه ويقـع ذلـك  نةالتمويل والصيا
  .  2على عاتق املؤجر، مع أخذ ذلك يف احلسبان عند حتديد قيمة دفعات اإلجيار اليت يدفعها املستأجر

تر مـــن خصـــائص هـــذا النـــوع أنـــه يشـــمل كـــل أنـــواع األصـــول مـــن اآلالت واملعـــدات إىل أجهـــزة الكمبيـــو 
مـن الطـائرات العاملـة علـى املسـتوى الـدويل غـري مملوكـة للشـركات  % 25والسيارات وحـىت الطـائرات، حيـث أن 

ركات مــــن أهــــم الشــــ) GE(الــــيت تســــتغلها وإمنــــا تقــــوم باســــتئجارها، وتعتــــرب شــــركة جنــــرال إلكرتيــــك األمريكيــــة 
مليــار دوالر للحصـول علــى  10طــائرة كمـا ستسـتثمر أكثــر مـن  1300إذ متلـك  املتخصصـة يف تـأجري الطــائرات

  . 3دولة تستأجر هذه الطائرات 60شركة طريان يف  200طائرات جديدة، مع العلم أن أكثر من 
وهـو ) Capital Lease(ويطلق عليه أيضا قـرض اإلجيـار الرأمسـايل  :)Financial Lease(قرض اإلجيار التمويلي  -

ر التشـغيلي ال يقـدم املـؤجر خدمـة الصـيانة لألصـول أحد مصادر التمويل متوسط األجل، وخالفا لقرض اإلجيـا
إذ يســتمر يف دفــع  ابـل لإللغــاء ولــو طلــب األخــري فســخهاملـؤجرة ويتحمــل املســتأجر ذلــك، كمــا أنــه عقــد غــري ق

األقساط النقدية اليت تغطي التكلفة اإلمجالية لألصل خالل مدة العقـد، إىل جانـب العائـد علـى االسـتثمار مـن 
القيمة اإلجيارية الدورية، إضافة إىل ذلك فإن هـذا النـوع مـن اإلجيـار يتضـمن حتويـل كـل  خالل املتحصالت من

املخاطر واملنـافع املرتتبـة عـن انتقـال ملكيـة األصـل املـؤجر إىل املسـتأجر سـواء كـان االنتقـال فعليـا أو حـق انتفـاع 
 .4فقط

                                                             
  .111-109ص ص ، 2001 ،الطبعة األوىل مصر، -جمموعة النيل العربية، القاهرة، لتمويل بدون نقوداسن أمحد اخلضريي، حم 1
  .388، ص مرجع سابقعاطف وليم اندراوس،  2

3 Jonathan BERK, Peter DE MARZO et autres, Finance d’entreprise, Pearson Education France, 2008, 
p 837. 

، مركـــــز البحــــــوث، معهـــــد اإلدارة العامـــــة، اململكــــــة العربيـــــة الســــــعودية، إكتشـــــاف الغــــــش والتالعـــــب يف القــــــوائم املاليـــــةمح رضـــــا ريــــــاض أمحـــــد، ســـــا 4
  . 215-214 ص ص ،2010
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يتخذها قرض اإلجيار التمويلي انطالقا  يربز من خالل هذا املستوى خمتلف األشكال اليت: المستوى الرابع -2-4
  :من املستوى الثالث، وهي

تقــوم املؤسســة باســتئجار أصــل جديــد مل متلكــه مــن قبــل مــن مؤسســة ): Lease Direct( قــرض اإلجيــار املباشــر -
متخصصــة بالتــأجري، حيــث تتفـــاوض املؤسســة املســتأجرة مـــع املــورد حــول األصـــل املطلــوب مث توكــل املؤسســـة 

قيمــة  لشــرائه، هــذه األخــرية تتلقــى يف إطــار عقــد إجيــار تربمــه مــع املؤسســة املســتأجرة مــدفوعات تغطــياملــؤجرة 
  .1مع العلم أن املؤسسة املستأجرة تتحمل أعباء الصيانة واإلصالح األصل باإلضافة إىل العائد

ة أخـرى أو شـركة تقـوم املؤسسـة ببيـع أصـول متلكهـا إىل مؤسسـ :)Sale and Lease Back(البيع مث االستئجار  -
ذه األصول بعقد إجيار متفق عليه، وكأنه  جتاري أو شركة متخصصة يف التأجريأو بنك  تأمني على أن حتتفظ 

قـرض بضـمان أو رهــن لألصـول، حتصـل مــن خاللـه املؤسسـة املســتأجرة علـى مثـن بيــع أصـوهلا واملؤسسـة املــؤجرة 
والشـكل املـوايل يوضـح العالقـة بـني . 2يها عائدا مناسباعلى أقساط دورية كافية السرتداد قيمة األصل مضافا إل

  :   أطراف هذا العقد
  :البيع ثم االستئجار: )3- 2( الشكل

  

  

  

  .135مسري حممد عبد العزيز، مرجع سابق، ص : املصدر 
ويستخدم يف حالة تأجري األصول مرتفعة القيمة، إذ ال يستطيع املؤجر متويل عملية شـراء : قرض اإلجيار الرفعي -

ذا يلجأ إىل قرض مصريف طوي ل األجل بضمان األصل املرغوب باستئجاره بواسطة أموال امللكية اخلاصة به، و
والشــكل املــوايل  .3ويســدد أقســاط هــذا القــرض مــن دفعــات اإلجيــار الــيت يتحصــل عليهــا حمــل االتفــاقاألصــل 

  :يوضح هذه العالقة
  

                                                             
  .244، ص 2007 ، املكتب اجلامعي احلديث، مصر،ومبادئ اإلدارة املالية أساسيات ،وآخرون حممد صاحل احلناوي 1
ــــــ 2 ــــــة، ه النعيمــــــي، ياســــــني كاســــــب اخلرشــــــةعــــــدنان تاي ــــــع و  للنشــــــر ة، دار امليســــــر أساســــــيات يف اإلدارة املالي الطبعــــــة  األردن، -، عمــــــانالطباعــــــةوالتوزي

  .50، ص 2007األوىل، 
  .245، ص مرجع سابق ،وآخرون حممد صاحل احلناوي 3

  البائع

 املستأجر

  املشرتي

 املؤجر

 )مكاسب أو خسائر(عملية بيع 

 )رأمسايل أو تشغيلي(عملية استئجار 
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  :قرض اإليجار الرفعي: )4- 2( الشكل
  

  

  

  

  

  

  

 
     .433حممد كمال خليل احلمزاوي، مرجع سابق، ص  :املصدر  
إذ أن كـل أشـكال قـرض اإلجيـار السـابقة  سـتوى حيتـوي كـل املسـتويات السـابقةوهـو م: المستوى الخـامس -2-4

     :ميكن أن تصنف حسب معيار جنسية املتعاقدين إىل

ــا : قــرض اإلجيــار احمللــي - الــذي جيمــع بــني مــؤجر ومســتأجر مقيمــني يف نفــس البلــد، وحــىت إذا كــان املــؤجر أجنبي
ا مقيما يف بلد   .املستأجر يصبح نشاطه التمويلي حمليا حبكم خضوعه ألحكام وقوانني الدولة اليت يعمل 

 املـورد أيضـا وحىت ملستأجر مقيمني يف بلدين خمتلفنييعد كذلك إذا كان كل من املؤجر وا: قرض اإلجيار الدويل -
ــه أن حيــدد ذلــك، ــابلــد آخــر يكــون قــرض اإلجيــا فــإذا كــان هــذا األخــري مقيمــا يف ميكن ــه عــدة  ر دولي وينجــر عن

صـعوبات بســبب خضــوع األطــراف الثالثـة لتشــريعات قانونيــة وحماســبية وجبائيـة خمتلفــة، ويف حالــة إقامــة املــؤجر 
واملســـتأجر يف نفـــس البلـــد واملـــورد مقـــيم يف بلـــد آخـــر فســـنكون بصـــدد احلـــديث عـــن قـــرض إجيـــار دويل كـــذلك  

  .1كقروض التصدير مثال
  

  

                                                             
1 Farouk BOUYAKOUB, op.cit, p p 258-259. 
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  : دعائم التمويل بقرض اإليجار :المبحث الثاني

ـــل بقــــرض اإلجيــــار مــــن أهــــم القــــرارات الــــيت قــــد تتخــــذها املؤسســــة الصــــغرية  إن عمليــــة اختــــاذ قــــرار التمويـ
ــة، وذلـــــك إذا ثبتـــــت اســـــتجابته ملختلـــــف العوامـــــل الـــــيت دعتهـــــا الختيـــــاره  ـــــا التمويليـــ واملتوســـــطة لتلبيـــــة احتياجا

ــــى  ــــت أيضــــا قدرتــــه عل ــــر حتديــــدا القــــرض منافســــة بقيــــة املصــــادر التمويليــــة و مصــــدرا متويليــــا، وإذا ثبت بصــــورة أكث
   .الكالسيكي الذي يعد أهم منافس له

تتنــوع األســـباب الــيت تـــدفع  :أســـباب لجــوء المؤسســـة إلــى التمويـــل بقــرض اإليجـــار :المطلــب األول
  1:يما يلياملؤسسة إىل اللجوء إىل التمويل عن طريق قرض اإلجيار، واليت ميكن إجيازها ف

العديد من األصول التكنولوجية للتقادم وتفقد قيمتها سريعا نتيجة التطور إذ تتعرض  :االعتبارات التكنولوجية -1
ايل فهي حتول املخاطر وبالت احلل األمثل خاصة إذا مل يتم رفع خيار شرائهاالتكنولوجي الكبري، لذا يعد استئجارها 

هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى  لـوجي لألصـوللتقـادم التكنو أي أن االستئجار يقوم بتخفـيض خمـاطر ا إىل املؤجر
قـد تلجــا إليــه املؤسسـة مــن أجــل مواكبـة التطــور التكنولــوجي السـريع يف أصــول معينــة وذلـك مــن خــالل اســتئجارها 
لفرتات زمنية ترتاوح وسـرعة التطـور فيهـا، وهنـا قـد ال يـتم مطلقـا رفـع خيـار الشـراء مـن أجـل ضـمان االسـتفادة مـن 

  .قنيات يف كل مرةأحدث الت
  :والجبائية األسباب المالية والمحاسبية -2
امللكيـة االقتصـادية لألصـل املـؤجر جتنـب املسـتأجر جتميـد أموالـه،  :توفير األموال والمحافظة على السيولة -2-1

  .فهو حيصل على األصل املرغوب من خالل استئجاره وينتفع به دون احلاجة إىل شرائه
حتقـق املؤسسـة مزايـا ضـريبية بلجوئهـا إىل قـرض اإلجيـار تتمثـل يف اخنفـاض الوعـاء الضـرييب  :الضريبيةالمزايا  -2-2

ــا فائــدة علــى القــروض، إىل جانــب االســتفادة مــن بعــض املزايــا نتيجــة خصــم أقســاط اإلجيــار مــن اإل يــرادات وكأ
  .األخرى املرتبطة بتشجيع قطاع معني أو نشاط معني

  
  
  
  

                                                             
  .108-106 طه حممد حممد أبو العال، مرجع سابق، ص ص 1
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  :االقتصاديةاألسباب  -3
ـــــا املتغــــــرية كمــــــا  :تحقيـــــق المرونــــــة فــــــي التشـــــغيل -3-1 تلجــــــأ املؤسســـــة إىل قــــــرض اإلجيـــــار ملقابلــــــة احتياجا

حيــــدث يف شــــركات الطــــريان الــــيت تتبــــع هــــذا النشــــاط بشــــكل كبــــري، إذ تقــــوم بإضــــافة وإســــقاط اخلطــــوط حســــب 
درجــــة املنافســـــة ونظـــــرا ملالئمــــة أنـــــواع معينـــــة مـــــن الطــــائرات هلـــــذه التغـــــريات يكـــــون قــــرض اإلجيـــــار احلـــــل األمثـــــل 

ـــد حـــــاالت أخـــــرى تســـــتخدم فيهـــــا املؤسســـــة قـــــرض اإلجيـــــار وهـــــي مقابلـــــة . 1خلطـــــوطلتشـــــغيل هـــــذه ا كمـــــا توجــ
ــــــك  ــــون لفــــــرتات قصــــــرية وألغــــــراض حمــــــددة كوســــــائل النقــــــل مــــــثال وذل ــــــيت عــــــادة مــــــا تكــ االحتياجــــــات املؤقتــــــة ال

  .2لتفادي حتمل أعباء غري ضرورية تنشأ يف حالة اللجوء إىل الشراء
التكـاليف مـن قبـل املؤسسة املستأجرة على خدمـة صـيانة مدفوعـة حتصل  :الحصول على خدمات الصيانة -3-2

قارنة بأنواع قـرض اإلجيـار خاصة يف حالة قرض اإلجيار التشغيلي الذي يضمن توفري هذه اخلدمة م املؤسسة املؤجرة
  .الذي يرتتب عنه حتويل كل املنافع واملخاطر من املؤجر إىل املستأجرو  منه األخرى، خاصة التمويلي

اية  :شراء المؤسسة لألصل -3-3 املسـتأجر حـق احلصـول النهـائي علـى األصـل املـؤجر مـن  يتـاح أمـامالعقـد يف 
خري الذي تكون قيمته رمزية مقارنة بقيمة األصل الفعلية واليت مت استنفاذ معظمها خالل رفع خيار الشراء، هذا األ

ـــة منخفضـــة  البدايـــة يف شـــكل أقســـاط إجيخـــالل فـــرتة اإلجيـــار املتفـــق عليهـــا يف ـــت قيمتـــه املتبقي ـــك إذا كان اريـــة وذل
  .والعكس صحيح يف حالة األصول اليت تتميز بقيمة متبقية معتربة حتددها السوق الثانوية

حسـب االتفـاق املـربم بـني طـريف عقـد قـرض اإلجيـار فـإن املسـتأجر يقـوم  :تسيير سـداد األقسـاط اإليجاريـة -3-4
تحقاق شـــهرية أو ربــع ســـنوية أو نصــف ســـنوية أو ســنوية مبـــا يتناســـب بســداد األقســـاط اإلجياريــة وفـــق مواعيــد اســـ

  .على اعتبار أن اآللة تدفع مثنها بنفسهاوالتدفقات النقدية املتولدة عن استخدام األصل املؤجر 

  

  

  

  
                                                             

  .08-05 ، ص ص2000، الطبعة األوىل، )1( سلسلة مراجع املدير املايل التمويلي،عبد اللطيف، التأجري  أمحد سعد 1
  . 246-245 آخرون، مرجع سابق، ص صمد صاحل احلناوي و حم 2
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هنـاك جمموعـة مـن العوامــل  :اإليجـار العوامـل المـؤثرة فـي اتخـاذ قــرار التمويـل بقـرض :نيالمطلـب الثـا
قــرار التمويــل بقــرض اإلجيــار والــيت ينبغــي علــى املؤسســات املســتأجرة أخــذها بعــني االعتبــار، وميكــن الــيت تــؤثر علــى 

  :إىل ما يلي هاتقسيم
  :العناصر التاليةوتشمل  :العوامل المرتبطة باألداء المالي للمؤسسة -1
األهـــداف األساســـية الـــيت تســـعى املؤسســـة إىل حتقيقهـــا ويتطلـــب ذلـــك  يعتـــرب الـــربح مـــن: ربحيـــة المؤسســـة -1-1

ا اســتخداما اقتصــاديا يتــيح هلــا حتقيــق أقصــى رحبيــة ممكنــة بأقــل خمــاطرة ممكنــة مــع احلفــاظ علــى  اســتخدام اســتثمارا
ائد بأقل مستوى معني من السيولة، وبالتايل فإن الرحبية تعتمد على شقني؛ احلصول على األموال اليت حتقق أكرب ع

  . خماطرة ممكنة، وتوظيف واستثمار هذه األموال مبا حيقق أكرب عائد ممكن بأقل تضحية ممكنة من السيولة
يرتبط قرار التمويـل بقـرض اإلجيـار برحبيـة املؤسسـة مـن خـالل تـوفري فرصـة احلصـول علـى األصـول الرأمساليـة و 

ع مثنهـا، وبالتـايل فـإن قـرض اإلجيـار حيـافظ علـى بتمويل كامل لقيمتها وبسرعة على عكس الشراء الذي يتطلب دف
ا علــى . رأس املــال العامــل وخيفــض مــن أعبــاء املؤسســة إضــافة إىل أنــه كلمــا زادت رحبيــة املؤسســة كلمــا زادت قــدر

ا الثابتة سواء كانت يف صورة مدفوعات فوائد أو إجيارات، وعليه البد للمؤسسة من تكـوين حمفظـة  تسديد التزاما
ثلى من خمتلف مصادر التمويل الـيت حتقـق هلـا أقصـى رحبيـة ممكنـة بأقـل تكلفـة متويليـة وخمـاطرة ماليـة مقبولـة متويلية م

  .ومتناسبة مع حمفظة االستثمار
تعترب السيولة من بني العوامل املؤثرة يف قرار التمويل بقرض اإلجيار يف املؤسسة، إذ يرتتب : سيولة المؤسسة -1-2

متمثل يف األقسـاط اإلجياريـة بـدال مـن اسـتعمال السـيولة املتاحـة دفعـة واحـدة، وتـربز أمهيـة  عليه تسديد التزام ثابت
   1:السيولة كعامل مؤثر يف هذا اإلطار لألسباب التالية

  متكني املؤسسة من احلصول على رأس مال عامل مع جتنب االلتزامات املالية طويلة األجل؛ -
ا لرأس املال العامل وبـذلك ال تتعثـر املشـاريع يف متكني املؤسسات اجلديدة من توجيه  - القدر الكايف من إمكانيا

  .بدايتها بسبب نقص التمويل الذي استنفذت األصول الرأمسالية اجلزء األكرب منه
متثل املخاطرة االختالف بني العائـد املتوقـع واملتحقـق فعـال وتزيـد درجـة املخـاطرة عنـدما  :مخاطرة المؤسسة -1-3

ه االختالفــات، ومــن بــني املخــاطر الــيت تواجههــا املؤسسـة املخــاطرة املاليــة الــيت متثــل انعكاســا ألثــر قــرارات تكـرب هــذ
ا يف مواعيد استحقاقها   .التمويل على قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاما

                                                             
مـذكرة ماجسـتري،  ،)دراسـة تطبيقيـة( تـأثري قـرارات التـأجري التمـويلي علـى األداء املـايل للشـركات املسـتأجرة يف األردن، مد نواف عبد الرمحان قطيشاتحم 1

  .52 ص ،2004 األردن، ،العلوم اإلدارية، جامعة آل البيتقسم احملاسبة، كلية االقتصاد و 
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ن غــريه مــن مصــادر دورا مهمــا يف تفضــيل قــرض اإلجيــار عــالــيت تتحملهــا املؤسســة وتلعــب درجــة املخــاطرة 
، ففـي حالـة قـرض اإلجيـار التشـغيلي مـثال يتقاسـم كـل مـن املـؤجر واملسـتأجر خمـاطر األصـل حمـل التمويل مـن عدمـه

جر ، بينما يقوم املؤجر بتحويل كـل املخـاطر إىل جانـب املزايـا إىل املسـتأواالهتالكة فيما يتعلق بالتقادم العقد خاص
  .  التفكري الرشيد قبل اختاذ قرار التمويل بقرض اإلجيار وهو ما يدعو إىل ضرورة يف حالة قرض اإلجيار التمويلي

ومتثل التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة يف املؤسسة واليت تعـد  :التدفقات النقدية المحققة في المؤسسة -1-4
 مهمة يف تقييم املشاريع، حيث يتفق على استخدامها لتقيـيم جـدوى اللجـوء إىل أحـد مصـادر األمـوال أو اسـتثمار

صــل مـا عــن وتعتــرب التـدفقات النقديــة مـن األسـس الرئيســية للمقارنـة بــني اقتنـاء أ .تلـك األمـوال يف جمــال دون آخـر
مـن خـالل املقارنـة بـني صـايف التـدفقات النقديـة لكـل بـديل، مث إجيـاد القيمـة احلاليـة لكـل  طريق اسـتئجاره أو شـرائه

حلقيقي والذي يسمح بتحديد البديل التمويلي األقل من منهما باستخدام معدل اخلصم الذي ميثل معدل الفائدة ا
  .1حيث قيمته احلالية

  :وتتلخص هذه العوامل يف: العوامل المرتبطة بأطراف عملية التأجير -2
ختتلــف وجهــة نظــر املــؤجر عــن املســتأجر خبصــوص اختــاذ قــرار التمويــل بقــرض اإلجيــار، : خصــائص المــؤجر -2-1

ان حيقق له عائدا مناسبا أما املستأجر فيقـدم عليـه إذا كانـت تكلفتـه أقـل مـن تكلفـة فاملؤجر يتخذ هذا القرار إذا ك
  : ذلك من خالل مجلة من املعايري ميكن توضيحشراء األصل، و 

لمستأجر خـالل فـرتة لمها املؤجر داليت يقنوعية اخلدمات  حتدد: نوعية اخلدمات اليت يقدمها املؤجر للمستأجر -
التمويــل بقــرض اإلجيــار خاصــة فيمــا يتعلــق بــبعض اجلوانــب الــيت ال  يف اختــاذ قــراررغبــة املســتأجر اإلجيــار مــدى 

يتخصص فيها كالنواحي اإلدارية والقانونية، وهو بذلك يفضل املؤجر الذي يوفر له هـذه اخلـدمات علـى مـؤجر 
 .2آخر ال يقدمها حىت وإن كانت األقساط اإلجيارية املدفوعة هلذا األخري أقل

، احلالـة القتصادي لألصل، القيمة املتبقيـةيقوم املؤجر بالتنبؤ مبجموعة من االعتبارات كالعمر ا: قعات املؤجرتو  -
املالية للمستأجر يف املستقبل ومدى قدرته على االلتزام بسداد اإلجيارات، إضافة إىل بعض الظروف االقتصادية  

صل الرأمسايل حمل العقد، واهلدف من هذه التوقعات كالتضخم والطلب على السلعة أو اخلدمة اليت ينتجها األ
 .3حتديد معدل الفائدة املطبق على عملية التأجري والذي يؤثر على قرار املستأجر يف إمتام هذه العملية

                                                             
ـــــب،  1 ـــــرض اإلجيـــــار يف متويـــــل املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة، مليكـــــة زغي ـــــة ق ـــــوم التســـــيريجمدور وأمهي ـــــة العلـــــوم االقتصـــــادية وعل ، جامعـــــة فرحـــــات ل

  . 180 ، ص2005 ،05العدد ، عباس، سطيف
  .56 مد نواف عبد الرمحان قطيشات، مرجع سابق، صحم 2
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تقـدم السـوق املتميــزة باملنافسـة الكاملـة فرصـا أكثــر للمسـتأجر للحصـول علــى : طبيعـة املنافسـة يف سـوق املــؤجر -
ن خـالل املقارنـة واملفاضـلة بـني اخلـدمات الـيت تقـدمها خمتلـف مؤسسـات قـرض اإلجيـار، ممـا األصـل املطلـوب مـ

علـى فـإن املسـتأجر يكـون جمـربا  أما يف حالة االحتكـار. يتيح تقدمي خدمات تنافسية من حيث اجلودة والتكلفة
  .1يةقبول شروط املؤجر وما ميليه عليه مقابل احلصول على األصل الذي يليب حاجته التمويل

املؤسســة مــن خــالل قــرار التمويــل بقــرض اإلجيــار إىل احلصــول علــى األصــل  ــدف: خصــائص المســتأجر -2-2
  :الذي حتتاجه بأقل تكلفة ممكنة ويتوقف ذلك على عدة عناصر

مشــتق مــن الطلــب علــى  معــنيإن الطلــب علــى أصــل رأمســايل : يعــة الطلــب علــى الســلعة أو اخلدمــة املنتجــةبط -
ـــيت ينتجهـــا أو يقـــدمهاأو اخلدمـــة  الســـلعة ـــذي تعتمـــد عليـــه املؤسســـة يف اســـتئجار األصـــل  ،ال وهـــو األســـاس ال

الرأمسايل، واهلدف من ذلك هو حتقيق الربح من خالل اإليرادات الناجتة عن استخدام ذلك األصل واليت ينبغي 
 .2ه املؤجرأو اخلدمة إضافة إىل قسط اإلجيار وهامش ربح حيصل علي أن تغطي تكاليف إنتاج تلك السلعة

إذا كـــان املســـتأجر سيســـتخدم األصـــل الرأمســـايل لفـــرتة تقـــل كثـــريا عـــن عمـــره : فـــرتة اســـتخدام األصـــل املســـتأجر -
أمـا إذا كانـت الفـرتة الزمنيـة الـيت حيتـاج فيهـا األصـل تعـادل  ،االقتصادي فإنه سيلجأ إىل قرض اإلجيار التشـغيلي

  .ط فإنه يفضل اللجوء إىل قرض اإلجيار التمويليعمره االقتصادي أو تزيد عنه أو تقل عنه مبقدار بسي
  :يوميكن توضيحها فيما يل: خصائص األصل الرأسمالي -2-3
وهـي عـادة مـن  ،ايـة عمـره االقتصـادي القيمة املتبقية لألصل قيمتـه عنـد متثل: القيمة املتبقية لألصل املستأجر -

وفقا لالتفاق املربم بينهما، فإذا كانت هذه القيمة عاليـة فـإن  برفع خيار شرائهاحق املؤجر إال إذا قام املستأجر 
إذا كـان التقـادم التكنولـوجي لألصــل  فـ وهـذا مــرتبط بتقادمـه التكنولـوجيتكلفـة متلكـه أقـل مـن تكلفـة اسـتئجاره 

مرتفعـة فـإن كبريا فإن القيمة املتبقية تنخفض كثريا، أما إذا كان من املتوقع أن تكون القيمـة املتبقيـة يف املسـتقبل 
  .3ذلك سيؤدي إىل زيادة املنافسة بني املؤسسات املؤجرة وهو ما يؤدي إىل اخنفاض األقساط اإلجيارية

ايــة  وميكــن أن تكــون القيمــة املتبقيــة لألصــل مضــمونة أو غــري مضــمونة وذلــك بطلــب مــن املــؤجر، ويف 
و يقــوم املــؤجر ببيــع األصــل وهنــا جنــد مــدة اإلجيــار ميكــن للمســتأجر شــراء األصــل بقيمتــه املتبقيــة املضــمونة، أ

                                                             
  .657عبد الغفار حنفي، مرجع سابق، ص 1
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حـالتني؛ إمـا أن يســدد املسـتأجر الفـرق إذا بيــع األصـل بقيمـة تقــل عـن القيمـة املضــمونة أو حيصـل علـى مقــدار 
  . 1الزيادة يف حالة بيع األصل بقيمة تزيد عن قيمته املضمونة

من خالل القيمة احلالية فيظهر  القيمة املتبقية لألصل على قرار التمويل بقرض اإلجيارهذه تأثري  أما عن
ا كنوع آخر من التدفقات النقدية اليت تؤثر على هذا القرار  .2للتدفقات النقدية املرتبطة 

أو التكنولـوجي  من مزايا قرض اإلجيار بالنسبة للمستأجر تفـادي خطـر التقـادم الفـين: درجة التطور التكنولوجي -
عنـد اختـاذه لقـرار التمويـل بقـرض اإلجيـار اعتمـادا علـى هـذه النقطـة لألصول الرأمسالية، لذا جيب على املستأجر 

مراعاة عدة اعتبارات وهـي أنـه يفضـل شـراء األصـل علـى اسـتئجاره إذا كـان يعمـل يف جمـال يتميـز بدرجـة بطيئـة 
ـــزه التطـــور  ـــه ميي ـــوجي وخاصـــة إذا كـــان حباجـــة ماســـة هلـــذا األصـــل، أمـــا إذا كـــان جمـــال عمل مـــن التقـــدم التكنول

  .3لوجي السريع فإنه يفضل اللجوء إىل قرض اإلجيار لتفادي خطر التقادم الفينالتكنو 
  :وتتمثل يف: العوامل المرتبطة بالبيئة المحيطة بالمؤسسة -3
ـا : المحيط االقتصادي -3-1 ويتعلق األمر هنا بالظروف االقتصادية احمليطة باملؤسسة والـيت رغـم عـدم حتكمهـا 

  :االعتبار، حيثإال أنه جيب أخذها بعني 
تمـع وتــنخفض : يف حالـة الكسـاد - يسـاهم قــرار  هنـااالسـتثمارات اجلديـدة، و معهـا تـنخفض القـوة الشـرائية يف ا

تنشيط حركة اإلنتاج وزيادة تشغيل اليد العاملة والعودة إىل وضعية الرواج، من خـالل التمويل بقرض اإلجيار يف 
  .بأقل تكلفة ممثلة يف األقساط اإلجيارية توفري األصول الضرورية عربزيادة االستثمار 

يــنخفض الطلــب علــى الســلع واخلــدمات مــع ارتفــاع أســعار املــواد اخلــام وهــو مــا : يف حالــة الكســاد التضــخمي -
ـا، فتضـطر هـذه املؤسسـة إىل احلـد  يؤدي إىل اخنفاض املوارد املاليـة للمؤسسـة نتيجـة لـنقص إنتاجهـا ومنـه مبيعا

من خالل عدم جتميـد أمواهلـا احملـدودة باقتنـاء أصـل  نا يربز قرض اإلجيار كحل أمثلمن توسعها االستثماري وه
 .4جديد واالكتفاء بدفع أقساط إجيارية حمددة تضمن انتفاعها االقتصادي بأصل حمدد
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وتتمثــــل يف اإلجـــــراءات الــــيت تلجــــأ إليهــــا الدولــــة لتشـــــجيع اســــتخدام هــــذا النــــوع مـــــن : البيئــــة السياســــية -3-2
  :التمويل من خاللمصادر 

  تشجيع إنشاء مؤسسات متخصصة يف قرض اإلجيار وكل اخلدمات املتعلقة به؛ -
    ؛لتشجيعهم على اللجوء إىل هذه العملية التمويلية منح اإلعفاءات الضريبية لكل من املؤجر واملستأجر -
  .الدويل ألصول الرأمسالية يف حالة قرض اإلجيارلتسهيل دخول امنح اإلعفاءات اجلمركية  -
ســن العوامــل املــؤثرة علــى نشــاط التــأجري وذلــك مــن خــالل  يعتــرب اإلطــار القــانوين مــن أهــم: البيئــة القانونيــة -3-3

القوانني املنظمة هلذا النشاط واليت تؤثر على عمل املؤسسة تأثريا كبريا ومباشرا، وهذا التأثري على اختاذ قرار التمويـل 
يظهـر مـن حيـث التسـهيالت أو احلــواجز القانونيـة الـيت يضـعها التشـريع أمــام مـن عدمــه بقـرض اإلجيـار يف املؤسسـة 

  .هذا النشاط واليت جتعل املؤسسة تقبل عليه أو حتجم عنه

لقــــد عكفــــت األدبيــــات املاليــــة  :يبنكــــالمفاضــــلة بــــين قــــرض اإليجــــار والقــــرض ال: المطلــــب الثالــــث
، كما أن املرور إىل مرحلة اختاذ القرار بشأن التمويـل بنكياملتخصصة على اعتبار قرض اإلجيار بديال عن القرض ال

بقرض اإلجيار إمنا يكون عـرب املفاضـلة بينهمـا واختيـار قـرض اإلجيـار يف النهايـة إذا ثبتـت جـدواه االقتصـادية مقارنـة 
بالبــديل اآلخــر، وهــي عمليــة تعــرب عــن تــداخل وتفاعــل كــل مــن قــراري االســتثمار والتمويــل اللــذين يعــدان مــن أهــم 

  .   القرارات املالية يف املؤسسة
ه االسـتثمار يعترب قرار االسـتثمار مـن أهـم القـرارات يف املؤسسـة االقتصـادية إذ يتحـدد بواسـطت: قرار االستثمار -1

ــ الــذي تنــوي املؤسســة ا اإلنتاجيــة مــن االقيــام بــه، فقــد ترغــب يف القي ــدف مــن خاللــه إىل زيــادة قــدر م باســتثمار 
أو حتسني هذه القدرة من خالل استخدام تكنولوجيات أكثـر تطـورا أو إحـالل أصـل حمـل  معنيخالل اقتناء أصل 

أو اهتالكــه نتيجــة اســتخدامه يف العمليــة اإلنتاجيــة، وتبعــا لــذلك يــتم حتديــد نــوع  آخــر بســبب تقادمــه التكنولــوجي
   .تثمار والتمويلالتمويل الذي ميكنها من حتقيق ذلك االستثمار، وهنا حيدث التداخل بني قراري االس

وتقـوم املؤسسـة املعنيـة باختـاذ قـرار االسـتثمار إذا مــا ثبـت أن جممـوع اإليـرادات الناجتـة عـن اسـتخدام األصــل 
حمــل االســتثمار تتجــاوز أو تعــادل علــى األقــل كــل التكــاليف الــيت مت دفعهــا يف ســبيل احلصــول عليــه، أي أن قــرار 

. واخلارجة الناجتة عن استخدام األصـل حمـل االسـتثمارالنقدية الداخلة االستثمار يرتكز على املقارنة بني التدفقات 
ميكــن  املعــايريأو تقيــيم جــدوى املشــروع أو االســتثمار أيــن يــتم االعتمــاد علــى جمموعــة مــن  وهــو مــا يعــرف بدراســة

  :إجيازها فيما يلي



 ظري والفكري لقرض اإليجاراإلطار الن: ثانيالفصل ال
 

79 
 

اسـرتداد نفقاتـه االسـتثمارية، أي  هي الفرتة الزمنية الضرورية اليت يتمكن من خالهلـا املشـروع مـن :فرتة االسرتداد -
وحلسـاب . 1يهدف إىل تعيني االستثمار الذي تسرتد نفقاته األولية بأسـرع وقـت ممكـن املعيار اأن استخدام هذ

 : 2هذه الفرتة يتم االعتماد على التدفقات النقدية املتولدة عن االستثمار، وميكن التمييز بني حالتني
 ويتم حساب فرتة االسرتداد كما يلي: تساوي التدفقات النقدية : 

االستثمار	املبدئي= فرتة االسرتداد 
 صايف	التدفقات	النقدية

 يف هذه احلالة يـتم حتديـد الفـرتة مـن خـالل النقطـة الـيت تتسـاوى فيهـا : عدم تساوي التدفقات النقدية
 .التدفقات النقدية املرتاكمة مع قيمة االستثمار األويل

تميــــز بســــهولته وقدرتــــه علــــى تقليــــل املخــــاطرة عنــــد اختيــــار فــــرتة اســــرتداد ي املعيــــار ان هــــذأومــــن اجللــــي 
تناســــب مــــع حمدوديــــة املــــوارد ي وهمــــل القيمــــة الزمنيــــة للنقــــود، ومــــع ذلــــك وبشــــكل عــــام فهــــيقصــــرية غــــري أنــــه 

 .املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ودرجة خماطرة كبرية
ويقصد بـه نسـبة صـايف الـربح احملاسـيب السـنوي بعـد  مبتوسط معدل العائد ويعرف كذلك :احملاسيبمعدل العائد  -

السابق سهل التطبيـق مـع  كاملعياروهو أيضا   .3خصم الضريبة إىل متوسط التكلفة االستثمارية للمشروع املقرتح
توافر كل املعلومات الضـرورية حلسـابه، كمـا يعطـي مؤشـرا مبـدئيا وسـريعا عـن رحبيـة االسـتثمار، غـري أنـه يناسـب 
املشـــاريع القائمـــة دون اجلديـــدة إىل جانـــب عـــدم أخـــذه يف عـــني االعتبـــار القيمـــة الزمنيـــة للنقـــود والعمـــر املقـــدر 

 .4للمشروع
ــة للتــدفقات النقديــة الداخلــة إىل القيمــة احلاليــة للتــدفقات ويعــرف علــى  :الرحبيــة دليــل  - أنــه نســبة القيمــة احلالي

النقديــة اخلارجــة، وهــو بــذلك يعــرب عــن نســبة األربــاح احملققــة مــن اســتثمار معــني، وتبعــا هلــذا املؤشــر ميكــن متييــز 
 5:ثالث حاالت هي

 

                                                             
1 Josée ST-PIERRE, Robert BEAUDOIN, Les décisions d’investissement dans les PME 
comment évaluer la rentabilité financière, Presses de l’Université du Québec, Québec-
Canada, 2003, p 163. 

  .76 ، ص2008مصر، الطبعة األوىل،  -، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، القاهرةدراسات اجلدوى االقتصاديةخليل حممد خليل عطية،  2
3 Josée ST-PIERRE, Robert BEAUDOIN, op.cit, p 166. 

  .79-78ص ص  مرجع سابق،، خليل حممد خليل عطية 4
  .89-88نفس املرجع، ص ص  5
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  خسارة؛إذا كان املؤشر مساويا للواحد فإن االستثمار ال حيقق رحبا أو 
 إذا كان املؤشر أكرب من الواحد فإن كل وحدة نقدية مستثمرة حتقق رحبا؛ 
 إذا كان املؤشر أقل من الواحد فإن كل وحدة نقدية مستثمرة حتقق خسارة. 

ويف ذات الســياق، فهــذا املعيــار أيضــا ســهل الفهــم والتطبيــق ويســاعد علــى ترتيــب البــدائل املتاحــة وفــق 
ــة  أعلــى رحبيــة حمققــة، غــري أنــه ــة للنقــود وصــعوبة اســتخدامه يف حال تكتنفــه بعــض العيــوب كإمهــال القيمــة الزمني

 .اختالف العمر اإلنتاجي للبدائل املتاحة
وهي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة احلاليـة للتـدفقات النقديـة : صايف القيمة احلالية -

   1:سب بالصيغة التاليةاخلارجة املتولدة عن استثمار معني، وحي
VAN= ∑ 	

( )
−	C  

ويقبــل املشــروع إذا كــان صــايف القيمــة احلاليــة موجبــا أي أن العوائــد املتوقعــة أكــرب مــن تكلفــة االســتثمار، 
ويرفض يف حالة العكس أي إذا كان صايف القيمـة احلاليـة سـالبا مـا يعـين أن املشـروع مل يسـتطع تغطيـة تكـاليف 

  .إذا كان مساويا للصفر فهو حيقق احلد األدىن لقبول املشروع االستثمار، أما
ــــني عــــدة  ــــيح للمؤسســــة املقارنــــة ب ــــة للنقــــود كمــــا يت ــــة بالقيمــــة الزمني ــــار صــــايف القيمــــة احلالي ويأخــــذ معي

، غــــري أنــــه مــــن الصــــعوبة االعتمــــاد عليــــه يف املقارنــــة بــــني مشــــاريع ختتلــــف بــــدائل متويليــــة تتــــاح أمــــام املؤسســــة
ـــــدفقات تكلفتهـــــا االســـــتث ـــــني الت ـــــه يف حتي ـــــذي يعتمـــــد علي ـــــد معـــــدل اخلصـــــم ال ـــــب صـــــعوبة حتدي مارية إىل جان

 .النقدية الداخلة واخلارجة
وهــو املعـدل الــذي خيفــض صــايف القيمــة احلاليـة إىل الصــفر، أي املعــدل الــذي تتســاوى  :معـدل العائــد الــداخلي -

 2:حسابه من العالقة التاليةوميكن عنده القيمة احلالية للتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة، 
0 = ∑ 	

( )
−	C   

تــتم املقارنــة بــني معــدل العائــد الــداخلي وتكلفــة احلصــول علــى األمــوال؛ فــإذا كــان هــذا  املعيــار اويف هــذ
 هتميـز أيضـا بأخـذيكرب منه يـتم رفضـه، و أاألخري أقل من معدل العائد الداخلي يكون املشروع مقبوال وإن كان 

                                                             
، برنــامج حماســبة البنــوك والبورصــات، كليــة التجــارة، 123، كــود اجلــدوى االقتصــاديةمبــادئ دراســات أمحــد عبــد الــرحيم زردق، حممــد ســعيد بســيوين،   1

   :على املوقع االلكرتوين 10:15الساعة على  22/11/2016، متاح بتاريخ 250، ص 2011مصر،  -هابنجامعة 

http://www.mediafire.com/file/0ihfgrcgciz16zn/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D
8%A8+%23+196.rar  

2 Ahmed BENNOUNA, op.cit, p 149. 
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عــن رحبيــة املؤسســة، غــري أنــه صــعب التطبيــق عنــد  وتقــدميها مؤشــرا واضــحابعــني االعتبــار القيمــة الزمنيــة للنقــود 
  .1املقارنة بني مشروعني أو أكثر إىل جانب صعوبة تطبيقه بالنسبة ملشاريع التجديد

و بشــكل متفــاوت، تعتمــدها كــل أنــواع املؤسســات االقتصــادية الكبــرية والصــغرية واملتوســطة ولــ املعــايريوهــذه 
والـيت تبـني مـن خالهلـا أن املؤسسـات الصـغرية  1999سـنة  )Vos &Vos(وهو ما أشـارت إليـه دراسـة فـوس وفـوس 

واملتوســطة تعتمــد بشــكل كبــري علــى التقنيــات األكثــر بســاطة كفــرتة االســرتداد ومعــدل العائــد احملاســيب إىل جانــب 
ة أو شعوره اإلجيايب بشأن االستثمار املراد حتقيقه، مع أو مسري املؤسس/اعتمادها بشكل أكرب على حدس مالك و

  .االعتماد الضعيف على التقنيات املرتكزة على التدفقات النقدية كالقيمة احلالية الصافية ومعدل العائد الداخلي
مؤسسـة  84علـى عينـة مـن  بـإجراء دراسـة 1996سـنة  )Peel & Wilson(كـل مـن بيـل وويلسـون   قـاموقـد 

منها يعتمد على تقنية فـرتة االسـرتداد، يليـه معـدل العائـد احملاسـيب %  67,6صغرية ومتوسطة اجنليزية اتضح فيها أن 
، ومن اجللي أن جمموع هذه النسب % 23,9وأخريا التقنيات القائمة على التدفقات النقدية بنسبة %  33,8بنسبة 

  .م أكثر من تقنية يف الوقت نفسهبسبب جلوء املؤسسات إىل استخدا%  100يتجاوز 
ـــوك  مؤسســـة صـــغرية ومتوســـطة  232علـــى  1997يف دراســـة أجراهـــا ســـنة  )Block(وذات الشـــيء أكـــده بل

معدل العائـد احملاسـيب، معـدل العائـد من فرتة االسرتداد،  على كليف عملية تقييم قرار االستثمار أمريكية اعتمدت 
  .2على التوايل % 11و % 16، % 22، % 43نسب الالداخلي والقيمة احلالية الصافية ب

ويظهــر اجلــدول املــوايل نســبة اســتخدام خمتلــف تقنيــات تقيــيم اجلــدوى االقتصــادية الســتثمار مــا يف كــل مــن 
ـا جمموعـة مـن االقتصـاديني خـالل  املؤسسات الصغرية واملتوسـطة واملؤسسـات الكبـرية وفقـا لدراسـات ميدانيـة قـام 

  .استهدفت عينات من هذه املؤسساتسنوات التسعينات 
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .262، ص الرحيم زردق، حممد سعيد بسيوين أمحد عبد 1

2 Josée ST-PIERRE, Robert BEAUDOIN, op.cit, p p 155-156. 
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  :مقارنة بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة في استخدام تقنيات تقييم الجدوى االقتصادية: )3- 2(جدول 

  المعايير
  المؤسسات الصغيرة  المؤسسات الكبيرة

  1995جوغ وسريفاستافا 
)Jog & Srivastava(  

  1999فاراغر وآخرون 
)Farragher & al(  

  1997بلوك 
)Block(  

  % 43  %  52  %  52  فرتة االسرتداد

 % 22 % 34 % 18  معدل العائد احملاسيب

 % 16 % 80 % 43  صايف القيمة احلالية

 % 11 % 78 % 64  معدل العائد الداخلي

Source : Josée ST-PIERRE, Robert BEAUDOIN, op.cit, p 157.  

ويبدو من خالل اجلدول اعتمـاد املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة علـى معيـاري فـرتة االسـرتداد ومعـدل العائـد 
مقارنة باملعياريني املتبقيـني املتعلقـني بصـايف القيمـة احلاليـة ومعـدل العائـد بسبب سهولة فهمهما وتطبيقهما احملاسيب 

كمـا ورد -وفر املعلومـات الكافيـة والـيت تعـد ضـروريةالداخلي، وهو ما يتناسب مـع خصوصـيتها فيمـا يتعلـق بعـدم تـ
  . رين األخريينيامن أجل حساب كل من املع -أعاله

يعترب قرار التمويل مـن أهـم القـرارات املاليـة يف املؤسسـة إىل جانـب قـرار االسـتثمار، هـذا األخـري  :قرار التمويل -2
اســبة، ممثلــة يف اهليكــل التمــويلي املناســب الــذي يأخــذ الــذي يتطلــب حتقيقــه إجيــاد املصــدر أو املصــادر التمويليــة املن

ــذه اخلطــوة . بعــني االعتبــار متويــل االســتثمار وتعظــيم قيمــة املؤسســة وضــمان التــوازن بــني العائــد واملخــاطرة والقيــام 
  :يستدعي البحث عن التمويل املناسب وفق خطوات منهجية ميكن توضيحها يف الشكل املوايل

  :عملية البحث عن مصادر التمويلمراحل  :)5- 2(شكل 
  

  
  
  
  
  

  
  

    Source : Josée ST-PIERRE, Robert BEAUDOIN, op.cit, p 216. 

حتليــل جــدارة احلصــول علــى املصــادر  تقييم االحتياجات التمويلية
 التمويلية احملددة

 وضع خمطط التمويل

ـــــــة مـــــــالتفـــــــاوض  ع املؤسســـــــات املمول
 للحصول على التمويل

 حتديد خصائص املشروع

 حتديد مصادر التمويل املتاحة
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تظهر مرحلة تقييم االحتياجات التمويلية وخصائص املشروع املمول من أهم مراحل من خالل هذا الشكل 
مــع خصـــائص والــيت تتناســب عمليــة اختــاذ قــرار التمويــل، إذ ينبغــي حتديــد االحتياجــات القصــرية والطويلــة األجــل 

    1:املناسب، وهو ما ميكن إجيازه يفتلعب دورا حموريا يف احلصول على التمويل  هذه األخريةاملشروع 
 يعد حجم املشروع عامال مهما يف حتديد نوعية التمويل وسهولة احلصول عليه من املؤسسات املمولة؛: احلجم -
التمويــــل األكثـــــر مالءمــــة مـــــن مصـــــادر وينـــــتج عــــن حتديـــــد نوعــــه معرفـــــة مصـــــدر : نــــوع األصـــــل املــــراد متويلـــــه -

 التمويل املتاحة؛
يؤثر هذا العامل بشكل جوهري أثناء البحث عن التمويل اخلارجي ألنه يعرب عـن مـدى قـدرة : مردودية املشروع -

ا املالية؛  املؤسسة على الوفاء بالتزاما
ـــــ ويتعلـــــق األمـــــر بنســـــب االســـــتقاللية املاليـــــة والســـــيولة: الوضـــــعية املاليـــــة للمؤسســـــة - ـــــيت ت ر إجيابـــــا أو ســـــلبا ؤثال

 على توفر التمويل؛
وهـي جزئيـة هامـة قـد حتـد مـن مصـادر  يـلالتمو  ى نـوعملشروع علـمن ا تؤثر املرحلة احلالية: مرحلة تقدم املشروع -

وىل للمشــروع واملرتبطــة حبالــة مــن عــدم التأكــد تكــون فــرص التمويــل التمويــل املتاحــة أمامهــا، ففــي املراحــل األ
مقارنة مبرحلة التوسع اليت يكون فيها التمويل متاحا أكثر ومتنوعا يف رأمسال املخاطر أو التمويل الذايت، حمدودة 

أين يظهر مثال قرض اإلجيار والقـروض البنكيـة إىل جانـب رأمسـال املخـاطر خصوصـا بالنسـبة للمؤسسـات  أكثر
  .  اليت تعتمد على التجديد واالبتكار

مرحلة حتديد مصادر التمويل املتاحة أكثر سهولة، إذ جتد املؤسسة نفسها أمام  إن املرحلة السابقة جتعل من
جمموعة متنافسة من مصادر التمويل اليت ميكن انتقاء أكثرهـا مالءمـة خلصـائص املشـروع، ويكـون ذلـك مـن خـالل 

جـوء إىل مصـادر التمويـل اله والـيت جتعلهـا أمـام اختيـار اللالرجوع دوما خلصائص املشـروع املـذكورة أعـاملقارنة بينها و 
اخلارجيــة املباشــرة وغــري املباشــرة يف حالــة عــدم كفايــة مصــادر التمويــل الداخليــة، وهــو مــا تــنص عليــه النظريــة املاليــة 

  . احلديثة ممثلة يف نظرية التدرج يف مصادر التمويل لكل من مايرز وماجلوف
لتمويليــــة للمؤسســــة خــــالل أمــــا خمطــــط التمويــــل فيوضــــع بشــــكل تقــــديري يشــــمل خمتلــــف االحتياجــــات ا

ــــاة املشــــروع ــــف املصــــادر  مــــدة حي ــــة وخمتل ــــني االحتياجــــات القصــــرية والطويل ــــز ب ــــار التميي مــــع األخــــذ بعــــني االعتب
ـــــك امـــــتالك  ـــــا جتـــــاه املمـــــولني اخلـــــارجيني، واهلـــــدف مـــــن ذل ـــــيت تتوافـــــق معهـــــا وطريقـــــة الوفـــــاء بالتزاما التمويليـــــة ال

ثــــر فعاليــــة مــــع املؤسســــات املاحنــــة للتمويــــل للحصــــول علــــى صــــورة واضــــحة ودقيقــــة تؤهلهــــا للتفــــاوض بشــــكل أك

                                                             
1 Josée ST-PIERRE, Robert BEAUDOIN, op.cit, p p 217-218. 
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شـــــروط مناســـــبة، وترتكـــــز هـــــذه املرحلـــــة علـــــى مـــــدى مالءمـــــة املعلومـــــات املقدمـــــة مـــــن املؤسســـــة طالبـــــة التمويـــــل 
ـــــيت تتحـــــدد بدرجـــــة عـــــدم متاثـــــل املعلومـــــات وجـــــودة العالقـــــة بـــــني  ـــل ال ومـــــدى اســـــتعدادها لقبـــــول شـــــروط التمويــ

  .واخلطر املرتبط بتنفيذ املشروعامالت سابقة يف حالة وجود تعطريف التمويل 
نبــــع يبنكــــي إن االختيــــار بــــني قــــرض اإلجيــــار والقــــرض ال :بنكــــيالتحكــــيم بــــين قــــرض اإليجــــار والقــــرض ال -3

ــا قـــرض اإلجيـــار علــــى مســـتوى الدراســـات املتخصصـــة والــــيت ال تقـــل أمهيـــة عـــن تلــــك  ـ مـــن األمهيـــة الـــيت حظــــي 
ـــــت القـــــرض ال ـــــيت تناول ـــــة التـــــدرج وتضـــــعه يف نفـــــس امل بنكـــــيال ـــــا، فحســـــب مـــــايرز ومـــــاجلوف يف نظري رتبـــــة تقريب

يف مصـــــادر التمويـــــل، فـــــإن قـــــرض اإلجيـــــار ال يظهـــــر صـــــراحة ضـــــمن مصـــــادر التمويـــــل الـــــيت ميكـــــن ترتيبهـــــا كمـــــا 
ــــي ، ومــــع ذلــــك ميكــــن اعتبــــاره وســــيلة اقــــرتاض تلجــــأ إليهــــا املؤسســــة لتلبيــــة رأس املــــالمتويــــل ذايت، قــــروض، : يل

ــــل لإللغــــاء حاجتهــــا ال ــــرض اإلجيــــار غــــري القاب ــــك طبيعــــة ق ــــة، ويفســــر ذل ــــة قــــرض اإلجيــــار املــــايل-تمويلي  -يف حال
ــــــواريخ حمــــــددة ــــــة كــــــالقروض مــــــع خضــــــوعه لشــــــروط التســــــديد يف ت ــــــيت متنحــــــه الصــــــفة النقدي ــــــز . ال كمــــــا أن تركي

ــــه قــــرض  ــــه وكأن ـــــها تتعامــــل ب ــــى مســــتوى البنــــوك جعلـ ــــرض اإلجيــــار عل ــات ق ــ يــــة  ، وهــــو مــــا يؤكــــد نظر بنكــــيعملي
الـــــيت أقـــــرت أن لقـــــرض اإلجيــــــار نفـــــس خصـــــائص القـــــروض البنكيــــــة، إذ  1963كـــــل مـــــن ميلـــــر ومودغليــــــاين يف 

  .1يسمح للمستأجر باالستفادة من املزايا اجلبائية املرتبطة بتخفيض الفوائد املالية
ــــة  إشــــارةفريســــل اللجــــوء إىل التمويــــل عــــن طريــــق قــــرض اإلجيــــار  يف نظريــــة اإلشــــارة أمــــا مفادهــــا عــــدم رغب

ــــــادة خطــــــر اإلفــــــالس، وهــــــو األمــــــر الــــــذي  املؤسســــــة املســــــتأجرة يف زيــــــادة االســــــتدانة إىل حــــــدود تــــــؤدي إىل زي
ــــى قيمتهــــا وقيمــــة أســــهمهم ــــك عل ــــأثري ذل ــــايل ملؤسســــتهم وت ــــد يعــــرب . يظهــــر للمســــامهني صــــحة األداء امل كمــــا ق

ــــل بقــــرض اإلجيــــار  ــــرتاض ليكــــون عــــالتموي ــــدرة املؤسســــة علــــى االق ــــرض اإلجيــــار آخــــر حلوهلــــا ن عــــدم ق ــــذلك ق ب
ـــــــا، وبالتـــــــايل فإجيابيـــــــة اإلشــــــارة الـــــــيت يظهرهـــــــا قـــــــرض اإلجيــــــار تعتمـــــــد علـــــــى املعرفـــــــة الكليـــــــة  لتمويــــــل احتياجا

  . 2باملعلومات املتعلقة باملؤسسة واليت تبني وضعيتها احلقيقية
ــــرتاض مــــن خــــالل و  ــــق االق ــــرض اإلجيــــار وشــــراء األصــــل عــــن طري ــــني ق ــــة معــــاعــــدة تــــتم املفاضــــلة ب يري كمي

  : وكيفية ميكن توضيحها كما يلي
  

                                                             
1 Khalil Feghali, op.cit, p p 157-161. 
2 Ahmed BENNOUNA, op.cit, p 183. 
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ــة -3-1 ــة التحكــيم بــني قــرض اإلجيــار والقــرض  )Hampton(أوضــح هــامبتون : المعــايير الكمي أهــم مراحــل عملي
  1:فيما يلي بنكيال
  استخدام صايف التدفقات النقدية اخلارجة عن كل بديل؛ - 
  هما؛ حتليل قراري التمويل بقرض اإلجيار والشراء بعد خصم الضرائب نظرا للوفورات الضريبية الناجتة عن - 
  واالستئجار؛ املستأجر يف حاليت الشراء يتحملها  اليتاستبعاد تكاليف تشغيل األصل وأعباء الصيانة  - 
اية عمـره اإلنتـاجي؛ إذ حيـ -  ـذه القيمـة يف حالـة شـراء األصـل يف مراعاة القيمة املتبقية لألصل يف  ق للمؤسسـة 

  اية العمر اإلنتاجي وخاصة يف حالة األصول اليت تعترب قيمتها املتبقية معتربة كالعقارات؛
  حساب القيمة احلالية لكل بديل؛ - 
  .األخذ بعني االعتبار قسط اإلهتالك السنوي لألصل يف حالة شرائه ألنه مبثابة إعفاء ضرييب - 

خــالل هـذه املراحــل ميكـن اإلشــارة إىل عنصــرين هـامني ومهــا الوضـعية اجلبائيــة وعمليـة حتيــني التــدفقات ومـن 
أمــا العنصـر األول فيمثــل . مــن أجـل حسـاب صــايف القيمـة احلاليـة بنكـيالنقديـة لكـل مــن قـرض اإلجيـار والقــرض ال

مــا مجلــة مــ ن االمتيــازات اجلبائيــة، ففــي حالــة القــرض عــامال هامــا يف املفاضــلة بــني البــديلني التمــويليني؛ إذ تــرتبط 
تستفيد املؤسسة من املزايا اجلبائيـة اخلاصـة بـاهتالك األصـل الـذي حتـوز ملكيتـه القانونيـة واألعبـاء املاليـة الناجتـة عـن 
االقرتاض أي أن إمجايل املصروفات اخلاضعة للضريبة يضـم كـال مـن قسـط االهـتالك السـنوي والفائـدة، يف حـني أن 

مـــن النتيجـــة اخلاضـــعة كاملـــة اســـتفادة املؤسســـة مـــن ختفـــيض أقســـاط اإلجيـــار   يـــؤدي إىلىل قـــرض اإلجيـــار اللجـــوء إ
ا  معـنيأن استفادة املؤسسة من حاالت اإلعفاء الضرييب املتعلقـة بنشـاط اقتصـادي  غريللضريبة،  حيـد مـن اسـتفاد

  . ا على ختفيض تكلفة قرض اإلجيارمن الوفورات الضريبية املرتبطة باألقساط اإلجيارية وبالتايل عدم قدر
ويف نفس سياق الوضعية اجلبائية تلعب مدة االهتالك أيضا دورا مهما والـيت غالبـا مـا متثـل مـدة اإلجيـار غـري 
القابلـــة لإللغـــاء وعـــادة مـــا تكـــون أقـــل مـــن العمـــر االقتصـــادي لألصـــل، هلـــذا ميكـــن اجلـــزم بـــأن املؤسســـة املســـتأجرة 

اية مدة املعاد تقييمه ك األصل ستستفيد من ذلك وتقوم باهتال بعد رفعها خيار شرائه وحيازة ملكيته القانونية يف 
ففــي املراحــل األوىل مــن حيــاة املشــروع تكــون  ك تــأثريا علــى عمليــة التحكــيم هــذهكمــا أن لطريقــة االهــتال. 2العقــد

لالســتفادة أكثــر مــن  الثابــتاألربــاح متواضــعة هلــذا تكــون طريقــة االهــتالك املتنــاقص أحســن مــن طريقــة االهــتالك 
، كمـا قــد تفضــل اخلاضــعة للضــريبة مـن ســنة إىل أخــرىإمجــايل املصـروفات الــيت تتنـاقص بتنــاقص  الوفـورات الضــريبية

                                                             
  .180-179 مليكة زغيب، مرجع سابق، ص ص 1

2 Ahmed BENNOUNA, op.cit, p 199. 
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املؤسسة القائمة اليت قامت باقتناء أصل معني تطبيق طريقة االهتالك املتنـاقص أيضـا وذلـك تبعـا لـدورة حيـاة املنـتج 
دة ختتلــف فيهـا األربــاح الـيت تتزايـد مــع هـذه الفــرتات حـىت تصـل إىل مرحلــة النضـج الــيت الـيت متـر بفــرتات زمنيـة متعـد

تتميز بوصول األرباح إىل حدها األقصى، وهكذا ميكن لطريقة االهتالك أيضا أن تـؤثر علـى التحكـيم بـني كـل مـن 
  .قرض اإلجيار واقتناء أصل معني على طريق اقرتاض قيمته

التدفقات النقدية الناجتة عن كال البديلني التمويليني، وهنا جتدر اإلشارة إىل  أما العنصر الثاين فيخص صايف
والقيمـة املتبقيـة بالنسـبة أن عملية التحيني ختص فقط التدفقات النقديـة اخلارجـة عنهمـا ممثلـة يف األقسـاط اإلجياريـة 

التحكـيم بينهمـا هـو التكلفـة ولـيس ، ذلـك أن معيـار بنكـيللقـرض الودفعات سداد القـرض بالنسـبة لقرض اإلجيار 
وعادة ما يتم حساب صايف القيم احلالية لكليهما . العائد كما هو احلال يف عملية املقارنة بني املشاريع االستثمارية

ـــى القـــروض بعـــد اســـتبعاد الضـــريبية أي أن املقارنـــة تكـــون بـــني تكلفـــة  .باالعتمـــاد علـــى معـــدل الفائـــدة االمســـي عل
يينهـا بعـد اسـتبعاد الـوفر الضـرييب املتعلـق بأقسـاط االهـتالك والفائـدة، وتكلفـة اإلجيـار الـيت يـتم االقرتاض الـيت يـتم حت

  .أيهما أقل والقيمة املتبقية لألصل حتيينها كذلك بعد استبعاد الوفر الضرييب املرتبط باألقساط اإلجيارية
ا وقيــــــاس تأثريهــــــا علــــــى  :المعــــــايير الكيفيــــــة -3-2 ــــــيت ميكــــــن حســــــا ـايري الكميــــــة الســــــابقة وال إىل جانــــــب املعـــــ

ـــــرض اإلجيـــــار والقـــــرض ال ـــــني ق ـــــة بنكـــــعمليـــــة املفاضـــــلة ب ـــــاس تعـــــد امللكي ـــــة للقي ـــــة غـــــري قابل ـــــاك معـــــايري كيفي ي هن
ـــة أمههـــا، وهـــي العامـــل الـــذي يشـــكل فارقـــا جوهريـــا بـــني القـــرض ال الـــذي يتـــيح اقتنـــاء أصـــل معـــني بنكـــي القانوني
مبــــدأ تغليــــب اجلـــوهر االقتصــــادي علــــى وحيازتـــه بشــــكل قــــانوين وبـــني قــــرض اإلجيــــار الـــذي يعتمــــد أساســــا علـــى 

ــادية علــــــى امللكيـــــة القانونيــــــة، هـــــذه األخــــــرية تشـــــكل قيــــــدا مؤقتــــــا  الشـــــكل القــــــانوين أو تغليـــــب امللكيــــــة االقتصـــ
ــــــا تعــــــود للمؤسســــــة املــــــؤجرة الــــــيت مبو  ــــــة علــــــى املؤسســــــة املســــــتأجرة طيلــــــة مــــــدة العقــــــد كو جبهــــــا تســــــتطيع مراقب

ــــة إذا أخلــــت بالشــــروط املتفــــق عليهــــا،  اســــتغالل األصــــل مــــن طــــرف املؤسســــة املســــتأجرة وحتملهــــا تكــــاليف وكال
ــــــة مــــــدة اإلجيــــــار يضــــــمن هلــــــا انتقــــــال  اي ـارات املتاحــــــة أمامهــــــا يف  ـــــ ــــــار الشــــــراء كأحــــــد اخلي وبالتــــــايل فوجــــــود خي

ـــــا، فيمكنهـــــا إعـــــادة اهتالكـــــه بعـــــد إعــــــادة امللكيـــــة القانونيـــــة لألصـــــل ومعهـــــا كـــــل املنـــــافع واملخــــــاطر امل رتبطـــــة 
ــــا، كمــــا ميكــــن أيضــــا أن تتعــــرض خلطــــر  تقييمــــه وميكنهــــا أيضــــا إحــــداث تعــــديالت عليــــه مبــــا يتناســــب واحتياجا

  .التقادم التكنولوجي إذا ما كان األصل يتميز بتقنية عالية
ال تقل الضمانات أمهيـة عـن عامـل امللكيـة القانونيـة، إذ تعتـرب مـن أهـم العناصـر املعتمـد عليهـا يف احلصـول و 

أو املالك بالشكل الكايف، يف مقابل قرض اإلجيار الذي يشكل فيه /على االقرتاض خصوصا إذا ما حازها املسري و
مانات أخــرى، وهـو األمـر الــذي ينجـر عنــه األصـل املسـتأجر ضــمانا حبـد ذاتـه وال يتطلــب احلصـول عليــه وجـود ضـ
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ا  حيـدث بسـببتفاوت خطر اإلفالس بني املصدرين التمويليني؛ فخطر اإلفالس يف املؤسسـة املسـتأجرة  عـدم قـدر
على سداد قسط واحد من أقساط اإلجيار املتفق عليها والذي يدفع باملؤجر إىل اسرتجاع األصل حمل العقد، بينمـا 

ا يف أســوء  بنكــيال عـدم ســداد أقســاط القـرض يــنجم عنـه احلجــز علــى ممتلكـات املؤسســة املقرتضــة وضـياع ضــمانا
  .احلاالت

   :عقد قرض اإليجار والجوانب المرتبطة به: المبحث الثالث

 بنكـيإن اختاذ قرار التمويل بقرض اإلجيار على دراسة علمية أساسها املفاضلة بـني قـرض اإلجيـار والقـرض ال
ال يلغي أمهية جوانب أخرى تتمثل يف مزاياه والعيوب النامجة عنه واليت قد تؤثر على عمليـة اختـاذ هـذه القـرار، هـذا 

  .األخري الذي يرتتب عنه جمموعة من احلقوق وااللتزامات اليت يتحملها طريف العالقة التمويلية

الـيت تـدعم قـرار التمويـل زايـا امل لـة مـنيتميز قرض اإلجيار جبم :مزايا وعيوب قرض اإليجار: المطلب األول
  :وميكن إجياز ذلك فيما يلي به، كما ترتبط به جمموعة من العيوب اليت قد تؤثر على هذا القرار،

  : المزايا على المستوى الجزئي -1
   :المزايا بالنسبة للمستأجر -1-1
دون احلاجــة لتقــدمي دفعــات   % 100ميــوِّل قــرض اإلجيــار االســتثمار املرغــوب بنســبة : التمويــل الكلــي لالســتثمار -

كما هو احلال بالنسبة للشراء بالتقسـيط، وهـو مـا ال تسـتطيع بـاقي مصـادر التمويـل األخـرى حتقيقـه كـالقروض 
  ؛1البنكية اليت ال متول إال نسبة حمددة من قيمة هذا االستثمار

يعـــد قــــرض اإلجيــــار مصـــدرا متويليــــا مناســــبا  يف ظــــل التقــــدم التكنولـــوجي الســــريع :مواكبـــة التطــــور التكنولـــوجي -
  ؛2لالستفادة من هذا التقدم واستخدام معدات أكثر حداثة وأكثر مسايرة للتطورات احلديثة

واالكتفـاء بـدفع  شـرائها ل مسـتأجرة دون احلاجـة إىلبإمكـان املسـتأجر االنتفـاع بأصـو : عدم جتميد املـوارد املاليـة -
  ؛3أقساط دورية، وهو ما حيافظ على موارده املالية لتغطية احتياجات أخرى أو توجيهها ألوجه استثمارية أخرى

                                                             
  .29، ص  2009، طبعة األوىلال ،التوزيع، األردندار الراية للنشر و ، )دراسة مقارنة( التأجري التمويليبسام هالل مسلم القالب،  1
  .410 ص، 2007، األردن، الطبعة األوىل -عمان دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،، مقدمة يف اإلدارة املالية املعاصرةدريد كامل آل شبيب،  2

3 Pierre CONSO, Farouk HEMICI, Gestion Financière de l’Entreprise, Dunod, Paris, 10℮ édition, 
2000, p 453. 
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إىل املــؤجر وهـي تتحــول  م األصــل بفعــل التطـور التقــينتعــين خمـاطر امللكيــة تقـاد: جتنـب خمــاطر امللكيـة واإلفــالس -
أمــا بالنســبة . وتقتصــر الضــغوط الــيت يتعــرض هلــا املســتأجر علــى ســداد أقســاط اإلجيــار بصــفته مالكــه القــانوين

 قدرتــه علــى تســديد الــدين والفوائــد ملخـاطر اإلفــالس، فاملســتأجر ال يتعــرض هلــا مقارنــة بــاملقرتض يف حالــة عــدم
  ؛1ويكتفي املؤجر باسرتداد األصل يف حالة عدم قدرة املستأجر على دفع اإلجيار

جلوء املستأجر إىل قرض اإلجيار دليل على عـدم قدرتـه علـى شـراء األصـل منـذ البدايـة، : أجر لألصلمتلك املست -
ايــة فــرتة اإلجيــار باالســتفادة مــن خيــار الشــراء، مــع األخــذ بعــني االعتبــار مــا مضــى مــن  وهــو مــا قــد حيققــه يف 

  العمر االقتصادي املتوقع لألصل ومدفوعات اإلجيار السابقة؛
التمويـل بقـرض اإلجيـار يتـيح للمسـتأجر االسـتفادة مـن عـدة مزايـا ضـريبية؛ حيـث : ملزايا الضريبيةاالستفادة من ا -

ختصم األقساط اإلجيارية كاملة من النتيجة اخلاضعة للضـريبة باعتبارهـا أعبـاء اسـتغالل، كمـا يقسـم الرسـم علـى 
  ؛2وهو ما خيفف من ثقل الرسم القيمة املضافة على مدة حياة العقد ويتم دفعه من خالل األقساط اإلجيارية

يتميز قرض اإلجيار مبرونة جتعله يستجيب ملختلـف احتياجـات املؤسسـات املسـتأجرة اعتمـادا علـى عـدة : املرونة -
متغــريات تتمثــل يف مبلــغ القيمــة املتبقيــة لألصــل املســتأجر، قيمــة األقســاط اإلجياريــة ومواعيــدها ومــدة التمويــل، 

 ة األصل خالل املدة اليت ال تكون يف حاجة إليه؛وبالتايل فهو جينبها حتمل تكلف
ــــــار التضــــــخم - ــــــب آث ــــــب املســــــتأجر خمــــــاطر التضــــــخم قصــــــري األجــــــل وارتفــــــاع تكلفــــــة األصــــــول يف  :جتن يتجن

املســــتقبل بســــبب ثبــــات الــــدفعات الدوريـــــة املتفــــق علــــى ســــدادها مبــــا يتماشـــــى مــــع التــــدفقات النقديــــة الـــــيت 
  .3حيققها استخدام هذه األصول

  :بالنسبة للمؤجر المزايا -1-2
ــــب املخــــاطر - ــــل : جتن ــــة لألصــــل متث ضــــمانا حقيقيــــا للمــــؤجر طــــوال مــــدة تشــــغيله، ففــــي حالــــة امللكيــــة القانوني

ــــــه علــــــى  ــــــؤجر  دفــــــع األقســــــاط يف مواعيــــــدها احملــــــددةإفــــــالس املســــــتأجر أو إعســــــاره وعــــــدم قدرت بإمكــــــان امل
  ؛4استعادة األصل الذي ميلكه بصفة قانونية

                                                             
  .115-114 حمسن أمحد اخلضريي، مرجع سابق، ص ص 1
  .11، ص وآخرون، مرجع سابق مصطفى باملقدم 2
، دراســات، العلــوم اإلداريــة، كليــة قــرارات التــأجري التمــويلي علــى األداء املــايل للشــركات املســتأجرة يف األردنحممــد نــواف قطيشــات،  وليــد زكريــا صــيام، 3

لد -االقتصاد واإلدارة والعلوم، اجلامعة اهلامشية، الزرقاء    .19، ص 2007، 01، العدد 34األردن، ا
، املعهــد 60، حبــث حتليلــي رقــم عقــود اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــك يف املصــارف اإلســالمية مــن منظــور إســالمياحملاســبة عــن علــي أبــو الفــتح أمحــد شــتا،  4

  .07، ص 2003البنك اإلسالمي للتنمية،  ،التدريباإلسالمي للبحوث و 
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فـإن املـؤجر ال يتحمـل  املسـؤول عـن اختيـار مواصـفات األصـلمبـا أن املسـتأجر هـو : عدم حتمل العيـوب اخلفيـة -
  أي التزامات بعد شراء األصل خاصة فيما يتعلق بالعيوب اخلفية اليت قد تظهر عليه وتؤثر على سري عمله؛

 ة األصـل مـن خـالل مـدفوعات اإلجيـارد قيمـإذ يسـرت  ية التأجري مرحبة بالنسبة للمؤجرعملتعترب : األرباح احملققة -
اية العقد إذا مل يرفع املستأجر خيار شرائه؛   إضافة إىل العائد على االستثمار، إىل جانب اسرتجاع األصل يف 

إىل  باعتبــاره املالــك القــانوين لألصــل تتمثــل هــذه املزايــا يف خصــم أقســاط اإلهــتالك مــن إيراداتــه: املزايــا الضــريبية -
متنحهــا الدولــة كاإلعفـاءات، وهــو مــا قـام بــه التشــريع الفرنسـي حــني أعفــى شــركات  ضــريبية أخـرىجانـب مزايــا 

وفوائض القيمة الـيت تنـتج عـن نقـل  لناجتة عن عمليات تأجري العقاراتالتأجري من الضريبة على صايف أرباحها ا
ـــة العقـــار إىل املســـتفيد األمريكيـــة واململكـــة املتحـــدة  أو املزايـــا الـــيت قـــدمتها كـــل مـــن الواليـــات املتحـــدة .1ملكي

  ؛2أو جزئي مؤجرين يف شكل ضرائب معفاة بشكل كليلل
ـــــؤجر واملســـــتأجرحســـــب العقـــــد ا: نقـــــل عـــــبء الصـــــيانة - ـــــه بـــــني امل فهـــــذا األخـــــري يتحمـــــل عـــــبء  ملتفـــــق علي

  .وتكلفة صيانة األصل موضوع العقد
   :المزايا بالنسبة للمورد -1-3
  قرض اإلجيار منفذا مهما للمورد لبيع منتجاته وزيادة إيراداته؛ يعترب: تصريف املنتجات وزيادة املبيعات -
املؤجر يقوم بشراء األصل حمـل العقـد ويكـون التسـديد فوريـا ممـا جينـب املـورد أي خمـاطر، : جتنب خماطر التسديد -

  إضافة إىل إمكانية استثمار أمواله وإعادة توظيفها يف أوجه أخرى؛
ى مبالغ نقدية مقابل شراء منتجاته يتيح له فرصة تطوير منتجاتـه وجعلهـا إن حصول املورد عل: تطوير املنتجات -

  .أكثر حداثة وفاعلية ملواكبة املنافسة والنفاذ إىل أسواق جديدة
  : المزايا على المستوى الكلي -2
املشـاريع  ممـا يـؤدي إىل زيـادة ألصول الرأمساليـة وزيـادة تشـغيلهامن خالل متويل ا: املسامهة يف التنمية االقتصادية -

االستثمارية وحتسني إنتاجيتها اعتمادا على فرص اإلحالل والتجديد اليت يتيحهـا قـرض اإلجيـار، ومـا ينجـر عـن 
  ؛ 3ذلك من زيادة يف اإلنتاج وفرص العمل

                                                             
  .150هاين حممد دويدار، مرجع سابق، ص  1
    .41مرجع سابق، ص  حسن حممد الفطافطة، 2
    .43نفس املرجع، ص  3
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ــــــدويل حيــــــث تقتصــــــر التحــــــويالت للخــــــارج : حتســــــني ميــــــزان املــــــدفوعات - ــــــة قــــــرض اإلجيــــــار ال وذلــــــك يف حال
  عكس عملية الشراء أين يتم حتويل القيمة الكلية لألصول املستوردة؛ على القيم اإلجيارية فقط على

ـل  االسـتفادة مـن التطـور التكنولـوجي قرض اإلجيار املؤسسـات مـنميكِّن  - صـناعات متقدمـة بإقامـة وهـو مـا يعجِّ
  ؛1تتميز بإنتاجية عالية حتقق شروط الكفاءة، اجلودة، خفض التكلفة وتسهيل عمليات اإلحالل والتجديد

يف ظـل موجـات التضـخم أصـبح سـعر اليـوم أقـل مـن الغـد وعليـه ميكـن اعتبـار قـرض : التقليل من آثار التضـخم -
       اإلجيـــار عـــامال ثابتـــا لالســـتثمارات، إذ يقضـــي علـــى فـــرتات االنتظـــار الـــيت تلـــزم املؤسســـة لطـــرح أســـهم جديـــدة 

  ؛2أو تكوين احتياطات أو تعديل هيكل رأس املال
ـــــــــة خالتغلـــــــــب علـــــــــى املشـــــــــاكل  - ـــــــــل مناســـــــــب  اصـــــــــة يف اآلجـــــــــال املتوســـــــــطة والطويلـــــــــةالتمويلي وتـــــــــوفري متوي

ـــــة، ـــــا يعمـــــل علـــــى وجـــــود جـــــو مـــــن املنافســـــة بـــــني املصـــــادر التمويلي  للمؤسســـــات لتنفيـــــذ مشـــــاريعها، وهـــــو م
 . وبالتايل خلق فرص استثمارية جديدة وهو ما يؤدي إىل اخنفاض تكلفتها

 : عيوب على المستوى الجزئيال -3
  : بالنسبة للمستأجر -3-1
  جزء من رأس املال املستثمر وهامش ربح؛ التكلفة املرتفعة ممثلة يف مبلغ القسط اإلجياري الذي يضم  -
حتمــل تكــاليف الصــيانة الناجتــة عــن تشــغيل األصــل أو نتيجــة للعيــوب اخلفيــة الــيت قــد تظهــر يف األصــل املــؤجر،  -

  مل يكن على مستوى التوقع؛إضافة إىل استمراره بسداد أقساط دورية تتعلق بأصل 
ــــــادة إنتاج - ــــــة حتســــــينه خــــــالل مــــــدة العقــــــد لزي ــــــة االقتصــــــادية لألصــــــل ال ختــــــوِّل لــــــه إمكاني ــــــه خالفــــــا امللكي يت

  الذي حيق له التصرف يف األصل مبا يراه مناسبا؛ للمؤجر مالكه القانوين
ــــع املســــتأجر ل - ــــة عــــدم دف ــــؤثر  قســــط إجيــــاري ألي ســــبب كــــانيف حال ــــإن املــــؤجر يســــرتجع أصــــله وهــــو مــــا ي ف

  للمستأجر الستيفاء حقوقه منه؛كما قد يلجأ املؤجر إىل األموال اخلاصة ،على نشاط املؤسسة 
وذلـك بـالرغم مـن  ،القـانوينعدم االستفادة من الـوفر الضـرييب املـرتبط بأقسـاط اإلهـتالك واملتاحـة فقـط للمالـك  -

والـيت تقـر بالتسـجيل احملاسـيب لقـرض اإلجيـار  ليهـا املعـايري احملاسـبية الدوليـةع التدابري احملاسبية اجلديدة الـيت تـنص
 ضمن أصول املستأجر باعتباره مالكه االقتصادي؛

                                                             
  .07مسري حممد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  1
  .17وليد زكريا صيام، حممد نواف قطيشات، مرجع سابق، ص  2
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إذ يــتم اهتالكــه طــوال مــدة اإلجيــار الــيت تغطــي   ائيــة املرتبطــة بــاهتالك أصــل مملــوكعــدم االســتفادة مــن املزايــا اجلب -
قيمة متبقية غالبـا مـا لة قيام املستأجر برفع خيار الشراء ومتلك األصل بكامل العمر االفرتاضي لألصل، ويف حا

 فلن يستفيد من ملكية األصل من اجلانب اجلبائي؛  تكون ضعيفة
يـــؤثر علـــى قدرتــــه  صـــول املســـتأجرة ضـــمن أصــــول املســـتأجر إىل جانـــب ظهورهـــا ضــــمن خصـــومهتســـجيل األ -

القروض املمنوحـة مـن طـرف البنـوك، الـيت تأخـذ ذلـك االقرتاضية ويقلِّص من فرص حصوله على متويل إضايف كـ
  بعني االعتبار عند دراسة طلب احلصول على القروض وموافقتها على منحها من عدمه؛

إىل إذ يهـدف كـل منهمـا  ارتفاع تكاليف الوكالة بني املؤجر واملستأجر بسبب سوء استعمال األصل حمـل العقـد -
األصــل بشــكل مكثــف ممــا يــؤدي إىل اهتالكــه بشــكل   اســتعمالإىلاملســتأجر  وهــو مــا قــد يــدفع تعظــيم منفعتــه

املسـتأجر قضـائيا وهـي كلهـا  مالحقـةأو  إىل وضع بنود تنص على ذلك يف العقـداملؤجر ب يدفع سريع، وهو ما 
  . 1من تكاليف الوكالة

  :بالنسبة للمؤجر -3-2
سـواء بسـبب انقضـاء مـدة العقـد دون  اخنفاض القيمة املتبقية لألصل املؤجر عن قيمتـه السـوقية بعـد اسـرتجاعه، -

رفع خيار الشراء من طرف املستأجر أو يف حالة إفالسه أو إعساره، وينتج عن ذلك صعوبة إعادة تسـويق هـذا 
  األصل، والذي خيضع كذلك لوضعية السوق الثانوي ومدى اتساعه ومدى أمهية األصل يف حد ذاته؛

املؤجر املسرتجع بعد انقضاء فرتة اإلجيـار األوىل، والـذي  صعوبة إجياد مستأجرين جدد يطلبون خدمات األصل -
يتميــز بصـــفات نوعيـــة اختارهـــا املســـتأجر األول تبعـــا خلصـــائص نشـــاطه، والـــيت قـــد ال تتناســـب مـــع احتياجـــات 

  مستأجرين آخرين، إىل جانب احتمال تقادمه تكنولوجيا، األمر الذي يعرض املؤجر إىل اخلسارة؛ 
ـــــالرغم مـــــن أن املســـــتأجر هـــــ - ـــــؤجر بشـــــرائه مـــــن املـــــورد، إال أن مسعـــــة هـــــذا ب ـــــذي خيتـــــار األصـــــل ليقـــــوم امل و ال

  األخري وجودة منتجاته ترتبط باملؤجر وهو مما قد يؤثر سلبا عليه؛
ارتفاع تكاليف الوكالة املرتبطة مبتابعة استخدام األصل املؤجر، خاصـة إذا ثبـت سـوء اسـتخدام هـذا األخـري مـن  -

 .طرف املستأجر
  

  

                                                             
1 Khalil FEGHALI, op.cit, p 171. 



 ظري والفكري لقرض اإليجاراإلطار الن: ثانيالفصل ال
 

92 
 

  :للمورد بالنسبة -3-3
االســتجابة للمواصــفات الــيت يضــعها املســتأجر بشــأن األصــل املطلــوب، حتــتِّم علــى املــورد أحيانــا، خصوصــا يف  -

بداية جتربته مع التأجري، حتمل تكلفـة ماليـة إضـافية إذا تعلـق األمـر باسـتخدام التكنولوجيـات احلديثـة يف تصـنيع 
  .هذا األصل

  : العيوب على المستوى الكلي -4
ــــب  - ــــزات حمــــل عقــــد قــــرض اإلجيــــار مســــتوردة وهــــو مــــا يــــؤدي إىل يف أغل األحيــــان تكــــون األصــــول أو التجهي

  زيادة التكلفة وحتميل ميزان املدفوعات عبئها املايل؛
عـــدم وجـــود مســـتوى عـــايل مـــن اخلـــربة لـــدى العـــاملني يف جمـــال تســـويق التـــأجري وجمـــال التحليـــل املـــايل ملراكــــز  -

ا املؤجرين واملستأجرين يضعف االستفادة   .1من هذه الوسيلة التمويلية وبالتايل نقص االهتمام 

االقتصـادية  بعد أن تقوم املؤسسـة بدراسـة اجلـدوى :الطبيعة القانونية لعقد قرض اإليجار: المطلب الثاني
ا آخذة بعني االعتبـار كـل العوامـل  لقرض اإلجيار ويف حال اقتنعت به مصدرا متويليا تعتمد عليه يف متويل استثمارا

ـا سـتقدم علـى إبـرام عقـد قـرض اإلجيـار متحملـة إىل جانب املزايا والعيـوب املرتبطـة بـهاملؤثرة على قرار التمويل  ، فإ
  .إىل جانب احلقوق اليت تنشأ من خالله عليه ك كل االلتزامات اليت ترتتببذل
ــــرض اإليجــــار -1 ــــد ق ــــدما تتقــــدم :أساســــيات عق ــــرض اإلجيــــارمؤسســــا عن ــــب االســــتفادة مــــن ق ينبغــــي  ت بطل

  :عليها تقدمي طلب يستويف جمموعة من املـعلومات واملستندات اليت ختصه وهي
ـــــق مبشـــــروع املســـــتفيد  :المعلومـــــات الخاصـــــة بالمســـــتفيد -1-1 ـــــوعني مـــــن املعلومـــــات؛ األوىل تتعل وتتضـــــمن ن

  .2والثانية تتعلق باالستثمار املراد متويله
  :وهي بدورها ميكن تقسيمها إىل: املعلومات املتعلقة مبشروع املستفيد -

 يف حالــة مــا إذا كــان املســتفيد شخصــا طبيعيــا جيــب عليــه اإلدالء : املعلومـات اخلاصــة بشــخص املســتفيد
ــه العقاريــة ومــا قــد يرتتــب  بامســه وســنه وحالتــه االجتماعيــة، رقــم قيــده بالســجل التجــاري وبيــان مبمتلكات

م شـركة التـأمني ومبلـغ عليها من رهون وكذا عقود التأمني على احلياة اليت قد أبرمها سابقا مع حتديد اسـ
فعليـه حتديــد شـكلها، امسهـا، رأمساهلــا، رقـم القيــد ) شـركة(أمـا إذا كــان املسـتفيد شخصـا معنويــا . التـأمني
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بالسجل التجاري مع بيان الشـركاء واملـديرين وأعــضاء جملـس اإلدارة وحتديـد الشـخص املخـول لـه سـلطة 
  .1استئجار األصل حمل العقد

ــــاريخ املؤسســــة، طبيعــــة نشــــاطها، حجمهــــا وآخــــر ويف كــــال احلــــالتني يتعــــني ع ــــى املســــتفيد إبــــراز ت ل
  .إجراءات زيادة رأس املال إضافة إىل حتديد البنك الذي يتعامل معه مع حتديد رقم حسابه فيه

 ـا : املعلومات اخلاصة باستغالل املؤسسة وهـي كـل مـا يتعلـق بنشـاط املؤسسـة وعلـى املسـتفيد التصـريح 
م األعمــال، العمـــالء الرئيســيني، حجــم طلبــات التعاقــد، حجــم الصـــفقات طبيعــة النشــاط، حجــ: مثــل

ومــن بــني هــذه املعلومــات كــذلك مــا يتعلــق بعناصــر االســتغالل داخـــل . اجلــاري تنفيــذها ومنــط اإلنتــاج
املؤسسة كحجم العمالة وعدد فروع املؤسسـة ومواقعهـا، ومسـاحة األراضـي اململوكـة للمسـتفيد مـع بيـان 

 .فاع باألصول العقارية للمؤسسةسند احليازة واالنت
 ا وحساب: املعلومات ذات الطابع املايل اترفق املؤسسة بطلبها للحصول على قرض اإلجيار ميزانيا عن  ا

ثالثــة ســنوات ماليــة ســابقة عــن تــاريخ طلــب التعاقــد، وجيــب اإلدالء بــاملوقف الضــرييب للمؤسســة أمــام 
جانـــب القـــروض الـــيت حصـــلت عليهـــا مـــع توضـــيح األعبـــاء  اإلدارة الضـــريبية والتأمينـــات االجتماعيـــة إىل

والضـمانات املقدمـة للمقرضـني، إضـافة إىل عقـود التمويـل بقـرض اإلجيـار ) خدمة القـروض(املرتتبة عنها 
اليت أبرمتها من قبل مع بيـان اسـم املـؤجرين، طبيعـة األمـوال املـؤجرة واألقسـاط اإلجياريـة السـنوية، كـذلك 

  .2املستقبلية لتوضيح قيمة االستثمارات وكيفية متويلها عرض اخلطة االستثمارية
ــها - ــة أنــواع :ملعلومــات املتعلقــة باالســتثمار املــراد متويل املعلومــات اخلاصــة : وتنقســم هــذه املعلومــات أيضــا إىل ثالث

  .3بتملك األصل املؤجر، املعلومات اخلاصة بالعمر االقتصادي لألصل واملعلومات اخلاصة بنمط استعماله
 متويله وحتديـد طبيعتـه منقـوال يقوم املستفيد بتعيني األصل املراد : املعلومات اخلاصة بتملك األصل املؤجر

ا التسديد وتاريخ التسليم؛ كان  أو عقارا، اسم البائع، مثن األصل، أجل دفعه، العملة اليت يتم 
 ــالعمر االقتصــادي لألصــل العمــر االقتصــادي لألصــل يتعــني علــى املســتفيد حتديــد : املعلومــات اخلاصــة ب

 هتالكه؛يله وكذا املدة املقررة قانونا الاملراد متو 
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 وتشـــمل عـــدد ســـاعات التشـــغيل اليـــومي لألصـــل، طبيعـــة : املعلومـــات اخلاصـــة بـــنمط اســـتعمال األصـــل
  االسـتثمار املتحقــق مــن خــالل االنتفـاع بــه؛ أي إذا كــان اســتخداما مسـتحدثا ســواء إلنتــاج منــتج جديــد 

  .أو كان استخدامه إحالال ألصل سبق استعماله إنتاج معروفأو لتوسيع 
فـــإن املؤسســـة املــؤجرة تطالـــب املســـتفيد بتقـــدمي ميزانيـــات تقديريـــة  وباإلضــافة إىل املعلومـــات الســـابقة

مستقبلية مع بيان التكلفة املالية لألصل املراد متويله، وهلذا جيب على املؤسسة طالبـة التمويـل حتـري الصـدق 
ا هي من حتدد ما إذا كانت ستحصل على التمويل املطلوبواألمانة يف ا أل   . البيانات اليت تديل 

تطلبهـا البنـوك  يتضح مما تقدم أن املعلومات اليت تطلبها املؤسسة املؤجرة من املستفيد متاثل تلك الـيت
وعلـى ضــوء الضـوابط الــيت . وبالتـايل فســلوكها ال خيتلـف عــن سـلوك مؤسسـات االئتمــان عنـد مـنح االئتمــان

تتبناها لقبول التعاقد مع املستفيد يبدو قرض اإلجيار جمرد عملية متويل تستفيد منها املؤسسة الطالبة للتعاقـد 
ا على مواجهة األعباء املالية الناشئة عن هذا العقد   .1وهو ما يستلزم قدر

حـــــىت تتخـــــذ املؤسســــة املـــــؤجرة قـــــرار القبـــــول بإمتـــــام تعاقـــــدها مـــــع املســـــتفيد أو رفضـــــه،  :ابط التعاقـــــدضـــــو  -1-2
ـــد دراســــــة وحتليــــــل املعلومــــــات اخلاصــــــة باملســــــتفيد، وميكــــــن تصــــــنيفها إىل  ــــــة مــــــن الضــــــوابط عنـــ ــــــا تتبــــــىن مجل فإ

  .ضوابط متعلقة باملركز املايل للمستفيد، وضوابط تتعلق باألصل املؤجر: نوعني
ــة للمؤسســة املســتفيدة : املركــز املــايل للمســتفيدضــوابط  - وتســتهدف هــذه الضــوابط تقــدير موقــف الســيولة النقدي

ا وقياس اخلطـر الـذي يعيـق حتقيـق ذلـك، ويـتم ذلـك  ومدى رحبيتها خالل سنوات العقد لضمان الوفاء بالتزاما
  :من خالل قياس عدد من املعدالت تتمثل فيما يلي

 مـن خـالل اسـتخدام عـدة نسـب تتعلـق باهليكـل املـايل مثـل نسـبة : املسـتفيدة القدرة االئتمانية للمؤسسـة
ويفضـل أن تقـل عـن الواحـد الصـحيح ) حقـوق املسـامهني/ إمجايل القروض(االقرتاض إىل حقوق امللكية 

ونسـبة االلتزامـات طويلـة وقصـرية األجـل . مما يؤدي إىل زيـادة الضـمان بعـدم حـدوث خسـائر للمقرضـني
الــيت ) جممـوع صــايف األصـول /االلتزامـات اجلاريــة+ االلتزامـات طويلــة األجـل(األصــول  إىل جممـوع صـايف

. يفضــل أن تكــون متوســطة أو معتدلــة حــىت يزيــد هــامش األمــان يف حالــة إفــالس املؤسســة وبيــع أصــوهلا
دى الـذي يوضـح مـ ]األعبـاء الثابتـة /)التكـاليف -اإليـرادات(الـربح املباشـر [معدل تغطية األعباء الثابتة 

قدرة املؤسسة على تغطية أعبائهـا الثابتـة ومنهـا أقسـاط اإلجيـار مـن أرباحهـا املباشـرة، وكلمـا كانـت أكـرب  
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كان ذلك أحسن بالنسبة للمؤسسة املؤجرة الـيت قـد متـنح قبوهلـا بـإبرام هـذا العقـد إذا كانـت هـذه النسـبة 
 ؛1وما سبقها متثل ضمانا هلا

 ملؤسسة املؤجرة برحبية املؤسسة املستفيدة وحترص على التأكـد مـن تم كذلك ا: رحبية املؤسسة املستفيدة
ــا ــا والوفـاء بالتزاما وتقـاس رحبيــة املؤسسـة مبقارنــة . ممارسـتها لنشــاطها علـى حنــو يسـمح هلــا بتغطيـة نفقا

رقـــم األعمـــال، نـــاتج  /)دون أعبـــاء ماليـــة(نـــاتج تشـــغيلها مـــع رقـــم أعماهلـــا أي نـــاتج التشـــغيل اإلمجـــايل 
رقــم األعمـال، وإذا كـان نـاتج النســبة األخـرية سـلبيا فــإن  /)مضـافا إليــه األعبـاء املاليـة(اإلمجـايل التشـغيل 

 ؛2املؤسسة املؤجرة متتنع عن إمتام هذا التعاقد لبيان اآلثار السلبية لألعباء املالية الناشئة عن قرض اإلجيار
 تقـــدير العائــد أو الرحبيــة املتوقعــة مـــن تقــوم املؤسســة املــؤجرة ب: العائــد املتوقــع مــن تشــغيل األصـــل املــؤجر

ــة األعبــاء املرتب طــة باألصــل تشــغيل األصــل داخــل املؤسســة املســتفيدة علــى حنــو جيعلهــا تتأكــد مــن تغطي
  .3وحتقيق رحبية ال تقل عن تلك احملققة من قبل واملرتتبة عن استئجاره

ايــة مــدة العقــد قــد ال يقــدم املســتفيد علــى تف: ضــوابط األصــل املــؤجر - عيــل خيــار متلــك األصــل حمــل العقــد يف 
منقـوال كـان أو عقـارا وهـو مـا يـؤدي باملؤسسـة املـؤجرة إىل إعـادة تسـويق هـذا األصـل، وتفضـل املؤسسـة املــؤجرة 
ا لن تشغل هذا األصل بسبب طابعها املايل وهلذا فهي  التعامل باألصول املنقولة اليت يسهل إعادة تسويقها أل

ولوجي أو ذات املواصفات اخلاصة، أو تلك اليت عن األصول ذات التعقيد التكن تفضل األصول النمطية وتبتعد
ا سوق ثانوي تلك بسرعة     .إلعادة بيعها) سوق اخلردة(كما متيل إىل متويل األصول اليت تنتظم بشأ

ـــــة الـــــيت تصـــــلح ملزاولـــــة عـــــدة  أمـــــا بالنســـــبة للعقـــــار ـــــؤجرة تفضـــــل متويـــــل البنايـــــات النمطي فاملؤسســـــة امل
ــــيت ختصــــص لنشــــاط معــــني بأوصــــاف حمــــددة كاملعامــــل  نشــــاطات كاملكاتــــب واملخــــازن وحتجــــم عــــن تلــــك ال

ــــا يلعـــــب موقـــــع العقـــــار دورا بـــــالغ األمهيـــــة يف توجيـــــه قـــــرار املؤسســــــة . املتخصصـــــة بإنتـــــاج ســـــلعة معينـــــة كمـ
لتعاقــــد مــــع املؤسســــة املســـــتفيدة إذ لــــن جتــــد أي صــــعوبة يف إعــــادة تســــويق هــــذا العقـــــار املــــؤجرة حنــــو قبــــول ا

  .4يف حالة تنازل املؤسسة املستفيدة عن خيار متلكه
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عــــدة التزامــــات لكــــل مــــن املــــؤجر واملســــتأجر   يرتتــــب علــــى عقــــد قــــرض اإلجيــــار :آثــــار عقــــد قــــرض اإليجــــار -2
  .كما ينشئ حقوقا لكل من الطرفني

  :التزامات المؤجرحقوق و  -2-1
  :احلقوق -

  االحتفــــاظ مبلكيــــة األصــــل حمــــل العقــــد خــــالل مــــدة اإلجيــــار كضــــمان الســــتيفاء حقــــه باحلصــــول علــــى
 األقساط اإلجيارية؛

 اسرتجاع األصل يف حالة إعسار املستأجر أو عدم التزامه بدفع األقساط املتفق عليها؛ 
  1له وفحص حالتهحق الكشف على األصل للتأكد من استمرار حيازة املستأجر.  

   :االلتزامات -
 إذ أن املـــــؤجر ال ميلـــــك مســـــبقا األصـــــل حمـــــل العقـــــد وإمنـــــا يقـــــوم بشـــــرائه مـــــن املـــــورد  االلتـــــزام بالتمويـــــل

 وأداء مثنه إليه؛
  االلتزام بتسليم األصل حمل العقد إىل املستأجر إذا مل يتضمن العقد قيام هذا األخري باستالمه مـن املـورد

 وتسهيل انتفاعه به؛
  االلتزام بصيانة األصل املؤجر إذا كان العقد ينص على ذلك، ولكنه غري ملزم بإصالح األصل ألنه ليس

 مسؤوال عن عيوبه اخلفية؛
  التـــزام املـــؤجر للمســـتأجر بضـــمان عــــدم التعـــرض لـــه ماديـــا أو قانونيـــا وهــــو مـــا يتـــيح لـــه انتفاعـــا هادئــــا

  .2وكامال باألصل
  : التزامات المستأجرحقوق و  -2-2
  :احلقوق -

  ايــــة مـــــدة العقـــــد مــــع احـــــرتام تعليمـــــات املـــــؤجر ــن تـــــاريخ تســـــلمه إىل  االنتفــــاع باألصـــــل املســـــتأجر مــ
 بشأن استعمال األصل؛

  ايــــة املـــدة املتفــــق عليهــــا مــــن خـــالل شــــرائه مــــن املــــؤجر احلـــق يف خيــــار متلــــك األصـــل حمــــل العقــــد يف 
 وفقا للسعر احملدد مسبقا؛
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  اية املدة املتفق عليها يف العقد خاصة إذا تقادم األصل أو اهتلك؛احلق يف خيار إعادة األصل يف 
 احلق يف خيار جتديد عقد قرض اإلجيار يف حالة استمرار احلاجة إىل هذا األصل .  

  : االلتزامات -
 االلتزام بدفع اإلجيار املتفق عليه مع املؤجر مقابل حق االنتفاع باألصل؛ 
 استعماله وفقا لألغراض احملددة له دون تغيري مواصفات األصـل  االلتزام باحلفاظ على األصل من خالل

 أو إجراء أيِّ تعديالت إىل جانب التأمني عليه؛
  ــة األصـــــل مـــــن حـــــني آلخـــــر واحـــــرتام رده إىل مالكـــــه مـــــامل يرغـــــب يف خيـــــار الســـــماح للمـــــؤجر مبعاينـــ

اية مدة العقد؛  شرائه عند 
 يف حالـة (ات املرتتبة عن أعمال الصـيانة واإلصـالح يتحمل املستأجر مسؤولية صيانة األصل وكافة النفق

 ؛)قرض اإلجيار املايل
  يار العقار مثال وما قد يسـببه االلتزام بتحمل املسؤولية املدنية يف حالة تعرض األصل حلدث مفاجئ كا

ذلــك مــن ضــرر للغــري، ونفـــس الشــيء يف حالــة املنقــول وبشــكل خـــاص األصــول الــيت حتتــاج إىل عنايـــة 
الت واألدوات، ويتحمــل املســتأجر تعــويض الغــري عــن األضــرار الــيت ســببها األصــل إن ثبــت خاصــة كــاآل

 ؛1تقصريه خالل مدة العقد
 ـــاع املســـتأجر عـــن القيـــام بـــبعض التصـــرفات القانونيـــة كنقـــل ملكيـــة األصـــل أو تـــأجريه مـــن البـــاطن          إمتن

ــاره لــيس مالكــا لألصــل ــه التصــرف فيــه  أو التنــازل عــن العقــد إىل مستـــأجر آخــر باعتب وبالتــايل ال حيــق ل
 .2خالل فرتة العقد إال إذا مسح له املؤجر بذلك
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  :خالصة
ض اإلجيار من بني املصادر التمويلية اليت قد تساعد املؤسسة الصغرية واملتوسطة يف جتـاوز مشـكلتها يعترب قر 

التمويلية املتمثلة بالدرجة األوىل يف حمدودية مصادر التمويل اخلـارجي نظـرا خلصوصـيتها املاليـة، وقـد اكتسـب قـرض 
إىل لــى مســتوى العــامل وحتولــه يف فــرتة قصــرية اإلجيــار هــذه األمهيــة مــن خــالل االتســاع الــذي يشــهده التعامــل بــه ع

ا، توفر الكثري من األنواع والصـيغ الـيت تتماشـى مـع االحتياجـات املختلفـة للمؤسسـة االقتصـادية  صناعة قائمة بذا
بشـكل عــام واملؤسســة الصـغرية واملتوســطة بشــكل خــاص، هـذه األخــرية الــيت تقــوم بدراسـة خمتلــف اجلوانــب املرتبطــة 

قرار التمويل به بداية بتشخيص أهم األسباب اليت تـدعوها للجـوء إليـه وخمتلـف العوامـل املـؤثرة بشـكل بعملية اختاذ 
مباشر أو غري مباشر على هذه العملية وصوال إىل مرحلة املفاضلة بينه وبني مصادر متويلية أخرى للتأكد من مدى  

الــذي لطاملــا كــان ينظــر إليــه علــى أنــه بــديل عنــه، هــذا  بنكــيكفاءتــه، وعــادة مــا تــتم املفاضــلة بينــه وبــني القــرض ال
األخـري بـالرغم مــن املزايـا الــيت يتيحهـا قــد ال يسـتطيع الوقــوف أمـام املزايــا الكثـرية لقــرض اإلجيـار، األمــر الـذي يــدفع 
 املؤسسة الصـغرية واملتوسـطة إىل إبـرام عقـد قـرض اإلجيـار مـع مؤسسـة مـؤجرة آخـذة بعـني االعتبـار كـل احلقـوق الـيت

وهو عقد قد جتد فيه املؤسسة الصغرية واملتوسـطة يف اجلزائـر ضـالتها التمويليـة . تستفيد منها واإللتزامات املرتتبة عنه
  .  من متاعبها املاليةيعد يف ظل ضيق سوق التمويل الذي 
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  : تمهيد
ـدف  تعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة أحد أهم الركائز اليت بنت عليها اجلزائر إسرتاتيجيتها التنموية الـيت 

ن كانــت املؤسسـات االقتصــادية الكبـرية عنوانــا لالقتصـاد الــوطين طيلــة أإىل حتسـني املســتوى املعيشـي لألفــراد، فبعـد 
ا على مواكبة التغريات السريعة اليت يعرفها االقتصاد العاملي وبيئـة عقود تلت االستقالل، وبعد أن أثبتت عدم  قدر

ــة أن تتكيــف مــع هــذه التغــريات والبحــث عــن كــل الســبل الكفيلــة بتحريــك  األعمــال الدوليــة كــان لزامــا علــى الدول
غرية عجلـــة االقتصـــاد الــــوطين والتنميـــة، وكـــان مــــن أهـــم هـــذه احملركــــات القطـــاع اخلـــاص ممــــثال يف املؤسســـات الصــــ

واملتوســطة، هــذه األخــرية الــيت أخــذت مكانــة هامــة علــى مســتوى كــل االقتصــاديات ويف كــل الــدول نظــرا ملزاياهــا 
ا   .املتعددة والعناية الكبرية اليت حتظى 

يئة بيئة مساعدة هلذه املؤسسـات للقيـام بأدوارهـا املنوطـة  ويف ذات السياق فقد قامت اجلزائر بالعمل على 
ك اجلانب التمويلي الذي يعد عامال أساسيا هلا يف ظل الصعوبات املالية اليت تقف حاجزا أمامها ا، وقد مشل ذل

ــال أمــام مــا  نتيجــة خصوصــيتها املاليــة، فــإىل جانــب مجلــة مــن اهليئــات والتــدابري املاليــة الــيت مت ســنها فقــد فتحــت ا
ا التمويلية املختلفـة، ومنهـا قـرض اإلجيـار الـذي أقيمـت لـه صـناعة   استحدث من مصادر متويلية قد تفي باحتياجا

وضـع إطـار تنظيمـي وتشـريعي لتنظـيم كاملـة علـى مسـتوى بعـض االقتصـاديات املتقدمـة، وهـو مـا دفـع بـاجلزائر إىل 
  .التعامل به وتسهيل حصول هذه املؤسسات الصغرية واملتوسطة على هذه املصدر التمويلي

ث؛ خيصــــص املبحــــث األول للتعــــرض إىل واقــــع متويــــل وعليــــه ســــيتم تقســــيم هــــذا الفصــــل إىل ثالثــــة مباحــــ
من خالل عرض وجيز ألمهيتها يف االقتصـاد الـوطين وواقعهـا التمـويلي بـني املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر 

الصعوبات وجهود الدولة لتذليلها، أما املبحث الثاين فيتعلق باجلانب التنظيمي والتشريعي لقرض اإلجيار يف اجلزائـر 
الذي اهتمت السلطات اجلزائرية بتأطري خمتلف جوانبه قانونيا، وأخريا املبحث الثالث الذي خيصص لدراسة سـوق و 

قرض اإلجيار يف اجلزائر بني الفرص املتاحة والتحديات املطروحة أمام تفعيل استفادة املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة 
  .من هذا املصدر التمويلي
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  :تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرواقع : المبحث األول

تعتـــرب املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة مـــن أهـــم البـــدائل التنمويـــة املعـــول عليهـــا النهـــوض باالقتصـــاد الـــوطين 
والوصول إىل هذه الغاية يتطلب االهتمام واالندماج يف االقتصاد العاملي الذي تتخلله التغريات السريعة واملتالحقة، 

يتها خصوصا من اجلانب التمويلي الذي يلعب دورا كبريا يف تطويرها، وهو ما سيتم عرضه وتسليط الضوء ا ورعا
   .عليه من خالل ما سيأيت

ســات كبقيـة املؤس :واقـع المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة وأهميتهــا فـي االقتصـاد الجزائـري: المطلـب األول
تلعب هذه املؤسسـات دورهـا يف االقتصـاد الـوطين، وهـو مـا سـيتم عرضـه وفقـا ملـا أتـيح  الصغرية واملتوسطة يف العامل

ال   .  من معلومات وإحصائيات يف هذا ا
لقـــد تطـــورت مســـرية املؤسســـات الصــــغرية  :مراحـــل تطـــور المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة فــــي الجزائـــر -1

يف كل مرحلة، وميكن إجياز  للتطور االقتصاديت املواكبة واملتوسطة يف اجلزائر عرب مراحل ختللتها العديد من التغريا
  :ذلك يف اجلدول املوايل

  :تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرمراحل : )1-3(الجدول 
  التسلسل الزمني لتطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  السنة
  11-82بعث تنظيم جديد لالستثمار اخلاص الوطين من خالل القانون رقم   1982
  )OSCIP(إنشاء ديوان التوجيه واملتابعة والتنسيق لالستثمارات اخلاصة   1983
  فتح الغرفة الوطنية للتجارة للمستثمرين اخلواص  1987
  بداية اإلصالحات االقتصادية واعتماد اقتصاد السوق  1988
  10-90إصدار قانون النقد والقرض رقم   1990
  19-90رقم  القانونحترير التجارة اخلارجية مبوجب   1991
  12-93تطوير االستثمارات مبقتضى املرسوم رقم   1993
  إنشاء وزارة مكلفة بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  1994
  بداية حترير التجارة اخلارجية واعتماد قانون اخلوصصة  1995
  296-96 رقم املرسوم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مبوجب  1996

2001  
، وإنشـــاء املتضـــمن القـــانون األساســي لرتقيـــة املؤسســـات الصــغرية واملتوســـطة 18-01إصــدار القـــانون التـــوجيهي رقــم 

)ANDI(  

2002  
ضــمان القــروض البنكيــة املوجهــة إنشــاء صــندوق ، إحلــاق الصــناعات التقليديــة بقطــاع املؤسســات الصــغرية واملتوســطة

  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وبداية تأهيلها
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2003  

لـــس الـــوطين االستشـــاري لرتقيـــة املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة، إنشـــاء إنشـــاء  نظـــام اإلعـــالم االقتصـــادي خـــاص ا
فـتح مكاتــب جهويـة لتأهيـل املؤسســات الصـغرية واملتوســطة و  27/02/2003 باملؤسسـات الصـغرية واملتوســطة بتـاريخ

  2003يف أفريل 

2004  
، بعـث جهـاز لتغطيـة الضـمانات املاليـة بقيمـة عملية تأهيل وتشخيص وتكوين يف إطار الـدعم املباشـر 400إحصاء 

  15/04/2004-14مليون يورو وتنظيم اجللسات الوطنية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أيام  20
  )ANDI(إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار   2005
  )ANDPME(إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة   2005
2005-
2009  

، إجنـاز مشـاتل، تطـوير دعـم الصـناعة التقليديـة خاصـة بالوسـط )ANDPMI(مليار دج إلجناز وجتهيـز  4ختصيص 
   دراسة وإجناز متاحف إنتاج الصناعة احلرفية التقليدية  و  الريفي

  تعديل هيكل الوزارة املكلفة لتصبح وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار  2010
،  جملـة الباحــثحنـو أداء متميـز للمؤسســات الصـغرية واملتوسـطة يف اجلزائــر، مـىن مســغوين،  :اعتمـادا علــى باحثـةالمـن إعــداد : املصـدر

  .132، ص 2012 ،10 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد

أن االهتمام باملؤسسات الصغرية واملتوسـطة يف اجلزائـر تـزامن مـع التطـورات العديـدة يبدو من خالل اجلدول 
يئتها لالنتقال إىل اقتصاد السوق القـائم علـى  دف بالدرجة األوىل إىل  اليت حدثت يف بيئة األعمال واليت كانت 

ومرونتهـا علـى مواجهــة  املبـادرات الفرديـة يف شـكل مؤسسـات صـغرية ومتوسـطة قــادرة اعتمـادا علـى صـغر حجمهـا
ــا، ومــع صــدور  ــذه املؤسســات يظهــر اإلرادة السياســية لالهتمــام  التحــوالت الســريعة، ولعــل إنشــاء وزارة خاصــة 

ــا األساســي تكــون هــذه املؤسســات قــد خطــت خطــوة كبــرية دعمهــا  18-01القــانون التــوجيهي رقــم  املتضــمن قانو
  . ملؤسسات وإعطائها الدفع الكايف لتلعب الدور املنوطة بهإنشاء عدة هياكل وأجهزة متخصصة ملرافقة هذه ا

للمؤسسـات الصــغرية واملتوسـطة يف اجلزائــر أمهيـة كبــرية  :أهميـة المؤسســات الصـغيرة والمتوســطة فـي الجزائــر -2
ل نقطة حتـول جذريـة يف هـذا القطـاع ، والذي شك18-01مع صدور القانون التوجيهي رقم  2001خاصة منذ سنة 

هــذه  عــددويشــمل احلــديث عــن هــذه األمهيــة التطــور يف  ،2002إىل جانــب إحلــاق الصــناعات التقليديــة بــه ســنة 
إىل جانـب مسـامهتها يف كـل مـن   الـذي تلعبـه يف االقتصـاد الـوطيناملؤسسات والذي يعد مؤشـرا علـى الـدور الكبـري

  . احملليالقيمة املضافة والناتج  ،التشغيل
إن كل اجلهود املبذولة مـن قبـل السـلطات اجلزائريـة مـن أجـل  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عددتطور  -2-1

  : حتسني املؤسسات الصغرية واملتوسطة أفضى إىل تطور عددها كما يوضحه اجلدول املوايل
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  :2015- 2003تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل الفترة : )2-3(الجدول 
  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات

  519 526  410 959  376 767  342 788  312 956  288 587  عدد ال

     :اعتمادا على باحثةمن إعداد ال: املصدر   
  ؛132مىن مسغوين، مرجع سابق، ص  -

- Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 
L’investissement, Bulletin D’information Statistique de la PME, № 18, 20, 22, 26, 28. 

القطاع الـذي تنتسـب إليـه املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية حسب  عددأما اجلدول التايل فيبني تطور 
  :2015-2003 الفرتة خالل

  :2015-2003 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية حسب طبيعتها في الفترة عدد تطور: )3-3(الجدول 
خاصالقطاع ال السنوات عامالقطاع ال  التقليديةالصناعات    المجموع 
2003 949 207  788 580 79  587 288  
2004 449 225  778 732 86  956 312  
2005 842 245  874 072 96  788 342  
2006 806 269  739 222 106  767 376  
2007 946 293  666 347 116  959 410  
2008 013 392  626 887 126  526 519  
2009 398 455  591 505 131  494 587  
2010 872 482  557 623 135  072 619  
2011 856 511  572 881 146  309 659  
2012 702 532  561 123 154  386 687  
2013   583 601  557 676 175  816 777  
2014 949 656  542 562 194  053 852  
2015 901 537  532 142 217  569 934  

  : اعتمادا على باحثةمن إعداد ال: املصدر 

  ؛132مىن مسغوين، مرجع سابق، ص  -
- Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 

L’investissement, Bulletin D’information Statistique de la PME, № 18, 20, 22, 26, 28. 

ؤسســات الصـغرية واملتوســطة اجلزائريـة مــن التطـور املضــطرد لعـدد امل بـدو وبوضــوح مـن خــالل اجلـدول أعــالهي
مــن جممــوع هــذه  % 70أكثر مــن بــ يف املتوســط ســنة إىل أخــرى، خاصــة يف القطــاع اخلــاص الــذي تتجــاوز مســامهته

ـــ كمـــا تأخــذ ،يف مقابـــل تراجـــع مســامهة القطـــاع العـــام املؤسســات ال  االصـــناعات التقليديـــة حيــزا مهمـــا أيضـــا كو
  .إلنشائها ةتتطلب يف العادة إمكانيات مالية كبري 

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
494 587  072 619  309 659  386 687  934 747  053 852  569 934  
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 مـــن بـــني املزايـــا املرتبطـــة باملؤسســـات الصـــغرية :مســـاهمة المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة فـــي التشـــغيل -2-2
ا على خلق مناصب شغل، واجلدول املوايل يوضـح تطـور مناصـب العمـل الـيت  واملتوسطة والداعية إىل إنشائها قدر

  :2015-2003 الفرتةتوفرها هذه املؤسسات للعمالة اجلزائرية خالل 
  :2015-2003الجزائرية في العمالة خالل الفترة  الصغيرة والمتوسطةمساهمة المؤسسات : )4- 3( الجدول
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات

  51 635  52 786  57 146  61 661  76 283  71 826 74763  القطاع العام

  1 494  949  1 233  073  1 064  983  977 942  888 829  592 758 538055  القطاع اخلاص

  1 546  584  1 285  859  1 122  129  1 039  603  965 112  664 584  612818  المجموع

  
  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  43 727  46 567  48 256  47 375  48 086  48 656  القطاع العام

  2 327  293  2 110  665  1 953  636  1 800  742  1 676  111  1 577  030  القطاع اخلاص

  2 371  020  2 157  232  2 001  892  1 848  117  1 724  197  1 625  686  المجموع

  :اعتمادا على من إعداد الباحثة:املصدر
 ؛286ص  سابق، مرجعنصر الدين بن نذير،  -

- Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 
L’investissement, Bulletin D’information Statistique de la PME, № 18, 20, 22, 26, 28. 

وتتخـــذ هـــذه  ة واملتوســطة يف خلـــق فـــرص التشــغيلاجلــدول املســـامهة الكبـــرية للمؤسســات الصـــغري  يبــني هـــذا
املسـامهة منحـى تصــاعديا سـنويا، مــع اإلشـارة إىل أن القســم األكـرب مـن هــذه املسـامهة يعــود إىل مؤسسـات القطــاع 

إذ يتزايـــد عــدد العمـــال يف . اخلــاص الـــيت متثــل النســـبة األكــرب مـــن نســيج املؤسســـات الصــغرية واملتوســـطة يف اجلزائــر
شــكل متناســب مــع تزايــد عــدد املؤسســات الصــغرية واملتوســطة العاملــة يف ذات القطــاع كمــا هــو القطــاع اخلــاص ب

، يف حني نسجل تراجعا للعمالة يف القطـاع العـام مبـا يتناسـب أيضـا مـع تنـاقص عـدد )3-3(موضح يف اجلدول رقم 
  . املؤسسات الصغرية واملتوسطة العمومية

إىل  2010سنة مت إسنادها و  هاري نظام مجعفقد تغ اإلحصائيات املتعلقة بالصناعات التقليدية أما فيما خيص
ـــات شـــبكة غـــرف الصـــناعة ) CASNOS(الصـــندوق الـــوطين للضـــمان االجتمـــاعي لغـــري األجـــراء  ـــدال مـــن معطي ب

  . التقليدية واحلرف
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تظهـر مسـامهة املؤسسـات الصـغرية  :مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الـداخلي الخـام -3-3
  :واملتوسطة يف الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات يف اجلدول املوايل

  في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع حسب الطابع القانوني مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :)1- 3( الشكل
  :2013- 2003 الفترةالمحروقات في 

  دجمليار : القيمة                                                                                                          

  
  . )01( رقماعتمادا على امللحق  باحثةالمن إعداد : املصدر                      

الحظ من خالل اجلدول التزايد املستمر يف مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الناتج الداخلي اخلام ي
ففـي  أكـرب مـن مثيلتهـا يف القطـاع العـامخارج قطاع احملروقات، وتسـاهم املؤسسـات التابعـة للقطـاع اخلـاص بشـكل 

 .% 20,7مهتها أما الثانية فال تتعدى مسا % 79,13املتوسط تساهم األوىل بنسبة 
تأكيدا لكل ما سـبق فيمـا خيـص املسـامهة  :مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة -2-4

ـــادة املضـــطردة يف حصـــة اهلامـــة للمؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة يف االقتصـــاد اجلزائـــري،  يظهـــر الشـــكل أدنـــاه الزي
املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة يف القيمـة املضـافة خـارج قطـاع احملروقـات، ويشـارك يف تقـدمي هـذه املسـامهة وبشـكل 

ا إذ تعترب التجارة والتوزيع، النقل واملواصالت، البناء واألشغال . متفاوت خمتلف القطاعات االقتصادية اليت تعمل 
مية والزراعة على التوايل أهم القطاعـات الـيت تسـاهم فيهـا املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة بنسـبة معتـربة مقارنـة العمو 

بقطاعــات أخـــرى كالصـــناعات الغذائيــة أو القطاعـــات الـــيت تأخــذ شـــكال خـــدميا أقــرب إىل نشـــاطات املؤسســـات 
هم كل منهما بشكل حمدود يف خلق القيمـة العائلية والصناعات التقليدية كقطاعي الفندقة وصناعة اجللود، إذ يسا

  ).  02أنظر امللحق (املضافة مقارنة بالقطاعات السابقة أعاله 
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  :2013-2003 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة خارج المحروقات في الفترة: )2- 3( شكلال
  دجمليار : القيمة                                                                                                         

  
  .)02(على امللحق رقم اعتمادا  باحثةمن إعداد ال: املصدر                   

ــــق هــــذه القيمــــة املضــــافة  لتــــايلأمــــا الشــــكل ا ــح مســــامهة كــــل مــــن القطــــاعني العــــام واخلــــاص يف خل فيوضــ
  :خارج قطاع احملروقات

  في القيمة المضافة خارج  حسب الطابع القانونيمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :)3- 3( الشكل
  دجمليار : القيمة                                             :2013 -2003قطاع المحروقات في الفترة 

  

  .)02(اعتمادا على امللحق رقم  باحثةمن إعداد ال: املصدر               

يوضح هذا الشكل حصة املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة مـن القيمـة املضـافة حسـب طابعهـا القـانوين، ومـن 
مـع التأكيـد علـى تراجـع مسـامهة مؤسسـات  أعـاله هـو موضـحاجللي أن هذه احلصة يف تزايد مستمر كل سنة كمـا 

لسـوق القـائم علـى خوصصـة القطاع العام مقابل مؤسسات القطـاع اخلـاص، مـا يعكـس التوجـه العـام حنـو اقتصـاد ا
ال أمام القطاع اخلاص ليلعب دورا حموريا يف االقتصاد الوطين   .املؤسسات العمومية وفتح ا
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علـى  :تمويلهـايرة والمتوسـطة فـي الجزائـر وصـعوبات المؤسسـات الصـغ معوقات: المطلب الثاني
ا تعاين من مجلة من الصعوبات على عدة الرغم من األمهية الكبرية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر إال  أ

  .مستويات خاصة منها املالية
  : فيما يلي املعوقاتميكن توضيح أهم هذه : معوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -1
ـا إىل جانـب تلـك الـيت  :المشاكل اإلداريـة والتنظيميـة -1-1 وتشـمل تلـك املشـاكل املتعلقـة بطبيعتهـا يف حـد ذا

الصـغرية واملتوسـطة فـيمكن تلخيصـها يف بسـاطة  اتتواجهها يف بيئتهـا؛ أمـا تلـك املتعلقـة بالبيئـة الداخليـة للمؤسسـ
ى مسـتواها مركزيـة واإلجـراءات املتخـذة علـ ـاوهو ما جيعل كـل القـرارات اخلاصـة  ها التنظيمي الذي تتميز بههيكل

 .يف يد املالك يف غالب األحيان، مع األخذ بعني االعتبار حمدودية قدرات الفرد وعدم متكنه من تويل كل املهام
أمـا تلــك املتعلقــة ببيئتهـا اخلارجيــة فتتمثــل يف البريوقراطيـة واإلجــراءات اإلداريــة املعقـدة، خاصــة تلــك املرتبطــة 

الصادر عن البنك العاملي أيـن " Doing Business 2015"تطرق هلا تقرير اليت و  هاواعتمادئها بدراسة ملفات إنشا
إجـراء  13دولـة حسـب مؤشـر تسـهيالت إنشـاء مؤسسـة، حيـث مت حتديـد  189مـن بـني  154احتلت اجلزائر مرتبة 

إداريا مقارنة بكل من تونس واملغرب اليت ال يتجاوز فيهما عدد هذه اإلجراءات عشرة ومخسة على التوايل، كما مت 
         يومـــا مقارنـــة بـــنفس البلــــدين واللـــذين ال تتجـــاوز فيهمـــا تلـــك املــــدة 22تقريـــر مـــدة إنشـــاء هـــذه املؤسســــة خـــالل 

مـيش لالسـتثمار يف  عـاين هـو اآلخـر وإىل وقـت غـري بعيـدان ياحملـيط التشـريعي الـذي كـ إضافة إىل. 1يوما 11 مـن 
القطــاع اخلــاص الركيــزة األساســية للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة، يف ظــل الــنهج االشــرتاكي املتبــع وطريقــة التســيري 
 التقليديــة لعقـــود طويلــة، غـــري أن املشـــرع اجلزائــري تـــدارك هــذه النقطـــة احلساســـة يف مرحلــة الحقـــة مــن خـــالل كـــل
ـــدخول  ـــادرات الفرديـــة واالســـتثمار اخلـــاص وحتفيـــزه كمبـــادرة لل النصـــوص القانونيـــة الـــيت ســـنها يف إطـــار تشـــجيع املب

  .القتصاد السوق
الصــغرية واملتوســطة يف اجلزائــر مــن  اتتعــاين املؤسســ :ضــعف نظــام المعلومــات والتكنولوجيــا المســتخدمة -1-2

ستخدام والتحكم يف املعلومات القليلة املتوفرة لديها مما جعلهـا هشـة وغـري قـادرة علـى املنافسـة يف االضعف وسوء 
بيئة تلعب املعلومات فيها دورا بالغ األمهية، سواء كانت هذه املعلومات متعلقة ببيئتها اخلارجية أو بيئتها الداخلية، 

جــز غالبيــة هــذه املؤسســات عــن احلصــول عليهــا لقلــة وهــو أيضــا أمــر مــرتبط بضــعف اســتخدام التكنولوجيــا الــيت تع

                                                             
1 World Bank Group, Doing Business 2015 Going Beyond Efficiency, 12 th Edition, p 168, disponible 
le 09/09/2016 à 11:33 sur le site électronique: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/English/DB15-Full-Report.pdf 
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ا وسوء تسيريها وفقا ملـا تتطلبـه احتياجـات بيئـة  مواردها املالية، وهو ما يزيد من حدة مشكلة ضعف نظام معلوما
يت األعمال اجلديدة القائمة بالدرجـة األوىل علـى التنبـؤ وتوقـع املسـتقبل اعتمـادا علـى املعلومـات التارخييـة واحلاليـة الـ

 .  1يوفرها نظام املعلومات
 تعتـرب مشـكلة العقـار يف اجلزائـر مـن أهـم املشـاكل املطروحـة علـى كـل األصـعدة :المشاكل المرتبطة بالعقار -1-3

ا علــى احلصــول علــى عقــار داخــل  وعلــى املســتوى االقتصــادي خاصــة، إذ تعــاين هــذه املؤسســات مــن عــدم قــدر
إىل مشكلة حمورية تتعلق بعقـود ملكيـة األراضـي والـيت تطـرح مشـكال  أو منطقة نشاط، ويرجع ذلك منطقة صناعية

حساسا وقائما يف خمتلف واليات الـوطن، فقـد ال تتبـع هـذه األراضـي جهـة إداريـة أو هيئـة وصـية واحـدة ممـا يـؤدي 
ا لـى إىل جانب مشـاكل متعلقـة بطـول مـدة االنتظـار للحصـول ع. إىل تعقد اإلجراءات وتضارب املصاحل املتعلقة 

  .األراضي املخصصة لالستثمار، وهذا طبعا يف حالة عدم التعرض لرفض طلب احلصول عليها

رغـــم األمهيـــة اإلســـرتاتيجية للعنصـــر البشـــري يف تطـــوير املؤسســـات  :المشـــاكل المرتبطـــة بـــالموارد البشـــرية -1-4
ب احلــس والـوعي بأمهيـة التعلــيم الصـغرية واملتوسـطة إال أن هـذه األخــرية تعـاين مـن نقـص العمالــة املؤهلـة نتيجـة لغيـا

ــاالت الــيت تعتمــد علــى االبتكــارات التكنولوجيــة احلديثــة غيــاب التخصــص الــوظيفي  إىل جانــب .2والتــدريب يف ا
علـى مســتوى هـذه املؤسســات إذ يقـوم املالــك أو املسـري اإلداري الرئيســي بكـل الوظــائف، وقـد ال يعــين ذلـك عــدم 

ا، ولكن من املؤكدامتكنه  ـا عمـال  لقيام  ا لن تكون على نفس املستوى من اجلودة على غرار تلك اليت يقـوم  أ
   .مؤهلون ومتخصصون يف جمال معني

ــة  ــاملوارد البشــرية يف املؤسســات الصــغرية واملتوســطة وهــي مســألة تســرب العمال وهنــاك مشــكل آخــر متعلــق ب
ــا إىل املؤسســات الكــربى أمــال يف احلصــول علــى أجــور  مرتفعــة وترقيــات مناســبة وفــرص أكــرب لتطــوير املؤهلــة وهرو

م واحلصول على التدريب املناسب، و   .يشكل تكلفة مرتفعة بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة هو مامستويا
ــة،  :المشــاكل التســويقية -1-5 يعتــرب املشــكل التســويقي مــن أهــم مشــاكل املؤسســات الصــغرية واملتوســطة اجلزائري

حيـث ظــل التســويق مهمشــا وغــري مــدرج ضــمن سياسـات املؤسســة املتعلقــة بــالرتكيز علــى املنــتج، األســعار، التوزيــع 
شــهار الباهظــة والــرتويج، ويعــود ذلــك إىل ضــعف التخصــيص املــايل لوظيفــة التســويق واملتعلقــة أساســا بتكــاليف اإل

  .املالية امقارنة مع إمكانيا

                                                             
جملــــــة جامعــــــة دمشــــــق يــــــاط، حممــــــد بوقمقــــــوم، التجربــــــة اجلزائريــــــة يف تطــــــوير وترقيــــــة املؤسســـــات الصــــــغرية واملتوســــــطة ودورهــــــا يف التنميــــــة، غشـــــريف  1

لد للعلوم االقتصادية والقانونية   .139-138، ص ص 2008، 01، العدد 24، ا
  .199مرجع سابق، ص ، دراسة حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -إشكالية متويل املؤسسات االقتصادية، ياسني العايب 2
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ا علــى ولــوج الســوق الــذي تكتســحه  كمــا تعــاين املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف اجلزائــر مــن عــدم قــدر
املنتجـــات األجنبيـــة ذات املواصـــفات العامليـــة غـــري املطبقـــة مـــن قبـــل املؤسســـات احملليـــة والـــيت جتعلهـــا يف منـــأى عـــن 

ة النشــاط غــري الرمسـي التنافســي علــى الســوق اجلزائــري والـذي جيعــل مــن وظيفــة التســويق منافسـتها إىل جانــب هيمنــ
إىل جانــب مــا ســبق فاملؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف اجلزائــر ال تــويل اهتمامــا ببحــوث التســويق . 1دون جــدوى

ق واملنافذ، كمـا فيما يتعلق باألسعار واملواصفات املطلوبة وتقسيمات السو  قبسبب عدم توفر معلومات عن السو 
  .  تعترب املشاركة يف املعارض واملساحات الرتوجيية الوطنية والدولية غري مفيدة

ــة -1-6 تعتــرب مــن أهــم املشــاكل الــيت تعــرتض إنشــاء وتطــوير املؤسســات الصــغرية واملتوســطة،  :المشــاكل التمويلي
ها اليت تعمق من حدة ويعود ذلك إىل أمهية اجلانب املايل يف ضمان استمراريتها مع األخذ بعني االعتبار خصوصيت

  .واليت جتعلها أمام خيارات متويلية حمدودة مقارنة مع املؤسسات الكبرية هذه املشكلة
يعتــرب املفهــوم املقــاواليت أحــد املفــاهيم احلديثــة والشــائعة االســتعمال يف  :ضــعف انتشــار الثقافــة المقاوالتيــة -1-7

 )Peter DRUCKER( "بيرت دروكر" جمال األعمال للتعبري عن املبادرة الفردية وإنشاء املؤسسات، ظهر مع أعمال
 . 2من اقتصاديات التسيري إىل اقتصاديات مقاوالتيةوالذي أشار إىل حتول االقتصاديات احلديثة  1985سنة 

 تتطلـب التمتـع غري أن هذا املفهوم يواجه صعوبات كبرية لتحقيقه يف اجلزائر بالرغم من ارتباطـه باملبـادرة الـيت
اليت تتيح للشـباب خاصـة مـنهم البطـال عـرض أفكـارهم بشـكل أكثـر انفتاحـا ومرونـة، واسـتحداث  بروح املقاوالتية

يف دراســة أعــدت ســنة  )Calza et al( "وآخــرون كــالزا" نشــاطات ومؤسســات جديــدة وهــو مــا يتوافــق مــع حتليــل
رجـة األوىل علــى اإلبــداع أداء تنافســي يعتمــد بالد حنـو ، اتضـح مــن خالهلـا افتقــار الثقافــة اجلزائريـة إىل التوجــه2010

مــن الراشــدين يعتــربون أن املقاوالتيــة ليســت خيــارا  % 57واالبتكــار واالنفتــاح علــى العــامل اخلــارجي، وهــو مــا جعــل 
  . 3مناسبا للمضي يف سرية مهنية جيدة

                                                             
  .203ص مرجع سابق، ، دراسة حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -إشكالية متويل املؤسسات االقتصادية، ياسني العايب 1
ــــةادور حاضــــنات األعمــــال يف بنــــاء القــــدرة التنافســــية يف املؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطة كنمــــوذج للمقوي، االعــــريب تيقــــ 2 : ، امللتقــــى الــــدويل حــــولوالتي
  .09 ص ،2010 أفريل 08-06 ،بسكرة -جامعة حممد خيضر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، "التكوين وفرص العمل: والتيةااملق"

3 Widad GUECHTOULI, Manelle GUECHTOULI, L’entrepreneuriat en Algérie : Quels enjeux pour 
quelles réalités, Working Paper Series, IPAG Business School, № 150, 2014, p 10, disponible le 
10/12/2014 à 20 :30 sur le site électronique : http://www.ipag.fr/fr/accueil/la-recherche/publications-
WP.html 
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جــوان  يف تقريـر صــدر عـن البنــك العـاملي يف :معوقـات تمويــل المؤسسـات الصــغيرة والمتوسـطة فــي الجزائــر -2
حول مناخ االستثمار يف اجلزائر مت تصنيف مجلة من املعوقات الـيت تواجههـا املؤسسـات االقتصـادية مبـا فيهـا  2010

  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ميكن توضيحها من خالل الشكل املوايل
  ):نسب مئوية(األولى لالستثمار في الجزائر  ةمعوقات العشر ال: )4- 3(الشكل 

  
، دراســـــة حالـــــة املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة يف اجلزائــــــر -إشـــــكالية متويـــــل املؤسســـــات االقتصــــــاديةياســـــني العايـــــب، : املصـــــدر

  .211، ص مرجع سابق

واملشــاكل الـــيت تعرقــل إنشــاء وتطــوير املؤسســـات عوقــات املمــن خــالل الشـــكل أعــاله تنــوع  واضــحاويبــدو 
ح لالسـتثمار اخلـاص، فـإىل جانـب كـل مـا الشـكل األول واألوضـ سطةفيها املؤسسات الصغرية واملتو االقتصادية مبا 

مشــاكل أخـرى كمشــكل الطاقـة والضــرائب والفســاد والنشـاط غــري الرمسـي الــذي يســتنزف  ذكـر مــن معوقـات توجــد
مــن بــني املشــاكل والعقبــات األخــرى %  25,09االقتصــاد اجلزائــري، وتؤكــد النســبة الــيت احتلتهــا مشــكلة التمويــل بــــ 

ا يف نفس الوقت على خلق وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وميكن حتليل هذه العقبات من  أمهيتها وخطور
والثـاين يوضـح رؤيـة هيئـات التمويـل املنوطـة بتـوفري  التمـويلي جانبني؛ األول ميثـل نظـرة هـذه املؤسسـات إىل املشـكل

  : التمويل املناسب هلا كما يلي
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  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن وجهة نظر  -2-1
َّ أن  :مشكلة التمويل المصرفي - مـن املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة  % 80يف دراسة أجراهـا البنـك العـاملي تبـني

، وهــو مـــا يـــدل علــى صـــعوبة احلصـــول علــى مصـــادر التمويـــل % 100قــد مت إنشـــاؤها بــأموال شخصـــية بنســـبة 
البنكيـة يف املرتبـة الثانيــة بعـد األمــوال الشخصـية يف ترتيــب وتـأيت القــروض . 1األخـرى نظـرا لضــيق سـوق التمويــل

مصــادر التمويــل الــيت تأمــل املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف احلصــول عليهــا، ويف هــذا اإلطــار يظهــر الســوق 
البنكــي اجلزائــري حتفظــا وعزوفــا واضــحا حيــال تقــدمي التمويــل الــالزم هلــذه املؤسســات، ويعــود ذلــك إىل الثقافــة 

وذهنيـة متوارثـة عـن سـنوات التخطـيط أيـن كانــت  ذها البنـوك جتـاه املؤسسـات اخلاصــةاحلـذرة الـيت تتخـ السـلوكية
، إال أن ذلــك ال يلغــي حقيقــة أن هــذه البنــوك طة لتحقيــق وتنفيــذ براجمهــاالبنــوك الوطنيــة جمــرد أداة يف يــد الســل

ـــ  قامــت بالعديــد مــن اجلهــود مــن خــالل تقــدميها ملبــالغ ، أي بنســبة 2013ر دج يف ســنة مليــا 3227048تقــدر بـ
مقارنة بسنة  % 45,79مبقدار زيادة تقدر بـــ  لية املوزعة على االقتصاد الوطينمن جمموع القروض الك % 55,55
 . 2دج 2213356اليت منحت خالهلا البنوك ما مقداره  2012

نقطـة حساسـة قـد صعوبة التأمني على القروض املمنوحة هلذه املؤسسات والـيت تشـكل أيضـا جانب إىل 
مـن صــندوق ضــمان  لـى الــرغم مــن إنشـاء هيئــات متخصصـة تتمثــل يف كــلحتـد مــن تـدخل البنــوك يف متويلهــا ع

الـــذي تصـــل فيـــه النســـبة األقصـــى و 2002الـــذي أنشـــئ ســنة ) FGAR(قــروض املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة 
لضمان إىل سبع سنوات يف حالـة من قيمة القرض احملصل عليه، على أن متتد مدة ا % 80للضمان املمنوح إىل 
إضــــافة إىل صـــندوق ضـــمان قـــروض اســــتثمارات . 3شـــر ســــنوات يف حالـــة قـــرض اإلجيـــارعقـــرض كالســـيكي و 

من قروض وفوائد املؤسسات حديثـة النشـأة،  % 80الذي يغطي نسبة ) CGCI(املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
مــع اشــرتاط أن يكــون احلــد األقصــى للقــروض القابلــة  االت توســيع أو جتديــد االســتثماراتيف حــ % 60ونســبة 

  . 4مليون دج 50للضمان 

                                                             
واقـع وآفـاق النظـام احملاسـيب "امللتقـى الـوطين حـول ، معوقات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وسـبل تطويرهـابن عمر، علي باللموشي،  األخضر 1

  .11 ، ص06/05/2013-05، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الوادي، "املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر
2 ABEF, Statistiques Année 2013, disponible le 09/09/2016 à 12:07 sur le site électronique : 
https://www.abef-dz.org/abef/?q=ann%C3%A9e-2013-novembre.html  
3 FGAR, Modalité de la couverture, disponible le 11/11/2015 à 17 :30 sur le site électronique : 
http://www.fgar.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=36  

، اجلريـدة الرمسيـة، العـدد الصـغرية واملتوسـطةلصـندوق ضـمان قـروض اسـتثمارات املؤسسـات املتضمن القـانون األساسـي  134-04 املرسوم الرئاسي رقم 4
  .31، ص 28/04/2004، املؤرخة يف 27
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قـام البنـك العـاملي بـإجراء دراسـة ميدانيـة مشلـت عينـة مــن  :مشـكلة الحصـول علـى البـدائل التمويليـة األخـرى -
مؤسســة، وقـــد هــدفت هــذه الدراســة إىل الكشـــف  600املؤسســات الصــغرية واملتوســطة اجلزائريـــة بلــغ حجمهــا 

ــائج ميكــن  ــة املتاحــة أمــام هــذه املؤسســات، وقــد أفــرزت مجلــة مــن النت والتعــرف علــى خمتلــف األســاليب التمويلي
  :توضيحها يف اجلدول املوايل
  :مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: )5-3( الجدول

قروض الموردين  القروض البنكية التمويل الذاتي مصادر التمويل
 والزبائن

 آخرون األصدقاء 

  % 04,00  % 04,50  % 01,00  % 15,70 % 74,80 مؤسسات مصغرة

  % 07,30  -  % 05,00  % 23,60  % 64,10 مؤسسات متوسطة

مؤسسات متوسطة 
  -  % 01,90  % 04,50  % 46,10  % 47,60 وخاصة

، مــذكرة ماجسـتري، كليــة العلـوم االقتصــادية متويــل املؤسسـات الصــغرية واملتوسـطةإشـكالية اســتغالل مصـادر شـهرزاد برجــي،  :املصـدر
  .160، ص 2012-2011تلمسان،  -والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد

توســطة علــى التمويــل الــذايت بشــكل كبــري املصــغرية و املصــغرة والاملؤسســات  كــل مــن  اجلــدول اعتمــاد بــنيي
تليهـا  % 74,80إذ تعتمد عليه املؤسسة املصغرة بشكل أكرب مقارنة بنظريتيهـا بنسـبة تصـل إىل  ،ومتفاوت بينها

علــى التــوايل، أي كلمــا زاد حجــم  % 47,60و % 64,10واملؤسســة املتوســطة اخلاصــة بنســبة  الصــغريةاملؤسســة 
وهــو مــا  ذات الســببلــاملؤسســة اخنفــض اعتمادهــا علــى التمويــل الــذايت يف حــني ترتفــع نســبة القــروض املصــرفية 

 جيعل املؤسسة املتوسطة واخلاصة حتصل على نسبة أكـرب منهـا مقارنـة بـالنوعني اآلخـرين وذلـك بنسـبة تصـل إىل

الـذي تعتمـد عليـه وهو مـا يفسـره أثـر احلجـم  وهي نسبة متقاربة مع نسبة جلوئها إىل التمويل الذايت ،% 46,10
وتـنخفض هـذه النسـبة أكثـر لتصـل . البنوك كأحد العناصر املهمة الختـاذ قـرار مـنح القـروض املصـرفية مـن عدمـه

يف املؤسسات املصغرة اليت تواجه صعوبات يف احلصول على التمويـل اخلـارجي نتيجـة صـغر حجمهـا  % 15,70
ا وارتفــاع درجــة املخــاطرة ــا، وبالتــايل تبقــى قــدرة حصــوهلا علــى  ومــا يــرتبط بــذلك مــن ضــعف ضــمانا املرتبطــة 

القروض املصرفية حمدودة وهو ما حيثها على البحث عن مصادر متويلية أخرى قـد تكـون بديلـة عنهـا أو مكملـة 
قرض اإلجيار، رأس مال املخاطر، التمويل اإلسالمي وغريها مـن املصـادر : من أمثلة هذه البدائل التمويليةو ، هلا

  . ا مبمارسة نشاطها االقتصادي وتضمن معه استمراريتهااليت تسمح هل
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يهـدف  ،يعترب السوق املايل من أجنع وأكفأ مصادر متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة :قصور السوق المالي -
وهـذا يف حالـة قصـور مصـادر التمويـل التقليديـة وخاصـة القـروض  االستفادة من التمويل املباشر إىل متكينها من

إال أن وجـود هــذه الســوق يف اجلزائــر . البنكيـة الــيت تتطلــب تقـدمي ضــمانات كافيــة ال تتناسـب وحمدوديــة أصــوهلا
ال يبقى افرتاضيا وغري فعال، سوق تعوزها احلركية والنشاط احلقيقي ، وبالرغم من اإلجراءات املتخذة يف هذا ا

ــر أيــن ميكــن العثــور وبكــل وضــوح علــى مالحظتــهوهــو مــا ميكــن  ســوق  مــن خــالل تصــفح موقــع بورصــة اجلزائ
دون أي معلومات تذكر فيما يتعلق باملؤسسـات املسـعرة أو نشـاط السـوق، وهـو  املؤسسات الصغرية واملتوسطة

در التمـــويلي احلـــديث مــا يطـــرح الشــكوك حـــول مـــدى جاهزيــة بيئـــة األعمــال اجلزائريـــة الحتـــواء مثــل هـــذا املصــ
    . واستغالله من أجل تقدمي متويل إضايف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

  :من وجهة نظر المؤسسات التمويلية -2-2
مـن الناحيــة النظريــة تـؤدي الضــمانات إىل التخفـيض مــن احتمــال عـدم قــدرة املقــرتض  :عـدم كفايــة الضــمانات -

غـري أنـه ويف  .1على سداد دينه جتاه مقرضه، ألنه سيقوم مبا يلزم ومبا هو ضروري لعـدم فقـدان ضـماناته املقدمـة
ئـات ومؤسسـات اجلزائر، تواجه املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة مشـكلة املبالغـة يف طلـب الضـمانات مـن قبـل هي

ــة فيهــا ثالثــة أضــعاف قيمــة  التمويــل املختلفــة، خاصــة البنــوك التجاريــة الــيت قــد تصــل قيمــة الضــمانات املطلوب
وتشــمل هــذه الضــمانات كــل أنــواع األصــول ذات القيمــة املعتــربة والــيت ميكــن للمؤسســات . 2القــرض املطلــوب

ات الـيت تشـرتطها البنـوك، غـري أن هـذه األخـرية الصغرية واملتوسطة توفريهـا، ومنهـا العقـارات كأحـد أهـم الضـمان
وهـــذا طبعـــا يف حـــال  اإلجـــراءات املتعلقـــة بنقـــل ملكيتهـــابالعقـــارات يف اجلزائـــر وطـــول  املرتبطـــةتـــدرك املخـــاطر 

تزيد أو تنقص نسبتها أما فيما يتعلق ببقية الضمانات فتعد املسامهة الشخصية اليت . تواجدها يف وضعية مسواة
ود إجباريــة للحصــول علــى التمويــل املطلــوب، وقــد يتطلــب األمــر يف بعــض احلــاالت وجــ يــلحســب نوعيــة التمو 

ـــل ـــل يف الكفي ـــة تتمث ـــة مـــن أســـهم وســـندات  ضـــمانة معنوي ـــة يف األوراق املالي ـــة ممثل ـــب الضـــمانات املالي إىل جان
 .وغريها

                                                             
1 Karim SI LEKHAL, Le financement des PME en Algérie: difficultés et perspectives, 
Recherches économiques et managériale, Faculté des Sciences Economiques et 
Commerciales et des Science de Gestion Université Mohamed Khider – Biskra, № 12, 
Décembre 2012, p 50. 
2 Kaci AGGAD, Relation entreprise- système financier et bancaire Ces crédits qui minent 
les rapports, Revue de presse, 14-18 octobre 2012, p 14. 
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وماحنــه مــن أكثــر تعــد مشــكلة ضــبابية املعلومــات وعــدم متاثلهــا بــني طالــب التمويــل : عــدم تماثــل المعلومــات -
 إذ ميلــك ،عمليــات التمويــل البنكــي خاصــة يف املشــاكل عرقلــة يف عمليــة متويــل املؤسســات الصــغرية واملتوســطة

فــرتى  .1املقــرتض معلومــات أكثــر مــن املقــرض فيمــا خيــص املخــاطر الفعليــة املتعلقــة بنشــاطه والعائــد املتوقــع منــه
روض بينمــا تــرى املؤسســات أن تلــك البنــوك جمحفــة يف كميــة البنــوك بــأن املعلومــات املقدمــة غــري كافيــة ملــنح القــ

ونوعيــة املعلومــات املطلوبــة دون مراعــاة خصوصــية هــذه املؤسســات، والــيت ال متســك يف غالــب األحيــان دفــاتر 
متثــل بهمــة املأو  واضــحةالصــورة غــري وهــذه ال هــا،يف تقــدمي صــورة شــفافة وواضــحة عنتلعــب دورا هامــا حماســبية 

جتاه هـذا الـنقص يف املعلومـات، ونتيجـة فعل  ىل تطبيق أسعار فائدة مرتفعة كردللبنوك اليت تلجأ إخطرا بالنسبة 
ــتم رفــض غالبيــة وبالتــايل كلمــا متيــزت املعلومــات بعــدم التماثــل وعــدم  املشــاريع نظــرا الرتباطهــا بــاخلطر لــذلك ي

 .2الشفافية كلما زادت رقابة البنك على أمواله
يعد العمـل يف القطـاع غـري الرمسـي مـن الظـواهر االقتصـادية السـلبية  :غير الرسمي انتشار العمل ضمن القطاع -

بــني اقتصــاد رمســي نظــامي ميكــن قيــاس نتائجــه االقتصــادية  تصــاد الــوطين يبــدو يف حالــة انفصــاموالــيت جتعــل االق
ن عنهــا، وتعــد ضــمن جمــاميع االقتصــاد الكلــي، واقتصــاد غــري رمســي نتائجــه االقتصــادية وعوائــده املاليــة غــري معلــ

يــدفعها إىل ذلــك عــدة عوامــل كثقــل  ر الفــاعلني يف القطــاع غــري الرمســياملؤسســات الصــغرية واملتوســطة مــن أكثــ
العبء الضرييب واإلجراءات البريوقراطية والقيود احلكومية، وبشكل عام التهرب من االلتزامات القانونية املرتبطـة 

 . 3بالكشف عن أنشطتها
ري رمسيــة يف  القطــاع غــري الرمسـي للحصــول علــى التمويـل الــالزم عــرب قنـوات غــوتلجـأ هــذه املؤسسـات إىل

ا وعدم تسجيل أغلبها قانونيا خاصة تلك العاملة يف الصناعات احلرفية، أين ميكـن جتـاوز  ظل حمدودية ضمانا
إىل جانــب اللجــوء إىل املــدخرات العائليــة،  الشخصــية بــني مقــدم التمويــل وطالبــههــذه العقبــة مــن خــالل املعرفــة 

عدم مركزيتها، وهـو مـا يفسـر النسـبة الكبـرية و  تهاوكلها ال تتطلب تكاليف لتغطية املعاملة املالية اليت تتم بسهول
، وهــو مــا يشــري إىل تســرب نســبة  % 70الـيت يغطيهــا التمويــل غــري الرمســي مــن الســوق املــايل اجلزائـري والــيت تبلــغ 

                                                             
1 Karim SI LEKHAL, La difficulté de financer les PME dans un contexte de forte asymétrie 
d’information: Cas des PME algériennes, Revue Performance des Entreprises Algériennes, Université 
Ouargla, № 03, 2013, p 17.  

  .280مرجع سابق، ص ، دراسة حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -إشكالية متويل املؤسسات االقتصاديةاسني العايب، ي  2
 ، متوفر بتاريخ05 ، صأثر املشروعات الصغرية على االقتصاد غري الرمسيلطيفة بن يوب، بوغرارة بومدين، غريب ناصر صالح الدين،  3

http://www.univ-: على املوقع اإللكرتوين 20:45الساعة على  14/11/2014

pdfsaida.dz/fecg/images/SEMINAIRE2007/ben%20youb.  
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مــوال وبقائهــا خــارج دائــرة االقتصــاد املــنظم غــري القــادر أو غــري الراغــب يف احلــد مــن القطــاع غــري كبــرية مــن األ
ووجود متنفس للمؤسسات الصغرية واملتوسطة للحصول على التمويل الضروري ملمارسة أنشطتها، وهو الرمسي، 

مـن املفـروض توزيعهـا ومنحهـا  ما يساهم أكثر يف ترسيخ القطاع غري الرمسي وضياع املزيد مـن األمـوال الـيت كـان
  .1هلذه املؤسسات عرب طرق رمسية

أدى وجــود  :هيئــات دعــم وتمويــل المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة فــي الجزائــر: المطلــب الثالــث
إىل قيـام الدولـة اجلزائريـة باختـاذ جمموعـة مـن  تطويرهـاو اليت تعيـق متويـل املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة املشاكل  تلك

اإلجـــراءات لـــدعم متويـــل هـــذه املؤسســـات، إىل جانـــب إنشـــاء العديـــد مـــن اهلياكـــل املتخصصـــة يف دعمهـــا وتقـــدمي 
من أجل إعطاء دفع وحركية أكرب هلذا القطاع الذي يشكل  هلا خاصة يف جمال التمويل البنكيالتسهيالت الكافية 
  .احلديثةركيزة االقتصاديات 

وهي جمموعة املؤسسات واهلياكل اليت  :هيئات وهياكل دعم إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1
  :وضعتها الدولة من أجل تسهيل إجراءات إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتشمل

ص دار املتالحق للنصو اهليئة عدة تطورات نتيجة اإلصعرفت هذه : وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1-1
  :دف متكينها من القيام مبهامها على أكمل وجه، وميكن حصر ذلك يف القانونية املنظمة لسري نشاطها

 ترقية االستثمارات يف جمال إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتوسيعها وحتويلها وتطويرها؛ -
 واملتوسطة؛ترقية الشراكة واالستثمارات ضمن قطاع املؤسسات الصغرية  -
 حتسني ظروف حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة على العقار املهين؛ -
 .العمل على إحداث وتفعيل التعاون اجلهوي والدويل يف جمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

     2:أما يف جمال ترقية دعم متويل هذه املؤسسات فتقوم بــ
 املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة ووضعها؛اقرتاح كل عمل يساعد على ترقية آليات متويل  -
 املبادرة إىل تعبئة التمويالت لصاحل املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة؛ -
االقـــــرتاح علـــــى الســـــلطات املختصـــــة أشـــــكال متابعـــــة جممـــــوع التمـــــويالت املوجهـــــة للمؤسســـــات والصـــــناعات  -

  .الصغرية واملتوسطة

                                                             
1 Kaci AGGAD, op.cit, p 14. 

، 42، اجلريـــــــدة الرمسيـــــــة، العـــــــدد حيـــــــدد صـــــــالحيات وزيـــــــر املؤسســـــــات والصـــــــناعات الصـــــــغرية واملتوســـــــطة 190-2000املرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم  2
  .07، ص 16/07/2000يف  ةاملؤرخ
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ــــوطين فقــــد مت إ وإىل جانــــب مهامهــــا الرئيســــية لــــس ال حلــــاق هيئــــات أخــــرى بعمــــل الــــوزارة؛ إذ مت إنشــــاء ا
الذي حدد املهام املوكلة هلذا  80-03االستشاري لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

لس كما يلي   1:ا
ــــــــة والشــــــــركاء االجتمــــــــاعي - ــــــــني الســــــــلطات العمومي ــــــــتظم ب ــــــم ومن ــ ني ضــــــــمان احلــــــــوار والتشــــــــاور بشــــــــكل دائ

ـــــة املؤسســـــات  ـــــالتطور االقتصـــــادي وترقي ـــــق ب ـــــيت تتعل ـــــة ال واالقتصـــــاديني حـــــول املســـــائل ذات املصـــــلحة الوطني
 الصغرية واملتوسطة بصفة خاصة؛

 تشجيع وترقية إنشاء مجعيات مهنية جديدة؛ -
وبصفة خاصـة مـن الفضـاءات  يات املهنية ومنظمات أرباب العملمجع املعلومات االقتصادية من خمتلف اجلمع -

  .الوسيطة اليت تسمح بإعداد سياسات إسرتاتيجية لتطوير القطاع
ــــ كمـــا وضـــعت حتـــت وصـــاية وزارة املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة وهـــي  "املشـــاتل: "هياكـــل دعـــم تعـــرف بــ

   :شكالأمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وتتخذ 
 وهي هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع اخلدمات؛: احملضنة -
 هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع الصناعات الصغرية واملهن احلرفية؛: ورشة الربط -
  .هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع املنتمني إىل ميدان البحث: نزل املؤسسات -

دف مشاتل املؤسسات إىل حتقيق    2:مجلة من األهداف، منهاو
 تطوير التآزر مع احمليط املؤسسايت؛ -
 املشاركة يف احلركة االقتصادية يف مكان تواجدها؛ -
 تشجيع بروز املشاريع املبتكرة؛ -
 تقدمي الدعم ملنشئي املؤسسات اجلدد؛ -
 ضمان دميومة املؤسسات املرافقة؛ -
    . تشجيع املؤسسات على تنظيم أفضل -
  

                                                             
لس الـوطين االستشـاري لرتقيـة املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة وتنظيمـه وعملـه، املتضمن 80-03املرسوم التنفيذي رقم  1 اجلريـدة الرمسيـة، العـدد  إنشاء ا

  .22، ص 25/02/2003يف  ةاملؤرخ، 13
  .14، ص 25/02/2003يف  ةاملؤرخ، 13القانون األساسي ملشاتل املؤسسات، اجلريدة الرمسية، العدد  املتضمن 78-03املرسوم التنفيذي رقم  2
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استحداث وحتديـد الطبيعـة القانونيـة ملراكـز تسـهيل املؤسسـات  79-03كما مت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
الصغرية واملتوسطة ومهامها وتنظيمها كهيئة أخرى تعمل يف جمال ترقية وتطوير هذه املؤسسات حتت وصاية الـوزارة 

ا، وتسعى هذه املراكز إىل    1:املكلفة 
 املؤسسات واملقاولني؛ تياجات منشئيوضع شباك يتكيف مع اح -
 تطوير ثقافة التقاول؛ -
 ضمان تسيري امللفات اليت حتظى بدعم ومساعدات الصناديق املنشأة لدى وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -
 تقليص آجال إنشاء املؤسسات وتوسيعها واسرتدادها؛ -
 تشجيع تطوير التكنولوجيات اجلديدة لدى حاملي املشاريع؛ -
 يع تطوير النسيج االقتصادي احمللي؛تشج -
 تثمني الكفاءات البشرية وعقلنة استعمال املوارد املالية؛ -
 مرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتسهيل التقائها بعامل األعمال واإلدارة واندماجها حمليا ودوليا؛ -
ال املايل والصناعي والتكنولوجي -   . تشجيع البحث والتأكيد على أمهية التكوين واحلصول على االستشارة يف ا
) APSI(أو مــا كــان يعــرف بوكالــة دعــم وترقيــة االســتثمارات  :)ANDI(الوكالــة الوطنيــة لترقيــة االســتثمار  -1-2

لقيـام بعـدة مهـام تتضـمن السـتثمار، الـيت أوكـل إليهـا اسنة إنشاء الوكالـة الوطنيـة لرتقيـة ا 2001إىل غاية  1993منذ 
تشجيع املستثمرين وتقدمي خمتلف التسهيالت هلم، إىل جانب دورهـا يف اجلانـب التمـويلي املنحصـر بالدرجـة األوىل 

  : يف تقدمي مجلة من اإلعفاءات منها
ـــــبة املخفضـــــــة يف جمــــــال احلقـــــــوق اجلمركيـــــــة فيمــــــا خيـــــــص التجهيـــــــزات  - املســــــتوردة والـــــــيت تـــــــدخل تطبيــــــق النســ

 مباشرة يف إجناز االستثمار؛
 اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار؛ -
 .اإلعفاء من رسم نقل امللكية بعوض بالنسبة لكل األصول العقارية موضوع االستثمار املعين -

ــة حتفيــ ــدف إىل ترقيــةكمــا تقــدم هــذه الوكال ــة اخلاصــة زات أخــرى  أو تلــك الــيت  االســتثمارات ذات األمهي
  .تتواجد مبناطق معينة ترغب الدولة يف تنميتها

  

                                                             
حتديد الطبيعة القانونية ملراكز تسهيل املؤسسات الصغرية واملتوسـطة ومهامهـا وتنظيمهـا، اجلريـدة الرمسيـة، العـدد  املتضمن 79-03املرسوم التنفيذي رقم  1

  .19-18 ص ، ص25/02/2003يف  ةاملؤرخ، 13
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مؤسسـة إىل  1 764 000وكنتيجـة للجهـود املبذولـة مـن طـرف الوكالـة، فقـد متكنـت هـذه األخـرية مـن إنشـاء 
  . 1طةواملتوسالصغرية ة دعم للمؤسسات وهو ما يربز دورها املهم واحملوري كهيئ 29/11/2015غاية 

ــدعم تشــغيل الشــباب -1-3 ــة ل  296-96مت إنشــاؤها مبوجــب املرســوم التنفيــذي رقــم  :)ANSEJ( الوكالــة الوطني

  2:وتقوم مبا يلي، 06/09/2003املوافق لــ  288-03واملعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم  08/09/1996املؤرخ يف 
 واالستشارة ومرافقة الشباب املستثمرين يف إطار حتقيق وإجناز مشاريعهم؛تقدمي الدعم  -
متكــــني هــــؤالء املســــتثمرين مــــن احلصــــول علــــى اإلعانــــات وختفيضــــات نســــب الفوائــــد الــــيت مينحهــــا الصــــندوق  -

 الوطين لدعم تشغيل الشباب؛
 تقدمي االستشارة للمستثمرين فيما يتعلق بالرتكيب املايل ورصد القروض؛ -
 عالقات متواصلة ومستمرة مع البنوك واملؤسسات املالية تنفيذا خلطة التمويل ومتابعة إجناز املشاريع؛إقامة  -
تطبيــق كــل التــدابري الــيت تســمح برصــد املـــوارد اخلارجيــة املخصصــة لتمويــل إحــداث نشــاطات لصــاحل الشـــباب  -

 . واستعماهلا يف اآلجال احملددة
ـــى  ـــوعني مـــن التمويـــل عل ـــلوتقـــدم هـــذه الوكالـــة ن ـــة لالســـتثمار موضـــوع التموي        أن ال تتجـــاوز التكلفـــة الكلي

  :مليون دج كما هو موضح يف اجلدول املوايل 10
  :ANSEJأنواع التمويل المقدم من قبل : )6-3( الجدول

 تمويل ثنائي تمويل ثالثي 
% 2 إىل%  1  المساهمة الشخصية % 72 إىل%  71   

% 29 إىل%  ANSEJ  28قروض دون فائدة  % 29 إىل%  28   

% 70  قروض بنكية  - 

  .معلومات داخلية من الوكالة: املصدر                    

  :2015 ايةإىل  عدد املشاريع املمولة وقيمتها حسب النشاطويظهر اجلدول املوايل 
  
 

                                                             
1 L’ANDI, Statistiques création d’entreprise, disponible le 01/08/2016 à 10 :25 sur le site 
électronique : http://www.andi.dz/index.php/fr/statistique/creation-d-entreprise 

ـا األساسـي 288-03املرسوم التنفيـذي رقـم  2  ةاملؤرخـ، 54رمسيـة، العـدد ، اجلريـدة الاملتضـمن إنشـاء الوكالـة الوطنيـة لـدعم تشـغيل الشـباب وحتديـد قانو
  .07-06 ، ص ص10/09/2003يف 
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  :31/12/2015حسب طبيعة النشاط إلى غاية  ANSEJ المشاريع الممولة من قبل: )7-3(الجدول 
 القطاع عدد المشاريع الممولة االستثمارقيمة 

328 470 024 600 401 103  اخلدمات 
 نقل البضائع 531 56 730 855 558 145
 الفالحة 042 50 300 994 067 176
 الصناعات التقليدية 302 42 196 022 582 108
 البناء واألشغال العمومية 616 30 185 153 206 114
 الصناعة 481 22 694 609 471 100
 نقل املسافرين 984 18 026 872 617 46
 نقل تربيد 382 13 939 061 755 33
 املهن احلرة 740 8 381 662 313 19
 انةالصي 605 8 192 269 321 21
 الصيد 094 1 240 282 211 7
 املياه 540 389 045 157 3

 المجموع 718 356 871 852 732 104 1
              Source : Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la               
              Promotion de L’investissement, Bulletin d’Information Statistique de la PME             
              Données 2015, № 28, Mai 2016, p 24. 

 ANSEJ تـرافقهم نقطـاع اخلـدمات كـأكثر قطـاع يسـتقطب حـاملي املشـاريع الـذياجلـدول أمهيـة  يظهـر هـذا
مليـار دج منـذ إنشـائها،  328وقيمـة التمويـل املمنوحـة لـه والـيت تفـوق  103 401من حيث عـدد املشـاريع املقـدر بــــ 

يليـه كــل مـن قطــاعي نقـل البضــائع والقطـاع الفالحــي، كمــا ال ميكـن إمهــال أمهيـة قطــاع الصـناعات التقليديــة الــذي 
، )3-3( يشــكل نســبة مهمــة مــن جممــوع املؤسســات الصــغرية واملتوســطة كمــا مت إيضــاحه مــن خــالل اجلــدول رقــم

ــا املؤسســات الصــغرية متقدمــة بــذلك القطــاع الصــناعي، وهــو مــا يقــدم  نظــرة عامــة حــول القطاعــات الــيت تنشــط 
   .واملتوسطة واليت تكون يف غالبيتها قطاعات خدمية غري منتجة

 188-94مت إنشــاؤه مبوجـــب املرســـوم التنفيـــذي رقـــم  :)CNAC(مين علـــى البطالـــة أالصـــندوق الـــوطني للتـــ -1-4

املتضــــمن القــــانون األساســـي للصــــندوق الــــوطين للتــــأمني عـــن البطالــــة حتــــت وصــــاية وزارة  06/07/1994املـــؤرخ يف 
التشغيل، العمل واحلماية االجتماعية، بغرض تعويض األجراء املسرحني يف إطار تطبيق برنامج التصـحيح اهليكلـي، 

نيـة مسـامهة الصــندوق ، والـذي يقضــي بإمكا03/01/2004املـؤرخ يف  01-04واملـتمم مبوجـب املرسـوم التنفيــذي رقـم 
سنة، علـى  50و 35يف متويل إحداث نشاطات السلع واخلدمات من طرف البطالني ذوي املشاريع البالغني ما بني 
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أن يقــدر املبلــغ األقصــى لالســتثمارات مخــس ماليــني دج عــرب مــنح قــروض غــري مكافــأة، لتكملــة مســتوى األمــوال 
مت تقريـر تــدابري  2010يف سـنة و . CNAC1ض البنكيـة الـيت متنحهـا اخلاصـة املطلوبـة لقبـوهلم يف االسـتفادة مـن القـرو 

. ماليـني دج 10إىل  5ة مـن جديدة لصاحل البطالني ذوي املشاريع تقضي بتغيري املبلـغ األقصـى لالسـتثمارات املمولـ
اية سنة و    :2015اجلدول املوايل يظهر حصيلة الصندوق إىل غاية 

  :CNAC عرض أهم مجاميع: )8-3(الجدول 
 
 أهم المجاميع 2015 دورة 31/12/2015 الحصيلة إلى غاية

 عدد امللفات 013 17 016 337
 عدد شهادات األهلية املمنوحة 509 15 947 246
 عدد القروض املمنوحة 209 21 693 151

 عدد القروض املرفوضة 99 451 8
 عدد املشاريع املمولة 449 15 814 129
 املستحدثة مناصب العمل 921 37 871 266

           Source : Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion 
          de L’investissement, Bulletin d’Information Statistique de la PME Données 2015,         
          op.cit, p 25. 

املمنوحــة أيــن دور هـذا الصــندوق مـن خــالل املقارنـة بــني عـدد القــروض املرفوضـة و ويؤكـد هــذا اجلـدول علــى 
ــة  تتجــاوز هــذه األخــرية ســابقتها بأضــعاف، ــة بــني عــدد امللفــات وعــدد شــهادات األهلي وكــذلك مــن خــالل املقارن

    .املمنوحة بشكل معترب مما يدل على الفرص الكبرية اليت يتيحها هذا الصندوق

ــة لتســيير القــرض المصــغر  -1-5 ــة الوطني حداث هــذه الوكالــة بعــد إصــدار املرســوم ســتامت  :)ANGEM(الوكال
ـــاريخ  14-04التنفيـــذي رقـــم  ـــات  22/01/2004املـــؤرخ بت ـــذي يعـــد قرضـــا ميـــنح لفئ لتســـيري جهـــاز القـــرض املصـــغر ال

إنشــاء هــذا اجلهــاز مبوجــب أو ذوي الــدخل الضــعيف غــري املســتقر وغــري املنــتظم، وقــد مت / املــواطنني دون دخــل و
  :، وتضطلع هذه الوكالة بعدة مهام منها22/01/2004املوافق  13-04 املرسوم الرئاسي رقم

 تسيري جهاز القرض املصغر؛ -
خيصص لتكملة مستوى املسامهات الشخصية  دج100000منح قروض دون مكافأة عندما تفوق كلفة املشروع  -

 املطلوبة لالستفادة من القرض البنكي؛
                                                             

                ةاملؤرخــــــ، 03، اجلريــــــدة الرمسيــــــة، العــــــدد عــــــن البطالــــــة لصــــــندوق الــــــوطين للتــــــأمنيالقــــــانون األساســــــي لاملتضــــــمن  01-04املرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم  1
  .05، ص 03/01/2004يف 
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إنشاء قاعدة للمعطيات حول األنشطة واملستفيدين من اجلهاز ومرافقتهم ودعمهم من خالل تقدمي االستشارة  -
 وعمليات التحسيس واإلعالم؛

 ايل للمشــاريع وتنفيــذ خطــة التمويــلإقامــة عالقــات متواصــلة مــع البنــوك واملؤسســات املاليــة يف إطــار الرتكيــب املــ -
 .واملشاركة يف حتصيل الديون غري املسددة يف آجاهلاومتابعة إجناز املشاريع واستغالهلا 

ليـة وتسـاعد فيـه وتقدم هذه الوكالة نوعني من التمويل ثنائي وثالثي؛ األول خيـص متويـل اقتنـاء املـواد األو 
أما الثاين فيضم إىل جانب الطرفني السابقني طرفا ثالثا وهو البنك، واجلدول املوايل يوضح قيمة  الوكالة املستفيد

  :إضافة إىل عدد املنصب املستحدثة يف إطار كل صيغة 30/06/2015من التمويلني إىل غاية  كل
  :حسب نوعية التمويل ANGEMمن قبل توزيع القروض الممنوحة  :)9-3( الجدول
  المستحدثة عدد مناصب العمل عدد القروض نوع التمويل

 985 991 323 661 تمويل اقتناء المواد األولية

)المستفيد-البنك-الوكالة(ثالثي تمويل   65 035 97 553 

 537 089 1 358 726 المجموع

Source : Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de         
L’investissement, Bulletin d’Information Statistique de la PME 1er semestre 2015, op.cit,        
p 30. 

  :كما يلي  ANGEMأما وفقا لقطاعات األنشطة االقتصادية فقد سامهت 
  :30/06/2015حسب قطاع النشاط إلى غاية  ANGEMمن قبل القروض الممنوحة : )10-3(الجدول 

 قطاع النشاط عدد القروض الممنوحة )دج( المبالغ الممنوحة النسبة
14,48  %  الزراعة 066 106 5407753251,81 
30,26 %  الصناعات الصغرية جدا 142 277 11303082163,27 
10,02 %  البناء واألشغال العمومية 225 61 3741754325,81 
29,43 %  اخلدمات 065 152 10990646925,47 
14,81 %  الصناعات التقليدية 215 127 5532515197,50 
0,90 %  التجارة 012 2 336527105,94 
0,10  %  الصيد 633 37044818,53 
100 %  المجموع 358 726 37349323788,32 

       Source : Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion    
      de L’investissement, Bulletin d’Information Statistique de la PME 1er semestre 2015,        
       op.cit, p 30. 
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هــو القطــاع الــذي حيظــى بــأكرب عــدد مــن القــروض الصــناعات الصــغرية جــدا يظهــر هــذا اجلــدول أن قطــاع 
األكثـــر اســـتقطابا مقارنـــة  املمنوحـــة يليـــه كـــل مـــن قطـــاع اخلـــدمات وقطـــاع الصـــناعات التقليديـــة، وهـــي القطاعـــات

ا صغرية أو مصغرة ال تتطلب إمكانيات مالية معتربة باألخرى    .وغالبا ما تكون مؤسسا
مت إنشـــاؤها مبوجـــب املرســـوم  :)ANDPME(الوكالـــة الوطنيـــة لتطـــوير المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة  -1-6

املعنـــوي تمتــع باالســـتقالل كمؤسســة عموميـــة ذات طـــابع إداري ت 03/05/2005املـــؤرخ يف  165-05التنفيــذي رقـــم 
  1:حتت وصاية الوزارة املكلفة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتتوىل القيام بعدة مهام من أمهها واملايل

 تنفيذ اإلسرتاتيجية القطاعية يف جمال ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطويرها؛ -
ـــــوطين لتأهيـــــل املؤسســـــات  - إىل جانـــــب التنســـــيق بـــــني  الصـــــغرية واملتوســـــطة وضـــــمان متابعتـــــهتنفيـــــذ الربنـــــامج ال

ذه العملية؛  اهلياكل املعنية 
 ترقية اخلربة واالستشارة املوجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -
 متابعة دميغرافية املؤسسات يف جمال إنشاء النشاط وتوقيفه وتغيريه؛ -
 مجع املعلومات املتعلقة مبيدان نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة واستغالهلا ونشرها؛ -
ترقيــة االبتكــار التكنولــوجي واســتعمال املؤسســات الصــغرية واملتوســطة لتكنولوجيــات اإلعــالم واالتصــال احلديثــة  -

   .بالتعاون مع املؤسسات واهليئات املعنية
ومتثــل اهليئــات املتخصصـة بتقــدمي الضـمانات وتغطيــة املخـاطر النامجــة عــن  :هيئـات ومؤسســات مــنح الضـمان -2

   : واملتوسطة، وتضم كال من متويل املؤسسات الصغرية
مت إنشــــاؤه مبوجــــب املرســــوم : )FGAR( صــــندوق ضــــمان القــــروض للمؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة -2-1

لـف باملؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة ووضعه حتت وصـاية الـوزير املك 11/11/2002املؤرخ يف  373-02التنفيذي رقم 
  2:يتوىل هذا الصندوق عدة مهام منها مع متتعه بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية،

االت التالية -  :التدخل يف منح الضمانات لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنجز استثمارات يف ا
 إنشاء املؤسسات؛ 

                                                             
، اجلريــدة الرمسيـة، العــدد املتضـمن إنشـاء الوكالــة الوطنيـة لتطـوير املؤسســات الصـغرية واملتوسـطة وتنظيمهــا وسـري عملهـا 165-05املرسـوم التنفيـذي رقــم  1

  .29-28 ، ص ص04/05/2005يف  ةاملؤرخ، 32

، 74اجلريـدة الرمسيـة، العـدد  ،إنشاء صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسـطة وقانونـه األساسـياملتضمن  373-02املرسوم التنفيذي رقم  2

  .14-13 ، ص ص11/11/2002املؤرخ يف 
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 جتديد التجهيزات؛ 
 توسيع املؤسسة؛ 
 أخذ مسامهات. 

 إقرار أهلية املشاريع والضمانات املطلوبة؛ -
 حتصيل املستحقات املتنازع عليها؛ التكفل مبتابعة عمليات -
 ترقية االتفاقيات املتخصصة اليت تتكفل باملخاطر بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة والبنوك واملؤسسات املالية؛ -
 ضمان متابعة املخاطر النامجة عن منح ضمان الصندوق وتسليم شهادات الضمان اخلاصة بكل صيغ التمويل؛ -
 ت املتعلقة بتقييم أنظمة الضمان املوضوعة؛اختاذ كل التدابري والتحريا -
 .إعداد اتفاقيات مع البنوك واملؤسسات املالية -

كما حيل الصندوق حمل البنوك واملؤسسات املالية فيما خيص آجال تسديد املستحقات يف حدود تغطية 
مينحـه املقـرتض املخاطر طبقا ملا هو معمول به عند االقتضاء، ويقـوم كـذلك بإكمـال الضـمان الـذي حيتمـل أن 

  .أو شخصية/ إىل البنوك أو املؤسسات املالية يف شكل ضمانات عينية و
أخـرى يف  924مؤسسـة صـغرية ومتوسـطة يف طـور اإلنشـاء و 625وقد قام الصندوق منذ نشـأته بضـمان 

  :اجلدول املوايل يفطور التوسع واليت تشمل كذلك عمليات جتديد وإحالل التجهيزات، وميكن توضيح ذلك 
  :2015 ديسمبرإلى  2004وضعية الملفات المعالجة حسب نوع المشروع منذ أفريل : )11-3(الجدول 

  المجموع  طور التوسع  طور اإلنشاء  
  1549  924  625  عدد الضمانات الممنوحة

  133365394213  79975881104  53389513109  )دج(التكلفة اإلجمالية للمشاريع 

  8636683702  55888081518  30478602184  )دج(قيمة القروض الممنوحة 

  % 64  % 70  % 57  المعدل المتوسط للتمويل

  42070125443  29974656685  12095468758  )دج(قيمة الضمانات الممنوحة 

ت ناللضــــــــــماالمعــــــــــدل المتوســــــــــط 
  % 49  % 53  % 40  الممنوحة

  27159539  32440105  19352750  متوسط قيمة الضمان

  54869  42094  12775  المستحدثةعدد مناصب العمل 
Source : Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de                            
L’investissement, Bulletin d’Information Statistique de la PME Données 2015, op.cit, p 41. 
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مت إنشاء هذه اهليئة سنة  :)CGCI(صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -2-2
مببــادرة مــن الســلطات العموميــة مــن أجــل تقــدمي دعــم أكــرب للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة لتــدخل حيـــز  2004

تغطيـة خطـر عـدم سـداد ، وظيفتها األساسية تسـهيل احلصـول علـى القـروض البنكيـة مـن خـالل 2007التنفيذ سنة 
باســـتثناء القـــروض املمنوحـــة للقطـــاع الفالحـــي واألنشـــطة  ة لتمويـــل اســـتثمارات هـــذه املؤسســـاتالقـــروض املمنوحـــ

الــيت مت ضـمان قروضــها مــن قبــل الصــندوق اجلــدول املــوايل عـدد املؤسســات الصــغرية واملتوســطة ويوضــح . 1التجاريـة
  :حسب الغرض من االستثمار

   :حسب غرض االستثمار CGCI من قبلعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المضمونة : )12- 3( الجدول

  الغرض من االستثمار
31/12/2013  31/12/2014  31/12/2015  

  النسبة  عدد الملفات  النسبة  عدد الملفات  النسبة  عدد الملفات
  % 29  196  % 30  198  % 32  198  اإلنشاء

  % 71  474  % 70  473  % 68  422  التطوير والترقية

   100  670   100  671   100  620  المجموع

Source : Nombre de projets PME garantis par finalité ou nature d’investissement, 
disponible le 01/08/2016 à 14 :08 sur le site électronique :  
http://www.cgci.dz/fr/?action=bilan_detail&id=50&lang=fr&site=DE  

يبني هذا اجلدول أن عدد ملفات املؤسسات الصغرية واملتوسطة املقبولة للضمان يف إطار تطويرهـا أكـرب مـن 
هذه املؤسسات، ويعود ذلك إىل اخنفاض الطلب على القروض االسـتثمارية مـن أجـل إنشـاء  عددها يف إطار خلق

ا  مؤسسات جديدة نتيجة صعوبة احلصول عليها أخذا بعني االعتبار خصوصية هذه املؤسسات وحمدودية إمكانيا
  .املالية

  :روض املمنوحةنة حسب حجم القواجلدول املوايل يظهر عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة املضمو 
  
  
  
  

  
  

                                                             
  .25-24 ص ، ص، مرجع سابقالقانون األساسي لضمان القروضاملتضمن  134-04املرسوم الرئاسي رقم  1
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  حسب حجم  CGCI من قبلعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المضمونة : )13- 3( الجدول
  :2015سنة القروض الممنوحة 

كل 
  البنوك

  النسبة  )مليون دج( مبالغ القروض  النسبة  عدد الملفات  )مليون دج( حجم القرض
0-5  119  18 %  358  1 %  
5-10  112  17 %  858  3 %  
10-20  109  16 %  1638  6 %  
20-50  149  22 %  4701  17 %  
50-100  112  17 %  8049  30 %  
  % 43  11604  % 10  69  مليون دج 100أكثر من 

  % 100  27208  % 100  670  المجموع

Source : Nombre de projets PME garantis par tranche de crédit, disponible le 01/08/2016 à 
14 :10 sur le site électronique : 
http://www.cgci.dz/fr/?action=bilan_detail&id=51&lang=fr&site=DE     

ـــذي ال يتجـــاوز  ـــإن حجـــم القـــرض ال ـــل نســـبة  50حســـب هـــذا اجلـــدول ف ـــون دج ميث مـــن جممـــوع %  73ملي
ايـــة ا مـــا يؤكـــد أن نســـيج املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة يف اجلزائـــر يتكـــون بشـــكل  2015لقـــروض املضـــمونة إىل 

  .أساسي من املؤسسات املصغرة، وهي يف الواقع أكثر املؤسسات طلبا للدعم واملرافقة بسبب ضعف مواردها املالية
 :باب ذوي المشـــــــاريعصـــــــندوق الكفالـــــــة المشـــــــتركة لضـــــــمان أخطـــــــار القـــــــروض الممنوحـــــــة للشـــــــ -2-3

ــــــم  ــــــذي رق ــــــؤرخ يف  200-98أنشــــــئ هــــــذا الصــــــندوق مبوجــــــب املرســــــوم التنفي ــــــذي مت تعديلــــــه  09/06/1998امل وال
ــــــــذي  ــــــــمباملرســــــــوم التنفي ــــــــؤرخ يف  289-03 رق ــــــــى  06/09/2003امل ــــــــني عل ــــــــدعم الشــــــــباب ذوي املشــــــــاريع املقبل ل

  1:، ويقوم هذا الصندوق بــANSEJإنشاء املؤسسات املصغرة يف إطار 
 ؛ANSEJضمان القروض املمنوحة للشباب املستثمرين بعد حصوهلم على اعتماد من قبل  -
يكمل الصـندوق الضـمان الـذي يقدمـه املنخـرط املقـرتض إىل البنـك أو املؤسسـة املاليـة ماحنـة التمويـل يف شـكل  -

 تأمينات عينية أو شخصية؛
علـى أن نسـبة اشـرتاك أولئـك يف هـذا الصـندوق  احل البنـوكتغطية الديون املستحقة على املستثمرين الشباب لصـ -

 .  تدفع كاملة مرة واحدة القرض املمنوح من قبل هذه البنوكمن قيمة %  0,35تقدر بـــــ 

                                                             
1 Le Fonds de caution mutuelle de garanties risques/crédits jeunes promoteurs, disponible le 
17/03/2015 à 15 :30 sur le site électronique : http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/le-dispositif-de-
soutien-lemploi-des-jeunes 
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مت إنشــاء هــذا الصــندوق مبوجــب املرســوم  :)FGMMC( صــندوق الضــمان المشــترك للقــروض المصــغرة -2-4
كمؤسســـــة تتمتـــــع ،  ANGEM املشــــاريع املمولـــــة يف إطـــــارلـــــدعم  22/01/2004املـــــؤرخ يف  16-04التنفيــــذي رقـــــم 

ا ANGEMبالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية يتم توطينها لدى  وض يضمن هذا الصندوق القر و . وحتت إدار
ــات املاليــــة املنخرطــــة فيـــه لصــــاحل املســــتفيدين الـــذين تلقــــوا إشــــعارا بإعانــــات املصـــغرة الــــيت متنحهــــا البنـــوك و  املؤسســ

ANGEM.  
وذلـك يف حـدود  فوائـد عنـد تـاريخ التصـريح بالنكبـةويغطي الصندوق باقي الديون املستحقة من األصول وال

 ؤسسات املالية يف حقوقها اعتبارا عند االحتمـالحمل البنوك وامل ، كما حيل الصندوق يف إطار تنفيذ الضمان% 85
   .لالستحقاقات املسددة ويف حدود تغطية اخلطر

االخنراط يف  ANGEMاليت قامت بتمويل املشاريع املعتمدة من طرف  للبنوك وكل املؤسسات املالية وحيق
م لدى  صندوق الضمان، كما يتعني على املستفيدين من القرض املصغر والبنوك واملؤسسات املالية إيداع اشرتاكا

  .1الصندوق
والذي يساهم فيه جمموعة من البنوك العمومية إىل  ايل كل املسامهني يف هذا الصندوقويظهر اجلدول املو 

  :جانب اخلزينة العمومية وفقا للنسب التالية
  :المساهمين في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة: )14-3(الجدول 
نالمساهمو   النسبة 

% 14,50 اخلزينة العمومية  

% 5,80 الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  

اجلزائريالبنك اخلارجي   11,76 %  

% 5,80 البنك اجلزائري للتنمية  

% 5,80 البنك اجلزائري للتنمية الريفية  

% 5,80 القرض الشعيب اجلزائري  

% 5,80 البنك الوطين اجلزائري  

% 55,26 المجموع  

Source : Fonds de Garantie Mutuelle des Micro Crédits, disponible le 06/11/2015 à 16 :55 sur 
le site électronique : http://www.bea.dz/presentationbea/ANGEM.php    

                                                             
، 06تضــمن إحــداث صــندوق الضــمان املشــرتك للقــروض املصــغرة وحتديــد قانونــه األساســي، اجلريــدة الرمسيــة، العــدد امل 16-04املرســوم التنفيــذي رقــم  1
  .15 ، ص22/01/2004ؤرخ يف امل
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يتضح من اجلدول إرادة السلطات الوطنية يف دعم هذا الصـندوق ومنـه دعـم إنشـاء املؤسسـات املصـغرة ملـا  
والـيت متثـل أكـرب  % 14,50القتصادي واالجتماعي، إذ تساهم اخلزينـة العموميـة بـــ هلا من دور كبري على املستويني ا
 املسؤولة عن إدارة وتسيري هذا الصندوق واليت مل تتعد نسـبة مسـامهتها ANGEMنسبة بني كل املسامهني مبا فيهم 

ا يف ذلـك شــأن بقيـة البنـوك العموميــة باسـتثناء البنـك اخلــارجي اجلزائـري ا% 5,80 لـذي يقــدم مسـامهة بنســبة ، شـأ
فتعود إىل اشرتاكات املستفيدين من القروض املصغرة يف إطار  % 44,74أما بقية املسامهات واملقدرة بــــ . % 11,76

ANGEM .  
لقــد مت وضـع هــذه التــدابري اخلاصـة بــدعم التمويــل أساسـا لتشــجيع املؤسســات الصــغرية : تـدابير الــدعم المــالي -3

لية أبواب االستثمار بشىت أشكاله ويف خمتلف األنشطة االقتصادية، وملا كانت العقبات التمويواملتوسطة على طرق 
   :مجلتهافقد جاءت هذه التدابري لتخفف من حدة هذه العقبات، ومن  أكثر ما تعانيه هذه املؤسسات

ففـــي حالـــة  ،بنـــوك للمؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطةلقـــروض املمنوحـــة مـــن قبـــل العلـــى اختفـــيض نســـبة الفائـــدة  -
 1:يتم منح التخفيضات على النحو التايل حداث النشاط وتوسيعهاست
 ؛% 25,0: اجلزائر، وهران وعنابة 

 ؛% 5,1: واليات اجلنوب واهلضاب العليا 

 1: الواليات األخرى %. 

     رفــع املســتوى األقصــى للضــمان املــايل املمنــوح مــن قبــل صــندوق الضــمان للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة مــن -
 ؛جد مليون  250 إىل 50

الضمان املمنوح من قبل  ، يضمجمليار د  150الذي زود برأمسال يقدر بــ  لالستثماراتإنشاء الصندوق الوطين  -
البنـوك واملؤسسـات املاليـة مـن أجـل تغطيـة و  )FGAR(صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسـطة 

  ؛ةاليت متنحها للمؤسسات الصغرية واملتوسط االستثماريةالقروض 
تســـــاهم يف رأمســـــال املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة  علـــــى مســـــتوى الواليـــــات لالســـــتثماراتإنشــــاء صـــــناديق  -

 اليت ينشئها املقاولون الشباب؛
يف  ونن اجلزائـــري مـــن كفالـــة حســـن التنفيـــذ عنـــدما يتـــدخلإعفـــاء احلـــرفيني واملؤسســـة املصـــغرة اخلاضـــعني للقـــانو  -

 لعمليات العمومية لرتميم األمالك الثقافية؛ا
                                                             

ــــــــــــدعم التمويـــــــــــــــــــــل، متـــــــــــــــــــــوفر بتـــــــــــــــــــــاريخ  1  :ملوقـــــــــــــــــــــع اإللكــــــــــــــــــــــرتوينعلـــــــــــــــــــــى ا 18:00الســـــــــــــــــــــاعة علـــــــــــــــــــــى  07/05/2015تـــــــــــــــــــــدابري لـــــــــ
entreprises-des-financement-au-appui-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/mesures  
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 ؛جمليار د  40 إىل 20رفع املخصص املايل لصندوق الضمان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من  -
 :حبيث ال تتجاوز وفق كلفة استثمار إجناز املشروع تتباينمنح قروض بدون فوائد  -

 25  % ؛جد  مليوينإذا كانت هذه األخرية أقل أو تساوي  لالستثمارمن الكلفة اإلمجالية 

 20  % عـــــن دينـــــار وتقــــل مليــــوينإذا كانـــــت هــــذه األخــــرية تتجـــــاوز  لالســــتثمارمــــن الكلفــــة اإلمجاليـــــة     
  .جماليني د  مخسة أو تساوي

لالســتثمارات الــيت تنجــز يف منــاطق خاصــة يف واليــات بالنســبة  % 22مــنح قــروض بــدون فوائــد تصــل إىل نســبة  -
 ؛اجلنوب واهلضاب العليا

من النسـبة  % 50واملقدرة بـــ  ئدها بالنسبة للقروض االستثماريةقابلية القروض البنكية لالستفادة من ختفيض فوا -
القطاعـات االقتصـادية باسـتثناء املنجـزة يف  االسـتثماراتاملدينة املطبقة من قبل البنوك واملؤسسات املالية بعنـوان 

الــيت  االســتثماراتإذا كانــت  ،% 75 والصــيد البحــري والــيت تقــدر فيهــا هــذه النســبة بــــقطاعـات الفالحــة والــري 
، ينجزها الشخص العاطل عـن العمـل أو املقـاول تقـع يف منـاطق خاصـة أو يف واليـات اجلنـوب واهلضـاب العليـا

 على التوايل؛%  90و%  75مع العلم أن نسب التخفيض هذه قد مت رفعها إىل 
الصـــناعات املوجــه للمؤسســـات و  االســـتئجارمـــن خــالل تطـــوير صــيغة  التمويــل البنكـــي التقليــدييــز نظـــام تعز   -

 اخلاصة بسلع التجهيز؛ االستثماراتمالئما مع مزايا جبائية هامة لتمويل  ااملتوسطة، واليت توفر إطار الصغرية و 
ـــة مـــن إنشـــائها لتســـيري أمـــوال  انتهـــتالـــيت  االســـتثمارتعبئـــة شـــركات  - ـــوك العمومي ـــة  االســـتثمارالبن ـــة وترقي الوالئي

 مشاركتها يف مرحلة أوىل يف رأس مال املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ترغب يف ذلك؛
القائمـة املعتمـدة لضـمان القـروض املقدمـة للمؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة وختفيـف اإلجـراءات  اآللياتتنشيط  -

إىل جانــب املســتثمرين اجلزائــريني  لالســتثمارذات الصــلة مبســاعدة الســلطة النقديــة، وتــدخل الصــندوق الــوطين 
مـن رأس املـال والتمويـل وكـذا بغـرض تنشـيط إنشـاء املؤسسـات  % 34الراغبني يف ذلك بنسبة إسـهام تصـل إىل 

  ة؛الصغرية واملتوسط
جيــار بغيـة ختفيـف تكـاليف بيـع التجهيـزات باإل 2011مــن مـارس  ابتـداءإطـالق شـركات عموميـة للبيـع اإلجيـاري  -

  .املتوسطة الراغبة يف اللجوء إىل هذا اجلهازاملؤسسات الصغرية و  لفائدة
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  :الجوانب القانونية والتنظيمية لقرض اإليجار في الجزائر: ثانيالمبحث ال

مل يغفل املشرع اجلزائري عـن تنظـيم التعامـل بقـرض اإلجيـار قصـد تسـهيل اسـتخدامه وذلـك مـن خـالل سـن 
جمموعــة مــن النصــوص القانونيــة الــيت غطــت جوانــب عديــدة ومهمــة منــه، ويشــمل ذلــك كــال مــن التنظــيم القــانوين 

  .  واحملاسيب واجلبائي واجلمركي

على الرغم من التعرض لعمليـات التمويـل : في الجزائر التنظيم القانوني لقرض اإليجار: المطلب األول
بقرض اإلجيار من خالل بعض املواد القانونية إال أن بعث نشاط التأجري يف اجلزائر مرتبط بشكل جـوهري بإصـدار 

  .وما تاله من نصوص قانونية تعتمده مرجعا أساسيا 09-96األمر رقم 
ـذه التقنيـة  :10/01/1996المؤرخ في  09-96األمر رقم  -1 ويعد مبثابة البداية احلقيقية لتشجيع وتطوير التعامـل 

  .يف اجلزائر لذا سنعرض مضمونه ولكن قبل ذلك ينبغي توضيح أهدافه
  1:فيما يلي ميكن إجيازهايسعى هذا النص القانوين إىل حتقيق عدة أهداف  :09-96أهداف األمر رقم  -1-1
األطـراف املشـاركة تعريف عملية قرض اإلجيار كعقد مؤهـل قانونـا مـع توضـيح طبيعتـه وحتديـد التزامـات وحقـوق  -

وهو ما يسمح بتأمني تسيري جيد ملصاحل هذه األطراف واملتعاملني معهم، مـن مصـارف وزبـائن  يف هذه العملية
ذه العمليةيف إطا   قضاة يف حالة النزاعات القائمة بينهم؛باإلضافة إىل تسهيل دور ال ر املفاوضات اخلاصة 

ـــــل عمليـــــة قـــــرض اإلجيـــــار نفســـــها ألن تكـــــون أداة مســـــاعدة للتنميـــــة االقتصـــــادية تكمـــــل أو حتـــــل حمـــــل  - تأهي
ــــــدف إىل االســــــتجابة حلاجيــــــات  ــــــل وتنويــــــع النشــــــاطات املصــــــرفية الــــــيت  القـــــروض الكالســــــيكية، وأداة لتفعي

م االستثمارية على امل   .ستوى الوطينالزبائن وتغطية احتياجا
اسـتهلت مـواده بأحكـام  مـادة مقسـمة إىل فصـلني 46 يضـم هـذا األمـر :09-96عرض مضمون األمر رقـم  -1-2

  2:عملية جتارية ومالية: "بداية بتعريفه على أنه -االعتماد اإلجياري يف صلب النص-عامة تتعلق بقرض اإلجيار 
ـــــذه يـــــتم حتقيقهـــــا مـــــن قبـــــل البنـــــوك واملؤسســـــات املاليـــــة أو  - شـــــركة تـــــأجري مؤهلـــــة قانونـــــا ومعتمـــــدة صـــــراحة 

ـــــابعني  ـــــني كـــــانوا أو معنـــــويني ت الصـــــفة مـــــع املتعـــــاملني االقتصـــــاديني اجلزائـــــريني أو األجانـــــب، أشخاصـــــا طبيعي
 أو اخلاص؛ للقانون العام

                                                             
امللتقــى الــوطين حــول املؤسســات الصــغرية  ،يف اجلزائــر فرصــة جديــدة أمــام املؤسســات الصــغرية واملتوســطة Leasingقــرض اإلجيــار عبــد اهللا إبراهيمــي،  1

  .03 ص ،2002أفريل  09-08واملتوسطة ودورها يف التنمية، األغواط 
  .25، ص 10/01/1996ؤرخ يف ، امل03 ، اجلريدة الرمسية، العددملتعلق باالعتماد اإلجياريا 09-96 ألمر رقما 2
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 تكون قائمة على عقد إجيار ميكن أن يتضمن أو ال يتضمن حق اخليار بالشراء لصاحل املستأجر؛ -
  ".بأصول منقولة أو غري منقولة ذات االستعمال املهين أو باحملالت التجارية أو مبؤسسات حرفية وتتعلق فقط -

ـا تشـكل طريقـة لتمويـل   مع اإلشارة يف املادة الثانية إىل أن عمليـات قـرض اإلجيـار تعتـرب عمليـات قـرض كو
  . أو استعمال األصول املنصوص عليها يف املادة األوىل اقتناء

ذكر خمتلف أنواعه؛ فميز بني قرض اإلجيار التمويلي والتشغيلي اعتمادا على مبدأ التحويل مـن مث جاء على 
فيصــنف ماليــا إذا . عدمــه للحقــوق وااللتزامــات، املنــافع واملخــاطر املرتبطــة مبلكيــة األصــل موضــوع عمليــة التــأجري

ذه العملية إىل املستأجر، ويضاف انتقلت كل احلقوق وااللتزامات، املنافع واملخاطر املرتبطة مبلكية األصل  املمول 
  يكــن هنــاك فســخ لعقــد قــرض اإلجيــارحالــة مــا إذا مل: علـى ذلــك حــالتني يعتــرب مبوجبهمــا قــرض اإلجيــار ماليــا ومهـا

وحالــة مــا إذا كــان هــذا العقــد يضــمن للمــؤجر حــق اســتعادة نفقاتــه مــن رأس املــال واحلصــول علــى مكافــأة األمــوال 
ــا أو تشــغيليا إذا كــان خالفــا لــذلكويعتــرب عم ة،املســتثمر  كمــا صــنفه إىل قــرض إجيــار يــرد علــى املنقــوالت مــن . لي

جتهيزات أو مواد أو أدوات ضرورية لنشاط املتعامل االقتصادي، وآخر يرد على العقارات املبنية أو اليت ستبىن لسد 
  . املقيم إىل وطين ودويل وعرَّفه أيضا تبعا لصفة املقيم وغري جيات املهنية للمتعامل االقتصادي،احلا

ويف قسم موايل تناول جانبا مهما من عملية التمويل بقـرض اإلجيـار املـايل، وهـو عمليـة إبـرام العقـد بـني كـل 
تأجر الـذي ينتفـع من املؤجر الذي مينح حق استخدام أصل منقول أو عقـار أو أدوات ذات اسـتعمال مهـين، واملسـ

عـة الثالثـي املميـز لقـرض اإلجيـار بعـد األخـذ بعـني االعتبـار اإلجيـارات املدفو وميلـك احلـق يف اخليـار  ـذا االسـتخدام
   1:واليت حتتسب متضمنة ملدة ثابتة غري قابلة لإللغاء

ســـعر شــــراء األصــــل مقســـما إىل مســــتحقات متســــاوية املبلــــغ تضـــاف إليهــــا القيمــــة املتبقيـــة الــــيت جيــــب دفعهــــا  -
 عند مزاولة حق اخليار بالشراء؛

 موضوع العقد؛ املؤجر املتصلة باألصلء استغالل أعبا -
ــــــة املخصصــــــة  - ــــــوارد الثابت ــــــى القــــــرض وامل ــــــة عل ــــــة للمخــــــاطر املرتتب ــــــد املكافئ ــــــاح أو الفوائ هــــــامش يطــــــابق األرب

  .الحتياجات عملية االعتماد اإلجياري
خمتلـف اجلوانـب املتعلقـة بـه، ويشـمل ذلـك الشـروط  سم املخصـص لعقـد قـرض اإلجيـار أيضـاوتناول هذا الق

ونيــة إلعــداد هــذا العقــد خــالل مدتــه غــري القابلــة لإللغــاء، إىل جانــب بنــود ملزمــة واختياريــة متيــزه عــن غــريه مــن القان
ملختلــف  فيمــا تبقــى مــن هــذا الــنص القــانوين كمــا مت التطــرق. 18إىل املــادة  11العقــود، مت التطــرق هلــا مــن املــادة 

                                                             
  .28مرجع سابق، ص ، ملتعلق باالعتماد اإلجياريا 09-96 ألمر رقما 1
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 لتزامات يرجى تطبيقها عند إبرامهوما يرتتب عنها من حقوق وا ف هذا العقدالعالقات القانونية اليت تنشأ بني أطرا
  .مع مراعاة الفرق بني العقار واملنقول

كيفيــات تأســيس شــركات االعتمــاد اإلجيــاري وشــروط حيــدد   :03/07/1996المــؤرخ فــي  06-96النظــام رقــم  -2
ـــى أن شـــركات قـــرض اإلجيـــار ت اعتمادهـــا؛ إذ تـــنص املـــادة الثالثـــة ـــى شـــكل عل ال يقـــل رأمساهلـــا  مســـامهةؤســـس عل

   مليــون دج، دون أن يقــل هـذا املبلــغ املكتتــب عــن 100عـن  املكتتــب كمــا أشـارت إليــه املــادة السادســة ياالجتمـاع
هــذه األخـرية مكونــة مـن االحتياطــات، األربـاح املؤجلــة، فـائض القيمــة إلعـادة التقيــيم،  مـن األمــوال اخلاصـة%  50

وقـروض املسـامهة واألرصــدة غـري املخصصـة، كمــا ميكـن ضـم عناصــر أخـرى عنـد االقتضــاء بواسـطة تعليمـة أشــارت 
اإلجيـار موضـوع أي إضافة إىل ذلك، جيب أن ال يكون مؤسسو ومسـريو أو ممثلـو شـركة قـرض  .1إليها املادة الثامنة

املتعلـق بالنقــد والقـرض وجيــب علـيهم اســتيفاء الشــروط  10-90مـن القــانون رقــم  125منـع منصــوص عليـه يف املــادة 
     .22/03/1992املؤرخ يف  05-92احملددة يف النظام رقم 

مـع ملـف حيـدد مضـمونه  ب التأسـيس إىل جملـس النقـد والقـرضبعـد تقـدمي طلـ ويتم احلصول علـى االعتمـاد
املتعلقـة بشـروط اعتمـاد شـركات قـرض  22/10/1996املؤرخـة يف  07-96بتعليمة من بنك اجلزائر وهي التعليمة رقم 

اإلجيــار، حيــث ميــنح االعتمــاد لشــركة قــرض اإلجيــار أو البنــك أو املؤسســة املاليــة الــيت تــزاول هــذه التقنيــة مبقــرر مــن 
قـــرر يف اجلريـــدة الرمسيـــة علـــى أن يتضـــمن العنـــوان التجـــاري لشـــركة االعتمـــاد حمـــافظ بنـــك اجلزائـــر، وينشـــر هـــذا امل

    النظــام رقــم مــن 13وتؤكــد املــادة . اإلجيــاري، ألقــاب وأمســاء أهــم مســرييها، مبلــغ رأس املــال وتوزيعــه بــني املســامهني
  . على خضوع كل العمليات اليت تدخل يف إطار نشاط شركات قرض اإلجيار لإلشهار 96-06
جــاء هــذا املرســوم يف تســعة مــواد حتــدد كيفيــات  :20/02/2006المــؤرخ فــي  90-06المرســوم التنفيــذي رقــم  -3

إشهار عمليات االعتماد اإلجياري لألصول املنقولة واحملالت التجارية، وتقرر ضرورة تسجيل عقد قرض اإلجيار من 
إمضـاء العقـد وإطـالع اجلمهـور تـاريخ  يومـا مـن 30يف أجـل أقصـاه  ؤجر يف السـجل العمـومي املعـد لـذلكطرف املـ

  . 2على أن يتم هذا التسجيل وفقا لطلب حمدد املضمون والشكل عليه
أمـا هـذا املرسـوم فيحـدد كيفيـات إشـهار عمليـات : 20/02/2006المـؤرخ فـي  91-06المرسوم التنفيذي رقم  -4

االعتماد اإلجياري لألصول غري املنقولة يف مثانية مواد، تنص على إلزامية بيان اكتساب العقار حمل قرض اإلجيار يف 

                                                             
  .03/07/1996 املتضمن كيفيات تأسيس شركات االعتماد اإلجياري وشروط اعتمادها، املؤرخ يف 06-96النظام رقم  بنك اجلزائر، 1
ـــــــات االعتمـــــــاد اإلجيـــــــاري املتضـــــــمن كيفيـــــــات  90-06 رقـــــــم رســـــــوم التنفيـــــــذيامل 2 ، 10، اجلريـــــــدة الرمسيـــــــة، العـــــــدد لألصـــــــول املنقولـــــــةإشـــــــهار عملي

  .27-24 ص ص ،26/02/2006املؤرخة يف 



 في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر اإليجار أهمية قرض: ثالثالفصل ال
 

132 
 

حتديـد "واخلاضـع لإلشـهار يف احلفـظ العقـاري يف بـاب خـاص عنوانـه  1976السجل العقاري الذي مت إعـداده سـنة 
  .  1"ن القرض وشروط إجناز عملية االعتماد اإلجياري لألصول غري املنقولةاملستفيد م

ار النقطة اجلوهريـة الـيت متيـز قـرض اإلجيـ :التنظيم المحاسبي لقرض اإليجار في الجزائر: المطلب الثاني
ــة الــيت حيوزهــا املــؤجرهــي التفرقــة بــني ملكي عــن بقيــة مصــادر التمويــل األخــرى ــه القانوني ــه االقتصــادية الــيت  ت وملكيت

يعتمد عليه يف املعاجلة احملاسبية لقرض اإلجيار يف القوائم املالية لكل من  ، وهو املبدأ احملاسيب الذيحيوزها املستأجر
أي تســجيل العمليـات وفقــا جلوهرهــا  ع االقتصــادي علـى املظهــر القـانويناملـؤجر واملســتأجر، وهـو مبــدأ أسـبقية الواقــ

    املعيــارخصوصــا بعــد تبــين   خيتلــف األمــر يف اجلزائــر عــن ذلــكوال. 2ولــيس حســب شــكلها القــانوين وحمتواهــا املــايل
17 IAS ــة  املتعلــق بعقــود اإلجيــار ــة املعــايري احملاســبية الدولي يف صــورة النظــام احملاســيب املــايل، ) IAS/IFRS(مــع بقي

  . 2010والذي محل معه تدابري جديدة ختتلف عما كان عليه األمر قبل بداية تطبيق املرجع احملاسيب اجلديد مطلع 
وتبعـــا لـــذلك يكـــون التســـجيل احملاســـيب لقـــرض اإلجيـــار التمـــويلي، الـــذي هـــو حمـــور هـــذه الدراســـة، بالنســـبة 

  3:للمستأجر واملؤجر كما يلي
دراجـه يف تـتم رمسلـة األصـل حمـل العقـد مـن خـالل إ نـد دخـول عقـد اإلجيـار حيـز التنفيـذع :بالنسبة للمستأجر -1

بالقيمــة األضــعف بـني قيمتــه احلقيقيــة والقيمـة احملينــة للمــدفوعات الـدنيا املتفــق عليهــا يف  حسـابات امليزانيــة  كأصـل
ــة باملعــدل الضــمين للعقــد أو ــ العقــد، وحتــدد القيمــة احملين وهــذا مبجــرد دخــول  دل االقــرتاض اهلامشــي للمســتأجرمع

األصل املؤجر حتت رقابة املستأجر ويدرج يف اجلانب الدائن يف حساب الـديون املرتتبـة عـن عقـد اإلجيـار التمـويلي، 
  :  أما التسجيل فيكون كما يلي

  

  الدائن  املدين n../../   الدائن  املدين
xx2    التثبيت  Xx    

  Xx    التمويل -املرتتبة على عقد اإلجيار الديون          167  

ــــــدائن  ا يف العقــــــدعنــــــد تســــــديد دفعــــــات اإلجيــــــار املنصــــــوص عليهــــــ يســــــجل مبلــــــغ الدفعــــــة يف اجلانــــــب ال
ــــــة عــــــن عقــــــد اإلجيــــــار ــــــديون املرتتب ــــجل يف اجلانــــــب املــــــدين حلســــــاب ال ــــــة، بينمــــــا يســ التمويــــــل  -حلســــــاب اخلزين

                                                             
ـــــذي 1 ـــــة غـــــري إشـــــهار عمليـــــات االعتمـــــاد اإلجيـــــاري لألصـــــولاملتضـــــمن كيفيـــــات  91-06 رقـــــم املرســـــوم التنفي ـــــة، العـــــدد املنقول ، 10، اجلريـــــدة الرمسي

  .31-28 ص ص ،26/02/2006املؤرخة يف 
  .04 ، ص25/11/2007املؤرخ يف  ،74 اجلريدة الرمسية، العدد ،املايلاملتضمن النظام احملاسيب  11-07القانون رقم  2
  .59-58 ، ص ص25/03/2009 املؤرخ يف ،19 العدد اجلريدة الرمسية، ،القرار الوزاري 3
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ـــــغ الرئيســـــي مـــــن جهـــــة، ـــــب املـــــدين كـــــذلك حلســـــاب املصـــــاريف املاليـــــة  بالنســـــبة إىل جـــــزء التســـــديد للمبل واجلان
  .بالنسبة إىل جزء الفوائد من جهة أخرى

مــن ناحيــة أخــرى يعــاجل األصــل حمــل العقــد بعــد إدراجــه يف األصــول مثــل بقيــة التثبيتــات فيمــا خيــص سياســة 
  .اإلهتالكات املنتهجة عن مدة االنتفاع وثبوت اخلسارة يف القيمة عند االقتضاء

  الدائن  املدين  n/31/12  الدائن  املدين
681xx     لألصول غري اجلارية اإلهتالكاتخمصصات  Xx    
  28xx  إهتالك التثبيتات    Xx  

  :أما يف حالة رفع أو عدم رفع خيار الشراء، فيكون التسجيل كما يلي
ايـــــة مـــــدة اإلجيـــــارإذا قـــــرر املســـــتأجر االحت - ـــــديا  فـــــاظ باألصـــــل يف  فعليـــــه دفـــــع اســـــتحقاق أخـــــري يوافـــــق تعاق

ــــــة عــــــن عقــــــد اإلجيــــــار ــــــديون املرتتب ــــــار الشــــــراء، وجيــــــب أن يوافــــــق هــــــذا املبلــــــغ رصــــــيد حســــــاب ال  -رفــــــع خي
 .التمويل لتصفية هذا األخري

اية مدة اإلجيار فيجب اهتالك األ  - صـل  أما إذا مل يكن هناك يقني معقول برغبة املستأجر يف متلك األصل يف 
ويعود األصل إىل املؤجر ويتم إخراجه من أصول املستأجر، وينبغي أن ال ينجر  ى أقصر مدة هلذا العقدكليا عل

عن ذلـك فـائض قيمـة أو نـاقص قيمـة للمسـتأجر ألن مـدة اإلهـتالك هـي نفسـها مـدة اإلجيـار، ويف هـذه احلالـة 
ات عـــن خســـائر القـــيم جبعلـــه مـــدينا واعتمـــاد اجلانـــب الـــدائن حلســـاب االســـرتجاع) 167(تــتم تصـــفية حســـاب 

 .والتموينات
 

 

  الدائن  املدين  n../../   الدائن  املدين
    Xx  التمويل -الديون املرتتبة على عقد اإلجيار     167

445x    الدولة TVA على رقم األعمال  Xx    
  Xx    بنوك احلسابات اجلارية  512  
    Xx  املالية األخرىاألعباء     668
  Xx    بنوك احلسابات اجلارية  512  
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  الدائن  املدين  i + n../../   الدائن  املدين
    Xx  التمويل - الديون املرتتبة على عقد اإلجيار    167
  xx    اإلسرتجاعات عن خسائر القيمة 78  

xx681     لألصول غري اجلارية اإلهتالكاتخمصصات  Xx    
  xx28  إهتالك التثبيتات    xx  

يــتم نقــل مجيــع املخـاطر واملنــافع املرتبطــة بامللكيـة القانونيــة لألصــل حمــل  مبوجــب عقــد اإلجيـار :للمــؤجربالنسـبة  -2
ذا فإن دفعات اإلجيار ا  تعد سدادا للمبلغ األصليملستحقة اليت حيصل عليها املؤجر عقد اإلجيار إىل املستأجر، و

  :بالنسبة للمؤجرن ويضا عن استثماره وخدماته، وتوجد هنا حالتاومكافأة أو تع
  :المؤجر غير الصانع أو غير الموزع لألصل المؤجر -1- 2
ــة املرتتبــة علــى عقــد اإلجيــار -  -يظهــر مبلــغ األصــل موضــوع اإلجيــار التمــويلي يف أصــوله ضــمن احلســابات الدائن

جر املؤ التمويل بالنسبة للجزء الذي تفوق مدته عاما واحدا، وليس يف حساب التثبيتات العينية حىت لو احتفظ 
 مبلكية األصل على صعيد قانوين؛

ومــــن الناحيــــة العمليــــة فــــإن هــــذا املبلــــغ يوافــــق القيمــــة  ســــابات الدائنــــة مبلــــغ األصــــل املــــؤجريســــاوي مبلــــغ احل -
  .احلقيقية لألصل حمل العقد مضافا إليها التكاليف املباشرة املرتبطة بالتفاوض وإنشاء العقد

 

كلمـا قـام املسـتأجر بـدفع األقسـاط   كمنـتج) املكافئ الستثمار املـؤجر جزء القسط اإلجياري(يثبت العائد املايل  -
نســبة الفائــدة (علــى أســاس مبلــغ حيســب بواســطة صــيغة تعــرب عــن نســبة املردوديــة املاليــة للعقــد بالنســبة للمــؤجر 

، وهكذا فكل قسط يسـتلم يكـون حمـل إدراج يف حسـابات املـؤجر يف اجلانـب الـدائن حلسـاب )الفعلية اإلمجالية
عائدات  763احلساب (وحساب املنتجات املالية  ن تسديد رأس املال الرئيسيجلزء مالقرض املعين بالنسبة إىل ا

 ).احلسابات الدائنة
  
  

  الدائن  املدين  n../../   الدائن  املدين
   Xx  بنوك احلسابات اجلارية    512
 xx    متويل -القروض والديون الدائنة املرتتبة عن عقد إجيار  274  
  445x الدولة TVA على رقم األعمال    xx 
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  الدائن  املدين n/31/12  الدائن  املدين
    xx  بنوك احلسابات اجلارية    512

  xx    عائدات احلسابات الدائنة  763  

العقود للمؤجر نوعني مـن العوائـد مهـا  يوفر هذا النوع من: عند المؤجر الصانع أو الموزع لألصل المؤجر -2-2
  :أو اخلسارة النامجان عن بيع بسيط ومنتج مايل عن مدة حياة اإلجيار حيث الربح

يـــدرج مبلـــغ البيـــع والـــدين الـــدائن يف احلســـابات مببلـــغ القـــيم احملينـــة بســـعر الفائـــدة التجاريـــة للمـــدفوعات الـــدنيا  -
ائــدة املرتتبـة علــى عقـد اإلجيــار أقـل بصــورة حمسوسـة مــن املنصـوص عليهـا يف العقــد، وذلـك إذا كانــت نسـب الف

ــا يف الســوق، وبالتــايل فــإن ا ســيكون مقتصــرا علــى الــربح  لــربح احملصــل عليــه مــن عمليــة البيــعالنســب املعمــول 
ــه يــدرج البيــع يف احلســابات حســب  الــذي ميكــن احلصــول عليــه لــو متــت الفــاتورة بســعر الفائــدة التجاريــة، وعلي

ة بالنسبة إىل عملية التنازل، حيث يسجل يف اجلانـب الـدائن حلسـاب املنتجـات الناجتـة عـن البيـع القواعد املألوف
، ويف اجلانــب املــدين )إذا كــان نشــاطه صــناعيا 701إذا كــان نشــاط املــؤجر جتاريــا و 700( 70أي يف احلســاب 

ويضـاف ). 274سـاب احل(حلساب طرف آخر وهو القروض واحلسـابات الدائنـة املرتتبـة علـى عقـد إجيـار متويـل 
اية العقد، أي القيمة احملينة لعمليـة  إىل مبلغ البيع والدين الدائن أعاله عند االقتضاء القيمة املتبقية لألصل يف 

  .إعادة الشراء عند انتهاء اإلجيار املنصوص عليه يف العقد
  الدائن  املدين  n../../   الدائن  املدين

ــــــديون الدائنــــــة     274  -املرتتبــــــة عــــــن عقــــــد إجيــــــارالقــــــروض وال
    xx  متويل

 xx    مبيعات البضائع  700  

       أو  

  xx    مبيعات املنتجات تامة الصنع  701  

خالفــــا للقواعــــد املطبقــــة علــــى عقــــد اإلجيــــار التمــــويلي املمنــــوح مــــن طــــرف مــــؤجر غــــري صــــانع أو غــــري مــــوزع،  -
ـــــــيت يتحملهـــــــا املـــــــؤجر الصـــــــانع أو املـــــــوزع مـــــــن  ـاليف املباشـــــــرة ال ـــــــرام العقـــــــد  فـــــــإن التكــــــ أجـــــــل التفـــــــاوض وإب
ــــــرام العقــــــد دون إمكا ــــــاريخ إب ــــــاء يف ت ــــــت كأعب ــــــدها علــــــى طــــــول مــــــدة كــــــالعموالت واألتعــــــاب، تثب ــــــة متدي ني

 .وبذلك تعترب هذه التكاليف مرتبطة بتحقيق الصانع أو املوزع رحبا على املبيعات اإلجيار
  :أما يف حالة رفع أو عدم رفع خيار الشراء، فيكون التسجيل كما يلي 
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فــــإن هــــذا الــــدفع  األخــــري املوافــــق لرفــــع خيــــار الشــــراءإذا احــــتفظ املســــتأجر باألصــــل ودفــــع مبلــــغ االســــتحقاق  -
  .جيب أن يوافق لدى املؤجر رصيد الدين الدائن املعين وبالتايل تصفية هذا احلساب

  الدائن  املدين  i + n../../   الدائن  املدين
    Xx  بنوك احلسابات اجلارية    512
  xx    متويل -والديون الدائنة املرتتبة عن عقد إجيارالقروض   274  

فـــإن املــؤجر يســـجل هــذا األصـــل ضــمن أصـــوله يف حســـاب  املســتأجر األصـــل حمــل عقـــد اإلجيــار أمــا إذا أعـــاد -
ئن الـذي املخزون أو التثبيت مببلـغ خيـار الشـراء غـري املرفـوع، وهـو املبلـغ الـذي جيـب أن يوافـق رصـيد الـدين الـدا

وهكذا تتم تصفية هذا احلساب الـدائن، ويـدرج هـذا األصـل املسـرتجع يف حسـاب  ملستأجريبقى مستحقا من ا
املخـزون إذا كـان املـؤجر سـيقوم ببيعـه يف وقـت الحـق، أمـا إذا كـان مـن املزمـع اسـتخدام هـذا األصـل مـن طــرف 

 .املؤجر أو إعادة تأجريه ألطراف أخرى كإجيار بسيط فإنه يدرج يف حساب التثبيتات

فتخضـع لـنفس املعاجلــة احملاسـبية لعقــود  بــاألرض متضـمنة املبــىن اخلـاصأمـا فيمـا خيــص معاجلـة عقــد اإلجيـار 
والتمويليــة، حيــث إذا مت فصــل عقــد األرض عــن عقــد املبــىن فيعــاجل األول كعقــد إجيــار تشــغيلي التشــغيلية  اإلجيــار

مـوع إال إذا تبـني أن كـال مـن العقـدين  ،والثاين متويلي أما إذا مل ميكن التفرقة بينهما فيعد عقـد اإلجيـار متويليـا يف ا
  . 1تشغيلي

ع املسـتأجر بتسـجيل التنـازل عـن التثبيـت لصـاحل املـؤجر فيقوم البـائ لعمليات البيع وإعادة االستئجار بالنسبة
ــار نتيجــة التنــازلمقابــل مبلــغ معــني مــع األ ســواء كانــت نــاقص قيمــة أو فــائض قيمــة، مث تســجيل  خــذ بعــني االعتب

ومــا يرتتــب عــن ذلــك مــن قيــود اهــتالك وتســديد لإلجيــارات متضــمنة  ت كأصــل يف إطــار عقــد إجيــار متــويليالتثبيــ
كان عقد اإلجيار تشغيليا فيكتفي املستأجر بإدراج قيمة اإلجيارات فقط، أما املؤجر فيسجل عمليـة   أما إذا. الفوائد

                                                             
واملؤسسـات االقتصـادية اجلزائريـة متطلبـات  ملتقى وطين حول معايري احملاسـبة الدوليـة ،القرض اإلجياري حممد مخيسي بن رجم، عبد الرمحان أوالد زاوي، 1

  .21، ص 2010 ماي، 26-25 معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي سوق أهراس، التوافق والتطبيق،

  الدائن  املدين  i + n../../   الدائن  املدين
xx2    التثبيت  Xx    
          أو
xx3    املخزون  Xx    

  xx    متويل -القروض والديون الدائنة املرتتبة عن عقد إجيار  274  
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        احلصـــول علـــى التثبيـــت املتنـــازل عنـــه كعمليـــة شـــراء مث يـــدرج عمليـــة تـــأجري هـــذا التثبيـــت ســـواء كـــان ذلـــك تشـــغيليا
  .أو متويليا

اجلبــائي  نييعتــرب اجلــانب :اإليجــار فــي الجزائــرلقــرض والجمركــي التنظــيم الجبــائي : المطلــب الثالــث
قـد  نيـة املنصـوص عليهـا يف هـذا اإلطـارالتـدابري القانو  يف عملية التمويل بقرض اإلجيار، فمختلف نيمهمواجلمركي 

م را جاذبا للمتعاملني االقتصادينيتشكل عنص   .تدفعهم إىل اختيار قرض اإلجيار كوسيلة لتمويل استثمارا
ــة وقــوانني املاليــة التكميليــة ميكــن ل :الجبــائيالتنظــيم  -1 قــد أقــر املشــرع اجلزائــري مجلــة مــن التــدابري يف قــوانني املالي

  : تلخيصها يف اجلدول املوايل
  :ـــة لقرض اإليجـــــــــــــــــــارــــــــــــــر الجبائيالتدابي: )15-3( الجدول

  المرجع  التدابير الجبائية
  
  يف حالة اإلجيار املايل  فةاملؤجرة من اإلعفاء من الرسم على القيمة املضاتستفيد املؤسسة  -

، 1994قانون املالية 
اجلريدة الرمسية رقم 

88/1993  
  ؛تعفى العقود املتعلقة بالعقارات يف إطار قرض اإلجيار من رسم اإلشهار العقاري -
قــــرض اإلجيـــــار، وحيـــــق ميكــــن للمـــــؤجر مالــــك األصـــــل تطبيــــق اإلهـــــتالك علــــى األصـــــول حمــــل عقـــــد  -

  للمستأجر ختفيض اإلجيارات اليت يدفعها للمؤجر من الربح اخلاضع للضريبة؛
ايــــــة  - ــــــدويل تضــــــاف األربــــــاح الناجتــــــة عــــــن الصــــــرف إىل اإليــــــرادات يف  يف إطــــــار قــــــرض اإلجيــــــار ال

  .الدورة وختضع للضريبة على األرباح

، 1996قانون املالية 
اجلريدة الرمسية رقم 

82/1995 

علــى مبــالغ اإلجيــارات املدفوعــة مبوجــب عقــد قــرض  % 60 فــيض وعــاء االقتطــاع مــن املصــدر بـــــخت -
   .إجيار دويل لألشخاص غري املقيمني يف اجلزائر

، 2001قانون املالية 
اجلريدة الرمسية رقم 

80/2000 

تســتفيد األصــول الــيت اقتناهــا املــؤجر مــن املزايــا الضــريبية املنصــوص عليهــا يف املرســوم التشــريعي رقــم  -
  املتعلق برتقية االستثمار؛ 15/10/1993املؤرخ يف  93-12
  ؛)TAP(تعفى مؤسسات قرض اإلجيار من الرسم على النشاط املهين  -
املتنــــــاقص علــــــى األصــــــول الثابتــــــة غــــــري ميكــــــن للمؤسســــــة املســــــتأجرة تطبيــــــق اإلهــــــتالك اخلطــــــي أو  -

  .املنقولة طول مدة عقد قرض اإلجيار املايل

قانون املالية التكميلي 
اجلريدة الرمسية  ،2001
 38/2001رقم 

تسـتفيد املعـدات املتعلقــة بإجنـاز االســتثمار والـيت مت اقتناؤهــا عـن طريــق قـرض اإلجيــار مـن االمتيــازات  -
املتعلـــق بتطـــوير االســـتثمار   20/08/2001املـــؤرخ يف  03-01 األمـــر رقـــماجلبائيـــة املنصـــوص عليهـــا يف 

، 2003 قانون املالية
 اجلريدة الرمسية رقم
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 IBS ،IRG ،TVA.  86/2002كاإلعفاء من 

بالنسـبة للعقـود املتعلقـة باقتنـاء العقـارات املوجهـة لتمويـل ) TF(اإلعفاء من رسـم اإلشـهار العقـاري  -
ــــا البنـــوك أو املؤسســــات املاليـــة اخلاضــــعة للقـــانون رقــــم  املــــؤرخ يف  11-03االســـتثمارات، والــــيت تقـــوم 

  .املتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003

، 2004قانون املالية 
اجلريدة الرمسية رقم 

83/2003 

بالنســبة لإلهــتالك  1,5تطبيــق معامـل : تطبيـق نظــام اإلهـتالك املــايل اخلطـي وفقــا للمعــامالت التاليـة -
املـــايل اخلطــــي للتجهيـــزات املســــتغلة يف شـــكل إجيــــار مـــايل والــــيت ال تفـــوق مــــدة اهتالكهـــا املــــايل مخــــس 

عنـدما تفـوق  2 يصـبح هـذا املعامـل. سـنوات، باسـتثناء املنقـوالت وعتـاد املكاتـب والسـيارات السـياحية
عنــدما تفــوق مــدة  2,5أو تعادهلــا، ويكــون  ســنوات مــدة اهــتالك العتــاد مخــس ســنوات وتقــل عــن عشــر

  سنة أو تساويها؛ 20سنوات وتقل عن  10 اإلهتالك
  .من األصول املتنازل عنها يف إطار عقد قرض اإلجيار TVA إلغاء -

، 2006قانون املالية 
اجلريدة الرمسية رقم 

85/2005  

اإلجيـارات املدفوعـة يف إطـار عقــد قـرض إجيـار العتـاد الزراعـي املنـتج يف اجلزائــر إىل  TVA تعفـى مـن -
ويتوقـــف ذلـــك علـــى تســـليم املـــؤجر نســـخة عـــن عقـــد اإلجيـــار ووثيقـــة تبـــني  2018ديســـمرب  31 غايـــة

  .مصدر العتاد إىل املصاحل اجلبائية

قانون املالية التكميلي 
اجلريدة الرمسية  ،2009
 44/2009رقم 

  :يستمر 31/12/2012 وبصورة استثنائية لغاية إطار عمليات قرض اإلجيار يف
  املؤجر مبمارسة احلق يف اهتالك امللك حمل عقد قرض اإلجيار باعتباره املالك القانوين؛  -
املستأجر وهو املالك االقتصادي للملـك حمـل العقـد مبفهـوم املقـاييس اجلديـدة للمحاسـبة، يف خصـم  -

اية االستحقاقات املذكورة   .اإلجيارات املسددة إىل املؤجر من الربح اخلاضع للضريبة إىل غاية 

قانون املالية التكميلي 
اجلريدة الرمسية  ،2010
 49/2010رقم 

  .بناء على قوانني املالية وقوانني املالية التكميلية الواردة يف صلب اجلدول باحثةمن إعداد ال: املصدر

ــر التنظــيم -2 ــائيإىل ج :الجمركــي لقــرض اإليجــار فــي الجزائ فقــد رافــق التعامــل  انــب التنظيمــني احملاســيب واجلب
  :يف اجلدول التايل ميكن إجيازهابقرض اإلجيار يف اجلزائر سن مجلة من التدابري اجلمركية، 

  :ـة لقرض اإليجــــــــــــــــــــارالتدابيـــــــر الجمركي :)16-3( الجدول
  المرجع  الجمركية التدابير

  
اإلعفــاء مــن كــل احلقــوق والرســوم اجلمركيــة للتجهيــزات املســتوردة يف إطــار قــرض اإلجيــار ملــدة مخــس  -

  .سنوات
  

، 1994قانون املالية 
اجلريدة الرمسية رقم 

88/1993  

، 1996قانون املالية اإلعفـــــاء مـــــن احلقـــــوق (يقـــــوم املـــــؤجر بـــــاإلجراءات اجلمركيـــــة لالســـــتفادة مـــــن نظـــــام القبـــــول املؤقـــــت  -
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ا؛) والرسوم اجلمركية   سواء كان مقيما يف اجلزائر أو غري مقيم 
يقــوم املســتأجر عقــب انقضــاء مــدة العقــد غــري القابــل للفســخ ويف حالــة االســتفادة مــن خيــار الشــراء  -

  بالتخليص اجلمركي لألصول اليت اشرتاها بناء على استظهار فاتورة الشراء؛
رض اإلجيـار مـن إجـراءات رقابـة التجـارة اخلارجيـة والصـرف، إعفاء األصول املستوردة يف إطار عقد قـ -

ألن دخوهلــــا إىل اجلزائــــر أو خروجهــــا منــــه غــــري خاضــــعني إلذن مســــبق أو تــــرخيص تســــلمه الســــلطات 
اإلداريــة اجلمركيـــة املختصـــة، ويكفـــي أن يقـــوم املســـتأجر بتعيــني مـــوطن بنكـــي مســـبقا يتكفـــل بعمليـــات 

  .حىت تكون قانونيةحتويل رؤوس األموال من وإىل اجلزائر 

اجلريدة الرمسية رقم 
82/1995 

تستفيد املعدات املتعلقة بإجناز االستثمارات واليت مت اقتناؤها عن طريق قرض اإلجيار من االمتيازات  -
  .  املتعلق بتطوير االستثمار 20/08/2001املؤرخ يف  03-01اجلمركية املنصوص عليها يف األمر رقم 

قانون املالية التكميلي 
اجلريدة الرمسية  ،2003
 44/2003رقم 

  .بناء على قوانني املالية وقوانني املالية التكميلية الواردة يف صلب اجلدول من إعداد الباحثة: املصدر

  : ر في الجزائرسوق قرض اإليجاواقع : المبحث الثالث

التمويــل املتاحــة أمــام املؤسســات اجلزائريــة، بــل واحــدا مــن مصــادر  ،عقــدين تقريبــامنــذ أصــبح قــرض اإلجيــار 
الـيت تسـعى جاهـدة مـن خـالل توسـيع جمـال نشـاطها،  حوظا بالنسبة لشـركات قـرض اإلجيـاروأصبح حيقق جناحا مل

ذه الصيغة التمويلية على الرغم من بداياته احملتشمة،  الكتساب الفرص اليت تتيحها السوق اجلزائرية حديثة العهد 
  .  أنه بعث نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتقدمي التمويل الضروري هلاوهو ما من ش

ــة بعــض  كــأي بدايــة متعثــرة: ســوق قــرض اإليجــار فــي الجزائــر: المطلــب األول شــهدت الســوق اجلزائري
بعـــد أن مـــنح بنـــك اجلزائـــر رخصـــة للبنـــوك للقيـــام  التســـعيناتاحملـــاوالت احملتشـــمة يف جمـــال قـــرض اإلجيـــار يف بدايـــة 

ا الرئيسية كعمليات التأجريبأعمال مصرفية إضافة إىل نش  10-90مـن القـانون رقـم  116وذلـك مبوجـب املـادة  اطا

ميكـن للبنـوك واملؤسسـات املاليـة أن جتـري عمليـات تابعـة لنشـاطها  : "املتعلق بالنقد والقـرض، حيـث تـنص علـى أنـه
عمليـات اإلجيـار العـادي لألصـول املنقولـة وغـري املنقولـة فيمـا خيـص البنـوك واملؤسسـات املخولـة : تاليةكالعمليات ال

  . "بإجراء عمليات إجيار مقرونة حبق خيار الشراء
الوكان ا بنك الربكة اجلزائري عـام  ت أول مبادرة يف هذا ا ، مث تلتهـا حمـاوالت أخـرى 1991تلك اليت قام 

حمدودة من قبـل البنـك اخلـارجي اجلزائـري باسـتحداثه لتقنيـة القـرض االسـتهالكي، والبنـك الـوطين للتنميـة وصـندوق 
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التعــاون الفالحــي، مث تلتهــا عــدة صــيغ لقــرض اإلجيــار مثــل القــرض مــع الــرهن والبيــع اإلجيــاري للعقــارات لتفـــادي 
ا، وطبقته أيضا شركة سون   .1اطراك لتمويل مشروع أنبوب الغاز العابر ألورباالتالعب 

ـذه الصـيغة التمويليـةالذي ميثل األساس املرجعي املنظ 09-96ومع صدور األمر رقم  إىل جانـب  م للتعامـل 
أدى إىل ظهـور أصـبحت سـوق قـرض اإلجيـار أكثـر تنظيمـا ووضـوحا، وهـو مـا  اجلبائية واجلمركية اليت رافقته التدابري

مسـتوى البنـوك الوطنيـة  فـروع تتكفـل بعمليـات التمويـل بقـرض اإلجيـار علـىواسـتحداث  متخصصـة شركات تـأجري
ــذا املصــدر التمــويليالعموميــة واخلاصــة، كمــا أدى ذلــك أيضــا إ واألجنبيــة لمتعــاملني وتقريبــه أكثــر ل ىل التعريــف 

  .تؤجلها مشاكل متويليةقد تعوزها أو  احثني عن فرص استثماريةاالقتصاديني الب
املزايـا العديـدة الـيت  إن التنوع الذي يتميز به قـرض اإلجيـار إضـافة إىل :الطلب على قرض اإليجار في الجزائر -1

ــا وللعديــد مــن املتعــاملني االقتصــاديني علــى اخــتالف  للعديــد مــن االحتياجــات التمويليــة جتعلــه يســتجيب يتمتــع 
وتعـد املؤسسـات  الصـيغة التمويليـة مبختلـف أمناطهـاجماالت أنشـطتهم، وهـو مـا يـؤدي إىل تنـوع الطلـب علـى هـذه 

  .الصغرية واملتوسطة األكثر طلبا هلذه الصيغة التمويلية إىل جانب بعض األعمال احلرة واملؤسسات الكبرية
تلجـــــأ املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة إىل قـــــرض اإلجيـــــار للحصـــــول علـــــى خمتلـــــف التجهيـــــزات الضـــــرورية 

قطاعــــــات، تشــــــمل الزراعــــــة والصــــــيد البحــــــري والصــــــناعات الغذائيــــــة والنقــــــل،  ألنشــــــطتها الــــــيت تزاوهلــــــا يف عــــــدة
ويعــــد قــــرض اإلجيــــار بــــديال متويليــــا مناســــبا هلــــذه املؤسســــات نظــــرا لصــــعوبة حصــــوهلا علــــى االقــــرتاض مــــن البنــــوك 
ـــــذي يرافـــــق أنشـــــطتها، خاصـــــة يف الســـــنوات األخـــــرية أيـــــن  ـــــيت تأخـــــذ بعـــــني االعتبـــــار ارتفـــــاع درجـــــة اخلطـــــر ال ال

  . التجديد واالبتكار مرافقا وعنصرا هاما مييز أنشطتها أصبح عامل
أما األعمال احلرة فـتخص القطـاع الصـحي بالدرجـة األوىل، وهـم األطبـاء وجراحـي األسـنان الـذين يتخـذون 

  .من قرض اإلجيار خمرجا مناسبا لتمويل التجهيزات ذات االستعمال املهين
ـا املؤسسـات الكبـ رية فهـي تشـمل قطاعـات احملروقـات واألشـغال العموميـة، بالنسبة للقطاعات الـيت تعمـل 

  ... البناء والقطاع الصناعي اليت تتطلب آالت وجتهيزات متعددة كالرافعات واجلرافات
  
  

                                                             
، امللتقــى الــدويل حــول اجلزائــر وأمهيتــه كبــديل متــويلي لقطــاع املؤسســات الصــغرية واملتوســطةواقــع وآفــاق التمويــل التــأجريي يف خــوين، رقيــة حســاين،  رابــح 1

 18-17 ،خمــرب العوملـة واقتصــاديات مشــال إفريقيـا، جامعــة حســيبة بـن بــوعلي، الشــلف، متطلبـات تأهيــل املؤسسـات الصــغرية واملتوســطة يف الـدول العربيــة
  .369 ، ص2006 أفريل
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يتكــون عــرض هــذه الســوق يف اجلزائــر مــن كــل املؤسســات املاليــة الوطنيــة : عــرض قــرض اإليجــار فــي الجزائــر -2
ـــل، ومنهـــاواألجنبيـــة املتخصصـــة يف تقـــدمي التمو  ـــوفره للمؤسســـات طالبـــة التموي ـــل بقـــرض اإلجيـــار وت  ،SALEM: ي

ALC، MLA ،SOFINANCE ،ASL ،Ijar Leasing Algérie، SNL. موعــــة مـــن البنــــوك إىل جانـــب جم
ا الرئيسـية ومنهـا العمومية واخلاصة  Natexis: اليت يعد نشـاط التـأجري فيهـا جمـرد نشـاط ثـانوي إىل جانـب نشـاطا

Banque Algérie ،Société Générale Algérie، BNP Paribas ،وبنـك  اجلزائـري، بنـك السـالم بنـك الربكـة
  .الفالحة والتنمية الريفية

  : وفيما يلي تقدمي هلذه املؤسسات
ــا البنــك   :)ASL Ltd(الجزائريــة الســعودية لقــرض اإليجــار  -2-1 كــان إنشــاء هــذه املؤسســة مثــرة شــراكة قــام 

موعـــة الصـــناعية واملاليـــة الســـعودية ) BEA( اجلزائـــري اخلـــارجي ، مباشـــرة بعـــد 21/11/1991بتـــاريخ " الربكـــة"مـــع ا
صدور قانون النقد والقرض والتنظيمات اإلجيابية اليت قدمها فيما يتعلق بعمليات التأجري، يوجد مقرها الرئيسـي يف 

Luxembourg  على شكل شركة قابضةHolding  الر أمريكيمليون دو  20برأمسال اجتماعي يبلغ .  
ـــل اســـترياد التجهيـــزات الضـــرورية للنشـــاط املهـــين  قرضـــا إجياريـــا دوليـــا مـــن خـــالل ASL LTdوتقـــدم  متوي

تنتشـر وكاالتــه  الـذي BEAللمتعـاملني االقتصـاديني املقيمـني يف اجلزائـر وطنيـني كـانوا أو أجانـب، وهنـا يكمـن دور 
  .عرب الرتاب الوطين وبذلك يتم التقرب إىل الزبائن بسهولة أكرب

  : دون العقارات، ويشمل ذلك بتمويل املنقوالت ASL Ltdختتص 
 معدات وآالت اإلنتاج اخلاصة بالقطاع الصناعي؛ -
 ؛...احلاوياتالسفن، الطائرات، السيارات، معدات السكك احلديدية، الرافعات، : معدات النقل -
 أنظمة وأجهزة اإلعالم اآليل؛ -
  .املعدات الطبية -

مــن  يف قطــاع احملروقــات وقطاعــات أخــرى بتمويــل العديــد مــن املؤسســات اجلزائريــة ASL Ltdوقــد قامــت 
خالل متكينها من احلصول على جتهيزات مستوردة من أوربا، اليابان، الواليات املتحدة األمريكية وكندا وغريها من 

موعة الصناعية واملالية السعودية حبكم تواجدها يف أورباالدول ا  .1ليت تتعامل معها ا

                                                             
1Azzedine SEBA, Lydia ZELLEG, Le crédit- bail un nouveau mode de financement des PME, 
Editions Universitaires Européennes, Saarbrücken- Allemagne, 2011, p 33.    
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أول مؤسسـة ماليـة متخصصـة يف  SALEM تعـد :(SALEM) الشركة الجزائرية لقرض إيجار المنقوالت -2-2
    علـــى إثـــر قــرار بنـــك اجلزائـــر رقـــم  1997قــرض اإلجيـــار يف اجلزائـــر، وهــي شـــركة ذات أســـهم مت إنشـــائها يف ديســمرب 

موزعـة علـى كـل مـن الصـندوق الـوطين  دج،مليـار  1,65برأمسال اجتماعي يقدر بــــ  28/06/1997املؤرخ يف  97-03
مليــون دج املتبقيــة إىل كــل مــن البنــك  650بينمــا تعــود  الــذي تقــدر حصــته مبليــار دج )CNMA( للتعــاون الفالحــي

 )CNEP( الصندوق الوطين للتوفري واالحتيـاط ،)CPA(القرض الشعيب اجلزائري  ،)BADR( اجلزائري للتنمية الريفية

ـــال يف اجلزائـــر خاصـــة األمـــر رقـــم. SOFINANCEو ـــا يف هـــذا ا      وختضـــع لكـــل القـــوانني والتنظيمـــات املعمـــول 
  .املتعلق باالعتماد اإلجياري 96-09

ــه يقــدم متــويال شــامال بنســبة  كمــا أن   ،% 100مــن بــني مزايــا قــرض اإلجيــار املعمــول بــه يف هــذه املؤسســة أن
ـــا يعتـــرب قســـط اإلجيـــار ـــاهتالك قيمـــة األصـــل املـــؤجر ملـــدة ثابت ـــة مرتبطـــة باملـــدة امل بكيفيـــة تســـمح ب قـــدرة طويلـــة كافي

  .1إىل جانب املزايا األخرى اليت يقدمها قرض اإلجيار واملتعارف عليها لالستعمال االقتصادي لألصل
الفالحــي مــن خــالل تســهيل حيــازة خمتلــف املعــدات  متويــل القطــاع SALEMكــان اهلــدف مــن وراء إنشــاء 

إىل جانــب متويــل املؤسســات  يف القطــاع الفالحــي والصــيد البحــريوالتجهيــزات الفالحيــة الــيت حيتاجهــا املســتثمرون 
احلكـومي  دمـة الربنـامجخلأداة  SALEMأصـبحت  2001ويف سـنة . الصغرية واملتوسطة، املقـاولون واألفـراد اخلـواص

عـــرب متويـــل حيـــازة التجهيـــزات  الربنـــامج الـــوطين لتطـــوير الفالحـــة حيـــث كلفـــت بتمويـــل حـــياخلـــاص بالقطـــاع الفال
 جهيــز تسـدد علـى شـكل أقسـاط إجياريــةمـن قيمـة الت % 70، إذ متـول الفالحيـة املصـنعة حمليـا علـى وجــه اخلصـوص

ـــة و % 20و ـــة يقـــدمها املســـتفيد % 10تقـــدم كـــدعم مـــن طـــرف الدول ـــذا توقفـــت . الباقي ـــة SALEMو  عـــن مزاول
ــة انتهــاء الربنــامج، وهــو األمــر  ايــة  الــذي وضــعها يف موقــف حــرج فيمــا بعــدنشــاطها الرئيســي إىل غاي حيــث ويف 

مليار دج، يف حني متلك  أربعة ماليري دج موزعة على شكل قروض صـعبة  2,7عليها ديون بقيمة تراكمت  2007
  .التحصيل ممنوحة ملتعاملني يف القطاع الفالحي

  
  

                                                             
، جامعــة حســيبة بــن لــة اقتصــاديات مشــال إفريقيــاجم املتوســطة بــاجلزائر،الصــغرية و  الداعمــة يف متويــل املؤسســاتاهلياكــل واآلليــات اجلديــدة و  حممــد زيــدان، 1

  .131 ص، 2009، 07 العددالشلف،  ،بوعلي
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 11-03مــن األمــر رقــم  116و 115ووفقــا للمــادتني  )CMC(هــذه الوضــعية دفعــت مبجلــس النقــد والقــرض 
ارســة نشــاطها الــذي مــن مم ومنعهــا SALEMإىل ســحب اعتمــاد  املتعلــق بالنقــد والقــرض 26/08/2003املــؤرخ يف 

  .16/09/20081كما مت إعالن إفالسها وتصفيتها يف   أنشئت من أجله
2-3- SOFINANCE: ال اجتمـاعي يقـدر خبمسـة ماليـري هي مؤسسة مالية استثمارية عمومية ذات أسهم برأمس

لس الوطين ملسامهات الدولـة  دج ، حتصـلت علـى اعتمادهـا مـن بنـك اجلزائـر يف (CNPE)مت إنشاؤها مببادرة من ا
متــــارس كــــل إضــــافة إىل تنظيمــــات وتعليمــــات بنــــك اجلزائــــر،  09-96األمــــر رقــــم وختضــــع ألحكــــام ، 09/01/2001

ا لوائح البنك العاملي باستثناء قبول ودائع الزبائن ويعتـرب قـرض اإلجيـار . وتسيري وسائل الـدفع النشاطات اليت حدد
نشــاطها األساســي إىل جانــب املســامهة يف رأمســال املؤسســات، مــنح القــرض الكالســيكي وااللتزامــات باإلمضــاء، 
تسيري اخلزينة، مسـاعدة املؤسسـات مـن خـالل تقـدمي االستشـارات، إضـافة إىل ذلـك فهـي تقـوم مبهـام أخـرى ميكـن 

  2:تلخيصها فيما يلي
 جهاز اإلنتاج يف املؤسسات االقتصادية من خالل إعادة تأهيلها؛حتديث  -
ـــــــازل،  - ـــــــات التن ـــــــة املتضـــــــمنة لعملي ـــــــام باهلندســـــــة املالي ـــــــة النســـــــيج الصـــــــناعي مـــــــن خـــــــالل القي ـــــــف وتقوي تكثي

 االندماج، الشراء وخلق املؤسسات؛
 تقومي وتصحيح املؤسسات العمومية؛ -
 .ة يف خلق وتطوير املؤسساتأو ماليني من أجل املسامه/البحث عن شركاء تقنيني و -

، SOFINANCEمت توســيع جمــاالت تــدخل  2003أكتــوبر ســنة  20وبعــد حــل جملــس مســامهات الدولــة يف 
  : تتعدى أهدافها القيام مبهام أخرى، منهال

من مرحلة التقييم إىل مرحلة  تصادية العمومية يف إطار خصخصتهاتقدمي االستشارة واملساعدة للمؤسسات االق -
 التنازل عنها للقطاع اخلاص؛

 تسيري املوارد التجارية العمومية غري املخصصة؛ -
  .تطوير مركز للهندسة املالية لفائدة املؤسسات االقتصادية العمومية -

                                                             
1 Retrait de l’agrément de la Société algérienne de leasing mobilier, disponible le 06/04/2015 à 12:10 
sur le site électronique : http://www.algérie-dz.com/forums/archive/index.php/t-96221.html  
2 SOFINANCE, Missions et Activités, disponible le 24/03/2014 à 14:00, sur le site électronique: 
http://www.sofinance.dz/index.php?page=mission  
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  :2015-2010 يف الفرتة SOFINANCEواجلدول املوايل يوضح حجم النشاطات الرئيسية اليت قدمتها 
 KDA :ةالوحد                        :2015-2010 في الفترة SOFINANCEاستثمارات : )17-3(ول الجد  

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  استثمارات

  1 245 600  1 195 626  795 626  622 000  622 000  622 000  المساهمة في رأس المال

 4 933 000 4 182 943 4 273 328  000 505 3  000 166 3  000 500 4  قرض اإليجار

 672 000 575 000 541 000  000 400  000 295  000 334  التزامات باإلمضاء

أوراق ماليــــــــــــة ذات عائــــــــــــد 
  ثابت

1 531 000  1 431 000  1 150 000  000 850 000 500 000 500 

Source : SOFINANCE, SOFINANCE en chiffres, disponible le 07/09/2016 à 21:58 sur le site 
électronique : http://www.sofinance.dz/index.php?page=chiffre     

التـــأجري مقارنـــة بالنشـــاطات األخـــرى،  علــى نشـــاط SOFINANCEيبــدو جليـــا مـــن خـــالل اجلـــدول تركيـــز 
، وعودتـه إىل االرتفــاع جمـددا ســنة 2011سـنة  000 166 3إىل  2010ســنة  000 500 4بـالرغم مـن اخنفاضــه مـن 

 .ليحافظ على نفس التوجه يف السنوات املوالية 000 505 3 بقيمة مقـــــــــــــــــدارها  2012
ــا الــيت يتيحهــا قــرض اإلجيــار الــذي متنحــه  ، SOFINANCEويعــود هــذا النجــاح يف نشــاط التــأجري إىل املزاي

احلريــة للزبــون الختيــار  مــع تــرك ،أســابيع ثالثــة ال تتعــدىالــيت دة دراســة ملــف احلصــول علــى قــرض اإلجيــار مبــ بدايــة
 مخـسإىل  ثـالثاملورد واألصل املطلوب متويله بواسطة عقد قـرض اإلجيـار، هـذا األخـري الـذي تـرتاوح مدتـه مـا بـني 

علـى أن يـدفع القسـط  هر حسب ما يتفق عليـهكل ثالثة أش  سنوات، تدفع خالهلا األقساط اإلجيارية إما شهريا أو
  .1دج 5 000األول فور حصول املستأجر على األصل، هذا األخري الذي حتدد قيمته املتبقية بـــ 

تعترب الشركة العربية لإلجيار املايل أول مؤسسة مالية خاصة متارس  :)ALC(الشركة العربية لإليجار المالي  -2-4
                        وهـــــــــــي شــــــــــركة ذات أســــــــــهم برأمســــــــــال اجتمــــــــــاعي يقـــــــــــدر  2002يف اجلزائــــــــــر منــــــــــذ ســــــــــنة  التــــــــــأجري نشــــــــــاط

ــــ  Arab Banking Corporation،Arabدج، مت إنشـــاؤها بعـــد مبـــادرة مـــن جمموعـــة  3 500 023 744.00 بــ

Investment Company  ،La CNEP Banque  إضـافة إىل مســامهني  06/10/2001يف والشـركة املاليـة الدوليـة

                                                             
1 SOFINANCE, Le crédit- bail (leasing), disponible le 07/09/2016 à 22:03, sur le site électronique : 
http://www.sofinance.dz/index.php?page=leasing  
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واجلــدول  .1كمؤسســة ماليــة متخصصــة 20/02/2002 يف CMCحتصــلت علــى اعتمادهــا مــن طــرف وقــد  حمليــني،
  : املوايل يوضح توزيع رأمساهلا بني خمتلف املسامهني

  :ALCتوزيع رأسمال  :)18-3(الجدول 
  النسبة  المساهمون

Arab Banking Corporation ( ABC)  41 %  
  % CNEP Banque( 27( الوطين للتوفري واالحتياطالصندوق 
T.A.I.C  25 %  

  % 7  رؤوس أموال خاصة

  %100  المجموع

Source : ALC, Présentation, disponible le 07/09/2016 à 22:20, sur le site électronique : 
http://www.arableasing-dz.com/?page=presentation  

يف العديــد مــن القطاعـات االقتصــادية مــن خـالل متكينهــا مــن احلصـول علــى قــرض اإلجيــار   ALCوتتـدخل 
ا والذي يتميز بــ   2:اخلاص 

 معاجلة ملفات طلبات التمويل يف أجل أقصاه سبعة أيام؛ -
 األصول املرغوبة، إىل جانب مورديها؛منح الزبائن أو املستأجرين حرية اختيار  -
 التكفل بكل التعامالت التجارية واللوجستيكية مع املوردين املختارين لتوريد األصول إىل غاية تسليمها؛ -
 .شهرا 48إىل  36، 24، 18منح حرية اختيار وحتديد مدة العقد من  -

  : أما عن سري عملية منح قرض اإلجيار، فتخضع للتسلسل التايل
 يتم الرد بالقبول أو الرفض خالل أجل ال يتعدى سبعة أيام؛و  ر كاماللف طلب قرض اإلجياالم ميتم است -
 تتجسد املوافقة عليه بتوقيع عقد قرض اإلجيار؛ القيام بعملية تقييم مايل للطلب -
 التكفل باالتصال باملورد من أجل تسليم األصل إىل املستأجر؛ -
 من كل شهر؛ 15ليوم األول واليوم حتديد مواعيد تسديد دفعات اإلجيار بني ا -
اية مدة العقد -  تتاح أمام املستأجر فرصة شراء األصل بقيمة متبقية رمزية تقدر بدينار جزائري واحد؛ يف 
بإعـــــداد اتفــــاق تنـــــازل وحتويـــــل مللكيـــــة األصـــــل   ALCتقـــــوم رفـــــع خيـــــار الشـــــراء مــــن قبـــــل املســـــتأجريف حالــــة  -

   .حمل العقد إىل املستأجر
                                                             

   .28ص  ،20/02/2002، املؤرخ يف 72اجلريدة الرمسية، العدد  اعتماد شركة اعتماد إجياري،املتضمن  02-02 رقم املقرر 1
2 ALC, Les avantages du leasing ALC, disponible le 07/09/2016 à 22:20, sur le site électronique : 
http://www.arableasing-dz.com/?page=leasing&activite_id=28 
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يف السـوق متيز هـذه الشـركة الـيت تعـرف برغبتهـا الكبـرية وسـعيها الـدائم الحـتالل مركـز الصـدارة ما يزيد من و 
 The Canadian Qualityمـــن املعهـــد الكنـــدي  ISOوهـــو مـــا جعلهـــا تنـــال شـــهادة  اجلزائريـــة لقـــرض اإلجيـــار

Management Institute 1ثالث مناسبات خالل تسع سنوات متتالية يف.  
يف  شــركة ذات أســهم متخصصـــة شــكل ماليــة علــى هــي مؤسســة :)MLA( المغاربيــة لإليجــارالجزائريــة  -2-5

موجهة خصيصا لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة واألعمال احلرة، حصلت علـى اعتمادهـا مـن  نشاط التأجري
  .2006ودخلت حيز العمل يف السداسي األول من  18/10/2005يف  CMCطرف 

 % 61مـــن رأمســـال أجنـــيب بالكامـــل يقـــدر مبليـــار دج موزعـــة علـــى مســـامهني تونســـيني بنســـبة  MLAتتكـــون 
جنـوب، -وهي بذلك مثال عن التعـاون مشـال ميزين بسمعة دولية يف هذا اإلطاروالباقي لصاحل مسامهني أوربيني مت

  . جنوب-جنوب
احلـرة يف اجلزائـر فيمـا يتعلـق وتطمح هذه الشركة لتكون شريكا مهما للمؤسسات الصـغرية واملتوسـطة واملهـن 

بتمويل التجهيزات يف كل من قطاع النقل، األشغال العمومية والتجهيزات الطبية، من خالل االستفادة من التجربة 
ال إىل جانب خربة بقية املسامهني فيما خيص املسامهة يف إنشاء املؤسسات ومتويلها   . التونسية الرائدة يف هذا ا

ــغ يإيجــار ل -2-6 ــرزين علــى شــكل شــركة ذات أســهم  2009مت إنشــاء هــذه املؤسســة يف ديســمرب  :)ILA( الجزائ
وجمموعــة البنــوك الربتغاليـــة  % 59 بنســبة BEAمليــار دينــار موزعـــة علــى كــل مــن  3,5برأمســال اجتمــاعي يقــدر بـــــ 
Esperito Santo Banco )BES(  فرعــا ثــاين أكـرب مؤسســة ماليــة برتغاليــة خاصــة متلــك  والــيت تعــد  % 35بنســبة

مليـون،  1,7من السوق احملليـة مبجمـوع زبـائن يقـدر بــــ  % 20,4وحتوز على نسبة  مهما متخصصا يف قرض اإلجيار
وخـــدمات قـــرض اإلجيـــار  منتجـــاتوتقـــدم هـــذه الشـــركة  .Swicorpلصـــندوق االســـتثمار الســـعودي  % 6وبنســـبة 

للمؤسسـات املقيمـة يف اجلزائــر وطنيـة كانــت أو أجنبيـة، وبـاألخص متويــل املؤسسـات الصــغرية واملتوسـطة يف خمتلــف 
القطاعات، ويشمل ذلك متويل حيازة العقـارات ذات االسـتعمال املهـين، تـوفري املعـدات والتجهيـزات اإلنتاجيـة إىل 

  .2جانب معدات النقل
  

                                                             
1 ALC, Qualité, disponible le 24/03/2014 à 15:00, sur le site électronique : http://www.arableasing-
dz.com/?page=presentation&groupe_id=21  
2 Lancement d'une nouvelle filiale de leasing (Ijar Leasing Algérie) depuis le 01 Mars 2013, consulté 
le 27/01/2015 sur le site électronique : http://www.bea.dz/ila.html 
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عمـوميني مهـا البنـك الـوطين  مبسـامهة بنكـني 26/07/2010 يف هاؤ مت إنشـا :)SNL( الوطنية لإليجارالشركة  -2-7
مليــار دج مبــا يســمح هلــا باســتهداف  3,5بــــــــ  قــدري برأمســال اجتمــاعي) BDL( وبنـك التنميــة احملليــة) BNA(اجلزائــري 

مـــن خـــالل  ،املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطةوهـــي بالتحديـــد  مؤسســـة ناشـــطة يف الســـوق الوطنيـــة 500 000 متويـــل
عــدة قطاعــات كاألشــغال العموميـــة، يف ا متكينهــا مــن حيــازة التجهيـــزات واملعــدات والعقــارات الضــرورية ألنشـــطته

ــاء، الصــناعة ســنوات تنتهــي بتملــك  ثــالث وأربــع رتاوح مــا بــنيتــد قــرض إجيــار و عقــ بواســطة وغريهــا الســياحةو  البن
  .القطاع الزراعيمن ذلك  ويستثىن املؤسسات للتجهيزات

علـى مسـتوى هـذه الشـركة خـالل سـبعة أيـام قابلـة للتمديـد، قصـد متكـني  ملفات الزبائنيتم دراسة ومعاجلة 
 سنة، 15الزبائن من االستفادة من منقوالت ترتاوح مدة إجيارها بني سنتني ومخس سنوات وعقارات تصل إىل غاية 

وكل ذلك من أجل أن تشـغل مكانـة مهمـة يف السـوق اجلزائريـة لقـرض اإلجيـار وأن تصـبح مـن دعـائم تطـوير وترقيـة 
  .1املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إضافة إىل املسامهة يف خلق مناصب العمل والثروة يف اجلزائر

كمؤسســة ماليــة ذات طــابع اقتصــادي  27/11/1997تأسســت يف : )SRH(شــركة إعــادة التمويــل الرهنــي  -2-8
مليــار دج حمــررا   4,165إىل  2003مليــار دج مت رفعــه ســنة  3,29عمــومي برأمســال اجتمــاعي يف شــكل أســهم بقيمــة 

  .2سهما بقيمة مخسة ماليني دج للسهم الواحد 833كليا ومكتتبا يف شكل 
يرتكـــز نشـــاط هـــذه الشـــركة علـــى تنميـــة الســـوق العقاريـــة يف اجلزائـــر علـــى املـــدى البعيـــد خاصـــة فيمـــا يتعلـــق 

 2011سـنة جملـس النقـد والقـرض وقـد منحهـا . بتشجيع تقدمي قروض سكنية بالتعاون مع البنوك واملؤسسات املالية

ايـة مـدة اإلجيـار للتخصص يف قرض اإلجيار العقاري ااعتماد ، قصـد متكـني الصناعي والتجاري مع وعد بالبيع يف 
من متويل العقار الذي يتناسب ونشاطها  املؤسسات الصغرية واملتوسطةاملؤسسات االقتصادية اجلزائرية خاصة منها 

  . االقتصادي يف ظل الصعوبات الكبرية اليت تعانيها هذه املؤسسات يف هذا اإلطار
مليـار دج بعـد شـراكة  3,5برأمسال قـدره  02/08/2012يف مت إنشاؤها  ):El Djazaïr Ijar(يجار الجزائر إ -2-9

    ا املمتـــدة عـــرب كامـــل الـــرتاب الـــوطينمـــمســـتخدمة وكاال منهمـــا لكـــل % 47بنســـبة  BADRو CPAمجعـــت بـــني 
  التأجري  متخصصة يفلتكون بذلك ثاين شركة عمومية ، Asicom لصندوق االستثمار اجلزائري السعودي % 6و
  

                                                             
1 Société Nationale de Leasing (SNL), consulté le  09/09/2016 à 16:00 sur le site 
électronique :http://www.snl.dz  
2 SRH, Présentation, disponible le 08/09/2016 à 10 :14 sur le site électronique : http://srh-
dz.org/?p=presentation&lang=fr&var=1  
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على استحداث فروع متخصصة يف  ، وهذا بعد إلزام السلطات البنوك العمومية2010 اليت أنشئت سنة SNL بعد
بالنســـبة لقـــرض اإلجيـــار  2015بصـــيغ قـــرض إجيـــار املنقـــوالت وســـنة  2013دخلـــت النشـــاط الفعلـــي ســـنة . التـــأجري

الصغرية واملتوسطة العاملة يف عـدة جمـاالت أمههـا البنـاء واألشـغال تم بالدرجة األوىل بتمويل املؤسسات العقاري، 
  . 1العمومية، القطاعني الصناعي والفالحي، املعدات الطبية والنقل

تغطيـة كليـة لطلـب التمويـل املقـدم مـن طـرف مؤسسـة مـا ويتميـز قـرض اإلجيـار الـذي تعرضـه هـذه املؤسسـة ب
الل فرتة ترتاوح من ثالثة إىل مخـس سـنوات، تـدفع خالهلـا األقسـاط واليت ميكنها االستفادة من األصل املستأجر خ

%  20إىل %  10حسب االتفاق املربم على أن تكـون قيمـة القسـط األول مـن  اإلجيارية شهريا أو كل ثالث أشهر

كمـا ال ختتلـف القيمـة املتبقيـة لألصـل يف هـذه الشـركة عـن أغلـب . يف حالة نشـاط النقـل%  30من قيمة األصل و
مــن قيمتــه، ويضـاف إىل كــل ذلــك مصــاريف معاجلــة %  1كات قــرض اإلجيــار العاملــة يف اجلزائـر واحملــددة بنســبة شـر 

  .2ل ملفكمليون دج عن   100من قيمة التمويل على أن ال تتجاوز %  5ملف طلب قرض اإلجيار اليت متثل 
هناك بعـض البنـوك  يف نشاط التأجري ملالية املتخصصةإضافة إىل كل املؤسسات ا :البنوك الوطنية واألجنبية -2-8

ــا املاليــة،  بــل وتنــافس شــركات قــرض اإلجيــار املتخصصــة الوطنيــة واألجنبيــة الــيت تعــرض قــرض اإلجيــار كبقيــة منتجا
 ت قـرض اإلجيـار وشـروط احلصـول عليـهوميكـن توضـيح أهـم مميـزاعلى نيـل حصـة مهمـة مـن سـوق التمويـل احمللـي، 

 :املختارة من خالل اجلدول التايلوالذي تقدمه جمموعة من البنوك 
  
  
  

  
  
  
  
  

  

                                                             
1 El Djazair Ijar, disponible le 08/09/2016 à 10 :45 sur le site électronique : 
http://www.eldjazairidjar.dz/pages-principales/el-djazair-idjar.html  
2 El Djazair Ijar, Le leasing, disponible le 08/09/2016 à 11 :17 sur le site électronique : 
http://www.eldjazairidjar.dz/pages-principales/le-leasing.html  
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  :مميزات وشروط قرض اإليجار في البنوك الوطنية واألجنبية :)19-3(الجدول 

  اسم البنك
األصول / القطاع

  الممولة
المساهمة 
  الشخصية

  مدة اإليجار
تحديد سعر 
  الفائدة المطبق

  شروط أخرى

 )BADR(  
ـــــــــاد القطـــــــــاع الفالحـــــــــي  عت

  ...)جرارات، حاصدات(
إىل  مخس  % 10

  سنوات عشر

 ، ويبلـــــــــــــــــــــــــغ % 9
مــــــــــــــــــــــــــــــــــع  % 12 

 TVAاحتساب 

  مدعم من قبل الدولة

SOGELEASE 
(S.G.A) 

األشغال العمومية، النقل، 
الصناعة، نقل وتفريغ 

  البضائع

إىل  ثالث  متعدد
  سنوات مخس

يعتمـــد علـــى املبلــــغ، 
املـــــــــــدة، اخلـــــــــــدمات 
املرافقـــــــــــــــة لعمليـــــــــــــــة 

ــــــــل   كالســــــــرعة التموي
ــــــــ  100 والتمويـــــــل بــ

%  

فــــتح حســــاب بنكــــي 
علـــــــى مســـــــتواه، مـــــــع 
ــــر  امــــتالك خــــربة ألكث

  من سنتني

Natixis 
Banque 

سيارات نفعية وسياحية، 
  % 20  عقارات سكنية أو صناعية

إىل  ثالث
  سنوات مخس

غــــــــري مصـــــــــرح بـــــــــه، 
حيــــــــدد بشـــــــــكل آيل 
عنـــد حســـاب املبلـــغ 

  واجب الدفع

-  

BNP Paribas 

النقل، األشغال العمومية، 
الصناعة، نقل وتفريغ 

  البضائع

إىل  ثالث  -
  سنوات مخس

يعتمـــد علـــى املبلــــغ، 
املـــــــــــدة، اخلـــــــــــدمات 
املرافقـــــــــــــــة لعمليـــــــــــــــة 
ــــــــل كالســــــــرعة  التموي

ــــــ ـــــ والتمويــــل بـ  100ـ
%  

فــــتح حســــاب بنكــــي 
علـــــــى مســـــــتواه، مـــــــع 
ــــر  امــــتالك خــــربة ألكث

  من سنتني

 بنك السالم

األشـــغال العموميـــة، النقـــل، 
ــــــــــغ  الصــــــــــناعة، نقــــــــــل وتفري
البضــــــائع، ســــــيارات نفعيــــــة 
وســـياحية، معـــدات القطـــاع 

  الصناعي والطيب

ثالث إىل   متعدد
  مخس سنوات

  -  ثابت

بنك البركة 
 الجزائري

ثالث إىل   % 30  أصول منقولة وعقارية
  مخس سنوات

يعتمـــد علـــى املبلــــغ، 
املـــــــــــدة، اخلـــــــــــدمات 
املرافقـــــــــــــــة لعمليـــــــــــــــة 

  التمويل

فــــتح حســــاب بنكــــي 
علـــــــى مســـــــتواه، مـــــــع 

ــــر امــــتالك خــــربة  ألكث
  من سنتني

  .اعتمادا على معلومات من البنوك املعنية لباحثةمن إعداد ا: املصدر  
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ســواء كانـــت ويظهــر الشــكل املــوايل حجـــم ســوق قــرض اإلجيــار الـــذي تتعامــل فيــه هــذه املؤسســـات املاليــة 
     :2009-2007خالل الفرتة الزمنية  متخصصة أو بنوك جتارية

  :2009-2007للفترة  في الجزائر قرض اإليجار الحجم اإلجمالي لسوق: )5- 3(الشكل 

  
 Source : Nassima BENARAB, Le Marché Du Leasing Dépassera Les 5 Milliards De Dollars 
D’Ici 2020, L’Éco, Bimensuel de l’économie et de la finance, № 60, 16-28 février 2013, p 31.  

، إذ بلغت نسـبة منوهـا حـوايل 2009-2007تطور قيمة سوق قرض اإلجيار خالل الفرتة  يظهر الشكل أعاله
ات بنسـب متفاوتـة ، وهـي قيمـة مقسـمة بـني عـدة شـرك2009مليار دج سنة  20لتصل قيمتها إىل أكثر من %  17

وتطــور حصــته بســرعة، يف  2008مــع مالحظــة ظهــور بنــك الربكــة كفاعــل يف هــذا الســوق منــذ  مــن ســنة إىل أخــرى
بينمـا شـهدت مسـامهة بقيـة الشـركات يف السـوق  BNP Paribasوعدم اسـتقرار حصـة  ALCحني تقلصت حصة 

إىل غايــة اليــوم، إذ تشــري بعــض  يالــيت تبقــى املتعامــل األول يف الســوق اجلزائــر  SGAتطــورا ملحوظــا، وعلــى رأســها 
اية  11اإلحصائيات إىل أن هذا البنك قد حقق ما قيمته    . 2011مليار دج يف 

، وهي نسبة ضعيفة إذا مـا قورنـت % 1نسبة سوق قرض اإلجيار من التكوين اخلام لرأس املال الثابت ومتثل 
مــا يعــين إمكانيــة اســتيعاب املزيــد مــن  ،% 8و % 6,5مبثيلتهــا يف كــل مــن تــونس واملغــرب أيــن تبلــغ علــى الرتتيــب 

ــا مجعيـة البنـوك واملؤسسـات املاليــة  وهــذا شـركات قـرض اإلجيـار هـذه األخـرية الــيت  .ABEF(1(حسـب دراسـة أجر
مـن خـالل  مـنح التمويـل للمؤسسـات االقتصـاديةمسـامهة مخـس شـركات تـأجري يف قدمت صورة أكثر وضوحا عن 

  :كما يلي  2013-2011اجلدول املوايل الذي يعرض تطور سوق قرض اإلجيار يف الفرتة 

                                                             
1 Samira BOURBIA, un nouveau dispositif certifié international pour bientôt, L’Éco, 
Bimensuel de l’économie et de la finance, № 60, 16-28 février 2013, p 35. 
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  مليون دج: الوحدة          :2013-2011تطور سوق قرض اإليجار في الجزائر في الفترة : )20-3(الجدول             
  2013  2012  2011  السنوات

  95  -  -  القطاع العام

  17 149  14 873  11 585  القطاع الخاص

  17 244  14 873  11 585  المجموع
Source : ABEF, Evolutions, disponible le 09/09/2016 à 14:51 sur le site électronique : 
https://www.abef-dz.org/abef/?q=evolutions.html   

يبني هذا اجلدول زيادة اإلقبال على التمويل بقرض اإلجيار خاصة من قبل القطاع اخلاص الذي يتبع منحى 
مـــن %  0,55إىل التمويـــل بــه ولـــو بنســبة قليلـــة ال تتجــاوز  2013مـــع مالحظــة جلـــوء القطــاع العـــام ســنة  امتصــاعد

موع اإلمجايل ويف ذات السـياق ميكـن  .مـا يـربز األمهيـة الـيت أصـبح حيتلهـا قـرض اإلجيـار يف سـوق التمويـل احمللـي ا
مــع تطــور قيمــة قــروض اإلجيــار احمللــي  العاملــة يف الســوقالتــأجري  شــركات وعــاملي وكــاالتعــدد يف تســجيل تطــور 

   :كما يلي  سابقااملمنوحة واليت مت توضيحها 
  :2013-2011في الجزائر في الفترة  شركات التأجيروعاملي عدد وكاالت تطور : )6- 3( شكلال

  
  .)ABEF(مجعية البنوك واملؤسسات املالية اعتمادا على إحصائيات  باحثةمن إعداد ال: املصدر                   

ا لتغطية الزيادة يف أن  ويظهر هذا الشكل زيادة عدد الوكاالت العاملة يؤدي أيضا إىل زيادة عدد العاملني 
ل، وهكـذا تمحور عملها بالدرجة األوىل يف معاجلة ملفـات طلـب التمويـيالطلب على التمويل بقرض اإلجيار واليت 

  .على املستوى االقتصادي وحىت االجتماعي نواحيميتد تأثري التمويل بقرض اإلجيار وترقيته إىل عدة 
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علـى الـرغم مـن اجلهـود املبذولـة لرتقيـة سـوق قـرض اإلجيـار  :حديات سوق قرض اإليجارت: المطلب الثاني
  :إال أنه يعاين من عدة مشاكل ميكن إجيازها فيما يلي

الفاعــل األساســي يف هــذه الســوق،  رضــة وبالتحديــد املؤسســات املتخصصـةاملؤسســات العا تعتـرب :العــرضقلــة  -1
ـا  )SFI( خلصـت املؤسسـة املاليـة الدوليـة وقد أحـد هيئـات البنـك العـاملي املهتمـة بالقطـاع اخلـاص، يف دراسـة أجر

اعتمـادا علــى نســبة  أسـواق التمويــلاذ قـرض اإلجيــار يف مسـت دول مشــال إفريقيـا والشــرق األوسـط حــول معـدل نفــ
سوق "أن سوق التأجري يف اجلزائر هي  نتيجة مفادهاحجم قرض اإلجيار إىل التكوين اخلام لرأس املال الثابت، إىل 

مــع تشــريعات تتحــرى التحســني  جــات منطيــة أدت إىل قلــة تنافســيتها، تتميــز بعــرض مــنخفض ومنت"بدائيــة متقدمــة
  . 1وفرص مهمة لتحقيق منو معترب

علــى  ركات التـأجري تتعلــق بتمويـل منوهــامشـكلة تواجــه شــوهــي  :مشـكل التمويــل فــي الشـركات المتخصصــة -2
أمواهلـا مـن مصـادر أخـرى كـالقروض البنكيـة،  شراءمما يضطرها إىل  جتميع مدخرات األفراد متكينها مناعتبار عدم 

وعلـى ســبيل  حمدوديتـه يف اجلزائــر عـائق كبــرين ويف هـذا الصــدد يعتـرب الســوق السـندي خــري بـديل متــويلي هلـا، غــري أ
  .نشاطهما التأجرييفقط من هذا التمويل يف بداية  MLAو ALC املثال فقد استفادت كل من

 تطــور ســوق قــرض اإلجيــار يف اجلزائــراملشــكل اآلخــر الــذي يشــكل عثــرة أمــام  :ارتفــاع تكلفــة قــرض اإليجــار -3
ارتفاع تكلفته مقارنة مبصادر متويلية أخـرى كـالقروض البنكيـة، ويعـود ذلـك إىل أن شـركة قـرض اإلجيـار تقـوم عوضـا 

الرفع مـن  وهو ما يؤثر سلبا على خزينتها وسيولتها ويدعوها إىل مويل باقتناء األصل املرغوبعن املؤسسة طالبة الت
 ،ضــعف املنافســة، صــعوبة إعــادة التمويــل وارتفــاع تكلفتــهو منطيــة املنتجــات إىل جانــب  تكلفتــه للتعــويض عــن ذلــك

فمن املعلوم أن البنوك تتقبل الودائع وتسريها ما يعين حتكمها يف اخلطر، وهو ما يـؤدي إىل اخنفـاض تكلفـة القـرض 
الــيت جتمـع بــني تكلفــة إعـادة التمويــل وهــامش  مــع تلـك املطبقــة علــى قـرض اإلجيــار البنكـي أو ســعر الفائـدة مقارنــة

  . ربح عن العمليةال
ــــــاب ثقافــــــة تمويليــــــة لــــــدى المؤسســــــات -4 نقطــــــة مهمــــــة تتعلــــــق بســــــلوك املؤسســــــات ووفائهــــــا وهــــــي  :غي
ــــل بــــاللل ــــيت اعتــــادت عليهــــا يف متويــــل أنشــــطتها، وتتحمــــل  -علــــى وجــــه اخلصــــوص-قروض الكالســــيكية تموي ال

وسياســــــة تســــــويق واضـــــــحة شــــــركات قــــــرض اإلجيــــــار جــــــزءا مـــــــن املســــــؤولية نظــــــرا لغيــــــاب إســـــــرتاتيجية اتصــــــال 
ــــة منهــــا جتهــــل املزايــــا العديــــدة الــــيت يقــــدمها  ــــف بقــــرض اإلجيــــار وتقريبــــه للمؤسســــات االقتصــــادية، فالغالبي للتعري

 .اجلبائياجلانب قرض اإلجيار على مستويات عدة أمهها 
                                                             
1 Nassima BENARAB, op.cit, p p 30-31. 
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  :خالصة
كـل أحنـاء العـامل،   بالرغم من حداثة قرض اإلجيار كمصدر متويلي إال أنه شهد انتشارا واسعا ورواجا كبريا يف

يتمتع بالعديـد مـن اخلصـائص  د السواء، فهو وسيلة متويل جذابةيف الدول املتقدمة والسائرة يف طريق النمو على ح
 اليت متيزه عن بقية املصـادر التمويليـة الـيت قـد تلجـأ إليهـا املؤسسـات االقتصـادية بصـرف النظـر عـن شـكلها القـانوين 

تياجات متويلية مل تستطع مصادر التمويل األخرى تلبيتها لسبب أو آلخر، فقد أو نشاطها أو حجمها، لتغطية اح
كمـا قـد ال تتـوفر علـى اإلمكانيـات املاليـة الالزمـة لتحقيـق   اقتنـاء أصـل مـابال ترغب هذه املؤسسة يف جتميد أمواهلا 

  .صاديةذلك، ومن هنا يظهر قرض اإلجيار كأحد البدائل التمويلية املتاحة أمام املؤسسة االقت
ا قرض اإلجيـار سـامهت بدرجـة كبـرية يف انتشـاره وتوسـع اسـتخدامه يف خمتلـف  إن املزايا املتعددة اليت يتمتع 
ا حتتل مكانة هامة يف أسواق التمويل العاملية واحملليـة، غـري أن هـذا الواقـع ال  دول العامل، بل يعد صناعة قائمة بذا

ال أمـام هـذا املصـدر التمـويلي إال ميكن اجلزم به بعد بالنسبة للمحيط  االقتصادي واملايل اجلزائري الذي مل يفتح ا
منذ عقدين من الزمن، مت خالهلا سن العديد من النصوص القانونية وإصدار الكثري من التشريعات من أجل وضعه 

الله أحسـن وأمثــل ضـمن إطـار حمـدد يـنظم التعامـل بـه، ويسـمح لألطــراف املتدخلـة يف عمليـة التمويـل بـه مـن اسـتغ
  .استغالل

وتعد املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة مـن أهـم املتعـاملني االقتصـاديني الـذين يلجـؤون للتمويـل بقـرض اإلجيـار 
ــة الكثــرية الــيت تعــاين منهــا واملرتبطــة خبصوصــيتها املاليــة الــيت تقــف  مبختلــف صــيغه وأشــكاله، نظــرا للعقبــات التمويلي

ر متويل خارجية، وبالرغم من ارتفاع تكلفته إال أنه يبقى فرصـة متويليـة جذابـة حائال أمام فرص احلصول على مصاد
  . يف ظل العرض احملدود للوسائل التمويلية اليت تقدمها البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر

وحـــــىت عـــــرض قـــــرض اإلجيـــــار مل يســـــلم مـــــن هـــــذه احملدوديـــــة الـــــيت تعـــــود لعـــــدة أســـــباب؛ منهـــــا مـــــا يتعلـــــق 
ـا مـــــا يعــــود إىل مشـــــاكل تتعلــــق بضـــــعف املنافســــة بـــــني املؤسســــات العارضـــــة،  يننــــب التنظيمــــي القـــــانو باجلا ومنهـــ

ـــــــة النشـــــــأة  ـــــــف مبنتجهـــــــا وتســـــــويقه وإيصـــــــاله للمؤسســـــــات الصـــــــغرية واملتوســـــــطة حديث     مشـــــــاكل متويلهـــــــا والتعري
ــيت تأمـــــل يف متويـــــل اقتنـــــاء التجهيـــــزات الضــــرورية لنشـــــاطها أو جتديـــــدها مبـــــ ا يتماشـــــى مـــــع التطـــــور أو القائمــــة والـــ

ــــــر وال  ــــــيت بلغهــــــا ســــــوق قــــــرض اإلجيــــــار يف اجلزائ ــــــة ال ــــــة املرحل ــي أمهي ــــــك ال يلغــــ ــــــوجي الســــــريع، إال أن ذل التكنول
ـــــاق وطـــــابع تفـــــاؤيل ســـــينقل هـــــذهينكـــــر  ـــــدرة علـــــى االشـــــرتاك يف  وجـــــود آف ـــــر فعاليـــــة وق الســـــوق إىل مرحلـــــة أكث

  . قتصاد الوطينتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، الفاعل الرئيسي يف اال
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  : تمهيد
إن التأكيد على أمهية قـرض اإلجيـار ودوره يف متويـل املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة مـن عدمـه يسـتلزم اإلملـام 
بكـل اجلوانــب املتعلقــة بــه، كمــا يتطلـب أيضــا أن تكــون الدراســة أكثــر موضـوعية مــن خــالل القيــام بدراســة ميدانيــة 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستفيدة مـن قـرض اإلجيـار علـى تتضمن توزيع استبيانني؛ يوزع األول على عينة من 
مســتوى واليــة ســكيكدة خــالل فــرتة الدراســة احملــددة، ويــوزع االســتبيان الثــاين علــى كــل املؤسســات املاحنــة لقــرض 

ه ســيقدم هــذا الفصــل يف ثــالث ، وعليــمــن أجــل تقــدمي دراســة أكثــر مشوليــةمــن بنــوك وشــركات متخصصــة  اإلجيــار
يتم فيــه ، أمـا املبحــث الثـاين فســامليدانيــة لدراسـةاملنهجيــة ل وانــباجلول ذو طــابع منهجـي يلــم مبختلـف األ مباحـث،

حتليــل بيانــات االســتبيان املوجــه للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة املســتفيدة مــن قــرض اإلجيــار، وخيصــص املبحــث 
مـع ، SPSSطريـق اسـتخدام برنـامج  وذلـك عـنللمؤسسـات املاحنـة لقـرض اإلجيـار  الثالث لتحليل االستبيان املوجه

ا على االستبيانني معا   .اختبار صحة فرضيات الدراسة املقسمة إجابا
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  :الميدانية واألدوات المستخدمة لدراسةل اإلطار المنهجي: المبحث األول

ســيتم مــن خــالل هــذا املبحــث شــرح املــنهج املتبــع يف هــذه الدراســة وتوضــيح جمتمعــي وعينــيت الدراســة، إىل 
  .ن يعدان األداة األساسية إلجناز هذه الدراسة امليدانيةيإعداد االستبيانني اللذكيفية جانب بيان  

ـا مـ :منهج الدراسـة ومجاالتهـا: المطلب األول تبعـة يف ن أهـم املراحـل امليعـد حتديـد مـنهج الدراسـة وجماال
   .  حصرا دقيقاصرها حبإذ يسمح ذلك  إعداد الدراسة امليدانية

نظـــرا ملالءمتـــه هلـــذا النـــوع مـــن  التحليلـــي مت االعتمـــاد يف هـــذه الدراســـة علـــى املـــنهج الوصـــفي: مـــنهج الدراســـة -1
هـذا يهـدف وقدرته على مسـاعدة الباحـث علـى حتقيـق أهـداف الدراسـة بشـقيها النظـري والتطبيقـي، إذ الدراسات 

مجـع  من أجليف هذا الفصل  ويستخدم، وحتليلها إىل حتديد الوضع احلايل لظاهرة ما مث العمل على وصفهااملنهج 
بواقــع ممارســة قــرض اإلجيــار يف اجلزائــر ومــدى اســتفادة البيانــات اخلاصــة مبوضــوع الدراســة وبالتحديــد تلــك املتعلقــة 

املؤسســات الصــغرية واملتوســطة منــه، وذلــك مــن خـــالل االعتمــاد علــى طــرق معينــة للحصــول علــى املعلومـــات يف 
ــا، األمــر الــذي يتــيح إمكانيــة كاالســتبيان الــذي اختــري الدراســات الوصــفية    لوصــف موضــوع الدراســة وتصــويره كمي

   .اليت مت احلصول عليهاوالنتائج ومات املعلوتفسري حتليل 
  :مجاالت الدراسة -2
مــن أجـــل توزيــع اســتبياين هــذه الدراســة مت اختيـــار جمــالني مكــانيني مهــا واليـــة  :المجــال المكــاني للدراســة -2-1

الــيت مت فيهـا اختيــار عينــة مـن املؤسســات الصـغرية واملتوســطة الــيت جلـأت إىل التمويــل بقـرض اإلجيــار، أمــا سـكيكدة 
ــة املاحنــة لقــرض  ــال الثــاين فقــد كــان اجلزائــر العاصــمة الــيت تتواجــد فيهــا املــديريات العامــة لكــل املؤسســات املالي ا
اإلجيــار، وقــد مت اختيــار عينتــني لغــرض معرفــة مــدى اســتفادة املؤسســات الصــغرية واملتوســطة مــن قــرض اإلجيــار مــن 

  .من جهة أخرى سات على هذا املصدر التمويليجهة، واستعداد املؤسسات املاحنة لتسهيل حصول هذه املؤس
إلجنــاز الدراســة امليدانيــة، وقــد مت  2015إىل  2010مت اختيــار الفــرتة املمتــدة مــن  :زمنــي للدراســةالالمجــال  -2 -2

ا متثل  2010حتديد  السنة اليت قررت فيها السلطات اجلزائرية إلـزام البنـوك اجلزائريـة بتطـوير التعامـل سنة األساس أل
والـيت تكللـت بإنشـاء أول شـركة عموميـة للتمويـل بقـرض بقرض اإلجيار سواء من خالل إنشـاء شـركات متخصصـة 

البنـــوك ، علــى اعتبــار أن أو إنشــاء فــروع علــى مســتوى هــذه البنــوك )SNL(اإلجيــار وهــي الشــركة الوطنيــة لإلجيــار 
ا البنكيـة األخـرى اخلاصة األجنبية أوىل سـنوات تطبيـق كمـا متثـل هـذه السـنة . متـارس نشـاط التـأجري كبقيـة نشـاطا
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هــذا األخــري الــذي قــدم معاجلــات حماســبية جديــدة تتعلــق بقــرض اإلجيــار والــيت قــد تــؤثر علــى  النظــام احملاســيب املــايل
  .عملية التمويل به

ـــــى مـــــالكي           توزيـــــع االســـــتبيان األول مت :البشـــــري للدراســـــة المجـــــال -2-3 اخلـــــاص باملؤسســـــات املســـــتفيدة عل
أو مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت غالبا ما يكون فيها املالك هو املسـري نفسـه وهـو الشـخص الـذي /و

  .الحتياجاته التمويليةتابع عملية طلب أصل معني يف صيغة قرض إجيار واحلصول عليه تلبية 
علـى مـديري االلتزامـات األكثـر فقـد مت توزيعـه باملؤسسات املاحنة لقـرض اإلجيـار  أما االستبيان الثاين اخلاص

وعلـى مسـؤويل قسـم القـروض أو قسـم قـرض  دراية بنشاط التأجري علـى مسـتوى شـركات قـرض اإلجيـار املتخصصـة
دراسـة ملفـات طلـب التمويـل بقـرض ا املعنيون أكثـر مـن غـريهم بمجيع وهم اإلجيار على مستوى املؤسسات البنكية

  . بهاختاذ قرار منح التمويل اإلجيار ومن مثَّ 
ـــــف األدوات : أدوات الدراســـــة -3 ـــــل خمتل ـــــيت مت اللجـــــوء إليهـــــاوهـــــي متث مـــــن أجـــــل مجـــــع املعلومـــــات املتعلقـــــة  ال

  : بالدراسة وحتليلها وتتمثل يف
ا، واليت  :االستبيان  - مت العمل ويضم جمموعة من األسئلة املستقاة من إشكالية الدراسة وأسئلتها الفرعية وفرضيا

لتجنـب  على صياغتها يف صورة واضحة قدر اإلمكان مبا ال خيـل جبوانـب الدراسـة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى
يت توضح أمهية قرض اإلجيار يف والغرض من هذه األسئلة مجع البيانات ال كانية تأويلها من طرف املستجوبنيإم

  .جتاوز املشكلة التمويلية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة
التأكــد مــن صــحة الفرضـــيات مــن خــالل االعتمــاد علـــى حتليــل البيانـــات و واهلــدف منهــا : األدوات اإلحصــائية -

بعد تفريغ حمتويات االستبيانني، وقـد مت االعتمـاد علـى التكـرارات والنسـب  SPSSخمرجات الربنامج اإلحصائي 
  .املئوية لتناسبها مع متطلبات هذه الدراسة
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مت االعتمـاد علـى أسـلوب احلصـر الشـامل بالنسـبة يف هـذه الدراسـة  :تعريف عينتي الدراسة: المطلب الثاني
تمــع حمــدود وأســلوب العينــة بالنســبة للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة  ،اللمؤسســات املاحنــة لقــرض اإلجيــار كــون ا

  . املمولة بقرض اإلجيار العاملة بوالية سكيكدة
عــددها يقــدر وتتمثــل يف خمتلــف الشــركات املتخصصــة والــيت : لمؤسســات المانحــة لقــرض اإليجــارا مجتمــع -1
ســبعة شـــركات وســـتة بنـــوك وطنيـــة وأجنبيـــة والـــيت مت التعـــرض هلـــا بتفصـــيل أكثـــر يف الفصـــل الثالـــث، ومتـــارس هـــذه ب

كمـا هـو احلـال   ميثـل نشـاطها الرئيسـياملؤسسات نشاط التأجري سواء بصفة فرعية كما هو معمول به يف البنـوك أو 
  .مؤسسة 13ي يضم لشركات املتخصصة، وبذلك مت حصر كل مفردات جمتمع الدراسة الذا يف

  :عدد االستمارات الموزعة والمستلمة من المؤسسات المانحة لقرض اإليجار: )1- 4(جدول 
االستمارات   

  الموزعة
االستمارات 

  العائدة
نسبة االستمارات 

  العائدة
االستمارات 
  المستبعدة

االستمارات 
  المكتملة

شركات قرض 
  07  00  % 100  07  07  اإليجار

  06  00  % 100  06  06  البنوك

  13  00  % 100  13  13  المجموع

  . الطالبةمن إعداد : املصدر       

ويبدو بوضوح من خالل اجلدول أعاله أنه قد مت توزيع االستبيان على كل املؤسسات املاحنة لقـرض اإلجيـار 
تمع   .واسرتجاعه بصفة كلية وذلك طبعا بسبب صغر حجم ا

وقـد مت اختيـار عينـة مـن املؤسسـات الصـغرية  :لة بقـرض اإليجـارو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممعينة  -2
ـا التمويليــة،  متــت وقـد واملتوسـطة العاملـة بواليــة سـكيكدة والـيت جلــأت إىل التمويـل بقـرض اإلجيــار لتغطيـة احتياجا

بـاجلزائر العاصــمة االتصـال مبختلـف املؤسسـات املاحنـة يف  مـرحلتني؛ متثلـت املرحلــة األوىل علـىعمليـة حتديـد العينـة 
زيــارة خمتلــف وكــاالت البنــوك العاملــة يف الواليــة واملاحنــة لقــرض اإلجيــار وهــي بالتحديــد بنــك الربكــة اجلزائــري، بنــك و 

بواليـة جبايـة وفـرع  Natixisوكـذا وكالـة ، Société Générale Algérie ،BNP Paribas الفالحـة والتنميـة الريفيـة،
وبسـبب عـدم امتـداد نشـاط بعـض الشـركات املتخصصــة إىل ابـة، بواليـة عن )MLA(ايل املغاربيـة اجلزائريـة لإلجيـار املـ

والية سكيكدة وامتناع العديد من املؤسسات املاحنة عـن تقـدمي أيـة معلومـات ختـص املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة 
م املستفيدة من قرض اإلجيار بداعي احلفاظ على السر املهين والتخوف من املراقبة ومعرفة احلج م احلقيقي ملعـامال
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يف هــذا النشــاط، مت اختيــار عينــة مــن املعلومــات املقدمــة مــن كــل مــن بنــك الربكــة اجلزائــري وبنــك الفالحــة والتنميــة 
  . SOFINANCEالريفية وشركة 

اخلاصــة باختيـار عينــة اللجـوء إىل إحــدى الطـرق اإلحصـائية أمـا املرحلـة الثانيــة مـن اختيــار العينـة فقـد كانــت 
ذلك تبعا ملا حتدده النظرية اإلحصائية لغرض توثيـق العـرض التحليلـي ملوضـوع الدراسـة وتوكيـد الفرضـيات الدراسة و 

  .أو نفيها، وبعبارة أخرى لغرض حتقيق األهداف املنشودة من هذه الدراسة
لدرجــة  مكونــة مــن جمموعــة مفــردات تتمتــع بــنفس اخلصــائص تؤخــذ مــن جمتمــع واحــد ويــتم اختيــار عينــة مــا

ــدف تطبيــق الدراســة عليهــا والوصــول إىل نتــائج تمــع، وذلــك  ــا علــى بقيــة  متثيلهــا الصــادق هلــذا ا ميكــن احلكــم 
تمع   . مفردات ا

عن جمتمع املؤسسات الصغرية واملتوسـطة املمولـة بقـرض  واملتاحة ويف هذه الدراسة وطبقا للمعلومات املتوفرة
واحلصـول علـى عينـة دقيق للمجتمـع ذاتـه  قبل حتديد العينة املمثلة وضع حتديد اإلجيار يف والية سكيكدة كان البد

ذات حجــم عينــات صــغرية  ديــدالعينــة العشــوائية الطبقيــة والــيت يــتم فيهــا حتاالعتمــاد علــى  متثلــه، وهكــذا متمناســبة 
عينــة عشــوائية الــذي يتميــز بعـدم جتــانس وحداتــه، والــذي لـن تــتمكن متناسـب مــع جممــوع مفــردات جمتمـع الدراســة 

تمــع صــعبا وهكــذا يكــون أو منتظمــة مــن متثيلــه بصــدق بســيطة ــة  .تعمــيم النتــائج علــى ا ــذا يصــبح اختيــار عين و
تمع احلل األنسب، إذ يتم اختيار عينة عشوائية داخل كل طبقة بشكل منفصل ما يزيـد مـن  تشمل كل طبقات ا

ا إىل طبقات تضـم وحـدات أكثـر متثيل العينة للمجتمع بغرض تقليل التباين الكلي للع ينة من خالل تقسيم وحدا
ا ومتاثال   .تشا

تمـع وفـق خاصـية اخـتالف املؤسسـات املاحنـة لقـرض اإلجيـار والبــالغ  ويف هـذه الدراسـة مت اختيـار طبقـات ا
كـل   ، وعليه تقابلها ثالث طبقات حتدد داخـل)الوحيدة اليت وافقت على تقدمي املساعدة(عددها ثالثة مؤسسات 

منها عينة عشوائية يتناسب حجمها مع حجـم الطبقـة الـيت متثلهـا داخـل جمتمـع الدراسـة، وميكـن توضـيح ذلـك مـن 
  :خالل اجلدول املوايل
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  :حجم العينة العشوائية الطبقية المختارة: )2- 4( جدول
نسبة الطبقة داخل   حجم الطبقة  المؤسسة المانحة

  المجتمع
  حجم العينة

  66  % 93,57  131  والتنمية الريفيةبنك الفالحة 

  03  % 4,28  06  بنك الربكة اجلزائري
SOFINANCE 03  2,14 %  01  

  70  % 100  140  المجموع

  .الباحثةمن إعداد : املصدر     

   1:كما يليوفقا لألسلوب املتناسب  هذه العينة حجم وقد مت حساب 

ل 
ن = 	

ل	د
ل∗	ط	د ط	د

ن = 	ل	د ←  

  :حيث
  حجم العينة ككل؛: ل
  حجم العينة داخل الطبقة؛: دل 

تمع: ط د   ؛حجم الطبقة داخل ا
تمع ككل: ن   .حجم ا

تمع، وعليه يكون ل  % 50ويف هذه الدراسة مت اختيار عينة متثل    .مؤسسة 70% =  50*  140= من حجم ا
  :أما عن أسباب اختيار هذه النسبة اليت تعترب كبرية نسبية فيمكن تلخيصها فيما يلي

 مستوى درجة الدقة والثقة يف النتائج اليت تسعى هذه الدراسة إىل حتقيقها؛زيادة  -
ـذا فاختيـار نسـبة كبـرية للعينـة املختـارة يضـمن متثيلهـا ملختلـف عناصـر  - عدم جتانس خصائص جمتمـع الدراسـة و

تمع؛  هذا ا
الريفيـة الـذي متثـل طبقتـه حسب الدراسة االستطالعية األولية اليت أجريـت علـى مسـتوى بنـك الفالحـة والتنميـة  -

تمع، تبـني أن معظـم عمالئـه فالحـون مـن ذوي املسـتويات التعليميـة املتدنيـة، وهلـذا  النسبة األكرب من حجم ا
ومن أجل جتنب اخنفاض نسبة الـردود عـن االسـتبيان مت اختيـار هـذه النسـبة لضـمان تعبـري العينـة عـن خصـائص 

تمع  .عناصر ا
                                                             

ليبيـا، الطبعـة  -أكتـوبر، بنغـازي 7 ، منشـورات جامعـةاألساسـيات والتقنيـات واألسـاليب: البحـث يف العلـوم االجتماعيـةمنـاهج  علي معمر عبد املـؤمن، 1
  .196، ص 2008 األوىل،
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مت إعــداد اجلـدول املـوايل الـذي يوضــح عـدد االسـتمارات املوزعـة علــى أفـراد العينـة وعــدد  )2-4(وبنـاء علـى اجلـدول 
  :من طبقات العينة املختارة املستلمة منها وفقا لكل طبقة

  :عدد االستمارات الموزعة والمستلمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة: )3- 4(جدول 
  

االستمارات 
  الموزعة

االستمارات 
  العائدة

نسبة 
االستمارات 

  العائدة

االستمارات 
  المستبعدة

االستمارات 
  المكتملة

  03  00  % 100  03  03  طبقة بنك الربكة اجلزائري

  61  00  % 92,42  61  66  طبقة بنك الفالحة والتنمية الفالحية

  SOFINANCE 01  01  100 %  00  01 طبقة

  65  00  -  65  70  المجموع

  .الباحثةمن إعداد : املصدر       

ــــى االســــتبيان كــــأداة مهمــــة جلمــــع املعلومــــات  :الدراســــة أداةتصــــميم : المطلــــب الثالــــث مت االعتمــــاد عل
للمؤسســــات الصـــــغرية واملتوســـــطة العاملـــــة  ة، وقــــد مت تصـــــميم اســـــتبيانني أحـــــدمهااملطلوبــــة واإلجابـــــة عـــــن األســـــئل

ـــــة ســـــكيكد ـــــة بقـــــرض اإلجيـــــار واآلخـــــربوالي ـــــث يشـــــمل كـــــل  ة واملمول للمؤسســـــات املاحنـــــة لقـــــرض اإلجيـــــار، حي
  .استبيان أجزاء حمددة جتيب عن أسئلة معينة

مت اسـتخدام األسـئلة املغلقـة يف  :االستبيان الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة بقرض اإليجار -1
بـات حمـددة إجا األسـئلة الـيت تتطلـبتلك  سؤاال، ومتثل األسئلة املغلقة 36تصميم هذا االستبيان واليت بلغ عددها 

أو ال كما هو احلال يف السؤال التاسع، أو تلك اليت تقدم عدة بدائل جـاهزة ليقـوم املسـتجوب بالتأشـري علـى  بنعم
اإلجابــة املناســبة مــن اإلجابــات احملتملــة كمــا هــو احلــال يف األســئلة املتعلقــة بالبيانــات التعريفيــة اخلاصــة باملؤسســة،     

العاشــر واحلــادي عشــر الســؤالني التأشــري علــى عــدة إجابــات مــن اإلجابــات احملتملــة كمــا هــو احلــال يف أو تتطلــب 
ــا ). 04أنظــر امللحــق رقــم ( ــال أمــام املســتجوب لتقــدمي مزيــد مــن اإليضــاحات الــيت يــرى أ مــع اإلشــارة إىل فــتح ا

  .مفيدة ملوضوع الدراسة وتستكمل فكرة اإلملام به
تبيان إىل ثالثة حماور يتقدمها احملور األول الذي يبحث يف عموميات حول املؤسسة وقد مت تقسيم هذا االس

ــة للمســتجوبني والــيت تلعــب دورا كبــريا يف ــة بالبيانــات التعريفي  تقــدمي إجابــات املســتجوبة ونشــاطها االقتصــادي بداي
مويل ومصادره يف املؤسسة الصغرية يليه احملور الثاين اخلاص بالت. )8-1(ويضم هذا احملور األسئلة  دقيقة عن األسئلة
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ــة االحتياجــات  ــة املتاحــة أمامهــا أو الــيت اســتفادت منهــا لتلبي واملتوســطة والــذي يهــدف إىل معرفــة املصــادر التمويلي
  .)17-9(ويضم األسئلة  مويلية ملمارسة نشاطها االقتصاديالت

املصـادر التمويليـة املتاحـة أمامهـا فقـد مت أما احملور الثالث املتعلق باملؤسسة االقتصادية وقرض اإلجيار كأحـد 
تقسيمه إىل جزئني؛ األول يهدف إىل التعرف على أهم أسباب اللجـوء إىل قـرض اإلجيـار كمصـدر متـويلي وسـريورة 
عمليـــة التمويـــل بـــه إىل جانـــب التعـــرف علـــى أهـــم املزايـــا الـــيت جتعلـــه خمتلفـــا عـــن مصـــادر التمويـــل األخـــرى وتـــدعو 

ختـاذ قـرار التمويـل بقـرض توسطة إىل التمويل به، أما اجلزء الثاين فريكز على خطوات عملية ااملؤسسات الصغرية وامل
مقارنة مبصادر متويلية أخرى، وما إذا كان هذا االختيار يتم وفق دراسة معينة أو يتم بطريقـة عشـوائية بعيـدة اإلجيار 

  . )36-18(ويضم األسئلة  س النظرية اليت حتكم هذه العمليةعن األس
تصــميم هــذا االســتبيان عــن ســابقه مــن  مل خيتلــف :االســتبيان الموجــه للمؤسســات المانحــة لقــرض اإليجــار -2

حيــث االعتمــاد علــى األســئلة املغلقــة ســواء ذات النهايــات احملــددة أو ذات النهايــات املتعــددة أو األســئلة املغلقــة 
  .  مفتوحة النهايات اليت تتطلب تقدمي إيضاحات من املبحوثني لتقدمي معلومات أكثر

ـال أمـام املسـتجوب علـىكما مت االعتماد أيضا يف تصميم هذا االستبيان  لوضـع  نياألسـئلة املفتوحـة لفـتح ا
  .19 م اخلاصة لعدم توقع إجابات حمددة كما هو احلال يف السؤالوعبارا مإجابات بألفاظه

معلومـات عـن ث حماور رئيسية؛ فاحملور األول خـاص بتقـدمي ثالسؤاال  40املعد من وقد ضم هذا االستبيان 
يهـدف إىل مجـع معلومـات عامـة عـن املؤسسـة املاحنـة لقـرض اإلجيـار والتعـرف علــى  ،ااملؤسسـة ونشـاط التـأجري فيهـ

ـال الـزمين للدراسـة املقـرر مـن سـنة  طبيعة نشاط التأجري فيها مع األخذ بعـني االعتبـار أن صـياغة األسـئلة راعـت ا
ميكن حتديد نوع املؤسسة املاحنـة إن كانـت بنكـا  )7-1(، ومن هذا احملور الذي يضم األسئلة 2015إىل سنة  2010

أمــا احملــور الثــاين الــذي جــاء . أو شــركة متخصصــة إىل جانــب طابعهــا القــانوين ومــدة ممارســة نشــاطه التــأجري فيهــا
موسـوما خبصـائص قـرض اإلجيـار يف اجلزائــر فقـد مشـل أسـئلة تسـعى الدراســة مـن خالهلـا إىل معرفـة خصـائص قــرض 

املؤسســة البنكيــة أو الشــركة املتخصصــة لعمالئهــا بشــكل عــام واملتمثلــة أساســا يف أنــواع قــرض  اإلجيــار الــذي متنحــه
  . )25-8(اإلجيار املمنوحة وخمتلف اجلوانب املتعلقة بعملية التمويل بقرض اإلجيار، وهو يضم األسئلة 

فيضـم جـزئني؛  رجلزائـأما احملور الثالث الذي يتناول املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة وسـوق قـرض اإلجيـار يف ا
األول يسعى إىل معرفـة مـدى أمهيـة املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة ضـمن زبـائن املؤسسـات املاحنـة، أمـا اجلـزء الثـاين 

  . )40-26(فيضم أسئلة حول فرص وحتديات سوق قرض اإلجيار يف اجلزائر ويشمل األسئلة 
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مت اختبار صـدق الدراسـة مـن خـالل تقـدمي أداة الدراسـة وعرضـها علـى جمموعـة مـن األسـاتذة  :صدق الدراسة -3
ــة البحــث العلمــي، وقــد قــدم  ماليــة املؤسســةاحملكمــني املختصــني يف جمــال  واملؤسســات الصــغرية واملتوســطة ومنهجي

ات أفـــرزت جمموعـــة مـــن جمموعـــة مـــن املالحظـــات والتوصـــي )03(هـــؤالء األســـتاذة واملبينـــة أمســـاؤهم يف امللحـــق رقـــم 
دف وضع  التعديالت من حذف لبعض األسئلة وإضافة أسئلة أخرى وتعديل بعض األسئلة من حيث الصياغة، 

  .استبياين الدراسة يف الشكل النهائي مبا يضمن استيفاءمها ملختلف جوانب الدراسة املبحوثة

 والمتوســـطة تحليـــل نتـــائج االســـتبيان الموجـــه للمؤسســـات الصـــغيرة: المبحـــث الثـــاني
  :واختبار فرضياته

يف هـذا املبحــث ســيتم حتليــل خمتلـف البيانــات الــيت قــدمها االسـتبيان املوجــه للمؤسســات الصــغرية واملتوســطة 
املستفيدة مـن التمويـل بقـرض اإلجيـار وتفسـري نتائجـه اعتمـادا علـى التكـرارات والنسـب املئويـة لإلجابـات املتحصـل 

  .د ما جاءت به أو نفيهوتأكياخلاصة به عليها، األمر الذي يساعد على اختبار الفرضيات 

ويضــم هــذا احملــور مثــاين أســئلة ختــص البيانــات التعريفيــة : معلومــات عامــة عــن المؤسســة: المطلــب األول
م كما يلي   :للمستجوبني إىل جانب البيانات التعريفية اخلاصة مبؤسسا

ـــة -1 ـــات الشخصـــية ألفـــراد العين ـــة فيمـــا يتعلـــق  SPSSوقـــد أظهـــرت نتـــائج  :تحليـــل البيان باملعلومـــات الدميغرافي
  :والشخصية ألفراد العينة ما يلي

  : جاءت إجابات أفراد العينة كما يلي :الجنستحليل خصائص العينة من حيث متغير  -1-1
  :الجنس توزيع أفراد العينة حسب: )4-4(الجدول 

  النسبة المئوية  عدد األفراد  الجنس
  % 93,8  61  ذكر

  % 6,2  04  أنثى

  % 100  65  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  الباحثةمن إعداد : املصدر           

فردا مقارنة  61من الذكور بعدد يقدر بـــ  % 93,8يتضح من خالل هذا اجلدول أن معظم أفراد العينة بنسبة 
أي مـا يعـادل أربــع سـيدات، مـا يـدل علـى أن الرغبـة يف إنشـاء مؤسســة  % 6,2بنسـبة اإلنـاث الضـعيفة واملقـدرة بـــــ 
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مـــن أفــراد العينـــة  % 93,57ختــتص بالرجــال أكثـــر مــع األخــذ بعـــني االعتبــار طبيعــة النشـــاط املمــارس خصوصــا أن 
  .يعملون يف القطاع الفالحي الذي يستقطب الرجال أكثر من النساء 66واملقدر عددهم بـــ 

مت االعتماد على عدة فئات عمرية للتعرف على خصائص  :العينة من حيث متغير السنتحليل خصائص  -1-2
  :هذه العينة من حيث متغري السن وكانت النتائج كما يلي

  :السنتوزيع أفراد العينة حسب : )5-4(الجدول 
  النسبة المئوية  عدد األفراد  العبارة

  -  00  سنة [20-29[ 

  % 10,8  07  سنة [39- 30[

  % 89,2  58  سنة فأكثر 40

  % 100  65  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  الباحثةمن إعداد : املصدر           

يالحظ مـن خـالل هـذا اجلـدول أن كـل أفـراد العينـة ينحصـرون يف الفئتـني العمـريتني الثانيـة والثالثـة، حيـث   
أي ما يعادل سبعة أفراد، يف حني حتصر الفئة الثالثـة  %  10,8سنة نسبة  39إىل  30تشمل الفئة الثانية احملددة من 

  . فردا 58واملقدر عددهم بــ %  89,2أغلب أفراد العينة بنسبة 
ويعود استحواذ الفئة العمرية األخـرية علـى أكـرب نسـبة مـن األفـراد والـذين ميثلـون مـالكي املؤسسـات الصـغرية 

إنشاء مؤسسة ما بغض النظر عن طبيعة النشـاط االقتصـادي  واملتوسطة املستفيدة من التمويل بقرض اإلجيار، كون
  . املمارس يتطلب سنوات خربة طويلة وأموال لتحقيق إنشائها

  :كانت النتائج كما يلي: تحليل خصائص العينة من حيث متغير المؤهل العلمي -1-3
  :توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي: )6-4(الجدول 

  النسبة المئوية  عدد األفراد  العبارة
  % 78,5  51  مستوى ثانوي وأقل

  % 10,8  07  خربة مهنية 

  % 10,8  07  مستوى جامعي

  % 100  65  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           
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أي ما  % 78,5واملقدرة بــ  منهمن أكرب نسبة اخنفاض املستوى التعليمي ألفراد العينة إذ أيظهر هذا اجلدول 
نسـبة كـل مـن األفـراد والـيت متثـل  % 10,8فـردا مل يتجـاوز مـؤهلهم العلمـي املسـتوى الثـانوي، تليهـا نسـبة  51يعادل 

  .لكل منهماسبعة أفراد املتحصلني على شهادة ذات مستوى جامعي وشهادة خربة مهنية واملقدر عددهم ب
قــة الفالحــني الــيت ال تــرى بأمهيــة احلاجــة إىل مســتوى وتعـود هــذه النتــائج إىل كــون أغلــب أفــراد العينــة مــن طب

تعليمي أعلى مما هم فيه من أجل تسيري نشاطهم من جهة، ومن جهة أخرى فأغلب هؤالء األفـراد توارثـوا النشـاط 
م وجتدر اإلشارة إىل أن هذه النتائج . الفالحي منذ صغرهم مما مل يسمح هلم باالهتمام باجلانب التعليمي من حيا

م على اسـتيعاب خمتلـف اجلوانـب املتعلقـة بعمليـة  اليت تشري إىل قلة وعي وتعلم أفراد العينة تثري إشكالية مدى قدر
م التمويلية   .التمويل بقرض اإلجيار الذين استفادوا منه لتلبية احتياجا

ذا املتغري  SPSSنتائج  وقد أظهرت :تحليل خصائص العينة من حيث الخبرة -1-4   :ما يليفيما يتعلق 
  :الخبرةتوزيع أفراد العينة حسب : )7-4(الجدول 

  النسبة المئوية  عدد األفراد  العبارة
  -  00  سنوات [5- 1[

  % 6,2  04              سنوات [10- 6[

  % 93,8  61  سنوات 10 أكثر من

  % 100  65  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

فـردا ميلكـون خـربة يف جمـال  61من أفـراد العينـة واملقـدر عـددهم بـــ  % 93,8يبدو من خالل هذا اجلدول أن 
بينمـا بقيـة ، واطالعهـم علـى نشـاطهم املمـارس وخمتلـف جوانبـهمما يدل على إملامهم  نشاطهم تفوق العشر سنوات

م بني  % 6,2أفراد العينة واملقدر عددهم بأربعة أفراد والذين ميثلون نسبة  سـنوات ممـا يـدل  10و 6ترتاوح مدة خرب
  .على حداثة نشاطهم وقلة اإلحاطة بكل اجلوانب املتعلقة به
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  : تحليل البيانات المتعلقة بالمؤسسة -2
أظهـــرت نتـــائج االســـتبيان أن كـــل املؤسســـات املســـتجوبة تعمـــل يف  :القـــانوني للمؤسســـةوالشـــكل الطـــابع  -2-1

  :أشكاال قانونية متنوعة ميكن إيضاحها يف اجلدول املوايلوتتخذ  القطاع اخلاص
  :القانوني الشكلالعينة حسب  مؤسساتتوزيع : )8-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  القانوني الشكل
  -  00  شركة ذات أسهم

  % 4,6  03  شركة ذات مسؤولية حمدودة

  % 1,5  01  مؤسسة فردية ذات مسؤولية حمدودة

  % 90,8  59  شخص طبيعي  

  % 3,1  02  أخرى

  % 100  65  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  من إعداد الباحثة: املصدر              

مؤسســـة عبـــارة عـــن  59املؤسســـات املســـتوجبة والبـــالغ عـــددها جممـــوع مـــن %  90,8يبـــني هـــذا اجلـــدول أن 
ــة ثــالث شــركات ذات مســؤولية حمــدودة متثــل نســبة  ، أمــا % 4,6أشــخاص طبيعيــني، بينمــا توجــد ضــمن هــذه العين

مــن جممــوع  ة واحــدةأي مــا يعــادل مؤسســ%  1,5املؤسســات الفرديــة ذات املســؤولية احملــدودة فــال متثــل إال نســبة 
وال أثـر ألي شــركة ذات ، % 3,1 حيتـني متــثال معـا نســبةوجـود مســتثمرتني فال إضــافة إىل مؤسسـات أو أفــراد العينـة
ويعـــود ارتفـــاع نســـبة األشــخاص الطبيعيـــني يف هـــذه العينــة لكـــون أصـــحاب املؤسســـات  .أســهم ضـــمن هـــذه العينــة

القانونيــة املرتتبــة عــن بقيــة األشــكال املعنويــة للمؤسســة خصوصــا يف حــاالت اجلبائيــة و يفضــلون جتنــب االلتزامــات 
  .ب عنها من حجز للممتلكات واألصولاإلفالس وما يرتت

مت االعتمــاد علـــى هـــذا العامــل إىل جانـــب العامـــل الســابق املتعلـــق بالشـــكل  :عــدد العمـــال فـــي المؤسســـة -2-2
  :من أجل تصنيف املؤسسات املستجوبة، وكانت النتائج كما يليالقانوين 

  :عدد العمالالعينة حسب  تصنيف مؤسسات: )9-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  عدد العمال

  % 86,2  56                عمال 9 إىل 1 من

  % 12,3  08                  عامل 49 إىل 10 من

  % 1,5  01  عامل 250 إىل 50 من

  % 100  65  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  من إعداد الباحثة: املصدر              
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مؤسسـة  56أي مـا يعـادل  % 86,2مؤسسات العينة املستجوبة واليت متثل نسـبة يبني هذا اجلدول أن معظم 
عامــل وعــددها مثــاين مؤسســات، يف  49إىل  10منهــا يوظــف مــن  % 12,3نســبة بينمــا  عمــال 10توظـف أقــل مــن 

وعليـــه وحســـب هـــذا  .عامـــل 250إىل  50الفئـــة الثالثـــة والـــيت توظـــف مـــن واحـــدة ضـــمن حـــني أنـــه توجـــد مؤسســـة 
فــإن أغلــب مؤسســـات العينــة عبــارة عـــن مؤسســات مصــغرة وفقــا للتعريـــف اجلزائــري للمؤسســة الصـــغرية التصــنيف 

ـــوجيهي ـــه القـــانون الت ـــذي جـــاء ب ـــة املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة رقـــم واملتوســـطة وال وهـــو تصـــنيف  .18-01 لرتقي
نشــاط الفالحــي الــذي ال يتناســب بدرجــة كبــرية مــع طبيعــة النشــاط املمــارس مــن قبــل معظــم أفــراد العينــة أال وهــو ال

يســتدعي وجــود عــدد كبــري مــن العمــال إىل جانــب االعتمــاد علــى العمــال املــومسيني الــذين ال ميكــن أخــذهم بعــني 
  . االعتبار يف هذا التصنيف

حـــول طبيعــــة النشـــاط املمـــارس مـــن قبــــل  SPSSأظهـــرت نتـــائج  :الممــــارساالقتصـــادي طبيعـــة النشـــاط  -2-3
  :مؤسسات العينة ما يلي

  :طبيعة النشاط االقتصادي الممارس: )10-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 3,1  02                صناعي

  % 92,3  60                    فالحي

  % 6,2  04  جتاري

  % 3,1  02  خدمي

  -  68  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  من إعداد الباحثة: املصدر              

مؤسســة تعمــل بالنشــاط  60مــن أفــراد العينــة املســتجوبة أي مــا يعــادل %  92,3يبــني هــذا اجلــدول أن نســبة 
وبعـدد أربـع مؤسسـات، يليهـا النشـاط اخلـدمي والنشـاط الصـناعي %  6,2الفالحي، يليها النشـاط التجـاري بنسـبة 

ومن املالحظ أن جمموع التكرارات يتجاوز جممـوع أفـراد العينـة . مبا يعادل مؤسستني%  3,1بنفس النسبة املقدرة بـــ 
  . نظرا لوجود بعض املؤسسات اليت متارس أكثر من نشاط اقتصادي يف نفس الوقت
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مــدى أســئلة مبعرفــة  تســعةيف يهــتم هــذا احملــور  :معلومــات حــول التمويــل فــي المؤسســة: المطلــب الثــاني
  . هااملصادر التمويلية املتاحة أماماستخدام املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة ملختلف 

مــن مؤسســات %  44,6أن فيمــا خيــص أجوبــة الســؤال التاســع  SPSSأظهــرت نتــائج  :تنويــع مصــادر التمويــل -1
ـــ العينــة  مصــادرهم التمويليــة نظــرا لعــدة يلجــؤون إىل تنويــع  ،)06أنظــر امللحــق رقــم (مؤسســة  29واملقــدر عــددهم بـ

  :أسباب يتم إيضاحها يف اجلدول املوايل
  :أسباب تنويع مصادر التمويل: )11-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 72,4  21سهولة احلصول عليها            

  % 75,9  22               تكلفتها مناسبة

   % 75,9  22        مع طبيعة النشاط املمارس هاتناسب

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

يبني هذا اجلدول أن املؤسسات اليت تقوم بتنويع مصادر متويلها واالسـتفادة مـن خمتلـف أنـواع التمويـل املتـاح 
، بينمــا لكــل منهمــا%  75,9ومــدى تناســبه مــع طبيعــة النشــاط املمــارس بنســبة تكلفــة مصــدر التمويــل تعتمــد علــى 

وهــي كلهــا نتــائج ختــص بالدرجــة األوىل عمــالء بنــك %  72,4تــؤثر ســهولة احلصــول علــى التمويــل املطلــوب بنســبة 
الفالحة والتنمية الريفيـة الـذي يقـدم عـدة مصـادر لتمويـل النشـاط الفالحـي بـدعم مـن الدولـة وهلـذا بالتحديـد جـاء 

  .تأثري العوامل الثالثة متقاربا
موعـة مــن  36مــن أفـراد العينـة والبــالغ عـددهم  % 55,4بينمـا ال يلجـأ  إىل تنويــع مصـادرهم التمويليـة نظــرا 

  : األسباب ميكن تلخيصها يف اجلدول املوايل
  :أسباب عدم تنويع مصادر التمويل: )12-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 46,2  30احلصول عليها            صعوبة 

  % 13,8  09         تفضيل مصادر معينة دون أخرى

  % 6,2  04        عدم املعرفة بوجود مصادر متنوعة

  % 41,5  27  حمدودية النشاط املمارس

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

م صـعوبة  يوضح هذا اجلدول أن أكثر سبب مينع أفراد العينة من اللجوء إىل تنويع مصادر التمويل مبؤسسـا
ـــى هـــذه املصـــادر بنســـبة  ـــك يف  % 46,2احلصـــول عل ـــرى  30وكـــان ذل مؤسســـة متثلهـــا نســـبة      27مؤسســـة، بينمـــا ت
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أن مـا مينعهـا مـن حتقيـق ذلـك هـو حمدوديــة نشـاطها االقتصـادي املمـارس وخيـص هـذين العـاملني بالدرجــة %  41,5
ــة الــذين ميارســون النشــاط الفالحــي نظــرا لكــون احلصــول علــى القــروض البنكيــة خاصــة املتوســطة  األوىل أفــراد العين

عقارات أو منقوالت، والـيت قـد ال  وطويلة األجل يتطلب توفر املؤسسة طالبة التمويل على الضمانات سواء كانت
م املاليـة السـبب الرئيسـي يف جلـوئهم إىل الـدعم الفالحـي مبختلـف  تتوفر ملعظـم الفالحـني بسـبب حمدوديـة إمكانيـا

كما أن حمدودية نشاطهم املمارس والذي يكون يف الغالب مومسيا ال تدفعهم للبحث عن مصـادر متويليـة . أشكاله
  . حمددة دون غريها متنوعة واالكتفاء مبصادر

من العينة أن تفضيل مصادر متويلية عن أخرى يشكل عـامال %  13,8بينما ترى تسع مؤسسات متثل نسبة 
مهمـا لعـدم رغبتهــا يف تنويـع مصــادرها التمويليـة ويعــود ذلـك إىل كــون هـذه املؤسســات حتـاول جتنــب صـيغ التمويــل 

عامـل الـديين هـو األكثـر تـأثريا مقارنـة بالرغبـة يف االسـتقاللية الربوية يف صورة قروض بنكية مبختلف آجاهلا أي أن ال
املاليـة الــذي ترتكــز عليــه عـادة املؤسســة لعــدم طلــب قـروض بنكيــة تضــعها يف وضــعية مسـاءلة دوريــة مــن قبــل اهليئــة 

مــن حجــم العينــة أن عـدم معرفتهــا بوجــود مصــادر متويــل %  6,2وأخــريا توضــح أربــع مؤسســات متثـل نســبة . املمولـة
نوعــة أحــد أســباب عــدم تنويــع مصــادر التمويــل، وهــو عامــل يرجــع بالدرجــة األوىل إىل نقــص املعلومــات وعــدم  مت

        .      كفايتها إما بسبب تدين املستوى التعليمي أو حداثة النشاط االقتصادي املمارس
ــائج االســتبيان واســتكماال ملــا ســبق  :المســتخدمةمصــادر التمويــل  -2 ــة  مــدىأظهــرت نت اعتمــاد مؤسســات العين

  : كما هو موضح يف اجلدول املوايلخمتلف مصادر التمويل املتاحة  على 
  :مصادر التمويل المستخدمة: )13-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 100  65              متويل ذايت

  % 57  37               قروض بنكية

  % 100   65  قرض اإلجيار

  -  00           خماطررأمسال 

  % 3,1  02  أخرى

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

مؤسسة قاموا باالعتماد على كل مـن التمويـل الـذايت  65يبني هذا اجلدول أن كل أفراد العينة البالغ عددهم 
علـى قـروض بنكيـة سـواء  % 57مؤسسـة متثـل نسـبة  37وقرض اإلجيار خالل فرتة الدراسة احملددة، بينمـا اعتمـدت 

مــن حجـم العينــة اعتمــدتا علــى %  3,1كانـت قــروض اســتغالل أو قـروض اســتثمار، يليهــا مؤسســتني متـثالن نســبة 
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مصدرين متـويليني آخـرين مهـا التمويـل اإلسـالمي يف صـورة املراحبـة وقـروض املـوردين، يف حـني مل يـتم االعتمـاد علـى 
ا ئيا وذلك لعدم تناسبه مع طبيعة األنشطة االقتصادية املمارسة من خمتلف أفـراد العينـة املسـتجوبة رأمسال املخاطر 

  . واليت ال تتطلب االعتماد على مصدر متويلي مستحدث يرافق املشاريع املبدعة واملبتكرة
ـذا املصـدر التمـويلي معرفـة مـدى إقبـال  :التمويل بالقروض البنكية -3 اهلـدف مـن اإلجابـة عـن األسـئلة املتعلقـة 
ومن جهة أخرى وكما مت التعرض له يف اجلانب النظري فقرض اإلجيار دوما  ملؤسسات حمل الدراسة عليه من جهةا

ة املتبقيـة يف هـذا احملـور ينظر إليه على أنه بديل عن القرض البنكي، وعليه فمعاجلة هذه النقطة املهمة ختص األسـئل
  . 17و 16، 15، 14، 13وهي 

مؤسسـة فقـط مـن بـني مؤسسـات العينـة  37وكما متت اإلشـارة إليـه أعـاله فقـد أظهـرت نتـائج االسـتبيان أن 
مؤسسـة قـدمت طلـب احلصـول عليهـا  38املختارة حصلت على قروض بنكية بغـض النظـر عـن طبيعتهـا مـن أصـل 

ل عدم حيازة املؤسسة املتبقية واملرفوض طلبها على الضمانات الكافيـة للحصـو ، وسبب ذلك % 97,40أي بنسبة 
ا   .)06أنظر امللحق رقم ( عليها وكذا ثقل اإلجراءات اإلدارية املرتبطة 

خرية بني قروض االسـتغالل فقد تنوعت هذه األ أما بالنسبة للمؤسسات اليت حتصلت على القروض البنكية
   : واالستثمار كما هو موضح يف اجلدول التايل

  :أنواع القروض البنكية المتحصل عليها: )14-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  % 25,53  12  قروض استثمار

  % 74,46  35               قروض استغالل

  % 100  47  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةإعداد المن : املصدر           

أكـرب مـن قـروض االسـتثمار  % 74,46يتضح من خالل هذا اجلدول أن نسبة قروض االستغالل واملقـدرة بـــ 
علـى قـروض اسـتغالل يف حـني مل تتحصـل سـوى  37مؤسسـة مـن أصـل  35حيـث حتصـلت ، % 25,53املقدرة بــــ 

بسبب جلوء العديد من مؤسسـات العينـة  37يتجاوز جمموع التكرارات  هناو  مؤسسة منها على قروض استثمار 12
   .إىل نوعي القروض البنكية

ــا قــروض االســتغالل  ــه الفالحــون " قــرض الرفيــق"ومتثــل هن ســواء كــانوا أفــرادا أو تعاونيــات     الــذي يســتفيد من
وزارة الفالحــة  شــهر تتكفــل 24، يــرتاوح بــني ســتة أشــهر وعلــى مســتوى بنــك الفالحــة والتنميــة الريفيــةأو جتمعــات 

وذلـــك يف حالـــة قيـــام  م املوجـــه هلـــذه الفئــةعيف إطــار الـــد والتنميــة الريفيـــة خالهلـــا بتحمـــل كافــة الفوائـــد املرتتبـــة عنـــه
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ن أاملســتفيد بتســـديد التزاماتــه خـــالل ذات املــدة، وإال يتحمـــل هـــو كــل املصـــاريف الناجتــة عـــن تــأخر الـــدفع، كمـــا 
   .تطلب ضماناتيلقروض وبشكل إمجايل ال احلصول على هذا النوع من ا

كمـا ملزمـة بتقـدمي الضـمانات علـى اختالفهـا   فقـد كانـتقروض استثمار املؤسسات اليت حتصلت على  أما 
  :هو موضح يف اجلدول املوايل

  :المقدمةأنواع الضمانات : )15-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  % 41,17  07  ضمانات عقارية

  % 58,82  10               ضمانات منقولة

  % 0,05  01  كفالة شخصية

  % 100  18  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

املقدمة لالستفادة مـن القـروض البنكيـة كانـت أكـرب مـن نسـبة  أن نسبة الضمانات املنقولةيبني هذا اجلدول 
ــة، إذ متثــل األوىل نســبة  مــا متقاربتــان، %  41,17مقابــل نســبة %  58,82الضــمانات العقاري بالنســبة للثانيــة غــري أ

والــذي ميثـل كمـا هـو موضـح أعــاله عـدد املؤسسـات الـيت حتصـلت علــى  12ومـرة أخـرى يتجـاوز جممـوع التكـرارات 
ـا يعـــين أن هنـــاك عـــدة مؤسســـات قـــدمت أكثـــر مـــن ضـــمان واحـــد للحصـــول علـــى هـــذه قــروض  اســـتثمار، وهـــو مــ

  . فقط%  0,05يف حني  قدمت مؤسسة واحدة ضمانا يف شكل كفالة شخصية وبذلك كانت نسبتها القروض، 
كـان   وعادة يف مثل هذا النوع من التمويـل تعتـرب الضـمانات عبئـا علـى املؤسسـة طالبـة التمويـل خصوصـا إذا

ا تزيد من التكلفة، غري أن معظم أفراد العينة املستجوبني والذين حتصلوا على قروض بنكية يرون  أن مبالغا فيها أل
  :وهو ما يوضحه اجلدول املوايل هذه الضمانات كانت مناسبة هلم

  :المقدمةالضمانات  درجة مناسبة: )16-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 84,61  11               مناسبة

  % 15,38   02  غري مناسبة

  % 100  13  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  الباحثةمن إعداد : املصدر           

من أفـراد العينـة يـرون بـأن الضـمانات املطلوبـة للحصـول علـى قـروض بنكيـة  %  84,61يبني هذا اجلدول أن 
ـــل، يليهـــا الضـــمانات  ـــا مل تـــؤثر ســـلبا علـــى تكلفـــة التموي حســـب وجهـــة نظـــر  غـــري املناســـبةكانـــت مناســـبة أي أ
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 أحـد عمـالء بنـك الربكـة اجلزائـري قـدم ضـمانات يف هنـا إىل وجتدر اإلشـارة .% 15,38مؤسستني متثالن معا نسبة 
شكل عقارات من أجل احلصول على قروض استغالل وهلذا كان جمموع التكرارات أكرب من عدد املؤسسـات الـيت 

  .حتصلت على قروض استثمار واليت يرافقها عادة طلب ضمانات
ايـة هـذا احملـور ميكـن اسـتنتاج  جمموعـة مـن النقــاط املهمـة املتعلقـة بعمليـة التمويـل لـدى املؤسسـات حمــل يف 

  :ميكن تلخيصها فيما يليالدراسة، 
ــا هــو التمويــل الــذايت  - ألنــه األقــل تكلفــة بــني كــل أول مصــدر متــويلي تعتمــد عليــه املؤسســات لتمويــل احتياجا

 املصادر التمويلية من جهة، ومن جهة أخرى حيافظ على استقالليتها املالية؛
يــزه كمصــدر متــويلي بالنســبة هلــا متإن جلــوء كــل املؤسســات حمــل الدراســة إىل التمويــل بقــرض اإلجيــار يــدل علــى  -

ا التمويليةو    ؛قدرته على تغطية احتياجا
يف ظـل عــدم وجــود مصــادر متويليــة متنوعــة متاحــة مــن قبـل ســوق التمويــل احملليــة تعتــرب القــروض البنكيــة مصــدرا  -

ــا غــري متاحــة بالشــكل الكــايف خصوصــا فيمــا يتعلــق بقــروض االســتثم ار، متويليــا هامــا هلــذه املؤسســات، غــري أ
واملرتبطـــة أساســا مبحدوديــة اإلمكانيــات املاليــة للمؤسســات طالبـــة غيــاب الضــمانات الكافيــة ىل ويعــود ذلــك إ

 التمويل والنابعة من حمدودية نشاطها االقتصادي املمارس؛
ا التمويلية - ، عدم اعتماد املؤسسات على عدة أنواع من التمويل يرتكز على حمدودية نشاطها املمارس وتفضيال

األخـــرية الـــيت حتركهـــا عوامـــل خمتلفـــة نفســـية كاجلانـــب الـــديين فيمـــا يتعلـــق بـــالقروض البنكيـــة، وبيئيـــة كثقـــل  هـــذه
 اإلجراءات اإلدارية املرتبطة بذات املصدر التمويلي؛

وهو السبب الرئيسي  يعتمد كذلك على نوعية النشاط االقتصادي املمارس ااختيار املؤسسة مصدرا متويليا معين -
 .ري مبصادر دون أخرى كما هو احلال مع رأمسال املخاطريف عدم التفك

الفرضـية الفرعيـة األوىل الـيت  صـحة تنفـيوبالتايل فإن هذه النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل هذا احملور 
    . تستخدم كل المصادر التمويلية المتاحة محل الدراسةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنص على أن 
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ســؤاال موزعــا علــى جــزئني  24يســعى هــذا احملــور مــن خــالل : المؤسســة وقــرض اإليجــار: المطلــب الثالــث
ــا الــيت تــدفع املؤسســات حمــل الدراســة إىل التمويــل  ــة والثالثــة إىل معرفــة أهــم املزاي يقــابالن الفرضــيتني الفــرعيتني الثاني

  . بقرض اإلجيار، إىل جانب خمتلف جوانب قرار التمويل به
املتعلــق بطريقــة التعــرف علــى قــرض  18تشــري إجابــات أفــراد العينــة عــن الســؤال  :التعــرف علــى قــرض اإليجــار -1

  :اإلجيار كمصدر متويلي إىل النتائج املوضحة يف اجلدول أدناه
  :سبل التعرف على قرض اإليجار: )17-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 96,9  63            احلياة العملية

  % 3,1  02  املطالعة الشخصية

  % 1,5  01            اإلشهار

  % 4,6   03  امللتقيات واملؤمترات

  % 4,6  03  أخرى

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

يبــني هــذا اجلــدول أن أغلــب أفــراد العينــة تعرفــوا علــى قــرض اإلجيــار مــن خــالل احليــاة العمليــة وذلــك بنســبة 
وهـــي ختـــص %  3,1، أمـــا املطالعـــة الشخصـــية فكانـــت نســـبتها % 4,6تليهـــا امللتقيـــات واملـــؤمترات بنســـبة %  96,9

وهــي نسـبة ضـعيفة جــدا  % 1,5مؤسسـتني يتميـز مالكامهـا مبســتوى تعليمـي جـامعي، وحصــل اإلشـهار علـى نسـبة 
تطــرح العديـــد مـــن التســـاؤالت فيمــا خيـــص اســـرتاتيجيات املؤسســـات املاحنـــة لقــرض اإلجيـــار للتســـويق هلـــذا املصـــدر 

والــيت متثــل اقــرتاح البنــك علــى  % 4,6وهنــاك طــرق أخــرى للتعــرف علــى قــرض اإلجيــار والــيت متثــل نســبة . التمــويلي
هذه العينـة ختـص هـذه النسـبة عمـالء بنـك الربكـة الـذي يعتمـد كثـريا علـى عمالئه قرض اإلجيار مصدرا متويليا، ويف 

وجمددا جتـاوز عـدد التكـرارات عـدد أفـراد العينـة . هذه اإلسرتاتيجية لتمكني عمالئه من االستفادة من قرض اإلجيار
  .ذلك أن الكثري من املؤسسات تعرفت على قرض اإلجيار من خالل عدة سبل يف نفس الوقت

هنـاك العديـد مـن العوامـل الـيت دفعـت املؤسسـات حمـل : أسباب وغايات اللجوء إلى التمويل بقـرض اإليجـار -2
   : الدراسة إىل طلب التمويل بقرض اإلجيار ميكن توضيحها يف اجلدول املوايل
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  :أسباب التمويل بقرض اإليجار: )18-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  % 95,4  62عدم كفاية التمويل الذايت                      

  % 40  26  عدم القدرة على احلصول على قروض بنكية

  % 90,8  59                          طبيعة االستثمار املطلوب 

  % 4,6   03  مواكبة التطور التكنولوجي

  % 93,8  61  املزايا اجلبائية

  % 93,8  61  أخرى 

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

يبني هذا اجلدول أن أهم سبب دعا املؤسسـات حمـل الدراسـة إىل التمويـل بقـرض اإلجيـار عـدم كفايـة التمويـل       
الـداخلي وهكذا فإن أول سبب هـو عـدم كفايـة مصـادر التمويـل مؤسسة،  62ما يعادل أي  % 95,4الذايت بنسبة 

ــا اجلبائيــة بنســبة ممــا اضــطرها إىل اللجــوء إىل التمويــل اخلــارجي يف صــورة قــرض إجيــار مبــا يقابــل    %  93,8، يليــه املزاي
مؤسســة وهــي تشــمل العديــد مــن األنــواع يــتم تناوهلــا بتفصــيل أكــرب الحقــا، كمــا يظهــر اجلــدول وجــود أســباب  61

ثل مجيعها عمـالء بنـك الفالحـة والتنميـة الريفيـة والـيت مت حصـرها مؤسسة من العينة املختارة واليت مت 61أخرى لدى 
يف االستفادة من دعـم الدولـة للحصـول علـى أصـول مسـتأجرة، ويتمثـل هـذا الـدعم يف تقـدمي مسـامهة ماليـة تـرتاوح 

حسب قيمة األصل حمل العقد، وهي مسامهة معتـربة تـؤدي إىل ختفـيض تكلفـة التمويـل بقـرض %  35و%  30بني 
      . نشاطات اقتصادية أخرىمتارس ار بالنسبة لفئة الفالحني مقارنة ببقية أنواع املؤسسات اليت اإلجي

ويتعلـق األمـر هنـا أيضـا بعمـالء بنـك %  90,8مؤسسـة متثـل نسـبة  59يليها طبيعة االستثمار املطلوب لدى 
الفالحـة والتنميـة الريفيـة الـذي حـدد نـوع األصـول املمكــن احلصـول عليهـا يف ظـل هـذا املصـدر التمـويلي والــذي ال 

   لــدى%  40بنســبة  عــدم القــدرة علـى احلصــول علـى قــروض بنكيـةتـأيت ميكـن احلصــول عليـه مــن ممـولني آخــرين، مث 
تؤهلهـا للحصـول علـى هـذه القـروض ال هـا مقابـل وضـعيتها املاليـة غـري املرحيـة والـيت نتيجة ارتفاع تكلفت مؤسسة 26

     وهــو مــا دعاهــا بالتــايل إىل طلــب التمويــل بقــرض اإلجيــار كبــديل عنهــا، وأخــريا مواكبــة التطــور التكنولــوجي بنســبة
  .متثل ثالثة مؤسسات من جمموع مؤسسات العينة % 4,6

  :جيار فيمكن حصرها يف اجلدول املوايلأما عن غايات التمويل بقرض اإل
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  :غايات التمويل بقرض اإليجار: )19-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  % 27,7  18                      عمليات توسيع النشاط االقتصادي

  % 7,7  05  عمليات جتديد األصول

  % 64,6  42                           عمليات اقتناء األصول

  % 100  65  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

قامت بعمليات اقتناء أصول يف %  64,6متثلها نسبة مؤسسة من مؤسسات العينة  42أن  يبني هذا اجلدول
وهــو مــا يتناســب بشــكل كبــري مــع نشــاطات املؤسســات الصــغرية واملتوســطة الــيت تتســم بصــغر إطــار قــرض اإلجيــار 

مؤسسـة بينمـا قامـت  18أي مـا يعـادل %  27,7حجمها نسبيا، تليها عمليـات توسـيع النشـاط االقتصـادي بنسـبة 
ـا سـابقا، وهـو مـا يـدل علـى قـدرة قـرض اإلجيـ ار علـى مخس مؤسسات بتمويـل عمليـات جتديـد األصـول الـيت حاز

  .  االستجابة الحتياجات املؤسسات املختلفة
الغرض من هذه النقطة معرفة سريورة عملية التمويل بقرض اإلجيار يف  :مويل بقرض اإليجارسير عمليات الت -3

الــيت مت االعتمــاد عليهــا  املؤسســات حمــل الدراســة مــن الناحيــة التقنيــة، مــن خــالل التعــرف علــى أنــواع قــرض اإلجيــار
اية عملية التمويلوكيفية ا   .ختيارها واخليارات املتاحة أمام املؤسسات يف 

باحلصول على أصول قامت  ،% 100أي بنسبة اليت تضمها العينة أن كل املؤسسات  SPSSأظهرت نتائج 
مع  املؤسسات االنتفاع ذه ايتيح هلمبا دون العقارية من مؤسسات تقدم قرض اإلجيار على املستوى احمللي منقولة 

ــــا إليهــــا ــــافع واملخــــاطر املرتبطــــة  ــــيب ، أي يف إطــــار قــــرض إجيــــار متــــويلي انتقــــال كــــل املن  دونحاجــــة اســــتثمارية يل
  .ةستهالكيالا

   :أما فيما خيص نوعية األصول اليت مت اختيارها فقد كانت اإلجابات كما هو موضح يف اجلدول أدناه
  :اإليجارمعايير اختيار األصول محل قرض : )20-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  % 6,2  04                      وفق مواصفات معينة

  % 93,8  61  منطي

  % 100  65  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           
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قـاموا باالسـتفادة مـن أصـول منطيـة وهـؤالء  61أي ما يعادل من أفراد العينة %  93,8عاله أن أيبني اجلدول 
 معينــةالــذين يقومــون باختيــار األصــول املســتأجرة وفقــا لشــروط عمــالء بنــك الفالحــة والتنميــة الريفيــة  األفــراد ميثلــون

       ، حيـــث يتـــاح لطـــاليب التمويـــل االختيـــار فقـــط بـــني احلصـــول علـــى جـــرار حمـــددة مـــن قـــبلهمولـــيس وفقـــا ملواصـــفات 
وحدة قسنطينة، وهي مؤسسة وطنية تقوم بتوزيع العتـاد الفالحـي املنـتج حمليـا مـن  PMATسسة من مؤ أو حاصدة 

موعــة الصـناعية األمريكيــة  )ETRAG(قبـل مؤسســة اجلـرارات الفالحيــة  -AGCOبعـد توقيــع اتفاقيـة شــراكة مـع ا

Ferguson  خــالل تــوفري العتــاد ، وبغــض النظــر عــن إســرتاتيجية الدولــة يف دعــم القطــاع الفالحــي مــن 2012ســنة
الفالحي إال أن ذلك يتناىف مع شرط أساسي من شروط التمويل بقرض اإلجيـار وهـو اختيـار األصـل املرغـوب دون 
تدخل املؤسسة املؤجرة، هذه األخرية اليت ال تتدخل يف نوعية احتياجات املؤسسة املستأجرة وتكتفي بتمكينها مـن 

ا يف آجاهلااالنتفاع االقتصادي باألصل مقابل تسديد    .التزاما
ــالعودة إىل اجلــدول الســابق فــإن أربــع مؤسســات فقــط متثلهــا نســبة  مــن جممــوع أفــراد العينــة تقــوم %  6,2وب

ـا، وهـي متثـل هنـا عمـالء بنـك الربكـة وشـركة  باختيار األصول املرغوبة وفق املواصـفات الـيت تطلبهـا وتفـي باحتياجا
SOFINANCE  .  

ن أيضــا أن كــل املؤسســات املســتفيدة تقــدم مســامهة شخصــية للمؤسســات وقــد أوضــحت إجابــات االســتبيا
  : املاحنة لقرض اإلجيار تدفع يف شكل قسط أويل ختتلف نسبته كما يوضحه اجلدول املوايل

  :نسب المساهمة الشخصية: )21-4(الجدول   
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

10                               %62  95,4 %  
30 %  02  3,1 %  

  % 1,5  01  أخرى

  % 100  65  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

بتقدمي مسـامهة  قامتمؤسسة  62من مؤسسات العينة أي ما يعادل %  95,4يتضح من خالل اجلدول أن 
من قيمة األصل املرغوب، وهي متثل عمالء بنك الفالحة والتنميـة الريفيـة واملقـدر عـددهم %  10شخصية تقدر بــ 
متـثالن معـا  انمؤسسـت قـدمت، بينما SOFINANCEمؤسسة إىل جانب املؤسسة اليت مولتها  61يف هذه العينة بــ 

لبنـك مؤسسـة وحيـدة  قـدمتومهـا عميلتـا بنـك الربكـة اجلزائـري، وأخـريا %  30نسبة مسـامهة تقـدر بــــ %  3,1نسبة 
    .وذلك بطلب منها%  40نسبة مسامهة شخصية تقدر بــ الربكة اجلزائري أيضا 
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وإىل جانب املسامهة الشخصية تظهر أقساط التأمني كإحدى أهم اجلوانب املتعلقة بسري عملية االستئجار، 
إذ أظهــرت إجابــات االســتبيان أن كــل املؤسســات املســتفيدة مــن قــرض اإلجيــار تقــوم باكتتــاب بوليصــة التــأمني عــن 

مؤسســــة مــــن  64أي مــــا يعــــادل  % 98,5األصــــول املســــتأجرة لصــــاحل املؤسســــات املــــؤجرة، كمــــا اتضــــح أيضــــا أن 
مؤسسات العينة تقوم بدفع أقساط التأمني بشكل منفصل عن أقساط اإلجيار، يف حني تقوم مؤسسة واحدة فقـط 
بــدفع أقســاط اإلجيــار متضــمنة أقســاط التــأمني، وذلــك يعــود لالتفــاق املــربم بينهمــا وطلــب املؤسســة املســتفيدة الــيت 

  .)06أنظر امللحق رقم ( لقاء االنتفاع باألصول حمل العقد % 40ــ قدمت سابقا نسبة مسامهة شخصية تقدر ب
ايـة عقـود اإلجيـار املربمــة  واجلـدول املـوايل يوضـح خمتلـف اخليـارات املتاحـة أمـام املؤسسـات حمـل الدراسـة يف 

  :واليت جاءت كما يلي
  :المؤسسات المستأجرة مالخيارات المتاحة أما: )22-4(الجدول   

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 100  65رفع خيار الشراء                              

  -  00  إعادة استئجار األصل

  -  00  رد األصل

  % 100  65  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

هـو رفـع خيـار الشـراء، وميكـن القـول  يبني اجلدول أن اخليار الوحيد املتاح أمـام كـل املؤسسـات حمـل الدراسـة
، فكــل كمــا هــو معــروف نظريــا عــن قــرض اإلجيــار  أنــه ال توجــد خيــارات حقيقيــة أمامهــا عنــد اســتئجار أصــل معــني

ايـة هـذه العمليـة، ويـتم  املؤسسات اليت تلجأ إىل التمويل بقرض اإلجيار تـدرك ضـمنيا وجـود خيـار واحـد فقـط يف 
وختتلـف قيمـة هـذا املبلـغ حسـب املؤسسـة املـؤجرة كمـا هـو  ني حمـدد يف العقـدالل دفـع مبلـغ معـحتقيق ذلـك مـن خـ

  :موضح يف اجلدول املوايل
  :قيمة خيار شراء األصل: )23-4(الجدول   

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 3,1  02   دج 1

  % 1,5  01                             من قيمة األصل%  1

  % 95,4  62  أخرى

  % 100  65  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           
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ل يتضــح مــن خــالل اجلــدول اخــتالف قيمــة خيــار شــراء األصــل املســتأجر بعــد رفعــه مــن قبــل املؤسســات حمــ
اية عقد اإلجيار دج أو الدينار الرمزي لقاء ذلك، ويقـدر عـددها مبؤسسـتني  1فهناك مؤسسات تدفع  الدراسة يف 

مـن قيمـة األصـل، %  1من جمموع أفراد العينة، يف حني توجد مؤسسة واحـدة فقـط تـدفع  % 3,1متثالن معا نسبة 
مؤسسـة فتـدفع قيمـة خمتلفـة عـن  62مبـا يعـادل %  95,4أما النسـبة األكـرب مـن املؤسسـات حمـل الدراسـة واملقـدرة بـــ 

مـن قيمـة %  2متني السابقني ويتعلق األمر بكل من عمالء بنك الفالحـة والتنميـة الريفيـة الـذي حـددها بنسـبة القي
دج عـن أي أصـل مسـتأجر، ولكـن بشـكل عـام تبقـى  5000الذين يدفعون مبلغ  SOFINANCEاألصل وعمالء 

  .  قيمة الكلية لألصل خالل مدة اإلجيارقيمة رفع خيار الشراء واليت متثل قيمته املتبقية رمزية على اعتبار تسديد ال
ـا قـرض اإلجيـار وجتـذب اهتمـام املؤسسـات  هناك :قرض اإليجارالتمويل بمزايا  -4 العديد من املزايا الـيت يتمتـع 

   :  الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة يتم توضيحها يف اجلدول املوايل
  :مزايا التمويل بقرض اإليجار: )24-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 100  65احملافظة على السيولة                         

  % 4,6  03  خصم أقساط اإلجيار من النتيجة اخلاضعة للضريبة

  -   00  قدرته على التمويل الكلي لألصل

اية مدة اإلجيار   % 100  65  وجود خيار متلك األصل يف 

  % 3,1  02تقسيم مبلغ الرسم على القيمة املضافة على مدة العقد               

  % 1,5  01  مواكبة التطور التكنولوجي

  % 93,9  61  غياب الضمانات

  % 95,4  62  أخرى

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

ــا قــرض اإلجيــاريوضــح هــذا اجلــدول أن هنــاك العديــد مــن املزايــا  جتــذب املؤسســات الصــغرية  الــيت يتمتــع 
ايــة مــدة  واملتوســطة بشــكل متفــاوت، إذ حتتــل املرتبــة األوىل احملافظــة علــى الســيولة ووجــود خيــار شــراء األصــل يف 
 اإلجيـار املرتبــة األوىل ومهــا امليزتــان اللتــان اتفقتــا عليهمــا كــل املؤسســات حمــل الدراســة، كمــا حيتــل غيــاب الضــمانات

مؤسســة وهــي تلـــك الــيت حصـــلت علــى قــرض اإلجيـــار مــن بنـــك  61أي مــا يعـــادل %  93,9مكانــة مهمــة بنســـبة 
الفالحـة والتنميــة الريفيــة الــذي ال يطلــب وجــود ضــمانات مـن أجــل االســتفادة بــه، علــى عكــس املؤسســات األربــع 

هلـا ضـمانات للحصـول علـى والـيت قـدمت  SOFINANCEاملتبقية واليت متثل عمالء كل من بنك الربكة اجلزائري و
  . قرض اإلجيار
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وهـي نسـبة ضـعيفة تـدل علـى عـدم أمهيـة هـذا %  1,5بينما مل حتتل مواكبـة التطـور التكنولـوجي سـوى نسـبة 
العامـــل بالنســـبة للمؤسســـات حمـــل الدراســــة وعـــدم اعتمادهـــا عليـــه للتمويـــل بقــــرض اإلجيـــار، كمـــا ال تعتـــرب هــــذه 

ــة املزايــا املؤسســات قــدرة قــرض اإلجيــار علــى التغط ــة ببقي ــاه املهمــة مقارن ــة لقيمــة األصــل املطلــوب مــن مزاي ــة الكلي ي
خصـم بسبب وجود املسامهة الشخصية اليت تلغي هذه امليزة، أما فيمـا خيـص املزايـا اجلبائيـة والـيت تتمثـل يف إمكانيـة 

فلــم متثــل  مــدة العقــدتقســيم مبلــغ الرســم علــى القيمــة املضــافة علــى و  أقســاط اإلجيــار مــن النتيجــة اخلاضــعة للضــريبة
%  95,4متثـل نسـبة  كشـف االسـتبيان عـن وجـود مزايـا أخـرى يف حـني، على التـوايل % 3,1و%  4,6 سوى نسبيت

مؤسسـة وهـي متثـل نوعـا آخـر مـن املزايـا اجلبائيـة تتمثـل يف اإلعفـاء الكلـي مـن دفـع مبلـغ الرسـم علــى  62مبـا يعـادل 
مؤسسـة  61عية النشاط املمارس وحتديدا النشـاط الفالحـي الـذي خيـص القيمة املضافة املرتبطة يف هذه الدراسة بنو 

، أمـا املؤسسـة املتبقيـة فهـي 2009وهو ما أقره قانون املالية التكميلـي لسـنة  من عمالء بنك الفالحة والتنمية الريفية
      .  L’ANDIأحد عمالء بنك الربكة اليت حصلت على قرض اإلجيار يف إطار الدعم املقدم من طرف 

أن جلوء هذه املؤسسات إىل التمويل بقرض اإلجيار ساهم يف حتسني نوعية املنتج  SPSSوقد أظهرت نتائج 
مؤسسة يتدخل األصل حمل قـرض اإلجيـار مباشـرة يف عمليتهـا اإلنتاجيـة، كمـا سـاهم  11مبا يعادل %  16,9بنسبة 

ــادة املبيعــات بنســبة  مؤسســة، إىل جانــب مســامهته يف حتســني التمويــل الــذايت بنســبة  59لــدى %  90,8أيضــا يف زي
مؤسسة مستجوبة ومها عامالن مرتبطان ارتباطا وثيقا ببعض فتحسن املبيعات يؤدي يف النهاية إىل  61 يف%  93,8

  : واجلدول املوايل يوضح هذه النتائج. حتسن التمويل الذايت مع شرط احتجازها
  :اإليجارمساهمة قرض : )25-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 16,9  11                         حتسني نوعية املنتج

  % 90,8  59  زيادة املبيعات واألرباح

  % 93,8  61  حتسني التمويل الذايت

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

  

  



 بوالية سكيكدة مساهمة قرض اإليجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفصل الرابع
 

180 
 

علـى الـرغم مـن املزايـا املتعـددة لقـرض اإلجيـار والـيت اتفقـت عليهـا املؤسسـات  :عيوب التمويل بقرض اإليجـار -5
حمل الدراسة إال أن بعضا منها يعتقد بوجود عوامل تؤثر سلبا على تلك املزايا، ومتثل نسـبة هـذه املؤسسـات ضـمن 

  :فيما يلي، وتتمثل )06أنظر امللحق رقم ( وهو ما يعادل تسعة مؤسسات%  13,84العينة ما يقدر بــ 
  :عيوب التمويل بقرض اإليجار: )26-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 71,4  05  ارتفاع تكلفته                 

  % 77,8  07  وجود مسامهة أولية                   

  % 88,9  08  حتمل تكاليف التأمني والصيانة

  -  00عدم القدرة على إلغائه خالل مدة العقد             

  % 11,1  01  إعادة األصل يف حالة عدم سداد قسط إجياري واحد

  % 33,3  03عدم االستفادة من املزايا اجلبائية املرتبطة بأقساط االهتالك                        

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

بنسـبة  يبني اجلدول أن أكثر العوامل اليت تؤثر على مزايـا قـرض اإلجيـار هـي حتمـل تكـاليف التـأمني والصـيانة
وهـي متثـل مصـاريف تتحملهـا املؤسسـة املسـتأجرة لقـاء انتفاعهـا باألصـل يف مؤسسـات  ةثمانيل وهذا وفقا % 88,9

من املؤجر إىل املستأجر، ويف هـذه احلالـة يتعلـق  عنه انتقال املنافع واملخاطر الذي ينتجتمويلي الإطار قرض اإلجيار 
. األمر بأقساط التـأمني علـى األصـل اململـوك قانونيـا مـن طـرف املؤسسـة املـؤجرة وتكـاليف صـيانته طيلـة مـدة العقـد

انيـات املاليـة للمؤسسـة وهو عامل مرتبط بالدرجـة األوىل مبحدوديـة اإلمك%  77,8وجود مسامهة أولية بنسبة يليها 
لـدى مخسـة %  71,4بنسـبة  ارتفاع تكلفة التمويل بقرض اإلجيـار جـاء ثالثـا، و اليت تعتربه عبئا ثقيال عليها املستفيدة

مؤسسات ثالثة منها ال متارس النشاط الفالحـي الـذي حيظـى بالـدعم وتـنخفض معـه تكلفـة قـرض اإلجيـار كنتيجـة 
تفاديـا لــالزدواج  % 33,3 بنســبة مــن املزايـا اجلبائيــة املرتبطـة بأقســاط االهـتالكعــدم االسـتفادة تليهـا . حتميـة لــذلك

ا علــى خصــم أقســاط اإلجيــار مــن النتيجــة اخلاضــعة للضــريبة وهــذا طبعــا يف املؤسســات الــيت الضــرييب ك نتيجــة لقــدر
ـا وهنـا ينبغـي اإلشـارة إىل أن مؤسسـات القطـاع الفالحـي  ،تقوم بالعمليـات احملاسـبية ال متسـك هـذه العمليـات كو

ائيــا مــن الضــرائب علــى األربــاح باســتثناء تلــك املؤسســات الــيت بلغــت حجمــا معينــا يؤهلهــا لــدخول قطــاع  معفــاة 
د بنســبة إعــادة األصـل يف حالــة عـدم ســداد قسـط إجيــاري واحـ ويليهـا. الصـناعة اعتمـادا علــى املـدخالت الفالحيــة

ا املرتتبة عن قـرض اإلجيـار وهي نسبة ضعيفة تدل على قدرة %  11,1 املؤسسات حمل الدراسة على تسديد التزاما
  .جتاه املؤسسة املاحنة للتمويل
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كمـا %  90,8نسـبة ب واملمثلـةمؤسسات العينة املختارة من مؤسسة  59وعلى الرغم من هذه العيوب إال أن 
ــائج  ــه نت ــة عــن الســؤال رقــم  SPSSأظهرت ــا قــرض اإلجيــار كافيــة  ، تعتــرب33خبصــوص اإلجاب أن املزايــا الــيت يتمتــع 

   . )06أنظر امللحق رقم ( أن تلك املزايا غري كافية من املؤسسات%  9,2 ترى نسبةيف حني  لتمويل بهالختاذ قرار ا
أهــم إن كــل النتــائج الســابقة املتعلقــة مبزايــا وعيــوب التمويــل بقــرض اإلجيــار والــيت أفــرزت نتيجــة مفادهــا بــأن 

ضية الفرعية ر الف صحة تأكيدتفوق عيوبه تؤدي إىل املزايا اليت ركزت عليها املؤسسات حمل الدراسة واملذكورة أعاله 
المحافظــة علــى الســيولة، االمتيــازات الجبائيــة وخيــار شــراء األصــل المســتأجر أهــم الثانيــة الــيت تــنص علــى أن 

  .إلى اختياره مصدرا تمويليا الدراسةمحل المزايا التي تدفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
مت طـرح سـؤال وهلـذا  إن قرار التمويل بقرض اإلجيار قرار مهم بالنسبة للمؤسسـة: قرار التمويل بقرض اإليجار -6

  : متت صياغته كما يلي على أفراد العينة يتعلق بعملية اختاذ قرار التمويل بقرض اإلجيار
 ؟القرض البنكيهل قمتم باختاذ قرار التمويل بقرض اإلجيار بعد املفاضلة بينه وبني  -

  : وجاءت إجابات املؤسسات حمل الدراسة عن هذا السؤال كما هو موضح يف اجلدول املوايل
  :المفاضلة بين قرض اإليجار والقرض البنكي: )27-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 15,4  10                   نعم

  % 84,6  55                     ال

  % 100  65  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

مل تقــم باختــاذ قــرار التمويــل مؤسسـة  55أي مــا يعــادل مــن مؤسسـات العينــة %  84,6يبـني هــذا اجلــدول أن 
ختتلف باختالف نوعيـة بقرض اإلجيار بعد املفاضلة بينه وبني القرض البنكي، واعتمدوا يف ذلك على عدة أسباب 

اعتمدوا علـى العامـل اجلزائري الثالثة النشاط والوضعية املالية للمؤسسة وهوية املؤسسة املؤجرة؛ فعمالء بنك الربكة 
من عمالء بنـك الفالحـة والتنميـة  52يف حني أن ، هذه املفاضلة لتجنب صيغ التمويل الربويةالديين يف عدم إجراء 

م علــى احلصــول علــى القــروض البنكيــة متوســطة وطويلــة األجــل  ــذه املفاضــلة بســبب عــدم قــدر الريفيــة مل يقومــوا 
ا مقابـل وضـعيتها املاليـة غـري املرحيـة مـن جهـة، ومـ ن جهـة أخـرى بسـبب وجـود دعـم لكثرة وثقل الشروط املرتبطة 

   . الدولة لتسهيل عملية التمويل بقرض اإلجيار
بــإجراء هــذه املفاضــلة بــني املصــدرين  10مــن جممــوع مؤسســات العينــة والبــالغ عــددها %  15,4بينمــا قامــت 

ا يف اجلدول املوايل   : التمويليني اعتمادا على عدة أسس يتم بيا
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  :قرض اإليجار والقرض البنكيأسس المفاضلة بين : )28-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  % 90  09  االمتيازات اجلبائية                       

  % 100  10                     امللكية القانونية لألصل

  % 80  08  التكلفة

  % 100  10الضمانات                                حجم

  -  00  املتبقيةالقيمة 

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

املفاضـلة بـني قـرض ب الـيت قامـت  اعتمدت عليه كل مؤسسات العينةيتال املعايري األوىليبني هذا اجلدول أن 
ايــة مــدة فامللكيــة القانونيــة  ؛الضــماناتحجــم امللكيــة القانونيــة لألصــل و اإلجيــار والقــرض البنكــي هــي  لألصــل يف 

، فهـي اآلن تنتفــع بـه مقابــل دفـع أقســاط إجياريــة عقـد اإلجيــار حتفـز املؤسســة املسـتأجرة علــى اختيـاره مصــدرا متويليــا
ايتها ائي عند  وال تقل أمهية الضمانات عن أمهية املعيـار السـابق يف تـرجيح كفـة  .ولكنها ستحصل عليه بشكل 

ـا يف قـرض تتع ذقرض اإلجيار على القرض البنكي، إ رب من أهم الشروط للحصول على القرض البنكـي مقابـل غيا
مـا خيفــف  الـيت ال تطلـب ضــمانات ماديـة SOFINANCEاإلجيـار وذلـك بالنسـبة لبنــك الفالحـة والتنميـة الريفيــة و

  .العبء عن املؤسسة املستفيدة
على التوايل، مع العلم أن %  80و%  90كل من االمتيازات اجلبائية والتكلفة بنسبة   ويلي املعيارين السابقني

والـيت متـت اإلشـارة إليهـا سـابقا، أمـا  املزايا اجلبائية هنا متعلقة بتلك املمنوحة مـن قبـل بنـك الفالحـة والتنميـة الريفيـة
بالنســـــبة للتكلفـــــة فيـــــؤثر فيهـــــا عامـــــل الضـــــمانات بالنســـــبة للمؤسســـــة املتحصـــــلة علـــــى قـــــرض اإلجيـــــار مـــــن قبـــــل 

SOFINANCE  ووجـود الـدعم الفالحــي القـائم علـى تغطيــة جـزء مـن قيمــة األصـل بالنسـبة لعمــالء بنـك الفالحــة
  . والتنمية الريفية والذين يقومان بتخفيض تكلفة قرض اإلجيار مقارنة بتكلفة القرض البنكي

وال تــــؤثر القيمــــة املتبقيــــة لألصــــل علــــى هــــذا القــــرار بــــأي شــــكل مــــن األشــــكال ذلــــك أن هــــذه القيمــــة يف 
ــــار تســــديد قيمــــة األصــــل املســــتأجر خــــالل مــــدة اإلجيــــار أو بعبــــارة أخــــرى اهتالكــــه ال ــــب معدومــــة علــــى اعتب غال

  .حماسبيا بشكل كلي
ويف ســياق احلــديث عــن احملاســبة مت طــرح ســؤال علــى أفــراد العينــة الــذين قــاموا باملفاضــلة بــني قــرض اإلجيــار 

جيار وفقا للنظـام احملاسـيب املـايل علـى عمليـة اختـاذ قـرار لقرض اإلوالقرض البنكي خيص مدى تأثري املعاجلة احملاسبية 
  :التمويل به وذلك من أجل توضيح أكثر لصورة املفاضلة بينهما وكانت النتائج كما يلي
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  :تأثير المعالجة المحاسبية لقرض اإليجار على قرار التمويل به: )29- 4(الجدول  
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  -  00                         نعم

  % 10  01                     ال

  % 90  09  ال أدري

  % 100  10  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

مــن املؤسسـات الــيت قامـت بعمليــة املفاضـلة بــني البـديلني التمــويليني والـيت متثــل  % 90يبـني هــذا اجلـدول أن 
عمالء بنك الفالحة والتنمية الريفية ال تعلم إذا ما كانت املعاجلة احملاسبية لقرض اإلجيار وفق النظام احملاسـيب املـايل 

ـا كمـا متـت اإلشـارة إليـه سـابق ا معفـاة مـن الضـرائب علـى األربـاح ممـا تؤثر على اختاذ قـرار التمويـل بـه، وذلـك لكو
ا االقتصادية حماسبيا، كما أن الصفة القانونية اليت حتملها كأشخاص طبيعيني جتعل  جيعلها ال تقوم بتسجيل عمليا

أن التسجيل اجلديد لقرض اإلجيـار  SOFINANCEيف حني يرى عميل . من احملاسبة عملية غري مهمة بالنسبة هلا
  .وهو ما يدل على عدم إملامه الفعلي باجلوانب احملاسبية لقرض اإلجيار قرار التمويل بهال يؤثر على اختاذ 

يف ميكـن اعتبـار أن مزايـا قـرض اإلجيـار تفـوق مزايـا القـرض البنكـي والـيت مت التأكـد منهـا  لكل مـا سـبقوتبعا 
 تؤكـدذه النتائج املتوصل إليها من خالل املفاضلة بينهما باالعتماد على عدة معايري كمية وكيفية، وههذه الدراسة 

تعتمـد علــى محـل الدراسـة المؤسســات الصـغيرة والمتوسـطة الفرضـية الفرعيـة الثالثـة والـيت تـنص علـى أن صـحة 
االعتماد الكلي أو اجلزئي هلـذه ، وذلك بغض النظر عن دراسة كمية وكيفية التخاذ قرار التمويل بقرض اإليجار

  .باملستوى التعليمي ألفراد العينة ومستوى ثقافتهم التمويليةاملعايري واملرتبط بشكل أساسي 
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لقـرض اإليجـار  تحليـل نتـائج االسـتبيان الموجـه للمؤسسـات المانحـة: لـثالثا المبحث
  :واختبار فرضياته

االستبيان املوجـه للمؤسسـات املاحنـة لقـرض اإلجيـار يف هذا املبحث سيتم حتليل خمتلف البيانات اليت قدمها 
وذلـك مـن أجـل إعطـاء صـورة  وتفسري نتائجهما اعتمادا على التكرارات والنسب املئوية لإلجابات املتحصل عليها

  .االستبيان املوجه للمؤسسات الصغرية واملتوسطة قدمها أمشل وأوسع تدعم النتائج اليت

مـن خالهلـا ويضـم سـبعة أسـئلة مت  :معلومات عامة عن المؤسسة ونشاط التأجير فيها: المطلب األول
  :احلصول على معلومات عامة عن املؤسسات املاحنة لقرض اإلجيار ونشاط التأجري فيها، ويضم ما يلي

  : يقدم اجلدول أدناه نتائج إجابات أفراد العينة على السؤال التايل :الطابع القانوني -1
 ما هو الطابع القانوين ملؤسستكم؟ -

  :الطابع القانونيتوزيع أفراد العينة حسب : )30-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  الطابع القانوني

  % 38,5  05  عمومية

  % 46,2  06  خاصة

  % 15,4  02  خمتلطة

  % 100  13  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر              

%  38,5من العينة هي مؤسسات خاصة تليها املؤسسات العمومية بنسبة %  46,2ويظهر هذا اجلدول أن 

، هـذه األخـرية الـيت متثـل شـكال مـن أشـكال الشـراكة األجنبيـة والوطنيـة % 15,4وأخريا املؤسسات املختلطـة بنسـبة 
  .ن اخلربات األجنبية يف جمال التعامل بقرض اإلجيارموهو ما يتيح االستفادة أكثر 

اهلدف من هذه اجلزئية معرفة مدى حداثة نشاط التأجري يف اجلزائر من خالل املقارنـة  :لتأجيرممارسة نشاط ا -2
ــة عــن  ــاريخ إنشــاء كــل املؤسســات املاحنــة ومــدة ممارســتها هلــذا النشــاط، واجلــدولني املــواليني يوضــحان اإلجاب بــني ت

   :السؤالني الرابع واخلامس كما يلي
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  :المؤسسات المانحة لقرض اإليجارتاريخ إنشاء : )31-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  % 76,9  10  2010 قبل سنة

  % 23,1  03  وما بعدها 2010سنة 

  % 100  13  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

أي مــا  2010مــن املؤسســات املاحنــة لقــرض اإلجيــار مت إنشــاؤها قبــل ســنة %  76,9يظهــر اجلــدول أعــاله أن 
مت إنشــــاؤها بعـــد هـــذه الســـنة وهــــي أساســـا تتمثـــل يف الشـــركات العموميــــة %  23,1مؤسســـات، بينمـــا  10يعـــادل 

يـة بضـرورة تفعيـل سـوق قـرض اإلجيـار مـن خـالل إنشـاء فـروع   ر املتخصصة اليت مت إنشاؤها بعد قرار السلطات اجلزائ
أما اجلدول املوايل فهـو يوضـح مـدة ممارسـة نشـاط . واجلزائر إجيار SNL ،ILAوهي  أو شركات عمومية متخصصة

  : التأجري يف تلك املؤسسات
  :مدة ممارسة نشاط التأجير: )32-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 30,8  04  سنوات 5 أقل من 

  % 69,2  09  فأكثر سنوات 5

  % 100  13  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

 أقـل مـن مخـسمن املؤسسات املاحنة لقرض اإلجيار متارس نشاط التأجري منذ %  30,8يبني هذا اجلدول أن 
، وهـي متثـل البنـوك واملؤسسـات فـأكثر مـن العينـة متـارس نشـاط التـأجري منـذ مخـس سـنوات%  69,2بينمـا ، سـنوات

املتخصصة الـيت مت إنشـاؤها قبـل هـذه السـنة باسـتثناء شـركة إعـادة الـرهن العقـاري وبنـك السـالم اللـذين مت إنشـاؤمها 
، ففيمـا خيـص شـركة إعـادة الـرهن غـري أن ممارسـة نشـاط التـأجري فيهمـا تـأخرت بسـنوات عـن ذلـك 2010قبـل سـنة 

ظـل فيـه هـذا النشـاط جممـدا  2008وبنك السالم الـذي مت إنشـاؤه سـنة  2011سنة العقاري بدأ نشاط التأجري فيها 
   .)32-4(واجلدول  )31-4(، وهو السبب يف عدم تطابق نتائج كل من اجلدول 2015إىل غاية سنة 
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إن وجود كل من البنـك واملؤسسـة املتخصصـة كفـاعلني يف  :في البنك والمؤسسة المتخصصة نشاط التأجير -3
  : نياملوالي نيسوق قرض اإلجيار يشري إىل نقطة مهمة مت طرحها يف السؤال

 بنكا أو مؤسسة متخصصة؟ هل متارسون نشاط التأجري بصفتكم -
 هل هناك فرق يف نشاط التأجري بني البنك واملؤسسة املتخصصة؟ -

  :ول أدناهاا هو مبني يف اجلدوجاءت إجابات أفراد العينة كم
  :التمييز بين البنوك والمؤسسات المتخصصة: )33-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 46,2  06  بنك

  % 53,8  07  مؤسسة متخصصة

  % 100  13  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر           

ويظهـــر هـــذا اجلـــدول أن ســـوق قـــرض اإلجيـــار يف اجلزائـــر تتـــوزع بشـــكل متقـــارب بـــني البنـــوك واملؤسســـات 
من البنوك اخلاصة واليت متارس نشاط التأجري  % 83,33املتخصصة يف نشاط التأجري، إذ تضم فئة البنوك ما نسبته 

ا املالية املصرفية، بينما ميثل بنك ا لفالحة والتنميـة الريفيـة البنـك العمـومي الوحيـد بصفة فرعية وتقدمه كبقية منتجا
  .% 16,66يف هذه الفئة بنسبة 

وتتقاسـم املؤسســات %  57,14أمـا بالنسـبة للمؤسسـات املتخصصـة فأغلبهـا مؤسسـات عموميـة متثـل نسـبة 
   .على التوايل % 14,28و%  28,57 ما تبقى من هذه الفئة بنسبة اخلاصةو  املختلطة

ـــــارا مهمـــــا للتمييـــــز بـــــني البنـــــك واملؤسســـــة املتخصصـــــة وهـــــو رأس املـــــال،  أمــــا اجلـــــدول املـــــوايل فيوضـــــح معي
وقــــد تقــــرر مــــن قبــــل الســــلطات اجلزائريــــة ممثلــــة يف بنــــك اجلزائــــر حتديــــد احلــــد األدىن لرأمســــال املؤسســــات املاليـــــة 

ــــــ  ىن للمؤسســـــات املاليــــة البنكيـــــة بينمــــا مت حتديـــــد احلــــد األد مليــــار دج 3,5املتخصصــــة يف نشــــاط مـــــايل معــــني بـــ
  : مليار دج، كانت النتائج كما يلي 10بــ 
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  :التمييز بين رأسمال البنك والمؤسسة المتخصصة: )34-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  % 53,8  07  مليار دج 5- 3,5

  % 38,5  05مليار دج                  10 إىل 6من 

   % 7,7  01  مليار دج 10أكثر من 

  % 100  13  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر  

ــ%  53,8يوضــح اجلــدول أن  ــا مــن املؤسســات املاحنــة يتحــدد رأمساهلــا يف الفئــة األوىل وهــو مــا ي دل علــى أ
بــذلك متثــل البنــوك، أمــا الفئــة الثالثــة  قــع رأمساهلــا يف الفئــة الثانيــة وهــيي % 38,5بينمــا  مؤسســات ماليــة متخصصــة

ـــ  وهــي%  7,7فتمثــل نســبة  ــه بــ ــة الــذي يقــدر رأمسال ــة الريفي ــار دج 33ختــص بنــك الفالحــة والتنمي وتــربز أمهيــة . ملي
حتديد رأمسال املؤسسات املاحنة يف حتديد العرض املتاح مـن قبـل هـذه املؤسسـات لصـاحل املؤسسـات طالبـة التمويـل 

  .ا على التوسع يف هذا النشاطومعرفة مدى قدر
م اتفقوا مجيعا علـى وعلى الرغم من اختالف  الشكل القانوين هلؤالء املتعاملني يف سوق قرض اإلجيار إال أ

الـيت تـدعم سـباب األ وميكـن توضـيح أهـم، أن هناك فرقا يف نشـاط التـأجري يف كـل مـن البنـك واملؤسسـة املتخصصـة
  :هذا الطرح فيما يلي

ـــدة املطبـــق - ـــة باملؤسســـات : معـــدل الفائ ـــأجري يف البنـــوك مبعـــدل فائـــدة مـــنخفض نســـبيا مقارن ـــز عمليـــات الت تتمي
ــه مــن خطــر، فــالبنوك تقــدم قــرض  املتخصصــة وذلــك بســبب طبيعــة نشــاط التــأجري يف كــل منهمــا ومــا يــرتبط ب

اخلطر الذي قد تتعرض لـه،  اإلجيار من ضمن منتجات أخرى أي أن حمفظتها املالية تتميز بالتنويع مما يقلل من
يف حني تعتمد املؤسسات املتخصصة علـى نشـاط واحـد فقـط وهـو التـأجري وبالتـايل ترتفـع درجـة املخـاطرة وهـو 

 .بينما يقل عن ذلك يف البنوك % 10ما يدعوها إىل زيادة معدل الفائدة والذي يتجاوز 
ملؤسسـات املتخصصـة علـى تقبـل ودائـع األفـراد إن عـدم إمكانيـة ا: نقص املوارد املالية يف املؤسسات املتخصصة -

ها إىل االقرتاض، وهـو مـا يضـطرها إىل رفـع سـعر ءمقارنة بالبنوك يعرضها ملشكلة متويل نشاطها وذلك يعين جلو 
 .الفائدة للتعويض عن تكلفة اقرتاضها

اوبعيدا عن هذين السببني فإن ممارسة نشاط التأجري يف البنك ال  ؤسسـة املتخصصـة يف امل ختتلف عن نظري
من حيـث طريقـة معاجلـة ملفـات الزبـائن وخمتلـف اإلجـراءات اإلداريـة الـيت تصـاحب هـذه العمليـة وتتـيح للمسـتأجر 

  . االنتفاع باألصل املطلوب
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ســؤاال متنوعــا، مت مــن  18ويضــم هــذا احملــور  :خصــائص عمليــات التــأجير فــي الجزائــر: المطلــب الثــاني
  : راد العينة، وكانت النتائج كما يليفاملئوية إلجابات أخالهلا حساب التكرارات والنسب 

يبــني اجلــدول املــوايل أهــم القطاعــات املســتهدفة مــن قبــل  :والمســتفيدةالقطاعــات والمؤسســات المســتهدفة  -1
  :املؤسسات املاحنة

  :القطاعات المستهدفة: )35-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  القطاع
  % 92,3  12  الصناعة

  % 30,8  04  الفالحة

  % 92,3  12  البناء واألشغال العمومية

  % 92,3  12  النقل

  % 38,5  05  السياحة

  % 92,3  12  الصحة

  % 46,2  06  الصناعات التقليدية

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر         

القطاعات األكثـر اسـتهدافا مـن املؤسسـات املاحنـة هـي القطـاع الصـناعي والبنـاء واألشـغال العموميـة والنقـل 
تليهـا الصـناعات  مؤسسـة ماحنـة لقـرض اإلجيـار، 13 مؤسسة من جممـوع 12 أي ما يعادل%  92,3والصحة بنسبة 
، ومـن الواضـح علـى التـوايل % 30,8و % 38,5وأخريا القطـاع السـياحي والفالحـي بنسـبة %  46,2التقليدية بنسبة 

أن املعيار املتبع يف هذا الرتتيب هو مردودية القطاع اليت متثل عنصرا هاما للمؤسسة املاحنة لتقدمي التمويل واليت تعرب 
ا املالية املرتتبة عن التمويل بقرض اإلجيار، إىل جانب عزوف بعـض  عن قدرة مؤسسات القطاع على تغطية التزاما

ات عن متويل القطاع الفالحي خصوصا على اعتبـار أن الدولـة متكفلـة بـه مـن خـالل العـرض الـذي يقدمـه املؤسس
  .بنك الفالحة والتنمية الريفية

  :أما اجلدول املوايل فيبني أنواع املؤسسات املستهدفة من قبل املؤسسات املاحنة واليت قامت بتمويلها فعال
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  :المستهدفة والمستفيدة من قرض اإليجارالمؤسسات : )36-4(الجدول 

  نوع المؤسسات
  المؤسسات المستفيدة  المؤسسات المستهدفة

  النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار
  % 100  13  % 100  13  املؤسسات الصغرية

  % 100  13  % 100  13  املؤسسات املتوسطة

  % 69,2  09  % 76,9  10  املؤسسات الكبرية

  .SPSSاعتمادا على نتائج  ةباحثمن إعداد ال: املصدر             

مــن قبــل واســتفادة املؤسسـات الصــغرية واملتوســطة هـي املؤسســات األكثــر اسـتهدافا ويظهـر هــذا اجلــدول أن 
ــة بعــض املؤسســات املاحنــة املؤسســات املاحنــة لقــرض اإلجيــار ، تليهــا املؤسســات الكبــرية ويعــزى ذلــك إىل عــدم رغب

ا ويالحـظ وجـود اخـتالف طفيـف يف . استهدافها بسبب حمدودية مواردها املالية اليت قد ال تكفي لتغطية احتياجا
للمؤسســات التمويــل فعليــا مل تقــدم  SNLإىل كــون  هيعــود ســببقيمــة النتــائج بــني املؤسســات املســتهدفة واملســتفيدة 

  .على الرغم من رغبتها يف ذلك الكبرية
فيمـــــا يتعلـــــق بـــــأنواع قـــــرض اإلجيـــــار املمـــــارس يف  SPSSأظهـــــرت نتـــــائج  :أنـــــواع قـــــرض اإليجـــــار الممـــــارس -2

  :ما يلياجلزائر 
  :أنواع قرض اإليجار في الجزائر: )37-4(الجدول 

  معيار جنسية المتعاقدين  معيار نقل الملكية
  النسبة المئوية  التكرار  نوع قرض اإليجار  النسبة المئوية  التكرار  اإليجارنوع قرض 

  % 100  13  قرض اإلجيار احمللي  -  00  قرض اإلجيار التشغيلي

  -  00  قرض اإلجيار الدويل  % 100  13  قرض اإلجيار التمويلي

  % 100  13  المجموع  % 100  13  المجموع

  معيار نوع األصل المؤجر  اإليجارمعيار الغرض من عملية التمويل بقرض 

  النسبة المئوية  التكرار  نوع قرض اإليجار  النسبة المئوية  التكرار  نوع قرض اإليجار
  % 38,09  08  قرض إجيار عقاري  -  00  قرض إجيار استهالكي

  % 100  13  قرض إجيار استثماري

  % 57,14  12  قرض إجيار املنقوالت

قرض إجيار احملل 
  % 4,76  01  التجاري

  % 100  21  المجموع  % 100  13  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  ةباحثمن إعداد ال: املصدر             
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مما يؤكد على عدم التعامل بقـرض اإلجيـار %  100أن قرض اإلجيار التمويلي ميارس بنسبة يبني هذا اجلدول 
فيمـارس قـرض اإلجيـار العقـاري بنسـبة  نـوع األصـل املـؤجرالتشغيلي وذلك وفقا ملعيار نقـل امللكيـة، أمـا وفقـا ملعيـار 

من جمموع عمليات قرض اإلجيار أما قرض إجيار احملل %  57,14أما قرض إجيار املنقوالت فيمثل نسبة  % 38,09
فقــــط، وهـــي نســـبة ضــــعيفة مقارنـــة ببقيـــة األنـــواع األخــــرى الـــيت ختضـــع لــــنفس %  4,76التجـــاري فيمـــارس بنســـبة 

الغرض من عملية التمويل فتقدم كل املؤسسات املاحنة قرض اإلجيار االسـتثماري دون قـرض  أما حسب .التصنيف
  .اإلجيار االستهالكي، وحسب معيار جنسية املتعاقدين تتعامل كل مؤسسات قرض اإلجيار يف إطار حملي

و قــرض وبــالعودة لقــرض اإلجيــار التمــويلي، متــارس كــل املؤسســات املاحنــة الشــكل املعــروف مــن أشــكاله وهــ
منها تقدم البيع مث االستئجار، بينما ال متـارس مجيعهـا قـرض اإلجيـار الرفعـي الـذي خيـتص  % 38,5اإلجيار املباشر و

  .)06أنظر امللحق رقم ( بتمويل األصول مرتفعة القيمة
تصــديقا للنتــائج الســابقة املتعلقــة بــأنواع قــرض اإلجيــار املمــارس مــن قبــل املؤسســات املاحنــة يعــد  :مــدة اإليجــار -3

  : كما يلي  13حتديد مدة اإلجيار املطبقة عنصرا مهما، ومت ذلك من خالل اإلجابة عن السؤال 
  :مدة اإليجار المعمول بها: )38-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  -  00  قصرية

  % 100  13  متوسطة

  % 38,5  05  طويلة

  .SPSSاعتمادا على نتائج  ةباحثمن إعداد ال: املصدر            

ورد أعـاله فيمـا خيـص أنـواع قـرض اإلجيـار املمـارس يف اجلزائـر والـذي  مـا ؤكـدإن النتـائج الـيت يبينهـا اجلـدول ت
        %  100تتطلــب كــل صــيغه املعتمــدة مــدة إجيــار متوســطة أو طويلــة لتحقيقــه، وهــي هنــا متثــل علــى التــوايل نســـبيت 

ار طويلـة ، أي أن كل املؤسسات املاحنة تعتمد مدة إجيار متوسطة بينما مخسة منها فقط تعتمـد مـدة إجيـ% 38,5و
  .  تتناسب مع أصول معينة يف الغالب هي أصول عقارية
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واجلـدول املــوايل  ر يف عمليـة التمويـل بقــرض اإلجيـاريعتــرب سـعر الفائـدة مـن أهــم العناصـ :سـعر الفائـدة المطبـق -4
  .14يوضح احلاالت اليت قد يتخذها هذا السعر واليت متثل اإلجابة عن السؤال 

  :سعر الفائدة المطبقةأنواع : )39-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 38,5  05  ثابت

  % 53,8  07  متغري

  % 7,7  01  حمدد من قبل السلطة النقدية

  % 100  13  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  ةباحثمن إعداد ال: املصدر            

  مـــن املؤسســات املاحنـــة تتعامــل بســـعر الفائـــدة املتغــري بينمـــا تتعامـــل %  53,8مــن خـــالل اجلــدول يتضـــح أن 
منهــا بســعر فائــدة ثابــت علــى كــل عمليــات التمويــل بقــرض اإلجيــار ومــع كــل املؤسســات طالبــة التمويــل، %  38,5
فائدة حمـدد مسـبقا مـن قبـل السـلطات املعنيـة وهـي هنـا ممثلـة ببنـك  من هذه املؤسسات تتعامل بسعر%  7,7بينما 

  .الفالحة والتنمية الريفية الذي يعد الداعم األول للقطاع الفالحي يف اجلزائر
  :وتتدخل يف حتديد سعر الفائدة املتغري عدة عوامل يتم تلخيصها يف اجلدول التايل

  :المتغيرسعر الفائدة عوامل تحديد : )40-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  % 53,8  07  مدة اإلجيار

  % 38,5  05  قدرة املؤسسة على حتقيق األرباح

  % 15,4  02  خدمات التمويل

  % 46,2  06  نوع األصل املؤجر

  % 53,8  07  مبلغ األصل املؤجر

  % 7,7  01  القيمة املتبقية لألصل املستأجر

  % 7,7  01  الطلب على اخلدمة أو السلعة اليت ينتجها األصل

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر         

يبني هذا اجلدول أن مدة اإلجيار ومبلغ األصـل حمـل التـأجري مهـا أهـم عـاملني يـؤثران يف حتديـد سـعر الفائـدة 
ـــوع األصـــل املـــؤجر بنســـبة  % 53,8املتغـــري بنســـبة  ـــاح بنســـبة      مث % 46,2يليهمـــا ن ـــق األرب ـــى حتقي قـــدرة املؤسســـة عل

ـــا تقـــدم مؤشـــرا للمؤسســـة املـــؤجرة عـــن كيفيـــة ومـــدى قـــدرة املؤسســـة والـــيت متثـــل أيضـــا عـــامال مهمـــ % 38,5 ا كو
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ا جتاهها، ويليها خدمات التمويل بنسبة  واليت متثل عادة خمتلف اإلجـراءات  % 15,4املستفيدة على الوفاء بالتزاما
ا املؤسسة املؤجرة لضمان انتفاع املستأجر باألصل، ويؤثر الطلب على ا خلدمة أو السلعة اليت اإلدارية اليت تتكفل 

ــة هــذا العامــل الــذي يتطلــب مــن % 7,7ينتجهــا األصــل حمــل التــأجري بنســبة  ــة مــع أمهي ، وهــي نســبة ضــعيفة مقارن
املؤسسات املاحنة إجراء دراسة للسوق ملعرفة مدى رحبية املشروع الذي يتم متويلـه مـن طرفهـا، وأخـريا القيمـة املتبقيـة 

  .دون بقية املؤسسات املاحنة BNP Paribasوهو عامل تطبقه  أيضا % 7,7لألصل بنسبة 
من املؤسسات املاحنة لقـرض اإلجيـار يف اجلزائـر علـى املؤسسـات طالبـة %  84,6 تفرض :المساهمة الشخصية -5

التمويـل تقـدمي مسـامهة شخصـية تـدفع كقسـط أويل مـن أجـل احلصـول علـى قـرض اإلجيـار وال تطبـق ذلـك كـل مــن 
ــا لألصــل وتشــكالن معــا نســبة  BNP Paribasالــرهن العقــاري وشــركة إعــادة   % 15,4اللتــني تضــمنان متــويال كلي

  :وتتنوع نسبة هذه املسامهة الشخصية كما يلي ،)06أنظر امللحق رقم (
  :النسب المعتمدة للمساهمة الشخصية: )41-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
10 %  07  53,8 %  
15 %  05  38,5 %  
20 %  08  61,5 %  
25 %  06  46,2 %  
30 %  05  38,5 %  

  -  00  أخرى

  .SPSSاعتمادا على نتائج  ةباحثمن إعداد ال: املصدر            

ـــ  % 61,5يبــني هــذا اجلــدول أن   % 53,8، و% 20مــن املؤسســات املاحنــة حتــدد نســبة املســامهة الشخصــية بـ
مـن  % 38,5و ،% 25من هذه املؤسسات تفـرض نسـبة مسـامهة شخصـية بــــ  % 46,2و، % 10منها تفرض نسبة 

ومــن املالحــظ علــى هــذا اجلــدول جتــاوز جممــوع . علــى التــوايل % 30و%  15جممــل هــذه املؤسســات تفــرض نســبة 
التكرارات عدد املؤسسات املاحنة ويعود ذلك إىل اعتماد املؤسسة الواحـدة علـى عـدة نسـب للمسـامهة الشخصـية، 

والـــيت  % 61,5خــرية يـــتم حتديــدها وفقــا لعـــاملني مهمــني ومهــا الوضـــعية املاليــة للمؤسســة املســـتفيدة بنســبة هــذه األ
ـا وقلـت كــذلك  تتناسـب عكسـيا مـع نسـبة املسـامهة الشخصـية؛ فكلمـا كانــت وضـعيتها جيـدة قـل اخلطـر املـرتبط 

واملرتبط بدرجة كبرية بالعامل األول  % 69,2نسبة املسامهة الشخصية، أما العامل الثاين فهو شروط املؤسسة بنسبة 
ـا عـن تلـك  فاملؤسسة ذات الوضعية املالية اجليدة تتمتع حبق التفاوض على هذه النسـبة والـيت غالبـا مـا تطلـب زياد
ــا جتاههــا، كمــا أن هـذا العامــل مــرتبط أيضــا بعــدد  احملـددة مــن قبــل املؤسســة املمولـة مــن أجــل ختفــيض قيمـة التزاما
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ة الزبون وعمق عالقته معها وبشـكل أدق مـدى والء الزبـون للمؤسسـة املمولـة والـذي يـؤثر علـى حتديـد سنوات خرب 
  ). 06أنظر امللحق رقم (نسبة املسامهة الشخصية 

وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة هذه املسامهة الشخصية يتم حتديدها على مستوى بنك الفالحة والتنمية الريفيـة 
كما هو احلال مع سعر الفائدة املطبق على عمليات التأجري بغض النظر عـن أي عوامـل بقرار مركزي   % 10بقيمة 

م املاليـة . أخرى كونه كما متت اإلشارة سابقا يعمل على دعم القطاع الفالحـي والفالحـني الـذين تتفـاوت وضـعيا
ــوائح البنــك وهــي نســبة ثابتــة Natixis Banqueأمــا علــى مســتوى  علــى كــل أنــواع  فــإن هــذه النســبة تــأيت ضــمن ل

  .% 12األصول املؤجرة كما هو احلال أيضا بالنسبة لسعر الفائدة املطبق واملقدر بـــ 
فيمـا يتعلـق بنوعيـة العمليـات التمويليـة الـيت  SPSSأظهرت نتـائج  :الغرض من عملية التمويل بقرض اإليجار -6

ا املؤسسات املاحنة ما يلي   :تقوم 
  :التمويل بقرض اإليجار الغرض من عملية: )42-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 84,6  11  عمليات توسيع النشاط االقتصادي 

  % 84,6  11  عمليات جتديد األصول

  % 92,3  12  عمليات اقتناء األصول

  % 38,5  05  أخرى

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر         

مؤسسـة تقــوم بتمويـل عمليــات  12مــن املؤسسـات املاحنــة أي مـا يعــادل  % 92,3أن  SPSSأظهـرت نتـائج 
اقتناء األصول، ويتبقى بنك الربكة اجلزائري الذي يتجنب هذه العمليات واليت تعين أن املؤسسة املسـتفيدة يف بدايـة 

  بة مسـامهة شخصـية نشاطها وبالتـايل فوضـعيتها املاليـة غـري مسـتقرة بعـد، وهـو ذات السـبب الـذي جيعلهـا حتـدد نسـ
مـن هـذه املؤسسـات  % 84,6وتقـوم . حىت تضمن اسرتجاع أمواهلا املستثمرة يف هذه العمليـة بسـرعة أكـرب % 30بــ 

مؤسســة، وذلــك بعــد اســتثناء كــل مــن شــركة  11بتمويــل عمليــات توســيع النشــاط االقتصــادي والتجديــد مبــا يقابــل 
لنشــاط مــؤخرا، أمــا متويــل التكنولوجيــات احلديثــة فــال يســتقطب الــرهن العقــاري وبنــك الســالم الــذي عــاد إىل هــذا ا

  .   من جمموع هذه املؤسسات % 38,5سوى 

  

  



 بوالية سكيكدة مساهمة قرض اإليجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفصل الرابع
 

194 
 

  :من أجل االستفادة من قرض اإلجيار يتم تقدمي ملف يتضمن ما يلي :ملف طلب قرض اإليجار -7
  :مكونات ملف قرض اإليجار: )43-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 76,9  10  مالية تقديريةقوائم 

  % 92,3  12  قوائم مالية سابقة

  % 69,2  09  ضمانات

  % 7,7  01  أخرى

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر         

ويظهر هذا اجلدول أن عملية طلب التمويل بقرض اإلجيار ال ختتلف عن أي عملية متويلية بدليل وجود كل 
ــا بنســبة  %  92,3مــن القــوائم املاليــة الســابقة والقــوائم املاليــة التقديريــة الــيت تبــني قــدرة املؤسســة علــى الوفــاء بالتزاما

الحــة والتنميــة الريفيـة والــيت متثــل بطاقـة أو وثيقــة ثبوتيــة ختــص بنـك الف%  7,7علـى التــوايل، وتبقـى نســبة %  76,9و
وإىل . النشاط الفالحي حلاملها لعدم إمكانية تقدمي الوثائق املذكورة يف اجلدول ألسباب مت ذكرها يف املبحث الثاين
ار اليت جانب كل ما سبق تطلب املؤسسات املاحنة تقدمي ضمانات وهو ما يتناقض مع املبادئ النظرية لقرض اإلجي

ا، وتتنوع هذه الضمانات املطلوبة كما هو موضح يف اجلدول املوايل   :تعترب األصول املستأجرة ضمانا يف حد ذا
  :من طرف المؤسسات المانحة لقرض اإليجار أنواع الضمانات المطلوبة: )44-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 15,4  02  عقارات

  -  00  منقوالت

  % 46,2  06  شخصية كفالة

  % 53,8  07  ضمانات متخصصة

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةإعداد المن : املصدر            

مث الكفالـة الشخصـية %  53,8يبني اجلدول أن أكثر الضمانات املطلوبـة هـي الضـمانات املتخصصـة بنسـبة 
، وجتدر اإلشـارة إىل أن الضـمانات املتخصصـة تتمثـل يف % 15,4وأخريا الضمانات العقارية بنسبة %  46,2بنسبة 

واليت تعد من أهم اهليئات املرافقة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، مما يدل على  CGCIو FGARهيئات الضمان 
ـــا مـــن جهـــة أخـــرى ومل يظهـــر أثـــر . وجـــود طلـــب مـــن هـــذه املؤسســـات مـــن جهـــة وارتفـــاع درجـــة اخلطـــر املرتبطـــة 

ــة  ــة للضــمانات املنقول ــا حتــتفظ بامللكي ــا الضــمان األول للمؤسســة املــؤجرة إذ أ ــار أ ضــمن هــذه النتــائج علــى اعتب
  .القانونية لألصل طيلة مدة اإلجيار مقابل االنتفاع االقتصادي من قبل املؤسسة املستفيدة
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ــا أن  ــائج املتوصــل إليهــا أعــاله يتضــح جلي ــالنظر إىل النت ار يف أهــم مميــزات عمليــات التمويــل بقــرض اإلجيــوب
اجلزائر وجود عنصرين هامني ومها املسامهة الشخصـية والضـمانات املطلوبـة، وهـو مـا يـدل علـى وجـود خطـر مـرتبط 
ــة املتعــارف عليهــا لقــرض اإلجيــار واملتمثلــة  ــذه العمليــات يــدعو املؤسســات املاحنــة إىل عــدم تطبيــق املبــادئ النظري

صــادر متويليــة أخــرى ال تقــدم ســوى نســبة حمــددة، وغيــاب أساســا يف قدرتــه علــى التمويــل الكلــي لألصــل مقارنــة مب
وهـو مـا  املؤسسة املؤجرة طيلة مدة العقـد الضمانات كليا بسبب بقاء امللكية القانونية لألصل حمل التأجري يف حوزة

وميكــن إيعــاز ذلــك إىل عـدة عوامــل أمههــا غيــاب سـوق ثــانوي مــن جهــة وعــدم . ميثـل يف حــد ذاتــه ضــمانة قويـة هلــا
وجــود ثقـــة كافيــة بـــني املؤسســات طالبـــة التمويــل واملؤسســـات املاحنـــة مــن جهـــة أخــرى، وذلـــك نتيجــة لعـــدم متاثـــل 

املؤسســات املاحنــة تقــدم قــرض اإلجيــار ضــمن شــروط  املعلومـات املقدمــة عــن الوضــعية املاليــة احلقيقيــة هلــا، مــا جيعــل
  .ا معاقاسية أحيانا لضمان اسرتجاع أمواهلا إما بفرض مسامهة شخصية أو بطلب ضمانات أو بوجودمه

المساهمة الشخصية وطلب  أنعلى الفرضية الفرعية الرابعة واليت تنص  صحة تؤكدإن هذه النتائج تعزز و
    . يل بقرض اإليجار في الجزائرالضمانات أهم خصائص عملية التمو 

اجلــــدول املــــوايل يوضــــح اخليــــارات الــــيت تتيحهــــا املؤسســــات املاحنــــة  :ض اإليجــــارر نهايــــة عمليــــة التمويــــل بقــــ -8
اية مدة اإلجيار    :للمؤسسات املستفيدة يف 

  :الخيارات المتاحة في نهاية مدة اإليجار: )45-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  % 100  13  رفع خيار الشراء

  % 23,1  02  إعادة استئجار األصل

  % 23,1  02  رد األصل

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر         

ايـة مـدة اإلجيـار اخليـار الـذي تتيحـه كـل املؤسسـات املاحنـة بقيمـة  يعد رفع خيار شراء األصل املستأجر يف 
مـن املؤسسـات املاحنـة %  46,2مـن قيمـة األصـل وذلـك يف %  1أو %  30,8رمزية تتمثل يف الدينار الرمـزي بنسـبة 

أو كمـا هـو %  2أو نسبة حمددة مـن قيمـة األصـل كمـا هـو معمـول بـه يف بنـك الفالحـة والتنميـة الريفيـة واملقـدرة بـــ 
دج بالنسبة للعقارات،  100 000النسبة لألصول املنقولة ودج ب 50 000واليت حتددها مببلغ  SNLمعمول به لدى 

     بينمــــا تتــــيح كــــل مــــن. دج عــــن كــــل أصــــل مــــؤجر 5000بقيمــــة  SOFINANCEأو كمــــا هــــو حمــــدد يف مؤسســــة 
BNP Paribas وSociété Générale  للمؤسســـة املســـتفيدة خيـــار إعـــادة اســـتئجار األصـــل لفـــرتة إجيـــار أخـــرى      

التعامــل مـع األصــول املــؤجرة يف كلتــا احلــالتني والــيت  علــىــائي ويعــود ذلــك إىل قـدرة كــل منهمــا أو إعادتـه بشــكل 
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ائي، وهو األمر الـذي يشـكل عليهـا عبئـا  تتطلب خربة كبرية وتكلفة أكرب خاصة يف حالة إرجاع األصول بشكل 
  .ملزاد العلينماليا يف ظل غياب سوق ثانوي لألصول املستعملة وتعقد وطول إجراءات بيعها با

حيـاول هـذا  :المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة وسـوق قـرض اإليجـار فـي الجزائـر: المطلب الثالـث
احملــور معرفــة مــدى قــدرة املؤسســات الصــغرية واملتوســطة علــى االســتفادة مــن التمويــل بقــرض اإلجيــار الــذي تقدمــه 

  .املؤسسات املاحنة العاملة يف سوق حديثة ولكنها واعدة
أظهــرت إجابــات االســتبيان أن كــل املؤسســات  :أهميــة المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة كطالــب للتمويــل -1

ا متثل أغلب مؤسسات النسيج االقتصـادي الـوطين  املاحنة تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أهم زبائنها   ،كو
بســبب جــودة اخلــدمات املقدمــة كمــا أن هــذه املؤسســات اســتفادت مــن التمويــل بقــرض اإلجيــار ألكثــر مــن مــرة 

 % 46,2واملرافقـة لعمليــة التمويــل، ومــع ذلـك فهــي ال حتظــى مبعاملــة خاصــة مـن طــرف هــذه املؤسســات بــدليل أن 

تقدم هلا تسهيالت خاصة قصد متكينهـا مـن االسـتفادة مـن قـرض اإلجيـار، يف حـني أن بقيـة املؤسسـات  منها فقط
ا املؤسسات الكبريةتعامل املؤسسات ال % 53,8واملمثلة بنسبة  أنظر ( صغرية واملتوسطة بنفس الطريقة اليت تعامل 

  :32عن إجابات األفراد عن السؤال  SPSSاملوايل يوضح النتائج اليت أظهرها برنامج اجلدول  ).06امللحق رقم 
  :التسهيالت المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: )46-4(الجدول 

  المئويةالنسبة   التكرار  العبارة
  % 38,5  05  تقليص مدة دراسة ملف طلب التمويل

  % 23,1  03  تقليص الضمانات املطلوبة

  % 38,5  05  تسهيل اإلجراءات اإلدارية

  % 100  13  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر        

غــري أن حتقيــق ، % 38,5اإلجــراءات اإلداريــة بنســبة  ت يفتســهيال تقــدميبـني اجلــدول أن املؤسســات املاحنــة 
لـيس منوطــا باملؤسسـات املاحنـة فقــط وإمنـا باملصـاحل املختصــة وذلـك فيمـا يتعلــق بـإجراءات اجلمركـة وتســجيل  ذلـك

األصول واستخراج خمتلف الوثائق اليت تضمن امللكية القانونية للمؤسسات املاحنة ومتكـن املؤسسـات املسـتفيدة مـن 
كما قد تقوم بتقليص مدة دراسة ملف طلب التمويل بـنفس النسـبة السـابقة، مـع العلـم . ع بامللكية القانونيةاالنتفا 

وهـي مـدة طويلـة نسـبيا إذا مـا يومـا،  45 ه توجد سبع مؤسسات تتجاوز فيها هذه املدة األسبوع وقـد تصـل حـىتأن
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علـى االسـتجابة الحتياجـات املؤسسـات طالبـة قورنت بإحدى مزايا التمويل بقرض اإلجيار أال وهي مرونتـه وقدرتـه 
   .)06حق رقم لأنظر امل( التمويل كدالة يف الزمن

ويبقــى تقلـــيص الضــمانات آخـــر إجــراء ميكـــن أن تقـــوم بــه لتســـهيل عمليــة التمويـــل بقــرض اإلجيـــار بالنســـبة 
مـا يـدل جمـددا  وبنـك السـالم BNP Paribas ،ILAويتعلق األمر بكـل مـن  % 23,1للمؤسسات املستفيدة بنسبة 

بقــرض اإلجيــار بالنســبة للمؤسســات املؤسســات الصــغرية واملتوسـطة متويــل ليــة علـى ارتفــاع درجــة اخلطــر املتعلقـة بعم
  . لقرض اإلجيار املاحنة

 33يقـــدم اجلــــدول أدنـــاه إجابـــات أفــــراد العينـــة عـــن األســــئلة  :تنافســـية ســـوق قــــرض اإليجـــار فــــي الجزائـــر -2
  : كما يلي 34و
 توجد منافسة يف سوق قرض اإلجيار يف اجلزائر؟حسب رأيكم هل  -
 هل هناك عرض كايف لقرض اإلجيار يف اجلزائر؟ -

  :تنافسية سوق قرض اإليجار في الجزائر: )47-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 84,6  11  نعم

  % 15,4  02  ال

  % 100  13  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال :املصدر        

ـا منافسـة، ويعـود ذلـك  من املؤسسات املاحنة % 84,6يظهر هذا اجلدول أن  تعترب أن سوق قرض اإلجيار 
  :إىل عدة أسباب هي

تطبيـق أسـعار فائـدة متنوعـة مــن قبـل املؤسسـات العاملـة يف السـوق والــيت متـنح املؤسسـات طالبـة التمويـل اخليــار  -
معـدل  SNLو  Natixis Banque تستطيع حتملها، وعلى سبيل املثال تطبق كل مـن بينها حسب التكلفة اليت

ـــ  ــة الريفيــة ، % 12و%  10معــدال يــرتاوح بــني  ILAوتطبــق ، % 12فائــدة يقــدر بــ ويطبــق بنــك الفالحــة والتنمي
 ؛أكرب معدل يف السوقوهو  % 16معدل  MLA، بينما تطبق % 9وشركة إعادة الرهن العقاري معدل 

يتميــــز ســــوق قــــرض اإلجيــــار يف اجلزائــــر حبداثتــــه وهـــــو بــــذلك يتســــع للكثــــري مــــن املتعــــاملني ويشــــكل فرصـــــة   -
 جيدة لالستثمار؛

تشـكل فيمـا  تعدد املؤسسات املاحنة لقرض اإلجيار وتنوعها بـني مؤسسـات بنكيـة ومؤسسـات ماليـة متخصصـة -
  :يوضح مدى كفاية هذا العرض حسب إجابات أفراد العينة اجلدول املوايلو ، بينها عرض قرض اإلجيار
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  :كفاية عرض قرض اإليجار في الجزائر: )48- 4(الجدول  
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 46,2  06  نعم

  % 53,8  07  ال

  % 100  13  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر        

علـى  من املؤسسات املاحنة تعترب أن عرض قرض اإلجيار يف اجلزائر غري كـايف%  53,8يبني هذا اجلدول أن  
نصـف جممـوع املؤسسـات املاليـة البنكيـة واملتخصصـة العاملـة يف اجلزائـر والبـالغ تقريبـا الرغم مـن أن جمموعهـا يعـادل 

ــــة بنكــــا وتســــع مؤسســــات ماليــــة متخصصــــة، كمــــا تعتقــــد هــــذه امل 20عــــددها  ؤسســــات أن حمدوديــــة املــــوارد املالي
ــة العــرض وعــدم توســعها يف  ــالبنوك يشــكل ســببا يف عــدم كفاي ــة ب للمؤسســات املتخصصــة يف نشــاط التــأجري مقارن
عمليات التأجري من أجل احلفاظ على رأمساهلا وعلى سـبيل املثـال جممـوع رؤوس أمـوال كـل املؤسسـات املتخصصـة 

بنوك، كما جتـدر اإلشـارة إىل عـدم انـدماج البنـوك العموميـة بشـكل كـايف يف هـذا ثالثة رؤوس أموال أقل من جمموع 
  .النشاط والذي يقلل من قيمة العرض اإلمجايل

واحلديث عن عرض قرض اإلجيار جير للحديث عن الطلب عليه من قبل املؤسسات االقتصـادية وخصوصـا 
كمـا هــو   35اإلجابــة عليـه مــن خـالل الســؤال املؤسسـات الصـغرية واملتوســطة موضـوع هــذه الدراسـة، وهــو مـا متـت 

  :موضح يف اجلدول املوايل
  :على قرض اإليجار في الجزائر لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةطلب ا: )49-4(الجدول 

  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 38,5  05  ضعيف

  % 61,5  08  متوسط

  -  00  قوي

  % 100  13  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر        

من املؤسسـات املاحنـة تـرى بـأن طلـب املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة علـى %  61,5يبني هذا اجلدول أن    
أن هـذا الطلـب ضـعيف مـن هـذه املؤسسـات  % 38,5مبا يعـادل مثـاين مؤسسـات بينمـا يـرى قرض اإلجيار متوسط 

عــدم شــيوعه لــدى هــذه املؤسســات وارتفــاع تكلفتــه مقارنــة مبحدوديــة مواردهــا املاليــة، إىل جانــب ويعــود ذلــك إىل 
   .البنكيوجود منافسة كبرية من مصادر التمويل األخرى وخصوصا القرض 
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أن كـل املؤسسـات املاحنـة تؤكـد علـى وجـود عراقيـل  SPSSأظهـرت نتـائج  :في الجزائر نشاط التأجيرعراقيل  -3
  :متنوعة أمام نشاط التأجري يف اجلزائر، ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل

  :عراقيل نشاط التأجير في الجزائر: )50-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  % 69,2  09  بيئة االستثمار احمللية

  % 61,5  08  عدم كفاية اإلطار القانوين

  % 92,3  12  غياب اإلشهار واإلعالم

  % 100  13  شيوع استخدام القرض البنكي 

  % 100  13  جهل املؤسسات الصغرية واملتوسطة به

  % 92,3  12  غياب سوق ثانوي للتجهيزات املستعملة

  % 100  13ثقل اإلجراءات اإلدارية لتحقيق العقود                              

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر        

أمجعت كل املؤسسات املاحنة لقرض اإلجيار أن أكثر العراقيل أمهية واليت تقف أمام تطوير نشاط التـأجري يف 
اجلزائر جهل املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة بـه وهـو مشـكل يعـزى بدرجـة كبـرية إىل عـدم فعاليـة إسـرتاتيجية تسـويق 

ـذه منتجات  قرض اإلجيار من طرف املؤسسات املاحنة على الرغم من اعتمادها على عدة وسائط إعالمية للقيام 
الوظيفــة ســواء مــن خــالل اللوحــات اإلشــهارية أو التواجــد يف املعــارض وامللتقيــات أو مــن خــالل اإلعــالم الســمعي 

يعد شيوع استخدام القرض البنكي أحد أهم  كما. البصري واليت تتميز باحملدودية اجلغرافية ما جعلها حمدودة األثر
هذه العراقيل بل ويقع يف نفس الدرجة مع مشكل جهل املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة بـه، وميكـن إيعـاز ذلـك إىل 

ا علــى التمويــل بــه . غيــاب ثقافــة التمويــل وتنويعــه لــدى املؤسســة الصــغرية واملتوســطة علــى الــرغم مــن حمدوديــة قــدر
ات اإلداريــة لتحقيـق العقــود مشــكال بـذات تــأثري املشـكلني الســابقني علـى عمليــات التــأجري يف ويعتـرب ثقــل اإلجـراء

اجلزائــر والــذي يــؤدي يف معظــم حــاالت التمويــل إىل تــأخر االســتجابة الحتياجــات املؤسســات طالبــة التمويـــل يف 
عليـه علـى مسـتوى املؤسسـات  الوقت احملـدد علـى الـرغم مـن انتهـاء كـل اإلجـراءات املتعلقـة بدراسـة امللـف واملوافقـة

  .املاحنة لقرض اإلجيار
ويلــــي العراقيــــل الســــابقة غيــــاب اإلشــــهار واإلعــــالم وغيــــاب ســــوق ثــــانوي للتجهيــــزات املســــتعملة بنســـــبة 

ـــــة بنســـــبة %  92,3 ـــــة االســـــتثمار احمللي ـــــة اإلطـــــار القـــــانوين بنســـــبة %  69,2لكـــــل منهمـــــا، يليهمـــــا بيئ وعـــــدم كفاي
ـــــق األمـــــر خاصـــــة بقـــــرض % 61,5 ـــــرتبط أساســـــا باإلطـــــار القـــــانوين للعقـــــار والـــــذي ال  ويتعل اإلجيـــــار العقـــــاري امل

  . يزال يواجه الكثري من املشاكل والغموض
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ــــى  ــــل مــــن آثارهــــا وعل ــــل والــــيت تشــــكل حتــــديات ميكــــن جتاوزهــــا للتقلي ــــرغم مــــن وجــــود كــــل هــــذه العراقي ال
املؤسســــــات املاحنــــــة أمجعــــــت مـــــن %  61,5الســـــلبية علــــــى عمليــــــات التمويـــــل بقــــــرض اإلجيــــــار يف اجلزائــــــر إال أن 

ـــة وتطـــوير ســـوق قـــرض اإلجيـــار يف اجلزائـــر وهـــو مـــا  ـــى وجـــود رغبـــة حقيقيـــة مـــن قبـــل الســـلطات اجلزائريـــة لرتقي عل
  :يوضحه اجلدول املوايل

  :نية ترقية وتطوير سوق قرض اإليجار في الجزائر: )51-4(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  العبارة
  % 61,5  08  نعم

  % 38,5  05  ال

  % 100  13  المجموع

  .SPSSاعتمادا على نتائج  باحثةمن إعداد ال: املصدر        

جمموعـــة املزايـــا اجلبائيـــة واجلمركيـــة الـــيت ســـنها املشـــرع  املؤسســـات وجـــود هـــذه الرغبـــة إىل وجـــودوتعـــزي هـــذه 
ملتعلــق ا 09-96اجلزائــري لتمكــني املؤسســات اجلزائريــة مــن االســتفادة بقــرض اإلجيــار والــيت ســبقها تشــريع األمــر رقــم 

يف حـني . الذي يشكل اإلطـار القـانوين األساسـي الـذي يـنظم عمليـات التمويـل بقـرض اإلجيـار باالعتماد اإلجياري
ـا مـع ثقـل اإلجـراءات اإلداريـة الـيت  % 38,5ى تر  من هذه املؤسسات عدم وجود هذه الرغبة الفعليـة بسـبب معانا

  .تشكل هلا عائقا مهما كما متت اإلشارة إليه أعاله
مؤسسـة تعتـرب أن قـرار السـلطات  11مـن املؤسسـات املاحنـة أي مـا يعـادل %  84,6إال أن ذلك ال ينف أن 

بنــوك العموميــة باســتحداث فــروع متخصصــة يف قــرض اإلجيــار ســيؤثر بشــكل إجيــايب علــى اســتفادة اجلزائريــة بــإلزام ال
املؤسسات الصغرية واملتوسطة به، وذلك من خالل زيادة العـرض األمـر الـذي يـؤدي إىل زيـادة املنافسـة بـني خمتلـف 

تكلفـة التمويـل وبالتـايل زيـادة فيمـا يتعلـق بتخفـيض عن ذلك مـن آثـار إجيابيـة خاصـة  تجالفاعلني يف السوق وما ين
  .)06أنظر امللحق رقم ( تغطية احتياجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة

يطــرح تســاؤال حــول إمكانيــة وقــدرة هــذه املؤسســات أمــام نشــاط التــأجري يف اجلزائــر العراقيــل  تلــكإن وجــود 
الصغرية واملتوسطة يف ظل تزايـد سواء كانت بنوكا أو شركات متخصصة على تلبية االحتياجات املالية للمؤسسات 

وعلى الرغم مـن أن كـل له يف الفصل الثالث،  طرقهذه األخرية بشكل مضطرد من سنة إىل أخرى كما مت التعدد 
املتدخلني يف سوق قرض اإلجيار يسعون إىل استقطاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة وزيادة مسـامهة قـرض اإلجيـار 

ميثـل إذ  ، إال أن الواقـع بعيـد عـن ذلـك)06أنظـر امللحـق (م من آفـاقهم املسـتقبلية يف سوق التمويل احمللي كجزء ها
 2012ســنة %  1بعــدما كــان ميثــل  2015يف ســنة فقــط مــن ســوق التمويــل احمللــي %  3قــرض اإلجيــار نســبة  ســوق
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ملتابعــة نشــاط التــأجري يف  L’ABEFض اإلجيــار املتخصصــة والــيت جتتمــع دوريــا علــى مســتوى ر حبســب مؤسســات قــ
   .اجلزائر، مستجداته وآفاقه

ا  هذا الطرحوما يعزز  من جمموع املؤسسات  % 30,8حول هذه الوضعية أكثر اإلحصائيات اليت تقدمت 
ــة  SNL، ILA ،BNP Paribas املاحنــة لقــرض اإلجيــار واملتمثلــة يف كــل مــن وبنــك الســالم وذلــك بعــد عــزوف بقي

املؤسسات عن تقدمي هذه املعلومـات، فبالنسـبة لبنـك السـالم الـذي عـاد حـديثا إىل هـذا النشـاط فقـد قـام بتحقيـق 
 ILA، كما قامت مؤسسة % 50كان نصيب املؤسسات الصغرية واملتوسطة فيها  2015إجيار سنة عقد قرض  60

قهـا الفعلـي بنشـاط التـأجري الـذي ال يزيـد عـن أربـع سـنوات وكلهـا كانـت إجيـار منـذ انطالعقـد قـرض  234بتحقيق 
 SNLأما الشكل املوايل فيوضح عدد عقود قـرض اإلجيـار احملققـة مـن قبـل . موجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

   :منذ بداية نشاطها
  :2015-2012في الفترة  SNLعدد عقود قرض اإليجار المحققة من قبل : )1- 4( الشكل

  
  .SNLاعتمادا على معلومات  باحثةالمن إعداد : املصدر                    

إن  لعدد عقود اإلجيار املوجهة لتمويـل املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة و  ويظهر هذا الشكل املنحى املتصاعد
هـذا الـيت يـتم توضـيح مـا حققتـه يف  BNP Paribasكـان يبقـى حمـدودا وغـري كـاف، وذات الشـيء ميكـن قولـه عـن 

   :اإلطار يف اجلدول املوايل
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  حسب نوع المؤسسة BNP Paribasعدد عقود قرض اإليجار المنجزة من قبل : )52-4(الجدول 
  :2015-2010في الفترة 

  نوع المؤسسة
  عدد العقود المنتهية  عدد العقود قيد التنفيذ

  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد
  % 32,98  157  % 36,78  281  مؤسسة صغيرة

  % 32,77  157  % 29,58  226  مؤسسة متوسطة

  % 34,24  163  % 33,63  257  مؤسسة كبيرة

  % 100  476  % 100  764  المجموع

  .BNP Paribasاعتمادا على معلومات  ةالباحثمن إعداد : ملصدرا

للعقـود  سـواء بالنسـبةويبني هذا اجلدول وجود تقارب يف عدد قروض اإلجيار املمنوحة حسب نوع املؤسسة 
 وهـي % 34,24مع اإلشارة إىل أن نسبة العقود املمنوحة واملنتهية للمؤسسـات الكبـرية كانـت  قيد التنفيذ أو املنتهية

أكرب من بقية أنواع املؤسسات األخرى، يف حني تراجعت هذه املرتبة لصاحل املؤسسات الصغرية فيما خيـص العقـود 
      وأخـــــريا املؤسســــات املتوســــطة بنســـــبة % 33,63تليهـــــا املؤسســــات الكبــــرية بنســــبة  % 36,78قيــــد التنفيــــذ بنســــبة 

  . لى زيادة إقبال هذه املؤسسات على هذا النوع من التمويلمما يدل ع % 29,58
وعلــى ضــوء كــل مــا جــاء مــن نتــائج يف هــذا احملــور األخــري مــن االســتبيان املوجــه للمؤسســات املاحنــة لقــرض 

 تأكيـدى قدرة املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة علـى االسـتفادة مـن التمويـل بقـرض اإلجيـار ميكـن واملتعلق مبداإلجيار 
سوق قرض اإليجار في الجزائر يغطي االحتياجات التمويلية الفرضية الفرعية اخلامسة اليت تنص على أن  صحة

  .للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة ضعيفة
الفرعيـــة حتقيـــق إمكانيـــة الختبـــار الفرضـــية الرئيســـية للدراســـة مـــن خـــالل  إن الغـــرض مـــن اختبـــار الفرضـــيات

ميكـن واليت ختدم موضوع هذه الدراسة، واعتمادا على تلك الفرضـيات الفرعيـة االعتماد على النتائج املتوصل إليها 
  :  استنتاج ما يلي

ا علـى اسـتخدام  املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة من وجود مشكل التمويـل بسـببتعاين  - عـدم قـدر
 مصادر متويلية متنوعة وهو ما يؤهل ظهور قرض اإلجيار كحل متويلي هلا؛

ـا قـرض اإلجيـار خصوصـا  - تعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة على جمموعة من املزايا اليت يتمتع 
 رى؛خة األاالمتيازات املرتبطة بدعم القطاع الفالحي مقارنة بالقطاعات االقتصادي
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مبا أن معظم مؤسسات العينة حمل الدراسة تعمل يف القطاع الفالحي املدعم فعملية املفاضلة بني قرض اإلجيـار  -
والقرض البنكي القائمة أساسا على املقارنة بني تكلفة كل منهما ستكون دوما لصاحل قرض اإلجيـار الـذي تعـد 

م الـيت ختفـض مـن التزامـات عبسـبب وجـود االمتيـازات اجلبائيـة وقيمـة الـد لفته يف هـذه احلالـة أقـل مـن نضـريهتك
 املؤسسة املستفيدة من جهة، ومن جهة أخرى الغياب التام للضمانات؛

ضـــمانات ال ينطبــــق علـــى بقيــــة العــــدم طلـــب الفالحـــي مــــن دعـــم خاصـــة فيمــــا يتعلـــق بإن مـــا يقـــدم للقطــــاع  -
حة والتنمية الريفية من عمالئه طاليب التمويل بقرض اإلجيـار القطاعات، أو بصورة أخرى ما ال يطلبه بنك الفال

سسة ال ينطبق على بقية املؤسسات املاحنة هلذا املصدر التمويلي، إذ تطلب معظمها ضمانات مقابل متكني املؤ 
وهو ما جيعله مكلفا ويضعه يف نفس اخلانة مع القرض البنكي، وهنا ميكـن طـرح  من االنتفاع باألصل املستأجر

 ساؤل حمدد وهو ما الداعي للتمويل بقرض اإلجيار إذا كانت تكلفته تقارب أو تتعدى تكلفة القرض البنكي؟ت
إىل جانب الضمانات تعد املسامهة الشخصية واليت تدفع يف شـكل قسـط أويل تكـون قيمتـه أكـرب مـن قـيم بقيـة  -

قـرض اإلجيـار، هـذا األخـري الـذي توكـل األقساط املوزعة على طول مدة اإلجيار من العوامل اليت تزيد يف تكلفـة 
 مهمة التمويل الكلي لألصل حمل العقد؛ -نظريا-إليه 

والـيت تعتـرب ضـعيفة، %  3ما يعزز كل ما مت تقدميه نسبة تغطية قرض اإلجيـار يف سـوق التمويـل احمللـي املقـدرة بــــ  -
، هـذه األخـرية الـيت بلغـت وق املغربيـةاملقارنة بني السوق اجلزائرية والسـتقدمي توضيح أكثر من خالل ميكن وهنا 

عامليــا لتحتــل  36مليــار دوالر والــيت مكنتهــا مــن احــتالل املرتبــة  1,07مــا يعــادل  2013-2012قيمتهــا يف الفــرتة 
مليـار دوالر، والثانيــة  0,58يف نفـس الرتتيـب بقيمــة  41بـذلك املرتبـة األوىل عربيــا قبـل مصـر الــيت احتلـت املرتبــة 

مليــار  4,61بقيمــة إمجاليــة ملعــامالت قـرض اإلجيــار قــدرت بـــــ  24إفريقيــا الــيت احتلـت املرتبــة إفريقيـا بعــد جنــوب 
ايـة نفـس الفـرتة   220تقريبـا  مليـون دج أي مـا يعـادل  17 244دوالر، يف حني بلغ حجـم السـوق اجلزائريـة يف 

ان  ون دوالرملي وهـي قيمـة ضـعيفة مقارنـة باألمثلـة السـابقة خاصـة تلـك املتعلقـة بـاملغرب أو مصـر اللتـني تتشـا
 .مع اجلزائر اقتصاديا

قـرض اإليجــار الفرضـية الرئيسـية الــيت تـنص علـى أن  صـحة نفـيإن كـل هـذه املعلومـات والنتـائج تــؤدي إىل 
  .الجزائرية بنسبة مهمةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تمويل حل مشكل اليساهم في 
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  :خالصة
إن جلوء املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة إىل التمويل بقرض اإلجيار كان لتلبيـة احتياجـات متويليـة 

تغطيتها مبصادر متويلية أخرى نظرا لتأثري أسباب عديـدة كوضـعيتها املاليـة وطبيعـة نشـاطها املمـارس إىل تعذر عليها 
علـى مصـادر متنوعـة أمههـا القـروض البنكيـة، هـذه األخـرية الـيت يعتـرب قـرض اإلجيـار كبـديل جانب صعوبة احلصـول 

ي لوجود عدة أسباب تـدعوها وقد جلأت املؤسسات الصغرية واملتوسطة حمل الدراسة إىل هذا املصدر التمويل. عنها
ضافة إىل االسـتفادة مـن املزايـا فعدم كفاية التمويل الذايت وعدم القدرة على احلصول على القروض البنكية إلذلك؛ 

اجلبائية كانت كافية لتتخذ قرار التمويـل بقـرض اإلجيـار، وذلـك يف ظـل وجـود العديـد مـن املؤسسـات العارضـة هلـذا 
  .املصدر التمويلي يف اجلزائر وتنوع شروطها ومزاياها

وقد اتضح من خالل نتائج دراسة احلالة أن املؤسسات حمل الدراسة قامت باختيار قرض اإلجيـار بنـاء علـى 
رغــم وجــود بعــض النــواحي الــيت قــد حتــد مــن ذلــك  عــدة معطيــات مهمــة أخــذت بعــني االعتبــار املزايــا الــيت يقــدمها 

وجــود عـدة مزايــا جتــدر اإلشـارة إىل كوجـود املسـامهة الشخصــية والضـمانات الــيت تتبـاين حســب املؤسسـة املمولـة، و 
ايـة  تأثر  بشكل مباشر علـى قـرار التمويـل بقـرض اإلجيـار أال وهـي احملافظـة علـى السـيولة وخيـار شـراء األصـل يف 

مــدة اإلجيــار إىل جانــب املزايــا اجلبائيــة والــيت متثــل يف هــذه الدراســة شــكال مــن أشــكال الــدعم املقــدم مــن قبــل بنــك 
  .فية لعمالئه الذين ميثلون معظم مؤسسات العينة املختارةالفالحة والتنمية الري

وهـذه وضــعية متعلقــة فقـط بالقطــاع الفالحــي الـذي يســتفيد مــن الكثـري مــن أوجــه الـدعم، وخمتلفــة مــع بقيــة 
إمكانيـات املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة مـن مع املؤسسات املاحنة لقرض اإلجيار اليت تسعى لتقدمي متويل يتناسب 

ــدف إىل الـربح والبقـاء يف ســوق حديثـة ومفتوحــة جهـة، ومـن  جهــة أخـرى حيقــق هلـا أهـدافها كمؤسســة اقتصـادية 
مســامهة هــذا املصــدر التمــويلي يف ، مــا يســمح مــع مــرور الوقــت بزيــادة نيــل حصــة منهــالكــل املتعــاملني الــراغبني يف 

  .   ل معظم النسيج االقتصادي الوطينسوق التمويل احمللي وتلبية احتياجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت متث
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املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليوم الوجه األكثر رواجا للمؤسسة االقتصادية نتيجة ملا حتققـه مـن أدوار  تعد
اقتصادية واجتماعية تتعاظم يوما بعد يوم، بل وأصبحت ركيزة للخطط التنموية على كافـة األصـعدة يف مجيـع أحنـاء 

الة وزيادة الدخول وحتقيق التكامـل بـني القطاعـات العامل، إذ ال ميكن التغاضي عن دورها الفعال يف امتصاص البط
  .ومتكينها من االستغالل األمثل للموارد املتاحة

ــا كانــت الــدافع األول لتبــين هــذا النــوع مــن املؤسســات يف اجلزائــر والتخلــي تــدرجييا عــن منــوذج  إن هــذه املزاي
وقد حظيت هـذه املؤسسـات باالهتمـام . لاملؤسسة الكبرية الذي يتعامل ببطء مع التغريات السريعة يف بيئة األعما

ـــا إىل جانـــب العديـــد مـــن اهلياكـــل  والـــدعم مـــن قبـــل الســـلطات اجلزائريـــة مـــن خـــالل إنشـــاء وزارة خاصـــة تتكفـــل 
ـا، وذلـك يف سـبيل متكينهـا مـن ريـادة االقتصـاد  يئة بيئة مناسـبة تعمـل  واهليئات املتخصصة يف ترقيتها وتطويرها و

غري أن هذه األهـداف تعوقهـا مجلـة مـن العراقيـل املتنوعـة علـى كافـة املسـتويات . منو معتربةالوطين وحتقيق معدالت 
ا حنو النمو والتوسع   .وأمهها العراقيل التمويلية اليت تالزمها وتقف حاجزا أمام اسرتاتيجيا

قد ال يتناسـب مـع  ولعل وجود هذه العراقيل مرتبط بالدرجة األوىل خبصوصيتها املالية اليت متنحها طابعا مميزا
هيكلـة سـوق التمويـل احمللـي، خاصـة فيمـا يتعلـق حبجمهـا الـذي مينعهـا مـن التوسـع يف أنشـطتها االقتصـادية وتنويـع 
مصـادرها التمويليـة لتحقيـق ذلـك، وهـذا ضـمن بيئـة متويليـة ترتكـز بشـكل كبـري علـى التمويـل البنكـي الـذي ال يــزال 

وري وتيسـري سـبل احلصـول عليـه بسـبب عـدم قـدرة املؤسسـات الصـغرية يظهر نوايا متحفظة يف تقدمي التمويـل الضـر 
ــة أو معنويــة،  ــة عينيــة كانــت أو مالي  إضــافة إىل واملتوســطة علــى تقويــة موقفهــا مــن خــالل تقــدمي الضــمانات الكافي

ـااجل قصور ادر وهـذا يف ظـل عـدم فعاليـة السـوق املـايل وحمدوديـة االعتمـاد علـى مصـ انب املعلومايت املهم اخلـاص 
  .متويلية أخرى وباألخص املستحدث منها

ويف سياق احلديث عن مصادر التمويـل املسـتحدثة الـيت ميكـن االعتمـاد عليهـا مـن قبـل املؤسسـات الصـغرية 
ــا التمويليــة، يظهــر قــرض اإلجيــار إىل جانــب مصــادر أخــرى كرأمســال املخــاطر وحتويــل  واملتوســطة لتغطيــة احتياجا

ا أكثر إلجياد بديل متويلي يتناسب مع خصوصـيتها ونوعيـة النشـاط االقتصـادي املمـارس الفاتورة لتقدم مجيعها فرص
  .وأهدافها االقتصادية قصرية وطويلة املدى

ويعتــرب قــرض اإلجيــار مــن املصــادر التمويليــة املســتحدثة يف اجلزائــر يعــود ظهــوره إىل حنــو العقــدين مــن الــزمن، 
لــي مــن خــالل املزايــا العديــدة الــيت يتيحهــا، هــذا األخــرية الــيت والــذي يســعى إلثبــات وجــوده يف ســوق التمويــل احمل

اعتمدت عليها املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت اختريت حمال للدراسة على مستوى والية سكيكدة خالل الفرتة 
وقـدمت  والـيت أظهـرت مجلـة مـن النتـائج الختياره مصدرا متويليا يليب احتياجات معينة، 2015-2010الزمنية احملددة 
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صادق عليها جمتمع املؤسسات املاحنة لقرض اإلجيار الكثري من املعلومات فيما خيص عملية التمويل بقرض اإلجيار 
ومن هنا انطلق حتديد إشكالية الدراسة املتمثلة يف معرفـة مـدى مسـامهة قـرض اإلجيـار . والعاملة يف السوق اجلزائري

زائـر مـن خـالل دراسـة ميدانيـة بواليـة سـكيكدة، هـذه اإلشـكالية الـيت يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسـطة يف اجل
الدراسـة إىل اإلجابـة عنهـا مـن خـالل صـياغة جمموعـة مـن الفرضـيات الـيت  سعت ت عنها جمموعة من األسئلةتفرع

  . تقابلها
الصــغرية وقــد مت ذلــك بدايــة بالدراســة النظريــة الــيت ركــزت يف فصــلني علــى اإلطــار العــام لتمويــل املؤسســات 

ا وأدوارهــا، واملتوســطة الــذي أوضــح بشــكل  واإلطــار النظــري والفكــري لقــرض اإلجيــار الــذي أبــرز أهــم خصوصــيا
أمـا الدراسـة التطبيقيـة فاسـتهلت ، لية التمويـل بـهممفصل خمتلف اجلوانب املرتبطة به من مزايا وخصائص ودعائم ع

علـى أمهيـة قـرض اإلجيـار كمصـدر متـويلي للمؤسسـات  كزلدراسة احلالة كونه ر يعترب كمدخل الذي ثالث بالفصل ال
ــــا مــــن حيــــث  ــــب املتعلقــــة  ــــك مــــن خــــالل التطــــرق ملختلــــف اجلوان الصــــغرية واملتوســــطة يف اجلزائــــر حتديــــدا، وذل
ا وبسوق قرض اإلجيار بعد التعرض ملختلف العراقيـل الـيت حتـول بينهـا وبـني تطويرهـا وكيفيـة  اإلحصائيات اخلاصة 

  .ةاجلزائرية مع تلك الوضعية يف صورة هيئات وهياكل دعم متخصصتعامل السلطات 
علــى االســتبيان كــأداة للدراســة مــن خــالل تصــميم  فقــد اعتمــددراســة احلالــة الفصــل الرابــع والــذي ميثــل أمــا 

استبيانني مت توزيعها على عينتني؛ األوىل ختص املؤسسات الصغرية واملتوسـطة املسـتفيدة مـن التمويـل بقـرض اإلجيـار 
علــى مســتوى واليــة ســكيكدة خــالل الفــرتة الزمنيــة املبينــة أعــاله، وقــد مت اســتخدام أســلوب العينــة الطبقيــة الختيــار 

أما االسـتبيان الثـاين . مع متطلبات الدراسة 65جتاوبت منها  مؤسسة 70املؤسسات حمل الدراسة واليت بلغ عددها 
علـى مسـتوى اجلزائـر العاصـمة مـن أجـل احلصـول علــى فقـد كـان خيـص املؤسسـات املاحنـة لقـرض اإلجيـار املتواجــدة 

وقــد مت اســتخدام أســلوب احلصــر  عــن عمليــة التمويــل هــذه مشوليــة تســاهم يف تقــدمي صــورة أوضــح معلومــات أكثــر
تمــع واملقــدر عــدد أفــ وقــد عكــف كــل مــن االســتبيانني علــى توضــيح أمهيــة  .مؤسســة 13اده بــــ ر الشــامل حملدوديــة ا

إىل  سســات الصــغرية واملتوســطة بشــكل خــاصللمؤسســات االقتصــادية بشــكل عــام وللمؤ  التمويــل بقــرض اإلجيــار
   .جانب بيان أهم خصائص العملية وكيفية سريها

  :هي مجلة من النتائجبشقيها النظري والتطبيقي أسفرت الدراسة : نتائج الدراسة
ـا  - إن تباين تعريـف املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة عـرب خمتلـف دول العـامل واملنظمـات واهليئـات الدوليـة املهتمـة 

ا علـى قيـادة دليـل قـاطع علـى أمهيـة هـذه املؤسســات  وهــو مـا يشـجع تـدرجييا علـى احنســار  االقتصـادياتوقـدر
 املؤسسة الكبرية؛منوذج 
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ــة  زائــر حــديث نســبياظهــور املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف اجل - ــا ومرافقتهــا ال زالــت حديث وهلــذا فاالهتمــام 
 العهد أيضا وبالتايل فنتائجها غري فعالة وغري واضحة املعامل بعد؛

بيئة األعمال يف اجلزائر تعاين من مجلة من العراقيـل والصـعوبات الـيت تواجههـا املؤسسـة االقتصـادية بشـكل عـام  -
خاص وهـي تشـمل العراقيـل اإلداريـة والتشـريعية والتمويليـة ومشـاكل العقـار  واملؤسسة الصغرية واملتوسطة بشكل

 وغريها من العراقيل األخرى اليت تقف حائال أمام تطورها؛
ــة  ات الصــغرية واملتوســطة يف اجلزائــراملشــكل التمــويلي أهــم املشــاكل الــيت تواجــه املؤسســ - وهــي ناجتــة عــن حمدودي

مصادر التمويل اليت تتناسب مع خصوصيتها من جهة، وعدم تفاعل النظام البنكي مع هذه املؤسسات بغرض 
 ؛خرىأزم هلا من جهة تقدمي التمويل الال

 قـرض اإلجيـار مـن املصـادر التمويليـة احلديثـة الـيت تثـري اهتمـام املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة ملزايـاه العديـدة الــيت -
 تضعه يف مقارنة مع مصادر متويلية أخرى أمهها القروض البنكية؛

ـــني قـــراري االســـتثمار  - ـــه عمليـــة معقـــدة تتطلـــب تفـــاعال ب عمليـــة التمويـــل بقـــرض اإلجيـــار واختـــاذ قـــرار التمويـــل ب
 والتمويل، أهم القرارات املالية يف املؤسسة االقتصادية؛

لكنـه أيضـا خيفـي يف طياتـه  العديـد مـن العراقيـل والتحـدياتجـه سوق قرض اإلجيار يف اجلزائـر حـديث نسـبيا يوا -
فرصا واعدة بالنمو والتوسع إذا ما مت االهتمـام بـه مـن قبـل السـلطات مـا سـينعكس إجيابيـا علـى عمليـة التمويـل 

 به، سريها وتكلفتها؛ 
   : كما أسفرت الدراسة امليدانية على عدة نتائج ميكن إجيازها فيما يلي -

 يف املؤسسـات الصــغرية واملتوسـطة حمــل الدراسـة تــتحكم فيـه العديــد مـن العوامــل تمويــل اختيـار مصـادر ال
ا األول  أمهها تفضيالت املؤسسـة، نوعيـة النشـاط وحمدوديتـه إىل جانـب وضـعيتها املاليـة الـيت تعـد ضـما

 للحصول على مصدر معني وحتمل تكلفته؛
  ـــــرغم مـــــن أمهيـــــة القـــــروض البنكيـــــة يف متويـــــل املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة إال أنـــــه مل يكـــــن علـــــى ال

متاحــــا لكـــــل املؤسســـــات حمـــــل الدراســــة بســـــبب الشـــــروط املرتبطـــــة بــــه كالضـــــمانات والتكلفـــــة الـــــيت ال 
 تستطيع كل املؤسسات حتملها؛

  جلوء املؤسسات حمل الدراسة إىل التمويل بقرض اإلجيـار نتيجـة السـتيفائها فـرص احلصـول علـى املصـادر
ا؛التمويلية التقليدية احمل  دودة يف حد ذا
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  بالنظر إىل أن أغلب مؤسسات العينة تعمل بالقطاع الفالحي املدعم من طـرف الدولـة فالتمويـل بقـرض
اإلجيار كان جزء من إسرتاتيجية الدعم تلك وذلك مـن خـالل تقـدمي نسـبة مهمـة مـن قيمـة األصـل حمـل 

كلـي مـن دفـع قيمـة الرسـم علـى ، إىل جانـب اإلعفـاء ال% 35و%  30عقد قرض اإلجيار واحملصورة بـني 
 ؛املرتبطة باألقساط اإلجيارية القيمة املضافة

 يــزان لصــاحل قــرض اإلجيــار يف إن وجــود الــدعم الفالحــي يف عمليــة التمويــل بقــرض اإلجيــار رجــح كفــة امل
ــة مكلفــا بالنســبة لعمليــة  ــه وبــني القــرض البنكــي الــذي يبــدو يف هــذه احلال حمــل مؤسســات لاملفاضــلة بين

  ؛ اليت قامت بإجراء هذه املفاضلةو  حمدودة اإلمكانيات املاليةالدراسة 
  سة غـري العاملـة يف القطـاع الفالحـي أن عمليـة التمويـل بقـرض اإلجيـار  املؤسسات حمل الدرابقية اعتربت

مرحبة هلا بسبب قدرة قـرض اإلجيـار علـى  هاكانت مكلفة بسبب وجود الضمانات ومع ذلك فهي تعترب 
اية مدة اإلجيار؛ احملافظة على سيولت  ها ووجود خيار الشراء بقيمة رمزية يف 

  ــة لقــرض اإلجيــار مــع واقعــه العملــي فيمــا يتعلــق بعــدم إمكانيــة التمويــل الكلــي عــدم توافــق املبــادئ النظري
ايـــة مـــدة اإلجيـــار؛ إذ أن معظـــم املؤسســـات املاحنـــة لقـــرض  لألصـــل، الضـــمانات واخليـــارات املتاحـــة يف 

اجلزائر تفرض مسامهة شخصية ختتلف نسبتها من مؤسسة إىل أخرى وداخل املؤسسة  اإلجيار العاملة يف
نفســها تبعــا لطلبــات التمويــل، كمــا أن وجــود الضــمانات يعــد مــن أهــم خصــائص عمليــات التــأجري يف 
ــة، أمــا بالنســبة للخيــارات  اجلزائــر علــى الــرغم مــن كــون األصــل حمــل التــأجري الضــمان األول هلــذه العملي

 .نحصر يف خيار شراء األصل بعد رفعه من املؤسسة املستأجرة وغياب اخليارات األخرىاملتاحة فت

  :على ضوء النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي مجلة من االقرتاحات منها: اقتراحات الدراسة
 رقـمحتديث النصوص القانونية املنظمة لعمليـة التمويـل بقـرض اإلجيـار والـيت مل تعـرف اجلديـد منـذ إصـدار األمـر  -

الذي يعـد الـنص القـانوين الوحيـد الـذي تنـاول خمتلـف جوانـب هـذه العمليـة  ملتعلق باالعتماد اإلجياري،ا 96-09
 وهو األمر الذي يعد قصورا من قبل السلطات املعنية يف ظل التطورات السريعة يف بيئة األعمال؛

خـرية الـيت ال تشـجع البتــة هـذه األ ازال يتخـبط يف الكثـري مـن املشــاكلتسـوية وضـعية العقـار يف اجلزائـر والــذي مـ -
ذه العملية من صعوبات؛أغ  لب املؤسسات املاحنة لتقدمي قرض إجيار العقارات بسبب كل ما يرتبط 

ا حاليـا مـن بـني األسـباب الرئيسـية الـيت تـدعو  - العمل على تنظيم سوق ثانوية لألصول املستعملة واليت يعد غيا
ارتفـاع درجـة اخلطـر املرتبطــة  املؤسسـات املاحنـة لقـرض اإلجيـار إىل طلـب الضـمانات واملسـامهة الشخصـية بسـب
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ـا املاليـة الـيت قـد ال تتـيح هلـا تقـدمي بعمالئها خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة  اليت تتميـز مبحدوديـة إمكانيا
ا التمويلية؛  دة من هذا املصدر التمويليالضمانات املطلوبة وبالتايل عدم االستفا  يف تغطية احتياجا

أمام املؤسسات املستفيدة من التمويل بقرض اإلجيار وعدم حصرها يف خيـار واحـد وهـو تنويع اخليارات املتاحة  -
اية مدة اإلجيار املتفق عليها واملـرتبط أساسـا بغيـاب السـوق الثـانوي لألصـول املسـتعملة   خيار شراء األصل يف 

ار عمليـة يـل بقـرض اإلجيـكما متت اإلشارة إليه أعاله، إن هذا التنويع يف اخليارات مـن شـأنه جعـل عمليـة التمو 
 الحتياجات املتنوعة للمؤسسات طالبة التمويل؛تتميز باملرونة والقدرة على االستجابة على ا

االهتمـام أكثــر بعمليــة اإلشـهار علــى مســتوى املؤسســات املاحنـة وتوســيع نطاقهــا علــى الـرتاب الــوطين مــن أجــل  -
 .نشيط سوق قرض اإلجيار يف اجلزائرت تنشيط الطلب على هذا املصدر التمويلي األمر الذي من شأنه

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قائمة المراجـــــــــــــــــع



 قائمة المراجع
 

212 
 

  :الكتب -1
  : العربية باللغة -1-1
، منشــــأة اإلجيــــار التمــــويلي للمعــــدات اإلنتاجيــــة بــــالتطبيق علــــى ســــفن احلاويــــات، أبــــو العــــال طــــه حممــــد حممــــد -

  .2005مصر، -املعارف، اإلسكندرية

، مركـــــز البحـــــوث، معهـــــد اإلدارة إكتشـــــاف الغـــــش والتالعـــــب يف القـــــوائم  املاليـــــةأمحـــــد ســـــامح رضـــــا ريـــــاض،  -
  .2010 اململكة العربية السعودية،العامة، 

النظريــــة االقتصـــــادية أبــــو الســــعود حممــــدي فــــوزي، الســــيد حممــــد جــــابر حســــن،  يســــري،أمحــــد عبــــد الرمحــــان  -
  .2007 مصر،-اإلسكندرية ،، الدار اجلامعيةالكلية

  .2002األردن، الطبعة األوىل،  -، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمانمبادئ التمويلاحلاج طارق،  -
مصــــــر،  -، منشــــــأة املعــــــارف، اإلســــــكندريةاقتصــــــاديات االئتمــــــان املصــــــريفاحلمــــــزاوي حممــــــد كمــــــال خليــــــل،  -

  .2000الطبعة الثانية، 

ـــــد، الصـــــيفي  احلنـــــاوي حممـــــد صـــــاحل، مصـــــطفى - ـــــب  ســـــيد،ـــــال فري أساســـــيات ومبـــــادئ اإلدارة املاليـــــة، املكت
  .2007 ، مصر،اجلامعي احلديث

التــــأجري التمــــويلي دراســــة مقارنــــة يف القــــانون األردين مــــع اإلشــــارة إىل أحكــــام عقــــد محــــد، أاخلصــــاونة صــــخر  -
  .2005األردن، الطبعة األوىل،  -، دار وائل للنشر، عمانالفقه اإلسالمي

  .2001الطبعة األوىل،  مصر، -، جمموعة النيل العربية، القاهرةلتمويل بدون نقودااخلضريي حمسن أمحد،  -
ــــــــد كامــــــــل،  - ــــــــة املعاصــــــــرةآل شــــــــبيب دري ــــــــع و ، دار املســــــــرية للنشــــــــر مقدمــــــــة يف اإلدارة املالي الطباعــــــــة، و التوزي

  .2007 الطبعة األوىل،األردن،  -عمان
األصــــول العلميــــة والعمليـــــة إلدارة العســــاف أمحــــد عـــــارف، الــــوادي حممــــود حســـــني، مسحــــان حســــني حممـــــد،  -

  .2012 ،األردن، الطبعة األوىل -دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ،املشاريع الصغرية واملتوسطة

ــــــأجريالفطافطــــــة حســــــن حممــــــد،  - ــــــات التطــــــوير الت ــــــة ومتطلب ــــــة التجرب ــــــدول العربي ، دار الشــــــعلة التمــــــويلي يف ال
  .2007األردن،  -للبحوث واالستشارات، عمان

ــــــة( التــــــأجري التمــــــويليالقــــــالب بســــــام هــــــالل مســــــلم،  - األردن، دار الرايــــــة للنشــــــر والتوزيــــــع، ، )دراســــــة مقارن
  .2009 الطبعة األوىل،
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والتوزيــــــع  للنشـــــر ةدار امليســـــر ، أساســـــيات يف اإلدارة املاليـــــةالنعيمـــــي عـــــدنان تايـــــه، اخلرشـــــة ياســـــني كاســــــب،  -
  .2007الطبعة األوىل،  األردن، -عمانوالطباعة، 

  .2007 مصر، -الفكر اجلامعية، اإلسكندرية ، دارالتمويل واإلدارة املالية للمؤسساتاندراوس عاطف وليم،  -
ــــــن زاوي حممــــــد الشــــــريف - ــــــراق حممــــــد، ب ــــــةب ــــــال املخــــــاطر جتــــــارب ومنــــــاذج عاملي ــــــب اجلــــــامعي ، رأس امل ، املكت

  .2014 مصر، -احلديث، اإلسكندرية
  .2008اجلزائر،  -، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابةمتويل املنشآت االقتصاديةبوراس أمحد،  -
 ، إيـــــرتاك للنشـــــر والتوزيـــــع،املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة ومشـــــكالت متويلهـــــاخـــــوين رابـــــح، حســـــاين رقيـــــة،  -

  .2008مصر، الطبعة األوىل،  -القاهرة
ـــــــدار هـــــــاين حممـــــــد،  - ـــــــة يف القـــــــانون الفرنســـــــيدوي ـــــــأجري التمـــــــويلي دراســـــــة نقدي ـــــــة النظـــــــام القـــــــانوين للت ، مكتب

  .1998الطبعة الثانية، مصر،  -اإلسكندريةاإلشعاع القانونية، 
املؤسســــــــات الصـــــــــغرية واملتوســــــــطة ودورهــــــــا يف إحـــــــــداث التنميــــــــة الشــــــــاملة يف االقتصـــــــــاد  رحــــــــومين أمحــــــــد، -

  .2011مصر، الطبعة األوىل،  -، املكتبة املصرية للنشر والتوزيع، القاهرةاجلزائري
  .1980لبنان،  -ريوتب الدار اجلامعية، ،البناء االقتصادي للمشروع ،شيحة مصطفى رشدي -
  .2009 مصر، -، الدار اجلامعية، اإلسكندريةاقتصاديات متويل املشروعات الصغريةعبد احلميد عبد املطلب،  -
 -التشــــــــريعية -االقتصــــــــادية -احملاســــــــبية -خلــــــــه املاليــــــــةاالتــــــــأجري التمــــــــويلي ومدعبــــــــد العزيــــــــز مســــــــري حممــــــــد،  -

  .2006 الطبعة األوىل،، مصر -اإلسكندرية، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، يةالتطبيق
، منشــورات األساســيات والتقنيــات واألســاليب: منــاهج البحــث يف العلــوم االجتماعيــةعبــد املــؤمن علــي معمــر،  -

  .2008ليبيا، الطبعة األوىل،  -أكتوبر، بنغازي 7 جامعة
ـــــــك،  - إدارة املؤسســـــــات ، املؤسســـــــات الصـــــــغرية واملتوســـــــطة يف أملانيـــــــا العمـــــــود الفقـــــــري لالقتصـــــــادفـــــــالالو فران

الصــــغرية واملتوســـــطة تبـــــدل أدوار املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة يف عصـــــر العوملـــــة، ترمجـــــة طـــــارق عبـــــد البـــــاري، 
ــدين، ســـــوزان عبـــــد القـــــادر وحممـــــد زكريـــــا، املكتبـــــة األكادمييـــــة، القـــــاهرة مصـــــر، الطبعـــــة األوىل،  -أمـــــل حمـــــي الـــ

2009.  
ـــــــــد ضـــــــــياء،  - ـــــــــا األجمي ، مؤسســـــــــة شـــــــــباب اجلامعـــــــــة، ســـــــــهم والســـــــــنداتالبورصـــــــــات أســـــــــواق املـــــــــال وأدوا

  .2008مصر،  -اإلسكندرية
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مصر،  -، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، القاهرةدراسات اجلدوى االقتصاديةحممد خليل عطية خليل،  -
  .2008الطبعة األوىل، 

ــــأجريي املفــــاهيم واألســــسمعــــراج هــــواري، حــــاج ســــعيد عمــــر،  - ــــل الت ــــة للنشــــر التموي ــــة العلمي ــــوز املعرف ، دار كن
  . 2013الطبعة األوىل، األردن،  -والتوزيع، عمان

  .1998مصر،  -، منشأة املعارف، اإلسكندريةالفكر احلديث يف جمال مصادر التمويلمنري إبراهيم، هندي  -
  : األجنبية باللغة -1-2

- BERK Jonathan, De MARZO Peter et autres, Finance d’entreprise, Pearson Education 

France, 2008. 

- Bouyacoub Farouk, l’entreprise et le financement bancaire, Casbah Éditions, Alger- Algérie, 

2000. 

- CONSO Pierre, HEMICI Farouk, Gestion Financière de l’Entreprise, Dunod, Paris- France, 

10℮ Édition, 2000. 

- GARRIDO Eric, Le cadre économique et réglementaire du crédit-bail, Revue Banque 

Edition- Paris, Tome 1, 2002. 

- SEBA Azzedine, ZELLEG Lydia, Le crédit- bail un nouveau mode de financement des 

PME, Editions Universitaires Européennes, Saarbrücken- Allemagne, 2011. 

- ST-PIERRE Josée, BEAUDOIN Robert, Les décisions d’investissement dans les 

PME comment évaluer la rentabilité financière, Presses de l’Université du Québec, 

Québec-Canada, 2003. 

  :رسائل العلمية واألطروحاتال -2
  : العربية باللغة -2-1
، دراسـة حالـة املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة يف اجلزائــر -إشـكالية متويـل املؤسسـات االقتصــاديةالعايـب ياسـني،  -

  .2011-2010قسنطينة،  -أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري
، مــــــذكرة ماجســــــتري،  إشــــــكالية اســــــتغالل مصــــــادر متويــــــل املؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطةبرجــــــي شــــــهرزاد،  -

  .2012-2011تلمسان،  -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد
ماجســتري يف  مــذكرة، النــواحي القانونيــة يف عقــد التــأجري التمــويلي وتنظيمــه الضــرييب، عمــر خالــدبلعــاوي صــفاء  -

  .2005 فلسطني،-نجاح الوطنية ، نابلساملنازعات الضريبية، كلية الدراسات العليا، جامعة ال
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ـــــن حـــــراث حيـــــاة،  - ـــــل املوجهـــــة لقطـــــاع املؤسســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة يف اجلزائـــــرب ، أطروحـــــة سياســـــة التموي
  .2013تلمسان،  -دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد

ـــــدين،  - ـــــوجي يف تكـــــوين القـــــدرة التنافســـــية للمؤسســـــات دراســـــة إســـــرتاتيجية بـــــن نـــــذير نصـــــر ال لإلبـــــداع التكنول
ـــــر -الصـــــغرية واملتوســـــطة ـــــوم االقتصـــــادية والتجاريـــــة حالـــــة اجلزائ ـــــوم التســـــيري، كليـــــة العل ، أطروحـــــة دكتـــــوراه يف عل

  .2012-2011 ،3وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
حنـو بنـاء منـوذج  -الصـغرية واملتوسـطة اجلزائـريدراسـة حتليليـة للمنطـق املـايل لنمـو املؤسسـات دادن عبد الوهاب،  -

  .2008، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، لرتشيد القرارات املالية
، أطروحـة مـع اإلشـارة حلالـة اجلزائـر -دور البـدائل احلديثـة يف متويـل املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطةطلحي مساح،  -

  .2014-2013أم البواقي،  -دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة العريب بن مهيدي
، أطروحـة دكتـوراه، كليـة العلـوم املاليـة الصـيغ اإلسـالمية لالسـتثمار يف رأس املـال العامـلعبد العزيز حيىي حسـين،  -

  .2009املالية واملصرفية، واملصرفية، األكادميية العربية للعلوم 
ـــــــد الرمحـــــــان،  - ـــــــواف عب ـــــــأجري التمـــــــويلي علـــــــى األداء املـــــــايل للشـــــــركات قطيشـــــــات حممـــــــد ن ـــــــأثري قـــــــرارات الت ت

ـــــة(املســـــتأجرة يف األردن  ـــــة، )دراســـــة تطبيقي ـــــوم اإلداري ـــــة االقتصـــــاد والعل ، مـــــذكرة ماجســـــتري، قســـــم احملاســـــبة، كلي
  .2004األردن،  ،جامعة آل البيت

، أطروحــــــــة دكتــــــــوراه، كليــــــــة احلقــــــــوق والعلــــــــوم النظــــــــام القــــــــانوين لتحويــــــــل الفــــــــاتورةمــــــــيالط عبــــــــد احلفــــــــيظ،  -
   .2012-2011 تلمسان، -السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد

  :األجنبية باللغة -2-2
- BENNOUNA Ahmed, Aspects fondamentaux du crédit-bail au Maroc Arbitrage entre le 
crédit-bail et l’emprunt, Ecole doctorale de Dauphine, Université Paris- Dauphine, 2012. 
 

  :األبحاث والمقاالت العلمية -3
  : العربية باللغة -3-1
ــــراهيم أبــــو ســــليمان عبــــد الوهــــاب،إ - عقــــد اإلجــــارة مصــــدر مــــن مصــــادر التمويــــل اإلســــالمية دراســــة فقهيــــة  ب

 .2000، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، 19، حبث رقم مقارنة
 احملاســـبة عــن عقــود اإلجـــارة املنتهيــة بالتمليــك يف املصـــارف اإلســالمية مــن منظـــورأمحــد شــتا علـــي أبــو الفــتح،  -

  .2003البنك اإلسالمي للتنمية،  ،، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب60، حبث حتليلي رقم إسالمي
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لالستثمار (الوساطة املالية يف املصارف اإلسالمية حبث تطبيقي يف املصرف العراقي اإلسالمي  أمحد حممد وفاء، -
  .2012 ،201، العدد األستاذجملة ، )والتنمية

 -، جامعـــة منتـــوريجملـــة العلـــوم اإلنســـانيةالعايـــب ياســـني، اخلصوصـــية املاليـــة للمؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة،  -
لد ب، 32قسنطينة، العدد    .2009ديسمرب ، ا

ــر شــــــركة ســــــبائك الشــــــهري، منــــــو صــــــناعة تــــــأجري املعــــــدات يتباطــــــأ،  - ــــــةتقريــــ ، 13005، العــــــدد القــــــبس الكويتي
  .2009أوت  11، 38السنة 

لــد جملــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصــادية والقانونيــةحســن أمحــد، القــرض احلســن حقيقتــه وأحكامــه،  - ، 23، ا
  .2007العدد األول، 

جملـة جامعـة التنميـة العـراق،  -محدي حممد مـاهر أسـعد، األثـر التنمـوي للصـناعات الصـغرية يف إقلـيم كوردسـتان -
لد البشرية   .2016 ،01، العدد 02، ا

كليـة العلـوم   ،جملـة الباحـثدادن عبد الوهاب، اجلدل القائم حول هياكل متويل املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة،  -
      .2010-2009 ،07 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد

ــــــــرض اإلجيــــــــار  - ــــــــب مليكــــــــة، دور وأمهيــــــــة ق ــــــــل املؤسســــــــات الصــــــــغرية واملتزغي ــــــــة العلــــــــوم جمطة، وســــــــيف متوي ل
  .2005 ،05العدد ، ، جامعة فرحات عباس، سطيفاالقتصادية وعلوم التسيري

ــــــاجلزائر،  زيــــــدان حممــــــد، - ــــــل املؤسســــــات الصــــــغرية واملتوســــــطة ب ــــــدة والداعمــــــة يف متوي اهلياكــــــل واآلليــــــات اجلدي
  .07 ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، العددجملة اقتصاديات مشال إفريقيا

للشـركات قـرارات التـأجري التمـويلي علـى األداء املـايل تأثري ، عبد الرمحان صيام وليد زكريا، قطيشات حممد نواف -
األردن، -، العلـوم اإلداريـة، كليـة االقتصـاد واإلدارة والعلـوم، اجلامعـة اهلامشيـة، الزرقــاءدراسـات، املسـتأجرة يف األردن

لد    .2007 ،01، العدد 34ا
جملــة العلــوم اإلنســانية عزيــز ســامية، مســامهة املؤسســات الصــغرية واملتوســطة يف التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة،  -

 .2011، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد الثاين، جوان واالجتماعية
ياط شريف، بوقمقوم حممد، التجربة اجلزائرية يف تطوير وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية، غ -

لد جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية   .2008 ،01، العدد 24، ا
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دراســة حالــة بورصــة اجلزائــر،  -كــروش نــور الــدين، ســوق األوراق املاليــة ومتويــل املؤسســات الصــغرية واملتوســطة -
املديـة، العـدد  -، قسم العلوم االقتصادية والقانونية، جامعة حيىي فـارساألكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية

  .2014، جانفي 11
، كليـة العلـوم االقتصـادية جملـة الباحـثمسغوين مىن، حنو أداء متميز للمؤسسات الصـغرية واملتوسـطة يف اجلزائـر،  -

  .2012 ،10والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 
لــد اإلنســانيةالعلــوم مهــدي محيــد إســراء، الوســاطة املاليــة يف املصــارف اإلســالمية، جملــة جامعــة بابــل،  - ، 18، ا

  .2010 ،02 العدد
 :األجنبية باللغة -3-2

- FEGHALI Khalil, Le crédit-bail, Outil Stratégique De Financement : Analyse De La 
Situation Libanaise, Lebanese Science Journal, Vol. 8, №  2, 2007. 

- Kaci AGGAD, Relation entreprise- système financier et bancaire Ces crédits qui 
minent les rapports, Revue de presse, 14-18 octobre 2012. 

- Karim SI LEKHAL, Le financement des PME en Algérie : difficultés et perspectives, 
Recherches économiques et managériale, Faculté des Sciences Economiques et Commerciales 
et des Science de Gestion Université Mohamed Khider – Biskra, № 12, Décembre 2012. 

- Karim SI LEKHAL, La difficulté de financer les PME dans un contexte de forte 
asymétrie d’information: Cas des PME algériennes, Revue Performance des 
Entreprises Algériennes, Université Ouargla, № 03, 2013. 

- Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 
L’investissement, Bulletin d’Information Statistique de la PME Données 2010, № 18, 2011. 

-  Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 
L’investissement, Bulletin d’Information Statistique de la PME Données 2011, № 20, Mars 
2012. 

- Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 
L’investissement, Bulletin d’Information Statistique de la PME Données 2012, № 22, Avril 
2013. 

- Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 
L’investissement, Bulletin d’Information Statistique de la PME Données 2014, № 26, Avril 
2015. 

- Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de la Promotion de 
L’investissement, Bulletin d’Information Statistique de la PME Données 2015, № 28, Mai 
2016. 
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-  Mouaffak Seddik, Le Leasing prend de l’élan, premières assises nationales du crédit- bail, 
Maroc Hebdo International, N°511, du 17 au 23 mai 2002. 

 

  :الملتقيات العلمية -4
  : العربية باللغة -4-1
امللتقـى  ،يف اجلزائر فرصـة جديـدة أمـام املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة Leasingقرض اإلجيار إبراهيمي عبد اهللا،  -

  .2002أفريل  09-08الوطين حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية، األغواط 
كـأداة للحــد مــن معــدالت ) PME/PMI( ترقيـة املؤسســات الصــغرية واملتوســطةأوصـيف خلضــر، علمــاوي أمحــد،  -

احلكومة يف القضاء على البطالـة وحتقيـق التنميـة املسـتدامة، كليـة  إسرتاتيجية، امللتقى الدويل حول البطالة يف اجلزائر
  .2011نوفمرب  16-15 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة،

 لتغيــــري العمــــل كإســــرتاتيجيةالتمويــــل عــــن طريــــق اإلجيــــار   باملقــــدم مصــــطفى، بــــن عــــاتق حنــــان، صــــاري زهــــرية، -
، املـــــؤمتر العلمـــــي الرابـــــع الريـــــادة واإلبـــــداع اســـــرتاتيجيات األعمـــــال يف مواجهـــــة حتـــــديات العوملـــــة، كليـــــة املصـــــريف

  .2005 مارس 16-15العلوم اإلدارية واملالية، جامعة فيالدلفيا، األردن، 

امللتقـى الـدويل حـول  ،التمويل التأجريي كبـديل لتمويـل املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة يف اجلزائـر بريبش السعيد، -
خمـرب وكليـات العلـوم  -دراسة حالة اجلزائر والـدول الناميـة -على االقتصاديات واملؤسسات سياسات التمويل وأثرها

  .2006 نوفمرب 22و 21 ،االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة
ـــــد،  - ـــــل للمؤسســـــات الصـــــغري بعلـــــوج بولعي ـــــوطين ة واملتوســـــطةتـــــأجري األصـــــول الثابتـــــة كمصـــــدر متوي ، امللتقـــــى ال

  .2002 فريلأ 09-08 غواطألاألول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية، ا
املؤسســات الصـغرية واملتوســطة والقـدرة علــى املنافسـة يف ظــل اقتصـاد الســوق باإلسـقاط علــى احلالــة بلونـاس ع،  -

ـــة ـــدول العربيـــة، كليـــة العلـــوم اجلزائري ، امللتقـــى الـــدويل حـــول متطلبـــات تأهيـــل املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة يف ال
  .2006 أفريل 18-17الشلف،  -االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي

امللتقــى ، تطويرهـامعوقـات املؤسســات الصـغرية واملتوسـطة يف اجلزائــر وسـبل بـن عمـر األخضـر، باللموشــي علـي،  -
، كليــــة العلــــوم "واقــــع وآفــــاق النظــــام احملاســــيب املــــايل يف املؤسســــات الصــــغرية واملتوســــطة يف اجلزائــــر"الــــوطين حــــول 

  .2013 أفريل 06-05االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الوادي، 
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التمويـل واسـتثمار األمـوال يف الشـريعة حسام الـدين بـن حممـد صـاحل فرفـور، ، بن حممد صاحل فرفور حسام الدين -
، حبث علمي مقدم للمؤمتر الثاين للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية حتت شعار الصريفة اإلسالمية اإلسالمية

  .2007صريفة استثمارية، 

وذج دور حاضـــنات األعمـــال يف بنـــاء القـــدرة التنافســـية يف املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة كنمـــوي العـــريب، اتيقـــ -
، كليــة العلــوم االقتصــادية والتجاريــة وعلــوم "التكــوين وفــرص العمــل: والتيــةااملق": ، امللتقــى الــدويل حــولللمقاوالتيــة

  .2010 أفريل 08-06 ،بسكرة -جامعة حممد خيضرالتسيري، 
-املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآليـة للقضـاء علـى البطالـة يف اجلزائـر حايف سي حايف شرياز، بركان دليلة ،  -

، امللتقــى الـــدويل حــول إســرتاتيجية احلكومـــة يف القضــاء علــى البطالـــة وحتقيــق التنميـــة دراســة خاصــة لواليـــة بســكرة
  .2011نوفمرب  16-15 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة،املستدامة،  

ــه التطبيقيــة -ضــوابطه الشــرعية -عقــد املراحبــةعطــا املنــان حممــد أمحــد الواثــق،  - ، املــؤمتر صــياغته املصــرفية واحنرافات
  .م 1994-ه 1415العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 

  :األجنبية باللغة -3-2
- Bass Jacqueline, Henderson Kartena, Crédit-bail : une nouvelle option pour les institutions 
de microfinance, Conférence Advancing microfinance in rural Africa, Bamako, mali, février 
2000. 
- FATHI Et-Taoufik, GAILLY Benoît, La structure Financière des PME de la Haute 
Technologie, XII ème Conférence Internationale de l’Association Internationale de 
Management Stratégique, Les Côtes de Carthage, 3-6 juin 2003. 

-  Hideur Nacer, Le Leasing en Algérie, premières assises national du crédit-bail, Casablanca, 
Maroc, 14 mai 2002. 

  :ونيةنالقانصوص ال -5
  .14/01/1996ؤرخ يف ، امل03 ملتعلق باالعتماد اإلجياري، اجلريدة الرمسية، العددا 09-96 األمر رقم -

  .25/11/2007املؤرخ يف  ،74اجلريدة الرمسية، العدد  ،املايلاملتضمن النظام احملاسيب  11-07القانون رقم  -

، املؤرخـــة يف 77 ، اجلريـــدة الرمسيـــة، العـــدد18-01 واملتوســـطة رقـــمالقـــانون التـــوجيهي لرتقيـــة املؤسســـات الصـــغرية  -
12/12/2001. 
  .24/06/2006، املؤرخ يف 42 ، اجلريدة الرمسية، العدداملتعلق بشركات رأس املال املخاطر 11-06القانون رقم  -
، العـدد 25املتعلـق بتوجيـه االسـتثمارات االقتصـادية اخلاصـة الوطنيـة، اجلريـدة الرمسيـة، السـنة  25-88 القانون رقم -

   .12/07/1988، املؤرخ يف 28



 قائمة المراجع
 

220 
 

املـؤرخ  ،34، العـدد 19السـنة املتعلق باالستثمار االقتصادي اخلاص الوطين، اجلريدة الرمسية،  11-82القانون رقم  -
  .21/08/1982يف 
  .25/03/2009 املؤرخ يف ،19 العدد اجلريدة الرمسية، ،القرار الوزاري -

املتضــــــمن القــــــانون التجــــــاري اجلزائــــــري،  59-75 املعــــــدل واملــــــتمم لألمــــــر رقــــــم 08-93املرســــــوم التشــــــريعي رقــــــم  -
  .27/04/1993، املؤرخ يف 27اجلريدة الرمسية، العدد 

، املؤرخـة 27، اجلريـدة الرمسيـة، العـدد القـروضاملتضـمن القـانون األساسـي لضـمان  134-04 املرسوم الرئاسي رقـم -
  .19/04/2004 يف
ـــــذي - ـــــم املرســـــوم التنفي ـــــات  90-06 رق ـــــةاملتضـــــمن كيفي ـــــات االعتمـــــاد اإلجيـــــاري لألصـــــول املنقول ، إشـــــهار عملي

  .26/02/2006، املؤرخ يف 10اجلريدة الرمسية، العدد 

، اجلريـدة املنقولة غري االعتماد اإلجياري لألصولإشهار عمليات املتضمن كيفيات  91-06 رقم املرسوم التنفيذي -
  .26/02/2006، املؤرخ يف 10الرمسية، العدد 

ـا األساسـي 288-03 املرسوم التنفيذي رقـم - ، املتضـمن إنشـاء الوكالـة الوطنيـة لـدعم تشـغيل الشـباب وحتديـد قانو
  .10/09/2003 ، املؤرخة يف54 اجلريدة الرمسية، العدد

املتضــمن إنشــاء الوكالــة الوطنيــة لتطــوير املؤسســات الصــغرية واملتوســطة وتنظيمهــا  165-05املرســوم التنفيــذي رقــم  -
  .04/05/2005، املؤرخة يف 32 ، اجلريدة الرمسية، العددوسري عملها

ــه املتضــمن إنشــاء صــندوق ضــمان قــروض املؤسســات الصــغرية واملتوســطة  373-02املرســوم التنفيــذي رقــم  - وقانون
  .13/11/2002، املؤرخة يف 74د ، اجلريدة الرمسية، العداألساسي

، اجلريــدة حيــدد صــالحيات وزيــر املؤسســات والصــناعات الصــغرية واملتوســطة 190-2000املرســوم التنفيــذي رقــم  -
  .16/07/2000، املؤرخة يف 42الرمسية، العدد 

، املؤرخـة 13القانون األساسي ملشاتل املؤسسـات، اجلريـدة الرمسيـة، العـدد  املتضمن 78-03 املرسوم التنفيذي رقم -
  .25/02/2003يف 
حتديـــد الطبيعـــة القانونيــة ملراكـــز تســـهيل املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة  املتضـــمن 79-03املرســوم التنفيـــذي رقـــم  -

 .25/02/2003املؤرخة يف  ،13ومهامها وتنظيمها، اجلريدة الرمسية، العدد 
ـــم  - ـــذي رق ـــد قانونـــه  16-04املرســـوم التنفي املتضـــمن إحـــداث صـــندوق الضـــمان املشـــرتك للقـــروض املصـــغرة وحتدي

  .22/01/2004، املؤرخ يف 06 األساسي، اجلريدة الرمسية، العدد
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ــة املؤسســات الصــغرية واملتوســطة  املتضــمن 80-03املرســوم التنفيــذي رقــم  - لــس الــوطين االستشــاري لرتقي إنشــاء ا
  .25/02/2003، املؤرخة يف 13اجلريدة الرمسية، العدد  وتنظيمه وعمله،

  .20/02/2002، املؤرخ يف 72اجلريدة الرمسية، العدد  املتضمن اعتماد شركة اعتماد إجياري، 02-02 رقم املقرر -

 : المواقع اإللكترونية -6
  :باللغة العربية -6-1
، أثر املشروعات الصغرية على االقتصاد غري الرمسـيبومدين، غريب ناصر صالح الدين،  بن يوب لطيفة، بوغرارة -

ـــــــــــــاريخ ـــــــــــــوفر بت http://www.univ-: املوقـــــــــــــع اإللكـــــــــــــرتوينعلـــــــــــــى  20:45الســـــــــــــاعة علـــــــــــــى  14/11/2014 مت

pdfsaida.dz/fecg/images/SEMINAIRE2007/ben%20youb.  

ــــــــاريخ  - ــــــــوفر بت ــــــــل، مت ــــــــدعم التموي ــــــــدابري ل ــــــــى  18:00الســــــــاعة علــــــــى  07/05/2015ت  :املوقــــــــع اإللكــــــــرتوينعل
entreprises-des-financement-au-appui-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/mesures  

، حبـث، كليـة الدراسـات عقد االستصناع كأحد البـدائل الشـرعية لألوعيـة االدخاريـة البنكيـة، حسام الدين خليل -
 29/03/2016متـاح بتـاريخ دون سـنة، قطـر،  -الدوحـةاإلسالمية، مركز القرضـاوي للوسـطية اإلسـالمية والتجديـد، 

  https://www.researchgate.net/publication/301542987 :املوقع اإللكرتوينعلى  13:55الساعة على 

، برنـامج حماسـبة 123، كـود مبـادئ دراسـات اجلـدوى االقتصـاديةمـد سـعيد، حمزردق أمحد عبد الرحيم، بسـيوين  -
علـى  10:15الساعة على  22/11/2016، متاح بتاريخ 2011 مصر،-البنوك والبورصات، كلية التجارة، جامعة نبها

   :املوقع االلكرتوين

://www.mediafire.com/file/0ihfgrcgciz16zn/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8http
%A7%D8%A8+%23+196.rar  

منـاذج  -بعض التجارب الدولية الناجحة يف جمال تنميـة وتطـوير املشـاريع الصـغرية واملتوسـطةمسري زهري، الصوص  -
ــا يف فلســطني  12:00الســاعة  علــى 26/02/2016 بتــاريخ ، متــوفر2010 ، وزارة االقتصــاد الـوطين،ميكـن االحتــذاء 

   size-http://www.myqalqilia.com/Small%20And%20Medium..:املوقع اإللكرتوين على

 -جامعـة األزهـر ،29سلسـلة احللقـات النقاشـية، احللقـة رقـم  ،"Factoring"الفـاكتورنج حممد عبد احللـيم، عمر  -
ـــــــــــــــاريخ 2003مصـــــــــــــــر،  ـــــــــــــــوفر بت : املوقـــــــــــــــع اإللكـــــــــــــــرتوينعلـــــــــــــــى  14:30الســـــــــــــــاعة علـــــــــــــــى  05/11/2015، مت

 http://www.kantakji.com/media/6949/6b.dc 

  :باللغة األجنبية -6-2
- ABEF, Statistiques Année 2013, disponible le 09/09/2016 à 12:07 sur le site électronique : 
https://www.abef-dz.org/abef/?q=ann%C3%A9e-2013-novembre.html 
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- ALC, Présentation, disponible le 07/09/2016 à 22:20, sur le site électronique :              
http://www.arableasing-dz.com/?page=presentation 

- ALC, Qualité, disponible le 24/03/2014 à 15:00, sur le site électronique : 
http://www.arableasing-dz.com/?page=presentation&groupe_id=21 

- ALC, Les avantages du leasing ALC, disponible le 07/09/2016 à 22:20, sur le site 
électronique : http://www.arableasing-dz.com/?page=leasing&activite_id=28 

- Altassura Groupe, Inconvénients de l’affacturage, disponible le 22/10/2016 à 16 :32 sur le 
site électronique : http://www.affacturage.org/affacturage-inconvenient.php  

- CONVENTION D’UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL, Ottawa, 
28/05/1988, disponible le 28/03/2014 16 :45 sur le site électronique : 
http://www.unidroit.org/.../conventions/1988leasing/convention-crédit-bail1988 

- COSOB, Les émetteurs notice d’information, disponible le  07/09/2016 à 22:20, sur le site 
électronique : http://www.cosob.org 

- El Djazair Ijar, disponible le 08/09/2016 à 10 :45 sur le site électronique : 
http://www.eldjazairidjar.dz/pages-principales/el-djazair-idjar.html  

- El Djazair Ijar, Le leasing, disponible le 08/09/2016 à 11 :17 sur le site électronique : 
http://www.eldjazairidjar.dz/pages-principales/le-leasing.html 

- European Commission, Enterprise and Industry 2014 SBA Fact Sheet Turkey, p 02,  
disponible le 24/03/2016 à 21:30 sur le site électronique :  
 http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-
review/files/countries-sheets/2014/turkey_en.pdf  

- Fonds de Garantie Mutuelle des Micro Crédits, disponible le 06/11/2015 à 16 :55 sur le site 
électronique : http://www.bea.dz/presentationbea/ANGEM.php    

- FGAR, Modalité de la couverture, disponible le 11/11/2015 à 17 :30 sur le site électronique : 
http://www.fgar.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=36 

- Glossaire des synthèses, Petites et moyennes entreprises, disponible le 25/04/2016 à 15:50 
sur le site électronique : http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/sme.html   

- Gouvernement du canada, Innovation, Sciences et Développement Economique Canada, 
Principales statistiques relatives aux petites entreprises- Aout 2013, disponible le 24/03/2016 
à 21:00 sur le site électronique : http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02812.html 

- GUECHTOULI Widad, Manelle GUECHTOULI, L’entrepreneuriat en Algérie : Quels 
enjeux pour quelles réalités, Working Paper Series, IPAG Business School, № 150, 2014, 
consulté le 10/12/2014 à 20 :30 sur le site électronique : http://www.ipag.fr/fr/accueil/la-
recherche/publications-WP.html 
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- Lancement d'une nouvelle filiale de leasing (Ijar Leasing Algérie) depuis le 01 Mars 2013, 
consulté le 27/01/2015 sur le site électronique : http://www.bea.dz/ila.html 

- L’ANDI, Statistiques création d’entreprise, disponible le 23/02/2015 à 10 :25 sur le site 
électronique : http://www.andi.dz/index.php/fr/statistique/creation-d-entreprise 

- Le Fonds de caution mutuelle de garanties risques/crédits jeunes promoteurs, disponible le 
17/03/2015 à 15 :30 sur le site électronique : http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/le-
dispositif-de-soutien-lemploi-des-jeunes 

- Marché des PME, consulté le 07/07/2015 sur le site électronique : http://www.sgbv.dz 

- Nombre de projets PME garantis par finalité ou nature d’investissement, disponible le 
01/08/2016 à 14 :08 sur le site électronique :  
http://www.cgci.dz/fr/?action=bilan_detail&id=50&lang=fr&site=DE 

- Nombre de projets PME garantis par tranche de crédit, disponible le 01/08/2016 à 14 :10 sur 
le   site électronique : http://www.cgci.dz/fr/?action=bilan_detail&id=51&lang=fr&site=DE 

- Retrait de l’agrément de la Société algérienne de leasing mobilier, consulté le 06/04/2015 à 
12 :10 sur le site électronique : http://www.algérie-dz.com/forums/archive/index.php/t-
96221.html 

- SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT CHAMBER OF INDIA, About 
MSMEs in India, disponible le 24/03/2016 à 20:00 sur le site électronique: 
http://www.smechamberofindia.com/about_msmes.aspx 

- Société Nationale de Leasing (SNL), consulté le 09/09/2016 à 16:00 sur le site 
électronique :http://www.snl.dz     

- SOFINANCE, Le crédit- bail (leasing), disponible le 07/09/2016 à 22:03, sur le site 
électronique : http://www.sofinance.dz/index.php?page=leasing  

- SOFINANCE, SOFINANCE en chiffres, disponible le 07/09/2016 à 21:58 sur le site 
électronique : http://www.sofinance.dz/index.php?page=chiffre 

- SOFINANCE, Missions et Activités, disponible le 24/03/2014 à 14:00, sur le site 
électronique: http://www.sofinance.dz/index.php?page=mission                                       

- SRH, Présentation, disponible le 08/09/2016 à 10 :14 sur le site électronique : http://srh-
dz.org/?p=presentation&lang=fr&var=1  

- Uniform Commercial Code, Article 2A-103, disponible le 24/03/2014 à 13 :55 sur le site 
électronique : http://www.mainelegislature.org/legis/statutes/11/title11.pdf   
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 - VONTOBEL Niklaus, Le marché suisse du leasing faits et tendances, Swiss Issues 
Politique Economique, février 2013, consulté le 25/03/2015 à 16:00 sur le site électroniques : 
https://www.credit-suisse.com/media/.../pb/.../swiss_issues_leasing_fr.pdf  

- White Clarke Group, 2015 white Clarke Global Leasing Report,  disponible le 06/01/2016 à 
21:00 sur le site électronique: http://www.whiteclarkegroup.com/news/view/white-clarke-
group-global-leasing-report-2015-released  

- White Clarke Group, 2016 Global Leasing Report, disponible le 10/10/2016 à 22 :00 sur le site 
électronique: http://www.whiteclarkegroup.com/knowledge-centre  

- World Bank Group, Doing Business 2015 Going Beyond Efficiency, 12 th Edition, 
disponible le 09/09/2016 à 11:33 sur le site électronique: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/English/DB15-Full-Report.pdf 
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  :)01(الملحق رقم 
  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 

  :2013-2003 ترةالف في 
  ريجزائ مليار دينار: القيمة                                                                                                                      

 القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة البيان 2003 2004 2005 2006 2007
 مساهمة القطاع العام 550,6 22,6 598,7 21,8 651 21,6 704 20,4 749,9 19,2
 مساهمة القطاع الخاص 1884 77,4 2147 78,2 2365 78,4 2740 79,6 3154 80,8
 المجموع 2435 100 2745 100 3016 100 3444 100 3904 100

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
 القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة
11,7 893,24 12,01 793,38 15,23 923,34 15,02 827,53 16,4 816,8 17,6 760,9 
88,3 6741,19 87,99 5813,02 84,77 5137,46 84,98 4681,68 83,6 4162 82,5 3574 
100 7634,43 100 6606,404 100 6060,80 100 5509,91 100 4979 100 4335 

  
 .نشريات وزارة الصناعة، املؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار: املصدر
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  :)02(الملحق رقم 
  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة خارج المحروقات 

  :2013-2003 في الفترة 
  مليار دينار جزائري: القيمة                                                                                                                        

الطابع  2003 2004 2005 2006
 القانوني

 القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة قطاعات النشاط
 خاص 508,78 99,76 577,97 99,84 578,79 99,51 638,63 99,59

 عام 1,24 0,24 0,94 0,16 2,83 0,49 2,65 0,41 الزراعة
 المجموع 510,02 100 578,88 100 581,62 100 641,29 100

 خاص 284,09 70,85 358,33 78,12 403,37 79,81 489,37 80,22
البناء واألشغال 

 عام 116,91 29,15 100,34 21,87 102,05 20,19 120,7 19,78 العمومية
 المجموع 401 100 358,67 100 505,42 100 610,07 100

 خاص 305,23 74,01 349,06 69,27 465,26 72,13 579,8 77,98
النقل 

 عام 107,2 25,99 145,81 30,72 179,77 27,87 163,73 22,02 والمواصالت
 المجموع 412,43 100 503,87 100 645,03 100 743,53 100

 خاص 31,8 72,03 36,06 71,13 46,4 80,03 51,49 80,15
 عام 12,35 27,97 14,62 28,86 11,58 19,97 12,75 19,85 خدمات للعائالت

 المجموع 44,15 100 50,69 100 57,99 100 64,24 100
 خاص 51,52 86,81 54,5 87 60,89 87,44 66,2 88,03

 عام 7,83 13,19 8,14 13 8,74 12,56 9 11,97 فندقة وإطعام
 المجموع 59,35 100 62,64 100 69,63 100 75,9 100

 خاص 86,49 74,96 93,5 78,41 113,69 82,15 121,3 83,07
 عام 28,89 25,04 25,73 21,58 24,7 17,85 24,72 16,93 صناعة غذائية

 المجموع 115,38 100 119,24 100 138,39 100 146,02 100
 خاص 2,02 82,11 2,23 83,2 2,31 84,77 2,22 86,38

 عام 0,44 17,89 0,45 16,8 0,41 15,23 0,35 13,62 صناعة الجلود
 المجموع 2,46 100 2,68 100 2,72 100 2,57 100

 خاص 514,56 93,19 567,19 93,43 629,18 94,17 685,45 94,11
 عام 37,61 6,81 39,86 6,56 38,95 5,83 42,92 5,89 تجارة وتوزيع

 المجموع 552,17 100 607,05 100 668,13 100 728,39 100
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الطابع  2007 2008 2009 2010
 القيمة النسبة القيمة  النسبة القيمة النسبة  القيمة  النسبة قطاعات النشاط القانوني

 خاص 701,03 99,55 708,17 99,5 924,99 99,85 1012,11 99,70
 عام 3,16 0,45 3,58 0,5 1,38 0,15 3,08 0,30 الزراعة

 المجموع 704,19 100 711,75 100 926,37 100 1015,19 100
 خاص 593,09 80,94 754,02 86,67 871,08 87,1 1058,16 98,73

البناء واألشغال 
 عام 139,62 19,05 115,97 13,33 128,97 12,9 13,59 1,27 العمومية

 المجموع 732,71 100 869,99 100 1000,1 100 1071,75 100
 خاص 657,35 79,19 700,33 81,1 744,42 81,41 806,01 81,58

 عام 172,72 20,8 163,24 18,9 169,95 18,59 182,02 18,42 النقل والمواصالت
 المجموع 830,07 100 863,57 100 914,36 100 988,03 100

 خاص 56,6 78,92 62,23 74,05 77,66 78,78 96,86 79,15
 عام 15,11 21,07 21,81 25,95 20,92 21,22 25,51 20,85 خدمات للعائالت

 المجموع 71,71 100 84,04 100 98,58 100 122,37 100
 خاص 71,12 88,07 80,87 88,7 94,8 89,9 101,36 88,61

 عام 9,63 11,92 10,3 11,3 10,65 10,1 13,03 11,39 فندقة وإطعام
 المجموع 80,75 100 91,18 100 105,45 100 114,39 100

 خاص 127,98 84,12 139,92 85,23 161,55 86,14 169,95 86,03
 عام 24,14 15,87 24,24 14,77 26 13,86 27,58 1,96 صناعة غذائية

 المجموع 152,13 100 164,16 100 187,55 100 197,53 100
 خاص 2,08 87,39 2,2 86,94 2,25 88,33 2,29 88,42

 عام 0,3 12,61 0,33 13,06 0,3 11,67 0,3 11,58 صناعة الجلود
 المجموع 2,38 100 2,53 100 2,55 100 2,59 100

 خاص 776,82 93,25 935,83 93,28 1077,8 93,58 1204,02 94,10
 عام 56,18 6,74 67,37 6,72 73,88 6,42 75,45 5,90 تجارة وتوزيع

 المجموع 833 100 1003,2 100 1151,6 100 1279,47 100
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الطابع  2011 2012 2013

 القانوني
 القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة قطاعات النشاط

 خاص 1165,91 99,34 1411,76 99,3 1612,94 99,10
 عام 7,80 0,66 9,93 0,7 14,81 0,91 الزراعة

 المجموع 1173,71 100 1421,69 100 1627,67 100
 خاص 1091,04 86,41 1232,67 87,35 1344,4 86,04

البناء واألشغال 
 عام 171,53 13,59 178,48 12,65 217,71 13,94 العمومية

 المجموع 1262,57 100 1411,15 100 1562,1 100
 خاص 860,54 81,97 881,06 80,44 1209,33 83,80

النقل 
 عام 189,23 18,03 214,21 19,56 233,8 16,20 والمواصالت

 المجموع 1049,77 100 1095,27 100 1443,12 100
 خاص 109,05 79,58 123,05 79,71 139,1 80,65

 عام 28,09 20,42 31,32 20,29 33,37 19,35 خدمات للعائالت
 المجموع 107,60 100 154,37 100 172,47 100

 خاص 107,6 88,61 114,9 82,7 146,27 84,015
 عام 13,83 11,39 24,04 17,3 27,82 15,979 فندقة وإطعام

 المجموع 121,43 100 138,94 100 174,1 100
 خاص 199,79 86,17 232,2 87,25 249,17 87,28

 عام 32,06 13,83 33,93 12,75 36,3 12,72 صناعة غذائية
 المجموع 231,85 100 266,13 100 285,48 100

 خاص 2,34 90,04 2,38 87,47 2,37 83,43
 عام 0,26 9,96 0,28 10,53 0,27 10,19 صناعة الجلود

 المجموع 2,60 100 2,66 100 2,65 100
 خاص 1358,92 94,07 1555,29 94,17 1759,6 94,07

 عام 85,71 5,93 96,25 5,83 110,98 5,93 تجارة وتوزيع
 المجموع 1444,63 100 1651,55 100 1870,6 100

  
  .نشريات وزارة الصناعة، املؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار: املصدر                  
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  :)03(الملحق رقم 
  :قائمة األساتذة المحكمين الستبياني الدراسة

  المؤسسة الجامعية  الرتبة العلمية  إسم األستاذ المحكم
  سكيكدة -1955أوت  20جامعة   أ -أستاذ حماضر  صبري مقيمح
  سكيكدة -1955أوت  20جامعة   أ -أستاذ حماضر  أحسن طيار

  عنابة -جامعة باجي خمتار  أ -أستاذ حماضر  الهادي بوقلقول
  2 -جامعة عبد احلميد مهري قسنطينة  أ -أستاذ حماضر  محمد الصالح قريشي

  .باحثةمن إعداد ال: املصدر
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  والمتوسطةلمؤسسات الصغيرة ل االستبيان الموجه :)04(الملحق رقم 

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، أما بعد
ــــ       مســـاهمة قـــرض اإليجـــار فـــي تمويـــل : "يف إطــار إعـــداد الدراســـة التطبيقيـــة ألطروحـــة الـــدكتوراه املوســـومة بــ

، الرجــاء مــنكم "2015-2010 بواليــة سـكيكدة دراســة ميدانيــة -المؤسسـات الصــغيرة والمتوســطة فــي الجزائـر
بــة علــى هــذا االســتبيان بكــل موضــوعية ونتمــىن مــنكم كــل التعــاون واملشــاركة يف إمتــام هــذا البحــث التفضــل باإلجا

  .وإيفائه األمهية اليت يستحقها
ــأن البيانــات تعامــل بســرية وال تســتعمل إال إلعــداد هــذه األطروحــة، وال يطلــع عليهــا إال       كمــا حنــيطكم علمــا ب

  :القائم بالبحث شخصيا، وال يتم تسليمها ألي طرف آخر مهما كانت صفته، هلذا يرجى منكم
 يف خانة اإلجابة؛) X(وضع عالمة  -
  . تقدمي اإليضاحات املناسبة -

  :ومات عامة عن المؤسسةمعل: المحور األول

  ذكر                          أنثى:      اجلنس -1
  :العمر -2

  فأكثر سنة 40سنة                  39-30                        سنة 20-29

  :املؤهل العلمي -3

   مستوى جامعي                      خربة مهنية                         مستوى ثانوي وأقل
  :سنوات اخلربة -4

  سنوات 10 أكثر من                    سنوات 10إىل 6 من                   وأقل سنوات 5 

  :الطابع القانوين ملؤسستكم -5

 عمومية                                   خاصة                                  خمتلطة
  :الشكل القانوين ملؤسستكم -6

  شركة ذات أسهم                                                شركة ذات مسؤولية حمدودة   
  مؤسسة فردية ذات مسؤولية حمدودة                             شخص طبيعي     

  .............................................): ................................يرجى التوضيح(أخرى 
  



 المالحق
 

232 
 

  :عدد العمال يف مؤسستكم -7
  عامل 250 إىل 50 من                  عامل 49 إىل 10 من                عمال 9 إىل 1 من

  :طبيعة نشاطكم االقتصادي املمارس -8

  خدمي                     فالحي                          جتاري صناعي                    
  ):..............................................................................يرجى التوضيح(أخرى 

  :معلومات حول التمويل في المؤسسة: المحور الثاني

  هل تلجأ مؤسستكم إىل مصادر متويلية متنوعة؟ -9
  ال                          نعم            

  .10 إذا كانت اإلجابة نعم يرجى االنتقال إىل السؤال

  .11 إذا كانت اإلجابة ال يرجى االنتقال إىل السؤال

  )ميكنكم اختيار أكثر من إجابة: (تستخدم مؤسستنا مصادر متويل متنوعة بسبب -10
           مع طبيعة النشاط املمارس هاتناسب             تكلفتها مناسبةسهولة احلصول عليها            

  :...............................................................................................أخرى

  )ميكنكم اختيار أكثر من إجابة: (مؤسستنا ملصادر متويلية متنوعة بسبب أال تلج -11
  احلصول عليها                               تفضيل مصادر معينة دون أخرىصعوبة 

  عدم املعرفة بوجود مصادر متنوعة                 
  :...............................................................................................أخرى

  )ميكنكم اختيار أكثر من إجابة(عليها مؤسستكم؟ ما هي مصادر التمويل اليت تعتمد  -12
   ر                       رأمسال املخاط         اإلجيار    متويل ذايت                قروض بنكية           قرض      
   ..............................................................:.......................، أذكرهاأخرى

  هل جلأت مؤسستكم لطلب التمويل بقرض بنكي؟ -13
  نعم                                             ال      

  هل حصلت مؤسستكم على قرض بنكي؟ -14
  نعم                                             ال     

  ............................................: .................باباإلجابة ال يرجى ذكر األس إذا كانت
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    . 17 ،16 ،15 إذا كانت اإلجابة نعم يرجى االنتقال إىل األسئلة

  )ميكنكم اختيار أكثر من إجابة(ما هي أنواع القروض اليت حصلت عليها مؤسستكم؟  -15
  قروض استغالل                             قروض استثمار                              

   .................................................................................... :، أذكرهاأخرى

  )اختيار أكثر من إجابةميكنكم (ما هي أنواع الضمانات املصاحبة حلصولكم على القروض البنكية؟  -16
 عقارات                   منقوالت                   كفالة شخصية                    

 ):........................................................................يرجى التوضيح(أخرى 
  :هل تعتقدون أن الضمانات املطلوبة كانت -17

  غري مناسبةمناسبة                                       

  :المؤسسة وقرض اإليجار: المحور الثالث
  :مزايا التمويل بقرض اإليجار: أوال

  :تعرفت مؤسستكم على قرض اإلجيار من خالل -18
  احلياة العملية               املطالعة الشخصية               اإلشهار               امللتقيات واملؤمترات    

  ................................................... ................................... :، أذكرهاأخرى
  )ميكنكم اختيار أكثر من إجابة(اإلجيار؟ ما هي أسباب جلوئكم لطلب التمويل بقرض  -19

  عدم كفاية التمويل الذايت                      عدم القدرة على احلصول على قروض بنكية      
  مواكبة التطور التكنولوجي                           طبيعة االستثمار املطلوب      
                                 املزايا اجلبائية       

  :...................................................................................، أذكرهاأخرى
  ما هي الغاية من جلوئكم إىل التمويل بقرض اإلجيار؟  -20

 عمليات توسيع النشاط االقتصادي                     عمليات جتديد األصول
 ل                                  عمليات اقتناء األصو 

ا مؤسستكم؟  -21   ما هي صيغة قرض اإلجيار اليت اعتمد
 قرض إجيار تشغيليقرض إجيار متويلي                           

 قرض إجيار احملل التجاري               نقوالتاملقرض إجيار قرض إجيار عقاري             
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 قرض إجيار استثماري                       استهالكيقرض إجيار 
 قرض إجيار دويل                               قرض إجيار حملي

  :اختيار األصل حمل عملية التمويل بقرض اإلجيار كان -22
  وفق مواصفات معينة                                          منطي          

  بتقدمي مسامهة أولية؟هل قمتم  -23
  نعم                                       ال      

  :إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي نسبة املسامهة الشخصية -24
  أخرى            %  %30                 %25                 %20                15    %            10

  املسامهة الشخصية كقسط أويل؟هل مت دفع هذه  -25
  نعم                                       ال         

  من قام باكتتاب أقساط التأمني املتعلقة باألصل املستأجر؟ -26
  املؤسسة املؤجرة                           مؤسستكم      

  :مت دفع أقساط التأمني -27
  بشكل منفصل                          متضمنة يف قسط اإلجيار     

اية مدة عقد اإلجيار ما هي اخليارات املتاحة أمام مؤسستكم؟ -28   يف 
  رد األصل                        رفع خيار الشراء                إعادة استئجار األصل               

  :من طرف املؤسسة املستفيدة، تكون قيمة األصل يف حال رفع خيار الشراء -29
         أخرى                        من قيمة األصل%  1                              دج 1       

  )ميكن اختيار أكثر من إجابة: (ما هي مزايا قرض اإلجيار اليت دفعت مؤسستكم للتمويل به -30
  خصم أقساط اإلجيار من النتيجة اخلاضعة للضريبة                  احملافظة على السيولة       

اية مدة اإلجيار    قدرته على التمويل الكلي لألصل                 وجود خيار متلك األصل يف 
  تقسيم مبلغ الرسم على القيمة املضافة على مدة العقد               مواكبة التطور التكنولوجي

  نات                                              غياب الضما
  :..............................................................................................أخرى

  هل تعتقدون أن هناك عوامل تؤثر سلبا على مزايا التمويل بقرض اإلجيار؟ -31
  ال          نعم                              

  .................................................................إذا كانت اإلجابة ال يرجى توضيح ذلك
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  .32 إذا كانت اإلجابة نعم يرجى االنتقال إىل السؤال

  )ميكن اختيار أكثر من إجابة: (ما هي العوامل اليت تؤثر على مزايا التمويل بقرض اإلجيار -32
  ارتفاع تكلفته                 وجود مسامهة أولية                   حتمل تكاليف التأمني والصيانة 

  عدم القدرة على إلغائه خالل مدة العقد             إعادة األصل يف حالة عدم سداد قسط إجياري واحد
                     عدم االستفادة من املزايا اجلبائية املرتبطة بأقساط االهتالك     

  .......................................................................:................، أذكرهاأخرى
  حسب رأيكم هل تكفي مزايا قرض اإلجيار الختاذ قرار التمويل به؟ -33
  ال                    نعم               

  ........:.......................................................توضيح ذلكإذا كانت اإلجابة نعم يرجى 
         ............:.....................................................إذا كانت اإلجابة ال يرجى توضيح ذلك

  :قرار التمويل بقرض اإليجار: ثانيا
  القرض البنكي؟ بينه وبنياملفاضلة اختاذ قرار التمويل بقرض اإلجيار بعد هل قمتم ب -34

  نعم                                             ال     
  ...............................................: ..............إذا كانت اإلجابة ال يرجى توضيح ذلك

  . 35 االنتقال إىل السؤالإذا كانت اإلجابة نعم يرجى 

  )ميكن اختيار أكثر من إجابة: (ما هي األسس اليت اعتمدمت عليها يف املفاضلة بينهما -35
  االمتيازات اجلبائية                       امللكية القانونية لألصل                     التكلفة 

  الضمانات                               القيمة املتبقية                           حجم 
  ............................................................:...........................، أذكرهاأخرى

  املعاجلة احملاسبية لقرض اإلجيار وفقا للنظام احملاسيب املايل على اختاذ قرار التمويل بقرض اإلجيار؟ تؤثرهل  -36
  ال أدري                          نعم                                    ال        

  .............................: .....................................إذا كانت اإلجابة نعم يرجى التوضيح
  : .................................................................إذا كانت اإلجابة ال يرجى التوضيح

  

            شكرا على تعاونكم                                                                
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  :للمؤسسات المانحة لقرض اإليجاراالستبيان الموجه  :)05(الملحق رقم 

  :، أما بعدوبركاته السالم عليكم ورحمة اهللا
مســـاهمة قـــرض اإليجـــار فـــي تمويـــل : "ألطروحـــة الـــدكتوراه املوســـومة بــــــيف إطــار إعـــداد الدراســـة التطبيقيـــة       

مــنكم الرجــاء ، "2015-2010بواليــة سـكيكدة  دراســة ميدانيــة -المؤسسـات الصــغيرة والمتوســطة فــي الجزائـر
البحــث  إمتــام هــذاالتفضــل باإلجابــة علــى هــذا االســتبيان بكــل موضــوعية ونتمــىن مــنكم كــل التعــاون واملشــاركة يف 

  .وإيفائه األمهية اليت يستحقها
ــأن البيانــات تعامــل بســرية وال تســتعمل إال إلعــداد       ، وال يطلــع عليهــا إال هــذه األطروحــةكمــا حنــيطكم علمــا ب

  :، هلذا يرجى منكميمها ألي طرف آخر مهما كانت صفتهصيا، وال يتم تسلالقائم بالبحث شخ
 ؛يف خانة اإلجابة )X( وضع عالمة -
 . تقدمي اإليضاحات املناسبة -

  :معلومات عن المؤسسة ونشاط التأجير فيها: المحور األول
  :اسم مؤسستكم -1
  :قيمة رأس املال االجتماعي -2
  مليار دج 10مليار دج                 أكثر من  10إىل  6مليار دج             من  5مليار إىل  3,5من   
  :الطابع القانوين ملؤسستكم -3

 خمتلطة                                 خاصةعمومية                                
  :تاريخ إنشاء مؤسستكم -4

  وما بعدها 2010سنة                        2010قبل سنة      
  :مدة ممارسة نشاط التأجري يف مؤسستكم -5

  سنوات فأكثر 5سنوات                5أقل من      
  :هل متارسون نشاط التأجري بصفتكم -6

  بنك                                مؤسسة متخصصة
  واملؤسسة املتخصصة؟ هل هناك فرق يف نشاط التأجري بني البنك -7

  نعم                             ال
  :...............................................................إذا كانت اإلجابة نعم يرجى توضيح ذلك

......................................................................................................  
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......................................................................................................  
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  :SPSSبعض نتائج : )06(الملحق رقم 
Divertissement financement 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 29 44,6 44,6 44,6 

non 36 55,4 55,4 100,0 

Total 65 100,0 100,0  
 

Demande crédit 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 38 58,5 58,5 58,5 

non 27 41,5 41,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  
 

Obtention crédit 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 37 56,9 56,9 56,9 

non 28 43,1 43,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 
Paiement assurance 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

séparé 64 98,5 98,5 98,5 

associé 1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 
Inconvénients  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 9 13,8 13,8 13,8 

non 56 86,2 86,2 100,0 

Total 65 100,0 100,0  
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Avantages 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 59 90,8 90,8 90,8 

non 6 9,2 9,2 100,0 

Total 65 100,0 100,0  
 

Lease direct 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide oui 13 100,0 100,0 100,0 
 

Sale and lease back 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 5 38,5 38,5 38,5 

non 8 61,5 61,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  
 

Adossé 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide non 13 100,0 100,0 100,0 
 

Apport 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 11 84,6 84,6 84,6 

non 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  
 

Situation financière 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 8 61,5 72,7 72,7 

non 3 23,1 27,3 100,0 

Total 11 84,6 100,0  
Manquante Système manquant 2 15,4   
Total 13 100,0   
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Condition client 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 9 69,2 81,8 81,8 

non 2 15,4 18,2 100,0 

Total 11 84,6 100,0  
Manquante Système manquant 2 15,4   
Total 13 100,0   

 
Période dossier 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

semaine ou moins 6 46,2 46,2 46,2 

plus semaine 7 53,8 53,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  
 

Facilités  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 6 46,2 46,2 46,2 

non 7 53,8 53,8 100,0 

Total 13 100,0 100,0  
 

Décision 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 11 84,6 84,6 84,6 

non 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

  
Contribution 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 12 92,3 92,3 92,3 

non 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  
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Attraction  

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

oui 11 84,6 84,6 84,6 

non 2 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  
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  :ملخص
حــل مشــكل ـدف هــذه الدراسـة إىل تســليط الضــوء علـى أمهيــة التمويـل بقــرض اإلجيــار ومـدى قدرتــه علـى 

، وقـد مت 2015-2010بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة العاملة بوالية سـكيكدة خـالل الفـرتة الزمنيـة  التمويل
تصميم استبيانني وجه األول إىل عينة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستفيدة من التمويل بقـرض اإلجيـار علـى 

مؤسســة، أمــا االســتبيان الثــاين فقــد وجــه إىل املؤسســات املاحنــة لقــرض  70مســتوى واليــة ســكيكدة والبــالغ عــددها 
  .وشركات متخصصة يف نشاط التأجري مؤسسة متنوعة بني بنوك 13اإلجيار والبالغ عددها 

عــدم كفايـة عـرض قـرض اإلجيـار يف اجلزائـر رغـم زيــادة  راسـة إىل جمموعـة مـن النتـائج منهـاوتوصـلت هـذه الد
عليـــه مـــن املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة املتزايـــد عـــددها باضـــطراد، هـــذه األخـــرية امللزمـــة بتقـــدمي مســـامهة  الطلـــب

احنــة مــن أجــل احلصــول علـى قــرض اإلجيــار وهــو مــا جيعلــه مصــدرا متويليــا شخصـية وضــمانات ملعظــم املؤسســات امل
مكلفا، على خالف أغلب املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة حمـل الدراسـة والعاملـة بالقطـاع الفالحـي والـيت حصـلت 

ـــه بتكلفـــة أقـــل ـــى املؤسســـات الصـــغرية واملتوســـطة يف أنتيجـــة دعـــم الدولـــة، غـــري  علي ن ذلـــك ال ميكـــن تعميمـــه عل
  .القطاعات االقتصادية األخرى وهو ما يدل على حمدودية قدرة قرض اإلجيار على متويل هذه املؤسسات

كمــا قــدمت هــذه الدراســة مجلــة مــن االقرتاحــات الــيت ميكــن أن تســاعد علــى حتســني هــذه الوضــعية ومتكــني 
، بيـة النسـيج االقتصـادي الـوطينقرض اإلجيار من القيام بدوره يف متويل املؤسسات الصـغرية واملتوسـطة الـيت متثـل غال

هـذا لالنـدماج يف  الوطنيـةتشـجيع البنـوك و بداية بتحديث اإلطار التشريعي املنظم لعمليات التمويل بقـرض اإلجيـار 
والعمل على تبين اسرتاتيجيات تسويقية فعالة تعمل على إيصاله إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إضافة  النشاط

ا ختفــيض تكلفــة قــرض اإلجيــار مــن خــالل جتنــب طلــب إىل تنظــيم ســوق ثانويــة  لألصــول املســتعملة والــيت مــن شــأ
   .تهاختفيض نسب وواملسامهة الشخصية أالضمانات 

ــة ــةالمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، : الكلمــات المفتاحي ، قــرض اإليجــار، ســوق قــرض المشــاكل التمويلي
  .زائرجاإليجار في ال
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Résumé :  

L'objet de cette thèse est d'étudier l’importance du financement par Crédit- bail et sa 

capacité à résoudre le problème de financement dans les petites et moyennes entreprises 

algériennes (PME) exerçant dans la wilaya de Skikda au cours de la période 2010-2015.  Pour 

ce faire, deux questionnaires ont été établis et administrés :Le premier a été administré à un 

échantillon de 70 PME bénéficiaires d'un financement par crédit- bail au niveau de la wilaya 

de Skikda. Quant au deuxième, il a été administré aux 13 bailleurs diversifiés entre banques et 

sociétés spécialisées en activité de leasing. 

En ce qui concerne les résultats confirmés par cette étude, on peut souligner quelques-

uns les plus marquants : Premièrement, il y a une insuffisance au niveau de l’offre du crédit- 

bail en Algérie malgré la forte augmentation de la demande du côté des PME et dont le 

nombre s’accroit de plus en plus. Ces dernières, en vue d'obtenir un crédit- bail, elles se 

trouvent obligées de s'assurer d'un apport personnel et des garanties vis- à- vis de la plupart 

des bailleurs. De ce fait, le crédit- bail devient un moyen de financement coûteux pour les 

entreprises. Même si cela ne s'est pas complètement appliqué au secteur agricole, d’où 

viennent la majorité des PME de l’échantillon de l'étude qui ont pu l'obtenir à moindre coût en 

raison du soutien de l'Etat, ceci confirme la capacité réduite du crédit- bail dans le 

financement du reste des PME. 

Finalement, des recommandations ont été avancées afin d'aider à l'amélioration de cette 

situation, et faciliter un financement réussi via le crédit- bail à un grand nombre d'entreprises 

de taille petite et moyenne constituant une grande partie du tissu économique national. Ceci 

doit passer tout d'abord par une mise à jour du cadre législatif et légal pour inciter les banques 

nationales à y participer positivement et adopter des stratégies de Marketing efficaces, en plus 

d'une bonne règlementation du marché secondaire des actifs qui puisse réduire les couts d'un 

financement par le crédit- bail à travers l'atténuation des conditions et garanties souvent 

demandées.   

Mots clés : PME, Contraintes de financement, Crédit- bail, Marché du crédit- bail en 

Algérie.  
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Abstract:  

This study aims to lighten the importance of financing by leasing and its ability to solve 

the financing problem it the SMEs working in Skikda in the period of 2010-2015. Two 

questionnaires have been designed; the first was intended to a sample of 70 SMEs 

beneficiaries of leasing in Skikda, the second was intended to the 13 different organizations 

offering leasing in Algeria between banks and specialized companies in leasing activity. 

This study has reached some results as the Insufficiency of leasing supply in Algeria 

despite the increase in its demand from the steadily growing number of SMEs, the last ones 

are obliged to provide a personal contribution and guarantees to almost lessors in order to 

obtain the leasing that makes it more costly unlike almost of SMEs under study which are in 

the agriculture sector and has obtained it less cost because of the state (government) 

subvention, nevertheless this situation can’t be generalized on the other SMEs economic 

sectors, that shows the limited capacity of leasing to finance these enterprises.  

Moreover, this study has given some suggestions that could help improving this 

situation and empower the leasing to play its role in financing SMEs as the most part of 

national economic enterprises, in the first place by updating the regulatory legislative 

framework of the leasing operation, encouraging national banks to adhere in this activity and 

adopting effective marketing strategies to reach SMEs, in addition to organize a secondary 

market for the used assets which could decrease the cost of leasing by avoiding the guarantees 

and the personal contribution or at least reducing its rate. 

Key words: SMEs, financing problems, leasing, Algerian leasing market.     

 


