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 :تمهيد

تحظى عملية التنمية باهتمام كبير من قبل جميع الدول، نظرًا لما يترتب عليها من رقّي بالمجتمعات       
ورفع للمستوى المعيشي لألفراد، وقد كان للتحوالت العالمية في جميع المجاالت تأثيرها على دور الدولة 

والجزائر كغيرها من الدول . ميةبصفة عامة وعلى دور كل المؤسسات المعنية بصفة خاصة في عملية التن
تسعى لمواكبة التنمية العالمية بكل الطرق واألساليب، مما دفعها للبحث عن بديل اقتصادي ومالي يتالءم 
وطبيعة المجتمع الجزائري وعاداته وتقاليده، وهذا البديل هو فريضة الزكاة أو مشروع الزكاة؛ فقد عمدت 

ويرها واالستفادة من تجارب دولية رائدة في هذا المجال، نظرًا للدور الدولة إلى احياء مؤسسات الزكاة وتط
سهامها في مجال دعم الشباب في  التنموي الذي تلعبه الزكاة سواًء في المجال االجتماعي أو االقتصادي، وا 

لي انشاء مشاريع مصغرة وصغيرة، والتي بدورها تساهم في زيادة اليد العاملة والقضاء على البطالة وبالتا
 .تنمية االقتصاد الوطني

 :اإلشكالية الرئيسية .1
 :من خالل ما سبق يمكن صياغة اإلشكال التالي

 ؟ما مدى مساهمة صندوق زكاة والية ميلة في دعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة     
 :التساؤالت الفرعية

 :لإلجابة على هذه اإلشكالية تم تقسيمها إلى التساؤالت التالية        
 ما هو تأثير فريضة الزكاة على النشاط االقتصادي؟ 
 ـكيف تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية االقتصاد الوطني؟ 
 لماذا اقتصر صندوق الزكاة لوالية أدرار على دعم الجانب االجتماعي فقط؟ 

 :الفرضيات .2
في سبيل اإلجابة على هذه اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية، باإلمكان االنطالق  من الفرضيات      
  :التالية
 قد يساهم صندوق الزكاة لوالية ميلة في دعم مشاريع تنموية من شأنها الرفع من الناتج المحلي. 
 يمكن أن تأثر الزكاة على االستهالك واالدخار. 
 سات صغيرة ومتوسطة قد يساهم في القضاء على البطالةزيادة انشاء مؤس. 
  لعل اقتصار صندوق الزكاة لوالية أدرار على الجانب االجتماعي راجع إلى عدم لجوء األفراد أو

 المستثمرين إلى التمويل بصيغة القرض الحسن؟
تحتل هذه الدراسة أهمية بالغة في الوقت الحالي نتيجة للتغيرات التي يشهدها المجتمع  :أهمية الدراسة .3

الجزائري، وتكمن هذه األهمية في ايجاد آلية جديدة للتمويل تتماشى وأحكام الشريعة االسالمية عكس 
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صغيرة والمتوسطة التمويالت المعمول بها في البنوك التجارية التقليدية التي تعتمد في تمويلها للمشاريع ال
 .على معدل الفائدة

 :أهداف الدراسة .4
 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها 

 .ــ التعرف على تجارب صناديق الزكاة لبعض الدول في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 .ــ التعرف على آلية أو صيغة التمويل بالقرض الحسن

 :أسباب اختيار الموضوع  .5

 :الموضوع لعدة أسباب أهمهاهذا  يعود اختيار

 : أــ أسباب ذاتية

 الميول الشخصي للمواضيع المتعلقة باالقتصاد اإلسالمي . 
 الرغبة في معرفة أهم النتائج التي حققها صندوق الزكاة في والية أدرار وميلة . 

 :ب ــ أسباب موضوعية

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالذي يلعبه صندوق الزكاة في تمويل  الدور المهم  . 
 األهمية البالغة للموضوع وأثره البالغ على المستوى االقتصادي واالجتماعي. 

 :حدود الدراسة .6
نظرًا لطبيعة موضوع قمنا بدراسة ميدانية على مستوى مديرية الشؤون الدينية لواليتي ميلة  :طار المكانياإل

 .وأدرار
يقي الخاص بالدراسة التحليلية لدور صندوق الزكاة في تمويل المؤسسات تمثل الجانب التطب: اإلطار الزماني

-2004)الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة والية ميلة باإلشارة إلى حالة أدرار في دراسة الفترة ما بين 
 (.2014-2004)، أما بالنسبة لتجربة القرض الحسن في والية ميلة فكانت ما بين(2012

 : منهج الدراسة .2
نظرًا لطبيعة دراسة تجربة صندوق الزكاة ومدى نجاحها في الحد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية،       

ومن أجل اإلجابة على األسئلة المطروحة واختبار الفرضيات اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي 
 .يتناسب وطبيعة موضوع الدراسة

 :الدراسات السابقة .8
 : التي تناولت موضوع صناديق الزكاة من بينهامن الدراسات  يدهناك العد       
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ــ مصباح محمد، دور صندوق الزكاة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة صندوق زكاة   
، واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المالحظة والمقابلة واالحصائيات، أما عن (2013-2004)سكيكدة

تعتبر أموال الزكاة المحصلة في سكيكدة ضئيلة جدا مقارنة بعدد : ي خلصت اليها هذه الدراسةاهم النتائج الت
االغنياء والتجار المتواجدين فيها، وجود فرق كبير وواضح بين التمويل االسالمي بصفته نابعا من قواعد 

 . الدين االسالمي الحنيف والتمويل الربوي
دراسة حالة صندوق الزكاة ) تقييم تجربة صندوق الزكاة في الجزائر ــ عديش فاطمة زهراء، عالوي وهيبة،  

، واعتمدت الباحثتين على المنهج الوصفي التحليلي من خالل القيام بدراسة ميدانية لمديرية (لوالية سعيدة 
في الشؤون الدينية واألوقاف، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي ان تجربة صندوق الزكاة 

والية سعيدة كانت ستكون اكثر ايجابية لو أتيحت للصندوق اإلمكانيات التي تسمح له بالقيام بهامه وتحقيق 
أهدافه، خاصة االمكانيات من ناحية االعالم والتحسيس؛ وهذا من اجل تكوين صورة جيدة للصندوق في 

 .  اوساط المجتمع الذي يمتاز بغياب الوازع الديني
يعقوب آسيا، دور صندوق الزكاة في تمويل المشاريع االستثمارية دراسة حالة صندوق فراج نور الهدى،  

الزكاة بوالية البويرة، واستخدمت الباحثتين المنهج اإلحصائي من أجل تقديم احصائيات حول حصيلة الزكاة 
ن أن تجعله تسعى مؤسسة الزكاة من خالل آلية القرض الحس: وتوزيعها، ومن ابرز النتائج المتوصل اليها

مميزا عن النظام المصرفي التقليدي الذي يسعى إلى تحقيق اعلى سعر فائدة ممكن فهذا ربا ومحرم في 
  .الشريعة اإلسالمية

 :صعوبات الدراسة .9

 .عدم القدرة على اإللمام بجميع جوانب الموضوع نظرا لصعوبة التنقل -
وعدم  إحصائيات حديثة وخاصة المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبة الحصول على -

 .التصريح بالمعلومات الكافية لهذه المؤسسات
 .قلة المراجع المتعلقة بالجانب االقتصادي للزكاة لكونها حديثة النشأة -

 :تقسيمات الدراسة .10
 : لمعالجة هذا الموضوع قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثالث فصول

  حيث تم تقسيمه إلى ثالث مباحث بحيث تناول المبحث األول  خصصناه لإلطار النظري للزكاة االولالفصل
ماهية الزكاة وأدلة مشروعيتها، كما تعرض المبحث الثاني إلى مصارف الزكاة وأثرها على االقتصاد، أما 

 .المبحث الثالث فقد تضمن تجارب بعض الدول االسالمية حول صندوق الزكاة
 لثاني تضمن اإلطار النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو بدوره مقسم إلى ثالث مباحث؛ الفصل ا

بحيث خصص المبحث األول إلى عرض ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما المبحث الثاني فقد كان 
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ساهمة حول واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وأخيرا المبحث الثالث فقد تطرق إلى م
 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري

  الفصل الثالث تناول دراسة تحليلية لدور صندوق الزكاة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة
وهذا الفصل أيضا مقسم إلى ثالث مباحث، األول يتعرض إلى  حالة والية ميلة مع االشارة إلى حالة أدرار؛

-2004)ندوق الزكاة، أما المبحث الثاني يستعرض تطور صندوق الزكاة لواليتي ميلة وأدرارمفاهيم حول ص
، والمبحث الثالث تمحور حول دور صندوق الزكاة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (2012

 (.2014-2004والية ميلة ) بالقرض الحسن
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 :تمهيد
والذين  تعتبر الزكاة صورة من صور الصدقات اإللزامية المفروضة على جميع المسلمين القادرين      

، وهي أحد أركان اإلسالم الخمسة ودعامة من دعائم الدين، حيث أعطيت تتحقق فيهم الشروط وفي أموالهم
الثالثة بعد الشهادتين و الصالة في اإلسالم، و هي الرابطة المالية و االجتماعية بين جماعة المرتبة 
 .المسلمين

لدراسة أكثر تفصيال يتم التطرق في هذا الفصل إلى اإلطار النظري للزكاة وقد تم تقسيمها إلى ثالث و 
 :مباحث أساسية وهي 

 .ماهية الزكاة وأدلة مشروعيتها :المبحث األول
 .وأثرها على االقتصادمصارف الزكاة : لمبحث الثانيا 

 .حول صندوق الزكاة بعض الدول اإلسالمية تجارب: المبحث الثالث
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 ماهية الزكاة أدلة مشروعيتها: المبحث األول
ع هذا المبحث إلى اإلطار النظري للزكاة وحكمها و األموال التي تجب فيها و شروطها م قتطر ي

 .خصائصها مأهز إبرا
 صها ودليل مشروعيتهامفهوم الزكاة، خصائ: المطلب األول

طرق إلى أهمها في هذا المطلب ، وقد تم التتعددت تعاريف الزكاة واختلفت باختالف األئمة والباحثين
 .باإلشارة أيضا إلى خصائصها ودليل مشروعيتها

 تعريف الزكاة: أوالا 
 :الزكاة في اللغةتعريف  (0

وكل هذه المعاني  ،والبركة والطهارة والمدح ،والنماء ،وهي الزيادة 1، زكاًء،يزكو ،الفعل زكاالزكاة من *
وفالن زاك أي كثير  ،وزكت النفقة إذا بورك فيها ،ويقال زكا الزرع إذا نما 2.استعملت في القرءان والحديث

طهرها من أي   ٩: الشمس َّ يب ىب نب مب  زب  ٱُّٱ :ويطلق على التطهير قال تعالىر، الخي
 3.األدناس

النمو والبركة والتطهير والمدح وكثرة الخير والصالح وقد جاءت هذه المعاني كلها  كما تعرف على أنها *
 4.في آيات القرءان الكريم

 5.فيقال زكا الزرع إذ نما وطاب ،أو نما حجما فيقال له زكاة ،وهي أيضا الزيادة والنماء فكل شيء زاد عددا*
 :اعالزكاة شر تعريف  (7

قدر معين من النصاب الحولي يخرجه الغني المسلم الحر هلل تعالى : تعرف الزكاة في الشرع على أنها*
 6.للفقير المستحق مع قطع المنفعة عنه من كل وجه

 7.وتعرف أيضا على أنها حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة*
                                                           

ن متطلبات الحصول على مذكرة تخرج تدخل ضم -صندوق الزكاة لوالية الوادي نموذجا –دور الزكاة في التقليل من البطالة هاجرة مسعي أحمد،  -1
 .20، ص 2015 -2014معامالت مالية معاصرة، جامعة الشهيد حمه لخضر ــ الوادي، : شهادة الماستر في العلوم اإلسالمية، تخصص

 .05، ص2006، د ط، دار الهدى، الجزائر الوافي في أحكام الزكاة، دراسة مقارنة بين المذاهب وأراء العلماءأحمد إدريس عبدو،  -2
، دار الكتب العلمية، الجزء الثالث، بيروت، 1، ط مواهب الجليل للشرح مختصر خليلأبي عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي،  -3

 .80، ص1995
 .25، ص1982، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، 1، ط ، أسرار الزكاة لحجة اإلسالم اإلمام الغزاليعبد العال أحمد محمد -4
 .09، دار الهدى، الجزائر،  صفقه النساء في الزكاةعادل سعد،  -5
 .12، ص2014، د ط، دار الخلدونية، الجزائر،مقدمة في محاسبة الزكاة والدور الجديد للدولة في االقتصاد اإلسالميأحمد حسين علي حسين،  -6
 .261، ص2002القاهرة،  ، دار الغد الجديد،1ط الجزء األول، مذكرة فقه،محمد بن صالح العثيمين،  -7
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، النامية أو القابلة للنماء ،تفرض بنسب مختلفة على القيمة الصافية للثروة ،أو هي تكليف سنوي أو موسمي*
 1.لتحقيق أبعاد معينة، نفاقها على المصارف المحددة في القرءان الكريما و اوتتولى الدولة جبايته

ومن هذه التعارف يمكن القول أن الزكاة عبارة عن قدر معين أو نصيب من المال فرضه اهلل تعالى 
 نن من زن رن مم .تطهير النفس وتنميتها بالخيرات من أجل ،األغنياء ليرد على الفقراءعلى 

 ٣٠١: التوبة َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن

  خصائص الزكاة :ثانيا
 :للزكاة عدة خصائص نجملها في ما يلي

 التي تقتضي  الفخستالقائمة على أساس نظرية اإل ،الزكاة فريضة مالية توضح نظرة اإلسالم للمال
أن حرية التصرف في األموال التي تدخل في ملكية اإلنسان مقيدة بأوامر مالكها الحقيقي وهو اهلل 

شريطة أداء الحقوق التي فرضها  ،يكون اإلنسان حرا في استخدام ماله ،ووفق ذلك ،سبحانه وتعالى
 .ومنها الزكاة ،اهلل عليه

 أحد " العاملين عليها"القرءان الكريم ذلك من خالل اعتبار  ويبرز ،تقوم الدولة بجباية الزكاة وتوزيعها
 .وفي هذا التحديد ضمانا لفاعلية تنظيمها ،مصارفها الثمانية

 سواء كانت تلك القابلة  ،بحيث تعتبر جميع األموال القابلة للنماء :اتساع وتنوع الوعاء الخاضع للزكاة
اينها بباإلضافة إلى اعتدال معدالت الزكاة وت ،ةوعاء للزكاة بشروط معين، للنمو حقيقية أم تقديرية

 2.باختالف األوعية
 إن حصيلة الزكاة تنمو وتزداد مع نمو النشاط االقتصادي: نمو حصيلة الزكاة وتحددها سنويا ،

 .تتجدد سنويا مما يجعل اآلثار االجتماعية واالقتصادية تتميز بالثبات واالستقرار هاوالشك أن
 الزكاة هي اعدل اقتطاع مالي يمكن أن يكون في أي نظام مالي تستخدمه الحكوماتف :عدالة الزكاة، 

كما أن الطرق  ،فال تدفع إال عن ظهر غني ،حيث أنها تتناسب مع مقدرة المكلف على الدفع
ووضوح الهدف الذي  ،الشرعية في تقدير األوعية تجعلها تعكس المركز المالي الحقيقي للمكلف

                                                           
 .12، ص2014، د ط، دار الخلدونية، الجزائر،اقتصاديات الزكاة والدور الجديد للدولة في االقتصاد اإلسالميجمال لعمارة،  -1
 .12لمرجع نفسه، صاجمال لعمارة،  -2
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ئمة أساليب تحصيلها من ناحية التوقيت أو الدفع يجعل عبء الزكاة مقبول ومال ،فرضت من أجله
 1. ماديا ونفسيا

 دليل مشروعيتها: اثالث
ية وقد فرضها اهلل تعالى آوقرنت بالصالة في اثنتين وثمانين ، الزكاة هي أحد أركان اإلسالم الخمسة        

 .بكتابه وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم
 من الكتابدليل مشروعية الزكاة / 0

 َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم 
 ٣٠١: التوبة

 من  زن رن مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك

 َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني ميزي  ري ٰى ين ىن نن
 ١٣: التوبة

 مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح  جح مج حج مثهت مت خت حت 

 ٣٣٠: البقرة َّ حض  جض

  ىت جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ

 ٨ - ٥: البينة َّ

 من السنة دليل مشروعية الزكاة/ 7  
َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا : ُبِنَي اإِلْساَلُم َعَلى َخْمس  " َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -

يَتاِء  اَلِة، َواِ  َقاِم الصَّ ، َوَصْوِم َرَمَضاَن َرُسوُل اللَِّه، َواِ  َكاِة، َوالَحجِّ  2"الزَّ
ِإنََّك َتْقَدُم َعَلى َقْوم  » قال َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َبَعَث ُمَعاًذا َرِضَي اللَُّه َعْنُه إلى الَيَمِن، -

َل َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه ِعَباَدةُ  ، َفْلَيُكْن َأوَّ اللَِّه، َفِإَذا َعَرُفوا اللََّه، َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ اللََّه َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم  َأْهِل ِكَتاب 

                                                           
مذكرة تدخل  -حالة صندوق الزكاة بوالية البويرةدراسة –دور صندوق الزكاة في تمويل المشاريع االستثمارية فراج نور الهدى، يعقوب أسيا،  -1

 ،2014-2013ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم االقتصادية، تخصص اقتصاديات المالية والبنوك، جامعة أكلي منحد أولحاج، البويرة، 
 .02ص

 .11ه، دار طوق النجاة، ص1422الطبعة األولى   ، 8، رقم 1بني،  الجزء "، باب قول النبي صلى اهلل عليه وسلم صحيح البخاري - 2
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َأْمَواِلِهْم َوُتَردُّ  َخْمَس َصَلَوات  ِفي َيْوِمِهْم َوَلْيَلِتِهْم، َفِإَذا َفَعُلوا، َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ اللََّه َفَرَض َعَلْيِهْم َزَكاًة ِمنْ 
 1«، َفِإَذا َأَطاُعوا ِبَها، َفُخْذ ِمْنُهْم َوَتَوقَّ َكَراِئَم َأْمَواِل النَّاسِ َعَلى ُفَقَراِئِهمْ 

َكاَة "  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم - اَلَة، َوُتَؤدَِّي الزَّ َأْن َتْعُبَد اللََّه، َواَل ُتْشِرَك ِبِه َشْيًئا، َوتُِقيَم الصَّ
  2".الَمْفُروَضَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن 

، َقالَ : "و عن جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال - ، َعْن َجِرير  بايعت رسول اهلل َصلَّى » : َعْن َأِبي َواِئل 
يتاء الزكاة والنصح لكل مسلم   3«اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم على إقام الصالة وا 

 باإلجماع دليل مشروعية الزكاة/ 3
المسلمون في جميع العصور على وجوب الزكاة، واتفق الصحابة رضوان اهلل عليهم على قتال  أجمع

ن كان مسلما ناشئا ببالد اإلسالم عليه أحكام المرتدين،  وتجرى .مانعيها، فمن أنكر فرضيتها كفر وارتد وا 
 4.م بكفره ألنه معذورومن أنكر وجوبها لجهله إما لحداثة عهده باإلسالم أو نشأته ببادية نائية فال يحك

 التطور التاريخي لتنظيم الزكاة في اإلسالم: المطلب الثاني
تشير معظم الروايات إلى أنه لم يوجد في عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم ديوان : في العهد النبوي

عددهم أكثر من للزكاة، حيث تولى بنفسه اختيار عمال الزكاة و إرسالهم لجمعها؛ و كان له كتّاب وقراء بلغ 
و لقد حدد الرسول صلى اهلل عليه وسلم األموال التي تجب فيها الزكاة وشروط وجوبها وكان . شخصاً  42

يوزعها على مصارفها الثمانية ويصرفها على أهل المنطقة التي جمعت منها و في حالة الفائض ينقلها إلى 
ه أمر اختيار العاملين عليها وتحديد طبيعة المناطق األخرى، و قد أكد سلطة الدولة سلطة الدولة بتولي

 5.عملهم، و تحديد العالقة بينهم و بين المصدقين لتقوم على أساس متين من الثقة و االحترام المتبادل
و قد بدأت نواة بيت المال في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه حيث كثرت الزكاة و 

استدعى الحاجة إلى حصر اإليرادات وضبط المصارف، وسار على نهج الغنائم وسائر الموارد المالية مما 

                                                           
 .119ه، دار طوق النجاة، ص1422، الطبعة األولى 1458، رقم 2، باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، الجزء صحيح مسلم - 1
 .19ه، دار طوق النجاة ص 1422، الطبعة األولى50، رقم 1،  باب سؤال جبريل النبي صلى اهلل عليه وسلم، الجزء صحيح البخاري - 2
 .25، د ط، دار احياء التراث العربي بيروت، ص92، الرقم 1، باب بيان ان الدين نصيحة، الجزء صحيح مسلم -3
مقومات تحقيق : ،، الملتقى الوطني حولدراسة صندوق الزكاة الجزائري–، دور الزكاة في تحقيق التنمية المستدامة نعمون وهاب، عناني ساسية - 4

 .204، ص 2012ديسمبر  04-03التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي، جامعة قالمة، يومي 
مذكرة تخرج لنيل  دراسة ميدانية لهيئة الزكاة بوالية تلمسان، -االطار المؤسساتي للزكاة ودورها في تنمية االقتصاد الجزائريبومدين بوكليخة ،  -5

. 82،  81، ص ص2013 -2012تلمسان،  ة، تخصص التحليل المؤسساتي والتنمية، جامعة أبي بكر بلقايد،شهادة الماجستير في العلوم االقتصادي
 .بتصرف
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في مجال تنظيم الزكاة و إدارة شؤونها، وذلك بعد أن فرغ من قتال المرتدين 
 1. من بعض القبائل العربية و التي امتنعت عن إعطاء الزكاة بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

أول ديوان للزكاة من أجل إحصاء أموال الزكاة و  ئأنش مر بن الخطاب رضي اهلل عنهعهد ع وفي
أما في عهد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنهما فقد كان . واتساع البالد لهذا لكثرة الما

يراداتها . جمع الزكاة طواعية باسي فقد ضعف أما في العصر الع.وفي العهد األموي تضاءلت أهمية الزكاة وا 
 2.االهتمام بالزكاة وجمعها بسبب تنامي إيرادات ضريبة الخراج واألعشار التي تفرض على المسلمين

أما في الدولة األندلسية قد تنازع ملوك الطوائف في جمع الزكاة وتوزيعها وأصبحت غير كافية لسد حاجة 
 . الفقراء

لفاطمية؛ وأولت الدولة العثمانية اهتماما بالغا و أخيرا فقد نقص االهتمام بالزكاة في عهد الدولة ا
 3.لمورد الخراج

 :ويمكن توضيح ذلك أكثر من خالل المخطط التالي       
  يمثل التطور التاريخي لجمع الزكاة في اإلسالم(: 0-0)الشكل رقم

 

                                                           
 .04فراج نور الهدى، يعقوب أسيا، مرجع سبق ذكره، ص -1
 بتصرف.04المرجع نفسه، ص   -2
 بتصرف. 85بومدين بوكليخة، مرجع سابق، ص  -3
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 .من إعداد الطالبتين :المصدر    
 األموال التي تجب فيها الزكاة وشروطها: الثالث المطلب

 ألموال التي تجب فيها الزكاةا: والأ
 .واألنعام وعروض التجارة ،والثمار ،والزرع ،أوجب اإلسالم الزكاة في الذهب والفضة

 (الذهب والفضة)زكاة النقديين .1
 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّٱجاء في زكاة الذهب والفضة

 مث  زث رث يت ىت نت مت  زترت يب ىب نب مب زب

 يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

  ١٥ - ١٣: التوبة َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رنمم  ام

متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصابا وحال  ،أم تبرا ،أم سبائك ،سواء أكانا نقودا ،والزكاة واجبة فيهما
 .والحاجات األصلية ،وكان فارغا عن الدين ،عليه الحول

  مقدار الواجبالو  نصاب الذهب( 0ــ 0
ففيها  ،وحال عليها الحول ،فإذا بلغ عشرين دينارا ،دينار (20)شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين ال
َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، 1.وما زاد على العشرين دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك ،أي نصف دينار ،ربع العشر

ِل َهَذا اْلَحِديِث، َقالَ َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوسَ  ، َوَحاَل َعَلْيَها »: لََّم ِبَبْعِض َأوَّ َفِإَذا َكاَنْت َلَك ِماَئتَا ِدْرَهم 
ِفي الذََّهِب َحتَّى َيُكوَن َلَك ِعْشُروَن ِديَناًرا، َفِإَذا َكاَن  -َيْعِني  -اْلَحْوُل، َفِفيَها َخْمَسُة َدَراِهَم، َوَلْيَس َعَلْيَك َشْيٌء 

، َفَما َزاَد، َفِبِحَسابِ َك ِعْشُروَن ِديَناًرا، َوَحاَل َعَلْيَها اْلَحْولُ لَ  َفاَل َأْدِري َأَعِليٌّ : ، َقالَ «َذِلكَ  ، َفِفيَها ِنْصُف ِديَنار 
َعَلْيِه اْلَحْوُل،  َفِبِحَساِب َذِلَك، َأْو َرَفَعُه ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَلْيَس ِفي َمال  َزَكاٌة َحتَّى َيُحولَ : َيُقولُ 

ِديِث َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َلْيَس ِفي َمال  َزَكاٌة َحتَّى َيِزيُد ِفي اْلحَ »ِإالَّ َأنَّ َجِريًرا، َقاَل اْبُن َوْهب  
 2«َيُحوَل َعَلْيِه اْلَحْولُ 

  

                                                           
 .298، ص1982ل، دار الكتاب العربيالمجلد األو  ، فقه السنة،السيد سابق - 1
 .100، ص2، ج1523بيروت، باب في زكاة السائمة، رقم –، ، المكتبة العصرية، صيدا ، سنن أبي داودأبو داود سليمان -2
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 يمثل النصاب من الذهب والمقدار الواجب فيه (:0-0)الجدول

 
 مقدار الواجبالنصاب الفضة و  (0-7

درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر وما زاد ( 200)حتى تبلغ مائتي في الفضة  ال شيء          
، َقالَ 1.فبحسابه قل أم كثر فإنه ال عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب َقاَل : َعْن َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة، َعْن َعِليٍّ

قَّةِ َقْد َعَفْوُت َلُكْم َعِن اْلَخْيِل َوالرَّ : " َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ِمْن ُكلِّ َأْرَبِعيَن : ِقيِق، َفَهاُتوا َصَدَقَة الرِّ
 2" ِدْرَهًما ِدْرَهًما، َوَلْيَس ِفي ِتْسِعيَن َوِماَئة  َشْيٌء، َفِإَذا َبَلَغْت ِماَئتَْيِن َفِفيَها َخْمَسُة َدَراِهَم 

 (البقر والغنم،اإلبل ) زكاة األنعام  .7
 زكاة اإلبل (7-0

ن زاد عددها فتزكى على النحو التالي جب الزكاةت ال       :فيها إن قل عددها عن خمسة وا 
  

                                                           
 .299، صابقرجع سم، السيد سابق - 1
 .118، ص2، ج211م، رقم  2001 -هـ  1421األولى،  :،  الطبعةمسند اإلمام أحمد بن حنبلأبو عبد اهلل أحمد، -2
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 يمثل النصاب من اإلبل والمقدار الواجب فيه :(0-2)الجدول 

 
   . 92،93أحمد إدريس عبدو، مرجع سابق، ص ص : المصدر   
 زكاة البقر( 7-7

، َقالَ أما السنة فما روى  ،واجبة بالسنة واإلجماع قرصدقة الب َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل : َعْن َأِبي َذرٍّ
َأْعَظَم َما  َما ِمْن َرُجل  َتُكوُن َلُه ِإِبٌل، َأْو َبَقٌر، َأْو َغَنٌم، اَل ُيَؤدِّي َحقََّها، ِإالَّ ُأِتَي ِبَها َيْوَم الِقَياَمِة، »: َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ِبَأْخَفاِفَها، َوتَْنَطُحُه ِبُقُروِنَها، ُكلََّما َجاَزْت ُأْخَراَها ُردَّْت َعَلْيِه ُأواَلَها، َحتَّى ُيْقَضى َبْيَن َتُكوُن َوَأْسَمَنُه َتَطُؤُه 
  :ن بلغ عددها ثالثون فما فوق وتزكى كما يليإوتجب فيه الزكاة  .1«النَّاسِ 

  

                                                           
 .119ه، دار طوق النجاة، ص1422، الطبعة األولى 1460، رقم 2، باب زكاة اإلبل، الجزء صحيح البخاري -1
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 يمثل النصاب من البقر والمقدار الواجب فيه :(0-3)الجدول 

 
 الغنم زكاة (0-3

 :فال زكاة فيها إن قل عددها عن أربعين شاة و تزكى وفق ما يلي، زكاة الغنم واجبة بالسنة واإلجماع     
يمثل النصاب من الغنم والمقدار الواجب فيه:(0-4)الجدول رقم

 
 كاة الزروع والثمارز  .3

  من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىكأوجب اهلل تعالى زكاة الزروع والثمار 

 خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰىين ىن نن

 ٧٦١: البقرة َّ حت  جت هب مب
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 خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن

 جخمح جح مجحج  مث هت مت خت حت جت هب مب خبحب  جب هئ مئ

 ٣٣٣: األنعام َّ  مس خس حس جس مخ

 ،أنه يشترط فيما يخرج من األرض أن يكون مما يبقى وييبس و يستنبته بنو أدم: وعند مذهب مالك
وال زكاة عنده في الخضروات  ،والسمسم *كالقرطم ،أو غير مقتات ر،كالقمح والشعي تاتاً قسواء أكان م

 1.والتفاح ،والرمان ،كالتين ،والفواكه
 :نصاب زكاة الزروع والثمار 

حتى تبلغ خمسة أوسق  ،ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة ال تجب في شيء من الزروع والثمار
 2.بعد تصفيتها من التبن والقشر فإن لم تصفى وتركت في قشرها فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق

ٌٌ » : َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ   3«َلْيَس ِفيَما ُدوَن َخْمِس َأْوُسق  َصَدَقٌة
 .وهو حديث متقطع ،باإلجماع وقد جاء ذلك في حديث أبي سعد **ستون صاع ،والوسق
 نصاب الزرع والثمر (:0-5)الجدول
 ترل 278=كيلوغرام قمح742 النصاب

 %10 إذا كان السقي بدون تكلفة
 %5 إذا كان السقي بآلة فقط

 %2.5 اآللة+إذا كان السقي بماء السماء
جني المحصول حتى ولو تكرر الجني مرات في  عند وقت أدائها

 .السنة
، مذكرة لنيل (تجربة صندوق الزكاة في الجزائر)، الزكاة و دورها في إعادة توزيع الدخول والثروات خديجة فوقي: المصدر

 . 48، 42، ص ص2006اجستير،   شهادة الم

                                                           
 .اسم نبات يتخذ منه صبغ أحمر *
 .302مرجع سبق ذكره، ص. السيد سابق -1
 .22، ص2004، المجلد االول، دار الحديث، القاهرة ، ونهاية المقتصد، بداية المجتهد أبي الوليد ابن رشد الحفيد - 2
 .102ه، دار طوق النجاة، ص 1422، الطبعة األولى 1405، رقم 2صحيح البخاري، باب ما أدى زكاته ليس بكنز،الجزء - 3

كورنيش، النيل، القاهرة،  1119، دار المعارف، 52ابن منظور، لسان العرب، ج .)مكيال ألهل المدينة يأخذ أربعة أمداد، جمعه أصواع وصيعان   **
 .2525، ص (صاع)د ط ، مادة 
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 زكاة األسهم والسندات .4
واحدة ويعطونها حكما واحدا بغض النظر عن الشركة التي ينظر بعض العلماء لألسهم والسندات نظرة 

وقيمتها الحقيقية التي تقدر في . سهم والسندات أموال قد اتخذت للشراء والبيع والكسب واإلتجارالفأ ،اصدرتها
فهي إذا عروض التجارة فكان من الواجب ان تكون  ،األسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها اإلسمية

 ،فال فرق بين األسهم والسندات. ويالحظ فيها ما يالحظ في عروض التجارة ،اة ككل أموال التجارةوعاء للزك
 :يلي ويتم تزكيتها وفق ما 1.بل يعامالن معاملة واحدة

 يمثل نصاب األسهم والسندات  ( :0-6)الجدول رقم
 2.5  (%األرباح+)قيمة األسهم في السوق} األسهم
 %2.5 (السوق فقطقيمة السندات في ) السندات

 مرور سنة كاملة وقت أدائها
 . 43، 42قي، مرجع سابق، ص ص خديجة فو : المصدر

 ةزكاة عروض التجار 
وهي تشمل كل  ،وتحقيق الربح ،تم إعداده لغرض البيع بقصد التجارة فيهما يقصد بعرض التجارة كل 

 ،أراضي ،خدمات ،أشكال البضائع واألموال التي تستخدم في أعمال التجارة بيعا وشراء سواء كانت سلع
 2إلخ...زروع ،حيوانات ،مأكوالت ،ثياب ،آالت ،مباني

 :و يشرط في عروض التجارة تحقق شرطان هما
 .يكون الشراء بنية إعادة البيع أنوهي : النية

بمعنى أنه ال يكفي  .روال يكفي في التجارة أحد العنصرين دون اآلخ ،وهو تحقيق الربح: أو القصد الغرض
 3.وال يكفي قصد تحقيق الربح دون ممارسة التجارة بالفعل ،الشراء والبيع دون قصد تحقيق الربح

  

                                                           
 بتصرف. 20-19، ص ص1996، دار بلنسية للنشر والتوزيع، الرياض، 3، الطبعة ، زكاة األسهم والسندات والورق النقديصالح بن غانم -1
مذكرة تخرج ضمن نيل شهادة الماستر في العلوم التجارية، تخصص مالية , ، دور صندوق الزكاة الجزائري في الحد من ظاهرة الفقربلقاسم فتيحة- 2

 .11، ص 2015-2014المؤسسة، جامعة العقيد أكلي محند أو الحاج ،البويرة، 
 . 62إبراهيم عيسى، مرجع سابق، ص -3
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 يمثل نصاب عروض التجارة (:0-7)الجدول
 غرام ذهبا فأكثر 28 النصاب
 %2.5 الواجب المقدار

الديون المنتظر  +النقود المدخرة(+بسعر السوق)قيمة البضاعة} طريقة الحساب
 %2.5 {من ديون التاجر على ما_ (المرجوة)دهااسد

 مرور سنة كاملة وقت األداء
تنمية المجتمع،  ، دراسة في دور الزكاة فيالتأمين والضمان االجتماعي االستثمار والبيئة المستدامةإبراهيم عيسى،  :المصدر

 .64، ص 2012الجزائر،  دار الحديث،

 :شروط األموال التي تجب فيها الزكاة :ثانيا
 :وتتمثل شروط األموال التي تجب فيها الزكاة في

 هناك شبه إجماع بين علماء المسلمين على أن الزكاة ال تجب إال على المسلم ألنها ركن من أركان : اإلسالم
الزكاة على غير المسلم ألنها تكليف مالي إسالمي يؤخذ من األغنياء لينفق على الفقراء اإلسالم، وال تجب 

إلخ، إضافة إلى ذلك فالزكاة ...والمساكين وابن السبيل، وهذا يشمل اإلنفاق إلعالء كلمة اهلل ونصرة االسالم
 .شعيرة من شعائر اإلسالم الكبرى

 المكلف بإخراج الزكاة شخصا حرا غير مملوك، بناء  أجمع الفقهاء على وجوب أن يكون الشخص: الحرية
على قاعدة أن ملكية المال يجب ان تكون تامة، وهذا ماال يتوفر للعبد الذي ليس له حق في التملك النعدام 

 1.حريته
من المعروف أن المال في األصل هو مال اهلل تعالى فهو منشأه وخالقه وواهبه : الملكية التامة لألموال

 زث رث يت ىت  نت متزت رت يب ىب نب مب.....:له تعالىلبني البشر كما جاء في قو ورازقه 

 َّ مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقىق  يف ىف يث ىث نث مث
 ١١: النور

وأن تكون منافعه عائدة  المقصود بشرط الملكية التامة للمال فهو أن يكون المال مملوك وفي حيازة مالكهو  
 .كون تحت تصرفهي إليه وأن

                                                           
، دور صندوق الزكاة في تحقيق التنمية المستدامة، دراسة حالة مقارنة بين صندوق الزكاة القطري والجزائريمفتاح صالح، خبيزة أنفال حدة،  - 1

، مخبر 2013ماي  21-20في تحقيق التنمية المستدامة، يومي ( الزكاة والوقف)المؤتمر العلمي الثاني حول دور التمويل االسالمي غير الربحي 
 .3التنمية االقتصادية والبشرية في الجزائر، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر، ص 
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  يقصد بالنماء أن يدر المال على مالكه ربحا أو يكون المال نفسه نماء حقيقيا : للنماءنماء المال أو قابليته
كما في األنعام التي تنمو نموا طبيعيا يزيد من الثروة الحيوانية والزروع والثمار التي  ،للمال بالتجارة أو بالتوالد

يراد من خالل  تنموا بذاتها وتعتبر إيرادا جديدا وعروض التجارة التي تنمو نتيجة لما يتحقق منها من داخل وا 
فمن أمثلتها النقود ألنها وسيلة  أما األموال القابلة للنماء ،عمليات تداول السلع والمنتجات بالبيع والشراء

وبالتالي يمكن نماؤها بتشغيلها واستخدامها في المعامالت التي تعطي عائدا أو ، للتبادل ومقبولة قبوال عاما
ال أكلتها الصدقة لو تركت عاطلة  .تدر دخال وا 

 لك الممتلكات وبناء على هذا الشرط فإن الزكاة ال تجب على األصول الثابتة على اإلنتاج والنماء وكذ
 1.الشخصية

 أما  ،يعرف النصاب شرعا على أنه القدر الذي يجب أن يبلغه المال حتى تفرض عليه الزكاة :بلوغ النصاب
إذا كان المال المملوك أقل من هذا القدر فال يعتبر مالكه من عداد األغنياء بل يعتبر فقيرا غير معني 

الحياة بحيث إذا لم يبلغه صاحبه أصبح من الفقراء وأعفي من بأدائها والنصاب يعتبر الحد األدنى لمتطلبات 
 .الزكاة

 يقصد به مرور عام هجري كامل أي أثني عشر شهرا قمريا على الملكية التامة للمال النامي  :دوران الحول
وهذا الشرط ال يسري على جميع أنواع المال  ،حتى تفرض عليه الزكاة ،أو القابل للنماء الذي بلغ النصاب

ل يشمل فقط األموال التي تتصف بتغيرها وتداولها مثل النقود وعروض التجارة واألنعام ذلك أنها تحتاج إلى ب
 2.مرور زمن معين حتى يحدث فيها النماء

 الحاجات األصلية هي كل ما يّدخره اإلنسان من طعام وكسوة  لحاجته  :خلو المال من الحاجات األصلية
 3.تجب فيها الزكاة ألنها غير نامية  وال معدة للنماء ألنها مستهلكة األصلية، و الحاجة األصلية ال

  

                                                           
 .144، 143فراج نور الهدى، يعقوب أسيا، مرجع سابق، ص ص  -1
ريبية ، جامعة ، مذكرة تخرج لنيل متطلبات الماجستير في المنازعات الضالبنوك االسالمية بين التشريع الضريبي و الزكاةمحمد ابراهيم الخماش،  -2

 .63، 62، ص ص2002النجاح الوطنية، فلسطين، 
 .20مرجع سابق، ص ، بومدين بوكليخة  -3
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 أثرها على االقتصادمصارف الزكاة و : المبحث الثاني
في هذا المبحث سيتم تسليط الضوء على مصارف الزكاة و مستحقيها، فقد حددها اهلل سبحانه وتعالى      

ولم يترك المجال لالجتهادات الشخصية، كما تم اإلشارة إلى في القرءان الكريم وحصرها في ثمانية أصناف 
 . أثر الزكاة على االقتصاد

 األصناف الثمانية لتوزيع الزكاة: المطلب األول

 ري ٰى:ٱالكريمةقسم اهلل سبحانه وتعالى مصارف الزكاة وحصرها في ثمانية أصناف بحسب اآلية 

 جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي

  ٦٠: التوبة َّ جح مج حج مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب

من غداء وشراب وملبس  وهم ذوي الحاجة والفاقة الذين ال يجدون كفايتهم مما ال غنى عنه :هم الفقراء
 .ذلك وومسكن وحرفة ونح

وال يفطن له  ،فالمسكين هو الذي ال يجد غنيا يعينه. هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال ؛المساكين (1
 1.فيتصدق عليه وال يقوم فيسأل الناس

 .أي الجهاز المالي واإلداري لمؤسسة الزكاة ،وهم المكلفون بتحصيل الزكاة وتوزيعها ؛العاملين عليها (2
 2.من أموال الزكاة كأجرة أو راتب لقاء جهدهم و تعبهم في تحصيلها %10ويأخذون نسبة 

لضعف  ،أو تثبيتها عليه ،يراد تأليف قلوبهم وجمعها على اإلسالمين ذهم الجماعة ال ؛المؤلفة قلوبهم (3
 .أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم ،أو كف شرهم عن المسلمين ،إسالمهم

 .فيعان المكاتبون بمال الزكاة لفك رقابهم من الرق ويشتري به العبيد ويعتقون ،ويشمل المكاتبون ؛في الرقاب (4
الديون لسد حاجاتهم الضرورية أو لكساد تجارتهم أو مصانعهم لسبب خارج وهم الذين استغرقتهم  الغارمين (5

يعطون من  أولئكفهؤالء و  ،أو لتحملهم نفقات مالية لبعض المصالح العامة كإصالح ذات البين ،عن إرادتهم
 .الزكاة بقدر ما يقضي ديونهم ويرد إليهم معنويتهم في الحياة

ولكن جمهور العلماء ذهب إلى أن ، راد بسبيل اهلل جميع طرق الخيرزعم بعض العلماء أن الم ؛في سبيل اهلل (6
 .كفيهميويشترى لهم من األسلحة ما. الجهاد خاصة فيعطي المجاهدون من الزكاة ما يكفي لجهادهمبه  المراد

                                                           
 .9، ص2011، الدار الجامعية اإلسكندرية،مقدمة في محاسبة الزكاةأحمد حسين علي حسين، -1
مجلة محكمة تصدر عن  ،رسالة المسجد ،التجارب العربيةعلى ضوء بعض -فعالية مؤسسة الزكاة في تخفيض تعداد الفقراء بالجزائر ،جمال سالمي-2

 .69، ص  2009، 05العدد  -الجزائر–وزارة الشؤون الدينية و االوقاف 
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وهو حديثا السائح أو الالجئ الذي  ،وهو قديما المسافر الذي انقطع عن بلده وبعد عن ماله ؛ابن السبيل (0
 1.طع عن مورده بسبب خارج عن إرادتهانق

 الدور االقتصادي للزكاة: المطلب الثاني
بالنظر إلى حصيلة الزكاة نجد أثرها الكبير على التنمية االقتصادية و استخدام األموال حيث أنها   

. ق فيها فائضا يؤدي منه الزكاةفيحق. تشجع صاحب رأس المال بطريقة غير مباشرة على استثمار أمواله
في نفس الوقت يفيد المجتمع بأداء حق يساعد في مجال التنمية االقتصادية بالعمل على سرعة دوران و 

 .رأس المال
إن إنفاق الزكاة في مصارفها يزيد من حجم االستهالك باعتباره أحد محركات  :أثر الزكاة على االستهالك .1

التي تستحدث قوى 2سب التوزيع النوعي ضمن المصارف الثمانية،النمو االقتصادي من خالل رفع ن
شرائية جديدة تضعها تحت تصرفهم باعتبارهم عناصر استهالكية يتمتعون بميول حدية استهالكية عالية، 
وعلى اعتبار أن حجم االستهالك  يزيد مع ازدياد الدخل وينقص بنقصانه فهم بذلك يضاعفون من حجم 

 3.حاجة دائمة إلى إشباع احتياجاتهم مما يؤدي إلى ارتفاع طلباتهماستهالكهم ألنهم في 
تعد الزكاة مصدر مهم لتوفير السيولة الالزمة لتمويل االقتصاد، فحصيلتها قد  :أثر الزكاة على التمويل .2

من الناتج القومي االمر الذي يجعلها مصدر دخل دائم ومتجدد لمستحقيها باستثمار  %14تصل إلى 
تها في مشاريع انتاجية، مما يضمن انسياب قدر دائم من السيولة الالزمة لتمويل جزء من حصيل

 4.المجاالت األساسية في االقتصاد
يتضح هذا األثر من خالل حصيلة الزكاة التي يمكن بها تمويل مشاريع  :أثر الزكاة على التشغيل .3

استثمارية صغيرة و متوسطة، والتي يترتب عدة آثار كإسهامها في تحفيز االستثمارات الجديدة مع 
المحافظة على االستثمارات السابقة، وال شك أن هذا يولد عناصر انتاجية إضافية تتعاون مع عنصر 

االنفاق على طالب العلم النافع وتوفير برامج التأهيل والتدريب لليد العاملة سيرفع من  العمل، كذلك فإن

                                                           
 265، ص2004، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1، الطبعةفقه السنةالسيد سابق،  -1
الجزائر، عدد خاص -مجلة تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف المسجد، رسالة ،الوطني دور مؤسسة الزكاة في االقتصاد صالح صالحي، - 2

 (بتصرف.)32، ص 2005بصندوق الزكاة،
، مجلة العلوم والبحوث اإلسالمية، دراسة مقارنة بين تجربتي السودان والجزائر -، الزكاة ودورها في تحقيق التنمية االقتصاديةبوكليخة بومدين - 3

 .08، ص 2015، 16العدد 
تطوير الدور التمويلي واالستثماري واالقتصادي لمؤسسة الزكاة في االقتصاديات الحديثة مشروع مقترح لتطوير مؤسسة صندوق  صالح صالحي، -4

 بتصرف. 03، ص 2012، 1، جامعة سطيف12التسيير، العدد  مجلة العلوم االقتصادية وعلومالزكاة الجزائري، 
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قدرتها على االنتاج والتحكم  في التقنيات الحديثة وهذا سيقضي على البطالة الهيكلية، يضاف لكل هذا 
راء وأهل أن تأسيس ديوان الزكاة في حد ذاته سيمتص جزء من اليد العاملة المعطلة التي تحوي خب

ولتفعيل هذا الديوان البد من إرساء فروع له في كل والية وبلدية يكون شغلها . االختصاص  ومساعديهم
 1.الشاغل احصاء األفراد المزكين  وأصحاب الحاجة

 حول صندوق الزكاة الدول اإلسالمية بعضتجارب : المبحث الثالث
هذا من خالل تحليل ثالث تجارب تقوم على مبدأ يتعرض هذا الفصل إلى التنظيم المؤسساتي للزكاة، و 

 .السودان،  و األردن ماليزيا،: اإللزام القانوني بدفع الزكاة و تتمثل في
 التجربة الماليزية: المطلب األول

تابع للمجلس اإلسالمي  وإن الهيئة المختصة بجمع الزكاة في ماليزيا هي مركز جمع الزكاة، وه   
للقطاع الفيدرالي، ولكن أنشطة الزكاة والتبرعات تقوم بإدارتها شركة متخصصة يملكها المجلس اإلسالمي 

ذلك لصالح مركز جمع الزكاة، والقصد من هذا الترتيب هو إدخال الفعالية اإلدارية واألسلوب الحديث في و 
 2.إدارة المؤسسات في أنشطة جمع الزكاة وتوزيعها

فقد شهدت الحصيلة اإلجمالية للزكاة في ماليزيا تطورات سريعة خاصة مع بداية التسعينات، نظرًا    
التساع قاعدة عدد المزكين، جراء النشاطات االرشادية والتوعوية المحفزة على دفع الزكاة، حيث شهدت 

أيضا  .ماليزي رنجت( 225804426.94)2013، فقد بلغت في 2013إلى 1999ارتفاعات مستمرة من 
-1999)يالحظ أن نسب النمو السنوية التي تم تسجيلها دوما موجبة، إذ بلغ متوسط النمو خالل الفترة 

فأموال الزكاة توجه . ، وهذا يؤكد الجهود المبذولة من طرف الهيئات المكلفة بجباية الزكاة18.36%( 2013
 :ضمن برامج متنوعة نذكر منها

 ...الذي يتضمن بناء البيوت للفقراء، تقديم إعانات مالية لهم: عيةــ برنامج التنمية االجتما
يركز على تقديم رأس مال للتجارة، تقديم رأس مال لتربية األسماك، تقديم رأس : ــ برنامج التنمية االقتصادية

 إلخ...مال للزراعة، إنشاء ورشات تجارية، صناعية وزراعية

                                                           
 نحو مقاربة تحليلية–النشاط االقتصادي  الزكاة كأداة من أدوات السياسة المالية وأثرها على بعض مؤشراتعبدالقادر خليل، إدريس عبدلي،  -1

 .235، ص2015، 15، مجلة الباحث، العدد وقياسية للتجربتين الجزائرية والماليزية
 :على الموقع2/2013مقال نشر في .8، صالتجربة الماليزية نموذجا: ره في معالجة الفقر، استثمار أموال الزكاة و أثحسن بن ابراهيم الهنداوي -2
 https:\\ iefpedia. Com « arab »uploads.تم االطالع  16/12/2012، 21:10.  
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طار هذا البرنامج تقديم منح دراسية للفقراء والمساكين، إعانات دراسية يتم في إ: ــ برنامج التنمية التعليمية
 إلخ...جامعية داخل و خارج ماليزيا، تحفيظ القرآن، رفع مستوى التعليم

 1إلخ...بناء المساجد، بناء المصليات، بناء مراكز تحفيظ القرآن: ــ برنامج تنمية المؤسسات الدينية
 السودانيةالتجربة  :لمطلب الثانيا

م وحتى 1898ففي الفترة من  ،عهد الدولة المهديةمنذ  في السودان لزكاةلتطبيق كان أول        
. 1980أصبحت الزكاة تمارس بصورة فردية كفريضة دينية حتى صدور قانون الزكاة في أفريل 1980

ر الزكاة في السودان وتطورت التجربة وصار لها تطور إداري وسياسي واقتصادي وعلمي ساهم في تفعيل دو 
ومن هذا المنطلق يمكن تسليط الضوء على مختلف المجاالت التي ساهم الديوان في . حتى الوقت المعاصر

 .تقديم الدعم لها
و البذور المحسنة و حراثة األراضي و المساهمة في  *التقاوي ريقوم الديوان بتوفي: المشاريع الزراعية 

كما ساهم  ،و الجرارات لمساعدة الفقراء والمساكين في زراعة أراضيهمتوفير المياه و المحاريث البلدية 
تلس بجنوب ، مشروعا باإلضافة إلى سدود دوبا بوالية سنار 28في إحياء مشاريع النيل األبيض حوالي 

 2.دارفور
ء اكز الصحية الحكومية التي يرتادها الفقر ايقدم الديوان دعما للمستشفيات والمر : في المجال الصحي 

بإنشاء صيدليات أيضا وقام  ،ء لوازم هذه المستشفيات من األجهزةاالدخول الضعيفة، وذلك بشر  يوذو 
الدواء لمرضى الكلى جانب توفير  ء والمساكين بتكلفة رمزية، هذا إلىامجانا للفقر  واءشعبية توفر الد

 .تأهيل المستشفيات العامة المتخصصةالصندوق دعم يكما ، والسكري
 سألساا بالطل سيدرلما زيلوا ومسرلا فعود سيةدرلما تمازلمستلا رفيوبت وانيدلا وميق :التعليم مشروع 

 3.فيةرلحا دلمعاهوا لفنيةا دارسلما ضبع بتأهيل وانيدلا مقا كما .لجامعيا بالطلا كفالةو ويلثانوا
 التجربة األردنية: المطلب الثالث

                                                           
 بتصرف. 232عبد القادر خليل، إدريس عبدلي، مرجع سابق،ص -1
 .و الفول و نحوها مما يبذر في األرض للزراعة بذور القطن والقمح*
 .312،320، الخرطوم، ص ص، اقتصاديات الزكاة و تطبيقاتها المعاصرةعز الدين مالك الطيب محمد - 2
تم https://www.researchgat.net_links_tjrفي الموقع 2010ديسمبر 22،  مقال نشر بتاريخ تجربة الزكاة في السودانمحمد شريف بشير، - 3

 .20: 52   16/12/2012االطالع في 

https://www.researchgat.net_links_tjr/
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أنشئ صندوق الزكاة األردني من طرف وزارة األوقاف و الشؤون و المقدسات اإلسالمية سنة 
وأنشأت معه مكاتب للزكاة في جميع مديريات األوقاف في المملكة األردنية، و شكلت لجان شعبية . 1988

اريع التي ومن بين المش. تطوعية مرتبطة مباشرة بصندوق الزكاة في كل حي و قرية و مدينة في األردن
 : يدعمها الصندوق نجد

 يقوم الصندوق بتنفيذ المشاريع المنتجة بهدف مساعدة الفقراء المعوزين بمشاريع انتاجية : المشاريع التأهيلية
 :ومن هذه المشروعات نجد1.صغيرة على مستوى االسرة تمكنهم من العيش بكرامة و تغنيهم عن السؤال

  وتقوم على أساس استثمار الجهد الكامن لدى االسر الفقيرة في : المشروعات الزراعية واالنتاج الحيواني
 .  مثل تربية االبقار الحلوب، تربية النحل.  المنزل الريفي، وبتكلفة إنشاء قليلة تدر عليهم دخال ثابتا و مستقرا

 هذه المشروعات على عشرة أنواع من المشاريع  تشتمل: المشروعات الصناعية الصغيرة والحرفية التقليدية
مثل مشروع حياكة الملبوسات، التحف . المختلفة، تقوم على أساس القدرات و المهارات المهنية و الحرفية

يتيم، و الحقيبة المدرسية، وموائد (43309)الترابية، هذا باإلضافة إلى برامج كفالة اليتيم فقد بلغ عددهم
 2.الرحمان

  

                                                           
استراتيجية الحكومة في القضاء على : ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى الوطني األول دور صندوق الزكاة في الحد من البطالة، هواري عامر، - 1

 .09البطالة و تحقيق التنمية المستدامة، ص 
 بتصرف. 12، 18، 19، المملكة األردنية الهاشمية، ص2015وزارة األوقاف والشؤون و المقدسات اإلسالمية، صندوق الزكاة، التقرير السنوي -2
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 : خالصة
تم التطرق في هذا الفصل إلى ماهية الزكاة و حكمها الشرعي واألموال التي تجب فيها و شروطها و    

طرق توزيعها، و قد عرفنا أن الزكاة عبادة مالية اجتماعية هامة، و هي زكاة للمال قبل أن تكون ضريبة 
تمثل إحدى األسس التي بعض الدول االسالمية في هذا المجال، فالزكاة  تم عرض تجارب يضاعليه، و أ

يقوم عليها المجتمع، و أقوى العوامل في تحقيق التكافل االجتماعي والتنمية االقتصادية إذا تم تفعيلها بشكل 
 : و من أهم النتائج التي خُلص إليها هذا الفصل هي. أحسن
 .الزكاة عبادة روحية اجتماعية لذا حرص االسالم على أدائها على مر العصور (1
 .م قناة من قنوات االنفاق على الفقراء و المحتاجينالزكاة أه (2
 أيضا الزكاة تساهم في تحقيق النمو االقتصادي من خالل رفع مستويات التشغيل و االستهالك (3
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 :مهيدت
يعد موضوع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أهم المواضيع المطروحة في الساحة    

االقتصادية والسياسية، فهي تمثل حجر األساس والنواة الحقيقية والمرتكز االستراتيجي لقطاع األعمال، وبناء 
العالم اتجهت  الصروح االقتصادية للدول عامة دون استثناء، ونتيجة لظهور أزمات اقتصادية في عديد دول

وعلى غرار دول العالم . األفكار لصالح  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ككيان مختلف حجمًا، قيادًة وتسييراً 
شهدت الجزائر تحوالت اقتصادية واجتماعية نتيجة لألزمة االقتصادية التي شهدتها، مما أدى إلى غلق أغلبية 

.  شاء مؤسسات صغيرة و متوسطة في عديد المجاالتالمؤسسات العمومية وهذا ما دفع بالشباب إلى ان
وعلى هذا األساس كان البد من الحديث على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من عدة زوايا، وذلك بتقسيم 

 :هذا الفصل إلى ثالث مباحث تحت عنوان
 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث األول

 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر : الثاني المبحث
 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري: المبحث الثالث
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 ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث األول
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دورًا أساسيًا و مهمًا في عملية التطور االقتصادي و  تلعب       

االجتماعي، نظرًا لما توفره من مناصب شغل إضافية وزيادة في الناتج المحلي و الوطني، وهنا تم اإلشارة 
 .إلى تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع تحديد أشكالها، خصائصها و أهميتها

 تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أشكالها: ب األولالمطل
 التعريف: أوال

تعددت تعاريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة واختلفت من بلد آلخر ومن هيئة ألخرى، وهذا نتيجة      
للتطورات االقتصادية و االجتماعية التي يمر بها العالم، وقد حاول االقتصاديون تحديد تعريف موحد 

 :فقد عرفت بأنها. سسات الصغيرة والمتوسطة رغم التطور المستمر الذي تعرفهللمؤ 
تلك المؤسسات التي تمتاز بمحدودية رأس المال وقلة العمال، محدودية التكنولوجيا المستخدمة ببساطة في  -

مال ألف دوالر، وعدد الع 65  -05التنظيم اإلداري وتعتمد على تمويل ذاتي حيث يتراوح رأس المال بين 
 10.1أقل من 

عرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها المؤسسة التي يعمل بها أقل من : تعريف البنك الدولي -
مليون دوالر، في حين أن المؤسسة  3عاماًل و ال يتجاوز رقم أعمالها ومجموع ميزانيتها السنوية  50

 2.مليون دوالر 15لتها السنوية عامل، ورقم أعمالها أو حصي 300المتوسطة ال يتجاوز عدد عمالها 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهما  02-12من القانون ( 5)عرفت المادة : عرف المشرع الجزائري -

 : كانت طبيعتها القانونية، بأنها مؤسسة انتاج السلع أو الخدمات والتي
 .شخصاً  250إلى  01تشغل من  -
دينار جزائري، أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها                  مليار ( 4)أال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة  -

 .مليار دينار جزائري(  01)السنوية 
 3.تستوفي معايير االستقاللية -

                                                           
 .10، جامعة تيارت، ص06، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العددالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرآيت عيسى عيسى،  -1
2

 -محددات منح القروض االستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، دراسة حالة بنك الجزائر الخارجيكرارزية، وسام عبران، مروة  -
، 2016-2015مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، تخصص التمويل المصرفي، جامعة العربي التبسي، تبسة،  -47وكالة تبسة 

 .03ص
 .5، ص2012، 2، الجريدة الرسمية، العددلقانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةا -3
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 :و يمكن توضيح هذا التعريف من خالل الجدول التالي
 معايير التمييز بين حجم المؤسسات في الجزائر(: 7-0)الجدول

  
استنتاج تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فتعرف على أنها  من خالل التعاريف السابقة يمكن -

مؤسسات تتميز بمحدودية رأس مالها، قلة عدد عمالها، صغر حجمها، ومحدودية التكنولوجيا 
 .المستخدمة

 األشكال القانونية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة: ثانيا
ر الملكية، إذ نجد شركة األفراد وشركة يمكن تصنيف الشركات إلى صنفين إذا اعتمدنا على معيا    

 .األموال
وهي التي يمتلكها أشخاص، و تمثل أقدم األشكال القانونية وقد تتخذ شكل من هذه : ــ شركة األفراد0

 : األشكال
في هذا النوع يكون صاحب الشركة هو المسير و المدير وله المسؤولية الكاملة في : الشركة الفردية -

 . اطة إجراءات إنشائها و التأقلم مع كل التغيرات وتوفير عدد من البدائل لهاإدارتها، وتتسم ببس
دارتها ويكون لها اسمًا وعنوانًا : شركة تضامن - يؤسسها شخصان أو أكثر يشتركون في ملكيتها وا 

وتضفي صفة التاجر على كل الشركاء من الناحية  القانونية، و بالتالي يعتبرون في نظر القانون 
 1.عن ديون الشركة أمام الغيرمتضامنين 

                                                           
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون التنمية دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرلوكادير مالحة،  -1

 . 24، ص2012ة ميلود معمري، تيزي وزو، المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع
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هي شركة تعقد بين شريك واحد أو أكثر، متضامنين يكونون من أصحاب : شركة التوصية البسيطة -

 1.األموال الموصون وال يكونون مسؤولين إال بحدود قيمة حصتهم في الشركة
غ هي شركة تضامن تقسم فيها حصص الشركاء إلى أسهم وليس مبال: شركة التوصية باألسهم -

مقطوعة كما في شركة التوصية البسيطة، هذه األسهم قد تكون صغيرة القيمة، وهكذا يستطيع 
الشركاء أن يساهموا بعدد من األسهم ويمكنهم تداولها أو التنازل عنها دون الحاجة إلى أخذ 

 2.الموافقات من باقي الشركاء
يقدمه الشريك من حصة في تكوين رأس  تقوم على اإلعتبار المالي فاألهمية فيها ما: ــ شركة األموال7

 3.المال، كما أن الشريك ال يسأل فيها بأكثر من حصته
 خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر و أهميتها : المطلب الثاني

تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الركيزة األساسية و الدعامة لكثير من اقتصاديات الدول النامية، وهذا 
 . بسبب الخصائص التي تتميز بها واألهمية التي تكتسيها داخل االقتصاد ككل

 خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : أوال
تميزها عن غيرها من المؤسسات األخرى تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدة خصائص  

 : تتمثل في اآلتي
وهذا راجع إلى أنه بإمكان أي شخص عادي، حتى لو لم يكن يملك مؤهالت : سهولة اإلنشاء والتأسيس.0

عملية، أن يقيم مشروعًا خاصًا به، وحتى إن كان هناك عدة مالك فإن تأسيس مؤسسة صغيرة أو متوسطة 
سة كبيرة، فأصحاب هذه المؤسسة يستطيعون الحصول على التراخيص و سيكون أسهل من إنشاء مؤس

 .األوراق الالزمة من دون صعوبات، و بدون الحاجة إلى دراسات ووثائق معقدة
تعتبر هذه النقطة، نقطة ضعف من وجهة نظر معينة، إال أنه يمكن اعتبارها  :بساطة الهيكل التنظيمي. 7

اكتساب موقع تنافسي فهي ال تعتمد على كثافة التنظيم المتسم  نقطة إيجابية من جانب أخر خاصة في

                                                           
، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم دراسة حالة الجزائر -الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةعليان نبيلة،  -1

 .18،  ص2015-2014البويرة، -مالية المؤسسة، جامعة العقيد أكلي منحد أولحاج: التجارية، تخصص
مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، سارة عدوان،  -2

 .22، ص2016-2015بسكرة،  -نقود ومالية، جامعة محمد خضير: االقتصادية، تخصص
 .63، ص2008، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، الطبعة مويلهاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و مشكالت ترابح خوني، رقية حساني، 3-
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بالنمط البيروقراطي الذي يتطلب مستويات تنظيمية متعددة، كما هو الحال في المؤسسات الكبرى، أما الحجم 
الصغير والمتوسط فيسمح للعمال الموجودين في قاعدة التنظيم باالقتراب من مركز القرار مما يزيد في 

 1 .تحفيزهم
حيث أن معظم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تكون محلية أو جهوية  :محدودية االنتشار الجغرافي.3 

النشاط و تكون معروفة بشكل كبير في المنطقة التي تعمل فيها و تقام لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، 
قضاء على مشكلة البطالة و توفير وهذا ما يؤدي إلى تثمين الموارد المحلية واستغاللها أحسن استغالل و ال

 2.المنتجات و الخدمات لألفراد محلياً 
القومي اإلجمالي  رة وبنسبة عالية من الناتج تساهم بشكل كبي :رفع مستوى الناتج القومي والدخل القومي.4

 .يفوق مساهمة المشروعات الكبيرة في ذلك الناتج للدول النامية و المتقدمة
المشروعات الصغيرة التي يديرها أصحابها إلى التجديد و التحديث أكثر من المؤسسات تتعرض : التجديد. 8

العامة ألن العاملين الذين يعملون على ابتكار أفكار جديدة تؤثر على أرباحهم ويجدون بذلك حوافز تدفعهم 
 .بشكل مباشر للعمل

رة و المتوسطة بالقدرة على االستفادة من تتميز المؤسسات الصغي: القدرة على التأقلم مع المتغيرات البيئية.7
مميزات الوضع العالمي الجديد، و ذلك نظرا للطبيعة المرنة لهذه المؤسسات للتكيف مع المتغيرات و 

 3.أصبحت فرصة بقائها و نموها أكبر بكثير من المؤسسات الكبيرة
 :وهناك خصائص أخرى ندرجها في ما يلي

 .المعلومات ـــ سهولة االعالم و سهولة انتقال
 .ــ سرعة االستجابة للتغيرات التي تحدث في السوق لقدرتها على رد الفعل

 .ــ انخفاض تكلفة اليد العاملة بما أنها ال تتطلب عددًا كبيرًا من الكفاءات العالية المستوى
ر فيها مراكز ــ أكثر قدرة على تقبل التغيير وتبني سياسات جديدة على العكس في المؤسسات الكبيرة التي يكث

 .يجعل اتخاذ القرار أطول نسبياً  ، رسمية العالقات وتدرجها ممااتخاذ القرار

                                                           
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم دراسة حالة الجزائر -دور القرض اإليجاري في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةطالبي خالد،  -1

 .11، ص2011 -2010قسنطينة،  -جامعة منتوري التمويل الدولي والمؤسسات النقدية والمالية،: االقتصادية، تخصص
 .45، صابقرابح خوني، رقية حساني، مرجع س -2
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص مالية دولية، مدرسة إشكالية استغالل مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةبرجي شهرزاد،  -3

 .40،41، ص ص2012-2011ر بلقايد، تلمسان، التسيير الدولي للمؤسسات، جامعة أبو بك: الدكتوراه
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 1.ــ المعرفة العامة للسوق لمحدوديته في غالب األحيان
ــ تعتمد أغلب المؤسسات على المواد الخام المحلية مما يجنبها تقلبات سعر الصرف و انعكاساته على 

 .نتائجها المالية خاصة
 2.قدرة على انتاج سلع مختلفة تلبي عدد كبير من الرغباتــ ال

 أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : ثانيا
 : يمكن تحديد أهمية إقامة مثل هذه المشاريع من عدة زوايا     

 :األهمية من وجهة نظر اإلقتصاد القومي
 زيادة متوسط الدخل مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة. 
 جديدة من رجال األعمال، و التحول إلى مجتمع األعمال الذي يخلق روح المنافسة و التطوير  خلق أجيال

 .و توسيع األسواق
 عامل مهم لتنمية المناطق الريفية، وتقليل الهجرة من األرياف إلى المدن. 
  حل هي مشروعات كثيفة العمالة، ومنخفضة التكنولوجيا، و بالتالي توفر فرص عمل جديدة وتساهم في

 .مشكلة البطالة و الفقر
 ارتفاع ناتج هذه المشروعات مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج القومي اإلجمالي . 
 3.تساهم في تدريب كوادر بشرية جديدة للعاملين حديثي الخبرة 

 :األهمية من وجهة نظر أصحاب المشروعات
 حيث يتيح المشروع الصغير لصاحبه الفرصة لتنفيذ أفكاره واستقاللية االدارة دون العمل  :اإلستقاللية

 .تحت رئاسة أفراد آخرين
 بحيث إذا تم إدارة المشروع الصغير بكفاءة يستطيع صاحب المشروع تحقيق ثروة : تحقيق ثروة مالية

 .مالية أضعاف ما يمكن أن يحصل عليه من العمل لدى اآلخرين

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، مناجمنت اإلبداع وتأثيره على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطةطراد فارس،  -1

 .41، ص 2006-2005بومرداس،  -جامعة أمحمد بوقرة تسيير المنظمات،: فرع
، 2005، 05، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدددور و أهمية قرض االيجار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مليكة زغيب، -2

 . 125، 124ص ص 
ار ، د ط، دالتطورات و المتغيرات االقتصادية الدولية، دعم وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة لحل مشاكل البطالة و الفقرصالح حسن، 3-

 .6، 5، ص ص2011الكتاب الحديت، الجزائر، 
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 يحقق المشروع الصغير لصاحبه األمان والذي ينعكس على أدائه إيجابًا، مما : الجيد للمستقبل التخطيط
 .يساعد الفرد على تحقيق طموحاته في توفير مستقبل زاهر ألسرته

 من أهم حاجات اإلنسان التي يسعى لتحقيقها إثبات ذاته في القدرة على النجاح ليكون من : إثبات الذات
 .جحينرجال األعمال النا

 : األهمية من وجهة نظر جهات التمويل

 . تمثل هذه المشروعات سوق جديدة وكبيرة لجهات التمويل، ويساهم تمويلها في توزيع مخاطر التمويل
  تنويع قاعدة العمالء، والمساعدة في تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة لتصل إلى مرحلة المشروعات

 1.الكبيرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .2، 6صالح حسن، مرجع سابق، ص ص  - 1
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 واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: الثاني المبحث
بالرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة من خالل إنشاء مجموعة من الوكاالت والهيئات لدعم          

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومصادقة الحكومة على مجموعة من القوانين التي تهدف على جعل 
موعة من المشاكل االقتصاد يتماشى مع نمط التسيير الحديث، إال إن قطاع المؤسسات ال يزال يواجه مج

وبهذا تم اإلشارة إلى مراحل تطور المؤسسات الصغيرة . والمعوقات التي تعرقل سير هذه المؤسسات
والمتوسطة في الجزائر، اضافة إلى الهيئات الداعمة لهذه المؤسسات، و أخيرًا الصعوبات و العراقيل التي 

 . تواجه هذه المؤسسات
 الصغيرة والمتوسطة في الجزائرمراحل تطور المؤسسات : المطلب األول

 :مرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء تطورها بعدة مراحل وهي على النحو التالي  
 0626إلى  0677المرحلة األولى من  

كانت معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مملوكة للمستوطنين الفرنسيين قبل االستقالل وكانت 
دة على المستوى العددي وعلى المستوى االقتصادي من حيث مساهمتها في تلك التي تعود إلى الجزائر محدو 

ونتيجة للهجرة الجماعية للفرنسيين أصبحت معظم تلك . ، وبعد االستقالل مباشرة...العمالة والقيمة المضافة
يير المؤسسات متوقفة عن الحركية االقتصادية األمر الذي جعل الدولة تصدر قانون التسيير الذاتي ثم التس

، كشكل من أشكال إعادة تشغيلها وتسيرها وأصبحت تابعة للدولة وفي ظل 1921االشتراكي للمؤسسات منذ
عطاء القطاع العام الدور األساسي على حساب القطاع الخاص، واعتماد سياسات  تبني الخيار االشتراكي وا 

قتصادية، فقد شهدت هذه الصناعات المصنعة وما يرتبط بها من مؤسسات كبرى مرافقة في القطاعات اال
المرحلة ضعفا كبير للمنظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام، ومحدودية المؤسسات 

وقد أصبحت ثغرات عدم تطورها واضحة خالل هذه الفترة التي شهدت محاوالت . المملوكة للقطاع الخاص
 1.تطبيق السياسات االشتراكية في الجزائر

 0663-0621ثانية المرحلة ال
مع بداية الثمانينات، بدأت الجزائر في انتهاج سياسات اقتصادية جديدة حاولت من خاللها إحداث 
إصالحات هيكلية في االقتصاد الوطني للتخفيف من حدة األزمات المتنامية، وقد جسد  المخططان 

                                                           
، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائريصالح صالحي، -1

 .26،22، ص ص 2004، 03سطيف، العدد -فرحات عباس
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ظل استمرارية االختيار مرحلة اإلصالحات في ( 1985/1989)والثاني ( 1980/1984)الخماسيان األول
عادة االعتبار نسبيا للقطاع الخاص، والتراجع عن سياسات الصناعات المصنعة لحساب  االشتراكي، وا 

 1الصناعات الخفيفة والمتوسطة،
وبهذا شهدت هذه المرحلة بداية التطور للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، حيث بلغت 

 .سة موزعة على العديد من النشاطات االقتصادية المختلفةمؤس 23000حوالي  1993أعدادها في أواخر
، وقانون االستثمار الصادر 1990ولقد زادت أهميتها خصوصا بعد صدور قانون النقد والقرض سنة 

تاحة المزيد من المساواة بين المتعاملين  1993-10-05بتاريخ  والذي يهدف إلى ترقية االستثمار وا 
 2.ص واألجانباالقتصاديين الوطنيين والخوا

 7112-0664المرحلة الثالثة 
لقد شهدت هذه المرحلة تحوالت عميقة على مستوى االقتصاد الوطني من خالل التزام الجزائر بتنفيذ 

، وتطبيق برنامج التصحيح (1995ماي 01/04/1994/31)برنامج االستقرار االقتصادي قصير المدى 
، وعقدت مجموعة من 1998أفريل  1إلى 1995مارس 31الهيكلي المتوسط المدى الذي يغطي الفترة 

لمدة سنتين، أدت إلى تطبيق  1998االتفاقات مع البنك الدولي من أهمها برنامج التعديل الهيكلي لسنة
منظومة من السياسات النقدية والمالية والتجارية واالقتصادية التي بدورها أدت إلى خوصصة الكثير من 

تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض األنشطة والمجاالت المؤسسات العامة، وساهمت في 
المرتبطة باقتصاديات االنفتاح، األمر الذي جعل الدولة تتخذ العديد من اإلجراءات الحتواء اآلثار السلبية 
وتفعيل الجوانب االيجابية التي تساعد على تطور المؤسسات االقتصادية سواء تعلق األمر ببرنامج التأهيل 

 03/01األمر رقم)قتصادي أو المنظومة القانونية لتطوير االستثمار وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاال
المراسيم ( 12/12/2001الصادر بتاريخ  18/01القانون التوجيهي رقم )، (2001أوت 20الصادر في 
المتعلقة بالوكالة 2003 المتعلقة بمراكز التسهيل وغيرها، المراسيم الصادرة في ديسمبر 2003الصادرة سنة

                                                           
، 11مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدد -حالة الجزائر-دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الواقع والمعوقاتالطيب داودي،  -1

 .22، ص 2011الجزائر، -جامعة بسكرة

مذكرة تدخل ضمن  -لبنوك العمومية بوالية مسيلةدراسة حالة ا-استراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعمران عبد الحكيم،   -2
 .18،  ص 2002-2006علوم تجارية،  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة،: متطلبات نيل شهادة الماجستير، تخصص
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المراسيم الرئاسية )وأشكال الدعم واالستفادة في إطار اآللية الجديدة  1.الوطنية لتسيير القرض المصغر
 (.2004والتنفيذية في جانفي

 :نورده في الجدول التالي 1994وللوقوف على تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انطالقا من
 يوضح تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر (:7-7)الجدول

 
 من خالل معطيات الجدول أعاله أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تزايد مستمر، حيث  يتبين

 312952إلى 2004ليتضاعف من بعدها حتى يصل في حدود عام 1994مؤسسة، عام  26212بلغ
 2.مؤسسة 286242مؤسسة، بمعنى أن عدد المؤسسات قد زاد في خالل عقد من الزمن ب

مؤسسة  342288عدد اإلجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حوالي قد بلغ ال 2005وفي       
حرفي، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة  96022مؤسسة عمومية و 824مؤسسة خاصة و 245842منها

في  106222مؤسسة عمومية و 239، منها 2006مؤسسة في المجموع سنة  326262والمتوسطة إلى 
مؤسسة  666مؤسسة منها 410959دد مؤسسات القطاع بلغ ع 2002الصناعة التقليدية، وفي سنة 

 .في نشاطات الصناعة التقليدية 116342عمومية و
 519526عرفت زيادة معتبرة في عدد هذه المؤسسات حيث وصل مجموعها إلى  2008أما سنة    

 3.في الصناعة التقليدية  126882مؤسسة عمومية و 626مؤسسة منها 
 7107إلى7116المرحلة الرابعة من 

، 2016إلى  2009من خالل هذه المرحلة يمكن عرض تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من 
 :، كما هو موضح في الجدول والتمثيل البياني المقابلين2015وأيضا تم عرض تطور اليد العاملة إلى غاية 

                                                           
 .28، مرجع سابق، ص أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائريصالح صالحي،  -1
، ملتقى وطني حول واقع وأفاق النظام المحاسبي المالي في ، التجارب الدولية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالعبسي ضو نصر، علي -0

 .10،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ص06/05/2013-05المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يومي 
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في  ؤسسات الصغيرة والمتوسطة في امتصاص البطالة حالة والية تيارت،، دراسة دور الميحي عبد القادر  -3

 .102، ص2012-2011إدارة األعمال، جامعة وهران،: العلوم التجارية، التخصص
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 2016-2009يمثل تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة  (:7-3)الجدول 

 
    فبالنظر للجدول أعاله نالحظ أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة عرفت تطورا ملحوظا

ب  2016مؤسسة وأصبحت تقدر في سنة (586903)تقدر ب 2009حيث كانت في سنة 
مؤسسة، والعكس بالنسبة للمؤسسات العامة ( 426234)مؤسسة فكانت الزيادة تقدر ب(1013632)

عادة ( 153)يقدر ب فعددها يسجل انخفاضا مؤسسة وذلك نتيجة لعمليات الخوصصة للوحدات المتعثرة وا 
 .هيكلة القطاع العام في هذه الفترة

 (2015-2009)يمثل تطور اليد العاملة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  (:7-0)الشكل رقم
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 الصغيرة والمتوسطة أنها  فمن خالل الجدول اعاله نالحظ ان تطور اليد العاملة الموظفة في المؤسسات
، 2010عامل سنة (1625000)عامل، لنتخفض بعدها إلى ( 1649284)إلى  2009وصلت في سنة 

عامل بسبب زيادة المؤسسات الصغيرة ( 2321020)إلى 2015ثم عادت إلى االرتفاع لتصل في 
 .  والمتوسطة التي تساهم في التقليل من البطالة

 مة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالهيئات الداع: المطلب الثاني
باإلضافة إلى األنشطة التي تقوم بها الوزارة المختصة في القطاع،  حرصت الدولة على تدعيم هذا 

والتي يمكن . القطاع بإنشاء مجموعة من الهيئات والوكاالت التي تقوم بدور فعال في تنمية المشروعات
 :تلخيصها فيما يلي

 (ANSEJ)تشغيل الشباب الوكالة الوطنية لدعم: أوال
، أوكلت لها 1996جويلية  02المؤرخ في 234-96أنشئت هذه الوكالة بموجب المرسوم الرئاسي رقم       

سنة على خلق نشاط خاص، باإلضافة إلى مهمتها األساسية وهي  25مهمة تدعيم الشباب البطال األقل من 
أفرزتها سنوات التسعينات واألزمة االقتصادية التي  إدماج العاطلين عن العمل للتخفيف من حدة البطالة التي

وتعرف على أنها هيئة وطنية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية  1عرفها االقتصاد الجزائري،
واالستقالل المالي، حيث تسعى لتشبع كل الصيغ المؤدية إلنعاش فئة الشباب من خالل إقامة مؤسسات 
مصغرة إلنتاج السلع والخدمات ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة لجميع نشاطات الوكالة، ويمكن أن 

 2.ث الوكالة أي فرع جهوي أو محلي بناء على قرار من مجلسها التوجيهي، ومقرها الجزائر العاصمةتحد
 :في إطار قيام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوظيفتها تقوم بما يلي

تقديم الدعم واالستشارة لمستحدثي المؤسسات الصغيرة ومتابعة مسار التركيب المالي وتعبئة القروض  -
 .ريعهم طيلة تنفيذ المشروعلمشا
تضع تحت تصرف مستحدثي المؤسسات المصغرة كل المعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقني  -

 .والتشريعي والتنظيمي المتعلق بممارسة نشاطاتهم

                                                           
،جامعة فرحات 10وعلوم التسيير، العدد ، مجلة العلوم االقتصادية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحليةعلوني عمار،  -1

 . 181، ص  2010عباس،
-7110)، دور هياكل الدعم المالي في تحسين أساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة الجزائر حالة الجزائر فرحاتي حبيبة -2

، تخصص مالية ونقود، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم االقتصادية(7100
 .98،  ص2013-2012بسكرة، -التسيير، جامعة محمد خيضر
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 1. تضع بنكا للمشاريع المفيدة اقتصاديا واجتماعيا -
  

                                                           
، مجلة جامعة دمشق للعلوم ، التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنميةشريف غياط، محمد بوقموم -1

 .134، ص2008، العدد األول، 24نية، المجلد االقتصادية والقانو 
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 (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: ثانيا
، وذلك في إطار 2001بموجب قانون االستثمار لسنة( ANDI)أنشئت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار    

تنسيق مجهودات الحكومة في دعم المشاريع االستثمارية وتعزيز التشاور بين كل اإلدارات المعنية بإنشاء 
 1.وتطوير ثقافة االستثمار والمقاولة

 :تلخيصها في النقاط التالية وتقوم الوكالة بمهام عديدة يمكن 
عالم ومساعدة المستثمرين الوطنين واألجانب -  .استقبال وا 
 .منح االمتيازات المرتبطة باالستثمار في إطار الترتيبات المعمول بها -
 .تبليغ المستثمر بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفض منحه إياها -
 . الستثمارضمان التزام المستثمرين بدفاتر الشروط المتعلقة با -
 .التأكد من احترام االلتزامات التي تعهد بها المستثمرين خالل مدة اإلعفاء -
 الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثالثا
 165-05تأسست الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب المرسوم التنفيذي رقم     

هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقاللية ، و 2005ماي  3الصادر في 
 2.المالية وتحت وصاية الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم التي ترأس مجلس التوجيه والمراقبة 

 :ومن مهامها نجد
 .هاتنفيذ االستراتيجية القطاعية في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير تنافسيت -
 .تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان متابعته -
ترقية االبتكار التكنولوجي واستعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيات االعالم واالتصال  -

 .الحديثة
 3.ترقية الخبرة واالستشارة الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

  

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر–إشكالية تمويل المؤسسات االقتصادية العايب ياسين،  -1

 .213التسيير، جامعة منتوري قسنطينة ، صاالقتصاد المالي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم : الدكتوراه علوم في العلوم االقتصادية، فرع
، يوم دراسي تكويني حول انشاء ومرافقة المشاريع الصغيرة، يومي عرض البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالسالمي خالد،   -2

 .4بوالية ادرار، ص 2018فيفري  21و20
 .13، ص 2015دليل المستثمر لوالية ادرار،  -3
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 (ANGEM)الوطنية لتسيير القرض المصغرالوكالة : رابعا
أنشأت الوكالة الوطنية لتسيير  2004جانفي  22المؤرخ في  14-04بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 19المؤرخ في 10-08القرض المصغر، وعدلت بعض مواد قانونها األساسي بمرسوم رئاسي رقم
وتعرف على أنها هيئة ذات طابع خاص تتمتع  ،2008جانفي  22الموافق لـ 1429محرم عام 

بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وتوضع الوكالة تحت سلطة رئيس الحكومة ويتولى الوزير 
 . 1المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لنشاطات الوكالة

 :تتولى الوكالة العديد من المهام نذكرها كالتالي
 .للتنظيم والتشريع المعمول بهتسيير جهاز القرض المصغر وفقًا  -
 .تدعيم المستفيدين وتقديم االستشارة ومرافقتهم في تنفيذ مشاريعهم -
 .منح قروض بدون فائدة -
 .تبليغ أصحاب المشاريع المؤهلة بمختلف اإلعانات التي تمنح لهم -
 2.تقييم عالقات متواصلة في إطار التركيب المالي وتنفيذ خطة التمويل -
 .ووكالة التنمية االجتماعية( CALPI)دعم وترقية االستثمارات المحلية لجان: خامسا
 لجان دعم وترقية االستثمارات المحلية 

وهي لجان على مستوى المحليات مكلفة بتوفير اإلعالم الكافي للمستثمرين حول  1994أنشأت سنة        
علقة بتخصيص األراضي ألصحاب األراضي والمواقع المخصصة إلقامة المشروعات وتقدم القرارات المت

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 وكالة التنمية االجتماعية 
وهي تحت  1994وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية، واالستقالل المالي أنشأت سنة     

 .اإلشراف المباشر لرئيس الحكومة تسعى لتقديم قروض مصغرة للتخفيف من أشكال الفقر والحرمان
 :أهم وظائفها نذكر ومن

 .ترقية وتمويل األنشطة ذات المنفعة االقتصادية واالجتماعية التي تتضمن استخدامًا كثيفًا للعمالة -

                                                           
 .116، 115ي حبيبة مرجع سبق ذكره ص صفرحات  -1
،  ملتقى بعنوان استراتيجيات ، إسهامات هيئات المرافقة المقاوالتية في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمحمد الناصر حميداتو، العبد غربي -2

 .10، ص19/04/2012-18تنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، يومي 
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تطوير وتمنية المشروعات المصغرة والصغيرة والفردية عن طريق القروض المصغرة الذي يمكن من  -
 .المهن لتشجيع العمل الحرتوفير العتاد واألدوات أو المواد األولية لممارسة بعض الحرف و 

وقد كانت مساهمتها في مجال مكافحة الفقر عن طريق تطوير بعض األنشطة االستثمارية الصغيرة 
 1.والمتوسطة

 (FGAR)صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: سادسا
-02أنشئ صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب المرسوم التنفيذي رقم         

، والمتضمن انشاء صندوق ضمان 2002نوفمبر  11الموافق لـ 1423رمضان  06المؤرخ في  323
 193-12القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه األساسي، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 

وهو مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة . 2012جوان  11الموافق لـ 1438رمضان  16المؤرخ في 
الصناعة والمناجم، يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية، انطلق نشاط الصندوق بصورة رسمية في 

 .2004افريل 
 : ومن مهامه

قرض متوسط : لمتوسطة على شكلضمان قروض االستثمار الممنوحة للمؤسسات الصغيرة وا -
 .المدى، القرض اإليجاري، قرض طويل المدى في بعض المشاريع الخاصة

تقديم االستشارة والمساعدة التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لالستفادة من ضمان  -
 2.الصندوق

 المعوقات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الثالث المطلب
نظرا لحداثة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، إال أنها تعاني من مجموعة من المشاكل     

والمعوقات تحتاج إلى الدراسة والحل العاجل، وعلى متخذي القرارات في الميدان االقتصادي أخذها بعين 
ويمكن الوقوف على أهم المشاكل التي تواجهها . عتبار، قصد تنميتها وتوجيهيها لخدمة االقتصاد الوطنياال

 :في النقاط التالية
 تعتبر مشكلة التمويل  واالئتمان أبرز المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة : التمويل واالئتمان

والمتوسطة، وباألخص في مرحلة االنطالق فكثيرا ما تعتمد على قدراتها الخاصة أي التمويل الذاتي 
                                                           

 .38، مرجع سابق، صأساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائريصالح صالحي،  -1
، يوم دراسي تكويني حول انشاء ومرافقة دور صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم االستثمارسايحي محمد رضا،  -2

 .3بوالية ادرار، ص  2018فيفري  21و20رة، يومي المشاريع الصغي
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دقاء بناء عن طريق األموال الخاصة بالمؤسسين أو على القروض العائلية أو االقتراض من األص
 .على عالقات خاصة تجمع بينهم

  ضعف تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وعدم حماية المنتوج الوطني، حيث تواجه
معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة في الدول النامية قدرا متزايدا من المنافسة والضغوط 

قليدية تتسم بانخفاض االنتاجية وضعف الجودة الحادة، مما يجعل هذه المؤسسات تعمل في انشطة ت
 1.وصغر األسواق المحلية التي تخدمها وقلة الديناميكية التكنولوجية

 تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من صعوبات كبيرة : المشاكل االدارية والتنظيمية
ي عند التنفيذ، وهذا ما يثبط من فيما يتعلق بالحصول على قبول المشروع، زيادة على التباطؤ اإلدار 

وعليه فالحركة االستثمارية في المؤسسات . عزيمة المستثمر في هذا القطاع الذي يتميز بالديناميكية
الصغيرة والمتوسطة تصطدم بمجموعة كبيرة من العوائق االدارية االجراءات البيروقراطية المعقدة، 

 :ومن هذه العوائق
صدار النصوص، وليس لها شيء مماثل في أداء وتعقيل الجهاز السرعة في اتخاذ القرارات و  - ا 

 .التنفيذي
مشكلة الذهنيات التي لم تتهيأ بعد لهضم واستيعاب وفهم خصوصية هذا النوع من المؤسسات،  -

اضافة إلى اآلجال التي تستغرقها في معالجة الملفات، باإلضافة إلى تفشي ظاهرة الرشوة 
 2.والمحسوبية

 إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد بشكل كبير على : تمويل المصرفياالعتماد على ال
 3.البنوك لتغطية احتياجاتها في ظل نقص قدراتها على التمويل الذاتي، وهذا يجعلها تابعة للبنوك

  ارتفاع كلفة رأس المال المقترض من البنك، و التي تكون غالبا أسعار الفائدة أكبر من التي
 (.لوجود المخاطر في مثل هذه المشاريع)كبيرةتمنح للمؤسسات ال

                                                           
اشكالية استخدام المؤسسات الصغيرة : ، ملتقى وطني حولالعراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطةسامية بن عباس، هدي معيوف،  -1

، 02التسيير، جامعة حمة لخضر الوادي، ص ص  ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم2012ديسمبر  02و 06والمتوسطة في الجزائر، يومي 
08. 

2
 ،"أوالد  جالل"دراسة حالة شركة المجد لإلنجازات الكبرى  -دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير االستثمار الوطني الجزائريروفية بقور، -

دارة مح بسكرة،  –لية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص سياسة عامة وا 
 .50ص , 2016، 2015

 .125ص، مليكة زغيب، مرجع سابق -3
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  اإلجراءات الحكومية التي تقيد من حرية هذه المؤسسات مما يحول دون نموها وخاصة بالبلدان
 .النامية

  الضرائب المرتفعة غالبا ما تعرقل استمرارية بقاء هذه المؤسسات ألنها ال تتمتع بحجم رأس مال
 .كبير

 برام اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة المنافسة وخاصة في ظل التفتح  .االقتصادي، وا 
 صعوبة تسويق المنتجات وهذا يرجع لمحدودية رأس مالها . 
 ضعف الدراسة الفنية للمشروع وانعدام الخبرة لدى أصحاب المشاريع أنفسهم. 
 1.إهمال لجانب البحث والتطوير وعدم االقتناع بأهميته وضرورتيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .226أيت عيسى عيسى، مرجع سابق، ص -1
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 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري: الثالثالمبحث 
تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في التنمية االقتصادية، وهذا ما ادى إلى االهتمام بهذا       

م وعلى هذا األساس تم ادراج توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، واه. النوع من المؤسسات
طرق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، وأخيرا آفاق تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 . في الجزائر
 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المطلب األول

 :يتم توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق ما يلي 
 حسب الحجم: أوال
 : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم وفق الجدول التالي يمكن توضيح توزيع   

 يمثل توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحجم: (7-4)الجدول 

  
 بلغ عدد المؤسسات الصغيرة  2016في نهاية النصف األول من سنة  من خالل الجدول نالحظ أنه

مؤسسة صغيرة،   %2,52،مؤسسة مصغرة %92بنسبة . مؤسسة( 1014025)وسطة والمت
 . مؤسسة متوسطة% 0,31و
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 يمثل توزيع المؤسسات حسب الحجم (:7-7) الشكل رقم
 

 
 
 مؤسسة  983653 بـحيث   %92 المصغرة بلغتنسبية ان نسبة المؤسسات نالحظ من خالل الدائرة ال

ما بالنسبة أمؤسسة صغيرة، و  22380 بــ %2.52كانت نسبتهالصغيرة مصغرة وهي األكثر حجما، و ا
 . %0.31بنسبة  مؤسسة 3042فيبلغ عددها  ات المتوسطةللمؤسس

 جغرافيا: ثانيا
 تتوزع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جغرافيا حسب الشمال، الجنوب، الهضاب العليا

 (2016)يمثل التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر  (:7-3)الشكل 

 
Source : Mohamed KADI, Quelle place pour la PME algérienne dans le processus du 

développement   économique،2012 مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية،18، العدد ،p9 .  
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  نالحظ من خالل الشكل ان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتوزع بشكل غير متساوي بسبب الطابع
من المجموع الكلي، ثم الهضاب العليا  %69،59للبالد فأغلبيتها تتمركز في  الشمال بنسبة الجغرافي 
 .من المجموع الكلي %8،61، في حين يحتل الجنوب المرتبة الثالثة بحوالي %21،83بمعدل 

 حسب النشاط االقتصادي: ثالثا
االقتصادي للسداسي االول من    يمثل توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب النشاط : (7-8) الجدول
 2016سنة 

 
  مؤسسة بالنسبة للقطاع 1013637من خالل الجدول نالحظ أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ

مؤسسة للقطاع العام، وهذا راجع إلى تشجيع القطاع الخاص من خالل إنشاء  438الخاص مقارنة ب
بالموازاة تسجيل انخفاض .  ANSEJو CNACات مثل العديد من المنظمات لدعم إنشاء مثل هذه الشرك

في عدد الشركات العامة وذلك بسبب الصعوبة المالية التي تواجهها بعض المؤسسات العامة الصغيرة، و 
عادة تنظيمه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نالحظ قطاع الخدمات يحتل  إعادة هيكلة القطاع العام وا 

نسبة للقطاع الخاص، في حين نجد الصناعة هي التي تتصدر القطاع بال %49,49المرتبة األولى بنسبة 
بالمقابل نالحظ غياب للمؤسسات الحرفية في القطاع . %41ثم تليها الزراعة بنسبة  %44العام بمعدل 

 .فهي من اختصاص القطاع الخاص العام
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 طرق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :المطلب الثاني
 :يتم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر عبر ثالثة طرق تتمثل في    
يقوم صاحب المشروع في هذه الحالة بتمويل مشروعه بالكامل ويتحمل كافة المصاريف : التمويل الذاتي -(1

 1.الضرورية المتعلقة به
 :االستثمار أو التركيبة المالية منفي هذه الصيغة في هذه الصيغة  يتشكل : التمويل الثنائي -(2
 .المساهمة المالية للشباب المستثمر التي تتغير قيمتها حسب مستوى االستثمار -أ

 2.القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة ويتغير حسب مستوى االستثمار -ب
الوكالة  حيث في هذه الصيغة من التمويل يساهم صاحب المشروع بجزء من تكلفة االستثمار، وتتحمل

الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والجزء األخر في شكل قرض طويل األجل بدون فائدة، تتحدد مساهمة كل من 
ن كان صاحب المشروع هو الذي يتحمل  المستثمر والوكالة انطالقا من مستوى التكلفة الكلية لالستثمار، وا 

 القسط األكبر من مبلغ التمويل
 المالي للتمويل الثنائييمثل الهيكل : (7-7)الجدول 

 
من أهم اإلعانات التي تقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا اإلطار باإلضافة إلى المزايا     

الضريبية، هي القروض طويلة األجل الخالية من الفوائد للسماح للمشاريع الفنية باالنطالق في ظروف 
 3.معقولة

 : كل االستثمار أو التركيبة المالية منفي هذه الصيغة يتش: التمويل الثالثي -(3
                                                           

مذكرة تخرج ، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقروض البنكية دراسة حالة بعض مؤسسات ورقلةبوخطة رقاني، خمقاني نريمان،  -1
 .41،  ص2013-2012ورقلة،  -مالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  جامعة قاصدي مرباح: الليسانس، تخصص

اد مقدمة لنيل شهادة الماجستير إدارة األفر ، مذكرةدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التخفيف من حدة البطالة بمنطقة بشاربن جيمة عمر،  -2

 .42، ص  ، تلمسان1500-1505وحوكمة الشركات 
3

 .20بق، صابوخطة رقاني، خمقاني نريمان، مرجع س -
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 .المساهمة المالية للشباب المستثمر التي تتغير قيمتها حسب مستوى االستثمار -أ
 . القرض بدون فائدة الذي تمنحه الوكالة ويتغير حسب مستوى االستثمار -ب
الكفالة المشتركة القرض البنكي الذي تخفض جزءا من فوائده الوكالة ويتم ضمانه من طرف صندوق  -ج

 1.لضمان اخطار القروض
وفي هذه الصيغة من التمويل، تضم المساهمة الشخصية لصاحب المشروع، والقرض بدون فائدة الذي     

والجزء الثالث قرض بنكي تتحمل الوكالة تغطية جزء من . 2تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
والجدول التالي يوضح التوزيع . الحالة حسب طبيعة النشاط وموطنهفوائده، ويتوقف مستوى التغطية في هذه 

 3.النسبي للمساهمات المختلفة المشكلة لالستثمار اإلجمالي في حالة التمويل الثالثي
 .التوزيع النسبي للمساهمات المشكلة لالستثمار في التمويل الثالثي (:7-2)الجدول 

 
 
 

  

                                                           
1

 .21ص مرجع سابق، بن جيمة عمر، -
نظيم الت:، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرعاإلطار القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائربو البردعة نهلة،   -2
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 : خالصة
الصغيرة والمتوسطة حسب ظروف كل بلد، إال ان تعريفها اليزال يشهد نوع  رغم اختالف تعاريف المؤسسات

من الغموض الذي يعد عنصرا مهما لوضع برامج وسياسات الدعم لها، والتي يجب ان تعد وفقا لظروف كل 
 :ومن بين اهم نتائج التي خلص اليها هذا الفصل. دولة تبعا لألهداف التي تصبو لتحقيقها وحسب امكانياتها

تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصغر حجمها وسهولة تأسيسها وبساطة تنظيمها وانخفاض  -
 .رأس مالها

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تزايد مستمر نظرا لظهور هيئات تدعم هذا النوع من المؤسسات -
على تلبية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتصف بمحدودية االنتشار الجغرافي حيث أنها تعمل  -

احتياجات المجتمع المحلي وتوفير المنتجات والخدمات لألفراد  محليا، وانها تعتمد على العمالة 
 .الكثيفة والتكنولوجيا البسيطة
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       :مهيدت
فكرة أو مشروع إنشاء صندوق الزكاة في الجزائر يعتبر تجربة رائدة في مجال جمع أموال الزكاة  إن      

وعلى هذا اعتمدت الدولة صيغة التمويل بالقرض . وصرفها بطريقة رشيدة، ووفق أحكام الشريعة اإلسالمية
الشهادات، فقد بدأ الحسن كآلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب البطالين وحاملي 

أين تم تجميده وطنيًا، وهذا راجع إلى تزايد عدد الفقراء من سنويا  2014إلى غاية  2004تطبيقه الفعلي من 
وبالتالي سيعرض هذا الفصل . والنسبة التي يحصلون عليها من الزكاة ال تكفي حتى لسد حاجاتهم اليومية

وتحليلها، ومعرفة كيف ساهم  الصندوق بشكل أو بآخر في تجربة صندوق الزكاة لوالية ميلة في هذا المجال 
 : ويمكن تقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث. مساعدة هؤالء المحتاجين، مع اإلشارة إلى والية أدرار

 .في الجزائر الزكاة صندوق: األول المبحث
 .تطور صندوق الزكاة لواليتي ميلة وأدرار: المبحث الثاني
والية ) دوق الزكاة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقرض الحسندور صن: المبحث الثالث

 (.2014-2004ميلة
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 في الجزائر صندوق الزكاة :المبحث األول
هذا المبحث يتم التطرق إلى نشأة كاًل من صندوق الزكاة في الجزائر، و طرق تحصيل وتوزيع  في      

 .الزكاة، وأخيرا عرض أهم العراقيل التي تواجه صندوق الزكاة
 نشأة صندوق الزكاة في الجزائر: المطلب األول

، 2003الجزائر سنة  صندوق الزكاة هو هيئة شبه حكومية ومؤسسة دينية اجتماعية، تم إنشاؤه في     
م، يعمل 1991مارس  23ه الموافق لـ 1411رمضان  2المؤرخ في  82-91بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف والتي تضمن له تغطية قانونية بناء على القانون المنظم لمؤسسة 
وقد انطلقت . ه المتواجدة في مختلف واليات الوطنالمسجد، يقوم بتحصيل وجباية و توزيع الزكاة عبر فروع

التجربة في البداية بواليتين نموذجيتين هما عنابة وسيدي بلعباس، حيث تم فتح حسابين برديين تابعين 
لمؤسسة المسجد على مستوى الواليتين، لتلتقي أموال الزكاة والتبرعات من المزكين والمتصدقين في شكل 

 .قبل الزكاة إال نقدا ووفق هذه الطريقة فقطحواالت بريدية حيث ال ت
بفتح حسابات بريدية ( 48)تم تعميم هذه العملية على كافة واليات الوطن الثماني واألربعين 2004وفي سنة 

على مستوى كل والية، تكون تابعة لصندوق الزكاة، ومن خاللها يحصل الصندوق ويصرف األموال، إذ أن 
يتشكل صندوق الزكاة من ثالث مستويات تنظيمية 1.بتاتا ال تحصيال وال نفقة الصندوق ال يتعامل بالسيولة

 :هي
 تكون على مستوى كل دائرة، مهمتها تحديد المستحقين للزكاة على مستوى كل دائرة، حيث : اللجنة القاعدية

عيان، ممثلين رئيس الهيئة، رؤساء لجان المساجد، ممثلي لجان األحياء، ممثلي األ: تتكون لجنة مداولتها من
 .عن المزكين

 تكون على مستوى كل والية، وتوكل إليها مهمة الدراسة النهائية لملفات الزكاة على مستوى : اللجنة الوالئية
الوالية، وهذا بعد القرار االبتدائي على مستوى اللجنة القاعدية، وتتكون لجنة مداولتها من رئيس الهيئة 

لوالية، كبار المزكين، ممثلي الفدرالية الوالئية للجان المساجد، رئيس الوالئية، إمامين األعلى درجة في ا
 . المجلس العلمي للوالية، محاسب، اقتصادي، مساعد اجتماعي ورؤساء الهيئات القاعدية

                                                           
أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في تطوير صندوق الزكاة الجزائري وتفعيل دوره في تحقيق التنمية الشاملة، جامعة سوق ن رجم محمد خميسي، ب-1

  www.irti.org.08ص أهراس، 
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 ونجد من مكوناتها المجلس األعلى لصندوق الزكاة، والذي يتكون من رئيس المجلس، رؤساء : اللجنة الوطنية
ة لصندوق الزكاة، أعضاء الهيئة الشرعية، ممثل المجلس اإلسالمي األعلى، ممثلين عن اللجان الوالئي

الوزارات التي لها عالقة بالصندوق، كبار المزكين، وفيه مجموعة من اللجان الرقابية التي تتابع بدقة عمل 
ما يتعلق بصندوق اللجان الوالئية وتوجهها، ثم إن مهامه األساسية تختصر في كونه الهيئة المنظمة لكل 

 1.الزكاة في الجزائر
 طرق تحصيل وتوزيع الزكاة : المطلب الثاني

إن طرق تحصيل الزكاة متشابه في كل واليات الوطن، و هناك نوعين من أموال الزكاة  :تحصيل الزكاة: أوال
 .زكاة المال وزكاة الفطر: التي يحصلها صندوق الزكاة وهي

يتم الترويج له في عاشوراء وهذا للعرف السائد عند المجتمع الجزائري، حيث : بالنسبة لزكاة المال (أ
 2:ويتم التحصيل بالطرق التالية. الذي يزكي ماله في هذا اليوم

يمكنك الحصول عليها لدى كل مكاتب البريد عبر كامل التراب الوطني، وتضع  :الحوالة البريدية( 0-أ
 : عليها ما يلي

، المبلغ المدفوع باألرقام او الحروف، ورقم حساب صندوق الزكاة (كي، محسنمز )اسمك او عبارة  -      
 . التابع لوالية إقامتك

حيث توضع في كل مسجد صناديق لجمع الزكاة : صناديق الزكاة المتواجدة على مستوى المساجد( 7-أ
المسجد قسيمة تدل  تسهيال على المواطن الذي يتعذر عليه دفعها في الحسابات البريدية، ويتسلم من إمام

 على انه دفع زكاته الى الصندوق، ويمكنه أن يساعد الهيئة في الرقابة بأن يرسل نسخة منها إما إلى اللجنة
 3. القاعدية أو الوالئية أو الوطنية

حساب صندوق الزكاة التابع لوالية إقامتك،  يدفع الصك لمكتب البريد عليه رقم (:الشيك) الصك ( 3-أ
 4. والمبلغ المدفوع باألرقام أو الحروف

                                                           
 .15:30، 21/02/2018تاريخ االطالع www.khadamates.marw.dz/zakate/http//:    فالموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية و األوقا -1
، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات 7103، 7113"الواديدراسة حالة والية "دور صندوق الزكاة في تحقيق التنمية المستدامة، خدير نذير،   - 2

 .32، ص2014-2013ورقلة،  –شهادة ماستر أكاديمي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح 
دراسات البيئية والتنمية المستدامة، كلية ، مركز المعالجة مشكلتي البطالة والفقر، تجربة صندوق الزكاة الجزائري فيدور الزكاة الوافي الطيب، -3

 بتصرف.  04الجزائر، ص  -تبسة-العلوم االقتصادية والتجارية، وعلوم التسيير، جامعة
 .02، ص الزكاة ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية، دراسة مقارنة بين تجربتي السودان والجزائربودالل علي، بوكليخة بومدين، -4
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حيث يمكنها أن تدفع زكاتها لصندوق الزكاة عن  :تحويالت الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج( 4-أ
يرها، كما بواسطة حوالة دولية أو غ( 4280-10)طريق تحويلها إلى الحساب الوطني لصندوق الزكاة رقم 

أن بنك البركة الجزائري يعمل تحت تصرف الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن، ويستقبل زكاة أموالهم عن 
 .طريق أرقام حسابات خاصة

 : بالنسبة لزكاة الفطر( ب
يتم تحصيلها من قبل أعضاء لجنة المسجد لكل حي، حيث يتم تكليف األئمة المعتمدين وأئمة        

رمضان  28الشروع في عملية تحصيل زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان إلى غاية المساجد ب
 1.لكل سنة وذلك على أساس الوكالة

 صرف أموال الزكاة: ثانيا
 :يتم التطرق لثالث طرق أو كيفيات لصرف الزكاة في الجزائر 

 توزع على حسب ما يجمع كل مسجد؛ : أــ كيفية توزيع أموال الزكاة
( في شكل عائالت دون األفراد )يقوم لجان األحياء والمساجد بعدِّ الفقراء والمساكين : ة لزكاة المالبالنسب

مرفقة بوثائق تبين الحالة االجتماعية للعائلة، ثم ( 01العودة للملحق رقم)وذلك بناء على استمارة خاصة 
وأخيرا تحول الملفات إلى اللجنة الوالئية  ترسل القوائم للجنة القاعدية على مستوى الدائرة للترتيب والمصادقة،

 .لصندوق الزكاة لصرف المبالغ عن طريق الحواالت البريدية أو الشيكات
 ،(تودع بصندوق المسجد)تجمع في المساجد ابتداء من منتصف رمضان : أما بالنسبة لزكاة الفطر

حيث تقدم المبالغ المجمعة مباشرة  ثم يتم إحصاء الفقراء والمساكين وترتيبهم حسب األولوية ليتم صرفها، 
خالل ثالث أيام األخيرة من شهر رمضان، كما يشترط إرسال لجنة المسجد لمحضر الجمع والتوزيع إلى 

 2.اللجنة القاعدية ومنه إلى اللجنة الوالئية التي ترسل تقريرا إلى نيابة مديرية الزكاة
بناء على المداوالت النهائية للجنة الوالئية للزكاة يتم صرف أموال الزكاة : ب ــ أوجه صرف أموال الزكاة

 : لصالح الفئات التالية
 

                                                           
ثاني حول المالية ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي ال، صندوق الزكاة الجزائري كآلية لمعالجة ظاهرة الفقرصور، عبد الحكيم بزاوية، عبد اهلل بن من -1

                         http://www.katakji.com       22:56، 19/2/2018تاريخ االطالع      ،5الجمهورية التونسية، ص -االسالمية، صفاقس
 .05الوافي الطيب، مرجع سابق، ص  - 2
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 وهذا حسب األولوية، وذلك بإعطائها مبلغا سنويا أو : اإلعانات المالية المباشرة للعائالت الفقيرة
 1 (.كل ثالثة أشهر)أو فصليا (كل ستة أشهر)سداسيا 

 جزء من أموال الزكاة سيخصص لالستثمار، وذلك دائما لصالح الفقراء، : لصالح الفقراء االستثمار
 ....كأن نعتمد طريقة القرض الحسن، أو شراء أدوات العمل للمشاريع الصغيرة والمصغرة

  النسب المختلفة لصرف الزكاة في الجزائر؛ ويمكن توضيحها في الجدول التالي : 
 يمثل نسبة صرف الزكاة في الجزائر  (:3-0)الجدول

 
 البيان                 

 نسبة حصيلة الزكاة                          

 ماليين دج 5الحصيلة أكثر من  ماليين دج 5الحصيلة أقل من 
 الفقراء والمساكين

 
82.5 % 50% 

  مصاريف تنمية حصيلة الزكاة
 (الحسنة كالقروض)

 
                  / 

32% 

 
 مصاريف تسيير الصندوق    

 :توزع كما يلي 12.5%
 لتغطية تكاليف لجنة النشاطات الوالئية 4.5%
 لتغطية تكاليف لجنة النشاطات القاعدية 6%
تصب في الحساب الوطني لتغطية تكاليف نشاطات الصندوق على  2%

 المستوى الوطني
 تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية دراسة حالة الصندوق الجزائري نموذجادور االقتصاد التضامني في الغلم مريم، : المصدر

 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة مصطفى ،(7113-7104) 
 .134، ص 2016-2015معسكر،  ،اسطنبولي 

 التي تواجه صندوق الزكاة الجزائريالعراقيل : المطلب الثالث
يواجه صندوق الزكاة الجزائري العديد من الصعوبات، ولعل أكبر مشكل يواجه المشروع مع          

انطالقته األولى يتعلق بكفية تفعيل عمله وكذا كسب ثقة المزكين التي تشكل حاليا أهم رهان، ذلك أن عامل 
لقدرة على إقناع المزكين بضرورة دفع زكاتهم إلى الصندوق، الثقة مهم في مثل هذه النشاطات وكذا ا

 :باإلضافة إلى جهل أغلبية الجزائريين لفقه الزكاة وأحكامها، أيضا من العراقيل التي تواجه الصندوق
 .منح القروض من دون ضمانات يعرض الصندوق إلى مخاطر عدم التسديد -
وكذلك من المشاكل التي تواجه القائمين على الصندوق ارتفاع عدد الفقراء والبطالين في الجزائر ما  -

 (.أولوية االحتياج)يسبب مشاكل وصعوبة في إحصائهم  وفي أوجه صرف األموال الزكوية 

                                                           
 .25بلقاسم  فتيحة، مرجع سابق، ص- 1
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 .ضعف الوازع الديني والجهل بأحكام الشريعة -
 .تدني مستوى الثقة في الصندوق -
 . ليةنقص الموارد الما -
، فهي تفتقد إلى 1ضعف الحمالت اإلعالمية الداعية إلى أداة فريضة الزكاة والمروجة لصندوق الزكاة -

الحرية واالنتظام في تطبيق االستراتيجية واالستغالل الرشيد للفرص المتاحة، وعدم االعتماد على 
 2.لعدم وجود مبالغ هامة الوسائل اإلعالمية ذات االنتشار الواسع والتأثير البالغ بصفة سنوية وهذا

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .82بلقاسم فتيحة، مرجع سابق، ص-1
 .119فراج نور الهدى، يعقوب اسيا، مرجع سابق، ص -2
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 تطور صندوق الزكاة لواليتي ميلة وأدرار: المبحث الثاني
إلى 2004في هذا المبحث سيتم عرض حصيلة الزكاة لكل من ميلة و أدرار وعدد المستفيدين من    

2012. 
  لوالية ميلةتطور صندوق الزكاة : المطلب األول

قبل التطرق إلى تطور الحصيلة البد من التعريج على نشأة صندوق الزكاة لوالية ميلة حيث أنشأت        
، تنفيذا للقرار 04/06/2004المؤرخ في  12اللجنة الوالئية لصندوق الزكاة بموجب المقرر الوزاري رقم 

سبق هذا عملية تحسيس إنشاء لجنة والئية لصندوق الزكاة حيث  2004مارس  22الوزاري المؤرخ في 
بعقد اجتماع عام بتاريخ  2003واتصال بمختلف الجهات والكفاءات الخيرية وهذا بداية من سنة 

الختيار أعضاء اللجنة الوالئية لصندوق الزكاة، والتي تم اعتمادها الحقا بالقرار المذكور  10/06/2003
لتوسعة األولى، ليثمر  2003منها منذ  حيث أن هذه اللجنة باشرت مهامها وباألخص التحسيسية. أعاله

 .1تجميع الجهود على مستوى اللجان القاعدية للدوائر
 : تطور حصيلة الزكاة لوالية ميلة .0

 :يمكن توضيح تطور الحصيلة السنوية للزكاة في الجدول الموالي   
لوالية ميلة( 2012، 2004)يمثل حصيلة الزكاة حسب الحمالت التحسيسية  (:3-7)الجدول 

 
                                                           

 .معلومات ومعطيات مقدمة من طرف مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية ميلة - 1
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  فقد بلغت زكاة 2004من خالل الجدول نالحظ أن أول حملة وطنية لصندوق الزكاة كانت في سنة ،
، وزكاة الزروع والثمار (دج4.383.020,00)وزكاة المال ( دج 4.433.159,50)الفطر

فقد ارتكزت على زكاة المال وزكاة الفطر، بحيث وصلت  2005أما في سنة (. دج1.291.293,90)
بعدها شهدت الحصيلة ارتفاع من سنة (. دج13.264.853,25)ق إلى حصيلة الصندو 

، لتعود بعدها إلى االنخفاض في (دج38.634.232,65) فقد وصلت إلى 2009إلى2006
 2014مرة أخرى إلى االرتفاع من جديد لتصل إلى أعلى قيمة لها في سنة   ، لتعود2011و2010
دج 24000000,00)وفي السنوات األخيرة فقد حدث تذبذب بين (. دج49.606.312,82)قدرت بـ

وهذ التذبذب الحاصل في القيم راجع إلى عدم  فهم المزكين بكيفية أداء الزكاة، (.دج32000000,00و
 :ويمكن توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التالي. زكاتهم في صندوق الزكاةو توعيتهم بضرورة وضع 

 بوالية ميلة 2012إلى 2004يمثل حصيلة الزكاة من (: 3-0)الشكل رقم

 
  فبالنسبة ( دج10.102.423,40)بلغت 2004من خالل التمثيل البياني نالحظ أن حصيلة الزكاة  في ،

، بعدها شهدت تذبذب (دج29.353.626,42)بحيث بلغت  2009لزكاة المال كانت في تزايد إلى غاية 
، ثم (دج36.282.464,23)قدرت بـ 2014لتبلغ اعلى قيمة لها في سنة  2013إلى  2010من سنة 

حيث  2012إلى 2004اما فيما يخص زكاة الفطر فقد شهدت ارتفاع من . عادت إلى التذبذب من جديد
 2012هد تغيرات طفيفة حتى وصلت ، لتش(دج10.219.100,00) 2012بلغت في سنة 

،  2008و2005اما بالنسبة لزكاة الزروع والثمار قفد كانت منعدمة في سنة (. دج11.442.425,00)
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فقد  2012حتى  2014، ومن 2012مع انخفاض طفيف في سنة  2014لتشهد ارتفاع إلى غاية 
 .ألخرى وكل هذه التغيرات مرتبطة بتغير حصيلة الزكاة من سنة. عرفت انخفاض

 7102إلى  7114عدد المستفيدين من زكاة والية  ميلة من  .7
: يمكن تقسيم عدد المستفيدين من الزكاة على حسب أنواع الزكاة ولتوضيح ذلك أكثر تم عرض الجدول

يمثل عدد المستفيدين من الزكاة لوالية ميلة (:3-3)الجدول رقم 

 
  مستفيد ( 3311) 2004من الجدول نالحظ أن عدد المستفيدين من الزكاة شهد تذبذب حيث بلغ في سنة

مستفيد من زكاة الزروع والثمار، وأيضا نالحظ أن ( 326)مستفيد من زكاة المال و( 224)من زكاة الفطر و
مستفيد،  9035إلى 2002بحيث وصل عدد المستفيدين في سنة  2002إلى 2004هناك ارتفاع من سنة 

. مستفيد 5328إلى  2012بعدها شهدت السنوات المتوالية انخفاض في عدد المستفيدين ليصل في سنة 
 .وهذا راجع إلى مجموع المبالغ المحصل عليها من الزكاة
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 عدد المستفيدين من حصيلة الزكاة لوالية ميلة (:3-7)الشكل

 
 وذلك بسبب  2008و2005كانت منعدمة في سنة نالحظ أن عدد المستفيدين من زكاة الزروع والثمار

، ثم  2014حتى 2009عدم وجود تحصيل للزكاة في هاتين السنتين، ثم شهدت ارتفاع طفيف من 
أما بالنسبة لزكاة المال وزكاة الفطر فقد شهدت ارتفاع إلى غاية . شهدت انخفاض في السنوات الموالية

ة في هذه السنوات، وبالنسبة للسنوات المتبقية  فقد وهذا ربما راجع إلى ارتفاع حصيلة الزكا 2002
 . تحصيل الزكاة  شهدت تذبذب وربما يعود السبب إلى نقص

 تطور صندوق الزكاة لوالية أدرار: المطلب الثاني
لمعرفة تطور صندوق الزكاة لوالية أدرار البد من عرض الحصيلة السنوية للصندوق وعدد المستفيدين      

 :من الزكاة، وهذا توضحه المعطيات التالية
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 يمثل حصيلة صندوق الزكاة لوالية أدرار: (3-4)الجدول 

 
 حيث بلغت  2004على زكاة الفطر في  يتضح أن حصيلة الزكاة كانت تقتصر من الجدول

فقد  2008إلى 2005وهذا راجع إلى حداثة تجربة الصندوق بالوالية، أما من سنة ( دج982.388,00)
حدث ارتفاع بالنسبة لزكاة الفطر عكس زكاة المال التي شهدت انخفاض، بالمقابل لم تكن هناك زكاة 

 2012لحوظ في الحصيلة االجمالية بحيث بلغ في كان هناك ارتفاع م 2012حتى  2009للزرع، بينما من
 (.دج45.226.125,00)
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 لوالية أدرار 2012إلى 2004التمثيل البياني لمداخيل صندوق الزكاة من  (:3-3) الشكل

 
  وهذا بسبب حداثة 2008إلى 2004يتبين من التمثيل البياني أن حصيلة الزكاة عرفت تذبذب من ،

، ونالحظ أيضا أن زكاة الفطر كانت 2012التجربة بالوالية، بعدها شهدت الحصيلة تطور مستمر حتى 
ي المقابل كان في ارتفاع مستمر وهذا بسبب توعية األفراد بدفع زكاة مالهم وزيادة الحمالت التوعوية، ف

 .  هناك تذبذب في تحصيل زكاة الزرع وزكاة المال
 عدد المستفيدين من الزكاة في والية أدرار 

تعمل مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية أدرار على احصاء عدد المستفيدين من الزكاة على مستوى    
 (. 2)ي والرجوع إلى الملحق رقم كل بلديات الوالية ويمكن توضيح ذلك أكثر من خالل الجدول التال
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 يمثل عدد المستفيدين من الزكاة في والية أدرار(: 3-8)الجدول

 
 .من إعداد الطالبتين باالعتماد على وثائق من وزارة الشؤون الدينية لوالية أدرار :المصدر

 خالل المعطيات يتضح أن عدد المستفيدين كان بين االرتفاع واالنخفاض، يتراوح بين  من
تزايد مستمر إلى أن ( عدد المستفيدين)، بعدها عرف 2008إلى 2005مستفيد من ( 1500و1000)

( دج36.628.650,00) مستفيد، وهذا بسبب ارتفاع حصيلة الزكاة إلى ( 6114)   2012وصل في
 .2012في 
 :بين صندوق الزكاة لواليتي ميلة وأدرارمقارنة 

 نجد في والية ميلة تم تحصيل كال من زكاة الفطر والمال والزرع ( ميلة وأدرار)وبمقارنة حصيلة الواليتين
، أما والية أدرار فقد اقتصر التحصيل على زكاة (دج10.102.423,40)بحصيلة إجمالية قدرها

فيالحظ تذبذب في الحصيلة  2008إلى 2005، أما من 2004هذا بالنسبة لسنة ( دج982.388,00)الفطر
بالنسبة لوالية أدرار؛ بالمقابل شهدت والية  بين االرتفاع واالنخفاض مقتصرة على زكاة الفطر وزكاة المال هذا
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بعدها عرفت الحصيلة ارتفاع (. دج29.104.304,45)2008ميلة تزايد ملحوظ في الحصيلة وصلت في 
في والية أدرار، عكس والية ميلة التي عرفت تذبذب في الحصيلة في  2012ى إل2009تدريجي من سنة 

( دج433.161.092,86)بلغت  2012حتى  2004هذه الفترة، في المقابل نجد أن الحصيلة اإلجمالية من 
 (دج219.044.686,03)لوالية ميلة، بالمقابل في والية أدرار تم تحصيلبالنسبة 

  بـ  2002الواليتين يتضح أن أكبر عدد سجل في والية ميلة كان في سنة وبمقارنة عدد المستفيدين في
بالمقابل نجد أعلى عدد ، بب ضآلة الحصة التي يحصلون عليهابس؛ مستفيد، بعدها بدأ بالتناقص (9035)

الوعي لدى األفراد لدفع وهذا ناتج عن زيادة  مستفيد،( 6114)بـ 2012سجل في والية أدرار كان في سنة 
 .الى مديرية الشؤون الدينية الزكاة
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والية )دور صندوق الزكاة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقرض الحسن : المبحث الثالث
 (7104 -7114ميلة
يتم التركيز في هذا المبحث على صندوق الزكاة لوالية ميلة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة،      

وذلك بسبب أن صندوق الزكاة لوالية أدرار منذ نشأته لم يمول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كون أن 
 . جينالحصيلة التي كان يجمعها لم تكن كافية وكانت توزع على الفقراء والمحتا

 إجراءات وشروط الحصول على التمويل من صندوق استثمار أموال الزكاة: المطلب األول
بغية القيام باستثمار أموال صندوق الزكاة فإن وزارة الشؤون الدينية بوصفها المشرف على نشاطات     

قنيا في مجال استثمار الصندوق وقعت اتفاقية تعاون مع بنك البركة الجزائري، أساسها أن يكون البنك وكيال ت
 :أموال الزكاة حيث تضمنت التمويالت التالية

 ــ تمويل مشاريع دعم و تشغيل الشباب؛ 
 ــ تمويل مشاريع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة؛

 ــ تمويل المشاريع المصغرة؛
 1؛(ة و المتوسطةالتابع لوزارة المؤسسات الصغير ) ــ دعم المشاريع المضمونة لدى صندوق ضمان القروض

 . وقبل التطرق إلى اجراءات وشروط الحصول على القرض الحسن البد من  إعطاء تعريف له
 تعريف القرض الحسن: أوال  

إحدى الصيغ التمويلية المستمدة من الفقه اإلسالمي، للتكفل بالبطالين : يعرف القرض الحسن على أنه      
اغبين في إنشاء مؤسسة صغيرة، وهو عبارة عن سلفة طويلة المدى سنة فما فوق، والر 18البالغين من العمر 

بحيث تتراوح قيمته . 2يمنحها الصندوق لدعم تشغيل الشباب في مؤسسات صغيرة، وهو معفى من دفع الفوائد
سنوات حيث يقدم المستفيد أقساط  5و 4دج، ومدة استرجاعه ما بين 500000دج إلى 50000ما بين 

 3.القا من الشهر السابع من الحصول على القرض الحسنشهرية أو ثالثية انط
  

                                                           
مذكرة مقدمة  ،7103-7114تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةــ دراسة حالة صندوق زكاة سكيكدة  دور صندوق الزكاة فيمصباح محمد،  -1

 .10ص ،2014-2013ورقلة، –الستكمال نيل شهادة ماستر أكاديمي، تخصص تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة قاصدي مرباح 
 .52، صبق اهاجرة مسعي أحمد، مرجع س -2
، مداخلة مقدمة دور صندوق الزكاة في تحقيق التنمية االجتماعية دراسة حالة صندوق الزكاة القطري والجزائريبيزة أنفال حدة، مفتاح صالح، خ -3

، مخبر 2013ماي  21-20في تحقيق التنمية المستدامة، يومي (الزكاة والوقف)ضمن المؤتمر الدولي الثاني حول دور التمويل اإلسالمي غير الربحي
 .10قتصادية والبشرية في الجزائر، جامعة سعد دحلب، البليدة ، صالتنمية اال
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 اجراءات الحصول على القرض الحسن :ثانيا
 :حتى يتمكن الشباب من الحصول على القرض الحسن البد من اتباع اإلجراءات التالية

 (3انظر الملحق رقم.)التقدم بطلب االستفادة من القرض الحسن لدى اللجنة القاعدية للصندوق 
  اللجنة من أحقيته على مستوى خاليا الزكاة في المساجد بالتعاون مع لجان األحياء وتصادق تتحقق

 .عليه ثم تقوم بإرسال الطلبات المقبولة إلى اللجنة الوالئية لصندوق الزكاة
  ًترتب اللجنة الوالئية الطلبات حسب األولوية في االستحقاق على أساس األشد ضررًا واألكثر نفعا. 
 إلى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة  توجه قائمة

 . أو بنك البركة في إطار القرض المصغر بغية تكوين الملف وفق اإلجراءات المعمول بها
 1. يقرر بنك البركة قابلية التمويل من عدمه وفق المعايير المعتمدة 

 7104إلى  7114للتمويل بالقرض الحسن بوالية ميلة من المبالغ المخصصة : المطلب الثاني
 :يتم عرض المبالغ المخصصة للقرض الحسن و المستفيدين منه كما هو موضح في الجدول التالي  

 2014إلى 2004يمثل المبالغ المخصصة للقرض الحسن من : (3-7)الجدول رقم

 
 2004في سنة  نالحظ من خالل الجدول أن المبلغ المخصص للقرض الحسن وصل 

، وهذا راجع إلى ارتفاع (5.548.154,58)إلى 2006، ليرتفع بعدها في سنة (1.643.632,50)
، وتبقى بين الزيادة 2002حصيلة الزكاة خالل هذه السنوات، ثم يأتي بعدها اإلعفاء الوزاري في سنة 

                                                           
، مجلة البشائر حالة صندوق الزكاة بوالية أدرار: فعالية صندوق الزكاة الجزائري في دعم التنمية المحليةبن الدين أمحمد، مسعودي عمر،  -1

 .94،95، ص2012، ديسمبر 4االقتصادية، المجلد الثالث، العدد 
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دج، وهذا بسبب ماليين  8ماليين و 2بحيث كان يتراوح بين  2011حتى  2008واالنخفاض من سنة 
، ثم ارتفع إلى (10.312.928,81)فقد وصل المبلغ إلى 2012أما في سنة . تذبذب حصيلة الزكاة

وهذا راجع إلى ( 13.605.924,22) 2014، أما في سنة 2013في سنة (11.634.116,35)
ويعود السبب هنا إلى زيادة (. 231.922.224,22)إلى أعلى قيمة لها ، حيث وصلتحصيلة الزكاة

 .نشر الوعي لدى أفراد المجتمع من طرف أئمة المساجد وتكثيف الحمالت التحسيسية
 : ويمكن توضيح ذلك أكثر من خالل التمثيل البياني التالي

 (المبلغ المستثمر )يمثل التمثيل البياني للمبالغ المخصصة للقرض الحسن (:3-4) الشكل رقم

 
  2006إلى  2004من التمثيل البياني نالحظ أن المبلغ المخصص للقرض الحسن شهد ارتفاع من ،

لم يكن هناك تمويل بالقرض الحسن بسبب اإلعفاء الوزاري الذي طلبته المديرية، ومن  2002وفي سنة
رتفاع، أما السنوات كانت هناك تغيرات طفيفة تراوحت بين االنخفاض واال 2011إلى  2008سنة 

،وربما يعود ذلك 2014الموالية فقد شهدت ارتفاع في قيمة القرض الحسن لتصل إلى أعلى قيمة لها في 
 .  الزكاةبدفع ية للزكاة أو زيادة الوعي لتزايد الحصيلة السنو 

  



دراسة -والمتوسطة  دراسة تحليلية لدور صندوق الزكاة في تمويل المؤسسات الصغيرة: الثالثالفصل 
 حالة والية ميلة مع اإلشارة إلى حالة أدرار

 

69 
 

 2014إلى  2004يمثل توزيع القروض الحسنة حسب دوائر والية ميلة من (: 3-2)الجدول

 
 ر إلى الجدول أعاله نالحظ أن عدد المستفيدين من القرض الحسن يختلف من دائرة ألخرى وربما يعود بالنظ

السبب إلى اختالف الكثافة السكانية لكل دائرة، فقد سجلت دائرة ميلة أعلى نسبة من حصيلة توزيع القروض 
 29دائرة شلغوم العيد بـ ، ثم تليها (دج  22202928,25)قرض حسن بمبلغ اجمالي قدر بـ  82الحسنة بـ 

 . قروض حسنة من مجموع القروض المقدمة للوالية 02مستفيد، أما أقل نسبة فقد كانت لدائرة تجنانت بـ 
 2014إلى  2004يمثل توزيع عدد المستفيدين من القرض الحسن حسب الجنس من  (:3-2)الجدول 
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 من الذكور إلى اإلناث، بحيث الفئة الغالبة  من الجدول نالحظ أن عدد المستفيدين من القرض الحسن يختلف
هي فئة الذكور، وقد كان هناك تذبذب في عدد المستفيدين بالنسبة للذكور واإلناث من سنة ألخرى، فقد بلغ 

 .مستفيدة58مستفيد،  أما اإلناث فقد بلغ235اجمالي المستفيدين الذكور 
 الحسن من القرض( الذكور واإلناث) يمثل عدد المستفيدين: (3-8) الشكل 

 
  بالنظر للتمثيل البياني نالحظ أن عدد المستفيدين من القرض الحسن يختلف حسب الجنس

، فعدد المستفيدين الذكور دائما أكبر من اإلناث، فقد عرف عدد المستفيدين ارتفاع  (إناث/ذكور)
فع العدد في ثم يرت 2013، لتعود إلى التذبذب مرة أخرى حتى سنة 2006إلى  2004وانخفاض من 

 .بالنسبة لإلناث وينخفض بالنسبة للذكور 2014سنة 
 المشاريع الممولة بالقرض الحسن: المطلب الثالث

نظرا لخصوصية تعامالت صندوق الزكاة فإن المشاريع التي يفضل أن يمولها البد أن تتميز بمجموعة من 
 :الخصائص هي

المتمول فقيرًا عند نهاية العقد، بل يصبح قادرًا على دفع حتى ال يبقى : ـ مشاريع ذات آثار اجتماعية إيجابية
 .الزكاة، بل قد يوظف في مشروعه فقراء يستغنون بذلك عن طلب الزكاة

حيث أن الصندوق ال يمول مشاريع مدمرة للمجتمع، وبالتالي يجب : ـ مشاريع تحترم قواعد الشريعة اإلسالمية
هذا األساس هناك بعض المشاريع التي يحتاج مجتمعنا إلى وعلى .%100أن يكون المشروع الممول حالاًل 

أن تكون ذات أولوية في التمويل، وهذا نظرًا لما لهذه المشاريع من آثار اجتماعية واقتصادية بالغة، ويمكن 
 :تصنيفها كما يلي
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 يمثل المشاريع ذات األولوية في التمويل بالقرض الحسن (:3-6) الجدول 

 
  نما يقدم لتمويل المشاريع ذات الجدول من خالل نالحظ أن القرض الحسن ال يقدم لتمويل كل المشاريع وا 

األهمية والتي تهتم بالجانب االجتماعي أكثر وتكون نسبة القرض فيها صغيرة، وهذا من أجل دعم 
 . خفيف من حدة البطالةتالشباب ذوي الدخول المحدودة ، وبالتالي ال
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 عدد المشاريع الممولة بالقرض الحسن في والية ميلة (:3-01) الجدول 

 
 من خالل الجدول أن المشاريع الممولة بالقرض الحسن تتميز ببساطتها، فأكبر المشروعات  نالحظ

، ثم يأتي بعدها ورشة (دج12.248.204,55)مستفيد وبمبلغ قدره 48بـ( ورشة الخياطة)الممولة كانت 
وكل هذه المشاريع ال ... مستفيد 16، وصناعة الحلويات (دج6.149.032,00)مستفيد بـ 21البناء

نما الهدف منها مساعدة الشباب البطالينت  . حتاج إلى مؤهالت علمية كبيرة وا 
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 يمثل عدد المشاريع الممولة بالقرض الحسن: (3-7)الشكل

 
 26,27نالحظ من خالل الشكل أن أكثر المشاريع الممولة بالنسبة لوالية ميلة هي المشاريع الفالحية بنسبة% 

من مجموع المشاريع الممولة، وهذا راجع إلى أن المشاريع الفالحية ال تحتاج إلى مؤهالت وال تكلف كثير  
، ثم يأتي في المرتبة الثالثة المشاريع الخدمية  %16من المعدات، ثم يأتي بعدها المشاريع الحرفية بأكثر من 

ود السبب إلى بساطة هذه المشاريع وزيادة من المجموع الكلي للمشاريع الممولة، وربما يع % 15,01بنسبة 
 . الطلب عليه في الوالية
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 :خالصة 
إن صندوق الزكاة مؤسسة دينية اجتماعية تعمل تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف التي      

ة القرض تضمن له التغطية القانونية بناء على القانون المنظم لمؤسسة المسجد، كما أنها تسعى من خالل آلي
وقد تم التطرق في هذا الفصل إلى تجربة والية ميلة . الحسن أن تجعله مميزا عن النظام المصرفي التقليدي

 : في التمويل بالقرض الحسن؛ ومن أهم النتائج المتوصل إليها نجد 
 تركيز صندوق الزكاة لوالية أدرار على الجانب االجتماعي فقط وهذا راجع لقلة مداخيله. 
 شاريع الممولة من طرف صندوق زكاة والية ميلةتنوع الم. 
 مساهمة صندوق زكاة والية ميلة في التنمية االجتماعية واالقتصادي. 
 اهتمام صندوق الزكاة لميلة على تمويل المشاريع الفالحية والخدماتية بشكل أكثر. 
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تم التركيز من خالل هذه الدراسة على صندوق الزكاة و باألخص على دوره في تمويل المؤسسات  لقد       
الصغيرة والمتوسطة، فالزكاة عبادة مالية تجب على كل مسلم توفرت فيه شروطها، حيث تتولى الدولة 

ت النظام فهي من أبرز وأهم أدوا. جبايتها وتوزيعها على مصارفها وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية
االقتصادي االسالمي التي تساهم في تحقيق في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق تمويل مشاريع صغيرة 
ومتوسطة واستثمار األموال المتأتية من الزكاة؛ وقد كان لصندوق الزكاة لوالية ميلة دور فعال في تمويل مثل 

ل بدل من تراكمها لدى فئة معينة من أجل هذه المشاريع بالقرض الحسن والذي غرضه استثمار هذه األموا
 . تحقيق التوازن بين طبقات المجتمع، على غرار والية أدرار التي اهتمت بالجانب االجتماعي

 : نتائج اختبار الفرضيات
بعد عرض وتحليل مختلف جوانب الموضوع، تم التوصل إلى النتائج المرتبطة بالفروض الموضوعة     

 :مسبقا كما يلي
والتي مفادها أن  صندوق الزكاة لوالية ميلة يقوم بتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة : يد الفرضية األولىتم تأك

 .تساهم بشكل أو بآخر في التنمية المحلية وبالتالي تزيد من الناتج المحلي
نفاقها تأثير الزكاة على االقتصاد الوطني من خالل تأثيرها على االستهالك الذي يزيد بإ: الفرضية الثانية

 .على مصارفها، لكن لم نتطرق إلى تأثيرها على االدخار في هذه الدراسة
والتي تنص على أن إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يزيد من نسبة اليد : وأيضا تأكيد الفرضية الثالثة

 .العاملة وبالتالي يقلل من نسبة البطالة
دوق الزكاة لوالية أدرار على الجانب االجتماعي يعود بحيث أن اقتصار صن: تم رفضهاأما الفرضية الرابعة 

 .إلى ضعف حصيلة الزكاة و بسبب عدم دفع المزكين الزكاة للصندوق واقتصارهم على دفعها إلى أقاربهم
 : النتائج المستخلصة من هذه الدراسة

 :من هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية   
 عتبارها مورد هام من موارد االقتصاد اإلسالميالزكاة فريضة مالية إلزامية، با. 
 حدد اهلل مصارف الزكاة في القرآن الكريم ولم يتركها لالجتهادات الشخصية. 
  من الناتج  %14للزكاة تأثير على االقتصاد وبالخصوص على التمويل فحصيلتها تصل إلى

 .القومي
 ماليزيا تجربة صندوق الزكاة رائدة في العديد من الدول و باألخص في. 
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  تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الرفع من الناتج القومي، و امتصاص اليد العاملة
 .العاطلة

  وجود إقبال كبير على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقارنة باألعوام السابقة نظرا لبساطة
 .دعمها تمويلها وتدعيمها من قبل الدولة بمجموعة من الهيئات والوكاالت التي ت

 صندوق الزكاة عبارة عن مؤسسة دينية اجتماعية تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف. 
 32,5% من حصيلة الزكاة مخصصة للتمويل بالقرض الحسن. 
  ،تزايد قيمة القرض الحسن المقدمة من سنة ألخرى في والية ميلة أيضا تنوع المشاريع الممولة به

 .اب حاملي الشهادات وأصحاب الحرفوهذا من أجل دعم الشب
  تركيز صندوق الزكاة لوالية أدرار على دعم العائالت الفقيرة من الناحية االجتماعية نظرا لقلة

 .مداخيله
 :التوصيات واالقتراحات

 رفع التجميد عن القرض الحسن من أجل تلبية االحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
  زيادة الوعي الديني والثقافي لدى أفراد المجتمع وحثهم على ضرورة دفع الزكاة، وتكثيف الحمالت

 .اإلعالمية
 توظيف األموال المتأتية من الزكاة في استثمارات ومشاريع تعود بالنفع على المؤسسة والدولة. 
 االجتهاد الفقهي في المسائل المستجدة للزكاة. 

 : آفاق الدراسة
  استثمار أموال الزكاة في والية أدرارالعمل على. 
  انشاء تعاونيات أو شَركات بين الواليات الستثمار أموال الزكاة في مشاريع تعود بالنفع على االقتصاد

 .الوطني
 التعاون الدولي في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
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 :قائمة المراجع باللغة الغربية
 المصادر : أوال 

 القرآن الكريم  -
مسند اإلمام أحمد بن  -سنن أبي داود -صحيح البخاري –صحيح مسلم ) الحديث النبوي الشريف  -

 (حنبل 
 :الكتب: ثانيا 

، دراسة في دور الزكاة في التأمين والضمان االجتماعي االستثمار والبيئة المستدامةبراهيم عيسى، ا -0
 .2012تنمية المجتمع، دار الحديث،الجزائر، 

، المجلد االول، دار الحديث، القاهرة ، ، بداية المجتهد ونهاية المقتصدأبي الوليد ابن رشد الحفيد -2
2004. 

، 1، ط الجليل للشرح مختصر خليل مواهبأبي عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي،  -3
  .1995لكتب العلمية، الجزء الثالث، بيروت، دار ا

دار  د ط، ،الوافي في أحكام الزكاة، دراسة مقارنة بين المذاهب وأراء العلماءأحمد إدريس عبدو،  -4
 .2006الهدى، الجزائر 

، د مقدمة في محاسبة الزكاة والدور الجديد للدولة في االقتصاد اإلسالميأحمد حسين علي حسين،  -0
 .2014الجزائر،، الخلدونيةط، دار 

  .2011، الدار الجامعية اإلسكندرية،مقدمة في محاسبة الزكاة أحمد حسين علي حسين، -6
  .1986 ، دار البحار،  بيروت،1، الطبعة الزكاة في اإلسالمأمين نعمان نار،  -2
الخلدونية، ، د ط، دار اقتصاديات الزكاة والدور الجديد للدولة في االقتصاد اإلسالميجمال لعمارة،  -8

 .2014الجزائر،
، ايتراك 1، الطبعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و مشكالت تمويلهارابح خوني، رقية حساني،  -9

 .،2008للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .265، ص2004مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ، 1الطبعة، فقه السنةالسيد سابق،  -10
ية للنشر والتوزيع، ، دار بلنس3، الطبعة والسندات والورق النقدي، زكاة األسهم صالح بن غانم -11

 .1996الرياض 
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التطورات و المتغيرات االقتصادية الدولية، دعم وتنمية المشروعات الصغيرة و صالح حسن،  -12
 .2011ر الكتاب الحديث، الجزائر، ، د ط، دالحل مشاكل البطالة و الفقر المتوسطة

 .، دار الهدى، الجزائرالزكاة فقه النساء فيعادل سعد،  -13
منشورات المكتبة العصرية، ، 1ط ، ، أسرار الزكاة لحجة اإلسالم اإلمام الغزاليعبد العال أحمد محمد -14

 .1982بيروت، 
 .صندوق الزكاة الجزائري كآلية لمعالجة ظاهرة الفقرعبد اهلل بن منصور، عبد الحكيم بزاوية،  -15
  :الرسائل واألطروحات : ثالثا 
، مذكرة لنيل شهادة إشكالية استغالل مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةبرجي شهرزاد،  -1

التسيير الدولي للمؤسسات، جامعة أبو بكر بلقايد، : الماجستير، تخصص مالية دولية، مدرسة الدكتوراه
 .2012-2011تلمسان، 

مذكرة تخرج ضمن نيل شهادة  ،الفقر، دور صندوق الزكاة الجزائري في الحد من ظاهرة بلقاسم فتيحة -2
تخصص مالية المؤسسة، جامعة العقيد أكلي محند أو الحاج ،البويرة،  ،الماستر في العلوم التجارية

2014-2015.  
التقنيات البنكية و دورها في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  بن موفق هجيرة، مكي زهيرة، -3

، مذكرة لنيل شهادة الماستر وكالة سعيدة  -BADRالجزائر، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية
 .2015 -2014في العلوم التجارية، تخصص بنوك وأعمال، جامعة موالي الطاهر، سعيدة، 

، مذكرة مقدمة لنيل ار القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائراإلطبو البردعة نهلة،  -4
 .2012-2011ة منتوري قسنطينة، التنظيم االقتصادي، جامع:شهادة الماجستير في القانون، فرع

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسط بالقروض بوخطة رقاني، خمقاني نريمان، بعض مؤسسات  -5
رقلة، مذكرة تخرج اللسانس، تخصص مالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و  البنكية دراسة حالة

 .2013-2012وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
دراسة ميدانية  -االطار المؤسساتي للزكاة ودورها في تنمية االقتصاد الجزائريبوكليخة ،  بومدين -0

تخصص  مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، ،لهيئة الزكاة بوالية تلمسان
  .2013 -2012تلمسان،  جامعة أبي بكر بلقايد،التحليل المؤسساتي والتنمية، 

، (تجربة صندوق الزكاة في الجزائر)، الزكاة و دورها في إعادة توزيع الدخول والثروات خديجة فوقي -2
 .2006ل شهادة الماجستير،   مذكرة لني
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، 7113"دراسة حالة والية الوادي"دور صندوق الزكاة في تحقيق التنمية المستدامة، خدير نذير،   -8
، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ما ستر أكاديمي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 7103
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 الملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية صندوق الزكاة في تمويل المؤسسات الصغيرة و           

المتوسطة، و التي ركزت باالساس على طريقة تمويل هذه المؤسسات بالقرض الحسن بوالية ميلة وعدد المشاريع 

تنمية االجتماعية، قد االشارة الى صندوق الزكاة لوالية أدرار و دوره في المع الممولة عن طريق الصندوق، 

توصلت هذه الدراسة الى ان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تساهم في الرفع من الناتج القومي و امتصاص 

عرفت  كما. في والية ميلة من حصيلة الزكاة% 32,5اليد العاملة العاطلة، وأن نسبة القرض الحسن تقدر ب 

  .خرىمستمر من سنة ألنمو  حصيلة الزكاة  لوالية أدرار

 . الزكاة، صندوق الزكاة، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، القرض الحسن :الكلمات المفتاحية

Abstract  

 This study aims to find out to which extent the Zakat Fund can finance small and medium 

enterprises. This research mainly focused on the manner of financing these companies with Qard al-

Hassan in Mila province and the number of the financed projects through the Zakat Fund, with the 

reference to the Zakat Fund of Adrar province and its role in social development. The study 

concluded that the SMEs contribute in increasing the national output and absorbing the unemployed 

labor. The proportion of Qard al-Hassan is about 37.5% of Zakat outcome in Mila province in 

addition to that the Zakat outcome in Adrar province knew a continuous growth from year to year. 

Keywords: Zakat, Zakat Fund, SMEs, with Qard al-Hassan. 

 


