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 :تمهیـد

هو ظهور المؤسسات الصغیرة ، إن أهم ما أفرزته التحوالت العالمیة الجدیدة في المجال االقتصادي خاصة     
حیث أصبحت تشكل الغالبیة العظمى في  ،و المتوسطة كأحد مفاتیح و دعائم التنمیة االقتصادیة المنشودة

لما تتمتع به من خصائص و مزایا في , النسیج المؤسساتي للكثیر من الدول النامیة و المتقدمة على حد سواء 
ال السوق وقربها من إضافة إلى قدرتها الهائلة على االبتكار والتعرف على أحو ، تسییرها، تمویلها و إنشائها

     .المزایا غیر ذالك منالمتعاملین و 
الصغیرة بالرغم من إجماع كافة الدول سواء المتقدمة منها أو النامیة على موضوع أهمیة المؤسسات و   

إال أنها مازالت محط العدید من االختالفات في جوانب أخرى متعلقة بتعریفها و مدى قدرتها على , والمتوسطة
  .  لظروف  الراهنة الصمود أمام تحدیات المنافسة العالمیة و التأقلم مع ا

في هذا الفصل التوصل لصورة واضحة حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ارتأینا ومن خالل هذا المنطلق 
                                                       :ین كالتالي حثهذا الفصل إلى  مب من خالل تقسیم

                                                         وأشكال تصنیفهاطة المؤسسات الصغیرة والمتوس ماهیة: األولالمبحث 
                                                  مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مشاكلها وأسالیب دعمها :المبحث الثاني
  المتوسطة في الجزائر نظرة عامة حول المؤسسات الصغیرة و: المبحث الثالث
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                                              ماهیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: المبحث األول

, لصغیرة و المتوسطةعلى كل باحث قبل الشروع في دراسة وتحلیل موضوع المؤسسات انه لمن الواجب إ    
جال االقتصادي والتي حالت دون خلص لها الباحثون في الموضع أسس یتم من خاللها تحدید األسباب التي 

سنتطرق في دراستنا  و والت الجاهدة رغم المحا تعریف موحد للمشروعات الصغیرة و المتوسطة الوصول إلى
       .ا المختلف باإلضافة إلى أهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وأشكال تصنیفه التعاریف إلى المعاییر و

  :وحد للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةصعوبة تحدید تعریف م: األوللب المط

في الوقت الذي حظیت فیه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على الحصة األكبر من االهتمام في الجانب 
الدول سواء كانت نامیة  اقتصادیاتلفه الغموض وهذا راجع عن التباین في إال أن مفهومها ال یزال ی تصادي،االق

  :المتوسطة لعاملین هماقدمة ویمكن حصر الصعوبات في تحدید تعریف المؤسسات الصغیرة و أو مت
  عامل اقتصادي_
  .المعاییر المختلفة المعتمدة بین األفراد و الهیئات اختالفعامل  _

  :فيو یتمثل  :االقتصاديالعامل  :أوال
  :مستویات النمو اختالف -1

المتوسطة تویات النمو، فالمؤسسة الصغیرة و بین مختلف الدول و اختالف مس متكافئةیتمثل في التطور الالو      
كالجزائر أو سوریا أو  مينا في الوالیات المتحدة، ألمانیا أو الیابان أو أي بلد صناعي آخر ، تعتبر كبیرة في بلد

تتباین من فترة ألخرى ، فما یمكن أن نسمیها  روط النمو االقتصادي و االجتماعيالسنغال مثال، كما أن ش
بالمؤسسة الكبیرة اآلن قد تصبح مؤسسة صغیرة أو متوسطة في فترة الحقة، و یؤثر المستوى التكنولوجي الذي 

   1االقتصاديو یعكس التفاوت في مستوى التطور  االقتصادیةیحدد بدوره أحجام المؤسسات 
 :  االقتصادیة األنشطةتنوع  -2

المقارنـة بـین المؤسسـات لفـروع مختلفـة نجـد أن بعـض قطاعـات النشـاط تتمیـز بكثافـة رأسـمالیة أقـل مـن  عند     
 عامـل تعتبـر كمؤسسـة 500قطاعات أخـرى، وبالتـالي یقـل عنصـر العمـل بهـا، علـى سـبیل المثـال مؤسسـة تضـم 

  مام  ذا من الصعبكبیرة في قطاع النسیج، في حین تصنف كمؤسسة صغیرة في قطاعات صناعیة السیارات، له

                                                
  .16، ص 2008، إدراك للطبع و النشر، مصر، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و مشكلة تمویلهاحسان رقیة، , خوني رابح  1
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 1.اختالف النشاط االقتصادي إیجاد تعریف واحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة یقوم على أساس عدد العمال
  : فروع النشاط االقتصادي تنوع _3

و تتنوع فروعه، فالنشاط التجاري ینقسم إلى تجارة بالجملة و تجارة بالتجزئة و  االقتصاديیختلف النشاط 
ینقسم إلى تجارة خارجیة و تجارة داخلیة و النشاط الصناعي بدوره ینقسم إلى فروع  االمتدادأیضا على مستوى 

و تختلف كل مؤسسة حسب  الخ، .یلیة، الكیمیائیة، و التعدین ذائیة ، التحو عدة منها صناعات إستخراجیة ، غ
فالمؤسسات ، لالستثمارال الموجه النشاط المنتمیة إلیه أو أحد فروعه و ذلك بسبب تعداد الید العاملة و رأس الم

   2صغیرة و المتوسطة في مجال الصناعة و التعدینیة قد تكون كبیرة في مجال التجارة أو الصناعة الغذائیةال
   : التعریفمعاییر  اختالف: ثانیا

إن كل محاولة لتحدید مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بإیجاد التعریف المناسب لها، تصطدم بوجود 
منها ما یأخذ  عدد هائل ومتنوع من المعاییر والمؤشرات، ففي بلجیكا مثال، هنأك أكثر من ثمانیة وعشرین معیار

في الحسبان الحجم والقیاس، كمعیار عدد العمال، حجم االستثمارات، ومنها ما یعتبر الخصائص النوعیة 
یخلق . ن غیرها من المؤسسات األخرى كمعاییر یمكن أن تحدد لنا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتمیزها ع

على وضع الحدود الفاصلة بین أصناف المؤسسات  یقدرتعدد المعاییر صعوبات كبیرة في اختیار المناسب منها 
  3.على اختالف اوجه نشاطاتها والقطاعات التي تنتمي إلیها

  العوامل السیاسیة: ثالثا
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومحاولة تقدیم مختلف  وتتمثل في مدى إهتمام الدولة ومؤسساتها بقطاع    

المساعدات لها و تدلیل الصعوبات التي تعترض طریقه من أجل توجیهه وترقیته ودعمه وعلى ضوء سیاسات 
الدولة یمكن تحدید التعریف  الخاص بهذه المؤسسات وتبیان حدوده والتمییز بین المؤسسات حسب رؤیة 

  .القطاع هذا والمهتمین بشؤون واضعي السیاسات اإلقتصادیة
  :معاییر تقنیة: رابعا

  ویتلخص العامل التقني في مستوى اإلنتاج بین المؤسسات فحیثما تكون هذه األخیرة أكثر اندماجا یؤدي      
  بینما عندما تكونیتجه حجم المؤسسات إلى الكبر،  اي ،هذا إلى توحد عملیة اإلنتاج وتمركزها في مصنع واحد 

                                                
في العلوم االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة      وعلوم  ، اطروحة دكتوراهسیاسة تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائریوسف قریشي،  1

  .17،ص، 2005التسییر، جامعة الجزائر، جانفي 
  .17، مرجع سابق ص  يرقیة حسان خوني رابح،  2
االقتصادیة، كلیة العلوم أطروحة دكتوراه في العلوم -دراسة حالة الجزائر–واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها  لخلف،عثمان  3 

  .6ص 2004االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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  1.اإلنتاجیة موزعة إلى عدد كبیر من المؤسسات یؤدي ذلك إلى ظهور عدة مؤسسات صغیرة ومتوسطة العملیة
  معاییر تحدید تعریف للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة: المطلب الثاني

رغم االختالف الواضح في ایجاد تعریف موحد وشامل للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة من طرف     
تحدید عدة معاییر یتم من خاللها اعطاء تعریف الى هذا النوع من المؤسسات وهذه  االقتصادیین الى انه تم

  :یليعدة عناصر، یمكن ان نلخصها فیما إلىاخرى نوعیة یستند كل نوع من المعاییر كمیة و المعاییر تنقسم إلى 
  المعاییر الكمیة: الفرع األول

سطة في تحدید تعریف للمؤسسات الصغیرة و المتو  التي یعتمد علیها تعتبر المعاییر الكمیة من اهم المعاییر    
  :حیث تشمل المؤشرات االقتصادیة و المتمثلة فیما یلي

  معیار عدد العمال: أوال
یعتبر من المعاییر الحدیثة والمهمة لمعرفة قیمة وأهمیة المؤسسات وتصنیفها من حیث الحجم، كما یستخدم     

وع وقدراته التنافسیة، ویستخدم المعیار بصورة كبیرة في الولیات المتحدة األمریكیة لقیاس مستوى نشاط المشر 
وأوربا، غیر أنه ال یخلو من بعض النقائص فهو ال یعبر دائما بصورة صادقة عن حسن أداء المؤسسة، ففي 

سة ویسود االعتقاد حالة االرتفاع المتواصل ألسعار السلع المباعة فإن ذلك یؤدي إلى ارتفاع رقم أعمال المؤس
عن ارتفاع أسعار السلع المباعة، لذلك یلجأ  بأن ذلك نتیجة تطور أداء المؤسسة ولكن في الواقع هو ناتج

االقتصادیون إلى تصحیح الصورة عن  طریق الرقم القیاسي لتوضیح النمو الحقیقي لرقم األعمال ولیس 
تكمن في خضوع المبیعات في الكثیر من األحیان االسمي، إظافة إلى ذلك یوجه هذا المعیار صعوبات أخرى 

  2إلى الفترات الموسمیة، وهذا ما یؤكد لنا بأن هذا المعیار ضروري ولكنه غیر كافي
  عدد العمال في المؤسسات الكبیرة: 01الجدول رقم
  عامل فاكثر 100  الدول النامیة

  عامل فاكثر 200  الیابان
  عامل 500اكثر من   اوربا

  عامل 10000اكثر من   المتحدة االمریكیةالوالیات 
، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع، ادارة و تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةنبیل جواد، : المصدر
  .31، ص، 2000بیروت، 

                                                
  .17رابح خوني، رقیة حساني، مرجع سابق، ص  1

 اإلنسانیة، ، مجلة العلومحالة الجزائر مدى مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة في التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة بریبش السعید،2   
  .61، ص 2007، نوفمبر 30بسكرة، العدد جامعة 
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 :معیار رأس المال :ثانیا

أحد المعاییر الكمیة التي تستعمل للتمییز بین المؤسسات الكبیرة  االستثماریعتبر رأس المال أو قیمة     
هذا المعیار یعرف البعض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أنها تلك  وباستخدام, والمؤسسات األخرى 

الدول ودرجة النمو  باختالفیتجاوز فیها رأس المال المستثمر حد أقصى معین یختلف  المؤسسات التي ال
لكون هناك بعض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ,إال أن هذا المعیار وحده غیر كافي , و غیرها االقتصادي

وهناك مؤسسات أخري یكون فیها رأس ,التي تعمل على تكثیف عدد العمال لالستفادة من التقلیل في رأس المال
لمعیار كمعیار مكمل لمعیار المال المستثمر للعامل كبیر وبالتالي یكون عدد العمال قلیل لذلك یستخدم هذا ا

  1.عدد العمال أو غیره من المعاییر األخرى
  .أي ما تملكه المؤسسة من أصول ثابتة  :معیار حجم الموجودات :ثالثا
  :معیار رقم األعمال :رابعا

رتها التنافسیة، و یستعمل خاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة و دیستعمل لقیاس مستوى نشاط المؤسسة و ق 
إال أن هذا المعیار تشوبه بعض النقائص ذلك أن كبر حجم مبیعات المؤسسة أو ارتفاع رقم أعمالها قد ، أوربا

، )السعر  *الوحدات المباعةعدد : رقم األعمال( .األسعار و لیس لعدد الوحدات المباعة ارتفاعیكون مورده إلى 
یتجه المحللون إلى رقم المبیعات القیاسي أي قوى خارجیة عن المؤسسة لذا  و بما أن السعر عادة ما تحدده

  2.االسميبأخذ بعین االعتبار التغییر في األسعار عوضا عن رقم األعمال 
  : المعاییر النوعیة :الفرع الثاني

اضح للمؤسسات الصغیرة و و في تقدیم  تعریف الى جانب المعاییر الكمیة،  النوعیةتستخدم المعاییر      
هذه المعاییر مكملة الى بعضها البعض وتستخدم  لتحدید تعریف شامل لهذا النوع من المتوسطة حیث تعد 

   :وتتمثل فیما یلي. المؤسسات
  :المعیار القانوني :اوال

 اإلطاریتوقف الشكل القانوني للمؤسسة على طبیعة و حجم رأس المال فیها و طریقة تمویلها و في هذا 
سة العائلیة و التضامنیة و شركات التوصیة البسیطة، األسهم و مؤس المؤسسات الصغیرة  والمتوسطةتشمل 

  و الحرفیة و صناعة منتجات الخضر و الفواكه، المنتجات  اإلنتاجیةو  و شركات المهن الصغیرة المحاصة

                                                
كلیة , مذكرة ماجستیر, مدى فعالیة تطبیق النظام المحاسبي المالي في مؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة دراسة استبیانیة, سعیداني محمد السعید 1

   6-5ص ص ,  2014- 2013, بومرداس, تخصص محاسبة جامعة امحمد بوقرة , العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
 14ص  ,2013, مصر,دار الجامعة الحدیثة للنشر , مؤسسات الصغیرة والمتوسطة آلیة لتحقیق التنمیة المستدامة ,خبابة عبد اهللا  2
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  1.و الفنادق األثریاتالخشبیة و األثاث و المنسوجات، مكاتب السیاحة و 
  : معیار االستقاللیة: ثانیا

و بذلك نستثني فروع المؤسسات الكبرى و  اقتصادیةالمشروع عن أي تكتالت  استقاللیةو نعني بهذا   
اإلدارة و العمل، و أن  استقاللیةو أیضا  –المذكور سابقا  –یمكن أن نطلق أیضا على هذا المعیار القانوني 

نه یحمل الطابع الشخصي وتفرد یكون المدیر هو المالك دون تدخل هیئات خارجیة في عمل المؤسسات بمعنى أ
  2.القرارات، و أن یتحمل صاحب أو أصحاب المؤسسة كاملة فیما یخص المشروع تجاه الغیر اتخاذالمدیر في 

  :معیار الحصة في السوق : ثالثا
مؤشر الحصة من السوق بالغ األهمیة ألغراض التسویق وتنظیم اإلقتصاد، ألن الشركة التي تملك حصة    

لسوق تسیطر علیه وتتحكم به وهي تستطیع االطمئنان إلى عدم تهدید المنافسین لها على األقل في كبیرة من ا
   3.المدى القریب

  معیار محلیة النشاط :رابعا
قد تفرض طبیعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة تحدید حجم هذه األخیرة فهناك بعض الصناعات الخفیفة       
التي یكفي لممارستها  تتطلب رؤوس أموال كبیرة وال عدد كبیر من العمال كالصناعات الحرفیة والتقلیدیة  التي ال
        المعدات  العمال و  مئات تظم  مؤسسات كبیرة  تتطلب   األنشطة ، بینما نجد أن بعض  صغیرة  عملورش  

  4.ت البترولیةاالستثماریة الضخمة كما هو الحال في صناعة السیارات والصناعا 
  التعاریف المختلفة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة : الثالث مطلبال

جعل درجات النمو بین الدول مما ی اختالفالصغیرة و المتوسطة راجع إلى ف المؤسسات تعری إن تعدد
تعاریف حسب المنضمات  قسمت التعارف إلىة و المتوسطة أكثر من تعریف واحد وعلیه للمؤسسات الصغیر 

  :والهیئات الدولیة و تعاریف حسب الدول المتقدمة والنامیة 
  .ات الدولیة و اإلقلیمیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةمتعریف الهیئات و المنظ: الفرع االول

                                                
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، الملتقى الوطني األول حول دور المكانة االقتصادیة و االجتماعیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ,مسعودي دلیلة  1

  .37، ص 2011ماي  9-8في تحقیق التنمیة بالجزائر، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، یومي 
، "مجلة اإلدارة العامة"معدل و عوامل انتشار المنشآت الصغیرة و المتوسطة في المملكة العربیة السعودیة خالد بن عبد العزیز بن محمد السهالوي،  2

 .311-310، ص 2001بیة السعودیة، المجلد الواحد و األربعون، العدد الثاني، یولیو المملكة العر 
اطروحة دكتوراه، كلیة  - حالة الجزائر–دراسة  االبداع استراتیجي في تكوین القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بن نذیر نصر الدین،  3

  .13، ص،2012-،2011التسییر، جامعة الجزائر،العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم 
رسالة ماجستیر ، جامعة  دراسة حالة الجزائر،–المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كأداة لتحقیق التنمیة اإلقتصادیة في ظل العولمة سید علي بلحمدي،  4 

  .8، ص 2005البلیدة، 
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  عن طریق فرعه المؤسسة الدولیة للتمویل مابین ثالث أنواع  یمیز البنك الدولي   :تعریف البنك الدولي :اوال
  :و التي نوجزها فیما یلي  ،الصغیرة والمتوسطةللمؤسسات 

 100.000ن أقل مإجمالي أصولها و  10أقل عدد موظفیها وشروطها أن یكون  :المؤسسة المصغرة  - 1
  .ونفس الشرط السابق ینطبق على حجم المبیعات السنویة  دوالر أمریكي

 ملیون دوالر أمریكي  3أصولها أقل من موظفا وتبلغ  50تضم أقل من  التي و هي :المؤسسة الصغیرة - 2
  .بالنسبة لحجم المبیعات السنویةوكذالك الحال 

ملیون دوالر  15أما أصولها فهي أقل من  موظف  300ویبلغ عدد موظفیها أقل من : المؤسسة المتوسطة-3
  .ونفس الشئ ینطبق على حجم المبیعات أمریكي

   :للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة األوربيتعریف اإلتحاد  :ثانیا
موحد على  اقتصاديفي االتحاد األوربي في إطار سیاستها الرامیة إلى بناء فضاء  األعضاءت الدول لعم   

  . األعضاءإیجاد تعریف موحد للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة یتالءم مع الخصائص االقتصادیة لكل الدول 
وتفسر مقدمة ,  1996أفریل  3بتاریخ توصیات المفوضیة من  1996 التعریف حسب توصیة أفریل - 1

البرنامج الموجه والمعاملة التفضیلیة , السبب الذي من أجله وضع تعریف على سبیل المثال , التوصیات 
   .1الخ ..وبرنامج االعانة والدعم الموجه

وضع االتحاد االوربي  1996سنة  :والمصغرة التعریف الجدید للمؤسسات األوروبیة الصغیرة و المتوسطة - 2
اعتمد اتفاق بین جمیع الدول االعضاء حتعاریف للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمصغرة والذي كان موضع 

     2هنا وفي هذا التعریف على كل من معیار عدد العمال ورقم االعمال والحصیلة السنویة لتحدید تعریفها
  :وهذا ما یوضحه الجدول التالي 

  
  
  
  

                                                
كلیة العلوم االنسانیة ,مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة ,  االقتصادیة واالجتماعیةمساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التنمیة , سامیة عزیز 1

  9-8ص ص , 2009جوان , الجزائر العدد الثاني, جامعة قاصدي مرباح ورقلة, واالجتماعیة 
دراسة اإلستراتیجیة الوطنیة لترقیة ,دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمصغرة في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة  ,مشري محمد ناصر 2

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر تخصص إستراتیجیة المؤسسة للتنمیة , مذكرة ماجستیر,  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حالة والیة تبسة
  .7ص , 2009- 2008, الجزائر, سطیف,جامعة فرحات عباس , المستدامة
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  غیرة والمتوسطة والمصغرة في االتحاد االوربيتصنیف المؤسسات الص:  (1)الجدول رقم

ملیون (رقم األعمال  )االجیر( عدد االجراء  المصدر الصنف 
  )اورو

ملیون (الحصیلة السنویة
  )اورو

  مؤسسة مصغرة
  مؤسسة صغیرة

  مؤسسة متوسطة

  10اقل من 
  50اقل من 
  250اقل من 

/  
7  

  40ال یتجاوز

/  
5  
  27یتجاوز ال 

الملتقي الوطني حول المؤسسات  ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واقع وآفاق, حاكمي بوحفص  :المصدر
   211ص, 2004دیسمبر  15- 14,سعیدة ,مركز الجامعي ,معهد العلوم االقتصادیة ,الصغیرة والمتوسطة 

للمؤسسات الصغیرة في تعریفها  UNIDOتمیز  :تعریف لجنة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة : ثالثا
       1بین الدول النامیة و الدول الصناعیة حیث عرفت  المتوسطةو 
  :على أنها كل مؤسسة یعمل فیها: في الدول النامیة -1

  .مؤسسة صغیرة: عامل 19إلى  15من - 
  .مؤسسة متوسطة: عامل 90إلى  20من _ 
  .مؤسسة كبیرة: عامل 100أكثر من - 

   :تعتبر كل مؤسسة یعمل فیها الصناعیةفي الدول  -2
  مؤسسة صغیرة: عامل 99إلى  05من - 
  مؤسسة متوسطة: عامل 499إلى  100من - 
  كبیرة مؤسسة : عامل 500أكثر من - 

عامل  50بأنها الصناعات التي یعمل بها : تعریف منظمة العمل الدولیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: رابعا
عامل في الصناعات على أن الیزید رأس  5000دوالر لكل عامل یصل الى  1000وتحدد بمبلغ ال یزید عن 

  .2ألف دوالر 100مال المنشأة عن 

                                                

-2007,، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر  فاق المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر في ظل الشراكة األورو جزائریةواقع و آي شعیب، اتش  1
  .11، ص 2008

الملتقي الدولي حول ,  التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة ومتطلبات التكیف مع التحدیات العالمیةالتحوالت , نعیمةي برود 2
 116ص ,  2006أفریل  18-17, الشلف,جامعة حسیبة بن بوعلي ,متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة 
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المعیار المعترف به عموما في هذه  دول جنوب شرق آسیااستخدم  :تحاد جنوب شرق آسیاتعریف ا :خامسا
  1: البلدان هو حجم العمالة، كمؤشر أساسي حیث جاء التصنیف كاآلتي

  تعریف اتحاد بلدان جنوب شرق آسیا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة):   2(  الجدول رقم 

  معیار القیاس كحد أقصى  الدولة  الرقم

  عامل 19أقل من   اندونیسیا  1

  عامل 25أقل من   مالیزیا  2

  عامل 99أقل من   الفلبین  3

  عامل  50أقل من   سنغافورة  4

  عمال 05أقل من   تایالند  5

نبیل جواد، إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مجد للنشر والتوزیع، بیروت،  :المصدر
  . 27ص  ،2007

  :الصغیرة و المتوسطة في بعض الدول المتقدمة تعریف المؤسسات : الفرع الثاني
المتوسط المشروع الصغیر أو  1985عرف قانون الشركات البریطاني الذي صدر عام : تعریف بریطانیا :اوال

  2 :بأنه ذلك المشروع الذي یستوفي شرطین أو أكثر من الشروط التالیة
  .ملیون دوالر أمریكي 14حجم تداول سنوي ال یزید عن  -
  .ملیون دوالر أمریكي 56.6حجم رأس مال مستثمر ال یزید عن  -
  .مواطن 250فین ال یزید عن ظعدد من العمال و المو  -

ثة قاصرة على شمل كل ما هو صغیر أو متوسط حیث أن ما یعتبر صغیرا و بما أن هذه المحددات الثال
   في الصناعة الخدمیة قد ال یكون في مجال السیاحة أو مجال الصناعات التحویلیة، لذلك تم معالجة هذه 

  :كما هو موضح في الجدول التالي عبر إعطاء تعریفات خاصة بكل قطاع اقتصادي  االختالفاتو  الفروق
  

                                                
اتفاق الشراكة على ، الملتقى الدولي حول أثار و انعكاسات جزائري على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة –آثار اتفاق الشراكة األورو ,بن یعقوب الطاهر 1

  .5- 4ص - ، ص2006نوفمبر 14- 13،  االقتصاد الجزائري و على منظومة المؤسسات المتوسطة و الصغیرة، جامعة فرحات عباس، سطیف
  .25ص ، مرجع سابق، جواد نبیل -2
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  في بریطانیا المؤسسات الصغیرة والمتوسطةییر تمییز امع) 3(ل جدو 

  معیار القیاس كحد أدنى  المواد الصناعیة –المجال   الرقم

  عامل 200  )مصنوعات الذهب -صناعة مالبس(التصنیع   1

  دوالر أمریكي حجم التداول السنوي 3237  تجارة الجملة –تجارة التجزئة  -البیع بالتجزئة  2

  عامل 25  البناء  3

  عامل 25  المناجم أو التعدین  4

  دوالر أمریكي حجم تداول سنوي 538750  تجارة السیارات  5

  دوالر أمریكي حجم تداول سنوي 323750  خدمة متنوعة  6

  سیارات 5  شركات النقل  7
التوزیع،  مؤسسة مجد للدراسة و النشر و, ادارة و تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطةنبیل جواد،  .:المصدر

   .26, ، ص2007بیروت ، 
و الذي یحدد  1953صدر أول تعریف أمریكي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة سنة : التعریف األمریكي :ثانیا

دارتها بطریقة مستقلة، كما ال إو  امتالكهایتم المؤسسات التي " بأنهاالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  مفهوم
في نطاقه إلى جانب هذا تم ضبط التعریف باعتماد حدود علیا لعدد الذي  تنشط   العمل تسیطر على مجال

  1:العمال تبعا للقطاع الذي تنشط ضمنه
  .ملیون دوالر أمریكي 5و  1تحقق مبیعات سنویة بین  التيقطاع الخدمات و التجارة بالتجزئة و هي المؤسسة - 
  ملیون دوالر أمریكي 15و  5و هي المؤسسة التي تحقق مبیعات سنویة بین  :قطاع التجارة بالتجزئة- 
  .عامال 250یزید عدد العمال فیها عن  هي المؤسسات التي ال: قطاع الصناعة- 

تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أنها مؤسسة تجاریة بإمكانها توظیف عدد من :تعریف ألمانیا :ثالثا
  .2في السنة  DMملیون  100عامل وتحقق مبیعات إضافیة أقل من  500العمال قد یصل الى 

                                                
، غیر منشورة، قسم علوم في علوم التسییر یل شهادة ماجستیر، مذكرة لنتطبیق تكنولوجیا المعلومات في المؤسسات الصغیرة و المتوسطةقروش عیسى،  1

 .8، ص 2008-2007التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
الملتقي الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي للمؤسسات الصغیرة ,  تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر, ریمي عقبة,ریمي ریاض 2

 2013ماي  9-5,جامعة الوادي , والمتوسطة في الجزائر
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  المعاییر الكمیة المستخدمة في تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ألمانیا) : 4(الجدول رقم

  رقم االعمال  عدد العمال  حجم المؤسسة  القطاعات

  الصناعة
  أقل من اثنین ملیون مارك ألماني  50أقل من   مؤسسات صغیرة

  من اثنین الى خمسة وعشرون ملیون مارك  499- 50  مؤسسات كبیرة

  تجارة الجملة
  ملیون ماركواحد أقل من   10  مؤسسات صغیرة

  من واحد الى خمسة ملیون مارك  99- 10  مؤسسات كبیرة

  تجارة التجزئة
  خمسة ملیون مارك ألماني  3أقل من   مؤسسات صغیرة

  ملیون ماركمن خمسة الى عشرة   99-3  مؤسسات كبیرة

  الخدمات
  أقل من مئة ألف مارك  3أقل من   مؤسسات صغیرة

  من مئة ألف مارك الى اثنین ملیون مارك  49-3  مؤسسات كبیرة

اثــر التغیــرات االقتصــادیة علــى المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة فــي  ة،تــمحمــد الصــالح زوی :المصــدر
  .23ص ، 2007الجزائر، م االقتصادیة،جامعةالجزائر،مذكرة ماجستیر،كلیة العلو 

عامل أما في  200تعرف تلك المؤسسات على أنها الوحدات التي یعمل بها اقل من : بانياالتعریف الی: ارابع
عامل فأقل فتعرف على أنها صناعات صغیرة جدا ویختلف التعریف في الیابان  20الوحدات التي یعمل فیها 

  1. حسب نوعیة الصناعة
ال یتعدى عدد العمال  التيتلك المؤسسات  أنهاقد عرف هذا القانون المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على و      
 :ملیون ین یاباني، و یمكن توضیح ذالك من خالل الجدول التالي 300یفوق  عامل، و رأس مالها ال 300بها 

  
  
  
  

                                                
كلیة العلوم االقتصادیة , مذكرة مقدمة كجزء لنیل شهادة الماجستیر ,  اشكالیة استغالل مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة, برجي شهرزاد 1

 26ص , 2012-2011, ابي بكر بلقاید تلمسان , تخصص مالیة دولیة,التسییر وعلوم 
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  تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الیابان) 5(الجدول رقم 

  رأس المال  عدد العاملین  القطاع

  صناعة قطاعات أخرى

  مبیعات بالجملة

  مبیعات التجزئة

  الخدمات

  عامل أو أقل 300

  عامل أو أقل100

  عامل أو اقل 50

  عامل أو أقل 100

  ملیون ین یاباني أو اقل 300

  ملیون ین یاباني أو اقل 100

  ملیون ین یاباني أو اقل 50

  ملیون ین یاباني أو اقل 50
 الظروف الراهنة، و الواقع و التجارب و المعطیات والمتوسطة المنشآت الصغیرة ،جابرعبد الرزاق  :المصدر

 ,ماي 18 - 17متوسطة في الوطن العربي، یومي ملتقى دولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و ال
  .4ص ,2006شلف،الجامعة 
  :التعریف الفرنسي :خامسا

عامل و رأس مال متضمن  500المتوسطة كل مؤسسة  تشغل اقل من تعد المؤسسة الصغیرة و 
  .ملیون فرنك فرنسي 5االحتیاطات أقل من 

  :تعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول النامیة : الفرع الثالث
د للمؤسسات الصغیرة حظهرت في المغرب عدة محاوالت إلعطاء تعریف شامل و مو  :التعریف المغربي : اوال
، أي 2002جویلیة  23التعریف الرسمي لهذا النوع من المؤسسات لم یظهر إال بعد تاریخ  أنمتوسطة، غیر وال

   :المتعلق بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، و التي نص على تعریفها كما یلي 00- 53بعد صدور قانون رقم 
  .عامال 200كل مؤسسة ال یزید عدد العمال بها عن  -
  .ملیون درهم مغربي 50مجموع میزانیتها السنویة اقل من  أنملیون درهم أو  75عن  أعمالهایزید رقم  أن ال -
مملوك ألفراد أخرى من خارج  من رأس مالها% 25من  بأن ال یكون أكثر االستقاللیةأن تستوفي شرط  - 

  1 .سةالمؤ 
، أدخلت على التعریف السابق بعض التعدیالت من 2004و نشیر إلى أنه مع بدایة السداسي الثاني من سنة 

و التجمع المهني للبنوك المغربیة و ) بنك المغرب(طرف اللجنة المشتركة المكونة من البنك المركزي المغربي 

                                                

مــذكرة  ،المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة فــي الجزائــر دراســة حالــة الوكالــة الوطنیــة لتطــویر المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة تأهیــل،  احمــد غبــولي - 1
  .20، ص، 2011ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة، جامعة قسنطینة،
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طة المغربیة یتماشى مع الظروف التي أوكلت لها مهمة إیجاد تعریف جدید للمؤسسات الصغیرة و المتوس
  :التاليول الحالیة، وقد خلصت اللجنة إلى تقدیم التعریف الذي ترد تفاصیله في الجد االقتصادیة و االجتماعیة

 :تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في المغرب )6: (جدول رقم

  مجموع المیزانیة  أو  رقم األعمال  عدد العمال  

  ملیون درهم 15اقل من   ملیون درهم10اقل من   10من اقل   المؤسسات المصغرة

  ملیون درهم 90أقل من   ملیون درهم 75اقل من   250اقل من   المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  ملیون درهم 90أكثر من   ملیون درهم 75اكثر من   250اقل من   المؤسسات الكبیرة

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في طل مقررات بازل إشكالیة تمویل  الیفي محمد، ،بلعزوز بن علي: المصدر
ملتقي دولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة ،جامعة الشلف، یومي  ،2

  .487ص ،2006افریل  18- 17
عامل  100اآللة أو أقل من   استخدمتعامال لو  50توظف أقل من  التيهي المؤسسات  :تعریف الهند :ثانیا

  1روبیة  5000000لو لم تستخدم اآللة و لم تتجاوز أصولها الرأس مالیة 
لم تعتمد مصر تعریفا رسمیا متفق علیه نظرا لتعددها، غال أن اغلبها یعتبر أن المؤسسة  :تعریف مصر :ثالثا

لعاملین بها بین أفراد بینما المؤسسات المتوسطة فیتراوح عدد ا 10الصغیرة هي التي یقل عدد العاملین بها عن 
  2. عامال 49و  10
  :تعریف الجزائر :رابعا
من نفس المعاییر المستخدمة من قبل دول  انطالقالقد عرفت الجزائر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة      

،یتلخص تعریف الجزائر األوربي، و ذلك بصدور القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة اإلتحاد
المتضمن القانون التوجیهي  2001الصادر في  18 - 01رقم  الصغیرة و المتوسطة في القانونللمؤسسات 

معیار عدد العمال و رقم األعمال  الجزائر فیه على اعتمدتو المتوسطة و الذي . لترقیة المؤسسات الصغیرة
بعد  تأتيسطة ثم حیث یحتوي هذا القانون في مادته الرابعة على تعریف مجمل المؤسسات الصغیرة و المتو 

  .لتبین الحدود بین هذه المؤسسات فیما بینها 5،6،7ذالك المواد

                                                
  .55، ص 2005، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، الصناعات الصغیرة و المتوسطة و دورها في التنمیة المحلیة, احمد أبو السید عبد السید فتحي،  1
  .24، ص مرجع سابق, نبیل جواد - 2
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  تعرف المؤسسة الصغیرة و المتوسطة، مهما كانت طبیعتها القانونیة بأنها مؤسسة إنتاج السلع و الخدمات - 
  .شخصا 250إلى  1تشغل من  - 
) 500(یتجاوز مجموع حصیلتها السنوي خمس مائة  ال أودینار، ) 2(ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي ملیاري  - 

  .ملیون دینار
  . تستوفي معاییر االستقاللیة - 
الخدمات و تعرف مهما كانت طبیعتها القانونیة بأنها مؤسسة السلع و  :و المتوسطة الصغیرةالمؤسسات  - 

اوز مجموع حصیلتها و ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي ملیاري دینار أو ال یتج .عامل 250- 1تشغل مابین 
  . لمعیار االستقاللیة  استقائهاالسنویة خمس مائة ملیون دینار مع 

محصور بین  أعمالها و یكون رقم عامال 250و  50تعرف بأنها مؤسسة تشغل مابین : المؤسسة المتوسطة - 
   .دینارملیون  500و  100مجموع حصیلتها السنویة مابین ملیون دینار و ملیاري دینار أو یكون  200

شخصا و ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي  49و  10مؤسسة تشغل مابین  بأنهاتعرف  :رةیالمؤسسة الصغ - 
  .ملیون دینار 100ملیون دینار أو ال یتجاوز مجموع حصیلتها السنویة  200

من عمال و تحقق رقم أعمال أقل  9تعرف بأنها مؤسسة تشغل مابین عامل واحد إلى  :المؤسسة المصغرة -
  .مالیین دینار 10ال یتجاوز مجموع حصیلتها السنویة و ملیون دینار  20
"        یتماشى هذا التعریف تقریبا مع المفهوم الذي أوردته منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة یونیدو   

  1 نواع تلك المؤسساتلبعض أ
  : القانون الجزائريالجدول التالي یبین تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب 

  :تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب القانون الجزائري:  )7(الجدول رقم  

              
  المقیاس

  المؤسسة   

  عدد العمال

  المستخدمون 

 رقم األعمال 

  

  السنویةالمیزانیة 

  

  ملیون دینار 10أقل من   ملیون دینار20أقل من   عامل 9- 1من   المؤسسة المصغرة

ملیون  100أقل من   ملیون دینار 200أقل من   عامل 49- 10من   المؤسسة الصغیرة

                                                
 .30، ص مرجع سابق ,برجي شهرزاد  1
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  دینار

ملیار ملیون دینارالى 200من   عامل250- 50من   المؤسسة المتوسطة
  دینار

 500الى 100من 
  ملیون دینار

  القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطوالمتضمن  1/18القانون رقم  :المصدر

  وأشكال تصنیفها خصائص المؤسسات الصغیرة و المتوسطةأهداف و  :ثالثالمطلب ال
 ، بمجموعة من الخصائص تمّیزها عن غیرها من المؤسساتالصغیرة و المتوسطةتتمّیز المؤسسات     

  :، و المتمثلة فیما یلياألخرى، وتجعلها قادرة على منافسة المؤسسات الكبرى
  ت الصغیرة و المتوسطةخصائص المؤسسا :الفرع األول

  التأسیسسهولة : أوال
 نسبیا، المطلوب المال رأس انخفاض من إنشائها في السهولة عنصر والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تستمد

 قطاعات في ومتوسطة صغیرة مؤسسات إقامة أجل من األشخاص مدخرات وتفعیل جذب إلى أساسا تعتمد فهي
 1.العالم أنحاء كل في عددیا وجودها تفرض جعلها ما هذا االقتصادي، النشاط من متعددة

  المال المستثمر رأسمحدودیة :ثانیا
المدخرین والذین ال  تكون أكثر جاذبیة لصغار المؤسسات الصغیرة والمتوسطةوتشیر هذه الخاصیة إلى أن    

، كذلك تمثل مجاال  استثماراتهمالمباشر على  و التوظیف التي تحرمهم من اإلشراف االستثماریمیلون إلى أنماط 
المبالغ المستثمرة، ومن هنا یمكن القول بأن  النخفاضوهذا  االستثمارجذابا للبنوك التجاریة في عملیة تمویل 

وتفضیالت  االقتصادیةمع الظروف  إنفاقاأكثر  لالستثمارتمثل نمط  المؤسسات الصغیرة و المتوسطةإقامة 
  .الجزائرالمستثمرین في الدول النامیة ك

  كثافة العمل: ثالثا
كثافة العمل بها، إما ألنها مؤسسات یدویة  ارتفاعبطبیعتها إلى  المؤسسات الصغیرة و المتوسطةتمیل 

ى تجمیع أجزاء اآلالت الحدیثة في نطاق أعمالها كلیًة، أو أنها تعتمد عل استخداموحرفیة وخدماتیة یصعب فیها 
تكنولوجیا بسیطة، ومن ثم فإنه یكون لدى هذه المؤسسات عادة قدرة كبیرة  ، أو أنها تستخدممغذیة لصناعة أخرى

  2.على إیجاد فرص جدیدة للعمالة

                                                
 ،5 العدد خیضر، محمد جامعة التسییر، وعلوم االقتصادیة العلوم مجلة ،والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمویل في نجازاإل  وأهمیة دور ملیكة، زغیب 1

  .174 ص ،2005 فیفري
-2000، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، التخطیط في قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطةعثامنیة رؤوف،  2

  .42، ص، 2001
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  الملكیة المحلیة: رابعا
في كثیر من األحیان یكون مالك المؤسسات ص و م، أشخاصا یقیمون ضمن المجتمع المحلي، وهذا ما 

م في القرارات االقتصادیة تحت سلطة أشخاص وطنیین یؤدي إلى زیادة الملكیة المحلیة، بحیث یكون التحكّ 
  قاطنین في المجتمع المحلي، مّما یؤدي بدوره إلى زیادة استقرار العمالة، وخلق وظائف أكثر للمقیمین في تلك

  .المنطقة، أي استثمار جزء كبیر من األرباح داخل المجتمع المحلي 
  :تدني مستوى التكنولوجیا: خامسا

مؤسسات ص و م، مستوى عال من التكنولوجیا ومن الموارد البشریة المطلوبة، وهذا لكون ال تستعمل ال   
بعض الصناعات التي تنتمي لقطاع المؤسسات ص و م، ال تستوجب استثمارا ذو قیمة مرتفعة، وال یدا عاملة 

صا أكبر ذات اختصاص عال، مثل قطاع النسیج وتفصیل المالبس، وبالتالي فإّن هذه المؤسسات تعطي فر 
    1 .لتشغیل الید العاملة، كما أّن النظام المعلوماتي یتمّیز بقلة التعقید مّما یسهل االتصال بین اإلدارة والعمال

   المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أهداف:الفرع الثاني
  :یرمي إنشاء مؤسسة صغیرة أو متوسطة إلى تحقیق عدة أهداف نذكر منها     

الفردیة و الجماعیة، باستخدام أنشطة اقتصادیة سلعیة أو خدمیة لم تكن موجودة من  ترقیة روح المبادرة -1
 .قبل، و كذا إحیاء أنشطة تم التخلي عنها ألي سبب كان

  استحداث فرص عمل جدیدة بصورة مباشرة و هذا لمستحدثي المؤسسات، أو بصورة غیر مباشرة عن طریق  -2
ستحداث لغرض العمل یمكن أن تتحقق االستجابة السریعة للمطالب استخدامهم ألشخاص آخرین، ومن خالل اال

 .االجتماعیة في مجال الشغل
إعادة إدماج المسرحین من مناصب عملهم جراء اإلفالس لبعض المؤسسات العمومیة، أو بفعل تقلیص  -3

 .شطة المفقودةحجم العمالة فیها جراء إعادة الهیكلة أو الخوصصة و هو ما یدعم إمكانیة تعویض بعض األن
استعادة كل حلقات اإلنتاج غیر المربحة و غیر الهامة التي تخلصت منها المؤسسات الكبرى من أجل  -4

إعادة تركیز طاقاتها على النشاط األصلي، و قد بینت دراسة أجریت على مؤسسة عمومیة اقتصادیة في قطاع 
 .مؤسسة صغیرة 15تعادة إنشاء اإلنجاز و األشغال الكبرى أنه یمكن عن طریق التخلي و االس

                                                
تصـــادیة،جامعة مـــذكرة ماجســـتیر،كلیة العلـــوم االق ،اثـــر التغیـــرات االقتصـــادیة علـــى المؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطة فـــي الجزائـــر، الصـــالح زویتـــةمحمـــد  1

  .11، ص، 2007الجزائر،
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یمكن أن تشكل أداة فعالة لتوطین األنشطة في المناطق النائیة، مما یجعلها أداة هامة لترقیة و تثمین الثروة  -5
 .المحلیة، و إحدى وسائل االندماج و التكامل بین المناطق

تي تربطها بباقي المؤسسات یمكن أن تكون حلقة وصل في النسیج االقتصادي من خالل مجمل العالقات ال -6
 .المحیطة و المتفاعلة معها و التي تشترك في استخدام نفس المدخالت

  تمكین فئات عدیدة من المجتمع تمتلك األفكار االستثماریة الجیدة و لكنها ال تملك القدرة المالیة و اإلداریة  -7
 .على تحویل هذه األفكار إلى مشاریع واقعیة

لدخل بالنسبة لمستحدثیها و مستخدمیها، كما تشكل مصدرا إضافیا لتنمیة العائد تشكل إحدى مصادر ا -8
 .المالي للدولة من خالل االقتطاعات و الضرائب المختلفة

  1.تشكل إحدى وسائل اإلدماج للقطاع غیر المنظم و العائلي -9
 :أهمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: الفرع الثالث 

الصغیرة والمتوسطة دورا هاما في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وذلك من یلعب قطاع المؤسسات 
  2:ما یلي خالل

  : زیادة الناتج المحلي الوطني: أوال
وذالك بتوجیه , حیث تساهم المؤسسات بنسبة كبیرة في التنمیة االقتصادیة سواء في الدول المتقدمة أو النامیة    

 .تالي زیادة الناتج الوطنيالاالستثمارات وبزیادة المدخرات و  االستثمار وهذا یعنيالمدخرات الصغیرة نحو 
 :الحد من مشكلة البطالة  :ثانیا

وتعتبر المؤسسات الصغیرة و , إن البطالة من أكبر المشاكل التي تواجه الدول خاصة النامیة منها     
نها تحقق المساهمة الفعالة في إتاحة فرص العمل حیث أ, المتوسطة وسیلة أساسیة من وسائل مواجهة البطالة 

نضرا لطبیعة أنشطتها و ذالك لقدرتها على استیعاب الید العاملة إذا ما قورنت بالمؤسسات الكبیرة التي تستخدم 
كذالك قدرتها على التكیف في المناطق النائیة األمر , األسالیب الحدیثة مقابل نسب ضعیفة من الید العاملة 

والهجرة من الریف إلى المدینة عن طریق توطین الید العاملة و , ها من الحد من ظاهرة البطالة الریفیة الذي یمن
 .بقاء السكان في أماكن إقامتهم األصلیة 

                                                
الملتقى ، -مع اإلشارة لبعض التجارب العالمیة - دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الحد من أزمة البطالة، عبد الرزاق حمیدي، عبد القادر عوینان 1

جامعة محمد بوضیاف  الدولي حول، إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة، كلیة العلوم االقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر،
  .3، ص،بالمسیلة

ص , 2012, 05العدد, جامعة الوادي, مجلة الدراسة االقتصادیة و المالیة, صغیرة و المتوسطةالتمویل المصرفي اإلسالمي للمؤسسات ال, نوال بن عمارة 2
 .46_45ص 
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 : تنمیة المواهب و االبتكار: ثالثا
 بإعطاء الفرص ألصحاب, تلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دور فعال في تعزیز و تشجیع المواهب

من خالل توظیف مهاراتهم و قدراتهم , المواهب والمهارات من أفراد المجتمع الذین یمتلكون قدرات مالیة محدودة
  .الفنیة وخبراتهم العامة لخدمة مشاریعهم

  : تحقیق االستقرار االجتماعي : رابعا
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لها دور فعال في تحقیق االستقرار االجتماعي للمجتمع ككل حیث تساهم     

في تولید الكثیر من فرص العمل األمر الذي یؤدي إلى إشباع حاجات الفرد وضمان ارتفاع دخله بما یحقق 
عن طریق الحد من الهجرة الداخلیة  عياالجتماكما أنه لها دور فعال في تحقیق االستقرار , الكفایة له و لعائلته 

 .من خالل تركیزها على تلبیة حاجات األفراد في المجتمع , و الخارجیة 
  : المساهمة في تنمیة الصادرات  : خامسا

تساهم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في توسیع عملیة تصدیر المنتجات الصناعیة وزیادة التدفقات     
هذه المؤسسات الوسیلة األفضل لمواجهة التحدیات المفروضة على العالم و المستند حیث تعتبر , االستثماریة 

  1.على منتجات المؤسسات الكبرى 
  :المساهمة في تحقیق التكامل الصناعي بین المؤسسات و المقاولة من الباطن : سادسا

وقد حققت , سات الكبیرة إن تكامل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة یتجلى في تكاملها المباشر مع المؤس    
فكانت نسبة رقم , الكثیر من الدول المتقدمة مكاسب اقتصادیة جراء إتباعها هذا النمط في مختلف مؤسساتها 

معدات   60كتالي معدات كهربائیة  1990األعمال في المنتجات الوسیطة في شكل مقاولة بالباطن مثال سنة 
باعتمادها شكل ,وضح درجة االعتماد على هذه العملیة في الیابان وهذه األرقام ت 72معدات النقل   75النسیج 

بین  محققا بذالك التكامل االقتصادي, من أشكال التنظیم االستهالكي الوسیط عن طریق التركیب أو التجمیع 
 2.المؤسسات 

  أشكال تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: الرابع الفرع
و المتوسطة إلى عدة أشكال، و هذا بسبب تنوع المجاالت و تنقسم المؤسسات الصغیرة و المصغرة 

  األنشطة التي تعمل من خاللها هذه المؤسسات، و یمكن تلخیص أهم األشكال التي یمكن أن تكون علیها 

                                                
 . 46ص, مرجع سابق, نوال بن عمارة 1
الملتقى الدولي األول حول االقتصاد اإلسالمي ,  تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بالصیغ المصرفیة اإلسالمیة ,محسن عواطف, سلیمان ناصر 2

 .9-8ص ص ,  2011فیفري 22-23الجزائر , غردایة , واقع و رهانات المستقبل 
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  :المؤسسات المتوسطة و الصغیرة و المصغرة فیما یلي 
  على أساس توجهها تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: أوال 

   1:المؤسسات المتوسطة و الصغیرة و المصغرة على حسب توجهها إلىتصنف 
  و یكون مكان إقامتها أو نشأتها المنزل، حیث تستخدم األیدي العاملة  ):المنزلیة(المؤسسات العائلیة  -1 

  .العائلیة و تنشي بمساهمة أفراد العائلة و تنتج منتجات تقلیدیة للسوق بكمیات محدودة
یقترب أسلوب تنظیمها من النوع األول، تستخدم العمل العائلي في إنتاج منتجات  :التقلیدیة المؤسسات  -2

لفائدة المصانع التي ترتبط معها من خالل عقد تجاري، و یتمیز عن ) نصف مصنعة (تقلیدیة أو منتجات 
استقاللیتها عن المنزل ب –مؤسسة تقلیدیة –المؤسسات العائلیة بكونها قادرة على االستعانة بعامل أجیر كذلك 

بمكان مستقل، و هناك تشابه كبیر فیما یخص النوعین لكونهما یعتمدان بشكل كبیر على كثافة رأس المال 
  .و تكنولوجیا ضعیفة وقلیلة التطور نسبیا  البشري

دیث تتمیز هذه المؤسسات بكونها تستخدم فنون و أسالیب اإلنتاج الح :المؤسسة المتطورة و الشبه متطورة- 3
سواء من ناحیة استخدام رأس المال الثابت أو من ناحیة تنظیم العمل أو من ناحیة التكنولوجیا المستخدمة أو 

  .المنتجات التي یتم صنعها بطریقة عصریة و طبقا للمعاییر و المقاییس العالمیة 
  تصنیف المؤسسات المتوسطة و الصغیرة و المصغرة على أساس طبیعة اإلنتاج: ثانیا 

  :إلىكن لنا أن نصنف المؤسسات المتوسطة و الصغیرة و المصغرة من خالل هذا المعیار یم
   :مؤسسات إنتاج السلع االستهالكیة-1

    2: ات على التصنیع و بالتحدید تصنیعیرتكز نشاطه هذه المؤسسو     
  المنتجات الغذائیة- 
  تحویل منتجات فالحیه- 
  منتجات الجلود و األحذیة و النسیج- 
  الخشب و مشتقاته الورق و منتجات- 

ا المؤسسات المتوسطة و و یعود سبب تركیزها على مثل هذه المنتجات بسبب طبیعة الخصائص التي تتمیز به
  .التقنیات اإلنتاجیة البسیطة و الید العاملة الكثیفةد على المواد األولیة المتفرقة و لكونها تعتمالصغیرة والمصغرة و 

                                                
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ,نصر الدین بن نذیر - 1

  .24، ص 2002جامعة الجزائر، 
  .13-12ص  ,مرجع سابق, مشري محمد الناصر - 2
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  1: ذا النوع من المؤسسات على مؤسساتو یركز ه :ع الوسیطةمؤسسات إنتاج السل-2
  .تحویل المعادن- 
  المؤسسات المیكانیكیة و الكهربائیة- 
  صناعة مواد لبناء- 
  المحاجر و المناجم- 

و یعود التركیز على مثل هذه الصناعات بسبب الطلب المحلي على هذه المنتوجات خاصة في ما یتعلق بمواد 
  .البناء

  : تاج سلع التجهیزمؤسسات إن-3
إن أهم ما یمیز هذه المؤسسات األخرى هو احتیاجها إلى اآلالت و المعدات الضخمة التي تتمتع بالتكنولوجیا 
العالیة و لرأس المال الكثیف و هو ما ال ینطبق على المؤسسات المتوسطة و الصغیرة و المصغرة و ال على 

هذه المؤسسات المتوسطة و الصغیرة و المصغرة ینحصر  خصائصها و إمكانیاتها، لذلك نجد أن مجال تدخل
التجهیزات البسیطة في الدول المتقدمة ، و عملیات  في بعض األنشطة البسیطة مثل التركیب  و صناعة بعض

  الصیانة و اإلصالح و تركیب قطع الغیار المستورد في البلدان النامیة
  تصنیف المؤسسات المتوسطة و الصغیرة و المصغرة على أساس تنظیم العمل : ثالثا 

سوف نقوم بتوضیح هذا التصنیف الخاص بالمؤسسات المتوسطة و الصغیرة و المصغرة على أساس تنظیم 
  :مایليالعمل من خالل 

أي النتاج العائلي و النظام الحرفي و تتمیز ) 1،2،3(و هي ممثلة في الفئات : المؤسسات الغیر مصنعة -1
  2. ببساطة تنظیم العمل و استخدام األسالیب و التجهیزات البسیطة و التقلیدیة  في العمل و التسییر

یجمع ضمن هذه لمؤسسات كل من المصانع المتوسطة و الصغیرة و المصغرة و : المؤسسة المصنعة -2
 من حیث تقسیم  العمل و تعقید -المؤسسات الغیر مصنعة–انع الكبیرة و تتمیز على الصنف األول المص

العملیة اإلنتاجیة و استخدام األسالیب الحدیثة في اإلدارة و التسییر، من حیث طبیعة المنتج و اتساع السوق و 
  . الحصة السوقیة

                                                
  .15-14، ص نفس المرجع السابقمشرى محمد الناصر  - 1
، 1995، مذكرة ماجستیر، معهد العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، دور مكانة الصناعات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة االقتصادیة, عثمان لخلف - 2

  .21ص 
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نظام المنزلیة و الورشات المتفرقة و هي نوع من و یعبر عنها في الجدول السابق ب: مؤسسات المقاولة -3
الترابط بین الترابط الهیكلي بین مؤسستین حیث توكل إحداهما لألخرى مهام معینة تطبق فق شروط محددة و 

  1. عادة ما تكون المؤسسة الموكلة كبیرة و المؤسسة الموكل لها صغیرة
عتبر من أهم أشكال التكامل االقتصادي و هي من خالل ما سبق یمكن القول أن المقاولة من الباطن ت 

تجسد التعاون أین یلجأ أحد معین الذي یسمى المقاول إلى شخص آخر یسمى المقول من الباطن النجاز 
  2المشروع أو جزء منه و ذالك من خالل إما التعاون المباشر أو الغیر مباشر 

  :أساس الشكل القانوني تصنیف المؤسسات المتوسطة و الصغیرة و المصغرة على :رابعا
یمكن أیضا أن نمیز نوع آخر من المؤسسات المتوسطة و الصغیرة و المصغرة و یصف هذا النوع على    

 : أساس الشكل القانوني الذي تنتسب إلیه المؤسسة، و هي

اصر تعد الجمعیات التعاونیة من المشاریع االختیاریة التي تؤسس من قبل مجموعة من العن: التعاونیات -1
  .البشرة بهدف تأمین احتیاجات األعضاء من الخدمات و السلع الضروریة بأقل تكلفة ممكنة

هي المؤسسات التابعة للقطاع العام تمتاز بإمكان مالیة  و مادیة كبیرة و تستفید من : المؤسسات العامة -2
  .تمثل في الوصایةمجموعة من التسهیالت و اإلعفاءات المختلفة، و كذالك تحتوي على جهاز رقابة ی

هي مؤسسات تخضع للقانون الخاص، و یندرج تحتها صنفین أساسین و هما : المؤسسات الخاصة -3
  .المؤسسات الفردیة و الشراكة

و هي المؤسسات التي تعود ملكیتها بالدرجة األولى إلى شخص واجد ویقوم بجمیع : المؤسسات الفردیة - 
بتوفیر األموال الضروریة لممارسة النشاط، و عن أمثلة ذالك نجد المعامل األعمال اإلداریة و الفنیة، و مطالب 

  .إلخ ....الحرفیة و ورشات الصناعیة
تمتاز  المؤسسات الفردیة بإجراءات تأسیس بسیطة، و إجراءات  الرقابة تكون بغرض الضریبة على األرباح و   

اإلداریة والفنیة، و من سلبیات هذه المؤسسات هو  و تمتاز بالحریة في اتخاذ القرارات و المرونة في الممارسات
إللمام بجمیع النواحي اإلداریة عدم قدرة الفرد الواحد على ااریتها مرتبط بحیاة هذا الشخص، و أن وجودها و استمر 

إلنتاجیة تجعلها عرضة أكثر لألزمات ، أیضا الترقیة داخل هذه المؤسسات تكون محدودة جدا و عدم اوالفنیة و 
دة المؤسسة من مزایا التخصص، و بالرغم من هذه االنتقادات إال أن هذا التوجه یبقى هو النموذج األنسب استفا

  .للمؤسسات المتوسطة و الصغیرة و المصغرة

                                                
  .69، ص 200، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  إدارة األعمالزین العبدین بن أسامة،  - 1
  .294، ص 2004، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، العقود الصغیرة و المقاولة و التزام المواقف العامةأنور طلبة،  - 2
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الشراكة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بأن یساهم كل واحد منهم في المشروع أو :  مؤسسات الشراكة - 
و بالعمل ، على أن یقتسموا عوائد المشروع سواء كان ربح أو خسارة طبقا للمادة المؤسسة سواء بمبلغ مالي أ

من القانون المدني الجزائري، و قد وضع المشروع شروط موضوعیة و هي الرضا، األهلیة، المحل و  416
  1. السبب، أما الشروط الموضوعیة الخاصة تتمثل في تعدد الشركاء، تقییم الحصص، النیة في المشاركة

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  نظرة عامة حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر : المبحث الثاني

                                                
  .32، ص 2000امد للنشر، عمان، ح، دار الصغیرةإدارة المشروعات شوقي ناجي جواد، عامر نصر المنصور،  - 1
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 قطاعا كان أن فبعد االستقالل منذ مراحل بعدة الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قطاع مر     
 الرئیسي المحور یشكل وحالیا التنمویة الدولة سیاسة في محوریا قطاعا االقتصادي االنفتاح بعد أصبح ثانویا،

  .السیاسة هذه في

  مكانة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة منذ االستقالل: األولالمطلب 
 وذلك والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات لقطاع بالنسبة مراحل إلى االستقالل من الممتدة الفترة تقسیم یمكن     
 فقط، مكمال ثانویا قطاعا والمتوسطة الصغیرة المؤسسات شكلت االستقالل فبعد للجزائر االقتصادي للتوجه وفقا
 في األساس تشكل أصبحت أن إلى الدولة سیاسات في تدریجا أولویتها تزاید السوق اقتصاد إلى التحول بعد أما

  1.الجزائر في المنشودة التنمیة تحقیق تعیق التي التنمویة المشاكل مختلف محاربة
  1967غایة منذ النشأة إلى  :األولالفرع 
 فرعیا دورا لعبت حیث االستعمار، فترة إلى الجزائر في الصغیرة والمتوسطة المؤسسات معظم نشأة تعود    

 المعروف االستعماري االستراتیجي المخطط إطار وفي 1958 العام من وابتداء الكبرى، االستعماریة للشركات
 تعود محلیة صناعة لتطویر سیاسة وضع هو المؤسسات هذه وراء من المقصود الهدف كان ،ةقسنطین بمخطط

 في مكونا ، مهمال قطاعا الجزائر ورثت االستقالل وغداة . المستعمر البلد اقتصادیات إلى الفوائد و باالمتیازات
 الكبرى المدن في تتمركز ومتوسطة صغیرة استهالكیة صناعات فروع ومن ةاستخراجی صناعات من أساسه

 فراغا تركوا بحیث الوطني، االقتصاد على كبیرا أثرا المؤسسات هذه مالك مغادرة أحدث وقد العمرانیة، والمناطق
 الدولة سعت كما تشغیلها، إعادة في یبادروا أن إال العمال على كان ما ، 1963 مارس قرارات إطار وفي كبیرا،

 الكبیرة الصناعیة المؤسسات إنشاء تدعیم إلى اإلنمائي المخططات التنمیة برامج و التأمیم عملیات إطار في
 التي والمتوسطة الصغیرة الصناعات في االستثمار على التركیز تم أخرى جهة من أما اإلنتاج، لوسائل المنتجة
 وضع تم الثمانینات بدایة مع لكن المحلیة، الجماعات إشراف تحت ووضعها الالمركزیة سیاسة بشأنها اعتمدت

 یلعبها التي والمكانة التصور في اختالف بتسجیل ولكن الصغیرة و المتوسطة بالمؤسسات تتعلق وسیاسات برامج
 الجزائر في الصغیرة و المتوسطة المؤسسات قطاع مر ولقد التنمیة، عملیة في المؤسسات من النوع هذا مثل

  :بوجهتین اساسیتین هما
 مرحلة وتشمل القاعدیة للقطاعات وتابع مكمل كقطاع الصغیرة و المتوسطة للمؤسسات ینظر كان األول - 

 .السبعینیات

                                                
و التجاریة  بن نعمان محمد، مساهمة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحقیق تنمیة محلیة متوازنة جغرافیا، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة 1

  .23، ص، 2012-2011، 3وعلوم التسییر، جامعة الجزائر
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 لعملیة وكأداة قائمة، كانت التي للصناعات بدیل وأسلوب كأداة الصغیرة والمتوسطة المؤسسات ویرى الثاني -
  .االقتصادیة التنمیة

   1980 - 1967بین ما الفترة: الفرع الثاني

 ینظر كان بینما اإلنتاج، لوسائل المنتجة الكبیرة الصناعات على ركزت 1967 منذ المنتھجة التخطیط سیاسة إن    
 ، الموجود الصناعي النسیج  وتكثیف الشاملة التصنیع عملیات لتدعیم كأداة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات إلى

 للقطاع التابعة الصغیرة و المتوسطة بالمؤسسات یتعلقاما فیما  التابعة بالصناعات المؤسسات هذه عرفت لذلك
 ، التنمیة لعملیة العامة األهداف حسب وموجهة ، 1966 للعام االستثمار قانون بموجب مؤطرة فكانت الخاص

 ما سرعان لكن لالستثمارات الوطنیة اللجنة طرف من الخاصة المشاریع اعتماد أهمیة أقر األخیر هذا أن حیث
 له یرجع الذي العام للقطاع كمكمل الصغیرة و المتوسطة المؤسسات واعتبرت ، 1981 سنة اللجنة هذه حلت
 تعریف إلعطاء محاولة أول جاءت اإلطار هذا التنمویة،وفي االقتصادیة البالد سیاسة في المحرك الدور

 حیث والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تنمیة ببرنامج الخاص التقریر تضمنه الذي والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات
 تحقق عامل 500 من أقل تشغل قانونیا مستقلة إنتاج وحدة كل هي ( والمتوسطة الصغیرة المؤسسات أن یرى
 المؤسسات )دج ملیون 10 من أقل استثمارات إلنشائها ویتطلب دج ملیون 15 من أقل سنوي أعمال رقم

  سنة من ابتداء تقییم إعادة لعملیة یخضعان الثابتة االستثمارات و األعمال رقم من كل أن یفترض و الخاصة
  1.%05خطي  معامل بتطبیق 1972

   الثمانینیات فترة: الفرع الثالث
 الوطني االقتصاد في هیكلیة إصالحات إحداث تحاول جدیدة اقتصادیة سیاسات بدأت الثمانینات بدایة منذ

- 1985(و الثاني) 1984- 1980(األول الخماسیان المخططان كان وقد المتنامیة، األزمات حدة من للتخفیف
 للقطاع نسبیا االعتبار وٕاعادة االشتراكي، االختیار استمرار ظل في اإلصالحات مرحلة یجسدان) 1989

 من العدید فصدرت والمتوسطة، الخفیفة الصناعات لحساب المصنعة الصناعات سیاسات عن والتراجع الخاص،
 المتعلقة نالقوانی سواء والخاصة العامة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات منظومة على أثرت التي القوانین

 المتعلقة االقتصادیة، واإلجراءات للمؤسسات والمالیة الهیكلة العضویة بإعادة المتعلقة القوانین أو باالستثمار،
 للمؤسسات-1982 08- 21الوطني الخاص باالستثمار المتعلق القانون أعطى المؤسسات، حیث باستقاللیة
 لبعض التراخیص ومنح األولیة، المواد وكذلك واآلالت التجهیزات ملكیة حق الخاصة والمتوسطة الصغیرة

                                                
، الملتقي الوطني حول واقع وأفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات المتوسطة في الجزائر واقع وأفاقو  ات الصغیرةالمؤسسغدیر احمد سلیمة،  1

 .3،ص2013ماي -06-05الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، یومي 



 ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةأسس نظریة حو:                                      الفصل األول

26 

 

 المؤسسات وتنشیط لتوسیع كافیة لم تكن القانون هذا إطار في المتخذة اإلجراءات ولكن .لالستیراد المؤسسات
 ال الذي البنوك قبل من كالتمویل المقدم أخرى عراقیل طیاته في یحمل كان بل الخاصة، والمتوسطة الصغیرة
 ذات للشركات دج بالنسبة ملیون 30 تتعدى أن یجب ال المشروعات قیمة المشروع، حجم من % 30 یتعدى

 هذا تدعیم عدة مشاریع، وتم إمتالك األشخاص ویمنع لشركات بالنسبة دج ملیون 10 و المحدودة، المسؤولیة
 الخاص، االستثمار لترقیة الوطني الدیوان بإنشاء 1983 سنة القیام :أهمها أخرى تنظیمیة بإجراءات القانون
 وضمان والمناطق النشاطات مختلف إلى استثمارها وتوجیه الخاصة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ومتابعة
 ألول الخاص القطاع حظي وبالتالي .العمرانیة والتهیئة التخطیط وزارة وصایة تحت وضع وقد . بینها التكامل

 فروع في أساسا المؤسسات هذه استثمار وانصب الوطنیة، التنمیة أهداف لتجسید یؤدیه بدور االستقالل منذ مرة
 1982 سنة في اتخذت التي اإلجراءات وسمحت . النهائیة االستهالك سلع واردات تعوض التي التقلیدیة النشاط
 كتحویل السابق في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات أهملتها قطاعات في االستثمار نحو 1983 سنة منذ بالتوجه
  1الصغرى والكهرباء المیكانیكیة والصناعات المعادن

  الى یومنا هذا1990الفترة من : الفرع الرابع
تم تطبیق مجموعة من اإلصالحات، و تجلى ذلك من خالل إصدار جملة من  1990سنة  ومع بدایة

ص من التسییر القوانین التي هیئت اإلطار العام لخوصصة المؤسسات العمومیة وتحفیز القطاع الخاص والتقلی
اإلداري لالقتصاد الوطني، و تم االعتراف الرسمي بالدور الذي یمكن أن یلعبه القطاع الخاص في ظل تحول 

مبدأ حریة االستثمار األجنبي  . 10/90االقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق فقد كرست قانون النقد والقرض 
بالمساهمة و تشجیعه على الشراكة حیث برز تدریجیا  وبموجب هذا القانون أصبح مرخصا لرأس المال األجنبي

مبدأ جدید قائم على الحریة والمساواة في المعاملة لتحقیق التنمیة وتحریر التجارة الخارجیة، إذ أن المؤسسات 
وزارة مكلفة بالمؤسسات الصغیرة  1991العمومیة منها أو الخاصة ستعامل بنفس المعاملة، لهذا أنشئت سنة 

المؤرخ  211/94ثم تحولت إلى وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بموجب المرسوم التنفیذي  رقم  والمتوسطة
في فترة كانت تعرف فیها الجزائر إصالحات و تحوالت اقتصادیة عمیقة في اتجاه  1994جویلیة  18في 

االستثمار وهو قانون  ولمواصلة مسار اإلصالحات وتكریس االستثمار األجنبي تم إصدار قانون لتوجیه .السوق
تم تأسیس وكالة وطنیة تهدف إلى تسهیل عملیات االستثمار، بتجمیع كل المصالح في  إثرهوعلى  1993عام 

 1993وفي الواقع اصطدم تطبیق نصوص سنة  . APSIشباك واحد سمي بوكالة ترقیة و متابعة االستثمارات 

                                                
، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة الصغیرة والمتوسطة دور تكنولوجیات االتصال في تحسین العالقة بین الزبون بالمؤسساتبن التركي زینب،  1

  .32، ص2008-2007، بسكرة، روعلوم التسییر، جامعة محمد خیض
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إذ أن التباطؤ البیروقراطي و المشاكل المرتبطة بتسییر  بجمود المحیط العام الذي یفترض أنه خدمة االستثمار،
العقار الصناعي، قد أدت تقریبا إلى عدم فعالیة الجهاز الجدید، و لتقدیم التصحیحات الضروریة و إعطاء نفس 

 2001أوت  20المؤرخ في  03- 01األمر رقم   2001جدید لترقیة االستثمار أصدرت السلطات العمومیة سنة 
و  2001دیسمبر  12المؤرخ في   01- 18اء الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار و القانون رقم الخاص بإنش

  1:ومن بین أهدافه.المتضمن القانون التوجیهي  لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
  .تشجیع اإلبداع و االبتكار - 
  .تسهیل توزیع المعلومات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة - 
  .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ضمن حركیة التطور و التكیف التكنولوجي إدراج تطویر - 
ترقیة توزیع المعلومة ذات الطابع الصناعي و التجاري و االقتصادي و المهني و التكنولوجي المتعلقة بقطاع  - 

  .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
  .المتوسطة الحث على وضع أنظمة جبائیة قارة و مكیفة للمؤسسات الصغیرة و - 
  2.على األدوات و الخدمات المالیة المالئمة الحتیاجاتها الصغیرة و المتوسطةتسهیل حصول المؤسسات  - 

كما عمدت الحكومة انشاء مجموعة من المؤسسات التي من شانها تطویر وترقیة المؤسسات الصغیرة و 
  : المتوسطة وتوفیر التمویل الالزم لها و التي من بینها

  .2002سنة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ضمان القروضصندوق  - 
  .2004الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر سنة - 

  مكانة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في االقتصاد الوطني: المطلب الثاني
یحقـــق نتـــائج ومعـــدالت نمـــو مرتفعـــة مقارنـــة بالســـنوات المؤسســـات الصـــغیرة و المتوســـطة   قطـــاع  أصـــبح 

مــن طــرف وذالــك بفعــل اإلجــراءات المتخــذة  الســابقة مــن جهــة ومقارنــة بینــه وبــین القطــاع العــام مــن جهــة ثانیــة
دورا اقتصادیا واجتماعیا  تلعب  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حیث اصبحت   هذا القطاع  إلى دعم الحكومة 

  :المجاالت التالیة وسیاسیا ال سیما في المجال االقتصادي وسوف نركز موضوع الدراسة في 
  .في الناتج الداخلي الخام مساهمتها، مساهمتها في القیمة المضافة المساهمة في التشغیل، 

  المساهمة في الناتج المحلي الخام: الفرع األول

                                                
، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بین االمس و الیوم ،ضحاك نجیة  1

  .138، ص، 2009افریل  18-17ة حسیبة بن بو علي، الشلف، العربیة جامع
 15، الصادر في النتضمن القانون التوجیهي المتعلق بترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، 2001دیسمبر  12المؤرخ في  18/01، االمر11لمادة ا2  

  .6،7دیسمبلر، ص، ص، 
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 نتیجة ،األخیرة العشر السنوات خالل كبیر نمو اآلخر هو عرف المؤشرات وكباقي الخام الداخلي الناتج    
 من لها الموفر المناخ مع السریع وتأقلمها الجزائرا في الصغیرة و المتوسطة المؤسسات قطاع ونجاح تطور
  1:التالي الجدول خالل من التطور هذا ابراز سنحاول وعلیه .الجزائریة الدولة طرف

  )2010-2007(خالل الفترة  تطورالناتج الداخلي الخام خارج المحروقات: 09الجدول رقم

 الطابع القانوني
2007 2008 2009 2010 

  % القیمة % القیمة  % القیمة % القیمة

نسبة القطاع العام في الناتج الداخلي 

 الخام
749,86  19.20 760,92 17,55 816,8 16,41 827,53  15,02 

نسبة القطاع الخاص في الناتج الداخلي 

 الخام
3153,77 80.80  3574,07 82,45 4162,02 83,59 4681,68 84,98 

 100 5509,21 100 4978,82 100 4334,99 100 3903,63 المجموع

  وزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: المصدر
ملیار  749.86نالحظ من خالل الجدول ارتفاع مساهمة القطاع العام في الناتج الداخلي الخام حیث بلغ      

، كما نالحظ أن القطاع الخاص یساهم بشكل كبیر في 2010ملیاردج سنة  827,53لیصبح  2007دج سنة 
أي تقریبا خمسة أضعاف مساهمة القطاع  2010ملیار دج سنة  4681,68 الناتج الداخلي الخام حیث بلغ 

  .من إجمالي المساهمة 2010سنة  ,84%98، و2007سنة  %80.80العام وبنسبة تقدر بـ 
  التشغیلالمساهمة في : الفرع الثاني

تتمیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بقدرتها على خلق عدد كبیر من مناصب الشغل، وهذا نظرا    
إلنتشارها وتوزیعها على مختلف أنحاء الوطن، وكذلك تمیزها بدینامیكیة النموالسریع كما أنها تشمل معظم 

  .ذه المؤسسات بالجزائروفیما یلي جدول یبین عدد مناصب الشغل التي توفرها ه ،قطاعات النشاط
  
  
  

  مناصب الشغل المصرح بها حسب طبیعة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: 10الجدول رقم
 %التطور السنوي  2011  2010  طبیعة المؤسسة

                                                
1 www.pmeart.org-dz. 
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المؤسسة 
  الخاصة

  6.14  1017374  958515  الجراء 
  6.50  658737  618515  ارباب العمل

 1.17-  48086  48656  المؤسسة العمومیة

  6.05  1724197  1625686  المجموع
  .17، ص2011 20نشریة  المعلومات االحصائیةالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة رقم: المصدر

 لها كانت والتي ) الخاصة المؤسسات (الصغیرة و المتوسطة المؤسسات أن الجداول خالل من نالحظ    
 هذا زاد حیث ,شغل منصب 958515یقارب ما 2010 سنة نجد إذ ,عمل مناصب توفیر في فعالة مساهمة

 للتسهیالت رجع ا وهذا .جدید شغل منصب 58859 خلق أي منصب1017374 إلى 2011 سنة لیصل العدد
 المقابل وفي .بها یتمتع التي العالیة المرونة الى باإلضافة القطاع هذا لنجاح الجزائریة الحكومة وضعتها التي

 وظهور العالمیة األسواق على االنفتاح الجزائري اقتصاد لتبني نظرا العمومیة المؤسسات في تراجع هناك نالحظ
  .الشركات خوصصة

  المساهمة في القیمة المضافة:الفرع الثالث
  :ویمكن تبیان مدى مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في خلق قیمة مضافة من خالل الجدول الموالي    

  تطور القیمة المضافة التي تخلقها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خالل الفترة : 11الجدول رقم

  الطابع القانوني  القطاع
2006  2007  

 %  القیمة  %  القیمة

  99.55  701.30  99.84  638.63  خاص  زراعة

  80.94  903.16  79.72  486.37  خاص  بناء و أشغال عمومیة

  79.19  657.72  75.39  576.941  خاص  النقل و المواصالت

  78.92  15.11  80.69  50.23  خاص  خدمات المؤسسات

  88.07  9.63  87.24  65.30  خاص  الفندقةو االطعام

  84.12  24.14  82.18  110.86  خاص  صناعة غذائیة

  87.39  0.30  86.67  2.21  خاص  صناعة الجلد
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  93.25  776.82  94.02  675.05  خاص  التجارة

 المؤسسـات علـى منظومـة وأثرهـا العامـة االسـتثماریة للبـرامج تقییمیـة دراسـة، دیبـة بـن یمینـة: المصـدر
 وتزایـد المحلـي فـي النـاتج مسـاهمتها ونسـبة المضـافة قیمهـا ونمـو وتركیبهـا لقطـاعي والمتوسـطة والصـغیرة

تقیــیم بــرامج االســتثمارات العامــة وانعكاســاتها علــى : ، أبحــاث المــؤتمر الــدولي حــولللعمالــة التوظیفیــة قــدراتها
، كلیــة العلــوم االقتصــادیة و التجاریــة وعلــوم 2014-2001لتشــغیل و االســتثمار والنمــو االقتصــاد خــالل الفتــرةا

  .9،ص2013مارس 1،11/12التسییر، جامعة سطیف
 مهیمنة في نسب للجزائر، المضافة القیمة في الخاص القطاع لمساهمة تزاید نالحظ أعاله الجدول من     
 الصغیرة المؤسسات في مجال الدولة لسیاسة اإلیجابیة النتائج تعكس معدالت وهي العمومي، بالقطاع مقارنة

 البناء وكذا والمواصالت المضافة النقل القیمة تكوین في مساهمة القطاعات أهم نالحظ ایضا ان .والمتوسطة
 المردودیة سریعة بكونها تمیزها وكذا حقیقیة مضافة قیمة یقدم ال القطاعات هذه وتبقى العمومیة، واألشغال

 الصناعیة القطاعات ذلك من العكس على المحروقات، ولقطاع للخارج التبعیة من الخروج في تساهم وال وآنیة،
 التبعیة وبالتالي ،االستیراد حدة من التخفیف في تساهم منتجات وتقدم حقیقیة بمردودیة تتمیز التي والزراعیة

  1.للخارج
  المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرالمشاكل و : المطلب الثالث

المشاكل التي تحد من نموها وتطورها بل وتساهم في  من تعاني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العدید     
أهم المشاكل التي تواجهها هذه المؤسسات، باإلضافة  حیث یعتبر التمویا و العقار و البیرو قراطیةإنقراضها، 

خطر سعر الصوف، تغیر أسعار الفائدة : لى غیاب میكانیزمات لتغطیة األخطار المتعلقة بالقروض الممنوحة إ
  .الخ... 
  :المشاكل التمویلیة: أوال

  :تواجه المؤسسة الصغیرة و المتوسطة صعوبات مالیة في مجال التمویل بسبب      
  

                                                
 المضـافة قیمهـا ونمـو لقطـاعي وتركیبهـا والمتوسـطة والصـغیرة المؤسسـات منظومـة على وأثرها العامة االستثماریة للبرامج تقییمیة دراسة، دیبة بن یمینة1

تقیـیم بـرامج االسـتثمارات العامـة وانعكاسـاتها علـى : ، أبحـاث المـؤتمر الـدولي حـولللعمالـة التوظیفیـة قـدراتها وتزایـد المحلـي النـاتج فـي مسـاهمتها ونسـبة
 1،11/12، كلیـــــة العلـــــوم االقتصـــــادیة و التجاریـــــة وعلـــــوم التســـــییر، جامعـــــة ســـــطیف2014-2001االســـــتثمار والنمـــــو االقتصـــــاد خـــــالل الفتـــــرة التشـــــغیل و

  .9،ص2013مارس
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االقتصادي الجدید ففي الوقت الذي یتحدث في ضعف تكیف النظام المالي المحلي مع متطلبات المحیط  - 
الخطاب السیاسي عن إجراءات دعم مالي و تشجیع االستثمارات و الشراكة فإن الواقع یشیر إلى اصطدام كل 

  تعقیدات ذات الطابع المالي منها هذه التصورات بال
  .غیاب أو نقص شدید في التمویل طویل المدى - 
  .المركزیة في منح القروض - 

  .نقص في المعلومات المالیة خاصة في ما یتعلق بالجوانب التي تستفید منها المؤسسة كإالعفاءات - 

  .ضعف الشفافیة في تسییر عملیة منح القروض رغم أن األصل في القروض خاضع لإلشهار - 

  .محدودیة صالحیات الوكاالت البنكیة في عملیة منح القروض بسبب عدم االستقاللیة النسبیة - 

  :الصعوبات المتعلة بالعقار الصناعي:ثانیا
من بین العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إنجاز و تنمیة المشاریع االستثماریة 

  :هي مسألة العقار الصناعي فهناك
  .طول مدة منح األراضي المخصصة لالستثمار - 
  . الرفض غیر المبرر أحیانا للطلبات  - 
  .بسبب أسعار التنازل اختالفات ال تزال قائمة  - 
  .نقص في الموارد المالیة لدى الجماعات المحلیة خاصة بتعویض المالكین األصلیین دولة أو خواص  - 
  .مشكلة عقود الملكیة التي ال تزال قائمة في كثیر من جهات الوطن  - 

بها  و بصدد العقار الصناعي نذكر أن المناطق الصناعیة عبر الوطن انحرفت بسبب غیاب سیاسة خاصة
  :عن غرضها و دخلت في دائرة أخرى تتمیز بـ

 حالة تدهور في التهیئة و التسییر.  
 تحولت بعض المناطق إلى تجمعات عمرانیة.  
 1.أصبحت  في غیاب السیاسة المشار إلیها بعض المناطق الصناعیة تشكل خطرا بیئیا ینذر بوخیم العواقب  
  

  :المشاكل و المعوقات المتعلق بالسوق : ثالثا

                                                
القضاء على ، الملتقي الدولي حول استراتیجیة الحكومة في تقییم برامج دعم وتنمیة  المؤسسات الصغیرة و المتوسطةسهام شي هانین، طارق حمول،  1

  .12،ص2011نوفمبر 16-15كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، یمومي البطالة وتحقیق التنكمیة المستدامة،
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هناك العدید من المشاكل و المعوقات التي تعاني منها المؤسسات المتوسطة والصغیرة و المصغرة في      
جودة السلعة بسبب مشكلة نقص الخبرة والعمالة المؤهلة وضعف  انخفاضالمجال التسویقي و التي تتجسد في 

, وفق المعاییر و المقاییس المطلوبة الرقابة على الجودة و عدم قدرة هذا النوع من المؤسسات على إنتاج سلع 
وعدم إعفاء المؤسسات عن لعدم القیام بالبحوث التسویقیة وتجدید المؤسسة لمعلوماتها عن السوق المستهدف 

یضعف من قدرة المنتجات المعروضة على المنافسة مما یدفع إلى ظهور المنتجات  بعض ضرائب اإلنتاج مما
كلفة أقل بسبب غیاب الحمایة للمنتجات من السلع األجنبیة المستوردة خاصة البدیلة و األجنبیة باستمرار وبت

 كفاءةهذا باإلضافة إلى التقلبات في الطلب على بعض المنتجات و ینعكس ذالك على , وأنها أجود من الحلیة 
كن و محدودیة األما, مش توزیع مالیة المؤسسة واستغالل التجار و الوسطاء للمؤسسة وحصولهم على هوا

وضعف القدرة على الدخول في أسواق التصدیر بسبب عدم , المخصصة للعرض و قنوات التوزیع المطلوبة 
   1.القیام بالبحوث التسویقیة ونجد معلومات المنشأة على أسواقها 

  رابعا غیاب التحفیزات الضریبیة و الجمركیة
المعدالت الجمركیة أصبح عائقا في وجه المؤسسات المتوسطة و  إن تعدد الرسوم: الرسوم الجمركیة  -1

فنجد یكون هذا التعدد مرتبط بطبیعة السلعة حیث أنه یخدم أكثر المؤسسات الكبیرة , الصغیرة و المصغرة 
یعتبر سلعة في المؤسسة الكبیرة ) وسیط(أنحجم المؤسسة یعكس طبیعة السلعة ألن ما یعتبر نصف مصنع 

قطع الغیار موجه في مؤسسات كبیرة  استیرادلمؤسسات المتوسطة و الصغیرة و المصغرة فمثال رأسمالیة في ا
وسیط في إنتاج معدات معینة لیس بالطبیعة أن یكون موجه لنفس الغرض في المؤسسات  كمنتجلیدخل 

العاملة  اآلالتالمتوسطة و الصغیرة و المصغرة حیث یمكن أن یعتبر منتوج موجه في هذه المؤسسة لصیانة 
إلى صعوبة و تعقید  باإلضافة, تتحمل عبئ جمركي أكبر هذا كلما زادت قیمة السلعة  بالتاليو , فیها 

 .اإلجراءات التي تتعامل من خاللها الجمارك 

أحیانا تتعامل أجهزة التأمین و مصالح الضرائب مع أصحاب هذا النوع من  :الضرائب و التأمین  -2
بل أنه في كثیر من  ،لتي تتعامل بها مع أصحاب المشروعات الكبیرة و الحكومیةاالمؤسسات بنفس الكیفیة 

الحاالت ال تتوافر المؤسسات المتوسطة و الصغیرة و المصغرة حتى على اإلعفاءات و الممیزات التي تتوفر 
ي تتحملها ال للمؤسسات الكبیرة و یترتب على ذلك تزاید األعباء الضریبیة حیث أن هذه األعباء الضرائبیة الت

                                                
عمل بعنوان المشروعات الصغیرة و , ورقلة , معوقات تنمیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وسبل تفعیل دورها في الجزائر, علي محمد قابوسة 1
الصادرات  مركز تنمیة, اح المشروعات الصغیرة و المتوسطةمؤتمر تهیئة بیئة األعمال إلنج, ب اللیبي في التنمیة و سوق العملمتوسطة كأداة لدمج الشباال

 . 16ص, 2009أكتوبر  13, لیبیا
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الموازیة التي تصب في تساعد بأي حالة من األحوال على العمل اإلنتاجي بل تؤدي إلى تعدد و تنامي األنشطة 
خانة التهرب الضریبي و بالتالي یجب  على السیاسة الضریبیة تجاه هذه المؤسسات أن تأخذ بعین االعتبار 

یعها على المساهمة في رفع معدالت التشغیل و ذلك المنطقة و نوع و طبیعة النشاط و المنتج ، وكذا تشج
لما نجد أن غیاب الدفاتر و السجالت في هذه المؤسسات یجعلها عرضة للتقدیرات  1بإلغاء األعباء العمالیة تمام

الجزافیة و هذا ما یعرض صاحب المؤسسة إلى اإلفالس بسبب عدم قدرته على تحمل المبلغ الضریبي 
أن غیاب الوعي لدى أصحاب المشاریع یجعلهم عرضة للغرامات و الجزاءات التي نجد  المفروض علیه ، و

تفرضها مین على مصالح التأمینات بسبب التماطل في التأمین على العمال أو بسبب التأخر في تسدید ما علیها 
 .من مستحقات 

  : المدربة المشاكل و المعوقات المتعلقة بالعمالة : خامسا
وسطة و الصغیرة و المصغرة إلى اإلطارات الفنیة و الصعوبة في اجتذاب أصحاب تفتقر المؤسسات المت

أجور هذا النوع من العمالة و تفضیلها العمل في المؤسسات الكبیرة  ارتفاعالخبرات و المهارات و ذلك بسبب 
و تجدید حیث األجور العالیة و المزایا المثلى و الفرص الكبیرة للرقي و أیضا ضعف التوجه نحو تحدیث 

الخبرات و المهارات داخل المؤسسة و عدم مالئمة نظم التعلیم و التدریب و متطلبات التنمیة في هذه المؤسسات 
                                                                       2باإلضافة إلى محدودیة مجال التدریب  

  :دارة و التنظیم باإلالمشاكل و المعوقات المتعلقة :  سادسا
و المصغرة إدارة عقیمة ، و ذلك بسبب تمركزها في ید الفرد  الصغیرةالمتوسطة و تعتبر اإلدارة في المؤسسات  

أو العائلة و هي تقوم على مزیج من التقالید و االجتهادات الشخصیة و تتمیز بمركزیة اتخاذ القرار و عدم 
في زیادة اإلنتاجیة ، و غیاب الهیاكل التنظیمیة للمؤسسة التي  االستفادة  من مزایا التخصص و تقسیم العمل

تؤول للمالك أو المسیر الحریة المطلقة في اتخاذ أي نوع من القرارات و هذا ما یؤدي إلى عدم اتساق القرارات 
یه بسبب نقص الكفاءة و المهارات اإلدایة للمدیر المالك غیر المحترف و تدخله في كافة شؤون المؤسسة وعل

سسات في كافة شؤون المؤسسات یختلف تماما عن أنماط اإلدارة الحدیثة یتضح أن نمط اإلدارة في تلك المؤ 
التي تأخذ بمفاهیم التخصص الوظیفي و تقسیم العمال و تفویض السلطة و الالمركزیة في اتخاذ القرارات و 

                                                
 .35- 34ص ص, مرجع سابق, مشري محمد ناصر 1
جامعة الجزائر، , یةكلیة العلوم االقتصاد, ، حالة الجزائر، أطروحة دكتورابل دعمها و تنمیتهاواقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة س،  عثمان لخلف 2

   67، ص 2004
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أما على مستوى البیئة  1اخلي في المؤسسةغیرها من نظم اإلدارة العلمي المتطورة ، هذا من منظور المحیط الد
الخارجیة فنجد أن هناك تعقیدا كبیرا عند إنشاء و تأسیس هذه المؤسسة بسبب تعدد هذه اإلجراءات و الوثائق 

صعوبة حصولها  الخ وأیضا...المطلوبة و ظاهرة الفساد التي تتمثل في البیروقراطیة و الرشوة و المحسوبیة 
التنسیق غیاب  تعدد األشكال التي یمكن أن تظهر علیها هذه المؤسسات كما نلمس على الشكل الرسمي بسبب

                               .                                  عن هذا القطاع  المسئولةبین الجهات 
  و المعوقات المتعلقة بالمعلومات المشاكل : سادسا 

من نقص شدید في في المعلومات و البیانات التي تمكنها من من اتخاذ  تعاني المؤسسات الصغیرة و المصغرة
قرار االستثمار على أسس اقتصادیة رشیدة ، مما یترتب عدم إدراكها لفرص االستثمار المتاحة أو جدوى التوسع 

مستویات  أو تنویع النشاطات كما أن عدم اإللمام بتطورات اإلنتاج و الطلب السوقي و حجم الواردات المناظرة و
األسعار و غیرها من المتغیرات االقتصادیة یجعل من الصعوبة تحدید سیاسات اإلنتاج و التسویق التي تمكنها 

  .2من تدعیم قدراته التنافسیة في السوق أو عالقاته التكاملیة مع المؤسسات الكبیرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
و  كلیة العلوم االقتصادیة, رسالة ماجستیر, أثر التغیرات االقتصادیة على ترقیت قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر, ح لمحمد صا یتةزو  1

 . 64ص,  2004, جامعة الجزائر ,علوم التسییر
  .36ص ,مرجع سابق,  مشري محمد ناصر  2



 ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةأسس نظریة حو:                                      الفصل األول

35 

 

 :خالصة الفصل 

یعتبر الوقوف على مفهوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ضرورة ملحة أمام كل باحث في هذا           
واختالف المفاهیم راجع , یساعدنا في التعرف على معاییر التحلیل فیه , ألن التمكن من هذا المصطلح ,المجال 

المتضمن داخل هذا النوع من المؤسسات  االقتصاديوٕالى اختالف النشاط , درجة النمو من جهة اختالفإلى 
                                   .رقم األعمال المحققبمعاییر عدد العمال و وللحد من هذا المشكل تم األخذ  ،من جهة أخرى

یعانى من عدت مشاكل و یتمیز بعدت خصائص تمیزه عن  الصغیرة و المتوسطةأن قطاع المؤسسات  كما
بمساهمته في توفیر , الدول  اقتصادیاتتلعبه في  الذي االقتصاديإضافة إلى الدور , خرى سات األباقي المؤس

وخلق قیمة , المساهمة الفعالة في تشكیل الناتج الداخلي الخام و , و تحقیق رقم أعمال معتبر, ل مناصب الشغ
وات األساسیة لعملیة یعتبر من الخط,  الصغیرة و المتوسطةفتحدید الجانب القانوني للمؤسسات   .مضافة 
تمر ,  االقتصاديفي النشاط  االنطالققبل , و تتمثل هذه األهمیة في الحمایة القانونیة لهذه المؤسسة , اإلنشاء 

ت بما أن أغلب أصحاب المؤسسا و. األولى من حیاة المؤسسة  خاصة في المرحلة, المؤسسة بعدت مراحل 
یل و ارتفاع معدالت الفوائد على القروض في البنوك التقلیدیة ما الصغیرة و المتوسطة یعانون من مشكلة التمو 

أدى إلى اللجوء إلى مصادر أخرى للتمویل و المتمثلة في صیغ التمویل اإلسالمي كبدیل للتمویل التقلیدي و هذا 
      .ما سنراه في الفصل الثاني 



  

  

  

  

  

  

  

: الثانيالفصل   

صیغ التمویل االسالمي قصیر االجل 
 في البنوك االسالمیة
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 :تمهید
 وأ والتي تحرم الربا أخذا اإلسالمیةمن قواعد الشریعة  المستقاةأسسها ومبادئها   اإلسالمیةالبنوك  تأخذ    

النفرادها بأسلوب متمیز أثبت جدارته  اإلسالمیةجعلها من أهم المؤسسات التي ظهرت في الدول  عطاء وهذا ما
  ,في تعویض التمویل التقلیدي والمتمثل في الجهاز المصرفي التقلیدي 

 األزمةالتي مني بها الجهاز المصرفي التقلیدي بعد أزمة الرهن العقاري وفشله في احتواء  اإلخفاقاتخاصة بعد 
قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة والذي كان له األثر الواضح على جمیع القطاعات االقتصادیة خاصة 

  , نشاطها لعدم وجود تمویل كافي والعجز عن تسدید القروض الرتفاع أسعار الفائدة أو تعلیق  إغالق إلىأدى 
  :وسنحاول في هذا الفصل التعرف على

  صیغ التمویل في البنوك اإلسالمیة : المبحث األول
   إلسالمیة وتطبیقاتها على المؤسسات الصغیرة والمتوسطةصیغ التمویل في البنوك ا: المبحث الثاني
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   اإلسالمیةصیغ التمویل في البنوك : المبحث األول 
المصارف اإلسالمیة بدورها في االقتصاد اإلسالمي من خالل ضخ وٕاعادة تدویر األموال في المجتمع تقوم    

تتعامل وفق صیغ تمویلیة إسالمیة  اإلسالمیةوالقائمة على المشاركة والمصارف  اإلسالمیةوفق مبادئ الشریعة 
 متنوع تتناسب مع جمیع القطاعات االقتصادیة ومن أبرزها المضاربة والمشاركة التي تعد من أكثر الصیغ

  المتعامل بها 
  المضاربة والمشاركة: المطلب األول

  كل من صیغتي المضاربة والمشاركة بالتفصیل إلىتعرض في هذا المطلب وسن   

  صیغة المضاربة : فرع األولال
 ودلیل مشروعیتها  هاتعریف :أوال

وذلك الن المضارب  1 ,)بمعنى السیر فیها(المضاربة في اللغة اسم مشتق من الضرب في األرض ": لغة - 1 
   2.الربحطلبا للرزق أو  األرضیسیر في 

تعني إعطاء المال لمن یجربه وفق نسبة من الربح وحسب عقد المضاربة الستخدام هذه : اصطالحا - 2 
وفي المضاربة یقدم األول ، )3(مقابل نسبة معینة من الربح ) مشروع مثال(األموال في أغراض معروفة ومحددة 

سام ما ینتج عن ذلك في مجال خبرته على أن یتم اقت) المضارب(ویتاجر فیه الثاني  الذي یوظفه) المالرب (
وحده ، وال یتحمل المضارب شیئا  المالخسارة فیتحملها رب التي یتفقون علیها ، أنا المن ربح بینهما بالنسبة 

  .منها إال إذا ثبت أنه تعدى أو قصر بعد التحقیق معه
جهده ونشاطه في االتجار اتفاق بین طرفین یبذل أحدهما فیه ماله ویبذل اآلخر :" أنهاكما ُتعرف على  - 

   .الخ..الربعالثلث أو من النصف أو  یشترطان،على أن یكون ربح ذلك بینهما على حسب ما  المال،والعمل بهذا 
ألن  –لصاحب المال غیر رأس ماله ، وضاع على المضارب كده وجهده وٕاذا لم تربح الشركة لم یكن     

تكون على صاحب المال وحده وال یتحمل عامل أما إذا خسرت الشركة فإنها  –الشركة بینهما في الربح 
من العدل أن یضیع علیه جهده وعمله ثم یطالب إذ لیس  –ضیاع جهده وعمله المضاربة شیئا منها مقابل 

  )4(".لم یكن تقصیر أو إهمالرب المال في ما ضاع من ماله مادام ذلك بمشاركة 

  واآلخر یأخذ  ا رب المال وهو الذي یشارك بمالهأن المضاربة عقد بین طرفین، أحدهمیتبین من التعارف السابقة 
                                                           

 .426، ص 1981لبنان ،  –، دار الجیل، بیروت  المعجم االقتصادي اإلسالميأحمد الشرباصي،   1
 135ص , 2001,االردن –عمان , دار وائل للنشر, اساسیات العمل المصرفي االسالمي, محمود حسن صوان  2
 . 55، ص2008األردن،  -دار البازوري العلمیة، عمان ،)أنشطتها ، التطلعات(أساسیات الصناعة المصرفیة اإلسالمیة صادق راشد حسین الشمري،   3
 .135، ص 2000، 3، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، جدة، طالمضاربة الشرعیة وتطبیقاتها الحدیثةحسن األمین،   4
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االتفاق فإذا تحققت األرباح یتم تقاسمها بناء على ما تم علیه  ،األموال فیشارك بعمله وخبرته دور المضارب بهذه
جهده ضارب الذي یخسر وقته إذا لم یكن هناك تعٍد أو تقصیر من المبینها ، أما الخسارة فتقع على رب المال 

الغنم "هم قواعد العمل المالي اإلسالمي وهي قاعدة من أعلى أساس واحد بالتالي تقوم هذه الشركة  و. وعمله
  ".بالغرم

المال أو المضاربون في أسلوب المضاربة، فیكون أرباب  أرباب المالوتجدر اإلشارة إلى أنه یمكن أن یتعدد 
، وكل من أرباب ) مضاربة+ شركة (والمضاربون شركاء في العمل والربح ، فتكون الربح ،  شركاء في المال و

  )1(.ل والمضاربین شركاء في الربحالما

  دلیل مشروعیتها  -3 
  من الكتاب
أي سافرتم من أجل العمل التجاري والمضاربة تدخل ضمنیا في  )2(.»وٕاذا ضربتم في األرض «: قال تعالى

  .ذلك بالتجارة أو الزراعة أو غیرهاالضرب في األرض، سواًء أكان 
  )3(.»لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم  «: وقال تعالى

 : من السنة النبویة
 بیع اآلجل وال: ثالثة فیهن البركة  «:حدیث لرسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ورد في الترغیب في المضاربة 

، وقد روي عن الرسول صلى اهللا علیه وسلم أنه ضارب )4(»خالط البر بالشعیر للبیت ال للبیعإ و  ضةالمقای
  .لخدیجة بأموالها إلى الشام

 :شروط صحة المضاربة: ثانیا
ذي وضعها الفقهاء لصحة المضاربة برى أنها تنقسم إلى ثالث مجموعات ، بعضها یتعلق التأمل في الشروط ال

  : یتعلق بالربح ، أما المجموعة الثالثة فتنصرف إلى العمل على التفصیل التالي برأس المال ، واآلخر 
  : شروط رأس المال - 1 

  ودنانیر مضروبة من الذهب والفضة فهي الیومأن یكون رأس المال نقود، وٕاذا كانت النقود في الماضي دراهم 
  أجاز بعض الفقهاء أن یكون رأس مال المضاربة من العروض مثل  .ما یقوم مقامها من أوراق نقدیة وغیرها 

 .البضاعة والدابة ونظائرها

                                                           
 .26، ص  2009،  2رفیق یونس المصري ، النظام المصرفي اإلسالمي ، دار المكتبي ، دمشق ، ط - 1
 .101سورة النساء ، اآلیة  - 2
 .198سورة البقرة ، اآلیة  - 3
 .حدیث شریف ، رواه البخاري - 4
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ة تقدم للصیاد لیعمل فیها ، والربح بینهما ، وكالطائر وفي العصر الحاضر من معدات وتجهیزات كالسفینة تدفع 
 .لشركة طیران تستغلها ویكون صافي اإلیراد قسمة بینهما وبین رب المال

 .القدر والجنس والصفة عند التعاقدأن یكون رأس المال معلوم  - 
 .أن ال یكون دینا في ذمة المضارب - 

  )1(.أن یسلم للمضارب لتمكینه من تحریك المال واستثماره تحقیقا لمقتضى العقد
  :ربةاضالم بح فير بال الخاصةشروط ال -  2
.... أن یكون نصیب كل من صاحب المال والعامل من الربح معلوما ، محددا وشائعا ، كالربع أو الثلث  - 

 .ألن المعقود علیه هو الربح وجهالة المعقود علیه توجب فساد العقد. إلخ
ط مقدار معین مخالف أن تكون حصة المضارب في الربح من الربح جمیعه ال من رأس المال ، ألن اشترا - 

وٕاذا لم یربح المضارب إال هذا المقدار المذكور في شرط یوجب قطع الشركة في الربح ، بمقتضى العقد ، ألنه 
كون التصرف العقد موضوع ، وال محل فال یالعقد ، فكون هذا ألحدهما دون اآلخر فال تتحقق الشركة وال یكون 

 )2(. مضاربة، كما ال یجوز تخصیص جزء من الربح لغیرهما على سبیل التبرع
عامل في تحمل الغرم في یعمل بهذا المال في المضاربة ال، أي صاحب المال ومن ضاربةیشارك طرفي الم - 

 .وجهدهحالة الخسارة، بحیث یتحمل الخسارة صاحب رأس المال فقط ، ویتحمل المضارب خسارة عمله 
المضاربة من أرباح المضاربة هذه وباالتفاق بین صاحب المال یتم خصم النفقات والمصاریف التي إستلزمتها 

 .والمضارب
تحقیق األرباح نتیجة المضاربة فإن صاحب المال یخسر في هذه الحالة الربح الذي كان من في حالة عدم  - 

 )3(.الممكن الحصول علیه في حالة تحقیق المضارب ربحا
  :العملشروط   -  3 

  :اآلتیةالثالثة یجب أن ال یخرج عامل المضاربة في عمله عن األنواع 
 .نوع یملكه المضارب بمقتضى العقد، ویرجع فیه للعرف - 
  بما ترى، فله حینئذ الحق في  ، كأن یقول له صراحة اعملمضارب إال إذا أطلق رب المال یدهنوع ال یملكه ال - 

 .آخر، أو خلط مال المضاربة بمال غریهدفع المال لمضارب 

                                                           
، المعهد اإلسالمي للبحوث البنك اإلسالمي للتنمیة) العربيالبنوك اإلسالمیة ودورها في تنمیة اقتصادیات المغرب (ندوة حول لقمان محمد مرزوق،  - 1

 .278 – 277، ص ص )م 1990یونیو  22 – 18(ه الموافق لـ  1410من ذي القعدة  29إلى  25والتدریب، المحمدیة، المغرب خالل الفترة 
  197ص , 1999صر م, )دون دار نشر(, القرار االستثماري في البنوك اإلسالمیة, مصطفي كمال السید طایل - 2
 242-240ص ص  , 1984, 2طبعة , جدارا للكتاب العالمي للنشر, البنوك االسالمیة, حسن خلف فلیح - 3
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   )1(.والهبة، مثال ذلك االستدانة لمضارب إال أن ینص علیه في العقدنوع ال یملكه ا - 
                                                                      : أنواع المضاربة:ثالثا 
 من حیث شروط المضاربة   -  1
محددین ، أو فترة وهي المضاربة المفتوحة التي ال تقید بعمل معین، أو التعامل مع أفراد : المضاربة المطلقة_أ 

من رب المال على المضارب هذا األخیر التي تترك له حریة فرض أیة قیود أخرى زمنیة أو مكان معین، ودون 
 .في أنشطة المضاربة وٕادارتها حسب خبرته ومعرفتهالتصرف 

ة تصرف المضاربة بأموال وهذا النوع من المضاربة یتم وضع قیود أي محددات تحدد حری: المقیدة المضاربة_ب
  .وصفة العملالمضاربة، أي یقید فیها المضارب بعمله بنوع العمل والمكان والزمن 

أو المجوهرات ة في نوع معین، كأثاث رب المال على العامل على أن تكون التجار كأن یشترط یتعامل مع  ومن
   )2(.المخاطرة بالمالفي هذا البلد دون غیره من البلدان، ضمان لعدم لتكون 

   :المضاربة حسب مدتها  - 2
 طالما لم یفسخ أحد منهما االستشاري متواصالالنشاط وهي التي لم یتحدد فیها األجل فیبقى : مضاربة دائمة - 

 .العقد
 .رأس المال مدة المضاربة ویتفق علیه منذ البدایةوهي التي یحدد فیها صاحب : مضاربة مؤقتة - 
المضارب بحیث یدفع المصرف بین المصرف اإلسالمي و وهي المضاربة التي تنشأ  :مضاربة منتهیة التملیك - 

واحدة أو على المال ویقوم المضارب بالعمل ، ویعطي المصرف فیها للمضارب الحق في الحلول محله دفعة 
 )3(.الشروط المتفق علیهادفعات حسبما تقتضیه 

 :طبیعة عقد المضاربة:رابعا 
المفاوضات كإجارة ، ومن اختلف الفقهاء في تحدید عقد المضاربة فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه نوع من  

نفعة معلومة ، إال أن المضاربة مستقاة من اإلجارة المجهولة بالبنیة شروط اإلجارة أن یكون ثمن معلوم والم
  .باإلنسانألجل الرفق 

  أو الخسارة ، فإن الربح ل والعمل وناتج هذین العنصرین هو ولما كانت المضاربة بتوفر لحصولها الما    
    )4(.اشتراكا، وٕان لم یحصل نماء ذهب على كل منهما منفعته في المغنم والمغرم كسائر المشتركینحصل نماء 

                                                           
 279- 271ص ص ,مرجع سابق , ندوة حول البنوك االسالمیة ودورها في التنمیة اقتصادیة المغرب العربي, لقمان محمد مرزوق - 1
 ص  ,مرجع سابق, مصطفي كمال السید طایل- 2
 304ص ,  2005, 1طبعة , القاهرة, دار الفجر للنشر والتوزیع, منهج التنموي البدیل في االقتصاد اإلسالمي, صالح صالحي - 3
 196ص , مرجع سابق, مصطفي كمال السید طایل  - 4
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                                                       :األهمیة االقتصادیة واالجتماعیة للمضاربة: خامسا
استنادا إلى ما سبق فإن المضاربة یمكن أن تؤدي دورا مهما في الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة من خالل ما و 

  :یلي
تساهم في تحقیق التنمیة االقتصادیة والتي هي الحاجة األكثر أهمیة في الدول اإلسالمیة نظرا لحالة انخفاض  -

 .إسهام المضاربة في توسیع النشاطات االقتصادیةالتطور في هذه الدول وعن طریق 
الستخدامه وكذلك فرص االستخدام والتشغیل لكل من العمل الذي ال تتاح الفرصة المضاربة تساهم في توفیر  -

الموارد والبطالة، كما یمكن أن تقلل رأس المال الذي ال یتم استخدامه وبذلك تسهم في معالجة عدم استخدام 
  .نتیجة المضاربة من خالل حصول العمل على حصة من األرباح التي تتحققالتفاوت في توزیع الدخول 

الموارد من خالل توجه الموارد نحو المجاالت بر في تخصیص المضاربة تساهم في تحقیق درجة كفاءة أك -
 )1(.التي یمكن أن تحقق أكبر عائد ممكن فیها نتیجة استخدام المال من قبل المضاربین

 صیغة المشاركة : الفرع الثاني 
 تعریفها ودلیل مشروعیتها  :اوال
  )2(.أصل الشركة في اللغة توزیع الشيء بین اثنین فأكثر على جهة الشیوع :لغة 1
  :اصطالحا  2

بین المصرف اإلسالمي والعمیل للمساهمة في رأس المال بنسبة متساویة أو متفاوتة في هي اتفاق : 1تعریف
المشاركة في األرباح التي یدها  أو تملك عقار أو أصل منقول ، وتتمإنشاء مشروع جدید أو تطویر مشروع قائم 

المشروع أو العقار أو األصل وفقا لشروط اتفاقیة، بینما تتم المشاركة في الخسارة وفقا لنصیب المشاركة في 
  .رأس المال

والربح أو الخسارة مشتركا بینهم حسب  -رأس المال –عقد بین اثنین أو أكثر على أن یكون األصل :" 2تعریف
  )3(".ما یتفقون علیه

  )4(: دلیل مشروعیتها 3 
نیها وعزني في دة فقال أكفلإن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واح« :من القرآن الكریم قوله تعالى

  لیبغي بعضهم على بعض إال اللذین نعجتك إلى نعاجه وٕان كثیرا من الخلطاء الخطاب ، قال لقد ظلمك بسؤال 

                                                           
 245ص , مرجع سابق, مصطفي كمال السید طایل  - 1
  31ص  2010, طبعة األولى, بیروت - لبنان, , دار الكتب العلمیة, البنوك اإلسالمیة االستثمار بالمشاركة في, أحمد محمد محمود نصار - 2
 19ص , 2012, طبعة األولى, األردن–عمان , دار النفائس للنشر والتوزیع , , إدارة البنوك اإلسالمیة,شهاب أحمد عزیز العزعزي  - 3
 170- 169ص ص , 2004, طبعة األولى, جدة, ي البنوك اإلسالمیةاإلدارة اإلستراتیجیة ف, عبد الحمید عبد الفتاح المغربي - 4



التمویل اإلسالمي قصیر األجل في البنوك اإلسالمیةالفصل الثاني                                 صیغ   
 

43 
 

  »...همآمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما 
عن أبي هریرة ، قول رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أن اهللا سبحانه وتعالى یقول : من السنة النبویة الشریفة

رواه أبو . "ن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بینهما أنا ثالث الشریكین ما لم یخ:" في حدیثه القدسي
  .داود وصححه الحاكم

ینكرها أحد ، تمشیا حتى یومنا هذا بالمشاركة دون أن المسلمون منذ عهد النبي صلى اهللا علیه وسلم  ولقد تعامل
على ولقد أعادت البنوك اإلسالمیة استخدام هذه الصیغ التمویلیة مع عرف الجماعة وٕاعماال لمصلحة المسلمین، 

  .ها ملكا مشاعا لكل المسلمیننطاق واسع وجعلت فقه
  :ویل بالمشاركةشروط التم:ثانیا 

  1:تتمثل مجموعة الشروط والحكام الواجب توفرها في عقد المشاركة حتي یكون صحیحا في
أن یكون رأس المال من النقود المتداولة التي تتمتع بالقبول العام مع أن یكون معلوما وال یشترط تساوي  -1

 .حصة كل شریك 
 .دون أن یكون دینا في ذمة أحد الشركاء , األطرافأن یتم تقدیم رأس المال من  -2
 المال في صورة تجاریة كاملة لتقلیب  األزمةأن یتم توزیع الربح بعد اقتطاع كافة المصروفات والتكالیف  -3
على ماله ولقیام  وأمینا األخرحیث یكون كل شریك وكیال عن  واألمانةأن یبني عقد المشاركة على الوكالة  -4

 .ة وتنفیذها نسبة محددة من الربح مقابل عمله على ادارة العملی
شترط تساوي یأن یتم تحدید نصیب كل شریك في الربح على أن یكون جزءا مشاعا غیر محدد المقدار وال  -5

إذا  إالأما الخسارة فتوزع حسب نسبة مشاركة كل طرف في رأس المال ,حصة كل شریك مع اآلخر في الربح 
 .من أحد المشاركین فیتحملها وحده إهمالوقعت بسبب تقصیر أو 

  صور المشاركة : ثالثا
بموقف هیئة الرقابة الشرعیة فقد تكون مشاركة في عملیة معینة واحدة  اإلسالمیةتأثرت المشاركة في البنوك    

  ,أخري إسالمیةأو عملیات متعددة سواء مع مؤسسات تجاریة أو صناعیة أو مع مصارف 
قد تكون المشاركة  األحوالفي جمیع  اإلنشاءمال مشروعات موجودة أو قید  رأس كما قد تأخذ شكل مساهمة في

  .محددة المدة أو ال تكون
  :شكلین للمشاركة  إلى اإلسالمیةفي المصارف  األمرواستقر 

  
                                                           

مذكرة ماجستیر في , دور الھندسة المالیة في تطویر الصناعة المصرفیة اإلسالمیة دراسة نقدیة لبعض المنتجات المصرفیة اإلسالمیة, أمال لعمش 1
 46ص. 2012- 2011, سطیف, جامعة فرحات عباس, علوم التجارة 
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  :المشاركة في تمویل صفقة معینة -1
یشترك البنك في تمویل هذه وهي المشاركة التي تخص عملیة تجاریة تنتهي بانتهاء هذه الصفحة بحیث     

الصفقة بنسب معینة ثم یقتسمان الربح حسب هذه النسب، وهي تتم عادة في األجل القصیر ألنها توجد لتمویل 
  .عملیات االستیراد والتصدیر وتمویل الرأسمال العامل

دج  250000دج دفع منها البنك  500000إذا افترضنا أن صفقة معینة تحتاج إلى تمویل إجمالي قدره  :مثال
    دج، وكان االتفاق على توزیع الربح من صفة  100000دج، فإذا كان العائد المحقق هو  250000والعمیل 

  .دج50000دج والعمیل  50000كان نصیب البنك 
للعمیل مقابل  %20لكل شریك و  %40تقسم  %80فقط وكان نصیب رأس المال  وٕاذا كانت اإلدارة والعمیل    

  1.دج 60000=ویساوي %60اإلدارة، وعلیه یكون النصیب اإلجمالي للعمیل هو 
هي المشاركة التي یساهم فیها المصرف االسالمي في راس :المشاركة المتناقصة أو المنتهیة بالتملیك  -2

وعد المصرف بالتنازل عن نصیبه من المشروع دفعة واحدة أو على دفعات مال شركة تجاریة وعقاریة مع 
متعددة وحب الشروط المتفق علیها وهذا النوع من المشاركات غالبا ما یكون في  االشیاء المنتجة للدخول 

    2.بطریقة العمل فیها مشاركة بین المصرف وبین من یقوم بالعمل في تلك اآللة المنتجة 
المشاركة المباشرة والمشاركة : الى الشكلین السابقین من صور المشاركة هناك صور أخري وهي باالضافة     

  :في راس مال المشروع 
وهذا النوع من المشاركة یدخل فیه البنك اإلسالمي شریكا في عملیات تجاریة واستثماریة  :المشاركة المباشرة -

 .د وتختص بنوع أو عدد معین أو محدد من السلعمستقلة عن بعضها البعض، حتى بالنسبة للمشروع الواح

تبعا لنوع  %40و  %25وبطلب البنك في هذا النوع من المشاركة مساهمة مالیة من الشریك تتراوح بین 
العملیات وهنا یتم توزیع األرباح بین الطرفین كل حسب مساهمته في رأس المال للصفقة بعد القیام بتخصیص 

  3.ر إدارته للعملیات وتسویق السلعةجزء من األرباح للشریك نظی
في رأس مال المشروع أو المساهمة في تمویل التشغیلیة تسمى المشاركة : المشاركة في رأس مال المشروع -

لیعدد حجم التمویل الذي سیقدمه ، ویشترط ، حیث یقوم البنك بتقییم أصول الشریك )المنشأة(رأس مال المشروع 
 .الذي سیتم تشغیله) المشروع(المنشأة من جملة رأس مال  %15عن أن ال تقل مساهمة الشریك 

                                                           
 73ص .ه  1393,طبعة الثانیة. 2ج , لبنان ,روت بی,دار إحیاء التراث العربي , , فقه في المذاهب األربعة,عبد الرحمان الجزیري  1
, جامعة الجزائر, العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر, دكتوراه دولة, 2000-1980دراسة نظریة تطبیقیة  الدور التنموي للبنوك اإلسالمیة, جمیل أحمد 2

 33ص, 2005-2006
جامعة األمیر عبد القادر , مذكرة مقدمة ماجستیر في العلوم االقتصادیة, آلیات التمویل اإلسالمي سبیل الطرق التقلیدیة, إبراهیم السعید, خبابة عبد اهللا  3

 15ص,  2009, قسنطینة 
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، فإن البنك ال یشترط على الشریك تقدیم أیة مساهمة مالیة ، إذ أن مساهمته في هذه وهذا في المجال الصناعي 
  )1(.، باإلضافة إلى جانب جهده اإلداريالحالة تكون هي األصول التي تم تقییمها وتمثل حصة الشریك 

  :خالل صور المشاركة التي تقوم بها المصارف اإلسالمیة یمكن تلخیصها في الشكل التاليومن 
  صور المشاركة:  )3(الشكل

  
  
  
  

 وفقا لألنواع الموجودة في المشاركة من إعداد الطالب): 1(الشكل  مصدرال

  :خصائص المشاركة : رابعا
 وهي خالیة من العیوب الشرعیة الشرعیة،صیغ غیر مثیرة للجدل من النواحي  )1

فهي تعمل علي معالجة األمراض االقتصادیة من خالل زیادة  مجزیة،تحقیق عوائد اقتصادیة و اجتماعیة  )2
 الخ .....التضخموتخفض البطالة و الفضاء علي  القومي،و الدخل  الناتج القومي،

 استغالل السیولة الزائدة عادة في المصارف اإلسالمیة ،مع تحقیق عوائد مرتفعة  )3

     ) 2(توزیع المخاطر بین أصحاب رؤوس األموال و توفیر أجهود بسبب توزیع المسؤولیات بین الشركاء  )4
                                            اإلسالمي ملیة التمویل بالمشاركة في المصرفإجراءات ع :خامسا 

عدة خطوات یمكن تناولها على النحو یمكن إجراء عملیة التمویل بالمشاركة في البنوك اإلسالمیة حسب  
  3: التالي

البنك اإلسالمي بمشروعه مقترحا الصیغة التي یرید أن  ىیتقدم العمیل المستثمر إل :طلب التمویل بالمشاركة)  1
  علیه أن یكون هو المبادر بالبحث عن الفرص بل یجب  .بنك اإلسالمي حتى تأتیه العمالءیتعامل بها مع ال

  متاحة في البیئة وذلك من خالل الدراسات والتحلیالت االستثماریة ال
المیدانیة والمكتبیة التي یقوم بها والذهاب بها إلى العمالء إذ لزم األمر وأمام البنك البعید من المصادر التي 
  یمكن أن یستقي من خاللها األفكار االستثماریة سواء من الداخل أو من الخارج من البیانات اإلحصائیة المنشورة 

                                                           
 207ص , مرجع سابق, مصطفي كمال السید طایل - 1
 41ص , 2006, طبعة األولى, األردن, دار الثقافة للنشر والتوزیع, اإلسالمیة والمؤسسات االقتصادیةالمصارف , وائل عریبات  - 2
 171ص ,   مرجع سابق, عبد الحمید الفتاح المغربي  3

 
 

 صـور المشاركـة

المشاركة في تمویل 
 ینةـصفقة مع

المنتھیة المشاركة 
 بالتملیك

رأس المشاركة في 
 المـال المشروع

 المباشرةالمشاركة 
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  .بهم لالستثمارالتي یمكن أن یدعم بها البنك أفكار العمالء ویجذ
 :إعداد الدراسات المبدئیة لجدوى المشاركة المطروحة) 2

یقوم البنك اإلسالمي من خالل اإلدارات واألقسام المتخصصة في المجاالت المقترحة بدراسة المشاركات 
دوى ویجب أن تشمل الدراسة المبدئیة لج. أي المشروعات االستثماریة من مختلف الجوانب واإلبعاد . المطروحة 

 : المشاركات على النقاط التالیة

لضمان كونه شریكا . وكفاءته وحسن إدارته . وخبراته في موضوع مشروعه . معلومات عن العمیل وسمعته_ 
  مأمونا 

  جدوى المشاركات من النواحي االقتصادیة والفنیة لضمان الربحیة المناسبة _ 
ا اجتاز المشروع الدراسة المبدئیة بناج ،یجب أن یصل إذ : االتفاق على أسلوب مناسب للتمویل بالمشاركة) 3

البنك مع عملیة إلي اتفاق واضح حول أسلوب األفضل للتمویل بالمشاركة من وجهة نظر كل من البنك و 
العمیل بمراعاة مختلف ظروف و قدرات كل منهما سواء كانت مالیة أو مادیة أو فنیة إذا قد یفضل العمیل 

حین ید البنك اإلسالمي انه من المناسب له إتباع أسلوب المشاركة المنتهیة ،و لذلك  المشاركة المستمرة في
وجب االتفاق علي األسلوب المناسب له إتباع أسلوب المشاركة المنتهیة ، ولذلك وجب التفاق علي األسلوب 

  المناسب لكل منهما و الوصول إلي قرار بهذا الشأن
یجب العمل علي استكمال البیانات الناقصة علي العمیل من : الوثائقاستكمال البیانات و المستندات و ) 4

مختلف النواحي االقتصادیة و الفنیة و المالیة و الموقف السوقي و القانوني و غیرها من البیانات المدعمة 
  بالمستندات الموثقة إذا لم تكون قدمت في المراحل األولى

معلومات السابق الحصول علیها ،و من نتائج الزیادات المیدانیة في ضوء البیانات و ال: تحلیل حالة العمل) 5
  یتم إجراء تحلیل مالي لحالة العمیل للوقوف علي أبعاد عملیة المشاركة من حیث المخاطرة المتعلقة بها و مقدار 

  1و مدة المشاركة و التقدیرات الخاصة باألرباح و الخسائر و غیرها  المشاركة من كل طرف،
  امة اإلجراءات السابقة من كافة 2بعد إتمام الدراسات السابقة و التأكید من سل: القرار بالتمویل اتخاذ ) 6

المجاالت یتم اتخاذ القرار بموافقة البنك ، مادامت جمیع اإلجراءات سلیمة و نتائج التحلیل مطمئنة و إبالغ 
          العمیل بذلك مع تحدید نصب كل من طرفي المشاركة في رأس المال      

  جرى العرف علي أن یعمل كل شریك في إدارة و تنفیذ ما اشتركوا فیه : تحدید إدارة مشروع المشاركة) 7

                                                           
 172-171ص ص ,  مرجع سابق, عبد الحمید الفتاح المغربي  1
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وكذلك كان الرأي الفقهي أن یتقسم الشركاء الربح بقدر حصة واحدة منهم في رأس المال باعتبار المقاصة 
ه ،فإذا عمل احدهم أكثر من غیره أو كانت له بالعمل المتساوي و لكن أحیانا یكون أحدا الشركاء امهر من غیر 

  .خبرة أفضل،فله أن یشترط نسبة زائدة 
ولیس من الضروري أن یكون  ،یل بالمشاركة بین البنك و العمیلیتم توقیع عقد التمو : عقد المشاركة توقیع) 8

فیذ عملیة المشاركة للتأكد رأس المال حاضرا عند توقیع العقد بین بینما یشترط أن یكون حاضرا عند البدء في التن
  .في خلط ألموال

بعد توقیع عقد المشاركة یتم تنفیذ عملیة المشاركة و تدفع قیمة رأس المال المتفق :تنفیذ عملیة المشاركة ) 9
علیها أو تحضر السلعة ، وتجهز آلالت و المعدات،و تعد األماكن المتفق علیها لممارسة المشروع ، وتنشط 

البیع و الشراء ، و یتم الدفع و التحصیل و لذا یجب فتح حسابات عملیة المشاركة لتسجیل  عملیات اإلنتاج أو
  .بها نتائج األعمال و ألنشطة أوال فأول 

وذلك ضمانا لجدیة العمل  ،بعض الضمانات الضروریةیجوز أن تكون هناك : ضمانات عملیة المشاركة) 10
  .و التقصیر واإلهمال وخیانة األمانةوتحسبا لعملیات التعدي أ المشروع،واستمراریة 

بعد أن تجرى العملیات و یتم دوران العمل و تتم دورة اإلنتاج، یتم توزیع العوائد : توزیع عوائد المشاركة) 11
كان تكون النصف أو الربع  ،و فقالها اتفقا علیه بنسبة معینةفتقسم األرباح  ،ینبصورة دوریة حسب اتفاق الطرف

یجب متابعة عملیة تنفیذ المشاركة من قبل الشركاء أوال حاول حتى یتم اكتشاف  : متابعة و نتقدم المشاركة  )12
والنحرافات و ألخطاء، ثم العمل علي سرعة إتالفها بها ال یؤدي لتفاقمها و زیادة األعیاد علي الشركات فیجب 

قبل اآلخرین و هو یعلم بأن واجبه یحتم علیه أن ال ینتظر أحدا الشركاء حتى یتم اإلهمال أو التقصیر من 
  التدخل لعالج ما قد حدث في مشكالت و عقبات تعترض مع  نجاح المشاركة 

  تحدد عادة مدة تقریبیة لتصفیة المشاركة ، وٕاذا عجز الشریك عن إدارة المشروع و فشل : تصفیة المشاركة ) 13
  مقبول للبنك أو یتولى إدارة المشروع في مقابل نسبة من في تصفیة في الوقت المتفق علیه ، في غیاب أي عذر 

                  1  دتصفیة المشاركة قبل الوقت المحدالربح یقوم بالتصفیة و للمشاركین أن یتفقوا علي 

   اإلجارة المرابحة و :الثانيالمطلب 
 ةاإلجار كل من صیغة المرابحة و كذا  إلىوسنتعرض من خالل هذا المطلب 

  
  

                                                           
 172ص  , مرجع سابق, عبد الحمید الفتاح المغربي 1
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  الفرع األول صیغة المرابحة 
   تعریفها ودلیل مشروعیتها :  أوال

مشتقة من الربح وهو النماء و الزیادة ،یقال رابحته علي سلعة مرابحة ، أي أعطیته ربحا و أعطاه ماال  :لغة _1
   )1(مرابحة أي علي الربح بینهما

  )2(" معلوم للعاقدین ربح،بیع السلعة بالثمن الذي اشتراها به و زیادة أنها تعرف المرابحة علي ":صطالحاا _2
و المرابحة هي قیام البنك اإلسالمي بشراء بضاعة أو تجهیزات للعمیل بطلب منه ، ثم یعید بیعها له مع هامش 

عن  ربح معین یتفقان علیه و یعتبر الدكتور الباحث سامي حمود أول من طور هذه الصیغة بعد ان اخذ ها
   3األمام الشافعي رضي اهللا عنه و ادخلها في النظام المصرفي اإلسالمي" األم "كتاب 

  : مشروعیة المرابحة حكم _3
  2754سورة البقرة اآلیة ) وأحل اهللا البیع وحرام الربا (قوله تعالي :الكتابمن _
و قوله عندما سؤل عن "إذا اختلف الجنسان فبیعوا كیف شئتم "قول النبي صلي اهللا علیه وسالم  :من السنة_

  "كل بیع مبرور، و عمل الرجل بیده " قال  ،أفضل
ولقد اجمع جمهور الفقهاء علي جواز بیع المرابحة ، و قد تعادل بها المسلمون في سائر العصور دون خالف 

  5,وال إنكار
  شروط المرابحة : ثانیا

  6:التالیةتصح المرابحة یجب أن تتوفر على الشروط  حتى و
  بالشراء  األمرضرورة تملك البنك للسلعة قبل بیعها للعمیل _ 
  وعلى الربح  األصليضرورة االتفاق على الثمن  - 
  تقع على البنك مسؤولیة هالك السلعة قبل تسلیمها للعمیل  - 
  تبین أن بها عیبا خفیا  إذایجوز للعمیل رد السلعة  - 

  :أنواع التمویل بالمرابحة : ثالثا
                                                           

 2009االردن –عمان,طبعة أولى ,دار جریر للنشر , االستثمار والتمویل في االقتصاد اإلسالمي, ایهاب حسن أبو دیة, بد الرحمان الجنیدلحمد بن ع- 1
 169ص
 85ص ,  2008 ,الطبعة األولي ,دمشق,دار الكلم الطیب  , الخدمة المصرفیة وموقع الشریعة اإلسالمیة منها, عالء الدین زعتري  - 2
( 34واقع واآلفاق من خالل دراسة تقییمیه مختصرة جامعة ورقلة ص , تجربة البنوك االسالمیة في الجزائر, سلیمان ناصر - 3

abouyouef1966@yahoo.fr( 
  275اآلیة ,سورة البقرة - 4
 151ص , مرجع سابق, محمود حسن صوان  5
 35-34ص ص , 1992.الطبعة االولي , باتنة, بع عمار قرفيمطا, البنوك اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق, حسن بن منصور  6



التمویل اإلسالمي قصیر األجل في البنوك اإلسالمیةالفصل الثاني                                 صیغ   
 

49 
 

المشتري فیها یأتمن  أنتعتبر ضیع المرابحة نوعا من بیوع األمانة التي تقوم علي أساس رأس المال ، بمعني    
البائع في إعالمه برأس مال المبیع وهو احد أهم شروط عقد المرابحة سواء ابرم بین طرفین و یسس عقد مرابحة 

 بسیط أو بین ثالث أطراف فیصبح عقد مرابحة مركبة بحیث أن     
 : البسیطعقد المرابحة  - 
یتم مباشرة بین العمیل و المصرف اإلسالمي الذي یكون مالكا للسلعة محل العقد بحیث تشتري بناء هو عقد  

  علي دراسته األحوال السوق 
عقد یلتزم من خالله العمیل بشراء السلعة من اإلسالمي الذي یقوم ): لشراءاإلمرة با(عقد المرابحة المركبة  - 

 .علیهاالعمیل بشراء بالمواصفات المتفق بشراء ها نقدا من طرف ثالث بناء علي طلب 
                                                                                          :بالمرابحةخطوات التمویل رابعا 

   1:تتم عملیة التمویل بالمرابحة في البنك اإلسالمي وفق عدة خطوات یمكن بیانها علي النحو التالي
یتقدم العمیل إلى البنك اإلسالمي بطلب یتضمن رغبته في القیام البنك  :طلب العمیل التمویل بالرابحة  -1

بشراء موارد وآالت أو سلعة أو ما إلیها ،محددا مواصفاتها و الكمیة المطلوبة منها و الموعد المناسب لتوفیرها و 
وب ،و یراعى أن األصل هو وجود المنتجات لدي قد یقدم بموردي هذه المنتجات لیساعد البنك في توفیر المطل

البنك و قدرته  علي توفیرها في الحال ، ألضرر إذا كانت غیر متاحة حالیا لدي البنك فیمكنه شراء ها و تملكها 
 ثم إعادة بیعها للعمیل وفق ما یتفق علیه بینها 

عملیة المرابحة و التأكد من شرعیتها و تقوم أدارة آو قسم المربحات بدراسة : دراسة و تحلیل طلب العمیل  -2
عدم وجود موانع شرعیة أو قانونیة نحول دون إتمامها و قد یطلب البنك عدة مستندات تؤید طلب العمیل من 

 :بینها
  صورة من نظام العمل األساسي للعمیل   - 
  صورة السجل التجاري للعمیل   - 
  كانت المنتجات سترد من الخارج وبطاقة االستراد إذا ,صورة من البطاقة الضریبیة  - 
  من صورة الحسابات الختامیة للعمیل لعدة سنوات یقودها البنك   - 
  بیان بالعملیات التمویلیة السابقة مع البنك أو البنوك األخرى التي یتعامل معها العمیل   - 
  ة المستندات المقدمبدراسة وتحلیل المختصة في البنك  اإلداراتویتضمن قیام : عن العمیل االستعالم  -3

                                                           
  156- 155ص ص .مرجع سابق , عبد الحمید عبد الفتاح المغربي  1
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عملیة االستعالم عن العمیل للوقوف على سمعة ونشاطه التجاري وحجم أعماله وممتلكاته  إجراء وفحصها و
ذلك تعد دراسة مختصرة عن اقتصادیات العملیة وطبیعة المنتجات ومصادر توریدها وتسویقها مما  وبناء على,

سیقوم العمیل بتقدیمه كدفعة  سهل من وضع شروطها وقیمة مایسهم في اتخاذ القرار بتنفیذ العملیة من عدمه وی
   اإذ,وفترة السداد , كما یبین ذلك في تحدید نسبة الربح لضمان جدیة العمیل في طلب التمویل بالمرابحة ,أولي 

 1.المطلوبةكان السداد سیتم على أقساط كل فترة زمنیة معینة وتحدد الضمانات 
بعد أن تتم عملیة التحلیل والفحص السابقة : حساب تكالیف عملیة التمویل بالمرابحة أرباحها وأقساطها  -4
یقوم البنك بحساب ثمن البضاعة وفقا لما تسفر عنه دراسات البنك لعروض البیع المقدمة من الموردین سواء ,

ة وذلك بإضافة كافة التكالیف التي یتحملها ومن ثم یمكنه تحدید ربح البنك من هذه العملی,من الداخل أو الخارج 
الثمن األصلي وبعد ذلك یستطیع  إلى إلیهاوما  اإلداریةوالمتعلقة بالنقل والتخزین والتفریغ والشحن والتكالیف 

 یتقاضاه من أرباح حسبما اتفق علیه مع العمیل عن طریق المعادلة التالیة  البنك أن یحدد ما
   )نسبة الربح المتفق علیها  Xثمن شراء المنتجات وتكلفتها = ربحیة عملیة المرابحة (

 إتماموتتحدد قیمة المنتجات على أساس شراءها واألرباح المضافة والضمان جدیة العمیل وعدم تراجعه عن      
العملیة یقوم البنك باستفتاء دفعة مقدمة منه لتكون بمثابة جدیة التعاقد من قبله وتتراوح هذه النسبة في البنوك 

یل مالع ویتوقف تحدیدها على طبیعة العملیة وطبیعة العالقة القائمة بین البنك و %30-15 %اإلسالمیة بین
فقد یكون مؤجال لفترة معینة ,یقة سداد قیمة العملیة وظروف تطبیقها وحجم العمیل كما یتحدد في هذه الخطوة طر 

  2وأخیرا قد یتم على أقساط 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

                                                           
 . 155ص ,مرجع سابق , عبد الحمید عبد الفتاح المغربي  1
 .156ص   ,المرجع نفسه  2
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 تمویل بالمرابحة في البنك اإلسالمي خطوات :رقمشكل                      
 

(1) 
 

(2) 
 
 

(3) 
 
 

(4) 
 
 

(5) 
 
  

(6) 
 
 

(7) 
  

, األولى طبعة, اإلسالمیةفي البنوك  اإلستراتیجیة اإلدارة ,المغربيعبد الحمید عبد الفتاح  :رالمصد
 156ص , 2004, جدة

 بعد إجراء الحسابات السابقة للعملیة من حیث التكالیف و :العمیل قبول عملیة المرابحة من البنك و 5- 
والموعد المحدد لتوفیر المنتجات الدفعة المقدمة وطریقة السداد واالتفاق علیها من قبل العمیل والبنك  األرباح

  .یمكن اعتماد عملیة التمویل بالمرابحة تمهیدا للدخول في مرحلة تنفیذها 
كدفعة أولى  بعد اعتماد العملیة یقوم العمیل بتورید المبلغ المتفق علیه :بالمرابحةتنفیذ عملیة التمویل 6- 

من الداخل أو من  وفیر المنتجات المتفق علیها سواءت إجراءاتفي  اإلسالميویبدأ البنك , جدیة التعاقد إلثبات
ویتمثل سند الملكیة المنتجات المستوردة في صدور بولیصة الشحن  الك بالبدء في إجراءات االستیرادالخارج وذ

  طلب العمیل 

 دراسة وتحلیل طلب العمیل وفحص المستندات المقدمة

 االستعالم عن العمیل

 تكالیف العملیة وأرباحھا وأقساطھاحساب 

 قبول عملیة المرابحة من البنك والعمیل

 تنفیذ عملیة المرابحة

 والمتابعة والتقویم
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ویخطر , المرابحةأما المنتجات الحاضرة بالسوق المحلي فیتعین حیازتها ملك للبنك قبل بیعها للعمیل , بسم البنك
  .ویتم توقیع عقد مرابحة ویتسلم العمیل المنتجات , البنك العمیل بان المنتجات جاهزة للتسلیم حسب االتفاق

المنتجات المتفق علیها سواء كانت دفعة واحدة  تسلم العمیلعملیة المرابحة و  تم تنفیذ إذا: المتابعة والتقویم 7 -
وذلك من خالل االستعالم بشكل دوري , إزعاجدون , فیجب على البنك أن یقوم بمتابعة العمیل, أو عدة دفعات

ال یتعثر العمیل  حتى األمرالنصح والمشورة إذ لزم  وٕابداءزیارات المیدانیة للوقوف على كافة التطورات  وٕاجراء
  1.توقفه عن السداد  إلىویؤدي  المرابحة

 الفرع الثاني صیغة عقد اإلجارة
أوال تعریفها ودلیل مشروعیتها                                                                                          

                                                        . مشتقة من األجر و هو العوض: لغة    1
أي هي عقد  معلوم،هي عقد الزم على منفعة مقصودة قابلة للبذل أو اإلباحة لمدة معلومة بغرض  :اصطالحا

 .2یتم بموجبه تملیك منفعة معلومة من قبل مالكها لطرف آخر مقابل عوض معلوم لمدة معلومة 
:                                                                                     دلیل مشروعیتها_2

اإلجارة مشروعة بالقرآن و السنة و اإلجماع                                                                           
                         3" اُهَما َیا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْیَر َمِن اْسَتْأَجْرَت الَقِويُّ اْألَِمینْ َقاَلْت ِإْحدَ " : من القرآن قوله تعالى  - 

                                                        4 " َقاَل َلْو ِشْئَت َلتََّخْذَت َعَلْیِه َأْجَرا ": وكذلك قوله تعالى
َأْعُطوا " و قوله أیضا  "َرُه َمِن اْسَتْأَجَر َأِجیًرا َفاْلُیْعِلْمُه َأجْ " سول اهللا صلى اهللا علیه و سلم قول ر : من السنة  -

  5"اْألَِجیَر َأْجَرُه َقْبَل َأْن َیِجفَّ َعَرُقُه 

                                                                                 :باإلجارةشروط التمویل ثانیا 
                                                                                :فيتتمثل شروط اإلجارة 

                                                          .لغیرهأن یكون المؤجر مالكا للمنفعة فال یتعلق بها حق  - 
أن تكون المنفعة معلومة علما نافیا للجهالة                                                                     –

                                                           
 157ص ,مرجع سابق , عبد الحمید عبد الفتاح المغربي  1

   . 235: ص  2013االسكندریة،,دار الفكر الجامعي , الصكوك والبنوك االسالمیة أدوات لتحقیق التنمیةأحمد شعبان محمد علي ،   2
   . 26: سورة القصص ، اآلیة  3
   . 77: سورة الكهف اآلیة  4
   .حدیث نبوي شریف5 
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                                                        .صفةمعلوما جنسا و نوعا و ) األجر(أن یكون الثمن  - 
.                                                                              أن تكون مدة التأجیر معلومة  –
یتحمل المؤجر كامل المسؤولیات المتعلقة بملكیة العین المؤجرة وما یتبعها من أمالك،على أن تقع مسؤولیات   –

 .استخدامها على المستأجر وحده 
                                                                                     :أنواع التمویل باإلجارة :ثالثا

                                                                                1:ینقسم التمویل باإلجارة حسب مدتها إلى 
:                                                                                                 اإلجارة التشغیلیة  :اوال

عقد بین طرفین على تملیك منفعة ،یقوم من خالله المصرف بشراء أصل من األصول الثابتة بهدف تأجیرها إلى 
وما .نة یرجع بعدها األصل للمصرف لیعید تأجیره مرة أخرى الغیر مقابل أقساط  محددة خالل مدة زمنیة معی

  . یمیز اإلجارة التشغیلیة أنها تعتبر ضمانا ألموال المصرف بما أن األصل یبقى ملكیته
تتكون من عقدین مستقلین األول عقد إجارة یتم ابتداء وتأخذ كل أحكام : "  اإلجارة المنتهیة للتملیك :ثانیا

ة ،و الثاني عقد تملیك العین عند انتهاء المدة ، إما عن طریق الهبة أو البیع بسعر رمزي اإلجارة في تلك الفتر 
"                                                                                                    حسب الوعد المقترن باإلجارة 

حیث یكون ...قود ، كعد البیع وعقد اإلجارة و الوعد بالبیعفاإلجارة المنتهیة بالتملیك عقد مركب من عدة ع
المصرف اإلسالمي هو المؤجر و العمیل هو المستأجر ، ذلك لفترة محدودة تنتهي بتملیك األصل إلى العمیل 

  هبة أو بسعر رمزي على أساس الوعد بالبیع من قبل المصرف للمستأجر بعد انتهاء مدة اإلجارة
   المغارسة و المساقات رعة والمزا:المطلب الثالث 

  المغارسة كل من صیغ المزارعة المساقات و إلىوسنحاول التطرق في هذا المطلب    
  المزارعة  :ولالفرع األ 

  المزارعة وحكمها تعریفها  :أوال
  2. اإلثباتوهو  المزارعة مفاعلة من الزرع: لغة  1
صاحب األرض وهو :وفیها طرفان , )صالحة للزراعة (هي عقد شركة على زراعة ارض زراعیة  :اصطالحا  2

وقد یتفق , وصاحب العمل وهو المزارع الذي یقوم بالعمل في األرض بجهده وخبرته, الشریك باألرض أساسا
  محاصیل (األرض   من ویوزع الخارج  ، األخرى هما ما تبقي من عناصر الزراعة الطرفان على أن یقدم أي من

                                                           
 50-49ص ص ,مرجع سابق, أمال لعمش 1

    مفهوم التمویل ومصادره في االقتصاد اإلسالمي   18WWW.Clubandd.jeeran.com ص, 13/02/2015: تاریخ التحمیل 2  
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  1 .بینهما حسب االتفاق ) زراعیة 
أحدهما برأس المال الثابت ممثال في األرض وقدم معه أصال متداوال , شركة بین طرفین":أنهاكما تعرف على 

  2".الناتجأن یشتركا بجزء مشاع من المحصول  على ,المزروعكالبذور ببذل الجهد والعمل على 
  :حكم المزارعة 3
  : اختلف الفقهاء في حكم المزارعة فمنهم من أجازها ومنهم من لم یجزها وبذلك أخذت حكمها اتجاهین 
أجازها الفتوى عندهم والحنابلة إلى جواز عقد المزارعة، ومشروعیتها و  ذهب الصاحبان من الحنفیة، وعلیه - 3-1

  3.بشروطالمالكیة، والشافعیة 
اهللا صلى اهللا علیه وسلم قد عامل أهل خیبر بشرط ما یخرج من ثمرة أو واستدلوا على رأیهم هذا بأن رسول 

  4.زرع، لذا سمیت بالمخابرة، كما أن الناس بحاجة إلیها
  .ولم یخالف في ذلك أحد منهم من اإلجماع فقد أجمع الصحابة قوال وعمال مشروعیة المزارعة، و
األرض، وعمل من اآلخر وهو الزراعة، فیجوز  فقالوا أن المزارعة عقد شركة بمال من أحد الشریكین وهو 

بالقیاس على المضاربة، والجامع بینهما دفع الحاجة في كل منهما، فإن صاحب المال ال یهتدي إلى العمل، 
  .حاجة إلى انعقاد هذا العقد بینهماوالمهتدي إلیه قد ال یجد المال، فمست ال

مطلقا، واستدلوا على ذلك من السنة المطهرة والمعقول  فهي أبو الحنیفة وزفر إلى عدم جواز المزارعة - 3-2
كنا نخابر على عهد رسول اهللا صلى اهللا : رضي اهللا عنه قال خدیجةومن األدلة على ذلك ما ورد أن رافع بن 
نهى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، (فقال . علیه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه

من كانت له أرض : قال رسول اهللا علیه وسلم: وما ذلك؟ قال: قلنا:  ورسوله أنفع لنا وأنفع، قالوطواعیة اهللا
  ).فلیزرعها، أو فلیزرعها أخاه وال یكاریها بثلث وال بربح وال بطعام مسمى

من خالل ما سبق من أقوال الفقهاء، فقد رجحت ما ذهب إلیه الحنابلة والصاحبان بجواز المزارعة وألن  و
   5:الحاجة إلى المزارعة قائمة

  :شروط المزارعة  :ثانیا
  .رض محل الزراعة وتسلیمها لمن علیه واجب العمل تحدید األ -

                                                           
   111ص ,مرجع سابق , أحمد شعبان محمد على   1  
-2006كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر, رسالة ماجستیر,  عالقة بنوك المشاركة بالبنوك المركزیة في ظل نظم الرقابة التقلیدیة,حمزة شودار   2 

   113ص ,  2007
  251ص ,  2001,طبعة األولي , اإلسكندریة , دار الفكر الجامعي ,  االحتیاط ضد مخاطر االستثمار في المصارف اإلسالمیة, عادل عبد الفضیل عید 3
  .70، ص 2012، منشورات العربیة للتنمیة اإلداریة، جامعة الدول العربیة، ارف اإلسالمیةإدارة االستثمار في المص, حسین محمد سمحان، وآخرون 4

  .252، ص المرجع السابق, عادل عبد الفضیل عید   5
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  .یكون  رأس المال كلى من أحدهما قیاسا على المضاربة  ىرض حتأن یكون البذر من صاحب األ - 
  . االتفاق على المزروع ما لم یفوض الزرع تفویضا شامال وهذا قیاسا على المضاربة المطلقة المقیدة  - 
  .وان یكون نصیب كل منهما جزئا شائعا , تفاق على كیفیة توزیع العائد اال - 
  .1تفاق على أجل إنهاء العقداال - 

  :طبیعة المزارعة ثالثا 
فله حینئذ أن یستقل بفسخها , قبل إلقائه في األرض , لمن شرط علیه البذر ةعقد الزم إال بالنسب المزارعة -

  .و قد الینت أو ینبت فتصیبه آفة , حتى ال یجبر على إتالف ماله  وهو البذر  ببذره في األرض 
إذا كانت المزارعة فاسدة فمضى فیها العاقدان كان على صاحب البذر اجل مثل األرض إذا كان مالك  - 

  .سواء أخرجت  األرض ام ال وال یزداد على ما شرط لهما في العقد للرضا به , األرض 
فان لم تخرج األرض , كان الخارج من األرض بین صاحبها و المزارع على ما شرطا إذا أصبحت المزارعة و  - 

  .إذ ال استحقاق له إال في الخارج ,شيء فال شيء للمزارع
و إذا كان المعقود علیه فیها أما منفعة األرض إن كان البذر  ,االنتهاءفي االبتداء وشركة في  إیجارههي  و  - 

                               .  وٕاما عمل المزارع عندما یكون البذر على صاحب األرض ,المزارععلى 
:                                                                                        إنهاء المزارعة رابعا  
تنتهي المزارعة بانتهاء مدتها ،فإن انتهت و الزرع لم یدرك یبقى الزرع في األرض و غلى المزارع أجر ما   - 

.                                                   هما بقدر حصصهما تشغله حصته في الزرع من األرض و تكون النفقة حینئذ علی
و إذا مات مالك األرض قبل انتهاء مدتها و الزرع یقل و أراد المزارع المضي في عمله كان له ذلك و لیس   -

                          لورثة المالك منعه ، كما أنهم ال یملكون القدرة على إجباره حینئذ على المضي في العقد        
و إذا مات المزارع قبل انتهاء الزرع كان لورثته أن یقوموا مقامه حتى یدرك سواء رضي بذلك مالك األرض   -

أو أبى ، فإذا لم یرى المزارع أو ورثته المضي في العقد في الحالتین السابقتین كان لمالك األرض الخیار في 
  :واحدة من الثالثة 

   لى الزرع و محاسبة المزارع و ورثته على ما یخصهم من النفقة ثم قسمة الخارج بینهماإلنفاق ع - 
 قلع الزرع و قسمته في الحال على حسب الشرط - 
  

                                                           
    93  - 92، ص2002، غردایة ، الجزائر ، طبعة أولى ،  تطور صیغ التمویل قصیر األجل للبنوك اإلسالمیةسلیمان ناصر ،  1
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                                       1تملك حصة المزارعة بقیمتها وقت إدارة ذلك فیخلص جمیع الزرع له - 

 :تالمساقاالفرع الثاني 

المساقات أخوذة من السقي ، و ذلك بأن یقوم شخص على سقي النخیل و "جاء في المصباح المنیر : لغة 1
                                                                  2" الكروم و مصلحتهما ویكون له جزء معلوم 

مرة ، إلى من یعتني بها و یحافظ هي عقد شركة على دفع البساتین أو األشجار أو النخیل المث :اصطالحا 2
علیها بالتلقیح و التنظیف و الري و الحراسة و غیر ذلك مقابل نصیب من الثمار الناتجة ،یحدد حسب االتفاق 

.                                    3و المواالة حتى تنضج الثمار بالسقيلجزء معلوم مشاع ، وطرفاها صاحب البستان و الشریك القائم 
شركة زراعیة على استثمار الشجر ، یكون فیها الشجر من جانب و العمل في الشجر " كما تعرف على أنها 

و نحو ذلك و من جانب و الثمرة الحاصلة مشتركة بینهما بنسبة یتفق علیها المتعاقدان كالنصف أو الثلث 
أن یدفع الرجل شجرا " و المساقات هي أیضا "  4و الطرف األخر یسمى برب الشجرة بالمساقيیسمى العامل 

"                                                                                        5إلى آخر لیقوم یسقیه و عمل ما یحتاج إلیه بجزء  معلوم له من ثمره 

                                                                       : مشروعیة المساقات  - 
أهل خیبر ، و روي عن بن عمر أن " صلى اهللا علیه و سلم "بشروط ، استدالال بمعاملة النبي  المساقات تجوز

: اس إلیها بشرط ما یخرج من ثمر أو زرع،و لحاجة الن عامل أهل خیبر "صلى  اهللا علیه و سلم " رسول اهللا 
ألن مالك األشجار قد ال یحسن تعهدها ، أو ال یتفرغ له ، ومن یحسن و یتفرغ قد ال یملك األشجار فیحتاج 

                                                                                                            6.األول للعامل و یحتاج العامل للعمل 
                                                                                                    :المساقاتشروط  :اثانی
                                .                              مثل أهلیة المتعاقدین ,العقدتوافر جمیع الشروط التي یجب توافرها في  -
                                                               .علیهاالنخیل للتعامل  أو الشجرة أو ناألرض التي علیها البستاتسلیم  - 
ألن المساقات على بستان أو ,معهایختلف  التي ال ةشجرة أو نخیل معلوم بالرؤی أوأن تكون على بستان  - 

                             .                               یصح ألنه عقد على مجهول  صفته ال نخیل أو شجر بغیر رؤیته و ال
                                                           

   56: محمود نصار  ، مرجع سابق ،  ص , أحمد محمد   1
  182ص, مرجع سابقحمد بن عبد الرحمان الجندل،إیهاب حسن أبو دیه،   2
   . 111:، ص  ، مرجع سابقأحمد شعبان محمد على   3
   181:،ص2006،طبعة أولى ، ، دار رسالن، دمشق أسالیب االستثمار اإلسالمي و أثره على األسواق المالیةقیصر عبد الكریم الهیتي،   4
   . 181، ص  1996،  1دار أبولو، القاهرة ، طبعة  ،أصول المصرفیة اإلسالمیة و قضایا التشغیلناصر الغریب ،   5
   59، ص  المرجع نفسه أحمد محمد محمود نصار ،  6
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                                                               .بالعملنخیل أو الشجر للعامل ثمرة تزید أن یكون البستان أو  - 
  1.لیها أن یكون الناتج بینهما مشاعل وبالنسبة التي یتفق ع - 

:                                                                                   المساقات انتهاء:ثالثا
                                                                            :الثالثةتنقضي المساقات كالمزارعة بأحد األمور 

                                                                                             .علیهاانتهاء المدة المتفق   - 
.                                                                                                           موت أحد المتعاقدین   - 
                       .                  2العقد إما باإلقالة صراحة أو باالعتذار، كما تفسخ اإلجارة  فسخ  - 

                                                                                                             :المغارسة الفرع الثالث 
                                                                                     تعریفها  :أوال

هي تقدیم األرض المحدد لمالك معین إلى طرف ثاني لیقوم بغرسها بأشجار معینة حسب االتفاق المبرم بینهما، "
                                      "                                        3و یكون الشجر و اإلنتاج بینهما

  :شروط المغارسةثانیا 
 :ومن شروط صیغة المغارسة

 .أنها تختص بأنواع معینة من األشجار -
 .أن تؤتى األشجار أكلها في مدة متقاربة و مدة العقد اآلجل  - 
 .أن یكون نصیب الغارس من األرض و الشجر - 
  . 4یمكن له التصرف فیها و فیما ینتج عنهاأن تكون األرض مملوكة لصاحبها حتى  - 

 -                5:حیث كیفت وفق عقدین , وتختلف طبیعة صیغة المغارسة عن كل من المزارعة والمساقات 
عقد إیجاره بین صاحب األرض و عامل یقدم غرس األشجار و العنایة به حتى إن أثمر تكون له حصة من 

.                                                     لى ذالك العملاألرض و الشجر كأجرة مضمونة له ع
على أن تكون حصة كل , حیث یدفع األول األرض و الثاني غرس األشجار, أو هي عقد شركة بین طرفین -

 ولیس الثمر فقط, شائعة من األرض منهما حصة
  

                                                           
   182ص,  مرجع سابق, أحمد شعبان محمد  علي  1
   61ص   ، المرجع سابقأحمد محمد محمود نصار ، 2 
جامعة العلوم  ,)دراسة حالة دول الشرق و شمال إفریقیا (تنامي التمویل اإلسالمي في ظل األزمة المالیة العالمیة , آسیا سعدان ، صلیحة عماري  3

   13:، ص  2010دیسمبر  2-1اإلسالمیة العالمیة ، عمان ، األردن ، 
   . 44: أمال لعمش ، مرجع سابق ، ص 4 
   114ص , مرجع سابق, حمزة شودار5 
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  والقرض الحسناالستصناع والسلم : المطلب الرابع 
  االستصناع : الفرع األول

                                                                                                      تعریف االستصناع وحكم مشروعیته :أوال
فهو مصنوع وصنعه أي ) صنع ، یصنع ، صنعا( ستصناع كما جاء في لسان العرب المعنى اللغوي لإل: لغة 1

                                                   1"ُصْنَع اِهللا الِذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء " عمله و من ذلك قوله تعالى 
                               في اللغة االستصناع هو طلب عمل الصنعة من الصانع فیما یصنعه              

:                                                                متعددة منها  یفتعار لإلستصناع : اصطالحا  2
هو شراء شيء محدد مفترضا، یكون ممكن،الصنع وسلیم في موعده معلوم بثمن معلوم والربح هنا  اإلستصناع- 

                                                                                                   2یصل مفترضا إلى أن یجري التسلیم و التسلم و یتم بیع بضاعة الشيء المصنوع بعد استسالمه 
شراء شيء من صانع یطلب إلیه صنعه ، فهذا الشيء لیس جاهزا للبیع بل یصنع  حسب الطلب اإلستصناع  - 

  3سویق لزبائن غیر معنیین فاالستصناع إنتاج شيء  لزبون  معین ، و لیس كصناعة الیوم إنتاج للت
  .حكم االستصناع  3

لقد ثبتت مشروعیته بالسنة واإلجماع، أما السنة فیتمثل في استصناع الرسول صلى اهللا علیه وسلم خاتما     
  واستصناعه منبرا، وأما اإلجماع فقد اجمع العلماء على مشروعیته منذ ممارسة النبي صلى اهللا علیه 

  4:وسلم ذلك
  :خصائص عقد االستصناع ثانیا 

  5:هي وهي خصائص تمیز بها عن غیرها و  
 .أنه عقد ولیس مواعدة كما یقول البعض - 

 .أن المبیع لیس معینا بالذات موجودا عند البائع عند التعاقد، بل هو دین في ذمة البائع - 

 .أن یشتریهاأن المادة الخام التي یصنع منها المبیع تكون على الصانع سواء كانت من عنده  - 

أو كلف به غیره بأجر من عنده ألن المبیع یجب أن یكون  نفسهء قام به بأن العمل على الصانع سوا - 
 .موصوف في الذمة دون شرط تعیین العامل أو المادة التي تصنع منها البضاعة

                                                           
   88سورة النحل اآلیة  1
   . 96، ص  1996،   2، العدد 3، المعهد اإلسالمي للبحوث و التجریب ، السعودیة ، المجلد  الدراسات اإلسالمیة, سامي حمود 2
   .377، ص 2001، دار المكتبي، دمشق، المصارف اإلسالمیةرفیق یونس المصري،  3

  .271مرجع السابق، ص ال,  عادل عبد الفضیل عید  4
ص , 2010, الطبعة األولي, المكتبة العصریة المنصورة ,)المنهج العلمي التخاذ القرار(اإلسالمي –التمویل المصرفي التقلیدي, محمد محمود المكاوي  5

189.  
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                                                                                                عقد االستصناع  شروط: ثالثا 
بیان جنس الشيء المراد صنعه و نوعه وصفته و قدره بشكل واضح ال یدع مجاال لالختالف أو النزاع                                       - 
أن یكون الشيء المطلوب صنعه مما یجري علیه التعامل بین الناس استصناعا ، فمثال یجوز استصناع  - 

.                                                                              طاولة بینما ال یجوز استصناع فاكهة معینة
أن ال یكون الشيء المطلوب صنعه مختصا بعقد آخر مشروع كالسلم ، فیبیع الفاكهة أو الحبوب مثال قبل  - 

وجودها ، ال یجوز إال بتطبیق عقد السلم ، و عقد السلم ثبت بنص قطعي أما اإلستصناع فجوزه الفقهاء 
                                                                          .                              استحسانا

  .  1تحدید مكان التسلیم في عقد اإلستصناع ، و إذا احتاج تسلیم المصنوع مصاریف نقل  - 

  :أنواع التمویل باالستصناع رابعا 
  2:ویمكن أن تتم طلبات التمویل باالستصناع بالصیغتین التالیتین

  :االستصناع العادي - أوال
  .یقوم المصرف في هذه الحالة بضاعة السلعة محل العقد نفسه 

  :االستصناع الموازي - ثانیا
أحدهما مع العمیل طالب السلعة یكون : وهو أن یعقد المصرف اإلسالمي بخصوص السلعة الواحدة عقدین

مثال، لیقوم بإنتاج سلعة مطابقة المصرف فیه في دور الصانع، واآلخر مع القادة على الصناعة، كالمقاول 
للمواصفات والتصامیم والشروط المذكورة في العقد األول ویكون المصرف هنا في دور المستصنع، ویمكن أن 
یكون الثمن في العقد األول مؤجال وفي العقد الثاني معجال، فتكون فرصة التمویل لذلك مضاعفة مما ینتج له 

  .قسطا من الربح الوافر
  .ودخلت في حیازته یقوم بتسلیمها إلى المستصنع المنتجلم المصرف السلعة من ثم إذا تس

   السلم : الثانيالفرع 
                                                                                                                             تعریف السلم وحكم مشروعیته : أوال
                                      .سلمهو التقدیم و التسلیم و أسلم بمعنى أسلف أي قدم و  :لغة - 1

                                                           
   . 192، ص  2007والتوزیع والطباعة، األردن، ، دار المسیرة للنشر " األسس النظریة و التطبیقیة العلمیة" المصارف اإلسالمیة محمد حسن الوادي،  1

ص ص ,  2008, الطبعة األولى, األردن, دار النفائس للنشر والتوزیع, التمویل المصرفي اإلسالمي للمشروعات الصغیرة والمتوسطة, هبا جمیل شارات  2
81 - 82.  
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هو البیع الذي یتم فیه تقدیم الثمن في مجلس العقد و تأجیل تسلیم السلعة  :اصطالحا -2 
                                                                  .المستقبلبدقة إلى وقت محدد في الموصوفة 

بمعنى آخر هو بیع شيء موصوف مؤجل في الذمة بثمن معجل، أي أنه شراء سلعة مؤجلة بثمن مدفوع حاال    
                                             .                                 1وهو نوع من البیوع یؤجل فیه تسلیم المبیع ویعجل فیه تسلیم الثمن 

  :                                                               كما یعرف یسرف السلم على أنه 
بالبیع الفوري والحاضر بالثمن اآلجل " عبارة عن تأجیل استالم سلعة مع تعجیل الثمن ، حیث یطلق علیه  - 

 "للبضاعة 

  :                                                                                 دلیل مشروعیتها  3
المضمون )السلم" (أشهد أن السلف " السلم مشروع بالكتاب و السنة و اإلجماع لقول ابن عباس رضي اهللا عنه  

َیا َأیَُّها الِذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَیْنُتْم " :تلى قوله تعاليو  ألجل قد أحله اهللا وأذن فیه ،و أنزل فیه أطول آیة في كتابه
                                                                              2"ِبَدْیٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمَّى َفاْكتُُبوهْ 

أن رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم أما بالنسبة للسنة النبویة الشریفة فقد روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه 
  3"من أسلم منكم فلیسلم في كیل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم : " قال 
 :خطوات السلم  :ثانیا

بطریقة السلم من قبل العمیل و الذي یحدد فیه كل المواصفات الدقیقة للسلعة  یبدأ السلم بتقدیم عقد تمویل
اسة هذا الطلب ، فإذا ما وجده مناسبا له وافق علیه و أشعر العمیل بذلك لیتم محل البیع ، بعدها یقوم البنك بدر 

توقیع عقد السلم ، حیث یدفع البنك كامل المبلغ الذي تم االتفاق علیه وقت التوقیع ، و ذلك عن طریق فتح 
ا یبیع بنفسه بثمن حساب له و إیداع المبلغ فیه و للبنك الحریة في التصرف في تلك السلعة بعد تسلمها ، فهو إم

   .حالي أو مؤجل و إما أن یوكل العمیل ببیعها لقاء أجر أو بدونه
  :مزایا السلم  :ثالثا
التي ذالك نظرا للمزایا التي تحققها و و  ,اإلسالمیةالسلم صیغة تم تكییفها حدیثا لتناسب عمل البنوك عتبر ی   
                                                                                                                        :منها

                               . تبقى عاطلة أناستغالل السیولة الزائدة في البنوك اإلسالمیة من أجل تحقیق ربح مناسب بدال من  - 
 استمرارجذب عمالء محتملین و الحفاظ على الحالیین من خالل تلبیة احتیاجاتهم من التمویل بما یضمن  - 

                                                           
   . 201: أحمد شعبان محمد علي ، مرجع سابق ، ص  1
   . 182سورة البقرة اآلیة ، 2
  .حدیث نبوي صحیح روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه 3 
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                                                                                         .مصالحهم إعماله وتسییر
                               .                    ضمان الحصول على السلعة وقت الحاجة إلیها بسعر مناسب - 
الخ ...التجارةالصناعة  ,الزراعةتستغل البنوك اإلسالمیة هذه الصیغة في تمویل القطاعات ذات األولویة مثل  - 

  1.و ذالك عن طریق توفیر السیولة النقدیة لهم 
:                                                                                مناسبة بیع السلم للعمل المصرفي مدى :رابعا

"                            ن بیع ما لیس عند اإلنسا"صیغة عقد السلم تعد معاملة مصرفیة شرعیة استثنت من قاعدة   - 
                               .                        طباق خصائص التمویل علیها بیع السلم یمثل صیغة تمویلیة إل  - 
                                                                                                  2.المالي االستثمارالحقیقي و لیس  االستثمارنفرق صیغة التمویل عن القرض ألربوي في أنه یتعامل بها في  - 

یطبق هذه الصیغة بشكل واسع خاصة  أنیمكن للبنك اإلسالمي : كیف یطبق بیع السلم في البنوك اإلسالمیة 
فیستفید من الثمن , ح قبل حصاده حیث یقوم البنك بشراء المحصول الزراعي من الفال, في مجال الزراعة 

أما الفالح فإنه یستفید من تعجیل الثمن . یقوم ببیع المحصول بعد جنیه بهامش ربح مناسب  أنالمخفض على 
وذالك بتوفیر المادة األولیة للمصانع , السلم في الصناعة  استخدامفي اإلنفاق على زراعته كما یمكن للبنك 

                                                                                                   3. اتها ثم بیعه بهامش ربح مناسب مقابل الحصول على جزئ من منتج
:                                                                                                  البیع باألجل

إلى وقت  نالبنك بتسلیم البضاعة المتفق علیها  إلى عمیله في الحال  مقابل تأجیل سداد الثم" وهو یعني قیام 
وعادة ما یتم سداد ,  هذا الثمن یكون التأجیل لكامل ثمن البضاعة أو لجزء من أنویستوي في ذالك  , محدد 

                                                                4"  الجزء المؤجل من ثمن البضاعة على دفعات أو أقساط 
ان یكون هناك إتفاق بین البائع بشرط  5"  بیع السلعة بثمن مؤجل یزید عن ثمنها نقدا" ویمكن القول أیضا أنه

              .                                                                                           المشتري على ذالك و 
  , 6" وٕان كان من یعارض ذالك و یعتبره ربا , قد تم إجازة زیادة ثمن السلعة في المستقبل عن ثمنها الحالي _ 

                                                                                                                             7: إال أن من ألجاز هذه الصیغة أعطا مجموعة من االختالفات بینها و بین الربا ومن أهمها نذكر

                                                           
، ص   2009-  2008، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،  تسویق الخدمة المصرفیة في البنوك اإلسالمیة، عیشوش عبدو  1

  43-42ص
   203_202, ص ص , مرجع سابق , أحمد شعبان محمد علي  2
   81ص , مرجع سابق, سلیمان ناصر 3
   142ص , 1999, الطبعة الثالثة, مصر الجدیدة, إیتراك للنشر و التوزیع ,  البنوك اإلسالمیة, محسن أحمد الخضري  4
   . 153ص,مرجع سابق, جمیل أحمد 5
  .162ص, مرجع سابق , محمود حسن الصوان  6
   .44_43: ص ص , مرجع سابق ,  عیشوش عبد 7
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) ألجل(  طعلى عكس الزیادة في البیع بالتقسی, أن الزیادة في الربا هي الزیادة في شیئین من نفس الجنس   - 
) .                                                                                                                      سلعة و ثمنها ( فهي زیادة في شیئین مختلفین 

في البیع بأجل المشتري مخیر بین أن یشتري السلعة اآلن بثمنها الحالي او ثمن أعلى في المستقبل على  - 
       .                                                              یه للتخییر عكس الربا الذي ال مجال ف

في , یحدث زیادة في البیع بأجل عند عدم دفع ثمن السلعة كله من طرف المشتري عند حلول األجل  ال  - 
                              .                    حین الربا تتزاید بشكل تصاعدي كلما كان هناك تأخیر في الدفع 

                               .     في البیع ألجل مسألة عدم المغاالة في ثمن السلعة مستقبال على عكس الربا یراع - 
اقتصادیا من المعروف أن قیمة النقد حاال أكبر من قیمته مستقبال  وهذا یعني أن قیمة الثمن الحالي للسلعة  - 

إضافة إلى ذالك فإن أسعار السلعة قد ترتفع في المستقبل مما یستوجب على , ي المستقبل أكبر من قیمته ف
  . في الثمن المؤجل لهذه السلعة  ةیحتاط لنفسه بالزیاد أنالبائع 

فعدم السماح للبائع أن یبیع سلعته بأجل بثمن أعلي من , أن حاجة الناس لهذا النوع من البیوع ملحة  كما  - 
إقبال صاحب  موهذا قد یؤدي إلى حدوث ركود بسبب عد, قي یجعله یحجم عن بیعها بأجل ثمنها الحالي 

.                                       الحاجة على شراء حاجته نتیجة لعدم امتالكه ثمن تلك السلعة نقدا 
ذالك أن , التمویل بها  وعملیا تشكل نسبة تعامل البنوك اإلسالمیة بالبیع باألجل نسبة ضئیلة من إجمالي صیغ

  .البنوك اإلسالمیة  وضیفتها األساسیة هي أن تمول الذین یمتهنون التجارة و البیع ال أن تمارسها هي بنفسها 
   :القروض الحسنة   :الفرع الثالث

یـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آَمُنـوْا ِإَذا  ": القرض أو الدین وارد في القرآن الكریم في أطول آیة هـي آیـة الـدین بقولــه تعـالى      
 َیْكتُـَب َكَمـا َعلََّمـُه اللّـُه َفْلَیْكتُـْب َتَداَینُتم ِبَدْیٍن ِإَلى َأَجٍل مَُّسمى َفاْكتُُبوُه َوْلَیْكُتب بَّْیـَنُكْم َكاتِـٌب ِباْلَعـْدِل َوَال َیـْأَب َكاتِـٌب َأنْ 

ِق الّلــَه َربَّــُه َوَال َیــْبَخْس ِمْنــُه َشــْیئًا َفــإن َكــاَن الَّــِذي َعَلْیــِه اْلَحــقُّ َســِفیهًا َأْو َضــِعیفًا َأْو َال َوْلُیْمِلــِل الَّــِذي َعَلْیــِه اْلَحــقُّ َوْلَیتَّــ
ْیِن َفَرُجـٌل َواْمَرَأتَـاِن ِممَّـن وَنا َرُجلَـَیْسَتِطیُع َأن ُیِملَّ ُهَو َفْلُیْمِلْل  َوِلیُُّه ِباْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوْا َشِهیَدْیِن من رَِّجاِلُكْم َفِإن لَّْم َیكُ 

ُعوْا َوَال َتْسـَأُمْوْا َأن َتْكتُُبـْوُه َتْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداء َأن َتِضلَّ ْإْحَداُهَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُهَما اُألْخَرى َوَال َیْأَب الشَُّهَداء ِإَذا َما دُ 
ِعنَد الّلِه َوَأْقوُم ِللشََّهاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ َتْرَتاُبوْا ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة تُـِدیُروَنَها  َصِغیرًا َأو َكِبیرًا ِإَلى َأَجِلِه َذِلُكْم َأْقَسطُ 

ُكــْم ُفُســوٌق بِ  فإنــه تفعلــو وٕان شــهیدٌ  وال كاتــب یضــار وال تبــا یعــتمالَّ َتْكتُُبوَهــا َوَأْشــِهُدْوْا ِإَذا  جناحــاَبْیــَنُكْم َفَلــْیَس َعَلــْیُكْم 
ال شـبهة فیـه  حـالل،و حتـى یكـون القـرض . )1(صـدق اهللا العظـیم  "َواتَُّقوْا الّلَه َوُیَعلُِّمُكُم الّلُه َوالّلُه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلـیٌم 

ـــافــإن یشــترط أال یزیــد المقتــرض عــن القیمــة األصــلیة أي زیــادة مهمــا كانــت إال أصــبح  القــرض الحســن هــو و  .ربـ
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من الفائـدة یعطـى إلـى المسـتحقین مـن أفـراد المجتمـع اإلسـالمي كالعاطـل الـذي یریـد العمـل  عبارة عن قرض خال
ویخشـى علـى نفسـه العنـت ، وعلـى كـل حـال فـإن القـروض ال  التحصینویحتاج إلى المال أو األعزب الذي یرید 

أمـوالهم مـن أیـن توزع عشوائیا بل یجب دراسة وفحص كل حالـة لوحـدها سـدا للـذرائع ، فالمسـلمون یحاسـبون عـن 
  )1(.وفیما أنفقوها  اكتسبوها

: وهو القرض الوحید الجائز في اإلسالم ، وال ینتظر من هذا القـرض سـوى رد المثـل واألجـر مـن عنـد اهللا تعـالى 
  َْبُسـُط َوإَِلْیـِه ُتْرَجُعـوَن مَّن َذا الَِّذي ُیْقِرُض الّلَه َقْرضًا َحَسنًا َفُیَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثیَرًة َوالّلُه َیْقـِبُض َوی  صـدق اهللا

  .) 2(العظیم 

 
 
 
  
  
  

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                           
  39،  38م ، ص ص 1990، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،  البنوك اإلسالمیةمحمد بوجالل ،  - 1
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وتطبیقاتها على المؤسسات الصغیرة  اإلسالمیةصیغ التمویل في البنوك  :المبحث الثاني
  والمتوسطة

والمتوسطة خاصة فـي المراحـل یعد مشكل التمویل من أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغیرة        
مــن حیاتهـا وطالمــا كانـت عــائق فـي عــدم انطــالق المشـاریع أو توقفهــا أحیانـا لعــدم قیـام الجهــاز المصــرفي  األولـى

ـــدي بـــدور  عـــدم تـــوفر الضـــمانات الكافیـــة لـــذي یســـتوجب علـــى أصـــحاب  ه فـــي تقـــدیم التمویـــل الـــالزم بســـببالتقلی
ر بدیلـــة تتمثـــل فـــي التمویـــل اإلســـالمي لمـــا یتـــوفر علیـــه مـــن المؤسســـات الصـــغیرة والمتوســـطة البحـــث عـــن مصـــاد

ومـــن أبـــرز الصـــیغ التـــي تلعـــب دورا هامـــا فـــي تمویـــل أســـالیب یمكـــن أن تكـــون بـــدیل األنســـب للتمویـــل التقلیـــدي 
  السلم و اإلستصناع, المؤسسات الصغیرة و المتوسطة هي المرابحة 

   :الصغیرة والمتوسطةسبة للمشروعات صیغ التمویل المنا :ولالمطلب األ 
  1:التمویل بالمرابحة  :األولالفرع 

یمكــن اعتبــار المرابحــة أســلوب مناســب لتمویــل المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة كونهــا تســاعد فــي الحصــول    
اآلالت و التجهیزات و األصول المادیة المختلفة باإلضافة إلى األصول المادیـة المختلفـة باإلضـافة على مختلف 

وعــادة هــذه المؤسســات ال تملــك , المــواد األولیــة التــي یمكــن أن تحتاجهــا تلــك المؤسســات بــدون دفــع فــوري إلــى 
  .فأسلوب المرابحة یساعدها على دفع ما علیها في شكل أقساط و دفعات مستقبلیة , األموال الكافیة للقیام بذالك 

ســـات الصـــغیرة و المتوســـطة فـــي حـــل و یمكـــن حصـــر بعـــض مزایـــا المرابحـــة التـــي یمكـــن أن تســـتفید منهـــا المؤس
  :مشاكلها التمویلیة و من أهمها نجد

حیــث یحصــل المتعـاملون بالمرابحــة علـى الســلع التــي هـم فــي حاجــة , إشـباع حاجــات األفـراد مــن ســلع و غیرهـا -
وذالـك , و بالمواصـفات التـي یحـددونها كلهـا تسـهیالت یقـدمها البـك اإلسـالمي ,ها و التي ال یتـوافر ثمنهـا لـدیهمإلی

  .بدفع ثمنها على شكل أقساط مؤجلة حسب إمكانیاتهم 

حیث یمكن أن یستثمر البنك اإلسالمي أمواله عن طریق هذه الصـیغة ممـا یزیـد , فتح أبواب مالئمة لالستثمار -
  .بعدم التوسع في هذه الوسیلة لكن یجب التقید , من عوائده وأرباح عمالئه

خاصــة فیمــا یتعلــق بمــواد البنــاء ممــا یــدعم الحركــة , علــى أســاس شــرعيتنشــیط التجــارة الداخلیــة و الخارجیــة  -
  .العمرانیة و یساعد في حل الكثیر من مشاكل السكن التي تعاني منها معظم الدول اإلسالمیة

                                                           
كلیة العلوم اإلقتصادیة ,مذكرة ماجستار  –دراسة حالة بنك البركة الجزائري  – التمویل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة, بوزید عصام  1

 128ص , 2010_ 2009, الجزائر,ورقلة , جامعة قاصدي مرباح , قسم علوم التسییر تخصص مالیة المؤسسة , والتجاریة و علوم التسییر 
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حیـث یمكـن ,الـخ...مختلفـة مـن زراعـة وخـدمات و صـناعة دعم الصناعة الوطنیـة و القطاعـات االقتصـادیة ال  -
  .تمویل آالت العمل و المعدات الصناعیة و الزراعیة التي تشترى بقصد األعمال اإلنتاجیة  للبنك اإلسالمي

حیـــث یمكـــن للبـــك , الـــخ ...دعـــم الصـــناعة الوطنیـــة و القطاعـــات االقتصـــادیة المختلفـــة مـــن زراعـــة وخـــدمات   -
  .ت العمل و المعدات الصناعیة و الزراعیة التي تشترى بقصد األعمال اإلنتاجیة اإلسالمي تمویل آال

  .التقلیل من آثار التضخم ألن التعامل یتم في سلعة ولیس نقود   -

معظم حاجات العمالء بما فیهم أصحاب المؤسسـات الصـغیرة ومما سبق یتضح لنا جلیا أن المرابحة تغطي      
فالبنــك یحصــل علــى , فیــه مصــلحة جمیــع األطــراف المشــتركة فــي هــذه العملیــة  و المتوســطة علــى نحــو تتحقــق

وأمـا أوالئـك الـذین هـم فـي حالــة , األربـاح التـي تمكنـه مـن تغطیـت التزاماتـه الخاصـة مـن جــراء اسـتثمارهم أمـوالهم 
لتعامــل مــع للتمویــل فــإن هــذا األســلوب یــؤمن لهــم حاجــاتهم بطریقــة تتوافــق و الشــریعة اإلســالمیة و یحمــیهم مــن ا

  1.القائمة على أساس الربا المحرمة المصارف الربویة 
  2:التمویل بالسلم  :الفرع الثاني

تزویـدها یمكن تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة عن طریق بیع السـلم سـواء تـم ذالـك نقـدا أو تـم مـن خـالل 
كمیـة مـن المنتجـات  وذالـك مقابـل, اإلنتاجاعدها في عملیة أو بمختلف الخدمات التي تس, باآلالت والمواد األولیة

ا النوع من التمویل یتیح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة الحصول على سیولة وبذالك فإن هذ. للمصرف الممول
مقابل التعهد بتسـلیم كمیـة االنتـاج المتفـق علیهـا بعـد فتـرة , نقدیة فوریة متمثلة في الثمن الذي تقبضه عند التعاقد 

   .زمنیة محدد
  :مجاالت تطبیق السلم:اوال
یكون أقل من سنة من أجل أن یفي بمستلزماته  یطبق المزارع تمویال من المصرف عادة ما: تمویل المزارعة -1

  .نهایة الموسم, على أن یعطي للمصرف جزء معلوم من محصوله اإلنتاجیة
 اإلنتاجیــةمســتلزماتهم  القتنــاءالالزمــة  بــاألموال إمــدادهممــن خــالل : تمویــل الحــرفیین والصــناعات الصــغیرة -2

  .یكون حجم التمویل ضئیال وعادة ما
وتسلم منتجـاتهم بعـد , أي الذین ال یقدرون على الوفاء بالتزاماتهم هنا یتدخل البنك لتمویلهم: تمویل الغارمین -3

  .لیتولى تصریفهامدة محدد 

                                                           
 . 129ص, مرجع سابق , بوزیدي عصام  1
الملتقى الدولي ,  نماذج من التمویل اإلسالمي للمؤسسات الصغیرة و المتوصطة  المضاربة و السلم و اإلستصناع, د سلطاني محمد رشی, رحیم حسین 2

 . 13ص,  2006نوفمبر  22_ 21, دراسة حالة الجزائر و الدول النامیة , حول سیاسة التمویل وأثرها على إقتصادیات المؤسسات 
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مـن أي یمـنح , یتعلـق األمـر بتمویـل االسـتثمارات الخاصـة للمؤسسـات: تمویل التكنولوجیا و األصول الثابتـة -4
 ,مقابل اخذ المصرف لجزء من منتجاتهم في المستقبل, التمویل الالزم للحصول علیها

, ویمكن أن تمارس عملیة السلم هنا وفق منظـورین األول تمویـل االسـتیراد ومعـدات: تمویل التجارة الخارجیة -5
 1.وجهة للتصدیروتمویل الصناعات الم

أو تــم مــن , ســواء تــم ذالــك نقــدا وهكــذا یمكــن تمویــل المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة عــن طریــق بیــع الســلم     
أو بمختلف الخـدمات التـى تسـاعدها علـى عملیـة اإلنتـاج و ذالـك مقابـل , خالل توریدها باآلالت و المواد األولیة 
هـذا النـوع مـن التمویـل یتـیح للمؤسسـات الصـغیرة و المتوسـطة بـذالك فـإن , كمیة من المنتجات للمصرف الممـول 

مقابـل التعهـد بتسـلیم كمیـة اإلنتــاج , الحصـول علـى سـیولة نقدیـة فوریـة ممثلــة فـي الـثمن الـذي تقبضـه عنـد التعاقــد
  .المتفق علیها بفترة زمنیة محددة 

  2:التمویل باإلستصناع : الفرع الثالث
اع أنــه یمكــن أن یــتم تكییــف المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة بصــناعة یتضــح لنــا مــن خــالل عقــد اإلستصــن    

وبهـــذا فـــإن , ســـلعة معینـــة بصـــفات محـــدد و تســـلیمها إلـــى إحـــدى الهیئـــات كالبنـــك مـــثال و الـــذي یتـــولى تســـویقها 
و التقنیـة و التنظیمیـة و التسـویقیة ) تمویـل یقدمـه البنـك ( المؤسسات تتمكن من التخلص من المشـاكل التمویلیـة 

و تشـیر أن نقـود اإلستصـناع تكـون مالئمـة أكثـر , بدون التعرض لخطر الدیون و الفوائد واحتماالت عدم السـداد 
بتمویل احتیاجات رأس المال العامـل و مـن الخطـورة اسـتخدامه فـي تمویـل رأس المـال الثابـت ألن هـذا یـؤدي إلـى 

  .اإلخفاق في تسلیم السلع المطلوبة و تصنیعها  احتماالتزیادة 
بعقـد ویتم تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وفق صیغ اإلستصناع وفق ما یعـرف فـي اللغـة المعاصـرة     

ومن خالل هذا العقد تلجأ المؤسسات الكبرى إلى المؤسسات الصغرى و المتوسطة لتصـنع , المقاولة من الباطن 
, أي البحـث عـن الصـانع األقـل سـعرا , بعض أجزاء صناعاتها وعادة ما تخضع هذه العملیة إلى عملیة مناقصة 

  .ولعل الشكل التالي یوضح ذالك , وفي هذا اإلطار تندرج بورصات المقاولة من الباطن 
  
  
  
  

                                                           
 . 13ص ,سابق مرجع , سلطاني محمد رشدي ,رحیم حسین  1
 . 134ص , مرجع سابق , بوزیدي عصام   2
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  ةتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وفق اإلستصناع بدون وساط آلیة() الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

تمویـل العملیـة وفـي هـذه الحالـة تلجـأ إلـى البنـك ویصـبح لـدینا ثـالث غیر أنه ال تستطیع المؤسسـة المصـنعة لهـذا 
  1:أطراف كما یبین الشكل التالي 

  لیة التمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وفق صیغ اإلستصناع بواسطة مصرف یوضح آ() شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       16ص ,مرجع سابق ,سلطاني محمد رشدي ,رحیم حسین: المصدر

                                                           
 .  15ص , مرجع سابق ,سلطاني محمد رشید , رحیم حسین  1

  المؤسسة

 المصنع لھا 

  مؤسسة صغیرة

 )1( أو متوسطة 

  مؤسسة صغیرة

 )2( أو متوسطة 

  مؤسسة صغیرة

 )ن( أو متوسطة 

عقد 
صناع  

است
 

 تدفق نقدي عاجل

 تدفق سلعي آجل

عقد 
صناع  

است
 

ف إسالمي
صر

م
 

 تدفق نقدي عاجل

 تدفق سلعي آجل

)1(مدخر  )ن(مدخر    )2(مدخر  ... 

  

  مضارب                              مصرف   

  مشترك                             إسالمي  

  حسابات

 المضاربة

مضارب 
)1(  

مضارب 
)ن(  

مضارب  ...
)2( 

)1(مشروع  )ن(مشروع    )2(مشروع  
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تعد من الصیغ التمویلیة التنمویة حیث تساهم في إنشاء وحدات جدیدة إلى أن صیغة اإلستصناع  باإلضافة     
وتناسـب صـیغة التمویـل , لم تكن موجودة مثل صنع خطـوط إنتـاج جدیـدة أو إنشـاء مبـاني مكیفـة إلـى غیـر ذالـك 

في حجـم أعمالهـا عـن طریـق خطـوات  عن طریق البیع باإلستصناع المنتجات الصغیرة القائمة والتي ترید التوسع
المنشـــآت اإلنتـــاج الحالیـــة أو إنشـــاء وحـــدات عقاریـــة لوحـــدات التجمیـــع إلـــى غیـــر ذالـــك مـــن أســـالیب التوســـع فـــي 

   1.الصغیرة 
باإلضافة إلى الصیغ السابقة هناك صیغتین تمویلیتین قد یكون لهمـا األثـر اإلیجـابي فـي حـل إشـكالیة تمویـل     

امهما للتمویــل طویــل األجــل أو اســتخد اللتــان یمكــن. طة همــا المضــاربة و اإلجــارة المتوســالمؤسســات الصــغیرة و 
  .األتيوهما على النحو , ل رأس المال الثابتتمو 
و التـي تتمیـز بكفـاءة وفعالیـة , اإلسـالمي  االقتصـادفـي  االسـتثماریةوهي مـن الصـیغ :  التمویل بالمضاربة  -1

وهي شكل من األشكال المالئمة إلقامة و تنظیم المشروعات الصـغیرة , صرة تتالءم و الظروف االقتصادیة المعا
الخواص سواء كانوا من الفنیین كاألطباء و المهندسین أو كانوا من أصـحاب  او المتوسطة التي عادة ما یقوم به

  .خبرات العملیة في التجارة و الحرف الیدویة المختلفة ال
إذا ما طبقت من قبل البنوك اإلسالمیة , للمؤسسة الصغیرة و المتوسطة  كما توفر هذه الصیغ رؤوس األموال   
بشـــرط أن توضـــح لهـــا شـــروط تضـــمن لهـــا االســـتخدام األمثـــل وبـــذالك فـــإن التمویـــل بالمضـــاربة یمكـــن أن یكـــون , 

 ویقومـوا هـم بتـولي, مخرجا أساسیا لهؤالء الخواص على اختالف انشـغاالتهم علـى أسـاس أن یقـدم البنـك التمویـل 
  2.روع وهذا ما یساهم في تطویر اقتصادیات الوطن إدارة المش

   :فها إلىیصند المضاربة مرتبط بشروط یمكن أن تكما أن عق   
  شروط خاصة برأس المال  -
  ربحلشروط خاصة با  -
  شروط خاصة بالعمل   -

  :التاليویمكن أن نوضحها وفق الشكل 
  
  

  

                                                           
 . 135ص , مرجع سابق , بو زیدي عصام  1
 . 136ص ,مرجع سابق , بوزید عصام 2
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    بواسطة مصرف الصغیرة و المتوسطة وفق صیغ المضاربة تمویل المؤسسات آلیةیوضح  ()الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .7ص  ,سابقمرجع , سلطاني محمد رشدي, رحیم حسین: المصدر
  :التمویل باإلجارة  -2

مــن رأس  احتیاجــاتیتناســب عقــد اإلجــارة مــع متطلبــات المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة فــي الحصــول علــى    
فالمشـروعات الصــغیرة و , مثلمــا یحـدث فـي الـنظم الوضـعیة عنــد التمویـل بالفوائـد , المـال الثابـت دون إرهـاق لهـا 

وهـــذا ال یقـــارن , المتوســـطة ال تســـتطیع أن تـــدفع إجـــارة الســـكن الـــذي تمـــارس فیـــه نشـــاطها دون إرهـــاق لمیزانیتهـــا
أو المعـــدات التـــي  اآلالتیمكـــن لـــه الحصـــول علـــى  بقـــروض محملـــة بفوائـــد كمـــا أوبتكـــالیف شـــراء المكـــان نقـــدا 

              .  یحتاجها هذا النوع من المشاریع عن طریق اإلجارة 
  . . قنوات تأثیر استخدام التمویل اإلسالمي على المشروعات الصغیرة و المتوسطةقنوات تأثیر استخدام التمویل اإلسالمي على المشروعات الصغیرة و المتوسطة  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

عندما تتحول المشروعات االستثماریة الصغیرة من أسالیب التمویل التقلیدیة إلى أسالیب التمویل 
اإلسالمیة فإنها تصبح تنظیما جدیدا، یتحول اهتمامها من إدارة القروض إلى إدارة االستثمار، ومن التركیز على 

  :الشروط الخاصة برأس المال

  :وتتضمن أربعة شروط 
  أن یكون رأس المال نقًدا  -1

  أن یكون رأس المال معلوًما -2
  أن یكون رأس المال عیًنا ال دیًنا –3

ویعني : تسلیم رأس المال إلى المضارب -4
المال المضارب ھذا الشرط أن یمكن رب 

من التصرف في رأس المال المضاربة، 
بإطالق یده في التصرف فیھ، ولیس المراد 
التسلیم الفعلي حال العقد أو في مجلسھ فقط، 
فقد أجمع الفقھاء على وجوب تمكین 
المضارب من التصرف في مال المضاربة، 
وأن أي شرط یمنع المضارب من التصرف 

تضاھا یفسد المضاربة؛ ألنھ ینافي مق
 .ویجعلھا عقًدا صورّیًا

  :الشروط الخاصة بالربح

   
أن یكون نصیب كل طرف معلوًما عند  - 1

  التعاقد 

أن یكون الربح مشترًكا بین المتعاقدین  - 2
  بحیث ال یختص بھ أحدھما دون اآلخر 

أن یكون توزیع الربح حصة شائعة لكل  - 3
من المضارب ورب المال، وذلك بأن یكون 

ل منھما من الربح حصة شائعة منھ نصیب ك
كنصفھ أو ثلثھ أو أي جزء شائع یتفقان 
علیھ، وال یجوز أن یحدد بمبلغ معین كمائة 
جنیھ مثالً؛ ألن العامل ھنا یصبح أجیًرا، وال 
یجوز أن یشترط ألحدھما مبلًغا معیًنا مع 
حصة شائعة من الربح، أو حصة شائعة 

حدید على ناقصة مبلًغا معیًنا، فال یجوز الت
  . أي صورة من ھذه الصور

أما الخسارة فقد اتفق العلماء على أنھا  - 4
تكون على رب المال من رأس مالھ وال 
ر  یتحمل فیھا العامل شیًئا، طالما أنھ لم یقصِّ
أو یخالف الشروط؛ إذ یكتفي بما تحملھ 
العامل من ضیاع وقتھ وجھده دون عائد، 

تحمل كل ومعنى ذلك أنھ في حالة الخسارة ی
طرف من جنس ما ساھم بھ في المضاربة، 

  . رب المال من رأس مالھ والعامل من عملھ
 

  :الشروط الخاصة بالعمل

  
: العمل من اختصاص المضارب فقط -1

اشترط جمھور الفقھاء أن یختص المضارب 
بالعمل للمضاربة، فال یجوز أن یشترط رب 
المال أن یعمل معھ، وذھب الجمھور إلى 

  . فساد المضاربة بھذا الشرط
ورغم أن ھذا االتجاه الغالب یمنع اشتراط 
عمل رب المال مع المضارب، فإن الحنابلة 

الشتراط، ویرون أن المضاربة یجیزون ھذا 
تكون صحیحة معھ، ویجوز لرب المال مع 

التصرفات التي ھذا الشرط جمیع 
  . تجوزللمضارب

  
: عدم تضییق رب المال على العامل -2

اشترط الفقھاء أال یضّیق صاحب المال على 
العامل في عملھ، ولو فعل ذلك فإن 
المضاربة فاسدة؛ وذلك ألن الربح ھو 

صود من عقد المضاربة، الھدف، المق
فالتضییق على المضارب بما یمنع الربح 

 ینافي مقتضى العقد فیفسده
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حصول على فائدة إلى تحفیز االدخار الضمان إلى التركیز على الجدوى االقتصادیة، ومن اشتقاق االئتمان لل
واالستثمار، ومن دور المرابي إلى دور المستثمر االقتصادي، وعلى ذلك فإنه یمكن القول بأن استخدام صیغ 
التمویل اإلسالمي لتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة یلعب دورا اقتصادیا هاما تعمل من خالله على 

  1: ل القنوات التالیةتوسیع أنشطة هذه المشروعات من خال
ینتج تشجیع الطلب على منتجات هذه المشروعات من أن  :تحفیز الطلب على منتجات هذه المشروعات - 1

عدم توافر الثمن أو المنتج ال یقف عائقا یحول دون إتمام عقد الصفقات مع هذه المشروعات، وال شك أن 
تشجیع الطلب یؤدي إلى استغالل الموارد ورفع مستوى النشاط االقتصادي وتوفیر المزید من فرص العمل 

  .على منتجات هذه المشروعاتوبالتالي تنشیط الطلب 
إن تكامل صیغ المرابحة، و التأجیر، و المضاربة والمزاوجة بینها  :توفیر التمویل ألالزم لهذه االستثمارات -  2

توفر تمویل كافي لتكالیف المشروعات الصغیرة والمتوسطة، و تعظم األرباح وتوسع من فرص العمل، كما أن 
صة أمام هذه المشروعات للنمو واالزدهار واستغالل الطاقات اإلنتاجیة المتوفرة توافر صیغ التمویل هته تتیح الفر 

  .لها وضبط التكالیف واستقرار ظروف اإلنتاج
تتمیز صیغ التمویل اإلسالمي بالمشاركة في األرباح فهي توفر : استغالل الموارد االقتصادیة للمشروعات - 3

والتمیز وتسخیر مواهبهم في اإلنتاج واالبتكار دونما عوائق من المجال واسعا أمام أصحاب المهارات لإلبداع 
الجانب المالي، وتشجع أصحاب المشروعات الصغیرة على بذل أقصى جهد مع حرصهم على نجاح مشروعاتهم 
واالرتقاء بها، ألنهم شركاء في الربح الناتج وبذلك نضمن آلیة ماهرة لتخصیص الموارد، كما أنها توفر بدائل 

أمام أصحاب رؤوس األموال الختیار مجال استثمار مدخراتهم، إلى جانب اختیار نظام توزیع األرباح  متعددة
 .الذي یتالءم مع ظروف كل منهم

على منتجات  األفراد إقبالحیث یالحظ في الوسط المعیشي ): التعاون على البر(الضعیف إعانةمنطلق  - 4
المخلصة، من  اإلسالمیةتبرز علیهم سمات المعامالت  ادأفر الصغیرة و التي یدیرها ) األشخاص(المؤسسات

و دعم هؤالء من أجل مواصلة و استمرار العمل  إعانةرغبة في  أخرىجهة لجودة السلعة و میزتها، و من جهة 
 .األخرىوفق هذا النهج و الصمود في وجه المؤسسات 

  على المشروعات الصغیرة والمتوسطة  اإلسالمياآلثار االیجابیة لصیغ التمویل : المطلب الثالث
  :الثار االیجابیة للتمویل للتمویل بالصیغ االسالمیة فیما یليیمكن ان نوضح 

                                                           
 545ص ,مرجع سابق, صالح صالحي  1
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فمن المعروف أن معدالت , جاح للمشروعات الصغیرة والمتوسطةضمان لتحقیق الن التمویل بالمشاركة أكثر  - 
التخطیط في الوقت التي كانت في  القصور في الدراسات االقتصادیة ألسبابفشل المشروعات الصغیرة كبیر 
  .المنشآت الكبیرة في موقف قوى 

إلغاء التكلفة التي تتحملها المشروعات عند توظیف واستثمار  إلىتخلص عملیة تطبیق المشاركة في التمویل  - 
عن طریق الفائدة الربویة فتصبح تلك التكلفة مساویة للصفر المعلوم أنه كلما قلت تكالیف التمویل كلما  األموال

وعلى درجة الرواج في السوق , السلعة والقدرة الشرائیة إنتاجوینعكس ذلك على تكالیف , اتسعت دائرة االستثمار
  .یرة والمتوسطةالمشروعات الصغ ألصحابمما یؤدي لتوفیر مناخ استثماري مالئم 

وخاصة عنصر العمل ورأس  ,لمزج والتألیف بین عناصر اإلنتاجسهولة ا إلىتطبیق صیغ التمویل تؤدي  إن - 
فتح مجاالت لتشغیل  إليالذي یؤدي  األمر... سلم الالمال في صور متعددة من مضاربة ومشاركة ومرابحة و 

 .فتصبح قنوات جذب ومحفزات هامة لالستثمار المهن  وذوي الخبرات في مختلف المجاالت 
نظام التمویل اإلسالمي أكثر فعالیة ومرونة فهو یوفر المناخ المناسب لخلق ونمو المؤسسات الصغیرة  - 

  1والمتوسطة والتي تدفع بعجلة التنمیة االقتصادیة إلى االمام

 

  

  

  

  

  

 

  
  

                                                           
ملتقي المنظمة المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادیة واقع ,  المشاریع الصغیرة والمتوسطةخصائص وأثر التمویل اإلسالمي على , خالدي خدیجة 1

 147ص , الجزائر , جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان , وتحدیات 
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  :خالصة
التي تتبناها  ,المتوسطةعرض بعض الصیغ األكثر مالئمة لتمویل المؤسسات الصغیرة و بفي هذا الفصل  قمنا

  :التالیةالنتائج توصلنا إلى البنوك اإلسالمیة و 
دورا إیجابیا في تلبیة  هذا االختالفو یلعب , البنوك اإلسالمیة تمنح مجموعة من الصیغ التمویلیة المختلفة _

  .كافة طلبات التمویل و هذا ما یجعلها كفیلة بحل إشكالیة تمویل هذا النوع من المؤسسات 
الصیغ التمویلیة المتاحة لقطاع المشروعات الصغیرة و المتوسطة من طرف البنوك اإلسالمیة تنقسم إلى _ 

  تمول رأس المال الثابت كالمضاربة نوعین صیغ تمول رأس المال العامل كالمرابحة اإلستصناع و السلم وأخرى 
 استخدامهارة و المتوسطة عندما نحسن البنوك اإلسالمیة هي بدیل كفیل لحل مشكلة تمویل المؤسسات الصغی_ 

حیث توجد صیغ تتناسب مع نوع التمویل المطلوب للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة وصیغ أخرى تتعارض مع 
  . هذا النوع من المؤسسات و بالتالي یجب أن تكون اإلختیارات مدروسة 

للحصول على لقدرات و اإلمكانیات صیغ التمویل اإلسالمي أتاحت العدید من الفرص ألفراد المجتمع ذوي ا_ 
التمویل الالزم لتجسید قدراتهم وكفاءاتهم على شكل مشاریع صغیرة و متوسطة تساهم في تنمیة االقتصاد من 

   .جهة وتجنب التمویالت الربویة المحرم شرعا
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: الثالثالفصل ا  

فرع  - دراسة تطبیقیة لبنك البركة
 بسكرة



فرع بسكرة–راسة تطبیقیة لبنك البركة د        الفصل الثالث  

75 
 

 :مقدمة الفصل

یعد النظام المصرفي الجزائري المحرك األساسي لالقتصاد الوطني،لما تلعبه البنوك المكونة له من خالل       
  .مالیة لمختلف المشاریعالمشاریع االستثماریة وتحریك عجلة النشاطات االقتصادیة، لما یوفره من موارد 

ومن احد مكونات هذا النظام بنك البركة الذي یهتم بتمویل  القطاعات الحیویة باالقتصاد الوطني خاصة في       
مجال تمویل التنمیة االقتصادیة مطبقا في ذلك وقواعد و أحكام الشریعة اإلسالمیة، ونظرا لمكانة الذي یتمتع بها 

أن نأخذ وكالة بنك البركة  رأیناحلي وكذا الخارجي و امتداد فروعه عبر التراب الوطني هذا البنك على المستوى الم
  :فرع بسكرة لدراسة تقنیات المقدمة لتمویل من طرف البنوك اإلسالمیة ولذلك قد درسنا من خالل

 .تقدیم بنك البركة الجزائري :  المبحث األول - 

 .خدمات و موارد بنك البركة : المبحث الثاني - 

 .فرع بسكرة  -بنك البركة یة المقدمة من طرف صیغ التمویلال : المبحث الثالث -
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    بنك البركة الجزائري تقدیم :األولالمبحث 
یدیة صرفي الجزائري حیث انه لیس شبیها بالبنوك التقلمیعد ظهور بنك البركة الجزائري حدثا ممیزا في النظام ال     
ومن  اإلسالمیةالمصرفیة  اإلعمالمن خالل ممارسة  األهدافیسعى لتحقیق مجموعة من  إسالميهو بنك  إنماو 

وعة من الصیغ التي یستخدمها البنك، لذلك سیتم في هذا المبحث التمویل واالستثمار بواسطة مجم األعمالبین هذه 
  .خصائصهو  أهدافهریفه و تأسیس البنك وتقدیم لمحة تاریخیة للبنك وتعالتقدیم المنهجي للبنك و التعرف على 

  ماهیة بنك البركة: األولالمطلب 
تعتبر تجربة البنوك اإلسالمیة في الجزائر حدیثة نسبیا، وهي متمثلة في بنك البركة الجزائري والذي سیكون محل      

  : دراستنا من خالل العناصر اآلتیة 
  .رفیةالمص تأسیس دلة البركة و مجموعة البركة:  الفرع األول

ناتجة  باعتبارهامجموعة البركة المصرفیة نتطرق أوال إلى تأسیس دلة البركة الدولیة قبل أن نتعرف على تأسیس      
 . عن توحید بعض البنوك التابعة لشركة دلة البركة الدولیة

  : البركة دلهتأسیس  - أوالً 
،  1أمریكيملیون دوالر  50مقداره  برأسمال 1980سنة )شركة سعودیة(البركة القابضة الدولیة  دلهنشأت      

یزید عدد  إذوتعتبر هذه الشركة احد اكبر الكیانات االقتصادیة العربیة بل والعالمیة،  ،ـالشیخ صالح عبد اهللا ـ وأسسها
موظف،  ألف 70من أكثرویعمل بها  ،دولة من دول العالم 40من  أكثرشركة منتشرة في  300شركاتها على 

 . 2الخدمات الزراعةاالقتصادیة كالصناعة والتجارة و  نشطةاألوتستثمر في جمیع 

  : )A.B.Gَ( مجموعة البركة المصرفیة تأسیس - اً ثانی

وهاته  ،ملیار دوالر1.5مدفوع قدره  برأسمالبمملكة البحرین  2002مجموعة البركة المصرفیة في  تأسست     
بناء كیان  تأسیسها، وكان الغرض من عة لشركة البركة القابضة الدولیةالمجموعة ناشئة عن توحید البنوك التاب

مجموعة البركة  أصولیقدر حجم  .3مصرفي ینافس الكیانات الكبرى في ظل القوى المالیة وعملیات االندماج
  ملیار دوالر ، في حین تزید ودائعها عن  10ما یزید عن  أيملیون دوالر،  10104ب  2007المصرفیة خالل سنة 

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة  ،صیغ التمویل في البنوك اإلسالمیة ودورها في تمویل االستثمار دراسة حالة بنك البركة الجزائريفتیحة، عقون  - 1

  .92، ص2009/2008جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، سنة   نقود وتمویل،: تخصص الماجستیر في العلوم االقتصادیة
  .92، ص نفس المرجع -2

  .92، صنفس المرجع -3
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  .1دوالرملیار  7عن  ملیار دوالر، بینما یزید مبلغ التمویل و االستثمار خالل نفس السنة  8
  :)2(فرعا وهذه البنوك هي 250دولة تدیر بدورها أكثر من  11بنك تقع في  12تتكون المجموعة من 

 .األردني اإلسالميالبنك  -1

 .التركي للمشاركةبنك  -2

 .)مصر(بنك التمویل المصري السعودي -3

 .بنك البركة الجزائري -4

 ).البحرین( اإلسالميبنك   -5

 .)البحرین( األمینبنك   -6

 .)تونس(بنك التمویل التونسي السعودي  -7

 .)إفریقیاجنوب (بنك البركة المحدود -8

 .بنك البركة لبنان -9

 .بنك البركة السودان - 10

 .)باكستان( اإلسالميبنك البركة  - 11

  .بنك البركة سوریا  - 12
  .تعریف بنك البركة الجزائري :الفرع الثاني

یتعامل بالفائدة أخذا أو  بنك إسالمي ال"عرف الشیخ صالح عبد اهللا كامل بنك البركة الجزائري على انه      
والى خلق تولیفة عملیة مناسبة بین متطلبات العمل المصرفي .إعطـــاء، ویهدف إلى تنمیة المجتمع الجزائري المسلم

  3".الحدیث وضوابط الشریعة اإلسالمیة 

  4:حیث یجمع هذا البنك بین صفتین 

من خالل قیامه بممارسة الوظائف التقلیدیة حیث یعتبر بنك تجاري وفقا للقانون الجزائري  : الصفة التجاریة  - أ
  .للمصارف التجاریة من قبول الودائع و توفیر التمویل 

                                                           
  .2، ص2007التقریر السنوي لمجموعة البركة المصرفیة سنة  -1
  .92،صمرجع سابقعقون فتیحة،   2
 ، الندوة التدریبیة الدولیة حول تمویل المشروعات تقییم تجربة بنك البركة في إطار إصالح المنظومة المصرفیة الجزائریةعبد اهللا بن منضور، سلیمان مرابط،  3

  .06:،ص2003ماي  25/28الصغیرة والمتوسطة و تطویرها في االقتصادیات المغاربیة، الجزائر ، جامعة فرحات عباس،
  .58:، ص2009-2008جامعة باتنة، الجزائر، ،  تخصص تسویق،، ، مذكرة ماجستیر تسویق الخدمات المصرفیة في البنوك اإلسالمیةعیشوش عبدو،   4
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والتي تجعله بنكا استثماریا وفق المادة الثالثة من القانون األساسي من خالل قیامه : الصفة االستثماریة  - ب
  .باألنشطة االستثماریة حسب مفهوم بنك األعمال

  .نشأة بنك البركة :الثالثالفرع 
عرفت نشأة بنك البركة الجزائري مرحلتین ،تمثلت في طرح الفكرة إما الثانیة فهي مرحلة االعتماد وبدایة مزاولة      

  .النشاط المصرفي
  :فكرة إنشاء بنك البركة الجزائري  - أوالً 
، حیث دایة عهد الرئیس الشاذلي بن جدیدعلى مستوى رئاسة الجمهوریة في ب إسالميبنك  إنشاءطرحت فكرة     
البركة  دلهبین الجزائر متمثلة في بنك الفالحة و التنمیة الریفیة وشركة  األولیةاالتصاالت 1984في سنة  بدأت

ملیون دوالر خصص لتدعیم التجارة 30تقدیم قرض مالي للجزائر قیمته  التصالالدولیة وقد نتج عن هذا 
  .)1(الخارجیة

البركة  دلهحدث اتصال ثان بین الجزائر وشركة  أین 1986غایة نوفمبر  إلىواستمر الوضع على حاله      
ما نوقش في هذه الندوة فكرة  أهم و ،لرابعة بالجزائر في نزل االوراسيا ندوتها األخیرةالقابضة حیث عقدت هذه 

  :2یلي مالجنة تقوم بمتابعة  إنشاءبالجزائر ومن نتائج هذه الندوة  إسالميبنك  إنشاء
بنك البركة الجزائري لیكون وجود هذه المؤسسة في الجزائر حلقة مكملة لتوطید التعاون بین مختلف  إنشاءدراسة  - 

یحققه وجود البنك اإلسالمي بالجزائر من اجتذاب  ة البركة القابضة ، وذلك إلى جانب ماالقطاعات و شرك
 .المدخرات الوطنیة

البركة بهدف تطویر الصادرات  دلهتطویر سائر وجوه التعاون القائمة بین القطاعات المختلفة وبین  متابعة - 
ومعلوم انه خالل هذه الفترة تمیز الشارع السیاسي الجزائري آنذاك  .والتبادل التجاري مع بلدان العالم اإلسالمي

الخیار االشتراكي غیر انه مع انخفاض الربع بإثراء المیثاق الوطني الذي حافظ من حیث المبدأ على  باهتمامه 
النفطي تعرض االقتصاد الوطني الزمة اقتصادیة حادة دفعت بالحكومة الجزائریة إلى  التفكیر الجاد في ضرورة 

ومن بینهم المستثمرین العرب وفي  األعمالالكثیر من  أنظاراإلصالح االقتصادي وأمام هذا الوضع أصبحت محط 
بإجراء بعض الدراسات حول االقتصاد الجزائري ومع ایجابیة الدراسة طرح مسئولو قام مسئولو البركة  الشأنهذا 

  . البركة على السلطة الجزائریة إمكانیة إنشاء بنك إسالمي جزائري

                                                           
  .93 ص ،مرجع سابقعقون فتیحة،    1
  .07، ص مرجع سابقمرابط، سلیمان منصور، بن اهللا عبد   2
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  :اعتماد بنك البركة الجزائري - ثانیاً 
ة والتنمیة الریفیة الجزائري وشركة بین كل من بنك الفالح 1990مارس  01بنك البركة الجزائري في  تأسس     

الذي  1990.11.06للبنك بتاریخ  األساسيالبركة القابضة السعودیة ،وطبقا لبنود هذا االتفاق تم تحریر القانون 
  .)1(البنك یتخذ شكل شركة مساهمة ویسمى في معامالته مع الغیر بنك البركة الجزائري أننص على 

, وسماحه بإنشاء بنوك أجنبیة وخاصة ومختلطة 1990افریل  4ویعتبر صدور قانون النقد والقرض بتاریخ      
ویعتبر أول بنك , بمثابة الحافز األساسي الذي یدفع بأصحاب مشروع بنك البركة الجزائري إلى طلب االعتماد

وبدأ نشاطه فعلیا في الفاتح  1991 ماي 20إسالمي تأسس على ضوء قانون النقد والقرض وتم افتتاحه رسمیا في 
وهو أول بنك ساهم في رأس ماله شركاء خواص وأجانب في نفس الوقت یتمثلون في كل من , 1991من سبتمبر 

ملیون  500لكل واحد منهما وبرأس مال قدره  50%شركة البركة السعودیة وبنك الفالحة والتنمیة الریفیة وذلك بنسبة
دج للسهم الواحد ثم تم رفع رأس المال اإلجمالي لبنك البركة  1000سهم بقیمة  500000دینار جزائري مقسمة إلى 

  : )2(مالییر دج وأصبح مقسما كاألتي 10 إلى 2009في نهایة السداسي األول لسنة 
  .%44بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بنسبة  - 

  .%56بنسبة ) السعودیة(شركة دلة البركة القابضة الدولیة  - 
  :فرع موزعة على تراب الوطن كما یلي 20م ضاستطاع البنك إنشاء شبكة بنكیة ت 2009غایة بدایة  إلى و 
فرع  ، فرع وهران ، فرع البلیدة ، فرع الحراش ، فرع الشراقة ، فرع الرویبة ،   فرع بئر خادم ، فرع الخطابي - 

، األندلسفرع غردایة  ، 2فرع سطیف ، نابةفرع ع ، فرع باتنة ، فرع غردایة ، فرع قسنطینة ، فرع سطیف ، تلمسان
  .فرع القبة  ، فرع تیزي ویزو ، 2فرع وهران ، 2فرع قسنطینة ،فرع سكیكدة 

  .وهناك عدد من الوكاالت قید االنجاز منها وكالة بسكرة 
  ) .بن عكنون(نك بالجزائر العاصمة وهذه الفروع تابعة للمدیریة العامة التي تمثل المقر الرئیسي للب

   وخصائصه أهداف بنك البركة الجزائري :الثاني المطلب
یعتبر بنك البركة الجزائري أول بنك إسالمي أنشئ في الجزائر و علیه فهو یسعى   بنك البركة أهداف :األولالفرع 

  طریق  یتماشى مع أحكام الشریعة اإلسالمیة عن   الجزائري بما النشاط المصرفي  إلى إدخال التجدید و التغییر في 

                                                           
  .93 ، صمرجع سابقعقون فتیحة،  - 1
 .7، ص2011التقریر السنوي لبنك البركة الجزائري  -2
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  :تحقیق األهداف التالیة 
  .مساهمة البنك في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة داخل المجتمع الجزائري - 
تحقیق ربح خال من الربا من خالل استقطاب األموال وتشغیلها بالطرق اإلسالمیة الصحیحة، وبأفضل  - 

  .القواعد االستثماریة السلیمة االعتبارالعوائد بما یتفق مع ظروف العصر واألخذ بعین 
 استقطاب الموارد وتشغیلها بالطرق اإلسالمیة، و بأفضل القواعد االستثماریة بما یحقق الربح الحالل. 

  تطویر وسائل اجتذاب األموال و المخدرات ، وتوجیهها نحو األسلوب المصرفي غیر الربوي. 

  توفیر التمویل لسد احتیاجات القطاعات المختلفة. 

 یام بكافة األعمال االستثماریة والتجاریة المشروعة مع دعم صغار المستثمرین و الحرفیینالق. 

 1تطویر أشكال التعاون مع المصارف و المؤسسات المالیة اإلسالمیة، في كافة المجاالت.  
  . خصائص البنك :الفرع الثاني

  2:یتمیز البنك الجزائري بعدة خصائص تتمثل في 
نصت علیها الشریعة اإلسالمیة في باب أحكام المعامالت  التيیعتمد بنك البركة على المبادئ :  بنك مشاركة-1

المالیة ، والتي أطرها الفقهاء والمفكرون المسلمون ضمن إطار سموه بنظام، وهو بذلك یعتمد في عملیاته التي تقوم 
وما تعلق منها  الممولینته مع المودعین و بها على احترام أحكام الشریعة اإلسالمیة سواء ما تعلق منها بعالق

   .بأنشطة مصرفیة واستثماریة وتمویلیة 
بما أن بنك البركة  الجزائري مؤسس برأس مال مختلط بین شركة خاصة عربیة وبنك عمومي :  بنك مختلط-2

جزائري فهو یشكل حالة استثنائیة ونادرة في عالم بنوك المشاركة الناشطة على الساحة الدولیة والتي یعود اغلبها 
  . الیة دولیةلرأس المال الخاص إذا استثنینا بنك التنمیة اإلسالمي الذي یعتبر مؤسسة م

یعمل بنك البركة الجزائري في بیئة خاضعة بالكامل لألطر و النظم : بنك ینشط في بیئة مصرفیة تقلیدیة-3
الرقابیة التي یعتمدها بنك الجزائر و المبنیة على أسس ربویة مخالفة تماما لمبادئ البنك التي أنشئ في ضوئها ،إن 

  استثناء عن القاعدة العامة للنظام المصرفي الجزائري باعتبار أن كل هذا األمر یجعل بنك البركة الجزائري یشكل 
    .)3(البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ذات النمط  المصرفي التقلیدي القائم على الربا 

  
                                                           

  .135،ص2006-2005الجزائر، ، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الدور االقتصادي للمشاركة المصرفیةعبلة مسلف،  - 1
  .63،صمرجع سابقعیشوش عبدو،  - 2
  .63، ص المرجع نفس - 3
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  ـ فرع بسكرة الهیكل التنظیمي لبنك البركة ـ :المطلب الثالث
   1:لوكالة بسكرة كما یليیتشكل الهیكل التنظیمي لبنك البركة  

 :وهو المسؤول عن الفرع ونتائجه حیث یكون تحت سلطة مدیر الشبكة تتمثل المهام التي یقوم  بها في :المدیر -1

 .إعطاء التعلیمات والتوجیهات المنظمة لعمل الفرع - 

 .استقبال الزبائن في حالة وجود مشكلة في تسویتها - 

 .اإلمضاء على البرید - 

 .على تطبیق التعلیمات التي تدیر الفرعالسهر  - 

تتمثل مهامه األساسیة  والذي یكون خاضع لسلطة مدیر الفرع ویقوم مقامه عند غیاب هذا األخیر،: نائب المدیر -2
الجانب المتعلق بالمیزانیة و أمن  إلىفي تحقیق نشاطات وأهداف الفرع وكذلك تسییر الوسائل البشریة والعتاد إضافة 

 بتسییر شؤون الزبائن، فیما یتعلقالتطورات الحاصلة في طرق التمویل فإن نائب المدیر یقوم  إلىبالنظر  و ، الفرع
البنكیة الواجب اتخاذها إلنجاح عملیات التمویل من مضاربة  اإلجراءاتبالمعامالت المالیة وذلك باتخاذ كافة 

  .ومرابحة وغیرها
 :وهي مصلحة تحت إشراف نائب المدیر وتتفرع إلى :مصلحة الصندوق والمحفظة -3

 :تتمثل وظیفتها في: مصلحة الصندوق. أ

 .استقبال الودائع وتنفیذ التحویالت من والى حساب الزبون  -   

 .ضمان الدفع وسحب األموال بالدینار أو العملة الصعبة  -   

 .ومنح الشیكات ودفاتر التوفیر إصدار  -   

 :تمثل مهامها فيوت: مصلحة المحفظة. ب

االحتفاظ باألوراق التجاریة وسندات الصندوق المقدمة من طرف العمالء من أجل تحصیلها قبل تاریخ  -   
 .استحقاقها

 .مقاصة األوراق التجاریة والشیكات وغیرها من القیم - 

 .القیام بعملیات االكتتاب، واالحتفاظ ورهن الحیازة لسندات الصندوق - 

 .التجاریةدفع األوراق  - 

 . البنوك األخرى للتحصیل إلىالقیم  إرسال - 

  :إلىوهي التي تتولى تسییر القروض في الفرع حیث تتفرع : مصلحة القروض -4
                                                           

 .  14.00على الساعة 27.04.2014یوم بناء على مقابلة مع رئیس قسم التمویالت ـمحمد بوضیاف ـ  - 1
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تكون مسؤولة عن منح القروض للمؤسسات وتسیرها سوا كانت القروض : سساتؤ قروض الم - 
 .ممثلة في قروض االستغالل أو قروض االستثمار

   .وهي التي تكون مسؤولة عن تسییر القروض الموجهة لألفراد: قروض األشخاص - 
وهي مسؤولة عن كل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجیة من طرف توطین :  مصلحة التجارة الخارجیة .1

یث عملیات االستیراد والتصدیر، متابعة حساب العملة الصعبة و التبادل النقدي وكذلك السجالت القانونیة ح
  .تكون تحت إشراف نائب مدیر الفرع

، إال أن مصلحة التجارة الخارجیة ما ) 2012مارس (ممارسة التجارة الخارجیة منذ فترة  إجازةرغم أن البنك منح 
زالت لم تباشر نشاطها كمصلحة مختصة في األعمال الدولیة، وعلى الرغم من ذلك تقوم نائب المدیر، بتوفیر 

  .لیة للمصدرین والمستوردین والمتعاملین الدولیینالخدمات المصرفیة الدو 
  .وكالة بسكرة -الشكل التالي یبین شكل الهیكل التنظیمي لبنك البركة 

  

  -وكالة بسكرة -الهیكل التنظیمي لبنك البركة ): 02(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    .وكالة بسكرة ، واقع وكالة بنك البركة بسكرة  –نجاة زبدي ، نائب مدیر بنك البركة  :المصدر 
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 .خدمات و موارد البركة : المبحث الثاني
كما أن  ، یمارس بنك البركة خدمات متعددة سواء كانت لحسابه أو لحساب غیره على غیر أساس الفوائد الربویة   

طبیعتها، كما یقوم بعملیات مصرفیة خالیة بنك البركة كسائر البنوك یمتلك موارد مالیة مختلفة، تختلف كل حسب 
من الربا إضافة إلى عملیات التمویل اإلسالمیة، كما یخضع بنك البركة لنظام الرقابة من طرف البنك المركزي 

  ).خضوعه لرقابة شرعیة(وٕادارة البنك 
  .خدمات بنك البركة : األولالمطلب 

  : یلي نلخصها فیما الخدمات من واسعة تشكیلة مؤسسات، و حرفیین و مهنیین ، لزبائنه الجزائري البركة بنك یقدم
   :یلي ما  وتضم : لألفراد المقدمة الخدمات – أوالً 
 .شیكات إصدار و الصعبة، العملة حساب شیكي، حساب فتح خدمات ، الودائع خدمات-
  .الصعبة بالعملة أو بالدینار التحویل و الدفع ، السحب ، اإلیداع خدمات -
وضع بنك البركة الجزائري تحت تصرف زبائنه، الذین یملكون حساب ،  (Monètique) : النقدیة خدمات  - 

( والتي تسمح لهم بالقیام بسحب النقود في أي وقت ) (carte de retrait albaraka   شیكي، بطاقة السحب البركة
  .وذلك على مستوى كل موزعات الصرف اآللي) أیام 7/أیام  7سا،و24/سا24
یقوم بنك البركة الجزائري بإسداء النصح واالستشارة لزبائنه عن طریق  :(Assistance): خدمات المساعدة -

  .أشخاص مكلفین بذلك على مستوى كل فرع من فروعه، وذلك بتقدیم حلول مكیفة حسب حاجة كل زبون
یضع بنك البركة الجزائري أیضا تحت تصرف  :(Epargne et placement) خدمات االدخار و التوظیف -

وذلك لتسهیل عملیات سحب وٕایداع النقود، كما یقوم بتوظیف أموال  (Livret épargne )زبائنه دفتر االدخار 
  .زبائنه في مشاریع وتنمیتها وذلك وفقا لمبادئ الشریعة اإلسالمیة

سكنات (منتوج جدید یخص تمویل العقارات بعرض  2006بدأ بنك البركة الجزائري سنة  :تمویل العقارات -
  .1)جدیدة، سكنات قدیمة، توسیع، تهیئة، بناء ذاتي

  .یقوم بنك البركة الجزائري بتمویل السیارات السیاحیة الموجهة لألفراد: تمویل السیارات -
في المرتبة األولى وللسنة الثانیة على التوالي في  2006اإلشارة إلى أن بنك البركة الجزائري تمركز سنة  وتجدر

 .مجال تمویل األفراد
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  :وتشمل ما یلي:  الخدمات المقدمة للمهنیین و الحرفیین - ثانیاً 
جاري، شیكي، حساب بالعملة الصعبة، خدمات الودائع والتي تسمح للمهنیین و الحرفیین  خدمات فتح حساب -

 .بتوطین أعمالهم التجاریة
 .خدمات اإلیداع، السحب، الدفع و التحویل بالدینار أو بالعملة الصعبة، باإلضافة إلى إصدار الشیكات -
 .عن طریق بطاقة السحب البركة: خدمات النقدیة -
 .و التي تشمل النصح واالستشارة :خدمات المساعدة -
 .خدمات االدخار و التوظیف -
 و تضم: التمویالت. أ

تمویل المواد األولیة، المنتجات النصف مصنعة، السلع الموجهة إلعادة ( تمویل االستغالل عن طریق الصندوق  -
 ).البیع، تمویل المستحقات، تمویل مسبق للتصدیر

من تكلفة  %70وذلك بنسبة ( ل الكالسیكي والتمویل باإلیجار تمویل االستثمارات ویضم نوعین، التموی -
 ).االستثمار وعلى مدة خمس سنوات 

 .تمویل العقارات -
 ).رهن المناقصة، كفاالت ضمان األداء، ضمان الدفعة المقدمة( التمویل من خالل اإلمضاء  -
 .یقوم بنك البركة الجزائري بتمویل السیارات السیاحیة و النفعیة الموجهة للمهنیین: السیارات تمویل -
یقوم بنك البركة الجزائري بتمویل التجهیزات ألصحاب المهن الحرة و الحرفیین، وذلك في : تمویل التجهیزات -

 ).للتعویض أشهر 6اجل من ثمن التجهیز وفي  %70وذلك بنسبة تصل (إطار تطویر أو تحدیث تجهیزاتهم 
 وتشمل ما یلي : خدمات على مستوى دولي. ب
االعتماد المستندي للتصدیر، التسلیم المستندي لالستیراد،التسلیم المستندي ( تنظیم تدفقات التجارة الخارجیة  -

 .1)للتصدیر
 ).لالستیراد والتصدیر( ضمانات دولیة  -

  :والتي تشمل ما یلي :الخدمات المقدمة للمؤسسات -ثالثاً 
 .خدمات الودائع، فتح حساب جاري، حساب بالعملة الصعبة، و إصدار شیكات -
 .خدمات اإلیداع، السحب، الدفع، و التحویل بالدینار أو بالعملة الصعبة -
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 .وتشمل إسداء النصح و االستشارة فیما یخص إنشاء تطویر و توسیع المؤسسات: خدمات المساعدة -
 وتضم :التمویالت 
تمویل المواد األولیة المنتجات النصف مصنعة السلع الموجهة إلعادة ( ویل االستغالل عن طریق الصندوق تم -

 ).البیع، تمویل المستحقات، تمویل مسبق للتصدیر
 .تمویل االستثمارات -
 ).رهن المناقصة، كفاالت ضمان األداء، ضمان المنفعة المقدمة(التمویل من خالل اإلمضاء  -
 .وتشمل تمویل السیارات النفعیة: السیارات تمویل -
 وتشمل ما یلي: خدمات على مستوى دولي: 
االعتماد المستندي لالستیراد، االعتماد المستندي للتصدیر،التسلیم المستندي ( تنظیم تدفقات التجارة الخارجیة  -

 ).لالستیراد، التسلیم المستندي للتصدیر
 ).االستیراد و التصدیر( ضمانات دولیة  -

: وتجدر اإلشارة إلى أن صیغ التمویل التي ینتهجها بنك البركة هي صیغ بدیلة لإلقراض بفائدة، وتشمل الصیغ    
ومن .المرابحة، المضاربة، المشاركة، اإلجارة و اإلجارة المنتهیة بالتملیك االستصناع واالستصناع الموازي والسلم

ركیب أجهزة الصراف اآللي، باإلضافة إلى أنظمة تكنولوجیا اجل عصرنة خدماته فقد قام بنك البركة الجزائري بت
ویواصل بنك البركة الجزائري تطویر خدماته المقدمة لألفراد من خالل تقدیم منتجات مبتكرة بما في ،   المعلومات

  )1(.ذلك سندات استثمار إسالمیة وصنادیق استثمار وطرح مجموعة متنوعة من المنتجات
  .موارد بنك البركة : الثاني المطلب

 ،بنك البركة  مواردمما تتكون معرفة أجل من البركة بنك موارد على التعرف سنحاول التطبیقیة الدراسة إثراء أجل من
  ).2007-2003 (ة الفتر  خالل وتطورها

 .)الملكیة حقوق ( الداخلیة البنك موارد : األول الفرع
 سهم كل قیمة سهم، 500.000 إلى مقسمة دج ملیون 500 التأسیس عند البنك مال رأس بلغ  :المال رأس - أوالً 

  : )2(من كل مناصفة فیه یشترك و دج 1000
                                                           

  .115.، صمرجع سابق - 1
، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص دراسات مالیة،جامعة وٕاجراءات التمویل في البنوك التقلیدیة والبنوك االسالمیة، تكلفة شوقي بورقبة   - 2
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 .ملیون دج 250أي  %50 بنسبة ) جزائري حكومي بنك ( الریفیة والتنمیة الفالحة بنك - 
  .ملیون دج 250أي  %50 بنسبة الدولیة القابضة البركة دلة شركة - 

 تنشط التيمال البنوك  لرأس األدنى الحد حدد والذي 04/03/2004بتاریخ  01/04 رقم القانون صدور بعد و
 اإلطار هذا وفيملیون دج،  500 ب المالیة المؤسسات مال لرأس األدنى والحدملیار دج ،  2,5 ب الجزائر داخل
 المتعلق الجدیدتطبیقا للتنظیم  ملیار دج 2,5 إلى 2006 جانفي من بدایة ماله رأس رفع الجزائري البركة بنك قرر

 ظهر ما وهذا ماله رأس رفع في مساهمیه وٕامكانات الذاتیة إمكاناته استعمل حیث البنوك مال لرأس األدنى بالحد
 البركة مجموعة مساهمة أصبحت بحیث الطرفین من كل مساهمة تغیرت وبذلك.2006 لسنة البنك میزانیة في فعال

  .)1( %44 بنسبة الریفیة والتنمیة الفالحة بنك مساهمة تقدر حین في %56 بنسبة المصرفیة
 01/04 رقم للقانون المعدل 23/12/2008بتاریخ  04/08 رقم قانون صدر السابق، القانون إلى باإلضافة     
  .)دج10.000.000.000( دج مالییر بعشرة الجزائر داخل تنشط التي البنوك مال لرأس األدنى الحد یحدد والذي
 في و )دج3.500.000.000( دج ملیون وخمسمائة مالییر بثالثة المالیة المؤسسات مال لرأس األدنى والحد     
 في أي،)2(شهرا 12ب تقدر القانون هذا لتطبیق الجزائري البركة بنك ومنها الجزائریة للبنوك مهلة أعطیت اإلطار هذا
 .2010 جانفي بدایة قبل أو /2009 23/12
  :االحتیاطات - ثانیاً 

 یطبق البنك أن كما، اختیاریة احتیاطات كانت إذا أرباحه من سواء مقتطعة مبالغ البنك احتیاطات تمثل
 في تعمل الجزائر أن باعتبار،  المركزي البنك لدى یضعه الذي األخرى البنوك مثل الودائع على القانوني االحتیاطي

 المطبق النظام لنفس أعمالها في تخضع أي -العالم في اإلسالمیة البنوك أغلب مثل - الموحد القانوني النظام ظل
 من القانوني االحتیاطي نسبة حساب بكیفیة یتعلق ما كل 2001-01 رقم التعلیمة حددت،   التقلیدیة البنوك على
 على الممنوح الفائدة معدل وأیضا ، تطبیقه المفروض المعدل وكذا،  االحتیاطي لهذا الخاضعة الودائع نوعیة حیث
) القانوني االحتیاطي نسبة على عائدا المركزي بنكها یمنح التي الدول من الجزائر أن أساس على( االحتیاطي هذا
 بالدینار الودائع هي القانوني االحتیاطي لنسبة الخاضعة فالودائع ، إسالمي بنك باعتباره البركة بنك یستثني وال

  .كانت طبیعةي أ من الجزائري
                                                           

  .3ص ، 2006لسنة  السنوي التقریر  1
بنك الجزائر ،  عن ، الصادرة 01/04رقم  القانون متضمنة 23/12/2008المؤرخة في  72الشعبیة، العدد الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  ، الجریدة الرسمیة  2
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 %6,25 ب القانوني االحتیاطي معدل 2001- 01 رقم للتعلیمة والمعدلة 2002-06 رقم التعلیمة حددت     
 میزانیة حسب یالحظ كما،الدراسة فترة خالل المطبقة النسب وهي، )1( %2,5 ب االحتیاطي هذا على الفائدة ومعدل
  )2(.السنة نفس خالل البنك رأسمال لرفع استخدمت)  والقانونیة االختیاریة(  االحتیاطات هذه أن 2006 لسنة البنك
   :موزعة الغیر األرباح -ثالثاً 

 للمخاطر صندوق للبنك فإن ذلك إلى باإلضافة الجزائري البركة بنك موارد من هام مورد تشكل األرباح هذه     
  .تحصیلها في المشكوك كالدیون المخاطر بعض لمواجهة البنك یشكلها التي المخصصات أو والمؤونات

  .الخارجیة الموارد :الثاني الفرع
  :وهي للعمالء الجزائري البركة بنك یفتحها التي الحسابات أو الودائع في تتمثل  :الودائع - أوالً 
 ) تجاریة مؤسسات التجار،الصناعیین،( من المعنویین أو الطبیعیین لألشخاص ویفتح: الجاري الحساب - 1

 : 3إلى الحساب هذا وینقسم، التجاریة المبادالت لتسهیل تجاري لنشاط الممارسین
  : التالیة بالخصائص ویتمیز :الوطنیة بالعملة الجاري الحساب - 1- 1
   .طلبهم على بناءا وهذا المعنویون، األشخاص أو الطبیعیون األشخاص الحساب هذا مزایا من یستفید أن یمكن -
 اتعملی وخاصة التجاري، الطابع ذات باألنشطة المتعلقة العملیات بكل القیام الحساب هذا یسمح –

 .بالدینار والسحب الدفع
 .آخر إلى حساب من المال تحویل إمكانیة - 
 ذلك الجاري،الحساب من خاصة حالة اعتباره یمكن البركة بنك في الحساب وهذا : الصعبة بالعملة حساب - 2- 1

 یستفید أن یمكن كما المعنویین لألشخاص خصیصا الحساب هذا ویفتح فقط، الصعبة بالعملة یكون فیه التعامل ألن
 طبقا و .واالستیراد التصدیر نشاط خاصة به المتعلقة العملیات كل بتحقیق لهم ویسمح الطبیعیون األشخاص منه

 وال أرباح لها تمنح ال الحسابات هذه فإن الجزائري، البركة لبنك األساسي القانون ولقواعد به المفعول الساري للتنظیم
  .الصعبة بالعملة أو بالدینار الحساب فتح كان سواء الخسائر في تشارك

 محدد حساب وهو بالبنك، ادخار أو توفیر حساب فتح طبیعي شخص ألي یمكن : والتوفیر االدخار حسابات - 2
 بالعملة یقابله ما أو بالدینار للرصید أدنى حد وله تحققت، إذا األرباح من نسبة على یتحصل المدة

                                                           
.م و المتعلقة بنظام االحتیاطي القانوني 11/12/2001المؤرخة في  2001- 01المعدل للتعلیمة رقم  2002- 06من التعلیمة  رقم   2و  1المواد  -   1  

  .100ص مرجع سابق،عقون فتیحة،  -2
 .101، ص نفس المرجع -3
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،  )الطلب تحت( جاري حساب إلى الحساب یتحول األدنى الحد عن السنة خالل الرصید انخفض الصعبة،وٕاذا 
 األرباح توزیع شروط تعدیل یمكن إذ ثابتة غیر فهي األرباح نسبة أما أشهر، 3 هو لها األدنى فالحد اإلیداع مدة أما
 و للعمیل %55 بنسبة األرباح في الحسابات هذه شاركت المثال سبیل وعلى أخرى، إلى فترة من البنك قبل من
  .2007 سنة خالل للبنك 45%
  :هي أنواع ثالثة إلى وتنقسم : االستثمار حسابات - 3
 في الستعمالها البنك الحساب هذا في أموالهم المودعون یفوض  :مخصص الغیر االستثمار حسابات -1- 3 

 األدنى والحد أمواله، فیه تستثمر الذي المشروع نوعیة یشترط ال الحساب صاحب أو المودع أن أي عملیاته،
 األرباح وتختلف سنوات، 5و أشهر 3 بین ما فتتراوح االستثمار فیها یتم التي المدة أمادج،  50.000 هو للرصید

 تراوحت 2007 سنة في فمثال السنوات حسب تتغیر وقد فیها استثمرت التي المدة بحسب المودعین على توزع التي
  .)1( 69% إلى 54% من األرباح نسبة

  عدة أو مشروع في أمواله استثمار من المودع یمكن الحساب هذا إن : المخصص االستثمار حسابات - 2- 3
 في الربح من نسبة على الحسابات هذه أصحاب ویتحصل لدیه، معروفة وتكون طلبه حسب یختارها خاصة مشاریع

 الغیر االستثمار حساب شروط لنفس الحساب هذا شروط ویخضع .حدوثها حالة في الخسارة ویتحملون تحققه حالة
  .مخصص

 یكون الثاني الحساب حین في البنك اختاره األول الحساب في االستثمار أن حیث من الحسابین، اختالف رغم     
 الحساب هذا أن باعتبار األول الحساب شروط بنفس یطبقه الجزائري البركة بنك أن إال العمیل، طرف من االختیار
 .إنشائه من األول العقد في مطبقا یكن لم األخیر

 عملیة لتمویل البنك طرف من المستعملة األموال أنها على الصندوق سندات تعرف  :الصندوق سندات  3-3-
 سندات طریق عن االستثمار ویمتاز .المحققة النتیجة في المشاركة عملیات في تدخل سندات شكل على الزبائن

  :التالیة بالخصائص الصندوق
  .المعنویین أو الطبیعیین لألشخاص كان سواء الوصل هذا وفق االستثمار إمكانیة تعطي  - 
 . له مسبق توجیه دون مختلفة ومشاریع عملیات في الوصل هذا یستثمر - 
 من أخرى لجهة رهنه یمكن األول أن في مخصص غیر االستثمار حساب عن الصندوق وصل یتمیز - 

  .مثال التمویل من االستفادة
                                                           

  .101، صالمرجع السابق - 1



فرع بسكرة–راسة تطبیقیة لبنك البركة د        الفصل الثالث  

89 
 

 .لالستثمار المحددة المدة انتهاء قبل وذلك المستثمر المال استرداد إمكانیة االستثمار من النوع هذا ویتیح
  .دج 50.000 مبلغ السند هذا في االستثمار یقل ال أن یجب - 

 نسبة وتوزع، أقصى كحد سنوات 5 أي شهر 60 و أشهر 3 مابین تتراوح فهي االستثمار لمدة بالنسبة أما 
 من 2007 سنة في مثال وتتراوح الحساب مكثها التي المدة حسب على األجل انتهاء بعد النوع هذا على األرباح
  .1أقصى كحد % 74 إلى أدنى كحد %56

 یسلمها التي السلع أو األموال من الحسابات لهذه المالیة الموارد تأتي  : كضمان المستلمة المؤونات حسابات - 4
 .المستلمات هذه لتقییم خبیر بتعیین یقوم السلع تسلیم حالة في البنك أن حیث التمویالت، طالبي العمالء

   .للبنك األخرى الدیون مختلف في تتمثل أخرى خارجیة موارد هناك الودائع إلى باإلضافة
  
  
  
  
  
 

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                           
  .102ص ،سابق مرجععقون فتیحة،  - 1
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  *وكالة بسكرة*الصیغ التمویلیة المقدمة من طرف بنك البركة  :المبحث الثالث 
طرف البنوك اإلسالمیة في مختلف القطاعات و اآلجال من جهة أخرى كدراسة نظریة سوف نرى و من 

كیفیة تطبیق هذه الصیغ في األنشطة التمویلیة للبنوك اإلسالمیة من خالل بنك البركة و تقتصر دراستنا على لهذه 
  .، لمعرفة تطورها خالل هذه الفترة)2015- 2006(الصیغ على الفترة 

  .وكالة بسكرة - صیغ التمویل المقدمة من طرف بنك البركة: ولالمطلب األ 
ن و منها ما هو قائم على یقدم بنك البركة العدید من صیغ التمویل منها ما یتعلق ما هو قائم على الدی

  .في تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مساهمة بمختلف الصیغ و ذلك من اجل تقدیم الدعم و ال، الملكیة
  :الصیغ القائمة على الملكیة  :االول الفرع 

بمجرد دخوله كشریك  أوتعتبر أداة یحصل الشخص من خاللها على أرباح عن طریق الحصول على تمویل 
  :، ویمكن ان نوجزها فیما یلي 1مثل المشاركة والمضاربة وغیرها وذلك تسهیال للتعامل االقتصادي والمالي 

إن العالقة بین بنك البركة والزبون في هذا العقد تترجم في شكل ملف  : صیغ المشاركة لدى بنك البركة - 1
یتضمن طلبا للتمویل یكون مرفقا بكل الوثائق أالزمة الخاصة بالمشروع محل العقد یضاف إلى ذلك دراسة تفصیلیة 

 ،لضمانات المقدمةا ،درجة االحترافیة بالنسبة للمعهد، )درجة المخاطرة(له أو للعملیة المقترحة من حیث المخاطرة 
بالموازاة  ،شكل ومشروعیة العملیة وعند موافقة الهیكل المختص یقوم البنك بإجراءات فتح تمویل للمدة أالزمة للعملیة

حیث تسند عملیة تسییر المشروع للعمیل الذي یجب أن یقدم بانتظام  ،مع ذلك یقوم الطرفان بإمضاء عقد المشاركة
كل النشاطات التي یقوم بها علما أن البنك یمثل المكلف بالمحاسبة الذي یقوم بدفع  تقریرا مفصال للبنك ومبررا عن

وفي األخیر نشیر إن ملكیة المشروع تعود  ،المستحقات الناجمة عن عقد المشاركة بناءا على وثائق اإلثبات المقدمة
التنازل عن  ،ن اسم الشركةللمشارك بمجرد دفع حصة البنك وأرباحه وتحویل الملكیة یمكن أن یتم بالتنازل ع

  2.تشدید مباشر على رأس المال المستثمر من طرف البنك، حصص االشتراك

لقد اعتمدت المضاربة كإحدى تقنیات التمویل لدى بنك البركة وهذا نظرا :  صیغة المضاربة لدى بنك البركة - 2
ولكن هذا لم یحفز البنك  ،ذلك الن هذا العقد یعتبر في أساسه مشاركة بین رأس المال والعمل ،لطبیعتها المتمیزة

  3 : تدخل حیز التطبیق وذلك لعدة معوقات من بینها أنعلى 

                                                           
تمویل المشروعات : ،الدورة التدریبیة حول تقییم تجربة بنك البركة في ایطار اصالح المنظومة المصرفیة االسالمیة بن منصور عبد هللا ، مرابط سلمان ،  1

   .5،ص،2003ماي  28-25الصغیرة و المتوسطة  و تطویرھا في االقتصادیات المغاربیة ، كلیة العلوم االقتصادیة ، جامعة تلمسان ، 
  . 8ملحق رقم   2
  . 1الملحق رقم  3



فرع بسكرة–راسة تطبیقیة لبنك البركة د        الفصل الثالث  

91 
 

 .صعوبة القیام بدراسة نوعیة عملیة للمستثمر سواء من حیث الكفاءة األخالقیة أو المهنیة - 

 .ویقصد به نقص الموظفین المختصینمعوقات خاصة بالموارد البشریة  - 

 .نقص قوانین خاصة بتنظیم التمویل على أساس المضاربة - 

   1.عدم توفر االستعداد لیحمل المخاطر للمودعین - 

بالنظر لسهولة تطبیق العقد عملیا من جهة وطبیعة العقد عملیا من جهة  :صیغة المرابحة لدى بنك البركة - 3
  :ویمر عقد المرابحة التالیة ،فعقود التمویل بالمرابحة تكون أساسیا مخصصة للتمویالت قصیرة األجل ،ثانیة
 یتضمن هذا العقد فتح خط تمویلي أو عملیة مرابحة منتظمة,یضمن البنك والزبون عقدا تمویلیا. 

   والقیام بكل اإلجراءات یوكل البنك زبونه للتفاوض مع المورد فیما یتعلق بشروط شراء السلع من طرف البنك
 .وفي النهایة استالم السلعة أو المنتجات ،المرتبطة بالعملیة محل التمویل لحسابه

  یقدم المشتري النهائي إلى الزبون المورد بطلب یتضمن كل السلع والمنتجات التي یحتاجها. 

 بشراء السلع مرفقا بفاتورة شكلیة) أمراً (یرسل الزبون إلى البنك طلبا. 

 یقوم البنك بدفع مبلغ الفاتورة أو بصك ، تأكد من مطابقة العملیة لبنود عقد التمویل والترخیص المتعلق بهبعد ال
إن التنفیذ الفعلي لتحویل المرابحة البنك إلى الزبون  ،بأي طریقة دفع أخرى مباشرة لصالح المورد أوو الكمبیالة أ

نسبة للمرابحة المبرمة وذلك عن طریق وصول اإلشعار یكون بمجرد تسلم الفاتورة النهائیة وتسلم السلعة بال
  .2بتحویل القرض

  :الصیغ القائمة على الدین :الفرع الثاني 
وذلك عن طریق تقدیم تمویالت للعمالء كي یباشروا أعمالهم االقتصادیة في ظل حاجاتهم إلى هذه األموال  

  :و یمكن ان نوجزها فیما یلي  وراءهاویتحصل البنك على أرباح من 
یقوم بنك البركة الجزائري  بتقدیم تمویالت لدى  :تمویل المؤسسات االقتصادیة عن طریق صندوق الزكاة - 1

للزكاة  المؤسسات االقتصادیة وهذا بعد دراسة ملفات التمویل المقدمة من قبل المستحقین والمقترحة من اللجنة الوالئیة
واعتماد  ،أو الصندوق الوطني للتامین على البطالة ،بعد حصولها على تأهیلها الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب

  .صنادیق الضمان المختصة

                                                           
  .1الملحق رقم  انظر - 1
  .2الملحق رقم  انظر - 2
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واقتراح هیكلة التمویل  ،وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة یقوم البنك بانتقاء المشاریع التي یوافق على تمویلها
وبعد حصول المشروع على موافقة جمیع  ،منها بناء جداولها االقتصادیة ومرد ودیتها المالیة المالئمة لكل مشروع

  :جزئیا في أواألطراف یقوم صندوق استثمار الزكاة بتمویل المشروع من خالل المساهمة كلیا 
 .تسدید المساهمة الشخصیة المطلوبة من صاحب المشروع - 

دى صندوق ضمان القروض وكذا مصاریف مكتب الدراسات المكلف تسدید مصاریف التامین على التمویل ل - 
 .بدراسة جدوى المشروع أو مصاریف أخرى على سبیل القرض الحسن

  .استثنائیا یمكن منح تمویل تكمیلي للمشروع وفق صیغة التمویل المعتمدة من قبل البنك على سبیل االستثمار - 

والتمویالت التي یمنحها صندوق استثمار أموال الزكاة مع تحصیل ویتولى بنك البركة متابعة تحصیل القروض 
  .مستحقاته التمویلیة

یقدم بنك البركة قروضا حسنة للمتعاملین االقتصادیین تمویال لمشروعاتهم  :التمویل بالقرض الحسن  -1
  .6\3 وباإلشارة إلى أحكام القانون األساسي للبنك السیما المادة ،االقتصادیة

  .إلى اتفاقیة تعاون في مجال استثمار أموال الزكاة المبرمة بین البنك ووزارة الشؤون الدینیةباإلشارة 
 .المقترض طلب من البنك قرضا حسنا أنحیث  - 

  .حیث أن الطرفین یتمتعان بكامل األهلیة القانونیة المعتبرة واألزمة للتعاقد - 
  :وقد تم االتفاق على ما یلي 

لمدة یتم االتفاق  ،المقترض الذي یوافق على ذلك قرضا حسنا في حدود مبلغ معینیمنح للبنك  :المادة األولى -
 .علیها

یلتزم المقترض بتسدید القرض في آجال ال تتعدى التواریخ المشار إلیها على جدول التسدید المرفق  :المادة الثانیة -
  .على أقساط سداسیة بقیمة معینة

  .یخصمها من حسابه المفتوح لدى الغیر أو ةمقترض بان یدفعها مباشر عند حلول أجال استحقاق األقساط یلتزم ال
  .یمكن للمقترض أن یدفع مسبقا أقساط القرض غیر المستحقة وهذا حسب إمكانیاته المالیة* 
تدفع للتحصیل من قبل البنك عند  ،یلتزم المقترض باكتتاب سندات ألمر بقیمة األقساط المستحقة: المادة الثالثة -

 .حلول اجل كل منها
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في حالة عدم دفع المقترض من قسط من أقساط القرض یفسخ العقد ویصبح المبلغ اإلجمالي  :المادة الرابعة -
وذلك بعد إرسال إنذار  المتبقي من القرض مستحق البنك وذلك بعد مرور خمسة أیام من تاریخ استحقاق القسط

 .تلكس أو البریدبالفاكس أو ال

 .یلتزم المقترض بتقدیم كل الضمانات المطلوبة من البنك عند االقتضاء :المادة الخامسة -

اتفق الطرفان على آن كل المصاریف واإلتعاب خاصة بهذا العقد أو المرتبة عنه حاال ومستقبال  :المادة السادسة -
بان یدفعها مباشرة أو یخصمها من حسابه أو على عاتق المقترض وحده الذي یوافق على ذلك صراحة وذلك 

 .حساباته المفتوحة لدى البنك

 .منه ومكمال له یتجزأ تعتبر مرفقات العقد وملحقات جزءا ال :المادة السابعة -

 .اختیار الطرفان موطنا لهما المذكور في التمهید أعاله,لتنفیذ العقد :المادة الثامنة -

حرر هذا العقد من ثالثة نسخ أصلیة موقعة من الطرفین بإرادة حرة خالیة من العیوب الشرعیة  :المادة التاسعة -
  .1أو القانونیة

  :أسالیب التمویل الحدیثة في بنك البركة -ثالثاً 
استحدث بنك البركة تقنیات تمویل جدیدة وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة في االقتصاد للحاجات وتماشیا مع      

  .المستمر في طبیعة األنشطة االقتصادیة والمالیة المتجددةالتغیر 
  :یقدم بنك البركة تمویال باإلیجار تحت الشروط التالیة :باإلیجارالتمویل  -1

 معدل تمویل متفق علیه. 

 تقدیم هامش مالي. 

 تحدید نوع التمویل باالتفاق. 

 قدیم ضماناتت. 

 تحدید قسط تسدید اإلیجار باالتفاق المسبق. 

  التسویق والتسجیل الضریبي التي یتحملها الزبونأتعاب. 

 تنتهي مدة العقد بعد ستة أشهر من تاریخ االعتماد.  
  2 :یقدم بنك البركة التمویل العقاري تحت الشروط التالیة :التمویل العقاري -1

                                                           
  .3الملحق رقم  انظر - 1
  ).6(ملحق رقم  - 2
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 مرسم أكثر من سنة( أن یكون المعني یعمل بصفة دائمة( 

  دج 40000أن یكون دخله فوق. 

  العني مالك لقطعة ارض في حالة البناءن یكون أیجب. 

 یتعین على طالب التمویل فتح حساب لدى الوكالة البنكیة. 

 مسجال ومشهرا على مستوى المحافظة العقاریة، موثقا,ن یكون السكن في حالة الشراء جاهزاأ.   
وهي تعتبر من الصیغ المستحدثة في بنك البركة وكالة بسكرة ویعنى بها أن   :الموصوفة بذمة اإلیجار -2

طالبا لتمویل یقوم بتقدیم وصف للبنك عن نوعیة المشروع المراد الحصول علیه فیصبح المشروع في ذمة 
على أساس الوصف المقدم من طرف طالب التمویل وعند االنتهاء من  ببنائهالبنك عندها یقوم هذا األخیر 

  .اءه یقوم بتأجیره لهبن
و یتم تلخیص تطور عدد ملفات صیغ التمویل المطبقة في بنك البركة الجزائري وكالة بسكرة من خالل  الجدول   - 

  :الموالي
 

  - رةـوكالة بسك-صیغ التمویل في بنك البركة ل الممنوحة طبقا  ملفاتجدول یوضح عدد  :)01(رقم  جدول
  

  الصیغ                           السنوات 
2011  2012  2013  2014  2015  

  /  1  1  2  03  ةـــالمرابح

  1  04  07  04  04  اإلیجــــار

  جارياالعتماد اال
  10  10  09  11  /  المنقول

  /  /  01  01  /  غیر المنقول

  01  01  01  01  /  اعـــاالستصن

  2  02  03  01  2  ةـــالمساوم

  1  4  03  /  /  الموصوفة بذمة اإلیجار

 .10:00: ، الساعة23/05/2015: بناء على مقابلة مع رئیس قسم التمویالت، یوم الطلب إعدادمن : المصدر
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 2015-2011بسكرة  خالل السنوات  من خالل الجدول أعاله  و الذي یمثل الصیغ المطبقة في بنك البركة و كالة
بینما لم یسجل اي  2011ملفات سنة  3نالحظ ان عدد الملفات المودعة و لموجهة لصیغة المرابحة لم یتعدى 

، اما فیما یخص الملفات الخاصة باالیجار فنجد تذبذب في عدد الملفات  2015-2012ایداع خالل السنوات 
شهدت  2013بینما سنة  2012سنة  4و  2011سنة  4الملفات بلغ  خالل الفترة المدروسة حیث ان عدد هذه

  .2015ملفات ، ثم انخفض عدد الملفات الى ملف واحد سنة  7ارتفاع في عدد الملفات المودعة حیث تم تسجیل 

بشقیه المنقول  و الغیر منقول ، حیث نجد ان عدد الملفات  كما نالحظ ان االقبال على االعتماد االیجاري 
جلة لالستفادة من االعتماع االیجاري المنقول اكبر من الملفات الموجهة لالعتماد االیجاري الغیر منقول ، اما المس

ملفات   3من ملف وحد الى  2013- 2012بالنسبة لصیغة المساومة فنالحظ ان عدد لملفات ارتفع خالل السنتین 
ن خالل الشكل الموالي نوضح  تطور عدد الملفات و م. في السنتین األخیرتین 2في حین لم یتجاوز عدد الملفات 

  .2015-2011خالل الفترة 

  2015-2011تطور صیغ التمویل الممنوحة  خالل الفترة :  مالشكل رق  

  
  من اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم : المصدر 
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  2015-2011من خالل الشكل اعاله  و الذي یمثل صیغ التمویل الممنوحة من خالل البنك خالل فترة 
 10و انخفض الى  2011ملف سنة  12كثر عمل بها حیث نجد نالحظ ان االعتماد االیجاري یمثل الصیغة اال

یجار نجد تذبذب في  عدد ، بینما اال 2015ملف سنة  11، ثم ارتفع الى  2014و  2012ملفات في السنوات بین 
اما صیغة المرابحة فنالحظ . 2015وانخفض الى ملف واحد سنة  2012سنة  7ارتفع الى  2011سنة  4الملفات 

ان المنحى في انخفاظ مستمر  ، و یرجع ارتفاع عدد الملفات في االعتماد االیجاري كون هذه االخیر آلیة فعالة 
بینما صیغ التمویل  .ة الصغیرة و المتوسطة منها في عملیة التمویل تعتمد علیة الكثیر من المؤسسات و خاص

،   2015- 2011ملفات خالل  4االخرى و التي تمیزت  بقلة عدد الملفات كاالستصناع الذي لم یتم تسجیل سوى 
االنشطة لذلك یمكن القول ان صیغ التمویل المختلفة التي یقدمها البنك ، و التي تعتبر صیغ لدعم و تمویل مختلف 
  .تحتاج الى عملیة ترشید و تحفیز من طرف البنك ، إلظهار اهمیة هذه الصیغ و دورها في عملیة التمویل 

  2015- 2014عدد الملفات المقدمة لبنك البركة وكالة بسكرة خالل الفترة (): جدول رقم   

  النسب  المجموع  2015  2014  صیغ التمویل

  %4.87  2  /  2  مرابحة

  3  3  االجارة
6  14.63%  

  %12.19  5  2  3  المساومة

  %4.87  2  1  1  اإلستصناع

  %12.19  5  1  4  االجارة الموصوفة بذمة

  االعتماد االیجاري
  %51.21  21  11  10  الموصوف

    /  /  /  غیر موصوف

 %100  41  18  23  المجموع

  .10:00: ، الساعة23/05/2015: الطلب بناء على مقابلة مع رئیس قسم التمویالت، یوم إعدادمن : المصدر
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متقاربة  2015و سنة  2014من خالل الجدول اعاله نالحظ ان عدد الملفات المقدمة للبنك خالل سنة 
ملفات سنة  3بینما صیغة المساومة تم تسجیل 

جاري و الذي سجل اكبر عدد من الملفات المقدمة 
و الشكل الموالي یوضح  . 2015ملف سنة 

  

من مجموع   51.21من خالل الشكل رقم  نالحظ ان نسبة االعتماد االیجاري تمثل اكبر نسبة تمویل ب 
ذلك ان االعتماد على  ھذه  ملف مقدم لوكالة بسكرة  ،

الصیغة كبیر جدا خاصة من طرف المؤسسات و الشركات و المشاریع الصغیرة ، فاالعتماد االیجاري یعتبر و 
ب ععد اجمال  12.19سیلة فعالة في عملیة التمویل ، كما نالحظ نسبة االیجارة المصفوفة بذمة بلغت نسبتھا 

باتساوي مع نسبة المساومة ، اما نسبة االیجارة و ھي صیغة من صیغ 
ملفات اي بنسبة طلب تقدر  6البنك التي تحضى بطلب مقبول نجد ان عدد الملفات المقدمة ضمن ھذه الصیغة بلغ 

  .على التوالي  4.87نجد ان صیغة المرابحة و االستصناع  یمثالن ادنى النسب ب 

51,21%

صیغ التمویل 

راسة تطبیقیة لبنك البركة د        
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من خالل الجدول اعاله نالحظ ان عدد الملفات المقدمة للبنك خالل سنة 
بینما صیغة المساومة تم تسجیل  2015ملفات و كذا سنة  3حیث نجد ان صیغة اإلجارة تم تقدیم 

جاري و الذي سجل اكبر عدد من الملفات المقدمة ، اما االعتماد االی 2015ملفات سنة  2و انخفض الى 
ملف سنة  11ملفات و ارتفع الى  10حوالي  2014حیث بلغ عدد الملفات سنة 

  :نسبة الملفات المقدمة لكل صیغة من صیغ التمویل 
  2015-2014 نسبة الملفات المقدمة لبنك البركة : 

من اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم 

من خالل الشكل رقم  نالحظ ان نسبة االعتماد االیجاري تمثل اكبر نسبة تمویل ب 
ملف مقدم لوكالة بسكرة  ، 21 2015- 2014الملفات المقدمة للبنك بعدد اجمالي لسنتي 

الصیغة كبیر جدا خاصة من طرف المؤسسات و الشركات و المشاریع الصغیرة ، فاالعتماد االیجاري یعتبر و 
سیلة فعالة في عملیة التمویل ، كما نالحظ نسبة االیجارة المصفوفة بذمة بلغت نسبتھا 

باتساوي مع نسبة المساومة ، اما نسبة االیجارة و ھي صیغة من صیغ  2015 -2014ملفات سنتي 
البنك التي تحضى بطلب مقبول نجد ان عدد الملفات المقدمة ضمن ھذه الصیغة بلغ 

نجد ان صیغة المرابحة و االستصناع  یمثالن ادنى النسب ب 

4,87%

14,63%

12,

4,87%

12,19%

 الفصل الثالث  
من خالل الجدول اعاله نالحظ ان عدد الملفات المقدمة للبنك خالل سنة 

حیث نجد ان صیغة اإلجارة تم تقدیم 
و انخفض الى  2014

حیث بلغ عدد الملفات سنة 
نسبة الملفات المقدمة لكل صیغة من صیغ التمویل 

 :الشكل رقم

 

من اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم : المصدر   

من خالل الشكل رقم  نالحظ ان نسبة االعتماد االیجاري تمثل اكبر نسبة تمویل ب     
الملفات المقدمة للبنك بعدد اجمالي لسنتي 

الصیغة كبیر جدا خاصة من طرف المؤسسات و الشركات و المشاریع الصغیرة ، فاالعتماد االیجاري یعتبر و 
سیلة فعالة في عملیة التمویل ، كما نالحظ نسبة االیجارة المصفوفة بذمة بلغت نسبتھا 

ملفات سنتي  5 للملفات بلغ 
البنك التي تحضى بطلب مقبول نجد ان عدد الملفات المقدمة ضمن ھذه الصیغة بلغ 

نجد ان صیغة المرابحة و االستصناع  یمثالن ادنى النسب ب و  14.87ب 

,19%

المرابحة

االجارة

المساومة

االستصناع

االجارة 
المصفوفة بذمة

االعتماد 
االیجاري
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  یوضح عدد الملفات المقدمة لبنك البركة المقبولة والمرفوضة():جدول رقم 

  
2014  2015  

  مرفوض  مقبول  مرفوض  مقبول

  /  1  /  1  مرابحة

  /  3  /  3  االجارة

  2  /  3  /  المساومة

  1  0  /  /  االستصناع

  1  0  3  1  االجارة الموصوفة بذمة

  االعتماد االجاري
  1  9  2  8  الموصوف

  /  /  /  /  غیر الموصوف

  .10:00: ، الساعة23/05/2015: الطلب بناء على مقابلة مع رئیس قسم التمویالت، یوم إعدادمن : المصدر
من طرف بنك البركة و  ةضالذي یمثل عدد الملفات المقبولة و الملفات المرفو نالحظ من خالل الجدول 

یمثل الجدول كل الملفات المقدمة طبقا لكل صیغة من صیغ التمویل التي یعمل  ، 2015- 2014كالة بسكرة  سنة 
ه یمصل اجمالي عدد الملفات بها البنك و هذه الملفات ، تم قبول بعضها و تم رفض البعض اآلخر و الجدول ادنا

  .2015- 2014المقبولة و اجمالي الملفات المرفوضة خالل 
  .لمقبولة  و المرفوضة من طرف بنك البركة فرع بسكرة اجمالي  عدد الملفات ا: الجدول رقم 

  

  اجمالي عدد الملفات المرفوضة  اجمالي عدد الملفات المقبولة  

  13  26  عدد الملفات

  % 33.33 %66.66  النسبة

  الجدول رقم  من اعداد الطالب باالعتماد على : المصدر 
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  .فرع بسكرة–یمثل نسبة الملفات المقبولة و المرفوضة من طرف بنك البركة  :الشكل رقم 

  
  
  من اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم : المصدر 

فرع  طرف بنك البركة ة  من یبین نسبة الملفات المقبولة و الملفات المرفوض من خالل الشكل اعاله و الذي  
ملف  17من الملفات قد تم قبولها و تمثل صیغة التمویل االیجاري اكبر نسبة حوالي  %66نجد ان نسبة  بسكرة

ذلك الن صیغة التمویل االیجاري اكثر مناسبة للبنك من جهة و و  2015- 2014ملف خالل  18مقبول من اصل 
ف مقبولة اكبر طلب من طرف المؤسسات ال و المشاریع من جهة اخرى ، اما نسبة الملفات الملغیة و الغیر 

من اجمالي عدد الملفات و تعتبر صیغة المساومة الصیغة الوحیدة التي تم رفض جمیع الملفات  %33تشكل نسبة 
ملفات خالل  4الخاصة بها ، و صیغة صیغة االیجار الموصوف بذمة ایضا حیث تم قبول ملف واحد من اصل 

و الذي تعتمد علیها الكثیر من المؤسسات و  و بالتالي یمكن القول ان صیغة االعتماد االیجاري2014-2015
  .المشاریع و خاصة الصغیرة منها أ تعد الصیغة االكثر عمل بها من طرف بنك البركة 

33,33%

66,66%

فرع بسكرة-الملفات المقبولة و المرفوضة من طرف بنك البركة 

الملفات المرفوضة

الملفات المقبولة 
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  خالصة الفصل

وتبین لنا من خالل تقییم وتحلیل صیغ التمویل  ،- بسكرة فرع- لقد تم في هذا الفصل تقدیم بنك البركة
عن  ،ى إلى تقدیم تمویالت تتماشى مع أسس ومبادئ الشریعة اإلسالمیةالمقدمة من طرف بنك البركة انه یسع

ستثمار والعملیات والخدمات التي الیة من الفوائد الربویة كما أنها تلعب دور الوساطة بین االدخار واالطریق صیغ خ
وما  من العمالءكبر عدد أفطبیعة المصارف اإلسالمیة تستند إلى تمویالت قصیرة ومتوسطة األجل لجذب  ،ؤدیهات

یمیز نوع المعامالت المصرفیة في وكالة بسكرة هو میولها إلى الصیغ المتعلقة بالعقار ألنه تمویل مضمون على 
  .حساب غیره من الصیغ اإلسالمیة  

 
  



  

  

  

  

  

  

 

 الخاتمة العامة 
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سط ا صغ  سسا ا ا ل ل ا  ف  ا سسا  ع ، غ أ  ا ث ا  ، عل اأ  
ا  اف ،  أب ا ع  اا ا اف  ف  ا ا ،  ا  ف  ع  ط ا  طلب   ،

 .ا ا 

طاع     ائ  ع ف ا سلطا ا ا ا ا أ ا غ  اا عل ا   

صغ ا سسا ا

سط  ا
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 سطا ا صغ  سسا ا

 

سطا ا صغ  ف ف سسا ا ع ا ا ا   ا
ف ا ااسا غ  ا  ط ص سب ا ع  ا ا ا ا   اإ .ا ااسا 

   اط ض ا س ب ا  ع ، ا بس ل عا ا ل ب س  ا  عل ل اء ب 
ع ا عا  سطا ا صغ  ث ب ا  سسا ا ع  عا ا ا  ا  ،

سطا ا صغ  . ا سسا ا
    ع ا ا ث  ع  اج  ا ا ف ا غ ا ف ص ا عل ا 

ا  اج ل أخ   غ  اف ف ص ا ا ع ا سا  ا أ ا ع ،  ل  عا ا
ع .ا

 ا ف  ا ب ع ا اإسا ا   عا  ائ ا سسا عل ب ا ا
سط ا صغ  ا ا عا ف  ا  ا ا ا ف ف  ص ا ا ا  ا اس ا  ا  ف بل

ا ا  ا  ف با ا ا صا عل بصع ا  ا ف عل ا ا اسا  .ا
 

سطا ا صغ  ع  .سسا ا ئ ا ا . ف 
  ، ف اإسا  ج ص ط ع ا ث ض  ع أ سا  ا  ف س   

ث  ا سطف ف أ ا صغ   .سسا ا

 

سطا ا صغ  ع أثا سسا ا اض ا بعض ا ا  ا ف ا اإسا ،    ط
ا  ا  ا ا

 سطا ا صغ   .سسا ا
 ا اإسا ف  ا س ا أ ا ا   سطب ا صغ  .سسا ا
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   اس اء  ج ا  ا
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عق مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك  (02)ملحق 
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ج (03)الملحق   عق المضاربة 1 نمو
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ج عقود المرابحة  (04)الملحق  نما

1

2

3



133 

 

4

5

6

7

2

8

9

10

11

 



134 

 

 

 

 

 



135 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 


