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  : مقدمـة

تعترب مشكلة التمويل أهم وابرز املشكالت اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إذ كثريا ما 
، ألا تفتقر إىل املهارات األساسية يف إدارة )سنوات 5-3(تعود لتموت وختتفي بعد مدة قصرية من نشأا

واملتوسطة للتمويل باختالف املرحلة اليت  وختتلف حاجة املؤسسات الصغرية.األمور املالية، أو لنقص التمويل
متر ا، فاحتياجات املؤسسة عند االنطالق ختتلف عن تلك االحتياجات اليت تظهر بعد االنطالق، ففي 

حتتاج املؤسسة الصغرية واملتوسطة إىل التمويل طويل األجل  لبدء ) مرحلة االنطالق( املرحلة األوىل 
األعمال، وذلك من اجل شراء األصول الثابتة كاألراضي واملباين و اآلالت، نشاطها وتثبيت أقدامها يف دنيا 

وهنا تظهر احلاجة إىل املصادر الداخلية للتمويل واليت تعين يف هذه املرحلة املدخرات الفردية اململوكة 
ذا ألصحاب املنشأة، أو قد تكون مدخرات بعض أقارم لكن هذه األموال عادة ما تكون غري كافية، وهل

يف املقابل تظهر احلاجة إىل التمويل اخلارجي، وغالبا ما تلجأ هذه املؤسسات إىل البنوك على اعتبار أا غري 
فمثال يف استخدام آليات البورصة بغرض التمويل أمر . مؤهلة القتحام األسواق املالية باملعىن األوسع للكلمة

ع حتت ما يسمى بالنظرية املالية بنظرية اإلبالغ أو غري ممكن هلذا النوع من املؤسسات ألا جمربة للخضو
اإلفصاح املسبق عن وضعيتها املالية أمام جهات رمسية تقرر درجة قدرا املالية، ورغم أن البنوك كثريا ما 

من -حتجم عن متويل هذه املرحلة، إال انه ميكن أن توافق على منح القروض هلا، إذا وجدت من جينبها 
خماطر التمويل، من خالل تقدمي الضمانات سواء شخصية أو عينية، وتقوم حكومات  –أصحاب املؤسسة 

  .بعض الدول بضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذه املرحلة

وقد تتوافر إمكانيات أخرى للتمويل إذ ميكن احلصول على األصول الثابتة من اآلالت واملعدات 
التمويل احلكومية اليت أنشأا الدول ملساعدة املؤسسات الصغرية  بنظام االستئجار أو  من بعض مؤسسات

  .واملتوسطة
مما سبق نستنتج أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة عند تأسيسها حتتاج إىل متويل طويل ومتوسط 
اآلجل، وميكن أن تعتمد يف ذلك على عدة مصادر من أمهها التمويل اخلاص، االقتراض من األصدقاء 

  .اخل... طويلة األجل، التمويل باالستئجارالقروض البنكية واألقارب، 
هذا عن متويل املؤسسات عند تأسيسها، بعد هذه املرحلة تأيت مرحلة أخرى يف حياة املؤسسة، 
وهي مرحلة االزدهار واالنطالق، حيث تبدأ املؤسسة يف حتقيق معدالت النمو املرغوبة ومن مث زيادة 

ع زيادة املبيعات تظهر احلاجة إىل زيادة التمويل من خالل متويل دورة نشاط املبيعات وكذلك األرباح، وم
كما ميكن ). أي القروض قصرية األجل(االستغالل،وهذا النوع من القروض عادة ما متنحه البنوك التجارية 

  .للمؤسسات أن تعتمد على األرباح احملتجزة واليت تدخل ضمن التمويل طويل األجل
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إىل مصادر التمويل املختلفة املتاحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ميكن  وسنتعرض فيما يلي
  .أن تعتمد عليها، ونشري انه سوف نركز أكثر على صيغ التمويل اليت متنحها البنوك ألا موضوع حبثنا
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  )التقليدية(صيغ التمويل الكالسيكية : املبحث األول

  :التمويل طويل األجل -1-1

التمويل طويل األجل يكون موجها لتمويل نشاطات االستثمار اليت ختتلف جوهريا من املعروف أن 
عن عمليات االستغالل من حيث موضوعاا ومدا، لذلك فإن هذه العمليات تتطلب أشكاال وطرقا 

فكون نشاطات االستثمار هي تلك العمليات اليت تقوم ا . أخرى للتمويل تتالءم وهذه املميزات العامة
سسات لفترات طويلة  دف احلصول، إما على وسائل اإلنتاج ومعداته وإما عقارات مثل األراضي املؤ

واملباين الصناعية و التجارية واإلدارية، فهذا يعين أن االستثمار إنفاق حايل ينتظر من ورائه عائد اكرب يف 
يشكل عبئا ثقيال على املؤسسات  املستقبل، ويتم هذا اإلنفاق عادة مرة واحدة يف بداية املدة، األمر الذي

بصفة عامة وعلى املؤسسات الصغرية واملتوسطة بصفة خاصة نتيجة للضعف أو النقص الكبري يف مصادر 
التمويل والصعاب اليت تواجهها يف احلصول عليه، إن وجدت هذه املصادر خاصة وأن عائدات هذه 

  .ماراالستثمارات تكون متقطعة وتتدفق خالل سنوات عمر االستث
وتوجد أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة عدة مصادر حتصل من خالهلا على التمويل طويل  

  :األجل وسنتعرض فيما يلي إىل أهم هذه املصادر

  :األموال اخلاصة و االقتراض من العائلة واألقارب -1-1-1

باألموال  تظهر احلاجة إىل هذه األموال بشكل خاص عند التأسيس أو إنشاء املؤسسة، ونقصد
اخلاصة راس املال الذي ميلكه صاحب املشروع، أو جمموعة من املسامهني، واليت متثل االدخارات الفردية 
هلؤالء املستثمرين، ولكن عادة ما تكون هذه األموال غري كافية، لذا يلجأ صاحب املؤسسة إىل العائلة 

تجارية والعالقات العائلية، إذا كان يراد واألصدقاء لالقتراض،  وهنا يتوجب عدم اخللط بني العالقات ال
  )1 (.احلصول على النتائج املرغوب فيها

فعادة ما تظهر مشاكل يف املعامالت املالية بني أفراد العائلة الواحدة أو بني األصدقاء، حني يلجأ 
ى واحد منهم إىل طلب مشاركة اآلخرين معه يف إنشاء مؤسسة ما، وكيف تتم هذه املشاركة، مثال عل

أساس األمانة إىل حني، أو قروض مصحوبة بوعود مقطوعة لدفع عوائد عليها كلما تيسر األمر، أو عند 
  .حتقيق أرباح أو دفع أرباح بصفة إلزامية كل فترة من الزمن بغض النظر عن نتائج األعمال

                                                
 .70،ص2001عبد الغفار عبد السالم وأخرون، ادارة املشروعات الصغرية،دار الصفاء للطباعة والنشرو التوزيع،االردن، )1
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ته أو كما أنه قد يصاحب طلب القرض من العائلة أو األصدقاء طلب املشاركة يف إدارته أو ملكي
تشغيل بعض أفراد العائلة، أو أقارب األصدقاء يف املشروع ما قد ميثل عبئا حقيقيا على املشروع خاصة على 
املسري الذي يصبح يف موقف ضعيف عندما يقدم على اختاذ القرارات، ومثل هذا العبء ميكن أن يترجم يف 

  )1(". شروعشكل تكلفة ضمنية للتمويل وقد تتسبب يف حالة زيادا يف فشل امل

 :القروض طويلة األجل-1-1-2

هي القروض اليت تزيد آجاهلا عن مخس سنوات وقد تصل إىل عشر سنوات أو عشرين سنة، متنح 
تقدم مثل هذه 2لتمويل األنشطة والعمليات ذات الطبيعة الرأمسالية، أو بناء املصانع، وإقامة مشاريع جديدة 

بنوك العقارية اليت متنح قروضا قد تصل إىل عشرين عام، وذلك القروض عادة من البنوك املتخصصة مثل ال
لتمويل عمليات البناء واستصالح األراضي وإقامة مشروعات الري والصرف، إىل جانب البنوك الصناعية 

أعوام، بغرض إقامة املباين، املستودعات وشراء  10إىل  3والزراعية، فاألوىل تقدم قروضا تتراوح مدا بني 
أما الثانية فهي ال ختتلف كثريا عن سابقتها من البنوك املتخصصة فهي متنح 3.اخل...معدات اإلنتاج اآلالت و
وذلك ). 186ص، 2000ع ناصف .ع عجمية، إ.ع.م(طويلة األجل لتطوير القطاع الزراعي قروضا 

البنوك ( ونشري هنا انه كثري ما تراعي البنوك) الرهن العقاري، الرهن احليازي(مقابل ضمانات عينية
أوضاع الصناعات الصغرية من نواحي أسعار الفائدة والضمانات، كذلك كثريا ما تقدم هلا ) الصناعية

. عجمية، د. ع/ع.م( املشورة والنصح وتقوم بإجراء دراسات اجلدوى هلا بدون مقابل أو مبقابل رمزي 
  ).186، 185ص، 2000إميان عطية ناصف، 

 مثل هذه القروض، فإن البنوك مبختلف أنواعها تتشدد وتتخذ ونتيجة الرتفاع املخاطرة يف تقدمي
إجراءات وقائية، مثل أن تطلب من طالب القرض تعهد بعدم ممارسة أي نشاط آخر قد يؤثر على قدرته 

  ).46ص، 1999الزيدانني السعودي، .ج. (على السداد، أو طلب ضمانات إضافية كالعقارات واألراضي

  :األرباح احملتجزة -1-1-3

دد اجلمعية العامة للمؤسسة مصري حتنشاط املؤسسة هو حتقيق الربح، و إن اهلدف األساسي من
األرباح احملققة من خالل سياسة التوزيع اليت تبني إذا كانت األرباح ستوزع كلية أو سيحتفظ جبزء منها 

لتغطية  )4(ل األرباحويوزع الباقي على املسامهني، أم أن احتياجات املؤسسة تقتضي بأن يتم االحتفاظ بك

                                                
 .37،ص1995للتنمية، جدة، السعودية، الصناعات الصغرية يف البلدان النامية،املعهد االسالمي للبحوث والتدريب، النك االسالميعبد الرمحان يسري أمحد، )1
 .104،ص1999ادارة االمتان،دار وائل للطباعة، الطبعة االوىل، عمان ،االردن، عبد املعطي رضا الرشيد وأخرون، )2
 .185.186، ص ص2000نظرية وتطبيقية، الدار اجلامعية، االسكندرية،  دراسات -اصف،التنمية االقتصاديةحممد عبدالعزيز عجمية،إميان عطية ن )3
 .404مجيل امحد توفيق، اساسيات االدارة املالية، الدار اجلامعية، بدون تاريخ، ص  )4(
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احتياجات املؤسسة الكثرية واملختلفة، فاألرباح اليت حتققها تعترب مصدرا هاما من مصادر متويلها، خاصة 
  )5( .ما توسيع نشاطها أو ختفيف عبء االقتراضإبالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهذا دف 

شاطها اإلنتاجي خاصة احلديثة منها، تكون فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ترغب يف توسيع ن 
األفضل هلا االعتماد على  غالبا غري قادرة على احلصول على األموال من مصادر خارجية، وبالتايل فإنه من

   )1(.األرباح احملتجزة ملقابلة النمو، حىت تبلغ مرحلة النضج مث تبدأ يف توزيع األرباح
طويلة األجل بنسبة مرتفعة يف هيكل راس مال  كما انه يف حالة وجود قروض خاصة القروض

املؤسسة، يعكس حاجتها امللحة يف االحتفاظ باألرباح، ألا ستقلل من األخطار اليت تقابل املالك، وتزيد 
من درجة أمان مركزهم املايل، حىت ومل يؤدي هذا التخفيض إىل زيادة مباشرة يف العائد الذي يوزع 

  )2(.عليهم

  :توسط األجلالتمويل امل- 1-2

سنوات ،وتلجأ املؤسسات إىل التمويل املتوسط 5متنح البنوك هذه القروض ملدة تتراوح بني سنة و 
بغرض متويل اجلزء الدائم من استثماراا يف الرأمسال العامل ) إىل جانب التمويل طويل األجل(األجل

ذه قروض املدة، وقروض اآلالت املتداول، واإلضافات على جموداا الثابتة، وتشمل مصادر التمويل ه
والتجهيزات ومتويل االستئجار، هذا األخري يعترب من الطرق املستحدثة يف التمويل، سنتعرض له يف املبحث 

  )3(.ر األخرى للتمويل متوسط األجل سنتعرض إىل املصاداآلن التايل بشكل من التفصيل، أما 

  :قروض املدة- 1-2-1

سنوات األمر الذي يعطي املقترض االطمئنان واآلمان ويقلل  5و 3تتراوح مدة هذه القروض بني 
ألن درجة املخاطرة يف التمويل قصري األجل . من خماطر إعادة التمويل، أو جتديد القروض قصرية األجل

تكون عالية بالنسبة للمؤسسة املقترضة، ألنه إذا وصل تاريخ استحقاق القرض فإنه من احملتمل أن ال يوافق 
لى جتديد القرض،رغم تسديد املؤسسة ملا عليها،  أو أن جيدد القرض مبعدل فائدة وشروط جمحفة البنك ع

يف حق املؤسسة، وميكن احلصول على مثل هذه القروض من مصارف التمويل املتوسطة والطويل األجل، 
  .ومن املصارف املتخصصة

                                                
 .94، ص2000الطبعة االوىل، هيثم حممد الزغيب، االدارة والتحليل املايل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  )5(
 .405امحد مجيل توفيق، مرجع سابق، ص )1(
 .405امحد مجيل توفيق، مرجع سابق، ص )2(
 .294، ص199توزيع، االسكندرية، -نشر- طبع-حممد صاحل احلناوي، ابراهيم امساعيل سلطان، االدارة املالية والتمويل، الدار اجلامعية )3(
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ا حتديده فيتم على ضوء ويفرض معدل الفائدة على أساس املدة اليت استخدم فيها القرض، أم
مستوى أسعار الفائدة السائدة يف السوق، حجم القرض، تاريخ استحقاقه، واألهلية االئتمانية للمؤسسة 

وقد ال . املقترضة، ويتم تسديدها عن طريق أقساط دورية متساوية تدفع ثالثيا أو نصف سنويا أو سنويا
   )4(.ناء آخر دفعة اليت تكون اكرب من سابقااتكون أقساط التسديد متساوية أو تكون متساوية باستث

                                                
 .502، ص1999، الطبعة الثانية، عبيكانالدارة التمويلية، مكتبة الحممد امين عزت امليداين، ا )4(
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  :قروض التجهيزات- 2-2- 1

متنح هذه القروض للمؤسسات عندما تقدم على شراء آالت أو جتهيزات، وتدعى هذه القروض 
الوكالء ) سواء التجارية أو اإلسالمية(قروض متويل التجهيزات، ومينح مثل هذه القروض إىل جانب البنوك 

هذه التجهيزات، شركات التأمني، وصناديق التقاعد والتأمني االجتماعية، ومتول اجلهة املقرضة  الذي يبيعون
من قيمة التجهيزات اليت ميكن تسويتها بسرعة، مثل الشاحنات والسيارات،  %80إىل  %70ما بني 

لبيع والباقي يبقى كهامش أمان للممول، ويوجد شكالن متنح مبوجبها قروض التجهيزات مها عقود ا
املشروطة والقروض املضمونة يكون يف حالة البيع بالتقسيط، حيث حيتفظ وكيل اآلالت أو التجهيزات 
مبلكية اآللة إىل أن تسدد املؤسسة الصغرية و املتوسطة قيمتها، ويقدم الزبون دفعة أولية عند الشراء ويصدر 

ألصل كما ميكن استخدام هذه التجهيزات بقيمة األقساط املتبقية من قيمة ا) كمبياالت(أوراق وعد بالدفع 
كضمان للحصول على القروض من البنك، وذا يضمن البنك حقه إذا تأخرت املؤسسة عن تسديد 

  )1(.دفعات القرض

  :التمويل قصري اآلجال :املبحث الثاين

ؤسسة نقصد بالتمويل القصري األجل متويل نشاط االستغالل، مبعىن متويل العمليات اليت تقوم ا امل
ويوجه هذا التمويل لتغطية االحتياجات اليت تربز . شهرا 12يف الفترة القصرية واليت ال تتعدى يف الغالب 

على مستوى حسابات املدنني والدائنني والعالقة بني جمموع هاته الكتل من احلسابات تشكل ما يعرف 
  :برأس املال العامل ،الذي ميكن متويله بصيغ أمهها مايلي

  : فات البنكيةالسل-2-1

تعترب القروض البنكية املصدر الثاين الذي تعتمد عليه املؤسسات الصغرية واملتوسطة من حيث 
األمهية يف متويل دورة  االستغالل، ونتيجة للطبيعة املتكررة لنشاطاا، فإا حتتاج إىل نوع معني من التمويل 

ح طرق وتقنيات متنوعة لتمويل هذه النشاطات ، يتالءم مع هذه الطبيعة، و هذا ما دفع البنوك إىل اقترا
وتضمن التكيف مع عدم االستقرار الذي خيضع له . اخل...متاشيا مع السري احلسن لعمليات اإلنتاج والتوزيع

النشاط و اختالف املشكلة التمويلية،وتتناسب مع نشاط املؤسسات، من حيث طبيعة النشاط الذي تزاوله 
    )2(. أو حسب الوضعية املالية للمؤسسة أو اهلدف من القرض) راعي، خدميجتاري، صناعي، ز(املؤسسة 

  :ولعل أهم القروض اليت تتلقاها املؤسسات الصغرية و املتوسطة

                                                
 .502عزت امليداين، مرجع سابق، ص امين حممد )1(
 .57، ص2000الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  )2(
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  :القروض العامة-1-1- 2

توجه هذه القروض لتمويل األصول املتداولة بصفة عامة، دون ختصيص ما، وتلجأ إليها املؤسسة 
  :إىل) القروض ( قتة، وميكن تقسيمهاملواجهة صعوبات مالية مؤ

  :تسهيالت الصندوق- أ

هي قروض عرضية ملواجهة صعوبات السيولة املؤقتة اليت تعترض املؤسسة، بسبب االختالل البسيط 
بني اإليرادات والنفقات الناتج عن وصول مواعيد استحقاق الفواتري املسحوبة على املؤسسة، ويسمح البنك 

بسحب مبلغ يزيد عن رصيدها الدائن لفترة حمددة عادة ما تكون عدة أيام عند  يف هذه احلالة للمؤسسة
، ويقوم )اخل...تسديد الفواتري، دفع األجور،(اية الشهر، للقيام بتسديد ما عليها من التزامات عاجلة 

لفعلية، البنك حبساب اجر هذا التسهيل على أساس االستعمال الفعلي له، وكذلك على أساس املدة الزمنية ا
أي تلك املدة اليت يبقى فيها احلساب مدينا،  وينبغي على البنك مراقبة استعماالت هذه القروض ألن 
االستعمال املتكرر له والذي قد يتجاوز الفترة العادية املسموح ا  قد حيوله إىل مكشوف ويزيد من 

 )1(.ار املرتبطة بتجميد أموال البنكاحتماالت ظهور األخط

  :لى املكشوفالسحب ع-ب

يقصد بالسحب على املكشوف أن يسمح البنك للمؤسسة بسحب مبلغ يزيد عن رصيدها الدائن، 
على أن يفرض البنك فائدة تتناسب والفترة اليت مت خالهلا سحب مبلغ يزيد عن الرصيد الدائن للمؤسسة و 

   )2(.يتوقف البنك عن حساب الفائدة مبجرد أن يعود احلساب إىل حالته الطبيعية
للمؤسسة بسحب مبلغ  املكشوف يسمحونالحظ أن كال من تسهيل الصندوق والسحب على  

  : يفوق رصيدها اجلاري، غري أما خيتلفان يف نقطتان أساسيتان مها
  .يوما كحد أقصى أما املكشوف فقد تصل مدته إىل سنة كاملة 15التسهيل ال تتجاوز مدته -
إذ بإمكاا االستفادة منه يف شراء السلع بكميات كبرية يف  املكشوف يعترب متويل حقيقي للمؤسسة،-

حاالت اخنفاض أسعارها، عكس التسهيل الذي هو قرض ميتد لعدة أيام، تستفيد منه املؤسسة فقط يف 
  .تسديد األجور والفواتري

                                                
)1( Gerard Afonsi, Pratique de gestion et d’analyse financière, les editions d’organisation, Paris, 1984, P360. 

 .98، ص2000شاكر القزوينني حماضرات يف اقتصاد البنوكن ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  )2(
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تسارع، ويعرب السحب على املكشوف على احلاجة امللحة يف استعمال راس املال العامل وبشكل م          
وهذا ما يفقد املؤسسة السيولة الالزمة يف األجل القصري واستعمال هذا النوع من التمويل ينتج عنه حتمل 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكلفة إضافية، قد تكون غري مرغوبة من قبل أصحاب هذه املؤسسات، 

ويل السحب على املكشوف إىل خالفا ملا حيدث مع املؤسسات الكبرية احلجم، فهذه األخرية بإمكاا حت
أشكال متويلية أخرى جتعل منه على سبيل املثال متويال يصنف ضمن املدى املتوسط، كما قد جتعل منه ورقة 

  .جتارية قابلة للتدوال بعد تعهد املؤسسة بذلك إىل البنك املتعامل معه
من عموالت تضاف حتدد تكلفة السحب على املكشوف من خالل ما يفرضه البنك على العملية    

  :إىل سعر الفائدة الرمسية املطبقة، وتتراوح هذه العموالت بني
  .عموالت ثابتة ومتغرية-
  .مصاريف اإلبقاء و على احلساب-
  .عمولة مطبقة على جتاوز احلد األعلى من السحب على املكشوف املسموح به-

  )1(: ليةملعرفة التكلفة احلقيقية للسحب على املكشوف نستخدم العالقة التا

Tr = P(D/D-2)  

  :ثـحي
 P  :تعرب على سعر الفائدة السنوي املطبق على السحب املكشوف.  

D :الوقت املسموح به باأليام عند استخدام السحب على املكشوف.  
Tr :عبارة عن املعدل احلقيقي للسحب على املكشوف.  

  : قروض املوسم-ج

تكون غري منتظمة على طول دورة االستغالل، إن أنشطة الكثري من املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
حيث تكون دورة اإلنتاج ودورة البيع مومسية، مما جيعل   النفقات تتزامن مع الفترة اليت  حيصل أثناءها 
اإلنتاج، وتقوم ببيع هذا اإلنتاج يف فترة الحقة، وميكن أن نورد أمثلة على هذه العمليات مثال نشاطات 

رسية، وكذلك إنتاج وبيع احملاصيل الزراعية، ففي املثال األول يتم إنتاج اللوازم إنتاج وبيع اللوازم املد
املدرسية يف فترة معينة، ولكن بيعها وحتصيل قيمة املبيعات تكون يف اغلب األحيان خالل فترة الدخول 

هر مشكلة وهنا تظ. املدرسي، أما بالنسبة للمثال الثاين فتحصيل قيمة مبيعاا تكون بعد جين احملصول
التمويل أو نقصه بسبب الفترة الفاصلة بني عملييت  اإلنتاج والبيع أو التسويق وحتصيل قيمة املبيعات، لذا 

                                                
توسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، عبد اجلليل بوداح، بدائل التمويل اخلارجي يف املشروعات الصغرية واملتوسطة، الدورة التدريبية حول متويل املؤسسات الصغرية وامل )1(

 .4، ص2003ماي،  28-25سطيف، اجلزائر، 
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عمدت البنوك إىل تقدمي وتكييف نوع خاص من القروض ملثل هذه النشاطات، وهذه القروض تسمى 
ط املومسي، ونشري إىل أن البنك ال بالقروض املومسية، وهي تستعمل ملواجهة االحتياجات النامجة عن النشا

يقوم بتمويل كل التكاليف النامجة عن هذا النوع من النشاط وإمنا ميول جزء فقط منها، ومبا أن هذا النوع 
  .اشهر 9من القروض تعترب قروض استغالل مدا ال تتجاوز السنة وهي عادة ما متتد ملدة 

رط عليها أن تقدم له خمططا للتمويل، يبني ولكن قبل أن يقدم البنك القرض للمؤسسة فهو يشت
زمنيا نفقات النشاط وعائداته وعلى أساسه يقوم البنك بتقدمي القرض، وتقوم املؤسسة أثناء تصريف اإلنتاج  

  )1(.بتسديد هذا القرض وفقا  ملخطط االستهالك املوضوع مسبقا

  :القروض اخلاصة -2-1-2

موما إىل متويل أصل حمدد بعينه، تأخذ أحد األشكال خالفا للقروض السابقة توجه هذه القروض ع
  :التالية

  : تسبيقات على البضائع- أ

عبارة عن قرض لتمويل خمزون معني واحلصول مقابل ذلك على بضائع : التسبيقات على البضائع
كضمان للمقرض، وجيب على البنك قبل تقدمي القرض التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها، ومواصفاا 

ها يف السوق إىل غري ذلك من األمور املتعلقة بالبضاعة، كما ينبغي عليه أن يتوقع هامشا ما بني مبلغ ومثن
القرض املقدم وقيمة الضمان للتقليل اكثر ما ميكن من األخطار، ويعترب التمويل مقابل سند الرهن من 

بت الواقع أن هذا النوع من احسن الضمانات اليت ميكن أن تعتمد عليها البنوك يف هذه احلالة، ولقد اث
القروض مينح لتمويل املواد األساسية كالقهوة وغريها ويستعمل يف اجلزائر لتمويل السلع املصنعة ونصف 

  . املصنعة

  :تسبيقات على الصفقات العمومية-ب

اإلدارة (الصفقات العمومية عبارة عن اتفاقات للشراء، وتنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية 
من جهة واملقاولني أو ). زية، الوزارات، اجلماعات احمللية، املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدارياملرك

املوردين من جهة أخرى، ونتيجة ألمهية هذه املشاريع وحجمها فإن املقاولني املكلفني باإلجناز كثريا ما 
ات، لذلك يضطرون إىل جيدون أنفسهم حباجة إىل أموال ضخمة غري متاحة يف احلال لدى هذه السلط

اللجوء إىل البنك للحصول على هذه األموال لتغطية الصفقة، ومتنح البنوك يف هذا الصدد  نوعيـن مـن 
  : القـروض

                                                
 .67، 65، 64، 63، 62الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص ص )1(
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  .الكفاالت -
  . القروض الفعلية-

  .منح كفاالت لصاحل املقاولني*

 وذلك) Soumissionnaire( متنح هذه الكفاالت من طرف البنك للمكتتبني يف الصفقة
  :لضمام أمام السلطات العمومية،ومتنح هذه الكفاالت عادة يف أربع حاالت

  . كفالة الدخول إىل املناقصة، كفالة حسن التنفيذ، كفالة اقتطاع الضمان وأخريا كفالة التسبيق  

  :كفالة الدخول إىل املناقصة-

الة انسحابه من تنفيذ يعطي البنك هذه الكفالة للمقاول حىت يتفادى عدم دفع مبلغ التعويض يف ح 
  .املشروع الذي فاز مبناقصته

   :كفالة حسن التنفيذ-

مينح البنك هذه الكفاءة لتفادي قيام املؤسسة بتقدمي النقود كضمان حلسن تنفيذ الصفقة وفق 
   .املقاييس املناسبة

   :كفالة اقتطاع الضمان-

اقتطاع مبلغ معني من قيمة الصفقة عند االنتهاء من إجناز املشروع تقوم اإلدارة صاحبة املشروع ب
وحتتفظ ا ملدة معينة حىت تتأكد من حسن تنفيذها، وحىت يتفادى الزبون جتميد هذا املبلغ فإنه يلجأ إىل 

ويقوم البنك بدفعها فعليا إذا ما ظهرت نقائص ) كفالة اقتطاع الضمان(البنك الذي يقدم له هذه الكفالة 
  .مانيف املشروع قبل انتهاء فترة الض

   :كفالة التسبيق-

متنح اإلدارة صاحبة املشروع تسبيقات للمقاولني الفائزين بالصفقة، ولكن شرط أن حيصلوا هؤالء 
  . على كفالة التسبيق من طرف أحد البنوك

  : منح قروض فعلية -ب

يوجد ثالثة أنواع من القروض اليت ميكن أن متنحها البنوك لتمويل الصفقات العمومية، قرض 
   .يل املسبق ، تسبيقات على الديون الناشئة واملسجلةالتمو
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  : قرض التمويل املسبق -

تقدم البنوك هذه القروض عندما يعاين املقاول من عسر مايل عند انطالق املشروع وال تتوفر لديه 
   .األموال الكافية ليبدأ يف اإلجناز، ويعترب بالنسبة للبنك قرض على بياض لنقص الضمانات

  :على الديون الناشئة وغري مسجلة تسبيقات -

يف بعض احلاالت ينجز املقاول نسبة مهمة من األشغال ولكن اإلدارة مل تسجل ذلك، فيقوم املقاول 
على عقد عن ما مت إنشاؤه من املشروع  اأي طلب قرض من البنك، بناء(أو املؤسسة بطلب تعبئة الديون 

   ).غ املدفوعةدون أن يتأكد من أن اإلدارة سوف تقبل باملبال

  : تسبيقات على الديون الناشئة واملسجلة -

على الوثائق اخلاصة اليت تسجل انتهاء جزء ) أي تعترف(متنح هذه التسبيقات عندما تصادق اإلدارة 
  . من األشغال ويتدخل البنك ملنح هذه القروض للزبون لكون الدفع يتأخر عن االنتهاء من األشغال

  : اخلصم التجاري-2-1-3

خلصم التجاري شكل من أشكال القروض القصرية اليت متنحها البنوك، وتعد عملية اخلصم بالنسبة ا
للمؤسسة وسيلة من وسائل الدفع، فاملؤسسة ولغرض إثبات ديوا على الغري تتعامل باألوراق التجارية 

احملدد، لكن ضرورات وتنتظر احلصول على قيمة الورقة التجارية يف املوعد ...) كالكمبياالت و سند ألمر(
ف خبزار يعدل ، (نشاط االستغالل كثريا ما جتعل املؤسسات حاملة الورقة حمتاجة إىل املال لتسوية التزاماا 

، فتلجأ إىل  حتصيل  قيمتها يف شكل سيولة من خالل خصمها لدى البنك، وبالتايل فإن )110ص، 2000
بدفع مبلغ الورقة التجارية للعميل قبل تاريخ االستحقاق، اخلصم التجاري هو قيام البنك مقابل هذه العملية 

و يف املقابل يستفيد البنك من مثن يسمى سعر اخلصم ويطبق هذا املعدل على مدة االنتظار فقط وتنتقل إليه 
  )1( .كل حقوق املستحق األصلي

  .القروض بااللتزام -2-1-4

ينتج أو ينجز عنه أي تدفق صادر  ميتاز هذا النوع من القروض عن غريه بأن منح القرض ال 
لألموال من البنك، بل أن هذا األخري يتدخل كمتعهد لضمان املؤسسة من خالل التوقيع على وثيقة يتعهد 
فيها بذلك، وتسمى هذه الوثيقة بالضمان أو الكفالة، وعلى البنك قبل التوقيع التأكد من املالءة املالية 

                                                
 .111الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص )1(
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لعملية بالنسبة للبنك التزاما ال ميكن التخلص منه مقارنة مبا حيصل على للمؤسسة ألنه مبجرد التوقيع تصبح ا
  :مستوى تسهيالت الصندوق وتصنف القروض بااللتزام إىل

   :الضمان االحتياطي-

نحه البنك للمؤسسة عندما تتعاقد مع جهة إدارية يف صفقة بيع أو مييعترب صورة من صور االقتراض 
بنك املؤسسة يف حدود مبلغ معني يف حالة عدم تنفيذ التزاماا، فمضمون توريد أو أشغال عامة، ويضمن ال

هذا القرض أن يوقع البنك كضامن احتياطي على ورقة جتارية لصاحل املؤسسة ويتحصل البنك يف املقابل 
  )1(.على عمولة

  : الكفالـة

 ا، وتكون يف الكفالة عقد يتعهد مبوجبه البنك بتسديد جزء أو كل ديون املؤسسة إذا مل تف
شكل وثيقة يتعهد فيها البنك برصد مبلغ معني لغاية تاريخ معني كضمان لتنفيذ املؤسسة اللتزام ما اجتاه 
طرف ثالث عادة ما يكون منشأة حكومية، كما تستفيد منها املؤسسة يف عالقتها مع اجلمارك وإدارة 

مصرفية على املؤسسة اليت رست عليها الضرائب، مثال تشترط اجلهات احلكومية يف بعض األحيان كفالة 
وحتمل املنشأة احلكومية على قيمة الكفالة يف حالة رب . الصفقة حىت تتأكد من جديتها يف تنفيذ املناقصة

املؤسسة من إجناز العمل الذي تعهدت به، وهكذا فالكفالة تغين عن جتميد األموال وعن إجراءات سحبها 
  )2(.أطراف 3حالة عدم تنفيذ االلتزام، ومما سبق يتضح لنا أن للكفالة  خاصة بالنسبة ملصاحل احلكومة يف

  .وهو الضامن الذي أصدر الكفالة: البنك-1
  .وهي طالبة الكفالة: املؤسسة-2
  .وهي اجلهة اليت أصدرت الكفالة لصاحلها: املستفيد-3

ميكن أن يصدرها  ويزداد الطلب على الكفالة عند انعدام الثقة بني املؤسسة والطرف اآلخر كما
البنك لصاحل مؤسسة من خارج البالد وهذا يتطلب احلصول على إذن من سلطة التحويل اخلارجي لتفادي 

  .خروج العملة الصعبة

  .االئتمان التجاري -3-2

                                                
 .128شاكر القزوينني مرجع سابق، ص )1(
 .127شاكر القزويين، نفس املرجع، ص )2(
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يعترب التمويل التجاري أحد أنواع التمويل قصري األجل، وتتحصل عليه املؤسسة من املوردين، 
ات األصلية للسلع اليت تتاجر فيها أو تستخدمها يف عمليات اإلنتاج، ويلعب ويتمثل يف قيمة املشتري

االئتمان التجاري دور بالغ األمهية يف متويل الكثري من املؤسسات خاصة التجارية منها، واملؤسسات 
ية الصغرية اليت جتد صعوبة يف احلصول على القروض املصرفية ذات التكلفة املنخفضة، أو تعاين من عدم كفا

  )1(.راس ماهلا العامل يف متويل احتياجاا التجارية
وتعتمد املؤسسات على هذا النوع أو املصدر يف التمويل أكثر من اعتمادها على االئتمان املصريف 

  :نتيجة للمزايا اليت يتمتع ا هذا النوع من االئتمان، وميكن أن نذكر أهم مزاياه فيما يلي

  : سهولة احلصول عليه -

 يتطلب تلك اإلجراءات املعقدة واملتعددة اليت يتطلبها االقتراض من البنك أو غريه من فهو ال
املنشآت املالية، وعادة ال توجد طلبات رمسية ال بد من حتريرها أو مستندات جيب توقيعها، بل جند املوردين 

ال تسمح بالدفع يف  يكونون عادة على استعداد إلعطاء عمالئهم مهلة للسداد إذا كانت ظروفهم املالية
  .التاريخ احملدد

  : املرونة -

إن االئتمان التجاري مصدر من مصادر التمويل حيث تستعمله املؤسسة كلما أرادت ذلك بالكيفية 
اليت حتتاجها، كما أن استخدامه يترك أصول املؤسسة دون مساس، ألن املورد نادرا ما يطلب رهن أصول 

ان، وهذا ما يسمح للمؤسسة باحلصول على أموال إضافية من مصادر املؤسسة مقابل احلصول على االئتم
  .أخرى بضمان أصوله

عتمد على مقدار اخلصم النقدي الذي مينحه املورد يتكلفة االئتمان يف سعر البضاعة، و تدخل 
للمؤسسة، إذا ما سددت هذه األخرية قيمة املشتريات خالل فترة قصرية من تاريخ حترير الفاتورة وقبل 

  )2(.وعد االستحقاقم
وقد ال جتد املؤسسات الصغرية واملتوسطة بديال مناسبا للقروض التجارية اليت تدخل يف عداد 
التمويل ااين يف حالة غياب اخلصم النقدي، وعرض املورد للخصم النقدي جيعل املؤسسة أمام خيارين ، 

غ النقدي قبل تاريخ االستحقاق، وبذلك اخليار األول وهو القبول بالعرض وبالتايل جيب  أن توفر املبل
االستفادة من حجم اخلصم، واخليار الثاين هو الرفض ومن مث  انتظار اجل االستحقاق املتفق عليه وهذا 

                                                
 .388، ص1998يق، علي شريف بقة، االدارة املالية، الدار اجلامعية، بريوت، مجيل امحد توف )1(
 .1عبد اجلليل بوداح، مرجع سابق، ص )2(
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سيعطي انطباعا سيئا عن الوضعية املالية للمؤسسة، ويؤثر على العالقة بني املورد واملؤسسة، وكذلك على 
  .يقدمون االئتمان التجاريالسمعة التجارية هلا لدى الذين 

وتربز ظاهرة االئتمان التجاري بشكل واضح عندما يتعلق األمر بتعامل املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة مع املؤسسات الكبرية احلجم، فهذه األخرية عادة ما تكون على قدر كاف من السيولة يف 

نفسها موقع البنك يف متويل نشاطات اآلجال القصرية، تسمح هلا مبنح آجال معتربة للمؤسسة واضعة بذلك 
   )1(.االستغالل

  :االقتراض من السوق غري الرمسي- 3-3
تنشأ احلاجة إىل هذا السوق بسبب عدم كفاية املوارد الذاتية، أو املستمدة من األقارب واألصدقاء، 

امية، فقد بينت إحصائيات وهو حيتل املرتبة الثانية وأحيانا املرتبة األوىل من ناحية األمهية بالنسبة للدول الن
من هذه املؤسسات  % 99اليت قام ا البنك الدويل بأن السوق غري الرمسي قد مول أكثر من  1987عام 

ومتنح هذه السوق قروض صغرية ولفترات قصرية أو قصرية جدا، وبأسعار فائدة قد ال تبدو مرتفعة كثريا 
  .مقارنة باألسعار اجلارية يف السوق الرمسي

لك فقط من الناحية الشكلية إال أن فائدة هذا السوق حتسب على األيام أو األشهر، بنفس ولكن ذ
  . املعدالت السائدة يف السوق الرمسي عن السنة الكاملة

وبالتايل يصبح املعدل السنوي للفائدة يف السوق غري الرمسي مرتفعا بشكل مفزع، كما أن 
يبدأ السداد، كما أن املقرضون يشددون كثريا فيما يتعلق املقترضون ال يستفيدون من فترة مساح قبل أن 

مني عمليات االقتراض، وال يترددون يف االستيالء عليها يف حالة إعسار املقترضني، أبالضمانات املالية لت
وبالتايل فإن اإلقراض من السوق غري الرمسي يشكل عبئا ثقيال على املؤسسات الصغرية وأحيانا رمبا يكون 

  )2(.إفالس بعضهايف السبب 

  .الصيغ املستحدثة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة:لثاملبحث الثا

  :التمويل التأجريي -3-1

لقد تطرقنا يف املباحث السابقة إىل مصادر التمويل التقليدية أو الكالسيكية واملعروفة يف مالية 
  .املؤسسة، واليت تتمثل يف القروض مبختلف أنواعها 

                                                
 .2عبد اجلليل بوداح، نفس املرجع، ص )1(
 .41، 40، 39عبد الرمحن يسري امحد، مرجع سابق، ص ص )2(
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ر معروفة ومستعملة يف االقتصاد اجلزائري، إال أا متثل عبئا على املؤسسات، خاصة كل هذه املصاد
الصغرية واملتوسطة نتيجة حملدودية قدرا التمويلية، لذلك ظهرت احلاجة إىل البحث عن طرق أخرى 

  .لتمويل االستثمارات يكون من أهم خصائصها جتنب عراقيل طرق التمويل الكالسيكية
ان االجياري فكرة حديثة للتجديد يف طرق التمويل وان كانت هذه الطريقة ال زالت ويعترب االئتم

حتتفظ بفكرة القرض فإا قد أدخلت تبديال جوهريا يف طبيعة العالقة التمويلية بني املؤسسة املقرضة 
ملستثمرين واملؤسسة املقترضة، ورغم حداثة هذه الطريقة، فإا تسجل توسعا سريعا يف االستعمال إلقدام ا

عليها بالنظر إىل املزايا العديدة اليت يقدمها هلم و فيما يلي سنحاول التعرف على هذا املصدر اجلديد من 
  .مصادر التمويل من حيث مفهومه وأشكاله

  .ماهية االئتمان االجياري وخصائصه -3-1-1

باللغة " Leasing" يف البداية نشري أن هناك اختالف وتعدد للمصطلحات املترمجة للكلمة األصلية
باللغة الفرنسية ولكن جممل هذه املصطلحات تشري إىل نفس الشيء أي إىل "  Crédit bail"اإلجنليزية 

االعتماد االجياري، القرض االجياري، متويل األصول "االئتمان االجياري واهم هذه املصطلحات 
  .اخل...الثابتة

ري من اخلدمات الشائعة والواسعة االستعمال يف لقد أضحى االئتمان االجياري أو االعتماد االجيا
معظم الدول الغربية املتقدمة، بوصفه وسيلة تسمح للمؤسسة احلصول على األصول اإلنتاجية الالزمة 
الستمرار دوران دوالب العمل واإلنتاج وهذا سواء يف الفترة القصرية أو الفترة الطويلة، ويشمل االئتمان 

هاز الكمبيوتر والشاحنات إىل اآلالت الضخمة كالطائرات املباين، البواخر، االجياري اصغر األشياء كج
عام قبل امليالد، وسجلت  أول عملية   2000السومرينفة منذ القدم من أيام ووعملية التأجري كانت معر

وهذا بتأجري عربات السكك احلديدية، ولكن ظهوره بالشكل املعروف عليه  1855تأجري يف بريطانيا سنة 
آلن فقد كان يف مرحلة حديثة من تطور نظم االئتمان، وتعود بداية انتشاره خالل احلرب العاملية الثانية ا

عندما قامت الواليات املتحدة األمريكية بتأجري املعدات العسكرية لكل من بريطانيا وروسيا، وانتشر بعد 
ا مسايرة التطورات التكنولوجية ذلك يف كافة أحناء أوروبا وقد ساعد على ظهوره عدة عوامل نذكر منه

اهلائلة يف وسائل اإلنتاج وسرعة تقادمها بظهور جتهيزات إنتاج أحدث، ومبا انه من الصعب امتالك هذه 
التجهيزات احلديثة، كان استئجارها واالستفادة منها واستغالهلا دون متلكها أحسن حل ملواجهة هذه 

تجهيزات انعكس على تسويقها وهذا قد يسبب تعطيال كبريا املشكلة، إضافة إىل أن ارتفاع تكلفة هذه ال
ئتمان االجياري وسيلة أساسية لترقية الطلب على املنتجات الصناعية وعطاء اإل للعملية اإلنتاجية، وذا كان

دفع قوي لنمو الصناعات اإلنتاجية، هذا إضافة إىل أن اخنفاض قيمة النقود، والظروف التضخمية 
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ة اليت يتطلبها االقتراض طويل األجل و ضعف التمويل الذايت سامهوا بشكل كبري يف واإلجراءات الصعب
  .ظهور االئتمان االجياري

وتزايدت أمهية عمليات االئتمان االجياري خاصة مع بداية الثمانينات حيث أصبحت أحد مصادر 
ن امجايل االستثمار م %30التمويل االستثماري السيما جمال الصناعات التحويلية، حيث شكل التأجري 

من امجايل استثمار املصانع، وبلغت  %12يف اململكة املتحدة وأكثر من ) خالف التمويل الذايت(الصناعي 
  .مليون دوالر يف بداية الثمانينات 100األصول حمل التأجري يف الواليات املتحدة األمريكية اكثر من 

الية للمؤسسات املتوسطة والكبرية، حىت املنتج الصغري يف ونتيجة ألمهيته فإنه اليوم أصبحت اإلدارات امل    
املشروعات الصغرية يقومون باملفاضلة بني االقتراض املباشر من البنوك بشكل خاص والتمتع خبدمة االئتمان 

  .االجياري

  .تعريف االئتمان االجياري وأشكاله -3-1-2

  :تعريف االئتمان االجياري-3-1-2-1

وم مبوجبها بنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأجري مؤهلة قانونا لذلك، هو عبارة عن عملية يق"
بوضع آالت أو معدات أو أية أصول مادية أخرى حبوزة مؤسسة مستعملة على سبيل اإلجيار مع إمكانية 

  )1(.التنازل عنها يف اية الفترة املتعاقد عليها، ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأا تسمى مثن اإلجيار
والثاين ) مالك األصل(عىن أن االئتمان اإلجياري هو عقد يربم بني طرفني يسمى األول باملؤجر مب
، حيث يقوم األول مبنح الثاين حق استخدام األصل خالل فترة زمنية معينة، )مستخدم األصل(املستأجر 

يف شكل أقساط  ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأما وذلك مقابل قيمة اجيارية حمددة يتم تسديدها
لنفس الفترة املتفق عليها يف العقد املربم، ولعل من ابرز مزايا االستئجار أن املستأجر يقوم باستخدام األصل 
دون االلتزام بشرائه، وهنا يربز الوجه التمويلي من عملية اإلجيار من انه بدال من استخدام راس املال 

مليات شراء األصول، فإنه باإلمكان استخدام االستئجار اململوك أو راس املال املقترض كأساس لتمويل ع
مباشرة كبديل متويلي معوض لعملية حتصيل األموال املرغوبة لالستفادة من خدماا االقتصادية ودون 

  )2(".االلتزام بشرائها
نشري أن اللجوء إىل استئجار األصول بدال من متلكها حيقق مرونة كبرية على مستوى عمليات 

ل للمؤسسة، خاصة إذا تعلق األمر باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، كما انه يسمح بتخفيض خماطر االستغال

                                                
 .76الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص )1(
 .10سابق، ص عبد اجلليل بوداح، مرجع )2(
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التقادم التكنولوجي بالنسبة للمستأجر كما سبق وأن أشرنا، وكذلك ختفيض خماطر حجم الطلب الذي 
  .ينعكس مباشرة على عدم القدرة يف حتديد احلجم األمثل لإلنتاج

وغريها تبقى املؤسسات الصغرية واملتوسطة وبقدراا املالية احملدودة اكثر انطالقا من هذه الدوافع 
  .استخداما للتمويل عن طريق االستئجار

وختتلف أشكال االئتمان االجياري باختالف مدة ومصري عقد االئتمان يف اية املدة وال ميس هذا 
طة بالطبيعة التمويلية، ونوعية وموضوع التمييز بني خمتلف أشكال الفن املايل باخلصائص اجلوهرية املرتب

  :السلع حمل االئتمان وميكن ذكر بعض أشكال االئتمان االجياري فيما يلي

  :أشكال االئتمان االجياري-3-1-2-2
  : التأجري التشغيلي- أ

يف هذا النوع من التأجري يستخدم املستأجر األصل خالل مدة زمنية قصرية مقارنة بالعمر اإلنتاجي 
فإن ملكية األصل تبقى يف حوزة اجلهة املؤجرة، مبعىن انه هناك فصل كامل بني ملكية األصل  له، هلذا

  .الفعلية واستعمال املؤجر لألصل
تكون  ما يعرف باستئجار اخلدمات، فهنا ويكون هذا التأجري مرفقا بتقدمي خدمات أخرى، أي

وتتحمل مسؤولية الصيانة وتوريد ) داتآالت، مع(املؤسسة املؤجرة هي نفسها منتج األصل حمل االهتمام 
  .قطع الغيار للمؤسسة املستأجرة

ونالحظ أن األصل ال يتم إهالكه بالكامل ألن فترة التأجري عادة ما تكون اقل من العمر اإلنتاجي 
لألصل أو بنك تدخل كوسيط بشكل سواء كان مؤسسة مالكة (لألصل وبطبيعة احلال ال يعتمد املؤجر 

من إجيارات الفترة يف تكوين أرباحه، بل يتجه إىل إعادة تأجري األصل أو بيعه بعد استعادة  على إيراده) ما
تكلفة  تساوي الاألصل من املؤسسة املستأجرة يف اية فترة التأجري لذا جند أن إمجايل أقساط االستئجار 

  )1(.األصل حمل التأجري
  .العمر اإلنتاجي لألصل <فترة عقد التأجري 

ذا النوع من التأجري خاصة يف حاالت السلع اليت تتعرض لتغريات تكنولوجيا سريعة، ويستخدم ه
ما يدفع املستأجر إىل عدم االحتفاظ ا طيلة فترة عقد التشغيل، كما ينتشر استعماله يف تأجري السلع 

سة اخل، كما يعطي للمؤس...السابق استخدامها كسيارات النقل، واحلاسبات اآللية، وآالت التصوير
املستأجرة حق إعادة األصل اإلنتاجي ملالكه قبل استيفاء مدة العقد، مما يسمح هلا باستخدام أحدث 

                                                
 .423، ص2000حممد كمال خليل احلمزاوي، اقتصاديات االئتمان املصريف، منشأة املعارف، الطبعة الثانية، االسكندرية، مصر،  )1(
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تكنولوجيا متاحة، وكذلك إمكانية جتريب األصل ومن مث حتويل العقد إىل تأجري متويلي، ويف هذا النوع من 
ه القصرية اليت عادة ال تتعدى التأجري ال يوجد أي خيار للمؤسسة املستأجرة للشراء من عدمه خالل مدت

  )1(.ثالث سنوات يف األصول الثابتة
كما أن هذا األسلوب يف االستئجار يهتم بسد حاجات النشاط االستغاليل من التمويل وبالتايل فهو 
أكثر مالءمة بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ينصب جل اهتمامها مبعاجلة قضايا اإلنتاج من 

يف وترية النشاط متجنبة يف ذات الوقت اآلثار السلبية اليت تفرزها متغريات النشاط االقتصادي  اجل التسريع
  .احمليطة ا

  : التأجري التمويلي -ب

يعترب عالقة تعاقدية مبقتضاها يقوم مالك األصل حمل العقد مبنح املؤسسة املستأجرة حق االنتفاع من 
لغ يدفعه بشكل دوري وهذا العقد غري قابل لإللغاء عكس عقد اصل معني خالل فترة زمنية معينة مقابل مب

التأجري التشغيلي، واملؤسسة املستأجرة هي اليت تقوم بتحديد مواصفات األصل الذي تقوم املؤسسة املؤجرة 
ويكون للمؤجر يف اية مدة العقد أن خيتار  ،)2(بشرائه، وحتتفظ هذه األخرية حبق ملكية األصل الرأمسايل

  :د البدائل التاليةبني أح
شراء األصل املؤجر نظري مثن متفق عليه مع مراعاة ما سبق سداده من قبل املؤسسة املستأجرة إىل املؤسسة -

  .املؤجرة من مبالغ خالل فترة التعاقد
حتيد عقد اإلجيار بشروط جديدة يتم االتفاق عليها بني املؤسستني املؤجرة و املستأجرة مع األخذ بعني -

  .ر تقادم األصل املؤجراالعتبا
   )3(.إرجاع األصل إىل املؤسسة املؤجرة-

ومن خصائص التمويل التأجريي أن جمموع القيمة احلالية ألقساط اإلجيار املدفوعة خالل مدة 
التعاقد اكرب من قيمة شراء األصل من املؤجر ألن املؤسسة تضع أقساط اإلجيار على أساس استفادة تكلفة 

  .ؤجر آخذة بعني االعتبار وضع هامش ربح يكفي الستمرار نشاطهامتويلها لألصل امل
قد، هذه األطراف عادة ما يكون هناك ثالثة أطراف يف عملية التعا التأجري التمويلينالحظ مما سبق انه يف 

  .، املستأجر، املنتجهي املؤجر

                                                
 .424حممد كمال خليل احلمزاوي، مرجع سابق، ص  )1(
 80، ص2000رية، مصر مسري حممد عبد العزيز، التأجري التمويلي، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، االسكند )2(
 .81مسري حممد عبد العزيزن مرجع سابق، ص )3(
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  .هو الذي يقوم بشراء األصل املتفق عليه: املؤجر-
  .ما يريد استئجارههو الذي حيدد : املستأجر-
هو الذي يقوم بصناعة األصل حمل التأجري حسب رغبة املستأجر واملؤجر هو الذي يقوم بإمضاء : املنتج-

وقد يدخل " الذي هو املستأجر"عقد التصنيع أو الشراء من املنتج بعقد يعرف بعقود االشتراط لصاحل الغري 
نك أو مؤسسة متويلية تقوم بتقدمي قروض للمؤجر يف العملية طرف رابع يقوم بالتمويل أي املقرض كالب

وهذا بضمان األصل حمل التأجري، لذلك يطلب املقرضون ضمانات إضافية من املؤجر . ليشتري األصل
  )1(.وهذا حسب الدراسة االئتمانية

  :وميكن تلخيص ذلك فيما يلي 
 .إدخال املقرض كطرف ثالث يف عملية التمويل التأجريي ):01(الشكل رقم 

                                                
لصغرية واملتوسطة، ودورها يف التنمية، بولعيد بعلوج، تأجري االصول الثابتة كمصدر لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جممع االعمال، امللتقى الوطين االول حول املؤسسات ا )1(

 .11، ص2002افريل،  9-8االغواطن اجلزائر، 

 املـؤجـر املنتـج أو املـورد املستأجـر

 بنــكال

 الدفعـات االجياريـة طيلـة فتـرة التعاقــد

 قـرض معـاون

 سـداد القـرض

 قـرض معـاون

 سـداد القـرض

  األصل
ضمان 
 القرض

 مثـن األصـل األصـل اإلنتاجي

 .433ص، مرجع سابقحممد كمال خليل، : املصدر
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  :إضافة إىل الصور السابقة ميكن أن يأخذ التمويل التأجريي إحدى الصيغ التايل     

  : البيع مث االستئجار -ج

يف هذه احلالة تقوم املؤسسة ببيع إحدى أصوهلا إىل مؤسسة مالية بنك مثال، ويف نفس الوقت توقع 
ة املؤجرة بان العقد، حيق للمؤسس معها اتفاقية الستئجار هذا األصل خالل فترة زمنية معينة حسب شروط

  )1(.نتهاء عقد اإلجيارإ تسترد األصل عند
إن العملية املتبعة يف دفع اإلجيار تشبه عملية تسديد القرض املرهون بعقار، ففي احلالة األوىل تدفع 

اوي يف متساوية يف أوقات متتالية تس) أقساط(دفعات ) املؤجرة(املؤسسة املستأجرة إىل املؤسسة املشترية 
جمموعها قيمة شراء األصل بالكامل باإلضافة إىل عائد معني على االستثمار للمؤسسة، ويف احلالة الثانية 
تسدد املؤسسة املقرضة القرض على دفعات متساوية يف فترات متتالية مبقدار يكفي الستهالك القرض 

  )2(.باإلضافة إىل عائد مناسب للقرض
  :ويل من خالل الرسم البياين التايلوسنحاول أن نبني صيغة هذا التم

  .شكل يبني عملية البيع مث االستئجار: )02(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .298، ص1999حممد صاحل احلناوي، مرجع سابق،  )1(
 .74مسري حممد عبد العزيز، مرجع سابق، ص )2(

  املـالك 

  األول 

  أي

  البائــع 

  

  و هـو

 املستأجـر 

  املشتـري

  أي

  املــالك

  الثـاين 

  

  و هـو

 املؤجــر 

 

بيـــع األصـــل وانتقـــال 

 مينـع املستأجر  باستعمال األصـل

 املؤجرتـدفــع إىل  ةدفعـات سنويـ

 .427حممد كمال خليل احلمزاوي، مرجع سابق، ص :املصدر
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  :التأجري الرفعي -د

يف هذا النوع من التأجري وضع املستأجر ال خيتلف كثريا عن الصيغ السابقة، فهو ملزم بدفع أقساط 
  . اإلجيار خالل مدة العقد

للمؤجر فهو يقوم يف هذه احلالة بتمويل هذا األصل باألموال اململوكة بنسبة معينة أما بالنسبة 
بعلوج ، .ب(والباقي يتم متويله بواسطة أموال مقترضة ويف هذه احلالة فإن األصل يعترب كرهن لقيمة القرض

م أن وللتأكيد على ذلك فإن عقد القرض يوقع من الطرفني املؤجر واملستأجر رغ) 12صمرجع سابق، 
املؤجر هو املقرض احلقيقي، أما املستأجر هو الذي يستعمل األصل يوقع بصفته ضامنا للسداد، ونشري أن 

  )1(.هذا النوع من التأجري عادة ما يكون يف األصول الثابتة املرتفعة القيمة
توسطة، يف وعموما تكمن أمهية االئتمان االجياري مبختلف أنواعه بالنسبة للمؤسسات الصغرية وامل      

كون أن األصول املستأجرة ال تظهر يف امليزانية، وهذا يساعد على حتسني املركز االئتماين 
وهذا له وجهاته وقيمته بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ) 209ص، 2001عثمان، .ع/ع.س.(هلا

جيار وتسجل قيمة األصول على الرغم من أن اعتبارات حماسبية تطالب برمسلة القيمة االجيارية من عملية اإل
الصادر عن الس ، بعض املعايري احملاسبيةاملستأجرة ضمن عناصر امليزانية، و بالنسبة لالئتمان االجياري فإن 

 )2( *.قر بضرورة إدماجه يف امليزانية اخلتامية للمستأجرت، 1976احملاسبة املالية يف  سنة ملعايري الدويل 

  . اجلزائرالتمويل التأجريي يف -3-1-2-3

رغم مرور عشرات السنوات منذ تطبيق قرض اإلجيار يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا، "
واتساع دائرة التعامل به يف العامل من خالل التشريعات املشجعة واملؤسسات املالية املتخصصة، إال انه كان 

حىت ترى تقنية االئتمان االجياري  10- 90علينا االنتظار يف اجلزائر حىت صدور قانون النقد والقرض رقم 
 10املوافق لـ  1416شعبان عام  19املؤرخ يف  09- 96النور، مث استتبع هذا القانون باألمر رقم 

 13املؤرخ يف  09- 96مادة ،مث بالنظام رقم  46، واملتعلق باالئتمان االجياري والذي يتضمن 1996يناير
ذي حيدد كيفيات تأسيس شركات االئتمان االجياري ال 1996جويلية 3املوافق لـ هـ1417صفر 

  ".            وشروط إنشائها
لكن رغم اصدار هذه القوانني، إال أن التجربة اجلزائرية يف هذا اال حمتشمة، رغم وجود شركات "

  رف ــتقوم بالتمويل التأجريي كمجموعة الربكة باالشتراك مع البنك اجلزائري اخلارجي وتطبيقه من ط
                                                

 .اآلليات احملاسبية يف الدليل احملاسب اجلزائري تبقى شبه منعدمة ملعاجلة هذه املسائل: مالحظة *
 .13، 12بولعيد بعلوج، مرجع سابق، ص ص )1(

 

)2( Laurent Baish, Finance et stratégie, economica, 1999.P 71. 
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شركة سوناطراك يف متويلها ملشروع أنبوب الغاز العابر ألوروبا إال أن هذه العمليات تعد قليلة ولتطويرها 
جيب يئة النصوص القانونية الضرورية يف جمال البنوك، الضرائب اجلمارك واحملاسبة، وكذلك اال القانوين 

سترياد التجهيزات لصاحل املتعاملني املقيمني يف وهذا لغرض استعمال االئتمان التأجريي ال" القانون التجاري"
  )1(."اجلزائر

  :صيغ متويل البنوك اإلسالمية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة-3-2
  : املشاركة-3-2-1

تعترب املشاركة أحد أهم أدوات التمويل اليت تعرضها البنوك اإلسالمية، وتقرر املوسوعة العلمية 
تمويل باملشاركة أكثر ضمانا للمشروعات الصغرية، فمن املعروف أن والعملية للبنوك اإلسالمية أن ال

معدالت الفشل للمشروعات الصغرية كبرية بسبب نقص دراسات اجلدوى االقتصادية، أو عدم كفاءة 
اإلدارة ونقص التخطيط وطبعا ضعف التمويل، خاصة إذا كانت هناك مؤسسات كبرية تنشط يف نفس 

  )2(.القطاع
وتعرف املشاركة على أا أسلوب متويلي يشترك مبوجبه املصرف اإلسالمي مع املؤسسة بتقدمي املال      

الالزم هلا، ويوزع الربح بينهما حبسب ما يتفقان عليه، أما اخلسارة فحسب مسامهة كل طرف يف رأس 
فظ حقوقه، واالطمئنان إىل املال، ويقوم باإلدارة صاحب املشروع، ومشاركة البنك تكون بالقدر الالزم حل

عدم حدوث إمهال أو تقصري، كما حيصل صاحب املشروع من املصرف على حصة من الربح مقابل إدارته 
  )3(.للمشروع، وتأخذ املشاركة عدة أشكال

  :من حيث طبيعة األصول املمولة*

خلامات الالزمة لصنع املشاركة يف النفقات املتغرية وهي نفقات التشغيل مثال املشاركة يف شراء ا      
  .األحذية خالل دورة إنتاج معينة

  .وتدخل يف تكوين راس املال، مثال شراء عدد معني من أسهم مؤسسة معينة: املشاركة املستمرة-

                                                
 .18بولعيد بعلوج، مرجع سابق، ص )1(
متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير : حممد املرسي الشيني، من اساليب التمويل االسالمية التمويل باملشاركة للمشروعات الصغرية واملتوسطة، الدورة التدريبية حول )2(

 .04، ص 2003ماي  28-25ملغاربيةن سطيف، اجلزائر، دورها يف االقتصاديات ا
 23-22زائلة، بسكرة، اجلزائر، كمال رزيق، حممد مسدور، صيغ التمويل بال فوئد للقطاع الفالحي، امللتقى الدويل االول حول تنمية الفالحة الصحراوية كبديل للموارد ال )3(

 .154، ص2002اكتوبر، 
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  :من حيث االستمرارية*

هنا يصبح البنك شريكا يف ملكية املشروع ويف إدارته وتسيريه واإلشراف  ):املستمرة(املشاركة الدائمة 
  )1(.يهعل
هنا يسترد البنك جزءا من التمويل مع األرباح، وهكذا يتنازل  ):املنتهية بالتمليك(املشاركة املتناقصة -

  . تدرجييا على حصته يف الشركة، حىت يصبح يف النهاية مالكا للمشروع بكامله

  ؟كيف تكون املشاركة صيغة متويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة-
املشاركة بأنواعها املختلفة فإنه بإمكان املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن  بناءا على ما ذكرناه عن

  :تعتمد عليها كأسلوب متويلي
فيمكن أن تكون نسبة من راس املال أو احملل ملك للمؤسسة " دائمة"فإذا كانت املشاركة مستمرة        

رباح املتوقعة من املشروع، والتمويل من البنك، وهذا بعد تقدير قيمة موجودات املؤسسات وقيمة األ
) املؤسسة الصغرية واملتوسطة والبنك(وهكذا حتدد مشاركة كل طرف أو تكون النتيجة بني الشريكني 

  .حسب نسبة مشاركة كل منهما
أما إذا كانت املشاركة متناقصة فإن ملكية املؤسسة قد تؤول بكاملها إىل املنظمني على أساس أن        

  .ة من أرباحه، وهذا يغطي حق البنك وتكون املؤسسة يف النهاية ملكا هلميتنازل البنك على حص
وتتيح صيغة التمويل باملشاركة فرصة جديدة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وختلصها من مشكلة 

أخطار عدم السداد، كما أا توزع املسؤولية واملخاطر  القروض، وما يصاحبها من مشاكل سعر الفائدة و
  . بني البنك واملؤسسةتوزيعا عادال

  :املضاربـة-3-2-2

إن املضاربة صيغة خاصة من املشاركة، وهي عقد على االشتراك يف الربح الناتج من مال يكون من 
طرف، والعمل من طرف آخر، األول هو صاحب املال والطرف الثاين هو املضارب، وقد يتعدد صاحب 

ضع شروطا له لالستخدام السليم أو أفضل استخدام املال كما قد يتعدد املضارب، ولصاحب املال أن ي
  .يتصوره ملاله، وللمضارب أن يقبل أو يرفض

                                                
ة اجلزائر، للمؤسسات املالية االسالمية دراسة البنك االسالمي للتنمية، رسالة ماجستري، غري منشورة، معهد العلوم االقتصادية، فرع التسيري، جامع مجيل امحد، الوظيفة التنموية )1(

 .146، ص1996
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و املقصود باملضاربة عن طريق البنوك، أن تقوم البنوك بتوظيف األموال املودعة لديه يف مشروع 
ستثمار، معني صناعي أو جتاري أو خدمي يدر دخال معينا و يف اية العام يقوم حبساب تكلفة هذا اال

أما يف حالة اخلسارة فإن صاحب املال، هو الذي يتحملها .  والباقي أي الربح يقسم بني املودعني والبنك
  )1(.بالكامل، أما البنك فهو خيسر جهده يف حالة عدم التقصري أو التفريط

 أموال وجاء يف اجلزء األول من موسوعة البنوك اإلسالمية، يف تبيان دور البنك اإلسالمي يف تسيري
املودعني، بأن البنك املضارب مضاربة مطلقة، وله كامل احلق يف توكيل غريه يف استثمار هذه األموال 
املودعة لديها، وإقراضها للمؤسسات حسب معرفته وخربته، وطبعا هذه املشاريع االستثمارية اليت ميوهلا 

بنك بتسوية شاملة بني أرباح وخسائر البنك بعضها ينجح وبعضها يفشل ويف اية كل سنة أو اقل يقوم ال
بقا لالتفاق الذي مت بينه مجيع املشروعات االستثمارية وبعدها  يقوم بتوزيع الباقي بينه وبني املودعني ط

  )2(.وبينهم
نالحظ أنه عندما يقوم البنك بإقراض األموال لغريه ليقوم باملضاربة فإن العملية تصبح بني ثالثة 

، املضارب الثاين، ونبني هنا أن نصيب املضارب الثاين )املضارب األول(بنك صاحب املال وال: أطراف
يكون من نصيب البنك اخلاص حسب ما يتفقا عليه حىت ولو استغرق كل نصيب البنك دون أن يتأثر 

 .نصيب أصحاب األموال بشيء من ذلك

ملضاربة بالشكل املبني يرى أن تطبيق قواعد ا" الدكتور سامي حسني محود"جتدر بنا اإلشارة إىل أن 
يف املؤلفات الفقهية، أمر يتعذر تطبيقه عمليا يف جمال االستثمار اجلماعي لدى البنوك اإلسالمية، وبالتايل 
فهو يقترح شكال جديدا للمضاربة يالئم االستثمار اجلماعي املتعدد واملستمر يف حركته ودوران املال فيه، 

وهو ما سنحاول معاجلته من خالل " املضاربة املشتركة"ر اسم حيث أطلق على هذا الشكل اجلديد املطو
  :العرض التايل

  :املضاربة املشتركة-

هي العالقة اليت حتدد فيها العالقة بني أصحاب رؤوس األموال و املضاربني سواء كان التعدد من  
ربة الفردية أو الثنائية، أحد أطراف املضاربة أو من كليهما، ويف هذه الصيغة التعاقدية املطورة لشركة املضا

على أصحاب األموال استثمار  -باعتباره مضاربا-تقوم املضاربة على أساس أن يعرض البنك اإلسالمي
على املشروعات  - باعتباره صاحب مال أو وكيل عن أصحاب األموال- مدخرام، كما يعرض البنك

                                                
 .71، ص1992ن معهد العلوم االقتصاديةن جامعة اجلزائر، سعود ، البنوك االسالمية واوجه االختالف بينها وبني البنوك التجارية، رسالة ماجيستر، غري منشورةعبد ايد  )1(
 .73عبد اجليد سعود، نفس املرجع، ص )2(
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تفاق بني األطراف الثالثة وتقع االستثمارية، استثمار تلك األصول على أن توزع األرباح حسب اال
  )3(.اخلسارة على صاحب املال

  كيف تكون املضاربة صيغة متويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؟
تسمح هذه الصيغة التمويلية بتوفري رؤوس األموال للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، إذا ما طبقت 

االستخدام األمثل، فمثال الكثري من  من قبل البنوك اإلسالمية، بشرط أن توضع هلا شروطا تضمن هلا
األشخاص خاصة الشباب خرجيي اجلامعات يرغبون بإقامة مشاريع خاصة م، وال جيدون اإلمكانيات 
إلقامتها، وبذلك فإن التمويل باملضاربة ميكن أن يكون خمرجا أساسيا ومهما هلؤالء، على أساس أن يقدم 

على نسبة معلومة يتفق  اة املشروع، ويقتسمان نتيجة املشروع بناءالبنك إمكانية التمويل، ويقوموا هم بإدار
عليها مقدما، عند إبرام العقد، ويف حالة اخلسارة فإن البنك صاحب املال يتحمل خسارة ماله ما مل يثبت 
أن املؤسسة مل تتهاون يف إدارة املشروع، ويف املقابل ال حتصل املؤسسة على أي شيء مقابل جهدها 

  .ملتمثل يف جمهودات املسريين والطاقم اإلداريوعملها وا
وميكن أن تؤول ملكية املشروع إىل املضارب كلية، بعد أن يتنازل عن جزء من أرباحه لصاحل 
البنك بغية شراء نصيبه تدرجييا، لتصبح املؤسسة يف النهاية ملكا له بعد أن كان ال ميتلك إال جهده، كما 

  .ذا يعود إىل تقدير البنك وصاحب املؤسسةميكن أن تبقى املضاربة دائمة، وه

  :املراحبة-3-2-3

نقصد باملراحبة املتاجرة كما هو متعارف عليه اليوم، واملراحبة يف اللغة مصدر من الربح وهو الزيادة، 
ومتفق عليه بيع براس مال وربح معلوم "أو هي " بيع مبثل الثمن األول مع زيادة ربح"واصطالح الفقه هي 

  )1(."ي والبائعبني املشتر
  :وهذا النوع من االستثمار متبع يف اغلب املصارف اإلسالمية وهو يأخذ حالتني

ويطلق عليها اسم الوكالة بالشراء بأجر، حيث يقوم البنك بطلب من املؤسسة بشراء سلعة : احلالة األوىل-
  .نك ذا العملمعينة حمددة األوصاف، ويدفع مثنها للبنك مضافا إليه اجر معني مقابل قيام الب

وفيها تطلب املؤسسة من البنك شراء سلعة معينة وكذلك الثمن الذي يشتري به  :احلالة الثانية-
من البنك بعد إضافة الربح، ويتضمن هذا التعامل وعد من العميل بالشراء يف حدود ) املؤسسة(العميل

  .شراء طبقا لذات الشروطالشروط املتفق عليها، ووعدا آخر من البنك بإمتام هذا البيع بعد ال
                                                

 .156كمال رزيق، حمد مسدورن مرجع سابق، ص )3(
 .38، بدون تاريخ، صمفهومها، نشاا تطورها نشاطاا، مع دراسة تطبيقية على مصرف السالمي، املؤسسة الوطنية للكتاب- حممد بوجالل، البنوك االسالمية )1(
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يتم تسديد قيمة البضاعة إما دفعة واحدة أو بواسطة عدة دفعات خالل مدة معينة بالنسبة لكلتا 
  )2(.احلالتني

ولقد وجدت البنوك اإلسالمية يف عقد املراحبة أفضل وسيلة لتشغيل األموال لديها، ذلك ألن املراحبة 
األموال من جهة، ومن جهة أخرى معظم البنوك اإلسالمية متتاز عن املضاربة واملشاركة بسرعة حتريك 

حديثة النشأة وال تستطيع االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية االستثمارية طويلة األجل، ويف هذا الصدد 
نالحظ انه يف البلدان حيث القاعدة االستثمارية متسعة نوعا ما حتتل املشاركة واملضاربة املرتبة األوىل يف 

لبنوك بينما بيوع املراحبة حتتل املرتبة األوىل يف معامالت البلدان اليت تلعب فيها التجارة دورا معامالت ا
فمثال بلغ حجم التمويل املقدم من طرف البنك الصناعي السوداين من عام . رئيسيا مثل الدول اخلليجية

مؤسسة  8000هلا كان مليار جنيه سوداين، وعدد الصناعات الصغرية اليت مو 5حوايل  1995إىل  1992
  )1(. %22بينما بلغت املشاركة حوايل %78يف خمتلف فروع الصناعة، وبلغ حجم التمويل باملراحبة 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة  2000- 1996أما بنك فيصل اإلسالمي السوداين فقد مول بني عام 
، وسامهت الصناعات %12ركة واملشا %88مليار جنيه سوداين، وكان حجم التمويل باملراحبة 5.8بقيمة 

  )2(.يف األرباح الفعلية الستثمارات البنك %23.5الصغرية بنسبة 
مشروعا منها  136أما البنك اإلسالمي األردين والذي تعترب جتربته جتربة ناجحة فقد مول البنك 

كة ومت مشروعا بأسلوب املشار 29وألف دينار أردين بأسلوب املراحبة  232مشروع مت متويله بـ  107
  )3(.ألف دينار أردنـي 404بـمتويلها 

تطبيق املراحبة من قبل البنوك يعرضها موعة من املخاطر من أمهها أن البنك يتحمل تبعة اهلالك 
والفساد الذي قد يلحق بالبضاعة خالل الفترة الفاصلة بني شراء البنك للسلعة، وتسليمها للمؤسسة، كما 

  )4(.ن عيوب خفية يف السلعةانه يتحمل خماطر ما قد يظهر م
  ؟كيف تكون املراحبة صيغة متويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

إن اعتماد املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املراحبة كصيغة متويل، يسمح هلا باحلصول على السلع 
رة من اليت حتتاجها بدون دفع الثمن مباشرة عند استالم السلعة، وهذا يوفر للمؤسسات جرعات مستم

                                                
 .170مجيل امحدن مرجع سابق، ص )2(
لتجاري واالعاناتن الدورة التدريبية حول متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، دين احممد عبد احلليم عمر، صيغ التمويل االسالمية للمشروعات الصغرية القائمة على اسلوب ال )1(

 .9، ص2003ماي  28-25سطيف، اجلزائر، وتطويرها ودورها يف االقتصاديات املغاربية، 
 .3نفس املرجع، ص  )2(
 .9نفس املرجع، ص  )3(
 .79عبد ايد سعود، مرجع سابق، ص  )4(
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التمويل خالل هذه الفترة مبعىن أا توفر مرونة اكرب للتمويل و تتيح للمؤسسة فرصة حتقيق وفرات مالية 
  .تستخدمها لتغطية احتياجات أخرى
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  : البيع اآلجل-3-2-4

البيع ألجل هو عقد يتم مبوجبه االتفاق على تسليم بضاعة حاضرة مقابل مثن مؤجل يتفق عليه، 
ر من التمويل للمشتري حىت يتمكن من دفع الثمن بعد فترة من الزمن يتفق عليها، وفائدته توفري قد

  )1(."د فترة حمددةعلى مثنها بع يف هذه احلالة بصفته بائع للسلع ويتحصل البنك

  ؟كيف يكون البيع اآلجل صيغة متويل للمؤسسات الصغرية املتوسطة
اج إىل السيولة حىت تتمكن من مواصلة يف كثري من احلاالت تكون املؤسسة يف ضيق مايل،  حتت

نشاطها، وهنا تظهر أمهية البيع اآلجل بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت كثريا ما جتد نفسها يف 
هذه الوضعية، ألن البيع اآلجل يسمح هلا بتسديد الثمن بعد فترة، حيث تتمكن املؤسسة خالهلا من 

أكثر مزايا البيع اآلجل بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلصول على األموال الالزمة، وتربز 
التجارية و الصناعية، فاألوىل حتتاج إىل شراء السلع واملنتجات إلعادة بيعها ومزاولة نشاطها بطريقة عادية، 

انه  كما. والثانية تسمح هلا باحلصول على املواد اخلام أو السلع الوسيطة اليت حتتاجها يف نشاطها اإلنتاجي
تتيح للمؤسسة فرصة املفاضلة أو املوازنة بني الشراء نقدا بالسعر اآلجل الذي يعكس تغريات السوق 
املتوقعة، فإذا رأى صاحب املؤسسة مصلحته يف الشراء بالسعر اآلجل فإنه حيصل بذلك على متويل قصري 

  .سوقاألجل بشكل يتناسب مع مقدرته التمويلية والتغريات املتوقعة يف أسعار ال

  : بيع السلم-3-2-5

ويقوم البنك يف هذه احلالة بدفع . ويطلق عليه أيضا اسم البيع الفوري احلاضر الثمن اآلجل البضاعة
مثن البضاعة آجال، وتسلم البضاعة عاجال، ومن هنا فهو عكس البيع بثمن مؤجل، فقد عرفه علماء الدين 

ة على انه جيب أن يتوفر يف هذا البيع شرطني أساسني بأنه بيع آجل بعاجل، ويتفق الكثري من علماء الشريع
  :مها

  : شروط تتعلق برأمسال السلم-
ن يكون املسلم فيه مضبوطا بالصفة اليت تنتفي عنه اجلهالة أوهي أن يكون رأمسال معلوم اجلنس و

موزونا  واليت خيتلف الثمن باختالفها، وان يكون معلوم املقدار بالكيل أن كان مكيال وبالوزن إن كان
  )2(.علوم، وان يتم بيان مكان التسليموبالعدد إن كان معدودا، وان يكون ألجل م

                                                
 .85عبد الرمحن يسري امحد، مرجع سابق، ص  )1(
 .19، ص1999حمسن امحد احلضريي، البنوك االسالمية، الدار العربية للصحافة والطباعة والنشر،  )2(
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خالفا للمراحبة والبيع اآلجل فالبنك ال يتدخل بصفته بائعا، وإمنا بصفته مشتريا بالتسديد نقدا 
  ).الحقا( للسلع اليت تسلم له مؤجال 

  الصغرية واملتوسطة؟ كيف ميكن أن يكون البيع بالسلم صيغة متويل للمؤسسات
تكون مشترية ) البيع اآلجل(ختتلف هذه احلالة عن البيع اآلجل يف كون أن املؤسسة يف احلالة األوىل 

، فان املؤسسة تكون )مالبيع بالسل(يف احلالة الثانية  للبضاعة، حىت تتمكن من االستمرار يف نشاطها، أما
 ويستلم البضاعة آجال، وتوفر هذه الصيغة للمؤسسة بائعة لبضاعة معينة، على أن يتم قبض الثمن عاجال

األموال اليت حتتاجها أي متكنها من احلصول على سيولة نقدية فورية متمثلة يف الثمن الذي تقبضه عند 
التعاقد مقابل التعهد بتسليم كمية معينة من املنتوجات خالل فترة من الزمن، وميكن يف هذه احلالة للبنوك 

نتوجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة بدفع مثنها مقدما وبيعها بعد استالمها وحتقيق أن تقوم بشراء م
  .أرباح معقولة

  : االستصناع-3-2-6

هو عقد مبوجبه يكلف الصناع بصناعة شيء حمدد اجلنس والنوع والصفة وان يكون هذا الشيء مما 
ء جديد، طاملا أن ذلك ممكن، ويتم جيري فيه التعامل بني الناس كما ميكن أن يكون التكليف بصناعة شي

  )1(.د األجلاالتفاق على االستصناع خالل اجل معني، كما جيوز عدم حتدي
تقوم البنوك اإلسالمية عادة بتوظيف االستصناع لتمويل عمليات البناء، حيث ختول القوانني " 

ثالثة باالستصناع إلمتام البناء،  اإلسالمية الطرف الذي يقوم بالبناء يف االستصناع أن يوكل عملية البناء جلهة
  .« bach to bach istisna » حيث تعاملت البنوك اإلسالمية ذه الطريقة اليت أطلق عليها تسمية

أي البنك هو صاحب (اخل حيث يوافق البنك كبائع يف االستصناع ...لتمويل شراء مواد البناء
يقوم البنك كمشتري يف االستصناع بدفع  على متويل الدفعات على املدى الطويل، يف حني) املشروع

أي أن البنك يكلف جهة (املستحقات للجهة املقاولة خالل فترة سداد اقصر وفقا لربنامج السداد معني 
  )2(.)ثالثة إلجناز املشروع طبقا لعقد استصناع ثاين

  ؟كيف يكون عقد االستصناع صيغة متويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
ات اعة سلع معينة بصفصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بستصناع يتم تكلمن خالل عقد اال

توىل تسويقها، وذا فإن املؤسسات الصغرية اليت ت) بنك مثال(حمددة وتسليمها إىل إحدى اهليئات 
                                                

 .85الرمحن يسري امحد، مرجع سابق، ص عبد )1(
 .موقع بنك ديب االسالمي )2(
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واملتوسطة تقوم بإنتاج سلع مطلوبة من السوق أو من املؤسسات الكبرية يف شكل مقاولة باطنية، وذا فإن 
والتنظيمية والتسويقية ) التمويل يقدمه البنك(ذه املؤسسات تتمكن من التخلص من املشاكل التمويلية ه

والتقنية بدون التعرض خلطر الديون والفوائد واحتماالت عدم السداد، ونشري أن عقود االستصناع تكون 
يل راس املال ثابت، ألن هذا مالئمة أكثر لتمويل احتياجات راس املال العامل ومن اخلطورة استخدامه لتمو

  .يؤدي إىل زيادة احتماالت اإلخفاق يف تسليم السلع املطلوبة تصنيعها

  :التمويل باإلجارة-3-2-7

اإلجارة هي الكراء كما هو معروف لدينا اليوم، ومعناه أن يستأجر شخصا ما شيئا معينا ال 
نظري اجر معلوم يقدمه لصاحب  يستطيع احلصول عليه، أوال يريد ذلك ألسباب معينة، ويكون ذلك

أو هي عقد يتضمن حتديد صفة العني املؤجرة، ومتكني ). 38صبوجالل، بدون تاريخ، . م.(الشيء
املستأجر منها وتعهد مالكها بصيانتها، وال يشترط على املستأجر ضمان العني املأجور إال يف حاليت التعدي 

  )1(. العقدوالتقصري، وذلك خالل مدة وأجرة يتفق عليهما طريف
  :وهـذه الصيغة تشبه ما يعرف اليوم يف االقتصاد الغريب

(« Hire-purchase » ou «lease purchase financing »)  يف صيغتنا هذه ال تدفع  وإمنا
  .ويأخذ التأجري يف هذا السياق صورتان. فوائد ربوية قط

  :التأجري التمويلي أو الرأمسايل -3-2-7-1

متويلية، فهو هنا يتدخل كوسيط مايل، عن طريق شرائه اصل معني يؤجره  وفيه يقدم البنك خدمة
للعميل خالل مدة تساوي العمر االقتصادي لألصل تقريبا، وهنا يفصل بني امللكية القانونية وهي حق البنك 

تدفقات وامللكية االقتصادية وهي من حق املستأجر ويضمن البنك ماله ببقاء العني يف ملكه، ورحبه ممثال يف ال
  .النقدية اليت حيصل عليها طوال مدة اإلجارة الغري قابلة لإللغاء

أما من الناحية الشرعية يتضمن عقد التأجري الرأمسايل مدة دفع الثمن، وبيع يف اية املدة بعد استيفاء 
الناحية  الثمن، وإذا كان اجلزء اخلاص بالبيع جمرد وعد غري ملزم للتعاقد فيكون هلما اخليار فال باس من

الشرعية، ولكن إذا كان ملزما فإنه يصبح خمالفا للشريعة ألنه ميثل صفقتني يف صفقة واحدة واليت ى عنها 
) بيع منافع، وبيع العني(حيث أن العني يتم عليه تعاقدان يف وقت واحد ومها اإلجارة والبيع " الرسول ص"

                                                
 .85عبد الرمحن يسري امحد، مرجع سابق، ص  )1(
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در ما يدفع املستفيد، أي يطبق عليه صورة و لكن تصحيح هذا العقد بان ينتقل جزء من ملك األصل بق
  )2(.املشاركة املتناقصة إىل أن ينتهي دفع الثمن فيمتلكها املستأجر

و قد عرض البنك اإلسالمي للتنمية يف جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الثالثة املنعقدة يف شهر حمرم 
وإبداء الرأي يف شرعيته، وقرر أسلوب اإلجارة طالبا منه دراسته  م1989هـ املوافق لـ  1409سنة 

  :امع شرطني لصحة هذا النوع من اإلجيار ومها
ام عقد بيع بعد اية مدة عدم ذكر البيع يف عقد اإلجارة وإمنا يتم إبرام عقد منفصل امسه عقد وعد بإبر"-

  .ة، أو إبرام وعد بة األصل للمستأجر يف اية عقد اإلجارةراإلجا
  )1(."اإلصالح والصيانة والضرائب واإلهالك على املؤجر وليس املستأجر تكاليف يتحمل البنك-

  : لتأجري التشغيلي أو اخلدمي ا-3-2-7-2

يف هذه الصيغة ال يكون هناك ارتباط بني العمر الزمين واإلجيار على مدى عمر األصل، وعادة ما 
اخل أكثر ... ة الكمبيوتر، والتلفزيوناملستأجرين خبدمات الصيانة وغريها، وتعترب أجهز) البنك( ميد املؤجر

أنواع األصول انتشارا يف التأجري التشغيلي، ويكون هذا األسلوب أكثر نفعا عندما يكون املستأجر يف 
حاجة إىل األصل لفترة زمنية معينة، أو اخلوف من تطورها، وهذا يظهر يف الصناعات ذات املعدل العايل 

  .يف التغيري التكنولوجي
األسلوب فإن البنك يقوم بشراء األصل حسب املواصفات اليت حيددها املستأجر وعادة  وطبقا هلذا

سنوات أو أكثر، وأثناء فترة اإلجيار ملكية األصل تبقى حبوزة البنك  5اشهر إىل  3مدة اإلجيار تتراوح بني 
  .كوامللكية املادية تعود للمستأجر وبعد انتهاء مدة اإلجيار تعود هذه احلقوق إىل البن

  ):Factoring( عقد حتويل الفاتورة-3-3

تعترب مشكلة حتصيل احلقوق التجارية أحد عوامل تعثر املنشآت التجارية الصغرية واملتوسطة احلجم، 
مما يعرضها ألخطار اإلفالس والتصفية، ومن مث التأثري السليب على االقتصاد، فاملؤسسة عندما تقدم على بيع 

ل قيمة البضاعة يلتجارية يتعني عليها انتظار اجل االستحقاق ومن مث حتصمنتجاا عن طريق األوراق ا
   )2(.املباعة

                                                
)2( http//www/ :info@balagh.com 

 .21حممد عبد احلليم عمر، مرجع سابق، ص )1(
املؤمترالسنوي لكلية احلقوق جبامعة بريوت العربية، اجلزء الثاين، منشورات احلليب احلقوقية، هشام فضلى،اجلديد يف أعمال املصارفمن الوجهتني القانونية واالقتصادية، أعمال  )2(
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ولكن ما حيدث هو أن املؤسسة قد حتتاج إىل السيولة خالل تلك الفترة سواء للوفاء بالتزاماا للغري 
إما : أمام خيارينعة املنافسة التجارية، وهذا ما جيعل املؤسسة يرضها طبفأو لتحقيق طموحات التطور اليت ت

أن تشترط على مدينها االلتزام بالوفاء الفوري للثمن، وهنا تكون النتيجة ركود البضاعة وعجز املؤسسة 
عن تصريف منتجاا، أو أن ينتظر اجل االستحقاق وحيصل على قيمة البضاعة لكن هذا يعيق املؤسسة 

م املؤسسة بتحصيل قيمة األوراق التجارية بنفسها ويقف حائال أمام وفائها بالتزاماا املختلفة، كما أن قيا
  .من العمالء، يتطلب من املؤسسة جهدا وإمكانيات مالية للتحصيل مما يرهق ميزانية املؤسسة

  :وحىت تتجاوز املؤسسات هذه املشكلة يلجأ البائع اىل عدة طرق واليت تعترب طرق تقليدية وهي

مؤسسة متخصصة بتحصيل الفواتري لكن هذه الطريقة ال  أي ان توكل املؤسسة بنكا او: عقد الوكالة-
   )1(.تضمن بتعجيل قيمة الفواتري

أي االقتراض من البنوك أو املؤسسات املتخصصة ويعاب على هذه الطريقة أا تواجه أحد  :عقد القرض
اتري، أبعاد املشكلة، وهو عدم حلول اجل االستحقاق، وال تتعهد املؤسسة املقرضة بتحصيل قيمة الفو

  .كذلك إجراءات احلصول على  القروض تعترب معقدة وطويلة

ات املتخصصة، وتضمن هذه تقوم ذه العملية أيضا البنوك واملؤسس: عقد خصم األوراق التجارية-
تعجيل حقوق البائع وحتصيل األوراق التجارية، ولكن يعاب عليه أن اخلصم نطاقه حمدود، ويتعلق الطريقة 

جسدة يف أوراق جتارية دون الثابتة يف الفواتري، كما أن عمولته تبدو مرتفعة بالقياس فقط باحلقوق املت
  )2(.بإمكانيات املؤسسات الصغرية

وإزاء فشل القوالب التقليدية يف عالج املشكلة، كانت حاجة املؤسسات إىل عملية قانونية تواجه 
ستطاع أن ينجزه بنجاح كبري عقد شراء ا املظاهر املختلفة للمشكلة السابقة ضرورة ملحة، وهو ما ا

  ). Factoring –affacturage). (حتويل الفواتري(احلقوق التجارية 
شراء أو حجز ديون املؤسسات التجارية اليت "ويقصد بشراء احلقوق التجارية أو الفاكتورينغ 

ك التجارية من جهتها تشتغل على املستوى احمللي أو الدويل، يف حقل السلع االستهالكية، كما تقوم البنو
املوجدة حبوزة املؤسسات التجارية أو الصناعية ) أوراق قبض، سندات، فواتري(بشراء حسابات املدينني 

  .واليت تتراوح مدا ما بني تاريخ استحقاق حسابات القبض

                                                
 .292نفس املرجع،ص )1(
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، ورغم غياب   Factorتسمى املؤسسة املالية أو البنك الذي يقوم بالفاكتورينغ بالفاكتور 
ئيات لدينا إال انه يف اال االقتصادي مث إثبات جناعتها يف جمال  متويل املؤسسات الصغرية اإلحصا

خاصة يف كل من فرنسا وإنكلترا، إال أا مل تعرف  ،واملتوسطة،  على اعتبارها ذات قدرات مالية حمدودة 
ر من الناحية القانونية رغم انه يف اجلزائ) 295صفضلى،مرجع سابق، .ه(بعد طريقها إىل الدول العربية 

والذي جييز استخدام آلية متويل جديد  27/04/1993هناك إقرار مبقتضى املرسوم التنفيذي املؤرخ بتاريخ 
يف اجلزائر، وهي آلية حتويل الفواتري، وذلك على مستوى املؤسسات املالية مبا يف ذلك البنوك التجارية، إال 

  )1(.أن التعامل ا ال زال يف إطار ضيق
نالحظ مما سبق انه توجد ثالثة أطراف يف عملية الفاكتورينغ، الطرف األول وهو التاجر أو املوزع 
الذي حبوزته احلسابات املدنية، أما الطرف الثاين فهو العميل، أي الطرف املدين للطرف األول، والطرف 

جمموعة من األنواع نربزها  الثالث وهو املؤسسة املقرضة، والفاكتور اليت تقدم التمويل، و للفاكتورينغ
  :فيمايلي

  : انواع الفاكتورينغ-3-3-1

  :الفاكتورينـغ ستة أنواع
يقصد ا انه إىل جانب قيام الفاكتور بعملية التمويل، يقوم بإبالغ مدين عمليه، مسك : خدمة كاملة-أ

  .دفاتر العميل، القيام بتحصيل مباشرة من طرف مدين العميل
  .مل املخاطرةخدمة كاملة ما عدا حت- ب
  .تتضمن فقط التمويل وإبالغ مدين العميل:خدمة جزئية - ج
  .خدمة كاملة ما عدا التمويل- د
  .خدمة التمويل فقط-ه
  .خدمة جزئية تتضمن التمويل واملخاطرة أحيانا-و

تعترب األنواع الثالثة األوىل األكثر مناسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، خاصة احلالة األوىل 
عمال عن حد معني، وغالبا ما تكون املبالغ معتربة نسبيا، ا يشترط الفاكتور أن ال يقل رقم األولكن هن

ونفس الشيء بالنسبة للنوع الثاين باستثناء أن العميل يف هذه احلالة يستخدم وسيلة التأمني حلسابات املدنيني 
  )2(.لضعيفة أما النوع الثالث فهو النوع األكثر انتشارا مينح يف حاالت املبالغ ا

  :تكلفة الفاكتورينغ-3-3-2
                                                

 7عبد اجلليل بوداح، مرجع سابق،ص )1(
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  ):عمولة عامة، وعمولة خاصة(نوعني من العمولة ) مؤسسة متخصصة أو بنك(يتقاضى الفاكتور 
  :العمولة اخلاصة-

  :ويسميها البعض عمولة التعجيل أو عمولة التمويل
ق الفواتري، و يتم وحتتسب عن املدة الفاصلة بني تاريخ سحب العميل ملبالغ االئتمان وتاريخ استحقا

على سعر األساس املصريف، أو يف ضوء متوسط معدل الفائدة الشهري يف سوق  احتديد سعر الفائدة بناء
  .النقد، وال جيوز أن يفوق احلد األقصى املقرر قانونا للفائدة االتفاقية

  : العمولة العامة
و تترواح نسبة العمولة اخلاصة )1(،يدفعها العميل مقابل اخلدمات اإلدارية اليت يقدمها له الفاكتور

  )2(.%2.5و %0.1أما العمولة العامة فتتراوح ما بني  %4و   %2.5بني 
  :ويساهم عقد الفاكتورينغ يف زيادة كل من اإلنتاج والتصدير

  : بالنسبة لإلنتاج-
تفرغ إلدارة فإن قيام املؤسسة الفاكتور بتحصيل األعباء املالية و اإلدارية، يتيح للعميل فرصة ال     

مؤسسته، ومن مث زيادة اإلنتاج وحتسينه، ومن جهة التمويل فإن االئتمان الذي مينحه الفاكتور للمؤسسة 
ليس متويال تضخميا وليس له أي أثار على االقتصاد الوطين ألن قيمة االئتمان تساوي متاما قيمة الفواتري اليت 

  )3(.يتم ختفيضها

  : أما بالنسبة للتصدير-
ي تقدم معلومات حول األسواق املناسبة لعملية التصدير، فمن خالل جتربتها داخل البالد أو خارج فه     

البالد تتحقق هلا الشفافية الكاملة لألسواق فتمد عمالءها مبعلومات عن السلع املطلوبة يف األسواق العاملية 
 )4(.ل يف التخليص اجلمركي لبضائعهكما تساعد العمي. اخل...وأسعارها واألوقات املناسبة لعمليات التصدير

  : )Système d’incubation( نظام حاضنات األعمال-3-4

عمال ال يهتم فقط جبانب متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وإمنا يقدم إن نظام حاضنات األ
ية متويال هلا يف حدود معينة ويقدم إىل جانب ذلك خدمات أخرى سنتعرض هلا فيما بعد، لكن يف البدا
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سنعرف هذا النظام اجلديد الذي بدأ تطبيقه يف خمتلف دول العامل، سواء النامية أو املتقدمة لدعم املؤسسات 
الصغرية وتعظيم دورها ومنافعها، ومواجهة خمتلف املشكالت اليت تعترضها وتعوق من قدرا على النمو 

  .والتقدم والتطور واالستمرار

  :تعريف حاضنات األعمال-3-4-1

تعريفها على أا مؤسسة قائمة بذاا هلا كياا القانوين، تعمل على توفري مجلة من اخلدمات  ميكن
والتسهيالت للمستثمرين الصغار الذي يبادرون بإقامة مؤسسات صغرية دف شحنهم بدفع أويل ميكنهم 

تابعة للدولة، أو أن  وميكن هلذه املؤسسات أن تكون) سنة مثال أو سنتني(من جتاوز أعباء مرحلة االنطالق 
تكون مؤسسات خاصة أو مؤسسات خمتلطة، غري أن تواجد الدولة يف مثل هذه املؤسسات يعطي هلا دعما 

   )1(.أقوى

  :عمالأنواع أو أجيال حاضنات األ-3-4-2
   ):حاضنات التقنية األساسية: (حاضنات اجليل األول*

كراس مال أساسي، مثل املؤسسات اليت  تساند هذه احلاضنات املؤسسات اليت تعتمد على املعرفة
تنتج احلاسبات، املكونات اإللكترونية، والعدسات اخلاصة وتكون هذه احلاضنات قريبة من اجلامعات 

  )2(.يع األساتذة على القيام باألحباثواملدارس الفنية، والغاية منه القيام بتشج

  : حاضنات اجليل الثاين*

ربة تقليدية، كاملؤسسات الزراعية، الصناعية والغذائية وتضم هذه احلاضنات املؤسسات املعت
اخل وهي مرتبطة مع الدوائر واهليئات مثل البلديات واحلكومة احمللية ...والصناعات اليدوية وامليكانيكية

واجلمعيات التجارية والصناعية والغرف التجارية، كما أا تتلقى التأييد والدعم من مراكز األحباث 
  .يةواملدارس الفن

  : حاضنات اجليل الثالث*

وهي مساحات مستهدفة للمؤسسات اليت تقدم اخلدمات املتخصصة " مراكز جتديد"هي عبارة عن 
  )3(.أنواع أخرى من اخلدمات اخلاصةمثل الدورات الفنية واالستثمارية و

                                                
املؤسسات الصغرية واملتوسطة و دورها :رحيم حسني،ترقية شبكة دعم الصناعات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرنظام احملاضن،جممع االعمال امللتقى الوطين االول حول )1(

 .52،ص2002افريل،9-8واط ،اجلزائر،يف التنمية، االغ
، امللتقى الدولياالول حول تنافسية -حالة املؤسسات الصغرية واملتوسطة–رحيم حسني ، التجديد التكنولوجيكمدخل استراتيجي لدعم القدرة التنافسيةللمؤسسات اجلزائرية  )2(

 .53،ص2002اكتةبر،30-29اجلزائر،املؤسسات االقتصادية وحتوالت احمليط، بسكرة ،
 .54نفس املرجع،ص )3(
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أن الثانية  كما تقسم أيضا إىل حاضنات أعمال تقليدية وحاضنات افتراضية، واالختالف بينهما يكمن يف-
ميكن أن تقدم خدمات و مشورات ملؤسسات خارج أسوار احلاضنة يف املرتل يف املنطقة الصناعية، يف 

  . اخل وهي األكثر رواجا...مناطق متباعدة جغرافيا

  :أهداف احلاضنات-3-4-3

  .تساعد الشباب خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا على إقامة مؤسسام ومشاريعهم اخلاصة-
من مرحلة العمل ) مشاريع خترج(عدة الباحثني الشباب من االستفادة من نتائج األحباث اليت ينفذوا مسا-

  .املخربي إىل مرحلة التطبيق العملي دف اإلنتاج التجاري
  .مساعدة رواد األعمال على إنشاء الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم يف مراحل اإلقالع-
جية املستوردة واملساعدة يف نقل التكنوجيا من الدول املتطورة تكنولوجيا املسامهة يف توطني التكنولو-

  . وتعزيز استخداماا وتطبيقاا يف اتمع احمللي مبا خيدم عملية البناء االقتصادي

  :اخلدمات اليت تقدمها حاضنات األعمال-3-4-4

  .احة أمام املؤسسةتقدمي مساعدات مالية مباشرة أو التعريف بفرص ومصادر التمويل املت-
  )1(تقدمي فرص االئتمان التأجريي لآلالت واملعدات-
  .مساعدة املؤسسة على حتديد مستلزمات التمويل والقروض و السيولة املالية وجدولتها-
  .تقدمي املعلومات حول التسجيل لدى الدوائر احلكومية، ومساعدا على ختطي عقبات التسجيل-
قاعة استقبال وموظفة استقبال، اآلالت احلاسبة، فاكس، هاتف ( تقدمي خدمات إدارية مشتركة-

  ).اخل..انترنيت
عقد دورات تدريبية مكثفة للمؤسسات احملتضنة حول بعض القضايا األساسية لتنمية روح الريادة واإلدارة -

  )2(.اخل...املبدعة
يات حول جناعة املشاريع مع تقدمي توص) املصارف وغريها(مساعدا على االتصال باملؤسسات املالية -

  .املقترحة، وكذلك تقدمي املقترحات حول مبالغ التمويل الالزمة
مثل اجلامعات (مساعدة املؤسسات على إقامة عالقات مع اجلهات العلمية اليت هي على عالقة ا -

فنية املطلوبة تشارة العلمية وال، الستخدام املخابر والتجهيزات للحصول على االس)واملعاهد وخمابر األحباث
  .ما جمانا أو لقاء اجر زهيدإ

                                                
 .81عبد السالم ابو قحف ،ادارة االعمال الدولية،الدار اجلامعية للطباعة والنشر،بريوت، لبنان، بدون تاريخ،ص )1(
  .83نفس املرجع،ص )2(
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مساعدة املقيم يف احلاضنة على سرب السوق احمللية، ورمبا اخلارجية لتسويق منتجاته، ومساعدته يف تأمني -
  .   املوارد األولية الالزمة واملشاركة يف املعارض احمللية ورمبا الدولية لعرض منتجاته

ضنة أعمال، معظمها مدعومة من اإلدارات احمللية واحلكومة حا 3500تتواجد يف العامل أكثر من 
املركزية والبنك الدويل واالحتاد األورويب ومنظمة األمم املتحدة، وتأيت الواليات املتحدة األمريكية يف املركز 

  .حاضنة وتليها الصني واليابان وأوروبا 950األول من حيث عدد احلاضنات فلديها حوايل 
أما يف العامل . حاضنة يف بريطانيا 1000حاضنة يف كل من فرنسا وأملانيا وحوايل  200كما يوجد حوايل 

  )1(.حاضنة 500الثالث فتعمل به حوايل 
  .وفيما يلي رسم يبني اهليئات اليت تكون احلاضنة على عالقة أو اتصال ا

  .اهليئات اليت هلا عالقة حباضنات األعمال ):03(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Source : www.scs.org/Seminar2003/Marouan Zibibi ppt 
  

                                                
)1( www.scs.org/Seminar2003/Marouan Zibibi ppt 

 

حاضنة األعمال 
 التكنولوجیة

 احتاد احلاضنات يف الدول األخرى

 جهات صناعية خارجية

  منظمات دولية

 حتاد األورويبمنظمات يف اال

 اجلامعات ومراكز األحباث

 غرفة التجارة مستثمرين

 غرفة الصناعة& الصناعة 

 املصرف الصناعي

  البلديـــة أو احملافظـــة
 واحلكومـة املركزيــة 

  NGO منظمات أهلية
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  :اإلقامة يف احلاضنة-3-4-5

سنوات حىت يصلب عودها فنيا وإداريا و رمبا حىت ماليا،  3إىل  2متتد مدة إقامة املؤسسة باحلاضنة من -
كل االستقاللية سواء املادية أو اإلدارية واحلاضنة تساعدها على االستفادة من علما أن املؤسسة احملتضنة هلا 
  .اخلدمات والرعاية اليت تعرضها

من السنة األوىل بعدها ترتفع يف األشهر السنة  6تدفع املؤسسة احلاضنة أجرة رمزية للمكان يف األشهر  -
لسنة الثانية لتغطية قيمة اخلدمات اليت تقدمها هلا املوالية لتغطي النفقات األساسية واخلدمات، مث ترتفع يف ا

احلاضنة، ويف السنة الثالثة ترفع أجور املكان إىل مستويات عالية أعلى من أسعار السوق لتدفعه على اخلروج 
  .وإفساح اال لدخول قاطن جديد

وطاقمها اإلداري،  مؤسسة حسب السعة املكانية للحاضنة، 20يصل عدد املقيمني يف احلاضنة أحيانا إىل -
  )1(.، ويكون عدد املنتسبني اكرب يف احلاضنات االفتراضية2م 20إىل  10وخيصص لكل منهم ما بني 

  :)  Capital risqueِ(مؤسسات راس املال املخاطر-3-5

تتميز االقتصاديات املعاصرة باملنافسة الشديدة خاصة يف جمال االبتكارات واالختراعات، ولقد 
إلطار حياة املنتوجات قصرية، وحىت تتمكن املؤسسات الصغرية واملتوسطة من مواجهة أصبحت يف هذا ا

هذه املنافسة واحملافظة على استمراريتها جيب عليها أن تضع صيغة أو خطة للتمويل من خالل القيام 
  .باستثمارات مهمة

كر، هلذا ولكن هذه االستثمارات تطلب رؤوس أموال ضخمة، ال تتوفر لديها كما أسلفنا الذ
ظهرت مؤسسات راس املال املخاطر واليت ميكن أن تكون متنفس متويلي جديد للمؤسسات الصغرية 

  .واملتوسطة
تعرف مؤسسات راس مال املخاطر على أا كل راس مال يوظف على انه متويل البتكار جديد، 

وهذا هو (اريخ احملدد أو توسع مؤسسة، أو تأسيس مؤسسة من دون التأكد من استرداد راس املال يف الت
س املال يصبح و تكون هذه الصيغة يف التمويل على شكل مشاركة، مبعىن أن صاحب را). مصدر اخلطر

  )2(.شريكا يف املؤسسة
مؤسس علم اهلندسة،  Thales de Miletويرجع أصل نشأة مهنة رأس مال املخاطر إىل اليوناين 

بفضل القروض اليت حصل ) اج الزيت من الزيتوناستخر(الذي أسس أول مشروع يف التصنيع الزراعي 
                                                

)1( www.scs.org/Seminar2003/Marouan Zibibi ppt 
Olivier Tores, PME de Nouvelle approche, Economica, 1998, p105. )2( 
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عليها، واليت لوالها ملا متكن من إنشاء أو تطوير مشروعه، وتكررت التجربة خالل رحالت األسبان 
  )1().16، 15القرننيخالل (والربتغال إىل العامل اجلديد 

ؤسسات لدعم أن تعمل على تنمية هذه امل) خاصة اجلزائر(لذا فانه من مصلحة الدول النامية 
السيد عبد العزيز " *املؤسسات الصغرية واملتوسطة، لتحقيق التنمية، وبالفعل قد صرح رئيس اجلمهورية

خالل اجتماعه مع املقاولني أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة بنادي الصنوبر يوم " بوتفليقة
الصغرية واملتوسطة تتوىل  ، يف أنه سيتم إنشاء صندوق راس مال خماطر لفائدة املؤسسات14/01/2004

مليار دج، وقد أعلن أيضا يف نفس امللتقى على تأسيس  3.5اخلزينة واملصارف تدعيمه وإقامته باعتماد 
صندوق ضمان قروض االستثمار لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة وهذا الصندوق كما جاء على لسان 

  .مليار دج 30البنوك براس مال قدره  الرئيس مثرة التزام مشتركة بني السلطات العمومية و
  
  
  
  
  

                                                
 .4،ص2001،عبد الباسط وفا،مؤسسات رأس املال املخاطرودورها يف متويل املشروعات الناشئة،دار النهضة العربية،مصر  )1(
 .حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة 14/01/2004كلمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنادي الصنوبر، يوم  *



أسالیب وصیغ تمویل  المؤسسات الصغیرة                                         الفصل األول
 والمتوسطة

 42

  :خامتة الفصل االول

تطرح أمام  املؤسسات االقتصادية وسائل متنوعة للتمويل مما يسمح هلا باملفاصلة بني البدائل 
التمويلية املتاحة وبالتايل اختاذ القرار الذي يتناسب واألهداف املسطرة، فعملية اختيار املصدر التمويلي 

.                            وهي تتحدد تبعا لعدة عوامل أمهها تكلفة املال واملصدر الذي مت اللجوء إليه. هلة على اإلطالقليست بالس
بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عادة ما تعاين من قصور على مستوى املوارد املالية اخلاصة 

ا ملواجهة تكاليف التأسيس اليت تكون ذات هاألكرب من أهم مصادر التمويل اليت خيصص اجلزء  اليت تعترب من
تكلفة عالية لذلك تلجأ إىل مصادر متويل خارجية كالقروض البنكية اليت تعترب املصدر اخلارجي األساسي 
لتمويل هذه املؤسسات، غري انه رغم ما تزخر به هذه املؤسسات من طاقات إنتاجية وقدرات إبداعية 

برية مما يسمح هلا باملسامهة يف التنمية االقتصادية وامتصاص البطالة، فإا  جتد وروح مبادرة اقتصادية ك
صعوبة كبرية يف احلصول على التمويل الالزم  نظرا ملا تتميز به من اخنفاض يف رأس ماهلا وحمدودية 

موال الضمانات اليت تقدمها خاصة منها العينية، فكثريا ما تقتصر هذه األخرية أي الضمانات على األ
الشخصية ألصاحب املؤسسة، كما أن  مصري املؤسسة يكون مرتبط بشكل كبري باخلصائص الشخصية له، 
هذه املميزات صعبت من مهمة البنوك يف تقييم وتقدير املخاطر النامجة عن نشاطات هذه املؤسسات والذي 

ه املعضلة مت استحداث طرق بدوره أدى بالبنوك إىل العزوف أو التردد عن متويل هذه املؤسسات، وحلل هذ
جديدة لتمويل هذه املؤسسات كان من أمهها التمويل التأجريي وصناديق وشركات رأس مال 

  اخل...املخاطر
  

  
  


