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 المشاريع المصغرة بصيغة القرض الحسنتجربة الجزائر في تمويل 
 دراسة تقييمية

 عواطف محسن/ سليمان ناصر                                                       أ/ د      
 جامعة ورقلة                                                              جامعة ورقلة       

 الجزائر                                                                     الجزائر          
 

 :قدمةم
تعترب اجلزائر من البلدان العربية ذات الثقل السكاين املعترب، واليت يشكل الشباب فيها نسبة 

تعاين من ، لذلك كانت دومًا من البلدان اليت من جمموع السكان % 75مرتفعة تصل إىل حوايل 
أزمة بطالة وتعتمد برامج خمتلفة لتشغيل أولئك الشباب، وقد أنشأت العديد من اهليئات لتنفيذ تلك 

ل هذه ل املشاريع املصغرة باالشرتاك مع البنوك خاصة التقليدية منها، ومنها ما ميوّ الربامج، منها ما ميوّ 
 .املشاريع دون االشرتاك مع البنوك وبقروض بدون فوائد

يئات اليت تقوم بتمويل املشاريع املصغرة للشباب يف اجلزائر بقروض دون فائدة وبالتايل ميكن إن اهل
صندوق الزكاة التابع  :تتمثل أساساً يف هيئتني ،اعتبارها قروضاً حسنة أي من صيغ التمويل اإلسالمي

عمل التابعة لوزارة ال ANSEJلوزارة الشؤون الدينية واألوقاف، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 .، ولكل منهما طريقة عمله وشروط متويلهوالتشغيل

يف هذا البحث املختصر سنقوم بدراسة تقييمية لكل من عمل اهليئتني، مع تبيان اجلوانب السلبية 
نراه مناسبًا من اقرتاحات وتوصيات لتحسني عمل  خاصة يف تنظيم عمل كل منهما، وكذا تقدمي ما

، وبالشكل الذي ضطلع بدور أكرب يف تشغيل الشباب وختفيض نسب البطالةهذه اهليئات حىت ت
 . يتال م مع عادات ومبادا التمع اجلزائري املسلم

ومدى مساهمته في تمويل المشاريع  لمحة عامة عن التمويل اإلسالمي في الجزائر -1
 :المصغرة

متعدد املصادر، إذ ميكن أن يكون  -على حمدوديته–ميكن اعتبار التمويل اإلسالمي يف اجلزائر 
مثل بنك الربكة اجلزائري ومصرف السالم اجلزائر، كما ميكن أن يكون أيضاً إسالمية مصدره بنوكًا 

، أو هيئات شبه حكومية مثل ANSEJهيئات حكومية مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 .صندوق الزكاة

م، وبنك السالم الذي 1991تأسس سنة بنك الربكة اجلزائري الذي ( فبالنسبة للبنوك اإلسالمية
متنح متويالت بصيغ  )م2008م وبدأ عمله رمسيًا مع �اية سنة 2006تأسس يف منتصف سنة 

، إسالمية خمتلفة، لكنها وكباقي البنوك العاملة يف اجلزائر تتجه يف معظمها إىل متويل التجارة اخلارجية
(من إاايل متويالتا يف السنوات األخرية % 70هذه األخرية أضحت تشكل ما يقارب 

0F

، نظراً )1
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لرحبها املضمون خاصة بصيغة املراحبة، وكذا لقصر أجل العملية أي عدم جتميد أموال البنك لفرتة 
 .طويلة، إضافة إىل اخنفاض حجم املخاطرة

صغرة يف اجلزائر يكاد يكون منعدماً، وذلك بسبب إن متويل هذه البنوك اإلسالمية للمشاريع امل
فإ�ا تنطوي على قدر كبري من املخاطرة  -وإن كانت ال تتطلب متويالت ضخمة–هذه املشاريع أن 

ة هلذه البنوك بسبب خماطر عدم السداد، واليت تعود بدورها إىل نقص اخلربة اإلدارية لدى بالنسب
باإلضافة إىل أن تلك البنوك وإن حاولت التحوط ضد تلك الشباب املنشئ هلذه املشاريع، هذا 

 .املخاطر بطلب ضمانات كبرية وكافية، فلن يكون ذلك يف متناول الشباب أصحاب املشاريع
ولألسباب املذكورة سابقاً، فإن متويل املشاريع املصغرة يف اجلزائر يكاد ينحصر يف اهليئات 

تتلقى دعمًا مباشرًا من طرف خاصة احلكومية منها ئات احلكومية وشبه احلكومية، ذلك أن هذه اهلي
لضمان القروض املمنوحة الدولة يف حالة تعرضها خلطر عدم السداد، وذلك بإنشا  صناديق خاصة 

  .يف هذا اإلطار
كما جتدر اإلشارة إىل أن صيغ متويل بعض تلك اهليئات كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

ANSEJ أساسًا يف صيغة القرض احلسن، فليس املقصود با أساسًا أن يكون  وإن كانت تتمثل
التمويل إسالمياً، وإمنا متويًال بدون فوائد حىت يكون أقرب إىل املساعدة االجتماعية اليت تقدمها 

     .الدولة هلؤال  الشباب، ولكننا اعتربناه إسالمياً حبكم صورته الفعلية
 :القرض الحسن في الجزائر تمويل المشاريع المصغرة بصيغة -2

فقد اضطلعت بذا ، كما أسلفنانظرًا للمخاطر املرتبطة بتمويل املشاريع املصغرة يف اجلزائر  
، كما أو شبه حكومية تعمل تت نظارتا التمويل هيئات حكومية مدعومة من طرف الدولة

احلسن يف التمويل  اعتمدت هذه اهليئات على التمويل بدون فوائد فكان ذلك أشبه بصيغة القرض
، ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : مصدر هذا التمويل هيئتان مها يعترباإلسالمي، و 

 . وصندوق الزكاة
 :ANSEJالتمويل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -2-1

 :ونتناول ذلك من خالل العناصر اآلتية
 :ANSEJوكالة الوطنية لدعم تشغل الشباب التعريف بال -2-1-1

 نشا  و متويل املؤسسات املصغرةإل جهازاً  ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تعترب 
عمال، وبداية من  10وهي تلك املؤسسات اليت يقل عدد العاملني فيها عن  ،بصيغة القرض احلسن

(هذا العدد تعترب مؤسسة صغرية حسب تعريف القانون اجلزائري للمؤسسات الصغرية
1F

2( . 
احلر  مع اقتصاد السوق مؤسسات مصغرة يف إطار جديد يكون أحسن تكيفاً  إنشا يف سبيل 

الذي تبنته اجلزائر بعد الدخول يف مرحلة االصالحات االقتصادية بداية التسعينيات من القرن 
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جهاز جديد لإلدماج املهين اجتاه الشباب منذ السداسي الثاين لسنة إنشا  ، مت الشروع يف املاضي
تأطري وتطبيق ب ANSEJلفت اهليئة املعروفة باسم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، وكُ 1997

 :هذا اجلهاز الذي يعمل على تغطية نوعني من النشاط
 .املساعدة على إنشا  مؤسسات مصغرة -
 .التكوين و التدعيم الالزم ملسريي املؤسسات املصغرة -

(يقوم اجلهاز على ثالثة مبادا أساسية
2F

3(    : 
 .إدماج مشاريع الشباب املستثمر يف آليات السوق -
نسب حسب املنطق االقتصادي واملايل فيما خيص تقييم األخطار واختاذ اآلرا  ضمان التمويل األ -

 .لتمويل املشاريع
 .إعادة تركيز تدخل السلطات العمومية يف مهام املساعدة و االستشارة -

، وتعّرف بأ�ا هيئة وطنية ذات 1996أنشئت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف سنة 
وتعمد إىل املسامهة يف االقتصاد من خالل  ،ية املعنوية واالستقالل املايلطابع خاص، تتمتع بالشخص

ضعت تت فروع والئية وُ  وهلا عدةأو توسيع مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع و اخلدمات، /إنشا  و
(لف وزير التشغيل باملتابعة العملية ملختلف أنشطتهاوصاية رئيس احلكومة يف بادا األمر، مث كُ 

3F

4(. 
هي تابعة  ، وحالياً 2006خالل السداسي الثاين لسنة الوطين حلقت بوزارة التشغيل و التضامن أُ 

دد اإلطار القانوين العام و األسس املنظمة الضمان االجتماعي، و قد حُ التشغيل و لوزارة العمل و 
 .   1996لسري الوكالة ضمن سلسلة من النصوص التشريعية اليت مت نشرها ابتدا  من سنة 

ان االنطالق الفعلي للوكالة يف دعم إنشا  املؤسسات املصغرة خالل السداسي الثاين لسنة ك
1997)

4F

، احلر لتكون احلل األجنع ملعاجلة مشكل البطالة أثنا  الفرتة االنتقالية حنو اقتصاد السوقو ، )5
مع معطيات  مت إدخال تعديل على جهاز دعم تشغيل الشباب و هذا متاشياً  2003يف سبتمرب 

املرحلة اجلديدة والواقع الذي فرض األمهية االقتصادية للمؤسسات املصغرة، ومن بني التعديالت اليت 
حيث هي مشاركة الشباب البطال يف هذا اجلهاز يف عمله جريت على اجلهاز و كان هلا األثر الكبري أُ 
كحد أقصى، التخفيض من مليون دينار   10مليون دينار إىل  04رفع مستوى االستثمار من : مت

، متويل التوسع يف املشاريع، وكان التطبيق الفعلي % 10و  % 05نسبة املسامهة الشخصية إىل 
 .2004اإلجرا ات يف جانفي  لتلك

األمر الذي أمدها بوجود  ،موزعة على كافة الرتاب الوطين فرعاً  53تتضمن الوكالة شبكة توي 
مصغرة، مسح هلا بالتقرب أكثر من الشباب املستثمر  قوي و عمل جواري لصاحل إنشا  مؤسسات

 .على حسب اإلمكانيات احمللية
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(تتوىل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب القيام باملهام التالية
5F

6(: 
وي املشاريع يف إطار إجناز مشاريعهم االستثمارية، والسيما ذم االستشارة و ترافق الشباب م و تقدّ تدعّ  -

ا الصدد بإقامة عالقات متواصلة مع ذالرتكيب املايل و رصد القروض، كما أ�ا تقوم و يف هاملتعلقة مبجال 
 .البنوك و املؤسسات املالية يف إطار الرتكيب املايل للمشاريع و تطبيق خطة التمويل

تطبق كل تدبري من شأنه أن يسمح برصد املوارد اخلارجية املخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصاحل  -
، واستعماهلا يف اآلجال احملددة وفقا للتشريع و التنظيم املعمول به، كما تسري وفقا للتشريع الشباب

ختصيصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب السيما منها اإلعانات و ختفيض نسب الفوائد يف 
 .حدود الغالف املايل املوضوع تت تصرفها

 باستحداثاألنشطة وتوسيعها،  رتقية استحداثلمية تشجع كل شكل آخر من األعمال و التدابري الرا -
وي املشاريع مبختلف اإلعانات اليت مينحها ذا تبليغ الشباب ذ، وكواجتماعياً  بنك للمشاريع املفيدة اقتصادياً 

الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب وباالمتيازات األخرى اليت حيصلون عليها، حيث تضع بني أيديهم  
 .التشريعي، والتنظيمي املتعلقة مبمارسة نشاطاتم ،الطابع االقتصادي، التقينات ذكل املعلومات 

ذوي املشاريع، مع احلرص على احرتام بنود دفاتر الشروط تقوم مبتابعة االستثمارات اليت ينجزها الشباب  -
 .ستثماراتاليت تربطهم بالوكالة، و مساعدتم عند احلاجة لدى املؤسسات و اهليئات املعنية بإجناز اال

على أساس برامج خاصة يتم ) اإلدارة(تنظم دورات لتكوين الشباب وجتديد معارفهم يف تقنيات التسيري  -
إعدادها مع اهلياكل التكوينية، و يف هذا الصدد تربم الوكالة اتفاقيات مع اهليئات و املؤسسات اليت ميكن 

 . ملشاريعأن تستفيد من خالهلا من إجناز برامج تكوين الشباب ذوي ا
 .املؤسسات) إدارة(حول تقنيات تسيري  متنح تكويناً  -
 .تضمن متابعة املشروع منذ انطالقه -

يهدف إنشا  فرع للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف خمتلف واليات الوطن إىل تكثيف 
(ه الواليات، وذلك من أجلذنسيج املؤسسات املصغرة يف خمتلف ه

6F

7(: 
 .اخلوصصة و إعادة اهليكلةعمليات مناصب شغل للشباب البطال أو املسرحني نتيجة  إنشا  -
 .شة كاحلرف و الصناعات التقليديةإعادة االعتبار لبعض األنشطة املهمّ  -
إدماج الشرائح اليت تنشط يف القطاع غري الرمسي و املاكثني يف املنازل ذوي مؤهالت بالسماح هلم  -

 .بإقامة نشاط خاص
 .ترير املبادرة اخلاصة وزرع ثقافة تبين العمل املستقل وتمل املسؤولية -
نح يف إحداث نوع من التوازن اجلهوي فيما بني املناطق، خاصة النائية من خالل االمتيازات اليت متُ  -

 .سبيل تقيق ذلك
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 للمنافسة حملياً  تعمل على إنتاج السلع واخلدمات، وبالتايل إعادة االعتبار للمنتوج الوطين وطرحه -
 .وحىت دولياً 

(لالستفادة من دعم الفرع يف تأسيس مؤسسة مصغرة البد من توفر الشروط التالية
7F

8(: 
املكلف ( سنة، وميكن رفع سن املسّري  35و  19أن يرتاوح عمر الشاب أو الشباب ما بني  -

على األقل  مناصب عمل دائمة) 03(سنة كحد أقصى مع شرط إحداث ثالثة  40إىل ) باإلدارة
 .مبا يف ذلك صاحب املشروع

 .على تأهيل مهين أو ملكات معرفية معرتف با أن يكون حاصالً  -
 .دد من طرف الفرعالقدرة على تقدمي مسامهة شخصية يف شكل أموال خاصة مبستوى حيُ  -
 .ال يشغل وظيفة مأجورة وقت تقدمي طلب اإلعانة من الفرع -

عمدت الوكالة إىل وضع  ،وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابإلنشا  مؤسسة مصغرة يف إطار ال
 :وفق املراحل التاليةللشباب ه العملية ذخمطط يشرح ه

 .ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة في ظل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .داخلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابمنشورات : املصدر

إيداع ملف صاحب املشروع لدى 

ANSEJفرع  مقابل وصل اإليداع   

 دراسة املشروع من طرف مصاحل الفرع

منح شهادة التأهيل و ملف الدراسة : القبول -

 التقنواقتصادية

   

الشباب املستثمر إيداع امللف من طرف 

على مستوى الوكالة البنكية املختارة 

)التمويل الثالثي(  

 دراسة املشروع من طرف الوكالة البنكية

القبول -  

  

املوافقة البنكية 

)التمويل الثالثي(  

  مرفوقا بـ:ANSEJالرجوع إىل الوكالة 

.رقم شهادة التأهيل -  

)التمويل الثالثي(املوافقة البنكية  -  

وصل دفع املسامهة الشخصية -  

فاتورات شكلية للعتاد جمددة -  

       

      

     

      

 

قرار منح االمتيازات اخلاصة مبرحلة االجناز 

)DOAR قائمة التجهيزات) +  

تسليم القرار مع التوقيع على دفرت الشروط و سندات األمر 

ANSEJبني  و صاحب املشروع   

(تويل القرض بدون فائدة  - PNR (ANSEJ 

     

اقتنا  العتاد بواسطة صك بنكي -  

     

 معاينة انطالق النشاط

)درجة أوىل(الرهن احليازي للتجهيزات و السيارات لفائدة البنك   

التمويل ) (درجة ثانية(و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

)الثنائيالتمويل (و درجة أوىل لصاحل الوكالة ) الثالثي  

    

 تسليم قرار منح االمتيازات اخلاصة

(االستغالل  DOAE من طرف فرع الوكالة إىل صاحب املشروع لتقدميها ) 
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 :يف اخلطوات التاليةعرب الوكالة ص مراحل إنشا  املؤسسة املصغرة يلخميكن تمن الشكل 
يتوجه الشاب أو الشباب الراغب يف إنشا  مؤسسة مصغرة إىل فرع الوكالة املوجود يف حمل إقامته 

ن من ملف إداري وملف مايل، مكوّ  ،االستقبالو يقوم بإيداع ملف املشروع على مستوى مصلحة 
ية التقن(نح لصاحب املشروع شهادة تأهيل وملف الدراسة يقوم الفرع بدراسة امللف و عند القبول متُ 

على مستوى مصلحة التأهيل، ليتم التوجه إىل البنك املختار لطلب التمويل يف حالة  )قتصاديةاالو 
 .متويل ثالثي

إىل املرحلة املوالية الشاب أو الشباب فيتوجه  )وهو حمل دراستنا(ثنائي أما يف حالة التمويل ال
بالوثائق التكميلية إلجرا ات اإلنشا ، يتحصل من خالهلا صاحب املشروع على قرار  مباشرة مرفوقاً 

منح االمتيازات من طرف الفرع باإلضافة إىل قائمة التجهيزات، فيتم توقيع شروط بينه و بني فرع 
 .مع اإلمضا  على سندات ألمر بقيمة مبلغ القرض بدون فائدة املمنوح من طرف الفرعالوكالة 
لطول إجرا ات  ه، نظراً ؤ ظ أن املستثمر ميكن أن يقع يف مشكل ارتفاع سعر العتاد املراد شراواملالحَ 

ل إىل عدم استكماأحيانًا يؤدي به قد الذي و  ،املرحلة األوىل و يتحمل املستثمر دفع فارق السعر
يتوجه بعدها إىل مصلحة احملاسبة و التمويل لتحويل مبلغ القرض حلساب املؤسسة  .اإلجرا ات

والذي املورد جللب العتاد، لصاحل املصغرة، بعد دفع مسامهته الشخصية و تسلمه األمر باستالم صك 
رع ليأيت دور وتيئة مكان إقامة املشروع والدخول يف مرحلة االستغالل، يعود مرة أخرى للف هجلببعد 

مصلحة املتابعة ملعاينة انطالق املشروع وإجرا  الرهن احليازي لفائدة الفرع، مع دفع مبلغ االشرتاكات 
تتم إجرا ات تسليم قرار منح االمتيازات اخلاصة باالستغالل مث يف صندوق ضمان أخطار القروض، 

 .   ات الضريبيةمن طرف الفرع لتقدميها إىل مصلحة الضرائب الستفادته من اإلعفا 
 :المصغرة تللمؤسسا ANSEJل الوكالة الوطنية لدعم تشغل الشباب يتمو  -2-1-2

بعد التعديالت اليت أدخلتها متويل ثنائي و متويل ثالثي، و : يوجد نوعان من تركيبة التمويل
(كمايلي  أصبحت 22/02/2011: احلكومة على هذه الرتكيبة يف اجتماعها بتاريخ

8F

9( : 
 :تتشكل الرتكيبة املالية من: الرتكيبة املالية إلنشا  مؤسسة مصغرة بتمويل ثنائي -أ

 .املسامهة املالية للشاب أو الشباب أصحاب املشاريع اليت تتغري قيمتها حسب مستوى االستثمار -
غيل الوكالة الوطنية لدعم تش اليت متنحها) واليت ميكن اعتبارها قروضًا حسنة(القروض بدون فائدة  -

 .الشباب، تتغري قيمة هذا القرض حسب مستوى االستثمار
 :ويتمثل اهليكل املايل للتمويل الثنائي يف اجلدول التايل
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 ANSEJهيكل التمويل الثنائي إلنشاء مؤسسة مصغرة في إطار 
المساهمة  مستوى االستثمار

 الشخصية
 القرض بدون فائدة

 ANSEJ من

 % 29 % 71 دج 5.000.000قيمة االستثمار أقل من 

دج و  5.000.001قيمة االستثمار ما بني 
 دج 10.000.000

72 % 28 % 

 .دينار جزائري تقريباً  75= دوالر أمريكي  1مع مالحظة أن  .ANSEJالوطنية لدعم تشغيل الشباب  لوكالةالتعريفية لنشورات امل: املصدر

 :تتشكل الرتكيبة املالية من: الرتكيبة املالية إلنشا  مؤسسة مصغرة بتمويل ثالثي -ب
املسامهة املالية للشاب أو الشباب أصحاب املشاريع اليت تتغري قيمتها حسب مستوى االستثمار  -

 .وموطنه
حسب مستوى  قيمتهتتغري و  ،القرض بدون فائدة الذي متنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -

 .االستثمار
ضمانه من طرف صندوق  يتمو ض جز  من فوائده من طرف الوكالة، فَّ القرض البنكي الذي خيُ  -

 .الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض املمنوحة
 :اجلدول التايليف ويتمثل اهليكل املايل للتمويل الثالثي 

 ANSEJهيكل التمويل الثالثي إلنشاء مؤسسة مصغرة في إطار 
القرض بدون  المساهمة الشخصية مستوى االستثمار

 من فائدة
ANSEJ 

 القرض البنكي
منطقة 

 خاصة
منطقة 

 عامة
منطقة 

 خاصة
منطقة 

 عامة

قيمة االستثمار أقل 
 دج 5.000.000من 

01 % 01 % 29 % 70 % 70 % 

قيمة االستثمار ما بني 
دج و  5.000.001

 دج 10.000.000

02 % 02 % 28 % 70 % 70 % 

 .ANSEJالوطنية لدعم تشغيل الشباب  لوكالةالتعريفية لنشورات امل: املصدر

إن طرق االستثمار املبينة يف اجلداول السابقة وفق صيغتني تتمثل يف استثمار اإلنشا ، وهناك 
املصغرة االستثمارات املنجزة من طرف املؤسسة توسيع يتمثل يف و  ،للمؤسسة املصغرة ةاستثمار التوسع
وهذا بعد أن تكون قد مرت مبرحلة االستغالل احملددة  إنشائها،عند  متويل الوكالةاملستفيدة من 

  .سنوات) 03(بثالث 
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دخلت االستفادة من استثمار التوسعة حيز التطبيق إثر التعديالت اجلديدة يف نصوص اجلهاز يف 
 :لمؤسسة املصغرةل بالنسبةيتطلب فإن ذلك لالستفادة من توسعة االستثمار و  .2003سبتمرب 

من القرض البنكي املمنوح الستثمار اإلنشا  بالنسبة للتمويل الثالثي،  % 70قل ألعلى ا تسديد -
 .إذا اختار صاحب املشروع نفس البنك املمول الستثماره األول

مويل من القرض بدون فائدة املمنوح الستثمار اإلنشا  بالنسبة للت % 70تسديد على األقل  -
 .الثنائي

سنوات ) 03(االستهالك الكلي لفرتة اإلعفا ات الضريبية بالنسبة للمشروع، واحملددة بثالث  -
 .)ضاب العليا واجلنوباهل( سنوات بالنسبة للمناطق اخلاصة) 06( ستبالنسبة للمناطق العامة، و 

  .تقدمي احلصيلة اجلبائية ملعرفة التطور اإلجيايب للمؤسسة املصغرة -
، فإ�ا نفس أو ثالثياً  بالنسبة للرتكيبة املالية الستثمار التوسعة سوا  كان التمويل ثنائياً  أما

 .اً أو ثالثي اً الرتكيبات السابقة الذكر بالنسبة لتمويل استثمار اإلنشا  سوا  كان ثنائي
قرض أي ( قرض بدون فائدةظ إذن على متويالت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أ�ا ُيالحَ 

و يتم  ،من دفع الفوائد ىً كون معفيوهو قرض طويل املدى متنحه الوكالة للمؤسسة املصغرة و  ،)حسن
تسديد القرض سنوات ل 5عادة ملدة عشر سنوات، الشاب أو الشباب لموع التمويل تسديد 
تسديد ، أي عند إكمال سنوات لتسديد قرض الوكالة 5مث  ،)يف حالة التمويل الثالثي(أوًال  البنكي

، مع فرتة مساح أولية تُقدر بثالث القرض البنكي يبدأ تسديد القرض بدون الفائدة اخلاص بالوكالة
سنة، أما يف حالة التمويل الثنائي فإن  13قد متتد إىل اإلاالية سنوات، أي أن مدة التسديد 

 .لوكالةلد مباشرة يسدبدأ بالتاملقرتض ي
: بتاريخعلى عمل الوكالة جملس الوزرا  أقر يف تعديالته األخرية نشري هنا إىل أن 

الوكالة فروقاتا تدفع واليت  ،ختفيضات يف نسب الفوائد البنكية لصاحل الشباب 22/02/2011
بالنسبة لالستثمار يف بعض القطاعات احليوية كالزراعة والصيد  % 80وهي تصل إىل للبنوك، 

يف بقية القطاعات األخرى، كما  % 60البحري واألشغال العمومية والصناعات التحويلية، وبنسبة 
يف اجلزائر منطقيت اهلضاب  ذه األخريةويُقصد ب) النائية(الفرق بني املنطقة العامة واملنطقة اخلاصة أن 

وإمنا يف ، كما يف اجلدول السابق  نوب، ال يظهر يف حجم مسامهة الشاب وال مسامهة البنكالعليا واجل
يف املنطقة اخلاصة بالنسبة للقطاعات احليوية، وإىل  % 95صل إىل اليت تو ختفيضات الفوائد البنكية 

ة وكمحصلة للتخفيضات السابقة، فإن الشاب املقرتض يف املنطق .بالنسبة لبقية القطاعات % 80
يف حالة االستثمار يف القطاعات  فقط % 0.5اخلاصة يتكفل بدفع فائدة بنكية قد تصل إىل 

  .يف بقية القطاعات % 1احليوية، و 



10 
 

 أنشئ وبالنسبة حلاالت التعثر اليت قد تسجلها املؤسسات املصغرة يف تسديداتا جتاه البنوك، 
(1998سنة  لضمان أخطار القروض ةصندوق الكفالة املشرتك

9F

القروض املمنوحة  رلتغطية أخطا )10
من طرف البنوك للشباب املستثمر، إضافة إىل هيكلته املركزية يوجد عون معني يف كل فروع الوكالة، 

حيث قام  ،اسرتجاع قيمة أقساط القرض املستحقة و غري احملصلة -الوكالةيف إطار -مهمته متابعة 
من البنوك جداول بعدم اسرتجاع طلب استالم جملس إدارة صندوق الضمان بإجرا  يتمثل يف 

حىت يتسىن لعون صندوق الضمان التنقل حنو تلك املؤسسات من املؤسسات املصغرة، استحقاقاتم 
دفع مستحقاتا، و يف حالة عدم القدرة على السداد البحث عن مشاكل املستثمر و على ها حثو 

 .تقدمي الدعم الالزم له
 :تتمثل يف اتهناك أنواع أخرى من الضمان، من طرف الصندوق إضافة إىل الضمان املمنوح

 .و الوكالة ثانياً  رهن التجهيزات لصاحل البنك أوالً  -
الدرجة األوىل و بباسم البنك  ةالتأمني ضد كل األخطار لكافة جتهيزات املؤسسة املصغرة املأخوذ -

 .الدرجة الثانيةبالوكالة 
 .رهن العتاد املتنقل -

ملؤسسة املصغرة يف الصندوق يتم بعد احلصول على املوافقة البنكية و قبل تسليم قرار اشرتاك اإن 
من  % 0.35مبلغ االشرتاكات لكل آجال الدفع حدد بـ و منح اإلعانات من طرف مصاحل الوكالة، 

دفع كامل االشرتاك دفعة واحدة، أما بالنسبة لطريقة عمل األصول الباقية املستحقة للتسديد، يُ 
حيث وق فإنه يتدخل بعد إعالن عدم قدرة املؤسسة املصغرة على تسديد القرض البنكي، الصند

ق للصندوق الذي يقوم بدوره بالتحقق من عدم قدرة املؤسسة املصغرة على ل الدين املستحَ وَّ حيُ 
من األصول و الفوائد الباقية املستحقة  % 70بعد ذلك بتعويض البنك يف حدود يقوم مث التسديد، 

ل وَّ من هذا يشرع البنك يف عملية اسرتجاع القرض من املؤسسة املصغرة اليت تُ  للتسديد، وانطالقاً 
 .عائداتا إىل الصندوق

لمؤسسات املصغرة اإلاايل لتوزيع الإذا نظرنا إىل بعض األرقام املنجزة من طرف الوكالة، بداية ب
، فهناك أنشطة جتلب الشباب املستثمر و يفضل إنشا  وبالصيغتني تلف األنشطةاملمولة حسب خم

، و هناك أنشطة أخرى تكاد تكون منعدمة، حيث ال يتوجه هلا الشباب هامؤسسة مصغرة في
 . و اجلدول أدناه يبني ذلك. املستثمر إلقامة مشاريعهم، بالرغم من أمهية مسامهتها يف االقتصاد
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 .30/06/2009المصغرة الممولة حسب قطاع النشاط إلى غاية توزيع المؤسسات 
قطاعات 

 النشاط
عدد المشاريع 

 الممولة
عدد مناصب 

 الشغل المنشأة
  103مبلغ االستثمار 

 دج

 68.590.984 91.693 33.289 اخلدمات
نقل 
 املسافرين

12.684 31.720 23.681.851 

الصناعة 
 التقليدية

16.716 57.200 34.983.262 

نقل 
 البضائع

13.758 28.171 32.094.745 

 24.725.106 29.729 11.429 الزراعة
 19.682.746 21.524 6.025 الصناعة
البنا  و 
األشغال 
 العمومية

5.350 20.445 15.457.525 

األعمال 
 احلرة

2.898 7.166 3.855.293 

 3.808.448 6.300 2.266 الصيانة
 3.087.878 2.765 537 الصيد
 2.021.292 1.475 348 الري

 231.989.135 298.188 105.300 المجموع
 .35:ص، 2009،السداسي األول  15املعلومات اإلحصائية رقم  ةنشر وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، : املصدر

من اجلدول نالحظ توزيع املؤسسات املصغرة على خمتلف القطاعات، حيث بلغ عددها اإلاايل 
 تهحبجم استثمار إاايل قيم ،مؤسسة مصغرة 105.300ما يقارب  2009يف �اية جوان 

جند أن كال من قطاع النقل و اخلدمات حيظى باهتمام الشباب املستثمر و دج، 231.989.135
و قد يرجع  ارتفاع عدد املشاريع املنجزة يف هذين القطاعني إىل  ،أكثر من باقي القطاعات األخرى

، باإلضافة إىل أ�ا قطاعات مرحبة و ال تطلب مستوى تأهيلي عالٍ  سهولة إنشا  املؤسسة و عدم
، يف حني نالحظ أن قطاعات أخرى مثل الصناعة، الزراعة، الري و الصيد اً كبري   اً تتطلب جمهود

اب املستثمر، ويرجع بالبحري هي قطاعات ذات أمهية اقتصادية كبرية، إال أ�ا مل تظ باهتمام الش
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ه القطاعات، وحماولة توفري كل ذطرف الوكالة وتوجيه هؤال  املستثمرين حنو ههذا لنقص التوعية من 
 .الدعم الالزم الجناز مشاريعهم

 :فهي كما يليأرقام الوكالة املنجزة على مستوى والية ورقلة على سبيل املثال، وإذا أخذنا 
 .31/07/2011: غايةعدد المشاريع ومناصب الشغل الممولة ثنائيًا على مستوى والية ورقلة إلى 

شكل االستثمار 
 المنجز

 مناصب الشغل عدد المشاريع

 305 133 إنشا 
 32 10 توسعة

 337 143 المجموع
 . الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية ورقلة: املصدر                    

 اتلمؤسسلل الشباب يالوكالة الوطنية لدعم تشغ تمويلحول  مالحظات عامة -2-1-3
  :المصغرة

 :تناولناه بالتفصيل سابقاً ميكن تسجيل املالحظات اآلتية ذيبالنظر إىل عمل الوكالة وال
 إن تقدمي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتمويالتا بدون فوائد وعلى شكل قروض حسنة، -

ن ذلك ألسباب سياسية مل يكن بغرض االبتعاد عن التمويل الربوي وتبين التمويل اإلسالمي، بل كا
، وبالتايل ميكن اعتبار هذا )كما صرح بذلك املسؤولون(لم االجتماعي حمضة وبغرض شرا  السّ 

 .التمويل مساعدة اجتماعية أكثر منه متويل ملشاريع اقتصادية
من باب الضرورة أو (بالرغم من إقبال الشباب اجلزائري على تطبيق صيغة التمويل الثالثي  -

تفادياً  له رغبة كبرية يف العمل وفق صيغة التمويل الثنائي ، إال أن الغالبية العظمى منهم)احلاجة
ل كاهل أولئك التمويل ومع خلوه من دفع الفوائد إال أنه يثقلكن باملقابل فإن هذا للتمويل الربوي، 

الشباب جبعل مسامهتهم يف املشروع كبرية، إذ أن مسامهة البنك يف التمويل الثالثي تعوضها مسامهة 
من رأس مال املشروع كما رأينا، %  72أو  71وهي تصل إىل حدود الشاب يف التمويل الثنائي، 

وهذا ما يفسر العدد الضئيل من . وبالتايل فإن نسبة مسامهة الوكالة تبقى ضئيلة وثابتة يف كال احلالتني
مشروعاً  143وى والية ورقلة على سبيل املثال، إذ بلغت املشاريع ومناصب الشغل املنجزة على مست

يف  31/07/2011: منصب عمل بصيغة التمويل الثنائي منذ بداية عمل الوكالة إىل تاريخ 337و
العدد اإلاايل للمشاريع املمولة هذا رغم أن  .نسمة 640000إىل حوايل عدد سكا�ا  صلوالية ي

مشروعًا بـ  1358بلغ  30/06/2009: على مستوى والية ورقلة منذ إنشا  الوكالة إىل تاريخ
(منصب عمل 3630
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يف  كو البن ةشاركوذلك مل من الثنائي،أكثر بصيغة التمويل الثالثي اإلعالمي والرتوجيي االهتمام  -
الشباب  ، رغم طلبمن الفوائدمتامًا خاليًا  متويالً وإمهال صيغة التمويل الثنائي اليت متثل  األوىل،

الشريعة أحكام لتطابقها مع  نظراً  أسلفناكما أكثر  الصيغة  هلذهلمؤسسات املصغرة املنشئ ل
 .اإلسالمية

معظم متويالت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سوا  يف صيغة التمويل الثنائي أو الثالثي مل  -
، وبالتايل كانت هناك تكن مدروسة بطريقة علمية أو اقتصادية، بقدر ما فرضتها ظروف سياسية

الثنائي، أو نسب مرتفعة للتعثر يف هذه القروض، سوا  منها املمنوحة من الوكالة لوحدها يف التمويل 
صندوق الكفالة "مع البنوك يف التمويل الثالثي، لذلك كان إنشا  مؤسسة حكومية أخرى تتمثل يف 

 .لتعويض غري املسدد منها، وبالتايل ضمان سري عمليات التمويل "القروضأخطار ضمان ل ةاملشرتك
أكرب ملا  و اهتماماً  اً وكخالصة فإن جتربة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تستحق تشجيع

العراقيل اليت تواجهها من أجل  معاجلة خمتلف بشرط ،حققته من نتائج و أرقام، وما ستحققه مستقبالً 
 .االضطالع بدور أكثر فاعلية وبأساليب أكثر تقبًال يف تشغيل الشباب

 :التمويل في إطار صندوق الزكاة -2-2
 :يةتوسنتناول ذلك من خالل العناصر اآل

 :التعريف بصندوق الزكاة -2-2-1
يعمل  ،م2003مت إنشاؤه سنة  ،ومؤسسة دينية اجتماعية هيئة شبه حكومية صندوق الزكاة

واليت تضمن له التغطية القانونية بنا  على القانون املنظم  تت نظارة وزارة الشؤون الدينية واألوقاف
، يقوم بتحصيل وجباية الزكاة عرب فروعه املتواجدة يف خمتلف واليات الوطن، مث يقوم ملؤسسة املسجد
بواليتني يف البداية وقد انطلقت التجربة  .لى مصارفها الشرعية عرب نفس الفروععأيضًا بتوزيعها 

 ملؤسسة املسجد على ني تابعني بريدينيعباس، حيث مت فتح حسابلمنوذجيتني مها عنابة وسيدي ب
 ،لتلقي أموال الزكاة والتربعات من املزكني واملتصدقني يف شكل حواالت بريدية ،مستوى الواليتني

 .ووفق هذه الطريقة فقط قبل الزكاة إال نقداً تُ  حيث ال
مت تعميم هذه العملية على كافة واليات الوطن الثماين واألربعني بفتح  2004 يف سنة

صندوق الل حيصّ ومن خالهلا  ،الزكاة صندوقتابعة لون تك والية،حسابات بريدية على مستوى كل 
ال يتعامل إذ أن الصندوق  ،قت االشارةبكما سفقط  ل من خالل احلواالت الربيدية اويصرف األمو 

 .نفقةً  ال و ال تصيالً  السيولة بتاتاً ب
 ،خمتصةيتم صرف أموال الزكاة إال من خالل حمضر مداوالت �ائية تقوم بإعدادها جلان والئية  ال

ضبط يف اهليئات االستشارية القاعدية والوالئية مسية بأمسا  املستحقني تُ إوتشمل هذه احملاضر قائمة 
 .بالتنسيق مع اجلهات املختصة
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(من ثالث مستويات تنظيمية هييتشكل الصندوق لذلك فإن 
11F

12(: 
 :اللجنة القاعدية -أ

، مهمتها تديد املستحقني للزكاة )وحدة تنظيمية إدارية يف اجلزائر( وتكون على مستوى كل دائرة
رئيس اهليئة، رؤسا  اللجان املسجدية، ممثلي : على مستوى كل دائرة، حيث تتكون جلنة مداولتها من

 .جلان األحيا ، ممثلي األعيان، ممثلني عن املزكني
 :اللجنة الوالئية -ب

ليها مهمة الدراسة النهائية مللفات الزكاة على مستوى وتكون على مستوى كل والية، وتوكل إ
رئيس  :الوالية، وهذا بعد القرار االبتدائي على مستوى اللجنة القاعدية، وتتكون جلنة مداوالتا من

اهليئة الوالئية، إمامني األعلى درجة يف الوالية، كبار املزكني، ممثلي الفدرالية الوالئية للجان املسجدية، 
 .قانوين، اقتصادي، مساعد اجتماعي، رؤسا  اهليئات القاعديةحماسب لس العلمي للوالية، رئيس ال

 :اللجنة الوطنية -ج
 :وجند من مكوناتا اللس األعلى لصندوق الزكاة، والذي يتكون من

رئيس اللس، رؤسا  اللجان الوالئية لصندوق الزكاة، أعضا  اهليئة الشرعية، ممثل اللس 
صندوق، كبار املزكني، وفيه جمموعة من الألعلى، ممثلني عن الوزارات اليت هلا عالقة باإلسالمي ا

مث إن مهامه األساسية ختتصر يف كونه . اللجان الرقابية اليت تتابع بدقة عمل اللجان الوالئية وتوجهها
 .اهليئة املنظمة لكل ما يتعلق بصندوق الزكاة يف اجلزائر

 :للمشاريع المصغرة للشبابتمويل صندوق الزكاة  -2-2-2
إضافة إىل الدور األساسي الذي يقوم به صندوق الزكاة يف تصيل الزكاة وصرفها على مصارفها 
الشرعية خاصة منهم الفقرا  واملساكني، فإنه يقوم أيضًا بتمويل املشاريع املصغرة للشباب بصيغة 

كما أن . ، وهذا بغية تفعيل دور الصندوق يف احلياة االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائرالقرض احلسن
رضي (ىل مقولة سيدنا عمر إهذه السياسة تدخل ضمن االسرتاتيجية العامة للصندوق، حبيث تستند 

ندوق ، أو ترتكز على فكرة يتبناها القائمون على الص"إذا أعطيتم فأغنوا: "ملوزعي الزكاة )اهللا عنه
 ".ال نعطيه ليبقى فقرياً إمنا ليصبح مزكياً : "مفادها

ومن هذا املنطلق، فإن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف أمضت اتفاق تعاون مع بنك الربكة 
اجلزائري ليكون وكيًال تقنيًا هلا يف جمال استثمار أموال الزكاة ودعم مشاريع تشغيل الشباب، خاصة 

 اجلزائري االتفاقية املربمة بني وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وبنك الربكةتنص حيث ، املصغرة منها
(على أن يقوم الصندوق بتمويل بعض املشاريع املتمثلة يف
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 .متويل مشاريع دعم وتشغيل الشباب -
 .متويل مشاريع الصندوق الوطين للتأمني على البطالة  -
  .متويل املشاريع املصغرة  -
التابع لوزارة املؤسسات الصغرية (مونة لدى صندوق ضمان القروض دعم املشاريع املض -

 ).واملتوسطة
 .مساعدة املؤسسات الغارمة القادرة على االنتعاش -
 .إنشا  شركات بني صندوق استثمار أموال الزكاة وبنك الربكة اجلزائري -

فإن الواقع  وإذا كانت االتفاقية تنص على متويل ودعم كل هذه األنواع من املشاريع املصغرة،
أثبت أنه مل يتكفل بتمويل كل تلك األنواع،  -ونظرًا للقدرات التمويلية احملدودة للصندوق-العملي 

بل بعدد حمدود جدًا من املشاريع ويف إطار صندوق الزكاة، على أساس أن األنواع األخرى هلا 
 . خاصة من اهليئات احلكومية خرىمصادرها التمويلية األ

من  % 37.5بتخصيص ما نسبته  هيئته الشرعيةالصندوق وباجتهاد من قام  ويف هذا اإلطار 
موارده لتقدمي قروض حسنة للشباب ولتمويل مشاريعهم املصغرة، وقد ُحسبت هذه النسبة على 

، "الرقاب"و " املؤلفة قلوبم"أساس أن هناك مصارف شرعية غري متوفرة حاليًا يف اجلزائر وهي 
لكل  % 12.5بنسبة للزكاة ، وبافرتاض التساوي بني املصارف الثمانية "الغارمني"وبإضافة سهم 

 .منها، فإن النسبة املذكورة سابقاً هي جمموع املصارف الثالثة
من متويالت صندوق الزكاة تتم وفق املراحل ) يف حالة الموعة(إن استفادة الشاب أو الشباب 

 :اآلتية
بطلب االستفادة من قرض حسن لدى اللجنة القاعدية لصندوق  يتقدم املستحق للزكاة استثماراً  -

 .الزكاة
 .تتحقق اللجنة من أحقيته على مستوى خاليا الزكاة يف املساجد بالتعاون مع جلان األحيا  -
 .بعد التحّقق من أنه مستحق تصادق اللجنة القاعدية على طلبه -
 .ق الزكاةرسل الطلبات املقبولة إىل اللجنة الوالئية لصندو تُ  -
 واألكثر نفعاً  حاجةترتب اللجنة الطلبات حسب األولوية يف االستحقاق على أساس األشد  -
 ).إخل...مردودية عالية، توظيف أكرب(
وجه قائمة خاصة إىل بنك الربكة باملستحقني يف إطار التمويل املصغر الستدعائهم لتكوين امللف تُ  -

  .الالزم
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 أن تقدمي قروض حسنة للشباب من صندوق الزكاة ال يتم إال بشروط معينة جتدر اإلشارة هنا إىل
، وفقط عند جتاوز حصيلة الصندوق يف كل والية مبلغ ُتدرس على مستوى اللجان القاعدية والوالئية

وفيما يلي وكنموذج هلذه  .)تقريباً  دينار جزائري 75= دوالر أمريكي  1(ماليني دينار جزائري  5
 :ندوق الزكاة املسجلة على مستوى والية ورقلةنا أرقام التمويالت اخلاصة بصالعملية، لدي

 )دج( حصة االستثمار من الحصيلة اإلجمالية للزكاة لوالية ورقلة
 % 37.5حصة االستثمار  الحصيلة اإلجمالية السنة

2005 6412990.00 2404871.25 
2006 4112658.00 / 
2007 4510000.00 / 
2008 4744000.00 / 
هذه  % 25إسثنائياً حبصة  5914945.60 2009

 :السنة أي
1478736.40 

2010 3234194.00 / 
 .مديرية الشؤون الدينية لوالية ورقلة: املصدر             

 :ُيالحظ على هذا اجلدول مايلي
ماليني  5مل تتجاوز فيها احلصيلة  2010، وكذا سنة 2008، 2007، 2006: السنوات -

، وبالتايل ُتضاف حصته إىل حصة دينار جزائري، لذلك مل يكن فيها نصيب خمصص لالستثمار
" العاملني عليها"هي حصة  % 12.5، والنسبة الباقية أي % 50الفقرا  واملساكني اليت تقدر بـ 
 .للوطنية % 2للوالئية،  % 4.5للقاعدية،  % 6: تُوزع على اللجان الثالثة كمايلي

من  % 25استثناً  وبسبب العدوان الصهيوين على غزة، مت ختصيص نسبة  2009يف سنة  -
للفقرا  واملساكني، وبالتايل  % 37.5حصيلة صندوق الزكاة يف كل والية لدعم أهل غزة اجلرحية، و 

 .للجان الثالثة" العاملني عليها"حصة  % 12.5، مع بقا  % 25تصبح حصيلة االستثمار 
لنفس  يبني عدد الشباب املستفيدين بقروض حسنة من صندوق الزكاةكما أن اجلدول التايل 

 :الوالية
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 المستفيدون من قروض حسنة من صندوق الزكاة لوالية ورقلة
 عدد المستفيدين السنة

2005 15 
2009 22 

 .مديرية الشؤون الدينية لوالية ورقلة: املصدر                             
 :نجدها كما يليفأما إذا أخذنا هذه اإلحصائيات على املستوى الوطين 

 المستفيدون من قروض حسنة من صندوق الزكاة في مجموع واليات الجزائر
 عدد المشاريع المفتوحة السنة

2004/1425 256 
2005/1426 466 
2006/1427 857 
2007/1428 1147 
2008/1429 800 

2009 1400 
2010 3000 

وهذا بالنسبة إلحصائيات ايع  11/08/2011: بتاريخ dz.org-www.marwakfموقع وزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائرية : املصدر
 .ر لوسائل اإلعالمفالرقم صرح به الوزي 2010فالرقم أعلنه مستشار الوزير، وبالنسبة لسنة  2009السنوات، أما بالنسبة لسنة 

نشري هنا إىل أن القرض احلسن يكون مببالغ صغرية لذلك يعترب ضمن التمويل املصغر، كما جيب 
شهراً، مع فرتة مساح متتد بني  36تسديده بأقساط شهرية خالل فرتة ال تتجاوز الثالث سنوات أي 

 . حسب طبيعة املشروع أربعة وستة أشهر
صندوق الزكاة الجزائري في تمويل المشاريع  مالحظات عامة حول تجربة -2-2-3

 :المصغرة
املعلومات املفصلة حول صندوق الزكاة اجلزائري والواردة سابقاً، ميكن أن نسجل عليه من خالل 

 :وكدراسة تقييمية املالحظات التالية
 :من الناحية االقتصادية -أ

 :ميكن أن نسجل على عمل الصندوق مايلي
واليت ال تشكل سوى  ،ضآلة حجم التمويل املقّدم كقروض حسنة وهذا لضعف جباية الصندوق -

، وهذا ما جعل التمويل )يف غياب إحصائيات رمسية يف هذا الال(جز ًا ضعيفًا من زكاة اجلزائريني 

http://www.marwakf-dz.org/
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أو يتحول يف كثري من األحيان من متويل مصغر إىل متويل متناهي الصغر، ال يكفي إلنشا  مشروع 
 .مؤسسة ولو كانت مصغرة

 22دج على  1478736.40: نا حالة والية ورقلة، فإن تقسيم مبلغفعلى سبيل املثال، وإذا أخذ
كمبيوتر حممول   دج، وهو ما يعادل مثن شرا  67215.29: يعطينا مبلغ 2009مستفيدًا سنة 

مع مالحظة أن متويالت الصندوق ال تُقسم بالتساوي بني املستفيدين وإمنا تتفاوت  .يف اجلزائر
 .حسب طبيعة املشروع

تقدمي هذه القروض يتم دون أي ضمانات، وهو عامل مشجع لبعض املستفيدين من ضعاف  -
 15من بني  3النفوس على عدم سداد القرض، وقد بلغت بالفعل حاالت عدم السداد كلية 

وإن كان وسيطًا يف هذه (بوالية ورقلة، فإذا كان البنك  2005ين من هذه القروض سنة املستفيد
حيتاط ألمواله وأموال املودعني عند تقدميها بطلب الضمانات الالزمة؛ فمن باب أوىل أن ) العملية

 .اليت هي حق اهللا املفروض للفقرا  يف أموال األغنيا  حيتاط هلذه األموال
م السداد وهذا ناتج عمّا سبق شرحه، ال تساعد على تقوية وزيادة رأس مال حاالت التعثر وعد -
، ماليني دج كما أسلفنا 5مع أي زيادة يف اجلباية ويف احلاالت اليت يتجاوز فيها املبلغ  صندوقال

حيث أننا وبالنظر إىل صندوق والية ورقلة دائماً، وباإلضافة إىل احلاالت الثالثة لعدم السداد، هناك 
الت عديدة تسجل تأخرًا يف السداد حلد اآلن، رغم قلة عدد املستفيدين، ورغم أن القروض حا

، مما جيعل حاالت التعثر مرتفعة يف الصندوق، ومن املعلوم يف 2005ُمنحت من حصيلة سنة 
(يف أي حمفظة قروض % 5اإلدارة البنكية أن حجم القروض املتعثرة جيب أن يكون أقل من 

13F
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اإلجرا ات اإلدارية الثقيلة تعيق عمل الصندوق وأدا ه لواجبه، وبالنظر دائمًا إىل حالة الصندوق  -

م مل يتمكنوا من استالم مبالغ تلك القروض 2009يف والية ورقلة فإن املستفيدين من قروضه سنة 
املالية السليمة  وهذا مناف متامًا مع أبسط قواعد اإلدارة إىل يومنا هذا بسبب اإلجرا ات مع البنك،

    .  ستقاللية الدوراتللزكاة، وأمهها مبدأ ا
ضعف عدد املستفيدين من قروض الصندوق، سوا  أخذنا حالة والية ورقلة واليت استفاد فيها  -

واملرة الثانية مل  ،م2004متويالت الصندوق لسنتني فقط منذ بداية عمله سنة الشباب البطال من 
قرضًا يف والية تشهد احتجاجات مستمرة من  37يتم جتسيدها حلد اآلن كما أسلفنا، ومبجموع 

 640000طرف شبابا طلبًا للشغل بسبب ارتفاع نسبة البطالة با واليت يتجاوز عدد سكا�ا 
، م2010سنة  3000نسمة، أو بالنسبة للوطن بشكل عام، والذي مل يتجاوز فيه عدد املستفيدين 

 .مليون نسمة، غالبيته العظمى شباب ويعاين من بطالة مرتفعة 36يف بلد يتجاوز عدد سكانه 
 



19 
 

  :من الناحية الشرعية -ب
 :مايليأيضاً ميكن أن نسجل على عمل الصندوق 

إن فكرة استثمار أموال الزكاة ليست حمل إااع الفقها  بل هي حمل اعرتاض أغلبهم، ذلك أن  -
إمنا الصدقات للفقرا  : "معاملة مالية وردت مصارفها الثمانية بدقة ووضوح يف اآلية الكرميةالزكاة 

واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من 
ليك، مما يعين أن أموال بالم التم" الفقرا "، كما أن الصيغة وردت هنا قبل )14F15("اهللا واهللا عليم حكيم

 .الزكاة ال ميكن اسرتجاعها وبالتايل من غري املمكن منحها على شكل قروض حسنة
الفرق بني األصناف األربعة األوىل واألربعة  عن" املغين"يقول الشيخ ابن قدامة احلنبلي يف كتابه 

الفقرا  واملساكني : دفع وهماألخرية بأن أربعة أصناف يأخذون أخذًا مستقرًا وال يُراعى حاهلم بعد ال
وأربعة منهم . والعاملون واملؤلفة، فمىت أخذوها ملكوها ملكاً دائماً مستقراً، ال جيب عليهم ردها حبال

الغارمون ويف الرقاب ويف سبيل اهللا وابن السبيل، فإ�م يأخذون أخذًا مراعى، فإن صرفوه يف : وهم
(جع منهماجلهة اليت استحقوا األخذ ألجلها، وإال اسرتُ 

15F

16(. 
بالتمليك الدائم واملستقر، فإذا اعتربنا وقد عّرب الشيخ ابن قدامة عن األصناف األربعة األوىل 

الشباب الذي ُمتنح له قروض حسنة من صندوق الزكاة اجلزائري فقرياً، فإن األموال جيب أن ُتدفع له 
): رضي اهللا عنه(لة سيدنا عمر استند القائمون على الصندوق إىل مقو على سبيل التمليك، وحىت لو 

    .فإن ظاهر هذا القول يفيد التمليك ال القرض" إذا أعطيتم فأغنوا"
وسف القرضاوي جواز تقدمي قروض حسنة من أموال الزكاة، وذلك قياساً ي/ الدكتورالشيخ يرى  -

مسامهة عملية يف حماربة الربا والقضا  على الفوائد ني على الغارمني، ولكي تساهم الزكاة للمستقرضِ 
عبد الرمحان حسن وحممد أبو زهرة وعبد الوهاب خالف، : ألساتذةأيضاً االربوية، وهو ما ذهب إليه 

(وبالتايل فإن املقاصد العامة لإلسالم يف باب الزكاة جتيز إقراض احملتاجني من سهم الغارمني
16F

17( .  
جواز استثمار أموال الزكاة، وباالعتماد على رأي من أجاز ذلك  حىت لو سلمنا بافرتاضلكن 

يوسف القرضاوي، فإنه أجاز ذلك بقدر سهم الغارمني، بينما اجتهد القائمون / مثل الشيخ الدكتور
املؤلفة قلوبم والرقاب : هي سهمعلى صندوق الزكاة اجلزائري يف ختصيص ما جمموعه ثالثة أ

 .والغارمني
إفرتض القائمون على صندوق الزكاة اجلزائري التساوي بني مصارف الزكاة الثمانية، وبالتايل أصبح  -

وهذه الفكرة تعتمد على مبدأ استيعاب ايع األصناف ، منأي الثُ  % 12.5نصيب كل منها 
وعلى هذا األساس مت حساب جمموع األموال الثمانية من جهة، والتساوي بينها من جهة أخرى، 

(وهو مستحب عند باقي الفقها ، إال عند الشافعية ذلكب خصصة لالستثمار، بينما ال جيامل
17F

18( ،
مما " يف"واألربعة األخرية على " الالم"وقد رأينا أن آية املصارف الشرعية عطفت األربعة األوىل على 
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وز لإلمام أن وإذا كان اإلمامان مالك و أبوحنيفة واملشهور عند أمحد يرون أنه جي. يوحي بوجود فرق
إذا رأى ذلك حبسب احلاجة، فلماذا مل يأخذ  يصرفها يف صنف واحد أو أكثر من صنف واحد

  .القائمون على الصندوق برأي املالكية وهو املذهب السائد يف اجلزائر
بفتوى االستيعاب والتساوي بني املصارف الثمانية للزكاة على الصندوق بعد أن أخذ القائمون  -
، وهذا ليس حمل إااع للفقها   نصيب سهم إىل سهم آخرجبواز تويل بعد ذلك ، أخذوا )نظرياً (

جند أ�م أجازوا صرف الزكاة يف مصرف  رأي اإلمامني مالك وأيب حنيفة كما رأينا، لكن إذا متعنا يف
املصارف ل إليه من ل منه واملصرف احملوّ ن يكون املصرف احملوّ واحد أو أكثر من مصرف، أي أ

وإن أخذنا برأي الشيخ  .بينما استثمار أموال الزكاة ليس سهمًا ضمن املصارف الثمانيةالثمانية، 
فقط، فقد اعتربه القائمون على الصندوق ممثًال لثالثة مصارف  القرضاوي بتمثيله بسهم الغارمني

 . الرقاب، املؤلفة قلوبمالغارمون، : شرعية هي
 :الخاتمة
متويل املشاريع املصغرة يف اجلزائر له هيئات خمتلفة، ولكن التمويل بصيغة القرض احلسن قد إن 

وصندوق الزكاة، وهناك  ANSEJيكون مقتصرًا على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
هذا النوع من القروض أو التمويالت مثل الوكالة الوطنية للقرض مؤسسات حكومية أخرى متنح 

، واليت متنح يف حاالت معينة قروضاً حسنة خاصة لدعم أنشطة النسا  املاكثات ANGEMاملصغر 
يف البيوت، إال أننا مل نتناول هذا النوع من التمويل لصغر حجمه حيث ميكن إدراجه ضمن التمويل 

 .ويل املصغراملتناهي الصغر وليس التم
 :ومن خالل اخلوض يف مسائل هذا البحث ميكن أن خنلص إىل النتائج التالية

 :  نتائج البحث
مل تضطلع البنوك اإلسالمية يف اجلزائر بتمويل املشاريع املصغرة بالصيغ اإلسالمية نظرًا للمخاطر  -

أو شبه حكومية تعمل  املرتبطة بذا التمويل، فتكفلت به هيئات حكومية مدعومة من طرف الدولة،
 .تت نظارتا

هي قروض بدون فوائد وبالتايل ميكن  بالرغم من أن متويالت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -
اعتبارها قروضًا حسنة، إال أ�ا ال ُمتنح تت غطا  التمويل اإلسالمي، بل هي أشبه باملساعدة 

 .االجتماعية من الدولة للشباب
وملواجهة  .مل تكن مدروسة بالشكل االقتصادي الكايفإن متويالت الوكالة مبختلف صيغها  -

ولضمان استمرار العملية، فقد ) يف غياب إحصائيات دقيقة عن هذه احلاالت(حاالت التعثر 
" لضمان أخطار القروض ةصندوق الكفالة املشرتك"أنشأت الدولة اجلزائرية جهازًا آخر يتمثل يف 

 .لقروض غري املسددة للبنوكلتعويض ا
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إن ضآلة حجم األموال اليت جيمعها صندوق الزكاة اجلزائري جعلت عدد املستفيدين من قروضه  -
 .ضئيًال جداً، وبالنتيجة حجم التمويل الفردي ضئيًال لدرجة أنه ال يكفي إلنشا  مشروع مصغر

لفقها ، وحىت الذين أجازوا ذلك إن مسألة جواز استثمار أموال الزكاة هي حمل اعرتاض غالبية ا -
، بينما قرر القائمون على "الغارمني"يوسف القرضاوي، أجازه مبا يساوي سهم / مثل الشيخ الدكتور

" الرقاب"و" املؤلفة قلوبم: "هي صندوق الزكاة أن خيصصوا للقروض احلسنة ما جمموعه ثالثة أسهم
 ".الغارمون"و

  :التوصيات
جيب على البنوك اإلسالمية يف اجلزائر أن تضطلع بدورها يف متويل املشاريع املصغرة للشباب، نظراً  -

ملا تققه هذه املشاريع من فوائد اقتصادية واجتماعية للمجتمع، أمهها ختفيض نسب البطالة املرتفعة 
 .الشبابهؤال  طرف بني الشباب يف هذا البلد، وكذا للطلب الكبري على هذا النوع من التمويل من 

جيب تعديل النصوص القانونية والتنظيمية يف اجلزائر مبا يسمح بتمويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  -
الشباب للمشاريع ليس فقط مع البنوك التقليدية بل أيضًا مع البنوك اإلسالمية، أي تقدمي التمويل 

 .الثالثي بصيغ التمويل اإلسالمي
نظراً  ،لزكاة اجلزائري من تقدمي القروض احلسنة لتمويل املشاريع املصغرةيُقرتح إعفا  صندوق ا -

ونظرًا لضعف حصيلة هذا الصندوق للشبهات الشرعية اليت تعرتض استثمار أموال الزكاة من جهة، 
أن  علىمن جهة أخرى، وأن يُرتك ذلك التمويل للبنوك اإلسالمية وللهيئات احلكومية املختصة، 

كاة بتغطية حاجات الفقرا  واملساكني يف بلد يسجل أرقامًا مرتفعة من الفقرا  يتكفل صندوق الز 
       .واحملتاجني

 :الهوامش واإلحاالت
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