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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتصدر 
مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- انجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  عرب  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. ٭
املتسمة  ٭ العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  ٭ الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمي  التمويل  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  ٭ سجاًل  املجلة  تكون  بحيث  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

 info@mashurajournal.comhttp://www.mashurajournal.com
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توطئــة:
وتعد  م،   2007 عام  تأسست  قطرية  مسامهة  رشكة  هي  املالية  لالستشارات  املشورة  بيت 
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية 

اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
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رؤيتنا:
واإلدارية  والرشعية  املالية واالستشارية  االستشارات  تقديم  عامليًا يف  رائدة  نكون رشكة  أن 

والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:
نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية، ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة 

والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها. ٭
استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عمومًا واإلسالمية عىل  ٭

وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال االستشارات  ٭ االستثامر يف 

املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. ٭
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. ٭



قواعد النشر
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: شروط النشر العامة
ً

أوال
1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني: العربية واإلنجليزية، سواء أكانت بحوًثا أصيلة، أم 

تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروضًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
مت للنرّش يف جملة أخرى،  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ

ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش .

4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس 
التحرير .

العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل  الباحث باألمانة  5ـ يف حال ثبوت إخالل 
املجالت املتعاونة.

6 - تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

: شروط النشر الخاصة
ً
ثانيا

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ- اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علميًا وفكريًا .

ب- الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج- معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د- مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل :

أ- سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب- مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .

ج- الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
العريب  امللخصان:  ذلك  يف  العادي )A4( بام  القطع  من  صفحة   )30( عن  البحث  صفحات  عدد  تزيد  ال  أن  3ـ 

واالنجليزي، وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :

أ- البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12(، ونوع اخلط.
)Traditional Arabic(

ب- أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10( ونوع اخلط.
)Times New Roman(

بلغة  يتجاوز كل واحد منهام )300( كلمة  أن ال  العربية واالنجليزية؛ عىل  باللغتني:  البحث بملخصني  يرفق  5ـ 
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني: توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .

6ـ ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 
عىل النحو اآليت :

السابقة )إن  البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات  املقدمة وتشمل: موضوع  أ- 
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وجدت(، وهيكلة البحث التفصيلية .
ب- متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .

ج- احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د- اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(.

هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
7 ـ يتم اتباع منهج )MLA( يف توثيق البحوث كاآليت:

أ- ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف،االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

ب- ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه،اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن 
آخر من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج- إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

ـ بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .

هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و- الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل :

ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم 
ترقياًم متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .

ـ تدرج اجلداول يف املتن وترقم ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها، أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل 
اجلدول .

 Roman( ز- يف حالة قبول البحث يلتزم الباحث برتمجة املراجع العربية الواردة يف هناية البحث إىل اللغة اإلنجليزية
.)Script

ا: سير البحوث
ً
ثالث

.)info@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه .
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل . ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
النرش  بأّي وسيلة من وسائل  النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه  فإّن كافة حقوق  للنرش،  البحث  إذا تم قبول  ـ 

الورقية أو اإللكرتونية، إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
من  عدًدا  ضم  والذي  املشورة«  بيت  »جملة  من  عرش  احلادي  العدد  لكم  نقدم  أن  لنا  فيطيب 
البحوث العلمية املتميزة يف موضوعاهتا ضمن ختصص االقتصاد والتمويل اإلسالمي؛ حيث 
تناولت دراسًة وتقيياًم إلمكانية حتّول املصارف التقليدية إىل إسالمية وإنشاء النوافذ اإلسالمية، 
تطرق  كام  املقاصدية،  الرؤية  وفق  الرقمية  اإلسالمية  املصارف  حول  نوعًيا  بحًثا  تضمنت  كام 
أحدها إىل استخدام التكنولوجيا والربامج املتطورة وأثرمها يف التغلب عىل املعوقات التي تواجه 
املصارف اإلسالمية، وسعى آخر إىل بيان احلقوق املتداولة وغري املتداولة من املنظور اإلسالمي، 

باإلضافة إىل دراسة لتفصيل دور الزكاة والوقف يف متويل املؤسسات والنشاطات االقتصادية.
خدمة  يف  مسريهتا  واستمرار  رقعتها  واتساع  املجلة  انتشار  سبل  تيسريه  عىل  تعاىل  اهلل  ونحمد 
العلم الرشعي يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وعىل ما حتظى به املجلة من ثقة الباحثني 
من  طيبة  نخبة  من  به  رشفت  وما  واألكاديمية،  العلمية  املؤسسات  لدى  وقبوهلا  واملهتمني 
اخلرباء واألساتذة واملختصني يف اهليئة االستشارية وهيئة التحرير، وإرصار إدارهتا عىل مواصلة 
النجاحات وبذل اجلهد لتنفيذ رؤيتها وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية ورفع جودة وتصنيف 

البحث العلمي املتخصص يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي.
القطاعات االقتصادية  العلوم وتطور  الركيزة األساس يف هنوض  العلمي هو  البحث  فال زال 
الباحثني  إسهامات  عرب  وذلك  االقتصادية،  التنمية  حتقيق  سبيل  يف  الكبري  والداعم  واملالية، 
تكنولوجيا  ثورة  ظل  يف  املشورة  بيت  جملة  عمدت  لذا  العلمي،  نتاجهم  وعرض  واملختصني 
الباحثني  ودعوة  العلمي  البحث  جمال  يف  الكبري  االهتامم  إىل  التطور  عجلة  ورسعة  املعلومات 
واملختصني إىل النظر يف املستجدات والتطورات املستقبلية إضافة إىل القضايا الواقعية لغرض 

تكوين رؤية علمية ورسم خطة منهجية متخصصة للواقع واملستقبل. 
وتؤكد املجلة للسادة الباحثني واملهتمني استمرارها بمبدأ التطوير واملراجعة الدائمة، لالرتقاء 
بمستوى وجودة املنتجات البحثية من الناحية العلمية والفنية، لتحقيق رؤيتها بأن تكون املجلة 
العلمي  الدولية للنرش  املعايري  املالية اإلسالمية، وحتقيق أعىل  الصناعة  الرائدة يف جمال  العلمية 

الرصني واستيفاء متطلبات النرش العاملي لدى أشهر وأهم قواعد البيانات العاملية املرموقة.

نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد

ير المجلة هيئة تحر



الدراسات والبحوث
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دور الزكاة والوقف في تمويل المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

د. إيمان بومود

ّية –بجامعة باجي مختار –عنابة )الجزائر(  كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجار

م البحث للنشر في 3/ 2019/2م، واعتمد للنشر في 6/22 /2019م(
ّ
)سل

الملخص

هيدف هذا البحث إىل تسليط الضوء عىل مقدرة كل من الزكاة والوقف عىل متويل 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث سعت اجلزائر جاهدة من أجل إجياد حلول 
مناسبة ملشكل متويل هذا النوع من املؤسسات عن طريق تسخري كل الدعم املايل 
من  وذلك  اجلزائرّية،  األسواق  يف  املؤسسات  هذه  واستمرارية  إلنشاء  الالزم 
خالل توفري العديد من البدائل التمويلية التي تتناسب مع طبيعة هذه املؤسسات، 
من بينها الصيغ االسالمية التي عرفت انتشاًرا واسًعا يف السنوات األخرية، وعىل 
ضوء ذلك جاءت فكرة هذا البحث لدراسة متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
عىل أساس رشعي وفق أساليب استثامر أموال الزكاة والوقف. ولقد تم التوصل 
الزكاة  قبل صندوق  املحققة من  النتائج  أّن  أبرزها  النتائج، كان  إىل جمموعة من 
يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة تظل بعيدة عن التوقعات التي كان من 
املنتظر حتقيقها؛ كام أّن واقع الدور احلايل الستثامر األمالك الوقفّية يف اجلزائر ال 
يزال بعيدًا كل البعد عن حتقيق األهداف املرجوة منه، إالّ أّن هناك مشاريع واعدة 
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قد حتدث نقل نوعية يف هذا املجال.
الكلمات المفتاحّية: التمويل، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، الزكاة، الوقف، 

االستثامر.
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Role of Zakat and Waqf in financing of small

and medium enterprises (SMEs) in Algeria

Dr. Eiman Bu Mud

College of Economic Studies, Baji Mukhtar University - Algeria

Abstract :
This research aims to highlight the capability of Zakat and waqf in financing 
the small and medium enterprises. Algeria endeavored to find appropriate 
solutions to the problem of financing this type of enterprises by mobilizing all 
the necessary financial support for the establishment and maintenance of these 
enterprises in the Algerian markets by providing several financing alternatives 
that are commensurate with the nature of these institutions, including the  
modes of Islamic finance, which have been widely known in recent years. 
Herein, the idea of studying the financing of small and medium enterprises 
on a legitimate basis in a distinct way, namely, investment of Zakat and Waqf 
funds emerged.

The search reached a number of results:

- The small and medium enterprises sector in Algeria occupies an important 
position, which is reflected in the size of its development from year to year 
and the number of jobs it has created;

- Zakat and Waqf are considered non-profit Islamic financing methods that 
have contributes to supporting investment and combating unemployment in 
Algeria;

- Despite the results achieved by the Zakat Fund in the financing of small and 
medium enterprises, they remain far from the expectations that were expected 
to be achieved;
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- The reality of the current role of investment property Waqf in Algeria is still 
far from achieving the desired goals, but there are promising projects that   
may bring quality transfer in this area.

Keywords: Finance, Small and Medium Enterprises, Zakat, Waqf, Investment.
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المقدمة: 

أّن  األخرية  اآلونة  يف  ُأجريت  التي  التحليلية)1(  الدراسات  من  العديد  أثبت 
االقتصاديات  يف  ريادًيا  دوًرا  تلعب  أصبحت  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات 
احلديثة سواًءا عىل مستوى املنظومة املؤسسية االقتصادية أو عىل مستوى حتريك 
عجلة التنمية االقتصادية كوهنا تشكل مدخاًل هاًما من مداخل النمو االقتصادي، 
طرف  من  وخاص  بالغ  باهتامم  املؤسسات  هذه  حظيت  األساس  هذا  وعىل 
التغريات  مع  يتامشى  أن  القطاع  هذا  يستطيع  حتى  البالد  يف  املختصة  اجلهات 
االقتصادية واخلطط املستقبلية التي تّم وضعها وبصدد حتقيقها فعاًل، لذلك تأيت 
قضايا متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مقدمة األولويات املتعلقة بصياغة 
وصيغ  إجراءات،  آليات،  وأّن  خاصة  دورها،  لتطوير  الالزمة  االسرتاتيجيات 
التمويلّية  االحتياجات  تلبّية  عن  عاجزة  أصبحت  احلالية  التمويلّية  املؤسسات 
الصغرية  املؤسسات  ترقية  أجل  من  املناسبة  والتكاليف  باحلجم  للمستثمرين 
ومواجهة  الداخلية  املحلية  املشكالت  احتواء  إىل  تؤدي  بصورة  واملتوسطة 

التحديات اخلارجّية.

بدون  البحث عن مصادر وأساليب متويلّية  استدعى رضورة  األمر  فإّن  من هنا 
بصفة  القول  يمكن  أي  التكاليف،  وبأقل  مرهقة  ضامنات  وال  مسبقة  فوائد 
عامة ظهرت احلاجة امللحة للبحث عن صيغ وبدائل تتالءم مع خصائص هذه 
املؤسسات وتتيح ألصحاهبا فرصة املفاضلة بينها واختيار تلك التي تتناسب مع 

حجم املؤسسة وطبيعة نشاطها ومستوى عائداهتا ومعدالت أرباحها. 

تنموي)2(،  طابع  ذو  مناسب  بديل  إجياد  تم  املحاوالت  من  العديد  بعد  أّنه  إالّ 

)1( أصبحت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الوقت احلايل أداة تنمّية القتصاديات دول العامل، بفعل التزايد املسجل يف وزنه االقتصادي واالجتامعي 
نتيجة تزايد مسامهتها يف الناتج املحيل اخلام وتكوين القيمة املضافة وتنمّية الصادرات وتوفري فرص العمل، وبالتايل ارتفاع مسامهتها يف حتقيق التنمّية 

االقتصادية واالجتامعّية عىل نحو مستدام. 
)2( عرفت اجلزائر جهوًدا كثرية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وتوسيع نطاق هذه اجلهود ليشمل املستوى الترشيعي والتنظيمي، فضاًل عن 

اعتامد عّدة سياسات لتعزيز مسامهة هذه املؤسسات يف التنمّية االقتصادّية واالجتامعّية. 
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الذي  االجتامعي  اجلانب  إمهال  عدم  مع  االقتصادي  اجلانب  احلسبان  يف  يأخذ 
يشجع ويدعم العدالة االجتامعية بني األفراد بام يتامشى مع بيئة املجتمع وتقاليده 
األصلية، حيث يكمن هذا البديل يف استثامر أموال الزكاة والوقف لدعم ومتويل 
الشغل  لسوق  جديدة  مقاربة  حتمل  األفكار  من  جمموعة  هلم  الذين  األشخاص 
املقاولة االجتامعية يف شتى جماالت احلياة االقتصادية، والتي يطمحون  أساسها 
يف جتسيدها عىل أرض الواقع يف شكل مؤسسات صغرية ومتوسطة قائمة بذاهتا. 

أهمّية البحث: 

يف  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  تلعبه  الذي  الدور  يف  البحث  أمهّية  تكمن 
تطوير اقتصاد أي دولة، واجلزائر كغريها من الدول تسعى للنهوض باقتصادها 
من خالل تنويعه كوهنا تعتمد اعتامًدا شبه كيل عىل البرتول، والذي أصبح يشكل 

خطًرا خاصة يف ظل تقلبات أسعاره يف السوق الدولية.
الصغرية  املؤسسات  وتطوير  تنمّية  احلايل  الوقت  يف  الرضوري  من  فأصبح 
واملتوسطة كوهنا مورًدا دائاًم، وذلك من خالل توفري كل املقومات التي ستعمل 
الصغرية  للمؤسسات  مالئمة  متويل  صيغ  إجياد  فيها  بام  وتطويرها  تنميتها  عىل 
تتناسب مع أحكام الرشيعة  بالفائدة أخًذا وعطاًءا،  تتعامل  واملتوسطة كالتي ال 

اإلسالمية وتتفق مع طبيعة هذه املؤسسات.

إشكالية البحث:

الذي  الربحي  غري  اإلسالمي  التمويل  أشكال  من  شكاًل  والوقف  الزكاة  تعترب 
حيث  األخرية،  السنوات  يف  خاصة  املعارصة  املجتمعات  يف  فعاالً  دوًرا  يلعب 
الرئيس للكثري من املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك عن  أصبحت املمول 

طريق صيغ إسالمّية تتوافق مع الرشيعة اإلسالمّية وختدم الصالح العام.
الذي حتاول  السؤال اجلوهري  فإّن  عىل هذا األساس ومن خالل ما سبق ذكره 

هذه املداخلة اإلجابة عليه يمكن صياغته عىل النحو اآليت: 
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هل تسهم الزكاة والوقف بصيغهما المختلفة في حل مشاكل التمويل في المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة؟

هبدف التحليل املعمق هلذه اإلشكالّية تم طرح األسئلة الفرعّية التالية:
- ما واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر؟

دور  تفعيل  أجل  من  اجلزائري  املرشع  أقرها  التي  االستثامرية  الصيغ  أهم  ما   -
آليات الزكاة والوقف يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟

- ما واقع متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من طرف صندوق الزكاة والوقف 
يف اجلزائر؟

حدود البحث:

ينرصف البحث أساًسا يف شقه النظري إىل اخللفّية النظرّية للمؤسسات الصغرية 
واملتوسطة يف اجلزائر مع إشارة إىل آليات دعم متويل هذا النوع من املؤسسات، 

باإلضافة لعرض أساسيات الزكاة والوقف يف اجلزائر.
أّما فيام خيص الشق التطبيقي فإّن البحث ينرصف إىل عرض حوصلة حول تطور 
كمرحلة   2017−2013 الفرتة  خالل  اجلزائر  يف  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات 
أوىل، وعرض أهم االستثامرات فيام خيص أموال الزكاة وأموال الوقف يف اجلزائر 
كمرحلة ثانية، مع الرتكيز عىل الدور الذي ستقوم به تلك االستثامرات يف متويل 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.

أهداف البحث:

تم اعتامد هذا البحث لتحقيق مجلة من األهداف:
 - التعرف عىل واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرّية؛

الصغرية  املؤسسات  لطبيعة  واملالئمة  اجلائزة  التمويلية  الصيغ  أهم  إبراز   -
واملتوسطة والتي يتم تطبيقها يف اجلزائر؛

متويل  يف  والوقف  الزكاة  به  تقوم  الذي  للدور  احلقيقي  الواقع  إىل  التطرق   -
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املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.

منهج البحث: 

تم  املطروحة،  األسئلة  عن  اإلجابة  أجل  ومن  واتساعه،  البحث  ألمهّية  نظًرا 
االعتامد عىل جمموعة من املناهج العلمية التي تتناسب مع طبيعة املوضوع:

- المنهج الوصفي: تم االعتامد عليه يف اجلانب النظري من أجل مجع املعلومات 

الزكاة  حول  معلومات  إىل  باإلضافة  واملتوسطة  الصغرية  باملؤسسات  املرتبطة 
والوقف؛

من  انتهاجها  تم  التي  السياسات  إلبراز  عليه  االعتامد  تم  يخي:  التار المنهج   -

أجل النهوض باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، وإعطاء ملحة عن حصيلة أمالك 
التي تم تفعيلها من أجل استثامر أموال  الوقف يف اجلزائر، وكذلك أهم الصيغ 

صندوق الزكاة والوقف؛
- المنهج التحليلي: تم اإلعتامد عليه يف حتديد واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

اجلزائرية خالل الفرتة 2013 – 2017.

الدراسات السابقة:

يف احلقيقة هناك الكثري من الدراسات التي تناولت املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
ولكن ليست بنفس العدد يف جمال التمويل خاصة البدائل التمويلّية اإلسالمّية، 
كان  البحث  موضوع  من  جانًبا  تناولت  التي  الدراسات  من  عدد  يوجد  حيث 

أبرزها:
الدول  الدول االسالمية حالة  التنمية يف  - بحث عالم عثمان، )2014(: »متويل 

األقل نمًوا«، وهي عبارة عن أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، التجارية 
من  مجلة  حتقيق  إىل  البحث  هذا  سعى  حيث   ،3 اجلزائر  جامعة  التسيري،  وعلوم 
اإلسالمّية  التمويل  أساليب  متنحها  التي  الكثرية  الفرص  إبراز  أمهها:  األهداف 
سياسات  انتهاج  طريق  عن  ومواردها  خرياهتا  من  احلقيقّية  االستفادة  بغرض 
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إليها  توصل  التي  النتائج  أهم  ومن  اإلسالمّية.  الرشيعة  أحكام  مع  تتامشى 
حاجيات  كل  لتسع  اإلسالمي  التمويل  أساليب  يف  تنوع  يوجد  أّنه  البحث  هذا 
ومتطلبات العملّية التنموّية، ويسري هذا التنوع يف اإلطار العام ألحكام الرشيعة 
العملّية  منطلق  إّن  حيث  الفساد،  وردع  املصالح  لتلبية  جاءت  التي  اإلسالمّية 
التنموّية يف املفهوم اإلسالمي ال يقوم عىل دافع حتقيق الربح من املمول فقط بل 

هو انسجام تام يف بناء العملّية التمويلية مع روح الرشيعة اإلسالمّية.
جوانب  تناولت  التي  واألبحاث  الدراسات  من  جمموعة  وجود  إىل  باإلضافة 

خمتلفة من هذا البحث، ولقد تم االستعانة هبا يف تركيب فكرة البحث.
بعض  يف  واختلف  اشرتك  البحث  أّن  اتضح  البحث  هلذا  إعدادي  خالل  من 
سبيل  عىل  املشرتكة  النقاط  بني  فمن  السابقة،  والبحوث  الدراسات  مع  النقاط 
املثال ال احلرص: تعريف الزكاة والوقف، أمهّية ودور الزكاة يف احلياة االقتصادّية 
واالجتامعّية، أركان الوقف، أي هناك تشابه كبري يف اجلوانب النظرّية بصفة عامة. 
عىل  الوقوف  هو  البحوث  باقي  عن  البحث  هذا  متيز  التي  االختالف  نقطة  أّما 
الواقع احلقيقي لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من طرف صندوق الزكاة 

إىل جانب استثامر أموال الوقف يف اجلزائر.

هيكلة البحث:

األهداف،  لتحقيق  ووصوالً  املطروحة  واألسئلة  البحث  إشكالّية  عن  لإلجابة 
البحث إىل ثالثة مباحث، يتوي كل مبحث عىل ثالثة مطالب،  تم تقسيم  فقد 
حيث تعرض املبحث األول إىل عموميات حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
اجلزائرّية، أّما املبحث الثاين فتعرض إىل عموميات حول الزكاة والوقف، يف حني 
طرف  من  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  متويل  آليات  الثالث  املبحث  تناول 

صندوق الزكاة والوقف يف اجلزائر. 
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يف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وواقعها وتمويلها المبحث األول: التعر

 تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعدد من السامت واخلصائص التي متيزها 
عن غريها من املؤسسات الكبرية، وقد أهلتها هذه السامت لكي حتتل مكانة هامة 
يف اقتصاديات الدول، وأن تلعب دورًا رائًدا يف عملية التنمية، وذلك من خالل 

رفع اإلنتاجية واالندماج يف سياق االقتصاد العاملي. 

يف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق القانون الجزائري المطلب األول: تعر

القانون  املتضمن   2001 األول  كانون   12 يف  املؤرخ   18/01 رقم  للقانون  وفقًا 
التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحسب ما نصت عليه املادة 4، 
يمكن تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة كام ييل: »هي كل مؤسسة مستقلة 
تقوم بإنتاج السلع و/أو اخلدمات مهام كانت طبيعتها القانونية، برشط أن تَشغل 
من )1( إىل )250( شخصًا، وأن ال يتجاوز رقم أعامهلا السنوي ملياري )2( دينار، 

أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مخس مائة )500( مليون دينار«)3(. 
طرح  الوطني  الشعبي  املجلس  أعامل  جدول  تضمن   2016 سنة  وخالل  أَنه  إالَ 
الصغرية واملتوسطة، والذي تضمن  للمؤسسات  قانون جديد  ومناقشة مرشوع 
أكرب  ديناميكية  إلعطاء  املؤسسات  من  الصنف  هذا  لدعم  إجراءات  عَدة 
الواقع عن طريق إصدار  تَم جتسيد هذا املرشوع عىل أرض  لالقتصاد)4(. حيث 
قانون رقم 17-02 املؤرخ يف 11 ربيع األول عام 1438 املوافق 10 كانون الثاين سنة 

2017، الذي يتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

القانون،  هذا  وفق  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  تعريف  مراجعة  تَم  وعليه 
وحسب ما جاء يف املادة 5 يمكن تعريف هذه املؤسسات عىل النحو التايل: »هي 

)3( اجلريدة الرسمية اجلزائرية، العدد 77، الصادرة يف 15 كانون األول 2001، القانون رقم 01ـ18 املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة، املادة 4، ص 5.

17-02 املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات  2017، القانون رقم  11 كانون الثاين  2، الصادرة يف  )4( اجلريدة الرسمية اجلزائرية، العدد 
الصغرية واملتوسطة، املادة 5، ص 5.
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القانونية،  طبيعتها  كانت  مهام  اخلدمات  و/أو  السلع  بإنتاج  تقوم  مؤسسة  كل 
برشط أن تَشغل من )1( إىل )250( شخصًا، وأن ال يتجاوز رقم أعامهلا السنوي 4 
ماليري وحصيلتها السنوية املليار دينار جزائري عىل التوايل، إىل جانب ذلك جيب 

أن تستويف هذه املؤسسات معيار االستقاللية«)5(. 
من خالل التعريفني السابقني يمكن استنتاج أَن املرشع اجلزائر يف كال القانونني 
معيار  وهي  واملتوسطة،  الصغرية  املؤسسات  تصنيف  يف  معايري  ثالثة  عىل  ركز 
العاملة، املعيار املايل، وأخريًا معيار االستقاللية، ويكمن توضيح ذلك من خالل 

اجلدول التايل:
اجلدول رقم )1(: تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب قانوين )01-18( و)02-17(

الصغريةاملتوسطة

10 إىل 5049 إىل 250عدد العامل

رقم األعامل )مليون دج(
ـ حسب قانون 18-01
ـ حسب قانون 02-17

من 200 إىل 2000
من 400 إىل 4000

أقل من 200
أقل من 400

احلصيلة السنوية )مليون دج(
ـ حسب قانون 18-01
ـ حسب قانون 02-17

من 100 إىل 500
من 200 إىل 1000

أقل من 100
أقل من 200

االستقاللية
أَن كل مؤسسة يمتلك رأسامهلا بمقدار 25% فام أكثر من 
قبل مؤسسة أوجمموعة مؤسسات أخرى، ال ينطبق عليها 

تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

املصدر: 1ـ اجلريدة الرسمية اجلزائرية، العدد 77، الصادرة يف 15 كانون األول 2001، القانون رقم 01ـ18 املتضمن القانون 
التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املادة 04، 08، 09، 10، ص 06.

2ـ اجلريدة الرسمية اجلزائرية، العدد 2، الصادرة يف 11 كانون الثاين 2017، القانون رقم 17-02 املتضمن القانون التوجيهي 
لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املادة 05، 08، 09، و10، ص 06.

)5( اجلريدة الرسمية اجلزائرية، العدد 2، مرجع سبق ذكره، ص 5.

املؤسسات

معيار التصنيف
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يتعلق  02-17 فيام  01-18 وقانون  أَنه ال يوجد اختالف بني قانون  يتضح ممَا سبق 
املايل  املعيار  خيص  فيام  بسيط  تغيري  هناك  أَن  إالَ  واالستقاللية،  العاملة  بمعياري 
السنوية إىل ضعفني لكل املؤسسات  تَم رفع قيمة رقم األعامل واحلصيلة  حيث 

حسب نوعها.

المطلب الثاني: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر )2017-2013(

بعد كل ما سبق ذكره سيتم يف هذا املطلب دراسة الواقع احلقيقي هلذه املؤسسات 
يف اجلزائر من خالل االعتامد عىل بعض املؤرشات واإلحصائيات املتعلقة بوزارة 

الصناعة واملناجم.

1. تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: 

بدأ االهتامم هبذا القطاع يف اجلزائر منذ 1995، أي منذ إبرام االتفاق مع صندوق 
الدولة  أعطت  ذلك  اهليكيل، يف ظل  التصحيح  برنامج  للرشوع يف  الدويل  النقد 
دراسة  سيتم  ذلك  إثر  وعىل  املؤسسات)6(.  هذه  وترقية  نمو  لدعم  واسًعا  جماالً 
تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة املمتدة من )2017-2013(. 

واجلدول رقم )3( يوضح هذا التطور:

)6( كامل رزيق، بالل عوايل، بني املعوقات والتحدت، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية لتحقيق وبعث التنمية املستدامة يف اجلزائر، املؤمتر الدويل 
العلوم االقتصادية  الثاين، كلية  15/14 ترشين  التنمية، يومي  الصغرية واملتوسطة يف تدعيم اسرتاتيجية  املسؤولية االجتامعية للمؤسسات  13: دور 

والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعيل، شلف – اجلزائر-، 2016، ص 10.
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اجلدول رقم )3(: تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر )2013 ـ2017(

20132014201520162017السنة

عدد املؤسسات الصغرية 
74793485205389681110140751060289واملتوسطة

4.56 %13.04 %9 %9.54 %-معدل النمو

 Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la veille stratégique, des املصدر: من إعداد الباحثة باالعتامد عىل
 ,2013,2014,2015,2016) Etudes et des Systèmes d’information, Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, les années

 .15 et 14 ,8,8 ,10 p ,(2017 et

املؤسسات  جمموع  يف  تطور  هناك  أَن  القول  يمكن  السابق  اجلدول  عىل  بناء 
إىل  نمو وصــل  بمعدل   85205 العدد  بلغ  2014 حيث  واملتوسطة سنة  الصغرية 
9.54 % مقارنة بسنة األساس 2013، واستمرت وترية هذا النمو لتشهد سنة 2015 

أَما سنة   .% 9 نمو  املؤسسات، أي بمعدل  44758 مؤسسة جديدة يف عدد  زيادة 
2016 فقد شهد القطاع قفزة كبرية يف عدد املؤسسات ليصل معدل النمو إىل أقصاه 

هيمنة  هو  الزيادة  هذه  يف  السبب  أَن  اخلرباء  ويرى   ،%  13.04 الفرتة  هذه  خالل 
النسيج االقتصادي حيث بلغ عددها  املؤسسات الصغرية جدًا بشكل كبري عىل 
983 653 وبنسبة استحواذ بلغت 97 %. أَما االحصائيات املتعلقة بسنة 2017 فقد 

بلغ إمجايل عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة 1060289 منها 97.7 % مؤسسات 
بالدعم  التطور  هذا  تفسري  يمكن   .%  4.56 إىل  النمو  معدل  ليصل  جدًا  صغرية 
من  املبذولة  املجهودات  وكذا  القطاع،  هلذا  الدولة  توليه  الذي  واملعنوي  املادي 

خالل خمتلف خمططات التنمية والتسهيالت املالية املمنوحة.

2. تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل: 

إَن أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكمن يف مسامهتها يف إجياد فرص عمل، 
أن  املشاريع والذي من شأنه  توزيع  وتوطني يف األرياف، واحلد من اجلهوية يف 
يؤدي إىل خطر كبري يف التنمية اجلهوية، أردنا من خالل هذا العنرص معرفة مدى 
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مسامهة هذه املؤسسات يف خلق مناصب عمل خالل 5 سنوات األخرية من خالل 
ما تَم الترصيح به من طرف أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة. واجلدول 

املوايل يوضح تطور مسامهة هذه املؤسسات يف خلق مناصب العمل: 

اجلدول رقم )4(: تطور مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إجياد فرص العمل

20132014201520162017السنة

عدد مناصب 
العمل املرصح 

هبا
19154942157232223823324879142601958

 4.58 % 11.16 % 7.49 % 7.76% 7.83 %التطور %

املصدر: من إعداد الباحثة باالعتامد عىل
 Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la veille stratégique, des Etudes et des Systèmes d’information,
 Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, les années (2013,2014,2015,2016, et 2017), p : 13, 10, 11, 15 et 14.

من خالل القراءة األولية لألرقام ال يكمن ألحد أن ينكر دور هذه املؤسسات يف 
تعترب  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  أَن  القول  يمكن  إجياد فرص عمل، حيث 
بمثابة الركيزة األساسية لتحقيق األهداف االجتامعية عن طريق ختفيض مستوى 
الفقر وزيادة الشغل، كام يمكن اعتبارها مركًزا للتدريب بحكم أهَنا تستقبل اليد 

العاملة غري املؤهلة وغري املرغوب فيها يف مؤسسات الكبرية. 

3. تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب قطاع النشاط: 

حسب االحصائيات األخرية يعد القطاع اخلاص املستحوذ عىل عدد املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة، وعليه سيتم دراسة تطورها حسب قطاع النشاط، واجلدول 

املوايل يوضح هذا التطور خالل اخلاميس )2013ـ2017(:
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اجلدول رقم )5(: تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب قطاع النشاط

السنة
 قطاع النشاط

20132014201520162017

عدد املؤسسات
44585038531870946392الزراعة

22172439255732012843الطاقة وتعدين

147005159775165108169124177727البناء

الصناعات 
7084078108813489927592804التحّولية

217444251629266544298692316044اخلدمات

املصدر: من إعداد الباحثة باالعتامد عىل:
Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la veille stratégique, des Etudes et des Systèmes d’information, 
Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, les années (2013,2014,2015,2016, et 2017), p 15, 12, 11, 14, 13 et 14.

حسب  اخلاصة  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  توزيع  السابق  اجلدول  يمثل 
النشاطات االقتصادية، حيث يالحظ عدم اتزان واضح يف هذا التوزيع، وبذلك 
يمكن القول أَنه خالل اخلمس سنوات األخرية هناك متركز كبري هلذه املؤسسات 
بـ  يقدر  بمعدل  األوىل  املرتبة  إذ يتل  بصفة خاصة(،  )النقل  اخلدمات  قطاع  يف 
53.04% خالل سنة 2017، يليه يف املرتبة الثانية قطاع البناء بنسبة 29.83 % لنفس 

الفرتة وذلك نتيجة السياسات التي اعتمدهتا الدولة يف جمال البناء لتدارك التأخر 
يقدر  بمعدل  الثالثة  املرتبة  يف  فتأيت  التحويلة  الصناعات  أَما  املشاريع،  انجاز  يف 
15.58 %، حيث يالحظ غياب شبه تام للمؤسسات عن بعض القطاعات كقطاع 

عن  الشباب  وعزوف  األول  للقطاع  الدولة  احتكار  نتيجة  والزراعة،  التعدين 
هتميش  إىل  أدت  التي  األسباب  من  وغريها  املدينة  إىل  واهلجرة  األرض  خدمة 

القطاع الثاين. 
بصفة عامة يمكن استنتاج أَن هناك توزيعًا غري عادل هلذه املؤسسات بني خمتلف 
تأدية مهامه، كام  القطاع يف  أمام نجاح هذا  الذي يشكل عقبة  القطاعات اليشء 
بني  التنافسة  امليزة  لدعم  رضوري  أمر  القطاعات  بني  التنسيق  أَن  االشارة  جتدر 
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هذه املؤسسات. 

4. تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي: 

اجلدول املوايل يمثل مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يف الناتج 
املحيل اإلمجايل خالل الفرتة املمتدة من )2013 - 2016(

اجلدول رقم )06(: تطور الناتج املحيل اإلمجايل خارج املحروقات حسب طبيعة القطاع القانوين

السنة
2013201420152016 القطاع 

844,02640,39716,10831,32القطاع العام )مليار دج(

نسبة مسامهة القطاع العام 
(%)11,068,9212,6714,37

6748,026393,954932,804950,72القطاع اخلاص )مليار دج(

نسبة مسامهة القطاع اخلاص 
(%)88,9491,0887,3385,63

7628,047174,735648,905782,04املجموع )مليار دج(

املؤسسات  استدامة  إشكالية  حول  الوطني  امللتقى  باجلزائر،  االقتصادية  التنمية  يف  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  دور  بوزيدة،  محيدة  املصدر: 
الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، يومي 6 و7 كانون األول، جامعة الشهيد مّحة خلرض، الوادي، اجلزائر، 2017، ص 09.

من خالل اجلدول السابق يمكن القول، أّن هناك انخفاضًا يف مسامهة املؤسسات 
أّن املؤسسات  الناتج املحيل اإلمجايل، إالّ  الصغرية واملتوسطة للقطاع اخلاص يف 
الصغرية واملتوسطة للقطاع اخلاص تساهم بنسبة كبرية يف الناتج املحيل اإلمجايل 
اخلاص  القطاع  وبالتايل  العام.  القطاع  بمؤسسات  مقارنة  املحروقات  خارج 
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يساهم بنسبة كبرية يف حتقيق النمو االقتصادي. 
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المطلب الثالث: آليات دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

األدبيات  يف  كبرية  مكانة  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  متويل  مسألة  حتتل 
القطاع يعاين من مشكل  أَن هذا  املهتمة بشأن هذا الصنف من املؤسسات، وبام 
التمويل وصعوبة احلصول عىل القروض البنكية التي حتتاج إىل ضامنات يصعب 
لـزامـًا  كـان  منـها  يـعـانون  التي  البطالة  لوضعية  نتيجًة  تقديمها  الكثريين  عىل 
التـفكري وأخـذ الـتدابيـر الالزمة، وعـلـى إثر ذلـك تـَم اســتحـداث صناديـق 
لـضـمـان خمتلف أنواع القروض املمنوحة)7(. ويمكن ذكر هذه اآلليات بشكل 

خمترص عىل النحو التايل: 

)7( صوراية قشيدة، متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر –دراسة حالة الرشكة اجلزائرية األوروبية للمسامهات- »فيناليب«، مذكرة ماجستري 
منشورة، فرع نقود ومالية، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 3 –اجلزائر-، 2012، ص 74.
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اجلدول رقم )2(: آليات دعم متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر

آليات دعم متويل املؤسسات الصغرية 
واملتوسطة يف اجلزائر

القانون، األمر، واملرسوم التنفيذي الذي أنشئت 
بموجبه

املرسوم التنفيذي رقم 16-04 املؤرخ يف 22 كانون الصندوق املشرتك لضامن القروض املصغرة
الثاين 2004.

صندوق الكفالة املشرتكة لضامن أخطار 
)ANSEJ( القروض املمنوحة يف إطار

املرسوم التنفيذي رقم 03-289 املؤرخ يف 06 
أيلول 2003.

صندوق الكفالة املشرتكة لضامن أخطار 
 )CNAC(القروض املمنوحة يف إطار

املرسوم التنفيذي رقم 04-03 املؤرخ يف 03 كانون 
الثاين 2003.

صندوق ضامن القروض للمؤسسات 
)FGAR( الصغرية واملتوسطة

املرسوم التنفيذي رقم 02-373 املؤرخ يف 11 
ترشين الثاين 2002 املتعلق بتطبيق القانون 

التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
وانطلق هذا الصندوق رسميا يف 14 مارس 2004

صندوق ضامن قروض استثامرات 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

(CGCIPME)

املرسوم الرئايس رقم 04-134 املؤرخ يف 19 نيسان 
.2004

رشكة رأسامل االستثامر

القانون 06-11 املؤرخ يف 24 حزيران 2006، 
وهتدف هذه الرشكة إىل املشاركة يف رأسامل 

الرشكة املمولة سواء حلساهبا اخلاص أوحلساب 
الغري.

األمر 96-09 املؤرخ يف 10 كانون الثاين 1997رشكات القرض االجياري

املرسوم التنفيذي رقم 09-82 املؤرخ يف 23 آذار صندوق الزكاة
.1991

العلوم االقتصادية، جامعة عبد احلميد مهري، قسنطينة،  الباحثة باالعتامد عىل صندرة سايبي، حمارضات يف إنشاء املؤسسة، كلية  املصدر: من إعداد 
اجلزائر، 2015، ص ص 56، 64.

قامت   2010 سنة  ومراقبتها  البورصة  عمليات  تنظيم  جلنة  أَن  إىل  اإلشارة  جتدر 
عىل عرصنة متويل ومرافقة املؤسسات الصغرية املتوسطة، وكان ذلك من خالل 
للمؤسسات  بــ )سوق خمصصة  يعرف  ما  أو  اجلزائر  بورصة  هلا يف  فتح صحن 
بمثابة  اعتباره  يمكن  الذي  املبارش  التمويل  من  لالستفادة  واملتوسطة(  الصغرية 
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اجلزائر)8(.  يف  واملتوسطة  الصغرية  للمؤسسات  بورصة  إلنشاء  األوىل  اخلطوة 
الذي  املرافق  وظيفة  يف  تتمثل  أساسية  وظيفة  بإنشاء  السوق  هذا  يتميز  حيث 
سوف  الذي  الرئيس  االبتكار  تعترب  والتي  البورصة«  يف  بالرتقية  »املتعهد  يدعى 
يطبع هذا السوق)9(، وقام هذا األخري بوضع نظام عام يضم جمموعة من األهداف 

والرشوط لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.

المبحث الثاني: أساسيات حول الزكاة والوقف

باعتبار اجلزائر بلدًا إسالميًا فإَنه عمل عىل جتسيد هذا املنطلق العقائدي من خالل 
هذه  الستثامر  صيغ  عَدة  بطرح  قامت  التي  واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزارة 
األموال لتمكني فئات معينة من املجتمع القادرة عىل العمل من إقامة مؤسسات 
رشية  منها  تعاين  التي  البطالة  أزمة  من  التخفيف  أجل  من  ومتوسطة،  صغرية 
واسعة خاصة فئة الشباب، إالَ أَن هذه التجربة ال تزال يف بدايتها، وبغية تدارك 
الزكاة  من  املحصلة  األموال  إلعطاء  جاهدة  اجلزائرية  السلطات  تسعى  ذلك 
املشاريع الصغرية واملتوسطة من خالل اعتامد  الريادي يف متويل  الدور  والوقف 

قوانني تتيح تطوير استثامراهتا. 

المطلب األول: أساسيات حول الزكاة

االجتامعية  اآلثار  من  هلا  بل  فحسب،  اإلسالم  أركان  من  ركنًا  الزكاة  تعد  ال 
واالقتصادية والتنموية ما جيعلها ذات أمهية كربى يف وقتنا احلايل خاصة يف ظل 

األزمة االقتصادية الراهنة.
يف الزكاة: يمكن إعطاء جمموعة من التعريفات للزكاة أمهها: 1 - تعر

)8( حممد كعواش، أمني كعواش، تقييم جتربة اجلزائر يف جمال متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جامعة حممد الصديقي بن يي، جيجل –اجلزائر-، 
جملة الباحث االقتصادي )العدد الثالث(، 2015، ص 106.

)9( تقرير جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السنوي 2010، ص 19.
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أهَنا: »فـريـضـة مـالية تـقـتـطـعـها  - عرفها الفكر االقتصادي اإلسالمي عىل 
الـدولة أو من ينوب عـنها مـن األشـخاص العـامة أو األفـراد قـرسًا، وبـصفـة 
التكليفية  للمقدرة  طبقًا  الدولة  تفرضها  معني  نفع  يقابلها  أن  ودون  هنـائية، 
الكريم،  القرآن  يف  املحددة  الثامنية  املصارف  تغطية  يف  وتستخدمها  للممول، 

والوفاء بمقتضيات السياسة املالية العامة اإلسالمية«)10(.

- كام يمكن تعريفها بأهَنا: »تكليف سنوي، تفرض عىل مجيع األموال النامية التي 
التي  االستهالكية  األموال  دون  مالكها،  عند  احلول  عليها  ومَر  النصاب  بلغت 

تستخدم لسد احلاجة«)11(. 

النصاب وحال عليه  بلغ  »أداء حق وجب يف مال  بأهَنا:  أيضا  تعريفها  - يمكن 
احلول«)12(.

من خالل التعريفات السابقة يمكن استنتاج أَن هناك جمموعة من الرشوط التي 
جيب أن تتوفر يف املال حتى جتب فيه الزكاة، ومن بني أهم هذه الرشوط ما ييل:

أن يكون املال مملوكًا ملكًا تامًا، وأن يكون صاحبه حرًا من الدين؛. 1
أن يكون املال ناميًا أو قاباًل للنامء، وفائضًا عن احلاجات األصلية لإلنسان؛. 2
التي . 3 األموال  يف  احلول  حوالن  مع  النصاب،  للزكاة  املقرر  احلد  يبلغ  أن 

تستدعي ذلك)13(. 

2 - األهمية االقتصادية واالجتماعية للزكاة: 

عىل  تؤكد  أهَنا  إالَ  للزكاة،  واالجتامعية  االقتصادية  األمهية  حول  اآلراء  تعددت 
)10( بومدين بوكليخة، االطار املؤسسايت للزكاة ودورها يف تنمية االقتصاد اجلزائري –دراسة ميدانية هليئة الزكاة بوالية تلمسان-، مذكرة ماجستري 

منشورة، كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان –اجلزائر-، 2013، ص 11، 12.
)11( أحالم فرج اهلل، مراد محادي،دراسة الدور التموييل ملؤسسات الوقف والزكاة للمشاريع املصغرة، الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، املؤمتر العلمي 
الدويل الثاين حول دور التمويل اإلسالمي غري الربحي )الزكاة والوقف( يف حتقيق التنمية املستدامة، يومي 20-21 أيار، جامعة سعد دحلب، البليدة 

–اجلزائر-، 2013، ص 8.
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  الدول األقل نموا، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية  الدول اإلسالمية حالة  التنمية يف  )12( عثامن عالم، متويل 

التسيري، جامعة اجلزائر 3، اجلزائر،2014، ص 244.
)13( املرجع نفسه، ص 244.
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وجود تأثري هام هلا يف احلياة وذلك من خالل أدوار الزكاة التمويلية واالستثامرية 
والتوزيعية يف حتريك الفعاليات االقتصادية، والتخفيف من حَدة الفقر والبطالة، 

ويمكن تلخيص هذه األمهية يف اجلدول التايل:

اجلدول رقم )7(: األمهية االقتصادية واالجتامعية للزكاة

األهمية االجتماعية للزكاةاألهمية االقتصادية للزكاة

وتوفري  - اإلنتاجي  املال  رأس  متويل 
لتشجيع  الالزمة  اإلنتاجية  األدوات 

االستثامر؛ 
كمد  - األساسية،  البنية  مشاريع  متويل 

اجلسور،  وبناء  والطرق،  املياه  شبكة 
وبناء املساجد؛ وتوفري األمن وهتيئة املناخ 
النقدية  السيولة  وتوسيع  للتنمية،  املالئم 

وحماربة االكتناز؛
االقتصادي  - واالستقرار  التوازن  حتقيق 

والركود  التضخم  حاالت  يف  خاصة 
االقتصادي؛

احلد من البطالة عرب متويل خمتلف املشاريع  -
العامة األمر الذي يزيد من فرصة احلصول 

عىل وظيفة.

هي أداة إلعادة توزيع الدخل والثروات،  -
القدرة  بتحسني  األمر  هذا  يسمح  ممَا 
ذلك  فيؤدي  الفقرية  للطبقة  الرشائية 
الطاقة  لزيادة طلبهم االستهالكي فرتتفع 

اإلنتاجية؛
من  - االجتامعية،  العدالة  مبدأ  تعزير 

إىل  األغنياء  ثروة  من  جزء  حتويل  خالل 
بني  الفجوة  تقليص  وبالتايل  الفقراء، 
التكافل  مبدأ  وترسيخ  املجتمع؛  طبقات 
ومثايل  فَعال  نظام  تعترب  فهي  االجتامعي، 

للتأمني املجتمعي. 
ما  - خالل  من  البرشية،  القدرات  تعزيز 

توفره من جماالت واسعة لتأهيل الفرد من 
النواحي الصحية والتعليمية.

الزكاة اجلزائري -،  التنمية املستدامة - دراسة صندوق  الزكاة يف حتقيق  الباحثة باالعتامد عىل: وهاب نعمون، ساسية عناين، دور  املصدر: من إعداد 
امللتقى الدويل حول: مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، يومي 03 و04 كانون األول، جامعة قاملة، اجلزائر، 2012، ص 209، 214.

3 - حكم استثمار أموال الزكاة: 

إَن من بني القضايا املطروحة فيام خيص الزكاة هو االختالف يف الرأي حول جواز 
برشط  ولكن  الزكاة  أموال  استثامر  أجاز  من  الفقهاء  من  فهناك  أمواهلا،  استثامر 
خمتلف  يوضح  املوايل  والشكل  هبا،  االستثامر  جيز  مل  من  وهناك  ضوابط،  وجود 

اآلراء الفقهّية فيام خيص هذا املوضوع:
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 شكل رقم )1(: حكم استثامر أموال الزكاة:

 – املصدر: من إعداد الباحثة باالعتامد عىل زهري بن عمر بن أمحد اخلالقي، استثامر أموال الزكاة يف مشاريع تعود عىل مستحقيها، جملة القلم )علمية 
حمكمة( العدد الثاين، 2014، ص 234-228.
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يمكن القول أَن الرتجيح بني الرأيني يلخص أَن رب العَزة فرض الزكاة من أجل 
حاجات  تلبي  ربح  ذات  ليست  مشاريع  إنشاء  جيوز  وأَنه  االجتامعي،  التكافل 
الفقراء بجزء من أموال الزكاة كاملستشفيات، ودور املسنني، يف حالة وجود حاجة 
حقيقية هلذه املشاريع. كام يمكن أيضًا إنشاء مشاريع استثامرية ذات ربح بأموال 

الزكاة إذا تَم القيام هبا حتت إرشاف جهة حكومية وهيئة رشعية خمتصة.

المطلب الثاني: أساسيات الوقف

وعامرهتا  البيئة  عىل  احلافظة  يف  املشاركة  عىل  كأفراد  املسلمني  يث  اإلسالم  إَن 
هو  املجال  هذا  يف  الرشعية  النظم  أهم  ومن  والوصية،  اهلبة  طريق  عن  الرشيدة 
نظام الوقف اخلريي، الذي قد يكون عىل شكل أرض خمصصة ألغراض خريية 
كاألبحاث الزراعية، أو يكون الوقف عىل شكل عقار أو مال خمصص لالنفاق 

عىل مشاريع مماثلة، فهو وسيلة هامة لإلسهام يف حتقيق التنمية الشاملة)14(.

يف الوقف في االصطالح القانوني:  1 - تعر

عليه  نصت  ما  هو  اجلزائري  القانون  به  جاء  ما  حسب  للوقف  تعريف  أول  إَن 
بأَنه:  1984/06/09 املتضمن قانون األرسة  11/84 املؤرخ يف  القانون  213 من  املادة 
»حبس مال عن التمليك ألي شخص عىل وجه التأبيد والتصدق«، وورد تعريفه 
املتضمن   1990/11/18 املؤرخ يف   25/90 القانون رقم  31 من  املادة  كذلك يف نص 
حبسها  التي  العقارية  األمالك  هي  الوقفية  »األمالك  العقاري:  التوجيه  قانون 
مجعية  أو  خريية  مجعية  به  تنتفع  دائاًم،  هبا  التمتع  ليجعل  إرادته  بمحض  مالكها 
الذين  الوسطاء  املوصني  وفاة  عند  أو  فوريًا  التمتع  كان  سواء  عامة  منفعة  ذات 
يعينهم املالك املذكور«، أَما املادة 03 من القانون رقم 10/91 املؤرخ يف 04/27/ 1991 

)14( عبد العزيز قاسم حمارب، االقتصاد اإلسالمي علام وعمال، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، مرص، املكتب اجلامعي احلديث، 2016،ص 439.
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املتضمن قانون األوقاف فقد عرفت الوقف كاآليت: »الوقف هو حبس العني عن 
التملك عىل وجه التأبيد والتصدق باملنفعة عىل الفقراء أوعىل وجه من وجوه الرب 

واخلري«)15(. 

2 - أنواع الوقف: هناك عدة أنواع للوقف مقسمة حسب اعتبارات خمتلفة والتي 

تتلخص كام ييل)16(: 

- حسب الغرض: تتمثل يف 

الوقف العام )الخيري(: وهو ما خصص ريعه لوجه من وجوه الرب العامة؛. 1

وأهله . 2 الواقف  ملنفعة  كان  ما  وهو  األهلي(:  )الذري،  الخاص  الوقف 

وذريته، ويؤول إىل الوقف العام إذا ما انقرضت ذريته؛
الوقف المشترك: وهو ما كان فيه جزء عام وآخر خاص.. 3

- حسب نوع المال والمحل: تتمثل يف 

وقف العقار: وتشمل أرايض، املباين وما يدخل يف حكمها؛. 1

وقف المنقول: كاآلالت واملعدات ووسائل النقل وغريها؛. 2

والذي . 3 النقود  وقف  الفقهاء  أجاز  لقد  والسندات:  واألسهم  النقود  وقف 

الفئات  عىل  فوائده  وتوزيع  أواستثامره  إقراضه،  طريق  عن  منه  يستفاد 
املوقوف عليهم؛

وقـف الـمنافع: وتـعــرف فـي االقتـصاد باخلـدمات، قــد تكون منـافع . 4

أمـوال أو منـافع أشـخاص أو كليهام، مثال عىل ذلك أن يستأجر الرجل 
بيتًا ملدة معلومة ثَم يقف منفعة سكنها التي يمتلكها خالل مَدة االجيار؛

وقف الحقوق: كحقوق براءات االخرتاع والعالمات التجارية وغريها.. 2

بقايد،  بكر  أيب  جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية  منشورة،  ماجستري  مذكرة  اجلزائري،  القانون  يف  الوقف  إدارة  مرشنن،  بن  الدين  خري   )15(
تلمسان –اجلزائر-، 2012،ص 14.
)16( نفس املرجع السابق، ص 14.
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ة الوقف: تتمثل يف 
َ

- حسب مد

الوقف المؤبد: ويكون ملا يتمل التأبيد، مثل األرض إىل جانب املنقوالت . 1

التي يشرتط الواقف تأبيدها كالكتب؛

الوقف المؤقت: ويكون ملا هيلك باالستعامل، وقد يكون باشرتاط التوقيت . 2

من طرف الواقف عند وقفه.
عدد  حسب  للوقف  فبالنسبة  منه:  المستفيدة  والفئات  الواقفين  عدد  حسب   -

أَما  واحدة،  جهة  أو  شخص  به  يقوم  الذي  وهو  الفردي  الوقف  نجد  الواقفني 
أو  مقدرته  لكل حسب  الناس  من  فيه مجاعة  الذي تشرتك  فهو  اجلامعي  الوقف 
بام جتود به نفسه. وفيام خيص الفئات املستفيدة منه نجد: فقراء، علامء، جماهدين، 

ومساجني.

3 - صيغ وأساليب تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار استثمار أمالك الوقف: 

 يمكن استثامر األوقاف وتوظيفيها عن طريق حتويل األموال املجمعة إىل مشاريع 
ملقاصد  وطبقًا  احلديثة  التوظيف  أساليب  خمتلف  باستعامل  ومتوسطة  صغرية 

الرشيعة اإلسالمية ومن أهم هذه الصيغ:
مطبقة  الصيغة  وهذه  ية:  االستثمار العمليات  نتائج  في  بالمشاركة  التمويل   -

املرشوع  يف  رشيًكا  األخرية  هذه  تصبح  حيث  الوقفية  املؤسسات  من  العديد  يف 
املمول وليس دائنًا، ومن الناحية العملية فإَن التمويل باملشاركة يتم عن طريق قيام 
مؤسسة الوقف بتقديم حصة من إمجايل التمويل الالزم لتنفيذ مرشوع ما عىل أن 
يقدم الرشيك اآلخر )طالب التمويل( احلصة املكملة، باإلضافة إىل قيامه بإدارة 
عملية املشاركة واإلرشاف عليها، وعىل هذا األساس يتم تقسيم األرباح حيث 
تأخذ مؤسسة الوقف نصيبها من األرباح حسب حصتها يف رأس املال، يف حني 
يشمل نصيب الطرف الثاين حصة من األرباح نظري إدارته للمرشوع باإلضافة إىل 
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نسبته من األرباح حسب حصته يف رأس املال، أّما يف حالة اخلسارة فتقسم حسب 
حصة كل طرف)17(. 

املزج  بموجبها  يتم  طرفني  بني  اتفاق  عن  عبارة  هي  بالمضاربة:  التمويل   -

العمل  وعنرص  املال،  رأس  ومها:  اإلنتاج  عنارص  من  عنرصين  بني  والتأليف 
رأس  ألصحاب  متوازنة  مصلحة  حتقيق  تضمن  استثامرية  عملية  يف  والتنظيم 
املال والعامل املضاربني، فاملضاربة هي شكل من أشكال املالئمة إلقامة وتنظيم 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة، بحيث يقوم الطرف األول الذي ال يملك رأس 
املال ولكن يملك اخلربة، التجربة، التخصص واحلرفة باإلدارة والتنظيم املتعلق 
بالنشاط املتفق عليه بينام تقوم مؤسسة الوقف بتأمني املوارد املالية الالزمة إلقامة 
املرشوع، وتتوزع األرباح بينهام حسب النسب املتفق عليها، بينام تتحمل مؤسسة 
الوقف اخلسارة يف حالة عدم تقصري املضارب وعدم إخالله برشوط املضاربة، 
وهذا األخري الذي تكون خسارته هي تكلفة الفرصة البديلة خلدماته التي قام هبا 
خالل فرتة املضاربة، ويتحمل اخلسارة كاملة يف حالة تقصريه أو إخالله بالرشوط 

املتفق عليها)18(. 

من  ويعد  وأساليبه  صيغه  بتعدد  التجاري  التمويل  يتميز  التجاري:  التمويل   -

أهم  ومن  واملتوسطة  الصغرية  للمؤسسات  التجارية  التمويلية  الوسائل  أفضل 
هذه األنواع ما ييل: التمويل باملرابحة، التمويل بالسلم، التمويل باالستـصناع.

)17( لبنى معطي، أساليب وصيغ التمويل اإلسالمية للمشاريع املصغرة بني النظرية والتطبيق، جملة املالية واألسواق )املجلد األول، العدد الثاين(، كلية 
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة مستغانم، اجلزائر، 2014،ص 336.

)18( أحالم فرج اهلل، صيغة التمويل باملضاربة دروس ومترينات متوفرة عىل املوقع 
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/ferdjahlemcte/cours02.html تاريخ االطالع 2019/03/04، عىل الساعة 10:01، بترصف.
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ّية  المبحث الثالث: آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائر

من طرف صندوق الزكاة والوقف

تعد أموال الزكاة وأمالك الوقف مصدًرا مهاًم لتمويل وتنمية وتطوير املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة، فاألصل من فرض الزكاة ومرشوعية الوقف هو ضامن حق 
البطالة  وختفيض  الثروة  توزيع  إعادة  خالل  من  وذلك  الكريمة  احلياة  يف  الفرد 
الطمأنينة  بعث  طريق  عن  الفرد  طاقات  وتنمية  االستثامر  نحو  املال  وتوجيه 
الصغرية  املؤسسات  ومزايا  أهداف  مع  ويتوافق  ينطبق  ذلك  وكل  نفسه،  يف 

واملتوسطة)19(.

المطلب األول: استثمار أموال صندوق الزكاة

من أجل استثامر أموال صندوق الزكاة بشكل منظم، فإَن وزارة الشؤون الدينية 
واألوقاف بوصفها املرشف عىل نشاطات الصندوق وقعت اتفاقية تضم 22 ماّدة 
تقنًيا يف جمال  ليكون وكياًل   ،2004 آذار   22 اجلزائري يف  الربكة  بنك  مع  للتعاون 
من   12 املادة  500.000.000 دج، وأشارت  قدره  مال  برأس  الزكاة  أموال  استثامر 
له ما نســبته  الزكاة وختصيص  أموال  إنشاء صندوق استثامر  هذه االتفاقية عىل 
37.5 % من احلصيلة اإلمجالية للزكاة، وذلك من أجل متويل مشاريع دعم وتشغيل 

املشاريع  البطالة، متويل  للتأمني عىل  الوطني  الصندوق  الشباب، متويل مشاريع 
مساعدة  القروض،  ضامن  صندوق  لدى  املضمونة  املشاريع  دعم  املصغرة، 
املؤسسات الغارمة القادرة عىل االنتعاش، ويكون هذا التمويل يف شكل قروض 

بدون فائدة يف إطار ما يسمى بالقرض احلسن)20(.

اإلسالمية،  املالية  حول:  الثاين  الدويل  امللتقى  واملتوسطة،  الصغرية  املؤسسات  وترقية  دعم  يف  الزكاة  صندوق  دور  محو،  بن  فايزة  محادة،  أمينة   )19(
29،28،27 حزيران، جامعة صفاقس – تونس-، 2013، ص 6، بترصف.

)20( لزهر قواسمية، سمية براهيمي، ميادة بلعايش، صندوق الزكاة....رؤية حديثة جلمع وتوزيع واستثامر األموال دراسة حالة »التجربة اجلزائرية«، 
امللتقى الدويل الثاين حول: املالية اإلسالمية، 29،28،27 حزيران، جامعة صفاقس – تونس-، 2013، ص 5.
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يف القرض الحسن:  1 - تعر

هو عـبارة عـن قـرض بدون فـوائـد يـقـتـطع مـن أموال الزكاة لفائدة الشباب 
اسـتحـداث مـؤسـسات  بغـرض  اجلـنسـني  العمل مـن  والقادرة عىل  العاطلة 
مصـغـرة إنـتاجية وخدماتية، حيث ترتاوح قيمة هذا القرض ما بني 50.000دج 

و300.000 دج ويسدد يف أجل ال يتعدى 4 سنوات)21(.

خالل سنة 2014 تم جتميد عملية منح القرض احلسن، إالَ أَن وزير الشؤون الدينية 
خالل إرشافه عىل ندوة وطنية جتمع إطارات القطاع قام بالترصيح عىل أَنه جيري 
العمل لرفع التجميد عن القرض احلسن بعد 3 سنوات من التجميد، مضيفًا أنه 
حان الوقت إلعادة اخلدمة بطريقة منظمة ومهيكلة، من خالل استغالل األموال 
ملنح قروض  الربكة،  بنك  واملتواجدة يف  األول  القرض  تَم اسرتجاعها من  التي 
للراغبني يف االستثامر، والتي من املنتظر أن يتم رفعها من 30 إىل 100 مليون سنتيم، 
بمرافقة  اإلدارة  ستتكفل  حني  يف  مرابحة،  شكل  عىل  مصغرة  مؤسسة  إلنشاء 

املستفيدين منها)22(.

)21( سمرية دراين، صندوق الزكاة بني الواقع واآلفاق، مذكرة لنيل شهادة املاجستري منشورة، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر- 1، اجلزائر، 2011،ص 
139، بترصف.

)22( رفع التجميد عن القرض احلسن متوفرة عىل املوقع https://www.ennaharonline.com/ تاريخ االطالع 2019/02/21، الساعة 13:48.
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يع ذات األولوية في التمويل من القرض الحسن: تتلخص في الجدول التالي: 2 - المشار

جدول رقم )8(: املشاريع ذات األولوية يف التمويل من القرض احلسن

يع أمثلة عن المشروعمميزات المشروعالمشار

املشاريع 
الطبية وشبه 

الطبية

العالج بتكلفة أقل، ضامن مناصب شغل 
دائمة، تقديم خدمات جيدة، وتدفقات 

/نقدية مستمرة

املشاريع 
احلرفية

ضامن استمرارية احلرف، دوام واستقرار 
يف مناصب الشغل، تكاليف متويلها 

معتدلة وتدفقات مستمرة

النقش عىل اخلشب، النقش 
عىل النحاس، صناعة الفخار 

التقليدي، احلدادة...

املشاريع 
اخلدماتية

تستجيب حلاجات السوق، تكاليف 
متويلها بسيطة )حاسوب، ناسخة...(، 
مناصب شغل مستمرة وتدفقات نقدية 

هامة.

خدمات اهلاتف، فضاء األنرتنت، 
دور احلضانة، اخلياطة، احلالقة، 

والنقل...

املشاريع 
االنتاجية

توظيف أكرب، وتكاليف مرتفعة نوعا 
ما، وتدفقات نقدية هامة تعكس أمهية 

املرشوع

نسج األلبسة، األغذية، األثاث، 
مواد البناء...

املشاريع 
الفالحية

توظيف أكرب وتكاليف شبه ثابتة 
ومتوسطة، وتدفقات نقدية معتربة تعكس 

تطور املردودية

تربية النحل، تربية الدواجن، 
تربية املاشية...

–دراسة حالة والية البليدة-، املؤمتر العلمي الدويل  املصدر: الزين منصوري، سفيان نقامري، صندوق الزكاة اجلزائري ودوره يف التنمية االقتصادية 
الثاين حول دور التمويل اإلسالمي غري الربحي )الزكاة، والوقف( يف حتقيق التنمية املستدامة، يومي 20-21 أيار، خمرب التنمية االقتصادية والبرشية يف 

اجلزائر، جامعة سعد دحلب بالبليدة – اجلزائر-، )د.ت(،ص 17.
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3 - إجراءات الحصول على التمويل من صندوق استثمار أموال الزكاة )القرض الحسن(: 

أجل  من  احلسن  القرض  منح  قبل  هبا  القيام  يتَم  وإجراءات  مراحل  عَدة  هناك 
عىل  واإلجراءات  املراحل  هذه  أهم  تتلخص  حيث  املشاريع،  بإحدى  القيام 
مستوى مديرية الشؤون الدينية واألوقاف يف توجه القائمة اخلاصة باملستحقني يف 
إطار تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمني عىل البطالة املصادق عليها من 
اللجنة الوالئية إىل بنك بركة ليقرر البنك هنائيًا قابلية متويل املشاريع أم ال وهذا 

وفق املعايري التي يعتمدها عادة.
إَن من أهم بنود االتفاقية أَن من املهام املوكلة لبنك الربكة القيام بدراسة ملفات 
التمويل املقدمة، وأَن القرار النهائي يعود له ملنح القرض احلسن وذلك بعد القيام 
صعبة  تكون  قد  املعايري  وهذه  حمددة،  معايري  وفق  اإلجراءات  من  بمجموعة 

التحقيق يف بعض األحيان، وتتلخص أهم هذه اإلجراءات يف اجلدول املوايل:
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اجلدول رقم )09(: اإلجراءات املتخَذة عىل مستوى بنك الربكة حسب نوع املرشوع وطريقة التمويل

اإلجراءات الالزمةنوع المشروع

إذا تعلق األمر 
بمرشوع 

تشغيل الشباب 
والصندوق الوطني 
للتأمني عىل البطالة

يـسـلـم بـنـك البـركة لـلـشبـاب شـهـادة تــثـبـت أَن لديه رصــيًدا بمبلـغ مسامهته  -
املبلغ  أو  امللف،  دراسة  وتكاليف  الالزم،  الـتأمني  وقسط  جزئيًا  أو  كـليـًا  الشخصية 
بدفع  التزام  أو  احلسن،  القرض  عقد  أساس  عىل  املختلط  التمويل  حالة  يف  الالزم 

مستحقات التمويل املرشوط من طرف الصندوق الوطني للتأمني عىل البطالة؛
لدعم  - الوطنية  الوكالة  لدى  التأهيل  شهادة  عىل  احلصول  إجراءات  الشاب  يستكمل 

يتقدم  ثَم  واليته،  يف  البطالة  عىل  للتأمني  الوطني  الصندوق  أولدى  الشباب  وتشغيل 
الالزم  التكمييل  القرض  عىل  احلصول  إجراءات  الستكامل  الربكة  بنك  لدى  الشاب 

حسب احلالة وهذا بعد حصوله عىل شهادة التأهيل الالزمة. 

إذا تعلق األمر 
بالتمويل األصغر

ُيستدعى املستحق يف هذه الفئة إىل بنك الربكة لتكوين ملف وفق اإلجراءات املعمول  -
املبارش  التسديد  البنك  يتوىل  و  احلسن،  القرض  عىل  بالتوقيع  املستحق  يقوم  ثَم  هبا، 
للمورد دون أن يسلم املال نقًدا للمستحق؛ حيث يمكن أن يقدم البنك متوياًل تكميليًا 

إذا لزم األمر ذلك وفق إجراءات حمددة لديه.

إذا تعلق األمر 
باملؤسسات الغارمة

)املدينة(

املرشفون  - ُيستدعى  ذلك  بعد  ثَم  املؤسسات،  هذه  بأسامء  قائمة  الوالئية  اللجنة  تقرتح 
ومدى  حاجتها  األخري  هذا  ويدد  الالزمة،  الثبوتّية  الوثائق  لتقديم  البنك  إىل  عليها 

قابليتها لالنتعاش؛
تغطى ديوهنا كليًا أو جزئيًا عىل سبيل القرض احلسن، وال يمكن أن يكون املبلغ خمصصًا  -

يف أي حال من األحوال لدفع فوائد البنوك وإَنام أصل الدين فقط؛ أو تعطى ما حتتاجه 
كليًا أو جزئيًا ولكن دون أن تستلم ذلك نقدًا، حيث قد يكون ذلك يف شكل دفع فواتري 
الكاملة يف مدى حاجة هذه  التقديرية  السلطة  البنك. وللبنك  تقدير  أو غريها حسب 
من  خروجها  إمكانية  وأيضا  الزكاة،  أموال  استثامر  صندوق  مساعدة  إىل  املؤسسات 

أزمتها.

إذا تعلق األمر 
باملشاريع املشرتكة

تكون هذه املشاريع عبارة عن رشاكة بني بنك الربكة وصندوق استثامر أموال الزكاة،  -
عىل أساس دراسات يقوم هبا البنك لتحديد حجم ونوعية املشاريع الواجب إنشاؤها يف 
كل والية، والتي هتدف عادة إىل توظيف املستحق للزكاة للقادرين عىل العمل، وتكون 
لذلك،  الرضورة  دعت  كلام  والوزارة  البنك  بني  مستقلة  اتفاقيات  حمل  املشاريع  هذه 

وتتطور بتطور حصيلة الصندوق. 

دعم املشاريع 
املضمونة من طرف 

صندوق ضامن 
قروض املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة

يرتجم ذلك من خالل إجياد سبل دعم هذه املشاريع التي يضمنها هذا الصندوق، وذلك  -
الصندوق،  وهذا  الوزارة  بني  اتفاقية  شكل  يف  ترتجم  قد  الحقة  إجراءات  خالل  من 
ويلزم املستفيد من مساعدة صندوق استثامر أموال الزكاة بدفع زكاة ماله إىل صندوق 
الزكاة حاملا تتوفر فيه رشوط وجوهبا عليه، ويتوىل بنك الربكة ذلك باعتباره عضوًا يف 

صندوق ضامن قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

املصدر: من إعداد الباحثة باالعتامد عىل حممد مخييس بن رجم، أمهية تطبيق مبادئ احلوكمة يف تطوير صندوق الزكاة اجلزائري وتفعيل دوره يف حتقيق 
التنمية الشاملة، املؤمتر الدويل العارش حول االقتصاد والتمويل اإلسالمي، يومي 22، 23 آذار، الدوحة –قطر-، 2015، ص 18-17.
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من خالل ما سبق يمكن مالحظة أَن هناك الكثري من اإلجراءات ومتعددة اجلهات 
واهليئات وهذا ما يعد عائقًا من حيث طول املَدة والبريوقراطية التي تتعرض إليها 

امللفات يف هذه اهليئات. 

المطلب الثاني: طرق استغالل واستثمار أمالك الوقف في الجزائر

األمالك  وتنمية  واستثامر  الستغالل  خاصة  طرقًا  اجلزائري  املرشع  حدد  لقد 
هذه  وتعد   10/91 رقم  األوقاف  قانون  من   26 املادة  خالل  من  وذلك  الوقفية، 
جعل  ما  وهو  حاليًا،  اجلزائر  تعرفها  التي  االقتصادية  للسياسة  امتدادًا  الطرق 
املرشع اجلزائري يصدر يف هذا اإلطار القانون 07/01 املؤرخ يف 2001/05/22 املعدل 
أمام عمليات استغالل واستثامر  10/91 والذي فتح املجال  للقانون رقم  واملتمم 
وتنمية أمالك الوقف إَما عن طريق متويل داخيل وطني أو متويل خارجي يف إطار 

تنفيذ اتفاقيات دولية مشرتكة مع احرتام أحكام الرشيعة االسالمية)23(.

املرشع  حدد  لقد  والمشجرة:  الزراعية  الوقفية  األراضي  واستثمار  استغالل  ـ 

بأحد  واملشجرة  الزراعية  الوقفية  األرايض  واستثامر  استغالل  طرق  اجلزائري 
العقود التالية)24(:

عقد المزارعة: يقصد به إعطاء األرض للمزارع لالستغالل مقابل حصة . 1

من املحصول يتفق عليها عند إبرام العقد.
عقد المساقاة: يقصد به إعطاء الشجر لالستغالل ملن يصلحه مقابل جزء . 2

معني من ثمره.
يالحظ فيام خيص استغالل واستثامر األرايض الوقفية العطلة أو البور فقد أشار 
الَذي  احلكر  عقد  طريق  عن  األرايض  هذه  واستثامر  استغالل  يمكن  أَنه  املرشع 

السياسية،  املاجستري منشورة، كلية احلقوق والعلوم  لنيل شهادة  الترشيع اجلزائري، مذكرة  الوقفية يف  آليات محاية األمالك  اهلادي هلزيل،  )23( عبد 
جامعة الوادي – اجلزائر-، 2015،ص 89، 90.

)24( اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، العدد 29، املؤرخ يف 22 أيار 2001، القانون رقم 1-07 املعدل واملتمم للقانون رقم 91-10 املتعلق 
باألوقاف، املادة 26 مكرر 1، ص 9.
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معينة  ملَدة  للغرس  و/أو  للبناء  العاطلة  األرض  من  جزءًا  بموجبه  خيصص 
الـتـزام  مع  العقد،  إبرام  وقت  املوقوفة  األرض  قيمة  يقارب  مبلغ  دفع  مقابل 
الـمـستـثـمـر بـدفـع إيـجـار سـنـوي يـحـدد يف العقد مقابل حقه يف االنتفاع 
وتريثه خالل مَدة العقد مع مراعاة أَن كل تغيري يلحق باألمالك املوقوفة مهام كان 

نوعه يبقى الوقف قائاًم رشًعا)25(.

تطبيقًا  والتعمير:  للبناء  القابلة  أو  المبنية  الوقفية  األراضي  واستثمار  استغالل   -

 10/91 لقانون األوقاف  واملتمم  املعدل   07/01 القانون  26 مكرر من  املادة  لنص 
يمكن االستغالل واالستثامر يف هذه احلالة وفقًا ألحد العقود التالية)26(: 

وبني . 1 الوقف  إدارة  بني  اتفاق  ألَنه  املرصد  بالعقد  سمي  المرصد:  عقد 

عىل  مرصًدا  دينًا  نفقاهتا  وتكون  وعامرهتا  األرض  بإصالح  املستأجر 
فوقها  بالبناء  األرض  ملستأجر  يسمح  االتفاق  هذا  أساس  وعىل  الوقف، 
باتفاق  يتنازل عىل هذا احلق  أَن له أن  البناء، كام  إيرادات  مقابل استغالل 

مسبق طيلة مَدة استهالك قيمة االستثامر.

عقد المقاولة: هو عبارة عن عقد يتعهد بمقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع . 2

يكون  بحيث  اآلخر،  للمتعاقد  به  يتعهد  أجر  مقابل  عماًل  يؤدي  أو  شيئًا 
الثمن حارًضا كلًيا أو جمزًءا حسب االتفاق املربم بينهام، وإذا مل يدد األجر 

سلفًا وجب الرجوع يف حتديده إىل قيمة العمل ونفقات املقاول.
من . 3 بجزء  البناء  من  جزء  استبدال  بمقتضاه  يتَم  الذي  المقايضة:  عقد 

األرض، إالَ أَن املرشع اجلزائري أقر بعدم جواز تعويض األمالك املوقوفة 
واستبداهلا إالَ يف حالة تعرضه للضياع أو االندثار، أو حالة فقدان منفعة 
امللك الوقفي مع عدم إمكان إصالحه، و يف حالة الرضورة العامة كتوسيع 

)25( اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، العدد 29، املؤرخ يف 22 ماي 2001، مرجع سبق ذكره، ص 9.
– الوادي  الوقفية يف الترشيع اجلزائري، مذكرة ماجستري منشورة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة  آليات محاية األمالك  )26( اهلادي هلزيل، 

اجلزائر-، 2015،ص ص 98-94.
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مسجد أو مقربة أوطريق عام ويف حدود ما تسمح به الرشيعة اإلسالمية، 
ويف حالة إنعدام املنفعة يف العقار املوقوف رشيطة تعويضه. 

- استغالل واستثمار األراضي الوقفية المبنية المعرضة لالندثار والخراب: يمكن 

املبنية املعرضة للخراب واالندثار  الوقفية  العقارات  أن تستغل وتستثمر وتنَمى 
بعقد الرَتميم أو الَتعمري الَذي يدفع املستأجر بموجبه ما يقارب قيمة الرَتميم أو 

الَتعمري، مع خصمها من مبلغ اإلجيار مستقباًل)27(.

المطلب الثالث: واقع استثمار أموال صندوق الزكاة والوقف في الجزائر

صندوق  أموال  استثامر  واقع  عىل  الضوء  تسليط  العنرص  هذا  خالل  من  سيتم 
الزكاة والوقف من خالل معرفة عدد املشاريع املمولة من صندوق استثامر أموال 
الزكاة وصندوق الوقف عىل املستوى الوطني، وذلك من خالل التطرق للعنارص 

التالية، وباالعتامد عىل احصائيات وزارة الشؤون الدينية.

1 - واقع استثمار أموال الزكاة على المستوى الوطني: 

يمثل اجلدول التايل عدد املشاريع املمولة من صندوق استثامر أموال الزكاة عىل 
املستوى الوطني حسب قطاعات النشاط ونصيب كل قطاع من الزكاة باالعتامد 

عىل اإلحصائيات املتعلقة بالفرتة املمتدة من)2012-2003(. 

)27( اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، العدد 29، املؤرخ يف 22 ماي 2001، مرجع سبق ذكره، ص 9.
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اجلدول رقم )10(: عدد املشاريع املمولة من القرض احلسن حسب قطاع النشاط

يعقطاع النشاط النسبةالمبلغ اإلجماليعدد المشار

33%1552322407500,51اخلدمات

20%923171781099,81احلرفيني

15%706147055455,72الزراعة

14%632133767168,72التجارة

18%843144051105,95االنتاج

املصدر: املكتبة األكاديمية العربية متوفرة عىل املوقع http://platform.almanhal.com/Files/95224/2 تاريخ االطالع 2019/02/22، عىل الساعة 
.15:05

من خالل مالحظة اجلدول أعاله يمكن القول أَن قطاع اخلدمات استحوذ عىل 
بنسبة  احلرفيني  قطاع  ذلك  بعد  يأيت  ثَم   ،%  33 املمولة  املشاريع  من  نسبة  أكرب 
قدرت بـ 20 % ويرجع السبب يف ذلك كون هذا القطاع يعتمد بشكل كبري عىل 
مدى كفاءة ومهارة املستفيد من القرض، يف حني عرف قطاع اإلنتاج والفالحة 
15 % عىل التوايل، أَما بالنسبة للقطاع الذي احتل املرتبة األخرية  18 % و  نسبة 
يف عدد املشاريع املمولة من صندوق استثامر أموال الزكاة فكان قطاع التــجارة 

بنــسبة 14 %.
عىل العموم يمكن القول أَن القرض احلسن مازال حمدودًا جدًا يف متويل املشاريع 
الصغرية واملتوسطة ومازال بحاجة إىل تفعيل وذلك من خالل توجيهه إىل جانب 
األوقاف، إالَ أَن له أمهية خاصة يف احلياة االقتصادية إذ يقدم خدمة رضورية للفرد 
األموال  توظيف  أساليب  أحسن  من  فهو  يقدمها،  أن  آخر  أسلوب  يستطيع  ال 
وتثمرهيا تثمريًا يقق اهلدف املعنوي واألخروي، ولكن يمنع من اعتباره وسيلة 

لتحقيق عائد اقتصادي.
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ية المحققة بتمويل من أموال الوقف:  يع االستثمار 2 - المشار

استثامرها  يف  والرشوع  وضعيتها  وتسوية  األوقاف  اسرتجاع  أَن  بالذكر  اجلدير   
وذلك  املبذولة،  املجهودات  بفضل  األخرية  السنوات  يف  ما  نوعًا  حتسنًا  عرف 
التي  اهلشة  والوضعية  العشوائي  التسيري  ملعاجلة  قانوين  أساس  وضع  خالل  من 
بغرض  مرحلية  أهداف  وحتديد  النواحي،  مجيع  من  األوقاف  فيها  توجد  كانت 
إجياد قاعدة متينة تساعد عىل تطوير االقتصاد الوطني من خالل استغالل أمالك 
حوصلة  يوضح  املوايل  واجلدول  االستثامرية،  املشاريع  خمتلف  ومتويل  الوقف 

عامة لألمالك الوقفّية يف اجلزائر إىل غاية سنة 2016: 

اجلدول رقم )11(: إحصاء للممتلكات الوقفّية يف اجلزائر سنة 2016

النسبةالعددنوع امللك

13,68 %1450حمالت جتارّية

64 %6786سكنات

5,8 %615مرشات ومحامات

15,07 %1598أرايض، بساتني و واحات

1,45 %154أمالك أخرى

100 %10603املجموع

املصدر: من إعداد الباحثة إعتامًدا عىل قيشوش عمر،« أثر تطبيق الوقف والزكاة عىل املالية العامة يف اجلزائر خالل الفرتة ) 2000 – 2016(، أطروحة 
دكتوراه منشورة، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 2018،ص 240.
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عبارة  هي  اجلزائر  يف  الوقفّية  األمالك  أغلب  أّن   ،)11( رقم  اجلدول  من  يتضح 
عن أصول اقتصادّية ذات طابع عقاري، حيث استحوذت السكنات و املحالت 
التجارّية جمتمعة عىل أعىل نسبة بام يساوي 74 %. أم النسبة املتبقّية والتي تشكل 
26 % فهي مقسمة عىل باقي املالك الوقفّية ) أرايض، بساتني، مرشات، محامات 

و أمالك أخرى(.

باالستثامرات  اخلاصة  العمليات  خيص  فيام   2017 لسنة  عمل  برنامج  ُسطر  لقد 
الوقفّية وكيفّية جتسيدها كام ييل:
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اجلدول رقم )12(: برنامج عمل مديرّية األوقاف لسنة 2017

تقدم جتسيد العملياتاهلدف من العملّياتالرقم

01

من  الوقفية  احلظرية  متابعة 
خالل)حتيني اإلجيار / التسوية 
واألمالك  للمساجد  القانونية 
/ اإلجيار  /حتصيل  الوقفية 

حتصيل املخلفات(.

دراسة يومية للتقارير املالية الواردة من خمتلف املديريات الوالئية.	 
عدد األمالك الوقفية هناية سنة 2016 يقدر بـ : 10615 ملك وقفي.	 
اإليرادات املحصلة خالل سنة 2016 تقدر بـ : 160804630.75 دج.	 
نسبة التحصيل 37.74 %.	 
عدد املساجد : 17410 مسجد، حيث نسبة املساجد املسواة : 46 % والتي ليست 	 

هلا وثيقة : 32.53 %، يف طريق التسوية : 21.46  %. 

02
ودراسات  خربات  إعداد 
تصور  لتقديم  وأجنبية  وطنية 
متكامل حول تسيري األوقاف.

يتم التحضري لعقد لقاءات مع خرباء إلعداد خربات و دراسات هبدف تقديم 
اخلرباء  من  جمموعة  اقرتاح  تم  من  و  األوقاف.  تسيري  حول  متكامل  تصور 

اجلزائريني و كذلك اقرتاح مقدم من طرف البنك اإلسالمي للتنمية. 

03

بعث  حول  لقاءات  تنظيم 
تصور  و  ووقفيات  مربات 
)مدراء  األوقاف  تسيري  حول 

/ وكالء األوقاف(

مديرية  مع  بالتنسيق  الوقفية  املربآت  لبعث  حتضريًا  عمل  جلسات  عقدت 
التوجيه الديني و التعليم القرآين وأساتذة جامعيني.

04
متابعة مشاريع استثامرية وقفية 
أخرى  مشاريع  وانطالق 

)عقارية / فالحية (

املشاريع  تقدم  لدراسة  الوالئية  املديريات  مع  التنسيق  يوميًا  يتم  حيث 
هذه  تعرف  حيث  املطروحة،  اإلشكاليات  ومعاجلة  الوقفية  االستثامرية 

املشاريع نسب تقدم متفاوتة و هي كالتايل :

08 مشاريع مستلمة. 	 

03 املشاريع يف طور االنجاز. 	 

04 مشاريع تم االنتهاء من دراستها و يقرتح الرتخيص بإنجازها خالل سنة 	 
.2017

05 مشاريع يف مرحلة تكملة الدراسات و يقرتح الرتخيص بإنجازها خالل 	 
سنة 2018.

املشاريع التي مل تعرف تقدمًا يقرتح استثامرها عن طريق الرشاكة مع مستثمرين 	 
خواص أو عموميني وفق دفرت رشوط يعتمد يف هذا الشأن و هو قيد الدراسة 

بالتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية و التعاون.

05
الصيانة  عمليات  إدراج 
األمالك  لبعض  والرتميامت 

الوقفية.
عمليات إحصاء األمالك الوقفية التي تتطلب صيانة متواصلة لتسطري برنامج 

للتكفل هبا.

06

الفالحية  األرايض  تسوية 
القرار  وفق  املسرتجعة  الوقفية 
 100 )تيبازة(  املشرتك  الوزاري 

حالة.

تقدمًا  تعرف  هي  و  بتيبازة  الفالحية  للمستثمرات  التسوية  عملية  بداية 
بالتنسيق مع املصالح الفالحية للوالية حيث تم إشهار 11 عقد إجيار. 

07
لألرايض  القانونية  التسوية 
الوقفية املكتشفة يف إطار عملية 

البحث.
تسوية مصاريف اخلربة العقارية لثالث ملفات الواقعة بتيبازة.
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لقاءات تقييمية كل 03 أشهر يف 08
يتم التحضري لعقد لقاء مع 13 والية.حدود 12 والية لكل لقاء.

من 09 احلسن  القرض  تفعيل 
يتم التحضري هلذا امللف بالتشاور مع عدة خمتصني.خالل األوقاف.

10
)وقفية  جديدة  وقفيات  إنشاء 
إنشاء  و  الرشيف(  للمصحف 

وقفيات 04 حملية.
عقدت جلسات عمل إلنشاء وقفيات جديدة ويتم التحضري إلطالق عملية 

إشهارية مع مكتب دراسات متخصص

11

من  لكل  القانوين  التأطري 
املركبات الوقفية )بشار/ورقلة 
األخرض  واحلزام  /عنابة( 

ورقلة.

عقدت جلسة عمل مع مديري الشؤون الدينية واألوقاف لوالية بشار، ورقلة 
و عنابة و تم اإلتفاق عىل اقرتاح ناظر لألوقاف لتسيري املركبات الوقفية املقرر 

إنجازها ببشار و عنابة وكذلك ناظر للوقف للحزام األخرض بورقلة. 

أوقاف 12 حول  مقاربة  إعداد 
القصبة وكيفية ترميمها.

يتم التحضري إلعداد ملف أوقاف القصبة و دراسة االمكانيات املتاحة لكيفية 
ترميمها بالتنسيق مع مديرية العاصمة. 

13
مواصلة عملية البحث عن 

األمالك الوقفية )ملف القصبة 
/والية عني متوشنت(.

إعداد دفرت رشوط عىل مستوى اللجنة الوالئية للصفقات العمومية عىل ضوء 
املرسوم الرئايس رقم 15-247 املؤرخ يف 2015/09/16 املتضمن تنظيم الصفقات 

العمومية و تفويضات املرفق العام )ختصيص مبلغ 35 مليون دج (.

14
العمل  فوج  نشاط  تفعيل 
التسوية  بمتابعة  املكلف 

القانونية لألمالك الوقفية
/

متابعة ملف املنازعات15

تم إعداد حصيلة لقضايا املنازعات للثالثي األول لسنة 2017. 
العدد اإلمجايل : 680.	 
املطروحة عىل املحكمة : 148.	 
املطروحة عىل املجلس القضائي : 33. 	 
املطروحة عىل املحكمة اإلدارية : 385.	 
املطروحة عىل املحكمة العليا : 12. 	 
املطروحة عىل جملس الدولة : 102.	 

16

املتعلقة  املالية  احلصائل  حتضري 
 2016 املالية  للسنة  بالنسبة 
)تسيري األوقاف /منازعات / 

التسوية (.

أعدت احلصيلة النهائية لتسيري األمالك الوقفية لسنة 2016 وقدمت إىل السيد 
معايل الوزير.

سكنات 17 مللف  النهائية  التسوية 
تيزي وزو.

املستحقات  دفع كل  تم  بعدما  امللكية  لتحرير عقد  النهائية  املرحلة  امللف يف 
لديوان الرتقية و التسيري العقاري لتيزي وزو.

املصدر: وثيقة مسلمة من طرف مديرّية األوقاف، الزكاة، احلج والعمرة » حصيلة نشاط مديرّية األوقاف لسنة 2017 )الثالثي األول(.
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ّية الوقفّية لسنة 2017 يع االستثمار فيما يلي المشار

اجلدول رقم )13(: املشاريع املستلمة يف سنة 2017

املـالحـظاترقم املقررالعمليات املقرتحةالعنوانالوالياتالرقم

اجللفـة1

قطعة أرض 
تابعة ملسجد 
الرمحن بحي 

05 جويلية

دراسة ومتابعة 
وإنجاز حمالت 

جتارية
عدد املحالت:
32 حمل جتاري

11-143

استالم هنائي للمرشوع
تم تدعيم املرشوع بـ: 

9000000,00 د.ج من خزينة 

الوالية.
قيمة االجيار السنوي : 5400 

000,00 د.ج.

رجوع قيمة االستثامر الوقفي 
بعد سنة ونصف من االستغالل

اجلزائر2
مركب متعدد 
اخلدمات حي 

الكرام

دراسة و إنجاز 
مراكز احلراسة، 
تدعيم اإلنارة 

اخلارجية، قنوات 
الرصف الصحي 
واملياه الصاحلة 

للرشب للمحالت 
التجارية

14-49

استالم املرشوع
تم تسجيل املرشوع لتهيئة 
املحالت التجارية هبدف 

تأجريها واستغالهلا.

السوق القديمباتنـة3
إعادة التأهيل وإمتام 

األشغال
عدد املحالت: 28

13-245

استالم هنائي للمرشوع
16 حمل مؤجر من بني 28 حمل
-قيمة االجيار السنوي قبل 
الرتميم: 2625600.00 د.ج
- قيمة االجيار السنوي بعد 
الرتميم: 3644400.00 د.ج

-نسبة الزيادة: %39
رجوع قيمة االستثامر الوقفي بعد 

سنتني ونصف من االستغالل
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مستغانم4

املقر السابق 
ملديرية 

الشؤون الدينية 
واألوقاف

إعادة هتيئة املقر 
السابق ملديرية 
الشؤون الدينية 

واألوقاف ملستغانم 
وحتويلها إىل 
مكاتب مهنيـة

13-249

استالم املرشوع
تم إجيار املكاتب إىل الوكالة 

الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
)ANSEJ(فرع مستغانم -

بقيمة : 1680000.00 د.ج سنويًا
رجوع قيمة االستثامر الوقفي 

بعد ثالث سنوات و نصف من 
االستغالل

حمالت بمسجد مستغانم5
قباء

إمتام أشغال حمالت 
جتارية ومكاتب

عدد املحالت : 03
عدد املكاتب : 01

14-184

استالم املرشوع
قيمة االجيار سنويًا : 984000.00 

د.ج
رجوع قيمة االستثامر الوقفي يف 

السنة األوىل من االستغالل

باتنة6

العقار الوقفي 
املتمثل يف املقر 
السابق ملؤسسة 

املسجد

هتيئة العقار الوقفي 
املتمثل يف املقر 
السابق ملؤسسة 

املسجد

استالم املرشوع263 - 15

7
برج 

بوعريريج

مرش مسجد 
بومرزاق ببلدية 
برج بوعريريج

إعادة تأهيل املرش
175 - 14عدد الغرف : 11

استالم املرشوع
االجيار السنوي : 846000.00 

د.ج
رجوع قيمة االستثامر الوقفي بعد 

أربع سنوات من االستغالل

8
بحديقة البابا جيجل

بجيجل

دراسة جممع جتاري 
مهني

07 حمالت مهنية 
وحمل جتاري

 143 / 248
14 -

إنجاز جممع جتاري 
مهني

07 حمالت مهنية و 
حمل جتاري

14-137

إستالم مؤقت للمرشوع:
تم اجيار املحالت عن طريق املزاد 
العلني بقيمة سنوية كلية تقدر بـ : 

2227440.00 د.ج
رجوع قيمة االستثامر الوقفي بعد 

اثني عرش سنة من االستغالل

املصدر: وثيقة مسلمة من طرف مديرّية األوقاف، الزكاة، احلج والعمرة » برنامج عمل 2017 - 2018«
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خاتمة : 

البدائل االسرتاتيجية  الزكاة والوقف هي إحدى أفضل  أَن  ممَا سبق يستخلص، 
املناخ  توفر  لكوهنا  ومرونة  استقراًرا  وأكثرها  املتاحة  التمويل  صيغ  وأحسن 
التمويل  تقديم  خالل  من  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  ونمو  خللق  املناسب 
املستمر واملتجدد هلا، حيث يعترب كل من الزكاة والوقف تياًرا نقدًيا دائم التدفق 
من  املسلم  للمجتمع  واملعنوية  واملادية  البرشية  املوارد  وتنمية  لصيانة  ووسيلة 
خالل طرح جمموعة من األساليب والصيغ التمويلية املبتكرة تتناسب وخصائص 
هذه املؤسسات، بل إَن الفكر االقتصادي الغريب نفسه أصبح يويل أمهية قصوى 
هلذا النوع من التمويل فكًرا وجتارًبا حيث عمل عىل تطبيق نظام الوقف ومؤسسة 

الزكاة والبنوك اإلسالمية كحل بديل لألزمات التي يعاين منها.
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 النتائج :

خلص البحث إىل جمموعة من النتائج أمهها : 
يتل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مكانة هامة وهذا ما  -

يعكسه حجم تطورها من سنة إىل أخرى وعدد فرص العمل التي سامهت 
يف إجيادها؛

يعترب كل من الزكاة والوقف من أساليب التمويل اإلسالمي غري الربحي  -
الذي ساهم يف دعم االستثامر ومكافحة البطالة؛

أغلب املشاريع التي تم متويلها من قبل صندوق الزكاة هي مشاريع تنشط  -
القيمة  خلق  يف  كبري  بشكل  يساهم  ال  قطاع  وهو  اخلدمايت،  القطاع  يف 
الزراعة  مثل  األخرى  القطاعات  عكس  اإلمجايل،  املحيل  والناتج  املضافة 

والصناعة.
حتقيق  - عن  بعيدًا  يزال  ال  اجلزائر  يف  الوقفي  لالستثامر  احلايل  الدور  واقع 

نوعّية  نقلة  أّنه هناك مشاريع واعدة قد حتدث  إالّ  املرجوة منه،  األهداف 
يف هذا املجال.

التوصيات :

جيب عىل اجلهات املسؤولة تفعيل دور الزكاة والوقف يف دعم متويل املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة وذلك من خالل ما ييل:

والوقف  - بالزكاة  متعلقة  صناديق  وتعميم  إنشاء  عىل  العمل  رضورة 
الصغرية واملتوسطة، وتشجيع اجلمعيات  املؤسسات  متخصصة يف متويل 
القائمة عليها، وتسهيل مهامها، ودعم أنشطتها التأسيسية، ومتابعة أعامهلا 
من قبل اجلهات احلكومية، إىل جانب إجراء الدراسات واألبحاث املستمرة 
وتقويم التجارب التي تقدم يف هذا املجال سواء يف البلدان اإلسالمية أو 

غريها لالستفادة منها؛
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سبقتها  - إذا  إالَ  الزكاة  وأموال  الوقفية  املوارد  تنمية  تتحقق  أن  يمكن  ال 
الزكاة  استقاللية مؤسسة  أمهها:  املتطلبات  من  العديد  تنمية  أو صاحبتها 
إىل  والوقف،  الزكاة  أموال  استثامر  يف  احلديثة  األساليب  إتباع  والوقف، 
جانب تنمية قدرات القائمني عليهم؛ تأسيس بنك الوقف للقرض احلسن.

تعزيز التعاون بني صندوق الزكاة وإدارة الوقف الذي من شأنه أن يدث  -
آثارًا إجيابية عىل االقتصاد الوطني خاصة يف املجال االستثامري، وهذا لكون 
العقار الوقفي يمكن أن يكون امليدان األمثل لتطبيق املشاريع االستثامرية 

املمولة بأموال الزكاة.
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قائمة المراجع :

أوال : المراجع باللغة العربّية : 

الوقف  - ملؤسسات  التموييل  الدور  »دراسة  محادي،  مراد  اهلل،  فرج  أحالم 
والزكاة للمشاريع املصغرة، الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر«، املؤمتر العلمي 
الدويل الثاين حول دور التمويل اإلسالمي غري الربحي )الزكاة والوقف( 
يف حتقيق التنمية املستدامة، يومي 20-21 أيار، جامعة سعد دحلب، البليدة 

–اجلزائر- 2013.
أمينة محادة، فايزة بن محو، »دور صندوق الزكاة يف دعم وترقية املؤسسات  -

اإلسالمية،  املالية  حول:  الثاين  الدويل  امللتقى  واملتوسطة«،  الصغرية 
29،28،27 حزيران، جامعة صفاقس –تونس- 2013.

االقتصاد  - تنمية  يف  ودورها  للزكاة  املؤسسايت  »االطار  بوكليخة،  بومدين 
اجلزائري –دراسة ميدانية هليئة الزكاة بوالية تلمسان«-، مذكرة خترج لنيل 
شهادة املاجستري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيري والعلوم 

التجارية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان –اجلزائر- 2013.
تقرير جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السنوي 2010، ص 19. -
اجلريدة الرسمية اجلزائرية، العدد 2، الصادرة يف 11 يناير 2017، القانون  -

الصغرية  املؤسسات  لتطوير  التوجيهي  القانون  املتضمن   02-17 رقم 
واملتوسطة، املادة 5،.

اجلريدة الرسمية اجلزائرية، العدد 77، الصادرة يف 15 كانون األول 2001،  -
القانون رقم 01ـ18 املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية 

واملتوسطة، املادة 4.
اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، العدد 29، املؤرخ يف 22 أيار 2001،  -

باألوقاف،  املتعلق   10-91 للقانون رقم  املعدل واملتمم   07-1 القانون رقم 



236

العدد )11( ـ أكتوبر 2019 م ـ  دولة قطر

املادة 26 مكرر 1.
االقتصادية  - التنمية  الصغرية واملتوسطة يف  املؤسسات  بوزيدة، دور  محيدة 

الصغرية  املؤسسات  استدامة  إشكالية  حول  الوطني  امللتقى  باجلزائر، 
واملتوسطة يف اجلزائر، يومي 6 و7 كانون األول، جامعة الشهيد مّحة خلرض، 

الوادي، اجلزائر، 2017.
خري الدين بن مرشنن، »إدارة الوقف يف القانون اجلزائري«، مذكرة لنيل  -

شهادة املاجستري منشورة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر 
بقايد، تلمسان –اجلزائر- 2012.

الزين منصوري، سفيان نقامري، صندوق الزكاة اجلزائري ودوره يف التنمية  -
االقتصادية –دراسة حالة والية البليدة-، املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول 
التنمية  )الزكاة، والوقف( يف حتقيق  الربحي  التمويل اإلسالمي غري  دور 
املستدامة، يومي 20-21 أيار، خمرب التنمية االقتصادية والبرشية يف اجلزائر، 

جامعة سعد دحلب بالبليدة –اجلزائر-، )د.ت(.
لنيل شهادة  - الواقع واآلفاق«، مذكرة  بني  الزكاة  سمرية دراين، »صندوق 

املاجستري منشورة، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر- 1 -، اجلزائر، 2011.
االقتصادية،  - العلوم  كلية  املؤسسة،  إنشاء  يف  حمارضات  سايبي،  صندرة 

جامعة عبد احلميد مهري، قسنطينة، اجلزائر، 2015.
صوراية قشيدة، »متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر –دراسة  -

مقدمة  مذكرة  فيناليب«،  للمسامهات-  األوروبية  اجلزائرية  الرشكة  حالة 
قسم  ومالية،  نقود  فرع  منشورة،  املاجستري  شهادة  نيل  متطلبات  ضمن 
التسيري،  التجارية وعلوم  العلوم  االقتصادية،  العلوم  كلية  التسيري،  علوم 

جامعة اجلزائر 3 –اجلزائر- 2012.
الطبعة  - وعمال«،  علام  اإلسالمي  »االقتصاد  حمارب،  قاسم  العزيز  عبد 

األوىل، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث، مرص،2016.
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اجلزائري«،  - الترشيع  الوقفية يف  األمالك  »آليات محاية  اهلادي هلزيل،  عبد 
مذكرة ماجستري منشورة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي 

–اجلزائر- 2015.
عثامن عالم، »متويل التنمية يف الدول اإلسالمية حالة الدول األقل نموا«،  -

وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  منشورة،  دكتوراه  أطروحة 
التسيري، جامعة اجلزائر 3، اجلزائر، 2014.

اجلزائر  - يف  العامة  املالية  عىل  والزكاة  الوقف  تطبيق  عمر،»أثر  قيشوش 
العلوم  كلية  منشورة،  دكتوراه  أطروحة   ،)2016  –  2000  ( الفرتة  خالل 
تلمسان،  بلقايد،  أبوبكر  جامعة  التسيري،  وعلوم  التجارية  االقتصادية، 

اجلزائر، 2018.
الصغرية  - املؤسسات  والتحدت،  املعوقات  »بني  عوايل،  بالل  رزيق،  كامل 

واملتوسطة كآلية لتحقيق وبعث التنمية املستدامة يف اجلزائر«، املؤمتر الدويل 
13: دور املسؤولية االجتامعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم 

االقتصادية  العلوم  كلية  الثاين،  ترشين   15/14 يومي  التنمية،  اسرتاتيجية 
– شلف  بوعيل،  بن  حسيبة  جامعة  التسيري،  وعلوم  التجارية  والعلوم 

اجلزائر- 2016.
بني  - املصغرة  للمشاريع  التمويل اإلسالمية  لبنى معطي، »أساليب وصيغ 

الثاين(،  العدد  األول،  )املجلد  واألسواق  املالية  جملة  والتطبيق«،  النظرية 
مستغانم،  جامعة  التسيري،  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية 

اجلزائر، 2014.
لزهر قواسمية، سمية براهيمي، ميادة بلعايش، »صندوق الزكاة....رؤية  -

اجلزائرية«،  التجربة  حالة  دراسة  األموال  واستثامر  وتوزيع  جلمع  حديثة 
29،28،27 حزيران، جامعة  املالية اإلسالمية،  الثاين حول:  الدويل  امللتقى 

صفاقس –تونس- 2013.
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حممد كعواش، أمني كعواش، »تقييم جتربة اجلزائر يف جمال متويل املؤسسات  -
الصغرية واملتوسطة«، جامعة حممد الصديقي بن يي، جيجل –اجلزائر-، 

جملة الباحث االقتصادي )العدد الثالث(، 2015.
مديرّية األوقاف، الزكاة، احلج والعمرة »برنامج عمل 2018-2017«. -
دراسة  - وهاب نعمون، ساسية عناين، دور الزكاة يف حتقيق التنمية املستدامةـ 

التنمية  حتقيق  مقومات  حول:  الدويل  امللتقى  اجلزائري،  الزكاة  صندوق 
املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، يومي 03 و04 كانون الثاين، جامعة قاملة، 

اجلزائر، 2012.

ثانًيا : المراجع باللغة األجنبّية
 - Ministère de l’Industrie et des Mines, Direction Générale de la veille stratégique, des 

Etudes et des Systèmes d’information, Bulletin d’information Statistique de l’entreprise, 

les années (2013,2014,2015,2016, et 2017). 

ا : المواقع اإللكترونّية 
ً
ثالث

 املكتبة األكاديمية العربية متوفرة عىل املوقع: -
        http://platform.almanhal.com/Files/295224/ 

 - http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/ferdjahlemcte/cours02.html 

 - https://www.ennaharonline.com/



ت
سا

ؤس
ل امل

متوي
يف 

ف 
وق

وال
كاة 

الز
ور 

د
ائر

جلز
يف ا

طة 
وس

واملت
رية 

صغ
ال

239

العدد )11( ـ أكتوبر 2019 م ـ  دولة قطر

Translation of Arabic References :
 - Ahlam FaraJallah, Mourad Hammadi, “Dirasath Al-Dour Al-Tamweeli Li Muassasaath 

Al-Waqf wa Al-Zakath li Al-Mashare’a Al-Saghira wa Al-Mutawassitah fi Al-Jazair”, 
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containing the Directive Law for the Development of Small and Medium Enterprises, 

art. 4.

 - Official Gazette of the Republic of Algeria, No. 29 of 22 May 2001, Law No. 107- 
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