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 الملخص:

هدف هذا البحث إىل دراسة التمويل األصغر بني العمل الرحبي والعمل اخلريي باعتباره وسيلة 
فعالة ملكافحة الفقر يف الدول النامية ومتويل األنشطة املدرة للدخل، من خالل ضبط املفاهيم املتعلقة 

ة مدى قدرة موسسات ه وثنائية العمل الرحبي واخلريي للتمويل األصغر. ومعرفوموسساتبالتمويل األصغر 
التمويل األصغر على التوفيق بني العمل الرحبي واخلريي من خالل دراسة ميدانية أجريت بالوكالة الوطنية 

 لتسيري القرض املصغر ــــ فرع برج بوعريريج.
مبثابة أداة لتجسيد سياسة تعترب وقد خلصت الدراسة إىل أن الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 

يف ذلك كل اجلوانب االجتماعية واخلريية لعمالئها  مراعية فيما يتعلق مبحاربة الفقر والبطالة،حكومية 
خلق مناصب عمل دائمة وزيادة اإلنتاج  إىلموسسة حكومية غري هادفة للربح، هتدف الوكالة  اباعتباره

عديد املزايا واالجتماعية ب احمللي يف خمتلف اجملاالت، وذلك من خالل تقدميها جملموعة من اخلدمات املالية
 الوطن.يف كل ربوع  اقتصاديالفئة الفقراء وحمدودي الدخل الّنِشطني 

 
 التمويل األصغر، موسسات التمويل األصغر، األداء االجتماعي، األداء املايل.الكلمات المفتاحية: 

 
Abstract: 

The aim of this research is to study microfinance between profit work and 

charitable work as an effective way to combat poverty in developing countries 

and to finance income-generating activities, by adjusting the concepts related to 

microfinance and its institution and the bilateral profit and charitable work of 

microfinance, and to know the extent of the ability of microfinance institution to 

reconcile between profit and charitable work, through a field study conducted at 

the national agency for Microcredit management – bordj bou Arreridj branch. 

The study concluded that the National agency for microcredit 

Management is considered a tool for embodying government policy with regard 

to combating poverty and unemployment, taking into account all the social and 

charitable aspects of its clients, as it is a non-profit governmental institution, The 

agency aims to create permanent jobs and increase local production in various 

fields, By providing a set of  financial and social services  with many benefits to 

the poor and low-income groups who are economically active in all parts of the 

country. 

 

Key Words: Microfinance, microfinance organizations, social performance, 

Financial performance.    
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 تمهيد

رغــــــــم التطــــــــور الكبــــــــري والتقــــــــدم احلاصــــــــل يف االقتصــــــــاد واإلنتــــــــاج والتكنولوجيــــــــا الــــــــذي حققتــــــــه 
البشـــــرية يف العقـــــود األخـــــرية مـــــن القـــــرن العشـــــرين، غـــــري أن الفقـــــر الزال يتصـــــدر قائمـــــة مشـــــاكل العـــــامل، 
بـــــل وارتقـــــى إىل مســـــتوى اجملاعـــــة يف بعـــــض بلـــــدان العـــــامل، فكـــــان البـــــد مـــــن إ ـــــاد حلـــــول للقضـــــاء علـــــى 

أو علــــــى األقــــــل للتخفيــــــف مــــــن وطأتــــــه، وذلــــــك مــــــن خــــــالل إتاحــــــة التمويــــــل للفقــــــراء وحمــــــدودي  الفقــــــر
مكانيــــــة الوصـــــول إىل املوسســــــات املاليـــــة التجاريــــــة، وتـــــوفري فــــــر  االقــــــرتاض إلالـــــدخل والــــــذين يفتقـــــرون 

ـــــــدعى  ـــــــف اخلـــــــدمات املاليـــــــة مـــــــن خـــــــالل مـــــــا ي ـــــــات املهمشـــــــة وتزويـــــــدها مبختل واالدخـــــــار ملختلـــــــف الفئ
ـــــــل األصـــــــغ ـــــــدا يف الســـــــنوات األخـــــــرية بالتموي ـــــــل األصـــــــغر اســـــــتخداما متزاي ـــــــرامج التموي ر، كمـــــــا عرفـــــــت ب

وذلــــك راجــــع لالهتمــــام الــــدويل هبــــذا النــــوع مــــن الــــربامج الــــيت أثبتــــت مــــدى كفاءهتــــا وفعاليتهــــا يف حتقيــــق 
 أهدافها يف خمتلف دول العامل.

ــــــت  ــــــل األصــــــغر شــــــعار  الوصــــــول إىل كــــــل الفقــــــراء ، وحاول ــــــت موسســــــات التموي هــــــذه لقــــــد تبن
املوسســـــات يف خمتلـــــف أحنـــــاء العـــــامل حتقيـــــق هـــــذا الشـــــعار بواســـــطة عملهـــــا املتفـــــاين، وجعلـــــت موسســـــات 
ـــــث ركـــــزت علـــــى العمـــــل اخلـــــريي  ـــــة اجملتمعـــــات الفقـــــرية، حي ـــــل األصـــــغر لنفســـــها دورا فعـــــاال يف تنمي التموي
للتمويــــــــل األصــــــــغر مــــــــن جهــــــــة، ســــــــعيام منهــــــــا لزيــــــــادة مــــــــداخيل زبائنهــــــــا وحتســــــــني مســــــــتوى معيشــــــــتهم 

ــــا  ورفــــا ــــادة مــــداخيلها وحتقيــــق األرب هيتهم، ومــــن جهــــة أخــــرى ركــــزت علــــى عملهــــا الرحبــــي مــــن خــــالل زي
ـــــــادة االنتشـــــــار والوصـــــــول للفقـــــــراء، أي أن  ـــــــق االســـــــتمرارية وزي ســـــــعيا لتطـــــــوير منتجاهتـــــــا وخـــــــدماهتا وحتقي

 موسسات التمويل األصغر اعتمدت على املبادئ التجارية لتحقيق األهداف االجتماعية. 

الســـــــلطات حـــــــ  مـــــــام املوسســـــــات املاليـــــــة واملصـــــــرفية و أحتـــــــدي كبـــــــري  صـــــــغرويـــــــل األالتميشـــــــكل  
ذلــــك بــــأن لــــه  يــــزات وخصــــائص ختتلــــف عــــن تلــــك الــــيت تتــــوفر يف غــــريه مــــن مصــــادر التمويــــل النقديــــة 

األخــــــرى، فموسســــــات التمويــــــل األصــــــغر تســــــعى كغريهــــــا مــــــن املوسســــــات املاحنــــــة للتمويــــــل إىل حتقيــــــق 
معــــدل رحبيــــة مقبــــول، لكـــــن حبكــــم أن جــــل عمالئهـــــا مــــن الطبقــــة الفقــــرية احملـــــدودة الــــدخل فإ ــــا ملزمـــــة 

ـــــــة مـــــــن  ـــــــك مـــــــا  ـــــــد مـــــــن رحبيتهـــــــا، وأمـــــــام هـــــــاذين بتقـــــــدن مجل التســـــــهيالت واإلعفـــــــاءات جلـــــــذهبم وذل
 تتبلور معامل إشكالية حبثنا يف صورهتا التالية: التحديني

 الدراسة: ةيشكالإ 
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يمك      ن للمؤسس      ات المانح      ة للتموي      ل األص      غر التوفي        ب      ين مت لب      ات  م      دىإل      ى أي 
عل     ى ض     وء تجرب     ة الوكال     ة الوطني     ة لتس     يير الق     رض  العم     ل الخي     ري وأه     داف العم     ل الربح     ي

 ؟المصغر

 سئلة الفرعية:األ  

واضــــــح هلــــــا،   طــــــر  ومــــــن أجــــــل معاجلــــــة وحتليــــــل هــــــذه اإلشــــــكالية وبغيــــــة الوصــــــول إىل فهــــــم 
 التالية: األسئلة

 األصغر؟هو التمويل  ما -
 ؟ما هي اجلوانب اخلريية اليت  ب أن تراعى عند منح التمويل األصغر -
 هل حتد اجلوانب اخلريية للتمويل األصغر من األهداف الرحبية املرافقة؟  -
علــــى مســــتوى  النــــوع مــــن التمويــــلتقــــدن الضــــمانات العينيــــة أكــــرب حتــــدي يواجــــه هــــذا هــــل يعتــــرب  -

 ؟  الوكالة حمل الدراسة
علــــى مســــتوى  واملعاملــــة يف مــــنح هــــذا النــــوع مــــن التمويــــل تكــــاليف اخلدمــــة احتســــابهــــل يــــتم  -

 ؟  حمل الدراسةالوكالة 
  :الفرضيات 

 حملاولة اإلجابة عن األسئلة املطروحة السابقة متت صياغة الفرضيات التالية:

ـــــدعم املـــــايل للوحـــــدات التمويـــــل األ - ـــــةصـــــغر هـــــو تقـــــدن ال ـــــدخل اإلنتاجي  مـــــن طـــــارإيف  حمـــــدودة ال
 اجملتمعي؛التضامن والتكافل 

فوائــــد ربويـــــة علــــى القـــــروض، تراعــــى عنــــد مـــــنح التمويــــل عــــدة جوانـــــب خرييــــة منهــــا عـــــدم أخــــذ  -
 النصح واإلرشاد، واملرافقة امليدانية؛

 حتد اجلوانب اخلريية بشكل كبري من األهداف الرحبية ملوسسات التمويل األصغر؛ -
 ؛حتدي يواجه هذا النوع من التمويل أكربالعينية الضمانات  يعد تقدن -
 التمويل. تكاليف اخلدمة، ويتم تسديدها من قبل املستفيد من احتسابيتم  -

  :مبررات اختيار الموضوع 

 الرغبة الشخصية للبحث يف مثل هذا النوع من املواضيع؛ -
 ؛وارتباطه بالتخصص املدروس وضوعحيوية امل -
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الرغبــــــة يف التعــــــرف علــــــى اجلانــــــب االجتمــــــاعي واجلانــــــب املــــــايل للتمويــــــل األصــــــغر وأثرمهــــــا علــــــى  -
 نشاط موسسات التمويل األصغر؛

ودراســـــــات املتعلقـــــــة بالتمويـــــــل األصـــــــغر مبختلـــــــف جوانبـــــــه الرحبيـــــــة  احلاجـــــــة امللحـــــــة إىل أحبـــــــا  -
 واخلريية؛

قلــــة الرســــائل والبحــــو  اجلامعيــــة الــــيت تناولــــت هــــذا املوضــــوع يف اجلزائــــر حــــ  وإن تــــوفرت فهــــي  -
 ال تربط بني اجلانب الرحبي للتمويل األصغر مع اجلانب اخلريي له.   

 همية الدراسة:أ 
صـــــغر الـــــيت تتبعهـــــا موسســـــات التمويـــــل األ اإلســـــرتاتيجيةمهيـــــة هـــــذه الدراســـــة يف حتديـــــد أتتجلـــــى 

ول هــــو الــــذي ن األهلــــا، إذ أجــــل حتقيــــق املوائمــــة بــــني اجلانــــب الرحبــــي للموسســــة واجلانــــب اخلــــريي أمــــن 
الثـــــاين فهـــــو مـــــا مييزهـــــا عـــــن غريهـــــا مـــــن املوسســـــات  خـــــدماهتا، أمـــــاودميومـــــة تقـــــدن  اســـــتمراريتهايضـــــمن 
ــــــة ا ىل إنفســــــها تســــــعى  األصــــــغرمــــــام هــــــذا التضــــــارب جتــــــد موسســــــات التمويــــــل أو  للتمويــــــل،ملاحنــــــة املالي

ســــرتاتيجيات اســــتخدام إعليهــــا  األخــــر، وهــــو مــــا  ــــتمســــقاط إىل أحــــدها إحتقيــــق هــــدفني يــــودي حتقيــــق 
 مشاريع اليت تشرف على متويلها.  خمتلفة يف دراسة وتقييم ومرافقة 

 الدراسة:هداف أ 
 هداف التالية:جل حماولة بلوغ األأن تكون هذه الدراسة من أردنا أبناء على ما تقدم 

 ؛صغر يف اجلزائرالوقوف على واقع التمويل األ -
 ؛صغرالعمل اخلريي يف التمويل األ أوجه إبراز -
 .على جانبه الرحبي األصغرلتمويل لاخلريي  انباجل الوقوف على مدى تأثري -
 :منهج الدراسة 

ــــــى املــــــنهج  ــــــب النظــــــري مجــــــع املعلومــــــات   االعتمــــــاد عل ــــــي، حبيــــــث   يف اجلان الوصــــــفي التحليل
والبيانـــــــات الـــــــيت تســـــــاعد علـــــــى الوصـــــــف الـــــــدقيق للمشـــــــكلة   القيـــــــام يف اجلانـــــــب التطبيقـــــــي بتحليلهـــــــا 

 للوصول إىل نتائج دقيقة.

 :حدود الدراسة 

  تتمحور هذه الدراسة يف موضوع التمويل األصغر. ضوعية:الحدود المو 
  :1122إىل سنة  1112من سنة خالل الفرتة امتدت هذه الدراسة الحدود الزمنية. 
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 :ــــــوعريريج  الح      دود المكاني      ة   إجــــــراء هــــــذه الدراســــــة يف اجلزائــــــر علــــــى مســــــتوى واليــــــة بــــــرج ب
 بالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر.

 :منهج الدراسة 
ــــــب النظــــــري مجــــــع  ــــــي، حبيــــــث   يف اجلان ــــــى املــــــنهج الوصــــــفي التحليل املعلومــــــات   االعتمــــــاد عل

والبيانـــــــات الـــــــيت تســـــــاعد علـــــــى الوصـــــــف الـــــــدقيق للمشـــــــكلة   القيـــــــام يف اجلانـــــــب التطبيقـــــــي بتحليلهـــــــا 
 للوصول إىل نتائج دقيقة.

 :صعوبات الدراسة 
 قلة املراجع اليت تناولت موضوع البحث؛ 
 املعلومات والبيانات من الوكالة. صعوبة احلصول على 
 :هيكل الدراسة 

 إىل فصلني رئيسيني كما يلي:  تقسيم موضوع البحث 
    تقســــــيمه إىل ثــــــال  عمومي      ات ح      ول التموي      ل األص      غرو مــــــل عنــــــوان   الفص      ل األول

مباحـــــــث، املبحـــــــث األول بعنـــــــوان اإلطـــــــار املفـــــــاهيمي للتمويـــــــل األصـــــــغر، أمـــــــا املبحـــــــث فهـــــــو بعنـــــــوان 
لعمــــل اخلـــــريي اإلطــــار النظــــري ملوسســـــات التمويــــل األصـــــغر، واملبحــــث الثالــــث معنـــــون بالعمــــل الرحبـــــي وا

 للتمويل األصغر.
ـــــــوان  دراســـــــة الفص       ل الث       اني  ـــــــذي  مـــــــل عن حال       ة الوكال       ة الوطني       ة لتس       يير الق       رض وال

ــــوان تقــــدن عــــام للوكالــــة -والي    ة ب    رج ب    وعريريج–المص    غر  ، و تــــوي علــــى مبحثــــني املبحــــث األول بعن
نـــــون بواقـــــع التمويـــــل ، وأمـــــا املبحـــــث الثـــــاين مع-واليـــــة بـــــرج بـــــوعريريج–الوطنيـــــة التســـــيري القـــــرض املصـــــغر 

 .-والية برج بوعريريج–األصغر بالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 
 :الدراسات السابقة 

ــــــاحثني يف  ــــــى اجلهــــــود الســــــابقة للب بغــــــرض اســــــتكمال اجلانــــــب النظــــــري للدراســــــة   االطــــــالع عل
 هذا اجملال منهم: 

  :الموازن    ة ب    ين األداءي     ن الم    الي واالجتم     اعي ف    ي إط     ار د. بونوالـــــة رن، الدراس    ة األول    ى
-دراس    ة ت بيقي    ة عل    ى عين    ة م    ن مؤسس    ات التموي    ل األص    غر العربي    ة–الحوكم    ة الفعال    ة 

، جملـــــة أحبــــــا  ودراســــــات التنميــــــة، كليــــــة العلـــــوم االقتصــــــادية وعلــــــوم التســــــيري، جامعــــــة بــــــاجي 
 .1122عنابة، العدد الثالث، ديسمرب -خمتار
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 ه 

 

ســــــة إىل معرفــــــة مــــــدى توفيــــــق موسســــــات التمويــــــل العربيــــــة بــــــني األداءيــــــن وهــــــدفت هــــــذه الدرا 
املــــــايل واالجتمـــــــاعي وذلـــــــك يف إطـــــــار االلتـــــــزام بتطبيــــــق مبـــــــادئ احلوكمـــــــة الرشـــــــيدة، ولتحقيـــــــق 
ذلــــــك   التطبيــــــق علــــــى عينــــــة تتكــــــون مــــــن عشــــــرين موسســــــة متويــــــل أصــــــغر تنتمــــــي إىل ســــــبعة 

نـــــات، وبينـــــت النتـــــائج مـــــن ناحيـــــة  بلــــدان عربيـــــة وذلـــــك باســـــتخدام أســـــلوب حتليـــــل مغلـــــف البيا
كفـــــاءة العمليـــــات الداخليـــــة، أن غالبيــــــة موسســـــات العينـــــة توفـــــق بــــــني األداءيـــــن، لكـــــن تبقــــــى 

 الظروف احمليطة تعرتض فئة أخرى من موسسات التمويل األصغر العربية.
وخلصـــــــت الدراســـــــة إىل أنـــــــه ال يوجـــــــد طريـــــــق صـــــــحيح واحـــــــد للموازنـــــــة بـــــــني األداءيـــــــن 

مـــــــا علــــــى موسســــــة التمويـــــــل األصــــــغر ســــــوى دراســـــــة الســــــياق األنســـــــب املــــــايل واالجتمــــــاعي، ف
اخلــــــا  هبــــــا: الرســــــالة، اإلســــــرتاجتية، خطــــــة العمــــــل، املــــــوارد املتاحــــــة، ثقافــــــة الشــــــراكات وســــــياق 

 البلد.

 التموي      ل األص      غر كلس      تراتجية لخل        مناص      ب ش      غل : مغــــــين ناصــــــر،  الدراس      ة الثاني      ة
ية احلكومـــــــة يف القضـــــــاء علـــــــى البطالـــــــة  ، مداخلـــــــة بـــــــامللتقى الـــــــدويل حـــــــول إســـــــرتاجتب       الجزائر

 .21/22/1122-52وحتقيق التنمية املستدامة، جامعة حممد بوضياف، باملسيلة، 
ـــــــائج إســـــــرتاجتية القـــــــرض املصـــــــغر يف اجلزائـــــــر، مـــــــن  وهـــــــدفت  هـــــــذه الدراســـــــة إىل إبـــــــراز نت

املشـــــــاكل  حيــــــث خلــــــق مناصــــــب الشـــــــغل وتفعيــــــل دور ســــــوق العمــــــل، مـــــــع إبــــــراز كــــــذلك أهــــــم
  واملعوقات اليت تواجهها.

جنـــــا  جتربـــــة القـــــروض املصـــــغرة يف عـــــدة بلـــــدان ولـــــو  لصـــــت هـــــذه الدراســـــة إىل أنخوقـــــد 
أ ــــــا حصــــــلت يف حملــــــروف وشــــــروط خمتلفــــــة ومتنوعــــــة يــــــدعونا إىل االســــــتنتاج بــــــأن هــــــذه التجربــــــة 
ميكـــــن أن تـــــنجح يف اجلزائــــــر، وأن بـــــالرغم مـــــن حداثــــــة هـــــذه التجربـــــة يف اجلزائــــــر، وعـــــدم حتقيقهــــــا 

نظـــــرا الصـــــطدامها يف الواقـــــع للنجـــــا  املطلـــــوب الـــــذي كانـــــت تتوخـــــاه الســـــلطات العموميـــــة منهـــــا 
ـــــدأ االقتصـــــادي  ـــــأن هـــــذا املب ـــــابع مـــــن اإلدرا  ب العملـــــي مبجموعـــــة مـــــن املعوقـــــات، إال أن خيارهـــــا ن

 التمويل األصغر قدم حلوال فعالة وعملية وواقعية ملكافحة البطالة والفقر واحلرمان.

  :ت      وير  واق     ع التموي    ل األص     غر اإلس    المي وأف     ا  حممــــد مصـــــطفى غــــا ، الدراس    ة الثالث     ة
، رســـــالة ماجيســــتري يف احملاســــبة والتمويـــــل، ف    ي فلس     ين طدراس     ة ت بيقي    ة عل    ى ق      اع      زة 

  م.1121سم احملاسبة والتمويل، سنة اجلامعة اإلسالمية، كلية التجارة، ق
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 و 

 

التعـــــــــرف علـــــــــى واقـــــــــع التمويـــــــــل األصـــــــــغر اإلســـــــــالمي يف إىل وهـــــــــدفت هـــــــــذه الدراســـــــــة 
فلســــطني، واهــــم املعوقــــات الــــيت جتــــول دون إنتشــــاره مبــــا يتناســــب مــــع حجــــم الطلــــب عليــــه، ومــــن 
أجــــل حتقيــــق أهــــداف الدراســــة أســــتخدم الباحــــث املــــنهج الوصــــفي التحليلــــي، وتصــــميم إســــتبانة 

تمــــــع الدراســــــة خصيصــــــا خلدمــــــة أهــــــداف الدراســــــة، كمــــــا إســــــتخدم أســــــلوب املســــــح الشــــــامل جمل
واملتمثــــــــل يف املــــــــدراء ومــــــــوحملفي اإلقــــــــراض والعــــــــاملني يف موسســــــــات اإلقــــــــراض وهــــــــم األعضــــــــاء 
ــــــاهي الصــــــغر يف قطــــــاع غــــــزى ويبلــــــغ  الفــــــاعلون يف الشــــــبكة الفلســــــطينية لهقــــــراض الصــــــغري واملتن

 موحملف. 21عددهم عشرة أعضاء، ويبلغ عدد العاملني 
مـــــن النتـــــائج مـــــن أمههـــــا: أن حمفظـــــة  و  التوصـــــل مـــــن خـــــالل هاتـــــه الدراســـــة إىل جمموعـــــة

ــــــة يف فلســــــطني تشــــــكل مــــــا نســــــبته  ــــــل اإلســــــالمي ملوسســــــات اإلقــــــراض العامل  %15.88التموي
، وهـــــــي نســـــــبة 1112ديســـــــمرب  12مـــــــن جممـــــــوع احملفظـــــــة النشـــــــطة هلـــــــذه املوسســـــــات بتـــــــاري  

ــــــه  ــــــى التمويــــــل األصــــــغر اإلســــــالمي يف فلســــــطني، وأن ــــــب العــــــايل عل ــــــة بــــــاحلجم طل ضــــــعيفة مقارن
ـــــــل األصـــــــغر، كمـــــــا ميكـــــــن تطب ـــــــل اإلســـــــالمي يف موسســـــــات التموي ـــــــق عـــــــدد مـــــــن صـــــــيغ التموي ي

توصــــــــلت الدراســــــــة إىل أن نصــــــــف العــــــــاملني يف موسســــــــات اإلقــــــــراض العاملــــــــة يف قطــــــــاع غــــــــزة 
يعتقـــــــدون أن هنــــــــا  صـــــــعوبة يف التغلــــــــب علـــــــى التحــــــــديات الـــــــيت يواجههــــــــا التمويـــــــل األصــــــــغر 

 .اإلسالمي

 :التموي     ل األص     غر وأ      ر  مـــــد بـــــالل و خـــــرون  د. إبـــــراهيم عبـــــد الرســـــول حم الدراس     ة الرابع     ة
–بع       ض م       دن والي       ة         رب كردف       ان ط -دراس       ة حال       ة -عل       ى المس       توى المعيش       ي

، جملـــــة العلـــــوم االقتصـــــادية واإلداريـــــة والقانونيـــــة،   4002-4002خ     الل الفت     رة  -الس     ودان
 كليـــــــة االقتصـــــــاد وتنميـــــــة اجملتمـــــــع، جامعـــــــة الســـــــالم، الســـــــودان، اجمللـــــــد األول، العـــــــدد الســـــــابع،

 .1122سبتمرب 
هــــــدفت هــــــذه الدراســــــة إىل التعــــــرف علــــــى أثــــــر الــــــدخل املكتســــــب مــــــن املشــــــاريع املمولــــــة 
عـــــــن طريـــــــق موسســـــــات التمويـــــــل بالواليـــــــة علـــــــى املوشـــــــرات االجتماعيـــــــة واملعيشـــــــية املختلفـــــــة، 
باإلضــــافة إىل دراســــة علـــــى املعوقــــات واملشـــــاكل واقــــرتا  احللـــــول املمكنــــة إلجنـــــا  بــــرامج التمويـــــل 

 الية، وقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي والتحليلي لدراسة احلالة.األصغر بالو 
و  التوصـــــل لعـــــدة نتـــــائج منهـــــا: أن التمويـــــل األصـــــغر ســـــاهم مســـــامهة كبـــــرية يف حتريـــــك 
النشــــاط االقتصــــادي مــــن خــــالل قيــــام عــــدد مــــن األنشــــطة املصــــاحبة للخــــدمات املقدمــــة، ورفــــع 

ا وفـــــر فـــــر  عمـــــل لكثـــــري مـــــن قطاعـــــات مســـــتوى دخـــــل عـــــدد كبـــــري مـــــن األفـــــراد واجملتمـــــع، كمـــــ
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القــــوى العاملــــة بالواليــــة، وعمــــل علــــى متكــــني األفــــراد يف اجملتمــــع وخاصــــة املــــرأة، أوصــــى البحــــث 
بضــــــرورة تطــــــوير خــــــدمات التمويــــــل األصــــــغر مــــــن خــــــالل تفعيــــــل جهــــــود الدولــــــة علــــــى مســــــتوى 

ثقافـــــة الصـــــناديق واملوسســـــات االجتماعيـــــة، تعـــــديل عوائـــــد التمويـــــل األصـــــغر للمصـــــارف ونشـــــر ال
ـــــة لـــــربط العمـــــالء مـــــع البنـــــو  وموسســـــات  ـــــدى العمـــــالء، وإنشـــــاء دورات تدريبي ـــــادة الـــــوعي ل وزي

  التمويل.
  :دور سياس     ات بن     ا الس     ودان المرك     زي عبـــــد اهلل ادم عبـــــد اهلل أ ـــــد الدراس     ة الخامس     ة"

م )دراســــة حالــــة: 1122-1112خــــالل فــــرتة مــــن  عل    ى م    نل التموي    ل المص    رفي األص    غر"
مصــــــرف االدخـــــــار والتنميـــــــة االجتماعيـــــــة(، حبـــــــث تكميلــــــي مقـــــــدم لنيـــــــل درجـــــــة املاجيســـــــتري يف 

 م.1122االقتصاد، جامعة النيلني، كلية الدراسات العليا، اخلرطوم، بتاري  
 هــــدفت الدراســـــة إىل معرفـــــة الـــــدور الـــــذي تلعبــــه املصـــــارف يف متويـــــل املشـــــروعات الصـــــغرى
للحـــــد مـــــن حملـــــاهرة الفقـــــر والبطالـــــة ومعرفـــــة التجـــــارب العامليـــــة للتمويـــــل األصـــــغر، معرفـــــة هـــــل   
ـــــك الســـــودان املركـــــزي ملـــــنح  ـــــة، معرفـــــة سياســـــات بن ـــــل األصـــــغر للقطاعـــــات اإلنتاجي ـــــه التموي توجي
التمويـــــــل الكامـــــــل للمشـــــــروعات الصـــــــغرى والوقـــــــوف علـــــــى األســـــــباب املوديـــــــة لـــــــذلك، معرفـــــــة 

 حتقيــــــق العدالـــــة بــــــني أطـــــراف العمليــــــة املصـــــرفية والســــــعي لتحقيــــــق األهـــــداف الرئيســــــية لبنـــــك يف
التنميـــــة والنهضــــــة واالقتصــــــادية والتـــــوازن االجتمــــــاعي عــــــن طريــــــق متويـــــل صــــــغار املنتجــــــني، يتبــــــع 

 البحث املنهج الوصفي التحليلي ودراسة حالة بنك السودان املركزي.
هـــــــا كانـــــــت للقطـــــــاع وتوصـــــــلت الدراســـــــة إىل عـــــــدة نتـــــــائج أمههـــــــا: أعلـــــــى مشـــــــاريع   متويل

ن القطـــــاع ن مجلـــــة مشـــــروعات التمويـــــل األصـــــغر، أمـــــ %21بنســـــبة  ،مليـــــون جنيـــــه 12اخلـــــدمي 
، أن قطاعـــــــات الـــــــيت   متويلهـــــــا مـــــــن %11مليـــــــون جنيـــــــه بنســـــــبة  11.1الزراعـــــــي بلـــــــغ متويلـــــــه 

مليـــــون جنيـــــه، وأوصـــــت الدراســـــة  22.2مــــوارد التمويـــــل األصـــــغر كانـــــت للقطـــــاع اخلــــدمي مببلـــــغ 
ــــــل كانــــــت للقطــــــاع اخلــــــدمي توصــــــيات بعــــــدة  ــــــه،  12أمههــــــا: أعلــــــى مشــــــاريع   متوي مليــــــون جني
 11.1 مـــــن مجلـــــة مشـــــروعات التمويـــــل األصـــــغر، أن القطـــــاع الزراعـــــي بلـــــغ متويلـــــه %21بنســـــبة 

، أن القطاعــــات الــــيت   متويلهـــــا مــــن مــــوارد التمويـــــل األصــــغر كانـــــت 20%مليــــون جنيــــه بنســـــبة 
شــــــاء بنيــــــات حتتيــــــة مســــــاندة لتنميــــــة وتطـــــــوير ، إنجنيــــــه مليــــــون 22.2القطــــــاع اخلــــــدمي مببلــــــغ 

  التمويل األصغر.
 :غريـــــــغ م       واطن الم       عو ف      ي مج       ال التموي       ل األص       غربعنـــــــوان:   الدراس      ة السادس       ة ، 

درة مـــــــــن طـــــــــرف اجملموعـــــــــة االستشـــــــــارية ملســـــــــاعدة الفقـــــــــراء ا، صـــــــــ12رقـــــــــم مـــــــــذكرة تشـــــــــني، 
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CGAP  وهتــــــدف مــــــذكرة إىل اســــــتخال  الــــــدروس 1121، بتــــــاري  فربايــــــر 1121فربايــــــر ،
ــــــــع  ــــــــل األصــــــــغر: نيكــــــــاراغوا، املســــــــتفادة مــــــــن أرب املغــــــــرب، البوســــــــنة واهلرســــــــك، أســــــــواق للتموي

قــــــروض التمويــــــل  أقســــــاط يف ســــــداد اتباكســــــتان، فقــــــد عانــــــت تلــــــك البلــــــدان مجيعــــــا مــــــن أزمــــــ
ع، وكــــل منهــــا تعــــد أســــواق متويــــل أصــــغر مهمــــة أعقبــــت فــــرتة مــــن النمــــو املرتفــــ          األصــــغر،

يف منطقتهــــا، ويف مجيـــــع احلــــالت األربـــــع، قامــــت ســـــيجاب بتطــــوير دراســـــات حالــــة مجعـــــت بـــــني 
ـــــــــل البيانـــــــــات ومقـــــــــابالت واســـــــــعة النطـــــــــاق مـــــــــع مـــــــــديري موسســـــــــات التمويـــــــــل األصـــــــــغر  حتلي

أن الركــــــود واملســــــتثمرين واخلــــــرباء احملللــــــني يف ذلــــــك اجملــــــال وال تشــــــري دراســــــات احلالــــــة هــــــذه إىل 
ـــــرغم مـــــن كونـــــه مـــــن بـــــني  االقتصـــــادي العـــــاملي هـــــو الســـــبب الرئيســـــي ألزمـــــات الســـــداد، علـــــى ال

 خمتلف عوامل السياق اليت توثر على قدرة املقرتضني على السداد.
وقـــــــد   التوصـــــــل إىل عـــــــدة نتـــــــائج أمههـــــــا: أن القـــــــوى اخلارجيـــــــة مثـــــــل حملـــــــروف االقتصـــــــاد 

ميكـــــن أن تـــــأثر مجيعهـــــا علـــــى ســـــرعة ومـــــدى  الكلـــــي والسياســـــات واألحـــــدا  وانتشـــــار العـــــدوى،
ـــــك فتلـــــك العوامـــــل فيهـــــا الركـــــود االقتصـــــادي العـــــاملي الـــــذي وقـــــع  ،انتشـــــار أزمـــــة التعثـــــر ومـــــع ذل

مــــــوخرا، ليســــــت األســــــباب األساســــــية وراء أزمــــــة الســــــداد، بــــــل مثــــــة ثــــــال  أنــــــواع مــــــن مــــــواطن 
ــــب تلــــك املالضــــعف الســــائدة يف أســــواق التمويــــل األصــــغر ا ــــة، كانــــت هــــي ل : شــــاكل وهــــيملتنامي

تركــــز اإلقــــراض واالقــــرتاض املتعــــدد، وحتميــــل قــــدرات موسســــات التمويــــل األصــــغر فــــوق طاقتهــــا، 
 وفقدان االنضباط اإلقراضي لدى تلك املوسسات.

 إعتم     اد األس     اليب التجاري     ة واالنح     راف : روبـــــريت بيـــــك وكـــــو  متـــــارا،   الدراس     ة الس     ابعة
، اجملموعــــة االستشــــارية ملســــاعدة ني    ةع    ن الرس    الة تح    ول التموي    ل األص    غر ف    ي أمريك    ا الالتي

 .1112، جانفيء، واشنطنالفقرا
وهـــــدفت إىل دراســـــة تــــــأثري اعتمـــــاد األســــــاليب التجاريـــــة علــــــى إســـــرتاجتية وأداء موسســــــات 
التمويــــــل األصـــــــغر يف أمريكـــــــا الالتينيـــــــة، كمـــــــا تستكشــــــف العناصـــــــر الرئيســـــــية للـــــــنهج التجـــــــاري 

وتـــــــدرس الصـــــــورة العامـــــــة للتمويـــــــل األصـــــــغر يف أمريكـــــــا الالتينيـــــــة وخمتلـــــــف  ،للتمويـــــــل األصـــــــغر
ينيــــة وتــــأثري كمــــا تقــــيم رحبيــــة التمويــــل األصــــغر يف أمريكــــا الالت  ،األطــــراف الفاعلــــة يف هــــذا اجملــــال

هلــــــــا، وأخــــــــريا إن أحــــــــد األهــــــــداف املهمــــــــة هلــــــــذه الدراســــــــة هــــــــو تقيــــــــيم  املنافســــــــة واالســــــــتجابة
لـــــيل فقـــــط مقابـــــل الرســـــالة األوليـــــة  ،صـــــغر يف أمريكـــــا الالتينيـــــةاإلجنـــــازات الرئيســـــية للتمويـــــل األ

ـــــل األصـــــغر يف املنطقـــــة  ـــــري مـــــن موسســـــات التموي ـــــوفري فـــــر  العمـــــل ة تطـــــوير رو  –لكث وهـــــي ت
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ولكــــــن أيضــــــا مقابــــــل رســــــالة تــــــوفري اخلــــــدمات ماليــــــة جملموعــــــة ماليــــــة مســــــتهدفة  ،-العمــــــل احلــــــر
 تتألف من الطبقة العاملة األكثر فقرا. 

ــــــري وقــــــد   الت ــــــنهج التجــــــاري للتمويــــــل األصــــــغر يســــــيطر يف كث وصــــــل لنتــــــائج أمههــــــا: أن ال
ــــــاد مســــــتويات  ــــــة، وازدي ــــــة، كمــــــا يتجســــــد يف ارتفــــــاع مســــــتويات الرحبي مــــــن أحنــــــاء أمريكــــــا الالتيني
ـــــاطق، إن  ـــــة مـــــع غريهـــــا مـــــن املن ـــــوائح التنظيميـــــة مقارن املنافســـــة وســـــيطرت املوسســـــات اخلاضـــــعة لل

ـــــة ـــــة عاملـــــة  مـــــا حفـــــز اعتمـــــاد األســـــاليب التجاري ـــــل األصـــــغر كـــــان دخـــــول أطـــــراف فاعل يف التموي
ــــة التقليديــــة وكــــذلك املشــــاركني اجلــــدد مثــــل  مــــن ،جديــــدة يف هــــذا اجملــــال املنظمــــات غــــري احلكومي

املوسســــــات الرمسيـــــــة املصــــــرفية وغـــــــري املصـــــــرفية، وكانــــــت النتيجـــــــة وجـــــــود بيئــــــة تنافســـــــية بشـــــــكل 
ـــــــودي إىل تعميـــــــق النفـــــــاذ إىل الســـــــوق، ويف بعـــــــ ـــــــد  ـــــــا ي ض احلـــــــاالت أيضـــــــا غلـــــــى تشـــــــيع متزاي

ـــــــــرية  ـــــــــدو القـــــــــرض األكـــــــــرب حجمـــــــــا بدرجـــــــــة كب ـــــــــة األوىل يب ـــــــــه للوهل الســـــــــوق، باإلضـــــــــافة إىل أن
، تشـــــــري إىل أن -بالتــــــايل التجاريــــــة -ملوسســــــات التمويــــــل األصــــــغر اخلاضــــــعة للـــــــوائح التنظيميــــــة 

ــــة قــــد دفــــع موسســــات التمويــــل األصــــغر خــــار  ا ج رســــالتهاالنــــدفاع حنــــو اعتمــــاد األســــاليب التجاري
األكثـــر فقـــرا، ومــــع ذلـــك ال يبـــدو أن هنــــا  حجـــة مقنعـــة بــــأن هـــذا ميثــــل  األوليـــة خلدمـــة العمــــالء

ناجتـــــــة عـــــــن عوامـــــــل كــــــن أن تكـــــــون أحجـــــــام القـــــــروض األكــــــرب احنرافــــــا عـــــــن الرســـــــالة، ولكـــــــن مي
خمتلفـــــــــة، مثـــــــــل اختيـــــــــار اإلســـــــــرتاتيجية، أو فـــــــــرتة الـــــــــدخول يف الســـــــــوق، أو التطـــــــــور الطبيعــــــــــي 

 للمجموعة املستهدفة.

  :ورقــــة حبثيــــة مــــن إعــــداد أ.د. بــــدر الــــدين عبــــد الــــرحيم إبــــراهيم عميــــد الكليــــة الدراس    ة الثامن    ة
احلديثـــــة للتجـــــارة والعلـــــوم )بالتعـــــاون الكامـــــل مـــــع جامعـــــة ميســـــوري وســـــانت لـــــويل بالواليــــــات 

مقت      رح لتقي      يم وتص      نيو أداء المص      ارف الس      ودانية ف      ي املتحــــــدة األمريكيــــــة(، بعنــــــوان:  
املنتـــــــدى املصــــــريف احلـــــــادي والثمــــــانون، أكادمييـــــــة الســــــودان للعلـــــــوم  ،م      نل التموي       ل األص      غر"
م، وهتـــــــــدف هــــــــذه الورقـــــــــة إىل 1121ســــــــلطنة عمـــــــــان، جويليــــــــة -املصــــــــرفية واملاليــــــــة، مســـــــــقط

البحـــــــــث عـــــــــن أســـــــــل وموشـــــــــرات حمليـــــــــة لتصـــــــــنيف موسســـــــــات التمويـــــــــل األصـــــــــغر املصـــــــــرفية 
 بالسودان.

 وقد   اقرتا  بعض النتائج أمهها:   
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 ـــــــام جمموعـــــــة عمـــــــل ـــــــني عـــــــن املصـــــــارف واملتخصصـــــــني باإلضـــــــافة إىل البنـــــــك  قي تشـــــــمل  ثل
املركــــــزي لوضــــــع موشــــــرات أداء للتمويــــــل األصــــــغر تناســــــب وضــــــع التمويــــــل األصــــــغر بــــــالبالد 

 حبيث ميكن بسهولة توفرها ومقارنتها؛
  فـــــــتح اجملـــــــال للمصـــــــارف الـــــــيت ترغـــــــب يف الـــــــدخول يف هـــــــذا التقيـــــــيم والرتتيـــــــب إختياريـــــــا يف

 امني قابل للتحسني والتطوير ومن   التعميم اإلجباري.مشروع جترييب مدته ع
  بعـــــد الفـــــرتة أعـــــاله يـــــتم التقيـــــيم والتصـــــنيف ســـــنويا وعلـــــى أربعـــــة مســـــتويات تشـــــمل جمموعـــــة

األداء الثالثـــــــة باإلضـــــــافة إىل التصــــــــنيف اإلمجـــــــايل علــــــــى أن تنشـــــــر النتــــــــائج أفضـــــــل ثــــــــال  
مـــــن املصـــــارف  وذلـــــك مـــــن أجـــــل إعطـــــاء الفرصـــــة ألكـــــرب عـــــدد ،مصـــــارف يف كـــــل جمموعـــــة

ــــاين  ــــواع األداء ومالحظــــة التب ــــة كــــل نــــوع مــــن أن ــــه علــــى أمهي ــــيم والتنبي ــــائج التقي للــــدخول يف نت
ــــــة األداء يف كــــــل جمموعــــــة، كمــــــا أن دخــــــول أكــــــرب عــــــدد مــــــن  ــــــني املصــــــارف حســــــب نوعي ب

 .املصارف يف النتائج النهائية يشجعها على حتسن أدائها يف السنوات القادمة
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 تمهيد: 

تقدم موسسات التمويل األصغر من خالل برامج التمويل األصغر جمموعة متنوعة من اخلدمات 
املالية كاإلقراض واالدخار واإليداع من أجل تغطية حاجيات املالية للفقراء الذين لديهم القدرة على بدء يف 

املصغرة، كما تلعب برامج التمويل األصغر دور هاما يف توفري مشروعات اخلاصة أو أنشطتهم اإلنتاجية 
فر  العمل ورفع مستويات املعيشية للمستفيدين منه، بالرغم من تزايد  و صناعة التمويل األصغر 
وإسهامها يف إحدا  تغيري إ ايب يف حياة العمالء، أصبح لزاما على املهتمني هبذه الصناعة من موسسات 

ريي هلذه الصناعة هبدف أن يسطروا  ج واضح للتوفيق بني العمل الرحبي والعمل اخلالتمويل األصغر 
 الرفع من جودة األداء.التطوير و 

لقد أثبتت العديد من التجارب أن تركيز موسسات التمويل األصغر على العمل الرحبي غري كايف 
املستهدفة بالتمويل، وتغطية  للحكم على جناحها واستمراريتها، إذا مل يتجاوب هذا العمل مع الفئات

إحتياجات تلك الفئة عرب تصميم وتوصيل اخلدمات واملنتجات املبتكرة واملناسبة للفئة املستهدفة وللمجتمع  
ككل، وأن  و وتطور موسسات التمويل األصغر متعلق مبدى عمق العمل اخلريي للخدمات اليت تقدمها، 

على هذا سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل  قية، وبناءتنموية احلقيوكذا دمج الشر ة املستهدفة يف العملية ال
عمل اخلريي للتمويل الفاهيم عامة حول التمويل األصغر وموسسات التمويل األصغر، والعمل الرحبي و م

 .األصغر

 فكان تقسيم الفصل كما يلي:

                                                                   .المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للتمويل األصغر
                                                            .المبحث الثاني: اإلطار النظري لمؤسسات التمويل األصغر

  .المبحث الثالث: العمل الربحي والعمل الخيري للتمويل األصغر
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 اإلطار المفاهيمي للتمويل األصغر: األولمبحث ال

 جل التقليلأوذلك من  يعد التمويل األصغر أداة فعالة ترتكز عليها اقتصاديات الكثري من الدول
مستوى سعيا منهم لتحسني  شةوجهة للعديد من الفئات اهل وأصبحمن خطر الفقر، أو التخفيف 

، كما ومبادئ أساسية متيزه عن باقي أنواع التمويالت معيشتهم ملا له من أمهية بالغة على املستفيدين منه
 التحديات والعقبات. تواجه هذه الصناعة العديد من

 
 نشأة وتعريو التمويل األصغر : الم لب األول

 أواًل: نشأة التمويل األصغر
حملهرت  و التسليف(،  أ) هل باإلقراضواأل األقارببشكل بسيط بني األصغر التطور التارخيي للتمويل  أبد

  حملهرت املنح من الدول الغنية، وأخريا    املراحبون فتجار الرهن، مجعيات التوفري الدوارة(، أو) مجعيات التوفري
و  نو ، وعلى أس مال  لو  أعلى وجود ر  منظمات متويل املشروعات الصغرية، وتعتمد منظمات التمويل األصغر

 .1املستهدفة األماكنيف فروع حملية منتشرة ملوسسة التمويل األصغر 
يف  2252ىل غاية سنة إنه بقي حمدود أ إالالقرن اخلامل عشر،  األصغر يفحيث حملهر التمويل 

 Friedrich"ول موسسة تقدم خدمات مالية للتمويل األصغر عن طريق موسسة أ إنشاءأوروبا، و  

Wilhelm Raiffeisen للطبقة الفقرية من السكان ، والذي كان هدفها توفري خدمات االدخار أملانيا  يف
ىل احلد إنه هنا  العديد من العراقيل أدت أ اخلدمات املالية البنكية، غري والذين ال يستطيعون االستفادة من

 .2فالكثري من املوسسات املالية تعتربه غري مريح و مل الكثري من املخاطر من انتشاره،
ن، أصيبت بنغالديش مبجاعة قاسية بينما  يعشر وبعد فرتة من الزمن وحتديدا يف تسعينات القرن ال 

اجلامعات نظرية التنمية املعقدة،  إحدىيونل حممد البنغايل يدرس يف  األعمالكان أستاذ االقتصاد ورجل 
يلتقي الفقراء ويستفسر عن  أوبد بينما كان الناس يف اخلارج ميوتون باملئات، تر  اجلامعة وانتقل لبنغالديش

الذين يرهنون أراضيهم لدى البنو  مقابل قروض مرتفعة  بتقدن املساعدة للمزارعني الفقراء،، وقام 3حواهلمأ
القرض املصغر والذي يتم مبوجبه تقدن القروض لعشرات املزارعني من دون ضرورة  الفوائد، فاقرت  فكرة

                                                             
غزة ، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، األعمال، قسم إدارة  رسالة ماجيستيرط ت وير  في فلس ين وأفا واقع التمويل األصغر اإلسالمي  مصطفى غا ،حممد  1

 .12 ،  1121فلسطني، 
 www.netotrade.com. ،22.11 عة:، سا22/12/1111اإلطالع  التمويل األصغر وكيفية نشأته، تاري  2
 .11 ،  2222لبنان،  ،، الطبعة الثانية-ناشرون-، الدار العربية للعلومتجربة بنا الفقراءجمدي سعيد،  3
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املشاركة االقتصادية، لعدم ىل استبعاد الفقراء من إللضمانات اليت تطلبها عادة البنو  التجارية، واليت تودي 
تشكل ضمانا ملا  صلون عليه من قروض، وافتقارهم للمال الذي يسمح  أنامتالكهم أي أصول تصلح 

 هلم بالقيام بنشاط اقتصادي معني.
  وتعين Grameen Bankحممد يونل مشروع غرامني بنك  األعمالطلق األستاذ ورجل أ 

غايته تقدن مساعدات  ،م2221والذي نال صفته املصرفية عام  ،م2222بالبنغالية مصرف القرية يف عام
  منح األستاذ  1111نشطتهم، وحتقيق عوائد وقد القت التجربة جنا  باهر، ويف سنة أللفقراء لتمويل 

ة له على دوره الكبري يف إجنا  مفهوم التمويل األصغر،   انتشر أيونل حممد جائزة نوبل للسالم مكاف
ر يف باقي الدول األخرى كأمريكا الالتينية وحملهر يف بوليفيا عن طريق مصرف سول، ويف التمويل األصغ

م أسل البنك الدويل اجملموعة االستشارية ملساعدة 2222إندونيسيا عن طريق مصرف راكيات، ويف عام 
عقد نه أعقد التسعينات ب ىعل أطلقم عقدت واشنطن قمة التمويل األصغر، وقد 2222الفقراء، ويف عام 
  .1التمويل األصغر

  التمويل األصغر  انياً: تعريو
بينما كان التدرج هو املفتا  الرئيسي  ،التمويل األصغر بالنسبة للمبتدئني  دد ال يوجد تعريف

 :2بالنسبة ملصممي القروض املصغرة، وفيما يلي نقدم بعض تعاريف املنظمات واهليئات العاملية
  للعمل تعريو المكتب الدولي:(BIT) مجيع اخلدمات املالية شبه املصرفية  إىليشري  التمويل

 يورو.22111، واليت تتعلق مببالغ صغرية اقل من والضمانات()القروض 
  األوروبيةتعريو منظمة التعاون والتنمية االقتصادية : (OCDE)  متويل األصغر هو احلصول على

ىل خلق فر  عمل خاصة إمنها األشخا  املهمشني الذين يتطلعون  صغرية يستفيدشروعات ملمتويل 
 ىل مصادر التمويل التقليدية.إفاق مهنية أخرى والوصول  هبم يف حملل غياب 

  للتمويل األصغر األوروبيةتعريو الشبكة (REM) : ىل إالتمويل األصغر هو فتح طريق الوصول
 ،يورو 12111لتمويل األصغر   حتديده بقيمة لواملبلغ األقصى  ،اخلدمات املالية لألفراد املستبعدين

وتعمل اهليئات اليت تقدم التمويل األصغر يف كثري  ،وتطوير مشاريع االستثمار إنشاءوذلك هبدف متويل 

                                                             
جملة اإلدارة واالقتصاد، كلية  ،التأ يرات ومحددات النمو :ظل تشدد الق اع المصرفي العراقي األصغر فيالتمويل جربال منشد، رسول عيسى مهدي،  وحيدة 1

 .25   ،11/12/1122 ،211العدد  اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العراق،
احلكومة للقضاء على البطالة وحتقيق التنمية  اسرتاتيجيةامللتقى الدويل حول ، لخل  مناصب الشغل في الجزائر كاستراتيجيةالقرض المصغر  مغين ناصر،  2

   ،1122نوفمرب  21-22املسيلة، جامعة خمرب االسرتاتيجيات والسياسات االقتصادية يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املستدامة، 
15. 
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واملخاطر النامجة عن  ،املشاريع الصغرية اليت مولتهاولكن ليل دائما على توجيه ورصد  من األحيان
يئات املاحنة للتمويل األصغر قامت اهلن إغر ال يتم تغطيتها بضمانات حبقيقية والتايل فالتمويل األص

عن موعد السداد مثل  طر واحلد من حاالت التخلفاخامل هبتطوير  ارسات مبتكرة للحد من هذ
 تقدن متويالت ميسرة ....اخل . ،تقدن متويالت مجاعية تضامنية

  ن التمويل األصغر أاملعرتف به من قبل األمم املتحدة  من :المتحدةالتمويل األصغر في نظر األمم
جل حتقيق الكرامة وإعطاء أفقر الفقراء من أهي أداة حترير املبادرة االقتصادية وهي أداة فعالة ح  مع 

 1 للحياة.معىن 
  يستخدم مصطلح التمويل األصغر يف اجلزائر للداللة عن  :الجزائرتعريو التمويل األصغر في

ويشمل  ،املوسسات املصغرة ومكافحة البطالة إنشاءاملساعدة على  إىلاإلجراءات احلكومية الرامية 
ىل املوسسات إالتمويل األصغر يف اجلزائر تقدن اخلدمات املصرفية لألفراد املستبعدين من النظام املايل و 

 يشمل ذلك قروض اإلسكان أن وميكنعمال(،  21اليت تشغل اقل من  سساتاملو  )وهياملصغرة 
التحويالت املالية وكذا التعليم و مني املصغر أمنتجات التو  منتجات االدخارو  القروض االستهالكيةو 

  .2نشاء مشروعات صغريةإاملايل للشباب الراغب يف 
 األقلشرائح السكانية  إىلدمات مصرفية اخلتقدن به يقصد ر التمويل األصغونستنتج  ا سبق أن 

شمل أيضا يفحسب، بل تمويل تقدن العلى قتصر ي ال أن ، علىوأفقر الفقراءدخال، وخاصة الفقراء 
نطاق املوسسات املعنية يتسع ملا هو اكثر من املنظمات  أن األموال، كمااالدخار وحتويل و مني أخدمات الت

 3.التعاونيات املاليةللدولة، و  غري احلكومية، حيث تشمل البنو  التجارية، وبنو  التنمية اململوكة
 
 
 
 
 

                                                             
 .12،   رجع سابقم ،مغين ناصر1
، جملة الشعاع للدراسات االقتصادية، التمويل في الجزائر الواقع والمأمول دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، و خرون مطاي عبد القادر 2

 .211،   1122اجلزائر، العدد الثالث، مارس 
، الطبعة عليه واإلشرافالمبادئ التوجيهية المتعلقة بتنظيم التمويل األصغر : لتمويل األصغرالمتف  عليها بشأن ا اإلرشادات، و خرونروبرت بك كريستني  3

 .22و21  ، ـ1111، جوان األمريكيةاألوىل، الواليات املتحدة 
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 الم لب الثاني: خصائص ومبادئ التمويل األصغر
 التمويل واليت سنتناوهلا كما يلي: ظى التمويل األصغر خبصائص ومبادئ متيزه عن باقي أنواع 

 خصائص التمويل األصغرأواًل: 
 تتمثل أبرز خصائص التمويل األصغر فيما يلي:

 ؛املال العامل رأسوالصغرية ألغراض متويل  األجلقروض قصرية  تقدن -
 ؛و الشهريأو الدفع املبسط ألقساط القروض كالدفع األسبوعي أأسلوب الدفع اليومي،  -
 ؛استعمال أسلوب االدخار الطوعي لزيادة قدرة املقرتض على تلبية احتياجاته الظرفية اخلاصة  -
 ؛فرض أسعار فائدة مرتفعة لتغطية التكاليف  -
 ؛1تقدن اخلدمات املالية املالئمة من حيث التوقيت والقيمة والسرعة  -
ن املرأة ستقوم بإنفاق عوائد أالنساء يضمن سداد القرض، كما  إقراضن الرتكيز على النساء أكثر، أل  -

 ؛يف املأكل والصحة والتعليم األسريةاملشروع على حتسني األوضاع 
 ؛استخدام احلواجز والغرامات يف السداد، لفرض املزيد من اجلدية، ومنح حوافز للجادين يف السداد  -
ساعدة والنصيحة التعامل مع العميل يكون يومي، من خالل عقد لقاءات دورية مع العمالء، لتقدن امل -

 ؛للمقرتضني وحثهم على السداد
دمات املالية املناسبة حسب متطلبات االقتصاد احمللي، لكل اقتصاد حملى حملروفه اخلاصة به اخلتقدن  -

 ؛2ومنتجاته املناسبة له
نه يتم طلب إالتقليدي من ضمانات ملموسة مثل رهن امللكية، ف اإلقراضخالفا ملا يتم طلبه من قبل  -

 .وفيه يكفل األعضاء بعضهم بعضا بالتبادل لضمان السداد ،سهلة كنظام ضمان اجملموعةضمانات 
  المبادئ األساسية للتمويل األصغر  انياً:
 يلي:  تتمثل املبادئ األساسية للتمويل األصغر فيما    

                                                             
 ،21.22:ساعة، 12/12/1111تاري  االطالع  سطام بن عبد العزيز، األمريجامعة ، كلية اخلرج، لتخفيو من حدة الفقر التمويل األصغرابوسامل، يم مت1

www.psau.edu.sa. 
 ، كلية التجارة،األعمال إدارة، قسم  ماجستيررسالة طق اع  زة بصغر العوامل المؤ رة في قرار منل االئتمان في مؤسسات التمويل األغسان روحي عقل،  2

 .11،  1121، -فلسطني–غزة اجلامعة اإلسالمية، 
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املتنوعة واملرنة وذات التكلفة املعقولة،  ىل جمموعة من اخلدمات املالية املالئمة،إحاجة الفقراء  -
 ؛مني وحتويل األموالأخدمات التوفري، الت إىلباإلضافة 

ب القدرة كسيسن املستوى املعيشي و  وبالتايل  التمويل األصغر يعترب أداة فعالة ملكافحة الفقر، -
 ؛على احلماية ضد الصدمات اخلارجية

 ؛لية ودائمة، تقدم خدماهتا على أساس مستمرالتمويل األصغر يهتم ببناء موسسات مالية حم -
ن أن الفقراء  تاجون أنواع خمتلفة من الدعم قبل التمويل األصغر ال يعطي احللول دائما، أل -

ثر الفقر تعترب أفضل أيكونوا قادرين على استخدام القرض بشكل أفضل، هنا  أدوات تقلل من 
 ؛ة التحتيةمن املنح، كالتوحمليف وبرامج التدريب وحتسني البني

املنتجة والفقراء، حيث يشكل الفقراء غالبية  األسريقصد بالتمويل األصغر بناء أنظمة ختدم  -
 إشرا نه يف حالة أحلصول على اخلدمات البنكية، كما قل الناس حظا يف اأهم أالدول النامية غري 

أكرب من عدد يصل ل أنالتمويل األصغر ضمن القطاع املايل الكلي للدولة ميكن من خالله 
 ؛الفقراء

ن حتفز اخلدمات املالية أعليها و  لية وليل تقدميها مباشرة،ام بدور تسهيل اخلدمات املو احلكومة تق -
ن من تقلل أحتافظ على ثبات االقتصاد الكلي، و  أنويف الوقت نفسه حتمي فيه الودائع، وعليها 

 ؛الصغرية األعمالن بيئة الفساد، وحتس
حيث يقدم املتربعون اهلبات والقروض للتمويل  س املال اخلا ،أل ر ن تكم  أأموال املتربعني  ب  -

ن يستخدم لتطوير دعم البىن التحتية مثل موسسات أيكون الدعم موقتا و  أنو ب  األصغر،
 ؛املايل مالنظا ب دمج التمويل األصغر يف  التقييم، كما

فالتمويل  كفاء واملوسسات القوية،العقبة األساسية يف التمويل األصغر هي نقص املدراء األ -
نه  ب إفلذلك  ،األهداف االجتماعيةو عمال املصرفية األصغر هو جمال متخصص  مع بني األ

 ب الرتكيز على بناء املقدرة وليل فقط نقل كما بناء املهارات واألنظمة على كل املستويات،  
 ؛األموال

وقياسه ويتضمن ذلك املعلومات  داءالتمويل األصغر يعمل بشكل جيد عند اإلفصا  عن األ -
ل هلم، ومن و   الوص ذيناالجتماعية مثل عدد العمالء ال كنسب الفوائد، واملعلومات املالية

 ؛خالل املعلومات يتم احلكم على التكاليف واملخاطر والعوائد
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دهم باخلدمات املتنوعة و الفئات الفقرية من اجملتمع وتز  يستهدف  أن ب  التمويل األصغرخدمة  -
االقتصادية على النمو، واكتساهبم القدرة على سداد القروض  أنشطتهمواملوارد املالية ملساعدة 

 ؛1املمنوحة هلم
 هو بداية عالقة طويلة األمدصرف القرض  نأمبثابة خطة الدوام، أي  يعترب التمويل األصغر -

يقوم املقرض بتحصيل كما يسدد املقرتض قرضه مبرور الزمن  حبيث ليست معاملة ملرة واحة فقط، و 
 ؛املدفوعات مبرور الزمن

   ؛استخدام ضمانات التضامن واليت تشكل نواة برامج التمويل األصغر -
املرتبط باملدخرات يساعد العمالء على بناء الثروة مثل ما  ئتمانالان أل ،ربط القروض باملدخرات -

 .2يقرتضون
 

 أهمية التمويل األصغر والتحديات والعقبات التي تواجههالم لب الثالث: 
 التمويل األصغر أواًل: أهمية

 :3النقاط التالية تكمن أمهية قطاع التمويل األصغر يف
واليت يرتتب عنها عبء كبري على موارد  ،ثر الصدمات اخلارجية اليت تصيب الفقراءأالتخفيف من  -

 للسرقة.  األسرةو تعرض أسرة احملدودة، كمرض رب األ األسرة
لتنمية االقتصادية واالجتماعية لهم القطاعات االسرتاتيجية أيعترب قطاع التمويل األصغر أحد  -

ميكن الدول من ، كما وهي القوة الدافعة وراء النمو االقتصادي القومي بالدول املتقدمة والنامية،
 ؛املنتجة واخلدمية توفري احتياجات اجملتمع من خالل متويله للمشروعات الصغرية

ستطاعة التمويل األصغر مساعدة اجملتمعات احمللية على تنمية مشاريعهم وزيادة مدخوهلم، إب -
 وإحدا وبالتايل ميكن اعتبار التمويل األصغر وسيلة فعالة متكن الفقراء من االعتماد على النفل 

 ؛احلد من نسبة تأثرهم بالصدمات اخلارجيةو  تغيري اقتصادي إ ايب
 األسرةىل تنويع مصادر دخل تعداه إل املشروع ال يساعد على تطوير املشروع بذاته فقط، بل يدخ -

 ؛بأكملها وهذا ما ينعكل على جوانب أخرى حيوية، مثل التعليم والتغذية والرتبية
                                                             

1Consultative group to assist the poor (cgap), building financial systems for the poor, key principles of 
microfinance, Washington dc, janvier 2004, p1-2. 
2Kim Wilson, principled practices in microfinance, published by catholic relief services 209 w, 
fayettestreet, Baltimore, md 21201, September 2001, p25-53. 

 .11  ،مرجع سابق، غسان روحي عقل3
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املايل مع زيادة  و قق االستقالل يتولد لدى عمالء موسسات التمويل األصغر ثقة بالنفل، -
 ؛التفاعل مع اجملتمعالقدرة على 

 لية عملية للكشف عن الفر  االستثمارية الواعدة ولتوطني التجارب يعترب التمويل األصغر  -
  األعمال؛ ةاديلمشروعات الصغرية ور ل وإ اد الصيغ املناسبة لناجحة،ا

 وتنمية صقل وبناء القدرات للشباب من خالل يساعد التمويل األصغر يف التنمية البشرية، -
 ؛حتضان والتدريب العملياإلاملهارات، 

 وإتاحةيرفع التمويل األصغر العبء على احلكومات واجلهات املعنية لفتح جماالت العمل احلر  -
 أشكاهلا؛واحلد من مشكلة البطالة بكافة  فر  العمل املنتجة،

ورفع  والبطالة التخفيف من الفقرو زيادة وترشيد املدخرات احمللية واستخدام التكنولوجيا احمللية   -
 .1مستوى املعيشة

 ؛وتوفري تشكيلة السلع األساسية بأسعار تنافسية توفري الصناعات املغذية للصناعات الكبرية،  -
 ؛غري املاهرةواملساعدة على تدريب العمالة اهرة استخدام العمالة املب توفري خدمات اإلنتاج،  -
 أنشطة رمسية ومنظمة.   إىلغري الرمسية وغري املنظمة  وحتويل األنشطة استخدام اخلدمات احمللية،  -

 : 2ىلإوبصفة عامة يهدف جهاز القرض املصغر 
البحث عن االستقرار والشراكة االجتماعية عن طريق تشجيع سكان األرياف الهدف السياسي:  -

 أراضيهم. إىلللعودة 
حتسني الدخول وحملروف احلياة للفئات الضعيفة، وخاصة لذوي الدخل  الهدف االجتماعي: -

 احملدود.
ويتم ذلك بإنشاء نشاطات خمتلفة وحتسني الوضعية املعيشية عن طريق رفع  الهدف االقتصادي: -

 الدخل الفردي من اجل زيادة ثروات البالد.
 التي تواجه التمويل األصغر  العقبات  انياً:

                                                             
دور الصندو  االجتماعي للتنمية في دعم وتنمية ق اع المشروعات الصغيرة ومالمل االستراتيجية القومية للتمويل المتناهي غادة وايل، ،  د النصارأ 1

 . 1111مارس ،اإلسكندرية، مصراملومتر الثالث لهصال  العريب،  ،التحديات والمشا ل التي تواجه المجتمع المدني: الصغر
، التمويل متناهي الصغر اإلسالمي في الجزائر لتحقي  التنمية المستدامة دراسة حالة صندو  الزكاة بالجزائر استراتيجيةناجية صاحلي، ، مفيد عبد الالوي2
 .1121جوان 12-12صفاقل، تونل، لتقى الدويل الثاين حول املالية اإلسالمية، جامعة امل
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مل حتظى مجيع موسسات التمويل األصغر بالنجا  يف عملها، فمنها من استطاع االستمرار ومنها         
 أوملسائل تتعلق بشخص العميل طالب اخلدمة املالية  إمامن فشل يف ذلك، وغالبا تعود أسباب الفشل 

 :1، وهي كاآليتذاهتاحبد مبوسسة التمويل 
 :المسائل المتعلقة بشخص العميل  

 ح  بعد ذلك،عامله مع موسسات التمويل الصغري و وهي مسائل خاصة بشخص العميل قبل ت     
 يلي:ما وتشمل 

 ؛خوف العمالء الفقراء من دخول موسسات التمويل والبنو  -
 ؛ح  تربع أوخدمة اجتماعية  أنهفهم بعض الفقراء للتمويل على  -
 على سداد قيمة القرض.عدم مالءة العمالء الفقراء وخوفهم من عدم قدرهتم  -
 :المسائل المتعلقة بمؤسسات التمويل  

 تتميز مبا يلي:  للموسسة إذاهاز اإلداري اجلاصة بخوهي مسائل 
 ؛عدم توافر اخلربة يف دراسة جدوى املشروعات املقدمة -
 ؛ضعف األسلوب اخلا  يف تقدن النصح واملشورة، واالفتقار للخربة يف التعامل مع العمالء -
 القدرة على حتديد اخلدمات املناسبة للعمالء الفقراء.عدم  -
 :المسائل المتعلقة بالمشروع الذي يريد العميل تمويله  

 تتمثل فيما يلي: و 
 ؛فنيا، حبيث يصعب على الشخص تنفيذه وأن يكون املشروع بطبيعته فشل إداريا أ -
 ؛تقدن القرض املطلوبا  ا قد يقف مانعا يف وجه ام املقرتض بإشهار املشروع قانونعدم قي -
و توافر الدراسة ولكنها تتضمن عدم جنا  وفعالية أعدم توفر دراسة جدوى خاصة باملشروع  -

 املشروع.
 العديد من العقبات األخرى ومن أمهها:  إىلباإلضافة 

عدم نشر موسسات التمويل األصغر  أنحيث  :منافسة السو  المركزة واالقتراض المتعدد -
هذا الرتكيز لهقراض يزيد  يلاوالتنافل بعنف على مناطق جغرافية مركزة، وبالت خلدماهتا بالتساوي،

ن يسبب ذلك تغريات طفيفة أمن احتماالت اقرتاض العمالء من أكثر من موسسة متويل، وميكن 

                                                             
، جملة جامعة تشرين للبحو  والدراسات العلمية، سلسة العلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد األصغر لتمويلالرقابة على مؤسسات ا، فراس سعد الدين، مىن ادليب 1

 .522-521،   1122، 5، العدد 12
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ىل إيف احلوافز على السداد واملبالغ اليت ميكن اقرتاضها يف تغيري ديناميكيات السوق،  ا يودي 
 سداد. حدو  أزمات

  أعدادن إضافة أفمن ش لة فو  طاقتها:أنظمة وضوابط مؤسسات التمويل األصغر المحم   -
 عل املوحملفني اجلدد غري موهلني بشكل جيد لوحملائفهم،   أن كبرية من املوحملفني يف وقت قصري

 الرقابة الداخلية. إجهادىل إكما يودي 
من بني معيقات التمويل األصغر  لدى مؤسسات التمويل األصغر: اإلقراضيتآكل االنمباط  -

فقدان العالقة املباشرة ح  موسسات التمويل األصغر خلدمة العمالء والعالقات معهم، بل و  إمهال
 ؛1تعد هامة بالنسبة جلودة القروض العميل، واليتمع 

ىل عدم توفر التمويل الكايف مع ارتفاع معدالت فائدة اإلقراض، فضال عن قيام إباإلضافة  -
ن غياب أموسسات التمويل األصغر بالتشدد يف طلب الضمانات من قبل طاليب القروض، كما 

 ؛2الدور الفاعل للحكومات واإلجراءات اإلدارية الروتينية تعترب أيضا من معوقات التمويل األصغر
و صعوبة أ ،استخدام التكنولوجيا احلديثة وعدم الدمج بني احلرفية والفن والتطور غياب التأقلم يف -

 ؛احلصول على املعلومات التكنولوجية
 ؛حتسني النوعية، وتقليل التكلفةو على رفع اإلنتاجية  بالسلب اليت تنعكلو انعدام اإلدارة العلمية  -
 ؛عدم احلر  على جودة املنتجات -
 3الصغرية واملشروعات الكبرية. غياب التكامل بني املشاريع -

وذلك بغية حتقيق  ،من خالل العرض السابق تظهر جمموعة من العوائق من الضروري السيطرة عليها
مني التدريب واخلربة الالزمة للقائمني على موسسات التمويل أالغاية املرجوة من التمويل األصغر سواء بت

نشر برامج توعية إليصال فكرة التمويل األصغر  وأباعتبارهم عناصر هامة لنجا  عملية التمويل األصغر، 
 اجملتمع. أفرادخمتلف  إىل

 تحديات التي تواجه التمويل األصغر الثاً: ال

                                                             
تاري  اإلطالع ، 21-2،  : 1121، فيفرياألمريكية، الواليات املتحدة 12رقم مذكرة، النمو ومواطن الضعف يف جمال التمويل األصغر، و خرونغريغ تشني  1

  www.cgap.org ، 25.12: ، ساعة12/12/1111
، األردن، 15اجمللد رقم املالية ، و  اإلدارية العلومجملة جامعة اخلليج، شعبة ، والتحديات األردن: المعوقاتتمويل المشروعات الصغيرة في قدومي،  ثائر 2

1121 ، 22. 
عمال، كلية ، قسم إدارة األ ماجستيررسالة ط التحديات المالية واإلدارية التي تواجه المشاريع الصناعية الصغيرة في مدينة الخليلنور رحبي الشريف،  3

 .11-12،  1112والبحث العلمي، جامعة اخلليل، الدراسات العليا 

http://www.cgap.org/
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رهون حتقيقها ملكن  و ،باألساس لتحقيق جمموعة من األهداف األصغر حد  نظام التمويلست  إ      
 :1مبجاهبة التحديات التالية

 :للفقراء الذينجله وجدت موسسات التمويل األصغر هو الوصول أالغرض الذي من  الوصول للفقراء 
تعجز املوسسات املالية الرمسية عن التعامل معهم، وكلما وصلت موسسات التمويل األصغر لعدد كبري 

 جنح.أمن الفقراء كلما كانت 
 :املقصود باالستدامة املالية هو قدرة موسسات التمويل األصغر على تغطية مجيع  االستدامة المالية

ا من خدماهتا، وذلك دون احلاجة لالعتماد على تكاليفها املالية واإلدارية والديون عن طريق دخله
ن تكون املوسسة املالية قادرة على حتقيق فائض ميكن أموارد مالية تأيت من اخلارج يف شكل منح، أي 

 استثماره لتطوير املوسسة وخدماهتا.
 :مر الذي  عل من فكرة التمويل األصغر فكرة جذابةكما قال ستانلي فيشر األ  القماء على الفقر 

 مل للكثري من الفقراء لتحسني أوضاعهم من خالل جهودهم الشخصية .نه يوفر األأ هي 
 من خالل تقوية الرقابة الداخلية  : وذلكتعزيز دور المراجعة الداخلية في مؤسسات التمويل األصغر

ن تكون سياسات وإجراءات اإلدارة مكتوبة ومعروضة مبفهوم بسيط وقابلة للتنفيذ أيف املوسسات، و 
 املهنية الرفيعة. واألخالقياتشكل جيد لألفراد، مع االلتزام بالقيم اجلوهرية بوموصلة 

 :ن تكون أكثر مرونة أأنواع جديدة من املوسسات القادرة على أي خلق  تحقي  المرونة واالبتكار
تطوير منتجات جديدة، حزم قروض جديدة، ، فضالم عن  ذلك مشاركة العمالءوابتكار، مبا يف

ىل أنواع جديدة من العمالء وخاصة األكثر فقرا واألكثر إلوصول امنهجيات ادخار، تسهيالت 
  ...اخل.حرمانا

 :وذلك مبا يتوافق مع خصوصيات هذه  تكييو اإلدارة المالية بمؤسسات التمويل األصغر
 ة اخلدمات اليت تقدمها والفئات املستهدفة، السيما ما تعلق بـ:املوسسات وطبيع

 ؛مة التغريالتقارير املالية دائ إعدادمتطلبات  -
 ؛الضريبة اليت تطبقها موسسات التمويل األصغر األنظمةزيادة التدقيق يف  -
 ؛يف صناعة التمويل األصغركبريام ميثل حتديا  العتباره تقييم االستثمارات  -
 األصغر؛التمويل  اتوسسمزيادة  و  هبدف ضمانملخاطر بشكل أفضل اإدارة  -

                                                             
تحدي التمويل األصغر بين التقليدي واإلسالمي لمحاربة الفقر وتحقي  التنمية المستدامة دراسة مقارنة بين الجزائر عامر عبد اللطيف، ياسني حريزي،  1

 .12/11/1121-12تونل،  ،امللتقى الدويل الثاين: املالية اإلسالمية، صفاقل ،وبنغالديش
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 .1لعمالءالتعامل مع ا يف شفافية -
 ها يف القيام بدورها ر جل استمراأمن  :مواكبة العصر الرقمي وتبني التقنيات التكنولوجية الحديثة

وإعادة ينبغي على موسسات التمويل األصغر مواكبة الرقمنة والتكنولوجيات احلديثة على املدى الطويل 
الربط بني القطاعات املالية الرمسية وغري واالستفادة منها يف ، اعمال اخلاصة هبالنظر يف  اذج األ

 .2رةربط جمموعات التمويل األصغر مع العمليات السياسية احمللية واملنظمات املناص، وكذا الرمسية
هداف نشاطها بشكل واضح قبل التفكري أن تقوم موسسات التمويل األصغر بتحديد أ ب كما 

 .      3فهم حقيقة احتياجات العمالء وتطوير املنتجات واخلدمات الرقميةو  ،يف االستثمار يف التكنولوجيا
  
 

 لية عملهاآو  المبحث الثاني: مؤسسات التمويل األصغر
حملاربة الفقر وتنمية املشاريع الفردية والعائلية عرب توفري التمويالت الالزمة يطمح التمويل األصغر 

للفئة املهمشة من النظام املايل التقليدي، وبغية حتقيق أهدافه البد من أن تكون هنا  موسسات متخصصة 
التمويل  يف هذا اجملال، تعرف مبوسسات التمويل األصغر. وفيما يلي سنتطرق إىل أهم ما يتميز به قطاع

األصغر عن بقية القطاعات املالية األخرى، السيما ما تعلق مبصادر متويالته واالجتاهات النظرية اليت توجه 
 نشاط موسسات التمويل األصغر بني االجتاه االقتصادي واالجتماعي.

 
 الم لب األول: تعريو مؤسسات التمويل األصغر ومصادر تمويلها

 األصغرأوال: تعريو مؤسسات التمويل 
تعددت تعريفات موسسات التمويل األصغر بتعدد املناهج والنظم، ولكن تتميز هذه النظم 
باشرتاكها يف أ ا هتدف لتقدن اخلدمات املالية للفئة املهمشة من النظام املصريف، وحماربة الفقر والبطالة، 

 وفيما يلي نورد جمموعة من التعريفات له:
 األصغر هي تلك املوسسة اليت هتدف إىل توفري التمويل للمشاريع  : موسسة التمويلالتعريو األول

الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر ضمن إسرتاتيجية احلكومات لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية 
                                                             

1 Justina alders-sheya & other, challenges in microfinance, ey microfinance contacts, 2014, p5-11, 
www.eyg.com. 
2 Neha, ranu Kumar, problems & prospects of microfinance institution-with special reference to 
chandigarh, journal of economics and finance(iosr-jef), vol 9, no1, 2018, p17. 

 .www.findevgateway.org، 12:55 عة، سا12/12/1111 تاري  االطالع ست طرق ميكن هبا ملوسسات التمويل األصغر أن تواكب العصر، 3

http://www.eyg.com/
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بشكل عام والدعم االقتصادي للشباب واملرأة بشكل خا ، بواسطة اخلدمات التمويلية املقدمة. 
دئها تتوافق مع إسرتاتيجية التنمية املستدامة والرؤى املستقبلية للحكومات يف حتقيق وتكون أهدافها ومبا

 .التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية
 :تعرف موسسات التمويل األصغر بأ ا املوسسات اليت تقدم خدمات مالية للفقراء،  التعريو الثاني

لغ الصغرى من عمالئها أو زبائنها فقط وليل من قائمة على تقدن القروض الصغرى وقبول إيداع املبا
 العامة.

 :تعترب موسسات التمويل األصغر الوحدات األساسية املقدمة خلدمة التمويل األصغر،  التعريو الثالث
 .1سواء املوسسات الرمسية أو املوسسات غري الرمسية واليت يعترب التمويل األصغر اجملال الرئيسي لعملها

أن التمويل األصغر موجه للفقراء وألصحاب املشاريع اخلاصة الذين ال يقدرون نستنتج  ا سبق 
 منوحة من طرف البنو  التجارية.االستفادة من اخلدمات املصرفية امل على

 
  انيا: مصادر تمويل مؤسسات التمويل األصغر

ختتلف مصادر متويل مقدمي خدمات التمويل األصغر حسب عدة أصناف، وفيما يلي سنذكر 
األشكال القانونية ملوسسات التمويل األصغر ومصادر متويلها، وسنتطرق للجهات املاحنة وأنواعها، وبعدها 

 سنتطرق لكيف ميكن ملوسسات التمويل األصغر أن ختتار بني مصادر متويلها:
 مصادر تمويل مؤسسات التمويل المصغر وفقا لشكلها القانوني 

متويلها من اجلهات املاحنة اليت متنحها متويالت، ويعترب مصدر  تعتمد موسسات التمويل األصغر يف توفري
متويل اجلهات املاحنة من اهلبات والقروض والدعم. وفيما يلي سنذكر أنواع املوسسات املقدمة خلدمة 

 التمويل األصغر ومصدر أمواهلا:
رأس املال  يتميز الشكل القانوين ملوسسات التمويل األصغر   اجلمعيات   بانعدام الجمعيات: -

وسندات امللكية، وجند أن أغلب أموال اجلمعيات مصدرها خارجي تتمثل يف اهلبات والدعم املقدم من 
قبل احلكومات واجلهات املاحنة. وقد تلجئ يف بعض احلاالت للقروض البنكية، وتتميز اجلمعيات 

 بانعدام العالقة بني املمول واملسري.

                                                             
 CGAP، بوابة التمويل األصغر اإلسالمي للبحو  والتدريب ، املعهدالسودانية في التمويل األصغر اإلسالميتقييم التجربة بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، 1
،1122   ،11، www.findevgateway.org  

http://www.findevgateway.org/
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س ماهلا يتكون من قسم اجتماعي ميلكه األعضاء وهي عبارة عن تتميز التعاضديات أن رأ التعاضدية: -
مبالغ صغرية، والقسم األكرب يتمثل يف الوداع اليت يتم مجعها من األعضاء والعمالء. ومن جهة أخرى 

 هنا  مصادر متويلية من اخلارج تتجسد يف قروض بنكية ومساعدات.
املوسسات اليت تقدم خدمات مالية للفقراء، قائمة على تقدن  مؤسسات مالية مصغرة: هي تلا -

القروض مصغرة، تتكون مصادر أموال هذه املوسسات من أسهم وسندات ملكية  ملها املستثمرين، 
 .1باإلضافة إىل الودائع اليت تتلقاها من عمالئها

 أنواع الجهات المانحة: 
شاط موسسات التمويل األصغر، وأغلب تعترب اجلهات املاحنة الداعم األساسي لتطوير ن 

املوسسات الرائدة حاليا اعتمدت عند انطالقها على الدعم املايل والتقين اللذان متنحهما هلم اجلهات 
املاحنة. وباإلضافة إىل أ ا تساعد موسسات التمويل األصغر القائمة على تطوير وسائل عملها واالستعانة 

هذه األخرية عجز مايل مبنحها قروض بأسعار فائدة مدعمة أو  بالتكنولوجية، وتدعمها عندما تعرف
تضمنها أمام البنو  للحصول على قروض لتمويل نشاطها، وتعتمد موسسات التمويل األصغر لتمويل 

  :وتنمية نشاطاهتم على اجلهات املاحنة وقروض من البنو  التجارية، وفيما يلي سنذكر أنواع اجلهات املاحنة
: هي عبارة عن صناديق متويلية أسستها حكومات بعض الدول وخاصة المحلية الجهات المانحة -

 .l' agence française de développementالدول الرأس مالية، لدعم التنمية والتطوير، مثل 
: هي منظمات جتمع جمموعة من الدول، وقد تكون اجلهات الجهات المانحة المتعددة األطراف  -

ملنطقة حمددة مثل بنو  التنمية )بنك التنمية اآلسيوية، البنك اإلفريقي للتنمية املاحنة متعددة األطراف 
 ....( أو هيئات مثل البنك الدويل واألمم املتحدة

: هي منظمات توسسها جمموعة من املوسسات اخلاصة، حبيث تشرت  هذه المنظمات الخاصة -
 foundation ford, foundation   املوسسات يف تكوين رأس مال هذه املنظمات، مثل

argidius ما مييز هذه املنظمات أ ا تتطور بسرعة يف جمال التمويل األصغر بانضمامها إىل موسسات
 . 2االستشارية ملساعدة الفقراء يف اختيارهم ملشاريع ذات رحبية أكرب

  :اختيار مؤسسة التمويل األصغر لمصادر أموالها 
 مصادر متويلها األخذ بعني االعتبار النقاط التالية:  ب على موسسة التمويل األصغر عند اختيار

                                                             
1
Sébastien Boyé et al. Le guide de la microfinance, microcrédit et épargne pour le développement, 

Eyrolles,  ,3772  p 253. 

 
2
Idem, p254. 
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 ضرورة التنسيق بني الشكل القانوين ملوسسة التمويل األصغر ومصادر التمويل املتاحة؛ -
نوع التمويل الذي تبحث عنه موسسة التمويل األصغر ألن هنا  عدة أنواع متاحة، فتوجد إمكانية  -

تجارية، أو تطوير عمليات االدخار، ونوع التمويل املختار له فتح رأس املال، أو االقرتاض من البنو  ال
 .1تأثري على سياسة موسسة التمويل األصغر وتوجهها االجتماعي أو الرحبي

 
 الم لب الثاني: منتجات مؤسسات التمويل األصغر

ختتلف منتجات التمويل االصغر كليا على منتجات البنو  واملوسسات املالية، األوىل تقوم على 
أساس الثقة والتعاون، والثانية تقوم على الضمانات املادية وهدفها األساسي هو حتقيق األربا ، ونتيجة 
لذلك أستبعد الفقراء وأفقر الفقراء من النظام املايل التقليدي. وجاء حممد يونل عرب ابتكاره للقروض 

رامني والتغطية اإلعالمية اليت اجلماعية ليعطي دفعة جديدة للتمويل االصغر، وجاءت عملية إنشاء بنك غ
 عرفها وتتويج حممد يونل جبائزة نوبل للسالم، النتشار  وذج القروض اجلماعية يف مجيع أحناء العامل.

وتوصلت العديد من األحبا  إىل أن احلاجات املالية للفقراء ال تنحصر يف التمويل فقط، بل تتعداه إىل 
سعى من خالل هذا املطلب إىل التطرق ملختلف هذه اخلدمات االدخار وحتويل األموال والتأمني، وسن

 وحتديد أهم منتجات التمويل األصغر اليت تقدمها موسسات التمويل األصغر لألفراد الفقراء يف اجملتمع.
 أوال: القروض المصغرة

تتجسد التمويالت اليت متنحها موسسات التمويل األصغر للمشاريع الفردية والعائلية يف القروض 
 املصغرة، وتنقسم القروض املصغرة إىل نوعني أساسيني األول قرض اجملموعة والثاين القرض الفردي.

 :جاء القرض اجلماعي لسد احلاجة التمويلية للفقراء واملشاريع العائلية مع غياب كل  قرض المجموعة
جمموعة لتقدن الضمانات املادية. ويقوم املبدأ األساسي للقرض اجلماعي على جتمع املقرتضون يف 

ضمان مجاعي، مبعىن أن اجملموعة تضمن كل فرد منها، ويف حالة عدم تسديد أحد األفراد أقساط 
قرضه  رم مجيع أفراد اجملموعة من قروض أخرى ح  يقومون بتسديد أقساط قرض الفرد املتعثر أو 

 . 2املمتنع عن عملية التسديد

                                                             
1
 Idem, p255. 

2
Sébastien Boyé et al. Op, Cit, P54. 
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اجملموعة على املبلغ اإلضايف القائم على دورة القرض ويعتمد تقيم قرض اجملموعة يف منهجية إقراض 
البسيطة، واالعتماد على الضمانات االجتماعية مثل )املسوولية املشرتكة( وحتديد شروط منع تكرار القروض 

 .1لزمالء الفرد املتخلف عن السداد وذلك للتخفيف من حدة املخاطر
ساهم يف انتشاره يف خمتلف مناطق العامل يتسم قرض اجملموعة كذلك خبصائص خاصة به وهذا ما 

رأس املال »بعدما جسده حممد يونل ألول مرة يف بنغالدش، ويقوم قرض اجملموعة على أساس 
لكل فرد حيث يتم اختيار فرد من القرية أو احلي ليكون هو املسوول عن اختيار أفراد « االجتماعي

يقة على كامل أفراد اجملموعة، وباملقابل يشرتط على جمموعته، ويشرتط يف هذا الفرد أن ميتلك معلومات دق
أفراد اجملموعة أن ميلكون معلومات دقيقة على الفرد املسوول. وهذا ما يسمح باحلصول على جمموعة 
متماسكة ومتضامنة ويكون لكل األفراد تأثريا اجتماعيا على بعضهم البعض مبا يسمح من ختفيض 

 .2بالرأس املال االجتماعيمعدالت عدم التسديد وهذا ما يعرف 
ولقد قدم القرض اجلماعي خدمات وأخرج العديد من الفقراء من دائرة الفقر، وساعدهم إلنشاء 
مشاريع عائلية وفردية ناجحة. وباملقابل أوضح أن القرض اجلماعي  مل يف طياته الكثري من النقائص 

وسسات التمويل األصغر، ومن خالل والعيوب  ا نتج عنه ابتكار منتج القروض الفردية من طرف م
سنوضح إ ابيات وسلبيات القرض اجلماعي من وجهة نظر موسسة التمويل األصغر ومن  اجلدول املوايل

 وجهة نظرا ملستفيدين.
  : مزايا وعيوب قرض المجموعة.00جدول رقمط

 المزايا

بالنسبة لمؤسسة 
 التمويل األصغر

 

ة بتغطية عدد كبري من املستفيدين اقتصاديات السعة: يسمح قرض اجملموع -
 بقرض واحد؛

 اقتصاد اجملال: يفتح القرض اجلماعي إمكانية تقدن خدمات أخرى للمجموعة؛ -
ختفيض معدالت اخلطأ يف املعلومات اليت جتمع على أفراد اجملموعة، وذلك عن  -

طريق االستفادة من املعلومات اليت ميتلكها كل فرد من اجملموعة على بعضهم 
 البعض؛

                                                             
، 22.11، ساعة:25/12/1111، تاري  االطالع Micro Save ،1121  ،2ن، إدارة اإلقراض الفردي، و ديين جورج و خر 1

www.microsave.org    
2
Jauneaux et al, Microcrédit individuel et pression sociale : le rôle du garant،vue : 18/06/2020، 

https://www.researchgate.net/publication/228594095_MICROCREDIT_INDIVIDUEL_ET_PRESSIO

N_SOCIALE_LE_ROLE_DU_GARANT. 



 صغر.............................عموميات حول التمويل األ........الفصل األول....................................

 
08 

 

االستفادة من تأثري أفراد اجملموعة على بعضهم البعض لتخفيض معدالت  -
التأخر يف أقساط القرض وعدم تسديدها، وذلك باالستعانة باملسوولية االجتماعية 

 لكل فرد اجتاه األفراد اآلخرين.
 تعويض الضمانات الفردية بالضمانات االجتماعية؛ -
التأثري االجتماعي الذي   إنشاؤه ضمن ختفيض خماطر عدم التسديد بفضل  -

 اجملموعة.

 بالنسبة للمستفيد

 تساهم اجملموعة يف توسيع العالقة االجتماعية واالقتصادية للفرد؛ -
 تعويض الضمانات الفردية بالضمانات االجتماعية؛  -
زيادة احتمال فرض ادخار جزء من القرض األصغر وهذا ما يعرف حبساب  -

 ي، وخاصة إذا نصت اتفاقية القرض اجلماعي عليها؛االدخار اإلجبار 
أفراد اجملموعة يساعدون بعضهم البعض لتسديد أقساط القرض، وذلك يف حالة  -

 تعسر أحدهم على عملية التسديد.
 العيوب

بالنسبة لمؤسسة 
 التمويل األصغر

 

 ال جتدي الرقابة االجتماعية نفعا عندما يكون اجملتمع متجانسام؛ -
 إجبار أفراد اجملموعة على االلتزام بالعقد املربم؛ صعوبة -
يف حالة عدم تسديد فرد ألقساط القرض ورفضه للخضوع لتأثري اجملموعة، هذا  -

قد يودي إىل عزوف بقية أفراد اجملموعة عن تسديد أقساط قروضهم  ا يزيد من 
 لعدوى؛خطر عدم تسديد القروض مقارنة بالقروض الفردية، وهذا ما يعرف خبطر ا

 خروج الفرد املسوول عن اجملموعة قد يودي حللها؛ -
 عدم تنوع املخاطر يف حالة كان أفراد اجملموعة ميارسون نفل النشاط؛ -
حتمل تكاليف إضافية من وقت وموارد مالية للمحافظة على تناسق وترابط  -

 اجملموعة.
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 بالنسبة للمستفيد:
 

أخر يف اجملموعة واستغالهلا خلدمة خطر حتكم املسوول عن اجملموعة أو فرد 
 مصاحله الشخصية على حساب مصلحة أفرادها؛

القروض املصغرة غري مرنة يف حجمها ومدهتا فهي تكون ذو مبلغ حمدد وملدة  -
 حمددة، وهذا ما قد ال يتالءم واحتياجات املستفيد؛

ن أفراد ارتفاع تكاليف القرض املصغر نتيجة لرتاكم عقوبات تأخر فرد أو عدد م -
 اجملموعة على تسديد أقساطهم.

Source: Elisabeth Rhyne. Client Focused Lending, Center for Financial Inclusion, 
http://www.centerforfinancialinclusion.org/publications-a-resources/browse-publications/345-
client-focused-lending-the-art-of-individual-lending (vu le : 18/06/2011). 

بالرغم  ا يعاب على قرض اجملموعة على أنه برهن على جدارته ومالئمته عرب العديد من 
أهم جتربة هي بنك غرامني أين عرف القرض اجلماعي تطورا وحتسنا يف صياغته وتطبيقاته.  ىالتجارب، وتبق

اجملموعة ارتأت موسسات التمويل األصغر تطبيق صيغة القروض الفردية، واليت  قرض وملواجهة نقائص
 تعريف وخصائصها يف النقطة املوالية. سوف نتطرق إليها من

 :القروض الفردية  
 اجملموعة وحماولة موسسات التمويل األصغر تطبيقه يف خمتلف البيئات بعد انتشار قرض

السكانية  أن قرض اجملموعة يصلح للمناطق اليت تكون فيها الكثافة ،واجملتمعات، تبني من خالل التجربة
املشاريع   د من عملية توسع عالية وال يصلح للمناطق منخفضة الكثافة السكانية، باإلضافة إىل أنه

 يعاب عليه ألنه مرتبط بنجا  كافة مشاريع اجملموعة للحصول على قروض أخرى. ومن أهم ما ،حةالناج
يتناىف مع  هو أن األفراد الفقراء املستضعفني يتم يف كثري من احلاالت استبعادهم من اجملموعات، وهذا ما

 املبادئ األساسية للتمويل األصغر.
من خالل تطبيق قرض اجملموعة، قامت موسسات لكل النقائص والعيوب اليت تبينت  ونتيجة 
األصغر بتقدن صيغة جديدة للقرض املصغر للفرد وال تقوم على اجملموعة، وعرفت بالقروض  التمويل
 .1الفردية

وتعتمد عملية تقييم القروض الفردية على مسعة املقرتض وتقييم شخصيته من النواحي النفسية  
السابقة لطالب القرض الفردي مبجال نشاطه، مبعىن اخلربة. ويتوجب  وقدراته اإلنتاجية، وتدخل التجارب

وكيف متت  ؟املرافق معرفة هل طالب اإلقراض الفردي قد استفاد من قبل من قرض اجملموعة أو ال على

                                                             
1
Sébastien Boyé et al, op. cit, p63. 
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وتتم عملية تقيم مدى جدوى املشروع واحتمال التسديد مبجموعة من املراحل اليت  ؟التسديد عملية
 ق مراعاهتا.املراف يتوجب على

وهبدف توسيع نطاق القروض الفردية يتوجب على موسسات التمويل األصغر إدرا  أنه ينبغي 
اإلقراض األصغر مبثابة اقرتا  للقيمة من جانبه، وتطوير اهلياكل والقدرات التنظيمية الالزمة لتقدن  اعتبار

 .1هو مدى توفر السيولة الكافية رمثة عامل مهدد مهم للنجا  يف تنفيذ اإلقراض املصغ املنتج، وأخريا
 :أسعار فائدة القروض المصغرة 

 ،موسسة التمويل األصغر ثل أسعار الفائدة الربح أو العائد على القروض املمنوحة من بنك أومت 
التجارية، ويرجع ذلك  ويتضح أن تكاليف التمويل األصغر مرتفعة مقارنة بتكاليف اإلقراض من البنو 

الرمسية. ونشري إىل  املعامالت واستخدام الضمانات الشخصية كبديل عن الضماناتالرتفاع تكاليف 
  وللتوضيح نأخذ أن النسبة املئوية لتكاليف منح قرض مصغر أكرب من تكاليف منح قرض حبجم أكرب،

 موسسة التمويل األصغر فتتعامل ، أمامبلغ مليون دوالر، حيث البنك يتعامل مع مقرض واحد كمثال
 دوالر. وبدراسة تكاليف اإلقراض واملخاطر 211كل واحد منهم   إقراضف مقرتض، بأال 21مع 

%، وفيما  2حتصيل األقساط، جند أن البنك سيغطي كامل تكاليفه بتطبيق سعر فائدة قدره  وتكاليف
 .2% لتغطي تكاليفها 22خيص موسسة التمويل األصغر يتوجب عليها أن تقرض بسعر فائدة قدره 

الفائدة املرتفعة املطبقة من طرف موسسات التمويل األصغر على القروض، أهم ما  وتعترب أسعار
%، وهذا ما ال يتوافق مع الغرض األساسي للتمويل األصغر  22عليه، فقد يصل سعر الفائدة إىل  تعاب
اليت تنشط يف  واملوسسات حماربة أسعار الفائدة املرتفعة واملرهقة للفقراء املنتجني. وتفسر اهليئات يف املتمثل

املصغرة وتسيريها ومرافقتها  رتفاع تكلفة منح القروضجمال التمويل األصغر معدالت الفائدة املرتفعة إل
ديد وختفيض أسعار الفائدة، حت واسرتجاعها. وحلماية املشاريع جلأت احلكومات لطريقتني أساسيتني هبدف

 سنتطرق هلما فيما يلي:
ع احلكومة حد أقصى ألسعار الفائدة على القروض املصغرة اليت وهو أن تض تسقيو أسعار الفائدة: -

موسسات التمويل األصغر، وتأيت هذه املبادرة بغرض احلد من القروض الغري رمسية اليت تقدمها  متنحها
سلبا على موسسات  ، ولكن هذه اإلجراءات توثرن يستغلون حاجة الفقراءهيئات وأشخا   

أسعار  قدراهتا على االنتشار وحتقيق استمراريتها. وعملية تسقيفالتمويل األصغر، فهي حتد من 
                                                             

 .3  بق،اس مرجع جورج،يين د1
، تاري  CGAP،1115   ،1 التمويل األصغر، ، بوابةسقوف أسعار الفائدة والتمويل األصغر: قصتها حتى األنوزافيري رايلي، و يلمل هبر يت 2

 www.findevgateway.org ، 22.11، ساعة: 22/12/1111االطالع
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الفائدة على القروض املصغرة طبقتها العديد من احلكومات من بينها اجلزائر، ولتجسيدها على أرض 
تقوم احلكومات بتأطري أسعار الفائدة عرب إصدار قوانني تطبق على البنو  من طرف البنك  الواقع

 فرض حد أقصى لسعر إعادة اإلقراض يف البنو  املركزية. املركزي، أو عن طريق
وهو أن حتل  تعرف عملية دعم احلكومات ألسعار فائدة القروض املصغرة، دعم أسعار الفائدة: -

املقرتضني من موسسات التمويل األصغر يف تسديد فوائد القروض املصغرة، وتعترب هذه  احلكومة حمل
ومن بني املشاكل اليت تنتج عنها أن املقرتضني يعتربون القروض خلزينة الدولة.  الطريقة جد مكلفة
احلكومات عبارة عن هبة، وهي حق هلم من خزينة الدولة. وميكن أن نضيف أن  املصغرة املدعومة من

 ا يوثر يف قدرهتا على تغطية تكاليفها، ولقد  من إيرادات املوسسات املاحنة تطبيقها يودي لتخفيض
القروض املمنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، والوكالة الوطنية  قامت احلكومة بدعم

االستثمار، املوجهة إلنشاء موسسات صغرية ومتوسطة. وأسعار  لدعم تشغيل الشباب، ووكالة دعم
 األصغر من تغطية تكاليفها،  ا  علها دائما حباجة لدعم التمويل الفائدة املدعمة ال تسمح ملوسسات

 .1على التوسع احلكومة واجلهات املاحنة و د من قدرهتا
وتتميز القروض الفردية عن قرض اجملموعة خبصائص خاصة هبا، نذكر منها ومالءمتها أكثر مع  
املستفيد من ناحية حجم القرض ومدة اإلقراض وتقسيم األقساط، وينحصر استعمال القروض  احتياجات
ويل استثمارات إنتاجية. وعملية منح القرض الفردي تعتمد على حتليل كثري من األحيان يف مت الفردية يف
النقدية املتوقعة للمشروع والوضع املايل احلايل لطالب القرض املصغر، ويف حالة عدم تسديد  التدفقات
ألقساط القرض املصغر تتم عملية مصادرة الضمانات أو استدعاء الضامن ليحل حمل املستفيد يف  املستفيد
 التسديد. ةعملي

  انيا: االدخار
أذهاننا هو: كيف ميكن ألفراد فقراء ومشاريع عائلية وفردية أن حتتاج خلدمة  أول ما يتبادر إىل إن

 االدخار؟ هذا السوال يعترب بديهيا عندما نتكلم عن خدمة االدخار على مستوى موسسات التمويل
 يغطون احتياجاهتم املالية اليومية، ونشري إىل أنه مناألصغر. ألنه من املعروف أن األفراد الفقراء بالكاد 

 خالل الدراسات اليت أجريت تبني أن األفراد الفقراء  تاجون أكثر من غريهم إىل االدخار،  ا يسمح هلم

                                                             
1
Helms Birgit, et Xavier Reille « le plafonnement des taux d’intérêt en microfinance : qu’en est-il à 

présent », Étude spéciale, CGAP, septembre 2004, p6. 
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حلسابات  مبواجهة النفقات املالية االستثنائية مثل دخول مدرسي، وفاة، مرض. وفيما يلي سنقدم أنواعا
 توفرها موسسات التمويل األصغر. االدخارية اليت

 :الحسابات االدخارية اإلجبارية  
وتعرف باملال الذي يتوجب  ،رتعترب من أهم احلسابات االدخارية بالنسبة ملوسسات التمويل األصغ
أساسي للحصول على القرض  على املستفيد من قرض مصغر ادخاره يف حساب ادخاري، وهو شرط

 بذاته. ومن وجهة نظر املستفيدين ة القروض املصغرة وليل منتج مستقالاملصغر، وهو حساب مرتبط خبدم
هو تكلفة إضافية للحصول على القرض املصغر، ونشري إىل أن بعض موسسات التمويل األصغر تفرض 

احلساب  القرض املصغر توضع يف على املستفيدين من القروض املصغرة، خبصيص جزء إضايف ضمن أقساط
هذه احلسابات بالنسبة  ومتثل، 1لغ احلساب بتاري  اكتمال عملية تسديد القرضاالدخاري، ويتا  مب

 جال استحقاقها، وهي ضمان  ملوسسات التمويل األصغر مصدر من األموال املنخفضة التكلفة ومعروفة
 سهل التحصيل.

  :الحسابات االدخارية االختيارية  
أي نتيجة للموازنة اليت  دون جرب، يقصد باالدخار االختياري عدم استهال  جزء من الدخول 

عد إشباعها ودخوهلم، والذي يقرر صاحبه أن يضعه يف  يقوم هبا األفراد تبعا الحتياجاهتم االستهالكية
بني بضعة أسابيع إىل عدة سنوات. ويتميز هذا النوع  حمددة، وهذه األخرية قد ترتاو  حساب ادخاري ملدة

احلسابات  باري أنه يدر على صاحبه رحبا. وميثل هذا النوع منمن احلساب على احلساب االدخاري اإلج
من األموال اليت تساعد يف إدارة السيولة اليومية ومنح  بالنسبة ملوسسات التمويل األصغر مصدر ثابتا

 قروض مصغرة.
  الثا: التأمين المصغر

فهما ينتميان إىل  ،ريعترب منتج التأمني املصغر منتج خيتلف كليا على القروض املصغرة واالدخا
منتج التأمني  منتجات الصريفة وتتطلب عملية تسيريمها وحتصيلهما منهجية وختطيط خمتلفان كليا على

تتوفر على مخسة  موسسة التمويل األصغر الراغبة يف تقدن منتج التأمني املصغر أن املصغر، ويتوجب على
 :2شروط أساسية، تتمثل فيما يلي

  ؛واإلمكانيات للدخول يف جمال نشاط جديدامتال  القدرة  
                                                             

1
Sébastien Boyé et al, op cit., p75. 

2
Craig F Churchill et al, L'assurance et les institutions de microfinance : guide technique pour le 

développement et la prestation de services de micro-assurance, Organisation internationale du travail, 

2004, p58. 
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 ؛دراسة السوق والتأكد من وجود طلب على التأمني املصغر 
 ؛ملعرفة املنافسني وشركات التأمني الناشطة دراسة سوق التأمني املصغر 
   التأكد من أن التنظيمات والقوانني السارية يف جمال التمويل األصغر تسمح بتقدن خدمات التأمني

 ؛املصغر
 .مجع أكرب قدر  كن من البيانات واملعلومات لتحديد أسعار خدمات التأمني املصغر 

ديد حتوالعائلية إىل خدمات التأمني املصغر، ال بد من  ولتحديد حاجة أصحاب املشاريع الفردية
 ىل أنالوضع املايل الذي يتميز باهلشاشة والتذبذب. ونشري إ نوع املخاطر واألحدا  اليت قد توثر سلبا على
والعائلية يهددهم العديد من املخاطر. ووفقا للدراسات اليت  األفراد الفقراء وأصحاب املشروعات الفردية
الدول، توصلت إىل أن أصحاب املشاريع الفردية والعائلية قد  قامت هبا املنظمة العاملية للعمل يف العديد من
العائلة، وخاصة األفراد النشيطني، أو املرض  فرد من أفراد يواجهون صعوبات مالية وخسائر نتيجة لوفاة
 تلف وسائل واألدوات اإلنتاجية. واإلصابات، أو الكوار  الطبيعية، أو السرقة أو

ومن جهة أخرى فإن التأمني املصغر ال يقتصر على املشروعات الفردية والعائلية فقط، بل هنا  
 سائر يف عملية حتصيل األقساط املتبقية منجانب خيص موسسات التمويل األصغر لتقليل من املخاطر واخل

 القروض املصغرة والفائدة يف حالة وفاة أو عجز املستفيد. وأمام موسسة التمويل األصغر ثالثة خيارات
 لتحصيل القروض املتبقية يف حالة حدو  وفاة أو عجز، األوىل ميكن تطبقها يف حالة قرض اجملموعة،

 حمل الفرد املتوىف يف تسديد مستحقات القرض املصغر ولكن هنا  إمكانيةتتمثل يف أن  ل أفراد اجملموعة 
 عزوف األفراد للقيام بعملية التسديد، وهنا  احتمال وفاة أكثر من شخص يف نفل اجملموعة. والثانية هي
ا أن موسسة التمويل األصغر تقوم حبجز جزء من  تلكات املتوىف وهذا ما قد يوثر سلبا على مسعتها. وثالث

 ملوسسة التمويل األصغر تسجيل األقساط املتبقية كخسائر، ولكن يف حالة حدو  كوار  أو وفاة ميكن
 .1خلسائر كبرية هذا قد يودي لتحقيق موسسة التمويل األصغر عدد معترب من املقرتضني

األصغر جلأت موسسات التمويل األصغر إىل تقدن خدمات التمويل  وملواجهة خطر وفاة املستفيد       
هي املسوولة عن املنتج، أو االتفاق مع موسسة تأمني املصغر لتقدم خدماهتا للمستفيدين  تكون إما بأن

املصغرة. وما مييز منتج التأمني املصغر ارتباط مدته مبدة تسديد القرض املصغر. وأهم منتج  من القروض
طي ما تبقى من القرض املصغر يف تقدمه موسسات التمويل األصغر يتمثل يف عقد تأمني يغ تأمني مصغر
 عجز املستفيد. حالة وفاة أو

                                                             
1
Idem, p68. 
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لقد أصبحت منتجات التأمني األصغر صناعة موازية ومرتبطة ارتباطا وثيقا بصناعة اإلقراض 
املتناهي الصغر للفقراء، لذلك وجب البدء يف تنمية املعارف واملهارات للعاملني مبوسسات التمويل األصغر 

ورصد وتوثيق التجارب الناجحة يف هذا  حول هذه الصناعة من خالل التدريب املستمرالعربية  يف املنطقة
 .1موسسة األمانة يف املغرب وصندوق املرأة يف األردن اجملال مثل

 لمواجهتها الم لب الثالث: التحديات التي تواجه مؤسسات التمويل األصغر والحلول المقترحة
 التمويل األصغرأوال: التحديات التي تواجه مؤسسات 

حتد من نشاطها، كما تتميز  والعراقيل اليت التحديات تواجه موسسات التمويل األصغر العديد من
املستويات من الكلي أي التنظيمي إىل املستوى اجلزئي الذي يتمثل يف الفرد  الصعوبات أ ا متل كامل هذه

 :2املصغر. ومن بني أهم التحديات ما يلي املستفيد من القرض
 متوسط وطويل األجل  لالئتمان والسبب يرجع أ ا حتتاج عوبات احلصول على التمويل من البنو ،ص

 ؛الذي تفضل البنو  عدم اللجوء إليه الرتفاع معدالت املخاطرة فيه
 ،ا يصعب عملية غياب حسابات منتظمة للمشروعات املمولة من طرف موسسات التمويل املصغر  

 ؛دراسات اجلدوى االقتصادية
 ؛موسسات التمويل األصغر ال متلك الضمانات الكافية لتقدميها للبنو  مقابل التمويل                                             
  غياب اإلطار القانوين والتنظيمي ملوسسات التمويل األصغر يف أغلب املناطق اليت تنشط فيها، كما

  جمزية تساعدها على النمو والبقاء، كو ا مدعومة من ها بأربا تتكلف خطر الزوال أل ا ال تغطي تواجه
 ؛واملنظمات احلكومات

 ؛غياب ثقافة التمويل األصغر لدى األفراد                                                                        
 دون صعوبة يف  عل جزءا كبريا من الفقراء  االنتشار احملدود لفروع موسسات التمويل األصغر 

 ؛احلصول على خدماهتا
 اقتصاديا من أسر منتجة  ا أدى الستبعاد أفقر الفقراء  لفئة الفقراء النشطني وجود تعريف موحد عدم

 من دائرة عمالء التمويل األصغر.
  انيا: الحلول المقترحة لمواجهتها

                                                             
، ةسلسلة العلوم اإلنساني لة األردنية للعلوم التطبيقية،، اجملالمالي واالجتماعي في مؤسسات التمويل األصغر العربية األداءينإشكالية الموازنة بين رن بونوالة،  1

 .251  ، 1122، األردن، 11، العدد 22اجمللد 
، 1،  1111السودان، ، CGAPبوابة التمويل األصغر  بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، موسسات التمويل األصغر والصراع حنو البقاء، وحدة التمويل األصغر،2

 www.findevgateway.org ، 22.11، ساعة:12/12/1111تاري  االطالع 
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 ت والتحديات اليتوتطورها ومواجهة الصعوبا لضمان استمرار نشاط موسسات التمويل األصغر
 :1نذكر منها ما يلي جمموعة من العوامل وحتد من نشاطها البد من تسطري خطة مستقبلية وتوفري تواجهها

  استدامة موسسات التمويل األصغر مرتبط خبلقها لثقافة التمويل األصغر لدى األفراد وتوفر البنية
 ؛التحتية الالزمة لتطوير الفكرة عمليا

  ؛التمويل األصغر أن تطبق وتثبت مبادئ احلوكمة لتحقيق إدارة فعالةيتوجب على موسسات 
  أن تصبح قادرة على تغطية كل تكاليفها السنوية من دخلها السنوي دون االعتماد على اإلعانات

الغري احلكومية، ومن أجل ضمان موسسات التمويل األصغر لبقائها  من احلكومات واملنظمات والدعم
 ؛بطريقة مرحبة وتطورها  ب أن تعمل

 حنو التمويل األصغر عرب اإلنرتنت، باإلضافة إىل خلق بيئة مناسبة لتحفيز إنشاء موسسات  التوجه
 األصغر، عرب توفري السياسات الداعمة لنمو وتطوير التمويل األصغر بتوفري قاعدة من املوارد التمويل

 ؛البشرية ذات كفاءة عالية ومتخصصة يف التمويل األصغر
أ ا تلعب  من كل العوامل والصعوبات اليت حتد من نشاط موسسات التمويل األصغر غري وبالرغم

 أساسيا يف تنمية املشروعات الفردية والعائلية، عرب توفري مناصب شغل تتميز باالستدامة وبذلك فهي دورا
 رفع الناتج الداخلي تساهم يف ختفيض معدالت البطالة، باإلضافة إىل حتقيق التنمية االقتصادية باملسامهة يف

 ومن أهم أدوارها أ ا تساهم يف التنمية االجتماعية. ،وخلق القيمة املضافة اخلام
 

 رللتمويل األصغخيري والعمل ال ربحيالمبحث الثالث: العمل ال
يعد العمل اخلريي هو األساس الذي قامت عليه صناعة التمويل األصغر، إال أنه يف اآلونة   
زاد اهتمام موسسات التمويل باالستدامة املالية،  ا أثر ذلك على اهلدف األساسي وحتقيق الرسالة  األخرية

االجتماعية للتمويل األصغر، وأدى بالعديد من موسسات التمويل األصغر للبحث عن توليفة حتاول من 
الظروف احمليطة تعرتض خالهلا أن توفق هبا بني العمل اخلريي والعمل الرحبي للتمويل األصغر، مع بقاء 

بعض موسسات التمويل األصغر،  ا يتطلب تدخل كل األطراف الفاعلة يف صناعة التمويل األصغر سيما 
 اجلهات املاحنة واحلكومات.

 
  الم لب األول:  نائية التمويل األصغر

                                                             
 .11-15،  1111 لالستشارات احملدودة، رؤية تطوير وتنمية قطاع التمويل األصغر يف السودان، السودان،يونيكونز 1
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ن توفر موسسات ألتفعيل دور التمويل األصغر يف التمكني االقتصادي واحلد من الفقر،  ب 
ىل إن تسعى املوسسات أجل حتقيق ذلك  ب أالتمويل األصغر اخلدمات املالية ملزيد من الفقراء، ومن 

 ن نطلق عليهما  ثنائية التمويل األصغر :أحتقيق هدفان، ميكن 
تقدن اخلدمات، واالنتشار من  استمراريةمايل، وهو االستدامة املالية مبا يضمن هو هدف  األول

حتقيق مستوى رحبية يغطي على األقل التكلفة التشغيلية والتمويلية، دون االعتماد على دعم اجلهات  خالل
 املاحنة )األداء املايل(.

و استهالكاهتم، أ، وهو االنتشار والوصول للفقراء لتمويل مشروعاهتم هو هدف اجتماعيالثاين و 
 )األداء االجتماعي(.الفقر احلد من وتوليد الدخل، وتوفري فر  العمل وتراكم األصول، ومن   

ن االستدامة املالية وسيلتها يف ذلك، أال إوبينما يعد اهلدف الثاين هو غاية موسسات التمويل، 
وعليه ميكن اعتبار هدفها احملوري حتقيق االستدامة املالية لزيادة االنتشار والوصول للفقراء، وح  وقت 

كثر تعبريا عن املايل للموسسة، باعتباره األ األداءتقييم وقياس هو ، وحدقريب، حملل االهتمام األكرب، بل األ
مر وقابل للقياس بوضو ، ولكن منذ منتصف العقد األول من القرن احلادي والعشرين، حتول األ األداء

 داء االجتماعي أيضا.بشكل واضح لتشمل عملية التقييم األ
مسار سليب حمتمل عرب سعر الفائدة  ،للفقراءهنالك مساران لتأثري العمل الرحبي على الوصول 

 ر.عمال موسسة التمويل األصغأخر إ ايب حمتمل عرب قناة  و  و 
، يف سعي على الوصول للفقراء يتمثل املسار األول يف األثر السليب املتوقع لالستدامة املالية -

مام حصول أائق ىل زيادة أسعار الفائدة على القروض، مبا يشكل عإموسسات التمويل األصغر 
ىل قبول أسعار االقرتاض، مع ارتفاع إ، اضطرار العمالء األمرالفقراء عليها، ولكن ما  د من هذا 

 ثر أسعار الفائدة سلبيا على وصولو ما على مستوى الوصول للفقراء قد تأتكلفة البدائل األخرى، 
 ؛ىل خدمات التمويل األصغرإ األقل دخالم  الفئات

، فيتمثل يف زيادة على الوصول للفقراء يتمثل يف األثر اإل ايب لالستدامة املاليةما املسار الثاين أ -
قدرة موسسات التمويل على تقدن القروض ملزيد من الفقراء، من خالل جذب مزيدا من مصادر 

نه قد أال إعلى الوصول للفقراء،  إ ابيامر الذي ينعكل التمويل التجاري ألعماهلا وتطوره، األ
 . 1قل فقرا، مبا يعين االحنراف عن استهداف الفقراءأيصاحب ذلك التعامل مع عمالء 
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 لتمويل األصغراهداف أ مداخل طمقاربات  الم لب الثاني:
 الرفاهية  قاربةمدخل طملتمويل األصغر حسب ا أهداف أواًل:

 الوصول للفقراء على عمقز يرتكال للتمويل األصغر من خالل اخلريي انباجليهتم مدخل الرفاهية ب
(depth of outreach)  ،ن التمويل األصغر وجد ليستهدف أتأكيد على  وذلكأي مستوى فقر الزبائن

دوالر يف اليوم للفرد(، ويهدف  2عن مستوى خط الفقر ) % 21 ـب شديدي الفقر الذين تقل مداخيلهم
طابع التضامين الىل حتسني شروط حياهتم، ويغلب على موسسات التمويل األصغر يف حملل يف هذه املقاربة إ

و تعاونية، وقد سادت هذه الرؤية يف مثانينات من القرن املاضي، باعتبار أفتأخذ شكل منظمة غري حكومية 
 سني رفاه الفقراء.دجمت ضمن برامج مكافحة الفقر والتعرض للمخاطر وحتأ  التمويل األصغر أداة 

 ا على الزبائن أيضا، من خالل تقييم إعلى موسسة التمويل األصغر و الرفاهني ال ينصب تركيز 
صغر مبعدالت فائدة معدالت الوصول وحتليل األثر، حيث يوكدون على عرض منتجات التمويل األ

بيق مبادئ هذه املقاربة مر البد منه، ولقد خلف تطأن تلقي اإلعانات بشكل مستمر أمنخفضة نسبيا، و 
ىل فشل بعض موسسات التمويل إوتكايف تشغيلية مرتفعة،  ا أدى  %21معدالت سداد تقل عن 

االستمرار على األصغر رغم اعتمادها على دعم اجلهات املاحنة، وتكمن املشكلة يف عدم القدرة 
 .الرفاهنياملوسساتيني  واالستدامة  ا يعوق قدرهتا على خدمة الفئة املستهدفة، ومن هنا ينتقد
 :على النحو التايل يف جمال التمويل األصغر، ميكن تقسيم األهداف االجتماعية

 االنتشار إىل جمموعة )جمموعات( مستهدفة معينة؛ -
التوصيل املستدام للخدمات املناسبة اليت تليب االحتياجات احملددة ألسواق العمالء  -

 املستهدفني املعينني؛
بالنسبة للعمالء، أو أسرهم أو اإل ابية التأثري احملدد بالتغريات االقتصادية أو االجتماعية  -

 مشروعاهتم أو اجملتمع األوسع.
 باإلضافة إىل العديد من األهداف العمل اخلريي ملوسسات التمويل األصغر وتتمثل فيما يلي: 

 زيادة األمن االقتصادي لألسرة؛ -
 ز تنمية املشروعات؛زيادة دخل األسرة، وتعزي -
سنة األطفال عادة أن يتحرروا من م، حيث متكن احلياة املعيشية احلتعزيز النفاذ إىل التعلي -

 االلتزامات باملنزل وأن يواصلوا تعليمهم؛
 حتسني رفاهية العمالء، واحلد من مستوى فقر العمالء وأسرهم؛ -
 ات؛للنساء الفقري الوصول خدمة النساء الفقريات وأسرهن، وتعميق  -
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 .1توفري خدمات مالية ذات جودة، والتقليل من مغادرة العمالء وزيادة رضا العمالء -
 المؤسساتية  المقاربةمدخل ط هداف التمويل األصغر حسبنياً: أا   

رحبي للتمويل ال انباجلهتتم بيف  اية التسعينات من القرن املاضي، وهي املقاربة املوسساتية  حملهرت
أي على عدد الزبائن  ،ىل الزبائنإ (breadth of outeach)ز على اتساع الوصول يرتكال األصغر من خالل

باعتبار انه اذا مل يكن النظام قادرا على رفع عدد الزبائن الذين يصل اليهم،  ل إليهم،و صيتم الو الذين 
ن أاملوسساتيني من االفرتاض األساسي واملثبت  أيبديكون قد فشل يف حتقيق هدف تقليص الفقر، 

املستقبل الذي سيضل معتمدا على اجلهات املاحنة واحلكومات هو مستقبل ستتوفر فيه اخلدمات ألعداد 
حمدودة من الزبائن، وذلك أل م لن يقدموا الدعم الكايف للوصول لألعداد الكبرية من الزبائن املستهدفني، 

نولوجيات حديثة وغري قادرة على غري قادرة على االبتكار ودمج تكو  وسسات املدعومة غري فعالةاملوتعد 
جذب مصادر متويل  ىل مدى كبري، وبالتايل تتمثل الطريقة الوحيدة لتجاوز هذه الصعوبة يفإالوصول 

تسعى موسسة التمويل األصغر لتحقيق  أنخاصة، ويتطلب ذلك تسيري صارم، شفاف وكفء، وكذا 
و أمع املقاربة املوسساتية موسسات مالية  الربح، وغالبا ما تكون موسسات التمويل األصغر اليت تتماشى

ىل إموسسات متخصصة يف التمويل األصغر خاضعة للوائح التنظيمية اليت تعمل مبنطق املردودية، باإلضافة 
 2.رغالبنو  التجارية اليت اخرتقت سوق التمويل األص

 كما ميكن أن نلخص أبرز أهداف العمل الرحبي للتمويل األصغر كما يلي:
 على جودة ونوعية احملفظة؛احلفاظ  -
 استقرار صايف هوامش الفائدة؛ -
 ثبات الرحبية أو زيادهتا؛ -
 3زيادة الرفع املايل. -

 
 الم لب الثالث: الموازنة بين العمل الخيري والعمل الربحي للتمويل األصغر

 أوال: الموازنة بين العمل الربحي والعمل الخيري للتمويل األصغر 
                                                             

تاري  االطالع ، 12 -12،   1122، إجنلرتا ،المبادئ التوجيهية: مجال التمويل األصغر إدارة األداء االجتماعي فيأنطوان سيمنوفيتل و خرون،  1
 .www.Impact.org،11.11، ساعة:21/12/1111
 
كلية العلوم خمرب الدراسات والبحو  يف التنمية الريفية،  احلوكمة املالية، جملة أحبا  ودراسات التنمية،  إطار داءين املايل واالجتماعي يفبونوالة رن، املوازنة بني األ2

 .22-21،  1122، ديسمرب 11العدد  برج بوعريريج،االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة 
 .1و خرون، مرجع سابق،   غريغ تشني  3

http://www.impact.org/
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واملوسساتيني حول العديد من النقاط يف جمال التمويل األصغر،  الرفاهنياجلدل بني  استمراررغم 
الفاحصة حلجج كلتا املقاربتني قد  النظرةأي  ،تكاملية بني املقاربتني الرفاهية واملوسساتيةالنظرة الن أال إ

صناعة بداع الذي سيساهم يف دفع عجلة ن يكون النقاش وسيلة لهأتساعد على إزالة سوء الفهم، وميكن 
 التمويل األصغر قدما.

 ا إغري قائم على السعي لتحقيق الربح، و  يف مقاربة الرفاهية، والعتبار التمويل األصغر نشاطام 
لتحقيق املنفعة االجتماعية، وبتمويلها هلذا النشاط، ال تنتظر اجلهات املاحنة مردودية مرتفعة على 

ن تركز على شديدي الفقر إلمهال التكاليف املرتتبة أميكن ملوسسات التمويل األصغر استثماراهتا، وعليه 
ذه الطريقة سيسمح نشاط موسسات التمويل األصغر بتخفيف هب، و عن القروض ذات املبالغ الصغرية جدام 

 .الفقر املدقع فورام 
فراد األقل يار متويل األن تفضل اختأقاربة املوسساتية، فبإمكان موسسات التمويل األصغر املما يف أ

خبلق فر   أيضام   اإمشاريعهم  ا ال يسمح فقط بضمان نشاطهم اخلا ، و  إنشاءالذين بإمكا م  فقرام 
من عوامل استدامة  النمو االقتصادي والرفاه العام، ويف هذا السياق تعترب املردودية املالية عامالم  عمل وتعزيز

سياسة االقتصادية احمليطة هبا، ومفتا  لتوسيع مصادر التمويل،  ا موسسة التمويل األصغر مهما تغريت ال
دي احلاجة لضمان احلد و ن تأمن الزبائن، وميكن  أعرضىل شر ة إيسمح هلا بتنمية نشاطها وبالوصول 

 ىل إعادة النظر يف أسلوب انتقاء املشاريعإاألدىن من املردودية املالية للمستثمرين مبوسسات التمويل األصغر 
وقد يرتتب عن ذلك استبعاد شديدي الفقر  املمولة، وبالتايل االقرتاب من أساليب تسيري البنو  التجارية،

، وميكن وصف مقاربة الرفاهية واملقاربة املوسساتية إليهموجه ي  د لجِ نه و  أمن برامج التمويل األصغر، رغم 
 فالرفاهنيمثل يف احلد من الفقر،  ما طريقتان لبلوغ نفل احلقيقة، قصد حتقيق ذات اهلدف املتأب

ن املقاربة البديلة هتدد نفل اهلدف املشرت  العام املتمثل يف التقليل أواملوسساتيني يتقامسون نفل االهتمام ب
 من الفقر.

البد من االنتفاع  ا قد يتولد عن التكامل بينهما، فمن املفرتض  بدال من معارضة املقاربتني جذريام 
عند تقاطع هاتني املقاربتني باجلمع بينهما، فهما ميثالن مرحلتني من  يتموقع التمويل األصغر حتديدام  أن

 صغر.مراحل تطور التمويل األ
ن ختتار بني مهمتها أنه ال يتعني على موسسة التمويل األصغر أ إىل ا سبق خيلص القول 
ية خلدمة األوىل، ويف هذا الصدد يعترب الوصول ن تسخر الثانأ ب  وإ ااالجتماعية وأهدافها املالية، 

 ما متكاملتان، فاالستدامة ختدم أ، أي اآلخرال بوجود إواالستدامة وجهني لعملة واحدة، ال يصلح 
ومن خالل مستويات االستدامة املالية وحدها استطاعت موسسات التمويل األصغر  ،الوصول بال شك
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ن للتمويل األصغر يف أدمة العديد من الزبائن الفقراء، ومعىن ذلك موال اليت مكنتها من خاألاحلصول على 
ما االستدامة فهي جمرد وسيلة لتحيق هذه الغاية، حيث تتوقف أوهو الوصول،  أالمر هدف واحد واقع األ

   .1قيمة االستدامة على مدى ما جتلبه لزبائن التمويل األصغر من منافع
 كأداة لتحقي  المهمة المزدوجة للتمويل األصغر   انيا: الحوكمة 

تواجه موسسات التمويل األصغر صعوبة يف املوازنة بني األهداف االجتماعية واملالية، أي التمكن 
عداد كبرية من أصحاب املشاريع الصغرية واحلصول من جهة أخرى على أربا ، ويف هذا أىل إمن الوصول 

يف التأكد من استجابة موسسة التمويل األصغر بالشكل  أساسيام  اإلطار، أدت جمالل اإلدارات دورام 
 املناسب لتحقيق اهلدفني.

ىل كيفية حتديدها إحدى اخلانات الثال ، استنادا إوميكن وضع موسسات التمويل األصغر يف 
 مر حمدد من خاللاخلانات بشكل دائرة تغطية العميل )كما هو األ إحدى، متثل 2قمشكل ر مهمتها، يف ال

فتمثل  شكلما الدائرة الثانية يف هذه الأالعدد واملستوى االقتصادي للعمالء الذين   التوصل إليهم(، و 
ما أو العائدات على االستثمار، و أقاس من خالل العائدات اإل ابية التنافسية على األصول الرحبية، واليت ت  

  تشابك الدائرتني، فيمثل التقاطع بني الرحبية وتغطية العميل.
صغر غري احلكومية ضمن دائرة تغطية العميل، بالنسبة هلذه وتقع معظم موسسات التمويل األ

قاس النجا  يف تنفيذ املهمة من خالل عدد أصحاب املشاريع الصغرية ومستواهم االقتصادي املوسسات، ي  
ال إالذين تقدم هلم اخلدمات، بالرغم من عدم متتع العديد من املنظمات احلكومية باالكتفاء املايل الذايت، 

ن أ إاللتغطية العميل،  يام مواز  ن البعض منها الواقع يف هذه اخلانة قد وضع االكتفاء املايل الذايت هدفام أ
ن يتخطى هدفها االكتفاء املايل أىل موسسات تتوخى الربح  البد إاملنظمات غري احلكومية اليت حتولت 

ىل جانب إموسسة التمويل املتوخية للربح،  طار مهمتها، ومتتلكإدراج توليد األربا  يف إىل إالذايت ليصل 
 تغطية العميل والرحبية. الدائرتنية يوضحها التقاطع بني جمموعة من املنظمات احلكومية، مهمة مزدوج

 صغر: المهمة المزدوجة للتمويل األ 0طرقم  الشكل
 
 
 
 

                                                             
 .22-22املرجع السابق،  ، واالجتماعي في إطار الحوكمة الماليةالموازنة بين األداءين المالي  بونوالة رن، 1

 الربحية

 تغ ية العميل
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alasghr    22.11ساعة  ،12/12/1111تاري  االطالع . 

 
يف دائرة الرحبية جند عناصر وافدة جديدة يف جمال التمويل األصغر )املصارف التجارية وشركات 

ىل إمكانيات الربح املتوفرة، وتسعى هذه العناصر إالتمويل( تظهر اهتمامها بسوق التمويل األصغر نظرا 
ىل توسيع رقعة إالوافدة وراء تغطية العميل لسبب وحيد فقط وهو ارتباط خدمات تغطية العميل بسعيها 

 ىل السوق.إنفاذها 
و أواملوازنة بني شقي املهمة معقدة السيما عندما ال يكون عمل التمويل األصغر هو العمل الوحيد 

ذي تقوم به املوسسة، وينطبق هذا الواقع على املنظمة غري احلكومية املنخرطة يف جمال التمويل األساسي ال
و موسسة مالية أىل جانب الرعاية الصحية، وتعلم القراءة والكتابة وبرامج اجتماعية أخرى، إاألصغر 

االت من املرجح عمال األساسية، يف هذه احلحتكمها أنظمة يعترب التمويل األصغر فيها من أجزاء األ
مر يف احلاالت و غياهبا على مستوى جملل اإلدارة، فينتهي األأضعف حضور مسائل التمويل األصغر 

و السياسات، ويف مثل هذه احلاالت أتويل االهتمام باالسرتاتيجيات إىل القصوى مبدير التمويل األصغر 
 املوسسات املالية بتوجيه أربا  وحدة التمويل أوأيضا تقوم جمالل اإلدارة يف املنظمات غري احلكومية 

 مر الذي يضع حدودام األصغر لتغطية العجز يف الربامج االجتماعية، والقيام بنشاطات اقتصادية أخرى، األ
 على.ألقدرة املوسسة على حتقيق تغطية كبرية للزبائن ورحبية 

بشكل مباشر املدى الذي تسعى  ن جملل اإلدارة من خالل تركيبته واألولويات اليت يضعها،  ددإ
ىل الزبائن، والوضع إفيه موسسة التمويل األصغر للحفاظ على تركيزها املزدوج على االستدامة والوصول 

ن يتم تشكيل جمالل اإلدارة من أعضاء ميثلون أىل توازن هو إاملثايل للموسسات اليت حتاول التوصل 
ن تشغل املقاعد يف جملل أىل إد قد تعتمد املوسسات فراشخصيا هذا التوازن ويف غياب مثل هوالء األ

 األعمالاإلدارة بأعداد تتساوى نسبيا يف ميلها حنو االجتاهني، فمن الناحية التجارية يكون رجال 
على ضمان كفاءة العمليات التجارية وحتقيقها لألربا ، ولتمثيل اجلانب االجتماعي  األقدرواملصرفيني هم 

 و قادة اجملتمعات احمللية.أكيز على تغطية الزبائن كاألكادمييني ميكنهم الرت   خرينن إف

http://beta.findevgateaway.org/ar/paper/1998/08/almbady-walmmarsat-fy-hwkmt-alaytam-alasghr
http://beta.findevgateaway.org/ar/paper/1998/08/almbady-walmmarsat-fy-hwkmt-alaytam-alasghr
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التكاملية اليت تقدر أمهية املهمة االجتماعية وحتقيق الربح بالنسبة  املقاربةو سد الشكل التايل 
 سسة التمويل األصغر على حد سواء:ملو 

 
 
 
 
 

 : الموازنة بين الربحية والوصول 4طرقم  الشكل
   

 
 

                               
 
 
 
 
 
 

                                 
 

راشيل رو ، ماريا أوتريو وصونيا سالتزمن، ، املبادئ واملمارسات يف حوكمة االئتمان األصغر، أكسيون إنرتناشيونال،  :المصدر
(2222 ،)  12. 

http://beta.findegeteway.org/ar/paper/1998/08/almbady-walmmarsat-fy-hwkmt-

alaytman-alasghar    22.11، ساعة 12/12/1111بتاري 

 ربحية أكبر

 منخفمةربحية 

 ربحية أكبر

 منخفمةربحية 

 تغ ية زبائن أوسع

 تغ ية زبائن منخفمة تغ ية زبائن أوسع

 تغ ية زبائن منخفمة

 الربحية

 تغ ية الزبائن 

http://beta.findegeteway.org/ar/paper/1998/08/almbady-walmmarsat-fy-hwkmt-alaytman-alasghar
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ىل توجيه إ االسرتاتيجيةن يسعى من خالل قراراته وسياساته أيتعني على جملل اإلدارة الفعال 
قدر من الرحبية وتغطي زبائن موسسة التمويل األصغر حنو ما متثله مساحة املربع املظللة، حبيث حتقق أكرب 

 .1بشكل أوسع
ن كل ما حتتاجه أال إن املوازنة بني األداءين املايل واالجتماعي تبدوا وكأ ا حتد كبري، أمع 

ىل القواعد إقيام بتغيري بسيط يف االجتاه، وكل ما عليها هو الرجوع الموسسات التمويل األصغر العربية هو 
فال يوحد طريق صحيح واحد للموازنة بني األداءين املايل واالجتماعي، فما  األساسية أي رسالتها وزبائنها،

 ر سوى دراسة السياق األنسب هلا: غصألعلى موسسة التمويل ا
 ؛الرسالة -
 ؛خطة العمل -
 اإلسرتاتيجية؛ -
 ؛املوارد املتاحة )مادية وبشرية وبنية حتتية( -
 .2ثقافة الشراكات وسياق الدولة -
 :بين العمل الربحي والعمل الخيري للتمويل األصغرمعايير التوازن  الثا: 
 ربعة معايري:أميكن تلخيص ذلك يف     
اليت ترفع من االستدامة املوسسية  املمولة للخدمات املالية تضع وتراقب معدالت النمو اجلهة-2  

 ؛االجتماعية واألهداف
األهداف االجتماعية  إىلزون مجيعهم املسامهني من املستثمرين، والدائنني وجملل اإلدارة ينحا حقوق-1  

اخلاصة باجلهة املمولة للخدمات املالية وينفذون اهليكلة املالية املالئمة املتداخلة يف مواردها، وشروطها 
 ؛وعائداهتا املطلوبة

 ولة؛مناسبة ومقب ام سعار أالقائمة باخلدمات املالية تضع  اجلهة-1  
 بطريقة تكون مالئمة ألي أحد من اجلهات ننيتقوم بتعويض كبار املدياملالية القائمة باخلدمات  اجلهة-5  

 3ألهداف االجتماعية املقررة.االقائمة باخلدمات املالية وفق 
 

                                                             
، 12/12/1111تاري  االطالع  ،12-15،  2222واملمارسات يف حوكمة االئتمان األصغر، موسسة اكسيون الدولية،  املبادئ ،و خرونراشيل رو   1

 .www.findevgateway.org، 22.11ساعة:
 .221،   مرجع سابق، المالي واالجتماعي في مؤسسات التمويل األصغر العربية األداءينإشكالية الموازنة بين رن بونوالة، 2
، 11/12/1111االطالع  تاري ، 111  ،1122 جلنة العمل لألداء االجتماعي، دليل تطبيق املعايري القياسية العاملية الشاملة إلدارة األداء االجتماعي، 3

 .www.sptf.info ،22.11ساعة: 

http://www.findevgateway.org/
http://www.sptf.info/
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  ؤسسات التمويل األصغرهيكلية م: رابعالم لب ال
تقليديا، يتكون جملل اإلدارة من أصحاب املوسسة أو ميثل مصاحل هوالء، ومن املهم جدا التوفيق 

ومصاحل املوسسة هبدف حتقيق احلوكمة الفعالة، ويعتمد التوفيق بني هذه املصاحل  األفرادبني مصاحل املدراء 
اخلاصة مبوسسات التمويل ضمن صناعة التمويل األصغر على فهم املسائل املتعلقة باهليكليات األربع 

األصغر، وهي املوسسة العامة )احلكومية(، واملوسسة اليت ال تستهدف الربح )املنظمات غري احلكومية(، 
املوسسة اليت تستهدف الربح، والتعاونيات )االحتادات االئتمانية(، إال أن هيكلية املوسسة ال حتدد حبد 

لعوامل يف كل هيكلية، اليت قد تعزز قدرة جملل اإلدارة أو تفوضها ذاهتا احلوكمة الفعالة ألنه مثة العديد من ا
 على االضطالع بأدواره ومسوولياته.

 
 

 أنواع هيكلية مؤسسات التمويل األصغر:
يوجد أربع أنواع من اهليكلية اخلاصة مبوسسات التمويل األصغر، إال أننا سنركز على نوعني منها 

   :واليت تتمثل فيما يلي
 الربل ستهدفالتي ت صغرهيكلية مؤسسات التمويل األ أواًل:

الربح، وتشمل البنو  التجارية والشركات  تستهدفمثة نوعان من املوسسات التمويل األصغر اليت 
ىل قطاع املشاريع الصغرى، يتم إتوسيع نطاق خدماهتا  اختارتاملالية  املوسسات املالية التقليدية ، اليت 

و الفروع ضمن هذه املوسسات للقيام بعمليات التمويل األصغر، ويشكل مبلغا أتأسيل الوحدات التابعة 
نه أمجايل موجودات املوسسة احملفظة للتمويل األصغر، وتتقلص هذه املوسسات أل ا تعتقد إمتواضعا من 

ن أبسبب توفر منهجية التمويل األصغر سوف تتمكن من حتقيق األربا  بالعمل يف هذا القطاع، واحلل 
  االستعماالتمل احلصول على عائدات حصصهم اليت تنافل أس املال هلذه على أر  ستثمرين يوفرونامل

 األخرى لراس ماهلم.
الربح فهي املنظمات غري احلكومية اليت  تستهدفخر من موسسات التمويل األصغر اليت والنوع األ

س أصحاب احلصص يف ر أحلالة و ميثل جملل اإلدارة يف هذه اأتنشئ موسسات مالية منظمة، كما يشمل 
 سأشكال عدة من ر أس املال الصايف اخلا ، مثة أيف املوسسة، واليوم بدال من ر  استثمارهاملال الذي يتم 

: املنظمات الغري حكومية واملستثمرين من القطاع هي املال االجتماعي يتم توفريه عرب مصادر أربعة أساسية
  املتخصصة، ولكل من أصحاب احلصص هوالء خماوفه اخلاصة.اخلا  واهليئات العامة والصناديق 

 الربل ستهدفصغر التي ال تهيكلية المنظمات  ير الحكومية للتمويل األ انياً: 
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ن بعض املنظمات غري احلكومية أصبحت موسسات منظمة لتتمكن من الولوج أعلى الرغم من 
ن غالبية موسسات التمويل األصغر يف العامل تعمل على أال إس املال واملدخرات، أمبالغ أكرب من ر  إىل

شكل منظمات حكومية، بالتايل من املهم فهم مواطن الضعف والقوة يف حوكمة اهليكلة من املنظمات غري 
 احلكومية. 

س مال ملوسسات أالربح، وتوفر اجلهات املاحنة ر ال تستهدف ما من مالك يف املنظمات اليت 
قروض ميسرة، قد تكون تلك موسسات خاصة  أوالربح على شكل منح  ستهدف تالتمويل األصغر اليت ال

مهمة  أنفراد، كما للمساعدة التابعة للحكومة واملوسسات متعددة األطراف واأل األجنبيةو الوكاالت أ
املوسسة تكون حمددة بشكل واضح معممة على كافة أصحاب احلقوق يف املوسسة مبا غي ذلك اجلهات 

الربح من أعضاء  تستهدفقرضني وفريق العمل والعمالء، ويتكون جملل إدارة املوسسات اليت ال املاحنة وامل
الرعاية مبسوولية، و ىل تأدية واجب اإلخال  إمر الذي يدفع باألفراد أليتسمون بااللتزام املتني للمهمة، ا

ىل إو أاكل كبرية ىل مشإدراء جتنب املواقف اليت أدت مرات عدة من قبل املعالوة على ذلك، على 
يدي املدير التنفيذي الذي قد ال يراقب اإلدارة أما اخلطأ املشرت  فهو تركيز السلطة بني أإخفاقات، و 

 ىل اهلال .إن يسري باملوسسة أوالذي من املمكن  بشكل مناسب
ن هيكلية امللكية يف املنظمة غري احلكومية اليت ليل هلا أي مالك حقيقي تظهر أن نقول أوميكن  

 إىلن غياب امللكية يودي بالضرورة أن نستنتج أنه ال ميكن أال إضعفا يف  وذج املنظمة غري احلكومية، 
مويل موسسات غري مستقرة وعالية املخاطر، حصد  وذج املنظمة غري احلكومية جناحات عدة يف جمال الت

 إرشادفراد بشكل وثيق مبهمة املوسسة ومتتعوا بالقدرة على لتزم أعضاء جملل اإلدارة األإاألصغر عندما 
 ن احلوكمة الفعالةأهداف اخلاصة باألداء، كما أموسسة التمويل األصغر اسرتاتيجيا ومساءلة اإلدارة حول 

جنا   إىلي العامل األساسي الذي أدى والشفافية حول مفهوم امللكية يف حالة ليل هلا فيها مالك حقيق
 .1هذه املوسسات

 
 
 
 
 

                                                             
 . 55-52رجع سابق،  م، و خرونراشيل رو   1
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 خالصة الفصل:
من خالل دراستنا للفصل األول اتضح أنه مع نضج الصناعة ينبغي على موسسات التمويل األصغر       

أن تكون أكثر مرونة يف قدرهتا على مواكبة التغريات وذلك استجابة للفر  اجلديدة واملشاكل اليت ميكن 
وأن تسعى موسسات  تعرتضها، وأن تكون أكثر حساسية لتحوالت السوق املنافسني وللعمالء أيضا، أن

البعض، حبيث ختلق  االتمويل األصغر إىل التوفيق بني األهداف اخلريية واألهداف الرحبية املرتبطة ببعضه
توليفة مزدوجة ميتزج بواسطتها األداء املايل القوى بالوفاء للرسالة االجتماعية، ألن املوازنة بني اجلانب الرحبي 

فة التنظيمية، وخطوة هامة ملوسسات التمويل األصغر حنو تثبيت نفسها و اخلريي ميثل حتوال كبريا يف الثقا
 واملوسسات حبد ذاهتا وهذا ما ينعكل على املنظومة االقتصادية ككل. األفرادوحتقيقها لنتائج إ ابية ختدم 
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 الفصل الثاني
دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيير 
 القرض المصغر فرع برج بوعريريج
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 تمهيد
اجملتمع، ومع وجود تفاوت بني نسبة انتشار داخل إذا كانت الدول تشرت  يف وجود حملاهرة البطالة 

مج واخلطط اليت تضعها كل دولة، اأخرى، فإن التفاوت هذا موجود أيضا بني الرب  إىلالظاهرة من دولة  هذه
مج تنموية اقتصادية واجتماعية، ناجحة متكنت من خالهلا من السيطرة رااستطاعت أن تطبق ب فهنا  دول

بينما هنا  دول أخذت مشكلة البطالة فيها تتسع وتنتشر بني العديد من  وحماصرهتا، على مشكلة البطالة
والفقر  ب أن تتا  هلذه  تخفيف وطأة البطالةلاجملتمعات الريفية املهمشة و  وخاصة، فئات اجملتمع

 ض وسداد الديون.ااجملتمعات فرصة االدخار واالقرت 
من خالل  (املهمشني)لذين   إقصاءهم د اراوبناء على ذلك كان ال بد من فتح الطريق أمام األف

د الغري موهلني من رااألف يوفر خدمات مالية متاشيا مع احتياجات، الذي املصغر ما يسمى بالقرض
 االستفادة من القرض البنكي، واليت تشمل فئة األشخا  بدون دخل أو ذوي الدخل الغري مستقر

 ي.والبطالني والذين ينشطون عموما يف القطاع غري الرمس
وضع  ليات  إىلئر االدول النامية خصوصا، بادرت السلطات يف اجلز و ر باقي دول العامل راوعلى غ
القرض املصغر أداة فعالة ملكافحة الفقر والتخفيف من حدة البطالة يف أواسط الشر ة  الالزمة جلعل

 اريعاملالية والفنية ألصحاب املش اتحيث توفر هذه اآلليات املساعد، الواسعة خاصة األكثر هشاشة
مج تكوينية حول راب إىلالفائدة واإلعفاءات الضريبية، إضافة  الصغرية، منها القروض املدعومة واملنخفضة

ومن بني هذه اآلليات املوضوعة من طرف  ،واملصغرة أساليب التسيري املايل واإلداري للمشروعات الصغرية
 . ANGEM  سيري القرض املصغراحلكومة نذكر الوكالة الوطنية لت

 مبحثني: إىلومن خالل ما سبق قمنا بتقسيم هذا الفصل 
 .الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرعن المبحث األول: تقديم عام 

المبحث الثاني: واقع التمويل األصغر في الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر طفرع برج 
 .بوعريريج 
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 عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر تقديم عامالمبحث األول: 
الوطنية لتسري القرض املصغر هيئة أساسية من بني اهليئات اليت أقرها املشرع اجلزائري تعد الوكالة 

لدعم وتنمية املشروعات الفردية والعائلية توفري اخلدمات املالية للفئات الفقرية واملستبعدة من النظام املايل 
 .التقليدي ومن خالل ما يلي سنتطرق لنشأهتا واخلدمات اليت تقدمها

 
 وطريقة تسييرها المصغر القرض لتسيير الوطنية نشأة الوكالةالم لب األول: 

 المصغر القرض لتسيير الوطنية الوكالة أوال: نشأة
 29 املورخ يف 25-15مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم املصغر القرض لتسري الوطنية الوكالة أنشئت

حدد املرسوم التشغيل، كما وزارة لسلطةكهيئة ختضع  ،2004جانفي 22 ـل املوافق 1424 القعدة ذي
وفقا للتشريعات والتنظيمات، ودعم املستفيدين  مهام الوكالة اليت متثلت يف تسيري جهاز القرض املصغر

حمرم  22املورخ يف  21-12ومرافقتهم يف تنفيذ مشاريعهم، ليعدل املرسوم السابق باملرسوم الرئاسي رقم 
لذي نقل وصاية الوكالة من وزارة التشغيل إىل وزارة التضامن الوطين ، ا1112جانفي 12 ـاملوافق ل 2512

 .1واألسرة وقضايا املرأة
تتمتع الوكالة بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية، وتتمّثل مصادر أمواهلا من اخلزينة العمومية اليت 

 القروض بدون فائدة اليت ختصص هلا ميزانية سنوية تغطي هبا تكاليف إدارهتا وكذا اجلزء خمصص ملنح
 كامل على الواسع اهانتشار  المركزي من خالل تنظيمي لنموذج تبنيها وه الوكالة زيمي ما ،الوكالة نحهممت
 اخلدمة يقرب ا  دائرة، بكل للوكالة ثلو  والئية كالةو  52فروع جهوية و 21 توجد حيث ينالوط باالرت 

 واألفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة. التنقل يستطعن ال اللوايت بالبيت ملاكثاتا الفقراء والنساء لألفراد

  انيا: تسيير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
 22 املوافق لـ 1424 ذي القعدة 29 املورخ يف 25-15لقد اسند املرسوم التنفيذي رقم   
 مهمة تسيري الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر إىل اهليئات التالية: 2004 جانفي
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 أ ـــ اجمللل التوجيهي: 

 من ، معينني بقراراجلمعياتو  واألجهزة املوسسات خمتلف من منحدرين عضو 17 تضم هيئة هو 
 قابلة سنوات ثال  لفرتة إليها ينتمون اليت السلطات من اقرتا  على بناء الوطين، املكلف بالتضامن الوزير

 املخطط ضعوكذا و  الوكالة ريس نفقاتو  الوكالة، نشاط برنامج إىلللتجديد، يتطرق اجمللل خالل مداوالته 
 جملل أمانة ملصغرا القرض لتسري الوطنية للوكالة مالعا ملديرا يتوىل، و الوكالة أنشطة لتمويل ويالسن
 .1هالتوجي

 ب ـــ جلنة املراقبة: 
 الالحقة لتنفيذ الرقابة مبمارسة تقوم .جملل التوجيه يعينهم أعضاء ثالثة من قبةراامل جلنة تتكون 
الكيفيات لتنفيذ الربامج  أحسن عن اتوصياهتو  االحظاهتم مقدوت حلسابه، تعمل الذي التوجيه جملل قرارات

 العام.شرعت فيها الوكالة للمدير  واملشاريع اليت
 متقو كذا و نفقاهتا و التقديرية إليرادات الوكالة  البيانات توصياهتا عنو مالحظاهتا  هجمللل التوجي متقدكما    

  .2الوكالة املمولة من طرفتدقيق للحسابات  وبكل مراقبة أ

 ج     صندو  الممان المشترك للقروض المصغرة:
املتضمن  1115-12-11املورخ يف  21-15أنشأ هذا الصندوق مبوجب املرسوم التنفيذي رقم

الضمان املشرت  للقروض املصغرة وحتديد قانونه األساسي، هدفه ضمان القروض املصغرة  إحدا  صندوق
 .3% للديون املستحقة من األصول والفوائد 22البنو  واملوسسات املالية بنسبة  املمنوحة من طرف

عدة أمانة وضع الصندوق حتت سلطة املديرية العامة للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر مبسا
 على مستوى كافة واليات الوطن. دائمة  ثلة

ولذلك  واالستقاللية املالية، املشرت  للقروض املصغرة بالشخصية املعنوية يتمتع صندوق الضمان
ميلك  االستقاللية عن الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، حيث أنه وحدة مستقلة كل يعترب الصندوق

للشكل التجاري مستقلة عن حماسبة الوكالة. وجند أن موارد الصندوق  وفقا حماسبتهمقرا خاصا به، وميسك 
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هي اشرتاكات املستفيدين من القروض  الوكالة، فاملورد األساسي للصندوق ختتلف كل االختالف عن موارد
 لقرض املصغر،والبنو  واملوسسات املالية املنخرطة، باإلضافة إىل مسامهة الوكالة الوطنية لتسيري ا املصغرة

 ومسامهات اخلزينة العمومية.

 العام للوكالة التنظيمي  الثا: الهيكل
لكي تقوم الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر مبختلف املهام املنوطة هبا على أكمل وجه، كان لزاما     

ملعلومة بني عليها تشكيل هيكل تنظيمي يضمن القيام بعمليات االتصال الفعال، من خالل سرعة تبادل ا
املديريات العامة وخمتلف الفروع اجلهوية والوكاالت الوالئية حتت إشراف املدير العام للوكالة، والشكل املوايل 

 . الوطنية لتسيري القرض املصغريوضح طبيعة اهليكل التنظيمي للوكالة 
 الوطنية لتسيير القرض المصغر الهيكل التنظيمي العام للوكالة : 00الشكل رقم ط

 
 
 

                                                        
 
 
 

                                                                          
 
 

    
          
 
  

                 
 
 

 املدير العام

 خلية االتصال والتعاون الوطين مساعدو املدير

 خلية الفحص ومراقبة التسيري

الدراسات مديرية 
 واألنظمة املعلوماتية

 مديرية املالية واحملاسبة مديرية تطوير الربامج مديرية اإلدارة والوسائل

م/ ف 
الدراسات 
 واإلحصائيات

م/ ف 
األنظمة 
 املعلوماتية

م / ف 
املتابعة 
القضائية 
وتسوية 
 اخلالفات

م / ف 
 الوسائل

م/ف املوارد 
البشرية 
 والتكوين

م / ف 
تطوير 
 الشبكة

م /ف 
 الربامج

م /ف 
 احملاسبة 

م /ف 
 املالية

لفرع اجلهويا  الفرع اجلهوي 

الوالئيةالوكالة  الوكالة الوالئية الوكالة الوالئية الوكالة الوالئية لوكالة الوالئيةا   الوكالة الوالئية 
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، تاريخ www.ANGEM.dzالموقع الخاص للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الجزائر، على الرابط  المصدر:
 .00.00، ساعة 40/02/4040االطالع 

 
 الهيكل التنظيمي للوكالة الوالئية لبرج بوعريريج رابعا:

وكغري من الفروع الوالئية  لربج بوعريريج لتسيري القرض املصغر ن الفرع الوالئي للوكالة الوطنيةإ
الوطنية لتسيري األخرى فرع من أصل، لذلك فهو يتبع نفل  وذج اإلتصال اخلا  باملديرية العامة للوكالة 

واملكاتب الوالئية حتت  اليا املرافقة عرب الدوائرر،  ا يضمن اتصال فعال بني خمتلف اخلالقرض املصغ
                إشراف ومراقبة مدير الوكالة وهذا ما يوضحه الشكل املوايل:       

 : الهيكل التنظيمي للوكالة لفرع برج بوعريريج 02طالشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدير الوكالة

 ثل صندوق الضمان 
 املشرت  للقروض

 مكتب االتصال
 مكّون رئيسي

 األمانة
 مكتب اإلعالم اآليل

مجاأمانة الرب  مكتب اإلدارة والوسائل  مكتب مكلف باحملاسب 

مكتب املكلف بتحصيل 
 الديون

 مكتب مكلف باملالية

قة والتكوينرافمكتب امل  

 خاليا املرافقة عرب الدوائر

/ برج بوعريريج1  

/ رأس الواد2  

/ برج لغدير3  

/ املنصورة4  

/ جعافرة5  

/ جمانة6  

/ تاغروت7  

علي/بئر قاصد 8  

/ برج زمورة9  
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        .م ويات مقدمة من طرف المسؤول عن التربص فرع برج بوعريريج المصدر:
                             

 الوكالة وكيفية االستفادة منهاالم لب الثاني: اإلعانات واالمتيازات المقدمة من طرف 
 أوال: شروط التأهيل للحصول على القرض المصغر

 :1بغية احلصول على القرض املصغر  ب أن تتوفر يف العميل جبملة من الشروط وهي
 ؛سنة فما فوق 22بلوغ سن  -
 عدم امتال  دخل أو امتال  مداخيل غري ثابتة وغري منتظمة؛  -
ا أو التمتع شهادة تثبت الكفاءة املهنية أو وثيقة معادلة معرتف هبإثبات مقر اإلقامة، وامتال   -

 موكدة تتوافق مع النشاط املرغوب إجنازه؛ مبهارة مهنية
 عدم االستفادة من مساعدة أخرى إلنشاء النشاطات؛  -
% من الكلفة اإلمجالية للنشاط، ألجل شراء عتاد 2القدرة على دفع مسامهة شخصية نسبتها  -

 لية لالنطالق يف النشاط؛صغري ومواد أو 
 االشرتا  يف صندوق الضمان املشرت  للقروض املصغرة يف حالة طلب املقاول لقرض بنكي؛ -
 االلتزام بتسديد القرض ونسبة الفوائد للبنك حسب جدول زمين حمدد؛ -
االلتزام بتسديد مبلغ السلفة بدون فوائد للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر حسب جدول زمين  -

 دد.حم

  انيا: البنوك المشاركة
هنا  مخل بنو  عمومية تشار  الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر يف تقدن القروض املالية املوجهة 

 إلنشاء مشاريع استثمارية ال تتعدى قيمتها مليون دينار جزائري وهي:
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 ؛ CPAاجلزائري القرض الشعيب  -
 ؛  BDL بنك التنمية احمللية -
   ؛BEA   اجلزائريالبنك اخلارجي  -
 ؛BEA البنك الوطين اجلزائري -
 . BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية -

 
 

   الثا: األنش ة الممولة
بتمويل كافة اإلستثمارات ويف مجيع اجملاالت، سواء  الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر تقوم

إنشاء مشاريع جديدة أو إقتناء مواد أولية، وفيما يلي نورد مجيع األنشطة املمولة بشيء من التفصيل كما 
 :    1يلي
  الصناعة:األنش ة 

صناعة العجائن الغذائية، الكسكل، اخلبز، حلويات عصرية وتقليدية،  الغذائية:الصناعة  -
وتغليف  صناعة الشكوالتة، املرطبات، البوحملة، حتميص ورحى القهوة، تعليب السمك، حتميص

 الفول السوداين.
األلبسة اجلاهزة، خياطة املالبل، نسج املالبل، احلياكة، صنع األغطية املنزلية  األلبسة:صناعة  -

 .سرير، املطب ، املفروشات()عدة ال
 األحذية التقليدية، األلبسة. الصناعة الجلدية: -
األثا ، منتجات خشبية، صناعة السالل، الصناعة املعدنية، صناعة  الصناعة الخشبية: -

  األقفال، احلدادة.

  ة:يالفالحاألنش ة 
تربية الدواجن واألرانب : تسمني األبقار، األغنام، املاعز، إنتاج اللحوم واحلليب، تربية الماشية -

 والنحل.
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: إنتاج البذور، الفواكه واخلضر )التجفيف والتخزين(، مشتلة الزهور ونباتات فالحة األرض -
 الزينة.

 :الصناعة التقليدية 
النسيج والزرايب التقليدية، خياطة املالبل التقليدية، الطرز التقليدي، الرسم على احلرير والقطيفة  -

 الزينة، الفخار، املنتجات املصنوعة بالزجاج، النقش على اخلشب.والزجاج، أدوات 

 :الخدمات 
 اإلعالم اآليل، احلالقة والتجميل، األكل السريع، تصليح السيارات وخمتلف التجهيزات. -
 الصحة: عيادة الطبيب، طبيب األسنان. -

 
  واألشغال العمومية:البناء 

 الكهرباء، الدهن، السباكة، النجارة، صناعة حجر البناء...أشغال البناء، أعمال متعلقة باملباين:  -
 :التجارة 

 عروض التجارة مبختلف أنواعها سواء جتارة اجلملة أو جتارة التجزئة. -

 رابعا: اإلعانات واالمتيازات المقدمة من طرف الوكالة
بالعديد من االمتيازات  الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر ظى املقاولون املمولون من طرف 

 واإلعانات اليت ال  ظى هبا غريهم من املقاولني وهي:
 :المرافقة والتمويل 

 ــــ تضمن الوكالة الدعم والنصح واملساعدة التقنية فضال عن مرافقة جمانية للمقاولني أثناء تنفيذ أنشطتهم؛ 
 ـــ مينح القرض البنكي بدون فوائد؛ 

% من الكلفة اإلمجالية يف  ط التمويل الثالثي، القتناء عتاد  12ائد قدرها ـــ ميكن منح سلفة بدون فو 
 دج؛ 2.111.111صغري ومواد أولية لالنطالق يف النشاط، واليت ال تتجاوز 
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% من الكلفة اإلمجالية للمشروع واليت  211ـــ متنح الوكالة سلفة بدون فوائد لشراء املواد األولية مقدرة ب 
ومخسني ألف  نيوقد تصل هذه الكلفة إىل مئت ج،د  211.111مئة ألف دينار جزائري  ال ميكن أن تفوق
 مبناطق الصحراوية واهلضاب العليا. دج 121.111دينار جزائري 

 :االمتيازات الجبائية 
 ( سنوات؛ 1ـــ إعفاء كلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة على أربا  الشركات ملدة ثال  )

 ( سنوات؛1من رسم العقاري على البنايات املستعملة يف األنشطة اليت متارس ملدة ثال  )ــــ إعفاء 
 ــــ تعفى من رسم نقل امللكية، اإلقتناءات العقارية اليت يقوم هبا املقاولون قصد إنشاء أنشطة صناعية؛

 ا من قبل املقاولون؛ــــ إعفاء من مجيع حقوق التسجيل، العقود املتضمنة تأسيل الشركات اليت   إنشاؤه
ــــ ميكن االستفادة من اإلعفاء الضرييب على القيمة املضافة، مقتنيات مواد التجهيز واخلدمات اليت تدخل 

 مباشرة يف إجناز االستثمار اخلا  باإلنشاء؛
ـــ ختفيض من الضريبة على الدخل اإلمجايل أو الضريبة على أربا  الشركات، وكذا من الرسم على النشاط 
املهين املستحق عند  اية فرتة اإلعفاءات، وذلك خالل الثال  سنوات األوىل من اإلخضاع الضرييب، 

 ويكون هذا التخفيض كالتايل:
 ٪؛21السنة األوىل من اإلخضاع الضرييب: ختفيض بنسبة • 
 ٪؛21السنة الثانية من اإلخضاع الضرييب: ختفيض بنسبة • 
 .٪12: ختفيض بنسبة السنة الثالثة من اإلخضاع الضرييب• 
حتدد الرسوم اجلمركية املتعلقة بالتجهيزات املستوردة اليت تدخل مباشرة يف حتقيق االستثمار بتطبيق    
 .٪2نسبة
 

 الم لب الثالث: صيغ التمويل المقدمة من طرف الوكالة
للتمويل تشرف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر يف إطار القرض املصغر على تسري صيغتني 

 211.111)سلفة بدون فوائد متنحها الوكالة واليت ال تتجاوز  انطالقا من سلفة صغرية لشراء املواد األولية
إىل قروض معتربة )اليت ال تتجاوز مليون دج( تستدعي تركيبا ماليا مع إحدى البنو ، تسمح كل  دج(
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من اجملتمع، كما تتيح الوكالة  صيغة حبكم خصوصيتها بتمويل بعض األنشطة وجلب اهتمام فئة معينة
لعمالئها فرتة سداد لقروضهم تكون خالل الثال  سنوات اليت تلي تاري  متويلهم يف صيغة التمويل الثنائي 

 ومتتد إىل مثاين سنوات يف الصيغة التمويل الثالثي.

 تمويل  نائي طصيغة اقتناء مواد أولية  الصيغة األولى:ــــ 
 يف اجلدول الصيغة ونوضح أولية، مواد شراء بعنوان واملستفيد الوكالة بني التمويلية تكون العالقة 
 .املوايل

 : صيغة قرض بدون فائدة بعنوان اقتناء مواد أولية تجمع بين الوكالة والمستفيد 04طجدول رقم 

القرض  قيمة
 المصغر

مساهمة 
 الوكالة

مساهمة 
 المستفيد

نسبة دعم 
 الفائدة

 المصغرشروط االستفادة من القرض 

 %1 211% دجالف  002
قروض بدون 

 فائدة
 ؛اقتناء املواد األولية -
 .ال يشرتط توفر حمل -

قروض بدون  %1 211% دجألف  121
 فائدة

 ؛اقتناء املواد األولية -
 ؛ال يشرتط توفر حمل -

 .ـــــــ باملناطق اخلاصة )اهلضاب، الصحراء(
 www.angem.dzعلى مع يات من الموقع الرسمي للوكالة  من إعداد ال لبة بناء مصدر:ال

 الصيغة الثانية: تمويل  ال ي طصيغة إنشاء نشاط ـــ 
 وتكون العالقة التمويلية يف هذه الصيغة بني الوكالة الوطنية لتسري القرض املصغر والبنك واملستفيد 

 على النحو الذي يبينه اجلدول التايل؛
 بنكية تجمع بين البنا والوكالة والمستفيد.: صيغة قروض  00طجدول رقم 

 قيمة القرض
 المصغر

 مساهمة
 البنا

مساهمة 
 الوكالة

 مساهمة
 المستفيد

نسبة دعم 
 الفائدة

 شروط االستفادة من القرض المصغر
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مليون دينار 
 جزائري

21% 12% 2% 

 ختفض بنسبة

عن النسبة  %21
، و  التجارية

ختفيضها بنسبة 
بدءا من %211

 1122سنة 

إحدا  نشاط باقتناء العتاد الصغري  -
 ؛واملواد األولية الالزمة النطالق النشاط

 .توفر املسامهة الشخصية -

مليون دينار 
 جزائري

 
21% 12% 2% 

 ختفض بنسبة
عن  %22

، ةالنسبة التجاري
و  ختفيضها بنسبة 

بدءا من %211
 1122سنة 

إحدا  نشاط باقتناء العتاد الصغري  -
 ؛الالزمة النطالقه واملواد األولية

 ؛توفري املسامهة الشخصية -

 ؛املستفيد حامل لشهادة -

النشاط املنجز يف املناطق اخلاصة  -
 .)اجلنوب /اهلضاب(

 www.angem.dzعلى مع يات من الموقع الرسمي للوكالة  من إعداد ال لبة بناء مصدر:ال

 
 

أنماط التمويل المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر مع نسب :  00م طالشكل رق
 المساهمة لكل طرف

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.angem.dz/
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 .على مع يات الجدول الساب  من إعداد ال لبة بناء مصدر:ال

نالحظ من خالل الشكل البياين أعاله الذي ميثل حاالت املسامهة يف متويل املشروع، أن الوكالة 
الوطنية لتسيري القرض املصغر تقوم مبنح قروض بدون فوائد حتت عنوان شراء مواد أولية ال تتجاوز 

ل لشراء دج، هتدف إىل متويل األشخا  الذين لديهم معدات صغرية ولكن ال ميلكون أموا 211.111
 دج باملناطق الصحراوية واهلضاب. 121.111نشاط، وقد تصل قيمتها إىل الاملواد األولية إلعادة إطالق 

تشار  البنو  يف متويل املشاريع اجلديدة  الوطنية لتسيري القرض املصغركما نالحظ أن الوكالة 
من الكلفة اإلمجالية للمشروع اليت ال ميكن أن  2%، بينما يساهم صاحب املشروع بنسبة 12%بنسبة 

 مليون دج، أما النسبة املتبقية فيقدمها البنك يف شكل قرض بدون فائدة.  2تتجاوز يف كل األحوال قيمة 
دج بالنسبة للقروض املوجهة  211.111دج إىل  11.111إن قيم التمويل قد ارتفعت من 

دج إىل  511.111بة لواليات اجلنوب واهلضاب العليا(، ومن دج بالنس 121.111لشراء املواد األولية )
دج بالنسبة للقروض املوجهة إلنشاء النشاطات، وذلك مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  2.111.111

 .1122مارس  11املعدل واملورخ يف  22/211
 

 التمويل األصغر في الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر واقع المبحث الثاني:
 برج بوعريريج  طفرع

هبدف توضيح الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لتسري القرض املصغر )فرع برج بوعريريج( يف تنمية 
املشاريع احمللية بالوالية، سنتطرق خالل هذا املبحث إىل جممل اخلدمات اليت تقدمها الوكالة بشقيها املايل 

، ومن أجل مجع املعلومات 1122اية سنة إىل   1112منذ أن باشرت مهامها يف جوان  واالجتماعي
 الالزمة قمنا بزيارة مقر الوكالة املتواجد باحلي اإلداري اجلديد على مستوى دار التضامن للجمعيات.

 
للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع برج بوعريريج منذ  المالي داءالم لب األول: تقييم األ

 04/04/4002إلى  اية  إنشائها
 طلبات القروض الممنوحة والمرفوضة من قبل الوكالة أوال:
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ينا سابقا، فإن الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر يف إطار القرض املصغر تشرف على أكما ر 
التمويل انطالقا من السلفة بدون فوائد اليت متنحها الوكالة، وكان عدد الطلبات على  تسيري صيغتني من

مقسمة كما يبينه اجلدول  21/21/1122لة )فرع برج بوعريريج( إىل غاية هذه القروض منذ إنشاء الوكا
 املوايل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : توزيع طلبات القروض الممنوحة والمرفوضة حسب نمط التمويل منذ إنشاء الوكالة 02جدول رقم ط
 04/04/4002برج بوعريريج إلى  اية  الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع

 السنوات
 تمويل  ال ي  نائيتمويل 

 المجموع
 المرفوضة الممنوحة المرفوضة الممنوحة

1112 51 2 1 22 002 
1111 211 1 2 112 260 
1112 215 5 55 22 400 
1112 221 211 21 211 0420 
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1112 2521 211 15 1 0642 
1121 2121 22 5 1 0246 
1122 5122 222 211 21 2026 
1121 5221 112 211 21 0440 
1121 1212 151 115 2 0440 
1125 2211 12 112 221 4422 
1122 211 1 21 22 260 
1121 521 1 12 51 224 
1122 121 1 12 12 000 
1122 121 1 21 2 200 
1122 221 1 15 1 200 

 42022 260 0440 0042 40040 مجموعال
 من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  المصدر:

 
 
 
 
 

القروض الممنوحة منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير المصغر فرع برج   : نسب عدد6الشكل رقمط
  04/04/4002بوعريريج إلى  اية 
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    02رقم ط من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول المصدر:

 : توزيع طلبات القروض الممنوحة والمرفوضة حسب نمط التمويل منذ إنشاء الوكالة 02الشكل رقم ط
 04/04/4002الوطنية لتسيير المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 
  02رقم ط من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول المصدر:

الممنوحة والمرفوضة حسب نمط التمويل الثنائي منذ إنشاء  : توزيع طلبات القروض 04الشكل رقمط
 04/04/4002الوكالة الوطنية لتسيير المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

[CATEGORY 
NAME] 

[PERCENTAGE] 

[CATEGORY 
NAME] 

[PERCENTAGE] 

 القروض الممنوحة من قبل الوكالة 

طلبات 
القروض 
 ممنوحة

95% 

طلبات 
قروض 
 مرفوضة

5% 

 تمويل ثنائي

طلبات 
قروض 
 ممنوحة

72% 

طلبات 
قروض 
 مرفوضة

28% 

 تمويل ثالثي
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  02رقم طمن إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول  المصدر:

الثال ي منذ إنشاء  : توزيع طلبات القروض الممنوحة والمرفوضة حسب نمط التمويل 02ط الشكل رقم
 04/04/4002الوكالة الوطنية لتسيير المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 
  02رقم طمن إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول  المصدر:

 
 1112منذ بداية نشاطها سنة  لوالية برج بوعريريج منحت الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر

 قرض مصغر، ومن خالل معطيات اجلدول السابق 11121ما يقدر ب  1122ديسمرب  12إىل غاية 
املمنوحة بصيغة شراء مواد أولية )متويل ثنائي( أكرب من القروض املمنوحة بصيغة  جند أن عدد القروض

40 

522 
104 

956 

1470 1393 

4098 

4880 

2731 

1862 

866 

412 
212 

653 
886 

1 3 4 126 132 89 187 207 240 
31 2 3 2 0 0 0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 توزيع عدد الطلبات على التمويل الثنائي

 (تمويل ثنائي)طلبات مرفوضة  (تمويل ثنائي)طلبات ممنوحة 

0 5 

44 52 

24 
4 

102 
123 

304 

269 

80 

37 
61 56 64 

78 

235 

79 

136 

3 0 10 10 8 

112 

15 

46 
28 

1 0 0

50

100

150

200

250

300

350

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 توزيع طلبات الحصول على التمويل الثالثي

 (تمويل ثالثي)طلبات مرفوضة  ( تمويل ثالثي)طلبات مقبولة 
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قرض مصغر لصيغة إحدا   2112القروض املمنوحة  إحدا  نشاط )متويل ثالثي(، حيث وصل عدد
)كما يوضحه الشكل  22%شراء مواد أولية بنسبة  قرض مصغر لصيغة 12122، و%2 نشاط بنسبة

أكثر من مرة بعد  متكن املستفيد من االستفادة صيغة التمويل الثنائي هذا الفارق أن (، وميكن تفسري11
ال تتطلب وقت  إكمال عملية تسديد القرض السابق، كما أن عملية منح قرض بصيغة شراء مواد أولية

أل ا سلفية بدون فائدة متنحها الوكالة من ماهلا اخلا ، ونظرا للمبلغ الصغري الذي  بنكطويل وموافقة ال
 .  للمستفيدين يتم منحه فإن عملية تسديدها تكون بسيطة وسهلة بالنسبة
يعادل بنسبة  ملف متويل ثنائي مرفوض ما 2112ومن ناحية طلبات التمويل املرفوضة فقد بلغت 

من %12طلب متويل ثالثي مرفوض ما ميثل  212نائي، يف حني بلغتمن طلبات التمويل الث% 2
صيغة التمويل  نه يفأ(، ويرجع هذا االختالف إىل 12طلبات التمويل الثالثي )كما يوضحه الشكل 

الثنائي يتم رفض امللفات اليت مل تستويف شروط التأهيل للحصول على القرض املصغر من طرف الوكالة، أما 
الثالثي فإن البنك يفرض باإلضافة إىل شروط الوكالة شروطه اخلاصة من خالل انعقاد يف صيغة التمويل 

جملل القرض على مستوى البنك فيختار املشاريع ذات املردودية املالية العالية اليت تضمن له اسرتداد أمواله 
 بأدىن خماطر  كنة.

لثنائي )املوضحة بالشكل البياين ومن خالل التتبع الزمين لعدد للقروض املمنوحة بصيغة التمويل ا
، يف 1121قرضا عن سنة  1212بزيادة قدرها  1122( نالحظ أن أكرب زيادة سجلت سنة 12رقم 

قرضا، أما بالنسبة لعدد للقروض  5221بتسجيل  1121حني أن عدد القروض املمنوحة بلغ ذروته سنة 
( نالحظ أن أكرب زيادة سجلت سنة 12قم املمنوحة بصيغة التمويل الثالثي )املوضحة بالشكل البياين ر 

، وهي نفسها السنة اليت بلغ عدد القروض املمنوحة فيها 1121قرضا عن سنة 222بزيادة قدرها  1121
املعدل  22/211بصدور املرسوم الرئاسي رقم ذروته، يفسر هذا التغري املفاجئ يف عدد القروض املمنوحة

دج، ومن  ألف 211دج إىل  ألف 11التمويل الثنائي من  ، الذي رفع قيمة1122مارس  11واملورخ يف 
دج إىل مليون دج بالنسبة للتمويل الثالثي،  ا رفع عدد طلبات القروض املودعة، فكان األثر  ألف 511

مالحظة  مباشرا ويف نفل السنة بالنسبة للتمويل الثنائي لسرعة معاجلة امللفات من قبل الوكالة، بينما تأخر
مويل الثالثي لبطيء معاجلة البنو  مللفات طاليب القروض اليت تستغرق من سنة إىل سنتني نتيجة األثر يف الت

  .مركزية التسيري اليت حتكم البنو  اجلزائرية
من إمجايل عدد  22%أي ما يعادل قرضا 11121منوحة واملقدرة بـــ حجم القروض امل إىلالنظر ب

من  الزبائن إىلالوصول  وعمق اتساع وهو ما يعكل ألخرى،الطلبات على القروض، مع تزايدها من سنة 



...................دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع برج ....................الفصل الثاني.
  بوعريريج

 
54 

 

ما يتماشى مع  ، وهوكربأمردودية مالية اعلى من عمليات اإلقراض متعددة  ا يعين أرباحا  ذلكجهة، ك
 د، يكون قإليهمالذين يصل  هزبائنعلى رفع عدد  قادرالالنظام  أن اعتبارعلى املقاربة املوسساتية إفرتاضات 

 .يف حتقيق هدف تقليص الفقر جنح
''وهو حال  ماليا املوسسات املدعومة أنومن جهة أخرى يرى أصحاب النزعة املوسساتية  

جيات حديثة وغري قادرة على غري فعالة وغري قادرة على االبتكار ودمج تكنولو  املوسسة حمل الدراسة''،
 ، وبالتايلمستقبلها مرتبط مبستقبل املوسسات املاحنة واملمولة هلا أنبعيد كون الدى على املاملالية  االستدامة

 بورصةلية يف قيامها باستثمارات ما دائمة، من خاللمصادر متويل تبحث على  أن  وجب على الوكالة 
، فتكون الوكالة صاحب واإلجارةكاملضاربة واملشاركة   تقدميها خلدمات التمويل اإلسالمي، أو األوراق املالية

يتشاركان يف متويل رأس  أوة بينما يكون طالب التمويل األصغر مضاربا يف صيغة املضاربة، س مال املضاربرأ
لعمالئها بأقساط شهرية مبا  عداتامل بتأجريتقوم  أن أومال املشروع بنسب معلومة يف صيغة املشاركة، 

             .اإلجارةيضمن هلا دخل ثابت يف صيغة 
 المحصلة والغير المحصلة  انيا: حجم القروض
 من طرف الوكالة والغري حمصلة ةحملصليلي جدول يوضح تطور حجم القروض ا فيمانستعرض 

  .الوطنية لتسيري القرض املصغر فرع برج بوعريريج
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 : حجم القروض المحصلة و ير المحصلة حسب نمط التمويل منذ إنشاء الوكالة الوطنية 00جدول رقم ط
 04/04/4002لتسيير القرض المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 السنوات
حجم القروض حسب نمط التمويل الثنائي 

 بالدينار الجزائري

ثال ي الحجم القروض حسب نمط التمويل 
  %42للجزء الممول من قبل الوكالة ط

 دينار الجزائريالب 
 المحصلة  ير المحصلة المحصلة  ير المحصلة

4000 221,222 225,222 1 1 
4006 1,212,212 21,211,151 121,222 122,222 
4002 222,221 2,212,122 1,212,222 2,221,512 
4004 21,221,222 21,252,212 1,152,525 2,522,112 
4002 11,212,121 21,251,221 2,155,112 212,115 
4000 15,222,111 21,112,111 222,222 212,225 
4000 211,121,121 12,152,112 22,111,221 2,111,111 
4004 211,112,111 12,212,212 11,121,125 1,222,111 
4000 22,222,521 15,212,211 11,221,112 1,122,515 
4002 11,115,211 15,112,512 52,222,212 1,212,222 
4000 12,211,111 22,122,212 21,212,225 211,111 
4006 21,221,221 2,521,122 2,525,121 22,111 
4002 2,112,151 1,221,221 25,111,221 51,111 
4004 12,212,211 2,151,122 22,121,112 1 
4002 12,212,252 222,215 21,512,212 21,111 
 04,022,040 440,202,402 400,222,642 024,404,046 المجموع

 من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  المصدر:
 
 



...................دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع برج ....................الفصل الثاني.
  بوعريريج

 
56 

 

 
قيمة القروض الممنوحة منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع   : نسب00الشكل رقم ط

 04/04/4002برج بوعريريج إلى  اية 

 
    00رقم طبة باالعتماد على مع يات الجدول من إعداد ال ل المصدر:

نسب قيمة القروض المحصلة والغير المحصلة حسب نمط التمويل منذ إنشاء الوكالة   :00الشكل رقم ط
 04/04/4002الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 
   00رقم طاالعتماد على مع يات الجدول من إعداد ال لبة ب المصدر:

 
 

 صيغة شراء مواد أولية 
77% 

 صيغة انشاء نشاط
23% 

إجمالي 
قروض 
 محصلة 

25% 
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75% 
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قروض 
 محصلة 

8% 
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القروض المحصلة والغير المحصلة حسب نمط التمويل الثنائي منذ إنشاء حجم   :04الشكل رقم ط

 04/04/4002الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 
    00رقم ط من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول المصدر:

نمط التمويل الثال ي منذ إنشاء  : حجم القروض المحصلة والغير المحصلة حسب 00ط الشكل رقم
04/04/4002الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

  00من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول رقم ط المصدر: 
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 1112منحت الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر لوالية برج بوعريريج منذ بداية نشاطها سنة 

مليار دج بالتشار  مع البنو  اخلمسة املشاركة هلا،   2155.1ما يقدر ب  1122ديسمرب  12غاية  إىل
املمنوحة بصيغة شراء مواد أولية )متويل ثنائي(  قيمة القروض جند أن ومن خالل معطيات اجلدول السابق

القروض املمنوحة  أكرب من قيمة القروض املمنوحة بصيغة إحدا  نشاط )متويل ثالثي(، حيث قدرت قيمة
شراء مواد أولية  مليون دج لصيغة 211.1، و%23 مليون دج  بنسبة 155بصيغة إحدا  نشاط ب 

بصيغة  يف أن عدد القروض املمنوحة هذا الفارق (، ويفسر21) كما يوضحه الشكل رقم 22%بنسبة 
ثالثي، إذ التمويل الحة بصيغة اكرب بكثري من عدد القروض املمنو  ورغم صغر قيمتها إال أ ا التمويل الثنائي

 من الصيغة األخرى.  ألف 2.1قرض مقابل  ألف 12بلغت 
من قيمة القروض %12مليون دج ما ميثل  111ـ وبالنظر حلجم  القروض احملصلة فقد قدر ب

، يف حني %22مليون دج ديون غري حمصلة مبا يعادل  111املمنوحة يف صيغة متويل ثنائي مقابل حوايل 
من قيمة القروض املمنوحة يف %2مليون دج ما ميثل  22.2يف متويل ثالثي  ة القروض احملصلةبلغت قيم

)كما يوضحه الشكل  %92مليون دج ديون غري حمصلة مبا يعادل  112صيغة متويل ثالثي مقابل 
 ا يسهل عملية  ،أن قروض صيغة التمويل الثنائي ذات مبالغ صغرية (، ويرجع هذا االختالف إىل22رقم

يف ذلك مجيع  ةاسرتدادها كما أن الوكالة تقوم بإعادة جدولة الديون املستحقة لفرتات زمنية الحقة مراعي
أو يرفع نسبة  اجلوانب االجتماعية للمقرتض، أما يف صيغة التمويل الثالثي فإن البنك يفرض ضرائب

هل املقرتض ويدفع باملشروع حنو اإلفالس، فيلجأ الفائدة على املتأخرين يف دفع أقساط القروض  ا يثقل كا
 هذا األخري إىل بيع العتاد بطرق غري قانونية وتنتهي اغلب احلاالت باملتابعات القضائية.

ومن خالل التتبع الزمين حلجم القروض احملصلة والغري احملصلة املمنوحة بصيغة التمويل الثنائي 
كرب من القروض احملصلة حيث أحجم القروض غري احملصلة  أن( نالحظ 21)املوضحة بالشكل البياين رقم 
مليون دج، أما بالنسبة حلجم القروض احملصلة والغري  211.2 ـقدر ب 1121أن أكرب فارق سجل سنة 

( نالحظ أن حجم القروض غري 21بصيغة التمويل الثالثي )املوضحة بالشكل البياين رقم  احملصلة املمنوحة
مليون دج، يفسر هذا  22.2ـقدر ب 1121وض احملصلة حيث سجل أكرب فارق سنة كرب من القر أاحملصلة 

تبعا لصدور املرسوم الرئاسي رقم 1122منذ سنة  التغري املفاجئ بزيادة املعتربة يف عدد القروض املمنوحة
دج إىل  ألف 11، الذي رفع قيمة التمويل الثنائي من 1122مارس  11املعدل واملورخ يف  22/211
دج إىل مليون دج بالنسبة للتمويل الثالثي، وكذا لغياب جلان خمتصة  ألف 511دج، ومن  لفأ 211
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القيام بعمليات التحليل املايل ودراسة اجلدوى للمشاريع املمولة وضعف املنظومة الرقابية املرافقة تتوىل 
 تسبب يف رفع عدد للمشاريع املمولة، وغياب اإلجراءات الردعية والعقابية خاصة من طرف الوكالة  ا

 قروضها املتعثرة.
 أصلمليون دج من  212بـ الغري احملصلة يقدر حجم القروض  أنمن خالل ما سبق نستنتج 

وهي نسبة مرتفعة  ،من قيمة قروضها 21%مليون دج قامت الوكالة بإقراضها أي ما يناهز  2155.1
رهن يوهو ما  ،جممل تكاليفها التشغيليةحتقيق أربا  تغطي على األقل  إىل الوكالةسعي ال ختدم  للغاية

    .هلا ختلت احلكومة عن تقدن الدعم املايل إذا خاصة اخدماهتتقدن  ها يفاستمرار و  املالية استدامتها
  

للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع برج بوعريريج  االجتماعي داءتقييم األ الم لب الثاني:
 04/04/4002إلى  اية  منذ إنشائها

نقاط  ستها يف طاء االجتماعي واليت ميكن من نوردهنا  العديد من النقاط اليت تندرج حتت الغ
 :وهيأساسية 

 أوال: ت ور عدد القروض الممنوحة حسب الجنس 
عدد القروض املمنوحة حسب اجلنل من طرف الوكالة  ما يلي جدول يوضح تطورنستعرض في

 القرض املصغر فرع برج بوعريريج. الوطنية لتسيري
 : عدد القروض الممنوحة حسب الجنس منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض 06جدول رقم ط

 04/04/4002المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 السنوات
 تمويل  ال ي تمويل  نائي

 المجموع
 النساء الرجال النساء الرجال

4000 2 12 1 1 51 
4006 112 122 2 1 212 
4002 22 52 12 1 252 
4004 225 511 12 21 2112 
4002 212 211 11 5 2525 
4000 211 211 1 2 2122 
4000 1211 2122 21 11 5111 
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4004 1222 2122 225 2 2111 
4000 212 2211 122 2 1112 
4002 112 2122 122 21 1212 
4000 211 255 21 2 251 
4006 22 125 11 2 552 
4002 21 211 52 21 121 
4004 222 521 51 25 212 
4002 121 111 51 11 221 

 44000 004 0042 00042 00260 مجموعال
 من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المصدر:

     
 الوكالة الوطنية لتسيير القرض : نسبة القروض الممنوحة حسب الجنس منذ إنشاء 02الشكل رقم ط

 04/04/4002المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

  06رقم ط: من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول المصدر
 
 
 
 

 رجال  
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49% 
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 : ت ور عدد القروض الممنوحة حسب الجنس للتمويل الثنائي منذ إنشاء الوكالة الوطنية 00الشكل رقم ط

 04/04/4002فرع برج بوعريريج إلى  اية  لتسيير القرض المصغر

 
  06رقم ط: من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول المصدر

 
 : ت ور عدد القروض الممنوحة حسب الجنس للتمويل الثال ي منذ إنشاء الوكالة الوطنية 06الشكل رقم ط

 04/04/4002لتسيير القرض المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 
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  06رقم ط: من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول المصدر

      
املمنوحة بصيغة شراء مواد أولية )متويل  جند أن عدد القروض من خالل معطيات اجلدول السابق

 بينما يف القروض أالف قرض لكل جنل، 21ثنائي( متقاربة يف توزيعها اإلمجايل بني اجلنسني حبوايل 
نالحظ ارتفاع عدد القروض املمنوحة للرجال، حيث وصل  إحدا  نشاط )متويل ثالثي( بصيغةاملمنوحة 

 212بينما وصل عدد القروض املمنوحة للنساء  ،%22 بنسبة 2122القروض املمنوحة للرجال عدد
هذا الفارق أن النساء يفضلن صيغة  (، وميكن تفسري25)كما يوضحه الشكل رقم  %22قرض بنسبة 

 .الثنائي أل ا تالءم احتياجات املرأة املاكثة يف البيت أكثر من الرجالالتمويل 
 ومن خالل التتبع الزمين لعدد للقروض املمنوحة بصيغة التمويل الثنائي )املوضحة بالشكل البياين  

  تفوق النساء على الرجال  1121و  1112تفوق الرجال على النساء يف الفرتة بني  ( نالحظ22رقم 
، يفسر هذا التغري نتيجة التغري سياسة الوكالة واهتمامها بالعنصر 1122إىل  اية  1121ة منذ سن

النسوي استنادا لتجارهبا يف السنوات السابقة حيث ترى الوكالة يف أن العنصر النسوي يتحملن مسوولياهتن  
عواقب النامجة ال فمن طبيعة النساء اخلوف من ،احملددة  جاهلنكاملة و رصن على تسديد أقساطهن يف 

أما بالنسبة لعدد للقروض املمنوحة بصيغة التمويل الثالثي )املوضحة بالشكل البياين رقم  عن عدم السداد،
( فنالحظ سيطرة الرجال على هذا النوع طيلة سنوات الدراسة ألن دافع املغامرة يف مشاريع يكون الربح 21

 واخلسارة فيها متقابلني من خصائص الرجال. 
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الوكالة  أننالحظ ( 21-22-25البيانية ) األشكال إىل( واستنادا 11الل اجلدول رقم )من خ
 ،كال اجلنسني وخاصة النساء الفقريات ذوايت الدخل احملدود إىلإيصال منتج التمويل األصغر جنحت يف 
الوكالة  إليها اخلريية اليت هتدف األعمالضمن  جما يندر هم، وهو التمويل األصغر وجد ليستهدفخاصة وان 

     الوطنية لتسيري القرض املصغر
  انيا: توزيع القروض الممنوحة حسب االنتشار الجغرافي

من طرف  االنتشار اجلغرايف عدد القروض املمنوحة حسب ما يلي جدول يوضح تطورنستعرض في
 الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر فرع برج بوعريريج.
 
 
 
 
 

منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير  االنتشار الجغرافي القروض الممنوحة حسب : عدد 02جدول رقم ط
 04/04/4002القرض المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 خلية المرافقة
 عدد القروض

 تمويل  ال ي تمويل  نائي
 125 1112 برج بوعريريج
 212 2222 رأس الوادي
 12 1211 منصورة

 25 1211 بئر قاصد على
 222 2152 جمانة

 211 1122 برج زمورة
 12 2211 عني تاغروت
 22 1252  ادية
 52 2121 جعافرة
 251 225 برج الغدير

 0440 40040 مجموعال
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 من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  المصدر:
االنتشار الجغرافي للتمويل الثنائي منذ إنشاء الوكالة  : نسبة القروض الممنوحة حسب 02الشكل رقم ط

 04/04/4002الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 
  02رقم ط: من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول المصدر

منذ إنشاء الوكالة  : نسبة القروض الممنوحة حسب االنتشار الجغرافي للتمويل الثال ي 04الشكل رقم ط
 04/04/4002الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 
  02رقم ط: من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول المصدر

من خالل حتليلنا ملعطيات اجلدول السابق حول توزيع القروض حسب االنتشار اجلغرايف نالحظ 
% 22إقراض بنسبة عملية  1252أن اكرب منطقة استفادة من التمويل الثنائي هي دائرة احلمادية ب 

قراض بنسبة عملية إ 1211املنطقة بالصناعة التقليدية، تليها دائرة بئر قاصد علي ب  شتهارالويعود ذلك 

 برج بوعريريج
14% 

 رأس الوادي
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 منصورة
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 بئر قاصد على
 مجانة 15%
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 برج زمورة
10% 
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8% 
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 %21و %21، تتبعها كل من دائرة منصورة وبرج زمورة بنسبة %25  دائرة برج بوعريريج بنسبة  %22
، ويف %1، بعدها دائرة جعافرة بنسبة %2على التوايل،   رأس الوادي وعني تاغروت بنفل النسبة وهي 

(، يف 22بالشكل البياين رقم )كما هو موضح %2األخري جند كل من دائريت برج لغدير وجمانة بنسبة 
متويل بنسبة  125حني احتلت دائرة برج بوعريريج الريادة يف االستفادة من عمليات التمويل الثالثي ب 

متويل بنسبة  211الشتهار املنطقة بكو ا قطب صناعي، تليها دائرة برج زمورة اليت استفادة من  11%
، بعدها كل من %2، تليها دائرة جمانة بنسبة %22 وبرج الغدير بنسبة ي،   دائريت راس الواد21%

 %1وأخريا كل من دائريت املنصورة وعني تاغروت بنسبة ، %2دائريت بئر قاصد علي واحلمادية بنسبة 
 .(22)كما هو موضح بالشكل البياين رقم 

تغطية وال الوصول من خالل ما سبق نالحظ أن الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر جنحت يفو 
ما يدل على قرب وهو ، لنموذج التسيري الالمركزيها واتباع كامل إقليم والية برج بوعريريج بنسب متقاربةل

ما خاصة وان التمويل األصغر وجد ليستهدفهم، وهو  اخلدمة من مجيع املواطنني ذوي الدخل احملدود،
 .اخلريية اليت هتدف إليها الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر األعمالضمن  جيندر 

  الثا: توزيع القروض الممنوحة حسب النشاط
من طرف الوكالة الوطنية توزيع القروض املمنوحة حسب النشاط ما يلي جدول يوضح نستعرض في     

 لتسيري القرض املصغر فرع برج بوعريريج.
الممنوحة حسب النشاط منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض   : توزيع القروض04الجدول رقم ط

 04/04/4002المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 
 المجموع عدد القروض الممنوحة النشاط

 متويل ثالثي متويل ثنائي
 2211 22 2252 الفالحة

 211 21 521 الصناعة
 1121 211 1221 البناء واألشغال العمومية

 1111 211 2122 اخلدمات

 2121 222 2112 الصناعة التقليدية
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 222 111 111 التجارة

 44000 0440 40040 المجموع

 من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المصدر:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوطنية لتسيير القرض  : توزيع القروض الممنوحة حسب النشاط منذ إنشاء الوكالة 02الشكل رقم ط
 04/04/4002المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 
  04رقم ط: من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول المصدر

 : نسبة القروض الممنوحة حسب النشاط منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض 40الشكل رقم ط
 04/04/4002المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 
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  04رقم ط: من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول المصدر

   
من خالل اجلدول السابق تبني لنا أن العدد اإلمجايل للموسسات املمولة يف خمتلف القطاعات من 

موسسة، والنصيب األعلى  11121لتسيري القرض املصغر فرع برج بوعريريج قد بلغ  طرف الوكالة الوطنية
% ويفسر ذلك اهتمام فئة النساء خاصة 51التقليدية بنسبة بلغت  من التمويل حظي به قطاع الصناعة

%، وقطاع 22  قطاع البناء األشغال العمومية بنسبة  %12هبذا القطاع، يليه قطاع الفالحة بنسبة
 هذا العدد %ويعترب1% وأخريا قطاع الصناعة بنسبة  5%،   قطاع التجارة بنسبة 21اخلدمات بنسبة 

قليل جدا بالنسبة لقطاع حيوي كالصناعة وذلك بسبب كرب حجم راس املال الالزم إلقامة هذا النوع من 
(، 11األنشطة، ومن هنا نالحظ التفاوت الواضح من قطاع إىل  خر وهذا ما يوضحه لنا )الشكل رقم

نقص وعي املستثمرين يف املنطقة، وهذا االختالف يف توزيع املشاريع على خمتلف القطاعات قد يرجع إىل 
 باإلضافة إىل نقص التوعية من طرف عمال فرع الوكالة حملاولة توجيه الشباب املستثمر إىل مشاريع أكثر
إنتاجية وأمهية اقتصادية، يف حني نالحظ أن التمويل الثنائي حضي حبصة األسد يف مجيع القطاعات 

وهو ما يوضحه الشكل  حتياجات النساء املاكثات يف البيوتوخاصة قطاع الصناعة التقليدية لتوافقه مع ا
 (.22)الشكل رقم  رقم

تغطية وال الوصول من خالل ما سبق نالحظ أن الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر جنحت يفو 
ذوي  عمالالفئات ما يدل على قرب اخلدمة من مجيع وهو بنسب متقاربة، النشاطات االقتصادية كامل ل
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اخلريية اليت  األعماليندرج ضمن  خاصة وان التمويل األصغر وجد ليستهدفهم، وهو ما دود،الدخل احمل
 .هتدف إليها الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر
 رابعا: توزيع القروض حسب الشريحة العمرية

الوكالة من طرف  الشر ة العمرية توزيع القروض املمنوحة حسبما يلي جدول يوضح نستعرض في     
 الوطنية لتسيري القرض املصغر فرع برج بوعريريج.

 
 
 
 
 
 
 
 

 : توزيع القروض الممنوحة حسب الشريحة العمرية منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير 02الجدول رقم ط
 04/04/4002القرض المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 العدد الشريحة العمرية
 2121 سنة 22-12
 2115 سنة 11-12
 1215 سنة 51-52
 2221 سنة 21-22
 122 سنة فما فوق 11

 44000 المجموع
 من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المصدر:

 : نسبة القروض الممنوحة حسب الشريحة العمرية منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير 40الشكل رقم ط
 04/04/4002فرع برج بوعريريج إلى  اية  القرض المصغر
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 من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول الساب  المصدر:

        
 
 

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن النسبة األكرب من السلف املمنوحة بدون فوائد من طرف 
%من العدد 12سنة بنسبة  12و 11 باب الذين ترتاو  أعمارهم ما بنيالوكالة كانت من نصيب الش

وأقل نسبة كانت لدى %، 15سنة بنسبة  12اىل 22اإلمجايل للسلف املمنوحة، تليها الفئة العمرية من 
وهو ما يتماشى مع  ،(12كما هو موضح يف الشكل رقم ) فوقسنة فما  11اليت بلغت  الفئة العمرية

اخلريية  األعماليندرج ضمن وهو ما  الشباب البطال خصوصيات القرض املصغر املوجه خصيصا إىل فئة
  .اليت هتدف إليها الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر
 خامسا: توزيع القروض حسب المستوى التعليمي

من طرف املستوى التعليمي  توزيع القروض املمنوحة حسبما يلي جدول يوضح نستعرض في
 فرع برج بوعريريج.الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 

 : توزيع القروض الممنوحة حسب المستوى التعليمي منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير 00الجدول رقم ط
 04/04/4002القرض المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 العدد مستوى التعليم
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 2111 دون مستوى
 2122 ابتدائي
 2115 متوسط
 1211 ثانوي
 2211 جامعي

 44000 المجموع
 من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المصدر:

 
 
 
 
 
 
 

 
 : نسبة القروض الممنوحة حسب المستوى التعليمي منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير 44الشكل رقم ط

 04/04/4002القرض المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 
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 من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول الساب  المصدر:
من خالل اجلدول نالحظ أن فئة األشخا  الذين لديهم مستوى الدراسي املتوسط هم األكثر 

% تليها فئة 11الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر حيث تصل نسبة هوالء األشخا  إىل طلبا لتمويل
هوالء األشخا  أكثر  %وتعكل هذه النسبة اهتمام11بنسبة األفراد الذين لديهم مستوى ثانوي 

بالصناعات التقليدية واحلرف يف شكل مقاوالت صغرية كما أرينا سابقا،   فئة األفراد ذوي املستوى 
الذين يومنون بالفكر املقاواليت، بينما أقل نسبة تظهر لدى األفراد دون مستوى مبا  %12اجلامعي بنسبة 

  .(11موضح يف الشكل رقم  )كما هو %2يعادل 
املستويات كامل ل الوصول ا سبق نالحظ أن الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر جنحت يف و 
خاصة وان التمويل  ذوي الدخل احملدودفئات اجملتمع ما يدل على قرب اخلدمة من مجيع وهو ، التعليمية

اخلريية اليت  األعماليندرج ضمن  وهو ما ،دون إشرتاطها ملستوى دراسي معني األصغر وجد ليستهدفهم
 .هتدف إليها الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر

 
 
 
 

 سادسا: من قبل الوكالة
من طرف الوكالة الوطنية لتسيري القرض  رصيد الوحملائف احملدثةما يلي جدول يوضح نستعرض في      

 املصغر فرع برج بوعريريج.
المحد ة من قبل الوكالة منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض  رصيد الوظائو  :00الجدول رقم ط

 04/04/4002المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 السنوات
 عدد الوظائو المحد ة من طرف الوكالة

 متويل ثالثي متويل ثنائي
1112 11 1 
1111 112 22 
1112 222 212 
1112 211 221 
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1112 2111 251 
1121 2211 15 
1122 1111 111 
1121 1222 511 
1121 2212 2111 
1125 212 211 
1122 111 111 
1121 212 255 
1122 221 221 
1122 122 215 
1122 121 111 
 0244 02004 المجموع

 من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المصدر:
 
 

 
رصيد الوظائو المحد ة من قبل الوكالة حسب نمط التمويل منذ إنشاء الوكالة  : 40الشكل رقم ط 

 04/04/4002الوطنية لتسيير القرض المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 
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   المصدر: من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول الساب 

القرض املصغر من خالل برنامج القرض إن اهلدف الرئيسي الذي تسعى إليه الوكالة الوطنية لتسيري 
فر  عمل واحلد من مشكلة البطالة، وهنا يربز دور االستثمار يف القروض املصغرة لتوفري  املصغر هو توفري

تكاليف رأس مال منخفضة نسبيا، حيث أن متوسط تكلفة فر  العمل من  فر  عمل منتجة يف حملل
رية تقل مبعدل ثال  مرات عن متوسط تكلفة فر  العمل والصغ رأس املال املستثمر يف املوسسات املصغرة

املطلوب لتشغيل عامل واحد يف املوسسات الكبرية  يف املوسسات ككل، هذا يعين أن حجم االستثمار
اخلريية اليت  األعمالوهو ما يندرج ضمن ، ال يف املوسسات املصغرة والصغريةميكن أن يوحملف ثال  عم

    .هتدف إليها الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر
من خالل معطيات اجلدول السابق، نالحظ أن الوكالة ومن خالل متويلها إلنشاء موسسات 

 1122 اية سنة  مناصب شغل معتربة وهذا منذ إنشائها إىل مصغرة بصيغة متويل ثالثي استطاعت خلق
 بني متويل ثالثي إلنشاء مشاريع فمن خالل هذه الصيغة مقسمة ب شغلمنص 22211 بلغت يف جمملها
 25211، وبني متويل ثنائي للمشاريع وذلك بإنشاء %11بنسبة  منصب شغل 1222استطاعت إنشاء 
 (.11)كما هو موضح يف الشكل رقم  %22بنسبة منصب شغل 

 
 
 

 سابعا: حصيلة أنش ة التكوين المقدمة من قبل الوكالة

 تمويل ثنائي 
78% 

 تمويل ثالثي
22% 
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 : حصيلة أنش ة التكوين المقدمة من قبل الوكالة منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير 04رقم طالجدول 
 04/04/4002فرع برج بوعريريج إلى  اية  القرض المصغر
 عدد المستفيدين األنش ة المنجزة

 212 ةالتكوين يف جمال تسيري موسسة صغري 
 2111 التكوين يف جمال التعليم املايل العام

 GET AHEAD 1111 التكوين حسب برنامج
 2111 العدد اإلمجايل للمقاولني املكونني

 00444 اختبارات المصادقة على المكتسبات المهنية
 من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المصدر:

قبل الوكالة منذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير  : حصيلة األنش ة التكوينية المقدمة من 42الشكل رقم ط
 04/04/4002القرض المصغر فرع برج بوعريريج إلى  اية 

 
 : من إعداد ال لبة باالعتماد على مع يات الجدول الساب المصدر

     
تقدم الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر للمستفيدين من القرض املصغر خدمات التكوين بصفة 

فرد، حبيث خيتار املقرتض أو يتم توجيهه من قبل املرافقني  2111حيث بلغ عدد املستفيدين منه جمانية، 
ذلك لتحقيق األهداف املرجوة من إنشاء املوسسات املصغرة  التابعني للوكالة إىل نوع التكوين املناسب هلو

3% 

25% 

12% 

60% 

 التكوين في مجال تسيير مؤسسة صغيرة

 التكوين في مجال التعليم المالي العام

 التكوين حسب برنامج

 اختبارات المصادقة على المكتسبات المهنية
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برج بوعريريج ثالثة أنواع من واستمرارها، وتبعا لذلك تقدم الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر بوالية 
 212 ـب ( وهي: التكوين يف جمال تسيري موسسة صغرية15األنشطة التكوينية )كما يوضحه الشكل رقم 

%، و التكوين 21مستفيد بنسبة  1111 ـب%، باإلضافة إىل التكوين حسب برنامج 1مستفيد بنسبة 
% مل تتلقى 11%، يف حني أن النسبة املتبقية 12مستفيد بنسبة  2111 ــب يف جمال التعليم املايل العام

 أي نوع من التكوين داخل الوكالة المتالكها موهالت ومكتسبات مهنية سابقة.
خبدمة التكوين واملرافقة باجملان للمستفيدين من  الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر قيام إن

اخلريية وذلك حرصا منها على إجنا  كافة املشاريع املمولة خدمة  أعماهلاالقروض املصغرة، ميثل زبدة 
 ملصلحة عمالئها.   

  
 للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أفا  ت وير النشاط المالي واالجتماعي الم لب الثالث:

 املقدمقدمنا يف املطالب السابقة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، واستخلصنا أ ا تعترب 
األساسي للقروض املصغرة، كما تقدم حاليا صيغتني للقروض املصغرة األوىل بغرض إنشاء مشروع وال 

ألف دينار  211ال يتعدى  تتجاوز قيمة القرض املصغر مليون دينار جزائري، والثانية لشراء مواد أولية
ومن أجل ضمان دميومة ، ة العموميةشاط الوكالة هي اخلزينلن املمول الرئيسي والوحيد جزائري، كما تبني أن

 واستمرارية نشاط الوكالة  ب أن تعمل على تطوير موقعها يف سوق التمويل األصغر باجلزائر عرب طريقتني
 كما يلي:

مصغر مستقلة وتحق   ت وير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر نحو مؤسسة تمويل أوال:
 عوائدها من نشاطها

لتسديد  منه جزء الوكالة صصوختلة مصدره من خمصصات اخلزينة، للوكا إن التمويل األساسي 
وحاليا الوكالة  ،، وجزء متنح به قروض بدون فائدةنسب الفائدة للبنو  املقرضة املشاركة نيابة عن املقرتضني

 ال حتقق
 النقاط التالية: دورها من خاللر يتطو  وجب عليهالذلك القروض املصغرة املمنوحة،  عوائد من

إىل موسسة حتقق عوائد وتغطي تكاليف نشاطها،  اجتماعيةتغيري اسرتاتيجية الوكالة الوطنية من  -
 األفراد الفقراء؛إحتياجات  مراعات مع

الصيغ احلالية بصيغ التمويل اإلسالمي مثل املراحبة، واملشاركة، فهي تعترب صيغ تالئم  استبدال -
 الرحبي؛ االجتماعي للوكالة وتضفي عليها الطابع التوجه
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املوجهة للمشاريع املصغرة إىل  الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  ب عليها وتنويع خدماهتا -
التأمني،  جانب منح قروض عليها أن تقدم خدمة االدخار والتأمني املصغر بالتعاون مع شركات
 ول علىباإلضافة إىل تقدن قروض مصغرة موجهة لالستهال ، والسما  للمستفيدين من احلص

 أكثر من قرض بعد إكمال عملية التسديد؛
حاليا الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر متنح قروض مصغرة بالتعاون مع البنو  العمومية من  -

%. و  إدماج  211صيغة التمويل الثنائية، وتتحمل الوكالة عبئ تسديد الفائدة بنسبة  خالل
، وهذه فرصة لتغيري العالقة اليت جتمع بني 1122ل عام يف البنو  التجارية خال التمويل اإلسالمي

 ربوية، إىل صيغ متويل إسالمية؛ الوكالة والبنو  من قروض
املصغرة، ومن  على البنو  ختصيص نسبة من حمفظة اإلقراض توجه لتمويل املشاريع فرض احلكومة -

مصغرة، لذلك  قروض املعروف أن البنو  ال متلك القدرات واإلمكانيات للتعامل مع عملية منح
وتكون  تكلف الوكالة بتسيري هذه النسبة للبنو  حتت مراقبة البنك املركزي للتقليل من املخاطر،

 عملية التسيري مقابل نسبة من عوائد القروض املصغرة لصاحل الوكالة؛
اكثة يف تتكفل الوكالة بوحمليفة اإلشهار والتعريف بالتمويل املصغر، وفقا السرتاتيجية أن كل امرأة م -

 ب أن تنشط نشاطا حرفيا، ومن أجل حتقيقها ال بد من تسطري خطة إشهارية تصل لكل  البيت
 ح  يف املناطق املستبعدة والنائية. بيت يف اجلزائر

مسير ومراقب للتمويل المصغر        انيا: ت وير دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر نحو جهاز
 بالجزائر

تتوقف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر عن تقدن القروض املصغرة، وأن يتم وذلك بأن 
ومراقبة سوق التمويل املصغر باجلزائر، بعد أن يتم فتحه للمستثمرين، ألن فتح سوق  تكليفها بتنظيم

التمويل  تأطريه ومراقبته من طرف هيئة تتميز بطاقم وكوادر هلم معرفة وحتكم يف جمال التمويل املصغر دون
زمات مالية، ونظرا لتجربة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر اليت بدأت سنة أ املصغر يودي حلدو 

لذلك ميكن على ، يل املصغر واحتياجات فئة الفقراء، متكنت من معرفة قطاع التمو 1122ح  1115
وجذب املستثمرين  املصغر باجلزائر املشرع اجلزائري أن ينصبها هيئة مسئولة على تنظيم ومراقبة سوق التمويل

 لقطاع التمويل املصغر من خالل القيام باملهام التالية:
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أن  دد اإلطار الوحمليفي للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر ضمن الوزارات واهليئات داخل  -
تصبح الوطين، وذلك هبدف إعطاء قطاع التمويل املصغر مصداقية وصفة املالية، وهكذا  االقتصاد

 املصغر جزء من القطاع املصريف؛ موسسات التمويل
تكليف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر مبنح الرتاخيص لكل املستثمرين والبنو  اليت تريد فتح  -

مصغر، ونشري إىل أن صالحية حتديد احلد األدىن لرأس املال حتددها الوكالة بالتعاون  موسسة متويل
 ؛ئرياجلزا مع البنك املركزي

تتكلف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر مبنح اإلعانات اليت ختصصها احلكومة اجلزائرية  -
 التمويل املصغر؛ ملوسسات

ملتابعة نشاط موسسات التمويل املصغر يتوجب عليها مسك ميزانية حتدد فيها املدخالت  -
ملصغرة على مستوى الوكالة باإلضافة إىل أنه يتم تسجيل كل املستفيدين من القروض ا واملخرجات،
القرض املصغر، ملنع احتيال املستفيدين من القروض املصغرة على موسسات التمويل  الوطنية لتسيري

أكثر من قرض مصغر يف نفل الوقت، وتدخل كل هذه اإلجراءات ضمن  املصغر باحلصول على
 تسيري خماطر التمويل املصغر؛

ات التمويل املصغر، واملرافقني وفقا لربنامج يتماشى تتكفل الوكالة بعملية تكوين مسريي موسس -
 التمويل املصغر املسطرة؛ واسرتاتيجية

 تتكفل بنشر املعلومات والطرق احلديثة اليت تستعمل يف جمال التمويل املصغر؛ -
وكل هلا مهمة التعريف بالتمويل املصغر بني أفراد اجملتمع الفقراء واحلرفني، بالرتكيز على توضيح ت -

 وفائدته، وتدخل هذه اإلجراءات ضمن توعية املستفيدين؛ مهيتهمدى أ
دعم عملية تسويق وتصدير منتجات املشاريع املصغرة املمولة من طرف موسسات التمويل األصغر  -

ما يضمن استمرارية نشاط هذه الوحدات املنتجة و نبها اإلفالس، وبذلك تستطيع تسديد أقساط 
 ات التمويل األصغر الوقوع يف أزمات مالية.قروضها يف موعدها، ما  نب موسس
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 فصلالخالصة 
 طريق عن ئراز اجل يف املصغرة القروض مجراب تطبيق كيفية تقدن حاولنا الفصل هذا خالل من

املمنوحة من  متويل طرق وتوضيح الوكالة حول عام بتقدن قمنا حيث املصغر، القرض لتسيري الوطنية الوكالة
 تسهيل أجل من األخرية هذه وانب اخلريية املتعددة اليت تقدمهااجل على الضوء وتسليط الوكالة،قبل 

 طرف من املمنوحة فوائد بدون القروضاحملرومني والفئات اهلشة والفقرية على االستفادة من  األفراد وتشجيع
 القرض لتسيري الوطنية الوكالة حققتها اليت النتائج إىل تطرقنا كما املصغر، القرض لتسيري الوطنية الوكالة
 .شغل مناصب توفري على وانعكاساهتا برج بوعريريج والية مستوى على املصغر

تقدن  استطاع أنه إاّل يف اجلزائر،  غراملص القرض تسيري جلهاز احلديثة النشأة رغم هأن واستخلصنا
 البطالة ملكافحة ةوواقعي عمليةو  فعالة حلوال وقدم خمتلفة وقطاعات صيغ يف املصغرة القروض من معترب عدد
 إىل تطرقنا واليت املشاريع ألصحاب الوكالة متنحها اليت تزاالمتيال أوىل بدرجة جعرا وهذا والتهميش والفقر
.أشكاهلا خمتلف
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 حممد جتربة خالل ومن الفقر، حملاربة واملبادرات اإلجراءات من العديد الدولية الساحة هدتش
لطبقة الفقرية وحمدودة الدخل، واليت ل التمويل توفري أجل من املصغر بالتمويل املستعني ببنغالدش يونل

 ،1112عام  للسالم نوبل ةز جائ على القريةك بن حتصلبذلك و  ،شعوب العاملكل   يفتعترب الفئة الغالبة 
 .هاته الصناعةة أمهيوزاد من  على مستوى العامل هانتشار ووسع  املصغر التمويل حنو العامل أنظار ا وجه 
عرضها ملشاريع تنموية بدورا فعاال يف التخفيض من نسبة البطالة،  األصغرالتمويل  توسساإن مل 

يعترب إذ حقيقية تساعد املستفيدين يف حتسني مستواهم املعيشي وزيادة مداخيلهم وتوفري فر  عمل دائمة، 
الوصول ألكرب شر ة من الفقراء وتلبية ومفتا  العمل اخلريي للتمويل األصغر هو أساس الصناعة وجوهرها، 

املالية االستدامة  أداة لتحقيقحاجياهتم وتقدن اخلدمات املالية هلم، أما العمل الرحبي للتمويل األصغر يعترب 
تطوير املنتجات والعمل على تعميق االنتشار لتعزيز الوصول ألكثر عدد  كن تغطية بعض التكاليف، و و 

 من الفقراء.
كثري من موسسات التمويل األصغر جاهدة لتحقيق التوازن بني العمل الرحبي والعمل سعت اللقد 

اخلريي للتمويل األصغر، إال أن كل ما عليها فعله هو العودة إىل جوهر رسالتها وزبائنها، فال توجد توليفة 
خطة العمل،  معينة حتقق التوازن بل على كل موسسة دراسة السياق اخلا  هبا: الرسالة، اإلسرتاتيجية،

 املوارد املتاحة، ثقافة الشراكات وسياق البلد.
 نأإذ  العامل، دول بقية نع كليا خيتلف فالوضع اجلزائر يف املصغر التمويل موسسات وخبصو 

 الوكالة على وينحصر تقدميه العام للقطاع تابعة موسساتعلى  حكر اجلزائر يف املصغر التمويل جمال
 واجلمعيات اخلا  للقطاع كلي غياب مع ،اليت يطغى عليها العمل اخلريي املصغر القرض لتسيري الوطنية

 .احلكومية غري واملنظمات
 الفرضيات صحة اختبار أوال:     
 :يف متثلت فرضيات ثال  على ستناراد قامت حيث
  اإلنتاجيةصغر هو تقدن الدعم املايل للوحدات التمويل األ إنبالنسبة للفرضية األوىل: واليت مفادها 

 .اجملتمعيالتضامن والتكافل  من طارإيف  حمدودة الدخل
بعد دراستنا ملنتجات التمويل األصغر ويف مقدمتها القرض اجلماعي الذي يعتمد على الضمانات 

 املسوولية املشرتكة ويقوم املبدأ األساسي للقرض اجلماعي على املقدمة من طرف أفراد اجملموعة، االجتماعية
ويف حالة  ،مبعىن أن اجملموعة تضمن كل فرد منها مجاعي، املقرتضون يف جمموعة لتقدن ضمانمع   حبيث

، وهذا ما اجملموعة يف تسديد أقساط الفرد املتعثر أفراد، يشرت  بقية عدم تسديد أحد األفراد أقساط قرضه
 يثبت صحة الفرضية األوىل.
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 منها عدم أخذ فوائد  ملوسسات التمويل األصغر وانب خرييةواليت هتتم جب الثانية: بالنسبة للفرضية
 .ربوية على القروض، النصح واإلرشاد واملرافقة امليدانية

 أنتبني  امليدانية ملوسسة التمويل األصغر '' الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر''من خالل دراستنا 
كما قامت بإلغاء نسبة الفائدة على القروض الوكالة متنح قروض بدون فائدة يف عمليات التمويل الثنائي  

، كما تضمن عمليات تكوين خمتلفة تتماشى مع 1122ثالثي منذ سنة الاملمنوحة بصيغة التمويل 
تسخري مرافقني لههتمام جبميع املشاكل اليت تعرتض  إىلوبصفة جمانية، باإلضافة احتياجات عمالئها 

وهذا ما يثبت صحة الفرضية  لت املشاريع على مستوى كل خلية مرافقة عرب كامل الدوائر اإلدارية، 
      .ثانيةال

 بشكل كبري من األهداف الرحبية حتد اجلوانب اخلريية  أنواليت مفادها : ةالثالث بالنسبة للفرضية
 .التمويل األصغرملوسسات 

بني اجلانب اخلريي واجلانب الرحبي ملوسسة التمويل  توجد توليفة معينة حتقق التوازنال  ألنهذلك 
تسعى  أن على كل موسسة ب فاهتمامها باجلانب اخلريي يبعدها عن اجلانب الرحبي، لذلك  األصغر،

 ة.ثالثيثبت صحة الفرضية الوهذا ما ا، السياق اخلا  هبوفق  أجلهلتحقيق اهلدف الذي أسست من 
 حتدي يواجه هذا النوع من  أكرب العينية الضمانات تقدنواليت تعترب  ة:الرابع بالنسبة للفرضية

 .التمويل
اريع اخلاصة شوألصحاب املالطبقة الفقرية واحملدودة الدخل  إىلبصفة أساسية  هأن التمويل األصغر موج

ن هذه األخرية تعترب أل منوحة من طرف البنو  التجاريةصرفية املاخلدمات املاالستفادة من  الذين ال يقدرون على
بينما موسسات التمويل األصغر  العينية شرط أساسي للحصول على القروض، أوتقدن للضمانات املالية 

، كما هو حال سدادالال تعترب تقدن الضمانات شرط للحصول على القرض ذلك ما يزيد من خماطر عدم 
وهذا ما يثبت من القروض غري مسرتجعة،  %21لة الوطنية لتسيري القرض املصغر إذ أن ما يقارب الوكا

 رابعة.صحة الفرضية ال
 تكاليف اخلدمة،  احتسابيتم نه يف التمويل األصغر أ واليت مفادها ة:اخلامس بالنسبة للفرضية

 .التمويلمن قبل املستفيد من  يكون وتسديدها
من خالل دراستنا امليدانية على مستوى الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر تبني لنا أن الوكالة ال 

إضافية للمستفيد من التمويل، بل إن تكاليف اخلدمة والتكوين واملرافقة  تكاليفأية  باحتسابتقوم 
   ة.امسصحة الفرضية اخل املقدمة تكون بصفة جمانية، وهذا ما ينفي
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 ةسراالد نتائج انيا: 
 فيما اهنلخص أن ميكن ة من النتائجعجممو  إىللتطبيقية   التوصل اانطالقا من الدراسة النظرية و 

 :يلي
 ؛من خالل متويل املشاريع املصغرة القروض املصغرة تساهم يف خلق االستثمار 
 لطبقة الفقرية وحمدودة ل موسسات التمويل األصغر هي املوسسات الوحيدة اليت تقدم الدعم املايل

 ؛الدخل
  اإلهتمام املفرط ملوسسة التمويل األصغر باجلانب اخلريي  د بشكل كبري من رحبيتها وقد يدفع هبا

 ؛اإلفالس إىل
  الربح  إىلالربح وموسسات ال هتدف  إىلهي نوعان موسسات هتدف موسسات التمويل األصغر

 ؛يكون ذلك موضح يف جوهر رسالة املوسسة أن''خريية''، وينبغي 
  الربح موسسات حكومية تتلقى  إىلغالبا ما تكون موسسات التمويل األصغر اليت ال هتدف

  ؛إعانات من خزينة الدولة بصفة متكررة
  املتخلفة  الدول حكوماتلشراء السلم االجتماعي يف يد يعترب التمويل األصغر أداة  
 ماته از ديدة يتوقف على مدى وفائه بالتأداة حلصول املقرتض على قروض جصغر يعترب التمويل األ

 ؛تسديد القروض السابقة يف
 ض ى توليد تدفقات نقدية متكن املقرت ع املمول علرو عتمد سداد القرض على قدرة املشينبغي أن ي

 ؛ماته اجتاه الوكالةزابالت من الوفاء
 نسبة ألصحاب املشاريع املصغرة، أنشأت الوكالةلصعوبة احلصول على التمويل من البنو  بالرا نظ 

 .ئر لتتكفل هبذا التمويلاز لقرض املصغر يف اجلالوطنية لتسيري ا
 تحاااالقتر   الثا:     

لتطوير موسسات التمويل األصغر  بناء على النتائج السابقة ميكن تقدن مجلة من املقرتحات 
 كااليت:
 ئري أمام موسسات التمويل املصغر زااملصغر اجلمح بفتح سوق التمويل وضع إطار تشريعي يس

 ؛احنة ملنح التمويالت هلذه األخرياخلا ، وجذب املستثمرين واجلهات امل التابعة للقطاع
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 وفتح  الكاملة رب منحها االستقاللية املاليةعلة الوطنية لتسيري القرض املصغر تطوير نشاط الوكا
 ت من اجلهات املاحنة؛من جذب وكسب التمويال اجملال أمامها لتتمكن

 ؛الزكاة أموال استثمار علىقائمة  ذات طابع خريي صغراأل اإلسالمي ات التمويلإنشاء موسس 
 ؛جات املمولة من طرف موسسات التمويل املصغرنتامللية تسويق عمم عد  
  هيئة مشرفة على تنظيم سوق التمويل األصغر  إىلتطوير دور الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر

 يف اجلزائر.
   الدراسةارابعا: أف

 بالدراسة "التمويل األصغر بين العمل الربحي والعمل الخيري " موضوع يف اخلوض بعد
 عو موض هو املصغر التمويل موسسات موضوع أن تبني إليها، التوصل   اليت النتائج ضوء ىلعو  والتحليل،
 :يلي ما أمهها ومن الدراسة، هلذه كتكملة ليهاإ التطرق يتوجب ةديدع جوانب ولديه بالغة أمهية يكتسي

 (قياسية دراسة) األصغر التمويل ملوسسات واالقتصادية الكفاءة االجتماعية قياس  لية. 
 دراسة مقارنة( اإلسالمياألصغر التقليدي و  التمويل ملوسسات واالقتصادية االجتماعية الكفاء(. 
  صغر على املوسسات الصغرية.األ تمويلالأثر 
 .دور التمويل األصغر يف احلد من حملاهرة النزو  الريفي 
 صغراأل التمويل منتجات طوير فاق ت. 
 باجلزائر. صغراأل التمويلتطوير سوق   ليات 
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 أواًل: المراجع باللغة العربية

 الكتب 
 .2222، لبنان، الطبعة الثانية، -ناشرون-، الدار العربية للعلومتجربة بنا الفقراءجمدي سعيد،  .2
 البحوث الجامعية 
قسم  ،(رسالة ماجيستري) واقع التمويل األصغر اإلسالمي وأفاق تطويره يف فلسطنيحممد مصطفى غا ،  .2

 .1121إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة فلسطني، 
التحديات المالية واإلدارية التي تواجه المشاريع الصناعية الصغيرة في مدينة نور رحبي الشريف،  .1

قسم إدارة األعمال، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة اخلليل، ،  رسالة ماجستيرطالخليل 
25/21/1112. 
العوامل المؤ رة في قرار منل االئتمان في مؤسسات التمويل األصغر بق اع  زة غسان روحي عقل،  .1
 .1121، -فلسطني–، اجلامعة اإلسالمية، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، غزة  رسالة ماجستيرط
 المجالت 
   :لتمويل األصغر في ظل تشدد الق اع المصرفي العراقيوحيدة جربال منشد، رسول عيسى مهدي، ا .2

العراق، ، جملة اإلدارة واالقتصاد، كلية اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، التأ يرات ومحددات النمو
 .11/12/1122 ،211 العدد
الجزائر الواقع والمأمول دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيير التمويل في ، و خرون مطاي عبد القادر .1

 .1122، جملة الشعاع للدراسات االقتصادية، اجلزائر، العدد الثالث، مارس القرض المصغر
، جملة جامعة تشرين للبحو  الرقابة على مؤسسات التمويل األصغرمىن ادليب، فراس سعد الدين،  .1

 .1122 ،5، العدد 12ونية، اجمللد االقتصادية والقانوالدراسات العلمية، سلسة العلوم 
المبادئ التوجيهية : اإلرشادات المتف  عليها بشأن التمويل األصغرروبرت بك كريستني و خرون،  .5

، الطبعة األوىل، الواليات املتحدة األمريكية، جوان المتعلقة بتنظيم التمويل األصغر واإلشراف عليه
 .ـ1111

، جملة أحبا  الموازنة بين األداءين المالي واالجتماعي في إطار الحوكمة الماليةرن بونوالة،  .2
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ،التنمية، خمرب الدراسات والبحو  يف التنمية الريفيةودراسات 
 .1122، ديسمرب 11العدد برج بوعريريج، جامعة 
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بين األداءين المالي واالجتماعي في مؤسسات التمويل األصغر إشكالية الموازنة رن بونوالة،  .1
 .1122، 11، العدد 22، اجمللة األردنية للعلوم التطبيقية، سلسلة العلوم اإلنسانية، اجمللد العربية

 جملة جامعة اخلليج، ،المعوقات والتحديات: تمويل المشروعات الصغيرة في األردنثائر قدومي،  .2
 .1121،األردن، 15اجمللد رقم املالية، و  اإلداريةالعلوم شعبة 
 المداخالت في الملتقيات والمؤتمرات 
دور الصندو  االجتماعي للتنمية في دعم وتنمية ق اع المشروعات أ د النصار، غادة وايل،  .2

التحديات والمشا ل التي تواجه : الصغيرة ومالمل االستراتيجية القومية للتمويل المتناهي الصغر
 1111، املومتر الثالث لهصال  العريب، اإلسكندرية، مصر، مارسالمدنيالمجتمع 

ستراتيجية التمويل متناهي الصغر اإلسالمي في الجزائر لتحقي  مفيد عبد الالوي، ناجية صاحلي، ا .1
 ، امللتقى الدويل الثاين حول املالية اإلسالمية، جامعةالتنمية المستدامة دراسة حالة صندو  الزكاة بالجزائر

 .1121 جوان 12-12صفاقل، تونل، 
امللتقى الدويل حول ، القرض المصغر كاستراتيجية لخل  مناصب الشغل في الجزائرمغين ناصر،  .1

خمرب االسرتاتيجيات والسياسات االقتصادية ، اسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة
 . 1122نوفمرب  21-22 ،جامعة املسيلةيف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

تحدي التمويل األصغر بين التقليدي واإلسالمي لمحاربة الفقر عامر عبد اللطيف، ياسني حريزي،  .5
امللتقى الدويل الثاين: املالية اإلسالمية،  ،رنة بين الجزائر وبنغالديشوتحقي  التنمية المستدامة دراسة مقا

 .12/11/1121-12تونل،  ،صفاقل
 ئد الرسميةراالج 
املتضمن رفع قيم التمويل املقدم ، 1122مارس  11املعدل واملورخ يف  22/211املرسوم الرئاسي رقم  .2

 من طرف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر.
املتضمن نقل  ،1112جانفي 12 ـاملوافق ل 2512حمرم  22املورخ يف  21-12الرئاسي رقم املرسوم  .1

 وصاية الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر من وزارة التشغيل إىل وزارة التضامن واهليئات املسرية هلا.
املتضمن ، 2004جانفي 22 ـل املوافق 1424 القعدة ذي 29 املورخ يف 25-15املرسوم التنفيذي رقم .1

 .إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر
، املتضمن 2004جانفي 22 املوافق لـ 1424 ذي القعدة 29 املورخ يف21-15املرسوم التنفيذي رقم  .5

 .إنشاء صندوق الضمان املشرت  للقروض املصغرة
 التقارير 
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