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إهداء 
 

 

 

اوال أمحد اهللا عز وجل الذي وفقين يف الدراسة ، والذي أعانين المتام هذا العمل 
  .الذي سأختم به مشواري الدرسي اجلامعي 

   إىل الوالدين الكرميني أطال اهللا يف عمرمها أهدي هذا العمل املتواضع

  إىل األخوة واألخوات ، وكل األهل واألقارب كل بامسه 

  إىل أساتذة معهد علوم التسيري 

أمينة ، مهدية ، فتيحة ، أمساء ، : إىل كل صديقات وزميالت الدفعة خاصة 
  ثورية ، بديعة ، سعاد ، فوزية ، ليلى ، حورية ، كرمية 

  ب علم ، وإىل كل معلم علم بإخالص إىل كل طال

  

  

  مليكة 

  

                          
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلهداء
إىل أغلى امراة يف الوجود ، نبع احلنان والعفاف ، اليت سهرت وبثت فيا روح الوفاء واإلخالص 

  ،وكانت مصباح دريب ومنبع حناين 
  امي احلنون أطال اهللا يف عمرها 

لدنيا مهما كربت ،وكان يل واليزال معينا وحافزا ، وكان أمله إىل مسندي الدائم يف هذه ا
  الوحيد جناحي 

  أيب العزيز أطال اهللا يف عمره 
  هشام وليد : إىل املصابيح املنرية اليت مل تبخل عليا بشعاعها ، إخويت 

  صربينة وسهام : إىل الاليت عمرت دناياي أخوايت 
  هاإىل جديت العزيزة اليت مل تبخل عليا بدعائ

  أطال اهللا يف عمرها * شريفة   * 
  .حدة رمحها اهللا : وجديت اليت متنت جناحي 

  إىل خطييب مولود
سعاد ، بشرية ، امينة ، مجيلة ، مسرية ، سليمة ، شفيقة ، مسية ، سامية ، : إىل رفيقات دريب 

   ، أمينة مليكة: إميان ، حسينة ، نورة ، محيدة ، نصرية ، وبدون ان انسى شريكيت يف العمل 
  إىل كل أفراد العائلة صغريا وكبريا 

  إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي املتواضع 
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  اإلهداء
  احلمد هللا الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني ، ويل نعميت وإنه لذو فضل عظيم 

  والصالة على حبيبنا وشفيعنا حممد سيد املرسلني 

  بتوفيق وعون من اهللا اهدي مثرة جمهودي املتواضع إىل اجلدتني أطال اهللا عمرمها 

  إىل الوالدين الكرميني حفظهما اهللا ورعامها 

  يوسف ويونس : إىل كل األخوات واألخوة خاصة 

  إىل كل األهل واألقارب واجلريان 

  ئي إىل الطور اجلامعي إىل من علمين اول حرف وكل حرف ، إىل كل األساتذة من الطور اإلبتدا

  عبد السالم : دون أن أنسى خايل  

مليكة ،نسيمة ، إميان ، مسرية ، حورية ، ليلى ، سعاد ، : إىل كل صديقات الدرب وأخص بالذكر 
  عائشة 

   2010طلبة السنة الرابعة مالية دفعة : إىل كل طلبة معهد علوم التسيري خاصة 

  ذكريت إىل كل من وسعتهم ذاكريت ومل تسعهم م

  

   أمينة 

 



 

 

 
  كلمة شكر 

  

حنمد اهللا ونشكره على نعمه ، فاحلمد هللا الواحد القهار العزيز الغفار ، مقدر األقدار ، الذي قدرنا 
  ووفقنا على اجناز هذا العمل املتواضع

   جبزيل الشكر إىل كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على حتضري مثرة جمهودنا هاتهممث نتقد

  األستاذ املشرف علوطي ملني: كر خنص بالذ

  الذي مل يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه

خملويف ، سارة : كما نشكر كل موظفي وكالة الفالحة والتنمية الريفية باملدية خاصة السيدة 
  وسليمة

  كل األساتذة الذين حرصوا على تلقينا دروب العلم واملعرفة

  العمل أجل إثراء هذا اء الذين سامهوا معنا منقكل األصدقاء والرف

  

  

  شكرا                                               

 



أ  

  مقدمة عامة 
  

لقد لعب قرض اإلجيار دورا بارزا يف تنمية وتطوير بعض القطاعات االقتصادية يف أغلـب الـدول                 
، التوسع  أو املطبقة له ، باعتباره فرصة إضافية منحت ألصحاب املشاريع لتمويل استثمارام بإنشاء جديد            

تاجية ، واليت ال تتوفر علـى قاعـدة        ويصدق هذا القول أكثر على الدول املستوردة لآلالت واألجهزة اإلن         
صناعية قوية إلنتاج السلع االستثمارية أو اإلنتاجية ألجل هذا السبب سارعت الدول خاصة النامية منها ،                

، .إىل إدراج تشريع خاص ينظم وحيكم هذه العملية لالستفادة منها يف متويل األصول العقارية واملنقولـة                 
ريعات والقوانني املسطرة أن متارس سياستها التفضيلية لنشاطات علـى          وبإمكان هذه الدول من خالل التش     

  .حساب أخرى ، او األصول االستثمارية على حساب أخرى 

 : اإلشكالية  .1

  :  إىل طرح اإلشكالية التالية قادناهذا ما 
  إىل أي مدى ميكن لقرض اإلجيار أن يساهم يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ؟ 

  : اإلشكالية إىل  اإلشكاليات اجلزئية التالية وتتفرع هذه 

 ما مفهوم قرض اإلجيار ، وما مدى أمهيته بني طرق التمويل األخرى  ؟  

 كيف ميكن اللجوء إىل قرض اإلجيار ، وما هي خمتلف جوانبه ؟  

 كيف هو حال قرض اإلجيار يف اجلزائر ، وما مدى تطبيقه ؟  

 : الفرضيات  .2

ؤالت نفترض فرضيات حمددة نعتربها ركيزة أساسية هلذا البحث علـى           لإلجابة على خمتلف التسا   
  : أساس أا األكثر احتماال لألسئلة املطروحة سابقا وتتمثل فيما يلي 

 جاء استجابة للتطورات االقتصادية املعاصرة كمحاولة حلل        اإلجيارتعترب أن ظهور قرض      
 .خمتلف املشاكل التمويلية اليت تتعرض هلا املؤسسات 

إن قرض اإلجيار ال يلغي تقنيات التمويل املختلفة األخرى ، ولكن ميكن اعتباره فرصة               
إضافية ، تقدم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من اجل رفع وترية نشاطها والسماح هلا             

 .باملفاضلة بني قرض اإلجيار وخمتلف القروض األخرى 

  
 



ب  

 : أسباب اختيار املوضوع  .3

ميكن ان نعطي بصفة عامة أسباب اختيار موضوع قرض اإلجيار وتتجلى أمهيـة اختيارنـا هلـذا                 
  : املوضوع فيما يلي 

 .إقبال عدد كبري من املؤسسات املتطورة حنو هذه التقنية  

زيادة املنافسة املصرفية مما أدى إىل توجه البنوك حنو فتح فروع هلا تتخـصص يف مـنح              
 بضمانات  أكيدةالعقاري على حد سواء ، ملا أثبتته من مردودية          قرض اإلجيار املنقول او     

 .قوية وبأخطار ضئيلة 

 قوانني  إرساءانتشار التعامل بقرض اإلجيار يف خمتلف الدول ، وحماوالت كهذه األخرية             
  . الغرض وتشريعات هلذا 

ـ               ا ومن جانب آخر ميكن ان يستجيب قرض اإلجيار لواقع املؤسسة اجلزائرية املايل كم
 : ميكن من معاجلة 

  .مشكلة متويل الطلب على الصناعات واألجهزة اإلنتاجية  •

مشكلة قدم واهتالك اجلهاز اإلنتاجي القائم من جهة ، وتسارع اإلبداع التكنولوجي من جهـة                •
 .أخرى 

 .مشكلة ضعف معدل التمويل الذايت وارتفاع نسبة املديونية  •

 .بلها ارتفاع مستوى اإلنتاج املخزن مشكلة ارتفاع األسعار والتكاليف اليت يقا •

 .مشكلة ندرة السيولة على مستوى املصرف وعلى مستوى املؤسسة  •

  : أهداف البحث  .4

يكمن هدف البحث يف الدراسة الوصفية اليت يعتمد إليها واليت من خالهلا سوف نـبني مفهـوم                 
من خالله صورة عـن    اري ، وكذلك نوضح     جيقرض اإلجيار ، ومنيز بني القرض املصريف والقرض اإل        

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، وواقعها وعالقة متويلها بالقرض اإلجياري 

 الذي يتعامـل    BADRولإلحاطة أكثر باملوضوع قمنا بدراسة حالة لبنك الفالحة والتنمية الريفية           
  .بشكل من األشكال ذه التقنية يف مد القروض 
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  ماهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة : املبحث األول 

 طبيعـة  1 حـسب أخـرى اختلفت مفاهيم وتعاريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من دولة إىل  
 املعايري احملددة ألحجام هذه املؤسسات ،فاملؤسسة الكبرية يف         أيضاوخصوصيات كل دولة ، كما اختلفت       

  . أخرى ، والعكس صحيح متوسطة يف دولةأودولة قد تعترب صغرية 
ونظرا لألمهية البالغة هلذا القطاع أين قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف النشاط االقتصادي العـاملي ،                

 أوجعلته يستقطب اهتمام العديد من الباحثني واملفكرين االقتصاديني الذين اجتهدوا يف إعطـاء مفهـوم                
عايري واحملددات اليت يراها مناسبة يف حتديد معامل هذا         تعريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة كل حسب امل      

  .التعريف 
 خاصة من حيث حمدداته وأمهيته يف       ةوهلذا ميكن حتديد تعريف لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسط       

  .بعض دول العامل 
  

  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة : املطلب األول 

   تعريف املؤسسة االقتصادية: الفرع األول 

وحدة اقتصادية   " ال ميكن إجياد تعريفا حمددا للمؤسسة بصفة عامة ، إمنا ميكن اعتبار هذه األخرية             
  .2" ، مؤلفة من جمموعة أفراد متضامنني تربطهم عالقات معينة من أجل حتقيق هدف معني 

  : كما ميكن اعتبارها أيضا 
 والذاتية وتتكون من عناصر خمتلفـة يـتم          هلا كيان واقعي خاص تتمتع باالستقالل      وأموالجمموعة أفراد   "

  : وهذا يعين أا " تعيينها يف سبيل حتقيق غاية املؤسسة 
كيان اجتماعي ، وجتمع إنساين جامع لألفراد العاملني دف تنفيذ وأداء أعمال ونشاطات ال ميكن لفرد                " 

  " .واحد القيام بأعبائها 
  

  

  
                                                 

بن عيسى فاطمة الزهراء ، دور ومكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الوطين ، مذكرة خترج  لنيل شهادة ليسانس ، كلية علوم  1
   . 2005دية ، التسيري ، املركز اجلامعي بامل

   .19 ، ص 2007 ، بريوت ، األوىلالدكتور نبيل جواد ، إدارة تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، جمد للنشر والتوزيع ، والطبعة  2
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  : سسة واملتمثلة يف  خصائص املؤأو نستخلص عناصر أنوعليه ميكن 
  

  : أا 
 .منتجة للسلع واخلدمات  

 .جتمع إنساين  

 .مكان للتبادل  

   تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة :الثاينالفرع 

   :األكادميي التعريف :أوال

لقد أخذ تصنيف املؤسسات االقتصادية إىل متوسطة وصغرية من جهة ، ومؤسسات كبرية مـن               
تعمال يف خمتلف اتمعات ، وهو تصنيف مفيد يف عدة جماالت ، ولذلك تعرف    يف االس  اتساعاجهة أخرى   

  : املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأا 
 متوسـط ، وتـستخدم رؤوس       أوجمموعة من املشروعات اليت تقوم باإلنتاج على نطاق صغري          " 

التعريف إىل جمموعة    يقتصر   أموال صغرية وتوظف عددا حمددا من األيدي العاملة ، إال أننا نرى أنه جيب أن              
املشروعات الصغرية واملتوسطة اليت تتمتع بأسلوب اإلنتاج احلديث ،أي اليت يغلب على نـشاطها اآلليـة                
وتطبق مبدأ تقسيم العمل يف اإلنتاج ، وعلى ذلك فيجب إخراج احلرف والصناعات املرتلية يف تعريف هذه                 

  .1" الصناعات 

   : أالصغرية واملتوسطة على وعليه ميكن أن نعرف الصناعات ا

 متوسط وتستخدم رؤوس أموال صـغرية أو        أوجمموعة املشروعات اليت تقوم باإلنتاج على نطاق صغري         " 
  " .متوسطة وتوظف عددا حمددا من اليد العاملة ، وتتبع أسلوب اإلنتاج احلديث 

 عمال فرديا لشخص واحد ، وإما أن        وقد ارتأينا أن نستبعد الصناعات التقليدية واحلرف ألا إما أن تكون          
تكون ممارسة من طرف عائلة يتقن أفرادها هذا النوع من النشاط ، فال تعرف تقسيما للعمل وال نظامـا                   

  .معينا يف اإلنتاج والتسيري ، وهذا بالنسبة للتعريف األكادميي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  

  
                                                 

  .211 ، ص 1992حممد حمروس إمساعيل ، الصناعة والتصنيع ، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية ،  1
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  تعاريف بعض الدول : ثانيا 

 : 1 ملتحدة األمريكيةتعريف الواليات ا .1

 تلـك   بأـا أ ، املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة        .م.هو تعريف قانوين حبت ، حيث تعرف الو       
 امتالكها وإدارا بطريقة مستقلة ، وذلك باالعتماد على معيار عـدد العمـال              يتماملؤسسات اليت   

  :  فقد حدد هذه املؤسسات كما يلي 1953ورأس املال ، وحسب قانون 

 . مليون دوالر كمبيعات سنوية 5 إىل 1دمات والتجارة بالتجزئة من مؤسسة اخل 

 . مليون دوالر كمبيعات سنوية 15 إىل 5مؤسسة التجارة باجلملة من  

 . عامل أو أقل 250عدد العمال فيها املؤسسة الصناعية  

  : 2تعريف اليابان .2

نادا للقانون األساسـي لعـام      تعتمد اليابان يف حتديدها ملفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة است        
 28 عامل ورأس مال قدره      300 املعيار املزدوج ، حيث ال يزيد عدد عماهلا عن           مبدأ على   1963

  .ألف دوالر 

  : وحتدد املؤسسات كاآليت 

 : املؤسسات املنجمية والتحويلية والنقل وباقي فروع النشاط الصناعي  

  .أقل  عامل أو 300 مليون ين ، عدد العمال 10أقل من  •

 : مؤسسات التجارة باجلملة  

  . أقل أو عامل 100 مليون ين ، عدد العمال 30أقل من  •

  : مؤسسات التجارة بالتجزئة واخلدمات  

 . أقل أو عامل 50 مليون ين ، عدد العمال 10أقل من  •

   :تعريف بريطانيا . 3  

دد العمـال   اعتمدت بريطانيا يف تعريفها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على معيار ع           
  . مشتغل فأكثر 200بأا تلك املؤسسات اليت يعمل ا " بولتون " فقط ، فقد عرفتها جلنة 

                                                 
صغرية واملتوسطة ومسامهتها يف ترقية املنتوج الوطين ، مذكرة خترج لشهادة ليسانس يف إدارة األعمال ، جامعة املؤسسات الشهري مناصري ،  1

  . 18 ، ص 2004املدية ، 
   .18شهري مناصري ، مرجع سابق ، ص  2
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  : 1 تعريف اهلند . 4

 املـال وحـده يف تعريـف        رأس باالعتماد على    1967قامت احلكومة اهلندية عام       
 دوالر  ألف 100عادل   ألف روبية ما ي    750املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك إذ مل يتجاوز رأس ماهلا          

  . للعمال أقصىدون وضع حد 

   : تعريف اإلحتاد األورويب .5

 على عدة معايري لتحديد تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أمههـا            األورويبلقد اعتمد اإلحتاد        
  : العمال ورقم األعمال ، وقد انتهى هذا األخري إىل اعتبار املؤسسات الصغرية واملتوسطة كل 

  .2 عامل250ؤسسة تشغل اقل من م 

 27 حصيلتها السنوية ال تتجـاوز       أو مليون اورو ،     40مؤسسة حتقق رقم أعمال سنوي أقل من         
 .مليون اورو 

 25مؤسسة تتسم مبعايري االستقاللية ومعىن استقاللية املؤسسات هو ملكية املؤسسات على األقل              
 .من رأس املال % 

  تعريف اجلزائر : ثالثا 

 ،  2001 ديـسمرب    12 املوافق ل    1422 رمضان   27 املؤرخ يف    18- 01حسب القانون رقم          
املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة جند بأنه يعـرف املؤسـسات الـصغرية               

  :  كما يلي 04واملتوسطة يف نص املادة 
تها القانونية بأا مؤسـسة إنتـاج الـسلع         تعرف املؤسسة الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيع      "         

  : واخلدمات 
  .3 شخصا250 إىل 1تشغل من  

 .تستويف معايري االستقاللية  

 مليون  500:  مليار دينار وال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية         2 السنوي   أعماهلاال يتجاوز رقم     
 .دينار 

                                                 
 2005، املركز اجلامعي باملدية ، فتحي قمانة ، التمويل البنكي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ، مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس حماسبة  1

   . 50، ص 
  .303  ، ص 2001، مصر ، .منال طلعت حممود ، والتنمية واتمع ، واملكتب اجلامعي احلديث  2
  .303نفس  املرجع السابق ، ص  3
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  : وميكن توضيح بعض املصطلحات يف هذا التعريف      

الـسنة الـيت    (هم األشخاص العاملون بصفة دائمة خالل سنة واحدة          :  املستخدمون األشخاص •
  ). تلك السنة املتعلقة بآخر نشاط حسايب مقفل هييعتمد عليها 

هي تلك املتعلقة بآخر نشاط مقفـل        :  جمموع احلصيلة  أواحلدود املعتربة لتحديد رقم األعمال       •
 . شهرا 12مدة 

 أوفما أكثر من قبل مؤسـسة        % 25 ال ميتلك رأمساهلا مبقدار      كل مؤسسة  : املؤسسة املستقلة  •
 .1جمموعة مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 250 إىل   50.تعرف املؤسسة املتوسطة بأا مؤسسة تشغل مـا بـني            : " 05وحسب املادة    •
 يكون جمموع حصيلتها    أور دينار ،     مليا 2 مليون دينار و   200شخصا ويكون رقم أعماهلا ما بني       

 " . مليون دينار 500 و100السنوية مابني 

 45 إىل   10تعرف املؤسسة الصغرية بأا مؤسسة تشغل مـا بـني            : " 06حسب نص املادة     •
 مليون دينار ، أو ال يتجاوز جمموع حـصيلتها          200شخصا ، وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي        

  ." مليون دينار 100: السنوية 

 عمال وحتقق   9 إىل   1 مؤسسة تشغل من     بأاتعرف املؤسسة املصغرة     : " 07حسب نص املادة     •
 " . ماليني دينار 10 ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية أو مليون دينار ، 20رقم أعمال من 

 
  تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة : الفرع الثاين 

إىل عدة أنواع ختتلف أشكاهلا باختالف املعـايري املعتمـدة يف          طة  تنقسم املؤسسات الصغرية واملتوس          
  : تصنيفها وهذه املعايري تتمثل يف 

  : حسب طبيعة توجهها : أوال 

   : أمهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك حسب توجهها ومن أشكالميكن أن منيز بني العديد من     

 أفراد العائلة ، وهم يكونون عماال فيهـا ،          هي مؤسسات تنشأ مبسامهة    : املؤسسات العائلية  .1
 .وهي مؤسسات تنتج لالستهالك 

                                                 
  .51فتحي قمانة ، مرجع سابق ، ص  1
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 يف الورش ،    أووهي مؤسسات الصناعات احلرفية اليت تتم إما يف املرتل           : املؤسسات التقليدية  .2
 .1باعتمادها على الوسائل اليدوية البسيطة 

ت باملتطورة والـشبه    إن وصف هذه املؤسسا    : الصغرية املتطورة وشبه املتطورة   املؤسسات   .3
 املال الثابت   رأساملتطورة يعود العتمادها النسيب على التكنولوجيا احلديثة ، كما أا تستخدم            

 .وتتماشى مع املتطلبات العصرية 

 
  على أساس تنظيم العمل : ثانيا 

ـ                        ن ميكن أن منيز بني وحدات اإلنتاج على أساس أسلوب تنظيم العمل ، حبيث نفرق بـني نـوعني م
  : املؤسسات 

   la petite industrie usinière    املصنعية املؤسسات  

   la petite industrie non usinière    املؤسسات غري املصنعة 

  

  تصنيف املؤسسات حسب أسلوب تنظيم العمل  : 01اجلدول رقم 

  

  نظام املصنع   النظام الصناعي املرتيل   النظام احلريف اإلنتاج العائلي 

تــــاج اإلن
  املخصص 
ستهالك للــ
  الذايت 

  عمل 

 يف املرتل 

  ورشات 

  حرفية 

  عمل 

ــناعي يف  صـ
  املرتل 

  ورشات 

  شبه مستقلة 

  مصنع 

  صغري 

  مصنع

  متوسط 

  مصنع

  كبري 

1  2  3  4  5  6  7  8  
  

رة خترج لنيل شـهادة     ، مذك شهري مناصري ، هشام خالدي ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومسامهتها يف ترقية املنتوج الوطين                :املصدر  
   .22 ، ص 2004ليسانس ، املدية ، 

  
                                                 

  .303منال طلعت حممود ، مرجع سابق ، ص  1
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 ،  وأملانيا إن مفهوم املؤسسات املصنعية جاء عن النظام الغريب مثل فرنسا ،             :املؤسسات املصنعية    .1
 بالنسبة القتباس هذا املفهوم يف      أماه اآلالت املتطورة إلنتاج ذات طابع صناعي ،         يحبيث تستخدم ف  

 .ؤسسة املصنعية مقتصرة فقط يف جمال التركيب وإصالح اآلالت الدول النامية ، فإن امل

 جيمع هذا النظام بني اإلنتاج العائلي والنظام احلريف وعموما أشري إليه يف             :املؤسسات غري املصنعية     .2
 ، إذ يعترب اإلنتاج العائلي املوجه لالستهالك الـذايت أقـدم            1،  2،  3اجلدول السابق يف اخلانات     

لعمل أما اإلنتاج احلريف فهو نشاط تصنع مبوجبـه سـلع ومنتجـات حـسب               شكل يف تنظيم ا   
 الكبرية ، وختتلـف     حىتاحتياجات الزبائن ، ويتم هذا التصنيف كل املصانع الصغرية واملتوسطة و          

عن املؤسسات غري املصنعية من حيث تقسيم العمل وحتقيق العمليـات اإلنتاجيـة واسـتخدام               
  أسواقها إتساعوأيضا من حيث طبيعة السلع املنتجة األساليب احلديثة يف التسيري و

  حسب طبيعة املبيعات : ثالثا 

  :  طبيعة املنتجات إىل الفئات التالية أساسالصغرية واملتوسطة على تصنف املؤسسات 

يعتمد نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذا النظام         : مؤسسات إنتاج السلع االستهالكية    .1
 : 1على تصنيع 

 نتوجات الغذائية امل 

 .منتجات اجللود واألحذية والنسيج  

 .حتويل املنتجات الفالحية  

 .الورق ومنتجات اخلشب ومشتقاته  

 : تعتمد يف نشاطها على التصنيع  : مؤسسات إنتاج السلع الوسيطة .2

 .حتويل املعادن  

 .الصناعات الكهربائية وامليكانيكية  

 .الصناعات الكيماوية وصناعة البالستيك  

 .صناعة مواد البناء  

 .احملاجر واملناجم  

                                                 
   .23سابق ، ص شهري مناصري ، مرجع  1
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إن أهم ما تتميز به صناعة سلع التجهيز عن الصناعات السابقة           : 1مؤسسات إنتاج سلع التجهيز      .3
احتياجها إىل اآلالت والتجهيزات واليت تتمتع بالتكنولوجيا العالية لإلنتاج وكثافة رأس مال كبرية             

غلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة مما يضيق عليهـا        ، األمر الذي قد ال يتماشى مع إمكانيات أ        
دائرة النشاط يف هذا اال والذي قد ينحصر يف بعض األنشطة البسيطة ، كاإلنتـاج وتركيـب                 

 معدات البناء ويكون هذا يف      أوبعض اآلالت والتجهيزات البسيطة اليت تدخل يف النشاطات املرتلية          
 .البلدان املتقدمة 

ية فإن نشاط هذه املؤسسات قد ال يتعدى جمال الصيانة واإلصالح لـبعض اآلالت              أما يف الدول النام   
والتجهيزات كوسائل النقل وآالت الشحن واآلالت الفالحية والتجهيزات الكهربائية ، وجتميـع بعـض              

  . اآلالت والتجهيزات انطالقا من قطع غيار أغلبها مستورد ، كتركيب اآلالت الكهرومرتلية 

   صغرية ؟ أو حندد حجم املؤسسة ونعتربها كبرية أنكيف ميكن :ح السؤال املطرو
  . لقد اختلفت املعايري اليت حتدد حجم املؤسسات وتعددت قياسات األحجام 

  

  معايري قياس احلجم : املطلب الثاين 

  :  نذكر املعايري املعتمدة يف حتديد احلجم يف النقاط التالية أنميكن 

   2 ةمعيار العمال: الفرع األول 

 املعايري شيوعا يف حتديد حجم املشروع وذلك لتوفر البيانـات اخلاصـة             أكثريعترب معيار العمالة    
بالعمالة يف غالبية الدول ، ولكن يعاب على هذا املعيار أن استخدام العمالة وحدها قد ال تعكـس متامـا                    

  .الوضع احلقيقي حلجم املشروع 
 كبرية ، ولكنها توظف عددا قلـيال مـن          رأمسالية فمثال هناك صناعات كثرية تتطلب استثمارات     

العمال ، وبالتايل فإن استخدام معيار العمالة وحده يؤدي بنا إىل إدخال مشروعات كبرية ذات رأس مـال     
  .كبري ، لكنها توظف عددا قليال من اليد العاملة إىل ميدان الصناعات الصغرية واملتوسطة 

يت تستخدم كميات حمدودة من رأس املال وتوظف يد عاملة كثرية ،            يف حني تستبعد املشروعات الصغرية ال     
  . صغريا أووعليه ال يصلح هذا املعيار منفردا يف احلكم كون املشروع كبريا 

  
                                                 

  .54قمانة فتحي ، مرجع سابق ، ص  1
  .3بن عيسى فاطمة الزهراء ، مرجع سابق ، ص  2
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 جدول يبني احلد األقصى للعاملني يف املؤسسات الصغرية واملتوسـطة يف بعـض دول                :02اجلدول رقم   
  .العامل 

   احلد األقصى للعاملني  الدولة 

  500  أ .م.الو

  300  اليابان 

  300  أملانيا 

  100  اهلند 

  50  مصر 

  50  الكويت 

  50  العراق 

  

   .1998 املنظمة العربية للتنمية والتعدين :املصدر 

  

  ر رأس املال معيا: الفرع الثاين 

نـه ميثـل    يعترب معيار رأس املال من املعايري األساسية اليت تستخدم يف متييز حجم املشروع نظرا أل              
عنصرا هاما يف حتديد الطاقة اإلنتاجية ، وخيتلف هذا املعيار من دولة ألخرى ، فعلى مستوى الدول املتقدمة                  

   .1 ألف دوالر700فقد حدد مدى رأس املال للمشروع الصغري إىل 
 ال خيلوا من انتقادات ومن مث فاألفضل استخدام أكثر من معيار للحكم كـون               املعيار هذا   أنإال  

 إذا  األخـري  صغريا ، ولعل من أهم االنتقادات املوجهة هلذا املعيار كون هـذا              أمشروع الصناعي كبريا    امل
 كليا قد خيتلف من مؤسسة إىل أخـرى مـع           أو بتا ثا أواعتمدنا عليه رأس املال املستثمر سواء كان عامال         

   .2سبب ظاهرة التضخم وتغري األسعاربتساوي حجمي هاتني املؤسستني وذلك 

   

                                                 
   .19الدكتور نبيل جواد ، مرجع سابق ، ص  1
   .217، ص .حممد حمروس إمساعيل ، مرجع سابق  2
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 جدول يبني احلد األقصى لرأس املال يف الصناعات الصغرية واملتوسطة يف بعـض دول                :03اجلدول رقم   
  .العامل 

  )ألف دينار(لرأس املال احلد األقصى   الدولة 

  700  الكويت  

  300  اليابان 

  200  اهلند 

  200  كوريا 

  100  مصر 

  

   .1998 املنظمة العربية للتنمية والتعدين :املصدر 

  

  معيار املبيعات : الفرع الثالث 

للمؤسسة ، وهو الذي حيدد حجم هذا       السداسية   أوويقصد به حجم املبيعات السنوية او الشهرية        
 هذا املشروع كبريا والعكـس      أصبح) خيتلف من دولة ألخرى     (بيعاته مبلغا حمددا    فاقت م املشروع ، فإذا    
  .يكفي ملعرفة حجم املؤسسة  االعتماد على هذا املعيار وحده ال أنصحيح ، كما 

  : هل هي كبرية أو صغرية ؟ وذلك ملا فيه من عيوب وسلبيات فمثال 

، وكذا تأثري األسعار ذه     ) العرض والطلب   (حجم املبيعات يتحدد حسب قاعدة السوق املعروفة        
 هذه األخرية القاعدة وحدوث ظاهرة التضخم اليت ترفع األسعار فترتفع بذلك مبيعات املؤسسة ، وقد تعاين         

 تؤدي ا إىل تالشي مبيعاا يف فترة من         إفالس حالة   أومن حالة ركود بسبب املنافسة احلادة يف السوق ،          
الفترات ، فهل إذن االعتماد على هذا املعيار ميكننا من القول بأن هذه املؤسسة كبرية احلجم يف فترة مـا                    

  السوق ؟ وصغرية يف فترة أخرى حسب ظروف هذه املؤسسة وظروف 

  .إذن ال ميكننا االعتماد على هذا املعيار مبفرده كمحدد أساسي حلجم املشروع 
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  عوامل انتشار وجناح املؤسسات الصغرية واملتوسطة : املطلب الثالث 

  العوامل اخلاصة : الفرع األول 

 يشعرون بـضآلة  مأللعمل لدى الشركات الكربى ا عدم رغبة الكثري من األفراد يف الوقت احلاضر          :أوال  
دورهم فيها ، وذلك على عكس احلال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، حيث كثريا ما ينظر إىل العاملني                  

 العـاملني يف    بإشراكعلى أم مالك هلذه املشروعات ، فمثال كثريا ما تقوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة              
ىل هذه الشركات وهذا عكس الشركات الكبرية اليت         األرباح ، وذلك يهدف زيادة انتمائهم إ       أورأس املال   

 ال ميلكون القـرار وال املـشورة يف هـذه           وأم وجودهم يذهب إلفادة الغري ،       أنحيس العاملني ا على     
  .1املؤسسة 

  مرونة اختاذ القرارات اخلاصة باإلنتاج واألسعار ، وذلك لسرعة االتصال بـني قـسمي التـسويق                 :ثانيا  
قسم اإلنتاج يقـوم بعمليـة   أين ا لصغر حجم املؤسسة ، وهذا عكس املؤسسات الكبرية ،   واإلنتاج ، نظر  

أنتج منتوجات غري مطلوبة يف السوق أو رمبـا         فرمبا  اإلنتاج دون مراعاة لطلب واحتياجات قسم التوزيع ،         
    . كميات كبرية زائدة عن حاجات قسم البيع ، فينعكس الفائض ويكون بذلك عبء على املؤسسة 

 قلة رأس املال املستثمر ، إن من بني األسباب والعوامل اليت تؤدي إىل انتشار املؤسـسات الـصغرية        :ثالثا  
 املال املستثمر يف املشروع الصغري ، حيث أنه من أجل إقامة مشروع مـصغر               رأسواملتوسطة هو ببساطة    

  .يكفي مجع مبلغ قليل من املال إلقامة مؤسسة 

 على تكوين مشروع جبمع أمواهلم املتوفرة لـديهم         االلتقاءمن املستثمرين   كما ميكن موعة قليلة     
 املـال املـستثمر     رأس أنمن إدخارام السابقة ، وذلك قصد النشاط اجلماعي يف إنتاج منتوج معني ، إذ               

  .جيعل الكثري من الناس يهتمون باالستثمار يف جماالت شىت 

 يف املدينـة يف املنـاطق       أو كل مكان ، يف الريـف        مما يسهل عملية إقامة املشروعات املصغرة يف      
  . غريها أوالصناعية 

  

  العوامل العامة : الفرع الثاين 

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة تم بكل النشاطات إن من بني ما مييز املؤسسات الصغرية واملتوسطة                :أوال
  ...) ، صناعية ، خدماتية ، فالحية (عن املؤسسات الكبرية هو كوا تم بكل أشكال النشاطات 

                                                 
   .58فتحي قمانة ، مرجع سابق ، ص  1



 ة واملتوسطة وطرق متويلها                                                          ماهية املؤسسات الصغري: الفصل األول 

 16

إذن ميكن أن تنشأ يف أي مكان ، مهما كانت ميزاته وخصائصه يف الريف أو يف املدينة ، صـغريا أو                     فهي  
  .كبريا ، فهي إذن تليب طلبات كل من له رغبة يف االستثمار 

ئيسية اليت تساهم    املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال تتطلب يد عاملة ماهرة ، كذلك من األسباب الر             :ثانيا  
يف انتشار وتوزيع وجناح املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي أا ال تتطلب يد عاملة مـاهرة ومتخصـصة                 

 واألعمـال ومتكونة تكوينا عاليا ، فهي إذن تتطلب أيدي بسيطة إىل احلد الذي ميكنها فيه القيام باألشغال       
ة واخلربة للقيام بالعمل ، فهذا  ربعرفة واليسري من والتج    منها تلك املشاريع ، فيكفي القليل من امل        تتطلبهااليت  

ديد النفقات العالية يف ذلك مما يسهل عليها عمليـة          تسال جيعلها تفكر يف االستثمار يف املوارد البشرية وال          
  .التوسع واالنتشار وإقبال املستثمرين على هذه املشاريع 

  

  لصغرية واملتوسطة واجه املؤسسات ات املشاكل اليت: املطلب الرابع 

 ال أـا إن جل الدراسات اليت أجريت على واقع الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر تؤكد              
 تعاين يف جوانب قصور عديدة      وإاتزال مل ترق بعد إىل املستوى الذي بلغته نظرياا يف الدول األخرى ،              

  .تعترب عائقا أمام تطويرها 
  : موعات أساسية هي نذكر منها على اخلصوص ثالث جم

  املعوقات التمويلية : أوال 

 اليت تواجهها   باعتبارها األساس لنشوء املشروعات الصغرية وجناحها ذلك تعترب من أهم املشكالت          
ى  جل املشاريع الـصغر    أن، إن مل تكن بالفعل مشكلتها الرئيسية ، وأساس مشكالا األخرى ، فنالحظ              

حاا على التمويل الكايف يف املؤسسات املالية عامـة ، والقطـاع             من صعوبات مجة يف حصول أص      تعاين
نظرا لعدم توفر آلية ائتمانية قادرة على تلبية متطلبات املقترضني واملقرضني معا ، وإجياد              واملصريف خاصة ،    

 واإلقراض عملية مرحبة لكال الطرفني كما       االقتراض الطرفني ، وجتعل من عملية       تالؤمسياسات وإجراءات   
لتمويلها محاسا   املؤسسات الصغرية حمفوفة باملخاطر ، لذلك فإا ال تظهر           إقراض البنوك تعتربان عملية     أن

 بزيادة  ةواملرتبط تعترب عالية نسبيا     اإلقراض حبجة عدم توفر الضمانات الكافية ، وبأن تكاليف إدارة عمليات         
  .عدد امللفات اخلاصة باملقترضني 

  مويلية املعوقات غري الت: ثانيا 

  . القانونية والرقابةوتتمثل يف ضعف النواحي اإلدارية والتسويقية 
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  خصائص املشروعات الصغرية والعقبات اليت تعترض املشترين : ثالثا 

  : وتتمثل يف 

فيها من جهة وارتفاع تكاليف اإلنتاج من جهة  أخرى مما حيد مـن               : اخنفاض مستوى اإلنتاجية   
 .ع الكربى قدرا على منافسة املشاري

 للمشاريع الكبرية وحرمان املشاريع الصغرى       :منح االمتياز واحلوافز يف قوانني تشجيع االستثمار       
 . منها ،باإلضافة إىل تدين املهارات الفنية واإلدارية والتسويقية لدى العاملني يف املشاريع الصغرى 

ؤدي إىل عدم وجود خطـط       وهذا ما ي   : تتميز معظم املشاريع الصغرى بعدم وجود تنظيم واضح        
وسياسات واضحة ، وأهداف حمددة هلذه املشروعات كما أا تطبق املركزية يف التنظيم ، إضافة إىل                
اتساع قاعدة اإلشراف اإلداري ، أما من حيث التسويق فإن املشروعات الصغرية تواجه مشكالت              

 بنقص اخلـربة بالتـسويق      تسويقية حادة ، ختتلف باختالف طبيعة نشاط املشروع ، وتتعلق خاصة          
 ....) .غياب اإلشهار والتغطية اإلعالمية مثال ، (أسسه 

 ، وصـعوبة    وأنشطتهاوجماالت عملها    : قلة وعدم دقة املعلومات املتوفرة حول املشاريع الصغرية        
 .سيد فرص االستثمار احلصول على املعلومات وانعدامها يف أحيان كثرية مما ينعكس سلبا على جت

مشاكل اليت تتعرض االستثمار يف املشاريع الصغرية خاصة واالستثمار عموما فإن واقع االستثمار يف              نظرا لل 
اجلزائر ال يزال يعاين من عدم توفر البيئة املالئمة لتطوره وانتعاشه ، فالتقارير اإلحصائية تشري إىل انه وخالل             

 ،   %10ري مل يتجسد منها حوايل       ألف مشروع استثما   43العشر سنوات األخرية ، مت تسجيل أكثر من         
يف استقطاب االسـتثمارات األجنبيـة       ) 2000- 1999( اجلزائر مصنفة كآخر دولة مغاربية       أنكما  

  ) .خارج قطاع احملروقات (
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  ماهية التمويل يف املؤسسات : املبحث الثاين 

  تعريف التمويل وأنواعه : املطلب األول 

  1تعريف التمويل: أوال 

لتمويل عصب املؤسسة وأهم مسؤوليات اإلدارة املالية ، لتغطية احتياجاا املختلفة وذلـك             ميثل ا 
 ، ومنه   اإلفالس أولضمان استمرار النشاط وعدم تعرض املؤسسة للعجز الذي ميكن أن يضفي إىل التصفية              

  : ميكن تقدمي تعريف للتمويل كاآليت 

شروع اقتصادي سواء منذ بدايته أو      مقيق  هو جمموع طرق ووسائل التنظيم املوضوعة من أجل حت         
حماولة االستمرار فيه ، فاملؤسسة تستطيع مواجهة املصاعب يف سيولتها عن طريق اللجوء إىل البنك        

 .الذي مينحها قروضا لتغطية احلاجة املؤقتة لرأس املال 

نتـاجي أو  تدفقات نقدية ومالية خمتلفة لصاحل األفراد واملؤسسات والدولة واخلـارج ، بغـرض إ             
استهالكي ، ويستند ملصدرين ، األول عبارة عن موارد نقدية معروضة ناجتة عـن ادخـارات يف       

 .، والثاين مصدره متويل خمتلف املؤسسات املالية واملصرفية ثابتة  أوشكل توظيفات سائلة 

  : ومن هذا ميكن حتديد مفهوم التمويل للمؤسسات على انه 

ؤسسة من األموال حىت تتمكن من احلصول على متطلباا املالية سواء كانت            اختيار وتوفري احتياجات امل   " 
  " .هذه األموال ذاتية أو غري ذاتية 

  2أنواع التمويل : ثانيا 

هذا النوع من التمويل تضعه املؤسسة يف رصيد صندوقها لكي تواجه بـه              : التمويل االستغاليل  .1
تمويل نشاط معني يف إطار النشاط املخطط السنوي        احتياجاا اجلارية ،كما أنه يعترب قرضا مينح ل       

 .لإلنتاج ، وبالتايل تسديد هذه القروض التمويلية من احلصيلة املنتظرة للعمليات اجلارية 

 املادي يف اإلنتاج    أوتلجأ املؤسسة هلذا النوع بفعل احلاجة للعنصر البشري          : التمويل االستثماري  .2
ل ، موارد هذا التمويل ليست موجهة لالحتياجات اجلارية         أو كليهما على املدى املتوسط والطوي     

 ) . خارج الدورة االقتصادية أومبعىن موضوعة جانبا  (ةبل هي موارد هلا صفة ادخاري

                                                 
اطة املالية يف التمويل غري املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ، مداخلة ضمن فعاليات خليل عبد القادر ، بوفاسة سليمان ، دور والوس 1

 ، ص 2006 أفريل 18- 17، الشلف ، اجلزائر ، يومي ) متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية (امللتقى الدويل 
338.   

  .339خليل عبد القادر ، نفس املرجع ، ص  2
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   التمويل وأهدافه مبادئ: املطلب الثاين 

 بعني االعتبار قبل اختاذ أي قرار مايل لـضمان تـوفر           يقوم عليها ويأخذها املدير      مبادئللتمويل  
 أناملوارد املالية يف الوقت املناسب بتكلفة اقل لتحقيق أهداف املؤسسة املسطرة ، حىت يتسىن لإلدارة املالية                 

  .تقوم بتمويل األنشطة االستثمارية للمؤسسة 

  1  التمويلمبادئ: أوال 

  :  وهي مبادئ أربعةيقوم التمويل على 
 .معدل الفائدة  .1

 .القيمة الزمنية للنقود  .2

 . يهدف إىل حتقيق مستوى معني من الرحبية أي قرار مايل .3

مدى مالئمة التوقيت املناسب بني ميعاد احلصول على تدفقات من االسـتثمار وبـني سـداد                 .4
 .االلتزامات 

 األموال املطلوبة ميكـن توفريهـا يف     أن املدير املايل قبل اختاذ أي قرار مايل عليه التأكد من            أنومعناه  
  . تكلفة ممكنة ، واستثمارها يف جماالت ذات أكرب عائد بأقلزمنية حمدودة الوقت املناسب وخالل فترات 

  2 أهداف التمويل: ثانيا 

  : تلعب اإلدارة املالية دورا هاما يف خمتلف األنشطة االستثمارية للمؤسسة حيث بدورها تعمل على 

 .توفري األموال الالزمة للمؤسسة عند احلاجة يف الوقت املناسب  .1

 . التمويل واختيار املصدر املناسب مبا يتماشى مع سياسة املؤسسة متابعة مصادر .2

 .متابعة سري العمليات االستثمارية للمؤسسة وتنظيم استخدام األموال بالشكل املناسب  .3

 .شاكل اليت قد تؤدي ،إىل إفالسهاتسديد األموال املترتبة على املؤسسة يف املوعد احملدد لتفادي امل .4

  
  
 

                                                 
   20 ، ص 1998زة الشمخي ، إبارهيم اجلدراوي ، اإلدارة املالية احلديثة ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة األوىل ، مح 1
   .75حيي حداد وآخرون ، مؤسسات األعمال ، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان ، دون تاريخ ، ص  2
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  صادر التمويل م: املطلب الثالث 

 األمـوال ، وتعرب عن تشكيلة املصادر اليت حصلت منها املؤسسة على            " اهليكل املايل " يطلق عليها   
  : ومتثل كافة عناصر جانب اخلصوم ، وتبعا لتعدد مصادره ميكن تقسيم هذه املصادر حسب عدة معايري 

 .متويل ذايت ومتويل عن طريق الديون  : معيار امللكية .1

 .نعين به تاريخ االستحقاق وينقسم إىل قصري ،متوسط ، وطويل األجل  : نمعيار الزم .2

يشمل املعيارين السابقني ، حيث يعرب التمويـل الـداخلي عـن             : عيار الداخلي واخلارجي  امل .3
التمويـل  ( التمويل اخلارجي فيشمل     ماأ،  ) التمويل الذايت لألفراد ، للمؤسسات ، للحكومة        (

، وعليه نرى أن متويل املؤسسات الصغرية واملتوسـطة يـشمل           ) ملالية  املباشر ومتويل الوساطة ا   
التمويل الذايت ، التمويل املباشر ، ومتويل الوساطة املالية املعرب عنه بالتمويل غري املباشر ، وهذه                

 : املصادر اليت سوف نتطرق إليها 

 
  : التمويل الذايت : أوال 

خاصة على مواردها الذاتية املتاحة من االحتياطات        أوهو أن تعتمد املؤسسات سواء كانت عامة        
واألرباح املتراكمة ، وما حتوزه يف خزينتها من أصول نقدية سائلة ، حيث تقوم بتجميعها مث تستخدمها يف                  
متويل خططها االستثمارية مبختلف أوجهها ، وحتدد قدرة التمويل الذايت بالنسبة للدورة املالية عن طريـق                

  :  اليت تستخرج من جدول حسابات النتائج حيث النتيجة الصافية

  
  

ويرتبط جناح هذا املصدر جبملة من الشروط الداخلية واخلارجية للمؤسسة ، فاألوىل متس املؤسسة              
 النقدية السائلة بالشكل والقدر الالزمـني لتحقيـق         األصول يتوفر املشروع على     أنترض  فنفسها حيث ي  

لثانية فهي مرتبطة بالسوق التمويلية من حيث جتميع املدخرات واملرونـة يف  اإلشباع ملتطلباته االستثمارية وا  
  .اقتراضها بفوائد مناسبة 

  . املؤسسة رأمسال عن تغري يف التكوين العضوي هلياكل أإذن التمويل الذايت ينش

  
  

 االهتالكات خمصصات+النتيجة الصافية=قدرة التمويل الذايت
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  : مزايا التمويل الذايت 

  .سات دون فائدة تدفع عنه ،ويؤدي إىل زيادة رأمسال املؤسأول مصدر متاح  •

  .، االستقاللية ، الالخماطرة األداة صدر مضمون يوفر م •

   I=S  الدائرة املغلقةضمنيقع  •

  :عيوب التمويل الذايت 

  .متركز رأس املال  •

 .حجمه عادة ال يكفي لتغطية كل حاجات التمويل  •

 . ال يساهم يف إعادة توزيع الدخل لصاحل رفع األجور بل لصاحل أصحاب األعمال  •

  ويل املباشر التم: ثانيا 

 غـري   أو وسيط مايل مصريف     ألييعرب عن العالقة املباشرة بني املقرض واملستثمر دون أي تدخل           
 االجتاه  أو عمالئها   أومصريف ، فاملؤسسات تستطيع احلصول على قروض وتسهيالت ائتمانية من مورديها            

ل يف النـشاط االقتـصادي ،        يرتبط ذلك بالتـدخ    أن دون   أمواهلمإىل املدخرين الذين يرغبون يف توظيف       
 أسهم وسندات بقيمة امسية للمدخرين مقابل قيمة نقدية ، وهذا يـتم بتحويـل الفـائض                 بتقدميويكون  

 ذا  يتميزاالدخاري من الوحدات ذات الفائض املايل إىل الوحدات ذات العجز املايل ، واالقتصادي الذي               
  " اقتصاد السوق املالية " النمط يطلق عليه اسم 

  : ذا النوع مزايا وعيوب وهل

  :التمويل املباشر مزايا 

 إىل العدد الكبري من املدخرين الذين يقومون بشراء األوراق املالية مما            بالنظريسمح بتمويل واسع    -
   .األرباحيدفع املصدرين هلا إىل وضع أوراق مالية معيارية ذات خصائص سهلة وواضحة من حيث املدة ، 

 األوراق املالية أي ميكن شراؤها وبيعها عند احلاجة إىل سيولة دون قيود              إمكانية التفاوض على   -
  .مما يؤدي إىل انتقال األوراق املالية من عون آلخر دون الزيادة يف القدرة التمويلية لالقتصاد 
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  :عيوب التمويل املباشر 

  .يطرح مشكل عدم تقابل وتوافق املعلومات بني وحدات العجز ووحدات الفائض  -

املتداولة فيها ، مما     أدت إىل تعدد املنتجات املالية       ن التطورات اليت شهدا األسواق املالية     إ -
 .جعلها معقدة وصعبة االستيعاب من طرف املدخرين 

  التمويل غري املباشر : ثالثا 

ـ (يتم هذا النوع عن طريق السوق وبواسطة املؤسسات الوسيطة املالية املختلفة             سات ماليـة   مؤس
، حيث تقوم هذه املؤسسات بتجميع املدخرات النقدية مث توزيعها على           )غري بنكية    مؤسسات مالية    بنكية ، 

 هو النظام املصريف ،     واألفرادالوحدات اليت حتتاج إليها ، ويبقى األساس يف التمويل غري املباشر للمؤسسات             
اقتصاد " ذا النمط من التمويل يسمى    االقتصاد الذي يتميز     املركزي هو املالذ األخري لذلك       مما جيعل البنك  

  " .االستدانة 

  : أنواع التمويل غري املباشر 

  :1  التمويل قصري األجل-أ

األجل كمصدر متويلي ، تلك األموال اليت تكـون متاحـة للمـستثمرين أو              يقصد  باألموال قصرية     
ل التزاما يتعني على املؤسـسة      فضال عن أا متث   للمؤسسة قصد متويل خمتلف املشاريع االستثمارية املتاحة ،       

  : ة ، وميكن تقسيم التمويل قصري األجل إىل اموعات التالية ه خالل فترة زمنية ال تزيد عن السنالوفاء ب

املوردون تسهيالت ائتمانية لعمالئهم عند     يقدم  : الت االئتمانية التجارية    التسهي:اموعة األوىل    •
     الدائن ، وغالبا ما تكون هذه       أوم وفقا لشروط حيددها املورد      الشراء تتمثل يف سداد قيمة مشتريا 

 الدائنني  أواملوردين  بند  املدين ومركزه االئتماين ويظهر     ت غري مضمونة اعتمادا على مسعة       التسهيال
مبيزانية املؤسسة قيمة املدفوعات املستحقة عليها ممثلة يف شكل البضاعة اليت مت شـراؤها ومل يـتم                 

  . اية السنة املالية سداد قيمتها حىت

 حتصل العديد من املؤسسات على      2األجل التسهيالت املصرفية والقروض قصرية      :اموعة الثانية    •
التسهيالت تها قصرية األجل ، وقد تكون هذه        تسهيالت وقروض مصرفية من البنوك لتمويل أنشط      

الئتمان املصريف وبالتايل  غري مضمونة على اإلطالق وتبعا لذلك ختتلف شروط ا أومضمونة بأصول   
 . عدم إمكانية احلصول عليه أو وإمكانيةتكلفته ، 

                                                 
   .391 ، ص  2006لية للمؤسسات ، دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية ، بدون طبعة ، عاطف وليم اندراوس ، التمويل واإلدارة املا.د 1
   .397- 393عاطف وليم اندراوس ، مرجع سابق ، ص  2
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األجور إما على أساس سنوي أو شهري ،        تدفع املؤسسة لعماهلا    : 1 املستحقات   :اموعة الثالثة    •
ونتيجة لذلك قد تظهر امليزانية العامة للمؤسسة يف اية السنة رصيدا لألجور املستحقة ، وبشكل               
مشابه قد تكون هناك ضرائب مستحقة عن السنة مل تقم املؤسسة بسدادها وقد تكـون هنـاك                 

 السابقة وغريها ضـمن اخلـصوم    مصاريف أخرى كالتأمينات ، ويظهر بند املصروفات املستحقة       
املتداولة بامليزانية العامة للمؤسسة ، وتزيد قيمة هذه املستحقات بشكل آيل وتلقائي مـع توسـع                

 التمويلي بأنه جماين ال يترتب عنه أي تكلفـة          املصدراملؤسسة يف عملياا التشغيلية ، ويتميز هذا        
 .ظاهرة 

  : التمويل متوسط األجل –ب 

وسط األجل بأنه ذلك النوع من القروض الذي يتم سداده خالل فترة تزيد عـن               يعرف التمويل مت  
"  سنوات ، ويف إطار التمويل غري املباشر يقدم البنك قرض متوسط األجـل يـسمى                 10سنة وتقل عن    

   : أشكالحيث يتخذ عدة " التمويل باالستئجار 

 جهاز معني ، فإا     أو مباين   وأإذا كانت املؤسسة متتلك قطعة ارض        : 2البيع مث استئجار األصل    .1
 ويف نفس الوقت تستأجره بناء على اتفاق بـني مـشتري             تبيع أحد هذه األصول    أنباإلمكان  

 : األصل وبائعه ومنه يتضح ما يلي 

إن البائع هو يف نفس الوقت املستأجر حيصل على قيمة األصل املباع ، لكنه حيتفظ حبق االنتفـاع                   
 .بذات األصل بغرض استخدامه 

 . مقابل االستخدام يلتزم املستأجر بدفع أقساط التأجري  

ويسمى باالستئجار التشغيلي ، ويعين أن املؤسسة تستأجر خدمات صيانتها          : 3 استئجار اخلدمة  .2
، حيث تضاف تكاليف الصيانة إىل أقساط اإلجيار وتقوم املؤسسة بدفعها إىل الطرف املؤجر ،ان              

 احلـق للمؤسـسة     اق منفصل عن عقد اإلجيار ، مع تقدمي        حيصلها من املؤسسة باتف    األخريهذا  
 .بإمكانية فسخ العقد 

                                                 
  .397-  393عاطف وليم اندراوس ، نفس املرجع  ، ص .د 1
طلبات نيل شهادة الليسانس ، جامعة املدية ، مسية تركمان ، متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  يف اجلزائر ظ، مذكرة مقدمة ضمن مت 2

   .55 ، ص 2008-2009
  .55مسية تركمان ، نفس املرجع ، ص  3
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 ، وكذلك باالستئجار capital leaseيسمى باالستئجار الرأمسايل : 1 االستئجار التمويلي .3
مـن  ) استئجار اخلدمـة  ( ، وهو خيتلف عن االستئجار التشغيلي financial leaseاملايل 

 : جوانب ثالثة 

  .دمات الصيانة أنه ال يوفر خ •

 .املايل ال ميكن إلغائها أن عقود االستئجار  •

 مدفوعات اإلجيار تغطي بالكامل قيمة األصول املستأجرة ، مبعىن أن إمجايل اإليـرادات الـيت                أن •
السـتثمار  ايتلقاها املؤجر تكون مساوية للقيمة الكاملة لألصول املستأجرة إىل جانب معدل عائد             

  .األصولعلى هذه 

   : األجلتمويل طويل ال. ج 

ويـشمل  " ميثل اجلزء املكمل للهيكل املايل للمؤسسة ، ويف نفس الوقت ميثل مكونات هيكل رأس املال                
التمويل طويل األجل على عدة عناصر وانسجاما مع املوضوع سوف نتطرق إىل العناصر التالية اليت تعتـرب                 

  : من مصادره 

ال حتقـق    من األسهم العادية وهـي أسـهم         جمموعةىل  يقسم رأمسال الشركة إ   : 2 األسهم العادية  
ها أية حقوق متميزة سواء يف مقدار األرباح املوزعة أو نصيب السهم من أصول              بلصاحل

الشركة عند التصفية ، ويسمى حائزي هذه األسهم حبملة األسهم ويوضع السهم على             
  " .par value"ورق مميز يكتب عليه القيمة االمسية للسهم 

 رأس املال إىل رأس املال املرخص به وميثل احلد األقصى لعدد األسهم املمكن إصدارها من طرف      وينقسم
املؤسسة ،ورأس املال املصدر الذي ميثل عدد األسهم املصدرة فعال ، ورأس املال املدفوع الذي ميثل اجلـزء             

األحيـان ، وقـد تقـوم        املال املصدر والذي يتساوى مع هذا األخري يف كثري من            رأساملدفوع فعال من    
املؤسسة باحلصول على مبالغ إضافية فوق القيمة االمسية للسهم عند إصداره ، كأن تكون هنـاك عـالوة                  

امللكية فتتمثل يف كـل   ، أما حقوق capital surplusإصدار ويسمى ذلك اجلزء بفائض رأس املال 
لة األسهم ، وبالتايل فهي تتضمن رأس املال         غري املباشرة اليت تتم للمؤسسة من قبل مح        أواملسامهات املباشرة   

  . املال واألرباح املرحلة واالحتياطات السابق احتجازها رأسوفائض 

                                                 
  .389عاطف وليم اندراوس ، مرجع سابق ، ص .د 1
  .346-  343 ، بدون بلد ، بدون دار النشر ، ص 1999 ، األوىلحسني عطا غنيم ، دراسات يف التمويل ، الطبعة .د 2
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 املالية املصدرة من طرف املؤسسات املسامهة إىل أوراق متثـل  األوراقتنقسم  : 1الديون طويلة األجل   
ملؤسسة جيب دفعها يف مواعيد تتفق      حقوق امللكية وأوراق متثل الديون وتعد هذه األخرية ديون على ا          

  .األوراقعليها كما تلتزم املؤسسة بدفع فوائد حمددة حلملة هذه 

تعد ضمن بنود حقوق امللكية للمؤسسة ، إال أا ختتلف عن األسهم العادية حيث              : 2 األسهم املمتازة  
داد يف  تكون هلا األولوية يف احلصول على توزيعات األرباح ، وكذلك األولوية يف الس            

 فقط ، ويف حالة حتقق أربـاح  لألسهم يتم السداد بالقيمة االمسية     أنحالة التصفية على    
من املؤسسة ال يشترط توزيع أرباح حلملة األسهم املمتازة ،إال أنه قد ينص بان يكون               

حق محلة األسهم املمتازة  احلصول على توزيعات جممعة تغطي األرباح الـيت كانـت               
 . سابقة ومل تقم املؤسسة بتوزيعها مستحقة هلم يف سنة

وال ميكن حلملة األسهم املمتازة احلق يف التصويت يف اجلمعية العامة وذلك فيما عدا احلاالت اليت تتـأخر                  
  .فيها املؤسسات عن دفع أرباح حلملة هذه األسهم 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

                                                 
  .ع نفس املرج 1
 .نفس املرجع  2
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  متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة طرق : املبحث الثالث 

 التطـرق إىل    يناأوارت هذا املبحث كيفية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة         سوف نستعرض يف  
 عن طريق   وأخريا املخاطر   رأمسالالتمويل عن طريق البنك ، عن طريق البورصة ، عن طريق            : الطرق التالية   

   .أإلجياريالقرض 
  

  التمويل عن طريق البنوك  : األولاملطلب 

ياة االقتصادية من خالل وظائفها األساسية واملتمثلـة يف جتميـع           متارس البنوك أدوارا هامة يف احل     
 أسـس  الدولة يف شكل ودائع ، لغرض اقراضها لآلخرين وفق      أو منشآت األعمال    أوالفائض من اجلمهور    

الفائض لتمويل يدخر  استثمارها يف أوراق مالية حمددة ، وهو بذلك يعد كوسيط اقتصادي      أوومعايري معينة   
اليت ) املصرفية  ( الغري قصد حتقيق الربح ، ويكون هذا التمويل عن طريق القروض البنكية              بعض احتياجات 

بواسطتها تتحول األرصدة العاطلة إىل أرصدة عاملة ، حيث متنح قوة شـرائية للمتعـاملني االقتـصاديني                 
  . االستغاليل أولتمكينهم من دعم نشاطهم االستثماري 

   :وأنواعها القروض :أوال

  : عدة تعاريف منها للقروض 
 أموال إىل شـخص     مبنحيتجسد القرض يف ذلك الفعل الذي يقوم بواسطة شخص ما، هو الدائن ،               

 تعويض هـو    أو يعده مبنحها إياه أو يلتزم بضمانه أمام اآلخرين وذلك مقابل مثن             أوآخر هو املدين    
 .1الفائدة 

 : مليتني أساسيتني هو تقدمي أموال مقابل وعد بالتسديد مع فائدة معينة تغطي ع 

   .2الفارق الزمين واخلطر

 لتعرف عملية منح القروض 1986 أوت 19 من قانون البنوك املؤرخ يف 32.ولقد جاءت املادة  
كل عقد مبقتضاه تقوم مؤسسة مؤهلة لذلك يوضع أو بوعد منح على سبيل الـسلف األمـوال                ' بوصفها  

معا ، حلساب هؤالء الذين يلتزمـون باإلمـضاء أو           طبيعيني أو االثنني     أوحتت تصرف أشخاص معنويني     
  . التوقيع 

  
                                                 

  .55 ، ص 2004 ، اجلزائر ، 03الطاهر لطرش ، تقنيات والبزنك و، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة  1
   .109 ، ص 2000خبراز يعدل فريدة ، تقنيات وسياسات التسيري املصريف ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  2
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  : 1قروض االستغالل وقروض االستثمار : وهناك نوعان من القروض 

 شهر، موجهة   18 قروض قصرية األجل وال تتعدى يف الغالب          عن  هي عبارة  :قروض االستغالل    .1
 : يف األساس إىل متويل أنشطة االستغالل وتكمن تصنيفها إىل 

 ومسيت بالعامة ألا موجهة لتمويل أصول متداولة عامة وغري حمددة من            :وض االستغالل العامة    قر-أ
   : أمهها

 صعوبات السيولة املؤقتة والقصرية جدا الـيت        لتخفيفهي قروض معطاة     : تسهيالت الصندوق  •
 تواجه املؤسسة فهي دف إىل تغطية الرصيد واملدين إىل حني أقرب فرصة تـتم فيهـا عمليـة                 

  .التحصيل لصاحل املؤسسة حيث يقتطع مبلغ القرض 

 فتصل إىل عدة شهور     أطوليعرف على أنه تسهيل الصندوق لكن ملدة         : السحب على املكشوف   •
 حـاالت   3خالل الفترة اليت يسحب فيها ، وهنـاك         وفيه يقوم البنك بفرض فائدة على العميل        

 : لطلب السحب على املكشوف 

  .بة للقرض رفع طاقتها اإلنتاجية عندما تريد املؤسسة الطال -
  .أعماهلاعند التدهور املستمر لرقم  -

 . تنافسية بأسعارعندما تريد املؤسسة شراء كميات من املواد األولية  -

 خيص املشاريع طويلة األجل واليت يتميز بنجاحها املؤكد وتسدد هذه القروض عن طريق               :املتتايل  القرض  
 .روعحتقيق املشعن املوارد الناجتة 

هذه القروض غري موجهة لتمويل األصول املتداولة بصفة عامة وإمنا           : قروض االستغالل اخلاصة   •
  : سنتعرض إىل ثالث أنواع منها ل معني من بني هذه األصول وصتوجه لتمويل أ

هي عملية متويل للمخزون مقابل وضع السلع والبضائع حتـت           : تسبيقات على السلع   .1
 . إىل بيع البضائع املرهونة يف حالة عدم التسديد تصرف البنك ، ويلجأ البنك

وتعطي هذه التسبيقات نتيجة إبرام صفقات بـني         : التسبيقات على الصفقات العمومية    .2
 كـبرية   أموال اجلماعات احمللية واملقاولني أو املمولني ، فهذه الصفقات تتطلب           أواإلدارة  

 . ضروريا ارمب قروض تسد حاجاته أ جلوء املقابل إىل البنك لطلجيعللفترة طويلة ، مما 

                                                 
  .68يل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ، مرجع سابق ، ص مسية تركمان ، بالل سي بشري ، متو 1
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 هو شكل من أشكال القروض اليت مينحها البنك لزبـون ، وتتمثـل              :اخلصم التجاري    .3
عملية اخلصم التجاري يف قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملـها قبـل تـاريخ                

ـ                ك االستحقاق وحيل حمل هذا الشخص يف الدائنية إىل غاية هذا التاريخ ، ويـستفيد البن
 .1مقابل هذه العملية من مثن يسمى سعر اخلصم 

  : 2قروض االستثمار •

 أو تطوير وسائل العمل وهي تتخذ شكل ائتمان متوسـط           أوتسمح قروض االستثمار باكتساب     
   .أإلجياريطويل األجل وكحالة خاصة االعتماد 

هي قروض تتراوح مدا بني سـنتني إىل سـبع سـنوات             : القروض متوسطة األجل   -
 القانونية سـبع سـنوات      إهالكهاوعها يف الغالب األصول والعتاد اليت تفوق مدة         وموض

 ، وهـذا راجـع      عبئةوتوزع هذه القروض من طرف البنوك على شكل قروض قابلة للت          
   .ألمهية املبلغ ومدة القرض 

تزيد مدا عن سبع سنوات لتصل إىل عـشرين سـنة وهـي              : القروض طويلة األجل   -
 :  عن سبع سنوات مثل إهالكها الثابتة اليت تزيد مدة لاألصوخمصصة لتمويل 

 .العقارات ، البنايات، ومتنح هذه القروض يف الغالب من طرف مؤسسات متخصصة 

هو قيام البنك بكراء  أو تأجري آالت وجتهيزات وعقارات ملدة معينة مقابـل               : إلجياريأاالعتماد   •
 الـذي   املـستأجر  الصيانة والتأمني على عاتق       تتناسب مع تلك املدة ، لتبقى مسؤولية       أجرةدفع  

  :بإمكانه يف اية العقد أن 
  .يرجع االستثمار إىل املؤجر خال من العيوب  -

 . عقد اإلجيار باالتفاق على السعر جمددا جتديد -

 .شراء االستثمار بالقيمة املتبقية  -

  
  
 

                                                 
  .66لطاهر لطرش ،مرجع سابق ، ص  1
   .69، مرجع سابق ، ص .تركمان ، بالل سي بشري مسية  2
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  1 أنواع املخاطر املصرفية: ثانيا 

 تذبـذب   أوتعرض البنك إىل خسائر غري متوقعة وغري خمطط هلا ،           احتمالية  " تعرف املخاطر بأا    
  . العائد املتوقع على استثمار معني 

  :  هلا املصارف إىل نوعني رئيسيني مها تتعرضتقسم املخاطر اليت 
  .املخاطر املالية وخماطر العمليات 

   : 2املخاطر املالية -أ

 أنواع املخاطر   أهمملطلوبات املتعلقة بالبنوك ومن     واتتضمن مجيع املخاطر املتصلة بإدارة املوجودات       
  : املالية ما يلي 

يعترب أهم خطر بالنسبة للبنك وأكثر ضررا ، ويتمثل يف عجز املدين جزئيا             : التسديد خطر عدم  .1
أو كليا عن مواجهة  التزاماته لذا فإن البنك املقرض جيب أن يقدر خطر منح أحد األفراد قرضا                  

 هذا اخلطر قد يكون داخليا متعلق بـالزبون         عدرة املقترض على السداد، من    إىل حتليل ق  يعمد  ،  
 بوسائل العمل املستعملة    أوسريي املؤسسات املقترضة ،     مكأن يرتبط هذا اخلطر بكفاءة وقدرة       

 خارج نطاق   أو، كما قد يرتبط مبدى قدرة املؤسسة على تسديد الديون ، وقد يكون خارجيا               
 .الزبون 

حيدث هذا اخلطر عندما يعجز البنك عن توفري السيولة ملواجهة خمتلف الطلبات             : خطر السيولة  .2
 : ويترتب هذا اخلطر عن 

  .توظيف األموال يف أصول ذات سيولة منخفضة جدا  -

 .السحب املكثف للمودعني  -

 .إفالس مقترض أو جمموعة مقترضني  -

  .3منح قروض مببالغ كبرية -

لبنك للخسائر نتيجة حتركات معاكـسة يف أسـعار         هي ناجتة عن تعرض ا     : خطر سعر الفائدة   .3
 .الفوائد يف السوق ، واليت قد يكون هلا أثر على عائدات البنك والقيمة االقتصادية ألصوله 

                                                 
   . 2009- 2008الرياض ، " إدارة املخاطر املصرفية وإجراءات الرقابة فيها ، " فايق جرب النجار ، مقال حول  1
 . جرب ، نفس واملرجع فايق 2
  .71مسية تركمان ، بالل سي بشري، مرجع سابق ، ص  3



 ة واملتوسطة وطرق متويلها                                                          ماهية املؤسسات الصغري: الفصل األول 

 30

يرجع هذا اخلطر إىل اخلسائر املتوقعة من جراء التغريات يف سعر صـرف              : خطر سعر الصرف   .4
 ينـتج   أنواسطتها تقدمي القروض كما ميكن       البنك أو اليت مت ب     ألرصدةالعمالت ، سواء املكونة     

 .طات كإجراء ختفيض يف قيمة العملةهذا اخلطر عن بعض السياسات النقدية املتبعة من قبل السل

يتماشى مع األنشطة والقوانني    ال  تنشأ نتيجة الفشل يف التشغيل السليم للبنك مبا          : خطر السمعة  .5
 اليت تؤديها البنوك تعتمـد      األنشطة طبيعة   أناخلاصة بذلك ، والسمعة عامل مهم للبنك حيث         

 .ة لدى املودعني والعمالء احلسنعلى السمعة 

يتمثل هذا النوع املخاطر العمليات املولدة من العمليات اليوميـة          :) التشغيل  (خماطر العمليات    .6
شمل تحتليل خماطر العمليات و   لتقومي   من وجود برنامج     التأكدللبنوك ، ومن املهم لإلدارة العليا       

، التزوير ، تزييف العمـالت ، الـسرقة         )  االختالس(خماطر العمليات كل من االحتيال املايل       
 واملخاطر املرتبطة   اإلمهالوالسطو، اجلرائم اإللكترونية واملخاطر املهنية اليت تندرج حتتها األخطاء          

  .باملسؤولية والقانونية 

طة يف اجلزائر ، فلقد سامهت البنوك العمومية        وبالنسبة للتمويل البنكي للمؤسسات الصغرية واملتوس     
يف متويل هذا القطاع على الرغم من املشاكل والعراقيل اليت واجهتها يف الوفاء بـديون يف اآلجـال                  
احملددة وعلى الرغم من ذلك فإن القروض البنكية على اختالف أنواعها واملواجهـة للمؤسـسات               

  : كما هو مبني يف اجلدول التايل  ، 1كبرياحجما الصغرية واملتوسطة قد بلغت 

  حجم القروض البنكية حنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة ) : 04(جدول رقم 

  (% )نسبة مئوية   حجم القروض   السنوات 

2000/2001  42  40  

2001/2002  68  47  

2002/2003  117  42  

2003/2004  182  38  

    409  2000/2004اموع من 

  

                                                 
 ، 2004جهاد عبد اهللا عفانة ، قاسم موسى ابو عبد ، إدارة املشاريع الصغرية ، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،  1

  .98- 97ص 
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   .2005ات الصغرية واملتوسطة ، إحصائيات وزارة املؤسس: املصدر 

من طرف البنوك العموميـة املقدمـة إىل املؤسـسات الـصغرية            تترجم التسهيالت املالية املمنوحة     
على تعمل  واملتوسطة يف حجم القروض املمنوحة للعديد من املشاريع اليت قامت ا هذه املؤسسات واليت               

  .عدل النمو االقتصادي مافة وبالتايل املسامهة يف رفع استحداث مناصب الشغل وزيادة القيمة املض
  

  التمويل عن طريق البورصة : املطلب الثاين 

 أن مصدر متويل دائم ، ومتكن تلك املؤسسات مـن           ألاتعترب أهم مصادر التمويل للمؤسسات      
ة حقيقة ، عبارة عن شركات مسامهة كربى بسبب اإلدراج الذي يلعب دور يف معرفة املؤسسة معرفتصبح 

وذلك من خالل إشهارها عن طريق النشرات املعدة واملصدرة من قبل اهليئات املسرية واملكونة للبورصة ،                
 اجتماع يعقد بصفة دورية يف مكان حمدد بني وسطاء          بأاوتعرف البورصة ، أو ما تسمى بالسوق املنظم         

 يف  أو العمالء املعطاة هلم أثناء اجللسة       ماليني معتمدين من طرف جلنة البورصة وذلك من اجل تنفيذ أوامر          
 مالية لشركات أو مؤسسات مدرجة واملؤسسة تقوم        أوراقتاريخ حمدد قبل اجللسة ، يتم فيها التداول على          

 إستراتيجيتها على أساس مستوى منوها ، فإذا كانت يف حالة جيدة فإن إستراتيجية التوسـع هلـذه                  بإعداد
 املستوى احلايل لنموها وإذا كانت انشغاالت هذه املؤسسة يف حتديـد            املؤسسة تقتصر على املخاطر على    

 أسـهمها  فإن وضع    رأمسال من   أفضلإستراتيجية منوها يف املدى املتوسط والطويل ، والبحث عن مستوى           
   .مستعجلة للتداول يف البورصة يصبح حق مايل وعملية 

سنتطرق حسب  تلف حسب البورصات و   إن عملية اإلدراج يف البورصة تتضمن جمموعة من الشروط خت         
لبورصة اجلزائر بالنسبة للمؤسسات واليت جيب القيام ا بناءا على طلب من            املوضوع إىل شروط اإلدراج     
  : ديد هذه الشروط فيما يلي حتاللجنة املراقبة للسوق وميكن 

سة اليت تريـد    يعترب اختيار الوسيط يف العمليات البورصة شرطا الزما على املؤس          : ديد الوسيط حت •
اإلدراج كون أن الوسيط هو الذي يقوم ببيع وشراء األوراق املالية لصاحل الزبائن وكذا اعتبـاره                

  .كمستشار هلذه املؤسسة 

 تقدم للجنة السوق ملف يتـضمن       أنيف اإلدراج   البد على املؤسسة الراغبة     : ديد ملف القبول    حت •
التفاوض عليها يف البورصة ، مع تقدمي الوثـائق         رسالة تطلب فيها قبول أوراقها املالية ، من أجل          

املتعلقة باحلالة االقتصادية املتضمنة وثائق حول نشاط املؤسسة وحتديد تطوير اإلنتـاج ومـستوى            
 . حول الوضعية املالية والقانونية ، ووثائق متعلقة برأمساهلا املنافسة السائدة ، ووثائق
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 بالنسبة إىل إصـدار  إمااملراقبة من طرف املسامهني اجلدد ، مواصلة تقدمي معلومات حول املؤسسة وحق   -
  :األوراق املالية واليت تكون عموما األسهم والسندات فتمثل شروطه يف

  : شروط إصدار األسهم 

البد أن تكون املؤسسة املعنية عبارة عن شركة مسامهة وذات رأمسال يقدر مبليون دينـار                -
  .جزائري 

 .من رأمسال املؤسسة  % 20 توزع على اجلمهور أنجيب  -

 . مساهم على األقل عند اإلصدار 300جيب  أن تكون لدى املؤسسة  -

  :شروط إصدار السندات 

  .جيب أن يكون مبلغ الدين مساويا على األقل ملائة مليون دينار جزائري  -
، فبعـد   1 حائزا على األقل يوم اإلصـدار        100أن يكون عدد حائزي السندات      جيب   -

، يـتعني    ) cosob( اليت يكون مبوافقة جلنة املراقبة والتنظيم للبورصة         راجدالقبول واال 
موعة من اإلجراءات قبل عملية اإلصدار زمنها نـشر تقـارير           جمعلى املؤسسة ان تقدم     

خمتلفة حبالة املؤسسة ونشر احلسابات اخلتامية ، بعدما تقوم بإصـدار األوراق املاليـة يف               
لتمويلي للمؤسسات ويتم اإلعالم عن اإلصدارات من       السوق األويل الذي يعترب السوق ا     

خالل النشرة اإلعالمية اليت تقدم للجمهور ومتثل ملخص للحقائق اهلامة املتصلة باجلهـة             
املصدرة املتضمنة نوع األوراق املالية املصدرة هل هي أسهم أو سندات ، عدد األوراق ،               

م بتصريف اإلصدارات هذا مـع      سعر اإلصدار ، مدة االكتتاب ، نوع الوسيط الذي يقو         
  . إصدار خاص أونوع اإلصدار الذي يكون عبارة عن إصدار عام 

إن إدراج املؤسسات يف البورصة يسمح للمؤسسات بالقيام بزيادة رأمسال مع االنفتاح على اخلارج مـن                
ة األوراق املاليـة     يف تنويع حمفظ   للمسئولني أي اإلصدار العام الذي يتبع فرصة        االدخاريخالل النداء العام    

بزيادة شهرة املؤسسة وتقوية مصداقيتها مع توفري التمويل الـذايت دون           اإلدراج  واخلاصة م ، كما يسمح      
  . اللجوء إىل القروض املصرفية 

أما بالنسبة لألوراق املالية املستخدمة يف متويل املؤسسات يف البورصة فتمثل يف األسهم والسندات              
لية يف أا صك يعطي حلامله احلق يف احلصول على جزء من العائد أو احلق يف جزء من                  ، وتتمثل الورقة املا   

                                                 
وسطة كخيار ملستقبل الطالب ، مداخالت امللتقى الوطين حول املؤسسات الصغرية سعيدي فاطمة الزهراء ، املؤسسات الصغرية واملت 1

  .2008 أفريل 15- 14واملتوسطة ، اجلزائر ، يومي 
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أصل املؤسسة أو احلقني معا ، فحملة األسهم هلم احلق يف اكتساب جزء من العائد الـذي يتولـد عـن                     
ية وهي  العمليات اإلنتاجية للمؤسسة ، كما تصنف األوراق املالية حسب ماهيتها إىل أوراق مالية متثل ملك              

 مديونية وهي السندات ، إما األسهم املمتازة فتعترب مزيج بـني األسـهم              متثلاألسهم العادية وأوراق مالية     
أو األسهم األولية وهذا راجع إلعطاء األولويـة حلملـة           املهجنة   العادية والسندات وتسمى أيضا باألسهم    

  . جديدة مأسهيف األسهم يف توزيع األرباح وعند التصفية وعند االكتتاب 

وتصنف األوراق املالية أيضا من حيث تاريخ االستحقاق إىل أوراق مالية قصرية األجل ومتوسطة              
   .األجلوطويلة 

البنوك ، وإمنا يلعب    تكملة وظيفة   وعلى العموم وبصفة عامة ، ال يكمن دور السوق املايل فقط يف             
 متويل املؤسسات وهذا املصدر من التمويـل         الرئيسي يف  امللجأللجهاز املصريف ، حبيث يصبح      منافسا  دورا  

يف الواقع من خالل أوال قبول املؤسسات الصغرية واملتوسطة فتح رأمساهلـا علـى مـسامهني                ميكن حتقيقه   
ع أسهم بأشكاهلا القانونيـة حتـت       بيوشركاء جدد يتواجدون يف السوق املايل ، واآللية تكمن يف إصدار و           

  .قبة البورصة شروط حمددة مسبقا من قبل جلنة مرا
  

     التمويل عن طريق رأمسال املخاطر  : املطلب الثالث 

  : مفهومه       

بواسطة شركات تدعى بـشركات رأمسـال       هو عبارة عن أسلوب لتمويل املشاريع االستثمارية        
 املخاطر ، وهذه التقنية ال تقوم على تقدمي النقد فحسب كما هو احلال يف التمويل املصريف بل تقوم علـى                   

 املشاركة اليت تكون يف األرباح واخلسائر حيث يقوم املشارك بتمويل املشروع مـن دون ضـمان                أساسها
 جزئيا يف حالة فشل املشروع      أو، كما يتحمل اخلسارة كليا      1، وبذلك فهو خياطر بأمواله      مبلغهالعائد وال   

  .تطورها وجناحها  يكتفي بتقدمي النقد بل يساهم يف إدارة املؤسسة مبا حيقق املمول وهو ال
، والشكل املوايل   )  واعدة   إرباحتكنولوجيا متقدمة ، خماطر كبرية ،       : (ومعادلة هذه الشركات تقوم على      

  :  املخاطر رأمساليوضح مبدأ وأساس شركات 
  

  

  
                                                 

   .03 ، ص 2008 بريش السعيد ، ورقة عمل رأمسال املخاطر بديل مستحدث لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ، 1
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  مبدأ وأساس شركات رأمسال املخاطر ) : 01(شكل رقم 

      
     

  
  

  
    

   
   

           
 
 
 

   04يد ، مرجع سابق ، ص بريش السع: املصدر 
  

  

  : أهدافها . 2

يرجع تأسيس شركات رأمسال املخاطر إىل املشاكل املالية اليت واجهـت املؤسـسات الـصغرية               
واملتوسطة ويعود االهتمام ا إىل النجاح الباهر الذي حققته ، حيث دف هذه الطريقة التمويلية إىل حتقيق                 

  : لية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ونذكر من بينها مجلة من األهداف تصب كلها يف تسهيل عم

 .مواجهة االحتياجات اخلاصة بالتمويل االستثماري  

 يف مردودية عالية األمل
 

 املستثمر

  األمواليقدم رؤوس  مؤسسات 

+  مسامهات يأخذون
 متابعة

OCR املتعاملون يف 
 رأس املال املخاطر

البحث عن القيمة 
 املضافة 
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 أسـهم تعترب بديال حتويليا يف حالة ضعف السوق املايل وعدم قدرة املؤسسة على إصدار               
 .وطرحها لالكتتاب 

 . العالية املخاطر أوالكافية للمؤسسات اجلديد  األموالتوفري  

  : 1 أمناط متويلها. 3

 املخاطر هو متويل برأمسال خاص أي اقتسام املخاطر بني املؤسسات والشركاء املاليني             رأمسالماليا  
، وعمليات رأس املال املخاطر متول املؤسسات الناشئة حيث ختتلف حسب املرحلة املوجودة فيهـا                

  :  مراحل رئيسية أربعةاملؤسسة وهي 

يل املؤسسات الناشئة املبتكرة حتيط ا العديـد مـن          متو اإلنشاء   رأمسالىل  يتو : رأمسال اإلنشاء  -أ
  : املخاطر ولديها امل كبري يف النمو والتطور وتنقسم هذه واملرحلة إىل مرحلتني 

 االنطالق ، فاألول خيصص رأمسـال لتغطيـة نفقـات البحـث             ورأمسال رأمسال ما قبل اإلنشاء      -
 املرحلة الثانية فهي متثل     ماأيف السوق ومعرفة مدى اإلقبال عليها       والتجارب ، وكذلك جتريب السلعة      

  . املخاطر وخيصص لتمويل املشروعات يف مرحلة اإلنشاء رأمسال لتدخل األساسيةاملرحلة 

يكون املشروع يف هذه املرحلة التمويلية قد بلغ مرحلة اإلنتاجيـة أي توليـد               : رأمسال التنمية  -ب
 آماله  حتقيقغوطا مالية جتعله يلجأ إىل مصادر متويل خارجية حىت يتمكن من            اإليرادات ولكنه يقابل ض   

 آو يكون داخليا أو خارجيا ، فداخليا كزيادة قدرا اإلنتاجيـة            أنيف النمو والتوسع ، هذا النمو إما        
  .اخل .... تنويع أسواق ، أو خارجيا كاكتساب مشروع إمازيادة قدرا التسويقية ، 

ذا النوع من التمويل عند تغيري األغلبيـة املالكـة          يستعمل ه  :  حتويل امللكية  أوب  رأمسال تعاق  -ج
 حتويل مشروع قائم إىل شركة قابضة مالية رمي إىل شراء عدة مشاريع قائمـة ،                أولرأمسال املشروع   

وبالتايل يف هذه املرحلة تم مؤسسات رأمسال املخاطر بتحويل عمليات حتويل الـسلطة الـصناعية               
  .الية يف املشروع إىل جمموعة جديدة من املالك وامل

خيصص هذا النوع من رأمسال للمشروعات القائمة فعال ولكنها          :  إعادة التدوير  أورأمسال التصحيح   –د  
متر بصعوبات خاصة ، وتتوفر لديها اإلمكانيات الذاتية الستعادة عافيتها لذلك فهي حتتاج إىل إاض مايل                

   رأمسال وهذا ما تقوم به مؤسسة أرباحوتصبح قادرة على حتقيق  أمورهاحىت تعيد ترتيب 

  
 

                                                 
  .64بشري ، مرجع سابق ، ص مسية تركمان ، بالل سي  1
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 )1سياسة االستئجار(التمويل باالستئجار : املطلب الرابع

 الـيت   باملدة  ومتديد املدى الزمين الطويل     .دون متلكه ,نسبيايعين شرائها و استخدامها ملدى طويل       
 بدال  األموال الدول حنو االستئجار     معظم يفني   يف السنتني االخريت   اطهرت اقتصاديا وقد    استخدامهايكون  

صـول الثابتـة   األ ميثل مجيـع  أصبح واملباين فقد يضااألر قاصر على االستئجار كان أن وبعد  اشرائهعن  
  .تقريبا

مثلـه يف ذالـك مثـل       /.دفع مايل ( حد كبري وبالتايل يترتب عنه       إيلاإلقراض   يشبه االستئجار فان   يارظون
  .تئجار أشكاال عديدة فيها  االسويتخذ.أالقتراض

قوم الشركة اليت متلك أرضا أو مباين أو معدات بيع          ت مث االستئجار يف حالة البيع مث االستئجار         ع البي :أوال  
ل صستئجار هذا األالوقت نفسه توقع اتفاقية مع هذه املؤسسة    ال إحدى هذه األموال إيل املؤسسة املالية ويف      

املـستاجرة  (ئعـة ة من الزمن وحتت شروط معينة ويالحظ أن املؤسـسة البا  وإبقائه عند الشركة لفترة معين    
تستبقي يف نفس الوقت     فورا)املستاجرة(من املؤسسة املشترية    ) أي حتصل على التمويل   (م قيمة البيع    لتست)

  . املباع عندها االستخدامهاألصل

 تكينـا اوم. الكمبيوتر أمهها صيانتها ومن    دماتخو عام ،املعدات    استئجار التشغيل يتضمن بشكل   : ثانيا
  .حنات ويتصف هذا الشكل االستئجار بالصفات التالية ارات والشياالنسخ والس

 أو اإلجيارأقساط   إىل هذه الصيانة    تكاليف وتضم   املستأجرةتقوم املؤسسة املؤجرة بصيانة وخدمة املعدات       -
   .ارجياإل باتفاق منفصل عن عقد املستأجرةحتصلها من املؤسسة 

فترة ألن   األصلمل تكاليف   جم ال تكفي لتغطية     اإلجيار أقساط من   املستأجرةستدفعه املؤسسة    كان ما  إذا_
  .2 املتوقع االقتصادي العمراالستئجار قد تكون اقل بكثري من 

بعد اية فتـرة     (األصل تأجري إعادة عن طريق    إما.األصل قيمة مليسترد جم  أنفاملتوقع من املؤجر     .لصأل 
  .ق بيعهي عن طروإما)العقد

ل إىل املـؤجر    ص احلق يف إلغاء العقد وإرجاع األ      ةاملؤسسة املستجري _عادة_ عقود استئجار اخلدمة     تعطي_
 مهمة جدا املؤسسة املستأجرة ألا تستطيع إعادة األمـل      ةقبل اية مدة العقد األساسية علما بان هذه امليز        
  .3 لألصل تعد حباجة مل ية أكثر تقدما أو عندما جوإىل املؤجر يف حالة ظهور أمل آخر له ميزة تكنول

                                                 
  395. ص1997الدار اجلامعية االسكندرية سنة .حممد صاحل احلناري االدارة املالية والتمويل  1
  183-182ص– 1997مسري حممد عبد العزيز التمويل واصالح  خلل اهلياكل املالية مكتبة االشجاع للطباعة والنشر والوزيع سنة  2

  
   .183ع سابق ، ص مسري حممد عبد العزيز ، رج 3
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  االستئجار املايل :  ثالثا 

 هـذا    يف ويشترط بالكامل   لصاأل والبد من سداد قيمة      إلغائه الصيانة وال ميكن     خدماتيتضمن  
   يلي كماالنوع 

  )اخل......التسليم.السعر( املوزع أو الذي تريده والتفاوض مع املنتج لصاألاختيار _
  1  مبجرد شرائهاألصل مستأجرة أا على املوزع أو من املنتج األصلشراء باق مع احد البنوك االتف

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

                                                 
-2005سيد علي حديد ، رهان متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر ، مذكرة خترج لنيل شهادة الليسانس ، ختصص مالية ،  1

  .80 ، ص 2006



 الصغرية واملتوسطة لقرض أإلجياري كآلية لتمويل املؤسسات ا                                               : الفصل الثاين 

 40

  أإلجياريمفهوم القرض : املبحث األول

 من طرق التمويل احلديثة، حيث تستعمل هذه التقنية من التمويل يف الـدول             أإلجيارييعد القرض   
  .املتقدمة بشكل واسع

 من بـني  أإلجياريأما الدول العربية فقد بدأت تستعمله يف السنوات األخرية، وتعترب جتربة القرض          
  .إجياد طرق جديدة للتمويل

  

  . وخصائصهأإلجياريتعريف القرض : املطلب األول

  :قدمت عدة تعاريف للقرض اإلجياري نذكر منها

هو عبارة عن عملية يقوم مبوجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجري مؤهلة قـانون                 " :التعريف األول 
ل اإلجيار مـع    لذلك، بوضع آالت أو معدات أو أية أصول مادية أخرى حبوزة مؤسسة مستعملة على سبي              

 يتفق بـشأا تـسمى مثـن        أقساطإمكانية التنازل عنها يف اية الفترة املتعاقدة عليها، ويتم التسديد على            
  .اإلجيار

 تكتسب مبوجبه شركة قرض اإلجيار أصال جتهيز التزمـت          جيارإ يتعلق قرض اإلجيار بعقد      :التعريف الثاين 
 املؤسسة من حيازته بسعر حمدد يرتبط بالقيمة        تتمكند أن   بتأجريه مؤسسة مستعملة، ويقدر عند اية العق      

  1.املتبقية

أن  ار مع خيار الشراء، إنه تقنية حتويل كغريها باعتبـار         جيعقد قرض اإلجيار هو عقد إ      ":التعريف الثالث 
مث . املؤسسة بعد اختيار االستثمار تتوجه حنو مؤسسة مالية لقرض اإلجيار وتطلب منها األصـل لـصاحلا               

  .ه هلا، هناك إذا حتويل اجلزء من دور املؤسسة للغريتؤجر

 املعدات  أوهنا نقصد قرض اإلجيار العقاري      ) مباين(ميكن أن يقع حمل قرض اإلجيار على عمارات         
  2"وهي حالة قرض اإلجيار للمنقوالت

ثقـة يف    قيام املستأجر وهو مستخدم األصل اإلنتاجي بدفع مبالغ دورية للمالك مقابـل              :التعريف الرابع 
  3.احلصول على األصل اإلنتاجي واستخدامه

                                                 
  .76، ص2001 الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية،  1
ل، مذكرة نيل شهادة ليسانس، معهد  قراطبي جلول، بوطالبي عبد الغني، القرض اإليجاري ودوره في التموي 2

  .4، ص2007/2008العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالمدية، سنة 
  .419، ص2000 محمد كمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات االئتمان المصرفي، نشأة المصارف،  3
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  1. اإلجياري األساسية) القرض(من خالل هذه التعاريف ميكننا استنتاج خصائص االئتمان 
إن املؤسسة املستفيدة من هذا النوع من التمويل واليت تسمى املؤسسة املستأجرة غري مطالبة بإنفاق املبلـغ                 

 تقوم بالدفع على أقساط تسمى مثن اإلجيار، وتتضمن هذه األقساط جزء            االكلي لالستثمار مرة واحدة، وإمن    
من مثن شراء األصل مضافا إليه الفوائد اليت تعود للمؤسسة املؤجرة، ومصاريف االستغالل املرتبطة باألصل               

  .املتعاقد حوله

املؤسـسة املـستأجرة    إن ملكية األصل أو االستثمار أثناء فترة العقد تعود إىل املؤسسة املؤجرة وليس إىل               
وتبعا لذلك، تكون مسامهة املؤسسة املؤجرة قانونية وماليـة         .  فقط األعمال حق   نتستفيد هذه األخرية م   و

  .بينما تكون مسامهة املؤسسة املستأجرة إدارية واقتصادية
شروط يف اية فترة العقد تتاح للمؤسسة املستأجرة ثالث خيارات، إما أن تطلب جتديد عقد اإلجيار وفق                 

 جمددا، وتستفيد بالتايل لفترة أخرى من حق استعمال هذا األصل دون أن تكسب ملكيته، وإما                عليهايتفق  
أن تشتري ائيا هذا األصل بالقيمة املتبقية املنصوص عليها يف العقد، ويف هذه احلالة تنتقل امللكية القانونية                 

 وهذا هو اخليار األخري، أن متتنع عن جتديد العقد           إضافة إىل حق االستعمال،    ةاملستأجرلألصل إىل املؤسسة    
ومتتنع أيضا عن شراء األصل وتنتهي بذلك العالقة القائمة بينهما، وتقوم بإرجاع األصـل إىل املؤسـسة                 

  .املستأجرة

 بني ثالثة أطراف هي املؤسسة املؤجرة واملؤسسة املستأجرة واملؤسسة املوردة           أإلجياري عالقة القرض    تقوم
  .صلهلذا األ

يف هذه العالقة تقوم املؤسسة املستأجرة باختيار األصل الذي ترغب فيه لدى املؤسسة املـوردة، وتقـوم                  
بإجراءات شراء هذا األصل من املؤسسة املوردة ودفع مثنه بالكامل، مث تقوم بتقدميه إىل املؤسسة املستأجرة                

  .على سبيل اإلجيار طبعا
عن فكرة القرض الكالسيكية بالرغم من أن اهلدف مـن العمليـة            وعليه فإن خالصة هذه العالقة ختتلف       

 ال ينصرف إىل منح أموال نقدية إىل املقتـرض،          أإلجياريواحد، وهو متويل االستثمارات حيث أن القرض        
إىل الزبون اليت قامت املؤسسة املتخصـصة يف        ) استثمارات مادية (منا يقول بدل ذلك بتقدمي أصول عينية        إو

  .أقساطالعمليات بدفع مثنها بالكامل، وتنتظر التسديد من هذا الزبون على هذا النوع من 

ومقابل هذا التسهيل، نفترض أن جمموعة األقساط املدفوعة يفوق مثن االستثمار، مبعىن أن تكلفـة               
  .االستثمار باستعمال هذه الطريقة سوف تكون أكرب مقابل االستفادة من الدفع ازأ أو املؤجل

                                                 
  .78-77الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  1
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اخلصائص اإلجيابية من الناحية االقتصادية، مل يقف متخذ القرار يف اجلزائر دون إدخال             ونظرا هلذه   
  .هذه الطريقة يف نظام التمويل الوطين

 املؤرخ  09-96رقم  قانون  ها بواسطة   نفقد مت اعتمادها يف التمويل بطريقة رمسية مؤخرا، ومت تقني         
، فإن استعمال هذه الطريقة ال يزال       لرغم من ذلك  ، وبا أإلجياري، واملتعلق باالعتماد    1996 جانفي   10يف  

يف بدايته، وهناك جتارب قليلة من طرف بنك الربكة يف هذا امليدان، دون أن ترقى إىل مستوى املمارسـة                   
  .الشاملة

على الرغم من ذلك، فإن هذا النص قد تضمن التعاريف واملفاهيم األساسية ملرتبطـة باالئتمـان                
يكانزمات الضرورية اليت حتكم هذا النوع من التمويل خاصة يف ظل املصاعب املالية             ، باإلضافة إىل امل   إجياري

  .اليت تعاين منها املؤسسات الوطنية

من خالل التعاريف السابقة ميكن اعتبار قرض اإلجيار تقنية متويل االستثمارات املنقولة والعقارية،             
 بديلـة ومنافـسة للقـرض       أصـلية طريقة متويل   عقد اإلجيار مع خيار الشراء، ميكن اعتبار قرض اإلجيار          

  .الكالسيكي
  

  .منشأ قرض اإلجيار: املطلب الثاين

إن خدمة قرض اإلجيار ليست حديثة متاما، حيث عرفت يف اململكة املتحدة منذ منتصف القـرن                
 املتخـذة التاسع عشر ال  سيما  يف صناعات من القرن العشرين، وهو تاريخ بدأ انتشارها يف الواليـات                   

األمريكية إىل اململكة املتحدة، ومنذ ذلك احلني أخذت تنمو بصورة معتدلـة أو مقبولـة، ومـع ايـة                   
اخلمسينات انتقل التكتيك املستخدم يف شركات التأجري األمريكية إىل اململكة املتحدة، يف الوقـت الـذي    

  1.قدمت فيه بيوت التمويل الربيطانية كخدمة بديلة لتسهيالت اإلقراض

 تاريخ الظهور احلقيقي يعود إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية، هذا نظرا ألن الواليات املتحـدة                 غري أن 
، الذي تطلب جتهيزات كـبرية وعتـاد ضـخما،          )خمطط مارشال (األمريكية سامهت يف إعادة بناء أوربا       

اليات املتحـدة   اجات التمويل النامجة عن احلرب الكورية، ونتساءل هنا عن أسباب سبق الو           يوكذلك احت 
  .األمريكية الستعمال هذه التقنية قبل غريها من الدول

عامل فين يتمثل يف التقدم التكنولوجي اهلائل يف وسائل إنتاج يف فترة ما بعد اخلرب العاملية الثانية،                  -
وهذا الذي أدى إىل اختالف العمر االقتصادي عن العمر الفين، فمن هنا نشأت ضرورة التجديد               

                                                 
  .419سبق ذكره، ص محمد كمال خليل العزازي، مرجع  1
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إلحالل السريع لآلالت ومع ارتفاع أمثان هذه األخرية أصبحت عملية شراؤها مكلفـة             املستمر وا 
  1.وغري اقتصادية وفضلت عليها وسيلة التأجري لفترة حمددة

عامل مايل يرجع إىل ارتفاع أسعار االئتمان التقليدي  والشروط الصحية لالئتمان الطويل األجل،               -
لعلمي والتكنولوجيا، فال بد من اللجوء إىل االئتمـان         وقصور التمويل الذايت على متويل البحث ا      

 .، ألا تربط العائد مباشرة بالتكلفة)قرض اإلجيار (أإلجياري

 بعد تطورهـا الكـبري، وزيـادة        اإلنتاجيةعامل اقتصادي يتعلق بارتفاع أسعار السلع واألجهزة         -
الطلب عليها، وعليه جـاءت     تكاليفها، هذه التكلفة املرتفعة تنعكس على تسويقها، وبالتايل على          

 لتنمية الطلب علـى     أساسيةيف الوقت املناسب كوسيلة     ) قرض اإلجيار  (أإلجياريوسيلة االئتمان   
 .هذه املنتجات

 من اخلدمات الواسعة االنتشار يف كافة بلـدان العـامل           أإلجياريرغم ما قيل فلقد أضحى القرض        -
الالزمـة  ع من احلصول على األصول اإلنتاجية       املتقدم بوصفه أحد الوسائل اليت يتمكن ا املشرو       

 2.الستمرار دوران دوالب العمل واإلنتاج سواء يف الفترة القصرية أو الطويلة

  
 

  . وتصنيفاتهأإلجياريأنواع القرض : املطلب الثالث

  .أإلجياريأنواع القرض : الفرع األول

 النظر منها، ونستعرض فيما يلي      ، وذلك حسب الزاوية اليت يتم     أإلجياريهناك عدة أنواع من القرض      
  3:على بعضها

 ": Sofergie"قرض اإلجيار  - 1

آالت موجهة لالقتـصاد يف الطاقـة البديلـة         وجيار موجه خصيصا إىل منشآت      إهذا النوع من قرض     
  .للمحروقات وترقية استعماالت الفحم

  

  
                                                 

  .442-440، ص1994 فتيحة رشدي، االقتصاد النقدي والمصرفي، الدار الجامعية، سنة  1
  .419 محمد كمال الحمزاوي، مرجع سابق، ص 2
  .9-8 قراطبي جلول، بوطالبي عبد الغني، مرجع سابق، ص 3



 الصغرية واملتوسطة لقرض أإلجياري كآلية لتمويل املؤسسات ا                                               : الفصل الثاين 

 44

 : قرض إجيار على احملالت التجارية واإلدارات احلرفية - 2

جيار يف البداية احملل التجاري أو اإلدارة احلرفية، مث تؤجرهـا إىل تـاجر أو               تكتسب مؤسسة قرض اإل   
حريف الذي يؤمن استغالهلا، ومينح هذا األخري إمكانية شراء املؤسسة اليت أجرها يف اية عقد قرض اإلجيار                 

 .وال جيرب على ذلك

 ": Service Lease: "قرض اإلجيار اخلدمي - 3

ميثل األصل املوضوع   . ن حيدث توحيد خدمة مالية وخدمة تقنية يفضلها       يف عملية قرض إجيار ما ميكن أ      
 .ضمان وخدمة ما بعد البيع والصيانة، أين تدمج التكلفة حسب أقساط اإلجيار املدفوعة من طرف املستأجر

 ": Leasing public" العمومي أإلجياريالقرض  - 4

 .لتابعة للقطاع العامهذا النوع من قرض اإلجيار موجه أساسا لتمويل االستثمارات ا

 ": Leasing Promotionnel"قرض اإلجيار الترقوي  - 5

  .وهو موجه أساسا لتمويل املشاريع ضمن إطار االنتعاش االقتصادي للمناطق أقل تطورا

  .أإلجياريتصنيفات القرض : الفرع الثاين

  1:لي والتصنيفات األساسية له كما يالتأهيل حسب مستوى أإلجياريميكن أن نصنف القرض 

I- التصنيفات حسب مستوى التأهيل:  

إن اعتبار عملية قرض اإلجيار املباشرة أو غري املباشرة يأيت بـالنظر            : قرض اإلجيار املباشر وغري املباشر     -1
إىل وجود أو عدم وجود وساطة مالية مصرفية أو غري مصرفية أثناء تنفيذ العملية وانطالقا من هنـا ميكـن        

  :اشرة بالنسبة ألطراف هذه العملية من خالل الشكلني التالينيتقدمي هذه العالقة املب
  قرض اإلجيار املباشر) 01( شكل رقم 

  مورد مؤجر               مستعمل مستأجر        توزيع         

   عقد قرض اإلجيار                                   
  .14 بوعالفة، مرجع سابق، ص   حممد: املصدر

  

                                                 
وم االقتصادية، جامغة الجزائر،  محمد بوعالفة، القرض اإليجاري، مذكرة تخرج نيل شهادة ليسانس، كلية العل 1

  .15-12، ص2005
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  قرض اإلجيار املباشر ) 02 (شكل رقم
                        املورد                      املستأجر   

  
               

   املؤجر                                   

  .14حممد بوعالفة، جمرع سابق، ص: املصدر
  

فع أو  ااملورد، الد (ر  وعلى هذا األساس يكون قرض اإلجيار مباشرا إذ ما مجع بني املستأجر واملؤج            
( بدون املرور بوساطة، ويكون قرض اإلجيار غري مباشر إذ ما مجع بني املستأجر واملـؤجر              ) مدتاملوزع املع 

  .أي عند وجود وساطة مالية) مصرف أو مؤسسة مالية متخصصة

 .قرض اإلجيار اجلبائي وغري اجلبائي -2

 اجلبائية يف كل مـرة،      تاالعتبارا من   إن كل عملية قرض إجيار تصل إىل مستوى أو درجة معينة          
فإننا حنتفظ  بتسمية قرض اإلجيار اجلبائي لبعض األنواع من الترتيبات أين يكون احلافز األساسي جبائيـا                 

 منها سواء ألنه ال حيقق      ليستفيدواليت من أجلها حيول املؤجر امليزة اجلبائية لصاحل املستأجر الذي مل يكن له              
 مبا فيه الكفاية، أو ألن امليزة اجلبائية حمفوظة للمستثمر، حيث حيول املـؤجر امليـزة                أراحبا خاضعة للضريبة  

  .منخفضةاجلبائية للمستأجر على شكل أقساط إجيار 

  

II-التصنيفات األساسية لقرض اإلجيار :  

ار املايل وقـرض اإلجيـار      جياإلمن املعروف أن عملية قرض اإلجيار تنقسم بصفة عامة إىل قرض            
 جند  اذول هو من أساليب متويل األصول، أما الثاين ميثل عملية جتارية حبتة تتم يف فترة قصرية،                 ي، األ التشغيل

 األصل يف الثاين يهدف إىل حتقيق أقصى ربح ممكن من عملية املساومة، فيما يهـدف األول إىل                  مالكأن  
  .توفري البديل للتمويل اخلارجي
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  دة لعملية قرض اإلجياردراسة اجلوانب املتعد: املبحث الثاين

  اجلوانب القانونية واجلبائية لقرض اإلجيار: املطلب األول

  .اجلوانب القانونية: أوال

يعاجل قرض اإلجيار على املستوى القانوين كإجيار مصحوب خبيار الشراء، من جانب املؤجر لصاحل              
ذي ميثل ضمانا حقيقيا يف حالة      املستأجر، حيث أن املؤجر يبقى طول فترة التعاقد مالكا شرعيا لألصل، ال           

إفالس أو تسوية قضائية، ومهما كان موضوع قرض اإلجيار عقاريا أو منقوال فإن املستأجر ال يعد مالكـا                  
  . املؤجرلألصل

  :وفيما يلي بعض النقاط املتصلة ذه العملية

  1:التأسيس القانوين لعقد قرض اإلجيار/ أ

  : نقاط وهي03إن معظم عمليات قرض اإلجيار حتتوي على 

هو الذي ميول املـؤجر يف  ) املنتج( تكمن يف اختيارات السلع والبضائع، حيث أن املورد          :الوكالة - 1
حني يهتم هذا األخري بالبحث عن اخلواص التقنية للسلعة ويناقش عنصري السعر وطريقة التسديد              

  .ملوكل إليهواملؤجر هو ا) املؤجر( املستأجر وكيل ملالك األصل -يف هذه احلالة-ويكون 

 من خالل هذا العقد يكون األصل أو السلعة املمتلكة من طرف الشخص املـؤجر،               :عقد اإلجيار  - 2
 .موضوعة حتت تصرف املستأجر ملدة زمنية حمددة يف العقد، وبطريقة تسديد متفق عليها

ة  يعين ذلك أن املستأجر له احلق يف امتالك جزء من األصل أو كله عند انتهاء مـد                 :وعد بالبيع  - 3
 .التأجري، يكون هذا الوعد حمررا يف العقد

   2: أهم العقود املطلوب إبرامها-ب

املؤجر، املستأجر، املنتج أو    :  هم فأطرا أربعة العادية عالقات بني     ألتأجرييتنشئ عملية التمويل    
  .املورد، املقرض

 املنتج إىل املستأجر مع      مالك األصل حمل التعامل الذي يستأجره املستأجر، واألصل ينتقل عادة من           :املؤجر
  . حقوقه يف امتالكه األصلةءبكفااحتفاظ املؤجر 

                                                 
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس، المركز الجامعي رقرضا إليجا بوعافية عبد الرزاق، التمويل عن طريق  1

  .37، ص 2004-2003يحي فارس بالمدية، 
  .431 محمد آمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات االئتمان المصرفي، مرجع سابق، ص 2
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 األصل املطلوب   فاتصموا، وهو الذي يتوىل حتديد      هصاحلل هو الطرف الذي تتم عملية التأجري        :املستأجر
  .تأجريه، كما يقوم باستخدام األصل مقابل سداد الدفعات اإلجيارية وفقا لالتفاق مع املؤجر

  .املصدر الذي يقوم بتصنيع األصل حمل التأجري ووفقا ملواصفات املستأجر:  املورداملنتج أو

 الذي يقرض املؤجر جزءا من مثن األصل ومبا ميكنه من شـراء هـذا               ...):مؤسسة متويلية / بنك(املقرض  
  . متهيدا إلجيارهصلاأل

  ألتأجرييإدخال املقرض كطرف يف عملية التمويل  ): 03(شكل رقم 

  مثن األصل  اإلنتاجي               األصل         
  

  
  

  
  

  

  
  

   .432 حممد كمال خليل احلمزاوي ، مرجع سابق ص :املصدر

أو المورد/ المنتج و  المستأجر  المؤجر 

 البنك

 قرض مساعد

 سداد القرض

 قرض مساعد

 سداد القرض
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  1:اجلوانب اجلبائية: ثانيا

 القانوين الذي ينظم عملية قرض اإلجيار، فإن املرجع املعتمد عليه هو التشريع             اإلطاريف حالة غياب    
  .اجلبائي لعملية قرض اإلجيار

باية قرض اإلجيار بقواعد االهتالك اجلبائي، التخفيـضات املتعلقـة بـالقروض الـضريبية              رتبط ج تو
)crédits d’impôts (إمكانية حتويل املزايا اجلبائية باإلعدادات املتنوعة والرسوم غري املباشرة ،.  

 يف حالة إجيار املنقوالت ومن وجهة النظر اجلبائية، تشكل أقساط اإلجيار تكـاليف االسـتغالل               •
 من الوعاء الضرييب بشرط أن تكون مدة التعاقد تتوافق مع مدة احلياة االقتصادية العاديـة                خطةك

  .لألصل، وهذا باالرتباط مع االهتالكات املطبقة على األصل

يف حالة إجيار العقارات ميكن للمؤسسة املستأجرة ختفيض أقساط اإلجيار املدفوعة خـالل مـدة                •
ي أقساط اإلجيار املدفوعة خالل مدة التأجري، وعند اكتـساب           ه صلاألالتأجري، وعند اكتساب    

 . هي اية مدة العقد يتطلب أحيانا وضع إدماج جبائي لألرباح اخلاضعة للضريبةصلاأل

  

  .اجلوانب االقتصادية لقرض اإلجيار: املطلب الثاين

وارد املالية املطلوبة   عد قرض اإلجيار أداة اقتصادية يف خدمة حاجة مالية مينح على أساسه املؤجر امل             ي
 املواصـفات   حـدد  الذي يكون قد     األخري بطلب من املستثمر املستأجر، هذا       أصلمقابل  ) املنتج(للمورد  

  .التقنية لألصل

  .وسنحاول دراسة تكلفة قرض اإلجيار باإلضافة إىل دراسة معدلة

  .تكلفة قرض اإلجيار: أوال

ن مقارنة تكلفة االستئجار بتكلفة امتالك نفـس        نفهم مزايا وعيوب التمويل باالستئجار، ال بد م       
  :األصل، وعند احلاجة إىل التمويل يكون أمام املؤسسة بديالن

  .مضمون باألصلاألجل قرض مباشر متوسط : األول

  .اتفاق الستئجار األصل: الثاين

  : نقدم املثال التايلرباالستئجاوللحكم على تكلفة التمويل 
  : ون ولديها خياران1000آلة معينة تكلفتها ترغب املؤسسة يف احلصول على 

                                                 
  .43-42عافية عبد الرزاق، مرجع سابق، ص بو 1
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  .ون130 ، السداد بدفعات سنوية تبلغ %5 ون بسعر فائدة 1000اقتراض مبلغ : األول
 قيمتـها   تـصبح  ون سنويا، وتستخدم اآللة ملدة عشر سنوات يف ايتها           150 مببلغاستئجار اآللة   : الثاين

  . ون كخردة100

  .قسط االستئجار يتضمن تكلفة الصيانة فإن رباالستئجاإذا قامت املؤسسة  •

 . سنويا للصيانةون 20إذا قامت بالشراء، يتطلب أن تدفع  •

يالحظ هنا أن قرار احلصول على اآللة قد مت اختاذه بالفعل يف عملية التخطيط، لكننا نركز فقط علـى                   
  .كيفية احلصول على األدلة، شراء أو استئجارا

لالستئجار تقل عن تكلفة االقتراض فإن ذلك قد يترتب عليـه           ) ةالفعلي(وعلى كل فإذا كانت التكلفة      
ضرورة إعادة حساب تكلفة األموال املستخدمة يف عملية إعداد امليزانية الرأمسالية، مما قد يؤدي إىل قبـول                 

  .مشروعات سبق رفضها يف ظل تكلفة األموال القدمية

  .معدل قرض اإلجيار: ثانيا

ملعدل الذي تتكافأ فيه جمموع التدفقات املدفوعـة، ولتوضـيح          إن معدل قرض اإلجيار هو ذلك ا      
  :الفكرة استعنا باملثال التايل

نفترض أن لدينا أصل ممول بقرض إجيار، حبيث تسدد أقساط اإلجيار على مخس دفعات يف ايـة                 
ة  ألف وحدة نقدية، يساوي إيداع الضمان ربع قسط إجيار الدوري ومتتلك خالل سن  100كل فترة بقيمة    

 ألف وحدة نقدية وميتلك على مدى       100يف حالة ما إذا اكتسب األصل بكامل امللكية فإنه سوف يكلف            
   .%34مخس سنوات، علما أن معدل الضريبة على األرباح 
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  تدفقات قرض اإلجيار) : 05( جدول رقم 

  5  4  3  2  1  0  البيان

            400+   قيمة األصل

    25+        25-  إيداع الضمان

    100-  100-  100-  100-    ط اإلجيارقس

    50-          قيمة الشراء

      34+  34+  34+    اقتصاد يف الضريبة

خسارة يف الضريبة ناتج    
  عن االهتالك

  -27.2  -27.2  -27.2  -27.2    

اقتصاد يف الضريبة املطبق    
  يف االكتساب

            

    93.2-  93.2-  93.2-  93.2-  375  اموع

  

  .31، ص2004، مذكرة خترج ليسانس، دفعة أإلجياريلقرض حممد بوعالقة، ا: املصدر

  
  . وحدة400مل يدفع املستأجر أي مبلغ لالستفادة من األصل وهذا ما يعادل توفري  -

 وحدة، خالل مخس سنوات للمؤجر، ويسدد قسط اإلجيار         250يدفع املستأجر كضمان ما قيمته       -
 . القسط الثاين يف اية كل فترة وحدة خالل مخس سنوات للمؤجر مع سداد100السنوي بقيمة 

  : مالحظة

  .100x 34% = 34=  معدل الضريبة xقسط اإلجيار = االقتصاد يف الضريبة 
 كليـة  بسبب إمكانية ختفيض قسط اإلجيـار        وحدة 34وهذا يعين أن املؤسسة وفرت ما يعادل        

حتملت الفرق بني القيمـة     ليت  اواعتباره ضمن تكاليف االستغالل، هكذا تبدو إدارة الضرائب وكأا هي           
  .وبني ما حتمله املستأجر فعال)  وحدة100( املتعاقد عليها يةراإلجيا
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ويتلخص من هذا أن قيمة قسط اإلجيار الذي يتوقع أن يدفعه املستأجر تقل عن تلك اليت تظهر يف العقـد،                    
ديد قيمة التـدفقات     من املصاريف أي حت    ستأجراملوذلك مبقدار املدفوعات الضريبية، وميكن حتديد نصيب        

  :النقدية اخلارجية ألغراض اسئتجار اآللة وفقا للمعادلة اآلتية
  . وحدة66) = 34-1= (نصيب املستأجر من قسط اإلجيار 

  . معدل الضريبةxمبلغ االهتالك =  اخلسارة يف الضريبة على االهتالك  -

 . وحدةx 34% = 27.2 400/5= اخلسارة يف الضريبة على االهتالك  -

  .اخلسارة اليت تلحق باملؤسسة يف حالة عدم استهالكها لألصلوهي 

   الناتج عن القيمة املتبقيةتالكهاال االقتصاد يف الضريبة على -
 =50 x 34% = 17وحدة ويف حالة استعمال خيار الشراء .  

ومن التدفقات السابقة ميكن أن نقيس معدل قرض اإلجيار بوضع يساوي بني التـدفقات املاليـة                
  :صل عليها، والتدفقات املالية املدفوعة كما يلياملتح

MBC = 93.2 (1+t)+93.2 (1+t)2 + 93.2 (1+t)3+93.2(1+t)4+93.2 
(1+t)5+375 (1+t) 

 t=8% وحـدة و     34بعد عملية التقسيط واحلساب حنصل على معدل قرض اإلجيار الذي يساوي            
 لقاء التمويل بقرض اإلجيار، كما ميكن القول أن         ويعرب عن التكلفة احلقيقية اليت تتحملها املؤسسة املستأجرة       

  : لعابتهذا املعدل يتغري 

  .مستوى معدل الضريبة على األرباح -
 .طريقة االهتالك املسموح ا -

 .وجود أو عدم وجود مبلغ إيداع الضمان -

 ).القيمة املتبقية(قيمة الشراء يف اية املدة  -

 1.طريقة تسديد قرض اإلجيار -

  
  
 

                                                 
  .44، 42 ودوره في التمويل، مرجع سبق ذآره، ص ص أإليجاري قراطبي جلول، القرض  1
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  .اجلوانب احملاسبية لقرض اإلجيار: املطلب الثالث

يعود التسجيل لقرض اإلجيار يف الغالب إىل املالك القانوين أي املـؤجر، ومـع تطـور التعامـل                  
ة لألصل من الناحية احملاسبية، وبالتايل السماح يواملمارسة، ظهرت قواعد كان هدفها ترمجة امللكية االقتصاد      

ل احملاسيب، وقبل دراسة املعاجلة احملاسبية لقرض اإلجيار سوف نتطرق لدراسـة            للمستأجر بإمكانية التسجي  
  .املبادئ احملاسبية لقرض اإلجيار

  1:املبادئ احملاسبية لقرض اإلجيار: أوال

يتفق جممع مبادئ احملاسبة املالية األمريكي مع الرأي الداعي برمسلة عقود اإلجيار املتمثلة لعقود الـشراء                
 وجوب رمسلة تلك العقود اليت يتم مبقتضاها حتويل معظم املنافع واملخاطر احمليطة مبلكيـة               على أقساط، مع  

  : نتائج03األصل من املؤجر إىل املستأجر، ويؤدي هذا الرأي إىل 
 املخاطر اليت قد يتحملها هذا املـستأجر واخلاصـة          أووجوب حتديد املنافع اليت سيحصل عليها        - 1

  .تم إثبات ذلك يف عقودباألصل موضوع عقد اإلجيار، وي
 .تطبيق نفس الشروط يف حتديد خصائص عقد اإلجيار عند احملاسبة لكل من املؤجر واملستأجر - 2

جيب اعتبار عقود اإلجيار اليت ال يترتب عليها نقل املنافع واملخاطر اليت حتيط مبلكية األصـل إىل                  - 3
 عن استحقاقه، كما جيب اعتباره      املستأجر، عقود إجيار تشغيلية وال جيب رمسلتها بل تتم احملاسبة         

 .إيرادا حمققا بالنسبة للمؤجر عند استحقاقه أو حتصيله

يتم واآلن كيف يتم قياس قيمة األصول واخلصوم طويلة األجل املترتبة عن عقود اإلجيار طويلة األجل؟                
 العقد، واليت متثل    حتديد تلك القيم من خالل حساب القيمة احلالية ألقساط اإلجيار املتفق عليها خالل فترة             

القيمة السوقية هلذا األصل املستأجر الذي تسجل قيمته يف حساب األصول الثابتة واخلصوم طويلة األجل يف                
دفاتر املستأجر، ويترتب على ذلك أن يقوم املستأجر دوريا حبساب االستهالك وحتميله على إيرادات السنة               

مبقابلة تكلفة شراء األصل بقيمته السوقية واليت تعادل القيمة         املالية املختصة، وبنفس األسلوب، يقوم املؤجر       
ـ احلالية لعقد اإلجيار، حلساب مقدار الربح أو اخلسارة الناجتة عن تلك املعاملة، وغ              تلـك القيمـة يف    باي

فوعة يف سـجالم    دحساب املدينني، ويقوم كل من املؤجر واملستأجر بإثبات دفعات اإلجيار املستلمة وامل           
  :بية كاآليتاحملاس

 .جزء من اإلجيار سداد احلسابات مديين اإلجيارات واآلخر إيرادات الفوائد: يف سجالت املؤجر  ) أ

 .جزء من اإلجيار سداد احلسابات دائين اإلجيار واآلخر مصروف الفوائد:  يف سجالت املستأجر ) ب

                                                 
  .97-96، ص2001 سمير محمد عبد العزيز، التأخير التمويلي ومداخله، مكتبة اإلشعاع الفنية، الطبعة األولى، مصر،  1
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  1املعاجلة احملاسبية لقرض اإلجيار: ثانيا

إلجيار ختتلف حسب وجهة التقارب االقتـصادي أو القـانوين للعقـد،             لعملية قرض ا   احملاسبيةإن الترمجة   
  :وتعرض فيما يلي

  : من وجهة التقارب القانوين-1

املدافعون عن هذه النظرية يعتربون عملية قرض اإلجيار مثل اإلجيار أي أنه خدمة وال تـسجل يف                  
املؤجر حالة كحال املستأجر،    فصول،   من جهة األ   كأصلميزانية املؤسسة، ال كدين من جهة اخلصوم وال         

 االستثمارات ضمن حـسابات النتـائج كاالهتالكـات    أعباء من   كعبء، ويسجل   ءحيث يعتربانه كعب  
  .وفوائد القروض، وجتدر اإلشارة بأن ملحق امليزانية يعلم املعين بتعهدات املؤسسة اخلاصة بقرض اإلجيار

  2من وجهة التقارب االقتصادي -2

ة أن هذه العملية تقنية مالية خاصة بنشاط املؤسسة، مؤيـدين نظريـة             يرى أصحاب هذه النظري   
امتالك السلعة، طرق   :  الفرنسيني يأخذ من وجهتني    فتفضيل امللكية على املنفعة، وترمجة هذا املبدأ من طر        

  .صل، ويسجل  حماسبيا لدى مالكه القانوينالدفع، ومن هذا املنطلق فإن املستأجر يسجل األ

  3اسبية لقرض اإلجيار دوليااملعاجلة احمل -3

لنأخذ على سبيل املثال عملية بني مؤجر هولندي ومستأجر فرنسي، ال أحـد منـهما احلـق يف                  
  .التسجيل احملاسيب لألصل، هلذا يظهر أن هناك عائقا بني العمليات الدولية وهو احلاجة إىل التنسيق

 دف توحي تطبيق    1973سنة   دول يف    4بتنظيم مؤسس يشمل    *  IASCمن أجل هذا القرض قامت      
 Unie Droitاحملاسبة، حيث تلعب نفس الدور على املستوى احملاسيب كما يلعبه تنظيم القانون الواحد 

  .على املستوى القانوين

 مشروعا لقي معارضة يف فرنسا، وقد اعتربت اللجنة قرض اإلجيار املايل عمليـة              IASCمت  دف
املرتبطة بامللكية إىل املستأجر بدون أن تعتربه إذا حول حق امللكية أو            ايا  زول األخطار وامل  قرض إجيار أين حت   

  .ال
كما حددت كيف ميكن تسجيل عمليات قرض اإلجيار العكسي، حيث تشرح ما هي العوامل الواجـب                

  .استعماهلا من طرف املؤجر حلساب التكاليف واهلامش

                                                 
  .52يق قرض اإليجار، مرجع سابق، ص بوعافية عبد الرزاق، التمويل عن طر 1
  .52،53 بوعافية عبد الرزاق، التمويل عن طريق قرض اإليجار، مرجع سابق، ص 2
  .53. 52 بوعافية عبد الرزاق، التمويل عن طريق قرض اإليجار، مرجع سابق، ص 3
 *IASC : International Accounting Stanting Stondords Committée. 
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   1املشاكل احملاسبية احمليطة بقرض اإلجيار: ثالثا

نذكر أن اهلدف الرئيسي من املبادئ احملاسبية اليت حتكم طريقة إثبات عقود اإلجيار، هـو               نود أن   
حماولة سد الثغرات اليت يستطيع رجال األعمال أن ينفذوا منها حماولني تفادي إثبات عقـود اإلجيـار يف                  

 يؤدي إىل زيـادة     الدفاتر احملاسبية، ويرجع سبب عدم رغبتهم يف معاجلة هذه املعامالت كعقود إىل أن هذا             
االلتزامات طويلة األجل ومن مث ارتفاع نسبة الديون إىل حقوق امللكية اليت تؤثر بشكل عكسي على مقدرة            
املؤسسة مستقبال يف احلصول على أموال جديدة باإلضافة إىل ذلك فإن عملية استنفاذ قيمة العقد باستخدام                

وىل من قيمة العقد مبصروفات مرتفعـة       ات السنوات األ  طريقة معدل الفائدة الفعلي، يؤدي إىل حتميل إيراد       
تزيد عن مصروفات اإلجيار، وأصبح احلديث اليوم منصبا على كيفية ابتكار أساليب جديـدة يف االتفـاق                 
  .وإبرام عقود اإلجيار بطريقة تؤدي إىل تفادي املبادئ احملاسبية امللزمة بإثبات عقود اإلجيار كعقود رأمسالية

  :مسلة عقد اإلجيار، يتم إعداد العقد بالصفات التاليةويهدف تفادي ر
  .ال يشتمل العقد على نص خاص بنقل ملكية األصل إىل املستأجر - 1

 .ال مينح العقد املستأجر حق شراء األصل بسعر خمفض - 2

 . من عمر األصل اإلنتاجي%75حتديد فترة العقد حبيث تقل عن  - 3

 من قيمة األصل الـسوقية      %90الية للعقد عن    عمل الترتيبات اليت تؤدي إىل ختفيض القيمة احل        - 4
 .وقت التعاقد

وليس من الصعب أن يتمكن املتعاقدين من تفادي العناصر الثالثة األوىل إال أنه ال بد من إجراء عـدد                   
 مـن القيمـة     أكثـر  أو   %90من الترتيبات لتفادي العنصر الرابع، الذي يقضي بأن تكون القيمة احلالية            

 مع حتقيق هذا العنصر بالنسبة للمؤجر، وهناك وسيلتني يلجأ إليهمـا            -سبة للمستأجر بالن–السوقية لألصل   
  :رجال األعمال لتحقيق هذا الغرض، ومها

 يقوم املستخدم باستخدام نسبة فائدة االقتراض اإلضايف اليت تزيد عن معدل عائد االستثمار الذي حيققه              -1
 عائد االستثمار، وبغرض حتديد معدل عائد االسـتثمار،         املؤجر عن عقد اإلجيار بادعاء عدم معرفته ملعدل       

 يكون املستأجر على علم بالقيمة احلالية لألصل املستأجر، ومقدار دفعات اإلجيار السنوية والقيمة              أنجيب  
 بـاملعلومتني التخريدية اليت يتوقعها املؤجر يف اية العقد، ومن البديهي أن يكون لدى املـستأجر علـم                 

  .ا أن يف استطاعته االدعاء مبعرفته للمعلومة الثالثةاألوليتني، كم

                                                 
  .140-139بد العزيز، التاجير  التمويلي ومداخله، مرجع سابق، صسمير محمد ع.  د 1
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 املـستأجر   لألصل عمل ترتيبات وصفات جتارية وجانبية من شأا التالعب يف القيمة املتبقاة املضمونة              -2
املتبقـاة  القيمـة   إىل درجة أنه يوجد اآلن يف الواليات املتحدة األمريكية شركات متخصصة يف ضـمان               

 مـن القيمـة     %90ري عمولة معينة، دف حماولة ختفيض القيمة احلالية للعقد عن           لألصول املستأجرة نظ  
) ، املـستأجر، الـضامن    ؤجرامل(قد اإلجيار على ثالثة أطراف      عالسوقية لألصل املستأجر، وعندما يشتمل      

د بالنسبة  بالنسبة للمؤجر نظرا لعدم ضمان القيمة املتبقاة إىل الطرف الثالث، يصبح العق     رأمساليايصبح عقدا   
للمستأجر  عقدا تشغيليا، حيث تعترب القيمة املتبقاة هنا مضمونة وال تدخل يف حساب القيمة احلالية للعقد                 

  . يف هذه احلالةلألصل من القيمة السوقية %90اليت ستقل عن 

 مثل وإتباعويرى عدد كبري من احملاسبني أن السبب الرئيسي الذي دفع رجال األعمال إىل التحايل 
ه األساليب، هو ضعف وعدم مراعاة املنطق يف وضع املبادئ احملاسبية، وخصوصا عند اشتراط نـسب                هذ

 من عمر األصل اإلنتاجي، واليت يكون اختيارها عـشوائيا          %75 من القيمة السوقية أو      %90معينة مثل   
ثل طول فترة   يف معظم األوقات، وحيبذ بعض احملاسبني وضع شروط أشد حدة من تلك املتبعة يف احلاضر م               

العقد، فإذا زادت فترة العقد عن سنة مالية، ويصبح العقد رأمساليا يسجل يف الدفاتر كما لو كان أصال ثابتا              
 بإعـادة دراسـة   ياألمريك" جممع مبادئ احملاسبية املالية  "اآلنقامت املؤسسة بشرائه على احلساب، ويقوم       
  .واسطة كل من املؤجر واملستأجراملبادئ احملاسبية اخلاصة مبعاجلة عقود اإلجيار ب
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  .لتمويللآلية كاعتماد قرض اإلجيار : املبحث الثالث

  .أإلجياريمزايا وعيوب القرض : املطلب األول

إن التطور والتقدم واالنتشار السريع لتقنية االعتماد باالستئجار لدليل واضح على الفائـدة الـيت               
  . واملتوسطةحيققها هذا األخري للمؤسسات الصغرية

إال أا وبالرغم من اإلجيابيات اليت حتققها هذه التقنية فإا حتمل بعض العيوب، لكنـها مل ولـن                  
  .تنقص من مزاياه

  . بالنسبة للمستأجرأإلجياريمزايا القرض : الفرع األول

 هناك عدة مزايا تشجع املؤسسات وخباصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على استئجار األصول بـدال           
  :من شرائها وتتمثل يف

االستجابة الحتياجات املؤسسات اليت تواجه مشاكل التمويل يف استثماراا مع احملافظـة علـى               -
  .حريتها يف احلركة والعمل، أي حتقيق االستقالل املايل

 عكـس التمويـل البنكـي التقليـدي         %100توفري التمويل الشامل للربنامج االسـتثماري        -
 . كحد أقصى من قيمة القرض املطلوب%80فيه نسبة التمويل إىل لالستثمارات، الذي تصل 

  ال يشترط يف العقد احلصول عليه تقدمي ضمانات كاليت تقدم من أجل احلصول على قرض مـصريف                  -
 .متوسط أو طويل األجل فضمانات هذا النوع من القروض مسهلة

 . حيازة وسائل اإلنتاج الضرورية دون اكتساب ملكيتها -

مستأجر باحلصول على جتهيزات ومعـدات جديـدة ومتطـورة أي مواكبـة التقـدم                السماح لل  -
 .التكنولوجي

 . من عوائد استخدامهاتكاليفها جيعل من األجهزة واملعدات موضوع االئتمان تدفع أإلجياري القرض  -

 ساطأق صيغة االستئجار ال تثقل ميزانية املستأجر ألن األصل املؤجر ال يظهر يف جانب األصول بينما                 -
 .اإلجيار هي اليت تظهر بشكل مريع يف حساب النتيجة

 فجائية دون التأثري على اهليكلة والسالمة       تاستثمارا حتفيز القرارات السريعة، وكذلك يسمح مبباشرة        -
 .املالية للمؤسسة

  . بالنسبة للمستأجرأإلجياريمزايا القرض : الفرع الثاين
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ملاحنة هلذا القرض حنو التوظيف املتوسط والطويل األجـل،         تغري اجتاه املؤسسات املالية واملصرفية وا      -
  1. املدخرةلاألمواتعد طريقة لتوظيف 

 .للمؤجر ضمانات قوية من خالل حق امللكية، حق السداد -

 التعقيدات املرتبطة بالقروض التقليدية مما جيعل توثيق املـستندات          اجياريتتجنب إجراءات القرض     -
 .أبسط وأسهل

 للمؤجر باحلصول على عوائد معتربة وذلك من خالل الفرق بني جممـوع  ريأإلجيايسمح القرض   -
 .اإلجيارات عند اية العقد املدفوعة من طرف املستأجر والقيمة احلقيقية لألصل املؤجر

 : ملصري العقد عند ايته فإن املؤجر يكون دائما راحبا حبيثثالثاليف إطار احلاالت  -

 باإلضافة إىل ما حيصل عليه من عوائد من خالل العقد األول            يف حالة جتديد العقد فإن املؤجر      •
 .سيتحصل على أرباح إضافية خالل العقد ادد ولكن بقيمة أقل من العائد األول

يف حالة استرجاع املؤجر ألصله فإن لديه اخليارين إعادة تأجريه أو بيعه ويف احلالتني يتحقـق                •
 2.له الربح الصايف

 لألصل املؤجر فإن املؤجر سوف حيصل على ربح إضايف ممثل يف سعر             يف حالة شراء املستأجر    •
 .البيع

  .أإلجياريعيوب القرض : الفرع الثالث

تكلفة القرض باالستئجار تكون أعلى من تكلفة القروض املصرفية األخرى حيث أن هذه األخرية تعتمد                -
 فتحدد  أإلجيارينقد، بينما القرض    قدي وتقلبات سوق ال   نعلى معدل سعر الفائدة احملددة حسب التنظيم ال       

  .التكلفة فيه حسب شروط السوق العامة

وحسب رأس املال املستثمر، إضافة إىل أنه يعطي التكاليف العامة وأربـاح مؤسـسة االعتمـاد                
 فعند اية العقد يكون املستأجر قد عوض السعر اإلمجايل وتكلفة التجهيزات املؤجرة لكنه لـن                أإلجياري

  .لعامة التجهيزات إال أنه إذا دفع قيمة إضافية متثل القيمة املتبقية للتجهيزاتيصبح املالك 

 للمؤسسة املستأجرة بإدخال أي حتسينات علـى األصـول املـستأجرة ألن           أإلجياريال يسمح القرض     -
  ).تبعية املستأجر للمؤجر(ملكيتها تعود للمؤجر 

                                                 
  .298، ص1990 مصطفى رشيدي شيخة، النقود والمصارف واالئتمان، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، الطبعة  1
  .34، ص2006ة المدية،  أداة لتمويل االستثمارات، مذآرة تخرج لنيل شهادة ليسانس مالية، جامعأإليجاري تراس  صادق، االعتماد  2
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 املستأجر قد يـستمر يف      ألنة العقد طويلة األجل      إمكانية الوقوع يف مشكل التقادم خاصة إذا كانت مد         -
األصول نظرا ألا غري صاحلة لالستخدام وأهدافها خيـص         هذه  تسديد دفعات اإلجيار دون االستفادة من       

  1. والرقميةةالتكنولوجياألصول اليت تشهد تطورات سريعة مثل املعدات 
 يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسـطة       جياريأإلهذا ما يؤدي بنا إىل القول بأن االعتماد على القرض           * 

يكون فعال مهم خاصة يف حالة معدات التجهيز املتطورة جدا وذات املردودية العالية يف فروع الصناعة أين                 
  . السريعيالتكنولوجشهد التطور تتكون التقنية 

  

  .أإلجيارياملفاضلة بني القرض املصريف والقرض : املطلب الثاين

ملستأجر قرار اإلجيار أو االقتراض املباشر خالل املقارنة بني تكلفة قـرض اإلجيـار              يتخذ العميل ا  
 املباشر من البنك ومبعىن آخر املقارنة بـني  اقتراض من خالل    -حمل التأجري – اإلنتاجيتكلفة امتالك األصل    

راض لشراء نفـس    التغري اجلزئي احلادث يف ثروة املشروع والتأجري من عملية قرض بنظريه الناشئ من االقت             
  .األصل

  .وسنحاول فيما يلي استعراض أسلوب كمقارنة بصورة بسيطة بقدر اإلمكان
  2:افتراضات النموذج

  .سوق األصل اإلنتاجي تسودها ظروف السوق التنافسية -
 : واملستأجرين من خاللجرينؤاملتساوي  -

  . الضرييبالعبء •

 . اإلنتاجياألصلسعر  •

 .منط االهتالك املطبق •

 . القيمة املتبقيةأي املتوقعة يف اية حياة األصل اإلنتاجية قيمة اخلردة •

 .سعر الفائدة السائد يف السوق •

 فيتحملها كاملـة، أو  صلاألثبات إمجايل تكلفة الصيانة يف حاليت قيام مستخدم األصل بشراء هذا    -
  .يستأجره فيتحمل املؤجر واملستأجر وفقا لإلنفاق اخلاص بينهما

                                                 
  .299مصطفى رشيدي شيحة، مرجع سبق ذآره، ص.  د 1
  .417 محمد آمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات االئتمان المصرفي، مرجع سبق ذآره، ص 2



 الصغرية واملتوسطة لقرض أإلجياري كآلية لتمويل املؤسسات ا                                               : الفصل الثاين 

 59

مؤجري ومستأجري األصل اإلنتاجي حمل التأجري، هذا وقد أثبت الـبعض أن            إن هناك عدد كبري من      
حيث يتعادل األسلوبان فيما حيققانه من      . والشراء يف ظل هذه االفتراضات أمر حمل نظر       اإلجيار  املفاضلة بني   

ة  املستأجر أو املقترض كما أن تطبيق مبدأ القيمة اإلضافية يتطلـب تـوافر صـف               املشروع إىل ثروة    إضافة
  . رأس املال فقطأسواقالكمال يف 

والواقع أن هذه االفتراضات غري واقعية، فإسقاط افتراض واحد أو أكثر، مثل االختالف على الضرائب               
أو على الصيانة بني املؤجر واملستأجر، يؤدي إىل اختالف أسلوب التأجري عن أسلوب االقتـراض فيمـا                 

قرار املشروع مستخدم األصل اإلنتاجي يف مفاضلته بني التـأجري  حيققانه من منافع، مما يؤثر يف النهاية على        
  :، فإن افترضنا أناألصلشراء وواالقتراض 

W :حمل االهتمامنتاجيإلا صلاأل .  

S : التغري يف قيمة األصل اإلنتاجي.  
Z : تيار التدفق النقدي املتولد عن استخدام األصل.  

IO :     ،والذي ينعقد املشروع يف     وىلاألفق النقدي املتحقق يف الفترة       التد أيالتدفق النقدي اخلارج وامليداين 
  .التأجريالبداية للحصول على األصل اإلنتاجي والذي هو حمل 

V : األقواس القيمة السوقية للمتغري بني.  
SW= V(Z) – IO 

تخدام األصل،  القيمة السوقية  للتدفق النقدي املتولد عن اس       : انتاجي صلاألالتغري يف قيمة    : أو بعبارة أخرى  
  .التكلفة االبتدائية

 قد اخنفضت لذلك فإنه يف حالـة        - وليس النقدية  -إذا كانت النتيجة سالبة فمعناه أن قيمة األصل احلقيقية        
  : جند قيمتهصلاألشراء 

IG :   صل، لكنها تساوي الصفر يف حالة التأجري، ويف احلالة األخرية تـصبح             متثل مثن هذا األZ :   ممثلـة
 من  Wت التأجري بعد الضريبة، على أن هذا املشروع يف كافة احلاالت هو تعظيم من قيمة                لصايف مدفوعا 

، وبطبيعة احلـال يثمـر      SWهنا يتم تفضيل أسلوب احلصول على األصل، والذي يقف قيمة عظمى ل             
  .احترام شروط عدم السلبية

  : اإلنتاجي يتعني عليه اختاذ قرارينصلاألوالواقع أن مستخدم 

  .انتاجيجيب احلصول على األصل  هل :األول
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 يف حالة كون اإلجابة عن التساؤل األول بنعم، يصبح التساؤل الثاين كيفية حتويل احلـصول علـى               :الثاين
  .األصل

  . األصل من عدمه، قد يرتبط بل يتوقف على طريقة التمويل املختارةاذاستخداماختب ينبغي مالحظة أن 

ل أسلوب ما، وغري مربح يف ظل أسلوب آخر، مـن هنـا   فاألصل اإلنتاجي قد يكون مرحبا يف ظ 
كانت األمهية البالغة للمعيار املستخدم يف اختاذ قرار املفاضلة  بني التمويل عن طريق إجيـار واالقتـراض                  

دين مصريف مثال اكرب من     بللشراء، فإذا كانت الزيادة يف ثروة املشروع والنامجة عن شراء األصل اإلنتاجي             
نامجة عن إشباع أسلوب التمويل عن طريق قرض اإلجيار، يكون القرار احلصول على ائتمان              تلك الزيادة ال  

  .صل إنتاجي والعكس صحيحمصريف لشراء هذا األ
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  BADRماهية بنك الفالحة والتنمية الريفية : املبحث األول

  . وتطورهBADRالتنمية الريفية الفالحة ونشأة بنك : املطلب األول

  .BADRنشأة بنك : الفرع األول

 مجـادى األول    17 ينتمي إىل القطاع العمومي أسس يف        BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية     
 مبهمة تطوير القطاع الفالحي     1069 -82قا للمرسوم رقم    ، وف 1982 مارس   13هـ املوافق ل  1402

  .وترقية العامل الريفي

 وكالة متنازل عنها من طرف البنك الـوطين اجلزائـري           140يف بداية املشوار تكون البنك من       
BNA       7000 مديرية جهوية، يشغل البنـك حـوايل         31 وكالة و    289، أصبح حيتضن يف يومنا هذا 

 مـن   BADRف ونظرا لكثافة الشبكة وأمهية تشكيلته البشرية، صنف بنـك           عامل ما بني إطار وموظ    
يف املركز األول يف ترتيـب  " BANKERSALMAMACH "  "قاموس البنوك"طرف جملة جملة 

  . بنك مصنف4100 يف الترتيب العاملي ما بني 688البنوك اجلزائرية، وحيتل البنك كذلك املركز 

  

  .BADRتطور بنك : الفرع الثاين

  :براز تطور بنك الفالحة والتنمية الريفية من خالل املراحل التاليةإن ميك
خالل الثماين سنوات األوىل، كان هدف البنك املنشود فرض وجوده ضـمن العـامل              : 1982-1990

ب البنك مسعة وكفاءة    سغة الفالحية مبرور الزمن اكت    يالريفي بفتح العديد من الوكالت يف املناطق ذات الص        
اعة الغذائية، والـصناعة امليكانيكيـة الفالحيـة، هـذا          نيدان متويل القطاع الزراعي قطاع الص     عاملية يف م  

االختصاص كان منصوصا يف إطار االقتصاد املخطط، حيث كان كل بنك عمـومي خيـتص بإحـدى                 
  .القطاعات احليوية العامة

ك وسعي بنك    الذي ينص على اية فترة ختصص البنو       90-10مبوجب صدور القانون    : 1991-1999
BADR              االت األخرى من النشاط االقتصادي خاصة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسـطةأفقه إىل ا 

PME/PMIبدون االستفادة من القطاع الفالحي الذي تربطه معه عالقة مميزة .  

  .يف اال التقين كانت بداية إدخال تكنولوجيا اإلعالم اآليل

  .عمليات التجارة الدولية لتطبيق SWIPTتطبيق نظام : 1991
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1992:  
  : مع فروعه املختلفة للقيام بالعمليات البنكيةPROGICIELSYBOUوضع برجميات  - 1

  .تسيري القروض -

 .تسيري عمليات الصندوق -

 .تسيري املودعات -

 .الفحص عن بعد حلسابات الزبائن -

الوثائقيـة  إدخال اإلعالم اآليل على مجيع عمليات التجارة اخلارجية، عمليات فـتح القـروض               - 2
  . سا على األكثر24أصبحت يف يومنا هذا ال تفوق 

 .إدخال خمطط احلسابات اجلديد على مستوى الوكاالت - 3

  .إاء عملية إدخال اإلعالم اآليل على مجيع العمليات البنكية: 1993 •

 .BADRتشغيل بطاقة التسديد والسحب : 1994 •

حص وإجناز   ف L’ELECTRAILEMENTإدخال عمليات الفحص السلكي     : 1996 •
 .العمليات البنكية عن بعد ويف الوقت احلقيقي

 .تشغيل بطاقة السحب ما بني البنوك: 1998 •

، لبعث نفس جديد يف جمال      بوجوب التدخل الفعلي للبنوك العمومية    املرحلة احلالية تتميز    : 2000 •
 .االستثمارات املنتجة، وجعل نشاطاا ومستوى مردودها يساير  قواعد اقتصاد السوق

 رفع إىل حد كبري القروض لفائدة املؤسسات        BADRيف جمال التدخل يف متويل االقتصاد، بنك         •
 . يف شىت جماالت النشاط االقتصاديPME/PMIالصغرية واملتوسطة 

 .التطهري احملاسيب واملايل/ 1: 2001 •

ملتعلقة مبلفات القروض   إعادة النظر، تقليل الوقت، وختفيض اإلجراءات اإلدارية والتقنية ا        / 2                
 يوما بالنسبة لقروض االستغالل واالستثمار، أو مكـان التـسليم لغـرض             90 و 20املدة تتراوح ما بني     

  .الدراسة بوكالة املديرية اجلهوية العامة
  .إدخال خمطط جديد يف احلسابات على مستوى احملاسبة املركزية/ 3    

  .MEGA-PACزية تعميم شبكة عرب الوكاالت واملنشأة املرك/ 4    
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تعميم البنك اجلالس مع اخلدمات الشخصية على مجيع الوكاالت األساسية على املستوى            : 2002 •
  .الوطين

• 2003-2009 : 

  .تطور كبري يف جمال منح القروض -
سرعة وسهولة القيام بالعمليات مع الزبائن عن طريق اإلعالم اآليل وإدخال نظم وبرجميات خاصة               -

 .ملك للبنك

  : نستنتجBADRتعرض إىل تطور البنك ومن خالل ال

  .بنك شامل وعاملي يتدخل يف متويل كل القطاعات االقتصادية - 1
 .القيام بالعمليات البتكية ويف الوقت احلقيق وعن بعد - 2

 .BADR CONSULTإمكانية فخص الزبائن عن بعد حلسابام الشخصية  - 3

 .كثر كثافةالشبكة األ - 4

 
  .التنظيمي وهيكله BADRمهام بنك : املطلب الثاين

  : مباشرة بعد إنشائه املهام التاليةBADRأسندت لبتك 

متويل القطاع الفالحي، احملروقات والصيد البحري، اعتمادا على موارده اخلاصة باإلضافة إىل تلك              -
  .اليت زودته ا الدولة

ادفـة  تقدمي الدعم املايل الضروري للنشاطات الفالحية، خاصة اليت ميارسها املؤسسات اخلاصة اهل            -
 .للتنمية الريفية

 .سعيه بصفته مؤسسة للتخطيط املايل لتطبيق املشاريع الفالحية املسطرة يف خمتلف خمططات التنمية -

تقدمي القروض مبختلف أنواعها القصرية واملتوسطة األجل مبا يف ذلك قروض االستغالل واالستثمار  -
 .والقروض اإلجيارية، خاصة لدعم القطاع الفالحي

  :ية الريفية كباقي البنوك ميكنه القيام بـوبنك التنم

  .جتميع عمليات القرض واخلزينة -
 .فتح حسابات لكل شخص تقدم بطلب هلذا الغرض -
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 .املشاركة يف جتميع االدخار -

 .ضمان سريورة إمكانية الدفع -

 .حتقيق عملية التبادل والتجارة اخلارجية -

  .واجلدول املوايل ميثل متويالت البنك
  . للمؤسسات الصغرية واملتوسطةBADR بنك لمتوي): 06( جدول رقم 

عدد املؤسسات الصغرية     ميادين النشاط
  واملتوسطة

ـ     القيمة املمولة شغل عدد مناصب ال
  املستخدمة

  12481  6597252  5625  النقل

  7497  4006977  3308  خدمات خمتلفة

  718  383930  276  البناء

  2973  1580860  1331  الصناعات الصغرية

  1866  991482  876  التقليديةالصناعات 

  8805  1676198  3916  الفالحة

  34340  18236699  15332  اموع

  دج3 10=و                         
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   ملؤسسات كبريةBADRمتويالت بنك ): 07( جدول رقم 

  القيمة  ميدان الشغل
690982  

 
  الصناعات واخلدمات

 
2264625  

 
 الصناعات الغذائية

310416  
 

  ناءقطاع الب
 

109956  
 

  السياحة
 

19817  
 

 صناعة النسيج

  املواصالت 2000000
 

 الفالحة 627271
 اموع 12242067

  
  دج3 10=و                
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 BADR    اهليكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية 04: الشكل رقم 

 
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  
 

 السكرتارية المدير

 المديرية الفرعية للمحاسبة
.المصلحة المحاسبية والجبائية -  
. مصلحة التحليل والتهيئة-  
. قسم الميزانية ومراقبة التسيير-  

لمديرية الفرعيةللمخاطر والمنازعاتا  
.مصلحة المتابعة التجارية والتجارة الخارجية-  
عاتز مصلحة متابعة المنا-  
. مصلحة متابعة الضمانات-  

لالستغاللالمديرية الفرعية   
.مصلحة القروض والتجارة الخارجية -  
.نشيط التجاري مصلحة الت-  
.مصلحة الخزينة ووسائل الدفع -  

داريةالمصلحة اإل  
قسم الموارد البشرية -  
.ألمن والوسائل العامة مصلحة ا-  
.مصلحة اإلعالم اآللي -  

 الخلية القانونية
.مصلحة القضائية والمنازعات -  
.وثائق واألرشيف مصلحة ال-  
.التغطيةمصلحة -  
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  :أنواع القروض: املطلب الثالث

تداولة يف الفرع اجلهوي للمدية، وكذلك بالنسبة للوكاالت البنكية التابعة          هناك نوعني من القروض امل    
  :له وهي سبعة

  ).846(الوكالة احمللية  لالستغالل باملدية  -
 ).848(الوكالة احمللية  لالستغالل بتابالط  -

 ).850(الوكالة احمللية  لالستغالل ببين سليمان  -

 ).852(الوكالة احمللية  لالستغالل قصر البخاري  -

 ).853(الوكالة احمللية  لالستغالل الربواقية  -

 ).855(الوكالة احمللية  لالستغالل العمارية  -

 ).856(الوكالة احمللية  لالستغالل عني بوسيف  -

  .وهي قروض متوسطة األجل، قروض قصرية األجل

  :القروض متوسطة األجل -1

  :القرض الكالسيكي -أ

، سقف منح القرض بالنسبة للبنك هو أقل        )لوكالة واملقترض ا(يكون هذا النوع من القرض بني طرفني        
جيـب   ( %70 ، ونسبة مسامهة البنك %30، نسبة املسامهة الشخصية  ) دج 5000.000(أو يساوي   
وهذا بعد تقدمي املقترض املشروع موضوع الطلب إىل الوكالـة          ). دج  5000.000 ≤ %70أن تكون   

باإلضافة إىل وثائق جبائية كما جيب كذلك       )  التعريف بالشخصية  منها(اليت تطلب منه تقدمي وثائق إلدارية       
  :أن يقدم

  .دراسة تقديرية اقتصادية للمشروع -
 .تقدمي طلب القرض -

 .تقدمي ميزانية للمشروع تقديرية ممتدة ملدة القرض -

 ).يف حالة األبقار مثال(شهادة طبية من طرف بيطري خمتص تسمح بتربية األبقار  -

 هكتار غـري    2.5هكتار مسقية و    ½ البقرة الواحدة   (ملساحة ارضية للرعية    عقد ملكية أو إجيار      -
 ).مسقية
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املدير، رئيس قسم مصلحة القروض، مسؤول على       (لوكالة املكونة من    ادراسة امللف املقدم من طرف جلنة       
 هلا  واملكونة    ، مث يقدم امللف للفرع الرئيسي باملدية اليت تقوم بدراسة ثانية من طرف اللجنة التابعة              )الزبائن

، نائب املدير لالستغالل، نائب املدير املكلف مبتابعة خماطر القروض، نائب مـدير             BADRمديرة  (من  
  ).مكلف باحملاسبة

ويف األخري تتم املوافقة أو عدم املوافقة على املشروع من طرف اللجنة باألغلبية ونفس الدراسـة                
  .ونفس امللف بالنسبة لألنواع األخرى اآلتية

  :القروض املدعمة من طرف الدولة -ب

 تـسيري   ANGEM دعم البطالني،    CNAC تشغيل الشباب،    ANSEJ: وهي ثالثة أنواع  
  .القرض املصغر

املقترض، البنك، الدولة نسبة مسامهة البنـك  : يكون هذا النوع من القرض بني ثالثة أطراف وهي     
 مقسمة ما بني املقترض والدولة ونسبة مسامهة الدولة تكون أكرب مـن نـسبة               %30 و   %70فيه هي   

  .مسامهة املقترض

 نـسبة   ANGEM ما عدا    CNAC و   ANSEJ بالنسبة ل  TVAبدون  : طريقة التمويل 
 فقط إىل الدولة، ألنه     %20 بالنسبة للنوع األول والثاين يتم إعادة القرض فيه نسبة           %5.25الفائدة هي   
  . وكذلك بدون سعر فائدة يبدأ املقترض بإعادة القرض أوال للبنك مث الدولة%80مدعم بنسبة 

  :جياريأإلالقرض  -ج

 موجه للفالحني القتناء العتاد الفالحي      BADRوهو قرض متوسط األجل ملدة مخس سنوات يف         
  ). الدولة، املقترض،البنك(اخل، يكون ثالثة أطراف ...

ي مقسم بني الدولة واملقترض ونسبة مسامهة الدولة أكرب          والباق %65نسبة مسامهة البنك فيه هي      
  .من نسبة مسامهة املقترض

  :القروض قصرية األجل/ 2

، وهذا بفضل ضمانات مقدمة مـن       )البنك واملقترض (وهي قروض تكون ملدة اقل من سنة، وبني طرفني          
 .%5 و %1طرف البنك بنسبة 

  .ل املقترض ووضعها يف البنك نسبة املشاركة يف املشروع، وهي تقتطع من أموا1%

  . نسبة حسن تنفيذ املشروع5%
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ويف حالة عدم املشاركة يف املشروع أو االنتهاء من املشروع يتم املطالبة برفع اليد عن هذه النسب وهـي                   
  :نوعان

  .Crédit Compagneقرض احلمالت   - أ

 .قرض الرفيق  - ب

  .وهي قروض خاصة بالفالحني، مدا سنة وبدون فائدة

   السنة واملقترض مل يرجع القرض للدولة، فتطالبه بدفع القرض مع الفائدةإذا جتاوزت
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  .دراسة طلب القرض من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية: املبحث الثاين

  .تاريخ بداية العمل بالقرض اإلجياري والقانون الذي خيول للبنك تقدميه: املطلب األول

  .مل بالقرض اإلجياريبداية الع: الفرع األول

 باملدية انطالقا من تعليمة من املديرية       BADR يف   03/04/2008بدأ العمل بالقرض اإلجياري يف      
 BADRالعامة للبنك باجلزائر، تبعا لقانون املالية الذي ينص على ختويل تقدمي القروض اإلجيارية من قبل                

  :يت حتث على والPDGحيث الوزارة تبعث تعليمة ملدير املديرية العامة 

  .تعريف القرض اإلجياري - 1
 .االستفادة من القرض باإلجياراألشخاص الذين ميكنهم  - 2

 . أقلاسنوات فم5 املقترض واملقدرة ب امتديد املدة اليت ميكن أن يستفيد منه - 3

 باحتساب كل الرسوم    i=9%...) (سواء شهرية أو ثالثية   (كيفية تقدمي القرض إما عن اقساط        - 4
TTC.( 

 .ديد الضمانات الواجب تقدميها للحصول على القرض، وكذا التأمني على القروضجتكما مت فيه  - 5

 .القانون الذي خيول للبنك تقدميه: الفرع الثاين

  .)Le Président Directeur Générale(مدير املديرية العامة 
 ماي  31، واملعدل واملكمل بقانون     1989 فيفري   28 يف   BADRنظرا للقانون التاسيسي ل      -

2001.  

 . املقر للعمل املكون لبلدية القرض2003القرار التنظيمي ل  -

 بتعيني السيد بوعالم جابر إلدارة بنك الفالحـة         2006 ماي   21نظرا لقرار االجتمتاع العام يف       -
 .والتنمية الريفية

 بانتخاب السيد بوعالم جابر مدير املديرية العامة لبنـك          2006نظرا لقرار جملس اإلدارة يف ماي        -
 .والتنمية الريفية وبعثة الدراسةالفالحة 

 °N 92/70 املعدل واملكمل للتعليمة     11/08/2005 ل   N°7-05نظرا لتعليمة بنك اجلزائر      -
 .املتعلق مبركزية املخاطر البنكية وعمليات القرض اإلجياري

 -16/2007أمهية هذا القرار يف اهليكل التنظيمي للمديرية العامـة وأمهيـة االلتـزام بـه يف                  -
08/08/2007. 
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  .امللف املطلوب للحصول على قرض إجياري: املطلب الثاين

  ).املؤسسة الصغرية واملتوسطة (PMEامللف املتعلق ب : الفرع األول

 Annexe(وثيقة طلب كراء عتاد عن طريق القرض اإلجياري مملوءة وموثقة من طرف الزبون  -
1.(  

 .)Registre Commerce(سجل جتاري  -

 ).Status et pouvoirs de signature(تأشرية خاصة  -

 . للضريبةوثيقة عدم خضوعه -

 .دراسة تقنية اقتصادية للمشروع -

 . ميزانيات األخرية اجلبائية3 -

 .الوضعية احملاسبية للسنة احلالية اليت يضع فيها املشروع -

  :بالنسبة للمؤسسات اليت ستبدأ نشاطها هذه السنة •
  .ية سنوات اآلت5تقدم ميزانية افتتاحية تقديرية ملدة  -

 ).موضوع املشروع(فاتورة شكلية للعتاد املراد اقتناءه  -

  . امللف املتعلق بالنشاط الفالحي:الفرع الثاين

  .وثيقة طلب كراء عتاد عن طريق القرض اإلجياري مملوءة وموثقة من طرف الزبون -

 .شهادة ميالد -

 .شهادة إقامة -

 .نسخة طبق األصل مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية -

 .الفالحبطاقة  -

 ).عقد إجيار، أو عقد ملكية للسنوات املقرر إنشاء املشروع فيها(عقد يثبت اسغالله لألرض  -

 .فاتورة شكلية للعتاد املراد اقتناءه -

 ).دراسة تقديرية(وثيقة تقنية للمشروع  -

 .خمطط تقديري على املنتوج املراد حتقيقه -
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 .تثبت عدم وجود دين) C,N,M,A(شهادة صادرة من الصندوق الوطين للتعاون الفالحي  -

  .امللف املتعلق بالفالحة والصيد البحري: الفرع الثالث

  .وثيقة طلب كراء عتاد عن طريق القرض اإلجياري مملوءة وموثقة من طرف الزبون -

 . ميالدشهادة -

 .شهادة إقامة -

 .إذن االستثمار -

 .دراسة تقنية اقتصادية للمشروع -

 .ديد املشروعجت -

  ...)طبيب بيطري، طبيب الريف(تعلق باألنشطة األخرى امللف امل: الفرع الرابع

باإلضافة إىل الوثائق التعريفية للطلب والتقسيم أعاله جيب تقدمي الوثائق املتعلقة باملشروع املـراد               -
 .وخمتلف الشهادات املتعلقة باملهنة

  

  .ملف القرض ومدته معاجلة كيفية: املطلب الثالث

  .كيفية املعاجلة: الفرع األول

  : مستويات03لفات للقرض اإلجياري على  معاجلة املتتم

ــتغالل    :أوال ــة لالس ــة حمللي ــستوى الوكال ــى م  A,L ,E(  L’agence Locale(عل
d’Exploitationحيث تقوم مبا يلي :  

  .مراجعة صحة وصدق الوثائق املكونة للملف املقدم -

 .حفظ ووضع رقم الترتيب -

 .يتابع املشرف كل احلاجات اخلاصة بالصيانة -

 .دج كمصاريف لدراسة امللف10.000يف بادئ األمر جيب قبض مبلغ من املال يقدر ب -

 .انطالقا من رقم الترتيبقبال للملف املودع إعطاء وثيقة االست -

 .وجوب زيارة املكان ومراجعة املعلومات املعطاة -
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     G.R.Eإىل جمموعة االستغالل اجلهويحيول امللف  -

 )Groupe d’Exploitation Régional(  لدراسته وإمتام املعطيات .  

  :GREعلى مستوى : ثانيا

  : حيث يقوم مبا يلي
  .الوكالة احمللية لالستغالل) ALE(إعادة مراجعة كل الوثائق املقدمة من طرف  -

دراسة ملف القرض وإلصدار احلكم على أسسه الشفوي يتضمن وجهة النظر وتعليل الـرفض أو                -
 .القبول

 .التمويلوضع تاشرية السماح أو قبول  -

ــف إىل   - ــن املل ــسخة م ــول ن ــل DFSحي ــة بالتموي  la direction اإلدارة اخلاص
Financements Spécifiquesمن أجل رؤيته ومراقبته . 

  : DFSعلى مستوى : ثالثا

  .حيث تقوم هذه األخرية بدراسة أخرية للملف والقيام بعملية التمويل إذا أمكن ذلك

  :مدة دراسة القرض: الفرع الثاين

 مدة معاجلة ملف القرض اإلجياري لطلب التمويل على كل مستوى من املستويات             يكون •
  :الثالثة فيما يلي

 . يومALE.................. 15الوكالة احمللية لالستغالل  -

 . يومGRE...............15جمموعة االستغالل اجلهوي  -

 . يومDFS...................15اإلدارة اخلاصة بالتمويل  -

صائيات عن امللفات املقدمة لطلب قرض إجياري لبنك الفالحة والتنمية الريفية           بعض اإلح  •
  .باملدية

جنـد  ) BADR( من طرف البنك باملدية      نظرا حلداثة هذا النوع من القرض واستعماله       •
 . ملف55القرض اإلجياري هي ليت طلبت اعدد امللفات 

ط والسبب هو عـدم     األشخاص الذين حتصلوا على القرض موضوع الطلب هم ثالثة فق          •
 .موضوع الدراسةخرى األإكمال الضمانات من طرف أشخاص آخرون وامللفات 
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بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ال توجد على مستوى بنك الفالحـة والتنميـة              •
 .الريفية ملف لطلب هذا النوع من القرض اإلجياري

  



  امتة اخل

 واليت سامهت يف خلق وتوسيع نـسيج املؤسـسات          ةإن ترقية االستثمارات الوطنية واألجنبي    
الصغرية واملتوسطة أصبحت تشكل اإلدارة احملركة يف خلق مناصب عمل وحتقيق مـداخيل جبائيـة               

  .للخزينة
 ولكن يقف أمام هذه املؤسسات مشكل عويصا، فمهما كان املركز املايل هلذا النـوع مـن          
املؤسسات فإا تقع يف مشكل متويل االستثمارات ومشكل احلصول على األموال الكافيـة وبـصفة               

  .دائمة ومشرية للتمويل ولذا وجدت القروض كمخرج حلل أزمتها
وقد تناولنا يف حبثنا هذا أسلوب جديد لتمويل االستثمارات الذي يعترب حديث النـشأة يف الـسوق                 

ا يف هذه الدراسة على وصف وحتليل أهم جوانبه باإلضافة إىل إعطـاء             اجلزائرية، فلقد انصب اهتمامن   
  .صورة بسيطة عن مميزاته ومزاياه

لـيت أحـسنت    اهذه املزايا اليت جعلت من قرض اإلجيار وسيلة متويلية جد فعالة يف الدول              
  .استخدامه ولقد كان ال بد من توسيع هذه التقنية لتشمل بلدان أخرى

  : مزايا قرض اإلجيار فيما يليوميكن التطرق إىل بعض

  .%100متويل استثمارات بنسبة  -
 .احلفاظ على خزينة متوازنة للمؤسسة -

 .توزيع تكاليف الرسم على القيمة املضافة على مدة اإلجيار -

حال ناجحا لتـدعيم  ومن خالل التحليل الذي قمنا به توصلنا إىل أن قرض إجيار ميكن أن يكون            
القدرات االستثمارية للمؤسسة وبعث النشاط االقتصادي خاصة للمؤسـسة اجلزائريـة الـصغرية             

  .واملتوسطة، باإلضافة إىل انه يشكل عامال هاما يف حتفيز املتعاملني االقتصاديني

ا جيـب   ويرتبط جناح هذه التقنية يف اجلزائر مبجهود معترب يف جمال االتصال والوعي، فمن بني م              
  :توفره لتحقيق جناح هذه التقنية

  .تبين نظام قانوين خمتص لتقنية قرض اإلجيار وهذا لتفادي االختالفات احلاصلة عند تطبيقه -

 .تشجيع قرض اإلجيار الدويل بشىت أنواعه كإجيار العقارات واإلجيار التشغيلي -

يدة تضاف إىل طرق التمويل     ويف األخري ميكن القول أن قرض اإلجيار ما هو إال وسيلة متويلية جد            
  .األخرى واليت تدفع باملستثمرين إىل متويل مشاريعهم وتوسيع طرق التمويل لديهم
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