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 تشكر  
 ق ال رسول اهلل: )صلى اهلل عليه وسلم(:

"من اصطنع إليكم معروف ا فجازوه ف إن عجزتم عن مجازاته  
حتى تعلموا أنكم قد شكرتم ف إن الشاكر يحب   ف ادعوا له

 الشاكرين "
ف الحمد اهلل حمدا كثيرا ونشكره شكرا جزيال الذي كان  

ألنه سهل لنا المبتغى وأعاننا   يما نحمدهفضله وعطاؤه كر 
 .و هون لنا المتاعب على إتمام هذا العمل وذلل لنا الصعاب

 ومن هناك ال يسعنا إال أن نتقدم بخالص تشكراتنا:
" الذي تفضل باإلشراف على هذه  بوعافية سميرلألستاذ "

بكل االهتمام ف لم يحرمنا وقته وال   المذكرة والذي أحاطنا
 .هللجهده حفظه ا

 



 

 أنف ال

 إهداء
 إلى النور الذي يشع دائما في نفسي

 ويهتز لتضرعها. اللسان. بها نطق كلمة تحمل التي النور إلى
الرحمان عرش  

أمي يرحمك اهلل  ووضعت تحت قدميها الجنان.. لك وحدك    

إلى من كافح في صمت وشموخ ألجل ان أشق طريقي الى من  
 أهداني المحبة

صدق الكلمة وارتقب طويال    إلى من تعب على تربيتي وعلمني
 نجاحي

-العزيز  أبيق لبي النابض   -إلى رمز العطاء    

 الى من الق اني به القدر عزيزي وزوجي الذي ساندني  

إلى الذين من اهديهم من كل حصاد ثمرة فيهدوني فرحة  
 تخترق الفؤاد وترسم على شف اهي البسمة.. أخواتي واخوتي

كانوا أعز رفق اءإلى من الق اني بهم القدر فكان خير و   

 إلى كل من عمل معنا بإخالص بغية إتمام هذا العمل

 إلى من لم يذكرهم ق لمي أقول في الق لب حبكم

 وأنتم في الفؤاد حضور



 

أمال

 إهداء

فخر وشرف أن أعتز بهما فوق الواجب، وأن أهدي ثمرة هذا  
التي يفيض ق لبها رحمة وحنان الى التي    المتواضع الىالجهد  

  كل ما فيم في أمان، الى التي لو أعطيتها  سهرت الليالي ألنا
أمي    أملك أعز ما وفيت أجرها، إليك يا الدنيا ما  

تعب وجد  ته غلى من سهر و لى الذي لم يبخل عليا بشيء احتجإ
نبع العطاء ورمز العمل والصرامة،   وكد من أجل راحتي، إليك يا

أعز مخلوق في الدنيا أبي ومهما ق لت ف لن أوفكما   إليك يا
ا مق ابل الجهد الذي قدمتموه في رعايتي وتربيتي أبي  حقكم

حفظكما اهلل. وأمي  
لى إخوتي وأخواتيإ  

لى كل الزمالء في هذا العملإ  
اسمهلى كل من عرفني ولم يجد  إ  

لى كل من وصلهم ق لبي ولم يكتبهم ق لميإ  
 



 

 
 

 الملخص : 
تصادي و االجتماعي ، وقد شكل متويلها مركز تلعب املؤسسات الصغرية و املتوسطة دورا أساسيا يف عملية التطور االق

اهتمام مجيع مسؤويل املؤسسات ،كما تتميز املؤسسات الصغرية و املتوسطة بقدرهتا على تنويع أنشطتها ومنتجاهتا بسبب مرونتها 
  .العالية اليت متنحها القدرة على التغيري يف سياسات التمويل و اإلنتاج والتسويق

هذا إلقاء الضوء على تقنية متويلية حديثة نسبية و هي تقنية اإلجيار التمويلي ، حبيث أنه ميثل أفضل وقد اخرتنا يف حبثنا  
طريقة متويلية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، و هذا األخري يسمح للمؤسسات حتديث وسائل اإلنتاج واستخدام التكنولوجيات 

كما  احتياجاهتا التمويلية املتزايدة والتقليل من العوائق اليت تفرضها اجلهات الدائنة،املناسبة لزيادة قدرهتا التنافسية و بالتايل تغطية 
 حاولنا معرفة مكانة اإلجيار التمويلي يف اجلزائر و مدى مسامهته يف هذه املؤسسات . 

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اإلجيار التمويلي.  الكلمات المفتاحية:
 
 

 :Résumé  

Les PME  jouent un rôle fondamental dans le processus de développement économique 

et social, et leur financement a retenu l'attention de tous les dirigeants d'entreprise. Les PME 

se distinguent également par leur capacité à diversifier leurs activités et leurs produits en 

raison de leur grande flexibilité qui leur donne la possibilité de modifier les politiques de 

financement et de production et Commercialisation. 

Dans nos recherches, nous avons choisi de mettre en lumière une technologie de 

financement relativement moderne, qui est la technologie du crédit-bail, car elle représente le 

meilleur mode de financement pour PME , et cette dernière permet aux institutions de 

moderniser les méthodes de production et d'utiliser les technologies appropriées pour 

accroître leur compétitivité et ainsi couvrir leurs besoins de financement. Augmentation et 

réduction des barrières imposées par les créanciers., 

Nous avons également tenté de connaître le statut du crédit-bail en Algérie et l'étendue 

de sa contribution à ces institutions 

 

Les mots clés: Petites et moyennes entreprises, crédit-bail. 
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 مقدمة:
 أداةلكثري من اقتصاديات الدول النامية و  ةاألساسيتعترب املؤسسات الصغرية و املتوسطة الدعامة و الركيزة 

للبناء االقتصادي نظرا ألمهيتها و مسامهتها االجيابية يف العديد من املؤشرات االقتصادية، رام ما تعانيه من 
مشاكل متويلية مثل صغر حجم رأس املال يف مشروعاهتا او ضعف املصادر الذاتية و صعوبة احلصول على 

هذه  أهممتويالت متخصصة تتالءم مع ظروفها و لعل  إ ىوائق اليت تواجهها فهي حتتاج القروض وفقا هلذه الع
التمويلي الذي ظهر كأسلوب حديث يتضمن من املزايا و التنوع ما يؤهله ليتماشى مع  اإلجيارالتمويالت 

  .فيف أعبائهااالحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة و يزيد من نسبة بقائها و تطورها و خت
عتبارها أسلوب متويلي حديث خيفف أعباء اهذه العملية التمويلية ب إ ىتعترب اجلزائر من الدول اليت حتتاج 

تشريعي هلا و كذا  إطاراملؤسسات الصغرية و املتوسطة، حيث بدأ االهتمام هبذه العملية التمويلية بوضع 
   .ر التمويلياستحداث مؤسسات متخصصة يف التمويل عن طريق اإلجيا

 :اإلشكاليةميكننا طرح  األساسعلى هذا  
التمويلي في تلبية الحاجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ما  اإليجاركيف يساهم 

 هو واقعها في الجزائر؟
 األسئلة الفرعية: 

 ما هو مفهوم اإلجيار التمويلي؟ -
 ما هي املؤسسات الصغرية و املتوسطة؟ -
 اإلجيار التمويلي يف اجلزائر؟ ما مدى تطبيق -
 الفرضيات:

  .طبيعة نشاط املؤسسات الصغرية و املتوسطة جتعلها تواجه العديد من املشاكل و الصعوبات -1
وسائل التمويل و عدم قدرة املؤسسات على اخلفض يف النشاطات االستثمارية ذات  إ ىاحلاجة  إن-2

 .مويلي من اجنح الوسائل التمويليةالت اإلجيار، فكان البحث عن البدائل إ ىتكاليف مرتفعة دفع هبا 
خصوصية االقتصاد اجلزائري و طبيعة القوانني و كذا الرتتيبات اليت تنظم االستثمار و العمليات  إن-3

التمويلي مكانة و مميزات خاصة يف متويل املؤسسات االقتصادية  اإلجياراملالية املختلفة اليت يتميز هبا أعطت 
 .ةاجلزائري
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 :أسباب اختيار الموضوع
يعترب اإلجيار التمويلي من بني التقنيات احلديثة يف التمويل خمتلف املؤسسات إضافة إ ى أمهيته  -

 الكبرية يف اجلزائر.
 دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة و توجيهها الختيار أفضل األساليب التمويلية.   -

 :أهداف الدراسة 
توسطة و أمهيتها و التحديات اليت تواجهها و تسلي  الضوء مفهوم املؤسسات الصغرية و امل -

 على اجيابيات هذه املؤسسات و كيفية تفعيلها يف اجلزائر.
 التعرف على اإلجيار التمويلي و دوره يف دعم و متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة. -
 البحث عن طرق مثلى لتطبيق اإلجيار التمويلي يف اجلزائر. -

 :أهمية الدراسة
ويل اليت متد للمؤسسات الصغرية تتمثل أمهية البحث يف أنه يعاجل مصدر من أهم مصادر التم

املتوسطة حبل متويلي و يسمح له بتوفري أمواله اخلاصة الحتياجات أخرى، أما بالنسبة للمؤجر فاإلجيار و 
 التمويلي يضمن حقوقها من خالل احلفاظ مبلكية األصل للمؤجر. 

 :الدراسة  المنهج المستخدم في
 ملعاجلة هذا املوضوع اعتمدنا على منهج وصفي حتليلي: 

 :المنهج الوصفي
واملشاكل اليت تعاين ا حول املؤسسات الصغرية و املتوسطة باإلضافة إ ى أمهيته مفاهيميمن خالل عرض  

 رية و املتوسطة.منها و مدى حاجاهتا للتمويل و الدور الذي يلعبه اإلجيار التمويلي يف متويل املؤسسات الصغ
  المنهج التحليلي:

ن خالل هذا املنهج يتم دراسة اجلوانب املتعلقة بدراسة اإلجيار التمويلي و كيفية متويله ا
للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، و حتليل تطور املؤسسات الصغرية و املتوسطة و اإلجيار التمويلي يف 

 اجلزائر خالل الفرتة املدروسة.
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 ابقة:الدراسات الس
 اطروحة,  اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات متويل يف االجيار قرض مسامهة:  زيرق سوسن -1

-2016,  البواقي أم,  مهيدي بن العريب جامعة,  التسيري علوم يف دكتوراه شهادة لنيل مقدمة
 على الضوء تسلي  و املتوسطة و الصغرية باملؤسسات التعريف ا ى الدراسة هذه هدفت 2017
 ، اجلزائر يف التمويلي اإلجيار سوق واقع على التعرف حماولة و تواجهها اليت املعوقات و املشاكل أهم
 : التالية النتائج إ ى الدراسة هذه خالل من التوصل مت و

 حديثة الزالت ومرافقتها هبا  فاالهتمام وهلذا نسبيا حديث اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات ظهور 2-
 .بعد املعامل واضحة واري فعالة اري فنتائجها وبالتايل أيضا عهدال
 حمدودية عن ناجتة وهي اجلزائر يف واملتوسـطة الصغرية املؤسسات تواجه اليت املشـاكل أهـم التمويلي املشكل-

 بغرض املؤسسات هذه مع البنكي النظام تفاعل وعدم جهة، من خصوصيتها مع تتناسب اليت التمويل مصادر
 .أخرى جهة من هلا الالزم التمويل قدميت

 طياته يف خيفي أيضا لكنه والتحـديات العراقيل من العديد يواجه نسبيا حديث اجلزائر يف اإلجيار قرض سوق-
 به، التمويل عملية على إجيابيا سينعكس ما السلطات قبل من به االهتمـام مت ما إذا والتوسع بالنمو واعدة فرصا
 وتكلفتها سريها
 مذكرة اجلزائر حالة دراسة واملتوسطة، الصغرية املشروعات متويل يف اإلجياري القرض دور طاليب، خالد -2

 منهج على الدراسة هذه يف إتباع مت 2011-2010  قسنطينة، منتوري، جامعة االقتصادية، العلوم يف املاجستري
 أمامها، تقف اليت العوائق وفهم حتليلها وكذا واملتوسطة الصغرية املشروعات وصف طريق عن التحليلي الوصفي
. اجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املشروعات يف االجياري بالقرض التمويل تطبيق واقع نتائج لتقييم حالة دراسة وهنج
 عليه، للحصول تواجهها اليت والعقبات واملتوسطة الصغرية للمؤسسات بالنسبة التمويل أمهية املذكرة هذه تناولت
 واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات بالنسبة منه االستفادة وكيفية اإلجياري القرض طريق عن التمويل ةتقني فهم

 اجلزائر يف املطبقة اخلطوات أهم عند الوقوف
 الربكة بنك حالة دراسة املتوسطة و الصغرية املؤسسات متويل يف االجياري القرض دور:  هشام عزة بن-3

 دراسته يف الباحث اعتمد 2012-2011,  وهران جامعة,  االقتصاد يف ستريماج شهادة لنيل رسالة, اجلزائري
 مكونات فهم و بالبحث املرتبطة املفاهيم إبراز و احلقائق لتقرير مالئم ألنه ، التحليلي الوصفي املنهج على



 ..........................................................................مقدمة:..............................................
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 النتائج إ ى وصلت قد و ، املفاهيم  بني املختلفة الرواب  و أبعاده حتليل و الدقيقة للدراسة إخضاعه و املوضوع
 : التالية

 ما أول أن حيث املتوسطة و الصغرية املؤسسات تطوير أمام  تقف اليت العوائق أكرب من التمويل مشكل يعترب-
 املصريف اإلقرتاض إ ى األخرية هذه جلات نشاطاهتا ملزاولة كفايته لعدم نظرا و ، الذايت التمويل هو إليه تلجأ

 االستثماري برناجمها نفقات كافة يغطي ال أنه بينها من اليت و متويلية صعوبات دةع واجهت أهنا إال ، التقليدي
 على اهتمامها جل صب و هبا البنوك إهتمام عدم إ ى باإلضافة ، عليها الضمانات فرض يف التشدد و ،

 . الكبرية املؤسسات
 وضع يف هي اليت للمؤسسات ذإنقا كطافية التمويلي اإلجيار اعتبار ميكن ال أنه إال خصائصه من بالرام-

 ، حسنة مبردودية تتمتع اليت و السليمة للمؤسسات إال املنال سهلة ليست مالية تقنية هي لكن و ، متدهور
 اليت إال تقبل ال و متويلها املراد املشروعات تقديرات و بدراسات تقوم التمويلي اإلجيار مؤسسات أن عن فضال
 .العملية مدة طيلة اإلجيارية األقساط تكاليف ةملواجه كافية نققدية تدفقات حتقق
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 :تمهيد
يف  تلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا حموريا يف اقتصاديات الدول نظرا ألمهيتها ومسامهتها اإلجيابية

الذاتية  أو ضعف املصادراري أنه يف ظل ما تعانيه من مشاكل متويلية كاملديونية ، العديد من املؤشرات االقتصادية
احتياجاهتا  أو صعوبة احلصول على القروض اليت حتد من تطورها وجب توفري أساليب حديثة تتماشى مع طبيعة
ليتماشى مع  التمويلية ويف هذا اإلطار يربز اإلجيار التمويلي كأسلوب حديث يتضمن من املزايا والتنوع ما يؤهله

اآلالت أو ، غرية واملتوسطة، ويتيح هلا احلصول على األصول سواء املبايناالحتياجات التمويلية للمؤسسات الص
يقوم  املعدات واستخدامها يف نشاطها دون أن تتحمل تكاليف الشراء وذلك من خالل تأجريها من املمول الذي

 .من املورد خصيصا هلذا اهلدف وفقا لشروط و مواصفات املستأجر بشرائها
 واإلجيارق إ ى خمتلف اجلوانب النظرية املتعلقة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة يف هذا الفصل التطر  حناول 

 التمويلي كأحد األساليب احلديثة املستعملة يف متويل املؤسسات، وذلك من خالل املبحثني التاليني:
 : مفاهيم حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطةاألولالمبحث 

 تمويليالمبحث الثاني: مفاهيم حول اإليجار ال
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 المبحث األول: مفاهيم حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
لقد أصبح للمؤسسات الصغرية و املتوسطة دور كبري يف جتسيد الربامج اليت وضعتها خمتلف الدول و اجملتمعات 

النامية على حد سواء أيقنت كل الدول املتقدمة و  إذ، و تفعيل هذه الربامج االقتصاديةللنهوض و حتقيق التنمية 
 الوطين. االقتصادأمهية هذه املؤسسات يف رسم اخلط  و تنفيذها ملا هلا من مسامهة كبرية يف دفع عجلة 

 : تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطةاألولالمطلب 
ني أظهرت بعض الدراسات اليت أجريت على املؤسسات و الصناعات الصغرية و املتوسطة أن هناك ما جياوز مخس

و أن العديد من الدول ليس لديها تعريف رمسي هلذا النوع من ، تعريف للمؤسسات الصغرية و املتوسطة
  .لديها االقتصاديحيث يرتب  تعريف كل دولة بدرجة النمو ، املؤسسات

 :تعريف الواليات المتحدة األمريكية 
ال ا ذات ملكية و إدارة مستقلة و أهنتعرف املؤسسات الصغرية على  1953حسب قانون املنشأة الصغرية لسنة 

 500و تعترب مؤسسة صغرية او متوسطة كل مؤسسة تشغل أقل من  طر على جمال نشاطها مؤسسات كربى،تسي
 .1عامل

  :تعريف اإلتحاد األوروبي 
ال ميكن إعطاء تعريف عام للمؤسسات الصغرية و املتوسطة، ألن ، إ ى تصرحيات جملس االحتاد األورويب استنادا

لمنظمة تعترب املؤسسات الصغرية فهوم خيتلف من دولة إ ى أخرى و من قطاع إ ى آخر و كقاعدة عامة لامل
 .عامل 500املتوسطة كل مؤسسة يكون عدد عماهلا ال يتجاوز و 

  الجزائري: االقتصادالتعريف المعتمد في 
كومة جمربة على إجياد تعريف يف ظل اياب تعريف قانوين حمدد و دقيق للمؤسسات الصغرية و املتوسطة كانت احل

األخذ بالتعريف نفسه املطبق يف اإلحتاد  إ ىو هو ما دفع القانون اجلزائري ، و معايري حمددة هلذه املؤسسات
و املتعلق بالقانون التوجيهي لرتقية املؤسسات  18-01صدر القانون رقم  12/12/2001حيث يف ، األورويب

 1توظف من ، عتها القانونية  بأهنا: كل مؤسسة إنتاج للسلع أو اخلدماتمهما كانت طبي، الصغرية و املتوسطة

                                                           
 398، ص 2006، 1املالية(، دار وائل للنشر، ط اإلدارة)التسيري املايل  :بن ساسي، يوسف قرشي الياس 1
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 500أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية ، مليار دينار جزائري 2شخص و ال يتجاوز رقم أعماهلا  250إ ى 
 . 1مليون دينار جزائري

 صغرية و املتوسطة:و اجلدول التايل يوضح التعريف املعتمد من قبل املشرع اجلزائري للمؤسسات ال
 تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر:: 01جدول رقم       

 الحصيلة السنوية السنوي األعمالرقم  عدد العمال الصنف
 مليون د.ج 10أقل من  مليون د.ج 20أقل من  9-1 مؤسسة مصغرة
 مليون د.ج 100أقل من  مليون د.ج 200أقل من  49-10 مؤسسة صغرية

 مليون د.ج 500و  100بني  مليار د.ج 2إ ى  200من  250-50 سسة متوسطةمؤ 
 .6، ص77العدد ، الجريدة الرسمية 2001-12-12المؤرخ في  18-01المصدر: القانون رقم 

 أخرى: تعاريف 
متثل املؤسسات الصغرية و املتوسطة أعمال قانونية يقيمها األفراد لتحقيق الربح و تقدمي  -

و تعمل برؤوس أموال متوسطة و من النادر أن يكون هلذه ، ية للمجتمعسلع و خدمات ضرور 
 .2املؤسسات اهليمنة الكاملة على السوق

، بساطة التنظيم اإلداري تلك املؤسسات اليت متتاز مبحدودية رأس املال و قلة العمال -
ال أقل من ألف دوالر و عدد العم 65-5حيث رأس املال يرتاوح بني ، تعتمد على التمويل الذايتو 

10 3. 
 المطلب الثاني: خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

، تتميز املؤسسات الصغرية و املتوسطة بعدة خصائص متكنها من حتقيق مزايا تنافسية مقارنة باملؤسسات الكبرية
 :4نذكر منها 

                                                           
استدامة املؤسسات الصغرية  إشكاليةواقع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر و وسائل دعمها، امللتقى الوطين حول  :أحالم منصور، آسيا بن عمر  1
  .5، ص2017-12-6/7ي املتوسطة يف اجلزائر، جامعة الشهيد محة خلضر، الوادي، اجلزائر، يومو 
 .26، ص 2009، 1منظمات األعمال الصغرية و املتوسطة، دار وائل للنشر، ط إسرتاتيجيةو  إدارة :طاهر حمسن منصور الغاليب 2
الشلف، اجلزائر،  لي،، العدد السادس، جامعة حسيبة بن بو عإفريقيا: "املؤسسات الصغرية و املتوسطة آفاق و قيود "، جملة اقتصاديات مشال أيت عيسى عيسى 3

 .273ص 
"قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر الواقع و التحديات "، جملة مناء لالقتصاد و التجارة، العدد الثالث، جوان،  :ياسر عبد الرمحن، براشن عماد الدين 4

 .220-219ص ، ص 2018جامعة حممد الصديق بن حيىي، جيجل، اجلزائر، 
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 :أن يقيم ، ميكن ألي شخص عادي حىت و مل يكن ميلك مؤهالت علمية سهولة التأسيس
 .عا خاصا بهمشرو 

 تتصف املؤسسات الصغرية و املتوسطة بسيطرة من  امللكية الفردية أو  :في اإلدارة االستقاللية
وثيقا بامللكية مما يكسبها املرونة و السرعة يف اختاذ  ارتباطااإلدارة  ارتباطو يرتتب عن ذلك ، العائلية
  .يف اإلدارة االستقالليةهذا مينحها صفة ، القرارات
 إلدارة و بساطة الهيكل التنظيمي سهولة ا 
 طة جيعلها مركزا ذاتيا للتدريب طابع املؤسسات الصغرية و املتوس إن :مركز للتدريب الذاتي

 .التكوين ملالكيها و العاملني هبا و ذلك جراء مزاولتهم لنشاطهم اإلنتاجي باستمرارو 
  و قصرها راجع املشروع،  ثماراستو هي الفرتة املطلوبة السرتداد تكاليف  :االستردادقصر فترة

  .زيادة دورات البيع و قصر دورة اإلنتاجسهولة التسويق،  ى صغر حجم رأس املال املستثمر، إ
 و هي تتميز بتوفر الظروف اليت تسمح هلا بتحقيق الكفاءة و الفاعلية  :الكفاءة و الفاعلية

  .بدرجات كبرية
 .صغر حجم رأس المال نظرا لصغر حجم المؤسسة 
 1 النسبي للتكاليف الرأسمالية في مرحلة اإلنشاء نخفاضاال. 

 المطلب الثالث: أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
 نذكر منها مايلي:، االقتصاديو  االجتماعيتكتسي املؤسسات الصغرية و املتوسطة أمهية بالغة على املستوى 

 2:االقتصادية األهمية 
  .توفري مناصب الشغل -
  .احمللية تكوين اإلطارات -
جانبا هاما ومصدر  االبتكارتقدمي منتجات و خدمات جديدة: حيث ميثل اإلبداع و  -

  .لألفكار اجلديدة و املنتجات و اخلدمات املبتكرة
و التكيف مع األوضاع احمللية: حيث متتاز باملرونة  االضطراباتالقدرة على مقاومة  -

 .خاص يف فرتات الركود االقتصادي والقابلية للتكيف يف مواجهة ظروف اري طبيعية بشكل
                                                           

:  دور املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف زيادة مستويات التشغيل، امللتقى الوطين حول واقع و آفاق النظام احملاسيب املايل يف عبد احلق بو قفة، بغداد بنني 1
 .5-4 ص  ، ص2013-5-5/6املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر، اجلزائر، يومي 

 .47ص  ، 2008، 1الصغرية و املتوسطة و مشكالت متويلها، ايرتاك للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، مصر، طاملؤسسات  :رابح خوين، رقية حساين 2
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توزيع الصناعة و تنويع اهليكل الصناعي: حيث تؤدي املؤسسات الصغرية و املتوسطة  -
كما حتقق التوازن ،  دورا هاما يف توزيع الصناعات على كافة املدن و خاصة املدن الصغرية

 اجلغرايف. لالنتشاراإلقليمي لعملية التنمية ملا هلا من مزايا 
و توجيهه  االدخارملوارد احمللية: حيث تقوم بتعبئة املوارد املالية اخلاصة و زيادة تعبئة ا -

 .االقتصاديةبدال من جتميده و إخراجه من الدورة  االستثماريةحنو اجملاالت 
 املنافسة.  استمراريةاحملافظة على  -
 .االقتصاديحتقيق التطور  -

  االجتماعيةاألهمية: 
للدخول يف ظل وجود عدد هائل من املؤسسات الصغرية املسامهة يف التوزيع العادل  -
 .1واملتوسطة 
امتصاص البطالة هلا القدرة على خلق فرص العمل و  التخفيف من حدة البطالة: حيث -

 و التخفيف من حدهتا.
 .تكوين اإلطارات اإلدارية و القيادية -
 .2احملافظة على األعمال احلرفية  -

 مؤسسات الصغيرة و المتوسطةالمطلب الرابع: صعوبات التمويل في ال
يتها يف مجيع يعترب القصور يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة من املعيقات الرئيسية اليت حتول دون تنم

إال أهنا يف األخرية أكثر حدة و أشد تأثريا نظرا ملا تعانيه من ندرة رؤوس ، النامية على حد سواءالبلدان املتقدمة و 
 نذكر أمهها:، عدة أسباب إ ىاملتوسطة على التمويل ة حصول املؤسسات الصغرية و ع صعوبترجو ، األموال

 :مشاكل متعلقة بالتمويل المصرفي 
تواجه املؤسسات الصغرية و املتوسطة صعوبات و معوقات عديدة عندما تراب يف احلصول على متويل لنشاطاهتا 

 :3أهم هذه الصعوبات يف  إجيازميكن  و، من القطاع املايل املنظم و ال سيما من البنوك التجارية

                                                           
 .8مرجع سابق، ص ،أحالم منصور، آسيا بن عمر 1
ه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية مقدمة لنيل شهادة دكتورا أطروحةيف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر،  اإلجيارمسامهة قرض  :سوسن زيرق 2

 16- 15صص ، 2017-2016و التجارية و علوم التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، اجلزائر، 
 161، ص 2001م التسيري، جامعة سطيف، "واقع مؤسساتنا الصغرية و املتوسطة و آفاقها املستقبلية "، جملة العلوم االقتصادية و علو  :عبد الرمحن بن عنرت 3
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املبالغة يف املطالبة بالضمانات: بالقياس فإن االبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال  -
هذا يعين و ، متلك ضمانات رمسية أو مستندات قانونية تكفي لتلبية قيمة التمويل املصريف املمنوح

  .هلا الالزمضآلة فرص احلصول على التمويل 
ول على القروض من خالل عزوف البنوك عن إقراض املؤسسات الصغرية صعوبة احلص -
و عدم حتمسها إلقراض املؤسسات الصغرية و املتوسطة ، فيها االستثماردرجة خماطر  الرتفاع

 .لصغر حجم معامالهتا مع تكلفة هذه املعامالت من أعباء إدارية على البنوك
ن حجم القروض املتاحة من البنوك حمدودية حجم و نوع التمويل: حيث االبا ما تكو  -

مع نقص شديد يف التمويل ، التجارية حمدودة و اري كافية لتنمية املؤسسات الصغرية و املتوسطة
  .مدة السداداملعاملة من حيث فرتات السماح و  و فرض من  واحد يف، طويل األجل

الشديد  ئاملبططول مدة اإلجراءات: حيث تعاين املؤسسات الصغرية و املتوسطة من  -
  .يف معاجلة ملفات طلبات التمويل بعد إيداعها على مستوى البنوك

هو ما و ، اعتبارها اري قادرة على تسديد القروضو ، نظرة البنوك إ ى هذه املؤسسات -
لذا تطالب هذه البنوك بضمانات حقيقية موثقة ، يشكل خطرا كبريا على املركز املايل للبنك

 .قانونيا
هذا ، ي الذي يتميز مبركزية قرار منح القرض على مستوى العاصمةطريقة التنظيم البنك -

ما يشكل عائقا كبريا بالنسبة للمتعاملني املتواجدين داخل البالد ألنه يؤدي إ ى تأخريات مرتبطة 
 .التنفيذ و إرسال امللف حنو العاصمة بب ء

 .االستثماراياب بنوك متخصصة يف عمليات  -
السوق: يتمثل  اقتصادالوطين حنو  االقتصاديو التحول عدم تأقلم التشريع مع التطور  -

 ذلك خاصة يف التعامل الصارم للموظفني البنكيني يف معاجلة طلبات القروض
صعوبة تقييم و تقدير املخاطر النامجة عن نشاطات هذه املؤسسات بالنسبة للبنوك  -

  .التجارية مما يؤدي هبا للعزوف عن متويل هذا النوع من املؤسسات
قطاع املؤسسات الصغرية  احتياجاتاب صيغ متويل مفصلة و منظمة حسب اي -

 .املتوسطةو 
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 1 مشاكل متعلقة بالمؤسسة: 
 ضعف التمويل الذايت  -
 عدم االهتمام بالتخطي  املايل  -
 السياسة املالية اخلاطئة -
 التساهل يف حتديد فرتات املديونية للزبائن  -
 الصادرةضعف الرقابة على السيولة النقدية الواردة و  -
 عدم الفصل بني الذمة املالية اخلاصة باملؤسسة و الذمة املالية لصاحب املؤسسة -
 .عدم االستغالل األمثل للموارد املالية املتاحة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، سوريا، املشروعات الصناعية الصغرية و املتوسطة يف سوريا و دورها يف التنمية االقتصادية و االجتماعية، اهليئة العامة السورية للكتاب، دمشق :رامي زيدان 1

 .41، ص2010
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 المبحث الثاني: مفاهيم حول اإليجار التمويلي
خاصة مع تزايد ، ة و املتوسطةيعترب اإلجيار التمويلي من أهم األساليب املستحدثة لتمويل املؤسسات الصغري 

على توفري األموال بالنسبة للمستأجر ويتيح التنوع التمويلي  قدرتهو كذلك ، بتجديد اآلالت و تطويرها االهتمام
 بالنسبة للشركات و املؤسسات املالية.

 المطلب األول: ماهية اإليجار التمويلي
 التمويلي  اإليجارأوال: نشأة 
 عشر الرابع القرن منذ الفينيقيني مع بدأ قد األسلوب هذا أن إ ى التمويلي اإلجيار ةاملتعقل الدراسات تشري

 وزن ذا يكن مل أنه إال ،البيزنطية احلضارة يف والعقارات األراضي وتأجري للسفن، استئجار صورة يف امليالد قبل
 وفق اإلجارة بنظام عرف ذيوال ذلك، يشبه ما أيضا اإلسالمي االقتصاد يف ظهر وقد آنذاك، ومرجع مهم نسيب
 املصدر هذا ظهور أن إال التمليك، إ ى يفضي ملموسا عينيا ماديا موضوعه ويكون مقبولة، شرعية شروط
 الكربى، الصناعية الدول يف احلاصلة والتكنولوجية االقتصادية للتطورات مصاحبا   جاء احلايل، بشكله التمويلي
 تأجري يف واضحة الصورة بدت حيث االقتصادي، النشاط يف الكبري لتوسعوا الثانية، العاملية احلرب بعد السيما
 .معني إجيار مقابل حمددة ملدة املستأجرة والشركة املالك بني واإلدارة التشغيل عقود مبوجب والفنادق العقارات

 تأسست فقد احلديث، العصر يف التأجري عمليات جمال يف الرائدة الدولة  األمريكية املتحدة الواليات وتعد
 يف احملدودة الرأمسالية قاعدهتا ورام    "US.Leasingco"اسم حتت 1952 عام متويلي تأجري شركة أول فيها

 والقدرة احلجم، حيث من يفوقوهنا كانوا لعمالء أعماهلا وامتدت كبرية، بسرعة انتشر نشاطها أن إال البداية،
 .1ائتمانية تسهيالت من هلا أتيح ما إ ى تبوأهتا اليت الكبرية املكانة هذه وترجع املالية،

 وهذا بريطانيا، هي النشاط هذا مزاولة شهدت اليت الدول وأول أوروبا  يف التمويلي اإلجيار بعدها ليظهر
 Mercantileإنجلترا يف هلا املمثلة الشركة تسمى وكانت األمريكية، التمويلي التأجري لشركات فروع إنشاء بفعل

Crédit Company. 

 1961 سنة بلجيكا مثل األوروبية الدول من العديد يف التمويل من النوع هذا انتشرت ذلك دوبع
LA CABEL األمريكية للشركة فرع وهي "Honston Leasing Corporation"، فرنسا يف و 

"Laca France"، ايطاليا يف و "Ait Corporation "من آسيا يف ظهوره كان كذلك و السنة، نفس يف 
 االقتصاد فلك يف تدور اليت النامية الدول من العديد إ ى و ،"Nippone" 1963 سنة من بداية باناليا خالل

                                                           
1
، العدد الثالث، 27للسكك احلديدية "، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية، اجمللد عدنان اامن: "التأجري التمويلي و دوره يف تفعيل مشروعات النقل  

 . 66، ص2011



 التمويلي اإليجار و المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات النظري اإلطار............................:األول الفصل

14 
 

 وهو ،"Marocleasing" اسم حتت 1964 سنة يف ظهر املغرب ففي العريب، املغرب دول أمهها و الفرنسي
 Tunis" مؤسسة لبفض الطريقة هذه فطبقت تونس يف أما اإلجياري، التمويل تبىن إفريقي بلد أول يعترب

Leasing "، النقد قانون خالل من 1990 سنة مرة ألول ظهر حيث متأخرا كان اجلزائر يف ظهوره أما 
 .1 والقرض

 التمويلي  اإليجارثانيا: تعريف 
التمويلي بأنه أسلوب من أساليب التمويل يقوم مبقتضاه املمول  اإلجيارالتعريف األول: ميكن تعريف 

رأمسايل يتم حتديده ووضع مواصفاته مبعرفة املستأجر الذي يتسلم األصل من املورد على أن )املؤجر( بشراء أصل 
 .2حمددة للمؤجر كل فرتة زمنية معينة مقابل استخدام و تشغيل هذا األصل  إجياريهيقوم أداء قيمة 

قوم خالهلا ي، التعريف الثاين: عقد إجيار يربم بني مؤجر و مستأجر ألصل معني ملدة حمدودة من الوقت
و من املمكن أن يكون هذا األصل ، املستفيد من استخدام األصل مقابل دفع إجيار حمدد ملالك هذا األصل

 .3أو أن يكون اري منقول مثل املباين ، منقوال مثل املعدات أو املركبات
 ستخدامهللمشروع الال إحتاته  يتمثل يف احلصول على أصل من األصول كاآلالت مثال التعريف الثالث: 

إ ى  وتشغيله مقابل إجيار متفق عليه ملدة معينة، عادة لفرتة متوسطة أو طويلة، على أن تؤول ملكيته بعد ذلك
 .4املؤجر أو قد يباع إ ى املستأجر

ينتقل  عرفه جملس معايري احملاسبة األمريكي بأنه اتفاق تعاقدي بني املؤجر واملستأجرالتعريف الرابع: 
مملوكة للمؤجر  أجر حق استخدام ملكية معينة متمثلة يف أجهزة، أو معدات، أو آالت إنتاجيةمبقتضاه إ ى املست

 .5مدة حمددة من الزمن مقابل العائد املتعاقد عليه
 ثالثا: خصائص اإليجار التمويلي 

 :6ميكن أن نلخص خصائص اإلجيار التمويلي فيما يلي 

                                                           
1
التسيري و : دور القرض االجياري يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة، رسالة لنيل شهادة ماجستري يف االقتصاد، كلية العلوم االقتصادية علوم بن عزة هشام 

 .61، ص2012-2011التجارية، جامعة وهران، اجلزائر،  العلوم
،  مصر، اإلسكندريةالفنية،  اإلشعاع، مكتبة و مطبعة 1التشريعية التطبيقية، ط االقتصاديةالتأجري التمويلي و مداخله املالية احملاسبية  :مسري حممد عيد العزيز 2

 80، ص2001
 14، ص 2015، األردنناعة التمويل، دار املناهج للنشر و التوزيع، عمان، التأجري التمويلي مستقبل ص :عبري الصفدي طوال 3
 .265، ص 2007السكندررية، اإلسرتاتيجيات والتمويل، الدار اجلامعية، االتطبيق، النظريات و بني النظرية و  االقتصاديةالتنمية : حممد عبد العزيز عجمية وآخرون 4
 .456ص  ، 1998 النقل ، مركز اإلسكندرية لكتابة ، اإلسكندرية،  اقتصادياتمنصور محادة فريد: مقدمة يف  5
 .67مرجع سابق، ص  ،سوسن زيرق 6
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 الرأمسالية للمشروعات اإلنتاجية أو اخلدميةالتمويلي هتدف إ ى متويل األصول  اإلجيارعملية  -
 .وليس متويل شراء منتجات أو مستلزمات

اإلجيار التمويلي ائتمان عيـين ولـيس نقدي أي ال مينح يف صورة نقدية أو فتح اعتماد وإمنا يقوم   -
 انتفاع املستأجر بأصول حتصل عليها من املؤجر الذي اقتناها من موردها على

ك القانوين لألصل خالل فرتة العقد يف حني ميلك املستأجر حق االنتفاع به املؤجر هو املال  -
 .مقابل دفع أجرة

مــدة العقد اــري قابلة لإللغاء يعمل خالهلا املؤجر على استعادة تكلفة متويله لألصل املؤجر،   -
 حتدد عادة مبدة االستهالك أو مدة احلياة االقتصادية املتوقعة لألصل حمل العقد وهي

مبا أن عقـد اإلجيار التمويلي اـري قابل لإللغاء فال ميكن فسخه ألي سـبب كان إال يف حالة   -
 .أو إعساره، يف هذه احلالة حيق للمؤجر اسرتجاع األصل إفالس املستأجر

هناية العقد أمام ثالث خيارات: شراء األصل مقابل قيمة متبقية معينة، أو  يكون املستأجر يف -
 مقابل إجيار منخفض عن فرتة اإلجيار األو ى اليت مت فيها تسديد اجلزء األعظم من قيمةفرتة العقد  متديـد

 .األصل، أو رده النتهاء حاجته به
 المطلب الثاني: أطراف و مراحل تكوين عقد اإليجار التمويلي

 أوال: أطراف عقد اإليجار التمويلي
املورد )املنتج(  اف وتتمثل يف املؤجر و املستأجر،تنشأ عملية عقد اإلجيار التمويلي بني ثالثة أو أربعة أطر 

 :1واملقرض
   املـورد: وهو الطرف الذي يسلم األصل املطلوب من طرف املؤجر وفقا للمعايري واملقاييس املتفق

األصل موضوع اإلجيار ميكن أن يكون أصوال عقارية أو منقولة معنوية  عليها بينه و بني املستأجر أما عن
 .أو مادية
  اليت تقبل بتمويل العملية واليت تتميز بامللكية القانونية  اإلجياريؤجر: أي مؤسسة القرض امل

تقوم بنشاط مايل متخصص مبا أن املستأجر هو الذي يتحمل كل  لألصل موضوع العقد هذه املؤسسة
 .االلتزامات التقنية املتعلقة باألصل املؤجر

                                                           
االعتماد االجياري يف البنوك اجلزائرية و ارتباطه باملعايري الشرعية ، امللتقى الدويل حول حتديات متويل االستثمار يف  :بن مسعود عبد اهلل و آخرون ،نور الدين عاد  1

، 2019-11-12/13، كلية العلوم التجارية و العلوم التجارية و علوم التسيري، جامعة العريب التبسي، تبسة، اجلزائر، يومي -إسالمية رؤية –بيئة األعمال املعاصرة 
 .234ص
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 ية التأجري لصاحله حبيث يقوم بتحديد املستأجر: ميثل املستأجر الطرف الذي تتم عمل
بالتفاوض مع املورد حول السعر والتكلفة واملدة...، حسب  مواصفات األصل الذي يراب يف تأجريه

 .الذي عقده مع املؤجر احتياجاته ويقوم باستخدامه مقابل تسديد دفعات إجياريه وفقا لالتفاق
 أن تتضمن طرف رابع وهو املقرض والذي  املقرض: إن عملية العقد اإلجيار التمويلي بإمكاهنا

واملتمثلة يف منح القروض إ ى املستأجر أو املؤجر أو يشارك يف إقامة شركة االئتمان  يقدم خدماته املصرفية
 .االجياري

 ثانيا: مراحل تكوين عقد اإليجار التمويلي
راف و تتم عملية اإلجيار التمويلي فإن عملية اإلجيار التمويلي تتطلب تدخل عّدة أط، كما مت التنويه عنه سلفا
 :1عرب ثالثة مراحل أساسية 

 أوال : شراء األصل من املؤسسة املؤجرة: ففي مرحلة أو ى تقوم املؤسسة املستأجرة باختيار 
 حيث يبقى اختيار األصل من اختصاص املستأجر اإلجيارياألصل املراد متويله بتقنية القرض 

 حتدد طبيعة احتياجها وتشرع يف عملية البحث واملفاوضات التجاريةاملستخدم املستقبلي( فاملؤسسة (
 بعد ذلك، وبعد إمضاء مع املورد، حبيث تصل، يف اإلطار العام، حىّت حتديد سعر اقتناء األصل مث

 عقد القرض اإلجياري مع املؤسسة املالية املتخصصة، تقوم هذه األخرية بشراء األصل ودفع مثنه
 .هوتصبح بذلك مالكة  ل

  ثانيا : تأجري األصل للمستخدم: حيث يقوم املؤجر )مالك األصل( بتأجري األصل للمستخدم
 حق االستخدام واالنتفاع باألصل، وعملية اإلجيار هنا ختتلف عن اإلجيار العادي حبيث أن ومنحه

ح اهلدف األساسي واألصلي لعملية الشراء مع حتمية تضمن عقد التأجري على وعد مبن التأجري هو
هذه املدة حتدد بطريقة حرة بني املؤجر واملستأجر، إاّل  األصل يف هناية مدة العقد مبا أن احلق يف متّلك
 األصل. إهتالكتتعدى مدة  أهّنا عادة ال

   ثالثة أمام نفسها املستأجرة املؤسسة جتد العقد، مدة انتهاء عند: اإلجيار قرض انتهاء: ثالثا 
 : وهي اختيارات،
 .لألصل مالكة تصبح وبالتايل العقد، يف عليه املنصوص لشراءا حق استعمال 

                                                           
 االقتصاديةية العلوم ، كلاالقتصاديةالصغرية و املتوسطة، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  املؤسسات: دور القرض اإلجياري يف متويل طاليب خالد 1
 .85، ص 2011-2010، اجلزائر، قسنطينةعلوم التسيري، جامعة منتوري، و 
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 أقساط جديدة، عقد مدة على التفاوض وبالتايل املؤجرة، املالية املؤسسة مع العقد جتديد 
 .الشراء خيار وشروط جديدة إجيارية

 .املؤجرة املؤسسة إ ى األصل إرجاع 
كمدى حاجتها  هلا والذي يتالءم مع أهدافها املؤسسة املستأجرة سوف تستخدم اخليار األنسب أن وال شك

 .الفعلية لألصل أو دخول معدات وأصول جديدة يف السوق أكثر تقنية وتطور
 المطلب الثالث: أنواع اإليجار التمويلي

 :1ميكن تلخيص أنواع اإلجيار التمويلي يف أربعة أنواع هي
 اجياريا اعتمادا يعترب"، 96-09املرسوم  من ةالثاني املادة حسب: التشغيلي أو العملي التمويلي اإلجيار •

 إ ى األصل ملكية عن املرتتبة واملخاطر املساوئ املنافع، االلتزامات، احلقوق، كل حتويل يتم مل إذا عمليا
 فرتة فان بالتايل و املؤجر، عاتق على يبقى هذا كل من جزء بأن بالقول يسمح ما هذا و املستأجر،
 تبقى ما الستعادة أخرى لفرتة انتظاره إ ى يؤدي هذا و نفقاته كل املؤجر جعيسرت  لكي كافية اري العقد
  ." األصل بيع أو العقد بتجديد سواء النفقات من

 يتم اليت املعدات أنواع أهم من وما شاهبها السيارات، املستندات، لتصوير آالت اآللية، احلاسبات وتعترب
 العملي التمويلي اإلجيار ويتميز، اخلدمات باستئجار أحيانا يسمى يالذ اإلجيار من النوع هذا ظل يف استئجارها
 :التالية باخلصائص

 الدفعات ضمن الصيانة تكاليف تدخل أن على للغري املؤجر األصل وخدمات بصيانة األصل مالك يلتزم -1
 .بسدادها املستأجر يقوم اليت الثابتة
 لألصول، وبالتايل اإلنتاجية احلياة من اقل عادة تكون نسبيا قصرية زمنية لفت ة اإلجيار من النوع هذا يستمر -2
 هذا يف املوظفة االستثمارات قيمة استعادة األصل مالك يتوقع مث ومن األصل تكلفة تغطي ال اإلجيار قيمة فإن

 .ألخرى أو املؤسسة لنفس إما تأجريها، عمليات تكرار خالل من األصل
غيلي عادة ما يفيد بإمكانية إيقاف عملية االستئجار قبل املدة املتفق تشمل عقود اإلجيار التمويلي التش -3

ومن الواضح أن هذا الشرط يتقابل مع مصلحة املستأجر إ ى حد كبري حيث ميكنه يف هذه احلالة إعادة  عليها،

                                                           
، املركز اجلامعي لغليزان، 2016مارس  ، ، العدد الثالثاالقتصادية"، جملة البشائر  2013-2007"تقييم سوق اإلجيار التمويلي يف اجلزائر للفرتة  :بودايل خمطار 1

  .116-115 ص ، ص2016اجلزائر، 
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ل املؤجر طاملا انتهت احلاجة إليه أو يف حالة ظهور معدات احدث وبصفة خاصة يف حالة األصو  األصل إ ى
 .التكنولوجية اليت تتطور بشكل سريع كاحلاسب اآليل مثال واملعدات

االلتزامات واملساوئ واملخاطر  و يعترب اإلجيار التمويلي مايل إذا مت حتويل كل احلقوق و:اإلجيار التمويلي املايل
ية لكي تسمح للمؤجر كاف املرتبطة مبلكية األصل املعين إ ى املستأجر، ويعين ذلك أن مدة عقد اإلجيار التمويلي
اإلجيار التمويلي املايل عادة  باستعادة كل نفقات رأس املال مضاف إليه مكافأة هذه األموال املستثمرة , ويتميز

 :باخلصائص التالية
 تقع األعباء اخلاصة بصيانة وخدمة األصول املستأجرة على عاتق املؤسسة اليت تقوم باالستئجار -1

هناية  قاف عملية االستئجار و إمنا عليه االستمرار يف سداد أقساط االستئجار حىتال يستطيع املستأجر إي 2-
 .العقد
 يستمر عقد اإلجيار املايل لفرتة زمنية طويلة نسبيا، تتفق عادة مع احلياة اإلنتاجية لألصل وبالتايل يستهلك 3-

 .تثمرة يف األصلاألصل بالكامل خالل هذه الفرتة فيحصل مالك األصل على قيمة األموال املس
  مالكة لبعض األصول   البيع و إعادة التأجري هو عقد بني مؤسسة :البيع و إعادة التأجري

شركات  كاألراضي و التجهيزات و اريها، تقوم ببيع أصوهلا إ ى مؤسسة مالية كشركات التأمني أو
 األصل إ ى املؤسسة اليت الوساطة املالية أو شركات التأجري، بشرط أن يقوم الطرف الشاري بإعادة تأجري

باعته، و مبقتضى هذا االتفاق على قيمة األصل بغرض استعماله يف جماالت أخرى، و حسب االتفاق 
تنتفع هبذا األصل خالل فرتة التأجري، لذا فاملؤسسة تتخلى عن ملكية بعض أصوهلا عندما  هلا احلق أن

ها، مث قامت بتأجريه هلا و هذا املالك اجلديد له اإلجيار دوريا للمؤسسة اليت اشرتته من تقوم بدفع أقساط
انتهاء عقد اإلجيار، و هذه الدفعات احملصلة مع القيمة املتبقية من األصل   احلق بأن يسرتد األصل عند

 .كافية لشراء أصل جديد و حتقيق عائد على هذا االستثمار
  فعة القيمة، و يف هذا النوع مرت هذا النوع من التأجري خاص باألصول الثابتة :الرفعي التأجير

ال خيتلف عن  من العقود هناك ثالثة أطراف و هم املستأجر، املؤجر، و املقرض، و وضع املستأجر
 احلاالت املذكورة سابقا فهو ملزم بدفع أقساط اإلجيار خالل مدة العقد، أما بالنسبة للمؤجر الذي

خيتلف عن احلاالت السابقة فهو يقوم بتمويل يقوم بشراء األصل وفق االتفاق مع املستأجر فوضعه هنا 
من أمواله بنسبة معينة والباقي يتم متويله بأموال مقرتضة، و يف هذه احلالة فان األصل يعترب  هذا األصل
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وللتأكيد على ذلك فان عقد القرض يوقع من الطرفني املؤجر و املستأجر باعتبار أن  رهن لقيمة القرض،
 .واملستأجر هو الذي يستعمل األصل يوقع باعتباره ضامنا للسداد املؤجر هو املقرض احلقيقي

 المطلب الرابع: مزايا و عيوب عقد اإليجار التمويلي
 التمويلي اإليجار عقد مزايا: أوال
 يبقى الذي القانونية امللكية حق بني يفرق الذي املبدأ خباصة و التمويلي اإلجيار العقد حتكم اليت املبادئ على بناء
 به تنفرد الذي(االقتصادية امللكية) األصول استعمال وحق اإلجيار مدة طوال( املؤجر) املالية للمؤسسة اقائم

 :يلي فيما نذكرها املزايا، من العديد تنشأ( املستأجر) االقتصادية املشاريع
  1:بالنسبة للمستأجر -1  
 .املراد استئجاره األصلة % من قيم100 إ ىنسبة متويل تصل  للمستأجريقدم التأجري التمويلي -
 .فاألصل املؤجر، املؤجر األصلمناسبة و تتالءم مع التدفق النقدي الناتج عن استخدام  التأجري أقساط-
 .املؤجرة األصول أوحيث يتم رب  حجم االئتمان بالعائد الناتج عن اآلالت  إيرادهيتم دفع قيمته من  
  . و الصيانة و أية مصاريف أخرىيتم مشول أقساط التأجري على مصاريف التأمني -
والتدفقات النقدية الناجتة عن ، مدد و فرتات التمويل خمتلفة مبا يتناسب مع العمر االفرتاضي لألصل املؤجر -

 .املتوسطة  و طويلة األجل ، ترتاوح هذه املدد ما بني القصرية إذ، األصل املؤجر
راب  إنامتالكه  إمكانيةدون احلاجة لشرائه مع ، ة العقديبقى املستأجر حائزا لألصل و منتفعا به طيلة مد-

 .بذلك
 مصدر الشراء و األصل املراد متويله و مبواصفات و التفاصيل اليت يراب هبا  باختياريقوم املستأجر منفردا -
، ره% من األصل املراد استئجا 100 إ ىمبا أن شركات التأجري تقدم متويال يصل ، توفري املال على املستأجر-

 الستخدامهافإن هذا األمر يسمح للمستأجر بتوفري السيولة النقدية ، وتدفع التكلفة الكاملة لألصل املؤجر مقدما
  .يف جماالت أخرى

إذ ميكن للمستأجر استبدال األصول القدمية كاآلالت واملعدات ، تفادي مشاكل تقادم األصول املراد متويلها-
 .شرائها  إ ىري التمويلي و دون احلاجة و ذلك عن طريق التأج، بأخرى حديثة

  .االستفادة من املزايا الضريبية إمكانية-

                                                           
 .42-41-40 ص مرجع سابق، ص ، عبري الصفدي طوال 1
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إن املؤسسات املؤجرة تتمثل يف البنوك واملؤسسات املالية وشركات االعتماد االجياري  :بالنسبة للمؤجر-2
 .املختصة من عدةميولون املشروعات االقتصادية من خالله وتستفيد املؤسسات  املصرحة قانونيا الذين

 :كاأليت وهي القانون خوهلا اليت واألولويات احلقوق يف تتمثل وامتيازات فوائد
 حقيقي وتأمينا هلا ضمانا تعترب اليت امللكية حق هي املؤجرة املؤسسات هبا حتظى اليت األساسية الفائدة-

 قبل من كاملة حقوقها استيفاء تستطيع حبيث األخرى القرض املؤسسات عن مييزها ما هذا املؤجر لالستثمار
 .جتارية اري مهنة صاحب كان إن إعساره أو تاجرا كان إن إفالسه حالة أو املستأجر

 خماطر إ ى تعرضه من خوفا وهذا املستأجر عاتق يف تكون اليت االستثمار وتأمني صيانة على املؤجر حيرص -
 مبثابة ألنه التجهيز تأمني صيانة من املؤجر يديستف وبالتايل األخري هذا من الشراء خيار عدم كحالة السوق
 .جيدة حبالة اسرتجاع ضمان
 التقادم بفعل القيمة اخنفاض األخري هذا يتحمل العقد مدة هناية يف االستثمار شراء املستأجر يقرر عندما -

 .املخاطر هذه يتجنب الذي املؤجر عكس على وهذا تكنولوجية ملخاطر حتمله إ ى باإلضافة
 هذه وتتفاوت املستثمرة األصول قيمة من نسبة وهي ضريبية ميزة على املؤجر حيصل الفوائد هذه عن ةزياد -

 .1اإلنتاجي وعمره األصل نوع حسب األخرية
 احلال بطبيعة هذا و املصرفية بالتسهيالت مقارنة بسرعة االستئجار قرارات اختاذ ميكن حيث، التوثيق سهولة-

 حالة يف التوثيق فإن هلذا، املال رأس لزيادة الالزمة الرتتيبات و بالقروض املرتبة اتالتعقيد عن باالستغناء يسمح
 .سهلة و بسيطة االستئجار

 .2اخلزينة تسيري بالتايل و السيولة تسيري يسهل مما االستحقاق تواريخ ختطي  يف كبرية مرونة-
  3التمويلي اإليجار عقد عيوب: ثانيا
 : للمؤجر بالنسبة -1   
 دون العقد مدة انقضاء بسـبب سواء اسرتجاعه، بعد السوقية قيمته عن املؤجر لألصل املتبقية القيمة فاضاخن -
 هذا تسويق إعادة صعوبة ذلك عن وينتج إعساره، أو إفالسه حالة يف أو املستأجر طرف من الشراء خيار رفع

 .ذاته حد يف األصل يةأمه ومدى اتساعه ومدى الثانوي السوق لوضعية كذلك خيضع والذي األصل،

                                                           
1
 .235مرجع سابق ، ص  ، آخرون و هللا عبد مسعود بن ،عاد الدين نور 
2
 .113مرجع سابق ، ص  ،بن عزة هشام  
3
 . 91-90 ص مرجع سابق ، ص ،سوسن زيرق  
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 والذي األو ى، اإلجيار فرتة انقضاء بعد املسرتجع املؤجر األصل خدمات يطلبون جدد مستأجرين إجياد صعوبة -
 احتياجات مع تتناسـب ال قد واليت نشاطه، خلصائص تبعا األول املستأجر اختارها نوعية بصفات يتميز

 .اخلسارة إ ى املؤجر يعرض الذي األمر ولوجيا،تكن تقادمه احتمال جانب إ ى آخرين، مستأجرين
 وجودة األخري هذا مسعة أن إال املورد، من بشرائه املـؤجر ليقوم األصل خيتار الذي هو املستأجر أن من بالرام -

 .عليه سلبا يؤثر قد مما وهو باملؤجر ترتب  منتجاته
 من األخري هذا استخدام سوء ثبت إذا خاصة ؤجر،امل األصل استخدام مبتابعة املرتبطة الوكالة تكاليف ارتفاع -

 .املستأجر طرف
 : للمستأجر بالنسبة -2   
 .الربح وهامش املستثمر املال رأس من جزء يضم الذي اإلجياري القس  مبلغ يف ممثلة املرتفعة التكلفة -
 املؤجر، األصل يف ظهرت قد اليت اخلفية للعيوب نتيجة أو األصل تشغيل عن الناجتة الصيانة تكاليف حتمل -

 . التوقع مستوى على يكن مل بأصل تتعلق دورية أقساط بسداد استمراره إ ى إضافة
 مالكه للمؤجر خالفا إنتاجيته لزيادة العقد مدة خالل حتسينه إمكانية له ختوِّل ال لألصل االقتصادية امللكية -

 .مناسبا يراه مبا األصل يف التصرف له حيق الذي القانوين
 نشاط على يؤثر ما وهو أصله يسرتجع املؤجر فإن كان سبب ألي إجياري لقس  املستأجر دفع عدم حالة يف -

 .منه حقوقه الستيفاء للمستأجر اخلاصة األموال إ ى املؤجر يلجأ قد كما املؤسسة،
 من بالرام وذلك ،القانوين للمالك فقـ  واملتاحة اإلهتالك بأقسـاط املرتب  الضرييب الوفر من االستفادة عدم -

 اإلجيار لقرض احملاسيب بالتسجيل تقر واليت الدولية احملاسبية املعـايري عليهـا تـنص الـيت اجلديدة احملاسبية التدابري
 االقتصادي مالكه باعتباره املستأجر أصول ضمن
 تغطـي اليت اإلجيار مدة لطوا اهتالكه يتم إذ مملوك أصل بإهتالك املرتبطة اجلبائية املزايا من االستفادة عـدم -

 ما االبـا متبقية بقيمة األصل ومتلك الشراء خيار برفع املستأجر قيام حالة ويف لألصل، االفرتاضي العمر كامل
 .اجلبائي اجلانب من األصل ملكية من يستفيد فلن ضعيفة تكون
 اإلقرتاضية قدرته على ريؤث خصومه ضمن ظهورها جانب إ ى املستأجر أصول ضمن املستأجرة األصول تسجيل -

 االعتبار بعني ذلـك تأخـذ الـيت البنـوك، طـرف مـن املمنوحة كالقروض إضايف متويل على حصوله فرص من ويقلِّص
 .عدمه من منحها على وموافقتها القروض على احلصول طلب دراسة عند
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 إ ى منهما كل يهدف إذ العقد لحم األصل استعمال سوء بسبب واملستأجر املؤجر بني الوكالة تكاليف ارتفاع -
 سريع، بشكل اهتالكه إ ى يؤدي مما مكثف بشكل األصل استعمال إ ى املستأجر يدفع قـد ما وهو منفعته تعظيم
 كلها من وهـي قضائيا املستأجر مالحقة أو العقد يف ذلك على تنص بنود وضع إ ى باملؤجر يدفع ما وهو

 الوكالة. تكاليف
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 خالصة الفصل:
الذي يلعبه  الفصل التطرق ملاهية اإلجيار التمويلي واملؤسسات الصغرية واملتوسطة و الدور احاولنا من خالل هذ

املؤسسات  اإلجيار التمويلي يف متويل هذه املؤسسات، حيث أن اإلجيار التمويلي يتميز بدوره األساسي يف تزويد
صول وقد أصبح هذا النوع من التمويل من أكثر الطرق احلديثة استخداما الصغرية و املتوسطة مبا حتتاجه من األ

 وتوسعا.
 مشروعات جديدة، حيث ميكنها من ترقية استعمال إنشاءو ميكننا تلخيص دور اإلجيار التمويلي  يف تشجيع 

 قدية مستمرة،، وميكن للمؤجر من احلصول على تدفقات ناإلجياراملنقولة واري املنقولة بواسطة  اإلنتاجوسائل 
   .دون امتالكها مما يزيد من قدرته اإلنتاجية اإلنتاجكما تتيح للمستأجر العمل بوسائل 



 

 

 
                                                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجانب: الثاني الفصل

 التطبيقي
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 تمهيد :
ت اهتماما معتربا بقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة خاصة يف تعترب اجلزائر من بني الدول اليت منح

اآلونة األخرية، و يرجع هذا االهتمام إ ى األمهية  الكبرية اليت يلعبها هذا القطاع من خالل مسامهته يف حماربة 
ل التمويل البطالة و املسامهة يف الناتج الداخلي اخلام، و من أجل النهوض هبذا القطاع ال بد من مواجهة مشك

الذي يعترب أكرب عائق أمام املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر، و هنا يظهر دور التمويل االجياري كمصدر 
 للحصول على التمويل الالزم بسهولة و بأقل تكلفة و يف وقت قصري. 

ة و املتوسطة يف يف هذا الفصل التطرق إ ى خمتلف اجلوانب التطبيقية املتعلقة باملؤسسات الصغري  حناول 
 اجلزائر و اإلجيار التمويلي من خالل مبحثني

 المبحث األول: واقع و تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر
 المبحث الثاني: اإليجار التمويلي في الجزائر
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 المبحث األول: واقع و تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر
املؤسسات الصغرية و املتوسطة منذ ظهوره إ ى يومنا تطورا ملحوظا، إضافة إ ى مسامهة هذه عرف قطاع 

األخرية يف االقتصاد الوطين، كما عرفت العديد من املشاكل و املعوقات رام اجلهود املبذولة من طرف الدولة يف 
 .تسخري آليات دعم و مرافقة هذه املؤسسات، و هذا ما سنتناوله يف هذا املبحث

 المطلب األول: مراحل تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر
يف إطار التوجه حنو تطوير قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة من اجل دفع عجلة التنمية يف اجلزائر، 

سنوات مما وبالنظر إ ى اإلصالحات و الربامج التأهيلية املسطرة للرقي هبذا القطاع، فقد شهد تطورا ملحوظا عرب ال
املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف  أدى ذلك إ ى زيادة معتربة يف حجم هذا النوع من املؤسسات، حيث مر قطاع 

 :1بأربعة مراحل   اجلزائر
 :1982- 1962مرحلة تهميش القطاع الخاص  :المرحلة األولى

ني الفرنسيني قبل % منظومة املؤسسات الصغرية و املتوسطة ممولة للمستوطن98لقد كانت حوايل  
ي من االستقالل و كانت تلك اليت تعود إ ى اجلزائريني حمدودة على املستوى العددي ة على املستوى االقتصاد

 نتيجة للهجرة اجلماعية للفرنسيني أصبحتملضافة و بعد االستقالل مباشرة و القيمة احيث مسامهاهتا يف العمالة و 
 االقتصادية، و يف ظل تبين اخليار االشرتاكي و إعطاء القطاع العام الدورمعظم تلك املؤسسات املتوقفة عن احلركة 

 و ما يرتب  هبا من مؤسسات كربى األساسي على حساب القطاع اخلاص و اعتماد سياسات الصناعات املصنعة
 جرحلة باالقتصاد املخط  ذي النهاالقتصادية، يتميز االقتصاد الوطين يف هذه املžمرافقة يف القطاعات  

 مثل احلجم كبرية واملؤسسات الثقيلة باملشاريع آنذاك االهتمام وكان االشرتاكي،
SONACOM.SONELEC.SN.METAL من حيزا املتوسطة و الصغرية املؤسسات تأخذ ومل 

 فقد منها احلرفية أو اخلاصة امللكية ذات العائلية باملؤسسات ممثال اخلاص القطاع وكان الدولة، لدى االهتمام
 املؤسسات حمدودية و العام للقطاع التابعة املتوسطة و الصغرية املؤسسات ملنظومة كبريا ضعفا املرحلة ذهه شهدت
 حماوالت شهدت اليت الفرتة هذه خالل من واضحة تطورها عدم ثغرات أصبحت قد و اخلاص، للقطاع اململوكة
 .اجلزائر يف االشرتاكية السياسات تطبيق
 

                                                           
دارية ، العدد الثاين عشر ، أكتوبر ، اإللة البحوث السياسية و طة ''، جم: ''التجربة اجلزائرية يف إنشاء ، دعم و تطوير املؤسسات الصغرية و املتوس ببولغوليد  1

 .282-281ص ، ص 2018ىي ، جيجل ، اجلزائر ، جامعة حممد الصديق بن حي
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 :1988-1982تشريعي و تنظيمي لالستثمار الوطني الخاص  وضع إطار :المرحلة الثانية
متيزت باخنفاض مدا خيل الدولة و ذلك  نتيجة اخنفاض أسعار احملروقات يف األسواق العاملية و خاصة سنة 

وكان لذالك اثر كبري على االستثمارات اليت يديرها القطاع العام و اليت كانت متول من خزينة الدولة،  1986
القانون املتعلق باالستثمار  1982أوت  21املؤرخ يف  82-11ه املرحلة يف صدور القانون رقم وتتجسد هذ

االقتصادي اخلاص الوطين، والذي يهدف إ ى حتديد األدوار املنوطة  باالستثمارات االقتصادية للقطاع  اخلاص 
ت السلطات بإعادة النظر يف الوطين و كذا إطار ممارسة النشاطات النامجة عنها و جماهلا و شروطها. و قام

السياسة االقتصادية املطبقة، و يف هذا اإلطار عرف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة اهتماما نسبيا باعتباره 
قطبا حمركا و حيويا بإمكانه املسامهة بصفة فعالة يف تنفيذ و حتقيق أولويات و أهداف توجهات السياسة 

 االقتصادية اجلديدة.
 : 2000-1988اإلصالحات االقتصادية  :الثةالمرحلة الث

و ظهور بوادر األزمة االقتصادية و فشل اإلصالحات  1986بعد الصدمة البرتولية املعاكسة يف سنة 
املطبقة، اجتهت احلكومة اجلزائرية حنو الدخول يف اقتصاد السوق من خالل تطبيق برامج التثبيت والتعديل اهليكلي 

بإعطاء دور أكثر أمهية للقطاع اخلاص خاصة يف قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة،  الرامية إ ى حترير السوق
مبثابة دفعة قوية 1988جويلية 12الصادر بتاريخ  25-88ويف هذا الصدد كان صدور قانون االستثمار رقم 

 لتطور املؤسسات الصغرية و املتوسطة و منوها.
 :إلى يومنا 2000المرحلة الرابعة: الفترة من 

على الرام من اجملهودات  املبذولة خالل الفرتات السابقة خاصة تلك املتعلقة بتحسني اإلطار  التنظيمي  
حملروقات و إجراءات الدعم املختلفة، إال أن املؤشرات االقتصادية كانت ال تزال تشري إ ى تبعية اجلزائر لقطاع ا

 حىت تقوم بالدورة املؤسسات الصغرية و املتوسطة هلذا فقد قررت الدولة عملية إدماج و ترقيبشكل شبه كلي و 
 املنوط هبا، من خالل نقطتني أساسيتان:

  حتسني مناخ االستثمار و التأكيد على أمهية املؤسسات الصغرية و املتوسطة ذلك من خالل النقاط
 .(70-69، ص2006التالية: )سكينة بوخامة ورابح محدي باشا، 

اخلاص  2001أوت  20املؤرخ يف  03-01، األمر رقم 2001أصدرت السلطات العمومية سنة -
أوت  22، الصدر بتاريخ 47)اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد ANDI بإنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

 .(5، ص2001



 الجانب التطبيقي ..........................................................................................ثاني:الفصل ال

28 
 

 اإلشارة ضمن برنامج احلكومة لفعالية املؤسسات الصغرية و املتوسطة للتشغيل.-
 12الصادر يف  18-01ي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وهو القانون رقم إصدار القانون التوجيه 
 ، حيث شكل صدور هذا القانون االنطالقة احلقيقية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة.2001ديسمرب 

املؤسسات الصغرية و املتوسطة بأهنا كل مؤسسة تنتج سلع أو خدمات، مهما   18-01و يعرف هذا القانون 
شخصا، ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي ملياري دينار أو  250إ ى  1بيعتها القانونية، تشغل من كانت  ط

 .1مليون دينار، تستويف معيار االستقاللية 500جمموع حصيلتها السنوية 
-2003المطلب الثاني: توزيع و حركية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الجزائر خالل الفترة 

  :2019جوان 30
د املؤسسات الصغرية واملتوسطة منوا كبريا منذ صدور القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية عرف عد
عكس هذا القانون االهتمام الواسع الذي توليه الدولة هلذا القطاع باعتباره احملرك األساسي  واملتوسطة، حيث

 .لالقتصاد
 زائرأوال: العدد اإلجمالي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الج

 2019سنة  الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر إ ى ااية يوضح بعض األرقام حول املؤسسات (:02الجدول رقم )
 النسبة المئوية % عدد ) م ص م ( نوع ) م ص م (

   م ص م اخلاصة -1
 56.28 659573 شخص معنوي
 43.70 512128 شخص طبيعي
 20.80 243759 مهن حرة

 22.90 268369 نشاطات حرفية
 99.98 1171701 1اجملموع 

   م ص م عمومية -2
 0.02 244 شخص معنوي

 0.02 244 2جمموع 
 100.00 1171945 اجملموع الكلي

Source: Ministère de développement Industriel et Promotion de l’Investissement,Bulletin 

d'information statistique de la PME ، N°35 ،Novembre 2019 ، p: 07 

                                                           
ن ، جامعة أم البواقي ، ، جوا األول: ''واقع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر'' ، جملة البحوث االقتصادية و املالية ، اجمللد السابع /العدد موالي  أمينة 1

  .125-124 ص ، ص 2020اجلزائر ، 
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 1171945 اجلزائريف ايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطةبلغ العدد اإلمج 2019جوان  30إ ى ااية 
، أما املؤسسات الصغرية 99.98كانت السيطرة املطلقة للقطاع اخلاص بنسبة مئوية تقدر ب % مؤسسة، حيث

اإلمجايل للمؤسسات الصغرية  من العدد 0.02مؤسسة أي % 244 فبلغ عددها  واملتوسطة التابعة للقطاع العام
 (: 01واملتوسطة. و ذلك كما يوضحه الشكل رقم )

 2019جوان 30املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب امللكية إ ى ااية (: 01الشكل رقم )

 
 (02) من إعداد الطلبة باالعتماد على الجدول رقم :المصدر

 2003/2019الجزائر خالل الفترة ثانيا: تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
 :كبريا، واجلدول املوايل يوضح ذلك شهد قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة منذ بدية األلفية منوا

 30-2003تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة  (: 03الجدول رقم )
 2019جوان

عدد المؤسسات الصغيرة  السنوات
 والمتوسطة

عدد المؤسسات الصغيرة و  السنوات
 المتوسطة

2003 288587 2012 711832 

2004 312959 2013 777818 

2005 342788 2014 852052 

2006 376767 2015 943569 

2007 410959 2016 1022621 

43.70% 

56.28% 

  
0.02% 

22.90% 

20.80% 

Ventes 

 م ص م عمومية  م ص م خاصة شخص معنوي  م ص م خاصة شخص طبيعي

 م ص م خاصة مهن حرة  م ص م خاصة نشاطات حرفية 
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2008 519526 2017 1060289 

2009 570838 2018 1093190 

 1171945 2019جوان -30 607297 2010

2011 659309 
 من إعداد الطلبة باالعتماد على نشريات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المصدر

 2019جوان -2003تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة (: 02شكل رقم )

 
 (03من إعداد الطلبة باالعتماد على الجدول رقم ): المصدر
( نالحظ النمو املستمر لعدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث انتقل من   02من خالل الشكل رقم )

، وميكن إرجاع الزيادة يف 2019مؤسسة مع هناية جوان  1171945إ ى  2003مؤسسة سنة  288587
يف واملتوسطة إ ى السياسة االقتصادية اليت تبنتها الدولة هبدف ترقية وتطوير هذا القطاع  تعداد املؤسسات الصغرية

هتدف لتنمية هذا النوع من املؤسسات وتفعيل  اإلجراءات التحفيزية اليت الساحة االقتصادية، من خالل خمتلف
 .دورها يف االقتصاد الوطين

 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الحجمثالثا: 
ؤسسات مصغرة، إ ى ثالثة أنواع: م كما أشرنا سابقا تنقسم املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب احلجم 

 .مؤسسات صغرية، مؤسسات متوسطة. واجلدول املوايل يوضح ذلك
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  2019 توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب احلجم لسنة(:    04الجدول )
 النسبة المئوية % العدد أنواع م ص م

مؤسسات مصغرة )توظف أقل 
 عمال ( 10من 

1136787 97.00 

مؤسسات صغرية )توظف بني 
 عامل ( 49و  10

30471 2.6 

مؤسسات متوسطة )توظف بني 
 عامل ( 249و  50

4688 0.4 

 100.00 1171945 اجملموع
Source: Ministère de développement Industriel et Promotion de l’Investissement,Bulletin 

d'information statistique de la PME ، N°35 ،Novembre 2019 ،p: 08 

 2019 توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب احلجم لسنةيوضح : 03شكل رقم 

 
 (04الطلبة باالعتماد على الجدول رقم ) إعدادالمصدر: من 

من إمجايل املؤسسات الصغرية  TPE ) 97بلغت نسبة املؤسسات املصغرة ) ٪ 2018يف هناية سنة 
(، مث  PE 2.6%) ، تليها املؤسسات الصغريةيمن بقوة على القطاع االقتصادي الوطيناهنا هت  واملتوسطة، حيث

 ( ME 0.4%املؤسسات املتوسطة )
 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب قطاع النشاطرابعا: 

 تتوزع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر على عدة أنشطة اقتصادية واجلدول املوايل يوضح ذلك:
 
 

 مؤسسات مصغرة
97% 

 مؤسسات صغيرة
2.6% 

 ;مؤسسات متوسطة
0.4% 



 الجانب التطبيقي ..........................................................................................ثاني:الفصل ال

32 
 

حسب personnes morales) رية واملتوسطة) توزيع املؤسسات الصغ(: 05الجدول رقم ) 
 2019 قطاع النشاط سنة

 النسبة المئوية % المجموع م ص م عمومية م ص م خاصة قطاع النشاط
 1.12 7368 93 7275 الزراعة

 0.46 3035 3 3032 الطاقة و املناجم
البناء و األشغال 

 العمومية
188275 15 188290 28.54 

 15.48 102128 73 102055 الصناعة
 54.41 358996 60 358936 اخلدمات
 100.00 659817 244 659573 اجملموع

Source: Ministère de développement Industriel et Promotion de l’Investissement,Bulletin 

d'information statistique de la PME، N°35 ،Novembre 2019 ،p: 09 

لتباين املوجود يف توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني خمتلف من اجلدول أعاله نالحظ بوضوح ا
هذا  54.41 %قطاعات النشاط، حيث أن أكثر من نصف هذه املؤسسات ينش  يف قطاع اخلدمات بنسبة 

املستثمرين يف هذا النشاط باإلضافة إ ى اخنفاض درجة املخاطرة يف هذا  يدل على التسهيالت الكبرية اليت جيدها
و حيل يف املرتبة الثانية قطاع البناء واألشغال العمومية، حيث يقدر عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة  اجملال

وهي نسبة تعترب مرتفعة مقارنة ، 28.54مؤسسة، أي ما يعادل % 188275اخلاصة الناشطة يف هذا القطاع بـــ 
و أخريا  1.12، الزراعة بـ %15.48ـ % مث تأيت باقي القطاعات األخرى الصناعة ب مع باقي القطاعات األخرى
 . 0.46%قطاع الطاقة واملناجم بنسبة

 التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةخامسا: 
وفقا للتوزيع اجلغرايف للسكان، فإن املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم هي السائدة يف الشمال، وبدرجة 

 :وضح ذلكاهلضاب العليا. واجلدول املوايل ي أقل يف
التابعة  (personnes morales)التوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة (:  06الجدول رقم ) 

 2019للقطاع اخلاص سنة 
 النسبة املئوية % عدد م ص م املناطق اجلغرافية

 70 459146 الشمال
 22 144836 اهلضاب العليا
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 8 55591 اجلنوب
 100.00 659573 اجملموع

Source: Ministère de développement Industriel et Promotion de 

l’Investissement,Bulletin d'information statistique de la PME، N°35 ،Novembre 2019 ،p: 

11 

وذلك 70% نالحظ من اجلدول أعاله أن أالب املؤسسات الصغرية واملتوسطة ترتكز يف الشمال بنسبة 
اجلغرايف للسكان، حيث يتمركز أالبهم يف الشمال، تليها منطقة اهلضاب العليا بنسبة،  طبيعة التوزيع راجع إ ى
 .8الكبري بنسبة ضعيفة جدا ال تتعدى % وأخريا اجلنوب % 22

 المطلب الثالث: آليات دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
و متابعتها اعتمدت احلكومة  من اجل دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة و مدها بالدعم املايل و الفين

اجلزائرية على خلق أجهزة و برامج تساهم يف جمملها حبل مشاكل متويل العديد من املستثمرين و إقامة عدد كبري 
 :1من املشاريع االستثمارية، من أهم آليات دعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة ما يلي

يهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، وهي مت إنشاؤها مبوجب القانون التوج :مشاتل المؤسسات-1
مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و جتاري، حيث  تتكفل مشاتل املؤسسات باستقبال و استضافة و مرافقة 
املؤسسات احلديثة النشأة ملدة معينة و كذلك أصحاب املشاريع، تسيري و إجيار احملالت، و تقدمي اخلدمات 

 خاصة مبجال النشاط. امللحقة و تقدمي إرشادات
مت إنشاؤها مبوجب القانوين التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و هي  :مراكز التسهيل-2

مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تقوم بإجراءات إنشاء املؤسسات الصغرية و املتوسطة و توجيهها و دعمها و 
املشاريع و خمتلف مراكز البحث  و للتبادل بني حامليمرافقتها، و حماولة تثمني البحث من خالل توفري ج

 مؤسسات التكوين، و األقطاب التكنولوجية.  و 
-96أنشأت مبقتضى املرسوم التنفيذي  رقم  ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -3
 ، و هتدف إ ى التخفيف من حدة البطالة يف أوساط الشباب، و ذلك من08/09/1996املؤرخ يف  269

 خالل تشجيعهم على إنشاء مؤسسات مصغرة، دعمهم و مرافقتهم يف خمتلف مراحل تنفيذ املشروع.
 :2املهام التالية 296-96و قد أسندت للوكالة عند نشأهتا مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
1
 Samira Abdessemed ، Entrepreneurial accompaniment as amechanism to support small and medium 

enterprises in Algeria ،  Journal of Economic Growth and Entrepreneurship JEGE  ، Vol 3/No 2  ، 2020  ، p 62 . 
2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، كلية   ANSEJإلياس غقال : تمويل المؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  

 .24، ص  2009-2008العلوم االقتصادية و التسيير ، قسم العلوم االقتصادية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 
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 _ منح الدعم و املرافقة للشباب أصحاب املشاريع يف سبيل تطبيق مشاريعهم االستثمارية.
 ل مبادرة من شأهنا أن تؤدي إ ى خلق منصب عمل دائم._ تشجيع ك

_  متابعة االستثمارات اليت ينجزها الشباب ذوي املشاريع مع احلرص على احرتام بنود دفاتر الشروط اليت 
 تربطهم بالوكالة و مساعدهتم عند احلاجة لدى املؤسسات و اهليئات املعنية باجناز االستثمار.

 بنك للمشاريع املفيدة اقتصاديا و اجتماعا. استحداث_ 
اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية يتمثل هدفها يف أن تطلب حلساب  ابرام_ 

 الوكالة اجناز برامج التكوين و التشغيل.
 188-94تأسس وفق املرسوم التنفيذي رقم  :CNACالصندوق الوطني للتامين عن البطالة -4
مهامه و باالتصال من املؤسسات املالية و الصندوق الوطين لرتقية  نطاق ، يساهم يف06/07/1994يف  املؤرخ

التشغيل يف تطوير و إحداث أعمال لفائدة البطالني املنخرطني فيه. إذ فقد تطور دور الصندوق من جمرد تقدمي 
املتمثلة ، وهو ما يتضح من مهامه و 1اإلعانات إ ى جهاز حكومي لدعم االستثمار و التقليص من حجم البطالة 

 يف:
 _املساعدة على البحث عن الشغل.

 _دعم العمل احلر.
 _ التكوين بإعادة التأهيل.

  الشروط التالية: يستلزم من خدمات الصندوق و لالستفادة 
 .اجلنسية اجلزائرية 
  سنة. 50و  30أن يكون السن بني 
 ها لنشاط حلسابه اخلاص عند إيداعه طلب اإلعانة.أال يكون شااال ألي منصب عمل مأجور أو ممارست 
 .أن يتمتع مبؤهل مهين أو ميتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط املراد القيام به 
 2أن يكون قادرا على توفري إمكانيات مالية كافية للمسامهة يف متويل مشروعه. 

رسوم التنفيذي رقم أنشأت مبقتضى امل :ANGEM الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -5
، و هي هيئة ذات طابع خاص، وتقوم بالدعم للمستفيدين وتقدم هلم 22/10/2004املؤرخ يف   14-04

 االستشارة و ترافقهم يف تنفيذ أنشطتهم و متنح قروضا دون فوائد. و من املهام األساسية للوكالة ما يلي:
                                                           

1
 Samira Abdessemed  ،  Op_Cit  ، 62. 

2
: دور األجهزة الحكومية في دعم االستثمارات المحلية و تقليص حجم البطالة ، الملتقى الدولي حول حبه  نجوى، بن بريكة عبد الوهاب  

 . 9-8 ص ، ص 2011-11-15/16إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامة ، جامعة المسيلة ، الجزائر ، يومي 
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 اجناز أنشطتهم. القرض املصغر يف إطار ن_دعم، نصح و مرافقة املستفيدين م
 _ إبالغ املستفيدين، ذوي املشاريع املؤهلة للجهاز، مبختلف املساعدات اليت سيحظون هبا.

_ ضمان متابعة األنشطة اليت ينجزها املستفيدين مع احلرص على احرتام بنود دفاتر الشروط اليت تربطهم 
 بالوكالة.

 ات املعنية بتنفيذ مشاريعهم._ مساعدة املستفيدين، عند احلاجة لدى املؤسسات و اهليئ
 01-03أنشأت مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم :  ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -6
، و تعىن خبدمة املستثمرين الوطنيني و األجانب و تعد األداة األساسية للتعريف 20/08/2001املؤرخ يف 

 .1س األموال و االستثمارات األجنبية املباشرةبفرص االستثمار القائمة و الرتويج هلا و استقطاب رؤو 
 : 2تتمثل مهامها يف

 .تستقبل و ترشد و ترافق املستثمرين على مستوى اهلياكل املركزية و اجلهوية 
  تعلم املستثمرين، من خالل موقعها على األنرتنات و دعائمها الرتقوية و خمتلف الندوات ملعلومات

 تنظم يف اجلزائر أو يف اخلارج.مبناسبة األحداث االقتصادية اليت 
  إضفاء الطابع الرمسي على أساس اإلنصاف و يف وقت قصري على االمتيازات املقدمة من قبل جهاز

 التشجيع.
 .تساهم يف تنفيذ سياسات و اسرتاجتيات التطوير بالتعاون مع القطاعات االقتصادية املعنية 
 .يوفر للمستثمرين احملتملني بورصة الشراكة 
أنشأ صندوق ضمان  :FGARق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة صندو -7

 11/11/2020املؤرخ يف  373-02القروض للمؤسسات الصغرية و املتوسطة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
املتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة املتضمن للقانون األساسي لصندوق ضمان 

 لمؤسسات الصغرية و املتوسطة.القروض ل
يهدف صندوق ضمان القروض إ ى تسهيل احلصول على القروض املتوسطة األجل اليت تدخل يف الرتكيب 
املايل لالستثمارات اجملدية، و ذلك من خالل منح الضمان للمؤسسات اليت تفتقر للضمانات العينية الالزمة اليت 

 تشرتطها البنوك.
 ام اليت يتوالها  هذا الصندوق القيام ب:أهم امله مهام الصندوق:

                                                           
1
 Samira Abdessemed  ،  Op_Cit  ، 62. 

2
 www.andi.dz 19-09-2020 . 

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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_ التدخل يف منح الضمانات لفائدة املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت تنجز استثمارها، و الراابة يف 
 إنشاء املؤسسات و توسيعها و جتديد لتجهيزات.

 _ متابعة املخاطر النامجة عن منح ضمان الصندوق.
ة لفائدة املؤسسات الصغرية و املتوسطة املستفيدة من ضمان _ ضمان االستشارة و املتابعة التقني

 .1الصندوق
 المطلب الرابع: مشاكل و معوقات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر 

رام وجود املنظومة املؤسسية اليت سخرهتا اجلزائر من أجل دعم وترقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
يعاين من عدة صعوبات وعراقيل على عدة مستويات، واليت حتد من فعاليته يف حتقيق  إال أن هذا القطاع الزال

 : 2التنمية االقتصادية واالجتماعية، وسوف نذكر أمهها يف النقاط التالية
 الصعوبات اإلدارية: -1

اع يف يعتمد جناح قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على األسلوب الذي تنتهجه اإلدارة املسرية هلذا القط
تعاملها مع مديري املؤسسات، فاإلدارة اجلزائرية الزالت متثل السبب الرئيسي جلل العوائق إيل تقف يف وجه العملية 
التنموية من خالل اتسامها بالروتني اململ و البريوقراطية، فالكثري من املشاريع عطّلت كون أن نشاطها يتطلب 

 ومن األسباب الكامنة وراء ذلك: االستجابة اإلدارية السريعة تنظيما وتنفيذا
سرعة حركة التقنني وإنتاج النصوص مل تسايرها حىت اآلن حركية مماثلة على مستوى األجهزة التنفيذية،  -

سنوات حسب الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة، وحسب 05فاآلجال املتوسطة النطالق مشروع جزائري تقدر بــ 
سنوات 03أشهر و 06لصغرية واملتوسطة فإن مدة إنشاء مؤسسة يرتاوح بني حتقيق قامت به وزارة املؤسسات ا

أسبوع، ويف الربازيل 24وذلك حسب طبيعة النشاط، يف حني يستغرق انطالق مشروع يف أملانيا من يوم واحد إ ى 
 .أسبوع يف إسبانيا 26أسابيع، و بني أسبوع و 04و   07بني 

 الصعوبات المتعلقة بالعقار الصناعي: -2
إن مسألة احلصول على العقار الصناعي، سواء من حيث توفره أو اإلجراءات اإلدارية للحصول عليه، 
السعر وطرق الدفع والتسوية القضائية، من أهم املشاكل اليت تواجه منو وتطور قطاع املؤسسات الصغرية 

                                                           
1
، يتضمن إنشاء صندوق القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، الجريدة  2002-11-11المؤرخ في  02/373المرسوم التنفيذي رقم  

 . 13، ص 2002-11-13الصادر بتاريخ ،  74الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 
2
 . 228-227 ص مرجع سابق ، ص ،ياسر عبد الرحمن ، براشن عماد الدين  
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صول على الرتاخيص املكملة واملتوسطة، فاحلصول على عقد امللكية أو عقد اإلجيار يعد أمرا أساسيا يف احل
 األخرى، فحسب دراسة قام هبا البنك العاملي أثبتت مدى تأثري هذا العائق

على االستثمار اخلاص يف اجلزائر خاصة على االستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث تطول 
سنوات، فسوق العقارات  5و  3فرتة انتظار املستثمر للحصول على العقار الصناعي، إذ ترتاوح هذه املدة بني 

يف اجلزائر الزالت رهينة للعديد من اهليئات مثل لوكالة الوطنية لتطوير االستثمار والوكاالت العقارية، حيث أهنا 
عجزت عن تسهيل إجراءات احلصول على العقار الالزم إلقامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ويرجع ذلك لغياب 

يص األراضي وتسيري املساحات الصناعية، إضافة إ ى حمدودية األراضي املخصصة سلطة اختاذ القرار حول ختص
 .للنشاط الصناعي واريه

 الصعوبات المتعلقة بالتمويل:- 3 
من أهم املشاكل اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة جند مشكلة التمويل، مثال على مستوى دول 

لصغرية واملتوسطة تعاين من حمدودية فرص احلصول على التمويل، من املؤسسات ا 21اإلحتاد األورويب جند %
فاحلصـول على التمويل الالزم يعترب إشكاال حقيقيا حيد من تطور هذا القطاع، وذلك يرجع إ ى مجلة من األسباب 

 أمهها:
 .ضعف الضمانات اليت تقدمها للبنوك من أجل احلصول على التمويل الالزم -
احلصول على القروض، مما جيعل املستثمرين حيجمون عن اإلقدام على جتسيد  تعّقد وتعدد إجراءات -

 .مشاريعهم على أرض الواقع
نقص اخلربة التنظيمية واإلدارية يف املعامالت البنكية ألصحاب املؤسسات هذا من جهة، ومن جهة  -

 ر الفائدة املطبقةأخرى جندهم يتجنبون التعامل مع البنوك نظرا لعدة اعتبارات أمهها ارتفاع أسعا
 الصعوبات المتعلقة بالتسويق: - 4

تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة من عدة مشاكل تسويقية ختتلف باختالف نوع املؤسسة والنشاط 
 الذي متارسه، ومن بني هذه الصعوبات نذكر:

تيجة لعدم قدرهتا اخنفاض اإلمكانات املالية هلذه املؤسسات يؤدي إ ى ضعف الكفاءة التسويقية هلا، ن -
 .على توفري املعلومات الضرورية عن السوق وأذواق املستهلكني

عدم توفري الدعم واحلماية الكافية للمنتجات احمللية مما جيعلها عرضة للمنافسة احلادة من طرف  -
 .املنتجات املستوردة، خاصة يف ظل قيام املؤسسات األجنبية بانتهاج سياسة اإلاراق
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لى القيام بعملية الدعاية واإلعالن الكافية ملنتجات هذه املؤسسات نتيجة ارتفاع تكاليف عدم القدرة ع -
 .تلك العمليات

 .اختيار املستهلك للمنتج املستورد على حساب املنتج احمللي -
 الصعوبات المتعلقة بالرسوم الجمركية: -5 

نشاطها، حيث يتصف تعامل تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة صعوبات مجركية حتد من سريورة 
اجلمارك اجلزائرية مع املستثمرين بالب ء والتعقيد مما جيعل العديد من السلع حبيسة للموانئ لعدة شهور، مما 
ينعكس سلبا على مردود املؤسسات الصغرية واملتوسطة وخاصة اليت تعتمد يف عمليتها اإلنتاجية على مواد أولية 

 .يمستوردة ال توجد يف السوق احملل
 صعوبات التدفق الفوضوي للسلع المستوردة وعدم حماية المنتوج الوطني:  -6

فإذا كانت القاعدة املتعارف عليها تقضي بفرض قواعد وميكانيزمات االقتصاد احلر نفسها على اجلميع، 
مو أمام وأمام ظاهرة االسترياد الفوضوي واليت مشلت كل شيء، فإن ذلك خلق مناخا  يقف كواحد من حمددات الن

 املؤسسة اجلزائرية الصغرية الناشئة، وبصدد االسترياد اري املنّظم نذكر:
 .اإلاراق املتمّثل يف استرياد سلع وبيعها حمليا بأسعار اقل من سعر مثيالهتا احمللية -
ة التذرع باحلرية االقتصادية وشروط حترير التجارة يف إطار التهيؤ الستيفاء شروط االنضمام إ ى املنظم -

العاملية للتجارة مع أن هذه األخرية تكرس وتقبل مبدأ محاية املنتوج احملّلي عن طريق الرسوم اجلمركية وحدها 
  .تشجيعا وتأهيال للصناعات الناشئة

اقتصادية  اياب جهاز معلومات فعال حيدد أنواع املنتجات احمللية، الشيء الّذي من شأنه وضع خريطة -
  ت، ومن مث وضع ما يلزم من سياسات احلمايةلتوّطن املؤسسات واملنتجا

، 1قوي وفعال ويضاف إ ى ما سبق ضعف اجلهاز املصريف والبنكي اجلزائري عموما ، إذ أن أي اقتصاد
واملتوسطة، ال ميكن أن ينجح  وخاصة إذا كان يعتمد على تطوير وترقية قطاع املؤسسات والصناعات الصغرية

املثال جند أن واقع البنوك اجلزائرية يظهر ضعفا  رن يف آن واحد، فعلى سبيلبدون نظام بنكي ومايل متطور و م
وعدم مرونة فيما خيص املعاجلة املصرفية مللفات وطلبات القروض، حيث جند أن البنك يف اجلزائر يستغرق وقتا 

ملغرب وتونس،  أشهر يف ا 4إ ى  3يقدر مبعدل سنة قبل أن مينح القرض، يف مقابل ذلك جند أن األجل يقدر بـ 
كما أن البنوك تشرتط من املستثمرين وخاصة الصغار منهم ضمانات باهظة، عادة  ما تعادل مرتني قيمة املشروع 

                                                           
1
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اجلزائرية تواجه خمتلف  وباإلضافة إ ى كل املشاكل والعقبات السابقة الذّكر فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة
صة هلذه املؤسسات سواء تعّلقت بالصعوبات التمويلية بكّل أشكاهلا أو الصعوبات واملشاكل املتعّلقة بالطبيعة اخلا

خمتلف املشاكل املتعّلقة بطرق اإلدارة وطبيعة األسواق اليّت تعمل هبا، إضافة إ ى خمتلف املشاكل الفنية، التسويقية 
سسات الصغرية واإلنتاجية، حيث ميكن اعتبار خمتلف تلك الصعوبات ذات طابع عاملي نظرا  لتعرض كل املؤ 

  .واملتوسطة هلا مهما كان البلد املتواجد فيه 
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 المبحث الثاني: اإليجار التمويلي في الجزائر
تناول املشرع اجلزائري عملية اإلجيار التمويلي باعتبارها عملية مالية و جتارية هامة يف متويل املؤسسات 

توضيح  حناول ملميزاهتا اليت تتسم بنوع من اخلصوصية، و فيما يلي الصغرية و املتوسطة فهو يتالءم معها نظرا 
 نشأة و تطور اإلجيار التمويلي و خمتلف اجلوانب املتعلقة به.

 التمويلي في الجزائر  اإليجار: نشأة األولالمطلب 
يف بداية احلقيقية إال  انطالقتهاالتمويلي يف اجلزائر حديثة العهد نسبيا و مل تعرف  اإلجيارإن جتربة 

التمويلي من خالل تنظيمات و قوانني تأسيسية  اإلجيارالتسعينات من القرن املاضي، حيث تناول املشرع اجلزائري 
 :1تناولته بصفة خاصة و سطحية و هي كاآليت

 1990أفريل  14المؤرخ ب  10-90أوال: القانون رقم 
اليت تنتهي بشراء  اإلجيارربت عمليات و اليت اعت 112اخلاص بالنقد و القرض و ذلك حتديدا يف مادته 

اليت مسحت للجزائر للدخول يف  األساسيةاألصل كعمليات قرض، و الذي يعترب أي هذا القانون من الركائز 
 اقتصاد السوق
خبيار الشراء خاصة املتعلقة  اإلجيارعمليات  أنمن هذا القانون تنص على  02الفقرة  112فاملادة 

 ة بعمليات القرضالتمويلي شبيه باإلجيار
البنوك و املؤسسات املالية وحدها مؤهلة لتحقيق مثل هذه العمليات  إنتشرتط  06الفقرة  116و املادة 
 املذكورة سابقا 

  1991ديسمبر  18المؤرخ ب  26-91ثانيا: القانون رقم 
مويلي و يرتبها ، يعطي أمهية لعمليات االجيار الت1992إن هذا القانون و املتضمن للمخط  الوطين لسنة 

 ضمن األولويات يف املستقبل 
 1995ديسمبر  23المؤرخ ب  95/07ثالثا: تنظيم البنك المركزي رقم 

و املتعلق  1992مارس  22املؤرخ ب  92/04املعدل و البديل للقانون رقم  95/07إن التنظيم رقم 
جهيزات أو املعدات املمولة عن طريق ، اليت تشبه الصادرات و الواردات من الت33مبراقبة الصرف خاصة املادة 

التمويلي الدويل بالصادرات و الواردات املسددة ألجل فهي ختضع لشروط التوطني و الدفع املطبقة على  اإلجيار
 هاته العمليات.

                                                           
1
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التمويلي يف الكثري من البلدان أعيد النظر فيه على املستوى الوطين من  اإلجيارو مع تزايد تطور أمهية 
التمويلي من جوانب  اإلجيارالذي تناول  06-96ن خاص هبذا النوع من التمويل و ذلك وفقا لألمر خالل قانو 

 عديدة حىت يسهل اعتماده و استعماله.
، مث تلتها حماوالت حمدودة من قبل 1991و كانت أول مبادرة تلك اليت قام هبا بنك الربكة اجلزائري سنة 

 .1للتنمية و صندوق التعاون الفالحي  البنك اخلارجي اجلزائري و البنك الوطين
 التمويلي في الجزائر اإليجارالمطلب الثاني: الشركات و البنوك المتخصصة في 

 :2تتمثل يف مزيج بني مؤسسات مالية وبنوك جتارية و هي كاآليت
 يف  BEAلقد قام البنك اخلارجي اجلزائري   )ASL) :الجزائرية السعودية لإليجار المالي -1

بإنشاء شركة متخصصة يف التأجري التمويلي الدويل مناصفة مع اجملموعة الصناعية واملالية  11/21/ 1990
مليون دوالر، 20برأس مال اجتماعي قدره  ASLحتت اسم   (Dallah Al Baraka) السعودية داله الربكة
اديني مقيميـن يف واردات العتاد واألصول املستعملة ألاراض مهنية من طرف متعاملني اقتص هتدف إ ى متويل

 .اجلزائر
شركة اإلجيار املايل  إنشاءوافق جملس النقد والقرض على )SNL (:الشركـة الوطنيـة لإليجـار المالي -2

و ذلك برأس مال اجتماعي  2010مبوجب قانون املالية  2011بوصفها مؤسسة مالية يف مارس  ذات األسهم
وبني بنك التنمية احمللية بنسبة، 65%جي بنسبة دج موزعة بني البنك اجلزائري اخلار  مليار3.5قدره 

عمومية لإلجيار يف اجلزائر متخصصة يف متويل احتياجات املؤسسات الصغرية  حيث تعد أول شركة%35
 .والعقارات الصناعية اإلنتاجيةبالتجهيزات  واملتوسطة وأصحاب املهن احلرة

وحتصلت على 04/04/2001نيا يف مت تأسيسها قانو )ALC (:الشركـة العربيـة لإليجـار المالي -3
كأول مؤسسة مالية خاصة متخصصة 20/02/2002االعتماد من طرف جملس النقد والقرض لبنك اجلزائر يف 

 .التمويلي يف اجلزائر يف التأجري
بأموال  2006أنشئت هذه املؤسسة املالية عام (MLA):الجزائـر -المغاربيـة لإليجـار المالي -4

ملت على تطوير تقنية التأجري التمويلي من خالل متويل حيازة معدات النقل، جتهيزات تونسية وأوروبيـة، حيث ع
األشغال العمومية، باإلضافة إ ى املعدات الطبية، التجهيزات املكتبية، ... هذا يف مرحلة أو ى، مث التوجه إ ى 

                                                           
1
وسطة و أثره على التنمية االقتصادية في : "دور القرض االيجاري في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتمعوشي  بوعالم،  جواب  حنان 

،  ص 2020الجزائر"،  مجلة التنمية و االستشراف للبحوث و الدراسات ،  المجلد الخامس/العدد األول ،  جوان ،  جامعة تيبازة ،  الجزائر ،  

23. 
"ّ، مجلة مقاربات ،  المجلد المتوسطة في الجزائرالمؤسسات الصغيرة و التمويلي كتقنية حديثة لتمويل التأجير رابح خوني ،  رامي حريد : " 2

 . 108-107 ص ،  ص 2017الثاني/العدد الثامن و العشرون ،  مارس ،  جامعة الجلفة ،  الجزائر ،  
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 .الذمم لصاحل املؤسسات يف مرحلة ثانية تقنيات الفاكتورينغ وتسيري
وهي مؤسسة مالية ( Sofinance):الية لالستثمارات، المساهمة والتوظيفالشركـة الم -5

وانطلقت يف نشاطها بعد أن حصلت على رخصة 2000 مليار دج أنشئت سنة 5ماهلا بـ  عمومية، يقدر رأس
 )وقد تقرر إنشاؤها بقرار من اجمللس الوطين ملسامهات الدولة  09/01/2001من بنك اجلزائر بتاريخ 

(CNPEوذلك مبسامهتها يف إعادة "بعث االقتصاد وإعادةاملسامهة يف دعم "هدفها األساسي  ، وجعل ،
العمومي، تقدمي متويالت مكيفة للمؤسسات العمومية، وتشكيل مركز للهندسة املالية  هيكلة النسيج الصناعي

 إطار خصخصتها. لصاحل املؤسسات العمومية يف
مال  ل عن طريق األموال اخلاصة باملسامهة يف رأستتدخ Sofinanceويف هذا اإلطار، فإن شركة  

 املؤسسات، أو عن طريق متويالت بالتأجري التمويلي، أو بتقدمي االستشارة للمؤسسات االقتصادية العمومية يف
 جمال إعـادة اهليكلة املالية واالسرتاتيجية

كمؤسسة 9971نوفمرب27أسست شركة إعادة التمويل يف  :SRH)(شركة إعادة التمويل الرهني -6
 اقتصادي عمومي.  مالية ذات طابع

مليار دج، رفع إ ى  3.29  لقد مت تزويد هذه الشركة ذات األسهم برأس مال اجتماعي إبدائي بقيمة
سهم ب  833ومكتتب ومكون من  رأس ماهلا احلايل حمرر كليا 2003مليار دج يف عام  4.165

جتارية وشركات تامني جزائرية، هتدف هذه املؤسسة  مؤسسات منها بنوك 9دج موزع بني  5 000.000.قيمة
أساسا إ ى إعادة متويل القروض العقارية املمنوحة من قبل الوسطاء املاليني  املالية املعتمدة من طرف بنك اجلزائر

ذلك هتدف إ ى ترقية نظام متويل السكن على املديني املتوس  والطويل، تشجيع املنافسة  املعتمدين، إضافة إ ى
املبالغ  املؤسسات املالية من أجل منح القروض السكنية ومتديد االستحقاقات املتعلقة باسرتداد الفوائد و بني

 .األصلية للقروض املمنوحة
مليار دج، مت إنشاؤها عام 3.5هي شركة للتأجري برأمسال مسجل بقيمة )ILA(: إيجار الجزائر -7
 Banco Espirito Santoنك اسربيتو سانتو خالل شراكة بني البنك اخلارجي اجلزائري وب من 2012
 ، خمصصة للشركات اليت حتتاج إ ى دعم مايل القتناء املمتلكات املنقولة واري املنقولة.بالربتغال

قطاعات  تقدم متويل عاملي من خالل تسهل احلصول على معدات جديدة، يف خمتلف (ILA)اجلزائر  إجيار 
 .األشغال العمومية، الصحة النشاط مثل النقل، الصناعة، السيارات،

مؤسسة متويل تأجريي، اعتمدت من طرف  :EDI( IDJAR DJAZAIR EL(الجزائر إيجار  -8
 مليار دج موزعة بني ثالث شركات، ميتلك كل من3.5برأمسال مسجل قيمته 2012أوت  2بنك اجلزائر يف 

 6من رأس ماهلا، أما الباقي%47نسبة % BADRوبنك الفالحة والتنمية الريفية CPAالقرض الشعيب اجلزائري 
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تعمل هذه املؤسسة على خلق مناخ مالئم لظهور  ASICOMمتتلكه الشركة اجلزائرية السعودية لالستثمار، 
 وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، من خالل دعمها وتقدمي التمويل املناسب لنموها.

 خالل تقدمي متويل إمجايل جتاوز من2013أطلقت اجلزائر إجيار أول نشاط متويل تأجريي هلا عام 
 . 1ر دج يف قطاعات وأنشطة خمتلفة مليا1.2

 يعترب بنك الربكة اجلزائري أول d’Algérie Baraka Al Banque بنك البركة الجزائري: -9
قدره  برأس مال1991ماي  20إنشاؤه يف  مؤسسة مصرفية برؤوس أموال خمتلطة )عمومية وخاصة(، مت

رأس مال البنك إ ى  من50 %، ويعود 1991سبتمرب10، وقد بدأ نشاطه الفعلي يف مليون دينار جزائري500
 الربكة السعودي. األخرى جملمع داّلح 50 %، بينما تعود BADR) بنك الفالحة والتنمية الريفية )

للقيام بكل العمليات  اخلاص بالنقد والقرض، وهو خمول90/10وخيضع بنك الربكة ألحكام القانون رقم  
رفية للتمويل واالستثمار بالتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، مبا يف ذلك تقدمي خدمات القرض اإلجياري املص

الّذي يتطابق مع أحكام الدين اإلسالمي، وذلك عرب شبكة االستغالل التابعة للبنك واملنتشرة يف أهم األقطاب 
 االقتصادية عرب الوطن.

 ك يف شكل شركة ذات أسهم برأس مال قدرهوهو بن Djazair El Paribas BNP بنك: -10
الفرنسي، BNP Paribas من األسهم مملوكة من طرف جممع  100 %دج، حبيث أن  3.500.000.000

أصبح يقدمها هذا  ، ومن بني اخلدمات اليت2002 يف اجلزائر يف فيفري  BNP Paribasفتح فرع  حيث مت
 BNP Paribas lease groupeيف ذلك وهو البنك هو القرض اإلجياري عن طريق الفرع املتخصص 

Algérie  هذا الفرع يساهم يف التنمية  ، وهبذا التموُقع اجلديد أصبح2007وذلك ابتداءا من بداية سنة
من خالل متويله لقطاعات اقتصادية مهمة  االقتصادية للزبائن اجلزائريني يف إطار اقتصادي ذو إمكانيات منو كبرية

 نقل، الصناعة...كاألشغال العمومية، ال
 25إنشاؤه يف  الفرنسي، حيث مت NATIXISوهو فرع لبنك  :الجزائر NATIXISبنك  -11

 1998/09/20لـ  04/98، بعد االعتماد له من طرف جملس النقد والقرض بالقرار رقم 1999 أفريل 
 مال وهو بنك برأس 1998/11/17يف 1998/15630/0 وترخيص وكالة ترقية ودعم االستثمارات رقم 

متواضع يف  اجلزائر متدّخل NATIXISدينار جزائري )عند اإلنشاء(، ويعترب بنك 500.000.000قدره 
 .سوق القرض اإلجياري اجلزائري مقارنة  بباقي املتدّخلني

 
 

                                                           
1
، عمار زودة: " معوقات نجاح قرض اإليجار ففي الجزائر ومرتكزات جعله بديال تمويليا للمؤسسات االقتصادية"، مجلة االقتاص الصناعي 

 .   9-8 ص ، ص2019، الجزائر،  1المجلد التاسع/ العدد الثاني، ديسمبر، جامعة باتنة 
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  : Algérie général Sociétéسوسيتي جنرال الجزائر  -12
مليون  500س مال قدره برأ 2000مارس 29وهي مؤسسة بنكية ذات أسهم مت افتتاحها ابتداءا من 

من 100دج، وهي مملوكة بـ  %   1.597.840.000إ ى دج  2004دينار جزائري ومت رفعه يف جوان 
طرف جممع سوسييت جنرال الفرنسي. ويضع هذا البنك يف خدمة زبائنه تشكيلة من املنتجات واخلدمات 

البنك قسما  خاصا  لذلك يسمى بـ  املالية املتنوعة، واليت من بينها القرض اإلجياري وهلذا أنشأ هذا
sogelease  حبيث تقدم قروضا إجيارية تشمل العديد من أنواع  2002اجلزائر ابتداءا من أفريل

 التجهيزات واألصول ومن أمهها: عتاد النقل، مركبات وعتاد األشغال العمومية، التجهيزات الصناعية،
 ...1العتاد الطيب

بنك عمومي أنشأ مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  BADR )( :بنك الفالحة والتنمية الريفية -13
، متخصص يف متويل اهلياكل وكل األنشطة املتعلقة بالقطاع الفالحي 1982مارس 13املؤرخ يف: 82/106

التقليدية واحلرف الريفية و قد بدأ بتمويل العتاد الفالحي للمنشآت عن طريق أسلوب القرض  والصناعات
 .2008االجياري سنة 

 التمويلي في الجزائر  اإليجارلب الثالث: تطور نشاط المط
 المالي  اإليجارأوال: الطابع القانوني لمؤسسات و شركات 

 تتكون من مؤسسات و شركات عمومية و خاصة و خمتلطة و اجلدول املوايل يوضح ذلك  
 2015ااية  إ ىالتمويلي حسب الطابع القانوين  اإلجيارتوزيع مؤسسات و شركات (: 07الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الطابع القانوني
 %38.5 05 عمومية
 %46.2 06 خاصة
 %15.4 02 خمتلطة
 %100 13 اجملموع

Source: malika zeghib ،The extent to which the lease loan can cover financing needs from the perspective 

of the donor institutions in Algeria ,Revue Algérienne d’Economie de gestion ،Vol 13 / N°01 ،2019 ،P99 

% 46.2اخلاصة  مؤسسات اإلجيار التمويليبلغت نسبة  2015سنة  من خالل اجلدول نالحظ أنه يف 
%  15.4و الوطنية قد بلغت  األجنبية% أما املختلطة اليت متثل شكال من أشكال الشراكة 38.5و العمومية 

 :والشكل املوايل يوضح ذلك التمويلي يف اجلزائر باإلجيارموعة املؤسسات و الشركات اخلاصة من جم

                                                           
 .209-203 ص ص ، مرجع سابق  ،طاليب  خالد 1
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 2015ااية  إ ىالتمويلي حسب الطابع القانوين  اإلجيارمؤسسات و شركات  توزيع(: 04الشكل رقم )

 
 (07الطلبة باالعتماد على الجدول رقم ) إعدادالمصدر: من 

 2015غاية سنة  إلىسسة متخصصة ( ثانيا: نشاط التأجير )بنك/مؤ 
التمويلي له خصوصية يتم  اإلجياروجود كل من البنك و املؤسسة املتخصصة كفاعلني يف سوق  إن
 فيما يلي: إيضاحها

 التمييز بني البنوك و املؤسسات املتخصصة(: 08الجدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار العبارة 
 %46.2 06  البنك 

 %83.33 05 *بنوك خاصة 
 %16.66 01 *بنوك عمومية

 %53.8 07 مؤسسة متخصصة
 %14.28 01 *م.م خاصة
 %57.14 04 *م.م عمومية
 %28.57 02 م.م خمتلطة
 %100 13 المجموع

Source: malika zeghib ،Op_Cit ،P100 

38,50; عمومية.م % 

46,20; خاصة.م % 

;  مختلطة.م
15,40% 
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و الشركات التمويلي يف اجلزائر تتوزع بشكل متقارب بني البنوك  اإلجيارو يظهر هذا اجلدول أن سوق 
% من البنوك اخلاصة  و بنك الفالحة و التنمية الريفية البنك 83.33تضم  فئة البنوك ما نسبته  إذاملتخصصة، 

 % 16.66العمومي وحيد يف هذه الفئة بنسبة 
% و تتقاسم املؤسسات 57.14أما بالنسبة للمؤسسات املتخصصة فأالبها مؤسسات عمومية متثل نسبة 

 على التوايل. %14.28% و 28.57ا تبقى من هذه الفئة بنسبة املختلطة واخلاصة م
 و املؤسسات املتخصصة كالتمييز بني البنو (: 05الشكل رقم )

 
 (.08الطلبة باالعتماد على الجدول رقم ) إعدادالمصدر: من 

 2015-1997خالل الفترةالتمويلي في الجزائر  اإليجارثالثا: تطور عدد المؤسسات الممارسة لنشاط 
-1997خالل الفرتة  التمويلي يف اجلزائر اإلجيارميكن تلخيص تطور عدد املؤسسات اليت مارست نشاط 

 من خالل اجلدول التايل: 2015
 
 
 
 
 
 

46% 

54% 

Ventes 

 بنوك

 مؤسسات متخصصة
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 2015-1997التمويلي يف اجلزائر  اإلجيارتطور عدد املؤسسات املمارسة لنشاط (: 09الجدول رقم )
 شركات مالية بنوك تجارية السنة
1997-2000 01 01 

2001 01 02 
2002-2003 01 03 
2004-2005 02 03 
2006-2007 02 04 

2008 03 03 
2009 05 04 

2010-2011 05 05 
2012-2015 05 07 

 10مرجع سابق، ص  ،زودهالطلبة باالعتماد على عمار  إعدادالمصدر: من 
 2015-1997يف اجلزائر  التمويلي اإلجيارتطور عدد املؤسسات املمارسة لنشاط (:: 06الشكل رقم )

 
 (09الطلبة من خالل الجدول رقم ) إعدادالمصدر: من 

كانت مقتصرة   2000و 1997يتضح من خالل الشكل أعاله بأن ممارسة اإلجيار التمويلي بني عامي 
حيث بدأت شركة   2001( و بنك الربكة اجلزائري، إ ى ااية SALEMعلى الشركة اجلزائرية لإلجيار املايل )

(SOFINANCE نشاط اإلجيار التمويلي، و يف عام )2002 ( دخلت شركة العربية لإلجيار املايلALC إ ى )
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دخول الشركة  2006، و يف عام 2004( عام SGAسوق التأجري، و دخول بنك الشركة العامة اجلزائرية )
 3إ ى 4شركات من  نالحظ نقصان عدد ال2008(، لكن حبلول عام MLAاملغربية اجلزائرية لإلجيار املايل )
( من السوق اجلزائري، وهذا لصدور قرار تصفية الصندوق الوطين SALEMوهذا يعود النسحاب شركة )

، بسبب ما تعانيه من صعوبات مالية الناجتة 2008سبتمرب  14للتعاون الفالحي اليت تعتربها أحد فروعها بتاريخ 
حظ يف نفس العام دخول بنك ثالث وهو بنك عن إحجام زبائنها عن دفع مستحقات قرض اإلجيار، واملال

ألنه أوكلت له مهمة التكفل بعمليات اإلجيار التمويلي  يف ميدان القطاع  BADRالفالحة والتنمية الريفية 
 ، بناء على االتفاق املربم بينه وبني وزارة الفالحة والتنمية الريفية.2008الفالحي الذي بدأ يف تطبيقه يف أوت   

من البنك الوطين  (كما جند قيام كلSNLعرف ميالد الشركة الوطنية لإلجيار املايل  )2009أما عام 
بعمليات اإلجيار التمويلي. كما  (Natexis) روبنك ناتيكسيس اجلزائ (Bnp Paribasالباريسي باريبا اجلزائر  )

 SRH)) مويل الرهينزيادة متعامل جديد يف جمال قرض اإلجيار واملتمثل يف شركة إعادة الت2010شهد عام 

لتنظم إ ى ممارسي هذا النوع 2012، لتلتحق شركتني ماليتني عام  2011ليصبح عدد املمارسني عشرة حىت عام 
ممارس 12عددها اإلمجايل بـ ليصبح EDI) )واجلزائر إجيار ILA)من التمويل واملتمثلتني يف كل من إجيار اجلزائر )

  2015هذا العدد إ ى ااية هناية عام. لنشاط قرض اإلجيار باجلزائر، ومل يتغري
  2017-2007الفرتة رابعا: تطور حجم نشاط املؤسسات املمارسة لنشاط اإلجيار التمويلي يف اجلزائر خالل

التمويل إال أنه الزال  رام اجلهود املبذولة من طرف السلطات املالية اجلزائرية لتطوير هذا النوع من أشكال
  بالدول الناشئةيعترب نشاطه ضعيف مقارنة 

 2017-2007  يف اجلزائر اإلجيار التمويليحجم نشاط ممارسي (: 10الجدول رقم )
 التمويلي )مليار د.ج( اإليجارحجم  السنة
2007 15 
2008 19 
2009 20 
2010 20 
2011 28 
2012 37 
2013 32 
2014 51 
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 اري متوفرة 2015
2016 40 
2017 50 

 12مرجع سابق، ص ،زودهعمار  بة باالعتماد علىالطل إعدادالمصدر: من 
 2017-2007  يف اجلزائر اإلجيار التمويليحجم نشاط ممارسي  (:07الشكل رقم )

 
 (.10الطلبة من خالل الجدول رقم ) إعدادالمصدر: من 

، ووفقا 2009يف عام  مليار دينار20( بلوغ حجم قرض اإلجيار يف اجلزائر 07تظهر بيانات الشكل )
مما يؤكد بأن سوق التأجري يف اجلزائر يف  33حمققا معدل منو سنوي قدره، % 2009و  2007يانات عامي لب

متويلها من طرف البنوك واملؤسسات املالية خالل نفس الفرتة   مرحلة مبتدئة مقارنة حبجم االستثمارات اليت مت
التمويل املقدم من  ذا النوع منيف حجم ه 40نالحظ ارتفاع معدل النمو إ ى %2011أما خالل عام  2013

و، 2009دج خالل عامي  مليار20مليار دج، مقارنة حبجم 28طرف املؤسسات املمارسة ليبلغ أزيد من 
 كما يوضحه الشكل.2010
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 2017-2007 يف اجلزائر خالل الفرتة التمويلي معدالت تطور نشاط اإلجيار(: 08الشكل رقم )

 
 باالعتماد على بيانات الشكل السابقالمصدر: من اعداد الطلبة من 

 ليصل إ ى 2012يظهر الشكل أيضا وجود تطور ومنو معترب يف حجم قرض اإلجيار عام 
، وسبب 2011 مقارنة بالعام املاضي 32مليار دج مبعدل %9مليار دج بزيادة تقدر بنحو 37مستوى 

(، EDI( واجلزائر إجيار )ILA)  ار اجلزائرذلك دخول ممارسني جديدين هلذا النوع من التمويل يف السوق ومها إجي
ليسجل  2013مل يستمر خالل عام 2010-2012واملالحظ أيضا أن هذا النمو احملقق خالل هذه الفرتة 

أما خالل الفرتة املتبقية من الدراسة بلغ حجم هذا النوع من مصادر التمويل أزيد  13.5تراجعا نسبته.%
خالل فرتة الدراسة  وهو أعلى معدل منو سجل60منو سنوي قارب % حمققا نسبة 2014مليار دج عام 51من

، ننتقل إ ى عام 2015إحصائيات عام  ، ولعدم توفر1997ومنذ بداية اعتماد قرض اإلجيار يف اجلزائر عام 
عن 22املمارسة لنشاط قرض اإلجيار يف اجلزائر مبعدل % لتربز بيانات الشكلني تراجع نشاط املؤسسات2016
 55ليصل مستوى  1997أعلى قيمة له منذ عام  2017سابق، يف حني بلغ حجم قرض اإلجيار عام العام ال

 عن عام.25مليار دج  مبعدل منو %
 و قد مت حساب معدل النمو السنوي حسب العالقة التالية:

حجم اإليجار / ( 1-حجم اإليجار التمويلي للسنة )ن –حجم اإليجار التمويلي للسنة ن ] 
 .100*  [(  1-سنة )نالتمويلي لل
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 المطلب الرابع: تحديات اإليجار التمويلي في الجزائر
على الرام من اجلهود املبذولة لرتقية سوق قرض اإلجيار إال أنه يعاين من عدة مشاكل و معوقات ميكن 

 :1إجنازها فيما يلي
األساسي يف هذه تعترب املؤسسات العارضة و بالتحديد املؤسسات املتخصصة الفاعل  :_ قلة العرض1

أحد هيئات البنك العاملي املهتمة بالقطاع اخلاص، يف دراسة  SFIالسوق، و قد خلصت املؤسسة املالية الدولية 
أجرهتا مست دول مشال إفريقيا و الشرق األوس  حول معدل نفاذ قرض اإلجيار يف أسواق التمويل اعتمادا على 

س املال الثابت، إ ى نتيجة مفادها أن سوق التأجري يف اجلزائر هي  التكوين اخلام لرأ ىنسبة حجم قرض اإلجيار إ
'' سوق بدائية متقدمة '' تتميز بعرض منخفض و منتجات منطية أدت إ ى قلة تنافسيتها مع تشريعات تتحرى 

 التحسني و فرص لتحقيق منو معترب.
تتعلق بتمويل  و هي مشكلة تواجه شركات التأجري: _ مشكل التمويل في الشركات المتخصصة2

منوها على اعتبار عدم متكينها من جتميع مدخرات األفراد مما يضطرها إ ى شراء أمواهلا من مصادر أخرى  
كالقروض البنكية، و يف هذا الصدد يعترب السوق السندي خري بديل متويلي هلا، اري أن حمدوديته يف اجلزائر عائق  

فق  من هذا التمويل يف بداية نشاطها   MLAو   ALCكبري و على سبيل املثال فقد استفادت كل من 
 التأجريي.
املشكل اآلخر الذي يشكل عثرة أمام تطور سوق قرض اإلجيار يف : _ ارتفاع تكلفة قرض اإليجار 3

اجلزائر ارتفاع تكلفته مقارنة مبصادر متويلية أخرى كالقروض البنكية، و يعود ذلك إ ى أن شركة قرض اإلجيار تقوم 
املؤسسة طالبة التمويل باقتناء األصل املراوب و هو ما يؤثر سلبا على خزينتها و سيولتها و يدعوها عوضا عن 

إ ى الرفع من تكلفته للتعويض عن ذلك إ ى جانب منطية املنتجات و ضعف املنافسة، صعوبة إعادة التمويل و 
 حتكمها يف اخلطر، و هو ما يؤدي إ ى ارتفاع تكلفته، فمن املعلوم أن البنوك تتقبل الودائع و تسريها ما يعين

اخنفاض تكلفة القرض البنكي أو سعر الفائدة مقارنة مع تلك املطبقة على قرض اإلجيار اليت جتمع بني تكلفة 
 إعادة التمويل و هامش الربح عن العملية.

و هي نقطة مهمة تتعلق بسلوك املؤسسات و وفائها : _ غياب ثقافة تمويلية لدى المؤسسات 4
اليت اعتادت عليها يف متويل أنشطتها، و تتحمل شركات  –على وجه اخلصوص  -للتمويل بالقروض الكالسيكية 

قرض اإلجيار جزءا من املسؤولية نظرا لغياب إسرتاجتية اتصال و سياسة تسويق واضحة للتعريف بقرض اإلجيار و 

                                                           
1
 152مرجع سابق ، ص  ،سوسن زيرق  
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يدة اليت يقدمها قرض اإلجيار على مستويات عدة تقريبه للمؤسسات االقتصادية، فالغالبية منها جتهل املزايا العد
 أمهها اجلانب اجلبائي.

 كما توجد مشاكل و صعوبات أخرى نذكر منها ما يلي: 
 .ختوف البنوك من هذه الصيغة التمويلية من حيث املردودية 
 .عدم مرونة و تطور النظام املايل اجلزائري 
 لتمويلية.وجود بنوك عمومية مثقلة بالديون مع ضعف قدراهتا ا 
 1جيار التمويلي يف اجلزائراياب إرادة حقيقية من الدولة يف تنظيم و دعم اإل. 
 مكاتب متخصصة يف توجيه طاليب القروض اإلجيارية و  جيار التمويليعدم وجود يف داخل شركات اإل

 ة و رقي.نصحهم مبا يزيد من عوائد لصاحل املشروع، و الشركة املقرضة ن و يعود بفائدة للدولة من تنمي
 .ضعف توزيع املشاريع عرب أحناء الوطن 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

1
 . 181مرجع سابق ، ص  ،بن عزة  هشام 
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 خالصة الفصل:
ائر عن طريق مواقعها اجلغرافية مت التطرق يف هذا الفصل إ ى واقع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلز 

ة من أجل تطبيق عملية تعداد املؤسسات يف اجلزائر، كما تطرقنا إ ى خمتلف التشريعات القانونية اليت حددهتا الدولو 
اإلجيار التمويلي  و يعترب  هذا األخري وسيلة حديثة ركزت عليها احلكومة اجلزائرية من أجل رفع دعائم االستثمار 
يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر، ومن خالل ما درسنا يف هذا الفصل ميكن القول أن القرض 

 صغرية و املتوسطة.اد حلول سريعة ألصحاب املشاريع الله دور فعال حيث يقوم بإجي  اإلجياري



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة
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 :خاتمة
يف ختام دراستنا ميكننا القول أن للمؤسسات الصغرية و املتوسطة أمهية بالغة يف اقتصاديات دول العامل عامة و 

 مسامهتها يف تنشي  باإلضافة إ ى، الدول النامية خاصة، حيث انفردت هذه املؤسسات بعدة خصائص و مميزات
 االقتصاد و حتقيق التطور .

و بالرام من ذلك فإن املؤسسات الصغرية و املتوسطة  معرضة جملموعة من املشاكل و لعل أمهها مشكلة التمويل 
 اليت تظل احملدد لرئيسي لقراراهتا املتعلقة باالستثمار.

ن خالله يتم  جتاوز خمتلف الصعوبات واملشاكل وهنا يظهر اإلجيار التمويلي كوسيلة جديدة للتمويل و الذي م
 التمويلية اليت تواجهها املؤسسات الصغرية و املتوسطة .

فاإلجيار التمويلي يسمح للمؤسسات حتديث وسائل اإلنتاج و العمل هبا دون امتالكها و احلصول على  
 التدفقات النقدية باستمرار يف نفس الوقت .

 جلزائر اهتماما متزايدا من طرف السلطات احمللية نتيجة للدور الذي يلعبه هذا و لقد لقي اإلجيار التمويلي يف
 التمويل يف إنعاش االقتصاد اجلزائري .

 :اختبار الفرضيات 
وجدنا أن طبيعة نشاط املؤسسات الصغرية و املتوسطة جتعلها تواجه العديد من املشاكل و  :_ الفرضية األولى 1

شاط االقتصادي للمؤسسات يؤدي حتما إ ى اختالف اهليكل التنظيمي و املايل الصعوبات ذلك أن اختالف الن
 للمؤسسات .

نثبت صحة الفرضية حبيث يتميز عقد اإلجيار التمويلي يف كون أن املؤجر يقدم عموما  :_ الفرضية الثانية2
تمويل املستثمر من أجل  باقتناء األصل مث يقوم بتأجريه ملستأجر معني عكس القروض البنكية، أين يقوم البنك ب

اقتناء نفس األصل، هذا ما ينجر عنه استفادة املستأجر من امتياز استغالل األصل دون أن يقوم بدفع قيمته 
 الكلية للمورد حاال، باإلضافة إ ى وجود خيار الشراء بالنسبة للمستأجر يف هناية مدة العقد .

يزت هبا تقنية التمويل التأجريي يف اجلزائر، إال أهنا تبقى تقنية بالرام من اإلجيابيات اليت مت :_الفرضية الثالثة3
باإلضافة إ ى عدم توفرها ، اري معروفة الفتقار اجلهاز التمويلي اجلزائري إ ى اآلليات و االبتكارات التمويلية الالزمة

عترب منطا جديدا يف على سياسة واضحة و إ ى األسس الالزمة لتمويل املؤسسات االقتصادية لكون هذه التقنية ت
 اجلزائر و أن ملؤسسات املتخصصة فيه ال تزال يف مراحلها األو ى، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة.  

 :من خالل دراستنا هذه توصلنا إ ى جمموعة من النتائج التالية
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 ينها تتميز املؤسسات الصغرية و املتوسطة مبجموعة من اخلصائص متيزها عن باقي املؤسسات، من ب
 مرونتها و سهولة تكيفها مع خمتلف التغريات.

  تؤدي املؤسسات الصغرية و املتوسطة دورا هاما من الناحية االقتصادية و االجتماعية حبيث تزيد من
 مردودات الدولة .

 . يعترب اإلجيار التمويلي نشاط يسهل عمل املؤسسات اليت يسعى إ ى التوسع و التطور 
  عن باقي العقود التأجريية بكونه عقد يتيح للمستأجر الستفادة من امتياز احلصول يتميز اإلجيار التمويلي

 على أصل معني مقابل  أقساط دورية تنتهي بانتقال امللكية القانونية  هلذا األصل له يف هناية العقد.
 ضا خيفي سوق اإلجيار التمويلي يف اجلزائر حديث نسبيا يواجه العديد من العراقيل و التحديات لكنه أي

يف طياته فرصا واعدة بالنمو و التوسع إذا ما مت االهتمام به من  قبل السلطات ما سينعكس إجيابيا على 
 عملية التمويل به، سريها و تكلفتها .

 :االقتراحات
 _ جيب على املشروعات الصغرية و املتوسطة االعتماد أكثر على اإلجيار التمويلي .

 املؤسسات الصغرية و املتوسطة على إجياد مكانتها داخل االقتصاد . _ وضع قوانني و تشريعات تساعد
_ ضرورة تطبيق اإلجيار التمويلي بطبيعته و خصائصه األصلية، أي كونه متويل كامل مع ضمانات وشروط حمدودة 

 و مبسطة، و اليت متثل قوة هذا النم  التمويلي .
و اإلقراض على العمل بأسلوب اإلجيار التمويلي لدفع _ على الدولة بأجهزهتا املعنية حث مؤسسات التنمية 

 عجلة اإلنتاج و التقليل من حدة املشاكل االقتصادية و االجتماعية .
 تكون وظيفتها األساسية تنظيم سوق اإلجيار التمويلي و تطوره .، _ إقامة مؤسسة حكومية أو مشرتكة

جلزائر، و هذا من خالل زيادة عدد املؤسسات املتخصصة _العمل على ترقية استعمال تقنية اإلجيار التمويلي يف ا
يف هذا اجملال بتسهيل التمويل و إجراءات االستفادة من عملية االئتمان اإلجياري بالنسبة للمؤسسات الصغرية و 

 املتوسطة. 
ة اإلجيار _ االستفادة من جتارب الدول الرائدة يف جمال دعم و ترقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة خاصة تقني

 التمويلي اليت تعد الدول النامية السباقة إليها .
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  :آفاق الدراسة
نظرا حلداثة تطبيق اإلجيار التمويلي يف دول العامل الثالث و يف اجلزائر خاصة، و ملا هلذا األسلوب التمويلي من 

خرى مل نتمكن من معاجلتها فوائد يف توفري التمويل الالزم للمؤسسات االقتصادية، إال أنه تبقى هناك نقاط أ
 :نذكر منها

  ._دراستها من اجلانب احملاسيب و دراسة تفصيلية لألنواع املختلفة لعقود اإلجيار
 ._ ما مدى توفر مقومات تطبيق نظام اإلجيار التمويلي لدى البنوك املتعاملة يف اجلزائر

سسات الصغرية و املتوسطة  حالة زيادة املؤ _ما هو األسلوب الفعال لزيادة القيمة احلقيقية لدينار اجلزائر يف
.الناجحة
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