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لذي أعاننا ال تحصى اتعالى على نعمه والتي ال تعد و  قبل كل شيء الشكر هلل سبحانه وأوال و 
 سدد خطانا ووفقنا إلتمام هذه المذكرة.و 

غطاس عبد الغفار على حسن المعاملة وعلى العرفان ألستاذنا الفاضل كما نقدم جزيل الشكر و 
 القيمة فبارك اهلل فيه.قبوله اإلشراف على عملنا هذا و توجيهاته 

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى أعوان المكتبة وعلى وجه الخصوص زهية غانم و أعوان األمن 
 عمي حليلونخص بالذكر عمي رشيد نايلي و 

 إلى جميع أساتذة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 ساعدنا في إتمام هذا البحث من قريب أو بعيد ولو بالكلمة الطيبة. إلى جميع من
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 إهداء

هلل باسط الدين بالعطايا و النعم ذو اجلالل واإلكرام منبع التوفيق ميسر األعمال الذي أنار لنا الدروب و  محدا
سطر لنا األسباب ما يكفي لقطف مثار اجلهد واالجتهاد، مث الصالة والسالم على معلم البشرية وهادي األمة 

 عليه أزكى الصالة و التسليم

-24ا" يً غ  ين ص  ا  ي  ب   ا ر  م  ا ك  م  ه  مح   ار   يِب ر   ل  ق   ليما وأوصاين ريب بالدعاء هلما" و  إىل من تعهداين بصغري تربية وتع
 سراءاإل

إىل أمسى مراتب احلب واحلنان من وضعت اجلنة حتت قدميها إىل اليت امسها أحلى ما نطق به لساين ودعاؤها سر 
 جناحي وتوفيقي نبض القلب و قرة العني أمي حفظها اهلل ورعاها وأطال يف عمرها

كلله اهلل باهليبة والوقار من أمحل امسه بكل افتخار أيب الغايل أطال اهلل يف عمره وأدامه تاجا فوق رأسي   إىل من
 الزمر-73"ين  د  ال  ا خ  ه  و ل  خ  اد  ف   م  ت  ب  ط   م  ك  ي  ل  ع   م  ال  ووساما على صدري، فاللهم اجعلهما ممن قلت فيهم" س  

أوالدهم كل بامسه خاصة الكتكوتة إىل زهرايت قليب من حبهم جيري يف دمي و يلهج بذكرهم فؤادي إىل أخوايت و 
رؤيا إىل أعز الناس على قليب وسندي يف احلياة إىل أخواي إىل كل عائلة بن حممود إىل من تقامست معها هذا 

  2020البحث إليك نرميان إىل كل زميالت الدراسة كل بامسه إىل كل دفعة إدارة مالية 

 إىل كل من عرفهم قليب و نسيهم قلمي

 

                                                                                                              

 سهام

 



 الملخص:

في تحقيق التنمية  ارزإلى أن المؤسسات الصغيرة لها دور ب تم التوصلمن خالل دراستنا      
هتمام بالغ بهذه المؤسسات فسعت إلى إنشائها و دعمها و ااالقتصادية، وقد أولت الحكومة الجزائرية 

كمصدر لتمويل هذه عتمادها على القروض المصغرة او تعزيز سبل العمل فيها من خالل ترقيتها 
ذوي الدخل المحدود من أجل تنفيذ مشاريعهم و ذلك والموجهة بشكل خاص لفئة الفقراء و  المؤسسات

من أبرز هذه المؤسسات الوكالة و  من أهمها مشكل التمويل،ههم و التقليل من العقبات التي تواج ضبغر 
 متصاص البطالة.امن حدة الفقر و  الوطنية لتسيير القرض المصغر و التي تهدف أساسا إلى التقليل

 مصغر.مؤسسات صغيرة، قرض مصغر، وكالة وطنية لتسيير قرض : الكلمات المفتاحية

 

 
Abstract 

Through our stady , we concluded that small enterprises have a prominent role 

in achieving economic development and the Algerian government has paid great 

attention to these institutions and has sought to establish, support, upgrade, and 

strengthen ways of working in them by relying on microcredit as a source of 

funding for these institutions and directed especially for the poor and those with 

limited income, in order to implement income, in order to implement their 

projects, in order to reduce the obstacles they face, the most important of which 

is the problem of financing. The most prominent of these institutions is the 

National Agency for Microfinance Management, which mainly aims to reduce 

poverty and absorb unemployment.   

Key words: Small enterprises, Microcredit, National Agency for Microcredit 

Management. 
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 أ

 مقدمة:

أهم ركائز  تشجيع إنشائها يعد منيين أن تطوير المؤسسات الصغيرة و يرى الكثير من االقتصاد
منطلقا ذلك باعتبارها التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص و 

لة من خالل توفير مناصب البطاالفقر و المساهمة في معالجة مشاكل ساسيا لزيادة اإلنتاجية من جهة و أ
هتماما متزايدا بهذه ن جهة أخرى لذلك أبدت هذه الدول االمساهمة في تحقيق معدالت النمو مالشغل، و 

لحيوي نظرا ألهميته الكبيرة الجزائر كغيرها من الدول سعت إلى االهتمام بهذا القطاع االمؤسسات، و 
كذا التحوالت في السياسة االقتصادية جه نحو اقتصاد السوق، و خاصة بعد االنتقال من االقتصاد المو 

ذلك إدراكا منها بالدور الكبير لهذه المؤسسات في توسيع قاعدة تي اتجهت نحو التنوع االقتصادي و ال
 االقتصاد الوطني.

بعض لتي تحظى بها المؤسسات الصغيرة إال أنها ال تزال تعاني من المكانة اوبالرغم من األهمية و 
ات التي تواجهها من أجل قمشكل التمويلي الذي يعد أهم المعيعلى رأسها الو المشاكل التي تحد من دورها 

هذا ما جعل مسألة تمويل المؤسسات الصغيرة إحدى الموضوعات األساسية في اإلدارة بقائها ونموها، و 
لما تلعبه من دور فعال في دفع عجلة التنمية، لذلك قامت الحكومة الجزائرية بعدة مبادرات تهدف المالية 

لعل أبرزها هي آلية االستثماري من خالل عدة آليات و  إلى تشجيع صغار المستثمرين بالتوجه لهذا القطب
فقط في الرفع رها دعم هذه المؤسسات، إذ ال يقتصر دو لما تلعبه من دور في تمويل و و  القرض المصغر

دورها الكبير في رها في تجديد النسيج االقتصادي و زيادة العائدات بل تعداه ليشمل دو من مستوى اإلنتاج و 
 الذين فقدوا مناصب عملهم.عادة االندماج االجتماعي للعمال إلتشجيع االبتكار، كما تمثل أيضا وسيلة 

غر على منح قروض مرفقة بمساعدات الدولة على هذا تعتمد الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصو 
خلق مناصب عمل تضمن على األقل العيش نها لمكافحة البطالة واألوضاع المتردية للمجتمع و سعيا م
 الكريم.

 اإلشكالية:

 انطالقا مما سبق يمكننا طرح اإلشكالية التالية:

)والية برج بوعريريج في الجزائرمساهمة القرض المصغر في تمويل المؤسسات الصغيرة  ما مدى
 ؟ نموذجا(

 انطالقا من اإلشكالية الرئيسية تندرج مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:
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 ب

 ما هي المؤسسات الصغيرة؟ 
 فيما تتجلى أهمية المؤسسات الصغيرة؟ 
 ما هو القرض المصغر؟ 

 فرضيات الدراسة:

 فعال.يل المؤسسات الصغيرة بشكل كبير و يساهم القرض المصغر في تمو  
مستخدمة محدودية التكنولوجيا القلة العمال و و  هامالبمحدودية رأس  المؤسسات الصغيرةتمتاز 
 ساطة التنظيم اإلداري؛فضال عن ب

صادرات، تتمثل أهمية المؤسسات الصغيرة في توفير مناصب الشغل، تعبئة المدخرات، تنمية ال
 تحقيق التكامل االقتصادي؛

الذين ال يملكون القدرة المالية  لألفرادالقرض المصغر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات يركز 
عطاء معنى للحياة؛  من أجل القضاء على البطالة وتحقيق الكرامة وا 

التطبيقية المتعلقة إلحاطة بمختلف الجوانب النظرية و تكمن أهمية الدراسة في اأهمية الدراسة: 
لعديد من المجاالت، االدور الفعال الذي تلعبه في النهوض باقتصاديات الدول في المؤسسات الصغيرة و ب

به القرض المصغر في تمويل هذه المؤسسات الصغيرة اعتمادا على قوم الدور البارز الذي يإضافة إلى 
 توفير فرص عمل.سعيا منها لتحسين ظروف المعيشة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، 

 تتمثل أهداف الدراسة في النقاط التالية: دراسة:أهداف ال

 محاولة اإللمام بالجوانب المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة؛ 
  به القرض المصغر في تمويل المؤسسات الصغيرة؛قوم البارز الذي يمعرفة الدور 
  االمتيازات التي يمنحها القرض المصغر ألصحاب المشاريع معرفة أهم الخدمات و

 الصغيرة؛
  مدى مساهمتها في تمويل المؤسسات الصغيرة.التعرف على الوكالة وطريقة عملها و 

 حدود الدراسة:

 ( بوالية برج بوعريريج.ANGEMالحدود المكانية: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر )

 .2020جوان إلى  2005الحدود الزمانية: من 
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 أسباب اختيار الموضوع:

 ذاتية:السباب األ
 الرغبة في التعمق في الموضوع محل الدراسة؛ 
 الميل الشخصي للبحث في المواضيع المتعلقة بتمويل المؤسسات الصغيرة؛ 
 أهمية الموضوع والرغبة في إزالة اإلشكال والغموض المحيط بهعتقاد باال. 

 موضوعية:السباب األ
  باعتبارها قطاع حساس األهمية التي يكتسيها الموضوع كونه يدرس المؤسسات الصغيرة

 في االقتصاد الوطني؛
 ؛المكانة التي يحظى بها هذا الموضوع في مختلف الدراسات 
  يل والتي تعتبر احد أهم العقبات أمام إنشاء وتطور المؤسسات الصغيرة؛إشكالية التمو 
 .محاولة معرفة كيف يمكن للقرض المصغر أن يكون مصدرا من مصادر التمويل 

 منهج الدراسة:

 داعتمتم االاإلجابة على تساؤالتها اإللمام بجميع جوانب الدراسة والوصول إلى أهدافها و  أجلمن 
قة لاإلحاطة بكافة المفاهيم المتعل التطرق إلى الجوانب النظرية و من خال، على المنهج الوصفي
والمعطيات ج التحليلي في تحليل المعلومات اعتمدنا على المنهالمصغر، و القرض بالمؤسسات الصغيرة و 

 استنتاج مختلف النتائج.و 

 الدراسات السابقة:

أطروحة دكتوراه بعنوان" إشكالية تمويل المؤسسات (، 2010/2011العايب ياسين)دراسة 
تمحورت إشكالية الدراسة فيما إن  المتوسطة في الجزائر"،ة دراسة حالة المؤسسات الصغيرة و االقتصادي

بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خصوصيتها المالية أم في كان يكمن جوهر مشكلة التمويل 
محيطها الخارجي، اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، خلصت الدراسة إلى أن معظم المؤسسات 
االقتصادية في الجزائر تعاني العديد من المشاكل أبرزها مشكل التمويل وهذا ما أدى إلى تدخل الدولة 

محطات ومن خالل العديد من اآلليات كما خلصت هذه الدراسة إلى أهم العوامل عبر العديد من ال
شكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدخول إلى  المحددة للتمويل من مختلف المصادر وا 

 سوق التمويل.
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مقال بعنوان" دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض  (،2017)سبتمبر  جمعة خير الديندراسة 
حيث ، بسكرة"دراسة دراسة تطبيقية على المشاريع النسائية في والية  -مصغر في تمويل المشاريعال

دور الوكالة في تمويل المشاريع الصغيرة من خالل تحليل إحصائيات على الدراسة تمحورت إشكالية 
النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من ، و 2014/2016خالل الفترة من  الوكالة الجهوية في بسكرة

أهمها أن القرض المصغر يعتبر من أهم أدوات التمويل المفضلة لدى النساء الراغبات في إنجاز 
مشاريعهن الصغيرة خاصة الماكثات بالبيت باعتبار أن الهدف األساسي لهذا  النوع من التمويل هو 

 مدرة للدخل.ة عن طريق خلق فرص عمل مستدامة و تخفيض نسبة البطال
مقال بعنوان "دور الوكالة الوطنية في تسيير  (،2017) ة محبوب وبوجمعة مهديةسة بن حموددرا

، تمحورت إشكالية الدراسة حول الحرف"القرض المصغر في تمويل و تنشيط قطاع الصناعات التقليدية و 
لتسيير القرض المصغر في تمويل  مدى مساهمة القرض المصغر الممنوح من قبل الوكالة الوطنية

الصناعات إلى أهمية الدراسة   خلصت هذه حيثتنشيط قطاع الصناعات التقليدية والحرف بالجزائر، و 
الثقافية إذ اهتمت صعدة االقتصادية واالجتماعية و على مختلف األ دورها الفعالو  الحرفالتقليدية و 

التمويل األصغر  ت منها برامجالهيئاع من خالل مجموعة من اإلجراءات و الحكومة الجزائرية بهذا القطا
 562310ن له حصة معتبرة منه مما ساهم في توفير العديد من مناصب الشغل باإلضافة إلى منح اوك

 قرض مصغر.
طار االستفادة من إبعنوان "عمالة المرأة في ماجستير  ةمذكر (، 2012/2013) دراسة دليوح زينب

ة في البيت نموذج بمدينة عن عمالة المرأ دراسة ميدانية-أثرها على مكانتها داخل األسرةالقرض المصغر و 
دورها داخل األسرة قروض المصغرة على مكانة المرأة و ال ، تمثلت إشكالية الدراسة في مدى تأثيرالجلفة"
على األدوات اإلحصائية هذه الدراسة  اعتمدت فيحيث ، ركيز على أبرز أوجه ذلك األثمع التر 

ارها عضو مشارك في هذا عمالة المرأة باعتبخلصت هذه الدراسة إلى أهمية ستبيان ودراسة العينات، و االو 
ة األخيرة نجد القروض المصغرة، والتي وجهت من السياسات التنموية التي برزت في العشريالمجتمع و 

بارز  كان للمرأة دورباشرة ألصحاب المشاريع الصغيرة والتي تحتاج تمويل مصغر، و مبصورة أولية و 
دمج المرأة ركزت هذه الدراسة على محاولة هذه القروض للوصول إلى أهدافها و ستغالل مثل فعال في او 

ستغالل األمثل لمثل هذا حسين الوضع االقتصادي عن طريق االالمساهمة في تفي تنمية المجتمعات و 
مكانياتها في خلق إضافة في المجتمع.لنوع من التمويل لتثبت جدارتها و ا  ا 

دورها في هيئات الدعم والتمويل و أطروحة دكتوراه بعنوان " (،2016/2017) دراسة هالم سليمة
حيث ركزت  ،"2004/2014دراسة تقييمية للفترة من -المتوسطة في الجزائرو  تطوير المؤسسات الصغيرة

الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة التمويل الدور الذي تلعبه هيئات الدعم و  إشكالية البحث على
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هذه الدراسة على المنهج عتماد في ترقية هذه األخيرة، حيث تم االالجزائر في تطوير و والمتوسطة في 
اإلحصائية المنهج التحليلي كما تم االعتماد على المنهج التاريخي مع استخدام بعض األدوات الوصفي و 

الهتمام لرغم من اعلى اي دراستها إلى أن هذه المؤسسات و قد توصلت الباحثة ف، و في الجانب التطبيقي
ي من مشاكل في الجانب التمويلي الدعم المالي الذي تتلقاه من الهيئات الحكومية الزالت تعانالمتزايد بها و 

 صارمة.أبرزها عدم وجود مراقبة فعلية و  ذلك نتيجة لعدة أسباب منو 
 الدراسات السابقة:و الحالية  ةدراسالختالف بين أوجه اال

المشاكل التي تواجه و  وباتتناول الصع فقد القتصاديةالمؤسسات اع إشكالية تمويل و بالنسبة لموض 
لية، أما فيما يخص أو المامنها هذه المؤسسات في الحصول على التمويل والعراقيل سواء اإلدارية 

كيف و  ،ركزت بشكل كبير على البطالة وتبعاتها قدستفادة منه فقرض المصغر واالبال ةتعلقمالدراسات ال
بداع اعتباره مجال لتفجير القدرات واإلب ،خلق فرص للعملالمصغر في التخفيف من حدتها و رض ساهم الق

دورها البارز في فرض نفسها كنموذج أيضا من ركزت على عمالة المرأة و من الدراسات لدى الشباب، و 
 المتمثل في القرض المصغر.لمثل هذا النوع من التمويل و  لجوؤهامن خالل  ،ناجح

ويل العديدة على القرض المصغر باعتباره وسيلة من وسائل التم تفقد ركز الحالية  ةدراسالأما 
ز في منحه، صيغ تمويله و دوره البار الضوء على تعريفه، كيفية طلبه و  قد سلطناللمشاريع الصغيرة، و 

 في مختلف المجاالت. تمويل العديد من النشاطات

 أوجه التشابه:

مؤسسات ات السابقة من خالل طرحها لمفهوم المشروعات أو المع الدراسالحالية  ةدراسالتتوافق 
كذا الخصائص، إضافة إلى تشابهها إلى حد كبير مع الصغيرة من حيث التعريف واألهمية واألهداف و 

صيغ رض المصغر وكيفية الحصول عليه والجهة المسؤولة عن منحه و الدراسات األخرى في عرضها للق
 ر من مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة.تمويله باعتباره وسيلة أو مصد

 :صعوبات الدراسة

المعلومات التي تحيط العمل لإللمام بكل وف أن كل بحث علمي يتطلب الجهد والوقت و من المعر  
 :على غرار باقي الباحثين فلقد واجهتنا بعض الصعوبات أثناء إعداد هذا البحث منهابالموضوع، و 

 صعوبة في الحصول على المراجع خاصة الكتب؛ في الجانب النظري وجدنا
 خاصة في الجانب التطبيقي للدراسة؛صعوبة الحصول على المعلومات و 

 البيانات التي تحتاج لها الدراسة؛صعوبات في الحصول على المعطيات و نا عدة تواجهإذ 
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 الالزم من طرف بعض مسؤولي الوكالة.عدم التعاون الجدي و 

 لها انعكاس سلبي على إنجاز البحث.جائحة كورونا التي كان 

 هيكل الدراسة:

الوصول إلى أهداف الدراسة قمنا بتقسيم البحث إلى اإلحاطة بجوانب موضوع الدراسة و  قصد
 فصلين:

، حيث القرض المصغر"هيم عامة حول المؤسسات الصغيرة و مفاكان تحت عنوان "الفصل األول 
الصغيرة أما المبحث الثاني تناولنا فيه مدخل للقرض تم التطرق في المبحث األول لمدخل للمؤسسات 

 المصغر.

، دراسة تطبيقية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لوالية برج بوعريريج"" يالفصل الثان
حيث تم التطرق في المبحث األول إلى تقديم للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أما المبحث الثاني 

الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، أما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه مراحل فكان حول طريقة عمل 
نشاء المؤسسات الصغيرة.منح القرض من طرف الوكالة و  دراسة  دوره في دعم وا 

 

 



 

 مفاهيم: األول الفصل
 المؤسسات حول عامة

 والقرض الصغيرة
 المصغر
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 :  تمهيد
فكك ل،ل يتهككللتككس  ل يلملالسككلللالسككللسككخلسكك م المؤتسككيلم  تةككل  تشكك المؤسسااككلصلمؤةككدخل لسكك  ا

يلبمؤستق سككملستهككلللمؤخككيبلالككخخل يالمؤ ككلؤبلاككيم ؤاككل  ل،لؤكك ملبةككالتلم تجككل لمتجاككخ لمؤتتسخككملمؤس  خككمضككسلخليل
 .تطيخللمؤسشللخعلمؤةدخل تشجخعليللمؤ فعلالهللإؤىمؤستلخلمؤتتسي لؤه  لمؤسساالصليلل،لايلت اخختلسخممؤ

مؤتكككك لت تالككككللجككككي ملسككككخلمؤتتسخككككمل،ليل لالككككلمس لسككككخلالختهككككللمؤقككككلي لمؤسةككككدل بط قككككصلمؤ يؤككككمل كككك ؤكككك ؤ ل
مؤاكك لخل  ككىلمؤكك  بلفككلم ليل كك ل لمألاكك ملمؤتطككيللسككخلشككزت لت يخككي  يسككم،لم جتسل خككملمؤساككته فملسككخل الككالمؤ

ل.فلصل سالسج خماتيىلس خش ل  قليل،لسخلبجالت قخقلسمؤ مت 
  مل،ليلفلاخبل لسمل يالمؤسساالصلمؤةدخل اختبلمؤتطلقلف لا ملمؤفةالإؤىلس  ىلسللاالق،للالتل  ليل

ل:لف لخلتقاخبلمؤفةال لآلت مؤقل لمؤسةدلل
لؤ سساالصلمؤةدخل س  الل:لمؤسال ثلمأيا
لس  الؤ قل لمؤسةدلل:لمؤسال ثلمؤثلت 

 
لل
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 .مدخل للمؤسسات الصغيرة : المبحث األول
خلخضك يملؤهكللطلفللجلالم  تةكل لمؤك خخل كليؤيملبسلبلاللؤغلسخلخصلمؤسساالصلمؤةدخل لاللاتؤق ل ظ

خههكللتيجي ؤك لسكخل كاالمؤ كثل  كىلإتشكل هلليللإطللملتظلخللؤخ يخلالسثلالملمأالسلمؤسلج ك لمؤك  لخ ك سهل،
ل.ت يلمؤدلخلصلمؤسلجي لستهلةيبلمأا مفلمؤستيطملالهل،ليل

ل

 تعريف المؤسسات الصغيرة : المطلب األول
 ؤكك لالككل تافليتالككلخخل،ليل كك مل اككبلمؤستظسككلصل ل اككبلمؤكك ياليلت ت ككفلت ككللخفلمؤسسااككلصلمؤةككدخ

،لفكال  لمؤسسااكلصلؤكىلب كلىإسلم كالمؤتسكيلسكخل يؤكملسيمل ليلظليفلمؤتطكيللم  تةكل  ليلمؤمإلس لتخلصليل
ساالصل الخل لمؤ جكبلفك ليلستياطملمؤ جبلف لال  لمؤ يالمؤستق سمل  لت تالللضسخلمؤسمؤت لت  لةدخل لب

ل.تظسلصلف لت لخفلمؤسساالصلمؤةدخل   ملمؤستطلقلؤجس ملسخلمؤتجللبلمؤ يؤخمليلؤه ملات،ليل يؤملتلسخم
 المتعددة للمؤسسات الصغيرة. المفاهيم : أوال
ل:لالتىلبؤسلتخلل   لت للخفلسخلباسهلتت : لمانياأل  بالنسبة -1

ل لسالل200خقال   لمؤ سلالفخهلل خل تةل خلليلؤةدخل لا ل الستشز لتسللسلتشلطللممؤسسااملم
لتككتبلإ ملتهككللسككخل الككالساككتثسلخخلساككتق خخلخ س ككيخلالةككفم،ليلتسكك لفكك لتسيخ هككلل  ككىلمؤاككيقلمؤسككلؤ  لت 
ل.1لخت س يخلمؤس لطش ةخمليل
مؤت لخكفلمؤ  ككيس لخقكيالبخلمؤسسااككملميلمؤسشكليرلمؤةككدخللاكيلمؤكك  لتقكالفخكك ل  :كنببدال بالنسببةل-2

 لسككالفكك لمؤسسااككملمؤةككتل خملل500لخقككالل كك  لمؤ ككلس خخلالكك ل ككخ،ليلساخككخخل ي لل5تاككالملمؤسالخ ككلصل ككخل
المأ سكلالاكيلمؤكيمل لفك ل كلتيخلتسيخكسكللمؤت لخكفلمؤتشكلخ  ليلبل، لسكالفك لمؤسسااكملمؤ  سخكمل50خلخقال كيل

يل  لفك ل تك ملالدكل لمؤ اكبلبيلمؤكلالتليليل  ىليش لمؤتتفخكمؤةدخل لفخ لفهلل  ىلبتهللمؤسشليرلمؤ  لختف لب
ل:ل ل  لاتي لإجسلؤ لخق لل سللخ  

ل؛سخل ؤ لف لمؤ لبلمؤسلؤ لؤ سشليرليلم اساخخخل ي للبل5 لخيخ ل خل-ل
ل.2يخيلمأغلم لمؤ خلخملبيلمؤ ختخم لختضسخلمؤستشآصلمؤيلم خملبيلب ل سالخ يخلا ف لت ل-

                                                           
ل.26مؤتييخع،لمؤقلال ،لسةل،لصلتلم لؤ تشلليلمخل،1،طمشكالت تمويلهاالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و  يت للمالت،ل الت لل خم،لل-1
بطلي ككمل،لبمدينببة بسببكرةلمتوسببطة  ببج الر ارببر دراسببة ميدانيببة لمؤسسببات خاصببة متنوعببة النشبباط او واقببا المؤسسببات الصببغيرة ل، يخككيلاككلسخمل-2

ل.61ل60،لصلص،ل2013/2014م جتسل خم،لجلس ملس س ل خضللالا ل ،ل،ل  خملمؤ  يبلمإلتالتخمليل  تيلم لف لمؤ  يبلم  تةل خم
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صلمؤةكككدخل ل الكككالةككك يللتيةكككخلصلمإلت كككل لمأيليالككك لال ةكككيصلمؤسسااكككل : فرنسبببال بالنسببببة-ل3
مؤتك ل لتك  ال،ليلسيظكفل49يلل10سسااكملتضكبلسكللالكخخلل سسااكلصلةكدخل ل كالمؤستياطمل لتصلت تالكليل

ل.1مؤشل لصلمؤ اللىف لإ  ىلفليرل
جكلييلسالخ لتهكللمؤاكتيخمل لتت لسكاليلل250 لفهللمؤسشكليرلمؤفلتاك لالزتهكللمؤسسااكلصلمؤتك لتيظكفلل-

ل.2يليس خيخلمل43سيرلسخيمتختهللمؤاتيخمليليلبيل لتتجلييلسجس خيخلمل50
ل:لتضبلمؤ  خ لسخلمؤت للخف  :واليات المتحدة األمريكيةلل بالنسبة-4

ل:لا ثاثلسسشلمصلسلؤخمليلالل تسل  ل  ىلمؤي خلصلمؤست   ليلليرلمؤةدخللف خ لفلمؤسشلل
 ؛بؤفل ي لل150ملمؤسالخ لصلب السخل خس 
  ؛ ي لل1000000ملف لمؤايقلب السخل خسملمؤشل 
 3ؤايقلمؤسلؤخملم الللسخل ي لليم   خسملمؤاهبلف لم. 

ل، لسككالبيلب ككال300ت تالككللمؤسسااككملبيلمؤسشككليرلةككدخلملإ مل لتككصلتيظككفلل: كوريببال بالنسبببة -5
بؤكفل ي للبسلخ ك لل700 لبضكخفلؤس خكللل جكبلمؤ سلؤكمل جكبلم اكتثسلللمؤك  ل ك  لبيف لمؤاتيمصلمأ خلل

ل.4يلم الالد لمؤتظلل خلطالخ ملمؤقطلرلب
 جبلمؤ سلؤملالزتهكللت تالكلل تسل  ل  ىلالل لفهلل خيمخلمإل ةل لمؤسل ي ليل : ندونيسياال  بالنسبةل-6

ل. سلال9إؤىلل5دخللإ مليظفلسللالخخلسسااملبيلسشليرلة
 تسككل  ل  ككىلس خككللل يلطككلالعلسككلؤ لالزتهككللت كك لمؤتكك لؤككبلخت كك ىللبسلسلؤهككلل لفهككللالتكك لإت يتخاككخللالليل-

ل.5بؤفل ي للبسلخ  ل24للمؤست ميؤمليؤبلخت  ىل جبلبةيؤهبؤفل ي للبسلخ  لل48
لمؤت لتشدالب ا  ىلبتهللت  لمؤسساالصلمؤةدخل ليلت لفلمؤسساالصلمؤةدخل ل : لهندل بالنسبة -7

بةككيؤهلللؤككبلتتجككليي لسككالؤككيلؤككبلتاككت  بلمآلؤككمليلل100،لبيلب ككالسككخل لسككالإ ملؤككبلتاككت  بلمآلؤككمل50سككخل
ل.6بؤفلليالخمل50مؤلباسلؤخمل

                                                           
،لخمبطلي كمل  تكيلم لفك لمؤ  كيبلم  تةكل ،لالمتوسبطة دراسبة حالبة الر اربرو  دور القبرض االيربارف  بج تمويبل المؤسسبات الصبغيرةل،لطلؤال ل لؤ ل-1

ل.لل07،لصل2010/2011  يبلمؤتاخخل،لجلس ملستتيل ل اتطختم،ل  خملمؤ  يبلم  تةل خمليل
بطلي كمل،ل2014-2004المتوسبطة  بج الر اربر دراسبة تقييميبة رها  ج تطوير المؤسسبات الصبغيرة و دو  وهيرات الدعم والتمويل ل،الؤبلا خسمل-2

  كككككيبلمؤتاكككككخخل،ل اكككككبلمؤ  كككككيبلم  تةكككككل خم،لجلس كككككملس سككككك ل خضكككككللالاككككك ل ،لمليمؤتجللخكككككمليل،ل  خكككككملمؤ  كككككيبلم  تةكككككل خ  تكككككيلم لفككككك لمؤ  كككككيبلم  تةكككككل خم
ل.28،لصل2016/2017

ل.26،لصلمررا سابقل،ل خمل الت ل، يت للمالتل-3
ل.36،لصل2009،لمؤ مللمؤجلس خملمإلا ت لخملؤ تشل،لسةل،ل01،لطلاقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة ال لمؤسط بل ال لمؤ سخ ،لل-4
ل.36صللالمررا نفسه،ل-5

ل.28،لصلمررا سابقل،الؤبلا خسمل- 6
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ل:لؤق ل لفتهللمؤ  خ لسخلمؤجهلصيل : مصرل بالنسبةل-8
 ل  كىلبخلخس ك ل لسكال50سكخللاك لمؤستشكآصلمؤتك لالهكللب كال: و ارة التخطيط المصبرية،
 . تاللللبا يبلمإلتتلجلمؤسات  بف لم 

 ت ككلفلمؤةككتل لصلمؤةككدخل ل  ككىلبتهككللمؤستشككآصلمؤةككتل خمل : و ارة الصببناعة المصببرية
مؤس ك مصللبسلسلؤهللمؤساتثسللف لمآل صليلل لخيخ يل،لش صل100 ل لخيخ ل   ل سلؤهلل خلمؤت

 .1مألمض اتال ل لمؤساللت ليل  لمجتخ لال خلتةفلس خيخل
ختجكلييل ك  للت لفل ابلمؤس خلللمؤ    ل  ىلبتهللت  لمؤسساالصلمؤتك ل  : لكويتل بالنسبةل-9

ل. سلال10مؤ سلالفخهلل
مل لتكككصلت ككك لمؤسسااكككملةكككدخل لإ ت لمؤت لخكككفلإؤكككىلمؤس خكككلللمؤالشكككل ليلخاكككت : إلمببباراتل بالنسببببةل-10

ل.2ا لسالبيلب ل50تشتسال  ىل
هكلل متيل لتتجكلييلسيج،ليل سكلال10 كالسكخلا لمؤسسااكلصلمؤتك لتيظكفلبل: لسعوديةل بالنسبةل-11
ل.لايرلا ي  ل1000000مإلجسلؤخمل
ل كككبل،ليل لسكككال200جكككلييل ككك  لمؤ كككلس خخلفخهكككللاككك لمؤسسااكككملمؤتككك ل لختل: لمغبببربل بالنسببببةل-12

ل50،ليلفككك لسل  كككملمؤتسكككيس خكككيخلل20ساخكككخخل لاكككبلفككك لسل  كككملمؤتزاكككخس،ليل5000000ب سلؤهكككللم كككالسكككخل
ل.3ض س خيخلف لسل  ملمؤت

ل.ش صل49إؤىلل1ساالصلمؤت لتيظفلسخلا لمؤس : رد لل  بالنسبةل-13
 تسل اكلل  كىلباكسلسلؤخكملال تكملاللملمؤتتسخكملمؤلخفخكملمؤاكي متخمليلت لفهكللشكل : سودا لل بالنسبةل-14

ل.4بسلخ  بؤفل ي للل25اتثسلللفخهللم لزتهللت  لمؤسساالصلمؤت لخال غل جب،ال
جسي كككككملسكككككخلمؤككككك يالؤكككككىلمؤت لخفكككككلصلمؤاكككككلالقملاتاكككككت ل لجككككك يالؤت لخفكككككلصلسإلإضكككككلفم -

 :لؤ سساالصلمؤةدخل 
ل
 
 

                                                           
ل.07،لصلمررا سابقل، لؤ طلؤال لل- 1
ل.30،لصلمررا سابقل، يت للمالت،ل الت لل خمل- 2
،لم  تةكل خمبطلي كمل  تكيلم لفك لمؤ  كيبل،لالمتوسبطة دراسبة حالبة الر اربرالصبغيرة و الشراكة األرنبية كأداة لتاهيل المؤسسات ل،يختيت لةكلاللخخل- 3

ل.16ل15،لصلص،ل2016/2017  يبلمؤتاخخل،لجلس مل ال لمؤ سخ لالخلالل خسلساتدلتب،ل  خملمؤ  يبلم  تةل خملليمؤتجللخمليل
ل.40ل39،لصلص،لمررا سابقل، ال لمؤسط بل ال لمؤ سخ ل- 4
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لمؤت للخفلمؤيمل  لؤ سساالصلمؤةدخل لف لال  لمؤ يالال ابل   لمؤ سلا : 1الردول رقم 

ل.17صل،سلجعلالالقل، ىلسلجعليختيت لةلاللخخ لالل  تسل لسخلإ  م لمؤطلؤالتخخ : المصدر

 : المنظمات الدوليةالمؤسسات الصغيرة لدى ريف تع : ثانيا
 : (UNIDO) رنة األمم المتحدة للتنمية الصبناعية  بج البدول الناميبةلل بالنسبة -1

اكللخت فالال لسالمؤساكسيؤخملالزال ل سشلي لصلمؤت لخ خلاللسلؤ ليم  ليليلمؤالزتهللت  لمؤسساالصلب
،ل سكللختكلميعل ك  لمؤ كلس خخلفخهكللسكللةخل لمأجكال)لمؤت تخ خكمل( يلل،طيخ ملمأجال)مإلاتلمتخجخم(

ل.1 لسال500لإؤىلل10الخخل
ت ككلفلاكك  ل : (L'ANASE)منظمببة اتحبباد بببالد رنببوب شببرق  سببيا ل بالنسبببة -2

ل49إؤكككىلل11مؤستظسكككملمؤسسااكككلصلمؤةكككدخل ل  كككىلبتهكككللت ككك لمؤسسااكككلصلمؤتككك لتضكككبلسكككللالكككخخل
 .2 لسا

للت  لمؤسشلي لصلمؤتك لت لفهللالزته : األمريكيةلرنة التنمية االقتصادية ل بالنسبة -3
تتشك السكخلسجسي كملسكخليرليلبخلخ كيخلمؤسك خللاكيلسلؤك لمؤسشكلل،ليلاكتقاؤخملمإل مل ت تس ل  ىلم

 .1مؤسشليرل لطتخخلف لستطقملمؤسشليرس  خملمؤستشز لال خثلخ يخلبة لبل،ليلمأفلم 

                                                           
المتوسبطة سبة حالبة المشبروعات الصبغيرة و درا تمويبل مشبروعات القطبال الخبا دور وأهمية دراسات الردوى  بج تقيبيم و ل،تسجد خخلتيللمؤ خخل-1

  كككيبلمؤتاكككخخل،ل اكككبلمؤ  كككيبلمؤ  كككيبلم  تةكككل خمليمؤتجللخكككمليلل،ل  خكككمبطلي كككمل  تكككيلم لفككك لمؤ  كككيبلم  تةكككل خم،ل بببج الر اربببر منطقبببة الرنبببوب الشبببرقج
ل.115،لصل2018/2019م  تةل خم،لجلس ملس س ل خضللالا ل ،ل

اكلصلمؤسلؤخكمليمؤس لاكالخمل ،لسج كملمؤ مللللمتوسبطة  بج التنميبة االقتصبادية ببالر ارراالمؤسسبات الصبغيرة و دور سلم  لإاسل خا،لج خ خلؤ اكخ،ل لل-2
ل.128،لصل2014،لجلس ملببلمؤاليم  ،لببلمؤاليم  ،لمؤجيم ل،ل2014،ل خاساللل02مإل ملخم،لمؤ   ليل

 المؤسسات الصغيرة الدولة المؤسسات الصغيرة الدولة
ل لسال200ب السخللإااللتخلل لسال20ب السخللباتلمؤخل
ل لسال20ب السخللمؤ تسلل ل لسال100ب السخللفت ت م
ل لسال50إؤىل1سخللايخالمل لسال49إؤىلغلخمللمؤخيتلخ
ل لسال99إؤىلل1سخللمؤسس  ملمؤست   ل لسال99 لخيخ ل خللمؤاللميخا
ل لسال50 لخيخ ل خللال جخ لل لسال100إؤىلل51سخللإخطلؤخل
ل لسال20ب السخللتلخيمخل لسال250ل لخيخ ل خلمخلؤت م
ل لسال19 لخيخ ل خللمؤتليخ ل سلال9إؤىلل1سخللايؤت م
ل سلال10ب السخللتلخات ل لسال99إؤىلغلخمللمؤاللتدلا
ل لسال300ب السخللمؤخلاللخل لسال75 لخيخ ل خللسلؤخيخل
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مؤةكتل لصلمؤتك لخ سكاللمؤسساالصلمؤةدخل لاك ل: منظمة العمل الدوليةل بالنسبة -4
 ي للل5000تةكالإؤكىل،ليل ي للؤ كال لسكال1000 لخيخ ل كخللت   لسال دل،ليل لسال50الهلل

 .2بؤفل ي لل100بسلسلالمؤستشز ل خلف لال  لمؤةتل لصل  ىلب لخيخ للل
أيليالكك ل لتكصلمؤكك يالمأ ضكل لفكك لمإلت كل لم  :(UE)إلتحبباد األوروبببجل بالنسببة -5
،لؤ ككخلمإلت ككل لب1996ملمؤستياككطمل اككبلسضككسيخلتيةككخملاككتمؤسسااككلصلمؤةككدخل ليلت ككلفل

 ل  كالمؤك ،ليل2003مؤةدخل لالسقتضىلتيةخملاكتملل تس لت لخفلج خ لؤ سساالصمأيليال لم
 :لخس خلت  خة ل لآلت ،ليل01/01/2005مؤتتفخ لف لل خي

ل.دخل ت لخفلمإلت ل لمأيليال لؤ سساالصلمؤة : ( 2 )الردول رقم
 عدد العمال المؤسسةنول 

 ل(عام(
 )ورو ا (المي انية السنوية  )وروا(رقم األعمال السنوف 

ب البيلخالي ل)لس خيخل10بيلخالي لب الل50ب السخللسسااملةدخل 
ل)ل1996س خيخلاتملل7

لس خيخل10ب البيلخالي ل
س خيخلاتملل5ب البيلخالي ل(

1996( 
المتوسطة  ج الر ارر الواقا قطال المؤسسات الصغيرة و ل ،،لاللمشخل سل لمؤ خخ ال لمؤل سلخلخلالل:لالمصدر

ل.217ل،لص2018،لمؤجيم ل،لجيمخلشهلل،لمؤ   لمؤثلؤثمؤتجلل  تةل ليل،لسج ملتسل لؤا"و التحديات

 لسكالل50  لمؤ سكلالفخهكللم كالسكخلت تالللمؤسساالصلةدخل لإ مل لخل ل: لبنك الدولجل بالنسبة -6
جسكككلؤ لبةكككيؤيل لساخكككخخل ي لل3 جكككبلسالخ لتهكككللمؤاكككتيخملب كككالسكككخل،ليل ي للبسلخ ككك ساخكككخخلل3هللب كككالسكككخلم 

ل.3بسلخ  
ال ملؤ   يسملمأسلخ خملاكتملت لفلمؤسساالصلمؤةدخل لمؤتل : هيرة المؤسسات الصغيرةل بالنسبة-7
بسلل  ىلبالسل   لمؤ سكلالفك لل،ا لس  لؤ ساخلاخل لالطلخقمل ل ليل  ىلبتهللت  لمؤسساالصلمؤسلل1953

ل.4 لسال99إؤىلل10ق لتبلت  خ اللسخل.لب.لبلفي

                                                                                                                                                                                     
 كيالماكت مسملمؤسسااكلصلل،لمؤس تقكىلمؤكيطت ببالر ارر المتوسبطةمسباعج تأهيبل وترقيبة المؤسسبات الصبغيرة و ل،اك خ ل الك لمؤ  كخب،لس ةكللسكلخبل 1

ل.2017،ل30-29مؤستياطملف لمؤجيم ل،لمؤيم  ،لمؤجيم ل،لمؤةدخل ليل
ل.115سلجعلالالق،لصلل،تسجد خخلتيلمؤ خخل 2
مؤتجكلل ،لل لؤا تةكل ليل ،لسج كملتسكالتحبدياتالمؤسسبات الصبغيرة والمتوسبطة  بج الر اربر الواقبا و قطال خلالل ال لمؤل سلخ،لاللمشخل سل لمؤ خخ،ل لل-3

ل.217،لصل2018مؤ   لمؤثلؤث،لشهللجيمخ،لمؤجيم ل،ل
لواليبة باتنبة محظنبة سبيدف عببد    Ansej ; Anjem ; Cnac–برامج المرا قة المقوالتية  بج الر اربر واقبا و  باق دراسبة حالبة ل،ال خطلبمسلال-4

،ل1،ل  خككككملمؤ  ككككيبلم  تةككككل خمليمؤتجللخككككملي  ككككيبلمؤتاككككخخل،لجلس ككككملاللتتككككملم  تةككككل خمبطلي ككككمل  تككككيلم لفكككك لمؤ  ككككيبل،لاهلل لواليببببة الر ارببببر العاصببببمة
ل.123،لصل2016/2017
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ملمؤقطكلرلاك لب ك لفكليرلمؤالتك لمؤك يؤ لتهكتبلالتتسخك : )  (IFCمؤسسبة التمويبل الدوليبةل بالنسببة-8
ل لتتجكلييسيظكفليلل50سااكلصلمؤتك لتضكبلب كالسكخلت كلفل  كىلبتهكللت ك لمؤس،ليلمؤ لصلفك لمؤك يالمؤتلسخكم

ل.ؤ سالخ لصلمؤاتيخملؤس خلللاللؤتاالمتفسلمساخخخل ي للبسلخ  ليلل3بةيؤهلل
 (IFM BONNالمتوسبطة ألبحباث قطبال المؤسسبات الصبغيرة و  معهد بو  األلمبانجل بالنسبة-9

مؤستياكككطملإ مل كككلخل ككك  ل لجلضكككسخل طكككلرلمؤسسااكككلصلمؤةكككدخل ليلخ تالكككللاككك ملمؤس هككك لبخلسسااكككملسكككللتتككك :)
ل.لييلس خيخلبل50سالخ لتهللمؤاتيخمل خلل لسالبيلإ مل الس  ال يلمخل500مؤ لس خخلالهللب السخل

الصلمؤت لتضبلهللمؤسسات لفل  ىلبتل: التعدي ربية للتنمية الصناعية و لمنظمة العل بالنسبة-10
ل.1سلخ  ؤفل ي للببل15لبسلمؤسلالمؤساتثسللف لمأةيالمؤثلالتملب السخل لساليلل15إؤىلل6سخل

اكتثسلللمؤستالثقكمل كخلؤجتكملتتشكخطلم  ك  صلؤجتكملمؤسكلاليلل: مرلس التعاو  الخليرجل بالنسبة-11
مؤ ل كككملم  تةكككل خملفككك لمؤ يخكككصلسفهكككيبلمؤسسااكككلصلبيلمؤسشكككلي لصلمؤةكككدخل لالزتهكككللت ككك لمؤتككك ل لختجكككلييل

ل.2 يخت بؤفل ختلللل200لباسلؤهلل
مؤستياككطملفكك لمؤجيم ككللاككيل تسكك لاللؤتاككالملؤ سسااككلصلمؤةككدخل ليلإخلمؤت لخككفلمؤس : لر ارببرل بالنسبببة -

مؤستسثككككالفكككك لمؤقككككلتيخليلل10/01/2017مؤسككككسلخلفكككك لل17/02 ككككبلللل3مؤت لخككككفلمؤككككيمل لفكككك لمؤقككككلتيخ
 :لمؤ  لختصل  ىلسللخ  يجخه لؤتطيخللمؤسساالصلمؤةدخل ليمؤستياطمليلمؤت

سهسككلل لتككصلطالخ تهككللمؤقلتيتخككملالزتهككللسسااككملإتتككلجلمؤاكك علت ككلفلمؤسسااككلصلمؤةككدخل ليمؤستياككطمليل
ساخخككككلل جلبيل لخت كككك ىلل4شكككك صلي لختجككككلييلل ككككبلب سلؤهككككللل250إؤككككىلل01مؤ كككك سلصلتشككككدالسككككخللي/بي

خس ككخلت  ككخصلت لخككفلمؤسسااككلصلاككتقاؤخمليلاكك لت تككلبلس ككلخخللم ملس خككللل جليلإجسككلؤ ل ةككخ تهللمؤاككتيخ
ل:لمؤةدخل لف لمؤجيم للف لمؤج يالمؤتلؤ 

ل
ل
ل
ل

                                                           
-2010المتوسببطة  ببج الر ارببر دراسببة ميدانيببة بواليببة سببكيكدة ار  ببج  تمويببل المؤسسببات الصببغيرة و مسبباهمة قببرض ا يرببل،ليخككلقلاياككخلل-1

  كيبلمؤتاكخخل،ل اكبل  كيبلمؤتاكخخل،لجلس كملمؤ لالك لالكخلسهخك  لببلمؤ  كيبلم  تةكل خمليمؤتجللخكمليلل،ل  خكمبطلي مل  تيلم لف لمؤ  كيبلم  تةكل خم،ل2015
ل.09،لصل2016/2017مؤاليم  ،ل

،لصل2010،لسسااككمل ككيلسلمؤ يؤخككملمإلاكك ت لخم،لسةككل،ل02،لطلالبرنببامج التببأهيلج  عببداد أصببحاب المشببروعات الصببغيرةس سكك لمؤةككخلف ،لل-2
ل.24

لمؤستياطم.يجخه لؤتطيخللمؤسساالصلمؤةدخل ليليلمؤستضسخلؤ قلتيخلمؤتل10/01/2017مؤسسلخلف لل17/02مؤجلخ  لمؤلاسخم،لمؤقلتيخلل بلل-3
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لت لخفلمؤجيم للؤ سساالصلمؤةدخل .ل: (03رقم )ردول 
لنببوللللللللللل

لنبببببببببببولللللالمعيبببببببببببار
لالمؤسسة

الحصيلة  مرمول رقم األعمال حرم العمالة
 السنوية

 ستقالليةاال

س خيخلل400ب السخلل لسال49-10لسسااملةدخل 
ل ج

ل200 لختجلييل
لس خيخل ج

ضليل لتيفلل
ف للاتقاؤخمم 

لمؤتاخخل
مؤستياطمل ابلمؤسل  لؤتطيخللمؤسساالصلمؤةدخل ليليجخه لماتتل ملإؤىلمؤقلتيخلمؤتلسخلإ  م لمؤطلؤالتخخ : المصدر

مؤسيمفقلالل1438لالخعلمؤثلت ل لبلل11،لمؤسسلخلف ل02،لمؤجلخ  لمؤلاسخملؤ جسهيلخملمؤجيم لخم،لمؤ   ل08-09-10
ل.06ل05،لصلص،ل11/01/2017

ل
 .الصغيرةأهمية المؤسسات  : المطلب الثانج

ساكلاستهللفك ل،لباسهكللجتسل خكممب يمللم تةل خمليلؤىلسللت  ال لسخلمؤةدخل لإلتلجعلباسخملمؤسساالص
لصلم  تةكككككل خملضككككطلمال كككك لتهلل  ككككىلسقليسككككملم   تةكككككل  ليلت قخككككقلمؤتطككككيللمتككككيفخللستلةككككبلمؤشككككداليل

شكككاللرلمؤ لجكككلصل خ لم جتسكككل  ل ت قخكككقلمؤلفلاخكككمليل،لي ككك مل يلاكككلل  كككىلمؤةكككةكككسي اللمؤتتلفاككك يل يت قخكككقلم 
م جتسل خكملؤ سسااكلصلمليلاللؤتفةخالمأاسخملم  تةل خيلل،لياتات ل لفخسللخ  تط  لصلمأفلم طسي لصليل

ل.مؤةدخل 
 : األهمية االقتصادية : أوال

 ل خكثلل  لف لمؤقضكل ل  كىلسشك  ملمؤالطلؤكمإ لت تالللال خالخال:لتيفخللستلةبلمؤشدا،
ملمؤت لخبل،لسسخلؤبلختقتيلتاتقطبل   مل لالزسلال لسخلطلؤالخ بتهللتتختلمؤ  خ لسخلفلصلمؤ ساليل

تهككلل،ل خككثلبمؤسكك خلاكك خلليلم لفككلصلبفضككالؤ  سككالتستككعلتكك فقلمأفككلم لإؤككىمؤستلاككالخخليلليمؤت ككيخخ
 خل لمؤت لت ثللفخهللتابلمؤالطلؤم؛مؤس خلمؤةدتقلبلف لمؤتجس لصلمؤا لتخمليمؤقلىليل

 ت  كبل يلملبالاكخللفك لتييخكعلمؤةكتل لصلل:لتتيخكعلمؤهخ كالمؤةكتل  مؤةتل لصليلتييخعل
اكك ملخ طختككلل،ليلل خككم،ليلمألخككلفليلمؤتجس ككلصلمؤاكك لتخملمؤتمؤج خكك  ل  ككىلس ت ككفلمؤسكك خلمؤةككدخل 

  لمؤستيمجككك  لفككك لاككك  لت الخكككمل لجخكككلصلمأاكككيمقلمؤس ككك يلاكككت  مبلمؤسكككيمل لمؤس  خكككمليلفلةكككملم الكككلل 
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الإتتكككلجلستكككت لبيلسجسي كككملسكككخلل،ل خكككثلتقكككيبللفككك لسجكككلالتتيخكككعلمؤهخ كككالمؤةكككتل  ،لبسكككمؤستكككلطق
 ؛1مؤت ل لتتتجهللمؤسساالصلمؤ الخل تتجلصلمؤس

 كككللل إ لتس ككك ل ككك ل ل الخكككل ل  كككىلت ال كككملم ل:ل كككتا صلم  تةكككل خمس لؤجكككملال ككك لمإل 
هلل لتتط بللبسلسلال الخللإل لستهلل لةكملمؤسسااكلصلتيجخه لت يلم اتثسللل  ىلم تاللللبتيل

 ل  ككىل تسكل،ليلمؤتك لت تفك لغلؤالختهككللالل  خككممؤتق خبيلمؤست ةةكملاللؤةككتل لصلمؤ لفخكمليلمؤ ل  خكمل
،ل سككككللبتهكككللتاككككلابلفككك لمؤتق خككككالسكككخلمؤككككيمل مصلفخت اكككخلالكككك ؤ لسخككككيمخلخككككملمؤ ل  خكككممؤسككك  لمصلمؤسلؤ

 ؛2في لصلسخل اال  بلمؤستت لمؤيطت مؤس 
 ىلمؤسهكللمصلمإل ملخكمليلتالابلف لت يخخلمأفلم ليلت لخالهبل  كل:لت يخخلإطللمصلس  خم
لإس لتخكككلصلضككك فب سكككلالاككك  لمؤسسااكككلصلفككك لظكككال  كككمليللمؤسلؤخكككملإل مل يلمؤتاكككيخقخمليللمإلتتلجخكككم

تككككزاخ هبلؤيظككككل فلب اككككخلخليل،ل سككككللت سككككال  ككككىلتكككك لخبلمؤ ككككلس خس لاكككك لمإل مل ليسلم ككككيلمؤتكككك لخب
خل ،لفهككك لت تالكككللستشكككز لفككك لفتكككلمصل ةكككهكككلبلست ككك   ليلبلالس،لال خكككثلتاكككستلؤ  سكككلالؤ قخكككلساكككتقالا

 ؛3مؤ اللمصلمؤايسملؤإلتتلجؤ سهللمصليل
 خسثكالمإلالك مرل،ليل ك سلصلسالت كل تقيبلالإتتلجلاك عليللإ ل:ل  سلصلج خ  تق خبلستتجلصليل

ملتق خبلس ليؤلجلصل سا هللال  مليل ؤ للمجعلإؤىلس لفتهللم تخساالص،ليلجلتالللسخلإ مل لا  لمؤس
 ؛سيم الملمؤتج خ يلمؤج خ ل
 علسااكلصل يلملالسكللفك لتجكلسإ لت  كبلاك  لمؤل:ليفخللم تخلجلصلمؤسشكلي لصلمؤ الخكل ت

 ليبلالككك يللمؤسكككييرليمؤسكككيل لؤهككك  لمؤسسااكككلصليل،ليتقككك تخلجلتهكككلمؤسسااكككلصلمؤ الخكككل ل خكككثلتسككك اللالل
،ل سككللبتهككللتتسخككيلمؤكك يللمؤت ككلس  لالختهسككلؤ ت ككليخليل،لتظككلملخلت كك ثلستلفاككملشكك خ  لالختهسككلخس ككخلب

ؤككككيج لب ثككككللسككككخلمؤككككت  بلفكككك لمؤجلتككككبلمؤت تيللجككككمل لؤخككككملسككككخلمؤ فككككل  ليمؤتفككككيقليلالزتهككككللتتاككككبلال 
تةكل خملمؤ سا كملسكخل خكثلتكلصلم   خلاك ملسكللخج  هكللتقك بل ك سلصلسهسكملؤ مؤسساالصلمؤ الخل ليل

 ؛ات  مبلمؤت تيؤيجخلصلمؤ  خثممم تالبليل
 ؤستلفاككملفكك ل ةككللمؤتطككيلمصلمؤاككلخ ملتةككالتلمل:لاككتسلملخملمؤستلفاككممؤس لفظككمل  ككىلم

ل:ل لبشككك لالستهكككلتظهكككللمؤستلفاكككملمؤ  خثكككملفككك ل ككك ،ليلمؤت اكككخخالت كككللليلب م لؤ تدخخكككللسكككخل كككاالم 
                                                           

ل.47ل46،لصلص،لمررا سابقل،لمالتل يت ،لل خمل الت ل-1
ل.15،لصلمررا سابقل،يخلقلاياخل-2
علببع عينببة مبب  المؤسسببات  المتوسببطة  ببج الر ارببر دراسببة ميدانيببةصببغيرة و لمؤسسببات الدور ا بببدال  ببج تحسببي  تنا سببية ال،ل تطككخطل  خجككمل-3

مؤ لالكك لالككخل  ككيبلمؤتاككخخل،ل اككبل  ككيلمؤتاككخخل،لجلس ككملجاككتخل،ل  خككملمؤ  ككيبلم  تةككل خمليمؤ  ككيبلمؤتجللخككمليل،للاككلؤملؤتخككالشككهل  لسلالمتوسببطةالصببغيرة و 
ل.37،لصل2016/2017سهخ  ،ل



 مفاهيم عامة حول المؤسسات الصغيرة والقرض المصغر ................................................الفصل األول
 

 
11 

 الككككلصلمؤهكككك فلاككككيلت الخككككملطيلت اككككخخلمؤجككككي  لفكككك لمإلتتككككلجليل سككككملمؤ تسككككلخليل،لشككككليطلم  مؤاكككك ل
ب  ككىل لجكلصلمؤستلفاككملفك لمأاككيمقل،ل خككثلت قكقلاكك  لمؤسسااكلصلت قخككقلمألالكلعمؤساكته  خخليل

ةككدلل جسهككلليمؤتقككللبلل،ؤهكك  لمؤسسااككلصمؤ كك  لمؤ الخككللل:لاككتتل ملإؤككىل كك  لباككاللبلتكك  للستهككلم
 ؛1 ي  ،لض فلمؤسيمل لمؤسلؤخممؤ ةملمؤاي خملمؤس ،ل سخملمإلتتلجلمؤةدخل ل،الختهل

  ؤجهكي لإخلسخلبابلبا مفلمؤ طكطلمؤتتسيخكملت قخكقلمؤتكيميخلمل:لت قخقلمؤتيميخلمؤجهي
،لال خكثل لخ كيخلفكلصلمؤ سكال  كىلس ت كفلجهكلصلمؤكيطخل،ليتكيفخلبيلمؤ  مؤملف لتييخعلمؤك  ا

اسكككلالالقخكككملمؤستكككلطقلمأ كككلىالكككلىليلمؤتل خكككيلستةكككبل  كككىلمؤستكككلطقلمؤ سلمتخكككملمؤ  فلؤسسااكككلصل.لم 
للمؤجدلمفكك لفكك لجسخككعلتتشككلهككللؤاسيمخككللتسا  ككبلاكك ملمؤكك يللؤسككللؤهككللسككخل ةككل صليلمؤةككدخل لت 
يمؤملمؤفيملقلالختهلخبلمؤ يؤمليلت سال  ىلت قخقلتسيلستيميخلؤجسخعلب لؤ،ليلب لؤخبلمؤيطخ  ؛م 

  إ لبخلؤهككك  لمؤسسااكككلصلمؤقككك ل ل  كككىلل:لضكككطلماللصلم  تةكككل خممؤقككك ل ل  كككىلسقليسكككملم
إؤكككىليخكككل  ل  ل ؤككك ل،لإ لفككك ل لؤكككمليخكككل  لمؤط كككبلخكككسل كككفمؤظكككليفلم  تةكككل خملمؤس تمؤت خكككفلسكككعل

مؤسليتككملمؤ لؤخككمل  ككىل ككي لم  تةككل  لفككإخلؤهككللمؤقكك ل ليلسككللفكك ل لؤككملمؤلل،لب كك لمتهلل  ككىلم اككتثسلل
 ؛مؤتز  بلسعلمؤظليفلمؤال   تلجليلت فخ لمإلت

 مؤ فل مصلسلؤخملمؤ لةمليلإ لت  بل يلملالسللف لت ال ملمؤسيمل لمؤل:لت ال ملمؤسيمل لمؤسلؤخم
جكك لسككخلم  لم،لالكك  لسككخلتجسخكك  ليلاككتثسللخمتيجخهكك لت ككيلمؤسجككل صلم م   ككللليليخككل  ل،ليلمؤس  خككم

 تةككل خملمؤةككدخل لالككخخلبفككلم لسثككلال ؤكك ل خككلبلمؤسشككللخعلم تككليليل تمؤكك يل لم  تةككل خملفكك لشكك الم
 ؛ف لتسيخ هلل  ىلس  لمتهبلمؤ لةملخمؤ ل  ملبيلمأة  ل لس تس خ

 إ لت تالللا  لمؤسساالصلتيم لمؤةتل لصلمؤتةك خلخملسكخل كاالسكللل:لتتسخملمؤةل لمص
ستتجلصلسعلت فخ لمؤت لؤخفلتستليلال لسخل ةل صلتال  الل  ىلمؤت اخخلمؤ م بلف لجي  لمؤ

تتلفاخملتس تهللسكخلغكييلاللؤتلؤ لمؤق ل ل  ىل  قلسيمخلل،ليلت لللبالؤخبلج خ  لف لمإلتتلججلم لمال
 .2سخلثبلت اخخلمؤسخيمخلمؤتجلل مليلتيفخللمؤ س ملمؤة التتيخعلمؤةل لمصليلمأايمقلمؤ يؤخمليل

   :األهمية االرتماعية : ثانيا
،لف هللبخضلل يلل  ىلل  لمؤ  لت  ال لمؤسساالصلمؤةدخل مؤ يللم  تةإؤىلجلتبلمأاسخمليل        

ل:لخس خلإجسلؤهللف لمؤتقلطلمؤتلؤخملمؤة خ لم جتسل  

                                                           
ل.51ل50،لصلص،لمررا سابقل،للمالتل يت ،لل خمل الت ل 1
ل.222صلل،مررا سابق،للل ال لمؤل سلخ،لاللمشخل سل لمؤ خخخلال- 2
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 ال  كبل لالهكللإخلاك  لمؤسسااكلصليلل:ليثخقكملسكعلمؤساكته  خخلفك لمؤسجتسكعلت يخخل ا كلص
مؤت ككلفل  ككىلط الككلتهبللجككلتهبلسال ككلمليل،لتاكك ىلجلاكك  لؤ  سككال  ككىلم تشككلفلم تخاككته  خخسككخلمؤس

 خخلخيج ل ا مللالطلمؤساته ،لإ لبخللالطلمؤ ا لصلسعلمؤ  سلصياللؤتلؤ لتق خبلمؤا عليلالش التلبل
 ؛ لسخلمؤي  لؤه  لمؤسسااملبيلت  خ ط ل لجمل الخللالخخلمؤستت ليمؤساته  ليل

 تةكلصلمؤالطلؤكملمسسخكيلالقك لتهلل  كىل  كقلفكلصل سكاليلتتل:لمؤت فخفلسكخل ك  لمؤالطلؤكم
يلاكك،ليللبسلمؤسككلالالهككلل ثلفككمتسكك ل  ككىل ثلفككملمؤ سلؤككملسقلالككالضككآؤمل،لفهكك لت مؤت فخككفلسككخل كك تهليل

 ؛1عل  خ لس ظبل يالمؤ لؤببسللتجس
 صلفكك لظككاليجككي ل كك  لال ككالسككخلاكك  لمؤسسااككلل:لؤساككلاسملفكك لمؤتييخككعلمؤ ككل الؤ كك  ام

،لخكس  ل ؤك لإؤكىلت قخكقلخ سالالهللب  م لال  ملسخلمؤ سكلال،لي س هللف لظليفلتتلفاخمليم   يل
 ؛ج لف لمؤسساالصلمؤ الخل ا مل لخيل،ليلمؤ  مؤملف لتييخعلمؤ  يالمؤستل م

 فككككلم لإلشككككاللرلت تالككككللاكككك  لمؤسسااككككلصلفلةككككملؤأل:ل تخلجككككلصلمأفككككلم لغالككككلصليلمإتالككككلرل
تطالخقهللسخليلل، اللمتهبلم هبليتلجسملبف للابليلآتهبلسخل االمؤت الخلل خل يمتهبليللغالل لجلتهبليل

رلمؤتفاك ليت قخككقلت قخككقلمإلشكالل،ليل لآ م لؤت قخكقلمؤكك مصلؤك ىلمأفكلم .لفهك كاالاك  لمؤسسااككلص
 ؛مؤا طممؤقي ليل

  ت ظبلإ اكلسلمأفكلم لإخلا  لمؤسساالصلل:لاتقاؤخم لإ السلمأفلم لاللؤ لخمليلم يخل
لمؤقككلملمصل يخلاكك طمليةككخمل ت ككلؤكك ل ككخلطلخككقلمؤشكك يللالككلإلتفلم لفكك لم ،ليلاككتقاؤخمم اللؤ لخككمليل

ت قخكككقل،ليلمؤاكك طمإل اككلسلاللؤتس كك ليلشككليطلملخككملمؤسط قككملفكك لمؤ سككال يخل خككي ليلمؤشكك يللاللؤ يل
 اتسلملخملتجل  ؛مؤاهلل  ىلمل لا  لمؤسساامليلإ ملمؤ مصلسخل اا

 سككخلتقكك بلاكك  لمؤسسااككلصل  سككملج خ ككملؤ سجتسككعلسككخل خككثلسككللتق سكك لل:ل  سككملمؤسجتسككع
اتها خمليت اخخلساتيىلس خشت لم ليخل  ل  لمت ستتلاالملسعل  لمت ليلإس لتخلت ليل  سلصلا عليل

تجسخكالابلفك ل  سكملمؤ ك ليلتاكل.لبخضكللت يخكيلمؤ ا كلصلم جتسل خكماخكمليلت اخخلساكتيىلمؤلفليل
 ؛خيخ ل لجملمؤي  لؤه  لمؤسساالصلا ملسل،ليللفملإؤىلمؤ ل  لم  تةل  لمؤس قق،لإضمؤستطقم
 لى تسككل لمؤ الخكككللؤ سسااككلصلمؤةككدخل ل  كككإخلم ل:للمصلمإل ملخكككمليلمؤقخل خككمت ككيخخلمإلطككل

يمؤتاككيخقخمليمؤسلؤخككملل سككلالمإل ملخككمليمإلتتلجخكم  لمأ خكل لفلةككملمؤتكك لخبل  كىلمأمؤ سلؤكملخسككتتلاكك
،لمؤقخككل مصلخبلمؤ لةككملاللإلطككللمصليل لةككملفكك لمؤكك يالمؤتلسخككملمؤتكك لتفتقككللس ظسهككللؤسلم ككيلمؤتكك يل

                                                           
ل.15،لصلمررا سابق،لاياخليخلقل- 1
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،لفكككإخل ؤككك لخاكككستلؤهككك  لمؤسسااكككلصلفككك لغلؤالختهكككللالاكككخطمالسكككللبخلمؤهخل كككالمؤتتظخسخكككملمإل ملخكككمليل
ت لبخلخ فكككيابلياككك ملسكككخلشكككزل،تي كككمستؤ  كككلس خخلاللؤتككك ميال  كككىلمأ سكككلاليمؤقخكككلبلالسهكككلبلس ت فكككمليل

 ؛1 تشلفلسيماالهب 
 قلسككككلتالطلاللؤسسااككككلصلمؤةككككدخل لمؤتكككك لاكككك ملمؤشككككيلل:لمؤس لفظككككمل  ككككىلمأ سككككلالمؤ لفخككككم

تجاكك ل،ليمؤتكك لتاكتقطبلمؤسككلب لالشك ال الخككل،ليلمؤ لفخككم كيلمؤةككتل لصلمؤتق خ خكمليل تكللصلمؤتيجكك لتم
لخ كلفظ،ليلسكخلجهكم تةكل خملسهسكمل.لمأسكللمؤك  لخفكتتلآفل كللمتق خك  سخل اؤهلل س هللمؤستيؤك لمؤ

تاكككهخالتلبالكككيمبلمؤتةككك خلليل ؤككك لسكككخل كككاالفكككتختكككزتىلملمؤيطتخكككملسكككخلجهكككملب كككلى،ليل  كككىلمؤهيخككك
 ؛2تايخقهل
 تاكككلابلفككك للفكككعلتاكككالملسشكككلل ملمؤسكككلب لفككك لمأتشكككطملل:لتككك  خبل يللمؤسكككلب لفككك لمؤسجتسكككع
اكك ملخاككل  ل،ليلغخلاسككل خلطككمليلمؤ،لسثككالمؤتطلخككيليلمؤتكك لتاككتي بل سلؤككملتاككل خمل الخككل ،ليلمؤس ت فككم

خبلسشكلل تهخلتك  ؤ خ لمؤ لس ملمؤتال خملييخل  ل   هخليلفعلساكتيىلس خشكتهخليلاتداالمأسثالم 
 ؛لؤ لمؤتق خالسخلمؤالطلؤملمؤتال خماللؤت،ليلف لمؤتشلطلم  تةل  

 مؤ سكككلاللتاكككستلاككك  لمؤسسااكككلصلالإ كككل  لإ سكككلج:لمؤساكككل خخلسكككخلمؤ سكككاإ سكككلجلمؤ سكككلال
،لبيلالف كالإلفكاسلفك لال ك لمؤسسااكلصلمؤ سيسخكمم ؤ لتتخجمل،ليلمؤسال خخلسخلستلةبل س هب

لتخككملت ككيخ لاككيلسككللخكك  بلإس ،ليلللجككلم لإ ككل  لمؤهخ  ككملبيلمؤ يةةككمتق ككخصل جككبلمؤ سلؤككملفخهكك
 ؛ال  لمأتشطملمؤسفقي  

    ؤككك لسكككخل كككاالإتشكككل لسسااكككلصلسةكككدل ل  كككىلساككككتيىليلل:لتل خكككملم  تةكككل لمؤ كككل 
مؤتكيرلسكخلمإلتتكلجلغخكللمؤسكتظبلييضك صلؤك لإطكللمل تلفصلاله مل،لإ لبخلمؤ ثخللسخلمؤ يالممؤالخيص

ساكلاسملفك لت قخكقلمؤتتسخكمل لتيتخلل ة لإ سلج لت لخجخللضسخلمؤقطكلرلمؤسكتظبلالتشكجخ  ل  كىلمؤ
 .3جتسل  مإلتتلجلخ لفظل  ىلم اتقلمللم ل،ل سللبخلا ملمؤتيرلسخمؤيطتخم
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 : خصار  المؤسسات الصغيرة: المطلب الثالث
بتكيمرلمؤسسااكلصلمأ كلىل،لمؤتك لتسخياكلل كخلالقخكملمؤةكدخل لالجس كملسكخلمؤ ةكل صسااكلصلتتستعلمؤس

ل:لباسهليل
 مؤ س خكلصلمؤتك ل لتتط كبلفك لؤىلسلؤ يلاك  لمؤسسااكلصلإ ملتهكلليمؤقخكلبلال كالمؤسهكلبليلختيل

،لسكعلالاكلطمللتكبل يتهكللباكلخملفك لبغ كبلمأ خكلخ،لإؤكىلجتتسخكيلاللؤسليتكم لسهللمصل لؤخمليلمؤ ل 
جلمؤيظخف لالهللسل يخملمؤقلملمصلالهللسقللتملاللؤسساالصلمؤ الخل لمؤت لخس  لمؤت لليلاخ  هللمؤتتظخس ل

 ؛ت ل لمؤقلملإؤىلتز للتاال لف لم
 كككىلل فكككل  لمؤسسااكككلصلمؤةكككدخل لفككك ل ككك لتهلخكككمليلمؤ فكككل  ل خكككثلتتج كككىلف لؤخكككمليلمؤف لؤ  

شكككاللرللغالكككلصليلم جتت قخكككقلمأاككك مفلم  تةكككل خمليل  تخلجكككلصلمؤ سكككا لالشككك المسل خكككملؤسلؤ خهكككلليم 
 ؛1 الخل

 تخلجهللؤسيمل لسلؤخملس تالل لإ ملسلل يلتكصل  بلماهيؤملتزاخاهللي لخملم تخلللمؤتشلطليل 
اكيلسكللخسا هكللؤك  يالسمليلاللؤسساالصلم  تةل خملمؤ الخل لمؤت لتات   لتيفلللسيسلبسيمالض 

 ؛ تةل خملس ت فم طل لصلم
 ؛صلماتثسلل الل  ىلمؤ سلؤملال  لسخل جبلم  تسم 
  ؛إل  م ل لمالصلمؤج يىليلمؤتزاخسلتتسخيلالسهال ةخل 
 ؛الال ملسل ي للبسلمؤسلالمؤساتثسللتسخيال 
 ؛2تسخياللال يللمؤسلب لمؤاللليلفخهل 
 اكتفل  ل،لتظلملؤق لتهللمؤ الخل ل  ىلم   الخللسقللتملاللؤسساالصلم  تةل خملمؤ الخلل   الل

 ؛لسخلمؤسالل لمصلمؤفل خملمؤ لسالمأالا لف لإتشل ه
  لسكلللل  كىلمؤت خكفلسكعلمؤظكليفلمؤس ت فكم،لالاالبل ك لتهتتشللمؤسليتمليلمؤق ل ل  ىلم،

 ؛ مثلمؤتيميخلف لمؤ س خملمؤتتسيخمخس  لإؤىلإ 
 ؛مؤةتل لصلمؤ الخل لالس ت فلمؤسيم لتد خم 
 خككثلتت ةككصلاكك  لمؤسسااككلصلفكك لل،سلمؤسككلال/لمؤ سككالبمت فككل لساككتيخلصلس لسككال 

ا ملسلل،ليلمللباسلؤخمات  مبلت تيؤيجخللب ال ثلفسسللختختلؤهللم،لتةتخع س خلصلمؤل   لس  ي لسخ
                                                           

ل.45صللسلجعلالالق،،لحسانج رقية يت للمالت،لل-1
،ل مللم الت ككلللؤ تشككلليلمؤتييخككع،ل سككلخ،ل01،لطلالمتوسببطة ونمببالت التنبببؤ بالفشببل المببالجارتمببا  المشبباريا الصببغيرة و  ككلف لسةككطفىلخياككف،لل-2

ل.144،لصل2017مأل خ،ل



 مفاهيم عامة حول المؤسسات الصغيرة والقرض المصغر ................................................الفصل األول
 

 
15 

اللؤتكلؤ لت كيخلؤهكللمؤقك ل ل  ككىليللت فكل لساكتيخلصلس لسكاللبسلمؤسكلال/لمؤ سككالتاكالخلخكس  لإؤكىلم
 ؛1اتخ لبلفل  لمؤ سلؤمم

 لياكككيلتشككلطلم تةكككل  لؤكككخسلسككخل الكككال  يسككلصاككيلسشككليرلخقكككلبلسككخل الكككالبشكك لصليل،
 ؛يلاخلا جتسل  لبؤخسلتشلطل خت لبيلميل

 بلليمالكطلش ةككخملتاككي لالخكته،لاك ل ا ككمل ل  خكمل/لباكلخمليلمؤ ا كملمؤتك لتسخككيلمؤ كلس خخ
 ؛تتسل لإؤىلمؤسشليرم اللؤتلؤ لإؤىلمؤي  ليلبة  ل لسسللخس  لفق لخ يتيملب لالل /

 ل.للخ يخلسشليرلفل  لبيلشل ملتضلسخمؤش المؤقلتيت لؤ سشلي لصلغلؤالللس
سثككلال لت تككبلتقككللخلل  ككىلاككالخالمؤ،لفلاككسخملفكك لمؤ سككال م ككالمؤسشككلير مصلغلؤالككلل لخككتبلإتالككلرلإجككلم

ل.جتسل لصلسطيؤملالخخلمؤ لس خخم لجملإؤىلؤقل مصليلليل لتيج بلؤ س خللب م 
 ؛شلال ليمضتلالخخلمؤس  خمليلمإل مل اتل لت 
 خلمؤتكككككك ل كككككك ل لت ككككككيل،ليلسيمجهككككككملمؤظككككككليفلم  تةككككككل خملمؤةكككككك الماككككككل ملمؤت خككككككفلفكككككك ل

لل ككك ل ل  كككىلسيمجهكككمل،لؤككك ؤ لت كككيخلمؤسشكككلي لصلمؤةكككدخل لب ثككك كككل ل ل  خهكككلمؤسشكككلي لصلمؤ الخكككل ل
 ؛مؤظليفلمؤة الم

 مؤ كككليجلستككك ل لمؤاكككيقليلاكككهيؤملمؤككك  يالفكككل لي  كككملمؤسةكككليفلصليلفكككل لت  فكككملمإل مت م
 ؛الةيل لجخ  

 ؛ت ل ل لملمتهلماتقاؤخملمإل مل لف لم 
  ل لةكملفخسكللمؤتسكييللت خفلسعلستدخلمصلمؤت  خثمؤل ل  ىلال ملمؤتدخخلليمؤتطيخلليلمؤق،

 ؛2إشاللرل لجلتهبلف لبسل خلتيمج ابلمؤق ل ل  ىقلاللغاللصلمؤساته  خخليب يم هبليلخت  
 خل خكثل،لثكبلتتسكيلسكم  لفق لت يخلةدخل لمؤ جبلسل  خكل  ل لتالقىلطيخال  ىلش اليل

 ؛مإلتتلجس   صل جبلمؤسةتعليمؤس  مصليل   لمؤ سلاليل
 مؤقطكلرلمؤ ككلصلبخلاكتطل ملمؤساكتثسلخخليليفك لم،ل سلؤكملستفليتكملفك لمؤ كك  لت تسك ل  كى

 ؛لجملإؤىلساتثسلخخلبجلتبلبيل  يسمخسيؤيالل يخلمؤ 
 ل،مؤكك  المؤقككيس لؤ ككالال كك ف ككلالفكك ليخككل  لمؤقخسككملمؤسضككلفمليمؤتككلت لمؤقككيس ليللتاككلابلالكك يل

مؤاككك علمؤخ يخكككمليمؤسشكككدي صلل،ل لةكككمتتتجهكككلل ككك ؤ لتاكككلابلفككك لتةككك خللمؤاككك علمؤةكككتل خملمؤتككك يل
 ؛مؤاجلجخ يل

                                                           
ل.40،لصلمررا سابقل، ال لمؤسط بل ال لمؤ سخ ل-1
دارة المشروعات الصغيرةالريادة و ب س لسلي ،لاللابلتاخب،لل-2 ل.97ل96،لصلص،ل2014،لمؤشل ملمؤ لالخملمؤست   لؤ تايخقليلمؤتيلخ مص،ل01،لطلا 
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 ملتفلرلساكتيىلمقلمؤس تالخمليلمأيللتقصلمؤليتخخل م المؤسةتعلي ةللمؤ يل لمؤساتت خمليل
 ؛تالل المؤس  يسلصلمؤايسمؤ ةياليلال ملميف لؤختهلليللتةل صم 

  ؛]ايلةل بلمؤقلمل[اتقااليلمؤ ل ملؤةل بلمؤسشليرلتيفللمؤش يللالل 
 سهللمصلب لفل لؤ لطسي لصل  لمصليللت ط لمؤفلةملؤأغ الخملف لمؤ سالمؤ مت لإلظهلل
لمؤقك لمصل مؤ لفخكمليلمؤت يخ خكملسسكللخج  ك لخاكتثسللاك خ ققهللسخل االمأ سلالمؤفتخكمليلخلخ لبخل

 ؛مؤسهللمصلف لسشليرلةتل  لةدخليل
 اكتل م لبخضكللفتكل لم لصلمؤةدخل لسلتفعليلمؤسالخ لصلف لمؤسشلي س  ال يلمخلمؤالضل مليل

 ؛1مؤسشلي لصلمؤ الخل ب ثللسخي لسخلل ةخل لتاالخللسسللخج  هل
  ؛بلمؤسشليرلف لمؤسدلسل ليمؤس لطل تتسخيلا  لمؤسساالصلاللغالملةل 
 ؛مؤسشليرلإسللفل  لبيلشل ملبش لصلش الس  خم 
 ؛صلمؤ لةملاللؤسشليرلالش ةخملسلؤ  مؤقلملمتزثلل 
 ؛2مؤتشلطسليتملب الللف لتدخخللسجلال 
 يمؤستياكطملفك لةكيل لتق بلا  لمؤسشللخعلا  للي ك سلصلأةك لبلمؤك  يالمؤست فضكمل
،ل سكككللتتالكككعلتظكككلبلمؤالخكككعلالزاككك لللل خةكككملجخكككلتهبلمأالاكككخمليل الكككيمصلةكككدخل لإلشكككاللرل ب جكككلبليل

س لتخككككلتهبلمؤسل خككككملتتخجككككمل،ليلؤقكككك لتهلل  ككككىلس لفككككملظككككليفلمؤ سككككا لمآلجككككالالزسككككلخلتاككككال لتظككككلم م 
 ؛3مؤساللشل لس هبم تةل صل

 ليخليظكل فلؤك ىلمؤ يؤكممؤ لخجخخلسخلمؤجلس كلصل لخجك ت ققلمأسلخلمؤيظخف لفآ فل،
الكك ؤ لخ ككالباككبلسشكك  ملفكك للفهككي،لاككيلطلؤككبلفكك لسشككليرلةككدخليلل سللخف ككلؤهكك ملفككإخلمؤفككل ل تككيل

 .4ا لمؤ ةيال  ىلفلةملستسخي  خلت ،ليل
ل
ل
 

                                                           
ل.ل40ل38،لصلص،ل2007،لمؤ مللمؤجلس خملؤ تشل،لسةل،ل01،لطلإدارة المشروعات الصغيرة مدخل بيرج مقار سخل   ل سل،لبخل-1
دارتببه  ببج ظببل التحببديات يفيببة البببدش بمشببرول صببغير و عملببج لك، إدارة المشببروعات الصببغيرة  ببج الببوط  العربببج دليببل س سكك لؤالخككبل تالكك لالؤككمل-2 ا 

ل.22،لصل2002،لستشيلمصلمؤستظسملمؤ لالخملؤ تتسخملمإل ملخم،لمؤقلال ،ل01،لطلالمعاصرة
ل.49،لصلمررا سابقل،س س لمؤةخلف ل-3
،ل ملل01،لطلأعمببال نارحببة، إدارة المشببروعات الصببغيرة كيببف تصبببم ررببل أعمببال نببارم كيببف تصبببحي  سببيدة  الكك لمؤ سخكك لسةككطفىلبالككيلت ككبل-4

ل.19،لصل2002مؤفجللؤ تشلليلمؤتييخع،لمؤقلال ،لسةل،ل
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 : أنوال المؤسسات الصغيرة  :الراباالمطلب 
ل:لشل لصىلسساالصلفل خمليلسساالصلتقابلمؤسساالصلمؤةدخل ل ابلمؤس خلللمؤقلتيت لإؤلللللل
سكك ت لبيللطسسااككلصلفل خككملإ مل ككلبلسقككليالالسسللاككملتشككللالةكك  ت ككيخل : المؤسسببات الفرديببة : أوال

اللؤسسااكككلصل،ليت كككلفل س خكككللاككك لغلؤالكككلل مصلطكككلالعل كككل    ،لس تسككك مل  كككىل  لمتككك لمؤسلؤخكككم،ليلل تجكككلل لالسفككك
فككك لمؤسسااكككمل مصلث كككملمؤفل خكككملمؤستسلمؤسسااكككملختجككك للمإلشكككلل لإؤكككىلب،ليلمؤستياكككطملمؤةكككدخل ليمؤسةكككدل ليل

تتشككللملفكك لمؤجيم ككللالاككالبلسيمخلاككللمؤستسث ككملفكك ل،لاكك لمأ ثككللماككسيؤخملمؤس كك ي  ،ل مصلمؤسمؤشكك صلمؤي خكك 
سككخلالككخخلباككبل.ليلللبتهككلل لت تككلجلإؤككىللبسلسككلالضكك ب،ل سككت فخككيمصلضككلخالخمهككلليتاككخخلال،ليلالاككلطملإجلم مت

ل.1لصلمؤفل خملتج لمؤسساالصلمؤ لفخممؤسساا
لبلسكلل تاكمخخلش ةكخخلبيلب ثكللؤ قخكلبلال سكاليلت لفل  ىلبتهلل ق لاليل : ركاتمؤسسات الش : ثانيا 

 التيرلسخلمؤشكل لصلت لخكفل كلصلالهكل،لأخلؤ كالشكل مل،لإ لبت لؤلل ختشزل خلا ملمؤ سالسخللالتلبيل ا
ل. ةيةخلتهل

ل:لبتيمرلبالاخملا ل3الةفمل لسملإؤىلتتقابلمؤشل لصل -
ل؛شل لصلمأش لصل-1
ل؛شل لصلمأسيمال-2
ل.شل لصلس ت طمل-3

،لب لتقكلبليخلال ضكهبلمؤكال  تت يخلشل لصلمأش لصلالكخخلشكل لصلخ لفكلل:شركات األشخا  -1
ت لفلالشل لصلمؤ ةصلأخلسسااكخهللخشكتل يخليلمؤثقملمؤستالل ؤملالخخلمؤشل ل ليل تاللللمؤش ة ل  ىلم 
ل.2سقلالالمؤ ةيال  ىلجي لسخلمألاللعاللؤخلطلخقلتق خبل ةملسخللبسلمؤسلاليلفخهلل 

بلشكككككل لصلمأشككككك لصلإؤكككككىلشكككككل لصلتضكككككلسخ،لشكككككل لصلمؤتيةكككككخملمؤالاكككككخطم،ليلشكككككل لصليلتتقاكككككل-
ل:لمؤس لةم

 تجككللل،لختفقكلخلفخكك ل  كىلم م ك لبيلب ثككلتتسثككالفك ل قكك لالكخخلشككلخ ليلل:لشكل لصلمؤتضكلسخ
الساسيؤخملش ةخملتضكلستخمل  كىل،ليلخ تيبلجسخعلب ضل هللال خيخلمؤشل م،ليلس للال تيمخلس ةيص

 .3سخلغخلل خ يللعلبسيمؤهبلاللؤتضلسخجسخ

                                                           
،ل  خككملمؤ قككيق،لبطلي ككمل  تككيلم لفكك لمؤ  ككيبلم  تةككل خم،لضببمانات القببرض لتمويببل المؤسسببات الصببغيرة والمتوسببطة  ببج الر ارببرل،ل خسككمشكك ديبلل1

ل.34ل33،لصلص،ل2014/2015الخلخيافلالخل   ،لل01جلس ملمؤجيم لل
ل.62،لصلمررا سابق ،يت للمالت ل-2

ل.38،لصلمررا سابق ،الؤبلا خسمل- 3
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 ا ل ق لالخخلشلخ ليم  لبيلب ثكل،لساكسيؤخخليلستضكلستخخ،لل:لشل لصلمؤتيةخملمؤالاخطم
سكككيمالفخهكككلليل كككللجخخل كككخلمإل مل ،ليلخاكككسيخل،لخ يتكككيخلبةككك لبلمأيلالكككخخلشكككلخ ليم ككك ليلب ثكككل

 .سيةخخ
 يخقككككيبلل،ل لؤكككخسلؤهكككلليجككككي لظكككلاللبسكككلبلمؤدخكككلاككك لشككككل لصلساكككتقل:لشكككل لصلمؤس لةكككم

 .لاللعليلمؤ ال للالخخلجسخعلمؤشل ل ،ليلخشتلطل اسملمأاس الز سلؤهللب  لمؤشل ل ليلالل
ي لخ ككيخلؤش ةككخملل، تالككلللمؤسككلؤ مؤشككل لصلمؤتكك لتقككيبلبالاككلل  ككىلم لاكك لل:شببركات األمببوال -2

لصل ل،ليلؤهكك ملفككإخلاكك  لمؤشككل  سكك ل ككالشككلخ لسككخلسككلا،لفككلؤ الل لفكك لاكك  لمؤشككل لصلالسككللخقمؤشككلخ لبثككللفخهككل
ل....لمؤخ.بيلإفاا لبيلمؤ جلل  خ لمؤشلخ ل يفلت تتزثللالسلل  لخطلبل  ىلش صل

،لختقاكككبللباكككسلؤهللإؤكككىل ةكككصياككك لمؤتككك لل(،ليشكككل لصلمأسكككيمال لتشكككسالاكككيىلشكككل لصلمؤساكككلاسم
،ل)ل7،لي لخس ككخلبخلخقككال كك  لمؤشككل ل ل ككخلهبيتت ككيخلسككخلشككل ل ل لخت س ككيخلمؤ اككل للإ لالقكك لل ةةكك

إؤككىل،ل خككثلخقاككبللباككسلؤهللس ختككمللتككصل  خهككللمؤقككلتيخلمؤتجككلل ؤساككلاسمليفقككللإلجككلم مصليتساككسلشككل ملم
ل.خملمؤسالابلفخهللالق لل ةت لفقطت   لساسيؤ،ليلباهبلستاليخملمؤقخسملتطلعلؤا تتلبلمؤ لب

مؤشكككل لصل مصللتشكككسالمؤشكككل لصلمؤس ت طكككملشكككل ملمؤتيةكككخملاللأاكككهبليلل:الشبببركات المختلطبببة -3
ل:لمؤساسيؤخملمؤس  ي  
 خثلبتهللتضبلفلخقخخللا لتشال لشل ملمؤتيةخملمؤالاخطملسخيلل:لشل ملمؤتيةخملاللأاهب 

 :لسخلمؤشل ل 
مؤقلتيت لمؤك  لخ ضكعلؤك لمؤشكل ل لشل ل لستضلستيخلخ ض يخلؤتفسلمؤتظلبللل:الفريق األول -

 ملت تالككللاللؤتاكالملؤهككبلاللؤتككلؤ لفكإخلمؤشكلل،ليلشكل ملمؤتيةككخملمؤالاكخطممؤتضكلسخليللمؤستضكلستيخلفك لشككل ميل
ل.شل ملبش لص

ؤهبلفككك ل،ل لختلتكككبل  كككىل  كككيلشكككل ل ل3شكككل ل لسيةكككيخل لخقكككال ككك  ابل كككخللل:الفريبببق الثبببانج -
فإخلمؤشل ملاللؤتلؤ ل،ليل لف لإ مل لمؤشل ملبيلمؤت  الالهلشتلم لخجييلؤهبلم ،ليل تالبلةفملمؤتلجلممؤشل مل

ل.ل ملبسيمات تالللاللؤتاالملإؤخهبلش
   ملتت ككيخلسككخل كك  ل  خككالسككخلمؤشككل ل ،ل لاكك لشككلليلل:لمؤشككل مل مصلمؤساككسيؤخملمؤس كك ي 

 لصلسخل خثل  كمل ك  لمؤشكل ل لا  لمؤشل ملتشال لشل لصلمأش،ليلشلخ لل50خجييلبخلخيخ ل  ىل
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فخهكككللسككخل خككيخلمؤشكككل ملاكك لتشككال لشكككل لصلمأسككيمالسككخل خككثلت  خككك لساككسيؤخمل ككالشككلخ ل،ليلفخهككل
 .1مؤل لالمل  خهللبلإ ملتهلليلتظسخل خثل،ليلالسق ملل ةت 

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                           
،لجلس كملبس سك لالكي ل لالمحاسببيةشبركات، قسبم العلبوم الماليبة و محاضرة بعنبوا  مبدخل لمحاسببة الشبركات، مقيباس محاسببة الل،الخلخ  فل سلال-1

ل.2017ل2016اليسل مس،ل
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 .مدخل للقرض المصغر : المبحث الثانج
فهكيلخاكستلؤف كملمأشك لصلمؤس كليسخخلل، م لؤس للالكملمؤالطلؤكمخ تالللمؤقل لمؤسةكدللالسثلالكملبللل

ات  مثلبتشكطتهبلمؤ لةكملخل االما ملسؤس  ي  لسخلت اخخلظليفلس خشتهبليليل ي لمإلس لتخلصلم
ل.ؤت لتس تهبلسخلمؤ ةيال  ىلس م خام

ل
 .تعريف القرض المصغرنشأة و  : المطلب األول

السالل ل لمؤ الخللل1974م جتسل خملست لاتملمؤسةدللف لمأ الخلصلم  تةل خمليل لفلمؤقل لللل
مؤتاكل لؤتسيخكالل،ليمؤ  ل لبلالتق خبلستتليسخلسلؤك لمؤ كلصلؤفل ك  م  تةل  لس س لخيتسلف لالتدا خش

ملسككخل لسككمؤساككتال  خخلالةككفمل تسلتخككمليمؤقككلي لؤ فقككلم ليلسشككللخ هبلمؤةككدخل ،لي كك ملتقكك خبلمؤ كك سلصلم 
تكبلت ميؤك لستك ل ؤك لمؤ كخخلفك ل كال تاكبلاك ملمؤتسكي جلشك الخمليماك مليل ك لممؤ  سلصلمؤسلؤخملمؤلاكسخم،ليل

مؤ ككك سلصلمؤسلؤخكككملالتقككك خبلبةككك لبل،لي  كككىلسكككللمؤيسكككلخل كككلبلمؤسلتف كككملمؤككك  اال ككك مخلمؤست فضكككمليلسكككخلمؤ
مؤلخفخكم،ليسكخلضكلخمليل تخلجلصلمؤسلؤخملؤأش لصل ي لمؤك  يالمؤست فضكملفك ل كالسكخلمؤستكلطقلمؤ م 

مؤت لسككالسككعلمأيسككلصلسثككالل،إ مل لتكك فقلصلمؤكك  المؤدخككللستتظسككم،لالككخخلاكك  لم  تخلجككلصلالتككل لمأةككيا
صلإضكلفخملتتسثكالفك لم  تسكلخلسثكالخقك سيخل ك سل.ل سكللمؤتيم كلص ليلمؤ كيملثلمؤطالخ خكمليلمؤيفكلمؤسل ليل

ل لالهك ملخ تالكللمؤقك،ليللم ل  كىلإ مل ل خكلتهبلمؤسلؤخكممؤتزسخخليلمؤت يخاصلمؤتق خملؤسال   لمؤفقك  للليلم 
ؤسهسشككمل  ككىلمؤةكك خ خخلم  تةككل  لمؤالطلؤككمليلياككخ ملإل سككلجلمؤف ككلصلممؤسةككدلل ككز م لؤس للالككملمؤفقككلليل

ل.1ي لم  تةل خمم جتسل  لاله فلج  هللتالابلف ل  قلمؤثلليل
ؤ تهكللت تقك لفك ل،ليل كللخفلمؤقكل لمؤسةكدللسكخلسةك للآل كلت ك  لت : تعريف القرض المصغر

ل:لمؤهخ لصؤت للخفلؤال  لمؤستظسلصليلفخسللخ  لاتق بلال  لم،ليلتفسلمؤف ل 
مؤتسيخكالمؤسةكدللخشكخللإؤكىلجسخكعلمؤ ك سلصلمؤسلؤخكملل:ل)ل(BIT س تبلمؤ يؤ لؤ  سكالؤلاللؤتاالمل-

ل.)بؤفلبيليلل15ب السخل(،ليمؤت لتت  قلالساللؤغلةدخل ل)مؤقلي ليلمؤضسلتلصل(شال لمؤسةلفخمل
مؤتسيخكالمؤسةكدللاكيلل:ل)ل(OCDEستظسملمؤت ليخليلمؤتتسخملم  تةكل خملمأيليالخكملؤلاللؤتاالمل-

تط  كيخلإؤكىل  كقل،لمؤك خخلخل لخاتفخ لستهكللمأشك لصلمؤسهسشكخخمؤ ةيال  ىلتسيخالسشلي لصلةدخ

                                                           
،ل"لالحبرفلتسبيير القبرض المصبغر  بج تمويبل وتنشبيط قطبال الصبناعات التقليديبة و  الوطنيبة، " دور الوكالة س اليب،لاليجس ملسه خم الخل سي  ل-1

ل.935صللل،2017،لمؤجيم ل،ل03،لس الللمؤةتل لصلمؤتق خ خملؤجلس ملمؤجيم لل03،لمؤ   ل06مؤتجلل لمؤسلؤخم،لمؤسج  ل ليلسج مل لمالصلف لم  تةل
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،ليلمؤيةكيالإؤكىلسةكل للمؤتسيخكالمؤتق خ خكملظالغخلبلآفكلقلسهتخكملب كلىلفلصل سال لةملالهب،لف 
لغخللسس خ.

مؤتسيخكككالمؤسةكككدللاكككيلفكككتتلطلخكككقلل:ل(REM) شكككال ملمأيليالخكككملؤ تسيخكككالمؤسةكككدللؤلاللؤتاكككالمل-
،ليلمؤسال ككغلمأ ةككىلؤ قككل ل لمؤساككتال  خخللمؤكك خخلتككبلإ ةككل ابلمؤيةككيالإؤككىلمؤ كك سلصلمؤسلؤخككملؤأفككلم

تطككيخللسشككللخعلإتشككل ليلتهكك فلاكك  لمؤقككلي لإؤككىلتسيخككال،ليلبؤككفلبيليمل25قخسككملةككدللتككبلت  خكك  لالمؤس
ي لمؤسةكدل لفك ل ثخكللسكخلمأ خكلخليؤ كخلؤكخسل م سكلل  كىلت سالمؤهخ لصلمؤت لتقك بلمؤقكلليل،للم اتثسل
بلتدطختهللمؤس لطللمؤتلجسمل خلمؤقلي لمؤسةدل ل لخت،ليلة لمؤسشللخعلمؤةدخل لمؤت لسيؤتهلللتيجخ ليل
لاككلصلاللؤتككلؤ لفككإخلمؤهخ ككلصلمؤسلت ككملؤ قككلي لمؤسةككدل ل لسككصلالتطككيخللسسل،ليلالضككسلتلصل قخقخككمتقلخالككلل

مؤ كك لسكخل ككل صلمؤت  ككفل كخلسي كك لمؤاك م لسثككالتقك خبل ككلي لجسل خككملسالت كل لؤ  كك لسكخلاكك ملمؤ طكلليل
ل.ؤخ...م.،لتق خبل لي لسخال تضلستخم

بلمؤست   لبخلمؤقلي لمأسلسخلمؤس تلفلال لسخل الال:لي لمؤسةدل لف لتظللمأسبلمؤست   مؤقلل
مؤفقكلم لسكخلبجكالت قخككقللاك لب م لف لؤككمل تكىلسكعلبفقكل،ليل تةكل خم م لت لخكللمؤسالكل ل لم مؤسةكدل لاك لب

ل.1م  طل لس تىلؤ  خل مؤ لمسمليل
مؤتضكككلسخلمؤكككيطت لل لاككك لمؤةكككل لل كككخلييمل لمؤتشكككدخاليلطالقكككللؤ سلاكككيبلمؤل:لل جيم كككؤلاللؤتاكككالمل-

ل13-04بلل ككل2مؤسلاككيبلمؤتتفخكك  (مؤست  ككقلالتطالخككقلمإلجككلم مصلمؤ لةككملالجهككليلمؤقككل لمؤسةككدللفككإخل
ل:ل)ل03،لصل2004جلتف لل22مؤسسلخلف ل
اكتيمصلسيجك لؤ سشكللخعلل5 اللل ل خلا فملختبلتاك خ اللسكخلاكتملإؤكىلمؤقل لمؤسةدللايلللللل
ؤكىل ك لتةكالاك  لمؤت  فكملإ،ليل جل1000000تت  ىل  فتهكللمؤت ل لمؤ  سلتخملبيلمؤتشلطلصلمإلتتلجخمليل

،لغككيمطمؤككيم  ،ليل  ككم،لغل مخككم،لمأ،لالاكك ل ل،تكك يف،لتلمل،لالشككلل بؤككفل جل  ككىلساككتيىلي خككلصلمل250
تطكاقلفك لسكيم لبيؤخكملؤايمص،لتس كخلسكخلم تتكل ل تكل لةكدخلليلاتل4 ىلفتل لت يبل.ل تستلماصإخ خي ليل
خلسككك لاككك ملمؤقكككل لإؤكككىلت قخكككقل.ليلؤسسللاكككملتشكككلطلبيلسهتكككملسكككللمأيؤخكككمتدطخكككملمؤسةكككللخفل،ليلمؤتشكككلط

.ل ك سلصمؤ كاالإتشكل لبتشكطملستتجكملؤ اك عليلل،لسكخم جتسل  لؤ ف لصلمؤساته فم  ليلمإل سلجلم  تةل

                                                           
مؤ  يسكملفك لمؤقضكل ل،لس م  كملفك لمؤس تقكىلمؤك يؤ ل كيالإاكتلمتخجخمللخلبق مناصبب شبغل  بج الر اربر القرض المصغر كإستراتيريةسدت لتلةكل،لل-1

ل.05ل04،لصلص،ل2011/لتيفسالللل16ل–ل15ت قخقلمؤتتسخملمؤسات مسم،ل  خملمؤ  يبلم  تةل خم،لجلس ملمؤساخ م،لمؤجيم ل،لخيس ل  ىلمؤالطلؤمليل
ل.2004لتف لجل22مؤسسلخلف لل13—04مؤسلايبلمؤتتفخ  لل بلل-2
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،لإضكككلفملإؤكككىلمؤتاكككل لغخكككللستكككتظبيل ي ل  كككالغخكككللساكككتقلليلفهكككيلسيجككك لؤف كككملمؤسكككيمطتخخل يخل  كككالب
ل.1مؤسل ثلصلف لمؤالخص

ل
 : لقرض المصغرا مبادئ و أهمية : الثانج المطلب

سالكك بلل11اككتثسللخملؤساككل   لمؤفقككلم ليضكك صلمؤسجسي ككملم ل:لمؤقككل لمؤسةككدلسالككل  لل-بي لللل
ل:لا  لمؤسالل  لا مؤسةدللتقيبل  ىلمؤسشليلمص،ليلسخلسالل  لمؤتسيخال

،لم  تسكلخخسلفقكطلإؤكىل كلي لاللإلضكلفملإؤكىلؤك،ليلمؤفقكلم لإؤكىل ك سلصلسلؤخكملستتي كملخ تلجل-1
ل؛ت يخالمأسيماال  ىل  سلصلم   للليلمؤتزسخخليلمؤفقلم لف لمؤ ةيلخلغبليل

ؤ ككك سلصلمؤسلؤخكككملمؤفقخكككل لملتاكككت  بلمأاكككل م ل يخكككملؤس لف كككملمؤفقكككلليلخ ككك لمؤتسيخكككالمؤسةكككدللبل-2
ل؛مؤسلؤخمتزسخخلتفاهللسخلمؤة سلصل،ليالتل لبةيؤهلليلؤ يخل  لف ل   هل

مؤسةككدلل ككالؤككخلخ قككقلمؤتسيخككاليلل،التككل لبتظسككملسلؤخككملؤ  سككملمؤفقككلم لمؤتسيخككالمؤسةككدللخ تكك ل-3
ل؛ف لمؤتظلبلمؤسلؤ لمؤل خا لؤ  يؤم س لمؤستتظللست لإ لإ ملمت

اككيلسككللختالدكك لبخلخ كك ثلإ مل ككلخلمؤدككل ل،ليلسيخككالمؤسةككدللبخلخاكك  ل خيتكك لالتفاكك خس ككخلؤ تل-4
ل؛المؤسةدللأ  م لض سملسخلمؤفقلم ايلتيةخالمؤتسيخ

سكككخلمؤتسيخكككالمؤسةكككدللاكككيلتزاكككخسلسسااكككلصلسلؤخكككملس  خكككملخس تهكككللجككك بلمؤي م كككعللمؤدكككل ل-5
ل؛ملمأ لىتق خبلمؤ  سلصلمؤسلؤخ،ليلم  ل  لت يخلاللف لش ال لي  خمليلمؤس 

 تسككلخلستتككلا لمؤةككدللمإلجلالككملمؤةكك خ مل م سككللفهتككل لبتككيمرلب ككلىلسككخلمؤكك  بل لخ تالككللم ل-6
ل؛س لمؤ  االش البفضالاللؤتاالملؤست  سخلمؤسس خلبخلت سال

،لقفلا للمؤفل   لضللمل  ىلمؤفقكلم ،لأتك لخةك بل  كخهبلمؤ ةكيال  كىلم  تسكلخخش الال-7
ال  كىل ك  ل  خكالسسللخج المؤ ةكيال  كىل ك  ل الخكللسكخلمؤقكلي لمؤةكدخل لب ثكللت  فكملسكخلمؤ ةكيل

ل؛سخلمؤقلي لمؤض سم
ل،ساللشككككلؤككككخسلتقكككك خسهللفكككك لشكككك ال لمؤساككككل   لفكككك لمؤ كككك سلصلمؤسلؤخككككمليلسهسككككملمؤ  يسككككملاككككل-8

ل؛ؤ تهللتاتطخعلبخلتج لالخ ملاخلاخمل م سميل،لت جيلالش ال م بل خلمإل لم لمؤجخ فلؤ  يسلصلت ل ل

                                                           
ل.937ل936سلجعلالالق،لصللص،لل،اليجس ملسه خمالخل سي  لس اليب،لل-1
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،لؤككخسلمؤتتككلفسلس هككلمؤسككلالمؤ ككلصليللخجككبلبخلت سككالمؤةككتل خقلمؤسلت ككمل  ككىلت سخككاللبسل-9
بخلت ككيخلسةككسسمل،ليلسلت ككمل الككلل ل ككخل  ككبلسس ككصلؤ ال مخككمخجككبلبخلت ككيخلبيجكك لمؤكك  بلسككخلمؤجهككلصلمؤيل

ل؛ةل للمؤتسيخالمؤ لةملسثالمؤي م عؤيةيالمؤسساالصلؤ سل  ملمؤت لخس خلفخهللمؤت يالإؤىلس
مؤسكك خلخخلمأ يخككل لمؤكك خخلخجككبلؤل خاكك لفكك لتقككصلمؤسسااككلصلمؤقيخككمليلختسثكال تككقلمؤيجككلجلمل-10

ل؛التل ل  لمتهبؤسلت مل  ىل  سهبليلبخلتل يلمؤجهلصلم
،لفإ ك م لمؤتقكللخللمإلفةكلعل تك  م ك ليلمؤسةكدللأفضكالمؤتتكل  ل تك ل خكلسلبلخس  لمؤتسيخال-11

 م ل،لالككالخ سككال  ككىلت اككخخلمأمؤستككلفعلف اككب  ككبل  ككىلمؤت ككلؤخفليل لخاككل  لمأطككلمفلمؤس تخككملسككخلمؤ
ل.1  ؤ 

 .أهمية القرض المصغر :ثانيا   
ل:لتتسثالباسخملمؤقل لمؤسةدللف 

 ؛مؤت فخفلسخل   لمؤفقل 
  ؛ساتيخلصلمؤالطلؤملت فخ 
  ؛لفعلمؤساتيىلمؤس خش 
 ؛تلشخ لمؤس  لمصلمؤس  خميخل  ليل 
 ؛ات  مبلمؤت تيؤيجخللمؤس  خمم 
 ؛ت قخقهللأا مفلمجتسل خملت قخقلبلاللعلتجللخملإؤىلجلتب 
 ؛ةتل لصلمؤسد خملؤ ةتل لصلمؤ الخل تيفخللمؤ 
 ؛الزا لللستلفاممؤا علمأالاخمليللتيفخللتش خ م 
 ؛  سلصلمإلتتلجتيفخللمؤ  سلصليل 
 للتكككس  لإؤكككىلمؤيخكككل  لفككك لمؤتككك لالككك يلاتشكككجخعلإ لسكككملمؤسشكككلي لصلمؤةكككدخل ليمؤسةكككدل ،ليل

 ؛ف لتييخعلمؤ  الت قخقلمؤ  مؤممإلتتلجليمؤ سلؤمليل
 ؛غخللمؤسلال بلمؤ سلؤملمؤسلال ليلات  مم 
 ؛ات  مبلمؤ  سلصلمؤس  خمم 
 ؛ستظسممؤستظسملإؤىلبتشطمللاسخمليلغخللت يخالمأتشطملغخللمؤلاسخمليل 
   1مؤسالاسملف لت قخقلمؤتتسخملمؤس لتخملالق لتهلل  ىلمؤتيطخلف لمؤسجتس لصلمؤج خ. 

                                                           
،ل14مؤتككك لخب،لتتسخكككملمؤتسيخكككالمأةكككدللمإلاكككاس ل)مؤت ككك خلصليلمؤسالكككل لمص(،لجككك  ،لمؤسس  كككملمؤ لالخكككملمؤاككك ي خم،لصلمؤس هككك لمإلاكككاس لؤ ال كككيثليللل-1

ل www.wisdp.org:ل،لسخلسي ع2020االتسالللل08تا ملمؤ تليتخملمط عل  خهللالتللخخل
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 .معايير نراح  كرة القرض المصغرو رض المصغر أهداف الق : المطلب الثالث
ل.تةلللإؤىلبابلبا مفلمؤقل لمؤسةدل اللاتتطلقليلل:لبا مفلمؤقل لمؤسةدلل-بي ل
اكك لخلمؤشككلم ملم جتسل خككمل ككخلطلخككقلتشككجخعلمؤال ككثل ككخلم اككتقلملليلل:لمؤهكك فلمؤاخلاكك ل-1

ل.مألخلفلؤ  ي  لإؤىلبلمضخهب
ت اككخخلمؤيضكك خملمؤس خشككخمل ككخليخككتبل ؤكك لالإتشككل لتشككلطلصلس ت فككمليلل:لمؤهكك فلم  تةككل  ل-2

ل.ؤفل  لسخلبجاليخل  لثليمصلمؤالا طلخقللفعلمؤ  الم
 لةكملؤك ي لمؤك  الت اخخلمؤ  ياليظليفلمؤ خل لؤ ف لصلمؤضك خفمليلل:لمؤه فلم جتسل  ل-3
ل.2مؤس  ي 

 .معايير نراح  كرة القرض المصغر : ثانيا
تجككك للمإلشكككلل لإؤكككىلبخلمؤ الكككلم لفككك لساكككزؤملمؤقكككلي لمؤسةكككدل لختفقكككيخل  كككىليجكككي لبلال كككملللللل

ل:ل3ا يل تلم ل سيسللللتت  بلف لتجلعلا ملمؤتيرلسخلم س لخخ
 السكككللخ تكككلجيخلإؤخككك لسكككخل ككك سلصلخ كككيخلاتكككل لتيجككك لطيخكككالمؤسككك ىلؤساكككلت  لمؤفقكككلم لبخل

 ؛اتسلملخمإؤىلجلتبلم ل،سلؤخم
 خخلفخهللتاالملإؤكىل ك  لبخلخ يخلاتل لتيميخلالخخل جبلمؤتتظخسلصلسخل خثل   لمؤ لس 

الت  فككملس قيؤككمل  ككىلل،لؤ كك لتاككتسللاكك  لمؤتتظخسككلصلفكك لتز خككمل كك سلصل مصلجككي  ليمؤسقتلضككخخ
 ؛مؤس ىلمؤطيخا

 لتةكل خلصلمؤتطكلقفك لمؤيةكيالإؤكىلت قخكقلم س ىلتجلعلستظسلصلمإل كلم لمؤسةكدلل،
 ؛ؤ فقلم لف ابلالالإؤىلمأ ثللفقلمب لمؤتد دالؤخسل

 اككتسلمللإخجككل ل خلتككلصلسلؤخككمل ككل ل ل  ككىلم م اككتقلمللمؤسككلؤ لؤ سسااككلصلمؤتسيخ خككمل الككلل
،لالسكلل تسل ل  ىلتسيخالا  لمؤجهلصمؤا  لإؤىلمؤ  لسخلم مليلمؤسلت لف لظالس  ي خملمؤجهلص

 .تقاؤختهل يالف لمأايمقلمؤسلؤخمليلضسلخلماخس تهللسخلمؤ 
ل:لثلشليطلتاستلالتجلعلمؤتجلالمليلا  سللبجسعلمؤ اللم ل  ىلضليل لتيمفللثا

                                                                                                                                                                                     
ل .63،لصلمررا سابق ،ال خطلبسلال-1
ل.64،لصلالمررا نفسهل-2
أثرها علع مكانتها داخل األسرة دراسة ميدانيبة عب  عمالبة المبرأة  بج البيبت طار االستفادة م  القرض المصغر و عمالة المرأة  ج إل، ؤخيعليختبل-3

،لصل2013/لل2012مإلتاكلتخم،ل اكبل  كبلم جتسكلر،لجلس كملغل مخكم،لمؤ  كيبلم جتسل خكمليلمل،للالؤملؤتخالشهل  لسلجاكتخل،ل  خكنمولرا بمدينة الرلفة
ل.لل69
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 مؤسقتلضكخخلسكخلمؤفقكلللتشكلاقلي لف لإ  مثلتدخخللساكتسلل الكللمتس ىلإاهلبلا  لمؤ
 ؛الةيل ل م سم

 سللإ مل لتكصلمؤقكلي لتطكلالمؤفقكلم لمأيفكلل ظكللتلل كملمأ كال ظكللفك لفقكلابلمؤسك  عل ل
 ؛ سخلمؤفقلم لمؤ خخلخال  يخل ثخلمل خلبافال  لمؤفقلل

 مللشخ  لؤتيؤخ ل  الؤ ىلمؤفقلم سللإ مل لتصلا  لمؤقلي لياخ . 
ل
 : أهم التعديالت التج أدخلت عليهو أنوال القرض المصغر  : المطلب الرابا

للل:نوال القروض المصغرة: أأوال
ل:لاتل لثاثملبتيمرلؤ قلي لمؤسةدل 

ؤإلتفكلقل  كىلسشكلي  ل ؤك ل تخلجكلصلمؤسقتكل ليلتق بلا  لمؤقكلي لؤت الخكململل:فرديةالقروض ال -1
 تفكل لسكخلم لىلم تالكلللبخلمؤسقتكل ل كل لل  كىالشك الغخكللست كللل  ك،ليخق بلمؤقل لسكل ليم ك  ليلمؤةدخل

فيم ك  لت قخكقلفكل  لخاك  لسكخل كاالمؤقكل ليل،ليلتشكدخ   ل لل  كىلإتشكل لسشكلي  ليلل،لب لبت بيال ل 
ل.تسلمللمؤ سالف لمؤسشليرمال ى ،لبالت ل  ىفلقلست ل  ىلتفا ليلسعلفل  لآ للخسثاللالتلخاتطخعلمإلت

،لؤ فل لب ثللسخلسل س خلستتلمؤقل ل،لؤ خلخا لسثالمؤقلي لمؤفل خملل:قروض  ردية متدررة -2
ل،لفإتك  خكثلبخلمؤثقكملفك لمؤفكل ل ك ليم صل،ليلف لاك  لمؤ لؤكمبت ل ل لل  ىلا م لمؤقل لمؤالالقل ختسللخثالص

ل.مخ ل خسملمؤقلي لمؤتلؤخملاللؤت لجتتيلخس خليخل  ل خسملمؤقل لمؤتلؤ ليل
لملإؤككككىلسجسي ككككملةككككدخل لسككككخلمأفككككلم لي ؤكككك لؤتسيخككككاتقكككك بلاكككك  لمؤ  سككككلل:القببببروض الرماعيببببة -3

،لب لبخلمؤسجسي كمل لمؤسجسي كملال فلؤكملمؤسجسي كمل  هكلخستتلمؤقل لمؤجسكل  لأ ضكلسشلي لتهبلمؤفل خمليل
ل.1تقيبلمؤسجسي ملاللؤا م لتخلالمل ت ،ليلستملأ لفل لغخلل ل لل  ىلمؤا م ضل

  .لتج أدخلت علع رها  القرض المصغرأهم التعديالت ا :ثانيا
ل ككبلل2،لتضككستهللمؤسلاككيبلمؤل لاكك مؤقككل لمؤسةككدللاصلج خكك  ل  ككىلجهككلي  ككصلسككس لملت كك خ ؤقكك لب

ل ككبلل3مؤسلاككيبلمؤتتفخكك  يمؤكك  لخت  ككقلالجهككليلمؤقككل لمؤسةككدلليلل،2011-03-22مؤسككسلخلفكك لل11-133
ل:لا  لمؤت  خاصلف لمؤتقلطلمؤتلؤخمت  صلبابل،ليل2011-03-22مؤسسلخلف لل11-134

ل

                                                           
ل.64،لصلمررا سابق ،ال خطلبسلال 1
2
 ، المتعلق بجهاز القرض المصغر.22/03/2011المؤرخ في  133-11المرسوم الرئاسي رقم  - 

3
 .22/03/2011المؤرخ في  134-11المرسوم التنفيذي رقم  - 
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  ؛ جل1000000بؤفل جلإؤىلل400للسخلاتثسللفعلسال غلم 
 كلخلال ك سللل،بؤكفل جل100 تتكل لمؤسكيم لمأيؤخكملاللفكعلاكقف لإؤكىلال يخلفيم ك لال تكيمخلم ل ل 

ؤككتسطللاللؤتاككالملل%100الملمؤاكك فملالكك يخلفيم كك لإؤككىل،لسككعللفككعلتاككبؤككفل جلفكك لمؤتةككيصلمؤاككلالقمل30
 ؛تسيخالشلم لمؤسيم لمأيؤخم

 الؤككتسطلتسيخككلإؤدككل لمؤساككلاسملمؤش ةككخملمؤسفليضككمل  ككىلطلؤككبلمؤقككل لمؤسةككدللاللؤتاككالم
 شلم لمؤسيم لمأيؤخم؛

 اللؤتاككالملل%1يضككمل  ككىلطلؤككبلمؤقككل لمؤسةككدللإؤككىلت فككخ لمؤساككلاسملمؤش ةككخملمؤسفلل
 ؛ؤتسطلمؤتسيخالمؤثاث 

  ي ل  ككىلمؤقككل لمؤالت كك لإؤككىلتاككالملخ لمؤفيم كك لمؤتجللخككملمؤتكك لتطالقهككللمؤالتككفككلفككعلتاككالملت
 ؛مؤهضلبلمؤ  خلمؤ لةمليمؤجتيبليلف لمؤستلطقلل95%

 مؤالاخطمل تتل لمأ يمصلملمفيم  لمؤسيجهملإؤىلت س ملمؤقل لمؤالت  لف ل لؤلفعلمؤا فملال يخل
 ؛سخل  فملمؤتشلطل%29مؤسيم لمأيؤخملإؤىليل

 مؤسكيم لمأيؤخكملؤةكدخلليلتكل لمؤ تكل لمت ،لاللسكللفك ل ؤك لمأتشكطملفك لمؤستكياإ  مثلمأتشكطملال
 .1مؤسةللخفلمأ لىلمؤسلتالطملالهلطاقلمؤتشلطليلمؤايسملمت

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

                                                           
1
، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم االقتصادية ، ميزانية الدولة واشكالية التشغيل في الجزائر دراسة حالة والية تيارترشيد شباح - 

 .188، ص 2011/2012تلمسان، -علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبو بكر بلقايد
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  : خالصة
 االا ملمؤفةال  ىلمأ الخلصلمؤتظلخكملؤ سيضكير،لفقك لتكبلمؤتطكلقلؤسجسي كملسكخلطلمؤضي لخا تلتب

مؤسفلاخبلمؤست  قملاللؤسساالصلمؤةدخل ،لمتطا للسخلم تافلمآللم ل يالت لخكفلاك  لمؤسسااكلصلاكيم لسكخل
  ملبتيم هل،ل سللتطل تللإؤىلمؤقل لؤسساالصلي ةل ةهلليل خثلمؤ يالبيلمؤستظسلصلسليلملالزاسخملا  لم

مؤسةككدللالل تالكككلل لسةكك للسكككخلسةكككل للتسيخككالمؤسسااكككلصلمؤةككدخل ،لسكككخل كككاالتتليؤتككللؤت لخفككك ،لباسختككك ،ل
باككبلمؤت كك خاصلمؤتكك لب   ككصل  خكك .ليؤقكك لتيةكك تللإؤككىلبخلؤ قككل لمؤسةككدللباسخككمليلشككليطلم اككتفل  لستكك ل

ل مصلمؤة ملالقضلخللمؤ  لسخلمؤفقلسللخت  قلاللؤجيمتبللإاتلمتخجخمل  ىلساتيىلمؤ ثخللسخلمؤجيمتب،ل اخسل
لتطيخللستظسملمؤسساالصلمؤةدخل .يللت فخ لس   صلمؤالطلؤميل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل



 

 دراسة: الثاني الفصل
 تسيير لوكالة تطبيقية
 لوالية المصغر القرض
 بوعريريج برج
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 تمهيد:
في اإلطاي ااإلكامي  ب ا يلناإلك وياتابإلكاا لقي ابي قباا  كااإلبييابإلكاا ليتاكبم كيياابيللااإلكقيا اك  يي اا

إلكفع كياف اإلك ج لاإلالقا  اتابإلالجا  ع ابأحااإلكبم التاكبالليا اجا بعالالج،ابإلكا ااعاا ناأهااإلألجهزةا
إلك ييي ازةاعبيييتاإلك بييياب اإلكيييبا  ،ا  عا  اهييي ا فا حييي اكمنلييياا يييناإلألفييياإلااإلكييي لنال ابميييبنا هييي اإلتابحيييا ابهييياا

ا. ح جياكاعاا  ك اعبتاشملاقا ا   ا
اااااقبلااإلكف لاإكتانالثا   حث:قاابا

اإلكقا اإلك   ا.اإلك  حثاإلألبل:ااقالااكببم كياإلكبا لياكابللا
اإلك  حثاإلكن   :ااالقياع لاإلكبم كياإلكبا لياكابللااإلكقا اإلك   ا.

 شييي لاإلك اببييي تااباهافييي ااعييياابإل ا يييناايييا اإلكبم كييييابااإلك  حيييثاإلكن كيييث:ا اإلحيييلاااإلبييييا ييي  اإلكقيييا 
اإلك  لاة.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 المبحث األول: تقديم للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
 اإلفقييياجهييزةاإلكايي اأحيياناه اإلكابكييياكيياعااباإلكبا لييياكابييللااإلكقييا اإلك  يي اا يينا ييلناإلألاعا ييااإلكبم كيييا

إلكحمب يييييافل يييي الةييييقا ح ا ييييياإلكفقيييياابإلكهش شييييياإلك اببيييي تاإلك يييي لاة،افهيييي ااعا ييييااأاإلةاكاجبييييلاابل بيييييا
 يييابناحيييابااع اليييياأشة  ييي اكيييالهااإلطاإلاةاط شييي لا شييي اا عيييلنابالال بميييبناإلالجا  علييييافهييي اابييياها ابا

اإلكضابالياك كك.اإلأل بإلل
ا

 المطلب األول: تعريف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
إلك بإلفيتالاا1424 تاإلكحجيياا29إلك ياا افي اا14-04أ شئتاإلكبم كيا  بجباإلك اببااإلكا فلي تااقياا

ك اببااإلكا فلي تابإلا133-11بإلك اببااإلكائ ب اا193-06،اإلك عالا  ك اببااإلكائ ب ا2004ج  ف اا22
هيي إلاط شيي لاإلك يي ابتاإلكييبا  ا،ابا15-04باا134-11لناإلكا فليي للناإلك ييا ااكب ابييب إلك عييالاباا13-174

ا414-05ك يييييا ااكب ابيييييبااإلكا فلييييي تاإل،اإلك عيييييالابا175-13 ابيييييبااإلكا فلييييي تاكييييياعااإلكقيييييا اإلك  ييييي اا  ك
 قااا ايييي ا  كشة ييييلياإلك ع بليييييااعييييا اعبييييتاأ هيييي اهلئيييييا إلتاايييي   اةيييي،ابا161-04إلك ابييييبااإلكا فليييي تابا
لاييبكتاإلكبم كيييااحييتابييباياائييلةاإلكحمب ييياباابضيي اإلك يي ك ،ابلمييبنا قاهيي اإلكجزإلئييااإلكع  يي ي،ابابيياقاللاإلالبا

ا  ييتاباا قييااعبييتا ةابيي اإلكبالليي ت،ا49،ام يي اا ابييكا2إلكييبزلااإلك مبيي ا  كاشيي للاإلك ا  عييياك شيي ا تاإلكبم كييي
ا.3إلكبم كياا ول  االا امزل األجلاا فل اإلك ه ااإلك با اةاإكله ا شملافع ل

ا
 الثاني: أهداف و مهام الوكالة. المطلب

 .4أوال: أهداف الوكالة
 إلك بيي ه يافيي ا م فحييياإلك ا كيييابإلكفقيياافيي اإلك  يي اتاإلكحضيياليابإلكالفليييا ييناةيياللااشييجل ا

 ؛باإلكع لاف اإلك لتابإلكحا ابإلك هن،االبل  اإلكفئ تاإلك ببليا،اإلكع لاإلكح
 إلك  اجي تاإلالقا ي اليااللاإ ياإلزااف اإلكبع ا لنابم ناإلكال اف ا   اقهااإلأل بليا يناةي

 ؛  ت،اإلك بكاةاكب اإلةللابإلكع  كيإلكةابإلكنق فلي،ا ناإلكبب ابا

                                                           
ا.937،اقاامرجع سابقا، ناح باةا ح بب،ا بج عيا هاليا-1
.178،اقامرجع سابقا،ه كااببل يا 2  
.937،اقامرجع سابقا، ناح باةا ح بب،ا بج عيا هاليا 3  
.180،اقامرجع سابقا،ه كااببل يا 4  
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  ا ييي ع اهييي إلا ييي البييي عااعبيييتاإلال يييا  جاإلالجام كليييي،ابا ليييياابلاإلك ق بالاليييياكاحيييلا حيييلاإلالا
ا؛بإلكا  لياإلكفاالياكألشة ق

 لا بلييي اإلفقيييياإلك بيييافلالنافييي اا فلييي اأ شيييااها،اة  ييييافل ييي الاعبيييتا  احبيييياااعيييااابجلييي ابا
ا؛ ش العهااب احبياإلالبا الل

 احا يييهااعبيييتاإلحاييياإلاا ا  عيييياإلأل شييياياإلك  جيييزةا يييناايييا اإلك بيييافلالنا يييناإلكقيييا ا ييي 
 ؛إلكبم كياإلكعقبااإلكا ااا اهاا  إلالاف قل تابا

 إلك  ييي اةافييي ا جييي لااق لييي تاا بليييلااإلك بيييافلالنا يييناإلكقييياب اميييبلناحييي  ب اإلك شييي ال ابا
 ؛كب اإلةللابللااإلأل شاياإلك ااةابا

 اعييييااابييييبلتا  اجيييي تاإلك شيييي ال اإلك بيييياف اةا ييييناإلكقيييياب اإلك  يييي اةاعيييينااالييييتاا وييييلاا
 ؛)عا / ل (إلك ع ا ا

 ايييياعلااأ ييييح باإلك  يييي ااإلتاإلكفااليييييا ييييناأجييييلا بيييي عااهااعبييييتاةبييييتا شيييي ا تاكحبيييي  هاا
 ؛1إلكة ق
 ؛اقالااإلكاعاابإلالباش اةابإلك اإلفقياكب   االن 
 كييكا  ييي حهاا ا اهااإلكة  يييي،اباإلغ لنافييي اةبييتا شييا  لييياإلكقييااإلتاإلكفااليييياكألشيية قاإلكيياا 
 .2 بإلااأبكلياك الا ش ااأباحافيابنافبإلئااكشاإللااجهلزإلتا  لاةاباببفيا 

 .3ثانيا: مهام الوكالة
 ؛ه زاإلكقا اإلك   اابفق اكبا ولاابإلكاشال اإلك ع بلا  ابللااج 
 ايياعلااإلك بييافلالناباقييالااإلالباشيي اةاب يياإلفقاهاافيي اا فليي ا شيي العها،ابفيي ا بيي ااإلكااملييبا

 ؛إلك  ك ابا ااإلكقاب 
 ؛   اقاب ا ابناف ئاة 
   ؛ اكهاا بلغاإلك بافلالناأ ح باإلك ش ال اإلك اهبيا  ةاب اإلطع   تاإلكا اا 
 عااهااع ييااإلكح جييياكييا ا بيي أل شيياياإلكايي ال جزهيي اإلك بييافلابنابااضيي ناإلك ا  عييياإلكاإلئ ييياك

 ؛إلك ابب تابإلكهلئ تاإلك ع ليا ا فل ا ش العها

                                                           
مبلييياإلكعبييباا،اابيي كياك لييلاشييه اةاإلك  جبييالا،اآثارهااا علاات الت ااغيل دراسااة حالااة واليااة تياااردسياساااد دعاام المتسساااد المصااغر  و ا،هاقييبنااف حيييا1
ا .78،اقا2011/2012عببااإلكابللااباإلكعببااإلكاج الي،اج  عيابهاإلن،اقا  الياباإلال
،ا03،اج  عيياإلكجزإلئياا17،اإلكعيااادور التحفيزاد الجبائية في تعزيز فرص االستثمار في الجزائار،  مجلاة اصتصاادياد  امال قفريقياازل  تاأب  ل،"ا2

ا.119،اقا2017إلكجزإلئااإلكباإلب اإلكن   ،ا
.180ا179،اقاق،امرجع سابقه كااببل ي:اا 3  
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  اي ااإلكاامليباإلك ي ك اكب شي ال ،اإلك ابب تاإلك  كلياف اإإلك  بكابا ااقلااعالق تا ابإل بيا
 ؛ اآج ك إلك ش امياف ااح للاإلكالبناغلااإلك بااةافبإلبا الكه ابا

 إل جييي زاأ شيييااهااب كيييكاحبيييبااييي ااافلالنا يييناجهييي زاإلكقيييا اإلك  ييي اافييي اإ اإلفقيييياإلك بييي
ا؛إلكبم كي
 اااحقليييتاكييياعا فييي اميييلاايييا لاا يييناشيييد  اأنالبييي  ا ا يييااإلك يييبإلاااإلكة اجليييياإلك ة  ييييا

 ؛أهاإل اجه زاإلكقا اإلك   ا
 1ابضل ا ةاب اإلال ال زإلتاإلألةا اإلكا الا ا ا ه اإلك بافلابنا ناإلكقاب اإلك   اة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 كليا،اإلك باقيتاإلكيبا  احيبلاإشيمالمتوساطة فاي الجزائاردعام و تمويال المتسسااد الصاغير  و  آليادا، اع ااإلك ا ن،ا ب  ل ا  ك ااحل ي ناعبا-1

ا.06قاا،2017الب  ااا07-06إلكبإلات،اإلكجزإلئا،ااإلك ابباياف اإلكجزإلئا،اج  عياإلكشهلااح ياكةضاإبااإل ياإلك ابب تاإلك  لاةابا
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 المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للوكالة.
: يمثل الهيكل التنظيمي للوكالة.01ال كل رصم   

 
 
 
 
 
 
ا
ا
 
ا
ا
ا
ا
ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.angem.dzالمصدر: الموصع الرسمي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 

 املدير العام
خلية االتصال و التعاون 

 الوطين و الدويل

خلية الفحص و مراقبة 

 التسيير

 مساعد المدير العام

 مديرية المالية و المحاسبة
 مديرية تنمية البرامج

 مديرية اإلدارة و الوسائل
مديرية الدراسات و األنظمة 

 المعلوماتية

م/ف              

المالية   
م/ف             

المحاسبة   

م/ف          

الموارد 

البشرية و 

 التكوين

          فم/

الوسائل   
م/ف        

المتابعة القانونية 

 و المنازعات

م/ف   

األنظمة  

 المعلوماتية

م/ف             

الدراسات و 

 اإلحصائيات

م/ف             

البرامج   
م/ف         

تنمية  

 الشبكة

 الفرع الجهوي الفرع الجهوي

 الوكالة الوالئية الوكالة الوالئية الوكالة الوالئية الوكالة الوالئية الوكالة الوالئية الوكالة الوالئية



 ....دراسة تطبيقية لوكالة تسيير القرض المصغر لوالية برج بوعريريج............................الفصل الثاني........

 
34 

 
 .أهم المعيقاد التي تعترضهاموارد المالية للوكالة و رابع: مصادر الالمطلب ا

 .1أوال: مصادر الموارد المالية للوكالة 
 ييييناا07اة ل ييي تاإلك ييي ابتاإلكييييبا  اكييياعااإلكقييييا اإلك  ييي ااإلك ييي مباافيييي اإلك ييي اةا 

 إلكقا اإلك   ا؛إلك اعبتا جه زا،ابا2004ج  ف اا22إلك اا اف اا13-04إلك اببااإلكائ ب ااقاا
 ح  ئلاإلكباإلئ اإلك  كلياإلك حا بي؛ 
 ع   ت؛إلطإلكه  تاباإلكب  ل ابا 
 ليييا عييااايياةلقا ييناإلكبييبا تاإلكابكياإلكايي ااقييا ه اإلكهلئيي تاإلكبا لييياباإلك بيي ه  تاإلك حا بيي
 إلك ع لي؛
 ئلاإلك ةابفياإلك اا ايا د شااه .ملاإلكح   

 :2الوكالة عمل ثانيا: أهم المعيقاد التي تعترض
 ج زه افل  الب .ل مناإللإلطار التنظيمي للقرض المصغر:  بالنسبة  .1

 أناإلك و ااإلك بجيباا  ك اة قا    اإلكقاب اإلك   اة،اباأناإلكجزإلئااالااابفااعبتا و اا
 يي ابا  كليييا ةا يييافيي اإلطقيياإل اإلك  يي ا،ا يياا اا يي ك  بكاإلك  كليييافيي اوييلاعييااابجييباا اببيي تا

 إل عاإلااإلك ا  عياكب ش ال اإلك بجهياكبش  ب؛ل اجاعنا ككا نا لابقاإلاليابغل باإلكشف فليابا
  هييي هاإلألةلييياةاالاايييبك اإلالها ييي اااافييي اإلكجزإلئييياا ييي ك  بكاإلكع ب ليييياباإلاا ييي ااإلكا بليييلاإلك  ييي

ناعيياااإلكميي ف اكبا بلييلاإلك  يي اا ويياإلاكااملييزاة اإلاهيي افيي اإلأل شيياياإلألةييا ،ام يي اع  ييتاإلكبم كيييا يي
 عالاا ناإلك ش ال ؛أناابب  اعبتاإلكا نقبه ا   اب ياإلطجاإللإلتاإلك  مليابا

 غل باإلك  بكاإلكة  ياإلكا ااشج اعبتاإلكا  فةا   الب  اع  ااإلكاحفلزاك ي  ا نيلاهي ها
 إلكقاب ؛ا

 ؛)مناةاإلكاعالالتا(إلكا ول لياعقلاابغ ب اإلك  بقاإلكاشالعليابا 
 إلطح  ئل ت. اإلمزابهلئ تااع لاعبتاابفلااب شااإلك عبب  تابااعاااابفا 

 : ) (angemللجهاز الم رف علت القرض المصغر بالنسبة .2
لا نييلاإلكعيي ئتاإلكائلبيي اإلك اعبييتا  كبم كيييافيي ا  ييب جاإلكابييللااحلييثااا يي اإلكبم كيييا  يي ا شييداه ابيي يا

بيييلق تاإلكاييي اأب بييي اعبيييتاإلك الاليييياإلكع  يييي،احليييثااييياابضييي اإلكا   يييب جاابيييللاا اميييزتالعا يييااا2004
                                                           

.186،اقامرجع سابقا،ش  لااشلاا 1  
.17ا16،اقاق،امرجع سابقا،    ا   اا 2  
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 هيا اابيللااإلكجهي زافحبيب،اإالاأناهي إلاإلك  يب جاأ ي  الوهيااا شي لاإلكبم كييإلباحانتاااالجل ا عيااإ
إلألةليياة،احلييثاا حابالايي ا عيياابيي بإلتاقالئييلا ييناإ شيي لاهيي هاإلكبم كييي،ا بييباإلكاببيي اإلكيي تاعافايي اهيي ه

إلكاييدةلاإلتافيي اع بلييياإلكامفييلاإلكايي الشييا اعبلهيي اإلكجهيي زا  يي اأا اإكييتاةيياالالتابا ييازتاإلكعاليياا ييناإلط
افلالنا ناإلكقا اإلك   ا.ا الااإلآلج لاف ا ع كجياإلك با

 بالنسبة للفئة المستهدفة: تتمثل أساسا في:  .3
 قييقاإلكمفيي لةاإلك ه لييياباإلكابييللالياكبمنليياا ييناإلك بييافلالنا ييناإلكقيياب اإلك  يي اةاأبا 

 إلكا ك لناكه ؛
 لياةاعبيتاحبي باإلك تاالالااببا    باشي لامنااجل اإلك ش ااإلكاج اتاباإلكةا  ابا

 إلكش ل؛إلك بكااك    باإلالبان  ااإلك  اجابا
 إلكقياب افي اآج كهي اإلك حيااة،احليثااشيلاابياإلااإلكبيب ابا ناعيااااةبجباا ب يا عا اا

 نا ج بعاإلكقياب اا%50,6كتاأنا ب ياإلكاح للاف اإلآلج لاإلك حااةا ب تال تاإإلطح  ئ
 إلك قا ي؛
 ناإلك باحللا ناإلك  حلياكبهلئ تاإلك  كليااب لياملاإلكقاب اإلك   اةاأبا بإلل يياميلا 

أل شيياياإلكايي ال مييناا بلبهيي ا يي كقاب اإلك  يي اةاكلبييتااإلئ يي ا اغب يييا ييناإلكج هييبا،اف بعلييياإل
 ق لاإلكاإلغ لناف اإ ش لاإلك ش ال اإلك   اة.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 



 ....دراسة تطبيقية لوكالة تسيير القرض المصغر لوالية برج بوعريريج............................الفصل الثاني........

 
36 

 المبحث الثاني: طريقة عمل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
بيعتاكبب يبلاإكلهي ,ا ياباإلا هلمبهي ا عااإلكاعيا اعبيتاإلكبم كييابإلك هي ااإلكاي ااقيباا هي ابإلألهياإل اإلكاي اا

إلكح بلاعبتاإلكقا افله ااب ح بلاإلكاعا اعبتاشابااا،إكتا   اااإلك بإلاااإلك  كلياكه اإلكا بلب اب بال
بم إلا لغاإلكا بللابأ بإلعاإلأل شاياإلك  بكيابأهااإلكةا  تاإلكا ااقا ه اإلكبم كياب بالاإكتاأهيااإلك بي عاإلتا

اإلكقا .بإلال ال زإلتاإلك   بحياكب بافلالنا نا
ا

اخدماد الوكالة. ستفاد  من روط اال المطلب األول:
اا يناإلطع  ي تاإلك   يبقا:البيافلبالنسابة لسساتفاد  مان انعاناة المقدماة مان طارف الوكالاةا-1ا
ا:1إلكقا اإلك   ااإلك بإلا بناإلك لنالبابفبناإلكشابااإلك جا عياإلكا كليا ااف اإاعبله 

 ب ياف  افبت؛ا18 ببغابنا 
 اإلةللاغلاان  اياباغلاا  او ي؛عاااإل االكااةلاأباإل االكا  
 إن  تا قااإلطق  ي؛ 
 إل االكاشه اةاان تاإلكمف لةاإلك ه ليياأبابنلقييا ع اكييا عايا ا هي ،اأباإلكا اي ا  هي اةا ه لييا
 اابإلفتا  اإلك ش ااإلك اغبباإ ج زه؛ اماةا
 نا ب عاةاأةا اط ش لاإلك ش ا ت؛اباف اةعاااإلال  
 لغاإلكا بللاإلك ا عي؛اف اإلك ب ه ياإلكشة لياحببا اإلكقااةاعبت 
 ةاف اح كياابيباإلك قي بلاكقيا اشااإلكاف ا  ابتاإلكض  ناإلك شااكاكبقاب اإلك   ااإلال
   م ؛
 كفبإلئااكب  كاحبباجابلاز   ا حاا،كازإلاا ابالااإلكقا ابا ب ياإلإلال 
 ئااكببم كياحبباابلاز   ا حاا.كازإلاا ابالاا  بغاإلكببفيا ابنافبإلإلال 
 :2  الب إض فياإكتاشابااأةا ااا نلافل-
 ا؛اقاااإلك ب ه  تاإلكشة ليا قاإل
 لاا حيييلا تاالااشيييااااإلأل شييياياإلك اهبيييياكالبييياف اةا يييناإلكقيييا اإلك  ييي اا  كضييياباةاايييبف

 إلباع  لااج اتاأبا ه  ؛

                                                           

.ا167،اقامرجع سابقا، علااأ  ل   1 
.181،اقامرجع سابقا،ه كااببل يا 2  
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 يييناإلكمبفيييياإلطج  كليييياكب شييي ا،اباا%5لحييياااإلك بييياب اإلألا يييتاكب بييي ه  تاإلكشة يييليابا 
 ض ناإلكشابااغلااإلك جا عياإلكا كلي:ا%3لةف اإكتا

 بنلقيا ع اكيا عاا ا ه ؛اأباةإ إلام ناإلك بافلااح ئزإلاعبتاشه ا -
 تا باب اإلكج بباأباإلكهض باإلكعبل ؛إ إلاأ جزاإلك ش ااف ا  اقياة  ي،اأباعب -
أكي ااجا ع يبإلناشياإللاإلك يبإلااا30 يناإلكمبفيياإلطج  كليياالال ميناأناافيبتاا%10إ إلام  تا -
 إلألبكلي.

ا:1بالنسبة لسستفاد  من تخفيض نسبة فائد  القرض المصغرا-2
 إلكع  لاإلك لنافقابإلا    باع بهااأباإلك لناعبتابشكاأنالفقابإلا    باع بهيااألبي  با

 إلقا  الي؛
 ا ك  ا   باش ل،اببإللا ادهللاأبا اب  اأبا امبلناأبا اب  ؛ 
 اااأنالا يي زكبإلاعييناإلك بييافلابنا ييناإلكشيي مياإلالجا  علييياإلكقيي اابناعبييتا   ابيييا شيي اا شيي

 حقبقهااف اإلالباف اةا نا   اإلكش مياإلالجا  علي؛
 ب لالاغ ناف ا   ابيا ه ياأبا  ااا   ابيا ه ياة  يا  ك لتاأباف اببااالف ؛  
 أشة قا ع بلبناأباا لعلبناقااإلباف ابإلا نا اإل جااعاااش للاإلكش  ب؛ 
  ج،اإلكا يي ل ،اإلكابزليي ااييمييلاإلألشيية قاإلآلةييابناإلكيي لنالاغ ييبنافيي ا   ابيييا شيي ا تاإلط 

 كيكا  يفيافااليياأبا يابنا بي عاةاأجليا،اأبا  يفيا اقايياغلياا بياقاةا  مي ناكببب ابإلكةا  تابا
 بإلحاا  ك لتااأبا هناأةا ؛

 قييي بكبنا ييي  االع بيييبنافييي اإاييي اا ا ييي  جاإلألشييي  لاإلكع ب ليييياكالبييياع  لاإلك منييي اكبلييياا 
اإلكع  بي.

:2  ك ب ياكبقاب اعال ياإلكف ئاة-3  
لة يييقافييي اهييي هاإلكح كيييياكام بيييياح يييياأكييي ااج،اباا100إلكاييي اااعيييا اقل اهييي اا ييي  اكالبيييان  اإلتا

إلك ب ه ياإلكشة ليام  ال مناأنالة قاإلكقا ا ابناف ئاةاألض اكا بليلاإلقا ي لاإلك يبإلااإلألبكليياإلكاي االا
 أك ااج،اأ  اإلك بابل تاإلكق ب اك افقااحااتام  الب :ا30ااعا اقل اه ا

قل اهيي ا جا عييياإلك ييبإلااإلألبكلييياإلكايي اااعييا اكبعايي ااإلك يي لااباج  كليييا ييناإلكقل ييياإلطا25% -
ا%27ل مييناأنال ييلا كييكاإلك بيياب اإكييتا بيي ياأكيي ااج،اباا400أكيي ااجابالاااعييا اا100  بييغا

                                                           

.168ا167،اقاق،امرجع سابقا علااأ  ل،ا 1  
.ا229،اقامرجع سابقا،إلكع لبال بلنا 2  
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ع ا  الميبناإلك بيافلااحي  الاكشيه اةا عايا ا هي اأباع يااإلالبيان  اافي اإلك  ي اتاإلكة  يياإلكبي كفيا
 إلك ما؛
 أك ااج.ا30كب بإلااإلألبكلياإلكا ااقلاعنا ناإلكامبفياإلطج  كلياا90% -
 

 أنواع األن طة الممولة.طلب الثاني: صيغ تمويل الوكالة و الم
ا:ااقاااإلكبم كياإلكبا لياكابللااإلكقا اإلك   اا بعلنا ناإلكا بلالت.أوال: صيغ تمويل الوكالة

ا100000قاب ا بجهياكشاإللاإلك يبإلااإلألبكليي:ا بجهيياكب شي ال اإلكاي االاااجي بزاامبفاهي ا -
بييزااا كييباهيي إلاإلكقييا ا  كابييجللالفهييبالعا ييااقييا ا ييابناف ئيياةاب ييابنا بيي ه ياشة ييلياباااج،
 شاياإلكحافلي"،ا ا قييافاللو،بلبياااعبيتا"كألاإلك   ك اإلك ع ليا)ا ا قياحاف ،ابجلااج اتاكا 
 شها.ا36اإكتا24 ا ا

اجالبييااع ااامل يييا  كليييا يي اإحييا اا1000000الالاجيي بزااقييا ا بجيي اكشيياإللاإلكعايي ا: -
اقيااابك ،ااهلئيا حيل،اايد لناإلكعاي ا.ابال ا اإلك فق تاإلكا كلي:اشاإللاإلكعا ا،اشاإللاإلكعا ااإلألك  بكاباإل

.ا%29،اإلكقييا اإلكةيي قا  كبم كيييا%70،اإلكقييا اإلك  ميي ا%1 بيي ياإلك بيي ه ياإلكشة ييليا  بيي يا
لبييياااإلكقيييا ا بإلتاإلألبكيييت،ابابيييا03دجليييلاإلكييياف ابييي بإلتا ييي ااا05لبييياااإلكقيييا اإلك  مييي اةييياللا

 .1ب بإلتا03  كبم كياةاللاإلكة قا
 2التمويل الثنائي : 
 امبن:أك ااجاباا30ا االاااج بزاقل اه اإلك ش ال اإلك -

 ك ئيا ابناف ئاة؛ا%90 ب ه ياإلكبم كي:ا   
 10 ب ه يا  حباإلك شابعا%. 

 باامبن:اأك ااجا100أك اباا50 لنااإلك ش ال اإلكا ااااإلبلاقل اه ا   -
 ؛%90إكتاا%80 فبإلئاا  ةفضيا  ب ياا%97أباا%95 ب ه ياإلك  ك:ا 
 03أباا%05 ب ه يا  حباإلك شابع:ا%. 

 :التمويل الثسثي 
 اجاباامبن:ا400000اجاحاتاا100001إلك ش ال اإلكا ااااإلبلاقل اه ا  ا لنا -

 ؛ا90%إكتاا%80 فبإلئاا ةفضيا  ب ياا%70 ب ه ياإلك  ك:ا 
                                                           

  1  العا  ااعبتا عبب  تاإلكبم كياإلكبا لياكابللااإلكقا اإلك   اا
182،اقامرجع سابق  ه كااببل يا 2  
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 ؛%05أباا%03  حباإلك شابع:اا ب ه ي 
 ابنافبإلئا.ا%25أباا%27 ب ه ياإلكبم كي:ا  

اجيياااإلطشيي اةاإكييتاأ يي افيي اح كيييا يي اإ إلاميي ناإلك بييافلاا يي حباإلك شييابعاحيي  الاكشييه اةاأبابا
ااافيي ا بيي ه ياباا%03إكييتا%05بنلقيييا ع اكيييا عاييا ا هيي ،افييانا بيي يا بيي ه ا اإلكشة ييليا يينا

  ك ب ياكب  كافي اا%97إكتاا%95 ناف اح كياإلكا بللاإلكنالن ،اباا%27إكتاا%25إلكبم كيا نا
اح كياإلكا بللاإلكن  ئ .

افل  الب ا باعا اجابلا ةا ااأل   ااإلكا بلل:با
 (: يوضح أهم أنماط التمويل.04الجدول رصم )

المساهمة  صنف المقاول صيمة الم روع
 ال خصية

القرض 
 البنكي

سلفة 
 الوكالة

 نسبة الفائد 

اجا50000 نا
ااج100000إكت

ح  لاكشه اةاأبابنلقيا عاا ا ه اب/أبا-
اإلك تال جزا ش ا اف ا  اقياة  ي

ا%ا03
ا

ا97%
ا

ا
ا-

)   اتا %ا10
اة  يو

اا%95ا% 05اإلأل    اإلألةا 
ا-

) قليا %ا20
اإلك   اتو

اجا100000 نا
ااج400000إكتا

 ع اكيا عاا ا ه ااح  لاكشه اةاأبابنلقي-
اب/أباإلك تال جزا ش ا اف ا  اقياة  ي

)   اتا %ا10ا%27ا%70ا03%
اة  يو

) قليا %ا20ا%25ا%70ا%05اإلأل    اإلألةا 
اإلك   اتو

ا-ا%90ا-ا%10ا)شاإللا بإلااأبكليوإلأل    اإلألةا اااج30000
  عبب  تا دةب ةا نااا اإلكبم كي.المصدر: 

ا.1ثانيا: أنواع األن طة الممولة
ال مناح ااأهااأ بإلعاإلأل شاياإلك  بكياف اإا ااجه زاإلكقا اإلك   ااف اإلك ج التاإلكا كلي:

 قا عاإلكفالحي:ا 
اا لييييياإلك بإلشيييي ا)إ ايييي جاإلكبحييييبااباإلكحبلييييبو،ااا لييييياإلك حييييلا)إ ايييي جاإلكعبييييلو،ااا لييييياا -1

 إلكابإلجن)إ ا جاإلكبحبااإلك لض لو،ااا لياإلأل ق ا،ااا لياإلألاإل ب.
إلكفبإلمي ،ا شيابياإلكزهيباا،اإلكاشاإلك حبات،اإ ا جاإلكةضااباإلك  بافالحياإلألا :اإ ا جا -2

 ب   ا تاإلكزل ي.

                                                           

  1  العا  ااعبتا عبب  تاإلكبم كياإلكبا لياكابللااإلكقا اإلك   ا.ا
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 ا:قا عاإلكةا  تابأ شاياإلك   ل
ةا  تا اعااة،اإلكحالقيياباإلكاج ليل،اإلألميلاإلكبيال ،اا يبل ا ةابي اإلك عياإلت،اإعالااآك ابا-

اكبازللن...إكخو.اأ شاياإلك   لا)اإلكاالل،اإلكمها  لاإلك ع  الي،اإلكب  مي،اقا اج بلي
 :صطاع الصناعة التقليدية 

إلكاييازاإلكاقبليات،اإلكابييااعبيتاإلكحالييا،ا يي  عيايا،اإلكةل ايياباإلك بيلجابحل مييياإلكزاإل ي اإلكاقبلاليي-
اإلك قشاعبتاإلكةشب.بلات،ا   عياإلك  اج تاإلكفة اليابإلكزج جلياباإلكحب اإلكاق

 : الصناعة الصغير 
إلكاقبلاليييي،ا ييي  عياإلألك بيييي،اإلك ييي  عياإلك  إلئليييياب  هييي ا ييي  عياإلكعجييي ئنابإلكحببلييي تاإلكع ييياليابا-ا

اإلكةش لي،اإلك   عياإلك عا لي.إلك   عيا
 :األن طة التجارية 

اا لزابم كياإلكقا اإلك   ااابناغلاه ا نابم التاإلكاعاا ا بليلاإلأل شياياإلكاج اليياإلكاي ا-
ا بلبنااج.ا1الاااعا امبفاه ا

 المهنية الحر :  األن طة 
ا.......إكخ.إلك ح   ة،اإلكاب،اإلكه ابي-ا
 1كيفية تسديد القرض: 

إلكاي االاااعيا ا  بييغاإلك بجهييياكشياإللاإلك يبإلااإلألبكليييابااا ي  اكب بيافلاا يناإلكبييبفيا يابناف ئياة -
أقبيي ا،ابفييتاا4أشييهااعبييتاأناابيياااإلكبييبفياعبييتاا3،افايياةاإعفيي لا ييناإلكابييالاااقيياااباأكيي ا30

 شها؛ا12 اةااجابلاز   ا حاااعبت
ا6  ك ب ياكبا بللاإلكن  ئ ا)  حباإلك شابع،اإلكبم كيوافا   اكب بيافلاافاياةاإعفي لاأق ي ه ا -

حبييباجييابلاز  يي ابيي بإلتاباا5تاأقبيي اافيي ا يياةاأق يي ه اأشييها،ا عيياه اابيياااإلكبييبفياإلك  ملييياعبيي
 لحااهاإلك  ك؛

 م آلا :  حباإلك شابعوافاباااإلكببفياا بللاإلكنالن ا)إلك  ك،اإلكبم كيابا  ك ب ياكب -
 شيهااا12إلكة  يا  كقا اإلك  م ااباااعبتاأقب ا،ا عاا ياةاإعفي لاأقبي ه اا%70 ب يا

 ب بإلت؛ا5حبباجابلاز   ا حاااف ا اةاأق  ه ا
فيا ييابناف ئيياةاإلكة  يييا  كبم كييياأشييهاا ييناابييالاابييبفياإلك  ييكالقييبااإلك بييافلاا ابييالااإلكبييبا3 عيياا

احبباجابلاز   ا حاا.ب بإلتاباا3قبااف ا اةاا12عبتاا%27أباا%25إلك قااةابابا
                                                           

.183،اقامرجع سابقا،ه كااببل يا 1  
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ا
 ااع  ييلاإلكبم كييياإلكبا لييياكابييللااإلكقييا اإلك  يي اا يي اإلك  ييبكا: 1البنااوا ال ااريكة مااع الوكالااة
 إلكا كلي:

 و؛BNA)اإلك  كاإلكبا  اإلكجزإلئات -
 و؛BEA)ا  كاإلكجزإلئااإلكة اج  -
 و؛BDL)ا  كاإلكا  لياإلك حبلي -
 و؛BADR  كاإلكفالحياباإلكا  لياإلكالفليا) -
او.CPAإلكقا اإلكشع  اإلكجزإلئاتا) -

ا

 أهم المتدخلين في عملها.ة الخدماد التي تقدمها الوكالة و جملالمطلب الثالث: 
 أوال: جملة الخدماد التي تقدمها الوكالة.

كقيااايااإلكااياتاكهي افي اإلك ابيباإلكني   ا ا نبيياإلكةا  تاإلك  كليا)اإلكا بليلاوابا -1
 ف ا لغاإلكا بلل.

ا.2إلكةا  تاإلك لاا  كلي -2
 : اإلفقياإلك بافلالنا ناجه زاإلكبم كي:ابااا نلاأهااإلكةا  تاإلكا اا ااجاف اإا اه افل  الب  
 إلكفاقاإلكا الالحه ؛إلك باهافيا جه زاإلكقا اإلك   اابااإلعالاابااعال اإلكفئ ت -
اميي إلاا  ك عبب يي تاإلك اعبقيييا يي ك حلااباازبليياه شيي ال افيي اإعيياإلااااإلبيي تاإلكجيياب ابا اإلفقييياحيي  ب اإلك -

 إلكا ااةبتاقل يا ض فياكالقا  ااإلكبا  ؛ابجلههااإكتاإلكقا ع تاإلك  اعيابا
  اإلفقياأ ح باإلك ش ال اف اإلطجاإللإلتاإلطاإلالياإلك اعبقيا ا ش لاإلك اببي؛ -
  اجي اها،ابهي إلا ا ويلاااة  يافل  الاعبتا اببلت االتاباإلفقياأ ح باإلك ش ال اف ا احبياإلال اا -

إلكة يياإلتا ييلنااا شييلااباشيي تاع ييلاكا يي ال   اجيي اهاابااتاابيي  اكهيياا يي كاعال  يي كب   عيي ا ابا
 ف اإلكببت؛اة ولااه اإلكا اا بكاة ااإلك ابب تاإلك  شئيابا

 اميييبلناإلك بيييافلالن:ااقيييبااإلكبم كييييا اميييبلناإلألشييية قاإلك بيييافلالنا ييينا ا ييي  جاإلكبم كيييياكازبلييياهاا
   ةاب اإلك ع ا اإلكا اا م هاا ناابللاا ابب اها.

                                                           

  1 عبب  تا قا يا نااا اإلكبم كي.اا
ااا2 ا نا    اح زة، اة كا، الفتر   –والية ورصلة  –برامج دعم الم اريع المقاوالتية للوكالة الجهوية لتسيير القرض المصغر  ، تقييماجا

ا.ااااا08ا07،اقاق،ا2017،اباقبي،اإلكجزإلئا،ا06"،اإلك جبياإلكجزإلئالياكبا  لياإلالقا  الي،اإلكعااا2014 –2005
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 فضييلا اإلفقلهيي ا يينااقييالاالييااإلكعييبناكمييلاا كييباكبقييا احلييثااقييبااإلكبم كييياباا:1إلك بيي عاةاإلكاق لييي 
نااابييباإلأل ييااإلال اقيي لا يي ا ااعاييا اإلكبييلااإلكفعبيي اكب شييابع،اباإلك  يي ااكايي كلامييلاإلكعق يي تاإلكايي إل 

 إلك ق بلاإكتاإلكهلئ تاأباإلكجه تاإلكا اح كتاابنا بإل بيااجبلااإلك شابع.
 إلكبا ليييياابالييي اع يييااهل مبهييي اإلك حبليييي،اإلكجهبليييياباايإلك شييي اميافييي اإلك عييي ا :اايييبفااإلكبم كيييياإلكبا لييي

إ م  ليييياابيييبلتا  اجييي تاإلك بيييافلالنا يييناجهييي زاإلكقيييا اإلك  ييي ااع يييااإلك شييي اميافييي اإلك عييي ا ا
ناامفيييلااييي اا  ك قيييلاإكيييتاإلطليييبإللاإلك  و يييياابالييي احايييتالبيييافلاا قييي بلاجهييي زاإلكقيييا اإلك  ييي اا ييي

 إلطاع ا.با
 هييا اايياعلااةييا  اه اغلييااإلك  كليييااإلاإلكبم كيييابااا ييت:اكقييااأابقييتا يياة إلطشييه ااإلك جيي   اع ييااإلال 

إلك قا ياكب بافلالنا ناجه زه ا بإل ياإلكمااب لياجالاةا عااأنااياااحيالثاإلك بقي اإلكةي قا  كبم كيي،ا
ا ييييناإلكاييييابلجاإلك بييييافلالنحلييييثا يييي تالبيييياجلباآلةييييااإلك ااب يييي تاإلالكمااب ليييييا حلييييثال ميييينامييييلا

جاااإلكابجللاباح للاإلك عبب ي تاإلك اعبقييا هيااك  اج اهااع اا بق اإلطعال  تاب االقيا ج  ليا  
ميلاإلك عبب ي تاإلكاي ااا www.angem.dz ياا   ابجي اها،ام ي اليبفااإلك بقي اإلكحيالثاكببم كيياعبا

 لحا جه اا كباإلكقا .
ا:ا: أهم المتدخلين في عمل الوكالةثاني
  : 04أ شئاهي إلاإلك ي ابتابفيتاإلك ابيبااإلكا فلي تااقيااصندوق الضمان الم ترا للقروض المصغر-

ا،ااا نيييل2،اباهيييبا   زكيييياآكليييياجالييياةاكضييي  نا ةييي اااإلكقييياب اإلك  ييي اة2004جييي  ف اا22فييي اا16
إلك   بحييا يناايا اإلك  يبكاباإلك اببي تاإلك  كليياإلك  ةااييافي ا ه   اف اض  ناإلكقاب اإلك   اةابا

 إلكبم كي.ع   تات،اكب بافلالناإلك لنااح ببإلاعبتاإإلك  ابا
عبييتاابييباإلك  ييبكاباإلك اببيي تاإلك  كلييياإلك ع لييياإلك  يي كغاإلك بيياحقياإلكايي االاا  يي لل ايي اإلك يي ابتابا

كال ةياإلاافي اباا%85ازإللافي اأ يلاإلكيالن،اباإلكفبإلئيااإلك بياحقياحايتااي الخاإعيالناإلكةبي ئااإلكاي اااجي بزا
إلك اببييي تا ييبكاباكب ا%0.5كب قيي بكلناباا%0.5إلك يي ابتالجييباعبييتاإلك  ةيياااأناليياف اقبييااإلال ةيياإلاا

لشييياعافييي اافييي اشيييع ااإلك بإلفقيييياإلك  ملييييابال ةييياااإلك قييي بلافييي اإلك ييي ابتا عيييااإباإلك  كلييييا)اإلكييياف اإلكبييي بتاو،ا
ا.3إلالشااإلكاف اإلكحب باإلك امزتااكب  ابت

ا
                                                           

 .https://www.angem.com.dz/page/20 21 ; 03/09/2020; 13: 30 1ا
"،ا جبياج  عياا شتااالتجربة الجزائرية في تطوير وترصية المتسساد الصغير  والمتوسطة ودورها في التنميةغل ااشال ،ا بق باا ح ا،ا"اا2

ا.135،اقا2008،اا شت،اببال ،ا1،اإلكعاا24كبعببااإلالقا  اليابإلكق  ب لي،اإلك جباا
.168،اقامرجع سابق ،ااأ  ل علا 3  
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 .المطلب الرابع: المساعداد واالمتيازاد الممنوحة للمستفيدين من القرض
ااقاااإلكبم كياإلال ال زإلتاإلكا كلي:ا13-04 ناإلك اببااإلكا فل تااقااا07حبباإلك  اةا

أكي ااجالة يقاكام بييا بياب اإلك بي ه  تاا100قا ا ابنافبإلئااع ا  اافيبتامبفيياإلك شيابعا -
 إلكشة لياإلك ابب ياكالباف اةا ناإلكقا اإلك  م ؛

 اةفل ا بباإلكف ئاةا  ك ب ياكبقاب اإلك  ملياإلك اح لاعبله ؛ -
 ؛1أك ااجا30بزامبفاه اقا ا ابنافبإلئاا ع بإلناإلقا  لاإلك بإلااإلكا اااج  -
ع  يياجهي زاإلكقيا اإلك  ي ااابنا ق  يل،ا يناإلك بي عاةاإلكاق ليياكببم كيييالبيافلااإلك يبإلاناإلك اهيلاط -

 با ا  عاه ؛اقاه فإلكبا لياكابللااإلكقا اإلك   ااباإلباش ااه ابا اإل
بيي  قياإلكيي مااباا07الال مييناأنالاجيي بزا  بييغاإلكقييا ا ييابنافبإلئييااباإلك   ييبقاعبليي افيي اإلك يي اةا -

ا:لب اك اعبتا جه زاإلكقا اإلك   اا  إل
ا(: مبلغ القرض بدون فائد  المقدم من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.02ال كل رصم )

ا
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ا.184قاامرجع سابق   ه كااببل يالمصدر: 

ا100 ناإلكمبفيياإلطج  كليياكب شي ااع يا  اافيبتاهي هاإلكمبفيياا%70لحااا باب اإلكقا اب -
 ييينامبفيييياا%95إلكقيييا اباأكييي ااجاأبااقيييلاع هييي ،ام ييي الحيييااا بييياب اا400ابييي بتااجابااأكييي 

لياااافي ا بياب اأكي ااجاأباأقيل،اباا100اجاباابي بتاأك اا50إلك ش ااإ إلام  تاإلكببفيااقااابا

                                                           
إلك اعبتا جه زاا2004ج  ف اا22إلك بإلفتالاا1424 تاإلكقعاةاا29إلك اا اف اا13-04،اإلك اببااإلكا فل تااقاا07إلكجالاةاإلكاب لي،اإلك  اةا 1

ا.04ا03،اقاق،ا06إلكقا اإلك   ا،اإلكعااا

 ح كياإحاإلثاأ شاياإلقا  لاإلكعا ااإلك  لااباإلك بإلااإلألبكلي

 

 ناإلكمبفياإلالج  كلياكب ش ااع ا  اافبتاه هاإلكمبفياا25%
 أك ااجاأباأقل.ا400أك ااجابااب بتاا100  بغا

 .%27بالاف ا باب امبفياإلك ش ااإكتا

إل ج زاإلك ش ااف ا  اقياة  ياأبا
عبتا باب اإلكج بباأباإلكهض با

.إلكعبل   

إلك بافلاالح لاشه اةاأبا
.بنلقيا ع اكيا عاا ا ه   

.شاإللاإلك بإلااإلألبكلي  

أك ااج.ا30 ناإلكمبفياإلطج  كلياباإلكا االال مناأناافبتا %90 
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اااإ ج زا ش ا اإ إلام ناإلك بافلاالح لاشه اةاأبابنلقيا ع اكيا عاا ا ه اأباا%97إلكقا اإكتا
 ف ا  اقياة  ياأباعبتا باب اإلكج بباأباإلكهض ب؛

في اح كيياإلك ةف اكب بافلاا ناق لاإلك  يبكابإلك اببي تاإلك  كليي،ابالااااحالاا عالاإلكف ئاةا -
إ ج زاإلأل شيايافي ا  اقيياة  يياأباعبيتا بياب اإلكج يبباأباإلكهضي بااافي ا عياالتاإلكاةفيل ا

الالاح ييلاإلك بييافلاا يينا عييالاإلك ييالناإلكيي تااا قيي اإلك  ييبكابإلك اببيي تاإلك  كلييي،ابا ييناإلكا%90إكييتا
 ف ؛إلكقا ابب اف اتا ب ياإلكف ئاةاغلااإلك ة

  نا ب ياإلكفبإلئااإلك ا قيا نااا اإلك  كاكب ش ا تاإلك  جزة؛ا%80اةفل ا -
ك شيي ا تا ق  يييا يينا بيي ياإلكفبإلئيااإلك ا قيييا ييناايا اإلك  ييكاع ييا  ااميبناإلا%95اةفيل ا -

ا.1إلكهض باإلكعبل ف ا   اتاإلكج ببابا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .185ا183،اقاق،امرجع سابق  ه كااببل ي 1
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 دوره في دعمراسة منح القرض من طرف الوكالة و مراحل دالمبحث الثالث: 
 و قن اء المتسساد الصغير .
فيي اا بلييلاإلك شيي ال اإلالقا يي الياالا حييبااإلكييابااإلألب بيي اكببم كييياإلكبا لييياكابييللااإلكقييا اإلك  يي ا

إلك ب ه ياف اإ ش لاإلك ابب تاإلك  لاة،ا ي ا ي  اإلألفياإلاافياقاإلكع يلا يناةياللا ي ااقا ي ا يناعياب ابا
اط ش لاإلك ش ال اإلكة  يا ها.

ا

ا.دراسة القرضوالضماناد الممنوحة و المطلب األول: طلب القرض 
"اكشيةقال بيغااFAST FOODبي قباا ااإلبييا بي ا شيابعالا نيلافي ا حيلاكاقيالااإلألميلاإلكبيال ا"ا

هيي إلاإلك ييبعا ييناإلك شيي ال الا نييلافيي اإلكا بلييلاإلكنالنيي احلييثالشيي لا)إلكبم كييي،اإلك  ييك،ابيي ي،اباا25 ييناإلكع يياا
ال ااه إلاإلك شابعا عاةاةابإلتاه : شابع،اباااإل ا ب يا ناه إلاإلككج ل اه هاإلألاا ناإلكقا وابا بافلإلك

 أوال: طلب القرض.
 الوثائق اندارية المقدمة من طرف طالب القرض:* 

الامبنا ن: اقالاا ب اعبتا باب اإلكبم كيابااحلثالقبااا كباإلكقا 
اوا باةاش بلي؛01)ا-
اوا بةا ناأ بلا نا نا ا قياإلطق  ي؛02)ا-
ا ناشه اةاإلك لالا؛اوا بةا ناأ بلا ن02)ا-
اوا بةا نا نا ا قياإلكاعال اإلكبا لياأبااة ياإلكبل قي؛02)ا-
اا ببااأباشه اةاع لاأباشه اةااا قاأباشه اةاإن  تاإلكمف لة.ا-وا بةا نا ناإلكشه اة02)ا-
 الوثائق المالية المقدمة من طرف طالب القرض:ا*
اإلك اإلااإلقا  له ؛إلآلالتالااإلكشمبلياكب عاإلتاباوا بةيا ناإلكفبإلا01)ا-
اوا بةيا نابنلقيااقللاااهلئياإلك حل؛01)ا-
اوا بةيا ناإلكفبإلالااإلكشمبلياكب بإلااإلألبكلياإلك اإلااإلقا  له ؛01)ا-
اإلآلالتاإلك اإلااإلقا  له . نابنلقيااقللاااد لناإلك عاإلتابااوا بةي01)ا-
 الوثائق المحرر  في خلية المرافقة:*ا

ا. ش لا شابعتاقا ا   ااطإلكازإلااكابباإلكح بلاعباعهاابابنلقيا -
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لباييزااإلك قيي بلاإكييتاغ لييياإلكابييالااإلكفعبيي اكبقييا ا احقلييتاإلكضيي    تاثانيااا: الضااماناد الممنوحااة: 
ااإلكا كلي:
إلك ام يي تاإلك ا قبييياك يي ك اإلكبم كيييا ييناإلكااجييياإلكن  لييياعبييتاإلآلالتابإلك عيياإلتابااإلكيياهناإلكحليي زت -

اإلكبا لياكابللااإلكقا اإلك   اا عاااااجياإلك  ك؛
إلك عياإلتاك ي ك اإلكبم كيياإلكبا ليياكابيللااإلكقيا اد لنا اعياااإلألةاي ااعبيتاإلآلالتاباافبل اا -

اإلك   ا؛
افبل ااد لناملاإلألةا اا  ك بي ياكب ام ي تاإلك ا قبيياك ي ك اإلكبم كيياإلكبا ليياكابيللااإلكقيا ا -

اإلك   ا؛
ثال نلاميلاحلاببلااإلك ق بلاب اإلتاأل ااكببم كياإلكبا لياكابللااإلكقا اإلك   ا،ا ماا باباإل -

اآج لاإلباحق ق ؛ب ااأل ااقل ياإلكقباابا
إلألةاييي اا  هييي ااةييي  اإلطجييياإللإلتاإلكالز ييييا يييناأجيييلاايييد لناإلأل يييالكا حيييلاإلكا بليييلاضيييااميييلاإل -

ااببلااه هاإلأل الكاإكتاغ ليا م ناإلباع  كه ابااامل ه ؛إلك اعبقيا  كح بلاب قلابا
 ييابناايي ملاا يينااييا اإلكبم كيييااإلكاييد لنا   اويي ااع ييااإل قضيي لاآجيي لا ييالحلاه اجاليياابنيي ئتا -

اإلكبا لياكابللااإلكقا اإلك   ا.
 ثالثا: دراسة القرض:

لعا اإلك ب اكا اكج يياااإلكاحقتا نابضعليا  حباإلك ب ،ابالبض اإلك ب اكا اإلكبم كياناالا 
إلكجلياةاعبيتالياإلكحبي ياباإلكادهللاحلثالقبااإلك مب ا ااإلبيياإلك شي ال ا عيا اهي هاإلك بفي تا إلتاإلكبضيع

م كييييا ييي اأعضييي لاإلك  يييبكاإلك ييياإلفقلن،اباإلكييي لنال نبيييبناإلكباإلك مب ييييا يييناإلك يييالااإلكيييبالئ ابااهليييلكج يييياإلكاد
إلكيي تابييب الاح بييبنااإلةاليي ااإلك  ييبكاكب شييابعهيي هاإلكبج يييالييااا   قشييياإلك شييابعابا ييناةيياللاإلكاج اليييابا

ا حلثااااإلةال ااه إلاإلك ب .ا ب يا ناا بلب 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 للم روع.دراسة المحاسبة المالية االمطلب الثاني:
الااا ككابفتاإلكةابإلتاإلكا كلي:با

 أوال: تمويل الم روع علت مستوى الوكالة.
اإلكقل ياإلطج  كلياكب شابعا+اقل يااهلئياإلك حل

اإلكقل ياإلطج  كلياكب شابعاب بضحه اف اإلكجابلاإلكا ك :
ا

 (: يوضح حصيلة الم ترياد التي اصتناها صاحب الم روع.05الجدول رصم )
 السعر الكمية الم ترياد الرصم
ا16300000ا1انالجيا ج اةا1
ا5900000ا1اشعالتا4آكياش با  اا2
ا4200000ا1ا بقااغ زا بةنا3
آكياقب ا ا ا ا ح  بالناا4

ااشا لا  ك  ز
ا3600000ا1

ا780000ا1اقا عيا ا ا ا5
ا2900000ا1اباا150ا بكياع لاا6
نالجيا ج اةا  ا لاا7

ازج ج 
ا14800000ا1

ا12000000ا1اكبب كنالجيا ج اةاا8
ا19000000ا1افانا لازإلا ا  تابإلحاا9

اHT 79480000إلك ج بعاا
TVA 19% 15101200 

 TTC 94581200المجموع 
 94581200 المجموع الصافي

 المصدر: فاتور  مقدمة من طرف صاحب الم روع.

ااجا985821=اا40000اجا+اا945821
ا ناإلكقل ياإلطج  كلياكب شابع:ا%1أتاا%1إلك ب ه ياإلكشة ليا

ااجا9858,21=اا%1×اا985821
ا ناقل ياإلك شابعابااحببام آلا :ا%29 ب ه ياإلكبم كيااا نلاف ااح لا

ااجا285888,09=اا%29×اا985821
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إلكاعييا اه ياكاا يي املفلييياإلبييااج عاإلكقييا اباهيياالكا  يي لاعبييتاهيي هاإلك بيي إلاقييبااإلكبم كيييا اعيياإلااجييابلابا
ا ناةالك .عبتاإلكشابااإلك فابضيا

اإعا لاإلأل اا اف ا ب يا نان ناإلك شابعا شلك. -
 ثانيا: تمويل الم روع علت مستوى البنا. 

 يييناإلكقل يييياا%70لقيييبااإلك  يييكاإلك مبييي ا  ك بإلفقييييا اح يييلا بييي يا يييناإلك شيييابعا)قيييا ا ف ئييياةوااقيييااابا
 احببام آلا :إلطج  كلياكب شابعابا

ااجا690074,7=اا%70×اا985821:ااا نلا ب ه ياإلك  كاف 
مبفييياإلطج  كلييياكب شييابعاإلك اهييلا ييناإلكاا%70 حييااةا  بيي ياا اإلك  ميي ا   ييبلا فبإلئيياا  ةفضييياباإلكقيي

ااجا690074,7إلك قااابابا
اإعا لاإلأل اا ابالااإلكقل يا ناةاللاشلكا ببااكب بافلاا نااا اإلك  ك.

ا

 تحصيل القرض.المطلب الثالث: متابعة و 
 عافياإ إلام ناإلكقا اإلك   بلا ا  تاكب ش ااإلك  مبااف اإلكبن ئتاإلك قا ياإلك شابعاباإلكااإلبياإلك لاإل ليا

 كابباإلكقا .
 ا  قاهيي ا يي اإلكبإلقيي ،اأتاايياااع بليييا شييابعاباإعيياإلاا حضييااإن يي تاإ شيي لاإلك عيياإلتاإلألبكلييياك   ابييياإلك

ا  الاااإلباع  ك افعالاف اإلك شابع. بجبااف ا ب اابباإلكقا اإلك قااابااهباإلك ق ا يا لنا  
االااإلكض    تاإلك افتاعبله اف اإلكقا ؛اقا-
اةاللاملاشها؛ كزل اإلتاإلك لاإل ليا  فياابالياباإلكقل اا ا-
اب بإلت؛ا03إلك   بلا نااا اإلكبم كياعبتا ا الباااإلكقا ا ابناف ئاةاباا-
اأشهاا ناا الخاابالااإلكقبااإلألةلاا ناإلكقا اإلك  م ؛ا03لباااإلكقبااإلألبلا ناإلكقا ا عااا-
اأشها؛ا03إلك باحقياابال املااباااإلألقب ااا-
الباااإلكقا اكا اإلكبم كياإلك  ملي.ا-
ا
ا
ا
ا
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ن اء المتسساد الصغير .رابع: دور القرض المصغر في دعم و المطلب ال  ا 
إلك  ي اافي ااعياااب ا  بلاف اه إلاإلك ابباإلطح  ئل تاإلكة  يا  كبم كيياإلكاي اا يلناك ي اابااإلكقيا 

اإل  ش لاإلك ابب تاإلك  لاة.با
 (:2020جوان  -2005الوكالة من )قحصائياد حول 

اعاااإلك    باإلك باحانياحبباقا عاإلك ش ا: -1
ا

 الن اط.حسب صطاع بموزعة  ( : عدد المناصب المستحدثة06الجدول رصم )
 النسبة مناصب المستحدثةعدد الاالبيان                القطاعاد

ا16,06ا3535اإلكزاإلعي
ا28,18ا6201اإلك   ع تاإلك  لاة

ا2,30ا498اباإلألش  لاإلكع ب لياإلك   ل
ا8,81ا1939اإلكةا  ت

ا44,13ا9710اإلك   ع تاإلكاقبلالي
ا0,40ا89اإلكاج اة

ا0,12ا27اإلك لااإلك حات
 %100ا21999اإلك ج بع

 المصدر: من قعداد الطالبتين باالعتماد علت معطياد الوكالة.
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 فوائد الموزعة حسب صطاع الن اط. (: يوضح حصيلة السلف بدون03ال كل رصم )

 
 عداد الطالبتين اعتمادا علت معطياد الجدول.قالمصدر: من 

واأناعيييياااإلك    ييييباإلك بيييياحانيافيييي ا ةابيييي ا03إلكشييييملااقيييياا)اوابا06ا)وا ييييناإلكجييييابلااقيييياا الحيييي
إلكح ياإلألم ياام  يتا ينا  يلباقاي عاإلك ي  ع تاإلكاقبلالييا   ب،اباا21999 تاكببم كياقاا بغاإلكقا ع
م  يييييتا بيييييباعييييياااإلك    يييييباباا%28,18لبلهييييي اقاييييي عاإلك ييييي  ع تاإلك ييييي لاةا  بييييي ياا%44,13  بييييي يا

أش  لاع ب لي،ااج اة،اإلك لااإلك حياتاعبيتاإلكايبإلك :الاباةا  ت،ا   اإلك باحانياف املا ناقا عاإلكزاإلعي،
ا.%0,12،ا%0,40،ا%2,30،ا%8,81،ا16,06%
 اغ يي تاإلألفيياإلا،ا ييااه يي كاافيي بتابإلضيي ا ييناقايي عاآلةييااب كييكااإلجيي اك لييبلاباا ييناه يي ا بييا اجا ييدنبا

ا.ابجل اف اإلبا اللاإلكقا ع تاإلكا احققتا بباضعلفيإلطش اةاإكتاأناه  كا ققابع ابا
 عدد المناصب المستحدثة حسب جنس المستفيد: -2

 ( : حصيلة المناصب المستحدثة الموزعة حسب جنس المستفيد:07الجدول رصم )
 النسبة عدد المناصب المستفيد حسب جنس

ا46,10ا10136اإلك ب ل
ا53,80ا11836اإلكاج ل
 %100ا21999اإلك ج بع

 .الوكالةالمقدمة من طرف معطياد اللمصدر: من قعداد الطالبتين اعتمادا علت ا
 

 الصناعات التقليدية

 الصناعات الصغيرة

 الزراعة

 خدمات

 بناء و أشغال عمومية

 تجارة

 الصيد البحري
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 .لمناصب موزعة حسب الجنس المستفيد(: يوضح حصيلة عدد ا04) ال كل رصم

 
 معطياد الجدول. اعتمادا علت داد الطالبتينالمصدر: من اع

واأم يياا ييناح يييا%53,80وا الحييواأناح ييياإلكاجيي لا)04إلكشييملااقيياا)وابا07 ييناةيياللاإلكجييابلااقيياا)
ه إلااإلج االها  ااإلكاج لا ه إلاإلك بعا ناإلكقاب اكبقل اا  ك ش ا تاإلك ةابفياأمناا ناوابا%46,10إلك ب لا)

ا. ناإلكاج لك ق بالالياكا اإلكعالااإلك ب لاإض فياإكتاا    اابلاإل
ا

 عاااإلك    باإلك باحانياحبباإلك باب اإلكاعبل  : -3
حسب المستوى التعليمي بالنسبة ل راء ب(: حصيلة المناصب المستحدثة 08الجدول رصم )
 :المواد األولية

 النسبة عدد المناصب المستوى التعليمي
ا%4,36ا958اابناإلك باب 
ا%16,48ا3621اإل ااإلئ 
ا%26,78ا5886ا اببا
ا%50,77ا11156ان  بت
ا%1,59ا351اج  ع 
 %100ا21972اإلك ج بع

من اعداد الطالبتين اعتمادا علت معطياد الوكالة. المصدر:  

 

 المناصب المستحدثة

 نساء

 رجال
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 .بالنسبة ل راء المواد األولية حسب المستوى التعليمي ب( يوضح عدد المناص05ال كل رصم )

 
 المصدر: من قعداد الطالبتين اعتمادا علت معطياد الوكالة.

 :للعتاد ل راء حصيلة المناصب المستحدثة حسب المستوى التعليمي بالنسبة(: 09رصم )الجدول 
 المستوى التعليمي عدد المناصب النسبة

  ابنا باب  120 9.43 %
  ااإلئ إل 715 56.21 %

  اببا 369 29 %
 ن  بت 26 2.04 %
 ج  ع  42 3.30 %
 إلك ج بع 1272 100 %

 
 

 (: يوضح عدد المناصب حسب المستوى التعليمي بالنسبة ل راء العتاد.06ال كل رصم )

 
 المصدر: من قعداد الطالبتين اعتمادا علت معلوماد الوكالة.

 عدد المناصب المستحدثة

 دون المستوى

 ابتدائي

 متوسط

 ثانوي

 جامعي

 عدد المناصب المستحدثة

بدون 
 مستوى
 إبتدائي

 متوسط

 ثانوي

ة.الوكال معطيات على اعتمادا الطالبتين إعداد من: المصدر  
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اإلكا بليلوا الحيوا يدناإلكح يياإلألم ياا ينا06)واب05إلكشيمبلنااقياا)وابا09)باو08 ناإلكجابكلنااقياا)
هي افئييا،ابا%50.77 بإلباياإلك بإلااإلألبكليام  تا نا  لباإلكفئييا إلتاإلك بياب اإلكاعبل ي اإلكني  بتا  بي يا

عا ييي اها  لييي تا  كلييييافابجيييداكبقيييا اإلك  ييي اا غ ييييافييي اإلكع يييلاكميييناالاا بيييكاإ م إلااكييياله ا بييياب ااعبل ييي ابا
 ايياإلئ ا،اإلال%26.78  بيي يا  ييااإلاكا بلييلاإلك شييابع تاإلك يي لاة،البلهيي اعبييتاإلكاييبإلك اإلك بيياب اإلك اببيياا

 .%1.59أةلاإلاإلكج  ع ا  ب ياباا%4.36،اابناإلك باب ا  ب يا%16.48  ب يا
باإلكفئييييا إلتاإلك بييياب اإلكاعبل ييي اأ ييي اإلكح يييياإلألم ييياا يييناإلكا بليييلا بإلبييياياإلكعاييي اافم  يييتا ييينا  يييل

عب يي ا  كايي ك االاا بييكاادهلييلاإلكايي ااامييتا ق عييااإلكااإلبيييا يي ماإلاباهيي اإلكفئيييابا،ا%56.21 ايياإلئ ا  بيي ياإلال
عبليي افيي كقا اإلك  ييي االعا ييااببيييلبيافع كييياابجييداإكلهييي اهيي هاإلكشيييالحيال م هيي ا ييناشييي لا    ييباع يييل،ابا

الاااابباادهللاعب  اك زإلبكاه ،البله اعبتاإلكايبإلك اإلك بياب ا  اإ م  ل اه اإلك  الياباط ج زا ش ال ااااللاا
،ا%3.30،اإلك بيييياب اإلكجيييي  ع ا  بيييي يا%9.43بيييي يا،اابناإلك بيييياب ا  %29إلكاعبل يييي اإلك اببيييياا  بيييي يا

ا.%2.04إلك باب اإلكن  بتا  ب يا
اعاااإلك    باإلك باحانياحبباإلكفئياإلكع الي: -4

 (: حصيلة المناصب المستحدثة حسب الفئة العمرية بالنسبة للمواد األولية.10الجدول رصم )
 النسبة عدد المناصب ال ريحة العمرية

 %39.71ا8725اع اا29ا–ا18
ا%36ا7911اع اا39ا–ا30
ا%16.45ا3614اع اا49ا–ا40
ا%5.17ا1135اع اا59ا–ا50
ا%2.67ا587اف  افبتا60

ا%100ا21972اإلك ج بع
 عتمادا علت معلوماد الوكالة.االمصدر: من قعداد الطالبتين 
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 األولية.حسب الفئة العمرية بالنسبة ل راء المواد المستحدثة (: يوضح عدد المناصب 07ال كل رصم )

 
 .عتمادا علت معطياد الوكالةابتين : من قعداد الطالالمصدر

 للعتاد.ل راء (: يوضح عدد المناصب المستحدثة حسب الفئة العمرية بالنسبة 11الجدول رصم )

 المصدر: من قعداد الطالبتين اعتمادا علت معطياد الوكالة.

 
 
 
 
 
 
 

 المناصب المستحدثة

 سنة 29 - 18

 سنة 39 - 30

 سنة 49 - 40

 سنة 59 - 50

 فما فوق 60

 النسبة عدد المناصب الفئة العمرية
 %38.83ا494اب يا29ا–ا18
ا%33.17ا422اب يا39ا–ا30
ا%22.5ا286اب يا49ا–ا40
ا%4.56ا58اب يا59ا–ا50
ا%0.94ا12اف  افبتا60

ا%100ا1272اإلك ج بع
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 العمرية بالنسبة ل راء العتاد.(: يوضح عدد المناصب المستحدثة حسب الفئة 08)ال كل رصم

 
 قعداد الطالبتين اعتمادا علت معطياد الوكالة. المصدر: من

 الحيوا يناإلكجيابكلناااكفئياإلكش  باإلكع الاعناإلكع لابااعاتاإلألبكبلياحببا ا   جاإلكقا اإلك   
واأناإلكفئيياإلكاي ااق يلاعبيتاإلالبياف اةا يناإع  يياإلكبم كيياهي ا08)واب07إلكشيمبلنااقياا)وابا11وابا)10اقاا)
ا%38.83  ك بي ياكشياإللاإلك يبإلااإلألبكلييابا%39.71 ككا  ب ياب ياباا29-18لااإلبلاع اه ا  ا لناإلكا ا

 الحيوا د ي امب ي ا،اباإلك ق بيياعبيتاإلكع يل  ك ب ياكشاإللاإلكعاي اابهي ا بيبا اق ا ييااقال ي ابهي اإلكفئيياإلكاإلغ ييابا
ااإلزاإلاتاشالحياإلكع اامب  ا ققاعاااإلكقاب اإلك باف اا  ه .

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 خسصة:
 جهباإلاهيي افي اإ شيي لا ج بعيياا ييناإلكهلئي تابإلكهل مييلاإلكاإلع يياكب اببيي تامابيتاإلكحمب ييياإلكجزإلئالييا

إلك ي لاةا هيا ااابلاهي ابااقلاهي ،ابإلكاقبليلا ينا شي مبه اة  يياإلك شي ملاإلكا بلبليياب  يا ا م فحيياإلكفقياا
ابإلك ا كيابا  لياابلاإلك ق بكياف اإلك   اتاإلكحضاليابإلكالفلياباحقلتاإلال ا  جاإلالجا  ع ااااإ ش لاإلكبم كيي
إلكبا لياكابللااإلكقا اإلك   ااإلكا اا بكاعاةافابعا نا ل ه افاعا اجا بعالالجاإلك تام نا حلاااإلبيا  ا
إلك لاإل لييياإلكايي اإلعا ييا  افلهيي اعبييتا عيي اإلطح يي ئل تاإلكايي اق  يي ا احبلبهيي ا  ييا اإبييق اه اعبييتاإلكج  ييبا

اإلك واتاك اب لاف اإلألةلااإكتاإلك ا ئجاإلكا كلي:
ا اإلك  ييي اااعا ييياا يييناأهيييااإلآلكلييي تاإلكاييي ااييياعااباا يييبلاإلك شييي ال اإلكبم كيييياإلكبا ليييياكابيييللااإلكقييي 

 إلك  لاةاف ا ال يا اجا بعالالج؛
ااملزاإلكا بللاف اقا ع تا حااةاأ ازه :اإلك   ع تاإلكاقبلالي،اإلك   ع تاإلك ي لاة،اإلكزاإلعييا ي ا 

 إه  لا  ق اإلكقا ع تاإلألةا ؛
  حابالياإلكقا ا ق ا يا ا بح تاإلألفاإلااة  يافئياإلكش  ب؛ 
ا ققاإلكبع ا ناحلثاإلكاة قاإلك ق بالا اكا اإلكمنلاا ناإلألفاإلا. 



 

 خاتمةال
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 خاتمةال

مصادر تمويل المؤسسات حاولت هذه الدراسة تناول موضوع القرض المصغر كمصدر من 
لوصول إلى االنتعاش من قبل الباحثين بهدف ا الذي يعتبر من بين المواضيع المدروسة بعنايةالصغيرة، و 
أهم روافد التنمية  تطوير المؤسسات الصغيرة باعتبارها أحدوهذا من خالل تشجيع إنشاء و  االقتصادي،
ذلك باعتبارها منطلقا أساسيا في زيادة الطاقة اإلنتاجية من جهة و معالجة و  ،االجتماعيةاالقتصادية و 

 البطالة من جهة أخرى.كلتي الفقر و مش

بادرت الحكومة  تحسين عمل هذه المؤسساتالصغيرة و لتكفل بأصحاب المشاريع سعيا منها إلى او   
ستراتيجيات وطنية تمثلت في إنشاء برامج دعم متعددة من بينها الوكالة الوطنية إلى وضع سياسات و  ا 

من لتقليل من مشكلة البطالة و قروض مصغرة بالغة األثر في التسيير القرض المصغر التي تتكفل بمنح 
 ادية تساهم في توفير فرص عمل.خالل ما تعرضه من مشاريع اقتص

 نتائج الدراسة.

 النتائج النظرية:  -1
ذلك لعدم وجود اتفاق محدد بين الدول على د تعريف محدد للمؤسسات الصغيرة و ال يوج -
 تعريفه؛
مدى أهمية وفعالية المؤسسات الصغيرة على جميع األصعدة من خالل مساهمتها  -

 الكبيرة في تدوير عجلة التنمية االقتصادية؛
ة الوطنية لتسيير القرض المصغر سعي الحكومة إلى توفير برامج دعم من بينها الوكال -

 ؛تمويل المؤسسات الصغيرةالذي تلعبه هذه األخيرة في دعم و الدور الفعال و 
أصحاب المشاريع الخاصة الذين ال يقدرون على لقرض المصغر موجه لفئة الفقراء و ا -

 الممنوحة من طرف البنوك التجارية؛االستفادة من الخدمات المصرفية 
من خاللها إلى مساعدة  األهداف التي يسعىلقرض المصغر مجموعة من المبادئ و ل -
 البطالين.الفقراء و 
 النتائج التطبيقية:  -2

يوجد إقبال معتبر على مستوى الوكالة فيما يخص قطاع الصناعات التقليدية بنسبة  -
 ؛44.13%
 مقارنة مع النساء على مستوى الوكالة؛إقبال معتبر من فئة الرجال  -
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 يعد التمويل عن طريق القروض المصغرة بالصيغة الثالثية األكثر تداوال؛ -
الشريحة العمرية األكثر إقباال على القروض المصغرة هي التي يتراوح عمرها ما  -

 عام؛ 29-18بين
البطالة ر في التخفيف من ظاهرة ساهمت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ -

 الفقر؛و 
المجاالت ب أصحاب المشاريع نحو النشاطات و تهدف القروض المصغرة لتوجيه الشبا -

صناعات سوق الشغل كالصناعات الصغيرة، الي تستجيب لطلب االقتصاد الوطني و الت
 خ؛التقليدية، الزراعة.....ال

ساهم اإلعانات الممنوحة من طرف الدولة عن طريق القروض المصغرة تمتيازات و اال -
الوفاء بالتزاماتها من  تحسين قدرتها علىمحاولة إنجاح المشاريع من جهة و  بشكل كبير في

 جهة أخرى.

 ختبار الفرضيات.نتائج ا

 ؛عال في تمويل المؤسسات الصغيرةفدور كبير و بالقرض المصغر  قومي -
العمال  قلةو  مالها مؤسسات تمتاز بمحدودية رأس المؤسسات الصغيرة هي   -

صحيحة من خالل  داري تعتبرمستخدمة فضال عن بساطة التنظيم اإلالتكنولوجيا المحدودية و 
 ما أشرنا اليه في تعريف المؤسسات الصغيرة؛  

 ؛التكامل االقتصادي تحقيقدور كبير في توفير مناصب الشغل و للمؤسسات الصغيرة  -
 .العاطلة عن العمللية موجهة لمساعدة الفئة الهشة و القرض المصغر هو آ -

 .االقتراحات

 تسهيل اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بدراسة ملفات منح القروض؛ -
تستجيب بصورة محاولة إنشاء بنوك متخصصة لتسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة  -

 متطلبات هذه المؤسسات؛فعالة لخصائص و 
 محاولة تسريع إجراءات التمويل خاصة من طرف البنوك؛ -
المشاريع الممولة من طرف الوكالة على األقل في السنة مرافقة المتابعة الفعلية و  -
 األولى؛
 استحداث مصالح خاصة باالستقبال و التوجيه لتسهيل عمل أصحاب المشاريع؛ -
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تنويع التخصصات التي تمنح فيها القروض المصغرة الستقطاب أكبر شريحة من  -
 طالبي القرض المصغر.

 آفاق البحث.

كمصدر من مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة من عدة يمكن دراسة موضوع القرض المصغر 
 جوانب لذلك نقترح عدة مواضيع يمكن أن تكون عناوين بحوث مستقبلية:

 الجنوب؛لقرض المصغر بين واليات الشمال و تقييم أداء فروع الوكالة الوطنية لتسيير ا -
 ر؛دور التحفيزات الجبائية في نجاح عمل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغ -
 دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في تنمية المشاريع الريفية؛ -
 القرض المصغر كوسيلة لتمويل عمالة المرأة الماكثة في البيت؛ -
   دورها في تمويل المشاريع الحرفية.ة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الوكال -



 

 قائمة المراجع
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 الكتب:
، الشركة العربية المتحدة 01أحمد مروة، برهم نسيم، الريادة و إدارة المشروعات الصغيرة، ط -1

 ؛2014للتسويق و التوريدات، 
، الدار الجامعية للنشر، 01بيئي مقارن، ط أيمن علي عمر، إدارة المشروعات الصغيرة مدخل -2

 ؛2007مصر، 
، ايتراك 01خوني رابح، حساني رقية، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مشكلة تمويلها، ط -3

 ؛2008للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، 
عبد الحميد مصطفى أبو نعم، إدارة المشروعات الصغيرة كيف تصبح رجل أعمال ناجح  -4

، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، 01ة أعمال ناجحة، طكيف تصبحين سيد
 ؛2002

، الدار الجامعية 01عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة، ط -5
 ؛2009للنشر، مصر، 

كافي مصطفى يوسف، ائتمان المشاريع الصغيرة و المتوسطة و نماذج التنبؤ بالفشل المالي،  -6
 ؛2017بتكار للنشر و التوزيع، عمان، ارأردن، ، دار اال01ط

، مؤسسة 02حمد الصيرفي، البرنامج التأهيلي إلعداد أصحاب المشروعات الصغيرة، طم -7
 ؛2010حورس الدولية، اإلسكندرية، مصر، 

محمد لبيب عنبه هالة، إدارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي دليل عملي لكيفية البدء  -8
، منشورات المنظمة العربية 01ارته في ظل التحديات المعاصرة، طبمشروع صغير و إد

 ؛2002للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
 :مذكرات و رسائل الدكتوراه و الماجستير -

 ,Cnac, Angem  برامج المرافقة المقاوالتية في الجزائر واقع آفاق دراسة حالة بعيط أمال، -9
Anseg في  دكتوراهجزائر العاصمة، أطروحة لوالية باتنة محضنة سيدي عبد اهلل لوالية ال

، 01، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة باتنة العلوم االقتصادية
 ؛2016/2017

دور و أهمية دراسات الجدوى في تقييم و تمويل مشروعات القطاع  تمجغدين نور الدين، -10
الجنوب الشرقي،  راسة حالة المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر منطقةالخاص د
، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، في العلوم االقتصادية دكتوراهأطروحة 

 ؛2018/2019قسم العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  دور اإلبداع في تحسين تنافسية خنطيط خديجة، -11

الجزائر دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، رسالة لنيل شهادة 
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الماجستير، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة العربي بن مهدي، 
 ؛2016/2017

عمالة المرأة في إطار االستفادة من القرض المصغر و أثرها على مكانتها  دليوح زينب، -12
داخل ارأسرة دراسة ميدانية عن عمالة المرأة في البيت نموذجا بمدينة الجلفة، رسالة لنيل 
شهادة الماجستير، كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية، قسم علم االجتماع، جامعة غرداية، 

 ؛2012/2013
الشراكة ارأجنبية كأداة لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دراسة  ابرين،زيتوني ص -13

، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و في العلوم االقتصادية دكتوراهالة الجزائر، أطروحة ح
 ؛2016/2017علوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  مساهمة قرض االيجار في تمويل زيرق سوسن، -14
، في العلوم االقتصادية دكتوراه، أطروحة 2015-2010ة الجزائر دراسة ميدانية بوالية سكيكد

كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة العربي بن 
 ؛2016/2017مهيدي أم البواقي، 

إشكالية التشغيل في الجزائر دراسة حالة والية تيارت، رسالة  ميزانية الدولة و شباح رشيد، -15
لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية، جامعة أبو 

 ؛2011/2012بكر بلقايد تلمسان، 
في الجزائر،  ضمانات القرض لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، شلغوم رحيمة -16

بن يوسف بن خدة،  01، كلية الحقوق، جامعة الجزائر في العلوم االقتصادية دكتوراه أطروحة
 ؛2014/2015

يجاري في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دراسة طالبي خالد، دور القرض اال -17
، كلية العلوم االقتصادية و علوم في العلوم االقتصادية دكتوراهالة الجزائر، أطروحة ح

 ؛2010/2011ة منتوري قسنطينة، التسيير، جامع
واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر دراسة ميدانية لمؤسسات  عزيز سامية، -18

، كلية العلوم في العلوم االقتصادية دكتوراهمدينة بسكرة، أطروحة خاصة متنوعة النشاط ب
 ؛2013/2014اإلنسانية و االجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

هيئات الدعم و التمويل و دورها في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  سليمة، هالم -19
، كلية في العلوم االقتصادية دكتوراه، أطروحة 2014-2004في الجزائر دراسة تقييمية 

العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير قسم العلوم االقتصادية جامعة محمد خيضر 
 ؛2016/2017بسكرة، 
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سياسات دعم المؤسسات المصغرة و آثارها على التشغيل دراسة حالة والية  ون تفاحة،هرق -20
تيارت، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم 

 .2011/2012التجارية، جامعة وهران، 
 :العلمية المقاالت -

طنية لتسيير القرض المصغر في بن حمودة محبوب، بوجمعة مهدية، "دور الوكالة الو  -21
تمويل و تنشيط قطاع الصناعات التقليدية و الحرف"، مجلة دراسات في االقتصاد و التجارة 

، الجزائر، 03، مخبر الصناعات التقليدية لجامعة الجزائر 03، العدد 06المالية، المجلد 
 ؛2017

تية للوكالة الجهوية رجم خالد، بن ناصف حمزة، "تقييم برامج دعم المشاريع المقاوال -22
"، المجلة الجزائرية للتنمية 2014-2005الفترة  -والية ورقلة -لتسيير القرض المصغر

 ؛2017االقتصادية، العدد السادس، ورقلة، الجزائر، 
زينات أسماء، "دور التحفيزات الجبائية في تعزيز فرص االستثمار في الجزائر"، مجلة  -23

 ؛2017، الجزائر، 03، السداسي الثاني، جامعة الجزائر 17اقتصاديات شمال افريقيا، العدد 
غياط شريف، بوقموم محمد، "التجربة الجزائرية في تطوير و ترقية المؤسسات الصغيرة و  -24

المتوسطة و دورها في التنمية"، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية، المجلد 
 ؛2008، دمشق، سوريا، 01، العدد 24

مرادي إسماعيل، جديدن لحسن، "دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية  -25
، ديسمبر 02االقتصادية بالجزائر"، مجلة الدراسات المالية و المحاسبية و اإلدارية، العدد 

 ؛2014، جامعة أم البواقي، الجزائر 2014
لمتوسطة في ياسر عبد الرحمان، براشن عماد الدين، "قطاع المؤسسات الصغيرة و ا -26

الثالث، شهر جوان، الجزائر الواقع و التحديات"، مجلة نماء لالقتصاد و التجارة، العدد 
 .2018الجزائر، 

 :الملتقيات -
بن علي عبد المؤمن، بوصبيع صالح رحيمة: آليات دعم و تمويل المؤسسات الصغيرة و  -27

ات الصغيرة و ستدانة المؤسسئر، الملتقى الوطني حول إشكالية االمتوسطة في الجزا
ديسمبر  07-06المتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، يومي 

 ؛ 2017
سعيج عبد الكريم، محصر مريم: مساعي تأهيل و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  -28

بالجزائر، الملتقى الوطني حول إستدامة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، 
 ؛30/2017-29ي، الجزائر، الواد
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مغني ناصر: القرض المصغر كإستراتيجية لخلق مناصب شغل في الجزائر، مداخلة في  -29
الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة و تحقيق التنمية 

 .2011نوفمبر  16-15المستدامة، كلية العلوم االقتصادية، جامعة المسيلة، الجزائر، يومي 
 المحاضرات: -

بن يخلف كمال: محاضرة بعنوان مدخل لمحاسبة الشركات، قسم العلوم المالية و  -30
 ؛2016/2017المحاسبية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

 المراسيم و القوانين: -
 1438ربيع الثاني  11، المؤرخ في 02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  -31

 ؛11/01/2017الموافق ل 
و المتضمن للقانون  10/01/2017المؤرخ في  02-17الجريدة الرسمية: القانون رقم  -32

 التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛
المتضمن القانون  10/01/2017المؤرخ في  02-17الجريدة الرسمية، القانون رقم  -33

 التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛
ذي القعدة  29المؤرخ في  13-04، المرسوم التنفيذي رقم 07ادة الجريدة الرسمية، الم -34

  ؛06المتعلق بجهاز القرض المصغر، العدد  2004جانفي  22الموافق ل  1424
جانفي  22الموافق ل  1424ذي الحجة  29المؤرخ في  14-04المرسوم التنفيذي رقم  -35

 ؛133-11رقم  و المرسوم الرئاسي 193-06المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم  2004
 ؛22/03/2011المؤرخ في  134-11المرسوم التنفيذي رقم  -36
 15-04و  134-11المعدل و المتمم للمرسومين  134-13المرسوم التنفيذي رقم  -37

المعدل و  175-13إلنشاء الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر بالمرسوم التنفيذي رقم 
 ؛16-04و المرسوم  414-05المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

 ؛22/01/2004المؤرخ في  13-04المرسوم التنفيذي رقم  -38
و المتعلق بجهاز القرض  22/03/2011المؤرخ في  133-11المرسوم الرئاسي رقم  -39

 المصغر.
 األعمال اإللكترونية: -

تحديات و التنمية التمويل ارأصغر اإلسالمي )المعهد اإلسالمي للبحوث و التدريب، -40
(، جدة، المملكة العربية السعودية، نسخة إلكترونية، على الموقع المبادرات

//www.wisdp.org:https؛ 
 .22/01/2004المؤرخ في  13-04المرسوم التنفيذي رقم  -41
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