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 شكر وعرفـان
الحمد و الشكر هللا العظيم الذي هدانا وما كنا لنهتدي لواله منحنا الصبر والوسيلة للقيام بهذا العمل المتواضع الذي ما  

.كان ليتم لوال فضله تعالى   

 والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه الطاهرين 

واإلشراف  أي جهد في توجيهي ة نصبة مسعودة التي لم تبخل عليارمإلى أستاذتنا المحتإال نتقدم بجزيل الشكر  ال يسعنا
.فجزاها  اهللا عنا كل خير فلها منا كل التقدير واالحترام على هذا العمل   

  النجاز هذا العمل سائلة أن يجعله اهللا في ميزان حسناتها كما ال أنسى األستاذة السبتي وسيلة التي مدت لي يد العون

وموظفي مديرية  وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الموصول إلى عمال مكتبة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
  الشؤون الدينية واألوقاف خاصة األستاذ عبد الكريم لوثن

لى األساتذة إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا وإلى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا إ
.الكرام في كلية العلوم  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير خاصة أساتذة قسم االقتصاد   
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 إهداء  
اللحظات إال بذكرك، إلى من بلغ الرسالة  وال تطيبالنهار إلى بطاعتك،   وال يطيبيطيب الليل إال بشكرك  إلهي ال

  .عليه وسلم سيدنا محمد صلى اهللا  وأدى األمانة ونصح األمة  إلى نبي الرحمة ونور العالمين 

إلى حكمتي وعلمي ، إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا عليه أبى الكريم أدامه اهللا لي
في الوجود بعد إلى أدبي و  حلمي إلى طريقي المستقيم، إلى طريق الهداية، إلى ينبوع الصبر والتفاؤل واألمل إلى كل من 

  .الغالية لى أمي إ اهللا و رسوله

  .إلى صغيرة الغالية أماني  إلى من أرى التفاؤل بعينها والسعادة في ضحكتها إلى الوجه المفعم بالبراءة

ا لي ما هو إلى سندي وقوتي و مالذي بعد اهللا إلى من آثروني على نفسهم إلى من علموني علم الحياة إلى من أظهرو 
  . ))اء شيم سهام، ،عبدو(( أجمل من الحياة أخي و أختاي 

  إلى جميع األقرباء

إلى األخوات اللواتي لم تلدهن أمي إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء،  إلى من كانوا معي على طريق النجاح 
 .إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم  صديقاتيوالخير 

  إلى زمالئي في الدراسة

  .خاصة إلى األستاذة المشرفة نصبة مسعودة  ،االقتصادإلى كل  أساتذتي الكرام في قسم  

  .إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد 
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:الملخص  

سات المصغرة حیث تكمن لحسنة في تمویل المؤسالقروض ا یة مساهمةكیف تهدف هذه الدراسة إلى تحدید
في التعرف على الدور الحیوي الذي تلعبه المؤسسات المصغرة في مختلف اقتصادیات  أهمیة هذه الدراسة

المؤسسات لما تتمیز به من خصائص والدور بهذا النوع من  الجزائریة  السیاسة االقتصادیة حیث اهتمت
الذي تلعبه حیث تسعى هذه األخیرة إلى تعزیز وجودها وضمان استمراریتها وذلك من خالل البحث عن 

 النظري إلىوقد تم التطرق في الجانب .أفضل الطرق وخاصة فیما یخص إیجاد أفضل مصادر التمویل
مختلف مفاهیم المؤسسات المصغرة والخصائص التمویل في المؤسسات المصغرة حیث تم تناول 

كما تم ،)مصادر داخلیة أو مصادر خارجیة(سواء كان التمویل تقلیدي  وممیزاتها وآلیات تمویلها، المختلفة
التعرض إلى مختلف صیغ تمویل المؤسسات المصغرة عن طریق القروض الحسنة  حیث تم  التطرق إلى

التمویل  هیئات إضافة إلى التطرقوالتي من بینها صیغة التمویل بالقرض الحسن   إلسالمي،ا التمویل
مؤسسات یقي فقد خصص لدراسة واقع تمویل الطبأما الجانب الت. القروض الحسنةبدون فائدة أي 

المتعلقة بالقطاع اإلحصائیات المصغرة عن طریق القروض الحسنة في الجزائر و ذلك بتحلیل مختلف 
 والتعرف على كیفیة التمویل بالقرض الحسن عن طریق صندوق الزكاة والتعرف على مشاریع الممولة من

 صندوق یجمعها التي األموال حجم وقد تم استخالص أن ضآلة. الزكاة  طرف صندوق استثمار أموال
 ضئیالً  الفردي التمویل حجم وبالنتیجة ضئیًال،قروضه  من المستفیدین عدد جعلت في بدایة نشأته الزكاة
مصغر لكن مع تنامي حصیلة زكاة ارتفع مبلغ القرض الحسن وبالتالي  مشروع إلنشاء یكفي ال أنه لدرجة

  .هناك العدید من المؤسسات التي مولت عن طریقه ومنه توفیر مناصب شغل والقضاء على البطالة
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Résumé: 

Cette étude vise à déterminer comment la contribution de bons prêts en mini de 
financement des entreprises où se situe l'importance de cette étude est de 
reconnaître le rôle vital joué par les institutions dans divers mini-économiques 
de ce type d'institutions algériennes en raison de ses économies où la politique 
économique est concerné par ce type d'institutions à caractérisé par ses ropriétés 
et le rôle qu'ils jouent dans le développement Alors qu'elle cherche institutions 
suivantes pour accroître leur visibilité et d'assurer la continuité par la recherche 
de meilleures façons, notamment en ce qui concerne la recherche des meilleures 
sources de financement ont été discutés dans la partie théorique à des institutions 
de financement mini-où il devait aborder les différents concepts des institutions 
vignettes et les caractéristiques et les méthodes de financement, différente, si 
elle finançait classique (sources internes ou sources externes)، Ils ont également 
discuté des institutions de financement vignettes par de bons prêts où ils ont été 
soumis à diverses formes de la finance islamique, qui, y compris le prêt de la 
formule de financement bien plus de l'adresse à l'adresse des organismes de 
financement sans le bénéfice des prêts bon. Comme pour le côté pratique a été 
alloué pour l'étude de la réalité des mini finance d'entreprise Avec de bons prêts 
en Algérie En analysant les différentes statistiques différentes sur le secteur et 
d'apprendre à financer le prêt Hassan par le Fonds de la Zakat et identifier les 
projets financés par le fonds d'investissement des fonds de la zakat a été tiré de 
l'absence de la somme d'argent perçue par le Fonds de la Zakat au début de sa 
création, a fait un certain nombre de bénéficiaires de prêts aux petites de sorte 
que ne suffit pas à créer une miniature, mais avec l'augmentation de péage rose 
Zakat a insisté le montant du prêt  Ainsi, il existe de nombreuses institutions qui 
ont financé la voie pour lui et fournissent des emplois et l'élimination du 
chômage. 
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 تحدید مصطلحات الدراسة: 
 :إن أهم المصطلحات المفتاحیة لهذا البحث والتي تتطلب التوضیح هي المفاهیم التالیة

 المؤسسات المصغرة: 

في إنتاج السلع وتقدیم الخدمات بصفة  كیان اقتصادي یسمح لكل شخص طبیعي طالب ،هي عبارة عن    
إدا یمكن أن تنشأ من طرف شاب واحد أو مجموعة من الشباب وهي . فردیة أو جماعیة ولحسابه الخاص

 .تمس كافة القطاعات االقتصادیة، ویتحدد نطاقها بعدد العمال أو حجم رأس المال

 التمویل  :  

ریع االقتصادیة وتطویرها في الوقت المناسب حسب هو توفیر حجم من األموال الالزمة للقیام بالمشا  
 .حاجة المؤسسة

 القرض الحسن:  

  .هو ما یعطیه المقرض من المال للمقترض لیرد إلیه مثله دون اشتراط زیادة

 صندوق الزكاة:  

 واألوقاف الدینیة الشؤون وزارة نظارة تحت یعمل اجتماعیة، دینیة ومؤسسة حكومیة شبه هیئة الزكاة صندوق    
 ثم الزكاة،  وجبایة یقوم بتحصیل المسجد لمؤسسة المنظم القانون على بناءً  القانونیة التغطیة له تضمن والتي
 .الفروع نفس عبر الشرعیة مصارفها على بتوزیعها أیضاً  یقوم
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 تمهيد

مؤسسات ا لعبت      ما عا مية ااقتصادية في معظم دول ا ت ، مصغرة دورا مهما وأساسيا في استراتجيات ا
دورحيث يتفق جميع ااقت مية ااقتصادية  صاديين على أهمية ا ت مؤسسات في تحقيق ا ذي تلعبه هذ ا ا

تعاش ااقتصادي حيث تعتبروااجتماعية  ة إحداث اا فعا وسائل ا مؤسساتوقد وجدت هذ  من أهم ا  ا
ان  دة، ف مسا رعاية وا ال ا ظرا مختلف أش حيوية  قطاعات ا هذ ا ه  ا دعم بمختلف أش ابد من توفير ا

ميتها و استمرارها، أهميتها  .وهذا من أجل ت

ي حيث      ما مؤسسات في سد عجزها ا ذا ااجتماعية وحاجة هذ ا ل ااقتصادية و لمشا ظرا  ان ابد و
تغطية عجزها بما من  مصادر  وات تمر عبرها اأموال من مختلف ا ة تمويل  وحاجاتها  يتاءمتوفير ق فمسأ

بيرة ة  ا مؤسسات احتلت م مية  هذ ا ت مهتمة بها خاصة مع تزايد دورها في خطط تحقيق ا دول ا في ا
عمل  بقاء وااستمرار، وا ها ا شريحة تمويا فّعاا يضمن  ومات تمويل هذ ا ح ل هذا يحتم على ا ااقتصادية 

تطور مية وا ت ويات ضمن برامج ا جاحها وجعلها من اأو  . أيضا على توفير ظروف 

م دولوعلى غرار       عا ت ا مصغرة في اقتصادها،  أدر مؤسسات ا ة ا ا جزائر م ل هذا وأجل ا وفي سبيل 
جزائر ها ا ت م تي عا ة ا بطا مؤسسات، تدخلت من خال  امتصاص ظاهرة ا ية ا ما تي  ا  بيًرا دوًرا تلعب ا

م تمويل وتطوير في ومهًما مصغرة  ؤسساتا هاا م هاته يمول ما م وك مع شتراكباا ؤسسات ا ب خاصة  ا
تقليدية ها، ا ها م م يمول ما وم و  مع ااشتراك دون ؤسساتهذ ا ب ن  حيث .هيئاتا بعض عن طريق كا  يم

هيئات  ون ت أن ومي  امصدرههاته ا تي تهدف  شبه هيئات أوح مصغرة وا مؤسسات ا ى تمويل ودعم ا إ
عديد من تبصفة خاصة و  خاصةشجيع ااستثمار بصفة عامة وهذا بتوفيرها ا مزايا ا ي مثل  ا ما دعم ا واع ا وأ

ح  نو فائدة  دونب  قروضم قروض يم ة قروضاً  اعتبارها هاته ا  .حس

ى وفي إطار     تطرق إ دراسة سوف يتم ا قرض  يفية هاته ا اة، توزيعها واستثمارها عن طريق ا ز جمع ا
تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية عن طريق  ة  دو ها تعتبر وسيلة اقتصادية واجتماعية في يد ا حسن، أ ا

طابع ى ا تطوعي إ فردي ا طابع ا تحقيق مقاصدها، بحيث تخرج من ا يات  ذي يتماشى  وضع آ مؤسساتي ا ا
عصر،  مجتمعمع متطلبات ا مية في ا ت ون عاما مهما في تحقيق ا ت جزائر بادرت . و سياق وفي ا وفي هذا ا

اة عام  لز دوق  شاء ص ية واأوقاف بإ دي شؤون ا استثمار 4002وزارة ا اة وتوجيهها  ز ظيم ا  ،تجميع وت
إسترا حياة ااجتماعية وااقتصادية وتطبيقا  اة في ا ز دوق ا شاطات بغية تفعيل دور ص عامة  تيجية ا
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شاء  ذي يساهم في خلق قيمة مضافة  تثمر عن إ اة، اأمر ا ز جيد أموال ا تي هي ااستثمار ا دوق وا ص ا
لمجتمع، ة ااجتماعية وااقتصادية  حا اصب شغل وتحسن من  ا تجة توفر م  مشاريع م

وان  دراسته تحت ع موضوع   :هذا تم اختيار هذا ا

مؤسست  حسن مصغرةات امويل ا قرض ا رة".بصيغة ا واية بس اة  ز دوق ا ة ص  "دراسة حا

ادا و   ن صياغة  على مااست يةإسبق يم ا ي هذا ش تا جوهري ا تساؤل ا موضوع وطرحها في ا  :ا

ح قروض ا ميف تساهم ا ة في تمويل ا مصغرةس جزائر ؤسسات ا  ؟في ا

 فرعية تساؤات ا  :ا

ية    ا طاقا من هذ اإش دراسة متمحور يوا ون موضوع ا تي سوف ت ية وا تا فرعية ا تساؤات ا ن طرح ا م
 :عليها

مصغرة؟ .1 مؤسسات ا مو ا تي تواجه  تحديات ا  فيما تتمثل مختلف ا

مصغرة؟ ما .4 مؤسسات ا ذي يحققه ااستثمار في ا موي ا ت دور ا  هو ا

مصغرة؟ هي ما .3 مؤسسات ا تي تعتمد في تمويل ا مصادر ا  ا

وع من تتمثل فيما  .2 تمويل بهذا ا تي تضطلع با تمويلية ا هيئات ا حسن؟ وماهي ا قرض ا مخاطر ا
قروض؟  ا

تمويل  .5 اة؟ما هو واقع ا ز دوق ا ة في إطار ص حس قروض ا جزائر با مصغرة في ا مؤسسات ا  ا

 بحثفرضيات ا: 

يةاإ تحليل أجل من   ا مبدئية واإجابة  ش تساؤات على ا فرعية ا مطروحة ا ن صياغة  ا يم
فرضيات ية ا تا  :ا

ثورة  .1 امية أمام ا بلدان ا مصغرة وخاصة في ا مؤسسات ا م تضع ا عا جارية في ا تحوات ا إن ا
دماج وااستحواذ حو اا توجه  ى وضعها أمام ا ثة إضافة إ ثا اعية ا ص  .ا
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هضة ي  .4 قيام ا رئيسية  حدى دعائمها ا مية، وا  ت ات ا مصغرة من أهم محر مؤسسة ا عد ااستثمار في ا
مؤسسات  ى ااستثمار في ا ظر إ ك ي محلي أو اإقليمي بذ ااقتصادية على مستوى ااقتصاد ا

مصغرة على  عمل بهأا صر ا ثافة ع ى  ظرا إ ة  بطا لحد من ا   .ه وسيلة 

عديد .3 اك ا مؤسسات ا ه متاحة أمام ا تمويلية ا يب ا أو مصادر رسمية سواء مصغرة من مصادر واأسا
 .مصادر غير رسمية

ي ا يلتزمون  .2 تا اة وبا حسن هو عبارة عن ز قرض ا حسن يعتقدون أن ا قرض ا مستفيدين من ا إن ا
اة ز دوق استثمار أموال ا وفاء بمستحقاتهم اتجا ص  .با

دوقإن  .5 اة سعت ا مع تأسيس ص ز اة عن طريق  جزائرا ز ى استثمار جزء من أموال ا قر    إ ض و ا
حس تحقيق أهداف اقتصادية و ا ك  مصغرة وذ مؤسسات ا تمويل ا تمويل ة  ة حجم ا ن ضآ اجتماعية، 

اهي  ى تمويل مت ثير من اأحيان يتحول من تمويل مصغر إ تمويل في  ة جعل ا قروض حس مقدم  ا
صغر  . ا

 بحثمية اأه: 

تمويلية     بدائل ا ى ا تبا إ فت اا بحث في ضرورة  مصغرة  تبرز أهمية هذا ا مؤسسات ا تي  في ا ا
ومة ح عبء عن ا ها تخفيف ا ن  دوق  يم تمويل عن طريق ص تمويلية هي ا بدائل ا على أبرز هذ ا و

اة  ز دوق استثمار ا ذي يقوم به ص دور ا تعرف على ا بحث في ا حسن حيث يهتم هذا ا قرض ا با
مصغرة و  مؤسسات ا اة في تمويل ا ز جاعتهأموال ا تي  معرفة ما مدى  تمويلية ا عقبات ا ة ا في إزا

اء مصغرة خاصة أث مؤسسات ا تأسيس، تواجه ا وع منا تشغيل  حيث يخلق هذا ا تمويل فرصا   ا
ة بطا قضاء على ا فقر لشباب وا مية  وا زيادة في ت ي ا تا  .ااقتصادوبا

 بحث  :أسباب اختيار ا

سبب واحد وهو   موضوع  هذا ا حسن من : يرجع اختيارا  لقرض ا مختلفة  ب ا جوا قص اإحاطة با
ل مفصل ودقيق سابقة بش دراسات ا  .خال ا

 بحثأهداف ا: 

بحث في  :تتضح أهداف هذا ا

مصغرة .1 مؤسسات ا تي تعترض ا عوائق ا تمويل هو أحد ا  .ون ا
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مصغرةفت  .4 لمؤسسات ا تمويلية  بدائل ا ى ا تبا إ  .اا

مصغرةإبراز دور  .3 مؤسسات ا ة في ا حس قروض ا تمويل با  .ا

وقوف على .2 اة  أهم ا ز دوق ا تي حققها ص تائج ا رةا واية بس مصغرة  مؤسسات ا  .في تمويل ا

 

 مستخدم هج ا م  :ا

يةمن أجل دراسة      ا ز  اإش بحث يرت موضوع فإن ا طبيعة ا ظرا  مطروحة و ة اإجابة على اأسئلة ا ومحاو
تحليلي  وصفي ا هج ا م ك عن طريق على ا مفاهيم وذ براز ا لدراسة وا  ظري  ب ا جا متعلقة با معلومات ا جمع ا

موضوع  مرتبطة با ة ا عمليوتحليلها ثم محاو واقع ا ظري با ب ا جا  .ربط ا

 دراسة  :مجتمع ا

اة اخترا      ز دوق ا دراسة ص رةايو  مجتمع ا حسن  ة بس قرض ا تمويل با من خال دراسة إحصائيات ا
فترة من  جداول وتحلياتها خال ا ى  4006ا  .4014إ

 دراسة صعوبات  :ا

اء     ه أث ر أهمها حيث أ ذ عراقيل  ا مجموعة من ا بحث صادفت  :إعداد هذا ا

دراسات  .1 سابقة قلة ا حسنا قرض ا متعلقة با  .ا

اةصعوبة  .4 ز دوق ا تب ص تطبيقي من ممثل م ب ا جا حصول على معلومات في ا  .ا

 سابقة دراسات ا  :ا

قرض      مصغرة عن طريق ا مؤسسات ا تمويل ا ية با مع دراسات ا حسن قليلة جدا، حيث أن تعتبر ا ا
بحث  ك سيتم ااعتماد في هذا ا ذ متوسطة، و صغيرة وا لمؤسسات ا ي  ب تمويل ا ي با دراسات تعت معظم ا

بحث هذا ا متقاربة  دراسات ا  :وأهمها على بعض ا

اصر ،  .1 قرض محسن دراسة سليمان  مصغرة بصيغة ا مشاريع ا جزائر في تمويل ا عواطف ، تجربة ا
حسن وان: ا ظام إسامي شامل  تحت ع ي حول تطوير  ثا مي ا عا ى مؤتمر ا تعزيز : بحث مقدم إ

صغر اهية ا مت لمؤسسات ا ية اإسامية  ما خدمات ا ى تشجيع و ، 4011،ا دراسة إ تهدف هذ ا
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مصرفية ااسا خدمات ا لمؤسسات اا تا .مصغرةمية  تيجة ا ى ا دراسة إ  م  :يةوقد توصلت هذ ا
وك تضطلع ب جزائر في اإسامية ا مشاريع بتمويل ا مصغرة ا صيغ ا لمخاطر     ظراً  اإسامية با

تمويل، مرتبطة بهذا ا فلت ا ومية هيئات به فت ة طرف من مدعومة ح دو دعم )ا ية  وط ة ا ا و ا
شباب ومية شبه أو ،(ا ظارتها تعمل ح اة) تحت  ز دوق ا   .(ص

اصر، محسن عواطفدراسة  .4 تجة :سليمان  م تمويل اأسر ا مصغر  حسن ا قرض ا ى  ا ،بحث مقدم إ
ية اإسامية ما ي حول ا ثا ي ا دو دراس ، 4013،ملتقى صفاقص ا ىة وتهدف هذ ا  صفة إضفاء إ

تمويل ة تمويات بتسمية اإسامي، ا ا و ية ا وط قرض تسيير ا مصغر ا قرض ا حسن مادامت با  ا
ي ،فوائد بدون تمويات توجد تا تيجة ا ى ا دراسة إ قرض يعتبر : ةوقد توصلت هذ ا مصغر ا  أداة ا

ة سب تخفيض مثلى بطا مجتمعات، في ا تمويل وتوفير ا ازم ا  ؤسساتم إقامة يرغب في من ا

رغم.مصغرة ة جاح من با ا و ية ا وط قرض تسيير ا مصغر ا ة سب تخفيض في ا بطا  معدات ورفع ا

تشغيل جزائر في ا ي تاز  فما ،ا عام باإطار إما متعلقة معوقات من تعا ظم ا م مصغر، لتمويل ا  أو ا

جهاز مشرف با ة، على ا ا و جهة أو ا مستهدفة با   .ا
م محمد مصطفى .3 تمويل  :دراسة غا وآفاق تطوير في فلسطين دراسة  اأصغر اإساميواقع ا

حسن وآفاق ، 4010، قطاع غزة تطبيقيةعلى قرض ا تمويل با ى تبيان واقع ا دراسة إ وتهدف هذ ا
ية تا تيجة ا ى ا دراسة إ تمويل :تطوير وقد توصلت هذ ا حسن)اإسامي  اأصغر ا قرض ا  يتطلب (ا

يف ا ثر تشغيلية ت تي تلك من أ تقليدي يتطلبها ا تمويل ا تحديات من يعتبر وهذا ا   .أمامه ا

 دراسة ل ا  : هي

ظريين  ضمان إحاطة تامة    مقدمة عامة، فصلين  ا  بحث متضم دراسة جاء ا ب ا بمختلف جوا
ي تا حو ا ك على ا ن استعراض ذ  :وفصل تطبيقي، خاتمة عامة، ويم

فصل    وان :اأول ا مصغرة" حيث جاء تحت ع مؤسسات ا تمويل في ا فصل  "ا تطرق في هذا ا وتم ا
ى  مصغرةإ مؤسسات ا متعلقة با مفاهيم ا تي تعرف بها من حيث إبراز مختلف تعاري مجموعة من ا ف ا

مصغر مؤسسات ا تي تواجههاو  ا ل ا مشا مصغرة وا مؤسسات ا ى مفاهيم  دراسة أهمية ا تطرق إ إضافة ا
تي تعتمد تمويل وأهميته ومختلف مصادر ا مصغرة عامة حول ا مؤسسات ا  .عليها ا
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ي    ثا فصل ا وان  :ا حسن وهيئاوجاء بع قرض ا مصغرة با مؤسسة ا مختصة تتمويل ا  لهايتمو ب ا
ه ا حسن من حيث مفهومه، شروطه وأر قرض ا فصل مفاهيم عامة حول ا إضافة  بحيث يتضمن هذا ا

هيئات مخاطر وطرق تغطيتهاى إ ى أهم ا تعرض إ ما تم ا مصغرة بدون فوائد،  لمؤسسات ا ة  ممو  .ا
ث    ثا فصل ا ا :ا دراست تطبيقي  فصل ا وان  وهو ا مصغرة "حيث جاء بع مؤسسات ا في واقع تمويل ا

رة قر  واية بس حسو با اة ةض ا ز دوق ا اة  في إطار ص ز دوق ا تعرف على ص فصل ا ويدرس هذا ا
دوق إضافة  ص يفية عمل ا ى  تطرق إ ظيمية وا ت ه ا ا شأته، أش مؤسسات و ى تمويل ا تعرض إ ى ا إ

ة،  بر ك ا اة وب ز دوق ا مبرمة بين ص ذا ااتفاقية ا اة و ز دوق استثمار أموال ا مصغرة عن طريق ص ا
ى مختلف اإحصائي ا إ ي أو على مستوى ما تعرض وط مستوى ا اة سواء على ا ز ات حول أموال ا

مشاريع  وعية ا رة مع تبيان  حسن في واية بس قرض ا تمويل با ى إحصائيات ا رة إضافة إ واية بس
ة به ممو  . ا
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  تمهید

، في معظم دول االقتصادیةستراتجیات التنمیة اا هاما لألفراد وأساسیا في دور المصغرة ات المؤسس لقد أخذت    
المتقدمة أو المتخلفة، حیث أنه زاد  سواءالعالم حیث تمثل جزءا كبیرا من قطاع اإلنتاج في مختلف الدول 

في اآلونة األخیرة لما تتمیز به من خصائص والدور الذي تلعبه حیث  في الجزائر االهتمام بالمؤسسات المصغرة
تعزیز وجودها وضمان استمراریتها وذلك من خالل البحث عن أفضل الطرق وخاصة  إلىتسعى هذه األخیرة 

تمویل  في ومهًما كبیًرا دوًرا المالیة تلعب المؤسسات أن شك والویل أفضل مصادر التم إیجادفیما یخص 
 منها خاصة التقلیدیة البنوك مع باالشتراك المؤسسات المصغرة یمول ما هذه المشروعات منها ودعم وتطویر

  .فوائد بدون وبقروض البنوك مع االشتراك دون هذه المشاریع یمول ما ومنها

  :هذا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى ومن خالل كل

  .مفاهیم حول المؤسسات المصغرة - 

  .تحدیات المؤسسات المصغرة والدور التنموي لها -   

  . في المؤسسات المصغرة آلیات التمویل -   
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  مفاهیم حول المؤسسات المصغرة: مبحث األولال

أهمیته على المستوى المحلي وٕانما حتى على المستوى إن الدور الذي تلعبه المؤسسات المصغرة ال تقتصر     
ولذا جعل من المهم دعم هذا النوع من المؤسسات  أهم الدعائم االقتصادیة واالجتماعیة من العالمي فهي

أهم النقاط  یتم التطرق في هذا المبحث إلى سوف وضمان دیمومتها إلبراز أكثر لهذه المؤسسات إقامتهاوتشجیع 
  .فاهیمها واألهمیة التي جعلتها عامل مهم في االقتصادالتي تلم بكل م

  ماهیة المؤسسات المصغرة: المطلب األول

عملیة وضع تعریف محدد وموحد للمؤسسات المصغرة عملیة تعتمد على عدة عوامل وهذا ما سوف  إن  
  .نتطرق من أجل وضع تعریف محدد وموحد للمؤسسات المصغرة

  تحدید تعریف المؤسسات المصغرةعوامل و معاییر : الفرع األول

  :هي كاآلتي إلى عدة عوامل و معاییرتعریف المؤسسات المصغرة یستند   

   .عوامل تحدید تعریف المؤسسات المصغرة: أوال

 1 :العوامل االقتصادیة -1

 : وتتمثل أهم هذه العوامل فیما یلي 

مجموعات متباینة أهمها البلدان  إلىالتفاوت في درجة النمو یقسم العالم  إن :اختالف مستویات النمو  .أ 
المستعملة في كل دولة وأیضا في وزن الهیاكل  التكنولوجیاالنامیة وینعكس هذا التفاوت على مستوى تطور 

لهیاكل من ایترجم ذلك في اختالف النظرة إلى هذه المؤسسات و  اقتصادیةاالقتصادیة من مؤسسات ووحدات 
  .بلد إلى آخر

تنوع األنشطة االقتصادیة یغیر في أحجام المؤسسات وتمیزها  إن :ختالف فروعهتنوع نشاط االقتصادي وا  .ب 
أخر فالمؤسسات التي تعمل في الصناعة غیر التي تعمل في التجارة، وتختلف المؤسسات التي  إلىمن فرع 

  .يتنشط في التجارة عن تلك التي تقدم خدمات فباختالف النشاط االقتصادي وتنوعه یختلف التنظیم الداخل

                                                           
 جامعة ، 2العدد االجتماعیة، و اإلنسانیة العلوم مجلة ،"االجتماعیة و االقتصادیة التنمیة في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساهمة"  عزیز، سامیة  1

 .74،75 ص ص ص ،2001 جوان ورقلة،
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عامل تصنف كمؤسسة  100والهیكلة المالیة للمؤسسات ومن ثم یتحدد حجمها فالمؤسسة التي توظف   
ن حجم المؤسسة إتعلق األمر بورشة خیاطة مثال، ف إذاصغیرة في المهن الحرة مثال، وتعتبر مؤسسة مصغرة 

االقتصادي أدى إلى صعوبة حیث أن التنوع واختالف فروع النشاط ، یتوقف على نوع النشاط الذي تمارسه
  .تحدید مفهوم واحد للمؤسسات المصغرة

  :العوامل تقنیة - 1

بین المؤسسات، فحینما تكون هذه األخیرة أكثر اندماجا یؤدي  ندماجاالیتلخص العامل التقني في مستوى   
العكس عندما  الكبر إلىوتمركزها في مصنع واحد وبالتالي یتجه حجم المؤسسات  اإلنتاجتوحید عملیات  إلى

ظهور عدة مؤسسات صغیرة  إلىعدد كبیر من المؤسسات یؤدي ذلك  إلىمجزأة  اإلنتاجیةتكون العملیة 
 1.ومصغرة

  ة معاییر تحدید تعریف المؤسسات المصغر : ثانیا

  2 :لمؤسسات المصغرة على مجموعة من المعاییر و من بینهالسنعتمد هنا لتحدید تعریف     

والتي تسمح لنا  النقدیةوالغیر  النقدیةتتمثل المعاییر الكمیة في مجموعة من المؤشرات  :المعاییر الكمیة - 1
 :بتحدید حجم المؤسسات و أهمها

یستخدم هذا المعیار للتمیز بین المؤسسات الصغیرة من المصغرة والمتوسطة ویعتبر من  :معیار العمالة.أ
تحكمي یحدده القانون، ففي هذا المجال یمكن التمیز بین كثر استخداما وهو معیار األالمعاییر األساسیة و 

 :األصناف التالیة من المؤسسات

 .عامال 09إلى  01وهي التي تستخدم من : المؤسسات المصغرة - 

 .عامال 199إلى  10المؤسسات الصغیرة وهي التي تستخدم من  - 

  

                                                           
 .18، ص2008والتوزیع، القاهرة، ر ش، إیتراك للنالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ومشكالت تمویالهارابح خوني، رقیة حساني ،  1
في علوم التسییر، تخصص تسییر  ماجستیر، مذكرة نیل شهادة ، "مدى مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الحد من البطالة "السعید بریبش،   2

 . 54، ص 2009/2010موارد بشریة ، جامعة قسنطینة، 
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لشائعة في تحدید حجم المشروع أو یعتبر معیار رأس المال أحد المعاییر األساسیة وا :معیار رأس المال .ب
أخرى  إلىللمشروع ویختلف هذا المعیار من دولة  اإلنتاجیةالمؤسسة ألنه یمثل عنصرا هاّما في تحدید الطاقة 

 1 .على أساس درجة التقدم الدولة اقتصادیا من دولة إلى أخرى آخر إلىومن قطاع 

المؤسسات من  تصنیفیعتبر معیار رأس المال من المعاییر الحدیثة و المهمة في  :معیار رقم األعمال. ج
حیث الحجم ویستخدم لقیاس مستوى نشاط المؤسسات وقدرتها التنافسیة ولكي یبقى مشكل اختالف قیمة 

 2.المبیعات بین السنوات فإذا كانت مرتفعة أصبح هذا المشروع كبیر 

إلى المعاییر الكمیة نستنتج أنها تتضمن بعض النقائص ومن عدم قدرتها بعد تطرقنا  :المعاییر النوعیة - 2
وحدها على الفصل بین المؤسسات المصغرة والصغیرة وغیرها من المؤسسات األخرى خاصة فیما یخص طبیعة 

الخ هذا ما یجعل ضرورة إدراج ...تنظیم العمل وعالقة المؤسسة بالمحیط ودرجة التخصص وعمق تقییم العمل
  :3یر أخرى وهي معاییر النوعیة وتتمثل أهمهامعای

النوعیة المهمة إذ نجد غالبیة المؤسسات المصغرة  المعاییرمن حیث یعتبر : عیار الملكیة والمسؤولیةم-أ
 وغیرها تعود ملكیتها إلى القطاع الخاص معظمها فردیة ، أو عائلیة یؤدي مالك هذه المؤسسة دور المنظم

 .الوحید ومن ثم فإن المسؤولیة القانونیة واإلداریة فیها تقع على عاتقه وحدهصاحب اتخاذ القرار و 

عموما فإنتاج  -نطاق السوق -حجم مؤسسة استنادا إلى عالقتها بالسوقهنا اعتمدنا في  :معیار السوق- ب
و لطلب للمنتجات أاالمؤسسات المصغرة هو إنتاج سلعي والعالقة بینهما وبین السوق هي عالقة العرض و 

وتحدد قوة هذه العالقة بمدى سیطرة هذه األخیرة على السوق، وهي تكون في غالب مؤسسة صغیرة  الخدمات
ومصغرة عندما تكون هیمنتها على السوق صغیرة، وقد یكون هذا التحدید غیر كافیا ألن نوع المنتجات له دور 

    4.في تحدید أهمیة السوق

                                                           
  .27، 26، ص ص،2008، دار النفائس للنشر والتوزیع، بیروت للمشروعات الصغیرة و المتوسطة اإلسالميالتمویل المصرفي هیا جمیل بشارات،   1

في العلوم    ماجستیر،مذكرة لنیل شهادة )"دراسة میدانیة بوالیة قسنطینة(دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الحد من البطالة "قنیدرة سمیة،   2
 .54، ص 2009/2010امعة قسنطینة، التسییر، تخصص تسییر  موارد بشریة، ج

، العدد األول، جامعة  26، مجلة العلوم االقتصادیة و القانونیة، المجلد"الدور التنموي لالستثمار في المؤسسة المصغرة في الجزائر" أحمد بوسهمین ،  3
 .2010بشار، 

ص  2011، جامعة ورقلة، 09، مجلة الباحث، العدد "في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر التسییرواقع مراقبة "محمد الصغیر قریشي،   4
173 .  
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یتوقف حجم المؤسسة على طبیعة الفنیة للصناعة أي مدى استخدام اآلالت في  :طبیعة الصناعة أو النشاط. ج
إنتاج المنتج فبعض أنواع الصناعات تحتاج في صناعتها إلى وحدات كبیرة نسبیا من العمل ووحدات صغیرة 

إن طبیعة النشاط الممارس هو الذي یحدد حیث 1 .نسبیا من رأس المال والعكس في بعض الصناعات األخرى
جم المؤسسة فبعض أنواع الصناعات الحقیقیة ال تتطلب حجما كبیرا من رؤوس األموال ، وال عددا كبیرا من ح

  2.ورشة صغیرة سیر عملهاالید العاملة كالصناعات الحرفیة والتقلیدیة التي یكفي 

  تعریف المؤسسات المصغرة و خصائصها: الثاني الفرع

  تعریف المؤسسات المصغرة: أوال

للمؤسسات المصغرة وتمیزت بعدة خصائص حیث أن الجنة األوروبیة میزت  تعار یفحیث وردت عدة      
بین المؤسسات بالتركیز على معیار حجم العمالة ورقم األعمال والحصیلة السنویة، فتعد مؤسسة فردیة التي ال 

تتمیز جراء و عمال أ09تلك التي تضم بین عامل إلى : تشغل أي عامل أما المؤسسة المصغرة فهي
  3.تقاللیتهاسباال

 :التعریف المعتمد من طرف البنك الدولي- 1 

موظفین و إجمالي  10یعرف البنك الدولي المؤسسات المصغرة على أنها التي یكون فیها أقل من      
 دوالر  100000دوالر أمریكي و كذلك حجم المبیعات السنویة ال یتعدى  100000أصولها أقل من 

  4 .أمریكي

  

  

                                                           
أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة ، جامعة الجزائر،  ،)"دراسة میدانیة(سیاسة تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،"یوسف قریشي،   1

 .18ص  2005
في العلوم  الماجستیر، مذكرة نیل شهادة "واقع و آفاق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة األوروجزائریة" شعیب أتشي،  2

 .10، ص 2007/2008االقتصادیة تخصص تحلیل اقتصادي ،جامعة الجزائر، 
، مجلة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، العدد "االقتصاد الجزائريأسالیب تنمیة المشروعات المصغرة و الصغیرة و المتوسطة في "صالحي صالح،   3

 .24، ص 2004جامعة سطیف  03
الملتقى الدولي األول لمعهد العلوم االقتصادیة  ،"تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالصیغ المصرفیة اإلسالمیة"سلیمان ناصر، عواطف محسن،   4

 .3،4، ص ص 2011فیفري  23/24، االقتصاد اإلسالمي الواقع و رهانات المستقبل، غردایة التجاریة و علوم التسییر حول 
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 : التعریف المعتمد في القانون الجزائري- 2

المؤرخ  01/18إن التعریف المعتمد بالنسبة للمؤسسات المصغرة في الجزائر هو التعریف الوارد في القانون   
أشخاص وال یتعدى رقم  09إلى  01مؤسسة تشغل من :و قد عرف المؤسسة المصغرة بأنها 12/12/2001في 

  1.مالیین 10 تتجاوز حصیلتها الملیون دج  و  20السنوي   أعمالها

  یبن معیار حجم العمالة و رقم األعمال والحصیلة السنویة المعتمد في الجزائر: 01جدول رقم 

 الحد األقصى الحد األدنى 

 09 01 عدد العمال 

 ملیون 20 ملیون 01 رقم األعمال

 ملیون10 ملیون 01 الحصیلة السنویة

لتجاریة حول االقتصاد االملتقى الدولي لمعهد العلوم االقتصادیة و  إلىمن إعداد الطالبة استنادا : درالمص
  .اإلسالمي الواقع ورهانات المستقبل

 وتتسم هذه المؤسسات ببساطة أنشطتها إلى حد یسمح بإدارتها مباشرة على أساس العالقة بین شخص  
آخر كما أنه لیس من المرجح أن تكون في حاجة إلى تخصیص قدر كبیر من وقت الموظفین للقیام  شخصو 

بعملیات المحاسبة  وأن تكون قادرة على تحمل التكالیف ذلك فإن العملیات فالعملیات التي تقوم بها هذه 
ح وقد أخذت الجزائر المؤسسات إلى عملیة محاسبة أساسیة لتسجیل رقم األعمال ومراقبة النفقات واألربا

  .بالمعاییر األوروبیة في تحدید مفهوم المؤسسات المصغرة

هي عبارة عن مشروعات فردیة صغیرة موجهة إلى المجاالت االستثماریة : وبصفة عامة المؤسسات المصغرة  
ا وتقدیم التي تزید من القدرة اإلنتاجیة للبلد، وتخلق فرص عمل جدیدة وتساهم في تحسین دخل القائمین علیه

  2.امتیازات مالیة و مادیة

  
                                                           

  .04مرجع سابق، ص سلیمان ناصر، عواطف محسن،  1
والمتوسطة ، الدورة التدریبیة حول المشروعات الصغیرة تحلیل و تقییم تجربة المؤسسة المصغرة في الجزائر"الشریف بقة، عبد الرزاق فوزي و آخرون،   2

 .03،  ص 2003ماي  25/28، سطیف، "وتطویر دورها االقتصادي المغاربي
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  :أمثلة عن تعاریف المؤسسات المصغرة

  .یبین بعض التعاریف للمؤسسات المصغرة في بعض الدول:  02جدول

 معاییر أخرى عدد العمال الدولة

مالیین یورو  05 عمال 10أقل من  االتحاد األوروبي
 حجم األصول

 ال یوجد عمال 10أقل من  تركیا

 ال یوجد عمال 10أقل من  األردن

رقم األعمال  عمال 10أقل من  تونس
ملیون  20الیتعدى 

 دینار

  .ى األوراق المعدة من قبل المنظمة العمل العربیةإلمن إعداد الطالبة استنادا المصدر 

ألنها لى الرغم من الجدل القائم حول قدم أو حداثة هذه المشروعات أو المؤسسات فقد تبین أنها قدیمة عو   
كانت النواة والبدایة لحركة التصنیع، فعلى سبیل المثال إن شركة بینیتون لأللبسة، بدأ أصحابها بالعمل على 
ماكینة خیاطة واحدة في مدخل العمارة التي یسكن فیها وكان یجمع بواقي القماش من المصنع ویحیكها على 

  1.شكل مالبس جاهزة 

  

  

  

  

                                                           
 العلوم في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة،)"دراسة حالة الجزائر( المتوسطة، و الصغیرة المؤسسات تمویل في اإلیجاري القرض دور" خالد، طالبي  1 

 . 11 ص ،2010/2011 قسنطینة، جامعة دولي، تمویل تخصص االقتصادیة،
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   خصائص المؤسسات المصغرة: ثانیا

  1 :للمؤسسة المصغرة مجموعة من الخصائص والممیزات سنتطرق إلى أهمها   

إن تأسیس هذا النوع من المؤسسات سیكون دون شك أیسر من إنشاء مؤسسة كبیرة فأصحاب هذه المؤسسات  -1
یستطیعون الحصول على التراخیص واألوراق الالزمة من دون صعوبات وبدون الحاجة إلى دراسات ووثائق 

 .معقدة

محدودیة االنتشار الجغرافي فإن معظم المؤسسات المصغرة تكون محلیة أو جهویة النشاط وتكون بشكل كبیر  -2
معروفة في المنطقة التي تعمل فیها وتقام لتلبیة احتیاجات المجتمع المحلي، وهذا ما یؤدي إلى تثمین الموارد 

 . األمثلواستغاللها االستغالل المحلیة 

ي العمل فالحجم یمثل خاصیة مهمة لألعمال المصغرة ألجل الحصول على صغر حجم وقلة التخصص ف -3
 .میزات تنفرد بها عن باقي المؤسسات األخرى

تتمیز المؤسسات المصغرة بسهولة تكیف اإلنتاج واألخذ في عین االعتبار الرغبات المتجددة للفرد المستهلك  -4
 .السوق حتیاجاتاوسرعة تغیر اإلنتاج مراعاة لسد 

على االبتكار في منتجاتها، وهذا راجع إلى أن المؤسسات  هاباعتمادواإلبداع واالختراع و ذلك التدقیق  -5
لك عن ذیمكنها أن تنتج بأحجام كبیرة لهذا فهي تلجأ إلى تعویض هذا النقص بإجراء تعدیالت و  المصغرة ال

 .طریق االختراعات واالبتكارات الجدیدة

سنة ظلت خاللها المؤسسات الكبیرة مسیطرة على  50كثرة عددها مقارنة بالمؤسسات الكبیرة فبعد أكثر من   -6
كافة األنشطة في مختلف دول العالم برزت المؤسسات المصغرة وبقوة في معظم االقتصادیات نظرا للدور 

 2.الكبیر الذي تلعبه في التنمیة على الصعیدین االقتصادي واالجتماعي

  

 
                                                           

في علوم  ماجستیر، مذكرة نیل شهادة  أثر تغیرات االقتصادیة على ترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرمحمد صالح،  زویتة   1
 .10، ص 2006/2007التسییر، تخصص نقود ومالیة جامعة الجزائر، 

تخصص اقتصاد و تسییر  ،"1400و  9000المتوسطة الجزائریة على شهادة االیزو  معوقات حصول المؤسسات الصغیرة و"مرزوقي نوال،   2
 .16، ص 2009/2010المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، جامعة سطیف، 



المصغرة المؤسسات التمویل في:                                                األول الفصل  
 

10 
 

 1التوزیع المناسب لالختصاصات لهولة وبساطة التنظیم من خالس -7
العمل فضال على  ءفي قلة التكالیف الالزمة للتدریب العتمادها أساسا على أسلوب التدریب أثنا سمتها -8

استخدامها في الغالب للتقنیات غیر معقدة وهي بهذا المعنى تعد منبتا خصبا لتنمیة المواهب واإلبداعات 
المؤسسات المصغرة  صعوبة الحصول على كفاءات متمیزة فأجورو .وٕاتقان وتنظیم المشاریع وٕادارتها واالبتكارات

 2.وظروف العمل أقل جاذبیة منها المؤسسات األخرى
تتسم المؤسسات المصغرة بأن معظمها ال یحتاج إلى رأس المال الكبیر وبالتالي یكون حافزا لمن لدیهم    -9

ؤسسات وتملكهم لها سوءا كانوا أسرة واحدة، أقارب وأصدقاء، ودائما یكون هؤالء الرغبة في إقامة مثل هذه الم
هذه المؤسسات بأنفسهم واتخاذ جمیع القرارات الهامة المتعلقة  اإلدارةالمالك هم المسئولون المباشرون عن 

  3.بها
  4 .المشروع المصغر هو الذي یدیره أصحابه بشكل فعال -10
  .الكبیریحمل الطابع الشخصي بشكل  - 11
   .إلیهاله الحجم الصغیر في الصناعة التي ینتمي  - 12

  تصنیف المؤسسات المصغرة   : المطلب الثاني
تنقسم المؤسسات المصغرة إلى عدة أشكال و هذا بسبب تنوع المجاالت واألنشطة التي تعمل من خاللها      
  .علیها المؤسسات المصغرة تلخیص أهم األشكال التي یمكن أن تكون حیث سوف یتمفیها هذه المؤسسات و 

 تصنیف المؤسسات المصغرة على أساس توجهها: الفرع األول
  :تصنف المؤسسات المصغرة على حسب توجهها إلى

  المنزلیة( المؤسسات العائلیة.( 
 المؤسسات التقلیدیة. 

 المؤسسات المصغرة المتطورة وشبه المتطورة. 

                                                           
ادة الدكتوراه في مذكرة لنیل شه ،"إستراتجیة لإلبداع التكنولوجي في تكوین القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةدراسة "بن نذیر نصر الدین،   1

  .27، ص 2011/2012علوم التسییر، تخصص تسییر، جامعة الجزائر 
مذكرة لنیل ،)"دراسة حالة والیة بومرداس(مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق التنمیة المحلیة المتوازنة جغرافیا، "بن نعمان محمد،   2

 .8، ص 2011/2012في علوم التسییر، تخصص تسییر عمومي، جامعة الجزائر،  الماجستیرشهادة 
في العلوم  الماجستیرمذكرة لنیل شهادة  ،"مدخل لتحقیق المزایا التنافسیة في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  اإلستراتجیةالبدائل "غرزولي إیمان،   3

 .8، ص 2009/2010االقتصادیة، تخصص اقتصاد وتسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، جامعة سطیف، 
 .13، ص 2004لنشر والتوزیع،  األردن، لدار الیازوري  ، إدارة المشاریع الصغیرة،جهاد عبد اهللا عفانة  4



المصغرة المؤسسات التمویل في:                                                األول الفصل  
 

11 
 

  )المنزلیة( المؤسسات العائلیة  :أوال

ویكون مكان إقامتها أو نشأتها المنزل، حیت تستخدم األیدي العاملة العائلیة و تنشئ بمساهمة أفراد        
  1.العائلة وتنتج منتوجات تقلیدیة للسوق بكمیات محدودة

  )المهن و الحرف( سسات التقلیدیة المؤ : ثانیا

د تستعین ببعض الید العاملة تستخدم العمل العائلي وتنتج منتجات تقلیدیة وقتشبه النوع األول في كونها     
أفراد العائلة، وتعتبر هذه الصفة ممیزة لها بشكل واضح عن النوع األول كما أنها تتخذ ورشة صغیرة  خارج

  2.كمحل للقیام باألعمال الخاصة بها

   :المؤسسات المصغرة المتطورة  وشبه المتطورة: ثالثا

من بین الممیزات هذا النوع من المؤسسات هو األخذ بفنون اإلنتاج الحدیثة سوءا التوسع في استخدام رأس       
المال الثابت، أو من ناحیة تنظیم العمل، كما ینصب عمل مقرري السیاسات التنمویة في البلدان النامیة على 

  3 :من خاللتوجیه سیاستهم نحو ترقیة ودعم إنعاش هذا النوع من المؤسسات 

 لیباالعمل على تحدیث قطاع المؤسسات الحرفیة و المنزلیة المتواجدة، وذلك بإدخال أس -1

 .وتقنیات جدیدة واستخدام األدوات واآلالت المتطورة 

إنشاء وتوسیع أنواع جدیدة متطورة وعصریة من المؤسسات، تستعمل تكنولوجیا متقدمة وتعتمد على أسالیب -2
 .الحدیثة في التسییر

  

  

 

                                                           
الوطنیة لترقیة  اإلستراتجیةدراسة (المؤسسات المتوسطة والصغیرة والمصغرة في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة دور " مشري محمد الناصر،  1

المؤسسة للتنمیة  إستراتجیةفي العلوم االقتصادیة، تخصص  الماجستیرمذكرة مقدمة لنیل شهادة  "،)المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حالة والیة تبسة
 .13، ص 2008/2009یف، المستدامة، جامعة سط

 .62،63قنیدرة سمیة، مرجع سابق، ص ص   2
 .30بن نذیر نصر الدین، مرجع سابق، ص   3
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  اإلنتاجتصنیف المؤسسات المصغرة على أساس : الفرع الثاني

  :خالل هذا المعیار إلى المصغرة منأن نصنف المؤسسات  یمكن  

  مؤسسات إنتاج السلع االستهالكیة: أوال

ویرتكز نشاطها هذه المؤسسات على التصنیع و بالتحدید تصنیع المنتجات الغذائیة، تحویل المنتجات       
 المتوجاتالفالحیة، منتجات الجلود واألحذیة ومنتجات الخشب و مشتقاته، ویعود سبب تركیزها على مثل هذه 

 اإلنتاجیةلمواد األولیة وتقنیات بسبب طبیعة الخصائص التي تتمیز بها المؤسسات المصغرة لكونها تعتمد على ا
  1.البسیطة

  تصنیف المؤسسات المصغرة حسب القطاعات االقتصادیة: ثانیا

  2 :یمكن تصنیف المؤسسات المصغرة حسب القطاعات االقتصادیة إلى األنواع اآلتیة    

 اإلنتاجهي المؤسسات التي تنتج سلعا استهالكیة مثل الصناعات الیدویة وورش : المؤسسات اإلنتاجیة  -1
  .والتي تستخدم المواد األولیة) محالت الخیاطة

وهي المؤسسات التي تقدم خدمات لعمالئها مثل االستشارات وٕاصالح السیارات : المؤسسات الخدماتیة  -2
 .وخدمات الكمبیوتر

تجارة الجملة، وتجارة التجزئة : وهي المؤسسات التي تقوم بشراء السلع وٕاعادة بیعها مثل: جاریةالمؤسسات الت -3
 ....).خضر وفواكه( 

  أهمیة المؤسسة المصغرة : المطلب الثالث

  حیث تشمل المؤسسات المصغرة أهمیة كبیرة وواسعة جعلت لها مكانة واقعیة في االقتصاد وذلك من خالل   

في مختلف الدول المتقدمة و النامیة و یبرز هدا الدور واالقتصادیة في التنمیة االجتماعیة  األساسيو  هامال دورال
من خالل انتشارها في مختلف قطاعات االقتصاد الوطني فهي القوة المحركة له والمصدر التقلیدي لنموه 

  . وتطویره

                                                           
 .13،14 ص ص سابق، مرجع الناصر، محمد مشري  1
 .31 ص سابق، مرجع الدین، نصر نذیر بن  2
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  األهمیة االقتصادیة للمؤسسات المصغرة: الفرع األول

المؤسسات المصغرة أهمیة اقتصادیة بالغة من خالل المساهمة في الكثیر من الجوانب االقتصادیة وهذا تلعب 
  .ما أدى إلى زیادة التمسك بهذه المؤسسات 

  1 :وتتمثل أهمیة المؤسسات المصغرة االقتصادیة كما یلي

 .عامة مواد محلیة المؤسسات المصغرة ذات أثر إیجابي على المیزان التجاري حیث أنها تستخدم بصفة -1

تساعد المؤسسات المصغرة في تشجیع ثقافة تنظیم المؤسسات من خالل تجمیع المهارات ورأس المال  -2
 .بواسطة خطط اإلقراض الصغیر

 .معدل نمو معقول یعتبر شرط أساسي لتحقیق االستمراریة واالكتفاء الذاتي -3

الفرص المتاحة مما یدعم المنافسة في ینتج عنها روح اإلبداعیة والمبادرات الفردیة، حسن استغالل  -4
 .األسواق، وزیادة قدرة التكامل وحمایة النسیج االجتماعي

 .إن األعمال الصغیرة قد تكون أكثر كفاءة من المؤسسات الكبیرة في تعبئة وتوظیف المدخرات المحلیة -5

تفضیالت تقوم بتلبیة احتیاجات األسواق من السلع والخدمات المتخصصة التي ترتبط بأذواق و  -6
 2 .المستهلكین

تستخدم فنونا إنتاجیة بسیطة تتمیز بارتفاع كثافة العمل مما یساعد الدول النامیة في مواجهة مشكلة  -7
 3.البطالة دون تكبد تكالیف رأسمالیة عالیة

  

 

                                                           
ملقاة على أخصائي المتابعة للمشروعات الصغیرة، بمقر  محاضرة ،"دور المشروعات الصغیرة في الحد من مشكلة البطالة "أحمد قدري مختار محمد،   1

 .2، الزقازیق، ص 20/05/2009الصندوق االجتماعي للتنمیة، یوم 
 89،ص 2012نشر والتوزیع، األردن لدار حامد ل ،المشاریع الریادیة الصغیرة والمتوسطةلیث عبد اهللا قهیوي، بالل محمود الوادي،   2
دراسة مقارنة بین التجربة (اتیجیات و تجارب ترقیة دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في دعم النمو وتحقیق التنمیة المستدامة، استر "رابح حمیدة،   3

في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، تخصص إدارة أعمال  الماجستیرمذكرة لنیل شهادة  ،)"الجزائریة والتجربة الصینیة
 .27، ص 2010/2011للتنمیة المستدامة، جامعة سطیف،  اإلستراتجیة
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تعتبر أساس اإلنتاج وأصل النشاط االقتصادي الذي بدأ بالمشروعات الصغیرة قبل أن تظهر   -8
 1.المشروعات الكبیرة، لقدرتها العالیة على تنمیة االقتصاد

  2.قادرة على االنتشار الجغرافي وبالتالي تخفیف الضغط على بعض األماكن المأهولة والمدن الكبرى - 10

  لمصغرة دورا هاما من حیث تواجده في جمیع المجاالت االقتصادیة باإلضافة یكتسي قطاع المؤسسات ا- 11
  3.إلى مساهمته في التنمیة المحلیة والتكامل مع قطاعات المؤسسات الكبرى

  األهمیة االجتماعیة للمؤسسة المصغرة: الفرع الثاني

  4 :حیث تتمثل األهمیة االجتماعیة للمؤسسات المصغرة كما یلي

 .توفر المؤسسات المصغرة سلعا وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود  -1

المساهمة في حد من مشكلة البطالة حیث تعتبر المصدر الرئیسي لتأمین فرص العمل في اقتصادیات   -2
 .الدول المتقدمة والنامیة

اعتبارها آلیة فعالة  دورها في محاربة الفقر والتنمیة المناطق األقل حظا في النمو والتنمیة حیث یمكن -3
  .لمكافحة الفقر من خالل وصولها إلى صغار المستثمرین من رجال ونساء

وذلك في ظل وجود عدد هائل من المؤسسات الصغیرة والمصغرة : المساهمة في التوزیع العادل للدخول  -4
ل یؤدي ذلك المتقاربة في الحجم التي تعمل في ظروف تنافسیة واحدة یعمل بها أعداد هائلة من العما

 .إلى تحقیق العدالة في توزیع الدخول المتاحة

                                                           
  مجلة البحوث اإلداریة، أكادیمیة السادات للعلوم اإلداریة ،"إشكالیة  تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة"أشرف محمد الدوابة،   1

 .7، ص 2006القاهرة ،أكتوبر ، 04 العدد
الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ،"المؤسسات الصغیرة و مشاكل تمویلها في الجزائر"رة شعیب، سحنون سمیر، بونو   2

 . 245، ص 2006أفریل  17/18في الدول العربیة، جامعة تلمسان، یومي 
، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادیة )"میدانیةدراسة (سیاسات تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر "یوسف قریشي،   3

 .24، ص 2006تخصص علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
، الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام "معوقات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر وسبل تطویرها" ،األخضر بن عمر، علي باللموشي  4

 .8، 2013/ 5/6المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، أیامي المحاسبي المالي في 
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رغبات واحتیاجات األفراد فهي تعتبر فرصة لألفراد التساع حاجاتها ورغباتهم من خالل التعبیر  إشباع -5
عن آرائهم و ترجمة أفكارهم وخبراتهم وتطبیقها من خالل هذه المؤسسات فهي أداة لتحقیق الذات لدى 

 .شباعاإلاألفراد، وتحقیق 

التخفیف من المشكالت االجتماعیة ویتم ذلك من خالل ما توفره هذه المؤسسات من مناصب الشغل   -6
لصاحب المؤسسة أو لغیره وبذلك تساهم في حل مشكلة البطالة وكل ما تنتجه من سلع وخدمات  سواء

  .موجهة إلى الفئات االجتماعیة األكثر حرمانا وفقرا

  المؤسسات المصغرة والدور التنموي لها في الجزائرتحدیات : المبحث الثاني

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة بشأن ترقیة المؤسسات المصغرة إال أنه تواجه المؤسسات    
إن الحد  المصغرة بعض المعوقات التي تحد من قدرتها على العمل والمساهمة في دفع عجلة النمو االقتصادي

وقات التي تواجه مسیرة المؤسسات المصغرة التي تشكل عقبة أمامها تستدعي منظومة دعم من المشاكل والمع
  .تواجه تحدیات في جمیع المجاالت  أنها وترقیة وتنمیة هذه المؤسسات على جمیع األصعدة وحیث

  المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسات المصغرة: المطلب األول

  .مشاكل وفي مجمعها مرتبطة بمجال معینتعاني المؤسسات المصغرة من عدة 

  مشاكل تمویلیة والتسویقیة : الفرع األول

  :حیث تتمثل هاته المشاكل التمویلیة والتسویقیة فیما یلي

  لمؤسسات المصغرةل یةمشاكل تمویل: أوال

تحتاج یعد مشكل التمویل المنتظم من أساسیات إنشاء وتشغیل المؤسسات بمختلف أنواعها وأحجامها إذ      
المؤسسات لمختلف أدوات التمویل، ال سیما القروض لتغطیة احتیاجاتها من المواد األولیة وأجور العاملین 
ومصاریف أخرى لهذا تؤثر مشكلة التمویل على المؤسسات الكبیرة بصفة عامة والمصغرة بصفة خاصة، مما 

إن عدم كفایة رؤوس األموال  حیث  1.یعیق نموها وتطورها وبالتالي مساهمتها في توفیر مناصب شغل جدیدة
لتوفیر المعدات الالزمة ومستلزمات التشغیل بصفة دوریة للمشروع، حیث تواجه المشاریع المصغرة مشاكل 

                                                           
 4،ص 2004، دون ذكر العدد، جامعة سطیف، فیفري اإلنسانیةمجلة العلوم  ،"المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومشاكل تمویلها"جبار محفوظ،   1
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المشروع، باإلضافة إلى  تمویلیة كبیرة في بدایة إنشائها حیث أنها تعتمد على اإلمكانیات ذاتیة لمؤسسي
یة وباألخص المصرفیة منها والتي غالبا ما تحجم عن تمویل المشاریع اعتمادها البسیط على مؤسسات تمویل

  1.المصغرة أو تفرض شروطا قاسیا لما تتوقعه من ارتفاع درجة المخاطر

لى الرغم من الدور الهام الذي تلعبه التحفیزات الضریبیة  في تنمیة المؤسسات المصغرة عإن الضرائب و     
ومن ثم اإلسهام في تحقیق السیاسات التنمویة فهاته األعباء خاصة في الدول النامیة ال تساعد بأي حال من 

    2.رب الضریبياألمر الذي یؤدي إلى تعدد وتنامي األنشطة ویؤدي إلى الته اإلنتاجياألحوال العمل 

  للمؤسسات المصغرة المشاكل التسویقیة: ثانیا

هناك العدید من المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المؤسسات المصغرة في مجال التسویقي والتي تتجسد      
في انخفاض جودة السلع بسبب مشكل نقص الخبرة والعمالة المؤهلة وضعف الرقابة على الجودة، عدم قدرة هذا 
النوع من المؤسسات على اإلنتاج سلع وفق المقاییس والمعاییر المطلوبة وعدم إعفاء المؤسسات من بعض 
الضرائب اإلنتاج مما یضعف قدرة المنتجات المعروضة على المنافسة باإلضافة إلى التقلبات في الطلب على 

للعرض وقنوات التوزیع  بعض المنتجات وانعكاس ذلك على كفاءة المؤسسة ومحدودیة األماكن المخصصة
  3.المطلوبة

دم توفر الحوافز الكافیة للمنتجات المحلیة لتدعیم عإن عملیة التسویق الغیر فعالة في المؤسسات المصغرة و    
قبل بعض المؤسسات األجنبیة تضعف وبشكل كبیر قدرة المنتج ٕاتباع سیاسة اإلغراء من قدرتها التنافسیة و 

  4.المحلي على المنافسة

إذ نجد العدید من المؤسسات المصغرة تستعمل تستعمل تكنولوجیا بسیطة وتقلیدیة للغایة وتخدم سوقا     
  وتتمیز هاته المؤسسات في الجزائر بنفس هذه الخصائص باعتبار أن معظمها حدیث النشأة .محدودة جدا

  

                                                           
الممولة من  دراسة تطبیقیة على مشاریع النسائیة( الماجستیر،ة، مذكرة لنیل شهادة دور التمویل في تنمیة المشاریع الصغیر "حنین جالل الدماغ،   1

 .27، ص 2010قسم االقتصاد، جامعة األزهر، غزة،  ،)"مؤسسات اإلقراض
  )"لوالیة سطیف دراسة تطبیقیة لبعض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (أثر التنظیم اإلداري على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، "شاوي صباح،   2
 .177 ص 2009/2010في العلوم االقتصادیة، تخصص اقتصاد و تسییر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، جامعة سطیف  ماجستیرمذكرة لنیل شهادة  

 .33،34 ص ص سابق، مرجع ناصر، محمد مشري  3
 .12 ص السنة، ذكر دون األردن التطبیقیة، العلوم جامعة ، "-التحدیات و المعوقات – األردن في الصغیرة المشروعات تمویل" قدومي، ثائر  4
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  حت المستوى األدنىتصنف أغلبیة هذه المؤسسات من طرف األجهزة التنظیمیة الوصیة علیها بأنها ت إذ

  1.االقتصادي المطلوب الذي یجب أن تتمتع به هذه المؤسسات في ظل متطلبات اقتصاد السوق 

كل هذا أدى إلى صعوبة تسویق المنتجات وهذا یرجع لمحدودیة رأس مالها المشكل الذي تطرقنا إلیه في    
  2.البدایة

  .مشاكل إداریة تنظیمیة وفنیة: الفرع الثاني
  :كما یلي هاته المشاكل وتتمثل

على الرغم من أن المشروعات المصغرة، تعتبر فرصة إلظهار كفاءة صاحب المشروع : مشاكل إداریة: أوال  
كمبادرة لدیه مهارة و ملكیة إلدارة، إال أن هؤالء هم قلة قیاسا إلى الكم الكبیر للمشروعات المصغرة، حیث تفتقد 

وغالبا ما ینجم ضعف الكفاءة اإلداریة كنتیجة . في العدید من صالحیات هذه المشروعات لإلدارة صحیحة وخبرة
  3.لضعف المؤهالت والخبرة ألصحاب المشاریع المصغرة

فضال عن عدم وجود تشریعات وسیاسات حكومیة واضحة ومحددة لدعم وتنظیم المشروعات المصغرة وافتقار   
نظیمیة السلیمـة التـي تضمـن نموهـا واستمرارها، كما أن الستراتیجیات ولهیاكل التاهذه المشاریع إلى الخطط و 

  4.اعتماد هذه المشاریع على المهارات التقلیدیة، وانخفاض مستوى التكنولوجیا في إدارة أعمالها
  :مشاكـل تنظیمیـة: ثانیـا

حد  تنظیم هووتعد المشكالت التنظیمیة التي تواجه هذه المؤسسات مشكالت الخارجیة وتتمثل في عدم وجود   
كاللجان أو التحادات أو أجهزة متخصصة تدعى مصالح النوع الواحد من هاته المؤسسات لترشدها إلى أفضل 

وفیر تاألسالیب، وتساعدها على حل مشاكلها لدى الجهات الحكومیة باإلضافة إلى مساعدتاه بتوفیر المعلومات و 
كیان مستقل على أخر، أي انه ال یمكن تعمیم  كل مؤسسة مصغرة هيحیث أن .الدعم المالي لهذه المنشآت

ألن كل تجربة تحكمها ظروف  تسویقیا، أو تمویلیا على جمیع المؤسسات معین سواء أكان إداریا، إنتاجیا نمط
ذه المشاكل التي قد تعیق في كثیر من األحیان عمل هروف تسییرها ونموها، إال أن هذا االختالف و ظنشأتها و 

                                                           
  17/18 یومي الشلف جامعة  ،"العربیة الدول في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل متطلبات حول الدولي الملتقى" محمد، طرشي عاشور، كانوش  1

 .8 ص ،2006
 ذكر دون تیارت، جامعة ،06 العدد ،"إفریقیا شمال اقتصادیات مجلة ،"قیود و آفاق الجزائر في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات" عیسى، عیسى آیت  2

 .276 ص السنة،
دراسة تطبیقیة على المشروعات الممولة من قبل هیئة ( ،التنمیة إستراتیجیة ظل في الممولة الصغیرة للمشروعات تنموي األثر" سلمان، حبیب میساء 3

 .48ص ،2009 األكادیمیة العربیة المفتوحة، الدنمارك، االقتصاد، في ماجستیر درجة لنیل مذكرة، ")وتنمیة المشروعات  التشغیل
 .13 ص سابق، مرجع قدومي، ثائر 4
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غ بعض الحقائق هي أن المؤسسات الصغیرة والمصغرة أصبحت الیوم من األدوات التي هذه المؤسسات ال تل
تعتمد علیها معظم الدول خاصة المتقدمة من اجل تعزز لتمویلها، وذلك لما تلعبه من دور في االقتصاد ولما 

  1 .تحققه من فرص حقیقیة وقیم ایجابیة إضافیة
  :مشاكـل فنیـة: ثالثـا

  2 :المعوقات الفنیة فیما یلي ویمكن إجمال أهم هذه
أن الشراء في المؤسسات المصغرة یتم  :صعوبة وارتفاع تكلفة الحصول على اآلالت و المواد األولیة - 1

والتي یمنحها الموردون  الكبیرةبكمیات قلیلة، وبالتالي ال تستطیع الحصول على وفرات أو خصومات الشراء 
فاع تكلفة الشراء، وما یترتب على ذلك من تأثیر على التكلفة عادة للمؤسسات الكبیرة ویترتب على ذلك ارت

 .اإلجمالیة
تعاني البالد النامیة من ندرة األیدي العلة المدربة، ویفضل األفراد : نقص الید العاملة المؤهلة والمدربة - 2

كبر لترقي ومن أ المهرة العمل لدى المصانع الكبیرة، حیث األجور األعلى والمزایا األفضل بجانب توفر فرص
ویالحظ أنه كثیرا ما یترك ، وتدریبهم أثنـاء العمـلثمة تضطر المؤسسات المصغرة إلى توظیف عمال غیر مهـرة 

  .العامل وظیفته لدى المؤسسة المصغرة بمجرد ما یتقن العمل ویذهب لاللتحاق بالمصانع الكبیرة للمزایا المتقدمة
إلى توظیف عمال غیر مؤهلین باستمرار وتحمل مشاكلهم  لمصغرةذلك فإن اضطرار المؤسسات ا وعلى  

وأعباء تدریبهم فضال عن عدم بقائهم في أماكن عملهم من شأنه أن یخفض من اإلنتاجیة باإلضافة إلى ارتفاع 
التكالیف أو نقص الخبرة على األشخاص الذین یفكرون بالبد في إنشاء مؤسسات مصغرة یجب علیهم التأكد من 

   3 .الكافیة لدیهم في مجال العمل الذین یرغبون بالبد فیهتوفر الخبرة 
البا ما یتم غتعتبر عملیة اختیار الموقع المالئم المشروع هي مزیج من العلم والفن و : الموقع غیر مالئم - 3

اختیار مواقع العمل بدون دراسة جیدة إذ أن بعض المالكین المبتدئین یختارون موقعا معین فقط لمجرد وجود 
ن عملیة اختیار الموقع من األمور الهامة ویجب أن ال یترك للفرص وتظهر أهمیته ذلك بشكل إ. مكان شاغر

  .المبیعات التي تتأثر بشدة باختیار الموقع خاص في المشاریع التجزئة التي تكون شریانها الحیوي هو

                                                           
 .47، ص 2013نشر والتوزیع، ل، دار الجامعیة الجدیدة لالمؤسسات الصغیرة والمتوسطةخبایة عبد اهللا،  1
 مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، قسم االقتصاد" حاضنات األعمال كآلیة لدعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في عهد العولمة،"عبیدات عبد الكریم، 2

 .73، 72ص،  ، ص2006تخصص مالیة و بنوك، جامعة البلیدة، 
 .73عبیدات عبد الكریم، مرجع سابق، ص 3
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یستثمر صاحب المشروع المصغر مبلغا كبیرا في المخزون السلعي، ولذلك : نقص السیطرة على المخزون - 4
فإن السیطرة على مخزون تؤدي إلى التقصیر في خدمة العمالء، مما یؤدي الحتمال تحویلهم إلى موارد أخرى 

 1 .الضروري توفر الكمیات المناسبة من المخزونللحصول على تلك السلع ومن 
صاحب المؤسسة المصغرة یفتقد عادة للكفاءة الالزمة توفرها  :فتقار إلى دراسات جدوى اقتصادیة دقیقةاإل - 5

المالبس (عند إعداد دراسة جدوى للمشروع وقد كان هذا المشكل یسبب الفشل الكثیر من المشروعات المصغرة 
 2.تسعینات في مصرفي منتصف ال) الجاهزة

تعیش المؤسسة المصغرة في بیئة معلوماتیة ضعیفة جدا وال تساعد بأي حال من األحوال  :نظام المعلومات - 6
هذه الوضعیة على تنصیبها و نمطها ومن ثم أن إنشاءها یتم في فوضى مطلقة فكیف ستنشأ وتنمو المؤسسة ال 

 3.زال مفهومها وحجمها محل جدل بین الكثیر من الجهات
  التي تواجههاالتحدیات المستقبلیة و رة لمؤسسات المصغأسالیب دعم ا: المطلب الثاني

إن الحد من المشاكل والمعوقات التي تواجه مسیرة المؤسسات المصغرة التي تشكل عقبة أمامها تستدعي   
  .منظومة دعم وترقیة وتنمیة هذه المؤسسات على جمیع األصعدة وفي جمیع المجاالت

   .أسالیب دعم المؤسسات المصغرة: األولالفرع 
  4 :ما یلي جلى دعم المؤسسات المصغرة من خاللتوی
إن مشاكل ومعوقات والعجز الذي یعاني منه القطاع المؤسسات المصغرة  یجعل من  :الدعم الحكومي: أوال  

والرتقاء بمستوى عمل  تختالالاالالدعم الحكومي واجب وحق ومن أهم األسالیب وأنجعها للمساهمة في معالجة 
دعم   نإ.اصة في الدول النامیة تلك التي تعاني من شدة المشاكل التي تواجه هذه المؤسساتخهذه المؤسسات و 

الدولة لهذا القطاع یجب أن یكون من خالل سیاسات وبرامج خاصة هذا القطاع وأن تكون واضحة و موجه في 
 مرد ودیةالتي تعترض سبیله والتي تحد من ...اریة و المالیةإطار دعمه، بدأ بالتخلي على جمیع القیود اإلد

مؤسساته وتحد من فرص تدعیمها وتعقد من إجراءات تأسیسها وتمویلها وتشجیعها لإلنتاج، هذا باإلضافة إلى 
توفیر المساعدات المالیة والتي تتمثل في اإلعانات والقروض التمویلیة وٕانشاء الهیئات المسؤولة على ضمان 

تغلب على مشكل الضمانات الذي تشترطه البنوك مقابل منح للر االئتمان المصرفي لهذه المؤسسات وهذا مخاط

                                                           
 .21، 20، 19، ص ص ص، 2012، 4نشر والتوزیع، طل، دار المسیرة لالمشروعات الصغیرة إدارةماجدة عطیة،  1
 .74ص سابق، مرجع الكریم، عبد عبیدات 2
  ،2007 بسكرة، جامعة ،11 العدد اإلنسانیة العلوم مجلة ،"الجزائر في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات وترقیة تنمیة معوقات" شبابكي، سعدان 3

 .189 ص
 .16ص  ،1999 األردن، والنشر، للطباعة غریب دار ،الصغیرة المنشآت إدارة مفاهیم سلمي، علي 4
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. القروض، كما یجب على الدعم الحكومي أن یمس البنیة التحتیة والتي یشترط أن تكون صلبة ومنظمة لتسهیل
  .والفنیة  دیم الستشارات االقتصادیةالمؤسسات المصغرة في االرتقاء بمستویات التنمیة، هذا عالوة على تقمجرى 

والتي تشمل تزوید األفراد بخدمة التعریف باألعمال والمهارات الضروریة إلدارة مؤسساتهم وتعریف الراغبین 
بتأسیس هذه المؤسسات بالفرص الكامنة في مجتمعاتهم المحلیة، وكذا االعتبارات الخاصة باالقتصادیات 

لألسواق وكل ما یتعلق بكیفیة التعامل مع لالزم االمؤسسة مثل اختیار نوع  الصناعة والموقع و رأس المال 
الخ و كذا المسائل المتعلقة باالختیار واالستغالل األمثل لآلالت والمعدات وتركیب ...المواد األولیة والید العاملة

واالستشارات اإلداریة المتعلقة بالتخطیط والتمویل والتسویق والعمل على هذه وصل بین الكیانات المخلفة لتحقیق 
  .فعة العامةالمن
عقد العملیات التي تبطل من قدرة أتعتبر عملیة الحصول على مصدر للتمویل من : تسهیل التمویل: ثانیا

المؤسسات لیس مسؤولیة المؤسسات الحكومیة فقط وٕانما هو عبارة عن أسلوب مشترك بین الجهات الحكومیة 
لك أصبح من الضروري عند إعداد وتنفیذ یر حكومیة أو شبه حكومیة التي تدعم تمویل هذه المؤسسات، لذغو 

  1.برامج القروض مراعاة نوع المؤسسة، وتطبیق إجراءات مناسبة في حاالت التخلف عن التسدید
یتوقف ناجح المؤسسات المصغرة على االعتراف بدور وقیمة العنصر بشري من خالل : اإلدارة الرشیدة :ثالثا

إلدارة الرشیدة القائمة على التفاهم والتعاون مع القوة العاملة والكفاءة التعاون بین العاملین والمرؤوسین، إذ أن ا
لهذه المؤسسات والحفاظ علیها لما یمكنها من  اإلنتاجیةالماهرة المتمیزة هي ضرورة حیویة لتطویر القدرات 

ناعة السیاسات وترتكز اإلدارة الرشیدة أیضا على إشراك المواطنین والمجتمع المدني في ص. حمایة استقاللیتها
آلیات التشاور قبل اتخاذ القرار، باعتبار ذلك وسیلة فعالة لضمان مستوى أفضل للخدمات العامة  عتمادباو 

ومن اجل توفر اإلدارة الرشیدة القوامة التي تقود نحو القیام سیاسات تنمیة ناجحا لهذه  ،ولتنفیذ الناجح للسیاسات
توفر الشفافیة .وجود القیادة الفعالة لقیام المؤسسات المصغرة ،لك اإلدارةالمؤسسات ینبغي توفر العناصر التالیة لت

  .توفر االختیارات التنظیمیة لمالئمة.الكاملة في العمل
یمثل اإلنتاج والتسویق الوظائف األكثر أهمیة في المؤسسـة ویعتبران من : إتقان اإلنتاج و حسن تسویقه: رابعـا

أهم االنشغاالت في المؤسسات ولتدعیمها یجب العمل على االستفادة من التقدم التقني الحدیث في تحسین فنون 
اییرها واإلعالن بالمواصفات العالمیة والرقابة على الجودة وتطبق مع لتزاماالو اإلنتاج وتطویر تصمیم المنتجات 

                                                           
 الدورة ضمن مداخلة ،"تنافسیة قدراتها ودعم تطویرها أسالیب و المتوسطة و الصغیرة المشروعات مشكالت" بالوناس، اهللا عبد عنتر، الرحمن عبد 1

 .08 ص ،2003 ماي 26/28 ،سطیف جامعة، المغاربیة، االقتصادیات في تطویرها و والمتوسطة الصغیرة المشروعات تمویل حول التدریبیة
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بالطرق الحدیثة من خالل إظهار المنتجات بطریقة مرضیة وواضحة لتسهیل االتصال مع المشتركین وٕاقامة 
 1 .عالقات متجددة مع العمالء وذلك بغیة الوصول إلى األسواق الخارجیة

  :التحدیات المستقبلیة التي تواجه المؤسسات المصغرة: الفرع الثاني
الجاریة حالیا في العالم تضع المؤسسات المصغرة وخاصة في البلدان النامیة أمام مجموعة من إن التحوالت 

  :التحدیات والتي تتمثل في
تمیز النظام االقتصادي العالمي الجدید بوجود ما یطلق علیه باسم الثورة : ثورة المعلومات والتكنولوجیا: أوال

لمعلومات واالتصاالت والمواصالت، وعلیه فقد أصبحت ثورة الصناعیة الثالثة، التي تمثل ثورة علمیة في ا
المعلومات والتكنولوجیا تمثل أساس المادي للنظام االقتصادي الجدید حیث أصبحت تعلب دورا محوریا في 
تشكیلة ومحرك التغییر في جمیع أجزائه والداللة التي تعكسها مخرجات ثورة المعلومات والتكنولوجیا بالنسبة 

عالم هو تقارب هذه األسواق بشكل كبیر، وتغییر شكل الملكیات، وتشجیع االندماجات بین المؤسسات ألسواق ال
المصغرة في محاولة منها لموجهة التحدیات التي یعكسها التغییر السریع في تكنولوجیا وتناقص قیمة المعلومات 

  2 .بمرور الزمن
االتصاالت والمواصالت إلى طي المسافات هذا ما جعل لقد أدى التقدم الفني في مجال  :عالمیة التصال: ثانیا

العالم قریة صغیرة تالشت فیها المسافات الجغرافیة والحضاریة وأصبحت المؤسسات تعمل في بیئة عالمیة شدیدة 
التنافس، فالمنتج الذي یظهر في دولة ما نجده وفي نفس اللحظة یطرح في جمیع األسواق المختلفة وهذا ما یلزم 

 .ت المصغرة أن تملك تلك التكنولوجیات االتصال وتطویر التطبیقات لتحسین أدائهاالمؤسسا
لقد أصبح التلوث من اخطر التحدیات التي تواجه المؤسسات إذ أصبح إلزاما علیها  :التنمیة المستدامة: ثالثا

، واستخدام الموارد ترشید استخدامها للموارد ووضع استراتیجیات خاصة لحمایة البیئة من المخلفات اإلنتاجیة
كذا الحد من االستعمال المركزات واأللوان الصناعیة إضافة إلى إعادة تدویر و  الغیر الضارة بصحة األفراد

جل تفادي تراكم النفایات والبقایا التي تثب علمیا أنها تؤثر على أواستخدام المنتجات والمخلفات في اإلنتاج من 
  3 .بیئة
  

                                                           
 جامعة ،18 العدد ,اإلنسانیة العلوم مجلة، "نجاحها ومقومات والمتوسطة الصغیرة بالمؤسسات لالرتقاء األساسیة الدعائم"،عنتر بن الرحمان عبد 1

 .40، 2010بسكرة،    
 المتلقي ضمن مداخلة ،"العالمیة المستجدات مع التكیف ومتطلبات العربیة الدول في المتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجه التي التحدیات" نعیمة،.برودي 2

 .4ص  ،2006افریل/ 17/18 الشلف جامعة ،العربیة الدول في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تأهیل متطلبات حول الدولي
ملخص مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العربي  ،"في المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتسریع استخدام تكنولوجیا اإلعالم و االتصال " ،یونس قرار  3

 .03، ص2010مارس / 14/15للصناعات الصغیرة والمتوسطة، جامعة الجزائر، 
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  :االقتصادیة واالتجاه نحو االندماج واالستحواذالتكتالت : رابعا
العدید من الدول للدخول في اتفاقیات اقتصادیة وتكتالت لزیادة القوة التنافسیة  بتوجه العلمیةتمیزت الساحة   

لهذه الدول كما تمیز عالم األعمال بزیادة التركیزیة على االندماج واالستحواذ والتحالف أو قد یعكس هذا االتجاه 
إلى  عن طریق تجمیع الموارد وزیادة الفاعلیة والوصول في زیادة الموقف التنافسي للمؤسساتلرغبة ا

  . االقتصادیات الحجم المناسب
  مصغرة في الجزائرالمؤسسة الالدور التنموي لالستثمار في  :المطلب الثالث

یختلف االقتصادیون في أهمیة االستثمار ودوره في مجال المؤسسات المصغرة في التوظیف واالستثمار     
ورفع معدالت التنمیة االقتصادیة، وتهتم مختلف دول العالم ومع اختالف سیاساتها واختالف مستویاتها تقدمها 

المؤسسات بهدف ضمان استمراریة هذا ورة لهذا نوع من شم الدعم والنصح والمیتقدبنامیة أم عن طریق النمو، 
عد االستثمار في المؤسسة المصغرة من أهم یحیث  ،المحليالقطاع الحیوي واستمراریة نموه لتنمیة اقتصادها 

 توى االقتصاد المحلي أو اإلقلیميمحركات التنمیة، وٕاحدى دعائمها الرئیسیة لقیام النهضة االقتصادیة على مس
نه وسیلة للحد من البطالة نظرا إلى كثافة عنصر أبذلك ینظر إلى االستثمار في المؤسسات المصغرة على 

 تجاهانه وسیلة للتقریب بین الدخول في أمن تستلزم من رأس مال لخلق فرص العمل كما وانخفاض العمل به 
اع أي المؤسسات المصغرة في التنمیة هذا القط ةنظرا إلى أهمیتحقیق عدالة التوزیع والتخفیف من حدة الفقر و 

تمثلت في إنشاء هیاكل مؤسساتیة للتخطیط واإلشراف ووضع  عنایةالمحلیة فقد أولته دول كثیرة ومنها الجزائر 
الجزائر  ،ة على مستوى اقتصادیاتها المحلیةتنموي مكنتها من تطویر مؤسساتها المصغرة وتحقیق نتائج حسن

ة تجارب للنهوض باقتصادها وتطویره إلى األحسن ومن بینها نذكر تجربة وكغیرها من البلدان تخوض عد
، حیث عرف البرنامج السنوي تشجیع االستثمارات الذاتیة عن طریق تكوین تعاونیات 1988التشغیل لسنة 

   1.التقییمتتكون من عدد من الشبان الذین یختارون نشاطا معینا ثم یقدم ملفا لإلدارة المعنیة للدراسة و  شبانیة
ودورها في مواجهة التمركز والتطور  في توفیر فرص العمل المؤسسات المصغرة مساهمة: الفرع األول

  الجهوي
یساهم االستثمار في المؤسسة المصغرة في توفیر فرص العمل وتشغیل المرأة والقضاء على البطالة وله      

 .دور في مواجهة التمركز والتطور الجهوي
 

                                                           
 سطة وتطورها في، الدورة التدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتو "المؤسسات المصغرة ودور البنوك في تمویلها"، منصور بن عمارة  1

 . 8، ص 2003ماي  /25/28 االقتصادیات المغاربیة ، جامعة عنابة،
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   المساهمة في توفیر فرص العمل وتشغیل المرأة: أوال
  المساهمة في توفیر فرص العمل .1
لة من مشكلة البطالة بكل تعاني معظم البالد النامیة التي تتصف بالنمو السریع للسكان والقوى العام      

قادرا على استیعاب قدر كبیر من قوة العمل وأصبح توظیف  والخدماتيفلم یعد حتى القطاع الزراعي  أنواعها
كما أن هناك .األعداد الكبیرة من العمالة غیر مدربة عادة في أعمال منتجة یمثل مشكلة حقیقیة في هذه البالد

شبه إجماع بین االقتصاد على عدم قدرة المؤسسات الكبیرة الحدیثة على توفیر فرص عمل كافیة المتصاص 
لمنتشرة سواء في المجتمعات النامیة أو المتقدمة على حد سواء أو استیعاب األعداد المتزایدة من العمالة البطالة ا

إلى  القوة العاملة، ومن هنا ظهرت أهمیة االستثمار في المؤسسة المصغرة في توفیر  والتي تضاف كل عام
في معظم الدول النامیة التي تتصف فرص عمل، والحد من مشكلة البطالة، وتحظى هذه القضیة باهتمام بالغ 

بالنمو السكاني السریع إذ لم یعد القطاع الزراعي قادرا على امتصاص  قدر كبیر من قوة العمل، وأصبح 
توظیف هذه األعداد الهائلة غیر المدربة، في ظل قدرة رأس المال في أعمال منتجة یمثل مشكلة حقیقیة في هذه 

ار في المؤسسات المصغرة لتوفیر فرص عمل منتجة في ظل تكالیف رأس المال البلدان، وهنا یبرز دور االستثم
یعني خلق فرص العمل و تعظیم فرص العمالة المنتجة : االتجاه األول: منخفضة وذلك بالعمل في اتجاهین

علیة تكوین قاعدة عریضة من العمالة الماهرة، وٕاذا ما تناولنا مدى فا: االتجاه الثانيأما  وامتصاص البطالة
مساهمة االستثمار في المؤسسة المصغرة في خلق فرص العمل والعمالة المنتجة، فإننا نجد أن مقدار المنشآت 

 1.المختلفة في تكوین فرص العمل تتوقف على رأس المال المستثمر للعامل
طالة حیث یؤدي خلق المؤسسات المصغرة إلى زیادة خلق مناصب شغل جدیدة وبذلك الحد من مشكلة الب    

  فان المؤسسات المصغرة بلغ ) CNAS(حیث أن وفي الجزائر وحسب صندوق الوطني  للضمان االجتماعي 
شخصا بنسبة  253907من مجموع المؤسسات وتشغل % 96.15مؤسسة بنسبة  26385 ،2008في سنة 
   2.من مجموع عدد العمال في القطاع% 46.13تقدر بـ 

 المساهمة في تشغیل المرأة .2
حیث تلعب أیضا المؤسسات المصغرة دورا كبیرا في االهتمام بالمرأة العاملة نظرا لدورها الفعال في إدخال     

العدید من األشغال التي تتناسب مع طبیعتها، كالعمل على الحاسوب ، مشاغل الخیاطة واأللبسة مما یزید دورها 

                                                           
 .213 ،212 ص، ص سابق، مرجع احمد، بوسهمین 1
الملتقــى الــوطني  حــول واقــع و أفــاق النظــام  ،"المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة ودورهــا فــي دعــم التشــغیل فــي الجزائــر" ،بــن خیــرة ســامي، بوخلــوة بــادیس 2

 .13، ص5/6/5/2013المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة فـي الجزائر، جامعـة الــوادي، 
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صغیرة تقودها بنفسها لتساهم بذلك في بإنشاء مشاریع  ءلدخل إضافة إلى تشجیعها على البدفي تمویل ا
 1.االقتصاد الوطني

  .دور المؤسسات المصغرة في مواجهة التمركز و التطور الجهوي: ثانیا
 2 :یلي تعتبر أداة هامة لمواجهة التمركز والتطور الجهوي و ذلك كما         
 توفیر مناصب الشغل وتحسین الدخول على مستوى المناطق الریفیة. 
  اصة على المستوى المناطق التي لمالبشریة أو الطبیعیة المخزنة خ سواءاستغالل الموارد والطاقات 

 .لإلنسانتستغل بعد وتحریر القدرات الخفیة والمتجددة 
 توفیر فرص التنمیة والتطور للمناطق النائیة وتوجیه االستثمار والنشاط نحوها. 
  الكبرىالتقلیل من الضغط على المراكز الحضریة 
 في  االهتمام بالنشاطات الفالحیة حیث أن المؤسسات المصغرة تلعب دورا فعاال وتكتسي أهمیة بالغة

  .هذا القطاع
  مساهمة االستثمار في المؤسسة المصغرة في تنمیة الصناعة المتكاملة: الفرع الثاني

الصناعیة المصغرة تستطیع لالستثمار في مؤسسة المصغرة أهمیة اقتصادیة كبیرة تظهر في أن المؤسسات 
إمداد المشروعات الصناعیة الكبیرة ببعض المكونات أو الصناعات المغذیة، كما یمكن لتلك المؤسسات مساعدة 
الصناعات الكبیرة في عملیة توزیع منتجاتها في مختلف األسواق المتسعة فضال عن قیامها بتقدیم خدمات 

 وتنمیة الصادرات ،تطویر التكنولوجي وتنظیم االستهالك الوسیطالصیانة إلى جانب تكثیف النسیج الصناعي ال
  .ومن ثم المساهمة الفعالة في التنمیة الصناعیة

  3 :و كل هذا یتأتى من خالل 
  تدعیم الصناعات الكبیرة: أوال
لمن المعلوم أن المؤسسات المصغرة وحتى الصغیرة والمتوسطة و المؤسسات الكبیرة لیس محل منافسة     

ومفاضلة بقدر ما یكونون محل تكامل فالتعاون بین المؤسسات المصغرة والكبیرة یؤدي إلى تدعیم قطاع النشاط 
سیطة وتنوع اإلنتاج الصناعي واإلنتاج الذي تعمل فیه، فمثال في القطاع الصناعي تقوم بتنظیم االستهالكیات الو 

 .   الزراعي
  

                                                           
 .34رابح حمیدة، مرجع سابق، ص  1
  .7منصور بن عمارة، مرجع سابق، ص  2

 .217،218بوسهمین أحمد، مرجع سابق، ص ص   3
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  تكثیف النسیج الصناعي و االقتصادي: ثانیا
إن من أوجه التكامل بین المؤسسات المصغرة والمؤسسات الكبیرة هو تقدیم المؤسسات المصغرة لخدمات    

منتج معین وجدت شبكة من المؤسسات المصغرة فمثال نجد  إلنتاجللمؤسسات الكبیرة ، إذ كلما وجدنا مصنعا 
أن كل مؤسسة كبیرة تحتاج إلى أالف من المؤسسات المصغرة التي تقدم خدمات مختلفة كقیامها بمهام الصیانة 

  .والتصلیح
  دور المؤسسة المصغرة في التطور التكنولوجي: ثالثا
في التطور التكنولوجي وذلك بأن تندمج هذه المؤسسة  یمكن لالستثمار في المؤسسة المصغرة أن یؤدي دوره   

حیث أنها تحقق .ضمن تركیبة تكنولوجیة قادرة على ارتفاع باالقتصاد القومي على مدارك االعتماد على الذات
عدد من االبتكارات واإلبداعات وذلك بترخیص الخبرات الفنیة من خالل الممارسة الطویلة للعاملین بها ویؤدي 

لى إتقان كفاءة االختراع ویساهم في التقدم التكنولوجي حیث تساعد على مد السوق بالكوادر الفنیة التي اإلبداع إ
   1.تشكل رأس المال البشري

  في المؤسسات المصغرة التمویل آلیات: المبحث الثالث
المؤسسة المصغرة إلى التمویل عند التأسیس تختلف عن تلك التي تكون بعد هذه المرحلة حصول  حاجةإن    

  .المؤسسات على األموال الالزمة أمر في غایة األهمیة من أجل نشاطاتها وتحقیق أهدافها
  في المؤسسات المصغرة تعریف التمویل و أهمیته: المطلب األول

التي تعتمد علیه المنشأة في توفیر مستلزماتها اإلنتاجیة وتسدید جمیع یعتبر التمویل النواة األساسیة    
  .مستحقاتها ونفقاتها

  المصغرةفي المؤسسات تعریف التمویل : الفرع األول
أي أن التمویل یقصد به  توفیر المبالغ النقدیة الالزمة إلنشاء وتطویر مشروع خاص أو عام :التمویل هو - 

وظیفة التمویلیة ترتكز على تحدید فال، تخدامها لتشغیل أو تطویر المشروعالحصول على األموال بغرض اس
 2.أفضل مصدر لألموال عن طریق المفاضلة بین عدة مصادر متاحة

 3 :وعرف أیضا بأنه

                                                           
استراتجیات  الملتقى الدولي حول ،"المؤسسات الصناعات التقلیدیة والحرف في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة دور" ،مفید عبد الالوي، ناجیة صالحي  1

 .6، ص 2012أفریل /18/19التنظیم ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة ورقلة، 
 .24،25، ص ص2008، عنابة ، دار العلوم لنشر و التوزیع  ،االقتصادیةتمویل المنشآت أحمد بوراس ،   2
في علوم  ماجستیر، مذكرة لنیل شهادة )"دراسة حالة مؤسسة سونلغاز(تمویل المؤسسة االقتصادیة وفق المیكانیزمات الجدیدة في الجزائر،" زواوي فضیلة ،  3

 .30، ص 2008/2009التسییر تخصص مالیة مؤسسة، جامعة بومرداس ، 
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مجموعة الوسائل واألسالیب واألدوات التي تستخدمها إدارة المشروع للحصول على األموال الالزمة لتغطیة   - 
نشاطاتها االستثماریة والتجاریة، وعلى هذا األساس فإن تحدید مصادر تمویل المشروع یعتمد المصادر 

 .المتاحة في األسواق و البیئة المالیة التي تتواجد بها 
وهو البحث عن المصدر الذي تستخدمه اإلدارة للحصول على النوع المعین من األموال الالزمة ثم التزود  - 

 . بها
هو توفیر األموال الالزمة للقیام بالمشاریع االقتصادیة وتطویرها وذلك في أوقات الحاجة و علیه فإن التمویل  - 

یمة المطلوبة في الوقت المطلوب أن یكون بالقإلیها إذ أنه یخص المبالغ النقدیة ولیس السلع والخدمات و 
 .یع العامة منها والخاصة وفي الوقت المناسبفالهدف هو تطویر المشار 

  1 :والقرار التمویلي یمر بالمراحل التالیة
  .ثم تقییم البدائل المتوفرة  األموالالبحث عن الطرق المناسبة للحصول على 
 . التنفیذ والمتابعة من ثم التكلفة والمخاطر و اختیار البدیل األمثل على أساس العائد، 

لي اإلدارة المالیة لها لتغطیة احتیاجاتها المالیة، وذلك لضمان و فهو یمثل عصب المؤسسة وأهم مسؤ  - 
 .استمراریة النشاط وعدم تعرضها للعجز، الذي یقضي إلى التصفیة واإلفالس

مختلفة لصالح األفراد والمؤسسات والدولة والخارج هو تدفقات نقدیة ومالیة : وعلیه فالتمویل بشكل عام - 
 2:بغرض إنتاجي واستهالكي، ویستند لمصدرین

 عبارة عن موارد نقدیة معروضة ناتجة عن إدخارات في شكل توظیفات سائلة أو ثابتة: األول. 
 مصدره تمویل مختلف المؤسسات المالیة والمصرفیة: الثاني. 

المصغرة یتمثل  في حاجة هذه المؤسسات للتمویل عند انطالق المشروع وبصفة عامة التمویل في المؤسسة  -
 .اأحیان تجدید تجهیزاتها أو توسیعها وهذا التمویل یضمنه صندوق المؤسسة إال أنه یتعرض إلى العجز أو

 
 
 

  في المؤسسات المصغرة أهمیة التمویل: الفرع الثاني

                                                           
  وتسییر  اقتصادفي العلوم االقتصادیة، تخصص  الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة "مصادر التمویل و أثرها على الوضع المالي للمؤسسة"محمد بوشوشة،   1
  .7، ص 2006/2007مؤسسة، جامعة بسكرة،    
ملتقي الدولي حول متطلبات تأهیل  "دور الوساطة المالیة في تمویل الغیر المباشر لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،" ،قادر، بوفاسة سلیمانخلیل عبد ال  2

 .398،399، ص ص 2006أفریل / 17/18المؤسسات الصغیر والمتوسطة في الدول العربیة، یومي
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  1:كما یليتتمثل أهمیة التمویل في المؤسسات المصغرة      
 تسریح األموال أو الموارد المالیة المجمدة سواء داخل المؤسسة أو خارجها. 
 یساعد على انجاز المشاریع المعطلة وأخرى جدیدة والتي یزیدها الدخل الوطني.   
 یساهم في تحقیق رغبة المؤسسة من أجل اقتناء أو استبدال المعدات.   
  المؤسسات للخروج من العجز الماليیعتبر التمویل كوسیلة سریعة تستخدمها. 
 المحافظة على سیولة المؤسسة لحمایتها من خطر اإلفالس والتصفیة. 

   وبشكل عام فإن التمویل هو الدورة الدمویة في المؤسسات ویجب أن تضخ األموال بدقة في القنوات المختلفة   
  .لتحقیق األهداف التشغیلیة اإلستراتجیة

  المؤسسات المصغرةمصادر التمویل : المطلب الثاني
سد هذا النقص، وذلك من خالل البحث عن مصادر  إلىالذي یدفعها  الشيء مالیة  احتیاجات للمؤسساتإن    

  .إلى عدة مصادر مالیة لتلبیة احتیاجاتها ولتغطیة هذا العجز تلجأ

  في المؤسسات المصغرة الذاتیةالتمویل المصادر  :الفرع األول

لتمویل المؤسسات المصغرة في مرحلة االنطالق، حیث یعتمد  التمویل الذاتي المصدر األساسيیعتبر    
وهو  أصحاب المؤسسات المصغرة على جزء كبیر من احتیاجاتها التمویلیة في البدایة على مواردها الذاتیة

محتجزة وعلى ما تحوزه في ال اإلرباحالمؤسسة على مواردها الذاتیة المتاحة والمتمثلة في االحتیاطات و اعتماد 
األموال المتولدة من العملیات الجاریة للمؤسسة أو  :وهو أیضا هتالكاتصول نقدیة سائلة وكذا اإلمن أخزینتها 

ومن هنا یتضح لنا أن التمویل الذاتي یعبر عن  .من مصادر عرضیة دون اللجوء إلى مصادر خارجیة لتمویل
استقاللیة المؤسسة عن المساعدات الخارجیة  ، فهو العرض الداخلي للنقود المتولد عن نشاط المؤسسة ویتمثل 

  2 .المئوناتو  تالكهاالالموزعة وأقساط المحتجزة أو الغیر  اإلرباحذلك في 

  :وتتمثل مصادر التمویل الذاتي فیما یأتي

                                                           
 .333ص ، 1984 النهضة العربیة، لبنان،، دار أساسیات اإلدارة المالیةتوفیق جمیل احمد،     1
في العلوم  الماجستیرمذكرة مقدمة لنیل شهادة  ،"ansejتمویل المؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب " ،إلیاس غقال  2

  .44، ص 2008/2009االقتصادیة تخصص تقود وتمویل، جامعة محمد خیضر، 
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بارة عن جزء من حقوق الملكیة الذي یستمد الشراكة من ممارسة عملیاتها حیث أنها ع: األرباح المحتجزة . أوال
  .1من أرباح العام بعد تجنب االحتیاطات المختلفة والتوزیعات المقررة المتبقيالمربحة ویتمثل في 

النقص التدریجي الذي یحدث بصورة المبالغ السنویة المخصصة لتعویض هو عبارة عن : هتالكات اإل. ثانیا
فعلیة أو معنویة، على عناصر االستثمارات التي تتدهور قیمتها مع مرور الزمن نتیجة االستعمال أو التلف أو 

  .2لوجيو التقادم التكن

تعرف المؤونات على أّنها مكون مالي من أموال المنشأة یحتجز لغرض مواجهة خسائر : المؤونات . ثالثا
الخطر أو  ققحین تح إلىعباء ممكنة الحدوث في المستقبل، حیث تبقى مجمدة داخل المنشأة محتملة أو أ

  .3أو زوال الخطر المحتمل المئونةالذي كونت من أجله هذه  العبء

  في المؤسسات المصغرة الخارجیة التمویل المصادر: الفرع الثاني

للجوء إلى مصادر تمویل خارجیة بسبب ضعف قدرتها على التمویل الذاتي  ما تضطر المؤسسات كثیرا    
حیث أن التمویل الذاتي ال یكفي لتغطیة االحتیاجات التمویلیة للمؤسسة حیث أنها تلجأ إلى مصادر خارجیة 

  للحصول على األموال

  : مصادر التمویل قصیر األجل . أوال

  .4أقل من سنة أواالستحقاق سنة ذلك التمویل التي تكون فیه مدة  :یعرف بأنه

 إلىیستعمل التمویل قصیر األجل بشكل رئیسي ألجل االستثمار في الموجودات من حیث سرعة تحویلها    
نقد، وطبیعة القروض قصیرة األجل التي یفترض أن یتم تسدیدها خالل فترة قصیرة تتناسب في طولها في معظم 

  .5األحیان وطول الدورة التجاریة للمؤسسة

  6:وتتضمن مصادر التمویل قصیرة األجل ما یلي 

                                                           
  .134، ص1998الفني، مصر،  اإلشعاع، مكتبة ومطبعة )التحلیل المالي,التمویل(، اقتصادیات االستثمارسمیر محمد عبد العزیز،   1
28أحمد بوراس، مرجع سابق، ص  2    
  .380، ص2008، اإلسكندریة، دار الفكر الجامعي للنشر، المالیة للمؤسسات واإلدارةالتمویل عاطف ولیم اندراوس،   3
  .70، ص2000دار صفاء للنشر والتوزیع، عّمان، ، والتحلیل المالي اإلدارة، واخزون، كراجةعبد الحلیم   4

408ص ،2009 عّمان،والتوزیع،  للنشر العربي المجتمع مكتبة ،المالیة اإلدارة عقل، محمد مفلح  5   
  7،8،، ص ص1998، اإلسكندریة، توزیع منشأة المعارف، ، الفكر الحدیث في مجال مصادر التمویلهندي إبراهیممنیر   6
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یمكن تعریف االئتمان التجاري على أّنه نوع من التمویل قصیر األجل تحصل علیه : االئتمان التجاري .1
للسلع التي تتاجر فیها أو تستخدمها في العملیة  اآلجلةالمنشأة من الموردین، ویتمثل في قیمة المشتریات 

 .اإلنتاجیة

ویقصد باالئتمان المصرفي في هذا الصدد القروض قصیرة األجل التي تحصل علیها : االئتمان المصرفي.2
بأّنه أقل  :المؤسسة من البنوك، ویأتي هذا النوع من االئتمان في المرتبة الثانیة بعد االئتمان التجاري، ویتمیز

  .ةورة بضاعیأتي في صورة نقدیة ولیس في ص إذتكلفة من االئتمان التجاري، 

وسبع سنوات مثل القروض  تینالسنالتمویل الذي یمتد ما بین  ذللهو : مصادر التمویل متوسطة األجل . ثانیا
  : 1المصرفیة، وسوف نتناول أهم المصادر التي تستعمل في التمویل متوسط األجل فیما یلي

القروض التي تلتزم المنشأة عند تمثل القروض متوسطة األجل نوعا من : القروض المباشرة متوسطة األجل .1
  .الحصول علیها بسداد كل من أصل القرض والفائدة المستحقة في تاریخ معین

تخضع عملیة االقتراض في هذه الحالة لشروط االتفاق ما بین المنشأة وما بین المقترض وذلك فیما یتعلق     
  .2بمعدل الفائدة وتاریخ االستحقاق وأسلوب السداد

ز بین نوعین من القروض متوسطة األجل وهي القروض القابلة للتعبئة لدى مؤسسات مالیة أخرى ویمكن التمیی
  3 :والقروض الغیر القابلة للتعبئة كالتالي

 إعادة بإمكانهففیما یتعلق بالقروض القابلة للتعبئة، فاألمر یعني أن البنك المقرض : القروض القابلة للتعبئة.أ
خصم هذه القروض لدى مؤسسة مالیة أخرى أو لدى البنك المركزي ویسمح له ذلك بالحصول على السیولة في 

 دون انتظار أجل استحقاق القرض الذي منحه، ویسمح له بالتقلیل من خطر تجمید األموال إلیهاحالة الحاجة 
  .حّد ما الوقوع في أزمة نقص السیولة إلىویجنبه 

تعلق األمر بالقروض الغیر قابلة للتعبئة، فاّن ذلك یعني أّن البنك ال  إذاوأّما  :ة للتعبئة القروض الغیر قابل.ب
خصم هذه القروض لدى مؤسسة مالیة أخرى أو لدى البنك المركزي، وبالتالي فاّنه  إعادة إمكانیةیتوفر على 

                                                           
 26ص,سابق مرجع, الحاج طارق  1
 234،235،ص ص ،2004 دریة،نسكاإل ,الجامعیة الدار  ،القرارات اتخاذ مدخل المالیة اإلدارة مصطفى، فرید نهال الحناوي، صالح محمد  2

93ص، 2000، دار صفاء للنشر والتوزیع، عّمان، والتحلیل المالي اإلدارة، یاسر السكران، موس مطر  3   
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المترتبة بتجمید األموال بشكل یكون مجبورًا على انتظار سداد المقترض لهذا القرض، وهنا تظهر كل المخاطر 
  .أكبر، ولیس للبنك أي طریقة لتفادیها

االستئجار هو عقد یتفق بموجبه طرفان هما المؤجر والمستأجر بأن یقوم األول بتقدیم  :التمویل االیجاري .2
خ محددة لالنتفاع به لمدة معینة على أن یقوم الطرف الثاني بتقدیم مبلغ محدد بتواری األخرأصل معین للطرف 

والمقصود بالتمویل باالستئجار تقنیة للتمویل تستعملها البنوك أو المؤسسات المالیة المتخصصة،  .للطرف األول
 بإعادةبحیث تحصل على موجودات منقولة أو عقارات لتأجیرها لمؤسسة أخرى، وهذه األخیرة  بدورها تقوم 

متفق علیها تسمى ثمن  أقساطالعقد ویتم التسدید على عند انتهاء مدة  منخفضةشراءها بقیمة متبقیة عادة تكون 
  .1اإلیجار

لقد تّم تناول كل من التمویل قصیر األجل والتمویل متوسط األجل : مصادر التمویل طویلة األجل . ثالثا
أّنه غالبا ما یحدث وأن تكون المنشأة في  إالباعتبارهما عنصرین مهمین من عناصر الهیكل المالي للمنشأة، 

استثمارات جدیدة، هذه االستخدامات عادة ما  إقامةأموال من أجل التوسع في نشاطها أو من أجل  إلىحاجة 
  .2تمویل طویل األجل إلىأموال كبیرة ولمّدة طویلة نسبیا، وفي هذه الحالة هي بحاجة  إلىتحتاج 

خمسة  إلىادر التمویل طویل األجل التي في العادة تكون ما بین سبع وفیما یلي سوف نتناول أهم مص    
 3 :وعشرون سنة

 مشركة في رأسمال الشركة المساهمةوهي عبارة عن صكوك متساویة القیمة قابلة للتداول وهي : األسهم .1
  .ویتمثل السهم في حصة الشریك في المؤسسة وتخّول لصاحبها حقوق في الشركة

یمكن استرداد األصول  ال إذتعتبر األسهم استثمار یحظى بمعدالت عائد مرتفعة في نظیر مخاطرة عالیة    
  4عند تصفیة الشركة أو البیع في سوق األوراق المالیة إالالمستثمرة 

  :وتنقسم األسهم الى 

                                                           
 74، ص2001، اإلسكندریة، الفنیة اإلشعاع، مكتبة ومطبعة التأجیر التمویلي ومداخلهسمیر محمد عبد العزیز،   1
 .48أحمد بوراس، مرجع سابق، ص  2

285، ص2004،  دار وائل للنشر، عّمان، االستثمارات إدارة، محمد مطر  3  
  215ص،  2003، ، الدار الجامعیة، مصرالبنوك التجاریةمحاسبة االستثمار والتمویل في أحمد صالح عطیة،   4 
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وقیمة سوقیة، وهي ال تحقق هي أدوات ملكیة قابلة للتداول لها قیمة اسمیة وقیمة دفتریة : األسهم العادیة .أ
  1.لصاحبها أیة حقوق متمیزة سواء في مقدار األرباح الموزعة أو نصیب السهم من أصول الشركة عند تصفیتها

الشركات عند محاولتها تحفیز المستثمرین لالكتتاب بالمساهمة  إلیهاوهي األسهم التي تلجأ : األسهم الممتازة .ب
اتها الجدیدة، أو في مواجهة بعض الصعوبات المالیة، وتشبه األسهم الممتازة في توسیع رأسمالها وتمویل مشروع

األسهم العادیة في أّنها تمثل شكال للملكیة في الشركة، لها األولویة على األسهم العادیة في الحصول على توزیع 
  2.األرباح، كما لها األولویة في السداد في حالة التصفیة

مالیة ذات قیمة اسمیة واحدة قابلة للتداول تصدرها الشركة المساهمة وتطرحها السند هو ورقة : السندات .2
للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجبها بسداد القرض وفوائده، ویتم طرح هذه السندات في السوق المالي من 

تتضمن بندا  خالل المصارف أحیانا أو المؤسسات المالیة، وتسمى السندات بالقیم ذات المردود الثابت ألّنها
المؤسسات  إلىیحدد قیمة العائد علیها بنسبة ثابتة من الفوائد، فهي عبارة عن قروض یقدمها المستثمرون 

ألمواله وفي المقابل تحصل الشركة  إقراضهوالحكومات، حیث یقوم المقترض بالحصول على سعر الفائدة نظیر 
  3.على األموال التي تحتاجها

 4 :وتنقسم الى األنواع التالیة 

العام للدولة ویعتمد سعر الفائدة علیها على قیمتها وعلى  اإلنفاقتصدر هذه السندات لتمویل : سندات الدولة.أ
 .اإلصدارمستوى سعر الفائدة السائد ووقت 

حیث یصدر القطاع الخاص هذه السندات وتتمثل مخاطرها في التغیر في القیمة  :سندات القطاع الخاص.ب
 .السوقیة والتغیر في مستویات األسعار

 

  

  في المؤسسات المصغرة التمویل من خالل القنوات غیر رسمیة: المطلب الثالث

                                                           
   1 501، ص2005للنشر، مصر،  األكادیمیة، المكتبة ، دراسات في التمویلحسین عطا غنیم 
40، ص2005، الدار الجامعیة للنشر، مصر، أسواق المال وتمویل المشروعاتعبد الغفار حنفي،   2       
 .78، ص2008، دار أسامة للنشر والتوزیع، عّمان، المالیة، أسواق األوراق عطا حسین  3
  .79عطا حسین، مرجع سابق، ص   4
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والمتوسطة التي تمثل نسبة كبیرة التمویل غیر الرسمي هو األكثر شیوعًا وتطبیقًا لتمویل المشروعات الصغیرة    
من النشاط االقتصادي في الدول النامیة، ومعظم هذه المشروعات لیست له صفة الشركة فوحداته هم صغار 
المزارعین والمنتجین وأهل الحرف والتجار من المستقلین، وهم ال یحتفظون ببیانات محاسبیة ولیسوا مسجلین في 

  .ن غیر مرخص لهم بالعمل أي مكتب حكومي، وكثیرًا ما یكونو 

  في المؤسسات المصغرةتعریف التمویل غیر رسمي : الفرع األول

في الفكر والتطبیق االقتصادي على مزاولة النشاط االقتصادي خارج إطار " غیر رسمي"یطلق مصطلح 
لمختصة وال القانون والقواعد الرسمیة المنظمة للنشاط في الدولة كما أنها ال تسجل لدى الجهات الحكومیة ا

  1.تتوافر عنها بیانات یمكن إدراجها في الحسابات القومیة للدولة

بناًء على ذلك یمكن تعریف التمویل غیر الرسمي بأنه الذي یتم من خالل قنوات تعمل غالبًا خارج إطار و 
المؤسسات  :وهذا یظهر في نصوص تقاریر البنك الدولة السنویة حیث جاء، ام القانوني الرسمي في الدولةالنظ

 غیر الرسمیة هي التي تعمل غالبًا خارج النظام القانوني الرسمي وتعكس القواعد غیر المكتوبة للسلوك
واستخدام مقرض النقود للشبكات االجتماعیة لتحدید الجدارة االئتمانیة  .االجتماعي ومن أمثلتها أعراف توارثت

حدث في كثیر من البلدان النامیة أن أدى التنظیم  اعتمادًا على سمعة القوي الفاعلة المعنیة وجاء أیضاً 
ویؤكد ذلك ما جاء في نهایة الفقرة بأن " االقتصادي إلى نمو سوق غیر رسمیة ال تخضع للقواعد التنظیمیة

  2.هي في حقیقتها سوق ال ینظمها القانون - تمویل-السوق غیر الرسمـیة 

  المصغرة في المؤسسات التمویل غیر رسمي مصادر: الفرع الثاني

  3 :تعدد مصادر وأسالیب التمویل الرسمي في الواقع العملي نوضحها بإیجاز فیما یلي

إن أول مصدر یتوجه إلیه صاحب المشروع الصغیر عندما تعجز موارده الذاتیة عن  :األسرة واألصدقاء: أوالً 
توفیر التمویل الالزم لمشروعه هم األسرة واألصدقاء لطلب قرض منهم إما قرضًا حسنًا بدون فائدة من باب 

مًا بالمعاملة المعونة أو بفائدة منخفضة، وبقبول ذلك القرض بدون فائدة في صورة مساعدة یصبح المقترض ملتز 

                                                           
  التمویل عن طریق القنوات التمویلیة غیر رسمیة، الدورة التدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة"محمد عبد الحلیم عمر،   1
  .8، 5، ص ص 2003ماي  25/28، جامهة سطیف، "و تطویر دورها في االقتصادیات المغاربیة 

  .53إلیاس غقال، مرجع سابق،   2
  .9محمد عبد الحلیم عمر، مرجع سابق، ص   3
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بالمثل فیسدى للمقرض خدمات غیر مالیة أو یقدم له قرضًا إن احتاج، وفي ترتیب آخر یمكن أن یتم التمویل 
  .من هذا المصدر بأسلوب المشاركة في العائد ویتقاسمان العائد المحقق بنسبة یتفق علیها

الرسمیین الذین یقدمون القروض بفائدة وهو مصطلح أطلق على هذه الفئة من الممولین غیر  :المرابین: ثانیاً 
مرتفعة جدًا، في العادة تكون هذه القروض قصیر األجل حتى وال یمكن لمن یرید إنشاء مشروع جدید الحصول 

  .على قرض من المرابي إال بشروط غایة فى الصعوبة

یملك أصوًال عینیة یمكن  وهؤالء یقدمون خدماتهم التمویلیة لمن ):الرهونات محالت( مداینو الرهونات : ثالثاً 
تداولها في السوق فیقومون برهنها رهنًا حیازیًا لدى المقرض ویحصلون على قرض قصیر األجل بنسبة أقل من 

وبمجرد  مدة المحددة یسترد األصل المرهونقیمة األصول المرهونة وٕاذا قام المقترض بسداد القرض في خالل ال
  .ن یستولي على األصل انتهاء هذه المدة بدون سداد فإن الدائ

زام بمبلغ من المال مقابل الت تیب یقوم على أن یمول التاجر أحد المنتجینفي تر  :إقراض التجار لزبائنهم: رابعاً 
  .ةاالنتهاء من اإلنتاج، وقد یتفق على تقاضى التاجر فائدة صریحالمنتج ببیع  منتجاته عند 

وفكرتها  كال التمویل غیر الرسمي لجمعیات شكل شائع من أشهذه ا :جمعیات تناوب االدخار واالئتمان: خامساً 
شهر (أن عدد صغیرًا من األفراد یؤلفون مجموعة ویختارون شخصًا من بینهم لرئاسة الجمعیة یقوم بصفة دوریة 

بتحصیل مبلغ معین من كل عضو ثم یعطى إجمالي المبلغ المحصل من جمیع األعضاء بالتناوب ) في العادة
وبالتالي فإن المبالغ التي یدفعها كل عضو على مدار فترة الجمعیة یتسلمها مرة واحدة بما یوفر  إلى كل عضو،

  1.له مبلغًا یمكنه تمویل ما یحتاجه، وبالتالي فالمقرضون هم المدخرون وبدون فائدة

  

 

 

 

 

                                                           
  .9محمد عبد الحلیم عمر، مرجع سابق، ص   1



المصغرة المؤسسات التمویل في:                                                األول الفصل  
 

34 
 

  خالصة

من خالل تناولنا إلشكالیة وضع تعریف محدد إلى مفهوم المؤسسات المصغرة في هذا الفصل  تطرقد تم اللق    
واستخلصنا إلى أنه هناك مجموعة من العوامل التي تقف وراء عدم إیجاد تعریف وموحد للمؤسسات المصغرة 

كسب أّنها تمّیزت بصفات جعلتها ت إالموحد حیث أنه یختلف تعریف المؤسسات المصغرة من دولة إلى أخرى 
إضافة إلى هذا تعرضنا إلى مختلف .واألهمیة االقتصادیة واالجتماعیةمكانة كبیرة من خالل الدور الذي لعبته 

حیث عملت على توسیع نشاطاتها باعتمادها على .لتي تتمیز بها المؤسسات المصغرةالخصائص والممیزات ا
ت تعبر من خاللها األموال مما أدى عملیات التمویل الذي كان له الدور األساسي في ضخ السیولة وفتح قنوا

كامله وتحقیق التنمیة االقتصادیة واستخلصنا من هذا أنه توجد مصادر زیادة نشاط وحیویة االقتصاد وت إلى
المؤسسات  الزالت تواجه ولكن برغم من كل هذا.تمویل رسمیة مثل البنوك وغیرها ومصادر تمویل غیر رسمیة

عوبات التي تعیق نموها و تطورها حیث تطرقنا إلى أهم هاته المشاكل والصمجموعة من المشاكل  المصغرة 
  .واستخلصنا أن التمویل بالفوائد هو من أهم المعوقات التي تواجهها
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  تمهید

) القرض الحسن(بدون فوائد حكومیة أو شبه حكومیة  قروضا مصغرة  سواءهیئات التمویل  تقدم       
 المجال فسح أجل من الرسمیة المالیة األنظمة یستطیعون دخول ال الذین الحجم، صغیرة المشاریع ألصحاب

 مالئمة أكثر تكون أخرى تمویلیة بدائل عن البحث الضروري نلذلك كان م الفردیة والمبادرة الخاص القطاع أمام
 تعتمد ال اإلسالمیة التي المصرفیة التمویل بالصیغ البدائل هذه أبرز ومن المصغرة، متناول المؤسسات وفي
 جاء حیث.المجتمعات من العدید المصغرة فيبالمؤسسات  النهوض في نجا عتها أثبتت والتي ،الفوائد على

 الفئات لصالح للتشغیل فرص وخلق المستفحلة البطالة نسبة من جزء امتصاص على الحسن، لیعمل القرض
 الرهني، النظام یزیل برنامجاً  القرض الحسن یعتبر وبذلك الثروات، إنشاء في مساهمتها قصد والمقصیة الفقیرة
 في الفقیرة الطبقات داخل المتردیة واألوضاع البطالة مكافحة إلى الهادفة االجتماعیة السیاسة على ویعتمد

 مالي دعم بواسطة معیشي، مصغر بنشاط القیام على والقادرین عمل بدون األشخاص إلى یتوجه وهو .المجتمع
  .ومرضیة مرنة وبشروط بسیط

  :إلى ذا الفصلهفي  سوف نتطرقمن خالل هذا 
 اإلسالمیةصیغ التمویل  - 
 ماهیة القرض الحسن ومخاطره - 
  هیئات تمویل المؤسسات المصغرة بقروض بدون فوائد - 
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  صیغ التمویل اإلسالمیة: مبحث األولال

أهم استخدامات األموال في البنوك التجاریة القروض والسلفیات التي یقدمها البنك لعمالئه مقابل إن من     
فیتم استخدام األموال عن طریق صیغ التمویل المتعددة والمشروعة  النظام اإلسالميفي أما .فائدة محددة مقدماً 

حیث یسمح بتقدیم  .والتي تناسب كافة األنشطة سواء أكانت تجاریة، صناعیة، زراعیة، عقاریة، مهنیة ، حرفیة
 صیغ التمویل التي تناسب مختلف المشروعات واحتیاجاتها من حیث كونها مشروعات صغیرة ومصغرة أو

ویعد نشاط التمویل من متوسطة أو حتى كبیرة سواًء في األجل القصیر أو األجل الطویل بما في ذلك األفراد،  
 .در لألرباحأهم األنشطة بالنظام اإلسالمي حیث تمثل عوائده أهم مص

  المضاربة والمشاركة: المطلب األول

التمویل في عملیة  اإلسالمیةإن المضاربة والمشاركة هما صیغتان من الصیغ التي تستخدمها البنوك     
  .ویعتبران من األدوات الفعالة في استخدامات األموال في النظام اإلسالمي 

  تعریف المضاربة وأنواعها: الفرع األول 

  1 :یلي اسیتم التطرق إلى تعریف المضاربة و أنواعها فیم حیث

 تعریف المضاربة : أوال

و اآلخر بجهده و خبرته ) أي رب العمل( عبارة عن عقد بین طرفین أو مشاركة بین اثنین أحدهما بماله    
یشارك في الربح ، فالمكسب أو الربح یقسم بین الطرفین المتفق علیها و لكن المضارب )أي المضارب(وبراعته 

عمیل  أو(  الخسارة المالیة في حین یتحمل المضارب) أو المصرف( فقط ، وعند الخسارة یتحمل رب المال 
مله ویشترط أال یكون قد قصر أو خالف ما اشترط علیه رب المال وٕاذا اثبت العكس عخسارة جهده و ) المصرف

  .فإنه یكون ملزما بضمان الخسارة أي ردها

من  اإلسالمیةوتعتبر صیغة التمویل بالمضاربة من األدوات الفعالة في استخدامات األموال لدى المصارف     
خالل تقدیم التمویل الالزم لكل راغب في العمل صاحب الخبرة و المهارات النادرة و القادرة على تنفیذ أحد 

 . هارته موضع التطبیق العمليالمشروعات االقتصادیة لكن تنقصه األموال الكافیة لوضع أفكاره و م

  
                                                           

  .135،136ص ص ،  ،2001التوزیع، نشر و ل، دار وائل لاإلسالميأساسیات العمل المصرفي محمد حسن صوان،   1
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 أنواع المضاربة: ثانیا
  1 :للمضاربة أنواع مختلفة نستطیع نمیز منها األنواع التالیة

یقدم ) انيثال أو(لهذا النوع من المضاربة طرفان أحدهما یقوم بالمال واآلخر : المضاربة الثنائیة أو الخاصة .1
 . إلدارةاالعمل أو الجهد و 

المشتركة في  وتسمى أیضا المضاربة المشتركة متعددة األطراف وتدل على تعدد األطراف :المضاربة الجماعیة .2
عملیات التمویل التي  المضاربة من ناحیتي أرباب المال وأرباب الخبرة والعمل، وأهم صور هذه المضاربات

 یل المصرف للقیامالمضاربة بتوك حیث یشارك أصحاب الودائع لدیها الراغبون في اإلسالمیةتمارسها المصارف 
بأعمال المضاربة في األنشطة المختلفة التي یراها مناسبة وأیضا من خالل تقدیم األموال ألرباب الخبرة والعمل 

 .لیضاربوا فیها
فترة  وهي المضاربة المفتوحة التي تقید بعمل معین أو التعامل مع أفراد محددین أو: المضاربة المطلقة. 3

ون فرض أیة قیود أخرى من رب المال على المضارب وتترك للمضارب حریة زمنیة أو مكان معین، وبد
  .التصرف في أنشطة المضاربة وفق إلدارته ومعرفته وأمانته

وهذا النوع من المضاربة یتمثل بالقیود أو الشروط التي یضعها رب المال على المضارب  :المضاربة المقیدة. 4
استجالبا لمنفعة یرغب في الحصول علیها، وٕاذا ما خالف المضارب للحفاظ على ماله وتأمین مخاطر هالكه أو 

  . القیود والشروط المحددة یصبح ضامنا لرأس المال
  تعریف المشاركة وأنواعها: الفرع الثاني

یمكن أن یكون نظام التمویل بالمشاركة بالصورة التي تنفذها البنوك اإلسالمیة هو أحد البدائل المصرفیة     
وتظهر الحاجة لهذه الخدمة عندما یرید أحد األشخاص الطبیعیة أو المعنویة إقامة مشروع ما ویبدأ في تنفیذه إال 

فإنه ال  اإلسالميوبموجب منهجیة ونظام البنكي  أن ما معه من األموال ال تكفي الستكمال إقامة ذلك المشروع
یقدم له التمویل المطلوب الستكمال قیام ذلك المشروع على أساس المشاركة بتلك  یمنحه قرضا بفائدة، ولكنه

إلى حصة  باإلضافةالحصة المقدمة منه وعادة ما تكون الجهة أو العمیل طالب التمویل شریكا بحصته المالیة 
  .عادة ما یوكل ذلك إلیهو   اإلدارة العمل والخبرة و

  
 
  

                                                           
  .137محمود حسن صوان، مرجع سابق، ص ص ،   1
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   تعریف المشاركة: أوال 
هي اشتراك اثنین أو أكثر بمالیهما على أن یتاجرا فیه والربح بینهما على ما یتفقا وال :عملیة المشاركة     

الستثمارها یتصرف أحدهما إال بإذن صاحبه وهي عقد من عقود االستثمار یتم بموجبها االشتراك في األموال 
في النشاطات المختلفة بحیث یساهم كل طرف في حصة في رأس المال والمشاركة تقتضي وجود طرف یملك 

 .استثماره ، من ماله الخاص المال وطرف یملك المال والجهد معا ومن ثم یتحمل جزءا من الخسارة على قدر
ة هي صورة من صور المشاركة إال أنها ولذلك زال الخلط الفكري بین المضاربة والمشاركة حیث أن المضارب

باألموال من  مشاركة بالمال من طرف وبالعمل من الطرف اآلخر أما المشاركة موضوع حدیثنا فهي شركة
حسب االتفاق  بین الشركاء األرباحالطرفین وٕان عمل أحدهما في نشاط الشركة فیعتبر عامال بأجره وتقسم 

ذا الحال في حالة الخسارة إال إن كان هناك تقصیر من الشریك بالتساوي أو بالتفاضل كل حسب حصته وك
  1 .العامل فیتحمل الضرر الذي أصاب الشریك اآلخر

  أنواع المشاركة:ثانیا 
یعتمد هذا النوع من المشاركة على مساهمة البنك اإلسالمي بتمویل جزء من رأس   :المشاركة الثابتة .1

المال مشروع ما، ویترتب علیه أن یكون شریكا في ملكیة هذا المشروع  ومن ثم إدارته واإلشراف علیه، وشریكا 
اتخذ  سواءمشروع علیها، و في هذا الشكل تبقى لكل طرف حصة ثابتة في ال االتفاقبالعائد وبالنسب التي یتم 

 .شكال قانونیا ثابتا كالمساهمة أو التوصیة باألسهم أو لم یتخذ
والمشاركة الثابتة قد تكون مستمرة و فیها یظل البنك شریكا في المشروع طالما أنه قائم، و قد تكون منتهیة وفیها 

ري أو دورة مالیة أو عملیة معینة یكون االتفاق بین البنك والشركاء متضمنا توقیتا معینا للتمویل كدورة نشاط تجا
  .أو صفقة معینة

دفعة  وفیها یكون من حق العمیل أن یحل محل البنك في ملكیة المشروع إما :المشاركة المتناقصة .2
وعلى أساس ترتیب منظم ویمیل إلى هذا النوع من الشراكة الكثیر من  االتفاقواحدة أو على دفعات حسب 

 .طالبي التمویل الذین ال یرغبون في االستمرار المشاركة مع البنك
والبعض یطلق علیها المشاركة المنتهیة بالتملیك و ذلك من وجهة نظر طالبي التمویل ألنه سیمتلك المشروع في 

  2 .التمویل إلى البنك بالطرق المتفق علیهانهایة األمر بعد أن یتمكن من رد 

                                                           
األزمة  الملتقى العلمي الدولي حول، "كفاءة صیغ وأسالیب التمویل اإلسالمي في احتواء األزمات والتقلبات الدوریة"صالح صالحي، عبد الحلیم غربي،   1

  .7، ص 2009/أكتوبر/20/21المالیة االقتصادیة الدولیة و الحوكمة العالمیة، جامعة سطیف، 
  .238- 237، ص ص، 2013، اإلسكندریةدار الفكر الجامعي،  ،االئتمانیةالخدمات المصرفیة رشاد نعمان شایع العامري ،   2 
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  المرابحة وبیع السلم: المطلب الثاني
 سواء بتعاون المال مع المال أو المشروعة،بالطرق  واستثمارهالمال  الستخداموضع اإلسالم صیغا عدیدة    

  .اإلسالميبتعاون المال مع العمل أو غیرها وتعتبر المرابحة وبیع السلم من أهم الصیغ في النظام 
  المتبعة اإلجراءاتتعریف المرابحة و : الفرع األول

  .لها المتبعة اإلجراءاتلى تعریف المرابحة و یتم التطرق إ وسوف
 تعریف المرابحة :أوال

البیع (والبائع  عقد بیع بالسعر العائد مضاف إلیه هامش الربح معروف ومتفق علیه بین المشتري: المرابحة هي 
  1: یمكن للمرابحة أن تكتسي شكلین، )معلومبربح 

  .عملیة تجاریة مباشرة ما بین بائع ومشتري - 
  وبائع وسیط ) المورد(وبائع أول ) مقدم طلب الشراء(عملیة تجاریة ثالثیة ما بین المشتري النهائي  - 
یتدخل البنك بصفته . وقد تم األخذ بالصیغة األخیرة هذه في العملیات المصرفیة اإلسالمیة  ).طلب الشراء منفذ(

 یشتري البنك السلع نقدا أو). العمیل(المشتري األول بالنسبة للمورد و كبائع بالنسبة للمشتري مقدم األمر بالشراء 
كما یتم الدفع نقدا ، علیه ما بین الطرفینبتمویل ویبیعها نقدا أو بتمویل لعمیله مضاف إلیه هامش الربح المتفق 

  .مستأمن في اإلعالم عن ثمنها األصلي) البائع(أو آجال بالتقسیط وهي من أكثر البیوع أمانة ألن البنك 
  2 :إجراءات المرابحة: ثانیا

 .أن یحدد ثمنها) المورد(یحدد المشتري مواصفات السلعة التي یریدها ویطلب من البائع .1
 .السعر إلى البنكیوجه عرض  .2
یعد المشتري شراء سلعة من البنك المرابحة بتكلفتها زائد الربح المعین إذا قام البنك بشرائها ومن ثم یدرس . 3

  .البنك الطلب ویحدد الشروط والضمانات
اء بالشر  یعبر البنك عن موافقته لشراء السلعة ویدفع الثمن حسب االتفاق بناءا على الوعد الملزم من األمر. 4
  ).المشتري(
  ) .المشتري(یقوم البنك بشراء السلعة ومن ثم تسلیمها إلى اآلمر بالشراء . 5

                                                           
وتطویرها في   الدورة التدریبیة الدولیة حول المشروعات الصغیرة  والمتوسطة في دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، مساهمة بنك البركة" ،حیدر ناصر1

  .2003 /ماي 28/ 25، كلیة العلوم االقتصادیة ، المعهد اإلسالمي للبحوث، جامعة سطیف، "االقتصادیات المغاربیة 
  .10ص 

في المحاسبة  الماجستیرمذكرة لنیل شهادة " السیاسة التمویلیة لدعم عملیات التمویل في المصارف اإلسالمیة،إطار مقترح لتطویر " زیاد جالل دماغ،  2
  .19، ص 2006والتمویل، الجامعة اإلسالمیة، غزة، 
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  .یوقع البنك والمشتري عقد بیع مرابحة حسب الشروط في وعد الشراء السابق. 6
  أنواع معامالت المرابحة: ثالثا

  1: من حیث طریقة السداد. 1
 .فیها العمیل بسداد قیمة البضاعة بمجرد استالمهاوهي المعامالت التي یقوم : المرابحة النقدیة  . أ

حیث یقوم فیها المصرف بشراء السلعة من الداخل، وبیعها مرابحة إلى : معامالت المرابحة المحلیة اآلجلة  . ب
العمیل الذي یسدد ثمنها بعد مدة معینة أو على أقساط محددة، ویعد هذا النوع األكثر استخداما في المصارف 

 .اإلسالمیة
یشتري المصرف اإلسالمي : )المستندیة بالمرابحة االعتمادات( معامالت المرابحة الخارجیة اآلجلة   . ت

 .السلعة من الخارج تمهیدا لبیعها للعمیل بثمن مؤجل یدفع على آجال متفق علیها مسبقا
السلع  طورت المصارف اإلسالمیة ، عملیاتها لتشمل ما یسمى المرابحة في :المرابحة في السلع الدولیة  . ث

كالحدید، النحاس، ألمنیوم، ( الدولیة ، حیث یشتري المصرف بالوكالة عن عمالئه سلعا من السوق الدولیة نقدا 
 .، ثم بیعها إلى أطراف أخرى في السوق نفسها بسعر أعلى وبشروط دفع مؤجلة)خشب 

  2 :من حیث الوعد بالشراء یوجد نوعان.2
وهي المرابحة التي تتم دون الوعد بالشراء في هذا النوع تكون عملیة المرابحة عادیة، و  :المرابحة العادیة  . أ

یمتهن فیها المصرف التجارة، حیث یشتري السلع دون الحاجة إلى اعتماد وعد مسبق بشرائها من العمیل ثم 
 .یعرضها بعد ذلك للبیع في المرابحة بثمن و ربح متفق علیه

في هذا النوع تكون عملیة المرابحة مقترنة بوعد من العمیل  ):الوعد بالشراءمع ( المرابحة المصرفیة   . ب
ومن ثم فإن  ،ووجود وعد مسبق بالشراء لرغباتهبالشراء، أي أن المصرف ال یشتري السلعة إال بعد تحدید العمیل 

 .المرابحة تكون مركبة من عقد، ووعد الشراء وعقد بیع المرابحة
  
 
  

  السلمبیع : ثانيلاالفرع 

                                                           
 25المجلد  القانونیة،ادیة و مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتص، "آلیة التمویل العقاري في المصارف اإلسالمیة"منى لطفي بیطار، منى خالد فرحات ،   1

  .18،19، ص ص ، 2009، 02العدد 
  .19منى لطفي بیطار، منى خالد فرحات، مرجع سابق، ص   2



 هایلمو تب مختصةال هیئاتالتمویل المؤسسة المصغرة بالقرض الحسن و : يالفصل الثان
 

42 
 

  1 :من خالل مایلي حیث سوف نتطرق إلى تعریف بیع السلم ودور التمویلي له
 تعریف بیع السلم: أوال
 .موصوف في الذمة یتم تسلیمه في أجل الحق شيءیعرف بیع السلم بأنه بیع آجل بعاجل أو بیع     
وبموجب كون الثمن كله معجال أي أنه یتقدم فیه رأس المال أو الثمن و یتأخر تسلیم المبیع ألجل في مستقبل  

كشراء قمح أو قطن أو مواد مصنعة، محددة المواصفات ویمكن توفیرها في موعد التسلیم فهو بیع أو مبادلة 
  .شیئ مقبوض عند التعاقد بشیئ مؤجل التسلیم في المستقبل

من مفهوم بیع السلم أن هناك بیع بین طرفین طرف یمثل البائع والطرف الثاني یمثل المشتري الذي  یتضح   
الذي یتضمنه العقد الغیر موجود ساعة التعاقد وهذا ما یسمى بالسلم أي التعاقد على بیع  یقع علیه الفعل أو

ونالحظ في هذا النوع س مال السلم  هو ما أطلق علیه رأمؤجل یتفق علیه في العقد بینما یكون الثمن حاضرا و 
  .مدفوعا كله وقت إبرام العقد من العقود أنه شرط سلعة یتم تسلیمها بعد وقت محدد في العقد ویكون ثمنها

  الدور التمویلي لصیغة بیع السلم: ثانیا
                        إن المنهج اإلسالمي للتنمیة لم یهتم فقط بصیغ تمویل االستثمار التي مع فئات معینة لها      

القدرة على المشاركة في رأس المال أو المضاربة بخبراتها و قدراتها العلمیة و العملیة، و إنما ذهب إلى أبعد إلى 
على بساطتها وبالتالي تتیح لهم الفرصة لكي  رغباتهمأبسط األفراد لیمد لهم الوسیلة الكافیة لتمویل مشاریعهم و 

 .یساهموا في تحقیق األهداف التنمویة العامة للمجتمع
  والقرض الحسن اإلجارة ،ستصناعاإل: المطلب الثالث

لمواجهة الفائدة المصرفیة والتي تتم في نطاق العمل یقدمها النظام اإلسالمي التي  االئتمانیةومن الخدمات    
 اجتماعيوالتمویل عن طریق القرض الحسن الذي هدفه  ستصناع والتمویل لغرض التأجیرعقد اإل االستثماري
 .واقتصادي 

 
 
  

  ستصناعاإل: الفرع األول
  اتفاق یتعهد فیه أحد األطراف بصناعة غیر موجودة أصال وفقا للمواصفات التي یتم تحدیدها  هو    

                                                           
، تخصص نقود و تمویل  جامعة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادیة"تمویل التنمیة المحلیة من منظور إسالمي"السبتي وسیلة،   1

  .16-15، ص ص، 2012/2013بسكرة، 
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  .1مقابل دفع مبلغ معلوما ثمنا للعین المصنوعة االتفاقویلتزم بها الصناع بموجب هذا 
معین في الذمة یعد من التمویالت والخدمات  شيءستصناع الذي یتم إبرامه مع صانع على عمل اإل وعقد   

لبنوك اإلسالمیة تقوم بعملیات ، واالطبیعیینفي إطار أعمال البنوك أو بین األشخاص  سواء االئتمانیة
ستصناع وعمیل مستصنع وذلك لصناعة أو إنتاج شيء معین ا كصانع أو ممول لإلبالتعاقد بینهستصناع اإل

لیقوم البنك بصنعه مباشرة إن كان مقدوره وذلك من خالل شركاته المتخصصة مثال، أو إبرام عقد االستصناع 
الفرق موازي بصفته مستصنعا مع صانع لتوفیر الصنعة المطلوبة مقابل ثمن أقل من ثمن األول ویكسب البنك 

  .2بین ثمنین كربح له
  القرض الحسن: الفرع الثاني

حیث إن القرض الحسن هو عبارة هن دفع المال لمن ینتفع به على أن یرد بدله، فهو حسن البتعاده عن     
یتمیز بعدة خصائص كعدم تعامله بالفائدة فنظام الفائدة یمثل قیمة االستغالل للمقرض  حیث أنه.التمویل بالفوائد

إضافة إلى ذلك تسعى مؤسسة الزكاة . الذي یجبره على استرداد رأسماله زائد الفائدة مهما كانت حالة المستثمر
اإلنتاج وذلك  ساهم في زیادةمن خالل آلیة القرض الحسن إلى استثمار جزء من أموال الزكاة في المشاریع التي ت

بانتهاج طریقة المشاركة في تمویل المشاریع، وعدم الضغط على المدین لتسدید الدین في حاالت العسر المالي 
حیث یربط هذا النوع من القروض التنمیة االقتصادیة بالتنمیة االجتماعیة ویعتبر هذا أساس التكافل االجتماعي 

ولى إلى تحسین الظروف االجتماعیة للفقراء ومساعدتهم على التقلیص من حدة على اعتبار انه یهدف بدرجة األ
  3.المشاكل 

  اإلجارة: الفرع الثالث
یقصد باإلیجار عملیات تشغیل األموال خارج نطاق البیع والشراء بحیث یكون محل هذه العملیات هو بیع       

من األجر المتحصل من تقدیم منفعة العین  االستفادةو یهدف اإلیجار إلى .منفعة دون التصرف بالعین 
ویتمیز اإلیجار بأنه یتیح التمتع بمنفعة األصول دون الحاجة إلى امتالكها فعلیا األمر .عبر الزمن واستیفائها

یتیح انتقال ملكیة العین وٕانما ملكیة المنفعة  الذي یوفر على المستأجر قدرا كبیرا من األموال، وبالتالي فهو ال
لربح المتحقق من ذلك مستقال عن قیمة العین وٕانما ملكیة المنفعة ویعتبر الربح المتحقق من ذلك مستقال ویعتبر ا

هذا وتستخدم البنوك اإلسالمیة .عن قیمة العین وهو بأخذ شكل األجر المتجدد مع تجدد االستفادة من المنفعة
                                                           

  .132، ص 2006نشر والتوزیع، األردن، ل، دار الثقافة لاالقتصادیةلمصارف اإلسالمیة و المؤسسات ، اوائل عربیات  1
  .346-345رشاد نعمان شایع العامري، مرجع سابق، ص ص،   2
.112، ص 2000الكویت، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع،  ، البنوك اإلسالمیة،الوطیانمحمد   3  
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أشكالها وأنواعها  باختالفلى اقتناء األصول أسلوب اإلجارة على المنافع في عملیاتها االستثماریة، حیث تعمل ع
فالمیزة الرئیسة إذن لهذا النوع من البیع هو بقاء .ومن ثم تتیح االستفادة منها لجهود العمالء لقاء أجر معلوم

إذا لم یسدد المشتري ما تبقى من ثمنها، واستمرار ملكیة السلعة  باستردادهاالسلعة ملكا للبائع مما یسمح له 
یها ضمان له، كما یمكن له أن یلجأ إلى الضمانات األخرى كسحب الكمبیاالت على المشتري أو یطلب للبائع ف

  1.ویؤجر الباقي تسبیقة نقدیة أولى على ثمن عند التعاقد

 ومخاطره المبحث الثاني ماهیة القرض الحسن
تعتبر القروض من أهم أوجه استثمار الموارد المالیة إذ تمثل الجانب األكبر من اإلیرادات، حیث یمكن    

 بنوكتصنیفها على أسس مختلفة، حیث یعتبر القرض الحسن من األدوات التمویل التي قد یكون مصدرها 
توفیر مناصب شغل هیئات حكومیة و شبه حكومیة وهدفه إجمتاعي اقتصادي وذلك عن طریق إسالمیة أو 

  .والقضاء عن البطالة
  .تعریف القرض الحسن وأهمیته: المطلب األول

معناه في البنوك  أنمباشرة بمقابل التمویل وهو سعر الفائدة، غیر متفاوتة  یةإن كلمة قرض في بنوك التقلید  
  .اإلحسانو ر بصفة عامة مقرون بالب اإلسالميبصفة خاصة، وفي النظام االقتصادي  اإلسالمیة

  .حیث أنها تتمیز بعدم التعامل بالفائدة
  تعریف القرض الحسن: األولالفرع 

یتقاضى في مقابل هذا القرض  أنعلى نحو مجاني، أي دون  ألخرهو ذلك القرض الذي یمنحه شخص 
 2.منافع مادیة

 ألحدمبلغا من المال  اإلسالمي، فیتخلص في تقدیم البنك اإلسالمیةالقرض الحسن كما تطبقه البنوك    
التمویل الستغالله في مجاالت معینة وفق الشروط التي یحددها البنك،  إلىالحاجة  أمسعمالئه الذي هو في 

جدیة المقترض، ونیته السلیمة في سداد مبلغ القرض كامال  تأكدوهذا التمویل یكون في الغالب بتقدیم ضمانات 
مبلغ  أوفوائد  أیةودون تحمیل العمیل المقترض  اإلسالميالبنك  جزئیا حسب االتفاق الذي تم بینه وبین أو

هو دفع المال إلى ما ینتفع فیه بغیر و .فقط أموالهیسترد  أن، بل یكفي البنك األرباحنسبة من  أومقابل التمویل 
 3.عوض على أن یرده في وقت محدد

                                                           
  .30نشر، دون ذكر السنة، ص ل، عمار قرفي لبین النظریة و التطبیق اإلسالمیةالبنوك حسن بن منصور،  1
  .91، ص 2012نشر والتوزیع، األردن، ل، دار نفائس لأبعاد القرار التمویلي واالستثماري في البنوك اإلسالمیةبن إبراهیم الغالي،  2
  68، ص 2007، دار المیسرة للنشر و التوزیع، األردن، ، المصارف اإلسالمیةحسین الوادي، حسین محمد سمحان محمود 3
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 1.ما یعطیه المقرض من مال إرفاقا بالمقترض لیرد مثله دون اشتراط زیادة هو
وهو مبلغ من المال یعطیه المقرض للمقترض لیرد إلیه مثله دون اشتراط الزیادة و القرض الحسن في البنوك 

 اإلسالمیة تقدمه للعمالء األفراد أصحاب الدخل القلیل بدون فوائد، و یسدد على أقساط بسیطة 
وهو ، روط میسرة متفق علیها، وال یأخذ المصرف أي زیادة على مبلغ القرض عند سداده من قبل المقترضوبش

 .القرض الذي یأتي في إطار البعد االجتماعي لعمل المصارف اإلسالمیة
القرض الحسن هو  أنكما  اإلسالمیةفي البنوك  روض عادة ما یقدم بعد تحقیق األرباحومثل هذا النوع من الق

الناس  ٕافادةلالستثمار و  أسست اإلسالمیةالبنوك  أنالبدیل عن الربا ویساعد كثیرا في حل مشاكل المعسرین وبما 
بتمویل بعض شركاتها التابعة بصیغة القرض الحسن ما  اإلسالمیةوقد قامت بعض البنوك  أموالهمفي تنمیة 

  2.األسهمموجودة في المؤسسة، مع االقتفاء بالربح العائد على ال األصولالتفضیلیة بضمان  بعض  األسهمیشبه 
   .القرض الحسن أهمیة: الفرع الثاني

 الحق للمقترض إعطاء أساسیغ التمویل التعاوني، القائم على صوصیغة القرض الحسن تعتبر من ابرز    
الشریعة اإلسالمیة في تمویل المحتاجین  التي تنفرد بها یرد مثله وهذه الصیغة أنعلى  بأموالعلى االنتفاع 

 أنحیث  ها من أهم مصادر التمویل التعاونيو قد شجع اإلسالم على التمویل بالقرض الحسن باعتبار .والفقراء
تنمي في المجتمع المسلم  أنهاتحقیق العدالة االجتماعیة و توزیع الثروة و  أهمهاللقرض الحسن فوائد كثیرة 

  3 .استثناء لما فیه لتحقیق المصالح المجتمع أجیزالمتكامل و التراحم، و منه فالقرض الحسن 
حیث یعد التمویل بالقرض الحسن من أكثر صیغ : مدى مالئمة التمویل بالقرض الحسن للمشروعات الصغیرة   

تمویل تعاونیة  األصلمصغرة، فالقرض الحسن في مالئمة لطبیعة وخصائص المشروعات ال اإلسالمیةالتمویل 
مثله وهو  أویرد المقترض للمقترض، مبلغ القرض  أنن القرض یقدم للمقترض لیكون له حریة االنتفاع به على أل

 ذلك للكلفة المحدودة التي یتحصلمع المشروعات الصغیرة و  تتالءمالصیغ التمویلیة التي  أفضلبذلك یعد من 
أن القرض الحسن، كما  المشروع في حریة استخدامه للمال المشرع المصغر وكذلك للمدونة التي یتمتع بها علیها

یعد نموذجا فاعال للمزج بین  صیغ التمویل كفاءة وفاعلیة في تمویل المشروعات المصغرة فهو أكثر یعد من 
مالئمة أكثر  ون صیغة القرض الحسنوالمقترض إضافة إلى أن كالمال القلیل والجهد الجاد لكل من المقترض 

                                                           
، 2011نشـر والتوزیــع، األردن ل، دار نفــائس لالقــروض المتبادلـة مفهومهــا وتطبیقاتهـا المعاصــرة فـي الفقــه اإلسـالميتـدیر عـدنان عبــد الرحمـان الصـالحي،  1

  .57ص 
  .99، ص 2012نشر والتوزیع، األردن، ل، دار النفائس لإدارة البنوك اإلسالمیة، شهاب احمد سعید العزعزي 2
كادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، دون ذكر بلد وسنة في األ محاضرات التمویل اإلسالمي للمشرعات الصغیرة،، محمد عبد الحمید محمد فرحان 3

  .48ص  ،النشر
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للمشاریع الصناعیة واإلنتاجیة التي تحتاج إلى رأس مال لفترة محدودة كشراء مواد خام أو دفع أجور العمال بحیث 
ونظرا للبعد  ن یضع جزء من أرباحه في المشاركة،و ال یغرب صاحب المشروع أقد تكون الفترة ضئیلة 

 أن ع الصغیر یرى العدید من الباحثین،ق مع الرسالة االجتماعیة  للمشرو االجتماعي للقرض الحسن والمتواف
تحققه  أنلتمویل المؤسسات المصغرة وذلك لما یمكن  اإلسالمیةیستخدم في المصارف  أنالقرض الحسن یجب 

من التمویل  اإلسالميضمن للمصرف أكونه  إلى إضافةتنمیة اجتماعیة واقتصادیة على حد سواء 
في وقت واحد و یتم بتدقیقها  اجتماعیةالقرض الحسن في الحقیقة مهمة اقتصادیة و  نإحیث .االستهالكي
 إلى، و یتم تقدیم هذه الخدمة الربویة، و قد تنفرد بتقدیم هذه الخدمة عن عداها من البنوك اإلسالمیة المصارف

خدماتها أو على مواجهة صعوبة االجتماعیة إلعانتها على تقدیم و المعنیین مثل الشركات والجمعیات أ األفراد
طارئة أو التغلب على ضائقة تمویلیة تعترض نشاطهم وال تمكنهم ظروف النشاط من تولید فائض یكفي لسداد 
التزاماتهم تجاه بعض المتعاملین وال یتوافر لدیهم سیولة تمكنهم من شراء مستلزمات إنتاجهم واستعادة نشاطهم من 

اقته اإلنتاجیة و كمیات السلع والخدمات التي یستهلكها ویحتاج األفراد إلیها جدید وبذلك یحتفظ  المجتمع بط
اط ـومشروع یؤوي القرض خدمة لقضیة استمراریة المصارف اإلسالمیة في دعم نشاطها وتوسیع واستمرار هذا النش

ومخصصات وأموال صنادیق القروض الحسنة التي تكون لدیها، أن تتمكن  اتـق احتیاطـن طریـها عـث یمكنـحی
وبالتالي من االحتفاظ بعمالئها الحالیین وجذب عمالء جدد إلى أسرة المصرف الذي وقف إلى جانبه أثناء عثرته 

فعا لغیره تمسك العمیل بهذا البنك و یشجع غیره من العمالء على التعامل معه، بل أن هذا في حد ذاته سیكون دای
  1.من العمالء على التعامل مع المصرف اإلسالمي

 
  
  
  
  
  

  .أركان القرض الحسن وشروطه: المطلب الثاني
له أركان وشروطا ال یتم تطبیقه إال بواسطة هاته األركان و القرض بحكم انه عقد من العقود فمن البدیهي أن 

  .الشروط
                                                           

  .133، ص 1996نشر والتوزیع، الجزائر، لدار النبأ ل ،المصارف اإلسالمیةلعمارة جمال،  1
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  .أركان القرض الحسن: الفرع األول
  :الحسن كما یليتتمثل أركان القرض 

  »اإلیجاب و القبول«: الصیغة: أوال
وتعطي ي إنشائه ـن فـة العاقدیـصیغة تبین ماهیة رغب علىوجوده  القرض عقد یتم بین طرفین یتوقف أنبما 

  .بوضوح صورة متكاملة التفاق الذي یحصل بینهما
و اقترضت وال یشترط فیها لفظ القرض بل یصح بكل لفظ یؤدي معناه  أقرضتكوصیغة إلیجاب والقبول هي     

  1.استلفت وتملكت ببدله ونحو ذلك: وملكتك ببدله و خذه بمثله و القول المقترض أسلفتك
الن النیة أو الرغبة أمر باطن ال یمكن االطالع علیه فأقیم . وتعبر الصیغة بجالء عن اتفاقهما على تكوینه   

  .و یكشف عنه وهو اإلیجاب و القبول المتوافقینمقامه ما یدل 
  ) المقرض و المقترض: (العاقدان: ثانیا

  2 :ویشترط فیهما
یشترط في المقرض أن یكون من أهل التبرع، أي حرا بالغا عاقال : أهلیة التبرع في المقرض فیما یقرضه -1

 .رشیدا
 اإلقراضمعنى الرشد هو االتصال بالبلوغ و الرشد في العاقد شرط فال یصح  :الرشد و االختیار -2

 .ألنهم غیر راشدین في التصرف بأموالهم..) مثال صبي( واالستقراض من ال یبلغ سن الرشد 
شروط خاصة للمقترض والذي یستفاد من فروعهم الفقهیة اشتراطهم أهلیة  تنص: ما یشترط في المقترض -3

 .التصرفات بالغا عاقال
  
  
  

  )المال المقرض( المحل : ثالثا
یشترط معلومیة المال المقرض لصحة القرض، وذلك لیتمكن المقترض من : أن یكون مال المقرض معلوما - 1

 .رد البدل المماثل للمقترض 

                                                           
فلسطین،   جامعة النجاح، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الفقه و التشریعالقرض الحسن و أحكامه في الفقه اإلسالميمحمد نور الدین أردنیة،  1

  .47، ص 2010
.57،58: محمد نور الدین أردنیة، مرجع سابق، ص ص   2  
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تفاوتا تختلف به قیمتها  أحداهاالمثلیات هي األموال التي ال تتفاوت : قیمیایكون مال المقرض مثلیا أو  أن - 2
 .كالنقود

 ض المنافع حیث ال یصح قرض المنافع إقراصحة  عینیا أي معناه عدم: أن یكون عینیا -3
 .)ألنه غیر معهود(

  :أركان أو موضوعات 3بصفة عامة للقرض الحسن 
وهو الشخص الذي یقوم بإقراض مالي إلى اآلخرین، وله سلطة على هذا المال وحر التصرف  :المقرض -1

 .فیه
 .وهو الشخص صاحب الحاجة الذي یأخذ مال القرض لینتفع به في قضاء حاجته ثم یرده: المقترض -2
ترض، وهو المال الذي یقدمه المقرض إلى المقترض، والبد أن یكون هذا المال مملوكا للمق: محل القرض -3

ومن شروطه أن یكون محل القرض مال أو ما یقوم بثمن، كالعقار أو الثیاب و الحیوانات، أو ما یقوم بالوزن 
كالقمح والشعیر أو المعدود بالنقود، كاألسهم لالنتفاع بقیمتها، فمحل القرض یجوز على كل ما هو منقول أي ما 

المال قابال للتداول وأن یكون محل القرض مقدرا أو هو قابل لالنتفاع بعینه، وفي كل األحوال یجب أن یكون 
 1.اموصوف

  .شروط القرض الحسن: الفرع الثاني
  2 :أهمهالتمویل بالقرض الحسن مجموعة شروط نوجز 

و كتابة، فإن لم یوف المقترض بشرطه كان للمقرض  ٕاشهادبشرط توثیقه برهن و كفیل و  اإلقراضیصح  -1
 .فیما اقترضه قبل الوفاءخ، وال یحل للمقترض التصرف حق الفس

على المقترض أن یرد القرض إلى البنك نقدا بالعملة نفسها التي اقترض بها، ویتم سداده على أقساط  -2
 .متساویة یتفق علیها

 .أي بدون مقابل للتمویل. یجب أن تكون هذه القروض بدون فائدة -3
 .اع بهفالنتال یقوم بثمن أو ما ال یجوز  ماال یصح القرض فیف، مایكون محل القرض ماال متقو  أن -4
أن یكون المال مملوك للمقرض ذلك الن االقتراض سلطة ناشئة عن حق الملكیة فال یجوز للوكیل أن  -5

 .یقرض مال موكله ألنه لیس بمالك
 1.اأن یكون مال المقرض معلوما و مقدر  -6

                                                           
  .342، ص2012نشر والتوزیع، األردن لدار السیرة ل ،البنوك اإلسالمیة، محمد محمود العجلوني 1
  .92،93بن براهیم، مرجع سابق، ص ص،  2
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 .التي تواجه القرض الحسنالمخاطر و التقلیدي  المصرفي الفرق بین القرض الحسن والقرض: المطلب الثالث
یتمثل أساسا في سعر الفائدة والهدف المسطر  المصرفي التقلیدي القرض الحسن والقرضإن الفرق بین    

تواجها مجموعة من   إال أنهأكثر من أنها اقتصادیة  اجتماعیةوبرغم من أن القرض الحسن مهمته   ،لكلیهما
  .والصعوبات سوف نتطرق إلیها المخاطر

  التقلیدي المصرفي الفرق بین القرض الحسن والقرض: الفرع األول
والتي سوف  في سعر الفائدة والهدف لكل منهماالتقلیدي بین القرض الحسن والقرض المصرفي یتمثل الفرق   

  .عن طریق مجموعة من تعاریف لكلیهمانتطرق إلى هذین الفرقین 
  القروض المصرفیة التقلیدیة: أوال
القروض المصرفیة من أهم مصادر إشباع الحاجات التمویلیة للقطاعات االقتصادیة المختلفة،إال أنها تعد     

  .في نفس الوقت تعتبر أداة حساسة قد تضر االقتصاد إذ لم یحسن استخدامها
  3.الثقةوالذي یعني منح  ،2دائن للمدین مهلة من الوقت یلتزم المدین أثناءها بدفع قیمة الدین: تعرف بأنها

عن  وتعرف كذلك على أنه مبادلة مال حاضر بوعد وفاء مستقبل،ومعنى ذلك أن یتنازل أحد الطرفین لآلخر   
  4.مال مؤقتا على أمل استعادته منه فیما بعد

تلك الخدمات المقدمة للعمالء والتي بمقتضاها تزوید األفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع  فهي      
باألموال الالزمة على أن یتعهد المدین بسداد تلك األموال وفوائدها دفعة واحدة أو على أقساط في تواریخ 

 5.محددة

تنازل عنه البنك التجاري لفائدة شخص وعلیه یمكن تعریف القرض المصرفي هو ذلك المبلغ من المال الذي ی  
ما لفترة محددة من أجل تغطیة عجزه أو تحقیق هدف معین على أن یتعهد بتسدید ذلك المبلغ في وقت آجل 

  6.مضاف إلیه فوائد

 القرض الحسن: ثانیا

                                                                                                                                                                                                 
  .107، ص ص، 2013لنشر والتوزیع، األردن، ل، عالم الكتب الحدیث التمویل في البنوك التقلیدیة و البنوك اإلسالمیةشوقي بورقبة،  1
  .47ص  ،2012مرجع سابقنذیر عدنان عبد الرحمن الصالحي، 2

3 F. Bouyakoub, L’entreprise et le financement bancaire, Edition Casbah, Alger, p 17. 
  . 90،ص 2008الجزائر،  دیوان المطبوعات الجامعیة،، محاضرات في اقتصاد البنوك، شاكر القزویني 4
  .103،ص 2002مصر،  الدار الجامعیة، ،البنوك الشاملة عبد المطلب عبد الحمید، 5
  . 108، ص2003مصر،  الدار الجامعیة،ة، النقود وأعمال البنوك وأسواق المالی عبد المنعم مبارك، محمود یونس، 6
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تملیك مال لیرد بدله بدون زیادة أي بدون فائدة، حیث ینبغي أن یكون لمصلحة المقترض، فإن كان نفع  هو   
عن دفع مال إلى الغیر لینتفع به و یرد بدله دون وهو عبارة .مشروط المصلحة المقرض أو لكلیهما فسد العقد

  .1و طلب رد مثله أو قیمته دون زیادةوهو وسیلة من وسائل تمویل ذوي الحاجة على جهة دفع المال لهم . فائدة

بأنها تكاد تكون متقاربة في معناها ومضمونها مما   یتضح لنا من خالل هاته التعاریف للقروض الحسنة   
إذن القرض المصرفي التقلیدي .تبرع یقدمه صاحبه لینتفع به غیرهیجمع بینها على أن عقد القرض هو عقد 

أكثر  اجتماعيرض الحسن الذي یكون بدون فوائد وهدفه األرباح عكس الق ائدة  هدفه تحقیقیكون على أساس ف
  2.اقتصاديمن أنه 

  .والمخاطر التي تواجهه االقتصادیة اثر القرض الحسن على تنمیة: الفرع الثاني
  .االقتصادیة اثر القرض الحسن على التنمیة: أوال
من خالل قدرته على توفیر التمویل إلى المستثمر  االقتصادیة إن القرض الحسن یحقق دوره في عملیة التنمیة   

الذي ال یتكلف عناء الفائدة التي تفرضها علیه البنوك الربویة محوال هذه الفائدة إلى أرباح إضافیة تمكن 
  .المستثمر من زیادة ادخاره ومن ثم زیادة استثماره وهذي اآللیة هي جوهر عملیة التنمیة

  م تخفیض إنتاجه ـن ثـبالقرض الحسن من خفض تكالیف إنتاجه ومومن جانب أخر، یتمكن المستثمر 
والذي یستطیع بدوره من المنافسة في األسواق الداخلیة والخارجیة ومن ثم زیادة لطلب على سلعة المنخفضة 

نة وهكذا یتم االستعا. السعر وزیادة الطلب تؤدي إلى إحالل سلعته بدل السلع المماثلة المستوردة وزیادة صادراته
بشكل مباشر  األموالبالشریعة اإلسالمیة لتحفیز المسلمین الذین یكتنزون األموال دون استثمار على ضخ هذه 

وهنا .بشكل غیر مباشر، عن طریق مصارفهم التي یثقون بها كونها تطبق تعالیم الشرع أووشخصي من قبلهم 
ى تعمیق المعاییر الروحیة لدى الفرد القرض هنا هو عمل حسن ال یبتغي منه أي منفعة سو  أننوضح  أنیجب 

 الصورة إلىیسیر المجتمع  أنالذي یعني  األمر بین المجتمعوتحقیق التوافق الداخلي للفرد وتحقیق التوافق بینه و 
  .اقل حد ممكن إلىالتي یقل فیها الصراع 

في  كانت حیث ةة  كبیر ال ما نجده في تجربة البروفیسور محمد یونس، الحائز على جائزة نوبل للسالم تجربثفم
ال  بنغالدیش ربوي القائم فيي الالنظام المصرف أنهذا البروفیسور  رأى إذبنغالدیش  خدمة تنمیة بلد كامل مثل

 أنهممهما بلغ جدهم واجتهادهم في العمل، واكتشف  أحوالهمتحسین  یستطیعونیتیح للفقراء توفیر قرض واحد ال 
                                                           

، ص ص 2007، العدد األول، 23مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة و القانونیة، المجلد  ،"القرض الحسن حقیقته و أحكامه"أحمد حسن،  1
545،550.  

  .107  ص 2005، 2، العدد 13، المجلد "، مجلة الجامعة اإلسالمیةأحكام القرض في الفقه اإلسالمي"سامي محمد أبو عرجة، مازن مصباح الصباح،   2
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من الفقراء مبلغا إمرأة  42 ال یحتاجون سوى رأس مال یتیح لهم االستفادة من عوائد أموالهم ومن ثم إقراض
بسیطا من ماله الخاص بدون فائدة ودون تحدید الموعد الرد، إال انه لم یستطع في وقتها إقناع المصارف الربویة 

الموضوع على عاتقه إذ بدء بإقراض الفقراء  الفقراء والمحتاجین قروضا حسنة بدون فائدة واخذ بأن تقرض
من الفقراء،  أسرة 500وبدون فائدة، وقد نجع مشروعه نجاحا باهرا وغیر حیاة دون ضمانات ـر بـقروض صغی

مشروع القریة، وفي  أي) جرامین(المركزي البنغالدیش بنجاح الفكرة وتبني مشروع  اقتنع البنك 1979وفي عام 
والتي ال  رـة الصغـمقاطعات وقد تبین فاعلیة نظام القروض المتناهی 5زاد من حجم المشروع لیشمل  1981عام 

  .قرض 86ألف عمیل یخدمها  59إلى  1983تتطلب ضمانات ووصل عمالء بنك جرامین عام 
على الفقراء المعدومین حیث  اقتصرت فكرة القرض الحسن إذ، إسالميبنك جرامین هو بنك ربوي وغیر  نإ

 ألدنىالفائدة المفروضة على القروض كانت  أن إال اآلخرینكانت القروض الربویة معمول بها مع عمالء البنك 
، وتعتبر تجربة بنك جرامین اإلسالمیةمن هذه التجربة في عمل المصارف  یستفاد أنعلى مستوى البلد، ویمكن 

كما .ة في مجال القرض الحسن لما حققته هذه التجربة من نجاح باهر في خدمة التنمیة في بنغالدیشخطوة مهم
ال نحصد  أنفینبغي  أیضابالغة  أهمیةض االستثماریة الكبیرة و فإن للقر  أهمیةللقروض االستثماریة الصغیرة  أن

التنمیة التي عجزت  تحقق أنتمتلك قدرة روحیة هائلة من الممكن  اإلسالمیة فاألمةالقرض في منطقة ضیقة، 
وفرات الحجم و  المشاریع الكبیرة في عملیة التنمیة التي تحقق أهمیةعن تحقیقها النظریات الغربیة، فنحن نعلم 

 مسأفرص العمل التي تعتبر البلدان النامیة في  أالفوالقضاء على البطالة من خالل توفر  األرباحزیادة 
نت ما عانته من القروض الربویة، وهي عا أیضاالحاجة لها، وما ینطبق على الجزء ینطبق على الكل، فالدولة 

في أمس الحاجة إلى قروض حسنة استهالكیة وٕانتاجیة تمكنها من كسر لحلقة المفرغة للفقر، وهذا ما یتطلبه 
  1.حداث نظام اقتصادي إسالمي عالمياست
  .واجه التمویل بالقرض الحسنالصعوبات التي ت: ثانیا

  2 :انه یصطدم بعدة عقبات منها إالبالرغم من المنافع التي ستحقق من خالل التمویل بطریقة القرض الحسن، 
 الربح  أصبحث ـالمادي الذي یتأمله المقرض في العادة، ویسعى من أجل تحقیقه، حی الحافزانعدام  -1
واقع  أمرمن خیارات المقرض والحافز الذي ینشده من خالل تقدیم القرض وهو  األهمواالنتفاع هو الجانب  -2

 .التغافل عنه، ویجب التعامل معه من منطلق عملي واقعي أو إلنكارهفي زماننا هذا، وال مجال 

                                                           
، )"دراسة تطبیقیة على مؤسسة التضامن للتمویل األصغر(أثر تمویالت المتناهیة الصغر على مستوى معیشة الفئة المستهدفة " ،إبهاب طلعت الشایب  1

  .72ص  ، 2010، تخصص إدارة األعمال، جامعة عین شمس، دون ذكر البلد، الماجستیرمذكرة مقدمة لنیل شهادة 
.119،121ص،  الدین أردنیة، مرجع سابق، ص محمد نور  2  
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التكافل  أهدافوتحقیق  اإلنتاجیةعدم توافر القناعة لدى الفرد بقدرة القرض الحسن في تمویل المشروعات  -3
والعدالة االجتماعیة، غیاب الثقة تجاه فاعلیة القرض الحسن كأداة للتمویل في میدان القطاعات  تماعياالج

 .اإلنتاجیة
ج القرض الحسن یتنافى مع نظام الفائدة الراسخ رسوخا عمیق في الحیاة االقتصادیة الحالیة، فإذا تم انتها -4

الن الفائدة  نه سیثیر مشكالت في غایة التعقیدأ أسلوب التمویل بالقرض الحسن كبدیل للقرض بفائدة، فال بد
تعتبر األساس الذي قامت علیه المصارف التجاریة التي كونت النظام المالي الحالي وال تنسى أن جمیع 

والمصارف للفكر  م المالـاقتصادیات الدول اإلسالمیة تعمل في ظل هذا النظام، وهي تابعة فكریا في مجال عال
 .الغربي الناشئ على أساس الفائدة

  اعـاالرتف أوباالنخفاض  سواءالتقلبات في قدرة الشرائیة للنقود، نتیجة التغیر في قیمة السعر النقد  -5
فعند انخفاض قیمة النقود سیعود  أیضا األفرادضارة على الفرد والمجتمع وتغیر دخول  أثاروبالتالي ستكون ذات 

وعند ارتفاع قیمة النقد فإن ذلك  اإلقراضالمقرض وتختلف لدیه القوة الشرائیة عما كانت علیه عند الضرر على 
دفع من خالل تكلفة  أكثره،ویصبح العبء ـيء علیـر مادي سـثأ إلىسیكون في غیر مصلحة المقترض وسیؤدي 

ائیة ستكون عائق كبیر تجاه عملیة قیمة اكبر من قیمة القرض عند القبض، وبالتالي فإن نتیجة تقلب المقدرة الشر 
  .أو التمویل االقتراض

لحق یتأخر المقترض عن الوفاء بالقرض و خاصة في القروض المصرفیة، و ما یتبع عنه مدى ضرر  -6
بالمقرض فرد كان أن مؤسسة، وهذا ما یتطلب اخذ ضمانات كافیة على المقترض ألجل تمكین المقرض من 

، یة التمویل بالقرض الحسنیعتبر حل مناسب لجعل المقرین یقبلون على عملاسترجاع حقوقه كاملة، وهذا ما 
ة إلقبال على طلب ولكن هي بنفس الوقت ستشكل عقبة تاجه المقترض الذي سیرى في تلك الضمانات تقیید عملی

 كانتیحتاجون إلى القرض الحسن هم من طبقة الفقراء، فلو  ن الكثیر من األشخاص الذینالقرض الحسن، أل
وتشكل هذه النقطة مشكلة معقدة تقف حائال أمام المصرف لتوفیر حاجاتهم،  إلى لدیهم تلك الضمانات لما لجأوا

  .تقدیم القروض الحسنة بسهولة  ویسر
قلة التجارب في استخدام القرض الحسن في عملیة التمویل، وسلبیة هذا األمر هي محدودة نطاق التعامل  -7

ة في عملیة االستثمار واإلنتاج، مما أدى إلى جعلها بال تأثیر یذكر في صیاغة المصارف اإلسالمیة بهذه األدا
 1.نظام مالي خالي من الفائدة

  مخاطر القرض الحسن: ثالثا
                                                           

  .121الدین أردنیة، مرجع سابق، ص محمد نور  1
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 1 :تواجه القروض الحسنة عدة مخاطر نذكر منها
وهذا نتیجة ظن الكثیر من المستفیدین أن هذه القروض هي عبارة عن زكاة أعطیت  :خطر عدم التسدید - 1

فهم یعتقدون أنهم مستحقون للزكاة أصال والواقع أن من هؤالء من یستحق الزكاة لهم ولیسوا معنیین بإرجاعها 
تعطى له ه أن یأخذ قرضا حسنا عوض أن یعیش على تلك المبالغ الضئیلة التي أصال لكنه فضال عن طوعی

و األفضل له العمل، من أموال الزكاة، ومنه فهو في نظر المؤسسات المانحة للقرض الحسن قادر على العمل 
 .أن یشغل معه شخصا أو یكون متربصالذا فإلتزامه یجبره على رد المبلغ كامال دون أیة زیادة، المهم 

حرفیا ماهرا في حرفته، قد یكون مسیرا سیئا من القرض الحسن  المستفیدینقد یكون : خطر ضعف التسییر - 2
من القرض الحسن ال یفرقون بین میزانیة  المستفیدینإذ تعلق األمور بالجوانب المالیة و المحاسبیة، فالكثیر من 

مع دخولها المشروع بالموازاة  البیت ومیزانیة المشروع المصغر وعادة ما یقعون في خطأ استهالك إیرادات
وفي نهایة قد یجد الممول نفسه  عباء والتكالیف التي تنتظر التغطیة كل شهر أو كل أسبوعوینسون مختلف األ

 .قد استهلك حتى جزءا هاما  رأس المال وهذا من أكبر األخطاء التي یرتكبها المقترض
في بعض األحیان تكون الدراسة مبنیة أساس أسعار معلومة لكن بعد فترة قد یفرض السوق  :خطر التضخم  - 3

غالیة  اإلنتاجالتي تستخدم كوسیط في جعل المواد األولیة مستویات أسعار تتزاید معدالتها مع مرور الوقت مما ی
 .تلك المسطرة في دراسة الجدوى االقتصادیةعن  اإلنتاجوبالتالي ارتفاع تكالیف 

قد یكون للمقترض من صندوق استثمار أموال الزكاة الحظ في نتیجة للعنصر أعاله : خطر تدني اإلیراد - 4
رأس المال من  معین لكنه في الحقیقة یعتبر هامشا متدنیا نتیجة ضعفوالبیع بأسعار تحقق هامش ربح  اإلنتاج

 .المشروع في األجل القصیر من جهة أخرى وقد تحدث الخسارة مما یرهن نجاعةجهة ونتیجة التضخم 
  مقترحات لتغطیة مخاطر القروض الحسنة:رابعا
الواقع أن المستفید من القرض الحسن عادة ما یكون من ذوي الحاجات أي الفقراء مما یعني أنهم عادة ما    

 االلتزاماتتتسبب في عدم الوفاء لتغطیة مختلف المخاطر التي  األزمةیكونون عاجزین عن تقدیم الضمانات 
استثمار أموال الزكاة ولهذا نقترح عددا من اآللیات واإلجراءات المرافقة إذ أن أحسن تطبیقها الصندوق  اتجاه

  2 :التي تواجه القروض الحسنة كما یليفإنها تساهم بشكل أو بآخر في التخفیف من مخاطر المختلفة 

                                                           
  .138، ص 2013، دار النفائس للنشر والتوزیع، التمویل ووظائفه في البنوك اإلسالمیة و التجاریةقتیة عبد الرحمان العاني،  1
مقدمة من كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة،  محاضرات، "الزكاة و سبل تغطیتها صندوقمخاطر القرض الحسن من "فارس،  مسدور 2

   10،11:الجزائر، دون ذكر سنة النشر، ص ص
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من أموال القرض الحسن المقدم من صندوق استثمار أموال  رهن للعتاد المشتري اعتمادإن : هن العتادر  - 1
الزكاة یعتبر وسیلة فعالة في الحفاظ على أموال هذا الصندوق، خاصة إن عجز المقترض عن السداد، ذلك أن 

لیغطي جانبا هاما من  العتاد في حد ذاته قد یقدم لمستحق آخر یحسن استغالله، وقد یباع بالمزاد العالني
 .الصندوق اقیة على عاتق المقترض، مما یدني من الخسارة التي قد یتعرض لهااألقساط الب

من حدة الخسائر یمكن أن تساعد أیضا في التخفیف تعتبر الكفالة من العناصر األساسیة التي  :الكفالة - 2
أحد التي یمكن وقوعها إن عجز المستفید من القرض الحسن عن التسدید ومن جهة أخرى یعتبر الكفیل 

من خالل خبرته أن یساعد إذا كان مكان في السوق، فیمكن تحرص على نجاح المشروع خاصة راف التي األط
فالكفالة ال تعني التوقیع على شهادة الكفالة ثم ترك المقترض یتخبط المقترض في تحقیق نجاح معتبر لمشروعه 

في عند دخول السوق لذا یمكن لصندوق استثمار أموال الزكاة أن یشترط في مختلف المشاكل التي قد تواجهه 
الكفیل باإلضافة إلى المالءة المالیة التمتع بمكانة مرموقة في السوق وأن یكفل من یقترب النشاط الذي یمارسه 

إنما المساعدة في العادة، وهذا لتكون فرص المساعدة متوفرة أكبر في حالة العجز، لیس المساعدة المالیة فقط و 
 .الفنیة

أن یساعد صندوق استثمار أموال الزكاة المقترضین في إنشاء صندوق یمكن  :صندوق كفالة الغارمین - 3
للمساهمة فیه، حتى إذا اعترضهم مخاطر تمویلیة معینة القروض جزء  باقتطاع ابتداءتكافلي فیما بینهم یلتزمون 
وأیضا المساهمة شریطة أن یلزموا بدفع نسبة من رأس مالهم المقترض لهذا الصندوق كان هذا الصندوق سندا 

 .السنویة فیه بنسبة من أرباحهم المحققة
تستغني عن التدریب والتكوین والتأهیل ا أن نقترحها ال نإن كل صیغ التغطیة التي یمكن :التدریب و التأهیل - 4

ذلك مهما كانت  من صندوق استثمار أموال الزكاة الممولةفي أساسیات التسییر الخاصة بالمشاریع المصغرة 
عنها  االستغناءیریة ال یمكن یالمهارة التسالمقترض من الصندوق متطورة إال أنها درجة المهارة التي یمتلكها 

عن التسدید قد تدخل المقترض في دوامة العجز یریة الخاصة، في الجوانب المالیة المختلفة التسیفالفوضى 
بضمان دورات تدریبیة متواصلة سابقة والتأجیل والمماطلة وفي بعض األحیان التحایل وهذا یمكن القضاء علیه 

 أبز سبب للعجز عن في مأمن من سوء التسییر الذي یعتبرتكون القروض الحسنة  نوالحقة للقرض حس
 1.السداد  

 فائدةروض بدون بق المؤسسات المصغرة هیئات التمویل: المبحث الثالث

                                                           
.13،14: فارس، مرجع سابق، ص ص مسدور   1  
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 في ومهًما كبیًرا دوًرا تلعب التي  المالیة المؤسساتتدخلت من خالل   حیثظاهرة البطالة  الجزائر من  عانت  
 منها خاصة التقلیدیة البنوك مع شتراكباال ؤسسات الم هاته یمول ما منهاالمصغرة  ؤسساتالم تمویل وتطویر

هاته  كون ت أن یمكن  حیث .هیئاتال عن طریق بعض كالبنو  مع االشتراك دون ؤسساتهذه الم یمول ما ومنها
والتي تهدف إلى تمویل ودعم المؤسسات المصغرة بصفة خاصة  شبه هیئات أوحكومي  امصدرهالهیئات 

  وأنواع الدعم المالي مثل منح قروض وتشجیع االستثمار بصفة عامة وهذا بتوفیرها العدید من المزایا الخاصة
 .حسنة قروضاً  اعتبارها القروض یمكن هاتهو فائدة  دونب

  .التمویل في إطار الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب: المطلب األول
تعتبر الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب إحدى األجهزة التي أنشأتها الدولة بهدف استیعاب أمال وتطلعات    

التحوالت االقتصادیة التي تنتقل تدریجیا إلى اقتصاد الشباب وتحقیقها حیث یهدف الجهاز إلى التكیف مع 
  .السوق

  .تعریف الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب: الفرع األول
- 96تم إنشاء الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب وتحدید قانونها األساسي بموجب المرسوم التنفیذي رقم     

ومنذ  1997لجدید لتشغیل الشباب منذ السداسي الثاني لسنة تم الشروع في الجهاز ا 1996سبتمبر  8في  296
حساب تخصص  یریتس هذا التاریخ أصبحت الوكالة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي هدفها هو

الذي عنوانه الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب والذي حددت كیفیة تسییره بواسطة  302- 087الخاص رقم 
 2003سنة  أخرىتم تعدیله مدة  1998المؤرخ في جویلیة  213- 98للوكالة بالمرسوم التنفیذي المرسوم المنشأ 

  .2003سبتمبر  06المؤرخ في  288-03بموجب المرسوم التنفیذي 
  1 :تعطي الوكالة نوعین من النشاط

  تقدیم المساعدة على إنشاء مؤسسات مصغرة. 
 التكوین لتدعیم إنشاء النشاطات. 

عمومیة مكلفة بتشجیع وتدعیم ومرافقة الشباب البطال الذین لدیهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة فهي مؤسسة   
 - إعالم - استقبال (جانیة مساعدة م: حیث یستفید الشاب صاحب المشروع من خالل مراحل إنشاء مؤسسة من

كیة في مرحلة االنجاز اإلعفاء من الرسم على القیمة المضافة، وتخفیض حقوق الجمر ، امتیازات جبائیة، )مرافقة
 .2تخفیض نسب الفوائد البنكیةو اإلعانات المالیة تقرض بدون فائدة  اء من ضرائب في مرحلة االستغالل،وٕاعف

                                                           
  .وثائق مقدمة من طرف الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب 1

2www.ansej.org.dz.le12/04/2014,h12.30  
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  وطرق تمویلها للمؤسسات المصغرة  ANSEJمهام الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب : الفرع الثاني
حیث للوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب مهام عدیدة تقوم بها إضافة إلى وجود تركیبة تمویلیة لتمویل    

  .المؤسسات المصغرة
  وكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابمهام ال: أوال
هي هیئة وطنیة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي وهي تسعى لتشجیع كل   

  من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع والخدمات الشبانيغ المؤویة إلنعاش قطاع التشغیل الصی
وهي تحت سلطة رئیس الحكومة ویتابع وزیر التشغیل األنشطة العملیة للوكالة وتقوم الوكالة الوطنیة بالمهام    

  1 :التالیة
  خالل برامج التكوین والتشغیل والتوظیف تشجیع كل األشكال والتدابیر المساعدة على ترقیة تشغیل من

 .األول
  التخفیضات في نسب و تقوم بتسییر مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب و منها اإلعانات

 .الفوائد
 إتاحة المعلومات االقتصادیة والتقنیة والتشریعیة و لتنظیمیة ألصحاب المشاریع  لممارسة نشاطاتهم. 
 ینجزها أصحاب المشاریع لممارسة نشاطاتهمتابع االستثمارات التي ت. 
  تنظیم دورات تدریبیة ألصحاب تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات الجدوى وقوائم نموذجیة للتجهیزات و

المشاریع لتكوینهم وتجدید معارفهم في مجال التسییر والتنظیم وسیر الوكالة مجلس توجیه ویدیرها مدیر ومجلس 
 .مراقبة

  تضع تحت تصرف المستثمرین ذوي المشاریع فالمعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقني والتشریعي
 .والتنظیمي والمتعلقة بممارسة نشاطاتهم 

 تقدم االستشارة وید المساعدة للشباب ذوي المشاریع في مسار التركیب المالي وتعبئة القروض. 
  إداریة عمومیة یتمثل هدفها في أن تطلب لحساب الوكالة تبرم اتفاقیات مع كل هیئة أو مقاولة أو مؤسسة

 .انجاز برامج التكوین والتشغیل 
تطلب لحساب الوكالة انجاز  أنعمومیة یتمثل هدفها في  إداریةمؤسسة  أو مقاولة أوتبرم اتفاقیات مع كل هیئة 

  .للشباب لدى المستخدمین األولىبرامج التكوین والتشغیل 

                                                           
دون ذكر سنة ، بومرداس، ، محاضرة مقدمة، جامعة " دور هیئات الحكومیة في تدویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة" ،دوار إبراهیمعبد اهللا بلوناس،  1

  .08ص
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 1:یأتيیقوم بما  أنوجه  أحسناضطالع بمهمتها على یمكن للوكالة من اجل 
تكلف من یقوم بانجاز دراسات الجدوى بواسطة مكاتب الدراسات المتخصصة والحساب الشباب ذوي  -

 .المشاریع االستثماریة
تنظم تدابیر لتعلیم الشباب ذوي المشاریع وتجدید معارفهم وتكوینهم في تقنیات التسییر على أساس برامج  -

 .یتم إعدادها مع الهیاكل التمویلیةخاصة 
 .تستعین بخبراء مكلفین بدراسة المشاریع و معالجتها - 

 .للمؤسسات المصغرة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب لوكالةاطرق تمویل : ثانیا
أساسیین یشترط أن  حیث یعتمد تمویل المشاریع االستثماریة للشباب في هذا اإلطار على صیغتین أو شكلین   

مالیین دینار جزائري بالنسبة لصیغتي التمویل المحدد في إطار جهاز  10ال یتجاوز تكلفة االستثمار 
ANSEJ.  

 ویشتمل المساهمة المالیة لصاحب المشروع والقرض بدون فائدة تمنحه الوكالة: التمویل الثالثي -1
بنكي تتحمل الوكالة تغطیة جزء من فوائده یتوقف مستوى التغطیة حسب طبیعة النشاط وموطنه ویتم  وقرض 

  ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة ویتعلق هذا النوع من 
  

 2 :التمویل بمستویین
قرض  %1المساهمة الشخصیة تكون دج حیث أن 5.000.000مبلغ االستثمار ال یتجاوز : المستوى األول -

 % .70،  القرض البنكي %29بدون فائدة 
دج حیث تكون المساهمة الشخصیة 10.000.00إلى  5.000.001مبلغ االستثمار من : المستوى الثاني -
 %.70القرض البنكي % 28القرض فائدة من طرف الوكالة % 2
 3 :تتشكل التركیبة المالیة من: التمویل الثنائي -2

  .ة المالیة للشباب أو أصحاب المشاریع التي تتغیر قیمتها حسب مستوى االستثمارالمساهم

                                                           
  .12،13ص ص،   ،52 العدد ، 1996سبتمبر  08المؤرخ في ـ الجریدة الرسمیة،، 206-96من المرسوم التنفیذي رقم ، 6 المادة 1
مــن حیــث تمویــل و االنجــازات المحققــة فــي إطــار نهــوض  ANSEJنتــائج الوكالــة الوطنیــة لــدعم تشــغیل الشــباب تقیــیم "بــن یعقــوب طــاهر، مهــدي أمــال،  2

-11العامـــة و انعكاســاتها علـــى التشــغیل والنمــو االقتصـــادي، جامعــة ســـطیف،  االســتمارات، المــؤتمر الــدولي حـــول تقیــیم أثـــار بــرامج "بالمؤسســات المصـــغرة
  .8،9، ص ص، 2013/ مارس/12

، المـؤتمر العــالمي الثـاني حـول تطــویر نظـام مــالي "تجربــة الجزائـر فــي تمویـل المشــاریع المصـغرة بصــیغة القـرض الحســن"، سـلیمان ناصـر، عواطــف محسـن 3 
  .8،9ص ، ص2011، أكتوبر/9/10/11  ،اإلسالمي، تعزیز الخدمات المالیة اإلسالمیة للمؤسسات المتناهیة الصغر، جامعة ورقلة
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التي تمنحها الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب، ) والتي یمكن اعتبارها قروض حسنة(القروض بدون فائدة 
  .تتغیر قیمة هذا القرض حسب مستوى االستثمار

والقرض بدون فائدة  %71دج تكون المساهمة الشخصیة 5.000.000أقل من (حیث انه عند قیمة االستثمار 
  %.29تمثل ) قروض حسنة(

و القروض بدون فائدة المقدمة %72ستكون المساهمة الشخصیة  5.000.001أما عند قیمة االستثمار تكون 
  %.28من الوكالة ستكون بنسبة 

  الجزائري ویل في إطار صندوق الزكاةالتم: المطلب الثاني
إن الصندوق الزكاة هو مؤسسة دینیة واجتماعیة تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف وهي التي    

  .تضمن له التغطیة القانونیة
  .تعریف صندوق الزكاة الجزائري: الفرع األول

  .نشأة الصندوق: أوال
صندوق الزكاة الجزائري هو مؤسسة دینیة واجتماعیة تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف وهي     

رمضان  7المؤرخ في / 9/82التي تضمن له التغطیة القانونیة وقد انشأ الصندوق بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
یجب ترشید جمع الزكاة وتوزیعها في  من المرسوم انه 11مارس حیث جاء في المادة  23هـ الموافق لـ 1411

الجزائر وقد انشأ هذا الصندوق للتحكم في األموال التي یتصدق بها الجزائریون سنویا فالدولة عن طریق 
  .1الصندوق هي المؤهلة لجمع الزكاة و إیصالها إلى مستحقیها الفعلیین

 الذي على مستحقیها یعمل على زیادة القدرة الشرائیة وبالتالي زیادة الطلب على العمل إن توزیع أموال   
وانخفاض البطالة، والنتیجة هي زیادة الحصیلة الزكاة بسبب توسع شرائح دافعي الزكاة أفقیا وعمودیا مما یؤدي    

الطویل فإنه یؤدي إلى زیادة تكوین إلى زیادة رأس المال العامل الخاضع للزكاة في فترات قصیرة أما على المدى 
  .2أصول استثماریة وصوال إلى االنتعاش االقتصاد الكلي

توجه إلى  وعلیه فإن أموال صندوق الزكاة یجب أن تستثمر بالطرق المشروعة وفي المجاالت المشروعة، فال   
  .3االتجار بالمحرمات أو التعامل بالربا

                                                           
الزكاة و (المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول التمویل اإلسالمي غیر ربحي "صندوق الزكاة في تحقیق تنمیة االجتماعیة "فال حدة، نمفتاح صال، خبیزة أ 1

  .6،7، ص ص 2013/ 20/21/5، مخبر التنمیة االقتصادیة و البشریة في الجزائر جامعة البلیدة، "في تحقیق التنمیة المستدامة) الوقف
2 ww.kantakji.org،Le15/04/2014،h.13.30. 

، ص 2010  ، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في الفقه والتشریع، جامعة النجاح فلسطین"دور الزكاة في التنمیة االقتصادیة" ،ختام عارف حسن عماري 3
106.  
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سالمیة و منها، الجزائر، إلى إنشاء صنادیق الزكاة بغیة تحسین جمع ومن هذا كله اتجهت العدید من الدول اإل
  .1وتوزیع الزكاة حتى تؤدي أهدافها بفعالیة قصوى

  :تشكیالت صندوق الزكاة: ثانیا
  2:مستویات 3یتشكل صندوق الزكاة من 

 .دائرة  وتكون على مستوى كل دائرة مهمتها تحدید المستحقین للزكاة على مستوى كل : اللجنة القاعدیة -1
وتكون على مستوى كل والیة وتوكل إلیها مهمة الدراسة النهائیة الملفات الزكاة على : اللجنة الوالئیة -2

 .مستوى الوالیة وهذا بعد القرار االبتدائي على مستوى اللجنة القاعدیة
ونجد من مكوناتها المجلس األعلى للصندوق الزكاة ومهامه األساسیة تختصر في كونه  :اللجنة الوطنیة -3

 .الهیئة المنظمة لكل ما یتعلق بصندوق الزكاة في الجزائر
  
 

  .للمؤسسات المصغرة صندوق الزكاةفي التركیبة التمویلیة : الفرع الثاني
من حصیلة  % 37.5نسبة  األوقافالشؤون الدینیة و  وزارة الزكاة خصصت  أموالفیما یتعلق باستثمار    

الزكاة والتي تمت  أموالالزكاة لالستثمار، وقد ابرم اتفاق مع بنك البركة لیكون وكیال تقنیا في مجال استثمار 
  .ترجمتها

  3 :ول المشاریع التالیةیمالزكاة الذي  أموالفیما اصطلح علیه صندوق استثمار 
 .الوطنیة لدعم وتشغیل الشبابتمویل مشاریع الوكالة  -
 .تمویل مشاریع الصندوق الوطني للتامین عند البطالة -
 .تمویل مشاریع المصغرة، مساعدة المؤسسات الغارمة القادرة  على االنتعاش -
 .دعم المشاریع المضمونة لدى صندوق ضمان القروض التابعة لوزارة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -
 .الزكاة وبنك البركة الجزائر أموالاستثمار شركات بین صندوق  إنشاء -

                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم االقتصادیة "دالة االستهالك الكلیة  انعكاس إعادة توزیع الدخل عن طریق الزكاة على"حبار مداد،  1

  .02، ص2008/2009تخصص نفوذ ومالیة جامعة الشلف، 
صندوق الملتقى الدولي حول مقدمات تحقیق التنمیة المستدامة في االقتصاد " دور الزكاة في تحقیق التنمیة المستدامة"نعمون وهاب، عناني سیاسیة،  2

  .216، 215، 214، ص ص ص، 2013دیسمبر / 03/04، جامعة قالمة، "اإلسالمي
  .116نعمون وهاب، عناني ساسیة، مرجع سابق، ص 3
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نظرا  المصغرة فإن الواقع العملي المشاریعمن  األنواعكانت االتفاقیة تنص على تمویل ودعم كل هذه  وٕاذا 
بل بعدد محدود جدا من  األنواعالتمویلیة المحدودة للصندوق اثبت انه لم یتكفل بتمویل كل تلك  للقدرات

خاصة من  األخرىلها مصادرها التمویلیة  األخرى األنواع أن أساسصندوق الزكاة على  إطارالمشاریع وفي 
  .الهیئات الحكومیة

قروض  من موارده لتقدیم% 37.5قام الصندوق باجتهاد مع هیئة الشرعیة بتخصیص نسبة  اإلطاروفي هذا 
هناك مصاریف شرعیة غیر  أن أساسحسنة للشباب ولتمویل مشاریعهم المصغرة  وقد حسبت هذه النسبة على 

وبافتراض تساوي المصارف " غارمین"سهم  باإلضافة" و الرقاب" "المؤلفة قلوبهم"متوفرة  حالیا في الجزائر، 
  1.لكل منها فإن النسبة المذكورة سابقا هي مجموع المصاریف الثالثة %12.5الثمانیة للزكاة بالنسبة 

  ONJEM التمویل في إطار الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر: الثالث المطلب
قامت حیث إن زیادة نسبة البطالة خالل السنوات األخیرة جعل الجزائر تنتهج إجراءات لتخفیف من حدتها    

ما قبل وعقود  بإعداد برامج موجهة إلى فئات متنوعة من طالبي الشغل من بینها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
التشغیل واألشغال العمومیة في إطار معالجة البطالة ولقد عززت هذه األدوات ببرنامج جدید لیتمم ویدعم مسار 

  .مكافحة البطالة ویتعلق هذا األمر بالقرض المصغر
  یة لتسییر القرض المصغر ومهامهاتعریف الوكالة الوطن: الفرع األول
  .عدة أهداف و مهام جاءت من أجلها لتسییر القرض المصغرالوطنیة  إن للوكالة

  .نشأة و تعریف الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر: أوال
أنشأت الوكالة الوطنیة لتسییر القرض  جانفي 22المؤرخ في  14- 04بموجب المرسوم التنفیذي رقم     

 1429محرم عام  19المؤرخ في  10- 08المصغر وعدلت بعض مواد قانونها األساسي بمرسوم  رئاسي رقم 
وتعرف على أنها هیئة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل  2008جانفي  27الموافق لـ 

كومة ویتولى  الوزیر المكلف بالتشغیل  المتابعة العملیة لنشاطات المالي وتوضع الوكالة تحت سلطة رئیس الح
  2.الوكالة

  3 :وتهدف إلى

                                                           
  .15سلیمان ناصر، عواطف محسن، مرجع سابق، ص 1
  .15ص 06، العدد "2004جانفي  25، المؤرخ في الجریدة الرسمیة ،"14-04رقم المرسوم التنفیذي " من ،، 7ة الماد 2
  .منشورات من وكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 3
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في المناطق الحضریة و الریفیة عن طریق تشجیع العمل الذاتي والمنزلي إضافة إلى : محاربة البطالة -
 .الصناعات التقلیدیة والحرف خاصة لدى فئة النسویة

لخدمات طات اقتصادیة ثقافیة منتجة للسلع وامناطقهم األصلیة بعد خلق نشااستقرار السكان األریاف في  -
 .للمداخیلالمدرة 

 .تنمیة روح المقاولة التي ساعد األفراد في اندماجهم االجتماعي وٕایجاد ظلتهم -
  .مهام الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر: ثانیا

  :تتمثل المهام األساسیة للوكالة في
 .ض المصغر وفقا للتنظیم والتشریع المعمول بهتسییر جهاز القر  -
 .تدعیم المستفیدین وتقدیم االستشارة ومرافقتهم في تنفیذ مشاریعهم -
 .منح قروض بدون فائدة -
 .تبلیغ أصحاب المشاریع المؤهلة بمختلف اإلعانات التي تمنح لهم -
المستفیدون ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهیئات المعنیة  المتابعة الدائمة لألنشطة التي ینجزها -

 .بتنفیذ مشاریعهم
تقیم عالقات متواصلة في إطار التركیب المالي وتنفیذ خطة التمویل وعلیه وحتى یتحصل صاحب المشروع  -

 :على إعانة من طرف الصندوق یجب أن تتوفر فیه الشروط التالیة
 .سنة فما فوق 18بلوغ سن  -
 .غیر ثابتة وغیر منتظمة مدا خیلعدم امتالك دخل أو امتالك  -
 .مقر اإلقامة إثبات -
امتالك شهادة تثبت الكفاءة المهنیة وثیقة معادلة معترف بها أو التمتع بمهارة مهنیة مؤكدة تتوافق مع   -

 .النشاط المرغوب انجازه
 .عدم االستفادة من مساعدة أخرى إلنشاء النشاطات -
 .)حسب الحالة(المساهمة الشخصیة القدرة على دفع  -
 1.االلتزام بتسدید مبلغ القرض بدون فوائد للوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر حسب الجدول الزمنیة -

  .للمؤسسات المصغرة طرق التمویل المطبقة داخل وكالة تسییر القرض المصغر: الفرع الثاني

                                                           
/  27/29 الملتقى الدولي الثاني حول المالیة اإلسالمیة، جامعة ورقلة ،"القرض الحسن المصغر لتمویل األسر المنتجة"سلیمان ناصر، عواطف محسن،  1

  .07، ص 2013/  جوان
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في برنامج تمویلها على صیغتین من التمویل ) ANGEM(تعتمد الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 
 )دج100.000سلفة بدون فوائد تمنحها الوكالة والتي ال تتجاوز (انطالقا من سلفة صغیرة لتامین لقمة العیش 

البنوك، تسمح كل صیغة  إحدىعي تركیبا مالیا مع دج والتي تستد1000.000 تتجاوز إلى قروض معتبرة ال
أنشطة محددة، كما یستقطب أیضا فئة معینة من السكان فیؤدي ذلك إلى نوع بحكم خصوصیاتها، بتمویل 

   1:التخصص في المشاریع مما یزید من رفع فعالیة هاتین الصیغتین والمتمثلة في
دج بدون فوائد موجه لشراء المادة األولیة یتم تسدیده 100.000قرض بقیمة : تمویل شراء المواد األولیة: أوال

  .شهر وهذا القرض بما انه بدون فائدة اعتبرناه قرض حسن 36إلى  24على مدى 
دج من اجل اقتناء عتاد صغیر ومادة أولیة إلنشاء 100.000قرض بقیمة ال تتعدى : التمویل الثالثي: ثانیا

فتكون فیه المساهمة الشخصیة، ) سنوات 5من سنة إلى (شهر  60إلى  12مؤسسة ویتم تسدیده على مدى 
من نسبة الفائدة % 20إلى  5مع تخفیض على الفوائد من % 70، قرض بنكي %29ئد ، قرض بدون فوا1%

 .التجاریة للبنوك حسب الحاالت
على صیغ التعدیل في إطار جهاز القرض المصغر نذكر  2011تجدر اإلشارة إلى انه أدخلت تعدیالت سنة 

  2 :منها
 .بدون فوائد بعنوان شراء مواد أولیة على شكل سلفة 100000دج إلى  30000رفع سقف التمویالت من  -
دج القتناء األدوات البسیطة و التجهیزات والمواد 100000دج إلى 400.000رفع سقف التمویالت من  -

 .األولیة لالنطالق في النشاط
 .إلغاء المساهمة الشخصیة المفروضة على طالب القرض المصغر بالنسبة لنمط تمویل شراء مواد أولیة -
 .الثالثي بالنسبة لنمط التمویل% 1الشخصیة المفروضة على طالب القرض المصغر إلى  تخفیض المساهمة -
في المناطق % 95نسبة  إلىرفع نسبة تخفیض الفوائد التجاریة التي تطبقها البنوك على القرض البنكي   -

 .الخاصة والجنوب والهضاب العلیا
البسیطة والمواد األولیة إلى  األدواتحالة اقتناء رفع سلفیة بدون فوائد الموجهة إلى تكملة القرض البنكي في  -

 .من تكلفة النشاط% 29
تكون فیه المساهمة الشخصیة ) شراء مواد أولیة(دج لجمیع األصناف 100000وبهذا فإذا كان قیمة المشروع   

وٕاذا كان قیمة المشروع ال تتجاوز .بدون فوائد% 100و تكون القرض من الوكالة بنسبة % 0معدومة 

                                                           
  .7،8سلیمان ناصر، عواطف محسن، مرجع سابق، ص ص،  1
  .08سلیمان ناصر، عواطف محسن، مرجع سابق، ص  2
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والقرض من الوكالة % 70القرض البنكي % 1دج لجمیع األصناف تكون المساهمة الشخصیة 1000000
  1%.29بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خالصة
 القرض الحسن  تجربة تثمین فإن السیاق هذا وفي هدفا استراتیجیًا، تشكل  البطالة مكافحة باتت لقد    

تم التطرق في هذا الفصل إلى صیغ التمویل  حیث.واالجتماعي االقتصادي اإلدماج بتشجیع سمحت قد
إحدى مجاالت االستثمار الهامة بمختلف أنواعه و قد استخلصنا أن التمویل بصیغ اإلسالمیة یعتبر  اإلسالمیة

  .المصغرة، الصغیرة والمتوسطةحیث یستخدم هذه الصیغ  في العدید من المشاریع 
ه تم التعرض إلى ماهیة القرض الحسن من خالل مفاهیمه األساسیة والمخاطر المترتبة عنه أنإضافة إلى     

وكیفیة تغطیة هاته المخاطر، كما تم تناول الهیئات الممولة للمؤسسات المصغرة بدون فائدة و التي اعتبرت 
غرة وذلك عن المص المشاریع أصحاب لمساعدة و استخلصنا أن هاته الهیئات تبدل جهد كبیر قرض حسن 

حاجة هاته  شدة رغم هذا الجهد مازال محدودا، واستخلصنا أن طریق أنواع التمویالت الممنوحة لهاته المؤسسات
 .تنمیتها أجل منالمشروعات لتمویل 

                                                           
1 www.angem.dz.le:15/03/2014,h:15.30 
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  تمهید
 تصل مرتفعة نسبة فیها الشباب یشكل والتي المعتبر، السكاني الثقل ذات العربیة البلدان من الجزائر تعتبر     

 برامج وتعتمد بطالة أزمة من تعاني التي البلدان من دوماً  كانت لذلك السكان، مجموع من % 75 حوالي إلى
 المشاریع یمول ما منها البرامج، تلك لتنفیذ الهیئات من العدید أنشأت وقد الشباب، أولئك لتشغیل مختلفة

 البنوك مع االشتراك دون المشاریع هذه یمول ما ومنها منها، التقلیدیة خاصة البنوك مع باالشتراك المصغرة
 .فوائد بدون وبقروض

لتجمیع  2004وفي هذا السیاق وفي الجزائر بادرت وزارة الشؤون الدینیة واألوقاف بإنشاء صندوق للزكاة عام    
وتنظیم الزكاة وتوجیهها لالستثمار، بغیة تفعیل دور صندوق الزكاة في الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة، وتطبیقا 

ر الجید ألموال الزكاة، األمر الذي یساهم في خلق لإلستراتیجیة العامة لنشاطات الصندوق والتي هي االستثما
قیمة مضافة  تثمر عن إنشاء مشاریع منتجة توفر مناصب شغل وتحسن من الحالة االجتماعیة واالقتصادیة 

تعلق منها بدعم مشاریع تشغیل  ممیزا من حیث تطبیقاته خاصة ما یكون صندوق الزكاة للمجتمع، لذا یجب أن
  .اتتلف فئالشباب والبطالین بمخ

عن طریق  كیفیة جمع الزكاة  لوالیة بسكرة سوف یتم التركیز في هذه الدراسة على صندوق الزكاةحیث أنه     
توزیعها واستثمارها عن طریق القرض الحسن، ألنها تعتبر وسیلة اقتصادیة واجتماعیة في ید الدولة لتحقیق 
أهداف اقتصادیة واجتماعیة عن طریق وضع آلیات لتحقیق مقاصدها، بحیث تخرج من الطابع الفردي التطوعي 

 طلبات العصر، ولتكون عامال مهما في تحقیق التنمیة في المجتمعإلى الطابع المؤسساتي الذي یتماشى مع مت
  :عن طریق الزكاة صندوق هیئة لعمل طبیقیةت دراسةإلى  یتم التطرقس الفصل هذا في

 تعریفیة لصندوق الزكاة لوالیة بسكرةبطاقة  - 
 .الحسن الزكاة المؤسسات المصغرة عن طریق القرض أموال استثمار صندوق تمویل - 
 

 
 
 
 

  وكالة بسكرةل الزكاة صندوقبطاقة تعریفیة ل: األول المبحث
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وذلك من خالل إنشاء صندوق زكاة على غرار بقیة الدول اإلسالمیة عرفت الجزائر تجربة العمل الزكویة    
وقد عممت والوقوف على الجهود المبذولة من طرف القائمین علیه واالستفادة من تجارب بعض دول اإلسالمیة 

بغیة تفعیل دور صندوق الزكاة في  بسكرةالجزائر الفكرة على باقي الوالیات الثمانیة واألربعین من ضمنهم والیة 
ي االستثمار الجید الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة، وتطبیقا لإلستراتیجیة العامة لنشاطات الصندوق والتي ه

  .ألموال الزكاة
  في والیة بسكرة ةالتنظیمیوق الزكاة وأشكاله دتعریف صن: المطلب األول

 حیاء واألعیان واللجان الدینیةیعمل بالتعاون والتنسیق مع لجان األ إن صندوق الزكاة هیئة شبه حكومیة حیث   
وبشكل عام مع المجتمع المدني، وبغیة تنظیم نشاطه تم استحداث ثالثة مستویات تنظیمیة تمكنه من الوصول 

  .إلى عمق المجتمع الجزائري وبالتالي تحقیق أهدافه 
  الزكاة بصندوق التعریف :األوللفرع ا

 نظارة تحت یعمل م، 2003 سنة إنشاؤه تم اجتماعیة، دینیة ومؤسسة حكومیة شبه هیئة الزكاة صندوق     
 یقوم المسجد لمؤسسة المنظم القانون على ءً بنا القانونیة التغطیة له تضمن والتي واألوقاف الدینیة الشؤون وزارة

 مصارفها على بتوزیعها أیضاً  یقوم ثم الوطن، والیات مختلف في المتواجدة فروعه عبر الزكاة وجبایة بتحصیل
 حیث بلعباس، وسیدي عنابة هما نموذجیتین بوالیتین البدایة في التجربة انطلقت وقد .الفروع نفس عبر لشرعیةا

 المزكین من والتبرعات الزكاة أموال لتلقي الوالیتین، مستوى على المسجد لمؤسسة تابعین بریدیین حسابین فتح تم
 تم 2004 سنة في  .فقط الطریقة هذه ووفق انقد إال الزكاة ُتقبل ال حیث بریدیة، حواالت شكل في والمتصدقین

 على بریدیة حسابات بفتح من بینهم والیة بسكرة واألربعین الثماني الوطن والیات كافة على العملیة هذه تعمیم
 خالل من األموال ویصرف الصندوق یحّصل خاللها ومن الزكاة، لصندوق تابعة تكون والیة، كل مستوى

 یتم الو . نفقة وال تحصیال ال بتاتا بالسیولة یتعامل ال الصندوق أن إذ شارة،اإل سبقت كما فقط البریدیة الحواالت
 رظالمحا هذه وتشمل ،مختصة والئیة لجان بإعدادها تقوم مداوالت محضر خالل من إال الزكاة أموال صرف
 الجهات مع بالتنسیق والوالئیة القاعدیة االستشاریة الهیئات في ُتضبط المستحقین بأسماء سمیةا قائمة

  1.المختصة
فكان إنشاء صندوق الزكاة في والیة بسكرة ممثال في مكتب صندوق الزكاة لدى مدیریة الشؤون الدینیة وألوقاف 

  .بالوالیة
                                                           

  لوالیة بسكرةواألوقاف  منشورات من مدیریة الشؤون الدینیة  1
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  الزكاة  صندوقل التنظیمیة األشكال: لفرع الثانيا
توجد لجان عمل مختصة برسم الخطط والبرامج الخاصة بالمشاریع المستقبلیة التي سینفذها الصندوق والمتمثلة 

 1: في
 القاعدیة للجنةا - 1
 مستوى على للزكاة المستحقین تحدید مهمتها ،)الجزائر في إداریة تنظیمیة وحدة(دائرة  كل مستوى على وتكون  
 ممثلي ء،ااألحی لجان ممثلي المسجدیة، اللجان رؤساء الهیئة، رئیس  :من مداولتها لجنة تتكون حیث دائرة، كل

 .المزكین عن ممثلین األعیان،
 الوالئیة اللجنة - 2
 بعد وهذا الوالیة مستوى على الزكاة لملفات النهائیة الدراسة مهمة إلیها وتوكل والیة، كل مستوى على وتكون  

 درجة األعلى إمامین الوالئیة هیئة رئیس من مداولتها لجنة وتتكون القاعدیة اللجنة مستوى على االبتدائي القرار
 محاسب للوالیة، العلمي المجلس رئیس المسجدیة للجان الوالئیة الفدرالیة ممثلي المزكین، كبار الوالیة، في

  .القاعدیة الهیئات ءرؤسا اجتماعي، مساعد اقتصادي، قانوني،

 الوطنیة اللجنة - 3
 الوالئیة اللجان رؤساء المجلس، رئیس :من یتكون والذي الزكاة، لصندوق األعلى المجلس مكوناتها من ونجد  

 عالقة لها التي تالوزارا عن ممثلین األعلى، اإلسالمي المجلس ممثل الشرعیة، الهیئة أعضاء الزكاة، لصندوق
 إن ثم .وتوجهها الوالئیة اللجان عمل بدقة تتابع التي الرقابیة اللجان من مجموعة وفیه المزكین، كبار بالصندوق،

  .الجزائر في الزكاة بصندوق یتعلق ما لكل المنظمة الهیئةا كونه في تختصر األساسیة مهامه
  
  
  
  

 الزكاة صندوق عمل كیفیة: نيالثا المطلب

                                                           
  .لوالیة بسكرة واألوقاف منشورات من مدریة الشؤون الدینیة  1
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 وضعت قد واألوقاف الدینیة الشؤون وزارة أن نجد الجزائر، في الزكاة صندوق عمل كیفیة عن الحدیث عند  
  .  وصرفها األموال جمع بكیفیة الخاصة التدابیر من مجموعة

 الزكاة أموال جمع كیفیة :األول الفرع
 من مجموعة وضعت وبأهدافه بأهمیته والتحسیس المواطنین لتعریف الوزارة بها قامت التي الواسعة الحملة بعد  

 1:یلي كما وهي زكاته دفع المواطن خاللها من یستطیع الطرق
  البریدیة الحوالة- 1

 :یلي ما علیها وتضع الوطني لترابا عبر البرید مكاتب لدى علیها الحصول للمزكي یمكن 
 مزكي ( عبارة أو سمكا(.  
 والحروف باألرقام المدفوع المبلغ. 
 لوالیتك الزكاة صندوق حساب رقم. 
 أو البریدیة البنكیة الصكوك- 2
  یحرر لحساب صندوق الزكاة في كل والیة.      
  لوالیتك الزكاة صندوق حساب رقم. 
  والحروف باألرقام المدفوع المبلغ. 

 المسجدیة الصنادیق-  3
 الحسابات في دفعها علیه یتعذر الذي المواطن على تسهیال الزكاة لجمع صنادیق مسجد كل في توضع حیث   

 الرقابة في الهیئة یساعد أن ویمكنه الصنادیق إلى زكاته دفع أنه على تدل قسیمة المسجد إمام من ویتسلم البریدیة
 .الوالئیة أو الوطنیة أو القاعدیة اللجنة إلى إما منها نسخة بأن

 

 

  

 1:یلي ما وضع یتم العملیة هذه تتجدد وحتى

                                                           
  ,06/01/2014إجراء مقابلة شخصیة مع ممثل صندوق الزكاة بمدیریة الشؤون الدینیة واألوقاف بوالیة بسكرة، بتاریخ   1
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 تم كما المسجد، لجنة رئیس أو المزكین كبار ألحد واآلخر المسجد إلمام أحدهما بقفلین، الصنادیق إقفال یتم 
 .القسائم أخذ یحبذ لمن اإلمام مقصورة داخل صندوق وضع

 المدیریة طرف من ومؤشرا مرقما یكـون الدفتر وهذا جمعه تم ما لكل األسبوعیة للمحاضر دفتـر إعـداد تم 
 .المدیریة من ومؤشرا مرقما یكون أن یجب اآلخر فهو القسائم دفتر أما الدینیة، للشؤون الوالئیة

 كاآلتي هي الخطوات من مجموعة تتبع قسیمة أخذ یحبذ الذي المزكي طرف من الزكاة دفع عند: 

 .الصندوق داخل أمامه ویوضع دفعه الذي المبلغ یحسب - 

  المزكي إمضاء المسجد، وختم والحروف باألرقام المبلغ زائد مزكي عبارة أو سمها علیها یكتب قسیمة له تعطى -
 .الدفع وتاریخ

 .الدفع وتاریخ المزكي وٕامضاء المبلغ علیه بالدفتر الصقا یبقى الثاني الجزء -

 أمامها الصنادیق فتح ویتم المسجد في الزكاة جمع عملیة على المشرفة اللجنة إمام یجمع أسبوع كل نهایة عند -
 المجتمعون ورقمه، المحضر تاریخ علیه یكتب محضرا لیحرر دفعه، تم الذي المبلغ یحسب ثم اإلمام، طرف من

 اإلجمالي المبلغ قسمة تحریر النهایة في ویتم.والحروف باألرقام المحصل المبلغ اللجنة، من الغائبون وٕامضاءاتهم،
 كل نهایة في القسائم ودفتر المحاضر دفتر إرسال ویتم المسجد داخل الموضوعة الصنادیق في علیه المحصل

  .الدینیة للشؤون الوالئیة للمدیریة شهر

        بالخارج الجزائریة لجالیةا - 4

 صندوق حساب إلى الحسابات هذه أرصدة تحول ثم خاصة، حسابات وضع تم فقد الخارج في للمغتربین بالنسبة  
  .الجزائر في الزكاة

  

  

 الزكاة أموال صرف یةكیف:الثاني الفرع

                                                                                                                                                                                                 
  .مرجع سابق  1
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 ألهمیة ونظرا األموال هذه صرف طریقة إلى اآلن نأتي الزكاة أموال جمع بها یتم التي الكیفیة على اإلطالع بعد   
 في الفعلیین مستحقیها إلى الزكاة وصول لضمان وذلك الصارمة اإلجراءات من مجموعة كذلك وضعت العملیة هذه

  1 :التالیة النسب وفق الزكاة حصیلة تقسیم تم أنه العلم مع الزكاة فوریة بقاعدة عمال المحددة اآلجال

 % 50 والمساكین للفقراء موجهة الحصیلة من  
 12,5%  الزكاة صندوق لمصاریف توجه. 
 37,5% الزكاة حصیلة لتنمیة توجه الحصیلة من. 

 تقییم اختصار ویمكن اللیل منتصف الساعة على مارس 30 لیوم المالیة الوضعیة حسب النسب هذه وتحسب
   :التالي الجدول في 2012-2003 الفترة خالل الجزائر  في الزكاة حصیلة

 دج:الوحدة،:2012-2003 الفترة خالل الوطني الزكاة لصندوق الوطنیة الحصیلة تطورحجم ):03(رقم جدول

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 . الجزائریة واألوقاف الدینیة الشؤون وزارة من الصادرة الزكاة صندوق من القانونیة الوثیقة  : المصدر

                                                           
  .23/02/2014ریخ لوالیة بسكرة، بتا واألوقاف إجراء مقابلة شخصیة مع ممثل مدیریة الشؤون الدینیة  1

 الحصیلة الوطنیة بالدینار الجزائري السنة
1424/2003  118.158.269,35 
1425/2004  200.527.635,50 
1426/2005  367.187.942,79 
1427/2006  483.584.931,29 
1428/2007  478.922.597,02 
1429/2008  427.179.898,29 
1430/2009  614.000.000,00 
1431/2010  653.000.000،00 
1432/2011  672.000.000،00 
1433/2012  710.000.000 
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 ملبغ 2003 سنة بلغت حیث للزكاة الوطنیة الحصیلة ملبغ تزاید نالحظ) 03( رقم الجدول خالل من    
 لدور  الملحوظ بالتطور یوحي مما 710.000.000 دج ،مبلغ 2012 سنة یبلغل دج 118.158.269,35

 صندوق زكاة أموال توزیع كیفیة یبین الموالي والجدول المختلفة بأنواعها الزكاة جمع في  الجزائري الزكاة صندوق
  . الجزائري الزكاة
 لكیفیةكمثال  2012سوف یتم عرض مثال عن كیفیة توزیع أموال الزكاة خالل السنة ولقد قمنا باختیار سنة  حیث
 ).03(طبقا للجدول رقم  یع أموال الزكاة خالل هذه السنةتوز 

 دج: لوحدةا، 2012ئري سنة الجزا الزكاة صندوق أموال توزیع : )04(مرق الجدول

 المبالغ % النسب البیانات
 710.000.000 % 100 للزكاة اإلجمالیة الحصیلة

 582.000.000 % 82 الزكاة صنادیق في المجموع المبلغ
 الوطني الحساب إلى مباشرة المحول المبلغ

 الزكاة لصندوق
2 % 142.000.00 

 3195000.00 % 5‚4 الوالئیة للجنة المخصص المبلغ
 426.000.00 % 6 القاعدیة للجنة المخصص المبلغ

 355.000.000 % 50 للعائالت الموزع المبلغ
 4000.00 -- عائلة لكل المحول المبلغ
 262.700.000 5‚37 % لالستثمار المرصود المبلغ

 80.000 -- مستفید لكل المحول المبلغ

 واألوقاف الدینیة الشؤون وزراة: المصدر

 : والمساكین للفقراء بالنسبة -1
 كذلك وتمأل إداري ملف إلى باإلضافة للزكاة خطیا طلبا وتمأل فیها تقیم التي المدیریة إلى العائالت تتقدم    

 العائالت من عددا تقترح األخیرة وهذه القاعدیة الهیئة إلى وتقدم الملفات كل تجمع ثم الزكاة، استحقاق استمارة
 اللجنة إلى یرسل العائالت هذه ألرباب اسمیة القائمة یتضمن مداولة محضر تحرر ثم بلدیة، كل في فقرا األشد

   .القاعدیة اللجان مجموع من الواردة العائالت ههذ أرباب بأسماء مداولة محضر بتحریر تقوم التي الوالئیة،
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 إن الحساباتم أرقا إقامتهم، عناوین العائالت، أرباب أسماء تتضمن موحدة سمیةا قائمة تضبط األخیر في 
 الدینیة الشؤون ومدیر رسمیا المعتمد المال أمین القائمة هذه على ویوقع عائلة لكل المخصص والمبلغ وجدت

 عدد على للفقراء المخصصة الزكاة حصیلة نسبة تقسم حیث الوالیة، مصالح إلى ترسل ثم بالوالیة، واألوقاف
  .بریدیة حواالت شكل على مساعدات لهم وتقدم األسر
 الزكاة صندوق لمصاریف بالنسبة - 2

  :جدول اآلتيال وفق الوالئیة الحصیلة من  12%5, :ب المقدرة الزكاة صندوق میزانیة تعرف   

 المال زكاة نسبة حصیلة تقسیمات ):05( رقم الجدول

 المخصص المبلغ
 للفقراء

 اللجنة مصاریف
 الوالئیة

 اللجنة مصاریف
 القاعدیة

 الحسن القرض
 الحساب تحویل

 الوطني

50 % 4.5 % 6 % 37.5 % 2 % 

  بسكرة لوالیة واألوقاف الدینیة الشؤون مدیریة :المصدر

 12,5% یلي كما وتصرف الوالئي الحساب في تبقى: 
 2 % 4780-10 وهو الزكاة لصندوق الوطني الحساب إلى تحول. 
 4‚5 % للصندوق الوالئیة اللجنة لمتطلبات. 
 6   %إلثباتیةا بالوثائق الحساب هذا في النفقات كل وتبرز للصندوق القاعدیة اللجنة تسیر لمتطلبات 

                   .ذلك متابعة المحاسب ویتولى

 "الزكاة یوم"  :علیه یطلق الوطني، المستوى على واحد یوم في والمساكین للفقراء الزكاة حصیلة توزیع یمكن - 
 :اآلتیة اآلجال احترام یجب كما واألوقاف الدینیة الشؤون وزیر یحدده

 للسنة مارس 25 یوم القاعدي المستوى على العملیة تنتهي. 
 للسنة مارس 31 یوم في للمستفیدین الوالئیة القائمة إعداد عملیة تنتهي. 

  2012-2004 بین ما بسكرة لوالیة الزكاة حصیلة تنامي ):06(رقم جدول
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 بسكرة لوالیة واألوقاف الدینیة الشؤون مدیریة :المصدر            

 تنقسم والتي 2012إلى  2004من  لوالیة بسكرة للزكاة اإلجمالیة الحصیلة تطور )06(رقم الجدول یوضح   
 عن وكلي مباشر بشكل والمساكین للفقراء تقدم والتي الفطر عید زكاة :هما قسمین إلى المعطیات هذه حسب
 من حصیلتها تطور نالحظ حیث األحیاء، رؤساء و اإلمام في لمتمثلینوا علیها المشرفین طریق

 استفادوالتي  ،أي2012 سنة ل بالنسبة دج 58947559.00 إلى 2004 ةلسن بالنسبة دج 1944478.00
  .شخص 32201 منها

  

  

  

  

  

  

  بسكرة والیة في الزكاة أموال حصیلة تطور): 01( رقم شكل  

السنة   الحصیلة
عدد   زكاة عید الفطر  المیالدیة

عدد   زكاة المال  المستفیدین
  المجموع  المستفیدین

  4.3108.22.00  447  344,00 366 2  1728  478,00 944 1  2004  الثانیة-األولى

  11.922.265.00  700  7000000,00  3505  265,00 928 4  2005  الثالثة
  15.232.309.00  2000  9118861,00  3732  448,00 104 6  2006  الرابعة

  16.204.463.00  1000  000,00 000 10  3336  638,00 204 6  2007  الخامسة
  16.220.239.00  1670  10010000,00  4050  239,00 210 6  2008  السادسة
  20.697.164.78  1761  14088081,78  3888  083,00 609 6  2009  السابعة
  25.513.799.35  2025  16206951,35  4769  848,00 306 9  2010  الثامنة
  167.461.146.88  1471  10108531,88  3181  615,00 637 6  2011  التاسعة
  17.457.159.44  1239  6455214,44  4003  945,00 001 11  2012  العاشرة
  295.016.368.45  12313  85354084,45  201 32  58.947.559.00    المجموع
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 )04( رقم الجدولإلى  استنادا الطالبة إعداد من :المصدر

 50%بنسبة مباشر بشكل منها فیوجه )05( رقم المنحنى أیضا یوضحها التي و المال زكاة یخص فیما أما   
 إلى توجه 2 %القاعدیة، اللجنة مصاریف 6% الوالئیة اللجنة مصاریف4.5%  ، ) المساكین و للفقراء(

 فیما مفصل بشكل إلیة سنتطرق لذياو  الحسن القرض إلى فتوجه 37.5% منها تبقى ما أما الوطني، الحساب
 ملحوظ بشكل ارتفعت لتياو  المال زكاة حصیلة تطور نالحظ (01) رقم شكلوال الجدول من كل خالل نمو  .بعد
 بضرورة األفراد لدى الوعي انتشار إلى یعود ذاهو  ،دج 16206951,35 إلى وصلت لتياو  2010 سنة في

 التي اإلعالنیة الحملة نجاح إلى باإلضافة األموال، واستثمار وتوزیع تنظیم في مختصة لجهات أموالهم توجیه
 زكاة حصیلة فیه وصلت حیث بیركو  مفاجئ انخفاض طرأ 2011 سنة في أما الدینیة، الشؤون وزارة بها قامت

 الذهب قیمة ارتفاع بسبب السنة هذه في الزكاة نصاب ارتفاع إلى ذلك ویعود دج10108531,88 إلى األموال
 " بالذهب مربوطة فالزكاة، المواطنین لدى الشرائیة القدرة انخفاض إلى بدورها أدت التي العالمیة األسواق في

 في السیولة تقلیص أي النقود تخزین یعني الذهب شراء ألن " الشرائیة القدرة انخفضت كلما الذهب ارتفع كلما
 ارتفاع إلى بدوره ُیؤدي الذي اإلنتاج وتراجع االستثمارات ونقص الفوائد نسبة ورفع االدخار قلة ومنه السوق

 في وصل األموال هذه من نلمستفیدیا عدد أن نجد بالتالي و الشرائیة القدرة تراجع في یتسبب الذي األسعار
 .شخص 12313 إلى 2012-2004 بین ما الممتدة الفترة

 .الحسن القرضعن طریق المؤسسات المصغرة  الزكاة أموال استثمار صندوق تمویل :الثاني المبحث
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 الشرعیة مصارفها على وصرفها الزكاة تحصیل في الزكاة صندوق به یقوم الذي األساسي الدور إلى إضافة   
 وهذا الحسن، القرض بصیغة للشباب المصغرة المشاریع بتمویل أیضاً  یقوم فإنه والمساكین، ءالفقرا منهم خاصة

 ضمن تدخل السیاسة أن كما ،الجزائر في واالجتماعیة االقتصادیة الحیاة في الصندوق دور تفعیل بغیة
 لیبقى نعطیه ال" :مفادها الصندوق هذه  على القائمون یتبناها فكرة على ترتكز أو للصندوق، العامة اإلستراتیجیة

 ."مزكي لیصبح إنما فقیراً 
 المال زكاة من الحسن القرض نصیب :األول المطلب

 المشرف بوصفها واألوقاف الدینیة الشؤون وزارة فان منظم، بشكل الزكاة صندوق أموال استثمار أجل من   
 رقم لمادةا"  2004 سنة مارس 22 في الجزائري البركة بنك مع تعاون اتفاقیة وقعت الصندوق نشاطات على
، إن تقدیم القروض الحسنة بعدما تمت االتفاقیة الدینیة الشؤون وزارة و البركة بنك بین التعاون اتفاقیة نم  02

  .2006وطبقت في سنة  2004سبتمبر 20بین بنك البركة ومدیریة الشؤون الدینیة لوالیة بسكرة في 

  اتفاقیة التعاون بین صندوق الزكاة وبنك البركة: األول الفرع

   االستهالكیة المجاالت مختلف لتشمل تصبو كان نشاطاته أن إال الجزائر في الزكاة صندوق حداثة رغم   
 مالیة مبالغ شكل في توجیهها یتم علیها المحصل الزكاة موارد ومعظم الصندوق هذا نشأة فمنذ .واإلنتاجیة
  .الفقراء من للمستحقین

 لنشاطات العامة لإلستراتجیة وتطبیقا واالجتماعیة، االقتصادیة الحیاة في الزكاة الصندوق دور تفعیل وبغیة   
 نإ و  ،" مزكیا لیصبح إنما فقیرا لیبقى نعطیه ال " فكرة على مبني عمله أساس أن على ترتكز والتي الصندوق
 الشباب تشغیل مشاریع بدعم منها تعلق ما خاصة تطبیقاته حیث من ممیزا یكون أن یجب الزكاة صندوق

 وقعت الصندوق، نشاطات على المشرف بوصفها واألوقاف الدینیة الشؤون وزارة فإن فئاته، بمختلف والبطالین
 والتي الزكاة، أموال استثمار مجال في تقنیا وكیال البنك یكون أساسها الجزائري، البركة بنك مع تعاون اتفاقیة

 .1ةالزكا أموال استثمار صندوق " تسمیته على اصطلح ما إنشاء في ترجمت
 وعقد الزكاة، صندوق أموال في االستثمار تدابیر لشرح سیةیتحس بحمالت الوصیة الجهة قامت ذلك ضوء فيو 

  .وغیرها الشباب لتشغیل الوطنیة الوكالة مثل، التدابیر بهذه المعنیة المؤسسات مع بالتعاون دراسیة أیام

                                                           
.05/01/2014إجراء مقابلة شخصیة مع ممثل قسم التمویل بالصیغ اإلسالمیة في بنك البركة لوالیة بسكرة، بتاریخ   1  
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 تشغیل مشاریع بدعم منها تعلق ما خاصة تطبیقاته حیث من ممیزا یكون أن یجب الزكاة صندوق نإ    
 الصندوق، نشاطات على المشرف بوصفها واألوقاف الدینیة الشؤون وزارة فإن فئاته، بمختلف والبطالین الشباب
 الزكاة، أموال استثمار مجال في تقنیا وكیال البنك یكون أساسها الجزائري، البركة بنك مع تعاون اتفاقیة وقعت
 ." الزكاة أموال استثمار صندوق " تسمیته على اصطلح ما إنشاء في ترجمت والتي

 وعقد الزكاة صندوق أموال في االستثمار تدابیر لشرح تحسیسیة بحمالت الوصیة الجهة قامت ذلك ضوء وفي  
ن إحیث .وغیرها الشباب لتشغیل الوطنیة الوكالة مثل، التدابیر بهذه المعنیة المؤسسات مع بالتعاون دراسیة أیام
 في لها تقنیاً  وكیالً  لیكون الجزائري البركة بنك مع تعاون مع االتفاق هذا أمضت واألوقاف الدینیة الشؤون وزارة

 ةالمبرم االتفاقیة تنص حیث منها، المصغرة خاصة الشباب، تشغیل مشاریع ودعم الزكاة أموال استثمار مجال
  . المشاریع بعض بتمویل الصندوق یقوم أن على الجزائري البركة وبنك واألوقاف الدینیة الشؤون وزارة بین

  المشاریع المتفق تمویلها بین صندوق الزكاة وبنك البركة: الفرع الثاني
 بتمویل الصندوق یقوم أن على الدینیة و بنك البركة الجزائرية الشؤون ار وز المبرمة بین  االتفاقیةحیث تنص 

  1:المتمثلة في  المشاریع بعض
 .الشباب وتشغیل دعم مشاریع تمویل -
 .البطالة على للتأمین الوطني الصندوق مشاریع تمویل -
 .المصغرة المشاریع تمویل -
 . والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لوزارة التابع القروض ضمان صندوق لدى المضمونة المشاریع دعم -
 .االنتعاش على القادرة الغارمة المؤسسات مساعدة -
  .الجزائري البركة وبنك الزكاة أموال استثمار صندوق بین شركات إنشاء -
 ونظراً  العملي الواقع فإن المصغرة، المشاریع من األنواع هذه كل ودعم تمویل على تنص االتفاقیة كانت وٕاذا  

 من جداً  محدود بعدد بل األنواع تلك كل بتمویل یتكفل لم أنه أثبت للصندوق المحدودة التمویلیة للقدرات
 من خاصة األخرى التمویلیة مصادرها لها األخرى األنواع أن أساس على الزكاة، صندوق إطار وفي المشاریع
 استثمار صندوق شكل في هي والتي 37.5% نسبة إن االتفاقیة نفس من 12 المادة وحسب.الحكومیة الهیئات
  .حسن قرض تسمى فائدة دون المشاریع لتمویل توجه عندما الزكاة أموال

 جد :لوحدة،الوالیة بسكرة المال زكاة من الحسن القرض نصیب :)07( رقم جدول
                                                           

  .مرجع سابق  1
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 المال زكاة حصیلة السنوات
  الحسن القرض

37% 
 المستفیدین عدد

2006 9.118.861.00 341957287 39 

 2007 10.000.000.00 375000000 

2008 10010000,00 375375000 
51 

2009 14088081,78 528303069 

2010 16206951,35 607760676 18 

2011 10108531,88 3790.69945 40 

2012 6455214,44 242070542 13 

 2012 سنة الدینیة الشؤون وزارة بمعطیات أخذا الزكاة لصندوق القانونیة الوثیقة :المصدر
 :كالتالي كانت الحسن القرض لتطبیق األولى السنة 2006 سنة فإن السابق الجدول خالل من

 سنتي خالل شخصا 39 منها استفاد دج 3.419.572.87 = %37,5 × 9.118.861.00  
 توزع  % 50 نسبة دج4.559.430.5إلى )03(الجدول حسب قسمت فقط الحصیلة باقي ما 2007 ،2006

  دج 547131.66، والوالئیة اللجنة مصاریف  4.5 % نسبة دج 410.348.75و والمساكین، الفقراء إلى
 الوطني الحساب إلى تحول  2 %نسبة دج 182377.22 وأخیرا الوالئیة، اللجنة مصاریف %  6 نسبة

 ینشطون شخص 162 حوالي 2012 إلى 2006 سنة من الحسن القرض من استفاد حیث .الزكاة لصندوق
 .الحرفیة المجاالت في جمیعا

 علیه المالحظ دج، 7.169.572.87 مبلغ یعطینا 2007و 2006 سنة نجمع عندما القیم لهده كقراءة لكن
 كل نصیب ویصبح هنا المعطیات تتغیر شخص، 39 في والمتمثل منه المستفیدین مع بمقارنته لكن كبیرا مبلغ

  .الصغر متناهي مشروع لتمویل حتى المبلغ هذا یكفي ال دج، 183.835.20 هو شخص
  نوعیة المشاریع الممولة من طرف القرض الحسن): 08(جدول رقم

  السنوات
مجموع 

  المستفیدین
  المبلغ  أمثلة عن نوعیة المشاریع  ذكور  إناث
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  نوعیة المشروع  العدد  17  12  مستفیدین 39  2006-2007

  دج150.000

  محالت خیاطة  08        
  خدمات اإلعالم اآللي  05        
  ترصیص صحي  03        
  مكاتب  02        
  اسكافي  02        
  عیادة بیطریة  01        
  صناعة الحلي  01        

  محالت خیاطة  11  40  11  51  2008-2009

  دج150.000

  مكاتب محماة  03        
  بیوت بالستیكیة  08        
  حدادة و ترصیص صحي  08        
  صیانة آالت  01        
  میكانیك  01        
  نحلتربیة   01        

  محالت خیاطة  09  9  9  18  2009-2010

  دج200.000
  تربیة نحل  01        
  تركیب خزف  01        
  خدمات إعالم اآللي  01        
  میكانیك  01        

  محالت خیاطة  11  26  14  40  2010-2011
  دج300.000

  
  

  خدمات اإلعالم اآللي  04        
  بیوت بالستیكیة  08        
  مكتب دراسات  01        
  تربیة األغنام  01        

  محل خیاطة  06  5  7  13  2011-2012

  دج300.000
  بیوت بالستیكیة  05        
  محل لصناعة الحلویات  01        
  مكتب الدراسات          

  من إعداد الطالبة بناءا على معلومات مقدمة من طرف ممثل مكتب صندوق الزكاة: المصدر

یخصص مبلغ للقرض الحسن ألن الحصیلة كانت ضئیلة لم لم  2005، 2004، 2003السنوات إن في 
تضاف حصته تتجاوز خمسة مالیین دینار جزائري، لذلك لم یكن فیها نصیب مخصص لالستثمار، وبالتالي 

هي حصة العملین علیها وتوزع  % 12والنسبة الباقیة أي  %50إلى حصة الفقراء و المساكین التي تقدر ب 
  .للجنة الوطنیة %  02اللجنة الوالئیة،  %4.5للجنة القاعدیة،  % 06 :كما یلي



في إطار  لقروض الحسنةوالیة بسكرة با اقع تمویل المؤسسات المصغرة فيو  الثالثالفصل 
 صندوق الزكاة

 

80 
 

مستفید حیث یوجد من بینهم الفئة النسویة  39من القرض الحسن المستفیدین عدد  2006،2007سنتي أما بین 
نوعت المشاریع الممولة من طرف القرض الحسن من محالت الخیاطة، بیوت بالستكیة، مشروع تربیة حیث ت

  .دج 150.000.00قد بلغت حصة كل مستفید  الخ...نحل

وكان نصیب كل مستفید  مستفید  51حیث بلغ عددهم  نتقریبا كان نفس عدد المستفیدی 2008وفي سنة 
  .دج150.000.00

قام صندوق استثمار أموال الزكاة بزیادة المبلغ المخصص للقرض حیث أنه شهد  2010 ،2009 سنتي بینو 
    دج   200.000.00مستفید حیث خصص لكل مستفید مبلغ  18حیث أصبح  نتناقص لعدد المستفیدی

دج مع زبادة في  300.000.00زاد المبلغ المخصص لكل مستفید حیث بلغ  2011 ،2010سنتي بین أما 
  .مستفید 40عدد المستفدین حیث بلغ عددهم 

مستفید مع بقاء مبلغ قرض الحسن على  13لیصل إلى  ننالحظ انخفاض عدد المستفیدی 2012وفي سنة 
  .حاله

  )الحسن القرض( الزكاة أموال استثمار صندوق من التمویل على الحصول مراحل :الثاني المطلب
الجهة المسیرة للقرض الحسن في الجزائر، على تطبیقه وتجسیده میدانیا بتمكین المواطنین والمواطنات  تعمل   

الذین یسعون لخلق نشاط خاص بهم واالنطالق في مشاریع مصغرة منتجة للسلع والخدمات مع استثناء 
وزارة الشؤون الدینیة برفع وقد قامت )  2010الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر، . ( النشاطات التجاریة

 .قیمة القرض الحسن لفتح المجال لمساعدة المستفیدین الراغبین في تكوین مؤسسات مصغرة
 
  

  الحسن القرض بصیغة تمویل على الحصول مراحل :األول الفرع
  1:یلي مراحل الحصول على التمویل بواسطة القرض الحسن كما  تتمثل

 :بالنسبة لصندوق الزكاة

 الزكاة لصندوق القاعدیة اللجنة لدى حسن قرض من االستفادة بطلب للزكاة المستحق یتقدم. 
                                                           

.24/04/2014، بتاریخ والیة بسكرةواألوقاف ب مقابلة شخصیة مع ممثل مكتب صندوق الزكاة لمدریة الشؤون الدینیة  1  
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 األحیاء لجان مع بالتعاون المساجد في الزكاة خالیا مستوى على أحقیته من اللجنة تتحقق. 
 طلبه على القاعدیة اللجنة تصادق مستحق أنه من التحّقق بعد. 
 الزكاة لصندوق الوالئیة اللجنة إلى المقبولة الطلبات ترسل. 
 عالیة مردودیة( نفعا واألكثر تضّررا األشد أساس على االستحقاق في األولویة حسب الطلبات اللجنة ترتب 

 )....أكبر توظیف
 وفق ملف تكوین بغیة المستحقین الستدعاء الشباب وتشغیل لدعم الوطنیة الوكالة إلى خاصة قائمة توجه 

 .لدیها بها المعمول اإلجراءات
 وفق ملف تكوین بغیة المستحقین الستدعاء البطالة على للتأمین الوطني الصندوق إلى خاصة قائمة توجه 

 .لدیه بها المعمول اإلجراءات
 الملف لتكوین الستدعائهم المصغر التمویل إطار في بالمستحقین البركة بنك إلى خاصة قائمة توجه 

  .الالزم
 البطالة على للتأمین الوطني والصندوق الشباب تشغیل إطار في بالمستحقین الخاصة القائمة توجه 

 وفق وهذا ال أم المشاریع تمویل قابلیة نهائیا البنك لیقرر البركة بنك إلى الوالئیة اللجنة من علیها المصادق
 .عادة یعتمدها التي المعاییر

 :یلي كما تكون فاإلجراءات البركة  بنك مستوى  على أما

 البطالة على للتأمین الوطني والصندوق الشباب تشغیل بمشروع األمر تعلق إذا : 
 التأمین وقسط جزئیا أو كلیا الشخصیة مساهمته بمبلغ رصیدا لدیه أن تثبت شهادة للشباب البركة بنك یسلم 

 )الوكالة وبین بینه(  المختلط التمویل حالة في الالزم بالمبلغ أو الحالة، حسب الملف دراسة وتكالیف الالزم،
 الوطني الصندوق طرف من المشروط التمویل مستحقات بدفع التزام أو الحسن، القرض عقد أساس على

 .البطالة على للتأمین
 لدى او الشباب وتشغیل لدعم الوطنیة الوكالة لدى التأهیل شهادة على الحصول إجراءات الشاب یستكمل 

 .والیته في البطالة على للتامین الوطني الصندوق
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 وهدا الحالة حسب الالزم التكمیلي القرض على الحصول إجراءات الستكمال البركة بنك لدى الشاب یتقدم 
 على للتأمین الوطني الصندوق من او.الشباب لدعم الوطنیة الوكالة من التأهیل شهادة على حصوله بعد

 .البطالة

 :األصغر بالتمویل األمر تعلق إذا

 بها المعمول اإلجراءات وفق ملف لتكوین البركة بنك إلى الفئة هده في المستحق یستدعي. 
 الحسن القرض المستحق یوقع. 
 للمستحق نقدا المال یسلم أن دون للمورد المباشر التسدید البنك یتولى. 
 لدیه  المعتمدة اإلجراءات وفق لدلك المصغر المشروع احتاج إن تكمیلیا تمویال البنك یقدم أن یمكن. 

  :الغارمة بالمؤسسات األمر تعلق إذا

 المؤسسات هده بأسماء قائمة الوالئیة اللجنة تقترح. 
 الالزمة ثباتیةاإل الوثائق لتقدیم البنك إلى علیها المشرفون یستدعي. 
 لالنتعاش قابلیتها ومدى حاجتها البركة بنك یحدد. 
 من حال اي في مخصصا المبلغ یكون ان یمكن وال الحسن، القرض سبیل على جزئیا او كلیا دیونها تغطى 

 .فقط الدین أصل وٕانما البنوك فوائد لدفع األحوال
 یكون قد نقدا،حیث لكذ تستلم أن دون ولكن الحسن القرض سبیل على جزئیا أو كلیا تحتاجه ما تعطى أو 

  .البنك تقدیر حسب غیرها أو فواتیر دفع شكل في لكذ
 الزكاة، أموال استثمار صندوق مساعدة إلى المؤسسات هده حاجة مدى في كاملة تقدیریة سلطة البركة لبنك 

  .أزمتها من خروجها إمكانیة مدى وأیضا
 

 

 :المشتركة بالمشاریع األمر تعلق إذا

 أساس على الزكاة، أموال استثمار وصندوق البركة بنك بین شركات عن عبارة المشاریع هده تكون حیث 
 عادة تهدف والتي والیة، كل في إنشاؤها الواجب المشاریع ین ونوعیة حجم لتحدید البنك بها یقوم دراسات
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 البنك بین مستقلة اتفاقیات محل المشاریع هده تكون .العمل عن القادرین للزكاة المستحق توظیف إلى
 .الصندوق حصیلة بتطور وتتطور لدلك الضرورة دعت كلما والوزارة

 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قروض ضمان صندوق طرف من المضمونة المشاریع دعم: 
 خالل من ودلك الصندوق، هدا یضمنها التي المشاریع هده دعم سبل إیجاد خالل من دلك یترجم - 

 الحاالت مع التعامل یتم حالیا لكن الصندوق، وهدا الوزارة بین اتفاقیة شكل في تترجم قد الحقة إجراءات
 ضمان صندوق في عضوا یعتبر الذي البركة بنك مع والتشاور وبالتعاون وضعیتها حسب الواردة
 .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قروض

 تتوفر حالما الزكاة صندوق إلى ماله زكاة بدفع الزكاة أموال استثمار صندوق مساعدة من المستفید یلتزم - 
 المؤسسات قروض ضمان صندوق في عضوا یعتبر الذي البركة بنك ویتولى علیه، وجوبها شروط

 .والمتوسطة الصغیرة

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الحسن القرض عقد یوضح شكل: )02( رقم شكل      
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Source  : http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.54 
le:29/03/2014 .h 19.21 

 .وال الزكاة لدى صندوق استثمار أمأنواع التمویالت المعتمدة : نيالثا الفرع

 مصیر ما :أبرزها من وكان التساؤالت من عدد األذهان إلى تبادر الجزائر الزكاة صندوق إنشاء بعد
 أموال استثمار صندوق بإنشاء الزكاة صندوق من اإلجابة وجاءتة؟ الزكا صندوق نظر في العمل على القادرین

 حاجة تلبي التي التمویل صیغ من عددا یعتمد الذي الصندوق هذا الجزائري، البركة بنك مع بالتعاون الزكاة
 والمصّغرة الصغیر المؤسسات یمول فهو آخر وبشكل البیوت، في الماكثات النساء وحتى والجامعي الحرفي
 المؤسسات لهذه الزكاة أموال استثمار صندوق لدى التمویل صیغ تتمثل التاليبو  المتوسطة، المؤسسات وحتى

 :وذلك من خالل الشباب تشغیل و دعم مشاریع تمویل في

 البطالة على للتأمین الوطني الصندوق مشاریع تمویل. 
 المصغرة المشاریع تمویل. 
 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لوزارة التابع( القروض ضمان صندوق لدى المضمونة المشاریع دعم(. 
 االنتعاش على القادرة الغارمة المؤسسات مساعدة. 
 الجزائري البركة وبنك الزكاة أموال استثمار صندوق بین شركات إنشاء. 

 سداد القرض الحسن على األقساط المتفق علیھا
3 

 عمیل بنك البركة

  

 بنك البركة

1 

 توقیع عقد القرض الحسن
2 

http://www.alsalamalgeria.com/?path=catalogue.produits.produit.54
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 المشروع بتمویل الزكاة أموال استثمار صندوق یقوم األطراف جمیع من الموافقة على المشروع حصول بعد 
  :في جزئیا أو كلیا المساهمة خالل من
 .المشروع صاحب من الشخصیة المساهمة تسدید  - 
 الدراسات مكتب مصاریف كذا و القروض، ضمان صندوق لدى التمویل على التأمین مصارف تسدید - 

 .الحسن القرض سبیل على أخرى مصاریف أو المشروع، جدوى بدراسة المكلف
 سبیل على البركة بنك قبل من المعتمدة التمویل صیغة وفق للمشروع تكمیلي تمویل منح یمكن استثنائیا - 

 .االستثمار

 وذلك الوالئیة اللجان قبل من المؤسسات دیون تسدید الزكاة أموال استثمار صندوق یتولى أن یمكن :مالحظة
  .الشغل مناصب على فاظاحو  إلفالسها تفادیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ةخالص
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من أهم السبل لتحقیق النمو وهي حدیثة نوعا ما، أداة  تعتبرحیث  كبیرةأهمیة إن لصندوق الزكاة     
  . عند الطبقات الفقیرة و المتوسطة في المجتمع االجتماعيو  االقتصادي

حیث تم التطرق في هذا الفصل إلى مختلف الجوانب المتعلقة بصندوق الزكاة حیث تم تناول نشأة وتعریف      
كیفیة عمل صندوق الزكاة  صندوق الزكاة لوكالة بسكرة إضافة إلى المهام التي یقوم بها وتم التطرق أیضا إلى

لزكاة و طریقة توزیعها وقد تم التطرق إلى ذلك من خالل إحصائیات عن صندوق الزكاة عن طریق جمع ا
أنشئ صندوق یسمى  صندوق الزكاة ومن أجل تحقیق أهدافالوطني عامة وصندوق الزكاة لوالیة بسكرة خاصة 

وم باالهتمام حیث یق.بصندوق استثمار أموال الزكاة والذي أعد له هیئات ولجان تقوم بتنظیمه واإلشراف علیه
 تضطلع لمبكیفیة تمویل المؤسسات المصغرة عن طریق القروض الحسنة حیث أنه الجوانب المتعلقة  بمختلف
 بهذا المرتبطة للمخاطر نظراً  اإلسالمیة بالصیغ المصغرة ؤسساتالم بتمویل الجزائر في اإلسالمیة البنوك
ل الزكاة عن طریق الدولة إلى استثمار جزء من أموامع تأسیس صندوق الزكاة سعت فقد استخلصنا أنه  .التمویل

 إلى أنإضافة   .ة لتمویل المؤسسات المصغرة وذلك لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیةض الحسنو القر 
التوظیف األمثل لموارد الزكاة یعتبر محفزا أساسیا على عملیة االستثمار ومن ثم اإلنتاج وبالتالي المساهمة في 

ت المقدمة من طرف صندوق كما تم التطرق إلى أنواع التمویال. ةإلى جانب الموارد األخرى للدولي الناتج الوطن
    .استثمار أموال الزكاة وقد جاء للقضاء لتوفي مناصب الشغل والقضاء على البطالة
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بواسطة القرض الحسن فقد قمنا بتسلیط الضوء على مختلف لقد استهدف بحثنا هذا تمویل المؤسسات المصغرة 
المعطاة للمؤسسات المصغرة ، وأسباب عدم بلوغ تعریف موحد وشامل لهذا النوع من  المفاهیم والتعاریف

تطرقنا إلى مع اإلشارة خاصة لتعریف الذي اعتمدته الجزائر في تصنیف المؤسسات المصغرة، كذلك المؤسسات 
تلف طرق ومن ذلك تطرقنا إلى مخدور وأهمیة المؤسسات المصغرة و الصعوبات التي تواجه نموها وتطورها 

  .التمویل من طرف البنوك التقلیدیة أو عن طریق صیغ التمویل في البنوك اإلسالمیة  سواءالتمویل 

وصیغ التمویل إلى نشأة صندوق الزكاة الجزائري والمهام المتكفل بها التطبیقیة  تم التعرض في دراسةومن هذا 
للمؤسسات ) القرض الحسن(حیث أننا سلطنا الضوء على جانب استثمار أموال الزكاة للمؤسسات المصغرة 

والیة على مستوى الوطن أو على مستوى  سواءالمصغرة بهدف توفیر مناصب شغل لهم و امتصاص البطالة 
  .بسكرة من خالل المؤشرات اإلحصائیة

:استطعنا التوصل إلى النتائج التالیةومن خالل محاولتنا اإلحاطة بجمیع الجوانب المتعلقة بالموضوع   

النتائج: أوال  

 النتائج النظریة: 
بلوغ تعریف موحد و دقیق و شامل للمؤسسات المصغرة، ویعود السبب في ذلك إلى من الصعب  .1

           و كذا التباینتعدد المصطلحات والتعابیر الدالة على مفهوم المؤسسات المصغرة 
 .و اختالف طبیعة النشاطاتواالختالف في درجة النمو االقتصادي من دولة إلى أخرى 

بالرغم من تعدد تعاریف الموضوعة للمؤسسات المصغرة ، إال أن هذه التعاریف في مجملها تتفق  .2
على جملة من المعاییر التي تستند إلیها والتي تجتمع على معاییر الكمیة التي تعبر عن حجم 

 .عتبر عدد العمال ورأسمال المؤسسة المعیارین األكثر قبوال على مستوى الدوليالمؤسسة وی
في إنشائها من احتیاجات لرؤوس أموال صغیرة نسبیا حیث أنها تستند  ستمد المؤسسات المصغرةت .3

بأساس إلى جذب وتفعیل مدخرات األشخاص من أجل تحقیق منفعة أو فائدة تلبي بواسطتها 
 .حاجات محلیة أو جزئیة في أنواع متعددة في النشاط االقتصادي

لنشاطها فهو أساس الل مزاولتها یعتبر التمویل من أهم التحدیات التي تواجه مختلف المؤسسات خ .4
 .وهو یختلف حسب المصادر المتنوعة تنفیذ المشاریع،
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باإلضافة إلى مصادر التمویل الذاتي للمؤسسات المصغرة یوجد العدید من المصادر الخارجیة  .5
والتي منها ما هو تقلیدي كالقروض المقدمة من طرف البنوك التجاریة لتمویل هذه المؤسسات، 

العدیدة كسعر الفائدة المرتفعة وتعدد الضمانات المفروضة مما قد یحد من قدرة ذات الشروط 
  .توجه إلى مصادر التمویل بدیلةالمؤسسات المصغرة على الوفاء بهذه الشروط ، و یجعلها ت

البنوك  عكس النقدي وغیر النقدي التمویل تشمل جدیدة تمویلیة بدائل اإلسالمي االقتصاد یقدم .6
وٕان  بفائدة القرض في تتمثل للعمل واحدة وسیلة سوى تملك ال الوضعي،التي القانون في التقلیدیة
 الفقه عقود من المستمدة التمویل وأسالیب صیغ مختلف هي البدائل وتعددت هذه أشكاله اختلفت

 ......)المضاربة، المرابحة، (اإلسالمي 
بواسطتها البلوغ إلى األهداف االجتماعیة  أدوات التمویل التي یتمیعتبر القرض الحسن من  .7

 .واالقتصادیة
توجد هیئات تمویلیة حكومیة وشبه حكومیة مانحة للقروض بدون فوائد والتي اعتبرت في هاته  .8

 .الدراسة قروضا حسنة
 النتائج التطبیقیة: 

دور أساسي وفعال في الحد من  )القروض الحسنة(زكاةاالستثمار في أموال ال أثبتت التجارب أن .1
اآلفات االجتماعیة كالفقر والبطالة وكذا التقلیص من المشاكل االقتصادیة كالتضخم والكساد ومحاربة 

  .االكتناز
یعتبر محفزا أساسیا على عملیة االستثمار ومن ثم  )القروض الحسنة(التوظیف األمثل لموارد الزكاة .2

  .الوطني إلى جانب الموارد األخرى للدولة اإلنتاج وبالتالي المساهمة في الناتج
في تأسیس صندوق الزكاة وهذا ما أدى إلى غیاب ثقافة الزكاة من  تأخرت الدولة الجزائریةأن نالحظ  .3

  .طرف الدولة والهیئات التابعة لها
مع تأسیس صندوق الزكاة سعت الدولة إلى استثمار جزء من أموال الزكاة عن طریق القرض  .4

كان من الضروري االستغناء في المرحة األولیة عن االستثمار للظروف االجتماعیة  الحسن،إال أنه
 .السائدة من جهة و حداثة صندوق الزكاة من جهة أخرى

التوظیف األمثل لموارد الزكاة یعتبر محفزا أساسیا على عملیة االستثمار ومن ثم اإلنتاج وبالتالي  .5
  .رد األخرى للدولةالمساهمة في الناتج الوطني إلى جانب الموا
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لكي یكتسب صندوق الزكاة صدى إعالمي یجب على المشرفین والمسیرین لهذا الصندوق أن یجندوا  .6
والوسائل البشریة المتمثلة في الخبراء ......كافة الوسائل المادیة المتمثلة في الدعایة واإلشهار

 .االقتصادیین والمالیین المتخصصین في الجانب الدیني والعقائدي
 قروضه من المستفیدین عدد جعلت الزكاة صندوق یجمعها التي األموال حجم ضآلة إن .7
   .مصغر مشروع ءإلنشا یكفي ال أنه لدرجة ضئیالً  الفردي التمویل حجم وبالنتیجة جدًا، ضئیالً         
والیة بسكرة من التجارب الرائدة في دعم البطالین وتوفیر الشغل  التمویل بالقرض الحسن في عتبری .8

  .خاصة لفئات النساء الماكثات بالبیت
  التوصیات: ثانیا
االستفادة من تجارب الدولیة و باألخص الدول النامیة ذات الهیكل االقتصادي شبیه بهیكل االقتصاد  .1

 .المؤسسات المصغرةالوطني الذي أثبت فعالیتها في مجال دعم و تمویل 
تقدیم اإلرشادات و النصح لشباب الراغب في إنشاء مؤسسة مصغرة عن طریق اإلكثار من األیام  .2

 .اإلعالمیة والتحسسیة
 . إلى الطابع التجاري للمؤسسات المصغرة الخروج من الطابع الحرفي للتمویالت المقدمة .3
الثنائي ألنها تمثل عبء كبیر على تخفیض نسبة المساهمة الشخصیة للمستثمر في صیغة التمویل  .4

 .الشباب المنشئ للمؤسسة المصغرة

 .%50إلى  %37.5زیادة النسبة الموجهة الستثمار أموال الزكاة من  .5

  وضع سیاسات وتشریعات مساندة لقطاع التمویل اإلسالمي بالقرض الحسن  .6
  .اإلسالمي) القرض الحسن(تعزیز دور ودعم مؤسسات التمویل  .7
  .ي توفیر خدمات التمویل بالقروض الحسنة تشجیع البنوك ف .8
وضع ضوابط صارمة إلرغام المستفیدین من القرض الحسن لتسدید دیونهم، وهذا من أجل تفادي مخاطر  .9

 .القرض الحسن

 

   :آفاق الدراسة
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ني اهرة الفقر  والبطالة البد من تبللحد من ظر و ولتفعیل دور التمویل اإلسالمي األصغر في الجزائ    
  :تشمل التطلع إلىإستراتجیة 

  . وضع سیاسات وتشریعات مساندة لقطاع التمویل اإلسالمي بالقرض الحسن .1
  .اإلسالمي) القرض الحسن(تعزیز دور ودعم مؤسسات التمویل  .2
  .تطویر مؤسسات تمویل مستدامة .3
  .تشجیع البنوك في توفیر خدمات التمویل بالقروض الحسنة .4
 . میة التمویل بالقروض الحسنةأنشاء بنیة تحتیة مساندة لتن .5
الدور الذي یلعبه التمویل كذلك من اآلفاق التي نطمح إلى تطبیقها نطرح إشكالیة یمكن معالجتها حول      

بالقروض الحسنة في النموذج اإلسالمي في محاربة الفقر والبطالة وتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر مقارنة 
  .ذج التقلیديمع القروض الربویة في النمو 

  

  
  
 

  
  

  

    



 قائمة المراجع
 

93 
 

  الكتب: أوال

  .2008أندراوس عاطف ولیم ، التمویل واإلدارة المالیة للمؤسسات، دار الفكر الجامعي للنشر، اإلسكندریة  - 1

نشر والتوزیع لنفائس لبن إبراهیم الغالي، أبعاد القرار التمویلي واالستثماري في البنوك اإلسالمیة، دار  - 2
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حسن أحمد، القرض الحسن حقیقته و أحكامه، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد  -68
  .2007العدد األول،  23



 قائمة المراجع
 

98 
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 .2001، جامعة ورقلة، جوان  2اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد
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  .2013/ 5/6جامعة الوادي، أیامي 
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