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 شكر وتقدير

عمال بقوله تعالى"و إذ تأذن ربكم لئن شكرتم 

ألزيدنكم............" و بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه 

و سلم "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" أو كما قال 

 صلى اهلل عليه و سلم.

والصالة والسالم على أشرف  الحمد هلل رب العالمين

 المرسلين وبعد...

إنه لمن دواعي االعتزاز و الشرف أن أتقدم بخالص الشكر 

صالح /و التقدير و العرفان إلى أستاذي الفاضل الدكتور 

صالحي ، على ما أسداه لي من نصح و توجيه و إرشاد 

خالل إعداد هذا العمل ، و كذا لجنة المناقشة الموقرة 

و تحملوا عناء قراءة و مناقشة هذه  الذين قبلوا

 األطروحة.

كما أتقدم بجزيل الشكر ممزوج بالدعاء واالستغفار لكل 

أساتذتي من التعليم االبتدائي إلى الجامعي إلى كل من 

 أمدني بيد العون والمساعدة إلتمام إنجاز هذا العمل. 

 



 

 

 

 اإلهداء

 

 ح:أهدي ثمار جهدي إلى أسباب النجاح و الفالح و الصال

 إلى عائلتي الكبيرة:

 أبي...رحمه اهلل و غفر له و أدخله فسيح جنانه.

 أمي ...أطال اهلل في عمرها.

 فاللهم ربي أغفر لهما وأرحمهما كما ربياني صغيرا.

 إلى عائلتي الصغيرة:

زوجي، أبنائي األحباء الذين ساروا معي نحو الحلم ...خطوة بخطوة تحملوا مني ما تحملوا، بدرو 

 ، مريم و ميسان.،لينا

 إلى إخواني و أخواتي و ذرياتهم ،كل باسمه.

 ب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل...إلى كل من ساعدنا من قري
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 مقدمة: -

يد االىتماـ بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في معظـ الدكؿ، شيدت السنكات األخيرة تزا
  خمؽ فرص عمؿ جديدة التمكيف االقتصادم، كذلؾ لدكرىا في نمكىا كمستكيات تطكرىاباختبلؼ 

 مساىمتيا في العديد مف المؤشرات الكمية .ك 
ك التزايد  جارمالعكلمة كتزايد عمميات التحرير المالي كالتب مرتبطةكفي ظؿ المتغيرات العالمية ال

المستمر لمتغيرات السكؽ ك الصناعة إضافة لمتطمبات التمكيؿ الجديدة التي نشأت مف خبلؿ اتفاقيات 
أصبح لزاما تكفير المناخ المناسب لتنمية، تطكير كدعـ ىذه المؤسسات مف أجؿ ضماف بقائيا ك  بازؿ،

 استمرارىا مف جية ك مكاجية حدة المنافسة مف جية ثانية.
المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عددا مف التحديات خبلؿ مراحؿ تطكرىا، كيمثؿ  تكاجو 

كقد قامت العديد مف الدكؿ بتطكير سياسات كبرامج خاصة  ،الحصكؿ عمى التمكيؿ التحدم الرئيسي ليا
كىذا مف خبلؿ إيجاد آليات تمكيمية مناسبة لسد الفجكة التمكيمية التي  ،لتيسير حصكليا عمى التمكيؿ

 ني منيا ىذه المؤسسات .تعا
يجاد بدائؿ  ،كمف ىنا تأتي أىمية تطكير اآلليات التمكيمية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  كا 

البقاء، االستمرار كالنمك خاصة مع ظيكر قطاعات  تمكنيا مف كمستدامة ليذه المؤسسات  مناسبة يةتمكيم
 دمات، المجاؿ الرقمي ... إلخ .   كاعدة ليا بما في ذلؾ التكنكلكجيا كالمعمكمات، تقديـ الخ

لترقية   متعمقة بإعادة الييكمة ك التأىيؿالجزائر كغيرىا مف الدكؿ اعتمدت العديد مف البرامج ال
 بسف  ذلؾ،ك الدعـ التي حظيت بيا  سياساتكيظير ذلؾ مف خبلؿ  ،المؤسسات الصغيرة كالمتكسطةدكر 
إنشاء ىذه المؤسسات كتحسيف تنافسييا كقدرتيا عمى  تشريعية كتنظيمية جديدة تيدؼ إلى تشجيع قكانيف

 دير ككذلؾ تحسيف نسبة اإلدماج الكطني كترقية المناكلة .صالت
كما تـ تطكير برامج الدعـ المالي ليا مف خبلؿ إنشاء صناديؽ لضماف القركض كصندكؽ 

لمرحمة التي ال تمكليا لئلطبلؽ مف أجؿ تشجيع المؤسسات الناشئة لتمكيؿ مرحمة ما قبؿ االنطبلؽ، ىذه ا
 البنكؾ .

 أوال :إشكالية البحث
بالرغـ مف الجيكد المبذكلة لمدكلة الجزائرية لمحد مف المشاكؿ التي تعاني منيا المؤسسات 

 محدكدة ك مقتصرةىذا المجاؿ  فيالصغيرة كالمتكسطة كخاصة المشاكؿ التمكيمية، تبقى التجربة الجزائرية 
ي كالمالي المتكفرة كالقركض المصرفية، االعتماد اإليجارم كبعض انكاع بعض صيغ التمكيؿ المصرف في

رأس الماؿ االستثمارم، فيما تبقى صيغ تمكيؿ أخرل تنتظر التأسيس كالتطبيؽ الفعمي ليا، كالتمكيؿ عف 
 طريؽ البكرصة، الصيرفة اإلسبلمية منصات التمكيؿ الجماعي كغيرىا مف الصيغ .
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المجتمع الجزائرم  خصكصيةإيجاد منتجات مالية جديدة تتماشى ك  إف الشمكلية المالية تحتـ
استقطاب األمكاؿ المتداكلة خارج البنكؾ كىذا عف طريؽ تطكير أساليب  االجتماعي، تستطيعككضعو 

 بدائؿ كالمتكسطة، كاعتبارىامع االحتياجات المالية لممؤسسات الصغيرة  كافؽتمكيؿ غير تقميدية تت
 فادة منيا .استثمارية يجب االست

 عمى ضكء ما سبؽ يمكف صياغة إشكالية ىذه الدراسة في السؤاؿ التالي : 
لمحد من الفجوة التمويمية  التقميدية و المستحدثة التمويميةاآلليات كيف يمكن تطوير 

 لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ؟
 مة الفرعية التالية : كحتى نتمكف مف اإللماـ بجكانب المكضكع ارتأينا إلى طرح األسئ

 ؟ أىـ المشاكؿ التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في الجزائرما ىي  .1
 ؟  يا ك خصكصيتياكؿ أنكاعمع تكافؽ تلممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التقميدية ىؿ صيغ التمكيؿ  .2
 ىؿ ىناؾ أساليب تمكيمية مستحدثة تتماشى مع التطكرات االقتصادية الراىنة ؟  .3
 احتياجات المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ؟ ةتمبي حالية فيبرامج التمكيؿ ال تساىـ ىؿ .4
 ىؿ لعبت ىيئات الدعـ دكرىا في مرافقة ىذه المؤسسات ؟  .5
المالية الكافية لمحصكؿ عمى االئتماف  مبلءةىؿ تتمتع المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في الجزائر بال .6

 المصرفي ؟
ة بيف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالبنكؾ خاصة فيما يخص الشركط .كيؼ يمكف تحسيف العبلق7

 البنكية كمشكمة الضمانات ؟   
 لمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر ؟ ا التي تمبي احتياجات.ماىي األساليب التمكيمية البديمة 8
 ؟ء إلى األسكاؽ الماليةطريؽ المجك الجزائر التمكيؿ عف  كالمتكسطة في.ىؿ تستطيع المؤسسات الصغيرة 9

 ثانيا : فرضيات البحث 
 محاكلة منا اإلجابة عمى األسئمة السابقة قمنا بطرح فرضية أساسية في ىذا البحث كالتي تنص عمى :

يساىم تطوير االليات التمويمية التقميدية والمستحدثة في تمبية االحتياجات التمويمية "
 " .نموىا وتطورىالممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويساعد عمى 

 كتندرج تحت الفرضية الرئيسية، الفرضيات الفرعية التالية : 
  خصائص المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر تؤثر عمى قدرتيا في الحصكؿ عمى قركض

 مصرفية خاصة عند إنشائيا .
 كالمتكسطة . تبلءـ آليات التمكيؿ  المستحدثة في الجزائر االحتياجات المالية لممؤسسات الصغيرة 
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  يرجع ظيكر الفجكة التمكيمية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى قصكر في التمكيؿ بالممكية كضعؼ
 أداء السكؽ المالي . 

 ثالثا : أسباب اختيار الموضوع 
 : كنذكر منيا ىذا المكضكع  الختيارىناؾ مبررات مكضكعية كشخصية 

 سية لمتنكيع االقتصادم في الجزائر .المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ركيزة أساتعد   -
 .المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  المبلئمة لخصكصيةالبدائؿ التمكيمية تطكر  -
الباحثة لدراسة بعض أساليب التمكيؿ المستحدثة كالتي عرفت تطكرا كبيرا في الدكؿ المتقدمة  اىتماـ -

ؼ المؤسسات في الحصكؿ عمى عمى غرار التمكيؿ الجماعي الذم أصبح صناعة مالية كساعد آال
 .في الجزائر ك أىميتو لتعريؼ بيذا األسمكب التمكيمي الجديد ا ضركرةك   أمكاؿرؤكس 

 رابعا :أىمية البحث 
 :تكمف أىمية البحث في

المكانة التي تكتسييا المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في االقتصاد المعاصر في ظؿ التحكالت -
ظيكر التكتبلت االقتصادية كالسياسية كتذبذب أسعار المحركقات كالتي  االقتصادية الراىنة عمى غرار

 أثرت عمى الخطط التنمكية التي كضعتيا الحككمات .
عرض بعض البدائؿ التمكيمية لمحد مف الفجكة التمكيمية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالتي تعتبر  -

 حركقات .مدخؿ لتحقيؽ التنمية كالتنكيع االقتصادم خارج قطاع الم
في  إليجارماكاالعتماد  مدكر البنكؾ التجارية كالمؤسسات المالية كشركات رأس الماؿ االستثمار  إبراز -

 .تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
 خامسا : أىداف البحث 

 يسعى ىذا البحث إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ : 
مختمؼ التعاريؼ المعطاة ليا، ابراز أىـ  التعرؼ عمى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة اعتمادا عمى -

الخصائص التي تجعؿ منيا قطاعا قائما بذاتو، ابراز دكرىا في التنمية االقتصادية كاالجتماعية ككذلؾ 
 تأثير المتغيرات االقتصادية عمييا .  

 التعرؼ عمى مصادر التمكيؿ التقميدية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة . -
المستحدثة في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كمدل فعاليتيا في الحد مف  بعض األساليبتبياف  -

 الفجكة التمكيمية ليذه المؤسسات .
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الكقكؼ عند كاقع تمكيؿ المؤسسات في الجزائر بالقركض المصرفية كدكر ىيئات الدعـ الحككمية في  -
 مرافقة دعـ كتمكيؿ ىذه المؤسسات .

ممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر كمدل فعاليتيا في لتمكيمية لتحديد سبؿ تطكير اآلليات ا  -
الحد مف الفجكة التمكيمية ليذه المؤسسات كمحاكلة اقتراح بدائؿ تمكيمية أخرل كحمكؿ بإمكانيا الحد مف 

 المشاكؿ المالية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة .
 سادسا : منيج البحث واألدوات المستعممة  

كالكصكؿ إلى تحقيؽ  ،بيعة اإلشكالية المطركحة كقصد اإلحاطة بجكانب الدراسةعمى ط بناءن 
إشكالية تمكيؿ المؤسسات الصغيرة  إبرازأىداؼ البحث اعتمادنا عمى المنيج الكصفي الذم يسمح ب

 كالمتكسطة كدكر البدائؿ المستحدثة في دعـ المنظكمة التمكيمية ليا.
كاقع تمكيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في  في تحميؿ ائيتمت االستفادة مف األسمكب اإلحصكما 

 الجزائر باألساليب التمكيمية التقميدية ك المستحدثة.
 أما بالنسبة لؤلدكات المستخدمة فقد تـ االعتماد عمى جممة منيا :

 . المتعددةالمراجع  -
 الجزائر.   المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في  بكاقع المتعمقةمعطيات االحصائية ال -
 تشريعات ذات الصمة .القكانيف ك ال -
 الييئات الرسمية التي ليا عبلقة بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة . -

 مجال و حدود الدراسةسابعا:
 يمكف تحديد مجاؿ ك حدكد البحث فيما يمي :

أف مف حيث المكضكع العممي فإف دراستنا تندرج ضمف تمكيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة أم -
النتائج المتحصؿ عمييا تنطبؽ فقط عمى ىذه المؤسسات ،ك ال يمكف تعميميا عمى المؤسسات الكبيرة ألف 
خصائص ىذه األخيرة تختمؼ تماما عف خصائص المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة ،كما أف مختمؼ 

 ع مف المؤسسات.برامج الدعـ المالي ك االجتماعي التي كفرتيا الدكلة الجزائرية مخصصة فقط ليذا النك 
مف حيث البعد الزمني لمدراسة اخترنا كاقع تمكيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة بأساليب التمكيؿ -

 المزيد مف ك ذلؾ ككف ىذه الفترة شيدت ، 2017-2011التقميدية ك المستحدثة في الجزائر خبلؿ الفترة 
فقة ك الدعـ المالي ليا ،كما شيدت دعـ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة مف خبلؿ مختمؼ برامج المرا

 ىذه الفترة تطكر ممحكظ في الصناعة المالية عالميا ،تجمى ذلؾ في ظيكر ابتكارات مالية جديدة.
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مف حيث البعد المكاني فإننا قمنا بدراسة المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة الجزائرية ،ك عميو فإف النتائج -
 أخرل. المتحصؿ عمييا ال يمكف تعميميا عمى دكؿ

 الدراسات السابقة  سابعا:
ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت إشكالية تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كطرؽ 

مستحدثة، لكف كميا تركز عمى نفس اآلليات المستحدثة في تمكيؿ ىذه المؤسسات كىي : رأس التمكيؿ ال
تناكؿ بعض البدائؿ ست ىذه الدراسةكلكف  سبلمياإلالماؿ االستثمارم، االعتماد اإليجارم كصيغ التمكيؿ 

 تطرؽ إلييا مف قبؿ في الجزائر  .يالتمكيمية األخرل مثؿ  التمكيؿ الجماعي كالتي حسب اطبلعنا لـ 
 يمكف حصر الدراسات المطمع عمييا كالمتعمقة بمكضكع دراستنا :

 صغيرة والمتوسطة في الجزائر .دراسة رابح زرقاني : بعنوان أبعاد واتجاىات تمويل المؤسسات ال. 1
 .       2014،  03أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه عموم في عموم التسيير جامعة الجزائر 

تناكلت الدراسة اإلطار النظرم نظرة عامة حكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ثـ مصادر 
المختمفة ثـ التطرؽ لمبدائؿ التمكيمية التمكيؿ الداخمية كالخارجية ليا كصيغ التمكيؿ اإلسبلمية كمخاطرىا 

المستحدثة في الجزائر كدكرىا في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كشركات القرض اإليجارم ، 
 رأس الماؿ المخاطر، التكريؽ كتفعيؿ السكؽ المالي.

 كقد تكصمت الدراسة إلى ضركرة القياـ بإصبلح القطاع البنكي كجعمو أكثر عصرنة كتجاكبا مع
برامج اإلنشاء كدعـ  المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، مكازاة مع تكسيع استخداـ اآلليات الحديثة لمتمكيؿ 
كتنميتيا كالقركض اإليجارم كرأس ماؿ المخاطر كاستصدار القكانيف المنظمة كالضابطة ليا، إضافة إلى 

بالقركض الربكية، كما أكد الباحث إعطاء الحرية أكثر لمبنكؾ في التعامؿ بالصيغ اإلسبلمية بدؿ االكتفاء 
عمى ضركرة تنشيط بكرصة الجزائر مف خبلؿ إدخاؿ إصبلحات في مجاؿ اإلفصاح كتعبئة المعمكمات 

 كالخصخصة كاألطر التنظيمية .  
دراسة حكيم بوحرب بعنوان : دور أساليب التمويل المستحدثة في تمويل المؤسسات الصغيرة . 2

لمحددات التمويل بالرأسمال االستثماري في المؤسسات الصغيرة  دراسة تحميمية –والمتوسطة 
والمتوسطة بالجزائر .أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه عموم في العموم االقتصادية، جامعة الجزائر 

03 ،2015 . 
تناكلت الدراسة مفاىيـ أساسية ألساليب التمكيؿ المستحدثة كمقاربات نظرية لمتمكيؿ المؤسسات 

رة كالمتكسطة كمشاكميا المالية تـ التطرؽ إلى نماذج ألساليب مستحدثة في المنظكمة التمكيمية الصغي
 لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة .
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أما في الجانب التطبيقي فقد عمد الباحث إلى دراسة قياسية لدينامكية تمكيؿ المؤسسات 
 الصغيرة كالمتكسطة بالرأسماؿ االستثمارم في الجزائر .

لدراسة إلى أف استحداث أساليب جديدة في المنظكمة التمكيمية لممؤسسات الصغيرة تكصمت ا
 ة جاء نتيجة لعكامؿ يرتبط جزء منيا بالمتاعب المتكاصمة ليذا القطاع مع الكساطة المالية . كالمتكسط

ك ىي مقالة : Imen Mjri , Malek Hamouda et Donia Trabelsi( 2018دراسة ). 3
 Crowdequity et crowdlending deux alternatives de financement desعممية بعنكاف : 

TPE/PME le cas de l’entreprise Gifts For change .   

تناكؿ الباحثكف مف خبلؿ دراستيـ مكضكع التمكيؿ الجماعي كبديؿ لمشكمة تمكيؿ حيث 
مى خصائص كمحدكدية ىذا المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالمؤسسات الصغيرة جدا، كيسمط الضكء ع

النكع مف التمكيؿ مقارنة بالتمكيؿ التقميدم، حيث تـ التركيز عمى نكعيف مف التمكيؿ الجماعي ىما : 
 التمكيؿ الجماعي باإلقراض كالتمكيؿ الجماعي بغرض االستثمار .

" كىي مؤسسة مختصة في مرافقة  Gifts for changeثـ اسقاط الدراسة عمى مؤسسة " 
في مجاؿ االتصاؿ عف طريؽ تصميـ كتكزيع المكاد كالممحقات التركيجية المحافظة عمى    المؤسسات
 البيئة .

 كمكلت بيذيف النكعيف مف التمكيؿ الجماعي . 2014أنشئت المؤسسة سنة 
تكصؿ التحميؿ إلى أف اختيار نكع التمكيؿ الجماعي مرتبط بطبيعة المشركع المراد تمكيمو  

 د فييا . كمرحمة النمك المتكاج
كما خمصت الدراسة إلى تقديـ بعض النصائح الكاجب اتباعيا مف قبؿ المشاريع الختيار نكع 
التمكيؿ الجماعي المبلئـ مف حيث : طبيعة التمكيؿ، المبالغ المراد الحصكؿ عمييا، احتياجات التمكيؿ) 

كالمخاطر المرتبطة بكؿ  إما رأس الماؿ العامؿ، تطكير المنتكج، تكظيؼ، تصدير ... إلخ(، االستثمار
 نكع .
 بعنوان :  Pomy Lucas( 2016دراسة ) -

Le financement des PME Africaines : la nécessité du crédit – bail et la bourse 

des valeurs. 
كىي مقالة عممية، تناكلت دكر التأجير كالبكرصة في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في 

 . دكلة الكاميركف 
كالمذاف أكدا عمى  2008كمؤتمر الدكحة سنة  2002أخذا بتكصيات مؤتمرم مكنترم سنة 

ضركرة تعبئة المكارد المحمية في البمداف النامية لتحقيؽ األىداؼ االنمائية خاصة في ظؿ الندرة المتزايدة 
 لممكارد في جميع أنحاء العالـ .
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التمكيؿ الذم يمكف المؤسسة مف الحصكؿ  ركز الباحث عمى التأجير باعتباره كاحدا مف أشكاؿ
 2008-1994عمى معدات اإلنتاج، كىذا بتقييـ أداء التأجير في النظاـ المصرفي الكاميركني لمفترة 

كتحديد أىـ االستراتيجيات لتحسيف كفاءة كفعالية التأجير كىذا لمكاجية طمبات رفض البنكؾ تقديـ قركض 
 طكيؿ .ليذه المؤسسات في المديف القصير كال

كما تناكؿ الباحث دكر البكرصة في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتمكيؿ التنمية 
 " .   La Douala Stock Exchangeبكرصة " لكمكافحة الفقرة كدراسة حالة 

خمصت الدراسة إلى ضركرة تطكير ىذيف النكعيف مف التمكيؿ لدعـ التنمية االقتصادية في 
 متيف لمتمكيؿ المثالي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة.يإفريقيا باعتبارىما كس

  Enhancing SME access to diversified financing instruments (8102دساصت )

 OECD SME MINISTERIAL CONFERENCE 

كرقة بحثية أعدت لممؤتمر الكزارم لمنظمة التعاكف ك التنمية االقتصادم  في المكسيؾ حكؿ المؤسسات 
 طريقة مساعدة الحككماتحكؿ  2018في فيفرم  األعماؿ ةريادالمتكسطة ك الصغيرة ك 

 في تعزيز مساىمات ىذه المؤسسات  في اإلنتاجية كالنمك الشامؿ ك  معالجة التحديات

 عف طريؽ تصميـ كتنفيذ سياسات فعالة ليا. ،التي تكاجييا

، في ضماف بقاء ك 2008العالمية يركز التحميؿ عمى دكر التمكيؿ المصرفي خاصة بعد األزمة المالية 
 استمرارية ىذه المؤسسات ،التي تحتاج إلى مصادر تمكيؿ في جميع مراحؿ دكرة حياتيا  .

لكف تبقى إخفاقات السكؽ كالتحديات الييكمية ، بما في ذلؾ نقص  المعمكمات، كارتفاع تكاليؼ المعامبلت 
 المالية ، تحد مف الكصكؿ ليذا التمكيؿ.

جة لتكسيع نطاؽ أدكات التمكيؿ البديمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة،خاصة مع التحكؿ لذلؾ ىناؾ حا
 الرقمي ليا.

 ك قد كانت النتائج  كما يمي:

تظؿ خطط ضماف االئتماف المصرفي  أكثر أدكات السياسة العامة المعتمدة في منظمة التعاكف ك -
 .اكبة االحتياجات المتطكرة ليذه المؤسسات.التنمية االقتصادم، كيجرم باستمرار تعديؿ تصميميا لمك 

ضمانات التصدير كتدابير لدعـ االئتماف التجارم ، خطط اإلقراض المباشر ، ك دعـ أسعار تعزيز - 
 فضبل عف تقديـ المشكرة التجارية كاالستشارات ليا. الفائدة،

 لمبتكرة كالمتسارعة النمك.دعـ ألدكات حقكؽ الممكية ، لفائدة الشركات الناشئة كالمؤسسات الصغيرة ا-
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 تمكيف بعض أنكاع التمكيؿ الجماعي لفائدة ىذه المؤسسات مع الدعـ القانكني لو مف قبؿ الحككمات.-

     صعوبات البحث ثامنا:
 لقد كاجيتنا بعض الصعكبات عند إعدادنا ليذا البحث، نذكر منيا:

السمبي مف طرؼ بعض المسؤكليف  المكقؼك  ،معمكمات مف مصادرىا الرسميةصعكبة الحصكؿ عمى ال-
 إلمدادنا بيا.

 الرسمية.عدـ تطابؽ االحصائيات المتعمقة بالمكضكع مف مختمؼ الييئات -
 مصطمحات البحث تاسعا:

إلزالة سنذكر أىميا ك التي تكررت في ىذه الدراسة  لكؿ بحث مصطمحات كمفاىيـ خاصة بو،ك
 الغمكض حكليا :

عمؿ في المغة العربية لكصؼ الكحدات اإلنتاجية ك عادة ما يتـ تست ىناؾ عبارات عدة :المؤسسة-1
 استخداميا دكف تدقيؽ محكـ ،فيناؾ المؤسسة ك المقاكلة ك الشركة ك المنشأة ك المنظمة .

المؤسسة ىي منشأة تؤسس لغرض معيف ،أك منفعة معينة ك لدييا  جاء في المعجـ العربي أف 
 .مف المكارد ما تمارس فيو ىذه المنفعة

 ىيفالمؤسسة ىي  المنشأة ك ك التجارية ك المالية  أما في معجـ المصطمحات االقتصادية 
 . Entrepriseك بالفرنسية  priserEnte باالنجميزية  يصطمح عميياك المشركع 

مف بيف الطرؽ التي تمكف مف كضع الكممات في مكاضعيا ىك  يرل الكثير مف المؤلفيف أف ك 
فإذا كاف التقارب مف الناحية االجتماعية أك السياسية تستخدـ كممة  تعمؿ،التقارب الذم يتبناه المس

 منظمة.
 ك إذا كاف التقارب مف الناحية التجارية ك التسكيقية تستخدـ كممة شركة.
 ك إذا كاف التقارب في مجاؿ األعماؿ ك الصناعة تستخدـ كممة مقاكلة.

 ة مؤسسة.ك إذا كاف التقارب مف الناحية اإلدارية تستخدـ كمم
  الييكؿ صغيرا تستخدـ كممة المنشأة.ك أخيرا إذا كاف حجـ 

 .ك سنركز في بحثنا عمى تعريؼ معجـ المصطمحات االقتصادية ك ىك المؤسسة 
 :إشكالية التمويل-2

جاء في المعجـ العربي أف كممة إشكالية )جمع إشكاليات( تعني مجمكعة المسائؿ التي يطرحيا 
 تي تتضمف التباسا ك غمكض ك بحاجة إليجاد حؿ ليا .أحد فركع المعرفة ك ال

ك نقصد باشكالية التمكيؿ الصعكبات التي تكاجييا المؤسسات في الحصكؿ عمى التمكيؿ مف 
 ك تفرض إيجاد حمكؿ ليا. الجية المانحة لو،



 مقدمت 

 

 
 ط 

 كما تستخدـ كممة فجكة تمكيمية لئلشارة إلى عبارة إشكالية التمكيؿ.
 ىيكل البحث : عاشرا 

 جابة عمى األسئمة المطركحة كاختبار الفرضيات قمنا بتقسيـ دراستنا إلى خمس فصكؿ : لئل
: مدخؿ نظرم لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة أىميتيا، دكرىا في التنمية كالمشاكؿ التي  الفصل األول

لة عرض اإلطار النظرم لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، كذلؾ بمحاك  تكاجييا : حيث حاكلنا مف خبللو
تعريفيا كالتطرؽ لخصائصيا كأىميتيا االقتصادية كاالجتماعية، ثـ عرض المشاكؿ كالتحديات التي 

 تكاجييا كانعكاسات التغيرات االقتصادية العالمية عمييا .
: إشكالية التمكيؿ مف المصادر التقميدية كآثاره عمى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة :  الفصل الثاني

لتمكيؿ كتقدير االحتياجات المالية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كفؽ مراحؿ حياتيا،            تناكؿ  ىذا الفصؿ ا
كما تطرقنا إلى الفجكة التمكيمية التي تكاجييا كأىـ صيغ التمكيؿ التقميدية المتاحة كآثارىا عمى ىذه 

 المؤسسات .
سطة : ييتـ ىذا الفصؿ بعرض أىـ : بدائؿ تمكيمية مستحدثة لممؤسسات الصغيرة كالمتك  الفصل الثالث

المستحدثات في مجاؿ تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كأىميا : التمكيؿ عف طريؽ بكرصة 
المؤسسة الصغيرة كالمتكسطة ،التمكيؿ عف طريؽ رأس الماؿ االستثمارم، التمكيؿ عف طريؽ االستئجار 

خرل مثؿ الفكترة، التمكيؿ الجماعي كالقركض التمكيؿ عف طريؽ الصككؾ اإلسبلمية كالتمكيؿ بأساليب  أ
 الفخرية، كركزنا عمى ذكر أىمية كؿ نكع مف ىذه األنكاع عمى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة .

: كاقع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، يأتي ىذا الفصؿ لتحميؿ العديد مف  الفصل الرابع
لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر ثـ تشخيص كاقع الجكانب التي تتعمؽ باألىمية االقتصادية 

 تمكيميا بالقركض المصرفية ككذا عرض ىيئات الدعـ الحككمية ليا كدكرىا في تمكيؿ ىذه المؤسسات .
: سبؿ تطكير األساليب المستحدثة لتمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر،  الفصل الخامس

يجاد بدائؿ ليا يعتبر ىذا الفصؿ محاكلة ن سعى مف خبللو تطكير أساليب تمكيمية جديدة ليذه المؤسسات كا 
تتناسب مع طبيعتيا، حيث تـ التطرؽ إلى تجربة تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  في الجزائر 
بأساليب تمكيمية مستحدثة ثـ اقتراح بعض البدائؿ التمكيمية األخرل ليا كأخيرا سبؿ تطكير اآلليات 

 يمية التقميدية كالمستحدثة . التمك 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة بال لمتعريفمدخل الفصل األول: 
 في التنمية والمشاكل التي تواجييا( دورىا-تعريفيا)
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أصبحت المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في اآلكنة األخيرة محؿ اىتماـ عالمي نظرا لدكرىا في 
 االجتماعية كخمؽ مناصب العمؿ. تحقيؽ التنمية االقتصادية ك 

يختمؼ تعريؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف دكلة إلى أخرل، ذلؾ ألف الحكـ عمى مؤسسة 
معايير كيتعيف أف تؤخذ في االعتبار الظركؼ التي مجمكعة مف الككنيا صغيرة، متكسطة أك كبيرة تحكمو 
 . ك مستكيات النمك االقتصادم مجتمعكمراحؿ تطكر ال ياتعمؿ فييا المؤسسة، البيئة المحيطة ب

إال أنيا ،رغـ المكانة اليامة التي تحتميا المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الكثير مف الدكؿ لكف 
في ظؿ التغيرات االقتصادية العالمية التي ،خاصة تكاجو العديد مف المشاكؿ حيث تمثؿ عكائؽ أماـ نمكىا

 يا كضماف بقائيا كاستمرارىا.تسسات مطالبة بتحقيؽ تنافسيجعؿ ىذه المؤ  ما  يشيدىا العالـ اليكـ

 : تتكزع دراسة ىذا الفصؿ عمى المباحث التالية

االقتصادية  ك أىميتيا ياخصائصك المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التعريؼ ب :األول المبحث -
 كاالجتماعية 

 متكسطة : المشاكؿ كالتحديات التي تكاجو المؤسسات الصغيرة كالالثاني المبحث -
 : انعكاسات التغيرات االقتصادية العالمية عمى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطةالمبحث الثالث -

 

 

  



 ( في التنميت واملشاكل التي جواجهها دورها-ماهيتهامدخل نظري للمؤشصاث الصغيرة واملتوشطت )            الفصل ألاول 
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المبحث األول: التعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و خصائصيا و أىميتيا االقتصادية 
 واالجتماعية 

يع المؤسسات كفي ليس ىناؾ تعريؼ كاحد لممؤسسة الصغيرة كالمتكسطة يمكف أف ينطبؽ عمى جم
 كؿ المناطؽ كتحت كؿ الظركؼ، ليذا كجب تكضيح مختمؼ التعاريؼ ليا، أنكاعيا، خصائصيا. 

 سنتناكؿ ما يمي:

 المطمب األكؿ: تعريؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة -
 المطمب الثاني: األىمية االقتصادية كاالجتماعية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة -
 كالمتكسطة مؤسسات الصغيرةالمطمب الثالث: خصائص ال -

 المطمب األول: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

يختمؼ تعريؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف دكلة ألخرل، باختبلؼ القطاع الذم تنتمي إليو 
كاختبلؼ المعايير المستعممة في تصنيفيا حيث أف كممة " صغيرة " ك" متكسطة " كممات ليا مفاىيـ 

تعريؼ  55د أشارت إحدل الدراسات الصادرة عف معيد كالية جكرجيا بأف ىناؾ أكثر مف نسبية، فق
  1.دكلة 75لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في 

يتـ تعريؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة اعتمادا عمى مجمكعة مف المعايير منيا عدد العماؿ، حجـ 
 الخصائص الكظيفية لياأخرل تقكـ عمى استخداـ  رأس الماؿ أك خميط مف المعياريف معا، كىناؾ تعريفات

 أك معايير أخرل. 

 الفرع األول: المعايير المستخدمة في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 مف كاسعة اتمجمكع في جدكفاك تم ،متجانسة غير مجمكعة ىي كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات
 الزراعية األدكات يصنع الذم الصغير الحرفي كالمتكسطة الصغيرة المؤسسات فئة في نجد. األنشطة
 ك البرمجيات  في المختصة الصغيرة التجارية األعماؿ أيضا ك ، لبلنترنت كمقيى القيكة، كركف

 السيارات تصنيع لشركات الخارج كفي محمينا تباع التي الغيار قطع لتصنيع الحجـ متكسطةال مؤسساتال
ير كالعناصر كاالعتبارات لتعريؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة تعدد المعاي كبالرغـ مف ..الخ..الدكلية

 كتعارضيا أحيانا، إال أف ىناؾ تكجو نحك التركيز عمى معياريف ىما: 

 
                                                           

، كاه اٌؾبِل ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، انًشبسٚغ انشٚبدٚت انصغٛشة ٔانًتٕصطت ٔدٔسْب فٙ ػًهٛت انتًُٛت١ٌش ػجل هللا اٌم١ٙٛٞ، ثالي ِؾّٛك اٌٛاكٞ،  -1

 . 16، ٓ 2012األهكْ، -ػّبْ
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 أكال: التعريؼ كفقا لممعايير الكمية

 ثانيا: التعريؼ كفقا لممعايير الكصفية

 التعريف وفقا لممعايير الكمية أوال:

رأس الماؿ  ،عدد العماؿ كالمكظفيف :مف بينياالكمية ك  المؤشراتمى تتعدد التعاريؼ التي تركز ع
 ، رقـ األعماؿ ، ، القيمة المضافة......الخ.المستثمر

عدد العماؿ ك المكظفيف: يعتبر ىذا العامؿ األكثر انتشار عالميا لسيكلة التعامؿ بو ك ثباتو لفترة -أ
 مف الزمف حيث يعتمد عمى عدد العماؿ في المؤسسة .

رأس الماؿ المستثمر: يحدد حجـ رأس الماؿ المستثمر حجـ المؤسسة ،فإذا كاف كبيرا عدت  -ب
 المؤسسة كبيرة ،أما إذا صغيرا نسبيا فتعد المؤسسة صغيرة .

ك يعتبر مؤشر عدد العماؿ ك المكظفيف أكثر استخداما خاصة في الدكؿ النامية ككنو مقياس ثابت 
باإلضافة إلى أف عممية جمع  اؿ المستثمر الرتباطو بتغيرات األسعار ،نكعا ما مقارنة مع مؤشر رأس الم

 1المعمكمات عف أعداد العامميف تككف أسيؿ مف جمع المعمكمات ذات الطبيعة المالية.

ك ىك ما يطمؽ عمييا بالمعايير كقد يستخدـ المؤشريف معا كما ىك الحاؿ في بعض الدكؿ 
كيرجع ذلؾ إلى أف استخداـ مية تستخدـ أكثر مف مؤشر لمتمييز، كىي معايير ك الترجيحية أك المركبة ،

 أحدىما دكف اآلخر قد يؤدم إلى عدـ الدقة في تصنيؼ المؤسسات كذلؾ لؤلسباب التالية: 

قد يككف عدد العامميف بالمؤسسة قميؿ جدا إال أف حجـ رأس مالو كبير نسبيا كيستخدـ طرؽ ككسائؿ -أ
 لذا فالمؤسسة تصنؼ كبيرة حسب معيار رأس الماؿ. ذات كثافة رأس مالية عالية، 

قد يككف حجـ رأس الماؿ قميؿ بينما المؤسسة تستخدـ عدد كبير مف العماؿ. لذا فالمؤسسة تصنؼ -ب
 كبيرة حسب معيار عدد العماؿ. 

مما سبؽ يمكف القكؿ أف الجمع بيف المؤشريف يعد ضركريا لمخركج بمؤشر رئيسي جديد يعرؼ 
لماؿ إلى العمؿ، يحسب بقسمة حجـ رأس الماؿ المستثمر عمى عدد العماؿ )حجـ رأس بمعيار رأس ا

 2تكمفة فرصة العمؿ( أم حجـ رأس الماؿ البلـز لتكظيؼ عامؿ كاحد. /الماؿ المستثمر 

 

 

                                                           
1

 .  36، ٓ: 2017األهكْ،-ِووي اٌىزبة األوبك٠ّٟ، ػّبْ ،انتمبسٚش انًبنٛت فٙ انًُشأة انصغٛشةؽ١َٓ ػجل اٌغ١ًٍ،  
2

 .14، ٓ 2018ِٖو،-:أ١ٌخ ٌزؾم١ك  اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح،االٍىٕله٠خ انًؤصضبث انصغٛشة ٔ انًتٕصطتػجل هللا فجبثخ،   
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 الوصفيةالتعريف وفقا لممعاير  ثانيا:

ا ما تعكس الخصائص غالبتعريؼ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة قد تستخدـ المعايير الكصفية ل
الكظيفية ليا ، متمثمة بدرجة التخصص في اإلدارة ، ك نكع الممكية ، القدرات اإلدارية ك اإلتصاؿ 

 ك الحصكؿ عمى اإلئتماف.اإلستفادة مف أسكاؽ رأس الماؿ  بالعمبلء ك المكرديف،

تكسطة عف غيرىا ال ك لما كانت المعايير الكصفية السالفة الذكر التي تميز المؤسسات الصغيرة ك الم
يمكف حصرىا إحصائيا بسيكلة، فقد أصبح مف المعتاد في الممارسة العممية أف يتـ االعتماد عمى 

  1المعايير الكمية.

 الفرع الثاني: بعض التعاريف الدولية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

المثاؿ  ،ك سنعرض عمى سبيؿال يكجد تعريؼ دكلي شامؿ لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة 
 البنؾ الدكلي ، االتحاد األكربي كمنظمة اليكنيدك.التعريؼ الذم اعتمده 

صغيرة الصغيرة جدا، التكضح الجداكؿ التالية عمى التكالي تعريؼ المؤسسات المصغرة أك 
 كالمتكسطة في كؿ مف البنؾ الدكلي، االتحاد األكركبي كمنظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعة )يكنيدك(:

 المصغرة ،الصغيرة و المتوسطةلممؤسسات  ليالدو لبنك اتعريف : 1جدول رقم            

 رقم األعمال السنوي مجال حجم األصول عدد العمال نوع المؤسسة
 ألؼ دكالر 100أقؿ مف  ألؼ دكالر 100أقؿ مف  10إلى  1 مؤسسات مصغرة
 مؤسسات صغيرة

11 – 50 
ألؼ دكالر  100ما بيف 

 مميكف دكالر 3ك
 3ألؼ دكالر ك 100بيف 

 مبلييف دكالر
 مؤسسات متكسطة

51 – 300 
مبلييف دكالر  3ما بيف 

 مميكف دكالر 15ك
 15مبلييف دكالر ك 3ما بيف 

 مميكف دكالر
Source: Mohini. M and others (2007) Expanding access to finance: good practises and policiers for 

Micro, Small and Medium enterprises, World Bank institute, p. 04.  

نبلحظ أف البنؾ الدكلي يفرؽ بيف المؤسسة المصغرة، الصغيرة كالمتكسطة حيث لكؿ كاحدة منيا 
أك رقـ األعماؿ السنكم( /،حجـ األصكؿ كعدد العماؿ) الكمي  معيارالخصائصيا، كما يركز عمى 

 .يـعمى المعمكمات المتعمقة بلسيكلة الحصكؿ 

 

                                                           
1

، اٌّىزجخ األوبك١ّ٠خ، ٔانًتٕصطت فٙ ػصش انؼٕنًتانًؤصضبث انصغٛشة إداسة انًؤصضبث انصغٛشة ٔانًتٕصطت، تبذل أدٔاس ِبوٌُٛ ّبهف،  

 .15، ٓ 2009ِٖو، -اٌمب٘وح
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 ، الصغيرة والمصغرةالمتوسطة: تعريف االتحاد األوروبي لممؤسسات 2جدول رقم 

 مجموع الميزانية رقم األعمال عدد العمال الفئة

 250أقؿ مف  المؤسسة المتكسطة
مميكف أكرك  50أقؿ أك يساكم 

 مميكف أكرك( 40كاف  1996)في 
مميكف أكرك  40أقؿ أك يساكم 

 مميكف أكرك( 27كاف  1996)في 

 50أقؿ مف  المؤسسة الصغيرة
مميكف أكرك  10أقؿ أك يساكم 

 مميكف أكرك( 7كاف  1996)في 
أقؿ أك يساكم مميكف أكرك )في 

 مميكف أكرك( 5كاف  1996

 10أقؿ مف  المؤسسة المصغرة
مميكف أكرك  2أقؿ أك يساكم 
 (1996)غير محددة قبؿ 

مميكف أكرك  2أقؿ أك يساكم 
 (1996)غير محددة قبؿ 

Source: Gilles le Cointre, Le grand livre de l’économie PME, Lextens éditions 2010, France, p. 66.  

نبلحظ أف المجنة األكركبية أضافت تعريؼ جديد لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة )حسب تكجييات 
كالمتعمقة بتعريؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة،  2003 مام 6 الصادرة في 361/2003 المجنة األكركبية

(، كىك المؤسسة المصغرة التي يقؿ عدد العامميف فييا 1996حيث تـ تحييف التعريؼ المكجكد منذ سنة 
 يف ىما: عدد العماؿ كرقـ األعماؿ السنكم أك مجمكع الميزانيتف.ي، كما اعتمدت عمى معياريف كم10عف 

: تعريف منظمة اليونيدو )منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية( لممؤسسات 3جدول رقم      
 الصغيرة والمتوسطة

تعريؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في البمداف 
 الصناعية

 عامؿ 99مؤسسة صغيرة: أقؿ مف 
 عامؿ 499إلى 100مؤسسة متكسطة:مف 

سسات الصغيرة كالمتكسطة بالبمداف تعريؼ المؤ 
 النامية

 عامؿ 19إلى  05مؤسسة صغيرة:مف 
 عامؿ 99إلى  20مؤسسة متكسطة: مف 

Source:David B. Audretech,The dynamic Role of Small Firms: Evidence from the U.S.A, first 

,P1718 Volume February 2002,printing,Washington: World Bank Institute,. 

تقكـ منظمة اليكنيدك بدعـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في البمداف النامية كبمداف التحكؿ 
 االقتصادم حيث نبلحظ تفرقة في تصنيؼ المؤسسة في كؿ مف الدكؿ النامية كالصناعية. 

كسطة تظير األمثمة السابقة مدل اىتماـ المنظمات الدكلية بتحديد تعريؼ المؤسسات الصغيرة كالمت
 كاختبلؼ كجيات النظر بينيا.

 : األىمية االقتصادية واالجتماعية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطةنيالمطمب الثا

تحتؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مكانة ىامة في االقتصاديات المعاصرة، لما ليا مف أىمية 
ىميتيا االقتصادية أف نبيف جكىرية في نتشيط االقتصاد كتحقيؽ التطكر كالتقدـ، كسنحاكؿ فيما يمي أ

 كاالجتماعية. 



 ( في التنميت واملشاكل التي جواجهها دورها-ماهيتهامدخل نظري للمؤشصاث الصغيرة واملتوشطت )            الفصل ألاول 

 

 
16 

 الفرع األول: األىمية االقتصادية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ك قد ظيرت فكرة تطكير إف االىتماـ بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة يعكد إلى األىمية البالغة ليا، 
عندما اتخذت الحككمات عدة المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة ك ريادة األعماؿ في أكاخر األربعينيات 

ك 1( 1976، تركيا 1954، اليند 1953الكاليات المتحدة  ،1948تدابير لدعـ ىذه المؤسسات )الياباف 
كيمكف تحديد األىمية االقتصادية لممؤسسات الصغيرة ذلؾ راجع لمساىمتيا في مختمؼ المؤشرات الكمية، 

 كالمتكسطة مف خبلؿ: 

 أوال: المتغيرات الكمية 

 ل القومي اإلجمالي: الدخ -أ 

يعرؼ الدخؿ القكمي بأنو الدخؿ الذم يتضمف كافة العكائد المالية المحصمة مف المؤسسات العامة 
ية داخؿ نتاجفي مجمكعة مف األنشطة اإل ـبسبب مساىمتي كالمؤسسات الحككمية، كالخاصة، األفراد،

القكمي كرفع مستكل المعيشة لؤلفراد المجتمع حيث تساىـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في زيادة الدخؿ 
االقتصادية كذلؾ بتكفير أعماؿ منتجة ليـ، كفي ىذا الصدد تشير إحصائيات منظمة التعاكف كالتنمية 

OCDE  "أف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ذات معدالت النمك المرتفعة كالتي تسمى "مؤسسات الغزالف
"Entreprises Gazelles2كفير مناصب عمؿ."ليا قدرة كبيرة عمى ت 

 كفيما يمي نعرض بعض المؤشرات االقتصادية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لبعض الدكؿ:

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
-Revue de l’OCDE, Caractéristiques et importance des pme, Editions de l’OCDE,2004,vol 5,P 372.              

2
- Josée St Pierre, La gestion des risques, comment améliorer les financements desPME, Presse de 

l’Université de Québec, Québec –Canada, 2004, p. 111.  
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 : بعض المؤشرات االقتصادية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة4جدول رقم 

 الدول
نسبة المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة 
 من مجموع المؤسسات

نسبة 
 %عمالةال

نسبة المساىمة 
في الناتج 

المحمي 
 %الداخمي

نسبة مساىمة المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في 

 %الصادرات 

 OCDEدكؿ 
96,00 45,00 23,00 - 

 استراليا
 9,3 57,2 60,8 99,8 كندا

 46 56,7 77,8 98,8 دانمارؾ
 26 61,8 69,00 99,9 فرنسا
 - 34,9 65,7 99,7 ألمانيا
 19,00 27,1 73,8 99,5 اليكناف
 53,00 40,5 49,00 99,7 إيطاليا
 14,00 56,00 78,00 99,00 الياباف

 20,00أقؿ مف  69,00 78,00 99,8 المكسيؾ
 41,00 64,30 63,70 99,50 اسبانيا
 - 30,3 67,2 99,9 بريطانيا

 40 51,00 57,7 99,7 الكاليات المتحدة األمريكية
 OCEDدكؿ ال تنمي لػ 

97,8 81,1 - 56,00 
 ايكافت

 60 – 40 - 70 96,00 الصيف
 10,00 - 40,00 96,00 ماليزيا
 20,00 28,00 45,00 99,00 الفمبيف
 29,00 - 67,00 85,00 فتناـ 

 15,00 45,00 48,00 50,00 أرجنتيف
 4,8 23,7 74,00 99,0 شيمي

Source: Kuwayama. M (2001) E-commerce and export promotion policiers for small and medium-

sized entreprise: East Asia and lotion American experiences. Santiago, Chile: nation unidas, pp. 15 – 

16. 

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح لنا األىمية التي تحتميا المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، حيث 
الكمية لمدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حد سكاء، فيي تحتؿ أعمى النسب تساىـ بنسبة كبيرة في المؤشرات 

في تككيف النسيج االقتصادم، في استقطاب اليد العاممة، باإلضافة إلى مساىمتيا بنسب كبيرة في الناتج 
 المحمي كبنسب متفاكتة في عمميات التصدير. 
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 االدخار واالستثمار:  -ب 

ذب المدخرات كتحكيميا إلى استثمارات في مختمؼ تستطيع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ج
القطاعات، فيي تعمؿ عمى تعبئة المدخرات الخاصة باألفراد لتشغيميا داخؿ االقتصاد الكطني، كػذلؾ 

ية كخدمية إنتاجتمػتص فػكائض األمكاؿ العاطمة كالمدخرات لدل صغار المدخريف بتكظيفيا في استثمارات 
تيػا كالمشاركة في أرباحيا أم أف ىذه المؤسسات تعد قناة إضافية لجذب كالعمػؿ عمػى تػشغيميا كتنمي

المدخرات لممساىمة في تمكيؿ االسػتثمار عمػى مػستكل االقتصاد الكطني مما يؤدم إلى زيادة مساىمة 
 االدخار الخاص في تمكيؿ التنمية، كيخفض مف درجة االعتماد عمى االقتػراض. 

 الصادرات:  -ج 

ت قضية جكىرية لمعظـ الدكؿ، خاصة تمؾ التي تعاني مف عجز في مكازيف إف تنمية الصادرا
 .مدفكعاتيا كفي الميزاف التجارم

أكدت العديد مف الدراسات عمى أف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة قادرة عمى دخكؿ األسكاؽ 
ات مف المؤسسات المصغرة تدخؿ األسكاؽ الخارجية، بينما تصدر المؤسس%17 حيث أف، الخارجية
 1بالنسبة لممؤسسات المتكسطة.%51مف إجمالي منتجاتيا كخدماتيا، ك%38 الصغيرة

درة عمى التصدير، إال أف ىناؾ عكامؿ أخرل احيث كمما كاف حجـ المؤسسة كبير كمما كانت ق
 تؤثر عمى قدرة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى تصدير كمنيا المحيط الذم تعمؿ فيو المؤسسة. 

 ي: األىمية االجتماعية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الثان

جانب األىمية االقتصادية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ىناؾ أدكار اجتماعية يمكف إجماليا  إلى
 في:

 أوال: تكوين عالقات وثيقة مع المستيمكين في المجتمع: 

اىدة لمعمؿ عمى اكتشاؼ إف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كبحكـ قربيا مف المستيمكيف تسعى ج
  2را كالتعرؼ عمى طمباتيـ كبالتالي تقديـ السمع كالخدمات.بكاحتياجاتيـ م

 

 

                                                           
1
- Marjorie le cerf, Les petites et moyennes entreprises face à la mondialisation, Edition Harmattan, Paris-

France, 2006, p. 123. 
2
-Piérre andré julien ,Les pme à forte croissance :l’exemple de 17 gazelles dans 08 régions du Québec, presse 

de l’université de Québec,Québec- Canada, P 04. 
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 ثانيا: التخفيف من المشكالت االجتماعية 

كيتـ ذلؾ مف خبلؿ ما تكفره ىذه المؤسسات مف مناصب شغؿ سكاء لصاحب المؤسسة أك لغيره 
في حؿ لمشكؿ البطالة كالتيميش كما يترتب عمييـ مف آفات  ك الغير( كبذلؾ تساىـأ)أفراد عائمتو كأقاربو 

 طيرة. خاجتماعية 

 ثالثا: أساسية لمتنوع الثقافي في االقتصاد

ييتـ البعض بدكر آخر غير ظاىرم لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، كىك دكرىا في تعزيز التنكع 
تخدـ حاجاتيـ الخاصة، كىك ما يكفر  الثقافي كالحفاظ عميو، فمثبل إقامة أقميات في دكؿ معنية مشاريع

 ألبناء األقمية مجاال لمممارسة نشاطات اقتصادية تيتـ في التنكيع الثقافي في تمؾ الدكلة. 

 رابعا: رفع مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي 

ف تدعيـ دكر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالصناعات الريفية خاصة كالتي يتـ ممارستيا في إ
كاألقاليـ المختمفة يساعد عمى رفع نسبة مشاركة المرأة في األنشطة المختمفة التي تتطمب عمالة  القرل

 1نسائية مثؿ صناعة النسيج كالمبلبس المطرزة.

 خامسا: تكوين سبق متكامل في أداء األعمال 

ي أداء كما يظير الدكر االجتماعي ليذا القطاع ككنو يخمؽ لدل األفراد قيما تظير في االنتماء ف
العمؿ الحرفي إلى نسؽ أسرم متكامؿ، كذلؾ في الحرؼ التي تمارس في داخؿ إطار األسرة الكاحدة، 

 األمر الذم يترتب عميو تككيف فئة مف العمالة المنتجة خاصة في النشاطات الحرفية كالتقميدية. 

 : خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلثالمطمب الثا

لتي تشترؾ فييا المؤسسات الصغيرة كتكسبيا طبيعة خاصة رغـ ىناؾ مجمكعة مف الخصائص ا
ية كاختبلؼ الطبيعة القانكنية كاألطر التنظيمية كيمكف إجماؿ ىذه الخصائص نتاجتنكع األنشطة كالنظـ اإل

 فيما يمي: 

 

 

                                                           
، 2008، ِغٍخ أثؾبس الزٖبك٠خ ٚإكاه٠خ، اٌؼلك اٌضبٌش، عٛاْ، انذٔس االلتصبد٘ ٔاالختًبػٙ نهًؤصضبث انصغٛشة ٔانًتٕصطتؽى١ُ ١ّٛطٟ،  -1

 ٓ219 . 
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 لفرع األول: الخصائص اإليجابية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطةا
 اإلدارة والتنظيم أوال: الخصائص المرتبطة بالممكية و 

 نذكر منيا: 

الممكية الفردية أك العائمية: حيث يغمب عمى ىذه المؤسسات نمط الممكية الفردية أك العائمية التي  -
 يشترؾ فييا أفراد األسرة. 

ارتباط اإلدارة بالممكية: يترتب عمى نمط الممكية الفردية لممؤسسات الصغيرة خاصة ارتباط اإلدارة  -
كف صاحب المؤسسة ىك نفسو مديرىا، مما يكسبيا المركنة كالسرعة في اتخاذ القرارات بالممكية، حيث يك

كالتكيؼ مع المستجدات، كما يمنحيا صفة االستقبللية في اإلدارة كاالىتماـ الشخصي مف قبؿ أصحابيا 
 لتحقيؽ أفضؿ نجاح كىذا ما يترتب عميو: 

  .بساطة التنظيـ المستخدـ 
 التسكيقية.  انخفاض التكاليؼ اإلدارية 
تعتبر ىذه المؤسسات مراكز تدريب ألصحابيا كالعامميف بيا كىذا نظرا لصغر حجميا كتخصيص  -

 العمؿ فييا. 
سيكلة اإلدارة كالتنظيـ: حيث أف الكظيفة اإلدارية تتككف مف خمسة عناصر أساسية ىي: التخطيط،  -

ؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المالؾ أك أحد التنظيـ، القيادة، التنسيؽ كالرقابة كيقكـ بيذه الكظيفة في الم
 أفراد األسرة. 

 ثانيا: الخصائص المرتبطة بالتعامل في األسواق

تتعامؿ المؤسسات في كؿ مف سكؽ العمؿ، سكؽ السمع كالخدمات، سكؽ رأس الماؿ كسكؽ المكاد 
 األكلية. 

رة بدرجة كبيرة يعني سكؽ العمؿ، عرض كطمب العمؿ، حيث تعتمد المؤسسات الصغيسوق العمل:  -أ 
عمى االستعانة بأفراد األسرة كاألقارب، خاصة في النشاط الفبلحي كتجارة التجزئة كقطاع الخدمات كما 
يكثر االعتماد عمى العمالة المكسمية كالمؤقتة، ككثيرا ما يجرم تشغيؿ العمالة دكف ارتباطات تعاقدية 

سات الحككمية المعنية مثؿ مؤسسات التأميف ممزمة لمعامؿ كلصاحب العمؿ كدكف االلتزاـ بإببلغ المؤس
 االجتماعي كتنشر ىذه الظاىرة إذا كاف سكؽ العمؿ يعاني مف فائض في عرض العمؿ كانتشار البطالة. 

سكؽ السمع كالخدمات ىك عرض السمع كالخدمات كالطمب عمييا كتتميز سوق السمع والخدمات:  -ب 
 : المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في ىذه األسكاؽ بػ
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التعامؿ في األسكاؽ المحمية المحدكدة التي ال تستطيع المؤسسات الكبيرة أف تصؿ إلييا كىذا نظرا  -
 لبلنتشار الجغرافي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة. 

إف صغر حجـ ىذه األسكاؽ يؤدم تمبية رغبات المستيمكيف مثؿ نكعية خاصة مف السمع كالخدمات  -
 محمية غير النمطية. تعتمد عمى األذكاؽ كالمكاصفات ال

ية البلزمة لممؤسسات الكبيرة عف طريؽ التعاقد مف نتاجإمكانية تصنيع بعض مككنات العممية اإل -
 الباطف معيا. 

 حرية الدخكؿ كالخركج مف النشاط.  -
نعني سكؽ رأس الماؿ، السكؽ النقدم كالسكؽ المالي، حيث أف فرص التمكيؿ سوق رأس المال:  -ج 

يرة في ىذه السكقيف قميمة، تعتمد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في التمكيؿ المتاحة لممؤسسات الصغ
 عمى: 

مكاردىا الذاتية في تمكيؿ نشاطيا سكاء في مرحمة التأسيس كاإلنشاء أك في مرحمتي النمك كالتكسع  -
كعادة ما تتمثؿ مصادر ىذه األمكاؿ في المدخرات الشخصية أك الميراث أك حصيمة بيع أصكؿ مممككة 

 أراضي كعقارات أك االقتراض مف بعض أفراد األسرة أك األصدقاء. ك
 المجكء إلى البنكؾ لطمب تمكيؿ دكرة االستغبلؿ أك شراء اآلالت كالمعدات.  -
 األسكاؽ المالية لطمب التمكيؿ البلـز سكاء باالستدانة أك عف طريؽ حقكؽ الممكية.  -

 ك سنفصؿ في ذلؾ في الفصكؿ المكالية.
تعتمد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى الخامات المحمية : نتاجولية ومستمزمات اإل سوق المواد األ  -د 

أك المستكردة، كتحصؿ عمييا إما مف المنتجيف مباشرة اك مف المكرديف كالكسطاء في األسكاؽ، كنظرا 
ف إلى الشراء لضعؼ القدرة التمكيمية ليذه المؤسسات كافتقارىا إلى السيكلة، فإنيا تمجأ في كثير مف األحيا

باألجؿ كطمب كميات محدكدة كبصفة غير منتظمة حسب أحكاؿ السكؽ، مما يؤثر عمى انتظاـ العممية 
 ية كعمى مستكل جكدة المنتج، باستثناء حاالت التعاقد مف الباطف. نتاجاإل

 الفرع الثاني: الخصائص السمبية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ميز المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ىناؾ خصائص سمبية تميز ىذه مقابؿ الخصائص اإليجابية التي ت
 المؤسسات خاصة الصغيرة منيا: 
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 أوال: معدالت الوفاة والفشل العالية 

إف المؤسسات الصغيرة أكثر عرضة لممكت أك الغمؽ كالتصفية خاصة في السنكات األكلى مف 
 1000أف مف بيف  1في الدكؿ المتقدمة، التأسيس، حيث أشارت إحدل الدراسات عف المؤسسات الصغيرة

سنكات، كقد يككف أسباب  10منيا تبقى أكثر مف %20شير ك 18منيا ال تبقى ألكثر مف %50 مؤسسة،
 الغمؽ إما الفشؿ أك ألسباب أخرل )خسائر مالية(. 

 )الفجوة التمويمية(ثانيا: الضعف المالي 

ذا حصمت عميو فغالبا  صعكبة الحصكؿ الصغيرة كالمتكسطة مفتعاني المؤسسات  عمى األمكاؿ، كا 
 عالية.  ياما تككف تكمفت

 واإلدارة  نتاجثالثا: ارتفاع تكاليف اإل 

كميات كبيرة جدا كبالتالي ال تستطيع  إنتاجإذ أف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ال تستطيع 
بطة مباشرة بحجـ االستفادة مف كفرات الحجـ، كما أف ىذه المؤسسات تتحمؿ مصاريؼ إدارية غير مرت

الكمية، كىذا ما يؤثر عمى أسعار السمع كالخدمات  نتاجفيي مصاريؼ ثابتة تزيد مف تكاليؼ اإل نتاجاإل
 التي ننتجيا. 

 رابعا: التأثر سمبيا بحالة االقتصاد 

تتأثر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة سمبا بحالة الكساد أك التضخـ، فيمكف أف ييدد الكساد 
 ف أك أكثر كجكدىا، كما ييدد التضخـ مكاجيتيا لممنافسة مف المؤسسات الكبيرة. المستمر لسنتي

 خامسا: الضعف السياسي والقانوني لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إف كجكد نقابات كجمعيات مينية خاصة بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ليا أىمية كبيرة ألنيا 
لمتأثير في التشريعات كالقكانيف كتحمي مصالحيـ.  تحدد حاجاتيـ الخاصة كتمارس الضغط السياسي

كنقصد بالنقابات كالجمعيات المينية ىي النقابات العمالية كمنظمات أرباب العمؿ خاصة بالمؤسسات 
 الصغيرة كالمتكسطة ككذلؾ غرؼ التجارة كالصناعة. 

  

                                                           
، ٓ 2016اٌَؼٛك٠خ، -، كاه اٌىزبة اٌغبِؼٟ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌو٠بٗسٚبدة األػًبل صُبػت انمشٌ انسبد٘ ٔانؼششٍٚؼ اٌيغجٟ، ػٍٟ فالػ ِفٍ -1

179 . 
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  المبحث الثاني: المشاكل والتحديات التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عمى المشكبلت التي تكاجو المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة أمر ضركرم لمتمكف مف  يعتبر التعرؼ
التخفيؼ منيا لضماف بقائيا كاستمرارىا خاصة في ظؿ تزايد االىتماـ بيا سكاء في الدكؿ المتقدمة أك 

 سنتناكؿ في ىذا المبحث: النامية.

 مؤسسات الصغيرة كالمتكسطةالمطمب األكؿ: المشاكؿ كالمعكقات التي تكاجو ال

 المطمب الثاني: عكامؿ كأسباب نجاح المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة

 المطمب الثالث: مبلمح مستقبؿ المؤسسات الصغيرة ك

 المتكسطة في االقتصاد المعاصر

 المطمب األول: المشاكل والمعوقات التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لمتكسطة مجمكعة مف المشكبلت اليامة، تختمؼ مف حيث شدتيا تكاجو المؤسسات الصغيرة كا
كخطكرتيا كمدل تأثيرىا عمى مسار ىذه المؤسسات في ظؿ التحكالت االقتصادية الراىنة كتحديات 
العكلمة، حيث ىناؾ مشاكؿ تعاني منيا كؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة دكف استثناء كىناؾ مشاكؿ 

ف البد مف مبلحظة أف نكع ىذه المشكبلت كنطاقيا كمداىا كدرجة ، كلكلخاصة بكؿ مؤسسة عمى حد
صعكبتيا تختمؼ مف دكلة إلى أخرل تبعا الختبلؼ الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية الخاصة 

 بكؿ دكلة. 

كبصفة عامة يبلحظ أف المشكبلت كالمعكقات التي تكاجو المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ترجع 
 ف العكامؿ: إلى مجمكعتيف م

 عكامؿ داخمية خاصة بطبيعة تمؾ المؤسسات.  -
 عكامؿ خارجية تؤثر عمى كؿ المؤسسات الرتباطيا بمحيطيا الخارجي.  -

 الفرع األول: مشكالت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترجع إلى العوامل الداخمية

 : ترجع ىذه المجمكعة مف العكامؿ إلى طبيعة المؤسسة في حد ذاتيا كنميز

 وجود عجز في القدرات اإلدارية والتنظيمية:  -1

كما سبؽ الذكر فمف أبرز خصائص المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة سيكلة اإلدارة كالتنظيـ، 
 كاعتماد صاحب المشركع اإلدارة بنفسو خاصة في المؤسسات الصغيرة.
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ىـ عيكبو التي إف ىذا االعتماد المباشر عمى صاحب المؤسسة في جميع النكاحي اإلدارية مف أ
 تتمثؿ في أف قدرة الشخص الكاحد تككف محدكدة غالبا.

 عدم تطبيق قواعد النظام المحاسبي في إدارة النشاط:  -2

كىذا راجع لضعؼ األساس المحاسبي في إدارة االستثمارات بكفاءة كتكقع النفقات كاإليرادات 
 1المرتقبة.

 توسطة: عجز مصادر التمويل الداخمية المؤسسات الصغيرة والم -3

حيث تظير اإلحصائيات المنشكرة أف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة تعاني مف مشاكؿ تمكيمية أك 
مف احتياجاتيا المالية، كتتمثؿ %90 كاليحتقدر ب (Fiancing gaps) ما يصطمح عميو بالفجكة التمكيمية

التي تطمبيا البنكؾ  إحدل المشكبلت الرئيسية التي تكاجو ىذه المؤسسات في نقص الضمانات الكافية
كالمؤسسات المالية مف أجؿ الحصكؿ عمى األمكاؿ، سكاء مف أجؿ شراء األصكؿ الثابتة أك مف أجؿ 

 2تمكيؿ رأس الماؿ العامؿ.

 : نتاجنقص الميارات وتخمف طرق اإل  -4

إف أصحاب المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة خاصة ذات الطابع الحرفي يتسمكف عادة بسيطرة 
 . نتاجالعادات التقميدية عمى سمككيـ كالخكؼ مف اخذ األساليب الحديثة في اإلطرؽ التفكير ك 

 الفرع الثاني: مشكالت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترجع إلى العوامل الخارجية 

 ترجع ىذه العكامؿ إلى المناخ العاـ الذم تعمؿ فيو المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتتمثؿ في: 

دية كالتكجييات الحككمية اإلدارية: سكاء مف حيث مشكمة النقد األجنبي، الرسـك السياسات االقتصا -1
 الجمركية، قيكد االستثمار كتراخيص العمؿ كاالستيراد. 

 الدخكؿ غير المتكافئ إلى أسكاؽ االئتماف كالمكاد األكلية كالمنتجات.  -2
 كسطة بما يمي: العمالة: تتركز مشكمة العمالة في المشركعة المؤسسات الصغيرة كالمت -3
 ندرة األيدم العاممة المدربة خاصة في الدكؿ النامية.  -
 تفضيؿ العماؿ ذكم الميارات العمؿ لدل المؤسسات الكبيرة حيث األجكر كالمزايا أفضؿ.  -
 المشكبلت التسكيقية: تظير المشكبلت التسكيقية عند:  -4

                                                           
 . 67، ٓ 2009ِٖو، -، اٌلاه اٌغبِؼ١خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، االٍىٕله٠خالتصبدٚبث تًٕٚم انًششٔػبث انصغٛشةػٓ اٌّطٍت ػجل اٌغ١ل،  -1

-، ِىزجخ اٌّغزّغ اٌؼوثٟ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْبٛئت ٔتكُٕنٕخٛت إداسة انًششٔػبث انصغٛشة ٔانًتٕصطت، ِٖطفٝ ٠ٍٛف وبفٟ -2

 .61، ٓ 2014األهكْ،



 ( في التنميت واملشاكل التي جواجهها دورها-ماهيتهامدخل نظري للمؤشصاث الصغيرة واملتوشطت )            الفصل ألاول 

 

 
25 

مب تارة كفائض العرض تارة مف مكسـ إلى آخر مما يؤدم إلى ظيكر فائض الط نتاجعدـ ثبات اإل -
 أخرل. 

تشابو منتجات ىذه المؤسسات كتمركزىا في مجاالت معنية مف دكف أخذ الطاقة االستيعابية لمسكؽ  -
 المحمية كاإلقميمية في االعتبار، مما يخمؽ درجة عالية مف المنافسة الضارة فيما بينيا. 

تسكيقية كالخدمات االستشارية التسكيقية نقص الكفاءات التسكيقية عمكما كعدـ االىتماـ بالبحكث ال -
 بسبب قمة القدرات المالية أك حفاظا عمى أسرار كخصكصية النشاط. 

صعكبة كصكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى األسكاؽ العالمية كذلؾ نتيجة بعض األسباب  -
 التجارية السائدة في معظـ البمداف النامية كالمتقدمة كنذكر منيا: 

 انيف كالمعايير بيف البمداف المصدرة كالمستكردة المتعمقة بأمكر االستيراد كالتصدير. اختبلؼ القك  -أ 
 تعقيد اإلجراءات الخاصة بالتصدير.  -ب 
 إتباع سياسة الحماية الجمركية كالتقنيف.  -ج 
 تعدد الجيات التي ينبغي الحصكؿ عمى مكافقتيا بشكؿ مسبؽ.  -د 
 1األسكاؽ المحمية لكثير مف الدكؿ النامية. انتشار الشركات متعددة الجنسيات التي تسيطر عمى -ق 
لبلزمة لعمؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة: يعد مشكؿ العقار مف بيف امشكبلت األرض )العقار(  -5

أىـ المشاكؿ التي يكجييا أصحاب المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، سكاء تمؾ المتعمقة بالحصكؿ عمى 
مقة بالحصكؿ عمى األراضي في مناطؽ النشاط الصناعي األراضي كالعقارات كعقكد الممكية أك المتع

ف تكفرت ىذه األرض قد ال تككف متاحة، إذ تفتقر إلى المستمزمات األساسية  كالمناطؽ الصناعية، كا 
 البلزمة لمتشغيؿ مف طرؽ كمياه ككيرباء...إلخ. 

ة في ىذا المجاؿ مشكبلت المكاد األكلية المستكردة كالمحمية: تعاني المؤسسات الصغيرة كالمتكسط -6
 2مف العديد مف المشكبلت منيا: 

 ندرة أك ارتفاع أسعار المكاد األكلية.  -
عدـ االنتظاـ المعركض مف المادة األكلية مما يجبر ىذه المؤسسات عمى تخزيف كميات منيا كىذا  -

 يؤدم إلى تجميد جزء مف رأس الماؿ كتحمؿ تكاليؼ إضافية. 
ة: كنقصد بيا الكيرباء، الماء، قنكات الصرؼ الصحي، مشكبلت الخدمات كاليياكؿ األساسي -

 االتصاالت، الطرؽ ككسائؿ النقؿ، كمف بيف ىذه المشكبلت: 

                                                           
 . 63-62ِٖطفٝ ٠ٍٛف وبفٟ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ  -1

 . 75-73ػجل اٌّطٍت ػجل اٌّغ١ل، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ  -2
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  .عدـ انتظاـ التيار الكيربائي كانقطاعاتو المستمرة كارتفاع تكمفتو 
  .مشكؿ ضعؼ كسائؿ االتصاالت 
  .ضعؼ شبكة الطرقات ككسائؿ النقؿ 
لمالية كتأخر إعدادىا: نظرا لطبيعة ممكية المؤسسة خاصة الصغرل عدـ دقة البيانات المحاسبية كا -7

كحجميا كمحدكدية إمكاناتيا فإنيا تكاجو مشكبلت أساسية في مجاؿ تكفير البيانات المحاسبية كالمالية 
الدكرية، الدقيقة كالمنتظمة، مما يقمؿ مف قدرة إدارتيا عمى رقابة عممياتيا مف جية كخمؽ الصعكبات أماـ 

 سسات األخرل المتعاممة معيا. المؤ 
إدارية كتشغيمية: ىناؾ مجمكعة مف المعكقات اإلدارية تحد مف قدرة المؤسسات الصغيرة ت مشكبل -8

خاصة عمى ممارسة اإلدارة التشغيمية الفعالة، كتضعؼ مف إمكانية النمك كاالستقرار، بؿ حتى البقاء، 
 كمف بيف أىـ ىذه المعكقات: 

 عائمية لممؤسسة، كاالنغبلؽ عمى المشاركة في الممكية مع األخريف. الممكية الفردية اك ال -
 تعييف األبناء كاألخكة كاألقارب في إدارة األنشطة كتحديد مكافأتيـ عمى أسس غير مكضكعية.  -
 مزج شؤكف المؤسسة مع شؤكف العائمة.  -
 اؿ كبعض الخبرات. ضعؼ القدرات العممية لممالؾ كاعتماده في الغالب عمى ما يتكفر لديو مف األمك  -
 عمى التنبؤ كالتخطيط كاالستشراؼ.  محدكدية القدرة -

 المطمب الثاني: عوامل وأسباب نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إف الحديث عف نجاح المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مرتبطة بمجمكعة مف العكامؿ التي تمعب دكرا 
رتبط بصاحب المؤسسة كمنيا ما ىك مرتبط بالسياسات أساسيا في استمرار ىذه المؤسسات، منيا ما ىك م

 كاالجراءات التي تؤثر ىذه المؤسسات. 

 الفرع األول: عوامل مرتبطة بصاحب المؤسسة 

ركزت العديد مف الدراسات عمى مقكمات نجاح المؤسسة كالمتربطة مباشرة بصاحب العمؿ كربطتيا 
 1: بامتبلكو لممكاىب األساسية لئلدارة الحديثة كتشمؿ

 القدرة عمى التكيؼ كالتغير.  -1
 القدرة عمى جذب العمالة الماىرة كالمحافظة عمييا.  -2
 بعد النظر كالرؤية التفصيمية عف سير العمؿ.  -3

                                                           
 . 199ػٍٟ فالػ ِفٍؼ اٌيػٟ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ  -1
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 معرفة السكؽ كالزبائف كاحتياجاتيـ.  -4
 كجكد سجبلت منظمة ككاضحة.  -5
 معرفة المنافسيف كالتعامؿ معيـ بحذر.  -6
 دميف كالمعدات. الرقابة الكفؤة عمى األمكاؿ كالمستخ -7
 تخطيط أىداؼ المشركع بدقة كعناية.  -8
 مدل استعداد صاحب المؤسسة قبكؿ النصيحة مف المتخصصيف كالعامميف معو. -9

 ميارة صاحب المؤسسة اإلدارية.  -10
 تكفير رأس الماؿ البلـز لتمكيؿ العمميات.  -11
دارة المؤسسة.  -12  استخداـ األساليب كالطرؽ الحديثة في تنظيـ كا 

 ي: عوامل مرتبطة بالسياسة واإلجراءات الفرع الثان

 لضماف نجاح المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة البد مف مجمكعة مف السياسات كاإلجراءات كأىميا: 

 التخفيؼ مف التعقيدات البيركقراطية كالتركيز عمى اإلشراؼ كالمرافقة كالدعـ.  -1

لضعؼ األساسية في بقاء ر، بأقؿ تكمفة كأقؿ إجراءات كىي نقطة ايستكافر فرض اإلقراض الم -2
كاستمرارية ىذه المؤسسات إذ أنو يمكف التغمب عمييا بمساىمة الحككمة بكسائميا المتعددة لتسييؿ فرص 

 الحصكؿ عمى قركض ميسرة. 
 تكافر أماكف مناسبة لممارسة المينة أك إقامة المؤسسة.  -3
إلزالة كؿ الصعكبات التي تعديؿ كتطكير القكانيف كالتشريعات الخاصة بيذا النكع مف المؤسسات  -4

 تحكؿ دكف نجاح كاستمرارىا. 

 المطمب الثالث: مالمح مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد المعاصر

يعيش العالـ في بداية القرف الكاحد كالعشريف مرحمة تحكؿ جذرية بعدما ساد االعتقاد بأف كجكد 
لسمع ذات الطمب المنخفض كالتي يرتكز في الصناعات المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة يقتصر في حالة ا

 ك الخدمات التي تتطمب التقرب مف الزبكف. أاليدكية 

تغير ىذا الفكر لتصبح ىذه المؤسسات ىدفا استراتيجيا في جميع الدكؿ العالـ المتقدمة منيا 
 كالنامية. 
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نيا: تزايد االىتماـ بدعـ كىناؾ عدة مؤشرات تدؿ عمى ازدياد أىمية ىذه المؤسسات في المستقبؿ م
المؤسسات اإلبداعية كالمؤسسات الريادية، انتشار نظاـ االمتياز، تزايد االىتماـ باألعماؿ الحرة، انتشار 

 1نظاـ التعاقد مف الباطف كتكسع التجارة اإللكتركنية. 

 الفرع األول: تزايد االىتمام بدعم واحتضان المؤسسات االبداعية التكنولوجية

د اىتماـ الحككمات في الدكؿ المتقدمة اقتصاديا بأىمية النزعة الريادية في تنشيط االقتصاد لقد تزاي
 كمساعدتيـ.  فمما أدل إلى زيادة عدد المؤسسات الحككمية كالدكلية لرعاية اإلبداعييف كالرياديي

 في االقتصاد المعاصر يمكف التميز بيف نكعيف أساسيف مف المؤسسات:  

التي تباشر أنشطة اقتصادية مختمفة متعارؼ عمييا مثؿ الفبلحة كالتجارة كالصناعة  المؤسسات العادية -
 كغيرىا. 

أفكار جديدة تتحكؿ إلى  خمؽكىناؾ ما يمكف االصطبلح عميو بالمؤسسة التكنكلكجية كالتي تتميز ب -
 ابتكارات كمخرجات جديدة. 

دراكا بأىمية المؤسسات التكنكلكجية في نمك االقتصاد سارعت الحككمات إلى إعداد برامج تدعـ  كا 
كتحتضف ىذه المؤسسات مثؿ حاضنات األعماؿ التكنكلكجية كمراكز التميز التي تقدـ مجمكعة مف 
الخدمات الداعمة فنيا كماليا كتسكيقيا، حيث تركز ىذه الحاضنات عمى رعاية األفكار اإلبداعية كتحكيميا 

قامة المشركع، حيث تسعى حاضنات األعماؿ التكنكلكجية مف مرحمة البحث كالتطكير إلى مرحمة التنفيذ ك  ا 
 2إلى: 

مدادىـ بكؿ ما يؤىميـ لمتفكؽ كالنجاح في تمكيؿ أفكارىـ  - خمؽ جيؿ جديد مف شباب رجاؿ األعماؿ كا 
 كتحكيميا إلى مشركعات ناجحة. 

 االنطبلؽ. التركيج لركح الريادة كمساندة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى مكاجية صعكبات مرحمة  -
مساعدة أصحاب االبتكارات كاالختراعات في تحكيؿ أفكارىـ إلى منتجات أك نماذج أك عمميات قابمة  -

 لمتسكيؽ. 
تقديـ خدمات استشارية في اإلدارة، البحث عف التمكيؿ، التسكيؽ، تنمية المكارد البشرية كالتدرب كفي  -

 القكانيف. 

                                                           
1

 .188ػٍٟ فالػ ِفٍؼ اٌيػجٟ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ  

، ٓ 2009ِٖو، -، كاه اٌْوٚق ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌمب٘وحالتصبدٚبث انًششٔػبث انصغٛشة :إداسة انًششٔػبث انصغٛشةِؾّل أؽّل ف١بٗ،  -2

20 . 



 ( في التنميت واملشاكل التي جواجهها دورها-ماهيتهامدخل نظري للمؤشصاث الصغيرة واملتوشطت )            الفصل ألاول 

 

 
29 

 نشيز( الفرع الثاني: انتشار نظام االمتياز )الفرا

يعرؼ نظاـ االمتياز )الفرانشايز( بأنو عقد بيف طرفيف مستقميف قانكنيا كاقتصاديا يقكـ بمقتضاه 
مانح االمتياز بمنح الطرؼ اآلخر كالذم يطمؽ عميو ممنكح االمتياز المكافقة عمى استخداـ حؽ أك أكثر 

ك تقديـ خدمة تحت العبلمة التجارية سمعة أ نتاجمف حقكؽ الممكية الفكرية كالصناعية أك المعرفة الفنية إل
التي ينتجيا أك يستخدميا مانح االمتياز، كيمتـز بتقديـ المساعدة الفنية كذلؾ مقابؿ مادم أك الحصكؿ 

 1عمى مزايا اقتصادية. 

لقد تطكرت ظاىرة االمتياز كأصبحت رائجة كشائعة ففي الكاليات المتحدة األمريكية مثبل تشكؿ 
 2مف الناتج القكمي اإلجمالي.%15 ز حكاليمبيعات حقكؽ االمتيا

إف التعامؿ بنظاـ االمتياز أصبح مف مبلمح تطكر كبقاء المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، كذلؾ 
 نظرا لممزايا الرئيسية التي يمنحو ىذا النظاـ لممؤسسات الممنكحة كمنيا:

ة يتـ تسكيقيا بنجاح ك خدمأالحصكؿ عمى نشاط مؤسس بشكؿ جيد: إف مانح االمتياز يقدـ سمعة  -1
 أما النشاط المستقؿ فإف فكرة تشغيمو يمكف تنجح أك تفشؿ. 

مف عممكا بنظاـ حؽ االمتياز أثبتكا نجاحيـ %95 انخفاض المخاطر: تشير االحصائيات إلى أف -2
  3(.BFAخبلؿ الخمس سنكات األكلى مف بداية نشاطيـ )طبقا لييئة الفرنشايز البريطانية 

: لما يقكـ مانح االمتياز بتزكيد المؤسسات الحاصمة عمى حؽ االمتياز بمساعدات المساعدة اإلدارية -3
 إدارية تشمؿ اإلدارة المحاسبة، إدارة األفراد التسييبلت اإلدارية...إلخ. 

 االستفادة مف االسـ التجارم: حيث يعطي االسـ التجارم شيرة كقكة أفضؿ في التسكيؽ.  -4

مزايا تسكيقية عديدة فيك يقـك بإعداد خطة تسكيقية كتركيجية عمى المساعدة التسكيقية: يقدـ المانح  -5
 مستكل عاؿ مف المينية كىذا ما يساعد في نمك كانتشار المنتج أك الخدمة. 

نكحة عمى تسييبلت ائتمانية مف البنكؾ مالتسييبلت االئتمانية مف البنكؾ: تحصؿ المؤسسات الم -6
 مؤسسة المانحة. كالمؤسسات المالية بضماف االسـ التجارم لم

                                                           
1
-Peter snell, larry weinberg, Fundamentals of franchising , American Bar Association ,Chicago –USA,2005 

p 166. ,   
2
- André Lombart, Dominique Servais, Le tour de la franchise, Bélgica edi.pro, Belgique, 2006, p 63. 
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 الفرع الثالث: انتشار نظام التعاقد من الباطن 

إف التعاقد مف الباطف مف الخيارات اليامة لضماف بقاء كاستمرار عمؿ المؤسسات الصغيرة حيث 
تمجأ المؤسسات الكبيرة إلى التركيز عمى كظيفتيا األساسية كالتخمي عف النشاطات األخرل إلى مؤسسات 

 أكثر تخصصا. 

 : تعريف نظام التعاقد من الباطنأوال

في دكؿ المغرب العربي كشماؿ  ك لتعاقد مف الباطف أك ما يسمى المقاكلة مف الباطفايعرؼ نظاـ 
عقد فرعي يعطي لمؤسسة ما حاصمة عمى عقد رئيسي تـ إبرامو مع جية  1فريقيا المناكلة الصناعية بأنوإ

مى المتعاقد مف الباطف بتنفيذ جزء مف ىذا العقد تسمى صاحبة الشغؿ، بتكميؼ جية أخرل أك مؤسسة تس
 أطراؼ رئيسية:  3أك كمو. كيتضمف ىذا التعريؼ 

 صاحب األشغاؿ.  -
 صاحب العقد الرئيسي.  -
 المتعاقد مف الباطف )المتعاقد الفرعي(.  -

إضافة إلى كجكد عقديف: عقد رئيسي يربط بيف صاحب األشغاؿ بالشخص الحاصؿ عمييا مف 
 باطف يربط ىذا األخير مع المتعاقد مف الباطف. جية كعقد مف ال

 كما قد تككف المناكلة بكجكد عقد كاحد بيف صاحب األشغاؿ ك المؤسسة المتعاقدة مف الباطف.

الصناعي في البمداف المتقدمة، تزيد عف  نتاجلقد أصبح التعاقد مف الباطف يمثؿ نسب ميمة مف اإل
في الياباف التي تعتبر نمكذج  %56ت المتحدة األمريكية كفي الكاليا %35في االتحاد األكركبي ك15%

 2لنظاـ التعاقد مف الباطف.

 ثانيا: مزايا نظام التعاقد من الباطن

 إف نظاـ التعاقد مف الباطف يمنح العديد مف المزايا لممؤسسة المتعاقدة مف الباطف كمف أىميا: 

خصص في ىذا العمؿ كاستجابة لمتطمبات األجزاء الكسيطة بجكدة أعمى كبتكمفة أقؿ نظرا لت إنتاج -1
 المؤسسة صاحبة العقد. 

 بتطكير كتنكيع المنتجات طبقا الحتياجات السكؽ لمكاجية المنافسة. -2

                                                           
1- Céline Bérard et christine theyssier, la gestion des risques dans les pme : levier de développement et de 

création valeur partenarial, ISTE éditions, London-UK,  P188. 

2 - AnaColovic, Les réseaux de PME dans les districts industriels au Japon, Editions Harmattan, Paris-

France, 2011, p: 19.  
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 نتاجتستفيد المؤسسات مف الشركة صاحبة العقد بالحصكؿ عمى التكنكلكجيا لتطكير كسائؿ اإل -3
 كأساليب اإلدارة أك الحصكؿ عمى مساعدات مالية. 

 ثاني: توسع التجارة اإللكترونية الفرع ال

يشيد العالـ خبلؿ العقكد األخيرة ثكرة تكنكلكجية أدت إلى تحكؿ اقتصاديات الكثيرة مف الدكؿ إلى 
حداث طفرة غير مسبكقة في الفكر االقتصادم بشكؿ عاـ كفي الفكر التنمكم  ما يسمى باقتصاد المعرفة كا 

 بشكؿ خاص، تميز بػ: 

كنكلكجيا كألنظمة المعمكمات في العمؿ كتكسع التجارة كالتسكيؽ اإللكتركني االستخداـ المكسع لمت -
 باستخداـ االنترنيت كشبكات االتصاؿ. 

فتكسع األسكاؽ عبر التجارة اإللكتركنية أعطى لممستيمؾ إمكانية التسكؽ بسرعة كفعالية أكبر 
ؼ انظمتيا كخدمة لتنافسيتيا كأصبح الممؾ الحقيقي كصاحب القرار النيائي، مما جعؿ المؤسسات بمختم

كضمانا لبقائيا مطالبة ليس بمنتجات جديدة فقط بؿ مطالبة بتقديـ اغراءات متنكعة مف تسييبلت 
،حيث تغير دكر المؤسسة بتكسع التجارة كخدمات كميزات جديدة بما يرضي المستيمؾ سعيا لكسبو

المعمكمات إلى مؤسسة مبتكرة  (أم ال تستعمؿ تكنكلكجيا passiveاإللكتركنية مف مؤسسة سمبية)
(innovante كفؽ ما يكضحو الشكؿ التالي ):1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1-Olivier de wasseige ,e-Commerce e-Marketing e-Bay :3 leviers de croissance des entreprises, éditions des 

CCI,Belgique,2007, P :24. 
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 يوضح تحول دور المؤسسة بتوسع التجارة اإللكترونية 01شكؿ رقـ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 les pour croissance de Leviers 3 - eBay Marketing,-e Commerce,-e, Wasseige de Olivier: Source

P24. 2008, ,Liège Edipro/CCI entreprises, 
  

( Entreprise Passiveأم انتقؿ دكر المؤسسة بتكسع التجارة االلكتركنية مف مؤسسة سمبية )
( بالمنافسيف Entreprise reactiveال تكلي أىمية لتأثير اإلنترنيت عمى نشاطيا، إلى مؤسسة متأثرة )

ة استخداـ ( ك مدركة ألىميEntreprise Pro-activeالذيف يستعممكف اإلنترنيت ،ثـ مؤسسة متفاعمة )
  .(Entreprise Innovante)  التجارة االلكتركنية، ك أخيرا مؤسسة مبتكرة
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https://www.cultura.com/catalogsearch/result/index/?book_people_author=582541&previous_name=Olivier+de+Wasseige
https://www.cultura.com/catalogsearch/result/index/?book_editor_book_editor=803979&previous_name=Edipro%2FCCI+Li%C3%A8ge
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 المبحث الثالث: انعكاسات التغيرات االقتصادية العالمية عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

لقد شيد الربع األخير مف القرف العشريف تحكال في اقتصاديات العالـ نحك المزيد مف التحرر 
تاح كىذا ما يحتـ عمى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ضركرة مسايرة التطكرات التي تحدث عمى كاالنف

 الساحة العالمية، كتأتي في مقدمتيا العكلمة االقتصادية، ظاىرة التدكيؿ ككذلؾ الثكرة العممية كالتكنكلكجية.

 سنتطرؽ إلى:

 كسطة المطمب األكؿ: انعكاسات العكلمة عمى المؤسسات الصغيرة كالمت

 المطمب الثاني: انعكاسات التدكيؿ عمى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة

 المطمب الثالث: انعكاسات المعرفة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ عمى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة

 المطمب األول: انعكاسات العولمة عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

ي خبلؿ التسعينات أسس عالمية مشتركة، تحكمو أنظمة لقد عرؼ النظاـ االقتصادم العالم
اقتصادية متقاربة كمتداخمة كتديره مؤسسات عالمية كما تميز بتحكؿ المعرفة كالمعمكمة إلى سمع 
استراتيجية كظيكر تكتبلت تجارية رئيسية كبركز دكؿ منطقة جنكب شرؽ أسيا كطرؼ ميـ في االقتصاد 

 العالمي. 

 عولمة الفرع األول: مظاىر ال

 1بمظاىر متعددة كأبرزىا: لقد اقترنت العكلمة

 تحكؿ االقتصاد مف الحالة العينية إلى االقتصاد الرمزم، أم مف تبادؿ السمع عينيا إلى تبادؿ إلكتركني.  -
 تحكؿ رأس الماؿ مف كظائفو التقميدية كمخزف لمقيمة ككسيط لمتبادؿ إلى سمعة تباع كتشترل في األسكاؽ.  -
ز كالعكائؽ بيف األسكاؽ كتعمؽ المبادالت التجارية مف خبلؿ سرعة كسيكلة تحرؾ السمع إزالة الحكاج -

كرؤكس األمكاؿ كالمعمكمات خاصة مع إزالة الكثير مف الحكاجز الجمركية خاصة بعد انشاء منظمة 
 التجارة العالمية. 

فإف كثير مف الدكؿ قد ظيكر المنافسة كعامؿ قكم في تحديد نكع السمع التي تنتجيا الدكؿ، كبالتالي  -
 كتصدير بعض سمعيا لعدـ مقدرتيا عمى المنافسة.  إنتاجتخمت عف 

زيادة دكر كأىمية المنظمات العالمية في تكجيو األنشطة االقتصادية كصندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي  -
 لئلنشاء كالتعمير كالمنظمة العالمية لمتجارة، كاليكنسكك كمنظمة األمـ المتحدة. 

                                                           
 . 8 – 7، ٓ 2015 ، كاه األِغل ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، األهكْ،انؼٕنًت ٔانتًُٛت االلتصبدٚتطبهق ػضّبْ اٌؾَْٛ،  -1
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تكجو نحك تشكيؿ العديد مف التكتبلت االقميمية االقتصادية كالسياسية كالثقافية مثؿ االتحاد األكركبي ال -
 كتكتؿ األسياف حيث تقمص دكر الدكلة في إدارة االقتصاد أماـ تزايد المنظمات غير الحككمية. 

 الدكلية كالتكنكلكجية. كالتجارة  نتاجتزايد الشركات متعددة الجنسيات مع سيطرتيا عمى االستثمار كاإل -
 ـ مشاكؿ المديكنية كخاصة ديكف دكؿ العالـ الثالث. قتفا -
ظيكر تقسيـ دكلي جديد لمعمؿ حيث تركز الدكؿ المتقدمة عمى الصناعات عالية التقنية كصناعة  -

كز الحكاسيب كالبرامج كأجيزة االتصاالت كالصناعات اإللكتركنية ذات الربحية العالية كالعمالة األقؿ كتر 
الدكؿ النامية عمى الصناعات كثيفة االستخداـ لمطاقة كالعمالة كالممكثة لمبيئة مثؿ صناعات الصمب 

 . تكالبترككيمياكيا

 الفرع الثاني: انعكاسات مظاىر العولمة عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

رة الدكلية فإف في ظؿ مظاىر العكلمة كتزايد دكر الشركات متعددة الجنسيات كسيطرتيا عمى التجا
المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة يمكف أف تغتنـ فرصة الدخكؿ مع ىاتو المؤسسات العمبلقة في استثمارات 

 عف طريؽ المناكلة بتزكيدىا بالخامات كالمنتجات التي تدخؿ في عممياتيا التصنيعية. 

الصناعات  حيث تكفر ىذه المؤسسات فرص التكامؿ مع الصناعات الكبيرة فيما يطمؽ عميو "
 المغذية " كالتي تعمؿ عمى إمداد الصناعات الكبيرة بما تحتاج إليو. 

كالسيما بعد أف أثبت أف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ىي المحرؾ الرئيسي لمقطاع الصناعي في 
سمع بمكاصفات  إنتاجالدكؿ الصناعية، حيث تمتاز بعدة خصائص تمنحيا مزايا تنافسية كالقدرة عمى 

ة لمقابمة الرغبات المختمفة لممستيمكيف، مما يجعميا طرفا في تقكية المؤسسات الكبيرة مف خبلؿ متباين
 تكفير االستيبلكات الكسطية. 

 المطمب الثاني: انعكاسات التدويل عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مى إف التطكرات كالتغيرات التي يشيدىا المحيط االقتصادم عمى المستكل الدكلي أثرت ع
المنافسة حيث كجدت نفسيا مجبرة عمى مسايرة  غير القادرة عمى مكاجيةالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 

خاصة مع سيطرة ىذه التحديات الجديدة كالبحث عف السبؿ الكفيمة بتحقيؽ بقائيا كاستمرارىا في األسكاؽ، 
تصادية التي تميز كؿ دكلة عف كنظرا لمفكارؽ االقالشركات متعددة الجنسيات عمى االستثمار كالتجارة، 
فقد لجأت ، كتكسػع االستثمارات االنفتاح االقتصادمأخرل كالمؤسسات عف بعضيا البعض، كفي ظؿ 

كاالنتقاؿ مف السكؽ الكطني إلى السكؽ العديد مف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى سياسة التدكيؿ 
 الدكلي. 
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 الفرع األول: مفيوم التدويل وأىدافو

 فيوم التدويل أوال: م

ة مف مراحؿ التدكيؿ لثاالقتصادم )اليكنكتاد( أف العكلمة ىي المرحمة الثا فتشير منظمة التعاك 
حيث تتمثؿ أكلى ىذه المراحؿ في التجارة الدكلية، أما المرحمة الثانية كالتي بدأت في السبعينات تمثمت في 

 1رحمة الثالثة كىي العكلمة.االندماج المالي كالدكلي، كفي بداية الثمانينات بدأت الم

ف التدكيؿ ىك " مجمكعة الخطكات التي تمكف الشركة مف تسكيؽ منتجاتيا إف Gankemaكحسب 
 2بانتظاـ في األسكاؽ الخارجية".

ىذا كيعتبر آخركف التدكيؿ: "جعؿ نشاط المؤسسة نشاطا دكليا، كاالنتقاؿ مف السكؽ الكطني إلى 
 3السكؽ الدكلي.

بقة يتبيف أف التدكيؿ ىك قياـ المؤسسة بتسكيؽ منتجاتيا خارج األسكاؽ المحمية مف التعاريؼ السا
 كاالنتقاؿ إلى األسكاؽ الدكلية، مف أجؿ مكاجية المنافسة كضماف بقاءىا في السكؽ.

 ثانيا: أىداف تدويل نشاط المؤسسات: 

 4كؽ الدكلية ىي: إف األىداؼ التي تدفع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لمخركج بنشاطيا إلى الس

الكصكؿ إلى األسكاؽ: تسعى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى االنتقاؿ بنشاطيا إلى السكؽ العالمية  -
كالكصكؿ إلى أسكاؽ جديدة نتيجة زيادة الطمب عمى المنتج، كيتحقؽ ذلؾ إما عف طريؽ فتح فرع جديد 

كحتى يتسنى ذلؾ فبلبد مف التميز في لممؤسسة في تمؾ السكؽ المستيدفة أك الشراكة مع مؤسسة أخرل، 
 النكعية كالخدمة المقدمة. 

التكجو إلى التنمية المعرفية: أم احتكاء المعارؼ كالخبرات المتكافرة في ىذا السكؽ كىذا يعني أف  -
تختار المؤسسة مناطؽ عالية الكثافة السكانية لتككف مقرا لنشاطيا الخارجي، عمى أف تككف ىذه المناطؽ 

 أحد القطاعات االقتصادية.  متميزة في
خفض النفقات: يحاكؿ أصحاب المؤسسات التغمب عمى المنافسة العالمية في األسعار بنقؿ نشاطيـ  -

 إلى الخارج لبلستفادة مف فارؽ التكمفة كانخفاض األجكر. 
                                                           

-ٚ اٌزٛى٠غ، ػّبْ، كاه اٌؾبِل ٌٍْٕوآنٛبث انؼٕنًت االلتصبدٚت ٔآثبسْب انًضتمبهٛت فٙ االلتصبد انؼشب١٘ٙفبء ػجل اٌوؽّبْ ٠ب١ٍٓ اٌزىو٠زٟ،  -1

 .32، ٓ 2010، األهكْ

 

، ِغٍخ أكاء اٌّؤٍَبد ذ ٔيخبطش انفشمتذٔٚم انًؤصضبث انصغٛشة ٔانًتٕصطت اندزائشٚت بٍٛ فشص انُدبّٛلٟ عجبهٞ، ؽّيح اٌؼٛاكٞ،  -2

 .2013، ك٠َّجو 04اٌغيائو٠خ، اٌؼلك 

3-Alexandre Gazaniol, Internationalisation,Perfomances des entreprises et emploi ,la fabrique de l’industrie 

–paris-France,2012,P13. 

 . 41، 40ِبٌىَٛ ّبٌٛف، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ  -4
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 تتبع العميؿ: حتى تتمكف المؤسسة مف تكصيؿ منتجيا إليو في المكعد.  -
ية لممنتج: فعندما تعتمد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة اعتمادا كميا في تأميف المككنات االستراتيج -

عمى مكرديف مف الخارج قد تككف ىناؾ ضركرة لكجكد ىذه المؤسسة عمى مقربة مف  نتاجتدبير مككنات اإل
 ىؤالء المكرديف. 

 الفرع الثاني: انعكاسات التدويل عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشاط المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كسيمة عبلجية ناجحة في مكاجية جكانب تعتبر عممية تدكيؿ 
الضعؼ التي تعاني منيا تمؾ المؤسسات محميا، خاصة إذا كانت تعاني مف نقص الطمب عمى منتجاتيا 

 في السكؽ المحمية كارتفاع األجكر فييا. 

اؿ مف خبلؿ إنشاء ىيئات كإلنجاح عممية تدكيؿ المؤسسات البد مف تكافر اإلطار المؤسسي الفع
المعرفة )الجامعات كمعاىد البحكث(، غرؼ التجارة  إنتاجدعـ ليا سكاء كاتب ىيئات استشارية، ككبلء 

كالصناعة، بنكؾ كمؤسسات مالية، مراكز معمكمات، اتحادات كتجمعات حيث تساعد ىيئات الدعـ ىذه 
 عمى: 

 تجميع المعرفة كالخبرة البلزميف لممؤسسة.  -
 الدائـ لممعمكمات عف السكؽ الدكلية.  التكافر -
 تقميؿ تكاليؼ كمخاطر الدخكؿ إلى أسكاؽ جديدة.  -

كلدعـ تدكيؿ نشاط المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتنمية تنافسيتيا في أسكاقيا المحمية كالعالمية 
 ظير مفيـك العنقكد الصناعي كأداة لتشجيع ىذه المؤسسات عمى التصدير. 

العناقيد الصناعية إحدل أىـ أساليب تطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  حيث تعد استراتيجية
باعتبارىا تجمعات جغرافية لعدد مف المؤسسات المرتبطة ببعضيا البعض في مجاؿ معيف مما يمثؿ 

 منظكمة متكاممة مف الصناعات كالكيانات البلزمة لتشجيع كدعـ التنافسية. 
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كالمعدات  نتاجعيف كالمكرديف لممدخبلت اليامة كمككنات اإلتتضمف العناقيد الصناعية المصن
ية، أك المكرديف لبعض خدمات البنية التحتية الخاصة بالصناعة، باإلضافة نتاجالمستخدمة في العممية اإل

إلى قنكات التسكيؽ، كمنتجي المنتجات المكممة، كالمؤسسات التي تستخدـ مدخبلت متشابية أك عمالة 
ربة كتجتمع مؤسسات متخصصة في مجاالت متقاربة أك متكاممة حيث ترتكز الخبرات كتكنكلكجيا متقا

 1الفنية كالبشرية كالتكنكلكجية في ىذه المجاالت. 

 كيكفر العمؿ داخؿ عنقكد صناعي العديد مف المزايا: 

 تقديـ حمكؿ متكاممة لمشاكؿ المؤسسات.  -
 . القدرة عمى إشراؼ المستقبؿ كتفيـ أكبر لبيئة األعماؿ -
 تسييؿ الكصكؿ إلى العمالة المدربة كالمكرديف المتخصصيف.  -
 تسييؿ الكصكؿ إلى المعمكمات.  -
 زيادة القدرة االبتكارية لممؤسسة مما يساعدىا عمى اكتساب مزايا تنافسية مستدامة.  -
 كسب فرص التصدير كىذا ما ينعكس أثره عمى االقتصاد ككؿ.  -

ولوجيا المعمومات واالتصال عمى المؤسسات الصغيرة المطمب الثالث: انعكاسات المعرفة وتكن
 والمتوسطة

في ظؿ اقتصاد المعرفة العالمي كالكتيرة السريعة االبتكار التكنكلكجي البد لممؤسسات الصغيرة 
كالمتكسطة أف تتفاعؿ مع ىذه التطكرات مف اجؿ بقاءىا كاستمرارىا خاصة مع تزايد االقتصاد الرقمي 

 تكنكلكجيا المعمكمات. الذم يعتمد عمى ثكرة 

 الفرع األول: انعكاسات المعرفة عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لقد أدت الثكرة المعرفية إلى إحداث تغيرات جذرية في الفكر االقتصادم بشكؿ عاـ كفي الفكر 
ؿ كالتسكيؽ كالتمكي نتاجالتنمكم بشكؿ خاص كىذا لما أحدثتو مف تغيرات في أدكات ككسائؿ كطرؽ اإل

كالتنمية البشرية، كظيكر اقتصاد جديد يعرؼ باقتصاد المعرفة قائـ عمى االبتكار كاإلبداع مف خبلؿ إيجاد 
 إلخ.  .جديدة، نظـ تسكيؽ جديدة.. إنتاجمنتجات جديدة، نظـ 

كأصبحت المعرفة ىي المقياس الرئيسي لمتفرقة ما بيف التقدـ كالتخمؼ حيث لـ يعد الصراع عمى 
نما أصبح صراعا عمى المعرفة. رأس الماؿ أك ا  لمكاد الخاـ أك األسكاؽ كا 

                                                           
1

 . 128 – 127، ٓ 2013، كاه اٌىزبة اٌؾل٠ش، اٌمب٘وح، ِٖو، دػى ٔتًُٛت انًششٔػبث انصغٛشة نسم يشبكم انبطبنت ٔانفمشٓ، ٕالػ ؽَ - 
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ية التقميدية )العمؿ رأس نتاجي جديد إلى جانب العكامؿ اإلإنتاجإف االقتصاد الجديد أضاؼ عامؿ 
 الماؿ، المكارد الطبيعية، التكنكلكجيا( كىك رأس الماؿ الفكرم )المعرفة(. 

 أوال: أىمية المعرفة بالنسبة لممؤسسة 

نما فيما تشكميا مف إضافة قيمة ليا، كتبرز إف أى مية المعرفة لممؤسسة ليس في المعرفة ذاتيا كا 
 1أىمية المعرفة بالنسبة لممؤسسة فيما يمي: 

أسيمت المعرفة في مركنة المؤسسات مف خبلؿ دفعيا كاعتمادىا أشكاؿ لمتنسيؽ كالتصميـ تككف أكثر  -
 مركنة. 

 التي تككف أكثر إبداعا كتحفز عمى اإلبداع كاالبتكار المتكاصؿ. تتيح لممؤسسة التركيز في المجاالت  -
 يحكؿ المؤسسات إلى مجتمعات معرفية تتكيؼ مع التغير المتسارع في البيئة.  -
 يمكف لممؤسسة االستفادة مف المعرفة كسمعة نيائية مف خبلؿ المتاجرة بيا.  -
 تعد المعرفة البشرية المصدر األساسي لمقيمة.  -
دامتيا. تعتبر العنص -  ر الفعاؿ لخمؽ الميزة التنافسية كا 

 ثانيا: انعكاسات المعرفة عمى المؤسسة الصغيرة والمتوسطة

تمر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بحقبة اقتصادية جديدة تتميز بانفتاح األسكاؽ كالتكتبلت 
االقتصاد الجديد االقتصادية كالتطكرات البارزة في قطاعي التكنكلكجي المعمكمات كاالتصاالت كظيكر 

الذم تحقؽ فيو المعرفة الجزء األعظـ مف القيمة المضافة، أم أنيا تشكؿ مككنا أساسيا في العممية 
 ية ككذلؾ في التسكيؽ. نتاجاإل

عمى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة أف تحتؿ مكانة متميزة في بيئة األعماؿ التنافسية العالمية 
 2: لمكاكبة ىذه التغيرات كذلؾ مف خبلؿ

تعزيز الثقافة االبتكارية داخؿ المؤسسة: كيتطمب االبتكار ذىنية تتميز بركح المبادرة كاإلبداع كذىنية  -
 منفتحة عمى األفكار الجديدة. 

االستثمار في البحث كالتطكير: كقد تدخمت الكثير مف الحككمات في الدكؿ المتقدمة كي تكفر حافزا  -
فعمى سبيؿ المثاؿ يقكـ برنامج بحكث االبتكار  ،حث كالتطكيرماليا لبلستثمارات الخاصة في مجاؿ الب

 Small Innovation Reseach Program( SBIRالخاص بالمؤسسات الصغيرة في الكاليات المتحدة )

                                                           
 . 8، ٓ 2016، اٌغٕبكه٠خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، األهكْ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ، االلتصبد انًؼشفِٕٙنه ِٕٖٛه ػجل هللا -1

 .179، ٓ 2015ِٖو، –، اٌّغّٛػخ اٌؼوث١خ ٌٍْٕو ٚ اٌزله٠ت ،اٌمب٘وح ٙ ٔ فٍ صُبػت األفكبسانؼصف انزُِْٕبي أؽّل اٌجبهٚكٞ ،  -2
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مف ميزانية البحث المخصصة لممؤسسات الكبيرة لتمكيؿ المؤسسات الصغيرة ذات  %4 نحك بتخصيص
 األفكار الجديدة كالمبتكرة. 

في المممكة المتحدة اآللية الرئيسية لتقديـ  Link schèmeنحك مشابو، يعتبر مشركع لينؾ  كعمى
 الدعـ بيف المؤسسات كىياكؿ البحث. 

 تشجيع كدعـ الحصكؿ عمى التكنكلكجيا كبناء القرارات.  -

 الثاني: انعكاسات تكنولوجيا لمعمومات واالتصال عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفرع 

االقتصاد الحالي يقـك عمى ما يعرؼ باقتصاد المعرفة يعتبر تطكر تكنكلكجيا المعمكمات  بما أف
كاالتصاؿ كتعزيز استخداميا حجر الزاكية لمتنمية االقتصادية كيجدر بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 

يجاد معارؼ كتكنكلكجيا مف أجؿ مكاجية التحديات العالمية المستجدة.   اكتساب كا 

 ة تكنولوجيا المعمومات واالتصال أوال: أىمي

أدل التطكر التكنكلكجي المشارع إلى تحكيؿ العالـ إلى قرية تجارية مكحدة بزيادة انتشار الشبكة 
العنكبكتية العالمية االنترنيت. إذ تمثؿ ىذه الثكرة الرقمية فرصة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لتحقيؽ 

 ة كاالبداعية كاالندماج في االقتصاد العالمي الجديد. ينتاجميزة تنافسية، كتطكير طاقاتيا اإل

 1كتكمف أىمية تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ في:

تحقيؽ التميز كاالمتياز سكاء بالنسبة لممؤسسة كلبلقتصاد، فالتميز ىك االختبلؼ اإليجابي المحقؽ  -
حققو المؤسسة أك االقتصاد بفضؿ عمى أساس المزايا التنافسية المكتسبة، أما االمتياز فيك التفكؽ الذم ت

 النتائج الباىرة جراء االستخداـ الفعاؿ لممكارد التكنكلكجية. 
تحقيؽ التنافسية لممؤسسات كىذا بمزاكلة أنشطة البحث كالتطكير كاالبتكار التكنكلكجي باستمرار  -

 كفعالية، كتككف نتيجة ذلؾ تعزيز القدرات التنافسية لممؤسسات كلبلقتصاد ككؿ. 
غمب عمى المشكبلت االجتماعية خاصة كعمى رأسيا أمية القراءة كالكتابة كمحك األمية الكمبيكترية الت -
 نترنيت. كاأل

 ثانيا: انعكاسات تكنولوجيا االعالم واالتصال عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ز قطاع إف التكجو العالمي الستخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كتبني االقتصاد الرقمي برك 
ي كخدمي ضمف مككنات النشاط االقتصادم ادل إنتاجتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ كقطاع 
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بالمؤسسات المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المنتشرة عبر العالـ الستخداـ ىذه التكنكلكجيا بمختمؼ 
 أشكاليا كعمى مستكيات مختمفة عمى غرار الحاسكب، االنترنيت كالمكاقع اإللكتركنية. 

 ف استخداـ تكنكلكجيا االعبلـ كاالتصاؿ يتيح لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ما يمي:إ

 ية كالتسكيقية. نتاجالتكامؿ ما بيف العمميات اإل -
 تككيف عبلقات قكية مع الزبائف كالمكرديف.  -
 تحسيف عممية صنع القرار.  -

المتكسطة عمى تبني ىذه إال أنو ىناؾ عديد مف األسباب التي يبرر عدـ قدرة المؤسسات الصغيرة ك 
 1التكنكلكجيا كىي: 

ارتفاع تكمفة االستثمار في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ بالنسبة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة،  -
 خاصة أف معظـ ىذه المؤسسات تعاني مف مشكؿ التمكيؿ. 

ركنية، كيتطمب عمى عدـ تكفر األشخاص المؤىميف في تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كفي التجارة اإللكت -
 المؤسسات االستثمار في التدريب كالتككيف مما يحمميا أعباء إضافية. 

عدـ التكافؽ مع نشاط المؤسسة: مف أسباب عدـ تبني بعض المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة استخداـ  -
شاط تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ كخصكصا التجارة اإللكتركنية ىك عدـ تكافؽ ىذه التكنكلكجيا مع ن

 المؤسسة كمثاؿ ذلؾ المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء. 
قدـ البني التحتية لبلتصاالت: ينعكس قدـ البنية التحتية لبلتصاالت سمبا عمى جكدة كفعالية تكنكلكجيا  -

 االنترنيت، حيث تكثر االعطاب كانقطاع االتصاالت.

 

  

                                                           
1 - Josée StPierre, le rôle des tic sur le degré d’exportation des PME, bulletin d’information du laboratoire de 

recherche sur la performance des entreprises, volume n° 4 octobre 2006.  
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 خالصة: 

صؿ، كالتي تعد بمثابة المدخؿ الرئيسي لمكضكع ضنا العناصر الكاردة في ىذا الفامف خبلؿ استعر 
بحثنا، بدأنا بتعريؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، خصائصيا التي تميزىا عف باقي المؤسسات ثـ 

 أىميتيا في تنشيط االقتصاد كتحقيؽ التقدـ كالتطكر. 
يعة باص بطإلى المشاكؿ كالمعكقات التي تكاجو ىذه المؤسسات حيث منيا ما ىك خ بعدىا تطرقنا

ىذه المؤسسة في حد ذاتيا، كأخرل مرتبطة بالمناخ العاـ الذم تعمؿ فيو، كلمتغمب عمى ىذه المشاكؿ 
كتحقيؽ نجاح ىذه المؤسسات التي أصبحت ىدفا استراتيجيا في جميع دكؿ العالـ البد مف مسايرة 

بؿ الكفيمة لتحقيؽ البقاء التطكرات التي تحدث عمى الساحة العالمية لمكاجية المنافسة كالبحث عف الس
 كاالستمرار.
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م مؤسسة اقتصادية، كما يمعب دكر فعاؿ في أليعتبر التمكيؿ الحجر األساس في اإلدارة المالية 
 دفع عجمة التنمية االقتصادية .

قد أصبح كاضحا أف بقاء المؤسسة االقتصادية كاستمرارىا مرىكف إلى حد كبير عمى قدرة إدارتيا ك 
 المالية عمى أداء كظائفيا بالكفاءة المطمكبة خاصة الحصكؿ عمى األمكاؿ ككيفية إدارتيا .

ز النظرة إذ ال يعتبر التمكيؿ فقط تكفير المبالغ النقدية البلزمة إلنشاء كتطكير مشركع ما، بؿ ترتك
 الحديثة لمكظيفة التمكيمية عمى تحديد أفضؿ مصدر لؤلمكاؿ مف حيث التكمفة كالمخاطر .

كأماـ المؤسسة االقتصادية اليكـ طرؽ عديدة لتمكيؿ استثماراتيا كتمبية احتياجاتيا االستغبللية، 
 حيث سيتـ التطرؽ في ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث كىي : 

 قدير االحتياجات المالية لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة كفؽ مراحؿ حياتيا .المبحث األكؿ : التمكيؿ كت

 المبحث الثاني : المشاكؿ التمكيمية )الفجكة التمكيمية( لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة.

 المبحث الثالث : صيغ التمكيؿ التقميدية ك آثارىا عمى المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة.
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وفق مراحل  لممؤسسات الصغيرة و المتوسطةاالحتياجات المالية تقدير : التمويل و المبحث األول 
 حياتيا 

إف كظيفة التمكيؿ مف أىـ الكظائؼ داخؿ أم مؤسسة، كيعد قرار التمكيؿ مف القرارات األساسية 
 لئلدارة المالية داخؿ المؤسسة .

كاء لمحصكؿ عمى المعدات فالمؤسسات تحتاج إلى مكارد مالية في مختمؼ مراحؿ حياتيا، س
 كالتجييزات، أك لتسديد التزاماتيا أك مف أجؿ التكسع .سنتناكؿ في ىذا المبحث:

 المطمب األول: مفيوم التمويل وأىميتو 

 وفق مراحل حياتيا ؤسسات: تقدير االحتياجات المالية لممنيالمطمب الثا

 المطمب األول: مفيوم التمويل وأىميتو

تصاديات المعاصرة أحد األنشطة الرئيسية لتطكير اإلنتاج، االستمرار كالنمك، يشكؿ التمكيؿ في االق
حيث أف الحصكؿ عمى التمكيؿ يمكف ىذه المؤسسات مف تكسعة حجـ أنشطتيا كاستخداـ األساليب 

 التكنكلكجية الحديثة مما يضمف تنافسييا .

 مفيوم التمويلالفرع األول :

 األمكاؿ البلزمة لمقياـ بالنشاط االقتصادم .ىناؾ معنى عاـ لمتمكيؿ كيعني تدبير 

فالمؤسسات تعتمد عمى مكاردىا الذاتية لتمكيؿ أنشطتيا االقتصادية فإذا لـ تؼ، اتجيت إلى  غيرىا 
ممف يممككف فائضا مف األمكاؿ لسد ىذا العجز، كمف ىنا يتحدد المعنى الخاص لمتمكيؿ عمى أنو  نقؿ 

ض المالي إلى كحدات العجز المالي، قد يككف ىذا النقؿ بتدخؿ كحدات القدرة التمكيمية مف كحدات الفائ
 كسيطة رسمية أك غير رسمية .

كتجدر اإلشارة أف قرارات التمكيؿ تأخذ في االعتبار عامميف أساسييف ىما :التكمفة كالمخاطر، 
قيؽ معدؿ عائد يمكف الحد مف المخاطر المالية، يجب تحمعدؿ الفائدة التي يتـ  دفعيا لمدائنيف كحتى 

 عمى األمكاؿ المستثمرة في األصكؿ يفكؽ.
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 أىمية التمويل  الفرع الثاني:

تنبع أىمية التمكيؿ مف أىمية المؤسسة االقتصادية بشكؿ عاـ، فيي أصؿ النشاط االقتصادم، 
 كمف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ بأف لمتمكيؿ أىمية كبيرة تتمثؿ في :

كالمحافظة عمى سيكلة المؤسسة لمكاجية االلتزامات المالية كسيمة لمخركج  مف العجز المالي  -
 لممؤسسة. 

 ضماف استمرار نشاط المؤسسة كتكسيعيا كحتى القياـ بمشاريع جديدة . -
يساىـ التمكيؿ في تفعيؿ كتنشيط عمؿ الجياز المصرفي كالمؤسسات المالية مف خبلؿ حركة رؤكس  -

 األمكاؿ .

 أشكال التمويل الفرع الثالث :

 النظر إلى أشكاؿ التمكيؿ مف عدة جكانب أىميا : يمكف

 المدة التي يستغرقيا . -
 مصدر الحصكؿ عميو . -
 الغرض الذم يستخدـ ألجمو . -

 : أشكال التمويل من حيث المدة أوال:

 :1يمكف أف  نميز 

يقصد بو تمؾ األمكاؿ التي تتحصؿ عمييا المؤسسة ك عادة ال تزيد فترة  تمويل قصير األجل : -أ 
يا عف سنة كاحدة، كىذا لدفع االلتزامات المالية لممؤسسة قصيرة األجؿ كدفع أجكر العماؿ كلشراء استحقاق

 المدخبلت البلزمة إلتماـ العممية اإلنتاجية . 
ك ىي تمؾ األمكاؿ التي تتحصؿ عمييا المؤسسة لفترة تزيد عف سنة كعادة  تمويل متوسط األجل :  -ب 

 ة لتمكيؿ أصكؿ ترتبط بتمؾ الفترة .سنكات، كتستخدمو المؤسس 5ما تقؿ عف 
 سنكات . 5تكجو لتمكيؿ احتياجات المؤسسة التي تزيد عف  تمويل طويل األجل : -ج

                                                           
1
Hamdi Bessam, l’éssentiel des pratiques bancaires, El Atrach group for specialized book, Tunis-Tunisie, 

2015,P 167. 
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إف ىذا التقسيـ قد فقد أىميتو نظرا النتشار ظاىرة تجديد مكاعيد استحقاؽ الديكف حيث ألغيت 
 الحدكد الزمنية التي تفصؿ األنكاع السابقة الذكر .

 التمويل من حيث مصدر الحصول عميو أشكال  ثانيا:

 :1ينقسـ التمكيؿ تبعا لمصادره إلى 

كيقصد بو األمكاؿ المتكلدة مف العمميات الجارية لممؤسسة كبتعبير آخر تمثؿ األمكاؿ تمويل ذاتي :  -أ
الذاتية ذلؾ المصدر التقميدم لتمكيؿ المؤسسة الناتج أما مف عبلكات اإلصدار المتعمقة بحصص 

ف أثناء إصدار األسيـ أكعف طريؽ تمؾ المكارد المالية الداخمية الناتجة عف إعادة االستثمار المساىمي
 الجزئي أك الكمي لؤلرباح المحققة ككذا مخصصات اإلىتبلكات كالمؤكنات .

كيتمثؿ في لجكء  المؤسسة إلى مصادر خارجية لمكاجية احتياجاتيا التمكيمية كذلؾ تمويل خارجي : -ب 
 لدل المؤسسة . ةية مصادر التمكيؿ الذاتي المتكفر اـ كففي حالة عد

، التمكيؿ في صكرة أسيـ كسندات ك رجيكيؿ  بالقركض، لتمكيؿ بالتأمكيأخذ التمكيؿ الخارجي صكرة ت
 طرؽ تمكيؿ أخرل إف كجدت.

 :  أشكال التمويل حسب الغرض الذي يستخدم ألجمو ثالثا:

 :  2كينتج عف ىذا التصنيؼ ما يمي

احتياجات رأس الماؿ العامؿ ك كافة ىي تمؾ المكارد المالية المخصصة لتمكيؿ  االستغالل:تمويل  - أ
 . النفقات المتعمقة بالدكرة اإلنتاجية لممؤسسة 

: ىي تمؾ المكارد المخصصة لمكاجية نفقات ناتجة اقتناء اآلالت،المعدات ك تمؾ تمويل االستثمار - ب
 تاجية. العمميات التي تؤدم إلى تكسيع الطاقة اإلن

 الفرع الثالث: تطور عمم التمويل

ظير مجاؿ التخصص في التمكيؿ بشكؿ مستقؿ مع بداية القرف الماضي، كقد كاف تركيز ىذا 
التخصص في البداية عمى تككيف المؤسسات كعمميات االندماج ك استمر األمر كذلؾ حتى العشرينات 

                                                           
1
 Carole Bollusset , L’investissement, Bréal éditions, Rome-Italie,2007, P 49.  

2
 Baysul Aytac , cyrille Mandou, Investissement et financement de l’entreprise, de boeck supérieur,Bruxelles-

Belgique, 2015,P 15.  
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دة لتمكيؿ االستثمارات، فبدأ عمـ التمكيؿ مف القرف الماضي إف بدأ االىتماـ بالبحث عف مصادر جدي
 بمعالجة أنكاع السندات التي يمكف لممؤسسات إصدارىا لمحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز .

حصؿ تغير في مجاؿ اىتماـ التمكيؿ، فتـ التحكؿ مف  1930كخبلؿ فترة الكساد العالمي لسنة 
آخر يتكافؽ كالتطكرات العالمية كىك  التركيز عمى النشاط التكسعي لممؤسسات إلى التركيز عمى نشاط

البحث عف كيفية بناء المؤسسات كمعالجة إفبلسيا، كبدأ يكلي أىميتو كبرل إلعادة تنظيـ المؤسسة 
 كسيكلتيا كتنظيـ األسكاؽ المالية .

كعرؼ التمكيؿ خبلؿ األربعينات كبداية الخمسينات مف القرف العشريف كمجاؿ كصفي ينظر 
ة أكثر منيا إدارية ،كفي بداية الستينات تحكؿ مفيكـ التمكيؿ مف ككنو مجاال لممؤسسات نظرة خارجي

لمتحميؿ المالي النظرم إلى ككنو عمميا يختص بكؿ القرارات التي تتعمؽ بالمؤسسة كاختيار األصكؿ، 
ي كتحديد الييكؿ المالي كأصبحت الميمة األساسية المرتبطة بالكظيفة المالية ىي البحث عف الكيفية الت

 يمكف مف خبلليا تعظيـ قيمة ثركة المالكيف . 
أما في الثمانينات ك التسعينات ظيرت تحديات جديدة ىامة أدت إلى إعادة التفكير مرة أخرل في 

 مكاضيع اإلدارة المالية كأىـ ىذه التطكرات : 
 ة .التكسع في األعماؿ المالية كابتكار الخدمات المالية المتطكرة مف قبؿ شركات غير مالي -
 ظاىرة االندماج . -
 التكسيع الكبير في حجـ األسكاؽ كاألعماؿ . -
 العكلمة التي كانت نتيجة التقدـ كالتكنكلكجيا كتخفيض الحكاجز . -
 إلغاء الحكاجز الجمركية مف قبؿ الحككمات نتيجة االتفاقيات  العالمية . -
 تكسيع االعتماد عمى استخداـ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ . -
 مفيـك حقكؽ المساىميف . التغير في -

تميز العقديف األخيريف اقتصاديا بعدة متغيرات كاف أبرزىا ازدياد حدة المنافسة، ك حدة التضخـ، 
كالتدخؿ الحككمي المباشر في النشاط االقتصادم، إضافة إلى التقدـ التكنكلكجي اليائؿ كتزايد المسؤكلية 

 1االجتماعية لممؤسسات .
عماؿ، كما التمكيؿ مف المصطمحات األساسية في عالـ الماؿ كاأل كنتيجة لذلؾ أصبح مصطمح

 تطكر االىتماـ بو أكاديميا .

                                                           
1

 .    32-31، ٓ 2015، كاه اٌّغل ٌٍْٕوٚ اٌزٛى٠غ ، اٌَؼٛك٠خ،فٕٓو ٔأْذاف ٔانضٛبصبثانتًٕٚم ٔانًؤصضبث انتًٕٚهٛت، ي١ٍٍّبْ ػجل هللا ِبال، 
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 وفق مراحل حياتيا ؤسسات: تقدير االحتياجات المالية لمم نيالمطمب الثا

إف تمكيؿ المؤسسة نشاط ضركرم لمختمؼ مراحؿ تطكرىا، سكاء عند إنشائيا أك ألجؿ 
االزدىار ، النضج، انحدار(،  –المؤسسة مرتبطة بدكرة الحياة )انطبلؽ استمرارىا كبقاءىا، ألف حياة 

 كلذلؾ عمييا تقدير االحتياجات التمكيمية في كؿ مرحمة .

تحتاج المؤسسات االقتصادية لعدة أنكاع مف التمكيبلت كالتي تختمؼ باختبلؼ احتياجاتيا  
لتي تمر بيا المؤسسة، بدءا مف انشائيا، المالية، ىذه االحتياجات التي تككف عادة مرتبطة بالمرحمة ا

  نضجيا.فانطبلقيا، فنمكىا ثـ إلى 

إف االحتياجات عبارة عف تمؾ األمكاؿ البلزمة لمتشغيؿ، أك لمكاجية الطكارئ، أك لتمكيؿ التكسعات أك 
الحصكؿ عمى استثمارات جديدة، كلذلؾ عمى المؤسسة تقدير االحتياجات التمكيمية حسب طبيعة المرحمة 

 كما يمي : 

 الحتياجات المالية في مرحمة اإلنشاء )أو التأسيس( ا الفرع األول:

تبدأ ىذه المرحمة منذ استقرار فكرة المشركع في ذىف صاحبيا إلى غاية تجسيدىا عمى أرض 
الكاقع كيككف المشركع قد أخذ صكرتو القانكنية كإجراءات التسجيؿ كالمقر كالعبلمات التجارية كاستصدار 

 التأليؼ لمبرامج.حقكؽ 

 1كيمكف أف نميز بيف نكعيف مف االحتياجات المالية: 

 رأس المال األولي )التأسيسي(  أوال:

ىي مرحمة سابقة النطبلؽ المشركع، كعادة ما تككف ىناؾ صعكبة في الحصكؿ عمى األمكاؿ في 
لمشركع في ىذه المصادر الخارجية، لذلؾ يتخكؼ الممكلكف )مستثمركف، بنكؾ ... إلخ( مف تمكيؿ ا

المرحمة ألنو يعتبر األكثر مخاطرة ككف المشركع في بداياتو، كغالبا ما يككف صاحب المشركع ىك الممكؿ 
FFFك المجكء إلى أصدقائو ك أقاربو أكما يعرؼ بػػ  الرئيسي لو

 3العائمة كاألقارب كاألصدقاء . ك ىـ2

 

                                                           
1

 . 19، ٓ 2008اٌغيائو، -، كاه اٌؼٍَٛ، ػٕبثخ تًٕٚم انًُشبث االلتصبدٚتأؽّل ثٛهاً، 
2
FFF (Family, Freinds and Fools)  ٚأ (Famille, Amis et Fous)   

3
T.Gavroy, J.Hatert,J.CJumgels, comment financer la croissance de mon entreprise, l’édition professionnelle, 

2010, p : 110 .  
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 االنطالق رأس مال ثانيا:

األكلى مف حياة المؤسسة، حيث تككف المؤسسة قد أنيت تصميـ ىك التمكيؿ المتعمؽ بالسنكات 
كتطكير منتج معني، كلكف تككف بحاجة إلى األمكاؿ لبلنطبلؽ في تصنيعو كبيعو، كذلؾ تتطمب ىذه 
المرحمة تكفر األمكاؿ لمكاجية جزء مف المصاريؼ األكلية مثؿ المصاريؼ اإلعدادية لحيازة المعدات، 

 التشغيؿ.ككذا مصاريؼ 

ي ىذه المرحمة ال يمكف االعتماد عمى األمكاؿ الخاصة فقط بؿ تضطر المؤسسة إلى المجكء إلى ف
مصادر تمكيؿ خارجية قد تككف قركض بنكية أك مصادر أخرل إف تكفرت، كىنا تمكف حساسية ىذه 

 1المرحمة خاصة بالنسبة لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة .

ات كالتي تتطمب إيجاد أليات تمكيمية جديدة مف أجؿ ىي أػصعب المراحؿ بالنسبة ليذه المؤسس
 التغمب عمى ظاىرة مكتيا ك فشميا ك ىذا ما سنتطرؽ إليو الحقا.

 النمو  مرحمة االحتياجات المالية في الفرع الثاني:

مرحمة التي تصميا المؤسسة بعد سنكات مف الكجكد كبعد مرحمة اإلنشاء كاالنطبلؽ، كتحتاج  ىي
س ماؿ النمك لتدعيـ كتعزيز سياستيا التجارية، الرفع مف مستكل إنتاجيا، بعث منتجات إلى ما يسمى برأ

 جديدة ك البحث عف أسكاؽ جديدة .

في ىذه المرحمة تحتاج المؤسسة إلى تمكيؿ قصير اآلجؿ مف اجؿ تمبية احتياجات رأس الماؿ 
تجات الحالية، كىذا لمكاجية لتمكيؿ إنتاج منتجات جديدة أك تطكير المن العامؿ كتمكيؿ طكيؿ اآلجؿ

 2المنافسة .

 كيككف التمكيؿ إما رأس ماؿ خاص أك شركات رأس الماؿ االستثمارم .

 االحتياجات المالية في مرحمة التوسع الفرع الثالث:

إف المؤسسات التي تصؿ إلى ىذه المرحمة تككف بحاجة إلى تكسعات جديدة في القدرات اإلنتاجية 
 ية .أك في شبكتيا التسكيق

                                                           
1

 . 20أؽّل ثٛهاً، ِوعغ ٍبثك، ٓ 
2
T.Gavrong et autres, op.cit, p : 118 . 
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ع قدراتيا االنتاجية تحتاج المؤسسة في ىذه المرحمة إلى مكارد مالية طكيمة اآلجؿ لتكسي
 كالتسكيقية.

تككف المؤسسات المدرجة في البكرصة قادرة عمى إصدار أسيـ أك سندات قابمة لمتحكيؿ لتمكيؿ 
ف مؤسسات بنكية ىذا التكسع، أما المؤسسات غير المدرجة فعمييا إيجاد كسائؿ تمكيؿ أخرل قد تكك 

 كمالية، شركات رأس الماؿ االستثمارم.

في ىذه المرحمة، يمكف إيجاد بدائؿ تمكيمية أخرل لممؤسسات غير المدرجة في البكرصة كإنشاء 
 بكرصة ليذه المؤسسات.

 االحتياجات المالية في مرحمة النضج  الفرع الثالث:

عتبرة كتككف قد بمغت مستكيات بعد مرحمة التكسع، تككف المؤسسة قد ضمنت حصة سكقية م
مردكدية مرتفعة، كبذلؾ تصؿ إلى مرحمة تتسـ بالنضج مف حيث استقرار كنمك المبيعات كاألرباح ككذلؾ 

 استقرار كنمك التدفقات النقدية.

في ىذه المرحمة تحاكؿ المؤسسة الحفاظ عمى حصتيا مف المبيعات، ك ىذا ما يجعميا في احتياج 
ؿ لمتمكيؿ قصير األجؿ مف أجؿ تمبية احتياجات دكرة االستغبلؿ ك ما تتطمبو مف مستمر ك لكف بنسبة أق

سياسات بيعيو أجمة ، تحتاج أيضا إلى تمكيؿ طكيؿ األجؿ لتمكيؿ منتجات بديمة أك تطكير المنتجات 
 الحالية. 

 الفرع الرابع: االحتياجات المالية في مرحمة االنحدار

سة، حيث تنخفض األرباح كرقـ األعماؿ، نتيجة دخكؿ ىي المرحمة األخيرة مف حياة المؤس
 منافسيف جدد، يككف التمكيؿ الذاتي أكبر مف احتياجات تمكيؿ المؤسسة .

 1في ىذه المرحمة تحاكؿ المؤسسة تسديد ديكنيا أك إعادة شراء األسيـ الخاصة بيا .

 المؤسسة : الشكؿ المكالي يكضح االحتياجات التمكيمية المختمفة تبعا لمراحؿ تطكر 

 

 
                                                           

1
Aswath Damodaren, pratique de la finance d’entreprise, De Boeck supérieur, Bruxelles-Belgique, 2010, p : 

275 . 
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 : االحتياجات التمكيمية المختمفة تبعا لمراحؿ تطكر المؤسسة2 رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Aswath Damodaran, Pratique de la finance d’entreprise, 
Editions De Boeck, 2010, P :275. 
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تبيف لنا مف خبلؿ ىذا الشكؿ أف االحتياجات المالية لممؤسسة االقتصادية متعددة كمختمفة تبعا 
الستثمار لدل صاحب لمراحؿ التطكر التي تمر بيا ىذه المؤسسات طيمة مدة حياتيا، منذ استقرار فكرة ا

المشركع إلى غاية بمكغيا مرحمة االنحدار، حيث يحتاج صاحب الفكرة إلى رأس الماؿ التأسيسي لتمكيؿ 
فكرة المشركع كدراسة جدكاه االقتصادية كالفنية كالذم يتككف أساسا مف األمكاؿ الخاصة لصاحب المشركع 

كيككف المجكء إلى المصادر الخارجية كخاصة سكاء كانت أمكالو أك أمكاؿ األقارب كاألىؿ كاألصدقاء 
القركض البنكية ضعيؼ نسبيا كىذا االرتفاع عنصر المخاطرة لدل أصحاب ىذه المشاريع، لذلؾ مف بيف 

 آالؼ المشاريع التي تنشأ قميؿ فقط منيا يحاكؿ البقاء تككف عمى شكؿ مؤسسات مصغرة .

األمكاؿ البلزمة لممؤسسات في ىذه المرحمة  كىنا يكمف دكر أساليب التمكيؿ المستحدثة في تكفير
 التي تتسـ بارتفاع درجة المخاطرة فييا كىذا ما سكؼ نراه في الفصؿ المكالي .

عندما تصؿ المؤسسة إلى مرحمة النمك فإنيا تحتاج إلى ما يسمى برأس الماؿ االستثمارم أك رأس 
يا المجكء إلى إصدار أسيـ عادية لزيادة الماؿ المخاطر، فإذا كانت المؤسسة مدرجة في البكرصة مكف ل

 رأس ماليا.

أما في المرحمة المكالية فتككف المؤسسة بحاجة إلى رأسماؿ التطكر لتمكيؿ تكسع المؤسسة كذلؾ 
 مف خبلؿ دخكؿ األسكاؽ المالية كىذا خاص ببعض المؤسسات المدرجة فقط .

كف رقـ األعماؿ كاألرباح في مستكيات بعدىا تككف المؤسسة قد بمغت مرحمة معينة مف النضج حيث يك
 عميا يتجو التمكيؿ إلى االستدانة .

أما في مرحمة اإلنحدار يككف التمكيؿ الذاتي أكبر مف احتياجات التمكيؿ ،تحاكؿ عندىا المؤسسة تسديد 
 ديكنيا ك إعادة شراء األسيـ.
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 لصغيرة و المتوسطةا ؤسساتالمبحث الثاني : المشاكل التمويمية )الفجوة التمويمية( لمم

يحظى المكضكع لتمكيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة باىتماـ كاسع كمتنامي مف طرؼ 
الباحثيف كذكم االختصاص، كبالرغـ مف كؿ البرامج المسطرة عمى مستكل دكؿ العالـ لدعـ كتنمية ىذه 

ظاـ البنكي أك مف المؤسسات، مازاؿ البعض منيا يعاني مف نقص في رؤكس األمكاؿ سكاء مف قبؿ الن
أسكاؽ رؤكس األمكاؿ أك مف أم جية مانحة أخرل، حيث تركز المؤسسات البنكية كاألسكاؽ المالية 
بصكرة تقميدية عمى خدمة الشركات الكبيرة، في حيف تقع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في فجكة تمكيمية 

 يجرل كصفيا عادة بالكسط المفقكد . سنتطرؽ إلى:

 وأشكاليا  ؤسسات الصغيرة و المتوسطةالفجوة التمويمية لمم ماىية: المطمب األول 

 الصغيرة و المتوسطةممؤسسات لالمطمب الثاني : أسباب المشاكل التمويمية )الفجوة التمويمية( 

 وأشكاليا  ؤسسات الصغيرة و المتوسطةالفجوة التمويمية لمم ماىيةالمطمب األول : 

الفجكة التمكيمية كمرادؼ لمصطمح المشاكؿ التمكيمية التي تعاني انتشر في اآلكنة األخيرة مصطمح 
 منيا المؤسسة الصغيرة كالمتكسطة .

 الفجوة التمويمية  ماىية:  الفرع األول

 بعض التعارف لمفجوة التمويمية أوال:

 تعاريؼ لمفجكة التمكيمية: بعضيمكف إعطاء 

 1.: مؤشر عمى تحمؿ أعباء مالية عند التمكيؿ  1التعريؼ 

 2: عجز بعض المؤسسات في الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز . 2التعريؼ 

 3: الفرؽ بيف الطمب عمى األمكاؿ مف قبؿ المؤسسة كالمعركض منيا . 3التعريؼ 

                                                           
1
Michel Cichon,WolfgangScholzand authers, Financing Social Protection, publications of the international 

labour office ,2004,p : 196 .   
2
Organisation for EconomicCo-operation and development, Entreprendre pour le developpement : 

promouvoir le secteur privé, OECD publishing, 2008 , p : 107 .   
3
Mazanai M. OlawaleFotoki, acces to finance in the SME sector : asouthAfrican perspective , Asian journal 

of business Management,vol 4 , February 2012, p : 59 .  
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الفارؽ بيف المكارد المالية لتحقيؽ مستكل معيف مف النمك كمصادر التمكيؿ المتاحة فعميا في : 4التعريؼ 
 1كقت زمني محدد .

يمكف تعريؼ الفجكة التمكيمية بعدـ قدرة المؤسسات في الحصكؿ عمى التمكيؿ مف قبؿ كعميو 
 البنكؾ، أسكاؽ رأس الماؿ أك أم جية مانحة لمتمكيؿ.

لقد ارتبط مفيكـ الفجكة التمكيمية في أدبيات التمكيؿ بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة أكثر منو  
 2ة : بالمؤسسات الكبيرة كذلؾ راجع لؤلسباب التالي

سيكلة حصكؿ المؤسسات الكبيرة مقارنة بالمؤسسات الصغيرة عمى التمكيؿ خاصة التمكيؿ طكيؿ  -
 اآلجؿ.

عندما يككف التمكيؿ طكيؿ اآلجؿ في المؤسسات الكبيرة غير كاؼ لتغطية االحتياجات التمكيمية طكيمة  -
طريؽ تمكيؿ احتياجات طكيمة  اآلجؿ فإنو يسيؿ تبرير ذلؾ بأف الشركة تتبع سياسة تمكيمية جزئية عف

 اآلجؿ مف مصادر تمكيؿ قصيرة اآلجؿ .

،أثبت أف مشكبلت التمكيؿ  2013سنة  اٌز١ّٕخ ٚ اٌزؼبْٚ االلزٖبكٞكحسب استطبلع أجرم في منظمة 
 تأتي عمى رأس قائمة معكقات تمؾ المؤسسات ممثميا يكضحو الشكؿ التالي : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 03أطٍغ ػ١ٍٗ  css.escwa.org.lbِزبؽخ ػٍٝ اٌّٛلغ :  2015أفو٠ً ،  ة انتًٕٚهٛت فٙ انًُطمت انؼشبٛتانتًُٛت انًضتذايت : انفدٕاألٍىٛا ،  

 .14:15ػٍٝ اٌَبػخ  2016عبٔفٟ 
2 

 . 5، ٓ 2016وزت ػوث١خ ٌٍْٕو، ،أثش انفدٕة  انتًٕٚهٛت ػهٗ كم يٍ انشبسٛت ٔ انًُٕ فٙ ششكبث انمطبع األػًبل انؼبوِؾوًٚ أؽّل ؽَٓ، 
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 التي ترل أف التمكيؿ أكبر عائؽ يكاجييا .: يكضح نسبة المؤسسات 3شكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :OCDE , perspectives du développement mondial 2013 : les politiques industrielles dans un 

monde en mutations , 2014,p: 206 . 

ف مشكؿ التمكيؿ يبيف الجدكؿ أف المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في أغمب دكؿ العالـ تعاني م حيث
 بنسب متفاكتة ك تزداد ىذه النسبة في دكؿ الدكؿ اإلفريقية.

 ممخص لبعض الدراسات الفجوة التمويمية لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة  ثانيا:

 1. 1930ال تعتبر الفجكة التمكيمية مف المكضكعات الحديثة، كلكنيا تعكد إلى بداية سنة 

صعكبات تكاجو المؤسسات  إلى أف ىناؾ –في إنجمترا  –فأشارت لجنة ماكميبل 1931ففي عاـ 
 في الحصكؿ عمى التمكيؿ طكيؿ اآلجؿ، كىذا ما أصطمح عمى تسمية " فجكة ماكميبلف " .الصغيرة 

كالذم ذكر أف عدـ تكافر رأس  –بالكاليات المتحدة األمريكية  -تقرير مجمس االحتياطي الفيدرالي  -
در الكافي يمثؿ كاحدة مف أىـ المشاكؿ التي تكاجو المؤسسة الصغيرة ك الماؿ كالقركض طكيمة اآلجؿ بالق

 المتكسطة.
كالمذاف شرحا بالتفصيؿ الصعكبات التي تكاجو  –في إنجمترا  –تقرير لجنة بكلتكف كتقرير لجنة كلسكف  -

 المؤسسة الصغيرة ك المتكسطة في الحصكؿ عمى التمكيؿ .
 اٌزٟ موود أْ اٌفغٛح اٌز١ٍ٠ّٛخ رٛعل ثأؽل اٌْى١ٍٓ : ٚ Ray and Hutchisun دراسة رأم كىيتشكف -

                                                           
1
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 عدـ استمرارية التمكيؿ طكيؿ اآلجؿ . -أ

 عندما تككف تكمفة الحصكؿ عمى األمكاؿ لممؤسسات الصغيرة أعمى منيا لممؤسسات الكبيرة . -ب

ط كطكيؿ كالتي ذكرت أف الفجكة التمكيمية تتمثؿ في عدـ كافية التمكيؿ متكس Lambertدراسة لكمبرت -
 اآلجؿ.

كبالرغـ مف تعدد الدراسات المرتبطة بالفجكة التمكيمية، فإنيا تتفؽ عمى أنيا مشاكؿ تكاجو المؤسسة 
 الصغيرة ك المتكسطة في الحصكؿ عمى التمكيؿ . 

 المتوسطةو لممؤسسات الصغيرة أشكال الفجوة التمويمية  الفرع الثاني:

ت الصغيرة ك المتكسطة عمى مستكل السكقيف المصرفي عمى العمـك تظير الفجكة التمكيمية لممؤسسا
 :كالمالي

 الفجوة المصرفية  أوال:

تشكؿ المصارؼ التجارية أحد أىـ مصادر تمكيؿ المؤسسة الصغيرة ك المتكسطة، كلذلؾ مف 
 1الضركرم أف يككف النظاـ المصرفي مكيؼ لمنح االئتماف ليا بما يتكافؽ مع خصكصيتيا .

باإلضافة إلى نقص الضمانات  نظيمية ليذه المؤسسات قد تؤثر عمى منحيا لمقركض ،إال أف الطبيعة الت
أك انعداميا، كؿ ىذا أدل إلى إتساع فجكة االحتياجات التمكيمية ليذه المؤسسات السيما في االقتصاديات 

 الناشئة .

 فجوة األسواق المالية  ثانيا:

ك المتكسطة عمى احتياجاتيا المالية مف تظير ىذه الفجكة عند صعكبة حصكؿ المؤسسة الصغيرة 
ارتفاع درجة المخاطرة  األسكاؽ المالية، كمف بيف العكامؿ التي أدت إلى ذلؾ، عدـ التماثؿ في المعمكمات

فييا كذلؾ أف المستثمريف في األسكاؽ المالية يتجيكف إلى االستثمار في المؤسسات المستقرة كمنخفضة 
 سسات قادرة عمى دخكؿ األسكاؽ المالية .   ىذا إف كانت ىذه المؤ  المخاطر،

                                                           
1
OECD, the SME financing Gap, theory and evidence, volume I, OECD publishing, 2006, p : 11.  
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، تبيف أف المؤسسات 2013كحسب دراسة منظمة التنمية كالتعاكف االقتصادم التي أجريت سنة 
الصغيرة ك المتكسطة في مختمؼ دكؿ العالـ تعاني مف نقص القركض المكجية ليا سكاء كانت ىذه 

 سب متفاكتة حسب ما يكضحو ىذا الشكؿ : أك خارجيا كلكف بن إٌّظّخالمؤسسات تنتمي إلى دكؿ 

: يوضح إجمالي القروض الموجية لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة من مجموع 4شكل رقم 
 القروض الممنوحة

  

 

 

 

 

 

 

Source :OCDE , perspectives du développement mondial 2013 : les politiques industrielles dans un 

monde en mutations , 2014, p : 206 . 

 ، الرأس األخضر، ليبريا، إيراف، األردف، المغرب .ابكتسكان جنكب افريقيا، األوسط:إفريقيا والشرق 

 ، ككستاريكا، السمفادكر، الككاتكر، جكاتيماال، بنما، البيرك، األرغكام.ؿاألرجنتيف، لبرازي أمريكا الالتينية :

، االصينية، أفغانستاف، بنغبلدش، اليند، إندكنيسي ىكنج ككنج، منغكليا، تايبيو شرق وجنوب آسيا:
 ماليزيا، الباكستاف، سنغافكرة، تايبلند .

أستراليا، بمجيكا، استكنيا، فرنسا، المجر، إيطاليا، الياباف، ىكلندا، بكلكنيا، دول منطقة التعاون والتنمية : 
 البرتغاؿ، ككريا الجنكبية، تركيا، الكاليات المتحدة األمريكية .  

 نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ : 

أف المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة تعاني مف الفجكة التمكيمية سكاء كانت ىذه المؤسسات تنتمي إلى  -
 منظمة التعاكف كالتنمية أك إلى دكؿ أخرل .
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إف منح القركض يعتمد عمى حجـ المؤسسة كقدرتيا عمى التصدير، ليذا تستفيد المؤسسات الكبيرة  -
 أس الماؿ .أكثر مف أسكاؽ ر 

أف الفجكة التمكيمية لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في الدكؿ خارج منظمة التنمية كالتعاكف  -
 .إٌّظّخاالقتصادم أكثر منيا في المؤسسات التي تنتمي إلى دكؿ 

أف الفجكة التمكيمية في المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة تمثؿ في عدـ كفاية  التمكيؿ قصير اآلجؿ  -
لكف التمكيؿ طكيؿ اآلجؿ أكثر حدة، حيث يكضح الشكؿ المكالي المؤسسات التي تحصمت  كطكيؿ اآلجؿ

 عمى تمكيؿ طكيؿ اآلجؿ حسب معيار الحجـ .

يوضح التمويل طويل األجل في الدول الناشئة و دول منظمة التعاون االقتصادي حسب  :5 رقم شكل
 طبيعة المؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :OCDE , perspectives du développement mondial 2013 : les politiques industrielles 

dans un monde en mutations , 2014,p : 207 . 
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، االجزائر، بمغاريا، كركاتيا، مصر، ركسيا الفيديرالية، جكرجيا، المجر، اليند، إندكنيسي : الدول الناشئة2-
 كزاخستاف، لبناف، ماليزيا، المغرب، الجبؿ األسكد، باكستاف، صربيا، تركيا، أككرانيا، الفيتناـ .  

 الصغيرة و المتوسطةممؤسسات لة( المطمب الثاني : أسباب المشاكل التمويمية )الفجوة التمويمي

ىناؾ العديد مف األسباب التي تؤدم إلى كجكد فجكة تمكيمية في المؤسسات الصغيرة ك 
 المتكسطة.

 يمكف تقسيميا إلى أسباب داخمية كأخرل خارجية : 

 األسباب الداخمية الفرع األول :

 ألسباب :ىي أسباب ذاتية خاصة بطبيعة المؤسسة في حد ذاتيا كنذكر مف ىذه ا

تتسـ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة خاصة بانخفاض الكفاءة  ير والكفاءة اإلدارية :يستال ضعف -
اإلدارية كضعؼ العمالة الماىرة الضركرية كىذا ألف أغمبيا مؤسسات عائمية، ذات قدرة محدكدة عمى 

 إعداد دراسات الجدكل كخطط العمؿ كفقا لمتطمبات مؤسسات التمكيؿ .

إف انخفاض الجدارة االئتمانية ليذه المؤسسات يجعميا في صعكبة  ض الجدارة االئتمانية :انخفا -
 .1لمحصكؿ عمى التمكيؿ

إف التبايف في المعمكمات كعدـ تناسقيا يؤدم إلى إحجاـ البنكؾ عف منح  عدم تناسق المعمومات : -
، مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، حيث أف الكثير منيا تع اني مف ضعؼ الرقابة المالية، حيث التمكيؿ البلـز

 .2ة غير دقيقة كلـ تخضع لممكافقة مف قبؿ المدقؽ المالي الخارجييأف التقارير المالية كالمحاسب

إف انخفاض مدة حياة ىذه المؤسسات ك صغر حجميا، يرفع  مف  :تياواستمراري ىامحدودية بقاء -
في  المؤسسات الصغيرة ك المتكسطةعمى عنصر الخطر لدل البنكؾ لتمكيميا، حيث أثبتت دراسات 

تستمر  % 26إلى  % 10 ،سنكات  5إلى  3منيا تستمر لمدة مف  % 80إلى  % 70الصيف أف مف 
 سنة . 15فقط تستمر  % 5سنكات ك  10

 كعميو فإف إفبلس المؤسسة يعني إفبلس مالكيا . الدمج بين الموارد المالية لممؤسسة ومالكيا : -

                                                           
1
 Xuemu &Chunhier, Reseach on Financing intenal barriers and countermeasures of SME, international 

conference on the development of small and medium entreprises, 2010, p :517-518 . 
2
Christian Lambert Nguena et Roger  tsafack nanfosso, Facteurs microéconomiques du déficit de         

financement des pme  au Cameroun,2014, African   developement  review, vol 14,P274.                                
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 خارجية :ثانيا األسباب ال

تتعمؽ األسباب الخارجية لممشاكؿ التمكيمية لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة أساسا بييكؿ النظاـ 
 المالي، كىي كما يمي : 

مشكمة ضعؼ القركض كاالئتماف الممنكح مف قبؿ الجياز المصرفي في الكقت الذم تتزايد  فيو حاجة   -
ة كاالئتماف الممنكح نجد البنكؾ ال تقبؿ بالدرجة المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة  إلى القركض المصرفي

 الكافية عمى منح التمكيؿ كخاصة متكسط كطكيؿ اآلجؿ كىذا راجع لؤلسباب التالية :   
نقص الضمانات: تأتي الضمانات في مقدمة األكلكيات االئتمانية لممؤسسات المصرفية عند منحيا  -

ك المتكسطة ال تمتمؾ ضمانات كافية فإف ىذا يعني  التمكيؿ البلـز ، كنظرا لككف المؤسسات الصغيرة
 ضآلة فرص حصكليا عمى التمكيؿ البلـز ليا .

ضعؼ االىتماـ لدراسات الجدكل : دراسة الجدكل ىي عبارة عف تقدير لمتكمفة كالعائد  مف المشركع  -
اجتماعية يتقرر في خبلؿ فترة معينة أم أنيا دراسات بيئية، قانكنية، تسكيقية، فنية، مالية، اقتصادية ك 

ضكئيا اتخاذ  القرار باالستثمار في المشركع، ، كتقدـ دراسات  الجدكل إلى مؤسسات التمكيؿ التخاذ 
 1القرار لمنح االئتماف .

إال أنو ينظر لتمؾ الدراسات في غالب األحياف عمى أنيا شرطا شكميا لحصكؿ صاحب المشركع 
ـ صاحب المشركع كطالب االئتماف نحك معيار المبلءة عمى التمكيؿ، حيث تتجو نظرة البنؾ في تقيي

المالية لممشركع كىذا يعني ضعؼ فرص حصكؿ أصحاب المؤسسات المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة 
 2عمى احتياجاتيـ التمكيمية .

عدـ انتظاـ السجبلت المحاسبية : تمعب السجبلت المحاسبية دكرا ميما في نجاح المشركع، كفي  -
مالي في األكقات المختمفة، لذا فإف عدـ كجكد السجبلت المحاسبية في المؤسسة يجعؿ معرفة كضعو ال

في المؤسسة ككذلؾ قيمة النقدية  تمف المستحيؿ معرفة الدخؿ المتحقؽ مف النشاط كقيمة المكجكدا
المتكفرة فييا كمدل قدرتيا عمى مكاجية االلتزامات المختمفة، حيث يفضؿ غالبية أصحاب المؤسسات 

صغيرة ك المتكسطة عدـ إمساؾ دفاتر منتظمة لضعؼ اإلمكانات كانخفاض حجـ النشاط باإلضافة إلى ال
 أف البعض يتجنب المشكبلت الضريبية .

                                                           
1

 .135ِٖطفٝ ٠ٍٛف وبفٟ،ِوعغ ٍجك مووٖ،ٓ  
2

 .  83، ٓ 2009، اٌلاه اٌغبِؼ١خ، اإلٍىٕله٠خ، التصبدٚبث تًٕٚم انًششٔػبث انصغٛشةػجل اٌّطٍت ػجل اٌّغ١ل،  
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الصغيرة ك المتكسطة: تتزايد حدة مشكمة  عدـ كجكد مؤسسات متخصصة في تمكيؿ المؤسسات -
 1.في مرحمة االنطبلؽ ةاصالتمكيؿ في حالة عدـ كجكد مؤسسات مالية متخصصة لتمكيميا، خ

 مؤسسات الصغيرة و المتوسطةالتقميدية وآثاره عمى ال من المصادر المبحث الثالث: التمويل

في ضكء ما تقدـ، فقد اتضح أف مشكؿ تمكيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة مف أىـ المشاكؿ 
عكبة في اختيار أم مصدر جييا، كأف مصادر التمكيؿ متنكعة كبأشكاؿ متعددة كلكف تظير الصاالتي تك 

مف مصادر التمكيؿ المناسبة لكؿ مؤسسة كفؽ احتياجاتيا كطبيعتيا كحجميا، فنجد أف بعض المؤسسات 
 تعتمد لتمكيؿ نشاطيا عمى مصادر تمكيؿ داخمية ، بينما أخرل تمجأ إلى مصاد تمكيؿ أخرل .

قميدية المختمفة، فيناؾ مف يفرؽ يز بيف صيغ التمكيؿ التيكتختمؼ المعايير التي تعتمد مف أجؿ التم
فيما بينيا بحسب الزمف أم صيغ تمكيؿ قصيرة اآلجؿ، متكسطة األجؿ كطكيمة اآلجؿ، كىناؾ مف يميز 
بيف صيغ تمكيؿ داخمية )ناتجة عف نشاط المؤسسة نفسيا( كصيغ تمكيؿ خارجية أم المجكء إلى مصادر 

 تمكيؿ خارجية.

التمكيؿ التقميدية كآثاره عمى المؤسسات الصغيرة ك  سكؼ نتعرؼ في ىذا المبحث عمى مصادر
 المتكسطة كما يمي : 

 المطمب األكؿ: التمكيؿ الذاتي كالعائمي كاألصدقاء

 المطمب الثاني: التمكيؿ مف السكؽ غير الرسمي لئلقراض 

 المطمب الثالث: التمكيؿ مف البنكؾ التجارية في إطار سياستيا التقميدية 

 مكيؿ مف البنكؾ اإلسبلمية المطمب الرابع: الت

 ومن السوق غير الرسمي لإلقراض  واألصدقاء ةالعائممن المصادر الذاتية ومن المطمب األول: التمويل 

تعتمد المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في الجزء األكبر مف احتياجاتيا التمكيمية خاصة في 
لمكارد المالية ألفراد العائمة كاألصدقاء ك بداية نشاطيا عمى المكارد الذاتية أصحابيا باإلضافة إلى ا

 لئلقراض.كالسكؽ غير الرسمي  (F3األقارب أك مايعرؼ بػ )

                                                           
1
 Fadoua ANAIRI , Difficultés de financement des petites et moyennes entreprises (pme) marocaines : une 

vue globale,Finance et Finance Internationale, Janvier 2018, n° 10. 
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يعتبر التمكيؿ الذاتي مف أىـ مصادر التمكيؿ الداخمية التي تمعب دكرا ىاما في تنمية المؤسسة 
ية إضافية، كما كتطكيرىا دكف المجكء إلى مصادر خارجية رسمية كتتحمؿ عندىا المؤسسة أعباء مال

يمكف أف يمجأ صاحب المؤسسة إلى األىؿ كاألقارب كاألصدقاء لئلقراض كسد عجزه المالي، أك إلى سكؽ 
 اإلقراض غير الرسمي عند عدـ كفاية المكارد الذاتية أك المقترضة مف األىؿ كاألصدقاء كاألقارب .

 ة    الفرع األول: مفيوم التمويل الذاتي مكوناتو وآثاره عمى المؤسس

 مفيوم التمويل الذاتي  أوال:

يقصد بالتمكيؿ الذاتي المكارد الذاتية التي يمتمكيا أصحاب المؤسسات عمى شكؿ عقارات ،نقكد 
التي يستخدميا أصحابيا إلنشاء  سائمة أك أم أصكؿ أخرل ،أم تمؾ المدخرات المجمعة عمى مدل الزمف

 مؤسساتيـ.

نشاطيا فيقصد بو األمكاؿ المتأتية مف العمميات الجارية أما إذا كانت المؤسسة مكجكدة ك تمارس 
المؤسسة مف تغطية  التمكيؿ الذاتي  يمكف .يا أما بشكؿ دائـ أك لفترة طكيمةلممؤسسة كالتي تبقى متكفرة ل

 تثمارات كزيادة رأس الماؿ العامؿ.االحتياجات المالية البلزمة لتسديد الديكف كتنفيذ االس

 1تي ىك:التمكيؿ الذا محاسبيا

 .األرباح المكزعة عمى المساىميف –األرباح بعد خصـ الضرائب + االىتبلكات =التمويل الذاتي

 كيجب التفرقة بيف التمكيؿ الذاتي كقدرة  التمكيؿ الذاتي : 

حيث أف قدرة التمكيؿ الذاتي = نتيجة الدكرة الصافية + حصص االىتبلكات + حصص 
 حتياطي .المخصصاف كالمؤكنات ذات الطابع اال

أما التمكيؿ الذاتي فيك المبمغ المتبقي لدل المؤسسة مف قدرة التمكيؿ الذاتي بعد تكزيع األرباح عمى 
 المساىميف، كمنو يمكف التعبير عنو بالعبلقة التالية :

 األرباح المكزعة . –قدرة التمكيؿ الذاتي =التمويل الذاتي 

 ح صافية غير مكزعة .االىتبلكات + المؤكنات + أرباالتمويل الذاتي :

                                                           
1
 Carole Bolusset, l’investissement, Bréal éditions, Paris, France, 2007, p : 49 .  
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نتيجة الدركة الصافية + حصص االىتبلكات + حصص المخصصات كالمؤكنات  =قدرة التمويل الذاتي 
 1 .ذات الطابع االحتياطي

 مكونات التمويل الذاتي  ثانيا:

يتككف التمكيؿ الذاتي ألم مؤسسة مف العناصر التالية : االىتبلكات، المؤكنات كالمخصصات 
 لمكزعة عمى المساىميف .كاألرباح غير ا

 االىتالكات : -أ

يعرؼ االىتبلؾ عمى أنو تمؾ المبالغ السنكية المخصصة لتعكيض النقص التدريجي الذم يحدث 
عمى عناصر االستثمارات التي تتدىكر قيمتيا مع مركر الزمف، نتيجة االستعماؿ أك التمؼ أك التقادـ 

نما تسجيؿ محاسبي لتدني قيمة األصكؿ  التكنكلكجي أك ألم سبب أخر كىذه المبالغ ليست مصاريؼ كا 
 2المادية .

 3حيث يمكف النظر إلى االىتبلؾ مف عدة جكانب :

االىتبلؾ عبارة عف تكزيع تكمفة شراء األصؿ الثابت أك الفرؽ بيف تكمفة الشراء كاإليرادات اقتصاديا :  -1
 عدد السنكات التقديرم الستخداـ األصؿ .المتكقعة لبيع ىذا األصؿ في نياية عمره اإلنتاجي مقسمة عمى 

ييدؼ االىتبلؾ إلى قياس قيمة األصؿ الثابت في أم مرحمة مف مراحؿ حياتو، كذلؾ مف محاسبيا :  -2
 أجؿ قياس الربح الذم ينتج عف استخداـ ذلؾ األصؿ الثابت خبلؿ فترة معينة .

يد أصكليا الثابتة ، لذلؾ يعتبر مصدرا االىتبلؾ ىك عممية تمكف المؤسسة مف استبداؿ كتجدماليا :  -3
 مف مصادر التمكيؿ الذاتي لممؤسسة .

 المؤونات والمخصصات :  -ب

المؤكنة ىي تقدير محاسبي لخسارة أك عبئ محتمؿ كمحدد اليدؼ كالطبيعة، كيمكف إلغاءىا جزئيا 
 أك كميا إذا أصبحت دكف ىدؼ أك غير مبررة .

 كيمكف أف تصنؼ المؤكنات كما يمي : 
                                                           

1
 .  28أؽّل ثٛهاً، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ 

2
AdelBeldi, Guy Butin, Eva la croix, Comptabilité générale, principes et applications, Pearson éditions, Paris 

France, 2014, p : 105 . 
3

 . 29، ٓ ٍبثكأؽّل ثٛهاً، ِوعغ  -
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كىي المؤكنات التي تتعمؽ بتدني أك انخفاض قمة عنصر مف عناصر  مؤونات تدني األصول : -1
 األصكؿ المخصصة لو )المخزكنات، الزبائف، السندات( باستثناء االستثمارات التي تيتمؾ . 

تمؾ األمكاؿ المككنة قصد مكاجية تحقيؽ مؤونات الخسائر واألعباء الموزعة عمى عدة سنوات :  -2
 ث محتمؿ مرتبط بنشاط المؤسسة .حد

 ألرباح المحتجزة :ا -ج

كىي المصدر الكحيد لمتمكيؿ الداخمي بالممكية بالنسبة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التي ال 
 تتمكف مف المجكء إلى األسكاؽ المالية مف أجؿ التمكيؿ .

حققتيا المؤسسة مف ممارسة يقصد باألرباح المحتجزة ذلؾ الجزء مف النتيجة القابمة لمتكزيع التي 
نشاطيا خبلؿ السنة الجارية أك السنكات السابقة كلـ تدفع في شكؿ تكزيعات كلذلؾ فيي تظير في 
الميزانية ضمف عناصر حقكؽ الممكية، فبدال مف تكزيع كؿ الفائض المحقؽ عمى المساىميف، تقكـ 

عمييا اسـ احتياطي، بغرض  المؤسسة بتخصيص جزء مف ذلؾ الفائض في عدة حسابات مستقمة يطمؽ
 1تحقيؽ ىدؼ معني مثؿ تمبية احتياجات التكسع كالنمك، كتتمثؿ عناصر األرباح المحتجزة فيما يمي :

يستخدـ في  وكىك الحد األدنى مف االحتياطي الذم البد لممؤسسة مف تككين االحتياطي القانوني : -1
 تغطية خسائر المؤسسة كفي زيادة رأس الماؿ . 

 يتـ تككينو طبقا لمنظاـ األساسي لممؤسسة كىك غير إجبارم .  ياطي نظامي :احت -2

 تخضع إلدارة المؤسسة لمكاجية تغيرات في ظركؼ السكؽ .  احتياطات أخرى : -3

 بناءا ما تقدـ يمكف تقسيـ التمكيؿ الذاتي إلى :

 مكارد ذاتية يجمعيا صاحب المشركع إلنشاء مؤسستو. -
لمؤسسة )المكجكدة في السكؽ( كتجديد استثماراتيا عف طريؽ االىتبلؾ تمكيؿ ذاتي لحفظ قيمة ا -

 كتغطية الخسائر .
تمكيؿ ذاتي لنمك المؤسسة كعف طريؽ األرباح المحتجزة التي تستخدـ لتمكيؿ احتياجات تكسع  -

 المؤسسة كنمكىا .
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 طةآثار استخدام التمويل الذاتي عمى عممية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوس ثالثا:

 :إف استخداـ التمكيؿ الذاتي) المؤسسات المكجكدة في السكؽ( يحقؽ

إف األمكاؿ الناتجة عف التمكيؿ الذاتي مجانية، أم ليس ليا أم تكمفة مما يمكنيا مف تكظيفو في  -
 استثمارات دكف تحمؿ أعباء الفكائد عمى القركض في حالة االستدانة .

لممؤسسة حيث يرفع في األمكاؿ الخاصة بيا مما يزيد مف يسمح بالمحافظة عمى االستقبللية المالية  -
 ثقة المتعامميف مع المؤسسة كخاصة الدائنيف .

 يتشجع المؤسسة عمى القياـ باستثمارات جديدة بقدر األمكاؿ المتاحة فقط . -
يعتبر مصدر تمكيؿ داخمي أكلي قبؿ المجكء إلى المصادر الخارجية في التمكيؿ سكاء عف طريؽ  -

)قدـ نظرية  Myersلمايرز  1المجكء إلى األسكاؽ المالية كىذا حسب نظرية الترتيب اليرمي  القركض أك
ك لجكؤىا إلى التمكيؿ  ـ ،تبرر تصنيؼ أساليب التمكيؿ لممؤسسة1984الترتيب اليرمي مايرز سنة 

 .،فإذا تجاكزت االحتياجات المالية ىذا المكرد المالي تمجأ إلى المصادر الخارجية(الذاتي 
إف األمكاؿ المتأتية عف التمكيؿ الذاتي ال يسمح بتمكيؿ مرحمة إنشاء كانطبلؽ المؤسسة بؿ يستخدـ  -

 لنمك كالتكسع .التمكيؿ مرحمتي 

 ةغير الرسمي المصادرالفرع الثاني : التمويل عن طريق 

كفي ظؿ نقص المدخرات الشخصية أك عدـ كفايتيا يمجأ صاحب  عند إنشاء المؤسسة ك تككينيا،
أك السكؽ غير 3F)كىي  المجكء إلى أفراد عائمتو كأصدقائو كأقاربو ) مؤسسة إلى مصادر غير رسمية ،ال

 الرسمي. 

 التمويل عن طريق األىل واألقارب  أوال: مفيوم

( يدخؿ في إطار العبلقات االجتماعية 3Fإف التمكيؿ عف طريؽ األىؿ، األقارب كاألصدقاء )
 ع .السائدة بينيـ كبيف صاحب المشرك 

                                                           
1
La théorie de l’ordre hiérarchique (Pecking order theory) . 
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كيتـ ىذا التمكيؿ إما عف طريؽ األمانة إلى حيف، أك تسميفات مصحكبة بكعكد لدفع عكائد عمييا 
كمما تسير األمر أك عند تحقيؽ أرباح، أك دفع عكائد بصفة إلزاميو كؿ فترة مف الزمف بغض النظر عف 

 1نتائج األعماؿ، كعادة ما يصاحب ذلؾ طمب المشاركة في المشركع  .

 :  الصغيرة و المتوسطةالتمويل عن طريق األىل واألقارب عمى المؤسسات  أثار ثانيا:

يبلحظ أف التمكيؿ مف المصادر العائمية كاألصدقاء يعتمد عمى المدخرات الصغيرة جدا كعادة ما  -
 تتجمع بشكؿ بطئ، كىذا سيؤثر عمى صاحب المشركع خاصة إذا كاف اليدؼ تمكيؿ رأس ماؿ اإلنشاء .

النكع مف التمكيؿ يؤدم إلى الخمط بيف المعامبلت المالية كعبلقات العمؿ ألفراد إف استخداـ ىذا  -
 العائمة الكاحدة كاألصدقاء كبيف العبلقات الشخصية بينيـ .

إف ىذا النكع مف التمكيؿ ال يتطمب ضمانات كبيرة كقد تككف المبالغ الممنكحة لصاحب المشركع دكف  -
 فكائد، كغير محددة المدة .

 تمويل عن طريق السوق غير الرسمي لإلقراض : اللثاثا

يطمؽ مصطمح " غير رسمي " في الفكر كالتطبيؽ االقتصادم عمى مزاكلة النشاط االقتصادم 
 2خارج إطار القانكف كالقكاعد الرسمية المنظمة لمنشاط في الدكلة .

مكاؿ مف كبناءا عمى ذلؾ يمكف تعريؼ التمكيؿ عف طريؽ السكؽ غير الرسمي : عرض كطمب األ
 خبلؿ قنكات تعمؿ خارج القنكات الرسمية في الدكلة .

يمجأ أصحاب المؤسسات إلى ىذا النكع مف التمكيؿ بسبب عدـ كفاية المكارد الذاتية كاألمكاؿ 
المقترضة مف األىؿ كاألقارب، ك يسمى المتدخمكف في ىذا السكؽ بتجار النقكد حيث يعرضكف قركض 

فائدة مرتفعة تفكؽ األسعار الجارية في السكؽ الرسمي، كما يطمبكف  صغيرة كلفترات قصيرة كبأسعار
 3ضمانات مف المقترضيف قد تككف حميا ذىبيا أك رىكنات عقارية .

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطةآثار التمويل عن طريق السوق غير الرسمي لإلقراض عمى  رابعا:

لمعمكمات حكؿ صاحب المؤسسة مقارنة تتـ عممية التمكيؿ في سيكلة كيسر كال تتطمب تجميع ا -
 بالتمكيؿ الرسمي .
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 . 38، ٓ 1996، اٌلاه اٌغبِؼ١خ )ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ(، تًُٛت انصُبػبث انصغٛشة ٔيشكالث تًٕٚهٓب، ػجل اٌوؽّٓ ٠َوٞ أؽّل
2

ٚهلخ ثؾش ِملِخ ضّٓ اٌلٚهح اٌزله٠ج١خ اٌل١ٌٚخ ؽٛي اٌّْوٚػبد  انتًٕٚم ػٍ طشٚك انمُٕاث انتًٕٚهٛت غٛش انشصًٛت،ِؾّل ػجل اٌؾ١ٍُ، 

 .   06، ٓ 2003ِبٞ  28ّغبهث١خ، عبِؼخ فوؽبد ػجبً، ٍط١ف، اٌغيائو، اٌٖغ١وح ٚ اٌّزٍٛطخ فٟ االلزٖبك٠بد اٌ
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 . 41-40ػجل اٌوؽّٓ ٠َوٞ أؽّل، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ  
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حرفييف، صغار المنتجيف كسطة ىي مؤسسات مصغرة منيـ تجار،إف معظـ الؤسسات الصغيرة ك المت -
صة لمتمكيؿ مف السكؽ غير أم عمبلء غير معركفيف بالنسبة لمبنكؾ التجارية، ك بالتالي يجدكف فر 

 الرسمي. 
سطة ىذا  النكع مف التمكيؿ صغيرة ال تمكف المشركع مف الحصكؿ عمى إف حجـ القركض المقدمة بكا -

 1كامؿ احتياجاتو التمكيمية .
مدة القرض تككف قصيرة في العادة كبالتالي تناسب تمكيؿ رأس الماؿ العامؿ كيعجز في كثير مف  -

 األحياف عف تكفير التمكيؿ لرأس الماؿ الثابت .
ر الفائدة كعدـ كجكد فترة السماح )كىي فترة اإلرجاء تعطى ارتفاع تكمفة التمكيؿ أم ارتفاع أسعا -

لممقترض قبؿ البدء في تسديد الديف( كطمب ضمانات، يعتبر استغبلؿ لحاجة أصحاب ىذه المؤسسات 
 لمتمكيؿ .

 المطمب الثالث: التمويل من البنوك التجارية في إطار سياستيا التقميدية 

كيؿ استخداما في المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة، رغـ كؿ يعتبر التمكيؿ البنكي أكثر أنكاع التم
االنتقادات المكجية لمنظاـ المصرفي حكؿ فشمو في بناء استراتيجيات فعالة لتمكيميا خاصة في الدكؿ 

 النامية.
حيث يختمؼ حجـ مساىمة النظاـ المصرفي في تمكيؿ ىذه المؤسسات مف دكلة ألخرل، فنجد 

مؤسسة الصغيرة ك المتكسطة في دكؿ االتحاد األكربي تصؿ إلى نسب مساىمة البنكؾ في تمكيؿ ال
 (. 04تدنية في الدكؿ النامية )شكؿ رقـ مرتفعة، بينما تصؿ ىذه النسبة إلى مستكيات م

كيشمؿ القطاع المصرفي البنكؾ التجارية كبنكؾ األعماؿ كالمؤسسة المالية المتخصصة ذات 
لمبنكؾ التجارية باعتبارىا أىـ مصدر لمكساطة المالية في معظـ  العبلقة بالتمكيؿ، لكننا سنكلي أىمية

البمداف حيث تجمع بيف المدخرات كاالستثمارات ك نركز عمى الكظيفة التقميدية لمبنكؾ التجارية كىي 
ذلؾ ألف النمكذج البنكي التقميدم الذم يعتمد عمى تكفير  إقراض المؤسسة بدال مف االستثمار فييا .

ؤسسات كاألفراد أيف تظير محفظة القركض في ميزانية البنؾ )نمكذج تنشأ كتنتظر( قد االئتماف لمم
استبدؿ بنمكذج جديد )تنشأ كتكزع( أيف يتـ التعامؿ بالتكريؽ كمشتقات القركض خاصة في الكاليات 

 المتحدة األمريكية كالمممكة المتحدة.  
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 . 07ِؾّل ػجل اٌؾ١ٍُ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ  
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ات التمكيمية لمبنكؾ خاصة التجارية تأخذ نشاطات االستغبلؿ لممؤسسة الجزء األكبر مف العممي
منيا، كيرجع ذلؾ إلى طبيعة ىذه البنكؾ باعتبارىا مؤسسات مالية كظيفتيا تحكيؿ اإليداعات الجارية إلى 

 قركض.

إف القركض المكجية لتمكيؿ ىذا النكع مف النشاط ىي قصيرة مف حيث المدرة الزمنية، حيث تتبع 
كذلؾ حسب طبيعة نشاط المؤسسة )تجارم، صناعي، زراعي، أك  البنكؾ عدة طرؽ لتمكيؿ ىذه األنشطة،

 خدمي( أك حسب الكضعية المالية ليا أك الغاية مف القرض. 

كما يمكف لمبنكؾ التجارية تمكيؿ نشاطات االستثمار لممؤسسة حسب طبيعتيا، فقد ييدؼ 
 المباني الصناعية،)االستثمار لمحصكؿ عمى كسائؿ اإلنتاج أك الحصكؿ عمى عقارات مثؿ األراضي ،

 التجارية كاإلدارية.

 الفرع األول: القروض الموجية لتمويل نشاط االستغالل لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تقكـ المؤسسات بأنشطة خبلؿ دكرة االستغبلؿ، حيث تتميز بالتكرار خبلؿ كؿ دكرة، كيمكف 
تدخؿ كطبيعتو يأخذ ىذا التمكيؿ عدة لمبنكؾ التجارية أف تتدخؿ لتمكيؿ ىذه الدكرة حسب أىداؼ ىذا ال

 صكر:

 الخصم التجاري  أوال:

ىك شكؿ مف أشكاؿ القركض قصيرة األجؿ، تمنحيا البنكؾ التجارية عمكما لزبائنيا )أفراد 
 1آجيك كمؤسسات( كيتمثؿ في قياـ البنؾ بشراء كرقة تجارية مف حامميا قبؿ تاريخ االستحقاؽ مقابؿ

 يتحصؿ عميو.

 ت عمى الحساب الجاري تسبيقا ثانيا:

 أف يأخذ ىذا النكع مف التمكيؿ شكميف : الحساب الجارم البنكي كالسحب عمى المكشكؼ . يمكف

تتمثؿ في جعؿ حساب الجارم لممؤسسة مدنيا في حدكد متفؽ الحساب الجاري لممؤسسة لدى البنك : -أ
 عمييا مسبقا بيف البنؾ كالمؤسسة .
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 :  اٌفٛائل + اٌؼّٛالد . Agiosآع١ٛ ٘ٛ  
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جعؿ الحساب بقة تمكيمية يمنحيا البنؾ لعمبلئو الدائميف، كىذا كىي طريالسحب عمى المكشوف :  -ب
الجارم ليـ مدينا لفترة تصؿ إلى سنة، حيث تستعمؿ المؤسسة أمكاؿ البنؾ لتمكيؿ نشاط االستغبلؿ 

،يرتبط مبمغ السحب عمى المكشكؼ برقـ أعماؿ المؤسسة، ىيكميا المالي كعبلقة البنؾ  كشراء مكاد أكلية
 1بيا .

 تسييالت الصندوق  ثالثا:

ىي قركض تمنح لممؤسسات لتغطية نفقات نياية الشير أيف تكثر مصاريؼ المؤسسات مثؿ دفع أجكر 
 العامميف كتسديد الفكاتير كالكيرباء كالغاز كالياتؼ ... إلخ .

 قروض موسمية  رابعا:

تتميز بالصفة ىك قرض االستغبلؿ الخاص بالزراعة ككذلؾ بعض األنشطة التجارية كالصناعية التي 
 المكسمية حيث تزداد احتياجات التمكيؿ لممؤسسة.

 االعتمادات المسندية  خامسا:

تستعمؿ في مجاؿ العمميات التي تقكـ بيا المؤسسة مع الخارج عمى المدل القصير، كىي مرتبطة 
 أساسا بشراء المكاد األكلية الضركرية لمعممية االنتاجية .

نة أكثر أنكاع التمكيؿ شيكعا لممؤسسات كخاصة القركض قصيرة يعتبر التمكيؿ البنكي باإلستدا
األجؿ عمى شكؿ سحب عمى المكشكؼ، حيث يبلحظ في الدكؿ األكركبية سيطرة ىذا النكع مف التمكيؿ 

 المكجو لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة، كما بينو الشكؿ التالي :

 

 

 

 

 

                                                           
1
Farouk Bouyakoub, l’entreprise et le financement bancaire, casbah édition, 2000, p : 235 . 
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مؤسسة الصغيرة ك المتكسطة القبؿ : يكضح نسبة استعماؿ التمكيؿ البنكي مف  6شكل رقم 
 األكركبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Josée et Pierre, la gestion du risque : comment améliorer le financement des PME et 

faciliter leur développement, p : 26 .  Edition presses de l’université de Québec , 2004 .  

 روض الموجية لتمويل نشاطات االستثمار الفرع الثاني: الق

تختمؼ عمميات االستثمار جكىريا عف عمميات االستغبلؿ مف حيث مكضكعيا، طبيعتيا كمدتيا، 
 لذلؾ فإف ىذه العمميات تتطمب التمكيؿ مف البنكؾ التجارية في إطار سياستيا التقميدية .

تمارات كرغـ أف ىذا النكع مف التمكيؿ تتطمب أشكاال كطرقا أخرل لمتمكيؿ تتبلءـ كطبيعة ىذه االس
 تقكـ بو بنكؾ متخصصة إال أف البنكؾ التجارية تمنح ىذا النكع مف التمكيؿ أيضا .

تعتبر نشاطات االستثمار تمؾ العمميات التي تقكـ بيا المؤسسات بيدؼ الحصكؿ عمى كسائؿ 
ؾ في تمكيؿ عمميات بيذا الحجـ، اإلنتاج أك الحصكؿ عمى العقارات، كنظرا لمصعكبات التي تجدىا البنك 

فقد تـ تحديث طرؽ تمكيؿ أخرل كالقرض اإليجارم ك المجكء إلى األسكاؽ المالية كغيرىا مف طرؽ 
 التمكيؿ األخرل المستحدثة ك سيتـ التطرؽ إلييا الحقا .
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تمكيؿ  الفكترة الفكترة
 خارجي آخر
تمكيؿ 

 خارجي آخر
القرض 
 اإليجارم
القرض 
 اإليجارم

السحب عمى 
 المكشكؼ

السحب عمى 
 المكشكؼ
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كنظرا ككف البحث في دكر البنكؾ التجارية في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في إطار 
 1استيا التقميدية سنتطرؽ إلى ذلؾ مف خبلؿ :سي

 القروض متوسطة اآلجل  أوال:

سنكات مثؿ  7تكجو القركض متكسطة اآلجؿ لتمكيؿ االستثمارات التي ال يتجاكز عمر استعماليا 
 الحصكؿ عمى اآلالت كالمعدات ككسائؿ النقؿ كتجييزات اإلنتاج بصفة عامة .

 القروض طويمة اآلجل  ثانيا:

لقركض طكيمة اآلجؿ لتمكيؿ نكع خاص مف االستثمارات مثؿ الحصكؿ عمى محؿ تجارم، ، تكجو ا
 2بناء مصنع ... إلخ .

الصغيرة  عمى المؤسسات (في إطار سياستيا التقميدية )آثار استخدام التمويل من البنوك التجارية ثالثا:
 والمتوسطة

مو غير متاح خاصة لممؤسسات عادة ما تضع البنكؾ شركط عمى القركض المصرفية، بشكؿ يجع
، الصغيرة، كالمؤسسات التي في بداية نشأتيا كيقتصر تعامميا عمى المؤسسات ذات المركز المالي القكم 

 ك كذلؾ
ارتفاع تكمفة تمكيؿ  ك ضعؼ مقدرة معظـ أصحاب المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لتقديـ ضمانات كافية

 القركض .
لمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التي تتقدـ بطمبات االقتراض لو ما يبرره إف تشدد البنكؾ التجارية اتجاه ا

 لدل متخذم القرار في البنكؾ كتمكف إجماؿ ىذه المبررات في :
أف نسبة كبيرة مف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة خاصة في الدكؿ النامية تعمؿ في القطاع غير  -

 مخاطر التعامؿ معيا . الرسمي كليس ليا سجبلت ضريبية كمحاسبية مما يزيد مف
افتقار الخبرة التنظيمية كاإلدارية في المؤسسات الصغيرة خاصة، فالخبرة التنظيمية القميمة تعني عدـ  -

 القدرة عمى استخداـ المكارد المالية استخداما رشيدا، كمف ثـ زيادة احتماالت الكقكع في الفشؿ .
المؤسسات الصغيرة مرتبطة بضعؼ المبمغ ارتفاع تكاليؼ الخدمة المصرفية المتضمنة في تمكيؿ  -

 المقترض ك مدتو )قركض قصيرة اآلجؿ( كأف ىذه القركض مرتفعة المخاطر .
                                                           

1
 .  74،اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ،ٓ 2003، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد اٌغبِؼ١خ، تمُٛبث ابُٕن، دساصت ٔطشق اصتخذاو انُمٕد يٍ طشف انبُٕناٌطب٘و ٌطوُ، 

2
Serge Peffer, Edouard Albeloos, Christiane Collet, Vade-Mecum du financement des PME de Boeck, 2010, 

p :50   
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 الصغيرة و المتوسطةالمطمب الرابع : التمويل من البنوك االسالمية وآثاره عمى المؤسسات 

تقـك أنشطة البنكؾ عمى عكس البنكؾ التجارية التي تقـك بمنح االئتماف عمى أساس نظاـ الفائدة، 
اإلسبلمية عمى مبدأ الربح كالخسارة، فأساس عمؿ البنكؾ اإلسبلمية المؤسسات يحرص عمى العمؿ بيدؼ 

 الكفاء بالديكف كتحقيؽ االستقبللية ، ذلؾ أف التمكيؿ اإلسبلمي اقتصاديا ييدؼ إلى تحقيؽ الربح .

ألخرل كبصيغ تمكيميو عينية أك ميزه عف أساليب التمكيؿ اتخصائص بيتميز التمكيؿ اإلسبلمي 
 معنكية تتفؽ مع أحكاـ الشرعية اإلسبلمية ككفؽ معايير كضكابط شرعية .

 الفرع األول : خصائص التمويل اإلسالمي  

 1تتميز صيغ التمكيؿ اإلسبلمية بخمس خصائص تشترؾ فييا جميع ىذه الصيغ كىي :

 ارتباط التمكيؿ بالسكؽ الحقيقية . -
 ربح في التمكيؿ .التممؾ ىك أساس ال -
 اعتماد السكؽ ألية لتحديد العائد . -
 العدالة التعاقدية . -
 االلتزاـ األخبلقي . -

 ارتباط التمويل بالسوق الحقيقية أوال:

يرتبط التمكيؿ في النظاـ اإلسبلمي بالسكؽ الحقيقية، كىي السكؽ التي يتـ فييا إنتاج السمع 
تاج بالمشاركات، أم بتككيف مؤسسات تقكـ بإنتاج سمع كالخدمات كتبادليا، فيككف تمكيؿ عمميات اإلن

 كخدمات، كما تمكؿ أيضا إجارة اآلالت كالمباني باعتبارىا كسائؿ إنتاج.

كميما كانت صيغة التمكيؿ كغرضيا، فإف التمكيؿ ال يتجاكز حجـ التداكؿ كاإلنتاج الفعميف في 
 االقتصاد .

 

 

 

                                                           
1

 . 106، ٓ 2013، كاه إٌْو إًٌّٙ، أصبصٛبث انتًٕٚم اإلصاليِٕٙنه لؾف، 
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 التممك ىو أساسا الربح في التمويل  ثانيا:

يقكـ التمكيؿ اإلسبلمي عمى مبدأ التممؾ الحقيقي التاـ لسمعة أك خدمة أك أصؿ إنتاجي، ينتج 
سمعا أك خدمات، ففي البيع اآلجؿ البد أف يتممؾ البائع السمعة ممكا كامبل كيحكزىا في قبضتو قبؿ أف 

 يستطيع بيعيا سكاء بيعا آجبل أك حاضرا .

 ئد اعتماد السوق آلية لتحديد العا ثالثا:

إف اعتماد عمى السكؽ في تحقيؽ عكائد التمكيؿ تستند إلى مبدأيف أساسييف : الممكية الفردية كحرية 
 التعاقد.

 الممكية الفردية: معناه أف األمكاؿ منسكبة إلى أصحابيا كيمنع االعتداء عمييا .

لناس أما حرية التعاقد : فيسند إلى أصؿ عريض في النظاـ االقتصادم اإلسبلمي كىك أف ا
 مسمطكف عمى أمكاليـ يفعمكف بيا ما يشاءكف ليس ألحد أف يمزميـ بغير ما يرغبكف .

كما أف كظيفة السكؽ في تحديد أسعار السمع كالخدمات بما فييا خدمات التمكيؿ ىي السكؽ 
 المرجعية في تككف السعر مف خبلؿ العرض كالطمب .

 العدالة التعاقدية  رابعا:

ة عمى حرية التفاكض كعمى القدرة عميو، أما حرية التفاكض فيي أساس في تستند العدالة التعاقدي
 المعامبلت اإلسبلمية شأنيا في ذلؾ شأف النظرية اإلسبلمية في األسكاؽ األخرل .

أما القدرة عمى التفاكض فتؤثر فيو الشركط المكضكعية لمسكؽ كبشكؿ خاص ظركؼ االحتكار 
عة اإلسبلمية االحتكار في سكؽ السمع كفي السكؽ المالية كبخاصة لذلؾ تحـر الشري، كالقكة االحتكارية 

لمبنؾ اإلسبلمي ألف كثيرا مف  1أف السكؽ المالية المعاصرة تتضمف معنى ما يسمى بالزبائف األسرل 
 زبائنو يرفضكف التعامؿ مع البنكؾ التقميدية .

 

 

 
                                                           

1
Captive clientèle . 
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 االلتزام األخالقي  خامسا:

مف سمات التمكيؿ اإلسبلمي ألنو تمكيؿ أخبلقي يمر مف إف االلتزاـ األخبلقي سمة أساسية 
التممؾ الحقيقي لمسمع كالخدمات إلى احتراـ اإلنساف ككقايتو كالبعد عف كؿ ما يؤذيو أك يعطؿ طاقاتو أك 

 يفسد عميو حياتو .

 ممؤسسات ل اإلسالمية تمويلال صيغ الفرع الثاني: بعض

يمي نذكر بعض  معنكم، كفيماكيؿ نقدم كتمكيؿ شمؿ تمتقدـ البنكؾ اإلسبلمية صيغ تمكيمية ت
، كما يكضحيا الشكؿ كالمتكسطةاألساليب التمكيمية التي يمكف استخداميا في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة 

 :المكالي
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قائمة عمى البر كاإلحسافصيغ  قائمة عمى البر كاإلحسافصيغ   التجارم الديفعمى قائمة صيغ    

 

التجارم الديفعمى قائمة صيغ   

 

القرض الحسف -  

اليبات كالمنح -  

الزكاة -  

الكقؼ -  

القرض الحسف -  

اليبات كالمنح -  

الزكاة -  

الكقؼ -  

البيع ألجؿ كعمى أقساط -  

بيع السمـ -  

اعصناإلست -  

االجارة المنتيية بالتمميؾ -  

البيع ألجؿ كعمى أقساط -  

بيع السمـ -  

اعصناإلست -  

االجارة المنتيية بالتمميؾ -  

المشاركة -  

المضاربة -  

المزارعة -  

المساقاة -  

المشاركة -  

المضاربة -  

المزارعة -  

المساقاة -  

المشاركة في  عمى قائمةصيغ 
 عائد االستثمار

المشاركة في  عمى قائمةصيغ 
 عائد االستثمار

 ٕٚضر إَٔاع صٛغ انتًٕٚم اإلصاليٙ :7 رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إلسبلمية لممشركعات الصغيرة القائمة عمى أسمكب الديف التجارم كاإلعانات، كرقة : محمد عبد الحميـ عمر، صيغ التمكيؿ ا المصدر
 28-25بحثية مقدمة ضمف الممتقى الدكلي حكؿ تمكيؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة كتطكير دكرىا في االقتصاديات المغاربية، 

 ، جامعة فرحات عباس، سطيؼ/ الجزائر .2003مام 

صيغ أساسية لمتمكيؿ اإلسبلمي تتضمف كؿ كاحدة عدة  3ه أف ىناؾ يتضح مف خبلؿ الشكؿ أعبل
 آليات نكجزىا فيما يمي :

 صيغ التمويل القائمة عمى المشاركة في عائد االستثمار أوال:

 يمي:كتشمؿ ما 

 التمويل عن طريق المضاربة -أ

 :  التعريف-1

مالؾ( بإعطاء مبمغا مف المضاربة أك القراض ىي عقد بيف طرفيف يقكـ بمقتضاه رب الماؿ )ال
 الماؿ لمطرؼ اآلخر )المضارب( أك )لمشركع الصغير( مف أجؿ استخدامو بطريقة متفؽ عمييا، حيث يتـ

مر خسارة تتجاكز رأس مالو، كما ال يتحمؿ المضارب ثال يتحمؿ المستاقتساـ األرباح بنسب معمكمة . ك 
 عف اإلىماؿ أك إساءة استخداـ التمكيؿ .خسارة سكل مجيكده ككقتو كلكنو يمتـز بأم خسائر ناجمة 

 صيغ التمويل اإلسالمي صيغ التمويل اإلسالمي
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 أنواع المضاربة :-2

 1كالمضاربة نكعاف :

المضاربة المطمقة : ىي ما خمت مف تقييد العمؿ بزماف أك مكاف أك نكع معيف أم يككف لممضارب  -1
 فييا حرية التصرؼ كيفما شاء دكف الرجكع لرب الماؿ إاّل عند نياية المضاربة .

 دة : كىي التي يشترط فييا رب الماؿ عمى المضارب بعض الشركط لضماف مالو .المضاربة المقي -2

 : الصغيرة والمتوسطةأثار استخدام التمويل عن طريق المضاربة عمى المؤسسات  -3

إف خاصية المضاربة في التكزيع العادؿ لممخاطر عمى رب الماؿ كالعامؿ مف شأنيا أف تشجع الراغبيف  -
 المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة كتقدـ إطارا قانكنيا مبلئما لؤلنشطة االنتاجية ليا .في العمؿ عمى إقامة 

إمكانية تكفير المكارد التمكيمية المطمكبة ليذه المؤسسات سكاء في شكؿ رأس ماؿ ثابت أك رأس ماؿ  -
 المؤسسة . التمكيمية لصاحبكبالتالي فيي تغطي مختمؼ االحتياجات ، عامؿ 

ذات المخاطر العالية كالمشركعات الجديدة التي تستيدؼ تكفير منتج جديد أك استخداـ تمكيؿ األنشطة  -
 تكنكلكجيا.

تكفر المضاربة مجاال كاسعا أماـ أصحاب الميارات لئلبداع كالتميز كتسخير مكاىبيـ في اإلنتاج  -
و ألنو شريؾ في كاالبتكار حيث يبذؿ العامؿ أقصى جيده مع حرصو عمى النجاح في المشركع كاالرتقاء ب

 منو.الربح الناتج 

 التمويل عن طريق المشاركة :ب
 التعريف :  -1

تقكـ فكرة التمكيؿ بالمشاركة عمى أساس أف الممكؿ صاحب رأس الماؿ )البنؾ مثبل( يعتبر 
 بمديف.شريكا لممتعامؿ معو حيث تربطو عبلقة شريؾ بشريؾ كليست عبلقة دائف 

ممؾ الماؿ فقط كطرؼ يممؾ الماؿ ككف طرؼ ي كتختمؼ المشاركة عف المضاربة في
الذم يممؾ الماؿ  ؼكو مف ماؿ يعتبر غير كاؼ لذلؾ يستعيف بالطر مالعمؿ)الجيد( معا،غير أف ما يمك 

 2قاسـ الطرفاف الربح كالخسارة معا كفؽ نسب يتـ االتفاؽ عمييا مسبقا .تحيث ي

                                                           
1

 .   26-25،ٓ 2017، انبذٚم اإلصاليٙ نتًٕٚم انًششٔػبث انصغٛشة ٔانًتٕصطتؽ١َٓ ػجل  اٌّطٍت،  
2

لخ ثؾش ِملِخ فٟ اٌلٚهح اٌل١ٌٚخ ؽٛي ر٠ًّٛ اٌّْوٚػبد ، ٚهأصبنٛب تًٕٚم انًششٔػبث انصغٛشة فٙ االلتصبد اإلصاليٙفز١ؾخ ٚٔٛغٟ،  

َ ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ االلزٖبك٠خ ٚػٍَٛ اٌز١١َو، ٍط١ف، ٓ  2003ِبٞ  25اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٚرط٠ٛو كٚه٘ب فٟ االلزٖبك٠بد اٌّغبهثخ إٌّؼملح فٟ 

725 . 
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 أنواع المشاركة وصيغيا : -2

 المشاركة نكعاف :

ىي المشاركة التي تبقى فييا حصة الشريؾ أك الشركاء في رأس ماؿ المشركع طكاؿ  ثابتة : مشاركة -1
 أجميا المحدد في العقد .

ىي التي يعطي فييا أحد الشركاء الحؽ لآلخر في شراء  مشاركة متناقصة أو المنتيية بالتممك : -2
 1مكية كامؿ رأس ماؿ المشركع .حصتو تدريجيا بحيث تتناقص حصتو كتزيد حصة اآلخر إلى أف ينفرد بم

 صيغة المشاركة قد تككف طكيمة، متكسطة أك قصيرة اآلجؿ كذلؾ طبقا لما يمي :

قد تككف المشاركة طكيمة اآلجؿ كذلؾ في حالة ما إذا كانت مشاركة مستمرة كيصمح ىذا األسمكب  -
مف أك شركة تكصية سكاء كانت لتمكيؿ العمميات االنتاجية المختمفة كالتي تأخذ شكبل قانكنيا كشركة تضا

 تجارية.تمؾ المؤسسات صناعية، زراعية أك 

قد تككف المشاركة متكسطة اآلجؿ : كذلؾ في حالة الشركة المنتيية بالتمميؾ، كيصح ىذا  األسمكب  -
 لمتطبيؽ في المجاؿ التجارم، الصناعي، الزراعي، العقارم، كالميني .     

في حالة تمكيؿ العمميات التي تستغرؽ زمنا قصيرا، مثؿ االعتمادات قد تككف المشاركة قصيرة كذلؾ  -
 المستندية.

 :  الصغيرة و المتوسطةأثار استخدام التمويل عن طريق المشاركة عمى المؤسسات  -3

ىك أسمكب  تمكيؿ مناسب ليا خاصة المشاركة المنتيية بالتممؾ حيث يتمكف الشريؾ مف تممؾ  -
 اإلسبلمي )إذا كاف ىك رب الماؿ( .المؤسسة بعد خركج البنؾ 

يمكف استخداـ صيغة المشاركة قصيرة اآلجؿ في تمكيؿ صادرات المؤسسات عف طريؽ االعتمادات  -
 المستندية لتكريد منتجات العميؿ التي تحتاج إلى تمكيؿ نقدم إلنتاجيا ثـ تصديرىا . 

ت التي تمزج  بيف اإلمكانيات المحدكدة إف التمكيؿ بالمشاركة أكثر ضمانا لتحقيؽ النجاح في المؤسسا -
 ليا كاإلمكانيات المتكفرة لدل الطرؼ اآلخر كتجعؿ منيا قكة معتبرة لتكسيع المؤسسة، تطكيرىا كتجديدىا .

 إمكانية استفادة تمؾ المؤسسة )الشريؾ( مف استخداـ اسـ البنؾ عند تسكيؽ المنتجات . -
                                                           

1
 . 28ؽ١َٓ ػجل اٌّطٍت األٍوط، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ 
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 التمويل بالمزارعة  ج:

 لمزارعة:التمويل با تعريف-1

تقـك ىذه الصيغة أساسا عمى عقد الزرع ببعض الخارج منو كبمعنى آخر يقـك مالؾ األرض بإعطاء 
قبؿ التكقيع عمى  طرؼيحدد إسياـ كؿ حيث 1األرض لمف يزرعيا أك يعمؿ عمييا كيقتسـ الناتج بينيما،

كعمميات التسكيؽ تخصـ  عقد المزارعة الذم يحدد أيضان استحقاقات الطرفيف في األرباح، كبعد الحصاد
 .التكاليؼ ، ثـ يكزع الباقي أرباحان 

زراعة مف أىـ الصيغ التي يمكف استخداميا لتمكيؿ القطاع الزراعي مكتعد صيغة التمكيؿ عف طريؽ ال
 عمى النحك التالي:

 أف تككف األرض كالمدخبلت مف قبؿ أحد الطرفيف كيقـك اآلخر بكؿ العمؿ . -
 مدخبلت مف طرؼ ثاف، كالعمؿ مف ثالث .أف تككف األرض مف طرؼ كال -
 2االشتراؾ في األرض كالمدخبلت كالعمؿ . -

 آثار استخدام التمويل عن طريق المزراعة عمى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة-2

إف استخداـ ىذه التقنية التمكيمية يؤدم إلى استغبلؿ المساحات الزراعية مما يسمح بتطكير النشاط  -
 ب الشغؿ . الزراعي كتكفير مناص

يضمف البنؾ تمكيؿ المدخبلت بتكفير اآلالت كالمعدات الزراعية لتحضير األرض كاإلمداد بالبذكر - -
 .مف صاحب المؤسسة  يككف العمؿك المحسنة كالمخصبات، 

 صيغ التمويل القائمة عمى الدين التجاري  ثانيا:

 1: ما يميتشمؿ ك 

 

 

                                                           
1

 .  39-38، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ ؽ١َٓ ػجل اٌّطٍت األٍوط
2

، ٚهلخ ػٓ ِملِخ ضّٓ ػًّ اٌلٚهح اٌل١ٌٚخ ؽٛي صٛغ انتًٕٚم بال فٕائذ نهًؤصضبث انفالزٛت انصغٛشة ٔانًتٕصطتوّبي هى٠ك ِٚلٚه فبهً،  

 .   543 -542َ، ٓ  2003ِبٞ  28 – 25ر٠ًّٛ اٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ٚرط٠ٛو كٚه٘ب فٟ االلزٖبك٠بد اٌّغبهث١خ إٌّؼملح فٟ اٌفزوح 
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 البيع ألجل أو عمى أقساط  -أ

يعنى ىذا البيع مف البيكع قياـ البائع ) أك المصرؼ ( بتسميـ السمعة أك الصفقة جل:تعريف البيع أل-1
المتفؽ عمييا إلى المشترم في الحاؿ، مقابؿ تأجيؿ سداد سعر البيع الكمي إلى كقت آجؿ معمكـ عمى 

 .قياـ البائع بتسميـ السمعة في الحاؿ مقابؿ تأجيؿ سداد سعر البيع أم،دفعات أك أقساط 

 عمى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة البيع ألجلر استخدام التمويل عن طريق آثا-2

 يمكف استخداـ ىذه الصيغة التمكيمية لتكفير مستمزمات اإلنتاج لممؤسسة -

   بيع السمم -ب

ىك شراء سمعة ما بثمف مدفكع في الحاؿ مع تأجيؿ تسميميا إلى كقت الحؽ، كقد عرفو الفقياء تعريف -1
 عاجؿ .بأنو بيع آجؿ ب

 عمى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بيع السممآثار استخدام التمويل عن طريق -2

يصمح ىذا األسمكب لتمكيؿ العمميات الزراعية حيث يتـ التعامؿ مع المزارعيف الذيف يتكقعكف الحصكؿ  -
 عمى سمع كفيرة أثناء الحصاد حيث يتـ تغطية تكاليؼ الزراعة ك انتظار ميعاد جني المحصكؿ.

مكف اإلستفادة مف بيع السمـ في المعامبلت المالية الحديثة عف طريؽ قياـ المصرؼ اإلسبلمي ي -
تستخدـ في ، لممؤسسات التي تصنع منتجات نيائية أك كسيطة كممكؿ بتغطية تكاليؼ عمميات اإلنتاج 

 مراحؿ إنتاجبة لممؤسسات أخرل.
كلية ك كسائؿ االنتاج كرأس ماؿ سمـ تمكيؿ الحرفييف كصغار المنتجيف عف طريؽ تكفير المكاد األ -

 مقابؿ الحصكؿ عمى بعض منتجاتيـ ك إعادة تسكيقيا.

 : اإلستصناع-ج

 تعريف االستصناع:-1

بشأنيا  االتفاؽتـ  معينةطراؼ بإنتاج شيء معيف، كفقا لمكاصفات ىك عقد يتعيد بمكجبو أحد األ
 يتـ فيو تبادؿ السمعة قبؿ كجكدىا.، أم ىك صكرة أخرل لمبيع الذم كبسعر كتاريخ تسميـ محدديف
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كيجكز في عقد اإلستصناع تأجيؿ دفع الثمف كمو أك تقسيطو إلى أقساط معمكمة آلجاؿ محددة 
كاليدؼ الرئيسي مف التمكيؿ بصيغة اإلستصناع كالذم تعمؿ بو المصارؼ اإلسبلمية ىك دعـ 

 1.المشركعات الصناعية الصغيرة كالمتكسطة

 :عمى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة االستصناعل عن طريق آثار استخدام التموي-2

يصمح ىذا النكع مف التمكيؿ لممؤسسات الصناعية في مرحمة النمك ك التكسع ،خاصة عند إنشاء  -
 خطكط إنتاج جديدة .

يفيد المؤسسات المتعاقدة مف الباطف أك المناكلة ك المكمفة بتنفيذ أشغاؿ أك تصنيع منتج  حيث يقـك  -
 بتمكيؿ ىذه المؤسسة لمقياـ بذلؾ.البنؾ 

 :ة بالتمميكيياإلجارة المنت-د

 تعريف االجارة:-1

الرأسمالي حتى تممؾ األصؿ حاؿ إنتياء فترة التأجير،  المستأجر األصؿكىي الصيغة التي تعطي  
 تحت مسمى التأجير التمكيمي. البنكؾ التجارية كىي األسمكب السائد في 

 عمى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ة بالتمميكيياإلجارة المنت طريق آثار استخدام التمويل عن-2

التمميؾ المؤسسات في مرحمتي اإلنطبلؽ ك التكسع مف خبلؿ الحصكؿ عمى بتفيد االجارة المنتيية  -
 أصكؿ رأسمالية ك دفع أقساط تأجير لممصرؼ .

نقؿ ك  زراعي، ط صناعي،تمبي ىذه الصيغة احتياجات المؤسسة باختبلؼ  نشاطيا االقتصادم : نشا -
 مكاصبلت......إلخ

 أك ما يصطمح عميو بالتمكيؿ التكافمي ك يشمؿ:صيغ التمويل القائمة عمى البر و اإلحسان: ثالثا:

كىك تخصيص ماؿ في صكرة رأسماؿ دائر، كاإلنفاؽ مف عائده في كؿ الخيرات التي يعكد  الوقف: -أ
 قراء كالمحتاجيف أك نشر العمـ أك المحافظة عمى الصحة .نفعيا عمى أكجو البر المختمفة مف إعانة الف

كيمكف ألصحاب المشاريع الصغيرة مف اإلستفادة مف أمكاؿ الكقؼ مف خبلؿ صندكؽ األكقاؼ الذم يضـ 
اإلقراض منو  إماالحصيمة الكقفية المتجمعة التي يتـ استخداميا في تمكيؿ ىذه المشاريع بأسمكبيف :

                                                           
1

ٚهلخ ثؾش  انتًٕٚم اإلصاليٙ ٔ دٔسِ فٙ دػى ٔ تطٕٚش انًششٔػبث انصغٛشة فٙ اندزائش)انٕلف ٔ انزكبة(،هٚضخ، عل٠لٞ اٌّىٟ كهاعٟ، 

 .2013/عٛاْ  28-27-26رٌٛٔ ،فالي اٌفزوح  -ثٖفبلٌ  ِملِخ ضّٓ اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ اٌضبٟٔ ؽٛي اٌّب١ٌخ اإلٍال١ِخ ٚإٌّؼملح
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رضان حسنان لتمكيؿ رأس الماؿ الثابت لشراء اآلالت أك لتمكيؿ مستمزمات ألصحاب ىذه المشركعات ق
 ىذا القرض عمى أقساط . عمى أف يسدد، اإلنتاج 

تمكيؿ أصحاب المشركعات الصغيرة بأساليب المشاركة أك المضاربة أك باإلئتماف التجارم بالمرابحة  -
، كيستفيد اع كاإلجارة كالتي يستفيد بيا طالب التمصنكالسمـ كاالست كيؿ بالحصكؿ عمى الماؿ البلـز

 . أكجو البر المختمفةالصندكؽ الكقفي بحصة مف األرباح التي تستخدـ لمساندة رأس الماؿ أك اإلنفاؽ في 

بإرجاع المبمغ المقترض فقط  ياالذم يمتـز المقترض فيقركض تمؾ العبارة عف ىي  القرض الحسن: -ب
ألف النشاط األساسي لمبنؾ اإلسبلمي ( ،التأسيسية لمبنكؾ اإلسبلمية القكانيف عميو كما نصت )دكف زيادة 

ليس  سفراض الحقكبما أف نشاط اال .ىك التمكيؿ كاالستثمار كفقا لؤلساليب التي تقرىا الشريعة اإلسبلمية
نما ىي مجرد خدمات اجتماعية فمقد حددت البنكؾ اإلسبلمية  ،مف النشاطات الرئيسية لمبنؾ اإلسبلمي كا 

 يات القرض الحسف بما يمي:غا

  .قركض قصيرة األجؿ لعمبلء البنؾ لمكاجية الحاجة لمسيكلة المؤقتة أك المكسمية أك الطارئة-1 

 م.االعتماد المستنداإلقراض العرضي لتأدية بعض الخدمات المصرفية كالضماف كالكفالة ك -2

  .اجات المنزلية األساسيةالقركض االجتماعية لغايات الزكاج، التعميـ، أك لشراء بعض الح-3

أما مصادر أمكاؿ ىذه القركض الحسنة لدل البنؾ اإلسبلمي فيمكف أف تككف نسبة مف احتياطات البنؾ 
 .ا أك في حدكد سيـ الغارميف مف أمكاؿ الزكاةبياإلسبلمي أك نسبة مف الكدائع الجارية بعد استئذاف أصحا

 9-1)تشغؿ مف  صغيرة جداؿ المؤسسات الخاصة الكبذلؾ يعتبر القرض الحسف الكسيمة األنسب لتمكي
 ، كذلؾ لعدـ قدرتيا عمى التكجو لممؤسسات الرسمية لمتمكيؿ لمحصكؿ عمى ما تحتاجو . عامؿ(

كتعد مف اآلليات اإلسبلمية لتحقيؽ التكافؿ االجتماعي  التطوعية ) المنح واليبات (: الصدقات -ج
 المحبة بيف أفراده لتكثيؽ األخكة اإلنسانية اإلسبلمية .كالعمؿ عمى تماسؾ المجتمع، كنشر المكدة ك 

كيتـ تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بكاسطة ىذه اآللية مف خبلؿ األمكاؿ التي يضعيا المسممكف 
في صناديؽ مخصصة لذلؾ في المساجد أك تسميميا إلى الجمعيات الخيرية ليتـ تكزيعيا عمى أصحاب 

 لتمكيميـ.مكف لئلدارة بطمب ىذه المشاريع الذيف يتقد
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مصارؼ الزكاة محددة بنص القرآف الكريـ في أصناؼ ثمانية البد أف تتكافر فييـ الصفات  إفالزكاة: -د
المقررة الستحقاؽ الزكاة، كبالنظر في ىذه األصناؼ نجد أنو يكجد مف بينيـ الفقراء كالمساكيف كالغارميف، 

لمستحقكف لمتمكيؿ مف الزكاة لمباشرة أنشطتيـ في مشركعاتيـ، كىـ األصناؼ الذيف يمكف أف يدخؿ فييـ ا
 .مشركعاتيـ صغيرة أك متناىية الصغرتككف بشرط أف يككنكا قادريف عمى العمؿ ك 
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 : خالصة

تقدير االحتياجات المالية ليا، سكاء عف إنشائيا أك في مرحمة التكسع كالتطكر بالمؤسسة  قكـت
عمى مصادر تمكيؿ مختمفة منيا األمكاؿ الخاصة ليا أك مصادر تمكيؿ كلتمبية ىذه االحتياجات تعتمد 

 خارجية. 
إال أف تمبية ىذه االحتياجات المالية في مختمؼ مراحؿ نمكىا، يعتبر مف أىـ المشاكؿ التي تعيؽ 

 المسار التنمكم ليا.
مكاؿ الخاصة لتغطية ىذه الفجكة التمكيمية تمجا المؤسسة لمبحث عف مصادر تمكيؿ مختمفة منيا األ

لصاحب المؤسسة، التمكيؿ مف السكؽ غير الرسمي لئلقراض أك التمكيؿ مف األسكاؽ الرسمية التقميدية 
 كالبنكؾ التجارية كالبنكؾ اإلسبلمية.

حيث تكفر البنكؾ التجارية قركض لتمكيؿ دكرة االستغبلؿ كأخرل لتمكيؿ االستثمار، أما البنكؾ 
 تمفة قائمة عمى مبدأ الربح كالخسارة.اإلسبلمية تكفر صيغ تمكيمية مخ

 

  



 

 

 

 

 

 

 

بدائل تمويمية مستحدثة لممؤسسات الصغيرة الفصل الثالث: 
 والمتوسطة
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تحتؿ بدائؿ التمكيؿ المستحدثة مكانة ىامة في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، في ظؿ 
سسات الكساطة المالية التقميدية مف التحديات التي تعيشيا كالمتعمقة أساسا بالقيكد المفركضة مف قبؿ مؤ 

 جية كتغير البيئة المالية العالمية مف جية ثانية.

حيث ظير نكع جديد مف المستثمريف الذيف يرغبكف في تحمؿ مستكل عاؿ مف المخاطرة مف أجؿ 
ل زيادة كفاءة رؤكس أمكاليـ، كما أف تزايد الطمب عمى التمكيؿ مف قبؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة أد

إلى ظيكر آليات تمكيمية مبتكرة كصياغة حمكؿ إبداعية لمشاكؿ التمكيؿ تبلءـ خصكصية ىذه 
 المؤسسات.

إف جكىر الصناعة المالية ىك االبتكار كالتجديد كالتطكير المستمر سكاء لممنتجات المالية كابتكار 
سيكلة، إدارة الديكف أك ابتكار أدكات مالية جديدة، ابتكار حمكؿ جديدة في اإلدارة التمكيمية مثؿ إدارة ال

 آليات تمكيمية جديدة مناسبة لسد الفجكة التمكيمية المتزايدة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة.    

 كيمكف أف نتناكؿ في الفصؿ ما يمي :

 المبحث األول: التمويل عن طريق بورصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
 رأس المال االستثماريالمبحث الثاني: التمويل عن طريق مؤسسات 
 المبحث الثالث: التمويل عن طرق االستئجار

 المبحث الرابع: التمويل عن طريق الصكوك اإلسالمية
 المبحث الخامس: التمويل بأساليب تمويمية أخرى
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 المبحث األول: التمويل عن طريق بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

عادة تكظيفو بما أباألسكاؽ المالية مف  تزايد في الفترة األخيرة االىتماـ جؿ تجميع رأس الماؿ كا 
يخدـ عمميات التنمية االقتصادية، حيث يعد المجكء إلى األسكاؽ المالية مف البدائؿ التمكيمية المتاحة أماـ 
المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة نظرا ألىمية ىذه األسكاؽ في تعزيز قدرة المؤسسات عمى الكصكؿ إلى 

 البلـز لتنمية أعماليا ك كذا تشجيع تعبئة المدخرات . التمكيؿ

إف تكفير التمكيؿ قصير، متكسط كطكيؿ األجؿ لممؤسسات ىك اليدؼ األساسي لمسكؽ المالي، 
حيث تضـ العديد مف الفركع كالتقسيمات منيا ما ىك خاص بالمؤسسات الكبيرة ك منيا ما ىك خاص 

 في بحثنا حكؿ ىذه األخيرة . بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة حيث سنركز

 مات األسكاؽ المالية كمكقع بكرصة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  يالمطمب األكؿ : تقس

 المطمب الثاني : نظرة عمى بعض بكرصات المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في العالـ 

 طة  مات األسواق المالية وموقع بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسيالمطمب األول: تقس

تحتؿ  مركزا ، ك أخذت فكرة األسكاؽ المالية ككسيمة غير تقميدية لتمكيؿ احتياجات الدكؿ كالمؤسسات 
 حيكيا في تعبئة المدخرات كاستثمارىا بكاسطة كسائؿ محددة ىي األكراؽ المالية .

ؽ العديد مف يز فيما بينيا كفيكنظرا لتعدد أنماط التمكيؿ، تعددت فركع األسكاؽ المالية التي يتـ التم
 المعايير .

 الفرع األول: أنواع األسواق المالية 

عمى الرغـ مف التصنيفات المتعددة لؤلسكاؽ المالية عند الكثير مف الباحثيف، إال أنو يمكف تقسيميا  
 1بصفة عامة إلى نكعيف ىما : 

 أكال: سكؽ النقد )سكؽ األكراؽ المالية قصيرة األجؿ ( 

 كؽ األكراؽ المالية طكيمة األجؿ( ثانيا: سكؽ رأس الماؿ )س

 

                                                           
1

ٍٛه٠ب، -(، كاه هٍالْ ٌٍْٕو ٚ اٌزٛى٠غ ، كِْكأصبنٛب االصتثًبس اإلصاليٙ ٔأثشْب ػهٗ األصٕاق انًبنٛت )انبٕسصبثل١ٖو ػجل اٌىو٠ُ ا١ٌٙزٟ،  -

2009 ٓ ،213   . 
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 أوال : سوق النقد 

كىي أسكاؽ االستثمار القصير األجؿ الذم ال يتجاكز استحقاؽ األكراؽ المالية فيو سنة كاحدة، 
كيعد سكؽ النقد مصدرا لمتمكيؿ قصير األجؿ، فيك يكفر فرصة لممقترضيف لمحصكؿ عمى القركض 

ليـ في أصكؿ مالية ذات سيكلة امف األماف ، باستثمار أمك  قصيرة األجؿ كالحصكؿ عمى درجة عالية
 مرتفعة .

تمعب البنكؾ التجارية دكرا ىاما في نشاط ىذا السكؽ ك يشاركيا مجمكعة أخرل مف المؤسسات  
 لكساطة فيو .ا المالية التي تؤدم دكر

 ينقسـ سكؽ النقد بدركه إلى أسكاؽ فكرية كأخرل آجمة .

 ثانيا : سوق رأس المال 

كىذه األدكات  ،جؿسكؽ رأس الماؿ ىك سكؽ يتـ فيو تداكؿ أدكات تمكيؿ ذات استحقاقات طكيمة األ
أىمية ىذه السكؽ تكمف في تشجيع االستثمار كتقديـ إف  .السندات ،األسيـ كاألكراؽ المالية األخرلىي 

أدكات تمكيؿ  السكؽ عف السكؽ النقدم الذم يعتمدتختمؼ ىذه  ك تمكيؿ طكيؿ األجؿ إلى المؤسسات
 جؿ مثؿ األكراؽ التجارية، القبكالت المصرفية، شيادات اإليداع ... إلخ .  قصيرة األ

 كتقسـ أسكاؽ رأس الماؿ إلى قسميف ىما :

 األسواق الحاضرة أو الفورية : -أ

جؿ )أسيـ كسندات( كأحيانا يطمؽ عمييا أسكاؽ األكراؽ كىي تتعامؿ في أكراؽ مالية طكيمة األ
 كيمتاز ىذا السكؽ بحسف التنظيـ كارتفاع معدؿ العائد .المالية 

 1كتنقسـ بدكرىا إلى :

 :السوق األولية -1

يطمؽ عمييا أيضا سكؽ اإلصدارات الجديدة تسيؿ ىذه السكؽ تكفير رؤكس األمكاؿ لتمكيؿ 
مكنيا مشركعات جديدة أك التكسع في مشركعات قائمة، كىذا يعني أف المؤسسات التي تحتاج إلى أمكاؿ ي

 إصدار عدد مف األكراؽ المالية كطرحيا لبلكتتاب .

                                                           
1

 www.iefpedia.comِزٛفوح ػٍٝ اٌّٛلغ دٔس انضٕق انثبَٛت فٙ تًٕٚم انًؤصضبث انصغٛشة ٔ انًتٕصطت،عجبه ِؾفٛظ،ػّو ػلح ٍب١ِخ، 

 .02/03/2017ربه٠ـ اإلطالع 

http://www.iefpedia.com/
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 :السوق الثانوية -2

ىي السكؽ التي يتـ مف خبلليا تداكؿ األكراؽ المالية التي سبؽ إصدارىا في األسكاؽ األكلية بيف 
 المستثمريف ، لذلؾ تسمى بسكؽ اإلصدارات القديمة.

كثيرة أىـ مف السكؽ األكلية لما تكفره مف  كالجدير بالذكر أف السكؽ الثانكية تككف في أحياف 
 سيكلة لؤلصكؿ المالية المصدرة .

قد تككف السكؽ الثانكية رسمية أك غير رسمية فإذا كانت سكؽ رسمية أطمؽ عمييا لفظ البكرصة أك 
ذا كانت غير رسمية فيي السكؽ المكازية أك غير الرسمية .  السكؽ المنظمة كا 

كىي السكؽ التي تخضع لمقكانيف كالقكاعد التي تضعيا الجيات الرقابية  :السوق المنظمة)البورصة( 2-1
كتتداكؿ فييا عادة األكراؽ المالية المسجمة كالتي تتحدد أسعارىا مف خبلؿ تفاعؿ قكل  العرض كالطمب 

 كتتصؼ ىذه السكؽ باآلتي : 

 يكجد مكاف لبيع كشراء األكراؽ المالية . -

 األكراؽ المالية فييا .تكجد إجراءات محددة لتداكؿ  -

يتـ تسييؿ األكراؽ في ىذه السكؽ كفقا لشركط تسجيؿ تتعمؽ ب : أرباح المؤسسات، حجـ أصكليا  -
الحصة المتاحة لمجميكر مف خبلؿ االكتتاب، عدد المساىميف كسمعة المؤسسة عمى المستكل الكطني  

 لحسابات السنكية الختامية .كعمى مستكل القطاع الذم تنتمي إليو، نشر التقارير المالية كا

كذلؾ حسب حجـ كأىمية المؤسسات التي يسمح  كاؽ المنظمة بدركىا إلى مستكييف،كتقسـ األس
 بتداكؿ أسيميا .

 ي:السوق األول-2-1-1

 كالذم يخصص لمشركات الكبيرة التي تستكفي الشركط التي تضعيا البكرصة .

 :السوق الثانية-2-1-2

رة كالمتكسطة التي ال تستطيع تحقيؽ شركط اإلدراج في السكؽ األكلي فيي مخصصة لممؤسسات الصغي
 المتكسطة)كما سيأتي التفصيؿ الحقا ( . كتسمى أيضا بكرصة المؤسسات الصغيرة ك
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 :السوق غير المنظمة -2-

تعرؼ السكؽ غير المنظمة أك كما يطمؽ عمييا البعض السكؽ المكازية أك غير الرسمية عمى تمؾ 
لتي تجرم خارج السكؽ المنظمة، فيي تختص بتداكؿ األكراؽ المالية سكاء المسجمة في المعامبلت ا

 البكرصة أك غير المسجمة فييا .

يتـ التعامؿ في ىذه السكؽ في أكقات غير أكقات العمؿ الرسمية لمبكرصة، كليس ىناؾ مكاف 
الت الفكرية كما يتحدد سعر محدد لعقد الصفقات فييا حيث يتـ التعامؿ مف خبلؿ شبكة معقدة مف االتصا

الكرقة المالية فييا مف خبلؿ التفاكض، لذلؾ تسمى أيضا سكؽ المفاكضة ألف األسعار فييا تخضع 
 1لمتفاكض مع المشتغميف بالمتجارة في ىذه السكؽ مف المحترفيف كىـ الديمرز . 

 2كتتضمف السكؽ غير المنظمة أسكاؽ فرعية ىي :

 :السوق الثالثة -2-2-1

مف غير أعضاء البكرصة التي ليا حؽ التعامؿ  السكؽ مف عدد مف بيكت السمسرة،  ىذه تتككف
 خارج  البكرصة  في األكراؽ المسجمة فييا أم أنو يمكف أف تتداكؿ فييا أكراؽ مالية مسجمة في البكرصة.

 :السوق الرابعة -2-2-2

سات الكبيرة، كاألفراد األغنياء، ىك السكؽ الذم يجرم التعامؿ فيو مباشرة بيف المتعامميف مف المؤس
حد مف السماسرة أك تجار األكراؽ أالذيف يتعاممكف في أحجاـ كبيرة مف األكراؽ المالية، مف غير كساطة 

 المالية.
 األسواق اآلجمة : -ب

يطمؽ عمييا أيضا بأسكاؽ المشتقات، كتعد األسكاؽ اآلجمة أحدث أنكاع األسكاؽ المالية الدكلية، إذ 
امؿ بأدكات ىذه األسكاؽ بعد التقمبات الحادة التي شيدتيا كثير مف أسكاؽ الماؿ العالمية كخاصة بدأ التع

لذا فقد أنشأت ىذه األسكاؽ لمتحكط مف مخاطر ،في جانب أسعار الفائدة كأسعار الصرؼ كأسعار األسيـ 
 3تقمبات تمؾ األسعار .

 
 

                                                           
1
- Dealers. 

2
، وٕٛى اّج١ٍ١ب ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، اٌو٠بٗ، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ أزكبو انتؼبيم فٙ األصٕاق انًبنٛت انًؼبصشةِجبهن ثٓ ١ٍٍّبْ ثٓ ِؾّل آي ٍٍّبْ،  -

 .   82، ٓ 2005اٌَؼٛك٠خ، 
3

، انضٛبصبث االلتصبدٚت، اإلطبس انؼبو ٔأثشْب فٙ انضٕق انًبنٙ ٔيتغٛشاث االلتصبد٘ انكهٙاٌف١ىبٟٔ، ؽ١له ٠ٌٛٔ اٌٍّٛٛٞ، ٔياه وبظُ  -

 .     60، ٓ 2017ا١ٌبىٚهٞ ٌٍْٕو، ػّبْ، األهكْ، 
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 تنقسـ األسكاؽ اآلجمة إلى :

 :ميةأسواق العقود المستقب -1

كىي سكؽ لبيع األكراؽ المالية كشرائيا في المستقبؿ، إذ يستعمؿ المستثمركف ىذه العقكد لمحماية 
ضد مخاطر تقمبات أسعار األكراؽ المالية، كتعرؼ العقكد المستقبمية بأنيا اتفاؽ بيف طرفيف لتسميـ 

 مكجكدات مالية أك حقيقية كاستبلميا بسعر معيف في كقت الحؽ .

 خيارات: الأسواق  -2

عقد الخيار ىك اتفاؽ بيف طرفيف مف السكؽ المالي لمتعامؿ بسعر معمكـ كمحدد ألصؿ مالي في 
تاريخ الحؽ دكف االلتزاـ بالتنفيذ لمطرؼ الثاني الذم يتحمؿ تكمفة قياـ العقد أم أف عقكد الخيار ىي حؽ 

 كليس التزاـ في بيع كشراء أكراؽ مالية أك أصكؿ معنية .

 بادالت:المأسواق  -3

عقد المبادلة ىك اتفاؽ بيف طرفيف أك أكثر في تبادؿ سمسمة مف التدفقات النقدية خبلؿ مدة الحقة 
أم ىي سمسمة مف عقكد الحقة التنفيذ، كتتـ عممية تسكية عقكد المبادالت عمى مدد دكرية، كيعد عقد 

 المبادلة ممزما لطرفي العقد عمى عكس عقد الخيار .

 لمكالي صيغة مف صيغ تقسيمات األسكاؽ المالية :يكضح الشكؿ ا       
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 : تقسيمات األسواق المالية8 رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 سكؽ منظمة                   

 

 

   
دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى،  –بورصات –أوراق  –األسواق المالية : المؤسسات محمكد محمد الداغر،  المصدر :
 ؼ( .)بتصر  45، ص 2005

 الفرع الثاني: بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

لقد أصبحت المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في أمس الحاجة إلى كجكد مصادر بديمة لمتمكيؿ 
كخاصة مع تزايد حاجتيا إلى التمكيؿ متكسط كطكيؿ اآلجؿ، كقد شيدت اآلكنة األخيرة ظيكر ما يطمؽ 

ة النمك أم بكرصات المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كقد ظيرت ىذه عميو األسكاؽ الجديدة لمتمكيؿ عالي
 في أسكاؽ الماؿ األمريكية كاألكركبية . 1971البكرصات منذ 
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 بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأوال : التعريف 
ىي تمؾ السكؽ المخصصة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة القابمة لمنمك لكي تزيد مف رأسماليا 

مؤىمة لدخكؿ األسكاؽ الرئيسية التي تمكؿ المؤسسات الكبيرة كذلؾ بسبب عدـ تحقيؽ شركط كغير ال
 1اإلدراج فييا .

كما تعرؼ عمى أنيا تمؾ السكؽ المنظمة لؤلسيـ العادية التي تركز عمى المؤسسات الصغيرة 
ارية كمبدأ يحكـ كالمتكسطة ذات معدالت النمك المرتفعة المحتممة كالتي تتميز بانخفاض األعباء اإلد

 2عمميا كعممياتيا .

 كعميو يمكف تعريؼ بكرصة المؤسسة الصغيرة كالمتكسطة عمى أنيا :

كىي سكؽ ،سكؽ مف أسكاؽ رأس الماؿ الذم تتداكؿ فيو أدكات تمكيؿ ذات استحقاؽ طكيؿ اآلجؿ  -
كبيرة( كال منظمة تضـ المؤسسات التي ال يمكف أف تدرج في السكؽ األكلي )الخاصة بالمؤسسات ال

 تستطيع تحقيؽ المتطمبات كالشركط الشفافية كاالفصاح التي تشترطيا السكؽ النظامية . 

 أىمية وجود بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :ثانيا

انطبلقا مف أىمية المؤسسة الصغيرة كالمتكسطة في التنمية كاعتبارا أف مشكؿ التمكيؿ مف أكبر 
ستمرارىا، ظيرت الحاجة إلى كجكد بدائؿ تمكيمية غير تقميدية تساعدىا في العكائؽ الذم ييدد نمكىا كا

كبر أالحصكؿ عمى التمكيؿ كما تساعدىا عمى إعادة تقييـ نفسيا كتككيف تكتبلت ينتج مف خبلليا كيانات 
 يمكف حصر أىمية كجكد بكرصة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في : . تدعـ االقتصاد 

 لسكؽ الرئيسية كاحتكاء السيكلة المالية المتكفرة .تخفيؼ الضغط عمى ا -

زيادة اإلبداع المالي كتنكيع األكراؽ المالية المتاحة لممستثمريف كلممدخريف، كىذا بطرح أكراؽ مالية  -
 3)أسيـ، سندات، صككؾ ... إلخ(، تستكعب مدخرات األفراد كالشركات .

عمى رفع كفاءتيا كتطكير تقنيات التسيير فييا تحسيف اإلدارة كالتسيير في المؤسسات حيث تعمؿ  -
 كزيادة فاعميتيا حتى ال تنخفض أسعار أسيميا .

                                                           
1

 . 65 ، 2007ٓ، ا١ٌٙئخ اٌّٖو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، يضتمبم انًششٔػبث انصغٛشة فٙ يصشؽ١َٓ ػجل اٌّطٍت األٍوط،  -
2

 .    424، ٓ 2009، اٌلاه اٌغبِؼ١خ، اٍىٕله٠خ، ِٖو، التصبدٚبث تًٕٚم انًششٔػبث انصغٛشةػجل اٌّطٍت ػجل اٌؾ١ّل،  -
3-

Tarek Miloud ,Les introductions en bourses , la structure de propriété et création de valeur : Etude 

comparative entre l’Euro NM et le NASDAQ ,Presse universitaire de louvain, Belgique,2003,P :234 .  
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إتاحة الفرصة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لبلستفادة مف تحفيزات ضريبية في حاؿ دخكليا لمبكرصة  -
 كما ىك الحاؿ في بعض الدكؿ .

 السكؽ األكلي . شركط اإلصدار في ىذه السكؽ أقؿ حدة كشركة منيا في -

 ثالثا : مزايا بورصات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

تتعدد مزايا بكرصات المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة سكاء بالنسبة لبلقتصاد الكطني أك بالنسبة 
 المؤسسات .

 بالنسبة االقتصاد الوطني :  -أ

 مستكل االقتصاد تعمؿ بكرصات المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى تحقيؽ عدة مزايا  عمى

 1الكطني :  

 اندماج المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الناشطة في القطاع غير الرسمي في االقتصاد الرسمي . -

 جذب االستثمارات األجنبية في منظكمة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة . -

 دعـ القطاعات الكاعدة التي تتمتع بمزايا نسبية كتحتاج لدعـ فني كتمكيمي . -

 خرل كشركات رأس الماؿ االستثمارم التي تنشط في األسكاؽ المالية .األفعيؿ آليات التمكيؿ ت -

 المساىمة في تنكيع كابتكار أدكات مالية أخرل تتبلءـ مع طبيعة ىذه المؤسسات . -

خمؽ فرص عمؿ جديدة لمعديد مف القطاعات كالميف فمثبل إعداد الميزانيات ال يتـ إلى بكاسطة  -
المحاسبية ككذلؾ إجراءات دخكؿ كخركج المؤسسات ال تتـ إال بكاسطة مكاتب المحاماة ككذلؾ المكاتب 

 مكاتب االستثمارات المالية كغيرىا .

 دعـ االقتصاد الكطني .   -

 بالنسبة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة : -ب

 ؿ أىميا :تكفر بكرصة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مجمكعة مف المزايا ليذه المؤسسات لع

 تتيح مصادر تمكيؿ إضافية سكاء كانت مصادر محمية أك مصادر أجنبية خارجية . -

                                                           
1

 . 425ػجل اٌّطٍت ػجل اٌؾ١ّل، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ  -
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 ميا .يالتعريؼ بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتقي -
إمكانية اندماج المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التي تعمؿ في نفس القطاع في كيانات كبيرة تدعـ  -

 االقتصاد .
الرفع المالي أماـ البنكؾ كالمؤسسات المالية كىذا عف طريؽ تقكية  يتيح قيد المؤسسة في البكرصة في -

 كضعيا التفاكضي عند االقتراض .
استراتيجييف ليصبحكا مساىميف في المؤسسة كىك ما يحسف مف كفاءة    تسمح بدخكؿ مستثمريف - -

 إدارتيا.
 صة.تقدـ في بعض الدكؿ إعفاءات جبائية كشبو جبائية لممؤسسات المسجمة في البكر  -
 تأىيؿ ىذه المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لبلنتقاؿ الحقا إلى البكرصات الرئيسية . -
يعد دافعا لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لتحسيف مستكيات الحككمة كاإلفصاح، مما يزيد فرص  -

 التكسع كالنمك كتطكر أعماليا.
ماد عمى التمكيؿ عف طريؽ تعزيز ثقافة المقاكالتية كاالستثمار عند أصحاب المشاريع كعدـ االعت -

 االقتراض فقط.
تنكيع مصادر التمكيؿ ليذه المؤسسات لضماف استمراريتيا كديمكمتيا عف طريؽ دخكؿ كخركج  -

 المستثمريف . 

 المطمب الثاني: نظرة عمى بعض بورصات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم 

إلى إنشاء سكؽ متخصص لقيد كتداكؿ  لجأت العديد مف الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حد سكاء
االستثمارات المحمية كاألجنبية، كبديؿ مستحدث لتمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كمدخؿ لجذب 

ىذه المؤسسات حيث أف النسبة العالية مف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة غير قادرة عمى االستفادة مف 
يـ كالسندات في البكرصة لبلكتتاب لعدـ تكافر الشركط سكؽ رأس الماؿ بسبب عدـ القدرة عمى طرح األس

 لذلؾ.

سكقا برأسماؿ سكقي  36يبمغ عدد بكرصات المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في العالـ حكالي 
 1في بعض األسكاؽ.  % 50دكالر كبعائد استثمارم يتجاكز  فتريميك  4لممؤسسات المقيدة يتجاكز 

                                                           
1

به٠ـ االطالع ر www.elnaba.com.kw، ِزٛفوح ػٍٝ اٌّٛلغ بٕسصت كٕٚتٛت نهًشبسٚغ انصغٛشة :انطشٚك نتًُٛت يضتذايتأه٠ظ ؽّبكح، -

23/12/2017. 

http://www.elnaba.com.kw/
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كىك  2017اعتبارا مف جكاف  Euronextصبح يسمى كأ 2005سنة  Alternextمؤشرنشاء اـ ت
 Nyseمنصة التداكؿ المنظمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في منطقة اليكرك كيسمى أحيانا 

Alternext أنشئ لتقديـ بديؿ تمكيمي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الراغبة في زيادة رأسماليا في ،
 منطقة اليكرك.

 :1كالمتكسطةرب لدكؿ أنشأت بكرصات لممؤسسات الصغيرة تجا 7كفيما يمي سنعرض أبرز 

  كال يكجد في ىذه البكرصة حد أدنى لعدد أك حجـ أك عدد 1995أنشأت عاـ  بريطانيا:تجربة ،
 المشاركيف أك حاممي األسيـ، كما أف المؤسسات ليس في حاجة لكجكد خط تمكيؿ مسجؿ .

مميار  61لي حجـ التداكؿ كالمعامبلت مؤسسة مسجمة كبمغ إجما 1600ىذه البكرصة  تكجد في
 دكالر.

  : تشير المعمكمات المتاحة إلى أف ىذه البكرصة معقدة كثيرا في 2001انشئت عاـ تجربة إيطاليا ،
دخاؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بدرجة أكثر مف المؤسسات التي تعمؿ في األسكاؽ  قكاعد تنظيـ كا 

مؤسسة مسجمة فييا كيبمغ حجـ التداكؿ  76لممستثمريف، تضـ حكالي الرئيسية لتكفير المزيد  مف الحماية 
 مميار دكالر .  30السنكم حكالي 

 : كىي تحمؿ اسـ ، 1983أنشأت سنة  تجربة فرنساEnternext،  كىي سكؽ مخصص لممؤسسات
كأكثر المؤسسات التي تنشط في ىذه السكؽ ىي  ،Euronextالصغيرة كالمتكسطة كفرع مف بكرصة 

مجمؿ أنشطتيا ىي : نشر  2014مؤسسة مدرجة فييا سنة  320ات التكنكلكجية حيث يكجد المؤسس
 البرمجيات ك  التكنكلكجيا الحيكية . 

  : كىي تحمؿ اسـ بكرصة النيؿ لممشركعات الصغيرة كالمتكسطة، ،  2007أنشأت عاـ تجربة مصر
غير مصرفي، كىك أكؿ سكؽ  اليدؼ منيا مساعدة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لمحصكؿ عمى تمكيؿ

فريقيا، فيي تساعد تمؾ المؤسسات في الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز ليا عف طريؽ  في الشرؽ األكسط كا 
 قيد أسيميا في البكرصة كفقا لقكاعد قيد كافصاح كتكمفة أقؿ.

مصممة خصيصا ليذه المؤسسات كتكفر شركط ميسرة فيما يتعمؽ بالحد األدنى لرأس الماؿ، عدد  
 لمساىميف كعدد األسيـ .ا

                                                           
1

 بٕسصت تًٕٚم انًؤصضبث انصغٛشة ٔ انًتٕصطت :أزذث يصذس نتًٕٚم انًؤصضبث انصغٛشة ٔ انًتٕصطت،ه٠ؾبْ اٌْو٠ف ٚ ثِٛٛك ا٠ّبْ،  

بِؼخ لبٕلٞ ِلافٍخ ِملِخ ضّٓ فؼب١ٌبد  اٌٍّزمٝ اٌٛطٕٟ ؽٛي اٍزوار١غ١خ اٌزٕظ١ُ ٚ ِوافمخ اٌّؤٍَبد اٌٖغ١وح ٚ اٌّزٍٛطخ فٟ اٌغيائو، ع

 .2013ِوثبػ ،ٚهلٍخ، 
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منيا اتجيت إلى شطب أسيميا مف البكرصة  14مؤسسة، إال أف  45مف بداية تأسسييا تـ قيد   
 مؤسسة .        31لينخفض عدد المؤسسات المقيدة إلى 

ككاف السبب الرئيسي كراء شطب تمؾ المؤسسات ىك نقص السيكلة في السكؽ مما جعؿ عممية   
ؤسسات مف خبلؿ بكرصة النيؿ عممية صعبة ، كذلؾ ارتفاع السعر المطمكب في زيادة رأس الماؿ الم

 1االكتتاب العاـ كعدـ القياـ بالجيكد التسكيقية الكاجبة .

بكرصة قطر إلطبلؽ سكؽ لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة خبلؿ السداسي الثاني مف  تستعدقطر: تجربة 
ي كمف بينيا أال يقؿ رأسماؿ الشركة المدرجة عف ، بشركط إدراج مخففة مقارنة بالسكؽ الرئيس2017
 قطرم  ريػاؿ مميكني

  ط ك سكؽ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كنظرا لشر  يطمؽ عمييا، 2012نشأت سنة أ الجزائر:تجربة
اإلدراج الصارمة في السكؽ الرئيسية تـ تخفيؼ ىذه الشركط، فصارت المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 

 2ممزمة بأف: 
 عمى شكؿ شركة مساىمة. تككف -
 سنكات مستشارا مرافقا لممؤسسة المدرجة يسمى مرقي البكرصة . 5تعييف لمدة  -
 كحد أدنى يـك اإلدراج في البكرصة . % 10تفتح رأس ماليا بنسبة  -
 3مساىما اك  50ما ال يقؿ عف عمى تطرح لبلكتتاب العاـ سندات رأس الماؿ التابعة ليا كتكزع  -

 اإلدراج. مستثمريف يكـ

 كليكمنا ىذا ال تكجد مؤسسات صغيرة ك متكسطة مدرجة في ىذه السكؽ .

  

                                                           
1

 .  25/09/2016ربه٠ـ االطالع  ،www.egx.com.eg/arabic/nilex.aspxِٛلغ ثٛهٕخ ا١ًٌٕ  -
2

 . 30/09/2017ربه٠ـ االطالع  ،www.sgdv.dz/at/index.phpِٛلغ ثٛهٕخ اٌغيائو  -

 

http://www.egx.com.eg/arabic/nilex.aspx،%20تاريخ%20الاطلاع%2025/09/2016
http://www.sgdv.dz/at/index.php،%20تاريخ%20الاطلاع%2030/09/2017
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 رأس المال االستثماري مؤسسات : التمويل عن طريق  الثانيلمبحث ا

عرفت صناعة رأس الماؿ االستثمارم تطكرات سريعة مع بداية الثمانينات مف القرف الماضي 
ممكة المتحدة، استجابة لتمبية احتياجات تمكيؿ المؤسسات خاصة في الكاليات المتحدة األمريكية كالم

الصغيرة كالمتكسطة كلمثكرة الجديدة في مجاؿ التقدـ التكنكلكجي خاصة في صناعة الكمبيكتر 
 كاإللكتركنيات كتكنكلكجيا المعمكمات .

في مجاؿ تمكيؿ المؤسسات  يعتبر رأس الماؿ االستثمارم كأحد أىـ المستحدثات المالية
تصادية، خاصة ككنو يدخؿ في تمكيؿ مشاريع صغيرة ، متكسطة أك مؤسسات ناشئة مبنية عمى أفكار االق

 جديدة إبداعية ذات مخاطر عالية .

إف مؤسسات رأس الماؿ االستثمارم إما ىيئات كمؤسسات حككمية، شركات كمؤسسات خاصة، 
  .ر رجاؿ األعماؿكبا أك بنكؾ تجارية كصناديؽ استثمار، شركات تأميف، صناديؽ تقاعد

 رأس المال االستثماري  األول: ماىيةالمطمب 

 سنتناكؿ الخمفية التاريخية لرأس الماؿ االستثمارم ، مفيكمو، أىدافو كخصائصو.

 التاريخية لرأس المال االستثماري  األول: الخمفيةالفرع 

لخمسينيات مف القرف االستثمارم بمفيكمو الحديث قد بدأ بالظيكر في سنكات ا ؿإذا كاف رأس الما
الماضي، فإف الممكليف المغامريف يتكاجدكف منذ زمف طكيؿ أيف ساد عصر االختراعات كاالكتشافات 

( المعركؼ بمؤسس اليندسة Thalésالكبيرة التي شيدىا العالـ آنذاؾ، فالتاريخ يركم أف اليكناني طاليس )
ف آنذاؾ مف إقناع مجمكعة مف األثرياء لدعـ الحديثة  يعتبر أكؿ مقاكؿ في الصناعة الزراعية، حيث تمك

الزيتكف بعد أف راىف عمى محصكؿ جيد مف الزيتكف، كبفضؿ إنتاج زيت  تاستماراتو في ماكينا
 1كحققت لو كلممكليو المغامريف ثركة كبيرة . ةالمساعدات التي تحصؿ عمييا قاـ بإنشاء الماكين

بقصة كريستكؼ ككلكمب الذم سعى في القرف كما يربط أصحاب رأس الماؿ االستثمارم أعماليـ 
كىكذا خطط لمكصكؿ إلى  ،الخامس عشر إلى السفر نحك الغرب بدال مف االتجاه إلى الشرؽ مف أكركبا

اليند لجمب الذىب كالتكابؿ كاألحجار الكريمة، حيث رفض ممؾ البرتغاؿ تمكيؿ الرحمة، في حيف قررت 
 بلـز لمرحمة .ممكة اسبانيا ايزابيبل تكفير التمكيؿ ال

                                                           
1
 Jean Lachmann, Capital  risque  et Capital  investissement, Edition Economica, Paris, France, 1999, p : 19 . 
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أما النشأة الحديثة لرأس الماؿ االستثمارم كانت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تأسست في 
الكاليات المتحدة أكؿ مؤسسة متخصصة في ذلؾ، اطمؽ عمييا المؤسسة األمريكية لمبحكث كالتنمية 

1
ARDقتصادية المؤسسات اال ، مف طرؼ الجنيراؿ الفرنسي " دكريك "، كتخصصت في تمكيؿ

 اإللكتركنية الناشئة .

كازدىر نشاط رأس الماؿ االستثمارم في الكاليات المتحدة األمريكية مع بداية الثمانينات مف القرف 
، كساعد 1993إلى  1990مف التمكيؿ طكيؿ اآلجؿ خبلؿ الفترة مف  % 60الماضي، حيث شكؿ قرابة 

دعمو لمؤسسات متخصصة في مجاؿ تكنكلكجيا في تحقيؽ التقدـ التقني لمكاليات المتحدة عف طريؽ 
المعمكمات كاالتصاالت حيث ساىـ في تمكيؿ أبرز شركات برمجيات الحاسكب كتقنية المعمكمات التي 
ظيرت في الثمانينات كالتسعينيات مف القرف الماضي مثؿ : مايكركسكفت، آبؿ كماكنتكش، كذلؾ أشير 

 .2المكاقع الكيب العالمية مثؿ جكجؿ 

أكربا، فقد عرؼ في تاريخ متأخر مقارنة بالكاليات المتحدة األمريكية حيث تـ إنشاء الجمعية  أما في
 . 1983سنة  3(EVCA)األكركبية لرأس الماؿ المخاطر

كتعد المممكة المتحدة اكبر دكلة في أركبا مف حيث نشاط رأس الماؿ االستثمارم، كىي ثاني أكبر 
 عد الكاليات المتحدة األمريكية.ي العالـ بسكؽ الستثمارات رأس الماؿ المخاطر ف

ثـ انتشرت ىذه الكسيمة التمكيمية في كؿ دكؿ العالـ كأصبحت تمعب دكرا ىاما في تمكيؿ 
 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتحقيؽ النمك االقتصادم .

 الفرع الثاني : مفيوم رأس المال  االستثماري 

 بسبب الخمط ما بيف ترجمة المصطمح مف المغة أثار تعريؼ رأس الماؿ االستثمارم جداللقد 
االنجميزية كالمغة الفرنسية، كىذا الجدؿ قائـ في البحكث األكاديمية، عند المتخصصيف في المجاؿ كحتى 

 في الجانب القانكني.

                                                           
1
-American Reseach Development 

2
ٌلهاٍبد األٍٛاق  ه، ٍبثًَٕرج ٔاػذ نتًٕٚم انًششٔػبث انشٚبدٚت فٙ انًًهكت انؼشبٛت انضؼٕدٚت، سأس انًبل انًخبطشٕبٕو، ِؾّل ٍؼل اٌ-

 .41، ٓ 2012 اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، اٌّب١ٌخ االٍال١ِخ،
3
 EVCA : European Venture Capital Association . 
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يعتبر مصطمح رأس الماؿ المخاطر ىك االسـ األكثر تداكال، كىك ترجمة لممصطمح االنجميزم   
venture capital " ;  كتعني  رأس الماؿ المجازؼ أك  رأس الماؿ المغامر، أم فكرة مغامرة كمجازفة

 كالتي ينظر إلييا نظرة إيجابية .

ماؿ المخاطر كالذم  تعني رأس" ك  Capital risqueفي حيف أف ترجمة المصطمح بالمغة الفرنسية " 
 كالخطر.يشير إلى المخاطرة 

 التسمية الفرنسية رأس الماؿ المخاطر . )برفع الميـ ككسر  الطاء( .  أما في المغة العربية فقد تـ ترجمة

 في الجزائر يسمى ىذا النكع مف التمكيؿ : رأس الماؿ االستثمارم .

 في تكنس يسمى ىذا النكع مف التمكيؿ : رأس الماؿ المخاطر .

 في فرنسا يستعمؿ رأس الماؿ المخاطر .

 ا رأس الماؿ الجريئ .في مصر رأس الماؿ المخاطر كيستعمؿ أيض

كبما أف ىذا النكع مف التمكيؿ يستيدؼ تمكيؿ كؿ مرحمة مف مراحؿ تطكر المؤسسة سكاء مرحمة اإلنشاء، 
مرحمة االنطبلؽ، مرحمة التنمية كمرحمة التطكر كالنضج، فإف التسمية رأس الماؿ االستثمارم ىي األصح 

 حسب كجية نظرنا .

تمكيؿ المراحؿ  ك نكع مف أنكاع رأس الماؿ االستثمارم ييدؼ إلى بينما رأس الماؿ المخاطر، الذم ى
األكلية فقط مف حياة المؤسسة، كيعتبر بالفعؿ مخاطر ألنو يستيدؼ تمكيؿ مشركع ليس لو صفة قانكنية 

 مشركع  في بداية النشاط . كأ

مؤسسات خاصة كلكف رغـ ىذه االختبلفات في التسمية، فإف رأس الماؿ االستثمارم أسمكب تمكيمي لم
 الصغيرة كالمتكسطة كالتي تعاني مف مشاكؿ تمكيمية في كؿ مراحؿ نمكىا.

 يمكف إعطاء مجمكعة مف التعاريؼ لرأس الماؿ االستثمارم:

رأس الماؿ الذم يمكؿ بكاسطة كسيط  ( بأنو EVCAتعرفو جمعية رأس الماؿ االستثمارم األكركبية ) -
تثمارم لدعـ مؤسسات ذات مخاطر مرتفعة، مف الصعب مالي متخصص تدعى بشركات رأس الماؿ االس

كتتميز باحتماؿ نمك قكم كعكائد كبيرة، لكنيا ال تضمف تمؾ العكائد كال  التقميدية،تمكيميا بطرؽ التمكيؿ 
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ىذا النكع مف التمكيؿ ال يعتمد عمى تقديـ القركض لممؤسسة كما ىك حاؿ التمكيؿ اؿ، استرداد رأس الم
 1أساس المشاركة بيف الممكؿ المخاطر كالمؤسسة . البنكي بؿ يقـك عمى

يرل البعض أف رأس الماؿ االستثمارم ىك أحد أنكاع التمكيؿ القائـ عمى أساس المشاركة بيف الممكؿ  -
، كيشتركاف بالتناسب في  كصاحب المشركع، يقدـ أحدىـ فكرة المشركع ك يقدـ اآلخر التمكيؿ البلـز

 .الستثمار بخركج الممكؿ المخاطر مف المشركع المخاطر كالعكائد، كينتيي ىذا ا

كما يرل البعض أف رأس الماؿ االستثمارم ىك أحد أنكاع التمكيؿ عف طريؽ حقكؽ الممكية أك األسيـ  -
الخاصة، كيتـ  بتممؾ حصص في مؤسسات مبتكرة ناشئة أك مكجكدة ذات مخاطر عالية كغير مدرجة 

 2بؿ أيضا المساعدة في إدارة المؤسسة . قد فحسببحيث  أف الممكؿ ال يقدـ الن ،في البكرصة

كعميو فإف رأس الماؿ االستثمارم صكرة مف صكر الكساطة المالية ال يعتمد عمى التمكيؿ المادم 
الحاؿ في طرؽ التمكيؿ التقميدية بؿ يقدـ الدعـ الفني كاالستراتيجي كاإلدارم لممؤسسة  ىكفقط كما 

مكف في مجاؿ استثمارات رأس الماؿ االستثمارم بخبرات كميارات في الممكلة لذلؾ فيجب أف يتمتع العام
 المجاالت المالية، اإلدارية، التسكيقية كالفنية .

 الفرع الثالث : شركات تمويل رأس المال االستثماري  

بيف كسائؿ الدعـ المالي كالفني لممؤسسات  االستثمارم مفأصبحت شركات تمكيؿ رأس الماؿ 
أك المؤسسات المكجكدة التي ال تستطيع الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز مف مؤسسات  3الجديدة الناشئة

 االت استثمارية عالية المخاطر . جالتمكيؿ التقميدية ألنيا تتعمؽ بم

نما  إف ىذه المؤسسات ال يقتصر نشاطيا عمى المجاالت التقميدية كالزراعة كالصناعة كالتجارة، كا 
حداثة، مرتبطة أساسا باستخداـ التكنكلكجيا المتطكرة كاإللكتركنيات تتركز في أنشطة اقتصادية أكثر 

الدقيقة، المعمكماتية الدقيقة، التكنكلكجيا الحيكية كتكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ المشركع  
متكسط  الذم يعمؿ في مجاؿ التكنكلكجيا الحيكية يحتاج عادة إلى إجراء اختبارات كتجارب تستغرؽ في ال

، كىذا ال يتبلءـ مع متطمبات القركض البنكية 4سنكات أك أكثر قبؿ أف يككف منتجو مستغبل تجاريا  5

                                                           
1
 Donia Trabelsi, Le capital risque –De la levée du fonds au désinvestissement, ISTE éditions, Paris-France , 

2015,p : 15. 
2
 Mondher Cherif, le capital -  risque , revue banque Edition, Paris-France, 2008, p : 46 . 

3
: ِٖطٍؼ   ١ٔٛٔStartب غ١و ِٛعٛكح فٟ اٌَٛق، وٍّخ : ٟ٘ ِؤٍَبد ؽل٠ضخ إٌْأح ٚ فٟ  ِوؽٍخ اإلْٔبء ،لب Start – upنًؤصضبث انُبشئت : ا 

 : ِؼٕبٖ االهرفبع ٌنٌه فٟٙ اٌّؤٍَخ اٌزٟ رجلأ أٚ رْٕأ.  Upأغ١ٍيٞ أِو٠ىٟ األًٕ ٚ ِؼٕبٖ اٌجلء ٚ 
4

، 2001هكْ، ، كاه إٌٙضخ اٌؼوث١خ، ِطجؼخ اإلٍواء، األيؤصضبث سأس انًبل انًخبطش ٔدٔسْب فٙ تذػٛى انًششٔػبث انُبشئتػجل اٌجبٍظ ٚفب،  

 ٓ6 . 
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التقميدية، كىك ما يؤكد حاجة ىذه المشركعات إلى مؤسسات خاصة لمتمكيؿ، تتحمؿ المخاطرة أمبل في 
 التعكيض المستقبمي ليذا االستثمار المتكسط اآلجؿ .

ما ىيئات كمؤسسات حككمية، اك شركات كمؤسسات إأس الماؿ االستثمارم إف المستثمركف في ر 
خاصة، أك بنكؾ تجارية كصناديؽ استثمار، أك شركات تأميف أك صناديؽ تقاعد، أك كبار رجاؿ األعماؿ 

استثماراتيـ إما بالمشاركة المباشرة في تمكيؿ المؤسسات ذات  األفراد. تككفأك صغار المستثمريف مف 
لمرتفعة أك تأسيس شركة مساىمة في مجاؿ رأس الماؿ االستثمارم أك تأسيس صناديؽ المخاطر ا
 1استثمار.

كعميو فإف شركات رأس الماؿ االستثمارم ىي شركات متخصصة في تمكيؿ المؤسسات ذات 
 المخاطر العالية، تتدخؿ ىذه الشركات في أم مرحمة مف مراحؿ نمك المؤسسة، تككف إما عمى شكؿ: 

 مى صناديؽ رأس الماؿ االستثمارم. صناديؽ تس -
 االستثمارم.ىيئات متخصصة في رأس الماؿ  مستقمة: كىيشركات  -
 صناعية.فرع مف بنؾ أك مؤسسة مالية أك شركة تأميف أك مؤسسة  -
 .امؤسسات تابعة لمقطاع العاـ كذلؾ بإنشاء صناديؽ استثمار رأس الماؿ المخاطر كتمكيميي -

 يمية التي يغطييا رأس المال االستثماري : المراحل التمو المطمب الثاني

يتيح رأس الماؿ االستثمارم تمكيؿ  مراحؿ مختمفة مف مراحؿ نمك المؤسسة، حيث تختمؼ 
الحاجات التمكيمية مف مرحمة ألخرل، كذلؾ لكجكد عبلقة طردية بيف مراحؿ دكرة حياة المؤسسة ك ازدياد 

 حاجاتيا التمكيمية .

 أس المال االستثماري  الفرع األول: مراحل تدخل ر 

ميزت  الجمعية األكركبية لرأس ماؿ المخاطر بيف مراحؿ عديدة تتدخؿ فييا شركات رأس الماؿ 
تشمؿ أربعة مراحؿ رئيسية لدكرة نمك المؤسسة كنكع ، االستثمارم لتكفير الغطاء التمكيمي لممؤسسات 

 التمكيؿ البلـز في كؿ مرحمة حسب ما يكضحو الشكؿ التالي : 

 

 

                                                           
1

 . 34ِؾّل ػجل إٌبٕو، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ  
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 التمويل برأس المال االستثماري حسب دورة نمو المؤسسة: يوضح 9 رقم شكل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Mondher Cherif, le capital-risque, op.cit, p : 51 . 

يكضح الشكؿ مراحؿ تدخؿ رأس الماؿ االستثمارم في تمكيؿ المشركعات كفؽ مراحؿ نمك 
مة كالتي اصطمح عمى تسميتيا " دكرة النمك " كىي تتمثؿ في المؤسسة، ككذا نكع التمكيؿ في كؿ مرح
 ك ىبكطو . نضجوأربعة مراحؿ ىي:  نشأة المشركع، نمكه، 

 1كعميو تتدخؿ مؤسسات رأس الماؿ االستثمارم كفؽ ىذه المراحؿ كما يمي:

 رأس ماؿ اإلنشاء بمفيكمو الكاسع . -
 رأس ماؿ التنمية . -
 رأس ماؿ تحكيؿ الممكية . -
 التصحيح كاالنياض . رأس ماؿ  -

                                                           
1

 . 83ػجل اٌجبٍظ ٚفبء، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ 

          

 رأس الماؿ االستثمارم رأس الماؿ االستثمارم

 رأس الماؿ 

 بعد االنطبلؽ

 رأس الماؿ 

 بعد االنطبلؽ

 رأس الماؿ 
 االنطبلؽ
 رأس الماؿ 
 االنطبلؽ

الماؿ  رأس  
ما قبؿ اإلنشاء أك قرب 

 االنطبلؽ

الماؿ  رأس  
ما قبؿ اإلنشاء أك قرب 

 االنطبلؽ

 رأس الماؿ 
 النمك

 رأس الماؿ 
 النمك

 رأس الماؿ 
 تحكيؿ الممكية
 رأس الماؿ 
 تحكيؿ الممكية

 البكرصة البكرصة

 التمكيؿ عف طريؽ األىؿ كاألقارب

المستثمركف الرحماء -  

 التمكيؿ عف طريؽ األىؿ كاألقارب

المستثمركف الرحماء -  

التمكيؿ عف طريؽ مؤسسات رأس 
 الماؿ المخاطر 

مجمكعات الصناعية ال -  

التمكيؿ عف طريؽ مؤسسات رأس 
 الماؿ المخاطر 

مجمكعات الصناعية ال -  

تمكيؿ نمك المؤسسة 
الميزانيف  بقركض   

تمكيؿ نمك المؤسسة 
الميزانيف  بقركض   
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 Capital Créationرأس مال اإلنشاء  أوال:

يتكلى رأس ماؿ اإلنشاء تكفير التمكيؿ لمشركعات ناشئة أك مبتكرة، كلدييا أمؿ كبير في التطكر، 
 كتنقسـ ىذه المرحمة  إلى مرحمتيف فرعيتيف : 

 : Capital Amorçage ou pré démarrageرأس المال ما قبل اإلنشاء أو قرب االنطالق-أ

يخصص رأس الماؿ ما قبؿ اإلنشاء لتغطية نفقات إعداد فكرة المشركع أم خبلؿ مرحمة البحث 
( أك الصنع Prototypeتنفيذ نمكذج ) عمميا، مثؿكالتطكير، أم تمكيؿ فكرة مشركع قبؿ تجسيدىا 

 كىذا ما يتطمب إنفاقا ماليا مف نكع خاص . 1المحدكد قبؿ التسكيؽ

 بيذه المرحمة:التمويل الخاص 

حتماؿ الفشؿ ككذلؾ غياب اتتطمب مرحمة ما قبؿ اإلنشاء تمكيبل خاصا كذلؾ الرتفاع الخطر ك 
 الصفة القانكنية لممشركع .

(  ،رجاؿ األعماؿ كىك ما FFFيعتمد التمكيؿ في ىذه المرحمة عمى األىؿ، األصدقاء كاألقارب )
 . Angel Investorsأك  Business Angelsيصطمح عميو المستثمركف األبرار )الرحماء( 

يعتبر المستثمركف األبرار رجاؿ أعماؿ ذكم مدخرات مالية كأصحاب خبرة معرفية كاسعة، ميمتيـ 
ر رؤكس األمكاؿ الكفيمة لتغطية االحتياجات المالية يمساعدة المشاريع المبتكرة كالريادية مف خبلؿ تكف

  الجديدة.طكير النماذج التجارية لمسمعة ، خاصة نفقات البحث كالتجارب كت2ليذه المشاريع

مدتو إلى  ما تمتد لباغا ،يسبؽ التمكيؿ برأس الماؿ المخاطر إف تمكيؿ األبرار تمكيؿ طكيؿ اآلجؿ
 سنكات. 7

، 3نجاحيا كمف المتكقعيستيدؼ ىذا النكع مف التمكيؿ، المشاريع االبتكارية ذات المخاطرة العالية 
 .يمكليا األبرار ىي مف نفس الصناعة أك النشاط األصمي الذم يمارسكنوخاصة أف معظـ المشاريع التي 

 مميكف . 14يقدر عدد الممكلكف األبرار في الكاليات المتحدة األمريكية بنحك 

                                                           
1
Kamel Eddine Bouatoura, op.cit, p : 51 . 

2
Fullen . S, How to get the financing for the new smal l business, Innovation solution from the expert who 

do it  everyday, Atlantic Publishing Group, Florida, USA, 2006, p : 40 . 
3
Mondher Cherif, op.cit, p : 50 . 
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إف المستثمريف األبرار يتدخمكف بأمكاليـ الخاصة في تمكيؿ المشركعات الناشئة ك االبتكارية عكس 
، الذيف يديركف أمكاؿ اآلخريف لتمكيؿ ىذه المشركعات، ك نظرا طرالماؿ المخاالمستثمريف في رأس 

الرتفاع الخطر في ىذا النكع مف التمكيؿ، فإف ىؤالء يبحثكف عف االستثمارات القادرة عمى جمب عكائد 
أضعاؼ الماؿ المستثمر بيا خبلؿ مدة االستثمار عف طريؽ استراتيجيات الخركج التي  10أكثر بػ 
 الحقا.سنتناكليا 

 (Capital démarrage) رأس مال االنطالقثانيا: 

يمكؿ رأس ماؿ اإلنطبلؽ المشركعات التي أتمت تطكير منتجاتيا، لكنيا في حاجة إلى التمكيؿ 
 1النطبلؽ التصنيع كالتسكيؽ .

 2مرحمتيف :اؿ االنطبلؽ عمكما تمكيؿ يشمؿ رأس الم

 حمة ما قبؿ البداية التجارية لحياة المشركع .مرحمة االنطبلؽ أك البداية بمعناىا الضيؽ التي تغطي مر  -
 المرحمة األكلى مف التمكيؿ التي تغطي نفقات البداية التجارية . -

كعمكما تعتبر مرحمة اإلنشاء مف أصعب المراحؿ التي يمر بيا المشركع مف الناحية التمكيمية، كىذا 
فإف تمبية الحاجات التمكيمية لو مف قبؿ النعداـ الضمانات التي يقدميا ىذا األخير لممكليو كليذا السبب 

 مؤسسات التمكيؿ التقميدية غالبا تككف غير مقبكلة.

 التمويل الخاص بيذه المرحمة : 

تتطمب ىذه المرحمة تمكيؿ خاص يسمى رأس الماؿ المخاطر كتتدخؿ مؤسسات رأس الماؿ المخاطر 
 لذلؾ.

ر المالي الرئيسي لتمكيؿ ىذه المرحمة حيث يمثؿ رأس الماؿ المخاطر، المصد رأس المال المخاطر: -1
يخصص لتمكيؿ المشركعات التي دخمت مرحمة اإلنشاء أك في بداية النشاط أم في السنكات األكلى مف 

 التكاجد.

تقدـ مؤسسات رأس الماؿ المخاطر تمكيبل في شكؿ ممكية لممؤسسات  رأس المال المخاطر: مؤسسات-2
ة نشاطيا، كذلؾ لعدـ قدرة ىذه المؤسسات عمى إصدار أسيـ في الصغيرة كالمتكسطة في مرحمة بداي

 السكؽ المالي نظرا لعدـ تكافر المعمكمات عنيا مف جية كارتفاع تكاليؼ اإلصدار مف جية ثانية.
                                                           

1
- Mondher Cherif, Op.cit., p : 52 . 

2
 . 85ػجل اٌجبٍظ ٚفبء، ِوعغ ٍبثك مووٖ، ٓ 
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مؤسسات رأس الماؿ المخاطر ىي إما مؤسسات كىيئات حككمية أك شركات كمؤسسات خاصة، أك بنكؾ 
 1ت تأميف أك صناديؽ تقاعد.تجارية كصناديؽ استثمار، شركا

الفرنسي يسجؿ  د، رغـ أف االقتصا% 30,95، ما يقارب 2013بمغ تمكيؿ مرحمة اإلنشاء في فرنسا سنة 
مف الناتج  % 0,3تأخر بالمقارنة مع الكاليات المتحدة األمريكية حيث أف رأس الماؿ المخاطر يمثؿ سكل 

 2مف الناتج المحمي اإلجمالي . % 1,8دة األمريكية المحمي اإلجمالي، بينما يمثؿ في الكاليات المتح

 :Capital Développementرأس مال النمو  ثالثا:

يعتبر المشركع في مرحمة النمك، قد بمغ مرحمة اإلنتاج كتكليد اإليرادات أم أنو مؤسسة قائمة في 
تكسع الداخمي لممؤسسة السكؽ ترغب في النمك كالتكسع، كمف ثـ تمجا إلى مصادر التمكيؿ الخارجية إما لم

مثؿ تحسيف كسائؿ اإلنتاج أك تطكير منتجات جديدة أك تكسع خارجي مثؿ االنفتاح عمى أسكاؽ أخرل أك 
 3اكتساب فركع أخرل .

ىذه المرحمة أقؿ خطكرة مف المرحمة السابقة فعادة ما تككف المؤسسة أكثر استقرار كأسرع نمكا، 
صادر التقميدية، كبعضيا يتطمب تدخؿ مؤسسات رأس الماؿ بعضيا ال يجد صعكبة في التمكيؿ مف الم

 االستثمارم.

 التمويل الخاص بيذه المرحمة:

 4يستجيب رأس الماؿ النمك لتمكيؿ احتياجات المؤسسة في المراحؿ التالية :

تمكيؿ مرحمة النمك الثانية : حيث يتـ تمكيؿ احتياجات رأس الماؿ العامؿ لممؤسسة الناتج عف النمك  -1
 لمبيعات .في ا
تمكيؿ التكسع : أك الدكرة التمكيمية الثالثة حيث يتـ تمكيؿ التكسعات الجديدة في كسائؿ االنتاج  -2

 كتطكير  الشبكة التجارية .
تمكيؿ الميزانيف أك تمكيؿ االنتظار : يعتبر أحد أىـ المنتجات المالية المبتكرة كىك شكؿ مف أشكاؿ  -3

 اليجيف بيف الديكف كاألسيـ .  التمكيؿ
                                                           

 

 
1 

 . 34ِؾّل ػجل إٌبٕو، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ 
2
-Donia Trabelsi, op.cit, p : 27 .  

3
-christophe Zimmerli, Le leveraged buy out (lbo) :Présentation générale et analyse juridique de la 

problématique du financement , édition :Burn ,stuttgart, 2011,p142. 
4
- Mondher Cherif, op.cit , p 54. 
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 :تعريف الميزانين -أ

طابؽ يتكسط  المسركؽ:تعني الدكر  Mezzanineجاء في القامكس العربي االنجميزم أف كممة ميزانيف 
 المعمارية.، كىك مصطمح مف مصطمحات اليندسة 1بيف الطابؽ األرضي كالطابؽ األكؿ

ير، غالبا ما تككف يمثؿ الميزانيف أسمكب تمكيمي لممؤسسات عمى شكؿ قركض كسيطة مقدمة مف قبؿ الغ
إمكانية تحكيؿ ىذا القرض الحقا إلى حقكؽ ممكية إذا لـ يسدد في كقتو مع شركات رأس الماؿ االستثمارم 

 2ككامؿ مبمغو .

يستخدـ ىذا النكع مف التمكيؿ، في حالة تكسع المؤسسة، مثؿ إنشاء قناة جديدة لئلنتاج، تكسع 
 مصنع، ... إلخ.  

 الميزانين : أسباب المجوء إلى تمويل -ب

تختمؼ أسباب لجكء المؤسسات إلى ىذا النكع مف التمكيؿ ، كنمخصيا :المقترضة بالنسبة لممؤسسة  -1
 فيما يمي : 

عدـ كفاية األمكاؿ الخاصة لممؤسسة كالتي ال تسمح ليا بالحصكؿ عمى قركض بنكية كافية، كىذا الرتفاع  -
 خطر ىذا التمكيؿ .

انيف يستخدـ في العمميات المالية الكبيرة، حيث ال تستطيع البنكؾ تحمؿ تمكيؿ الميزانيف أك قركض الميز  -
كامؿ المخاطر كليذا فيك مكجو لممؤسسات ذات المركز المالي الجيد، تتميز باستقرار في التدفقات النقدية 

 كقادرة عمى تحمؿ أعباء ديكف مرتفعة .

 :Mezzanneurبالنسبة لممؤسسة المقرضة  -2

 كتكمفة تمكيؿ . % 20ئد عمى ىذا النكع مف التمكيؿ ال يقؿ عف ارتفاع معدؿ العكا -
 3ما بػػ: حؽ الخيارإإمكانية تحكيؿ الديف إلى حقكؽ ممكية عف طريؽ المساىمة في رأس ماؿ المؤسسة  -

ف كاف ىدؼ مقرض الميزانيف الحصكؿ عمى  أك سندات قابمة لمتحكيؿ عند نياية مدة ديف الميزانيف، كا 
المؤسسة  Equity Kicker( ، كىك ما يصطمح عميو 4مة في رأس الماؿ المؤسسةعكائد كليس المساى

                                                           
1

 أغ١ٍيٞ .-لبًِٛ اٌّؼبٟٔ، ػوثٟ 
2
Christophe Zimmerli, op.cit, p : 159 . 

3
Option, en Anglais : Warrant . 

4
Christophe Zimmerli, op.cit, p : 168 . 
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المقترضة تعطي لمقرض الميزانيف حؽ الحصكؿ عمى أسيـ المؤسسة أما بحؽ الخيار أك سندات قابمة 
 لمتحكيؿ( .

 خصائص تمويل الميزانين : -ج

حيث يتـ  كالتي تعتبر ديكف ممتازة ،شكؿ مف أشكاؿ الديكف التابعة أك الثانكية مقارنة بالديكف البنكية  -
 تسديد قرض الميزانيف بعدما يتـ تسديد المدينيف اآلخريف ذكم األكلكية مثؿ البنكؾ .

نما يشترط ضركرة  - ال يتطمب قرض الميزانيف تقديـ ضمانات عينية مف قبؿ المؤسسة المقترضة كا 
 استقرار التدفقات النقدية في المؤسسة كصحة مركزىا المالي . 

ظرا العتبار الميزانيف كقرض عالي الخطر، فإف تكمفتو مرتفعة مقارنة بتكمفة القركض البنكية، حيث ن -
سنكيا، كما يمكف أف يطالب ىؤالء المقرضيف الحصكؿ عمى مقعد في مجمس  % 25- % 10تتراكح بيف 

 إدارة المؤسسة .
دفعة كاحدة بعد ما  با ما تسددغال مدة قرض الميزانيف مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع القركض البنكية، -

 1ذات األكلكية .تسدد الديكف 

 Capital Transmissionرابعا: رأس مال تحويل الممكية 

 Capital repriseيسمى أيضا رأس اماؿ التعاقب أك االستئناؼ 

يقصد بالتحكيؿ تغيير األغمبية المالكة لرأس ماؿ المؤسسة إلى مجمكعة جديدة مف المبلؾ، تتمثؿ عادة 
2في:

 

 ( .Buy-outالفريؽ اإلدارم أك العماؿ في المؤسسة ) -
 أحد المساىميف األكثر دفعا لتطكير المشركع . -
 أحد كرثة صاحب المؤسسة . -
 مؤسسة أخرل . -

 

                                                           
1
 Dette Senior. 

2- 
PierreBattini ,Financer son entreprise de la création à la transmission par le capital  

investissement,éditions :Maxima,Paris-France,2006,p :276.   
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لصراعات داخمية، أك رغبة شخصية لصحاب المؤسسة لمتقاعد، أك تحقيؽ  إما  قد يككف سبب التحكيؿ
 1قيمة مضافة .

 مرحمة :يذه البالتمويل الخاص 

 2(LBOتتدخؿ مؤسسات رأس الماؿ االستثمارم في ىذه المرحمة عف طريؽ تقنية الرفع المالي )
كىذا بتككيف شركة مالية قابضة لتحكيؿ الممكية، متعاقدة مع بنؾ لتمكيؿ عممية التحكيؿ ىذه عمى أف 

 3يككف تسديد الديف عف طريؽ التدفقات النقدية المحققة مف قبؿ المؤسسة .

 Capital retournement: رأس مال التصحيح واإلنياض خامسا

يسمى أيضا رأس الماؿ التقكيـ أك إعادة التدكير، يقصد بالتصحيح كاإلنياض تمؾ المساعدات التي 
تقدـ لممؤسسات التي تمر بصعكبات مالية كتتكافر لدييا إمكانيات ذاتية كقدرة عمى تحسيف مردكديتيا 

 4المالية.

 5لتي قد تعيق المؤسسات القائمة :األسباب الرئيسية ا

 نقص النشاط . -
 مشاكؿ إدارية . -
 مشاكؿ الخزينة المؤسسة . -
 نقص اإليرادات . -
 مشاكؿ تتعمؽ بظركؼ الطمب . -

 التمويل الخاص بيذه الحالة :

يخصص رأس الماؿ التقكيـ لممؤسسات القائمة فعبل كالتي تمر بمشاكؿ مالية، كيكمف ىذا التدخؿ 
 مع مسيرم المؤسسة المعنية . بإشراؼ إدارم فني

يتدخؿ رأس الماؿ االستثمارم في أم مرحمة مف المراحؿ العمرية لممؤسسة كخاصة  وعميو
المشركعات الناشئة ذات المخاطر العالية، يقـك ىذا التدخؿ عمى أساس المشاركة حيث يمكؿ الكسيط 

                                                           
1

 . 93ػجل اٌجبٍظ ٚفب، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ: 
2
 LeverageBuy out . 

3
 Donia Trabelsi, op.cit, p : 28 . 

4
 Donia Trabelsi, op.cit, p : 29 . 

5
 . 94ػجل اٌجبٍظ ٚفبء، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ 
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دعـ المالي بؿ يشمؿ أيضا تقديـ المالي المؤسسات مف دكف ضمانات، كما ال يقتصر دكره عمى تقديـ ال
 الدعـ الفني كاإلدارم.

 جو من المؤسسة و المطمب الثالث: أىمية رأس المال االستثماري وآليات خر 

 : أىمية رأس المال االستثماري الفرع األول

 1تبرز أىمية رأس الماؿ االستثمارم كبديؿ تمكيمي ألساليب التمكيؿ التقميدية في:

سات ناشئة، ريادية، صغيرة أك متكسطة، يصعب تمكيميا بطرؽ التمكيؿ يدخؿ في تمكيؿ مؤس -1
التقميدم، مثؿ التمكيؿ بالديف مف خبلؿ االقتراض أك التمكيؿ بالممكية مف خبلؿ طرح أسيـ لبلكتتاب 
العاـ ، فشركط اإلقراض المشددة كخاصة متطمبات الضمانات تجعؿ مف الصعب الحصكؿ عمى قركض 

 ذات أفكار إبداعية .إذا كانت ىذه المؤسسات جديدة  ك  ت، خاصةمصرفية ليذه المؤسسا

كذلؾ يصعب عمى أصحاب المؤسسات الناشئة الصغيرة كالمتكسطة طرح أسيـ لبلكتتاب العاـ كذلؾ 
 التالية:لؤلسباب 

 المالي.عدـ استيفاء ىذه المؤسسات شركط كقكانيف االكتتاب في السكؽ  -
 العالية.تكمفة االكتتاب  -
 القانكنية.المؤسسات خاصة الناشئة منيا التي ما زاؿ أغمبيا يفتقد لمصفة  طبيعة ىذه -

لمدعـ المالي الذم يقدمو رأس الماؿ االستثمارم لممؤسسة يقدـ خدمات أخرل، مثؿ  باإلضافة-2
 كاالستراتيجية.االستشارات الفنية، اإلدارية كالتسكيقية 

تصادم عف طريؽ إيجاد أسكاؽ جديدة، تسيـ في رأس الماؿ االستثمارم في تحقيؽ النمك االق يسيـ-3
 االقتصادم.تنكيع الييكؿ 

كيمكف تمخيص أىمية رأس الماؿ االستثمارم مف خبلؿ مقارنتو بالقركض المصرفية مف حيث األكجو 
 التالية:

 

 

                                                           
1

 . 35ِؾّل ٍؼل إٌبٕو، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ 
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 فيةوالقروض المصر  االستثماري: مقارنة بين رأس المال 5 رقم جدول          

 القروض المصرفية رأس المال االستثماري أوجو  المقارنة
 استدانة  المشاركة في الممكية طبيعة التمكيؿ
، المستثمريف الرحماء، األىؿ، األقارب مصدر التمكيؿ

مؤسسات رأس الماؿ المخاطر، قركض 
 الميزانيف 

 بنكؾ تجارية كبنكؾ متخصصة 

مى الدعـ يالنسبة لممؤسسة: الحصكؿ ع ىدؼ التمكيؿ
 المالي ك الفني

بالنسبة لمكسيط المالي:الحصكؿ عمى 
 فائض القيمة عند بيع المساىمات  

الحصكؿ عمى الفكائد كالعمكالت 
 في أكقات محددة

 قصير، متكسط كطكيؿ اآلجؿ طكيؿ اآلجؿ مدة التمكيؿ
مشاريع إبداعية، كابتكارية كمؤسسات  المؤسسات الممكلة

نمك صغيرة كمتكسطة في طكر ال
 كالتكسع

مؤسسات قائمة تتكفر فييا 
 الشركط كالضمانات المطمكبة

دارم كتسكيقي كاستراتيجي خدمات أخرل مقدمة  غير متكفرة  دعـ فني كا 
 إعداد الباحثة مفالمصدر: 

 آليات خروج رأس المال االستثماري من المؤسسة  الثاني:الفرع 

ء مشاركتو في المؤسسة بصفة نيائية، يبلحظ أف رأس الماؿ االستثمارم ال ييدؼ إلى إبقا
 المؤسسة.فتدخمو مؤقت كمحدكد، كىناؾ العديد مف اآلليات لخركج رأس الماؿ االستثمارم مف 

 ( IPOطرح المشروع لالكتتاب العام ) أوال:

يتـ خركج أصحاب رؤكس األمكاؿ االستثمارية مف المؤسسة عف طريؽ الطرح األكلي لبلكتتاب 
(IPO)1 ساىماتيـ في المؤسسة الممكلة لبلكتتاب في البكرصة بعد إجراء الخبرة مف قبؿ كىذا بطرح م

 2المؤسسة.البنؾ الكسيط كتقارير المراجعيف حكؿ 

                                                           
1
IPO : Initial Public Offering : Marché des  Introductions  en  bourse . 

2
Donia Trabelsi, op.cit, p : 86 . 
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كيتفؽ الكثير مف الباحثيف عمى أف ىذه اإلستراتيجية تعتبر أىـ آلية لخركج أصحاب رؤكس األمكاؿ 
 االستثمارية كذلؾ لؤلسباب التالية : 

 عائد عمى األمكاؿ المستثمرة .ارتفاع معدؿ ال -
 درجة السيكلة العالية لممحفظة المالية ليؤالء . -
إف مجرد الدخكؿ لمبكرصة، ىك تأكيد مف قبؿ أصحاب رؤكس األمكاؿ االستثمارية عمى النجاح كاألداء  -

 الجيدة.الجيد كالسمعة المالية 

يكلة تسييؿ االستثمارات كنشير ىنا عمى أف نجاح ىذه اآللية، يرتبط بتكفر سكؽ مالي يعزز س
 المؤسسات.كيتيح أفضؿ تسعير لقيمة 

تمثؿ المؤسسات المدرجة في البكرصة عف طريؽ رأس الماؿ االستثمارم في الكاليات المتحدة األمريكية 
 ثمثيف.تمثؿ  أكركباكؿ سنة ثمث المؤسسات المدرجة أما في 

 %35 إلى % 20 تستطيع االعتماد عمييا )مفرغـ أىمية ىذه اآللية إال أف عدد قميؿ مف المؤسسات التي 

 (.فقط

  La sortie par acquisition et fusionالخروج باالستحواذ واالندماج ثانيا:

ي تتعتمد ىذه اآللية عمى بيع المؤسسة الممكلة مف قبؿ رأس الماؿ االستثمارم إلى مؤسسة مستحكذة كال
 ية في الحاالت التالية : كتطبؽ ىذه االستراتيج1مف األسيـ  % 100حصؿ عمى تت

 احتياج  المؤسسة إلى مكارد مالية . -
 مكاجية مشاكؿ متعمقة بالتسيير ك اإلدارة . -
 الدخكؿ في أسكاؽ خارجية . -

كيقكـ المشترم الذم يعمؿ في نفس الصناعة باالستحكاذ عمى المؤسسة كميا، يمكف أف يككف ىذا 
 المشترم، منافسا، مكردا أك زبكنا .

 ر عمى أصؿ مالو كأرباحو في صكرة أسيـ في الشركة الدامجة .يحصؿ المستثم

 

                                                           
 1
- Jason thiel, Fonds de capital-risque pour start-ups, éditions books on demand, Paris-France,2017, P :35 
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تـ االستحكاذ عمى  1999ىناؾ عدة أمثمة عمى ىذا النكع  مف الخركج، فعمى سبيؿ المثاؿ سنة 
مميار دكالر، حيث أف  6,9بمبمغ  2(Ciscoمف قبؿ المؤسسة الدامجة )1(Cerentالمؤسسة الناشئة )

Cerent تـ تمكلييا مف قبؿ الم( ستثمرKPCB)3  مف رأس  % 30,8مبلييف دكالر، ما يعادؿ  8بمبمغ
 4مميار دكالر عند عممية االستحكاذ.  2,1مالو كىك ما مكنو مف الحصكؿ عمى 

عادة الشراء الخروج-3  :La sortie par rachat بالتممك وا 

الشفعة  ، حيث يمنح ليـ حقو5يتـ شراء أسيـ رأس الماؿ االستثمارم مف قبؿ أصحاب المؤسسة
 االستثمارم.رأس الماؿ  حصة صاحبأم استحقاؽ أصحاب المؤسسة 

ف إعادة الشراء ىذه تتطمب تكافر أصحاب المؤسسة عمى رأس الماؿ لبلـز لتمكيؿ ىذه العممية، إ
كغالبا ما يتـ المجكء إلى ىذه اآللية، عندما يككف أداءات المؤسسة غير جيدة كبالتالي يتـ الخركج عف 

 اب العاـ.طريؽ االكتت

إف الميزة األساسية التي تتيحيا ىذه اآللية ىي غياب التبايف في المعمكمات حكؿ المؤسسة بالنسبة 
ـ حكؿ العنصر البشرم كأفاؽ التطكر يقيتلممشترم، باعتباره صاحب المؤسسة ذاتيا، كعميو يمكف لو إجراء 

 6المستقبمي.

 :La vente secondaireبالبيع الجزئي )الثانوي( الخروج-4

يتـ بيع حصة صاحب رأس الماؿ االستثمارم فقط مع محافظة أصحاب المؤسسة عمى 
 حصصيـ.

غالبا ما يككف ىدؼ البيع ىك كصكؿ المؤسسة إلى مرحمة تطكر ال تستجيب لتخصص النشاط 
هأً اٌّبي االٍزضّبهٞ أٚ أْ االؽز١بعبد اٌّب١ٌخ ال رزٛافك ِغ ٘نا اٌزقٖٔ. التمكيمي لصاحب

7
 

 لمشترم : قد يككف ا

 رأس ماؿ استثمارم أخرل .مؤسسة  -

                                                           
1

 ، 1997ِؤٍَخ ٌز١ٕٖغ اٌّؼلاد اٌجٖو٠خ ِمو٘ب ثىب١ٌفٛه١ٔب، رأٍَذ ٍٕخ cerentِؤٍَخ 
2

 ،اٍّٙب ِْزك ِٓ ٍبْ فوا١ََٔىٛ،1984ٟ٘ ِؤٍَخ أِو٠ى١خ ِقزٖخ فٟ االرٖبالد ِمو٘ب وب١ٌفٛه١ٔب ،رأٍَذ ٍٕخ ciscoخ ِؤٍَ 
3
 Klein PerkinsCaufield §Byers :ِؤٍَخ هأً ِبي ِقبطو 

4
 Donia Trabelsi, op.cit, p : 88 . 

5
 . 38ِؾّل ٍؼل إٌبٕو، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ  

6
 -Donia Trabelsi, op.cit, p : 82 . 

7
-Eric Stéphany, la relation capital – risque / PME fondement et pratiques, Editions de Boeck, 2003, p : 180 . 
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 شركة قابضة.- -
 صناديؽ استثمار . -

 تعكد ىذه االستراتيجية بالمنفعة لؤلطراؼ الثبلثة : 

 صاحب رأس الماؿ االستثمار )البائع( عف طريؽ تعظيـ عكائده . -
 المؤسسة الممكلة عف طريؽ ضـ مستثمر آخر . -
 ية كمالية أحسف .المشترم عف طريؽ االستثمار في ظركؼ قانكن -
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 ارئج: التمويل عن طريق االست المبحث الثالث

تسعى كافة المؤسسات، الحصكؿ عمى األمكاؿ مف أجؿ تسيير عممياتيا اليكمية ك تكسيع أنشطتيا 
المجكء إلى اقتراض األمكاؿ  ا، إمتاحةمف أجؿ القياـ بذلؾ عمييا أف تختار بيف بدائؿ التمكيؿ الم المختمفة.
 ؿ بالمديكنية( أك البحث عف مصادر أخرل لمتمكيؿ. )التمكي

يعتبر االستئجار أحد أساليب التمكيؿ الحديث لممؤسسات، تستخدمو البنكؾ التجارية أك مؤسسات 
 تمكيمية بديمة لئلقراض. استراتيجيةمالية مختصة لخمؽ 

المطمكب يعتمد مكف مف خبلليا لممؤسسة تكفير رأس الماؿ يأف الكيفية التي  رمف الجدير بالذك
    المتكقعة. كمعدالت النمكبشكؿ كبير عمى حجميا، المرحمة الخاصة بدكرة حياتيا 

 ماىية االستئجار المطمب األول:

 نشأة االستئجار تعريف و  الفرع األول:

 أوال: تعريف االستئجار 

ية، كالبعض لقد تعددت المفاىيـ الخاصة بتعريؼ االستئجار، فيناؾ مف يركز عمى الجكانب القانكن
اآلخر يركز عمى الجكانب االقتصادية كالمالية، كتعاريؼ أخرل تركز عمى خصائص ىذا النكع مف 

 التمكيؿ.

منيا :   1كما أف ىناؾ العديد مف المصطمحات العربية المترجمة لممصطمح االنجميزم أك الفرنسي.
ارم، التأجير الرأسمالي، الكراء التأجير التمكيمي، قرض اإليجار، التمكيؿ التأجيرم، االئتماف اإليج

جار ... إلخ، إال أف ئاإليجارم، االعتماد اإليجارم، اإلجارة مع الكعد بالتمميؾ، اإلجارة التمكيمية، االست
   To Leas . "2الدراسة ستعتمد مصطمح اإلستئجار باعتباره أقرب لترجمة المصطمح " 

 يمكف إعطاء عدة تعاريؼ لئلستئجار:

 

 

                                                           
1

 .Crédit – bailٚثبٌفو١َٔخ Leasingثبإلٔغ١ٍي٠خ -
2

 . 61، ٓ ١ٍّ2013خ ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠غ، األهكْ، ، كاه وٕٛى اٌّؼوفخ اٌؼانتًٕٚم انتأخٛش٘:انًفبْٛى ٔاألصشِؼواط ٘ٛاهٞ، ؽبط ٍؼ١ل ػّو،  - 
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 ية تأجير المعدات في المممكة المتحدة : تعريف جمع -أ

" التأجير ىك عقد يبـر بيف مؤجر كمستأجر الستئجار أصؿ معيف يختار بكاسطة المستأجر مف 
المصنع أك المكرد ليذا األصؿ، يحتفظ المؤجر بممكية األصؿ المستأجر كيقكـ المستأجر بحيازة ىذا 

 نة " .األصؿ كاستعمالو مقابؿ أجرة محددة خبلؿ مدة معي

 :  Linda Deelen, Mauricio Duplelchتعريف  -ب

 1األصؿ". ة، مقابؿ دفع مبالغ منظمة لمالؾ"ىك عبارة عف عقد بيف طرفيف الستئجار أصكؿ منقكل

 :  Luc Bernet Rollonikتعريف  -ج

"ىك عبارة عف تقنية لمتمكيؿ تستعمميا البنكؾ أك المؤسسات المالية المتخصصة، بحيث تحصؿ 
أصكؿ منقكلة أك غير منقكلة لتأجيرىا لمؤسسة أخرل، كىذه األخيرة تقكـ بإعادة شرائيا بقيمة متبقية عمى 

 2تككف منخفضة عند نياية مدة العقد، كيتـ تسديد اإليجار عمى أقساط دكرية " .

يمكف تعريؼ االستئجار عمى أنو شكؿ مف أشكاؿ تمكيؿ السمع الرأسمالية البلزمة لممؤسسات  وعميو
قتصادية، حيث يتـ إبراـ عقد بيف طرفيف أك أكثر لمدة زمنية محددة، مقابؿ دفع مبالغ دكرية لممؤجر، اال

 مع إمكانية تممؾ األصؿ المؤجر في نياية العقد .

 ثانيا : نشأة االستئجار 

تشير بعض المصادر إلى إف أسمكب تأجير األصكؿ يرجع إلى العصكر القديمة، حيث تـ تأجير 
 سنة قبؿ الميبلد . 3000ت زراعية بالممالؾ السكمرية مف أراضي كمعدا

كما أف مصر القديمة عرفت فكرة االستئجار منذ زمف الفراعنة ككذلؾ حضارة ما بيف النيريف في 
 عيد الممؾ حمكرابي .

أما ظيكر االستئجار في شكمو الحديث فيعكد إلى فترة الثكرة الصناعية، فخبلؿ القرف التاسع عشر 
 ورا قاـ بعض المستثمريف بتمكيؿ صناعة عربات نقؿ الفحـ كالتي كاف يؤجرىا مالكك الفحـ لنقمفي إنجمت

ـ، بيدؼ  1855إلى خطكط السكؾ الحديدة، حيث تأسست أكؿ شركة التأجير اإلقميمية في العالـ عاـ 

                                                           
1
-Linda Deelen, Mauricio Dupleich, Louis Ghieno, Leasing for small and  micro entreprises : a guide for 

designing and managing  leasing schemes in developing contries, International  labour office, Geneva, 2003, 

p : 03 . 
2
-Luc Bernet Rullond, Principe de technique bancaire, 2

ème
 édition, Dunod, Paris, 1999, p : 217 . 
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كثماني تتراكح ما بيف خمس  تأجير عربات السكؾ الحديدية لمنتجي الفحـ كالمكاد المعدنية لفترات
 1.سنكات

كقد كلدت فكرة التأجير التمكيمي في الكاليات المتحدة األمريكية عمى يد أحد رجاؿ الصناعة 
 األمريكية بكاليفكرنيا . 

 الفرع الثاني: أنواع وخصائص االستئجار 

 أوال : أنواع االستئجار

 يصنؼ االستئجار كفؽ نكاحي مختمفة، نذكر منيا : 

 صل المؤجر في نياية العقد :ل ممكية األآمن ناحية م -أ

 2كنميز بيف نكعيف :

االستئجار دكف خيار شراء األصؿ : حيث يحتفظ المؤجر باألصؿ بعد نياية مدة التأجير كيسمى التأجير  -
 الحقيقي .

االستئجار مع خيار شراء األصؿ : ىذا النظاـ معمكؿ بو في فرنسا، حيث يككف لممستأجر خيار شراء  -
التأجير مقابؿ ثمف متفؽ عميو كيطمؽ عميو االئتماف التأجيرم أك اإليجار   األصؿ في نياية مدة

 االئتماني.

أما إذا كاف األصؿ في نياية مدة التأجير يباع بسعر رمزم، كال تقدـ امتيازات أخرل لممستأجر 
 كتجديد مدة التأجير، فيسمى البيع أك الشراء التأجيرم.

 من ناحية طبيعة األصل المؤجر : -ب

 يز بيف نكعيف مف االستئجار :كنم

: ىك كؿ عممية تأجير لمتجييزات كالمعدات كاألدكات، عادة ما تككف مدة التأجير استئجار المنقوالت  -1
 تتكافؽ كمدة االىتبلؾ المسمكح بو مف قبؿ التشريع الضريبي لؤلصؿ المؤجر .

ؿ ميني، عادة ما تككف مدة ىك كؿ عممية تأجير أصكؿ عقارية لغرض استعمااستئجار العقارات :  -2
 سنة . 20إلى  12التأجير طكيمة تتراكح ما بيف 

                                                           
1

 .  3ِؼواط ٘ٛاهٞ، ؽبط ٍؼ١ل ػّو، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ  
2

 .   87، 86، ٓ اٌّوعغ ٔفَِٗؼواط ٘ٛاهٞ، ؽبط ٍؼ١ل ػّو،  
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 من ناحية محل اإلقامة : -ج

 كنميز بيف :

 : يعتبر االستئجار محميا عندما تككف إقامة أطراؼ عقد التأجير محميا .استئجار محمي  -1

مف بمداف مختمفة كيسمى  : يعتبر التأجير دكليا عندما يككف أطراؼ عقد التأجير استئجار دولي -2
 كذلؾ التأجير عبر الحدكد أك التأجير التصديرم .

 من ناحية تعدد أطراف العالقة التأجيرية :  -د

 كنميز بيف :

: يككف طرؼ العقد محصكر بيف المؤجر كالمستأجر فقط، دكف تدخؿ التأجير التمويمي المباشر  -1
 أطراؼ أخرل .

: أك ما يسمى االستئجار المرتبط برافعة التمكيؿ، تـ  تطكير ىذا  فالتأجير التمويمي متعدد األطرا -2
 : 1النكع مف االستئجار لتمكيؿ أصكؿ رأسمالية كبرل كمرتفعة القيمة، مف أىـ خصائصو

كجكد ثبلثة أطراؼ في  العقد ىي : المستأجر، المؤجر كالجية المقرضة كنظرا الرتفاع تكمفة األصؿ،  -
 قيمة األصؿ كالجزء الباقي تمكلو مؤسسة مصرفية أك مالية . فإف المؤجر يمكؿ جزء مف

 ممكية األصؿ تعكد لممؤجر، كيككف ضماف القرض رىف األصؿ لصالح الجية المقرضة .-

 من نواحي مختمفة :   -ه

 2مف خبلؿ الممارسات المختمفة لبلستئجار، ظيرت أنكاع أخرل نذكر منيا :

عادة التأجير -1 ا البيع ثـ االستئجار، حيث تقكـ المؤسسة التي تممؾ أرض أك : كيسمى أيض البيع وا 
مباني أك معدات بيع إحدل ىذه األصكؿ إلى مؤسسة مالية، كفي نفس الكقت تكقع اتفاقية مع ىذه 

 المؤسسة الستئجار ىذا األصؿ .

 مف أىـ مميزات البيع تـ االستئجار :

 راء بيع األصؿ .حصكؿ المؤسسة البائعة )المستأجرة( عمى سيكلة نقدية ج -
                                                           

1
 .  105أؽّل ثٛهاً، ِوعغ ٍجك مووٖ ، ٓ  -

2
ِىزجخ اإلّؼبع، اإلٍىٕله٠خ، ِٖو،  انتأخٛش انتًٕٚهٙ ٔيذاخهّ انًبنٛت، انًسبصبٛت االلتصبدٚت، انتششٚؼٛت ٔانتطبٛمٛت،١و ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي، ٍّ -

2001 ٓ ،74   . 
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 احتفاظ المؤسسة البائعة باألصؿ الستعمالو . -
يعتبر ىذا النكع مصدر تمكيمي لممؤسسة، يحقؽ أيضا كفرات ضريبية ألف مبالغ التأجير التي تدفعيا  -

 المؤسسة تعتبر مف التكاليؼ التي تخصـ مف اإليرادات لغرض حساب الضريبة .
 ل .المؤسسة الستخدامات أخر  ويمكف أف تستعمم- -

: يتضمف استجار الخدمة )أك التشغيؿ(، المعدات كخدمات صيانتيا، كمف أىـ  االستئجار التشغيمي -2
 1ىذه المعدات : الكمبيكتر، ماكينات النسخ، السيارات، الشاحنات، مف أىـ خصائصو ما يمي :

 اإليجار.ط تقـك المؤسسة المؤجرة بصيانة المعدات المستأجرة كتضـ تكاليؼ ىذه الصيانة إلى أقسا -
رجاع األصؿ إلى المؤجر قبؿ نياية مدة العقد، عمما  - يمكف لممؤسسة المستأجرة حؽ إلغاء التأجير كا 

بأف ىذه الميزة ميمة جدا لممؤسسة المستأجرة خاصة في حالة ظيكر بدائؿ أخرل لؤلصؿ المؤجر ليا ميزة 
 تقدما. أكثرتكنكلكجية 

 كالت لغرض ميني .:ىك تأجير عقارات ك منقاالستئجار المالي-3

األخير عممية ىذا كثيرا ما يحدث خمط ما بيف االستئجار المالي كاالستئجار التشغيمي، غير أف 
 بينيما:تجارية أكثر منيا تمكيمية، كفيما يمي بياف مقارف يكضح مدل االختبلؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
-Crama Gospel, Management of Financial services, Vicas publishing house ,New Delhi, India ,2014,p :296. 
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 لتشغيميالمقارنة بين االستئجار المالي وا :6 رقم جدول

 التشغيمي راالستئجا المالي راالستئجا عناصر المقارنة
مدة العقد طكيمة تصؿ إلى ما يقرب العمر  مدة العقد -1

 االفتراضي لؤلصؿ .
مدة العقد قصيرة ال تتجاكز الفترة التي يحتاج 
فييا المستأجر لؤلصؿ ألداء عمؿ معني، 

 كعادة ما تجدد سنكيا .  
يتحمؿ المستأجر مسؤكلية عدـ صبلحية   مسؤكلية تقادـ األصؿ -2

 األصؿ سكاء باليبلؾ أك بالتقادـ . 
يتحمؿ المؤجر مسؤكلية عدـ صبلحية 

 األصؿ سكاء باليبلؾ أك بالتقادـ .
يتحمؿ المستأجر تكاليؼ الصيانة كالتأميف   الصيانة التأميف -3

 خبلؿ فترة التأجير .
يتحمؿ المؤجر تكاليؼ الصيانة كالتأميف 

فترة التعاقد ما لـ ينص عقد االتفاؽ  خبلؿ
 عمى غير ذلؾ .

العبلقة بيف المؤجر  -4
 كالمستأجر

عبلقة معقدة بسبب طكؿ فترة التعاقد لذلؾ 
 تحتاج إلى قانكف ينظـ ىذه العبلقة .

عبلقة تتسـ بالسيكلة بسبب قصر فترة 
 التقاعد .

قد يككف لممستأجر ثبلث خيارات في نياية الع مآؿ الممكية  -5
: 
 أف يعيد األصؿ إلى المؤجر  -أ
 أف يعيد تأجر األصؿ مرة أخرل  -ب
 شراء األصؿ مف المؤجر  -ج

 في نياية العقد، يرد األصؿ إلى المؤجر .

ال يمكف إلغاء العقد التأجير خبلؿ  المدة  حؽ إلغاء العقد  -6
 المتفؽ عمييا .

يمكف إلغاء العقد مف قبؿ المستأجر خبلؿ 
عمييا، مع التزامو بتسديد المدة المتفؽ 

اإليجار خبلؿ فترة استغبلؿ األصؿ مع 
تطبيؽ ما قد يككف متفؽ عميو في مثؿ ىذه 

 الحاالت .
 . 83سعيد محمد عبد العزيز، مرجع سبؽ ذكره، ص  المصدر :

 : األطراف التعاقدية في االستئجار ومراحمو المطمب الثاني

كتمر ىذه العممية بمرحمة اختيار  حسب نكع التعاقد، ىناؾ عدة أطراؼ تتدخؿ في عممية االستئجار
 األصؿ ثـ استئجاره.

 : أطراف التعاقد في االستئجار الفرع األول

 1ما ثنائية أك ثبلثية عمى النحك التالي :إتككف أطراؼ التعاقد في االستئجار 

                                                           
1

 .          57ِلؽذ ٕبٌؼ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ 
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صؿ الرأسمالي كيقكـ أطراؼ التعاقد الثنائية : تتككف مف المؤجر كالمستأجر فقط، حيث يممؾ المؤجر األ -
 لممستأجر حسب العقد المتفؽ عميو . ه بتأجير 

 أطراؼ التعاقد الثبلثية : تتككف مف المؤجر كالمستأجر كالمكرد . -

 كيمكف تمثيؿ العبلقة الثبلثية بيف أطراؼ عممية االستئجار كما يمي :

 أطراف عممية االستئجار الثالثية :10 رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Ahmed Bennouna, le crédit – bail au Maroc, édition l’Harmattan, Paris,France, 2014, p : 22 

. 

 يتضح مف ىذا الشكؿ أنو في حالة االستئجار ثبلثي األطراؼ يككف ىناؾ عقداف :

 )البائع( . كالمكرد عقد بيع األصؿ محؿ التأجير بيف المؤجر -
 يحتفظ المؤجر بممكية األصؿ أثناء فترة التأجير . عقد تأجير األصؿ بيف المؤجر كالمستأجر، حيث -

 انتياء فترة االتأجير يككف لممستأجر ثبلث خيارات :  عند

 إما أف يعيد األصؿ  الذم استأجره إلى المؤجر . -
 إما أف يستمر في استغبلؿ األصؿ بسعر منخفض . -
 يما .نإما أف يشترم األصؿ بثمف رمزم متفؽ عميو بي -

كية عقد المم كية عقد المم   

 تكريد األصؿ  تكريد األصؿ 

 المستأجر المستأجر

 عقد التأجير  عقد التأجير 

 المؤجر  المؤجر 

 المكرد  المكرد 

أقساط 
 التأجير 
أقساط 
 التأجير 

ثمف 
 األصؿ 
ثمف 
 األصؿ 

تعييف األصؿ 
 االألصؿ 

تعييف األصؿ 
 االألصؿ 

  

   قبكؿ األصؿ قبكؿ األصؿ
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 حل االستئجار : مرا الفرع الثاني

 1تمر عممية االستئجار بثبلث مراحؿ أساسية كىي : 

نجاز عقد شراء  هالمرحمة األولى : اختيار األصل المؤجر وا 

يقـك المؤجر بعد دراسة طمب المستأجر، شراء األصؿ مف المكرد كيتـ إبراـ عقد الشراء بيف المكرد 
 كالمؤجر.

 بل لإللغاءالمرحمة الثانية :تأجير األصل بعقد غير القا

يقكـ المؤجر بتسميـ األصؿ لممستأجر مع االحتفاظ بعقد ممكيتو لمدة محددة كتسمى فترة غير 
قابمة لئللغاء، في المقابؿ يتحمؿ المستأجر كامؿ المخاطر المتعمقة باألصؿ كيمتـز باألعباء المرتبطة بو، 

 ميو .  كتأمينو كصيانتو، كدفع أقساط التأجير لممؤجر حسب ما تـ االتفاؽ ع

 انتياء عممية التأجير المرحمة الثالثة :

 انتياء عقد التأجير، كتسمى كذلؾ مرحمة الخيار حيث يككف لممستأجر ثبلثة خيارات:ىي مرحمة 

 إرجاع األصؿ لممؤجر . -

 االحتفاظ باألصؿ كدفع قيمتو المتبقية لممؤجر كالتي تحدد في عقد التأجير . -

 ل مقابؿ أقساط تحسب عمى أساس القيمة المتبقية لؤلصؿ المؤجر .تمديد عقد التأجير لمدة أخر  -

 : دور االستئجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المطمب الثالث

يعد االستئجار مف بيف األدكات التي استخدمت كبديؿ لتكفير األصكؿ الرأسمالية لممؤسسات 
لدييا كمقدرتيا المحدكدة عمى االقتراض مف في ظؿ عدـ تكفر األمكاؿ  المتكسطة، خاصة الصغيرة ك

المصادر التقميدية الفتقارىا لمضمانات الكافية، كعميو يمكف أف يكفر االستئجار لممؤسسات الصغيرة 
 كالمتكسطة ما يمي : 

حيازة األصكؿ الرأسمالية لممارسة نشاطيا دكف الحاجة إلى تخصيص مكارد كبيرة لذلؾ، مما يكفر ليا  -
 ـ ألغراض أخرل.سيكلة تستخد

                                                           
1
-Ahmed Bennouna, le crédit – bail au Maroc, un mode de financement original, édition l’Harmattan, 

Paris,France, 2014, p : 23 . 
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إعفاء المؤسسة مف تقديـ ضمانات في حالة التمكيؿ مف المؤسسات المصرفية، إذ يكتفي المؤجر  -
 بممكيتو األصكؿ المؤجرة كضماف.

قياـ المؤسسة بإحبلؿ كتحديد أصكليا بمعدات حديثة، كتجنب خطر التقادـ التكنكلكجي لؤلصكؿ كىذا  -
 مع المؤسسات األخرل. ما يمكنيا مف المحافظة عمى مستكل منافسة

تكفير مزايا جبائية ككفرات ضريبية، حيث تعتبر أقساط التأجير كتكاليؼ تخفض مف الكعاء الضريبي  -
 الذم تخضع لو المؤسسة.

 اختصار الزمف كتفعيؿ عنصر الكقت حيث يتـ استئجار األصكؿ عند الحاجة إلييا فقط. -
سكاؽ الدكلية عمى حد سكاء، كذلؾ عف طريؽ يمكف لممؤسسة مف زيادة حصتيا مف السكؽ المحمي كاأل -

 االستجابة السريعة ألم زيادة في الطمب.
يمكف المؤسسة مف استخداـ االستئجار في أم مرحمة مف مراحؿ نمكىا، سكاء عند االنشاء أك عند  -

 التكسع كىذا ما يسمح ليا باالستمرارية كاالستقرار.  

ات الصغيرة كالمتكسطة إال أنو يعتبر عالي التكمفة لكف رغـ ما يكفره االستئجار مف مزايا لممؤسس
نظرا لمقيمة العالية ألقساط التأجير ككنيا تغطي كؿ فترة اىتبلؾ األصؿ، تكمفة الماؿ المستثمر، باإلضافة 
إلى عبلكة محددة لممؤجر لمكاجية المخاطر كالمصاريؼ اإلدارية، مما يؤثر عمى السيكلة النقدية لممؤسسة 

 المستأجرة. 
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 : المبحث الرابع: التمويل عن طريق الصكوك اإلسالمية

يعتبر إيجاد بدائؿ تمكيمية شرعية لمكسائؿ التمكيمية التقميدية مف بيف أىداؼ اليندسة المالية 
 اإلسبلمية في البنكؾ اإلسبلمية كمف أبرز تمؾ المنتجات ىي الصككؾ اإلسبلمية.

باعتبارىا مف بيف  الماؿ سكاء باالستثمار أك التمكيؿ االىتماـ بالصككؾ اإلسبلمية لتنمية رأس ىتنام
االقتصادية  التنمية المؤسسات التي تسيـ فيأفضؿ كسائؿ جذب المدخرات، كتجميع األمكاؿ لتمكيؿ 

 .المشكبلت االقتصادية كاالجتماعية كمكاجية

ة االحتياجات المالية مف حيث تكفير التمكيؿ البلـز لممؤسسات لتمبينظرا لؤلىمية البالغة ليذه الصككؾ  
براز مختمؼ التطبيقات العممية ليا. يياتسميط الضكء عم مالضركر فقد أصبح مف ليا،   كا 

 المطمب األول: تعريف الصكوك اإلسالمية وأنواعيا

ب إيجاد أدكات مالية اسبلمية كجإف تطكر الصناعة المالية اإلسبلمية خبلؿ العقكد الماضية است
 يفيا بالبنكؾ اإلسبلمية.تخدـ تعبئة المكارد كتكظ

كلقد تطرقنا فيما سبؽ إلى بعض صيغ التمكيؿ اإلسبلمية التي كجدت في بداية العمؿ المصرفي 
بيذه البنكؾ، إال أف التطكر الكبير الذم شيدتو المؤسسات المالية اإلسبلمية عمى مستكل العالـ، كانتشار 

ر األدكات المالية االسبلمية كمنيا الصككؾ األسكاؽ المالية في مختمؼ الدكؿ اإلسبلمية أكجب تطكي
 اإلسبلمية.

 الفرع األول: تعريف الصكوك اإلسالمية  

يد كذلؾ ناصطمح الفقياء عمى تسمية كممة الصككؾ أك التصكيؾ كمرادؼ لكممة التكريؽ اك التس
 1لسببيف :

كىي تعني ضمنيا كممة: تصكيؾ مشتقة مف كممة صككؾ كىي تمثؿ البديؿ اإلسبلمي لكممة سندات،  -1
 التعامؿ بأداة مالية قائمة عمى المداينة كالفائدة المحرمة.

كممة التكريؽ في الفكر المالي التقميدم قائمة عمى مككف الديكف كىك ما ينيى عنو الشرع في التبادؿ -2
 تفاضبل .

                                                           
1

، ٚهلخ ػًّ ِملِخ ٌّٕزلٞ ا١ٌٖوفخ اإلٍال١ِخ، تًٕٚم انًششٔػبث انتًُٛتدٔس انصكٕن اإلصاليٛت فٙ فزؼ ػجل اٌوؽّبْ ػٍٟ ِؾّل ٕبٌؼ، 

 . 16/12/2016أطٍغ ػ١ٍٗ :  www.kantakyi.com/media/6916/628، ِزٛفوح ػٍٝ اٌّٛلغ 07/2008ث١وٚد، ٌجٕبْ، 



 جمويليت مصتحدثت للمؤشصاث الصغيرة واملتوشطتبدائل                                                  الثالثالفصل 

 

 
124 

ي تعرؼ الصككؾ عمى أنيا أكراؽ مالية متساكية القيمة، كمحددة المدة، تمثؿ حصصا شائعة ف
ممكية مكجكدات قائمة فعبل، أك سيتـ إنشاؤىا مف حصيمة االكتتاب، تخكؿ مالكيا منافع كتحممو 

 1مسؤكليات بمقدار ممكيتو .

 بناءا عمى ىذا التعريؼ يمكف تكضيح عدة صفات لعممية التصكيؾ: 

 الصككؾ أكراؽ المالية . -أ

 التصكيؾ محدد المدة . -ب

كعة أصكؿ مكجكدة أك سيتـ إنشاؤىا، يتـ استصدار صككؾ يتعمؽ التصكيؾ بكجكد أصؿ أك مجم -ج
 بمكجبيا .

 يمثؿ التصكيؾ مشاركة في المنافع المتكقعة مف أداء ىذا األصؿ أك األصكؿ .  -د

 يشارؾ مالكك الصككؾ في األرباح المترتبة كيتحممكف الخسارة بنسبة ما يممكو كؿ منيـ مف الصككؾ.–ق 

 سالمية الفرع الثاني: أنواع الصكوك اإل

( كالتي يمكف تمخيصيا فيما  أدناهتقسـ الصككؾ اإلسبلمية إلى نكعيف أساسييف )أنظر الشكؿ 
 2يمي:

 أوال : صكوك قابمة لمتداول 

 تقسـ إلى ثبلثة أنكاع ىي:

صككؾ المشاركة : تصدر إلنشاء مشركع أك تطكيره، يصبح المشركع ممكا لحممة الصككؾ في حدكد  -أ
 ساس : حصصيـ، كتدار عمى أ

 المشاركة : حيث يتـ تعييف أحد الشركاء أك غيرىـ إلدارتيا . -1

 المضاربة : يتـ تعيف مضارب مف الشركاء أك غيرىـ إلدارتيا . -2

 الككالة باالستثمار : يتـ تعيف ككيؿ عف حممة الصككؾ إلدارتيا . -3

                                                           
1

١ِخ، عبِؼخ اإلِبَ ِؾّل ثٓ ٍؼٛك ، ٍبثه ٌلهاٍبد األٍٛاق اٌّب١ٌخ اإلٍاليضبئم فمٓٛت فٙ انصكٕن، ػشض ٔتمٕٚىف١ًٖ ثٓ ٕبٌؼ اٌَّوٞ،  

 . 11، ٓ 2016اإلٍال١ِخ، 
2

ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزٖبك٠خ، اٌؼلك  انذٔس انتًٕٚهٙ نهًصبسف اإلصاليٛت )انتًٕٚم ببنصكٕن( تدشبت يبنٛزٚب،ٍبِٟ ػج١ل ِؾّل، ػلٔبْ ٘بكٞ عؼبى،  

 .  ١ٍ16/12/2016ٗ ٠َٛ . اطالع ػ www.iasj.net. ِزٛفوح ػٍٝ اٌّٛلغ : 113 -112، ٓ 2015، ِبهً 38
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مضاربة، يعيف مضارب صككؾ المضاربة : كىي كثائؽ مشاركة تمثؿ مشركعات تدار عمى أساس ال -ب
 مف الشركاء إلدارتيا .

صككؾ اإلجارة : كىي كثائؽ متساكية القيمة تمثؿ حصة شائعة في ممكية أعياف أك منافع أك خدمات  -ج
في مشركع استثمارم معيف يدر دخبل، كالغرض منيا تحكيؿ األعياف كالمنافع كالخدمات التي يتعمؽ بيا 

 1كؿ في األسكاؽ الثانكية، كتنقسـ إلى :عقد اإلجارة إلى صككؾ قابمة لمتدا

صككؾ ممكية المكجكدات المؤجرة : كىي كثائؽ متساكية القيمة يصدرىا مالؾ عيف مؤجرة بغرض  -1
 بيعيا كاستيفاء ثمنيا مف حصص االكتتاب، كتصبح العيف بعد ذلؾ مممككة لحممة الصككؾ .

رىا مالؾ عيف مكجكدة، بغرض إجارة صككؾ ممكية المنافع : كىي كثائؽ متساكية القيمة يصد -2
 منافعيا، كاستفاء أجرتيا مف حصيمة االكتتاب كتصبح منفعة مممككة لحممة الصككؾ .

صككؾ ممكية الخدمات : كىي كثائؽ متساكية القيمة تصدر بغرض تقديـ الخدمة مف طرؼ معيف  -3
 لحممة الصككؾ .     كاستيفاء األجرة مف حصيمة االكتتاب فييا، كتصبح تمؾ الخدمات مممككة

 ثانيا : صكوك غير قابمة لمتداول 

 كتقسـ إلى ثبلثة أنكاع كىي:

صككؾ المرابحة : كىي كثائؽ متساكية القيمة تصدر لتمكيؿ شراء سمع المرابحة كتصبح السمع مممككة  -أ
 لحممة الصككؾ .

كتصبح سمعة السمـ صككؾ السمـ :  كىي كثائؽ متساكية القيمة تصدر لتحصيؿ رأس ماؿ السمـ،  -ب
 مممككة ألصحاب الصككؾ )قد تطرقنا لصيغة التمكيؿ بالسمـ سابقا( .

 صككؾ اإلستصناع: تصدر الستخداـ حصيمة االكتتاب فييا في تصنيع سمعة .  -ج

 كالشكؿ المكالي يبيف أنكاع الصككؾ االسبلمية.

 

 

 
                                                           

1
 . 16فزؼ اٌوؽّٓ ػٍٟ ِؾّل ٕبٌؼ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ 
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 : أنواع الصكوك االسالمية11 رقم شكل

 

 

 

 

 

، دار أبي الفداء العالمية لمنشر صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية االسالميةي، قجقنطسامر مظير  المصدر :
 .  439، ص 2010كالتكزيع، حماة، سكريا، 

 المطمب الثاني: األىمية االقتصادية واالجتماعية لمصكوك االسالمية 

ك  ألصمي، لممستثمريفتحقؽ الصككؾ االسبلمية مجمكعة مف المزايا سكاء بالنسبة لمصدرىا ا
 لسكؽ األكراؽ المالية.

 الفرع األول: أىمية الصكوك االسالمية بالنسبة لمصدرىا األصمي 

رغـ  1مميار دكالر 65إلى  60ما بيف  2017تشير التكقعات بزيادة حجـ الصككؾ االسبلمية سنة 
ث أف ماليزيا ساىمت حي، مصدرم الصككؾ في العالـ كىك البنؾ المركزم الماليزم  أكبرتراجع أحد 
 مميار دكالر مف إجمالي الصككؾ المصدرة عالميا. 45بإصدار  2014خبلؿ سنة 

تستخدـ الصككؾ االسبلمية مف جانب الحككمات كالمؤسسات عمى حد سكاء كمصدر مف مصادر 
ف التمكيؿ خاصة المشاريع الكبرل، مثؿ مشاريع البنية التحتية كمشاريع الطاقة البديمة، كما يمكف أ

 كالمتكسطة.تستخدـ كبديؿ تمكيمي لممؤسسات الصغيرة 

حيث يكشؼ الكاقع التمكيمي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مدل حاجتيا إلى بدائؿ تمكيمية يتيح 
ليا تكفير المكارد المالية البلزمة في مختمؼ مراحؿ حياتيا، كفي ىذا اإلطار يمكف إصدار صككؾ متنكعة 

 ستخداـ حصيمتيا في تمكيؿ كتنمية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة.كطرحيا لبلكتتاب العاـ، كا

     
                                                           

1
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 غير قابمة لمتداكؿ غير قابمة لمتداكؿ قابمة لمتداكؿ قابمة لمتداكؿ

 مضاربة مضاربة إجارة إجارة مشاركة مشاركة مرابحة مرابحة استصناع استصناع سمـ سمـ

 صككؾ صككؾ
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 الصككؾ الخيرية كالصككؾ االستثمارية. 1كعميو يمكف إصدار نكعيف أساسيف مف الصككؾ ىما:

 أوال: الصكوك الخيرية 

ؿ تصدرىا مؤسسات التمكيؿ كفقا لممبدأ اإلسبلمي "كافعمكا الخير"، كتستخدـ حصيمتيا في تمكي     
المؤسسات المصغرة لممعكزيف كالمحتاجيف حيث يمكف إصدار صككؾ كقؼ تمثؿ صدقة جارية لصاحبيا، 

 ككذلؾ صككؾ لمصدقات التطكعية كصككؾ لمزكاة.

 ثانيا: صكوك استثمارية )صكوك التنمية(

ىي صككؾ تصدرىا مؤسسات التمكيؿ، كتستخدـ حصيمتيا لتمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
اليب التمكيؿ اإلسبلمية، فقد تككف تمؾ الصككؾ مخصصة لبلستثمار بصيغة المشاركة المنتيية كفقا ألس

 بالتمميؾ أك المضاربة أك المرابحة ... إلخ، كما رأينا سابقا.

 أىمية الصكوك اإلسالمية بالنسبة لممستثمرين الفرع الثاني:

 نقاط التالية:تتمثؿ أىمية الصككؾ اإلسبلمية مف كجية نظر المستثمريف في ال

تتميز  بما أنيا مرتبطة بأصكؿ مكجكدة فعبل أك سيتـ إنشائيا أم التعامؿ في السكؽ الحقيقية ، -
 بانخفاض مخاطرىا ،لذلؾ فيي تتمتع بتصنيؼ ائتماني عالي ك تعطي لمالكيا درجة عالية مف األماف.

 جغرافيا ك زمنيا . ، اعيابصكرة مربحة ألنيا متنكعة قطتتيح لممستثمريف فييا إدارة سيكلتيـ  -

اذا كاف المستثمر بنكا ، يمكنو حؿ مشكؿ السيكلة دكف المجكء إلى البنؾ المركزم في حالة نقصيا، ك  -
ذلؾ بإصدار الصككؾ كفؽ احتياجاتو، أما في حالة فائض السيكلة فيمكف لمبنؾ تكظيفيا لبلستثمار في 

 ىذه الصككؾ.

 باعتبارىا تتداكؿ في السكؽ الثانكية . د الحاجة ،تتيح لممستثمر إمكانية تسييميا عن -

تعتبر الصككؾ أقؿ كمفة مقارنة بالقركض المصرفية نظرا لقمة الكسطاء مف جية ك انخفاض مخاطرىا  -
 2مف جية ثانية.

 

                                                           
 .175، ٓ :2017ِٖو، -، كاه ؽ١ّضوا ٌٍْٕو ، اٌمب٘وحتصبدٚتدٔس انبُٕن اإلصاليٛت فٙ انتًُٛت االلِؾّل ّب١٘ٓ،  -1
2

 .2017،أوزٛثو  444، ِغٍخ االلزٖبك اإلٍالِٟ ، اٌؼلك صكٕن االصتثًبس ٔ دٔسْب فٙ انتًُٛت االلتصبدٚتهِضبْ ػجل هللا اٌٖبٚٞ،  - 
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مقارنة  الصككؾ عكائدىا أعمى نظرا لقياميا عمى المخاطر ك الربح كالخسارة ك ليس فييا نسبة مضمكنة -
 1إلى القياـ بأقصى جيده .، تدفع المضارب  بالسندات

 الفرع الثالث: أىمية الصكوك اإلسالمية بالنسبة لسوق األوراق المالية

تسمح الصككؾ اإلسبلمية بتطكير سكؽ األكراؽ المالية بشكؿ عاـ ك سكؽ األكراؽ اإلسبلمية بشكؿ 
 2خاص مف خبلؿ :

مالية اإلسبلمية ك ذلؾ بجذب المزيد مف تكسيع قاعدة األكراؽ المالية في سكؽ المنتجات ال-
 المتعامميف ،خاصة عند إحجاـ بعض أفراد المجتمع التعامؿ بالمنتجات المالية التقميدية.

 االنفتاح عمى األسكاؽ الخارجية ك جذب رؤكس أمكاؿ أجنبية.-

خمؽ  ك نقصد بكفاءة السكؽ المالي : كفاءة التشغيؿ أم القدرة عمى3رفع كفاءة السكؽ المالي -
أم أف  ك كفاءة التسعير عمى المنتجات المالية دكف إرىاؽ المتعامميف ماليا،التكازف بيف العرض ك الطمب 

 المعمكمات الجديدة تصؿ المتعامميف بسرعة.

الحد مف دكر الكساطة المالية التقميدية حيث تنتقؿ األمكاؿ مف المؤسسات المالية إلى مستثمرم  -
ؽ االستثمار المشترؾ، ك مف طالبي األمكاؿ بصكككيـ إلى السكؽ المالي األمكاؿ مباشرة مثؿ صنادي

 مباشرة.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .ٍبثكهِضبْ ػجل هللا اٌٖبٚٞ، ِوعغ   
2

اطٍغ ػ١ٍٗ ٠َٛ  www.masralarabia.com، ِزٛفوح ػٍٝ اٌّٛلغ ت إلَمبر االلتصبديب خذٖٔ انصكٕن اإلصاليٛػجل هللا اٌّٖوٞ، - 

13/11/2016 
3

 هِضبْ ػجل هللا اٌٖبٚٞ، ِوعغ ٍبثك.- 

http://www.masralarabia.com/
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 التمويل بأساليب تمويمية أخرى: لخامسالمبحث ا

باإلضافة إلى البدائؿ التمكيمية السابقة كالتي تساىـ في الحد مف الفجكة التمكيمية لممؤسسات 
ساىـ في تمكيؿ ىذه المؤسسات، نذكر البعض منيا الصغيرة كالمتكسطة، ظيرت بدائؿ تمكيمية أخرل، ت

 عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.

 باستخداـ تحكيؿ الفاتكرةالمطمب األكؿ: التمكيؿ 

 التمكيؿ الجماعياٌّطٍت اٌضبٟٔ: 

 التمكيؿ عف طريؽ القركض الميسرة المطمب الثالث:

 Factoring تحويل الفاتورةالتمويل باستخدام المطمب األول: 

جؿ اآلامبلت التجارية تفرض عمى المؤسسات في غالب األحياف التسميـ العاجؿ مع الكفاء إف المع
 مف خبلؿ التعامؿ بفكاتير مؤجمة الدفع، كىذا ما يترتب عميو نقص السيكلة المالية في المؤسسة.

خبلؿ لتفادم ذلؾ، تمجا المؤسسات االقتصادية لمبحث عف مصادر تمكيؿ إلعادة التكازف المالي ليا، مف 
 ما يعرؼ بعقد تحكيؿ الفاتكرة أك عقد الفاكتكرينغ أك عقد التمكيؿ باستخداـ الحقكؽ التجارية.

 التمويل بتحويل الفاتورة: نشأة ومفيوم عقود الفرع األول

 نشأة التمويل بتحويل الفاتورة أوال:

لكاليات المتحدة ، ثـ انتشر في ا18نشأ التمكيؿ باستخداـ الحقكؽ التجارية في إنجمترا في القرف 
األمريكية، كاألصؿ في نشأتو يرجع لمبائع البريطاني الذم كاف يتعامؿ مع السكؽ األمريكي دكف أف 

حكؿ حاجات السكؽ، كمدل أمانة  فيعرفو، ككاف الككيؿ في أمريكا يقدـ معمكمات لمتجار البريطانيي
ف، باإلضافة إلى أف الككيؿ يضمف المشتريف األمريكييف، يقدـ دفعات عمى الحساب مف مستحقات المشتري

 1األمريكييف.أحيانا لعمبلئو البريطانييف تنفيذ الصفقات المبرمة مع المشتريف 

كلعؿ الظركؼ السيئة التي عرفتيا سكؽ لندف مف كساد السكؽ، خاصة بعد فرض الرسكـ الجمركية 
، بدأ الككبلء أك 1883كف مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية عمى البضائع البريطانية بمقتضى قان
 الكسطاء في الكاليات المتحدة األمريكية يبحثكف عف خدمات جديدة يقدمكنيا.

                                                           
1

فٟ اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ ؽٛي : ١ٍبٍبد ، ٚهلخ ثؾش ِملِخ دٔس ػمذ تسٕٚم انفبتٕسة فٙ تًٕٚم ٔتسصٛم انسمٕقثٓ طٍؾخ ١ٍٕؾخ ِٚؼّٟٛ ثٛػالَ، 

 .   2006ٔٛفّجو  22ٚ 21اٌز٠ًّٛ ٚأصو٘ب ػٍٝ االلزٖبك٠بد ٚاٌّؤٍَبد، كهاٍخ ؽبٌخ اٌغيائو ٚاٌلٚي إٌب١ِخ، ثَىوح، أ٠بَ 
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كمع ازدىار اإلنتاج الكطني في الكاليات المتحدة األمريكية، الحظ الككبلء مدل حاجة المنتجيف 
د تحكيؿ الفاتكرة في لتصريؼ المنتكج كتنظيـ الحسابات المتعمقة بالفكاتير مقابؿ عمكلة، بدأ يظير عق

 شكمو الحديث.

ىذا ما شجع بعض البنكؾ إلى اقتحاـ ىذا السكؽ الجديد أم شراء الحقكؽ التجارية، كانسحب 
الككبلء تدريجيا لحساب المؤسسات المالية التي تسابقت إلى فتح فركع ليا متخصصة في تحصيؿ 

ية التي تحمؿ مخاطر أكبر مف ىذا كضماف الحقكؽ التجارية لممصدريف كبديؿ عف اإلعتمادات المصرف
 العقد االئتماني الجديد .

أكلى ىذه الفركع عرفتيا البنكؾ األمريكية، ثـ انتقؿ ىذا النظاـ بعد ذلؾ إلى أركبا في أكاسط القرف 
 La Sociétéىي  1964العشريف حيث أنشأت أكؿ مؤسسة متخصصة في الفاكتكرينغ في فرنسا سنة 

française de factoring/SFF. 1كالتي ساىمت في إنشائيا عدة بنكؾ فرنسية
 

، تـ تكقيع اتفاقية أكتاكا بكندا لتكحيد قكاعد شراء الحقكؽ في مجاؿ التجارة الدكلية، 1988سنة كفي 
 2خاصة أف كثير مف البنكؾ كفي إطار األعماؿ الشاممة تقدـ خدمات التحصيؿ الدكلي لممصدريف .

 :  نغحول الفاكتوريبعض األرقام  ثانيا:

رغـ أف عقد تحكيؿ الفاتكرة مف بيف أقدـ كسائؿ تمكيؿ المؤسسات إال أف العمؿ بو فعميا بدأ في سنكات 
 .الثمانينات مف خبلؿ فتح كبريات البنكؾ فركع ليا مختصة في ىذا النكع مف التمكيؿ

 :في فرنسا -أ

(ASFحسب معطيات الجمعية الفرنسية لممؤسسات المالية )
ات الفاكتكرينغ ، فإف نشاط مؤسس3

أشير مف  09ؿ مميار أكرك   312 أكثر مف ، )مبمغ الحقكؽ التجارية بػمغ2018سنة %  11,2ارتفع بػ 
كىذا النشاط  في ارتفاع مستمر ، سنة االسابقة( نفس الفترة لمأكرك أكبر مف  % 10,3أم بػ  2018سنة 

 التالية: صكرحسب ما تكضحو ال

 

 
                                                           

1- 
 .  11 – 10، ٓ 2012 – 2011، أطوٚؽخ كوزٛهاٖ، غ١و ِْٕٛهح، انُظبو انمبََٕٙ نتسٕٚم انفبتٕسة١ِالط ػجل اٌؾف١ع، 

2
                                                                             .3ٍؾخ ١ٍٕؾخ، ِوعغ ٍجك مووٖ ، ٓ ثٓ ط

3
-Rapport de l’Association Française des sociétés financières sur l’affacturage ,3 éme trimestre 2018 ,disponible 

consulté le 02/10/2018.      france.com-www.asfsur le site   

http://www.asf-france.com/
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 أشير(. 09) ؿ  2018إلى سنة  2014اكتكرينغ في فرنسا مف سنة : تطكر نشاط الف1الصورة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport de l’Association Française des sociétés financières sur l’affacturage 

    consulté le 02/10/2018. mfrance.co-www.asf,3 éme trimestre 2018 ,disponible sur le site 

  

 3) ؿ  2018إلى سنة  2008: مبمغ الحقكؽ التجارية لمفاكتكرينغ منذ سنة 02 الصورة رقم
 ثبلثيات(.

 
Source : Rapport de l’Association Française des sociétés financières sur l’affacturage 

    consulté le 02/10/2018. france.com-www.asf ,3 éme trimestre 2018 ,disponible sur le site

  

http://www.asf-france.com/
http://www.asf-france.com/


 جمويليت مصتحدثت للمؤشصاث الصغيرة واملتوشطتبدائل                                                  الثالثالفصل 

 

 
132 

 

ك كذلؾ تزايد مبمغ  2018إلى سنة  2017نبلحظ أف نشاط الفاكتكرينغ في فرنسا ارتفع مف سنة 
مؤسسة  13ط منيا مؤسسة تقكـ بيذا النشا 20الحقكؽ التجارية التي يغطييا الفاكتكرينغ ، لمعمـ أف ىناؾ 

 مؤسسات مالية تقـك بأنشطة أخرل مثؿ االستئجار. 07مالية مختصة فقط في الفكترة ك 

 :عمى المستوى الدولي  -ب

، قبؿ ثبلث سنكات % 18,8مف إجمالي أساليب تمكيؿ المؤسسات مقابؿ  % 29,1يمثؿ الفاكتكرينغ 
كضحو تعمى المستكل الدكلي ،كما كتكر حيث ارتفع مبمغ الحقكؽ التجارية التي تغطييا مؤسسات الفا

 أدناه:   صكرةال

 .2015إلى سنة  2003تطكر الحقكؽ التجارية التي يغطييا الفاكتكرينغ عالميا مف سنة  :3الصورة رقم

 
:  Vu Le rwww.leschos.f:  Le Marché de l’affacturage, Disponible sur lr site:  Source

17/02/2017 

أصبح الفاكتكرينغ أكؿ آلية تمكيمية تمجأ إلييا المؤسسات، قبؿ حتى السحب عمى  2015في سنة 
تعتبر الصيف الرائد في ( ASFمعطيات الجمعية الفرنسية لممؤسسات المالية ) ك حسب المكشكؼ،

 ػ فرنسا ب أكرك،مميار  376ػ ب المتحدة ، المممكة2014مميار أكرك سنة  406الفاكتكرينغ بمبمغ 
 مميار أكرك(. 1500ا كايطاليا بػ مميار أكرك كتمثؿ أركبا ثمثي السكؽ العالمي لمفكترة )فرنسا كألماني312,2

 

http://www.leschos.fr/
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 تحويل الفاتورةثانيا: مفيوم عقد 

، كيستخدـ في المشرؽ مصطمح " ككالة ككذلؾ الفاكتكرينغ تحكيؿ الفاتكرة "بالمغة العربية"يسمى 
 . Affacturage يسمى غة الفرنسيةالمأما ب Factoringاإلنجميزية تسكيؽ "، كب

ىي تقنية تقكـ بمكجبيا مؤسسة بالتخمي عف جزء أك كؿ مف  أك الفاكتكرينغعقد تحكيؿ الفاتكرة 
حقكقيا التجارية إلى مؤسسة أخرل مختصة في شراء ىذه الحقكؽ تسمى الفاكتكر أك شركة الفكترة تقـك 

 1بؿ الحصكؿ عمى نسبة مف قيمتيا، يتـ االتفاؽ عمييا مسبقا.بتحصيؿ الفكاتير مقا

أما مف الناحية القانكنية، فيك عقد تقكـ بمقتضاه مؤسسة متخصصة تسمى الفاكتكر بشراء الحقكؽ 
 المممككة مف مكرد ىك البائع عمى زبائنو سكاء كانكا محمييف أك أجانب كىذا مقابؿ أجر. 

الفاكتكرينع ىك عقد بيف مؤسسة اقتصادية كمؤسسة أخرل تسمى  كعميو فإف عقد تحكيؿ الفاتكرة أك
 الفاكتكر يتـ  بمكجبو التنازؿ عف الفكاتير لصالح ىذا األخير .

 2يقتطع الفاكتكر مف مبالغ الفكاتير ما يمي:

 لمفكاتير.مف المبمغ اإلجمالي  % 3ك  % 1عمكالت الفكترة تتراكح بيف  -
 آجيك التمكيؿ . -
 دـ التسديد .التأميف ضد مخاطر ع -

 3تتطمب عممية الفاكتكرينغ كجكد ثبلثة أطراؼ تنشأ فيما بينيا عبلقة تجارية .

كىك المؤسسة أك المكرد كىك الطرؼ الذم يككف في حكزتو حسابات القبض أك الذمـ الطرف األول: 
 المدينة التي يشترييا الفاكتكر .

 ؼ األكؿ .كىك العميؿ كيقصد بو  الطرؼ المديف لمطر  الطرف الثاني:

كىك الفاكتكر أك شركة الفاكتكرينغ المتخصصة في ىذا النشاط أك اإلدارة المختصة في  الطرف الثالث:
 البنؾ اتجارم كالتي يعيد إلييا بيذا النشاط . 

 :لمفاكتكرينغ يكضح الشكؿ أدناه العبلقة بيف األطراؼ الثبلثة

                                                           
1
 -Olivier Vincent, la gestion des débiteurs : ou l’art de se faire payer, Edition Edipro,Belgique, 2009, p : 207.  

2
-Beysul Aytac, Cyrille Mendou, Pierre Balteau, Investissement et financement de l’entreprise, De Boeck 

Superieur ,louvain-la neuve, Belgique, 2015, p : 160 . 
3

 . 44، ٓ  2001، كاه غو٠ت ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ، اٌمب٘وح، ادٔاث ٔتمُٛبث يصشفٛت،  ِلؽذ ٕبٌؼ،
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 أطراف الفاكتورينغ: يوضح العالقة بين 12 رقم شكل

 

 

 

 

 

 
 

Source : Olivier Vincent, op.cit, p : 208 . 

 الفرع الثاني: أنواع عقد تحويل الفاتورة 

 يختمؼ عقد تحكيؿ الفاتكرة بحسب المعيار الذم ينظر إليو كنميز بيف: 

 تحويل الفاتورة من حيث طبيعة الوفاء أوال: عقد

 جيؿ الكفاء .النكع األكؿ يقـك عمى تع - 1كنميز بيف نكعيف مف الفاكتكرينغ:

 النكع الثاني يقكـ عمى تأجيؿ الكفاء. -                                  

الفاكتكرينغ المعجؿ الكفاء : ىك األكثر استخداـ في مجاؿ تحكيؿ الحقكؽ التجارية، حيث يقـك الفاكتكر  -أ
 يمية .تسديد ىذه الحقكؽ إلى  المكرد، قبؿ حمكؿ آجاؿ استحقاقيا كىي تعتبر عممية تمك 

نما الكفاء  -ب الفاكتكرينغ المؤجؿ الكفاء : ال يقكـ الفاكتكر بأم تسديد معجؿ لمحقكؽ الخاصة بالمكرد، كا 
يككف عند حمكؿ آجاؿ االستحقاؽ الديف فقط، كمف ثمة فإف الفاكتكر يقكـ بكظيفة التحصيؿ كالتسيير 

 لتمكيؿ .كالضماف فقط كتزكؿ أحد كضائؼ الفاكتكرينغ األساسية كىي كظيفة ا

 ثانيا : عقد تحويل الفاتورة من حيث الضمان 

 2كنميز بيف نكعيف مف الفاكتكرينغ :

                                                           
1

 . ١ِ43الط ػجل اٌؾف١ع، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ 
2
PaulBecue, Assurance – crédit et assurance cautionnement, Edition kluer, Belgique, 2013, p : 37 .     

تكريد سمع أك خدمات -1 تكريد سمع أك خدمات -1   

 الفاكتكر الفاكتكر تسديد الفكاتير تسديد الفكاتير

 المكرد المكرد العمبلء العمبلء

 تسبيقات تسبيقات

فكاتير  -2 فكاتير  -2   
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عقد تحكيؿ الفاتكرة دكف الرجكع : ال يمكف تصكر عقد تحكيؿ الفاتكرة دكف التزاـ الفاكتكر بضماف عدـ  -أ
 اىرة .الرجكع عمى صاحب الحقكؽ التجارية في حالة إعسار المديف أك إفبلسو أك أم قكة ق

 كيغطي الفاكتكر مخاطر عدـ التسديد كىذا بالمجكء إلى مؤسسات تأميف القرض .

عقد تحكيؿ الفاتكرة مع حؽ الرجكع : يحؽ لمفاكتكر الرجكع عمى المصدر في حالة إعسار المديف  -ب
نما فقط عمكلة  عف دفع ديكنو، كبطبيعة الحاؿ فمؤسسة تحكيؿ الفاتكرة ال تتقاضى عمكلة الضماف كا 

 الخصـ باعتبار الفاكتكر يقـك بعممية خصـ ليذه الديكف .

 ويل الفاتورة من حيث مجال التطبيقحثالثا : عقد ت

 كنميز بيف:

ىنا ال يطرح  ك عقد تحكيؿ الفاتكرة الكطني : ىك األكثر شيكعا حيث يككف جميع األطراؼ مف بمد كاحد -أ
 لمصرؼ . ـمشكؿ فرؽ العممة كالقانكف المنظ

ؿ الفاتكرة الدكلي: إف عقد تحكيؿ الفاتكرة ىك في أساسو عقدا دكليا، قاـ عمى أساس عقد تحكي-ب
المعامبلت التجارية الدكلية كما رأينا سابقا، قبؿ أف يتطكر عمى المستكل المحمي، كمف ثمة فإف 

 اآلخر . الفاكتكرينغ الدكلي يككف أحد األطراؼ فيو في إقميـ دكلة تختمؼ عف الدكلة التي يكجد بيا الطرؼ

 الفرع الثالث: خدمات عقد تحويل الفاتورة  

 1كتتضمف خدمات الفاكتكرينغ عدة أنكاع منيا:

تكفير التمكيؿ البلـز لمعميؿ اك المكرد  الذم باع حسابات القبض إلى الفاكتكر بالسماح لو بسحب  -1
كتكر صافي القيمة بعد مبمغ مالي نقدم قبؿ حمكؿ متكسط تكاريخ االستحقاؽ ىذه الحسابات، كيدفع الفا

فكؽ سعر الفائدة األساسي أك  % 3ك % 2تمثؿ في الفائدة التي تتراكح بيف تاستفاء نسبة خصـ معينة 
 التفضيمي، باإلضافة إلى عمكلة لمكاجية المخاطر التجارية كىذا ىك الجانب التمكيمي مف الخدمة .

مخاطر التجارية الناجمة عف عدـ سداد تكفير الحماية االئتمانية لمعميؿ عف طريؽ تحمؿ عبء ال -2
 مدينيو لمفكاتير، كبذلؾ ال يقـك العميؿ بعمؿ مخصصات لمديكف المشككؾ فييا .

                                                           
1

 .  45، ٓ  ِوعغ ٍجك مووِٖلؽذ ٕبٌؼ، 
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رساليا لممشتريف مع  -3 إمساؾ دفتر المبيعات اآلجمة لمعميؿ اك المكرد كمتابعة قيد الفكاتير الكاردة كا 
دل الغير في تكاريخ استحقاقيا، كمتابعة كشكؼ حساباتيـ، كالقياـ بأعماؿ تحصيؿ مستحقات العميؿ ل

تحصيميا في حالة عدـ السداد في تاريخ االستحقاؽ، كما يقكـ الفاكتكر بعمميات التقييـ االئتماف لمديني 
 العميؿ .

أجؿ تحقيؽ ذلؾ يجب أف يتكفر لدل الفاكتكر مكظفكف عمى مستكل عاؿ مف الخبرة التي تؤىميـ  مفك 
 .    لقبكؿ أك رفض بعض الحسابات

يقكـ الفاكتكر بإعداد البيانات اإلحصائية الخاصة بالمبيعات كمديني العميؿ كنسبة التحصيؿ كالديكف  -4
المشككؾ فييا، كبقياـ الفاكتكر بيذه الخدمات فإنو يرفع عمى المكرد عبء مباشرة ىذه األمكر اإلدارية 

السمعة التي يصدرىا كىذا ىك الجانب كالتكمفة المتعمقة بيا األمر الذم يجعمو يركز كؿ اىتمامو عمى 
 المحاسبي مف خدمة الفاكتكرينغ  .

 كقد يطمب المكرد كؿ ىذه الخدمات اك بعض منيا فقط .

 دور عقد تحويل الفاتورة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:الفرع الرابع: 

العممية تمكيمية بحتة،  رغـ ارتفاع تكمفتو كالتي تتضمف الفكائد كالعمكالت المختمفة باعتبار أف
باإلضافة إلى الخدمات المختمفة التي يقدميا الفاكتكر كالتحصيؿ كالتسيير كتحمؿ مخاطر عدـ تسديد 

 مدينك الحقكؽ التجارية، كرغـ اعتباره تمكيؿ قصير اآلجؿ عادة فإنو يكفر لممؤسسات الخدمات التالية: 

 لممؤسساتوسيمة تمويمية  أوال:

تقديـ خدمة تمكيمية لممؤسسات كبالتالي فيك يكفر تدفقات نقدية مستمرة دكف الحاجة إف الفاكتكرينغ ىك 
إلى انتظار تحصيؿ الديكف في تاريخ استحقاقيا، كخاصة المؤسسات التي ىي في مرحمة التكسع، حيث 

 يسمح ليا بزيادة رأس الماؿ العامؿ.

ليا بمكاصمة نشاطيا طكاؿ السنة مف ييـ ىذا النكع أيضا المؤسسات ذات النشاط المكسمي، حيث يسمح 
 خبلؿ شراء حقكقيا التجارية .
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 وسيمة لتحقيق اقتصاديات الحجم  ثانيا:

بما أف الفاكتكر يكفر لممؤسسات خدمات ائتمانية كتسييرية لممحفظة المالية كتحصيؿ الديكف 
صاديات الحجـ، مف جية التجارية، فيك يكفر ليا خفض في تكمفة المصاريؼ اإلدارية كبالتالي تحقيؽ اقت

 عمى األعباء المتعمقة بالعماؿ، كمف جية ثانية عمى أعباء التأميف كمصاريؼ التمكيؿ البنكي.

 مان أوسيمة  ثالثا:

بما أف الفاكتكر يتحمؿ في غالب األحياف، مخاطر عدـ التسديد في تاريخ االستحقاؽ في حالة 
مخاطر لدل مؤسسات تأميف القركض، فالمؤسسات إعسار أصحاب الحقكؽ التجارية كىذا بتغطية ىذه ال

 كتنخفض مخاطر الديكف المعدكمة كالخسائر التي تؤثر عمى صافي األرباح. % 100تككف محمية 

 ير القروضيستوسيمة ل رابعا:

بالمقارنة مع القركض المصرفية التقميدية، فإف عقد تحكيؿ الفاتكرة ال ينظر إليو عمى أنو قرض 
تالي ال يظير في جانب الخصكـ لميزانية المؤسسة باعتبار الفاكتكرينع تنازؿ عف اتجاه الغير، كبال

الحقكؽ، كترتفع كذلؾ المؤشرات المالية في المؤسسة، كنسب المبلءة المالية كنسب السيكلة، باإلضافة 
 إلى عدـ كجكد أقساط دكرية لتسديدىا.

 التساىمي( : التمويل الجماعي )المطمب الثاني

بكة االنترنيت في العالـ كتطكر آليات العمؿ مف خبلليا سكاء تعمؽ األمر بالتسكؽ مع انتشار ش
يجاد بدائؿ لمعمبلت النقدية الفيزيائية، أدل ىذا التطكر إلى إيجاد  اإللكتركني كآليات الدفع اإللكتركنية كا 

 كسائؿ أخرل لتمكيؿ المشاريع بديبل عف البنكؾ كىي التمكيؿ الجماعي.

 لتطور التاريخي لمتمويل الجماعي الفرع األول: ا

يقكـ التمكيؿ الجماعي عمى فكرة المساعدة مف الجميكر لتمكيؿ مشركع معيف، كقد ظير ىذا النكع 
" أكؿ مؤسسة  Duch East India، حيث كانت شركة اليند الشرقية " 17مف التمكيؿ في بداية القرف 

 البرية.تمكؿ مف قبؿ الجميكر لتنظيـ الرحبلت 

قركض غير مضمكنة لفقراء  JanathanSwift األيرلندم، منح صندكؽ القرض 1700 في سنة
 المدخريف.مدينة ديبمف بفضؿ مساىمة صغار 
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 Thames Tunnelشخص سندات مف شبكة  2000، اشترل أكثر مف 1824أما في سنة 
 جنيو استرليني(.  50) £50لممساىمة في بناء نفؽ قيمة السند 

يد تمثاؿ الحرية في مدينة نيكيكرؾ، كىذا جساـ التمكيؿ الجماعي لت، تـ استخد1885كفي عاـ 
 1أشير. 6في  $ 100000( حيث تـ جمع New-York Worldبجمع تبرعات مف خبلؿ صحيفة )

بدأ الدكتكر محمد يكنس مشركعا بحثيا مع تبلميذه في بنغبلدش إلقراض  1976أما في سنة 
 تساعدىـ عمى القياـ بأعماؿ بسيطة تدر عمييـ دخبل معقكال. الفقراء بنظاـ القركض متناىية الصغر التي

كظيكر شبكة االنترنيت في العالـ شيد التمكيؿ الجماعي الخبرات األكلى  1990كبحمكؿ سنة 
 بتمكيؿ نكعيف مف المشاريع: مشاريع الخيرية كالمشاريع الفنية .

ؾ كثيرة كانييار أسكاؽ الماؿ كالتي أدت إلفبلس بنك  2008كبعد األزمة المالية العالمية سنة 
كبسبب أزمة الديكف البنكية أحجمت الكثير مف البنكؾ عف منح القركض، خاصة لمشباب أصحاب 
المبادرات كاألفكار الجديدة، ظير نشاط جديد عبر منصات التمكيؿ الجماعي في الكاليات المتحدة 

 ميكر في تمكيميا.صحابيا كطمب مشاركة الجألاألمريكية، تقكـ بطرح مشاريع جديدة 

 2,7ـ جمع تشيد التمكيؿ الجماعي نمك كانتشارا عبر الكثير مف الدكؿ، ك  2012كفي سنة 
 2االنترنيت.منصة لمتمكيؿ الجماعي عمى شبكة  800مميار دكالر في جميع أنحاء العالـ كظيكر 

تقنيف  2014تـ سنة ، كنظرا لبلرتفاع الكثير في المبالغ المجمعة عبر المنصات اإللكتركنية 
كتنظيـ ىذا النشاط التمكيمي لحماية المساىميف في تمكيؿ المشاريع مف جية، أصحاب المشاريع كاألفكار 

 حفظ حقكؽ كافة األطراؼ .يكىذا بكضع إطار تنظيمي يحمي جميع األطراؼ المتدخمة ك  ثانية.مف جية 

 الفرع الثاني: مفيوم وأشكال التمويل الجماعي 

ٚاٌزٟ رزىْٛ ِٓ                       Crowdfundingترجمة لمكممة االنجميزية التمكيؿ الجماعي ىك 

"Crowd"  ،ٚكتعني الجميكرFunding  الجميكر، كقد ترجمت بالمغة  مف تمكيؿال" كتعني التمكيؿ أم
 le financement" أم التمكيؿ التساىمي، كيسمى أيضا "  le financement participatifالفرنسية " 

                                                           
1
- Véronique Bessiére et  Eric stéphanie  ,le crowdfunding :fondements  et pratiques ,de Boeck 

éditions,2017,p 23 . 

2
 Marianne llzuka, le crowdfunding :les rouages du financement participatif, éditions : Edubanque ,2015. 

-
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collaboratif  " أم التمكيؿ التعاكني، ك "Socio - financement  " أم التمكيؿ االجتماعي كذلؾ يسمى "
le financement 2.0  2.0" أم " التمكيؿ . 

 أوال : مفيوم التمويل الجماعي 

حد أشكاؿ التمكيؿ الرقمي الذم يعتمد عمى جمع أمكاؿ مف قبؿ الجميكر أالتمكيؿ الجماعي ىك 
 قائمة.مية لتمكيؿ أفكار كمشاريع جديدة أك عبر منصات رق

حيث يتـ تمكيؿ مشركع أك جمعية أك مؤسسة ناشئة مف خبلؿ جمع عدد كبير مف المساىميف عبر مكاقع 
المبالغ المجمعة  ، تككف1التقميدية( دكف الكساطة المالية La plate – formeإلكتركنية تسمى المنصة )

يرة أك كبيرة عمى حسب طبيعة المشركع كخصكصياتو، كتتكلى مف مستخدمي االنترنيت المساىميف صغ
 المحتمميف.المنصة الرقمية القياـ بدكر الكسيط بيف أصحاب المشاريع كالمساىميف 

 بيف:المنصة الرقمية ىي مكقع عمى شبكة االنترنيت يقكـ بدكر الكساطة 

 الشركات التي ترغب في جمع األمكاؿ. -
 .الجميكر الميتـ بتكفير األمكاؿ -

 ثانيا: أشكال التمويل الجماعي 

  2الجماعي:يكجد عدة أشكاؿ لمتمكيؿ 

 التبرع.التمكيؿ الجماعي لغايات  -
 باإلقراض.التمكيؿ الجماعي  -
 التمكيؿ الجماعي بغرض االستثمار . -

 :  Le financement par le donالتمويل الجماعي بغرض التبرع  -أ

ح ىذا النكع بجمع مبالغ مالية لصالح جمعيات ىك أكبر أشكاؿ التمكيؿ الجماعي شعبية، يسم
نسانية، مشاريع فنية، ثقافية بغرض التبرع كدكف تكقع أم  مقابؿ مادم . خيرية كا 

 

                                                           
1
- La revue française de gestion n°259 , 2016, p52.                                                                     

2
- Véronique Bessiére et  Eric stéphanie  , op cit ,p 23 .                              .                                                              
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 :Le financement par le prêtالتمويل الجماعي باإلقراض  -ب

 كنميز بيف نكعيف :

 .ف مقابؿك االقراض د -

 بمقابؿ.اإلقراض  -

مقابؿ الحصكؿ عمى دخؿ  منح األمكاؿ مجانا بحيث ال يتكقع المقرضىك  االقراض دكف مقابؿ: - 1
نما فقط استردادىا )تسميؼ مجاني( .  أمكالو كا 

:ىك منح القركض بأجر، فيجب عمى صاحب المشركع أف يسدد القرض مع الفائدة اإلقراض بمقابؿ  -2
 كفقا لمشركط المتفؽ عمييا .

ككف لمممكؿ نسبة مف ممكية المشركع كأرباحو مقابؿ :حيث ي التمويل الجماعي بغرض االستثمار -ج
الحصة الممكلة، ىذا باستخداـ األكراؽ المالية )أسيـ كسندات( مف قبؿ مستثمريف خكاص )صناديؽ 

 استثمار، الممكليف الرحماء، شركات رأس الماؿ االستثمارم(، كيعتبر ىذا الشكؿ األكثر تعقيدا .

 الجماعي   الفرع الثالث: مراحل عممية التمويل

تختمؼ منصات التمكيؿ الجماعي كفقا ألنشطتيا، كلكنيا تستجيب لنفس المبادئ التأسيسية، 
   1مراحؿ كما ىك مبيف في الرسـ البياني التالي: 5كيمكف أف نقسـ مراحؿ عممية التمكيؿ الجماعي إلى 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
-Véronique Bessiére et  Eric stéphanie  , op cit ,p 23 . 

-  
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 ما : مراحل التمويل الجماعي لمشروع13 رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Véronique Bessiére et  Eric stéphanie , op cit ,p 23 . 

 المراد تمويمو  المشروع أوال : إعداد 

عطاء أكبر قدر مف المعمكمات حكلو  يجب عمى صاحب المشركع تقديمو بطريقة أكثر جاذبية كا 
 األسئمة:كاإلجابة عمى مجمكعة 

  المشركع؟لماذا ىذا  -
  أىميتو؟ما ىي  -
  شركع؟المما ىي كفاءة صاحب  -
  جمعو؟كـ يقدر المبمغ المراد  -
  االستثمار؟ما ىك العائد عمى ىذا  -

كلتدعيـ فكرة المشركع أكثر، يتـ استخداـ عرض فيديك يكضح فيو اإلجابة عمى كؿ ىذه األسئمة ىذا 
 لضماف نجاح تمكيؿ المشركع.

 

 إعداد مشركع المراد تمكيمو  إعداد مشركع المراد تمكيمو 

 إيداع الممؼ عمى المنصة إيداع الممؼ عمى المنصة

 اختيار المشركع اختيار المشركع

 تمكيؿ المشركع تمكيؿ المشركع

متابعة المشركع مف 
 قبؿ المنصة 

متابعة المشركع مف 
 قبؿ المنصة 

رفض المشركع مف 
 قبؿ المنصة

رفض المشركع مف 
 قبؿ المنصة

فشؿ عممية جمع 
 األمكاؿ

فشؿ عممية جمع 
 األمكاؿ
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 ثانيا: إيداع الممف عمى المنصة 

ككف كسيط بيف المستثمر كالمساىميف، ثـ تقـك يجب عمى صاحب المشركع اختيار منصة رقمية ت
  .المنصة بدراسة الممؼ المرسؿ، كقد يككف الرد بالقبكؿ أك بالرفض

 ثالثا : اختيار المشروع  

نص عرض  محتكياتو:بمجرد قبكؿ المشركع مف قبؿ المنصة، يتـ كضعو عمى الخط مع كؿ 
 األمكاؿ. حممة جمع ثمة تبدأالمشركع، الصكر، أشرطة الفيديك، كمف 

 العممية  تمويل رابعا :

 تبدأ حممة جمع األمكاؿ كالتي تككف محدكدة زمنيا كمحددة لطريقة جمع األمكاؿ إما :

 .  All or Nothing(AONبطريقة كؿ المبمغ أك ال شيء ) -

 أك طريقة جمع المبالغ المحصمة ميما كانت قيمتيا. -

قد تنجح عممية تمكيؿ المشركع أك تفشؿ  ة الرقمية،ك حسب طريقة جمع األمكاؿ المحددة مف قبؿ المنص
 .في ذلؾ

 :المشروع دفع األموال لصاحب

بعد جمع األمكاؿ حسب الطريقة المحددة مف قبؿ المنصة، تـ تحكيؿ األمكاؿ لصاحب المشركع 
 بعد خصـ رسـك المعامبلت كرسـك المنصة.

 متابعة المشروعخامسا: 

ع في تجسيده، كيمـز بإرساؿ تقارير دكرية إلى المنصة، بعد جمع األمكاؿ، يبدأ صاحب المشرك 
ثـ تبدأ عممية مكافأة المساىميف في المشركع حسب أسمكب التمكيؿ الجماعي المختار، كطريقة التسديد 

 المتفؽ عمييا كقت قبكؿ المشركع عمى المنصة .
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 ي روبا ودول المغرب العربو الفرع الرابع: تطور التمويل الجماعي في العالم، أ

لدكلييف، بسبب حجـ ااستطاعت منصات التمكيؿ الجماعي لفت انتباه صندكؽ النقد كالبنؾ 
التمكيؿ كالمشاريع التي تمكنت مف تمكيميا كتمكنيا مف مشاركة البنكؾ كالمؤسسات المالية سكؽ التمكيؿ 

 كىذا لممركنة الكبيرة التي تتمتع بيا .

 أوال : تطور التمويل الجماعي في العالم  

األمكاؿ المجمعة  ترؼ التمكيؿ الجماعي تطكرا ممحكظا في جميع أنحاء العالـ، حيث بمغع
  التالي:مميار دكالر، كما يكضحو الجدكؿ  54، ما يزيد عف 2013سنة 

 2013 إلى سنة 2009: تطور المبالغ المجمعة عن طريق التمويل الجماعي في العالم منذ سنة 7 رقم جدول

 2013 2012 2011 2010 2009 السنة
 5400 2700 1470 850 530 المبالغ مميكف دكالر

Source : Véronique Bessiére et  Eric stéphanie  , op cit ,p 43 . 

 

تتضاعؼ المبالغ المجمعة مف سنة ألخرل، كىذا يعكس أىمية التمكيؿ الجماعي ألصحاب األفكار 
 الذيف يرغبكف في استثمار أمكاليـ مف جية ثانية . ىميفجية، كالمساكالمشاريع مف 

منصة سنة  650، لتصؿ إلى أكثر مف 2007كما تضاعفت عدد المنصات الرقمية منذ سنة 
 ، متمركزة أساسا في الكاليات المتحدة األمريكية كأركبا، كما ىك مبيف في الشكؿ ادناه : 2013
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 2013ويل الجماعي في العالم سنة ممنصات الت: التوزيع الجغرافي في ال14 رقم شكل

 

Source : Banque mondiale, rapport sur le Crowdfunding au monde (2013)  

با ك في أكر  % 36، % 56أمريكا الشمالية بنسبة ب :يبيف الشكؿ تمركز المنصات الرقمية 
 القارات.كبنسب متكاضعة جدا في باقي ،

مميار دكالر بحمكؿ 1000إلى تطكر التمكيؿ الجماعي ك كصكلو  ك تشير تكقعات البنؾ العالمي
 . 2020سنة 

 روبا و في أ ثانيا:

في المممكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، السكيد  السيما ركبا،ك قكيا في أ اشيد التمكيؿ الجماعي نمك 
 1المجمعة.بالغ ممف إجمالي ال % 80كىكلندا حيث تمثؿ حصة المممكة المتحدة كحدىا 

 

 

 

 

                                                           
1
- ArnaudPoissonier et BerylBés, le financement participatif, un nouvel outil pour les entreprises, éditions 

Eyrolles,Paris-France, 2016, p. 21 . 

 أمرٌكا الشمالٌة
56% 

 أوروبا
37% 

 أمرٌكا الجنوبٌة
2% 

 آسٌا
2% 

 أوفٌانوسٌا
 إفرٌقٌا 2%

1% 

 2013التوزٌع الجغرافً فً المنصات التموٌل الجماعً فً العالم سنة 

 إفرٌقٌا أوفٌانوسٌا آسٌا أمرٌكا الجنوبٌة أوروبا أمرٌكا الشمالٌة
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 2014سنة  أوروبا: حجم عمميات التمويل الجماعي في 15 رقم شكل

 
Source : ArnaudPoissonier et BerylBés, le financement participatif, un nouvel outil pour les entreprises, 

éditions Eyrolles,Paris-France, 2016, p. 21 .  

جماعي، ثـ تأتي في المرتبة الثانية فرنسا مف حيث حجـ تعتبر المممكة المتحدة الرائدة في التمكيؿ ال
 التداكؿ.

 ثالثا : في الدول المغاربية 

ال يزاؿ التمكيؿ الجماعي في الدكؿ المغاربية في المراحؿ الجنينية، سكاء في المغرب، في تكنس أك 
 في الجزائر .

، لكنيا تكقفت قبؿ أف تبدأ كانت ىناؾ عدة مبادرات إلنشاء منصات رقمية في المغربفي المغرب : -1
كذلؾ لعدـ كجكد نصكص تنظيمية كتشريعية تحدد طريقة التعامؿ مع ىذا النكع مف التمكيؿ .كىذا ما ادل 
بأصحاب المشاريع في المغرب إلى كضع مشاريعيـ عمى منصات رقمية أجنبية خاصة الفرنسية 

 1.  2015في أفريؿ  € 413000مشركع بجمع  126كاألمريكية، كقد تمكف 

 

 

                                                           
1
- ThameurHamedene, le CrowdFunding, une innovation pour financer le développement du Maroc, revue 

techniques financières, n° 124, 2016, p .30 . 
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 في تونس :  -2

نفس الشيء في تكنس حيث ينتظر أصحاب األفكار كالمشاريع كضع النصكص التنظيمية لمتمكيؿ 
 الجماعي لمتمكف مف طرح أفكارىـ كتجسيد مشاريعيـ ميدانيا .

" كالبرنامج األكركبي  Cofundyكحسب الدراسة التي قامت بيا منصة التمكيؿ الجماعي بالتبرع " 
 "Switechmed  عمى مختمؼ 2014مميكف أكرك سنة  1,9مشركع تمكف مف جمع  109" فإف ،

 1المنصات األجنبية )أغمبيا عف طريؽ التبرع( . 

إف ممارسة ىذا النشاط جد متكاضعة في الجزائر، حيث ظيرت أكؿ منصة رقمية كىي   في الجزائر :  -3
Twiza.com  مبتكرة مف جية، ك الجميكر )أفراد، أفكار الشباب الحامؿ لممشاريع الجديدة كاللدعـ

اإلطار التشريعي ت ىذه المنصة نظرا لغياب قفجمعيات، رجاؿ األعماؿ( مف جية ثانية، كلكف تك 
 كالتنظيمي لطريقة التمكيؿ الجماعي كالتأخر الحاصؿ في تطبيؽ نظاـ الدفع اإللكتركني .

كالتي تعني  Ckriky  "2، أطمؽ مجمكعة مف الشباب منصة رقمية اسميا " 2014في سبتمبر 
 الشراكة أك الشركة .

و كىذا بكضع بنظرا لممزايا التي يتمتع بيا ىذا النكع مف التمكيؿ، نقترح التعريؼ بو كتحفيز العمؿ 
بمنصات التمكيؿ الجماعي بمختمؼ أشكاليا سكاء بالتبرع، بالقركض أك  ةخاص ةقكاعد عمؿ تنظيمي

مف جية كدعـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف جية ثانية كىذا  باالستثمار لدعـ المشاريع اإلبتكارية
 ما سنكضحو في الفصؿ الخامس .   

 )الميسرة( شرف : قروض الالثالث المطمب

ي قركض مكجية ألصحاب المبادرات كاألفكار لتجسيد مشاريعيـ حيث يكاجيكف ى لشرؼقركض ا
الكاجب تقديميا، لذلؾ تمنح ىذه القركض صعكبات لمحصكؿ عمى قركض بنكية نظرا النعداـ الضمانات 

 لتدعيـ المركز المالي ليـ أماـ البنكؾ .

 ( ميسرةال) شرفض الو قر  ماىيةالفرع األول : 

 مفيكميا ك شركط منح ىذه القركض. ، شرؼسنتطرؽ إلى نشأة قركض ال

                                                           
1
- Afrikwity, plate – forme d’équitycrowdfunding pour l’Afrique, le crowdfunding in Tunisie, Etat des lieux, 

enjeux et avantages, disponible sur le site : www.afrikwity.com, consulté le 16/01/2017 .   
2

 www.chriky.comأٔظو إٌٝ اٌّٛلغ :  -

http://www.afrikwity.com/
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 أوال : نشأتيا  

تعممية  1850در سنة أص يثحIIIلئلمبراطكر نابكليكف  شرؼترجع البدايات األكلى لقركض ال
لدعـ منح االئتماف لمعماؿ الشرفاء كالفبلحيف كالحرفييف كىذا لمقضاء عمى الفقر خاصة في المناطؽ  

 1الريفية . 

، شجعت السمطات الفرنسية ىذا النكع مف القركض بعد مبلحظة الصعكبات التي 1980كمنذ سنة 
في  جيدة لمحصكؿ عمى التمكيؿ المصرفي ،ة جييا أصحاب المشاريع الذيف ال يتمتعكف بمبلءة ماليايك 

تـ إنشاء صندكؽ التماسؾ االجتماعي في إطار خطة التماسؾ االجتماعي كىذا لدعـ  2005سنة 
 كضمانيا أماـ البنكؾ ك المؤسسات المالية .بيذه القركض المؤسسات 

  شرفثانيا: مفيوم قروض ال

" ترجمت " قركض الشرؼ "  Prêts d’honneurىي ترجمة لممصطمح الفرنسي "  قركض الشرؼ
رة ىي أقرب لممعنى باعتبارىا قركض دكف يسكلكف نرل أف مصطمح القركض الم كيكبيديا.بحسب مكقع 

 خاصة.فكائد باستثناء حاالت 

سنكات،  5إلى  2عمى أنيا قركض متكسطة األجؿ، تتراكح مدتيا مف  قركض الشرؼيمكف تعريؼ 
ح دكف ضمانات شخصية نالذيف يستحكذكف عمى مؤسسات أخرل، تمتمنح ألصحاب المشاريع الجديدة أك 

 ، يعتبرىا البعض بأنيا شكؿ مف أشكاؿ القركض المصغرة .حقيقية كلذلؾ فيي تسمى قركض شرؼ أك

 . ع المبتكرة أك لتطكير كتنمية المؤسسات المكجكدة تعطى ىذه القركض ألصحاب المشاري

 لشرف : المؤسسات المانحة لقروض االثاني الفرع

 المقاكلة.غالبا ما تمنح ىذه القركض مف قبؿ جمعيات غير ربحية أك ىيئات ىدفيا تشجيع 

كنظرا لمتطكر التكنكلكجي كانتشار استخداـ كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ أصبحت المؤسسات المانحة 
 ليذا النكع مف القركض تستقبؿ ممفات المستفيديف عف طريؽ منصات رقمية مخصصة ليذا الغرض .

 

                                                           
1
- Jaque – Paul Migue, Encyclopédie théologique, J.P, Migue ; Editeur, 1856, p. 836 . 
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، كؿ منيا مكجو لفئة معينة مف 1مكاقع خاصة بييئات تدعـ ىذه القركض 4في فرنسا مثبل ىناؾ 
 أصحاب المشاريع منيا : 

 خاص بالمؤسسات المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المحمية . -
 خاص بالمؤسسات كالجمعيات ذات الطابع االجتماعي كالتضامف . -
قادريف عمى االقتراض مف مالية كغير صعكبات  مف الذيف يعانكف خاص باألشخاص أصحاب المشاريع  -

 البنكؾ.

 رف شوض القر  ثالثا : شروط منح

بما أف ىذه القركض غير مضمكنة مف قبؿ المستفيديف منيا، فيناؾ شركط تطبؽ لمنح ىذه 
 القركض:

 تعطى ألصحاب المشاريع لتعزيز األمكاؿ الخاصة . -
ذا القرض، حيث يتـ تعييف كصي ليـ مف أجؿ تقديـ تقدـ مرافقة ألصحاب المشاريع المستفيديف مف ى -

 ر .تسييالمشكرة بشأف اإلدارة كال
 تقديـ تقارير دكرية )ثبلثية( كىذا لمتابعة تطكر المشركع كتحديد الصعكبات المحتممة . -
 بينيـ.تنظـ دكرات تدريبية كاجتماعات دكرية لممستفيديف مف ىذه القركض كىذا لتبادؿ التجارب  -

 ث : مزايا وعيوب قروض الشرف  الفرع الثال

 تعطي قركض الشرؼ مزايا كعيكبا لممستفيد منيا كىي :

 أوال : مزايا قروض الشرف 

 تعزيز حقكؽ ممكية المؤسسة كتدفقاتيا النقدية . -
 القدرة عمى الحصكؿ عمى تمكيؿ مصرفي مف البنكؾ . -
 الدعـ كالمرافقة التي تحظى بيا المؤسسة  المستفيدة مف القركض . -
 لمشاركة في األياـ التدريبية كالممتقيات بصفة مجانية .ا -
إضفاء الطابع الميني لصاحب المؤسسة مف خبلؿ التكاجد ضمف شبكة مينية سكاء تعمؽ األمر  -

 بالمستفيديف اآلخريف أك بمانحي ىذه القركض .
                                                           

1
- Caroline Andrékhi, Gérer son entreprise, le guide pour réaliser votre projet, Edition l’Etudiant, Paris- 

France, 2007, p. 113 . 
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 لمصفر.الحصكؿ عمى قركض ميسرة دكف ضمانات شخصية أك عينية بمعدالت فائدة مساكية  -

 يا : عيوب قروض الشرف ثان

 المشركع.إجبارية تعكيض القرض في حالة فشؿ  -

 المدة المحدكدة لمقرض حيث يمكف أف تككف مدة القرض قصيرة ال تتجاكز بضعة أشير .-

 إجبارية تقديـ تقارير دكرية لمجية المانحة لمقرض كىذا يتطمب صرامة أكثر في التسيير .-

 أشير . 6ؿ المنصة الرقمية قد تصؿ إلى طكؿ مدة دراسة ممؼ القرض مف قب -
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 خالصة: 

التطرؽ إلى بدائؿ التمكيؿ المستحدثة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة حاكلنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ 
 لسد الفجكة التمكيمية المتزايدة ليا.

نيا ما تكفر األسكاؽ المالية عدة أنماط مف التمكيبلت منيا ما ىك خاص فقط بالمؤسسات الكبيرة كم
كما يقدـ رأس الماؿ االستثمارم تمكيبل ماديا كدعما فنيا ليذه ك المتكسطة، ىك مكجو لممؤسسات الصغيرة 

 المؤسسات عبر مختمؼ مراحؿ تطكرىا.
تستخدمو البنكؾ التجارية أك مؤسسات  ،كيعتبر االستئجار أحد أساليب التمكيؿ الحديث لممؤسسات

 لئلقراض بتكفير أصكؿ رأسمالية ليا. مالية مختصة لخمؽ استراتيجية بديمة
إيجاد بدائؿ تمكيمية تتفؽ مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية مف بيف أىداؼ الصناعة المالية  إف

االسبلمية، كمف بيف ىذه البدائؿ: الصككؾ اإلسبلمية، حيث تستخدـ مف جانب الحككمات كالمؤسسات 
 كمصدر مف مصادر التمكيؿ.

تساىـ في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتحكيؿ الفاتكرة، كىناؾ بدائؿ تمكيمية أخرل 
 رة.يسالقركض المك التمكيؿ الجماعي 
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نظرا لمدكر الحيكم الذم يمعبو قطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في دفع عجمة التنمية مف 
السمع كالخدمات، قامت السمطات الجزائرية بمجيكدات  إنتاجفير مناصب العمؿ كالمساىمة في خبلؿ تك 

معتبرة مف أجؿ النيكض بيذا القطاع، مف خبلؿ تكفير المناخ المناسب ليا سكاء مف حيث منح تسييبلت 
مف المؤسسات،  لدعـ كمرافقة ىذا النكعك المشاتؿ إدارية كمالية، إنشاء العديد مف الككاالت كالصناديؽ 

 ككذلؾ كضع األطر التشريعية كالتنظيمية التي تؤطر نشاطيا.

 سنحاكؿ في ىذا الفصؿ تكضيح ما يمي:

 األىمية االقتصادية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر  المبحث األول:

 كاقع تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر بالقركض المصرفية  الثاني: المبحث

 ىيئات الدعـ الحككمية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر الثالث: المبحث
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 المبحث األول: األىمية االقتصادية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

شيد االقتصاد الجزائرم تحكالت جذرية منذ االستقبلؿ إلى يكمنا ىذا، أثرت عمى قطاع المؤسسات 
 سكاء مف حيث عددىا، أك نكعية القطاع الذم تنشط فيو أك مساىمتيا في التنمية.  الصغيرة كالمتكسطة،

  سنتناكؿ ما يمي:

 المطمب األول: مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
 المطمب الثاني: تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر       

 لصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطنيالمطمب الثالث: مساىمة المؤسسات ا

 المطمب األول: مراحل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 
 الجزائر عبر المراحؿ التالية: ييمكف أف نمخص تطكر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ف

 1982 – 1962 الفرع األول: من سنة

ة مممككة لممستكطنيف قبؿ االستقبلؿ، مف المؤسسات الصغيرة كالمتكسط %98 لقد كانت حكالي
األمر الذم ، كنظرا لميجرة الجماعية لمفرنسييف بعد االستقبلؿ أصبحت معظـ تمؾ المؤسسات متكقفة 

المتعمؽ بتسيير  1962 سبتمبر 21 الصادر في تاريخ 20-62 جعؿ الدكلة الجزائرية تصدر األمر رقـ
 كحماية األمبلؾ الشاغرة. 

عطاء القطاع العاـ الدكر األساسي عمى حساب القطاع الخاص في ظؿ تبني الخيار  االشتراكي كا 
عطاء األكلكية لممؤسسات الكبيرة، فقد شيدت ىذه المرحمة ضعفا  كاعتماد سياسات الصناعات المصنعة كا 

 كبيرا لمنظكمة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التابعة لمقطاع العاـ. 

ت التابعة، أما فيما يخص المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كقد عرفت ىذه المؤسسات باسـ الصناعا
، كمكجية حسب األىداؼ 1966 التابعة لمقطاع الخاص فكانت مؤطرة بمكجب قانكف االستثمار لسنة

العامة لعممية التنمية، حيث أقر ىذا القانكف أىمية اعتماد المشاريع الخاصة مف طرؼ المجنة الكطنية 
، كاعتبرت المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 1981 مت ىذه المجنة سنةلكف سرعاف ما ح لبلستثمارات

 1كمكمؿ لمقطاع العاـ الذم يرجع لو الدكر األساسي في سياسة الببلد االقتصادية التنمكية.

                                                           
1

"، اٌّووي اٌل٠ّمواطٟ  انًؤصضبث انصغٛشة ٔانًتٕصطت فٙ اندزائش " يشازم َطٕسْب ٔدٔسْب فٙ انتًُٛتثؤٛ ٔٛه اٌٙلٜ،  -

 . 20/10/2016أطٍغ ػ١ٍٗ ٠َٛ www.democraticae.deاٌؼوثٟ.
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كفي ىذا اإلطار جاءت أكؿ محاكلة إلعطاء تعريؼ لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الذم تضمنو 
ؤسسات الصغيرة كالمتكسطة حيث يعرؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التقرير الخاص ببرنامج تنمية الم

 15 عامؿ، تحقؽ رقـ أعماؿ سنكم أقؿ مف 500 مستقمة قانكنيا، تشغؿ أقؿ مف إنتاج: "كؿ كحدة عمى أنيا

 مميكف دج". 10 مميكف دج كباستثمارات أقؿ مف

-1970 مخطط الرباعي األكؿإف االنطبلؽ الفعمي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كاف بداية مع ال

الذم كاف  1978-1974 كالذم ييدؼ إلى تطكير الصناعات المحمية، ثـ المخطط الرباعي الثاني 1973
ىدفو تنمية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التابعة لمقطاع العاـ ككؿ سياسات الدعـ كالمرافقة كانت 

المقاكليف الخكاص فكانكا ينشطكف في ، أما كميةمكجية خصيصا لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة العم
 1قطاع الخدمات كالتجارة الداخمية.

 .1978–1967 الجدكؿ المكالي يكضح عدد المشاريع الخاصة المعتمدة في الجزائر خبلؿ الفترة

 1978–1967: عدد المشاريع الخاصة المعتمدة في الجزائر خالل الفترة 8جدول رقم 

 المجموع 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 اتالسنو 
عدد المشاريع 

 المعتمدة
66 220 279 123 43 29 23 26 31 34 08 17 889 

مبمغ االستثمار 
 940 18 06 25 19 53 173 35 41 146 252 136 36 )مميكف دج(

، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿ ات التكيف وآليات التأىيلقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: متطمبعثماف بكزياف،  المصدر:
 . 769، ص 2006أفريؿ  17/18متطمبات تأىيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الدكؿ العربية، جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ، الجزائر، 

ع، حيث بمغ ثـ بدأ عددىا بالتراج 1969نبلحظ تطكر عدد المشاريع المعتمدة إلى غاية سنة 
 .1978مؤسسة سنة  889إجمالي ىذه المؤسسات 

 1988–1982 الفرع الثاني: من سنة

كالمتعمؽ باالستثمار،  1982 أكت 21 المؤرخ في 11-82 عرفت ىذه المرحمة صدكر القانكف رقـ
كضح المياديف التي أكالذم ييدؼ إلى تحديد األدكار الخاصة باستثمارات القطاع الخاص الكطني كقد 

 2مكف تطكير أنشطة القطاع الخاص الكطني فييا كما يمي:ي

 .نشاطات خدمات التكزيع الصناعي، كصيانة التجييزات كماكينات صنع األدكات -

                                                           
1-

 Cahiers de Lab, RII, Les PME/PMI en Algérie état des lieux, document de travailn° 238, Mars 2011 p. 05.  

  
2

ثؤٛ ٔٛه اٌٙلٜ -
 

 ، ِوعغ ٍجك مووٖ. 
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القطاع العاـ، كخاصة المنتجات المكجية الستيبلؾ  نتاجالصناعات الصغيرة كالمتكسطة المكممة إل -
 .العائبلت كتحكيؿ المكاد األكلية الزراعية

 الصيد البحرم، البناء، األشغاؿ العمكمية، السياحة، الفندقة كالنقؿ البرم لمبضائع كالمسافريف. مياديف  -

تـ إعطاء أىمية نسبية إلى االستثمارات الخاصة  ،نبلحظ خبلؿ ىذه الفترة كبصدكر ىذا القانكف
جبائية  كفتح المجاؿ لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لبلستثمار في قطاعات معنية، كما منح مزايا

كقد بمغ عدد المؤسسات الصغيرة ، لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التي تنشط في المناطؽ المحركمة 
 مؤسسة صغيرة كمتكسطة. رغـ تمؾ الجيكد إال أنو ىناؾ عكائؽ منيا: 775 كالمتكسطة

 .مف إجمالي مبمغ االستثمار%30 منح تمكيؿ بنكي ليذه المؤسسات ال يتعدل -
 .مميكف دج بالنسبة لمشركات ذات المسؤكلية المحدكدة 30 لمستثمر ال يتعدلإجمالي رأس الماؿ ا -
 منع المقاكليف الخكاص مف االستثمار في المشاريع األخرل.  -

 2001–1988 الفرع الثالث: من سنة

 إصبلحات اقتصادية، بدأت بإصدار: 1988 شيدت الجزائر ابتداء مف سنة

 :ما يمي ىذا القانكف يحدد   1 1988 يةجويم12 المؤرخ في 25-88 أوال: قانون رقم

كيفيات تكجيو االستثمارات الخاصة الكطنية المعترؼ بأكلكيتيا بمكجب قكانيف التخطيط كفؽ أىداؼ -1
 برامج القطاع الخاص الكطني.

 يحدد المخطط الكطني مقاييس اختيار النشاطات االقتصادية ذات األكلكية .-2

ضات مالية لمنشاطات الصناعية ك الخدمية المفتكحة لمقطاع الخاص تمنح امتيازات جبائية أك تخفي -3
 ذات األكلكية.

 .استخبلؼ المؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادم بالمؤسسات العمكمية االقتصادية-4

 .رفع الحد األقصى لرأس الماؿ المستثمر-5

 2ؤسسة. م 19843بمغ عدد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في ىذه الفترة ك قد 

                                                           
1

مٞ اٌمؼلح  28اٌّٛافك ي  1988ع١ٍ٠ٛخ  12،لبْٔٛ رٛع١ٗ االٍزضّبهاد االلزٖبك٠خ اٌقبٕخ اٌٛط١ٕخ، اٌٖبكه فٟ  25-88لبْٔٛ هلُ - 

 .28ٖ،اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ ،هلُ 1403
2

 .770ّبْ ثٛى٠بْ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ٓ ػض- 
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كقد كرس ىذا القانكف ،المتعمؽ بالنقد كالقرض  1990 أفريل 14 لمؤرخ فيا 10 -90 ثانيا: قانون رقم
مجمكعة مف المبادئ األساسية في مجاؿ االستثمار نذكر منيا: تشجيع االستثمار المحمي كاألجنبي، كعدـ 

 1التفرقة بيف مؤسسات القطاع العاـ كالخاص.

جاء مكافقا  ،كالمتعمؽ بترقية االستثمار2 1993أكتوبر 5المؤرخ في 12-93 : مرسوم تشريعيثالثا
كمتزامنا مع اإلصبلحات الجبائية المجسدة ابتداء  1988 لبلصطبلحات االقتصادية التي بدأت منذ سنة

 :ما يميىذا القانكف  حدد. كي1992 مف مارس

 شجيع استثمار القطاع الخاص عمكما كاالستثمار األجنبي خصكصا. -1

 انشاء ككالة ترقية االستثمار مكمفة بمساعدة المستثمريف إلنجاز استثماراتيـ .-2
 منح امتيازات لممستثمريف الذيف يقكمكف باستثمارات تمثؿ أىمية خاصة لبلقتصاد الكطني.-3
 تتمثؿ االمتيازات فيما يمي:-
 ة باالستثمار.اإلعفاء مف ضريبة نقؿ الممكية بالنسبة لكؿ المشتريات العقارية المتعمق-
 ك الدفع الجزافي ك الرسـ عمى النشاط الصناعي ك التجارم. فاء مف الضريبة عمى أرباح الشركاتعاإل-
اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة عمى السمع ك الخدمات التي تكظؼ مباشرة في إنجاز -

 االستثمار.
 في إنجاز االستثمار.عمى السمع المستكردة التي تدخؿ  %3تطبؽ نسب مخفضة تقدر ب -
برسـ األجكر المدفكعة لمعماؿ طيمة فترة  %7االستفادة مف نسبة اشتراكات أرباب العمؿ كالمقدرة ب -

 اإلعفاء، ك تحمؿ الدكلة ىذه األعباء لدل مصالح الضماف االجتماعي.

قامة عبل 1988إف سنة  قات مع بالنسبة لبلقتصاد الجزائرم ىي مرحمة التحكؿ إلى اقتصاد السكؽ كا 
المؤسسات الدكلية مثؿ صندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ العالمي حيث تـ خكصصة العديد مف المؤسسات 

 العمكمية. 

، تضاعؼ عدد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الخاصة عمى عكس 2000 ابتداء مف سنة
 ي:مكزعة كاآلت3 1999 سنة 159507 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة العمكمية ككصؿ عددىا إلى

                                                           
ٖ ،اٌٖبكه فٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ 1410هِضبْ  19َ ٚ اٌّٛافك ي  1990أفو٠ً  14اٌّزؼٍك ثبٌٕمل ٚ اٌموٗ ،اٌّؤهؿ فٟ  10-90لْٕٛ هلُ  -1

 . 16ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ ،هلُ 
2

ٖ ،اٌٖبكه فٟ 1414هث١غ اٌضبٟٔ  19َ ٚ اٌّٛافك ي 1993أوزٛثو  05اٌّزؼٍك ثزول١خ االٍزضّبه ، اٌّؤهؿ فٟ  12-93اٌّوٍَٛ اٌزْو٠ؼٟ هلُ  - 

 .64اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ ،هلُ 
3

، ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزٖبك٠خ ٚ ػٍَٛ اٌز١١َو، عبِؼخ فوؽبد ػجبً،ٍط١ف دٔس انًؤصضبث انصغٛشة ٔ انًتٕصطت فٙ انتًُٛت انًسهٛتػٍٟٛٔ ػّبه، - 

 .180، ٓ  2010، 10، اٌؼلك هلُ 
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 1999: توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 9جدول رقم 

 % العمالة % عدد المؤسسات طبيعة المؤسسة
 35 221975 93,2 14825 مؤسسة مصغرة
 27,8 176731 5,75 9100 مؤسسة صغيرة
 37,2 235669 1,05 1682 مؤسسة متكسطة

 100 634375 100 159507 المجموع
 . 180، ص مرجع سبؽ ذكرهعمار عمكني، المصدر: 

في تكظيؼ %35 مف إجمالي المؤسسات ىي مؤسسات مصغرة كتساىـ بحكالي%93 نبلحظ أف
 . %1,05ثـ المؤسسات المتكسطة بػ %5,75 العمالة، ثـ تمييا المؤسسات الصغيرة بػ

 2001الفرع الرابع: بعد سنة 

 صدكر: 2001عرفت سنة 

، 12-93 ، كىك األمر الذم جاء ليعدؿ كيتمـ قانكف 1الخاص بتطوير االستثمار 03-01 ـرق األمرأوال: 
عادة ىيكمة رأس ماؿ نتاجكىذا بغرض الكصكؿ إلى استحداث نشاطات جديدة كتكسيع القدرات اإل ية كا 

ات المؤسسات العمكمية كالمساىمة فيو، كما شمؿ المفيـك الجديد لمخكصصة الكمية كالجزئية كاالستثمار 
إنشاء المجمس الكطني ىك  2المدرجة في منح االمتيازات كالرخص، كأىـ ما جاء بو مف حيث األجيزة

 الذم كمؼ بالمياـ التالية:  (CNI)لبلستثمار 

 .يقترح استراتيجية تطكير االستثمار كأكلكياتيا-
جراءات تحفيزية لبلستثمار مسايرة لمتطكرات الممحكظة-  .يقترح تدابير كا 
 .االتفاقيات المبرمة بيف الككالة الكطنية لتطكير االستثمار كيف المستثمريفصؿ في -
 .يفصؿ في المزايا التي تمنح في إطار االستثمارات-
يفصؿ عمى ضكء أىداؼ تييئة اإلقميـ، فيما يخص المناطؽ التي يمكف أف تستفيد مف النظاـ االستثنائي -

 .)المناطؽ الخاصة(
 .رات كالتدابير الضركرية لتنفيذ دعـ االستثمار كتشجيعويقترح عمى الحككمة كؿ القرا-

                                                           
1

ٖ ،اٌٖبكه فٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ 1422َ ٚ اٌّٛافك ي أٚي عّبكٜ اٌضب١ٔخ 2001أٚد  20اٌّزؼٍك ثزط٠ٛو االٍزضّبه ،اٌّؤهؿ فٟ  03-01األِو هلُ  

 .47ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ ،هلُ 

co8n9-sitew.com/fs/-walid-www.pr.laib/-، ِزٛفو ػٍٝ اٌّٛلغ:لبٌَٕ االصتثًبساث فٙ يشزهت انثًبَُٛبث فٙ اندزائشٌؼب٠ت ١ٌٚل،  -2
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 1يحث كيشجع عمى استحداث مؤسسات كأدكات مالية مبلئمة لتمكيؿ االستثمار، كتطكيرىا. –

( ىك التخفيؼ عمى الككالة الكطنية لتطكير CNIإف اليدؼ مف إنشاء المجمس الكطني لبلستثمار )
 االستثمار. 

 ديسمبر 12 الصادر في :التوجييي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالقانون  18-01 قانكفثانيا: 

كالذم ييدؼ في مادتو األكلى مف الفصؿ األكؿ إلى تعريؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  2001،2
 كتحديد تدابير مساعدتيا كدعـ ترقيتيا. 

سطة ميما كانت أما في الفصؿ الثاني كفي المادة الرابعة فيعرؼ المؤسسات الصغيرة كالمتك 
 طبيعتيا القانكنية بأنيا:

 .السمع ك/أك الخدمات إنتاجمؤسسة  -
 .شخص 250 إلى 1 تشغؿ مف -
 .مميكف دج 500 السنكية ال يتجاكز مجمكع حصيمتيا كأ مميار دينار 2 ال يتجاكز رقـ أعماليا السنكم -
 تستكفي معايير االستقبللية.  -

، بيدؼ عصرنة 2014 ة كالمتكسطة بدأ منذ سنةإف مراجعة القانكف التكجييي لممؤسسات الصغير 
لتدعـ ىذا الصنؼ  ،بعدة إجراءات ـ 2017جانفي  10 المؤسسة الجزائرية، كقد تـ تعديؿ ىذا القانكف في

مف المؤسسات السيما ما يتعمؽ بإنشاء ىذه المؤسسات كالبحث كالتطكير كاالبتكار كتطكير المناكلة ككذا 
المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التي تكجد في كضعية صعبة لكف قابمة الدعـ المالي لعمميات انقاذ 

 لمتحسيف. 
 ىذه اإلجراءات:  ك نذكر بعض 

إصبلح لجياز دعـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى المستكييف التشريعي كالمؤسساتي ككذا عمى  -
 .مستكل الييئات التي تتدخؿ في تطبيؽ ىذا الجياز

لمسمع كالخدمات  إنتاجة ميما كانت طبيعتيا القانكنية كؿ مؤسسة مؤسسة صغيرة كمتكسط اعتبار -
مميار دج كحصيمتيا  4 شخص دكف أف يتجاكز رقـ أعماليا السنكم 250 كتستغؿ مف شخص كاحد إلى

 مميار دج.  1 السنكية

                                                           
ٖ ،اٌٖبكه فٟ اٌغو٠لح 1422َ ٚ اٌّٛافك ي أٚي عّبكٜ اٌضب١ٔخ 2001أٚد  20اٌّزؼٍك ثزط٠ٛو االٍزضّبه ،اٌّؤهؿ فٟ  03-01األِو هلُ  -1

 .. ١ٍّ47خ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ، اٌؼلك اٌو

هِضبْ  27َ ٚ اٌّٛافك ي 2001ك٠َّجو  12اٚ ٘ٛ اٌمبْٔٛ اٌزٛع١ٟٙ ٌٍّؤٍَبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ، اٌّؤهؿ فٟ  18-01اٌمبْٔٛ هلُ  -2

 .05، ٓ 77ٖ ، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ، اٌؼلك 1422
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عمى تدابير المساعدة كترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التي تيدؼ إلى ترقية  15تنص المادة  -
.ك دم، المالي، الميني كالتكنكلكجييع المعمكمة ذات الطابع الصناعي، التجارم، القانكني، االقتصاتكز 

 سنتناكؿ أىـ ما جاء في ىذا القانكف الحقا.

 المطمب الثاني: تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

كتكضح كيفية تكزيعيا جغرافيا سيتـ دراسة تطكر تعداد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، 
 . 2016 ديسمبر 31 كحسب قطاعات النشاط االقتصادم آخذيف الفترة إلى غاية

 الفرع األول: تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

لقد شيد قطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة تطكرا ممحكظا في السنكات األخيرة حسب ما 
 يكضحو الجدكؿ المكالي:

 31/12/2016: يوضح تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى غاية 10دول رقم ج

 1.022.621 إجمالي المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة
 108.538 2016المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المنشأة في سنة 

المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المتكقفة عف النشاط 
 34.471 صغيرة كالمتكسطة الخاصة()المؤسسات ال

 كثافة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة

(
 عددالمؤسسات كصغيرة المتكسطة

ساكف 0111
) 

45/25 
 

 17/45منيا  أشخاص معنكية )قطاع خاص(
 2.540.698 العمالة المكظفة 

Source : Ministère de l’industrie et des mines, bulletin d’information statistique, décembre 2016.  

 منيا 1.022.621 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطةبمغ عدد  2016 نبلحظ اف في نياية سنة

بينما بمغت نسبة تكقؼ ىي مؤسسات جديدة، %10,61 السنة أم في مؤسسة جديدة أنشأت نفس 108.538
ت المنشأة، إال أف ذلؾ ال ف ىذه النسبة ضئيمة مقارنة بنسبة المؤسساأرغـ %3,37 المؤسسات عدد النشاط

 يمنع الكقكؼ عمى أسباب مكت المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، فحسب دراسة قاـ بيا )أحمد بكيعقكب(
مف ىذه المؤسسات تتكقؼ عف %30 مؤسسة صغيرة كمتكسطة في منطقة كىراف، تكصؿ أف 219 عمى

 1النشاط لؤلسباب التالية:

                                                           
1- Ahmed Bouyakoub, Principales caractéristiques des PME dans la wilaya d’Oran, le financier dz, n° 1, 

20/05/2014.  
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 .رةنقص تأىيؿ العنصر البشرم فييا كقمة الخب -
 .محمية نشاط ىذه المؤسسات -
 .أغمبيا مؤسسات عائمية -
 .أسباب بيركقراطية -
شير( كتفضيؿ  42 اإلجراءات المتشددة لمبنكؾ كعدـ المخاطرة بتمكيؿ مؤسسات ناشئة )األقؿ مف -

 التعامؿ مع المؤسسات المكجكدة كالمعركفة. 

مؤسسة  17 ساكف منيا 1000 مؤسسة لكؿ 25 في حيف بمغت كثافة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة
ساكف أخذا بعيف  1000 مؤسسة لكؿ 45 خاصة، حيث يعتبر ىذا المعدؿ بعيد عف المعيار العالمي

االعتبار التكزيعي الجغرافي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الشماؿ كالجنكب حيث ترتكز ىذه 
 15 ينما نجد في الجنكبمؤسسة خاصة ب 13 مؤسسة خاصة اليضاب العميا 19 المؤسسات في الشماؿ بػ

 مؤسسة خاصة. 

 كعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف كثافة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في دكؿ االتحاد األكركبي لسنة

 ساكف.  1000 مؤسسة لكؿ 57 فقط ىي 2010

 الفرع الثاني: توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب نوع المؤسسة 

الجزائر إلى مؤسسات صغيرة جدا أك مؤسسات  تصنؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في
 مصغرة، مؤسسات صغيرة كمؤسسات متكسطة. 

 كيمكف تكضيح ذلؾ إلى غاية نياية السداسي الثاني حسب الجدكؿ التالي: 

: يوضح تصنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حسب نوعيا إلى غاية 11 رقم جدول
31/12/2016 

 % عددىا نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 993170 97,12 (TPEمؤسسات صغيرة جدا ) -
 26281 2,57 ( PEمؤسسات صغيرة ) -
 3170 0,31 ( MEمؤسسات متكسطة ) -

 100 1.022.621 المجموع 
Source : Ministère de l’industrie et des mines bulletin d’information statistique au 31/12/2016. 
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 :كما يكضحو الشكؿ التالي

 : تصنيؼ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في الجزائر حسب نكعيا16 شكل رقم

 
 .bulletin d’information statistique au 31/12/2016انًصذس: يٍ إػذاد انببزثت ببالػتًبد ػهٗ 

 

مؤسسات صغيرة جدا، كنفس نبلحظ أف غالبية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر ىي 
 ػالخاصية مكجكدة في دكؿ االتحاد األكركبي، فمثبل في فرنسا تقدر عدد المؤسسات الصغيرة جدا ب

 .2012 سنة %67ك 2005 سنة% 24,6 ،1976 سنة 18,6%

 المطمب الثالث: مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني 

المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كدكرىا في االقتصاد مف خبلؿ جرت العادة أف يتـ قياس مساىمة 
المساىمة في التشغيؿ، المساىمة في الناتج الداخمي العاـ كفي تحقيؽ القيمة  ثبلثة معايير رئيسية ىي:

 المضافة. 

 ؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيلمالفرع األول: مساىمة ال

عمى تكفير فرص العمؿ كامتصاص العمالة في ظؿ  تتصؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بقدرتيا
 المبادرات الرامية إلى تشجيع الشباب كخريجي الجامعات إلى تككيف مؤسساتيـ الخاصة. 

 كيمكف تكضيح مساىمة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في التشغيؿ مف خبلؿ الجدكؿ التالي:

 

مؤسسات صغٌرة جدا 
(TPE) 

97% 

مؤسسات متوسطة 
(ME) 

0% 

تصنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حسب نوعيا إلى غاية 
31/12/2016 
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 2016–2015 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين سنتي: تطور العمالة 12 رقم جدول

نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 2016سنة  2015سنة  عمومية/خاصة

 
 التطور

 % العدد % العدد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الخاصة
 06,90 58,62 1.489.443 58,75 1.393.256 عدد العماؿ 
 9,44 40,23 1.022.231 39,40 934.037 أرباب العمؿ

 7.92 98.86 2.511.674 98,16 2.327.293 المجموع
 - 33.62 1.14 29.024 1.84 43.727 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة العمكمية

 7.16 100 2.540.698 100 2.371.020 المجموع 
Source : Ministère de l’industrie et des mines, bulletin d’information statistiques, décembre 2016.  

 عامؿ، سنة 2.540.698 يقدر بػفي المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة نبلحظ اف مجمكع العامميف 

 . 2015 عف سنة %7,16 أم بزيادة 2016

المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة خاصة منيا الصغيرة جدا كالتي يقؿ كىذا راجع إلى زيادة في عدد 
 عماؿ.  9 عدد العامميف فييا عف

 الخاصة كالعمكمية فنبلحظ أف صكص تكزيع العماؿ بيف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطةأما بخ

كىذا  2016 فقط سنة %1,14 بالقطاع الخاص بينما يكظؼ القطاع العمكمي كفمكجكدمف العماؿ 98,6%
 راجع إلى:

سسة مؤ  390 إلى 2016 العدد القميؿ لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة العمكمية كالتي بمغ عددىا سنة -
كيعكد سبب ذلؾ إلى إعادة تنظيـ القطاع  %26,69 أم بانخفاض قدره 2016 سنة 532 فقط مقابؿ

 ؛عبر مجمعات صناعية عف طريؽ االندماج كاالمتصاص 1(SPMTالصناعي كالتجارم العمكمي )
سنراه تركز مجيكدات الدكلة لترقية القطاع الخاص مف خبلؿ التدابير الدعـ كالمرافقة المكجية ليا )كما  -

 الحقا(. 

 الفرع الثاني: مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخمي الخام 

يا داخؿ الحدكد الجغرافية لمدكلة إنتاجيشمؿ الناتج الداخمي الخاـ مجمكع السمع كالخدمات التي تـ 
 خبلؿ فترة معينة. 

                                                           
1- SPMI : le Secteur Public Marchand Industriel.  



 واقع املؤشصاث الصغيرة واملتوشطت في الجزائرالرابع                                                                الفصل 

 

 
163 

مف خبلؿ الجدكؿ  2016 إلى سنة 2013 كيمكف مبلحظة تطكر الناتج الداخمي الخاـ مف سنة
 التالي:

 2016إلى  2013: تطور الناتج الداخمي الخام من 13 رقم جدول                 

 السنوات
 الناتج الداخمي الخام

2013 2014 2015 2016 

 3,4 3,9 3,8 2,8 ( )معدؿ النمك(%تطكر الناتج الداخمي الفعمي )
 3,7 5,5 5,6 7,1 (%خمي الخاـ خارج قطاع المحركقات )تطكر الناتج الدا

Source : Rapport du Fond Monétaire International ,2017 ,vol 127, p 04. 

 

كىذا راجع  2016 ثـ انخفض سنة الفعمي، ارتفاع طفيؼ لمناتج الداخمي 2015 سنة فينبلحظ       
ىا الناتج الداخمي الخاـ يشيدلبتركؿ. كنفس الكضعية النخفاض المداخيؿ البتركلية جراء انييار أسعار ا

 . 2016 إلى سنة 2014 المحركقات مف سنةخارج قطاع 

 الفرع الثالث: مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق القيمة المضافة 

لمكقكؼ عمى مدل مساىمة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في تحقيؽ القيمة المضافة نكرد الجدكؿ 
مكالي الذم يكضح تطكر القيمة المضافة حسب مساىمة القطاع الخاص كالقطاع العمكمي مف سنة ال

 .2015إلى سنة  2010

 : تطور القيمة المضافة حسب مساىمة مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العمومي14 رقم جدول

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 نوع القطاع
 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % مةالقي

مساىمة مؤسسات القطاع 
 العمكمي في القيمة المضافة 

827,53
 

15,02
 923,34

 

15,23
 793,38

 

12,02
 893,24

 

11,70
 1187,93 

13,9
 1313,16 

14,22
 

مساىمة مؤسسات القطاع 
 الخاص في القيمة المضافة

4681,68
 

84,98
 5317,46

 

84,77
 5813,02

 

87,99
 6741,19

 

88,30
 7338,65

 

86,1
 

7924,51
 

85,78
 

5509 المجموع
 

100
 6061

 

100
 6066

 

100
 76,34

 

100
 8527

 

100
 

9237,87
 

100
 

 .43، ص 2017، مام 30نشرية المعمكمات اإلحصائية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، الصادرة عف كزارة الصناعة كالمناجـ، العدد المصدر: 
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 تطور القيمة المضافة حسب مساىمة مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العمومي :17 رقم شكل

 
نشرية المعمكمات اإلحصائية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، الصادرة عف كزارة الصناعة كالمناجـ،  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمىالمصدر: 

 .43، ص 2017، مام 30العدد 

منتج لمقيمة المضافة، كىذا راجع إلى ىيمنة مؤسسات  نبلحظ أف مؤسسات القطاع الخاص أىـ
مؤسسة  390 بينما مؤسسات القطاع العاـ ال يتجاكز عددىا%99,96 الصغيرة كالمتكسطة الخاصة بنسبة

 . %0,04 أم نسبة

–2010يمكف تكضيح بالتفصيؿ القطاعات التي تساىـ في تحقيؽ القيمة المضافة خبلؿ الفترة )

  التالي:مف خبلؿ الشكؿ  (2015
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 تطور القيمة المضافة حسب مساىمة مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العمومي
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: مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق القيمة المضافة حسب القطاعات لسنة 18 رقم شكل
2015 

 
نشرية المعمكمات اإلحصائية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، الصادرة عف  عمى: باالعتمادمف إعداد الباحثة  المصدر:

 .43، ص 2017، مام 30كزارة الصناعة كالمناجـ، العدد 
 

 إف تكزيع القيمة المضافة حسب قطاعات النشاط كحسب القطاع الخاص كالعاـ تبيف ما يمي:

 ىيئة القطاع الخاص في تحقيؽ القيمة المضافة.  -
قطاع التجارة كالتكزيع أىـ منتج لمقيمة المضافة، يمييا قطاع الزراعة، ثـ قطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية  -

 .2015 مف القيمة المضافة سنة %0,12 جمكد كاألحذية إال بػبينما تساىـ صناعة ال
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 المبحث الثاني: واقع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بالقروض المصرفية

في اقتصاد االستدانة يعتبر التمكيؿ المصرفي المصدر الكحيد لتمكيؿ المؤسسات الصغيرة 
ـ أف أغمب مؤسسات النظاـ المصرفي تضع ضمف كالمتكسطة في ظؿ غياب سكؽ مخصص ليـ، رغ

 تكجياتيا االستراتيجية ضركرة االىتماـ بتمكيؿ ىذه المؤسسات.

 المطمب األول: العقبات التي تواجو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

تعاني المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر مف مجمكعة مف العقبات التي تحد مف فعالية 
ه المؤسسات في تحقيؽ أىدافيا االقتصادية كاالجتماعية، كحسب تقرير كزارة المؤسسات الصغيرة ىذ

فإف ىذه األخيرة  ،كالمتكسطة كالصناعات التقميدية )سابقا( كالييئة األكربية لممؤسسة الصغيرة كالمتكسطة
 ، التسكيؽ كالمنافسة. تعاني مف مشكبلت خاصة بالتمكيؿ، اإلدارة كالتنظيـ، العقار، المكارد البشرية

 الفرع األول: مشكالت مرتبطة بالتمويل 

تكاجو المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة قيكدا عمى القركض المصرفية كعدـ تمكنيا مف االستفادة مف 
 الخدمات التمكيمية خاصة كأف أغمب ىذه المؤسسات تابعة لمقطاع الخاص. 

إشكالية تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  كحسب الدراسة التي قاـ بيا )كريـ سي لكحؿ( حكؿ
تكصؿ إلى مجمكعة مف األسباب التي تحكؿ دكف حصكؿ ىذه المؤسسات عمى القركض  1،في الجزائر

 المصرفية ىي: 

 أسباب ترجع إلى محيط المؤسسة أوال:

البشرية الثقافة السمككية لعدـ الثقة في المشاريع الخاصة كىي ذىنيات مكركثة مف خبلؿ الممارسات  -
 .في سنكات االقتصاد المكجو

 .المعايير االنتقائية المشددة التي تفرضيا البنكؾ عمى أصحاب المشاريع -
 .نقص انتشار ثقافة المؤسسات الخاصة كريادة األعماؿ -
 .طمب الضمانات الذم تفرضو البنكؾ عمى أصحاب المؤسسات -
المصرفية كالطمب عمييا مف قبؿ  الفجكة التمكيمية الكاسعة بيف عرض القركض مف قبؿ المؤسسات -

 .المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة

                                                           
1- Karim Silekhal, La difficulté de financer les PME dans un contexte de forte asymétrie d’information : 

cas des PME algérienne ,2013.  03ِغٍخ أكاء اٌّؤٍَبد اٌغيائو٠خ، اٌؼلك  
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اعتماد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في تمكيؿ احتياجاتيا التمكيمية عمى المكارد الذاتية ألصحابيا  -
 .كألفراد األسرة

 ارتفاع تكمفة الحصكؿ عمى القركض المصرفية.  -

 أسباب ترجع إلى المؤسسة  ثانيا:

 األسباب متعمقة بعدـ حصكؿ ىذه المؤسسات عمى االئتماف المصرفي كىي:فيناؾ مجمكعة مف 

 .التبايف في المعمكمات المالية كالمحاسبية المتعمقة بتطكر نشاط المؤسسة -
غياب تطبيؽ المعايير المحاسبية كنقص مكاتب محاسبية مختصة كذات مصداقية تكفر معمكمات  -

 .محاسبية صحية
 كتعقيد إجراءات تسجيميا. نقص الضمانات المقدمة لمبنكؾ  -

 الفرع الثاني: مشكالت مرتبطة باإلدارة والتنظيم 

يصدـ أصحاب المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بمجمكعة مف المشاكؿ اإلدارية كاإلجراءات 
يا عمى مستكل اإلدارات المعنية كيمكف أف ترتبط ىذه المعكقات ئالبيركقراطية المعقدة، إضافة إلى تباط

 1:بعدة مستكيات

 عمى مستوى ىياكل الدعم والمرافقة  أوال:

لقد تطكر دكر ىياكؿ الدعـ كالمرافقة منذ سنكات الثمانينات مف القرف الماضي، حيث برز ىذا 
التكجو بشكؿ كبير في الدكؿ المتقدمة، كارتكزت عمميات دعـ كمرافقة المؤسسات الصغيرة عمى ثبلثة 

 كالدعـ المكجستيكي )المادم(.  محاكر أساسية: الدعـ المالي، دعـ التككيف

كمف خبلؿ بعض الدراسات التي ىمت بتقييـ ىيئات دعـ كمرافقة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
 2في الجزائر، تكصمت ىذه الدراسات إلى أف ىناؾ نقص في فعالية ىذه الييئات يرجع أساسا إلى:

 .عدـ كضكح أىداؼ ىذه الييئات -
 .لمكجكدة مف مشاتؿ ك مراكز تسييؿ عدـ التنسيؽ بيف ىيئات الدعـ ا -

                                                           
1
- Ahcène Amarouche, Quelle place pour les PME Industrielles dans une économie libéralisée de rente ? 

Cas de l’Algérie, la PME Algérienne et le défi de l’internalisation, Editions le Harmattan, 2010, p. 142 – 

143.  

، ٚهلخ ثؾض١خ ِملِخ فٟ انًشافمت فٙ إَشبء انًشبسٚغ انصغٛشة، تسهٛم َظش٘ ٔاصمبط ػهٗ انٕالغ اندزائشِؾّل لٛع١ً، ِؾّل ؽبفع ثٛغبثخ،  -2

، و١ٍخ اٌؼٍَٛ 2011أفو٠ً  19–18إطبه اٌٍّزمٝ اٌٛطٕٟ األٚي ؽٛي اٍزوار١غ١خ اٌزٕظ١ُ ِٚوافمخ اٌّؤٍَبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ، ٠ِٟٛ 

 لزٖبك٠خ ٚاٌزغبه٠خ ٚػٍَٛ اٌز١١َو، عبِؼخ لبٕلٞ ِوثبػ ٚهلٍخ.اال
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 .عدـ القدرة عمى التأثير في البنكؾ لتقديـ الدعـ المالي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة -
اقتصار دكرىا في إعداد كتسميـ الممفات إلى المؤسسات المعنية باالستثمار بالرغـ مف أف أىدافيا  -

 .تسييؿ اإلجراءات اإلدارية لحاممي المشاريع
 .القرار في ىذه الييئات فيي ال تأخذ بعيف االعتبار الخصائص التنمكية لبعض المناطؽ مركزية صنع -
افتقاد ىذه الييئات لمرافقيف متخصصيف في مجاؿ الفكر المقاكالتي كريادة األعماؿ المذاف يرتكزاف عمى  -

 اإلبداع كالمخاطرة. 

 ومنظمات أرباب العمل ثانيا: عمى مستوى الجمعيات المينية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

إف ضعؼ تمثيؿ الجمعيات المينية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كمنظمات أرباب العمؿ أدل 
كالتنسيؽ بينيا خاصة فيما  إلى تعقيد العبلقة بيف ىذه الييئات كأصحاب المشاريع كنقص التعاكف كالحكار

 تعمقة بالتمكيؿ، العقار كالتككيف. يتعمؽ بػرعاية أصحاب المشاريع كدعميـ خاصة في االنشغاالت الم

 ثالثا: عمى مستوى المؤسسة:

يتمثؿ في جيؿ أك عدـ التمكف مف تقنيات التسيير، فكثيرا ما يمجأ أصحاب المؤسسات إلى الخمط  
 بيف األعماؿ الخاصة بيـ كأعماليـ المينية. 

 الفرع الثالث: مشاكالت مرتبطة بالعقار 

سطة مف مشكؿ العقار الصناعي الضركرم إلقامة نشاطاتيـ، تعاني المؤسسات الصغيرة كالمتك 
 حيث لـ تنجز العديد مف المشاريع المنتجة بسبب ىذا المشكؿ كذلؾ لػ:

 .محدكدية األراضي المخصصة لمنشاط الصناعي -
طغياف المضاربة حيث تـ تحكيؿ عدد كبير مف العقارات الصناعية إلى البناء الخاص بالمستثمر  -

رسمية كىذا ما ادل إلى تحكيؿ القطع األرضية الصناعية إلى نشاطات ال عبلقة ليا كالتجارة غير ال
 .باالستثمار

ىكتار لـ يتـ استغبلليا: منيا  1160كجكد أراضي غير مستغمة، قدرتيا كزارة الصناعة كالمناجـ بػ  -
ل ىكتار عمى مستك  2773ىكتار لـ يتـ منحيا، تتككف مف  5531قطعة أرض تغطي مساحة  13977

 1ىكتار عمى مستكل مناطؽ النشاط. 2757المناطؽ الصناعية ك

                                                           
 . 12/07/2017رمو٠و ٚىاهح اٌٖٕبػخ ٚإٌّبعُ ؽٛي ر١١َو اٌؼمبه اٌٖٕبػٟ اٌّملَ ٌٍٛى٠و األٚي  -1
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تداخؿ كتعدد الييئات المشرفة عمى العقار، إذ نجد أف أراضي تتبع مصالح البمدية كأراضي تابعة  -
ألمبلؾ الدكلة كأخرل خاصة...إلخ، كمف ثمة فإف مسألة العقار تخضع أحياف ألكثر مف كزارة )كزارة 

 حمية، كزارة المالية... إلخ(. الداخمية كالجماعات الم

 إف العقار الصناعي في الجزائر ينقسـ إلى:

 ZI: Zones industriellesالمناطؽ الصناعية  -
 . ZA: Zones d’activitésمناطؽ النشاط  -

 (:ZIأوال: المناطق الصناعية )

ىي مساحات محددة بأدكات التييئة كالتعمير مخصصة إلقامة مشاريع اقتصادية ذات مصمحة 
 1كطنية أك خاصة.

 12000منطقة صناعية تغطي مساحة اجمالية بقدر بأكثر مف  72تتكفر الجزائر حاليا عمى 
 ، كتشيد معظـ ىذه المناطؽ كضعية مزرية بسبب: 2ىكتار

عدـ تكفرىا عمى ىياكؿ تسيير المصالح المشتركة األساسية: الماء، الكيرباء، الطرؽ، شبكات الصرؼ  -
مف... إلخ، حيث أف الكثير مف المستثمريف ينفركف مف االستثمار بيا بمجرد كالتطيير، اإلنارة، األ

 زيارتيا. 
مف طرؼ البناء الفكضكم  جتياحعدـ كضكح حدكد المناطؽ الصناعية، فيي تتعرض باستمرار لبل -

 كالتجارة غير الرسمية. 
 انتشار سمككات المضاربة فييا.  -
 مي العشكائي لمفضبلت أك الكسائؿ الصناعية. عدـ القدرة عمى مكاجية مشاكؿ بيئية مثؿ الر  -

 (:ZAثانيا: مناطق النشاط )

ىي مساحات محددة بأدكات التييئة كالتعمير مخصصة الستقباؿ نشاطات ذات طابع محمي أك 
 3يز بيف المناطؽ الصناعية كمناطؽ النشاط:ينشاطات متعددة الخدمات، كىناؾ عدة معايير لمتم

                                                           
 . 2014، عٛاْ 41، ِغٍخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ػلكانُظبو انمبََٕٙ نهًُبطك انصُبػٛت ٔيُبطك انُشبط فٙ اندزائشؽٕبْ فٛاكع١خ ١ٍّؾخ،  -1
2

 .12/07/2017ربه٠ـ االطالع:  /www.aniref.dz/index.php/atِزٛفوح ػٍٝ ِٛلغ اٌٛوبٌخ اٌٛط١ٕخ ٌٍٍٛبطخ ٚاٌضجظ اٌؼمبهٞ:  - 

 .ٍبثكؽٕبْ فٛاكع١خ ١ٍّؾخ، ِوعغ  -3
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، يتنشأ المناطؽ الصناعية كالمؤسسات القائمة عمى تسظيمي: من الجانب القانوني والتن - أ يرىا بمرسـك
أما مناطؽ النشاط فيي ناتجة عف مبادرات محمية أم بقرار مف الكالية، البمدية أك الككالة العقارية لمتسيير 

 كالتنظيـ العقارم. 
حيث ال تتعدل  : حجـ مناطؽ النشاط أقؿ نسبيا مف حجـ المناطؽ الصناعيةمن جية حجم المناطق - ب

 ىكتار.  100مساحاتيا 
: تأكم المناطؽ الصناعية كحدات صناعية كبيرة أما مناطؽ النشاط تستقبؿ من جانب طبيعة النشاط - ج

 كحدات صناعية صغيرة كمتكسطة ككحدات تابعة لقطاع الخدمات. 

 1ىكتار. 17000منطقة نشاطات، تتربع عمى مساحة تفكؽ  450تتكفر الجزائر حاليا عمى 

 تعاني ىذه المناطؽ نفس مشاكؿ المناطؽ الصناعية. ك 

 الفرع الرابع: مشكالت مرتبطة بضعف مستويات تأىيل الموارد البشرية 

تعاني المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مجمكعة مف النقائص عمى مستكل العنصر البشرم كالتي 
 مف بينيا:

 .غياب إطارات ذات الكفاءة العالية عمى مستكل المؤسسة -
 .مستكل التدريب كغياب اليد العاممة المؤىمة التي تتكافؽ مع احتياجات ىذه المؤسسات ضعؼ -
 .عدـ كجكد معمكمات دقيقة عف سكؽ العمؿ -
 قياـ صاحب المؤسسة بالعديد مف الكظائؼ اإلدارية كغياب لمتخصص الكظيفي.  -

العامؿ األكثر منفر لقد بينت دراسة لبيئة األعماؿ في الجزائر أجريت عمى الشركات األجنبية أف 
إلقامة األعماؿ في الجزائر ىك نكعية المكارد البشرية )مدراء، محاسبيف، ميندسيف، تقنييف كعماؿ 

ية العمؿ(، فالمردكدية عف ساعة عمؿ إنتاجمتخصصيف( كباالعتماد عمى مؤشر نكعية المكارد البشرية )
دكالر في تكنس  12 كالر في البرتغاؿ،د 32دكالر في المكسيؾ،  20 دكالر، 38 في ككريا الجنكبية ىي

 2دكالر في الجزائر. 6,2ك

إف المشكؿ المرتبط بالمكارد البشرية مرتبط بنكعيتيا، كلذلؾ يجب أف تعتمد المؤسسات أساليب 
 جديدة لمتسيير كخاصة إعادة تأىيؿ، تدريب كرسكمة المكارد البشرية العاممة بيا. 

                                                           
 .12/07/2017االطالع:  ربه٠ـ /www.aniref.dz/index.php/atِزٛفوح ػٍٝ ِٛلغ اٌٛوبٌخ اٌٛط١ٕخ ٌٍٍٛبطخ ٚاٌضجظ اٌؼمبهٞ:  -1

2- Abd El Haq Lamiri, La décennie de la dernière chance, éditions El Chihab, 2015, p119 
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 ق الفرع الخامس: مشكالت مرتبطة بالتسوي

 تعاني المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف ضعؼ في تسكيؽ منتجاتيا محميا كدكليا:

 أوال: عمى المستوى المحمي 

 تعاني المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة نقاط ضعؼ تسكيقية منيا:  

 .ضعؼ الميارات التسكيقية في المؤسسة كاقتصارىا عمى البيع كالتكزيع -
 .عيف فيياانخفاض الميارات البيعية لدل البائ -
ارتفاع األسعار كتدني الجكدة مقارنة بالمنتجات المنافسة المنتجة مف قبؿ المؤسسات الكبرل المحمية  -

 أك المنتجات المستكردة. 

 ثانيا: عمى المستوى الدولي 

في ظؿ المستجدات الحالية نحك االنفتاح التجارم كاالقتصادم لؤلسكاؽ الدكلية كحرية التبادؿ 
 1لمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر الكثير مف الصعكبات منيا:التجارم، تكاجو ا

المنافسة التي تتعرض ليا مف جانب المؤسسات الكبيرة كشركات التجارة الخارجية التي تستكرد منتجات  -
 .مماثمة

 .انعداـ الخبرة لدل المؤسسات المصدرة كالتي تحكؿ دكف تمكقعيـ في األسكاؽ الخارجية لمدة أطكؿ -
اع تكاليؼ النقؿ الدكلي كعجز خدمات دعـ التصدير المخصصة لذلؾ، كالذم ترتب عنو ارتفاع ارتف -

 .التكاليؼ التسكيقية كانخفاض ىامش الربح الممكف تحقيقو مف عممية التصدير
عدـ انتظاـ برامج الرحبلت المخصصة لمتصدير كعدـ تخصص بعض أرصفة المكانئ لمعمميات  -

 .التصديرية فقط
يئات مساعدة متخصصة في التصدير مثؿ شركات التسكيؽ منتجات ىذه المؤسسات، ضعؼ تكاجد ى -

قامة معارضة محمية كدكلية.   شركات تنظيـ كا 

 

 

                                                           
، ِغٍخ أكاء اٌّؤٍَبد تذٔٚم انًؤصضبث انصغٛشة ٔانًتٕصطت اندزائشٚت بٍٛ فشص انُدبذ ٔيخبطش انفشمّٛلٟ عجبهٞ، ؽّيح اٌؼٛاكٞ،  -1

 . 04اٌغيائو٠خ، اٌؼلك 
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 المطمب الثاني: أىمية التمويل المصرفي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يعتبر التمكيؿ المصرفي ضركرم لنمك المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، حيث يعتبر الجياز 
مصرفي بمثابة المحرؾ األساسي لمنشاط االقتصادم كدفع عجمة النمك في ظؿ نقص بدائؿ التمكيؿ ال

 األخرل.

 الفرع األول: أىمية التمويل المصرفي 

تكمف أىمية التمكيؿ المصرفي في الكظائؼ األساسية لمنظاـ المصرفي في حد ذاتو حيث يقـك 
 يف( كأصحاب العجز المالي )المستثمريف(. بدكر الكسيط بيف أصحاب الفكائض المالية )المكدع

باعتبار البنكؾ أىـ مصدر لمتمكيؿ في النظاـ المصرفي الجزائرم سنحاكؿ إبراز مفيكـ التمكيؿ 
 المصرفي كصيغ التمكيؿ المصرفي المكجكدة عمى مستكل البنكؾ الجزائرية. 

 أوال: مفيوم التمويل المصرفي

ثقة التي يكليا البنؾ لشخص ما طبيعي أك معنكم حيث يمكف تعريؼ التمكيؿ المصرفي بأنو: "ال
يضع تحت تصرفو مبمغا مف النقكد أك يكمفو فيو لفترة محددة متفؽ عمييا بيف الطرفيف، كيقكـ المقترض 
في نيايتيا بالكفاء بالتزاماتو كذلؾ لقاء عائد معيف يحصؿ عميو البنؾ مف المقترض يتثمؿ في الفكائد، 

 1. العمكالت كالمصاريؼ "

مف النقكد أك  جؿ اقراضيـ مبالغأمف  فكالمعنكيي يفأم أف البنؾ يتعامؿ مع األشخاص الطبيعي
 ا. مسبقلفترة محددة كمتفؽ عمييا، لقاء عائد متفؽ عميو  ايكمفيـ فيي

 ثانيا: صيغ التمويل المصرفي 

مكجو لتمكيؿ  لتمكيؿ دكرة االستغبلؿ كآخررفي عدة أشكاؿ، منيا ما ىك مكجو يأخذ التمكيؿ المص
 االستثمار. 

 :دورة االستغاللتمويل صيغ التمويل المصرفي الموجية ل - أ

 يقصد بدكرة االستغبلؿ كؿ النشاطات التي تقكـ بيا المؤسسة خبلؿ مدة قصيرة عادة ال تتجاكز 

 قركض الصندكؽ كقركض باإلمضاء: 2شير، كتأخذ أشكاؿ عديدة منيا: 18

                                                           
 . 25، ٓ 2003، ػبٌُ اٌىزت، اٌمب٘وح، ِٖو، انمطبع انًصشفٙ ٔااللتصبد٘ انٕطُٕٙالػ اٌل٠ٓ ؽَٓ ا١ٌََٟ،  -1

 .13/07/2017ربه٠ـ االطالع: www.bna.dz/index.php/atٟ٘ لوٚٗ ِّٕٛؽخ ِٓ لجً اٌجٕه اٌٛطٕٟ اٌغيائوٞ ِزٛفوح ػٍٝ اٌّٛلغ: -2

http://www.bna.dz/index.php/at


 واقع املؤشصاث الصغيرة واملتوشطت في الجزائرالرابع                                                                الفصل 

 

 
173 

شير، كمبالغيا محددة  12الصندكؽ، قد تمتد مدتيا إلى  تسمى أيضا اعتماداتقروض الصندوق:  -1
 مسبقا بترخيص بأخذ بعيف االعتبار: 

 .االحتياجات المعتادة -
 .قيمة األرباح -
 األمكاؿ المكدعة لدل البنؾ.  -

ىذا التمكيؿ مخصص عند تسجيؿ فارؽ زمني بيف المداخيؿ كالنفقات، عند تقديـ خدمات غير 
 ر متكجبة الدفع. تأخذ قركض الصندكؽ عدة صيغ:محصمة أك فكاتير لمدفع أك أجك 

ىك قرض مقدـ لتسيير كتغطية الفارؽ الزمني في الخزينة لمدة جد قصيرة، كىذا  تسييالت الصندوق: -
 .لمكاجية صعكبات نياية الشير كتحسب الفكائد عمى أساس أمكاؿ البنؾ المستعممة فعبل

لحساب يتجاكز قيمة الرصيد، لمكاجية ىذا التمكيؿ ىك سحب مرخص مف ا السحب عمى المكشوف: -
المصاريؼ الفكرية كغير المتكقعة كالتي تدخؿ ضمف نشاط االستغبلؿ، كما تحسب الفكائد عمى أساس 

 .المبالغ المالية المستممة
عندما تككف القركض مجسدة بأكراؽ تجارية يقكـ البنؾ بتحكيميا إلى أمكاؿ  خصم األوراق التجارية: -

إلى حساب المؤسسة  1،، كحيث يحكؿ مبمغ الكرقة مخصكما منيا "الحطيطة"ةتجاريال ةبفضؿ خصـ الكرق
حاممة الكرقة، كىذا ما يسمح بتحصيؿ مسبؽ ليذا القرض كالتقميص مف استعماؿ قركض الصندكؽ 

 األخرل األكثر كمفة. 
ىي قركض تسمح لممؤسسات المشاركة في الصفقات العمكمية بمكاجية  تسبيق عمى الصفقات: -
 ؽ الزمف في الخزينة الناتج عف المصاريؼ الضخمة )األشغاؿ، التمكينات...( كآجاؿ التسديد. فار 

 تكجد عدة قركض استغبلؿ أخرل منيا: 

 .تسبيؽ عمى الفكاتير الخاصة بكضعية األشغاؿ في الصفقات العمكمية -
 .تسبيؽ عمى السندات -
 .القركض الريفي -
 .التمكيؿ المحمي لمكاردات -
 قرض الخزينة لدفع الرسـك الجمركية.  -
 

                                                           
 ( ٚاألع١ٛ = اٌؼّٛالد+ اٌفٛائل + اٌّٖبه٠ف Agiosاٌؾط١طخ ٟٚ٘ األع١ٛ ) -1
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 يمكف لمبنؾ أف يككف ضامنا لممؤسسة أماـ ىيئات أخرل:قروض باإلمضاء:  -2
 .عند استيراد السمع كالبضائع )القرض المستندم( -
 .عند المشاركة في الصفقات العمكمية كيتكجب عمى المؤسسة تقديـ الضماف )كفالة التعيد( -
 .لفكرم لؤلمكاؿ )الضماف االحتياطي(عند تأجيؿ الدفع كتجنب الصرؼ ا -
عند االستفادة مف الصفقة كيطمب مف المؤسسة تقديـ ضمانات في كؿ مرحمة مف مراحؿ االنجاز  -

 )كفالة حسف التنفيذ(. 
  :عامبلت الدكلية مف أجؿ استيراد كتصدير السمع تىك قرض يستخدـ في إطار الالقرض المستندي

 عمميو )المؤسسة( كذلؾ بػ:  كمعدات التجييز، يتدخؿ البنؾ ليضمف
 .كفالة جمركية -
 .كفالة اإلرجاع المسبؽ -
 تسبيؽ عمى كثيقة التصدير.  -
 صيغ التمويل المصرفي الموجية لتمويل االستثمار:  - ب

 كتكسيع المؤسسات كىي عمى نكعيف:  نتاجىي قركض مكجية لتمكيؿ شراء معدات اإل

ت مع فترات التأجيؿ لدفع األقساط تتراكح ما سنكا 7 إلى 2 قركض متكسطة المدل: تتراكح مدتيا مف  -
 .سنكات 3سنة ك 1 بيف

سنكات فما أكثر مكجية لتمكيؿ االستثمارات الضخمة  7 قركض طكيمة المدل: ىي قركض مدتيا  -
 5 مثؿ بناء اليياكؿ األساسية كشراء المعدات الثقيمة أما فترات التأجيؿ لدفع األقساط فقد تصؿ إلى

 سنكات. 

 ي: قيود التمويل المصرفي من وجية نظر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الفرع الثان

تمثؿ العبلقة بيف البنكؾ كالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة نقطة ضعؼ النظاـ المصرفي الجزائرم، 
كتعد قيكد التمكيؿ بالذات أىـ المشاكؿ التي تعاني منيا ىذه المؤسسات سكاء في مرحمة اإلنشاء، 

، كمف 1990ؽ كالتكسع، رغـ االصبلحات التي شيدىا القطاع المصرفي في الجزائر منذ سنة االنطبل
 1المتعمقة بالشركط البنكية: تمؾ الصعكبات التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 

 
                                                           

1
-rapport du FCE,les 50 propositions pour un nouveau pacte de croissance économique, disponible sur le  

site :www.fce.dz vu le 17/02/2017.  
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 أوال: طول مدة معالجة الممفات:

أحيانا  ،ية عامة ثـ عكدة الممؼبسبب التنظيـ الداخمي لمبنكؾ )ككاالت محمية، ككالة جيكية، مدير 
مدة الرد عمى طمب  تبيف( كالتي Lassassi et Menna, 2011مرتيف عمى األقؿ(، كحسب دراسة قاـ بيا )

 التمكيؿ لعينة مف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كما يمي:

 Lassassi et)يرة ومتوسطة وفقا لدراسة مؤسسات صغمن قبل : مدة الرد عمى طمب قرض مقدم 15 رقم جدول

Menna) 

 المدة بالشير نوع المؤسسة
 8,29 عماؿ( 9إلى  5مؤسسة صغيرة جدا )

 9,80 عامؿ(  49إلى  10مؤسسة صغيرة )
 5,29 عامؿ( 249إلى  50مؤسسة متكسطة )

Source : Lassassi M et Menna K, La problématique de l’accès au financement pour les PME constituent 

– elle un frein au développement de l’entreprenariat en Algérie ? Les cahiers du Mecas, 2014, p. 215. 

أشير لممؤسسات الصغيرة  8 دراسة ممؼ طمب التمكيؿ حيث تتعدل مدةيكضح ىذا الجدكؿ طكؿ 
 جدا التي تشكؿ أغمب المؤسسات المكجكدة في الجزائر.

ف طكؿ مدة معالجة الممفات في انتظار الرد اإليجابي أك السمبي يؤكد رداءة الخدمات المقدمة مف إ
حيث الفرص االستثمارية، البنكؾ لعمبلئيـ كىذا قد يؤثر عمى المؤسسة كيفكت عمييا العديد مف  ؼطر 

 6 مدتو ال تتجاكزتحتاج ىذه المؤسسات تمكيؿ الخزينة )الصندكؽ( لتمكيؿ احتياجات رأس الماؿ العامؿ )

 أشير(. 

رغـ المذكرة المكجية مف بنؾ الجزائر إلى البنكؾ العمكمية كالخاصة، مف أجؿ التقميص مف  ك ىذا
يـك كأحد أقصى )ىذه المدة خاصة بالقركض  45 التأخر في دراسة طمب التمكيؿ بحيث ال تتجاكز

 االستثمارية(. 

 ثانيا: اختالف النسب المصرفية من بنك آلخر

حظ ىذه الظاىرة خاصة عند المؤسسات التي تنشط في قطاع البناء كاألشغاؿ العمكمية، حيث تبل
 تدفع عمكالت باىظة بسبب تجاكز آجاؿ البناء التي ليست ىي المتسببة فييا. 
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 ثالثا: تطبيق سياسة الحذر المفرط 

أكثر مف اعتمادىا  حيث أف البنكؾ الجزائرية تركز في اتخاذ قرارىا التمكيمي عمى حجـ الضمانات
كىذا يندرج ضمف سياسة القكاعد االحترازية كالحذر التي تطبقيا  ،عمى جدكل المشركع المطمكب تمكيمو

 البنكؾ. 

إال أف ىذه السياسة ليا ما يبررىا ألف العديد مف المؤسسات تتقدـ بطمبات االقتراض دكف احتراـ 
 ل مغمكطة أك خاطئة. الشركط المفركضة مف قبؿ البنكؾ أك تقدـ دراسات جدك 

 رابعا: قصر مدة فترات التأجيل )اإلرجاء( لمقروض متوسطة المدى 

 خاصة إذا تعمؽ األمر باستثمارات ىامة، حيث تمنح البنكؾ الجزائرية فترة تأجيؿ تمتد مف سنة إلى

 سنكات.  7 إلى 2 سنكات لقرض متكسط المدل يتراكح مدتو مف 3

 ضعيفة بالنسبة لبعض النشاطات الصناعية خامسا: قروض االستغالل الممنوحة

حيث أف مبالغيا محددة مسبقا بترخيص يأخذ بعيف االعتبار: االحتياجات المعتادة، قيمة األرباح 
 كاألمكاؿ المكدعة لدل البنؾ. 

خاصة بالنسبة لتسييبلت %10ك%8 باإلضافة إلى أنيا تخضع إلى نسب فائدة باىظة تتراكح بيف
ير كتغطية الفارؽ الزمني في الخزينة لمدة يمف القركض قصيرة األجؿ المكجو لتسالصندكؽ، ىذا النكع 

 جد قصيرة. 

 سادسا: محدودية أنماط تمويل االستثمارات

حيث تقتصر عمى القركض المتكسطة المدل كقركض طكيمة المدل كاالعتماد اإليجارم فقط، كىي كميا -
 ذات تكمفة باىظة. 

المتعمقة بو حيث تمحؽ خسائر كبيرة بالمؤسسة التي تستكرد تجييزات  خسائر الصرؼ كاآلثار المالية -
 .مف الخارج، جراء االرتفاع المتزايد لسعر الصرؼ

رفض البنكؾ تأجيؿ الدفع عند فتح خطابات القرض المستندم لشراء التجييزات مف الخارج حيث يمنح  -
شير، في حيف أف البنؾ  12أشير ك 6 يفالبائع األجنبي لممشترم )المؤسسة الجزائرية( قركض تتراكح ما ب

 يرفض ذلؾ. 
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 المطمب الثالث: واقع التمويل البنكي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

تمثؿ البنكؾ أىـ شريؾ بالنسبة لممؤسسات االقتصادية في الجزائر، كأىـ القنكات التمكيمية التي تمجأ 
مى التمكيؿ، في ظؿ محدكدية البدائؿ التمكيمية األخرل، إلييا المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لمحصكؿ ع

إال أف الطبيعة الحساسة ليذه المؤسسات تؤثر عمى العبلقة التي تربط بينيا كبيف البنكؾ، تظير أساسا 
بعدـ التماثؿ المعمكماتي بينيما كالتي مف شأنيا أف تضاعؼ مف حدة العجز كالخطر مف جية، كتنقص 

 مف جية ثانية. مف محفزات منح القركض 

لمعرفة كاقع تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر بالقركض المصرفية سنحاكؿ معرفة 
كاقع النظاـ البنكي الجزائرم مف حيث ىيكمة الجياز البنكي الجزائرم، الكثافة المصرفية في الجزائر 

 كالنشاط االقراضي لمقطاع المصرفي الجزائرم. 

 الجياز البنكي الجزائري الفرع األول: ىيكمة 

 90-10 لقد سمح اإلصبلح المصرفي كالمالي الذم عرفتو الجزائر منذ إنشاء قانكف النقد كالقرض

بفتح السكؽ المصرفية أماـ القطاع الخاص المحمي كاألجنبي، كمف ضمف ىذه البنكؾ فركع لبنكؾ ذات 
 مستكل عالمي. 

 أوال: مكونات الجياز البنكي الجزائري 

بنكؾ عمكمية منيا صندكؽ تكفير  6 ، مف2017 الجياز البنكي الجزائرم إلى غاية ديسمبريتككف 
، بنؾ الفبلحة كالتنمية الريفية BEA، البنؾ الخارجي الجزائرم BNA كىي: البنؾ الكطني الجزائرم

BADR بنؾ التنمية المحمية ،BDL القرض الشعبي الجزائرم ،CPA  كالصندكؽ لمتكفير كاالحتياط
CNEP/ BANQUE . 

فركع لبنكؾ عالمية كبنؾ مختمط، ال  3فركع لبنكؾ أجنبية، ك 10 بنؾ برأسماؿ أجنبي، 14 كما يضـ
 يكجد أم بنؾ خاص جزائرم، حسب ما يكضحو الجدكؿ التالي: 
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 2017مبر : البنوك الموجودة في الجزائر إلى غاية ديس16 رقم جدول                     

 بنك مختمط فروع البنوك متعددة الجنسيات فروع البنوك األجنبية البنوك العمومية

0- BNA 1- Société générale 1- Citi Bank Algeria 
1- Bank El 

Baraka 

8- BEA 2- BNP Paribas 2- HSBC Algeria  

3- BADR 3- Natexis Algérie  3- Arab Bank PLC  

4- 4BDL 
4- Crédit Agricole CIB 

ALGERIE 
  

5- CPA 
5- ARAB Banking 

Corporation 
  

6- CNEP 
6- Housing Bank for Trade and 

Finance 
  

 7- Fransa Bank El Djazair   

 8- Gulf Bank Algerie   

 9- Al Salam Bank   

 10- Trust Bank Algeria   

 /www.bank.of.algeria.dzالمتكفرة عمى المكقع ،مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى معمكمات بنؾ الجزائرالمصدر: 

 ثانيا: الكثافة المصرفية في الجزائر

يعد مفيكـ الكثافة المصرفية أحد المؤشرات المعتمدة في التحميؿ االقتصادم كالمالي كىك يشير إلى 
 عدد الفركع البنكية بالنسبة لعدد السكاف كيسمى أيضا بمعدؿ االختراؽ. 

منيا تابعة لمبنكؾ العمكمية  %73( 2016 ككالة بنكية )إلى نياية سنة 1577 يكجد في الجزائر
 لمبنكؾ الخاصة كما يمي: %27ك

 2016إلى غاية ديسمبر  عدد ونسبة الوكاالت البنكية الموجودة في الجزائر: 17 رقم جدول

 % العدد الوكاالت البنكية
 73 1151 تابعة لمبنكؾ العمكمية 
 27 426 تابعة لمبنكؾ الخاصة

 100 1577 المجموع
 2018تصريحات السيد محافظ بنؾ الجزائر أماـ نكاب المجمس الشعبي الكطني شير فيفرم المصدر: 

في حيف ) إف الككاالت البنكية التابعة لمبنكؾ العمكمية، تسيطر عمى مجمكع الككاالت المكجكدة،
، أم بمعدؿ ككالة (سات الماليةككالة خاصة بالمؤس 88(، كCCPشباؾ لمصككؾ البريدية ) 3585 يكجد

 فرع بنؾ لكؿ نسمة، كىك ما يقؿ عف المعيار العالمي في ىذا المجاؿ بخمس مرات: 25660 كاحدة لكؿ

 نسمة باعتبار الككاالت البنكية فقط دكف حساب مكاتب البريد(. 5000 نسمة )فرع لكؿ 5000
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 الفرع الثاني: النشاط اإلقراضي لمقطاع المصرفي الجزائري

 تناكؿ مساىمة القطاع المصرفي الجزائرم في تمكيؿ االقتصاد ككذا ىيكؿ القركض المصرفية.سن

 أوال: مساىمة القطاع المصرفي الجزائري في تمويل االقتصاد

براز  بغرض تقديـ صكرة حكؿ مساىمة القطاع المصرفي الجزائرم في مجاؿ تمكيؿ االقتصاد كا 
اص، نقدـ الجداكؿ كاألشكاؿ التالية التي تبيف تطكر الحصص السكقية لكؿ مف القطاع العاـ كالخ

 ، ثـ نحاكؿ تقديـ قراءات مبسطة لمبيانات المتضمنة فيو: 2017 إلى جكاف 2011 القركض مف سنة

 2017إلى جوان  2011: تقسيم القروض الموجية لتمويل االقتصاد حسب اآلجال من سنة 19 رقم شكل

 

 
 .2017، سبتمبر 39االحصائية الثبلثية لبنؾ الجزائر رقـ  النشرةاد عمى مف إعداد الباحثة باالعتمالمصدر: 

 

، أف حصة 2017إلى نياية جكاف  2011تبيف دراسة ىيكؿ القركض حسب اآلجاؿ مف سنة 
مف إجمالي القركض أم ىيمنة القركض  %70القركض المتكسطة كطكيمة اآلجاؿ تمثؿ بأكثر مف 

كض ممنكحة لممؤسسات العمكمية الناشطة في قطاع الطاقة أما متكسطة كطكيمة اآلجاؿ، أساسا ىي قر 
 مف إجمالي القركض الممنكحة لتمكيؿ االقتصاد. %30القركض قصيرة اآلجاؿ فتمثؿ فقط تقريبا 

 ـ القركض حسب القطاع فيي كما يمي:أما تقسي
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 : تقسيم القروض الموجية لمتمويل االقتصاد حسب القطاع20 رقم شكل

 
 .2017، سبتمبر 39االحصائية الثبلثية لبنؾ الجزائر رقـ  النشرةإعداد الباحثة باالعتماد عمى مف المصدر: 

نبلحظ تكاصؿ نمك القركض المكجية لبلقتصاد سكاء لمقطاع العمكمي كالقطاع الخاص معا، 
 كنسجؿ ما يمي: 

 سنةلتصؿ  2012 سنة%47,58، 2011 سنة%46,76 تمثؿ القركض المكجية لممؤسسات العمكمية -

 .كىي أساسا مؤسسات كبيرة عمكمية كمختمطة%49,20 إلى 2017
 2017 لتصؿ سنة 2012 سنة%52,42 ،2011 سنة%53,24 تمثؿ القركض المكجية لمقطاع الخاص -

 .كىي أساسا تمثؿ مؤسسات صغيرة كمتكسطة%50,80 إلى
مف أجؿ تمكيؿ كىذا %93,7 إف غالبية القركض طكيمة اآلجؿ تمنح مف قبؿ البنكؾ العمكمية بنسبة -

 .مشاريع االستثمار العمكمي الكبرل
إف معظـ القركض قصيرة اآلجؿ تكجو لتمكيؿ رأس الماؿ العامؿ في المؤسسات كتمكيؿ عمميات  -

 .االستيراد )التجارة الخارجية(
، إال أف ديمغرافيا %50 رغـ أف تكزيع القركض لمقطاع العاـ كالخاص يكاد يككف متساكم تقريبا -

مف إجمالي %97 الجزائر تبيف ىيمنة المؤسسات الخاصة )القطاع الخاص( نسبةالمؤسسات في 
مف إجمالي %50 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المكجكدة في الجزائر، تحظى ىذه المؤسسات نسبة

 القركض المكجية لتمكيؿ االقتصاد. 
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يدعك إلى المزيد بما فييا تمؾ القركض المكجية لؤلسر )أساسا عبارة عف قركض رىنية(، كىذا ما 
مف المساىمة مف طرؼ كؿ المؤسسات المصرفية في تمكيؿ االستثمار المنتج الخاص بالمؤسسات 

 الصغيرة كالمتكسطة سكاء تعمؽ األمر بالبنكؾ العمكمية أك البنكؾ الخاصة. 

 ثانيا: ىيكل القروض المصرفية بالنسبة إلى إجمالي الخصوم 

قبؿ الجياز المصرفي الجزائرم كنسبة القركض المكزعة منيا لمعرفة إجمالي المكارد المجمعة مف 
 نستند إلى الجدكؿ المكالي:

 : نسبة القروض من إجمالي الخصوم18 رقم جدول

 الوحدة: مميار دج

 نسبة القروض من إجمالي الخصوم إجمالي القروض الموجية لتمويل االقتصاد إجمالي الخصوم السنوات
2012 9654,4 4287,6 44,41 % 
2013 10320,0 5156.3 49,96 % 
2014 11976,4 6504,6 54,31 % 
2015 12508,7 7277,2 58,17 % 
2016 12881 7907,8 61,39 % 
 % 62,63 8465,3 13516,30 2017جكاف 

 .2017، سبتمبر 39مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى النشرة اإلحصائية الثبلثية لبنؾ الجزائر رقـ المصدر: 

الرتفاع التدريجي مف سنة ألخرل لنسبة القركض المكجية لتمكيؿ االقتصاد مف إجمالي نبلحظ ا
 الخصكـ. كتشمؿ ىذه الخصكـ:

 .الخاصك  كدائع تحت الطمب لمقطاع العاـ -
 .كدائع آلجؿ لمقطاعيف العاـ كالخاص -
 .التزامات خارجية قصيرة المدل كالتزامات متكسطة كطكيمة المدل -
 .كدائع الدكلة -
 .قتراض مدفكعة مف قبؿ الدكلةأمكاؿ اال -
 .ات كبنكد أخرل لمخصكـطرأس ماؿ مخصصات احتيا -

 مودائع المجمعة لثالثا: ىيكل القروض المصرفية بالنسبة 

لمعرفة سيكلة المصارؼ، نستند إلى الجدكؿ المكالي كالذم يبيف الكدائع المجمعة لدل البنكؾ كنسبة 
  منيا: القركض الممنكحة لتمكيؿ االقتصاد
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إلى جوان  2012: نسبة القروض الممنوحة لتمويل االقتصاد من إجمالي الودائع من سنة 19 رقم ولجد
2017 

 دج الوحدة: مميار

 إجمالي الودائع السنوات
القروض الممنوحة لتمويل 

 االقتصاد
نسبة القروض الممنوحة لتمويل االقتصاد إلى 

 إجمالي الودائع
2012 6690,3 4287,6 64,08 % 
2013 7229,1 5156,3 71,32 % 
2014 8518,5 6504,6 76,35 % 
2015 8335,1 7277,2 87,30 % 
2016 8141,5 7907,8 97,12 % 
 % 99,23 8465,3 8530,8 2017جكاف 

 .2017، سبتمبر 39مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى النشرة اإلحصائية الثبلثية لبنؾ الجزائر رقـ المصدر: 

نكحة لتمكيؿ االقتصاد بالنسبة إلى الكدائع المجمعة في ارتفاع مستمر مف إف نسبة القركض المم
 عمى التكالي. %99,23ك%2017،97,12 كنياية جكاف 2016 سنة ألخرل حيث بمغت

كدائع تحت الطمب ككدائع آلجؿ حيث تعتمد البنكؾ في عمميات اإلقراض  تمثل الودائع المجمعة: -
 رات قصيرة اآلجؿ كالكدائع اآلجمة لتمكيؿ االستثمارات طكيمة اآلجؿ. عمى الكدائع الجارية لتمكيؿ االستثما

كلمعرفة السيكلة البنكية باالعتماد عمى أحد مككناتيا )الكدائع لدل الطمب( نعتمد عمى الجدكؿ 
 المكالي كالذيف يكضح مجمكع الكدائع الجارية )الكدائع لدل الطمب( بالنسبة إلى إجمالي الكدائع. 

 الودائع الجارية إلى إجمالي الودائع نسبة :20 رقم جدول

 الوحدة: مميار دج 

 % الودائع الجارية إجمالي الودائع السنوات
2012 6690,3 3356,4 50,16 
2013 7229,1 3537,4 48,93 
2014 8518,5 4434,7 52,05 
2015 8335,1 3891,7 46,69 
2016 8141,5 3732,2 45,84 
 46,33 3952,7 8530,8 2017جكاف 

 .2017، سبتمبر 39مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى النشرة االحصائية الثبلثية لبنؾ الجزائر رقـ المصدر: 

 مف خبلؿ ىذا الجدكؿ نبلحظ ما يمي:
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 إلى جكاف 2015 ، ثـ تراجع طفيؼ مف سنة2014 إلى سنة 2012 ارتفاع في الكدائع المجمعة مف سنة -

2017. 
كىذا ما أثر عمى سيكلة البنكؾ خبلؿ ىاتيف  2016ك 2015 صة في السنتيانخفاض الكدائع الجارية خا -

، عبر أدكات 2016 السنتيف، حيث لجأت البنكؾ إلى إعادة التمكيؿ مف بنؾ الجزائر ابتداء مف شير أكت
 . 2016 مميار دج إلى نياية السداسي الثاني مف سنة 443 السكؽ المفتكحة كسياسة إعادة الخصـ بمبمغ
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 الثالث: واقع ىيئات الدعم الحكومية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبحث

أكلت الجزائر اىتماـ ممحكظ بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة خاصة مع بداية التسعينيات مف القرف 
الماضي كذلؾ باستحداث ىيئات كطنية لدعميا كترقيتيا سكاء مف حيث تكفير التمكيؿ البلـز ليا أك مف 

 ييئة الظركؼ التنظيمية ليا. حيث ت

 المطمب األول: اإلطار المؤسساتي والتشريعي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

لمراجعة تعريؼ  2017جاء القانكف التكجييي لتطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لسنة 
 2001المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المعتمد في سنة 

  2001ن الفرع االول: تعديل قانو

ق لتطكير 1438ربيع الثاني  11 المكافؽ لػ 2017 جانفي 10 في 02-17 لقد صدر القانكف التكجييي
مف أجؿ تشجيع خمؽ المؤسسات الصغيرة  2001 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المتمـ كالمعدؿ لقانكف

 كطني كترقية المناكلة. كالمتكسطة كتحسيف تنافسييا كقدرتيا عمى التصدير ككذلؾ تحسيف نسبة اإلدماج ال

 كقد جاء النص بعده إجراءات لدعـ ىذه المؤسسات: 
 أوال: تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 حيث تعرؼ المؤسسة الصغيرة كالمتكسطة، ميما كانت طبيعتيا القانكنية بأنيا:
 مؤسسة إنتاج السمع ك/أك الخدمات.  -
 شخص. 250 إلى 1 تشغؿ مف -
 مميار دينار جزائرم. 1 مميار دينار، أك ال تتجاكز حصيمتيا السنكم 4 ا السنكمال يتجاكز رقـ أعمالي -
تستكفي معيار االستقبللية: حيث تعرؼ المؤسسة المستقمة بأنيا كؿ مؤسسة ال يمتمؾ رأسماليا بأكثر  -
 مف قبؿ مؤسسة أك مجمكعة مؤسسات أخرل. %25 مف

 كـ ىك مكضح في الجدكؿ أدناه:
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لتطوير المؤسسات تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القانون التوجييي  : يوضح21 رقم جدول
 02-17الصغيرة و المتوسطة 

مميون  20الحصيمة السنوية أقل من  رقم األعمال عدد المشغمين 
 دج

 مميكف دج 20أقؿ مف  مميكف دج 40أقؿ مف  9-1مف  مؤسسة صغيرة جدا
 مميكف دج 200ال يتجاكز  مميكف دج 400أقؿ أك يساكم  49-10مف  مؤسسة صغيرة
 مميار دج  1مميكف إلى  200ما بيف  مميار دج 4مميكف ك 400ما بيف  250–50مف  مؤسسة متكسطة

ق 1438ربيع الثاني عاـ  11المؤرخ في المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، 02-17القانكف رقـ  المصدر:

 .5المادة   2017جانفي  11الصادرة في  02، الجريدة الرسمية رقـ  2017انفي ج 10المكافؽ ؿ 

-17 المؤسسة الصغيرة كالمتكسطة كما ىك منصكص عميو في القانكف التكجيييحيث يشكؿ تعريؼ       

 مرجعا لمنح كؿ أشكاؿ الدعـ كالمساعدة ليذه المؤسسات ككذلؾ لجمع البيانات كمعالجة اإلحصائيات. 02

 المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ا: تدابير المساعدة والدعم لترقية ثاني

 تيدؼ تدابير مساعدة كترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى:

نشر كترقية تكزيع المعمكمة ذات الطابع الصناعي كالتجارم كالقانكني كاالقتصادم كالمالي كالميني  -
 .كالتكنكلكجي الخاص بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة

 .تشجيع الحصكؿ عمى العقار -
 .كضع أنظمة جبائية مكيفة مع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة -
 .تشجيع كتعزيز ثقافة المقاكلة ككذا التكنكلكجيات الحديثة كاالبتكار في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة -
 ؛جاتياتسييؿ حصكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى األدكات كالخدمات المالية المبلئمة الحتيا -
 .جمعاتتتشجيع الجمعيات المينية، بكرصات المناكلة كال -
تعزيز التنسيؽ بيف أجيزة إنشاء كدعـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى المستكيف المركزم  -

 كالمحمي. 

 : 02-17حسب القانكف  كلتنفيذ تدابير الدعـ كالمساندة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة تـ

 طوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:إنشاء الوكالة الوطنية لت -أ 

حيث تضمف الككالة تنفيذ سياسة تطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في مراحؿ االنشاء 
كاالنماء كالديمكمة، بما في ذلؾ تحسيف النكعية كالجكدة كترقية االبتكار كتدعيـ الميارات كالقدرات البشرية 

 لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة. 
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كيؿ عمميات الدعـ كمساعدة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ككذلؾ نفقات ىذه الككالة عف يتـ تم
طريؽ حساب التخصيص الخاص الذم عنكانو "الصندكؽ الكطني لتأىيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 

 كدعـ االستثمار كترقية التنافسية".

 ؤسسات الصغيرة والمتوسطة:إنشاء ىيئة استشارية تسمى المجمس الوطني لمتشاور من أجل الم -ب 

يشكؿ ىذا المجمس فضاء لمتشاكر، كيتككف مف المنظمات كالجمعيات المينية المتخصصة الممثمة 
 لممؤسسات، كممثمي القطاعات كالييئات المعنية بإنشاء كتطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة. 

حسب  يرة والمتوسطةتخصيص جزء من الصفقات العمومية لممنافسة فيما بين المؤسسات الصغ -ج 
 الشركط المعمكؿ بيا عند إبراـ الصفقات العمكمية. 

 ترقية المناولة: -د 

المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتحظى بسياسة ترقية كتطكير تعتبر المناكلة أداة لتكثيؼ نسيج 
سطة بيدؼ تعزيز تنافسية االقتصاد الكطني مف خبلؿ الككالة الكطنية لتطكير المؤسسات الصغيرة كالمتك 

 ذلؾ لػ: 

 .جمع كتحميؿ العرض كالطمب الكطني في مجاؿ قرارات المناكلة -
 .ترقية نشاطات المناكلة كالشراكة مف خبلؿ دعـ بكرصات المناكلة -
 إعداد كتحييف دليؿ قانكني لممناكلة.  -

في إطار سياسة تطكير المناكلة الكطنية تقدـ الككالة الكطنية لتطكير المؤسسات الصغيرة 
 دعما تقنيا كماديا لفائدة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المناكلة.  كالمتكسطة

 تطوير منظومة اإلعالم االقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  - ه

شراؼ كاتخاذ القرارات، ىي نظاـ معمكماتي حكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة يساعد عمى اإل
 حكزىا كؿ مف: يات التي كيتـ الحصكؿ عمى المعمكمات المحّينة مف البطاقي

 .الديكاف الكطني لئلحصاء -
 .المركز الكطني لمسجؿ التجارم -
 .الصندكؽ الكطني لمتأمينات االجتماعية لمعماؿ األجراء -
 .الصندكؽ الكطني لمضماف االجتماعي لغير األجراء -
 .اإلدارة الجبائية -
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 .إدارة الجمارؾ -
 .الغرفة الجزائرية لمتجارة كالصناعة -
 المؤسسات المالية. جمعية البنكؾ ك  -

 المطمب 

لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة الصادر سنة لترقية بين القانون التوجييي ما الفرق  الثاني:فرع ال
 1022الصادر في  لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و القانون التوجييي 1002

مادة  40 رة كالمتكسطة عمىالمتضمف القانكف التكجييي لتطكير المؤسسات الصغي 17-02 يحكم القانكف
ضافة 22 مادة حيث تـ تعديؿ 28 الذم تضمف 01-18 بالمقارنة مع القانكف مادة أخرل  12 مادة منو كا 

 جديدة.

 كيكضح الجدكؿ أدناه أىـ الفركؽ بيف القانكنيف:

 2017و  2001الفرق ما بٌن قانون  ٌوضح  :22جدول رقم 

 2001قانون  2017قانون 

 مؤسسات :من حٌث تعرٌف ال 

عامل  1تشغل من  الصغٌرة جداالمإسسة 

 40عمال و تحقق رقم أعمال أقل من  9إلى 

ملٌون دج أو ٌتجاوز مجموع حصٌلتها 

 ملٌون دج. 20السنوٌة 

 49إلى  10المإسسة الصغٌرة تشغل من 

 400عامل و تحقق رقم أعمال أقل من 

ملٌون دج أو ال ٌتجاوز مجموع حصٌلتها 

 ن دج.ملٌو 200السنوٌة 

 250إلى  50المإسسة المتوسطة تشغل من 

ملٌون  400عامل و تحقق رقم أعمال ما بٌن 

ملٌار دج أو أن تكون  مجموع  4دج و 

ملٌون دج و  200بٌن حصٌلتها السنوٌة ما 

 ملٌار دج. 1

عمال و تحقق  9عامل إلى  1تشغل من  المصغرةالمإسسة 

وع حصٌلتها ملٌون دج أو ٌتجاوز مجم 20رقم أعمال أقل من 

 مالٌٌن دج. 10السنوٌة 

عامل و تحقق رقم  49إلى  10المإسسة الصغٌرة تشغل من 

ملٌون دج و ال ٌتجاوز مجموع حصٌلتها  200أعمال أقل من 

 ملٌون دج. 100السنوٌة 

عامل و تحقق رقم  250إلى  50المإسسة المتوسطة تشغل من 

ن  ملٌار دج و أن تكو 2ملٌون دج و  200أعمال ما بٌن 

 ملٌون دج. 500و 100مجموع حصٌلتها السنوٌة ما بٌن 
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قٌة المؤسسات من حٌث تدابٌر المساعدة و الدعم لتر         

 الصغٌرة و المتوسطة

الوكالة الوطنٌة إنشاء هٌئة عمومٌة تسمى -1

لتطوٌر و عصرنة المؤسسات الصغٌرة و 

تضمن تنفٌذ سٌاسة تطوٌر هذه المتوسطة، 

 المإسسات.

بهدف ترقٌة صنادٌق االطالق نشاء ا-2

المإسسات الناشئة فً إطار المشارٌع 

 المبتكرة.

المجلس انشاء هٌئة استشارٌة تسمى -3

الوطنً للتشاور من أجل المؤسسات 

 الصغٌرة و المتوسطة.

جزء من الصفقات العمومٌة تخصٌص -4

 للمنافسة فٌما بٌن هذه المإسسات.

مثلة للجمعٌات الم اعانات مالٌةتقدم -5

للمإسسات الصغٌرة جدا و كذلك لتجمعات 

 المإسسات الصغٌرة و المتوسطة.

 . صنادٌق ضمان القروض لضمان القروض البنكٌةانشاء -1

المناسبة من أجل تطوٌر المإسسات  برامج التأهٌلوضع -2

 الصغٌرة و المتوسطة.

 

 

 فٌما ٌخص المناولة 

لتطوٌرو عصرنة  الوكالة الوطنٌةتتكفل -1

سسات الصغٌرة و المتوسطة بتنفٌذ المإ

سٌاسة الدولة فً مجال تطوٌر المناولة، و 

 تقدم للمإسسات المناولة  دعم تقنً و مادي .

، لتشجٌع مجلس وطنً مكلف بترقٌة المناولة ٌإسس-1

التحاق المإسسات الصغٌرة و المتوسطة بالتٌار العالمً 

كة للمناولة و تنسٌق نشاطات بورصات المناولة و الشرا

 الجزائرٌة فٌما بٌنها.

فٌما ٌخص تطوٌر منظومة اإلعالم االقتصادي حول  

 المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة

الوكالة الوطنٌة لتطوٌر و عصرنة  تضع

نظاما المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة 

معلوماتٌا لإلستشراف و المساعدة على اتخاذ 

 القرار.

ة و المتوسطة لوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغٌرتتكفل ا

 بمنظومة اإلعالم االقتصادي لهذه األخٌرة .

م و 2001دٌسمبر  15، الصادرة فً 77من إعداد الباحثة باالعتماد عل الجرٌدة الرسمٌة العدد المصدر: 

 02المتضمنة القانون التوجٌهً لترقٌة المإسسات الصغٌرة و المتوسطة، و كذلك الجرٌدة الرسمٌة العدد 

وٌر المإسسات الصغٌرة و م و المتضمنة القانون التوجٌهً لتط2017جانفً  11،الصادرة فً 

 المتوسطة.
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كما تـ تعديؿ في رقـ األعماؿ ك الحصيمة  لقد تـ استبداؿ كممة مؤسسة مصغرة بكممة صغيرة جدا ،
 السنكية لكؿ أنكاع المؤسسات .

الكطنية لتطكير ك عصرنة المؤسسات  أما مف حيث تدابير المساعدة ك الدعـ ك الترقية فقد أنشئت الككالة
طبلؽ لترقية الصغيرة ك المتكسطة لتنفيذ استراتيجية تطكير ىذه المؤسسات ك كذلؾ انشاء صناديؽ اإل

 ادرة جيدة لئلىتماـ بيذا النكع مف المؤسسات في إطار المشاريع المبتكرة .sالمؤسسات الناشئة ك ىي مب

في إطار تحسيف تنافسيتيا ك دعـ المنتكج ليذه المؤسسات كما تـ تخصيص جزء مف الصفقات العمكمية 
المناقصات ك االستشارات المتعمقة بيده الكطني ،حيث تـ إدراج بند تفضيمي ضمف دفاتر شركط 

 الصفقات ، لفائدة المتعيديف الذيف يمجأككف لممناكلة المقدمة مف طرؼ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة.

 واالستشارة لممؤسسة الصغيرة والمتوسطة : مراكز الدعمنيالمطمب الثا

إلى جانب النصكص التشريعية المتضمنة تشجيع خمؽ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتحسيف 
 تنافسيتيا، أنشئت الجزائر ىيئات مرافقة كاستشارة ليذه المؤسسات تسمى حاضنات األعماؿ. 

 ( نالفرع األول: تعريف حاضنات أعمال المؤسسات )نظام المحاض

ىي ىيئات تستمد تسميتيا مف الحاضنات الطبية التي تستقبؿ المكاليد غير مكتممي النمك كتكفر 
 ليـ الجك المبلئـ إلى غاية تجاكز مرحمة الخطر. 

أما حاضنات أعماؿ المؤسسات ىي ىيئات قانكنية، تتمتع ببنية تحتية كبتجييزات كخبرات كقدرات 
يؽ إدارة متخصصة تكفر جميع أنكاع الدعـ كالمساندة تنظيمية كشبكة مف العبلقات، تدار عف طر 

البلزميف لزيادة نسب نجاح المؤسسات الممتحقة بيا كالتغمب عمى المشاكؿ التي تؤدم إلى فسميا 
 1كعجزىا.

كمنذ بداية الثمانيات، لـ تتكقؼ منظكمة الحاضنات عف التطكر حتى أصبحت تمثؿ صناعة قائمة 
كقد اتضح ذلؾ مف تجارب الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا  بذاتيا تسمى "صناعة المحاضف"،

حاضنة لؤلعماؿ معظميا مدعكمة 70002 كسنغافكرة كماليزيا كالصيف كغيرىا، حيث يتكاجد حاليا أكثر مف
 مف اإلدارات المحمية كالحككمات المركزية كالبنؾ الدكلي كاالتحاد األكركبي. 

                                                           
 . 91، ٓ انًشبسٚغ انشٚبدٚت انصغٛشة ٔانًتٕصطت ٔدٔسْب فٙ ػًهٛت انتًُٛت ١ٌش ػجل هللا اٌم١ٙٛٞ، ثالًٌ ِؾّٛك اٌٛاكٞ، -1

 . 164، ٓ 2011ِىزجخ اٌؼج١ىبْ،  االبتكبس انتكُٕنٕخٙ نتسمٛك انتًُٛت انًضتذايت ٔتؼزٚز انتُبفضٛت،ٍؼ١ل أٚو١ً، 2
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بيف حاضنات األعماؿ كمشاتؿ المؤسسات، فمفظ الحاضنات  كتجدر اإلشارة إلى ضركرة التفرقة
الحضانة تبدأ قبؿ الكالدة كتستمر إلى مرحمة ف"  مكلكدىاحضانة األـ ل"مستكحى مف المعنى المغكم 

االعتماد عمى الذات، مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لحاضنات األعماؿ التي تكفر الدعـ كالرعاية لممؤسسات 
االعتماد عمى  كيستمر عادة مدة ثبلث سنكات إلى غاية تمكف المؤسسة مفالمحتضنة قبؿ انطبلقيا 

أيف تكضع النبتة بعد نمكىا "مشتمة النبات "أما لفظ المشتمة فيك أيضا مستكحى مف المعنى المغكم  نفسيا
  .االكلي

قة األكلى عف ىياكؿ االستقباؿ كالدعـ المراف المشتمة فتعبرك  عميو نممس االختبلؼ بيف الحاضنةك 
حديثة النشأة، فبعدما تحصؿ لممؤسسات لممشركعات الناشئة في حيف تعبر الثانية عف ىياكؿ إيكاء 

المؤسسة عمى مقكمات النيكض مف الحاضنة تستطيع االختيار بيف االنتماء إلى مشتمة أك االستقبلؿ 
ف تنظـ إلى مشتمة ىي التي تعد المؤسسة في مرحمة االنطبلؽ قبؿ أ incubateur بنفسيا. فالحاضنةعنيا 

pépinière، دكر الحاضنة كأككؿ ليافرنسا مف اعتمد عمى المشاتؿ  ؿذلؾ ىناؾ مف الدكؿ مث كمع. 
لكف  إنشاءىابالنسبة لممشاتؿ فبعد  لمؤسسة أما نشاءإكبصفة عامة فدعـ الحاضنات لممؤسسات يككف قبؿ 

 1اإلنشاء.الدعـ قبؿ كبعد  الحاضناتتكفر عادة 

المشاتؿ حيث تأخذ زائرم فقد اخذ بالتعريؼ الفرنسي كضمف مفيكـ الحاضنات في أما المشرع الج 
)تـ استخداـ كممة مشاتؿ حسب طبيعة نشاطيا مؤسسة حسبربط أك نزؿ  حاضنة، كرشةالمشتمة شكؿ 

 .ـ(2017جانفي 11القانكف التكجييي لمتطكير المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة الصادر في 

 ضنات أعمال المؤسسات في الجزائرالفرع الثاني: أنواع حا

نظرا لمخدمات التي تقدميا حاضنات األعماؿ كالنجاح الذم حققتو في دعـ المؤسسات الناشئة سكاء 
في الدكؿ المتقدمة أك السائرة في طريؽ النمك، كمكاكبة لمتطكرات االقتصادية السريعة كمف اجؿ النيكض 

ر، قامت السمطات العمكمية بإقرار برنامج كطني يتيح بقطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائ
" مشاتؿ المؤسسات " مكزعة عبر التراب الكطني إلى جانب "مراكز تسييؿ" سميت إحداث المحاضف 

 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لمساعدة حاممي المشاريع عمى إنجاز مشاريعيـ.

 

 
                                                           

اٌٍّزمٝ اٌٛطٕٟ  ،تٕصطت: دساصت تسهٛهٛت تمًّٛٛٛدٔس زبضُبث األػًبل فٙ تطٕٚش ٔدػى انًؤصضبث انصغٛشة ٔانًثو٠ِ اٌَؼ١ل ٚاٌط١ت ٍبهح،  1

 ٚهلٍخ.-، عبِؼخ لبٕلٞ ِوثبػ2012األٚي ؽٛي: اٍزوار١غ١بد اٌزٕظ١ُ ِٚوافمخ اٌّؤٍَبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ فٟ اٌغيائو،
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 أوال: مشاتل المؤسسات 

اعي كتجارم تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي ىي مؤسسات عمكمية ذات طابع صن
 كتككف المشاتؿ في أحد األشكاؿ التالية: 

 ىيكؿ دعـ يتكفؿ بحاممي المشاريع في قطاع الخدمات. : Incubateurالمحضنة  -أ 
ىيكؿ دعـ يتكفؿ بحاممي المشاريع في قطاع الصناعات الصغيرة : Atelier de Relais ورشة الربط -ب 

 حرفية. كالميف ال
إلى ميداف  فىيكؿ دعـ يتكفؿ بحاممي المشاريع المنتمي :Hôtel d’entreprise نزل المؤسسات -ج 

 البحث. 
 تكمؼ المشاتؿ بما يمي:  ل:تأىداف المشا 

 ؛استقباؿ كاحتضاف كمرافقة المؤسسات حديثة النشأة لمدة معينة ككذا أصحاب المشاريع -
يجار المحبلت ألصحاب المشاريع تتنا - سب مساحتيا مع طبيعة المشتمة كاحتياجات نشاطات تسيير كا 

 ؛المشركع
 ؛تقديـ خدمات التكطيف اإلدارم كالتجارم لممؤسسات حديثة النشأة كلممتعيديف بالمشاريع -
تقديـ استشارة لممؤسسات قبؿ إنشاء المؤسسة كبعدىا سكاء في الميداف القانكني، المحاسبي، التجارم  -

 المالي كالبشرم. 

 التسييل  ثانيا: مراكز

ىي مؤسسات عمكمية ذات طابع إدارم، تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستغبلؿ المالي، تتكلى 
 1تحقيؽ األىداؼ التالية:

 .كضع شباؾ يتكيؼ مع احتياجات منشئ المؤسسات كالمقاكليف -
 .تطكير ثقافة المقاكؿ- -
 ؛الصغيرة كالمتكسطةضماف تسيير الممفات التي تحظى بمساعدات الصناديؽ المكمفة بالمؤسسات  -
 .تقميص أجاؿ إنشاء المؤسسات كتكسيعيا -
 .تشجيع تطكير التكنكلكجيا الجديدة لدل حاممي المشاريع -
 .إنشاء قاعدة معطيات حكؿ الكثافة المكانية لنسيج المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة -

                                                           
١ٔٛٔخ ٌّواوي ر١ًَٙ ، اٌّؾلك ٌٍطج١ؼخ اٌمب2003فجوا٠و  25اٌّٛافك ٌـ  1423مٞ اٌؾغخ ػبَ  24اٌّؤهؿ فٟ  72-03ِوٍَٛ رٕف١نٞ هلُ  -1

 َ. 2003فجوا٠و ٍٕخ  26اٌٖبكهح ثزبه٠ـ  13اٌّؤٍَبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ ِٚٙبِٙب ٚرٕظ١ّٙب، اٌغو٠لح اٌّو١ٍّخ هلُ 
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 .مرافقة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لبلندماج في االقتصاد الكطني كالدكلي -

 ىذا اإلطار تتدخؿ مراكز التسييؿ لمساعدة حاممي المشاريع كالمقاكليف عف طريؽ ما يأتي:كفي 

 .مراقبة حسف التكامؿ بيف المشركع كقطاع النشاط المعني كمسار المترشح كاىتماماتو -
 .إعداد مخطط التطكير كمخطط األعماؿ -
 .اقتراح برنامج تككيف أك استشارة يتكيؼ مع احتياجاتيـ الخاصة -
 قتيـ لدل اإلدارات كالييئات المعنية مف أجؿ تجسد مشارعيـ. مراف -

الفرع الثالث: دور حاضنات أعمال المؤسسات في دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
 الجزائر

ىيئة  62 إف برنامج إنشاء ىياكؿ الدعـ كالمرافقة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ينص عمى خمؽ
ىيئة  29 ىناؾ 2016 مشتمة لممؤسسات، حتى نياية سنة 28مركز تسييؿ ك 34 خاصة بالمرافقة منيا

 مشتمة لممؤسسات.  13مركز تسييؿ ك 16 مرافقة ناشطة فعبل منيا

 الجدكؿ المكالي يبيف ىيئات المرافقة العممية كالجارم إنشائيا كما يمي:

 2016مبر : ىيئات المرافقة الموجودة والجاري إنشائيا إلى غاية ديس23 رقم جدول

 المجموع مشاكل المؤسسات مراكز التسييل ىيئات المرافقة
 47 17 30 الييئات المستممة
 29 13 16 منيا العاممة فعبل
 15 11 4 في طكر اإلنجاز
 62 28 34 مجموع الييئات

 . 2016،ديسمبر  30نشرية المعمومات اإلحصائية  لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة رقم  المصدر:

بمغ  2016 إلى مكنكغرافيا المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بالجزائر نجد أف عددىا إلى غاية بالنظر
 أشخاص.  9 د المشتغميف فييادمؤسسات صغيرة، جدا أم ال يتعدل ع%97,12 مؤسسة، 1.022.621

ىيئة فقط كىك ما  29 بينما نبلحظ أف عدد ىيئات المرافقة كالدعـ المكجكدة كالناشطة فعبل ىي
ى تكثيؼ ىياكؿ الدعـ كالمرافقة مف حاضنات كمشاتؿ كمراكز تسييؿ لضماف استمرارية ىذه يستدع

مف %3,37 مؤسسة أم 34.471 المؤسسات، خاصة مع تزايد عدد المؤسسات المتكقفة عف النشاط حكالي
 إجمالي المؤسسات. 

 



 واقع املؤشصاث الصغيرة واملتوشطت في الجزائرالرابع                                                                الفصل 

 

 
193 

 أوال: مشاتل المؤسسات 

أدرار، بسكرة، برج بكعريريج، خنشمة،  كالية ىي: أـ البكاقي، 14 تتكزع مشاتؿ المؤسسات عمى
 مشركعا سنة 158 كىراف، باتنة، البيض، عنابة، غرداية، تيارت، ميمة، سيدم بمعباس، كرقمة كاحتضنت

، 2015 عف سنة%16 مؤسسة بانخفاض قدره 70 ، كتـ إنشاء2015 عف سنة %17 بزيادة قدرىا 2016
 مثمما يكضحو الجدكؿ التالي: 

 2016و 2015تطور عدد المشاريع المحتضنة وعدد المؤسسات المنشأة سنتي : يوضح 24 رقم جدول

 %التطور  2016 2015 السنوات
 17 158 135 عدد المشاريع المحتضنة
 16 - 70 84 عدد المؤسسات المنشأة

 . 2016،ديسمبر  30نشرية المعمومات اإلحصائية  لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة رقم  :المصدر

مؤسسة جديدة  70مشركع كىذا ما سمح بخمؽ  158شاتؿ المؤسسات في احتضاف لقد ساىمت م
نشاء  % 44,30 أم بنسبة  منصب عمؿ. 576كا 

كفيما يمي نقدـ جدكؿ تفصيمي لحصيمة نشاط مشاتؿ المؤسسات في الجزائر إلى غاية نياية 
  :مكزعة حسب الكاليات 2016السداسي الثاني لسنة 
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 يمة نشاط المشاتل حسب الواليات: حص25 رقم جدول

  عدد المؤسسات المنشأة عدد المشاريع المحتضنة الوالية
 39 5 11 أـ البكاقي

 21 4 14 أدرار
 131 8 28 بسكرة

 12 4 9 برج بكعريريج
 83 2 11 خنشمة
 08 4 15 كىراف
 23 8 16 باتنة

 68 10 16 البيض
 75 4 15 عنابة
 40 04 7 غرداية
 10 03 1 تيارت
 31 5 9 مسيمة

 4 4 1 سيدم بمعباس
 31 5 5 كرقمة
 / / في مرحمة االنطبلؽ بشار 

 . 2016،ديسمبر  30نشرية المعمومات اإلحصائية  لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة رقم  :المصدر
 

  .نضج المشركع إلى غايةشير قابمة لمتجديد  36ك 24 إف مدة احتضاف المشركع تتراكح بيف

لمشاريع المحتضنة في القطاعات التالية: الخدمات، الصناعة، الصناعة الغذائية، البناء تتكزع ا
 كاألشغاؿ العمكمية، السياحة، الطاقة، البيئة، الفبلحة كالصيد حسب ما يكضحو الجدكؿ التالي:

 

 

 

 

 

 



 واقع املؤشصاث الصغيرة واملتوشطت في الجزائرالرابع                                                                الفصل 

 

 
195 

 : عدد ونسبة المشاريع المحتضنة حسب قطاع النشاط26 رقم جدول

 %النسبة عدد المشاريع قطاع النشاط
 44,30 70 الخدمات 
 22,15 35 الصناعة

 12,65 30 الصناعات الغذائية
 8,22 13 البناء كاألشغاؿ العمكمية

 4,43 07 السياحة
 1,27 02 الطاقة
 4,43 07 البيئة

 2,53 04 الفبلحة كالصيد
 100 158 المجموع

 . 2016،ديسمبر  30وسطة رقم نشرية المعمومات اإلحصائية  لممؤسسات الصغيرة و المت :المصدر

 

كيمييا القطاع  %44,30 نبلحظ أف مجمؿ المشاريع المحتضنة تابعة لقطاع الخدمات بنسبة
 %2,53 بينما ال يتجاكز عدد المشاريع المحتضنة في القطاع الفبلحي كالصيد%22,15 الصناعي بنسبة

دائمة لؤلنشطة المنتجة خاصة في مف إجمالي المشاريع المحتضنة كىذا يستدعي إيجاد تدابير كآليات 
الفبلحة، الصيد، السياحة كالطاقات المتجددة في إطار التنكيع االقتصادم كالبحث عف بدائؿ قطاعية 

 لممحركقات. 

 ثانيا: مراكز التسييل 

إذا كانت المشتمة تتكلى تقديـ االستشارة لممؤسسات كمرافقة أصحاب المشاريع قبؿ إنشاء مؤسساتيـ 
فإف مراكز التسييؿ تتدخؿ مف أجؿ مساعدة حاممي ،تضاف المشركع كمرافقة المؤسسة كبعده أم اح

 المشاريع لتخطي العراقيؿ التي تكاجييـ في:

 .مرحمة اإلجراءات اإلدارية -
مرافقتيـ في عممية تككيف، تأىيؿ المؤسسة، تحضير مخطط األعماؿ كتقديـ الممؼ المالي في مرحمة - -

 انطبلؽ النشاط كالتسكيؽ.

كزع مراكز التسييؿ في الكاليات التالية: تيبازة، كىراف، أدرار، برج بكعريريج، إليزم، جيجؿ، تت
تمنراست، نعامة، تندكؼ، جمفة، سيدم بمعباس، بميدة، بسكرة، البيض، خنشمة، األغكاط، بشار، بجاية، 

 كرقمة، الشمؼ كسكؽ أىراس. 
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 ركع مكزعة حسب القطاعات التالية:مش 1256لقد ساىمت مراكز التسييؿ المؤسسات في مرافقة 

 : توزيع المشاريع المرافقة من قبل مراكز التسييل حسب قطاعات النشاط27 رقم جدول

 %النسبة العدد القطاعات عدد حاممي المشاريع
 24,56 265 الصناعة 
 34,30 412 الخدمات 
 11,82 142 األشغاؿ العمكمية 

 15,07 181 الفبلحة 1256
 02,33 28 التجارة 
 15,57 187 الحرؼ كالصناعات التقميدية 
 0,92 11 أخرل 

 . 2016،ديسمبر  30نشرية المعمومات اإلحصائية  لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة رقم  المصدر:

 قطاع الخدمات في مشاريع المرافقة مف قبؿ مراكز التسييؿ بنسبةىيمنة استمرار ىك أىـ ما نسجمو 

ثـ الحرؼ كالصناعات التقميدية %24,56 يمييا القطاع الصناعي بنسبة ،المرافقةمف إجمالي المشاريع 34%
كىذا راجع لتمركز المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في قطاع الخدمات كالنقؿ، اإلطعاـ، ، %15,57 بنسبة

 التجارة كالككاالت السياحية. 

 02-17 الفرع الرابع: مستقبل حاضنات األعمال في الجزائر بعد قانون

المتضمف القانكف التكجييي لتطكير المؤسسات الصغيرة  02-17 عد صدكر القانكف التكجيييب
ذلؾ مف خبلؿ عدد ك  مراكز التسييؿ في مرافقىة المؤسساتك  لضعؼ دكر مشاتؿ كنظرا، كالمتكسطة 

التزاـ الحاضنات بتطبيؽ  كعدـ 2016مؤسسة سنة  158عددىا تجاكز يالمشاريع المحتضنة حيث ال 
فكار جد أ ير المكضكعة لعممية االحتضاف، فأغمبية المؤسسات المحتضنة ىي مؤسسات قائمة عمىالمعاي

ال تحقؽ أم ك  ،)حيث أف أغمبيا متركز في نشاط الخدمات( ك رعايةألى حضانة إتقميدية ال تحتاج فعبل 
 نكع مف الترابط كالتكامؿ فيما بينيا.

مختمؼ مراكز البحث العممي، كالتعاكف شبو المنعدـ ك  ضافة ىشاشة العبلقة بيف الحاضنة كالجامعاتإ 
 األخرل. كىياكؿ الدعـ بيف نشاط الحاضنة

 :1التسييؿمراكز ك  لمتنسيؽ الجيد بيف المشاتؿاتخاذ تدابير جديدة  ، تـعميوك

 كاستشارة. ؤسسات كمراكز تسييؿ إلى مراكز دعـمال مف مشاتؿتـ تغيير اسميا  -

                                                           
1

 ؽٛي رط٠ٛو اٌّؤٍَبد اٌٖغ١وح ٚ اٌّزٍٛطخ. 02-17ِٓ إػلاك اٌجبؽضخ ثبإلػزّبك ػٍٝ  لبْٔٛ هلُ  - 
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كعصرنة المؤسسات الصغيرة  الكطنية لتطكيرتابعة لمككالة مراكز التسييؿ ك  المشاتؿأصبحت  –
 المناجـ.ك  ليس لكزارة الصناعةك  كالمتكسطة

مجمعات ك  الجمعيات المينيةك  االستشارة مف جيةك  بيف مراكز الدعـ عممية تشاركيةتصبح المرافقة  –
  المؤسسات مف جية ثانية.

 لصغيرة والمتوسطة في الجزائرالمطمب الثالث: ىيئات وبرامج الدعم لتمويل المؤسسات ا

باإلضافة إلى النصكص التشريعية كالتنظيمية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتماشيا مع 
 ىيئات المرافقة كالدعـ، ثـ إنشاء ىيئات متخصصة لدعـ تمكيؿ ىذه المؤسسات. 

 الفرع األول: ىيئات الدعم الوطني لالستثمار 

ستثمارات كتطكيرىا كمتابعتيا سكاء مف الناحية اإلدارية مف حيث أنشأت ىذه الييئات لترقية اال
 تسييؿ القياـ باإلجراءات اإلدارية التأسيسية لممؤسسات أك مف ناحية تمكيؿ إنشاءىا كتطكيرىا. 

 ANDI أوال: الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

زائر خبلؿ التسعينيات أنشأت الككالة في إطار االصبلحات األكلى التي تـ مباشرتيا في الج
 . APSI لتسييؿ ترقية كمرافقة المستثمريف، كانت تسمى ككالة ترقية كدعـ كمتابعة االستثمار

 أىداف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: - أ

تيدؼ الككالة الكطنية لتطكير االستثمار إلى تشجيع االستثمار الخاص كالعاـ المحمي كاألجنبي 
 1ار تتكلى الككالة مجمكعة مف المياـ:دكف تمييز، كفي ىذا اإلط

 .ضماف ترقية االستثمارات كتطكيرىا كمتابعتيا -
عبلميـ كمساعدتيـ -  .استقباؿ المستثمريف المقيميف كغير المقيميف كا 
تسييؿ القياـ باإلجراءات اإلدارية التأسيسية لممؤسسات كتجسيد المشاريع بكاسطة خدمات الشباؾ  -

 .الكحيد البلمركزم
 .يا المرتبطة باالستثمارمنح المزا -
 .تبسيط إجراءات الحصكؿ عمى المزايا -
 .تخفيؼ ممفات طمب المزايا -

                                                           
َ ،اٌٖبكه ثبٌغو٠لح اٌو١ٍّخ 2001أٚد  20ٖ اٌّٛافك ي 1422،اٌّؤهؿ فٟ أٌٚٝ عّبكٜ اٌضب١ٔخ اٌّزؼٍك ثزط٠ٛو االٍزضّبه  03-01األِو  -1

 . 21، اٌّبكح 47ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ، اٌؼلك 
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عداد اتفاقية االستثمار  - تأىيؿ المشاريع التي تمثؿ أىمية خاصة بالنسبة االقتصاد الكطني كتقييميا كا 
 التي تعرض عمى المجمس الكطني لبلستثمار لممكافقة عمييا. 

ف كتسجمييـ كتقديـ الخدمات اإلدارية المرتبطة بإنجاز االستثمار ثـ إنشاء الستقباؿ ممفات المستثمري
الشباؾ الكحيد البلمركزم كىك ىيكؿ محمي مف الككالة، يضـ ممثميف عف اإلدارات كالييئات التي تتدخؿ 

 في عممية االستثمار السيما اإلجراءات المتعمقة بػ: 

 .تأسيس كتسجيؿ المؤسسات -
 .بما في ذلؾ تراخيص البناءالمكافقات كالتراخيص  -
 المزايا المتعمقة باالستثمار.  -

كعميو فالشباؾ الكحيد البلمركزم مكمؼ بالتكفؿ بالخدمات اإلدارية المرتبطة باالستثمار كحسف 
 كالية.  48إتماميا، كىك مكجكد عبر 

 دور الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  - ب

بلؿ دكر الككالة نبلحظ أنيا تتكلى تسييؿ االستثمار في الجزائر مف خبلؿ الشباؾ الكحيد مف خ
البلمركزم، أما دكرىا في التمكيؿ فيتمثؿ في تغطية اإلعفاءات الممنكحة أم المصاريؼ الجبائية، الشبو 

عنيا، ككذلؾ تمكيؿ جبائية كاإلدارية كالتي مف المفركض أف تدفعيا المؤسسة، تقكـ الككالة بدفعيا نيابة 
المؤسسات عمى شكؿ قركض طكيمة اآلجؿ أك عمى شكؿ مساىمات في رأسماؿ المؤسسات الصغيرة 

 كالمتكسطة. 

الجدكؿ التالي يبيف مدل مساىمة الككالة الكطنية لتطكير االستثمار في دعـ المؤسسات لسنة 
2016: 
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 2016ار في دعم المؤسسات إلى غاية نياية سنة : مساىمة الوكالة الوطنية لتطوير االستثم28 رقم جدول

 نوع المؤسسة
 المساىمة التشغيل مبمغ الدعم ونسبتو عدد ونسبة المشاريع

 % عدد % القيمة الوحدة % عدد
 3814 53,08 139,600 7,59 13335 8,71 ( TPEمؤسسة صغيرة جدا ) -
 2520 35,07 512,715 27,88 53555 32,57 ( PEمؤسسة صغيرة ) -
 787 10,95 683,565 37,17 69504 42,27 ( MEمؤسسة متكسطة ) -
 64 0,89 503,074 27,36 28020 17,04 ( GEمؤسسات كبيرة ) -

 100 164414 100 1.839.045 100 7185 المجموع
 .19، ص 2017مام  30مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى نشرية المعمكمات االحصائية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة رقـ المصدر: 

 يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ:

 ىيمنة المؤسسات الصغيرة جدا في عدد المشاريع المقدمة لمككالة الكطنية لتطكير االستثمار نسبة -

ثـ يمييا المؤسسات الصغيرة تـ المتكسطة، كىذا راجع إلى ديمغرافيا المؤسسات الصغيرة 53,08%
 ؛مف إجمالي المؤسسات%97,12 كالمتكسطة حيث تمثؿ المؤسسات الصغيرة جدا

الدعـ مف إجمالي %37,17 ىيمنة المؤسسات المتكسطة في االستفادة مف الدعـ المقدـ مف الككالة نسبة -
مف إجمالي المؤسسات، كىذا راجع إلى مساىمة %0,31 المقدـ، رغـ أف نسبة ىاتو المؤسسات ال يتجاكز

 عية منيا مف حيث مساىمتيا في التشغيؿ بنسبةىذه المؤسسات في تحقيؽ أىداؼ التنمية كخاصة االجتما

42,27% . 

 FNI: Fonds National d’Investissement ثانيا: الصندوق الوطني االستثمار

( مف أجؿ BADتمخض الصندكؽ الكطني لبلستثمار إثر إعادة ىيكمة البنؾ الجزائرم لمتنمية )
نمية، كىذا في إطار عممية إصبلح القطاع ترقية أدكات جديدة ضركرية لتدخؿ الحككمة في التمكيؿ كالت

 المصرفي كالمالي. 

إف ىذا الصندكؽ مكمؼ بتمكيؿ إنشاء كتطكير مؤسسات القطاع العاـ كالخاص مف مكارده الخاصة 
 مع منح األكلكية لمجكانب المتعمقة بالربح كتسيير المخاطر. 
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 أىداف الصندوق الوطني االستثمار:  -أ 

إنشاء المؤسسات، كيتدخؿ بمنح قركض مباشرة طكيمة المدل إف الصندكؽ مكمؼ بتمكيؿ 
كالمساىمة في رأسماؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كمنح الضمانات عمى القركض الخارجية كما 

 :1يمي

ىي قركض مباشرة مكجية لتمكيؿ المشاريع العمكمية كالخاصة بشركط منح قروض طويمة المدى:  -1
 ب لشركط الصندكؽ الكطني االستثمار كتساىـ في أىداؼ التنمية. تفضيمية حسب طبيعتيا، التي تستجي

سيما برأسماؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لمقطاع الخاص الكطني، في عمى شكل مساىمات:  -2
 قطاعات النشاط ذات الصمة بتكجياتيا االستراتيجية، حيث تككف المساىمة إما: 

 ؛عند إنشاء المؤسسات، تكسيعيا كتأىيميا -
ادة رأس ماؿ ىذه المؤسسات الخاصة الكطنية، بما في ذلؾ عند الشراكة مع متعامؿ أجنبي، عند زي -

 . %34 حيث تضبط مستكيات المساىمة بنسبة
 يمنح الصندكؽ ضمانات عمى:منح الضمانات:  -3

عمى القركض الخارجية: بطمب مف المتعامميف االقتصادييف الجزائرييف، كلصالح البنكؾ كالمؤسسات  -
 ؛جنبية التي منتحتيـ قركضالمالية األ

ضمانات تجارية لفائدة المتعامميف الكطنييف بأمر مف بنكؾ المكرديف األجانب لمسمع كالخدمات كىذا إطار  -
 إنجاز المشاريع في الجزائر. 

 المؤسسات المعنية بخدمات الصندوق الوطني لالستثمار:  -ب 

ع في القطاعيف العاـ كالخاص، تكجو خدمات الصندكؽ إلى المؤسسات كالييئات كحاممي المشاري
 :2كيجب أف تككف المؤسسات المستفيدة مف التمكيؿ تنتمي إلى أحد القطاعات التالية

 .الصناعة كالمناكلة الصناعية -
 .البناء كاألشغاؿ العمكمية -
 .االعبلـ كاالتصاالت كاإلبداع التكنكلكجي -
 .الفبلحة كالصناعات الغذائية -
 .النقؿ كالمكجستية -

                                                           
1

 .2017عٛاْ 12ربه٠ـ اإلطالع    www.andi.dzِزٛفوح ػٍٝ اٌّٛلغ  
2

 .2017عٛاْ 12ربه٠ـ اإلطالع    www.andi.dzِزٛفوح ػٍٝ اٌّٛلغ  

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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 .السياحة -
 .دمات الماليةالخ -
 المتجددة.  اتالطاق -
 مساىمة الصندوق الوطني لالستثمار في تمويل المؤسسات:  -ج 

يتدخؿ الصندكؽ الكطني لبلستثمار عف طريؽ المساىمة في رأس ماؿ مؤسسات اخرل، كعف 
 طريؽ تقديـ قركض طكيمة األجؿ ككذلؾ منح الضمانات بطمب مف المؤسسات كلصالح بنكؾ أجنبية. 

 2014–2013: مساىمة الصندوق الوطني لالستثمار في تمويل المؤسسات لسنتي 29 رقم جدول

 الوحدة مميون
 النسبة 2014 2013 

 % 65 - 69755 108199 قركض طكيمة األجؿ 
 % 900+  3330 360 المساىمة في رأس ماؿ المؤسسات 

 % 63 - 93 149 الضمانات
 .13، ص 2014ير السنكم لمصندكؽ الكطني لبلستثمار، مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى التقر المصدر: 

، 2014نبلحظ أف ىناؾ انخفاض في القركض كالضمانات المقدمة مف قبؿ الصندكؽ خبلؿ سنة 
( ألف 2014 شيرم جكاف كديسمبر بيف %44-حيث تميزت ىذه السنة بانخفاض كبير في سعر البتركؿ )

ذا ما كاف لو تأثير مباشر عمى االقتصاد الجزائرم مف مكارد الصندكؽ متأتية مف الخزينة العمكمية، ى
 جية كمف جية ثانية انخفاض سعر الدينار الجزائرم مقارنة مع عممتي األكرك كالدكالر. 

أما مساىمة الصندكؽ الكطني لبلستثمار في رأس ماؿ المؤسسات األخرل )رأس الماؿ االستثمارم( 
 ؿ البلحؽ. كسنفصميا في الفص%900 فقد ارتفعت بأكثر مف

 ثالثا: صناديق االستثمار الوالئية 

 ، أنشئت الحككمة2009 مف األمر المتعمؽ بقانكف المالية التكميمي لسنة 100 تطبيقا ألحكاـ المادة

شركات رأس الماؿ  6 صندكؽ استثمار يخص جميع الكاليات، يتـ تسييرىـ كلصالح الدكلة مف قبؿ 48
 ف عمكمييف )في طكر اإلنشاء(. فرعيف لبنكيبما في ذلؾ االستثمارم 

الشركة  ير ىذه الصناديؽ ىي: الجزائر استثمار،يتسبأما شركات رأس الماؿ االستثمارم المعنية 
 و Finalep الشركة المالية الجزائرية األكركبية لممساىمة ،(ASICOMالجزائرية السعكدية لبلستثمار )

 .Sofinanceالمؤسسة المالية لبلستثمار المساىمة كالتكظيؼ 
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 فيما: فرع البنؾ الكطني الجزائرم كفرع البنؾ الخارجي الجزائرم.  فأما فرعيف البنكي

 كيفية عمل صناديق االستثمار الوالئية: - أ

 تطبؽ عمى ىذه الصناديؽ االستثمارية األحكاـ التالية:

سماليا مف رأ%49 تسييؿ المساىمة في رأس ماؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ال تزيد عفالميام:  -1
 مميكف دج )ما عدا االستثناءات التي تسمح بيا كزارة المالية(.  100 كبمبمغ ال يفكؽ

 تتـ المشاركة في رأس ماؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة سكاء: أشكال التدخل:  -2

 ؛عند إنشاء المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة )رأس ماؿ المخاطر( -

 ؛ة )رأس ماؿ التنمية(عند تطكير كتكسيع المؤسسات الصغيرة كالمتكسط -

عند نقؿ كشراء األسيـ التي تمتمكيا شركة رأسماؿ أخرل أك الحصص االجتماعية المممككة مف طرؼ  -
 مشارؾ آخر )تمكيؿ إعادة الييكمة(. 

ما عدا أنشطة التجارة كالفبلحة يقترح كؿ بنؾ أك شركة استثمارية ألنشطة االقتصادية المؤىمة: ا -3
 ى كزارة المالية. األنشطة التي يكد دعميا عم

 األشكال القانونية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بيذا النظام: -4
 ؛SPAالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ذات األنظمة الخاصة بالشركات ذات األسيـ  -
( SARLالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ذات األنظمة الخاصة بالشركات ذات المسؤكلية المحدكدة ) -

 لمقدـ عمى الحساب الجارم لمشركاء. مف خبلؿ التمكيؿ ا
 معايير انتقاء المشاريع الممولة: -5

 ؛نكعية المشركع، سيما دراسة جدكاه التقنية كاالقتصادية  -
 ؛جكدة مخطط األعماؿ كالربح المالي لممشركع  -
 ؛نكعية اإلدارة  -
 ؛المساىمة في خمؽ مناصب الشغؿ  -
 ؛المشاركة في التنمية االقتصادية المحمية  -
 مة في الحفاظ عمى البيئة. المساى  -

مؤسسة رأس ماؿ االستثمارم أك البنؾ المسير لصناديؽ االستثمار ممزميف أف متابعة المساىمة:  -6
 يككف ليـ تمثيؿ في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة أيف أخذت المساىمة. 
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 مفرأس ماؿ االستثمارم مف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة يتـ  خركج تسديد قروض الصناديق: -7

 سنكات مف تاريخ الدخكؿ في المساىمة.  07 إلى  05
 المؤسسات المالية المكمفة لتسير صناديق االستثمار الوالئية:  - ب

مف أجؿ تشجيع االستثمار، إنشاء المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كاالستفادة مف التمكيؿ 
مية كالتكسيع أك نقؿ األسيـ كالتسييبلت التي تقدميا الدكلة ليذه المؤسسات سكاء عند االنشاء أك التن

 1 مميار دج بمعدؿ 48ؽ استثمار كالئية برأسماؿ إجمالي قدرهك صند 48 كالحصص االجتماعية، ثـ إنشاء

مميار دج لكؿ صندكؽ كلكؿ كالية، ككفقا لبلتفاقية المبرمة بيف كزارة المالية كمؤسسات رأس الماؿ 
 اديؽ لحساب الخزينة العمكمية. االستثمارم فقد كمفت ىذه األخيرة بتسيير ىذه الصن

جزائر استثمار، الشركة الجزائرية  مؤسسات رأس االستثمارم كىي: 6تـ منح تسير ىذه الصناديؽ لػ 
كفرعيف لمبنكيف ىما: البنؾ الكطني الجزائرم  Finalep، Sofinane(، ASICOMالسعكدية لبلستثمار )

 كبنؾ الجزائرم الخارجي. 

 م االجتماعي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الثاني: ىيئات الدع

كضعت الدكلة مجمكعة مف ىيئات الدعـ االجتماعي خاصة بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
لتشجيع المبادرات الفردية كالمقاكلة كخمؽ مناصب عمؿ كىذا مف خبلؿ منح امتيازات كدعـ مالي 

 ألصحاب ىذه المبادرات. 

 (ANSEJيل الشباب)أوال: الوكالة الوطنية لدعم تشغ

، مكمفة بتشجيع كدعـ كالمرافقة عمى إنشاء المؤسسات، ىذا 1996 ىي ىيئة عمكمية، أنشئت سنة
سنة( كالحامؿ ألفكار مشاريع  35 إلى 19الجياز مكجو لمشباب العاطؿ عف العمؿ كالبالغ مف العمر مف )

 تمكنيـ مف خمؽ مؤسسات. 

 :أىداف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -أ 

 10 تضمف الككالة عممية المرافقة لممؤسسات المعنية بيذا الجياز، التي ال تفكؽ تكمفتيا اإلجمالية

 1مبلييف دج، كمف بيف أىدافيا:

 ؛مساعدة كتككيف الشباب أصحاب المشاريع ككضع خطط العمؿ -
 ؛إعبلـ الشباب المستثمر بالقكانيف المتعمقة بممارسة نشاطو -

                                                           
 www.mipi.dzٚىاهح اٌٖٕبػخ ٚإٌّبعُ، ِزٛفوح ػٍٝ اٌّٛلغ -1
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 ؛سات خبلؿ فترة اإلنشاء، االستغبلؿ كالتكسعضماف متابعة كمرافقة المؤس -
 (. ANSEJ)إببلغ أصحاب المبادرات المقبكلة بالدعـ الممنكح ليـ كاالمتيازات المقررة في ىذا الجياز  -
 كيفية التمويل: -ب 

تمكؿ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب كؿ نشاطات اإلنتاج كالخدمات باستثناء النشاطات 
امؿ المردكدية في المشركع، كيساىـ أصحاب المشاريع في المشركع حسب صيغ التجارية، مع مراعاة ع

 التمكيؿ التالية: 

 يعني دكف تدخؿ البنكؾ في عممية التمكيؿ:التمويل الثنائي:  -1

 دج 5.000.000قيمة االستثمار أقؿ مف 
 القرض دكف فائدة المساىمة الشخصية

71 % 29 % 
 
 

 دج 10.000.000ك 5.000.001قيمة االستثمار ما بيف 
 القرض دكف فائدة المساىمة الشخصية

72 % 28 % 
 

 يتدخؿ البنؾ في تمكيؿ المشاريع كما يمي:التمويل الثالثي:  -2

 دج 5.000.000قيمة االستثمار أقؿ مف 
 القرض البنكي القرض دكف فائدة المساىمة الشخصية

1 % 29 % 70% 
 

 دج 10.000.000ك 5.000.001قيمة االستثمار ما بيف 
 القرض البنكي القرض دكف فائدة المساىمة الشخصية

2 % 28 % 70% 

 دور الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في تمويل المؤسسات: -ج 

مف %29 أك%28 تقـك الككالة بتقديـ المساعدات المالية ألصحاب المشاريع عمى شكؿ ىبة نسبتيا
البنكية، مف خبلؿ الجدكؿ المكالي  د ك العمكالتفكائالتكمفة اإلجمالية لممشركع كأيضا التخفيض في ال

يمكف التعرؼ عمى عدد المشاريع الممكلة مف قبؿ الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب حسب قطاعات 
 النشاط.
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: عدد المشاريع الممولة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حسب قطاعات النشاط 30 رقم جدول
 2016إلى سنة  2011من سنة 

الفبلحة  
 كالصيد

 % الحرؼ %
البناء كاألشغاؿ 

 العمكمية
% 

الصناعة 
 كالصيانة

% 
الميف 
 الحرة

 المجمكع % الخدمات %

لى  منذ إنشائيا كا 
غاية 

31/12/2010 
15171 11 21979 16 9818 7 10807 8 3648 3 79080 56 140503 

2011 3686 9 3559 8 3672 9 2118 5 569 1 29228 86 42832 

2012 6705 10 5438 8 4375 7 3301 5 826 1 45167 69 65812 

2013 8225 19 4900 11 4347 10 3333 8 1042 2 21192 49 43039 

2014 10487 26 4255 10 5106 12 6614 16 1450 4 12944 32 40856 

2015 6862 29 2170 9 3838 16 4913 21 1205 5 4688 20 23676 

2016 3479 31 320 3 1672 15 2720 24 716 6 2355 21 11262 

لى  منذ إنشائيا كا 
غاية 

31/12/2016 
54615 15 42621 12 32828 9 33806 9 9456 3 194654 53 367980 

اطمع عميو يكـ www.ansej.org.dzمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب، متكفرة عمى المكقعالمصدر: 
10/05/2017. 

مف خبلؿ إحصائيات الجدكؿ السابؽ نبلحظ التكجيات الجديدة لمككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب 
 في تمكيؿ مختمؼ األنشطة االقتصادية كما يمي: 

 ؛2016 نسبة %31 إلى 2014 نسبة%26 ارتفاع حصة التمكيؿ الفبلحي مف -
 ؛2016 سنة%3 إلى 2011 سنة%8 تمكيؿ لقطاع الحرؼ كالصناعات التقميدية مفانخفاض حصة ال -
 ؛شيدت كؿ مف النشاطات الصناعية، الصيانة كالميف الحرة، ارتفاع في حصص التمكيؿ –

رغـ بقائو  2016 سنة%21 ليصؿ إلى 2010 حتى سنة%56 انخفاض ممحكظ في تمكيؿ الخدمات مف -
 مف إجمالي المشاريع الممكلة. %53 مستفيديف مف دعـ الككالة نسبةاألكثر جاذبية لحمالي المشاريع كال

 CNACثانيا: الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة 

ىك مؤسسة عمكمية لمضماف االجتماعي تحت كصاية كزارة العمؿ كالتشغيؿ كالضماف االجتماعي، 
العماؿ األجراء في القطاع ، يعمؿ عمى تخفيؼ اآلثار االجتماعية الناجمة عف تسريح 1994 أنشئ سنة

 االقتصادم كفقا لمخطط التعديؿ الييكمي. 

 

http://www.ansej.org.dz/
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 أىداف الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة:  -أ 

يتكفؿ الصندكؽ الكطني لمتاميف عمى البطالة بدعـ إنشاء كتكسيع النشاطات المخصصة لمشباب العاطؿ 
ئفيـ ألسباب اقتصادية كبصفة ال إرادية سنة كالذم فقدكا كظا 50 إلى 30 عف العمؿ كالبالغ مف العمر مف

 1:الصندكؽ مف بيف أىداؼ،

 ؛مرافقة أصحاب المشاريع المعنييف أثناء جميع مراحؿ المشركع ككضع مخطط العمؿ -
 ؛مف التكمفة اإلجمالية لممشركع%29 إلى%28 تقديـ المساعدات المالية عمى شكؿ ىبة مف -
 مف التكمفة اإلجمالية لممشركع. %70 در بػالمساعدة عمى الحصكؿ عمى التمكيؿ البنكي المق -
 كيفية التمويل:  -ب 

تستند االستثمارات المراد إنجازىا عمى صيغة التمكيؿ الثبلثي التي تربط صاحب المشركع، البنؾ 
 كالصندكؽ.

 دج 5.000.000قيمة االستثمار أقل من 
 القرض البنكي القرض دكف فائدة المساىمة الشخصية

1 % 29 % 70% 
 

 دج 10.000.000و 5.000.001االستثمار ما بين  قيمة
 القرض البنكي القرض دكف فائدة المساىمة الشخصية

2 % 28 % 70% 

 دور الصندوق الوطني لمتامين عمى البطالة في تمويل المؤسسات: -ج 

يعمؿ الصندكؽ عمى إحداث كدعـ النشاطات لفائدة البطاليف أصحاب المشاريع الذيف يتممككف 
مينية أك المعرفية ذات الصمة بالنشاط المراد القياـ بو، يكضح الجدكؿ المكالي المشاريع المؤىبلت ال

 .31/12/2016 الممكلة مف قبؿ الصندكؽ مكزعة عمى مختمؼ قطاعات النشاط منذ إنشائو إلى غاية

 

 

 

 

                                                           
 10/05/2017اطٍغ ػ١ٍٗ ٠َٛ www.c.n.a.c.dzِزٛفوح ػٍٝ ِٛلغ اٌٖٕلٚق اٌٛطٕٟ ٌٍزأ١ِٓ ػٍٝ اٌجطبٌخ -1

http://www.c.n.a.c.dz/
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لنشاط منذ : المشاريع الممولة من قبل الصندوق الوطني لمتأمين عمى البطالة حسب قطاعات ا31 رقم جدول
لى غاية و  إنشائو  31/12/2016ا 

 قطاعات النشاط
عدد المشاريع الممولة سنة 

2016 
% 

عدد المشاريع الممولة منذ 
 إنشاء الوكالة

% 

 12,62 17513 37,35 3325 الفبلحة
 8,56 11886 22،64 2016 الحرؼ كالصناعات التقميدية

 5,82 8080 5,40 481 البناء كاألشغاؿ العمكمية
 0,23 321 0,15 14 الرم

 7,74 10740 10,32 919 الصناعة
 0,57 795 0,65 58 الصيانة
 0,29 404 0,55 49 الصيد

 0,59 831 1,34 120 الميف الحرة
 21,70 30111 20,88 1859 الخدمات

 33,04 45844 0,57 51 نقؿ البضائع
 8,78 12191 0,11 10 نقؿ المسافريف

 100 138716 100 8902 المجموع
 .26، ص 2016، ديسمبر 30مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات نشرية المعمكمات االحصائية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة رقـ المصدر: 

 مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف:

ثـ الحرؼ كالصناعات %37,35 ىي لمقطاع الفبلحي بنسبة 2016 أكبر حصة لممشاريع الممكلة سنة -
 ثـ قطاع الخدمات. %22,64 التقميدية نسبة

، ثـ %33,04 كاف لنشاط نقؿ البضائع نسبة 2016 أكبر حصة لممشاريع الممكلة مجمعة إلى نياية -
 . %12,62 ثـ الفبلحة بػ %21,70 الخدمات بػ

 لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرامج الوطنيةالفرع الثالث: 

سياسة لتأىيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة قامت الجزائر بتجسيد مجمكعة مف البرامج في إطار 
 بيدؼ تحسيف مكقع المؤسسة في السكؽ كرفع أدائيا االقتصادم في ظؿ المنافسة الدكلية المتزايدة. 
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 أوال: أىداف عممية التأىيل 

 1تتمثؿ أىداؼ التأىيؿ فيما يمي:

كالمتكسطة حتى تستطيع الحفاظ تحسيف تسيير المؤسسات لمرفع مف الكفاءة االنتاجية لممؤسسات الصغيرة  -
عمى حصتيا في السكؽ المحمي في مرحمة أكلى، كالبحث عف أسكاؽ خارجية في مرحمة مكالية كذلؾ 

 بإدخاؿ أساليب جديدة في التسيير كتنمية الكفاءات البشرية. 
تحسيف تنافسية المؤسسات لمحفاظ عمى مكانتيا كتطكيرىا مف خبلؿ إدماج تكنكلكجيا المعمكمات  -

 االتصاؿ. ك 

 ثانيا: مراحل عممية التأىيل 

عدة خطكات، كلكف لكؿ مؤسسة طريقيا  ؿ المؤسسات الصغيرة كلمتكسطة عبرتمر عممية تأىي
 2الخاص كفقا لخصكصيتيا، كفي ىذا السياؽ تكجد أربع خطكات رئيسية:

 : التشخيص القبمي لمشاكؿ المؤسسة. الخطوة األولى

نشاء تنظيـ فعاؿ. : اعتماد أفضؿ الالثانية الخطوة  ممارسات اإلدارية كا 

 : التطكير الكظيفي داخؿ المؤسسة كذلؾ بػ: الثالثة الخطوة

تعزيز المكارد البشرية عمى مختمؼ المستكيات حيث يقـك رئيس المؤسسة بتحديد المسؤكليات حسب  -
 /الكفاءات كالعمؿ في إطار جماعي

 فيـ عميؽ لمسكؽ كلتمكقع المؤسسة.  -

 في ىذه المرحمة يمتـز رئيس المؤسسة بتطبيؽ:، المطابقة لممعايير الدكلية: الخطوة الرابعة

 ، ممارسات التصنيع الجيدة22000 ، إيزك9001 أنظمة الجكدة حسب المعايير الدكلية مثؿ إيزك -
BPF)؛... إلخ 
 .في حالة التصدير (CE)تأشير المجنة األكركبية  -
 .إعداد استراتيجية لممؤسسة في حالة الشراكة -
لبحث كالتطكير كاليقظة التكنكلكجية حيث تحصر المؤسسة مف خبلليا التقنيات كالتكنكلكجيات ا -

 المستعممة مف طرؼ مكردىا، شركائيا، منافسييا كزبائنيا. 
                                                           

1
 . 2011، ٍٕخ 09"، ِغٍخ اٌجبؽش، اٌؼلك تأْٛم انًؤصضبث انصغٛشة ٔانًتٕصطت فٙ اندزائش " دساصت تمًٛٛٛت نبشَبيح يٛذاخ غل٠و أؽّل، ١ٍٍّ -

2
-La mise à niveau des petites et moyennes entreprises –Rapport disponible sur le site www.mdipi.gov.dz 

consulté le 16/12/2016. 

http://www.mdipi.gov.dz/
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 الصغيرة والمتوسطة  اتلتأىيل المؤسس امج الوطنية ثالثا: البر 

ت الصغيرة كلمتكسطة، منيا ما قامت الجزائر بتجسيد مجمكعة مف البرامج في إطار تأىيؿ المؤسسا
كجو لممؤسسات الصناعية بصفة خاصة، منيا ما ىك تعاكف بيف الكزارة الكصية كاالتحاد األكربي كىك ما 
يعرؼ ببرنامج ميدا، منيا ما ىك مكجو لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لمتحكـ في تكنكلكجيا االعبلـ 

يرة كالمتكسطة كالتحكـ بتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ أك ما يعرؼ ببرنامج دعـ المؤسسات الصغ
 (. PM2كاالتصاؿ )

 البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصناعية:  -أ 

 سعى ىذا البرنامج إلى دعـ كمرافقة المؤسسات الصناعية الخاصة كالعمكمية التي تشغؿ أكثر مف

عية كتييئة محيطيا بتكييؼ عامؿ لترقية التنافسية الصناعية كذلؾ بتحسيف كفاءات المؤسسات الصنا 20
 جميع مككناتو مف أنشطة مالية، مصرفية، إدارية، جبائية كاجتماعية. 

مميار لتأىيؿ  2 مميار دج، خصص منو مبمغ 4 قدر المبمغ المتخصص لتمكيؿ ىذا البرنامج بػ
عادة تأىيؿ المناطؽ الصناعية.   المؤسسات أما الباقي فخصص لتحديث كا 

لى غاية 2001 ذ انطبلؽ برنامج التأىيؿ سنةحسب كزارة الصناعة فمن تمثمت  2010 جكاف 30 كا 
طمب ألف  136 مؤسسة، كرفض 355 طمب لبلنخراط في البرنامج كتـ قبكؿ 491 حصيمتو في: معالجة

أغمب المؤسسات تعاني مف اختبلالت مالية جعمتيا غير مؤىمة لمحصكؿ عمى مساعدات في إطار برنامج 
 التأىيؿ. 

 :PME1 وطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالبرنامج ال -ب 

في إطار تعزيز التنمية المستدامة لبلقتصاد الكطني مف خبلؿ  2007 انطمقت أكلى مراحمو سنة
 6 تحسيف كدعـ تنافسية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كاكتسابيا لعناصر التسيير الراشد امتد عمى مدار

يؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كقدرت الميزانية المخصصة سنكات كتـ تمكيمو مف طرؼ صندكؽ تأى
 1مميار دج. 6 لو بػ

 

 

                                                           
، 09، ِغٍخ اٌجبؽش، ػلك PME IIصٛبصت تأْٛم انًؤصضبث انصغٛشة ٔانًتٕصطت فٙ اندزائش يغ انتشكٛز ػهٗ بشَبيح ٍٙبَ ػجل اٌىو٠ُ،  -1

2011 ٓ ،2 . 
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 برنامج ميدا لدعم وتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -ج 

جاء ىذا البرنامج في إطار الشراكة األكرك متكسطية، ييدؼ إلى تحسيف القدرة التنافسية لممؤسسات 
عمى يدا مطيا، كتـ برنامج طريؽ تأىيميا كتأىيؿ محيالصغيرة كالمتكسطة الخاصة الجزائرية، عف 

 02:1 كميدا 01ا ميد مرحمتيف:

لى غاية مارس 2002 " سنة01ادينطمؽ برنامج "م: ا01 ادمي -1  ، تميزت ىذه المرحمة بتحقيؽ2007 كا 

مف إجمالي المؤسسات الراغبة في الدخكؿ لمبرنامج %65 مؤسسة، بما يمثؿ 445 عممية تأىيؿ لفائدة 2500
 مؤسسة(.  685)
 2009 لكف االنطبلقة الفعمية تمت في مام 2010 إلى 2008 " مف02 متد البرنامج "ميدا: ا02 ميدا -2

حيث تضمف ىذا البرنامج تقديـ دعـ مباشر لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الستعماؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ 
 كاالتصاؿ، ارساء نظاـ الجكدة كالتقييس عمى مستكل تمؾ المؤسسات. 

 :PME2لبرنامج الوطني لتأىيل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ا - د

مف قبؿ مجمس الكزراء  PME2 تـ اعتماد البرنامج الجديد لدعـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة
مؤسسة صغيرة كمتكسطة  200.000 إلنشاء 2014 إلى 2010 ، كامتد مف2010 جكيمية 11 المنعقد بتاريخ

مميار دج، بتكمفة متكسطة لكؿ مؤسسة كالمدعمة مف  386 لمبرنامج حكاليجديدة، بمغت التكمفة االجمالية 
ؿ المؤسسات الصغيرة مميكف دج، كالممكؿ مف قبؿ الصندكؽ الكطني لتأىي 20 طرؼ الدكلة بحكالي

 كالمتكسطة.

 :أىداف ىذا البرنامج -1

تنافسيتيا، كدعـ ىدؼ البرنامج الكطني لمتأىيؿ ىك مرافقة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لتحسيف 
 2تسكيؽ منتجاتيا محميا كخارجيا كىذا مف خبلؿ:

 ؛تأىيؿ قدرات التسيير كالتنظيـ -
 ؛تأىيؿ قدرات اتقاف المعرفة كاالبتكار -
 ؛تأىيؿ نكعية المؤسسة -
 ؛نتاجيةإدعـ االستمارات المادية البل -
 :تأىيؿ المكارد البشرية -

                                                           
 ١ٍٍّخ غل٠و أؽّل، ِوعغ ٍبثك. -1

، ا١ٌَٛ ًتٕصطت، انٕكبنت انٕطُٛت نتطٕٚش انًؤصضبث انصغٛشة ٔانًتٕصطتانبشَبيح انٕطُٙ نتأْٛم انًؤصضبث انصغٛشة ٔانِؾّل فٛكهٞ،  -2

 . 25/09/2011اٌلهاٍٟ ؽٛي اٌجؤبِظ اٌٛطٕٟ ٌزأ١ً٘ اٌّؤٍَبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ، ثوط ثٛػو٠و٠ظ، ٠َٛ 
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 ؛االستشارة كالتككيف في اإلدارة كالتسيير تأىيؿ قدرات التسيير كالتنظيـ: عف طريؽ المرافقة، *

تأىيؿ قدرات اتقاف المعرفة كاالبتكار: عف طريؽ إنشاء مخابر البحث كالتطكير، إنشاء بنكؾ  *
 ؛المعمكمات

تأىيؿ نكعية المؤسسة: عف طريؽ دعـ نكعية نظاـ االنتاج كالمساعدة عمى الحصكؿ عمى شيادات  *
 ؛الجكدة

                    نتاجية: بالتركيز عمى االستمارات التي تكثؼ مف نسيج المؤسسات اإلدعـ االستمارات المادية *
 ؛الصغيرة كالمتكسطة كتعزيز قدرات التصدير كالتكامؿ بيف الصناعات

تأىيؿ المكارد البشرية: عف طريؽ دعـ التككيف في التسيير كتقنيات التصدير كاستعماؿ تكنكلكجيا  *
 االعبلـ كاالتصاؿ. 

 :القطاعات المعنية بعممية التأىيل -2

ناشطة  عامؿ 250 إلى 1 تستفيد المؤسسات مف عممية التأىيؿ، كؿ مؤسسة جزائرية، تكظؼ مف
 منذ عاميف، لدييا كضعية مالية متكازنة كالمنتمية إلى أحد القطاعات التالية:

 ؛الصناعات الغذائية -
 ؛الصناعة -
 حالبناء كاألشغاؿ العمكمية كالري -
 ؛بحرمالصيد ال -
 ؛السياحة كالفندقة -
 ؛الخدمات -
 ؛النقؿ -
 خدمات البريد كتكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ.  -
 :تقييم برنامج تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -3

مؤسسة سجمت ضمف البرنامج الكطني لتأىيؿ المؤسسات  4927 ، تـ إحصاء2016 في سنة
 لتأىيؿ كما يمي:منيا اعتبرت مقبكلة لعممية ا%50 الصغيرة كالمتكسطة،
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 يوضح المؤسسات القابمة لمتأىيل وغير قابمة لمتأىيل: 32 رقم جدول

 4927 مجمكع المؤسسات المسجمة 

 2700 المؤسسات القابمة لمتأىيؿ

 1583 المؤسسات غير القابمة لمتأىيؿ 

 644 الممفات المؤجمة

 .2016،ديسمبر  30سطة رقـ : نشرية المعمكمات اإلحصائية لممؤسسات الصغيرة ك المتك المصدر

، ثـ الصغيرة جدا %42 أما المؤسسات المستفيدة مف برنامج التأىيؿ ىي المؤسسات الصغيرة نسبة
 حسب تكزيع الجدكؿ التالي: ، %21 ثـ المتكسطة نسبة ،%37 نسبة

 2016: عدد ممفات التأىيل حسب طبيعة المؤسسة لسنة 33 رقم جدول

 عدد الممفات طبيعة المؤسسة 
 1850 مؤسسة صغيرة جدا

 2072 مؤسسة صغيرة 
 1005 مؤسسة متكسطة

 

نبلحظ أف أكثر المؤسسات المستفيدة مف برامج التأىيؿ ىي المؤسسات الصغيرة رغـ أف ىذه 
مف إجمالي المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المكجكدة في الجزائر، كىذا يدؿ  %2,57 المؤسسات تمثؿ فقط

 ؤسسات في الجزائر لـ يمس شريحة كبيرة مف المؤسسات المكجكدة.عمى أف برنامج تأىيؿ الم
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الرابع: دور صناديق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تمويل المؤسسات  المطمب
 الصغيرة والمتوسطة

مع تزايد أىمية كدكر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في التنمية االقتصادية كمف أجؿ إيجاد 
ؿ المبلئمة ليا، تـ إنشاء ىياكؿ جديدة ميمتيا تسييؿ حصكؿ ىذه المؤسسات عمى مصادر التمكي

القركض البنكية كىذا بمشاركة البنكؾ، مف خبلؿ تقاسـ أخطار تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
 كىذا بتقديـ الضمانات المالية. 

صندكؽ ضماف مف أىـ ىذه اليياكؿ، صندكؽ ضماف قركض المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ك 
 قركض استمارات المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة. 

 ( FGARالفرع األول: صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )

التي تشترطيا البنكؾ تـ إنشاء  نظرا لنقص الضمانات الرىنية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة
الحصكؿ عمى القركض  لتسييؿ1(FGAR)صندكؽ ضماف قركض المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة

 متكسطة األجؿ كمنح الضماف ليذه المؤسسات. 

 أوال: نشأة الصندوق وأىدافو 

 أنشئ صندكؽ ضماف قركض المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ
، كىك مؤسسة عمكمية تحت كصاية 2002 نكفمبر 11 المكافؽ لػ 1423 رمضاف 06 المؤرخ في 02-373 

لصناعة كالمناجـ، يتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي كانطمؽ في النشاط بصكرة رسمية كزارة ا
 2004.2 مارس 14 في

 3يتكلى الصندكؽ ما يمي: 

التدخؿ في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التي تنجز استثمارات سكاء عند  -
 ؛لمؤسسات كأخذ المساىماتإنشاء المؤسسات، تجديد التجييزات، تكسيع ا

 ؛إقرار أىمية المشاريع كالضمانات المطمكبة -
 ؛التكفؿ بمتابعة عمميات تحصيؿ المستحقات المتنازع عمييا -
 ؛متابعة المخاطر الناجمة عند منح ضماف الصندكؽ -

                                                           
1
- FGAR : Fonds d garantie des crédits aux PME.  

2
 . 03/12/2017ربه٠ـ اٌزٖفؼ   www.fgar.dz/potal/as/contentثبإلػزّبك ػٍٝ ِٛلغ اٌٖٕلٚق:  -

3
اٌّزؼٍك ثئْٔبء ٕٕلٚق ضّبْ اٌموٚٗ ٌٍّؤٍَبد اٌٖغ١وح ٚ اٌّزٍٛطخ ٚ رؾل٠ل لبٔٛٔٗ األٍبٍٟ، اٌّؤهؿ فٟ  373-02اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  -

 . 74، اٌٖبكه فٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ، اٌؼلك 2002ٔٛفّجو  11اٌّٛافك ٌـ  1423بْ هِض 06

http://www.fgar.dz/potal/as/content%20%20تاريخ%20التصفح%2003/12/2017


 واقع املؤشصاث الصغيرة واملتوشطت في الجزائرالرابع                                                                الفصل 

 

 
214 

 ؛تمقي بصفة دكرية معمكمات عف التزامات البنكؾ كالمؤسسات المالية التي تمت تغطيتيا بضمانو -
 ؛تابعة البرامج التي تضمنيا الييئات الدكلية لفائدة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطةضماف م -
ضماف االستشارة كالمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المستفيدة مف ضماف  -

 الصندكؽ. 

أم أف صندكؽ ضماف القركض ييدؼ إلى تسييؿ الحصكؿ عمى القركض المتكسطة األجؿ التي 
التركيب المالي لبلستثمارات المجدية كذلؾ مف خبلؿ منح الضماف لممؤسسات التي تفتقر  تدخؿ في

 لمضمانات العينية البلزمة التي تشترطيا البنكؾ. 

 ثانيا: المؤسسات المؤىمة لالستفادة من ضمانات الصندوق 

ت الصندكؽ إف كؿ المؤسسات الصغيرة كلمتكسطة اإلنتاجية الجزائرية مؤىمة لبلستفادة مف ضمانا
 1كتعطي األكلكية إلى المؤسسات التي تعرض مشاريع تتجاكب مع أحد المعايير:

 ؛المؤسسات التي تساىـ باإلنتاج أك التي تقدـ خدمات غير مكجكدة في الجزائر -
 ؛المؤسسات التي تعطي قيمة مضافة معتبرة لممنتكجات المصنعة -
 ؛المؤسسات التي تساىـ في تخفيض الكاردات -
 ؛لتي تساىـ في رفع الصادراتالمؤسسات ا -
 ؛المشاريع التي تسمح باستخداـ المكاد األكلية المكجكدة في الجزائر -
 ؛المشاريع التي تحتاج إلى تمكيؿ قميؿ بالمقارنة بعدد مناصب الشغؿ التي ستخمقيا -
 ؛المشاريع التي تكظؼ يد عاممة مؤىمة -
 ؛المشاريع التي تنشأ في مناطؽ بيا نسبة بطالة كبيرة -
 اريع اتي تسمح بتطكير التكنكلكجيا الحديثة. المش -

 ثالثا: المؤسسات غير المؤىمة لالستفادة من ضمانات الصندوق 

 المؤسسات التي ال يمكنيا االستفادة مف ضمانات الصندكؽ ىي:

 ؛المؤسسات التي ال ينطبؽ عمييا تعريؼ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة -
 ؛الدكلةالمؤسسات التي استفادت مف دعـ مالي مف  -
 ؛المؤسسات المسعرة في البكرصة -

                                                           
 . 13/12/2017به٠ـ اٌزٖفؼ ر www.fgar.dz/porta/at/contentِٛلغ ٕٕلٚق ضّبْ اٌموٚٗ ٌٍّؤٍَبد اٌٖغ١وح ٚاٌّزٍٛطخ -1

http://www.fgar.dz/porta/at/content%20تاريخ%20التصفح%2013/12/2017
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 ؛شركات التأميف -
 ؛الككاالت العقارية -
 ؛الشركات التي تنشط في مجاؿ التجارة فقط -
 ؛ ياإعادة تمكيم ك تمجأ إلى الصندكؽ مف أجؿقركض المؤسسات التي استفادت مف  -
 المشاريع التي تحدث تمكث كثير في البيئة.  -

 الصندوق  رابعا: كيفيات تقديم الضمان من قبل

يتعمؽ األمر بضماف تسديد جزء مف الخسارة التي يتحمميا البنؾ في حالة عدـ تسديد القرض، 
مف القرض البنكي، تحدد كؿ نسبة حسب تكمفة القركض كدرجة %80ك%10 تتراكح نسبة الضماف بيف

دد مدة ضماف مميكف دج. كتح 100 مبلييف دج كالمبمغ األقصى 4 المخاطرة، يبمغ المبمغ األدنى لمضماف
 سنكات عمى أكثر بتقدير.  7 القركض بػ

 خامسا: دور الصندوق في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لى  2004 إف عدد الضمانات الممنكحة مف قبؿ الصندكؽ منذ انطبلقو الفعمي في النشاط سنة كا 
شاط كما يكضحو مميار دج مكزعة حسب قطاعات الن 53,5 ضماف بمبمغ 1937 بمغت 2017 غاية جكاف

 الجدكؿ المكالي:

لى غاية جوان  2004: توزيع المشاريع المضمونة من قبل الصندوق منذ 33 جدول رقم حسب  2017وا 
 قطاعات النشاط

 نسبة مبمغ الضمان نسبة المشاريع المضمونة عدد المشاريع قطاع النشاط
 % 60 % 50 970 الصناعة 

 % 20 % 27 526 البناء كاألشغاؿ العمكمية
 % 2 % 1 24 الفبلحة كالصيد

 % 18 % 22 417 الخدمات
 www.fgar.dz مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مكقع صندكؽ ضماف قركض المؤسسات الصغيرة كالمتكسطةالمصدر: 

تعد المشاريع الصناعة أكثر المشاريع المضمكنة مف قبؿ الصندكؽ خاصة فرع الصناعات الغذائية 
 مشاريع المضمكنة بينما لـ تستفيد المؤسسات التي تنشط في الفبلحة كالصيد إال بػمف إجمالي ال%16 بػ

لصيد البحرم كتربية المائيات كحسب المدير العاـ لمصندكؽ أف امشركع( خاص ب 20غمبيا )أفقط، 1%
غ الضمانات الممنكحة لقطاع الفبلحة كالصيد البحرم قميمة، ألف تكمفة المشاريع المقدمة تتجاكز المبم

 مميكف دج.  100 األقصى المحدد مف قبؿ الصندكؽ كىك
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إف صندكؽ ضماف القركض لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة يقكـ بتغطية نسبة معينة مف القركض 
كالنسبة األخرل يتحمميا أصحاب المؤسسات كىذا يعتبر شيء سمبي باعتبار أف الصندكؽ ميمتو 

 األساسية ضماف القركض أماـ البنكؾ. 

مميكف دج( يقصي الكثير  100 مبلييف إلى 4 تحديد المبمغ األدنى كاألقصى لمضماف )مفكما أف 
مؤسسة فقط  1937 مف المؤسسات لبلستفادة مف خدمات الصندكؽ، كىذا بدليؿ عدد المؤسسات المضمكنة

منذ إنشاء الصندكؽ )بالمقارنة مع عدد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المكجكدة أكثر مف مميكف 
مف المؤسسات المستفيدة فقط مف إجمالي المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة %0,18 ة(، أم نسبةمؤسس

 المكجكدة في الجزائر. 

 الفرع الثاني: صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تـ إنشاء صندكؽ ضماف قركض استثمارات المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لدعـ إنشاءىا كنمكىا 
 بلؿ تشييؿ الحصكؿ عمى القركض البنكية لتمكيؿ مشاريع االستثمار. مف خ

 أوال: نشأة الصندوق وأىدافو 

بمكجب  1(CGCI) أنشئ صندكؽ ضماف قركض االستثمارات لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة
كالمتضمف القانكف األساسي لمصندكؽ مف 2 2004 أفريؿ 19 المؤرخ في 134-04 المرسكـ الرئاسي رقـ

، 2011 دعـ إنشاء كتطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لتسييؿ حصكليا عمى القرض، كفي سنةأجؿ 
 . 3أسندت لمصندكؽ ميمة ضماف تغطية التمكيؿ الفبلحي

ييدؼ الصندكؽ لضماف المخاطر التي تكاجو البنكؾ كالمؤسسات المالية عند عجز المؤسسات 
ستثمارات المخصصة لتمكيؿ رؤكس أمكاؿ االنطبلؽ الصغيرة كالمتكسطة المقترضة عف تسديد قركض اال
 سنكات.  7 في المشركع كالتي ال تتجاكز ميمة تسديدىا األكلى

 مميكف دج.  350 أما عف الحد األقصى لمقرض المكفكؿ بالضماف فبل يجب أف يتجاكز

 مميكف دج يجزأ إلى نسبة عندما يتعمؽ األمر بقركض 250يحدد مستكل تغطية الخسارة بمبمغ 
 ممنكحة عند إنشاء المؤسسة كنسبة عند منحو لتطكيرىا أك تكسيعيا. 

                                                           
1-CGCI:Caisse de garantie des crédits  

2
اٌّزضّٓ اٌمبْٔٛ األٍبٍٟ ٌٖٕلٚق ضّبْ لوٚٗ اٍزضّبهاد اٌّؤٍَبد اٌٖغ١وح ٚ اٌّزٍٛطخ،اٌّؤهؿ فٟ  134-04اٌّوٍَٛ اٌوئبٍٟ هلُ - 

 .٠27خ اٌغيائو٠خ، اٌؼلك َ ،اٌٖبكه فٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه2004أفو٠ً  19ٖ اٌّٛافك ي 1425ٕفو  29
3

 .14/12/2017ربه٠ـ اإلطالع   www.cgci.dzِزٛفوح ػٍٝ ِٛلغ اٌٖٕلٚق   

http://www.cgci.dz/
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كما يتدخؿ الصندكؽ لضماف األنشطة الفبلحية مف خبلؿ دعـ إنشاء المستثمرات الفبلحية كتدعيـ 
مميكف دج  100بػ  1قدرات اإلنتاج ليا، حدد أقصى مبمغ لمقرض الخاضع لضماف الصندكؽ الفبلحي

 ييف دج لقركض االستغبلؿ.مبل 10لقركض االستثمار ك

 ثانيا: دور الصندوق في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مشركع مكزعة بيف المشاريع عند اإلنشاء  880 بػ 2016 بمغ عدد المشاريع المضمكنة إلى نياية سنة
 كأخرل عند التطكير كالتكسيع كما يبينو الجدكؿ التالي: 

ة والمتوسطة المضمونة من قبل صندوق ضمان قروض استثمارات : مشاريع المؤسسات الصغير 34جدول رقم
 31/12/2016المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب مرحمة التطور إلى غاية 

 نسبة 2016 عدد 31/12 نسبة 2015 عدد 31/12 نسبة 2014 عدد 31/12 
 %36 320 %30 220 %30 198 االنشاء

 %64 560 %70 521 %70 473 التطكير كالتكسع
 %100 880 %100 741 %100 671 مجموعال

 www.egci.dz/fr/?actionمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى احصائيات الصندكؽ المتكفرة عمى المكقعالمصدر: 

مف %30 بينما%67 نبلحظ ىيمنة المشاريع المضمكنة مف قبؿ الصندكؽ في مرحمة التطكر كالتكسع
نشاء كىذا راجع إلى ارتفاع درجة المخاطرة في ىذه المرحمة المشاريع استفادت مف الضماف عند مرحمة اإل

 عند تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف قبؿ البنكؾ.

 أما تكزيع المشاريع المضمكنة مف قبؿ الصندكؽ حسب قطاع النشاط فيي كالتالي:

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- FGA : Fonds de garantie agricole.  
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ضمان المؤسسات : توزيع مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المضمونة قبل صندوق 21 رقم شكل
 2016الصغيرة والمتوسطة حسب قطاع النشاط إلى نياية 

 
 www.egci.dz/fr/?action=bilanمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى احصائيات الصندكؽ المتكفرة عمى المكقعالمصدر: 

 

رئيسية ىي الصناعة،  تنسجؿ تركز المشاريع المضمكنة مف قبؿ الصندكؽ عمى ثبلثة نشاطا
 مف إجمالي المشاريع المضمكنة.%82 األشغاؿ العمكمية كالنقؿ التي تمثؿ البناء،

( كالذم يقدـ ضمانات عمى القركض الفبلحية التي FGAأما صندكؽ ضماف القركض الفبلحية )
 . ETTAHADIكقرض التحدم  RFIGيقدميا بنؾ الفبلحة كالتنمية الريفية كىما قرضيف: قرض رفيؽ 

 قبؿ الصندكؽ فيي حسب الشكؿ المكالي: تكزيع القركض المضمكنة مف
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 : توزيع القروض الفالحية المضمونة من قبل الصندوق حسب نوع القرض إلى غاية22 رقم شكل
31/12/2016 

 
 مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى احصائيات الصندكؽ المتكفرة عمى المكقعالمصدر: 

 

كىذا RFIGدكؽ ىي التي استفادت مف قرضأغمب المشاريع الفبلحية المضمكنة مف قبؿ الصن
القرض مكجو القتناء المكاد البلزمة لنشاط المستثمرات الفبلحية مثؿ البذكر، النباتات، األسمدة، منتجات 

 الصحة النباتية، عمؼ الحيكانات، المنتجات الطبية البيطرية... إلخ. 

اء معدات المستثمرات كىك قرض مكجو القتنETTAHADIأما المشاريع التي استفادت مف قرض
نتاجية ليا سكاء تمؾ التي تنشط في الزراعة أك التي تنشط في تربية الفبلحية كتعزيز القدرات اإل

كلكف مبالغ الضماف كانت أكبر RFIGالحيكانات، فعددىا أقؿ مقارنة بالمشاريع المضمكنة في إطار قرض
صصيا صندكؽ الضماف الفبلحي مميار دج خ 11 مميار دج مف إجمالي 7 حيث استفادت بأكثر مف

 .RFIGٚETTAHADIلممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة التي استفادت مف قرضي
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 خالصة: 

 بسف مر تطكر المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر عبر مراحؿ أساسية، قامت الدكلة
جراء عدة إصبلحات عمى المستكييف التشريعي كالمؤسساتي.  مجمكعة مف القكانيف كا 

ذلؾ، تكاجو ىذه المؤسسات عدة عقبات مرتبطة بالتمكيؿ، اإلدارة كالتنظيـ، العقار، المكارد برغـ 
 البشرية، التسكيؽ كالمنافسة.

كنظرا ككف التمكيؿ المصرفي بمثابة المحرؾ األساسي لمنشاط االقتصادم، كأىـ شريؾ لممؤسسات 
في تمكيؿ االقتصاد كخاصة القركض الصغيرة كالمتكسطة فقد تكسع النشاط االقراضي لمقطاع المصرفي 

 تقريبا.  %50المكجية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة حيث كصمت إلى 
كلتنفيذ تدابير الدعـ كالمساعدة ليذه المؤسسات رغـ إنشاء عدة ككاالت منيا: الككالة الكطنية 

سات الصغيرة لتطكير كعصرنة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، المجمس الكطني لمتشاكر مف أجؿ المؤس
 كالمتكسطة كما تـ مرافقتيا بييئات قانكنية ىي حاضنات األعماؿ كالمشاكؿ كمراكز التسييؿ. 

باإلضافة إلى ذلؾ تـ إنشاء ىيئات متخصصة لدعـ تمكيؿ ىذه المؤسسات مثؿ: ىيئات الدعـ 
ج الكطني الكطني لبلستثمار، ىيئات الدعـ االجتماعي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ككذا البرنام

 لتأىيميا.
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبل تطوير األساليب المستحدثة لتمويل الفصل الخامس: 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
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يعد البحث عف التمكيؿ المناسب مف بيف أىـ المشاكؿ التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة 
ؿ المتمثمة في التمكيؿ المصرفي تعد مكمفة ليـ مف كالمتكسطة في الجزائر، فاألساليب التقميدية في التمكي

 جية، كما أنيا تتطمب ضمانات يصعب تكفيرىا مف جية ثانية.

يجاد بدائؿ ليا تتناسب مع طبيعة  لذلؾ كجب تطكير أساليب تمكيمية جديدة ليذه المؤسسات كا 
طكرة مف تمكيؿ شركات المؤسسة، طبيعة النشاط كمرحمة نمك المؤسسة، فتمكيؿ المؤسسات الفردية أكثر خ

المساىمة، كما أف تمكيؿ المؤسسات ذات األفكار اإلبداعية مثؿ المؤسسات التي تعمؿ تقنيات المعمكمات 
أكثر خطكرة مف تمكيؿ مؤسسات تعمؿ في الخدمات، كما أف تمكيؿ المراحؿ األكؿ لنمك المؤسسة أكثر 

 خطكرة مف تمكيمييا في مراحؿ متقدمة مف عمرىا.

سنحاكؿ تشخيص كضعية أساليب التمكيؿ المستحدثة في الجزائر كاقتراح أساليب أخرل فيما يمي 
 كبدائؿ تمكيمية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر.

 يتـ تقسـ الفصؿ كما يمي:

 ؛: تجربة تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر بأساليب تمكيمية مستحدثةالمبحث األول

 ؛اقتراح بعض البدائؿ التمكيمية األخرل لتمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر :الثاني المبحث

 .سبؿ تطكير اآلليات التمكيمية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر :الثالثالمبحث 
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 المبحث األول: تجربة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بأساليب تمويمية مستحدثة 

تعد التمكيبلت المستحدثة مف بيف األساليب البديمة لتمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة حاليا في 
حجاـ البنكؾ التجارية عف تقديـ منتجاتيا  2008معظـ دكؿ العالـ خاصة بعد األزمة المالية لسنة  كا 

 كخدماتيا المالية ليذا النكع مف المؤسسات.

 خرل تنافس كتكمؿ قنكات التمكيؿ التقميدية. كعميو كجب البحث عف حمكؿ تمكيمية أ

 المطمب األول: بورصة الجزائر كآلية مستحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

برزت اىمية البكرصة كأحد اآلليات اليامة لمتمكيؿ المباشر لممؤسسات عف طريؽ تعبئة المدخرات 
 ية. السائمة كتكجيييا نحك المشاريع االستثمار 

 الفرع األول: تنظيم بورصة الجزائر 

 ظيرت فكرة إنشاء بكرصة الجزائر في ظؿ التحكالت االقتصادية التي عرفتيا الجزائر منذ سنة

المتعمؽ بسكؽ القيـ  1993 مام 23 المؤرخ في 10-93 ، كذلؾ بمقتضى المرسـك التشريعي رقـ1988
 المؤرخ في 04-03 كف السابؽ ىك قانكفالمنقكلة، ثـ صدكر قانكف آخر، متمما كمعدال لمقان

17/02/2003 . 

 1بكرصة الجزائر ىي عبارة عف تجمع لمعديد مف المؤسسات كالمينييف مف بينيـ: 

التي تمثؿ سمطة ضبط السكؽ المالي الساىرة عمى ضماف  2،لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتياأوال: 
 احتراـ أنظمة البكرصة كحماية المدخريف. 

المعركفة عامة باسـ بكرصة الجزائر كىي شركة ذات أسيـ مممككة  3،شركة تسير بكرصة القيـا: ثاني
لمكسطاء في عمميات البكرصة تتمثؿ مياميا في التنظيـ العممي لعمميات إدخاؿ المؤسسات إلى البكرصة، 

لبكرصة مف خبلؿ تنظيـ جمسات التداكؿ، تسيير نظاـ التسعيرة كنشر المعمكمات كاالحصاءات المتعمقة با
 النشرة الرسمية لمتسعيرة كقنكات اإلعبلـ األخرل. 

                                                           
 . 11/11/2017أطٍغ ػ١ٍٗ ٠َٛ  www.sgbv.dzِزٛفوح ػٍٝ اٌّٛلغ -1

2-La commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse – COSOB -  

3- La société de gestion de la bourse des valeurs –SGBV -  



 شبل جطوير ألاشاليب املصتحدثت لتمويل املؤشصاث الصغيرة واملتوشطت في الجزائر            الخامضالفصل 

 

 
224 

ىـ البنكؾ كالمؤسسات المالية كالشركات التجارية التي تتمحكر  1،الكسطاء في عمميات البكرصة ثالثا:
أنشطتيا أساسا حكؿ القيـ المنقكلة كيتـ اعتماد الكسطاء في عمميات البكرصة مف طرؼ لجنة تنظيـ 

 رصة كمراقبتيا. عمميات البك 

الذم ينشط تحت اسـ "الجزائر لممقاصة" كىك عبارة عف شركة ذات  2،المؤتمف المركزم لمسنداترابعا: 
أسيـ تتمثؿ ميمتو في ضماف حفظ السندات المالية المصدرة، إدارة الحسابات الجارية المفتكحة باسـ 

ائدة الشركات المصدرة كنزع الصفة ماسكي الحسابات حافظي السندات، إنجاز معامبلت عمى السندات لف
 3المادية عف السندات كتصنيفيا كفؽ المعايير الدكلية.

ىـ البنكؾ كالمؤسسات المالية كالشركات التجارية التي  4،ماسكي الحسابات حافظك السنداتخامسا: 
دمات الحسابات حافظك السندات لممستثمريف خ اتمتمؾ صفة الكسطاء في عمميات البكرصة، يكفر ماسكك 

فتح كتسيير الحسابات الجارية المخصصة لمقيـ المنقكلة المكتتب عمييا في السكؽ األكلية أك المكتسبة في 
 السكؽ الثانية. 

كتتألؼ مف شركات االستثمار ذات رأس الماؿ  5،ىيئات التكظيؼ الجماعي لمقيـ المنقكلةسادسا: 
ئتيف إلى تككيف حافظة لمقيـ المنقكلة كالمنتجات تيدؼ ىاتيف اليي 7،كالصناديؽ المشتركة لمتكظيؼ6المتغير

المالية األخرل كتسييرىا لحساب الغير، كىي مؤىمة لجمع االدخار ميما يكف قميبل الستثماره في السكؽ 
المالي، ال يكجد فرؽ في طريقة عمميا مف حيث التكظيؼ كاالستثمار المالي كيكمف الفرؽ الكحيد بينيما 

  في طبيعتيما القانكنية.

تكجد في بكرصة الجزائر حاليا شركة استثمار ذات رأس ماؿ متغير كاحد كىي المسماة "شركة 
 8االستثمار المالي".

الذم يقـك بمرافقة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة حيف إدراجيا بالبكرصة  9،: المرقي في البكرصةسابعا
 كخبلؿ الثبلث السنكات التالية لئلدراج. 

 

                                                           
1- Les intermédiaires en opérations de bourse – IOB - 

2- Dépositaire central des titres – DCT – Algérie clearing.  

 - International Sécurités Identifications Numbers – ISINاٌّب١ٌخ اٌولُ اٌلٌٟٚ ٌزؼو٠ف األٚهاق -3

4- Teneurs de comptes conservateurs de parts – TCCP -  

5- Organisme de placent collectif en valeurs mobilières – OPCVM -  

6- Société d’investissement à capital variable – SICAV -  

7- Les fonds communs de placement – FCP -  

8- SICAV CELIM  

9- Le promoteur en bourse. 
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 كره في: : يكمف دقبل اإلدراج - أ
 ؛تحضير الشركة لمدخكؿ إلى البكرصة -
 ؛القياـ بالتعديبلت البلزمة -
 يشيد مف خبلؿ تكقعيو عمى المذكرة اإلعبلمية بأنو قاـ باإلجراءات المعيكدة.  -
 : يكمف دكره في: بعد اإلدراج - ب
 ؛يراقب باستمرار أف الشركة المدرجة تكافر نشر المعمكمات الدكرية القانكنية -
 ؛لمدرجة االستشارات البلزمة لنشر المعمكمات الدكريةيقدـ لممؤسسة ا -
 يعمـ لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا في حاؿ ما اخمت المؤسسة المدرجة بنشر المعمكمات.  -

 كيجب أف يككف الراعي )أك المرقي( في البكرصة

المالية، القانكف إما كسيطا معتمدا في عمميات البكرصة بنكا أك مؤسسة مالية أك شركة استشارة في  -
 ؛كاستراتيجية المؤسسة

أف يككف مسجبل لدل لجنة المرقييف المكجكديف في بكرصة الجزائر. حاليا يكجد عدد مف المرقييف ىـ  -
 (: 11/11/2017 )تاريخ

- Grant thonrnton Algérie  .المختص في المراجعة، االستشارة، القانكف كالجباية 
- RMG consulting . 
- Ernest young. 
 . CPA–CNEP Banque–Paribas–BNP–BNA–BEA–BDL–BADRإلضافة إلى البنكؾ التالية: با -

 الفرع الثاني: أسواق بورصة الجزائر 

 تتضمف التسعيرة الرسمية لبكرصة القيـ المنقكلة سكقيف: 

 ؛سكؽ لؤلسيـ )سندات رأس الماؿ( -
 سكؽ لسندات الديف.  -

 أوال: سوق األسيم 

 1رعيف ىما:تتككف سكؽ األسيـ مف سكقيف ف

 
                                                           

   . www.sgbv.dz  ّووخ ر١١َو ثٛهٕخ اٌم١ُ ِٛلغِزٛفو ػٍٝ  -1
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 السوق الرئيسة:  - أ

 ( خمسة شركات مدرجة كىي: 11/11/2017 المكجية لمشركات الكبيرة، كتكجد حاليا )إلى

 ؛مجمع صيداؿ الناشط في القطاع الصيدالني -1
 ؛مؤسسة التسيير الفندقي األكراسي: الناشطة في قطاع السياحة -2
 ؛أليانس لمتأمينات: الناشطة في قطاع التأمينات -3
 ؛يبة: الناشطة في قطاع الصناعات الغذائيةرك  –سي–أف  -4
: الناشطة في القطاع الصيدالني.  -5  مؤسسة بيكفاـر
 سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  - ب

بمكجب نظاـ  2012 ىي مخصصة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، ثـ إنشاء ىذه السكؽ في سنة
 جانفي 12 ىػ المكافؽ لػ1433 صفر 12 المؤرخ في 01-12 لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراجعتيا رقـ

، يمكف ليذه السكؽ أف تكفر لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عند انطبلقتيا مصدرا بديبل لمحصكؿ 2012
 عمى رؤكس األمكاؿ.

 إلى يكمنا ىذا لـ تسجؿ ىذه السكؽ إدراج أم مؤسسة.  

 ثانيا: سوق سندات الدين 

 تتككف مف: 

كات كالييئات الحككمية كالدكلة، ثـ شيدت ىذه السكؽ إدراج سكؽ سندات الديف التي تصدرىا الشر  - أ
 1عدد مف الشركات منيا:

كتـ  1998 السندم سنة لبلقتراض: التي تعتبر أكؿ شركة تدخؿ البكرصة حيث لجات سونطراك -1
 سنكات(. 5 )لمدة ،2003 استحقاقو سنة

 2005 لثاني سنةكالقرض السندم ا 2004 : قامت بإصدار أكؿ قرض سندم سنةمؤسسة سونمغاز -2

 سنكات ككاف ىدؼ القرض لمكاجية الطمب المتزايد عمى الطاقة.  6 لمدة
سنكات ككاف اليدؼ  6 مدتو 2004 : قامت بطرح قرض سندم سنةشركة الخطوط الجوية الجزائرية -3

 مف القرض اقتناء طائرات جديدة بتكنكلكجيا متطكرة. 

                                                           
، خٕٓد اإلصالذ ٔأْى انًؼٕلبث 8103-0111تسهٛم َشبط بٕسصت األٔساق انًبنٛت فٙ اندزائش خالل انفتشة طبهق فبطو، ثٍمبٍّٟ ١ٌّخ،  - 1

 . 2016، ك٠َّجو 11ِغٍخ االلزٖبك اٌٖٕبػٟ، اٌؼلك 
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، ككاف اليدؼ مف اإلصدار ىك تمكيؿ 2006 : قامت بطرح قرض سندم سنةشركة اتصاالت الجزائر -4
 . 2011البرنامج التطكيرم لشبكة الياتؼ النقاؿ لشركتيا الفرعية مكبيميس، استحؽ القرض سنة 

 Alger سنكات لتمكيؿ إنجاز مشركع 6 ، مدتو2009 : أصدرت قرض سندم سنةشركة دحمي -5

Medina. 

 حاليا ال تكجد سندات مدرجة في البكرصة.  

ىذه السكؽ مخصصة لمسندات التي تصدرىا الخزينة العمكمية  خزينة العمومية:سوق سندات ال - ب
 . 2008الجزائرية، تأسست ىذه السكؽ في سنة 

سندات الخزينة العمكمية ىي عبارة عف سندات ديف سيادية تصدرىا الحككمة الجزائرية مف خبلؿ المديرية 
 سنة.  15ك 10 ،7 تنكع فترات استحقاقيا بيفالعامة لمخزينة كذلؾ بغرض تمكيؿ العجز في ميزانيتيا، ت

 سند لمخزينة العمكمية.  25 (11/11/2017 تحصي السكؽ حاليا )إلى يكـ

 الفرع الثالث: واقع تمويل المؤسسات من خالل البورصة الجزائر 

 أوال: واقع تمويل الشركات الكبرى من خالل بورصة الجزائر 

مؤسسات مدرجة كىي: مؤسسة  5 ،11/11/2017 اريخيضـ سكؽ األسيـ في بكرصة الجزائر إلى ت
. –التسيير الفندقي األكراسي، أليانس لمتأمينات، اف  سبي ركيبة كمؤسسة بيكفاـر

أما سكؽ السندات ال يكجد أم سند مدرج غير سندات الخزينة، ككانت السندات الكحيدة التي 
 . 2016 جانفي 11 م فيىي سندات شركة دحمي كتـ استحقاؽ القرض السند 2009 درجت عاـأ

أما فيما يتعمؽ بالسندات غير المدرجة )خارج البكرصة(، فيناؾ قرض الصندكؽ الكطني لبلستثمار 
(FNI الذم يستحؽ سنة )2024. 

جمالي التداول لسنتي 35 رقم جدول  2016و2015: يوضح إجمالي السندات، الرسممة السوقية وا 

 2016سنة  2015سنة  
 169,65 176,91 ندات )مميار دج( المبمغ اإلجمالي لمس

 45,78 15,43 الرسممة السكقية )مميار دج( 
 788.960 1.424.283 إجمالي التداكؿ )عدد األسيـ( 

 .30/12/2016التقرير السنكم لمجنة تنظيـ كمراقبة عمميات البكرصة المصدر: 
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راجع إلى  كىذا %4 قدره 2016 إلى سنة 2015 نبلحظ أف إجمالي السندات سجؿ انخفاض مف سنة
كصكؿ القرض السندم لكؿ مف مؤسستي "دحمي" ك"سكنمغاز" إلى تاريخ االستحقاؽ، حيث استحؽ القرض 

مميار  7,26 بمبمغ 2016 مارس 31 كالقرض السندم "لسكنمغاز" في 2016 جانفي 11 السندم" دحمي" في
كىذا راجع  2015 عف سنة 2016 دينار، في حيف سجمت الرسممة السكقية ارتفاع بثبلث أضعاؼ سنة

 ام حسب. %45 إلدراج مؤسسة بيكفاـر في البكرصة، كما سجؿ انخفاض كبير في حجـ التداكؿ بحكالي
 يكضحو الرسـ البياني التالي:

 )الوحدة:مميار دج( 2016و 2015: تطور إجمالي السندات ما بين 23 رقم شكل

 
 .11/11/2017اطمع عميو يكـ   .www.sgbv.dz/ar/ pageالجزائر بكرصةمكقع  من إعداد الباحثة باالعتماد عمىالمصدر: 

 

 كيمكف التفصيؿ في نشاط بكرصة الجزائر حسب األسكاؽ كما يمي: 

 لمعرفة كاقع تمكيؿ بكرصة الجزائر لممؤسسات في السكؽ الرسمي نعتمد عمى: السوق الرسمي:  -1
كقية بعدد األسيـ المكجكدة ناحية النظرية يتـ تعريؼ الرسممة السالمف الرسممة السوقية:  -1-1

 مميار دج بينما كانت 45,48 ، بمغ اجمالي الرسممة31/12/2016 مضركبة في سعر السيـ. إلى تاريخ

 كما يمثمو الشكؿ التالي:  2014 مميار دج سنة 14,79
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   2016إلى سنة 2014من سنة  ٌوضح الرسملة فً السوق الرسمً لبورصة الجزائر: 24 رقم شكل

 )ملٌار دج(                                                                                                    

 
 .11/11/2017اطمع عميو يـك   .www.sgbv.dz/ar/ pageبكرصة الجزائرمكقع  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمىالمصدر: 

 

سممة السكؽ كىذا راجع كما قمنا سابقا إلى إدراج تـ تسجيؿ ارتفاع ممحكظ في ر  2016 نبلحظ اف سنة
 13 ىذه المؤسسة المختصة في الصناعة الصيدالنية حيث تـ إدراجيا يكـ مؤسسة بيكفاـر في البكرصة،

 سيـ 5.104.375 مف رأس ماليا االجتماعي أم حكالي%20 كتـ فتح رأسماليا بػ 2016 أفريؿ

في بكرصة الجزائر المصدرة مف قبؿ الشركات المدرجة،  : أم قيـ األسيـ المتداكلةالقيم المتداولة -1-2
 دج إلى 805.500.430مف 2016 حيث تـ تسجيؿ انخفاض في إجمالي القيـ المتداكلة سنة

 . 2015 دج مقارنة بسنة 446.456.395

 تكزع القيـ المتداكلة حسب الشركات المدرجة كما يمي:
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 2016ق الرسمي لألسيم سنة : توزيع القيم المتداولة في السو25 رقم شكل
 

 
 .11/11/2017اطمع عميو يـك   .www.sgbv.dz/ar/ pageبكرصة الجزائرمكقع  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمىالمصدر: 
 

: كنقصد بو تطكر أسعار أسيـ الشركات المدرجة مف ارتفاع أك تطور اتجاىات أسعار األسيم -1-3
 كما يمي:  2016ة انخفاض، كيمكف تسجيؿ التطكرات األسعار لسن

 سوق سندات الدين:  -2
ال يكجد أم سندات خاصة بالمؤسسات مدرجة في بكرصة الجزائر إلى سندات دين المؤسسات:  -2-1

 . 31/12/2016 تاريخ
 ىي سندات سيادية، تصدرىا الدكلة لتمكيؿ عجز الميزانية، إلى غايةسندات الخزينة العمومية:  -2-2

، 2015 مميار دج عف نسبة 21 مميار دج كانخفاض قدرة 416 سند لمخزينة بمبمغ 26 يكجد 31/12/2016
( عف بعد كبصفة ثنائية بيف البنكؾ كباستعماؿ OATحيث يجرل التداكؿ عمى سندات الخزينة العمكمية )

 . SMART TRESOR–منصة جديدة ىي سمارت تريزكر

 2016ك 2015 ،2014 يمكف مبلحظة تطكر نشاط سكؽ سندات الخزينة العمكمية خبلؿ السنكات
 كما يمي:
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 2016و 2015، 2014: تطور القيم المتداولة لسندات الخزينة )مميار دج( خالل 26 رقم شكل

 

 

 

 

 

 

                           

 .11/11/2017اطمع عميو يـك   .www.sgbv.dz/ar/ pageبكرصة الجزائرمكقع  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر:
 

 2016و 2015، 2014 السنوات  سندات الخزينة خاللعدد ور تط :27شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

                    

 .11/11/2017اطمع عميو يكـ   .www.sgbv.dz/ar/ pageبكرصة الجزائرمكقع  مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المصدر:

ة المتداكلة نسجؿ ارتفاع محسكس في مبمغ سندات الخزينة العمكميالسابقيف مف خبلؿ الشكميف 
كىذا راجع الكتتاب  2016في سنة  % 30، ثـ انخفاض بنسبة 2014 مقارنة بسنة 2015سنة 

المتعامميف األساسيف بسكؽ سندات الخزينة العمكمية كىـ البنكؾ، في القرض السندم الكطني غير المدرج 
 .2024كالذم يستحؽ سنة  FNIلمصندكؽ الكطني لبلستثمار في البكرصة 

 السنكات السنكات
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لخزينة عدد سندات ا
 العمكمية المتداكلة 
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 لمتوسطة من خالل البورصةاتمويل المؤسسات الصغيرة و  عثانيا: واق

إف الكضع المالي الحالي الصعب عمى مستكل البنكؾ يفرض إيجاد تمكيؿ بديؿ كمكمؿ لمتمكيؿ 
 كالمتكسطة.المصرفي مف خبلؿ تفعيؿ أكبر لبكرصة تمكيؿ المؤسسات الصغيرة 

 المزايا:ىذه  مف طة:والمتوسوجود سوق لمبورصة مخصصة لممؤسسات الصغيرة  مزايا-أ

 لتنميتيا.تغير ىيكمة تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كاعتماد المكارد البلزمة  -

تمكيؿ تكميمي لمتمكيؿ المصرفي كىذا يسمح بإجاد حمكؿ ليذه المؤسسات لسد الفجكة التمكيمية التي  -
 منيا.تعاني 

ؿ ارتفاع نسبة المؤسسات المتكقفة عف تحقيؽ استدامة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة خاصة في ظ -
 (.سنكيا % 3.37النشاط )

االستفادة مف المزايا الجبائية التي يتيحيا الدخكؿ إلى البكرصة باإلضافة أنيا ال تفرض تقديـ ضمانات  -
 ذلؾ.كرىكنات عمى 

كجكد سكؽ لمبكرصة  البورصة: رغمتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل  معوقات -2
إال أنو إلى اليكـ ال تكجد أم  2012الجزائر منذ سنة  كالمتكسطة فيصصة لممؤسسات الصغيرة مخ

 إلى:مؤسسة صغيرة كمتكسطة مدرجة فييا كذلؾ راجع 

حيث أف غالبية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في  كالمتكسطة:الطبيعة القانكنية لممؤسسة الصغيرة  –
إدراج ( أك شركات أشخاص، بينما شركط SARLة محدكدة )الجزائر ممثمة في شكؿ شركات ذات مسؤكلي

 أسيـ.الصغيرة كالمتكسطة في السكؽ الرئيسية ىي ضركرة ككف المؤسسة عمى شكؿ شركة  المؤسسات
افتقار أغمب المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى المعمكمات المالية المستمرة كالمكثكقة بينما يتطمب  –

 ماضيتيف.شكؼ المالية المصدقة لسنتيف شركط القبكؿ في البكرصة نشر الك
مساىـ، كبما أف  50يتطمب عدد المساىميف الذم يممككف رأس ماؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  –

المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة أغمبيا شركات أشخاص كمؤسسات مصغرة، فيذا الشرط يعيؽ إدراجيا في 
 البكرصة.

لة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لبلستفادة مف لكف رغـ المجيكدات المبذكلة مف قبؿ الدك 
التمكيؿ المباشر كفتح سكؽ مخصصة ليا عمى مستكل البكرصة، إال أف شركط قبكؿ ىذا النكع مف 
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ذلؾ عدـ كجكد أم مؤسسة صغيرة أك متكسطة مدرجة  دليؿ عمىالمؤسسات يعتبر عائؽ ألغمبيتيا كخير 
لمدخكؿ إلى بكرصة  AOM Investiاسة ممؼ مؤسسة ىي في ىذه البكرصة، إال أنو تـ اإلعبلف عند در 

كىي مؤسسة جزائرية مختصة في الدراسات كاالستغبلؿ كالتنمية في  كالمتكسطة،المؤسسات الصغيرة 
 السياحة.قطاع 

مؤسسات صغيرة كمتكسطة إلى البكرصة، حيث تنشط ىذه  5كما يتـ األف العمؿ عمى إدخاؿ 
تحكيؿ الببلستيؾ  التدكير، صناعةكيب المعدات الزراعية، إعادة تر  ىي:المؤسسات في نشاطات كاعدة 

 األسماؾ.الخدمات الرقمية كتربية 

آلية مستحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كرأس المال االستثماري  الثاني:المطمب 
 الجزائر

كالمتكسطة في كثير يعد رأس الماؿ االستثمارم مف البدائؿ المستحدثة لتمكيؿ المؤسسات الصغيرة 
مف دكؿ العالـ، حيث يتميز بتمكيؿ جميع مراحؿ المؤسسة منذ انطبلقيا، باإلضافة عمى قدرتو في تمكيؿ 

 فييا.المشركعات الناشئة كالتي تتميز بارتفاع درجة المخاطر 

تساىـ شركات رأس الماؿ االستثمارم في تكفير الدعـ المالي كالفني كاإلدارم البلـز لممؤسسة، 
اإلضافة إلى المساىمة كاقتساـ المخاطر مع المؤسسة عكس التمكيؿ المصرفي الذم يحمؿ المؤسسة ب

 المخاطر.كافة 

 اإلطار القانوني لرأس المال االستثماري في الجزائر األول:الفرع 

جكاف  25الصادر في  11-06لقد عرؼ نشاط رأس الماؿ االستثمارم رسميا بصدكر القانكف 
الذم أجاز لمبنكؾ كالمؤسسات  11-03التاريخ كاف ىذا النشاط يسير كفؽ األمر رقـ ، كقبؿ ىذا 12006

 كالقرض.المالية القياـ بممارسة ىذا النشاط كفؽ رخصة مف مجمس النقد 

FINALEPبإنشاء شركة  1991أكؿ تجربة ليذا النشاط كاف سنة 
كىي شركة مساىمة بشراكة  2

 كالقرض الشعبي الجزائرم( BDLىما بنؾ التنمية المحمية )جزائرية أكربية ممثمة ببنكيف جزائرييف 

(CPA( كالككالة الفرنسية لمتطكير )AFD)3 ( كالبنؾ األكركبي لبلستثمارBEI.) 

                                                           
1

َ ،اٌٖبكه فٟ 2006عٛاْ  24ٖ  اٌّٛافك ي 1427عّبكٜ األٌٚٝ  28اٌّزؼٍك ثْووخ هأً اٌّبي االٍزضّبهٞ ،اٌّؤهؿ فٟ  11-06لبْٔٛ هلُ - 

 .42اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ، اٌؼلك 
2
- La Financière Algéro – Européenne de participation . 

  
3
-Agence française de développement. 
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كاف اليدؼ مف إنشاء ىذه الشركة ىك دعـ تمكيؿ المشاريع كتكريس إنشاء كتمكيؿ المؤسسات 
 كالمتكسطة.الصغيرة 

SOFINANCEىي  تـ إنشاء شركة اخرل 1998كفي سنة 
 .2001انطمؽ نشاطيا سنة  ،1

تـ تنظيـ ممارسة نشاط رأس اماؿ االستثمارم كقكاعد الحصكؿ عمى  11-06كبصدكر القانكف رقـ 
 االستثمارم.المساىمات كالقركض في شركات الرأس الماؿ 

 أىداف شركات رأس المال االستثماري في الجزائر الثاني:الفرع 

تثمارم إلى المشاركة في رأس الماؿ المؤسسة كفي كؿ عممية تيدؼ شركة رأس الماؿ االس
تتمثؿ في تقديـ حصص مف أمكاؿ خاصة أك شبو خاصة لمؤسسات، في طكر التأسيس اك النمك أك 

 التحكيؿ أك الخكصصة.

 مال االستثماري كيفيات تدخل شركات رأس أوال:

 2 يمي:تتدخؿ شركات رأس الماؿ االستثمارم كما 

 المؤسسة.الذم يتثمؿ رأس ماؿ الجدكل أك رأس ماؿ االنطبلقة قبؿ إنشاء  مخاطرة:الالمال  رأس-أ

 المؤسسة.في مرحمة إنشاء  التأسيس:المال  رأس-ب

 انشائيا.لتنمية طاقات المؤسسة بعد  النمو: رأسمال -ج

 عند استرجاع مؤسسة مف قبؿ مشتر داخمي أك خارجي. رأسمال التحويل: -د

 صاحب رأس ماؿ استثمارم آخر. : يحكزىاحصصو مساىمات أ استرجاع -ىـ

صدر المرسكـ التنفيذم  2008في سنة  المنقكلة،تتكلى شركات رأس الماؿ االستثمارم تسير القيـ 
كالمتعمؽ بشركط ممارسة نشاط  2008فيفرم  11المكافؽ لػ   1429صفر  4المؤرخ في  56-08رقـ 

مميكف دج،  100رأس الماؿ األدنى ليذه الشركات بػ  حيث حدد ىذا المرسـك 2شركة رأس ماؿ االستثمارم
كما حدد شركط منح رخصة ممارسة ىذا النشاط كسحبيا كالنظاـ الجبائي لشركة رأس الماؿ االستثمارم 

  كالمستثمريف.

                                                           
1
- La société financière de participation et de placement. 

2
- Kamel Eddine Bouatouta, le capital investissements enjeux et perspectives, grand Alger livres Editions, 

2005, p . 87 . 
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ىػ  1437شكاؿ عاـ  26المؤرخ في  205-16صدر المرسكـ التنفيذم رقـ  ،2016في سنة 
عمؽ بكيفيات إنشاء كتسيير كممارسة نشاط شركة تسيير صناديؽ ، يت2016جكيمية  25المكافؽ لػ 

 1:يمياالستثمار حيث حدد ىذا المرسكـ ما 

عندما تقكـ شركة رأس الماؿ االستثمارم فقط بتسيير صناديؽ االستثمار لصالح الغير فإنيا تصبح  -1
 االستثمار.شركة تسيير صناديؽ 

األشخاص المعنكيكف المنشؤكف في شكؿ شركة إال  2يمارس نشاط شركة تسيير صناديؽ االستثمار -2
 التالية:أسيـ، الذيف يستكفكف الشركط 

 مبلييف دينار محررا كميا. 10امتبلؾ حد أدنى لرأس الماؿ قدره  –
 المينية.تقديـ ضمانات كافية، السيما مف حيث التنظيـ كالكسائؿ التقنية كالمالية كالميارات  –
قبتيا بعمميات مراقبة شركات تسير صناديؽ االستثمار لحسابيا تقكـ لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمرا –

 في:الخاص أك لحساب الغير بكاسطة االكتتاب 

 العادية.* األسيـ 

 استثمارية.* شيادات 

 أسيـ.* سندات قابمة لمتحكيؿ إلى 

 شركات رأس المال االستثماري في الجزائر الثالث:الفرع 

 منيا:شركات  8ؿ االستثمارم في الجزائر إلى يصؿ عدد الشركات المتخصصة في رأس الما

، الجزائر SOFINANCEشركة المالية لبلستثمارات المساىمة كالتكظيؼ  ىـ:شركات عمكمية  4 -
 كالئي.صندكؽ استثمار  48استثمار، الصندكؽ الكطني لبلستثمار ك

 .Afric Invest ،Abraajكىما: شركات غير مقيمة ذات رأس ماؿ أجنبي  2 -
كالشركة  ،Finalepات رأس الماؿ مختمط ىما الشركة الجزائر األكربية لممساىمة شركتيف ذ 2 -

 .ASICOMالجزائرية السعكدية االستثمار 

                                                           
1

اي ػبَ  20ِزؼٍك ثى١ف١بد إْٔبء ٚ ر١١َو ٚ ِّبهٍخ ْٔبط ّووخ ر١١َو ٕٕبك٠ك االٍزضّبه، اٌّؤهؿ فٟ  205-16فـ١ـنٞ هلُ اٌّـوٍَٛ اٌزـٕـ -  ّٛ ّـ

 . 45َ ، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ا ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ ، اٌؼلك 2016ع١ٍ٠ٛخ  25ٖ اٌّٛافـك  1437

 
2

ف١فوٞ  11اٌّٛافك ٌـ   1429ٕفو  4ّووخ هأً ِبي االٍزضّبهٞ، اٌّؤهؿ فٟ  ٚاٌّزؼٍك ثْوٚط ِّبهٍخ ْٔبط 56-08اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  - 

 .09اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ، اٌؼلك ،اٌٖبكه فٟ  2008
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 : ممارسات شركات رأس المال االستثماري في الجزائروالأ

يمارس نشاط رأس الماؿ االستثمارم مف قبؿ مؤسسات مالية تمارس أيضا انشطة تمكيمية أخرل 
 االستثمار.رض اإليجارم كقركض عمى غرار الق

 :Finalepالجزائرية األوربية لممساىمة  الشركة-أ

مميكف  200ك شركة رأس ماؿ استثمارم تـ اعتمادىا مف قبؿ كزارة المالية، يقدر رأس ماليا بػ مميار
، كالقرض الشعبي الجزائرم % 64بنسبة  BDLبنؾ التنمية الريفية  ىما:دج مقسـ بيف بنكيف عمكمييف 

 .BEIىك البنؾ األكربي لبلستثمار ك  فقط لمشريؾ الفرنسي % 4ك % 32بنسبة 

 التالية:المشاريع  Finalepتضـ المحفظة االستثمارية لشركة 

 Finalep: محفظة استثمارات الشركة الجزائرية األوربية لممساىمة 36 رقم جدول

 المنطقة مرحمة النمو قطاع النشاط المشروع
SOMEDIAL العاصمة مرحمة النمك ا الحيكيةالتكنكلكجي 

EIS العاصمة مرحمة النمك الصناعة اإللكتركنية 
MEDITBAT عنابة مرحمة اإلنشاء البناء كالترقية العقارية 

MILOK غرداية مرحمة اإلنشاء الصناعة الغذائية 
VIM تممساف مرحمة اإلنشاء صناعة الزجاج 

SONALTRAP سطيؼ نشاءمرحمة اإل صناعة تحكيؿ الببلستيؾ 
NEOMOTTASE سطيؼ مرحمة اإلنشاء يرجصناعة ال 

VITAL سطيؼ مرحمة اإلنشاء )صناعة ميكانيكية( تصنيع المعدات 
ALACLIM تيبازة مرحمة اإلنشاء إنتاج مستحضرات التحميؿ 

 سيدم بمعباس مرحمة اإلنشاء صناعة صيدالنية /
، مجمة دراسات اقتصادية، ل االستثماري في تنويع مصادر التمويل في الجزائردور رأس المابكقفة أحبلـ، بعمكج بكلعيد،  المصدر:
 .203، ص 2017، جكاف 04العدد 

، % 80تركز الشركة عمى تمكيؿ المراحؿ األكلى مف عمر المؤسسة كىي مرحمة اإلنشاء بنسبة 
 لصناعي.التمكيؿ مرحمة النمك، خاصة أف تمؾ المشاريع االستثمارية مركزة في القطاع  % 20ك
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شراء  يـسنكات أك أكثر، كفي نياية العقد تتيح ل 7إف ىذا التمكيؿ ىك شراكة مع المستثمريف لمدة 
 .% 35ك 4,55في رأس الماؿ االجتماعي لممشاريع بيف  Finalepمعدؿ مساىمة  أسيميا. يتراكح

 Sofinanceالمساىمة والتوظيف  المالية لالستثمارات الشركة-ب

تـ رفع  2017مميار دج، في  5، برأسماؿ اجتماعي قدره 2001منذ سنة  مؤسسة مالية معتمدة
 دج.مميار  10رأس ماليا إلى 

–فيما يخص نشاط رأس الماؿ االستثمارم، فيي تساىـ برأس ماؿ مؤسسات في طكر اإلنشاء 
قطاعي الييكمة أك التمكيؿ، مساىمتيا تخص كؿ األنشطة االنتاجية لمسمع كالخدمات ما عدا  إعادة-النمك

مف رأس ماؿ  % 49سنكات، كبنسبة ال تتعدل  7إلى  5الفبلحة كالتجارة، حيث تككف مدة المساىمة مف 
 المؤسسات.

 المالي.عف أسيميا كفؽ الشركط المتفؽ عمييا أك في السكؽ  Sofinanceفي نياية المدة تتنازؿ 
 

 المؤسسات:تمويل في  Sofinanceشركة  دور-ج

قرض اإليجار، التمكيؿ  كىـ:تمكيمية لصالح المؤسسات  خدمات عدة Sofinanceتقدـ شركة 
 عف طريؽ رأس الماؿ االستثمارم، القركض البنكية متكسطة كطكيمة اآلجؿ، التعيدات كالكفاالت لصالح
المؤسسات المتحصمة عمى الصفقات العمكمية في قطاعات البناء كاألشغاؿ العمكمية، الرم كالقطاع 

 المؤسسات.كة بنشاط اليندسة المالية كاالستشارة لصالح الصناعي كما تقـك الشر 

بمختمؼ الصيغ التمكيمية لصالح  Sofinanceالجدكؿ المكالي يكضح تطكر تمكيؿ شركة 
 :2016إلى  2014المؤسسات مف سنة 

 8106 – 8104فٙ انفتشة  Sofinance: استثمارات شركة 37 رقم جدول

 2016 2015 2014 نوع التمويل
 1047000 1245600 1195626 االستثمارمرأس الماؿ 

 5138000 4933000 4182943 القرض اإليجارم
 1608000 672000 575000 التعيدات كالكفاالت

 2845000 3292000 2859000 قركض متكسطة كطكيمة اآلجؿ
 500000 500000 500000 أكراؽ مالية بمعدؿ ثابت

   www.sofinance.dz/index.php?page=chiffreمكقع الشركة:  مكمات المتكفرة عمىمف إعداد الباحثة باالعتماد عمى المع المصدر:
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القركض ك  إف نشاط رأس الماؿ االستثمارم يأتي في المرتبة الثالثة بعد القرض اإليجارم
 إلى:المتكسطة كطكيمة اآلجؿ، كىذا راجع 

ثير مف الكقت كالدراسة لممكافقة أف إجراءات التمكيؿ بقرض اإليجار تككف عمكما سيمة، كال تتطمب الك -
عمى طمبات تأجير المعدات كاآلالت، بينما التمكيؿ برأس الماؿ االستثمارم يتطمب كقتا لدراسة طمب 

دراسة تفصيمية لخطة عمؿ المشركع كالتأكد مف إمكانية تسكيؽ الفكرة ككجكد الطمب عمى  التمكيؿ، مف
 لممشركع.المنتج كتفصيؿ مرفؽ لمدراسة التقني اقتصادية 

سنكات( في ظؿ  7ك 5بعد انقضاء فترة المساىمة )المحددة بيف  Sofinanceصعكبة خركج شركة  -
 .غياب بكرصة ناشطة

ككؿ شركات رأس  Sofinanceلمقطاع الفبلحي، كىك قطاع ال تمكلو شركة  المشاريع تنتميمعظـ  -
 رية.الجزائالماؿ االستثمارم ألنو قطاع يستفيد مف الدعـ الحككمي لمدكلة 

 :ASICOMالجزائرية السعودية لالستثمار  الشركة-ج

بيف كزارة المالية الجزائرية  2004أفريؿ  04مؤسسة مالية تأسست بمكجب اتفاقية مكقعة في 
 دج. مميار 8برأس ماؿ مكتب يقدر بػ  2008كنظيرتيا في المممكة العربية السعكدية، باشرت عمميا سنة 

 1التالية: بأساليب التمكيؿ  ASICOMتتدخؿ 

 دة كالقائمةالمساىمة في رؤكس امكاؿ الشركات الجدي. 
 .تمكيبلت تكميمية عمى شكؿ قركض أك سندات مساىمة 

 بػ:كما تتدخؿ لمرافقة المؤسسات 
 آخريف.إعداد تركيبة التمكيبلت لممشاريع التي تعرض عمييا كالبحث عف شركاء  -
 االقتصادية.إعادة اك مراجعة دراسات الجدكل  -

حيث قامت الشركة بعدة تمكيبلت عمى شكؿ مساىمات  2008أ نشاط الشركة الفعمي سنة بد
 االقتصادية:في رأس الماؿ كفي مختمؼ القطاعات 

 السياحي.القطاع  -
 الصناعي.القطاع  -
 العمكمية.قطاع الخدمات كاألشغاؿ  -

                                                           
1

 . 13/11/2017ربه٠ـ االطالع  www.asicom.dzِزٛفوح ػٍٝ اٌّٛلغ -

http://www.asicom.dz/
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 .2008سنة  ذمن ASICOMالجدكؿ المكالي يبيف لنا المحفظة االستثمارية لشركة 

 2008منذ سنة  ASICOMلشركة المحفظة االستثمارية  :38 رقم جدول

 النشاط المشروع القطاع
مساىمة 

ASICOM 
مرحمة 
 التمويل

 الصناعي

 شركة ذات أسيـ
Roto Algérie 

الطباعة الصناعية )كتب، مجبلت... 
 إلخ(  مقرىا :الجزائر العاصمة

 النمك % 32

شركة ذات أسيـ مؤسسة المكاد 
 EPRAء أكراس الحمرا

إنتاج اآلجر األحمر لمبناء  مقرىا: 
 خنشمة

 اإلنشاء % 34

 السياحي
شركة ذات أسيـ شركة المنشآت 

 SIAHAأككل الفندقية الجزائر 
ركسيكا –قرية سياحية كمنتزه لمراحة 

 سكيكدة –بارؾ 
 اإلنشاء % 53

 Cityشركة ذات أسيـ سيتي مكؿ  السياحي

Mall 
 اإلنشاء % 67 نجـك قسنطينة 4فندؽ 

 اإلنشاء % 100 نجـك بجاية 4فندؽ  SHIFABE EURLشركة شفاب السياحي

 
 شركة ذات أسيـ
 أكسيانك سنتر

OCEANO CENTER 

مركز تجارم مككف مف سيبر ماركت 
 كمحبلت كمطاعـ الجزائر العاصمة

 اإلنشاء % 51

 Cityشركة ذات أسيـ سيتي مكؿ  

Mall 
مركز تجارم مككف مف سكبر ماركت 

 حبلت كمطاعـ قسنطينةكم
 اإلنشاء % 67

 شركة الجزائر لئليجار المالي الخدمات
El DjazairIdjar اٌغيائو اٌؼبّٕخ 

 اإلنشاء % 06 اإليجار المالي المنقكؿ كغير المنقكؿ

 HDA Hyperشركة ذات أسيـ الخدمات

distribution 
 النمك %29 استغبلؿ ىايبر ماركت

األشغاؿ 
 العمكمية

سؤكلية المحدكدة شركة ذات الم
MST BAT الجزائر العاصمة 

 اإلنشاء % 70 األشغاؿ العمكمية

 تشكيؿ الحديد المخصص لمبناء البميدة ARMATECشركة  الصناعة

لـ يحدد 
بعد في 

طكر 
 التجسيد

 اإلنشاء

 .13/11/2017 تارٌخ االطالع www.asicom.dz مكقعيا االلكتركنيباالعتماد عمى معمكمات مف الشركة كمف  المصدر: معد
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، حيث تساىـ في مختمؼ المشاريع االقتصادية Asicomتتنكع المحفظة االستثمارية لشركة 
 SHIHABE، أما مشركع % 70ك% 6بنسب تتراكح ما بيف خاصة في مرحمة إنشاء المؤسسة 

EURL دج.مميار  2ممكية خاصة لمشركة دكف شراكة مع مؤسسات أخرل بقيمة  فيك 
في نفس المشركع كىذا ما  % 49تتدخؿ بمساىمات تزيد عف  Asicom كما نبلحظ أف شركة
الخاص بشركات رأس الماؿ  11-06مف الفصؿ الثالث لمقانكف رقـ  18يعتبر منافيا ألحكاـ المكاد 

"أنو ال يجكز لشركة الرأسماؿ االستثمارم أف تحكز أسيما تمثؿ  1عمى:االستثمارم كالذم ينص صراحة 
-16تـنـفـٌـذي رقم المـرسوم المف  16، ك كذلؾ المادة ماؿ مؤسسة كاحدة " مف رأس % 49أكثر مف 

و التً تنص على متعلق بكٌفٌات إنشاء و تسٌٌر و ممارسة نشاط شركة تسٌٌر صنادٌق االستثمار،  205
جالل تؤدٌة تفوٌض التسٌٌر قواعد أخذ :"ٌتعٌن على شركة تسٌٌر صنادٌق االستثمار أن تحترم 2

 ".11-06من القانون رقم  19و  18منصوص علٌها فً أحكام المادتٌن المساهمات ال
 (:FNIالصندوق الوطني لالستثمار )-د

 السابؽ.لقد تـ التطرؽ إلى تعريؼ ىذا الصندكؽ كميامو في الفصؿ 
 التالية:ص بالمؤسسات اإف مساىمات الصندكؽ الكطني لبلستثمار خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
َ ،اٌٖبكه فٟ 2006عٛاْ  24ٖ  اٌّٛافك ي 1427عّبكٜ األٌٚٝ  28ثْووخ هأً اٌّبي االٍزضّبهٞ ،اٌّؤهؿ فٟ اٌّزؼٍك  11-06لبْٔٛ هلُ  -

 .18، اٌّبكح 42اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ، اٌؼلك 
2

اي ػبَ  20ضّبه، اٌّؤهؿ فٟ ِزؼٍك ثى١ف١بد إْٔبء ٚ ر١١َو ٚ ِّبهٍخ ْٔبط ّووخ ر١١َو ٕٕبك٠ك االٍز 205-16اٌّـوٍَٛ اٌزـٕـفـ١ـنٞ هلُ  -  ّٛ ّـ

 .16،اٌّبكح  45َ ، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ا ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ ، اٌؼلك 2016ع١ٍ٠ٛخ  25ٖ اٌّٛافـك  1437
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 طني لالستثمار: مساىمات الصندوق الو 39 رقم جدول

 مرحمة التمويل نسبة المساىمة تاريخ   الدخول النشاط المؤسسة
البنؾ الجزائرم لمتجارة الخارجية 

(BACE) 
  % 50 1981 خدمات مالية

المعيد المصرفي لمتككيف )الشركة ما 
 بيف المصارؼ لمتككيف سابقا(

  % 10 1989 خدمات

  % 100 2010 بناء كأشغاؿ عمكمية مجمكع ككسيدار
  % 30 2010 خدمات -لمتاميف عمى الحياة -تاال الجزائر
  % 36 2011 خدمات لمتأميف عمى الضرر -أكسا الجزائر

  % 36 2011 خدمات أكسا الجزائر لمتاميف عمى الحياة
  % 2 2012 صناعة كيميائية -صيدانكر–صيداؿ نكر لمتصنيع 
  % 17 2013 صناعة ميكانيكية ركنك الجزائر لئلنتاج

  % 17 2014 سياحة سياحة
مصنع الحديد كالصمب الجزائر 

 القطرم
  % 5 2014 صناعة

OTA DJEZZY 51 2015 خدمات %  
 .www.fni.dz مكقع الصندكؽباالعتماد عمى  المصدر: معد

األنشطة استفادة ىك  أكثرإف مساىمة الصندكؽ الكطني لبلستثمار حسب قطاع النشاط تبيف أف 
مف رأس الماؿ شركة % 51، 2015اصة بعدما اشترل الصندكؽ في جانفي قطاع الخدمات خ

Omnium Telecom. Algérie (OTA DJEZZY)  دكالر  مميار 2,6متعامؿ الياتؼ النقاؿ مقابؿ
 .مميار دج 244أم ما يعادؿ 

 المكالي:حسب الشكؿ 
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 : مساىمة الصندوق الوطني لالستثمار حسب قطاع النشاط82 رقم شكل

 

 
 .www.fni.dzباالعتماد عمى مكقع الصندكؽ  مصدر: معدال

 ،Cosider ،OTA Djezzyالمؤسسات التي يمكليا الصندكؽ أغمبيا مؤسسات كبيرة مثؿ إف 
ركنك الجزائر كغيرىا رغـ أف مف أكلكيات الصندكؽ ىك تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى شكؿ 

كبالتالي فإف قطاع المؤسسات الصغيرة  االستراتيجيةاتو مساىمات في قطاعات النشاط ذات الصمة بتكجي
 كالمتكسطة لـ يستفد مف الخدمات التمكيمية لمصندكؽ.

 :El Djazair Istithmarالجزائر استثمار -ىـ
كبدأت نشاطيا الفعمي  2009ديسمبر  28مؤسسة رأس الماؿ استثمارم، ذات أسيـ، انشئت في 

 دج.مميار  1 برأس ماؿ اجتماعي 2010جكيمية  07في 
 % 70أنشئت بمبادرة مف بنكيف عمكمييف ىما بنؾ الفبلحة كالتنمية الريفية بمساىمة قدرىا 

  1.% 30كالصندكؽ الكطني لمتكفير كاالحتياط، بنؾ بمساىمة 
 يمي:مف مياـ شركة الجزائر استثمار ما 

 زانية )األمكاؿ الخاصة(منح المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة منتكج مالي لمعالجة العجز في أعمى المي -
 كاالتصاؿ.تشجيع المستثمريف في خمؽ مؤسسات جديدة في مجاؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ  -
 كالمتكسطة.المشاركة في برنامج تأىيؿ المؤسسات الصغيرة  -

فقد تمكنت مف  2016حسب تقرير الشركة المقدـ إلى لجنة تنظيـ عمميات البكرصة كمراقبتيا لسنة 
 يمي:مميكف دج مكزعة كما  756,2استثمارم بمبمغ إجمالي قدره  مشركع 15المساىمة في 

 دج.مميكف  566,7مساىمات في األمكاؿ الخاصة بقيمة  9 -
                                                           

1
 .11/11/2017ربه٠ـ االطالع  page=sond&lang=aristithmar.dz/?-www.eldjazairِؼٍِٛبد ِزٛفوح ػٍٝ ِٛلغ اٌْٛوخ - 

56% 

24% 

18% 

2% 0.20% 

 خدمات

 أشغال عمومٌة

 صناعة

 سٌاحة

  أخرى

http://www.eldjazair-istithmar.dz/?page=sond&lang=ar
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 دج.مميكف  189,5مساىمات في صناديؽ االستثمار الكالئية بقيمة  6 -
ا بيف مشاريع كالباقي في مرحمة النمك، أما نسبة المساىمة تتراكح م 8مس التمكيؿ مرحمة اإلنشاء لػ 

 (.11-06مف القانكف  18كحد أقصى )تطبيقا لنص المادة  % 49ك % 6
مف بدء  ابتداءسنكات  8ك 5بالنسبة لفترة خركج الشركة مف رأس الماؿ المؤسسات تتراكح ما بيف 

 االستغبلؿ أك إمضاء اتفاؽ المساىمة.

 1الصناعة. ،معظـ المشاريع الممكلة تخص الصناعات الغذائية، الخدمات

 فيي:بالنسبة لمشركات رأس الماؿ االستثمارم غير المقيمة أما 
 :AfricInvestستثمارلإلافريقيا  شركة-و

، ىي شركة خدمات مالية كاستثمارية مقرىا في تكنس، 1994عاـ AfricInvestتأسست 
الخدمات المالية،  مثؿ:دكلة إفريقية كفي مختمؼ القطاعات االقتصادية  25شركة في  140استثمرت في 

 لتعميـ، الصحة، الصناعة، الزراعة، السياحة ... إلخ .ا
 ما يكضحو الجدكؿ التالي: الجزائر، حسبرافقت ىذه الشركة عدة مؤسسات في 

 2017في الجزائر سنة افريقيا لالستثمار : المحفظة االستثمارية لـ 40جدول رقم 
 مكان تواجدىا مرحمة التمويل قطاع النشاط المؤسسة

TMF 

 ريدلمشحف كالتب
 بجاية النمك النقؿ كالخدمات المكجستية

SODINCO الجزائر العاصمة اإلنشاء صناعة ٌألعٙيح اٌىٙوثبئ١خ إٌّي١ٌخ 
SMAXالجزائر العاصمة نقؿ الممكية الصناعات الغذائية ٌٍّٕزغبد اٌقف١فخ اٌّبٌؾخ ٚاٌؾٍٛح 

NCA Route 

 إلٔزبط ٚرٛى٠غ اٌؼٖبئو ٚاٌّْوٚثبد
 الجزائر العاصمة – ركيبة النمك الصناعات

MLA – Leasing الجزائر العاصمة اإلنشاء الخدمات المالية 
Impha Medfis عنابة اإلنشاء صناعة صيدالنية 

ICOSNET )النمك االتصاؿ )االنترنيت  
Amimer Energie بجاية النمك صناعة ٌٌٍّٛلاد اٌىٙوثبئ١خ 

 . 13/11/2017تاريخ االطبلع  www.africinvest.com/portefolioمعد باالعتماد عمى مكقع الشركة المصدر :

ككذلؾ الصغيرة  Icosnetعدة مؤسسات منيا الناشئة مثؿ مؤسسة  Africinvestمكلت 
تركيز عمى تمكيؿ القطاع الصناعي تقكـ المؤسسة بال ، حيثAmimer Energieكالمتكسطة مثؿ 

 كالمؤسسات ذات األفكار اإلبداعية.
                                                           

1
 .   49، ٓ 2016اٌزمو٠و إٌَٛٞ، ٌغٕخ رٕظ١ُ ػ١ٍّبد اٌجٛهٕخ ِٚوالجزٙب،  -

http://www.africinvest.com/portefolio%20تاريخ%20الاطلاع%2013/11/2017
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 :Abradjمجموعة أبراج  -ي

 136صندكؽ استثمار إماراتي بمجمكع أصكؿ قدرىا  ، ىك2002تأسست مجمكعة أبراج عاـ 
أمريكا منح القركض، تنشط في إفريقيا، أسيا، ك  مميار دكالر، متخصصة في رأس الماؿ االستثمارم

 تبيف المحفظة االستثمارية لمجمكعة أبراج ما يمي:ينية كالشرؽ األكسط. البلت
 2017سنة  Abradj جموعة: المحفظة االستثمارية لم 41جدول رقم  

 نسبة المساىمة مرحمة التمويل قطاع النشاط المؤسسة

 % 49 النمك صناعة مؤسسة  Ceproإلنتاج الحفاظات 
La flèche bleu Algérienne – FBA - SPA )النمك النقؿ )الخدمات / 

 .13/11/2017تاريخ االطبلع  www.abradj.com/portofolio مكقع الشركةباالعتماد عمى  المصدر: معد

كىي مؤسسة مختصة في صناعة  % 49بمساىمة قدرىا  Ceproمكلت شركة أبراج مؤسسة 
" سنة  La flèche bleuا، كما ساىمت شركة أبراج في شركة النقؿ المكجستية " الحفاظات كتكزيعي

 1مبلييف أكرك، كىذا مف أجؿ تكسيع استثماراتيا بجمب كسائؿ نقؿ أكثر تطكر. 8بمساىمة قدرىا  2014

 المطمب الثالث: التمويل التأجيري كألية مستحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ير أحد أساليب التمكيؿ الحديث لممؤسسات االقتصادية حيث يسمح ليا بالحصكؿ يعد نشاط التأج
 عمى استمارات كتحسيف قدرتيا االقتراضية.

يمارس نشاط التأجير في الجزائر مف خبلؿ البنكؾ الجزائرية كشركات التأجير في إطار تنظيمي 
 كقانكني ينظـ ىذه المينة.

 في الجزائري لممارسة التأجير الفرع األول: اإلطار التنظيمي والقانون

 أوال: تعريف التأجير في القانون الجزائري
كرد في التشريع الجزائرم مصطمح االعتماد اإليجارم لئلشارة إلى عممية التأجير التمكيمي كىذا في 

، حيث يعرؼ 1996جانفي  10ىػ المكافؽ لػ  1416شعباف عاـ  19المؤرخ في  2 09-96األمر رقـ 
جارية كمالية، يتـ تحقيقيا مف قبؿ البنكؾ كالمؤسسات المالية أك شركة تأجير مؤىمة قانكنا بأنو عممية ت

كمعتمدة صراحة بيذه الصفة مع المتعامميف االقتصادييف الجزائرييف أك أجانب، أشخاص طبيعييف كانكا 
 أك معنكييف تابعيف لمقانكف العاـ أك الخاص.

                                                           
1

 .13/11/2017ربه٠ـ االطالع  www.abradj.com/portofolioِزٛفوح ػٍٝ اٌّٛلغ اٌقبٓ ثبٌْووخ  

2
اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ،اٌٖبكه فٟ 1996عبٔفٟ  10٘ـ اٌّٛافك ٌـ  1416ّؼجبْ ػبَ  19اٌّؤهؿ فٟ  اٌّزؼٍك ثبالػزّبك اال٠غبهٞ ، 09-96ِو هلُ  األ- 

 .03ا ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ ، اٌؼلك 

http://www.abradj.com/portofolio
http://www.abradj.com/portofolio
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أف يتضمف أك ال يتضمف حؽ الخيار بالشراء لصالح ىذه العممية قائمة عمى عقد إيجار يمكف 
المستأجر، كتتعمؽ فقط بأصكؿ منقكلة أك غير منقكلة ذات االستعماؿ الميني أك بالمحبلت التجارية أك 

 بمؤسسات قرض.
 ثانيا: أنواع التأجير في القانون الجزائري

 يككف االعتماد اإليجارم حسب القانكف الجزائرم كما يمي: 
 يجارم لؤلصكؿ المنقكلة.اعتماد إ -
 اعتماد إيجارم لؤلصكؿ غير المنقكلة. -
 اعتماد إيجارم لممحبلت التجارية كالمؤسسات الحرفية. -
 المنقولة:إيجاري لألصول  اعتماد-أ

تمنح مف خبللو المؤسسة المالية المسماة المؤجر أصكال مشكمة مف تجييزات أك عتاد أك أدكات 
مؿ اقتصادم، شخصا طبيعيا كاف اك معنكيا كيدعى المستأجر عمى شكؿ ذات االستعماؿ الميني لمتعا

 تأجير.
كما يترؾ ليذا المستأجر إمكانية اكتساب كميا أك جزئيا األصكؿ المؤجرة عف طريؽ دفع سعر متفؽ 

 اإليجار.عميو مع األخذ بعيف االعتبار عمى األقؿ األقساط التي تـ دفعيا بمكجب 
 المنقولة:غير  اإليجار لألصول االعتماد-ب

أك  مينية، اشتراىايمنح مف خبللو المؤجر كعمى شكؿ تأجير لصالح المستأجر أصكال ثابتة 
الحصكؿ عمى إيجارات كلمدة ثابتة، مع إمكانية حصكؿ المستأجر عمى ممكية مجمؿ  لحسابو، مقابؿبينت 

 يمي:األصكؿ المؤجرة أك جزء منيا عندا انقضاء مدة التأجير. كما 
 كاحد.التنازؿ تنفيذا لمكعد بالبيع مف جانب عف طريؽ  -
أك عف طريؽ االكتساب المباشر أك غير المباشر، حقكؽ ممكية األرض التي شيدت عمييا العمارة  -

 المؤجرة.
 لممستأجر.أك عف طريؽ تحكيؿ قانكنا ممكية األصكؿ التي تـ تشيدىا  -
 حرفية:الاالعتماد اإليجاري المتعمق بالمحالت التجارية والمؤسسات -ج

يمنح المؤجر لصالح المستأجر محبل تجاريا أك مؤسسة حرفية عمى شكؿ تأجير مقابؿ الحصكؿ 
 المستأجر.عمى إيجارات كلمدة معينة مع الكعد مف جانب كاحد بالبيع لصالح 
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كعميو تعتبر عمميات االعتماد اإليجارم عمميات قرض ككنيا تشكؿ عممية اقتناء أصكؿ منقكلة أك 
ك محبلت تجارية أك استعماليا، كقد فرؽ المشرع الجزائرم بيف االعتماد اإليجارم المالي غير منقكلة أ

 العممي.كاالعتماد اإليجارم 
االعتماد اإليجارم المالي يككف عند تحكيؿ كؿ الحقكؽ كااللتزامات كالمنافع كالمساكئ كالمخاطر 

 المستأجر.المرتبطة بممكية األصؿ الممكؿ إلى 
يجارم العممي )التشغيمي( يككف عند عدـ تحكيؿ الحقكؽ كااللتزامات كالمنافع أما االعتماد اإل
 نفقاتو.بممكية األصؿ الحصكؿ لممستأجر كتبقى لصالح المؤجر أك عمى  المرتبطةكالمساكئ كالمخاطر 

 ممارسة االعتماد اإليجاري في الجزائر الثاني:الفرع 

الجزائر إلى مجمس النقد كالقرض حسب النظاـ  يرجع اعتماد تأسيس شركات االعتماد اإليجارم في
النقد ـ، باإلضافة إلى قانكف  1996جكيمية  30ىػ المكافؽ لػ  1417صفر  17المؤرخ في  06-96رقـ 

 اإليجارم.المتعمقة باالعتماد  09-96كأيضا األمر رقـ  10-90كالقرض رقـ 
 التأجير ثـت التي تمكليا شركات سنحاكؿ التعرؼ عمى ممارسة نشاط التأجير في الجزائر كالمجاال
 التمكيمي.كاقع تمكيؿ المؤسسات كخاصة الصغيرة كالمتكسطة منيا بيذا األسمكب 

 شركات االعتماد اإليجاري في الجزائر أوال:
 مجمكعتيف:مؤسسة مقسمة إلى  13يتككف سكؽ االعتماد اإليجارم في الجزائر مف 

 ىي:ك  06عددىا : مالية مختصة في االعتماد اإليجاري مؤسسات-أ
(، إيجار ليزنغ الجزائر، ALCالشركة العربية لمتأجير ) (،MLA) المغاربية لمتأجير الجزائر

 .Sofinance ك (SNL)الجزائر إيجار، الشركة الكطنية لمتأجير
 ىي: سكسيتي 07كعددىا  لدييا دائرة أك قسـ خاص بالتأجير أو مؤسسات مالية بنوك-ب

 (Salemبنؾ السبلـ  ،(Natéxis، ناتكسيس )(BNP Paribas)ريب أف بي با ، بي(SGAجينراؿ)

(Bank( بنؾ اإلسكاف الجزائر ،Housing Bank Algérie)  البركة.بنؾ ك 
 اإليجاري:المؤسسات المالية المختصة في االعتماد -أ

 اإليجارم.مؤسسات مالية مختصة في نشاط االعتماد  6ىي 
 ((MLA اختصارا Maghreb Leasing Algérieالمغاربية لإليجار المالي الجزائري  -1

كىي عبارة عف شركة ذات أسيـ  2006، أنشئت سنة اإليجارماالعتماد مؤسسة مالية مختصة في 
كبنؾ أماف التكنسي  % 30ر المالي بػ لئليجادج بمساىمة التكنسية  3.500.000.000برأس ماؿ قدره 
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، الشركة المالية الدكلية % 7,5ر اليكلندم بػ صندكؽ االستثما بيفكباقي المساىمات مكزعة  % 40,7بػ 
 .كالككمة الفرنية لمتنمية % 10بػ 

مجمكعة مف المنتجات المالية مكزعة عمى  MLAتقدـ  :لمتأجيرالمحفظة االستثمارية لممغاربية 
كالذم يشمؿ ( صحتي +) ةزمح( مكجييف لممينييف مثؿ Pack) ـكما نجد عدة حز قطاعات مختمفة، 

 عية كتأثيث المقر(.فية، سيارة ن)سيارة سياح
 إطار نشاط التأجير: في MLAالجدكؿ المكالي يبيف المنتجات المالية المقدمة مف قبؿ مؤسسة 

 الجزائرMLA : المحفظة االستثمارية لممغاربية لتأجير42 رقم جدول

 التسديد نسبة التمويل النشاط نوع التمويل

اعتماد إيجارم لؤلصكؿ 
 المنقكلة

 سنكات 04إلى  02مف  % 90 سيارات كالمركبات النفعية الخفيفةتأجير ال-
 سنكات 05إلى  02مف  % 90 عتاد البناء كالشغاؿ العمكمية-
 سنكات 05إلى  02مف  % 100 عتاد خاص بالمينييف في القطاع الصحي-
تجييزات )مكتبة إعبلـ آلي، صناعية، -

 فبلحية ... إلخ
 سنكات 05إلى  02مف  % 90

 سنكات 05إلى  02مف  % 90 سائؿ النقؿ كاآلالت الثقيمةك -

اعتماد إيجارم لؤلصكؿ 
 غير المنقكلة

 محبلت تجارية -
 مصانع كمخازف -
 محبلت مينية -

 سنكات 10حتى  % 80

 . 15/11/2017تاريخ االطبلع  www.magrebleasingalgerie.comمعد االعتماد عمى مكقع المؤسسة  المصدر:

تعتبر المغاربية لئليجار  كالمتكسطة:تمكيؿ المؤسسات الصغيرة  فMLAٟ  مساىمة مؤسسة 
سنة مف تكاجدىا في السكؽ  11المالي أحد أىـ شركات االعتماد اإليجارم في الجزائر، حيث أنيا كبعد 

مكيؿ مميار دج، مكجية خصكصا لت 72الجزائرم تمكنت مف تمكيؿ عدة مشاريع بمبمغ إجمالي قدره 
 .يرة كالمتكسطةالمؤسسات الصغ

 2017و 2016بين سنتي  في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةMLAمساىمة: 43جدول رقم 
 إجمالي التمويل السنة
 مميار دج 9 2016
 مميار دج 10 )إلى غاية نكفمبر( 2017

 مميار دج 12 2017تقديرات إلى نياية 
MLAمعد االعتماد عمى تصريحات المدير العاـ لػ  المصدر:

1. 

                                                           
1

 . 39، 38، ٓ 102، اٌؼلك 2017ٔٛفّجو  29، ثزبه٠ـ  Dziriفٟ ِغٍخ MLAرٖو٠ؾبد اٌّل٠و اٌؼبَ ٌـ  -
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 2016مف سنة MLAرغـ االرتفاع الطفيؼ في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف قبؿ 
 التالية:، إال أنو يعتبر غير كاؼ كذلؾ لؤلسباب 2017إلى 

مؤسسة مالية تقكـ بتقديـ القركض عمى شكؿ )اعتماد  MLAانخفاض السيكلة خاصة اف مؤسسة  -
 (مميار دج 12)حيث يمثؿ المبمغ عمى مكاردىا الخاصة،  أنيا تعتمد الكدائع أمإيجارم( مف دكف تمقي 

 لممؤسسة.ماعي تثبلث مرات رأس الماؿ االج
دج مميار  2بقيمة  2015لتنكيع مصادر التمكيؿ المؤسسة لجات المؤسسة إلى قرض سندم سنة 

 .% 124سنكات، تـ االكتتاب فيو بأكثر مف  5مميار دج، لمدة  2 بقيمة 2017سندم أخر سنة  كقرض
مميار دج لبلكتتاب فيو مف قبؿ  4بقيمة  2018لطمب قرض سندم آخر سنة MLAكما ستمجأ مؤسسة 

 المدخريف.البنكؾ كالمؤسسات المالية )مكتبيف مؤسساتييف( كصغار 
 الجزائرم.النقص الكبير في كسائؿ النقؿ المينية، المعدات كالتجييزات في السكؽ  -
 ALCاختصارا  :Arab Leasing Corporation العربية لإليجار المالي الشركة-ب

، ىي 2001مؤسسة مالية متخصصة في االعتماد اإليجارم معتمدة مف طرؼ بنؾ الجزائر سنة 
مكزعة عمى المساىميف كما  مميكف دج. 500مميار ك 3، يقدر رأسماليا االجتماعي بػ ذات أسيـشركة 
 يمي:
 .%41بػ  ABC Algérieبنؾ المؤسسة المصرفية الجزائر  -
 . %27بػ  CNEP/Banqueكناب بنؾ  -
 .% 25بػ  T.a.i.cالشركة العربية لبلستثمار  -
 .% 7مساىميف خكاص بػ  -

تقدـ المؤسسة منتجات مختمفة لئليجار  :ALCالمحفظة االستثمارية لمشركة العربية لإليجار المالي 
ييف في القطاع الصحي المالي مثؿ معدات البناء كاألشغاؿ العمكمية، معدات النقؿ، معدات مكجية لممين

يجار المحبلت المينية كالتجارية، تتعامؿ المؤسسة عمكما مع المؤسس منذ بدأىا  كالمتكسطة،الصغيرة  اتكا 
مؤسسة  5000مميار دج مكجو لػ  700حققت المؤسسة تمكيؿ إجمالي قدره  2002العمؿ الفعمي سنة 
 (.، أعماؿ حرةكمتكسطة، مينييف)مؤسسات صغيرة 

: مؤسسة مالية   Société Nationale de Leasing (SNL)المالي طنية لإليجارالشركة الو -ج
مميكف دج بمساىمة بنكيف  500مميار ك 3برأسماؿ  2010مختصة في االعتماد اإليجارم، أنشئت سنة 

لممؤسسات  ة، تقدـ قركض إيجاريBNAكالبنؾ الكطني الجزائرم BDLعمكميف ىما بنؾ التنمية المحمية 
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تخصص في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ،طاعات ما عدا الفبلحة كالصيد البحرم في كافة الق
 -Startمف التمكيؿ مف ىذه المؤسسة المؤسسات الناشئة ) يستثنىكأصحاب الميف الحرة في الجزائر ك 

up األقؿ .ف المؤسسة تنشط لمدة عاميف عمى ( ألف مف شركط االستفادة مف اإليجار المالي ىك أف تكك 

 2017: حصيمة نشاط الشركة الوطنية لإليجار المالي إلى غاية السداسي األول من سنة 44 رقم جدول

 التقييم حصيمة النشاط
 مميكف دج 700 2016رقـ األعماؿ خبلؿ سنة 

 مميار دج 1,8 2017إجمالي التمكيبلت المقدمة في السداسي األكؿ لسنة 
 مميار دج 5كالي ح إجمالي التمكيبلت المقدمة منذ إنشائيا

 مؤسسة 300 إجمالي المؤسسات الممكلة
 مؤسسة 180 2016المؤسسات الممكلة سنة 

 % 8 حصة المؤسسة في سكؽ اإليجار المالي في الجزائر
SNLمعد اعتمادا عمى تصريح المدير العاـ لمؤسسة  المصدر:

1 

ؤسسة في سكؽ اإليجار فإف حصة الم SNLعمى حسب األرقاـ الذم قدميا المدير العاـ لمؤسسة 
حيث ال يتجاكز إجمالي تمكيؿ السكؽ باالعتماد اإليجارم مف قبؿ كؿ % 8المالي في الجزائر ىي 

 دج.مميار  50المؤسسات 
تركز المؤسسة حاليا عمى تمكيؿ القطاع الصناعي تماشيا مع سياسة الحككمة الجديدة في تنكيع 

خاصة بمؤسسات البناء  %80كف عالقة منيا كدي % 3االقتصاد الجزائرم، كما تسجؿ المؤسسة 
 كاألشغاؿ العمكمية كالتي تعاني مف صعكبات في الدفع بسبب أزمة السيكلة الراىنة.

 (EDI) افزٖبها El Djazair Ijar إيجار الجزائر-د

، 2012أكت  20م، معتمدة مف قبؿ بنؾ الجزائر في يجار مؤسسة مالية مختصة في االعتماد اإل
 المساىميف:مميار دج مكزعة عمى  3,5عي قدره برأس ماؿ اجتما

 .% 47( بػ CPAالقرض الشعبي الجزائرم ) -
 .% 47( بػ BADRبنؾ الفبلحة كالتنمية الريفية ) -
 .% 6الشركة السعكدية الجزائرية لبلستثمار بػ ASICOMمؤسسة  -

                                                           
1

، 20/06/2017عو٠لح اٌَّبء اٌٖبكهح ٠َٛ  Djazairressو٠ؾبد اٌّل٠و اٌؼبَ ٌٍْووخ اٌٛط١ٕخ ٌإل٠غبه اٌّبٌٟ، ِؾون اٌجؾش االٌىزوٟٚٔ رٖ -

 www.djazairress.comاالٌىزوٟٚٔ  اٌّٛلغ

http://www.djazairress.com/
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ة في ، لتمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة خاصة الناشط2013بدأ نشاط ىذه المؤسسة سنة 
 الفبلحة، البناء كاألشغاؿ العمكمية، الصناعة، الصحة، النقؿ كالميف الحرة. منيا:قطاعات مختمفة 

مؤسسة مالية معتمدة منذ سنة : Sofinance الشركة المالية لالستثمارات المساىمة والتوظيف-ه 
 بينيا:نا سابقا كمف كيمية كما رأيممميار دج، تمارس عدة أنشطة ت 10، برأسماؿ اجتماعي يقدر بػ 2001

 االعتماد اإليجارم سكاء كاف اعتماد إيجارم لممنقكالت أك اعتماد إيجارم لمعقارات ذات االستعماؿ
 الميني.

 بالنسبة لبلعتماد اإليجارم لممنقكالت يخص:
معدات البناء كاألشغاؿ العمكمية، معدات صناعية، معدات طبية، كسائؿ نقؿ المينييف، كىي مكجية  -

 كالمتكسطة.الصغيرة  لممؤسسات

باالعتماد اإليجاري من سنة  في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  Sofinance : مساىمة45 رقم جدول
 2016إلى سنة  2014

 دج 1000الوحدة 
 السنوات

 نوع التمويل
2014 2015 2016 

 Sofinance 943 182 4 000 933 4 000 138 5التمكيؿ االعتماد اإليجارم في شركة 
 

 www.sofinance.dz/index.php :يٍ إػذاد انببزثت ببالػتًبد ػهٗ انًؼهٕيبث انًتٕفشة ػهٗ يٕفغ انششكت انًصذس

 
كبالنظر إلى معطيات  Sofinanceإف نشاط االعتماد اإليجارم في تطكر مستمر لدل شركة   

تمارس أنشطة كثيرة لكف يبقى االعتماد اإليجارم عمى إجمالي التمكيبلت األخرل،  نياالسابؽ فإالجدكؿ 
 .% 10كما أف حصة الشركة في السكؽ ىي 

 بالتأجير:بنوك أو مؤسسات مالية لدييا دائرة أو قسم خاص -ب
، (SGAجينراؿ) سكسيتي كىي:بنكؾ كمؤسسات مالية تقدـ خدمة التمكيؿ باالعتماد اإليجارم  7ىناؾ 

، بنؾ Salem) (Bankبنؾ السبلـ  ،(Natéxis، ناتكسيس )(BNP Paribasبي أف بي باريب )
 ( كبنؾ البركة.Housing Bank Algérieاإلسكاف الجزائر )

 
 

http://www.sofinance.dz/index.phpالمصدر
http://www.sofinance.dz/index.phpالمصدر
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 اقتراح بدائل تمويمية أخرى لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الثاني:المبحث 

القنكات التقميدية  تكمؿحتياجيا لقنكات تمكيؿ حديثة الصغيرة كالمتكسطة كا مؤسساتاستجابة لكاقع ال
بدائؿ تمكيمية غير معركفة في الجزائر يمكف أف تككف حمكؿ  ، ىناؾاألخرل التمكيؿمؤسسات ك  كالبنكؾ

 .كالتطكرالراغبة في التكسع  تمؾ الناشئة أك المؤسساتلسد فجكة تمكيؿ 

 ات الصغيرة والمتوسطةبديل تمويمي لممؤسسالتمويل الجماعي:  المطمب األول:

سبؽ كاف رأينا في الفصؿ الثالث التمكيؿ الجماعي كآلية مبتكرة كجديدة لتمكيؿ المؤسسات خاصة 
الصغيرة كالمتكسطة عف طريؽ المجكء إلى الجميكر عبر المنصات الرقمية، رغـ حداثة ظيكره  ،الناشئة

 الـ.يككف حؿ تمكيمي لكثير مف المؤسسات في الع أف إال أنو استطاع

 : األثر االقتصادي واالجتماعي لمتمويل الجماعي في الجزائرالفرع األول

اقتراحو كبديؿ تمكيمي لممؤسسات الصغيرة ك  محاكلة منا لمتعريؼ بيذا النكع مف التمكيؿ
المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  األطراؼ:كالمتكسطة في الجزائر، سنحاكؿ معرفة مزاياه بالنسبة لكؿ 

 لممجتمع.كؾ كالمؤسسات المالية، االقتصاد ككؿ تـ بالنسبة كالناشئة، البن
 والمتوسطة الناشئة، الصغيرةبالنسبة لممؤسسات  أوال:

يعد مشكؿ التمكيؿ مف أىـ العقبات التي تكاجو المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، سكاء في مرحمة 
 مرحمة.حسب كؿ  اإلنشاء، االنطبلؽ، التكسع كالنمك، حيث تككف احتياجات السيكلة مختمفة

 يمي:كيتيح التمكيؿ الجماعي ألصحاب المشاريع كالمؤسسات ما 
تمكيؿ احتياجات المؤسسة غير المممكسة كعادة ال تمكؿ مف قبؿ البنكؾ كتتمثؿ ىذه االحتياجات في  -

 البحث، التطكير ... إلخ. التككيف،
ختمؼ المنصات الرقمية الحصكؿ عمى تمكيؿ في مدة قصيرة حيث تتراكح حممة جمع األمكاؿ عبر م -

 يـك كحد أقصى. 90يكـ إلى  20مف 
 الحصكؿ عمى تمكيؿ دكف شرط تكفر الضمانات سكاء كانت ضمانات شخصية أك عينية. -
خمؽ أثر رفع مالي عمى أنكاع أخرل مف التمكيبلت كالقركض المصرفية، حيث يعزز التمكيؿ  -

 الجماعي، القدرة المالية لممؤسسة أماـ البنكؾ.
 جريب المنتكج في السكؽ بعد تقديمو عمى المنصة الرقمية.تريقة ليعتبر ط -
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 : بالنسبة لمبنوك والمؤسسات الماليةثانيا
يمكف أف يككف التمكيؿ الجماعي بديؿ لمتمكيؿ المصرفي خاصة في ظؿ شح السيكلة التي تعاني منو  -

  مكيؿ مف بنؾ الجزائرحيث اضطرت إلى المجكء إلى عمميات إعادة الت األخيرة،البنكؾ في السنكات 
، عبر أدكات السكؽ 2016 حيث لجأت البنكؾ إلى إعادة التمكيؿ مف بنؾ الجزائر ابتداء مف شير أكت)

أيضا ك ( ، 2016 مميار دج إلى نياية السداسي الثاني مف سنة 443 المفتكحة كسياسة إعادة الخصـ بمبمغ
 .زكاالحتراإلزامية تقيدىا بقكاعد الحذر 

رحمة االنطبلؽ أك االطبلؽ مف االحتياجات التمكيمية التي ال تمكليا البنكؾ الجزائرية، يعتبر تمكيؿ م -
التمكيؿ الجماعي مكجو لتمكيؿ ىذه االحتياجات كالمتمثمة أساسا في تصميـ المنتكج األكلي،  لذلؾ فإف

لتي يتحمميا كغيرىا مف النفقات ا األعماؿ، اإليجاراتتغطية مصاريؼ البحث كالتطكير كالتصميـ، مخطط 
 النشاط.صاحب المشركع قبؿ البدء في 

 2017الصادر في  17/02رغـ أف القانكف التكجييي لتطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
بجممة مف التدابير كاآلليات المستحدثة لدعـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، كمنيا إنشاء الذم جاء 

يؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المبتكرة كتمبية كىذا مف أجؿ تمك  صندكؽ يسمى صندكؽ اإلطبلؽ
االحتياجات التمكيمية ليا في المراحؿ األكؿ مف انطبلؽ المشركع إال أنو لـ يجسد في أرض الكاقع إلى 

 (.17/12/2017يكمنا ىذا )
إف التمكيؿ الجماعي، يتطمب تكفير األمكاؿ عبر المنصات الرقمية، لذلؾ يتكجب عمى البنكؾ تطكير  -

 ـ الدفع اإللكتركني كالذم يسمح بتمقي األمكاؿ كتكجيييا بشكؿ آمف.نظا
تشجيع البنكؾ الجزائرية عمى إنشاء منصات رقمية خاصة بيا أك إقامة شراكة مع منصات رقمية    -

 قائمة.
 ثالثا: بالنسبة لالقتصاد الجزائري

اح التنمية المستدامة كىذا مف ية كالتي تعتبر مفتتيعزز التمكيؿ الجماعي ركح المبادرة كتشجيع المقاكل -
 مشاريعيـ.خبلؿ تشجيع ركاد األعماؿ الشباب لتجسيد أفكارىـ كتحقيؽ 

يساعد التمكيؿ الجماعي في إحياء اإلنتاج الكطني لمسمع كالخدمات لتعكيض االستيراد، في ظؿ  -
حؿ مشكمة التبعية  التحدم األكبر بالنسبة لببلدنا خبلؿ السنكات القادمة كىك تنكيع االقتصاد كالبحث عف

 الدكلية.االقتصادية أماـ تقمبات سكؽ المحركقات 
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يساىـ التمكيؿ الجماعي في تطكير اإلبداع كاالبتكار في المؤسسة لتنمية قدرتيا التنافسية مف جية  -
كالمتكسطة ظؿ ارتفاع معدالت تكقؼ المؤسسات الصغيرة في كضماف استمرارىا كبقاءىا مف جية ثانية، 

 جدا.، أغمبيا مؤسسات صغيرة 2016 تكقفت سنةمؤسسة  34471ي الجزائر، حكالي النشاط ف عف
يسمح التمكيؿ الجماعي بإنشاء مؤسسات جديدة دكف اإلشراؼ المباشر مف الدكلة، فحتى اليكـ فإف  -

 الدعـ.الدكلة ىي المسؤكلة الكحيدة لتشجيع بيئة األعماؿ كخمؽ المؤسسات سكاء تعمؽ األمر بالمرافقة أك 
مجكء إلى التمكيؿ الجماعي يمكف أف يساعد في سد الفجكة التمكيمية عمى مستكل السكؽ المالي ال -

األسكاؽ رسممة بمقارنة مع األسكاؽ المالية المجاكرة، كتضـ  الجزائر أقؿالجزائرم حيث تعتبر بكرصة 
 مدرجة، كميا مؤسسات كبيرة.مؤسسات فقط  5حاليا 

ميندس  مثؿ:جديدة تقكـ أساسا عمى شبكة االنترنيت يسمح التمكيؿ الجماعي بظيكر كضائؼ  -
 إلخ....  d’applications développeur الكظائؼالشبكات، محرر الكيب، مشرؼ الكيب، مطكر 

 بالنسبة لممجتمع الجزائري رابعا:
قتصاد الحقيقي باعتبار التمكيؿ الجماعي االنحك يشجع األسر عمى ادخار مبالغ صغيرة كتكجييا  -

 1 قرب.دخار عف طريقة لبل
يعتبر التمكيؿ الجماعي، تمكيبل اجتماعيا حيث يسمح لممدخريف بتكجيو مدخراتيـ حسب األنشطة التي  -

 مناسبة.يركنيا 
مف المساىمة في تطكير االقتصاد الجزائرم، فحسب الجمعية العالمية  2تمكيف المغتربيف الجزائرييف -

 5مبلييف جزائرم منيـ  7ف المكجكديف بالخارج ىك فإف عدد الجزائريي 3(AIDAلممغتربيف الجزائرييف )
 فرنسا.مبلييف متكاجديف في 

 2014لقد كشؼ تقرير البنؾ الدكلي أف التحكيبلت المالية التي قاـ بيا المغتربكف الجزائريكف سنة 
مميار أكرك، حيث يعتبر ىذا التدفؽ المالي مساىمة ميمة في التنمية االقتصادية  1,65بمغت 

 ية في الجزائر إف كجو تكجييا صحيحا.كاالجتماع
األقارب، لكف أغمب تمؾ األمكاؿ تمر عبر القنكات غير الرسمية حيث تنتقؿ يدكيا عف طريؽ 

 ...إلخ. السفر، المسافريف ككاالت
كمف خبلؿ الجمع ما بيف التمكيؿ الجماعي كأمكاؿ المغتربيف، يساعد ذلؾ في تكجيو المدخرات مف 

 ثانية.نتاجية في مكطنيـ األصمي مف جية جية كدعـ المشاريع اإل
                                                           

1
- Epargne à proximité. 

2
- La diaspora. 

3
- Association Internationale de la Diaspora Algérienne (AIDA). 
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تعزيز ركح التضامف كالثقة بيف الجزائرييف فيما بينيـ كبيف االقتصاد سكاء تعمؽ األمر بالتمكيؿ  -
 باالستثمار.الجماعي بالتبرع بالقرض أك 

 الفرع الثاني: اقتراحات عممية لتفعيل التمويل الجماعي في الجزائر

كيؿ الجماعي كأسمكب تمكيمي مبتكر لممؤسسات الناشئة، الصغيرة يمكف لمجزائر أف تتبنى التم
ف كانت في مراحميا األكلى مف   التطكر.كالمتكسطة حيث أصبحت البدائؿ التمكيمية متنكعة حتى كا 

 يمي:مف أجؿ تعزيز ظيكر التمكيؿ الجماعي في الجزائر تقترح ما 
قبؿ كؿ شيء يجب تعميـ استخداـ األنترنيت إف التمكيؿ الجماعي مرتبط ارتباطا كثيقا باألنترنيت، ف -

كتحسيف جكدة ىذه الخدمة، فحسب تقرير صادر عف لجنة النطاؽ العريض لؤلمـ المتحدة حكؿ خدمات 
ميغابايت كىك أقؿ تدفؽ في دكؿ شماؿ افريقيا،  2,2اإلنترنيت في الجزائر فإف سرعة التدفؽ ال تتجاكز 

جيغا( 1ميغابايت ) 1000لمتحدة اليكـ تصؿ سرعة التدفؽ إلى كفي دكؿ المغرب العربي، ففي الكاليات ا
ذا ما قكرف ىذا التدفؽ بالعبلقة جكدة / سعر فإف األسعار  300كبعض الدكؿ اإلفريقية أكثر مف  ميغا، كا 

 مرتفعة جدا كال تعكس جكدة الخدمة المقدمة .
 قطاع تكنكلكجيا اإلعبلـفالعالـ اليكـ تجاكز عصر النت إلى الرقمنة كعميو فإف االستثمار في 

 األخرل.سيحرؾ جميع القطاعات  كاالتصاؿ
إف الحديث عف األنترنيت كالرقمنة، يؤدم إلى التطرؽ إلى آليات الدفع االلكتركنية كالتي ال يزاؿ تكفرىا  -

 نقدا.كاستخداميا ضئيبل جدا، فحتى اليـك ال تتكفر بطاقات االئتماف ككؿ طرؽ الدفع تتـ 
ـ تطكر ىذا الشكؿ مف التمكيؿ الحديث في الجزائر ىك انتشار األنترنيت بشكؿ كعميو فإف ما يحك

 .استخداـ كسائؿ الدفع اإللكتركني كبير كالسريع في
كاالستثمار كىذا حماية  بالتبرع، االقراضإيجاد إطار قانكني كتشريعي لمتمكيؿ الجماعي سكاء تعمؽ األمر  -

 األطراؼ.لكؿ 
رقمية ككسطاء في التمكيؿ الجماعي كىذا باشتراط احتراـ دفتر شركط كضع قكانيف خاصة بالمنصات ال -

 الرقمية.يكضح فيو حقكؽ ككاجبات المنصة 
الكفاءة إلزاـ المنصات الرقمية باالمتثاؿ لجميع القكاعد المينية التي تطبؽ عمى المؤسسات المالية مثؿ  -

 كالشفافية.، السمعة المينية
 التمكيؿ.الكحدات االقتصادية بيذا النكع مف  تنظيـ ندكات كلقاءات إلعبلـ مختمؼ -
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 رئالمطمب الثاني: الصكوك االسالمية بديل تمويمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزا

إف تجسيد مشركع الصككؾ اإلسبلمية كبديؿ تمكيمي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر 
بي االحتياجات التمكيمية لممشاريع في ظؿ قصكر يمكف أف يسيـ في تمكيؿ ىذه المؤسسات، باعتبارىا تم

 المؤسسات المصرفية كالمالية.

 الفرع األول: األثر االقتصادي واالجتماعي لمصكوك اإلسالمية في الجزائر

تساىـ الصككؾ اإلسبلمية في تحقيؽ التنمية االقتصادية لقدرتيا عمى تعبئة المكارد المالية 
 ثانية.التنمية مف جية كتمكيؿ المؤسسات كالمشاريع الخيرية مف جية  كتكجيييا نحك تمكيؿ مشاريع البنى

كعميو سنحاكؿ معرفة دكر الصككؾ اإلسبلمية في تمكيؿ مشاريع البنى التحتية، في تمكيؿ 
 الخيرية.المؤسسات ككذلؾ دكرىا في تمكيؿ المشاريع 

 بالنسبة لمشاريع البنى التحتية والتنموية أوال:
داة يمكف استغبلليا لتمكيؿ مشاريع البنى التحتية كالمشاريع الضخمة التي الصككؾ اإلسبلمية أ
 كبيرة.تتطمب إقامتيا رؤكس أمكاؿ 

تعطي أىمية بالغة لمشاريع البنى التحتية إف السياسة االقتصادية المتبعة حاليا في الجزائر 
خمة في جميع القطاعات كاالستثمار العمكمي فالدكلة أخذت عمى عاتقيا القياـ بمشاريع استثمارية ض

 4043قاربت  فنفقات التجييز التجييز،بتمكيؿ مف الخزينة العمكمية كتترجـ ىذه السياسة في ميزانية 
 عمكمية.، تتعمؽ بمشاريع استثمارية تمكليا الدكلة لتحقيؽ منفعة 2018مميار دج لسنة 

المجكء إلى التمكيؿ غير  ك فاؽ العمكمينكفي ظؿ تراجع أسعار النفط كشركع الدكلة في ترشيد اال
يدة يمكف استخداميا في تمكيؿ االستثمارات العمكمية، د، تبرز الصككؾ اإلسبلمية كأداة تمكيؿ جالتقميدم

خاصة أف التجارب العممية إلصدارات الصككؾ أثبت أنيا كسيمة جيدة لتمكيؿ مشاريع البنية التحتية 
كؿ مثؿ البحريف كماليزيا كالسكداف تعتمد عمى الصككؾ كالمشاريع التنمكية الكبرل، فنجد أف عددا مف الد

 كالمالية.لئليفاء بمتطمبات الديف العاـ كتحقيؽ أىداؼ السياسة النقدية 
 التمكيؿ.كما أصدرت دكال غير اسبلمية كألمانيا كبريطانيا صكككا لتنكيع مصادر 
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سكر كالمطارات كالطرؽ يمكف لمدكلة إصدار صككؾ اإلجارة لتمكيؿ بناء الج 1فعمى سبيؿ المثاؿ
كالسدكد، تككف ىي المستأجر مف أصحاب الصككؾ الذيف ىـ بمثابة مبلؾ ىذه األعياف المؤجرة لمدكلة ثـ 

 تقكـ بإتاحة تمؾ المشاريع لممكاطنيف.
 ثانيا: بالنسبة لممؤسسات

حة إف تنكع الصككؾ اإلسبلمية كتعددىا يجعميا تبلءـ قطاعات اقتصادية مختمفة، فصككؾ المراب
تصمح لتنشيط عمميات التجارة الداخمية، كتصمح صككؾ السمـ في تكفير التمكيؿ البلـز لممنتجيف كرجاؿ 
األعماؿ ألنيا تمثؿ بيع سمعة مؤجمة التسميـ بثمف معجؿ، كتكفر صككؾ االستصناع تمكيبل متكسط 

 العامؿ.كيؿ رأس الماؿ اآلجؿ لتمبية االحتياجات التمكيمية لتصنيع سمع محددة كتمكيبل قصير األجؿ لتم
أما صككؾ اإلجارة تصمح لجميع األنشطة الزراعية، الصناعية، الخدمية كالعقارية ألنيا تكفر تمكيؿ 
متكسط كطكيؿ األجؿ باإلضافة أنيا تستخدـ في تمكيؿ المشركعات الكبرل كتبقى صككؾ المشاركة 

 األجؿ.طكيمة األكثر مبلءة لتمكيؿ جميع انكاع االستثمارات صغيرة كمتكسطة ك 
 بالنسبة لممشاريع الخيرية ثالثا:

، تساىـ الصككؾ اإلسبلمية في تحقيؽ التنمية االجتماعية عف طريؽ ما يسمى بالصككؾ الكقفية 
كىي عبارة عف كثائؽ أك شيادات نمطية متساكية القيمة قابمة لمتداكؿ تمثؿ الماؿ المكقكؼ سكاء كانت 

أك أصكال منقكلة كالنقكد كالسيارات كالطائرات كتساىـ الصككؾ الكقفية  ىذه األمكاؿ أصكال ثابتة كالعقارات
 2في:

 كصحة.تكفير الحاجات األساسية لمفقراء مف مأكل كتعميـ  -
 االكتناز.تنمية االدخار كمحاربة  -
 العماؿ.تكظيؼ عدد كبير مف  -

 اقتراحات عممية لتفعيل الصكوك اإلسالمية في الجزائر الثاني:الفرع 

يؿ الصككؾ اإلسبلمية كبديؿ تمكيمي لمشاريع التنمية عكض التمكيؿ بالعجز مف أجؿ تفع
)اإلصدار النقدم( الذم يعتبر مف أكثر أساليب التمكيؿ الحككمي ضررا عمى االقتصاد في األجؿ 

 القصير كالطكيؿ ككذلؾ المشاريع االستثمارية يجب:
 خاص.كبالصككؾ اإلسبلمية بشكؿ  االعتراؼ القانكني الصريح بالصناعة المالية االسبلمية ككؿ -

                                                           
َسٕ اصتشاتٛدٛت بذٚهت نتًٕٚم انتًُٛت انًسهٛت فٙ اندزائش )انٕلف ٔانزكبة ٔانصكٕن اإلصاليٛت ًَٕرخب(، يدهت دساصبث أِؾّلٞ ثٛى٠ٕخ إِٓخ،  -1

 .  13، ٓ 2017، فجوا٠و 6اٌؼلك -اٌٍْف–، عبِؼخ ؽ١َجخ ثٓ ثٛػٍٟ فٙ انتًُٛت ٔانًدتًغ

 .14ِوعغ ٍبثك، 2ٓ
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 اإلسبلمية.كضع إطار تشريعي كقانكني ينظـ العمؿ بالصككؾ  -
يجاد سكؽ ثانكية  - إنشاء سكؽ مالية اسبلمية تعمؿ بأدكات كقكاعد إسبلمية أم تحقيؽ السكؽ األكلية كا 

 السكؽ.لتتكامؿ مع ىذه 
اإلسبلمية مف حيث مطابقة الصككؾ  إنشاء ىيئة رقابة شرعية لمتأكد مف سبلمة تطبيؽ أحكاـ الشريعة -

 اإلسبلمية.اإلسبلمية ألحكاـ كقكاعد الشريعة 
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لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المستحدثة و  التمويمية التقميديةسبل تطوير اآلليات  الثالث:المبحث 
 الجزائر

عمى نكع  إف إنشاء نمك كبقاء المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر يعتمد بالدرجة األكؿ
كحجـ التمكيؿ الذم تحصؿ عميو لضماف تحقيؽ أىدافيا، لذلؾ فيي تحتاج إلى أساليب تمكيمية تتبلءـ مع 

 خصكصيتيا.

لقد زاد االىتماـ بيذه األساليب كتطكيرىا في السنكات األخيرة، كتزامف ذلؾ بالتطكر الكبير في 
 الرقمية.تعتمد عمى الكيب كالمنصات  مجاؿ تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ حيث ظيرت أساليب تمكيمية

سنحاكؿ اقتراح بعض الحمكؿ لترقية اآلليات التمكيمية المصرفية كالمالية المكجية لممؤسسات 
 الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر.

 تطوير اآلليات التمويمية عمى مستوى البنوك التجارية  األول:المطمب 

كظا في السنكات األخيرة نتيجة الجيكد التي بذلتيا الدكلة لقد شيد القطاع المصرفي الجزائرم تطكرا ممح
  اإلقراضي.سكاء مف حيث ىيكمية القطاع، الكثافة المصرفية كالنشاط 

 وضعية القطاع المصرفي في الجزائر  األول:الفرع 

شيد القطاع المصرفي في الجزائر تطكرا ممحكظا في السنكات األخيرة نتيجة الجيكد التي بذلتيا 
  خبلؿ:ة لتطكيره كذلؾ مف الدكل

 ىيكمة القطاع  أوال:

ككالة بنكية جديدة، ليرتفع عدد ككاالت الشبكة المصرفية  20بػ  2016تعزز القطاع المصرفي في 
حيث ال تزاؿ الشبكة العمكمية مييمنة إلى حد  2016ككالة في  1577إلى  2015ككالة في  1557مف 

 % 27ككالة أم نسبة  426نما تضـ الشبكة الخاصة ي % 73ككالة أم نسبة  1151كبير، بكاقع 
 ككالة جديدة. 35باعتماد  2017كتعززت الشبكة المصرفية سنة 

 .)كما كضحنا سابقا(كعمى الرغـ مف ذلؾ فمازالت الكساطة المصرفية ضعيفة نسبيا
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 السيولة المصرفية  ثانيا:

اصؿ تراجع السيكلة المصرفية ابتداء مكازاة مع العجز في الرصيد اإلجمالي لميزاف المدفكعات، تك 
، حيث 2016، كلجكء البنكؾ إلى إعادة التمكيؿ مف بنؾ الجزائر ابتداء مف شير أكت 2015مف سنة 

تحكؿ اتجاه السياسة النقدية نحك استعماؿ أدكات ضخ السيكلة عبر عمميات السكؽ المفتكحة، تسييؿ 
 الخصـ.كسياسة إعادة  القرض اليامشي

دكات بإعادة تمكيؿ المؤسسات المصرفية كالتي تمكنت ىي األخرل مف مكاصمة سمحت ىذه األ
/ 31/12مميار دج إلى غاية  443حيث قاـ بنؾ الجزائر بإعادة تمكيؿ المصارؼ بمبمغ  االقتصاد.تمكيؿ 
، نتيجة لكضع حيز التنفيذ 2017بينما ارتفعت السيكلة المصرفية في الثبلثي األخير مف سنة  .2016
  التقميدم.ؿ غير لمتمكي

 النشاط االقراضي ثالثا:

 % 9سجمت المؤشرات المالية الرئيسية لمبنكؾ التجارية، تطكرا لقركض المكجية لبلقتصاد بكاقع 
ىي  ، أساسا2016خبلؿ نفس الفترة مف سنة  % 7,3مقابؿ  2017خبلؿ الستة أشير األكلى مف سنة 
 .قركض ممنكحة لممؤسسات العمكمية

إلى إعادة التمكيؿ لدل بنؾ  اكض المكجية لبلقتصاد انخفاض مكارد البنكؾ كلجكؤىتطمب نمك القر 
نتيجة كضع حيز التنفيذ جاء ، 2017تحسف طفيؼ في مكارد البنكؾ ابتداء مف ديسمبر  ثـ الجزائر

كالمتعمقة بتكطيف الكاردات مف السمع بيدؼ بيعيا عمى  2017لتعميمة بنؾ الجزائر الصادرة في أكتكبر 
)ىذه اإلجراءات تفرض ضماف تغطية مالية لدل بنؾ التكطيف بنسبة  بيا.اؿ كبالدفع المسبؽ الخاص الح

( يكما عمى األقؿ مف استيراد السمعة مف قبؿ 30لقيمة السمعة محؿ االستيراد كذلؾ قبؿ ثبلثيف ) % 120
شكؿ كدائع أك عف  المتعامؿ المستكرد، كيتـ القياـ بيذا الضماف المالي عمى مستكل بنؾ التكطيف في

 (.طريؽ خطكط قرض التي تبقى مفتكحة مف قبؿ البنكؾ لصالح زبائنيا

 عمى مستوى البنوك التجارية المقترحة الحمول  الثاني:الفرع 

سيظؿ التمكيؿ المصرفي أساسيا لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كعميو فإف أكلكيات إصبلح 
  في:مؤسساتو تكمف 
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بالمعالجة السريعة كالفعالة لممفات طمب الخدمات المالية مف البنكؾ  إنشاء بنؾ لممعمكمات يسمح - أ
كتخفيض درجة المخاطرة اتجاه ىذه المؤسسات كىذا عف طريؽ تقاسـ المعمكمات البلزمة كالتي تتجاكز 

 لمزبائف.المعمكمات المحاسبية إلى الزيارات الميدانية الدكرية 
اصة كالعمكمية المنتجة دكف أم تميز كالتكقؼ عف إعطاء األكلكية في منح القركض لممؤسسات الخ -ب 

 المجاممة.تمكيؿ المؤسسات العمكمية المفمسة بقركض 
ير المكارد البشرية عمى مستكل البنكؾ، خاصة فيما يتعمؽ بالتقنيات كاألساليب المعاصرة في يتحسيف تس -ج 

ما يتعمؽ باإلرشاد المالي التسيير كتككيف المكمفيف بالزبائف )الذيف يشغمكف مناصب البنؾ الجالس( في
  ليـ.لمزبائف كتقديـ المنتجات البنكية 

تحتاج المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى معاممة مميزة مف قبؿ البنكؾ بسبب عدـ قدرتيـ عمى سداد ما  -د 
يستحؽ عمييـ مف أقساط كفكائد في المكاعيد المحددة، لذلؾ فإف تمديد فترة اإلرجاء قبؿ تاريخ استحقاؽ 

   المؤسسات.يساعد عمى إنشاء كتككيف رصيد مالي ليذه القرض 
 تطبيؽ أسعار فائدة تفضيمية لفائدة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة خاصة بالنسبة لممؤسسات الناجحة، -ق 

كعمى ، كىي نسبة مرتفعة جدا % 10ك % 8حيث أف نسبة الفائدة عمى قركض االستغبلؿ حاليا ما بيف 
جارية تميؿ إلى تطبيؽ أسعار تفضيمية لممؤسسات الكبيرة، كأكثر مف ذلؾ العكس مف ذلؾ فإف البنكؾ الت

حيث تقدـ قركض المجاممة خاصة لممؤسسات العمكمية بينما تفرض أسعار فائدة مرتفعة عمى المؤسسات 
 الصغيرة.

مرحمتي االنطبلؽ كما قبؿ في إنشاء بنؾ متخصص لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ييتـ بتمكيميا خاصة  -ك 
نطبلؽ، يتمتع ىذا البنؾ بالمكارد كالصبلحيات المناسبة لمرافقة ىذه المؤسسات بطرح خدمات مالية اال

BPIمتكافقة مع السياسة العامة لدعـ كتطكير ىذا النكع مف المؤسسات مثؿ بنؾ 
1

في فرنسا المتخصص  
 في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة.

 عمى مستوى شركات التأجير تطوير اآلليات التمويمية  الثاني:المطمب 

متكسطة غير معركؼ حيث يمثؿ فقط ال يزاؿ نشاط التأجير كألية تمكيمية لممؤسسات الصغيرة كال
رغـ أف ىذا النشاط  ،2017مميار دج سنة  47مف إجمالي تمكيؿ االقتصاد في الجزائر، بما يقارب  1%

 االقتصادية.مكجو لتمكيؿ جميع القطاعات 

                                                           
1
- La Banque publique d’Investissement .  
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 في الجزائر إلى التأجير عدم لجوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أسباب األول:الفرع 

 ىناؾ عدة أسباب لعدـ لجكء ىذه المؤسسات إلى التأجير: 

 الكبلسيكية.ثقافة المؤسسات التي تعكدت عمى القركض البنكية  -
كف خير يشترط أف تكاستثناء الشركات الناشئة مف االستفادة مف ىذا النكع مف التمكيؿ ألف ىذا األ -

 التأجير.المؤسسة تنشط لمدة عاميف عمى األقؿ في بعض شركات 
 األصؿ. تبلؾىاالتكمفة المرتفعة ألقساط التأجير ككنيا تغطي كؿ فترة  -
فرض خيار الشراء لؤلصؿ المؤجر عمى المؤسسات المستأجرة كىذا نظرا لغياب سكؽ ثانكية تسمح  -

 اإليجار.ياء مدة لشركات اإليجار المالي بإعادة بيع التجييز بعد انت
تجنب بعض أصحاب المؤسسات التعامؿ بيذا النكع مف التمكيؿ العتماده عمى أسعار الفائدة عند - -

 اإليجار.حساب ثمف 
 التمكيؿ.يرية لبعض أصحاب المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كجيميـ ليذا النكع مف يغياب الثقافة التس -
تشريعية كالتنظيمية كالضريبية التي تنظـ االعتماد اإليجارم عمى الرغـ مف القكانيف ال الصعكبات القانكنية: -

النص التنظيمي لشركط اإلعبلف عف اتفاقيات  مثبل:في الجزائر، تبقى فجكات قانكنية تتطمب الدعـ 
 التأجير.

  الضريبية.الصعكبات  -

 الحمول المقترحة عمى مستوى شركات التأجير  الثاني:الفرع 

قترح نجارم في الجزائر كبديؿ تمكيؿ لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مف أجؿ تطكير االعتماد اإلي
  يمي:ما 

فتح المجاؿ لمشركات التأجير األجنبية لبلستثمار في الجزائر مع إعادة النظر لمكائح التنظيمية المعمكؿ  -
التي تمـز الشركات األجنبية عند إقامة استثمار بالجزائر الشراكة مع  51/49بيا، خاصة القاعدة 

 االستثمار.مف أسيـ  % 51مستثمريف محمييف حيث تمـز الشريؾ الجزائرم عمكمي اك خاص امتبلؾ 

مف أجؿ تأطير  2009قانكف المالية التكميمي لسنة  فرضت خبلؿكحسب رأينا أف ىذه القاعدة التي 
جانب مف االستثمارات األجنبية فيما يخص السيادة الكطنية، أدت إلى عزكؼ العديد مف المستثمريف األ

األجنبي مف حيث خمؽ مناصب  لبلستثماردخكؿ السكؽ الجزائرية كلذلؾ يجب تقديـ اآلثار اإليجابية 
 المؤسسات.المحمية ... إلخ عمى سيادة امتبلؾ أسيـ في  تنشيط األسكاؽشغؿ، المساىمة في الضرائب 
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معنية عمى كجو الخصكص تنسيؽ اإلجراءات المتعمقة بيذا النكع مف التمكيؿ مف طرؼ جميع األطراؼ ال -
بنؾ الجزائر، إدارة الضرائب، بكرصة الجزائر، شركات التأجير كالمصنؼ الكطني لمخبراء المحاسبيف 

 تسجيؿ المحاسبيالإلعداد اإلطار القانكني كالضريبي كالمحاسبي الذم يحدد بكضكح طريقة عممو، خاصة 
 .SCFحسب النظاـ المحاسبي المالي  لمتأجير

 تطوير بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :الثالثالمطمب 

إف اليدؼ مف إنشاء بكرصة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ىك تكفير أدكات تمكيمية مستدامة ليا 
 كما يسمح مف ديمكمتيا كاستمرارىا كرفع قدرتيا التنافسية. 

 الفرع األول: وضعية بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

نمكذج نمك اقتصادم جديد ييدؼ إلى تعزيز النمك كاالستثمار خارج قطاع تكجيت الجزائر نحك 
المحركقات، يعد تمكيؿ االقتصادم مف بيف معالـ ىذا التكجو عف طريؽ تنشيط بكرصة الجزائر في ظؿ 

 شح السيكلة كاضطرار المجكء إلى التمكيؿ غير التقميدم.

ذا النمكذج مف خبلؿ قدرتيا عمى تعبئة نتيجة لذلؾ تمعب بكرصة الجزائر دكرا رئيسيا لتبني ى 
  كالخاصة.المدخرات الكطنية كتكجيييا لتمكيؿ المؤسسات العمكمية 

ىذا االكتتاب سمح  Biopharmعممية اكتتاب مؤسسة  2016في ىذا السياؽ، شيدت سنة 
جمالي أسيـ بأكثر مف  45بمضاعفة الرسممة السكقية إلى أكثر مف   5 ألؼ سيـ تخص 788مميار دج كا 

شركات مدرجة كىي كميا مؤسسات كبيرة، أما فيما يخص المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة فبل تكجد أم 
)إلى غاية نياية سنة  المتكسطةك  مؤسسة صغيرة أك متكسطة مدرجة في بكرصة المؤسسات الصغيرة

 AOM INVESTIتدرس ممؼ مؤسسة  COSOBمراقبة عمميات البكرصة ك  (،إال أف لجنة تنظيـ2017
التنمية في قطاع السياحة مف أجؿ دخكليا ك  االستغبلؿك  ي مؤسسة جزائرية مختصة في الدراساتىك 

 لمبكرصة.

 الحمول المقترحة لتنشيط بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الثاني:الفرع 

 مف أجؿ ذلؾ نقترح بعض الحمكؿ:

أنجح ىذه المؤسسات  تكييؼ شركط كصكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى ىذه البكرصة بجعؿ -
 السكؽ. اتستفيد مف ىذ
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يجب أف ال ترتبط أىمية دخكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى بكرصة الجزائر بالطبيعة القانكنية ليذه  -
المؤسسات، حيث يشترط أف تككف المؤسسة عمى شكؿ شركة أسيـ بينما أغمب المؤسسات الصغيرة 

 50كما يتطمب امتبلؾ  ،EURLأك  SARLى شكؿ كالمتكسطة ىي مؤسسات ذات طابع عائمي كعم
   إدراجيا.مساىـ عمى األقؿ لرأس ماؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كىذا ما يعيؽ 

بما أف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة مقصاة مف الكصكؿ إلى البكرصة نظرا إلى الييكمة المالية،  -
لى متطمبات الشفا نقترح  ،فية األساسية كالحككمة كتكفر المعمكماتالقانكنية كاإلدارية ليذه المؤسسات كا 

سكاء كاف مؤسسات مالية أك اقتصادية يمتـز بضمانيا أماـ سمطة ضبط البكرصة شرط أف  كفيلتكفير 
 النجاح.شركط  بيا تستكفيتككف ىذه المؤسسة المتكفؿ 

طريؽ تنظيـ أبكاب تحسيسية لفائدة المدخريف، لتثقيفيـ بأىمية السكؽ المالي كىذا عف  تنظيـ حمبلت -
مفتكحة لتمكيف الجميكر مف فيـ طريقة عمؿ البكرصة، ككذلؾ القياـ بحمبلت إشيارية عف طريؽ كسائؿ 

  لمطمبة.حكؿ ثقافة البكرصة كضركرة تمقييا  كمراكز البحثاالتصاؿ المختمفة كالتعامؿ مع الجامعات 

 تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آليات مقترحة لدعم دور رأسمال االستثماري في الرابع:المطمب 

نسعى إلى اقتراح مجمكعة مف اآلليات الكاجب تكفرىا لتعزيز دكر رأس الماؿ االستثمارم في تمكيؿ 
 المؤسسات.المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر باعتباره بديؿ آخر لتمكيؿ ىذه 

ضع ىذا النكع مف التمكيؿ في إف الكصكؿ القتراح مثؿ ىذه اآلليات البد أف يسبقو تشخيص لك 
الجزائر في ظؿ صعكبة تقييـ أداءه نظرا لصعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات الدقيقة مف شركات رأس 

 االستثمارم.الماؿ 

 وضعية رأس المال االستثماري في الجزائر األول:الفرع 

قتصاد مما جعؿ إف ما يميز الكساطة المالية في الجزائر ىك سيطرة البنكؾ العمكمية في تمكيؿ اال
باقي مؤسسات الكساطة المالية تعمؿ في بيئة غير تنافسية كزاد األمر تعقيدا غياب البكرصة في تعبئة 

كىذا ما أدل إلى ضآلة الدكر الذم تقكـ بو شركات رأس الماؿ االستثمارم  ،االدخار كتشجيع االستثمار
 الجزائر.في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في 

 ي في تمكيؿ المؤسسات في الجزائر،اىمة ىذا األسمكب التمكيمسمعمكمات دقيقة حكؿ م في غياب
حسب الدراسة السابقة ليذا النشاط، فإنو يأتي في المرتبة الثالثة بعد القركض المصرفية كالقرض ك 
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م أقؿ في تمكيؿ االقتصاد فإف نسبة رأس الماؿ االستثمار  % 1اإليجارم، فإذا كاف ىذا األخير يساىـ بػ 
  بكثير.مف ذلؾ 

إف نشاط رأس الماؿ االستثمارم في الجزائر بعيد عف تمبية االحتياجات المالية لممؤسسات الصغيرة 
كالمتكسطة كأغمب المؤسسات الممكلة ىي مؤسسات كبيرة مثؿ مساىمة الصندكؽ الكطني لبلستثمار 

(FNI في تمكيؿ مؤسسات كبيرة مثؿ ككسيدار، جازم كركنك ).الجزائر 

  إلى:تعكد األسباب التي تعترض تطكير رأس الماؿ االستثمارم في الجزائر 

بالرغـ  2006تأخر صدكر اإلطار القانكني الخاص برأس الماؿ االسثمارم حيث صدر ىذا القانكف سنة  -
  (.Sofinaneك Finalepمف تكاجد شركات خاصة بو )

حماية لصاحب  % 49ستثمارم بػ تسقيؼ المساىمة المسمكح بيا مف طرؼ شركات رأس الماؿ اال -
  االستثمارم.المؤسسة، إال أنو عمميا يفكت فرصا استثمارية لشركات رأس الماؿ 

عدد كضكح الشكؿ الذم تأخذه المساىمات مف قبؿ شركات رأس الماؿ االستثمارم في رأس الماؿ  -
 المؤسسات.

 في ظؿ غياب بكرصة ناشطة.    صعكبة خركج شركات رأس الماؿ االستثمارم بعد انقضاء فترة المساىمة -
، حيث أثبتت Business Angel الرحماء ونالمستثمر المستثمريف األفراد كىـ مف تفكيت فرص إدماج فئة  -

التجارب الدكلية أىمية ىؤالء في تكفير التمكيؿ البلـز لمعديد مف المؤسسات الناشئة الصغيرة كالمتكسطة، 
  كالتسيير.باإلضافة لخبرتيـ في االستشارة 

غياب مؤسسات مالية أخرل كشركات التأميف كصناديؽ التقاعد كأحد أىـ المتعامميف في مجاؿ رأس الماؿ  -
 استثمارىا.االستثمارم الحتكاء ىذه المؤسسات عمى فكائض مالية يمكف 

 المال االستثماري في الجزائر  سالفرع الثاني: الحمول المقترحة لتعزيز دور رأ

الستثمارم، ىي شركات مغامرة أساسا، فبلبد ليا مف التعامؿ مع بما أف شركات رأس الماؿ ا
 الجزائر:مختمؼ الكضعيات التي تتكاجد فييا المؤسسة، كعميو نقترح بعض الحمكؿ لدعـ ىذا النشاط في 

تنشيط بكرصة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بتخفيؼ شركط اإلدراج فييا لتكفير خيار الخركج مف  -
 االكتتاب.سات المستثمر فييا عف طريؽ رؤكس أمكاؿ ىذه المؤس

دعـ االنتشار الجغرافي لشركات رأس الماؿ االستثمارم كذلؾ مف خبلؿ إنشاء ككاالت جديدة عبر كامؿ  -
قدر  أكبريؽ مف قدرتيا التمكيمية كالكصكؿ إلى عالتراب الكطني، فاإلنشاء الجغرافي الضيؽ ليا كتمركزىا ي
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ركات رأس الماؿ االستثمارم تتمركز في الجزائر العاصمة مع ممكف مف المؤسسات، حيث أف أغمب ش
 الكاليات.كجكد فركع لبعضيا في بعض 

السماح لممستثمريف الخكاص بالدخكؿ في مجاؿ رأس الماؿ االستثمارم أك ما يعرؼ بالمستثمريف الرحماء،  -
كديف بالخارج، بخمؽ صناديؽ كذلؾ أفراد الجالية المكجك  لبلستفادة مف الفكائض المالية لؤلفراد الجزائرييف

 المستثمريف.جديدة يككف الطرؼ الرئيسي فييا ىؤالء 
الماؿ االستثمارم، فنجاح أم  نشاط رأستكفير إطار قانكني يضمف حقكؽ مختمؼ األطراؼ المتدخمة في  -

 صناعة مالية مرىكف بتكفر بيئة تشريعية مبلئمة تضمف تطكرىا فمثبل تسقيؼ حجـ المشاركة المسمكح بيا
، يفكت العديد مف الفرص االستثمارية ليذه الشركات، % 49مف طرؼ شركات رأس الماؿ االستثمارم بػ 

لـ يشر إلى المستثمريف األفراد أك  2006كما أف القانكف الخاص برأس الماؿ االستثمارم الصادر سنة 
معظميا في السكؽ )الرحماء( كىك ما يفكت فرص إدماج رؤكس أمكاؿ ىامة يدكر  المستثمريف المبلئكة

 المكازم.
نشاط رأس الماؿ االستثمارم حيث أف مراقبة ىذا النشاط مسند إلى لجنة  بتنظيـإنشاء ىيئة حككمية تعني  -

 .COSOBتنظيـ كمراقبة عمميات البكرصة 

 المطمب الخامس: آليات مقترحة لدعم تطبيق الصناعة المصرفية اإلسالمية في الجزائر 

 10-90بلمي في الجزائر انفتاحا منذ صدكر قانكف النقد كالقرض عرؼ العمؿ المصرفي اإلس
تماشيا مع سياسة التحكؿ إلى االقتصاد السكؽ كاالندماج في االقتصاد العالمي حيث نص القانكف لمسماح 

 كالمختمطة.بإنشاء البنكؾ الخاصة الكطنية 

لمتمكيؿ اإلسبلمي كىذا بإنشاء كتعد تجربة البنكؾ اإلسبلمية في الجزائر بمثابة االنطبلقة الفعمية 
ـ  2008ـ، بنؾ السبلـ سنة  2006ـ، شركة سبلمة لمتأمينات سنة 1991بنؾ البركة اإلسبلمي سنة 
 .2009كنافذة في بنؾ الخميج سنة 

 رفة اإلسالمية في الجزائر صيوضعية ال األول:الفرع 

ألصكؿ مف إجمالي النشاط إف المؤسسات المالية اإلسبلمية في الجزائر متكاضعة مف حيث حجـ ا
فقط مف مجمكع البنكؾ  % 15ال تمثؿ إال  ، كىي% 02المصرفي إيداعا كتمكيبل، كالتي ال تتجاكز 

  جغرافيا.محدكدية انتشارىا  الخاصة، مع
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فبالرغـ مما شيدتو ىذه الصناعة المالية مف تطكرات نكعية ككمية عمى المستكل العالمي، حيث 
 2020لتريميكف دكالر سنة  6,4كيتكقع أف يصؿ إلى  2016يكف دكالر سنة تريم 3,4بمغ حجـ األصكؿ 

دكلة في العالـ  90مؤسسة مالية إسبلمية في أكثر مف  1000ـ، أما مف حيث االنتشار الجغرافي فيناؾ 
  إلى:تعكد األسباب ك  إال أف ىذه الصناعة المالية محدكدة في الجزائر

امبلت المالية اإلسبلمية حيث تخضع البنكؾ اإلسبلمية في غياب إطار قانكني كتشريعي خاص بالمع -
الجزائر إلى نفس الشركط كالقكانيف المنظمة لمبنكؾ التقميدية، كال تستفيد مف خدمات البنؾ المركزم في 

 التمكيؿ.مع البنكؾ األخرل، خاصة فيما يتعمؽ بإعادة  تعاممو التمييزم
رفة اإلسبلمية خاصة أنو لـ يتـ تأطير ىذه المعامبلت المالية غياب اإلرادة السياسية الحقيقية لتبني الصي -

قانكف النقد كالقرض المقترح عمى المجمس الشعبي الكطني لممناقشة  مشركع تعديؿاإلسبلمية في 
  ـ. 2017أكتكبر  08ك 05كالمصادقة في الفترة ما بيف 

ث اقتصرت الصيرفة اإلسبلمية في العقمية االيديكلكجية الضيقة لتجسيد البعد الديني في االقتصاد حي -
البنكؾ المعتمدة في الجزائر عمى بنكؾ خميجية بالدرجة األكلى عمى غرار فرع الجزائر لمجمكعة البركة 

 3رغـ إعبلف رئيس الحككمة اعتماد ، اإلماراتيالبحرينية، فرع بنؾ الخميج الجزائر الككيتي كبنؾ السبلـ 
الصندكؽ الكطني لمتكفير كاالحتياط بنؾ، بنؾ الفبلحة كالتنمية  كىـ:بنكؾ عمكمية لمصيرفة اإلسبلمية 

الريفية كبنؾ التنمية المحمية عف طريؽ تكفير منتجات ادخارية خالية مف أسعار الفائدة بعد الحصكؿ عمى 
" Le livret alternatifترخيص مف بنؾ الجزائر عمى غرار الدفتر االدخارم المسمى الدفتر البديؿ" 

ىذا البنؾ صيغة  أطمؽبنؾ التكفير كاالحتياط كىك دفتر ادخارم خالي مف أسعار الفائدة، كما الذم أطمقو 
     عمى سكف." اإليجار " لتمكيؿ الحصكؿ 

عمى طرح منتجات مالية إسبلمية مثؿ اإليجار، المرابحة  BDLك BADRكيسعى بنكي 
ؾ إسبلمية عمى مستكل البنكؾ (لـ تفتح شبابي 2018 /1509/إال أنو ك ليكمنا ىذا )  كالمشاركة.

 ك حسب رأينا فإف ذلؾ يعكد إلى :العمكمية كما كعد محافظ بنؾ الجزائر ،

بارتفاع أسعار النفط حيث كصؿ سعر البرميؿ  انفراج األزمة المالية التي مرت بيا الجزائر نسبيا ،-
 52مف السنة السابقة  ،بينما كاف في نفس الفترة2018دكالر خبلؿ السبعة األشير األكلى مف سنة  72
 .دكالر



 شبل جطوير ألاشاليب املصتحدثت لتمويل املؤشصاث الصغيرة واملتوشطت في الجزائر            الخامضالفصل 

 

 
267 

مميار دينار في  2185تجميؿ سياسة التمكيؿ غير التقميدم التي لجأت إلييا السمطات حيث بمغ -
 .ك ىك مبمغ كبير جدا )حسب تصريحات محافظ بنؾ الجزائر ( 2017نكفمبر  30

استقطاب الكتمة  غياب إرادة سياسية حقيقية ك عدـ االقتناع بفعالية المالية اإلسبلمية خاصة في-
 النقدية الكبيرة المتداكلة في السكؽ المكازية .

 ة لتفعيل الصيرفة اإلسالمية حالحمول المقتر  الثاني:الفرع 

يشكؿ التمكيؿ اإلسبلمي نافذة لمبنكؾ لتقديـ تمكيؿ بديؿ يتكافؽ مع قكاعد الشريعة اإلسبلمية خاصة 
الي فيي فرصة الستقطاب المدخرات كالكتؿ النقدية أف البنكؾ الجزائرية تعاني مف قمة السيكلة كبالت

 المكازم.المكجكدة في السكؽ 

كلتفعيؿ دكر الصيرفة اإلسبلمية في الجزائر باعتبارىا أحد الحمكؿ البديمة لتمكيؿ المؤسسات 
  يمي:ما  نقترحالصغيرة كالمتكسطة 

النقد كالقرض، كىذا التأطير التأطير القانكني لمصيرفة اإلسبلمية مف خبلؿ تعديؿ بعض مكاد قانكف  (1
 كالبكرصة.القانكني ال يقتصر فقط عمى البنكؾ بؿ يشمؿ أيضا قطاع التأمينات 

 اإلسبلمية.ضركرة التكييؼ التنظيمي كالجبائي لممعامبلت المالية  (2

ىي المرابحة كاإليجار كبيع السمـ  الصيغة المنتشرةتنكيع المنتجات التمكيمية المكجية لممؤسسات حيث أف  (3
 كالمضاربة.كغياب التعامؿ بالمشاركة في الربح كالخسارة 

التعريؼ بصيغ التمكيؿ اإلسبلمية التي تستخدميا البنكؾ عف طريؽ تنظيـ ندكات مفتكحة لكافة الميتميف  (4
 المختصة.يككف تنشيطيا بمغة مفيكمة بعيدة عف المقاءات المينية 

  كغيرىا.فع اإللكتركني كالدفع عبر النقاؿ رقمنة النشاطات البنكية كالمالية عف طريؽ تفعيؿ الد (5

، لجمب أكبر قدر مف المستثمريف األجانب إلنشاء بنكؾ خاصة تعمؿ 49-51إعادة النظر في القاعدة  (6
 اإلسبلمية.كفؽ مبادئ الشرعية 
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 خالصة: 

يجاد  إف محدكدية التمكيؿ المصرفي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة أكجب تطكير أساليب تمكيمية كا 
 بدائؿ لتمكيؿ تتناسب مع طبيعة ىاتو المؤسسات.

كسعيا منيا لتعزيز المنظكمة التمكيمية ليذه المؤسسات، قامت الجزائر بتطبيؽ أساليب تمكيمية 
مستحدثة، تمثمت في بكرصة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، رأس الماؿ االستثمارم كالتأجير التمكيمي، 

 تشكبيافي ىذا المجاؿ يتضح جميا أنيا ال تزاؿ تجربة حديثة ك لكف كمف خبلؿ تقييـ تجربة الجزائر 
و ىذه األساليب فيما لك تكفرت معبمف الدكر الذم كاف يمكف أف ت تمجمكعة مف النقائص، التي حد
 الشركط البلزمة لتسييؿ تطبيقيا.

مكعة مف كاستجابة لكاقع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كاحتياجيا لقنكات تمكيؿ أخرل، اقترحنا مج
البدائؿ التمكيمية يمكف اف تككف حمكؿ لسد فجكة التمكيؿ، عمى سبيؿ المثاؿ: التمكيؿ الجماعي كالصككؾ 

 اإلسبلمية.
خاصة إذا تكفرت التقميدية ك المستحدثة كحاكلنا إعطاء اقتراحات عممية لتفعيؿ دكر األساليب 

 انكنية تنظـ عمميا.ة السياسية لتطبيقيا كمرافقة ذلؾ بمنظكمة تشريعية كقراداإل
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 الخاتمة:
حاكلنا مف خبلؿ ىذا البحث دراسة إشكالية تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر 
كسبؿ تطكير االليات التمكيمية ليا في ظؿ المتغيرات االقتصادية الراىنة، ىذا المكضكع لـ يأت مف فراغ 

نما لحاجة ىذه المؤسسات ألسالي ب تمكيمية تتكافؽ مع خصكصيتيا مف جية كتكفير أدكات التمكيمية كا 
مستدامة ليا بما يسمح بديمكمتيا كاستمرارىا كرفع قدرتيا التنافسية، خاصة أف العالـ اليكـ يعيش مرحمة 

 تحكؿ جذرية بانتشار الكيب كالرقمنة كتزايد االىتماـ بالمؤسسات اإلبداعية كالتكنكلكجية. 

ف ىذه الدراسة محاكلة التعرؼ عمى قطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كأىميتيا لقد كاف ىدفنا م
االقتصادية كاالجتماعية، المشاكؿ كالمعكقات التي تكاجييا، مبلمح مستقبميا في االقتصاد المعاصر ثـ 

 اؿ.انعكاسات التغيرات االقتصادية العالمية عمييا: كالعكلمة، التدكيؿ كتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتص

كألف البحث يركز عمى إشكالية تمكيؿ ىذه المؤسسات حاكلنا التطرؽ إلى الفجكة التمكيمية اتي 
 تعاني منيا، أشكاليا أسبابيا كمدل قدرة مصادر التمكيؿ التقميدية في تقميص ىذه الفجكة.

 كنظرا ككف ىدؼ الصناعة المالية ىك االبتكار كالتجديد كالتطكر المستمر لممنتجات المالية
كاألساليب التمكيمية، حاكلنا التعرؼ عمى بعض االليات التمكيمية المستحدثة كالتمكيؿ عف طريؽ بكرصة 
المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، التمكيؿ عف طريؽ رأس الماؿ االستثمارم، التمكيؿ عف طريؽ 

لتمكيؿ الجماعي االستئجار، التمكيؿ عف طريؽ الصككؾ اإلسبلمية، التمكيؿ باستخداـ تحكيؿ الفاتكرة، ا
 كالقركض الميسرة. 

كألف البحث يخص الجزائر، تـ التطرؽ إلى كاقع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر 
أىميتيا االقتصادية مف حيث مراحؿ تطكرىا، تطكر تعدادىا، مساىمتيا في االقتصاد الكطني ثـ كاقع 

 مصدر تمكيمي ليا. تمكيميا بالقركض المصرفية باعتبار التمكيؿ المصرفي أىـ

كختاما لبحثنا حاكلنا تشخيص كضعية أساليب التمكيؿ المستحدثة في الجزائر كاقتراح أساليب أخرل 
 كبدائؿ تمكيمية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الجزائرية. 
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I- ار الفرضيات : بنتائج اخت 

 ار الفرضيات كاآلتي:ت نتائج اختببناءا عمى النتائج المتكصؿ إلييا مف خبلؿ الدراسة، كان

خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر تؤثر عمى قدرتيا في "  الفرضية األولى :
" فقد تـ تأكيد ىذه الفرضية حيث  الحصول عمى قروض مصرفية طويمة األجل خاصة في مرحمة اإلنشاء

صغيرة جدا، يتمركز  تكصمنا إلى أف أغمب المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر ىي مؤسسات
نشاطيا في قطاع الخدمات كتسير كقؼ النمكذج العائمي، ىذه الخصائص جعمتيا تكاجو صعكبات في 
الحصكؿ عمى القركض المصرفية طكيمة األجؿ كالتي تمنح غالبا مف قبؿ البنكؾ  العمكمية لممؤسسات 

جية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الكبيرة لتمكيؿ مشاريع االستثمار العمكمي الكبرل، اما القركض المك 
فيي قركض قصيرة األجؿ تكجو لتمكيؿ رأس الماؿ العامؿ كعمميات االستيراد )التجارة الخارجية(، كبالتالي 

 ال يتـ تمكيؿ مرحمة اإلنشاء مف قبؿ ىذه البنكؾ الرتفاع درجة المخاطر فييا . 

ستحدثة في الجزائر االحتياجات المالية تالءم آليات التمويل المتتمثؿ في : " : الفرضية الثانية 
" ثـ نفي ىذه الفرضية، حيث أف التجربة  لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتالءم مع خصوصيتيا

الجزائرية فيما يخص األساليب التمكيمية المستحدثة تقتصر عمى أسمكبيف فقط التأجير كرأس الماؿ 
يؿ االقتصاد، أما رأس الماؿ االستثمارم فيساىـ مف إجمالي تمك  % 1االستثمارم، حيث يمثؿ التأجير 

بأقؿ مف ذلؾ بكثير، ضؼ إلى ذلؾ، أف ىذا األسمكباف ال يبلئماف خصكصية المؤسسات الصغيرة 
كالمتكسطة في الجزائر كاحتياجاتيا المالية، فالنسبة شركات التأجير في الجزائر أغمبيا ييمؿ تمكيؿ مرحمة 

 ات رأس الماؿ االستثمارم في الجزائر فأغمبيا يمكؿ المؤسسات الكبيرة .اإلنشاء أك االنطبلؽ ، أما شرك

يرجع ظيور الفجوة التمويمية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى " تتمثؿ في:الفرضية الثالثة : 
" فقد تـ تأكيد ىذه الفرضية حيث شيد السكؽ  قصور في التمويل بالممكية وضعف أداء السوق المالي

شركات مدرجة كىي كميا مؤسسات كبيرة، كال يكجد  5ئرم رسممة سكقية ضعيفة جدا تخص المالي  الجزا
مؤسسة صغيرة كمتكسطة مدرجة نظرا إلى الييكمة المالية، القانكنية كاإلدارية  ليذه المؤسسات كغياب 

تمد متطمبات الشفافية كالحككمة ىذا مف جية كمف جية ثانية فإف اغمب أساليب التمكيؿ المستحدثة تع
عمى السكؽ المالي عند  االستثمار مثؿ شركات رأس الماؿ االستثمارم، بكرصات المؤسسات الصغيرة 

 كالمتكسطة، التمكيؿ الجماعي، التمكيؿ بالصككؾ االسبلمية ... إلخ. 
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II- :نتائج البحث 

 أكال النتائج الخاصة باإلطار النظرم:

ك تركيز معظـ التعاريؼ عمى المعايير الكمية أىمية كضع تعريؼ لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة  -
 لسيكلة حصرىا إحصائيا.

تزايد االىتماـ بالمؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في جميع دكؿ العالـ ألنيا أصبحت ىدفا استراتيجيا  -
 لتنشيط االقتصاد ك التكجو لرعاية اإلبداعييف ك الريادييف.

لمتغيرات االقتصادية العالمية كالعكلمة ، التدكيؿ ك ضركرة مسايرة المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة  -
 الثكرة التكنكلكجية ك العممية مف أجؿ ضماف بقائيا ك استمرارىا .

تحتاج المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة لعدة أنكاع مف التمكيبلت تختمؼ باختبلؼ االحتياجات  -
 التمكيمية ليا ، ك بطبيعة المرحمة المتكاجدة فييا.

 جكة التمكيمية لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة عمى مستكل السكقيف المصرفي ك المالي.تظير الف -

تعتمد المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة عمى مصادر تمكيؿ تقميدية مثؿ التمكيؿ الذاتي، السكؽ غير  -
 الرسمي لئلقراض ، مف البنكؾ التجارية ك البنكؾ اإلسبلمية.

مة التمكيمية لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة جاء نتيجة لعكامؿ استحداث أساليب جديدة في المنظك  -
 .ك بظيكر ابتكارات تمكيمية جديدةترتبط بالصعكبات المتكاصمة ليا مع الكساطة المالية التقميدية مف جية 

أصبحت األليات التمكيمية المستحدثة تحتؿ مكانة ىامة في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة مف  -
 مادىا عمى األسكاؽ المالية ك الكيب كالمنصات الرقمية.خبلؿ اعت

 ثانيا: النتائج الخاصة بالجانب التطبيقي

 كثافة المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في الجزائر ضعيفة نسبيا مقارنة بالمعيار العالمي ليا. -

عدد عماليا غالبية المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في الجزائر ىي مؤسسات صغيرة جدا التي يقؿ  -
 .09عف 
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تمركز العمالة في مؤسسات القطاع الخاص ك سبب ذلؾ العدد القميؿ لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة  -
 العمكمية بعد إعادة تنظيميا عبر مجمعات صناعية.

 ىيمنة المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة الخاصة في تحقيؽ القيمة المضافة خاصة في قطاع التجارة. -

سات الصغيرة ك المتكسطة في الجزائر مف مشكؿ العقار الصناعي رغـ تكفير الدكلة تعاني المؤس -
لممناطؽ الصناعية ك مناطؽ النشاط ك ذلؾ بسبب طغياف المضاربة مف قبؿ بعض المستثمريف 
المستفيديف مف العقارات الصناعية ك كجكد أراضي غير مستغمة باإلضافة إلى تداخؿ ك تعدد الييئات 

 المشرفة . 

 تعاني المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة مف مشكؿ نكعية المكارد البشرية فييا. -

نذكر:طكؿ  مف بيف صعكبات التمكيؿ التي تعاني منيا المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في الجزائر -
مدة معالجة ممؼ طمب القرض، اختبلؼ النسب المصرفية مف بنؾ ألخر، تطبيؽ سياسة الحذر المفرطة، 

ترات التأجيؿ، ارتفاع نسب الفائدة المطبقة ك محدكدية أنماط تمكيؿ االستثمارات حيث تقتصر قصر مدة ف
 عمى بعض القركض المتكسطة ك بنسب أقؿ القرض االيجارم .

ىيمنة القركض المتكسطة ك الطكيمة األجؿ الممنكحة لممؤسسات العمكمية ك التي ينشط أغمبيا في  -
 قطاع الطاقة.

 عمكمية في تمكيؿ االقتصاد .ىيمنة البنكؾ ال -

تعديؿ القانكف الخاص بالمؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في الجزائر مف حيث:تعديؿ في رقـ األعماؿ  -
ك الحصيمة السنكية لكؿ أنكاع المؤسسات، تدابير المساعدة ك الدعـ ك الترقية فقد أنشئت الككالة الكطنية 

ة لتنفيذ استراتيجية تطكير ىذه المؤسسات ك كذلؾ لتطكير ك عصرنة المؤسسات الصغيرة ك المتكسط
 انشاء صناديؽ اإلطبلؽ لترقية المؤسسات الناشئة .

كما تـ تخصيص جزء مف الصفقات العمكمية ليذه المؤسسات في إطار تحسيف تنافسيتيا ك دعـ المنتكج 
عمقة بيده الكطني ،حيث تـ إدراج بند تفضيمي ضمف دفاتر شركط المناقصات ك االستشارات المت

 الصفقات ، لفائدة المتعيديف الذيف يمجأككف لممناكلة المقدمة مف طرؼ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة.

انخفاض عدد المشاريع المحتضنة ك عدـ التزاـ الحاضنات بتطبيؽ المعايير المكضكعية لعممية  -
 االحتضاف كما أنيا متعددة ك متداخمة في الصبلحيات.
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لمؤسسات المتكسطة مف دعـ الككالة الكطنية لتطكير االستثمار رغـ قمة عددىا ىيمنة استفادة ا -
 مؤسسة(.1.022.621مؤسسة مف إجمالي 3170)

تساىـ ىيئات الدعـ االجتماعي في تمكيؿ المؤسسات في مختمؼ األنشطة ك التكجو نحك تشجيع  -
 القطاعات المنتجة كالفبلحة ك الصناعة.

ة التي خصصت لعممية تأىيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة إال أنيا لـ بالرغـ مف المبالغ الكبير  -
 (.مؤسسة2700تمس شريحة كبيرة مف المؤسسات )عدد المؤسسات القابمة لمتأىيؿ 

مؤسسة فقط مف الضماف ،ك  1937يعتبر دكر صندكؽ ضماف القركض محدكد جدا حيث استفادت  -
قركض ك إقصاء المؤسسات التي تنشط في القطاع السبب يرجع إلى تغطيتو لجزء بسيط جدا مف ال

 الفبلحي.

شركات مدرجة فقط ، أما سكؽ السندات فبل يكجد أم سند  5يضـ سكؽ األسيـ في بكرصة الجزائر  -
 مدرج.

 عدـ كجكد أم مؤسسة صغيرة أك متكسطة مدرجة في بكرصة المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة.  -

رم في تمكيؿ االقتصاد بنسب ضعيفة جدا ك ىي بعيدة عف تمبية تسيـ شركات رأس الماؿ االستثما - 
 احتياجات المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة حيث أغمب المؤسسات الممكلة ىي كبيرة.

 .% 1ال يزاؿ نشاط التأجير غير معركؼ بحيث يمثؿ -

إلسبلمية غياب إطار قانكني ك تشريعي خاص بالمعامبلت المالية اإلسبلمية، حيث تخضع البنكؾ ا - 
 في الجزائر إلى نفس الشركط ك القكانيف المنظمة لمبنكؾ العمكمية.

يمكف لمجزائر أف تتبنى أساليب تمكيؿ جديدة كالتمكيؿ الجماعي كأسمكب تمكيمي مبتكرلممؤسسات  -
الناشئة ،الصغيرة ك المتكسطة ك كذلؾ تجسيد مشركع الصيرفة اإلسبلمية ك الصككؾ اإلسبلمية بمختمؼ 

 صيغيا.
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III. االقتراحات  : 
إف النتائج المتكاصؿ إلييا تقكدنا إلى استنتاج أساسي يمكف في أف المؤسسات الصغيرة 

ت بو، إال انيا ال تزاؿ بعيدة عف مكانتيا الحقيقية في يكالمتكسطة في الجزائر كبالرغـ مف الدعـ الذم حض
كجو الجزائر نحك نمكذج نمك اقتصادم جديد االقتصاد الجزائرم في ظؿ التغيرات االقتصادية الراىنة ك ت

 ةبقية كاإلعداد لمرحمتيؤىميا إلى االندماج في االقتصاد العالمي عف طريؽ إعادة النظر في السياسات الم
ما بعد البتركؿ كذلؾ باستيداؼ التنكيع االقتصادم انطبلقا مف إعادة تأىيؿ ك تييئة كافة القطاعات 

 لمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة .األخرل باالعتماد أساسا عمى ا
إشكالية تمكيؿ ىذه  حؿ ممة مف االقتراحات التي نأمؿ أف تساىـ فيجكعميو يمكف أف نكرد 

 المؤسسات ك تطكير االليات التمكيمية ليا كىي كالتالي :  
 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ككسيمة لمتنكيع االقتصادم خارج قطاع المحركقات كلخمؽ فرص  زتعزي

ساكف  22ؿ كىذا عف طريؽ تكثيؼ نسيج ىذه المؤسسات كالتكصؿ عمى األقؿ لخمؽ مؤسسة لكؿ العم
دماجيا في تنمية  40)كثافة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر اليكـ ىك مؤسسة لكؿ  ساكف(، كا 

 ات . المكارد الطبيعية كاالقتصاد المحمي كالتكنكلكجيات الجديدة كالترسيخ لثقافة إنشاء المؤسس
  تعزيز إمكانيات اإلنتاج الكطني مف خبلؿ الربط الشبكي )المجمكعاتclusters دماج المؤسسات ( كا 

 كلة الناجمة عف االستثمارات العمكمية الكبرل.ناالصغيرة كالمتكسطة في مشاريع الم
  مكافأة ك تطكير المشاتؿ كالمحاضف كىذا بالتكصؿ إلى إنشاء محضنة أك مشتمة عمى األقؿ في كؿ بمدية

يا كفؽ نسب نجاح المؤسسات التي تمت مرافقتيا كتحكيؿ ىذه المشاتؿ إلى القطاع الخاص يمكظف
 طف( بالتنسيؽ مع الكزارة الكصية .لبلستثمار فييا )المناكلة اك التعاقد مف البا

  تفعيؿ دكر الجمعيات المينية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كمنظمات أرباب العمؿ عف طريؽ تعزيز
 لتعاكف كالحكار بينيا كبيف أصحاب المشاريع خاصة في المسائؿ المرتبطة بالتمكيؿ، العقار كالتككيف .ا
 جعؿ أصحابيا يستفيدكف مف جكازات سفر ية كشبو ضريبية لممؤسسات الناجحة ك إعطاء امتيازات ضريب

 ديبمكماسية كىي طريقة لتشجيعيـ مثؿ ما ىك مكجكد في الكثير مف الدكؿ .
 ليات دعـ جديدة تستيدؼ المؤسسات الناجحة كالتي أثبتت فعاليتيا بالتنسيؽ مع مختمؼ ىيئات اعتماد آ

، صناديؽ FNI، الصندكؽ الكطني الستثمار ANDIالدعـ الكطني : الككالة الكطنية لتطكير االستثمار 
ف عمى ، الصندكؽ الكطني لمتاميANSEJاالستثمار الكالئية، الككالة الكطنية لدعـ تشغيؿ الشباب 

كصندكؽ ضماف استثمارات المؤسسات الصغيرة  FGAR، صندكؽ ضماف القركض CNACالبطالة 
 . CGCIكالمتكسطة 
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  تعزيز دكر الكساطة المالية التقميدية في تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بجعؿ البنكؾ العمكمية
لفاشمة، كما يجب تمكيؿ األنشطة عف تمكيؿ المؤسسات ا قؼتكجو مكاردىا لتمكيؿ المؤسسات الفعالة كالتك 

، الفبلحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعة (ذات األكلكية مثؿ مشتقات المحركقات )الببلستيؾ
 الخضراء، تكنكلكجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ ... إلخ .

 ت .اإلسراع في تنشيط السكؽ المالي باعتباره حمقة كصؿ بيف مختمؼ أساليب التمكيؿ المكجية  لممؤسسا 
  القياـ بحمبلت إعبلمية ك تحسيسية لمتعريؼ باآلليات التمكيؿ المستحدثة البديمة لممؤسسات الصغيرة

 مة بتمكيميا .تكالمتكسطة كىذا بالتنسيؽ بيف مختمؼ الجيات المي
  تحرير القطاع المالي الجزائرم كفتح المجاؿ لبلستثمار فيو سكاء لمقطاع الخاص الكطني اك األجنبي مع

التي تمـز الشركات األجنبية امتبلؾ  51/49، خاصة القاعدة  النظر لمكائح التنظيمية المعمكؿ بياإعادة 
منيا كلذلؾ كجب تقديـ اآلثار اإليجابية  % 51مف أسيـ االستثمار كامتبلؾ الشريؾ الجزائرم  % 49

 لبلستثمار األجنبي عمى سيادة امتبلؾ أسيـ عند الشراكة .
  بلمية في الجزائر مف خبلؿ التأطير القانكني ليا كاالعتراؼ الرسمي كالسياسي لصيرفة اإلساتفعيؿ دكر

بني الصيرفة اإلسبلمية كتشجيع االستثمار في المؤسسات المالية التي تعمؿ كفؽ قكاعد الشريعة تل
 اإلسبلمية.
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III.      : أفاق البحث    
ظيرت لنا مجمكعة مف اإلشكاليات المتعمقة مف خبلؿ التحميؿ الذم قمنا بو في ىذه الدراسة، 

بمكضكعنا، كالتي لـ نتمكف مف التطرؽ إلييا، كالتي تشكؿ آفاقا مستقبمية لبحثنا ىذا، كعميو نقترح العناكيف 
 التالية: 

 -دراسة تجارب دكلية –استراتيجيات تطكير األساليب التمكيمية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  -
 جية في استحداث نظـ تمكيمية لممؤسسات.لتطكرات التكنكلك ادكر  -
 االبتكار المالي كدكره في الحد مف الفجكة التمكيمية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة . -

كفي ختاـ ىذه الدراسة التي نتحمؿ تبعات الخطأ فييا، إف كنا كفقنا فبفضؿ اهلل عز كجؿ كتكجييات 
ف أخطأنا فمف أنف متنا كمف الشيطاف نعكد باهلل منو، كآخر عجسنا، األستاذ المشرؼ كاألساتذة الكراـ كا 

 دعكانا اف الحمد هلل رب العالميف .
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، كاه وٕٛى انتًٕٚم انتأخٛش٘:انًفبْٛى ٔاألصشِؼواط ٘ٛاهٞ، ؽبط ٍؼ١ل ػّو،  .34
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102. 
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، أطوٚؽخ كوزٛهاٖ، غ١و ِْٕٛهح، انُظبو انمبََٕٙ نتسٕٚم انفبتٕسة١ِالط ػجل اٌؾف١ع،  .3

2011 – 2012. 

 
 
 



 

 
 

 انًهتمٛبث:-ج

 

، كرقة بحث مقدمة التمويل عن طريق القنوات التمويمية غير الرسميةمحمد عبد الحميـ،  .1

ؿ المشركعات الصغيرة ك المتكسطة في االقتصاديات ضمف الدكرة التدريبية الدكلية حك 

 . 2003مام  28المغاربية، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، الجزائر، 

صيغ التمويل اإلسالمية لممشروعات الصغيرة القائمة عمى أسموب الدين محمد عمر،  .2

، كرقة بحثية مقدمة ضمف الممتقى الدكلي حكؿ تمكيؿ المشركعات التجاري واإلعانات
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 جامعة فرحات عباس، سطيؼ/ الجزائر .
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مقدمة في الدكرة الدكلية حكؿ تمكيؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة كتطكير دكرىا في 

ـ ، كمية العمكـ االقتصادية كعمـك  2003مام  25منعقدة في االقتصاديات المغاربة ال

 التسيير، سطيؼ.

بورصة تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :أحدث ريحاف الشريؼ ك بكمكد ايماف،  .5

، مداخمة مقدمة ضمف فعاليات  الممتقى مصدر لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة



 

 
 

ة المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في الجزائر، الكطني حكؿ استراتيجية التنظيـ ك مرافق

 .2013جامعة قاصدم مرباح ،كرقمة، 

المرافقة في إنشاء المشاريع الصغيرة، تحميل نظري محمد قكجيؿ، محمد حافظ بكغابة،  .6

، كرقة بحثية مقدمة في إطار الممتقى الكطني األكؿ حكؿ واسقاط عمى الواقع الجزائر

، 2011أفريؿ  19–18لمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، يكمي استراتيجية التنظيـ كمرافقة ا

 كرقمة.كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة قاصدم مرباح 

البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوكالة الوطنية محمد خكدرم،  .7

لبرنامج الكطني لتأىيؿ ، اليـك الدراسي حكؿ التطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 . 25/09/2011المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، برج بكعريريج، يـك 

صٛغ انتًٕٚم بال فٕائذ نهًؤصضبث انفالزٛت انصغٛشة وّبي هى٠ك ِٚلٚه فبهً،  .8

، ٚهلخ ػٓ ِملِخ ضّٓ ػًّ اٌلٚهح اٌل١ٌٚخ ؽٛي ر٠ًّٛ اٌّْوٚػبد اٌٖغ١وح ٔانًتٕصطت

ِبٞ  28 – 25لزٖبك٠بد اٌّغبهث١خ إٌّؼملح فٟ اٌفزوح ٚاٌّزٍٛطخ ٚرط٠ٛو كٚه٘ب فٟ اال

2003 َ. 

انتًٕٚم اإلصاليٙ ٔ دٔسِ فٙ دػى ٔ تطٕٚش انًششٔػبث  هٚضخ، عل٠لٞ ٌّىٟ كهاعٟ، .9

، ٚهلخ ثؾش ِملِخ ضّٓ اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ اٌضبٟٔ ؽٛي انصغٛشة فٙ اندزائش)انٕلف ٔ انزكبة(

 .2013عٛاْ / 28-27-26الي اٌفزوح رٌٛٔ ،ف -ٚ إٌّؼملح ثٖفبلٌ اٌّب١ٌخ اإلٍال١ِخ

دٔس ػمذ تسٕٚم انفبتٕسة فٙ تًٕٚم ٔتسصٛم ثٓ طٍؾخ ١ٍٕؾخ ِٚؼّٟٛ ثٛػالَ،  .10

، ٚهلخ ثؾش ِملِخ فٟ اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ ؽٛي : ١ٍبٍبد اٌز٠ًّٛ ٚأصو٘ب ػٍٝ انسمٕق

 22ٚ 21االلزٖبك٠بد ٚاٌّؤٍَبد، كهاٍخ ؽبٌخ اٌغيائو ٚاٌلٚي إٌب١ِخ، ثَىوح، أ٠بَ 

 .  2006 ٔٛفّجو



 

 
 

قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: متطمبات التكيف عثماف بكزياف،  .11

، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿ متطمبات تأىيؿ المؤسسات الصغيرة وآليات التأىيل

أفريؿ  17/18كالمتكسطة في الدكؿ العربية، جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ، الجزائر، 

2006. 

 ٍَٛ ٔ انًشاصٛى: انمٕا-د

، اٌٖبكه لبٌَٕ تٕخّٛ االصتثًبساث االلتصبدٚت انخبصت انٕطُٛت، 25-88اٌمبْٔٛ هلُ  .1

لمجميكرية ٖ،اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ 1403مٞ اٌمؼلح  28اٌّٛافك ي  1988ع١ٍ٠ٛخ  12فٟ 

 .28،اٌؼلك  الجزائرية

المكافؽ  ـ ك 1990أفريؿ  14المؤرخ في  المتعمؽ بالنقد كالقرض، 10-90نكف رقـ اقال .2

 . 16 العدد، لمجميكرية الجزائريةق ،الصادر في الجريدة الرسمية 1410رمضاف  19ؿ

المؤرخ ، القانون التوجييي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطةك ىك  18-01القانكف رقـ  .3

الجريدة الرسمية لمجميكرية ق ، 1422رمضاف  27ـ ك المكافؽ ؿ 2001ديسمبر  12في 

 .77الجزائرية، العدد 

عّبكٜ  28،اٌّؤهؿ فٟ  انًتؼهك بششكت سأس انًبل االصتثًبس٘ 11-06مبْٔٛ هلُ اٌ .4

َ ،اٌٖبكه فٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ 2006عٛاْ  24ٖ  اٌّٛافك ي 1427األٌٚٝ 

 .18، اٌّبكح 42اٌغيائو٠خ، اٌؼلك 

المتضمن القانون التوجييي لتطوير المؤسسات الصغيرة و  02-17القانكف رقـ  .5

، الجريدة  2017جانفي  10ق المكافؽ ؿ 1438ربيع الثاني عاـ  11المؤرخ في ،المتوسطة

 .5المادة   2017جانفي  11الصادرة في  02الرسمية رقـ 



 

 
 

 انًتضًٍ انمبٌَٕ األصبصٙ نصُذٔق ضًبٌ لشٔض 134-04اٌّوٍَٛ اٌوئبٍٟ هلُ  .6

 19ي  ٖ اٌّٛافك1425ٕفو  29،اٌّؤهؿ فٟ اصتثًبساث انًؤصضبث انصغٛشة ٔ انًتٕصطت

 .27َ ،اٌٖبكه فٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ، اٌؼلك 2004أفو٠ً 

أوزٛثو  05، اٌّؤهؿ فٟ  انًتؼهك بتشلٛت االصتثًبس 12-93اٌّوٍَٛ اٌزْو٠ؼٟ هلُ  .7

لمجميكرية ٖ ،اٌٖبكه فٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ 1414هث١غ اٌضبٟٔ  19اٌّٛافك ي َ 1993

 .64،هلُ  الجزائرية

المتعمق بإنشاء صندوق ضمان القروض لممؤسسات  373-02يذم رقـ المرسـك التنف .8

المكافؽ لػ  1423رمضاف  06، المؤرخ في الصغيرة و المتوسطة و تحديد قانونو األساسي

 . 74لجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد ، الصادر في ا2002نكفمبر  11

إَشبء ٔ تضٛٛش ٔ يًبسصت َشبط يتؼهك بكٛفٛبث  205-16زـٕـفـ١ـنٞ هلُ اٌّـوٍَٛ اٌ .9

اي ػبَ  20ّؤهؿ فٟ ، اٌششكت تضٛٛش صُبدٚك االصتثًبس ّٛ  ع١ٍ٠ٛخ 25ٛافـك ٖ اٌّ 1437ّـ

 .16،اٌّبكح  45َ ، اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ا ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ ، اٌؼلك 2016

المتعمق بشروط ممارسة نشاط شركة رأس مال  56-08المرسـك التنفيذم رقـ  .10

اٌغو٠لح ،الصادر في  2008فيفرم  11المكافؽ لػ   1429صفر  4مؤرخ في ، الاالستثماري

 . 09اٌو١ٍّخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ، اٌؼلك 

 25المكافؽ لػ  1423ذم الحجة عاـ  24المؤرخ في  72-03مرسـك تنفيذم رقـ ال .11

المحدد لمطبيعة القانونية لمراكز تسييل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، 2003فبراير 

 ـ. 2003فبراير سنة  26الصادرة بتاريخ  13سيمة رقـ ، الجريدة الرّ ميا وتنظيمياوميا

ق 1422،المؤرخ في أكلى جمادل الثانية  المتعمق بتطوير االستثمار 03-01األمر  .12

، 47لمجميكرية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية ـ ،الصادر ب2001أكت  20المكافؽ ؿ 

 . 21المادة 



 

 
 

شعباف عاـ  19المؤرخ في  ، المتعلق باالعتماد االٌجاري 09-96األمر رقم   .13

الجرٌدة الرسمٌة ا للجمهورٌة ،الصادر في 1996جانفي  10ىػ المكافؽ لػ  1416

 .03الجزائرٌة ، العدد 
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 126 ............................................................... : أنكاع الصككؾ االسبلمية11 رقـ شكؿ
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2015 ............................................................................................... 165 
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 : مخمص
تيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز إشكالية تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر كسبؿ تطكير 

 اآلليات التمكيمية في ظؿ المتغيرات االقتصادية الراىنة.
كالمتكسطة في الجزائر باألساليب لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تطرقنا إلى كاقع تمكيؿ المؤسسات الصغيرة 

التقميدية كاألساليب الحديثة، نظرا لحاجة ىذه المؤسسات آلليات تمكيمية مستدامة تسمح بديمكمتيا كرفع قدرتيا 
 التنافسية.

 كعمى ضكء ذلؾ تكصمت الدراسة إلى:
مصرفية خصائص المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر تؤثر عمى قدرتيا في الحصكؿ عمى قركض  -

 طكيمة اآلجؿ.
 آليات التمكيؿ المستحدثة في الجزائر ال تبلءـ االحتياجات المالية ليذه المؤسسات. -
ظيكر الفجكة التمكيمية لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة يرجع إلى قصكر في التمكيؿ بالممكية كضعؼ أداء  -

 السكؽ المالي.
رأس الماؿ  –البدائؿ التمكيمية  –جكة التمكيمية الف –: المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الكممات المفتاحية

 الصككؾ اإلسبلمية.  –التمكيؿ الجماعي  –االستثمارم 
 

Résumé :  

Les petites et moyennes entreprises en Algérie éprouvent des difficultés excessives d’accès 

aux financements externes, que ces derniers soient sous la forme de fonds propres ou de dettes. 

L’objectif de cette étude est de développer les moyens de financements traditionnels et 

alternatifs dédiés aux PME. 

Pour atteindre cela, nous avons abordé la réalité du financement des petites et moyennes 

entreprises en Algérie par des méthodes traditionnelles et des méthodes modernes, compte tenu du 

besoin de ces entreprises pour des mécanismes de financement durables permettant leur durabilité et 

compétitivité. 

L'étude a atteint les résultats suivants : 

- Les caractéristiques des petites et moyennes entreprises en Algérie affectent leur capacité à obtenir 

des prêts bancaires à long terme. 

- Les mécanismes de financement développés en Algérie destinés aux PME ne correspondent pas à 

leurs besoins financiers. 

- le gap de financement des petites et moyennes entreprises est dû au manque de financement par 

fonds propres et à la faible performance du marché financier. 

Mots-clés : Petites et moyennes entreprises - gap financier –les Alternatives de financement - 

Capital risque – le financement participatif - Sukuk islamique. 


