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 ...العمل هذا إلمتام وفقين أن على وجل   عز   هللا أشكر
 املشرف على هذا العمل، الفاضل األستاذ إىل شكري أوجه كما

 .البحث هذا إلجناز ،رشاداتاإلو  توجيهاتلاب
 هذا إجناز يف إبرشاداهتم ولو سامهوا الذين األساتذة مجيع وأشكر

 .العمل
 ومديرية االجتماعي شاطالن   مديرية موظفي أنسى وال

 .برج بوعريريج لوالية ينيةالد  الشؤون 
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 -يل هللا حفظهما- العزيزين وأيب أمي إىل املتواضع العمل هذا أهدي
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 الّدراسة: ملخص
 وذلك من خالل، املتوسطةرية و غراسة إىل دور صندوق الزكاة يف متويل املؤسسات الص  الد   من خالل هذهمت التطرق 

وضوع مت ملسطة، وملعاجلة اواملتو  صغرية: هل يليب صندوق الزكاة االحتياجات التمويلية للمؤسسات الاليةطرح اإلشكالية الت  
انب املقابلة يف اجلو ملالحظة اعلى ل املصادر األولية والثانوية جلمع املعلومات من خال :األدوات التالية االعتماد على

ت معرفة املعلوما من أجل ي وذلكعتمدان على املنهج الوصفي يف اجلانب النظر والرتاث النظري للموضوع، كما  يالتطبيق
 يف برج بوعريريجية كاة والصندوق ز ل حالةحيث مت اقرتاح دراسة  ،واملتوسطة وصندوق الزكاةاملرتبطة ابملؤسسات الصغرية 

 :ئج نذكر من أمههاواليت خلصت لبعض النتا، 2004 – 2013 بني الفرتة
 إمكانية استثمار أموال الزكاة يف متويل املشاريع االقتصادية؛ -
 .سطةملتو او  سن للمؤسسات الصغريةمة التمويل عن طريق صندوق الزكاة آبلية القرض احلءمال -

 .القرض احلسن املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ،الزكاة صندوقة: الكلمات املفتاحي

Abstract : 

This study was addressed to study the role of Zakat Fund in financing small 

and medium enterprises, by addressing the following problem: Does the Zakat Fund 

meet the financing needs of small and medium enterprises? 

In order to deal with the subject, the following tools were used: primary and 

secondary sources for collecting information through observation and interview in the 

applied side and the theoretical heritage of the subject. We have also adopted a 

descriptive approach on the theoretical side in order to know the information related 

to the SME and Zakat Fund. A case study was proposed for the Zakat Fund for the 

State of Bordj Bou Arreridj between 2013 and 2004, and some of its results: 

- The possibility of investing Zakat funds in the financing of economic 

projects; 

- The appropriateness of funding through the Zakat Fund with the Qard El 

Hassan mechanism for small and medium enterprises. 

Keywords: Zakat Fund, Small and Medium Enterprises, Al Qard El Hassan.
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 مقّدمـــــة
 

 
 

 أ

األساسية نمية متثل إحدى دعائم الت  و  مو االقتصاديغرية واملتوسطة من احملركات الرئيسية للن  تعترب املؤسسات الص  
امية أساسيا يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف خمتلف الدول املتقدمة والن  ا و تلعب دورا هام  و  يف أي دولة يف العامل،

ن أاملصدر التقليدي لنموه وتطوره كما قطاعات فهي القوة احملركة له و الارها يف خمتلف يربز هذا الدور من خالل انتشو 
 .عددها يشكل نسبة كبرية ابملقارنة مع عدد املشروعات الكلية يف معظم بلدان العامل

 يف البحث ن صعوابتمله مورغم هذا ال تزال هذه املؤسسات تعاين عدة مشاكل أبرزها مشكل التمويل ملا حي
 اليةعصرفية وض املجأ للحصول على القر ، حيث تلخصوصًا يف مرحلة االنطالقو  مة،مصادر التمويل الالز  عن

 ض القرو تاحة يف، توفر ضماانت كافية واليت اندرًا ما تكون معن دراسة جدوى املشروع فضالً التكلفة 
 هذا ما يؤدي، و افسيتهاتنو  بقائها لذي يؤثر على، وهذا ما تعجز عنه معظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة االربوية

 .أدوات متويل مناسبة تتماشى مع هذه املؤسساتإىل ضرورة البحث على طرق و 

عن طريق  التمويل مثل يفواملتما سبق فإنه سيتم طرح بديل قد حيقق تنمية حاجياهتا التمويلية وعلى ضوء 
 .صندوق الزكاة آبلية القرض احلسن

 اإلشكالية:
 ؟يريجرج بوعر بالية املتوسطة لو و  سات الّصغريةالزّكاة يف متويل املؤسّ ما هو دور صندوق 

 الذي يتفرع عنه األسئلة التالية:و  

 ؟واملتوسطة عن طريق صندوق الزكاة غريةسات الص  مويل للمؤس  الت   هي آلية  ما ذ .1
 ساتجه للمؤس  املو  برج بوعريريجمويل ابلقرض احلسن املطبق من طرف صندوق زكاة والية ما هو واقع الت   .2

 ؟طةاملتوس  و  غريةالص  
 فرضيات البحث

 لإلجابة عنها نقرتح الفرضيات التالية:
 ؛توسطةاملو  غريةالص   مويلي للمؤسساتيعمل صندوق الزكاة على تلبية جانب بسيط فقط من االحتياج الت   .1
 اهتالتلبية احتياج ض احلسنر ق القطة عن طرياملتوس  و  سات الصغريةاملؤس   برج بوعريريجميول صندوق الزكاة بوالية  .2

 .مويليةالت  
 أسباب اختيار املوضوع

 ؛نموذج ملؤسسات االقتصاد اإلسالميالرغبة يف إبراز جتربة صندوق الزكاة وفعاليته ك -
 األمهية احلالية واملستقبلية اليت يكتسبها موضوع البحث ؛  -
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 شاريع الصغرية واملتوسطة من جهة االقتصاداحلاجة امللحة إىل أحباث ودراسات متخصصة يف دراسة متويل امل  -
 .سالمياإل

 :أهداف الدراسة
 : يهدف البحث إىل حتقيق جمموعة من األهداف نوجزها فيما يلي

 املتوسطة؛مويل ابلزكاة للمشاريع الصغرية و مة التءالتعرف على مدى مال -
 التعرف على حكم استثمار أموال الزكاة يف املشاريع االقتصادية؛ -
 لتعرف على الصيغ التمويلية املستخدمة يف صندوق الزكاة؛ا -
 .املتوسطةو  التعرف على بعض جتارب صندوق الزكاة يف متويل املشاريع الصغرية -

 :أمهية الدراسة
 ق الزكاةو وذلك أن صند ،لغةع الصغرية واملتوسطة أمهية ابيكتسب موضوع دور صندوق الزكاة يف متويل املشاري

 ليدية تعتمدك التجارية التقى البنو ا لدهب ، يف ظل أن التمويالت املالية املتبعة واملعمولا أو عطاءذدة أخال يتعامل ابلفائ
 ق أخرى لتمويلجياد طر وري إ، وابلتايل أصبح من الضر غرية واملتوسطة على معدل الفائدةيف متويلها للمشاريع الص

  .اريعطبيعة هذه املشو  االسالميةوفق أحكام الشريعة  املشاريع الصغرية واملتوسطة تتماشى
 :حدود الدراسة

املكانية فتمثلت يف صندوق  بينما احلدود، /2013-2004الفرتة املمتدة بني / يف الدراسة الزمنية متثلت حدود
 .ذلك لتحديد نطاق الدراسةو  برج بوعريريج لوالية الزكاة

 :منهج دراسة البحث
لة ملوضوع واملتمثاع طبيعة اسب معتني من املناهج العلمية واليت تتنلقد مت االعتماد يف هذه الدراسة على جممو 

 رتبطة ابملؤسساتمات املاملعلو  جل مجعأعليه خاصة يف اجلانب النظري من  مدالذي اٌعت   ،الوصفي التحليلي املنهج يف:
 لصندوق طبيقي ابختياراننب التا اجلعليه يف مدعت  ا، ف، وأما ابلنسبة ملنهج دراسة حالةواملتوسطة وصندوق الزكاة الصغرية
 تمثلةات املنهجية واملن األدو موعة مجم، حيث مت استخدام يف ذلك ة التطبيقيةللقيام ابلدراس -برج بوعريريجالية و -الزكاة 

 .ة برج بوعريريجلوالي فألوقااإلحصائيات اليت حنصل عليها من مديرية الشؤون الدينية وا، املقابلة و يف املالحظة

 :دراسةال صادرم
 عضب، وكذلك الجملايف مرجعية هذه الدراسة على جمموعة من الكتب واألحباث السابقة يف هذا  عتمدا

 .برج بوعريريجاة ندوق زكصعطيات أما ابلنسبة جلانب التطبيق فقد مت االعتماد بشكل كبري على م ،االتملقاملذكرات وا
 :صعوابت البحث

 :هذه الدراسة فيما يليمتثلت الصعوابت اليت واجهها الباحث يف 
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 نشغاهلم؛ة كثرة ابدعو  يف صندوق الزكاة عن توفري ما حيتاجه الباحث من بياانت ومعلومات ؤولنيحتفظ املس -
 .ديناملستفي ن طرفالتعقيدات املوجودة للحصول على املعلومات اخلاصة مببالغ تسديد القروض احلسنة م -

 :هيكل البحث
 وضوع حيثظري للمإىل اجلانب الن تطرق، الفصل األول لني أساسينيق يف هذا البحث يف فصمت التطر 

 يق أموال الزكاةة عن طر توسطاملل تضمن متويل املؤسسات الصغرية و ، املبحث األو  تقسيم الفصل األول إىل مبحثنيمت
 تضمن املبحث ينصل الثاة للف، أما ابلنسبقية أي الدراسات السابقة للموضوعواملبحث اآلخر تضمن األدبيات التطبي

 خر تضمن حتليلواملبحث اآل، /2013 -2004/ ،برج بوعريريجاألول منه دراسة احصائية ملعطيات صندوق الزكاة والية 
 .يجوعرير برج بومناقشة النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل عملية الرتبص لدى صندوق زكاة 

 



 

 

 
 
 

 تمويل المؤسسات الصغيرة

ة المتوسطة عن طريق آليو

القرض الحسن

 الفصل

 األّول
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 متهيد:
إال  ،سواء جتماعية على حددية واالتصااالق نميةطة دورًا ابلغ األمهية يف عملية الت  غرية واملتوس  تؤدي املشروعات الص  

املتوسطة مرهون و لصغرية سسات ا، وعليه فإن جناح هذه املؤ مشكلة التمويل أمه هاأهنا تعاين من عدة صعوابت ومشاكل 
ا ، لذا جاء هذزكاةندوق الصريق طيل عن التمو  :الزم الذي يتناسب ويتالءم معها وجند من بني احللولر التمويل البتوفٌ 

ن مذا الفصل األول رق يف هالتط ، وعليه سيتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةالبحث ملعرفة دور صندوق الزكاة يف مت
 اليني:ثني التملبحذلك ضمن القرض احلسن و وسطة عن طريق آلية االبحث إىل متويل املؤسسات الصغرية واملت

 
 .املبحث األول: متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن طريق أموال الزكاة

 املبحث الثاين: الدراسات السابقة للموضوع.
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الزكاة أموال طريق عن واملتوسطة الصغرية املؤسسات متويل: األول املبحث  

 ما يلي:لبني كحول املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهو مقسم إىل مطيتناول هذا املبحث عموميات 

ة واملتوسطة ت الصغري ؤسسامن تعريف امل ،املطلب األول تكلمنا فيه على ماهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة
يه اين جاء فطلب الثأما املو سطة، وخصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأمهيتها ودورة حياة املؤسسات الصغرية واملتو 

 معوقات املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأسباب الفشل والنجاح.

 املطلب األول: ماهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

ن املؤسسات عمتيزها  صائصخيتلف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من دولة إىل دولة، كما أهنا تتمتع خب
راحل مر هبا من خالل متة حياة ة دور ابلغة، وللمؤسسات الصغرية واملتوسط الكبرية، وهلا أيضا أمهية اقتصادية واجتماعية

 تبدأ من ميالدها وتنتهي بزواهلا.

 الفرع األول:مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة

صلت إليه سب ما تو بها حتسعى كل دولة جاهدة إىل وضع تعريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك مبا يناس
 توسطة.رية واملالصغ قتصادي، كما أن اهليئات الدولية حاولت وضع تعريف موحد للمؤسساتمن درجة النمو اال

 أوال: تعريف بعض الدول للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 تعريف الوالايت املتحدة األمريكية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 1-1

 ع مبلكية وإدارة مستقلة ويعتربشروع الذي يتمت"أبنه ذلك املألمريكي املشروع الصغري واملتوسط: اعترب الكونغرس ا
، ويف تعريف آخر اعتمدته إدارة األعمال الصغرية للمشاريع الصغرية واملتوسطة (1)حمدود يف القطاع الذي يعمل فيه"

يعتمد على عدد العمال بغض النظر عن القطاع االقتصادي الذي يعمل فيه، حيث صنفت املؤسسات وفقا حلجمها إىل 
 أنواع رئيسية:أربعة 

 عامال. 20املؤسسة املتناهية الصغر وهي اليت توظف أقل من  -
 عامال. 99إىل  20املؤسسة الصغرية وهي اليت توظف من  -
 عامال. 499إىل  100املؤسسة املتوسطة وهي اليت توظف من  -
 عامال. 500املؤسسة الكبرية وهي اليت توظف أكثر من  -

                                                           
 

 .17ص ، 2009 ، عمان ، دار املناهج للنشر والتوزيع ، اريع الصغريةالتسويق يف املش ، إهلام فخري طملية (1)
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 ة واملتوسطةاثنيا: تعريف اجلزائر للمؤسسات الصغري 

أو اخلدمات، تشغل  /و الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية أبهنا مؤسسة إنتاج السلعتعرف املؤسسة 
من واحد إىل مائتني ومخسني شخصا، وأن ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي مليارين دج، وال يتجاوز جمموع حصيلتها 

 (1)ري االستقاللية.السنوية مخسمائة مليون دج، وتستويف معاي

 (: تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر1-2اجلدول رقم )

 امليزانية رقم األعمال عدد العمال املؤسسة
 مليون دج 5000إىل  100من  مليون إىل مليارين دج 200 250إىل  50من  مؤسسة متوسطة

 يون دجمل 100أقل  مليون دج 200أقل من  49إىل  10من  مؤسسة صغرية
 مليون دج 100أقل من  مليون دج 20أقل من  09إىل  01من  مؤسسة مصغرة

Source :ministère de PME, actes des assises nationales PME, 2004, p01 

 : تعريف بعض اهليئات للمؤسسات الصغرية واملتوسطةاثلثا

 تعريف االحتاد األورويب للمؤسسات الصغرية واملتوسطة-1

 (2)حتاد األورويب فيما يتعلق بتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وفقا حلجم موظفيها كما يلي:اعتمد اال

 عمال. 9-1املؤسسات الصغرية جدا من  -
 عامال. 99-10املؤسسات الصغرية من  -
 عامال. 499-100املؤسسات املتوسطة من  -
 

 تعريف البنك الدويل-2

طة كما لصغرية واملتوساملؤسسات من ا ولية للتمويل ما بني ثالثة أنواعمييز البنك الدويل عن طريق فرعه املؤسسة الد
 ( التايل:2-2هي موجودة يف اجلدول رقم )

                                                           
 

)1(- Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, recueil des textes législatifs et 
réglementaires régissant le senteur de la pme, 2005, p12. 
)2(www.http://wehda.Alwehda.alwehda.gov.ey/archive.asp ?fileName=40611408220150106210906    
01-05-2015. 
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 (: تعريف البنك الدويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.2-2اجلدول رقم )

 احلصيلة السنوية حجم االستثمار عدد العمال نوع املؤسسة
 ألف دوالر 100أقل من  دوالرألف  100أقل من  10-1 مؤسسة مصغرة
 ماليني دوالر 3و ألف 100بني  ماليني دوالر 3و ألف 100بني  50-11 مؤسسة صغرية

 مليون دوالر 15و ماليني 3بني  مليون دوالر 15و ماليني 3بني  300-51 مؤسسة متوسطة
 أعقاب إفرازات متطلبات التنمية يف لثاين حولدويل اامللتقى الدامة ابجلزائر، : ابحلاج فراجي وأكرم حممد، املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتنمية املستاملصدر

 ، جامعة بشار، اجلزائر.2010أفريل  29-28، يومي األزمة املالية العاملية

 الفرع الثاين: خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأمهيتها

رعة االستجابة شاطها وسنبيعة قدرة على تغيري طتتمتع املؤسسات الصغرية واملتوسطة خبصائص جتعلها متميزة كال
يف التنمية  سامهتهاالل محلاجيات السوق وسهولة دخول السوق واخلروج منه، كما أن هلا أمهية كبرية وذلك من خ

 االقتصادية واالجتماعية.

 أوال: خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 (1)ملؤسسات الكبرية، إال أن هلا خصائص متيزها وهي:رغم صغر حجم املؤسسات الصغرية واملتوسطة مقارنة اب

روع والقرارات ارة املشإن إداملشروع لكون إدارهتا تتم من قبل املالك شخصيا، ولذلك ف اإلشراف املباشر على -1
ا خيص طلبات األول م اهنياخلاصة به تتسم ابملرونة لضمان جناح عمل املشروع، حيث يتوزع االهتمام حنو اجت

 عمال وما يتعلق خيص الالثاينما يؤدي إىل كسب رضاهم وإجناز طلباهتم هبدف حتقيق عائد مناسب له، و الزابئن و 
 بني العمال داخل املصنع.بناء نوع من العالقات اإلنسانية أبوضاعهم و 

ا يف احملالت ن إقامتهث ميكميكن إقامتها يف مساحات صغرية نظرا لقلة وسائل اإلنتاج املستخدمة وصغرها، حي -2
 ولية.واد األدر املالصغرية والبيوت القريبة من األسواق وكذلك يف القرى واألرايف القريبة من مصا

املال كلها عوامل  لة رأسآوضعموما وقلة التخصص  سرعة االستجابة حلاجيات السوق، ذلك أن صغر احلجم -3
 (1)تسمح بتغري درجة ومستوى النشاط أو طبيعته.

                                                           
 

امللتقى الدويل: متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول  ، جتربة بعض الدول العربية يف الصناعات الصغرية واملتوسطة ، رقيبة سليمة -(1)
 .32ص  ، -اجلزائر  -بة بن بوعلي ابلشلف جامعة حسي ، 2006أفريل  18-17يومي  ، العربية
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ة للتدريب العتمادها أساسا على أسلوب التدريب أثناء العمل فضال على زمالمستها يف قلة التكاليف ال -4
عقدة، وإعداد أجيال من املدربني للعمل يف املشروعات الكبرية مستقبال، املاستخدامها يف الغالب للتقنيات غري 

ريع الصناعية وهي هبذا املعىن تعد منبتا خصبا لتنمية املواهب واإلبداعات واالبتكارات وإتقان وتنظيم املشا
 (2)وإدارهتا.

من أهم ما مييز املشروعات الصغرية واملتوسطة العالقات القوية ابجملتمع احمللي احمليط هبا، وتستفيد املشروعات  -5
 (3)الصغرية واملتوسطة من تناقل أخبارها بواسطة أهل املنطقة احمليطة وابلتايل فهم يشكلون فريق الرتويج ملنتجاهتا.

السوق واخلروج منه، وهذا راجع الخنفاض قيمة رأس املال الثابت وخاصة املاكينات واملعدات سهولة الدخول يف  -6
واألدوات اليت يتألف منها خط اإلنتاج يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وقلة املخزون السلعي من املواد اخلام 

سسة وسهولة حتويل أصول املؤسسة واملنتجات النهائية وارتفاع نسبة رأس املال إىل اخلصوم وحقوق أصحاب املؤ 
 (4)الصغرية إىل سيولة ابلبيع دون تكبد خسائر كبرية.

 اثنيا : أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 (5)للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية كبرية وميكن حتديدها فيما يلي:

تدعيم األوضاع ارجية و اق اخلاألسو التجديد واالبتكار ورفع الكفاءة االنتاجية لتنمية القدرات التصديرية يف  -1
 التنافسية للدول املقدمة جتاه الدول األخرى، وخاصة الدول حديثة التصنيع.

تاج كثيف لوب االنيث أسحتوفري فرص عمل وبكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن االنتاجي املستخدم  -2
بطالة اليت يف متصاص الاا يف ة مما يعزز دورهالعمل خفيف رأس املال، فضال عن تواضع مؤهالت العمالة املطلوب

 األغلب تتصف بتدين مستواها التعليمي واملهين وخاصة يف البلدان النامية.
 حمللية.السوق ا نطاق تغطية الطلب احمللي على املنتجات اليت يصعب إقامة صناعا كبرية إلنتاجها لضيق -3
 توطني.نة يف الملرو ابيت السكان لكوهنا تتمتع املسامهة يف حتقيق اسرتاتيجية التنمية السكانية وتثب -4

                                                                                                                                                                                                 
 

امللتقى الدويل: متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول  ، واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربيةمكانة و  ، حممد يعقويب -(1)
 .46ص   ،-اجلزائر  -جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف  ، 2006أفريل  18-17يومي  ، العربية

امللتقى الدويل: متطلبات  ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة والقدرة على املنافسة يف ظل اقتصاد السوق ابإلسقاط على احلالة اجلزائرية ، بلوانس عبد هللا-(2)
 . 127ص  ، -اجلزائر  - جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف ، 2006أفريل  18-17يومي  ، أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية

امللتقى الدويل: متطلبات أتهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  ، مقومات التميز يف أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، خليفي عيسى وكمال منصور -(3)
 .819ص  ، -اجلزائر  -جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف  ، 2006أفريل  18-17يومي  ، الدول العربية

 .29ص  ، 2007 ، لبنان ، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، إدارة وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، نبيل جواد-(4)
بات أتهيل امللتقى الدويل: متطل ، بعض التجارب الدولية يف دعم وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة الدروس املستفادة ، حممد راتول وداودية وهيبة -(5)

 .173ص  ، -اجلزائر  -جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف  ، 2006أفريل  18-17يومي  ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية
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 خاصة ابملواد األولية.بعض احتياجات الصناعات الكبرية،  املسامهة يف تلبية -5
تلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا يف رفع املشاركة الشعبية يف االقتصاد الوطين، كما أهنا توفر الثبات  -6

 (1)االقتصادي واالجتماعي.
 دورة حياة املؤسسات الصغرية واملتوسطةالفرع الثالث: 

نمو، النضج، يالد، ال)امل تتمثل يف مخسة مراحل وهي ،تعيشها رية واملتوسطة دورة حياة خاصةللمؤسسات الصغ
 التباطؤ، الزوال( ولكل مرحلة خصائص ختتلف عن املرحلة اليت قبلها وبعدها.

 أوال: فرتة امليالد

لبداية نشاطها وتثبيت أقدامها بقوة يف دنيا األعمال، وذلك من أجل متويل  تمويل طويل األجلحتتاج املؤسسات ل
األصول الثابتة كاألرض واملباين واآلالت، وتظهر احلاجة إىل املصادر الداخلية اليت تعين يف هذه املرحلة املدخرات الفردية 

رى من مصادر يضا إمكانيات متويلية أخاململوكة ألصحاب املؤسسة أو قد تكون مدخرات من بعض أقارهبم، وقد تتوافر أ
هذا وميكن للمستثمر  ،آالت ومعدات بنظام االستئجار أو الشراء ابلتقسيطخارجية كاحلصول على األصول الثابتة من 

الصغري أن حيصل على رأس املال املطلوب يف تلك املرحلة من بعض مؤسسات التمويل احلكومية اليت تنشئها الدول 
 2)الصغرية. ملساعدة املؤسسات

 اثنيا: فرتة النمو

تتميز هذه الفرتة ابرتفاع أسعار املبيعات وحتقيق مستوايت عالية من األرابح، وتبدأ مرحلة انطالق املشروع وحتقيقه 
فتبدأ يف زايدة املبيعات تزيد  ،ملعدالت النمو املرغوبة إذا جنحت املؤسسة مبدئيا بعد أتسيسها وبدأت طريقها إىل السوق

 (3)ألرابح نظرا لقبول منتجاهتا من قبل املستهلكني ومع زايدة املبيعات تزيد معها التدفقات النقدية.معها ا

 اثلثا: فرتة النضج

يتطلب من املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف فرتة النضج الوصول إىل حالة االستقرار وزايدة املبيعات وحتقيق نسبة 
جديدة تكون بديلة فرض على هذه املؤسسات طرح منتجات األمر الذي ي ،ةعالية من األرابح وزايدة التدفقات النقدي

                                                           
 

لبات أتهيل امللتقى الدويل: متط ، املنشآت الصغرية يف األردن أمهيتها واملعوقات اليت تواجهها وأساليب متويلها ، خالد اخلطيب وخليل الرفاعي -(1)
 .156ص  ، -اجلزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف  ، 2006أفريل  18-17يومي  ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية

 .48ص  ، 2009 ، مصر ، الدار اجلامعية ، اقتصادايت متويل املشروعات الصغرية ، عبد املطلب عبد احلميد -(2)
 .70ص  ، 2008 ، مصر ، أتراك للنشر والتوزيع ، الصغرية واملتوسطة ومشكالت متويلهااملؤسسات  ، رابح خوين -(3)
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جملاهبة منافسة املؤسسات األخرى وهذا يؤدي إىل زايدة احلاجة ، للمنتجات احلالية عن املنتجات السابقة أو تطوير
 (1)للتمويل.

 رابعا: فرتة التباطؤ

مع استقرار التدفقات املالية  ،يف االستقرار نوعا ما وفيها يبدأ اخنفاض معدل النمو قليال وتبدأ معدالت األرابح
االحتياج  يستمر ،للمؤسسةومع اجلهود وإدارة جديدة  ،النقدية للمؤسسة املوجبة إذا ظلت الظروف االقتصادية مالئمة

قطع الغيار للتمويل على ما هو عليه من أجل متويل رأس املال العامل الذي يشتمل على متويل املخزون من املواد اخلام و 
ومواجهة نقص النقدية يف مواجهة مشكالت تسويق املنتجات واحلاجة إىل متويل املبيعات اآلجلة ومنح ائتمان جتاري 

 (2)للعمالء وكذلك مواجهة املصروفات اإلدارية والتسويقية واألجور وغريها.

 خامسا: فرتة الزوال

 (3)وتدخل املؤسسة يف هذه املرحلة نتيجة لــ:

 رار.الستمجماالت غري موجودة من قبل وال تتوافر لديها معلومات كافية تؤهلها ل دخوهلا يف -
ن رأس املال ميل احتياجاهتا لتمو  ذلكلثة و تزايد احتياجاهتا إىل متويل إضايف السيما االنتقال إىل املرحلة الثانية والثا -

سرعة ار واالنتقال ب االهنيا إىلهبقد تؤدي فإذا مل حتسن إدارة تلك املؤسسة عملياهتا تتعرض ملخاطر مالية  ،العامل
 إىل املرحلة اخلامسة.

 لسوق.اجناح املؤسسة وازدهارها قد يشجع مؤسسات أخرى منافسة مما يهدد بضياع حصتها من  -
 التقدم التكنولوجي يف الطلب على منتجاهتا. -
ل املناسب ابلتموي دهتاسانوهنا يربز دور مؤسسات التمويل احلكومية من حيث الوقوف إىل جانب املؤسسات وم -

 سبل.كافة الطرق واللقائيا بحلة توأتمل املؤسسات الصغرية كافة يف االبتعاد عن هذه املر  ،وخاصة البنوك املتخصصة
 الثاين: معوقات املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأسباب الفشل والنجاح طلبامل

جم ا انكما أن فشله  خلارجية،يئة ابيئة الداخلية والبتعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة من معيقات متعددة يف ال
فسها من أجل تطوير نو سباب عن أسباب خمتلفة وهلذا فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تسعى جاهدة لتجنب هذه األ

 حتقيق النجاح.

                                                           
 

 .71ص  ، نفس املرجع السابق -(1)
 .50ص  ، مرجع سبق ذكره ، عبد املطلب عبد احلميد -(2)
 .72ص  ، نفس املرجع السابق -(3)
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 األول: معوقات املؤسسات الصغرية واملتوسطةالفرع 

ئة رة ومشاكل البيوء اإلداية كسا تتمثل يف مشاكل البيئة الداخلللمؤسسات الصغرية واملتوسطة معوقات تعاين منه
 اخلارجية كصعوبة التسوق.

 :: مشاكل يف البيئة الداخليةأوال

  حد ذاهتا وهيملؤسسة يفاخل ادهناك كثري من املشاكل اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة انبعة من 
 تتمثل فيما يلي:

سويقية لدى أصحاب هذه التنظيمية والت ،ملدربة: يتمثل يف ضعف القدرات اإلداريةمشكلة العمالة الفنية ا -1
عدم احلصول على اخلدمات االستشارية البشرية املطلوبة ونقص التدريب، عدم توافر املهارات املؤسسات، 

خاصة مع  ،ارجيواخلدمات املساعدة هلا مما يؤدي إىل ارتفاع تكلفة اإلنتاج وضعف إمكانية التسويق احمللي واخل
 (1)عدم توافر املعلومات اخلاصة ابحتياجات األسواق وتفضيالت املستهلكني ومواصفات املنتجات.

مشكل اخنفاض مستوى التكنولوجيا املستخدمة: تعتمد املؤسسات الصغرية واملتوسطة على آالت قدمية مضى  -2
ث ال يتوفر للمؤسسة الصغرية حالل وجتميد شامل، حيا وقت طويل وأغلبها يف حاجة إىل إعلى تشغيله

واملتوسطة نظام دوري للصيانة واإلصالح نتيجة عدم الوعي بضرورة أعمال الصيانة وقصور املوارد التمويلية، 
ويؤدي استمرار تشغيل معدات قدمية مستهلكة إىل ارتفاع التكاليف وعدم اإلنتاج واخنفاض اجلودة بسبب كثرة 

 (2)وعمل اإلصالحات املطلوبة.األعطال وصعوبة تدبري قطع الغيار 
يبدأ منذ  حيثمهال التخطيط، فالتخطيط هو أساس النجاح، ارة: تبدو ظاهرة سوء اإلدارة يف إمشاكل سوء اإلد -3

-عمالة -زمة للمشروع )موادالأن كان املشروع فكرة حىت يتم تنفيذه وختطيط الطاقة اإلنتاجية املطلوبة واملواد ال
نظيم الداخلي للتسهيالت اإلنتاجية والتخطيط للتشغيل، ويستلزم كذلك وضع معدات...( ووضع الت -أموال

هيكل تنظيمي متوازن يتالءم وظروف العمل، وبعدها أييت دور التوجيه والتحفيز يف التعرف على املهام املطلوبة 
 3وكيفية القيام هبا، ويف األخري أييت دور الرقابة واملتابعة.

يف أحيان كثرية تكون املؤسسة ضحية للنزاعات الشخصية ألصحاهبا وعدم  مشاكل اخلالفات بني الشركاء: -4
التفاهم على الكثري من األمور واالختالف حول الكثري من القضااي اليت تؤثر سلبا من قريب أو بعيد على 

                                                           
 

 .41ص  ، 2002 ، مصر ، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، إدارة املشروعات الصغرية يف الوطن العريب ، هالة حممد لبيب عنبه-(1)
 ، جامعة اجلزائر ، أطروحة دكتوراه غري منشورة ، - دراسة حالة اجلزائر -واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها  ، خللف عثمان -(2)

 .66ص  ، 2004 ، اجلزائر
 .69ص  ، 2002 ، األردن ، دار صفا للنشر والتوزيع ، مال التجارية الصغريةإدارة األع ، توفيق عبد الرحيم يوسف -3
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ثر من املؤسسة، خاصة إذا أحاط صاحب املؤسسة ذاته ابلنزعة املركزية اليت قد تؤدي به إىل االنشغال بنفسه أك
 1تسليم وغريها من املشاكل.الالعمل، عندها تبدأ مشاكل نقص السيولة وأتخري السداد وحقوق املوردين وأتخري 

قصور مصادر التمويل الداخلي: يشكل التمويل أهم املعوقات الرئيسية اليت حتول دون تنمية هذه املؤسسات،  -5
سة عن طريق املستثمرين أنفسهم من دخوهلم الذاتية ويكمن جوهر املشكلة يف كون التمويل يتم عند أتسيس املؤس

من املؤسسات   98-59وقد يستكمل يف غالب األحيان عن طريق األقارب واألصدقاء، فمثال متول نسبة 
يف االحتاد األورويب، واحلقيقة أن هذا   80الصغرية واملتوسطة يف الدول اإلفريقية من األموال الشخصية وبنسبة 

يل غالبا ما يكون غري كاف، وستظل مشكلة التمويل قائمة طاملا أن املصادر الرمسية املمثلة يف النوع من التمو 
 2البنوك تعزف عن متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة لصغر حجم القروض املطلوبة.

عدم رغبة صاحب العمل يف تفويض جزء من سلطته ملرؤوسيه: يف معظم األحيان جند أن صاحب العمل يتوىل  -6
دارة املؤسسة مبفرده ليحقق بعض مزااي اجلمع بني امللكية واإلدارة، من بينها احلرص األكيد لصاحب املؤسسة إ

على جناحها وازدهارها، غري أن اجلمع بني ملكية املؤسسة وإدارهتا يف وقت واحد قد ال يتناسب مع املراحل 
 3(.املختلفة من عمر املؤسسة الصغرية )التكوين، االنطالق، التوسع

 : مشاكل يف البيئة اخلارجية:اثنيا

 لي:ما ي إن من مشاكل اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف البيئة اخلارجية

 4املشاكل والصعوابت التسويقية: وتتمثل أهم الصعوابت التسويقية اليت تواجهها هذه املؤسسات فيما يلي:

ا على توفري قلة قدرهتلتيجة نا يؤدي إىل ضعف الكفاءة التسويقية اخنفاض االمكاانت املالية هلذه املؤسسات مم -
 معلومات عن السوق احمللي واخلارجي وأذواق املستهلكني.

ت احمللية، مما هتا من املنتجاة ملثيالستوردعدم توفر احلوافز الكافية للمنتجات احمللية مما يؤدي إىل منافسة املنتجات امل -
 ي للمؤسسات الوطنية العاملة يف هذه الصناعات.يؤدي إىل ضعف املوقف التنافس

ع لصناعي أو البياملستخدم اي أو اجتاه نسبة كبرية من هذه املؤسسات إىل القيام ابلبيع املباشر للمستهلك النهائ -
 كفاءة.باملهمة  ء هذهلتجار التجزئة الصغار مما يؤدي إىل زايدة األعباء التسويقية وعدم قيامها أبدا

                                                           
 

 .68ص  ، نفس املرجع السابق -1
 ، اجلزائر ، جامعة اجلزائر ، رسالة ماجستري غري منشورة ، - دراسة حالة اجلزائر -التأهيل كآلية لتطوير التنافسية الصغرية واملتوسطة  ، خالد مدخل-2

 .36ص  ، 2012
الدورة اخلامسة  ، مؤمتر العمل العريب ، املشروعات الصغرية واملتوسطة كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب يف الدول العربية ، نظمة العمل العربيةم-3

 .34ص  ، 2008مارس  01 –فيفري  23 ، مصر ، والثالثون
 .104ص  ، مرجع سبق ذكره ، نبيل جواد -4
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: تظهر هذه املشاكل اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة نتيجة التوجهات احلكومية لسياسيةاملشاكل ا -1
 1خاصة يف الدول النامية ذات التوجه الرأمسايل حديثا أو الدول االشرتاكية.

ته املستمرة مما مشاكل اخلدمات واهلياكل األساسية: من بني هذه املشكالت عدم انتظام التيار الكهرابئي وانقطاعا -2
يربك العمليات اإلنتاجية، واضطرار املؤسسة إىل شراء وتشغيل معدات خاصة هبا لتوليد الكهرابء ملواجهة انقطاعاته إىل 
جانب حتمل تكلفة توقف العمل بسبب عدم انتظام التيار الكهرابئي، وارتفاع تكلفة الكهرابء عموما، كما أن هناك 

ة املياه العذبة وشبكة الصرف الصحي، وضعف شبكة الطرق ووسائل النقل عموما معاانة من االختالفات يف شبك
 2وارتفاع تكاليفها.

مشكلة التأمينات االجتماعية: حيث تشرتط هيئة التأمينات االجتماعية على صاحب العمل التأمني على كافة  -3
املتوسطة عن ذلك بسبب قصور الوعي العاملني ابملؤسسة أاي كان عددهم، وقد يتقاعس أصحاب املؤسسات الصغرية و 

وعدم إدراك مفهوم التأمينات االجتماعية أو عدم الرغبة يف حتمل أقساط التأمني أو لعدم استقرار العمالة وسرعة دوراهنا،  
كما قد يتأخر بعضهم يف سداد ما عليهم من مستحقات للتأمينات االجتماعية إذا مل تتوفر لديهم السيولة الكافية مما 

 3هم إىل دفع غرامات وفوائد أتخري تضيف أعباء جديدة عليهم.يعرض

مشاكل املواد اخلام أو املواد األولية احمللية واملستوردة: تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذا اجملال من العديد  -4
 4من املشكالت والعقبات منها:

عتماد د املباشر واالالسترياابسسات ا ال يسمح هلذه املؤ ندرة أو ارتفاع أسعار املواد اخلام األولية هذا خاصة عندم -
 .يقية أو مفتعلةلندرة حقاهذه  بدال من ذلك على التجار والوسطاء احملليني مما جيعلها حتت رمحتهم، سواء أكانت

ا م أقل جودة مممواد خا تعمالقد يدفع ارتفاع تكاليف املواد اخلام وارتفاع مستوايت التضخم ابملؤسسات إىل اس -
 ملؤسسة.اعمل فيه لذي تايؤثر بدوره على جودة السلع واخلدمات، وينعكس سلبا على أداء القطاع أو النشاط 

نتجني ىل قلة عدد املسواقها إضوع أكما أن اخنفاض مستوى جودة املواد اخلام احمللية يف حالة االعتماد عليها، أو خ -
 أي احتكار القلة أو االحتكار الذي يتسم ابالستغالل.

                                                           
 

امللتقى الوطين األول حول: دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق  ، فعالة لنجاح املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية االبتكار أداة ، شوقي جباري 1
 ماي 19-18 ، اجلزائر –بومرداس  -جامعة حممد بوقرة  ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ، 2011-2010التنمية يف اجلزائر خالل فرتة 

2011. 
 .73ص  ، مرجع سبق ذكره ، عبد املطلب عبد احلميد 2
 .63ص  ، مرجع سبق ذكره ، خللف عثمان 3
 .72ص  ، مرجع سبق ذكره ، عبد املطلب عبد احلميد 4
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املشاكل الضريبية: يعترب نظام الضرائب أحد أهم املشاكل اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مجيع أحناء  -5
العامل، وتظهر هذه املشكلة من جانبني سواء ألصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة من حيث ارتفاع الضرائب، ومن 

اته، نظرا لعدم توفر البياانت الكافية عن هذه املؤسسات مما جانب آخر فهي كذلك مشكلة لنظام الضرائب يف حد ذ
 1يضيق عمل جهاز الضرائب.

املؤسسة  مشاكل العقار الصناعي: غالبا ما جيد املستثمر اجلديد صعوبة كبرية يف اجياد املكان الدائم واملناسب إلقامة -6
ن النامية ال تتوىل احلكومات إقامة مناطق مهيأة بسبب ارتفاع أسعار العقار أو انعدامه أو عدم مالئمته، ففي البلدا

خاصة ألغراض الصناعة مكتملة البنية التحتية ابخلدمات األساسية إلقامة املؤسسات املعنية، ومن مث العبء األكرب يف 
 2تدبري املكان املالئم يقع على عاتق املستثمر نفسه مما يتطلب منه جتميد جزء من رأمساله.

 3على االئتمان: تواجه هذه املؤسسات بعض الصعوابت التمويلية اليت ميكن تلخيصها يف ما يلي:صعوابت احلصول  -7

هلا ايدة رؤوس أمواعليها ز  يصعب نظرا ألن الكياانت القانونية هلذه املؤسسات تكون يف الغالب مؤسسات فردية فإنه -
 عن طريق طرح أسهم يف األوراق املالية أو إصدار سندات لالقرتاض.

روضا ائتمانية ؤسسات قنح امله هذه املؤسسات مشكالت متويلية ترجع إىل تردد بعض املصاريف التجارية يف متواج -
 متوسطة أو طويلة األجل ما مل تقدم تلك املؤسسات ضماانت.

 را الخنفاض مدةويلية نظالتم إن التمويل املتاح يف بعض األحيان هلذه املؤسسات يعترب غري مناسب الحتياجاهتا -
 ئتمان أو لعدم كفايته.اال
 الثاين: أسباب فشل املؤسسات الصغرية واملتوسطةالفرع 

 4هناك أسباب كثرية وراء فشل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وهي تتمثل يف النقاط التالية:

وإن ل تنفيذه،  ؤسسة قبة للمإمهال دراسة اجلدوى: عدم قيام بعض املستثمرين الصغار بدراسة اجلدوى االقتصادي -1
أو ي ف متويلي، إنتاجيف موق ؤسسةلذي جيعل املقامت هبا املؤسسة فإهنا تكون على معلومات وأرقام غري حقيقية، األمر ا

 ه.ة لصاحبملتاحالظروف االقتصادية العامة أو اإلمكاانت ا قي غري مناسب مع متطلبات السوق، معتسوي

                                                           
 

 .5ص  ، 2006 ، األردن ، مركز املنشآت الصغرية واملتوسطة ، ماهر حسن احملروق وايهاب مقابله -1
 ، جامعة اجلزائر ، رسالة ماجستري غري منشورة ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يف ظل الشراكة االورو جزائريةواقع وآفاق  ، شعيب اتشي -2

 .48ص  ، 2008 ، اجلزائر
 .15ص  ، 2009ماي  11يوم  ، 2439كتاب للجميع: العدد   ، الوسط -3
ص  ، الكويت ، 2010ماي  ، 93سلسلة دورية: العدد  ، : اخلصائص والتحدايتتنافسية املنشآت الصغرية واملتوسطة ، املعهد العريب للتخطيط -4

164. 
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لوجود  يألن هذا يؤد ،سسةمكاانت املؤ  ال تتناسب مع إططة واليتالطموح املفرط: التوسعات الكبرية غري املخ -2
دم اإلفراط يف علك جيب ، لذزمة للتشغيلالطاقات عاطلة وارتفاع عبء التكاليف الثابتة، وخلق أزمة من السيولة ال

 رى.جهة أخ ته منالطموحات والتوسعات وربط ذلك ابحتياجات املؤسسة العملية من جهة وأولويته وإمكاني

يف املؤسسة و ة عامة ت بصفيف فشل املؤسسا وسببا ملسائل املالية للمؤسسة: تعترب أكثر األسباب خطورةخلط ا -3
 الصغرية بصفة خاصة هي: 

قات عائلية، لسفر، نفيا )اابلصرف من أموال املؤسسة يف أمور ختصه شخص ةعادة ما يقوم صاحب املؤسسة الصغري  -
 س أن املال ماله واملؤسسة ملكه.سد العجز من ميزانيته اخلاصة( وذلك على أسا

ماعية، مث ات االجتناسباقرتاض صاحب املؤسسة من البنوك التجارية ابسم املؤسسة وصرف هذه األموال يف امل -
 تسديد األقساط من ميزانية املؤسسة.

ا تقتضي فقا ملمؤسسة و يل للعدم االحتفاظ ابحتياطات مالية: إمهال صاحب املؤسسة االحتفاظ ابالحتياطي املا -4
 ة.طارئ به القواعد احملاسبية واملالية، قد يؤدي إىل اهنيار املؤسسة يف حال تعرضه ألزمة

 تحيدد السلطا صغري،سوء التنظيم: يقصد به عدم وجود تنظيم داخلي للمؤسسة أو املنشأة أو املعمل ال -5
 واملسؤوليات وقد يرجع ذلك إىل:

 مل ابملؤسسة.عدم وجود نظم ولوائح داخلية تنظم سري الع -
 عدم االهتمام بربامج التدريب ورفع الكفاءة االنتاجية. -

اإلدارة غري املناسبة: تعين أن املدير أو املالك واملالكني ليس لديهم املهارات واملعارف اإلدارية االزمة، كذلك هناك  -6
كرب من أسباب فشل املؤسسات الصغرية نقص يف اخلربة والتجربة االزمة لألعمال وإدارهتا، ومتثل هذه اجلوانب النسبة أأل

تجربة يف إنتاج السلعة أو اخلدمة(، الربة و اخل اإلدارية، جتربة غري متوازنة، انعدام)نقص املهارات والقدرات، نقص التجربة 
 أو سواء يف بداية عملها )السنة األوىل ،فإن هذه أألسباب تعترب األسباب املهمة وراء فشل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

مما يدخلها يف العديد من اإلشكاالت اليت إذا مل تعاجل  ،الثانية( أو بعد ذلك، ويف فرتات النمو السريع غري احملسوب جيدا
 1بشكل صحيح تؤدي إىل الفشل.

 الثالث: عوامل جناح املؤسسات الصغرية واملتوسطةالفرع 

 :لعوامل التاليةلصفات واها اأن تتوفر في جيب من أجل حتقيق النجاح والتفوق على املؤسسات الصغرية واملتوسطة

                                                           
 

 .40ص  ، 2009 ، األردن ، دار وائل للنشر ، إدارة واسرتاتيجية منضمات األعمال املتوسطة والصغرية ، طاهر حمسن ومنصور الغالب -1
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صفات املدير الناجح: إن املؤسسات الناجحة تنطلق من كون مديرها تتمثل فيه بعض الصفات الضرورية لنجاح  -1
 1املؤسسة يف حد ذاهتا ونذكر بعض الصفات الواجب توفرها:

 رية.القدرة على خلق فرصة يف العمل وجتنب العقبات حبسن التوقع والبص -
 قادر على أن يعزل مؤسسته عن العوامل السلبية.أن يكون  -
 التواجد يف مكان العمل وحل املشكالت. -
 االهتمام بتوظيف عوامل اإلنتاج ابملؤسسة لتحقيق أكثر ربح. -
 خلق روح الفريق الواحد يف العمل واالهتمام ابلعاملني. -
 إمكانية تغيري وجهة نظره مىت تبني أنه على خطأ. -

يات التنظيمية: تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت حتقق جناحا عادة بتنظيم غري مركزي وتسامهي، اخلصوص -2
وتعرف تغريات تنظيمية متعددة وهيكلة وظيفية، وهي يف اتصال مباشر ومستمر مع التكنولوجيا اجلديدة لتسيري اإلنتاج، 

رمسية ومؤشرات التسيري االسرتاتيجي والتكنولوجيات احلديثة وتعتمد يف ذلك على التقنيات احلديثة، كما تستعمل أدوات 
 2واالتصاالت.

آليات إدارة متكيفة مع التطور: إن جناح املؤسسات إذا ما أريد له االستمارية فإنه يستند على وجود قابليات  -3
البدء ابخلطوة الصحيحة، ظيمية واإلدارية، وتساعد هذه اآلليات على استيعاب وفهم جيد للتطور مرتبط ابجلوانب التن

 3معرفة حجم السوق يساهم يف حتديد رأس املال الكايف للبدء ابألعمال. وكذلك

قت الكايف يها الو جد لداحلصول على عاملني أكفاء وجذب متميزين واحملافظة عليهم: إن املؤسسات قد ال يو  -4
العمل  بالغة لكون جناحمهية النب األتعري هذه اجلواوعمليات االختيار املعقدة واملطولة للعاملني لذلك يتطلب األمر أن 

ن مى أفضل ما لديهم علصول م واحليرتبط بقدرة إدارته على حسن االختيار والتدريب والتحفيز هلؤالء العاملني وتوظيفه
وال واملباين ثل األممللموسة ماملوارد سسة االعاملني اليوم ميثلون أهم املوارد يف املؤسسات، فال يكفي أن متتلك املؤ قدرات، ف

ا عنه ويعرب اليوم نافسية،تيزات مواألراضي، بل أصبحت املوارد غري امللموسة مثل العاملني تلعب دورا مهما يف حتقيق 
 ؤسسة.اح املجنقيق القدرة على التعامل مع املعلومات وحت ،بكوهنا رأس مال فكري حيث املهارات واملعرفة

 4:جند غرية واملتوسطةأيضا من عوامل جناح املؤسسات الص

                                                           
 

 .114ص  ، 2005 ، مصر ، العامة للكتاباهليئة املصرية  ، املشروعات الصغرية ، فتحي قابيل حممد متويل -1
 .45ص  ، مرجع سبق ذكره ، خالد مدخل -2
 .38ص  ، مرجع سبق ذكره ، طاهر حمسن ومنصور الغالب -3
 .37ص  ، نفس املرجع السابق -4
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 ذلك العمل،صرحية لضحة و أهداف وااملالك واملالكون لديهم أهداف حمددة: يعرف مدير العمل أو مالكه حتديد  -5
 هذه املعرفة تتجسد بوجود إجاابت دقيقة وواضحة على العديد من األسئلة من قبيل: 

 مد القصري؟.يف األ فعالدم؟، ما هي أهداف األما هي األهداف العامة للمؤسسة؟، ملاذا وجدت املؤسسة وماذا خت

دمات(، سلوكيات لع واخل)الس اسطة منتجاهتااملعرفة املمتازة ابلسوق: تستطيع املؤسسات املتوسطة والصغرية بو  -6
عالقة ال ن الباحثني أنم ديرى العديإذ   خلق زابئنها اخلاصني هبا،وردود أفعال املنافسني هلا النجاح أو الفشل يف عامليها

يسمح  لعالقاتاط من احلميمية بني املؤسسات والزابئن هي السر وراء جناح هذه األعمال، حيث أن هذا النم
دودة أو حمعينات  خالل للمؤسسات بتقدمي خدمات شخصية تفردية، وليس خدمات قائمة على أساس معرفة اآلراء من

رة على تلبية ة والقدملرونااملؤسسات الصغرية هلا  حىت واسعة من أسواق كما هو احلال يف املؤسسات الكبرية، إن
ال تكون جذابة  ابئن قدن الز احتياجات الزابئن ضمن جزء حمدود من السوق واليت يف حقيقتها جزء سوق أو جمموعات م

جات من خالل لك احلاتشباع للمؤسات الكبرية، وبذلك فإن املؤسسات الصغرية لديها مبادرات وقدرات متميزة على إ
 اليبها التسويقية اخلاصة.أس

م املؤسسة وجتلب شيئا جديدا أو أص -7 ىت لو بدت لسوق، حيال لقدرة املؤسسة على تقدمي شيء متميز خاص: تقد 
ل فسني هلا من خالن املناعفسها نهذه السوق مزدمحة ومتخمة ابملنافسني واملنتجات املعروضة، تستطيع املؤسة أن متيز 

عمل دون درا أن يبدأ اليكون ان ض أنيدة أو ابستخدام خاص ومتفرد لطرق التوزيع املعروفة، يفرت املنتج والتكنولوجيا اجلد
 ملختلف.طته اسدها يف أفعاله وأنشقدرة على اإلبداع والتجديد أو تصور رؤية رايدية يستطيع أن جي

 مفاهيم عامة حول صندوق الزكاة  :املطلب الثالث 
 مفهوم الزكاة الفرع األول :

 .زكا الز رع إذا منا1واملدح، وكل ذلك قد استعمل يف القرآن واحلديث أصل الزكاة يف اللغة: الط هارة، الن ماء، الربكة لغة:
 .3، ومجع الزكاة: زكوات2زادو 

                                                           
 

 
ينابن األثري -1  .307ص  ، 1979 ، املكتبة العلمية بريوت ، اجمللد الثاين ، النهاية يف غريب احلديث واألثر ، جمد الد 
 .5ص  ، 1997  ، الط بعة الث الثة، القاهرة ، دار عامل الكتاب ، االعتكافو  الزّكاة ، اجمللد الر ابع ، املغين ، موفق الدين ابن قدامة -2
 .208ص  ، 1988 ، الطبعة الثانية ،  التوزيعو  النشرو  دار النفائس للطباعة ، معجم لغة الفقهاء ، حممد رواس -3
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ً أَْن يُْبِدلَـُهَما َربُُّهَما َخْيراً ِمْنهُ َزَكاةً  فَأََرْدنَا﴿ :الص الح، قال هللا تعاىل و أيضًا: ﴾َوأَْقَرَب ُرْحما
قيل: صالحاً، وقيل: . 1

﴾اأبَدً هللا َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ َما َزَكى ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد  َولَْوال فَْضلُ ﴿خريًا منه عماًل صاحلاً. وقال تعاىل:
أي ما صلح . 2

ي َمْن يَشَاء﴿ ،منكم ﴾َولَِكنَّ هللا يَُزك ِ
رج من املال للمساكني وحنوهم:. 3  .4)زكاٌة( أي يصلح من يشاء، وقيل ملا خي 

 .5: حقٌّ جيب يف املالشرعاً 
 .6يف وقت خمصوص :حقٌّ واجب يف مال خاص، لطائفة خمصوصة،وقيل
 .7عبد هلل تعاىل إبخراج جزء واجب شرعاً، يف مال معني، لطائفة أو جهة خمصوصة: الت  وقيل

طهري، وترد شرعاً ابعتبارين رع إذا منا، وترد أيضاً مبعىن الت  ماء، يقال: زكى الز  غة: الن  قال اإلمام الشوكاين رمحه هللا:))الزكاة يف الل  
أو مبعىن أن تعلقها ابألموال ذات  خراجها سبب للنماء يف املال، أو مبعىن أن األجر يكثر بسببها،معاً، أما ابألول؛ فألن إ

 8من الذنوب((النماء: كالتجارة، والزراعة، وأما الثاين؛ فألهنا طهرة النفس من رذيلة البخل، وطهرة 

 خاص العامة أو األفراد قسرا، بصفة هنائيةألشأبهنا "فريضة مالية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها من ا: تعرف الزكاةو 
تفرضها الدولة طبقا للمقدرة التكليفية للممول، وتستخدمها يف تغطية املصارف الثمانية  ،ودون أن يقابلها نفع معني

 .9احملددة يف القرآن الكرمي، والوفاء مبقتضيات السياسة املالية العامة اإلسالمية"

 عاصرين يف حكم استثمار أموال الزكاةأقوال العلماء املالفرع الثاين :
ا الستثمار على موا شرافاإل يل  تو  جهةاستثمار أموال الزكاة من قبل  املعاصرون يف حكماختلف العلماء القدامى، و 

 الت ايل:كميكن تلخيص أقواهلم  صورانه سابقا، و 

 ّول: عدم جواز استثمار أموال الزكاة:القول األ

                                                           
 

 .81اآلية:  ، كهفسورة ال - 1
 .21اآلية:  ، سورة النور -2
 .21اآلية:  ، سورة النور - 3
 .358ص ، 1993، بريوت ، دار صادر ، اجمللد الرابع عشر، لسان العرب، حممد ابن منظور،  -4
 .6ص  ، مرجع سابق ، موفق الدين ابن قدامة  -5
 .435ص ، 1999 ، الط بعة األوىل ، لةمؤسسة الرسا  ، منتهى اإلرادات ، حممد بن أمحد الفتوحي - 6
 .11ص ، 1996، الطبعة األوىل ، دار الوطن ، كتاب الزكاة  ، اجمللد السابع عشر ،  جمموع فتاوى ورسائل ، حممد بن صاحل العثيمني -7
 .5ص ، 2006 ، الطبعة األوىل ، الرايض ، دار ابن اجلوزي ، نيل األوطار من أسرار ملتقى األخبار ، مد علي الشوكاينحم_ 8
 .42ص ،1991، اجلزائر ، منشورات دار الكتب ، الضريبة والزكاة ، غازي عناية  -9
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ال للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غري ضرورة، بل يوصلها إىل املستحقني و  وز لإلماممام الن ووي: )ال جيإلقال ا
 1، فلم جيز بيع ماهلم بغري إذهنم(.هنا، ألن  أهل الز كاة أهل رشد وال والية عليهمأبعيا

ماين، خليل حمي ايخ: عبد اله بن سلمان بن منيع، حممد تقي العثاملش ،ممن قال بعدم اجلواز من العلماء املعاصرينو 
، حممد نعيم ايسني، عيسى زكي شقرة، حممد رأفت رلد كاترة: عمر سليمان األشقوا الد ين امليس، جنايت صابون حممد

 2وهبة الزحيلي.عثمان، بكر أبو زيد و 
رية رعا أن تودع أموال الزكاة يف مشاريع استثماشقه اإلسالمي يف اهلند ما نص ه: )ال جيوز مثل ذلك قال جممع الفو 

 3...(.والشركات لتوزيع منافعها بني أصحاب االستحقاق للزكاة  نشاء املصانعإمن 
 :4استدل هذا الفريق مبا يلي أدلّة القائلني بعدم جواز استثمار أموال الزّكاة:

 يف استثمار أموال الزكاة خمالفة ألصل فورية وجوب الزكاة؛ -
 ه؛عدم وجود دليل شرعي يف املوضوع  يتم االستناد إلي -
 خمالفة شرط التمليك الفردي للمستحقني؛ -
 احلاجة إىل إذن املستحقني؛ -
 عرضة مال الزكاة للضياع بسبب االستثمار. -

 القول الثاين: جواز استثمار أموال الزكاة:
 والقائلون هبذا فريقان: أحدمها أجاز ذلك بدون قيود وهم الد كاترة: 

وعبد الس تار أبو  ا، حسن عبد هللا األمني، عبد الفتاح أبو غد ةيوسف القرضاوي، عبد العزيز اخلياط، مصطفى الزرق
 5غد ة.

 هم: قيدها كل منهم بقيود خاص ة و  :الثّاين و الفريق

ةالن دوة الثالثة  حممد عثمان ، د سليمان األشقررة حمم  د كاتالو  لقضااي الز كاة املعاصرة ابلكويت، جممع الفقه اإلسالمي جبد 
 يف الفرفور.وحممد عبد الل ط شبري

أموال الزكاة أن موقفهم ينبين على  جبواز استثماروهكذا يتنب من النصوص السابقة لطائفة من الفقهاء املعاصرين القائلني 
 :1األدلة اآلتية

                                                           
 

ص  ، م 2014 ، ( 2العدد ) ، حمك مة( –جملة القلم ) علمي ة  ، استثمار أموال الزكاة يف مشاريع تعود على مستحقيها ، زهري بن عمر بن أمحد اخلالقي -1
226. 

 .226ص  ، املرجع نفسه ، د اخلالقي زهري بن عمر بن أمح  -2
 .226ص ،مرجع سابق ، زهري بن عمر بن أمحد اخلالقي  -3
 .141/142ص  ، الراشدية ، كلية متعدد التخصصات  ، دراسة منشورة ، تطبيقاتهو  أحكام استثمار أموال الزكاة ، حممد بن عبد الر محان احلفظاوي -4
 5. 226/227ص  ، جع نفسهاملر  ، زهري بن عمر بن أمحد اخلالقي  - 
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 ؛الفراغ التشريعي يف املوضوع وعدم التنصيص على كيفية صرف الزكاة للمستحقني -
 ؛"صلحةاملصلحة وقاعدة " التصرف على الرعية منوط ابمل -
 ؛املقاصد وكليات الشريعة -
الستثمار املال  فيه دعوة صرحيةففيها،  ابإلجتارالقياس: على جواز استثمار أموال اليتامى من قبل األوصياء  -

الزكاة  فإذا جاز استثمار  أموال األيتام وهي مملوكة حقيقة هلم، جاز استثمار أموال"وتنميته ألجل احلفاظ عليه، 
 ؛2ى(ليست أبشد حرمة من أموال اليتام لتحقيق منافع هلم، فهي ستحقنيقبل دفعها إىل امل

شدون  الرا اخللفاءم و ليه وسل  عهللا  صل ى  عنهم: أن  النيبوعمل الصحابة رضي هللافعل النيب صل ى هللا عليه وسل م  -
 .النسلدر و ي والللرع صةطريق حفظها يف أماكن خا، عن بقر وغنميستثمرون أموال الصدقات من إبل و كانوا 

 :القول الراجح
ا الثمانية أي املبدأ أن تؤخذ أموال الزكاة وتصرف يف مصارفه يفبناء على ما سبق من استعراض أدلة الفريقني أن األصل 

البد وهذا اجلواز ليس على إطالقه بل  ،نع من استثمار جزء من هذه األموال لصاحل مستحقيهاما الال جيوز استثمارها، و 
  :3نذكر منها ،ذكرها بعض الفقهاءله من ضوابط 

ستحقني أو ؤالء املهاعدة أن يتحقق من االستثمار مصلحة حقيقية راجحة للمستحقني مثل أتمني مورد دائم ملس -
 لية اليتر احلاجات األصة يف إطاداخل ، وأن تكون املنفعة املتحققة من تلك املشاريعزايدة أموال الزكاة يف حال قلتها

جود املصلحة ن يقدر و ال بد أف ،منه العالج وسائر ما ال بد ،املسكن ،امللبس ،لزكاة كاملطعمجيب أتمينها من ا
 ويقررها من هو أهل هلذا األمر؛

لراب، ابأو التعامل  ماتر ابحملر الجتافال توجه إىل ا ،ت املشروعةآلالتستثمر أموال الزكاة ابلطرق املشروعة ويف ا أن -
 ؛أموال الزكاة ممنوع من ابب أوىل وهو يففهذا ممنوع يف االستثمار عامة، 

 ركشي   ن، وميكن ألدينيةاألمانة او  ديةفاءة واخلربة االقتصان  يسند أمر اإلشراف واإلدارة على املشاريع إىل ذوي الكأ -
 اة؛الزك د من ثقة دافعيكاة ويزيالز  على نطمئناال، فهذا يزيد من اوي اخلربة يف جملس إدارة املؤسسةعدد من املزكني ذ

لكية م تضمن بقاء ليتا ،ملمكنةاونية تخذ كافة اإلجراءات القاناريع جلهة إسالمية موثوقة، وأن تأن  متلَّك هذه املش -
 زكاة؛قي الأموال الزكاة لتلك اجلهة حىت ال تضيع أصوهلا وال تتحول إىل جهة أخرى غري مستح

                                                                                                                                                                                                 
 

 .147ص  ، املرجع نفسه ، حممد بن عبد الر محان احلفظاوي -1
 .257ص ، حبث منشور ضمن كتاب أحباث  فقهية يف قضااي الزكاة املعاصرة ،  ، استثمار اموال الزكاة رؤية فقهية معاصرة، حممد عثمان شبري -2
املؤمتر العلمي الدويل األول حول تثمري أموال الزكاة وطرق تفعيلها يف ، "ة من قبل ويل األمر رؤية شرعية"استثمار أموال الزكا ، جالل حممد أمحد السميعي -3

 .17ص  ، 2012اجلزائر  ، البليدة  ، 19/06/2012-18 ، العامل اإلسالمي يومي
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 ذهن تسجل هأشرط ب ،سع يف هذا البابأن يقوم هذا االستثمار من قبل ويل األمر أو من خيوله وال يتو  -
و هيئة أي مؤسسة ق ألحياالستثمارات يف صندوق الزكاة ودواوينها حىت ال تكون عرضة للضياع والتلف، وال 

 ؛رخيص مسبق من اجلهة ذات االختصاصهذه األموال إال أبخذ ت توظيف
 إال رف ريعها يصالكاة، حبيث أن تتخذ كافة اإلجراءات اليت تضمن بقاء تلك األموال على أصل حكم الز  -

 ؛للمستحقني مع إمكانية تنضيض هذه املشاريع وبيعها وقت احلاجة 
 أن ال توجد جهات صرف عاجلة هلذه األموال  -

 صيغ التمويل املتاحة الستثمار أموال الزكاة الثالث:الفرع 
 املتوسطةو  : مدى مالئمة التمويل ابلزكاة للمؤسسات الصغريةأوال

الصغرية  وعاتاملشر اف أهدو  ر التمويل مالئمة خلصائصكاة خبصائصه وأهدافه يعترب من أهم مصادإن مفهوم الز 
املتوسطة و الصغرية اريع ملشارسالة  فق معق الفرد يف احلياة الكرمية هو وما يتواا ضمان حلهن  واملتوسطة فاألصل يف الزكاة أ

و حنتوجيه املال  ،لةالبطا فضخ ،وةاة يتمثل يف إعادة توزيع الثر ، كذلك فإن املقصود من الزكءياليت تسعى إىل نفس الش
توسطة الصغرية وامل يعر اقه املشحتق امهو ما يتوافق مع ، و د عن طريق بعث الطمأنينة يف نفسهاالستثمار وتنمية طاقات الفر 

 .اجملتمعمن مزااي للفرد و 
 بعضها يتطابق مع شكل ومفهوم املشروعوإذا ما حاولنا دراسة خصائص املصارف الشرعية للزكاة جند أن 

 ا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليهاإمن  "فاملصارف الشرعية للزكاة موجودة يف قوله تعاىل: ، الصغري واملتوسط
  .1 "عليم حكيم وهللا ،هللاهللا وابن السبيل فريضة من ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل  واملؤلفة قلوهبم

 لصغري قد يكون موافقًا ملصرف الفقراء واملساكني من حيث أن الفقراء واملساكني هم أصحابفاملشروع ا
 واملشروع الصغري أيضا يسعى لتلبية حاجات صاحبه يف احلياة الكرمية ، فإذا كانت مؤسسة الزكاة ،احلاجات يف احلياة

 اإلنتاجي الذي يستمر نفعه على الفرد تنفق على الفقراء واملساكني فمن ابب أوىل أن تنفق على املشروع الصغري
متويل  فمن ابب أوىل جواز استثمار أموال الزكاة يف ،كما يعطى الفقري واملسكني من أموال الزكاة من دون مقابل،  اجملتمعو 

أن متويل  الدكتور حممد اجلنديء ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي و املشروعات الصغرية واملتوسطة. ويرى بعض الفقها
  .2شروعات الصغرية قد يكون على أساس مصرف الغارمنيامل

 املتوسطةغرية و آلية القرض احلسن لتمويل املؤسسات الصّ  :اثنيا 

                                                           
 

 .60اآلية  ، سورة الت وبة -1
كلية   ، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ، دراسة ألهم مصادر التمويل ، الصغريةالتمويل اإلسالمي للمشروعات ، حممد عبد احلميد حممد فرحان -2

 .41ص  ، قسم املصارف اإلسالمية ، العلوم املالية واملصرفية
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نشاطات  بغية القيام بعملية استثمار أموال صندوق الزكاة فإن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف بوصفها املشرف على
استثمار أموال  ، أساسها أن يكون البنك وكيال تقنيا يف جمال1جلزائريالصندوق وقعت اتفاقية تعاون مع بنك الربكة ا

 : حيث تضمنت التمويالت التالية ،الزكاة

 ويل مشاريع دعم وتشغيل الشباب ؛مت -
 متويل مشاريع الصندوق الوطين للتأمني على البطالة ؛ -
 متويل املشاريع املصغرة ؛ -
 ؛(ملتوسطةة والتابع لوزارة املؤسسات الصغري ا)دعم املشاريع املضمونة لدى صندوق ضمان القروض -
 مساعدة املؤسسات الغارمة القادرة على االنتعاش ؛ -
 .ال الزكاة وبنك الربكة اجلزائريإنشاء شركات بني صندوق استثمار أمو  -

السابق ذكرها من  األنواعصندوق الزكاة تنص على متويل ودعم كل كانت االتفاقية بني بنك الربكة و إذا  
ل بتمويل كل تلك مل يتكف ، فإن الواقع العملي ونظراً للقدرات التمويلية احملدودة للصندوق أثبت أنهاملشاريع
أساس أن األنواع األخرى هلا مصادرها  ، علىاملشاريع ويف إطار صندوق الزكاة ، بل بعدد حمدود جداً مناألنواع

 37.5%بـ 2مويل املمنوحة هلذه املشاريعنسبة الت ، حيث قدرتاألخرى خاصة من اهليئات احلكوميةالتمويلية 
 . من حصيلة الزكاة

 :3فهي كالت ايلمراحل احلصول على التمويل من صندوق استثمار أموال الزكاة  خيصأم ا فيما 
 يتقدم املستحق للزكاة استثمارا بطلب االستفادة من قرض حسن لدى اللجنة القاعدية لصندوق الزكاة.  -
 ته على مستوى خالاي الزكاة يف املساجد ابلتعاون مع جلان األحياء.تتحقق اللجنة من أحقي  -
 بعد التحق ق من أنه مستحق تصادق اللجنة القاعدية على طلبه. -
 ترسل الطلبات املقبولة إىل اللجنة الوالئية لصندوق الزكاة.  -
كثر نفعا )مردودية عالية، توظيف ترتب اللجنة الطلبات حسب األولوية يف االستحقاق على أساس األشد تضر را واأل  -

 أكرب...(.

ت ف وفق  لإلجراءاكوين ملغية تتوجه قائمة خاصة إىل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الستدعاء املستحقني ب -
 املعمول هبا لديها. 

                                                           
 

 اجلزائر. ، شؤون الدينيةوزارة الو  من اتفاقية تعاون بنك الربكة  ، 2004مارس  22هـ املوافق لـ 1425صفر   01املؤرخة يف   ، 02املادة رقم   -1
 اجلزائر. ، وزارة الشؤون الدينية و  من اتفاقية تعاون بنك الربكة ، 2004مارس  22هـ املوافق لـ 1425صفر   01املؤرخة يف  ، 12املادة رقم   - 2
ص  ، اجلزائر ، جامعة اجلزائر ، جامعة بشار  ، منشور مقال ، املتوسطةو  ترقية املؤسسات الصغريةو  دور صندوق الز كاة يف دعم ، فايزة بن محو ، أمينة محادة -3
7. 
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 ف وفق اإلجراءاتمل كوينتبغية  الستدعاء املستحقني ،توجه قائمة خاصة إىل الصندوق الوطين للتأمني على البطالة  -
 املعمول هبا لديه.

 زم. كوين امللف الالائهم لتستدعتوجه قائمة خاصة إىل بنك الربكة ابملستحقني يف إطار التمويل املصغر والغارمني ال-
ن  ها ماملصادق علي ،لبطالةاعلى  توجه القائمة اخلاصة ابملستحقني يف إطار تشغيل الشباب والصندوق الوطين للتأمني -
 ها عادة.ايري اليت يعتمدفق املعو هذا و  ،ال وهنائيا قابلية متويل املشاريع أ لجنة الوالئية إىل بنك الربكة ليقرر البنكل

 ابقةراسات السّ الدّ  الثاين: املبحث
القرض  آلية)لزكاة اندوق صاملتوسطة عن طريق ول إىل متويل املؤسسات الصغرية و بعدما مت التطرق يف املبحث األ

شقني مها  ىتوي علحيوضوع ومبا أن امل ،سيتم التطرق يف هذا املبحث الثاين للدراسات السابقة للموضوع، (احلسن
 : اجلانب الفقهي واالقتصادي سيتم عرض بعض الدراسات تناولت اجلانبني من خالل مايلي

 ملطلب األول : املذكرات واملقاالتا
 الفرع األّول: املذكرات

الة سكيكدة املتوسطة" دراسة حو  سسات الصغريةور صندوق الزّكاة يف متويل املؤ "د حمّمد مصباح بعنوان -1
/2004-2013/: 

وذلك احلسن  ية القرضريق آلطمتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن  و لراسة يف الفصل األحيث تناولت الد  
مطالب،  ةالثثي تضمن الذة و الزكا املتوسطة عن طريق أموالمتويل املؤسسات الصغرية و املبحث األو ل  ،مبحثنيوفق 

 ة، أما مار أموال الزكاة الستثملتاحاملطلب الثالث صيغ التمويل ا ،الز كاةاألو ل مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة و 
 طلب الثاينامل ،التت واملقااملذكرااألول  :مطلبنيوالذي تضمن ، الد راسات السابقة للموضوعاملبحث الثاين تضمن 

 .احلالية راسةابقة ابلد  راسات الس  عالقة الد   خرياألو 
 يلي:راسة ما من بني أهم نتائج الد  

قاق على أساس واالستح ولويةواختيارها حسب األ، يقوم بتمويل املشاريع بعد دراسة امللفات أن  صندوق الزكاة
 ب من سدادن التهر ستفيديعض املعدم احرتام العقد مما جيعل ب ،األشد حاجة واملشاريع األكثر نفعا واألكثر مردودية

ستثمار أموال  حكم اقهاء يفاختالف الف عدم السداد ال تساعد على تقوية رأس مال الصندوق،القرض وحاالت التعثر، 
تعترب   ال الزكاة واليتمن أمو  ملمولةاتنوع املشاريع  ،بني مؤيد ومعارض مع أن احلكم الراجح فيها هو عدم اجلواز، الزكاة

مبادئ  ها منطلب كغري ية تتالزكاة كفريضة رابنية أساس ،اعدة الشباب البطال أصحاب الشهادات واحلرفكنافذة ملس
وواضح  وجود فرق كبري اأخري و  نتفيديإلجراءات املتعلقة ببنك الربكة تعيق بعض املسا اإلقناع.اإلسالم جهدا يف الدعوة و 

 .ويمي احلنيف والتمويل الرببني التمويل اإلسالمي بصفته انبعا من قواعد الدين اإلسال
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"دراسة حالة والية  دور صندوق الزكاة يف حتقيق التنمية املستدامة( بعنوان "2014دراسة  خضري نذير) -2
 :/2013-2003/ "الوادي

 زائر، وقد متتمة يف اجلستداتعرضت هذه الد راسة إىل  حتليل وتفسري دور صندوق الزكاة يف حتقيق التنمية امل
زكاة وأشكال صيلة النمو حبى منطقة الوادي ابالعتماد على تفسري وحتليل اإلحصائيات ومؤشرات تتعلق الدراسة عل

 .استغالهلا واملشاريع املمولة، وكذلك مؤشرات النمو االقتصادي

ائالت د العوادي، تزايد عدوالية اليها بالتطور املستمر حلصيلة زكاة املال احملصل عل :ومن أهم النتائج املتوصل إليها
صة يف النشاط خرى وخاأل سنة وكذا تطور حجم املبالغ املخصصة لالستثمار من ستفيدة من صندوق الزكاة اإلمجايلامل

 .راعيةية والز لصناعاوالنشاطات  ساءاحلريف، إال انه مازال يعاين من بعض االختالل خاصة نسبة متويل الن  
 الفرع الثاين: املقاالت

 املؤسسات متويل طريق عن والبطالة الفقر ظاهريت من احلد يف الزكاة صندوق عنوان دورأّوال: دراسة فايزة حملب ب
امللتقى الدويل الثاين حول: مداخلة يف  ،اجلزائر -ة حالة صندوق الزكاة لوالية سطيفدراس -الصغرية واملتوسطة 

 (2013/  6/  29 – 28 – 27خالل الفرتة  اجلمهورية التونسية –صفاقس ) املالية اإلسالمية
 غرية واملتوسطةسسات الصاملؤ  تناولت هذه الد راسة البحثية تسليط الضوء على أمهية صناديق الزكاة يف متويل

اة دوار صندوق الزكض أهم أ، وعر أبنواعها )املصغرة، الصغرية واملتوسطة( من خالل عرض ملفهوم الزكاة، وأهم أدوارها
 الل دراسة صندوقية من خسالمر ومصارف هذه املؤسسة املالية اإلض مصادواملرجعية القانونية والشرعية له، وكذا عر 

 (.2009-2003الزكاة لوالية سطيف للفرتة )
 و قد توصلت إىل عدة نتائج أمهها:

 كاة اقتداء ببعضنني الز بتق األوقاف يقضيسعى إلية وزارة الشؤون الدينية و وضع قانون للزكاة، حيث يوجد مشروع ت -
 سالمية، وكذا إقامة هيئة الزكاة قائمة بذاهتا يف اجلزائر.الدول العربية اإل

 م الضريبية.ن الرسو كاة مإحداث تكامل بني مؤسسات الضرائب ومؤسسات الزكاة إبعفاء التجار الذين يدفعون الز  -
 امهة يفلوطين للمسلرتاب ااعرب  يسعى عقد الصندوق اجلزائري إىل عقد اتفاقيات مع كل االحتادات املهنية املتواجدة -

 تدعيم أداء الصندوق. 
 استهداف جزء من زكاة اجلالية اجلزائرية املقيمة ابخلارج. -
 اطات يف التنميةىل النشكاة إزايدة موارد الصندوق من خالل التوزيع االستثماري الذي يساهم يف توجيه أموال الز  -

 االقتصادية وتوفري مناصب الشغل. 
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 "دور صندوق الزكاة يف دعم وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطةو بعنوان "فايزة بن محأمينة محادة و  دراسة اثنيا:
ات الصغرية ة املؤسسترقيو   معرفة الدور الذي ميكن أن يلعبه صندوق الزكاة يف دعمإىلهدفت  هذه الدراسة 

صادي الدور االقت ،كاةز دوق الري لصنمويلي واالستثماأمهية الدور النقدي واملايل ملؤسسة الزكاة، الدور الت، املتوسطةو 
 زكاة.دوق الالدور االجتماعي والثقايف لصن وأيضا على مستوى احلركية االقتصاديةه للزكاة وآاثر 

 التمويل صيغ واالجتماعية، االقتصادية التنمية يف ودورها واملتوسطة الصغريةيع ر ااملش تناولت الد راسة تعريف   
ل املتوسطة للتمويو لصغرية ملشروعات ااواملتوسطة، املعايري العامة لقبول  غريةالص للمؤسسات ابلنسبة وأمهيتها اإلسالمية

 يف الزكاة صندوق لدور اربالتج بعض عرض .واملتوسطة الصغرية للمشروعات ابلزكاة التمويل مالئمة مدى اإلسالمي،
ع وجتربة املشاري األردين الزكاةق ئر) صندوق الزكاة اجلزائري(، صندو اواملتوسطة يف كل من اجلز  الصغرية املؤسسات دعم

 .مجع الزكاة وتوزيعها من خالل مؤسسات متخصصة، التجربة املاليزية"التأهيلية و 
دراسة مقارنة بني  "الزكاة ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية بوكليخة بومدين بعنوانو  بودالل علي دراسة اثلثا:

 اجلزائر"و  جتربيت السودان
لزكاة ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية واليت تعترب الركيزة األساسية لتحقيق التنمية هتتم هذه الدراسة اب 

االجتماعية الشاملة، وجاءت هذه الدراسة هبدف توضيح الدور الذي تلعبه الزكاة يف التأثري على املتغريات االقتصادية و 
ى الدولة أن تتوىل أمر جبايتها  أصبح لزاما علابلتايلاملوارد، و  اليت أضحت من عناصر التمويل املهمة يف ظل شحو 
قد جتلى ذلك من خالل اجلزء عة اإلسالمية العامل اإلسالمي، و صرفها كما حدث ذلك يف احلقبة اليت حكمت فيها الشريو 

طابع اليت تتميز ابل لسودانمن خالل التجارب التطبيقية للزكاة يف كل من ادور الزكاة يف حتقيق التنمية، و  النظري حول
رف على ذلك ابلتعالذي يعتمد على الطابع التطوعي و جتربة صندوق الزكاة اجلزائري لزامي يف عملية حتصيل الزكاة، و اإل

والية السودان و إقليم األرقام املتحصل عليها، مع عقد مقارنة بني طريقة عمل هاته التجارب وكيفية حتصيل وتوزيع الزكاة و 
 تفادة منها من أجل تطوير البنية املؤسساتية لصندوق الزكاة اجلزائري هبدف حتقيقتلمسان، والدروس اليت ميكن االس

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية
 : عالقة الدراسات السابقة ابلدراسة احلاليةاملطلب الثاين

 االختالف مع املذكراتو  الفرع األّول: أوجه الشبه
هنما ة بينما  جند أراسالد   أداة اسة احلالية العتمادمها نفسمن خالل الدراسة األوىل جند أهنا تتشابه مع الدر 

 -2004/ية  فكانت ما بني أما الثان، /2003-2011/ لدراسة حيث كانت األوىل ما بنيخيتلفان يف الفرتة اخلاصة اب
 اة.دات على الزكعتماكالمها يج، و رج بوعرير الثانية يف بالزكاة فكانت األوىل يف سكيكدة و يضا ابلنسبة لصندوق أ، /2013

ا تتشابه أيضا مع الدراسة احلالية العتم ، لكن لزكاة يف التمويجانب ال على ادهابينما الد راسة الثانية جند أهن 
دراسة ا الة الوادي أم  اسة حالمة در ختتلف من حيث الدور فاألوىل تتمثل يف دور صندوق الزكاة يف حتقيق التنمية املستدا

  برج بوعريريج.يفتوسطة املة و وره يف متويل املؤسسات الصغري دو بيقية حلالة صندوق الزكاة اسة تطاحلالية فتتضمن در 
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 الفرع الثاين: أوجه الشبه واالختالف مع املقاالت
اسة الد ر  يضا مشكلةأ ،لدراسةداة االيت تتمثل يف أد أهنما يتشاهبان يف عدة نقاط و فيما خيص الد راسة األوىل جن

  ت يف والية سطيفوىل كاناأل سةخيتلفان من حيث مكان إجراء الدراالتمويلي لصندوق الزكاة و  الدور اليت تتمثل يفو 
 لزكاة.اموال أيضا اجلانب الفقهي حلكم استثمار أ تناولتا حيث والثانية يف والية برج بوعريريج،

 ابينم ،وق الزكاةي لصنديلمو لت  ور اراسة احلالية من خالل الد  فهي تتشابه مع الد   ثانيةابلنسبة للد راسة الو 
ينما ب ،مؤسسة الزكاة ن تلعبهكن أميحليلي للدور اهلام الذي اجلانب الت   ىراسة حيث اعتمدت علختتلف عنها يف أداة الد  

ة صندوق دراسة حال-توسطة املو  ةغري لص  اكاة يف متويل املؤسسات طبيقية لدور صندوق الز  راسة الت  انية اعتمدت على الد  الث  
 .-رج بوعريريجالزكاة ب

 ادية للموضوعواالقتص لفقهيةراسة احلالية من حيث تناوهلا الناحية ات مع الد  هبالدراسة األخرية فتشاأما 
رنة تناولت مقاو  ،يليب التحلاجلان ىل اعتمدت علىأن الدراسة األو ختتلف الدراسة األوىل عن الثانية من حيث و  ،املطروح

 انب التطبيقي. اولت اجلة فتنأما الدراسة احلالي ، كل من السودان واجلزائربني دور الزكاة يف حتقيق التنمية يف
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 خالصة الفصل:
من خالل معرفة حكم  ، وذلكتوسطة عن طريق آلية القرض احلسنهذا الفصل متويل املؤسسات الصغرية وامل نا يفتناول

واآللية اليت تعتمد عليها يف متويل هذه املؤسسات  ،متهااستثمار أموال الزكاة يف متويل هذه املؤسسات ومدى مالء
دراستنا املقدمة حماولني حتديد نقاط العالقة بينها وبني و  الصغرية واملتوسطة ، ابإلضافة إىل الدراسات السابقة للموضوع

 .ظهر القيمة العلمية هلذه الدراسةالتشابه واالختالف حىت ن



 

 

 
 

 

 

 

 اةالزك صندوقلسة تطبيقية درا

 لوالية برج بوعريريج

  (2004-2013)

انيالث  
 الفصل
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 : متهيد
ل الصندوق حمل اقع متويو  عاجلةموفيه متت  ،ندوق الزكاة لوالية برج بوعريريجحناول دراسة حالة صيف هذا الفصل 

 :سيم هذا الفصل إىل مبحثني كما يليوقد مت تق ،الدراسة
 يريج كان حول تقدمي صندوق الزكاة لوالية برج بوعر   :املبحث األول

   نتائج الدراسة.مناقشة تناولنا فيه حتليل و  :املبحث الثاينأما 
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 (2013-2004صندوق الزكاة والية برج بوعريريج )تقدمي : املبحث األول
ىل إ املبحث، كذلك املبحث سيتم التطرق فيه إىل ذكر وتوضيح أدوات الدراسة اليت مت اتباعها خالل هذا امن خالل هذ

 :هذا من خاللو  برج بوعريريجتقدمي عام لصندوق زكاة 
 الطريقة واألدوات املعتمدة يف الدراسة التطبيقية األول: املطلب

 راسةمنهج الدّ  -1
ة يف دراسة حالى منهج ظري وعلء النحليلي يف اجلز نظرا لطبيعة املوضوع فقد اعتمدان يف دراستنا على املنهج الوصفي الت

 .هذا من أجل إثبات أو نفي الفرضيات املذكورة مسبقا يف املقدمة اجلزء التطبيقي،
 :راسةجمتمع الدّ  -2

حة الزكاة مصل ماتملعلو اكان مصدر   ،و صندوق زكاة والية برج بوعريريجاستهدفت دراستنا أحد صناديق الزكاة وه
 .مبديرية الشؤون الدينية واألوقاف

 :راسةأسلوب الدّ  -3
طريق  واملتوسطة عن صغريةالشروعات ل امليني كيفية متويلة وهذا من أجل مجع البياانت وابلتايل حتليلها وتباعتمدان على أسلوب املقاب

 .صندوق الزكاة
 برج بوعريريجاين : تقدمي عام لصندوق زكاة املطلب الثّ 

 مع العلم أن، ابلزكاة وق خاصلت على إنشاء صنداليت عم يةاجلزائر  من بني الوالايت برج بوعريريجتعترب والية 
 صندوق الزكاة  إنشاءمتلفريضة اتطوير هذه  وهبدف. انفراديكانت تتم سابقا بشكل   برج بوعريريجعملية مجع الزكاة يف 

جزء  اة الستثمارحيث أصبح كأد، 7733544 -44 :م وخصص له حساب بريدي رقم2004سنة  برج بوعريريجلوالية 
مؤسسة  صندوق الزكاة هوتثمار و االس كة لينتقل من مرحلة اإلدارة إىل مرحلةمن أموال الزكاة وذلك ابلتعاون مع بنك الرب 

انون الق نية بناء علىالقانو  تغطيةدينية اجتماعية تعمل حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، واليت تضمن له ال
 :ية هيتنظيم تستوايمث يتشكل الص ندوق من ثال ،صرفهااملنظم ملؤسسة املسجد، الذي يعمل على مجع الزكاة و 

 ، حيثائرةلى مستوى كل دعتحقني للزكاة ، مهمتها حتديد املستكون على مستوى كل دائرة :اللجنة القاعدية  -
 نعممثلني و  ناممثلي األعي حياء،، ممثلي جلان األجديةلجان املسال، رؤساء هتا من: رئيس اهليئةتتكون جلنة مداوال

 .املزكني
 ستوىمكاة على ئية مللفات الز ، وتوكل إليها مهمة الدراسة النهاعلى مستوى كل والية تكون : اللجنة الوالئية -

 الئية،ئيس اهليئة الو ر  :هتا منداوالم، وتتكون جلنة تدائي على مستوى اللجنة القاعدية، وهذا بعد القرار االبالوالية
 ،لمي للواليةئيس اجمللس العر ، ملساجدان ائية للجمامني األعلى درجة يف الوالية، كبار املزكني، ممثلي الفدرالية الوالاإل

 .حماسب، اقتصادي، مساعد اجتماعي ورؤساء اهليئات القاعدية
 :ن من، والذي يتكو هتا اجمللس األعلى لصندوق الزكاةوجند من مكوان : اللجنة الوطنية -
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ثلني ، ممسالمي األعلىلس اإلثل اجملية لصندوق الزكاة، أعضاء اهليئة الشرعية، ممالوالئ ، رؤساء اللجانرئيس اجمللس 
للجان اتابع بدقة عمل ة اليت تلرقابي، وفيه جمموعة من اللجان اصندوق، كبار املزكنيلاب عن الوزارات اليت هلا عالقة

 .ئرلزكاة يف اجلزاابصندوق  يتعلق األساسية ختتصر يف كونه اهليئة املنظمة لكل ما الوالئية وتوجهها، مث إن مهامه
 :وكيفية توزيعه برج بوعريريجكاة لوالية حصائيات صندوق الز  إيلي  وفيما

 :برج بوعريريجزكاة والية الحصيلة صندوق  -1
 .م 2013 -2004من برج بوعريريجكاة يف والية تطور حصيلة الز   (01 -2)جدول رقم

 )دج(مبلغ زكاة املال الّسنة
مبلغ زكاة 

 )دج(الفطر
عدد املستفيدين 

 من زكاة املال
د املستفيدين عد

 من زكاة الفطر
 مالحظة

2004 884.300.59 00 268 00  
2005 10.112.202.42 21.164.935.00 1261 1345  
2006 9.452.594.98 9.614.935.00 945 6250  
2007 9.284.584.00 9.614.935.00 1547 6250  
2008 6.099.642.00 13.600.641.00 1016 4423  

2009 28.915.828.00 25.517.976.00 2169 6523 

مت تقدمي إعانة لفائدة 
قطاع غزة بنسبة 

 مببلغ:  25%
7.228.957.00 

2010 11647.649.56 26.914.100.00 1364 6814  
2011 17.469.531.68 30.142.067.00 1164 7502  
2012 9.389.953.88 24.371.225.00 1305 6628  
2013 13.050.000.00 24.792.713.81 1262 2594  
  640 60 185.733.527,80 116.306.287,10 اجملموع

 03انظر امللحق رقم  ،من إعداد الطلبة املصدر:
يف والية برج  /2013-2004/من خالل اجلدول الس ابق نالحظ أن احلصيلة الس نوية للزكاة للفرتة املمتدة بني 

 كانت كما يلي:بوعريريج،  
ذ انطالق صندوق الزكاة أي من، /2004-2013املمتدة بني/سنوات العشر قد عرفت زكاة املال تزايدا يف الل -

 .2013إىل سنة 
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اة املال حيث كانت زك ،2008يف سنة  رغم وجود اخنفاض 2013إىل  2004تزايدت أموال زكاة املال املمتدة من 
والسنة اليت  9.284.584.00املقدرة بـ  2007دج مقارنة ابلسنة اليت سبقتها  6.099.642.00اجملمعة تقدر بـ 

 لرتتفع2010دج سنة  11647.649.56إىل  تنخفضدج، مث  28.915.828.00اليت قدرت بـ  و  2009تلتها 
ج سنة د  9.389.953.88تنخفض مرة أخرى إىل و  دج17.469.531.68مببلغ قدره  2011مرة أخرى سنة 

 دج. 13.050.000.00إىل  2013ترتفع مرة اخرى سنة و  2012
مببلغ قدر بـ  2007و 2006يت سن فقد كانت بدورها متزايدة رغم االخنفاض الذي حصل ة الفطروابلنسبة لزكا

  مببلغ 2011حىت سنة  دج 13.600.641.00مببلغ  2008من سنة  مث ترتفعدج 9.614.935.00
 24.371.225.00مببلغ  2013و 2012دج مث ينخفض اخنفاض طفيف سنيت  30.142.067.00

ء على الستيالرافا ابمت أطهتويرجع هذا االخنفاض لسبب بعض الشائعات اليت التوايل، على ا 24.792.713.81و
م على صندوق ليت تقو اجلهات ، مما أدى ذلك إىل زرع عدم الثقة من طرف بعض املزكني يف ااختالسهاو  أموال الزكاة

 الزكاة؛
كاة ز ، زكاة املاشية مثل ،خرىع األمهال األنوا إالفطر و و أيضا اعتمادها على نوعني من الزكاة ومها زكاة املال  نالحظ -

 فيطلب، رع الثمااة زرو زكو  ماكن يضع فيها زكاة املاشيةأالثمار وهذا راجع لعدم وجود الذهب، زكاة الزروع و 
جهة  ، ومنن جهةع هذا مالبيثل النقل و م ،ني أعمال وتكاليف أخرىذلك املزك   ني أن يقدموها نقدا فيكلفمن املزك  

 وتنشئتها؛ إعدادها يف تعبوا مهنألزروعهم م و هتحيواانيف التفريط  أخرى عدم
 الزكاة.غياب الوسائل املادية والتقنية جلمع  -

 صندوق الزكاة فكان كما يلي:أم ا ابلنسبة لعدد املستفيدين من 
عدد كان ال  2004نة سكان متذبذاب بعض الشيء، فنجد أن عدد املستفيدين اترة يرتفع واترة ينخفض ،ففي  -

وهكذا  2006نة  س 945مستفيد مث ينخفض إىل  1261إىل   2005مستفيد  لريتفع سنة  268املستفيدين  
 ها.الس نوات اليت تلتو ات اليت سبقتها رنة ابلسنو امستفيد مق 2169بـ  2009إىل أن يصل إىل أقصاه سنة  

مقارنة بـ مستفيد  4423بـ  2008رغم اخنفاضه سنة فكان تصاعداي ما عدد املستفيدين من زكاة الفطر، أ  -
ليصل إىل  6523دد إىل ( فارتفع هذا الع2009السنة الالحقة هلا )(، و 2007يف السنة السابقة هلا ) 6250
هلا لسنة السابقة بعدما كانت يف ا 2013سنة  2594تنخفض مرة أخرى إىل و  2011كأعلى قيمة سنة   7502

 مستفيد؛ 6628( مقدرة بـ 2012)
 ؛دج7.228.957.00ـ واليت تقدر ب 25%جزء من حصيلة الزكاة بـنسبة  اقتطاعمت  2009سنة نالحظ أنه يف  -
 كاة الفطر.ز منه من  ل أقلكاة املاز  من إمجايل زكاة املال وأن عدد املستفيدين من اة الفطر أكربزك يلمجاإ -
 :برج بوعريريجتوزيع حصيلة صندوق الزكاة لوالية  -2
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 :2013إىل  2004من  برج بوعريريجع حصيلة زكاة املال لوالية ( يوضح توزي02-2جدول رقم: )

 الّسنة
املبلغ احملّصل من  زكاة 

 %100املال عليه 
املبلغ املخصص  

 %6للهيئة القاعدية 
املبلغ املخصص للهيئة 

 %4.5الوالئية 

املبلغ املخصص  
للصندوق الوطين 

2% 

 املبلغ املخصص للفقراء
 %50املساكني و 

للقرض املبلغ املخصص 
 %37.5احلسن 

2004 1 211 785.00 53 058.04 39 793.53 17 686.02 442 150.30 331 612.73 

2005 10 431 797.89 606 732.15 455 049.11 202 244.05 5 056 101.21 3 792 075.91 

2006 10 187 636.54 567 155.70 425 366.77 189 051.90 4 726 297.49 3 544 723.12 

2007 10 945 998.03 557 075.04 417 806.28 185 691.68 4 642 292.00 3 481 719.00 

2008 8 427 612.89 365 978.52 275 483.89 121 992.84 3 049 821.00 2 287 365.75 

2009 31 783 752.01 1 734 949.68 1 301 212.26 578 316.56 14 457 914.00 10 843 435.50 

2010 17 393 938.26 698 857.97 524 144.23 232 952.99 7 823 824.78 4 367 868.59 

2011 17 469 351.68 698 641.91 523 981.43 232 880.64 5 822 015.89 4 366 511.92 

2012 16 273 177 562 977.23 422 232.92 187 659.08 4 691 476.94 3 518 607.71 

2013 13 219 894.22 339 194.82 254 396.11 113 064.94 6 526 623.47 2 119 967.60 

 02انظر امللحق رقم  ،الطلبة من إعداد املصدر:
وال ن أمستثمار جزء م(، أو ااملال )نه يتم توزيع أموال الزكاة اجملمعة على شكل زكاة القوت أمن اجلدول السابق نالحظ 

 اآليت:اليت سوف أنخذها ك ،الزكاة ) القرض احلسن( وأيضا تغطية تكاليف الزكاة
اكني، املسللفقراء و %50مليون دينار جزائري، سوف تعود نسبة  5إذا كانت احلصيلة السنوية أكرب من  -

 سن؛لالستثمار والقرض احل  %37.5تكاليف أنشطة الزكاة، وسهم العاملني عليها و  12.5%
سبة ساكني بند للفقراء واملنها يعو فاجلزء الكرب م ،مليون دينار جزائري 5قل من أما إذا كانت احلصيلة السنوية أ -

زكاة(، توزيع أموال الو لني عليها) القائمني على جتميع كسهم للعام  %12.5والباقي أي ما نسبته  87.5%
 تكاليف أنشطة الز كاة؛و 

 (02 كذلك نالحظ من امللحق رقم)
وهذا بعد  2013ىل إ 2010سنة  أنه قد مت صرف مبلغ اهليئة القاعدية والوالئية لفائدة الفقراء واملعوزين من -

 ؛موافقة اللجنة الوالئية
 إىل 2003 بنيعات جتماقاعة االجتهيز املكاتب اللجان القاعدية و كما مت صرف مبلغ اهليئة القاعدية يف  -

2010. 
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 املبحث الثاين: حتليل ومناقشة نتائج الدراسة
ابلنسبة  ليها من خالل املطلب األول، أماسيتم التطرق يف هذا املبحث الثاين إىل أهم نتائج الدراسة اليت مت التوصل إ

 .إىل حتليل النتائج ومناقشتها فيه للمطلب الثاين فسيتم التطرق
 عرض نتائج الدراسة األول: املطلب

 النتائج املتوصل إليها فيما يلي: اولمن خالل هذا املطلب سيتم تن
 برج بوعريريجعدد املشاريع املمولة من طرف صندوق الزكاة والية  -1

 وعريريجب( يوضح متويل مشاريع القرض احلسن من طرف صندوق زكاة والية برج 03 – 2جدول رقم: )

 السنة
املبلغ املخصص للقرض 

 )دج( احلسن
املبلغ املمنوح للقرض 

 )دج( احلسن
عدد طلبات القرض 

 احلسن
 عدد

 املستفيدين
2004 331.61.73 1.750.000.00 30 21 
2005 3.792.075.91 4.439.000.00 50 42 
2006 3.544.723.12 00 00 00 
2007 3.481.719.00 3.960.000.00 60 26 
2008 2.287.365.75 5.820.000.00 90 30 
2009 10.843.425.50 6.250.000.00 100 32 
2010 4.367.868.59 4.350.000.00 100 11 
2011 4.366.511.92 4.180.000.00 100 18 
2012 3.518.607.71 9.800.00.00 100 37 
2013 20.119.967.60 12.000.000.00 150 51 
 184 780 000.00 43729 427.00 355 56 اجملموع

 04انظر امللحق رقم  ،الطلبةمن إعداد  املصدر:

يف والية  2013 -2004شر ن حصيلة املبالغ املخصصة للقرض احلسن يف السنوات العأمن اجلدول السابق نالحظ 
 ت كما يلي:برج بوعريريج كان

حيث كانت احلصيلة  ،2008مع وجود اخنفاض طفيف سنة  تزايدت احلصيلة السنوية للقرض احلسن -
دج والسنة اليت تلتها  3.481.719.00املقدرة بـ  2007دج مقارنة ابلسنة اليت قبلها  2.287.365.75
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ىن قيمة خمصصة ما أدأ ،دج كأعلى قيمة خمصصة للقرض احلسن 10.843.425.50اليت تقدر بـ و  2009
 .2013يف سنة  2.119.967.60قدرت بـ 

أن رتفاعها إىل ا وواصلت ،2005يف العام الثاين  للقرض احلسن فهي كذلك ارتفعت أما ابلنسبة للمبالغ املمنوحة -
اعها ارتف تواصلو  ،طلب 60ارتفاع عدد الطلبات الذي بلغ و  ،2007، مع اخنفاض يف سنة دج 4.439.000.00بلغت 

دد الطلبات الذي بلغ عمع تزايد مستمر يف  ،م 2013سنة  دج 12.000.000.00أن بلغت ات اليت بعدها إىل يف السنو 
 طلب. 150حده يف نفس السنة إىل 

 الية؛هو يف زايدة طردية مع حصيلة الزكاة اإلمج ،املخصص للقرض احلسنبلغ املأن كما  -
 .دمةة بعدد الطلبات املقأن عدد املستفيدين من القرض احلسن عدد ضئيل جدا، مقارنو  -

 : حسب الدوائر برج بوعريريجعدد املشاريع املمولة من طرف صندوق الزكاة والية  -2
 .يوضح عدد املشاريع املمولة من طرف صندوق والية برج بوعريريج حسب الدوائر( 04-2)جدول رقم 

 عدد املستفيدين الدوائر 
 34 برج بوعريريج
 16 بئر قصد علي

 15 املنصورة
 18 احلمادية

 17 برج الغدير
 15 عني اتغروت

 17 اجلعافرة
 19 برج زمورة
 18 رأس الواد

 15 جمانة
 184 اجملموع

 05انظر امللحق رقم  ،الطلبةمن إعداد  املصدر:
نالحظ  ،ئرسب الدواريج حمن اجلدول السابق الذي يوضح املشاريع املمولة من طرف صندوق والية برج بوعري

 ما يلي:
إال يف دائرة الربج حيث حتتل  ،توزيع عدد املستفيدين من القرض احلسن حسب دوائر والية برج بوعريريج متقارب نوعا ما -

حيث جند عدد املستفيدين يف  ،مستفيد 15إىل  19ما ابقي املستفيدين يف الدوائر يرتاوح بني أمستفيد  34بـ  الصدارة
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جعافرة بـ مستفيد، مث  أتيت دائريت برج الغدير و  18رأس الواد بـ ن دائرة احلمادية و مث تليها كل ممستفيد  19 دائرة برج زمورة
 مستفيد. 15مستفيد وأخريا كل من دائريت منصورة وجمانة بـ  16علي بـ  بعدها دائرة بئر قاصدمستفيد و  17
 :التالية يةالقتصاداعات احسب القط -جيبرج بوعرير والية -عدد املشاريع املمولة من طرف صندوق الزكاة  -3

 .لقطاعاتاريج حسب وعري( يوضح نوع املشاريع املمولة من طرف صندوق الزكاة والية برج ب05-2جدول رقم ) 
 نفس املصدر السابق املصدر:

من اجلدول السابق الذي يوضح نوع املشاريع املمولة من طرف صندوق الزكاة لوالية برج بوعريريج حسب القطاعات 
 نالحظ ما يلي:

 تنوع النشاط التمويلي لصندوق الزكاة؛ -
 تليها املشاريع مث ،اوعمشر  81يت تقدر بـ الان لصاحل املشاريع احلرفية و كحيث نالحظ أن النصيب األكرب   -

بل األخري أتيت املشاريع قما مشروع و  37 ما يف املرتبة الثالثة أتيت املشاريع الفالحية بـأمشروع ،  50اخلدماتية بـ 
 روع.مش 1طبية بـ اليت املشاريع الطبية وشبه يف النهاية أتمشروع و  16اإلنتاجية بـ 

 برج بوعريريج حلسن من طرف املستفيدين لصندوق زكاة والية املبالغ املسددة للقرض ا -4
من  برج بوعريريج والية  يوضح تسديد أقساط القرض احلسن من طرف املستفيدين لصندوق زكاة( 06-2)جدول رقم 

 .2013إىل سنة  2004سنة 

 السنة
املبلغ املمنوح للقرض 

 )دج( احلسن
 عدد

 املستفيدين

املبلغ املسدد من 
طرف 

 )دج(يداملستف

املبلغ الباقي 
 )دج(للسداد

2004 1.750.000.00 21 0 1.750.000.00 

2005 4.439.000.00 42 167 750.00 4.271.250.00 

2006 00 00 00 00 

 عدد املستفيدين نوع املشروع
 81 املشاريع احلرفية

 50 املشاريع اخلدماتية
 16 ع اإلنتاجيةاملشاري

 37 املشاريع الفالحية
 1 الشبه الطيبو  املشاريع الطبية 

 184 اجملموع
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2007 3.960.000.00 26 283.493.00 3.676.507.00 

2008 5.820.000.00 30 440.580.67 5.379.419.00 

2009 6.250.000.00 32 657.741.65 5.592.258.00 

2010 4.350.000.00 11 384.924.00 3.965.076.00 

2011 4.180.000.00 18 177.440.00 4.002.560.00 

2012 9.800.00.00 37 454.180.00 9.345.820.00 

2013 12.000.000.00 51 58.720.00 11.941.280.00 

 170,68 104 41 829,32 624 2  000.00 43729 اجملموع

 06انظر امللحق رقم  الطلبة، من إعداد :املصدر
إىل  2004نة سن من من اجلدول الس ابق الذي يوضح تسديد أقساط القرض احلسن من طرف املستفيدي نالحظ

 كما يلي:  2013

 كانت معدومة؛  2004أن املبالغ املسددة من طرف املستفيدين يف السنة األوىل  -
 ؛دج 167.750.00حلسنة حيث بلغت تبدأ عملية تسديد القروض ا 2005ما يف سنة أ -
سديد ة التيمث تبدأ عمل فكانت معدومة لعدم وجود قروض ممنوحة من طرف صندوق الز كاة، 2006ما يف سنة أ -

إىل  2008سنة   تصلمث ،دج 283.473.00مبلغ  2007سنة  يث بلغت قيمة التسديديف االرتفاع ح
 .دج 657.741.65حيث وصلت إىل  2009سنة  غ قيمة التسديد ذروهتاللتب ،دج 440.580.67

 384.924.00 ىلفكانت عملية التسديد متذبذبة، حيث اخنفضت إ 2013إىل  2010أما يف السنوات من -
، مث تعود 2011دج يف  177.440.00، وبعدها تقل لتصبح 2009بعدما كانت مرتفعة يف  2010دج سنة 

حيث   2013 يفض إىل أقل قيمة تسديد مث تنخف ،دج 454.180.00لتكون  2012لالرتفاع من جديد يف 
 دج. 58.720.00تقدر بـ 

 : مناقشة نتائج الدراسةاملطلب الثاين
 ةيدانييف هذا املطلب سيتم مناقشة النتائج املتوصل إليها يف الدراسة امل

 برج بوعريريجابلنسبة للمشاريع املمولة عن طريق صندوق الزكاة لوالية  -1
، 2011سنة  لرتتفع نسبيا 2009مقارنة ابلسنة اليت كانت قبلها  2010يع يف سنة يرجع سبب اخنفاض عدد املشار 

 04مضي  اإلجراءات الصارمة يف منح القروض نظرا لعدم اسرتجاع صندوق الزكاة أموال القروض املمنوحة رغم إىل
واليت  القرض احلسنبات ثلث عدد الطل ة مت تلبي هفنجد أن 2013سنة  أما ؛وانتهاء الوقت القانوين لتحصيلهاسنوات 
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الذي مت تلبية  2005عكس سنة  طلب 150ارتفاع عدد الطلبات الذي بلغ إىل  ويرجع السبب ،مشروع 51بلغت 
 أغلب الط لبات.

 دوائرحسب ال برج بوعريريجابلنسبة للمشاريع املمولة من طرف صندوق الزكاة والية  -2
ىل القرب من إ ،دوائرحسب ال برج بوعريريجوالية لالزكاة  توزيع املشاريع املمولة من طرف صندوق قاربيرجع ت

من   هلا نصيب كانليت  ا لدوائراباقي بمقارنة  برج بوعريريجإذ جند أكرب نسبة يف دائرة  ،مديرية الشؤون الدينية واألوقاف
 .متقارب من التمويل

 طاعاتع القب نو حس برج بوعريريجلنسبة للمشاريع املمولة من طرف صندوق الزكاة والية اب -3
 يف نةة واملتباياملتنوع شاريعمن امليزات احلسنة لصندوق استثمار أموال الزكاة اجتاهه حنو متويل عدد من امل

 ج بوعريريجبر الية و زكاة من خالل اجلدول الذي يوضح نوع املشاريع املمولة من طرف صندوق الجماالت خمتلفة، و 
 يةاستمرار ك هو ب يف ذلوالسب ميةاخلد، مث تليها املشاريع احلرفيةاملشاريع أنه ميول بنسبة كبرية جند حسب القطاعات 

 بتةتكاليفها شبه اث يت تكونية الحللمشاريع الفال ، وتقريبا نفس الشيء ابلنسبةاحلرف وتتميز ابعتدال تكاليف تكوينها
  ة،املتوسط املؤسسات شكل خذأت اهن  � ألتتميز ابلتوظيف األكرباليت  نتاجيةاإل مقارنة ابملشاريعمردودية أكرب و  متوسطة،و 

 هلامة اليت تعكسنقدية االتدفقات ال ، ابإلضافة إىلاآلالتو أسعار املعدات  ارتفاع نتيجة املرتفعة ابلتكاليف تتميز كما
 .الضخامة النسبية للمشروع 

 يجوعرير ج ببر ية ابلنسبة للمبالغ املسددة للقرض احلسن من طرف املستفيدين لصندوق زكاة وال -4
يف  وم به أنمن املعلو  ،حلسنانظرا لبداية نشاط مشاريع القرض  نة األوىلأقساط القرض يف الس  يعود عدم سداد 

قروض لعدم سديد الملية تعيرجع سبب التذبذب يف و  بداية أي نشاط مشروع تكون التكاليف أكرب من قيمة العوائد؛
 .قيام اهليئة الرقابية ابلسهر على متابعة ذلك
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 خالصة الفصل:
على  هبا مناق اليت ،حلالةالذي تطرق فيه إىل النتائج املتوصل إليها من خالل دراسة ا من خالل هذا الفصل

ما هو موجود و لنظري انب ااجل د يفو ، حيث تبني أن هناك فرق كبري بني ما هو موجبرج بوعريريجمستوى صندوق زكاة 
ائج إجيابية حقق نت أنه قد ال خيفى ه،انطالق هيكله التنظيمي وقصر فرتةرغم بساطته وبساطة و ، يف الواقع العملي

 :ومشجعة نذكر من أبرزها

 ؛برج بوعريريجتنوع املشاريع املمولة من طرف صندوق زكاة والية  -
 .احلسن غة القرضلى صيعواملتوسطة  يعتمد يف متويله للمؤسسات الصغرية برج بوعريريجصندوق زكاة والية  -
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 خامتة
- 2004) املتوسطةصغرية و وضوع دور صندوق الزكاة يف متويل املشاريع المب هذا البحثحاولنا اإلحاطة يف 

لية التموي تياجاتة االحهل يليب صندوق الزكا: "التاليةخالل اإلجابة على اإلشكالية  وذلك من ،(2013
 :ل فصلنيمن خال عليها واليت أجيب (" ؟القرض احلسن آلية عن طريق)واملتوسطة  الصغرية للمؤسسات

لزكاة ا صندوق ة عن طريقاملتوسطو لصغرية ت طَُّرق فيه إىل متويل املؤسسات ا السابقة،األدبيات النظرية والدراسات  أوهلما:
 .راسات السابقة للموضوعأيضا إىل الد   ،(القرض احلسن يةآل)

 حصائية ملعطياتإراسة دالذي احتوى  ،(2013-2004)، برج بوعريريجدراسة تطبيقية لصندوق زكاة والية  اثنيهما:
 .حتليل النتائج ومناقشتها ،(2013-2004) ،برج بوعريريجحصيلة الزكاة والية 

 :اإلجابة على الفرضيات
 هااحتياج بسيط من لبية جزءوم بتصندوق الزكاة أثناء متويله للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يق :الفرضية األوىل 

 التمويلي ؛
  ى آليةتوسطة يعتمد علرية واملت الصغفنجد أن صندوق الزكاة أثناء متويله للمؤسسا :للفرضية الثانيةأما ابلنسبة 

مد يف متويله وسطة يعتواملت عند قيامه بتمويل املؤسسات الصغرية برج بوعريريجصندوق زكاة ف ؛القرض احلسن
 .القرض احلسن على

 :جنملها فيما يلي حاتواقرتاوعليه فإن هلذا البحث وككل من البحوث نتائج 

 :النتائج
 لى أساس األشدعستحقاق ة واال، واختيارها حسب األولويمويل املشاريع بعد دراسة امللفاتيقوم صندوق الزكاة بت -

جراءات تكون ل هذه اإلئرة،كحاجة واملشاريع األكثر نفعا واألكثر مردودية على مستوى املسجد املركزي لكل دا
، ويف األخري ةت الالزمجراءامن أجل إكمال اإل عدها حيول ملف املستفيد لبنك الربكةب ،مستوى مكتب الزكاة على

 املستفيد ابلبنك ليتم سحب املبلغ املخصص لالستثمار؛ يتصل
ساعد ت سداد العدم الو تهرب من سداد القرض وحاالت التعثر، يجيعل بعض املستفيدين  عدم احرتام العقد -

دج من  41.104.170.68مببلغ،سرتجع املغري قدر املبلغ  حيث ،ة رأس مال الصندوقتقوي على
 ؛دج 300.000.00مشروع بقيمة  137لو أعيد استثمار هذا املبلغ لتم متويل  ،دج 43.729.000.00أصل

 دين فيها؛املتواج التجارو ضئيلة جدا مقارنة بعدد األغنياء  برج بوعريريجتعترب أموال الزكاة احملصلة يف  -
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 ،م اجلوازها هو عداجح فياحلكم الر بني مؤيد ومعارض مع أن  ،حكم استثمار أموال الزكاة هاء يفاختالف الفق -
 للوقت احلايل مثدوث يف اة احللكنهم استثنوا من ذلك شروطا إن حتققت جيوز فيها استثمار أموال الزكاة وهي صعب

 ؛وعدم وجود أوجه صرف عاجلة هلا حتقيق فائض،
 ؛ت واحلرفاأصحاب الشهاد ،بطالرب كنافذة ملساعدة الشباب الل الزكاة واليت تعتتنوع املشاريع املمولة من أموا -
 ؛عاإلقنا اإلسالم جهدا يف الدعوة و الزكاة كفريضة رابنية أساسية تتطلب كغريها من مبادئ  -
 ؛ك الربكة تعيق بعض املستفيدين ، جند منها الكراء...إخلاإلجراءات املتعلقة ببن -
 .لتمويل الربويحلنيف وامي اين اإلسالالتمويل اإلسالمي بصفته انبعا من قواعد الد   وجود فرق كبري وواضح بني -

 االقرتاحات:
 للمؤسسات الصغرية من أجل تلبية االحتياج التمويلي 50%رفع النسبة املخصصة لقيمة القرض احلسن إىل  -

 ؛واملتوسطة
تتكون من  رعيةرقابة ش هيئة قاف ووضعه حتتفصل صندوق استثمار أموال الزكاة عن مديرية الشؤون الدينية واألو  -

 يف االقتصاد تقوم بتسيري وترشيد ممارساته؛ خرباءو علماء ابلشريعة 
 جناح وليس ليت حققتاريع اومعرفة عدد املش املشاريع،جيب حصر النتائج اليت حققها الصندوق يف جمال متويل  -

 احلسن؛ تصار على إحصاء عدد املشروعات اليت مولت بصيغة القرضقاال
 االستغالل ، من أجلخاطرةإنشاء جلنة خاصة تدرس كافة طلبات املشاريع االستثمارية من حيث املردودية وامل -

 نية هلذهملتابعة امليدااافة إىل ، ابإلضوضعها املزكون يف مؤسسة الزكاةاليت األمثل ملوارد الزكاة واليت هي تلك الثقة 
 ؛املشاريع

 ة دعم بعض، وزايدةة عاليروض احلسنة يف مشاريع أخرى جديدة، وذات مردوديالقتوظيف األموال املسرتجعة من  -
 .افزا هلم على زايدة جتويد نشاطهماملشاريع اليت القت جناحا ليكون ح

 آفاق الدراسة:

 لو جبزء قليل يفسامهنا و و راسة يف هناية هذا البحث نرجو من العلي القدير أن نكون قد وفقنا يف إمتام هذه الد
حنا جماالت ن قد فتو ن نكأ، و املتوسطةمتويل املؤسسات الصغرية و يط الضوء علي جانب من اجلوانب املهمة يف تسل

 لتالية:قرتح املواضيع اكن أن نال وميللنقاش والدراسة، واليت ميكن مباشرهتا من طرف زمالئنا الطلبة مستقب ومواضيع أخرى

 ؛اةالزك إبراز الطابع اإللزامي لدفع إمكانية مقاربة تطور صندوق الزكاة ابجلزائر بعد -
.ض احلسنة من قبل الشباب وإدماجه يف وكاالت تشغيل الشبابو مكانية مقاربة التوجهات حنو القر إ -
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	1- عدد المشاريع الممولة من طرف صندوق الزكاة ولاية برج بوعريريج
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