
  
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

   جامعة  أحمد دراية أدرار

  
  

 التسيير االقتصادية، التجارية وعلومكلية العلوم 

  التجاريةقسم العلوم 

  العنوان
  

  

  

  

  

  

 ���� :��	
  ����� ا��

  :إشراف األستاذ                                                                : ينإعداد الطالب

    فودوا محمد. د_  �                                                                           فاللي يوسف_  � 

 بن عومر عبد السميع_ �    

 2018جوان  06 نوقشت يوم

  شةلجنة المناق

  

��ذ ����ري ��� ا�����ن	�  ر����   ا
  �%�$�   $�دوا �!�� ا��آ��ر

��ذ 	�  �'��%�    &��� ا���ا

 

 

  م 2018 -  2017:   ا��'� ا�(��)�� 



 

  
  



 

   
  
  

  

  

@ò»ŠÛa@�ã@òßþa@|–ã@ë@òãbßþa@ô…cë@òÛb�ŠÛa@ÍÜi@åß@óÜÇ@´Üà×þa@´·þa@âý�Ûaë@ñý–Ûa@†Èi

bã†î�@´½bÈÛa@‰ìãë@áÜ�ë@éîÜÇ@�a@óÜ•@†àª@@
 هذا مث احلمد هللا الذي وهبين روح العلم وأهلمين القدرة على مواصلة مشواري الدراسي ألهدي

  :إىل إعداده يف واجتهدت تفانيت الذي املتواضع العمل
 أنت االستحقاق وسام أقدم لك اشتياقي منبع العلم جعل من إىل الباقي، الكرت و الواقي لدرعا

  .عمرك أطال اهللا الغايل أبــــــي
 الغالية أمـــــــــــي أنت حواء، أمجل لك والوفاء العطف ذروة إىل اإليباء، وصدق العطاء رمز

  فاطمة_خدجية_ عبد ايد_ عبد القادر_  عبد اهللا: إىل إخويت النبالء عمرك اهللا أطال
ومرها، غروا وشروقها، هلم مين أذكى التحيات  حيايت، اىل الذين قامسوين حلو كرمية وابنائهم

  .ممزوجة باحلب واإلخوة
إىل أساتذتنا الفضالء لكلية العلوم التجارية دون إستثناء الذين غطونا بفضلهم ومنحونا جزاء 

  املشرف األستاذواخص بالذكر  بن با جلولالدكتور _  الرمحان عبد القادرعبد من علمهم 

  .فــــودوا حمـــــمد
  يعقوب ،علي ،ىل مجيع الطلبة اجلامعيني وخاصة طلبة الدفعة مالية املؤسسة واخص بالذكرإ

  .إبراهيم، عبد احلميد، عمر، أظهر، ضحى، رمحة
  .إىل أحبايب وأصدقائي يف كل مكان وباختالف األزمان

  .رشيد، وجلولإىل رفقاء العمل خارج الدراسة  

  .كل من يسكن قلبــــــي ولم يكتبه قلمــــــــي الى

                                @@  



 

   :كلمة شكر وتقدير

اما وانا على عتبة اية هذا العمل يأىب القلم مفارقة الورق حىت نتقدم بأحر عبارات الشكر 

  والتقدير والعرفان

ما ينفعنا  وما                                                         به عقل منيزوفقنا ومنحنا الذي  هللا عز وجلالشكر أوال 

  .يضرنا نشكره  وحنمد على نعمه 

  بشكري الخالص إلى كل من سقاني ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا نتقدم 

  .بحر علمه، مند ان تعلمنا الحروف األبجدية في الكُتاب إلى  إتمام هده الثمرة من

وخنا األفاضل، أساتذتنا في كل األطوار التعليمية الذين ساهموا في إثراء الجانب العلمي شي

  .لدينا

  الذي كان لي سراجاً إلنجاز هذا العمل فودوا محمد   األستاذ الفاضلإلى 

  وال يمكنني أن ننسى أساتذتنا األفاضل خاصة أساتذة قسم علوم التجارة

  .بجامعة أدرار

  .جامعة أدرار  موظفي وموظيفاتبالشكر إلى كل  تقدماكما 

  .اءـــــــــــدعالب والشكر كل الشكر لمن أعانوني
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  :توطئة
 في الفعال ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية نموها باختالف الدول من العديد أدركت    

 ا�����دي ا���ع و����� ا���عبهذا  للنهوض الدعم بتقديم وذلك أهمية لها أولت لذلك التنمية تحقيق

 األعمال أخرى وتارة ،الحجم ومتوسطة المؤسسات صغيرة تارة فهي عليها الدالة مصطلحات و��	��ف
 الصائبة القرارات اتخاذ في السرعة وبالتالير الجزائ في الحال هو كما الصغيرة المؤسساتأو الصغيرة

 فيه والمنافسة الشديد، التنافس، األساسية ميزته والذي الراهن االقتصاد مع يتماشى وهذا المناسب وقتها في
 المؤسسة واستمرارية مكانة تعزيز أجل من وذلك القرار اتخاذ بسرعة وإنما القرار متخذي بحجم تقاس ال
 الباحثين االهتمام تزايد، تالمؤسسا لهذه األمثل تمويل أسلوب حول 1958 سنة ميلر أبحاثمن بينها     

 في وأقل الكبيرة المؤسسات في المسيرين سلوك وتفسير فهم صعب يزال ال أنه إال التمويل بقرارات
 في تختلف  لمؤسساتهذه ال بالنسبة تعميم قضية ذلك من واألصعب والمتوسطة الصغيرة مؤسسات
 . اخرى إلى دولة من واإلمكانيات البدائل واختالف والمعايير التعريف

 على تعتمد ال التي اإلسالمية لصيغا� التمويل البدائل هذه أبرز  التمويل قرارات أن بالذكر يجدر كما    
 المعاملة طرفي بين العدالة تحقيق على اه�قدر في اإلسالمي، التمويل صيغ أهمية وتبدو، الثابت الفوائد
 عادة القرض صاحب حق يضمن الذي لفوائدا� اإلقراض نظام من بدال حقه، على طرف كل يحصل بحيث
 تفيد حقيقية تنمية المشروعات في المتاح التمويل استخدام األدوات هذه تضمن كما المقترض، حساب على

 وعلى الحقيقة واألرصدة المالية األرصدة بين الربط على اإلسالمي التمويل حرص الى إضافة، تمعلمجا
 يحول ما والسمات الخصائص من تملك اإلسالمي التمويل صيغو اه�ذا حد في أرصدة النقود اعتبار رفض
 غيرها في توجد اليا مزا من تتضمنهوالمتوسطة، بما  الصغيرة للمؤسسات التمويل مشكالت وجود دون
 والبر التبرعات على قائمة للتمويل أساليب فهناك والتعدد، لتنوعبا تتسمفهي  التقليدي التمويل أنظمة من

 التجاري، االئتمان على قائمة أخرى تمويل وأساليب المشاركات، على قائمة للتمويل وأساليب واإلحسان،
 أكثر ومجاالت فرصا يتيح هذا وكل وخدمات، وتجارة وصناعة زراعة من االتلمجا متعددةكما انها 

 دراسات أساس على تقوم اإلسالمية التمويل أساليب أن كماوالمتوسطة،  الصغيرة المؤسسات لتمويل
 بين األساليب تلك تحول وال الشرعية، الناحية من الحالل أساس وعلى االقتصادية، الناحية من الجدوى

 الضمان أسلوب من التمويل تنقل أنهاكما  أموالها تامينالضمانات الكافية التي  وأخذ التمويل مؤسسات
 المالي، النشاط على اإلنتاجي النشاط وتغلب لغرما� والغنم والمشاركة، المخاطرة أسلوب إلى الثابت والعائد
  .المتعثرين ظروف وتراعي الممنوح، التمويل على والمتابعة الرقابة مفهوم وترسخ
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  :التالي اإلشكال طرح يمكننا سبق مام
 :اإلشكالية

 بها مؤخرا بهدف إنشاء قامت التسهيالتو الحكومة قبل من المتبعة واإلصالحات السياسات ظل في    
تنمية  في اإلسالمي التمويل صيغ لعبهت ان يمكن الذي الدور هو فما: المتوسطةو الصغيرة المؤسسات

  والمتوسطة؟ الصغيرة المؤسسات وتطوير
 :تساؤالت عدة إلى اإلشكالية هذه تتفرع كما   

 ؟ الصغيرة والمتوسطة المؤسسات تمويل آليات ماهي -
 ؟ الصغيرة والمتوسطة المؤسسات لتمويل  المعتمدة اإلسالميةالتمويل  صيغ أهم ماهي -
 ؟يلعبه بنك البركة لمثل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماهو الدور الذي -

  :الفرضيات
 :التالية الفرضيات بصياغة قمنا األسئلة عن لإلجابة و

 . تمويلها وتنوعت صيغ تعددت لذلك الدولة في مهم عامل الصغيرة والمتوسطة المؤسسات تعتبر -
 .الصغيرة والمتوسطة بالصيغ التمويلية المطبق من طرف بنك البركةاندماج المؤسسات  -

   :وهمالين امج قسمت هذه الدراسة الى :مجال الدراسة
ستكون في حدود مشتلة او محضنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  هذه الدراسة: األولالمجال  -

 .22/02/2018 الى غاية 08/02/2018ادرار، فترة التربص من 
هذه الدراسة ستكون في حدود بنك البركة الجزائر وكالة غرداية، فترة التربص : المجال الثاني -

 .26/03/2018الى غاية  15/03/2018
  :التالية األهداف تحقيقل التطلع :الدراسة هذا فاهدا

 .المستقبل في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتطلعات آفاق علىالتعرف  -
 .االقتصادية التنمية في أهميتها ومدى والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات أهمية -
 .تطبيقها دون تحول التي المشاكل ومعالجة والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات تمويلية صيغإيجاد  -

  :لموضوعاسباب اختيار ا
 االسباب الموضوعية

  .أهمية ذات المواضيع بين من والمتوسطة الصغيرة مؤسسات تعتبر -
 .األخيرة الفترة خالل به االهتمام وتزايد حديث القطاع هذا يعتبر -
  . الخاص االستثمار تشجيع بسبب والمتوسطة الصغيرة المؤسساتتزايد  -
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  :الذاتية األسباب
  .من بين احد مشاريعي المستقبلية انشاء وتكوين مؤسسة صغيرة ومتوسطة -
لهذه النوع من المؤسسات وما مدى تعاملها بصيغ التمويل  الطموح والسعي الى توسيع افكاري -

 .االسالمية 
  .للتجارة الشخصية الميول -

 :هج الدراسةامن
 بجمع قمت حيث النظري الجانب في التحليلي والمنهج الوصفي المنهج علىاعتمدنا في دراستنا هذه   

 صيغ التمويل االسالمية فيا، تمويله آلياتو، والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسات المرتبطة المعلومات
فصل بحسب  كذلك لكل ه بحسب مقتضيات كل مبحث اوعوتتعدد مناهج البحث وتنو االقتصاد بمعطيات

  .متطلبات دراسته

  :الدراسات السابقة
o المؤسسات المصغرة و دور البنوك  تحت عنوان مختار عنابة باجي جامعة منصور بن اعمارة

مفهوم المؤسسات المصغرة ومدى قدرتها على التأقلم مع  الىدراسة ال هذهفي  االستاذ تطرق ،افي تمويله

وعلى اعتبارات أن البنك يعتبر الممول الرئيسي لهذه المشاريع، فإنه التطرق  لوضع االقتصادي الحالي،ا

حيث  إلى دور البنك في تمويل المؤسسات المصغرة وذلك في ظل اإلصالحات االقتصادي في الجزائر

فرع  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابستاذ في دراسته الميدانية من خالل الفصل الرابع على ارتكز اال

  .عنابة

o في تمويل  اآلليات المعتمدة من طرف الجزائرتحت عوان بجامعة الجزائر   باللطة مبارك

اآلليات التمويلية  الى دراستها هذهخالل  منحيث تطرقت الدكتورة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

تفعيل وتوطيد العالقة بين البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ال بد من تنسيق الجهود،  ودورها في

لتحديد االحتياجات والمشاكل المتعلقة بالتمويل، وذلك لكي تتمكن هذه المؤسسات من االستخدام الجيد 

ات التمويل للمؤسسات والصناعات الصغيرة تحسين إمكانيالنظام البنكي،  لإلمكانيات التي يتيحها

 .والمتوسطة باالستفادة من مزاياها في مجال اإلبداع، النمو وإنشاء مناصب عمل

o في بالمشاركة التمويل آليات تطوير عنوان تحت دكتوراه رسالة الهيجاء، أبو اهللا عبد إلياس 

 الباحث قسم وقد. 2007االردن  اليرموك، جامعة الشريعة كلية ،األردن حالة دراسة اإلسالمية المصارف

 التمويل آليات تطوير مفهوم عن ريه تحدث تمهيدي كفصل بدأها رصول، خمسة إلى الرسالة هذه

 التعريف إلى انتقل ثم واآلليات، بالتطوير المتعلقة التعاريف من مجموعة تقديم طريق عن بالمشاركة



 	���� ���ـ�

 

 

 د 

 التمويل صيغ تناول األول الفصل وفي وأشكالها، الشركة عقد وأيضا وقواعده، أشكاله اإلسالمي بالتمويل

 وأخيرا المضاربة صيغة تناول ثم المشاركة بصيغة بدأها اإلسالمية، المصررية التجربة في بالمشاركة

 التمويل واقع أي التطبيقي للجانب صصخ الثاني الفصل في أما بالمشاركة، للتمويل أخرى صيغ تناول

 العربي والبنك األردني اإلسالمي البنك للدراسة جكنموذ بنكين واختار اإلسالمية ريةالمص في بالمشاركة

  .الدولي اإلسالمي

  : هيكلة الدراسة

  :بجوانب الموضوع، واالجابة على االشكالية المطروحة قسمت الدراسة كما يلى من اجل االحاطة    

الى ثالثة مباحث بكل مبحث ثالثة الثاني الوجه النظري للدراسة حيث قسم كل منهما االول والفصل 

مطالب من خالل االدراج الى مدخل صيغ التمويل االسالمي والتقليدي، ومدخل مفاهمي الى المؤسسات 

  .حيث لكالهما خالصة مشكلة مجموعة من االفكار االساسية الصغيرة والمتوسطة على التوالي للفصلين

من خالل  بيقية الميدانية لبنك البركة وكالة غراديةللدراسة التط وياتي الدور على الفصل الثالث     

التمويل  صيغ مدى تألقها مع واقعا مبحثين مفهوم بنك البركة الجزائر وكذلك للوكالة كدراسة حالة وم

  .اإلسالمي

 



 

 

  
                    

  

  

  

  
  

  .ــــى صيغ التمويل االسالمية والتقليديةمدخل الــ: الفصل االول

 

  

  .انواع وآليات التمويل االسالمية :المبحث االول

  .مختلف آليات التمويل التقليدي :المبحث الثاني

 .والتقليدية دراسة مقارنة بين صيغ التمويل االسالمية: المبحث الثالث
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  :تمهيد
عقود ) 06(ن الدولة؟؟ فهذه ستة دستوره ينص على أن اإلسالم هو ديالشعب الجزائري شعب مسلم و    
ت الربوية التي دمرت المجتمع ، والتعامل بالربا هو مساس بالعقيدة، وفي القرآن نحن نتعامل بالمعامالو

البدائل عن  فاإلسالم قدم العديد من، تحذر من ذلكالسنة النبوية العديد من النصوص التي الكريم و
  .1في كل المناحيالمعامالت الربوية و

  .انواع وآليات التمويل االسالمية :المبحث االول
ذا المجال في انتظار هالتي تبنتها الجزائر في  ةالمالي وانواع مما سبق، نتساءل عن اآلليات انطالقا    

في ظل التحوالت االقتصادية الراهنة، المتمثلة في االنضمام لالتحاد إصالح المنظومة البنكية، وهذا 
األوربي والتحضير لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وهذا يدعوا إلى تأهيل المؤسسة الجزائرية، 

  .بالشكل الذي يسمح لها باالستمرارية واقتحام السوق الدولية
  .التمويل االسالميةمختلف المفاهيم المتعلقة ب: المطلب االول

الي من الفائدة خهو يعني النظام المالي اليعود ظهور هذا المصطلح إلى منتصف الثمانينيات و: اوال
وتسانده مبادئ أخرى من العقيدة اإلسالمية التي تؤيد تقاسم المخاطر، وحقوق األفراد،  المصرفية

المالي اإلسالمي ليس مقتصرا على األعمال كنا أن النظام العقود، ووجباتهم وحقوق الملكية، وحرمة 
  .2أسواق رأس المال وكل أنوع الوساطة الماليةن رأس المال والمصرفية ولكنه يغطي تكوي

التمويل هو سبيل للحصول على االموال، او تقديم االموال، بصرف النظر واالعتبار الى الطريقة : ثانيا
االسالمي هو الجل بيان االختالف عن مفهومه في االقتصاد  التي يتم بها ذلك وتقييد التمويل في االقتصاد

  .التقليدي
تقديم ثروة نقدية او عينية االسترباح من مالكها الى : عرف احد الباحثين التمويل االسالمي بانه :ثالثا

  .3شخص آخر يديرها، لقاء عائد تبيحه االحكام الشرعية
 .انواع واشكال التمويل االسالمية: المطلب الثاني

  :اشكال التمويل االسالمية �
  .التمويل االسالمي قد يكون تمويال استرباحيا او تمويل تبرعيا 

                                                             
-10:00، ندوة الخبراء الصيرفة االسالمية ،الملتقى الوطني التكويني لطلبة الدكتورة ،نظرية عامة حول الصيرفة االسالمية، سدورم فارس  ــ 1

 .2018مارس  05 – 04جامعة ادرار احمد دراية، يومي  ،04مداخلة رقم    12:00

، كلية العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة بسكرة، المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظام التمويل اإلسالمي في تطوير دور، ياسين بوناب  ــ  2
 .2003ماي  28 – 25الدورة التدريبيةة الدولية، 

 ،االردن اليرموك، جامعة الشريعة كلية رسالة الدكتوراه، ،تطور آليات التمويل بالمشاركة في المصارف االسالميةالياس عبد اهللا ابو الهيجاء، ــ  3
 .23، ص2007ايار  08
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أن مقدم التمويل غرضه الحصول على الربح من جراء تقديمه لرأس المال الذي يملك، أي : استربا حيا
  .  اهللا عز وجل وجهكانت غايته شرعية، ويبتغي فيها  انه يبتغي العائد الدنيوي إضافة إلى العائد األخر اذا

فهو ذلك التمويل الذي يكون القصد منه الحصول على األجر والثواب وابتغاء الحياة : التمويل التبرعي 
  .اآلخرة، ومثاله القرض الحسن والهبة

فالتمويل اإلسالمي تتنوع أسالبه  وفي هذه الورقة البحثية سنقتصر بالحديث عن إشكال التمويل االسترباحي
وصيغه وعقوده باختالف نوع النشاط الممول، لذلك نجد ثالثة أشكال للتمويل االسترباحي اإلسالمي 

  .المشاركات، البيوع، واإليجارات
مساهمة المصرف في رأس المال المشروع، مما يترتب عليه أن يصبح : التمويل بالمشاركات 

 .تب عليه من ربح او خسارة بالنسبة المتفق عليهاالمصرف شريكا في كل ما يتر
بيع المرابحة، وبيع السلم، وبيع : ويتخذ التمويل بالبيوع عددة إشكال اهمها :التمويل بالبيوع 

  .االستصناع
يعرف :" قال ابن جزي في تصوير هذا البيع. يحدد الثمن الذي قامت عليه السلعة: بيع بالمرابحة )1

  ".اشتراها، وياخذ منه ربحاصاحب السلعة المشتري بكم 
مبادلة الدين بالعين، أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل : السلم في االصطالح الفقهاء هو: بيع بالسلم )2

رأس " ، والثمن "المسلم فيه"، والمبيع "المسلم إليه"والبائع " المسلم"ويسمى الفقهاء المشتري في هذا العقد 
Β‹ε–: "قوله تعالى القرآن الكريمقرآن والسنة واإلجماع فمن ، وقد تثب مشروعية السلم بال"المال السلم Φ%&Βš<##<– Φ 

ϖ– Φ ⊥θϕ≅]Α >Αšπ �⌠Ε  ‚ Α♣ Α∴⊥ρ;Α ∼�Ε ⌠Ε – Φ Α∴θ ]‡Φ ϖ– Φ ∴θΨ Φ ™]ϕ′Α ℵη∇÷ %&Α ∂™≥� ψ  ε‚ ∃β‰π βΨΕ �Ε ⊂ ƒΒ ΨΞ   .") 282البقرة، أآلية(. 

�∆̂]ϕΒ]ΖΞ Β" :من العقود المشروعة بدليل قوله تعالى االجارة :التمويل باالجارة     β‹? – Φ θ ÷′Α ∆̂Ψ Φ %&Βš#< – Φ 

∃β‰¬σ Ρ ∇�#<]Ε  ζ′ΘΑ δυ;Α σ  –Ε ]Ζ÷ Πϖ ‚ ∴Χ̂¬σ  ∇�#<]Ε  ζ′ΘΑ °←Ππ ]ΖΩ >ϕ≅]Α βϖ–Ε  ‚]œ›≅Η   .") 26القصص، أآلية(. 

المستاجر، يقتضي : عقد بين مالك العين وطرف ثاني يسمى: في لغة االقتصاد هي عبارة عن االجارف   
بان يمنح مالك العين حق االستعمال ما يملكه للمستاجر لمدة معينة من الزمن مقابل مبلغ محدد من المال 

 4.يدفع سنويا او كل ثالثة اشهر او كل شهر او أي مدة معينة حسب االتفاق
  
  

  :ذلك ننمح الى ثالث انواع آخرين وهم كاآلتي اضافة الى

                                                             
  .34 -30صمرجع سابق،  الياس عبد اهللا ابو الهيجاء،ــ  4
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Αšπ: " القرآن الكريم قوله تعالى دالة على مشروعية اصل المشاركة منالاالدلة  :المشاركة ♣ �˜Ε  µΨ Φ Β ΨΞ 

∼. ƒ∴θ ÷ %&Α ∼. „ ΖΞ τπΨ Φ ↓‰⊥θ#<Œ ™]ϕ;Α ‡Š ]⌠Ε– Φ θ � >ϕ≅]Α σ  �Ο  ⌠Ε –Ε  >ι ΨΞ ,Β‹ε– Φ ]Α ™ƒ>Ζτ%&Α ΛΒ‚ Β µ ]ϒ ∼. „ ‡Φ Β –Ε >ι  ΨΞ ↵Σ>ΖτΠσ Ψ Φ βŠ >⌠Ε ≥‚ 

ς Ν  ]ι ]Ε  –Ε >ϕο ]œ›ο δυσ  µ ⊂{ψ β– Φ ♦β∼. „Ψ Φ ΙΑθ ÷ %&Α ") 19الكهف، من اآلية(. 

Αšπ<: " سبحانه وتعالى وقال إيضا β� ]ι ν Αο Β� ΝΖ Φ %&Α ∼�Ε � ⌠Ε  ]Ζν ϖ ≥‚ ♣¬— ∴{ζ δυ%&Β ΨΞ Šι ϕ ∋βŠ ψ β� �Ζ÷ γπχ ζδσ  ι ϕο • ⊥θϕο 

™⊃ Ψ Φ ¬σ �ΖΩ >ϕ≅′Α ™Θ� #<]Ε   –Ε >ϕΑο ϖ–Ε  „#<ψ � >ϕΑο ΠϖΨ Φ Αο Πη–Ε ΨΕ φ ψ ϕ≅′Α ." ) 41األنفال، من اآلية( .  

_Χσ: "وقال إيضا سبحانه وتعالى ∴Ο” ∼. „]ϕ œr   ]˜Ε δ‚ ϖ ≥‚ ∼. „ψ βΨΩ Ζ Φ ]Α ηŒ ∼. „Νϕ ϖ ≥‚ Β δ‚ ∴∆̂]„ ]ι ‚ ∼. „ �⌠Ε #<� – Φ ]Α ϖ ≥‚ 

♣,Β∴ ƒσ .{ζ —ΠΨΞ Β‚ ∼. „#<]⌠Ε  >ΖΞ ]Ζττ ∼�Ε Ζ Φ %&Β ΨΞ Š –Ε ΨΞ ÷♣,Απζ ∼β‹]Ζ Φ π βΨΞ Β]Ζ �]‡Φ ♦β∼. „ Ε ΨΩ –Ε  Ζ�∴ ƒ ∃∼. „ψ βΨΩ Ζ Φ %&Α ∴†ϕ∴⊥θ∴ ƒ +η×Ρ“ΨΩ  �Ζ Φ 

∆̂#<– Φ ]œ›≅Η ℵ}π ]ΖΩ ϕ υπ �ι ΖΩ  µ– Φ ." )،28اآلية  الروم( .  

 معين لمشروع يطلبه الذي التمويل للعميل البنك يقدم أن على بالمشاركة التمويل مفهوم يقومحيث      
 المتفق النسب حسب والعميل البنك بين المالي العائد تقاسم ويتم للقروض، خالفا ثابتة، فائدة نسبة دون

 بأن الحق للعميل فيها يكون التي المشاركة أشكال أحد هي بالتملك تنتهي التي المتناقصة عليها المشاركة
 المتفق للشروط وفقا أكثر أو واحدة مرحلة خالل للمشروع الوحيد المالك ليصبح تدريجيا البنك محل يحل

  .المشروع وطبيعة عليها
 قد الذي العامل المال رأس لتوفير المتغيرة المشاركة اإلسالمية البنوك اعتمدت: المتغيرة المشاركة

 إلى التمويل البنك يقدم المتغيرة المشاركة في ،النقدية السيولة لتوفير كبديل المتوسعة الشركات تحتاجه
 بعد العام نهاية في الفعلية األرباح حسبت ثم ومن. الشركة الحتياجات وفقا يتفاوت نقدي شكل في العميل
  .الفعلية النتائج ضوء في للمشروع المالي المركز إعداد من االنتهاء
 أو الربح مضافا إليه األصلي السعر أساس على البيع عملية بأنها المرابحة تعرف: المرابحة ♣
 وامتالك بشراء البنك يقوم المرابحة المحدد، في الربح إليه مضافا المال رأس أساس على البيع عملية
 يحددها التي للمواصفات وفقا اإلنتاج وأصول االستهالكية السلع ذلك في بما العميل، يحددها التي السلع

  .المحدد الربح إليها مضافًا الشراء تكلفة يشمل بثمن للعميل يبيعها السلع لهذه البنك امتالك وبعد. العميل
 وحدة بناء أو تصنيع البنك من العميل بموجبه يطلب عقد بأنه االستصناع يعرف :االستصناع ♣
 تلك وتوفير العميل بطلب الوفاء البنك على ويكون معينة بمواصفات الحالي الوقت في جاهزة ليست
  .5أقساط على الثمن بدفع بدوره يقوم والذي العميل وضعها التي للمواصفات وفقا تصنيعها بعد الوحدة

  

                                                             
تمت زيارة الموقع ،   https://accdiscussion.com/acc13605.html التمويل االسالمية، انواعــ دون ذر ���� ا���ل،  5

                                                                                                               .  صباحا 10:00، 16/03/2018االلكتروني، بتاريخ 
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  .اهداف وادوار عمليات التمويل اإلسالمية: المطلب الثالث
 ، عضو المجلسوجالل محمدب هنا سنتطرق لعمليات التمويل اإلسالمية بصفة مجملة عن طريق مداخلة

  .اإلسالمي األعلى بالجزائر
، فالتوجه الحكومي الجديد يسمح قع الصيرفة اإلسالمية بالجزائر ودور المجلس اإلسالمي األعلىواإن  

، لكن التطبيقات العملية راإلسالمي وهو حدث مهم في الجزائللبنوك العمومية بالجزائر بتسويق المنتج 
ا األساسية هي استقبال الودائع البنوك مهمتهليه، والمعلقة ع لهذا التوجه تبقى بعيدة كل البعد عن اآلمال

بهذا ائر تتم بفائدة وهو عين الربا، و، لكن عملية اإلقراض في الجزوإقراضها وتسيير وسائل الدفع
عملية اإلقراض بفائدة حرام : منالجدال، فحوى القرار يتضص اصدر المجلس قرار ينهي اللغط والخصو

 ال يجوز ذلك  شرعا و

طرح البروفيسور  وهنا، الخزينة تتحمل الفوائدن حتى ولو كان سعر الفائدة صفر وبآي مسوغ، كا 
رج من ذلك؟؟ فالحل يكمن في المعامالت اإلسالمية التي أعطت أمال لإلنسانية للخروج خأين الم: تساؤال

، فأمريكا لطين بلةالقروض الربوية ال تحل األزمة بل تزيد اة كون الربا هي عداد جهنمي، ومن األزم
لساعة يعيش اقتصادها أزمة مثال تعتبر أول دولة في العلم مستدانة، فاقتصادها مبني على الديون، فلحد ا

مت العديد من البدائل والحلول ومنها القراض فالصيرفة اإلسالمية كما أشار البروفيسور قد ،كبيرة
  .  6الهذا بعالقة بين العمل ورأس المو والمرابحة واإلستصناع

ما حاجتنا للتمويل : بتساؤل كبير تهمداخلفي  فارس مسدورحيث تكمن هذه العمليات كما ذكر     
  .7؟اإلسالمي

التمويل اإلسالمي يقتضي الحديث عن التأمين التكافلي، وهذا التأمين  يستجيب لتطلعات البنوك على ان   
لكثيرين، بل هناك ربح اإلسالمية كما يفهم ااإلسالمية، كما انه ليس هناك تعامالت خيرية في البنوك 

) الفقراء( غيرها، فالتعامل معها يكون لمن له دخل دائم و مع المستثمرين، أما عديمي الدخلومشاركة و
سالمية من خالل مؤسستي الزكاة والوقف، كما أن اإلسالم ال فاإلسالم جعل لهم حال  في الصيرفة اإل

المستثمرين المفلسين لهم حال يتمثل في القرض مية فحتى التجار ومعامالت اإلسالهمل أي شخص في الي
  .الحل الربوي يقضي على األمةن فالحل اإلسالمي يحي األمة والحس

  في المجال الصناعي: اإلستصناع -
  اإلجارة المنتهية بالتمليك: التجهيز -
فيما له أصل ثابت والمساقات لالعتناء  للتمويل فيما ليس له أصل ثابت والمغارسة المزارعة: لفالحةا -

  .باألشجار

                                                             
 ،، ندوة الخبراءالصيرفة االسالمية ،الملتقى الوطني التكويني لطلبة الدكتورة، نظرية عامة حول الصيرفة االسالمية ،بــوجالل محمد ـ 6

 .2018مارس  05 – 04جامعة ادرار احمد دراية، يومي  ،03مداخلة رقم  ،12:00 10:00
 .مرجع سابق، فارس مسدورـ  7
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  .العملعقد بين طرفين يجمع بين المال و :لقراضا -
  .مختلف آليات التمويل التقليدي :المبحث الثاني

منذ نشأت نظام التمويل التقليدي مع نشأت البنوك في أوروبا وهو في تطور مستمر، حيث سعى    
أصحاب البنوك دوما في سبيل استقطاب المزيد من المودعين والمقترضين إلى ابتكار مختلف تلبي 
حاجيات كل طرف، ومع مرور الزمن تبلورت هذا النظام التي التخرج عنها مختلف أساليب وآليات 

  .لتمويل والمنتجات المالية المبتكرةا
  .مفاهيم التمويل التقليدي: المطلب االول

 هي مسمياتها بكافة التجارية البنوك بها تقوم التي العمليات ان المعاصرين االمة فقهاء اجمع فقد بداية    
 هذه ان على الربا تحريم على الشرعية االدلة في نخوض ولن ،اهللا عز وجل عنه نهى الذي الربا

 ،لكن االسالمية البحوث ومراكز الفقه مجمعات من العديد قرارات في ذلك ورد فقد ، الربا هي المعمالت
  .القرارات هذه من نذكر
 1965 عام المنعقد االسالمية البحوث لمجمع الثاني االسالمي المؤتمر قرارات 1- 
  .8االسالمي العالم لرابطة االسالمي الفقه لمجمع التاسع المجلس قرارات 2- 

 عند أو التأسيس عند سواء األموال على المؤسسات بموجبها تحصل التي الجهات كل كما يقصد به ايضا
  .9التي ترتكز على سعر الفائدة التوسع

  .انماط ونماذج التمويل التقليدي: المطلب الثاني
  :ويتضمن ثالث انماط وهي كاآلتي

 .لاألج قصير تمويل •
 .األجل متوسط تمويل •
  .األجل طويل تمويل •
 األموال مجموعة أنه على للمؤسسات األجل قصير التمويل يعرف: األجل قصير التمويل •

 الواحدة، المالية السنة عادة تتعدى ال والتي الجارية احتياجاتها تمويل اجل من المؤسسة قبل من المستخدمة
 .المستحقات طريق عن التمويل المصرفي، االئتمان التجاري، االئتمان إلى التمويل هذا تقسيم ويمكن

  .التجاري االئتمان 
  .المصرفي االئتمان 
  .المصرفي االئتمان 

                                                             

  .09، ص2014/1435،فلسطين، المفتوحة القدس جامعة، مفاهيم االستثمار والتمويل التقليدي والتمويل اإلسالمي، عليان خليل براهيمإ ـ 8
جامعة ، المستدامة التنمية لتحقيق والمتوسطة المستدامة الصغيرة الصغيرة للمؤسسات بالمشاركة التمويل وأساليب ، صيغهربان سميرـ  9

 .31، ص2014/2015فرحات عباس، سطيف، 
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• 234�� المؤسسة عليها تحصل التي األموال تلك األجل متوسط بالتمويل يقصد: ا278 ��564 ا
 مدة تكون ما عادة والتي أصول، أو نقدية أموال صورة في سواء االقتصاديين، المتعاملين باقي من

ج اإلنتا وسائل لشراء موجهة القروض هذه تكون ما وعادة .سنوات وسبع سنتين بين تتراوح استحقاقها
 .التجهيزات قروض ويشمل .للمؤسسة التشغيلي االستثمار تمويل وسائل من وسيلة أنها أي المختلفة،
  .التجهيزات قروض 

 التوسع اجل من اإلنتاجية التجهيزات لحيازة الالزمة األموال تلك به يقصد: األجل طويل التمويل •
 على أوال تعتمد وهي سنوات، سبع مدتها تفوق والتي جديدة، استثمارات إقامة اجل من أو نشاطها في

 إلى يدرعها مما الجديدة االستثمارية المتطلبات لتلبية كارية غير تكون ما عادة التي الذاتية مصادرها
 المحتجزة األرباح من كال نجد األجل الطويل التمويل أنواع واهم الخارجية، المصادر إلى اللجوء

  األجل طويلة والقروض
  .المحتجزة األرباح 

  .لاألج طويلة القروض 

  :اما نماذج التمويل التقليدي فتكمن في مؤسسات االقراض المتخصصة ونذكر منها في شكل نقاط

 ).ANDI: (االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة �

 ).ANSEJ : (الشباب لتشغيل الوطنية الوكالة �

 .)CNAC: ( البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق �

  .ANGEM(10: ( المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالة �

  . ادوار وآليات التمويل التقليدي: المطلب الثالث

  :حيث نشير اليها من حيث

 1401 عام البندقية مدينة في كان التجارية البنوك بداية ان المعروف من: االهداف حيث من ♣

 اصحاب خبأ ان فكان االمن، وانعدام وقتها سادت التي والفوضى االقطاعي النظام تفكك مع كانت وبدايتها
 ان الصاغة بعض الحظ. يدفعونها اجرة مقابل مناعة اكثر النها الذهب صياغ صناديق في اموالهم االموال
 مع المال الى الصناعيين حاجة الحظوا وكذلك القريب، المدى في اموالهم يطلبون ال هؤالء المال اصحاب

 .ربحا عليه واضافوا الولئك هؤالء اموال بادانه فقاموا الصناعية الثورة بدأ
  .   الفائدة اسموه

                                                             
 .36 -35ص . مرجع سابق، هربان سميرـ  10
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 نصوص على بناءا االسالميون االقتصاديون قاله لما هنا اتطرق لن : االقتصادية الناحية من ♣
 غير قاله اقتصادي ولما تجريدية اقتصادية دراسة في جاء ما لبعض ساتطرق لكن الموضوع عن الشريعة

  . الموضوع حول الدولي النقد لصندوق غريب بتصريح مسلم، واختم
 اقترح وقد ، الحقيقية قيمتها تنقص بالربا تتعامل التي االموال رؤوس ان التطبيقية الدراسات اثبتت ♣

 هو استثمارها يكون اسلوب ان هذه االموال لرؤوس الحقيقية القيمة تناقص عدم لضمان انه االقتصاديون
 .المشاركة

  :باالضافة الى
من المعروف ان النقود هي وسيلة للتبادل ومقياس للقيمة االن نظام التمويل التقليدي : سلعية النقود ♣

تدر ربحا لمجرد تداورها، تأجرها  يتعامل في جميع معامالته مع النقود عالى انها سلعة من الممكن ان
  .مقابل سعر الفائدة اعلى

تعتمد البنوك التقليدية لتجميع مواردها على عالقتة الدائنية مع المودعين : قاعدة الدائنية والمديونية ♣
 .فهي العالقة الوحيدة التي ترتبط البنوك بعمالتها

في النظام التمويل التقليدية، وتعتبر  وهي العائد الرئيسي على اغلب العمليات التمويلية: الفائدة ♣
محرك سوق التمويل في هذا النظام، فالمقرضون يوظفون مدخرات في شكل ودائع لدى البنوك او غير 

  .11شراء سندات طلبا للعوائد المترتبة عليها
  .دراسة مقارنة بين صيغ التمويل االسالمية والتقليدية: المبحث الثالث

 نزكي اننا عنيي ال دراسة مقارنة بين الصيغتين من هنا سنورده ما ان الى االشارة من بد ال بداية    
 تلك اداء في ضعف من تعاني زالت ما التي الجوانب بعض فهناك ومعمالتها االسالمية البنوك جميع
 هذهايجابيات وسلبيات واوجه االختالف والتشابه ل يلي فيما نوردعليها،  تعريف سبق ان بعد، البنوك

  .المقام لضيق مطول شرح بدونالصيغتين 
  .ايجابيات وسلبيات صيغ التمويل االسالمية: المطلب االول

  :ايجابيات صيغ التمويل االسالمية: اوال
أن تكون المؤسسات المالية اإلسالمية هي صاحبة اليد العليا  من المفترض في الدول االسالمية  )01

في تقديم الخدمات التمويلية اإلسالمية، ليس فقط بسبب العامل الديني وتحريم الربا الذي هو أساس عمل 
محمود يشرح  ،التمويل اإلسالمي صيغ البنوك التقليدية، وإنما لوجود قاعدة عمالء مدركة لمزايا وفوائد

  .12خطوات تنفيذ المعاملة لدى البنك اإلسالمي والعوامل التي تميزه عن التمويل التقليدي عن ،العمراوي

                                                             
 2013سكيكدة،  1955اوت  20، جامعة صيغ التمويل االسالمي كبديل للتمويل التقليدي في ظل االزمة المالية العالميةـ موسى مبارك خالد،  11

 .18- 17ص
   .27/03/2018تم االطالع عليه  ، مقال، https//www.arabnak.com، التمويل اإلسالمي والتقليدي ميز الفرق، محمود العمراوي ــ 12 
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إن التمويل اإلسالمي في األساس هو جزء من االقتصاد اإلسالمي القائم على تنمية المجتمع   )02
 والمشاركة الفاعلة في القيام بمسؤولياته االجتماعية

توفير الحلول التمويلية للعمالء وتقديم التمويل المناسب لحالتهم التمويل اإلسالمي قائم على مبدأ  )03
ووضعهم ولتلبية احتياجاتهم ال إلثقال كاهلهم بالديون وجعلهم يقترضون إلشباع حاجات استهالكية غير 

  .ضرورية
 الصغيرة للمؤسسات الالزم التمويل تورير في مهما دورا تلعب أن يمكنها اإلسالمية البنوك إن )04

 على تفرضها التي الضمانات اشتراط وعدم التمويل، شروط في المبالغة عدم إلى راجع وهذا طة،والمتوس
  .المؤسسات هذه
 والحاجيات الضروريات تحقيق أي اإلسالمية، الشريعة مقاصد تحقيق إلى اإلسالمية البنوك تسعى )05

 .13والتحسينات
  .سلبيات صيغ التمويل االسالمية: ثانيا
 للدخول المستثمرين أمام المجال رتح إن :األرباح تحديد على المفتوح واإليداع السحب تأثير  )01

  .معقدا أمرا األرباح تحديد قضية من جعل وقت أي في المضاربة من جوالخرو
 الفعلي التحديد إلى الوصول في أخرى عقبة وهذه :التاريخ حيث من اإليداع تفاوت تأثير  )02

 ربعض آلخر، شخص من اإليداع تاريخ يختلف بل واحد، تاريخ في تفتح ال الودائع حسابات .حلألربا
  .نهايته في وآخر الشهر، بداية في حسابه يفتح المستثمرين

 من إشكاال المضاربة بقاء مع رباح األ توزيع قضية تمثل :األرباح توزيع بعد المضاربة استمرار )03
 .للربح المستحق تحديد معه يصعب قد دوري بشكل األرباح توزيع أن حيث

  .ايجابيات وسلبيات التمويل التقليدي: المطلب الثاني
  .ايجابيات التمويل التقليدية :اوال

 وأخرى داخلية مصادر بين والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التقليدية التمويل مصادر تتنوع      ) أ
 .خارجية

 والمتوسط األجل، الطويل التمويل رنجد الزمنية، المدة حيث من التقليدي التمويل أشكال تتعدد   ) ب

 .أنواعها بمختلف القروض شكل على إال يكون ال أنه إال التعدد هذا من وبالرغم أنه إال والقصري،
 الصغيرة المؤسسات تمويل إشكالية تبقى أنه إال التقليدي، التمويل مصادر تنوع من بالرغم)   ج

 بسبب .التوسع عند أو التأسيس عند سواء المؤسسات هذا تواجهها التي المشاكل أكبر من والمتوسطة
 .لها المالية المتطلبات تورير على قدرتها وعدم الصيغ، هذه محدودية

                                                             
  .54ص. مرجع سابق، هربان سميرـ  13
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 أجل من ضروريا أمرا الصيغ لهذه مناسب بديل عن البحث يجعل التقليدي التمويل صيغ محدودية إن)  د
 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات خلق لتنمية المناسب المناخ توريد

 تحقيق يستهدف التجاري البنك إطاره، في تعمل الذي الفائدة نظام من تنبثق التجارية البنوك اتجاهات) ه
 لهم دائن هو الذين المقترضين وبين لهم مدين هو الذي المودعين بين بالفائدة معامالته وراء من عائد

 الفوائد بين الفرق من مصاريفه كارة تغطية بعد صافي عائد اكبر يحقق بحيث عملياته يجري والبنك
  .والمدينة الدائنة
   المؤسسات على تؤثر كثيرة عيوب أنواعه بمختلف التقليدي للتمويل إن :سلبيات التمويل التقليدي :ثانيا

  :يلي ريما نذكرها منها والمتوسطة الصغيرة خاصة
 وحرية استقاللية من التمويل من النوع هذا بها يتمتع التي المزايا رغم: الداخلي التمويل عيوب ) أ

 وأقساط وروائد التعاقدية األعباء تحمل وعدم والتمويلية، االستثمارية قراراته اتخاذ في المسير بها يتمتع
 .المؤسسات أصحاب من مفضال مصدرا يجعله مما القروض

 من المؤسسة وحرمان البطيء النمو إلى يؤدي التمويل من النوع هذا على المفرط االعتماد �
 .محدودة تكون المتاحة األموال ألن ذلك المربحة، االستثماريةص الفر من االستفادة

 يكفي ال عادة ألنه كبيرة، بصورة عليه تعتمد عندما المؤسسة لتطور عائقا الذاتي التمويل يكون �
  .المالية االحتياجات كل لتغطية

 ظل في الخارجية التمويل مصادر إلى للجوء المؤسسات تضطر: الرسمي غير التمويل عيوب ) ب
 الخيارات هذه أحد الرسمي غير التمويل ويعتبر خياراتها، وقلة المالية احتياجاتها تورير على قدرتها عدم

 .خاصة
 المال لرأس التمويل تورير عن يعجز وبالتالي األحيان أغلب في قصيرة تكون القرض مدة �

 .الثابت
 هذا في الفائدة ألن د،ج كبيرة التمويل هذا في القروض على الفائدة سعر أن هو األكبر والعيب  �

 السنوية الفائدة معدل رإن بالتالي شهرا،وأ أسبوع، تكون قد جدا، قصير مدة في تكون التمويل من النوع
 المالية المؤسسات من الخارجية القروض على الحصول لصعوبة نظرا النامية الدول في جدا كبير يكون

 .الرسمية
 في المؤسسات لتمويل األساسي المصدر القروض تعتبر: التجارية البنوك من الرسمي التمويل عيوب)   د

 مجال في جداً مهم دور لها رإن ولذلك التجارية، البنوك عادةً القروض هذه ومصدر العالم أنحاء جميع
  .المؤسسات من النوع هذا تمويل

 مؤشرا الفائدة معدالت من تتخذ ال متنوعة صيغ المصرفي، بالتمويل المتعلقة الصيغة محدودية �
 األمر أنواعها، بمختلف القروض شكل على إال تكون ال أنها إال التمويل أشكال تعدد رغم لها، أساسيا
  .واالختيار للمفاضلة واسعا مجاال تتيح رال محدودة التمويلية البدائل يجعل الذي
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 المصرفي التمويل من التمويلية احتياجاتها تغطية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات حصة إن �
 14.مرتفع عائد وبمعدل عالية جودة ذو استثمار إلى تتطلع البنوك بأن يعني مما محدودة التقليدي

  .اوجه االختالف والتشابه بين صيغتين التمويل االسالمية والتقليدية: المطلب الثالث
على الرغم من وضوح خطوات التمويل اإلسالمي ومصداقيتها وعدم زجها للعميل في أي خدع بيعية     

تظهر عواقبها عليه الحقا، وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المؤسسات المالية اإلسالمية إال أنه يوجد عدد 
االقتراض من من العمالء المحتملين الذين يصرون على أن ليس هناك فرق بين التمويل اإلسالمي و

البنوك التقليدية، كما يعتبرون أن اإلثنين وجهان لعملة واحدة، وأن التمويل اإلسالمي ليس إال مسميات 
  .فقط

قد يكون هذا اإلعتقاد نتيجة ضعف في معرفة الفوارق بين المؤسسات المالية االسالمية والمؤسسات   
ة جعلت ذلك العميل يصر على أن القرض هو وقد يكون أيضا بسبب معلومة دينية غير واضح التقليدية، 

  .التمويل والربح هو الفائدة
استنادا إلى المنطق، فإن عدم إدعاء شيء يعني عدم وجوده، فالبنوك التقليدية لم تذكر أن القرض يعني    

د فارق هذه الحقيقة تفند إدعاء أنه ال يوج. التمويل، ولم تستسخدم إطالقا كلمة أرباح بل تستخدم كلمة فائدة
بين التمويل اإلسالمي والتقليدي، وبأن التمويل اإلسالمي هو فقط مسميات إلستجداء العمالء عاطفياً ودينيا 

  .بهدف جذبهم للتعامل مع المؤسسات المالية اإلسالمية
يمكننا أن نالحظ مما سبق أن العالقة بين العميل لدى المؤسسة المالية اإلسالمية هي عالقة بيع      

  ولكن ماذا يعني ذلك للعميل؟. محكومة بعقد محدد المدة والقيمة وشراء
هذا يعني بكل بساطة أن المؤسسة المالية اإلسالمية ال تستطيع بأي حال من األحوال تغيير معدل     

أما في حالة البنوك التقليدية . األرباح ومطالبتك بسداد أية مبالغ تزيد عن تلك المنصوص عليها في العقد
  .15م تغيير نسبة الفائدة مما يعني زيادة في المبلغ الذي سيسدده العميل للبنك التقليديفقد يت

ان اغلب مصادر البنوك، سواء كانت تقليدية او اسالمية، تتصف بقصر االجل، وفي حين ان البنوك   
ديها في تقديم التقليدية سوق لالستثمارات قصيرة االجل فيما بينها، حيث بامكانها استخدام فائض السيولة ل

قروض قصيرة االجل، وقد تصل مدتها الى يوم واحد، هذا من جهة اما من جهة اخرى فان صيغ التمويل 
في مجملها تمثل عقد شركة بين ) المضاربة، المشاركة، المزارعة، المسافاة وشركة الحيوان(بالمشاركة 

ل فيسمى العقد مضاربة، وقد يساهم الممول وطلب التمويل، فقد يتكفل الممزل بالمبلغ المطلوب بالكام
بجزء من راس المال فيسمى العقد مشاركة، وقد يكون المال في شكل عناصر انتاج فالحي فيكون العقد 
مزارعة او مسافة اوشركة حيوان، واذا استثنينا هذه االخيرة أي صيغ التمويل الفالحية، فان المقارنة بين 

                                                             
 .39، ص مرجع سابقـ سمير هربان،  14
  .27/03/2018،مرجع سابق، محمود العمراويـ  15
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فائدة من قبل البنوك التقليدية، تبين وجود فوارق جوهرية من عدة التمويل بالمشاركات والتمويل بالقرض ب
  : نواحي نبينها في الجدول التالي

  .مقارنة بين التمويل بالمشاركات والقرض بالفائدة: )01( الجدول
  

  المشاركات في البنوك االسالمية  القرض في البنوك التقليدية  اوجه المقارنة

  
  .العالقة وااللتزام

  .دائن بمدين عالقة -
االلتزام بسداد القرض وفوائده مهما   -

  .كانت النتائج

  .عالقة شريك بشريك -
االلتزام بسداد التدفقات المحققة  -

  .فعليا من المشروع
المعيار االساسي لقرار 

  التمويل
قدرة المقترض على الوفاء بالدين ـ 

  .والضمانات المقدمة
ــــــ سالمة المشروع 
والقدرة التجارية واالدارية 

  .للمشاركة
ــ تعتبر عبء على المشروع وتضاف   .تكلفة التمويل

  .الى التكاليف االخرى
  .ـ قابلة للزيادة عند تاخر السداد

ـ التدخل في تكاليف المشروع بل 
  .تمثل حصة من الربح المحقق

في حالة عدم سداد  ـ الرجوع اليها  .الهدف من الضمانات
  .القرض

ـ ضمان جدية الشريك والتزامه 
  .بالشروط المتفق عليها

ـ مرتبطة بقدرة ونية المقترض على   .مخاطر التمويل 
  .السداد والضمانات المقدمة

ـ مرتبطة ارتباط وثيق بربحية 
  .المشروع واداء الشريك فيه

  
التنمية االقتصادية   

  واالجتماعية

ـ مالءة المقترض هي المعيار االول 
سواء كان االستثمار منتجا ام ال وسواء 
كانت االثار االقتصادية واالجتماعية 

  .ايجابية او سلبية 

ـ ارتباط عائد التمويل بالنتائج 
الحقيقة باالضافة الى خصوصية 
البنوك االسالمية يفرض اختيار 

المشاريع المنتجة ذات اآلثار 
  .قتصاد والمجتمعااليجابية على اال

 1955اوت  20، جامعة صيغ التمويل االسالمي كبديل للتمويل التقليدي في ظل االزمة المالية العالميةموسى مبارك خالد، : المصدر   

  .129، ص2013سكيكدة، 

  .نماذج ناتجة عن التمويل االسالمية: المطلب الرابع
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 اقتصادي مشروع أي أن ذلك ومكان زمان أي <= االقتصادية للحياة األساسي المحرك التمويل يعد    
 عناصرأن يقدم شخص آلخر {  هو فالتمويل وبذلك أوخارجية، ذاتية مصادر من سواء للتمويل بحاجة
 بتوزيع يتميز التمويل من نوع هو اإلسالمي والتمويل} لقيمتها الفوري السداد منه يطلب أن دون إنتاجية

 باالقتصاد المرتبطة العقود وتشجيع الربوية، التعامالت وإلغاء والمجازفات، الديون بيع تجنبو المخاطر،
 يبين ما وهذا الحقيقية، االقتصادية بالحركية المرتبطة المتنوعة المشاركة معدالت على يعتمد إذ الحقيقي،
 التمويل صيغ جميع في الممول ربح  ارتباط منها والتي اإلسالمي التمويل ألساليب التمويلية الفعالية

 واألساليب الصيغ عكس وهذا الملك، هو وشرعي موضوعي بسبب لألرباح فاستحقاقه بالملكية، اإلسالمي
  .االستغالل على تقوم التي الربوية التمويلية

  :16ومن هذا المنطلق اتطرق الى بغض النماذج الناتجة عن التمويل االسالمي
 تعدد مع يتناسب الصيغ في التعدد وهذا اإلسالمية، البنوك في التمويل لصيغ والتنوع التعدد �

 .البنوك هذه في التمويل صيغ من محدد أوعدد صيغة تناسبها، بحيث االقتصادية النشاطات
 يهدف حيث والخدمات السلع وتوزيع إلنتا توجيهها بمعنى الحقيقي، االستثمار نحو التمويل توجيه �
 يكون االستثمار هذا عن ينتج ربح أي رإن وبالتالي البعض ببعضها اإلنتا عناصر امتزا إلى االستثمار هذا

  . جاإلنتا عناصر زيادة في يظهر حقيقيا ربحا
 عمال للمجتمع الحقيقية باالحتياجات االستثمارية للمشاريع اإلسالمية البنوك في التمويل ربط �

 .والتحسينات والحاجيات الضروريات" الشريعة في االستثمار بأولويات
 على والتركيز الفرد طاقات تنمية على التركيز أي وإبداعاته، ومهاراته الفرد طاقات على التركيز �
 التي واإلبداعات الطاقات لهذه االنطالق قاعدة التمويل يكون حيث واإلبداعية الريادية ومهاراته حاجاته
 .المجتمع تقدم في عليها يعول

 روح تربية التمويل هذا خصائص رمن الفاضلة، األخالق نحو الفرد سلوك توجيه على التركيز �
 وإتقان قواإلخال بالنفس والثقة األمانة صفة ريه يربي رهو الحسنة لصفاتاو الفاضلة األخالق على الفرد
  .المشروع لنجاح اكبر رد سبليو مما العمل
  2007 بسنة مقارنة 2008 عام 102 % عن ارتفعت أرباح األخيرة السنوات خالل البنك حقق �

 .للبنك المالي األداء مستوى في تحسن تسجيل مع
  
  
  

  :الفصل خالصة

                                                             
 .280 ، ص2014مجلة االقصاد والتنمية البشرية، جامعة الجلفة،  تطور صناعة التمويل االسالمي في الجزائر إستراتيجيةفطوم معمر، ـ  16
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من خالل مختلف  التقليديو اإلسالمي التمويل عموميات حول عن ثيحدتناولنا في هذا الفصل إلى ال    
 رقصيالتقليدي باختالفها  التمويل ايجابياتو عيوب تناولنا ثم  ،واألنواع  واألشكال ،اآلليات المعمول بها

 بتقديم قمنا حيث اإلسالمية البنوك في عنه البديل التمويل إلى عرجنا ثم األجل، والطويل والمتوسط األجل
ك، البنو هذه أمام المتاحة المالية والموارد ،صيغ التمويل اإلسالمية وأخرى تقليدية حول عامة نظرة
 والتمويل بالبيوع، والتمويل بالمشاركة، التمويل وهي عامة بصفة لها التمويل وأساليب صيغ فباختال

 ،الملتقى الوطني التكويني لطلبة الدكتورة، وباإلسناد على القرآن الحكيم، بمجمل االدلة المشروعة من باإلجارة

دراسة مقارنة بين الصيغتين أوجه االختالف والتشابه، مع  وصوال إلى ،ندوة الخبراء، اإلسالميةالصيرفة 
  .اإلسالميبروز نماذج ناتجة عن التمويل 



 

 

  

   
  

تطور ونشأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية : الثانيالفصل 

  .االقتصادية

  

  مدخل مفاهيمي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة: المبحث االول
  .المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وعملية التمويل: الثاني المبحث

  .تها بصيغ التمويل االسالميةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعالق: المبحث الثالث
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  : تمهيد

شهد العالم مع بداية القرن الواحد والعشرين جملة من التغيرات العالمية السريعة والمتالحقة في      

اثارها وتوجهاتها المستقبلية ناتجة عن ظاهرة العولمة التي اصبحت تمثل تحديا كبيرا في وجه الدول 

نب مية توجهات جديدة في بعض جواأفرزت هذه التحوالت العال حيث المتقدمة والنامية في حد السواء،

من طرف الباحثين  ،همية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن ذلك بروز أنظريات التنمية االقتصادية و

اإلقتصاديين بإعتبارها من أفضل الوسائل التي تدفع إلى التطور االقتصادي وذلك نظرا لتميزها بسرعة 

قد أدركت الكثير من و  ي تلعبه في التنمية اإلقتصاديةإنشائها وخصائص أخرى من خالل الدور الفعال الذ

الدول العربية هذه الحقيقة، غير أن التحوالت االقتصادية الجارية في العالم جعلت هذا النوع من 

المؤسسات على المحك في مواجهة المنافسة الشديدة من قبل مؤسسات الدول المتطورة، خاصة أن معظم 

الكثير منها أمضى أو في طريق إمضاء اتفاق للمنظمة العالمية للتجارة و ضمامالدول العربية قيد االن

 ر، يات ثنائية إلنشاء مناطق تبادل حالشراكة مع اإلتحاد األوروبي، كما أن البعض منها أمضى اتفاق

بالتالي على اقتصاديات هذه خمة على هذا النوع من المؤسسات ووالشك أن ذلك يفرض تحديات ض

خوف الذي ال بد من العمل على تذليله بالعمل المستمر في سبيل تأهيل هذه المؤسسات و هو التوالدول، 

جعلها كفيلة بالمنافسة في جميع األقطار العربية مهما اختلفت درجة هذا التخوف تبعا إلختالف واقع هذه 

  .المؤسسات بها

   .مدخل مفاهيمي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة: المبحث االول

د تميز بعدد محدوت تينوع من المؤسسات أو المشاريع الالمتوسطة ذلك الالصغيرة و ؤسساتمتمثل ال    

حيث سنتعرض لها من خالل  تنظيماتيتم تحديد ذلك عادة بقوانين ووالعمال وكذا رأس مال محدود  من

  .بداية بالنشاة كما سنتطرق الى مختلف التعاريف نظرا لصعوبة وجود تعريف شامل لهاهذا المبحث 

  .لف تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونشأتهامخت:  المطلب االول
  :17حيث مرت بثالثة مراحل :نشاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  اوال   

اعتماد الجزائر غداة االستقالل النظام االشتراكي الذي يقوم على تحكم ): 1982- 1963(المرحلة األولى 
مية وإعطاء األولوية للقطاع العام على الخاص أدى إلى تهميش دور قطاع الدولة في القوى االقتصادية للتن
  .وبقي تطور القطاع الخاص محدودا على هامش المخططات الوطنية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

                                                             
جامعة محمد  ،الملتقى الدولي ،إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة المنظم، ــــ جمعي عماري 17

  .19.ص ، 2006، بوضياف بالمسيلة
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حظي القطاع الخاص ألول مرة بعد صدور قانون االستثمار لسنة ): 1988- 1982(المرحلة الثانية -
أهداف التنمية الوطنية إال أنه لم يشجع على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بدور في تحقيق  1982

ار الخاص نحو نفقات غير منتجة بسبب تحديد سقف االستثمارات مما أدى إلى توجيه جزء من االدخ
  . مضاربيةأو
طاعات بسبب النتائج السلبية المسجلة على مستوى مختلف الق: )1988انطالقا من سنة ( المرحلة الثالثة -

 : اد السوق كخيار بديل ومن أجل ذلكدفعت إلى تبني اقتص
نبي وتشجيع كل مكرسا مبدأ حرية االستثمار األج 1990أفريل  14صدر قانون النقد والقرض في  -

  .أشكال الشراكة
لتعزيز إرادة تحرير االقتصاد والذي نص على  1993- 10- 05صدر قانون ترقية االستثمار في  -

إنشاء وكالة لدعم تم  قانون، الحق في االستثمار بحريةلمستثمرين الوطنيين واألجانب أمام الالمساواة بين ا
  .)APSI(االستثمارات ومتابعتها 

الخاص بتطوير االستثمار والقانون التوجيهي لترقية  2001في سنة  03- 01صدر األمر رقم  -
سين المحيط الخاص والذي يهدف إلى تح 2001-12-12المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

  .بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  .)199/2003( للسنوات الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور  ):02(جدول رقم   

  المؤسسات عدد  لسنوات  المؤسسات عدد  السنوات
1991 22382  1999  159507  
1992  20207  2001  179893  
1993  23207  2002  188564  
1994  26213  2003  189552  
1995  177365          -            -  

  .من اعداد الطالب  :المصدر                                          
   :مختلف تعاريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة: ثانيا

 يختلف نسبي مفهوم فهو ،ةالمتوسطو الصغيرة للمؤسسات موحد مفهوم وأ تعريف تقديم يمكن ال   
 وأخرى، دولة بين المعايير هذه باختالف كذلك المؤسسات هذه تعريف في المستعملة المعايير باختالف

 مهم عامال التكنولوجي التطور ودرجة واالجتماعية االقتصادية والظروف االمكانيات اختالف يعتبر كما
  التعاريف للتعدد
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 أخرىاو الغراض  التمويلية لألغراض أم اإلحصائية لألغراض هو وهل منه، للهدف وفقا ،بها الخاصة

18.  
  :تعريفات بعض المختصين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  )1
 عدد يتراوح التي الشركات هي: والمتوسطة الصغيرة ؤسساتالم أن إلى ( 2001 ) االسكوا تذهب �

  عامل) 250 - 5( بين فيها العاملين
 :باآلتي يتصف الذي العمل" بإنه الصغير المشروع ( 1989 ) ومباكسب ويعرف �
  .فعال بشكل أصحابه يديره �
 .كبير بشكل الشخصي الطابع يحمل �
 .فيها يعمل التي المنطقة في كبير حد إلى محليا يكون �
 .إليها ينتمي التي الصناعة في نسبيا صغير حجم له �
 .نموه أجل من المال رأس لتمويل الداخلية المصادر على كبير بشكل يعتمد �
 اثنين يستوفي عندما صغيرا يعتبر المشروع" أن إلى األمريكية االقتصادية التنمية لجنة وذهبت �
 :اآلتية الشروط من األقل على
 . بعضهمو أ المالكين المشروع يديروان   ن،المالكي عن اإلدارة استقالل عدم �
 .المالكين من قليل عدد أو واحد مالك من للمشروع المال رأس تمويل يتمـ �
 .واحد مجتمع من والمالكين العمال فيكون محلية منطقة في العمل  �
 .له ينتمي الذي القطاع مع بالمقارنة نسيبا صغير المشروع حجم يكون أنـ �
 واإلدارة الملكية في مستقلة شخصية منشأه بأنه" الصغير المشروع ( 2001 ) عنبة فيوتعر �

 .غالبا محلية بيئة في الكاملة المنافسة سوق ظل في وتعمل
 عالية مخاطرة بدرجة عمال يخلق الذي المشروع" بأنه الصغير المشروع) 2002( العطية ويعرف �
 الموارد وتجميع المتاحة الفرص على التعرف طريق عن والنمو الربحية تحقيق لغرض عالي تأكد أودعم

 .19المشروع إلنشاء الضرورية
 :مختلف التعريفات )2

المؤسسة الصغيرة هي التي :" تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للجنة األوروبية  .1
عامال إلى  50عامال، أجيرا، أما المؤسسة المتوسطة فهي التي تشغل بين  49عمال إلى  10تضم بين 

  " .عامال أخيرا وتتميز بإستقالليتها  249

                                                             
 في دولة دكتوراه شهادة لنيل الجزائر، رسالة حالة دراسة , وتنميتها دعمها وسبل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات واقعلخلف،  عثمان ــ  18

  .04، ص2013/2014وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،  االقتصادية العلوم كلية االقتصادية،  العلوم

  .09، صمرجع سابقلخلف،  عثمانــ  19
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المؤسسات الصغيرة "  :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لمنظمة العمل الدولية  .2
نتج وتوزع سلع وخدمات وتتالف غالبا من منتجين مستقلين يعملون ابهم الخاص والمتوسطة هي وحدات ت

في المناطق الحضرية في البلدان النامية، وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة، وبعضهم يستأجر 
عماال وخرفيين وبعضها يعمل برأس مال ثابت، يعتمد على عائد منخفض، وعادة ما تكسب دخوال غير 

وتهيء فرص عمل غير مستقرة، ويضيف هذا التعريف  بأنها قطاع غير رسمي بمعنى أنها  منتظمة
 .منشأة ليست مسجلة لدى األجهزة الحكومية أو اإلحصائيات الرسمية غالبا

إن هذه  :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للجنة التنمية اإلقتصادية األمريكية .3
إستقاللية اإلدارة وأن يكون المدير هو مالك المشروع حيث تتشكل من المشروعات هي التي تعتمد على 

 .مجموعة من األفراد و محلية النشأة، بحيث يكون أصحاب المشروع قاطنين في منطقة المشروع 

تعرف المؤسسات الصغيرة  :تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لإلتحاد األوروبي .4
 .20ا يليوالمتوسطة حسب هذا اإلتحاد كم

  .عمال  9-1المؤسسات الصغيرة جدا من  �
  .عامال  99-10المؤسسات الصغيرة من  �
  .عامال  499-100المؤسسات المتوسطة من  �
  : تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للمشرع الجزائري .5
واضح د تعريف ، فقد وضعت عدة معايير لحديريف محدد لهذا النوع من المؤسساتال يمكن إعطاء تع  

لكن المعيار   ا��Dا��C،  وA@?، عدد العمال، رقم األعمال، القيمة المضافة: هيلها من حيث الحجم و
 5،7على هذا األساس يعرف المشرع الجزائري حسب المواد ، واألكثر إستعماال هو معيار عدد العمال

  .12/12/2001الؤرخ في  01/18القانون  كذلك حسبو
 هذه كثرة رغم وهذا المؤسسات ماهية هذه تحديد محاولة المعايير في من جملة على االعتماد كما يمكن   

 هذه مشكلة وتكمن، الماهية هذه تحديد في مشكلة المعايير هذه كثرة أي األخرى هي تشكل والتي المعايير
 والمعايير الكميةالمعايير  :هما صنفين إلى تصنيفها ويمكن بينها المناسب االختيار صعوبة في المعايير
  .النوعية
 الكمية المعايير �

 تخص وهي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف في المستخدمة المعايير أهم من هي الكمية المعايير  
  21.النقدية المؤشرات من أخرى ومجموعة االقتصادية التقنية المؤشرات من مجموعة

  :حيث تتمثل المجموعة االولى فـــــــــــي

                                                             
ويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منشورات مخبر تم  ،ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطورها في العالم، إسماعيل شعبان ــ 20

  .63،ص  2003، في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلستثمارالشراكة و
  .12ص  1953،مصر  العربية النهضة دار ،التنمية تحقيق في ودورها الصغيرة الصناعات اقتصاديات، اهللا عوض السالم عبد صفوتــ  21



 االقتصادية التنمية في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور ونشأة             :الثاني الفصل

 

 

24 

  .حجم الذاقة المستهلكة) 03ـ .حجم االنتاج) 02. عدد العمال)  01
  :وتتمثل المجموعة الثانية فـي

 .القيمة المضافة) 03 .رقم االعمال) 02.  رأس المال المستثمر )01
 
  :المعايير النوعية �

المعايير الكمية لم تتمكن لوحدها الفصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من  لقد راينا ان    
المؤسسات األخرى وذالك لتباين المعطيات من قطاع اقتصادي إلى آخر هذا ما جعل الباحثين يدرجون 

 :معايير أخرى وهي المعايير النوعية التي تتمثل في
  .الملكية ♣
  .االستقاللية ♣
  .سوقحصة المؤسسة من ال ♣
  .المسؤولية ♣

  .انواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثاني
 األصناف على المشروع صاحب يتعرف أن يجب لتنفيذ المشروع العملية الخطوات في البدء قبل    

 بوجه الصغير للمشروع منها يصلح ما على و بوجه عام للمشروعات الحكومية اإلجراءات  القانونية
  .خاص
  :22 في تتمثل صورا القانونية للمؤسسات األشكال وتتخذ
   .الفردية المنشأة

   :إلى بدورهاوتنقسم  :شركات األشخاص
 جميعمعا ويلزم  االتحاد على فيه يتفقان أكثر أو اثنين بين بيع عقد هي: تضامن ــــ شركات) أ

  .الواحدة العائلة أفراد إليها يلجأ ما وغالبا حد، أو قيد غير من والتضامن الشركة أعضائها بديون
ذات  شركة تكوين إلى المستثمرين بعض يلجأ: المحدودة المسؤولية ذات الوحيد الشخص شركة - )ب

 من المالك الوحيد أو الشريك لتفادي كذلك و باستقالليتها، لتمتعها ذلك و معنوية كشخصية الواحد الشريك
 .مثال اإلفالس حالة في الخاصة ممتلكاته بيع
خصائص  أهم من و اثنين، عن فيها الشركاء عدد يقل ال شركة :المحدودة المسؤولية شركة ذات– ) ج

  :النوع هذا
o وفاة للشركات إفالس، الشخصية األحوال بسبب تنحل ال. 
o أسهم إلى ال و حصص إلى مقسم ليس مالها س رأ.   

                                                             
  .47، ص 2003، مجموعة النيل العربية، الطبعة االولى، مصر، القاهرة ،مهارات إدارة المشروعات الصغيرةمحمد هيكل، ــ   22
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o المال لرأس األدنى الحد كذلك و القانون، بموجب محدودا يكون عدد الشركاء. 
o المسؤلية محدودة للشركاء حيث انهم ال يتحملون الخسائر اال في حدود حصصهم في رأس المال.  
بزيارة لمشتلة او محضنة  ادرار تم تزويدي ببعض المؤسسات الصغيرة  ناومن خالل قيام     

  :23والمتوسطة من حيث عدد العمال وهي كاآلتي
 · وحرفية عائلية مؤسسات                   عمال 10 إلى 1 من �
 · صغيرة مؤسسات                  عامل 49 إلى 10 من �
 · متوسطة مؤسسات                  عامل 99 إلى 49 من �
  . كبيرة مؤسسة                   عامل 100 من أكثر �

 أفراد من أغلبهم والمستخدمين مباشرة، المنتج هو المالك يكون الحرفية كما استند ايضا الى المؤسسات  
 وظيفة عن المالك فيبتعد ،لالعم تقسيم من نوع تعرف حيث والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عكس العائلة،
 أكثر يكون التنظيم هذا ،فللوظائ تنظيم من نوع بذلك فيظهر والتسيير  باإلدارة أكثر ليهتم اإلنتاج

  . الكبيرة المؤسسات في وضوحا
نوع وتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر من حيث رقم االعمال : )03(جدول رقم 

  ).مليون دج(والمجموع السنوي 
مجموع الميزانية السنوية   رقم االعمال  عدد االجزاء  النــــــــــــــوع

  )مليون دج(
  10        <  .مليون دج20<  9 - 1  مؤسسة مصغرة

  100        <  .مليون دج 200 <  49  -  10  مؤسسة صغيرة

مليار   2 –مليون  200  250 – 50  مؤسسة متوسطة
  .دج

100   -  500  

  .صباحا 11:30على  2018فيفري  15/22 ، مشتلة المؤسسات محضنة ادرار،خلية االعالممع مقابلة : المصدر   

    
  .نوع وتصنيف المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة من حيث عدد العمال : )04( جدول رقم 

  المؤسسات المتوسطة  المؤسسات الصغيرة  النوع
  عامل 300 – 51من   عامل 50حتى    النقل* التصنيع 

  عامل 200 – 31من   عامل  30حتى   االنشاءات
  عامل 20 – 11من   عامل  10حتى   التجارة والخدمات

  .صباحا 11:30على  2018فيفري  15/22 ، مشتلة المؤسسات محضنة ادرار،خلية االعالممع  مقابلة: المصدر     

                                                             
  . صباحا 10:00على  2018فيفري  08، ساحة ماسيني، بتاريخ مشتلة المؤسسات محضنة ادراربلحاج نسيمة، ــ  23
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  .ادوار واهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثالث
  .دور المؤسسات الصغيرو والمتوسطة: اوال
ا يظهر بشكل جلي الدول فإن دوره نظرا لألهمية البالغة التي تحتلها هذه المؤسسات في إقتصاديات  

  :24يمكن حصر هذا الدور في النقاط التاليةوواضح وأساسي و
  : الدور اإلقتصادي 

  :يمكن تلخيص هذا الدور في النقاط التالية 
  .من خالل إستعمال تكنولوجيا قليلة رأس المال، كثيفة العمل : تثمين قوة العمل  )1
ؤسسات أن تنشأ من مختلفة المصادر، إذ بإمكان هذه الم ذلك بجمع أموالو: تعبئة الموارد المالية )2

 .سراألطرف العائالت و

بإستمرار لضمان السير الحسن من خالل تجسيد نظام رقابي فعال وذلك و: رفع إنتاجية العامل )3
 .كذلك السيطرة على سير العمل نظرا لصغر حجم هذه المؤسسات ، وسللعمل

لمسه من خالل مساهمة القطاع الخاص بنسبة معينة من يمكن أن ن: خلق الناتج الخام الداخلي  )4
 .اإليرادات في الناتج الخام الداخلي 

ت المبادالت تقوم هذه المؤسسات كغيرها من المؤسسات بجميع عمليا: ترقية التجارة الخارجية   )5
 .إستراد التجارية من تصدير و

مؤسسات الكبرى بالمواد األولية الخدمات، وتوفير مستلزمات التطلبات السوق من السلع وتوفير م  )6
 ) .المقاولة الباطنية (

  :الدور اإلجتماعي 
، إحداث تطورات على المستوى اإلجتماعيو تعمل هذه المؤسسات على تحقيق التوازن الجهوي    

القضاء على البطالة من خالل توفير : يمكن حصر الدور اإلجتماعي لهذه المؤسسات في النقاط التاليةو
  .مناصب شغل

وذلك من خالل إنشاء بعض المشاريع في المناطق الريفية أو : الحد من ظاهرة النزوح الريفي �
النائية، وبالتالي تقريب مناصب الشغل من سكان تلك المناطق الريفية وفي هذا الصدد يمكن للمؤسسات 

  :الصغيرة والمتوسطة أن تحقق ما يلي 
  .القضاء على اآلفات اإلجتماعية  �
  .معيشة في الريف تحسين مستوى ال �
  .البشرية ستغالل األمثل للطاقات المادية واإل �

                                                             
، الدورة دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اإلقتصاديات النامية ومعوقات تنميتهاة كاتية،  ، بوروبلرقط فريدة، بوقاعة زينب ــــ  24

  .124، ص2003ماي  28 -25المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  يلالتدريبية الدولية، تمو
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 تلخيص مزايا ويمكن من به تتسم ما أهم إلى التعرض خالل من المؤسسات هذه دور على التأكيد يمكن    

25يلي المزايا فيما هذه
:  

 شكل على تكون أن يمكن و ضخمة، أموال رؤوس إلى تحتاج ال فهي : المؤسسات هذه تكوين سهولة �
 .مبسطة تكون بتكوينها المرتبطة اإلدارية اإلجراءات أن كما تضامن شركات أو أفراد مؤسسة

 احتياجات يلبون ال الذين للعمال العمل توفير إلى تسعى المؤسسات هذه  :الجديدة توفير الوظائف �
 .الكبرى المؤسسات

 يتحصل التي تلك مؤهال متوسط في تكون حيث الكبرى المؤسسات تدفعه مما أقل أجورا العادة في تدفع و

 .البطالة حجم تخفيض في تساهم بالتالي و الكبرى، المؤسسات في يعملون الذين عليها

 المتحدة الواليات في خاصة البلدان بعض في العملية التجربة أثبتت: جديدة وخدمات منتجات �
 تشجيعها و تبنيها خالل من االقتصادي النمو في فعال بشكل تساهم الصغيرة المؤسسات أن .األمريكية

 .االقتصادي التطورو  التنمية في جليا دورها يظهر هنا االختراعات،

 للمؤسسات أساسيا سندا المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تعتبر : الكبرى المؤسسات احتياجاتتوفير  �
 أو المحلية سواء الكبرى، بالمؤسسات وثيقة ارتباطات تقيم الباطن من التعاقد خالل منو فهي الكبرى،
 .بالعمالء الخاصة البيع بعد ما خدمات تقديم و الموزعين بدور تقوم فهي كمورد دورها جانب فإلى الخارجية

 .الخاصة الخدماتو تقديم السلع �

 تتميز ال للتسيير طرق الغالب في المتوسطةة والصغير المؤسسات تتبع  :الفعالية في التسيير �

 .التنظيمي الهيكل يخص فيما السيولةو بالسهولة بل بالتعقيدات

 الكبيرة المؤسسات من التحول في مستمردائم و اتجاه هناك األخيرة السنوات في : االقتصادية الكفاءة �

 هذا في ساعد، والخدمات قطاع نحو االقتصادي التحول مع خاصةوالمتوسطة   الصغيرة المؤسسات إلى

.اإلنتاج عملية في الحديثة التقنيات استخدام االتجاه
26

  

  

  

  

 

                                                             
دة الليسانس في ، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقرض البنكي تمويل نريمان،بوخطة رقاني، خمقاني ــ  25

  .18، ص 2012/2013قاصدي مرباح، ورقلة، سنة  جامعة العلوم التسيير،
  .24، ص2004 ,األردن ، عمان ،النشرو للطبع المسيرة ، دارالصغيرة المشروعات إدارة ، العطية ماجدةــ   26
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  :27بالضافة الى نقاط اخرى نذكر منها

  .والفكرية والسلعية الخدمية اإلنتاجية األنشطة مجال في تعمل الصغيرة والمتوسطة المؤسسات ان ◊
 .المحلي السوق احتياجات من كبيرا جزء تغطي الصغيرة المؤسسات إن ◊
  .الماهرة العمالة إعداد في كبير حد إلى تساهم انها ◊
  .المجتمع في البطالة مشكلة حل في تشارك انها ◊
  .المجتمعات  مختلف في العمالة من األكبر إستيعابها للقطاع ◊
  : اهداف المؤسسة المتوسطة والصغيرة: ثانيا

28يلي فيما المتوسطة و الصغيرة المؤسسات أهداف تتمثل    
:  

 مباشرة غير بصورة أو المؤسسات لمستحدثي هذاو مباشرة بصورة جديدة عمل فرص إستحداث �

 السريعة االستجابة تحقق أن يكمن العمل لفرص االستحداث خالل منو آخرين أشخاص استخدام طريق عن

 .الشغل مجال في االجتماعية للمطالب

 موجودة تكن لم خدمية أو سلعية اقتصادية أنشطة باستحداث الجماعيةو الفردية المبادرة ترقية روح �

  .كان سبب ألي عنها التخلي تم أنشطة إحياء كذاو قبل من

 تقليص نتيجة أو العمومية المؤسسات بعض إفالس نتيجة عملهم مناصب من المسرحين إدماج إعادة �

 المفقودة األنشطة بعض تعويض  إمكانية يدعم ما وهو الخوصصة أو الهيكلة إعادة جراء فيها، العمالة

 .الصغيرة

 العائد لتنمية إضافي مصدر تعتبر كما مستحدثيهاو لمستخدميها بالنسبة الدخل مصادر تشكل إحدى �

  .المختلفة والضرائب االقتطاعات خالل من للدولة المالي

 .العائليو المنظم غير للقطاع اإلدماج وسائل تشكل إحدى �

 لترقية هامة أداة تعتبر بالتالي النائي و المناطق في األنشطة لتوطين فعالة أداة تكون يمكن أن �

 .المناطق بين االقتصادي التكاملو اإلدماج وسائل إحدى المحلية، الثروة تثمينو

 المحيطة المؤسسات بباقي تربطها التي العالقات خالل من االقتصادي النسيج في وصل تعتبر حلقة �

 .المدخالت ذات استخدام في تشترك التيو معها المتفاعلةبها و

 

                                                             
  .13، صمرجع سابقمحمد هيكل، ــ    27
 العلوم كلية ،ليسانس شهادة لنيل تخرج ذكرة، ماالقتصادية التنمية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور،  وآخرون سعداوي سميرـــ  28

 .24، ص2006المسيلة،  بوضياف، محمد جامعة، مالية فرع التسيير، علوم قسمالتجارية،  والعلوم التسيير وعلوم االقتصادية



 االقتصادية التنمية في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور ونشأة             :الثاني الفصل

 

 

29 

  .المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وعملية التمويل: الثاني المبحث

خاصة عند ، غالبا ما تمول نشاطها باالعتماد على مواردها الذاتية والمتوسطة الصغيرة ان المؤسسات    

، في البحث عن مصادر تمويل جديدة المؤسساتلكن مع النمو والتوسع تبدأ هذه ، بداية إنشاء المشروع

وسوف تصطدم بصعوبة كبيرة في الحصول على األموال من البنوك التجارية التي غالبا ما ال تعتبر 

، ومن هذا المنطلق نحاولوا ان نعالج عملية التمويل لمثل هذه من عمالئهاوالمتوسطة الصغيرة  المؤسسات

  .المؤسسات

  .استراتيجية التمويل لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب االول

، لألنها موضوع هذا االمطلب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر اإلستراتيجية أمرا هاما بالنسبة   

  .وسأحاول أن أتطرق في هذا المطلب البسيط لتعريفها وذكر المراحل التي تمر بها ومهمتها األساسية

القرارات الوظيفية المتداولة تعرف على أنها فن وعلم تشكيل وتنفيذ وتقييم : "29تعريف االستراتيجية: اوال

  .التي تمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها

اإلستراتيجية تهتم بتحقيق التكامل بين وظائف اإلدارة والتسويق : من هذا التعريف يمكننا إستنتاج أن

والتمويل واإلنتاج، البحوث، التطوير، أنظمة معلومات الحاسب اآللي، وذلك بغرض تحقيق نجاح 

  .المؤسسة

  .30مراحل إسترتيجية التمويل: ثانيا

  :  تشتمل اإلدارة اإلستراتيجية على ثالث مراحل والتي يمكن توضيحها في ما يلي 

  : وضع اإلستراتيجية : المرحلة األولى .1
  : تتضمن هذه المرحلة القيام بالخطوات التالية 

  .وضع أهداف طويلة األجل  �
 .إعداد رسالة المؤسسة  �

 .تعريف الفرص والتهديدات الخارجية التي تواجه المؤسسة  �

 .تحديد نقاط القوة والضعف الداخلية والخارجية في المؤسسة  �

 .وضع اإلستراتيجيات البديلة  �

 .إختيار اإلستراتيجيات التي سيتم تنفيذها  �

                                                             
  .6،ص 2003-2002، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ،  التخطيط اإلستراتيجي والعولمة، نادية العارف ـــ 29

الطبعـة  ، مجموعـة النيـل القـاهرة ،    العشـرين ة لمواجهة تحديات القرن الحادي واإلدارة اإلستراتيجي عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،ـ�ـ   30

 . 61، ص 1999،االولى
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  : تطبيق اإلستراتيجية : المرحلة الثانية  .2
تتميز هذه المرحلة بأنها من أكثر المراحل صعوبة، إذ تضم تهيئة المناخ التنظيمي ووضع الخطط    

والسياسات وكيفية تنظيم العمل وتخصيص الموارد الالزمة، وبناء هيكل تنظيمي مناسب، والتخطيط 

الخاصة بصياغة  للموارد البشرية المناسبة  وتنمية القيادات افدارية، إضافة إلى تحديد جميع األنشطة

  .الجهود التسويقية والتمويلية وغيرها 

 ) :المراقبة(تقييم اإلستراتيجية مراجعة و: المرحلة الثالثة .3

وهي المرحلة الثالثة واألخيرة، تأتي هذه الخطوة بهدف مراجعة وتقويم اإلستراتيجية ذلك ألن 

عوامل داخلية وخارجية تتغير اإلستراتيجية توضع لمواجهة وتعديل وتطوير المستقبل، وبسبب وجود 

  .بإستمرار

  : وهناك ثالثة أنشطة رئيسية لتقييم اإلستراتيجية وهي 

  .مراجعة العوامل الداخلية والخارجية  –أ 

  .قياس الداء وذلك بمراجعة النتائج  - ب

  .إتخاذ اإلجراءات التصحيحية -ج

ى  واقع التسيير اإلستراتيجي داخل بعد ما تعرفنا على اإلستراتيجية ومراحلها بشكل عام سنتطرق ال  

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهل يتم فعال تطبيقها ام ال ؟ وقبل ذلك سيتم التطرق أوال إلى التعرف 

  . 31على مظاهر التسيير اإلستراتيجي داخل تلك المؤسسات وجملة اإلستراتيجيات التي يمكن تبنيها

  :يلييمكن تلخيص هذه الوضعية بيانيا كما بحيث 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، كلية العلوم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في إقتصاديات المغاربيةعبد المليك مزهودة، الندوة التدريبية الدولية، ــ  31

 .2003ماي  28 -25 االقتصادية وعلوم التسيير،المعهد االسالمي والبحوث والتدريب،



 االقتصادية التنمية في ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تطور ونشأة             :الثاني الفصل

 

 

31 

  .التصور االستراتيجي في المؤسسات المتوسطة والصغيرة: )01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

    

  

                                               

                                                                

  .من اعداد الطالب: المصدر      

 ستراتيجي في المؤسسات الصغيرةاإلاهر ممارسة التسيير ظم جوانب أو تلخيص بعض ايضا يمكنكما و

  :  32والمتوسطة في مايلي

لمستقبلية يعد التخطيط اإلستراتيجي عملية تهدف إلى تحديد الوضعيات ا: التخطيط اإلستراتيجي   

الالزمة لبلوغ تلك الوضعية فالتخطيط استراتيجي يجيب  ذلك بتحديد الوساءلو للمؤسسة المرغوب فيها 

 كيف يتم الوصول إلى الوضعية المرغوب فيها ؟: على السؤال التالي

  :يمكن للتخطيط اإلستراتيجي في هذه المؤسسات أن يرتبط بما يلي و

  .يطيقصد بها التصور الذهني لمستقبل المؤسسة مع مراعاة تغيرات المحو: النظرة اإلستراتيجية  

التي يجب أن تفكر المؤسسة بتجسيدها مستقبال وأي مجموعة المهام التي : النية اإلستراتيجية 

  .يراعي فيها المسير البحث عن التوظيف األمثل للوسائل الخاصة بتحقيق مشروع إستراتيجي 

                                                             
 . 62-61،  صمرجع سابق، عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ــــ  32

  

 المحيط

 

الثغرات 

 االستراتيجية

  نظرة محدودة

  غياب التقديرات

 قدرات استراتيجية

 مخفضة

    الحجم الصغير -

  المركزية  -

  نقص الموارد -

 ضعف التخصص -

خصائص تنظيمية 

 مخفضة
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تسعى تلك المؤسسات دائما إلى ترشيد مواردها من خالل البحث عن : التوفيق بين الموارد 

  .اإلستغالل األمثل لها وفقا إلمكانياتها المحدودة

  .33الهيكل التنظيمي والتمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثاني

المتوسطة الخاصة في الجزائر قد تحقق بفضل االستشارات إقامة وتطوير المؤسسة الصغيرة و إن  

القطاع في التنمية  تنظيم هذاتأطير ولمجاالت فكان من الضروري الخاصة المنجزة في مختلف ا

تحديد مجاالته تطلب األمر وضع أساليب قانونية وتنظيمية ومالية لتوجيه واالجتماعية فقد االقتصادية و

  .وسبل دعمه

  :التنظيمية هياكللا: اوال 

والدعم للمؤسسات الصغيرة  اعداتتنظيمات تسهر على تقديم المسقامت الجزائر بإنشاء عدة هياكل و   

  : المتوسطة من أهمهاو

 :الصناعات التقليديةارة المنتدبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوز ) أ

أصبحت  1993وفي سنة  1991لقد تم إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنة 

  : اوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي من مهامه

  .المتوسطة الموجودةمؤسسات والصناعات الصغيرة وحماية طاقات ال �

 .المتوسطةترقية الدعائم لتمويل المؤسسات والصناعات الصغيرة و �

 .الخدماتقار الموجه إلى نشاطات اإلنتاج وتسهيل الحصول على الع �

المتوسطة على روع إستراتيجية تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة وأيضا بوضع مش تكما بادر

  :البعيد اشتملت على أربع محاور أساسيةلمدى المتوسط وا

  .تم فيه تشخيص وضعية القطاع بمختلف أبعاده مع إعداد دراسة تحليلي : المحور األول

خذ بعين ر األهداف ووضع اآلليات التي من شأنها أن توسع سوق العمل مع األيتسط: المحور الثاني

 .نتاجيةاالعتبار عامل النوعية واإل

  .  وسائل الكفيلة في مختلف المجاالتلتحقيق األهداف المسطرة البد من وضع ال :المحور الثالث

قيات المبرمجة في مجال التعاون التعاون الدولي لالستفادة من جميع االتفاترقية الشراكة و: المحور الرابع

   .34استغالل الموارد الخارجيةو

                                                             
، ، جامعة قاصدي مرباح ورقلةالمتوسطة في الجزائرمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة وإشكالية  الت ،، رسالة ماجستيرعواطف محسنـــ   33

  .40، ص2008
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ت على شكل هيئة وطنية تتمتع ئالوكالة أنش :ANSEJ: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )01

بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، تعمل على إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع والخدمات سواء 

 ىيتولكانت إنشاء المؤسسات مصغرة جديدة أو توسيع في النشاط وضعت تحت سلطة رئيس الحكومة و

  :الوزير المكلف بالتشغيل والعمل والضمان االجتماعي ولها فروع جهوية ومن أهم مهامها

متابعة االستثمارات المنجزة من طرف الشباب المستفيد، مع الحرص على احترام بنود دفاتر  �

  .الشروط التي تم التوقيع عليها

تطبيق إطار التركيب المالي للمشاريع و المؤسسات المالية فيتقيم عالقات متواصلة مع البنوك و �

 .خطة التمويل

منها األمانات، التخفيضات في نسب و صندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب تقوم مخصصات ال �

 . الفائدة

 03 - 01ت الوكالة بمقتضى األمر الرئاسي رقم ئأنش:  ANDI :الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  )02

هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري في خدمة و بتطوير االستثمار المتعلق 2001أوت  20المؤرخ في 

 األجانب، يتواجد مقرها في الجزائر العاصمةالمستثمرين المحليين و

ت الوكالة تحت وصاية الوزير ئأنش: المتوسطةوطنية لترقية الصناعات الصغيرة والوكالة ال )03

وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، تتكفل بهمة ترقية المكلف 

  :.توكل إليها عدة مهام منها االتصال مع اإلدارة والمؤسسات والمتعاملين المعنيين،مساعدتها بو

  .القيام بدراسات لترقية مشاريع التفاعل الصناعي �

 الدولية عن طريق تشجيع االستثمارات األجنبيةعاون في إطار الصناعات الوطنية وترقية الت �

 .العالمية  الخبرةوي ذللمتعاهدين  الماليان التكنولوجي ومتنوعة والسيما في ميد اتم مساعدتقدي �

ع خاص تتمتع وهي هيئة ذات طاب: ANGEM: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  )04

 :لها فروع محلية مكلفة بعدة مهام منهابالشخصية المعنوية واالستقاللية المالية و

  .التنظيم المعمول بهاشريع والمصغر وفق للتتسيير جهاز القرض  

 .قروض بدون فوائد هممنح، وبذلك تتدعم المستفيدين وتقدم لهم االستشارة وترافقهم ♣

                                                                                                                                                                                                    
 - 06ص 2000جويلية  16،الصادر في  2000 جويلية 11المؤرخ في  ،190 – 2000المرسوم التنفيذي رقم  ،42الجريدة الرسمية العدد ــ  34

  .03 -02المادة  14
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تنفيذ إطار التركيب المالي للمشاريع و المؤسسات المالية فيتقييم عالقة متواصلة مع البنوك و ♣

 . 35استغاللهاتمويل ومتابعة إنجاز المشاريع وخطة ال

  .التمويليةالهياكل : ثانيا

مومية تتمتع هي مؤسسة ع: FGARالمتوسطة ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و صندوق  )01

ة للمؤسسات االستقالل المالي تهدف إلى ضمان قروض االستثمارات الموجهبالشخصية المعنوية و

  :من أهم مهامهالمتوسطة وو الصغيرة

 التي تنجز استثمارات في الصغيرة والمتوسطةالتدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات  -

  المجاالت 

 .أخد مساهمات، توسيع المؤسسةو تجديد التجهيزات ،إنشاء المؤسسات -

 . الضمانات المطلوبةوإقرار أهلية المشاريع و تسيير المورد الموضوعة تحت تصرفه -

مليون  50ار إلى مليون دين 25من  الصغيرة والمتوسطةو قد رفعت نسبة ضمان مشاريع المؤسسات 

  .دينار بقرار من مجلس إدارة الصندوق

إبرام اتفاق بروتوكول تعاون لترقية الوسطية المالية  :بروتوكول اتفاق مع هيئة وطنية مالية) 02

 للعمل أكثر على 23/12/2001البنوك العالمية في و الصغيرة والمتوسطةالمشتركة بين قطاع المؤسسات 

  :المتوسطة هذا االتفاق يسمح للطرفين بالعمل علىغيرة وانفتاح محيط المؤسسات الص

  .البنوك العموميةو المؤسسات الصغيرة والمتوسطةترقية شروط العالقة بين قطاع  -

منشأة لمناصب قيمة مضافة وو توجيه القروض البنكية لصالح النشاطات المنتجة ذات قدرة نحو كبيرة -

  .عمل

  .الشؤون الخارجية بالتعاون مع وزارة المالية و تشاورية محاولة توحيد سبل تطوير موحدة و  -

  .36فعالالمصدرة عن طريق تمويل مالئم والصغيرة والمتوسطة دعم المؤسسات مرافقة و   -

  :برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  ) 03 

إلى غاية  1995سنة هو ساري المفعول من و اديشرعت اللجنة األوروبية مع الجزائر بتنفيذ برنامج م

  :من بين األهداف المسطرة لهذا البرنامجو 1999

  .تطوير التعاون الجهوي خارج الحدود -

                                                             
 .48ص  مرجع سابق عواطف،محسن ــــ  35
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  .مليون أورو 5350حيث بلغت مساعدات دول اإلتحاد األوروبي في إطار هذا البرنامج  -

  .تقنيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انتقاء صيغ التمويل المثلى: المطلب الثالث

لقد تطرقنا في الفصل االول الى مدخل  لصيغ التمويل االسالمي بشكل عام، وفي هذا المطلب سوف     
نتناول تقنيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انتقاء للصيغ التمويل المثلى بالنسبة للجزائر، والتي من 

 الوطني، االقتصاد على الجديدة االقتصادية واألنشطة الممارسات من مجموعة خلقشأنها تساعد في 
 هذه واستفادة العالمية االستثمارات على الجزائرية االقتصادية السوق انفتاح فإن ذلك مع وبالموازاة

 فاتحا بعيد حد إلى عذرياً يظل الذي الجزائر، في االقتصادي الواقع بها يتمتع التي المميزات من األخيرة
 ميدع سوف الذي األخير هذا. والمصرفي المالي القطاع غرار على التوجهات مختلف في االستثمار مجال

 السوق بهذه لها فروع العالمية اإلسالمية التأمين ومؤسسات المصارف من العديد وإنشاء توسيع خالل من
  ولتحقيق  مستقبال

  :البد من اتخاذ بعض التقنيات نذكر منهاذلك 
على  بالسهر وتكليفهم ومصرفيين وقانونيين واقتصاديين شرعيين خبراء من مختصة لجنة تشكيل 

 .اإلسالمية والدخول بها الى المؤسسات البنوك قانون إعداد
 تجارب من واالستفادة واإلسالمية العربية الدول في اإلسالمية للمصارف المنظمة القوانين دراسة 

 .المجال هذا في البلدان هذه
 ومصرف الجزائري، البركة وبنك المالية، وزارة الجزائر، بنك مثل باألمر المعنية الجهات إشراك 
 .الجزائري السالم

 هذا في شوطا قطعت التي الدول في اإلسالمية البنوك تجربة لدراسة علمية بزيارات بعمل القيام 
 .المجال

 .الجزائري المصرفي النظام قوانين ضمن الالئقة المكانة اإلسالمية البنوك قانون إعطاء 
 الواجب والمواصفات الشروط اإلسالمية للبنوك والمنظمة المقترحة القوانين توضح أن يجب 
 .توفرها

 الجهاز وإصالح مراجعة دعم في أساسي كطرف اإلسالمية التمويل مؤسسات مشاركة دعم 
 .المصرفي الجزائري

 العام الرأي تنوير في بواجبهما األعلى اإلسالمي والمجلس واألوقاف الدينية الشؤون وزارة قيام 
وإمكانيات  اإلسالمية، التمويل مؤسسات مع التعامل وكيفية اإلسالمية، المصرفية المعامالت قضيةفي 

 . وتدخلها الدولة سلطة عن بعيدا إنشائها
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الخطوة  فهذه المتخصصة والمعاهد الجامعات إلى اإلسالمية االقتصادية الدراسات إدخال ضرورة 
  .37مستقبال دوره وتعاظم اإلسالمي المصرفي النشاط لنجاح حتمية ضرورة

  .تها بصيغ التمويل االسالميةسسات الصغيرة والمتوسطة وعالقالمؤ: المبحث الثالث
، يأتي الدور على فيما سبق وخاصة في الفصل االول الذي تناولنا فيه صيغ التمويل االسالمية   

 تتمتعالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعالمتها بتلك الصيغ وهو ومحور هذا المبحث بحيث انه 
 زيادة في وتساهم الكبيرة، المشروعات مع قوية وأمامية خلفية بروابط والمتوسطة الصغيرة مشروعاتال

 لالرتباط نظرا المال رأس استخدام ءةبكفا تمتاز أنها كما المحلية، المضافة القيمة وزيادة وتنويعه الدخل
 وبرغم.المثلى بالطريقة وإدارته مشروعه نجاح على المالك وحرص بإدارته المشروع لملكية المباشر

 تواجه التي العقباتاهم  من يعد التمويل على الحصول ان اال القطاع هذا وتنمية لتطوير الجادة المحاوالت
 التي الكافية األموال رؤوس من لديهال تتوفر  ةعاد والذين والمتوسطة، الصغيرة المشروعات أصحاب
 للبنوك تقديمها يمكنالتي   الكافية الضمانات لديهم يوجد ال كما الخاصة، مشاريعهم إنشاء من تمكنهم

  . قروض على بموجبها للحصول
  .سسات الصغيرة والمتوسطةذج التمويل االسالمي المناسبة للمؤنما: المطلب االول

    : الذاتي التمويل 

يعتبر التمويل الذاتي هو الفائض المخصص من طرف المؤسسات الذي يسمح لها بالتكفل بمواردها     
الخاصة، كما يشمل تلك األموال التي ولدتها المؤسسة من عملياتها الجارية وهو من أهم مصادر تمويل 

المدخرات الشخصية لصاحب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة الناشئة حيث يتم عن طريق 
     38.المشروع
  . للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتمويل الخارجية  

  في التمويل من القطاع الرسمي القطاع الغير رسمي   PMEتتمثل مصادر التمويل الخارجية للمؤسسات
 .مصادر التمويل الخارجية من القطاع الرسمي  �
  .مصادر التمويل الخارجية غير الرسمية  �

 .االستثمار تكلفة من بجزء المشروع صاحب يساهم التمويل من الصيغة هذه في: التمويل الثمائي 
  .اآلخر الجزء الشباب وتشغيل لدعم الوطنية الوكالة وتتحمل

  :والشكل الموالي يوضح باالرقام المبالغ بالنسب المئوية للتمويل الثنائي
   

                                                             
  .283 -282، ص��0/ 	�.-، فطوم معمر ـ37
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  .الهيكل المالي للتمويل الثنائي): 05( الجدول رقم   
  المساهمة الشخصية  القرض بدون فائدة  تكلفة االستثمار

 %75 %25  مليون دج 1اقل من 
 %80  %20  مليون دج 2 – 1من 
 %85 %15  مليون دج 4 – 2من 

  .من اعداد الطالب: المصدر               
 فائدة بدون بقرض المشروع لصاحب المالية المساهمة تكمل الصيغة هذه وفي :الثالثي التمويل 

 جزء تغطية الوكالة تتحمل بنكي قرض الثالثالجزء  الشباب، تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تمنحه
  .وموطنه النشاط طبيعة حسب الحالة هذه في التغطية مستوى ويتوقف فوائده، من

 التمويل حالة في اإلجمالي لالستثمار المشكلة المختلفة للمساهمات النسبي التوزيع يوضح التالي والجدول
  :39الثالثي

  :الثالثي التمويل في لالستثمار المشكلة للمساهمات النسبي التوزيع): 06( الجدول رقم
نسبة القرض   مبلغ االستثمار

  بدون فائدة
  القرض البنكي  االموال الخاصة

المناطق الخاصة 
% 

المناطق 
 %االخرى

المناطق 
   %الخاصة

المناطق 
 %االخرى

  70  70  5  5  25  1000000اقل من 

الى 1000000من 
2000000  

20  8  10  72  70  

الى  3000000من 
4000000  

15  4  20  71  65  

  من اعداد الطالب :المصدر                
للمؤسسات الصغيرة  باالضافة الى بعض صيغ التمويل التي تعتمد عليها الجزائر في البنوك االسالمية

  .والمتوسطة
  :صيغ التمويل بالمضاربة والمشاركة: اوال

 صاحب يسمى شخص من المال رأس فيها يكون الشراكة أنواع من نوع هي :تعريف المضاربة 
 بالمال بالعمل األخير هذا يقوم ،)المشروع( المضارب يسمى آخر شخص من ، والعمل)البنك( المال رأس

                                                             
  .42-41، ص مرجع سابقخمقاني نريمان، بوخطة رقاني، ــ  39
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 صاحب فيتحملها الخسارة أما معلومة، بنسب المضاربو المال رأس صاحب بين يقسم والربح المقدم
  .المال رأس

 األموال في االشتراك إطارها في يتم المشروعات إلقامة تمويلية صيغة هي :المشاركة تعريف 
 المال رأس في بحصته طرف كل يساهم بحيث المعتمدة االقتصادية األنشطة في وتقليبها الستثمارها

 .المشروع إلقامة الالزم
  :بالمشاركةوالشكل الموالي يمثل انواع صيغ التمويل 

  .انواع التمويل بالمشاركة): 02( الشكل رقم   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من اعداد الطالب: المصدر                                                             
  40المتاجرةو المرابحة صيغ: ثانيا

                                                             
  .43، صمرجع سابقبوخطة رقاني، خمقاني نريمان، ـــ  40

  انشطة اقتصادية

. صناعية ــــ

  .ــ زراعيةــ

. ـــــ تجارية

  .ـــــ عقارية

  مراحل نمو المشروع

ــــ تحويل بذرة رأس 

ــــ تمويل بداية . المال

ــــــ تمويل . االنتاج

  استمرار التمويل

. ــــ تمويل صفقة

ــــ مشاركة 

ـــــ .  المناقصة

  .مشاركة مستمرة

  الشكل القانوني للعمالء

ـــــ افراد، 

  .حرفيين

. ــــــ تضامن

  .ــــــ جمعيات

ــــــ توصية 

اشكال متغيرة من 

ـــــ .  التمويل

تمويل استئجار 

  .  اصول

ــــــ تمويل 

  .استراد

  .الحالة التمويلية للمنشأة

. ــــ تمويل شركة الول مرة

ـــــ تمويل احالل دائنة بنك 

  .او موردين

  .ـــــ شراء منشئات
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 مقابل أوصافها تحديد بعد منه طلبها قد عميل لحساب ما سلعة البنك يشتري أن هي: المرابحة 
 .بالشراء لألمر البيع أيضا تسمىو معين ربح

 المتاجر لصالح بالبيع وعد مع ألصل تأجير عقد وهو إيجاري اعتماد عن عبارة هي: المتاجرة 
  .جديدة تمويل بتقنية األمر يتعلق

  :واالستصناع المزارعة: ثالثا
 واستغاللها لزراعتها لفالح أرضا بمقتضاها اإلسالمي البنك يقدم مشاركة عملية هي: المزارعة 

 وتقسيم زراعتها األرض صاحب يتولى حين في الفالحية العملية النجاز إضافيا تمويال يقدم أن يشترط وال
 .عليها المتفق الشروط  النسب حسب العملية نتيجة

 المقاولة أو الصناعية المؤسسة خالله من تتمكن البيوع صيغ من صيغة هو :االستصناع 
وخدماتها التي تعاقدت على توريدها  سلعها من لجزء مستقبلي تسويقو بيع من) البائعة المؤسسة(

 .41إنتاجية وحدات أو صناعية سلع على الحصول تأمين المشترية المؤسسة يعمالئها، وتضمن بالمقابل
في ضل تعدد مصادر التمويل السابقة : 42المؤسسات الصغير والمتوسطةمستحدثة لتمويل تقنيات  

هذه األخيرة للضمانات المطلوبة، وإرتفاع تكلفة التمويل  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقابل إفتقار
تظهر بدائل تمويلية ، غير الرسمي من جهة أخرى، وحاجة هذه المؤسسات لألموال إلنطالق نشاطها

 .حديثة تعمل على تمويل طويل األجل، وإيجاد حل لمشاكل تمويل هذا النوع من المؤسسات
هي طريقة تسمح بإعطاء المؤسسات الصغيرة : المخاطرالتمويل بشركات رأس المال ــــــ 

على  % 20والمتوسطة األموال الالزمة لنموها وسد كل إحتياجاتها، حيث تكون االمساهمة مقدرة بـ 
 .سنوات 10و 5األقل في رأس مال المؤسسة ولمدة تتراوح بين 

ضاه مالك األصل بمنح يعرف على أنه عقد تأجير يقوم بمقت :أسلوب التمويل اإلجاريــــــ    
طرف آخر حق إستخدامه خالل فترة زمنية متفق عليها، وذلك مقابل قيمة إجارية محددة دون اإللتزام 

الدورية على أساس شهري أو ربع بالمستأجر بسداد القيمة اإلجارية بشرائه ومقابل هذه الميزة يلتزم 
  .سنوي حسب ما يتم اإلتفاق عليه في عقد التأجير

  .دور آليات التمويل االسالمية في المحافظة على اصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثانيالمطلب ال
لقد بينت التحاليل والدراسات التي أجريت حول تطور االقتصاد العالمي خالل العشريتين األخيرتين     

 .شغلالدور الرائد الذي تؤديه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق الثروة وإيجاد مناصب 
 هذا االتجاه قد كرستفإن مختلف برامج الحكومات، منذ ظهور اإلصالحات السياسية االقتصادية، لذا 

التي ينبغي منحه األهمية الخاصة في ظل التغيرات التي  األولياتباعتبار أن هذا القطاع يمثل إحدى 
  .يعرفها المجال االقتصادي الشامل في اتجاه اقتصاد السوق
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 .اتيجية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرمشروع استر  )01
في سياق تحديات النظام االقتصادي العالمي الجديد، وما طاوعته من تحوالت على أكثر صعيد،      

 يها، االقتصادي واالجتماعي، فهيأضحت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة رافدا حقيقيا للتنمية الدائمة بشق
  .ضمن خريطة االقتصاد العالمي الجديد

انطالقا مما سبق، من الضروري وضع استراتيجية على األجلين، المتوسط والبعيد، تكون كفيلة      
بإحداث الديناميكية المطلوبة لدفع عجلة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويبدوا أثرها ضعيفا، ما لم 

دعمة بآليات فعالة وواقعية قابلة للتنفيذ، مكيفة مع التحوالت تكن مقرونة باقتراح سياسات رشيدة م
ي حيث تحول دون تنمية هذا القطاع الحيواالقتصادية الجديدة، والغاية منها تجاوز تلك العراقيل التي 

 .بادرت الوزارة الوصية في هذا السياق لمشروع استراتيجية جديدة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
   :قروض كآلية لتدعيم التمويلضمان ال   )02

يعتبر صندوق ضمان القرض مؤسسة مالية تأخذ على عاتقها مخاطر عدم تسديد القروض البنكية من 
 .طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة في الصندوق

، بعدها 1934لقد تم تطبيق ميكانزمات ضمان القرض أول مرة في الواليات المتحدة األمريكية في      
، ثم انتقل بعد ذلك إلى معظم دول العالم المتقدم والنامي على سواء، 1937في ألمانيا، ثم في اليابان سنة 

  .غير أن كل بلد تبنى الصيغة أو الشكل الذي يتماشى مع نظامه المصرفي والمالي
  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويكمن دور آليات التمويل االسالمية للمحافظة على اصول

  :في بعض النقاط التي سننمح لها كاآلتي
إدخال وتبني معايير أخرى في اتخاذ قرار منح التمويل، كالقدرة التسييرية للمؤسسة، مردودية  

 .ضماناتواالبتعاد عن االقتصار عن معيار المادي، المتمثل في ال، المشروع، تنافسية وجودة المنتوج
فع مستوى التكوين والتأهيل، للوصول بهذه المؤسسات إلى مستويات جيدة من المساهمة في ر 

 .األداء
إنشاء صندوق التطوير والالمركزية الصناعية، لتمويل االستثمارات الجديدة، عبر شركات  

 .استثمار ذات رأس مال تنمية، كما هو الشأن بالنسبة لتونس
ترقية االستثمار المنتج الوطني واألجنبي، لخلق جو من المنافسة، مما سيرفع من مستوى  

 .43ءاألدا
 .لها المالي باالستقالل اإلخالل دون المؤسسات هذه بتمويل يسمح الذي القرض إليجاري 
 للنمو كبيرة فرصة إعطائهاالمؤسسات و هذه تمويل على يساعد الذي المخاطر المالرأس  

 .التنافسيواالمتياز 
                                                             

اآلليات المعتمدة من طرف الجزائر في تمويل المشروعات الصغيرة بن دريميع سعيد، بلعور سليمان، دادن عبد الوهاب، .باللطة مبارك، أ ـــ  43
  .01، ص2003، جامعة الجزائروالمتوسطة، 
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 لتساعد القطاع أولويات من أولوية المؤسسات هذه تعتبر المتخصصة، المالية المؤسسات شاء إن 
 .الحديثة المصرفية للتقنيات طبقا جديدة أشكال في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل دعم في

 هذا مع بالتعامل يتكفل بنك كل في المتوسطة الصغيرة بالمؤسسات متخصصة فروع إن شاء 
  .44خصوصية من لها لما المؤسسات منالنوع 

صيغ التمويل  في اعتمدت عليها التي نماذج ناجحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثالث
 .االسالمي

 :بروتوكول اتفاق لترقية الوساطة المالية المشتركة   )01
المشتركة بين قطاع لترقية الوساطة المالية 23/12/2001 تم التوقيع على بروتوكول اتفاق في 

قد التزم BNA ،BADR ،CPA ،CNMA ، BDL:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك العمومية
البنوك الموقعة بالعمل أكثر لالنفتاح على محيط المؤسسة، وسيسمح هذا االتفاق خالل السنوات  امسئولو

 :سيعمل طرفا االتفاق على ألف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، و 600 الخمس القادمة بالوصول إلى 
توفير شروط ترقية العالقات السليمة بين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك العمومية  �

 .الخمسة، وهذا طبقا لقواعد الحيطة المتعددة المحددة من طرف بنك الجزائر
لقيمة والمضافة توجيه القروض البنكية لصالح األنشطة المنتجة، ذات القدرة الكبيرة على النمو وا �

 .والقدرة على امتصاص البطالة
 .تفعيل توظيف خطوط القروض الخارجية عبر برنامج اتصال مباشر وفعال �
تطوير منهجية موحدة وتشاورية، وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة  �

 .الدوليينبالشؤون الخارجية، لبحث وتعبئة التمويالت الخارجية لدى الممولين 
 .مرافقة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التصديرية عن طرق التمويل المالئم �
 :صيغة التمويل عن طريق رأس المال المخاطر   )02
يعتبر وجود شركات رأس مال المخاطرة ضروري، نظرا لضعف رِؤوس األموال الخاصة للمؤسسات    

بنكية يعتبر صعب جدا لهذا النوع من المؤسسات من جهة الصغيرة والمتوسطة من جهة، وجلب قروض 
فيحدد رأس مال المخاطرة كذلك التمويالت المرتبطة برؤوس األموال ذات المخاطر للمؤسسات  أخرى

   45.غير المسعرة وفي كل مراحل تطورها
   

                                                             
��1��ن ر���،  رابح خوني، ــــ 44	�� 2003(�ي  28 – 20، &%$ث واوراق !  ا��ورة ا��و��� 8$�ق ����6 و����� ا��
	��ت ا���34ة وا��

، (A>- ا�1-اآ� وا4+,?�ر، <�(=� 6-��ت !>�س، +*�:، ا�89ا7- � 56 ا4�,/�د2�ت ا�.�ر&��3$2  ا�1-و!�ت ا�/.�-ة وا�,$+*،�$ل 
  .908، ص2004

  . 13-07، ص مرجع سابق باللطة مبارك، وآخرون،  ــــ 45
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  :الفصل خالصة
ودورها في التنمية  لمتوسطةوا الصغيرة المؤسسةتم تسليط الضوء من خالل هذا الفصل على      

 حجمبها، وتقوم على أصحا قبل من ذاتيا تدارو تمول التي المنشأة أو الشركة بحيث تعتبر االقتصادية
 للبلد االقتصادية النسيج في األساسية الخلية المؤسسات هذه تعد، حيث بالشخصية تتصف قليل عمالة

 لسهولة نظرا االقتصادي لإلنعاش الوسائل أفضل بذلك فهي الكبيرة المشاريع عليه تقوم الذي األساسو
 جلبو الشغل مناصب توفيرو االقتصادية التنمية بين الجمع على قادرة تجعلها التي مرونتهاو تكيفها

 تعتبر الحالي الوقت ففي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إلى اللجوء الضروري من أصبح لذلكالثروة، 
 آلية في التفكير الدولة على لزاما أصبح كله هذا أجل منو قوية اقتصادية بنية لبناء نجاعة الطرق أحسن
 الصغيرة المؤسسات مجال في االستثمار تسيير على القدرةو العلم لهم من أيدي في الطبيعية الموارد تضع

من خالل تضمين لصيغ التمويل اإلسالمية بهياكله، ونماذجه، من خالل تلك اآلليات المتاحة  والمتوسطة
  .لها 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .دراسة حالة لبنك البركة وكالة غرداية: الفصل الثالث

 

  

  .عموميات حول بنك البركة الجزائري:المبحث االول
  .دراسة حالة لوكالة بنك البركة غرداية: المبحث الثاني
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  :  دـــتمهي
 مجموعة تقديم خالل من الجزائر في نشاطاته ممارسةالخاص ب اإلسالمي بنك البركة بدأ   
 السوق يقتحم إسالمي بنك ثاني بذلك ليكون اإلسالمية، الشريعة ألحكام وفقا المالية الخدمات من

  .الجزائر في لزبائنه تقديمها في المصرف شرع التي المصرفية بالمنتجات يتعلق وفيما الجزائرية،
  .عموميات حول بنك البركة الجزائري: المبحث االول

 المصرفي النشاط أوجه جميع اوخارجه الجزائر داخل في غيره لحساب أو لحسابه سواء البنك يمارس    
، حيث نجد من بينها بنك البركة اإلسالمية الشريعة أحكام مع تتعارض ال والتي المستحدثة أو المعروفة

  .الجزائري وهو محور دراستنا الطبيقية بتسليط الضوء على وكالة غرداية
  .الجزائريتقديم بنك البركة : المطلب االول

 نشاطه ، وبدأ20/05/1991 في رسميا فتتاحهوتم ا 01/03/1991في  الجزائري البركة بنك تأسس  
 الذي، والقرض النقد قانون ضوء على تأسست مصرفية مؤسسة أول ، وهو01/12/1991 في فعليا
 نفس في وأجانب خواص شركاء رأسمالها في يساهم مصرفية مؤسسة، واول 14/04/1991ر في صد

 الشريك أما البحرين، في مقرها الكائن القابضة شركتها عبر السعودية البركة مجموعة في يتمثلون ,الوقت
 وهو مناصف،  البنك ملكية المساهمان هذان يتقاسم حيث الريفية والتنمية الفالحة بنك في فيتمثل الوطني

 تغطية إلى البنك يهدف إذ الجزائر في اإلسالمية الشريعة أحكام وفق تعمل مصرفية مؤسسة أول بذلك
 غير أساس على المنظمة واستثمار التمويل وأعمال المصرفية الخدمات ميدان في االقتصادية االحتياجات

 البنك مال رأستم رفع  18/02/2006الجزائري في  البركة لبنك األساسي القانون لتعديل ونتيجة، ربوي
 البركة لمجموعة %26، والريفية والتنمية الفالحة لبنك 44% بنسبة جزائري دينار مليار 2.5 إلى

  .46المصرفية
  .بنك البركة الجزائريلاهداف : المطلب الثاني

وكما اشرت في المطلب االول ان من بين اهاف بنك البركة الجزائري تغطية االحتياجات االقتصادية    
  :تكمن اهدافه والتي اذكر منها على اساس غير ربوي، وبالضبط وفق مبادئ الشريعة االسالمية

  .الصحيحة اإلسالمية بالطرق وتشغيلها األموال استقطاب خالل من حالل، ربح تحقيق �
  .الوطني االقتصاد قطاعات جميع في والمساهمة الوطني، التراب مستوى على التوسع �
 أحدث باستخدام اإلسالمية الشريعة مبادل مع المتفقة والمصرفية المالية النماذج وتطوير إنشاء �

  .واألساليب الطرق
 .والحرفيين المستثمرين صغار دعم مع المشروعة والتجارية االستثمارية األعمال بكافة القيام �

                                                             
  .2018 مارس/ 07/08ايام التربص، بنك البركة وكالة غرداية، ـــــ استنادا على وثائق مقدمة من طرف  46
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 في المشاركة نحو وتوجيهه العائلي التوفير وتشجيع والمدخرات األموال جذب وسائل تطوير �
 .الربوي غير المصرفي االستثمار

  .اإلسالمية المبادل وفق التعامل بأهمية التوعية في والمساهمة اإلسالمي المال رأس سوق تطوير �
  .مختلف المهام والخدمات التي يقوم بها بنك البركة الجزائري: المطلب الثالث

  :عرج اليها في بعض النقاط منهامات المصرفية وكذالك االجتماعية نمن حيث المجالين الخد

 .المختلفة واالستشارات المعلومات وتقديم البنك مع المتعاملين لحساب الخاصة بالدراسات القيام �
 تحصيل الشيكات، قيمة دفع ،المختلفة اإليداع حسابات الجارية، الحسابات فتح النقدية، لودائعا �

 .والخارج الداخل في األموال تحويل التجارية،االوراق 
من خالل تقديم  معيشتهو دخله تحسين أو المستقلة ياتهح ببدء القرض على الحاصل مساعدة �

 .القرض الحسن
 .التمويلية القرارات اتخاذ في كبير بشكل المهنية على االعتماد �
 تفاديا االستثمار أو االستغالل بعمليات المتعلقة احتياجاته مجمل وتحديد العميل دعوة وجوب �

 .47المتكررة للطلبات
  .دراسة حالة لوكالة بنك البركة غرداية: المبحث الثاني

المقابلة التي اجريناها مع مختلف مصالح وكالة بنك البركة بغرداية طيلة ايام التربص، ونظرا من خالل   
النشغال الجهات المكلفة بهذه المقابلة بسب االستقطاب المتزايد للزبائن والمتعاملين على مدار ايام االسبوع  

ي ثالث مطالب من خالل هذا وتجوابهم مع الوكالة اال انه تم تزويدنا ببعض المعلومات سنتطرق لها ف
  :المبحث

  .مفهوم وكالة غرداية : لمطلب االولا
 :تعريف وكالة بنك البركة غرداية

وكالة غرداية هي واحدة من بين الوكاالت الفرعية لبنك البركة الجزائري بمنطقة الجنوب، حيث 
س، وبالضبط قرب ، ثم حول الى شارع االندل)تنية المخزن(، وكان مقرها بحي التنية 2007تاسست 

  .محطة النقل البري بغرداية
  .الهيكل التنظيمي للوكالة: المطلب اثاني

 .الهيكل التنظيمي لوكالة بنك البركة غرداية )01
  .الشبكة مدير سلطة تحت يكون حيث ونتائجه الفرع عن المسؤول وهو: المدير 
 في األساسية مهامه تتمثل ،غيابه عند مقامه ويقوم المدير لسلطة خاضع ويكون: المدير نائب 

  .الفرعواهداف  نشاطات تحقيق

                                                             
  .18/03/2018 ايام التربص، الوكالة، ارشييف ، باالستنادا على معطيات منالزبائنمصلحة ــ  47
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  .الزبائن حسابات وغلق بفتح المصلحة هذه وتتكفل: الزبائن مصلحة 
 القواعد يطابق الذي المحاسبي النظام بتنفيذ المصلحة هذه تقوم: والمحفظة الصندوق مصلحة 

  .البنك تسيير في المعتمدة
 :التالية الرئيسية العمليات على وتشرف: القروض مصلحة 
  .التمويل �

  .التحصيل �

 العام الدولي القانون إلى تخضع التي التجارية المعامالت بتسيير تقوم: الخارجية التجارة مصلحة 
 بحيث الدولية التجارة غرفة من والمستنبطة بها المعمول واألعراف من التنظيمات انطالقا الدولية للتجارة

  .الجزائري التجاري القانون مع تتناقض ال
 والقانون والتنظيم التشريع مجال في وثائقي مرجع بتشكيل تقوم :القانونية الشؤون مصلحة 

 من القانونية اإلجراءات بكافة القيام مع، المنازعات أو فيها المشكوك بالملفات بالتكفل تقوم كما المصرفي
  .المؤسسة مصالح عن الدفاع أجل

  .الوكالة أمن على للبنك، يسهرون تابعون عمال وهم :األمن أعوان 

  .والشكل الموالي يبن تناسق الهيكل التنظيمي للوكالة
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  .الهيكل التنظيمي لوكالة غرداية): 03( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  .18/03/2018 ايام التربص، وكالة غرداية، معطيات مقدمة سابقا،، من اعداد الطالب :المصدر

  .العمليات التمويلية التي  تقوم بها الوكالة: المطلب الثالث

تتبع الوكالة مجموعة من العماليات التمويلية المستمدة من الشريعة االسالمية في شكل صيغ تمويلية والتي 

  :تم التعرف عليها في الفصل االول نذكر منها

 سواء معلوم ربح إضافة مع به شراؤها تم الذي الثمن بنفس السلعة بيع عملية هي: المرابحة �

 على أو ألجل مرابحة السلعة بيعت إذا التمويلي الجانب محدد، ويظهر بمبلغ أو الثمن من محددة بنسبة

 .أقساط

 دفع تعجيل بموجبها يتم مالية عملية يتضمن وهو ,للسلع المؤجل التسليم مع بيع عقد هو :السلم �

 السلم فبيع وهكذا ,محددة آجال في المواصفات مضبوطة بضاعة بتسليم الذي يلتزم البائع إلى نقدا الثمن

 .البائع والمشتري طرفين بين مالية تجارية معاملة وجود يفترض

 على معينة لمدة معين أصل منفعة المستأجر تمليك على يقوم الذي التأجير وهو: التاجير التشغيلي �

 لطرف األصل تأجير إعادة من المالك ليتمكن ,اإليجار مدة نهاية في اإلسالمي، للبنك األصل إعادة يتم أن

 .المستأجر مع العقد تجديد أو آخر

 

مصلحة الشؤون  رــالمدي

 القانونية
نائب 

 المــــــدير

مصلحة التجارة  مصلحة الزبائن مصلحة القروض االمن اعوان

 الخارجية

 مصلحة الصندوق
 التحصيل

المقاصة  مصلحة  الصندوق التمويل

 االلكترونية

 الشباك
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التأجير  مدة خالل األصل منفعة تمليك يتم التأجير من النوع هذا في: بالتمليك المنتهية اإلجارة �

 أو وقته في السوق بسعر التأجير مدة نهاية في للمستأجر األصل بتمليك المالك من وعد مع للمستأجر

 .مقابل بدون أو رمزي بسعر أو الوعد في يحدد بسعر

 المسمى األول الطرف يطلب بمقتضاه مقاولة عقد أنه على االستصناع يعرف :االستصناع �

 تأدية أو مشروع انجاز أو سلعة صنع، البنك في لمتمثلاو، الصانع ويدعى الثاني الطرف من ,بالمستصنع

 .48ألجل أو مقسط بشكل يدفعه أجر مقابل وذلك عمل

حيث تعتمد الوكالة في تمويلها بالمرابحة كبديال مناسبا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من     

نك، بحيث كون بمزايا كالدفع اآلجل وتقسيط مبالغ التمويالت، والتي تشكل الحصة االكبر في محفظة ال

  .49التنويع في الصيغ دائما افضل النه يمنح خيارات اخرى في تحقيق التنمية

والجدول الموالي يوضح العمليات التمويلية المقدمة من طرف بنك البركة وكالة غرداية خالل الفترة     

)2015-2017.(  

  )ن دينار جزائريالوحدة مليو): (07( جدول رقم

  السنوات            
  الصيغ    

2015  2016  2017  
  القيمة  القيمة  القيمة

  28504  19150  12278  المرابحة
  1429  1500  1763  السلم

  4159  1851  2980  االجارة
  712  553  698  االستصناع
  33375  23054  17719  المجموع

  . 2018 مارس 19/20ايام التربص،  غرداية،وكالة  تقارير سنوية، ،التمويلمصلحة : المصدر
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  :الفصل خالصة

مع مختلف مصالح الوكالة استنتجنا ان  من خالل الوثائق المقدمة والمقابلة الشخصية التي اجريناها  

تطور نسبة التمويالت الممنوحة من طرف البنك والتي تتمثل في المرابحة لسهولة التعامل بها ووضوح 

تطبيقها مع مردوتها العالية هذا من جهة، اما من جهة اخرى فيتبين لنا خالل هذا الفصل ان الوكالة لها 

المنحدرين من المنطقة او من مناطق اخرى وخاصة مناطق الجنوب، استقطاب واسع للزبائن والمتعاملين 

  . النسجام هيكلها التنظيمي
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 :خالصة

 المتبعة واإلسالمي مختلف اآلليات والمفاهيم للتمويل التقليدي إلى اهذ موضوعنا  في نا استهدف لقد      
، فكلمة بديل في ذاتها تُشير إلى اختالف إسالميكبديل للتقليدي او لغير  اإلسالميحيث جاء التمويل 

وتميز البديل عن المتواجد وأنه يتمتع بحلول لمعظم المشاكل المالية التي واجهتها بعض الدول  االثنين
المقارنة واالختالف  أوجهجراء التمادي في النظام المالي القائم على الفوائد المتراكمة وذلك بتوضيح 

التي تمت  اإلسالميةمن خالل الصيغتين وبالخصوص صيغ التمويل  األوجهوبرزت هذه  ،والتشابه بينهما
المؤسسات  ونشأةانطالقا من الدور الذي تلعبه الصيغ في تطور ، القرآن الكريممن  باألدلةمعالجتها 

 المصغرة، للمؤسسات المعطاة والتعارف  المفاهيم مختلف على الضوء قمت بتسليط الصغيرة والمتوسطة
 الذي لتعريف خاصة إشارة مع المؤسسات، من النوع لهذا وشامل موحد تعريف بلوغ عدم وأسباب
من  هذه المؤسسات وأهداف دور تطرقت إلى كذلك المصغرة، المؤسسات تصنيف في الجزائر اعتمدته

أجل تفعيل وتوطيد العالقة بين البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ال بد من تنسيق الجهود، لتحديد 
وذلك لكي تتمكن هذه المؤسسات من االستخدام الجيد لإلمكانيات  اجات والمشاكل المتعلقة بالتمويلحتياال

التي يتيحها النظام البنكي، يسمح تحسين إمكانيات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باالستفادة من 
  .مزاياها في مجال اإلبداع، النمو وإنشاء مناصب عمل، والسعي لتحقيق التنمية االقتصادية

لعمليات التمويلية التي تمنحها البنوك  لهذه المؤسسات فمن هذا قمت بتعرض في وصوال بذلك الى ا  
 بالمرابحة التمويل ان أسلوبحيث تعتبر الوكالة دراستي التطبيقية الى نشأة بنك البركة وكالة غرداية 

 اآلالت مختلف على الحصول في يساعد ألنه والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتمويل مناسبا أسلوبا
 المؤسسات تلك تحتاجها أن يمكن التي األولية المواد إلى باإلضافة المختلفة المادية واألصول لتجهيزاتوا

  .فوري دفع بدون
  

4M4�Sع ��RSO4 اK� Qى ��MN> ��Oت اKرا�6: ���� ا���ر ا	�����ت �R�6درا �	 T�  

 لذلك الدولة في مهم عامل الصغيرة والمتوسطة المؤسسات تعتبر: " بالنسبة للفرضية الثانية -
 .تم التاكد من صحتها من خالل المبحث الثاني من االفصل الثاني" تمويلها وتنوعت صيغ تعددت

-  �U�U��MNVS ا �WXR��اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ التمويلية المطبق من  "
اليها اثناء الدراسة الميدانية لبنك تظهر صحتها من خالل المقابالت والوثائق المسند " طرف بنك البركة

 .البركة وكالة غرداية 
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��� ا	����:  

استنادا إلى المنطق، فإن عدم إدعاء شيء يعني عدم وجوده، فالبنوك التقليدية لم تذكر أن القرض  - 1
ال يوجد هذه الحقيقة تفند إدعاء أنه . يعني التمويل، ولم تستسخدم إطالقا كلمة أرباح بل تستخدم كلمة فائدة

 .فارق بين التمويل اإلسالمي والتقليدي
 والمتوسط، األجل، الطويل التمويل رنجد الزمنية، المدة حيث من التقليدي التمويل أشكال تتعدد - 2

   .أنواعها بمختلف القروض شكل على إال يكون ال أنه إال التعدد هذا من رغموبال أنه إال والقصير،
 بمختلف الصيغ  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في اإلسالمية البنوك أهمية بوضوح يتبين - 3

 .التمويالت تلك وأنسب أهم تعد التي
 إال االقتصادية التنمية إحداث في المحوري لدورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية رغم  - 4

 .أهدافها تحقيق أمام حاجزا تقف والتي تمويلها إشكالية من تعاني أنها
 تكيفها لسهولة نظرا ,االقتصادي اإلنعاش وسائل أفضل من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعتبر - 5

 .الثروة وجلب العمل مناصب وتوفير االقتصادية التنمية تحقيق على قادرة تجعلها التي ومرونتها
 .االستدالل بالقرآن الكريم الثبات التعامل بصيغ التمويل االسالمية المعمول بها - 6
 تمويل من أكثر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل غرداية على البركة وكالة بنك تركيز - 7

  .الكبيرة المؤسسات
 لقلة واإلجارة ب، كالمرابحةوبأسال التمويل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات على يفرض البنك - 8

، السلم ة واالستصناع، المضاربكالمشاركة األخرى بالصيغ يتعامل وال، المضمون وربحهما مخاطرهما
�Na�bه� وه[ا ا�_�X6ت ^[\ �]��R 47اZC ��234 في األنسب تكون قد والتي �[V�N� .ا

 
  :ا	����ت

 قوانين إصدار طريق عن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل على اإلسالمية البنوك تشجيع - 1
 .النقد ومؤسسات المركزية البنوك طرف من لذلك منظمة

 من جيدة مستويات إلى المؤسسات بهذه للوصول والتأهيل التكوين مستوى رفع في المساهمة - 2
 .اإلسالمي التمويل من القصوى االستفادة من يمكنها ما األداء

 الصغيرة المؤسسات تمويل في المرابحة مالئمة فمع ,فقط المرابحة على التركيز عدم ضرورة - 3

 ,أخرى ظروف في أخرى خيارات يمنح ألنه أفضل دائما يكون الصيغ في التنويع أن إال والمتوسطة
 .المجاالت كل في التنمية تحقيق وبالتالي

 ،اإلبداع مجال في مزاياها من لالستفادة والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التمويل إمكانيات تحسين - 4
 .العمل مناصب وانتشار النمو
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 الشريحة هذه ومتطلبات خصائص مع تتكيف المصغرة، المؤسسات لتمويل متخصصة بنوك إنشاء - 5
  .المؤسسات من
 طريق والمتوسطة عن  رةيالصغ مؤسسات إنشاء في الراغب لشباب والنصح اإلرشادات تقديم - 6

 ومختلف تقديم نماذج ناتجة عن التمويل االسالمي يخص فيما التحسسيةو اإلعالمية األيام من اإلكثار
وتكاثف وكاالتها عبر مختلف اقطار الوطن بشكل  في اعالنات البنوك االسالمية  تطرأ قد التي التغيرات

 .واسع من اجل االستقطاب المتزايد للعمالء
 في كبيرة أهمية من تلعبه لما والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع وتنمية االهتمام ضرورة - 7

 .التنمية تحقيق
 

  :آفاق الدراسة
  :التالية المواضيع نقترح للموضوع دراستنا خالل من

  .واستراتيجات التمويل لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطةـ دراسة دور 
  .ةتجاري كوبنالو إسالمي كبنك البركة بنك طرف من المقدمة لصيغةل مقارنة دراسةـ دراسة مقارنة 
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  :الملخص

 الحسبان في تأخذ شاملة تنمية تحقيق على العمل في يتمثل العالم دول يواجه الذي التحدي أصبح لقد      
 .المجتمع في الفاعلة األطراف لجميع الجهود تظافر وجب لذا البيئي، والتنوع البيئة على الحفاظ ضرورة

 خصائص من بها تتميز لما الحديثة االقتصاديات في دور والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتلعب   
 وجودها فرض على المؤسسات هذه ساعد ما البيئية، المتغيرات مع التكيف على قادرة تجعلها وميزات

 .االقتصادية التنمية لتحقيق فعالة كآلية
 عوائق عدة من يعاني يزال ال النامية الدول في خاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع لكن    
 تفرضها التي الشروط بسبب التمويل العوائق هذه مقدمة في ويأتي القطاع هذا تنمية عرقلة إلى أدت

 استحداث، طريق عن المشكل هذا لعالج حل عن البحث إلى االقتصاديين دعا ما وهذا التجارية، البنوك
 حرص الى إضافة ميلرالمشكل كابحاث الباحث  هذا لحل اإلسالمية البنوك طرف من وأساليب صيغ

 أرصدة النقود اعتبار رفض وعلى، الحقيقة واألرصدة المالية األرصدة بين الربط على اإلسالمي التمويل
 مشكالت وجود دون يحول ما والسمات الخصائص من تملك اإلسالمي التمويل صيغو اه�ذا حد في

 التمويل أنظمة من غيرها في توجد اليا مزا من تتضمنهوالمتوسطة، بما  الصغيرة للمؤسسات التمويل
 وأساليب واإلحسان، والبر التبرعات على قائمة للتمويل أساليب فهناك والتعدد، لتنوعبا تتسمفهي  التقليدي
  .المشاركات على قائمة للتمويل

Abstract 

  The challenge facing the countries of the world is to work towards comprehensive 
development that takes into account the need to preserve the environment and biodiversity, 
and therefore the efforts of all actors in society must be combined 
   Small and medium enterprises play a role in modern economies because of the 
characteristics and features that enable them to adapt to environmental changes, which helped 
them to establish their existence as an effective mechanism for economic development. 
    However, the SME sector, especially in developing countries, continues to suffer from 
several obstacles which have hindered the development of this sector. The main obstacles to 
financing are due to the conditions imposed by commercial banks. This has led economists to 
seek a solution to solve this problem by creating formulas And methods by Islamic banks to 
solve this problem as researcher Miller, in addition to the keenness of Islamic finance to link 
the balances of funds and real stocks, and to refuse to consider money as assets in 
themselves and Islamic financing formats have characteristics and features that prevent the 
existence of funding problems for institutions Jealousy and medium, including the advantages 
contained therein are not found in other conventional finance systems are characterized by 
diversity and plurality, there are ways of financing based on donations and charity, and 
methods of financing based on the posts. 




