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  :تمهيد

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من روافد التنمية في البلدان المتطورة والبلدان المتخلفة      
على حد سواء وذلك بالنظر للدور الذي أصبحت تؤديه هذه المؤسسات وكذا المكانة اإلستراتيجية التي 

ئقة على زيادة الطاقة اإلنتاجية تحتلها في ظل التحوالت اإلقليمية والدولية باإلضافة إلى قدرتها الفا
وقدراتها اإلبداعية واالبتكارية ومساهمتها الفعالة في تحقيق معدالت البطالة ، كذلك كونها تشكل قاعدة 
حقيقية للنسيج الصناعي ألي بلد ودعامة ال غنى عنها لتطوير القطاعات المختلفة األخرى ،فهذه 

دان المتطورة وغيرها،إذ تعمل أغلب الحكومات على المؤسسات تؤدي دورا متزايد األهمية في البل
إنشاء وتطوير هذه المؤسسات التي تعد بمثابة محرك للنمو االقتصادي، كما أنها ال تتطلب رؤوس 

معالجة العديد من المشاكل  ىأموال ضخمة مقارنة مع المؤسسات كبيرة الحجم ،فضال عن إمكانياتها عل
لتعامل معها ،وذلك بفعل المرونة الكبيرة التي تتمتع بها والتي التي تعجز المؤسسات الكبيرة على ا

  .تسمح لها بالتكيف مع أي تغير جديد في محيطها العام 

وتجسيد دعائم  إرساءظم الدول بما فيها الجزائر إلى ـى معــي تسعــت الحالــففي الوق
توى وتسجيل معدالت جيدة اقتصاد السوق هادفة إلى رفع القدرات التنافسية للمؤسسات وتحسين المس

للنمو االقتصادي، وبناءا على التجارب والدراسات حول الدور الذي تؤديه المؤسسات الصغيرة  
والمتوسطة في النمو االقتصادي واالجتماعي فقد حظيت هذه األخيرة باالهتمام الكبير وذلك بتبني 

لتحوالت اإلقليمية والدولية،لكن تأهيل هذه المؤسسات وتحسين أدائها وضمان ديمومتها في ظل هذه ا
يرتبط  بالجانب  بلوغ هذه األهداف تواجهها عراقيل عديدة منها ما يرتبط بالمناخ االستثماري ومنها ما

يرها إال غالرغم من تلك الخصائص التي تتميز بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون فب ،التمويلي
زمة لتطوير نشاطها  ،حيث الزالت  تعاني من  مشاكل أن ذلك لم يشفع لها للحصول على الموارد الال

وقيود جمة في التمويل بسبب شروط ومبادئ التمويل التقليدي،إذ تبقى بنظر البنوك عاجزة على الوفاء 
  .بالتزاماتها،كما أن قلة مواردها الخاصة تقف هي األخرى عائقا أمامها

حثين والمختصين،حيث شهد هذه المجال فلطالما شكل موضوع التمويل حيزا هاما لدى البا     
الحاجات  شاهدتهتطورات كبيرة وابتكار أدوات تمويلية متعددة ومتنوعة حتى تتماشى مع التطور الذي 
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التمويلية، ولعل من نتائج التطور المستمر للوسائل التمويلية ظهور أنماط تمويلية جديدة مختلفة عن 
ال المخاطر الذي تبرز أهميته كأحد الوسائل الفعالة لتمويل رأس م: المصادر التقليدية ،نجد من بينها

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،إذ يعمل على توفير التمويل للمؤسسات التي تتميز بتغيرات 
تكنولوجية سريعة أو المؤسسات القائمة المتعثرة بسبب عدم قدرتها على تدبير األموال الكافية  نتيجة 

بأعمالها،أما النمط الثاني من التمويل فيتمثل في القرض االيجاري وأهميته  المخاطر العالية المرتبطة
كأداة مستحدثة لتمويل المؤسسات ص و م،إذ يعتبر بمثابة خطوة هامة في مجال تمويل استخدام أو 
حيازة األصول المنقولة وغير المنقولة، بعدما ثبت أن هذه  الوسيلة قد أسهمت بشكل كبير في زيادة 

ين أن النمط الثالث فيتمثل حارات في الدول المتقدمة وتلقى اهتماما متزايدا في الدول النامية،في االستثم
في السوق المالي الثاني أو ما يعرف بالبورصة،وأخيرا نجد التمويل اإلسالمي بمختلف صيغه 

  .الخ...المشاركة ، المرابحة، المضاربة 

     الذي تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدور الكبير األهمية الكبيرة التي تكتسبها عملية إن 
 بدراسة القيام نام ويقتضي بالغة أهمية يكتسي الموضوع هذا يجعل المجال هذا في البدائل الحديثة تحتّله

ه البدائل من رأس مال المخاطر ذه بأنواع  المحيطة العناصر أهم على الوقوف بهدف ةيفمستض
 المؤسسات لقطاع كبدائل وأهميتها لسوق المالي الثاني والتمويل اإلسالميوالقرض االيجاري وكذا ا

 هذا في حالة كدراسة الجزائر في إليها وصل التي والمكانة الموقع توضيح مع والمتوسطة، الصغيرة
  .الموضوع

  :اإلشكالية-2
  :بناءا مما سبق يمكن طرح التساؤل التالي   

اال في تمويل المؤسسات ثة بأساليبها وإجراءاتها تمثل أسلوبا فعإلى أي مدى أضحت بدائل التمويل الحدي
  الصغيرة والمتوسطة؟

  :التساؤالت الفرعية-3

  :انطالقا من السؤال الجوهري السابق ولغرض اإللمام بموضوع الدراسة،نطرح األسئلة الفرعية التالية
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تطور المؤسسات الصغيرة إلى أي مدى أضحت أساليب التمويل التقليدية تمثل عائقا أمام نمو و*
  والمتوسطة؟

ل ومعالجة إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حماهو البديل التمويلي الناجع ل*
  الجزائر؟

  ماهو أفاق تمويل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟*

  :الفرضيات-4

  :الدراسة تعتمد الفرضيات التالية لغرض اإلجابة على األسئلة السابقة المطروحة في إشكالية  

في مصادر التمويل لذا ارتأت إلى استخدام بدائل  صتعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نق*
  ؛التمويل المستحدثة  من أجل نموها وتوسيع نشاطها

  ؛قد تساعد البدائل الحديثة في حل إشكالية التمويل أو التخفيف منها*

ناخ واألرضية المالئمة من أجل ممارسة وتنمية استخدام البدائل المستحدثة بإمكان الجزائر تهيئة الم*
  .في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  :أسباب اختيار الموضوع-5

لعل من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع هو الميول الشخصي للتعرف على البدائل الحديثة    
لك مدى االهتمام الكبير من الباحثين المستخدمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وكذ

والمتخصصين في هذا المجال،كوم أن هذه المؤسسات تحتل مكانة إستراتيجية كبيرة في البالد لذا ال بد 
 .من االهتمام بها ومعرفة كيفية تمويلها

  :أهداف الدراسة-6

  :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية  

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ معرفة صعوبات ومشاكل التمويل في*
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  تبيان البدائل المستحدثة في تمويل المؤسسات ص و م؛*

  توجيه األنظار إلى دور وأهمية البدائل المستحدثة في التخفيف من إشكالية التمويل في م ص و م؛*

  .محاولة الوقوف على واقع تمويل هذه م ص م وترقيتها  في الجزائر *

  :المنهج المستخدم في الدراسة -7

نظرا لطبيعة الدراسة وتحقيقا ألهدافها تم تغطية البحث وفقا للمناهج العلمية التي تتناسب مع طبيعة    
الموضوع بصفة عامة وموضوع بحثنا بصفة خاصة، حيث اعتمدنا على المنهج الوصفي قصد 

فكرة واقعية عن المؤسسات الصغيرة  استيعاب اإلطار التصوري وفهم معالم الموضوع بغرض إعطاء
والمتوسطة من خالل عرض مفاهيمها، خصائصها وأهميتها،المشاكل التي تعاني منها وكذا إبراز واقع 
إشكالية تمويل هذا النوع من المؤسسات، باإلضافة إلى المنهج التحليلي لشرح وإبراز دور كل من 

  .سات الصغيرة والمتوسطة البدائل المستحدثة كتقنيات حديثة في تمويل المؤس

 :حالة دراسة منهج

 التحليلي لدراسة التجربة الجزائرية في مجال تمويل م ص و م التطبيقي المنهج الجانب في استخدم
 .جمعناها التي المعطيات انطالقا من

 .السابقة الدراسات-8

 من لمتوسطةوا الصغيرة المؤسسات موضوع تناولت حيث الدراسات، بعض الدراسة هذه سبق لقد  
 :في الدراسات هذه أهمل موضوعنا،وتتمث مع أغلبيتها في تتقاطع جوانب،والتي عدة

حمزة فيشوش ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كإستراتيجية لمواجهة العولمة في ظل اقتصاد  -1
،جامعة إستراتيجيةالمشاركة،مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة الماجيستار،تخصص علوم تجارية ، فرع 

 الصغيرة للمؤسسات الشامل اإلطار هذا البحث  لقدا ستعرض، 2008مد بوضياف،المسيلة،مح
 في توسطةموال الصغيرة ؤسساتمال إشكالية ناقش ثم مستقل، كموضوع للبحث توسطةموال

 في وضعت التي اآلليات واستعرض القطاع، هذا تطور دون تحول التي مستعرضا العوائقالجزائر،
 .المالية كاليةاإلش لتجاوز الجزائر
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دراسة حالة –طالبي خالد،دور القرض اإليجاري في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -2
 منتوري ، مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة الماجيستسر في العلوم االقتصادية،جامعة- الجزائر

 ضالمتوسطة،حيث استعر و  الصغيرة المؤسسات تمويل البحث هذا تناول ،1011- 2010قسنطينة،
مدخل لهذه المؤسسات من تعريف وخصائص وكذا األهمية،ثم تطرق إلى مختلف مصادر التمويل ، 
التقليدية والحديثة ، وكذا تجارب مختلف الدول في مجال تمويل المؤسسات ص و م، واستعرض في 

  .األخير واقع تمويل م ص و م بالقرض االيجاري في الجزائر
 :لدراسة ا  حدود-9

 قطاع دراسة في فتمثلت المكانية للحدود فبالنسبة الحدود، من مجموعة على ستنادرا اشتملت لقد 
 فقد  الزمنية  الحدود أما الجزائر، في الكلي لمستوى ىعل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل
  .2012- 2011خالل سنة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دراسة حاولنا

 :البحث صعوبات- 10

 :كر منهاذدراستنا للموضوع ن واجهتما صعوبات أثناء

عدم توفر المعلومات المتعلقة بالسنوات األخيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يصدرها الموقع *
على  اعتمدناالرسمي للوزارة المعنية نظرا لتواجده خارج الخدمة طول فترة دراستنا للموضوع ، لهذا 

 ..  من مصادر أخرى اإلحصائيات

  :محتوى البحث- 11
لى ثالث فصول نظرية ÷البحث واختيار الفرضيات ،سنقسم البحث  إشكاليةإلنجاز الدراسة ومعالجة 

 .وفصل تطبيقي  باإلضافة إلى المقدمة العامة والخاتمة

ويتناول هذا " اإلطار النظري حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"وهو بعنوان : األولالفصل   
أهم التعاريف المعتمدة للمؤسسات الصغيرة  ل عرضمن خالالفصل مدخل للمؤسسات ص و م 

والمتوسطة من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية  وفقا لمختلف معايير التعريف الكمية والنوعية ، 
وكذلك عرض أهم الخصائص التي تميز   صعوبة تعريف موحد نتيجة لعدة عوامل، اعتباروهذا على 

التي تكتسيها وكذلك المشاكل والعقبات التي تواجهها،  ألهميةواالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدور 
 .ثم نختم الفصل بخالصة جول النتائج المتوصل إليها من محتوى الفصل
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 من خالل أربعة" بدائل التمويل التقليدية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" الفصل الثاني بعنوان
احتياجات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ثم ا مباحث،بحيث يبحث هذا الفصل في ماهية التمويل وكذ

تتطرق لدراسة مصادر التمويل التقليدية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سواء الداخلية منها أو 
الخارجية وتبيان أهم مزايا تمويل المؤسسات ص و م بالمصادر التقليدية دون أن ننسى العيوب التي 

ضافة إلى ذلك تقف أمام العوائق التمويلية للمؤسسات ص و م تقف عائقا في طريق هذه المؤسسات،باإل
 .الثاني الفصل  عامة بخالصة الفصل ونختموبعض تجارب تمويلها في العالم 

،وقد "والمتوسطة بدائل التمويل الحديثة في المؤسسات الصغيرة"ويحمل عنوان: الفصل الثالث 
س مال المخاطر والقرض االيجاري وكذلك خصص هذا الفصل لدراسة أهم البدائل المستحدثة من رأ

  .الفصول السابقة نختم الفصل بخالصةوكباقي  البورصة وأخيرا التمويل اإلسالمي،
حيث ،"الجزائر واقع تمويل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في"ويحمل عنوان :الفصل الرابع

المستحدثة في  ألدواتباخصص هذا الفصل لعرض واقع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 باالستعانةوذلك  والمتوسطة في الجزائرالمؤسسات الصغيرة  واقعالجزائر،حيث سنقوم أوال بدراسة 

ثم نقوم بالتعرف على أهم الهيئات والبرامج التي وضعتها الجزائر من اجل دعم   .بإحصائيات بيانية
لتطرق ألفاق ترقية وتطوير م ص و م باإلضافة إلى اوترقية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، 

  .وكباقي الفصول السابقة نختم الفصل بخالصةفي الجزائر، 
وفي نهاية البحث نورد خاتمة عامة  تمثل خالصة شاملة لمحتوى المذكرة  مرفوقة باالستنتاجات  

قائمة في ال لإلشكاليةالعامة ، باإلضافي إلى مجموعة من التوصيات  التي قد تساهم في تقديم  حلول 
 .بالبدائل المستحدثة مجال تمويل المؤسسات الصغيرة 
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  :مهيدت

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكال تنظيميا في االقتصاد يجمع بين النمو االقتصادي 
لغة في ااألهمية الب فاكتسابها، اآلنأصبحت تمثل الشكل الغالب للمؤسسات في العالم  والتشغيل وقد

جعلها محطة أنظار الكثير من المفكرين االقتصاديين والباحثين، الذين  واالجتماعيالنشاط االقتصادي 
الفعال في تحقيق التنمية الشاملة ،إال أنهم لم يجمعوا على تحديد  ودوره اجتمعوا على حيوية هذا القطاع

الموضوع يتطلب منا تحديد مفهومها  لمثل هذاالتطرق،فالمؤسسات مفهوم موحد وشامل لهذا النوع من 
  :مجاالت تدخلها، ولهذا سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى وكذلكلتوضيح معالمها 

    ؛مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المبحث األول

  ؛نواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأو خصائص: الثانيالمبحث 

  .طة والمعوقات التي تواجههاالمتوسالمؤسسات الصغيرة و أهمية: الثالثالمبحث

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 



اإلطار النظري حول المؤسسات الصغرة والمتوسطة:الفصل األول  
 

 

3 

  مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ولالمبحث األ

خر كنتيجة طبيعية لتباين المعايير أتختلف مفاهيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بلد الى 
من جهة ودرجة التطور االقتصادي .....) س المال، حجم المبيعات أالعمالة، حجم ر( المعتمدة 

تعريفا  50كثر من أن هناك أ"حدى الدراسات إخرى، حيث تؤكد أواالجتماعي السائد من جهة 
مم المتحدة للتنمية ن لجنة األأكما " دولة 75كثر من أالحجم في  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .ريف دولي شاملالصناعية تؤكد على عدم وجود تع

  شكالية تحديد مفهوم حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإ: ولالمطلب األ

يجاد تعريف موحد ومحدد للمشروعات الصغيرة إلى إنه من الصعب التوصل أبات في حكم المؤكد 
لى صعوبة وضع الحدود إتعريفهم للعمل المتوسط والصغير  اختالفذ يرجع العلماء إوالمتوسطة، 

خر، خاصة عند المقارنة بين الدول المصنعة والدول النامية، أو قطاع وأخرى أبين مؤسسة والفاصلة 
يجاد وضع إهناك عدة عوامل تتحكم في فالنشاط تختلف الحدود الفاصلة،  باختالفذ إوفي نفس البلد، 

 :تعريف كامل وموحد لهذه المؤسسات والتي تتمثل في مايلي

 :مايليوتشمل : العوامل االقتصادية - 1

  :درجة النمو اختالفـ 1ـ1

همها البلدان المتقدمة الصناعية ألى مجموعات متباينة، إن التفاوت في درجة النمو يقسم العالم إ    
يضا أتطور التكنولوجيا المستعملة في كل دولة، والوالبلدان النامية وينعكس هذا التفاوت على مستوى 

لى هذه المؤسسات والهياكل من بلد إالنظرة  اختالففي في وزن الهياكل  االقتصادية يترجم ذلك 
ي بلد مصنع أو في أو الواليات المتحدة االمريكية أخر، فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة في اليابان أل
درجة النمو والتطور  اختالفو المغرب ، بسبب أو كبيرة في الجزائر أمتوسطة  اعتبارهاخر يمكن أ

خرى وبنفس النظرة،ينطبق أو المغرب، من جهة أواليات المتحدة االمريكية التكنولوجي بين اليابان وال
يطاليا، إذ تعتبر صغيرة في إو مالي أمرعند المقارنة بين مؤسسة تعتبر كبيرة في موريتانيا نفس األ
  من هذه  فانطالقا
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مر الذي خر األأن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختلف من بلد الى ألى نتيجة إالنظرة نصل 
  1.يفسر غياب تعريف موحد صالح في جميع الدول

  :االقتصادية اختالفاألنشطةـ 2ـ1

 :لى ثالث قطاعات رئيسيةإتصنف المؤسسات حسب طبيعة النشاط الذي تمارسه 

 يضم المؤسسات الفالحية :  قطاع أولي -

 يضم المؤسسات الصناعية  :قطاع ثاني  -

 يضم المؤسسات االجتماعية  :قطاع ثالث  -

النشاط االقتصادي يختلف التنظيم الداخلي والهيكلة المالية للمؤسسات ، فعند المقارنة بين  باختالفو 
لى القطاع الصناعي واخرى تنتمي الى القطاع التجاري ، تتضح اختالفات ، فيما تنتمي إالمؤسسة التي 

فان المؤسسة التجارية  تحتاج المؤسسة الصناعية الى استثمارات كبيرة في شكل مباني وهياكل ومعدات
تحتاج عكس ذلك الى العناصر المتداولة من مخزونات البضائع والحقوق ، ألن نشاطها يرتكز على 
عناصر دورة االستغالل وايضا كما تستخدم المؤسسة الصناعية عدد كبير من العمال ، قد تستغني عنه 

المؤسسة الصناعية ، كن اعتبار ، ولهذا يم...المؤسسة التجارية التي تتمتع بهيكل تنظيم بسيط 
الصغيرة والمتوسطة ، بحكم حجم استثماراتها وعدد عمالها وتعقد تنظيمها ، مؤسسة كبيرة في قطاع 

  2.من الصعب تحديد مفهوم واحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتجارة ، لذا 

  :تعدد فروع النشاط االقتصادي -3- 1

الى عدد كبير من الفروع االقتصادية ، فينقسم النشاط يتفرع النشاط االقتصادي حسب طبيعته 
والتجارة الخارجية لى التجارة الداخلية إالتجاري مثال الى التجارة بالجملة والتجارة بالتجزئة ، و

وينقسم النشاط الصناعي بدوره الى مؤسسات الصناعة . والتجارة التقليدية والتجارة االلكترونية ،
تحويلية ، وكل منهما يضم عددا من الفروع الصناعية ، منها المؤسسات االستخراجية والصناعة ال

ساسية وصناعة الغذائية وصناعة الغزل والنسيج ، والمؤسسات الكيماوية ، والصناعة المعدنية األ
                                                           

مجلة العلوم االنسانية مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،.سامية عزير-1
  . 76ص 2011ورقلة العدد الثاني جوان  –جامعة قاصدي مرباح  –واالجتماعية 

  
.77نفس المرجع السابق،ص- 2 
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ليه من حيث إوتختلف كل مؤسسة حسب فرع النشاط الذي تنتمي . الورق وصناعة الخشب ومنتجاته 
و متوسطة تنشط في أحجم االستثمارات الذي يتطلبه نشاطها ، فمؤسسة صغيرة كثافة اليد العاملة و

النسيجية من و المؤسسات أ. صناعة الحديد والصلب تختلف عن مؤسسة أخرى في الصناعة الغذائية 
  1.و كبيرةأحيث الحجم ، فهذه االخيرة قد تعتبر متوسطة 

  : العوامل التقنية  - 2

و استقاللية المؤسسات الصغيرة أيتلخص هذا العامل في مستوى االندماج بين المؤسسات ومدى ارتباط 
توحيد عملية االنتاج  إلىذلك  أدىكثر اندماجاأوالمتوسطة عن المؤسسات الكبيرة ، فكلما كانت 

 ّ تجزئة ن أوالتوسع ، غير  ن حجم المؤسسات يميل الى الكبرأوتمركزها في مؤسسة واحدة ، كما
  2.وتوزيع العملية االنتاجية يسمح بظهور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  :العوامل السياسية  - 3

تهتم سلطات الدولة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدور المنتظر منها في اطار البرامج 
تعترضها ، وعلى سياسات الدعم المقدمة لهذه المؤسسات ، ومحاولة تذليل الصعوبات التي والتنموية 

ضوء هذا االهتمام يتم تحديد تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبيان الحدود التي تميزها عن 
الخدمات المقدمة للمؤسسات الكبيرة حسب السياسات واالستثمارات التنموية والمهتمين بترقية ودعم هذا 

 3القطاع

 

 

 

 

                                                           
دكتوراه في علوم التسيير  –حالة والية ام البواقي  –على تمويل م ص م  2تاثير تطبيق اتفاقية بازل –زبير عياش  1

   17ص  – 2012
ص  2007أم البواقي  –مذكرة ماجستير في علوم التسيير  –فرض االيجار واشكالية تمويل م ص م  –سماح طلعي 2

18   
علوم التسيير دكتوراه في  –حالة والية ام البواقي  –على تمويل م ص م  2تاثير تطبيق اتفاقية بازل –زبير عياش 3

  17ص  – 2012
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  : معايير تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المطلب الثاني 

رغم الصعوبات التي تواجه عملية وضع تعريف دقيق وشامل لهذا القطاع ، فان اغلب الدراسات 
االنتهاء الى تحديد  والبحوث التي تمت في هذا الشأن وايضا اغلب المؤلفين يركزون على ضرورة

على مختلف المعايير والمؤشرات ، فالمؤسسة صغيرة ومتوسطة  ماهية هذه المؤسسات باالعتماد
بحسب حجمها وحسب الخصائص التي تميزها عن باقي المؤسسات ، وفي هذا السياق يمكن ان نميز 

والمؤسسات الكبيرة من  من جهةبين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  بين نوعين من المعايير للتفرقة
  .جهة اخرى

  :تتمثل هذه المعايير عموما فيما يلي : المعايير الكمية - 1

  :"عدد العمال " معيار العمالة  -1- 1

يعتبر معيار العمالة من أهم المعايير وأكثرها شيوعا على اإلطالق في تحديد حجم المشروع 
ملية نظرا للسهولة التي تكتنف عالصناعي ومن ثم التمييز بين المشروعات الصغيرة والكبيرة وذلك 

قياس الحجم بواسطة عدد العمال خاصة عند المقارنة على المستوى الدولي وذلك نتيجة لتوفر البيانات 
الخاصة بالعمالة في غالبية الدول ، حيث تنشر هذه البيانات بصفة دورية ومستمرة وتستخدم في 

  . اغراض كثيرة 

التي تنتج أنواعا متماثلة من السلع عند المشروعات الصغيرة كما يتميز هذا المعيار بدقة المقارنة بين 
  .ذات المستوى من الفن االنتاجي

وطبقا لهذا المعيار فانه يتم تحديد حجم العمليات بصورة عامة بعدد العاملين فيها وهكذا 
عامل فأكثر تعتبر مشروعات كبيرة ويقابلها في الواليات المتحدة  100فالمشروعات التي يعمل بها 

عامل فأكثر ، أما المشروعات المتوسطة الحجم هو الذي  500ع الذي يعمل به األمريكية المشرو
  .عامال  49عمال و  10يعمل به مابين 

عمال ويشار الى هذه المشروعات أيضا  10في حين يعمل في الصناعات األسرية أقل من   
  .أنها المشروعات الوحدوية 
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الدراسات الحديثة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قام بها اتحاد جنوب  إحدىوفي 
آسيا فقد استخدم التصنيف التالي للمشروعات طبقا لمعيار عدد العاملين وهو معترف به عامة حيث 

  :اعتبر 

  .عمال مشتغلين مشروعات أسرية  9- 1من  - 

  .مشتغلين في مشروعات صغيرة  49- 10من  - 

  .عمال مشتغلين مشروعات متوسطة  99- 50من  - 

 1.فأكثر عمال مشتغلين مشروعات كبيرة 100من  - 

 

 

  

  : ويتضمن ما يلي  :المعيار المالي او النقدي  -2- 1

  :رأس مال المستثمر  - 2-1- 1

معيار رأس المال االعتماد على من أجل تفادي عيوب معيار العمالة يرى بعض الباحثين أن 
المنشآت الصغيرة التي تركز على حجم المستثمر قد يكون أكثر فعالية ، خاصة بالنسبة لبرنامج تنمية  

االعانات او القروض الميسرة ، ومع ذلك يواجه التطبيق العملي  االصول الرأسمالية عند تقرير منح
والممتلكات الخاصة لصاحب المنشأة  لهذا المعيار صعوبات عديدة ، أهمها صعوبة الفصل بين االموال

واألصول الرأسمالية للمنشأة ذاتها ، واغفال صاحب المنشأة الصغيرة لبعض مكونات رأس مال 
التقدير المستثمر أو عدم رغبته في االفصاح عنها أو في اظهارها بقيمتها الحقيقية ، الى جانب تعذر 

مختلفة ،  أوقاتحصول المنشأة عليها في والمعدات كأصول ثابتة نظرا ل اآلالتالدقيق لقيمة 

                                                           
الدار الجامعية االسكندرية ،  –اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة  –عبد المطلب عبد الحميد . د . األستاذ  1

   23.24، ص  2009
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حجام المنشآت بسبب مشاكل اسعار الصرف أالمقارنات الدولية بين  إجراءصعوبة  باإلضافةإلى
  1.عملة واحدة إلىوضرورة تحويل عمالت الدول المختلفة 

  :رقم األعمال  - 2-2- 1

عمال من المعايير الحديثة والمهمة لمعرفة قيمة وأهمية المؤسسات يعتبر معيار رقم األ
، ويستخدم لقياس مستوى نشاطها وقدرتها التنافسية ويستعمل هذا المقياس وتصنيفها من حيث الحجم 

بصورة كبيرة في الواليات المتحدة االمريكية وأوروبا ، حيث تصنف المؤسسات التي تبلغ مبيعاتها 
  .ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مليون دوالر فأقل 

غير ان هذا المعيار تشوبه بعض النقائص . ويرتبط هذا المعيار ، أكثر بالمؤسسات الصناعية 
في حالة االرتفاع المتواصل ألسعار السلع  ألنهالمؤسسة  أداءوال يعبر بصورة صادقة عن حسن 

سود االعتقاد بان ذلك نتيجة تطور اداء وي.المباعة فان ذلك سيؤدي الى ارتفاع رقم اعمال المؤسسة 
المؤسسة ، ولكن في الواقع هو ناتج عن ارتفاع اسعار السلع المباعة ، ولذلك يلجأ االقتصاديون الى 
تصحيح الصورة عن طريق استخدام الرقم القياسي لتوضيح النمو لرقم االعمال الحقيقي وليس االسمي 

.  

ذلك يواجه هذا المعيار صعوبة اخرى تكمن في خضوع المبيعات في الكثير من  وباإلضافةإلى
  .االحيان الى الفترات الموسمية وهذا ما يؤكد لنا بأن هذا المعيار ضروري لكنه غير كاف

  ):رأس مال العمل ( معيار معامل رأس المال  -3- 1

حددة للطاقة االنتاجية للمؤسسة ، لذا يعتبر كال من معيار رأس المال ومعيار العمالة من المعايير الم
، فقد نجد أن فان االعتماد على اي منهما منفردا يؤدي الى نتيجة غير دقيقة في تحديد حجم المؤسسة 

عدد العمل لدى مؤسسة ما قليل ، وال يعني ذلك ان حجمها صغير ، اذ من المحتمل ان يكون رأس 
فنيا في االنتاج كثيف رأس المال ، وبتالي تصنف هذه  المال بها كبيرا نسبيا أي أنها تستخدم أسلوبا

وقد تكون بالفعل كذلك في حين انها . المؤسسة حسب معيار رأس المال من المؤسسات الكبيرة 
/ لذا وجد معيار رأس المال . مصنفة صغيرة ومتوسطة وفقا لمعيار العمالة ، وربما يحدث العكس 

                                                           
  . 20طلحي سماح ، مذكرة ماجستير ، مرجع سبق ذكره  ص  1
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على عدد العمال والناتج يعني كمية االستثمار الالزمة  العمل ، ويحسب بقسمة رأس المال الثابت
  1.لتوظيف عامل واحد في المؤسسة

  :معيار حجم المبيعات  -4- 1

بهذا المعيار الن المبيعات هي أهم محرك لعمليات المشروع  تأخذهنالك مجموعة من الدول 
وتتأثر بها االصول والخصوم وحقوق الملكية والتكاليف بأنواعها ، كما تشير الى ذلك الكثير من نتائج 

  .الدراسات التي اجريت في الكثير من دول العالم النامي والمتقدم 

المفضل حساب متوسطها لسنتين على األقل او وألن رقم المبيعات يتسم بالتقلب سنويا فانه من 
االدنى لحجم المشروع على سنة واحدة لغرض التوصل الى التحديد ثالثة سنوات بدال من االعتماد 

  .الصغير 

ال أن هذا المعيار يعاني من العيوب التي يتعرض لها معيار رأس المال او مجموع األصول إ
، وتأثر مبلغ من حيث وفرة البيانات المالية الدقيقة ، ومحاولة تقليل مبلغ المبيعات لتفادي الضرائب 

  2.المبيعات بالتضخم 

  :معيار القيمة المضافة  -5- 1

انتاج المؤسسة بعد استبعاد قيمة المستلزمات  الوسيطة عبر القيمة المضافة عن صافي ت
المشتراة من الغير ، ويستخدم هذا المعيار اكثر في مجال النشاط الصناعي ، حيث يمكن حساب قيمة 

 إلجراءولكنه ال يستعمل . المبيعات السنوية وقيمة الخدمات والمستلزمات الداخلة في االنتاج  االنتاج أو
طة والقطاعات المختلفة ، هذا الى جانب صعوبة حساب تكلفة المستلزمات والقيمة المقارنة بين األنش

  3.األعمال الصغيرفي حالة المضافة 

  :المعايير النوعية  - 2

                                                           
  . 20ص . سبق ذكره  مرجع. على تمويل م ص م ) 2(زبير عياش ، تأثير اتفاقية بازل -1
  . 28ص  –عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة ، مرجع سبق ذكره -2
  . 20مرجع سبق ذكره ، ص  –زبير عياش  -3
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يرتكز هذا االتجاه على ان النشاط االقتصادي واالجتماعي يمكن ان يكون محددا لنوع 
منها تجميد المشروعات ذات الخصائص المؤسسة من خالل االعتماد على عدة معايير ، يتم انطالقا 

  :المتشابهة وهكذا ادراج أهم المعايير النوعية التالية 

وقية ، معيار محلية النشاط ومستوى التكنولوجيا ، المعيار معيار االستقاللية ، الملكية ، الحصة الس
  ....القانوني ، المعيار التنظيمي 

حيث يكون المالك هو المسير  اإلدارةوالتسييرباستقاللية  األمريتعلق : معيار االستقاللية  -1- 2
الكاملة  المشرف على تسير وظائف المؤسسة فهو الذي يتولى اتخاذ القرارات ، ويتحمل المسؤولية

اقتصادي ، لذلك تعتمد للنتائج وااللتزامات تجاه الغير ، خاصة من خالل استقاللية المشروع عن أي 
والمتوسطة غالبا على االدارة الشخصية بدل االعتماد على هيكل اداري المؤسسات الصغيرة 

  1.متخصص

  2:الى الصغيرة والمتوسطة حسب هذا العيار تقسم المؤسسات: معيار الملكية  -2- 2

وهي التي تعود ملكيتها لشخص واحد او مجموعة من االشخاص تكون في : المؤسسات الخاصة  -
  .مجموعها مايسمى بالقطاع الخاص 

  يعود رأسمالها للدولة او الجماعات المحلية وهي تكون مايسمى بالقطاع العام : المؤسسات العمومية  - 

ممثال في الدول او تكون الملكية فيها مختلطة بين كل من القطاع العام : المؤسسات المختلطة  - 
  .الجماعات المحلية من جهة وبعض االشخاص الخواص من جهة اخرى 

  .حيث تعتبر الملكية الخاصة جد مالئمة لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  : معيار الحصة السوقية  -3- 2

لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محدودة ، وبعبارة اخرى ن الحصة السوقية لأوهو ما يشير الى 
لى حالة المنافسة مع إقرب أفان الحصة في السوق ال تصل الى أن تكون حصة احتكارية ، بل هي 

                                                           
  . 22مرجع سبق ذكره ، ص  –زبير عياش  -1
  . 14، ص  2008 –عنابة . احمد بوراس ، تمويل المنشأت االقتصادية ، دار العلوم للنشر والتوزيع -2
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غيره من المشروعات ويتطلب ذلك قياس حجم السوق ثم قياس حصة المؤسسات في السوق وهو 
  .وية مرتبط أيضا بالمعيار الخاص بقيمة المبيعات السن

  :المستخدمةمستوى التكنولوجيا  -4- 2

لى استخدام تكنولوجيا بمستوى منخفض من التعقيد إتميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ن أكما و استخدام االت ومعدات قديمة لغرض تخفيض التكاليف ، أو تكنولوجيا متقادمة ، أوالتقدم ، 

و التسويقية ، مما ال يتطلب أنها تقوم بجزء من العملية االنتاجية أ متوسطة يعني أوكونها صغيرة 
  1.تكامال في تسهيالتها المادية

  :التنظيميالمعيار  -5- 2

كثر من أوأذا اتسمت بخاصيتين إتصنف المؤسسات صغيرة و متوسطة وفقا لهذا المعيار 
  2:الخواص التالية 

 ؛الجمع بين الملكية واالدارة - 

 ؛المالقلة مالكي رأس - 

 ؛ضيق نطاق االنتاج وتركزه في سلعة او خدمة محددة - 

 ؛صغر حجم الطاقة االنتاجية - 

 ؛المحلية الى حد كبير - 

 .االعتماد وبشكل كبير على المصادر المحلية للتمويل - 

 

 

 

                                                           
  . 29 – 28عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة ، مرجع سبق ذكره ، ص  -1
حالة : السعيد بريبش ، مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية االقتصادية واالجتماعية  -2

  . 64، ص  2007نوفمبر .  12الجزائر ، العدد  –بسكرة  –الجزائر ، مجلة العلوم االنسانية ، جامعة محمد خيضر 
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  :القانونيالمعيار -6- 2

وحجم رأس المال المستثمر فيها وطريقة تمويلها ، يتوفر الشكل القانوني للمؤسسة على طبيعة 
  .غالبا مايكون رأسمالها كبيرا مقارنة مع شركات االفراد  األموالفشركات 

مؤسسات االفراد والمؤسسات العائلية والتضامنية : الصغيرة والمتوسطة  اإلطاروفي هذا 
رة االنتاجية والحرفية والمحاصة والشركات والمهن الصغي باألسهموشركات التوصية البسيطة 

وصناعات منتجات االلبان والخضر والفواكه والحبوب والمنتجات الخشبية واالثاث والمحالت التجارية 
ورشات  باإلضافةإلىوالمطابع واالسواق المركزية والمزارع ومكاتب السياحة والسفريات والشحن 

  1.عمال العمال والبناءأالصيانة واالصالح وكذا 

  :التعاريف المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : ث المطلب الثال

نه تقريبا كل دولة من دول العالم تنفرد بتعريف خاص بها ، بغض النظر عن التوصيات أنشير 
التي تقدمها بعض المؤسسات والمنظمات الدولية ، فبعض الدول تقدم تعاريف ترتبط بدرجة نموها 

قانونية كما هو الشأن في الواليات المتحدة األمريكية واليابان االقتصادي ، ودول اخرى تقدم تعاريف 
  .إلخ .........والبعض االخر يقدم تعاريف ادارية كما هو الحال في هولندا 

 1953المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا لقانون المؤسسات : فتعرف الواليات المتحدة االمريكية 
كها وادارتها بطريقة مستقلة حيث ال تسيطر على مجال العمل تمثل المؤسسة التي يتم امتال"على انها ، 

تحديد مفهوم المؤسسة الصغيرة بطريقة اكثر تفصيال باالعتماد على وقد تم " الذي تنشط في نطاقه
  :معيار حجم المبيعات وعدد العاملين ولذلك فقد حدد القانون حدودا عليا للمؤسسة الصغيرة كما يلي 

  .مليون دوالر امريكي كمبيعات سنوية  05الى  01من.....التجارة بالتجزئة المؤسسات الخدمية و - 

  .مليون دوالر امريكي كمبيعات سنوية  15الى  05من .....مؤسسات التجارة بالجملة  - 

  2.عامل او اقل 250عدد العمال ..............المؤسسات الصناعية  - 

                                                           
  . 64عبد المطلب عبد الحميد ، مرجع سبق ذكره ، ص -1
مذكرة  –الفرق بين التجربة التونسية والجزائرية  –حمد لمين ، آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة م-2

  . 3ص .  2012عنابة ،  –كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  –ماستر 
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للتمويل مابين ثالثة انواع من فهو يميز عن طريق فرعه المؤسسة الدولية : أما البنك الدولي 
  :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي 

ها أقل من واجمالي اصول 10وشروطها ان يكون عدد موظفيها اقل من :المؤسسة المصغرة -أ
 .ونفس الشرط السابق ينطبق على حجم المبيعت السنوية . دوالر امريكي 100.000

مليون دوالر  3أقل من موظفا وتبلغ اصولها  50وهي التي تظم أقل من  :ؤسسة الصغيرة الم- ب
 .امريكي وكذلك الحال بالنسبة لحجم المبيعات السنوية 

 15موظف اما اصولها فهي اقل من  300ويبلغ عدد موظفيها اقل من : المؤسسة المتوسطة -ج
 1المبيعات السنويةجم ينطبق على ح ئونفس الش أمريكيمليون دوالر 

فتعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على انها تلك التي تظم وحدات  :أما منظمة العمل الدولية 
غالبا من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص، حيث ان بعضهم  تتألفصغيرة جدا ، والتي 

، ومعظم هذه المؤسسات يعتمدون في العمل على العائلة والبعض االخر قد يستأجر عماال او حرفيين 
تعمل برأس مال ثابت وصغير ، وتستخدم تقنية ذات مستوى منخفض وعادة ما تكسب دخل غير منظم 

  2وتوفر فرص عمل غير مستقلة

عامال  19المؤسسة الصغيرة على انها تلك التي توظف اقل من : صندوق النقد الدولي وكذلك يعرف 
عامال ، اما المؤسسة الكبيرة فهي التي توظف اكثر  50و  20، والمتوسطة هي التي توظف مابين 

جديد او اذا عامال ، كما يمكن القول ايضا ان المشروع الصغير ذو احتمال نمو عال ويكون  50من 
  3مات كانت موجودة من قبلابتكر طريقة جديدة لتقديم خد

فلقد صدرت توصية المفوضية األوروبية باستخدام التعريف الجديد داخل االتحاد :أما االتحاد األوروبي 
األوروبي والدول األعضاء، بناءا على قرار المجلس األوروبي بتطبيق برنامج متكامل لصالح المنشآت 

وقد ظهرت مشكلة تعدد التعاريف وعدم انتساقها .  1994الصغيرة والمتوسطة والقطاع الحرفي عام 

                                                           
ة دكتوراه دولة لخلف عثمان ، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها ، حالة الجزائر ، اطروح -1

  . 11، ص 2004 –في العلوم االقتصادية جامعة الجزائر 
  . 22زبير عياش ، مرجع سبق ذكره ، ص -2
  . 23زبير عياش ، مرجع سبق ذكره ، ص  -3
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عند بدئ تطبيق البرنامج ، وادى ذلك لعملية تحديد التعريف الجديد ، وهي عملية شاقة بوضوح 
  .وتتضمن العديد من الخطوات 

أفريل  03يخ ضمن التوصيات المفوضية بتار 1996التعريف عام  بإصداروقام االتحاد األوروبي 
سبيل المثال ، البرامج ، وتفسر مقدمة التوصيات، السبب الذي من أجله وضع التعريف ، على  1996

الموجهة ، والمعاملة التفضيلية ، وبرنامج االعانة ، والدعم الموجه ، ونقص التنسيق ، وتشوه المنافسة 
، وناقشت المقدمة كذلك الكيفية التي تم بها التوصل الى التعريف المقترح الذي يلخص الجدول رقم 

  1:الموالي ) 2(

  .روبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعريف االتحاد األو: )1(مالجدول رق

الحد األقصى لرقم   عدد الموظفين األقصى  نوع المؤسسات
  األعمال

  الحد األقصى للموازنة

  مليون يورو 02  مليون يورو 02  01  المصغرة 
  مليون يورو 10  مليون يورو 10  50  الصغيرة

  مليون يورو 43  مليون يورو 50  250  المتوسطة
  . 24اطروحة دكتوراه ، مرجع سبق ذكره ص  –زبير عياش : المصدر 

 18- 01فيتلخص تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القانون رقم : أما في الجزائر  -
المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والذي  2001الصادر في 

، واستقاللية المؤسسة ، حيث يحتوي هذا اعتمدت فيه الجزائر على معياري عدد العمال ورقم األعمال 
القانون في مادته الرابعة على تعريف مجمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ثم تأتي بعد ذلك المواد 

  2....منه لتبين الحدود الفاصلة بين هذه المؤسسات فيما بينها  6- 7

كل :"وفي هذا االطار تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت وظيفتها القانونية بأنها    
 2عامال ، حيث رقم اعمالها السنوي ال يتجاوز  250الى  01مؤسسة انتاجية او خدماتية توظف من 

، وتحترم مليون دينار جزائري  500مليار دينار جزائري ، وأن اجمالي الحصيلة السنوية ال يتجاوز 
                                                           

  . 11،12لخلف عثمان ،مرجع سبق ذكره ، ص -1
،  05العدد  –، حوليات جامعة بشار ) حالة الجزائر(بلحاج فراجي ، تأهيل م ص م وسبل تدعيم قدراتها التنافسية -2

  . 67، ص 2009
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بالمائة فأكثر من قبل مؤسسة او مجموعة من  25بحيث ال يمتلك رأسمالها : مقاييس االستقاللية 
  1.المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

  ويلخص الجدول التالي المعايير الكمية لتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

  يرة والمتوسطة في الجزائرالمعايير الكمية لتصنيف المؤسسات الصغ ):2(الجدول 

  مجموع الحصيلة السنوية  رقم األعمال  عدد العاملين  العيار/ نوع المؤسسة 
 -01من    مؤسسة مصغرة

09  
ماليين  10الى  01من   مليون دج 20الى  01من  

  دج
 – 10من   مؤسسة صغيرة

49  
مليون  200الى  20من  

  دج
مليون  100الى  10من 
  دج

 – 50من   مؤسسة متوسطة
250  

 02مليون دج الى 200من  
  ملياردج

مليون دج الى  100من 
  مليون دج 500

 12المؤرخ في  01/18نون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، رقم االق: المصدر 
  . 05ص  2001ديسمبر 

نستنتج ان المعايير المعتمد عليها في توضيح الحدود الفاصلة بين  05من خالل الجدول 
ؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبين المؤسسات االخرى ، هي معايير كمية تخص عدد العمال ، الم

  .الحصيلة السنوية ، اضافة الى المعيار التنظيمي المتمثل في االستقاللية 

انه ال يوجد تعريف موحد شامل حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كما أن  نستنتجمما سبق  - 
وذلك حسب ماتراه هذه الدول مناسبا  إلىأخرىالمعايير الكمية والنوعية المستخدمة تختلف من دولة 

 .مع بيئتها االقتصادية وكذلك انسجامها مع األهداف المسطرة 

  

  

  

                                                           
  .من القانون التوجيهي لترقية م ص م  04المادة -1
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  : خصائص وانواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المبحث الثاني 

سنتطرق في هذا المبحث الى اهم الخصائص التي تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن باقي 
  .المؤسسات ، ثم سنتطرق الى مختلف انواع هذه المؤسسات 

  :خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المطلب األول 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الخصائص تجعلها متميز عن باقي المؤسسات ، تمتلك 
  :ويمكن تلخيص اهمها فيما يلي 

  : سهولة االنشاء والتكوين  - 1

ن متطلبات التكوين عادة ما تتسم بالبساطة والسهولة والوضوح والتحديد فيكفي الحافز الفردي إ
تنطلق الحقا الى شركات ومؤسسات م اعمال صغيرة ومتوسطة او الجماعي الصغير ان يكون وراء قيا

  .متوسطة الحجم 

من قبل اشخاص عاديين او وفي الغالب نجد ان هذا األمر يعطي االمكانية لقيام هذه المؤسسات 
اقارب او اصدقاء حيث ال يحتاج االمر الى مزيد من الدراسات والوثائق او ان اقامة هذه االعمال 

  .ة للمؤسسيين او امكانية كبيرة تتطلب ثقافة خاص

بساطة مستلزمات ومتطلبات القانونية والرسمية هناك أيضا  اإلجراءاتسهولة  وباإلضافةإلى
ايجاد المنظمة والعمل الصغير ، فعادة ما تكون األفكار النيرة وراء هذه األعمال وليس االمكانات 

  1اخرىالكبيرة والهائلة ، سواء كانت رؤوس اموال او مستلزمات 

  :التكاليفانخفاض - 2

                                                           
جامعة  –شر ادارة واستراتيجية منظمات االعمال المتوسطة والصغيرة ، دار وائل للن –طاهر محسن منصور الغالبي-1

  . 27، ص  2009الزيتونة االردنية ، الطبعة االولى 
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 وبأجوروهذا لكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على يد عاملة متوسطة الكفاءة 
، كما تستخدم تكنولوجيا بسيطة وغير معقدة وغير مكلفة ألن  منخفضةوتكاليف تدريب وتكوين 

تستوردها المؤسسات الثمن مقارنة بالتي  منخفضةالخامات والمستلزمات التي تستخدمها محلية وهي 
التخزين نظرا لقلة انتاجها ، وكذا انخفاض تكاليف التسويق انخفاض تكاليف  باإلضافةإلىالكبرى ، 

المحلية مما يوفر عليها تكاليف االشهار التي تساعد على  منتجاتهالألسواقوالتوزيع ألنه غالبا ماتوجه 
  1اسعار منتجاتهاتخفيض 

  :االستجابةالمرونة وسرعة  - 3

ن الخصائص التي تتميز بها االعمال المتوسطة والصغيرة تمكنها من التكيف السريع والمرن إ
والمفاجئات في بيئة التنافس، تشير العديد من البحوث والدراسات الميدانية والنظرية الى  لإلحداث

ت الكبيرة امتالك المنظمات الصغيرة ملكة االبداع والريادة بنسبة اكبر من امتالك الشركات والمؤسسا
، وإن خصائص المرونة واالبداع والريادة واالهتمام بالنوعية للمنتج وغيرها ساهم في ايجاد ميزات 

  .تجاه طبيعة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنافسية واضحة ومحسوسة من قبل الزبائن 

االفضلية تأتي ن الميزة التنافسية تعني ان العمل الصغير هو افضل من المنافسين ، وان هذه إ
والميزات تبنى وتتواجد من خالل االهتمام والتركيز على العديد من العوامل يقع في مقدمتها التركيز 
على اهداف محددة من قبل االدارة باعتبارها مالكة للمؤسسة في اغلب االحيان ، وان القرب من 

الء المستهلكون مما يزيد من المستهلكين يجعل العمل الصغير والمتوسط اقدر على تلبية متطلبات هؤ
  2والئهم لمنتجات وخدمات العمل الصغير

  : التجديد  - 4

الجديدة واالختراعات ،  لألفكارن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المصدر الرئيسي إ
  .فكثير من براءات االختراع تعود الى االفراد واغلبهم يعملون في مشروعات صغيرة ومتوسطة 

                                                           
 80ص  2010. دار وائل للنشر ، الطبعة الثالثة  –ابعاد للريادة  -سعاد نائف برنوطي، ادارة االعمال الصغيرة ،  -1
.  
بق ذكره ، ص طاهر محسن منصور الغالي ، ادارة  واستراتيجية منظمات االعمال المتوسطة والصغيرة ، مرجع س -2

27  ،28   .  
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المشروعات الصغيرة التي يديرها اصحابها تتعرض الى التجديد والتحديث اكثر من  أنكما 
المؤسسات العامة ألن العاملين الذين يعملون على ابتكار افكار جديدة تؤثر على ارباحهم ويجدون بذلك 
 حوافز تدفعهم بشكل مباشر للعمل ، والشركات الكبيرة تركز على انتاج السلع التي لها طلب مستمر
ويمكن التنبؤ به وتترك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السلع التي ينطوي انتاجها على مجازفة أكبر 

  .طول أويستغرق بيعها وقتا 

يحققوا النجاح واصحاب المشروعات  أنقبل  لإلفالسوالمغامرون في حاالت كثيرة يتعرضون 
كثيرة ال يملكون الطلب على السلعة  الصغيرة والمتوسطة يغامرون دائما بفكرة جديدة ألنهم في احيان

للطلب ، وال تقدم لهم المشروعات الكبيرة اي اهتمام او دعم اال اذا اثبت جدول نشاطهم  مثبتةاو خدمة 
وفي حاالت كثيرة يقوم اصحاب المشروعات الصغيرة وتطويرهم سوق اكيدة للسلع الجديدة ، 

ذا توافرت لهم السبل والوسائل لذلك ، او يقومون والمتوسطة باتباع اساليب االنتاج على نطاق واسع ا
  1.ببيع ابتكاراتهم الى شركة اكبر لها القدرة على تمويل العملية 

  .انواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المطلب الثاني 

يتم التصنيف وفق تنقسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى عدة انواع تبعا لتصنيفاتها حيث 
  :همها أمعايير 

 .القانونيتصنيف المؤسسات حسب الشكل - 1

 .االقتصاديتصنيف المؤسسات حسب النشاط - 2

  .الحجمتصنيف المؤسسات حسب - 3

  :القانونيتصنيف المؤسسات حسب الشكل  - 1

                                                           
الطبعة االولى  –عمان  –دار الصفاء للنشر والتوزيع  –توفيق عبد الرحيم يوسف ، ادارة االعمال التجارية الصغيرة -1
  . 29ص .  2002، 
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يعرف الشكل القانوني للمشروع بأنه الهوية الرسمية والقانونية التي يمنحها المشرع للمشروع 
عند تكوينه من خالل منح االعتمادات والرخص ووضع القوانين التي تحدد الحقوق والواجبات لهذا 

  1..... وبتالي تحكم سير المؤسسةالمشرع ، والتي تنظم العالقة مع كافة األطراف التي تتعامل معه 

النوع من وهي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد او عائلة ، ولهذا : المؤسسات الفردية  -1- 1
السهولة في التنظيم واالنشاء ، صاحب المشروع هو المسؤول الوحيد عن :المؤسسات مزايا أهمها 

ح ممكن ، نتائج المؤسسة ، وهذا يكون دافعا له على العمل بكفاءة وجهد ونشاط لتحقيق اكبر رب
وتنظيم وتسيير المؤسسة ، وهكذا يسهل العمل واتخاذ  بإدارةمؤسسة هو الذي يقوم لوحده صاحب ال

  2.القرار ، كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن وجود شركاء 

العيوب تتمتع بجميع هذه المزايا اال أنها تتوفر على بعض  وبالرغم من ان المؤسسات الفردية 
او المساوئ ، وقد يكون من اخطر عيوب الملكية الفردية هو المسؤولية المالية غير محدودة لصاحب 
المشروع التي تتعدى الى مدخراته وثروته الخاصة لتغطية تلك الديون باعتبارها ديونا شخصية ، 

ة في االدارة ومحدودية المهارات وعدم قدرة اصحاب المشاريع الفردية تطبيق األساليب المتطور
على نجاح العمل ، كما ان صعوبات التوسع والحصول على والمطلوبة في مجاالت حيوية تؤثر 

  3.رؤوس االموال تعتبر من اهم العراقيل التي تواجهها هذه المشاريع 

وهي المؤسسات التي يتم تكوينها بين مجموعة من األشخاص يساهم كل :الشركاتمؤسسات  -2- 1
ومساهمات هؤالء . منهم في رأس مال هذه الشركة حسب قدرته ورغبته واتفاق الشركاء الباقين 

الشركاء ال يشترط فيه ان تكون متساوية او من نوع واحد ، فقد يساهم شريك ما بحصة نقدية واألخر 
اال انه وبصورة عامة يمكن تقسيم ،لي وفكري واألخر بأصول معنوية بعقارات وثالث بجهد عض

  شركات األموال وشركات االشخاص : الشركات الى نوعين رئيسيين 

، بمعنى انها تعتمد على تقوم على االعتبار الشخصي بين الشركاء : شركات االشخاص - 2-1- 1
منهم من مساهمات عينية او نقدية ،  شخصية الشركاء والثقة المتبادلة بينهم ، وليس ما يقدمه كل

                                                           
  . 106،  105سعاد نائف برنوطي ، مرجع سبق ذكره ، ص -1
الساحة المركزية بن عكنون ، الجزائر ، الطبعة عمر صخري ، اقتصاد المؤسسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، -2

  26، ص  2007الخامسة ، 
  . 16أحمد بوراس ، تمويل المنشآت االقتصادية ، مرجع سبق ذكره ، ص -3
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تضامن ، شركة ال: ويكون الخطر المتعلق بتوظيف األموال فيها غير محدود وهي تأخذ االشكال التالية 
  .شركة التوصية باألسهم 

يقسم رأس مال شركة المساهمة الى حصص ) : شركات المساهمة ( شركات األموال - 2-2- 1
، بما يمكن تداولها في بورصة األوراق المالية دون الرجوع لالكتتابتطرح متساوية تسمى باألسهم 

القيمة االسمية ، القيمة الدفترية ، القيمة : الى الشركة وموافقة المساهمين ، وللسهم اربعة قيم هي 
السوقية ، ويتحصل صاحب السهم على ارباح توزع بصفة دورية على المساهمين في حالة تحقق 

 1.سة توزيعهاارباح وقررت المؤس

  :الشركات التعاونية  -3- 1

تشكل التعاونيات شكال آخر من اشكال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وهي عبارة عن 
تجمع لمنتجي سلعة او خدمة معينة ، او تجار تجزئة ، او تجار جملة ، او مستهلكين ، ويعمل اعضاء 

م كونهم هم اعضاء التعاونية ، وعادة فإن هذه التعاونية مع بعضهم البعض بشكل جماعي لخدمة انفسه
االرباح الصافية المتحققة من هذا المشروع تعود الى االعضاء في نهاية كل سنة ، لكن ليس على شكل 
ارباح نقدية ، وانما يتم استخدام هذه االرباح من اجل التوسيع عمل التعاونية ونطاق الخدمات المقدمة 

  2.النوع من المشروعات أي ضرائب الى االعضاء ، وال يترتب على هذا

  :العامةالمؤسسات -4- 1

هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فال يحق للمسؤولين عنها التصرف بها كيف ما شاؤوا 
واألشخاص الذين ينوبون عن الحكومة . وال يحق لهم بيعها او إغالقها إال اذا وافقت الدولة على ذلك 

  3.ين العامة للدولةالعامة مسؤولون عن اعمالهم هذه تجاه الدولة وفقا للقوانفي تسيير وادارة المؤسسات 

  : تصنيف المؤسسات حسب النشاط االقتصادي  - 2

                                                           
  . 33زبير عياش ، مرجع سبق ذكره ، ص -1
 –ات الصغيرة ادارة المشروع –مزهر شعبان العاني ، شوقي ناجي جواد ، حسين عليان ارشيد ، هيثم علي حجازي -2

  .   94، ص  2010منظور ريادي تكنولوجي، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة االولى 
  . 29مرجع سبق ذكره ، ص  –اقتصاد المؤسسة  –عمر صخري -3
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يتم تقسيم المؤسسات بموجب هذا المعيار الى مؤسسات فالحية ، صناعية وخدماتية ويطلق 
الفترة االخيرة ظهر قطاع رابع يضم عليها أساس هذا الترتيب القطاع االول ، الثاني والثالث ، لكن في 

  .مختلف المؤسسات المختصة في عالم المعلومات واالتصاالت 

تضم المؤسسات المتخصصة في النشاطات المرتبطة باألرض والموارد : المؤسسات الفالحية  -1- 2
لنباتي ، مواشي ، الصيد البحري ، المناجم ، االنتاج االطبيعية كالزراعة بمختلف انواعها ، تربية ال

  .الحيواني ، السمكي 

منتجات قابلة  إلىتختص اساسا في تحويل المواد األولية : المؤسسات الصناعية  -2- 2
  :الوسيط ، وتنقسم الى  أوهائي ناللالستهالك

تعتبر مستعمال لموارد ومنتجات القطاعات االستخراجية : مؤسسات الصناعة الثقيلة  - 2-1- 2
ومايميز هذا . االنتاج ، كمؤسسات الحديد والصلب ، ومؤسسات المحروقات والطاقة ومنتجا لوسائل 

النوع من المؤسسات هو حاجاتها لرؤوس األموال واستثمارات ضخمة في المباني واآلالت 
  .والمخزونات ، كما تتطلب توفير مهارات وكفاءات عالية لتشغيلها 

  .اعات استهالكية كالغزل والنسيج وهي صن:مؤسسات الصناعات التحويلية أو الخفيفة  - 2-2- 2

وهي ذات انشطة مختلفة وواسعة وتشمل مؤسسات النقل ، البريد : المؤسسات الخدماتية  -3- 2
والمواصالت ، المؤسسات الجامعية، البنوك ، المؤسسات المالية ، التجارة ، الصحة ، االشهار ، 

  1.المؤسسات الحرفية مؤسسات الضمان االجتماعي

  :هناك :الحجممؤسسات حسب تصنيف ال -ج

  .مؤسسات متوسطة  –مؤسسات صغيرة جدا او مصغرة جدا - 

  .مؤسسات كبيرة  –مؤسسات صغيرة - 

ولهذا التصنيف استعمال واسع بين الهيئات والمراكز االحصائية ، حيث تتم التفرقة بين كل نوع 
  1.باالعتماد على عدة معايير كمية ونوعية تختلف من بلد الى اخر

                                                           
حمزة بوكفة ، اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على اداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مذكرة -1

  . 10، ص  2008ماجيستير في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة أم البواقي 
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  أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمعوقات التي تواجهها :المبحث الثالث

التي  العقباتسنتطرق في هذا المبحث الى أهمية م ص م وكذلك مكانتها في االقتصاد الجزائري وأهم 
  .تواجهها 

  :أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب األول 

  :للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يلي  وتكمن األهمية االقتصادية واالجتماعية

اصبحت مشكلة البطالة من بين اكبر المشاكل في الدول النامية على : توفير مناصب العمل  - 1
الصعيد االجتماعي واالقتصادي واخذ حيزا كبيرا من افكار واهتمامات االقتصاديين والسياسيين 

رق لعالجه ، ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامجهم الهادفة للقضاء على هذا المشكل وايجاد ط
تعتبر بديل يساعد في القضاء مشكلة البطالة حيث انها تتيح العديد من فرص العمل وتستقطب عدد 

لتدريب والتكوين المناسبين وتمنع تدفق األفراد الى المدن سعيا وراء البأس به طالبيه ممن لم يتلقوا ا
التجمعات السكنية والقرى والمدن الصغيرة التي تكثر فيها نسبة  ث انها تقام فيفرص افضل للعمل حي

  2.البطالة

تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية في تكوين : المحلية  اإلطاراتتكوين  - 2
هذه المؤسسات في  عمالأإلدارةوالتسويقية والمالية  اإلداريةواإلنتاجيةاالفراد وتدريبهم على المهارات 

ظل قلة وضعف امكانيات معاهد االدارة ومراكز التدريب ، وقد يكون التدريب داخل المؤسسة ، وهو 
التدريب الذي يعد للعاملين في مؤسسة ما على ان يتم بداخلها وقد تقوم بتصميم برامجه جهة خارجية 

عن الموقع  وقد يكون التدريب خارج المؤسسة ، يحتاج التدريب على بعض االعمال الخروج بالمتدرب
  .الطبيعي للعمل او موقع التدريب الكتساب المهارات التي يتطلبها العمل 

مستقبال حيث انها  أحسنلوظائف  وتأهيلهمتعمل هذه المؤسسات على تدريب العاملين  وأيضا
 والمسؤولياتالتيتسمح للعمال بالقيام بمهام متعددة في فترات زمنية قصيرة حتى تكبر وتتنوع المهام 

                                                                                                                                                                                     
  . 19، 18، ص  2008عنابة  –تمويل المنشآت االقتصادية ، دار العلوم للنشر والتوزيع  –احمد بوراس -1
مجلة العلوم االنسانية  –مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية  –سامية عزيز -2

  . 89ص  2011العدد الثاني جوان ) الجزائر(ورقلة  –جامعة قاصدي مرباح  –واالجتماعية 
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يقومون بها وبذلك تتسع مداركهم ومعارفهم وتزداد خبراتهم حتى يكونوا في  موقع اتخاذ القرارات 
  1.الهامة وهذا ما يظهر ويعزز طاقتهم وقدراتهم الفعالة

ان مناخ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جد مناسب للتجديد واالبتكار : االبتكار والتجديد  - 3
والذي يكون على شكل فريق متكامل ومتناسق في اطار هيكل  والتطوير نظرا لطبيعة العمل بها
  .تنظيمي يمتاز بالسهولة والبساطة 

غلب االختراعات عبارة عن ادوات وتقنيات انتاج فردية تعتمد عليها المؤسسات أنأكما 
الصغيرة والمتوسطة في زيادة مبيعاتها ، من خالل تخفيض تكاليف االنتاج وابتكار منتجات جديدة 

  .كن من التغلب على االحتكار الذي تمارسه عليها المؤسسات كبيرة الحجم على مستوى السوق لتتم

اذا تعطي فرصة اكبر للمنظمين الجدد على اظهار افكار جديدة تساهم بشكل اكثر فعالية في عملية 
  2.التنمية

ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحكم : تكوين عالقات وثيقة مع المستهلكين في المجتمع  - 4
لى طلباتهم بشكل عقربها من المستهلكين تسعى جاهدة للعمل على اكتشاف احتياجاتهم مبكرا والتعرف 

تام وبالتالي تقديم السلع والخدمات ، ان ربط العالقات مع المستهلكين يولد عالقة ربط بين المنتج 
ذه المؤسسة او تلك ، وهذا ما نالحظه بنفس الدرجة لدى والمستهلك ويعطي درجة كبيرة من الوالء له

  3.المؤسسات الكبيرة

تعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على العمالة المكثفة : التخفيف من المشكالت االجتماعية  - 5
وتميل الى توزيع الدخل بصورة اكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة ، كما تلعب دورا هاما في خلق 

لعمل مما يخفف من حدة الفقر ، وتوفر فرص العمل مقابل اجور معقولة للعمال من االسر فرص ا
  4.الفقيرة والنساء الالتي يفتقرن الى المصادر البديلة للدخل

                                                           
  . 90سامية عزيز ، مرجع سبق ذكره ، ص  -1
: عمار شالبي ، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية ، مجلة البحوث والدراسات االنسانية -2

  . 275، سكيكدة ، ص  2010 ماي 5العدد 
  . 91سامية عزيز ، مرجع سبق ذكره ، ص -3
مجلة العلوم  –نور الدين احمد قايد ، اليات وبرامج دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -4

  .  82، ص  2008جوان .  18، العدد ) الجزائر(باتنة  –االجتماعية واالنسانية 
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تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق توازن في التنمية بين : خلق التوازن الجهوي  - 6
مختلف المناطق وتقليص التفاوت الجهوي لتوزيع الدخل والمساهمة في اعادة التوزيع السكاني كما 
تعتبر المؤسسة الصغيرة والمتوسطة احدى عوامل التنمية االقتصادية الريفية وذلك الن التنمية 

تشكل  أنة تتطلب توجيه عدد من االستثمارات نحو المناطق الريفية التي يمكن االقتصادية االجتماعي
اداة فعالة لتوطن االنشطة في المناطق النائية مما يجعلها اداة هامة لترقية وتنمية الثروة المحلية واحدى 

ها وسائل االندماج والتكامل بين المناطق على المستوى الوطني خاصة بين الريف والمدينة وتوطين
وذلك باالستثمار في مشاريع صغيرة ومتوسطة ريفية كالمجال الزراعي ، اين تتوفر على مواد اولية 

هما تقليص البطالة ووقف محلية ذات اسعار مناسبة ، ومن هنا يتسنى لنا تحقيق هدفين في سياق واحد 
 1.النزوح الريفي نحو المدن

  : ة في االقتصاد الجزائري مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسط: المطلب الثاني 

اذا اردنا التطرق الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري ال بد من 
  .التطرق اوال الى تطور هذه المؤسسات في الجزائر ثم الدور الذي تلعبه 

  :الجزائرتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  - 1

ويرجع ذلك الى  1988ببطء خاصة قبل سنة لقد تطورت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
اعتماد المنهج االشتراكي في تحقيق التنمية االقتصادية عن طريق الصناعات الكبرى وعموما فهناك 

  :ثالث مراحل تميز تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  :  1982الى  1962المرحلة من  -1- 1

ؤسسات صغيرة عند االستقالل ، تكون قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اساسا من م
الى ذمة الشركات  1967من سنة  إدماجهاابتداءهاوالتي كانت تحت وصاية لجان التسيير ، ليتم 

لعالج اضطرابات المحيط التي كانت عقب  1963الوطنية ، وتم اصدار اول قانون لالستثمارات سنة 
ة والمتوسطة من خالل تعبئة رأس االستقالل وان كان لها اثر ضعيف على تنمية المؤسسات الصغير

                                                           
  . 275سبق ذكره ، ص عمار شالبي ، مرجع -1
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تحديد قانون اساسي  1966المال الوطني واالجنبي ، وحاول القانون الجديد لالستثمارات سنة 
  1.لالستثمارات الخاصة الوطنية في اطار التنمية االقتصادية

بالضعف الشديد ، )  69-63(وتميزت االستثمارات االستعجالية المسجلة والمنجزة في الفترة 
بعد ،  إبعادهب قلة االمكانيات المادية والبشرية المتوفرة ، ونظرا لكون نموذج التنمية لم يكتمل بسب

انشغال السلطات العمومية في تلك الفترة بمشاكل التنظيم االداري واالنتاجي لهذا فان  باإلضافةإلى
  .لمخططات المقبلة المخطط كان يهدف الى تحظير الوسائل المادية والبشرية الالزمة لضمان انجاز ا

وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية فقد انتهجت بشأنها سياسة الالمركزية 
وكانت تنظر اليها على اساس انها اداة لتدعيم عملية التصنيع الشاملة اي انها مكملة للصناعات 

) 1977 – 1974(الثاني االساسية ، فقد كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية خالل الربع 
  ) : 1979– 1967(كما وضعت برنامجين استثماريين لتنميتها خالل الفترة 

 150الذي كان من المنتظر ان يتم خالله انشاء ) 1973 - 1967(المتعلق بالفترة : البرنامج األول 
  ة ، واستفادة مؤسسة صناعي

  .مليون دج  3886من غالف مالي قدره 

 3استفاد هذا البرنامج من غالف مالي قدره ) 1979 -1974(المتعلق بالفترة : البرنامج الثاني 
  .مؤسسة صغيرة ومتوسطة  744 إلنجازماليير دج 

 إلدارةما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة فقد ارتبط ظهورها بصفة مباشرة أ
دية واالجتماعية ، واالستثمارات السلطات العمومية في ادماج القطاع الخاص في مسار التنمية االقتصا

الخاصة المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تم تحقيقها في اطار قانون االستثمارات لسنة 
الذي كان موجها الى رأس المال االجنبي فقط  1963الذي جاء ليسد الفراغ المسجل في قانون  1966

  ) . 1976- 1967( لة الى غاية نهاية المرح 1966، وقد امتد تطبيق قانون 

                                                           
اطروحة دكتوراه ن كلية العلوم االقتصادية ،  –يوسف حميدي ، مستقبل المؤسسات ص م الجزائرية في ظل العولمة -1

  . 78، ص  2008– 2007جامعة الجزائر . فرع التحليل االقتصادي 
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وبالرغم من التطور الذي عرفه هذا القطاع خالل السنوات االولى من تطبيق قانون 
وفي عام  –، فانه ظل ضعيفا مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية  1986االستثمارات 

 1.ازمؤسسة فقط وهذا دليل على الضعف الكبير في عمليات االنج 130تم تسجيل انجاز  1978

عرفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة تطورا ) :  1988-1982( المرحلة الثانية 
من حيث الحجم ، ومن حيث مساهمتها في تحقيق اهداف برامج التنمية ، وذلك بفضل التوجهات 

المؤسسات االهتمام الحقيقي بهذه والمزايا التي وفرت لها عبر مخططات التنمية ، حيث تجلت بوادر 
في المخطط الخماسي االول واالجراءات القانونية والتنظيمية التي كيفها لتفعيل دور المؤسسات 

  2.الصغيرة والمتوسطة

وهو القانون المتعلق  21/08/1982المؤرخ في  11 – 82قانون  باإلضافةإلىإصدار
ع ، مع تحديد شروط باالستثمار الخاص والذي يهدف الى تحديد االدوار الممنوحة الى هذا القطا

بهدف تحقيق التكامل مع القطاع العام وتفعيل القطاع الخاص وكيفيات منح االعتماد و الرخص وذلك 
للمساهمة في تحقيق التنمية الجهوية المتوازنة وتوزيع القدرات االنتاجية وخلق مناصب عمل من خالل 

التصدير  إلىالمحلي والتوجيه  باإلنتاج الواردات إلىإحاللاالستغالل االمثل للموارد المحلية للوصول 
التي تمتعت بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اطار هذا القانون في ، ولقد تمثلت االمتيازات 

التسهيالت التمويلية والضريبية ، ضمانات التموين ، اعانات ترقية القطاع الخاص ، تحسين طرق 
  .االعالم حول اهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

فتح االبواب امام القطاع الخاص  ويعتبر هذا القانون نقطة تحول في السياسة االقتصادية ، الذي
، مما ....ألن ينشط في قطاعات كانت محتكرة على القطاع العام فحسب كقطاع البناء والسياحة والنقل 

 150000الى اكثر من  1980مؤسسة في  4000ادى الى ارتفاع عدد المؤسسات من حوالي 
  1986.3مؤسسة في 

                                                           
  . 69-68محمد لمين ، مرجع سبق ذكره ، ص -1
حالة المؤسسات ص م في والية سطيف ،  –اتخاذ القرارات التسويقية  دور بحوث التسويق في –براهيمي سمير -2

  . 135، ص  2010 -2009مذكرة ماجستير في علوم التسيير ، 
  . 137طلحي سماح ، مرجع سبق ذكره ، ص -3



اإلطار النظري حول المؤسسات الصغرة والمتوسطة:الفصل األول  
 

 

27 

حول الذي عرفته السياسة االقتصادية في الجزائر بداية ان الت) :  2008الى  1988( المرحلة الثالثة 
من العشرية االخيرة من القرن الماضي افرزت تغيرات هامة خاصة هياكل االقتصاد الوطني ، فعلى 

جارب الناجحة في مجال تنظيم وتسيير المؤسسات ، اعطت الدولة ماجال واسعا لدعم نمو ضوء الت
الذي تزامن مع تطبيق برنامج التعديل الهيكلي الذي جرى  وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وشهدت هذه المرحلة تحوالت عميقة لالنتقال من اقتصاد  1997االتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي 

  1.اداري الى اقتصاد انفتاح ، يؤدي فيه القطاع الخاص المحلي واالجنبي دورا محوريا

  2:.المراسيم ، وهي وفي بداية هذه الفترة تم اصدار بعض 

المتعلق بتحرير التجارة  1991فيفري  19المؤرخ في  37 – 91مرسوم تنفيذي رقم :  1991
المتعلق بترقية  1993اكتوبر  05المؤرخ في  12 – 93مرسوم تنفيذي رقم :  1993الخارجية 

  .االستثمار ، حيث حدد التوجهخ الجديد لالقتصاد الوطني 

  .انوني لخوصصة المؤسسات العمومية الق اإلطاراختيار :  1994

 .قانون الخوصصة  إصدار:  1995

  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري- 2

تلعب م ص مدورا كبير في االقتصاد الوطني الجزائري من خالل المساهمة في الناتج الداخلي 
في التشغيل وكذلك مساهمتها في التجارة الخام خارج قطاع المحروقات ، بإضافة إلى مساهمتها الكبيرة 

 .الخارجية 

 

  

  :الخارجيةمساهمة م ص م في التجارة -1- 2

يبين الجدول الموالي مساهمة م ص و م في التجارة الخارجية وذلك من خالل التطور الذي 
  .2010- 2009شهدتهمابين السداسيين لعام 

                                                           
  . 89يوسف حميدي ، مرجع سابق ، ص -1
  . 70والجزائرية ، مرجع سبق ذكره ، ص مقرنة بين التجربة التونسية . محمد لمين ، آليات تمويل م ص م -2
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   2010السداسي االول   -   2009تطور التجارة الخارجية للسداسي االول  -3- الجدول

السداسي االول لسنة   المجموعة االنتاجية 
2009  

السداسي االول لسنة 
2010  

  نسبة التطور

  - 5.82  19711  20929  االستراد

  32.82  26246  19760  التصدير

  6535  - 1169  الميزان التجاري

  القيمة مليون دوالر أمريكي

 .38مرجع سبق ذكره ،ص .نشرية المعلومات من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر 

  :من خالل الجدول المبين أعاله نالحظ أن

  :ما يلي  2010ول لسنة خالل السداسي األ سجلت التجارة الخارجية الجزائرية

مقارنة مع نتائج   5.82مليار دوالر أمريكي ، ما يمثل انخفاض بــ   19.71قيمة الواردات   - 
  2009السداسي االول لسنة 

 % 32.25مليار دوالر أمريكي ، ما يمثل ارتفاع بــ     26.25ة للصادرات   يالقيمة االجمال- 
   2009مقارنة مع نتائج السداسي االول لسنة  ى

مليار دوالر أمريكي  خالل السداسي االول  6.53مما يعني فائض ف الميزان التجاري يقدر بــ  
مليار دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من  1.17 في حين أنه كان هناك عجز بــ    2010لسنة  
   2009سنة  

  :مساهمة م ص م في التشغيل-2- 2

 منهم عامال، 1676196والمشتغلين في م ص م حوالي  2011بلغ عدد العمال االجراء في  
 : ، موزعة حسب الجدول التالي في قطاع الخاص  1625729، وعامل في قطاع العام 46750
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السداسي  -2010السداسي االول  (تطور مناصب الشغل المصرح بها حسب الفئات  -4-الجدول
 )2011االول 

  2011السداسي االول   2010السداسي االول    م.ص .طبيعة م

النسبة   العدد
  المئوية 

النسبة   العدد
  المئوية 

  نسبة التطور 

            م ص م الخاصة

    %58،67  983415  %58،94  940788  االجراء

  %5،86  %38،32  642314  %38،01  606737  المؤسسات أرباب

  %5،05  %96،99  1625729  %96،94  1547525  المجوع الجزئي

  %3،45  %3،01  467 50  %3،06  48783  م ص م العمومية

 %5،00  %100  1676196  %100  1596308  المجموع 

 .38 ص ذكره،مرجع سبق .من إعداد الطالبة باالعتماد على نشرية المعلومات :  المصدر

من خالل معطيات الجدول السابق نالحظ أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تساهم في 
من مجموع المؤسسات ، و هو ما يدل على الدور الهام للقطاع الخاص في 99،96التشغيل بنسبة 

  .الجزائري االقتصاد

تجدر االشارة إلى أن عدد أرباب المؤسسات الخاصة يتكون من أرباب المؤسسات الصغيرة و 
) . المهن الحرة ( ورؤساء المؤسسات الخاصة التي تنشط في ) أشخاص معنوية ( المتوسطة الخاصة 
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الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير ( يعتمد في الحصول على هذا الرقم على المعلومات  
  .خالفا لنظام جمع المعلومات المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية ســابقا ) اء االجر

 275 14المنشأة ،   الصغيرة و المتوسطة الخاصة حسب فئة االجراءبلغ عدد المؤسسات
عدد االجراء بها ال يتعدى ( مؤسسة مصغرة   % 96، 60، منها    2011مؤسسة خالل السداسي  

أجير تبقى ضئيلة حيث بلغ عددها  50ات المتوسطة التي تشغل أكثر من بينما المؤسس ،)أجراء 09
  . مؤسسة تنشط في قطاع البناء واالشغال العمومية   23مؤسسة منها  43

مؤسسة مصغرة   1616مؤسسة منها    1661وعلى مستوى القطاع الصناعي تم تسجيل  
  .عامل  50من مؤسسات تشغل أكثر 6منها (أجراء   10مؤسسة تشغل أكثرمن  45و

  :المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المطلب الثالث 

 :تقف امام ترقية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة معوقات نذكر منها 

 

  

  :عدم حماية المنتوج الوطني من التدفق الفوضوي للسلع المستوردة  - 1

وميكانيزمات االقتصاد الحر نفسها على اذا كانت القاعدة المتعارف عليها تقضي بفرض قواعد 
فان ذلك خلق مناخا يقف كواحد من  شيءالجميع وامام ظاهرة االستيراد الفوضوي والتي شملت كل 

  1.محددات النمو امام المؤسسة الجزائرية الصغيرة الناشئة وبصدد االستيراد غير المنظم نذكر

 ؛اقل من سعر مثيالتها المحلية بأسعاراإلغراق المتمثل في استيراد سلع وبيعها محليا - 

 االنضمامإلىالتذرع بالحرية االقتصادية وشروط تحرير التجارة في اطار التهيؤ الستيفاء شروط - 
 منظمة العالمية للتجارة مع ان هذه االخيرة تكرس وتقبل مبدأ حماية المنتوج المحلي عن طريقلا

 ؛التي يتهددها االستيراد  أوالرسوم الجمركية وحدها تشجيعا وتأهيال للصناعات الناشئة 

                                                           
جامعة محمد خيضر  –مجلة العلوم االنسانية  –معوقات تنمية وترقية المؤسسات ص م في الجزائر  –سعدان شبايكي-1

  . 189، ص  2007، ماي  11بسكرة ، العدد 



اإلطار النظري حول المؤسسات الصغرة والمتوسطة:الفصل األول  
 

 

31 

، الشيء الذي من شأنه وضع خريطة عال يحدد انواع المنتجات المحليةغياب جهاز معلومات ف- 
 .اقتصادية لتوطن المؤسسات والمنتجات ومن ثم وضع ما يلزم من سياسات الحماية

  : المعانات من المحيط  - 2

 :المحيط اإلداري-1- 2

يعاني هذا القطاع من قصور واضح في الخبرات االدارية بسبب سيادة االدارة العائلية التي 
واالشراف قوم على مركزية اتخاذ القرارتاو االدارة الفردية التي تقوم على مزيج من العادات والتقاليد 
مسؤوليات الخاصة بجميع الوظائف بطريقة مباشرة ، ما يجعل الشخصي على تسيير معظم المهام وال

تحكم صاحب المنشأة في تسيير جميع تلك الوظائف ليس في مستوى التخصص المطلوب ، امام نقص 
الكفاءة والخبرة اللذان تعتبران العامالن الرئيسيان لفشل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 األحيانضحية النزاعات الشخصية لمالكها اذ انه في كثير من كثيرا ما تكون المؤسسة  باإلضافةإلىأن
المالية للمؤسسة و الذمة المالية الخاصة به ، المحتجزة بسبب خلط الذمة  األرباحمحدودية  إلىمايؤدي 

التي تزيد من .....) سيارة فخمة ، سكن ضخم ( والتي تظهر في شكل اسراف وتبذير وحب المظاهر 
 1.سلبا على سيولة المؤسسة وتوسعها مستقبالالمصاريف مما يؤثر 

 :نظام المعلومات  -2- 2

الصغيرة و المتوسطة في بيئة معلوماتية ضعيفة جدا وال تساعد بأي حال من  المؤسسةتعيش 
االحوال هذه الوضعية على تنميتها ونموها ، فإلى غاية اليوم ال توجد بطاقة صحيحة ومفصلة لعدد هذه 

، ومن ثم فان انشائها يتم في فوضى مطلقة ، ....رافيا وبحسب نوع المنتج ا جغالمؤسسات وتوزعه
 2.فكيف ستنشأ وتنمو مؤسسة الزال مفهومها وحجمها محل جدل بين كثير من الجهات

 

  

                                                           
  . 39طلحي سماح ، مرجع سابق ، ص -1
 –مجلة العلوم االنسانية  –صغيرة والمتوسطة فىالجزائرالجزائرمعوقات تنمية وترقية المؤسسات ال –سعدان شبايكى-2

  .189، ص  2007، ماي  11جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد 
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  : الصناعيصعوبات متعلقة بالعقار  - 3

تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انجاز وتنمية المشاريع االستثمارية   التيمن بين العوائق 
  :فهناك هي مشكلة العقار الصناعي 

 ؛طول مدة منح االراضي المخصصة لالستثمار - 

 ؛الرفض غير المبرر احيانا للطلبات - 

 ؛مشكلة عقود الملكية التي التزال قائمة في كثير من جهات الوطن - 

 .اعادة النظر في العمليات القانونية - 

محاسبيا يتعلق بالميزانية واالمتالك ، ومصاريف التأسيس ن مسألة الملكية هذه تطرح اشكاال إ    
وبالرغم من وجود اجهزة محلية مثل لجنة تنشيط وتجديد وترقية االستثمارات ، الوكالة . وغيرها 

  :ر الصناعي التزال مطروحة الن الوطنية لتنمية االستثمار ، فان مشكلة العقا

ارضي فهناك  أنواعنفسها  فباإلضافةإلىأناألراضيواحدة ،إداريةعموما التتبع جهة  األراضي - 
  .من وزارةألكثرتخضع األرضأحياناوهكذا ومن ثم فان مسألة ...خاصة وارضي بلدية وارضي

االطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد طرق وكيفيات واجال وشروط التنازل  أحيانانقص وغياب  - 
  1.ضوع استخدامها ومتابعة ذلك الحقاعن االراضي ومو

  :صعوبات التمويل ومشكالت النظام المالي  - 4

وتجسدها العالقة المتشنجة بين المؤسسات المصرفية الممولة وبين المؤسسات الصغيرة 
وحدات العجز المالي ، فحاجة التمويل بالنسبة للمؤسسات تعتبر ملحة غير ان والمتوسطة التي تمثل 

  2:تقربها من البنوك يجعلها تعاني من مشاكل كثيرة منها

                                                           
  .190ص–مرجع سبق ذكره –معوقات تنمية وترقية المؤسسات ص م في الجزائر  –سعدان شبايكي 1
مجلة العلوم االجتماعية  –والصعوبات  الواقع: الشريف بقة ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  -2

  . 56سطيف ، ص  –جامعة فرحات عباس  –واالنسانية 
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ع الجهوي ثم المديرية الوكالة ثم الفر( طول المدة لدراسة الملف واتخاذ القرار وتعدد القنوات  - 
  ؛)الرئيسية 

من المؤسسات  ق بكثير مبلغ القرض وهذا ماال توفره العديدضرورة توافر الضمانات التي تفو - 
  ؛الصغيرة والمتوسطة

البيروقراطية الشديدة في تكوين الملف فهناك العديد من الوثائق التي يستوجب على المؤسسات  - 
  ؛ول عليها بسهولة وفي فترة وجيزةوفرها وال يمكن الحصت

ل ـميـها العـمتي يقدـدول الـة الجـدراس ة اوـيـنـات التقـدراسـن الـنوك مـظ البـتحف - 
البيانات واالحصاءات وتضاربها في كثير من االحيان وهذا مايقلل من و  وذلك لتغير المعلومات

وك من مصداقية الدراسة ويفضي في الكثير من االحيان الى قرار الرفض رغم ماتتوفر عليه هذه البن
  .فوائض مالية قابلة للتوظيف

  :عاملة المؤهلة تسرب اليد ال - 5

المؤسسات الكبيرة بحثا عن شروط عمل افضل من  إلىوالمتوسطة سسات الصغيرة ؤمن الم
حيث االجور االعلى والمزايا االفضل بجانب توافر فرص اكبر للترقية ، وما يضطرها باستمرار الى 
توظيف يد عاملة اقل كفاءة ، تحمل اعباء تدريبهم فضال عن عدم بقائهم في اعمالهم وهو ما من شأنه 

  1.سلع المنتجة ، وارتفاع التكاليفان يخفض من االنتاجية ومن نوعية ال

  : ضعف البنية التحتية  - 6

تعزز الدول قدراتها االقتصادية والتجارية بتوفير البنية التحتية المالئمة لألعمال بأسعار تنافسية 
والتي تتمثل اساس في المواصالت ، المياه، الكهرباء ، وبالتالي يتوجب على الدولة مراجعة وتقييم 

البنية التحتية بما يالئم احتياجات القطاع الخاص ارتباطا بالواقع السياسي واالقتصادي خدمات وتكلفة 

                                                           
  . 283دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية ، مرجع سابق ، ص  –عمار شالبي -1
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وخصوصا في ظل تدني خدمات تسيير كثير من المتطلبات االنتاجية والتسويقية ووالجغرافي من جهة 
  1.البنية التحتية مقارنة مع الدول المجاورة 

  : غياب التحفيزات الضريبية الجمركية  - 7

دورا هاما في تنمية وتوظيف المؤسسات الصغيرة تلعب هذه التحفيزات الضريبية والجمركية 
  2.والمتوسطة ومن ثم اسهامها في تحقيق السياسات التنموية

  : التحفيزات الضريبية  -أ

ان االعباء الضريبية التي تتحمل هذا النوع من المؤسسات ال يساعد بأي حال من االحوال 
التهرب وتنامي االنشطة الموازية التي تحسب في خانة اجي بل تؤدي الى تعدد على العمل االنت

  .الضريبي

  :بعين االعتبار  أنتأخذان السياسة الضريبية تجاه هذه المؤسسات يجب 

التشجيع على االستثمار ومن ثم عدم معاملتها بمعدل ضريبي على ارباح الشركات مثلها مثل  - 
  ؛بحسب المنظمة وبحسب نوع المنتج بل يجب ان يخفض المؤسسات العمومية االقتصادية

  .ك بإلغاء األعباء العمالية تماماالتشجيع على التشغيل وذل - 

  :التعريفة الجمركية  - ب

التعريفة الجمركية المرتبطة بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع سياسة  أنتتالءميجب 
  .تهدف الى التكفل بهذا النوع من المؤسسات بشكل يجعلها سندا متميزا للحركية االقتصادية 

  :نقص الكفاءات البشرية المسيرة  - 8

وتبقى المؤسسات  % 94تمثل فمعظم المؤسسات هي مؤسسات صغيرة او مصغرة وهي 
المتوسطة قليلة وبالخصوص العاملة في القطاعات االنتاجية االستراتيجية ومهمة تسيير هذه المؤسسات 

العائلة الذي يعتمد على الخبرة في الممارسة ولم يتلق تكوينا متخصصا في  أفراداحد  إلىغالبا ماتوكل 

                                                           
  . 284دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية ، مرجع سابق ، ص  –عمار شالبي -1
  . 191ص  –سعدان سبايكي ، مرجع سبق ذكره -2
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تلفة ويحاول معالجة مختلف المشاكل من خالل االدارة فكثيرا منهم ال يميز بين المواقف االدارية المخ
له ولو انها لم تعد تواكب التطورات الحاصلة ، فالتغيرات البيئية وتعقدها تخفي العديد الحلول المتاحة 

اكتشافها ألنها تقتضي التشخيص وجمع  هواةاإلدارةمن المشاكل وتبقيها منشطة ومؤثرة وال يستطيع 
تعتبر من المجاهيل  فإنهاتوافرت في عصر الرقمية ل اليها وان معلومات ومعطيات قد يصعب الوصو

التي ال يستدعي البحث عنها ، اذ البد من تشكيل مايسمى بالفائض التنظيمي وهو الفائض الذي تلجأ 
التهديدات المحتملة والفرص المتاحة والتي تعبر في الحقيقة عن البناء  لمراجعةالمؤسسة  إليه

ر وسيلة للمحافظة على المؤسسة ويحفظ كيانها من حيث البقاء ، االستمرارية االستراتيجي الذي يعتب
  1.الصغيرة والمتوسطةوالنمو وهو تصرف اداري تنظيمي مغيب تماما في كثير من المؤسسات 

  :المشاكل المتعلقة بإهمال التخطيط  - 9

، لكن غير ضروري االستراتيجيعادة ما يعتقد اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ان التخطيط 
، خلي والخارجي المتغيرين باستمرارذلك سيؤدي بالمؤسسة الى عدم القدرة على التأقلم مع المحيط الدا

لموارد الالزمة للتشغيل ألنه بدون خطة استراتيجية ال تتمكن المؤسسة من التحكم في امكانياتها وا
  2.والتجديد

  :المشاكل المتعلقة بصغر حجم المشروع  - 10

ر حجم المشروع يجعل قدرته على تحمل الخسائر محدودة مما يضطر صاحبه الى التوقف ن صغإ
المؤقت او اعادة النظر في كفاءة المشروع وظروف التشغيل اضف الى ذلك ان لصغر حجم المؤسسة 

، هذا ما يؤدي الى بتالي عدم امكانية توزيع المخاطرتأثير اخر على امكانية التنويع في المنتجات و
  3.صعوبة الحصول على التمويل الكافي من مؤسسات  االقراض

  

  

                                                           
  . 57،  56الواقع والصعوبات ، مرجع سابق ، ص : الشريف بقة ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -1
 19، ص  2002الطبعة االولى  –عمان  –دار المسيرة للنشر والتوزيع  –ماجدة العطية ، ادارة المشروعات الصغيرة 2
.  
  .20نفس المرجع السابق ، ص 3
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  :خالصة الفصل

مما تقدم يمكن القول أن تحديد مفهوم شامل وواضح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك دقيق     
وموحد بين جميع الدول أمر في غاية الصعوبة نتيجة تداخل مجموعة من العوامل ،لكن رغم ذلك 

ر مستخدمة للتفرقة بين م ص و م والمؤسسات الكبيرة، فالخصائص والمزايا التي توجد عدة معايي
تتمتع وتنفرد بها هذه المؤسسات  انطالقا من الدور الحيوي الذي تلعبه في تحقيق أهداف التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في جميع الدول جعلها تحتل أهمية كبيرة في االقتصاديات المتقدمة والنامية 

لك، لكن هذا ال ينفي العراقيل التي تواجهها سواء تلك المرتبطة بحد ذاتها أو تلك المرتبطة بالمحيط كذ
  .الذي تمارس فيه نشاطها

إن أغلب الدراسات االقتصادية واالكاديمية التي تطرقت للعراقيل التي تواجه م ص و م تجمع على     
ى اإلطالق والتي تحول دون إنشاء وتطوير م ص أن مشكل التمويل يعتبر من أهم المشاكل البارزة عل

و م وتفعيل حركيتها في االقتصاد الوطني ،ولهذا سنتطرق في الفصل الموالي إلى تمويل م ص و م 
 .عن طريق المصادر التقليدية
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  تمهيد

لما له تأثير فعال و فاعل على جميع ،يعتبر التمويل حجر األساس في بنية المؤسسات 
الوظائف األخرى داخلها فال يمكن لمؤسسة ما تحقيق أهدافها و تطبيق برامجها بدون هذا العنصر 

و التمويل هو الحصول على األموال من مصادر مختلفة و كذا حسن استخدامها ،إذ أن   ،الحيوي
اعتماد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على أموالها الخاصة و الذاتية كمصدر تمويلي داخلي غالبا ما 

  اريةاالستثمتكون غير كافية لتغطية مختلف احتياجاتها عبر مراحل نشاطها خاصة المتعلقة بالمؤسسات 
للحديث ،فالتجديدية و التوسعية ،فإنه  ال يكون أمامها الخيار إال اللجوء إلى التمويل الخارجي التقليدي 

  : هذا قسمنا الفصل الثاني إلى مايلي نع

  جات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛التمويل و احتيا: المبحث األول

  ؛المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمصادر التمويل التقليدية المتاحة أمام :المبحث الثاني

  ؛مزايا و عيوب التمويل التقليدي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة:المبحث الثالث

الصعوبات التمويلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بعض تجارب تمويلها في :المبحث الرابع
  .العالم
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  :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة احتياجاتالتمويل و :المبحث األول 

تحتاج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لعدة أنواع من التمويالت و التي تختلف باختالف     
احتياجاتها التمويلية ،لذلك يمكن دراسة هذه االحتياجات من خالل التطرق إلى ماهية التمويل و ذلك في 

تياجات المالية للمؤسسات الصغيرة و المطلب األول أما المطلب الثاني سنتطرق فيه إلى االح
  .المتوسطة

  :ماهية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:المطلب األول

 :تعريف التمويل .1

  .هناك معنى عام للتمويل و يعني تدبير األموال الالزمة للقيام بالنشاط اإلقتصادي
لتمويل أنشطتها اإلقتصادية و تعتمد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في األساس على مواردها الذاتية 

،فإذا لم تفي اتجهت إلى غيرها ممن يملكون فائضا من األموال لسد هذا العجز و من هنا يتحدد المعنى 
الخاص للتمويل على أنه نقل القدرة التمويلية من فئات الفائض المالي إلى فئات العجز المالي و قد 

اخل بينها مؤسسات وسيطة كمؤسسات التمويل و يكون هذا النقل مباشرة من مشروع إلى آخر أو تتد
هو ما يعني أن تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إمداد تلك المؤسسات باألموال الالزمة للقيام 

  1بنشاطها اإلقتصادي سواء بموارد دائنة أو موارد خارجية
و تطوير مشروع و يمكن كذلك تعريف التمويل على أنه توفير المبالغ النقدية الالزمة إلنشاء 

  .خاص أو عام
أي أن التمويل يقصد به الحصول على األموال بفرض استخدامها لتشغيل أو تطوير المشروع كان 
يمثل نظرة تقليدية ،حيث ترتكز النظرة الحديثة للوظيفة التمويلية على تحديد أفضل  مصدر لألموال 

  2.كلفة و العائدعن طريق المفاضلة بين عدة مصادر متاحة من خالل دراسته الت
  
  
  

                                                           

  165،ص 2009عبد المطلب عبد الحميد ،إقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،:1
  24،25،ص2008المنشآت اإلقتصادية ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ،الجزائر أحمد بوراس ،تمويل : 2
  



مصادر التمويل التقليدية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفصل الثاني   
 

 

38 

  
 :أهمية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -2

أهمية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أهمية تلك المؤسسات ذاتها اإلقتصادية في دول 
العالم جميعا فهي بداية أساس اإلنتاج و أصل النشاط اإلقتصادي و هي طرق النجاة للخروج من 

ذلك من منطلق كافة الخصائص و المزايا التي تتمتع بها المؤسسات الصغيرة و األزمات اإلقتصادية و 
  :المتوسطة مثل 

 ؛االقتصادالقدرة العالية على تنمية - 

 تحديث و تطوير الصناعة؛- 

 العمل؛مواجهة مشكلة البطالة و خلق و توفير فرص - 

 تفعيل مشاركة المرأة ؛- 

 خلق روح التكامل و التنافس بين المشروعات؛- 

 تطوير و تحسين المستوى المعيشي لألفراد؛- 

 ؛ االستثمارو  االدخارتضييق الفجوة بين - 

 خاص و نشر ثقافة العمل الحر؛توسيع قاعدة الملكية للقطاع ال- 

 .نشر ثمار التنمية في كافة المناطق و األماكن- 

و في النهاية فإن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعتبر بحق المصدر الرئيسي لتقديم 
احتياجات المواطنين من السلع و الخدمات و ترتبط بعالقة تبادلية تجمع بين التشابك و التكامل بين 

سسات فهي تمثل القنوات األساسية في استهالك ما تنتجه المؤسسات الكبيرة من خامات كافة فروع المؤ
و مواد بسيطة و في الوقت نفسه تمد المؤسسات الكبيرة بما تحتاجه من قطع غيار و أجزاء و مكونات 

  .مما يساهم في إثراء عملية التنمية بشقيها اإلقتصادي و اإلجتماعي
و كل هذا يعكس أهمية االتجاه بالتمويل نحو تلك المؤسسات لتنميتها، و خاصة أنها ال تحتاج إلى رأس 

1مال كبير كغيرها من المؤسسات الكبيرة

                                                           

مخبر العلوم  و اقتصاديات شمال افريقيا ،ملتقى دولي ،متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول :1
  جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف الجزائر 2006أفريل  16،18العربية ،يومي 
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 :هيكل التمويل المناسب للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة-3

للمشروع إن القرار الخاص بهيكل التمويل يعني تقرير مزيج مصادر التمويل المناسب     
الصغير، و هو من القرارات الهامة و اإلستراتيجة في حياة المشروع الصغير ، فتقرير نسبة الملكية 
إلى االقتراض في هيكل التمويل تترتب عليها الكثير من االلتزامات المستقبلية و توجد الكثير من 

التمويل ، و من أهم هذه العوامل و االعتبارات التي يجب أن تخضع لدراسة متأنية عند تقرير هيكل 
  :العوامل مايلي

فنوعية االستثمارات تعني نوعية التمويل المطلوب،فاالستثمار في هيكل االستثمارات في المشروع، - 
 على مصادر التمويل طويلة األجل و العكس؛ االعتماداألصول الثابتة بصفة عامة يستلزم 

در التمويل المقترح و يجب أن يشير إلى التكلفة ،و يجب على صاحب المشروع مراجعة تكلفة مص- 
في معظم األحوال أقل تكلفة من التمويل الذاتي أو عن طريق  االقتراضتكلفة التمويل عن طريق 

 الملكية بإدخال شركاء جدد أو مساهمين جدد؛

على القروض  االعتماداطرة،درجة المخاطرة التي يواجهها المشروع الصغير في حالة خدرجة الم- 
 على الملكية؛ االعتمادمقارنة بحالة  العالية

المرونة أي زيادة نسبة الملكية في المشروع تدعم فرص المشروع للحصول على القروض الالزمة و - 
 العكس غير صحيح؛

السيطرة و إحكام الرقابة في حالة لجوء صاحب المشروع إلى إدخال شركاء أو عمالء جدد في - 
 شروع؛المشروع يفقد جزء من سيطرته على الم

مدى توافر مصادر التمويل السابق اإلشارة إليها ال تتوافر في كل األوقات لصاحب المشروع،فقد - 
1الخ...تحول ظروف ارتفاع سعر الفائدة ،عدم توافر ضمانات مادية كافية ،نقص السيولة

                                                           

173،174،ص2009طلب عبد الحميد ،اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة ،الدار الجامعية اإلسكندرية ،عبد الم:1  
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  :المالية الالزمة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة االحتياجات:المطلب الثاني 
تحتاج  المؤسسة اإلقتصادية لعدة أنواع من التمويالت ،و التي تختلف بإختالف احتياجاتها 

التي تكون عادة مرتبطة بمرحلة التطور التي تمر به أي مرحلة ،بدءا من  االحتياجاتالمالية ،هذه 
  .موها ثم إلى نضجهاإنشائها فانطالقها فن

عبارة عن تلك األموال الالزمة لتشغيل أو لمواجهة الطوارئ أو لتمويل  االحتياجاتو هنا تكون 
التمويلية التي يراها  االحتياجاتالتوسعات ،أو الحصول على استثمارات جديدة بذلك يمكن أن ندرج 

لذا  1فيه بنجاح االستمرارع و ضرورية للبدء في المشرو االقتصاديةالمستثمرون في هذه المؤسسات 
  :صمن العناصر التالية االحتياجاتسنتطرق إلى هذه 

 :االحتياجات المالية في طور التأسيس أو اإلنشاء-1

يلزم المؤسسة الصغيرة و المتوسطة نوعين من االحتياجات المالية، ) التأسيس(خالل مرحلة اإلنشاء 
حيث تحتاج إلى رأس المال األولي والذي يعتبر التمويل الذي يسبق انطالق المشروع ، وهنا في غالب 

وف الممولون و األحيان تواجه صعوبة في الحصول على األموال من المصادر الخارجية فغالبا ما يتخ
خاصة البنوك من هذا النوع من التمويل لكون المشروع في بدايته و حاالت عدم التأكد محيطة بمستقبل 

حيث في .كما تحتاج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمويل عند اإلنطالق الفعلي للمشروع .المؤسسة 
من مواجهة جزء من مصاريف  هذه المرحلة يتعين على المؤسسة توفير األموال الخاصة التي ستمكن

حيازة المعدات و كذا مصاريف التشغيل ، إلى أن تتمكن  العوائد المتأنية عن التشغيل من تغطيتها 
حيث تكون نتائج المؤسسة خالل هذه المرحلة في أغلب األحيان سالبة نظرا للتكاليف الثابتة التي .

ي بل تضطر إلى اللجوء إلى مصادر و هذا ما ال يسمح للمؤسسة من تكوين مصدر داخل.تتحملها
2تمويلية خارج 

                                                           

  19أحمد بوراس ،مرجع سبق ذكره ص:1
على تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،حالة والية أم البواقي  02زبير عياش ،تأثير تطبيق اتفاقية بازل :2

  2013- 2012-2011تخصص مالية ،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي  أطروحة دكتوراه في علوم التسيير
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  1ففي الجزائر يتم التمويل المصرفي لهذه المؤسسات عن طريق الوكاالت التالية 
 :الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .1

و تتولى هذه الوكالة اإلشراف على صندوق  2004وهي منظومة جديدة دخلت حيز التطبيق خالل سنة 
ي للقرض المصغر و الذي يعتبر آلية جديدة لضمان القروض التي تقدمها البنوك و الضمان التعاضد

  .المؤسسات المالية للمستفدين من القروض المصغرة
 : FGARصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  .2

و تيسر من طرف  2002المالي أنشأت  االستقاللهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و 
مجلس إدارة يكون من ممثلي بعض الوزارات و ممثلي عن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و 

  :من بين أهم وظائفه نذكر منها
 توفير الضمانات الضرورية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة للحصول على القروض البنكية؛ •

 .تحويل دور الدولة من مانحة لألموال إلى صانعة للقروض المقدمة •

 :CALPIREFالمحلية  االستثمارلجان دعم و ترقية  .3

و هي لجان مكلفة بتوفير اإلعالم الكافي للمستثمرين حول األراضي و المواقع  1994أنشأت سنة 
المخصصة إلقامة المشروعات و تقدم القرارات المتعلقة بتخصيص األراضي ألصحاب المشاريع 

  .الصغيرة و المتوسطة
 : ANDIاالستثماراتالوكالة الوطنية لتنمية  .4

المالي و تهدف لتقليص  االستقاللتتمتع بالشخصية المعنوية و  2001مؤسسة عمومية أنشأت سنة 
  .)APSIوكالة (يوما في الوكالة السابقة  60يوما ،بدال من  30آجال منح التراخيص الالزمة إلى 

 

                                                           

حمزة فيشوش ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كإستراتيجية لمواجهة العولمة في ظل إقتصاد المشاركة ،مذكرة :1
  108،109،110،ص 2008ماجيستير في علوم التسيير ،تخصص علوم تجارية ،جامعة محمد بوضياف المسيلة 
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 :واإلحتياجات التمويلية في مرحلة النم-2

بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تتم إدارتها بشكل جيد ،فإنها تصل إلى هذه        
المرحلة التي تتسم بنمو سريع لمستوى اإلنتاج و المبيعات و كذلك األرباح نظرا لقبول منتجاتها من 

  .قبل المستهلكين ، حيث تبدأ معها التدفقات النقدية الموجبة
و زيادة احتياجاتها المالية  ارتفاعالية سوف ينعكس هذا النمو الذي تشهده المؤسسة في و من الناحية الم

في رأس  االحتياجاتالتي يتطلبها التوسع في القدرات اإلنتاجية للمؤسسة و كذا  باالستثماراتالمرتبطة 
المال العام الناتجة عن ضرورة تشكيل المخزونات و القروض للزبائن و لذلك تحتاج المؤسسة في هذه 
المرحلة إلى ما يسمى برأسمال النمو الذي سوف يدعم األموال الخاصة التي تملكها هذه المؤسسات 

لتجارية ،الرفع من مرحلة جديدة ،كتدعيم و تعزيز سياستها ا الجتيازلتمويل نموها و توسعها أو 
  1مستوى انتاجها ،بعث منتجات جديدة

 :اإلحتياجات التمويلية في مرحلة النضج-3

بعد مرحلة النمو تكون المؤسسة قد ضمنت حصة سوقية معتبرة و تكون قد بلغت أعلى مستوى 
المبيعات و األرباح و كذلك مردودية ، و تصل إلى مرحلة تتسم بالنضج من حيث استقرار و نمو 

استقرار نمو التدفقات النقدية و من أجل الحفاظ على حصتها من المبيعات ،يجعلها في احتياج مستمر 
للتمويل قصير األجل و قليل من التمويل طويل األجل لتمويل منتجات بديلة أو تطوير المنتجات الحالية 

فسة و بذلك سوف تعرف احتياجاتها التمويلية ،إذ ما استدعى األمر ذلك لمواجهة متطلبات المنا
اإلضافية انخفاضا كبيرا ألن المؤسسة ملزمة فقط باإلبقاء على مستوى رأس المال الثابت و رأس 

ومن جهة أخرى يسمح مستوى اإلنتاج الذي بلغته . المال العامل و ليست ملزمة بالرفع و الزيادة فيهما
عباء الثابتة و بالتالي إمكانية توفير مصادر ذاتية ، و نظريا المؤسسة من تغطية جميع التكاليف و األ

2سوف تعرف المؤسسة مشاكل أقل في الحصول على التمويل مقارنة بالمراحل السابقة

                                                           

طلحي سماح ،قرض اإليجار و إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،مذكرة ماجيستير في علوم التسيير :1
  47،ص  2007،جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي 

47طلحي سماح، مرجع سبق ذكره، ص :2  
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 :اإلحتياجات التمويلية في مرحلة اإلنحدار -4

تيجة انخفاض عندما تصل المؤسسة إلى مرحلة االنحدار تبدأ مبيعاتها تعرف تراجعا ملحوظا ، ن      
الطلب على منتجاتها لفقدانها تنافسيتها في السوق ،مما يزيد من احتياجاتها إلى التمويل إضافي السيما  
عند محاولة طرح منتج جديد و ما يرافق هذه العملية من تمويالت معتبرة ،و هنا يبرز دور المؤسسات 

ليس بالتمويل المناسب فقط بل ببرامج التمويلية في دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مساندتها 
  1.متكاملة كعمليات إعادة التأهيل الخاصة بجميع وظائف المؤسسة

  :مصادر التمويل التقليدية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:المبحث الثاني 
يقصد بمصادر التمويل التقليدية صيغ التمويل المعروفة و المتاحة أمام المؤسسات الصغيرة و   

المتوسطة و التي يمكن الحصول عليها من جهات غير متخصصة في تمويل محدد، ويمكن تصنيفها 
  .إلى مصادر داخلية و مصادر خارجية

  :مصادر التمويل الداخلية:المطلب األول 
و تعرف كذلك بالتمويل الذاتي، و تعني كل األموال التي استطاع مالك المؤسسة توفيرها من       

  2تلم التي يدخرها من إيرادات أخرى ناتجة من عمل المؤسسة في حد ذاتها خالل مسيرته و
كذلك يقصد به ذلك المبلغ المتبقي لدى المؤسسة من قدرة التمويل الذاتي بعد توزيع األرباح على 

  3.أصحاب هذه المؤسسات
لصاحب المدخرات الشخصيةو يتم التمويل في هذه الحالة عن طريق :المدخرات  الشخصية-1

المشروع ،و يقوم صاحب المشروع بعملية التمويل منفردا ،حيث يأخذ المشروع شكل المشروع 
الفردي بكل خصائصه ،و قد ال يستطيع صاحب المشروع تدبير التمويل الالزم بمفرده فيلجأ إلى بعض 
ه أفراد أسرته إلقناعهم بالدخول معهم كشركاء في المشروع ،و قد يلجأ إلى بعض أصدقائه و معارف

  .للدخول كشركاء موصون أو متضامنون
و تكون مشاركة أو تكوين شركة مساهمة أو محدودة ،و من  المعروف أن الشكل القانوني الشائع 

يليها شركات المساهمة العامة و المحدودة و المؤسسات الفرديةللمؤسسات الصغيرة و المتوسطة هو 
                                                           

236،ص2002وزيع ، القاهرة مصطفى أبو ناعم إدارة المشروعات الصغيرة،الطبعة األولى ،دار الصفاء للنشر و الت:1  
مذكرة –طالبي خالد ،دور قرض اإليجار في تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة ،دراسة حالة الجزائر : 2

ماجيستير في العلوم اإلقتصادية ،تخصص التمويل الدولي و المؤسسات النقدية و المالية ،جامعة منتوري قسنطينة 
23،ص  2011- 2010،  
  28جع سبق ذكره صأحمد بوراس ،مر:3
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مكانياته و مدى توافره و إمكانيات الحصول من خالل ذلك يتضح أن التمويل الذاتي يحد حدوده و إ
على الشكل القانوني للمؤسسة،فال يمكن للمشروع الفردي على سبيل المثال طرح أسهم أو البحث عن 
شريك متضامن أو موصي للمشاركة في توفير التمويل الالزم، و من ناحية أخرى يمكن ذلك و لكن 

  .كل القانوني للمؤسسةبعد اتخاذ خطوة هامة و هي إعادة النظر في الش
و يمكن للمشروع تمويل عمليات التوسع ذاتيا أيضا من خالل ما يحتجزه صاحب المشروع من أرباح 

  1.أو من خالل األموال التي يحتجزها في صورة مخططات و احتياطات
ففي مصر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعتمد على التمويل الذاتي من خالل المدخرات لصاحب 

  2.وع و العقارات و المجوهرات، و األصول الشخصية القابلة للبيعالمشر
 :الشركاء و حملة األسهم .2

يمكن الحصول على مبالغ التمويل رأس مال المؤسسة عن طريق المشاركة ،أو عدد من الشركاء       
أو عن طريق تحويل المشروع إلى شركة و إصدار أسهم ،إذ يمكن عن طريق المشاركة توفير مبالغ 
أكبر، إما عن طريق الشركاء أو االقتراض بسبب مشاركة المشاركين في ضمان المبالغ التي يتم 

  3اقتراضها من الغير
 :أقساط اإلهتالكات و المؤونات .3

بأنها عبارة عن توزيع ثمن شراء أصل طويل األجل على عمره  اإلهتالكو يمكن تعريف أقساط       
اإلنتاجي المتوقع ،فاإلهتالك عبارة عن طريقة تهدف إلى توزيع تكلفة األصول الثابتة على الحياة 
اإلنتاجية أو على أساس الطاقة اإلنتاجية ،و تخصيص اإلهتالك يسمح بإعادة تمويل استثمارات 

أما بالنسبة للمؤونات فهي تكون من أجل معرفة تدني األصول غير .ماليا المؤسسات ألنه يعتبر موردا 
و نستعمل كذلك باحتياطات لمواجهة الصعوبات المالية التي تتعرض لها المؤسسة ،و .اإلهتالكية 

  4.تخصيص المؤونات يساهم في تكوين أموال من أجل تغطية التكاليف أو نقص في عناصر التكاليف
  
  
 

                                                           

  168عبد المطلب عبد الحميد ، مرجع سبق ذكره ،ص:1
  175عبد المطلب عبد الحميد ، مرجع سبق ذكره ،ص:2
  68ص-2002ات الصغيرة، دار الميسرة للنشر و التوزيع،عمان الطبعة األولى ،ماجدة عطية إدارة المشروع:1
  24طالبي خالد،مرجع سبق ذكره ،ص :3- 2
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 :رباح المحتجزة و األ االحتياطات .4

تعتبر األرباح المحتجزة من أهم المصادر الداخلية للتمويل حيث تقوم الشركات بتمويل جزء     
كبير من إحتياجاتها المالية بواسطة األرباح المحققة ، فاألرباح التي تحققها الشركة يمكن اإلحتفاظ بها 

ظ بجزء منها و توزيع الباقي كأرباح لغرض إعادة استثمارها أو توزيعها بين المساهمين أو اإلحتفا
  1على المالك

 :ةينالمخزونات و الحسابات المد .5

يعتبر المخزون أحد الموارد الداخلية للتمويل ، و الذي ينبغي تحليله بعناية و مراقبة فمن 
الممكن أن نجد نسبة عالية من المخزونات الزائدة عن حاجة المشروع الفعلية ،فقد تطلب المؤسسة 

رغم وجودها في المخزن و لهذا البد من مراقبة المخزون و التخلص من الفوائض التي يحويها مرادا 
و تحويلها إلى نقدية إلستخدامها في األغراض األخرى الالزمة للمشروع ،و عندها يكون المشروع قد 

  .استخدم أمواال داخلية كانت معطلة دون فائدة
التسديد أو المشكوك فيها ،تشكل مصدرا مهما  كما أن الحسابات المدينة و خاصة بطيئة    

لألموال ،إذ أنّه و عند قيام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تحتاج إلى تقديم تسهيالت ائتمانية فمن 
المرجح أن جزءا كبيرا من رأسمالها يكون محتجزا في حسابات بطيئة التسديد أو مشكوك فيها ، و 

لتحصيل جميع الحسابات المستحقة و غير المدفوعة ،و تبنّي  لذلك من الضروري القيام بحملة جادة
  2سياسة لرقابة التسهيالت االئتمانية

 :الموجودات المعطلة و النفقات العالية .6

يمكن توفير بعض األموال ببيع جزء من الموجودات الثابتة الفائض عن حاجة المشروع، مثل   
  3أرض ال تحتاجها المؤسسة بعض التجهيزات و المعدات غير المستخدمة، أو قطعة

إذا يعتبر التمويل الداخلي غير كاف نظرا لعدة اعتمادات لذا تلجأ المؤسسات الصغيرة و المتوسطة   
  .للتمويل الخارجي

  
  

                                                           

 
  24ع سبق ذكره ، ص طالبي خالد ،مرج:1
  71ماجدة عطية ،مرجع سبق ذكره، ص :2
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  :مصادر التمويل الخارجية :المطلب الثاني 

يعتبر التمويل الخارجي أحد المصادر الرئيسية للتمويل بغض النظر عن الشكل القانوني       
للمشروع ، فصاحب المشروع ليس صاحب قرار اإلقراض ، فقرار اإلقراض يعود إلدارة البنك في 

  1.ضوء تقييمها للمركز المالي للمشروع و أصحابه و الضمانات التي يقدمونها
  :ويل الخارجي إالّ أنّه يمكن تصنيفها إلىو تتعدد مصادر التم

 :االئتمان التجاري .1

يقصد به االئتمان الذي يقدم بصورة قروض و تسهيالت مصرفية إلى المتعاملين بعمليات التسويق   
  .و التبادل التجاري المحلي أو الخارجي سواءا كانوا أفراد أو هيئات أو حكومة

المشروعات الصناعية لغرض تمويل احتياجاتها الجارية مثل كما يقدم هذا النوع من االئتمان إلى 
  .شراء مواد الخام و الوقود و رفع األجور و غيرها من النفقات الجارية:

بجانب هذه المشروعات يستخدمه كذلك األفراد من التجارة لتمويل عمليات تصريف المنتجات  و  
  .التي يتاجرون فيها 

ويل قصير األجل ألن فترته الزمنية تكون لسنة فأقل في صورة إذا فإن االئتمان  التجاري تم  
  2.قوض و سلف و تسهيالت تمنحها المصارف التجارية إل عمالئها

 :االئتمان المصرفي .2

يقصد باالئتمان المصرفي القروض قصيرة األجل التي تحصل عليها المؤسسة من البنوك لغرض   
و متطلبات الصندوق التي تستحق عادة عندما تحصل تمويل التكاليف العادية و المتجددة لإلنتاج 

و يأتي هذا النوع من االئتمان في درجة اعتماد المؤسسة عليه . المؤسسة على عوائد مبيعات منتجاتها
  .كمصدر للتمويل قصير األجل

و يتميز االئتمان المصرفي بأنه أقل تكلفة من االئتمان التجاري في الحاالت التي تفشل فيها   
سة في االستفادة من الخصم النقدي ، كما يعتبر مصدر لتمويل األصول الدائمة للمؤسسات التي المؤس

يضاف إلى ذلك أنّه أكثر مرونة من . تعاني صعوبات في تمويل تلك األصول من مصادر طويلة

                                                           

  169عبد المطلب عبد الحميد ،مرجع سبق ذكره ص :3
الطبعة ) األردن(عبد الوهاب يوسف أحمد ،التمويل و إدارة المؤسسات المالية ،دار الحامد للنشر و التوزيع ،عمان :4

  125ص  012008
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االئتمان التجاري إذ أنّه يأتي في صورة نقدية و ليس في صورة بضاعية ، غير أنّه أقل مرونة من 
  1احية أخرى ،ذلك أنّه ال يعتبر تلقائيا مع تغير حجم النشاطن

 :  التمويل عن طريق السوق المالي-3  

و ينقسم هذا النوع من التمويل إلى تمويل باألسهم أي زيادة حقوق الملكية و التمويل بالسندات و     
  2هو نوع من اإلقتراض

و المتوسطة أن تطرح أسهمها في حيث تستطيع المؤسسات الصغيرة : التمويل باألسهم- 3-1
البورصة ، و في هذه الحالة تتمكن المؤسسات من الحصول على التمويل الالزم و كذا تحقيق أرباح 
عالية نتيجة لبيع األسهم بأسعار مرتفعة ، إالّ أن هناك بعض المشكالت التي قد تواجه في هاته الحالة 

 :منها

 ت الجديدة؛النجاح يعتمد على الطلب على أسهم الشركا •

 .ارتفاع تكلفة إصدار األسهم •

و لذا فإن طرح األسهم في السوق هو اختيار مقصور في معظم األحيان على الشركات الناجحة و التي 
  .تحقق أرباحا على مدى عدة سنوات

دات مباشرة للجمهور، و يعتبر يقصد به لجوء المؤسسة إلى طرح سن:التمويل بالسندات- 3-2
حامل السندات ليس مساهما في رأس المال إنما يعتبر مقرضا ،ألن المؤسسة تتعهد افتراض ألن ذلك

مضافا فائدة ثابتة عند تاريخ االستحقاق و تلجأ إلى هذا النوع من ) القيمة االسمية(برد قيمة السند 
التمويل عندما تعاني من عجز مالي و ال ترغب في زيادة المساهمين ،إال أن نجاح هذا النوع من 

لتمويل يعتمد على مدى إقبال المقرضين على اقتناء هذه السندات إضافة إلى تكاليف إصدار السندات ا
،و هذا ما يجعل المصدر التمويلي متاحا بشكل أكبر للمؤسسات الكبرى ،و التي تأخذ شكل شركات 

ة أو أسهم ، دون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تكون عادة في شكل قانوني آخر عدا مؤسس
  .شركة أسهم

  
  

                                                           

  38،ص 2008) الجزائر(،دار العلوم للنشر و التوزيع،عنابة أحمد بوراس ،تمويل المنشآت االقتصادية :1
طالبي خالد ،دور قرض اإليجار في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،دراسة حالة الجزائر ،مرجع سبق ذكره :2

  26،27ص
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 :التمويل عن طريق السوق غير رسمي -3

على مزاولة النشاط اإلقتصادي خارج إطار القانون و القواعد ) غير رسمي(يطلق مصطلح 
الرسمية المنظمة للنشاط في الدولة،كما أنّها ال تسجل لدى الجهات الحكومية المختصة ، و ال تتوفر 

لقومية ،و تنشأ الحاجة لهذه السوق لعدم كفاية الموارد الذاتية عنها بيانات إلدراجها في الحسابات ا
،فيلجأ أصحاب المشروعات الصغيرة إلى هذه السوق خاصة عندما تنخفض السيولة النقدية لديهم أو 

  1:عند التوسع في حجم النشاط اإلنتاجي ، و تتكون السوق غير رسمية من
مرتفعة جدا ، و عادة تكون تكون قروض قصيرة  وهم الذين يقدمون القروض بفائدة:المرابين -4-1

  .األجل و لو لمجرد يوم واحد ، و ال يقرضون إال العمالء الذين يثقون بهم منذ زمن بعيد
هؤالء يقدمون خدماتهم  التمويلية لمن يملك أصوال عينية يمكن تداولها في : مداينو الرهونات-4-2

رض و يحصلون على قرض قصير األجل بنسبة أقل من السوق فيقومون برهنها و هنا حيازيا لدى المق
قيمة األصول المرهونة ،و إذا سده المقترض القرض خالل المدة المحددة سيسترد األصل المرهون و 

  .إذا انتهت المدة بدون سداد سيستولي الدائن على األصل
 :حاضنات األعمال -4

) الشركات(تقوم هذه الحاضنات تعتبر حاضنات األعمال عملية ديناميكية لتطوير األعمال و     
بتغذية المشروعات الفتية ،و مساعدتها على البقاء و النمو خالل فترة االنطالق و تقديم المساعدة في 
إدارة المشروع  و الحصول على التمويل ، و تقديم الخدمات المكتبية و غير ذلك و الهدف األساسي 

لحياة و لإلستمرارية حينها تخرج في الحاضنة لبرامج الحاضنة هو إنتاج مشروعات أعمال قابلة ل
 فترة الحضانة المعتادة تكون بين سنتين إلى ثالث سنوات فإن من عمالء الحاضنات  %30،حيث أن

  2.يخرجون منها كل سنة ، و قد بدأ هذا المصدر من مصادر التمويل باالنتشار في األردن مؤخرا
  
  

                                                           

  181،182عبد المطلب عبد الحميد ،مرجع سبق ذكره ،ص :1
يان ارشيد هيثم علي حجازي، إدارة المشروعات الصغيرة ،دار مزهر شعبان العاني ،شوقي ناجي جواد حسين عل:1

  123،ص 2010الطبعة األولى ) األردن ( الصفاء للنشر و التوزيع ، عمان 
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  :التقليدي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمزايا و عيوب التمويل :المبحثالثالث
تنطوي مصادر التمويل التقليدية على عدة مزايا تجعل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تقبل عليها، 

  .لكنّها   تمثل مصدرا للخطر في نفس الوقت بسبب المساوئ و العيوب المرتبطة بها
  : مزايا التمويل التقليدي:المطلب األول

تمثل مصادر التمويل الداخلية أهم مصادر التمويل بالنسبة :بالمصادر الداخلية مزايا التمويل .1
للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،لكنها ال تخلو من العيوب و السلبيات التي يجب االنتباه لها ،و يمكن 

 1:إيجاز هذه المزايا التي يتمتع بها التمويل بالمصادر الداخلية في النقاط التالية

لذاتي يزيد من رأس المال الخاص للمؤسسة و يجنبها الوقوع في أزمات السيولة الطارئة ، التمويل ا-
 أو الناتجة عن زيادة األعباء الثابتة كتسديد فوائد و أقساط القروض؛

يرفع من القدرة المالية و  اإلقتراضية للمؤسسة كما يكسبها حرية واسعة في التصرف في أموالها -
 الخاصة؛

على القيام باستثمارات جديدة و خاصة االستثمارات التي تكون تكاليفها مرتفعة و يشجع المؤسسة 
 إمكانية انجازها تتطلب خبرات فنية مما يجعل درجة المخاطرة فيها مرتفعة؛

إن الطبيعة القانونية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمنعها من الدخول إلى السوق لهذا فهو يحقق -
ستقاللية و إدارة أعمالها بنفسها دون تدخل الشركات األخرى و المؤسسات لها درجة كافية من اال

 المالية و المصرفية؛

 تنظيم التدفقات النقدية الداخلية بشكل يمكّن المؤسسة من مواجهة التزاماتها اتجاه الغير؛-

االقتصادية و خاصة غير أن أهم المزايا التي يحققها التمويل الذاتي ،و التي تجعل أصحاب المؤسسات 
الصغيرة و المتوسطة منها تفضل هذا النوع التمويلي بشكل خاص،و اللجوء إليه بشكل نظامي ، هو ما 
 يقره لها من استقاللية و حرية يتمتع بها المسير في اتخاذ قراراته االستثمارية و التمويلية ، كما أن

ما هو في حالة االستدانة يكسب هذا النوع من عدم تحمل األعباء التعاقدية و فوائد و أقساط القروض ك
  .التمويالت مرونة عالية

  
                                                           

  31،32،ص 2008،)الجزائر(أحمد بوراس ،تمويل المنشآت االقتصادية ،دار العلوم لللنشر و التوزيع،عنابة :1
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 1:مزايا التمويل بالمصادر الخارجية .2

  :تتمثل هذه المزايا في النقاط التالية 
يعتبر التمويل باالقتراض أقل تكلفة من التمويل بزيادة حقوق الملكية و ذلك بسبب الوفورات الضريبية -

تعرض المقرضين إلى مخاطر أقل نسبيا من تلك التي يتعرض لها المساهمين التي تتولد عنه،و بسبب 
 أو الشركاء؛

 ليس للمقرضين الحق في التصويت و المشاركة في اإلدارة؛-

تعتبر تكلفة التعاقد على القروض و تكلفة إصدار السندات منخفضة مقارنة مع تكلفة إصدار األسهم و -
 ها الدخول إلى األسواق المالية؛هذا بالنسبة  للمؤسسات التي بإمكان

بالنسبة لسوق االقتراض غير الرسمي فيراه البعض أنّه يمثل مصدرا تمويليا ال بديل  له بالنسبة -
لصغار المنظمة ،حيث أن أصحاب األعمال الصغيرة أو صغار الحرفيين ال  يجدون عادة فرصة 

 للتمويل من البنوك؛

ملكية و الذي قد يكون سببا في زيادة األرباح و عامال من عوامل يعتبر التمويل باإلقتراض متاجرة بال-
  .اإلستقرار ة النجاح

  : عيوب التمويل التقليدي:المطلب الثاني
،ال يمكن يل الذاتي على مجموعة من المزاياإن احتواء التمو: عيوب التمويل بالمصادر الداخلية1-

 2:فيما يليالقول بأنّها خالية من المساوئ التي يمكن تلخيصها 

يرى البعض أن األموال الناتجة عن التمويل الذاتي ليس لها أي تكلفة ،لهذا تلجأ بعض المؤسسات إلى -
توظيفها في استثمارات ذات ربحية ضعيفة ،مما ينتج عنه في النهاية سوء استخدام الموارد المالية 

 للمؤسسة ؛

                                                           

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،دراسة حالة الجزائر ،مذكرة ماجيستير  طالبي خالد ،دور قرض االيجار في تمويل:1
 2011-2010في العلوم االقتصادية ،تخصص التمويل الدولي و المؤسسات النقدية و المالية ، جامعة منتوري قسنطينة 

   29،ص 
  50-49كره ،صطلحي سماح ،قرض اإليجار و إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مرجع سبق ذ:1
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تهم ألنهم يرون فيها تلك الموارد المالية التي كانت ال تعتبر الموارد الذاتية حافزا للعمال لزيادة إنتاجي-
قد توجه للتوزيع، األمر الذي يضعف من القدرة الشرائية لهم خاصة عند ارتفاع مستوى األسعار، مما 

 ينعكس سلبا على األداء و منه على المؤسسة؛

يرة غالبا يتميز التمويل الذاتي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة باعتماده على مدخرات صغ - 
 .ما ال تكف لمواجهة احتياجات هذه المؤسسات من أجل تغطية نفقاتها المختلفة

ففي الجزائر يتم التمويل الذاتي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم 
تشغيل الشباب بحيث تعد أول جهاز في الجزائر متخصص في دعم هذه المؤسسات ،حيث توفر هذه 

لة عدة صيغ تمويلية ،نجد منها التمويل الذاتي الذي يعود فيه رأس المال المستثمر في هذا النوع الوكا
من التمويل إلى الشاب فقط ،بحيث يطمح هذا األخير في االستفادة من المزايا الجبائية و شبه جبائية 

  .L’ANSEJالتي توفرها وكالة 
بالمصادر الخارجية على عدة عيوب يمكن  ينطوي التمويل:عيوب التمويل بالمصادر الخارجية1-

 :1توضيح البعض منها في النقاط التالية

يعاب على القروض ذات الطابع الشخصي، و التي يتم الحصول عليها من األهل و األقارب التدخل -
 المحتمل في إدارة المشروع خاصة إذا كانت المبالغ المقدمة كبيرة؛

في فرض قيود على المؤسسة و من أمثلة ذلك تلك القيود  قد يعطي عقد االقتراض الحق للمقروض-
على منع الحصول على قروض جديدة أو منع بيع و شراء األصول الثابتة و منع إجراء توزيعات أو 

 على األقل على األقل تخفيض نسبتها؛

سوق من مآخذ التمويل غير الرسمي أسعار الفائدة المرتفعة جدا،حيث أن أسعار الفائدة في هذه ال-
تحتسب على األيام أو األشهر بنفس المعدالت السائدة في السوق الرسمي عن السنة الكاملة ،و بالتالي 
يصبح المعدل السنوي للفائدة في السوق غير الرسمي مرتفعا بشكل مفزع، و يالحظ كذلك تجار النقود 

سداد ،فعادة ما يتشددون الذين ينشطون في هذا السوق ليس عندهم ما يسمى بفترة سماح قبل أن يبدأ ال
جدا فيما يأخذون من الضمانات المالية لتأهيل عمليات اإلقراض، فيأخذون من المقترضين حليا ذهبية 
أو رهونات عقارية و يكونون دائما على استعداد لالستيالء عليها و إضافتها لممتلكاتهم دون االنتظار 

 .في حاالت اإلعسار 

 

                                                           

  30طالبي خالد، دور القرض اإليجار في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مرجع سبق ذكره؛ص :2
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التمويلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةو بعض تجارب تمويلها في العوائق :المبحث الرابع 
  :العالم

  :العوائق التمويلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة: المطلب األول
تعتبر البنوك التجارية من أهم :صعوبات الحصول على التمويالت التقليدية من البنوك التجارية-1

لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة إال أنّها تصطدم بمشاكل مصادر التمويل التي يمكن أن تلجأ إليها ا
 1:عديدة تجعل التمويل المصرفي لها محدودا و يمكن تلخيص تلك المشاكل فيمايلي

إن من أخطر المشاكل التي تواجه أصحاب المؤسسات :  عوائق متعلقة بالتكاليف و الضمانات- 1-1
تحد من الرغبة في االستثمار ، نجد في مقدمتها  الجديدة و التي تؤثر سلبا في المناخ االستثماري و

مشكلة تكاليف التمويل المصرفي ممثّلة في الفوائد المسبقة ، و مشكلة الضمانات و قد أضحتا تحدان 
فالمصارف التقليدية استقرت على آلية الفوائد و على نمط .من مرونة التمويل بالحجم المناسب 

بين الفوائد (الل الفروقات بين فوائد المودعين و فوائد المقرضين المؤسسة التي تضمن أرباحها من خ
دون أن تساهم بشكل فعال في الحركية االقتصادية ،و لتجديد استمراريتها ) المدينة و الفوائد الدائنة 

تضمن اتفاقيات القروض بشروط متعلقة بالضمانات التي تزيد من إرهاق المستثمرين ،إضافة إلى 
 .البلدان و خاصة المتخلفة منها على ضمانات من الهيئات الرسمية حصولها في معظم

إن هذا الوضع بتكاليفه الرسمية القانونية متمثلة في أسعار الفوائد و غيرها أضحت تشكل تكلفة    
إضافية ، و هي تزداد كلما تطورت آليات الفساد اإلداري ، و قلت الشفافية و الرقابة في التعامالت 

المالية في المنظومة المصرفية للدولة ، و هذا يحد من اإلقبال على التمويل المصرفي  االقتصادية و
من قبل شريحة واسعة في المجتمع و خاصة المقبلين على إنشاء مؤسسات فردية و صغيرة و متوسطة 
، وذلك للشعور بعدم القدرة على تحقيق العوائد التي تضمن تغطية القرض ، و كذا استرجاع 

  .ات التي ال تملكها أصالالضمان
يتميز التمويل المصرفي بمحدودية الصيغية و اإلجرائية   :عوائق متعلقة بالصيغ و اإلجراءات - 1-2

فال توجد صيغ متنوعة ال تتخذ من معدالت الفوائد المسبقة مؤشرا أساسيا لها ، األمر الذي يجعل 
                                                           

صالحي صالح ،مصادر و أساليب تمويل المشاريع الكفائية الصغيرة و المتوسطة في إطار نظام المشاركة ،الندرة .د:1
 28- 25تطويرها في االقتصاديات المغاربية،جامعة سطيف التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و 

  6- 5، ص 2003ماي 
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لة و االختيار أمام المستثمرين و خاصة في البدائل التمويلية محدودة فال تتيح مجاال واسعا للمفاض
إن هذه المحدودية الصيغية المتعلقة بالتمويل المصرفي التقليدي إذا أضيفت لها .البلدان المتخلفة

اإلجراءات الوثائقية و الزمنية المتعلّقة بالحصول على التمويل و التي تتميز بتعدد الوثائق و المؤسسات 
و الفترة الزمنية التي تتطلبها ، كلها أمور تحد من اإلتاحة التمويلية التي يستدعي المرور عليها 

 . 1المصرفية بالسهولة و السرعة اللّتين تتطلبهما الكثير من األنشطة االستثمارية

إن حصة المشروعات الفردية و المصغرة و الصغيرة و  :عوائق متعلقة بالحجم و المشروطية- 1-3
تها التمويلية بالتمويل المصرفي التقليدي محدودة ذلك أن آليات النّظام المتوسطة في تغطية احتياجا

المصرفي التقليدي تحابي األغنياء على حساب الفقراء و خاصة في البلدان النامية ، فالذي يملك 
األموال و الموارد التي ترصد كضمان يستطيع أن يحصل على القروض بالحجم المطلوب من التمويل 

إن هذا الوضع لم يعد يناسب البلدان العربية و اإلسالمية و النامية عموما بسبب .ح ، و العكس صحي
حتى تلك الفئات التي لها القدرة على الحركية االستثمارية و التي .تدهور أوضاع األغلبية الساحقة منها 

 .تملك الخبرة العامة للدولة

األخطار المتعلّقة بالمؤسسات الصغيرة و  مع العلم أن البنوك التقليدية غير مهيأة للتعامل مع    
المتوسطة و للتّحكم في التكاليف و الهوامش الناتجة عن عملياتها معها، و هذا راجع إلى عدة عوامل و 

  .2التي من أهمها التنظيم الداخلي لتلك المؤسسات و الهيكل المالي لها
 :عوائق تمويلية أخرى-2

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مجموعة متنوعة من الصعوبات التمويلية إضافة إلى ما سبق ، تواجه 
  3:نذكر منها ما يلي 

من أهم المشاكل التي تتعرض لها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و  :ضعف التمويل الذاتي - 2-1
اتي ال خاصة الناشئة منها ،ضعف القدرة على التمويل الذاتي ،إذ تكّد اإلحصائيات أن رأس المال الذ

من حاجاتها التمويلية و يعود ذلك إلى ضعف اإلدخارات الشخصية و عدم  %35- %25يتجاوز نسبة 
 .كفايتها للوفاء بالحاجيات التمويلية

  .و لهذا تضطر المؤسسة اللّجوء إلى القروض البنكية ذات المخاطر المرتفعة و العقبات الكثيرة

                                                           

   6صالحي صالح ، مرجع سبق ذكره ص :1
  54طالبي خالد ، مرجع سبق ذكره ،ص : 2
  55طالبي خالد، مرجع سبق ذكره ص :1
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يعطي التخطيط أهمية كبيرة في المؤسسات الصغيرة ، إال أنه  :عدم اإلهتمام بالتخطيط المالي- 2-2
نتيجة المشاكل اليومية فإن العديد منها ال يعطي التخطيط لمستقبل المؤسسة األهمية الكافية إال أنه في 
حالة مواجهة مشاكل حادة في نشاطها فعلى األقل يجب أن تكون هناك خطّة مالية مفصلة لمدة سنة 

الحصول على مصادر األموال و أن تكون هناك خطة إجمالية متوسطة األجل لمدة خمسة فيما يتعلّق ب
 .سنوات

يعد االعتماد المتزايد على الديون في تمويل  :االعتماد على القروض و تضخم اإلستدانة - 2-3
ن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من األخطاء المالية الواجب تفاديها ، فمن المعروف أن المقرضي

يكونون على حذر سديد و هم بصدد إقراض أموالهم للمؤسسات الصغيرة بسبب ارتفاع مخاطر الشغل 
فيها ،و إذا تم اإلقراض فإنّه سيتم بمعدالت فائدة مرتفعة لزيادة درجة المخاطرة ،هذا إلى جانب أصل 

ها و تفادي المشاكل القرض الذي له أجل محدد ،هذه األعباء تتطلب عناية من إدارة المؤسسة لمواجهت
 .المالية المتعلقة بالسيولة

و يحدث هذا : عدم وجود مؤسسات متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة- 2-4
خصوصا في البلدان النامية حيث تتزايد حدة مشكلة التمويل بسبب افتقارها للمؤسسات المالية 

طة و أنّه في حالة وجودها تكون ذات المتخصصة في التعامل مع المشروعات الصغيرة و المتوس
قدرات مالية محدودة ، ما يدفع أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى المرابين لالقتراض منهم 
بأسعار فائدة عالية أمام تعسر اللّجوء إلى البنوك من جهة أخرى بسبب تطبيقها لألحكام العامة في منح 

 1يرة و المتوسطة بعين االعتبارالقروض دون أخذ خصوصية المشروعات الصغ

يمثل سوق المال ميزة هامة، غير أن المؤسسات الصغيرة  :عدم القدرة إلى اللجوء ألسواق المال2-5
 :غير قادرة على االستفادة من هذا المصدر لسببين رئيسيين هما  -النسبة الغالبة منها–و المتوسطة 

رصة لالكتتاب لعدم توافر الشروط لذلك، و هذا ما عدم القدرة على طرح األسهم و السندات في البو- 
 يضيع على هذه المؤسسات فرصة كبيرة لتمويل استماراتها؛

حتى و إن استجابت بعض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لشروط القيد في البورصة خاصة - 
ب عدم المؤسسات المتخصصة في االبتكارات، فإن المستثمرين ال ينجذبون إلى هذه المؤسسات بسب

                                                           

  56،57نفس المرجع السابق ،ص : 2،  1
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و كذا المخاطر العالية )الخ...األمان، السيولة، اإليراد الجاري،(استجابتها لمعايير االستثمار التقليدية 
 .1التي تتعرض لها

تعتبر المشاكل التمويلية السالفة الذكر ، أهم عائق أمام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سواء     
المالية الفعالة لتلك المؤسسات هي أفضل طريقة لمواجهتها، عند اإلنشاء أو التوسع و ال شك أن اإلدارة 

  .و يقتضي ذلك اختيار مصدر التمويل المناسب من بين المصادر المتاحة
 بعضالتجاربالتمويليةللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالعالم:الثانيالمطلب

 :عالمفي ال نتعرضفيهذاالمطلبلبعضتجاربالتمويلفيبعضالبلدانالتيحققتنجاحاوتطورا

  2التجربة اليابانية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-1
تعتبر التجربة اليابانية في مجال إقامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموذجا يحتذي به 
  .بين كل الدول الراغبة في تنمية اقتصادياتها من جهة والتغلب على مشاكل البطالة من جهة أخرى

اليابان ال تتمتع بثروات معدنية أو مواد أولية تذكر ، بل وتعتمد في إنتاجها على استيراد بالرغم أن 
أغلب مواردها األولية إال أنها حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعة منذ بداية عقد الستينيات وحتى 

إلى وقتنا هذا ، فصادراتها أصبحت تنافس العديد من الدول الكبرى ، ويرجع األساس في ذلك 
السياسة القومية التي اتبعتها الحكومة اليابانية والتى تهدف إلى توفير المساعدات للمشروعات 

  :الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مساعدات فنية أو تمويلية أو إدارية أو تسويقية وذلك عن طريق
توسطة تشجيع إقامة المجمعات الصناعية والخدمية والقيام بتحديث المشروعات الصغيرة والم- 

  .القائمة
  .إنشاء بعض المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل والدعم الالزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة- 
تأسيس برنامج يمكن عن طريقه حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نفس المميزات - 

  .والشروط التعاقدية الممنوحة للقطاع العام والحكومي
  .المتوسطة على بعض الحوافز الفنية واإلداريةحصول المشروعات الصغيرة و- 
  .دعم رجال األعمال عن طريق تسهيل حصولهم على قروض بشروط ميسرة- 
االستعداد للتكيف مع األوضاع االقتصادية المتغيرة ، التي قد تؤدى إلى تعثر أو إفالس - 

                                                           

 
مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة بيومي الشيمي،دراسة مقارنة لبغض التجارب الدولية في -2

  .15:19،على2009ماي 15:ليوم االثنين.www.forsanelfagr.hooxs.comوالمتوسطة،منشورة على الموقع
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  .المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات من قبل الحكومة في تعاونها مع  وقد اتضحت العناية الفائقة بهذه النوعية من

المشروعات المتعثرة ، خوفا عليها من اإلفالس فالمشروع المتعثر يستطيع أن يحصل على قرض 
بدون فائدة وبدون ضمان ، ويتم استرداده خالل سنوات مع إعطائه مهلة ستة أشهر قبل أن تبدأ 

مشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى اإلنتاج ولقد أدى دعم الحكومة الموجه نحو ال، عملية السداد
بجودة عالية تبعاً للمواصفات العالمية ، مما أدى إلى اعتماد المشروعات الكبرى على إنتاج 

  .المشروعات الصغيرة بدالً من استيرادها من الخارج
إلى هذا وقد ساعد التطور الفكري الذي طرأ على الصناعة إلى تحول العمالة من الصناعات الكبيرة 

الصناعات الصغيرة في اليابان ، فكثير من الصناعات الكبيرة أصبحت تتخلى عن إنتاج الكثير من 
مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع أخرى صغيرة أكثر تخصصا ، مما يحقق وفر أكبر في 

  .تكلفة اإلنتاج مع ضمان تحقيق جودة أعلى
وسطة في امتصاص فائض العمالة الناتجة عن الصغيرة والمت المؤسساتومن هنا يتضح أهمية 

  .الكبرى عند تحديدها لوسائل إنتاجها واستغنائها عن العمالة الزائدةالمؤسسات 
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في األردن تجربة-

ــد     يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وخصو الصغيرةوالمتوسطة المؤسسات لقطاع كبيرا اهتماما أولت التي األولى العربية البلدان من األردن

إل فباإلضافة لتلكالمؤسسات، مواجهة عديدة تمويل مصادر على األردن يتوفّر حيث التمويلي، الجانب صا
ا التمويل مصادر نجمل أن ،يمكن)نمستهلكي موردين، أصدقاء، (عائلة، الرسمية غير التمويل مصادر ى

 :يلي فيما الرسمية، ألخرى

1-
 التجارية منالبنوك مجموعة من يتكون الذي األردني، المصرفي الجهاز عاتق على يقع :التجارية البنوك 

ال في االستثمارات وتوجيههانحو المجتمع أفراد مدخرات حفظ في تتمثّل كبيرة مسؤولية االستثمار، وبنوك
مخت إلى األجل والمتوسطة القروضالقصيرة تقديم األردن في التجارية البنوك مهام ومن .اإلنتاجية مشاريع
ــف ــات ل ــادية القطاع ــكل االقتص ــاص وبش ــارة خ ــناعة؛ التج ــذلك  واإلنشاءاتوالص ول

الت البنوك من علىالتمويل الحصول في صعوبات تواجه والمتوسطة الصغيرة الصناعية المشروعات فإن
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ــة، ــك جاري ــك ذل ــروعات أن تل ــاج المش ــان تحت ــل لالئتم ــل، طوي ــة األج ــي  خاص ف
توفيرالت في األردنية التجارية البنوك مساهمة محدودية تفسير يمكن و المؤسسة، حياة من األولى المراحل

المصرفيةالمرت المخاطر درجة ارتفاع :منها عوامل بعدة والمتوسطة الصغيرة للمشروعات الالزم مويل
للـح  التقليديةالالّزمة الضمانات توفير على المشروعات هذه قدرة وعدم الصغيرة المشاريع بإقراض بطة

 .الالّزم ويلالتم على صول

 

 :البنوك المتخصصة-2

تجاريـة   ومصـرفية  حكومية بمشاركة 1965 عام البنك هذا إنشاء تم لقد: الصناعي اإلنماء بنك-2-1
 والسـياحية  الصـناعية  للمشـاريع  األجل ومتوسط طويل اإلقراض في متخصصة مؤسسة وهو خاصة،

حـوالي  2003 نهايـة  حتى البنك قبل من الممنوحة القروض عدد بلغ وقد  .الخدمية القطاعات ولبعض،
 1000 تعادل بقيمة قرضاً 830 البنك قبل من الممنوحة القروض عدد ووصل أردني؛ دينار  390

  .أردني دينار مليون

ومن ثم  1966 عام البلديات قروض صندوق اسم تحت البنك هذا تأسس:والقرى المدن تنمية بنك -2-2
مليـون  10455رأسـماله  ويبلـغ  ، 1979 سـنة  القـرى  و المـدن  تنمية بنك اسم تحت بنك تحول الى

مشاريعصغي تكون ما غالباً وإنتاجية، خدمية مشاريع إلقامة األجل طويل التمويل يوفّر وهو أردني، دينار
مـن   الممنوحـة  القـروض  عـدد  بلـغ  وقـد  صغيرة، وبلديات ريفية مناطق في متواجدة ومتوسطة رة

  .قرضا 3461،حوالي2000 لعام البنك هذا طرف

:     مؤسسات التمويل غير المصرفة-2-3
عل تركز والتي التجارية البنوك عكس ،األجل وطويلة متوسطة قروضا تمنح بأنّها المؤسسات هذه وتمتاز

هذه  على يالحظ وما .األجل قصيرة القروض ى
 حكومية، غير دولية منظمات شكل على أو حكومية، شبه أو حكومية، تكون أن يمكن أنّها المؤسسات

  :األردن في المتواجدة المصرفية غير التمويل مؤسسات أهم يلي وفيما
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ــندوق-1 ــة صـــــ ــغيل التنميـــــ ــد :والتشـــــ ــم  وقـــــ تـــــ
المسيرةلألف القروض تقديم تهدفالى الحكوميةالتي اإلقراض مؤسسات أهم من ويعتبر ، 1990 عام إنشاؤه

ويوجـه   االقتصـادية  األنشـطة  لكافـة  يقـدمالقروض  إذ ، الصـغيرة  المشـاريع  وتشغيل إلقامة راد
 عن القروض الصندوق يقدم أن ويمكن البطالةوالفقر، من مرتفعة بمعدالت تتّصف التي للمناطق اهتمامه

ــق ــعار طريـــ ــدة أســـ ــيطة الفائـــ ــن أو (% 9 ) البســـ ــق  عـــ طريـــ
على فترة سداد قـد تصـل إلـى     دينار أردني 10000بحدود التمويل سقف اإلسالمية،ويبلغ المرابحة

 . سنوات6

2-
بت القطاعالزراعي دعم في متخصصة إقراضية كمؤسسة 1959 عام تأسست :الزراعي اإلقراض مؤسسة

وتحسـين نوعيتهـا،    الزراعيـة  اإلنتاجيـة  الكفـاءة  ولرفع الزراعية لالستثمارات الالّزم التمويل وفير
   .ودينار أردني حسب طبيعة المشروع10000إلىللمشاريع  المؤسسة من المقدم القرض ويصل

3-
اليد و بالفئاتالحرفية يعنى خاص صندوق بإنشاء 1975 عام الصناعي اإلنماء بنك قام :الحرفيين صندوق

المؤسسات الصناعية  يقدم مـا   تشجيع بهدف الصناعي للقطاع القروض تقديم في مختص الصغيرة وية
تمتـد   زمنيـة  سداد فترة وعلى%11المال وبفائدة تصل إلىمن قيمة األرض و رأس 75%-50قيمته 

  .سنوات 8 الى 5 من

4-
 الميسرةبحد القروض تقدم ، 1986 عام تأسست رسمية حكومية مؤسسة وهي :الوطنية المعونة صندوق 

ص إقامةصناعات على المساعدة إلى الصندوق يهدف و .بسيطة شهرية أقساط على وتسدد تتعداه ال أعلى
التوا من نوع علىتحقيق قادرة حرفية صناعات وإقامة المناسبة العمل فرص توفير أجل من وحرفية غيرة
 .األردن محافظات مختلف بين واالقتصادي االجتماعي زن

5-
تحق تهدفإلى ربحية غير و حكومية غير تنموية كمؤسسة 1985 عام تأسيسها تم لقد :الحسين نور مؤسسة



مصادر التمويل التقليدية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفصل الثاني   
 

 

59 

االعتما العمالءمن وتمكين اإلنتاجي االستثماري االتجاه تشجيع إلى تهدف و المستدامة، المحلية التنمية يق
 و الخياطة ماكينات شراء مشاريع على كزت ّ ر وقد المحلية، الموارد واستثمار الّذات على د

 .المختلفة التصليح و مشاغل التريكو

6-
 غيرمصرفية و حكومية غير تمويل مؤسسة وهي :تمويلكم / الصغيرة المشاريع لتمويل األردنية الشركة

الصغي كذلكالمؤسسات و الصغر متناهية للمشاريع االقتراض فرص توفير إلى تهدف 1999 عام تأسست
 .لديها الضماناتالكافية توفّر لعدم البنوك من االقتراض على القادرة غير األخرى والمتوسطة رة

7-
ال وتنميةالمشروعات دعم مجال في وتعمل ، 1994 عام تأسست وقد :القروض لضمان األردنية الشركة 

 الحجم، الصغيرةومتوسطة األعمال مجتمع يحتاجها التي الضمانات تقديم إلى وتهدف األردن، في صغيرة

يؤدي  األردنيين، مما المصدرين ودعم
ضم ببرنامج المشاركة التجارية البنوك خالل من الضمان وتقدمالشركة .اإلجمالي القومي الناتج زيادة الى
المصر غير المؤسسات إلى وباإلضافة.القروض لضمان األردنية قباللشركة من والمضمونة القروض ان
تمو في تساهم التي الدولية والبرامج الدولية غيرالمصرفية التمويلية المؤسسات من العديد هناك السابقة فية
برنا في الصغيرة المنح برنامج :المثال سبيل على منها األردنيةونذكر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات يل
المشروع  اإلنمائي، المتّحدة األمم مج

القرو لتمويل التنفيذي الحجم،المجلس والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتطوير لتحديث األردني األوروبي
 .الخ ... إفريقيا، وشمال األوسط الشرق لمنطقة الصغيرة ض

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في مصر تجربة -3

الناميــــــة  الــــــدول بــــــين مــــــن مصــــــر تعتبــــــر
المؤس هذه تمويل مصادر وتتنوع الصغيرةوالمتوسطة، المؤسسات قطاع وتطوير تشجيع مجال في السابقة
  .المصادر هذه سنتعرض ألهم حيث مصر، في سات

1-
ويعز والمتوسطة، الصغيرة للمؤسسات بالنسبة مرتفعاً مصر في السائد الفائدة سعر يعتبر :البنكي التمويل
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البنـوك   التيجعلـت  المشـاكل  مـن  الكثيـر  مـن  تخلـو  ال الصغيرة المشاريع أن إلى االرتفاع هذا ى
م وبهدف .هذهالمخاطر لتغطية الفائدة أسعار رفع وإلى المشروعات، هذه أصحاب مع التعامل عن تحجم
القـروض   عـن  المخاطرالناجمة بضمان تتكفّل مالية شركة بتكوين البنوك قامت المؤسسات هذه ساعدة
الصغي للمشروعات االئتمانالمصرفي مخاطر ضمان شركة وهي والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات المقدمة

مختل في الصغيرة للمؤسسات منالبنوك الممنوح المصرفي االئتمان من % 50 بضمان الشركة وتقوم .رة
 .حد كأقصى مصري جنيه ألف50 حدود في االقتراض الواحدة للمؤسسة ويمكن األنشطة، ف

 :أهمها ومن :المتخصصة التمويلية لهيئات-2

2-1-
الصندوقاالجتما بإنشاء 1991 لسنة 450 رقم الجمهوري القرار صدر لقد :للتنمية االجتماعي الصندوق 

والت برامجالتثبيت تطبيق بعد مصر سادت التي األوضاع لمعالجة مؤقتة لفترة 1991 يناير في للتنمية عي
نشاط الصندوقواستمرار بقاء 1996 عام في رؤي أنّه إال كالبطالة، سلبية آثار من لها وما الهيكليين كييف

الخارج التمويل كبيراعلى اعتمادا الصغيرة للمشروعات تمويله في للتنمية االجتماعي الصندوق ويعتمد .ه
ــي ي، ــة فف ــوفمبر نهاي ــت 1996 ن ــوارده بلغ ــون 746,4 م ــي، دوالر ملي ــو  أمريك وه

التنمية ووكالة30,7% األوروبي أهمهااالتحاد وإقليمية دولية جهة عشرة ثمان قدمتها مساهمات عن عبارة
 عربية إنمائية صناديق وثالثة الدولي، البنك مؤسسات إحدى وهي% 20,7  الدولية 

ولقــــــد  (% 9,4 ) وألمانيــــــا (% 8 ) المصــــــرية والحكومــــــة % 19,1
تم بحجم صغير مشروع ألف 143 من أكثر قيام 2000 عام نهاية حتّى للتنمية االجتماعي الصندوق مول
م عمل فرصة ألف 117 و دائمة عمل فرصة ألف 392 حوالي توفير ساهمتفي جنيه مليار 2,8 قدره ويل
 .ؤقتة

مـن   بـدعم  لليونيسـيف،  القاهرة في المحلي المكتب بدأ 1993 عام في: األسرة تنمية صندوق-2-2
ــة ــرية الحكوم ــات المص ــة والمنظم ــر المحلي ــة غي ــروعا الحكومي ــة مش ــان  لخطّ ائتم

ا تنمية صندوق اليونيسيف مول وقد األسرة، تنمية صندوق مشروع عليها المحلّي،ويطلق للمجتمع موجهة
. مصـري  جنيـه  مليـون  عـن  يزيـد  مـا  أي دوالر ألـف  350 قـدرها  بمنحـة رأسـمالية   ألسرة
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الف بالجانب ائتمانتقوم وحدة بها تنشأ حيث الحكومية، غير المحلية المنظمات خالل من المشروع تنفيذ ويتم
 .التمويل لعملية ني

2-3-
وم المشروعاتالصغيرة وتطوير تنمية في كبير بجهد األعمال رجال جمعيات تقوم :األعمال رجال جمعيات
 اإلرشاد عن منخفضفضال فائدة بسعر القروض تقديم طريق عن وذلك الكبيرة بالمشروعات ربطها حاولة

التـي أعـدت    باإلسـكندرية  األعمـال  رجـال  جمعيـة ∈∈ الجمعيـات  هذه عن األمثلة ومن والتوجيه،
 75599،حـوالي 1997-1990حيث قدمت في الفتـرة   الصغيرة المشروعات وتطوير لتنمية مشروعاً

 .من خالله هذه القروض شغل منصب55680جنيه حث يتم توفير حوالي 21334250قرضا بقمة 

 :يلي فيما المصرفي النظام خارج ومصادرها اإلعانات هذه توضيح ويمكن :والدولية الحكومية اإلعانات

حتّ كانتحصيلته والذي المصرية، والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات األمريكية باإلعانة الخاص البرنامج −
 .مؤسسة 2300من أزيد تمويل 1990 عام نهاية ى

قدره بمبلغإجمالي ضمانات دون الحرفيين صغار بتمويل قامت والتي الدولية،، للتنمية األمريكية الوكالة −
 للتنمية؛ الوطني البنك مع بالتنسيق وذلك أمريكي دوالر مليون 16 

 للتنمية؛ اإلسالمي البنك طرف من والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات الممنوح التمويل −

 المزارعين؛ لصغار المقدمالزراعي  واالئتمان التنمية بنك طرف التمويل المقدم من −

 والمتوسطة؛ الصغيرة للمؤسسات للتنمية، االجتماعي الصندوق طرف المقدم من المالي الدعم −

القطا أجنبيةلتمويل أموال رؤوس الجتذاب 1999 سنة من ابتداءا المصرية الحكومة سعي إلى باإلضافة −
 .الخاص ع
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  :خالصة الفصل
 االحتياجاتمن خالل الدراسة الموجزة التي قمنا بها في هذا الفصل بالتطرق إلى التمويل وكذلك 

المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شتى مراحل نشاطها،تمكننا من القول بان مصادر التمويل 
ء من مصادر التقليدية هي التشكيلة التي تحصل منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على األموال سوا

  .داخلية أو من مصادر خارجية بهدف تمويل استثماراتها أو عملياتها االستغاللية 

فبالرغم من المزايا التي تتمتع به هذه المصادر في تمويل م ص و م، إال أن ذلك ال يعني خلوها من 
أمام هذه ية  التي  تقف عائقا جالعيوب والسلبيات سواء كان ذلك في المصادر الداخلية أو الخار

  المؤسسات 

ألجل كل هذا وذاك نجد أن هناك  كثيرا من الدول قد خاضت تجارب جد ناجحة في مجال تمويل    
  .لك من أجل ترقيتها وتعزيز دورها في التنمية المستدامة وذالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

كل الدول أصبح من ومن أجل مواجهة كل عقبات التمويل التقليديوكذلك تحقيق كل ما تصبوا إليه 
الضروري البحث عن بدائل تمويلية أخرى أكثر مالءة وفي متناول م ص و م، وهذا ماسنتطرق إليه 

  .في الفصل الموالي
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  :تمهيد

باإلضافة إلى عناصر التمويل التقليدي التي سبق اإلشارة إليها في الفصل الثاني 
،ظهرت في اآلونة األخيرة من القرن العشرين  بعض أوجه التمويل الحديثة التي أصبحت 

  بغرض الحد من عيوب التمويل التقليدي ةالمتوسطتعتمد عليها المؤسسات الصغيرة 
لذا سنتعرض في هذا الفصل إلى بعض بدائل التمويل الحديثة في المؤسسات الصغيرة 

  :والمتوسطة ،لذا قسمنا هذا الفصل إلى أربع مباحث كمايلي
  التمويل عن طريق مؤسسات رأس مال المخاطر : المبحث األول
 Leasingقرض اإليجارالتمويل عن طريق :المبحث الثاني
  )السوق المالي الثاني(التمويل عن طريق البورصة : المبحث الثالث
  التمويل عن طريق الصيغ اإلسالمية:المبحث الرابع
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  التمويل عن طريق مؤسسات رأس مال المخاطر:المبحثاألول
من أهم وسائل التدعيم تعتبر مؤسسات رأس مال المخاطر في االقتصاديات المعاصرة 

المالي والفني للمشروعات الجديدة  الناشئة، ذلك لما تتميز به هذه المؤسسات من قدرة عالية 
على التعامل مع المخاطر بأسلوب سليم وسريع يرجع أساسا إلى خبرتها وإمكانياتها الواسعة 

  1.على اعتبار أنها مؤسسات متخصصة في مجال التمويل
  ومفهوم التمويل عن طريق رأس مال المخاطر نشأة :المطلب األول

  نشأة مؤسسات رأس مال المخاطر- 1
الذي  DORIOTدوريو إلى الجنرال الفرنسيالنشأة الحديثة لرأس مال المخاطر  تعود

أول مؤسسة متخصصة  في رأس مال المخاطر في العالم وهي  1946أنشأ في أمريكا عام 
، والتي تخصصت في AMERICAN RESEARCH AND DEVELOPMENTمؤسسة

تمويل المنشئات االقتصادية  اإللكترونية الناشئة ، حيث استطاعت من خالل تلك المنشئات 
مرة ، إذ بلغ حجم 12مليار دوالر تضاعفت بعد  عشر سنوات بمقدار 2،5تجميع نحو 

ملييار دوالر، أما في 29نحو1987المساهمات في مؤسسات رأس مال المخاطر في نهاية 
الجمعية األوروبية لرأس مال المخاطر ،ثم " 1983د تأسست في بروكسل عام أوروبا فق

في كل دول العالم ،وأصبحت وسيلة تمويلية مهمة جدا تلعب دورها في انتشرت هذه الفكرة 
  2.دعم وتمويل المؤسسات االقتصادية وتعمل على المساهمة في تحقيق النمو االقتصادي

                                                           
  12،ص2008الجزائر، –للنشر والتوزيع، عنابة حمد بوراس، تمويل المنشئات االقتصادية،دار العلوم  1

.124أحمد بوراس، مرجع سبق ذكره،ص- 2  
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  :1أس مال المخاطرمفهوم التمويل عن طريق مؤسسات ر- 2
لتمويل المشاريع االستثمارية بواسطة مؤسسات أو  هي عبارة عن أسلوب أو تقنية

شركات تدعى شركات رأس مال المخاطر، وهذه التقنية ال تقوم بتقديم النقد فحسب كما هو 
الحال في التمويل المصرفي بل تقوم على أساس المشاركة ، حيث يقوم المشارك بتمويل 

دون ضمان العائد وال مبلغه، وبذلك فهو يخاطر بأمواله،ولهذا نرى بأنها تساعد  المشروع من
والمتوسطة الجديدة أو التوسعية التي تواجه صعوبات في هذا  أكثر المؤسسات الصغيرة 

  .المجال ،حيث أن النظام المصرفي يرفض منحها القروض نظرا لعدم توافر الضمانات
كليا أو جزئيا الخسارة في حالة فشل المشروع )المستثمر(في هذه التقنية يتحمل المخاطر  

الممول ،ومن أجل التخفيف من حدة المخاطر ،فإن المخاطر ال يكتفي بتقديم النقد فحسب بل 
  .يساهم في إدارة المؤسسة بما يحقق نجاحها وتطورها

اطر ال يقتصر على تمويل مرحلة يضاف إلى ذلك كله أن دور شركات رأس مال المخ  
اإلنشاء فحسب،بل يمتد أيضا إلى مرحلة التجديد ، وكذا تمويل التوسع والنمو وهو ما يقتضي 

  .تقديم مخطط التنمية من طرف المؤسسة
هو كل رأس مال يوظف بواسطة وسيط مالي :"كما عرفته الجمعية األوروبية 

باحتمال نمو قوي لكنها ال تضمن يز متخصص في مشروعات خاصة ذات مخاطر مرتفعة،تتم
وذلك (في الحال يقين بالحصول على دخل أو التأكد من استرداد رأس المال في التاريخ المحدد

أمال في الحصول على فائض قيمة مرتفع في المستقبل البعيد نسبيا حال )هو مصدر المخاطر
  .بيع حصة هذه المؤسسات بعد عدة سنوات

  وأساس شركات رأس مال المخاطروالشكل التالي يبن مبدأ 
  مبدأ وأساس شركات رأس مال المخاطر): 1(الشكل

  
  

                                                           
دراسة حالة - السعيد بريبش،رأس مال المخاطر بديل مستحدث لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر- 1

  شركة 
.7،8،جامعة باجي مختار ،عنابة،ص05،2007،مجلة الباحث،العدد" Sofinance" 

 یقدم رؤوس أموال المستثمر
 المتعامل في رأس

رمال المخاط  

یأخذون 
+ مساھمات
 متابعة

 مؤسسات
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   8السعيد بريبش، مرجع سبق ذكره،ص: المصدر

من الشكل يمكننا تلخيص إجراءات التمويل عن طريق شركات رأس مال المخاطر،ففي المرحلة   
األولى من نشاط هذا النوع من الشركات، تقوم هذه األخيرة بتجميع الموارد المالية ومن هنا تظهر 

مرحلة  ،وبعدها تاتيقدرة المساهمين في هذه الشركة ومهاراتهم في تجميع األموال وجذب المستثمرين 
البحث التي يتمثل هدفها في إدارة ملفات الترشيح التي تقدم من كرف المشروعات الطالبة لهذا النوع 
من التمويل،ثم يتم تصنيف الملفات واختيار المشروعات األنسب لهذا التمويل وتحديد مرحلة وكيفية  

لنشاط التمويلي تقوم تدخلها في المشروعات المستفيدة ،وفي مرحلة أخرى في إطار ممارسة هذا ا
شركات رأس مال المخاطر بإعادة بيع االشتراكات للخروج من المشروعات الممولة،لتعيد طرح 

 1.في السوق التمويلي ااشتراكاته

  أهداف مؤسسات رأس مال المخاطر وأنواعها:المطلب الثاني

  أهداف مؤسسات رأس مال المخاطر - 1

ملة من األهداف تنصب كلها في تسهيل عملية تهدف هذه الطريقة التمويلية إلى تحقيق ج 
  2:تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونذكر منها

  .مواجهة االحتياجات الخاصة بالتمويل االستثماري- 

تعتبر بديال تمويليا في حالة ضعف السوق المالي وعدم قدرة المؤسسة على إصدار أسهم وطرحها - 
  .لالكتتاب

  .للمؤسسات الجديدة أو العالية المخاطرتوفير األموال الكافية - 
                                                           

  .8السعيد بريبش، مرجع سبق ذكره،ص- 1
  .9نفس المرجع السابق،ص- 2

 البحث عن القیمة األمال في مردودیة عالیة
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  :أنواع مؤسسات رأس مال المخاطر- 2

تعد مؤسسات رأس مال المخاطر أحد وسائل الدعم المالي والفني واإلداري للمشروعات  
  :الناشئة ،ويمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين

ن معتمدة على تقوم بجمع رؤوس األموال لدى المستثمرين المحتملي:المؤسسات المستقلة- 1- 2
  .شهرتها وتخصصها وخبرتها

وهي أفرع لمؤسسات مالية أو صناعية أخرى تؤسسها وتوفر رأس المال :المؤسسات التابعة- 2- 2
  .الالزم

وهناك تقسيم أخر  وهو شركات رأس مال المخاطر وأضاف صناديق االستثمار ونتعرض في مايلي   
  :لنشاط هذين النوعين

  1:شركات رأس مال المخاطر- 1

تعريفا لنشاط رأس مال المخاطر بأنه نشاط الشركات التي تصدر أوراق مالية أو دعمها أو  
تقديم الخدمات الفنية واإلدارية أو المشار إليه في المشروعات والمؤسسات وتنميتها بقصد تحويلها إلى 

ا في شركات مساهمة أو توصية باألسهم متى كانت هذه الشركات عالية المخاطر أو تعاني قصور
  .وما سينبع من طول فترة االستثمارالتمويل 

تمول شركات رأس المال المخاطر المشروعات االستثمارية التي  تتميز بارتفاع عنصر 
المخاطر ولكن أفاق نموها كبيرة،وتهتم شركات رأس مال المخاطر بالمشروعات القائمة المتعثرة وتقوم 

المشروعات الخطرة بتقديم المساندة المالية أو شركات رأس مال المخاطر من خالل المشاركة في 
الفنية أو اإلدارية حتى إذا ما تم تغلب المشروع على أسباب التعثر وأصبح يحقق عوائد مرتفعة ،تقوم 

  .تعرضت لها الشركة ببيع نصيبها محققة ربحا يتناسب مع المخاطرة التي

  :صناديق االستثمار المباشر - 2
                                                           

عبد الباسط وفا،مؤسسات رأس مال المخاطر ودورها في تدعيم المشروعات الناشئة،دار النهضة  - 1
  43،ص2002العربية،بيروت،
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رصة في والمالية للشركات المقيدة في الب األوراقمباشر في تقوم صناديق االستثمار ال 
الهيكلة المالية والتشغيلية،وذلك بغرض تحقيق  إعادةالمراحل األولى وفي الشركات التي تحتاج إلى 

،وتقدم الصناديق فائض قيمة مرتفع في المستقيل،خاصة إذا تم إدراج هذه الشركات في البورصة
وعات التي تتميز بالنمو السريع وشركات التكنولوجيا في المقابل يتمتع التمويل في شكل ملكية للمشر

  1.الصندوق بنوع من الرقابة على إدارة الشركة

  

  مزايا وعيوب التمويل عن طريق رأس مال المخاطر:المطلبالثالث

  :مزايا التمويل عن طريق رأس مال المخاطر - 1

  2:تتضح مزايا رأس مال المخاطر كأسلوب للتمويل واالستثمار فيمايلي  

إن أصحاب التمويل يعتبرون شركاء في الجدوى والمسؤولية ، فإذا كان صاحب المشرع :المشاركة
يعتبر من خالل رأس ماله المؤسس لشركة فإن شركة رأس مال المخاطر تقوم بالوساطة بين الطرفين 

يها واألطراف تتمثل في المستثمر وهو صاحب المال الذي يريد استثماره، نظير حصة ربح تحصل عل
في إدارة صندوق المخاطر نظير حصة من الربح والممول الذي يقوم بدور شركة رأس مال المخاطر 

مقابل المصاريف اإلدارية  %2،5حسب االتفاق باإلضافة إلى %30إلى %15يحصل عليها،وهي من 
سنويا،ويقلل هذا إلى حد كبير عناصر التقارض التي توجد بين المقرضين والمقترضين لدى البنوك 
الربوية،فالمقترض عليه أن يرد القرض في موعد معين ويدفع فائدة ثابتة مدة الدين ، ففي كال الحالين 

ل على الربح كامال، وهذا ال نجده في خاسر،ويضع المقرض يده على الشركة،بينما لو ربح فسيحص
  .،حيث تتفق المصالح والجهة وال تتعارضالمشاركة حيث يشترك الجميع في الربح والخسارة

الواعد فكثير من المشاريع الجديدة تكون عالية  أمام الممول فرصة الختيار الموضوع  :االنتقاء
بينما في حالة القرض تبحث ة أصولها،المخاطر لكنها تكون ذات أباح عالية وتتضاعف بعد ذلك قيم

                                                           
1 -www.ldbe-egypt.com 

والمتوسطة عن طريق شركات رأس مال المخاطر حجازي إسماعيل ،تمويل المؤسسات الصغيرة  عبد السميع، روينة- 2
   .،جامعة محمد خيضر بسكرة2008افريل17،18ملتقى دولي حول متطلبات تأهيل م ص و م في الدول العربية،يومي
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والتبالي بمستقبل الشركة وإمكانيات نجاحها، ) صاحبة القدرة على السداد(البنوك عن الشركات المليئة
  .لالبتكارولذلك فهي تستهدف الشركات الكبيرة المستقرة والتي غالبا ما تكون قد توقفت طاقتها 

هذه التمويل بتم على مراحل وليس على دفعة واحدة، أنمن خصائص رأس مال المخاطر : المرحلية 
المرحلية تالئم التمويل بالمشاركة وذلك أنه في عقد المشاركة يضطر المستثمر للرجوع إلى الممول 
للحصول على التمويل التالي، وفي هذا ضمان لصدق المستثمر في عرض نتائج األعمال ويعطي 

  1.ارة،أو تعديل خطط المشروع وإصالح مسارهالفرصة حين يفشل المشروع قبل تضاعف الخس

يمكن للممول أن يوزع تمويله على عدة مشاريع متباينة للمخاطر،بحيث ما تخسره شركة :التنويع
تعوضها أخرى ثم إن المشاركة تفتت الخطر ومن ثم تكوم القدرة على تحمل المخاطر أعلى من 

  2.الشريك من الدخول في مغامرات القرض،فضال عن أن الرقابة والمتابعة من الشريك تجنب

إن هذا النوع من المشاركة قادر على تمويل مشاريع عالية المخاطر ،ومن ثم يستطيع :التنمية والتطوير
أن يفتح مجاالت لالستثمار ال يطرقها إال الرواد القادرون ويعوضه عن هذا الخطر  ما يتحقق من 

 مبتدئة كأبل وميكروسوفت واكسبريس وغيرها مكاسب  وعائد كبير،لقد ثبت هذه في تمويل شركات
  3.ولم تتحمس لها مصادر التمويل التقليدية يها مجهولةلوكانت التقنيات القائمة ع

ال تستمر الشراكة إال بعد أن تستوي الشركة ،فيجذب العديد من المستثمرين ما :توسيع قاعدة الملكية
  .مال المشاريع األخرى الجديدةحققته أو تطرح كأسهم،ويمول العائد من ارتفاع رأس 

إضافة إال دورها الكبير في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،حيث في مرحلة اإلنشاء ال تملك   
هذه المؤسسات القدر الكافي من األموال الالزمة كما أن البنوك تمتنع عن تقديم قروض لها دون 

هذه المؤسسات رغم ارتفاع المخاطر خالل ضمانات ،لكن مؤسسات رأس مال المخاطر تقدم ما يلزم ل
 4.مرحلة اإلنشاء

 
                                                           

  .مرجع سبق ذكره حجازي إسماعيل، روينة عبد السميع،- 1
  .نفس المرجع السابق- 2

.10بريبش السعيد،مرجع سبق ذكره،ص- 3  
.10المرجع السابق،صنفس - 4  
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  :عيوب التمويل عن طريق رأس مال المخاطر- 2

  1:أما عيوبها فيمكن إيجازها فيمايلي

  :للمؤسسين عبئا معينا،يرجع إلى نعلى عكس المزايا السابقة قد يمثل المخاطر و

كالمشاركة في القرارات والتدخل في توجيه مسار (عن المشاركة  نالحقوق المتولدة للمخاطر ي- 
  ، )المشروع

لكن ينبغي أن ال نسمي بطبيعة  نحصص المخاطر ي استردادتتطلب مبالغ مرتفعة في حالة نجاح - 
الحال أن ذلك ما يقيم ميزان العدالة ،حيث تعتبر هذه المبالغ مقابل المجازفة التي قبلها المخاطرون 

  .ن تعرضهم لفقدان كافة أموالهم التي شاركو بها في المشروعان من الممكن أكاء و التي وقت اإلنش

  التمويل عن طريق قرض اإليجار:المبحثالثاني

  .سنتطرق في هذا المبحث إلى نشأة ومفهوم قرض اإليجار،ثم أطرافه وتصنيفاته وأخيرا مزاياه وعيوبه

  نشأة ومفهوم قرض اإليجار:المطلب األول

  :قرض اإليجار نشأة- 1

سن قيل الميالد ، وذلك بتأجير األراضي  2000 نيعود نشأة قرض اإليجار إلى أيام السومريو
 1855والمنشآت قصد التغلب على قوانين الممتلكات ، وتم تسجيل أول شركة تأجير في بريطانيا سنة

  .بغرض تأجير عربات السكة الحديدية 

                                                           

.11نفس المرجع السابق،ص - 1  
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في الواليات المتحدة األمريكية فيما يخص  1930إال أن هذه التقنية عرفن استعماال  فعليا سنة   
 فيما يخص المنقوالت تحت تسمية 1950العقارات ،وفي سنة 

United states leasing international،  ولدت فكرة القرض االيجاري في صورتها فلقد
في الواليات المتحدة األمريكيةلدى أحد رجال الصناعة leasing األصلية المعروفة باصطالح 

  .D .P.bouthjuniorاسمه

وذلك من  يعرف قرض اإليجار تطورا كبيرا في السنوات األخيرة تماشيا مع التطور التكنولوجقد و  
أجل معالجة عدم توفر أو نقص األموال لدى المؤسسات المختلفة خاصة منها الصغيرة والمتوسطة 
،وفي أعقاب تأسيس أولى شركات قرض اإليجار زاد الطلب على إيجار المعدات اإلنتاجية وتعاظمت 

خرى  حتى أرباح هذه الشركة في فترة زمنية وجيزة، وما لبث أن تأسست شركات قرض اإليجار األ
  1.صار القرض أإليجاري يمتد من المعدات اإلنتاجية إلى السلع االستهالكية المعمرة

  :مفهوم قرض اإليجار- 2

  :يتم تين طرفينcapitalassetsقرض اإليجار هو اتفاق لتمويل واستخدام أصول رأسمالية  

  المؤجر الذي يتولى تمويل شراء األصل الرأسمالي ،- 

استخدام وتشغيل هذا األصل الرأسمالي مقابل أداء قيمة إيجاريه يتفق عليها  المستأجر الذي يحق له- 
  .دون إلزامه بشراء هذا األصل في نهاية مدة االتفاق أو خاللها

بتمويل شراء األصل ) المؤجر(بعبارة أخرى تقوم فكرة قرض اإليجار على قيام الطرف الممول
،وقد تنشأ هذه العالقة  بشكل )المستأجر( ستخدمويضع مواصفاته الطرف المالرأسمالي الذي يحدده 

  2.مباشر بين طرفيها المذكورين ،كما يمكن أن تكون هذه العالقة ثالثية

                                                           
هاني محمد دويدار ،الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية واالقتصادية ،منشورات الحلي - 1

   .10،ص2003الحقوقية،الطبعة الثانية،
إلسكندرية،الطبعة سمير محمد عبد العزيز،التأجير التمويلي ومداخله ،دار اإلشعاع للنشر والتوزيع،ا - 2

  80،ص2001األولى،
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كما يقصد بقرض اإليجار عمليات تأجير تجهيزات ومعدات وآليات على أنواعها مشتراة من المؤجر   
ملكها لقاء ثمن متفق عليه تحدد بهدف تأجيرها مع االحتفاظ بملكيتها ،شرط إعطاء المستأجر حق ت

  1.ولو جزئيا األقساط المدفوعة  رشروطه عند إجراء العقد مع األخذ باالعتبا

  

 

  أطراف قرض اإليجار وتصنيفاته:المطلب الثاني

  2:أطراف قرض اإليجار- 1

وهو المستفيد من القرض اإليجاري والذي يستعمل المال المستأجر،ولذلك أعطى :المستأجر- 1- 1
على قانون القرض اإليجاري للمستأجر الحق في التفاوض مع المورد أو المقول بناءا على  المشرع

موافقة كتابية من المؤجر،ومع ذلك فإن عالقته تكون مباشرة مع المؤجر وال تربطه بالمورد  عالقة 
ألحوال مباشرة إال في الحدود التي أوردها القانون وهي التفاوض على المال المستأجر واستالمه هي ا

 .التي يصرح له المؤجر بذلك ومن ثم فهي عالقة غير مباشرة

وهو الطرف الثاني في التعاقد الذي يتم مع المستأجر وهو المالك لألصل المستأجر ،وهو :المؤجر- 2
كل شخص طبيعي  أو اعتباري يباشر عمليات قرض اإليجار بعد فترة ،ويجوز أن يكون المؤجر بنما 

لس إدارة البنك المركزي بالشروط و األوضاع التي يحددها قرار الترخيص إذا رخص له في ذلك مج
  .بذلك

المقاول  اإليجار أولعقد قرض  موضوعا يكونهو الطرف الذي يتلقى منه المؤجر ماال :المورد- 3
  .عالقته مباشرة بالمؤجر اإليجار وتكونالذي يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعا لعقد قرض 

يبدو في ضوء ما تقدم أن القرض اإليجاري ثالثي األطراف حيث يرى البعض أن المؤجر  ملك   
يكون طرفاه المورد أو (األصل هو الطرف الذي يرتبط بنوعين من العقود ، األول وهو عقد الشراء 

                                                           

.79هاني محمد دويدار،مرجع سبق ذكره،ص_ 1  
.197-196سمير محمد عبد العزيز،مرجع سبق ذكره،ص - 2  
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الثي والثاني عقد قرض اإليجار  وطرفه المستأجر  والمؤجر ،فهو عقد ث) المقاول والمؤجر والمشتري
  .األطراف من منظور واقعي حيث يكون المؤجر وسيط بين المورد والمقاول والمستأجر

  

  

  

  

 :تصنيفات القرض أإليجاري - 2

االستئجار التمويلي،وجار االستئجار ،االستئ:توجد عدة أنواع لعقود االستئجار أهمها ثالثة أنواع
تحتها من أنواع االستئجار األخرى  المقرون برافعة التمويل،وسيتم التطرق لهذه األنواع وما يندرج

  :فيمايلي

 operating lease1:االستئجار التشغيلي-2-1

نه يدعى إيتمثل االستئجار التشغيلي في تقديم التجهيزات وضمان خدمات الصيانة إلى المستأجر ،لذلك ف
تر، في ،و تعتبر السيارات ،والشاحنات، والكمبيو)service lease(أحيانا بعقد استئجار الخدمات 

عداد التجهيزات التي يمكن الحصول على خدماتها بعقد استئجار من هذا النوع ، وفي هذا العقد تكون 
فترته أقل من الحياة االقتصادية المقدرة الستخدام األصل ،ولتغطية تكلفة األصل والحصول على عائد 

أو أن يتم تأجير األصل إلى مناسب يتوقع المؤجر أن يتم تجديد عقد االستئجار لفترة زمنية إضافية ،
  .مستأجر أخر ،أو أن يتم بيع األصل في السوق بعد عقد تأجيره األول

إن الميزة الهامة الثانية للعقد التشغيلي هي أنه قد يحتوي على بند بإمكانية إلغائه من قبل المستأجر   
المستأجر،إذ يعطيه  قبل انتهاء فترة العقد،ولكن ذلك يظل لمصلحةوإعادة التجهيزات إلى المؤجر 

مرونة  كبيرة في التخلص من التجهيزات المستأجرة وأعبائها ،إذ  تقلص حجم األعمال وزالت الحاجة 
  .لخدماتها،أو عندما تصبح باطلة تقنيا في حال ظهور بدائل أكثر كفاءة

                                                           

.102،103،ص2008،)الجزائر(دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة،أحمد بوراس،  تمويل المنشأة االقتصادية - 1  
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 Financial lease1:االستئجار التمويلي- 2- 2

فاء كامل لقيمة األصل خالل فترة العقد، لذلك يدعى أيضا يتميز عقد االستئجار التمويلي بأنه يتطلب إط
،أي أن مجموع  دفعات اإليجار يجب ان تغطي كامل تكلفة  Capital leaseباالستئجار الرأسمالي 

األصل على المؤجر وتحقق أيضا عائدا مناسبا  على رأس المال المستثمر ،وغد يعطي االستئجار 
  . بتجديد العقد لفترة إضافية بإيجار منخفض، أو لشراء التجهيزات  التمويلي خيارا للمستأجر

من خصائص عقود االستئجار أنه ال يقدم أية خدمات صيانة للتجهيزات ،حيث يتكفل  المستأجر بنفقات 
الصيانة بالكامل ،وكذلك بنفقات التأمين والضرائب العقارية،كما أن عقد االستئجار التمويلي ال يمكن 

ويمكن أن يأخذ االستئجار التمويلي عدة أشكال ،يمكن أن نذكر منها ،البيع وإعادة إلغائه ، 
  .االستئجار،واالستئجار المباشر

 Leveraged leasing2:االستئجار المقرون برافعة التمويل- 3- 2

من أهم خصائص هذا النوع من االستئجار وجود ثالث أطراف في عقد االستئجار عوضا عن طرفين  
المستأجر،المؤجر صاحب الملكية،والجهة :ارف عليه عادة ، واألطراف الثالثة هي كما هو متع

 المقرضة،وهناك فقط  اختالف في دور المؤجر ، الذي يقوم بشراء األصل المطلوب من قبل المستأجر
  .بقرض مضمون طويل األجل من مؤسسة تمويلية) مثال %70(و يموله جزئيا

أما الجهة المقرضة،فتكون مؤسسة تمويلية كبنك تجاري،أو شركة تأمين ،أو مؤسسة  التقاعد   
المؤجرة قرض مضمون رهن األصل لصالح الجهة  والتأمينات االجتماعية،وتقدم الجهة المقرضة إلى

من قيمة األصل  %40إلى 20المقرضة وتخصيص دفعات اإليجار لتسديد دفعات القرض ،باإلضافة إل
 .تي تبقى كهامش أمانال

  مزايا قرض اإليجار وعيوب: المطلب الثالث

  :مزايا قرض اإليجار- 1

                                                           
التمويلية في الشركات ،جامعة الملك فهد للبترول محمد أيمن عزت الميداني،اإلدارة - 1

   .480،481،ص1993والمعادن،الطهران،
.105،106أحمد بوراس، مرجع يبق ذكره،ص- 2  



بدائل التمويل الحديثة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفصل الثالث  
 

 
75 

نه يمثل مصدرا من ومن خبال لهطا يمكن مناقشة مزايا االستئجار وعيوبه من وجهة نظر المستأجر،ك
  1:كر منها مايليذمصادر التمويل  طويل األجل وله عدة مزايا ن

  ؛الرأسماليةأنه مصدر لتمويل األصول - 

  االستئجار كأسلوب للتمويل هو أقل كلفة من البدائل األخرى المتاحة؛- 

يسهل عملية اقتناء األصول الثابتة،كما أنه يمثل أحد بدائل التمويل المتاحة للمنشـأة لتمويل - 
  استثماراتها في األصول الثابتة؛

  يعطي المستأجر الشعور بالملكية لألصل المستأجر؛- 

تحويل المديونية : لشروط التي قد  يفرضها مقدمي األموال في البدائل األخرى مثلتحاشي بعض ا- 
إلى ملكية كما هو الحال في سندات المديونية،الحصول على مقسوم األرباح،ووضع الشروط الرقابية 

  وغير ذلك؛

  البساطة في اإلجراءات المتعلقة بعملية االستئجار ؛ ريوفر االستئجا- 

توفير الميزة الضريبية ،حيث أن بدالت اإليجار تطرح من الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي تخفيف - 
  على المنشأة المستأجرة؛العبء الضريبي 

  2:عيوب قرض اإليجار- 2

  :بالنسبة للمستأجر هي لتأجيري يعاني من بقض المحددات أو العيوباإن التمويل 

  المستأجر؛القيود المفروضة على استخدام األصل - 

  خسارة القيمة المتبقية من قيمة األصل المستأجر بعد انتهاء مدة اإليجار؛- 

  عواقب النكول أو عدم القدرة على الدفع،- 

                                                           
عدنان تايهالنعيمي،ياسين كاسب الخرشة،أساسيات في اإلدارة المالية،دار الميسرة للنشر والتوزيع،الطبعة -1

  . 179،ص2007األولى،
.180صنفس المرجع السابق ،- 2  
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الثانية  ة، والمرتحمل المستأجر لضرائب مبيعات مضاعفة،  المرة األولى عند شراء المؤجر لألصل- 
  .عند استئجاره من قبل المستأجر

  

  

  

  :التمويل عن طريق البورصة السوق المالي الثاني: المبحث الثالث

سنتطرق في هذا المبحث إلى ألية جديدة من  أليات  التمويل  المؤسسات  الصغيرة       
والمتوسطة  والمتمثلة  في  السوق  المالي  الثاني أو ما يسمى  بالبورصة ، لك  تم تخصيص ا 

ات  الصغيرة  والمتوسطة بكل  جوانبها  وذلك  المبحث  إللقاء الضوء  على  بورصة  تمويل  المؤسس
  :على النحو  التالي

  ومفهوم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ةنشأ: المطلب األول

 :نشأة بورصة تمويل  المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة  - 1

يتعدى ى المؤسسات الصغيرة والمتوسط النسبة االئتمان الممنوح من البنوك إلظل حقيقة أن في  
فقد  %10من إجمالي االئتمان المصرفي الممنوح ، وفي أقصى التقديرات قد يصل إلى  %6نسبة 

وخاصة  مع إلى  وجود مصادر إضافية للتمويل  أصبح قطاع المؤسسات ص و م في أمس الحاجة
تزايد حاجته إلى التمويل المتوسطة والطويل األجل، وقد شهدت اآلونة األخيرة أي السنوات 
األخيرة مولد ما يطلق عليه األسواق الجديدة للتمويل عالية النمو ،وبمعنى أخر البورصات العالية 

صغيرة النمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وهي كذلك تسمى بورصات تمويل المؤسسات ال
  والمتوسطة 

  1:التعريف ببورصة المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة- 2

                                                           

.423،424عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سبق ذكره،ص- 1  
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يمكن تعريف بورصة المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة على أنها السوق التي تعطي الفرصة   
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتنامية،والتي تتميز بمعدالت نمو مرتفعة لكي تزيد من رأس 

مان واتاحة األورق المالية والقواعد المنظمة لكل من الشركات في إطار من المشاركة والض مالها
  .والمستثمرين معا في عملية انسانية متصلة أو مواصلة ومقبولة من األطراف المكونة لها

ص و م هي   تومن التعريفات المتداولة عالميا التعريف الذي يشير إلى أن بورصة المؤسسا   
تلك السوق المخصصة لتداول أسهم الشركات الصغيرة واألخذة  في نمو رأس مالها وغير مؤهلة 

  لدخول األسواق الرئيسية التي تمول المؤسسات الكبيرة والضخمة؛

أو هي تلك السوق المنظمة لألسهم العادية التي تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   
رتفعة المحتملة والتي تتميز بانخفاض األعباء اإلدارية كمبدأ يحكم عملها ذات المعدالت النمو الم

  .وعملياتها

  :عناصر نجاح بورصة م ص و م والالعبون الرئيسيون فيها: المطلب الثاني

  1:عناصر نجاح بورصة المؤسسات ص و م- 1

  :تتلخص عناصر نجاح بورصة المؤسسات ص و م في العناصر التالية  

  الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الواعدة؛جذب المزيد م - 

  تأمين أو ضمان الكفاءة والشفافية والسيولة في السوق الجديدة؛- 

  .جذب المستثمرين إلى السوق الجديدة- 

  :الالعبون الرئيسيون في بورصة م ص وم- 2

  :خص الالعبون الرئيسيون في بورصة المؤسسات ص و م فيتمثلون فيفيما ي

  Ventur capital fundsمال المخاطر؛صناديق رأس - 

  بنوك اإلستثمار المتعهدة بتصريف وبيع األوراق المالية؛- 
                                                           

  .424نفس المرجع السابق،ص- 1
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  Qualifie sponsors الرعاة المعتمدون والمؤهلين؛- 

  Market markersصانعي السوق؛- 

  1:كما يتحدد دورهم فيمايلي 

  المتوسطة؛ضمان النمو المرتفع أو العالي المحتمل للشركات أي المؤسسات الصغيرة و- 

  ص و م؛ تزيادة ثقة المستثمرين في السوق الجديدة أي بورصة المؤسسا- 

  ضمان تحديد القيمة العادلة للشركة أو المؤسسة ص و م؛- 

  .ضمان تحقيق الكفاءة والشفافية والسيولة للسوق الجديدة أو بورصة المؤسسات ص و م الجديدة- 

  :المصدرة من المؤسسات ص و مقواعد قيد األوراق المالية : المطلب الثالث

  :تقتضي تلك القواعد بمايلي

  Qualifie sponsors: تحديد الرعاة المعتمدين- 1

يتم قيد األوراق المالية المصدرة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجداول البورصة وفي  
الشركة التي  النموذج المصرفي لبورصة المؤسسات ص و م ، يقصد بالشركات الصغيرة والمتوسطة

مليون جنيه مثال في مصر؛ ويتم القيد لألوراق المالية من خالل سعي الشركة  25يقل رأس مالها عن 
الصغيرة والمتوسطة الراغبة في قيد أوراقها المالية أن تتعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين من هيئة سوق 

راقها المالية ، كما يتولى المسؤولين ويكون الراعي مسؤوال عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أو المال
  2.الراعي لمدة ال تقل عن سنتين من تاريخ القيد متابعة التزام

  :هم على النحو التالي:الرعاة المعتمدون- 2

  نشاط االستشارات المالية؛- 

                                                           

427نفس المرجع السابق،ص - 1  
.428نفس المرجع السابق،ص- 2  
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  .ترويج وتغطية االكتتاب في األوراق المالية- 

  1:والمتوسطة مزايا بورصات المؤسسات الصغيرة : المطلب الرابع 

  : تتعدد مزايا بورصات م ص م وذلك على النحو التالي 

  : مزاياها بالنسبة لالقتصاد القومي - 1

  :حيث توجد العديد من مزايا لالقتصاد القومي أو الكلي مكن ذكرا همها  فيما يلي 

 :في االقتصاد الكلي   section informelتعمل على زيادة تكامل واندماج القطاع غير الرسمي - 

 :تعمل على جذب االستثمارات االجنبية في قطاع المؤسسات ص م - 

تؤدي إلى دعم القطاعات الواعدة في االقتصاد الكلي أو القومي التي نعاني من مشاكل وعقبات - 
 التمويل 

  :مزاياها بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  - 2

  :ات الصغيرة والمتوسطة لعل أهمها تنطوي على العديد من المزايا للمؤسس

 تتح مصادر تمويل إضافية لتلك المؤسسات سواء مصادر محلية أو مصادر أجنبية خارجية ،- 

في المؤسسات أو    pertinentsتسمح بدخول المستثمرين االستراتيجيون ليصبحوا مشاركين  - 
  الشركة وهو ما يحسن من إدارة الشركة أو المؤسسة الصغيرة و المتوسطة ، 

 تساعد تلك البورصات على تحديد قمة عادلة للشركة أو المؤسسة الصغيرة و المتوسطة - 

  .باإلضافة إلى الحصول على وضع أفضل تجاه الممولين 

 
يكشفواقعتموياللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةعنضيققنواتالتموياللتيتتالءممعخصوصيتهاالمالية،إالأنالدواللع
ربيةواإلسالميةعلىالخصوص،تمتازبتوفرمصدرمهمتختصبهدونغيرهامنالدوالألخرىلمراعاتهلضوابطالش

                                                           

.426-425نفس المرجع السابق،ص- 1 
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تهافيالتموياللتيتتالءمريعةاإلسالميةنسبياكالتبرعات،القرضالحسن،الزكاةوالوقف،كمايتميزبتعددأشكالتدخال
معوضعيةالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،وتتماشىوضوابطالشريعةاإلسالميةخاصةمنحيثتحريمهالألنشطةال

،وفيمقابلتلكالع2008ربويةوالمنتجاتالوهمية،هذهاألخيرةكانتالمتسببالرئيسيفيحدوثاألزمةالماليةاألخيرةلسنة
  .تجاتالوهميةملياتتقدمالبنوكاإلسالميةأسلوبالتسنيدكبديلفعالللمن

  

  

  

  

  التمويل عن طريق الصيغ اإلسالمية:المبحثالرابع

وذلك بفضل  باالستقراراإلسالمي أن النظام المالي اإلسالمي يتميز  باالقتصاديرى معظم المهتمين 
األمثل للموارد المتاحة من جهة  واالستخدامبفائدة ربوية من جهة،استخدام التمويل عن طريق اإلقراض 

  1.ثانية

يقوم باألعمال والخدمات المالية والمصرفية  د عرف البنك اإلسالمي على أنه مؤسسة مالية نقديةقو  
وجذب الموارد النقدية وتوظيفها توظيفا فعاال يكفل نموها وتحقيق أقصى عائد منها،بما يحقق أهداف 

  2.في إطار أحكام الشريعة اإلسالمية التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 تقومأنشطةالبنوكاإلسالميةعلىمبدأالربحوالخسارة،وإقرانالعملبرأسالمال،أومبدأاستحقاقالربحبالعمل
،بينمايقومهذاالمبدألدىالبنوكالتقليديةعلىاإلقراضبفائدة،فأساسعماللبنوكاإلسالميةيحرضالمؤسساتالصغير3

بفيغالباألحيانالخطرالمعنويوتحويةوالمتوسطةعلىالعمألكثربهدفالوفاءبالديون،وتحقيقاالستقاللية،كماأنهاتجتن
الألمواإللىمشاريعغيرتلكالتيخصصلهاالتمويل،كماأنالبنوكاإلسالميةتعالجأهمقيديواجهتموياللمؤسساتالصغي

                                                           

.133أحمد بوراس،مرجع سبق ذكره،ص- 1  
ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية،دار ميسرة للنشر محمد محمود العجلوني، البنوك اإلسالمية،أحكامها -2

   .110،ص2008والتوزيع،عمان،الطبعة األولى،
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 رةوالمتوسطة،والمتمثلفينقصالضمانات،ألنهاالتطلبها،كونالتمويلمشاركبالربحوالخسارة
  .لمشركةوإذاماتمطلبهافهيلغايةحثاإلدارةللعملعلىتحقيقالمصلحةا4

  :عموما فإن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق الصيغ اإلسالمية يكون كمايلي

  التمويل عن طريق المضاربة:المطلب األول

  مفهوم المضاربة وشروطها- 1

  :المضاربةمفهوم- 1- 1

المضاربة في المصارف اإلسالمية تعني دخول المصرف في صفقة محددة مع متعامل أو أكثر،بحيث   
المصرف  نيكوفيقدم المصرف المال الالزم للصفقة ،ويقدم المتعامل جهده ويصبح الطرفان شريكين،

ا ،فإذا تحقق الربح وزع وفق هو الشريك صاحب رأس المال ،ويكون المتعامل هو الشريك المضارب
للنسب المتفق عليها، وإذا تحققت الخسارة ،يتحمل المصرف خسارة في رأس ماله ،ويتحمل المتعامل 
خسارة في عمله فحسب،وال يترتب عليه أي مديونية نتيجة للخسارة،وال يترتب عليه أن يتحمل جزءا 

  1.من الخسارة إذا ثبت أن  هناك تعد أو تقصير من جانبه

  :شروطها- 2- 1

المال معلوما حاضرا ال غائبا،وال دينا، وأن يسلم إلى العامل وإذا سلمه المال على أن يكون رأس - 
دفعات يجوز أن يكون نصيب كل طرف في الربح  جزءا شائعا على نحو كسري نسبي ال أن يكون 

  مبلغا مقطوعا؛

اعدة ال ربح رأس المال وإخراج المصاريف تطبيقا للق القسمة واستردادأن ال يتم توزيع الربح إال بعد - 
  إال بعد رقابة رأس المال؛ 

  أن ال يعمل رب العمل مع المضارب، وال يتدخل في إدارة الشركة؛- 

  .ثبوت قدرة وأهلية المتعاقدين- 
                                                           

حربي محمد عريقات،سعيد جمعة عقل،إدارة المصارف اإلسالمية،دار وائل للنشر والتوزيع،عمان ،الطبعة - 1
  .156،ص2010األولى،
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  :أنواع المضاربة ومزاياها- 2

  :أنواع المضاربة- 1- 2

اإلسالمية تقوم بدور  كفيه، والبنوالمضاربة عقد بين من يملك المال وبين من ال يملكه ليعمل 
 1.معاالدورين  المال أوالمضارب أو دور رب 

  :هناك عدة أنواع من المضاربة نجد منها

هي المضاربة التي يمنح فيها رب المال المضارب كامل الحرية   :المضاربة المطلقة- 1- 1- 2
  2.-باجتهادهبرأيه أو -بالتصرف في المال في إطار الشريعة اإلسالمية

وهي المضاربة التي يشترط فيها رب المال على المضارب شروطا معينة  :المقيدةالمضاربة- 2- 1- 2
  3.بها المضارب للعمل في إطارها دشرعا، يقيومقبولة 

بين مضارب واحد يقدم  وهي المضاربة التي تكون العالقة فيها ثنائية:المضاربة الفردية- 3- 1- 2
  4.-الماليقدم –والجهد واإلدارة، ورب مال واحد العمل 

هي عقد بين مجموعة من أصحاب األموال من جهة  :المضاربة الجماعية أو المتعددة- 4- 1- 2
 ، ولعل أفضل مثال على هذا النوع  هي ودائع المضاربةومجموعة من أصحاب العمل من جهة ثانية

اإلسالمي هو المضارب  في البنوك اإلسالمية، حيث يكون  المودعون هم أصحاب المال والبنك
  5.بالمال

  6:من مزايا التمويل بالمضاربة مايلي: مزاياها - 2- 2

                                                           

.158حربي محمد عريقات ،سعيد جمعة،مرجع سبق ذكر،ص- 1  
،دار الميسرة -األسس النظرية والتطبيقات العملية- سين الوادي،حسين محمد سمحان، المصارف اإلسالميةمحمد ح-2

   .63،ص2007للنشر والتوزيع  والطباعة،عمان،األردن،الطبعة األولى،
  .63نفس المرجع السابق،ص- 3
  .158حربي محمد عريقات ،حسين محمد جمعة، مرجع يبق ذكره،ص- 4

.217العجلوني،مرجع سبق ذكره،صمحمد محمود  -  5 

.135أحمد بوراس ،مرجع سبق ذكره،ص- 6  
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ينظر إلى التمويل بالمضاربة على أنه صيغة ضرقية،أي أنه بديال للتعامل المصرفي الربوي،ألن - 
  التمويل بواسطتها يكون خال من سعر الفائدة المحرمة؛

يملكون المال وال يملكون الخبرة الكافية الستثماره،مما ينتج المضاربة صيغة استثمارية تجمع بين من - 
عنه تشغيل هذه األموال بدال من كنزها وكذلك استغالل الطاقات هذا من جانب ، ومن جانب أخر 

  توفير مناصب عمل للعديد من المواطنين وبالتالي خلق الطلب داخل االقتصاد؛

بنوك إلى متابعة التمويل والتأكد من أنه قد وظف في تحد من التضخم النقدي ،ألن المضاربة تدفع ال- 
  غرضه؛

عديمة التكلفة بالنسبة للمشروع، لذلك فهي مناسبة له ،لكنها عالية المخاطرة بالنسبة للبنك الممول،يهذا - 
لدولة كحارس على تعدي أو تقصير قد تمثله ايمكن له طلب ضمان طرف أخر على ملكية المشروع،

  .ينسحب إذا رأى ان المشروع في طريقه إلى الخسارة مشروع ،وللمول أن ال

  التمويل عن طريق المشاركة:المطلب الثاني

  :مفهوم التمويل بالمشاركة وشروطها- 1

  :مفهوم التمويل بالمشاركة- 1- 1

تبر التمويل بالمشاركة من أهم األساليب التمويلية التي تستخدمها البنوك اإلسالمية بفاعلية،وأخذ عي  
وتفردها عن البنوك التقليدية،حيث  يتم تقديم التمويل الذي يطلبه المتعامل معه دون أن  تميزهاي حنوا

يتقاضى البنك فائدة محددة من قبل،وإنما يشارك البنك في الناتج المحتمل ،سواء كان ربحا أو خسارة 
ف عالقة شراكة حسب أسس توزيعية متفق عليهابين البنك والعميل،ومن هنا تكون العالقة بين األطرا

 1.ال عالقة دائن بالمدين

  :شروط التمويل بالمشاركة- 2- 1

                                                           

.162حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل،مرجق سبق ذكره، ص- 1  
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  1:تتمثل شروك التمويل عن طريق المشاركة فيمايلي  

يث المقدار ،ويجوز استعمال العروض عند بعض حأن يكون رأس المال المشارك به نقدا،معلوما من - 
  الفقهاء ، على أن تقيم  نقدا عند إبرام عقد المشاركة؛

  عدم خلط المال الخاص ألحد الشركاء بمجال المشاركة؛- 

أن يكون الربح معلوم المقدار وإذا جهل  فسد ت الشركة،ويعد دين األطراف بالجزئية كالنصف أو - 
  أو النسبة، أي أن يكون نسبة شائعة من جمعة الربح؛... الربع

وال يجوزاالتفاق على  سب حصته من رأس المال في األصل ،حأن يتحمل الطرفين الخسارة كل - 
  توزيعها بنسب أخرى؛

عدم ترتب أي  يعتبر عقد المشاركة غير الزم حيث أنه يحق لكل شريك أن يفسخه متى شاء ،شرط- 
ال "ضرر على أحد الطرفين، فإن حدث ذلك منع الفسخ  حنى يزول المانع،تنفيذا للقاعدة الشرعية 

  ".وال إضرار رضر

  :ومزاياهاشاركةأنواع الم- 2

  :أنواع المشاركة- 1- 2

  2:ة كأسلوب للتمويل إلى النوعين  التاليينكتنقسم المشار  

يتمثل هذا األسلوب في تقديم المشاركين للمال بنسب متفاوتة من أجل :المشاركة الدائمة- 1- 1- 2
إنشاء مشروع  جديد أو المساهمة في مشروع قائم ، بحيث يصبح  كل كشارك ممتلكا لحصة في رأس  

 انتهاءالمال بصفة دائمة ومستحقا لنصيبه من األرباح،وتستمر هذه المشاركة في المشروع إلى حين 
على حله،ولكن يمكن لسبب أو أخر أن يقوم أحد المشاركين ببع  االتفاقمشروع أو العمى االنتاجي لل

من المشروع  االنسحابحصته في رأس المال أو التنازل عنها بأي صفة من الصفات للخروج أو 

                                                           
ونوغي فتيحة ، مداخلة بعنوان  أساليب تمويل المشروعات الصغيرة في اإلقتصاد اإلسالمي، الندوة  التدريبية الدولية -1

   2003،ماي25،28الصغيرة والموسطةوتطويردورها في االقتصاديات المغاربية،سطيف،أيامحول تمويل المشروعات 
.139- 138أحمد بوراس ، مرجع سبق ذكره،ص- 2  
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بجزء  ،وتستخدم البنوك اإلسالمية أسلوب المشاركة في العديد من المشاريع ، فهي تقوم بتمويل العمالء
المال نظير  اقتسام  ناتج المشروع حسب ما اتفقا عليه،كما أن كثيرا ماتترك مسؤولية العمل من رأس 

  .على حق اإلدارة والرقابة والمتابعة المحافظةللعميل الشريك مع  وإدارة المشاركة 

تبر المشاركة المتناقصة ،أو المنتهية بالتمليك تع":المنتهية بالتمليك–المشاركة المتناقصة - 2- 1- 2
كما يسميها البعض، من األساليب الجديدة  التي استحدثتها البنوك اإلسالمية ،وهي تختلف عن 

  . االستمرارية صر واحد وهونالمشاركة الدائمة في ع

فالبنك اإلسالمي في هذا األسلوب يتمتع بكامل حقوق الشريك العدي وعليه جميع التزاماته،ولكنه   
الشركة،بل أنه يعطي الحق للشريك  انتهاءفي المشاركة إلى حين  واالستمراريقصد من التعاقد البقاء 

أن يحل مخله في ملطية المشروع ويوافق على التنازل عن حصته في المشاركة دفعة واحدة أو على 
وتنتهي المشاركة بالتحويل على فترات لكامل ملكية .دفعات حسب ما تقضيه الشروط المتفق عليها

يك،وبالتالي يكون البنك قد حقق استرجاع أصل مساهمته باإلضافة إلى إلى العميل الشر رأس المال
،ويعتبر عقد المشاركة المتناقصة عبارة عن عقد في  ماتحصل عليه من أرباح خالل فترة مشاركته

  .المشاركة في التأسيس من جهة والبيع التدريجي  لحصة المشاركة من جهة أخرى عقدين،فهو يتضمن

  :بأسلوب المشاركةمزايا التمويل - 2-2

  1:يمكن تلخيص المزايا التي تتحقق من أسلوب التمويل بالمشاركة فيمايلي

 يما يؤدخلو التمويل من أسعار الفائدة المحددة والذي يؤدي إلى تخفيض تكلفة السلعة المنتجة وهو - 
  إلى انخفاض سعرها عند ليعها للمستهلك؛

ي أثار تضخمية كما هو الحال في التمويل بالقروض، ال يحمل أسلوب التمويل بالمشاركة في طياته أ- 
ومن ثم تضيق فرص التضخم ام المشاركة ال يؤدي إلى خلق االئتمان واليعين عليه،ظوذلك ألن ن

  النقدي؛

                                                           

محمود المرسيالغمين ،التمويل بالمشاركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،الندوة التدريبية الدولية حول تمويل -
ورها في االقتصاديات المغاربية، المعهد اإلسالمي للبحوث المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير د

.2003ماي28- 25والتدريب،سطيف،أيام 1  
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التمويل بالقروض وهو ماسوف إن تطبيق أسلوب المشاركة سوف يؤدي إلى انخفاض أو انعدام - 
مؤسسات التمويل على الفرق بين سعر الفائدة المدينة والدائنة؛مما يدفع هذه  اعتماديترتب عليه عدم 

األموال المتاحة لديها في المشروعات التي  استخدامالمؤسسات إلى تجنيد كل طاقاتها وإمكانياتها  في 
  وهو ما يدفع بعجلة التنمية إلى األمام؛ مجزياتحقق عائدا 

يتميز أسلوب التمويل بالمشترطة بالمرونة ومالءته  لكافة أوجه التمويل في مختلف قطاعات  النشاط - 
  دورها المنوط إليها؛باالقتصادي ، مما يساعد مؤسسات التمويل على القيام 

 ال يتضمن أسلوب المشاركة أدنى شبهة للربا ولذلك فهي الصيغة اإلسالمية الرائدة كبديل للنظام - 
ي وهو ما يحقق رغبات كثير من رجال األعمال  الحاليين ، كما أنه يؤدي إلى تخفيض تكلفة الربو

  المنتجات؛

نظام التمويل باإلقراض وتقف هذه  التي يطلبهاال يعتمد هذا األسلوب كثيرا على الضمانات - 
فهم ال يستطيعون تلبية كافة الضمانات والشروط التي  المستثمرين،ار غجر عثرة أمام صحالضمانات 

  .تطلبها مؤسسات اإلقراض بفائدة

   .التمويل عن طريق المرابحة:المطلب الثالث

  :مفهوم المرابحة - 1

تعتبر المرابحة إحدى صور البيع، حيث يتم في المرابحة تحديد ثمن البيع للسلعة بتكلفة شراء البائع  
فق عليه ،ولذا تعرف المرابحة شرعا متمصروفات الشراء، إضافة إلى ربح معلوم +سعر الشراء- لها

يلي إذا بيعت السلعة ،بأنها بيع السلعة بثمن شرائها زائد ربحا معلوما يتفق عليه، ويظهر الجانب التمو
تجاريا يمنحه البائع  جانب البيع ائتمانا بالعملية  تتضمنمرابحة ألجل أو على أقساط ،وبالتالي 

 دة بعد أجل معين أو على أقساطحللمشتري الذي يسدد الثمن فيما بعد من إيراداته إما مرة  وا
التي يحققها البائع من نشاطه أو أن تقدر  هذه الزيادة بمعدل العائد على االستثمارات ،واألنسب  

  1.يسترشد بالعائد على حسابات االستثمار في البنوك اإلسالمية في الدولة

                                                           

.135،136أحمد بوراس ،مرجع سبق ذكره،ص- 1  
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  :شروط المرابحة- 2

  1:يشترط  في بيع المرابحة لألمر بالشراء إضافة إلى الشروط الواجب توفرها في أي عقد بيع مايلي

المصروفات - بما في طلك المصروفات المعتبرةأن يكون الثمن األول للسلعة معلوما لألمر بالشراء - 
  التي يعتبرها الفقهاء من تكلفة السلعة على البائع؛

  أن يكون الربح معلوما للطرفين،ألنه جزء من الثمن؛- 

المشتري –أن يكون الثمن في العقد األول مقابال بجنسه من أموال الربا،كأن يشتري البنك اإلسالمي - 
فال يجوز في هذه -مقابل قمح أو ملح مقابل ملحأو ذهب مقابل ذهبقمح –البضاعة بجنسها - األول

  الحالة بيعها بجنسها مرابحة ،يأن الزيادة في هذه الحالة تكون ربا بدون شك؛

غبار أن يكون شراء البنك للسلعة من مالكها األول عقدا صحيحا ال –أن يكون العقد األول صحيحا - 
  .الناحية الشرعية عليه من

  

  :المرابحة ومزاياهاأنواع - 2

  :أنواع المرابحة- 1- 2

  2:ينقسم بيع المرابحة إلى قسمين

وهل التي تكون بين طرفين هما البائع والمشتري، ويمتهن فيها البائع :العاديةبيع المرابحة - 1- 1- 2
بشرائها ثم يعرضها بعد ذلك للبيع على وعد مسبق  االعتمادالتجارة فيشتري السلع دون الحاجة إلى 

  .يتفق عليه بثمن وربحمرابحة 

يتمثل هذا األسلوب في قيام البنك اإلسالمي باستيراد التجهيزات :بيع المرابحة ألمر الشراء- 2- 1- 2
المحددة من طرف المتعامل االقتصادي  من الخارج أو شرائها من السوق الوطنية طبقا للمواصفات

                                                           

.136محمود حسين الوادي،حسين محمد سمحان،مرجع سبق ذكره،ص- 1  
.136أحمد بوراس ،مرجع سبق ذكره،ص- 2  
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بينهما، ثم يتفق بعد ذلك على كيفية السداد ،حيث  يمكن  بسعر تكلفتها مع ربح يتفق عليه معه،المتعاقد 
أن يدفع جزء منها مقدما عند الكلب دليال على الجدية في الشراء، والباقي يقسم على أقساط شهرية أو 

  .على دفعات يحدد تاريخها في عقد البيع بالمرابحة بين البنك وهؤالء المتعاملين

  :يا البيع بالمرابحةمزا- 2

  1:يحقق البيع بالمرابحة مزايا عديدة لكل من البائع الممول والمشتري ،من أهمها مايلي

توفر هذه الصيغة للمصارف اإلسالمية وسيلة تمويلية تمكنها من الوقوف أمام البنوك التقليدية في - 
سد احتياجات التجار التمويل قصير األجل وخاصة في تمويل المخزونات ،حيث أن هذه الصيغة ت

-الدخول مع المصارف في المشاركة بكل ما تستلزمه من كشف والصناع الدين  ال يرغبون في 
  لألسرار والمعلومات؛

تمكن البنوك اإلسالمية من االستفادة من هذه الصيغة التمويلية في تلبية احتياجات المؤسسات - 
  هامش ربح المصرف يكون غالبا بالتقسيط؛الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن تسديد ثمن السلعة  مع 

حيث يمكن تطبيقه بين اإلفراد والمشروعات غير الرسمية التي ال يتوفر بالبساطة،يتميز هذا األسلوب - 
  .لديها دفاتر محاسبية أو سجل تجاري

 صيغتمويإلسالميةأخرى :الرابعالمطلب

باإلضافةإلىصيغالتمويالإلسالميةالشائعة،السابقةالذكر،يوجدالعديدمنالصيغاألخرىنذكربعضهاباختصارفيم
 2:ايلي

ثم ومنعين، استالمالسلعةالحقا،أيبموعدميتم  هوعقديتمبموجبهدفعثمنسلعةمعينةفيالحالعلىأن:بيع السلم- 1
  :يهذاالبيعكمايليوتتحققمصلحةكلمنالبائعوالمشتريف.الثمنيدفععاجالًوالسلعةآجالًإنف

                                                           
م بالصيغ اإلسالمية المصرفية، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي األول  مويل م ص وت سليمان ناصر،عواطف محسن، 1

   -2011فيفري24- 23حول االقتصاد اإلسالمي ،الواقع ورهونات المستقبل، غرداية الجزائر،أيام
.49- 48طالب خاد ،مرجع سبق ذكره،ص- 2  
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 :البائع
علىمايريدهمنمالمقاباللتزامهبالوفاءفيهآجال،فهويستفيدمنذلكبتغطيةحاجياتهالحاليعاجالوهوالمسلمإليه،يحصل

ة،وهذايناسبالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةذاتاإلمكاناتالماليةالضعيفةوصعوبةحصولهاعلىقروضأوسحبعلىا
 .لمكشوف

كما أن  .ىالسلعةالتييريدالمتاجرةبهافيالوقتالذييريدهحيثيحصلعل:لممولوهوالبنكا :المشتري-2
السلم بيعأن  البنكيستفيدمنرخصالسعرإذ

اأرخصمنبيعالحاضرغالبافيأمنتقلّباألسعار،ويستطيعأنيبيعبسلمموازيعلىبضاعةمننفسالنوعالتياشتراهابالسلم
 .دونربطمباشربينالعقدينوتحقيقربحنتيجةلذلكألول

 :المزارعة،المساقاةوالمغارسة- 2
ويقدم تعتبرالمزارعةشركةبينطرفينأوأكثر،لدىأحدهمااألرضالتياليستطيعزراعتها،

بمهمة  المساقاةفتعنياالتفاقبينطرفين،يقومأحدهماأما. اآلخرالعملوالجهدوالخبرةوالقدرةعلىزراعتها
 سقيمزروعاتالطرفاآلخرفياالتفاقوبالذاتاألشجارفيالبساتين،وقسمةالحاصلحسباالتفاقبينهما،أي

 .ومتفقعليهامنناتجاألشجارعندالعقدددةالسقييحصلعلىحصةمحمةمهمنأن

وبالنسبةللمغارسةفتعرفعلىأنّهاعقدعلىخدمةشجرونخلوزرع،ونحوذلك،بشرائطمخصوصة،أوهيعبارةعندف
 عالشجرإلىمنيصلحهبجزءمعلوممنثمره،

   
عاتزراعيةمتنوعةصيغالتمويلبالمساقاةوالمغارسةتؤديإلىتنميةالثروةالنباتيةمنخالإلتاحةفرصةإنشاءمشروإن

 ،والشكأنكالّمنهذهالصيغهينوعمنالمشاركاتبينعناصر
نتاجفيالقطاعالزراعيوتساهمإلىجانبالصيغالتمويليةاألخرىفيإتاحةالفرصةللمستثمرينللمفاضلةبينأفضالألاال

 فوائددون تحمل وصغيرةومتوسطةمصغرةشكالواألساليبإلنشاءمشروعات
 .ةلحسابالوساطاتاالستثماريةاإلنتاجيةمسبقةوذلكلتقليصأشكااللوساطاتالسلبيأولية

 والصانع"المشتري"اإلستصناععقدبينالمستصنع:ستصناعالتمويلباال- 3
 لبصناعةسلعةموصوفةأوالحصولعليهعندأجاللتسليمعلىأنتكوناألوبحيثيقومالثاني،بناءاعلىطلب"لبائعا"
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وبالن.ةالصنعأوتكلفةالعملمنالصانع،وذلكفيمقاباللثمنالذييتفقانعليه،وعلىكيفيةسداده،حاالأومقسطاأومؤجالماد
معين سبةللبنوكاإلسالميةيتمأسلوباالستصناععنطريققيامالمصرفبتمويلمشروع

معين وفيتاريخمحددة دومواصفاتمحدتمويالكامالبواسطةالتعاقدمعالمستصنععلىتسليمهالمشروعكامالبمبلغ
 ويمثّاللفرقبينمايدفعهالمصرفوما .ومنثميقومالمصرفبالتعاقدمعمقاوألوأكثرلتنفيذالمشروعحسبالمواصفات،

 1.علىحسابالمستصنع،الربحالذييؤولللمصرفيسجله 

وتكمنأهميةاإلستصناعبالنسبةللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيإمكانيةتطويرأشكالمنالتعاملوالتعاقدمنالباطن،ال
تؤديإلىارتباطالتمويلباإلنتاجالحقيقيوانسيابالتمويلمنخاللعملياتالمصانعةالعاديتجددةذييضمنحركيةاقتصاديةم

االحتياجاتوالسلعالتيقدتدخلفيالسلعةموضوعاالستصناعتعددإلىمصانعةمزدوجةأومركّبة،وذلكلتتطورةوالتيقد
.2 

 وهوصيغةتمويليةمركّبةتجمعبينعمليةبيعوعمليةإيجار،ترتبطباإلعارة :اإليجار- 4

والكراءلمساعدةالمشروعاتعلىتأديةوظيفتهااإلنتاجيةأوالخدميةمنخاللتمليكهاللمنافععنطريقعقودالتأجيرالعادي
  .ةأوعقودالتأجيرالمنتهيةبالتمليكلصالحالمشروع

 .نهذااألسلوبشديداألهميةبالنسبةلشركاتالمقاوالتوالصناعوالحرفيينإ
زمةلشراءاألصواللالّزمةلمزاولةنشاطه،منالحصولعليفيتمكنالمشروعالصغير،الذييفتقدإلىالمواردالماليةالالّ

 3.هاعنطريقعقوداإليجارالتيقدتنتهيبتمليكتلكالوسائل

  

  

  

                                                           

.11ونوغي فتيحة ،مرجع سبق ذكره،ص- 1  
المشاريع الكفائية  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنظام صالحي صالح، مصادر وأساليب تمويل - 2

التدريبية الدولية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  وتطور دورها في االقتصاديات الندوةالمشاركة،
  .10- 9،ص2003،ماي25،28المغاربية،سطيف،أيام

.11نفس المرجع السابق،ص- 3  
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  :خالصة الفصل

من  خالل  الدراسة  التي قمنا  بها  في هذا  الفصل  بالتطرق  للبدائل  المستحدثة  في تمويل    
هذه  البدائل  أتت لغرض  الحد  من عيوب  التمويل  المؤسسات  ص و م، تمكننا من  القول بأن 

  .التقليدي

من أهم وسائل التدعيم المالي والفني للمشروعات الجديدة   تعتبرمؤسسات رأس مال المخاطر ف
الناشئة، ذلك لما تتميز به هذه المؤسسات من قدرة عالية على التعامل مع المخاطر بأسلوب سليم 

؛ أما فيما يخص القرض االيجاري فيعتبر وسيلة وسريع يرجع أساسا إلى خبرتها وإمكانياتها الواسعة
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مقبولة، في  ةؤسسات التي تظهر صحة مالية حسنة، والتي تحقق معدالت مردوديتمويلية ال تتاح إال للم
يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  على  توفير  التمويل  الالزم  ،لذلك  حين أن السوق  المالي 

البد  على هذه المؤسسات من معرفة شروط الدخول إلى بورصة البورصة وقواعد قيد أوراقها  
أن النظام المالي اإلسالمي يتميز  يرون بهمعظم المهتمين فإن  رار التمويل  اإلسالمي ،على غالمالية،

باالستقرار وذلك بفضل استخدام التمويل عن طريق اإلقراض بفائدة ربوية من جهة، واالستخدام األمثل 
  .للموارد المتاحة من جهة ثانية

بدراسة كل  البدائل  واختيار   لذا ال بد على المؤسسات   الصغيرة  والمتوسطةأن   تقوم 
  .المصدر الذي  تراه  األمثل والمالئم لتمويل   احتياجاتها 
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  :تمهيد 
بعدما تعرضنا في الفصول السابقة إلى البدائل الحديثة المستعملة  في  تمويل  المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة  وكذا أهميتها، هذا ما دفعنا إلى التساؤل أكثر عن واقع تمويل  هذه المؤسسات في 

توسطة  المؤسسات  الصغيرة  والم وترقية  الجزائر، لذا  خصص هذا الفصل  إلبراز واقع  تمويل 
  :في الجزائر  وذلك  من  خالل  التطرق  لمايلي  

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر عواق: األولالمبحث
  تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر تآليا: الثانيالمبحث
 ترقيةوتطوير تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرقأفا: الثالثالمبحث
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 الجزائرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  واقع:المبحث األول

 .تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري:المطلب األول

وطنيةواضحةللتكفل استراتيجيةمنبعضالصعوباتبسببغيابرتشكوالوضعيةالحاليةلقطاعالمؤسساتصمبالجزائ
الصعوبات منأجلتجاوزهذهبهاأنهذااليناقضالمحاوالتالتيمازالتالوزارةتقومبها إال

له حقيقير  تطولتحقيق  قانونتوجيهيللقطاعمعالشروعفيوضعالنصوصالتطبيقيةوالبرامجالالزمةكوضع
 :التطرقإلىواقعهذاالقطاعمنخالاللمطالبالتاليةويمكن

 
  2011السداسي األول تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل :)5(الجدول

 % النسبة  عدد المؤسسات  طبيعة م ص و م

      المؤسسات الخاصة-1
 %59،66  383594  أشخاص معنوية

  %18،24  117260  أشخاص طبيعية

  %22،00  141460  النشاطات الحرفية

  %99،91  642314  1المجموع الجزئي

      المؤسسات العمومية-2
  %0،09  599  أشخاص معنوية

  %0،09  599  2الجزئيالمجموع 
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  100  642913  المجموع

نشرية المعلومات المقدمة من طرف وزارة الصناعة والمؤسسات من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

  .راالستثماصغيرة والمتوسطة وترقية ال
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  2011السداسي األول تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل دائرة نسبية تبين :2الشكل رقم
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  .)3( الجدولمن اعداد الطالبة باالعتماد على معطيات رقم: المصدر

العدد اإلجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند   يالحظ من خالل معطيات الجدول السابق أن
أشخاص معنوية، % 60نسبة مؤسسة منها 642913مايقارببلغ  ،2011نهاية السداسي األول من سنة 

في حين بلغ عدد المؤسسات .%22ونشاطات حرفية %18،24وباقي المؤسسات أشخاص طبيعية
  1.مؤسسة 599العمومية 

والجدول التالي سيوضح تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل السداسي األول 
  .2011من
  
  
  
  
  
  

 .تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :)6(الجدول
 

                                                           
، معطيات 19نشرية المعلومات ، وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار، االحصائية-1

  9، شارع أحمد باي،الجزائر،ص2،المقر2011والسداسي األول 2010السداسي االول

-المؤسسات الخاصة
-أشخاص طبیعیة

59,66%

-المؤسسات الخاصة 
 -أشخاص معنویة

18,24%

المؤسسات الخاصة   
-النشاطات الحرفیة-

22%

المؤسسات العمومیة
0,09%
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 طبيعة م ص م

  
 السداسي األول

2010 

 السداسي األول

2011 

  التطور السنوي

 النسبة المئوية  العدد

%  
 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة-1

  6،15  22226  383594  361368  أشخاص معنوية

  4،59  5146  117260  112114  أشخاص طبيعية

  6،16  8205  141460  133255  النشاطات الحرفية

  5،86  35577  642314  606737  1المجموع الجزئي
 
 
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية-2

  6،96  39  599  560  أشخاص معنوية

  6،96  39  599  560  1المجموع الجزئي

  5،86  25616  642913  607297  المجموع

خاصة -أشخاص معنوية
  -وعمومية

361928  384193  22265  6،15  

 9وزارة م ص م،ص: المصدر

يتبين لنا أن نسبة تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما بين السداسيين من خالل الجدول 
مؤسسة  383594مؤسسة عمومية و 599أي حوالي %5،86ب2011والسداسي االول 2010االول

وكذلك  تحقيقتنميةشاملةوكاملةىإلتسعىوالتي  نتيجةللسياسةالمتبعةمنطرفالدولة، وذلك معنوية خاصة
حظ تزايد االشخاص المعنوية بنسبة ،إذن نالتطوير وزيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

جمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تطورت بدورها خالل نفس الفترة إمن  6،15%
مقارنة مع السداسي  6،96وكذا زيادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية بنسبة. %5،86ب

  .2010األول لسنة
 في االقتصاد الجزائري حسب النشاطات المهيمنة توزيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-1

  :سب المعدالت المبينة في الجدول التاليحتطورت قطاعات النشاطات المهيمنة 
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  تطور قطاعات النشاطات المهيمنة:7الجدول
  عدد المؤسسات  قطاعات النشاطات

  2009لسنةالسداسي األول 
  عدد المؤسسات

  2010السداسي األول لسنة

%  

البناء واألشغال 
  العمومية

118268  127513  7،82  

  8،50  63107  58165  التجارة والتوزيع

  10،74  32974  29776  النقل والمواصالت

  6،41  24355  23461  خدمات العائالت

  12،69  22355  19838  خدمات المؤسسات

  6،35  20014  18819  الفندقة واإلطعام

  4،65  18184  17376  الصناعة الغذائية

  4،97  52255  49783  باقي القطاعات

  7،71  361368  335486  المجموع

نشرية المعلومات المقدمة من طرف وزارة الصناعة من إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر
  .والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار

 
  الصغيرة والمتوسطة في الجزائر التوزيعالجغرافيللمؤسسات-2

التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من خالل معرفة تطور  لىسنتطرق إ
  :اهتماما،وهذامايبينه الجدول التالياألكثرهذه المؤسسات في الواليات العشر 

 :ص و م المبينة في الجدول ا لسابق يسمح لنا بمالحظة مايلي تإن تحليل تطور المؤسسا   

  عدادالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالخاصةفيجميعقطاعاتالنشاطإ يالمستمر فالّتزايد
االقتصاديبدوناستثناءنتيجةللسياسةالمتبعةمنطرفالدولةوالتيتسعىإلىتحقيقتنميةشاملةوكاملةلجميعالقطاعات،

جر بهمختلفالنشاطاتيجعلنموقطاعمعينيتتميز  كماأنالّترابطالّذي
ات فيقطاعالخاصة  معهقطاعاتاقتصاديةأخرى،ومعذلك،نالحظتركّزالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة

 قطاعاتر بالذكونخص  معينةتمثّاللجزءاألكبرمننسيجتلكالمؤسسات،
 .الصناعات الغذائيةلبناءواألشغااللعمومية،الخدماتبأنواعها،ا
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 نالحظأنقطاعالبناءواألشغااللعموميةكان2010 اتسنةفلوأخذناعلىسبياللمثالمعطي

 منمجموعالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالخاصة،كما % 35،29مؤسسةبمايمثّل127513يضم

 النقلوالمواصالت،التجارة،الفندقةواإلطعام، :قطاعالخدماتعموماوالذّييضمعلىالّتواليأن 

يضم الخدماتللمؤسساتوللعائالت،
،وهينسبةمعتبرةوتشيرإلىأهميةهذاالقط2010عالمؤسساتالخاصةسنةمنمجمو%27،58مؤسسة،أي99698

بما  مؤسسة 18184فيشملالغذائية  أماقطاعالصناعة .اعوإقبااللمستثمرينالخواصعلىاالستثمارفيه
 منالمجموع،وتبدوا %5،03يمثل

 يا،حيثتنجزهاالدولةحالي ألرقامالسابقةمنطقيةبالنظرإلىطبيعةاالقتصادالجزائريوالمشاريعالكبرىالّتا
بجر  ثّلقطاعالبناءواألشغااللعموميةالصدارة،ونتيجةلذلكيقومم

وزيادة  والتطورللنمو  الصغيرةوالمتوسطةالخاصةالّتيتعملفيهذاالمجالتالمؤسسا
 بالنسبةللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةى ،كماأنقطاعالخدماتيمثّلبدورهمجاالًخصبالالستثمارأعدادها

 .رإلىالطلبالكبيرعلىتلكالخدماتربالنظ

ي  كماأنقطاعالصناعةالصغيرةوالمتوسطةيعتبرمنأهمركائزاالقتصادالجزائريحالياوخاصةف
ل مجااللصناعاتالغذائيةوموادالبناءالّتيتتميزباإلقبااللكبيروالمتزايدعليهاحيثتمث
موه ببإمكانياتننواةالتنميةودعمالمؤسساتالكبرى،ولهذاتوليالدولةاهتماماكبيرالهذاالقطاعبس

  .دةعديشغلب الكبيرةوتوفيرهلمناص
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  الخاصة في الواليات العشرة األولى المؤسساتتطور تعداد :8الجدول
  

  الترتيب
  عدد المؤسسات  الواليات

  2009السداسي األول لسنة
  عدد المؤسسات

  2010السداسي األول لسنة

% 

  6،08  42443  40009  الجزائر  1
  9،57  20844  19024  تيزي وزو  2
  0،36  16928  16867  وهران  3
  9،80  16410  14946  يةابج  4
  8،58  15711  14469  سطيف  5
  11،19  13846  12452  تيبازة  6
  8،77  12533  11523  بومرداس  7
  7،94  11713  10851  البليدة  8
  6،94  11477  10732  سنطينةق  9

  7،02  9258  8651  عنابة  10

نشرية المعلومات المقدمة من طرف وزارة الصناعة من إعداد الطالبة باالعتماد على : : المصدر
  .والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االستثمار

  :المالحظات التاليةإبداءمن خالل الجدول السابق يمكن 
مناطق الوطن ، حيث أن ما  مختلفالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منتشرة بشكل غير منتظم عبر - 

  .واليات 10من هذه المؤسسات ترتكز على مستوى  % 50يقارب 
ذلك راجع إلى والساحلية،غلبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الواليات الشمالية خاصة أتتركز - 

  ...موانئ وتوفر الهياكل القاعدية من  طرق
من  األخرىتساهم بفاعلية في تنمية المناطق  هذه الوضعية تجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال- 

 .واليات الجنوب: الوطن وخاصة النامية منها مثل

 المنظومة القانونية والمؤسساتية لتطوير وترقية م ص م في الجزائر:المطلب الثاني

في إطار سعي الجزائر إلى ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، قامت بإنشاء منظومة 
 :ساس ، وفي هذا اإلطار نتناول مايليحؤسسية تهدف إلى تنمية هذا القطاع القانونية وم

  ي لتطوير وترقية م ص م في الجزائراإلطار القانون-1
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  :القانون التوجيهي لترقية م ص م في الجزائر-1-1
من أهم القوانين الصادرة  في مجال م ص م ، القانون التوجيهي لترقية م ص م، المؤرخ في 

ا القطاع ،حيث يحدد من ذيعتبر صدور هدا القانون منعرجا حاسما في تاريخ ه إذ، 12/12/2001
ترقيتها ودعمها،  وأدواتآلياتا ذخالله اإلطار القانوني والتنظيمي ، الذي تنشط فيه هذه المؤسسات  وك

  1.وأعتبر كأول أداة لتوفير الدعائم القانونية لتفعيل هذا القطاع
  2:مايلي 18- 01التي جاء بها القانون التوجيهي لترقية م ص م رقم األهدافومن أهم  
  .إدراج تعريف خاص للتفرقة بين م ص م والكبيرة- 
  .يتكنولوجالإدراج تطور م ص م ضمن حركية التطور االقتصادي والتكيف - 
تحسين طرق إيصال المعلومة االقتصادية، التجارية والصناعية المهنية والتكنولوجية إلى هذه - 

  .المؤسسات التي ظلت غائبة عنها، والتي تعتبر جد ضرورية لنشاطها
 ةالبحث عن وضع أنظمة جبائية أكثر مع خصائص هذه المؤسسات، وتحسين األداء البنكي في معالج- 

  .ملفات تمويلها
  :قانون تطوير االستثمار- 1-2
، والذي جاء كمراجعة عميقة لقانون االستثمار الصادر 2001صدر هذا القانون في شهر أوت  

والهدف من هذا القانون هو إعادة تشكيل شبكة  ،ك النقائص التي كانت تعتريهل،وكمل بذ1993
  3. االستثمار وتحسين المحيط اإلداري والقانوني 

  لترقية م ص م اإلطار المؤسسي-2
و  في إطار سعي الجزائر إلى تطوير قطاع م ص م ، قامت بإنشاء وزارة تتكفل بكل ما يخص م ص

ولهذا فقد وضعت إستراتيجية تمكنها من معالجة المعوقات التي تواجه ترقية م ص م ،إذ يعتبر النص م،
 .التشريعي مؤشرا قويا على إرادة اإلصالح والتغيير في البالد

 
 
 
 

                                                           
  .242ذكره،صزبير عياش ،مرجع سيق -1
  .77، العدد11،2001المتضمن القانون التوجيهي لترقية م ص م،المادة 01/18الجريدة الرسمية ، القانون رقم-2
  .47،2001المتعلق بتطوير االستثمار ، العدد 03- 01الجريدة الرسمية ن األمر -3
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  1:المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوزارة -2-1
والتي حددت  1994يوليو 18، المؤرخ في 211/94أنشأت هذه الوزارة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 11المؤرخ في  190/2000فيها أهدافها، بداية بترقية  م ص م ،ثم وسعت صالحياتها طبقا للمرسوم 
  :لي، والذي يحدد مهام وزارة م ص م، كماي2000يوليو 

  .حماية طاقات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها- 
  .ترقية االستثمارات المنشأة والموسعة والمطورة للمؤسسات والصناعات ص و م- 
  .ترقية استثمارات الشراكة ضمن قطاع المؤسسات الصناعات ص و م- 
  .ترقية وسائل تمويل المؤسسات والصناعات ص و م- 
  .الدولي واإلقليمي والجهوي في هذا المجال التعاون- 
  .إعداد الدراسات القانونية لتنظيم القطاع- 
  .إعداد الدراسات االقتصادية المتعلقة بترقية هذا القطاع- 
  .تنسيق النشاطات مع الواليات والفضاءات الوسيطة- 
  .االقتصاديةشر المعلومات نتجهيز المنظومات اإلعالمية لمتابعة نشاطات هذا القطاع و- 
  :هيئات ومؤسسات تذكر منها عدةكما قامت الجزائر بإنشاء  
ار ووهو جهاز استشاري يسعى لترقية الح:المجلس الوطني االستشاري لترقية م ص  وم-2-2

والتشاور بين م ص و م والجمعيات المهنية من جهة،والهيئات والسلطات من جهة أخرى، وهو يتمتع 
  2.قالل الماليبالشخصية المعنوية واالست

  3:بورصات المناولة والشراكة-2-3
ن من ووتتك 1991شائها عامنهي جمعيات ذات منفعة عامة في خدمة القطاع االقتصادي، تم إ

  :ومن مهامها مايلي. المؤسسات العامة والخاصة
                                                           

المؤسسات والصنناعات ص و م المتضمن تحديد صالحيات  190/2000الجريدة الرسمية ، المرسوم التنفيذي رقم -1
  10،ص42،2000،العدد

المتضمن انشاء المجلس االستشاري لترقية م ص و 03/78الجريدة الرسمية ، المرسوم التنفيذي رقم -2
  22،ص13،2003م،العدد

حمزة فيشوش ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كإستراتيجية لمواجهة العولمة في ظل اقتصاد المشاركة،مذكرة  -3
ضمن نيل شهادة الماجيستار،تخصص علوم تجارية ، فرع استراتيجية،جامعة محمد  مقدمة

  .110،ص2008بوضياف،المسيلة،
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  .ط العالقات بين عروض وطلبات المناولة وانشاء فضاء للوساطة المهنيةبر- 
  .األمثل للقدرات االقتصادية للصناعات المحليةتشجيع اإلستخدام - 
  .إعالم المؤسسات وتزويدها بالوثائق المناسبة- 
  .تقديم المساعدات االستشارية والمعلومات الالزمة للمؤسسات- 
وصناعات ص و م جديدة في   تيف النسيج الصناعي بتشجيع إنشاء مؤسساثالمساهمة في أعمال تك- 

  .ميدان المناولة
  .لة والشراكة على المستوى الجهوي والوطني والعالميوالمناترقية - 
  .تنظيم الملتقيات واللقاءات حول مواضيع المناولة- 
  .ي من االشتراك في المعارضرتمكين المنتوج الجزائ- 

ولة من الباطن والشراكة في الجزائرووهران ،قسنطينة قاتوجد حاليا أربعة  بورصات جهوية للم
  :وجود وكالت أخرى  سيتم التطرق لها في المبحث الموالي وهي كالتالي اإلضافة إلىب.وغرداية

  Ansejالوكالة الوطنية لعدم وتشغيل الشباب- 
  Andiالوكالة الوطنية لنتمية االستثمار و Apsiوكالة ترقية ودعم االستثمارات- 
  .لجان دعم وترقية االستثمارات المحلية- 
 Fgarمصندوق ضمان القروض للمؤسسات ص و - 

  التعاون الدولي في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية:المطلب الثالث

في إطار سعي الجزائر إلى ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، قامت بإنشاء منظومة 
  :1، ونذكر في هذا المجال مايليقانونية ومؤسسية تهدف إلى تنمية هذا القطاع الحساس 

    :تضمن هذا التعاون: ائري األلمانيالتعاون الجز-1

ماليين أورو ويستفيد قطاع المؤسساتالصغيرة  3مشروع إرشاد وتكوين بتكلفة إجمالية تقدر بـ - 
  عونا مرشدا ؛ 250متخصص و  50والمتوسطة بتكوين 

                                                           
محاولة تقييم برامج وسياسات تمويل المؤسسات :قدي عبد المجيد، دادن عبد الوهاب، مداخلة بعنوان -1

ها على االقتصاديات والمؤسسات،جامعة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية،الملتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثر
  .2006أفريل16- 12بسكرة،أيام –محمد خيضر 
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مليون أورو هدفه ترقية الحركة  2.3وترقية المؤسسات الصغيرة بغالف مالي يقدر بـ  دعممشروع- 
  ويةبالمؤسساتالجمع

إذ تم االتفاق على تعاون كندي جزائري يتمثل في تنمية القطاع الخاص : التعاون الجزائري الكندي-2
في الجزائر لتحسين شروط تنافسية القطاع اإلنتاجي وتم توقيع هذا االتفاق ممثل الخارجية الجزائري 

مليون دوالر لمدة  7.4ة إجمالية تقدر بـ والوكالة الكندية للتنمية الدولية عن طريق السفير الكندي بتكلف
  .سنتين

حيث تم التوقيع بين وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة : التعاون الجزائري اإليطالي-3
من أجل إقامة  2002والمتوسطة والصناعة التقليدية والوزير اإليطالي للنشاطات اإلنتاجية في أفريل 

ونظرائهم اإليطاليون، وكذا إنشاء مركز تطوير المؤسسات عالقات بين رجال األعمال الجزائريين 
  .الصغيرة والمتوسطة للجزائر بدعم من إيطاليا

تم االتفاق بين البنك الوطني الجزائري والبنك المركزي النمساوي : التعاون الجزائري النمساوي-4
ويوضع هذا القرض مليون أورو ، بعد مفاوضات دامت سنة،  30في إطار االستفادة من قرض بقيمة 

 .تحت تصرف المتعاملين االقتصاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الواردات

 20وحسب األمين العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  فإنه سيتم تأهيل 
مؤسسات على المستوى الوطني  10إضافة إلى تأهيل  2014ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، في آفاق 

مبر في مجال التسويق االستراتيجي، منها ثالث مؤسسات تنشط في غرب البالد، اعتبارا من شهر سبت
 - يةالجزائرالقادم بعد أن انطلقت عملية نموذجية بالوسط ومست نفس العدد في إطار الشراكة 

  1.األلمانية
وشرعت الوكالة، تطبيقا لتعليمات وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واالستثمار في 

  .وغرداية، بهدف تقريبها من المؤسسات سطيف، عنابة، وهرانلحقات تابعة لها في فتح مؤخرا م
في دعم هذه المؤسسات بالقروض، حيث قدرت نسبة هذه األخيرة، الممنوحة لها، ولم تبخل الدولة 

أي ,  2009مليار دج سنة 900حسب المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية ، أكثر من 

                                                           
على 2010-08- 15لمحمد صالح، نشر في  - الرهان والتحدي -والمتوسطة الصغيرةالمؤسسات-1

  www.bing.comالموقع

http://www.bing.com
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مليار دج في الفترة  1000ما يعادل ثلث محفظة البنوك، وتوقع المسؤول أن ترتفع هذه النسبة إلى 
.1جاريالعامالالقادمة من 

                                                           
  .نفس الموقع السابق-1
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  آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:المبحثالثاني
في إطار سعي الجزائر إلى ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، قامت بإنشاء منظومة 

  .قانونية ومؤسسية تهدف إلى تنمية هذا القطاع الحساس
 :لتموياللمباشرللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةا :المطلب األول

تلجأإليهاالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالجزائريةللحصولعلىالتموياللمناسب ي منأهمالقنواتالتمويليةالت
 :لنشاطاتها،نجد

 :البنوكالتجارية-1  

تلعبالبنوكالتجاريةمنخاللماتقدمهمنقروض،دوراكبيرا فيإنشاءالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطوتسهيل 
الجزائروالدول النامية،ونظرا ي نشاطاتها،وتزدادتلكاألهميةبشكلخاصبالنسبةللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةف

قطاعتلكالمؤسسات نبشأنترقيةالوساطةالماليةالمشتركة بيل لهذهاألهميةقامتالسلطاتالجزائريةبوضعبروتوكو
 2001ديسمبر 23وقعالطرفانعلىالبروتوكولفيوقدBDL ،CNMA ،CPA ،BADR ،BNAوالبنوكالعمومية

  1 :يعمالمنخاللهعلىن ،وذلكبأ
شروطترقيةالعالقاتالسليمةبينقطاعالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةوالبنوكالعموميةالخمسة،وهذا ر توفي - 

 .طبقالقواعدالحيطةالمعتمدةالمحددةمنطرفبنكالجزائر

توجيهالقروضالبنكيةلصالحاألنشطةالمنتجة،ذاتالقدرةالكبيرة علىالنمووالقيمةالمضافةوالقدرةعلى  −
  .امتصاصالبطالة

  .مباشروفعالل اتصاجتفعيلتوظيفخطوطالقروضالخارجيةعبر برنام −
المكلفةبالشؤونالخارجية ةتطويرمنهجيةموحدةوتشاوريه،وذلكبالتعاونمعالوزارةالمكلفةبالمالية والوزار-  

  .لبحثوتعبئةالتمويالتالخارجيةلدىالممولينالدوليين
  .عنطريقالتموياللمالئمةمرافقةودعمالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة،ذاتالقدرة التصديري −
  .عالنشاطات المتوقطمخط دالمؤسسات،عند إعداهتطويرالخبرةالبنكية اتجا −
 .ضالقرووشروطتقديمملفات س والمتوسطةمقايي ةوضعفيمتناواللمؤسسات الصغير-  

                                                           
والمتوسطة في الجزائر،مداخلة ضمن الملتقى بريبش السعيد، التمويل ألتأجيري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة -1

جامعة   - دراسة حالة الجزائر والدول النامية-الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على اإلقتصلديات والمؤسسات 
  5،ص2006نوفمير22- 21محمد خيضر بسكرة،
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 "نادي األشغال" لشكب،مناجلتنظيمهم ةالصغيرة والمتوسطتمنا لمؤسساكزبائن البن نالمبادرة بتحسي −
.كشريك للبنوك العمومية

 ENSEJ:1بلشباا وتشغيلمالوكالةالوطنية لدع-

و هي مؤسسة عمومية مكلفة بتشجيع و تدعيم و مرافقة الشباب البطال  1996أنشأت الوكالة في سنة 
يستفيد الشاب صاحب المشروع، من خالل مراحل إنشاء . الذين لديهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة

  :ؤسسته و توسيعها، منم

  ).تكوين - مرافقة -إعالم - إستقبال(مساعدة مجانية    --

اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة و تخفيض الحقوق الجمركية في مرحلة ( امتيازات جبائية  -
  ).اإلنجاز و اإلعفاء من الضرائب في مرحة اإلستغالل

  ).تخفيض نسب الفوائد البنكية –قرض بدون فائدة (اإلعانات المالية   -

ل و التشغيل و تضطلع باالتصال مع المؤسسات و وضعت الوكالة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالعم
  .الهيئات المعنية

 :ة،بالمهام التاليبلدعمتشغيل الشباةتقومالوكالة الوطني :بلدعمتشغيل الشباةالوكالة الوطنيمهام -2-1

  .تدعم و تقدم االستشارة و ترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم االستثمارية  -
وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، تسير،   -

السيما منها اإلعانات و تخفيض نسب الفوائد، في حدود الغالفات التي يضعها الوزير المكلف بالعمل و 
 .التشغيل تحت تصرفها

الوطني لدعم تشغيل الشباب و تبلغ الشباب ذوي المشاريع بمختلف اإلعانات التي يمنحها الصندوق   -
 .باالمتيازات األخرى التي يحصلون عليها

 تقوم بمتابعة االستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع مع الحرص على احترام بنود دفاتر-

الشروط التي تربطهم بالوكالة و مساعدتهم، عند الحاجة، لدى المؤسسات و الهيئات المعنية بإنجاز 
 .االستثمارات

                                                           
1-www.ensej-org.le :27/04/2013 a :9 :54 
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تقيم عالقات متواصلة مع البنوك و المؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع و تطبيق -
  .خطة التمويل و متابعة إنجاز المشاريع و استغاللها

 :لثالث أشكاوالمتوسطةوفق ةلمؤسسات الصغيرالتمو:1منطرفالوكالةةأنواعالتمويالت الممنوح-2-2

فيإنشاء  ENSEJة،وتساهم وكالاكليا لصاحبهالمؤسسة ملكاليكون رأسماةفيهذه الحال :صالتمويل الخا-أ
 .جبائيةه  خاللتقديمهالإلعاناتالجبائيةوالشبنالمؤسسة م

منقباللمؤسسيين،والثانيقرضبدونفائدةمن الوكالة ةفيهذهالحالةيكونرأسمال مساهمة مالي:يالتمويل الثنائ- ب
 .بلدعمتشغيل الشباةالوطني

قرضبنكيتتولى ثفيهذهالحالةرأسالماليتكونمنمساهمةالمؤسسينوالوكالة،والجزءالثال :يالتمويل الثالث-ج
  .مالمفروضة عليهةالوكالةتغطيةجزءمنا لفائد

  ANGEM :2رالقرضالمصغر الوكالةالوطنيةلتسيي-3
 ص،كهيأةذاتطابع خا 2004جانفي 22يالمؤرخ ف 04 14مالمرسوم التنفيذي رق بأنشئتالوكالة بموج

  .والتضامنوتتمتعالوكالةبالشخصيةالمعنويةواالستقالاللماليلييتابعنشاطهاوزير التشغ
  :األساسيةللوكالة،فيمتنحصر المها : ANGEMمهامالوكالة3-1 
سنةفمافوقيمتلكون تأهيال  18نبلغوا سنوالمحتاجينللذينلفئة البطاليةفائدة موجهنمنحقروضمصغرة بدو-  

 .أو معارف في نشاط معين

 .المصغرضمنجهاز القرنللمستفيديوالمساعدةةتقديم االستشار -   

 .بهمال لتشريعوالتنظيمالمعمول تسييرالقرضالمصغروفقا-   

والمشاركةفي تحصيل ألمشاريعل الماليفمتواصلةمعالبنوكوالمؤسساتالماليةفيإطار التكييتإقامة عالقا -   
  .الديون غير المسددة في أجالها

تعمل الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة وفق  :من طرف الوكالةأنواع القروض المقدمة -2
دج، إلى غاية الوصول إلى قرض  30000ثالث  صيغ، إبتداءا من قرض بنكي صغير ال يتجاوز كلفته

                                                           
1 مذكرة مكملة لنيل - مقارنة بين التجربة التونسية والجزائرية-لمتوسطةأمين،اليات تمويل المؤسسات الصغيرة وا-1

،تخصص نقد،بنكومالية،ملية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،جامعة باجي مختار 2ترسشهادة ما
.75،ص20012،عنابة،دفعة  

2-www .angem-dz.com ;le :27/04/2013 ;a10 :00 
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 60إلى 12دج، والتي تستدعي تمويال بنكيا، وتم تسديدها على مدى 400000ذات  األهمية الفائقة بكلفة

 :سنوات وذلك على النحو التالي 5 من سنة إلى( شهر

دج تمنح الوكالة ق رض بدون فائدة  30000في حالة شراءالمواد األولية التي ال تتجاوز تكلفتها-أ
 مقدرة

دج، يتم تمويلها بقروض تقدر 100000إلى50000في حالة المشاريع االتي تتراوح تكلفتها بين -ب
من معدالت الفائدة  20%إلى%10ن من تكلفة المشروع وبمعدالت مخفضة م% 97إلى%95ب

التجارية  المطبقة  من طرف البنوك  والمؤسسات المالية ،مع العلم أن معدالت الفائدة الحقيقي تتحملها 
  .من قيمة المؤسسة %5إلى3%، أما المساهمة الشخصية  في هذه الحلة  فتتراوح بين ةالوكار

دج ، يتم التمويل بقرض بنكة تقدر 400000إلى100000بينبالنسبة للمشاريع التي تتراوح قيمتها - ج
من معدالت الفائدة التجارية ، إلى جانب منح  %20إلى10من تكلفة المؤسسة وبمعدل فائدة من70ب

إذا كان المستفيد  %27من الكلفة اإلجمالية للمؤسسة ،وقد ترتفع إلى% 25قروض بدون فائدة  يقدر ب
عترف بها ،أو إذا أنجز النشاط في منطقة خاصة في الجنوب أو حامال لشهادة أو وثقة  معادلة م

  .من قيمة المؤسسة%5إلى3فتقدر ب ةالشخصي،أما المساهمة  العلياالهضاب 
المصغر هامة وهي  تجربة حققت نجاحا في العديد من الدول  في محاربة أزمة  القرضإن أهداف   

البطالة وتحسين أوضاع المواطن كونه إلى فئات اجتماعية  واسعة، وعلى الرغم منأن تجربة القرض 
  .لم تعط النتائج المرجوة أنها، إال 2004المصغر  في الجزائر بدأت عام

  1:البطالةالصندوق الوطني للتأمين عن -4
للتخفيف من العواقب  1994الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة هو هيئة حكومية  أنشئت في سنة  

والمقررة على أثر  االقتصادياالجتماعية  الناجمة عن التسريحات الجماعية لألجراء العاملين بالقطاع 
  .تطبيق مخطط التعديل الهيكلي

في مساره ، حث في كل مرة توكل له مهام جديدة من عرف الصندوق عدة محطات : مهام الصندوق
مهمة   1998قبل السلطات العمومية ،فباإلضافة إلى مهمة التأمين غلى البطالة منذ إنشائه أسند إليه سنة

دعم إعادة إدماج البطالين ومساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات، كما أسندت له مسؤو لية 

                                                           

،متاح على الرابط2006،ديسمبر32على البطالة،عدد  النشهرية الشهرية للصندوق الوطني للتأمين .1 
www.cnac.dz/ressources/dowloads/bulletin.pdf2006  

http://www.cnac.dz/ressources/dowloads/bulletin.pdf2006
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وني على  جهاز التكفل بالبطالين ذوي المؤسسات والبالغ عمرهم والتسيير واإلشراف القانالمتابعة
  .سنة 50و 35بين

إلى كل الشوط التفصيلية لذلك، بشرط أال تتجاوز المؤسسة  02/04وقد تطرق المرسوم التنفيذي رقم  
بة سماليين دج، وأن تكون المساهمة الشخصية  لصاحب القرض ذات قمة منخفضة بن 5سقف 

الشخصية من مجمل المال ، والباقي دفع عن طرق الصندوق والبنك ، وتختلف المساهمة  %10إلى5
  .حسب قيمة  ومنطقة االستثمار

  :رمصادر التمويل غير المباشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائ: المطلب الثاني
بادرت إلى وضع جملة  عيا من الحكومة إلى تدعيم الجوانب المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، 

  :من اإلجراءات واألليات منها
 FGAR ::1الصغيرة والمتوسطةصناديق ضمان القروض للمؤسسات -1

صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  عبارة عن مؤسسة عمومية تعمل تحت 
الصادر  02/373رقمة الوزير المكلف بالمؤسسات ص و م ، أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي يوصا

مليار دج، ويتمتع  30برأس مال قدره  ،2004،وأنطلق نشاطها الفعلي في مارس2002نوفمبر11بتاريخ
الصندوق بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ، يهدف إلى ضمان القروض الضرورية لالستثمارات 

  .التي يجب على م ص و م أن تنجزها
 :ي يتولى   هذا الصندوق القيام بها،هيأهم  المهام الت:مهام الصندوق-1-1

التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز استثماراتها والراغبة في - 
 انشاء المؤسسات وتوسيعها وتجديد التجهيزات؛

 متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق؛ - 

 لفائدة المؤسسات ص و م المستفيدة من ضمان الصندوق؛ضمان االستشارة والمتابعة التقنية  - 

المصادقة على التدابير المتعلقة بتقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تدعيمها في إطار ضمان  - 
  .االستثمارات

  :FGARخصائص -1-2

                                                           

،يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات 2002نوفمبر  11المؤرخ في  02/373المرسوم التنفيذي رقم 
.13،ص2002نوفمبر 13صادر بتارخ،ال74الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،العدد 1 
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يخدم هذا الصندوق السياسة العامة للحكومة على اعتبار أن مخصصاته تتكون من مساهمة الدولة ،  
يقدم الصندوق المساهمات للمؤسسات التي استوفت معايير األهلية للقروض البنكية، لكن ال تملك و

ويتم تعديلها  70ضمانات ، او تلك الضمانات غير كافية، يمكن أن تصل  نسبة الضمانات القرض إلى 
سنوة من طرف رئيس اإلدارة للصندوق ويقدم الدعم للمؤسسة المنخرطة فيها، والتي تدفع عالوة 

  .من مبلغ القرض خالل فترة اإلقراض 2أقصاها 
يمكن تلخيص ميكانيزمات  أو مراحل  ضمان  القروض،  :ميكانيزمات نظام ضمان القروض-1-3

 1:كمايلي

 تقوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بطلب القرض من البنك؛- 

 تطلب المؤسسة من الصندوق ضمان القرض البنكي؛- 

 الصندوق بتقديم شهادة ضمان القرض لفائدة المؤسسة المالية؛في حالة القبول،يقوم - 

عن تسديد المبلغ المقترض في ميعاد االستحقاق، يقوم الصندوق  في حالة عدم قدرة المؤسسة- 
 بتعويض البنك حسب نسبة الضمان المتفق عليها مسبقا؛

ول مهام الصندوق ، رغم هذا تبقى اإلحصائيات ضئيلة جدا ، وهذا  بسبب ضعف الجانب اإلعالمي ح
 .وهشاشة  العالقات المقامة مع األطراف المنظومة البنكية

 :رة والمتوسطةيصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغ-2

، إال أنه 2004أفريل 19المؤرخ ةفي  04/134أنشئ هذا الصندوق بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   
 .، وهو عبارة عن شركة ذات أسهم2006بدأ نشاطه الفعلي في السداسي الثاني  لعام

 :يهدف الصندوق إلى تحقيق مايلي −CGCI-PME:مهام- 2-1

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل االستثمارات ضمان تسديد القروض البنكية  التي تستفيد منها - 
المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنشاء تجهيزات المؤسسات وتوسيعها، حيث يكون المستوى األقصى 

  مليون دج؛ 50للقروض القابلة للضمان 

                                                           
المعتمدة من طرف الجزائر في تمويل  تباللطة مبارك، بن دريمع سعيد، بلعورسليمان،دادن عبد الوهاب، التاليا-1

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مداخلة ضمن الدورة التدريبية حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير 
 25،28مغاربية، كلية العلوم االقتصادية والتسيير جامعة فرحات عباس سطيف،  الجزائر،دورها في االقتصاديات ال

  5،ص2003ماي
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ال تستفيد من ضمان الصندوق القروض المنجزة في قطاع الفالحة والقروض الخاصة بالنشاطات - 
  تجارية وكذا القروض الموجهة لالستهالك؛ال
يستفيد من ضمان  القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف البنوك والمؤسسات - 

المالية المساهمة في الصندوق، لإلشارة  فإنه يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تساهم في رأس مال 
  .ها في شركات التأمين وضمان قروض االستثمارالصندوق بواسطة الحقوق والممتلكات الت تحوز

  
 1:مايليتخص المخاطر المغطاة من الصندوق : المخاطر المغطاة من طرف الصندوق-2-2

  عدم تسديد القروض الممنوحة؛- 
  التسوية أو التصفية القضائية للمقتض؛- 

المخاطر على أجال االستحقاق بالرأسمال وكذا الفوائد للنسب المغطاة، ويحدد مستوى  ةويتم تغطي
عندما يتعلق األمر بقروض ممنوحة عند  إنشاء مؤسسة صغيرة ومتوسطة  %80تغطية الخسارة نسبة

  .في الحالت األخرى60%بنسبة 
من القرض المضمون المتبق، وتسددها  %0.5كما تتم العالوة المستحقة تغطية المخاطر بنسبة أقصاها 

  .المؤسسة سنويا حيث يتم تحصيل هذه العالوة من قبل البنك لفائدة الصندوق
  :في الجزائر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوتطويرأفاق ترقية : المبحث الثالث
 2:الجزائرفي تطوير دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المطلب األول

شهدت الخدمة المصرفية التي تمارسها البنوك التجارية في الوقت الحاضر تغيرات كبيرة في طبيعتها  
وأدواتها وتقنياتها، بسبب عالقتها بالحياة االقتصادية  لألفراد والمجتمعات، فلم تعد وظيفة البنوك 

تقترض لكي تقرض، أي التجارية قاصرة على ممارسة المهنة التقليدية المتمثلة في عبارة أن البنوك 
أنها  وسيط بين المقترضين والمقرضين لألموال هدفها تقبل الودائع ومنح القروض للمشروعات 

                                                           
محمد زيدان، درس رشيد،  الهياكل واآلليات الجديدة الداعمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في -1

والمتوسطة في الدول العربية، كلية  الجزائر،مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة
  514،ص2006افريل17،18العلوم االقتصادية والتسيير،جامعة حسيبة بن بو علي، شلف،الجزائر،

خوني رابح،حسانيرقية،أفاق تمويل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،مداخلة ضمن الدورة التدريبية -2
طة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية، كلية العلوم االقتصادية جول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوس

  12،ص2003ماي 25،28والتسيير جامعة فرحات عباس سطيف،  الجزائر،
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التجارية والصناعية وخالفهما إلى جانب  قيامها بالخدمات المصرفي األخرى، بل تعدتها إلى القيام 
قبل البنوك والمؤسسات المالية  بعمليات مصرفية لم تعهدها من قبل وذلك  نظرا للمنافسة الشديدة من

  .األخرى،وتغير الظروف االجتماعية واالقتصادية
إال أن البنوك  في العالم الثالث  عموما وفي الجزائر  خصوصا لم تساير التطور الحالي الذي    

تعيشه البنوك في الدول المتطورة، حيث  أدخلت هذه األخيرة الوسائل الحديثة في عملها وبذلت الجهود 
في تنمية العنصر البشري وابتكرت وسائل  مرضية لجذب مدخرات العمالء ونوعت عملياتها 

وقفت البنوك الجزائرية عند الوظيفة التقليدية مما جعلها تواجه تحديات عميقة   وخدماتها في حين
ئص فرضتها  التطورات الحديثة التي طرأت على المهنة المصرفية مما جعلها تعاني من جملة من النقا

  .ونقاط  الضعف التي حدت من فعالتها كجهاز تمويلي
 :األليات الجديدة في التمويل البنكي - 1

يجب أن تلعب البنوك دورا أكبر في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واالستجابة لحاجات  
ل المميزة لها وألجل هذه الغاية يجب على البنوك تطوير أليات  مالئمة تأخذ بعين االعتبار يالتمو

خصائص هذه المؤسسات خاصة فيما يتعلق بالضمانات والفوائد واإلجراءات ، ويمكن في هذا المجال 
 1:مثلاستخدام أساليب جديدة 

 باالستقالل المالي لها؛القرض االيجاري الذ يسمح بتمويل هذه المؤسسات دون اإلخالل - 

رأس مال المخاطر الذي يساعد على تمول هذه المؤسسات وإعطائها فرصة كبيرة للنمو واالمتياز - 
التنافسي، وفي نفس الوقت تتيح هذه األدوات للمؤسسات ص و م دعما على مستوى اإلدارة والتسيير 

 واالستشارة والرقابة على مشتوى البنك؛

للتنمية متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تعتمد في  إنشاء بنك أو عدة بنوك- 
معيار الضمانات فقط وإنما على أساس نجاعة  وربحية وحجم التدفقات إقراض هذه المؤسسات على 

  وجدية المسير لهذه المؤسسات؛  ةالمستقبلي
الصغيرة والمتوسطة  إنشاء  صندوق ضمان القروض البنكية ، هذا الصندوق يعتبر دعما للمؤسسات- 

وضامنا لها لدى البنوك وذلك باالستجابة  لشروط الضمانات المطلوبة لتغطية  مخاطر القروض 
  الممنوحة؛

                                                           
  13صخوني رابح ،حساني رقية،رجع سبق ذكره،-1
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إنشاء المؤسسات المالية المتخصصة، تعتبر هذه المؤسسات أولوية  من أولويات القطاع لتساعد في - 
  قا للتقنيات المصرفية الحديثة؛دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أشكال جديدة طب

إنشاء فرع متخصص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل بنك يتكفل بالتعامل مع هذا النوع من  - 
  المؤسسات لما لها من خصوصية؛

فتح المجال أكثر لقطاع المال الخاص لينشط في القطاع المصرفي مما يتيح فرص أكبر لإلقراض - 
 واالستفادة أكثر، خاصة بعد جو المنافسة الذي يسود السوق  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  المصرفي نتيجة كبر عدد المصارف؛
المؤسسات  أكثر على محيط    ولضمان فاعلية كل هذه األليات واإلجراءات يجب أوال االنفتاح   

بأن الصغيرة والمتوسطة  مما يسمح بادراك أكثر عمقا بخصوصيتها وطبيعة احتياجاتها مما يسمح 
االعتبار التخلي عن بعض المعوقات،  ذلك يجب أن يؤخذ بعين غولبلويوفر لها المحيط المالي المالئم، 

  :وخاصة
  القضاء على التسيير البيروقراطي للبنوك العمومية؛- 
إلغاء مركزية اتخاذ القرارات المتعلقة بمنح القروض لما لها من أثار سلبية على أجال معالجة طلبات - 

  ؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛تمويل الم
توفير هيئات الدعم  وتقدم خدمات والمعونات االستشارية  ألصحاب هذه المؤسسات مثل دراسة - 

  جدوى المشاريع، التركيب المالي لملفات طلبات التمويل البنكية؛ التكوين في اإلدارة والتسيير؛
  ق الخدمات؛ضرورة تدخل الدولة والقيام بوظيفة التوجيه والمراقبة وتنسي - 
  وضع مقاييس في متناول هذه المؤسسات وشروط تقديم القروض؛- 
توجيه القروض البنكية لصالح النشاطات المنتجة ذات قدرة نمو كبيرة وقيمة مضافة ومنشئة لمناصب - 

  .الشغل
  :ترقية دور مؤسسات رأس مال المخاطر في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-2
تعتبر مؤسسات رأس مال المخاطر في االقتصاديات المعاصرة  من أهم وسائل التدعيم المالي والفني   

للمشروعات الجديدة، لما تتميز به هذه المؤسسات من قدرة على التعامل مع المخاطر بأسلوب سليم 
  .يرجع إلى خبرتها وإمكانياتها الواسعة

" طاليس دو" يخ ويعود أصل نشأتها إلى اليوناني ضاربة في عمق التار ومهنة رأس مال المخاطر
، بفضل القروض التي "استخراج" الزراعيفي  التصنيع  مصنع مؤسس علم الهندسة ، الذي أقام أ ول
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حصل عليها  والتي مكنته من إنشاء وتطوير وتنمية مشروعه، وقد تكررت التجربة مع رحالت 
  .اإلسبان 

حيث أنشأ في " Doriot"طر فتنسب إلى الجنرال الفرنسي دوريوأما النشأة الحديثة لرأس مال المخا
أول مؤسسة متخصصة في رأس المال المخاطر في العالم وهي   التي تخصصت  1946أمريكا عام 

  .في تمويل المؤسسات اإللكترونية الناشئة
الجمعية األوروبية لرأس المال المخاطر، ثم  1983أما في أوروبا  فقد تأسست في بروكسل عام   

انتسرت هذه الفكرة في كل دول العالم وأصبحت وسيلة تمويلية مهمة جدا تلعب دورها في دعم وتمويل 
 .المؤسسات وتحقيق النمو االقتصادي

  : 1أفاق مؤسسة رأس المال المخاطر في الجزائر - 1- 2
على بنك الجزائر  هإن نشاط مؤسسة رأس المال المخاطر في الجزائر جد حديث و ضعيف ، لذا فإن

لمالية المتخصصة في رأس المال لمخاطر الن تعدادها قليل ، نذكر اتشجيع إقامة مؤسسات الوساطة 
ال ، كما أنها 09/01/2002المؤسسة التي تأسست )   Finalep( ومؤسسة )   Sofinance( منها 

ج مثال تتقدم مساهمات كبيرة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ألنها ال تتحلى بروح مخاطرة كافية ، فن
  أن 

من رأس مال  الشركة كحد أقصى وهي نسبة  35 %، نسبة مساهمتها في التمويل ال تتعدى   2002
ضعيفة إذا ما قورنت بنظرياتها في الدول االخرى ، وهي كذاك ال تغطي كل االنشطة بل انحصر 
مجال عملها في الصناعات التحويلية للمنتجات  الغذائية وتخزين المنتوجات الغذائية  ومواد التغليف 

الثروات المنجمية ،وهذا يعني االهتمام بالصناعات وصناعة االلبسة وتحويل الخشب و استغالل 
  .التحويلية وهو نشاط ضئيل المخاطر إذا ما قورن باألنشطة االخرى   

بالنظر إلى ما سبق تبرز أهمية  السعي إلى تفعيل أكبر لهذا النوع من المؤسسات لتلعب الدور المنوط 
المتوسطة منها ، ويمر هذا التفعيل عبر بها خاصة في ميدان المؤسسات الناشئة وخصوصا الصغيرة و 

حملة من الشروط وطرق الدعم التي يجب أن توفر إليجاد الجو المناسب و المالئم لتطور هذا النوع 
  .من المؤسسات
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  : 1شروط إنجاح مؤسسات رأس المال المخاطر في الجزائر  2- 2
يجب على الدولة توفير جملة من الشروط إلنجاح مؤسسات رأس المال المخاطر في الجزائر من 

  :أهمها
كلما ارتفعت حدة المخاطر توفير مناخ استثماري مالئم اقتصاديا وسياسيا وتشريعيا ، ذلك أنه - 

دين المحيط الخطر ، بسبب مواجهة خطر ذو بع يلما أحجمالمستثمرون على االستثمار فالمحيطة 
  ؛تعلق بالمحيطياالول يتعلق بالمؤسسة  والنشاط الممول ، والثاني 

 ؛تشجيع إنشاء شركات رأس المال المخاطر وطنية كانت أو أجنبية- 

التي  دعم أساليب الشراكة مع الشركات االجنبة المتخصصة ف مجال راس المال المخاطر ، خاصة- 
  تقدم التكنلوجيا؛

في إنشاء سوق األوراق المالية يتم من خالله طرح األهم وتداول األوراق المالية الخاصة  اإلسراع - 
  بهذه الشركات،

إنشاء مركز وطني لإلعالم االقتصادي مهمته  توفير المعلومة للمستثمرين في كافة أوجه النشاط - 
  االقتصادي؛

حلة االنطالق والتشغيل وبرامج إنشاء مراكز للبحوث والتدريب لمساعدة المشاريع التنموية في مر- 
  .والمتابعة التمويل والمساعدات

  :سبل تدعيم مؤسسات رأس مال المخاطر في الجزائر - 3
على الدولة مد يد العون لهذه المؤسسات والوقوف إلى جانبها حتى تتغلب على الصعوبات المختلفة 

المخاطرة، وذلك بتشجيعها اإليرادات والسيولة وارتفاع عنصر التي تواجه نشاطها مثل انخفاض 
  .ومساندتها ودعمها سواء بالطرق المباشرة أو غير المباشرة

وهو كل ما يتعلق بسياسة الحوافز الضريبية :التدعيم غير المباشر لمؤسسات رأسمال المخاطر - 1- 3
والشروط التنظيمية التي  تحكم   عمل  مؤسسات  رأس  مال  المخاطر  من  جهة  من جهة،

الجانب  التشريعي  الذي  يشجع  هذه  المؤسسات  ويخلق  بيئة  ومناخ  تشريعي مالئم   أخرى،وكذا 
لتطورها ،لذلك  يجب  أن  تتميز  اللوائح  والتنظيمات  التي  تصدرها  الدولة  بالبساطة  والسهولة   

  .عند  إنشاء   هذه  المؤسسات

                                                           

.15نفس المرجع السابق،ص-1  
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دور  الدولة  في تدعيم مؤسسات   ال  يقتصر:التدعيم المباشر لمؤسسات رأس مال المخاطر- 2- 3
رأس مال  المخاطر في التدعيم الغير  المباشر فقط، بل  يتعداه  إلى  التدعيم المباشر  واالشتراك  في 

  :نشاط  رأس مال المخاطر، ويتخذ  هذا  التدعيم  عدة  أشكال  أهمها
قبل  الدولة   الذي  يمكن  من توفير تمويل  من  :التمويل  المباشر  للمشروعات- 1- 2- 3

تكنولوجية   للمؤسسات  الصغيرة   والمتوسطة، كمساهمة الدولة   األلمانية في رؤوس   أموال مشاريع
خطيرة، وأيضا تجارب التمويل الحكومي  المباشر  للمشروعات الناشئة  للصندوق االجتماعي  للتنمية  

ابع للحكومة  الفرنسية  سنة ،وبنك  تنمية  المشروعات المتوسطة  والصغيرة  الت1991في مصر 
1996.  

التي تتولى تمويل المشروعات الصغيرة  :االستثمار في مؤسسات رأس مال المخاطر-3-2-2
  .1994والمتوسطة مثل صندوق رأس مال المخاطر المنشأ في فنلندا   عام

  
كشكل  من : إنشاء  الدولة   لصناديق   مشتركة   أو عامة   لرأسمال  المخاطر- 3- 2- 3

   أشكااللتدعيم  المباشر   لهذا   النشاط   ومثال  الصناديق   المشتركة   برأس مال   عام  وخاص
،والصناديق  األلمانية   المنشأة 1957صناديق   الواليات   المتحدة   األمريكية المنشأة  عام 

تقدم   خدمة   المسماة، والتي  تتخصص في  تقديم  التمويل  للمشروعات   الصغيرة  التي 1995عام
تمويل  المشروعات  الناشئة، وال  أومنتجات  جديدة  فعال ،أما الصناديق  العامة  هي التي  تتولى 

تقوم  الدولةعادة بإدارتها  إنما  يديره  متخصصون  في  هذا  المجال  تابعون  للقطاع   الخاص، مثل  
من  1994المنشأ عام  لالستثماروروبي  ، والصندوق  األ1980الشرطة  البلجيكية العامة  المنشأة عام

،باإلضافة إلى  الصناديق    طرف  المجموعة  األوروبية، والوكالة  الوطنية  لالبتكار  في فرنسا
األخرى التي أنشأتها  الحكومة  الفرنسية  لتمويل  المؤسسات  المتخصصة  في القطاعات  

نولوجيا  الحيوية والطاقة، وقد  يتعدى  دور  التكنولوجية  الحديثة  كالمعلومات، االتصاالت التك
الصناديق  العامة  مجرد  تمويل  المؤسسات  ص و م إلى المشاركة  في  رأس مال  المخاطر 

  .1998األخرى مثل  الصندوق  الفرنسي  لرأس مال  المخاطر  المنشأ في
  الصغيرة والمتوسطة في الجزائرترقية ودور االئتمان اإليجاري في تمويل المؤسسات :المطلب الثالث

عرف االئتمان االيجاري تأخرا معتبرا ويرجع هذا التأخر نتيجة السياسات االقتصادية المنتهجة بعد     
االستقالل و التي لم تعرف االنفتاح إال في السنوات األخيرة ومع بداية اقتصاد السوق الحر ألزمها 
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ا بالتعايش مع المرحلة الجديدة ومن هذه المفاهيم عقد بتينتي بعض المفاهيم الجديدة التي تسمح له
المتعلق باالعتماد   96/09االئتمان اإليجاري، الذي نظمه المشرع بموجب المرسوم التشريعي 

إن انتشار االئتمان االيجاري في الجزائر مازال في بدايته رغم التطورات الحاصلة االيجاري ، 
  .صة من حيث الشركات المتخصصة فيهوخا

ينحصر نشاط االئتمان االيجاري في  :في االئتمان االيجاري في الجزائر المؤسساتالمتخصصة- 1
  1:في عدة شركات متخصصة فيه نذكر منها  الجزائر

هي شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك  :'SALEM'لمنقولة الالشركةالجزائريةإليجاراألصو- 1- 1
المؤرخ في  96/09 لألمروهي خاضعة  28/05/1997المؤرخ في  97/03الجزائر في القرار رقم 

مليون دينار جزائري   200الخاص باالعتماد االيجاري، رأسمالها االجتماعي يقدر ب  10/10/1996
 90ب  ''CNMA''ج للسهم ، كان في البداية مقسم بين .د 100.000سهم اسمي بقيمة  2000مقسم إلى 

الذي اجري في اإلجتماع العام بالمائة  لكن بعد التعديل 10بالمائة  والشركة القابضة الميكانيكية ب
المساهمة الوحيدة في  CNMAانسحبت الشركة القابضة الميكانيكية  وبقيت  19/12/1999بتاريخ 
  .SALEM شركة

هي شركة مساهمة معتمدة من Arab leasing corporation:الشركة العربية لإليجار المالي- 1-2
بعمليات االعتماد االيجاري ، تتوفر على  ومهمتها هي القيامi 2001طرف بنك الجزائر في ديسمبر 

  :دج موزع على سبعة مساهمين كما يلي 758.000.000رأس مال اجتماعي قيمته 
، المؤسسة المالية الدولية %25، الشركة العربية لالستثمار %34بنك المؤسسة المصرفية الجزائر 

، رحمون %4.999كوت، الجيم%09، ديجيمكس%20، الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط 07%
.%0.001إسماعيل   

  .Banque Al Baraka d’Algérie:بنك البركة الجزائري- 1-3

تم إنشائه في - عمومية ومختلطة–يعتبر بنك البركة الجزائري  أول مؤسسةمصرفيةبرؤوسأموالمختلطة
 ،ويعود 1991 سبتمبر 10 مليوندينارجزائري،وقدبدأنشاطهالفعليفي 500 برأس مال قدره 1991ما 20

 % 50 ، بينماتعود(BADR)من رأسمااللبنكإلىبنكالفالحةوالتنميةالريفية % 50

                                                           
دراسة حالة الجزائر، مرجع سبق -طالبيخالد،دور قرض االيجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-1

  .203،204،205ذكره،ص
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 .البركةالسعودي / األخرىلمجمعدالّح،الخاصبالنقدوالقرض،وهو مخول

 ويخضعبنكالبركةألحكامالقانونرقم

يمخدماتالقرضاللقيامبكاللعملياتالمصرفيةللتمويلواالستثماربالتوافقمعأحكامالشريعةاإلسالمية،بمافيذلكتقد10
إليجاريالّذييتطابقمعأحكامالديناإلسالمي،وذلكعبرشبكةاالستغالل 

 .التابعةللبنكوالمنتشرةفيأهماألقطاباالقتصاديةعبرالوطن

 7 وكاالتفيالغرب،3 وكاالتفيوسطالبالد، 8 ،منها 2008 وكالةفينهاية 20 وقدبلغعددوكاالتالبنك  

البنكإنشاءوكاالتأخرىفيكلّمنبرجبوعريريج،بابالزوار،بجاية،الوكاالتفيشرقالبالد،ووكالتينفيالجنوب،ويعتزم
 ثمإلى 2006 ملياردجفي 2,5 ومنأهم لمستجداتلدىالبنكهوزيادةرأسمااللبنكإلى ).وادي،األغواطوبسكرة

 2009 ماليير دجفي 10

ويستهدفالبنكتمويلكاللقطاعاتاالقتصاديةذاتاألولويةفيالجزائركالبناءواألشغااللعمومية،الصناعةالغذائية،الصن
  .اعاتاألخرى،ويساهمالبنكحتىفيتموياللنقل البحري

 Sofinance:الشركةالماليةلالستثمار،المساهمةوالتوظيف - 1-4

 5 ،برأسماالجتماعيقدره 2001 جانفي 9 وهيمؤسسةماليةعمومية تم اعتمادهامنطرفبنكالجزائرفي  

مالييردينار وقد تمتأسيسهذهالشركةبمبادرةمنالمجلسالوطنيلمساهمات 
لهدفأساسيهوالمساهمةفيعصرنةالجهازاإلنتاجيالوطنيووضعوتنميةأدواتماليةجديدة، وقد تم (CNPE)الدولة

 2003 أكتوبر (CNPE) 20 توسيعدائرةتدخّاللشركةخالاللوثيقةالتياعتمدهامجلسمساهماتالدولة في

 :،والتيركّزتمهامالشركةفيالنقاطالتالية

- 

تقديمالمساعدةوالمشورةللمؤسساتالعموميةاالقتصاديةفيعملياتالخوصصةوالتنازلمنمرحلةالتقييمإلىالتنازاللف
 علي؛

 تقديمالمساعدةبهدفترقيةالجهازاإلنتاجيالعمومي؛ -

  .وميةمولة،تستفيدمنهالمؤسساتاالقتصاديةالعتنميةوبعثمركزللهندسةالماليةلمصلحةمجلسمساهماتالد -

  :تتدخّلباألساليبالتاليةSofinance :وفيهذااإلطار،فإنشركة
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 بالمساهمةفيرأسمااللمؤسساتفياإلنشاءأوالنمو؛-  - fonds propres عنطريق األموال الخاصة - 

 عنطريقتمويالتبالقرضاإليجاري؛ -

 عنطريققروضمباشرةأوضماناتللقروض؛ -

 لصالحالمتعاملين؛ - - gestion de fonds تسييراألموال- 

 .تقديمالمساعدةواالستشارةللمؤسسات -

 سنة % 65 بنسبةوصلتإلىSofinanceويمثّاللقرضاإليجاريالجزءاألكبرمنالتمويالتالمقدمة  منطرفشركة

 % 50 و 2007 سنة % 56 بعدأنكانتتمثلحوالي 2008

نسبيةللقرضاإليجاريبينمختلفالتمويالتالممنوحةبسببالمرونةالكبيرةلهذه،وهذادليلعلىزيادةاألهميةال2006سنة
 :التقنيةواإلقبااللمتزايدعليهامنطرفالمتعاملينخاصةفيالمجاالتالتالية

 البناءواألشغااللعموميةوأشغال الري؛ -

 نقاللمسافرينوالبضائع؛ -

 األعمالواألشغااللبحرية؛ -

 المناجموالمحاجر؛ -

  .الخ ... الصناعة، -

 MLA’ Maghreb leasing‘:المغاربيةلإلجارالمالي- 1-5

Algéria وهيمؤسسةماليةمتخصصةفياإليجارالماليوالقرضاإليجاريبأموالتونسيةوأوروبيةتم
  . 2006 ،ودخلتالنشاطالفعليفيشهرماي 2005 اعتمادهامنطرفبنكالجزائرفيأكتوبر

  1:واقع التمويل التأجيري في الجزائر- 2

لم يحظ هذا األخير في بداية ظهوره في التسعينات : التأجيري في الجزائرفيما يتعلق بالتمويل 
 14بتاريخ  10 – 90القانون : نصين قانونين هما ءبقوانين تأسيسية تناولته بصفة خاصة باستثنا

                                                           
  13- 12بريبش السعيد، مرجع سبق ذكره،ص-1
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التي اعتبرت عمليات اإليجار التي تنتهي  112الخاص بالنقد والقرض،  وتحديدا مادته  1990أفريل 
المتضمن   18/12/1991بتاريخ  26 – 91بشراء األصل كعمليات قرض،  إضافة إلى القانون 

والذي يعطي األهمية لعمليات القرض االيجاري ويرتبها ضمن  1992للمخطط الوطني لسنة 
في المستقبل،ومع تزايد تطور أهمية القرض االيجاري في الكثير  من البلدان أعيد النظر فيه األولويات 

 09 – 96على المستوى الوطني من خالل قانون خاص بهذا النوع من أنواع التمويل وذلك وفقا لألمر
له الذي تناول قرض اإليجار من  جوانب عديدة  حتى  يسهل اعتماده واستعما1996/ 10/01بتاريخ 

حيث يعتبر أن هذا النوع من القروض كعملية تجارية ومالية محققة من طرف البنوك والمؤسسات . 
  .العملية تتم على شكل عقد إيجار  المالية أو من طرف شركة قرض تأجيري معتمد لهذا  العمل ، هذه

ي فإن هذه  الرغم من وجود شركات متخصصة في االئتمان االيجاري، إال أنه في الواقع العملبف   
الشركات  تعاني من عدة  مشاكل تتعلق بعدم تهيئة النصوص القانونية الضرورية في  مجال  

وهذا  " القانون التجاري " البنوك ،  الضرائب ، الجمارك والمحاسبة وكذلك في المجال القانوني 
 .في الجزائر  بغرض استعمال التأجير التمويلي الستيراد التجهيزات لصالح المتعاملين المقيمين

وهكذا نالحظ أنه رغم نجاح هذه الطريقة في كثير من بلدان العالم منها دول الجنوب، فهذه  
الطريقة ال زالت هشة ومحتشمة  كما  ذكرنا سابقا وعرضة لتقلبات  عديدة  باإلضافة إلى قلة عدد 

فرص التمويل أكثر حيث نرى بأن الزيادة في أعدادها سيفسح . الشركات االيجارية في  الجزائر 
فأكثر أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما  سيخفف من  مشكلة غالء اإليجار لألصول 
الثابتة وبالتالي سيؤدي  إلى  إعادة انتشار  وترقية االستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

كات اإليجار التمويلي في الجزائر ،  وهذا  يتطلب حسب رأينا من  الجهات المسؤولة عن  بعث شر
لتسهيل وتعميم استخدامه في قطاعات مختلفة وتحسين مردوديته واتخاذ جملة من اإلجراءات  
لتوفير الظروف المناسبة له حتى  يتمكن  من  تحقيق هدف استحداثه وتطويره ومن أهم هذه 

  : اإلجراءات

  سن قوانين تنظيمية محدد لألطراف المعنية به ؛- 
تكون المؤسسات التي ترغب في استعمال قرض اإليجار قادرة على  التشديد على أن- 

 استيفاء شروطه وخاصة المالية منها؛
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إحداث تغييرات في  النظام  المصرفي  بتطويره  وجعله  يالئم كل متطلبات القرض - 
 االيجاري خاصة بعد  دخول  البنوك والمؤسسات  المالية  هذا المجال ؛

تفسير أسلوبه وتقنياته  إلزالة كوسيلة للتمويلب بقرض اإليجار والتعريفمحاولة التعميم - 
 غموض الذي يحيط  به  وجعله  في  متناول  الجميع ؛ ال

 تكوين مختصين فيهذا  المجال قادرين  على  توجيه االختبار؛- 

التشجيع لممارسته عن طريق منح تسهيالت وامتيازات متعددة ومحاولة التقليل من - 
 تكاليفه؛

  .كل الفروق أثناء نقل تقنياته وكذلك مراعاة خصوصيات مستعمليه مراعاة
  
  
  1:ائرآفاق قرض  اإليجار في الجز -3

هناك أجزاء من السوق مفتوحة لهذا النوع من العمليات في الجزائر مثل مؤسسات البناء، 
، مؤسسات الخدمات واألشغال البترولية، وهذا ألن أغلبها لم يجدد BTPHاألشغال العمومية والسكن 

 PMEتجهيزات اإلنتاج، إضافة إلى أجزاء من السوق المشكلة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
نتاجها أو توسيع ومن المؤسسات ذات الحاجة لتجديد خطوط إ PMIوالصناعات المتوسطة والصغيرة 

  .ةطاقتها اإلنتاجي

  :آفاق تطبيق قرض اإليجار في الجزائر مرهونة، بترقية عدة عوامل ويبدو أن

لقد نجح قرض اإليجار في الواليات المتحدة : تهيئة وتكييف المحيط االقتصادي والقانوني - 
 األمريكية 

أما . بسبب محيط جبائي محضر في حين استفاد قرض اإليجار في بريطانيا من إطار تشريعي خاص
لموارد الخاصة للمؤسسات، الجباية المحفزة، الحاجة لتجديد التجهيزات في فرنسا فبسبب نقص ا

المتقادمة كليا والبنى التحتية القديمة والعاجزة على المنافسة خاصة على الساحة األوروبية، نجح 

                                                           
قرض االيجار في الجزائر فرصة جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الملتقى الوطني األول براهيم عبد اهللا، -1

جول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ودورها في التنمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،جامعة عمار 
  118-117- 116،ص2002أفريل8،9ثليجي،األغواط،
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في آسيا، هونغ كونغ وسنغافورة يعود سبب النجاح في وفرة الدوالر في . وتطور قرض اإليجار
في ماليزيا وتايالندا يعود السبب . لي، التخفيضات الجبائية والطلب الحاد للسفنالسوق المالي الدو

لالحتياجات في وسائل قطع األشجار ووسائل النقل واإليجار، أما في كوريا فبسبب الطلب على 
  الصناعات الثقيلة، أما في ماليزيا فيعود سبب النجاح إلى اإلجراءات الحسنة للسوق النقدية؛

هذا : الجمركية والجبائية وشبه الجبائية المصاحبة لقرض اإليجار- واإلجراءات القانونية التحفيزات -
العنصر هو األول من نوعه، ففي إطار ترقية التعامل بقرض اإليجار وترقية االستثمار، يمكن أن تقدم 

للمؤسسات اإلنتاجية  Taux bonifiésكما يمكن منح معدالت مخفضة. تحفيزات جبائية خاصة
  طنية؛الو

أي ممارسة قرض اإليجار داخل إطاره التصوري، : الحفاظ على النوعية الجوهرية لقرض اإليجار -
فاستنادا إلى مقولة الفيلسوف . ثروة- وضمن مبادئه التي ترتكز أساسا على التفرقة بين الزوج ملكية

ال تشكل ". يس الملكيةاالستعمال ول"أرسطو، تكمن الثروة في االستعمال أكثر من الملكية وإلى الشعار 
الثروة - هذا التصور للملكية. الملكية إال ضمانا قانونا وهي لوحدها ال تؤدي وظيفة ضمان اقتصادي

وتكمن النوعية . يجد مكانا له خاصة في الدول االشتراكية التي كانت تحفظ ملكية وسائل اإلنتاج للدولة
ستأجر والتي تتميز بالدائمة، المتقاربة والشخصية، الثانية في تلك العالقات الثنائية بين المؤجر مع الم

  خاصة مع قرض اإليجار الدولي والخد مي على العكس إذا ما تعلق األمر بين المقرض والمقترض؛

التصور اإلبداعي لرجال الميدان، وتشجيع السلطات العمومية، للمنتجات والمنتجات الفرعية لقرض  - 
في هذا اإلطار غطى قرض اإليجار كل الميادين الجوية، البحرية، اإليجار وفقا الحتياجات المستأجر و

واهتم بكل أصناف المتعاملين بما فيهم . المعلوماتية، الطاقة، المحيط، المطارات، مواني، سكك حديدية
أن هذا التصور اإلبداعي ناتج عن تصور موسع لمفهوم الخدمة ومفهوم االستشارة . السلطات العمومية

Consulting.  

  صيغ تمويل البنوك اإلسالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:المطلب الرابع-
تقوم أنشطة البنوك اإلسالمیة على مبدأ الربح والخسارة ،وإقران العمل برأس المال، أو مبدأ استحقاق  

لبنوك اإلسالمیة  الربح ،بینما یقوم ھذه المبدأ لدى البنوك التقلیدیة  على اإلقراض بفائدة ،فأساس عمل ا
یحرض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على العمل بھدف الوفاء بالدیون ،وتحقیق االستقاللیة، كما أنھا 
تجتنب في بعض األحیان الخطر المعنوي وتحویل األموال إلى مشاریع غیر تلك التي خصص لھا التمویل 

مؤسسات الصغیرة والمتوسطة،والمتمثل في كما أن البنوك اإلسالمیة تعالج أھم قید التي تواجھ تمویل ال
 .كون التمویل مشارك بالربح والخسارة ،ألنھا التطلبھا ،نقص الضمانات



أفاق تمویل وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر: الفصل التطبیقي   
 

 
123 

مویل المؤسسات الصغیرة وفیمایلي نبین أھم طرق التمویل اإلسالمي التي تساعد على معالجة إشكالیة ت
  .والمتوسطة

  :التمويل بالمضاربة1-
تعتبرالمضاربةأوالقراضكحالةخاصةمنالمشاركة،حيثيكوننصيبالمؤسسةفيالمشاركةباألموالمعدوما،إذأنهاتشا
ركبالعملوالخبرةويوفرالبنكاألموااللالزمةلتحقيقالمشروعالمتعلقبالمتاجرة،ويعتبرهذااألسلوبمنأهمأساليبتموي

اركطرفاالعقدفياألرباح،أمافيحالةالاللمؤسساتخاصةالصغيرةمنهاوالتيعادةماتتميزبندرةاألموااللخاصة،ويتش
ولمتقدمضماناتفتخسربذلكجهدهافقطفبنكالجزا.خسارةفيتحملهاالبنكلوحدهألنالمؤسسةلمتساهممعهبرأسالمال،

   2006 ،ودخلتالنشاطالفعليفيشهرماي 2005 ئرفيأكتوبر
 :التمويلبالمشاركة2-

بنوك اإلسالمية ،وتهدف المشاركة إلى يعتبر التمويل بالمشاركة أحد أهم التمويالت التي التي تطبقها ال
 القيام بإنتاج السلع أو الخدمات تباع للناس قصد الربح 

 .،ويكون اقتسام الربح وفق النسبة المتفق عليها الشركاء

وتتيح فرصة التمويل بالمشاركة فرصة جديدة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  وإنهاء  
كل سعر الفائدة والضمانات وتأخير السداد،كما أنها تؤدي إلى مشكالت القروض  وما يتبعها من مشا

 .توزيع المسؤوليات والمخاطر توزيعا عادال بين البنك والمؤسسة

  :التمويلبالمرابحة 3-
 .إن صيغة المرابحة تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرونة أكبر

 :التمويل بواسطة البيع اآلجل4-

 إنالبيعاآلجلفرصةتمويليةللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةكمشتريللموادالخامأوالسلع

 رنقدابالسعشراءفينشاطهااإلنتاجي،وعلىالمؤسسةهناإنتوازنمابينالا الوسيطةالتيتحتاجه

ا الحاضرأوالشراءبالسعراآلجاللذييعكستغيراتالسوقالمتوقعة،فإذاتمواختارتالشراءبالسعراآلجلفإنه
يتنا   راآلجلبشكلتتحصلعلىتمويلقصي

يتضمناستغالإلذانهمحالبمعمقدرتهاالتمويليةوالتغيراتالمتوقعةفيأسعارالسوق،فالسعراآلجلفيالعقداإلسالميالس
 لدينالذييساويا وليسقائماكماهوالحالفيالعقدالوضعيعلىأساسا -البنكوالمؤسسة–ختياروتراضيبينالطرفين

  .الحاضرمضافاإليهسعرالفائدةمحملةعلىفترةالسدادالسعر 
 :التمويل عن طريق بيع السلم5-

 تمويالإلنتاجالمستقبليهويعرفأيضابيعالسلمفيوقتناالمعاصر بأن
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 : هيرأنلبيعالسلمأربعة عناصن ومن هنايتبي

 والمشتريأوالمصرفاإلسالمي،أ المسلم -

 المسلمإليهالمستفيدمنالتمويل،أوالبائعأوالفالح، -

 أوالمبيع،ي المسلمفيهاإلنتاجالمستقبل -

 .رأسمااللسلموهومقدارالتمويألوالثمن -

 إنتطبيقعقدبيعالسلميتيحللمؤسسةالصغيرةأوالمتوسطةالحصولعلىسيولةنقديةفوريةمتمثلة

  .الزمن فيالثمنالذيتقبضهعندالتعاقدمقاباللتعهدبتسليمكميةاإلنتاجبعدفترةمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  :خالصة الفصل
المؤسسات  واقعإلىبالتطرق   قمنا بها في هذا الفصلالتي من خالل الدراسة الموجزة   

إطار سعي الجزائر إلى ترقية  ،وفي الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وذلك من خالل معرفة تطورها
قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، قامت بإنشاء منظومة قانونية ومؤسسية تهدف إلى تنمية هذا 

،كما قامت في سبيل تدعيم هذا النوع من المؤسسات بالبحث عن أدوات تمويلية  القطاع الحساس
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القرض  ،جد رأس مال المخاطرمناسبة لها ،ومن أهم األدوات التي تم إدخالها لهذا الغرض ن
  ....اإليجاري، السوق المالي الثاني، التمويل اإلسالمي

ن التمويل اإلسالمي في الجزائر لم يلعب دورا حيويا  في معالجة مشكل أنا نالحظ  إال أن
فرع لبنك البركة ،وبنك  12"تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بفعل قلة عدد وكالتها 

كما أن مؤسسات  ن جهة ، وانخفاض قيمة المبالغ المخصصة للتمويالت من جهة أخرى،م" السالم
قلة رؤوس  لىرأس مال المخاطر في الجزائر لم يرقى عملها بها إلى المستوى المطلوب وذلك  راجع إ

األموال المستثمرة ،أما فيما يخص القرض االيجاري في الجزائر وشروط اعتماده ،والشركات 
الممارسة لقرض االيجار ،نستخلص أن  هناك قوانين تنظم هذا  النوع  من القرض من  جهة  ومن 

  .جهة أخرى فإن الحكومة   الجزائرية   تسعى    إلنجازه  وكذا  تطويره 
الجزائر في إطار التعامل  بهذا  النوع  من األدوات المستحدثة فإنها تسعى إلى وأخيرا فإن  

االهتمام بها وإعطائها أو تخصيص له المزيد من الشركات مع  الدول  األجنبية بغية تطوير 
 .االستثمارات والنهوض باالقتصاد الوطني والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة
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سوى وضع ماتطرقنا إليه في الفصول والمباحث السابقة في شكل  أمامنافي ختام هذا البحث ليس      

درسناه في هذا  شامال لكل ماملخصا خالصة عامة والتي نعتبرها خالصة هذا العمل لتعطينا 
بدور البدائل الحديثة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموضوع،    وفي هذا اإلطار المتعلق 

إلى  الوصولوالدراسات التي قمنا بها من الممكن  التحاليل وعلى ضوء مع دراسة حالة الجزائر،
نجزم  لبحثنا هذا،الكننا ال ل تقديم بعض االقتراحات التي نراها مناسبةوبعض النتائج ،ومن ثم نحا

 .مانراها موضوعية إلى حد حيث أننا   وال بعدم احتمالها ألوجه الخطأ أو النقص،  بصحتها 

أن نستخرج النتائج ونقدم االقتراحات والتوصيات على  الدراسة استطعنا وعبر فصول  ومباحث هذه 
  :الشكل التالي

  :التالية جات المتوصل إليها في النقاطاالستنتانلخص أهم  أنيمكن : االستنتاجات-1

تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أساس ونواة االقتصاديات المعاصرة  نظرا لمساهمتها الكبيرة - 
في النمو االقتصادي ،وهذا راجع للخصائص  المميزة لها من مرونة وقدرة على التجديد والتطوير 

مقاومة االضطرابات والصمود في أوقات األزمات باإلضافة إلى قدرتها الكبيرة على   واإلبداع
 لالعتماديفسر اتجاه كل االقتصاديات العالمية ،سواء كانت متقدمة أو متخلفة  االقتصادية ،وهذا ما

 عليها في برامجها االقتصادية؛

لمشاكل  ةضعر ّأنها ّإالالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،   بها  بالرغم من اإليجابيات التي تتمتع - 
تويات ،نتيجة لحجمها الصغير ،وما ينتج عنه من نقاط ضعف ، سوعقبات كثيرة على مختلف الم

رعاية دائمة  لىإونظرا لقلة خبرة مسيريها فهي عاجزة عن مواجهة تحديات السوق لوحدها وتحتاج 
وهيئات لدعم  آلياتل بوضع وم الدظ، ولهذا تتدخل معالخ ... وسع،تجديد،تإنشاء،في مختلف مراحل 

  الخ؛ ... اإلنتاجية،التسويقية،اإلدارية،التمويلية،:هذه المؤسسات في مختلف جوانب عملها
يعتبر مشكل التمويل من أهم العوائق التي تقف أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد - 

 ؛ يون المتراكمةدلتمويل وكثرة الل  حيث نقص السيولة الالزمة الجزائري من

ا في ظل ذالبدائل التمويلية وه ضيق في يكمل  تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إشكاليةجوهر - 
والتي توسطة،موال الصغيرة ؤسساتالم في تمويل  متخصصةمالية وبنوك محلية  مؤسسات غياب
  ؛الشخصية إلى المدخرات اللجوء في يخيار الحتمهناك  تجعل
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 ،فمثالضين معا رقادرة على تلبية متطلبات المقرضين والمقت ائتمانية آلية إيجاد أو توفير عدم- 
الطرف   مصلحة لخدمة بطيئة لكونها وجدت ىر بخطتسي آليةتعتبر القروض  ضمانق صندو

أنها ال تضمن سوى المخاطر التي  ىالذي ير)البنك  (الطرف المقرض مصلحةن م ،أكثرالمقترض
 ؛ أن تضمن جدوى المؤسسة دون،تمس أصل المؤسسة 

وات دولة الجزائرية على تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جعلها تبحث عن أدإن إصرار ال - 
 القرضلهذا الغرض نجد رأس مال المخاطر التي تم إدخالها  األدواتتمويلية مناسبة لها ،ومن أهم 

  ،...إليجاري،السوق المالي الثاني، التمويل اإلسالميا
ل تمويل المؤسسات كالجزائر لم يلعب دورا حيويا  في معالجة مشفي إن التمويل اإلسالمي -  

من جهة ، " وبنك السالم،فرع لبنك البركة  12"الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بفعل قلة عدد وكالتها 
خالل سنة  اإليجارما يتعلق بقرض  ،ففيمن جهة أخرى وانخفاض قيمة المبالغ المخصصة للتمويالت

مليار دينار جزائري ، أضف إلى ذلك أنها  في الجزائر 4،58بما قيمته ، ساهم بنك البركة  2009
  ؛وعالقتها بالبنوك المركزية  لوظائفهاتشريعي ول الزالت ال تتوافر على تعريف دوفي العديد من ال

وسيلة تمويلية ال تتاح إال للمؤسسات التي تظهر صحة مالية حسنة، والتي تحقق  اإليجاريعتبر قرض - 
وخاصة أن مؤسسات القرض االيجاري تقوم بإجراء دراسة للمشاريع  مقبولة، ةمردوديمعدالت 

التكاليف و لد تدفقات مالية كافية لمواجهة األعباء تمنح موافقتها إال للمشاريع التي تو الممولة وال
ت ، ولهذا وجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة كل التمويالاإليجارطيلة مدة  االيجارية 

  ؛ منها بأحسن طريقة ممكنة االستفادةلة وومحا األخرىالمتاحة 
مستوى تطلعات كل من  علىها ا بلشركات رأس مال المخاطر في الجزائر لم يرقى عملهأما بالنسبة - 

مال المخاطر في حد  رأسالقائمين على البالد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات 
   .قلة رؤوس األموال المستثمرة في هذه الشركات لىإذاتها،ويرجع ذلك 

  :تقودنا إلى نتيجتين أساسيتين هما السابقة  االستنتاجات نإ  
 - تزال بعيدة عن المكانة التي يجب أن تحتلها في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ال أن

تمويلها ، وبالتالي في نموها وترقيتها ،ال يزال ، كما أن  الدور الذي تلعبه البدائل الحديثة في االقتصاد
   ؛ ضئيال وغير كافي
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من االستثمارات  ةاكبر نسب على قطاع المحروقات حيث أساسالمبني  اإلنتاجيضعف القطاع  - 
يبقي الجزائر  ااألجانب ممليس هناك تنوع في مصادر جذب المستثمرين  في هذا المجال ،إذ األجنبية

  .بلد ريعي معتمد كلية على قطاع المحروقات
ز هذه الوضعية فإننا نقترح بعض التوصيات التي نراها ضرورية لتحسين وضعية المؤسسات اولتجت 

تى تساهم بفعالية في حالصغيرة والمتوسطة وزيادة دورها في االقتصاد، باإلضافة إلى دفع تلك البدائل 
 .تمويل هذه المؤسسات

 :التوصيات-2

 األدواتاالستفادة من التجارب الدولية في إطار دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وتبني أفضل - 
 القتصاداهيكل اقتصادي شبيه بهيكل  ذات النامية الدول في األخصوالوسائل التي أثبتت فاعليتها ،وب

  .الجزائري
  ؛الالزمة لها في مختلف مناطق الوطن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البنية التحتية- 

بذل كل المساعي لبعث نشاط المؤسسات المالیة التي تقدم تمویالت متخصصة تتناسب مع احتیاجات  -

،وذلك من خالل اإلیجاررض قر ،وشركات الطالمؤسسات الصغیرة،وخاصة مؤسسات رأس مال المخا

متیازات جبائیة للمؤسسات واار التشریعي لھاتین التقنیتین، وتقدیم تسھیالت طمواصلة الجھود لتحسین اإل

 ؛المالیة المتخصصة فیھا، وللمتعاملین الذین یلجؤون لھذه التمویالت 

 
مال المخاطر الذي شهد  رأسإيجاد صيغ التمويل المالئمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل - 

بين المؤسسة والمقرض مع وجود مصاحبة  المخاطريتم تقاسم  ،حيثاتساع كبير في الدول المتطورة 
ى من قبل المقرضين، وفي هذا الشأن البد من تشجيع المؤسسات المالية عل لالستثماراتجادة 

  ؛في هذا المجال الستثمارا
  ؛المؤسسات االئتمان لهذهإعادة النظر في الضمانات التي تطلبها البنوك الوطنية عند منح - 

تنویع مصادر التمویل بما یتناسب ووضعیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتركیز على الخصوص  -

مال المخاطر  رأسالخاصة للمؤسسة خاصة شركات  األموالعلى المؤسسات المالیة التي تساھم في 

   .اكل عدم تماثل المعلوماتشوتعزیز صیغ التمویل اإلسالمي، لما یتمیز بھ في معالجة م
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  الملخص
أساسيا في سيرورة التنمية االقتصادية واالجتماعية  دوراتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

بفضل مرونة هياكلها وقدرتها على التأقلم مع بعض ضغوط المحيط االقتصادي بمختلف أشكاله 
توجد المؤسسات الصغيرة  االقتصادي وتنمية المناطق المختلفة،ولهذا االندماجومساهمتها في ضمان 

على  ةظالمحا فوالمتوسطة في قلب السياسات االقتصادية واالهتمامات السياسية للدولة الراغبة في 
  .مستوى التشغيل وتنمية هذه المؤسسات

والجزائر على غرار هذه الدول زاد اهتمامها بهذا النوع من المشاريع ،بعدما فشلت في تحقيق 
مية عند اعتمادها على المشاريع الكبرى أو الصناعات المصنعة وما نجم المستوى المطلوب من التن

عنها من مشاكل،ولعل أهم مشكل زيادة معدالت البطالة الناجم عن تسريح العمال، لذا سعت  الجزائر 
في السنوات األخيرة على غرار باقي الدول  إلى تشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،بهدف 

تحسين اليد العاملة وتطويرها وتحقيق التنمية االقتصادية من  قعن طري يلفرص تشغ إيجاد
خاللها،ولتحقيق هذه األهداف لجأت الحكومة إلى إنشاء أشكال مختلفة من األجهزة والهيئات لدعم 

والتي تتجسد أهم أولوياتها في التشغيل  ، ANSEJ,ANDI,CNAC,ANGEMومساندة هذا القطاع مثل 
  .ومكافحة البطالة

 العمل مناصب وخلقتزال مساهمة القطاع في متغيرات االقتصاد الكلي   رغم هذه الجهود ال
سيما يتعلق  منخفضة نسبيا ، فضال عن أنها  ال تزال تواجه العديد من الصعوبات والتعقيدات ال 

 .بالتمويل

ق المالي ، .يث،الس،التمويل الحد التمويل التقليديالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، :الكلمات المفتاحية
  .قرض االيجار

  
 
  

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

Résumé: 
      Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle important dans le 
développement économique d’un pays à travers leur contribution dans la 
création de nouveaux emplois, un esprit d'initiative et de d'innovation, et en 
augmentant progressivement le volume de l'investissement et  de l'emploi; en 
maximisant la valeur ajoutée, ainsi que la complémentarité avec le 
développement effectif des grandes entreprises dans la réalisation des activités 
sociales et économiques. Et l'Algérie au même titre que ces pays a montre de 
l'intérêt pour ces entreprises, et cela après avoir échoué à atteindre le niveau 
requis de développement et à sa dépendance à l'égard de grands projets ou 
des industries.un des problèmes les plus importants est celui des 
licenciements, qui a contribué à augmenter les taux de chômage, et afin d'en 
limiter les effets négatifs , l'Algérie a cherché ces dernières années comme 
d'autres pays a encourager le secteur des petites et moyennes entreprises dans 
le but de créer des opportunités d'emploi par l'amélioration de la performance 
de la  main d'œuvre et de réaliser le développement économique à travers 
cette main d'œuvre . 
      Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a eu recours à la mise en 
place de diverses formes de dispositifs et les organismes afin d'appuyer et de 
soutenir ce secteur, tels que l'ANSEJ, ANDI, CNAC, ANGEM à titre de 
compensation pour les priorités les plus importantes dans le fonctionnement et 
la lutte contre le chômage. Malgré ces efforts, la contribution  de ce secteur au 
niveau  des variables macro économiques notamment dans la création 
d'emploi sont restées relativement basses .  
Mots clés: petites et moyennes entreprises, le financement  

traditionnel ,autres modes de financement ,marché financier ,crédit bail .   
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  بدائل التمويل الحديثة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة    

  63ص........................................................................................تمهيد

  64ص...............................التمويل عن طريق مؤسسات رأس مال المخاطر: المبحث األول

  64ص.................نشأة و مفهوم التمويل عن طريق مؤسسات رأس مال المخاطر:المطلب األول

  64ص.................................................نشأة مؤسسات رأس مال المخاطر - 1
ــال     - 2 ــات رأس مــ ــق مؤسســ ــن طريــ ــل عــ ــوم التمويــ مفهــ

 64ص..............................المخاطر

  66ص.............................أهداف مؤسسات رأس مال المخاطرو أنواعها: المطلب الثاني

  66ص..................................................أهداف مؤسسات رأس  مال المخاطر-1

  66ص....................................................مؤسسات رأس مال المخاطرأنواع -2

  68ص.......................مزايا وعيوب التمويل عن طريق رأس مال المخاطر: المطلب الثالث

  68ص......................................مزايا التمويل عن طريق رأس مال المخاطر - 1
  70ص.....................................عيوب التمويل عن طريق رأس مال المخاطر -2

  

  70ص................................LEASINGالتمويل عن طريق قرض اإليجار : المبحث الثاني

  70ص................................................نشأة و مفهوم قرض اإليجار: المطلب األول 



  70ص....................................................................نشأة قرض اإليجار  -1

  71ص................................................................................اإلیجار قرض مفھوم -2

  72ص..................................................أطراف قرض اإلیجار و تصنیفاتھ  :المطلب الثاني 

  72ص...............................................................................أطراف قرض اإلیجار -1

  73ص.............................................................................................تصنیفاتھ -2

  74ص.......................................................مزایا قرض اإلیجار و عیوبھ: المطلب الرابع 

  74ص................................................................................مزایا قرض اإلیجار -1

  75ص................................................................................................عیوبھ -2

 )السوق المالي الثاني(التمويل عن طريق البورصة :المبحث الثالث

 76ص.......................نشأة ومفهوم بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب األول

  76ص..............................................المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنشاة بورصة -1
  76ص.................................................................................مفهومها-2

  77ص.....................عناصر نجاح بورصة م ص ومواالعبون الرئيسيون فيها: المطلب الثاني
  77ص.........................................................عناصر نجاح بورصة م ص و م-1
  77ص.................................................................الالعبون الرئيسيون فيها-2
  

ــة المصــدرة مــن قبــل المؤسســات الصــغيرة  :المطلــب الثالــث ــد األوراق المالي قواعــد قي
  78ص......لمتوسطةوا
  78ص.....................................................................تحديد الرعاة المعتمدين-1
الرعـــــــــــــــــــــاة المعتمـــــــــــــــــــــدون -2

  78ص.......................................................................فيها
ــع ــب الرابـــ ــغيرة : المطلـــ ــات الصـــ ــات المؤسســـ ــا بورصـــ  مزايـــ

  78ص.................................والمتوسطة
  78ص............................................................مزاياها بالنسبة لإلقتصاد القومي-1
                    79ص.........................................................مزاياها بالنسبة للمؤسسات ص و م-2

  80ص...........................................التمويل عن طريق الصيغ اإلسالمية: المبحث الرابع



  80ص...................................................التمويل عن طريق المضاربة:المطلب األول
80ص................................................................مفهوم المضاربة وشروطها-1  

  80ص.......................................................................مفهوم المضاربة- 1- 1

81ص...............................................................................شروطها- 2- 1  

81ص..................................................................أنواع المضاربة ومزاياها-2  

  81ص........................................................................أنواع المضاربة- 1- 2

82ص................................................................................مزاياها- 2- 2  

83ص................................................التمويل عن طريق بالمشاركة: الثاني المطلب  

  83ص.....................................................مفهوم التمويل بالمشاركة و شروطها-1

  83ص.............................................................مفهوم التمويل بالمشاركة - 1- 1
  83ص............................................................................شروطها - 2- 1
  84ص..................................................................أتواع المشاركة ومزاياها-2

  84ص......................................................................المشاركة أنواع - 1- 2

  85ص..............................................................................مزاياها- 2- 2

  86ص.................................................التمويل عن طريق المرابحة:المطلب الثالث

  86ص.............................................................مفهوم المرابحة و شروطها-1

  86ص.............................................................مفهوم المرابحة- 1- 1
  86ص...................................................................شروطها- 2- 1

  87ص...............................................................أنواع المرابحة ومزاياها-- 2

  87ص.............................................................أنواع المرابحة - 1- 2
  87ص.....................................................................مزاياها- 2- 2

  88ص.................................................أخرى إسالمية تمويل صيغ :المطلب الرابع

  88ص.............................................................................لسلَم بيع ا-1



  88ص...............................................................المزارعة،المساقاةوالمغارسة-2

  89ص....................................................................التمويل باإإلستصناع-3

  89ص.................................................................................االيجار- 4

  91ص...........................................................................خالصة الفصل 

  

  

  :الفصل التطبيقي

  أفاق تمويل وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

  93ص.......................................................................................تمهيد

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  واقع:المبحث األول
  94ص................................الجزائر

تطور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد :المطلب األول
  94ص..............الجزائري

توزيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب النشاطات المهيمنة في االقتصاد -1
 97ص.الجزائري

التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في -2
  97ص.................................الجزائر

ر وترقية م ص م في المنظومة القانونية والمؤسساتية لتطوي:المطلب الثاني
 99ص............الجزائر

  99ص....................................اإلطار القانوني لتطوير وترقية م ص م في الجزائر-1

القانون التوجيهي لترقية م ص م في - 1- 1
  100ص............................................الجزائر

  100ص................................................................تطوير االستثمار قانون- 1-2



  100ص.........................................................اإلطار المؤسسي لترقية م ص م-2
وزارة المؤسسات الصغيرة - 2-1

  100ص...................................................والمتوسطة
  101ص..........................................المجلس الوطني االستشاري لترقية م ص  وم- 2-2
بورصات المناولة - 2-3

  101ص............................................................والشراكة

لمتوسطة التعاون الدولي في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة وا:المطلب الثالث
  102ص.......الجزائرية

التعاون الجزائري - 1
  102ص.................................................................األلماني

التعاون الجزائري - 2
  103ص..................................................................الكندي

الجزائري  التعاون- 3
  103ص................................................................اإليطالي

التعاون الجزائري - 4
  103ص................................................................النمساوي

آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في :المبحث الثاني
  104ص.......................الجزائر

لتمويل المباشر للمؤسسات الصغيرة ا :المطلب األول
  104ص..............................والمتوسطة

  104ص...........................................................................البنوك التجارية-1

 105ص....................................................بوتشغيل الشبا مالوكالة الوطنية لدع-2

 106ص..................................................رالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ- 3



 107ص...................................................الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة-4

ادرالتمويل غيرالمباشرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مص:المطلب الثاني
 108ص........الجزائر

 108ص.................................صناديق ضمان القروض للمؤسسا ت الصغيرة والمتوسطة1-

صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة -2
 109ص........................والمتوسطة

أفاق ترقيةوتطوير تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في :الثالثالمبحث 
 110ص.........الجزائر

تطويردورالبنوك التجاريةفي تمويل المؤسسات ا لصغيرة والمتوسطة في :المطلب األول
  110ص..الجزائر

  111ص........................................................اآلليات الجديدة في التمويل البنكي-1
ترقية دور مؤسسات رأس المال المخاطرفي تمويل المؤسسات الصغيرة -2

  112ص.........والمتوسطة
آفاق مؤسسات رأس المال المخاطرفي - 2-1

  113ص..........................................الجزائر
 شروط إنجاح مؤسسات رأس المال المخاطرفي- 2-2

  113ص.................................الجزائر
سبل تدعيم مؤسسات رأسمال المخاطرفي - 2-3

  114ص......................................الجزائر
 ترقية ودور االئتمان اإليجاري في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:المطلب الثاني

  115ص................................االيجاري في الجزائرفي االئتمان  المؤسسات المتخصصة-1

  118ص.......................................................واقع التمويل التأجيري في الجزائر- 2

  120ص........................................................ائرآفاق قرض  اإليجار في الجز- 3



صيغ تمويل البنوك اإلسالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في :المطلب الثالث
  121ص....الجزائر

  121ص.....................................................................التمويل بالمشاركة - 1

  121ص....................................................................التمويل بالمضاربة -2

  121ص......................................................................التمويل بالمرابحة-3

  122ص..........................................................التمويل عن طريق بيع السلم - 4

  122ص..........................................................التمويل عن طريق بيع األجل- 5

  123ص...........................................................................خالصة الفصل

  

  

  

 

 

 

 


	page de garde.docx فايزة
	شكر وتقدير
	الإهداء
	المقدمة العامة
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	الفصل التطبيقي
	الخاتمة
	قائمةالجداول
	قائمة  الأشكال
	قائمة المراجع
	الملخص
	فهرس المحتويات

