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هدإء  إ 

أهدي هذا العمل المتواضع لوالدي، عباس ونبيلة، "العلم ال حدود له، 
 والتعلم ال ينتهي"

ربياني على هذه المبادئ، فشكرا لهما على دعمهما وجهدهما  
 وإسرارهما.

 الى أخي وأختي وزوجي -

 الى أحبائي وأطف الي وليد ياسين إسالم مريم -

الشريف وخبابة  الى كل أفراد عائلة محنان وعقبة وحامدي   -
 وفرحاتي

 الى روح كل من غادرنا ولم يعد معنا "رحمهم هللا" -

 الى من كن أصحابي وحبيباتي طيلة هذه السنوات       -

 الى كل من علمني حرف ا وتمنى لي خيرا -

 الى كل أساتذة وعمال جامعة فرحات عباس سطيف -

 الى كل من ساندني ودعمني ألكمل هذا العمل على خير وجه -

 

 



د  ق  كر وت 
رش   ي 

الحمد هلل الذي بفضله تتم النعم، من ال يشكر الناس ال يشكر هللا، أحمد  
هللا على أن من على من علم متواضع وألهمني القوة إلعداد هذه  

 االطروحة، وأدعو الخالق أن يعلمني ما ينفعني وينفعني بما علمني.

اذ  صالح ص  أتقدم بعبارات الشكر للمشرف على هذه االطروحة ، إلاست  حي 
ال

وأدعوا العلي القدير أن يتقبل منكم الق ليل والكثير، وأن يثبتكم على  
 الدرب ويعينكم على الخير الميسر، وأشكركم على مالحظاتكم القيمة.

 احتراماتي.تقديرا لكم ولشخصيتكم القديرة اتقدم بكل  

تقديرا وعرف انا على المجهودات المبذولة في خدمة العلم والتعليم  
ولتقييم هذا العمل المتواضع أتقدم بشكري وأدعوا  الجامعي بالجزائر، 

ن  ف رح  االستاذبه عباده، الى  الرحمان أن يجزيكم خيرا ما جزا     .ات  ساعدب 
 

ال كم إلامت  ي 
ف 
و س لا ت 

ق  لة  ت  لة  ق وم كرإم **** إ صت  ا سلت  كرإ ي 
 ش 

مال ل إلا  ق  لكم المولي ح  رإما *** حق  كرإ وإحت 
هاذة  ش  ا الش   لت 

  



ر دي  ق  كر وت 
 ش 

بفضله تتم النعم، من ال يشكر الناس ال يشكر هللا، أحمد  الحمد هلل الذي  
هللا على أن من على من علم متواضع وألهمني القوة إلعداد هذه  

 االطروحة، وأدعو الخالق أن يعلمني ما ينفعني وينفعني بما علمني.

اذ  صالح ص  أتقدم بعبارات الشكر للمشرف على هذه االطروحة ، إلاست  حي 
ال

  أن يتقبل منكم الق ليل والكثير، وأن يثبتكم على  وأدعوا العلي القدير
 الدرب ويعينكم على الخير الميسر، وأشكركم على مالحظاتكم القيمة.

 احتراماتي.تقديرا لكم ولشخصيتكم القديرة اتقدم بكل  

تقديرا وعرف انا على المجهودات المبذولة في خدمة العلم والتعليم  
عوا  لمتواضع أتقدم بشكري وأدالجامعي بالجزائر، ولتقييم هذا العمل ا

ة  االستاذ  الى  الرحمان أن يجزيكم خيرا ما جزا به عباده،   ب  ورف  ي   ت 
وق   .ش 

 
ال كم إلامت  ي 

ف 
و س لا ت 

ق  لة  ت  لة  ق وم كرإم **** إ صت  ا سلت  كرإ ي 
 ش 

مال ل إلا  ق  لكم المولي ح  رإما *** حق  كرإ وإحت 
هاذة  ش  ا الش   لت 

  



ر دي  ق  كر وت 
 ش 

، أحمد  يشكر الناس ال يشكر هللاالحمد هلل الذي بفضله تتم النعم، من ال  
هللا على أن من على من علم متواضع وألهمني القوة إلعداد هذه  

 االطروحة، وأدعو الخالق أن يعلمني ما ينفعني وينفعني بما علمني.

اذ  صالح ص  أتقدم بعبارات الشكر للمشرف على هذه االطروحة ، إلاست  حي 
ال

كم على  الكثير، وأن يثبتوأدعوا العلي القدير أن يتقبل منكم الق ليل و 
 الدرب ويعينكم على الخير الميسر، وأشكركم على مالحظاتكم القيمة.

 احتراماتي.تقديرا لكم ولشخصيتكم القديرة اتقدم بكل  

تقديرا وعرف انا على المجهودات المبذولة في خدمة العلم والتعليم  
الجامعي بالجزائر، ولتقييم هذا العمل المتواضع أتقدم بشكري وأدعوا  

رإه االستاذ  الرحمان أن يجزيكم خيرا ما جزا به عباده، الى   ن  ي  الي  ب 
م الغ   .ي 

 
ال كم إلامت  ي 

ف 
و س لا ت 

ق  لة  ت  لة  ق وم كرإم **** إ صت  ا سلت  كرإ ي 
 ش 

ا  ماللت  ل إلا  ق  لكم المولي ح  رإما *** حق  كرإ وإحت 
هاذة  ش   الش 

  



ر دي  ق  كر وت 
 ش 

الحمد هلل الذي بفضله تتم النعم، من ال يشكر الناس ال يشكر هللا، أحمد  
هللا على أن من على من علم متواضع وألهمني القوة إلعداد هذه  

 االطروحة، وأدعو الخالق أن يعلمني ما ينفعني وينفعني بما علمني.

اذ  صالح ص  أتقدم بعبارات الشكر للمشرف على هذه االطروحة ، إلاست  حي 
ال

وأدعوا العلي القدير أن يتقبل منكم الق ليل والكثير، وأن يثبتكم على  
 الدرب ويعينكم على الخير الميسر، وأشكركم على مالحظاتكم القيمة.

 احتراماتي.تقديرا لكم ولشخصيتكم القديرة اتقدم بكل  

على المجهودات المبذولة في خدمة العلم والتعليم  تقديرا وعرف انا  
الجامعي بالجزائر، ولتقييم هذا العمل المتواضع أتقدم بشكري وأدعوا  

لوط علاوة    الرحمان أن يجزيكم خيرا ما جزا به عباده، الى االستاذ
 .ح 

 
ال كم إلامت  ي 

ف 
و س لا ت 

ق  لة  ت  لة  ق وم كرإم **** إ صت  ا سلت  كرإ ي 
 ش 

رإما كرإ وإحت 
هاذة  ش  ا الش  مال لت  ل إلا  ق  لكم المولي ح   *** حق 
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الدول بالعديد من األدوات  ستعانتإثار السلبية اليت تنتج عن ظاىرة الفقر، وبعدما نظرا لآل
والسياسات من أجل القضاء عليها وتقليصها اىل أن أغلبها فشلت يف حتقيق أىدفها. ومن خالل جتربة 

 .ادلشاريع الفردية والعائلية لتنمية فعالة أداة ادلصغر التمويل أن تبني ببنغالدش غرامني زلمد يونس وبنك
 نتهجتإ اليت واحلكومات الدول جتارب خالل ومن الفقر، آفة وزلاربة االقتصاد تنمية يف لدورىا ونظرا

 على االعتماد عرب اقتصادىا، تنمية يف حققتو الذي والنجاح ،ادلشاريع الفردية والعائلية ودعم تنمية سياسة
 البيت يف ادلاكثة ادلرأة إنتاج حتفيز من ودتكنها الفقر، معدالت وخفض واحلرفية، التقليدية الصناعات
  .مشاريعها إنشاء على وتشجيعها

، وبعدما ادلشاريع الفردية والعائليةلدور الذي تلعبو مؤسسات التمويل ادلصغر يف تنمية من خالل او 
عرب قروض  ادلشاريع الفردية والعائليةدتكنت ىذه ادلؤسسات من توضيح دورىا الفعال يف زلاربة الفقر ودتويل 

ن معظم التجارب ذب رؤوس األموال واالستثمارات، ألدتكنت من ج، وما ميز ىذه التجارب أهنا مصغرة
غياب الضمانات ادلادية. وعلى مع بينت أن الفقراء يسددون ديوهنم يف آجاذلا باإلضافة اىل الفائدة، وذلك 

أهنا واجهتها العديد من  ، إالالرغم من النتائج اليت حققتها مؤسسات التمويل ادلصغر يف دتويل الفقراء
 مههما أهنا تستبعد أفقر الفقراء.قادات، ومن أاالنت

ودلا كان للتمويل ادلصغر من فوائد ومنافع على اجملتمعات اليت تنشط فيها مؤسسات التمويل ادلصغر، 
التقليدي، وما دييز خدماهتا ادلالية ىي  ادلايليف توفري اخلدمات ادلالية للمستبعدين من النظام  تسامه ألهنا

دلصغر ذلا توجو ىل أن مؤسسات التمويل اإ. ونشري ذات توجو اجتماعيو  ،مالءمتها مع إحتياجات الفقراء
ا ما دييزىا على نظرياهتا من وىذ ،االقتصادية لضمان دديومتهااألىداف  األخذ بعني اإلعتبارإجتماعي مع 

 بنوك. سسات التمويل التقليدية منمؤ 

من اخلدمات ادلالية،  النشيطني اقتصاديا العديدو للفئات الفقرية وتقدم مؤسسات التمويل ادلصغر 
وحتويالت، ولعل من أىم ما ديكن تقدديو دلشروع عائلي  دخاريةإيف قروض مصغرة وحسابات  وتتمثل

ىل أن إباإلضافة  .القرض احملصل بكامل أقساطو يتم تسديدبشرط أن  عملية دتويلو ستمرارإوفردي ىو 
الربا، وهبدف تغطية القائمة على ال يتعاملون مع مؤسسات التمويل ادلصغر أغلب الفقراء ادلسلمني 

تقوم  ادلصغر، اليت سالمياإلتمويل الت مؤسسات ـأأنش ،رديةلتمويلية وإنشاء مشاريع عائلية وفاحتياجاهتم ا
ىا على نظرياهتا من مؤسسات التمويل ادلصغر أهنا دتكن الفقراء . وما دييز على مبادئ الشريعة اإلسالمية
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ىل أهنا دتلك إ، باإلضافة سالميةال تتعارض من الشريعة اإل ،ادلسلمني من احلصول على خدمات دتويلية
 ،ما يزيد من فرص صلاح ادلشاريع ادلمولةل. و خاصة يف رلال التموي؛ رلموعة متنوعة من ادلنتجات ادلالية

 مع حاجاهتم. الصيغ التمويلية مالئمةمكانية إ

 

عانات اليت لتسهيالت واإلا تنتشرت يف اآلونة األخرية مؤسسات التمويل ادلصغر حول العامل، وسامهإ
للدور الفعال الذي تلعبو ىذه األخرية يف  ىتمامويعود ىذا اإل. نتشارىاإمن وفرهتا حكومات ىذه الدول 
صغر وبفضل خدمات التمويل ادل .ادلشاريع الفردية والعائلية تابعةالتمويل، ومزلاربة الفقر عن طريق توفري 

العديد من  تمكن للمشاريع العائلية والفردية؛ اليت دخارإوتأمني مصغر و  قروض مصغرة اليت تتمثل يف
 احلياة أساسياتري العديد من وتوف ،البيت من حتسني مستوى معيشتهم سر والنساء ادلاكثات يفاأل

توفري ب، وذلك وسيلة أساسية لتحفيز التنمية االقتصادية ادلشاريع الفردية والعائلية. وتعترب نوأطفاذل نلعائالهت
 .لدولة من منتجات تقليدية وحرفيةا اتوتساىم يف تنمية صادر  ،مناصب شغل تتميز باالستقرار

على مستوى الساحة العادلية وبني ادلؤسسات ادلالية، كانة مأمهية و  مؤسسات التمويل ادلصغر كتسبتإ
وعرب دراسة مناذج مؤسسات التمويل ادلصغر ادلنتشرة حول  .أصبحت جزءا ال يتجزأ من النظام ادلايلو 

اجلهات ادلالية،  اتستغنت عن مساعدإو  ،قد حققت استقاللية مالية كاملةصلد أن ىناك مؤسسات  ؛العامل
ولعل أحسن مثال ىو  وأصبحت ذلا مصداقية دتكنها من اإلقراض من البنوك بأسعار فائدة جد منخفضة،

العديد من العراقيل والعواقب من  هامازالت تواجه مؤسسات التمويل ادلصغر إال أن. بنك ركيات إندونيسيا
احلد و  ولة على مراقبة نشاطهاؤ ىيئة مالية مس يعة نشاطها، وغياببينها غياب اإلطار التشريع اخلاص بطب

 ستفيدين وسوق التمويل ادلصغر. اية ادلمحو  ،من التجاوزات

تعامل مع دات دلؤسسات التمويل ادلصغر على أهنا تجو إنتقاوباإلضافة اىل أن العديد من الدراسات تو 
بأسعار فائدة جد مرتفعة مقارنة تقرض و  وتستبعد الفقراء وأفقر الفقراء، ؛االفراد القريبني من حد الفقر

 .مبادئ التمويل ادلصغرمع وىذا ما يتخالف  ،بنظرياهتا من البنوك
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 ومن خالل عملنا ىذا سنحاول مناقشة وحتليل اإلشكالية األساسية التالية3

باالقتصاد  المشاريع الفردية والعائليةتنمية في  ؤسسات التمويل المصغرم تطوير دور كيف يمكن
 ؟الجزائري

 التالية3 الفرعية وتتفرع اإلشكالية الرئيسة اىل األسئلة

 يف اجلزائر؟ ادلشاريع الفردية والعائليةما ىو دور مؤسسات التمويل ادلصغر يف تنمية وتطوير  - أ
 ؟يف إندونيسيا ادلشاريع الفردية والعائليةما ىو دور مؤسسات التمويل ادلصغر يف تنمية وتطوير  - ب

 

، ساسيةأفرضية  على ادلشاريع الفردية والعائليةتقوم دراستنا لتطوير دور مؤسسات التمويل ادلصغر يف تنمية 
 وتتمثل فيما يلي3 نفيها،أو  عرب حبثنا إثبات صحتهاوسنحاول 

 المشاريع الفردية والعائليةتساىم مؤسسات التمويل المصغر في تنمية 

 مها3 وتتفرع الفرضية الرئيسية اىل فرضيتني

 يف االقتصاد اإلندونيسي ادلشاريع الفردية والعائليةتساىم مؤسسات التمويل ادلصغر يف تنمية  - أ
 يف االقتصاد اجلزائري ادلشاريع الفردية والعائليةتساىم مؤسسات التمويل ادلصغر يف تنمية  - ب

 

. مبعىن ادلشاريع الفردية والعائليةيف تنمية تبيان آلية تطوير دور مؤسسات التمويل ادلصغر يبتغي ىذا البحث 
 معرفة اآلليات ادلؤدية اىل3

 ؛ادلشاريع الفردية والعائليةحتديد أمهية  -أ 
 ؛توضيح دور منتجات التمويل ادلصغر يف زلاربة الفقر، وتوضيح نقاط قوهتا وضعفها -ب 
للمجتمع اجلزائري على ظل والثقافية واالجتماعية والدينية م والطبيعة اجلغرافية إقرتاح منتجات تتالء -ج 

 ؛ةالتجربة اإلندونيسي
 ؛فروع ذلا باجلزائر قلمتها عرب فتحيف رلال التمويل ادلصغر، وزلاولة أ ةدراسة التجربة اإلندونيسي  -د 
 ؛يف االقتصاد اجلزائري التمويل ادلصغر يف تنمية ادلشاريع الفردية والعائليةإبراز دور مؤسسات  -ه 
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يف  ادلشاريع الفردية والعائليةطريقة تطوير دور مؤسسات التمويل ادلصغر يف تنمية  دراسةعاجل الت -و 
 قتصاد اجلزائري على ظل جتربة التمويل ادلصغر يف إندونيسيا؛اإل

، عرب توفري اخلدمات ادلالية ادلشاريع الفردية والعائليةأمهية التمويل ادلصغر يف تنمية  تبني الدراسة -ز 
  ؛ة ادلاكثة يف البيتوخاصة ادلرأ ،ايل التقليديالنظام ادلللفئات ادلهمشة من 

توضح الدراسة أمهية التمويل اإلسالمي ادلصغر يف توفري التمويل واخلدمات ادلالية للمسلمني الفقراء  -ح 
 ؛قتصادياإالنشطني 

ادلشاريع ، شلا قد يساىم يف تنمية تقرتح الدراسة اسرتاتيجية لتطوير نشاط التمويل ادلصغر يف اجلزائر -ط 
 .وتنمية االقتصاد الفردية والعائلية

 

 العديد من احلكومات هبا تستعانإ اليتشة دور مؤسسات التمويل ادلصغر مناقأمهية ادلوضوع يف  نتكم
 وفيما يلي سنذكر أمهية الدراسة3 ،ادلشاريع الفردية والعائليةدعم  حملاربة الفقر وتنمية االقتصاد عرب

لكون و  ،ادلشاريع الفردية والعائليةمعاجلة موضوع تطوير دور مؤسسات التمويل ادلصغر يف تنمية  -أ 
معظمها تعاين من مشكل التمويل والدليل على ذلك شبو إنعدام مؤسسات التمويل ادلصغر 

 اإلسالمي ادلصغر بالسوق اجلزائرية؛ومؤسسات التمويل 
كما تكمن أمهية الدراسة يف ضرورة معاجلة إشكالية تطوير دور مؤسسات التمويل ادلصغر يف تنمية  -ب 

 ؛العائلية الفردية و ادلشاريع 
 ؛ادلشاريع الفردية والعائليةجات عدم تالؤم منتجات مؤسسات التمويل ادلصغر مع إحتيا -ج 
التنسيق بني ما تقدمو مؤسسات ؛ وقلة عملية غياب آليات تطوير منتجات مؤسسات التمويل ادلصغر -د 

 ؛ادلشاريع الفردية والعائليةجات خدمات مالية وغري مالية وإحتيا التمويل ادلصغر من
اجلزائرية البعيدة كل البعد التجربة و  ،ادلقارنة بني التجربة االندونيسية الرائدةيف وتكمن أمهية الدراسة   -ه 

 عن سوق التمويل ادلصغر.

 

قارنة ، وتقوم على ادلادلشاريع الفردية والعائليةيف تنمية  التمويل ادلصغردور مؤسسات بتطوير  تتعلقالدراسة 
 وادليداين التطرق للجانب النظري يتمس بو ادلوضوع، واإلحاطة ةدلعاجلو ، االندونيسية واجلزائرية بني التجربة

ادلقارنة إىل إستخالص مقومات صلاح التجربة اإلندونيسية دراسة ال دفهتالية. و ادل ووخدمات وفاىيممبادلتعلق 
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مؤسسات التمويل  سرتاتيجية تتالءم مع طبيعة نشاطسنضع إومعوقات تطور التمويل ادلصغر يف اجلزائر؛ و 
، واىل واجلانب التطبيقي النظري لجانبل بغيت اإلحاطة بادلوضوع أعتمد "ادلنهج ادلقارن" ادلصغر باجلزائر.

باالقتصاد  تحديد الوضع الراىن دلؤسسات التمويل ادلصغرأستعني بادلنهج "الوصفي التحليلي" لجانبو 
 اجلزائري.

 

والعربية، تبني أن  ،الفرنسيةمبختلف اللغات اإلصلليزية، لدراسات اطالع على العديد من بعد عملية اإل
ادلشاريع الفردية موضوع يف الكثري من الدراسات، و  مبحاربة الفقر مت ربطوقد لتمويل ادلصغر موضوع ا
"تطوير دور مؤسسات التمويل دلوضوع االتطرق ووجدنا أنو مل يتم  ؛أداة فعالة حملاربة الفقرأعترب  والعائلية

 3ر أىم الدراساتذكنوفيما يلي س ،"المشاريع الفردية والعائليةالمصغر في تنمية 

 بعنوان  دراسة سماحي أحمد، - أ
Microfinance et pauvreté : Quantification de la relation sur la 
population de Tlemcen.  

3 9000-9002 ، سنةأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية جبامعة تلمسان
الدراسة من إشكالية حبث دتحورت حول ىل التمويل ادلصغر باجلزائر وخاصة القروض ادلصغرة  نطلقتإ

ىذه الفئة من خدمات التمويل ادلصغر  ةستفادإدتس فئة أفقر الفقراء، وماىي ادلعوقات اليت حتد 
و هبدف تأكيد أو  ، empiriqueستعان الباحث مبنهج إباجلزائر؟، ومن أجل معاجلة ىذه اإلشكالية 

سمح بتحسني ن الفرضية األوىل تقوم على أن التمويل ادلصغر يأ الباحث وضح. و نفي فرضيات البحث
وبذلك خترج من دائرة الفقر، وأما بالنسبة للفرضية الثانية  ت من خدماتوستفادمدخول العائالت اليت إ

فئة الفقراء وال فئة أفقر الفقراء. ومن  إىل ال ينتمونفتمثلت يف أن أغلب ادلستفيدين من القروض ادلصغر 
الفرضية األوىل على أن القروض ادلصغرة تؤثر  نفيىل حث توصل إخالل الدراسة ادليدانية اليت قام هبا البا

كن مستوى معيشة ادلستفيدين والدخل، لوجود حتسن يف  وبالرغم من أن الدراسة بينت، على الفقر
ر أخرى. مداخيل من مصادادلداخيل غري الرمسية و ىناك عوامل أخرى سامهت يف ىذا التحسن مثل 

 ؛ومسحت الدراسة من توضيح أن القروض ادلصغرة ال دتس أفقر الفقراء بل دتس فئة قريبة من خط الفقر
صيغة إنشاء ستبعاد الفقراء وأفقر الفقراء من االستفادة من القروض ادلصغرة خاصة إوفسر الباحث 

 ادلسامهة الشخصية.مشروع اىل 
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سنة  " تنمية التمويل األصغر اإلسالمي"بعنوان  ،دراسة المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب - ب
قام بالدراسة رلموعة من الباحثني هبدف وضع اسرتاتيجية لتطوير دور التمويل ادلصغر 3 9002

 الصغر بالغ اإلسالمي التمويل جههاايو  اليت والتحديات ،العامة البيئةفحص باجملتمعات اإلسالمية عرب 
 مبادرات وتطرح الكلي، وادلستوى وادلستوى األوسط، الصغر، متناىي ادلستوى :ثالثة مستويات على

 . التحديات لتلك حلولك سرتاتيجيةإ
"التمويل األصغر ودوره في تخفيف حدة الفقر في بعنوان  سلومو موسى يحي بشارة، دراسة - ت

لتمويل بدراسة العالقة ادلوجودة بني الفقر وا الباحث ىتمإ 90023 ، سنةأطروحة دكتوراه ،السودان"
السقوف ادلصرفية اليت فرضها بنك  ىادلصغر يف السودان، وحبث يف ىذا ادلوضوع من جانب مدى جدو 

ج أمهها وجود ستخلصت الدراسة رلموعة من النتائإو  .السودان على البنوك التجارية يف زلاربة الفقر
 أن يعىن وىذا، ادلمولة ادلصغر والقطاعات واالجتماعي للتمويل االقتصادي ثرألا عالقة طردية بني وجود

، وذلك ألن ادلستهدفة القطاعات على ملموس جتماعيإو  قتصاديإأثر  ذلا ادلعدة التمويل سياسات
ك عالقة طردية بني ادلبالغ الدراسة أن ىناادلمولة. وتوصلت  القطاعات على إجيابيايؤثر  األصغرالتمويل 

كدت الدراسة أآثاره االجتماعية واالقتصادية. و ادلخصصة للتمويل ادلصغر من طرف بنك السودان و 
على وجود عالقة بني تسييل ادلشروع على ادلستفيدين من القروض ادلصغر واألثار االقتصادية 

 واالجتماعية. 
"دراسة تحليلية ألثر التمويل األصغر بعنوان  محمد عبد الباقي إبراىيم صلى، شادىدراسة  - ث

ىل العالقة إتطرقت 3 9002، أطروحة دكتوراه، سنة للمشروعات الصغيرة في تنمية الفرد والمجتمع"
الصغرية وتنمية اجملتمع والفرد، وعاجل الباحث إشكالية دور مؤسسات  ادلشاريعادلوجودة بني دتويل 

الصغرية وادلتوسطة واحلرفية يف اجملتمع؟، وما ىو أثر  ادلشاريعيل األصغر إلنشاء الصناعات و التمو 
يف سياستها واسرتاتيجيتها يف برامج التنمية الشاملة ادلتكاملة بالنسبة للفرد وللمجتمع ككل وخاصة 

صلت الدراسة إىل رلموعة وتو . وسكان ادلقابر منوذجا لتلك الربامج التنموية ،والعشوائية ،ادلناطق الريفية
ىل أن التمويل ادلصغر إت الكمية والنوعية للدراسة تشري من النتائج لعل من أمهها ىو أن ادلؤشرا

عديدة  للمشروعات الصغرية يلعب دورا مهما يف تنمية اجملتمع والفرد، دلا يساىم يف تنمية جوانب
دارية اال ،البيئية ،الثقافية ،الدينية ،الصحية ،التعليمية، السياسية ،االقتصادية، وسلتلفة أمهها االجتماعية

ختالف ليس جوىريا، وأن ىذا اإل ،ىل آخرإثر خيتلف من فرد ىل أن األإوالنفسية. وأثبتت الدراسة 
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وعاهتم صغر دلشر يا بدرجات متفاوتة من التمويل األإستفادوا إجياب أفراد رلتمع الدراسةحيث أن مجيع 
 ،الصغرية يف التنمية وخصوصا يف رلاالت زلاربة الفقر ادلشاريعىل أن أمهية إدراسة الصغرية. وأوضحت ال
فئات السكان، فأثرىا يتوزع بني سلتلف وادلسامهة يف العدالة االجتماعية بني  ،والعمل على احلد منو

ومتوسطي  ،وبني ادلتعلمني، وبني الفقراء ،وبني الشباب والكهول ،ناث والذكورواإل ،الريف واحلضر
 الدخل. 

، "La Microfinance en Indonésie"، بعنوان Goulet Gaylordدراسة  - ج
اعتبار التمويل ادلصغر  يف ىل ديكن أن جييب على إشكالية الدراسةحاول الباحث من خالل ىذه 

لدول النامية مثل إندونيسيا، بتوفري التمويل والدعم للفئات الفقرية ااألداة ادلثلى لتطوير االقتصاد خاصة 
ثار اليت حتققها البحث معرفة ماىي اآلمن خالل  فدهاىل أن الباحث كان يمن اجملتمع؟، باإلضافة 

واالقتصاد. واعتمد الباحث يف دراستو مؤسسات التمويل ادلصغر على االفراد ادلمولني وعائالهتم 
  vision fundمن ادلستفيدين من خدمة مؤسسة دتويل  10على  اتتوزيع االستمار ادليدانية على 

نشاط مؤسسات يف أن ، ومن خالل دراستو ادليدانية توصل اىل رلموعة من النتائج تتمثل اجباكرت
، ألن القروض ادلصغرة اليت حيصل عليها االندونيسيالتمويل ادلصغر أثار إجيابية على اجملتمع واالقتصاد 

 ألفراد دخالاريع وتنميتها شلا دينح ااالفراد ختتلف كل االختالف على الصدقة، فهي تسمح بإنشاء مش
ثار التمويالت تظهر آيتمز بالدديومة والنمو وخيرجهم من دائرة احلاجة اىل الكفاف، باإلضافة اىل أن 

ىم الفئات اليت أ، ومن عوهنامبزاولتهم الدراسة بعد ان كانوا ال يتابعلى أفراد العائلة وخاصة األطفال 
كن مستبعدات من   بعدما ،ادلستفيداتتتحسن وضعيتها االجتماعية ومكانتها يف اجملتمع ىن النساء 

وتشري الدراسة أن للتمويل  .ذلن مكانة يف اجملتمع وتأثري تصبحأواالقتصادي النظام االجتماعي 
التمويل ادلصغر أحسن وسيلة اقتصادية اجتماعية ويعرت وقد حتدث جتاوزات واضلرافات.  ،ادلصغر عيوب
، وتعترب أداة جد فعالة وتساىم يف تنمية اجملمع واالقتصاد عرب كامل دول العامل تنشط حاليا
 االندونيسي.

تعزيز الميزة التنافسية للصادرات خارج المحروقات في بعنوان  بن طيرش عطاء اهللدراسة  - ح
3 ناقشت ىذه االطروحة 9002، أطروحة دكتوراه، سنة الجزائريةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 إشكالية ىل تتوافق صادرات ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة مع ادلزايا النسبية لالقتصاد اجلزائري يف
حاطة هبذه اإلشكالية فرض الباحث ستة فرضيات، تتجسد األوىل يف األسواق اخلارجية؟، ومن أجل اإل
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لك مزايا نسبية يف األسواق اخلارجية، والثانية ديكن الصغرية وادلتوسطة اجلزائرية دتأن صادرات ادلؤسسات 
حتويل ادلزايا النسبية الساكنة والظرفية للصادرات خارج احملروقات يف ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة 

وقات يف ادلؤسسات اجلزائرية، والثالثة تعزز الريادة يف التكلفة من ادليزة التنافسية للصادرات خارج احملر 
الصغرية وادلتوسطة اجلزائرية، والرابعة تعزز اجلودة من ادليزة التنافسية للصادرات خارج احملروقات يف 
ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة اجلزائرية، اخلامسة تعزز اجلودة من ادليزة التنافسية للصادرات خارج 

ستجابة من ادليزة التنافسية خرية تعزز سرعة اإلواأل ،احملروقات يف ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة اجلزائرية
الباحث على ادلنهج الوصفي إعتمد للصادرات خارج احملروقات يف ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة. 

وبعد الدراسة اإلستبيانية  التحليلي للدراسة ادلوضوع ومناقشة الفرضيات وتبيان مدى قبوذلا من رفضها.
ستخلصت إليو الدراسة أهنا أكدت الفرضية االوىل إ، ومن بني أىم ما سةعتمدت عليها الدراإاليت 

والثانية ونفت الفرضية الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة، ومن بني أىم النتائج اليت توصلت إليها أن 
غلب مثل منتوج التمور يف سوق واحد على األ ،نتوجتركز الصادرات يف االسواق اخلارجية حسب ادل

كز يف فرنسا، وبغية تنوع ىيكل الصادرات خارج قطاع احملروقات وتعزيز ميزهتا التنافسية يف الذي يرت 
االسواق الدولية، وجب تفعيل دور ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة بالنظر دلا ذلذه االخرية من قدرة على 

 خرى.    ية ومرونتها مقارنة بادلؤسسات األالتأقلم مع ادلستجدات التكنلوج

 

المشاريع الفردية "تطوير دور مؤسسات التمويل المصغر في تنمية  هبدف دراسة موضوع
 و تأكيد صحة فرضيات البحث، قسمحاطة بإشكالية البحث ادلطروحة، ونفي أواإل"، والعائلية
  جاءت كما يلي3تسبقها مقدمة شاملة وتليها خادتة شاملة،  ىل أربعة فصولالبحث إ

، وذلك بتحديد مفهومها ومبادئها ادلشاريع الفردية والعائليةراسة خصص لد الفصل األول -
 وخصائصها، وتوضيح أمهيتها يف تنمية االقتصاد ودورىا يف زلاربة الفقر. 

فيو لتحديد مفهوم التمويل ادلصغر، وأمهيتو ومبادئو وخصائصو، وحاولنا حتديد تطرقنا الفصل الثاني  -
 .من خالل ذكر رلموعة من الدراسات دور التمويل ادلصغر يف زلاربة الفقر

 ادلشاريعدور مؤسسات وىيئات التمويل ادلصغر يف تنمية من خاللو حاولنا توضيح الفصل الثالث  -
، عرب التطرق دلفهوم مؤسسات وىيئات الفردية والعائلية يف التجربة اجلزائرية والتجربة االندونيسية
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ادلشاريع التمويل ادلصغر، مت قمنا بعرض الدور الذي ديكن دلؤسسات التمويل ادلصغر أن تلعبو يف تنمية 
 ، وأخريا تطرقنا لتجربة التمويل ادلصغر يف كل من اجلزائر وإندونيسيا. الفردية والعائلية

، ادلشاريع الفردية والعائليةوير دور التمويل ادلصغر يف تنمية وتطرقنا فيو اىل اسرتاتيجية تطالفصل الرابع  -
وسطرنا االسرتاتيجية يف ثالث نقاط  فرص وحتديات سوق التمويل ادلصغر باجلزائر، وذلك بتحديد

أساسية دتثلت يف وضع إطار تشريع حيفز إنشاء سوق دتويل مصغر، وتطوير دور الوكالة الوطنية لتسيري 
 القرض ادلصغر، ودعم عملية تسويق منتجات ادلستفيدين من خدمات مؤسسات التمويل ادلصغر. 



 

 :االولالفصل 
 املشاريع العائلية والفردية مفهوم 

 يف مكافحة الفقر اودوره وخصائصها
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 :ولاألالفصل  
 وخصائصها  الفردية والعائلية  المشاريع  مفهوم  

 في مكافحة الفقر  اودوره
وابلرغم  التنمية االجتماعية. ، عربوحماربة الفقر دلتنمية االقتصا أداة فعالةالفردية والعائلية املشاريع  تعد

هنا أ الالقتصادية إامن األمهية البالغة اليت تلعبها املشاريع الفردية والعائلية يف حتقيق التنمية االجتماعية و 
 ، وخاصة إشكالية احلصول على التمويالت من البنوك واملؤسسات املالية.تواجهها العديد من العراقيل

ابملؤسسات الصغرية منذ القرن السابع عشر مستمدين أفكارهم من  هتماما رجال الفكر واالقتصادوأوىل 
، دول النامية واملتقدمةال اقتصادات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم وظهرت أمهية املؤسسنظرية املنظمني، 

مع التحوالت اليت قد يعرفها  هاأتقلمسرعة ىل قدرهتا على مواجهة املشاكل اليت قد تواجهها، و ابإلضافة إ
 ، والقدرة الكبرية على البقاء واملنافسة.اقتصاد الدول

تلعبه يف  ، ونظرا للدور الذيهبا أولت أمهيةالصغرية تغريت نظرة احلكومات و  ؤسساتخلصائص املنتيجة و 
الفردية والعائلية للمشاريع تعريف تعريف للفقر،  خالل املباحث التالية سنقدمومن توسيع االقتصاد وتنوعه، 

 الدور الذي تلعبه يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.وتوضيح 

 املشاريع الفردية والعائليةمفهوم الفقر و  املبحث األول:
 املشاريع الفردية والعائلية ودورها يف مكافحة الفقر املبحث الثاين:
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 المبحث األول:
 المشاريع الفردية والعائليةو   الفقرمفهوم  

هداف واملعاين يف طياهتا. ومن أجل حتديد وما مييزها هو أهنا حتمل نفس األ ،الفقرتعددت مفاهيم 
تعد ظاهرة الفقر من بني أخطر  حيث انتشاره يف املناطق املختلفةمدى ىل البد من التطرق إ فقرالمفهوم 

جل حماربتها ناشئة ولكن بدرجات متفاوتة، ومن أمتس كل اجملتمعات املتطورة وال اليتاآلفات االجتماعية 
توفري خدمات  جللعديد من اإلجراءات والربامج من أوالتخفيض من معدالت الفقر انتهجت احلكومات ا

ىل االستقاللية وإمكانية تلبية احتياجاهتم قرية، إلخراجهم من دائرة احلاجة إومساعدات للفئات الف
ومسكن. وقد حارب اإلسالم الفقر حيث خصص جزءا اجات عائالهتم األساسية من أكل وملبس واحتي

 من خالل املطالب التالية: الفقروسنتطرق ملفهوم ، الزكاةمن مال األغنياء للفقراء واملساكني ويتمثل يف 

 ومؤشرات قياسه ول: مفهوم الفقراملطلب األ
 مفهوم املشاريع العائلية والفرديةاملطلب الثاين: 
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 ومؤشرات قياسه  الفقر  مفهوماألول: المطلب  
وهتدف عملية حتديد تعريف دقيق لظاهرة الفقر  ب،الفقر بتعدد املدارس واملذاه تعريفات تعددت 

بتكار حلول وسبل ملعاجلتها، ابإلضافة إىل أنه مت ا هو معرفة أسباهبا وحتديد الفئات الفقرية من أجل وضع
 اتريفت الفقر يف اجملتمعات واملناطق، وفيما يل  سنذكر أهم التعمؤشرات تسهل عملية حتديد معدال

 ومؤشرات قياسه.

: مف  هوم الفقرأّوًلا
 الفقر فيما يل :  ورة شاملة على الفقراء، سنتطرق ألهم تعريفاتلتحديد مفهوم الفقر وإعطاء ص

يدل الفقر على الفقر أييت نتيجة لألوضاع املزرية اليت يعيش فيها الفرد وعائلته حيث " التعريف األول: .1
ه على مستوايت خمتلفة، غري أن لفئات اجتماعية، وه  أوضاع تتسم ابحلرمان وجود أوضاع وظروف معيشية

دبيات احلديثة ذات العالقة مبوضوع الفقر، واليت تصف الفقراء أبهنم تسود مفاهيم عديدة للفقر يف األ
الغذاء واملالبس والسكن،  أولئك الذين ليس مبقدورهم احلصول على سلة السلع األساسية اليت تتكون من

 .1رى مثل الرعاية الصحية واملواصالت والتعليم"ىل احلد األدىن من االحتياجات األخإضافة إ
هنم الفئة اليت ليس " بتعريف الفقراء على أيعرف الفقر يف اجلزائر وفقا لتعريف وزارة التضامن التعريف الثاين: .2

االقتصادي واألشخاص البطالني. وابلنسبة للمجلس  %100لديها دخل نقدي وهم فئة املعوقني بنسبة 
املكانة مجاعة، تعرف نقصا يف املوارد املتوفرة، وتدنيا يف واالجتماع  عرف الفقر أنه حالة أفراد أو 

 .2" قصاء املادي والثقايف ومن منط احلياةاالجتماعية، وحالة من اإل
 من ظاهرة الفقر وحاولت تمعات عانتجل اجملو عرف الفقر يف اجملتمعات منذ القدم  التعريف الثالث: .3

ظاهرة إنسانية اهتمت هبا الدايانت السماوية واألنظمة االقتصادية الوضيعة، وهو  "معاجلتها، ويعد الفقر
نسان لى مظاهره يف عدم حتقيق حاجيات اإلنسان وتتجرمان املادي، الذي يعاين منه اإلحالة من احل

االجتماعية  ختالالتلك من أاثر أفرزت أغلب االى ذالضرورية ورغباته يف احلياة الدنيا، وما يرتتب عل
 .3" والسياسية

                                                           
للدراسات  ةقويدر قورين حاج، ظاهرة الفقر في الجزائر وآثارها على النسيج االجتماعي في ظل الطفرة المالية، البطالة والتضخم، مجلة األكاديمي1

 .4، ص 2014االجتماعية واإلنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر، جوان 
، 2قويدري كمال، دراسة قياسية ألثر التحويالت االجتماعية على ظاهرة الفقر في الجزائر، مجلة االقتصاد والتنمية البشرية، جامعة البليدة2

 .3، 2، ص 2016الجزائر، ديسمبر 
د، مفهوم الفقر وآليات عالجه في النظم اإلسالمية والرأسمالية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة السودان للعلوم محمد خير حسن محم3

 .2018والتكنولوجيا، 
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العجز ، بل يشمل "تجاوز احلرمان املادي واملستوايت املنخفضة من الصحة والتعليمالفقر يالتعريف الرابع:  .4
عن التأثري على القرارات اليت تؤثر على حياة املرء، وسوء املعاملة من جانب مؤسسات الدولة، والعقبات 

بعاد أيضا التعرض ا من أبعاد سوء احلال. من هذه األاليت ختتلقها احلواجز والعادات االجتماعية، كلها أيض
نف الشخص . ويؤدي هذا املفهوم للمعاانة من الصدمات املعاكسة، والكوارث الطبيعية، واملرض، والع

 .1" حلرب عليهىل نطاق أوسع من اإلجراءات لشن اق ألسبابه وإىل فهم أعماألوسع للفقر إ
من الناحية شرعية "الفقري هو الذي ال ميلك قوت عامه، وأما املسكني هو الذي ال التعريف اخلامس:  .5

ميلك قوة يومه؛ وعرف احلنفية الفقري هو الذي ال ميلك شيئا دون النصاب الشرع  للزكاة. أما الشافع  
    2وحنبل واملالك  الفقر هو الذي ال ميلك كفاية السنة"

ن الفقر الفقر واختلفت ابختالف املذاهب االقتصادية والتوجهات، ولكنها تشرتك كلها أب تعددت تعريفات
ىل أن الفقراء تعترب ، ابإلضافة إس ومسكنساسيات احلياة من أكل وملبأمن أبسط  يقصد به احلرمان

و إجياد مناصب عمل جد منخفضة وقد تكون يف بعض احلاالت معدومة. ومن أ فرصهم إلنشاء مشروع
جل مساعدهتم وختفيض معدالت الفقر وضعت سياسات ومناهج خاصة حملاربة الفقر ومساعدة الفئات أ

 الفقرية من توفري دخل يسمح ابلعيش الكرمي.

 مؤشرات قياس الفقرتقسيمات و  :ثاني اا
نك الدويل ، فوفقا لتقرير الباالعتماد على مؤشرات تساهم يف حتديدهملعرفة معدالت الفقر ال بد من 

من سكان العام، ولكن  %10ىل ين يعيشون يف فقر مدقع قد اخنفض إفراد الذفإن عدد األ " 2016لسنة 
دوالر للفرد يف اليوم وهو املستوى املرجع  احلايل  1.9مازال مئات املاليني من البشر يعيشون على أقل من 

فراد الذين يعيشون يف فقر مدقع مع من األ %3ىل نسبة ويهدف البنك الدويل للوصل إ .3" ر املدقعللفق
 جل حتديد املؤشرات اليت يتم االعتماد عليها لقياس الفقر، سنتطرق لتقسيمات الفقرأ. ومن 2030حلول 

 .ومؤشرات قياس الفقر

                                                           
 .29، ص2001: شن هجوم على الفقر، البنك الدولي، 2001/ 2000البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم 1
2  
 .11، ص1620 مجموعة البنك الدولي، ،2016نمية في العالم البنك الدولي، تقرير عن الت3
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وسوف تقتصر دراستنا يف ، االجتاهات االقتصاديةختتلف عملية تقسيم الفقراء ابختالف : تقسيمات الفقر .1
اجلزائر تعتمد على  ىل أن "ا اجلزائر لتقسيم الفقراء، نشري إتقسيمات الفقر على اخلطوط اليت تعتمد عليه

 املقاربة النقدية يف حتديد خط الفقر، حيث ميكنها التمييز بني العتبات التالية:
نفاق االستهالك  ى أساس مستوى اإلخط الفقر الغذائ  علحيسب دقع(: خط الفقر الغذائي )الفقر امل .أ

 ات الغذائية الضرورية الدنيا.يالضروري لتلبية احلاج
 يتأثر أبسعار املواد األساسية االستهالكية وابلقدرة الشرائية للعملة. وهوخط الفقر املطلق:  .ب
لغذائية النفقات االستهالكية غري اأيخذ هذا اخلط بعني االعتبار خط الفقر األدىن )عتبة الفقر العام(:  .ت

 .1" ىل خط الفقر الغذائ  لنتحصل على خط الفقر األدىنمبستواها األدىن، لتضاف إ
 وهو خط الفقر الذي حيدد البنك الدويل، وتقوم على أساسه املقارانت الدولية.   خط الفقر الدويل: .ث

االستهالكية غري الغذائية ملستوى أعلى عن تلك أيخذ هذا اخلط يف احلسبان النفقات  " خط الفقر األعلى:.ج
 .2" احملددة يف خط الفقر األدىن

تتيح عملية قياس الفقر العديد من املزااي للحكومات واملنظمات وللفئة الفقرية، فتساهم : مؤشرات قياس الفقر .2
يف حتديد مدى استهداف برامج مكافحة الفقر الفئات املعنية وفعاليتها. وتوجد العديد من مؤشرات قياس 

ؤشر الفقر الناجم سرتاتيجيات، وفيما يل  سنتطرق ملاألخرية تسمح بتحديد األهداف واإلمستوى الفقر وهذه 
 عن الدخل ومؤشر التعليم والصحة.

سري، وأصبح هذا النهج هو الوسيلة املثلى يعتمد على مسح الدخل واإلنفاق األ "الفقر الناجم عن الدخل:  .أ
وة متعددة. ونظرا ألنه يعتمد على للتحليل الكم  للفقر وخطاب السياسات املتعلقة به. وهلذا النهج نقاط ق

 .3"فهو يسهل االستنتاجات املتعلقة بظروف الفقر وتطوره على الصعيد الوطينمنوذج  وطين،  عينات هلا طابع
وهو اخلط الفاصل  وتقوم عملية قياس الفقر على أساس الدخل على عنصر أساساي ويتمثل يف خط الفقر "

سرة اليت تقع حتته فقراء. وخطوط الفقر القابلة للمقارنة ستهالك الذي يعترب الفرد أو األاحلاسم يف الدخل أو اال
مجاليات العاملية بشأن الفقر. وه  من انحية املبدأ ختترب القدرة على شراء سلة من دوليا تفيد يف التوصل إىل اإل

                                                           
 .3قويدري كمال، مرجع سبق ذكره، ص1
 مرجع سابق.2
 .16صالبنك الدولي، مرجع سبق ذكره، 3
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ابلدخل، ن يكون مرتبطا يف الفقر البد أن تعر . ووفقا حملمد يونس أ1" السلع متماثلة تقريبا يف كل أحناء العامل
 فعلى أساس الدخل تتم عملية تقسيم الفقراء، ويكون كل مستوى أمشل من اآلخر.

ىل التعليم تراث طويال ميكن إرجاعه إلقياس احلرمان من حيث بعدي الصحة و  "مؤشرات الصحة والتعليم:  .ب
معدالت  نفقر والصحة ومض  القول إىل أ، ومن خالل دراستهم للعالقة بني الاالقتصاديني الكالسيكيني

فمن خالل الدراسات اليت أجريت على فئة  ،2الوفيات هو أفضل أداة لقياس الفروق يف احلالة البدنية للناس"
تزايد مقارنة ابلفئة الغنية. وابلنسبة ملؤشر التعليم فهو يعتمد ن معدالت وفيات األطفال الرضع يالفقراء وجد أ

 وابلرغم من وجود العديد ىل املدرسة.توجب عليها الذهاب إلعمرية اليت يني للفئة اسعلى معرفة نسبة املتمدر 
عات فه  ختتلف نتائجها من هنا ال تتالءم مع كل اجملتمت اليت حتاول حتديد عدد الفقراء إىل أمن املؤشرا
 ىل أخرى. منطقة إ

 الفردية والعائلية  : مفهوم المشاريع  الثانيالمطلب  
ضمن املؤسسات الصغرية واملصغرة، لذلك سنعتمد يف تصنيف الفردية والعائلية تصنف املشاريع 

خرية. وفيما يل  سنحدد معايري تصنيفها على تصنيفات وتعريفات هذه األالفردية والعائلية وتعريف املشاريع 
 وتعريفها من اجلزائر وإندونيسيا للمؤسسات الصغرية واملصغرة، فيما يل :

: معايير تصنيف المشاريع    والعائلية    الفرديةأّوًلا
جمموعتني أساسيتني مها املعايري الكمية واملعايري  ىلإوالعائلية الفردية تنقسم معايري تصنيف املشاريع 

 . النوعية، وه  نفس املعايري املعمول هبا يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 الكمية واملؤشرات املعايري من مجلة إىل ابالستناد يتحدد املؤسسة كرب  أو صغر إن الكمية:املعايري  .1
 وميكن املؤسسات أحجام خمتلف بني فاصلة حدود وضع يف استعماهلا يسمح ،للحجم احملددة واإلحصائية

 :جمموعتني إىل املعايري هذه تقسيم
اليت تعتمد على  وتضم فئة املؤشرات التقنية واالقتصادية جمموعة من املعايري :واالقتصادية التقنية املؤشرات .أ

 وحجم اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية.عدد العمال 
                                                           

 .18مرجع سابق، ص 1
 مرجع سابق.2
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 ةالعمال حلجم أعلى وحد أدىن حد وضع خالل من املؤسسة يف العمال عدد على يعتمد ":العمالعدد -
 عن التعبري عدم عليه يؤخذ أنه ،إال املؤشر هلذا املختلفة املزااي من ، وابلرغم1" املؤسسات مابني للتفرقة

 يف جند أننا إذ املؤسسات خمتلف بني (العمل /املال رأس) معامل اختالف بسبب املؤسسة حقيقة حجم
 .العكس جند وقد العمالة وقلة املال رأس كثافة  إىل  حتتاجة ضخم ت األحيان استثمارا بعض

حيث  من إنتاجها مبحدودية واملتوسطة الصغرية املؤسسات تتصف املعيار هذا حسب "  :اإلنتاج حجم -
 صالحيته يف عدم بينها من صعوابت عدة املؤشر هذا ويلقى احلجم، صغرية أبسواق الرتباطها نظرا الكمية
  .2" العيين اجلمع لصعوبة منتجات عدة تنتج اليت املؤسسات حالة

مسنت واإل السكر كصناعة  املوحد اإلنتاج ذات املؤسسات يف فعاال املؤشر هذا يكون "  :اإلنتاجية الطاقة -
 مقياسا تعترب ال العينية الطاقة فإن املنتجات أشكال تتعدد حيث ،كالنسيج  الصناعات بعض يف ولكن

  .3دقيقا للحجم "
 مل إذا متوسطة أو صغرية املؤسسة تعترب املعيار هلذا وفقاو  ،املستثمر مال رأس وأمهها :النقدية املؤشرات .ب

 املتغري دون الثابت املال رأس على الغالب يف هذا املعيار تطبيق اقتصر وقد معينا، حدا ماهلا رأس يتجاوز
 النمو لدرجة تبعا ألخرى دولة من املال لرأس احلد األقصى وخيتلف ،النسيب ابلثبات األخري هذا متتع لعدم
 .4آخر " إىل قطاع من الواحدة الدولة داخل احلد خيتلف هذا لقدف ،املختلفة اإلنتاج عناصر وفرة ومدى

ىل املعايري النوعية، واليت الصغرية إىل جانب املعايري الكمية إاملؤسسات تصنيف يعتمد  وعية:املعايري الن .2
 تتعدد وختتلف ابختالف املناطق، ومن بينها:

تعود  واملتوسطة الصغرية الصناعية املؤسسات ملكية جند حيث اهلامة النوعية املعايري من يعترب ة:امللكي معيار -
 .األموال شركات أو األشخاص شركات شكل يف اخلاص القطاع إىل الغالب يف

 ابلتمعن يف اهليكل التنظيم  هلذا النوع من املؤسسات جند أن املالك هو املسري " االستقاللية واملسؤولية: -
املشرف على تنفيذ وتسيري معظم وظائف املؤسسة دون تدخل من اهليئات اخلارجية، وهو الذي يتوىل  و

                                                           
 .34،ص  2005اإلسكندرية، النهضة، دار األعمال، حاضنات سالوس، السالم عبد محمد طارق1 .
 20 :،ص1998 ،سكندريةاإل التوزيع، و للنشر العلمي المكتب ،ةالمحلي لتنمية كمدخل الصغيرة الصناعات ،محمد الرسول عبد سعد2
 .21السابق،ص المرجع نفس3
 34 .السابق،ص المرجع نفس ،سالوس السالم عبد محمد طارق4
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ابلنيابة عن املؤسسة وله االستقاللية التامة يف اإلدارة  القرارات ويتحمل املسؤولية الكاملة اجتاه الغري اختاذ
 .1" والتسيري ويف العمل

 تكون احلصة السوقية يف املؤسسات املتوسطة والصغرية واملصغرة ضعيفة بسبب حملية احلصة السوقية: -
املنافسة بني هذه املؤسسات  ا، ابإلضافة إىلهنشاطها وإمكانيتها وضيق األسواق اليت توجه إليها منتجا

 مرتفعة السوقية حصته تكون اليت الكبرية املؤسسات غرار على العمل وظروف اإلمكانيات تشابه بسبب
 اعتبار على املؤسسات بني التفرقة اهب يتم اليت النوعية املعايري من يعترب السوقية احلصة فمعيارن وكبرية، إذ
 .والسوق املؤسسات هذه خمرجات بني الذي جيمع الرتابط

متارس  وأالعلى منطقة أو مكان واحد وتكون معروفة فيه  الصغرية يقتصر نشاط املؤسسة ": حملية النشاط -
قطاع اإلنتاج الذي تنتم  إليه يف املنطقة  نشاطها من خالل عدة فروع، تشكل حجما صغريا نسبيا يف

 .2" مناطق أخرى يف الداخل أو اخلارجإىل  ال مينع امتداد النشاط التسويق  للمنتجات وهذا طبعا

ونوضح أهنا تصنف  والعائلية،الفردية بعد التطرق ملعايري التصنيف فيما يل ، نذكر أهم تصنيفات للمشاريع 
 ضمن املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 الفردية والعائلية  المشاريع  تعريف  ثاني اا: 
قبل التطرق لتعريف املشاريع الفردية والعائلية، جيب التطرق لتصنيفها فه  تصنف ضمن املؤسسات 

 وتعريفها.املشروعات الفردية والعائلية ىل تصنيف خالل ما يل  سنتطرق إالصغرية، ومن 
يوجد العديد من التصنيفات وذلك لتعدد املعايري، وضمن دراسة  تصنيف املشاريع الفردية والعائلية: .1

 اهتماما ابلتصنيف النوع  للمؤسسات الصغرية. وهو كالتايل: والعائلية سنويلاملرتبط ابملشاريع الفردية 
سرة أو العائلة يف املكان الذي يقيمون به، وذلك بقصد يقوم هبا أفراد األ"سرية: ناعات املنزلية األالص .أ

 السلع ابستخدام األدوات التقليدية أو األدوات احلديثة. إنتاج
أو احلريف وتعتمد على املهارات   وتتم يف مصانع صغرية تتميز بطابعها البيئالصناعات احلرفية والبيئية:  .ب

 اثث.ية للعمال مثل صناعة األحذية واألاليدو 
                                                           

 حول التدريبية الدورة ضمن مداخلة والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات وتمويل ترقية في المغربية التجربة عطوي، القادر عبد مراء، دوميس1

 28، سطيف جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية  المغاربية، االقتصاديات في دورها وتطور :والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمويل

 .4، ص 2003ماي 
 ، 25 الدولية الدورة عمل أوراقو بحوث ،"الجزائر في المتوسطةو الصغيرة المؤسسات ترقيةو تمويل آفاق" : رقية حساني ،خوني رابح2

 عباس، فرحات جامعة , واالستثمار الشراكة مخبر ,المغاربية االقتصاديات في والمتوسطة -  الصغيرة المشروعات تمويل حول  2003  ماي  28

 898  ،ص 2004 , سطيف الجزائر
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احلديثة مثل الصناعات اليت تقام يف وه  تستخدم املعدات ووسائل اإلنتاج الصناعات الصغرية احلديثة:  .ت
 .1 " املدن

ىل تعريف املؤسسات الصغرية من دولة إىل أخرى ومن منظمة إخيتلف  :تعريف املشاريع الفردية والعائلية .2
الصغرية واملتوسطة على تعريف املشرع  تأخرى، وتتبعا الحتياجات دراستنا سنقتصر تعريف املؤسسا

 اجلزائري وتعريف إندونيسيا.
قام املشرع اجلزائري بوضع تعريف  تعريف املشرع اجلزائري للمؤسسات الصغرية والصغرية جدا: .أ

من أجل تسهيل عملية تصنيف  18-01للمؤسسات الصغرية والصغرية جدا عرب القانون التوجيه  
يه  املؤسسات وإحصائها، وعدل املشرع اجلزائري تعريف املؤسسات الصغرية والصغرية جدا ابلقانون التوج

. وفيما يل  سنذكر التعريفني وفقا للقانونني التوجيهيني ونذكر االختالف الذي طرأ على معاير 17-02
 تصنيف املؤسسات الصغرية والصغرية جدا.

حدد املشرع اجلزائري : 18-01تعريف املؤسسات الصغرية واملصغرة جدا وفقا للقانون التوجيهي  -
املوافق لـ  1422رمضان  27املؤرخ يف  18-01جيه  رقم تعريفا للمؤسسات الصغرية ابلقانون التو 

، وذلك أنه 77واملتضمن القانون التوجيه  لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة العدد  12/12/2001
 مهما كانت طبيعتها القانونية ه  كل مؤسسة إلنتاج السلع واخلدمات وتعرف بـ:

 عامل 49 إىل 1 من تشغل. 
 دج مليون100من أقل السنوية اهتايرادإ و مليون دج 200من أقل السنوي أعماهلا رقم. 
 من قبل مؤسسة أو جمموعة  أكثر،فما  ٪ 25 كل مؤسسة ال ميتلك رأمساهلا مبقدار  املالية ابالستقاللية تتمتع 

 من املؤسسات اليت ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغرية.
صغرة، ومن خالل اجلدول التايل املؤسسات املصغرية و الؤسسات امل18-01وقسم القانون التوجيه  رقم 

 سنقوم بتوضيح معايري التصنيف:

 

 

                                                           
، غير منشورة، رمحمد عبد الباقي، دراسة تحليلية ألثر التمويل األصغر للمشروعات الصغيرة في تنمية الفرد والمجتمع، رسالة ماجستي شادى1

 .266،265، ص 2017جامعة المنصورية، كلية الزراعة، مصر، 
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 .تصنيف املؤسسات الصغرية واملصغرة ابجلزائر :1جدول رقم 

 عايريامل
 الصنف

 عدد العمال
 )عامل(

 رقم األعمال السنوي
 )مليون دج(

 اإليرادات السنوية
 )مليون دج(

 10أكثر من  20من أقل  09إىل  1من  مؤسسة مصغرة
 100أقل من  200أقل من  49إىل  10من  مؤسسة صغرية

، 77عدد 0120ديسمرب  12املوافق لـ  1422رمضان  27املؤرخ يف  18- 01رقم واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية التوجيه  القانون املصدر:
 .7،6املادة 

عرفت املؤسسات الصغرية  :02-17التوجيهي تعريف املؤسسات الصغرية واملصغرة جدا وفقا للقانون  -
 10املوافق لـ  1438ربيع الثاين عام  11املؤرخ يف  02-17والصغرية جدا وفقا للقانون التوجيه  رقم 

. عرف املؤسسة 02، املتضمن القانون التوجيه  لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة العدد 2017يناير 
 ، أبهنا كل مؤسسة إنتاج السلع أو اخلدمات بـ: الصغرية والصغرية جدا مهما كانت طبيعتها القانونية

  شخصا. 49إىل  1تشغل من 
  مليون دينار  200 تتجاوز مليون دينار جزائري، وحصيلتها السنوية ال 400رقم أعماهلا السنوي أقل من

 جزائري.
  ة أو فما أكثر من قبل مؤسس %25متتع املؤسسة ابالستقاللية املالية حيث ال ميتلك رأمساهلا مبقدار

 جمموعة من مؤسسات أخرى، ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 وضعت معايري تصنيف املؤسسات الصغرية والصغرية جدا كما يل : 02-17ومبقتضى القانون التوجيه  

 .تصنيف املؤسسات الصغرية واملصغرة ابجلزائر :2جدول رقم 

 رياملعاي
 الصنف

 عدد العمال
 )عامل(

 األعمال السنوي رقم
 )مليون دج(

 اإليرادات السنوية
 )مليون دج(

 20من  كثرأ 40أقل من  09إىل  1من  صغرية جدامؤسسة 
 200أقل من  400أقل من  49إىل  10من  مؤسسة صغرية

 عدد 2017يناير  10املوافق لـ  1438ربيع الثاين عام  11املؤرخ يف 02-17رقم واملتوسطة الصغرية املؤسسات لرتقية التوجيه  القانون املصدر:
 .9 ،10، املادة 02

-17و 18-01من خالل مالحظة تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كل من القانون التوجيه  
يرادات السنوية، حيث مت مضاعفة احلد االختالف اجلوهري كان يف رقم اإلعمال السنوي واإل جند أن 02
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ثاين من مليون دينار جزائري وال 400ىل مليون دينار جزائري إ 200ألول من األقصى لكليهما، فانتقل ا
مليون دينار جزائري ابلنسبة للمؤسسات الصغرية، وأما ما خيص  200ىل مليون دينار جزائري إ 100

مليون دينار جزائري والثاين  40ىل مليون دينار جزائري إ 20األول من املؤسسات الصغرية جدا فانتقل 
مليون دينار جزائري. وهذا التعديل يفتح اجملال أمام املزيد من  20ىل يون دينار جزائري إمل 10انتقل من 

املؤسسات الصغرية والصغرية جدا للحصول على الدعم من اجلهات الداعمة واألدوات املالية املالئمة 
 الحتياجاهتا.

ا يف تطوير االقتصاد دورا أساسي "تلعب املؤسسات الصغرية  تعريف إندونيسيا للمؤسسات الصغرية: .ب
اصب شغل، ىل أهنا تساهم يف إنشاء منلق قيمة مضافة مرتفعة، ابإلضافة إاالندونيس  لقدرهتا على خ
فراد وتقلل من حدة الفقر. ووفقا لإلحصائيات فإن املؤسسات الصغرية وحتسن مستوايت معيشة األ

 %12، وهذا ما ميثل من 2012مليون منصب شغل خالل  14واملتوسطة إبندونيسيا أنشأت ما يقارب 
من إمجايل اليد العاملة.  ونظرا للدور الذي ميكن للمؤسسات الصغرية غري الصناعية، واليت ال  %13ىل إ

تنشط يف جمال البرتوكيماوايت أن تلعبه يف تنمية االقتصاد وخاصة املؤسسات الصغرية احلرفية. ومن أجل 
مة االندونيسية حبملة االستفادة من املؤسسات الصغرية اليت تنشط يف االقتصاد االندونيس  قامت احلكو 

حتدد السياسة  2008لعام  28لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل املرسوم الرائس  رقم 
أنواع تتمثل  7الوطنية جملال الصناعة. ووفقا لتقسيم املشرع االندونيس  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، جند 

حجار الكرمية واجملوهرات، والفخار، والفن، ساسية، واألعة امللح، والزيوت األيف الصناعات الغذائية، وصنا
، أهنا كل 2008لعام  20واخلياطة. ومت تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملصغرة ضمن قانون رقم 

 النشاطات االقتصادية 
قة مباشرة أو عة بطريفراد أو اجملموعات وال متلكها املؤسسات الكبرية، وليست اتباإلنتاجية، اليت يقوم هبا األ

 .1 " ىل مؤسسة متوسطة أو كبريةغري مباشرة إ

  

                                                           
1SofyanIndriet al, op.cit. , p188.  
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 :لثانيالمبحث ا
 مكافحة الفقر  دورها فيو   والعائليةالفردية  المشاريع  

وحدة إنتاجية ذات دور فعال يف توفري مناصب الشغل، نظرا املشروعات الفردية والعائلية تعترب 
ىل ظهور آفات إجتماعية من إسباب املؤدية بني أهم األ لسهولة إنشائها وبساطة تركيبتها. ويعترب الفقر من
سباب تسعى احلكومات واملنظمات العاملية األ من أجل هذهسرقة ورشوة وإنتشار املخدرات والرذيلة ....، 

م من تغطية الذي ميكنهإجياد وإبتكار آليات وتقنيات إلخراج االفراد من  الفقر، ولتوفر هلم قوت يومهم 
 سية وبعض الكمليات.ساحاجياهتم األ

، ومن ونظرا خلصائص وميزات املشاريع العائلية والفردية، هل ميكن إعتبارها آداة فعالة حملاربة الفقر؟
الفقر من خالل  يف مكافحةاملشروعات الفردية والعائلية خالل هذا املبحث سنحاول توضيح مدى فعالية 

  التالية: املطالب

 واقع قطاع املؤسسات الصغرية واملصغرة ابجلزائر املطلب األول:

 حماربة الفقر والعائلية يفالفردية دور املشاريع املطلب الثاين: 
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 :ولالمطلب األ
 واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمصغرة بالجزائر   

، وملعرفة اتريف العديد من التعاملؤسسات الصغرية واملصغرة يف ضمنوالعائلية الفردية تصنف املشاريع 
اجلزائر سنتطرق لواقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة. وفيما خيص  يفوالعائلية الفردية واقع قطاع املشاريع 

هنا تلك املؤسسة حيث عرف املؤسسة الصغرية جدا أبتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة فقد تطرقنا إليه 
 40عمال ورقم أعماهلا أقل من  9ال يزيد عن اليت تنشط يف جمال إنتاج السلع واخلدمات، وعدد عماهلا 

مليون دينار جزائري. وفيما يل  سنتطرق لواقع املؤسسات  20مليون دينار جزائري وإيراداهتا أكثر من 
 حصائيات.توضيح منوها عرب العديد من اإل الصغرية واملصغرة من خالل

 الجزائر: تطور نسيج المؤسسات الصغيرة والمصغرة والمتوسطة في  ًلا أوّ 
من املؤسسات ه  مؤسسات  %97يتميز نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر أن 

على هيمنة  ل، وهذا ما يد2001انطالقا من  2017مصغرة وفقا إلحصائيات السداس  األول لعام 
ألف 60وعدد املؤسسات املنشأة مليون و ،وسيطرة طابع املؤسسات املصغرة على ابق  املؤسسات الصغرية

مؤسسة صغرية، وهذا التصنيف كان وفق  891ألف و35مؤسسة صغرية ومتوسطة، ومنها مليون و 289
(. وانطالقا من هذه الرتكيبة سندمج املؤسسات املصغرة يف تسمية  عمال 10أقل من  ) عدد العمال

دول التايل سنحدد منو املؤسسات الصغرية واملصغرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة هليمنتها. ومن خالل اجل
 يف االقتصاد اجلزائري:
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 .2017ىل إ 2003غرة واملتوسطة خالل الفرتة منو املؤسسات الصغرية واملص :3جدول رقم

عطا هللا، تعزيز امليزة التنافسية للصادرات خارج احملروقات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، رسالة دكتوراه غري منشورة،  بن طريشاملصدر:
 .192، ص 2017جامعة تلمسان، اجلزائر، 

Ministère de l’Industrie et des Mines, bulletin d’information statistique, Direction Générale de la Veille Stratégique, 
des Études et des Systèmes d’Information. 

 

ل مالحظة اجلدول جند أن تقسيم املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب النوع عرف مرحلتني الخمن 
اليت اعتمدت فيه اجلهات املعنية إبحصاء املؤسسات  2014ىل إ 2001، املرحلة األوىل متتد من أساسيتني
املتوسطة وتصنيفها على أساس النوع على معيارين أساسيني وه  املؤسسات التابعة للقطاع الصغرية و 

اخلاص واملؤسسات التابعة للقطاع العام، وضمن كل نوع جند املؤسسات املعنوية واملؤسسات الفردية 
يف إحصاء ىل يومنا هذا، اعتمد إ 2015رحلة الثانية متتد من عام والصناعات احلرفية والتقليدية. وامل

ىل نفت املؤسسات الصغرية واملتوسطة إوتصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على عدد العمال، وص
 مؤسسات صغرية جدا ومؤسسات صغرية ومؤسسات متوسطة. 

طةاملؤسسات املتوس املؤسسات الصغرية املؤسسات املصغرة  نوع املؤسسات  اجملموع 
 النسبة العدد النسبة  العدد  النسبة العدد

2003 / / / / / / 288587 
2004 / / / / / / 312959 
2005 / / / / / / 342788 
2006 / / / / / / 376767 
2007 / / / / / / 410959 
2008 / / / / / / 519526 
2009 / / / / / / 587494 
2010 / / / / / / 619072 
2011 / / / / / / 659309 
2012 / / / / / / 687386 
2013 / / / / / / 747934 
2014 / / / / / / 820738 
2015 865 423 96,5% 26 904 3,0% 4 484 0,5% 896811 
2016 983 653 97,0% 27 380 2,7% 3 042 0,3% 1014075 
2017 1 035 891 97,7% 21 202 2,0% 3 196 0,3% 1060289 
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 .2017ىل إ 2003غرة واملتوسطة خالل الفرتة منو املؤسسات الصغرية واملص :01شكل رقم 

 
 .03إعتمادا على معطيات جدول رقم من إعداد الطالبة،  املصدر:

ا خيص تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة جند أهنا تعرف تزايد مستمر، حيث قدر عددها عام موفي
ألف وجل هذه املؤسسات اتبعة  896ىل إ 2015مؤسسة وتزايد عددها عام  ألف 288بـ  2003

تدل على أن سياسة احلكومة اجلزائرية يف دعمها للقطاع اخلاص، وزايدة عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
، 2016وتطورها قد أتت بثمارها. وجند أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة جاوز مليون مؤسسة عام 

من مؤسسات صغرية  %97.7ألف مؤسسة، وتتشكل بنسبة  60بـمليون و 2017فقدر عددها عام 
مال، وميكن تفسري هيمنة قطاع املؤسسات الصغرية ع 10جدا وه  املؤسسات اليت يقل عدد عماهلا عن 

ىل الواسع للمهن واحلرف اليت تنتم  إجدا على نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابجلزائر هو االنتشار 
قطاع اخلدمات، فتضم املؤسسات الصغرية جدا احلرفني وأصحاب املهن احلرة مثل املوثق، األطباء، احملامني، 

 .نيياملهندسني املعمار 
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 ا: قطاع نشاط المؤسسات الصغيرة والمصغرة والمتوسطة في الجزائرثاني ا 
اتبعة للقطاع العام،  أغلبها أهنا اجلزائري واملتوسطة ابالقتصاد صغرةيتميز قطاع املؤسسات الصغرية وامل

مقارنة بعام  2016عام  %17.6عرفت اخنفاضا مبعدل املؤسسات التابعة للقطاع العام حيث نالحظ أن 
 %65.9فرتاجع عددها بنسبة  2017. وابلنسبة لعام 532و 438، فعددها على الرتتيب 2015

. ويفسر هذا الرتاجع بعمليات إعادة 2017مؤسسة لعام  264، فقدر عددها بـ 2016مقارنة بعام 
ن نتطرق لرتكيبة لذلك ارأتينا أ .1 اهليكلة اليت عرفتها املؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاع العام

نظرا و  اخلاص؛ ىل املؤسسات التابعة للقطاعصغرة واملتوسطة حسب قطاع نشاطها إاملؤسسات الصغرية وامل
يدل على انفتاح االقتصاد اجلزائري  ، هذايمنة القطاع اخلاص على تركيب املؤسسات الصغرية واملتوسطةهل

، رية واملصغرة واملتوسطةتطوير املؤسسات الصغو  إلنشاء لداعمةعلى اخلوصصة وبداية جين مثار اهليئات ا
 املؤسسات اخلاصة حسب قطاع نشاطها. عدد تطور التايل سيذكر ومن خالل اجلدول

 

                                                           
1Ministère de l’Industrie et des Mines, bulletin d’information statistique, Direction Générale de la Veille 
Stratégique, des Études et des Systèmes d’Information, n°31, 29, 2016-2017. 
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 .: منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة يف اجلزائر حسب قطاع النشاط4جدول رقم 
 السنة

 قطاع النشاط
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 536560 501645 266544 242532 217444 195889 186157 172653 159444 147582 135151 123782 112644 102841 94997 الخدمات

 6,96 88,20 9,90 11,54 11,00 5,23 7,82 8,28 8,04 9,20 9,18 9,89 9,53 8,26 - نسبة التطور

 177727 169124 165108 156311 147005 139875 135752 129762 122238 111978 100250 90702 80716 72869 65799 شغال العموميةالبناء واأل

 5,09 2,43 5,63 6,33 5,10 3,04 4,62 6,16 9,16 11,70 10,53 12,37 10,77 10,74 - نسبة التطور

 92840 99275 81348 76000 70840 66841 64848 62145 53670 57352 54301 51343 48785 46278 44023 الصناعة

 6,48- 22,04 7,04 7,28 5,98 3,07 4,35 15,79 6,42- 5,62 5,76 5,24 5,42 5,12 - نسبة التطور

 6392 7094 5318 4885 4458 4142 4006 3806 3642 3599 3401 3186 2947 2748 2477 الفالحة والصيد البحري

 9,90- 33,40 8,86 9,58 7,63 3,39 5,25 4,50 1,19 5,82 6,75 8,11 7,24 10,94 - نسبة التطور

 243699 233298 206166 194562 175676 160764 146881 - - - - - - - - الصناعات الحرفية 

 4,46 13,16 5,96 10,75 9,28 9,45 - - - - - - - - - نسبة التطور

 2843 3201 2557 2402 2217 1032 998 953 908 876 843 793 750 713 653 صلة بالصناعةخدمات ذات 

 11,18- 25,19 6,45 8,34 114,83 3,41 4,72 4,96 3,65 3,91 6,31 5,73 5,19 9,19 - نسبة التطور

 1060061 1013637 727041 676692 617640 568543 538642 369319 339902 321387 293946 269806 245842 225449 207949 المجموع

 4,58 39,42 7,44 9,56 8,64 5,55 - 8,65 5,76 9,34 8,95 9,75 9,05 8,42 - نسبة التطور

 .143 ص ،2016 اجلزائر، ورقلة، جامعة منشورة، غري دكتوراه رسالة اجلزائر، يف املقاوالتية سياسات وحتليل دراسة ،وجيل املصدر:
Ministère de l’Industrie et des Mines, bulletin d’information statistique, Direction Générale de la Veille Stratégique, des Études 

et des Systèmes d’Information. 
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مبالحظة اجلدول نستخلص أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة املوزعة على خمتلف جمموعات 
فروع النشاط، حيث حتتل املؤسسات اخلدمات املرتبة األوىل مقارنة ببقية النشاطات، حيث وصل عددها 

، وعرفت هذه % 6ىل ألف مؤسسة مع معدل تطور وصل إ 536ما يزيد عن  2107خالل عام 
. مث املؤسسات التابعة لقطاع النشاطات احلرفية اليت %88الذي قدر بـ  2016املؤسسات أعلى منو عام 

ألف مؤسسة، وما مييز هذا  243ىل ما يزيد عن إ 2017الثانية حيث وصل عددها عام حتتل املرتبة 
حتتل املرتبة . و %13.16املقدرة بـ  2016القطاع هو أنه يعرف منو مستمر وسجل أعلى نسبة منو عام 

عم ما يزيد  2017شغال العمومية حيث وصل عددها عام ات اليت تنشط يف جمال البناء واألالثالثة املؤسس
، وهذا القطاع يعرف اخنفاضا يف معدالت النمو وذلك %5ألف مؤسسة بنسبة منو قدرة بـ  177عن 

وميكن تفسري هذا ، %2الذي قدرت بـ  2016وسجلت أدن نسبة منو عام  2011ابتداء من عام 
 االخنفاض بتأثر القطاع ابخنفاض أسعار البرتول. 

ر خالل املرحلة ومن خالل حتليل البياانت ومتابعة تطور تعداد منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائ
نالحظ أن عدد املؤسسات الصناعية قدر عام  2017ىل غاية السداس  األول لـ إ 2003املمتدة من 

توضح هذه  ، و"2003وه  أعلى نسبة منو سجلت منذ  %7ألف مؤسسة بنسبة منو  76بـ  2017
األرقام نقص فاضح يف نوع املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية بشكل خاص، على الرغم من أن هذه 

ب ة وختدم الصناعة أماميا وخلفيا، إىل جاناألخرية ه  اليت تباشر االستثمار احلقيق  وختلق القيمة املضاف
هنا السبيل لتحقيق اسرتاتيجية إحالل الواردات، مع التأكد هنا على أن املؤسسات اخلدمية تظل ضرورية أ

 . " بطبيعة احلال وركيزة أساسية لتنمية االقتصاد

 ثالثا: كثافة المؤسسات الصغيرة والمصغرة والمتوسطة في الجزائر
نمية اقتصاد الدول فه  تعترب وسيلة فعالة تتجسد أمهية املؤسسات الصغرية واملصغرة واملتوسطة يف ت

خللق القيمة املضافة وتساهم يف زايدة حجم الصادرات، وختفيض معدالت البطالة خبلق مناصب شغل 
تتميز ابالستدامة واالستقرار. وهبدف تنمية قطاع املؤسسات الصغرية واملصغرة واملتوسطة تتبع الكثري من 

ومية قائمة على اسرتاتيجية تنميتها عرب توفري احمليط الالزم والتمويالت الدول النامية واملتطورة برامج حك
 . األساسية

وملعرفة مدى جناعة هذه املؤسسات وانتشارها يف االقتصاد، وملقارنة الدول فيما بعضهم البعض يعتمد البنك 
خالل الشكل  ساكن. ومن 1000العامل  يف دراسته على مؤشر كثافة املؤسسات الصغرية واملتوسطة لكل 

 التايل سنوضح معدل كثافة انتشار املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مشال إفريقيا والشرق األوسط.
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 .MENAكثافة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دول منطقة    :20شكل رقم 

 
Source : MENA-OCDE Competitiveness Programme, Rapport d'activités 2011-2016, 
Tunisie, 2016, p 18. 

ن معدالت كثافة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف منطقة مشال إفريقيا والشرق مبالحظة الشكل نستخلص أ
، وأما يف %28 بنسبة ململكة العربية السعوديةااألوسط تعترب من بني املعدالت املنخفضة، حيث قدرت يف 

فقد  MENA-OCDEفه  تعترب نسبة جد منخفضة، ووفقا لتقرير  %0.5اجلزائر فه  ال تزيد عن 
معدل منو لكثافة  2014و 2002منطقة مشال إفريقيا والشرق األوسط خالل املرحلة بني  سجلت

ري ساكن وه  نسبة جد منخفضة، وميكن تفس 1000مؤسسة لكل  0.6املؤسسات الصغرية واملتوسطة بـ 
ألن العديد من  ساكن " 1000هذه النسبة املنخفضة لكثافة املؤسسات الصغرية واملتوسطة لكل 

العاملني هبذه املؤسسات من  ماملؤسسات الصغرية واملتوسطة تنشط يف القطاع غري الرمس ، وهذا ما حير 
تيازات احلصول على حقوقهم من أتمني وخربة، وحيرم املؤسسات وأصحاهبا من احلصول على االم
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ىل أن اخلزينة ات الصغرية واملتوسطة، ابإلضافة إعاانت اليت ختصصها الدولة ضمن برامج تنمية املؤسسواإل
 .1 " العمومية حترم من العوائد اجلبائية

 G20ومن خالل الشكل املوايل سنحاول توضيح معدالت كثافة املؤسسات الصغرية واملتوسطة لدول 
 .ساكن 1000لكل 

 .G20كثافة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف دول   :30شكل رقم 

 
Source : Normandin, François. « La PME, véritable poumon de nos économies », Gestion, vol. 
41, no. 2, 2016, pp. 34-3 

وهذا يدل  %99.70طالق بـ هبا أكرب نسبة على اإل انستخلص من خالل الشكل البياين أن إندونيسي
على جناح برامج الدعم املسطرة من طرف احلكومة االندونيسية وبرامج التمويل املصغر يف تنمية املؤسسات 

. %1.37الصغرية واملصغرة واملتوسطة، وأقل نسبة لكثافة املؤسسات الصغرية واملتوسطة توجد ابهلند بنسبة 
رية واملتوسطة مع ابق  الدول، سنوضح من خالل اجلدول وهبدف مقارنة معدالت كثافة املؤسسات الصغ

 ساكن.  1000التايل تطور كثافة املؤسسات الصغرية واملصغرة واملتوسطة يف اجلزائر لكل 
 

                                                           
1MENA-OCDE Competitiveness Programme, Rapport d'activités 2011-2016, Tunisie, 2016, p 18.   
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 .ساكن 1000منو كثافة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر لكل  :5جدول رقم 
 المجموع الجنوب الهضاب العليا الشمال الكثافة

2011 
11 12 12 11 

0,011 0,012 0,012 0,011 

2012 
12 13 13 12 

0,012 0,013 0,013 0,012 

2013 
15 10 13 13 

0,015 0,010 0,013 0,013 

2014 
16 11 13 14 

0,016 0,011 0,013 0,014 

2015 
17 14 12 15 

0,017 0,014 0,012 0,015 

2016 
19 13 15 17 

0,019 0,013 0,015 0,017 

2017 
20 13 16 17 

0,020 0,013 0,016 0,017 

Source : Ministère de l’Industrie et des Mines, bulletin d’information statistique, Direction 

Générale de la Veille Stratégique, des Études et des Systèmes d’Information. 

 
ساكن تعرف  1000توسطة لكل كثافة املؤسسات الصغرية واملمن خالل مالحظة اجلدول نستخلص أن  

ساكن، وتتوزع بدرجات خمتلفة بني الشمال واليت  1000مؤسسة لكل  11قدرة بـ  2011سنة زايدة 
قل نسبة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك نظرا الرتفاع عدد السكان ابملنطقة، وتتصدر أتتمركز فيها 

مؤسسة. وابتداء من  12ساكن  1000لعليا اليت وصل عدد املؤسسات لكل منطقة اجلنوب واهلضاب ا
وتليها منطقة  ،الشمال ساكن منطقة 1000فة املؤسسات لكل احتلت الصدارة يف كثا 2013سنة 

فقدرة نسبة كثافة املؤسسات الصغرية واملتوسط بـ  2017اجلنوب وبعدها اهلضاب العليا. وفيما خيص سنة 
 منخفضة إذا ما قارهنا بنسب الدول األخرى كما ذكران سابقا.  وه  نسبة جد  0,02

ة الفقرمحارب  فيوالعائلية  الفردية  : دور المشاريع  نيالمطلب الثا  
أساسيا يف حتقيق التنمية االقتصادايت للمجتمعات والتنمية  دوراوالعائلية الفردية تلعب املشاريع 

فراد الفقراء، وذلك فراد وخاصة األمستوى معيشة األني خر فه  تساهم يف حتسآمن جانب و  ،االجتماعية
من أمهها صعوبة احلصول  ،ىل أهنا تواجهها العديد من املشاكلإضل خصائصها. وابلرغم من أمهيتها بف

 على التمويالت.



 الفقر مكافحة في دورها و  خصائصها و الفردية و العائلية  املشاريع مفهوم: ول ال  لفصلا

 

22 

 

: خصائص المشاريع                     الفردية والعائلية  أّوًلا

 وتعد العامل دول القتصادايت الفقري العمود الراهن الوقت يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تشكل
 يف هايعل واالعتماد واملتوسطة الصغرية ابملؤسسات الكبري االهتمام فسري ما هذا العمل لقوة املستخدمة

 متعلقة خصائص هناك حيث غريها عن املؤسسات تلك هبا تتميز اليت واالجتماعية االقتصادية التنمية
 ،1" اجلغرايف واالنتشار والتمويل مال برأس متعلقة وأخرى والتنظيمية اإلدارية ابجلوانب وأخرى ابلعمالء
 يل : مافيما  أمهها إىل وسنتطرق

ت ضخمة مقارنة ابملؤسسات ن املؤسسة الصغرية واملتوسطة ال تتطلب استثمارازم ألالاخنفاض رأس املال ال .1
 .الكبرية

ثمني املؤسسات الصغرية نسبيا على اليد العاملة وتعترب كعامل لتتتميز بكثافة عنصر العمل حبيث تعتمد  .2
 .واملتوسطة

 .ملؤسسات تكون حملية وجهويةنشاط معظم هذه املؤسسات يعترب حمدودا جغرافيا، إذ أن معظم هذه ا .3
 .طرة ليست كبرية خاصة خماطر السوقدرجة املخا .4
غريات االستثمارية، أي التحول من إنتاج سلع تتميز أبن هلا القدرة على التفاعل مبرونة وسهولة مع املت .5

ىل أن هذه املؤسسات تعتمد على استثمار إات السوق ومتطلباته، ويرجع ذلك وخدمات تتناسب مع متغري 
 .مما يسهل عملية التحول االقتصاديمادي صغري احلجم، 

 .الكبرية ال تثري اهتمام املؤسساتىل األسواق الصغرية واحملدودة واليت إتتميز ابجتاهها  .6
تعمل طرق تسيري غري ال تتطلب كوادر إدارية ذات خربة كبرية مما ينعكس على تكلفة اإلنتاج كما أهنا تس .7

 .معقدة وبسيطة
ه تستطيع االنتشار يف إن صغر حجمها يسمح ابختيار موقعها بسهولة أكثر من الصناعات الكبرية، ومن .8

 .املناطق الداخلية لالقرتاب من األسواق

                                                           
 مقدمة أطروحةمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دراسة ميدانية لمؤسسات خاصة متنوعة النشاط بمدينة بسكرة، واقع السامية عزيز، 1

 .79-77، ص 2014، غير منشورة، جامعة بسكرة، الجزائر، ةتنمي تخصص االجتماع علم في العلوم دكتوراه شهادة لنيل
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 .1ن السوق الذي تنشط فيه يعترب حمدود )حمل  أو جهوي غالبا("ىل دراسات تسويقية معقدة ألإال حتتاج  .9

 محاربة الفقر  فيوالعائلية  الفردية  ثاني اا: دور المشاريع  
فراد القتصاد وحتسني مستوايت معيشة األتلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا أساسيا يف تنمية ا

لتنمية ، وميكن تصنيف دورها يف تنمية االقتصاد وحتقيق الياملداخعرب توفري مناصب شغل ورفع مستوايت 
 هم أدوارها يف النقاط التالية:أوسنذكر . االجتماعية وحماربة الفقر

 تلعب املؤسسات الصغرية دورا أساسيا وفعاال يف دور املؤسسات الصغرية يف حتقيق التنمية االجتماعية: .1
من توفري دخل يتميز ابالستمرارية والثبات،  مشنيواملهفراد الفقراء لتنمية االجتماعية، عرب متكني األحتقيق ا

 ة للدخل وحتقيق التنمية احمللية.سنتطرق لدورها يف توفري مناصب عمل والتوزيع العادلومن خالل ما يل  

تعد املؤسسات الصغرية أداة  العمومية:توفري مناصب عمل وإدماج العمال املسرحني من املؤسسات  .أ
تساهم يف  " ىل أهناللحرفني، ونشري إاملتحصلني على شهادات فعالة لتوفري مناصب عمل لكل الفئات من 

توفري فرص عمل كثرية للعاطلني عن العمل يف الوقت الذي تعاين فيه معظم دول العامل من مشكلة البطالة، 
فه  تساهم يف استقطاب عدد كبري لليد العاملة وتركز على العنصر البشري يف العملية اإلنتاجية، كما أهنا 

لذي يؤهلهم للعمل يف املؤسسات الكبرية، تقبل توظيف األشخاص الذين مل يتلقوا التكوين والتدريب ا
وهناك الكثري من أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة يشغلون األقارب واألصدقاء دون اشرتاط 
مؤهالت إدارية وعلمية معينة، كما تسمح املؤسسات الصغرية واملتوسطة إبعادة إدماج العمال املسرحني من 

ملؤسسات العمومية أو بفعل تقليص حجم العمالة فيها جراء مناصب عملهم وذلك نتيجة اإلفالس لبعض ا
 . 2" إعادة اهليكلة أو اخلوصصة هلا، وهو ما يدعم إمكانية تعويض بعض األنشطة املفقودة

ئالت الفقرية والشباب، توفر املؤسسات الصغرية دخل للعا دمة اجملتمع:خل و لدخللتوزيع العادل ا .ب
تعمل على حتقيق التوزيع العادل للدخول من خالل حتقيق العدالة يف توزيع الدخول  " ىل أهناابإلضافة إ

املتاحة لألفراد نظرا لوجود عدد كبري من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تكون ذات أحجام متقاربة واليت 

                                                           
غيرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة االقتصاديات المالية والبنكية وإدارة األعمال، جامعة زعرور نعيمة وآخرين، البرامج الداعمة للمؤسسات الص1

 .63،62، ص 2017، ديسمبر 4بسكرة، العدد 
ديات المالية والبنكية وإدارة مجلة االقتصادور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، رابح خوني وآخرون، 2

 .16، ص 12016، 1، العدد عمال، جامعة بسكرةاأل
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ة واملتوسطة فراد. كما تعمل املؤسسات الصغري بري من مناصب العمل للكثري من األتعمل على توفري عدد ك
على توفري خدمة كبرية للمجتمع وذلك من خالل ما تقدمه من سلع وخدمات متناسبة مع قدراته 

 . 1وإمكانياته وزايدة قدراته االستهالكية وحتسني مستوى معيشته ورفاهيته "
عدة طرق من التنمية احمللية من خالل  "املؤسسات الصغرية واملتوسطة  حتقق املسامهة يف التنمية احمللية: .ت

بينها التوسع ي منتجاهتا من خالل إنتاج أو بيع منتجات مكملة، وإنشاء عدة وحدات لإلنتاج أو للبيع 
ىل مؤسسة الصغرية واملتوسطة إالنتقال من مؤسسة حرفية تقليدية عن طريق تعددها يف املناطق اجلغرافية، وا

لوجيا جديدة أو إتباع أسلوب جديد يف و يق تكنتعمل يف اإلنتاج والبيع، وإنتاج أو بيع منتج جديد أو تطب
 . 2" اإلنتاج أو البيع ويكون املسري هو صاحب القرار

فراد، بداع لدى العديد من األروح املبادرة واإل"املؤسسات الصغرية واملتوسطة تنم   ترقية روح املبادرة: .ث
اعية، فهذه املؤسسات تعمل على وهذا ما تؤكده كل الدراسات والبحوث االقتصادية املهتمة ابلتنمية الصن

تشجيع إنشاء طبقة من املقاولني الصغار املستقلني، الذين يشكلون العنصر األساس  للمجتمع الدميقراط ، 
الذي حيرك احلياة االقتصادية واالجتماعية يف البلدان املصنعة، وبفضل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 .3" ن املبدعنيشهدت خمتلف االقتصادايت بروز عدد كبري م
يف تنمية االقتصاد  تساهم املؤسسات الصغرية دور املؤسسات الصغرية يف حتقيق التنمية االقتصادية: .2

ىل أهنا ختلق ابإلضافة إ، مما يتيح مناصب عمل تتميز بتنوعها واستقرارها. وضمان تنوع املنتجات املتوفرة
 قيمة مضافة جد مرتفعة وتساهم يف ترقية الصادرات.

هم أتعترب املؤسسات الصغرية من مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف توفري مناصب شغل:  .أ
هم املشاكل اليت تعاين منها الكثري من أناصب الشغل والعمل على احلد من القطاعات االقتصادية املوفرة مل

انجحة تعمل على دمج دول العامل مبا فيها اجلزائر، وذلك من خالل خلق استثمارات ومشاريع جديدة 
 .4" الشباب العاطل عن العمل وتوفري فرص عمل جلميع شرائح اجملتمع

 
                                                           

 .16المرجع نفسه، ص1
 .20المرجع نفسه، ص2
 .12المرجع نفسه، ص3
ر الم سليمة، هيئات الدعم والتمويل ودورها في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطوه4

 .146، ص2017جامعة بسكرة، الثالث في العلوم االقتصادية، 
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 .مسامهة املشاريع الصغرية واملتوسطة يف خلق قيمة مضافة جد مرتفعة .ب
 البد لذلك التجاري، امليزان يف عجز وجود من النامية الدول معظم "يعاين :الصادرات ترقية يف املسامهة .ت

 للمؤسسات وميكن .املستوردة السلع حمل حتل سلع توفري أو املنافسة، على قادرة سلع للتصدير إنتاج من هلا
 أنواع ابستخدام أفضل التجاري، امليزان يف العجز حدة من التخفيف يف تساهم أن واملتوسطة الصغرية
 أن مثال فنجد للتصدير، تتجه اليت السلع مكوانت إنتاج يف مباشرة تساهم كأن  اإلنتاجية، الفنون

 تلبية على هلا القدرة احلريف الطابع عليها ويغلب عمال 10 إىل 01 من هبا يعمل اليت املؤسسات
 الدول طلب بزايدة هذه املنتجات تتمتع حيث التقليدية، املنتجات وخاصة ،رالتصدي أسواق احتياجات
 تساهم أن ميكن كما .العامل  السوق السريعة يف للتغريات استجابة أكثر أهنا جانب إىل عليها، الصناعية
 املنتجات من العديد صادرات زايدة يف عمال عشر أكثر من هبا يعمل اليت واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 قيامها طريق عن مباشر غري بشكل أو النهائية، واملنتجات إنتاج السلع طريق عن مباشر بشكل املختلفة
 يف كمدخالت  تستخدمها واليت مصنعة، النصف أو املصنعة املواد من ابحتياجاهتا الكبرية املؤسسات إبمداد

 .1" اخلارجية األسواق يف تنافسية أبسعار العملية اإلنتاجية

  

                                                           
ناصر سليمان وآخرون، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية اإلسالمية، الملتقى الدولي حول: االقتصاد اإلسالمي الواقع 1

 . 8،7، ص 2011فيفري  24-23ورهونات المستقبل، المركز الجامعي بغرداية، الجزائر، 



 الفقر مكافحة في دورها و  خصائصها و الفردية و العائلية  املشاريع مفهوم: ول ال  لفصلا

 

26 

 

 التمويالت  علىوالعائلية  الفردية  ثالث اا: صعوبات حصول المشاريع  
رمسية مثل البنوك والصناديق املتخصصة وغريها، ال بنيوالعائلية الفردية تتعدد مصادر متويل املشاريع 

 املرهوانتهل واألصدقاء ومديونية اإلطار القانوين كاالقرتاض من األرمسية وه  القنوات اخلارجة عن الوغري 
من القصور وعدم االنتشار  ءويتسم بش  ن كل هذه املصادر ال تتالءم مع طبيعة نشاطها "وغريها. إىل أ

أدوات وأساليب التمويل املختلفة، فضال عن ضعف قدرات ومهارات صغار  واالفتقار للعديد من
واجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة صعوابت املتعلقة ابلتمويل املصريف حيث ت املستثمرين. ومن بني املشاكل

ومعوقات عديدة عندما ترغب يف احلصول على متويل لنشاطاهتا من القطاع املايل املنظم وال سيما من 
نوك التجارية، ومن أمهها املبالغة يف املطالبة ابلضماانت، وابلقياس فإن غالبية املؤسسات الصغرية الب

واملتوسطة ال متلك ضماانت رمسية أو مستندات قانونية تكف  لتلبية قيمة التمويل املصريف املمنوح، فإن هذا 
 .1" يعين ضآلة فرص احلصول على التمويل الالزم هلا

للقيام  ساسيةعلى التمويالت الالزمة واأل والعائلية عملية حصول املشاريع الفرديةوهبدف تسهيل 
مع قدراهتم،  ىوتتماشوخصائصهم وطبيعتهم  ىتتماشبتكار منتجات مالية كان ال بد من ا  مبشاريعهم،

 منئلية والعاالفردية ولذلك جاء التمويل املصغر ومؤسسات التمويل املصغر لتلبية وتغطية حاجات املشاريع 
 وخدمات مالية من أتمني مصغر وادخار. تمتويال

 

 

 

 

 

                                                           
 الدولي الملتقى، مويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحدث مصدر لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةورصة تبريحان الشريف وآخرون،1

 بتاريخ، ورقلة جامعة ،والعلوم التجارية االقتصادية، العلوم كلية ،الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ومرافقة تنظيم استراتيجيات حول
 .5،6، ص 2012أفريل 19-18



 الفقر مكافحة في دورها و  خصائصها و الفردية و العائلية  املشاريع مفهوم: ول ال  لفصلا

 

27 

 

 خالصة الفصل األول:
 التعاريف، وتنوعتاىل تقدمي التعاريف املختلفة لظاهرة الفقر، حيث تعددت هدف الفصل األول 

املدارس الفكرية واملنظمات؛ واتفقت أغلبها على أن الفرد الفقري هو الشخص الذي ال ميلك ما  إبختالف
ولباسه وسكنه، وأن هذه الفئة من اجملتمع حتتاج اىل دعم مادي ومعنوي  ألكله، وشربهيكفيه من األموال 

 للخروج من دائرة الفقر. 
ائل الفعالة حملاربة الفقر وإخراج االفراد الفقراء من وسيلة من بني الوساملشروعات الفردية والعائلية وتعد 

املشروعات الفردية والعائلية احلاجة، لذلك سعى هذا الفصل لإلجابة عن إشكالية مدى فعالية دائرة الفقر و 
التحليل  يف ، أستعمل املنهج الوصف  هاالية هذا الفصل ومناقشتها وحتليلولإلحاطة إبشك يف حماربة الفقر.

 ئةشااصة بعدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة الناخلحصائيات اإلعلى  دلنظري، ومت االعتمااجلانب ا
 ابجلزائر، وتوزيعاهتا بني القطاع العام واخلاص، وجماالت نشاطها، وكثافتها. 

رة، تصنف ضمن املؤسسات املصغاملشروعات الفردية والعائلية راسة اىل أن الده ذهوتوصلنا من خالل 
اإلنشاء وال حتتاج اىل مبالغ مالية كبرية، وميكن لصاحب املشروع أن يتحصل على التمويل من سهلة 

املؤسسات املالية املتخصصة يف توفري التمويل هلذه املشاريع مثل مؤسسات التمويل املصغر. اىل جانب 
مميزاهتا أن  ومن بني سهولة وبساطة عملية تسيري املشاريع العائلية والفردية، وهذا ما يرفع نسبة جناحها.

 طبيعة نشاطها املنزيل تالئم النساء املاكثات يف البيت، اللوايت تردن مساعدة أنفسهن وعائالهتم ماداي. 
وبينت إحصائيات املؤسسات املصغرة ابجلزائر أن توجه املقاولني اىل إنشائها يف تزايد مستمر من سنة  

دمات الداعمة إلنشائها خاصة الوكالة الوطنية لتسيري القرض اىل أخرى، وميكن تفسري هذه الزايدة لتوفر اخل
  املصغر؛ وابلرغم من هذا التوجه اإلجيايب إلنشاء املؤسسات املصغرة، غري أن العدد يعترب قليال وغري كايف 

    .مقارنة بعدد السكان ومعدالت البطالة
تساهم يف حماربة الفقر والعائلية  املشروعات الفرديةوتبني من خالل دراسة التجربة االندونيسية أن 

بطريقة غري مباشرة يف إخنفاض معدالت عدم تدريس األطفال؛  ر االجتماعية الناجتة عنه، وسامهتوالظواه
وأصبحت  وبوجود اإلطار القانوين وتوفر مصادر التمويل اخلاصة ابملؤسسات الصغرية، أدى اىل إنتشارها

   إندونيسيا من الدول الرائدة يف جمال الصناعات الصغرية واملصغرة.



 

 الفصل الثاين:

 مفهوم التمويل املصغر وأمهيته ومبادئه 

 ودوره يف مكافحة الفقر وخصائصه
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مفهوم التمويل اؼبصغر، من خالل صبع العديد  ىسنتطرق من خالل ىذا الفصل أن نرفع اللبس عل
ىل أن التمويل اؼبصغر يعد أداة فعالة سانبت يف ظهوره وانتشاره. ونشَت إوذكر العوامل اليت  اتريفالتعمن 

، عرب توفَت اػبدمات اؼبالية للفئات اؼبستبعدة من النظام اؼبايل الفردية والعائليةحملاربة الفقر وتنمية اؼبشاريع 
ىداف هبمع بُت األىداف االجتماعية واألالتقليدي. وما يبيز التمويل اؼبصغر عن التمويل التقليدي أنو 

االقتصادية، لذلك يعترب التمويل اؼبصغر أداة فريدة من نوعها حملاربة الفقر، ويتميز بتعدد ذباربو وتطبيقاتو 
حول أرجاء العامل. ومن خالل اؼبباحث التالية سنقدم تعريف للتمويل اؼبصغر وتوضيح ىل ىو أداة فعالة 

 حملاربة الفقر.

 مفهوم التمويل اؼبصغر األول:اؼببحث 
 اؼببحث الثاٍل: أنبية التمويل اؼبصغر ومبادئو وخصائصو

 يف ؿباربة الفقر وخدمات التمويل اإلسالمي اؼبصغر التمويل اؼبصغرخدمات اؼببحث الثالث: دور 
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ىداف وما يبيزىا ىو أهنا ربمل نفس األ تعددت مفاىيم التمويل اؼبصغر حسب اعبهات واؼبناطق،
ظهور التمويل اؼبصغر، ىل اؼبصغر البد من التطرق إواؼبعاٍل يف طياهتا. ومن أجل ربديد مفهوم التمويل 

 وانتشاره يف اؼبناطق اؼبختلفة، وسنتطرق ؼبفهوم التمويل اؼبصغر من خالل اؼبطالب التالية:

 اؼبطلب األول: ظهور التمويل اؼبصغر
 اؼبطلب الثاٍل: تعريف التمويل اؼبصغر

 اؼبطلب الثالث: انتشار التمويل اؼبصغر 
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دراستنا ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر، أن شكلها اؼبعروف حاليا كان نتيجة لعدت ذبارب، كشفت 
والبداية كانت مع التمويل غَت الرظبي عرب البنوك اؼبتجولة والتعاونيات والصناديق ...، وتطورت عرب عدة 

 دش.ببنغال 1976مراحل، لتأخذ الشكل اؼبعروف حاليا بفضل مبادرة بنك غرامُت حملمد يونس عام 

لرقابة نقدية وال تسَتان وفقا لقوانُت ؿبددة. ودبعٌت  نوإقراض ال زبضعا ادخار ةكل عمليىو   "التمويل غَت الرظبي 
    ، 1 " آخر، التمويل غَت الرظبي ىي كل اؼبعامالت اؼبالية اليت تتم خارج تأطَت سلطة مركزية أو سوق مايل

مبط من السلوك يستغل فيو اؼبقرض عدَل الضمَت اؼبقًتضُت أو ىبدعهم حبيث يتحملون  ويعرف أيضا أنو "
 .2" قد ال يتمكنون من تلبيتها ويستخدم أساليب جائزة لتحصيل دينو ،ديونلا لتزاماتا

ومن خالل ما سبق، يبكن ربديد خصائص التمويل غَت الرظبي بأنو كل اؼبعامالت اؼبالية الصحيحة غَت 
وغَت اػباضعة لرقابة السلطات النقدية، ومن فبيزاهتا أن اؼبقرضُت ينشطون يف نفس منطقة اؼبسجلة 

لك، تتميز باستعمال الضغط االجتماعي كوسيلة احد، منطقة واحدة، سوق واحد، وكذاؼبقًتضُت، حي و 
 لضمان تسديد القروض اؼبمنوحة. 

ىل ثالثة إغَت الرظبية، ويبكن أن نقسمها  تخدمة التمويل غَت الرظبية من قبل اؽبيئات والوحدا "وتقدم 
ىيئات أساسية، األوىل ىي اؼبؤسسات التابعة للمجتمع أو القرية، أو القبيلة، والقائمة على مبدأ إلزامية 
مشاركة كل فرد. والثانية سبثلت يف تعاونيات التوفَت الدوار واإلقراض اليت تقوم على التعاون، وأما األخَتة 

 .3" قلة التابعة للخواص غَت الرظبية وال زبضع لسلطة البنك اؼبركزيفهي البنوك اؼبتن

وتنوعت وتعددت األشكال اليت يأخذىا مقدمي خدمة التمويل غَت الرظبي، ومن بُت أوجو التشابو ىي 
 العالقة اؼبوجودة بُت أصحاب الفائض وأصحاب العجز اليت تتميز بوجودىا يف حيز واحد.

 

                                                           
1
 Adams Fichett, «Finance informelle dans les pays en développement », édition P.U.L, 1996, P217. 

2
 .4، صCGAP،2004،برٌجٌت هٌلمس، وزافٌٌرراٌلً، سقوف أسعار الفائدة والتموٌل األصغر: قصتها حتى االن، بوابة التموٌل األصغر

3
 Hugon P., «Incertitude, précarité et financement local», Revue Tiers-monde, tome 37, n°145, janvier-mars, pp 

14-15, 1996. 



 الفصل الثاني: مفهىم التمىيل املصغر وأهميته ومبادئه وخصائصه ودوره في مكافحة الفقر

 

03 
 

حاولت حكومات الدول النامية مواجهة اؽبيئات غَت الرظبية اليت تقدم خدمات التمويل خارج رقابة 
السلطات النقدية، ونظرا ؼبا واجهتو من صعوبة يف تقدَل قروض لألفراد الفقراء، أنشأت مؤسسات مالية 

 نصف رظبية. 

خذت ىذه األخَتة أو  لرظبيةاؤسسات ؼبواجهة القروض غَت أنشأت م أشكال مؤسسات التمويل المصغر: .1
 أربعة أشكال أساسية، وسوف نذكرىا فيما يلي:

تا يف القرون الوسطى أهنما ظهر  إىل، ونشَت واإلقراضخدميت االدخار  تقدم اليت :دياتضالتعاونيات والتعا . أ
وكندا حملاربة الفائدة العالية اليت كانت مفروضة على الفالحُت من طرف اؼبقرضُت، وبذلك،  ابكل من أورب

 .يتم إتاحة القروض ؽبذه الفئة دبعدالت فائدة منخفضة

 .وينشئها سكان القرى لتغطية احتياجاهتم، وتسَت من طرف أعضائها :الصناديق األىلية . ب

واستمدت مبوذج  ،الفقراء من مصادر سبويلية خارجيةاؼبنظمات غَت اغبكومية احمللية اليت تقدم قروض لألفراد  . ت
 منحها للقروض من النظام غَت الرظبي، حيث تعتمد على الكفالة اعبماعية لضمان اسًتجاع قروضها. 

ال أنو بفضل إفراد الفقراء، وبالرغم من الصعوبات اليت عرفتها حكومات الدول النامية لتوفَت قروض لأل
فاق لتمول مصغر جديد ومبتكر، ويتضح لنا، أن يونس بإنشاء بنك غرامُت، فتحت اآلمبادرات ؿبمد 

 .م1975عام التمويل اؼبصغر أخذ وجهة جديدة بظهور بنك غرامُت 

ىل إؼبصغر من تاريخ ظهور بنك غرامُت لذلك تقسم مراحل تطور التمويل ا مراحل تطور التمويل المصغر: .2
، الذي صادف حصول اؼبؤسس عبائزة نوبل، وهبذه اعبائزة اعًتاف العامل بأنبية ومنفعة بنك 2006عام 

ىل شكل التمويل اؼبصغر إتطور التمويل اؼبصغر، من ظهوره  الفقراء. وفيما يلي سنذكر أىم مراحل
 :1"الرقمي

، ، وما ميزىا ىو نشأت بنك غرامُت من طرف ؿبمد يونس1985 ىلإ 1975اؼبرحلة األوىل امتدت من  . أ
لفقراء يف مناطق بنوك حسب مبوذج بنك غرامُت عرفت باسم بنوك ا ءوقامت اغبكومات واؽبيئات بإنشا

 .عديدة من العامل

                                                           
1

Servet J-M, Banquiers aux pieds nus. La micro finance, Paris, édition Odile Jacob, septembre 2006, p38. 
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، وأنشئت يف ىذه اؼبرحلة أكرب مؤسسات التمويل اؼبصغر يف العامل 1995ىل إ 1986اؼبرحلة الثانية من  . ب
ببوليفيا، ومنهجها قائم على توجيو جزء من  " التضامن"  أندونيسيا وبنك " ركيات" ومن أنبها بنك 

 .سطة التمويل اؼبصغرؿبفظة إقراض البنوك لألفراد الفقراء، بوا
ذه اؼبرحلة اكتسبت مؤسسات التمويل اؼبصغر مكانة واعًتاف ، يف ى2006ىل إ 1996اؼبرحلة الثالثة من  . ت

فراد الفقراء، وقبد أن أغلب الدول أدؾبت التمويل اؼبصغر يف براؾبها دور الفعال الذي تقوم بو ذباه األبال
أطلقت اجملموعة . و الفردية والعائليةاالقتصادية وأنشأت برامج تابعة للحكومات لدعم اؼبشروعات 

 مصدرا أساسيا ، لتصبح2000التمويل األصغر عام  بوابة مشروع ساعدة الفقراء )سيجاب(االستشارية ؼب
 ،ىل أنو يف ىذه اؼبرحلةإ. ونشَت العامل جل النهوض بالشمول اؼبايل لفقراءالعاملُت من أ واؼبنظمات لألفراد

قدمو بنك ا باؼبعروف الذي ؛ تكريبا واعًتاف2006حصل ؿبمد يونس على جائزة نوبل للسالم عام 
 .غرامُت

، وسبيزت دبرحلة ما بعد جائزة نوبل، وعرفت مؤسسات التمويل 2016ىل إ 2006من  عةاؼبرحلة الراب . ث
اؼبصغر اىتماما كبَتا من قبل الصحافة، فبا زاد يف نشر ثقافتو، وأقيمت مؤسبرات علمية كثَتا حول التمويل 

ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر، الذي سنتطرق لو يف اؼبصغر، وعرف تطورات عديدة، من أنبها الشكل الرقمي 
الفصل الثالث. باإلضافة لظهور ذبربة التمويل اإلسالمي اؼبصغر وانتشارىا يف عدد من الدول اإلسالمية 

 والعربية.

ن التمويل اؼبصغر ىي  وتصب كل التعريفات بأوفقا للمذاىب واؼبدارس، التمويل اؼبصغر  اتريفتع تتعدد
كل اػبدمات اؼبالية من قروض مصغرة وتأمُت وادخار اؼبوجهة لألفراد اؼبستبعدين من النظام اؼبصريف 

وموجو للفقراء النشطُت اقتصاديا، وفيما يلي سنقدم تعريف للتمويل اؼبصغر وكبدد الفقراء التقليدي 
 النشطُت اقتصاديا.

 : اتريفر وفيما يلي سنحاول ذكر أىم التعالتمويل اؼبصغ اتريفتعددت تع
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توفَت االئتمان واالدخار والتحويالت واػبدمات واؼبنتجات اؼبالية  "التمويل اؼبصغر ىو التعريف األول:  .1
األخرى للفقراء يف مناطق الريف وشبو اغبضر واغبضر، وذلك يبكنهم من زيادة دخلهم وربسُت مستوى 

 .1" العيش
التمويل اؼبصغر ىو عملية تقدَل خدمات مالية متعددة مثل خدمات الودائع والقروض  الثاني: " التعريف .2

            وربويل النقود والتأمُت للفقراء وأصحاب الدخول اؼبتدنية من األسر واؼبشروعات اؼبتناىية الصغر 
 .2" والصغَتة

إلنشاء أو تطوير نشاط اقتصادي ذو طابع  سبنح لألفرادتعرف باػبدمات اؼبالية اليت  التعريف الثالث: .3
وتتميز ىذه النشاطات بأهنا حرف تقليدية أو زراعة. واألفراد الذين يستهدفهم التمويل اؼبصغر ىم  إنتاجي،

اؼبستبعدين من النظام اؼبصريف، ألهنم أغلبهم فقراء، ال يبلكون دخل ثابت وال ضمانات يقدمنها 
 .3" سبويالتللمصارف، مقابل حصوؽبم على 

التمويل األصغر ىو تقدَل اػبدمات اؼبالية ألصحاب الدخول اؼبنخفضة. ويشَت ىذا  " التعريف الرابع: .4
اؼبصطلح إىل حركة تتصور عاؼبًا تنعم فيو األسر اؼبعيشية ذات الدخول اؼبنخفضة بسبل الوصول الدائم إىل 

احملققة للدخل، وبناء األصول، وربقيق التوازن  خدمات مالية عالية اعبودة وميسورة التكلفة لتمويل األنشطة
يف االستهالك، واغبماية من اؼبخاطر. ويف البداية ارتبط ىذا اؼبصطلح بصورة وثيقة باالئتمان األصغر ــ وىو 
عبارة عن قروض صغَتة للغاية ؼبقًتضُت من غَت أصحاب الرواتب مقابل تقدَل ضمانات صغَتة للغاية أو 

ىذا اؼبصطلح تطور ليشمل ؾبموعة من اؼبنتجات اؼبالية مثل اؼبدخرات والتأمُت  بدون ضمانات ــ لكن
 ..4" واؼبدفوعات والتحويالت

ىل العمالء الفقراء ومنخفضي الدخل إؼبصغر يف تقدَل اػبدمات اؼبالية يتمثل التمويل ا التعريف الخامس: .5
ىل اؼبؤسسات إنخفضي الدخل ال يبكنوهنم الوصول فراد الفقراء ومأمُت والتحويالت النقدية، ألن األوالت

 . 5"  اؼبالية الرظبية

                                                           
1

 .20، ص2002ٌونٌكونز لالستشارات المحدودة، رؤٌة تطوٌر وتنمٌة قطاع التموٌل األصغر فً السودان، السودان، 
2
فً السودان، ٌونٌكونز لالستشارات  األصغر، تأثٌر سٌاسات االقتصاد الكلً على التموٌل إسماعٌلأرباب بدر الدٌن عبد الرحٌم إبراهٌم، فارس  

 .20فبراٌر، ص 2002المحدودة برعاٌة بنك السودان المركزي، 
3
Patience MPANZU BALOMBA Micro finance en République Démocratique du Congo : Cas du site maraîcher de 

N'djili/CECOMAF à Kinshasa, Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, 2005. 
4
 22/04/2012المجموعة االستشارٌة لمساعدة الفقراء، ما هو التموٌل المصغر؟، تارٌخ االطالع:  

microfinance-is-https://www.microfinancegateway.org/ar/what 
5

 . 3، ص2010غادة والً، التموٌل األصغر فً مصر: دراسة عامة، الهٌئة العامة للرقابة المالٌة المصرٌة، 

https://www.microfinancegateway.org/ar/what-is-microfinance
https://www.microfinancegateway.org/ar/what-is-microfinance
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 الئتمانا ددو الدخل احمل ذو للعمالء اؼبالية اػبدمات توفَت اؼبصغر إىل التمويل يشَت التعريف السادس: .6
اػبدمات اؼبالية، يتم تقدَل خدمات غَت مالية،  ىذه إىل وباإلضافة  .الدفع وخدمات والتأمُت، واالدخار،

 1. "اؼبالية واالجتماعية الوساطة بُت هبمع والتدريب، وىو بالنفس الثقة اؼبتمثلة يف تنمية
أنو اػبدمات اؼبالية اليت تقدمها اؼبؤسسات  لتمويل اؼبصغر، يبكن إعتبارهاووفقا ؼبا سبق من مفاىيم 

واؽبيئات اؼبتخصصة يف ؾبال سبويل اؼبشاريع العائلية والفردية، وما يبيز ىذه اػبدمات اؼبالية عن اػبدمات 
فئة االفراد الفقراء اؼبالية اليت تقدمها اؼبؤسسات اؼبالية من بنوك وشركات التأمُت، أهنا تالئم خصائص 

، ، ومدة اإلقراض، من حيث حجمها، وطبيعة الضمانات اؼبطلوبةالعائلية والفرديةوأصحاب اؼبشاريع 
 القروض اؼبصغر؛ وفيما ىبص التأمُت دمةػب ة اغبصول على أكثر من سبويل واحد ىذا بالنسبةوإمكاني

يغطي تكاليف سبويلي وإحتياجات األسر الفقَتة مثل عقد  ىاؼبصغر فإن عقود التأمُت اؼبصغر تتماش
  اؼببالغ اؼبالية الصغَتة.مع  ىأخَتا تعترب خدمة التحويالت النقدية تتماشو  ريف الدفن؛ومصا

عرب دراسة ـبتلف التعريفات اؼبوجودة واػباصة بالتمويل اؼبصغر، قبد أهنا ربمل يف طياهتا، عدة مفاىيم ومن 
؟،  ، وماذا يقصد هباذين التعريفُتوالمستبعدين من النظام المصرفي الفقراء النشطين اقتصاديا :أنبها

ومدى أنبيتهما يف ؾبال التمويل اؼبصغر؟، ومن أجل فهم اؼبعٌت العميق للقروض اؼبصغرة، سنتطرق ؽبذين 
 التعريفُت فيما يلي:

اؼبستبعدتان من ىل اؼبؤسسات الصغَتة ومتناىية الصغر، إىذه العبارة تشَت الفقراء النشطين اقتصاديا،  .1
اليت تنشط باؼبنازل، واليت سبارس حرف  الفردية والعائلية، وتشمل أيضا كل اؼبشاريع 2" القطاع اؼبايل الرظبي
 .تعتمد على وسائل بسيطة واؼبهارة وصناعات تقليدية

فراد الذين ال يستطيعون العيش بطريقة عادية يف يقصد هبم األ المستبعدين من النظام المصرفي .2
دوات اؼبالية اؼبصرفية مثل الشيكات والبطاقات عدم قدرهتم على استعمال األاهتم، بسبب ؾبتمع

توزيع نفقاهتم عرب الزمن  اإللكًتونية، واغبصول على قروض وسبويالت، وخدمة االدخار اليت سبكنهم من
من اؼبخاطر اليت قد تنجم عن أمراض أو عجز أو وفاة عرب التأمُت. وربدد درجة ونسبة  حتياطواال

                                                           
1
Ledgerwood, J. (1999), Sustainable banking with the poor. Microfinance handbook, World Bank, 

WashingtonD.C, P14. 
2

 ، ص2001مارغرٌت روبنسن، ثورة التموٌل األصغر، دي سً البنك الدولً، 
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االستبعاد عن النظام اؼبصريف يكون بدراسة اآلثار الناصبة عن ىذا اغبرمان. وىبتلف التعريف من نظام آلخر 
النظام ويعرف االستبعاد من . 1" حسب مستوى التطور النظام االقتصاد وحسب اغباجات األساسية

اؼبصريف بعدم قدرة الفرد على مزاولة حياتو االجتماعية بطريقة عادية يف ؾبتمعو، وذلك ؼبواجهتو صعوبات 
باآلثار االجتماعية  سذا ما يدل، على أن االستبعاد يقايف استعمال أو اغبصول على خدمات مصرفية، ى

ريف يف در عدد اؼبستبعدين من النظام اؼبصويق .2" فرادكن أن يبس فردا أو ؾبموعة من األاؼبًتتبة عنو، ويب
النظام اؼبصريف غَت الرظبي  إىل ويلجئون، 3" غلبهم منتشرون باؼبناطق النائيةأمليار شخص  2.5العامل بـ 

 متو الحتياجات اؼبستفيدين.يتميز بالتكلفة العالية وعدم مالللحصول على اػبدمات اؼبالية الذي 

قوم على منح قروض الضمانات االجتماعية الذي يبثل أساسو، حيث ييقوم التمويل اؼبصغر على مبدأ 
 فراد واليت تعرف بالقروض اؼبصغرة اعبماعية. وأول من طبقها كان ؿبمد يونس عرب بنك جملموعات من األ

عض لسداد أقساط القروض لتفادي ، وتتميز ىذه القروض بضغط وأفراد اجملموعة على بغضهم الب" جامُت"
العقابية يف حالة عدم السداد، وىذا اؼببدأ أشبر على نتائج جد رائعة حيث نسبة السداد جد جراءات اإل

زمات غَت اؼبرض أو الكوارث الطبيعية أو األقساط تكون بسبب ات اليت ال تسديد فيها األعالية واؼبر 
 اؼبتوقعة.

 على اؼبالية ػبدماتا دَلتق إىل يهدف والذي األبعاد متعدد مفهوم "ىل أن التمويل اؼبصغر ىو إونشَت 
 ( األموال وربويالت التأمُت ) فبارسة األقل اػبدمات من وؾبموعة والقروض اؼبدخرات مثل صغَت نطاق

            اؼبقًتضُت ومشول االجتماعية الرفاىية ولتعزيز ة،التقليدي البنوك عمالء من وضعفا فقرا أكثر لعمالء
 .4" الفقراء

  

                                                           
1

Servet J-M, Banquiers aux pieds nus. La microfinance, op.cit., p62. 

2Georges Gloukoviezoff, L'inclusion bancaire des particuliers : un nouveau défi pour l'État social?, Colloque Etat 
et régulation sociale CES-Matisse, Paris, 11-13 septembre 2006. 
3Scharwatt, State of the Industry 2014: Mobile Financial Services for the Unbanked, The GSMA, 2015, p4. 

4
والمنهجٌة،  الفلسفٌة التنظٌمٌة واآلثار اإلستراتٌجٌة على التأثٌر  :األصغر التموٌل مؤسسات كناركاتشاترٌان، تموٌل 

 . 4، ص2010سورٌز،فرنسا، ٌولٌو الصٌفٌة  إٌدامبا أكادٌمٌة
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الكثَت من األحباث واالطالع على العديد من التقارير تعترب عملية ربديد انتشار التمويل اؼبصغر حول العامل 

وقبل ذلك ال بد من التحكم يف بعض لوضع صورة مقربة للوضع اغبقيقي للتمويل اؼبصغر حول العامل، 
 : اط التاليةتمويل اؼبصغر حول العامل نتطرق للنقىل انتشار اليم األساسية واؼبعايَت، وللتطرق إاؼبفاى

، ال بد من ربديد الفئات اليت تستهدفها خدمات ىل موضع التمويل اؼبصغر وانتشاره حول العاملللتطرق إ
 .2014انتشار التمويل اؼبصغر حول العامل لعام  ةمؤسسات التمويل اؼبصغر ويليها ربليل ػبريط

التمويل اؼبصغر مرتبط دبستوى فقر اجملتمعات، ويهدف التمويل : الفئات المستهدفة من التمويل المصغر .1
اؼبصغر لتقدَل خدمات مالية لألفراد اؼبهمشُت من النظام اؼبصريف، ومن أجل ربديد ـبتلف الفئات 

، 1" هبب ربديد ـبتلف الفئات اؼبهمشة وغَت اؼبهمشة من النظام اؼبصريفاؼبستهدفة من التمويل اؼبصغر، 
 شكل التايل:الوسوف نقوم بتوضيحها يف 

 .لفقرامويل المصغر/هرم تهرم ال :40شكل رقم 

 
Source :Thèse de doctorat en sciences economiques. Microfinance et Pauvreté : 
Quantification de la Relation sur la population de Tlemcen, Smahi Ahmed,2009/2010 

                                                           
1
Servet J-M, Inclusion financière et responsabilité sociale : Production de plus-values financières et de valeurs 

sociales en microfinance. IHEID Geneve/IRD/IFP, PROJET REVUE TIERS MONDE, JUIN 2008 (B) 
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فراد الذين يعيشون ربت خط رم توجد فئة أفقر الفقراء، ىم األدبالحظة الشكل قبد أنو يف أسفل اؽب
الفقر، وىي الفئة اؼبستهدفة من التمويل اؼبصغر، ألهنا ربتاج لقروض بقيم صغَتة إلنشاء مشاريع عائلية 

فراد الفقراء، وىي فئة تتميز . وفوق خط الفقر قبد فئة من األ 1" دخل مستمر وثابت وفردية، تضمن ؽبم
ىل أن ىذا الدخل غَت ثابت، فيعرفون لتغطية كل االحتياجات، باإلضافة إيكفي  ال بامتالكها لدخل ولكنو

اؼبصغر.  ومراحل أخرى من الفقر، لذلك ىذه الفئة ربتاج ػبدميت االدخار والتأمُت اإلشباعمراحل من 
وباإلضافة لوجود فئة من الفقراء أصحاب مشاريع تضمن ؽبم دخل، وىم حباجة لقروض مصغرة من أجل 

 توسيع نشاطهم.

اؼبستبعدين من النظام اؼبصريف نقدم تعريف ؿبدد لكل فئة،  واألفرادفراد الفقراء ولتوضيح الفرق بُت األ
ا الثانية فهي الفئة اليت سبلك دخل وتغطي حاجاهتا حيث أن األوىل ىي الفئة اليت ال سبلك قوت يومها، أم

األساسية، وىي مستبعدة من النظام اؼبصريف القائم. وكلتا الفئتُت مستهدفتُت من التمويل اؼبصغر، األوىل 
مصغرة إلنشاء مشروع وتوفَت دخل يغطي اغباجات األساسية، والفئة الثانية تدؾبها يف ؽبم قروض  سبنح

فَت خدميت االدخار والتأمُت، وسبنح ؽبم قروض مصغرة لتوسيع نشاطهم وربسُت مستوى النظام اؼبصريف بتو 
 معيشتهم.

يعترب التمويل اؼبصغر أداة فعالة حملاربة الفقر وتطوير اجملتمع،  :العالم حولانتشار التمويل المصغر  ةخريط .2
اء العامل، ولتوضيح دوره سوف يتم التطرق ألرقام كبليتو عرف انتشارا واسعا يف كامل أوبسبب أدواره وفعا

 التمويل اؼبصغر اليت تنشرىا اؼبنظمات اؼبتخصصة ونذكر ذبارب ؾبموعة من الدول. 
وانتشر التمويل اؼبصغر بكامل مناطق العامل، وخاصة يف الدول النامية، وما يبيز مؤسسات التمويل اؼبصغر 

ومية، وتعاونيات، ومؤسسات غَت بنكية، وبنوك ريفية، ىو تعدد أشكاؽبا من بنوك ومنظمات غَت حك
وسوف يتم ذكر أنواع مؤسسات التمويل اؼبصغر يف الفصل الثالث. وقبل التطرق للتمويل اؼبصغر يف بعض 

، من خالل بيانات سوق ميكس 2014الدول، لنلقي نظرة على انتشار التمويل اؼبصغر يف العامل لعام 
 يف اعبدول التايل: 2" صغرلتبادل معلومات التمويل اؼب

 

                                                           
1
 Guérin. I et al : Effets mitigés sur la lutte contre la pauvreté, " Annuaire suisse de politique de développement, 

"Financer le développement par la mobilisation des ressourcmes locales", IUED Genève, vol 26, n°2, 2007. 
2
MohitaKhamar,Global Outreach and Financial Performance Benchmark Report – 2014, MIX,Aug 2016.  
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 .2014انتشار التمويل المصغر في العالم لعام  ةخريط :50شكل رقم 

 
Source : Convergences, Baromètre de la Microfinance 2016,Juillet. 2016, p2. 

اجملموعة بالتعاون مع MIX سوق ميكس لتبادل معلومات التمويل األصغرتشَت اإلحصائيات اليت نشرهتا 
          مؤسسة سبويل مصغر حول العامل قدمت قروض 1045أن  1" 2014عام  االستشارية ؼبساعدة الفقراء

مليار دوالر بنمو  87.1مليون شخص يعيشون ربت خط الفقر، وقدرت ؿبفظة القروض بـ  111.2ـ : ل
يف حجم  %10بنسبة  2015، وقدر معدل مبو قطاع التمويل اؼبصغر لعام 2013مقارنة بـ  12.6%

األوىل على  100يف عدد اؼبستفيدين. واستحوذت مؤسسة التمويل اؼبصغر الـ  %15.8القروض و
من ؾبموع اؼبستفيدين. ومنحت البنوك  %67.7من إصبال حجم القروض اؼبصغرة اؼبمنوحة و 76.9%

، واؼبؤسسات من اؼبقًتضُت على اؼبستوى العاؼبي %27التجارية واؼبنظمات غَت اغبكومية قروض مصغرة لـ 
، 2014على اؼبستوى العاؼبي لعام  نمن اؼبستفيدي %43.3اؼبالية غَت البنكية منحت قروض مصغرة لـ 

، وزيادة حجم القروض %16ستكون بنسبة  2015لعام  نوقدرت الدراسة أن زيادة عدد اؼبستفيدي
نات أن عدد البيعلى اؼبستوى العاؼبي. ويتضح من خالل ا %14.8اؼبصغرة اؼبمنوحة ستكون بنسبة 

، 2013مقارنة بـ  2014القروض اؼبصغرة اؼبمنوحة يف منطقة شرق آسيا واحمليط اؽبادي عرفت مبو عام 
مليون مستفيد  64.1مؤسسة سبويل مصغر، ومنحت إصبايل قروض مصغرة لـ  165وشاركت يف الدراسة 

يار دوالر بنسبة مل 12.8، بقيمة 2014وىي أكرب نسبة من اؼبستفيدين لعام  % 19.7بنسبة 

                                                           
1
Convergences, Baromètre de la Microfinance 2016, Juillet. 2016, p2 
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لعدد  2015من إصبال حجم القروض اؼبصغرة اؼبمنوحة، وفيما ىبص نسبة النمو اؼبقدرة لعام  14.7%
. وتبُت من % 20.4وغبجم القروض اؼبصغرة اؼبمنوحة فستكون بنسبة  %42.7العمالء ستكون بنسبة 

تراجع يف عدد القروض  2014خالل الدراسة، أن منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى عرفت خالل عام 
مؤسسة سبويل مصغر، ومنحت قروض  143. وشاركت يف الدراسة 2013اؼبصغرة اؼبمنوحة مقارنة بعام 

. %17.9مليار دوالر بنسبة مبو 11.3، وبقيمة % 11.6مليون مستفيد بنسبة مبو  3.5مصغرة لـ 
وحجم القروض  3.8%بنسبة عدد العمالء  ، ومبو2015جع معدالت النمو لعام وتوقعت الدراسة ترا

، ويبكن تفسَت تراجع معدالت النمو يف قطاع التمويل اؼبصغر باألزمة % 23اؼبصغرة اؼبمنوحة بنسبة 
االقتصادية اليت تعيشها اؼبنطقة. وبالنسبة إلفريقيا عرف نشاط التمويل اؼبصغر تراجع يف معدالت النمو 

مؤسسة سبويل مصغر، ومنحت  219اسة ، وشاركت يف الدر 2013مقارنة بعام  2014خالل عام 
مليار دوالر بنسبة مبو  8.2وبقيمة  % 11.3مليون مستفيد بنسبة مبو  5.3إصبايل قروض مصغرة لـ 

. وسجلت منطقة %0.8لعدد العمالء ستكون  2015وفيما ىبص نسبة النمو اؼبقدرة لعام  ،16.4%
القروض اؼبصغرة اؼبمنوحة مقارنة بعام  تراجع يف عدد 2014الشرق األوسط ومشال إفريقيا خالل عام 

مليون  2.1قروض مصغرة لـ  مؤسسة سبويل مصغر، ومنحت إصبايل 31. وشاركت يف الدراسة 2013
. وتوقعت الدراسة تراجع معدالت %6.7مليار دوالر بنسبة مبو 1.2، وبقيمة % 8.3مستفيد بنسبة مبو 

والبحر  ة. وسبتلك أمريكا الالتيني6%بنمو عدد العمالء بنسبة  2014مقارنة بعام  2015النمو لعام 
تراجعا  2014، وعرفت معدالت النمو خالل %47الكارييب نصف ؿبفظة التمويل اؼبصغر العاؼبي بنسبة 

ويل مصغر، ومنحت إصبايل قروض مصغرة لـ مؤسسة سب 349، وشاركت يف الدراسة 2013مقارنة بـ 
وقدرت نسبة  ،%3.7مليار دوالر بنسبة مبو  40.6وبقيمة  % 4.5مبومليون مستفيد بنسبة  21.6

 . %8.8لعدد العمالء بـ  2015النمو لعام 

أن من ميزاتو ىو االنتشار وعدد عمالئو الذي  يتنب بعد التطرق ألرقام التمويل اؼبصغر حول العامل،
يزال  يعرف تزايد، وأما بالنسبة لنشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر يف دول مشال إفريقيا والشرق األوسط ال

 .ضعيفا مقارنة بالدول األخرى، ويف الفقرات التالية سنحاول ذكر بعض التجارب
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الكبَت الذي حققتو ذبربة بنك غرامُت حملمد يونس،  عرف التمويل اؼبصغر انطالقتو الفعلية بعد النجاح
فعرف التمويل اؼبصغر انتشارا مذىال عرب كامل مناطق العامل منها العامل العريب واإلسالمي، ومن بُت الدول 
الرائدة اليت استعانت بالتمويل اؼبصغر لتقليل الفقر والبطالة إندونيسيا، اليت تعترب أكرب دولة إسالمية، فقد 

القروض اؼبصغرة ومتناىية الصغر اؼبوجهة لفئة الرجال والنساء. وتبعتها كل من ماليزيا واؽبند  وفرت
 وباكستان وأفغانستان. 

وبالنسبة للتجربة العربية فتتميز باغبداثة مقارنة بنظَتاهتا يف الدول األخرى، حيث انطلقت أول ذبربة 
اؼباضي، ويتميز التمويل اؼبصغر يف الدول العربية بأن للتمويل اؼبصغر دبصر يف أوائل التسعينيات من القرن 

، الفردية والعائليةالدولة احتضنتو بإنشائها ؼبؤسسات وىيئات خاصة بالتمويل اؼبصغر وتنمية اؼبشروعات 
 .األعمالباإلضافة ؼببادرات فردية من رجال 

األسواق من حيث االنتشار وتعترب سوق التمويل اؼبصغر دبصر من بُت أكرب  التمويل المصغر بمصر: .1
إلنشاء صناعة سبويل مصغر حسب أفضل اؼبمارسات يف  واحملفظة يف اؼبنطقة العربية، وبدأت أول مبادرة "

للتنمية الدولية ؼبؤسسيت سبويل أصغر يف القاىرة واإلسكندرية،  األمريكيةمع ذبربة الوكالة  1990مصر عام 
( وصبعية رجال  ا باعبمعية اؼبصرية لتنمية اؼبشروعات الصغَتةاليت تعرف حالي وربديدا، مؤسسة القاىرة )

الفردي. وقدمت القروض اعبماعية ألول مرة يف مصر  اإلقراضعمال اإلسكندرية، باستخدام منهجية األ
منظمة  200ىل جانب ما يزيد عن ، إ1997مية اجملتمع بالشرقية عام عمال لتنمن طرف صبعية رجال األ

 .1" ؾبال تقدَل خدمات التمويل اؼبصغر غَت حكومية تنشط يف

أحد من ىذه البنوك قام  َل خدمات التمويل اؼبصغر، غَت أنورخص البنك اؼبركزي اؼبصري ألربعة بنوك لتقد
بتصميم أو تسويق منتجات االدخار اؼبصغر لعمالئو، لذلك يعترب الربيد اؼبصري اؼبقدم الوحيد ػبدمة 

ذوي الدخل اؼبنخفض. وقام اؼبشرع اؼبصري بصياغة  فرادواألئلية االدخار للمشروعات الفردية والعا
، واؽبدف منها ىو تطوير صناعة التمويل األصغر، اليت 2004الوطنية للتمويل اؼبصغر عام  اإلسًتاتيجية

يتم من خاللو دمج اػبدمات اؼبالية لفئات السوق األدٌل ضمن التنمية الشاملة للقطاع اؼبايل العريض 
اػبدمات  إىلفيا والشامل واؼبتنوع، بزيادة إمكانية وصول الفئات منخفضة الدخل والفئات غَت اؼبغطاة مصر 

ة اؼبباشرة، وعرب تنظيم نشاط يجنبم عبذب اؼبزيد من االستثمارات األاؼبالية، وإنشاء إطار تشريع مالئ
                                                           

1
 .7، ص 2010سنابل، تقرٌر عن صناعة التموٌل األصغر فً مصر، شبكة التموٌل األصغر للبلدان العربٌة، 
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ال جانب ما لضمان الشفافية وفعالية األداء. إمؤسسات التمويل اؼبصغر ومقدمي خدمات التمويل اؼبصغر 
ة دبقدمي خدمات التمويل اؼبصغر وفقا ألفضل سبق ذكره فاؽبدف الرئيسي ىو تطوير معايَت األداء اػباص

 1"اؼبمارسات الدولية. 

التمويل اؼبصغر يف مصر توصيات عديدة حول مستويات البنية األساسية، عرب دعم  إسًتاتيجيةووضعت 
مؤسسة سبويل أصغر والصندوق االجتماعي  12تأسيس شبكة ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر، عرب تأسيس 

ار التشريعي واؼبناخ الرقايب والتنظيمي، وأقلمتو مع طبيعة نشاط مؤسسات التمويل للتنمية. وراجعت اإلط
اؼبصغر عرب فتح اجملال لتأسيس مؤسسات ذبارية غَت مصرفية للتمويل األصغر وربويل اؼبنظمات غَت 

مؤسسات ذبارية للتمويل األصغر. وقدمت ؾبموعة من التوصيات للمؤسسات  إىلاغبكومية الناجحة 
 ل اؼبصغر عرب دعم تنمية وتنويع اؼبنتجات، وتوحيد إعداد التقارير.التموي

ويتضح عرب دراسة ـبتلف ذبارب التمويل اؼبصغر يف العاؼبُت العريب  التمويل المصغر بالسودان: .2
واإلسالمي، أن ذبربة السودان يف ؾبال التمويل اؼبصغر اإلسالمي رائدة ومبتكرة، وتتميز باالنتشار الواسع 

فكرة إعدادا رؤية لتطوير التمويل  2006واحملفظة الكبَتة، ولنبدأ مع نشأهتا، حيث تبٌت بنك السودان عام 
اؼبصغر بالسودان، وذلك إلدراكو مدى أنبية التمويل اؼبصغر يف زبفيف حدة الفقر وربسُت مستوى اؼبعيشة 

واؼبسانبة يف زيادة الناتج احمللي.  لذوي الدخل احملدود النشطُت اقتصاديا ورفع مستويات التشغيل الذايت
( أعدت رؤية التمويل  احملدودة ستشاراتلال شركة يونيكونز وبالتعاون مع بيت خربة استشاري متخصص )

. 2" ، هبدف سبكُت قطاع التمويل اؼبصغر من لعب دور ريادي2011-2007اؼبصغر بالسودان من 
بالسودان قام البنك اؼبركزي بإنشاء وحدة متخصصة ولدعم الرؤيا وتأطَت نشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر 

يف التمويل اؼبصغر كجهة رقابية وإشرافية وتطويرية ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر، تابعة لإلدارة العليا للبنك 
 اؼبركزي السوداٍل.

جربة تنمية القطاع والنهوض بالتمنذ إنشائها قامت بالعديد من اؼبهام اليت سانبت يف  الوحدة يتبُت أن "و 
كبَتة  تها الالنطاق العاؼبي، حيث أثبتت الوحدة أنبيو اإلسالمية يف التمويل األصغر على النطاق القومي 

كوهنا أول ذبربة إسالمية متكاملة يديرىا بنك مركزي تعمل على تنمية وتطوير قطاع التمويل األصغر 
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 . 19، 7، ص مرجع سبق ذكرهغادة والً، 
2

، 09/05/2017وحدة التموٌل المصغر، التموٌل األصغر بالسودان الوضع الراهن والمستقبلً، تارٌخ االطالع: 

http://www.mfu.gov.sd/node/375 

http://www.mfu.gov.sd/node/375
http://www.mfu.gov.sd/node/375
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بعة إدارة وزبطيط تنمية وسبويل ؼبتا مكتملةاإلسالمي. كما قامت وألول مرة بوضع ىياكل مؤسسية قوميو 
يف وحدات التمويل األصغر يف رئاسات اؼبصارف ويف فروع البنك اؼبركزي  متمثلةوتطوير التمويل األصغر 

بالتمويل األصغر ومراكز تنمية  الصلةذات  عن وحدات زبطيط اؼبشروعات بالوزارات ، فضالالوالئية
اؼبشروعات اؼبلحقة ببعض مؤسسات التمويل األصغر واؼبصارف اؼبتخصصة، وؾبالس التمويل األصغر 

الزمتُت ؼبرحلتُت يف تطوير القطاع،  إسًتاتيجيتُتباؼبركز والواليات. كما كان ؽبا الفضل أيضا يف وضع 
 واستغلت الصغرىُت وضمان ألصحاب اؼبشروعات وأدخلت التأمُت األصغر اإلسالمي التكافلي كتأم

  .1" صيغة اؼبضاربة اؼبقيدة يف التمويالت باعبملة ؼبؤسسات التمويل األصغر

ولتوضيح الوضع اغبايل للتمويل اؼبصغر بالسودان، فإن آخر البيانات لسوق تبادل معلومات التمويل اؼبصغر 
 2آالف مقًتض بقيمة  9مشلت  اإلصباليةن ؿبفظتها اػباصة دبؤسسة واحدة فقط للتمويل اؼبصغر، بينت بأ

اليت طبقها البنك السودان قد أتت بنتائج جيدة.  اإلسًتاتيجيةمليون دوالر، وىذا ما يدل على أن حصيلة 
وللتوضيح فإن النظام اؼبصريف بالسودان سبت أسلمتو كليا يف الثمانيات، عرب تطبيق مبادئ الشريعة 

مية من مراحبة، مضاربة، والتأجَت، والقروض اغبسنة. ولعل ما يبيز التمويل اؼبصغر اإلسالمية والصيغ اإلسال
من ؿبفظتهم  %12بالسودان عن باقي الدول، ىو أن البنك اؼبركزي ألزم البنوك التجارية بتخصيص 

 للنساء.   %30للمناطق الريفية و %70قراضية للمشاريع الصغَتة، منها اال

وتعترب ذبربة اؼبغرب يف ؾبال التمويل اؼبصغر من أىم ذبارب التمويل اؼبصغر يف  التمويل المصغر بالمغرب: .3
الوطن العريب ومشال إفريقيا، نظرا المتالكها أكرب ؿبفظة من حيث اغبجم والثانية بعد مصر من حيث 

 97-18وىو قانون  1999االنتشار. ولقد أصدر أول قانون خاص بالتمويل اؼبصغر باؼبغرب عام 
ؤسسات التمويل األصغر، وعرب ىذا القانون على ثالث متطلبات أساسية، األوىل سبثلت يف اػباص دب

 5زبصيص نشاط صبعيات القروض الصغرى، والثانية أنو فتح إمكانية استدامة القروض اؼبصغرة بعد مرور 
قة الذكر أعوام على النشاط، والثالثة ولعل أنبها ىو فرض شفافية اغبسابات. باإلضافة للمتطلبات ساب

منظمة مكلفة بتمثيل صبعيات القروض وىي  أنشئت الفدرالية الوطنية عبمعيات القروض الصغرى، "
عمل تشجع  واقًتاح ـبططاتهنة اؼبالصغرى أمام اؽبيئات العمومية، ووضع مدونة قانونية زبص أخالقية 

ذبمع يف كياهنا فبثلُت عن على تطوير القطاع. كما توقع القانون إنشاء عبنة استشارية للقروض الصغرى 
. ىذه اللجنة مكلفة والبنوك اؼبغربيةعبمعيات القروض الصغرى  والفدرالية الوطنية والبنك اؼبركزيوزارة اؼبالية 

                                                           
1

 .سابقمرجع 
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للقروض اؼبمنوحة وسعر الفائدة األعلى الذي يتم تطبيقو،  واؼببلغ األقصىبفحص تراخيص مزاولة اؼبهنة، 
  .1" ىقروض الصغر وكذا معايَت حسن تسيَت مؤسسات ال

ول فتح الباب أمام ، األ2007وتعديل عام  2004عام  األولتعديلُت أساسُت  97-18وعرف قانون 
تستهدف ربسُت ظروف السكن للمستفيدين أو االرتباط بشبكة اؼباء اعبمعيات دبنح قروض مصغرة 

 الثاٍل فقد رخص اإلصالح، وأما الصاٌف للشرب أو التجهيز بآليات كهربائية منبثقة عن الطاقة الشمسية
 .مُت على اؼبرضأالت منتجاتعبمعيات القروض الصغرى سبويل 

ويعترب اإلطار القانوٍل للتمويل اؼبصغر باؼبغرب سبقا، حيث أتاح ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر ؾباال مالئما 
كذا الدعم اؽبام من و  "، للحصول على التمويل من اعبهات اؼباكبة األجنبية األبوابلنشاطهم وفتح ؽبم 

طرف السلطات العمومية و صناديق للتنمية االقتصادية واالجتماعية، و اؼبساعدات اؼبالية و التقنية اليت 
تلقاىا القطاع من طرف ىيئات و مؤسسات دولية و عربية، إىل جانب تعهدات القطاع البنكي اؼبغريب و 

اؼبالية للقطاع، و ىي خاصية فبيزة ال توجد  % من اغباجيات80صندوق جيدة اللذين يغطيان ما يقارب 
أن مؤسسات التمويل  إىل، باإلضافة 2" يف البلدان األخرى اؼبوجودة بشمال إفريقيا و الشرق األوسط

 اؼبصغر باؼبغرب مازالت تنشط بصفة منظمات غَت حكومية ومل تصبح مؤسسات فبلوكة ؼبسانبيها.

، أزمة مالية ظبية بأزمة تسديد القروض الصغرى، ومن 2007وعرف قطاع التمويل اؼبصغر باؼبغرب عام 
ىل أن معدل القروض اؼبتعثرة خاطر والقروض اؼبتعدد، ونشَت إأسباب حدوث األزمة ىي القروض العالية اؼب

 اؼبؤسسة ، وما يفسر ىذا اؼبعدل اؼبرتفع وفقا لدراسة قامت هبا "%   "3 9 إىلوصل  2008عام 
ات سوق التمويل األصغر اؼبغريب، تطور  الدولية حول التمويل بتكليف من مؤسسة " االستشارية أوليفرويبان

يف سوق التمويل  ارتفاع القروض اؼبصغرة اؼبمنوحة من طرف مؤسسات التمويل األربعة اليت تنشطو فإن ا
اؼبصغر اؼبغريب هبدف توسيع حصتها يف السوق، وىذه اؼبنافسة الشرسة نتج عنها منح عدد كبَت من 

كانوا حاصلُت على   األفرادوض اليت سبيزت باؼبخاطرة العالية، والعدد الكبَت للقروض اؼبتعددة، دبعٌت أن القر 
 قد أجالً  أن القروض األطول إىلباإلضافة  أكثر من قرض مصغر من نفس اؼبؤسسة أو مؤسسة أخرى. "

 سداد تواريخ على ربتوياليت  السداد جداول مثل للمخاطر أخرى عوامل جبانب التعثر، زيادة يف سانبت

                                                           
1

 .2012مع المدٌر التنفٌذي لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنٌة، بوابة التمٌل األصغر، حسن إبراهٌم، حوار 
2

 المرجع السابق.
3

 .17، مرجع سبق ذكره، صمؤسسة التموٌل الدولٌة
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تسببت  اؼبألوف عن اػبارجة 1" زاكورة إقبازات أن يتضح التقرير، لنتائج دقيق فحص على وبناء .تواتراً  أقل
 تأثَتا إال تشكل مل القروض فنوعية األخرى، للمؤسسات بالنسبة أما .اؼبخاطر ذات القروض تعثر زيادة يف

زمة عرب ضخ السيولة سرعة احتواء اغبكومة اؼبغربية لأل. وبفضل 2" التعثرات على معدوما أو قليال
زمة "، إال أن األ مؤسسة البنك الشعيب " و" زاكورة دبؤسسات التمويل اؼبصغر، وسرعة إدماج مؤسسة "

العمالء مع  بيانات فأصبحت تتبادل الرائدة، التمويل اؼبصغر ومؤسسات القطاع على تركت آثارا مهمة "
 ،الفائدة أسعار ورفعت اؼبوظفُت، تعويضاتنت تتميز باؼبنافسة الشرسة، وزادت كابعضها البعض بعد ما  

 وقدرات الرقابة الداخلية وربديث اؼبتعثرة القروض لتحصيل جديدة وطبقت مناىج اإلقراض، عملية وقوة
 .3" لألزمة االستجابة من جزء أىم القطاع فعل رد كان لقد .اغبوكمة ربسُت إىل باإلضافة اؼبخاطر إدارة

 ال يبكن التطرق للتجارب الدول اإلسالمية يف ؾبال التمويل اؼبصغر دون ذكر التمويل المصغر بالسعودية: .4
، اليت تتميز بالريادة والتميز، ولتفسَت ىذا التميز، نذكر مبادرة ؿبمد عبد ذبربة اؼبملكة العربية السعودية

اللطيف صبيل، وىو من بُت أحد أثرياء اؼبملكة، رئيس ؾبموعة شركات عبد اللطيف صبيل احملدودة، فهو 
يعترب أول رجل أعمال مستثمر ألموالو يف ؾبال مكافحة الفقر عرب تأسيسو ؼبؤسسة باب رزق صبيل عام 

، ووضع برنامج ىبدم اجملتمع اإلسالمي والعريب، بتوفَت فرص العمل للشباب والشابات وتقدَل 2003
قروض مصغرة للنساء والرجال، وأسس شركة لضمان القروض اؼبصغرة وىي شركة ؿبمد صبيل لضمان 

 ، "مريكيةاألالقروض، باإلضافة لقيامو بشراكة مع مؤسسة جرامُت الدولية اليت مقرىا الواليات اؼبتحدة 
ألف فرصة عمل  720حقق باب رزق صبيل وعرب فروعو احمللية والدولية وذلك عرب براؾبو اؼبختلفة وبإصبايل 

ويف ؾبال مكافحة الفقر فتمكنت مؤسسة جرامُت  .2015وحىت هناية العام  2003منذ التأسيس عام 
مليون مقًتض،  2.4 من مساعدة 2015صبيل لدعم مؤسسات اإلقراض متناىي الصغر بنهاية عام 

جهوده وأسهم يف  MIT اللطيف صبيل للتطبيقات العلمية ؼبكافحة الفقر حول العامل يف وواصل مركز عبد
، وشعار مؤسسة 4"  2013مليون شخص حول العامل منذ تأسيسو وحىت هناية عام  164تغيَت حياة 

 ".  ألننا كببكم  باب رزق صبيل ىو "

                                                           
1

 التً المشاكل أن حٌث بالغ، ضرر فً تسبب قد فانهٌارها المملكة، فً مؤسسة أكبر وثانً شهرة األصغر التموٌل مؤسسات أكثر من واحدةتعتبر 

 عملٌات عنه نتج مما الرقابة، من أدنى حد صاحبه والذي المفرط نموها عن ناتجها فٌ المشاكل حجم كان. حٌث كبٌر بشكل متأصلة كانت واجهتها

 فً األخرى األصغر التموٌل مؤسسات فً المألوف عن خارجا هذا كان لقد– المحفظة تحصٌل فً وصعوبةكبٌرٌن  واختالس تدلٌس
  .آخر مكان أي وفً المغربٌة المملكة

2
 .17، مرجع سبق ذكره، ص مؤسسة التموٌل الدولٌة

3
 .23مرجع سابق، ص 

4
 Community Jameel ,Annual report Community Jameel,Community Jameel, 2015 .  
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وزبتم ذبارب التمويل اؼبصغر بتجربة بنغالديش، واليت تعترب ذبربة رائدة  التمويل المصغر ببنغالديش: .5
إىل أكثر  الذي " يقدم خدماتو 1976وحققت نتائج مذىلة، فقد أسس ؿبمد يونس بنك غرامُت عام 

من مليوٍل فقَت، وتقوم فكرة البنك على فرضية أن معظم الفقراء يفتقرون إىل اإلمكانيات اؼبالية اليت 
على البدء يف مشاريع صغَتة إلخراجهم من دائرة الفقر، ولذلك فالبنك يقدم ؽبؤالء قروض تساعدىم 

، واؼبفًتض لتغطية تكاليف تسيَت القروض اؼبصغرة فوائدبمتناىية الصغر تًتاوح ما بُت مائة ومائيت دوالر 
االت الزراعة واؼبهن إعادة الدين خالل فًتة قصَتة نسبياً، وتتوجو ىذه القروض لدعم مشاريع صغَتة يف ؾب

على  دبعد النجاح الذي حققو بنك غرامُت، أصبح حاليا ال يعتم، 1" اغبرفية والتصنيع والتجارة البسيطة
اإلعانات اغبكومية أو الدعم من اؼبنظمات غَت اغبكومية لتمويل قروضو اؼبصغرة، بل يعتمد على أموال 

ء اؼبصرف من اؼبقًتضُت من فئة الفقراء يبتلكون مسانبيو وىم اؼبستفيدين من خدماتو، ويتضح أن " عمال
من أسهم اؼبصرف، وىم كذلك أعضاء يف ؾبلس إدارة اؼبصرف وبذلك يستحقون أرباح اؼبصرف   94%

. وسبكن 2" عن استثماراتو، وأيضا يشاركون وبقوة وعلى أعلى مستوى يف صنع القرار داخل اؼبصرف
ىل من أكرب شركة اتصاالت يف البلد إ بداء اجتماعيمؤسسة ذات توجو  27مصرف غرامُت من إنشاء 

 عمال ىو "فبا نتج عنو تطور نوع جديد من األالشركة اليت تقدم خدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة، 
التجارية  األعمال، ويقصد بالعمل التجاري االجتماعي ىو هبمع بُت مبادئ 3" العمل التجاري االجتماعي

وبُت مبادئ اؼبنظمات غَت الرحبية اليت هتدف لتحقيق  ارباح واسًتجاع استثماراهتهتدف لتحقيق األاليت 
 التنمية االجتماعية ويبكن توضيح اؼبفهوم يف الشكل التايل:

  

                                                           
1

 .7/10/2012، 3873بنجالدش، الحوار المتمدن، العدد: محمد صبٌح البالدي، التموٌل األصغر وأثره القضاء على الفقر تجربة 
2

 .6، ص2006ٌوسف الفكً عبد الكرٌم، تجربة مصرف الفقراء، تجارب مكافحة الفقر فً العالمٌن العربً واإلسالمً، جامعة البلٌدة الجزائر، 
3

 .  4، ص 2009لتجارٌة العلٌا فً بارٌس، محمد ٌونس، بناء نموذج األعمال االجتماعٌة: دروس من تجربة جرامٌن، مدرسة الدراسات ا
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 .االجتماعية األعمالنموذج  :60شكل رقم 

 
 .5رامين، ص جاالجتماعية: دروس من تجربة  األعمالمحمد يونس، بناء نموذج  المصدر:

 الكيانات من نوعُت سبييز يبكن "نستخلص أنو يف النظام الرأظبايل  06من خالل مالحظة شكل رقم 
 قيمة تعظيم غرضها رحبية ذبارية أعمالك إليها النظر يبكن اليت اتالشرك توجد ناحية، فمن .اؼبؤسسية
 التجاري والعمل .االجتماعية األىداف إلقباز الرحبية غَت اؼبنظمات توجد أخرى، ناحية ومن .اؼبساىم

 ؼبالكيو ووبق عملياتو، من الكاملة تكاليفو يسًتجع أن فعليو الكيانُت؛ مفهوم بُت هبمع االجتماعي
 مع الربح، ربقيق إىل منو ثرأك غاية ربقيق إىل يهدف نفسو، الوقت يف لكنو اؼبستثمرة، أمواؽبم استعادة
 .1"للعامل تغيَت عامل يبثل أن إمكانية

 

 

                                                           
1
 .5ص مرجع سبق ذكره، رامٌن، جاالجتماعٌة: دروس من تجربة  األعمالمحمد ٌونس، بناء نموذج  
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زبفيف الفقر، زبفيف البطالة، رفع مستوى اؼبعيشة، زيادة وترشيد  تساىم القروض اؼبصغرة يف "
احمللية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا احمللية، وتوفَت الصناعات اؼبغذية للصناعات الكبَتة، وتوفَت اؼبدخرات 

تشكيلة السلع األساسية بأسعار منافسة، وتوفَت اػبدمات وخدمـات اإلنتاج، واستخدام العمالـة اؼباىرة 
وغَت اؼبنظمة إىل أنشطة رظبية وغَت اؼباىرة، واستخدام اػبدمات احمللية، وربويل األنشطة غَت الرظبية 

. ونظرا ألنبية 1" ومنظمة، واؼبسانبة يف ربقيق التنمية اؼبكانية بقدرهتا على التوطن يف اجملتمعات اعبديدة
التمويل اؼبصغر ومدى مسانبتو يف تنمية اجملتمعات من جوانب عديدة، فأولت اغبكومات أنبية كبَتة 

 لتشجيع وتنمية قطاع التمويل اؼبصغر. 

ىداف السياسية أداة فعالة لتحقيق ؾبموعة من األ ونظرا للدور الذي يلعبو التمويل اؼبصغر باعتباره
ىل أن التمويل اؼبصغر يهدف لتحقيق االستقرار السياسي والشراكة ماعية والتنمية االقتصاد، ونشَت إواالجت

ىل ربقيق التنمية أنو يهدف إلى دور الدولة اؼبنظم. باإلضافة إىل االجتماعية السياسية، مع إبقاء ع
اليت كانت مستبعدة من النظام اؼبصريف التقليدي  الفردية والعائليةاالقتصادية بتوفَت التمويل للمشاريع 

ن أىم أىدافو ىي واؼبسانبة يف زيادة دخل الفرد وؿباربة البطالة عن طريق إنشاء مناصب شغل. وم
صغر حملاربة البطالة والفقر عن طريق توفَت مناصب شغل ىداف االجتماعية حيث يسعى نظام التمويل اؼباأل

ض وليس اؽببة، وىذا ما وبفز لتقليدي، وتقوم سياستو على القرو للفئات اؼبستبعدة من النظام اؼبصريف ا
اؼبستفيدين على بذل كل اعبهود الالزمة واكتساب اؼبهارات لتحقيق قباحا وتسديد ديوهنم. وسنحاول من 

التمويل اؼبصغر واليت وضيح أنبية التمويل اؼبصغر وخصائصو واؼببادئ اليت يقوم عليها خالل ىذا اؼببحث ت
 ، وسنتطرق ؽبذه النقاط من خالل اؼبطالب التالية:مت ربديدىا

 ومبادئو أنبية التمويل اؼبصغر :األولاؼبطلب 

 خصائص التمويل اؼبصغر: اؼبطلب الثاٍل
 

                                                           
1

، الجزائر،الدولً حول جهاز القرض المصغر الملتقى ،فً تنمٌة المشروعات الصغٌرة االجتماعًوق نددور الص ،عزمً مصطفى، أحمد نصار

 . 2002دٌسمبر 17-18
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ىداف التنموية واالقتصادية للدولة، لذلك تعمل اغبكومة ويل اؼبصغر أداة فعالة لتحقيق األيعترب التم
عن طريق توفَت إطار تشريعي والدعم لتشجيع استثمار اؼبنظمات غَت اغبكومية واػبواص يف ؾبال التمويل 

تمويل اؼبصغر، وكل ىذه اؼبصغر، وقبد أن ىناك سياسات حكومية تقوم على االستثمار يف ؾبال ال
وبأخذ بعُت االعتبار اؼببادئ اليت  االسًتاتيجيات لتنمية قطاع التمويل اؼبصغر راجعة ألنبية التمويل اؼبصغر

 من خالل النقاط التالية: ومبادئو ، وسوف نتطرق ألنبية التمويل اؼبصغريقوم عليها

أنبية التمويل اؼبصغر يف التأثَت الذي ينتج عن نشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر على ؾباالت  تكمن
 عديدة، وسنذكر األنبية السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف النقاط التالية: 

ساسيا يف ربقيق االستقرار السياسي، را أيلعب التمويل اؼبصغر دو : همية السياسية للتمويل المصغراأل .1
قاليم اعبغرافية من ميزاتو أنو ينتشر يف كامل األ حيثقاليم واؼبناطق بالدولة، و يساىم يف ربقيق تنمية األ نوأل

 للدولة، وخاصة يف اؼبناطق الريفية واعببلية. فبا يسهل الوصول للفئات الفقَتة واؼبستبعدة من النظام اؼبصريف
، وىذا ما يساىم يف ؿباربة الفقر واعبهل ابعتهاومت إلنشاء مشاريعهم التنمويةالتقليدي ومنحهم سبويالت 

 قراطي.  ة، فبا يساىم يف نشر الوعي الديبوربقيق التنمية لكامل مناطق الدول
لدول النامية من مشكلة البطالة، وتتميز بالنمو الديبغرايف السريع، اتعاٍل الكثَت من : همية االقتصاديةاأل .2

. وعندما نقول بطالة ىذا يعٍت فقر، ومن أجل ؿباربة ظاىرة الفقر توفَت مناصب شغلوعجز الدولة على 
 الفردية والعائليةوتوفَت مناصب شغل حقيقة تؤدي لزيادة دخل الفرد والتدفق السلعي، وتنمية اؼبشروعات 

اليت تعتمد على الطرق التقليدية لإلنتاج واؼبهارات اغبرفية، ال بد من توفَت خدمات التمويل اؼبصغر من 
وض مصغرة وادخار وتأمُت مصغر ؽبذه الفئات من اجملتمع من شباب ونساء ماكثات يف البيت. ومن ىنا قر 

نستخلص أن ىذه الفئة من اجملتمع قادرة على توفَت مناصب شغل ومنها التقليل من البطالة وؿباربة الفقر 
 الدعم والتدريب.وزيادة دخل الفرد وتنمية االقتصاد، يكفي أن يوفر ؽبا القليل من التمويل و 

تساىم يف جذب الصناعات  الفردية والعائليةوباإلضافة حملاربة الفقر والبطالة، فإن تنمية اؼبشاريع 
ن اؼبؤسسات الكبَتة مثل صناعة السيارات ربتاج للمؤسسات الصغَتة اليت توكل القتصاد الدولة، أل ىالكرب 

تخفيض من عجز يف ال الفردية والعائليةمباشرة قد تساىم اؼبشاريع  ةؽبا القيام دبهام تكمل نشاطها. وبطريق
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ل مكان السلع ية باألسواق اػبارجية، ويبكن أن ربتنافساليزة سبتاك اؼب ان جل منتجاهتاؼبيزان التجاري، أل
 اؼبستوردة.

كل   سببىو نبية االجتماعية للتمويل اؼبصغر يف ؿباربة الفقر، فالفقر تتجسد األ: همية االجتماعيةاأل .3
ىل أنو يتيح قروض للفقراء ووبارب ظاىرة استغالل الفقراء اؼبنتجُت ات االجتماعية األخرى. باإلضافة إاآلف

من طرف اؼبرابُت، ويدخل الفقراء ضمن منظومة تساعدىم يف ربسُت أوضاعهم اؼبعيشية ورفع مستوى 
معيشة أفراد أسرىم، وإخراج اؼبرأة من دائرة العنف واالستغالل دبساعدهتا ودعمها على توفَت دخل مستمر 

 ومستقر.  
يف  ويقدم التمويل اؼبصغر ؾبموعة من اػبدمات واالمتيازات للمجتمع على كل اؼبستويات، فهو يساىم

، وؿباربة الفقر والبطالة عن طريق توفَت فرص شغل للفقراء، ويساىم يف تطوير القطاع اإلنتاجي اػباص
اؼباكثة يف البيت فرصة  رأةلميعطي لنو أىو  طاولعل أىم نقتوزيع عادل للدخل والثروة بُت أفراد اجملتمع. 

 نشاء مشروعها اػباص. إل

هبدف تنظيم سوق التمويل اؼبصغر وضباية اؼبستفيدين من خدمات مؤسسات التمويل اؼبصغر، قامت 
ـبتصُت دبجال التمويل اؼبصغر من القطاع اػباص  28اجملموعة االستشارية ؼبساعدة الفقراء بالتعاون مع 

، وصادق عليو G8والعام بوضع اؼببادئ األساسية للتمويل اؼبصغر. ونشرت ىذه اؼببادئ ألول مرة يف 
على ضرورة دعم مؤسسات التمويل اؼبصغر، بتحفيز عملية إنشاء  اأعضاء الدول اجملتمعة، وتعهدو 

 مؤسسات سبويل مصغر جديدة، ورفع من كفئاهتا.
أساسي، مشلت كل جوانب نشاط التمويل اؼبصغر من  مبدأ 11"وتنحصر مبادئ التمويل اؼبصغر يف 

دمة ػبدمة التمويل اؼبصغر واؼبستفيدين، وفيما يلي سنذكرىا يف النقاط اعبهات اؼبق إىلاعبهات اؼباكبة 
 التالية: 

 واؼببدأالفقراء وبتاجون ػبدمات مالية كاملة، وال تقتصر حاجاهتم اؼبالية على القروض اؼبصغرة فقط.  .1
ماش مع األول للتمويل اؼبصغر يؤكد حاجة الفقراء ػبدمات مالية متنوعة ومرنة وذات تكلفة منخفضة، تت

على ضرورة توفَت خدمات مالية متنوعة للفقراء تشمل القروض  اؼببدأقدراهتم اؼبالية اؼبنخفضة. ويؤكد 
 اؼبصغرة واالدخار والتحويالت اؼبالية والتأمُت.
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يعترب التمويل اؼبصغر أداة فعالة حملاربة الفقر. وحصول للفقراء على خدمات مالية، يساىم يف ربسُت  .2
التخطيط المتالك  إىليومية، ويغَت مبط معيشتهم من البحث عن لقمة العيش يوميا مستوى معيشتهم ال

منزل وربسُت نوعية التغذية وربسُت مستوى تعليم أبنائهم وربسُت الرعاية الصحية. كل ىذه التحسينات 
 تعطي قوة للفقراء ؼبواجهة التغَتات اػبارجية.

هبب أن يوفر التمويل اؼبصغر نظام مايل متكامل وشامل للفقراء. بالرغم من رواج التمويل اؼبصغر وإثباتو  .3
 إىلعرب العديد من التجارب حول العامل نقاط قوتو وقدرتو على ؿباربة الفقر وربسُت مستوى دخل الفرد، 

، ويرجع سبب نقص تغطية أن عدد كبَت من الفقراء ال يبكنهم اغبصول على خدمات التمويل اؼبصغر
مؤسسات التمويل اؼبصغر لكامل الفقراء العتماد الدول واغبكومات على اعبهات اؼباكبة، واؼبنظمات غَت 
اغبكومية، واؼبستثمرين ذوي اؼبسؤولية االجتماعية، لتمويل ىذه األخَتة. ولتحسُت كفاءة مؤسسات 

 م اؼبايل.التمويل اؼبصغر ال بد أن تصبح جزءا ال يتجزأ من النظا
ربقيق االستدامة اؼبالية ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر يسمح من رفع وزيادة كفاءهتا وتغطية أكرب عدد من  .4

أن الغاية من  إىلالفقراء. ويعترب ربقيق االستدامة اؼبالية ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر ليس اؽبدف حبد ذاتو، 
تغطية أكرب للفقراء. ونقصد بتحقيق االستدامة ربقيقها وتغطية تكاليف نشاطها ىو توسيع أثارىا، وتوفَت 

اؼبالية ىو قدرة اؼبؤسسة على تغطية تكاليفها، ووصول اؼبؤسسة لالستدامة يبكنها من زبفيض تكاليف 
معاملتها، وربسُت من نوعية اػبدمات واؼبنتجات اؼبالية اليت تقًتحها للفقراء، وتوسيع نطاق نشاطها لتوفَت 

على خدمات مؤسسات التمويل  وبصلواين من النظام اؼبصريف والذين مل خدمات للفقراء اؼبستبعد
 اؼبصغر.

اؽبدف األساسي للتمويل اؼبصغر ىو إنشاء مؤسسات سبويل مصغرة ؿبلية مستدامة. وهبدف توفَت  .5
خدمات مالية للفقراء ال بد من إنشاء مؤسسات سبويل مصغر ؿبلية لضمان استمرار توفَت ىذه اػبدمات. 

قيق ىدف االستدامة اؼبالية ال بد على اؼبؤسسات أن تكتسب قدرة صبع اؼبدخرات اؼبالية ومن أجل رب
 وتقدَل خدمات مالية تتوافق وحجات الفقراء النشطُت. 

جل ؿباربة الفقر ال بد أمنظمات قائمة حملاربة الفقر. من التمويل اؼبصغر وبتاج لدعم معنوي وىيئات و  .6
 ة ومساعدات وتوفَت التكوين لألفراد الفقراء.على اغبكومة أن توفر خدمات أساسي

تسقيف أسعار فائدة القروض اؼبصغرة وبد من انتشارىا. إن عملية تسقيف أسعار فائدة القروض اؼبصغرة  .7
ن مؤسسات التمويل اؼبصغر ؼبنحها، ألاليت سبنحها مؤسسات التمويل اؼبصغر يؤثر سلبا على قدرات 
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اليف اإلنتاجية، وتصبح عملية اؼبنح رىينة اإلعانات والتمويالت أسعار الفائدة ال تكفي لتغطية التك
من جهة أخرى يتوجب  اؼبمنوحة من اعبهات اؼباكبة وتتأثر دبحدوديتها وعدم انتظامها الرتباطها باؼبنح. و

على مؤسسات التمويل اؼبصغر أن ربد من أسعار فائدة القروض اؼبصغرة والتكاليف اليت يتحملها 
 طية تكاليفها عن طريق جذب اؼبدخرات وزيادة فعالية خدماهتا.اؼبستفيد، وتغ

دور اغبكومة يتمثل يف تنظيم سوق التمويل اؼبصغر وتشجيع عملية إنشاء مؤسسات التمويل اؼبصغر، وال  .8
يتمثل يف التقدَل اؼبباشر ػبدمات التمويل اؼبصغر. يتمثل دور اغبكومة يف توفَت جو سياسي مالئم 

 .الفردية والعائليةط مقدمي اػبدمات اؼبالية للفقراء واؼبشاريع ومستقر لتحفيز نشا
ومن أجل تنظيم سوق التمويل اؼبصغر ال بد على اغبكومة ضمان استقرار االقتصاد اعبزئي، وتفادي 
وضع سقف ألسعار الفائدة، وأىم نقطة عدم تقدَل برامج لتمويل مصغر بأسعار فائدة مدعمة فبا تعترب 

أن ىذه  إىلة منافسة غَت عادلة بالنسبة ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر التابعة للقطاع اػباص، باإلضاف
أن  إىلالربامج تقدم قروض مصغرة ؼبشاريع قد تكون فاشلة ومعدالت التسديد جد منخفضة. ونشَت 

، وؿباربة الرشوة والوساطة، الفردية والعائليةدور الدولة يتمثل يف توفَت اؼبناخ اؼبالئم لنشاط اؼبشروعات 
، وتوفَت البنية التحتية الالزمة لتسهيل وتوفَت سوق مالية تسمح بضخ السيولة دبؤسسات التمويل اؼبصغر

عملية نشاطها، وؼبا ال توفَت صندوق خاص لتمويل مؤسسات التمويل اؼبصغر الناجحة يف حالة غياب 
 اؼبمولُت. 

هبب على اعبهات اؼباكبة أن تكمل رؤوس أموال اػبواص. تعتمد اعبهات اؼباكبة على القروض، والدعم،   .9
جل اغبصول على مؤسسات سبويل أيل ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر. ومن و والصدقات من أجل توفَت التم

 واألساسيةزمة المصغرة مستدامة ال بد من تعاون اعبهات اؼباكبة مع القطاع اػباص لتوفَت األموال ال
 لنشاطها.

نقص اؽبياكل واؼبنظمات اؼبتخصصة يف ؾبال التمويل اؼبصغر ونقص اؼبوارد البشرية اؼبتخصصة، ألن من  .10
االجتماعية للجمعيات اػبَتية. لذلك  واألىدافائص التمويل اؼبصغر أنو هبمع بُت أىداف البنوك خص

هبب أن تكون ىناك نظرة وتكوين لدى كافة اؼبتعاملُت واألطراف اؼبسانبُت يف نشاط التمويل اؼبصغر. 
التمويل اؼبصغر اليت  وتتمثل اعبهات اليت تساىم يف تطوير التمويل اؼبصغر دبنطقة معينة ىي أوال مؤسسات

سبثل الواجهة األساسية واؼبتعامل مع اؼبستفيدين، واؽبيئات التنظيم واؼبراقبة، مع إلزامية تطوير قاعدة بيانات 
 تسمح بدراسة ومتابعة تطور نشاط التمويل اؼبصغر.
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تسمح  هبب على مؤسسات التمويل اؼبصغر توفَت البيانات واؼبعطيات بشكل دقيق، ووفقا لطريقة واحدة .11
دبقارنة الكفاءات االقتصادية واالجتماعية ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر اليت تقدم خدمات مالية للفقراء. 
وتسمح ىذه الشفافية بتوضيح مدى أنبية والدور الذي يلعبو التمويل اؼبصغر يف مكافحة الفقر وتوفَت 

ققها مؤسسات التمويل اؼبصغر . وتسمح بتقدير األرباح اليت ربالفردية والعائليةالتمويل للمشروعات 
 .1" واؼبخاطر اليت تتحملها، وىذه اؼبعطيات هتم اؼبستثمرين واعبهات اؼباكبة

ووضعت اجملموعة االستشارية ؼبساعدة الفقراء مبادئ للتمويل اؼبصغر هبدف تنظيم سوق التمويل اؼبصغر 
واغبد من ذباوزات ىذه األخَتة، فعرب ىذه اؼببادئ أعطت توجيهات لكل األطراف اؼبسانبُت يف ؾبال 

دئ ىو ضرورة اؼببا أىمالتمويل اؼبصغر من حكومة وجهات ماكبة ومؤسسات سبويل مصغر. ولعل من 
اليت زبص حجم القروض اؼبمنوحة ونسبة التسديد، فبا يسمح بدراسة  توالبيانااإلفصاح على اؼبعطيات 

أهنا أعطت توصيات للحكومة بدعم سوق التمويل اؼبصغر لكي  إىلتطور سوق التمويل اؼبصغر. باإلضافة 
 ، وعدم التدخل كممول رئيسي. العائليةالفردية و وبقق ؿباربة الفقر وتوفَت التمويالت الالزمة للمشروعات 

ومن أجل ضباية اؼبستفيدين من خدمات التمويل اؼبصغر قامت ؾبموعة من اعبهات اؼبتخصصة دبجال 
اجملموعة االستشارية ؼبساعدة الفقراء، والبنك الدويل، وؾبموعة االستثمار التمويل اؼبصغر تتمثل يف 

كولومبيا للتمويل   WWB، ومؤسسة االدخار لبنوك بنك، واؼبعهد الدويل " بدويتشو " االجتماعي
 CARDللتمويل األصغر باؽبند، وبنك  Ujjivanومؤسسة  األؼباٍل،بنك التنمية  للنساء،األصغر 

(، وبنك  يت السابقاأوروبا الشرقية واالرباد السوفي للتمويل األصغر الريفي بالفلبُت، ومركز التمويل األصغر )
Fonkoze يف اؼبديونية للمستفيدين من القروض  اإلفراطذبنب  . وسبثلت ىذه اؼببادئ يف "هباييت للفقراء

تطبيق فبارسات التحصيل و  .اؼبنتجات اؼبالية وشروط تقديبها بالشفافيةاؼبصغرة، وضمان شفافية التسعَت 
 امااللتز  اؼبوظفُت . ويتوجب علىسبتنع اؼبؤسسات عند ربصيل ديوهنا عن أي فبارسات مسيئة اؼبناسبة

صغر باؼبعايَت األخالقية الراقية يف تفاعلهم مع يلتزم موظفو مؤسسات التمويل اؼب، و بالسلوك األخالقي
 .2" ءبيانات العمال خصوصية اؼبظامل، وضمانمن  نتصافاالتطبيق آليات و  العمالء،

                                                           
1
CGAP, Principes clés de la microfinance, 2004, visualise le: 15/05/2018, 

https://www.microfinancegateway.org/fr/library/principes-cl%C3%A9s-de-la-microfinance . 
2
Idem. 

https://www.microfinancegateway.org/fr/library/principes-cl%C3%A9s-de-la-microfinance


 الفصل الثاني: مفهىم التمىيل املصغر وأهميته ومبادئه وخصائصه ودوره في مكافحة الفقر

 

30 
 

عرب توفَت التمويالت الالزمة للفئة  الفردية والعائليةيطمح التمويل اؼبصغر حملاربة الفقر وتنمية اؼبشاريع 
تكون ىناك مؤسسات متخصصة يف  أناؼبهمشة من النظام اؼبايل التقليدي، وبغية ربقيق أىدافو ال بد من 

ىذا اجملال، وتعرف دبؤسسات التمويل اؼبصغر. وفيما يلي سنتطرق ػباصيتُت أساسيتُت يتميز هبما قطاع 
اليت توجو نشاط  ةالتمويل اؼبصغر عن بقية القطاعات اؼبالية وىي مصادر سبويالتو واالذباىات النظري

 ي واالجتماعي.مؤسسات التمويل اؼبصغر بُت االذباه االقتصاد

اختلفت وتعددت مصادر سبويل مؤسسات التمويل اؼبصغر وفقا لطبيعتها وشكلها القانوٍل، ويعترب 
مصدر سبويل يف اعبهات اؼباكبة وـبصصات اغبكومة ؽبذا القطاع واؼبستثمرين ذوي اؼبسؤولية  أىم

ويل مقدمي خدمات التمويل اؼبصغر حسب الشكل القانوٍل، وفيما يلي االجتماعية. وزبتلف مصادر سب
القانونية ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر ومصادر سبويلها، وسنتطرق للجهات اؼباكبة وأنواعها،  األشكالسنذكر 

 وبعدىا سنتطرق لكيف يبكن ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر أن زبتار بُت مصادر سبويلها.  
تعتمد مؤسسات التمويل اؼبصغر يف  التمويل المصغر وفقا لشكلها القانوني:مصادر تمويل مؤسسات  .1

توفَت سبويلها من اعبهات اؼباكبة اليت سبنحها سبويالت، ويعترب مصدر سبويل اعبهات اؼباكبة من اؽببات 
 والقروض والدعم. وفيما يلي سنذكر نوع مقدم خدمات التمويل اؼبصغر ومصدر أمواؽبا:

" بانعدام رأس اؼبال وسندات  اعبمعيات الشكل القانوٍل ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر " يتميز :لجمعياتا . أ
اؼبلكية، وقبد أن أغلب أموال اعبمعيات مصدرىا خارجي تتمثل يف اؽببات والدعم اؼبقدم من قبل 
اغبكومات واعبهات اؼباكبة. وقد تلجئ يف بعض اغباالت للقروض البنكية. وتتميز اعبمعيات بانعدام 

 مول واؼبسَت.اؼبعالقة بُت ال
يبلكو األعضاء وىي عبارة عن  اجتماعيتتميز التعاضديات أن رأس ماؽبا يتكون من قسم  :التعاضدية . ب

مبالغ صغَتة، والقسم األكرب يتمثل يف الوداع اليت يتم صبعها من األعضاء والعمالء. ومن جهة أخرى ىناك 
 مصادر سبويلية من اػبارج تتجسد يف قروض بنكية ومساعدات من اعبهات اؼباكبة. 
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ت ملكية وبملها اؼبستثمرين، : رأس مال مؤسسة سبويل مصغر أسهم وسندامؤسسات التمويل المصغر . ت
 .1" ومصادر أموال اؼبؤسسة قد تكون داخلية أو خارجية

تعترب اعبهات اؼباكبة الداعم األساسي لتطوير نشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر،  أنواع الجهات المانحة: .2
ؽبم  ماوأغلب اؼبؤسسات الرائدة حاليا اعتمدت عند انطالقها على الدعم اؼبايل والتقٍت اللذان منحته

ىل أهنا تساعد مؤسسات التمويل اؼبصغر القائمة على تطوير وسائل عملها إاعبهات اؼباكبة. وباإلضافة 
، وتدعمها عندما تعرف ىذه األخَتة عجز مايل دبنحها قروض بأسعار فائدة ةبالتكنولوجيواالستعانة 

مؤسسات التمويل اؼبصغر مدعمة أو تضمنها أمام البنوك للحصول على قروض لتمويل نشاطها. وتعتمد 
لتمويل وتنمية نشاطاهتم على اعبهات اؼباكبة وقروض من البنوك التجارية، وفيما يلي سنذكر أنواع اعبهات 

 اؼباكبة والعالقة اليت ذبمع بُت البنوك التجارية ومؤسسات التمويل اؼبصغر.

عض الدول وخاصة الدول ىي عبارة عن صناديق سبويلية أسستها حكومات ب الجهات المانحة المحلية: . أ
 l' agence française de développementالتجارية، لدعم التنمية والتطوير. مثل 

ىي منظمات ذبمع ؾبموعة من الدول، وقد تكون اعبهات اؼباكبة  الجهات المانحة المتعددة األطراف: . ب
فريقي للتنمية ....( أو التنمية اآلسيوية، البنك اإل بنك اؼبتعددة األطراف ؼبنطقة ؿبددة مثل بنوك التنمية )

 ىيئات مثل البنك الدويل واألمم اؼبتحدة.

ىي منظمات تؤسسها ؾبموعة من اؼبؤسسات اػباصة، وقد تكون منظمات من  المنظمات الخاصة: . ت
ونالحظ أن اؼبنظمات  foundation ford, foundation argidiusاألموال اػبواص مثل 

اػباصة تطور دورىا يف ؾبال التمويل اؼبصغر، ومع انضمام منظمتُت للمجموعة االستشارية ؼبساعدة الفقراء 
 . 2" جانب أنشط اعبهات اؼباكبة يف ؾبال التمويل اؼبصغر إىل

اختيار مصادر هبب على مؤسسة التمويل اؼبصغر عند  اختيار مؤسسة التمويل المصغر لمصادر أموالها: .3
 سبويلها األخذ بعُت االعتبار النقاط التالية:

 .ةضرورة التنسيق بُت الشكل القانوٍل ؼبؤسسة التمويل اؼبصغر ومصادر التمويل اؼبتاح . أ

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

2007, p 253. 
2
Idem, p254. 
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نوع التمويل الذي تبحث عنو مؤسسة التمويل اؼبصغر ألن ىناك عدة أنواع متاحة، فتوجد إمكانية فتح  . ب
البنوك التجارية، أو تطوير عمليات االدخار، ونوع التمويل اؼبختار لو تأثَت على رأس اؼبال، أو االقًتاض من 

 .1" االجتماعي أو الرحبي هاسياسة مؤسسة التمويل اؼبصغر وتوجه

باالطالع على ـبتلف الدراسات القائمة واؼبتخصصة يف التمويل اؼبصغر قبد أن ىناك صراع بُت 
الباحثُت، فمنهم من يدافع على إلزامية ربقيق مؤسسات التمويل اؼبصغر للكفاءة اؼبالية ومن أنبها 
االستدامة اؼبالية، ومن جهة أخرى يوجد فريق يدافع على ضرورة توفَت خدمات مالية تالءم واحتياجات 

نستخلص يف النهاية أن أفقر الفقراء دون اىتمام مؤسسات التمويل اؼبصغر بتحقيق االستدامة اؼبالية. و 
 والنظرية الولفريست institutionnaliste التأسيسية التوجهُت متكاملُت، وفيما يلي سنذكر النظرية

walfariste.مع ذكر أراء مؤيد كل نظرية ويف األخَت سنقوم دبقارنة الوجهتُت ، 
مؤيدو النظرية التأسيسية يرون أن التمويل اؼبصغر ال  :Institutionnaliste النظرية التأسيسية: .1

أفقر الفقراء، بل ىو موجو ألصحاب الدخل القريبُت من حد الفقر. ويؤيدون التوجو االقتصادي  يالءم
ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر عرب ربقيق االستدامة اؼبالية. وتعترب ىذه النظرية أن الفقراء ال يطلبون خدمات 

احتياجاهتم اؼبالية  وتالءمجات توافق اؼبؤسسات اؼبالية ؼبنت ابتكارويدل ذلك على أنو وبالرغم من  مالية، "
إال أن أفقر الفقراء يعزلون أنفسهم عن العامل اػبارجي، وذلك لدرايتهم أهنم ال يستطيعون ربمل تكاليف 

 .2" القروض اؼبصغرة

سات التمويل اؼبصغر للكفاءة اؼبالية وعدم االعتماد ويشَت مؤيدي النظرية التأسيسية على ضرورة ربقيق مؤس
على اعبهات اؼباكبة لتمويل نشاطاهتم، وحبجة أن اعبهات اؼباكبة ال تستمر يف دعم مؤسسة سبويل مصغر 

ذلك ىناك خطر انسحاب  إىلعندما ربقق أرباح وتساىم يف تغطية تكاليفها التشغيلية، وباإلضافة  إىل
ة التمويلية يف أية غبظة ودون سابق إنذار. ومن أجل ذبنب ىذا اػبطر ال بد على اعبهات اؼباكبة من الساح

مؤسسات التمويل اؼبصغر أن ربمل اؼبستفيدين التكاليف اغبقيقية للقرض اؼبصغر، ومن أجل ربقيق ىذا 
ربث  القريبُت من خط الفقر وليس الفقراء. ونستخلص أن ىذه النظرية األفراداؽبدف ال بد من التعامل مع 

                                                           
1
Idem,255.  

2
Hashemi S, et Rosenberg R, Faire accéder les plus pauvres à la microfinance en associant filet de protection 

sociale et services financiers, CGAP, Focus n° 34, février 2006, p2. 
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مؤسسات التمويل اؼبصغر على عدم التعامل مع الفقراء وأفقر الفقراء بل التعامل مع األفراد القريبُت من حد 
 .1الفقر، وعدم االعتماد والًتكيز على التمويالت اليت سبنحها ؽبم اعبهات اؼباكبة وربقيق الكفاءة اؼبالية

 أنتها مع تكلفة القروض البنكية التقليدية، ويبكن تعترب تكلفة القروض اؼبصغر جد مرتفعة إذا ما مت مقارن
منح قروض مصغرة يتطلب متابعة لعدد أكرب من اؼبستفيدين وعملية التحصيل  أننفسر التكلفة اؼبرتفعة 

 تكون بصفة أسبوعية وىناك حاالت تكون عملية التحصيل يومية. 

توفر  أنتقوم ىذه النظرية على أن مؤسسات التمويل اؼبصغر هبب  :Walfariste  نظرية ولفريست .2
وربث أفقر الفقراء على االستفادة من خدماهتا، هبدف ؿباربة الفقر والعزلة اليت يتعرضون ؽبا. وتنادي ىذه 
النظرية على ضرورة ربقيق مؤسسات التمويل اؼبصغر للكفاءة االجتماعية دون أخذ بعُت االعتبار الكفاءة 

خدمات مالية للخروج من دائرة  إىلمؤيدو ىذه النظرية على حاجة الفقراء وأفقر الفقراء  اؼبالية.ويؤكد "
الفقر، والدليل على حاجة الفقراء للخدمات اؼبالية ىو مبو السوق اؼبوازية واستمرار النمو، وأغلب 

عدم  مؤيدو ىذه النظرية على "وينادي .2" اؼبستفيدين من خدمات السوق اؼبوازية ىم الفقراء واحملتاجُت
حاجة مؤسسات التمويل اؼبصغر لتحقيق االستدامة اؼبالية، ألهنا تعتمد على سبويالت اعبهات اؼباكبة، 

ن حافز ه مؤيدو ىذه النظرية مستبعدا، ألوخطر توقفها لعدم ربقيق مؤسسات التمويل اؼبصغر لألرباح يعترب 
وربث ىذه النظرية مؤسسات التمويل اؼبصغر على تشجيع  .3" وليس رحبي اجتماعياعبهات اؼباكبة ىو 

وبالرغم من ارتكاز  أفقر الفقراء وقدراهتم، " احتياجات تالءممنتجات وخدمات مالية جديدة  ابتكار
أن ىذا ال يؤثر على  إىلمؤسسات التمويل اؼبصغر يف سبويل خدماهتا اؼبقدمة على اعبهات اؼباكبة. تشَت 

 . 4" ل يف توفَت حياة أفضل ومستوى معيشة أحسن للفقراءىدفها األساسي اؼبتمث
ونستخلص من خالل عرض كل من النظرية التأسيسية والنظرية ولفريست أهنما ال ىبتلفان يف ىدفهما 
األساسي الذي يهدف حملاربة الفقر، " وبفضل النظريتُت يعرف التمويل اؼبصغر مرحلة حاظبة يف تطوه، 

تعتمد على ضرورة إدماج مؤسسات التمويل اؼبصغر بالسوق اؼبالية، أما نظرية ولفريست  فالنظرية التأسيسية

                                                           
1
Sébastien Dugas-Iregui, Débat entre Institutionnalistes et Welfaristes en microfinance, la réalité du terrain 

argentin, mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en science politique, université du Québec 
à Montréal, 2010, p13. 
2
Robinson, The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor, World Bank, Washington DC, 2001, 

p02. 
3
WollerM.Gary et al, "Where to microfinance”, International Journal of Economic Development, vol.1, N°1, 

1999.  
4
Roy D, La participation et l’appropriation dans l’utilisation de la microfinance comme outil de développement, 

UQAM, 21/01/2018, http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-cirdis&id_article=2975, p33. 

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?page=article-cirdis&id_article=2975
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الفقراء وأفقر الفقراء. والنظرتُت  احتياجات يالءمفًتكز على تطوير خدمات مؤسسات التمويل اؼبصغر وما 
لنظام اؼبايل. ولكن ىذا ـبتلفتُت األوىل هتدف لتحقيق الكفاءة اؼبالية والثانية هتدف إلدماج أفقر الفقراء يف ا

يف أدبيات التمويل اؼبصغر، أما عند التطرق لواقع التمويل اؼبصغر قبد أن مؤسسات  إىلاالختالف يالحظ 
وفيما يلي سنذكر مقارنة بُت النظرية . 1" التمويل اؼبصغر تريد أن توازن بُت االذباىُت واعبمع بينهما

 التأسيسية ونظرية ولفريست:
 .نة بين النظرية التأسيسية وولفريستمقار  :6جدول رقم 

Source :ImèneBerguiga , Performance sociale versus performance financière des institutions de microfinance, 

E.R.U.D.I.T.E, Université Paris XII, 2007, p5. 

                                                           
1

ImèneBerguiga, Performance sociale versus performance financière des institutions de 
microfinance,E.R.U.D.I.T.E, Université Paris XII, 2007, p4. 

 
 

 نظرية ولفريست النظرية التأسيسية عناصر المقارنة
قياس كفاءة نشاط مؤسسة التمويل  الرؤية

اؼبصغر من خالل اؼبدى االجتماعية، 
 .اآلثارودراسة 

قياس كفاءة نشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر 
 من خالل دراسة اغبجم واالستدامة اؼبالية

من خط  القريبُت واألفراداؼبشروعات الصغَتة  أفقر الفقراء اؼبستهدفةالفئة 
 الفقر.

مؤسسات سبويل مصغر ذات توجو  نوع مؤسسات التمويل اؼبصغر
 اجتماعي

 مؤسسات سبويل مصغر ذات توجو ذباري

 االستقاللية اؼبالية عرب ربقيق االستدامة اؼبالية االعتماد على اعبهات اؼباكبة منهجية العمل
تواجو مؤسسات التمويل اؼبصغر  - االنتقادات

ؾبموعة من اؼبشاكل ولعل أنبها ىي 
 عدم الديبومة.

عدم التسديد بُت مؤسسات  معدل -
التمويل اؼبصغر ذات الطابع االجتماعي 

 .%50جد مرتفعة أكثر من 

على مؤسسات التمويل اؼبصغر  يبيع ما -
 رباختياال تقوم  أهناذات التوجو التجاري، 

لذلك فيتم استبعاد أفقر  اؼبستفيدين، ونتيجة
 .الفقراء

 .أسعار الفائدة جد مرتفعة -
طويلة  إسًتاتيجيةربقيق الديبومة اؼبالية تعترب  -

 اؼبدى.
 ؿباربة الفقر األىداف اؼبشًتكة



 الفصل الثاني: مفهىم التمىيل املصغر وأهميته ومبادئه وخصائصه ودوره في مكافحة الفقر

 

32 
 

ساسيا يف توفَت التمويالت واػبدمات اؼبالية للفئات اؼبستبعدة تلعب مؤسسات التمويل اؼبصغر دورا أ
لفقراء النشطُت اقتصاديا. ولتحديد دور ااؼبستهدفة فئة  تمن النظام اؼبايل التقليدي، ومن بُت الفئا

مؤسسات التمويل اؼبصغر يف ؿباربة الفقر وربديد الفئة اؼبستهدفة من نشاطها، قمنا بتحديد اػبدمات 
 اليت تقدمها ومدى استهدفها الفقراء وأفقر الفقراء، من خالل اؼبطالب التالية:اؼبالية 

 منتجات التمويل اؼبصغر :األولاؼبطلب 
 اؼبصغر اإلسالميمنتجات التمويل اؼبطلب الثاٍل: 

 دور خدمات التمويل اؼبصغر وخدمات التمويل اإلسالمي اؼبصغر يف ؿباربة الفقرالثالث: اؼبطلب 
 

زبتلف منتجات التمويل اؼبصغر كليا على منتجات البنوك واؼبؤسسات اؼبالية، األوىل تقوم على 
أساس الثقة والتعاون، والثانية تقوم على الضمانات اؼبادية وىدفها األساسي ىو ربقيق األرباح، ونتيجة 

 التقليدي. وجاء ؿبمد يونس عرب ابتكاره للقروض لذلك أستبعد الفقراء وأفقر الفقراء من النظام اؼبايل
ُت والتغطية اإلعالمية اليت اعبماعية ليعطي دفعة جديدة للتمويل اؼبصغر، وجاءت عملية إنشاء بنك غرام

 العامل.    أكباءوتتويج ؿبمد يونس جبائزة نوبل للسالم، النتشار مبوذج القروض اعبماعية يف صبيع ها عرف

ديد أىم منتجات التمويل اؼبصغر اليت تقدمها مؤسسات التمويل اؼبصغر ربف من خالل ىذا اؼبطلب داؽبو 
ثال على تطبيقو يف بنك قرض اجملموعة نشأتو ومزاياه ونذكر م إىللألفراد الفقراء يف اجملتمع، وسنتطرق 

 .خصائصو ومثال على تطبيقو يقرض الفردىل إ غرامُت، و

اغباجات اؼبالية للفقراء ال تنحصر يف التمويل فقط، بل تتعدد حاجاتو  أن إىلوتوصلت العديد من األحباث 
التطرق ؼبختلف ىذه  إىلاالدخار وربويل األموال والتأمُت اؼبصغر، وسنسعى من خالل ىذا اؼبطلب  إىل

 .اػبدمات بتعريفها
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يف القروض  الفردية والعائليةالتمويالت اليت سبنحها مؤسسات التمويل اؼبصغر للمشاريع تتجسد 
 نوعُت أساسيُت األول قرض اجملموعة والثاٍل القرض الفردي. إىلاؼبصغرة، وتنقسم القروض اؼبصغرة 

ض اجملموعة وتكون عملية منح القروض مقابل فائدة يدفعها اؼبستفيد ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر، ويعترب قر  
أول اؼبنتجات اليت مت ابتكارىا يف ؾبال التمويل اؼبصغر، ونتيجة لنقائصها وؿبدوديتو يف تغطية حاجات 

ىل أسعار فائدة إي سنتطرق لنوعي القروض اؼبصغرة و القروض اؼبصغرة. وفيما يل منتج ابتكار، مت األفراد
 اؼبطبقة من خالل ما يلي:

لسد حاجة التمويلية للفقراء واؼبشاريع العائلية مع غياب كل  جاء القرض اعبماعي قرض المجموعة: .1
مع اؼبقًتضون يف ؾبموعة لتقدَل ضمان األساسي للقرض اعبماعي على ذب اؼببدأيقوم  الضمانات اؼبادية. و"

أقساط قرضو وبرم صبيع  األفرادويف حالة عدم تسديد أحد  صباعي، دبعٌت أن اجملموعة تضمن كل فرد منها،
مون بتسديد أقساط قرض الفرد اؼبتعثر أو اؼبمتنع عن عملية و جملموعة من قروض أخرى حىت يقأفراد ا

 .1" التسديد

تقيم قرض اجملموعة يف منهجية إقراض اجملموعة على اؼببلغ اإلضايف القائم على دورة القرض  ويعتمد "
وربديد الشروط )منع تكرار البسيطة، واالعتماد على الضمانات االجتماعية )مثل اؼبسؤولية اؼبشًتكة( 
 .  2" القروض لزمالء الفرد اؼبتخلف عن السداد( وذلك للتخفيف من حدة اؼبخاطر

ويتسم قرض اجملموعة خبصائص خاصة بو وىذا ما ساىم يف انتشاره يف ـبتلف مناطق العامل بعدما جسده 
لكل فرد، » االجتماعي ؼبالا رأس «يقوم قرض اجملموعة على أساس ش، و"ؿبمد يونس ألول مرة بنغالد

عن اختيار أفراد ؾبموعتو، ويشًتط يف ىذا الفرد  اؼبسئولحيث يتم اختيار فرد من القرية أو اغبي ليكون ىو 
أن يبتلك معلومات دقيقة على كامل أفراد اجملموعة، وباؼبقابل يشًتط على أفراد اجملموعة أن يبلكون 

ا يسمح باغبصول على ؾبموعة متماسكة ومتضامنة ويكون . وىذا ماؼبسئولمعلومات دقيقة على الفرد 

                                                           
1
Sébastien Boyé et al,op.cit, p54.  

2
 1، ص MicroSave ،2010دٌنً جورج، إدارة االقراض الفردي، 
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تأثَتا اجتماعيا على بعضهم البعض فبا يسمح من زبفيض معدالت عدم التسديد وىذا ما  األفرادلكل 
 .1"يعرف بالرأس اؼبال االجتماعي

ريع ولقد قدم القرض اعبماعي خدمات وأخرج العديد من الفقراء من دائرة الفقر، وساعدىم إلنشاء مشا
عائلية وفردية ناجحة. وباؼبقابل أوضح أن القرض اعبماعي وبمل يف طياتو الكثَت من النقائص والعيوب فبا 

القروض الفردية من طرف مؤسسات التمويل اؼبصغر، ومن خالل اعبدول اؼبوايل  منتج ابتكارنتج عنهم 
صغر ومن وجهة نظر سنوضح إهبابيات وسلبيات القرض اعبماعي من وجهة نظر مؤسسة التمويل اؼب

 اؼبستفيدين.

                                                           
1
Jaunaux et al, Microcrédit individuel et pression sociale : le rôle du garant, vue : 18/03/2018, 

https://www.researchgate.net/publication/228594095_MICROCREDIT_INDIVIDUEL_ET_PRESSION_SOCIALE_LE
_ROLE_DU_GARANT. 

https://www.researchgate.net/publication/228594095_MICROCREDIT_INDIVIDUEL_ET_PRESSION_SOCIALE_LE_ROLE_DU_GARANT
https://www.researchgate.net/publication/228594095_MICROCREDIT_INDIVIDUEL_ET_PRESSION_SOCIALE_LE_ROLE_DU_GARANT
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 .المجموعةمزايا وعيوب قرض  :7جدول رقم 

 مزاياال
 بالنسبة لمؤسسة التمويل المصغرة:

 .دد كبَت من اؼبستفيدين بقرض واحديسمح قرض اجملموعة بتغطية ع –اقتصاديات السعة  -
 .كانية تقدَل خدمات أخرى للمجموعةيفتح القرض اعبماعي إم –اقتصاد اجملال  -
يف اؼبعلومات اليت ذبمع على أفراد اجملموعة، وذلك عن طريق االستفادة من  اػبطأزبفيض من معدالت  -

 .فرد من اجملموعة على بعضهم البعضاؼبعلومات اليت يبتلكها كل 
االستفادة من تأثَت أفراد اجملموعة على بعضهم البعض لتخفيض معدالت التأخر يف أقساط القرض وعدم  -

 .ريناآلخ األفرادباالستعانة باؼبسؤولية االجتماعية لكل فرد اذباه تسديدىا، وذلك 
 .أفراد اجملموعة إىلواؼبخطر ربول التكاليف  -
 زبفيض من ـباطر عدم التسديد بفضل التأثَت االجتماعي الذي مت إنشاؤه ضمن اجملموعة. -

 بالنسبة للمستفيد:
 .واالقتصادية للفردقة االجتماعية تساىم اجملموعة يف توسيع العال -
 .ات الفردية بالضمانات االجتماعيةعوضت الضمان -
، وخاصة إذا اإلجباريزيادة احتمال فرض ادخار جزء من القرض اؼبصغر وىذا ما يعرف حبساب االدخار  -

 .نصت اتفاقية القرض اعبماعي عليها
تعسر أحدىم على عملية أفراد اجملموعة يساعدون بعضهم البعض لتسديد أقساط القرض، وذلك يف حالة  -

 .التسديد

 عيوبال
 بالنسبة لمؤسسة التمويل المصغرة:

 .نفعا عندما يكون اجملتمع متجانساال ذبدي الرقابة االجتماعية  -
 .اجملموعة لاللتزام بالعقد اؼبربمصعوبة إجبار أفراد  -
عزوف بقية  إىليف حالة عدم تسديد فرد ألقساط القرض ورفضو للخضوع لتأثَت اجملموعة، ىذا قد يؤدي  -

أفراد اجملموعة عن تسديد أقساط قروضهم. فبا يزيد من خطر عدم تسديد القروض مقارنة بالقروض 
 ى.فردية، وىذا ما يعرف خبطر العدو ال

 .القروض السابقة ألفراد اجملموعة ؿبدودية معرفة -
 .عن اجملموعة قد يؤدي غبلها سئولاؼبخروج الفرد  -
 .راد اجملموعة يبارسون نفس النشاطعدم تنوع اؼبخاطر يف حالة كان أف -
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 حافظة على تناسق وترابط اجملموعة.ربمل تكاليف إضافية من وقت وموارد مالية للم -
 بالنسبة للمستفيد:

الشخصية على  عن اجملموعة أو فرد أخر يف اجملموعة واستغالؽبا ػبدمة مصاغبو اؼبسئوليتحكم  أنخطر  -
 .حساب مصلحة أفرادىا

قد ال القروض اؼبصغرة غَت مرنة يف حجمها ومدهتا فهي تكون ذو مبلغ ؿبدد وؼبدة ؿبددة مسبقا، وىذا ما  -
 .يتالءم واحتياجات اؼبستفيد

وبات تأخر فرد أو عدد من أفراد اجملموعة على تسديد ارتفاع تكاليف القرض اؼبصغر نتيجة لًتاكم عق -
أقساطهم، وىذه التكاليف ال توجد يف حالة أن عقد قرض اجملموع هبرب كل فرد من اجملموعة ربمل 

 .بات تأخره عن تسديد أقساطو لوحدهعقو 
 أفراد اجملموعة. إىلالتكاليف واؼبخطر ربول  -

Source:Elisabeth Rhyne. Client Focused Lending, Center for Financial Inclusion, vu le: 
18/03/2018,http://www.centerforfinancialinclusion.org/publications-a-resources/browse-publications/345-
client-focused-lending-the-art-of-individual-lending 

أنو برىن على جدارتو ومالئمتو عرب العديد من التجارب، وتبقى  إىلوبالرغم فبا يعاب على قرض اجملموعة 
ف القرض اعبماعي تطورا وربسنا يف صياغتو وتطبيقاتو. وؼبواجهة نقائص أىم ذبربة ىي بنك غرامُت أين عر 

قرض اجملموعة ارتأت مؤسسات التمويل اؼبصغر تطبيق صيغة القروض الفردية، واليت سوف نتطرق إليها من 
 تعريف وخصائصها يف النقطة اؼبوالية.  

وؿباولة مؤسسات التمويل اؼبصغر تطبيقو يف ـبتلف البيئات قرض اجملموعة بعد انتشار  القروض الفردية: .2
يصلح للمناطق اليت تكون فيها الكثافة قرض اجملموعة أنو تبُت من خالل التجربة أن  إىلواجملتمعات، 

أنو وبد من عملية توسع  إىلالسكانية عالية وال يصلح للمناطق منخفضة الكثافة السكانية، باإلضافة 
ألهنا مرتبط بنجاح كافة مشاريع اجملموعة للحصول على قروض أخرى. ومن أىم ما اؼبشاريع الناجحة 

الفقراء اؼبستضعفُت يتم يف كثَت من اغباالت استبعادىم من اجملموعات، وىذا ما  األفراديعاب عليو ىو أن 
 يتناىف مع اؼببادئ األساسية للتمويل اؼبصغر.

خالل تطبيق قرض اجملموعة، قامت مؤسسات التمويل لكل النقائص والعيوب اليت تبينت من  ونتيجة "
 .1" اؼبصغر بتقدَل صيغة جديدة للقرض اؼبصغر للفرد وال تقوم على اجملموعة، وعرفت بالقروض الفردية

                                                           
1
Sébastien Boyé et al, op.cit, p63. 

http://www.centerforfinancialinclusion.org/publications-a-resources/browse-publications/345-client-focused-lending-the-art-of-individual-lending
http://www.centerforfinancialinclusion.org/publications-a-resources/browse-publications/345-client-focused-lending-the-art-of-individual-lending
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وتعتمد عملية تقييم القروض الفردية على ظبعة اؼبقًتض وتقييم شخصيتو من النواحي النفسية وقدراتو 
اإلنتاجية، وتدخل التجارب السابقة لطالب القرض الفردي دبجال نشاطو، دبعٌت اػبربة. ويتوجب على 

، وكيف سبت عملية اؼبرافق معرفة ىل طالب اإلقراض الفردي قد استفاد من قبل من قرض اجملموعة أو ال
التسديد. وتتم عملية تقيم مدى جدوى اؼبشروع واحتمال التسديد دبجموعة من اؼبراحل اليت يتوجب على 

 اؼبرافق مراعاهتا. 

مؤسسات التمويل اؼبصغر إدراك أنو ينبغي اعتبار  وهبدف توسيع نطاق القروض الفردية يتوجب على "
جانبو، وتطوير اؽبياكل والقدرات التنظيمية الالزمة لتقدَل اؼبنتج.  اإلقراض األصغر دبثابة اقًتاح للقيمة من

 .1" وأخَتا شبة عامل ؿبدد مهم للنجاح يف تنفيذ اإلقراض اؼبصغر ىو مدى توفر السيولة الكافية

سبثل أسعار الفائدة الربح أو العائد على القروض اؼبمنوحة من بنك أو  أسعار فائدة القروض المصغرة: .3
مؤسسة التمويل اؼبصغر. ويتضح أن تكاليف التمويل اؼبصغر مرتفعة مقارنة بتكاليف اإلقراض من البنوك 

التجارية، ويرجع ذلك الرتفاع تكاليف اؼبعامالت واستخدام الضمانات الشخصية كبديل عن الضمانات 
النسبة اؼبئوية لتكاليف منح قرض مصغر أكرب من تكاليف منح قرض حبجم أكرب،  أن " إىلونشَت الرظبية. 

وللتوضيح نأخذ مبلغ مليون دوالر، حيث البنك يتعامل مع مقرض واحد ومؤسسة التمويل اؼبصغر فتتعامل 
ر دوالر.  وبدراسة تكاليف اإلقراض واؼبخاط 100أالف مقًتض، سبنح لكل واحد منهم  10مع 

، وفيما %14وتكاليف ربصيل األقساط، قبد أن البنك سيغطي كامل تكاليفو بتطبيق سعر فائدة قدره 
 .  2" لتغطي تكاليفها %33ىبص مؤسسة التمويل اؼبصغر يتوجب عليها أن تقرض بسعر فائدة قدره 

أو استمرار اغبصول إن األفراد الفقراء إذا ما مت زبَتىم بُت اغبصول على قروض مصغرة بأسعار فائدة أقل "
على القروض وزيادة توسيع نطاق نشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر، ىبتارون دون تردد استمرار نشاط 
مؤسسة التمويل اؼبصغر، ويبكن تفسَت ذلك بالدرجة العالية اليت ينتفع هبا عمالء التمويل اؼبصغر من 

اليت تظهر يف معدالت ، 3" فائدةالقروض، فضال عن ذلك، القدرة العالية على تسديدىم للقروض وال
يف حالة كومباراتاموس  %100تفسر األسعار الفائدة اؼبرتفعة اليت وصلت لـ  التسديد العالية. وكذلك "

مؤسسة سبويل مصغر باؼبكسيك، بأنو يتم التضحية باؼبقًتضُت اغبالُت بإرىاقهم بأسعار فائدة جد مرتفعة، 

                                                           
1

 .3دٌنً جورج، مرجع سبق ذكره، ص 
2

 .2، صمرجع سبق ذكرهبرٌجٌت هٌلمس، 
3

 .المرجع السابق



 الفصل الثاني: مفهىم التمىيل املصغر وأهميته ومبادئه وخصائصه ودوره في مكافحة الفقر

 

33 
 

 إىللتحقيق مبو سريع، وإتاحة خدمات التمويل اؼبصغر ألشخاص أشد فقرا أو ال يستطيعون الوصول 
 . 1" التمويل

وتعترب أسعار الفائدة اؼبرتفعة اؼبطبقة من طرف مؤسسات التمويل اؼبصغر على القروض، أىم ما تعاب 
، وىذا ما ال يتوافق مع الغرض األساسي للتمويل اؼبصغر اؼبتمثل %20 إىلعليو، فقد يصل سعر الفائدة 

يف ؿباربة أسعار الفائدة اؼبرتفعة واؼبرىقة للفقراء اؼبنتجُت اليت طبقها التمويل غَت الرظبي. وتفسر اؽبيئات 
واؼبؤسسات اليت تنشط يف ؾبال التمويل اؼبصغر معدالت الفائدة اؼبرتفعة الرتفاع تكلفة منح القروض 

عبأت اغبكومات لطريقتُت أساسيتُت  الفردية والعائليةاؼبصغرة وتسيَتىا واسًتجاعها. وغبماية اؼبشاريع 
 هبدف ربديد وزبفيض أسعار الفائدة، سنتطرق ؽبما فيما يلي:  

ألسعار الفائدة على القروض اؼبصغرة اليت سبنحها  أقصىىو أن تضع اغبكومة حد  تسقيف أسعار الفائدة: . أ
ثر ؤ  الرظبية، ولكن ىذه اإلجراءات توتأيت ىذه اؼببادرة بغرض اغبد من القروض غَت، مؤسسات التمويل اؼبصغر

وعملية تسقيف  على مؤسسات التمويل اؼبصغر، فهي ربد من قدراهتا على االنتشار وربقيق استمراريتها. اسلب
على القروض اؼبصغرة طبقتها العديد من اغبكومات من بينها اعبزائر، ولتجسيدىا على أرض الواقع  أسعار الفائدة

تقوم اغبكومات بتأطَت أسعار الفائدة عرب إصدار قوانُت تطبق على البنوك من طرف البنك اؼبركزي، أو عن طريق 
ه الطريقة عن األوىل ألهنا ال تكون ، وزبتلف ىذfactoلسعر إعادة اإلقراض يف البنوك اؼبركزية  أقصىفرض حد 

 عرب إصدار قانون.
تعرف عملية دعم اغبكومات ألسعار فائدة القروض اؼبصغرة، ىو أن ربل اغبكومة ؿبل  دعم أسعار الفائدة: . ب

اؼبقًتضُت من مؤسسات التمويل اؼبصغر يف تسديد فوائد القروض اؼبصغرة، وتعترب ىذه الطريقة جد مكلفة 
اؼبشاكل اليت تنتج عنها أن اؼبقًتضُت يعتربون القروض اؼبصغرة اؼبدعومة من  بُت ومنػبزينة الدولة. 

اغبكومات عبارة عن ىبة، وىي حق ؽبم من خزينة الدولة. ويبكن أن نضيف أن تطبيقها يؤدي لتخفيض 
دعم ولقد قامت اغبكومة ب، 2" من إيرادات اؼبؤسسات اؼباكبة فبا يؤثر يف قدرهتا على تغطية تكاليفها

ووكالة تشغيل الشباب، ووكالة دعم القروض اؼبمنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر، 
إلنشاء مؤسسات صغَتة ومتوسطة. وأسعار الفائدة اؼبدعمة ال تسمح ؼبؤسسات االستثمار، اؼبوجهة 

                                                           
1

 .2، صCGAP،2009بوابة التموٌل األصغر،، أخالقٌات نسبة الفائدة: جانب من جوانب األداء االجتماعً فً التموٌل األصغر، أرفٌند أشتا
2
HelmsBrigit, et Xavier Reille « le plafonnement des taux d’intérêt en microfinance : qu’en est-il à présent », 

étude spéciale, CGAP, septembre 2004, p6. 
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هات اؼباكبة وربد من قدرهتا التمويل اؼبصغر من تغطية تكاليفها، فبا هبعلها دائما حباجة لدعم اغبكومة واعب
 على التوسع.

 احتياجاتأكثر مع  تهامئمالوتتميز القروض الفردية عن قرض اجملموعة خبصائص خاصة هبا، نذكر منها "
اؼبستفيد من ناحية حجم القرض ومدة اإلقراض وتقسيم األقساط، وينحصر استعمال القروض الفردية يف  

يف سبويل استثمارات إنتاجية. وعملية منح القرض الفردي تعتمد على ربليل التدفقات  األحيانكثَت من 
النقدية اؼبتوقعة للمشروع والوضع اؼبايل اغبايل لطالب القرض اؼبصغر، ويف حالة عدم تسديد اؼبستفيد 

عملية  ألقساط القرض اؼبصغر تتم عملية مصادرة الضمانات أو استدعاء الضامن ليحل ؿبل اؼبستفيد يف
 .  1" التسديد

ىو: كيف يبكن ألفراد فقراء ومشاريع عائلية وفردية أن ربتاج  واالدخار، السؤال الذي يبكن طرح
ىذا السؤال يعترب بديهيا عندما نتكلم عن خدمة االدخار على مستوى مؤسسات التمويل  االدخار؟ػبدمة 

أنو من  إىلالفقراء بالكاد يغطون احتياجاهتم اؼبالية اليومية، ونشَت  األفراداؼبصغر. ألنو من اؼبعروف أن 
االدخار، فبا يسمح ؽبم  إىلالفقراء وبتجون أكثر من غَتىم  األفرادخالل الدراسات اليت أجريت تبُت أن 

 وفيما يلي سنقدم تعريفا لالدخاردبواجهة النفقات اؼبالية االستثنائية مثل دخول مدرسي، وفاة، مرض. 
 وأنواع حسابات االدخارية اليت توفرىا مؤسسات التمويل اؼبصغر.

، فأولت اؼبدارس االقتصادية اىتماما كبَتا اتريفوعرف االدخار بالعديد من التع تعريف االدخار المصغر: .1
لذي يلعبو يف تنمية االقتصاد بتوفَت موارد للمؤسسات اؼبالية، ويساىم يف اباالدخار نظرا ألنبيتو والدور 

         يف مواجهة مصاريف غَت متوقعة. وعرف النظام االقتصادي اإلسالمي االدخار على أنو األفرادمساعدة 
ويعرف البنك  ،2" الفرق فيما وبصل عليو الفرد من دخل وبُت ما يلزم إسالميا على استهالكو اػباص "

تغطية النفقات اؼبستقبلية، مثل التعليم، الزواج. والنفقات اليت تكون  إىلالعاؼبي االدخار على أنو " يهدف 
قيمتها كبَتة مثل شراء سيارة، أو ؼبواجهة نفقات مستعجلة تكون يف غالب األحيان غَت متوقعة. ومن 

                                                           
1
Sébastien Boyé et al, op.cit, p72. 

2
 .2، ص3، العددةالهادي أحمد محمد حسن، االدخار فً النظام اإلسالمً، مجلة العلوم والبحوث اإلسالمٌة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌ
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الذين مت استجواهبم، قد  األفرادمن  %36وجد أن  خالل الدراسة االستقصائية اليت قام هبا البنك العاؼبي
 .1" شهرا اؼباضي بادخار اؼبال يف اعبهات اؼبصرفية أو بطرق أخرى 12قاموا خالل 

 

وتعرف باؼبدخرات اػباصة وىي  ويدخر الفقراء أمواؽبم يف األماكن غَت الرظبية فبا يزيد من خطر فقداهنا، "
الفقَت يف بيتو، ويبكن أن تشمل اؼبدخرات اػباصة اؼبوجودات النقدية وغَت اؼبدخرات غَت الرظبية اليت يديرىا 

النقدية. وىناك مدخرات يتم تنظيمها من قبل ؾبموعات من األشخاص دون أن زبضع لألنظمة اغبكومية، 
، وتعرف باؼبدخرات اعبماعية، ويشمل ىذا النوع من اؼبدخرات رابطات اإلقراض والتوفَت الدوار، بنوك القرية

 ".  اجملموعات اؼبتضامنة وؾبموعات اؼبساعدة الذاتية

نظرا غباجة الفقراء لالدخار وعدم اىتمام مؤسسات التمويل اؼبصغر بو. قبد  أنواع الحسابات االدخارية: .2
أنو أصبح توجو مؤسسات التمويل اؼبصغر ىو تقدَل منتجات ادخارية تتالءم واالحتياجات اؼبختلفة لألفراد 

، واؼبسانبة يف توفَت االدخاريةاػبدمات  إىل األفرادالتنوع يف اؼبنتجات يساىم يف تغطية حاجة  الفقراء. وىذا
مصادر مالية ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر، اليت تستغلها يف سبويل القروض اؼبصغرة. وما يبيزىا عن باقي 

 اإلجباريةدخارية مصادر األموال ىو االستقرار والتكلفة اؼبنخفضة، وىذا ينطبق على اغبسابات اال
. وفيما يأيت سوف نتطرق ألىم أنواع اغبسابات االدخارية اليت تقدمها األجلواغبسابات االدخارية طويلة 

 مؤسسات التمويل اؼبصغر لعمالئها واؼبستفيدين من القروض اؼبصغرة.
تعترب من أىم اغبسابات االدخارية بالنسبة ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر،  :اإلجباريةالحسابات االدخارية   . أ

، وىو شرط ادخاريباؼبال الذي يتوجب على اؼبستفيد من قرض مصغر ادخاره يف حساب  وتعرف "
مستقال  منتجأساسي للحصول على القرض اؼبصغر، وىو حساب مرتبط خبدمة القروض اؼبصغرة وليس 

أن بعض  إىلفيدين ىو تكلفة إضافية للحصول على القرض اؼبصغر، ونشَت بذاتو. ومن وجهة نظر اؼبست
مؤسسات التمويل اؼبصغر تفرض على اؼبستفيدين من القروض اؼبصغرة، زبصيص جزء إضايف ضمن أقساط 
القرض اؼبصغر توضع يف اغبساب االدخاري، ويتاح مبلغ اغبساب بتاريخ اكتمال عملية تسديد القرض. 

ات بالنسبة ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر مصدر من األموال اؼبنخفضة التكلفة ومعروفة وسبثل ىذه اغبساب
 .2" آجال استحقاقها، وىي ضمان سهل التحصيل

                                                           
1
AsliDemirquc-Kunt et al, De nouvelles données disponibles sur l'épargne, l'emprunt et la gestion des risques, 

Base de données Global Findex, 2012, p1.  
2
Sébastien Boyé et al, op.cit, p75. 
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عدم استهالك جزء من الدخول دون جرب، الختيار "ااالدخار بيقصد  :حسابات االدخارية االختياريةال . ب
وبالنسبة  ،1" تبعا الحتياجاهتم االستهالكية، بعد إشباعها ودخوؽبم األفرادأي نتيجة للموازنة، اليت يقوم هبا 

ؼبدة ؿبددة، وىذه األخَتة قد تًتاوح  ادخاريىو اؼبال الذي يقرر صاحبو أن يضعو يف حساب  للحساب "
على  اإلجباري االدخاريبُت بضعة أسابيع إىل عدة سنوات. ويتميز ىذا النوع من اغبساب على اغبساب 

أنو يدر على صاحبو رحبا. ويبثل ىذا النوع من اغبسابات بالنسبة ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر مصدر ثابتا 
 2". من األموال اليت تساعد يف إدارة السيولة اليومية ومنح قروض مصغرة

٪ يف قطاع التأمُت 30بزيادة عرفت منتجات التأمُت متناىي الصغر انتشارا يف القارة األفريقية 
مليون مستفيد مت تغطيتو خبدمات تأمينية متناىية  61.9متناىي الصغر خالل الثالثة أعوام اؼباضية بإصبايل 

. وقد وصلت نسبة 2011مليون مستفيد يف عام  44.4مقارنة بإصبايل  ،2014الصغر بنهاية عام 
من إصبايل تعداد السكان يف قارة أفريقيا يف حُت   ٪5.4 اؼبستهدفُت والتغطية التأمينية إىل الوصول للعمالء

وفيما يلي سنتطرق لتعريف التأمُت متناىي الصغر  .20113يف عام  ٪4.4كانت نسبة التغطية التأمينية ىي 
 وحاجات اؼبشاريع الفردية والعائلية يف خدمة التامُت اؼبصغر.

واالدخار،  ةـبتلف كليا على القروض اؼبصغر  منتجالتأمُت اؼبصغر  منتجويعترب  تعريف التأمين المصغر: .1
ن كليا على اوربصيلها منهجية وزبطيط ـبتلف اوتتطلب عملية تسيَتنب فةالصَت  منتجات إىلفهما ينتميان 

التأمُت اؼبصغر أن  منتجويتوجب على مؤسسة التمويل اؼبصغر الراغبة يف تقدَل  التأمُت اؼبصغر. " منتج
 اسية، تتمثل فيما يلي:تتوفر على طبسة شروط أس

 .للدخول يف ؾبال نشاط جديد واإلمكانياتامتالك القدرة  . أ
 .من وجود طلب على التأمُت اؼبصغر دراسة السوق والتأكد . ب
 .ؼبنافسُت وشركات التأمُت الناشطةدراسة سوق التأمُت اؼبصغر ؼبعرفة ا . ت
 .سمح بتقدَل خدمات التأمُت اؼبصغرتالتأكد من أن التنظيمات والقوانُت السارية يف ؾبال التمويل اؼبصغر  . ث

                                                           
1

 .8مرجع سبق ذكره، ص الهادي أحمد محمد حسن،
2
Sébastien Boyé et al, op.cit, p76 

3
 ، بتصرف.Arabic Microfinance Gateway ،2015عالء فتحً وآخرٌن، نحو نموذج ناجح للتأمٌن األصغر، 
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 .1" صبع أكرب قدر فبكن من البيانات واؼبعلومات لتحديد أسعار خدمات التأمُت اؼبصغر . ج

الءم مع حاجات الفئات اؼبستهدفة، اتفق اؼبشاركُت يف اؼبؤسبر يتو  تأمُت مصغر ناجح منتجوهبدف تقدَل 
وجود ثالث ؿباور رئيسة، األول يتمثل يف بناء الوعي  الدويل اغبادي عشر للتأمُت األصغر على ضرورة "

من خالل بناء معلومات صحيحة للعمالء عن أنبية منتجات التامُت متناىي  ( العمالء / السوق) لدى 
العمالء وثقافتهم  احتياجاتالصغر، والثاٍل فهم متطلبات السوق عرب تصميم منتج التأمُت يتسق مع 

فة يف اغبياة. وأخَتا، توفَت اؼبنتج بصورة مناسبة، عرب تطوير وإنشاء نقاط إصدار ومعتقداهتم التأمينية اؼبختل
 .2" منتجات تأمُت متناىي الصغر متنوعة ومتعددة ومتاحة للعمالء

الفردية ولتحديد حاجة أصحاب اؼبشاريع  حاجات المشروعات الفردية والعائلية للتأمين المصغر: .2
اليت قد تؤثر سلبا على  واألحداثخدمات التأمُت اؼبصغر، ال بد من ربديد نوع اؼبخاطر  إىل والعائلية

الفردية الفقراء وأصحاب اؼبشروعات  األفراد أن " إىل. ونشَت والتذبذبالوضع اؼبايل الذي يتميز باؽبشاشة 
ووفقا للدراسات اليت قامت هبا اؼبنظمة العاؼبية للعمل يف العديد من  .يهددىم العديد من اؼبخاطر والعائلية

وفاة لقد يواجهون صعوبات مالية وخسائر نتيجة  الفردية والعائليةأن أصحاب اؼبشاريع  إىلالدول، توصلت 
السرقة أو أو  ،الكوارث الطبيعيةأو  ،واإلصاباتاؼبرض أو  ،النشيطُت األفرادفرد من أفراد العائلة، وخاصة 

 تلف وسائل واألدوات اإلنتاجية.
مواجهتها. واليت ينتج عنها خسائر  الفردية والعائليةوبالرغم من أن اؼبخاطر اليت ىباف أصحاب اؼبشاريع 

أن خطر الوفاة واؼبرض يأتيان يف مقدمة القائمة، نظرا  إىلمادية مل تكن بنفس األنبية يف كامل الدول، 
 . 3" للتأثَت الكبَت الذي يبكن أن وبدثاه على الدخل

فقط، بل ىناك جانب  الفردية والعائليةالتأمُت اؼبصغر ال يقتصر على اؼبشروعات  فإن ومن جهة أخرى
ىبص مؤسسات التمويل اؼبصغر لتقليل من اؼبخاطر واػبسائر يف عملية ربصيل األقساط اؼبتبقية من 

وأمام مؤسسة التمويل اؼبصغر ثالثة خيارات  القروض اؼبصغرة والفائدة يف حالة وفاة أو عجز اؼبستفيد. "
ىل يبكن تطبقها يف حالة قرض اجملموعة، لتحصيل القروض اؼبتبقية يف حالة حدوث وفاة أو عجز، األو 

تتمثل يف أن وبل أفراد اجملموعة ؿبل الفرد اؼبتوىف يف تسديد مستحقات القرض اؼبصغر ولكن ىناك إمكانية 
                                                           

1
Craig F Churchill et al, L'assurance et les institutions de microfinance : guide technique pour le développement 

et la prestation de services de micro-assurance, Organisation internationale du travail, 2004, p58. 
2

 ، مرجع سبق ذكره، بتصرف.فتحً وآخرٌنعالء 
3
Craig F Churchill et al, op.cit, p68. 
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للقيام بعملية التسديد، وىناك احتمال وفاة أكثر من شخص يف نفس اجملموعة. والثانية ىي  األفرادعزوف 
وىذا ما قد يؤثر سلبا على ظبعتها. وثالثا  اؼبتوىفأن مؤسسة التمويل اؼبصغر تقوم حبجز جزء من فبتلكات 

كوارث أو وفاة يبكن ؼبؤسسة التمويل اؼبصغر تسجيل األقساط اؼبتبقية كخسائر، ولكن يف حالة حدوث  
 .1" عدد معترب من اؼبقًتضُت ىذا قد يؤدي لتحقيق مؤسسة التمويل اؼبصغر ػبسائر كبَتة

تقدَل خدمات التمويل اؼبصغر إما بأن  إىلوؼبواجهة خطر وفاة اؼبستفيد عبأت مؤسسات التمويل اؼبصغر 
لمستفيدين من القروض ، أو االتفاق مع مؤسسة تأمُت لتقدم خدماهتا لاؼبنتجعن  اؼبسئولةتكون ىي 

تأمُت مصغر  منتجاؼبصغرة. وما يبيز منتج التأمُت اؼبصغر ارتباط مدتو دبدة تسديد القرض اؼبصغر. وأىم 
تقدمو مؤسسات التمويل اؼبصغر يتمثل يف عقد تأمُت يغطي ما تبقى من القرض اؼبصغر يف حالة وفاة أو 

 اسيم تشيع اعبنازة.عجز اؼبستفيد، ويتم اقًتاح معو عقد يغطي تكاليف مر 
بصناعة اإلقراض متناىي  وثيقا األصغر صناعة موازية ومرتبطة ارتباطا منتجات التأمُتولقد أصبحت  "

هبب البدء يف تنمية اؼبعارف واؼبهارات للعاملُت دبؤسسات التمويل األصغر يف اؼبنطقة  لذلك الصغر للفقراء،
 اؼبستمر ورصد وتوثيق التجارب الناجحة يف ىذا اجملال مثلالصناعة من خالل التدريب  حول ىذه العربية

 "2. منتج تكافل اإلسالمي ومباذج مؤسسة األمانة يف اؼبغرب وصندوق اؼبرأة يف األردن
 

وفقا لتقرير اجملموعة االستشارية ؼبساعدة الفقراء حول حجم التمويل اؼبصغر اإلسالمي يف العامل، 
من مقدمي  %92مؤسسة تقدم خدمات التمويل اإلسالمي اؼبصغر حول العامل. ويوجد  255يوجد "

 158بشرق أسيا واحمليط اؽبادي ما يقابل %  62خدمات التمويل اؼبصغر يف منطقتُت أساسيتُت، 
مؤسسة سبويل مصغر، وبلغ  72بالشرق األوسط ومشال إفريقيا ما يقابل  28%مؤسسة سبويل مصغر، و

 مليون.  1.28عدد اؼبستفيدين من خدمات مؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر 
مليون فرد، ولذلك يعترب التمويل  650دوالر يوميا بـ  2وقدر عدد اؼبسلمُت الذين يعيشون بأقل من 

. وما يبيز 3" قائم على مبادئ الشريعة اإلسالمية أداة ووسيلة فعالة حملاربة الفقر بُت اؼبسلمُتاؼبصغر ال
قطاع التمويل اإلسالمي اؼبصغر أنو هبمع بُت قطاعان يعرفان سرعة يف النمو نبا اؼبالية اإلسالمية والتمويل 

                                                           
1
Idem, p2. 

2
 .، مرجع سبق ذكرهعالء فتحً وآخرٌن

3
Mayada El-Zoghbi et al.Évolutions en matière d’intégration financière conforme aux principes de la charia, 

CGAP, 2013, p1. 
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أن عدد اؼبستفيدين من  إىل " اؼبصغر، وبالرغم من النمو الذي يعرفو قطاع التمويل اؼبصغر اإلسالمي
 .1" من إصبال اؼبستفيدين من خدمات التمويل اؼبصغر حول العامل 1%خدماتو يبثل 

مبادئ التمويل اإلسالمي اؼبصغر وىي نفسها مبادئ التمويل اإلسالمي  إىلوسوف نتطرق يف ىذا اؼبطلب 
نوعُت  إىلالقائمة على الشريعة. واؼبنتجات اليت تقدمها مؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر اليت تنقسم 

والقرض اغبسن وىذين اؼبنتجُت يبكن مقارنتهما مع  اؼبراحبة اآلمر بالشراءأساسيُت، النوع األول يتمثل يف 
القروض اؼبصغرة التقليدية، والنوع الثاٍل ىي اؼبنتجات االستثمارية وىي خاص دبؤسسات التمويل اؼبصغر 
اإلسالمية، وىذا ما يبيز التمويل اؼبصغر اإلسالمي على التمويل اؼبصغر. ولبتم دبقارنة منتجات التمويل 

 التمويل اإلسالمي اؼبصغر مع تقييم كل نوع. وسوف نقسم اؼببحث التايل كما يلي:اؼبصغر مع منتجات 

 االقتصادية األنظمةيعترب النظام اؼبايل اإلسالمي نظام مستمد من الشريعة اإلسالمية، وما يبيزه عن 
أن " االقتصاد اإلسالمي ومنو النظام اؼبايل  إىلنشَت و وتطبيق بشري.  األخرى ىو أنو نظام ذو أصل إؽبي

"، ربانية اؼبصدر، فمصدرىا القرآن الكرَل والسنة اؼبطهرة وقواعد الشريعة الغراء، وىذه  إؽبية ذو أصول "
سد  إىلرباٍل اؽبدف حيث يهدف ة يتميز هبا كل ما ىو إسالمي، كما أن االقتصاد اإلسالمي يصااػب

يف التصرف يف اؼبال  اإلنسانحاجات الفرد واجملتمع الدنيوية، طبقا لشرع اهلل تعاىل الذي استخلف 
واالنتفاع بو، فاؼبسلم يدرك أن اؼبال ملك هلل عز وجل، فيكون إرضاء مالك اؼبال اغبقيقي سبحانو وتعاىل 

 .   2" ىدفا يسعى إليو اؼبسلم يف نشاطو االقتصادي
التمويل الذي ال يقوم على مبدأ  "يقدم التمويل اإلسالمي على أنو  :المصغر مبادئ التمويل اإلسالمي .1

أن النظام  إىلباإلضافة ، 3" االقًتاض بالفائدة حيث يعترب ربرَل الربا ىو النقطة اؼبركزية يف التمويل اإلسالمي
 اؼبايل وبرم فيو التعامل بالغرر يف اؼبعامالت التجارية. 

 واإلجارةمن خالل البيوع  تماناالئالية يرتكز حول تقدَل التمويل اإلسالمي منهجا للوساطة اؼب ويعترب "
يل واؼبشاركات، وىو أيضا منهج سبويل يلتزم خباصيتُت تنبعان من كونو موصوفا باإلسالمية. فهو أوال سبو 

يرتكز على السلع واػبدمات اؼبفيدة لإلنسان وبيئتو وؾبتمعو وما وبيط بو، مستبعدا بذلك كل السلع 

                                                           
1
Mayada El-Zoghbi et al.Comprendre les coûts et la viabilité des produits de microfinance conformes à la 

charia, CGAP, 2015, p 1. 
2

 ..10، ص 2001، 1الشامل فً معامالت وعملٌات المصارف اإلسالمٌة، دار النفائس، عمان، ط، محمود عبد الكرٌم أحمد إرشٌد
3

 .3ص ،2011مٌة العالمٌة للبحوث الشرعٌة، ٌكاداإلسالمً، األتموٌل أساسٌات المنذر قحف،



 الفصل الثاني: مفهىم التمىيل املصغر وأهميته ومبادئه وخصائصه ودوره في مكافحة الفقر

 

33 
 

واػبدمات اليت تتضمن ضررا لإلنسان والبيئة واجملتمع. فهو إذن سبويل يلتزم باؼببادئ األخالقية ويهتم قبل  
بكل ما فيها من ضرر لإلنسان  كل شيء بدعم إنتاج وتداول واستهالك الطيبات ويتجنب سبويل اػببائث

 .1" أو البيئة أو اجملتمع
هتا يف التمويل اؼبصغر ازبتلف منتجات التمويل اإلسالمي على نظَت  :منتجات التمويل اإلسالمي المصغر .2

ألهنا تقوم على مبادئ خاصة هبا مستمدة من مصادر الشريعة اإلسالمية، وتتمثل مصادر الشريعة 
، واإلصباع، وسلم سنة نبينا محمد صلى اهلل عليهوتليها وىو اؼبصدر األساسي، القرآن اإلسالمية يف 

 والقياس.
أقسام أساسية، األول يتضمن  3 إىلويبكن تقسيم منتجات التمويل اإلسالمي اؼبصغر وفقا لطبيعتها 

اؼبساعدات وتتمثل يف الصدقة والزكاة والوقف والقرض اغبسن، والثاٍل ىي كل اؼبنتجات الستثمارية واليت 
اؼبراحبة اآلمر و  واإلهباروتتضمن السلم  اآلجلتتضمن اؼبشاركة واؼبضاربة، والثالثة تتمثل يف منتجات البيع 

إلسالمي اؼبصغر على أهنا سبنح " بشكل قرض فردي أو ؾبموعة من العقود . وتتميز عقود التمويل ابالشراء
 ىم العقود اؼبمنوحة يف التمويل اؼبصغر:أوفيما يلي ، 2" إلنتاج أدوات ىجينة

 وآخرون، قحف منذر والدكتور ،شحاذه يوسف والدكتور القرضاوي يوسف الدكتور يرى القرض الحسن: . أ
 الصيغة تتالءم ىذه لكون وذلك اغبسن القرض صيغة ىي الصغَتة اؼبشروعات سبويل يف الصيغ من أكفأ أن
 يراهما وىو موارد الزكاة، ضمن من لإلنفاق اؼبستحقة األوجو أحد اإلسالم اعتربه الذي رمُتالغ مصرف مع

ولتتمكن مؤسسات التمويل اؼبصغر منح قروض مصغرة ألفقر الفقراء،  3. اعبندي ؿبمد الدكتور كذلك
البد أن ذبد مصادر أموال غَت مكلفة وأصحاهبا ال ينتظرون مقابل إقراض أمواؽبم أرباح، ولذلك تعترب 
أموال الزكاة واألوقاف من بُت اؼبصادر األساسية ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر اإلسالمية لتغطية القروض 

نظرا لطابع ىذه األموال وإلزامية احملافظة عليها وعدم اؼبخاطرة هبا بدرجات عالية، تستعمل اغبسنة، و 
 القروض اؼبصغرة يف صيغ التمويل قصَتة األجل.

أو أكثر على القيام  اثنُتما وقع فيو االشًتاك دبقتضى عقد بُت  تعرف اؼبشاركة على أهنا كل "المشاركة:  . ب
اإلسالمي، يشًتكان فيو بأمواؽبما، أو أعماؽبما، أو جاىهما،  شرعال دبشروع استثماري على وفق مقاصد

                                                           
1

 .المرجع السابق
2

 . 3، ص CGAP،2008نمرة كرٌم وآخرٌن، التموٌل األصغر اإلسالمً: سوق متخصصة ناشئة، 
3

العلوم المالٌة غٌر منشورة،  محمد عبد الحمٌد محمد فرحان، التموٌل اإلسالمً للمشروعات الصغٌرة: دراسة ألهم مصادر التموٌل، ماجٌستار

 . 92، السعودٌة، ص األكادٌمٌة العربٌة للعلوم المالٌة والمصرفٌة،والمصرفٌة



 الفصل الثاني: مفهىم التمىيل املصغر وأهميته ومبادئه وخصائصه ودوره في مكافحة الفقر

 

38 
 

وتعترب اؼبشاركة .1" وما رحباه أو حصاله من الثمر أو الزرع على ما شرطاه، وما غرماه فبحسب رأس اؼبال
أساس تقدَل اؼبصرف جزءا من  صيغة سبويلية تطبقها مؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر وىي تقوم على "

ويل لعملية، بينما يقوم العميل بتغطية اعبزء الباقي من التمويل الالزم ألي مشروع على أن يشًتكا يف التم
العائد اؼبتوقع إن رحبا كان أو خسارة بنسب متفق عليها بُت الطرفُت، فعند ربقيق الربح الفعلي يتم توزيعو  

والباقي يوزع بُت الشريكُت بنسب : حصة الشريك مقابل عملو وإدارتو وإشرافو على العملية، كاآليت
 .2" مسانبة كل منهما

 الفردية والعائليةوتنفرد اؼبالية اإلسالمية بصيغ ذات طابع استثماري، وىذا ما يساىم يف قباح اؼبشاريع 
اؼبمولة من طرف مؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر. وما يزيد من منافع الصيغ االستثمارية ىي أهنا 

. وتصنف التمويالت الفردية والعائليةتغطي جل االحتياجات التمويلية للمشاريع متنوعة وبذلك قد 
ثالثة أقسام أساسية، األوىل اؼبشاركة الثابتة اؼبتوازنة، والثانية اؼبشاركة اؼبتتالية، والثالثة اؼبشاركة  إىلباؼبشاركة 

تمويل اإلسالمي اؼبصغر ىي اؼبنتهية بالتمليك اؼبتناقصة. والنوع الذي يتماش وطبيعة عمل مؤسسات ال
أن اؼبصارف اإلسالمية ابتكرت ىذا النوع انطالقا من سعيها ؼبساعدة اغبرفيُت  اؼبشاركة اؼبتناقصة، حيث "

واؼبهنيُت واؼبزارعُت يف امتالك أدوات وماكينات وورش حدادة والسوقُت يف امتالك سيارات األجرة وغَتىم. 
العميل، بعد قيامو بتسديد  إىلاؼبشروع، مث يؤول اؼبشروع فاؼبصرف يقوم بتسديد حصة من رأس مال 

       اؼبصرف من صايف رحبو، ووبصل اؼبصرف على قسط من إيرادات اؼبشروع تعادل نسبة مسانبتو يف 
 . 3" التمويل

وتعترب صيغة اؼبشاركة عقد استثماري بُت طرفُت يساىم فيو الطرف األول اؼبتمثل يف اؼبشروع العائلي أو 
الفردي بالعمل ورأس اؼبال، والطرف الثاٍل اؼبتمثل يف مؤسسة التمويل اإلسالمي اؼبصغر برأس اؼبال. ونشَت 

بة متفق عليها مسبقا وخطة زمنية أن الطرفان يتحمالن اػبسائر معا، ويتقسمان األرباح وفقا لنس إىل
ؿبددة. وبالنسبة للمشاركة اؼبتناقصة فيقوم اؼبشروع العائلي أو الفردي بشراء حصة مؤسسة التمويل 
اإلسالمي اؼبصغر وفق أقساط ؿبددة وفق خطة زمنية، وعند تاريخ هناية العقد تعود ملكية االستثمار بصفة  

بنك الربكة  منتجولتوضيح اؼبشاركة اؼبتناقصة سنذكر مثال  كاملة لصاحب اؼبشروع العائلي أو الفردي.
سبويل اؼبؤسسات الصغَتة واؼبصغرة يف اجملاالت  إىلاؼبشاركة اؼبتناقصة  منتجاعبزائري بغرداية، حيث يهدف 

                                                           
1

، دار 13رفعت السٌد العوضً، موسوعة االقتصاد اإلسالمً فً المصارف والنقود واألسواق المالٌة: تقوٌم تجربة المصارف اإلسالمٌّة، جزء 

 .129-128، ص 2013، السالم للنشر والتوزٌع والترجمة
2

 .33-32مرجع سبق ذكره، ص  ،إرشٌد أحمد الكرٌم عبد محمود
3

 .36-35المرجع السابق، ص 
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أالف 6وغَتىا. وسبثل استثمارات بنك الربكة اعبزائري بـ  واؼبيكانيكا واػببازة اغبرفية والتجارة والتوزيع 
وىي عبارة عن سبويالت قصَتة األجل  ،دللفر اإلصبايل من الناتج احمللي  %116دوالر ما يعادل  250و

شهرا. ومن أجل االستفادة من ىذا التمويل يتوجب على اؼبستفيد أن يكون قد مارس  36 إىلقد تصل 
عمال وال يشًتط أن تكون بصفة دائمة أو بشكل رظبي، ووفقا لعدد  3نشاطو سنة على األقل، ويوظف 

عقدا، وىو عدد جد ضئيل فبا ال يسمح من معرفة مدى  54التمويالت اليت منحها البنك فهي ال تتعدد 
بنك الربكة  يتحهاوتساىم صيغة اؼبشاركة اليت . 1وىل ىو يغطي تكاليفو التشغيلية اؼبنتجديبومة ىذا 

شاط اغبرفُت يف االقتصاد يف ؿباربة النشاط غَت الرظبي وتشجيع ن الفردية والعائليةاعبزائري للمشروعات 
 الرظبي.

اؼبفاعلة من الضرب على األرض: إذا سافر أو سار فيها، قال  تعرف اؼبضاربة لغة على أهنا "المضاربة:  . ت
َيْضرِبُون َوآَخُرون۞" تعاىل:  ِفي ََ ِمن يَ ْبتَ ُغون اأْلَْرضِ  ََ َفْضل ََ اللَّهِ  َْ . يعٍت "۞ (20)اؼبزمل:  " َِ

وأما يف  .2" الذين يسافرون للتجارة، وظبي ىذا العقد هبا، ألن اؼبضارب يسَت يف األرض غالبا لطلب الربح
رأس اؼبال من طرف،  أناالصطالح الفقهي فقد عرفها الفقهاء " بان اؼبضاربة أو القرض نوع شركة على 

 .3" والسعي من الطرف اآلخر

" سبويل اؼبؤسبن، حيث يكون فيها أحد األطراف فبوال من خالل  إىلواؼبضاربة ىي نوع من اؼبشاركة وتشَت 
اػبربة اإلدارية يف تنفيذ اؼبشروع. وتقسم األرباح يف اؼبضاربة وفق  اآلخرتقديبو لألموال، بينما يقدم الطرف 

 إىلنسبة ؿبددة مسبقا، وأي خسائر يتحملها اؼبمول بشكل كامل. وإذا أدى مشروع اؼبضاربة اؼبشًتكة 
 . 4" خسارة، فإن اؼبمول ىبسر رأظبالو الذي ساىم بو يف الوقت الذي ىبسر اؼبدير وقتو وؾبهوده

ثالثة أصناف، األول اؼبضاربة اؼبشًتكة وتستعملها اؼبصارف اإلسالمية يف استثمار  إىلاؼبضاربة وتنقسم 
مدخرات عمالئهم، والثانية ىي اؼبضاربة اؼبنتهية بالتمليك والثالثة ىي اؼبضاربة الفردية. وسباشيا مع طبيعة 

، قبد أن اؼبضاربة الفردية ىي ليةالفردية والعائعمل مؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر وخصائص اؼبشاريع 
تقدم فيها اؼبصارف اإلسالمية التمويل للمشروع اؼبعُت، ويقوم  اؼبالئمة. وهبدر القول إن اؼبضاربة الفردية "

                                                           
1
Mayada El-Zoghbi et autre, op.cit. , p 3,5.  

2
 .163، مرجع سبق ذكره، ص رفعت السٌد العوضً

3
 . 41، مرجع سبق ذكره، ص إرشٌد أحمد الكرٌم عبد محمود

4
 .3مرجع سبق ذكره، ص  ،خرٌننمرة كرٌم وآ
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حبسب االتفاق، ولقد قللت اؼبصارف اإلسالمية من ىذا النوع  األرباحالعامل باألعمال الالزمة، وتقسم 
 . 1" البعيدة عن روح الشرع اغبنيف األفرادحد انعدامو، وذلك نتيجة فبارسات  إىل

ونالحظ أن اؼبصارف اإلسالمية أصبحت تتجنب تقدَل صيغة اؼبضاربة الفردية، نظرا ؼبا تعرضت لو من 
مع خدمات مؤسسات  اؼبنتجربايل وـبادعة من طرف أصحاب اؼبشاريع اؼبمولة، ولكن عند مقارنة ىذا 

التمويل اؼبصغر قبد أنو يتطابق ومبادئها وخصائصها، ألن العالقة بُت اؼبستفيدين ومؤسسات التمويل 
اؼبصغر مبنية على أساس الثقة والصدق واألمان. لذلك نؤكد أن اؼبشاركة الفردية تعترب من بُت الصيغ األكثر 

 الفردية والعائليةغر وىي تصلح لتمويل اؼبشاريع مالئمة لطبيعة نشاط مؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبص
القيم واألخالق يف اؼبعامالت اؼبالية كالصدق واألمانة وغَتىا، فإن ىذا النوع من التمويل لو دور   لوجود "

 .  2" كبَت يف بناء الصناعات الصغَتة واغبرف وغَتىا

يف إعداد التقارير ودرجة عالية من ويتطلب كل من برنامج اؼبشاركة يف تقاسم الربح واػبسارة يقظة  "
الشفافية من أجل توزيع األرباح واػبسائر بشكل عادل، ولكن على الرغم من تشجيع الشريعة ؽبما بشكل 
قوي، إال أنو تنتج عنهما تكاليف تشغيلية كبَتة خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى وصغَتة اغبجم، غَت 

 .3" اؼبعتادة على اغبسابات الرظبية
من الربح والنماء  لغة على أهنا " اؼبراحبة اآلمر بالشراءتعرف : اآلمر بالشراء المرابحة اآلمر بالشراء . ث

بأهنا " نقل ما  اؼبراحبة اآلمر بالشراء. وتعرف 4" والزيادة يقال: راحبتو على السلعة مراحبة، أي أعطيتو رحبا
تعتمد مانات اليت من بيوع األ اؼبراحبة اآلمر بالشراءادة الربح. فملكو بالعقد األول، بالثمن األول، مع زي

 . 5" خبار عن شبن السلعة، وتكلفتها اليت قامت على البائععلى األ
يف مؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر على أنو عقد بيع مضافا  اؼبراحبة اآلمر بالشراءويتجسد عقد بيع 

أصول تستخدم  إىلإليو الربح وىو "عقد متوافق مع الشريعة اؼبقدم على أوسع نطاق، معاملة بيع مستندة 
أن يطلب أحد العمالء من اؼبصرف  وصورتو "، 6" يف سبويل السلع احملتاج إليها بوصفها رأس مال عامال

( أن الطرف األول  اآلمر بالشراء ء سلعة معينة، دبواصفات ؿبددة، مقرونا بوعد من العميل )اإلسالمي شرا
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 .51-50، مرجع سبق ذكره، ص إرشٌد أحمد الكرٌم عبد محمود
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 المرجع السابق.
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 .3خرٌن، مرجع سبق ذكره، ص آنمرة كرٌم و
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 .74، مرجع سبق ذكره، ص إرشٌد أحمد الكرٌم عبد محمود
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(  اآلمر بالشراء –العميل  ( إذا امتلك السلعة، وصارت ربت تصرفو، فسيقوم الطرف الثاٍل ) اؼبصرف )
اؼبراحبة يتعاظم دور  و". 1" ( بسعر أعلى من السعر الذي اشًتى بو اؼبصرف بشراء تلك السلعة مراحبة )

دورىا كصيغة سبويلية  ويتمثلكوهنا صيغة أكثر مالئمة للنشاط التجاري بالدرجة األوىل،   اآلمر بالشراء
للنشاط اإلنتاجي، فغنو يعترب ؿبدودا، وتتميز عنها يف ىذا اجملال الصيغ االستثمارية األخرى كاؼبشاركة 

 .2" يف توفَت السلع واؼبواد اػبام ر بالشراءاؼبراحبة اآلمواؼبضاربة والتأجَت. ويقتصر دور 

العقد األكثر تطبيقا من طرف اؼبصارف اإلسالمية ومؤسسات التمويل  اؼبراحبة اآلمر بالشراءوتعترب صيغة 
ألف مستفيد،  672بـ  اإلسالمي اؼبصغر، حيث أن عدد اؼبستفيد من عقد مراحبة حول العامل قدر "

التمويل  منتجمليون دوالر أمريكي ويعترب ىو  413 إىل اآلمر بالشراءاؼبراحبة ووصلت قيمة ؿبفظة 
ألف  191اإلسالمي اؼبصغر األكثر انتشارا حول العامل، ويليو القرض اغبسن بعدد مستفيدين قدر بـ 

مليون دوالر. أما فيما يتعلق بالصيغ االستثمارية فهي مازالت ضئيلة وال  156مستفيد وحبجم ؿبفظة بـ 
 مستفيد 300أالف و9 واؼبضاربةشارا واسعا حيث قدر عدد اؼبستفيدين من صيغ اؼبشاركة تعرف انت

على حساب العقود االستثمارية ال وبفز  اؼبراحبة اآلمر بالشراءوإن ىذا االنتشار الواسع يف تطبيق عقد .3"
والفقهاء أن  يُتاالقتصادالتنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات اإلسالمية، لذلك يرى العديد من 

اؼبراحبة اآلمر توسع اؼبصارف اإلسالمية يف عمليات  ىذا التوسع سيؤثر سلبا على التطور االقتصادي، ألن "
قد أثار تساؤالت حول مدى جدية اؼبصارف يف تدعيم جهود التنمية االقتصادية يف البالد  بالشراء

مارية اإلنتاجية، وىي التمويل طويل األجل اإلسالمية، وىو ما يستلزم توجيو اؼبوارد للعمليات االستث
التساؤالت عن تأثَت ذلك من الناجية االجتماعية يف ترسيخ قيمة الربح السريع،  إىلبالضرورة، إضافة 

دورا مهما  اؼبراحبة اآلمر بالشراءعقد يلعب و . 4"اإلسالمية وذبنب اؼبخاطر، وىو ما قد يتعارض مع القيم 
توفَت مستلزمات اإلنتاج لتلك اؼبنشآت، ىذا من جانب،  عن طريق " الفردية والعائليةيف تنمية اؼبشروعات 

مر الذي توسطة والكبَتة من جانب أخر، األويف تصريف منتجات ىذه اؼبنشآت لألفراد واؼبؤسسات اؼب
 .5" يسهم يف تنمية االقتصاد الوطٍت وربقيق درجة أعلى من الًتابط بُت قطاعاتو
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ويعرف يف االصطالح الفقهي على  ،1" والًتك والتسليف اإلعطاء السلم لغة على أنو " يعرف عقدالسلم:  . ج
. ويعترب عقد السلم " سبويل للمنتج الذي وبصل شبن 2" بيع موصوف يف الذمة ببدل يعطى عاجال أنو "

اؼببيعة، السلعة عند العقد، مقابل التزامو بتسليم السلعة يف اؼبستقبل. فهو بذلك ينشئ دينا من السلع 
أن عقد السلم يقوم على ؾبموعة من الشروط اليت  إىلونشَت  ،3" يستحق تسليمها يف أجل ؿبدد يف العقد

ن يدفع الثمن بكاملو عند العقد، وان تكون السلعة فبا يوجد أتشًتطها كتب الفقو يف عقد السلم أنبها  "
ذلك ضرورة وصف السلعة وصفا كامال، يرفع اػبالف  إىلعادة يف األسواق يف وقت تسليمها، يضاف 

 . 4" حوؽبا، وربديد كميتها، وموعد تسليمها ومكانو، فضال عن ربديد مقدرا الثمن الذي يدفع حاال
وعند دراسة تطبيقات عقد السلم من طرف اؼبصارف اإلسالمية قبد أنو يتوافق مع نشاط مؤسسات 

خاصة اليت تنشط يف اجملال الزراعي،  الفردية والعائليةة اؼبشروعات طبيع ويالءمالتمويل اإلسالمي اؼبصغر، 
السلم يعد أداة سبويلية ذات كفاءة عالية يف االقتصاد اإلسالمي، ويف نشاط اؼبصارف  ونوضح أن "

اإلسالمية من حيث مرونتها واستجابتها غباجات شرائح ـبتلفة ومتعددة من العمالء، وسواء كان من 
الزراعيُت أو الصناعيُت أو اؼبقاولُت من التجار، استجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات اؼبنتجُت 

 . 5" الرأظبالية األخرى
الفردية وبالنسبة لتطبيق عقد السلم من طرف مؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر مع اؼبشروعات 

مي حول العامل اليت نشرهتا اجملموعة دبالحظة إحصائيات انتشار التمويل اؼبصغر اإلسال خذأن، والعائلية
والقرض اغبسن  اؼبراحبة اآلمر بالشراءاالستشارية ؼبساعدة الفقراء، أن عقود السلم تأيت يف اؼبرتبة الثالثة بعد 

. وجل عقود السلم سانبت يف سبويل 6مليون دوالر2من حيث عدد العمالء، وقدر حجم ؿبفظتها بـ 
الصناعية والتجارية بالرغم من وجود إمكانية واسعة لتمويل ـبتلف اؼبشروعات الزراعة، واستبعدت اجملاالت 

اليت تنشط يف ؾبال  الفردية والعائليةأن سبويل اؼبشروعات  إىلة اليت تنشط فيها. ونشَت يالعائلية والفرد
صول على طريق إمدادىم دبستلزمات اإلنتاج كرأس مال سلم مقابل اغب الصناعات التقليدية واغبرفية عن "

 ، يتمثل رأس مال سلم يف صورة معدات وآالت أو مواد أولية.  7" تسويقها بعض منتجاهتم وإعادة

                                                           
1

 .104، مرجع سبق ذكره، ص إرشٌد أحمد الكرٌم عبد محمود
2

 .105المرجع السابق، ص
3

 .43منذر قحف، مرجع سبق ذكره، ص 
4

 المرجع السابق.
5

 .201رفعت السٌد العوضً، مرجع سبق ذكره، ص 
6
Mayada El-Zoghbi et al.Évolutions en matière d’intégration financière conforme aux principes de la charia, 

op.cit. , p 3. 
7

 .48، ص 2014عزالدٌن خوجة، أدوات االستثمار اإلسالمٌة، مصرف الزٌتونة، تونس، 
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 "واصل"ومن بُت تطبيقات عقد السلم يف ؾبال التمويل اؼبصغر نذكر مثال اؼبنظمة غَت اغبكومية 
، 2009وسطاء غَت الرظبُت سنة السلم للمزارعُت كبديل عن ال منتجبالباكستان، واليت بدأت تقدَل 

 .2013وربصلت اؼبنظمة على جائزة ربدي التمويل األصغر اإلسالمي لعام 
 يالءماتفاق مهيأ بشكل جيد حبيث  للمزارعُت، وىو " " واصل "وتقوم صيغة السلم اليت تقًتحها منظمة

 :احتياجات اؼبزارعُت ومبتكر بطرق متعددة
ويُرد إليها يف صورة ؿباصيل وقت اغبصاد. ويتحدد السعر وقت التمويل توفر مؤسسة واصل التمويل نقدًا  -

 .وهبري التفاوض عليو بُت اؼبزارع ومؤسسة واصل بناء على سعر العام السابق وظروف الطقس اؼبتوقعة
يتسٌت للمزارع اختيار بذور وأظبدة ذات جودة أعلى، يف الوقت الذي وبدده ومن ذبار التجزئة الذين  -

% على أقل 30% و15يؤدي ذلك إىل زيادة الغلة، اليت تردد أهنا ارتفعت بنسبة تًتاوح بُت ىبتارىم. و 
 .تقدير

عند اغبصاد، يسلم اؼبزارع إىل مؤسسة واصل كمية احملاصيل اؼبساوية ؼببلغ التمويل بالسعر الذي مت التفاوض  -
، تبيع مؤسسة واصل احملاصيل عليو. مث يبيع أي كمية متبقية من احملصول يف السوق. وشأهنا شأن الوسيط

 .عند ارتفاع األسعار، وربصل بذلك على أرباحها من السوق
ووفقاً ػبطة التمويل اليت تقدمها مؤسسة واصل، وبتفظ اؼبزارعون على األقل بنصف اإلنتاج اؼبتوقع، يف حُت  -

تياجات % وىي نسبة تكفي بصعوبة لتغطية االح30% و20أن الوسطاء يًتكون يف اؼبعتاد ما بُت 
 .االستهالكية اػباصة باألسرة

وتشَت مؤسسة واصل إىل أن مزايا سبويل سلم تكفي للسماح للمزارعُت ببناء األصول وإعالة أنفسهم فوق 
مستوى خط الفقر يف غضون طبس دورات سبويلية أو ثالث سنوات تقريباً. ويقتصر برنامج سلم يف الوقت 

 النسبية لتوقع أسعارنبا وزبزينهما. اغبايل على القمح واألرز نظراً للسهولة

ويعد عرض سلم من اػبيارات اؼبستدامة ؼبؤسسة واصل، حىت على نطاق صغَت. فقد مولت اؼبؤسسة 
مزارعًا يف أي فًتة زمنية. ومع ذلك،  430عقد سلم فقط حىت اآلن، بإصبايل معدل انتشار بلغ  1200

ىامش الربح على عقود سلم حسب احملصول وحسب فهي ذبٍت أرباحًا بالفعل من ىذا النشاط. ويتفاوت 
% يف اؼبتوسط. وبناء على تدفقات نقدية فعلية، فإن ىذه النسبة تساوي معدل 30السنة، إال أنو يبلغ 
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%، وىي نسبة من اؼبفًتض أن تكفي لنمو ؿبفظة سلم مبواً مستداماً، حيث سبثل يف 45عائد داخلي يبلغ 
 .1" مؤسسة واصل % من إصبايل أصول10الوقت اغبايل 

يف كامل  الفردية والعائليةويعترب عقد السلم من بُت العقود األكثر مالئمة لتمويل أصحاب اؼبشاريع 
اجملاالت الزراعية والتجارية واغبرفية والصناعية، وبالرغم من أن أغلب عقود السلم اليت منحتها مؤسسات 

تنحصر يف ؾبال الزراعة، وقد حققت قباحا كبَتا  ةالفردية والعائليالتمويل اإلسالمي اؼبصغر للمشروعات 
خاصة ذبربة واصل بالباكستان، ىذا يدل على وجود فرصة كبَتة وؾبال واسع غَت مستغل من طرف 

 الفردية والعائليةمؤسسات التمويل اؼبصغر اإلسالمية لتوسيع نشاطها عن طريق توفَت عقود سلم للمشاريع 
صناعية والتجارية، عرب توفَت رأظبال السلم و تعود إليها السلعة اؼبنتجة اؼبتخصصة باجملاالت اغبرفية وال

 لتسوقها. 

أن نتطرق ألىم الصيغ اليت  ارتأيناال يبكن حصر صيغ التمويل اإلسالمي يف عدد ؿبدود من الصيغ، لذلك 
الفردية وقدرات اؼبشروعات  احتياجاتتناسب نشاط مؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر وتتالءم مع 

أنو يبكن ؼبؤسسة التمويل اؼبصغر اؼبزج بُت ـبتلف الصيغ التمويلية هبدف تغطية  إىل، ونشَت والعائلية
 اؼبشروعات اؼبمولة وخدمة الفقراء وأفقر الفقراء.  احتياجات

ونستخلص أن منتجات التمويل اؼبصغر أكثر مالئمة من منتجات التمويل اؼبصغر التقليدي الحتياجات 
، فهناك منتجات تتالءم مع أفقر الفقراء وىو القرض اغبسن الذي يبنح بدون الفردية والعائليةاؼبشروعات 

ر حبيث تدخل مؤسسات مقابل، ووجود الصيغ االستثمارية وىي سبثل نقطة قوة التمويل اإلسالمي اؼبصغ
التمويل اؼبصغر كشريك، تقسم الربح مع اؼبشروع وتتحمل معو اػبسارة. وما يعاب على مؤسسات التمويل 

يف توفَت التمويالت  اآلمر بالشراء اؼبراحبة اآلمر بالشراءاإلسالمي اؼبصغر حاليا ىي اعتمادىا على صيغة 
ال  اؼبراحبة اآلمر بالشراء، ألن الفردية والعائليةشروعات من فعاليتها يف تنمية اؼب وبدوىذا ما  ،للمشاريع

اؼبصغر فيها ـباطرة عالية. ونتوجو  اإلسالميزبتلف كثَتا عن عملية اإلقراض وال تتحمل مؤسسات التمويل 
بتوصية ؼبؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر بتوسيع دائرة نشاطها عن طريق توفَت صيغ التمويل عن طريق 

شرط توفَت مرافقُت مؤىلُت يتابعون اؼبشاريع بشكل دائم ومستمر لتخفيض تكاليف التالعب اؼبشاركة، ب

                                                           
1

 .CGAP ،2016ندٌن شحاذه وآخرون، تجربة التموٌل األصغر اإلسالمً ألصحاب الحٌزات الصغٌرة بالباكستان، 
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واؼبسؤولية اذباه اؼبستفيدين، بتوفَت التأطَت  اإليبانوالغش من طرف اؼبستفيدين، مع تنمية وتقوية حس 
 الديٍت.

بغرض مقارنة التمويل اإلسالمي اؼبصغر بالتمويل اؼبصغر، سنقوم بذكر مزايا كل سبويل وما يعاب 
 عليو من خالل اعبدول التايل:

 .مقارنة بين التمويل اإلسالمي المصغر والتمويل المصغر :8جدول رقم 
 التمويل المصغر التمويل اإلسالمي المصغر 

التمويل اإلسالمي اؼبصغر يبتلك خصائص سبيزه  - المزايا
نو والتمويل اؼبصغر على أعن التمويل اإلسالمي 

يوفر خدمات مالية وفقا للشريعة اإلسالمية 
اؼبايل  فئات الفقَتة واؼبهمشة من النظاملل
 تقليدي واليت ال تتعامل مع الربا.ال

من السلع والبضائع  األفراد احتياجاتيوفر  " -
 .اؼبختلفة

اؼبشًتي دبجرد  إىلتنقل ملكية السلعة من البائع  -
 .التعاقد

يندمج الربح فيها مع الثمن يعترب جزءا ال يتجزأ  -
 .من القيمة التكميلية

االشًتاك يف تقدَل رأس مال سواء كان ماال  -
 ؛عمال أو التزاما يف الذمة أوعينيا 

االشًتاك يف العمل واإلدارة والتصرف، حبيث  -
صرف يف رأس اؼبال لكل يبقى حق اؼبلك والت

 .مشارك
االشًتاك يف نتائج العمليات سواء أكانت رحبا  -

التمويل اؼبصغر لديو خصائص سبيزه عن  -
التمويل التقليدي على أنو يستهدف توفَت 

همشة من النظام اؼبايل التمويل للفئات اؼب
 التقليدي.

تنقسم القروض اؼبصغرة اؼبقدمة من طرف  -
نوعُت  إىلمؤسسات التمويل اؼبصغر 

أساسيُت النوع األول موجو لتمويل وسائل 
رض اإلنتاج واؼبواد األولية، والنوع الثاٍل بغ

 تغطية االحتياجات االستهالكية.
يوفر التمويل اؼبصغر لألفراد إمكانية اغبصول  -

على قروض مصغر يف شكل ؾبموعات، 
تعرف بقروض اجملموعة، ىذا ما يسمح 

بإقباح اؼبشاريع اؼبمولة ورفع معدالت 
 .التسديد
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 .م خسارةأ
 .1" االستمرار يف اؼبشاركة ألجل طويل عادة -

يعاب على مؤسسات التمويل اإلسالمي  - النقائص
اؼبراحبة اعتمادىا بصورة كثيفة على  اؼبصغر "

بيع التكلفة مضافا إليها ىامش  ) اآلمر بالشراء
ولكن للفقراء متطلبات مالية متنوعة،  ،( ربح

بة للعديد منهم يعد االدخار وأدوات وبالنس
اإلسكان من اغباجات اؼبلحة بالنسبة ؽبم. من 

شأن التصميم اؼببتكر لنطاق األدوات 
واػبدمات اؼبتوافقة مع الشريعة أن يوفر فرصا 

قطاع عريض من عمالء  إىلأكرب للوصول 
 .2" اإلسالمي      التمويل األصغر

 إىلارتفاع تكلفة القروض اؼبصغرة، فبا أدى  -
قة من قبل ارتفاع أسعار الفائدة اؼبطب

 مؤسسات التمويل اؼبصغر.
اعتماد مؤسسات التمويل على القروض  -

استبعاد أفقر  إىلاعبماعية، فبا قد يؤدي 
 الفقراء.

 الطالبةمن إعداد  المصدر:

  

                                                           
1

 .91، 13عزدٌن خوجة، مرجع سبق ذكره، ص 
2

 .13نمرة كرٌم وآخرٌن، مرجع سبق ذكره، ص 
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بعد عملية تقدَل وتعريف منتجات التمويل اؼبصغر ومنتجات التمويل اإلسالمي اؼبصغر، استخلصنا 

على نوعُت  تقتصرأن األول يقوم على الربا والثاٍل وبرمو. ومن خالل مقارنتهما قبد أن القروض اؼبصغرة 
صيغ  7 إىلوالقروض اعبماعية، وباؼبقابل فالقروض اإلسالمية اؼبصغرة تنقسم  ةنبا القروض اؼبصغرة الفردي

، وىذا ما اإلهبارستصناع، اؼبضاربة، لقرض اغبسن، السلم، اؼبشاركة، اال، ااؼبراحبة اآلمر بالشراءسبويلية ىي 
تجات التمويل اؼبستفيدين الفقراء ويزيد من أثاره. ومن أجل ربديد دور من احتياجاتيبكنو من تغطية جل 

أن نقوم جبمع بعض الدراسات اليت قامت بدراسة العالقة بُت التمويل اؼبصغر  ارتأينااؼبصغر يف ؿباربة الفقر، 
والفقر حول أرجاء العامل، وسنحاول اإلجابة على األسئلة التالية: ىل منتجات التمويل اؼبصغر سبس أفقر 

 إىلوفيما يلي سنتطرق من خالل ىذا اؼببحث  قَتة؟الفالفقراء؟ ومدى انتشار ىذه اػبدمات باؼبناطق 
 النقاط التالية:

ىذا اؽبدف  إىليعترب الفقر آفة اجتماعية تسعى حكومات الدول القضاء عليها، ومن أجل الوصول 
ابتكرت ؾبموعة من اآلليات ؼبكافحة آفة الفقر، من بينها التمويل اؼبصغر. ولتوضيح مدى فعالية التمويل 
اؼبصغر يف ؿباربة الفقر سنقوم بتقدَل بعض الدراسات اليت حبثت يف موضوع دور التمويل اؼبصغر يف ؿباربة 

 الفقر.
حول التمويل اؼبصغر وتأثَته على الفقر يف اعبزائر، ومن تعترب من بُت أىم الدراسات  :1الدراسة األولى .1

خالل دراسة عالقة اغبصول على قرض مصغر من الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر ومدى ربسن 
الدراسة اإلجابة عن مدى وجود عالقة بُت التطور اؼبايل وزبفيض معدالت الفقر  تمستوى اؼبعيشة. وحاول
شكالية األساسية وإشكاليات فرعية اإلحالة اعبزائر والية مستغاًل، ومن خالل طرح بالدول النامية، بدراسة 

منها: ىل التمويل اؼبصغر يساىم يف ؿباربة الفقر؟ وىل يبس فئة أفقر الفقراء؟، ماىي اؼبعوقات اليت ربد من 
 اتيجيةإسًت خدمات التمويل اؼبصغر؟، ىل مؤسسات التمويل اؼبصغر تتبع  إىلوصول الفئات الفقَتة 

                                                           
1
SamahiAhmed, Microfinance et pauvreté : Quantification de la Relation sur la population de Tlemcen, Thèse 

de Doctorat non publié, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion , Université Abou BekrBelkaid 
Tlemcen, Algérie, 2010. 
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تستهدف فئة أفقر الفقراء؟، واعبزائر حاليا تتبع سياسة منح التمويل اؼبصغر إلدماج فئات من اجملتمع 
اقتصاديا واجتماعيا، وىل ىذه السياسة تسمح ؽبا دبواجهات أزمات مستقبلية، وذلك يف ظل تغَت أسعار 

دراسة وجود عالقة  إىلحالة هتدف  ولإلجابة على ىذه اإلشكالية استعمل الباحث منهجية دراسة البًتول.
استمارة على اؼبستفيدين  429بُت اغبصول على قرض مصغر واػبروج من الفقر، وقبد أن الباحث وزع 

بلدية  52من خدمات الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر، وذلك على كامل والية مستغاًل اليت تضم 
 اغبصول على قرض مصغر واػبروج من دائرة الفقر دائرة، ومن أجل ربليل العالقة اؼبوجودة بُت 20و

 . Pitt and"Khandker"1اعتمدوا على طريقة 

من اؼبستفيدين يقرون بوجود ربسن %   69ؾبموعة من النتائج ولعل أنبها ىو أن  إىلوتوصلت الدراسة 
يف مستوى معيشتهم، وذبسد ىذا التحسن يف زيادة الدخل الشهري الذي أثر بطريقة إهبابية على نوع 
اؼبسكن، واؼبصاريف الصحية، وربسن نوعية تعليم أطفاؽبم، والتغذية، ومصاريف ـبتلفة. وباؼبقابل، توصلت 

من القروض اؼبصغرة، بل الفئة اليت تستفيد من القروض اؼبصغرة أن أفقر الفقراء ال يستفيدون  إىلالدراسة 
 باعبزائر ىي الفئة القريبة من خط الفقر.

ث اىتمت بدراسة العالقة اؼبوجودة بُت الفقر والتمويل اؼبصغر يف السودان، وحبث الباح: 2الدراسة الثانية .2
ة السقوف اؼبصرفية اليت فرضها بنك السودان على البنوك التجارية يف ييف ىذا اؼبوضوع من جانب مدى جد

ؿباربة الفقر، وذلك من خالل طرح ؾبموعة من األسئلة من بينها ىل أن سياسة التمويل األصغر أثرت 
اقتصاديا واجتماعيا على عمالء التمويل اؼبصغر، وذلك وفقا لنوع التمويل وحسب اؼبناطق اعبغرافية، وما 

ور أو األثر االقتصادي واالجتماعي للتمويل األصغر وفقا لتمويل القطاعات االقتصادية واألنشطة ىو الد
على العمالء وفقا لصيغ  واجتماعياألخرى؟، ىل أن سياسة التمويل األصغر ؽبا دور وأثر اقتصادي 

ية واالجتماعية يف واعتمدت الدراسة على استقصاء اؼبعلومات ؼبعرفة اآلثار االقتصادالتمويل اؼبمنوحة؟. 
زبفيف حدة الفقر يف السودان بواسطة االستبيانات اليت وزعت على اؼبستفيدين من قروض مصغرة دبصرف 

 االدخار مستفيد من مصرف 150االدخار والتنمية االجتماعية والبنك الزراعي السوداٍل، وقدرت العينة بـ 

                                                           
1
MM Pitt, SR Khandker.The impact of group-based credit programs on poor hiuseholds in Bangladesh: Does the 

gender of participants matter?Journal of political economy 106 (5), 1998,p 958-996. 
2

سلومه موسى ٌحً بشارة، التموٌل األصغر ودوره فً تخفٌف حدة الفقر فً السودان، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة، كلٌة الدراسات العلٌا، 

 .2014، السودان، ةوالتكنولوجٌجامعة السودان للعلوم 
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 ليلها بعد اغبصول على اؼبعلومات بالربنامج اإلحصائيالسوداٍل. ومت رب الزراعي والبنك والتنمية االجتماعية
(SPSS) .لتحليل البيانات 

واالجتماعي  االقتصادي األثر واستخلصت الدراسة ؾبموعة من النتائج أنبها وجود عالقة طردية بُت وجود
 واجتماعي أثر اقتصادي ؽبا اؼبعدة التمويل سياسات أن يعٌت وىذا، اؼبمولة اؼبصغر والقطاعات للتمويل
اؼبمولة.  القطاعات علىإهبابيايؤثر  األصغر، وذلك ألن التمويل اؼبستهدفة القطاعات على ملموس

وتوصلت الدراسة أن ىنالك عالقة طردية بُت اؼببالغ اؼبخصصة للتمويل اؼبصغر من طرف بنك السودان 
اؼبشروع على اؼبستفيدين من  الدراسة على وجود عالقة بُت تسييل وأكدتوآثاره االجتماعية واالقتصادية. 

 االقتصادية واالجتماعية. واآلثارالقروض اؼبصغر 

العالقة اؼبوجودة بُت سبويل اؼبشروعات الصغَتة وتنمية اجملتمع والفرد، وعاًف  إىلتطرقت : 1الدراسة الثالثة .3
الباحث إشكالية دور مؤسسات التمويل األصغر إلنشاء الصناعات واؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة واغبرفية 

بة للفرد وللمجتمع  يف برامج التنمية الشاملة اؼبتكاملة بالنس وإسًتاتيجيتهايف اجملتمع؟، وما ىو أثر سياستها 
وخصص حدود  ككل وخاصة اؼبناطق الريفية والعشوائية وسكان اؼبقابر مبوذجا لتلك الربامج التنموية؟

باعبمهورية العربية اؼبصر. وتعترب ىذه الدراسة وصفية ربليلية ألهنا تصف  " ليةالدقه"دراستو دبحافظة 
غَتة اليت سبارس فيها. واعتمدت الدراسة على منهج الظاىرة واليت تتمثل يف ؾبتمع الدراسة واؼبشروعات الص

اؼبسح االجتماعي بالعينة حيث يصلح إلجراء الدراسة وربقيق أىدافها، وأخذت الدراسة عينة من 
دبصر،  " ليةالدقه"واؼبستثمرين دبحافظة  األعمالاؼبشروعات الصغَتة اؼبستفيدة من خدمات صبعية رجال 

واؼبستثمرين منذ بداية نشاطها يف  األعمالصغرة من صبعية رجال وبلغ عدد اؼبستفيدين من قروض م
تغطية ؾبمع الدراسة قام الباحث باختيار عينة عشوائية  ةألف شخص، ولصعوب 130حوايل  2010

 مستفيد، مت توزيع عليهم استمارة استبيان. 130بسيطة قدرة 

 إىلؤشرات الكمية والنوعية للدراسة تشَت وتوصلت الدراسة إىل ؾبموعة من النتائج لعل من أنبها ىو أن اؼب
أن التمويل اؼبصغر للمشروعات الصغَتة يلعب دورا مهما يف تنمية اجملتمع والفرد، ؼبا يساىم يف تنمية 
جوانب عديدة وـبتلفة أنبها االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية والدينية والثقافية 

آخر وأن ىذا االختالف ليس  إىلىبتلف من فرد  األثرأن  إىلوالنفسية. وأثبتت الدراسة  واإلداريةوالبيئية 
                                                           

1
 شادى محمد عبد الباقً إبراهٌم صلى، دراسة تحلٌلٌة ألثر التموٌل األصغر للمشروعات الصغٌرة فً تنمٌة الفرد والمجتمع، أطروحة دكتوراه

 .2017غٌر منشورة، كلٌة الزراعة، جامعة المنصورٌة، مصر، 
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ؼبشروعاهتم  األصغرإهبابيا بدرجات متفاوتة من التمويل  استفادواجوىريا، حيث أن صبيع اؼببحوثُت 
اعية والبشرية أن أنبية اؼبشروعات الصغَتة يف التنمية االقتصادية واالجتم إىلالصغَتة. وأوضحت الدراسة 

وخصوصا يف ؾباالت ؿباربة الفقر والعمل على اغبد منو واؼبسانبة يف العدالة االجتماعية بُت فئات 
والذكور وبُت الشباب والكهول وبُت اؼبتعلمُت، وبُت  واإلناثالسكان، فأثرىا يتوزع بُت الريف واغبضر 

 الفقراء ومتوسطي الدخل.

يسلط الضوء على التقدم الذي  2015قمة اإلقراض األصغر لعام عبارة عن تقرير  :1الدراسة الرابعة .4
، 2006العاؼبية يف  األصغر اإلقراضكبو ىدفُت مت وضعهما يف قمة  األصغرأحرزه ؾبتمع التمويل 

مليون أسرة من  100فقرا، ومساعدة  األشدمليون من  175 إىل األصغرواؼبتمثالن يف وصول التمويل 
انتشال أنفسهم من الفقر اؼبدقع. ووفقا للتقرير وصل عدد اؼبستفيدين من خدمات مؤسسات التمويل 

 114 إىل، وسبكن برامج التمويل اؼبصغر من الوصول 2013مليون يف عام  211 إىلاؼبصغر حول العامل 
 دوالر يف اليوم الواحد. 1.90من مليون من أفقر الفقراء، وىم الذين يعيشون بأقل 

سبثلت  األوىلوضع ىدفُت أساسيُت على العامل الوصول إليهما خالل السنوات القادمة،  إىلوتوصل التقرير 
 التكنولوجياالشعوب اؼبنخفضة الدخل، واستخدام  إىليف اندماج عقود االبتكار يف توصيل اػبدمات اؼبالية 

كل شخص على وجو   إىلواؼبعلومات اليت ستمكن النظام اؼبايل من الوصول  األموالالرقمية اعبديدة لتقدَل 
، مثل االدخار، واالئتمان، وسداد اؼببالغ، والتامُت. ومن أجل األساسيةدبجموعة من اػبدمات  األرض

حددت الدراسة  األىدافتوفَت اػبدمات اؼبالية لألفراد الذين يعيشون فقرا مدقع، ومن أجل ربقيق ىذه 
يف التعامل  األولسارات إليصال اػبدمات اؼبالية لألفراد الذين يعيشون يف فقر شديد، وسبثل اؼبسار ستة م

مع االحتياجات الصحية، واؼبسار الثاٍل دمج ؾبموعة االدخار، واؼبسار الثالث توسيع مد برامج الًتقية، 
نامج للتحويل النقدي اؼبشروط يدعم واؼبسار الرابع توسيع سالسل القيمة الزراعية، واؼبسار اػبامس تقدَل بر 

 اؼبايل، واؼبسار السادس دفع التمويل الرقمي. اإلدماج
قامت على دراسة إشكالية مدى استفادة أفقر الفقراء من خدمات مؤسسات التمويل  :2الدراسة الخامسة .5

مؤسسات  3اؼبصغر ببنغالدش، واعتمد الباحثون يف دراستهم على عينة من اؼبستفيدين من خدمات أكرب 

                                                           
1

، 28/01/2018، تارٌخ االطالع: 2015الري رٌد، تخطٌط مسارات الفقر، حملة اإلقراض األصغر، 

https://stateofthecampaign.org/arabic/ 
2
Amin S., Rai A., Topa G., Does microcredit reach the poor and vulnerable? Evidence from northern Bangladesh, 

Journal of Development Economics, vol. 70, n°1, 2003, pp. 59-82. 

https://stateofthecampaign.org/arabic/
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 la BRAC Bangladesh Rural Advancementسبويل مصغر ببنغالدش وىي جرامُت 

Committee وl’ ASA Association for Social Advancement. 
على إشكالية ىل التمويل اؼبصغر يبس العائالت الفقَتة وعائالت األفقر الفقراء،  اإلجابةوحاولت الدراسة 

ومن أجل ربديد ىل اؼبستفيدين من خدمات مؤسسات التمويل  ـبتلفة؟ذات مواصفات وخصائص 
اؼبصغر فقراء، اعتمد الباحثون على الطريقة القياسية لتحديد درجة فقر العائالت اؼبستفيدة من خدمات 
برنامج مؤسسات التمويل اؼبصغر مقارنة بالعائالت غَت اؼبستفيدة من خدمات مؤسسات التمويل اؼبصغر. 

ن العائلة الفقَت ىي كل عائلة ؽبا معدل استهالك منخفض، وعائالت األفقر الفقراء ىي  واعترب الباحثون أ
عائلة  229وقامت الدراسة على قياس مستوى فقر كل عائلة دخلها يعرف تذبذبا وعدم استقرار، 

 مستفيدة من خدمات مؤسسات التمويل اؼبصغر بقريتُت ببنغالدش.
من خدمات مؤسسات التمويل اؼبصغر ىي أكثر فقرا من  العائالت اؼبستفيدة أنوتوصلت الدراسة 

العائالت الغَت اؼبستفيدة من خدماهتا. وىذا يدل على أن التمويل اؼبصغر ببنغالدش يساعد العائالت 
الفقَتة على ربسُت مستوى معيشتهم عرب توفَت التمويل، وبالنسبة لعائالت أفقر الفقراء فتوصلت الدراسة 

اؼبصغر سبسها بدرجة ضئيلة لسببُت رئيسيُت، أوؽبما أن عائالت أفقر الفقراء ال تشارك  أن برامج التمويل إىل
يف برامج التمويل اؼبصغر بإرادهتا، والثاٍل أن برامج مؤسسات التمويل اؼبصغر تستبعدىا. واستخلصت 

سبسها بدرجة الدراسة أن برامج التمويل اؼبصغر سبس العائالت الفقَتة، وأما عائالت أفقر الفقراء فهي 
 متفاوتة.

دور منتجات التمويل اؼبصغر يف ؿباربة الفقر، ومن أجل مناقشة دورىا  إىلتطرقنا يف النقطة األوىل 
أن أثر  إىلذكرنا ؾبموعة من الدراسات اليت قام هبا الباحثون يف مناطق ـبتلفة من العامل. واستخلصنا 

أخرى، ىناك جهات وجد أن خدمات التمويل اؼبصغر  إىلالتمويل اؼبصغر على الفقر يتفاوت من منطقة 
الذين يعيشون فوق خط الفقر. وفيما ىبص  واألفرادسبس العائالت الفقَتة ويف مناطق أخرى سبس العائالت 

مؤسسات التمويل اؼبصغر منخفضة أفقر الفقراء فوجدت دراسة ببنغالدش أن درجة استفادهتم من خدمات 
، بُت أن عدد 2015أن تقرير ضبلة اإلقراض األصغر لعام  إىلإذا ما قارهنا مع العائالت الفقَتة. ونشَت 

 .2013مليون مستفيد عام  211 إىلاؼبستفيدين من القروض اؼبصغرة حول العامل يف تزايد حيث وصل 
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إلسالمي اؼبصغر يف ؿباربة الفقر، سنذكر دراسة حول لدراسة دور منتجات التمويل ا الدراسة األولى: .1
تقييم ذبربة التمويل اإلسالمي األصغر يف السودان. وىي دراسة أصدرىا اؼبعهد اإلسالمي للبحوث 

 توضيح البعد اػباص بالتمويل اؼبصغر على اؼبستويُت احمللي والعاؼبي. إىلوالتدريب، وهتدف الدراسة 
إليها الدراسة جبانب دور التمويل اإلسالمي اؼبصغر يف ؿباربة الفقر يف ومن أىم النتائج اليت توصلت 

أهنا مركزة على القضاء على الفقر كهدف أوحد، مع غياب أىداف تتعلق باالقتصاد  التجربة السودانية، "
من حيث العمالء، وحجم  األصغروعلى الرغم من اؼبسانبات االهبابية اؼبتصاعدة للتمويل الكلي.  

وبنفس  التمويل، وانتشار مؤسسات التمويل األصغر، إال أن ذلك مل تقابلو ربقيق مؤشرات جيدة
السودانية لديها بعض التوجهات اليت قد تتباين  كما أن التجربة فيما ىبص باغبد من ظاىرة الفقر.  القدر

عدم التوازن يف التوزيع اعبغرايف لفروع اؼبصارف، مثل  مع التطلعات الرامية لتحقيق األىداف االجتماعية )
(. ووضع الباحث بعض اؼبقًتحات أنبها استخدام ودائع اؼبناطق  واالكبياز لتمويل القطاعات اغبديثة

للتمويل يف نفس اؼبنطقة، ووضع حوافز لتشجيع البنوك على االنتشار اعبغرايف، وفتح فروع للمؤسسات يف  
 .1" كل ؿبلية

أن الدراسة  إىلتكلفة منتجات التمويل اإلسالمي اؼبصغر وديبومتها، ونشَت  إىلتطرقت  :2لثانيةالدراسة ا.2
 وديةمرد(، ومدى  اؼبشاركة والسلم )ويل اؼبصغر اؼبتعلقة باالستثمار إشكالية تكاليف منتجات التم تناقش

منتجات مؤسسات التمويل اإلسالمية اؼبصغرة. ومن أجل اإلحاطة باؼبوضوع ارتأت الدراسة أن ربلل حالة  
كل من منتج اؼبشاركة ومنتج السلم، األوىل يقدمو بنك الربكة اعبزائري دبنطقة غرداية والثاٍل تقدمو مؤسسة 

 واصل غَت الرحبية بالباكستان.

ومقارنتها مع مردوديتو.  منتجلتقليدية، من أجل ربديد تكلفة كل واستعملت الدراسة طريقة التكاليف ا
وأىم ما توصلت لو الدراسة من نتائج حول أنبية منتجات التمويل اإلسالمي اؼبصغر يف سبويل اؼبشاريع 

أن منهج مشاركة  إىلسبويل اؼبزارعُت الفقراء، ونشَت  إىلأن السلم يهدف بالدرجة األوىل  الفردية والعائلية
مول للممولُت األرباح واػبسائر ىبفض من تكلفة التمويل بالنسبة للمستفيدين. ومن أجل اؼبوازنة بُت اؼب

يف مساعدة الفقراء وربقيق األرباح، يتوجب على اؼبؤسسة اؼبالية وضع حد  اإلسالميأىداف صيغ التمويل 
 أقصى ألرباحها.

                                                           
1

 .2017اإلسالمً للبحوث والتدرٌب،  د، المعهاإلسالمًتقٌٌم التجربة السودانٌة فً التموٌل األصغر ، بدر الدٌن عبد الرحٌم إبراهٌم
2
El-Zoghbi, M. Alvar, Comprendre les coûts et la viabilité des produits de micro finance conformes à la charia, 

op.cit. 
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 وـبتلف التمويل اؼبصغر وأنبيتو ومبادئو وخصائصو، على التعرف الفصل ىذا خالل من حاولنا لقد
 .اؼبشاريع العائلية والفرديةسبول اؼبصغر عبميع االفراد الفقراء و  اػبدمات اؼبالية اليت تندرج ضمن التمويل

التمويل االسالمي  اؼبقارنة بُت خدمات التمويل اؼبصغر والتمويل االسالمي اؼبصغر حيث أن تناولنا ماك
والدور الذي يبكن أن مبادئ الشريعة االسالمية؛  مع وافقتاػبدمات اؼبالية اليت ت ؾبموعة يف اؼبتمثل اؼبصغر،

إستخدام منتجات  ذين يتفادونالفقراء اؼبسلمُت، ال فئة خاصة بُت ،تلعبو ىذه اؼبنتجات يف ؿباربة الفقر
  التمويل اؼبصغر القائمة على الربا.

 يف يساعد لكونو ،التمويل اؼبصغر يف توفَت اػبدمات اؼبالية للمشاريع العائلية والفردية أنبية إىل أشرنا كما
اػباص، ويساىم يف يساىم يف تطوير القطاع اإلنتاجي ، و توفَت مناصب شغل، و ربقيق االستقرار السياسي

نشاء إلفرصة ، بإعطائها يدعم اؼبرأة اؼباكثة يف البيتو  ؛عادل للدخل والثروة بُت أفراد اجملتمعالتوزيع ال
 مشروعها اػباص. 

 يتعترب منتجات التمويل اؼبصغر أداة فعالة حملاربة الفقر من اعبانب النظري، وأما عند دراسة الواقع التطبيقو 
أخرى. ويبكن تفسَت  إىلأخرى، ومن مؤسسة سبويل مصغر  إىلأن فعاليتها زبتلف من منطقة  إىلنستخلص 

فنجد أن ىناك مؤسسات  ،ىذا االختالف يف نوع العمالء اؼبستهدفُت من اؼبؤسسات بالسياسة اؼبتبعة
خدماهتا ألفقر الفقراء، وذلك ألهنا تعتمد على الدعم اؼبايل والتمويالت من  وهتدف حملاربة الفقر وتوج

؛ ومة اؼباليةعية على األىداف اؼبالية وربقيق الديبألىداف االجتمال أنبية اعبهات اؼباكبة، وبذلك فهي تويل
فهي هتدف لتحقيق  ،الذين يعيشون فوق خط الفقر األفرادتتعامل مع يت لوالمؤسسات البالنسبة لوأما 

أولوية للمبادئ االجتماعية على ربقيق تعطي  صغراؼب يالديبومة اؼبالية. وبالنسبة ؼبنتجات التمويل اإلسالم
االختالف  نأهنا تقدم منتجات استثمارية وليست قروض فقط، وىنا يكم إىلالديبومة اؼبالية، باإلضافة 

 اعبوىري بُت التمويل اؼبصغر والتمويل اإلسالمي اؼبصغر.



 

 :لثالفصل الثا
 دور مؤسسات وهيئات التمويل املصغر

 يف تنمية املشروعات الفردية والعائلية 
 يف التجربة اجلزائرية والتجربة االندونيسية 
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ػبدمات التمويل اؼبصغر، كمن أىم ما تقدمو ىي  األساسيةتعد مؤسسات التمويل اؼبصغر اؼبقدمة 
جانب ذلك االدخار كالتأمُت. كما يبيزىا ىو تعدد أشكاؽبا  إىلالتمويالت اؼبتمثلة يف القركض اؼبصغرة 

القانونية اليت يبكن أف تتخذىا، فقد تأخذ شكل منظمات غَت حكومية، كتعاكنيات كصبعيات كبنوؾ 
 متخصصة يف التمويل اؼبصغر.

، ألهنا تشكل أىم الفردية كالعائليةب مؤسسات التمويل اؼبصغر دكرا أساسيا يف تنمية اؼبشركعات كتلع
مصدر سبويلي ؽبا، عرب توفَت القركض اؼبصغر اليت تتعدد أشكاؽبا كأنواعها كأغراضها. هبدؼ توضيح دكر 

التجربة اعبزائرية كالتجربة دراسة  ارتأينا، الفردية كالعائليةمؤسسات التمويل اؼبصغر يف تنمية اؼبشاريع 
 اإلندكنيسية يف ؾباؿ مؤسسات التمويل اؼبصغر.

من خالؿ اؼبشركعات الفردية كالعائلية كسنقـو دبعاعبة موضوع دكر مؤسسات التمويل اؼبصغر يف تنمية 
 اؼبباحث التالية:

 مؤسسات كىيئات التمويل اؼبصغر :األكؿاؼببحث 
 الفردية كالعائليةدكر مؤسسات التمويل اؼبصغر يف تنمية اؼبشركعات  اؼببحث الثاين:

 التجربة اإلندكنيسيةيف مؤسسات التمويل اؼبصغر  اؼببحث الثالث:
 اؼببحث الرابع: مؤسسات التمويل اؼبصغر يف التجربة اعبزائر
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من النظاـ فراد اؼبهمشُت كاؼبستبعدين األ ؼباليُت اؼبالية اػبدمات اؼبصغر التمويل تقدـ مؤسسات
 كلكنهم حياهتم، مدلالعديدة اؼبالية  اػبدمات إىلربتاج ىذه الفئة من اجملتمع  كقد " .العامل اؼبصريف حوؿ

 فمن مث كمن .اؼبستقر كغَت اؼبتواضع دخلهم إىل نظرنا اؼبالية للخدمات تحاج أكثر اػبصوص كجو على
 خالؿ كمن؛ اؼباؿ من صغَتة مبالغ إىل حاجتهم تزداد عندما استحقاقو قبل الدين سداد عليهم الصعب

 من أكرب إصبالية مبالغ تأمُت من الفقراء يتمكن النقدية، اغبواالت أك التأمُت أك االئتماف أك اؼبدخرات
 الدخل مشكلة على التغلب اإلصبالية اؼببالغ ىذه كتساعدىم ،العادية بالصورة توفَتىا يبكنهم اليت اؼببالغ

 أككاعبنائز  كاألفراح اؼبناسبات يف تساعدىم أك اؼبدرسية الرسـو سداد على مثالن  فتساعدىم اؼبستقر، غَت
 استثمار كيبكن . الطبيعية اغبوادث أك اؼبرض نتيجة ربدث قد اليت األزمات على التغلب يف تساعدىم

 يف الفقراء كوبصل .الفقر مستول من اغبد على تعمل كاليت الدخل زيادة أنشطة يف أيضنا اإلصبالية اؼببالغ
 منا كثَتنا أف حُت يف الغالب يف عليها ال وبصلوف قد أك اؼبالية اػبدمات من قليل على العامل أكباء معظم
 كمؤسسات اؼبصارؼ مثل عاـ، بشكل اؼبالية اؼبؤسسات عتربتإ كقد .يطلبها أف دكف عليها وبصل

 على ىتمامهاإ كصبت مرحبة غَت سوؽ العامل سكاف من 80% أف خرل،األ كاػبدمات التأمُت خدمات
 من االستفادة الفقراء إمكانية اؼبصغر التمويل أظهر كقد .العامل مستول على األغٌت %20الػ  فئة خدمة

 مطالب:  ثالثة إىلكسنتطرؽ يف ىذا اؼببحث  ،1" بالفعل ذلك كربقيق اؼبالية اػبدمات

 كخدماهتا كدكرىا مؤسسات كىيئات التمويل اؼبصغر تعريف :األكؿاؼبطلب 
 اؼبطلب الثاين: تصنيف مؤسسات كىيئات التمويل اؼبصغر

 التوجهات اؼبستقبلية ؼبؤسسات كىيئات التمويل اؼبصغر: لثاؼبطلب الثا
  

                                                           
1

 .1، ص 2008مٌكرو سوفت سنتر، تحقٌق إمكانٌات التموٌل األصغر، 
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 اآلثارتلعب مؤسسات التمويل اؼبصغر دكرا أساسيا يف تنمية اؼبشركعات الفردية كالعائلية من خالؿ 
ىا البد أف نتطرؽ لتعريف لفئة اؼبهمشة، كمن أجل ربديد دكر الناذبة عن اػبدمات اليت توفرىا ؽبذه ا

لنشاطها. كما يبيز نشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر ىي  التمويل اؼبصغر كاؽبيئات الداعمة مؤسسات
اػبدمات اليت تقدمها للمستفيدين من مشاريع عائلية كفردية، كأنبية التمويل اؼبصغر تتمثل يف ؿباربة البطالة 

ثالث عناصر   إىلكالفقر بتوفَت اػبدمات اؼبالية اليت ربتاجو ىذه الفئة، كسوؼ نتطرؽ يف ىذا اؼبطلب 
 كالتايل:

اؼبصغر بتعدد اؼبناىج كالنظم، مؤسسات التمويل  اتريفتعددت تع تعريف مؤسسات التمويل المصغر: .1
كن، تتميز ىذه النظم باشًتاكها يف أهنا هتدؼ لتقدًن اػبدمات اؼبالية للفئة اؼبهمشة من النظاـ اؼبصريف كل

 :اتريفؾبموعة من التعبطالة، كفيما يلي كؿباربة الفقر كال
تقبل الودائع ككذلك اليت ال تقبل  "مؤسسة  أهنا كلؤسسة التمويل األصغر يقصد دبالتعريف األول:  . أ

الودائع، كتعرؼ مؤسسة التمويل األصغر اليت تقبل الودائع بأهنا أم ىيئة أك شركة مسانبة عامة أك خاصة 
األصغر كقبوؿ كدائع العمالء أك قبوؿ كدائع  مرخص ؽبا العمل من قبل البنك ؼبزاكلة خدمات التمويل

اعبمهور كفقا ؼبا وبدده البنك. كأما تعريف مؤسسة التمويل األصغر اليت ال تقبل الودائع يقصد هبا أم ىيئة 
أك شركة مسانبة عامة أك خاصة أك منظمة غَت حكومية أك ارباد أك صبعية تعاكنية إذا كاف من أغراضها 

دمات التمويل األصغر كغَت مسموح ؽبا بقبوؿ الودائع باستثناء الودائع اؼبتعلقة القياـ بأعماؿ تقدًن خ
 .1" بضماف التمويل

ة كاؼبتوسطة كمتناىية الصغَت  "لمشاريع للتمويل ا توفَت مؤسسة التمويل اؼبصغر هتدؼ التعريف الثاني: . ب
اغبكومات لدعم التنمية االقتصادية كاالجتماعية بشكل عاـ كدعم التمكُت  سًتاتيجيةإالصغر ضمن 

االقتصادم للشباب كاؼبرأة بشكل خاص، بواسطة اػبدمات التمويلية اؼبقدمة. كتكوف أىدافها كمبادئها 

                                                           
1
 .2، ص2016، السودان، 2016بنك السودان المركزي، الئحة تنظٌم عمل مؤسسات التموٌل األصغر لعام  
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لعدالة التنمية اؼبستدامة كالرؤل اؼبستقبلية للحكومات يف ربقيق التنمية االقتصادية كا إسًتاتيجيةتتوافق مع 
 .1" االجتماعية

اؼبؤسسات اليت تقدـ خدمات مالية للفقراء،  " بأهنا مؤسسات التمويل اؼبصغر تعرؼ التعريف الثالث: . ت
كأغلبها قائمة على برامج القركض الصغرل كتقبل إيداع اؼببالغ الصغرل من عمالئها أك زبائنها فقط كليس 

 . 2" من العامة
اؼبقدمة ػبدمة التمويل اؼبصغر، سواء  األساسية " الوحدات التمويل اؼبصغرمؤسسات تعترب  التعريف الرابع: . ث

 . 3" اؼبؤسسات الرظبية أك اؼبؤسسات الغَت رظبية كاليت يعترب التمويل اؼبصغر اجملاؿ الرئيسي لعملها
تعرؼ أهنا مؤسسات سبويل مصغر تنشط كفق مبادئ المصغر:  تعريف مؤسسات التمويل اإلسالمي .2

توافق أحكاـ كضوابط الشريعة اإلسالمية توفَت حلوؿ مالية مبتكرة  إىلهتدؼ  اإلسالمية ك"البنوؾ 
ألصحاب اؼبشاريع الصغَتة كالعاملُت لتحقيق الشموؿ اؼبايل كربسُت ظركفهم اؼبعيشية كسبكينهم اقتصاديا 

األىداؼ العامة للبنوؾ التمويل اؼبصغر مع  . تتوافق مبادئ4" كاجتماعيا، هبدؼ مكافحة الفقر كالبطالة
يسانبوا  أف" كال النظامُت يؤسساف لنظاـ مؤسسي كؼبشاركة اؼبخاطر، كيعتقداف أف الفقراء هبب  اإلسالمية

يتبُت أف مؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر ىي مكملة  كمن خالؿ ما سبق، ،5" يف األنشطة االقتصادية
للبنوؾ اإلسالمية، فبا يسهل عملية إنشاء البنوؾ اإلسالمية ؼبؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر لتحقيق 

 .الفردية كالعائليةعوائد كتنمية اؼبشركعات 
 "  كاصطالحان ،  6" حاؿ الشيء ككيفيتو أهنا "تعرؼ اؽبيئة لغويا تعريف ىيئات التمويل المصغر:  .3

أهنا اؼبنظمة  االقتصادية جملاؿ نشاط معُت "كتعرؼ اؽبيئة  .7" منظَّمة أك صباعة من الّناس تقـو بعمل خاصّ 
اليت يتجمع هبا صبيع الفاعلُت للقياـ بالعمليات اإلنتاجية، كالتحويل، كالتمويل، كتوزيع اؼبنتجات. باإلضافة 

                                                           
1

للتنمٌة وتوقع اتفاقٌة لتأسٌس مؤسسة التموٌل اإلسالمً  اإلسالمًرئٌس البنك  تلتقًوزٌرة التعاون الدولً بٌان لوزارة التعاون الدولً مصر،

تارٌخ االطالع: ، ملٌون جنٌة 450األصغر فً مصر برأس مال 

16/03/2017.1http://www.moic.gov.eg/Front/Media/NewsDetail.aspx?MedId=357 
2

 .10مارغرٌت روبنسن، مرجع سبق ذكره، ص
3

 .20بدر الدٌن عبد الرحٌم إبراهٌم، تأثٌر سٌاسات االقتصاد الكلً على التموٌل االصغر فً السودان، مرجع سبق ذكره، ص
4

 . http://www.ethmar.jo/WhoWeare.aspx?lng=2، 25/09/2017إثمار للتموٌل اإلسالمً، نبذة عن إثمار، 
5
 المتحدة األمم العربٌة برنامج للدول اإلقلٌمً المكتب قبل من دراسة، الصلة بٌن البنوك اإلسالمٌة والتموٌل متناهً الصغر،راؤول دومال 

 .1، ص2007، اإلنمائً
6  ،  .1/188 «ىيأ»مادة  ،2003، دار صادر، لساف العربأبو الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن كـر

 .2/1002 «ىيأ»، ماد اؼبعجم الوسيط7

http://www.moic.gov.eg/Front/Media/NewsDetail.aspx?MedId=3571
http://www.ethmar.jo/WhoWeare.aspx?lng=2
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 .1" أهنا تقـو جبميع اؼبهاـ اؼبرتبطة باإلجراءات اليت تضمن توازف العملية اإلنتاجية مع كسائل اإلنتاج إىل
 اؽبيئة أهنا ؾبموع التنظيمات اليت تسهل عملية استغالؿ الكفاءات كتأدية اؼبهاـ بأحسن طريقة، قسمكت

 إليهااليت تنتمي  2" اؽبيئات اؽبجينةنوعُت أساسيُت نبا اؽبيئات اؼبنظمة اؼبؤسسات، ك  إىلمقسمة اؽبيئات 
ىيئات التمويل اؼبصغر ألهنا تقـو على التحالفات بُت أطراؼ ـبتلفة كبأماكن عديدة ػبدمة ىدؼ كاحد 

نشاط مؤسسات  يالءـىو نشر كعي كثقافة التمويل اؼبصغر كاؼبسانبة يف إنشاء اإلطار القانوين الذم 
  التمويل اؼبصغر كوبفز مبوىا كازدىارىا.

 

كذكم  الفردية كالعائليةتقدـ مؤسسات التمويل اؼبصغر خدمات التمويل اؼبصغر للفقراء كاؼبشركعات 
عهم، كما يبيز برامج التمويل كأكضا الفقراء احتياجات مع تتوافق حبيث مصممة "كىي الدخل احملدكد،

، كعملية  تتميز باألماف االدخارية كاؼبنتجات كمدهتا قصَتة صغَت حجمها قركض أهنا اؼبصغر اعبيدة ىو
كما يبيز مؤسسات  ،كؿبددة، كتقـو على طلب بدائل الضمانات مبسطة كاؼبقًتضُت لالستثمارات تقييم

 من أعلى العائد معدالت، ك ؿبدد جدكؿ كفقالتمويل اؼبصغر ىو سرعت منح القركض التالية بعد السداد 
 .3" اؼبرتفعة السداد الصغر، كمعدالت متناىي التمويل يف اؼبتضمنة اؼبعامالت تكاليف لتغطية السوؽ سعر

 قركض مصغرة كادخار كتأمُت مصغر. إىلكتنقسم اػبدمات اليت تقدمها مؤسسات التمويل اؼبصغر 

تساعد اػبدمات اؼبقدمة من طرؼ مؤسسات التمويل اؼبصغر الفقراء كالبطالُت على  القروض المصغرة: .1
توفَت دخل يتميز بالثبات كاالستقرار، كىذا ما يتيح أمامهم فرص عديدة لتحسُت مستول معيشتهم بزيادة 

عن نشاط  دخلهم كفبتلكاهتم كربسُت اؼبكانة االجتماعية للمستفيدين خاصة فئة النساء، كمن اآلثار الناذبة
مؤسسات التمويل اؼبصغر على اؼبستفيدين ربسن مستول التعليم ألطفاؽبم كالرعاية الصحية كتنوع التغذية. 
كتتميز خدمات مؤسسات التمويل اؼبصغر بتغطية حاجات اؼبستفيدين من خدمات مالية، كتعترب القركض 

اليت يقـو عليها التمويل اؼبصغر، كيعرؼ القرض اؼبصغر أنو سلفية مالية بقيمة  األساسيةاؼبصغرة ىي اػبدمة 

                                                           
1
 Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Organisation Économique, alim agri, 25/09/2017, 

http://agriculture.gouv.fr/organisation-economique . 
2
Claude MÉNAR,ORGANISATION, Économie, Encyclopaedia –Universalis, p1. 

 
3
 .9مرجع سبق ذكره، ص  ،راؤول دومال 

http://agriculture.gouv.fr/organisation-economique


 .إلاندونيسية والتجربةفي التجربة الجزائرية    والعائلية   الفردية املشروعات ثنمية في املصغر التمويل وهيئات مؤسسات دور : الثالث الفصل

 

89 
 

صغَتة سبنحو مؤسسات التمويل اؼبصغر للمستفيدين من أجل اقتناء مواد أكلية كأدكات تسمح ؽبم ببدء 
 إىلنشاطهم، مقابل ضمانات معنوية مثل السمعة اعبيدة كضماف أفراد اعبماعة لبعضهم البعض. باإلضافة 

أف اؼبستفيدين من قرض مصغر أكيل يفتح أمامو اجملاؿ للحصوؿ على قرض مصغر التايل بعد تسديد 
 القرض السابق، كىناؾ قركض مصغرة موجهة لالستهالؾ. 

التوجو اغبايل ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر ىو ربفيز عمالئها على فتح حسابات ادخارية اليت تعود  االدخار: .2
مُت سبوؿ قركضها يلة كاالستقرار، فحاليا مؤسسة غر سسة سيولة تتميز بالتكلفة القلعليهم بعوائد كتوفر للمؤ 

فبا ظبح ؽبا بالتخلي على سبويالت اعبهات اؼباكبة كطلب  ،%100اؼبصغرة انطالقا من كدائع عمالئها 
يهم خطة اقتصادية. كالسؤاؿ قركض مقابل تكاليف عالية كشركط ربد من توجهها االجتماعي كتفرض عل

كاعبواب ؟ ميبكن أف نطرحو ىو كيف لفقَت أك بطاؿ أف يدخر؟ كمدل حاجتو للحساب االدخار لذم ا
ايقبلوف  الفقراء ببساطة ىو أف "  يستخدمو الذم الوحيد السبيل غالبنا ىي فاؼبدخرات .االدخار على دائمن

 االستفادة أك الطبيعية الكوارث كزبطي ) اؼبوت أك الزكاج مثل ) حياهتم يف الكبَتة األحداث مع للتعامل
. كاؼبستفيدين من خدمات مؤسسات التمويل اؼبصغر يشًتطوف يف اغبسابات االدخارية 1" العمل فرص من
، كطلباهتم األقارب عن كبعيدة كاغبريق كالسرقة االختالس من آمنة اؼبدخرات تكوف بأف كذلك األمن "
 كالسحب، اإليداع تكلفة من يقلل العميل من قريبةال اػبدمات كجود ، ألفتاؼبعامال تكاليف البفاضك 

 إىل باإلضافة. أيضا مهمة أشياء العمل أكراؽ من األدىن اغبد كاستخداـ اؼبناسبة االفتتاح أكقات كتعترب
 بإيداع القياـ من العميل سبكن اليت الفردية الطوعية اإليداع منتجات ، ألفاؼبناسب التصميماشًتاط مالئمة 

 اؼبدخرات تعترب كما األفضل، ىي كمركنة بسرعة السحب من أيضا كسبكنو القيمة، ـبتلفة صغَتة مبالغ
كما يبيز  .اعبدد اؼبواليد كاحتفاالت زئكاعبنا الزكاج مثل اؼبستقبلية اغبياة نفقات لتوفَت أيضنا مفيدة التعاقدية

 اؼبدخرات فإف منخفضة اؼبعامالت تكاليف الفقراء ىو عدـ اىتمامهم بعوائد مدخراهتم يف حالة ما كانت
 بنسب يهتموف ال الفقراء أف على يدؿ كذلك سالبة، فعلية بعوائد كلو حىت تقديبها يبكن الريفية اؼبناطق يف

 الفائدة أسعار بارتفاع يزيد االدخار على الطلب فإف ذلك كمع  .االدخار خيارات تقييم عند الفائدة
 "2.  ةالفعلي

                                                           
1

 . 1، ص2002،التموٌل األصغر بوابة التموٌل األصغر، االدخار مهم نثل االئتمان: خدمات االٌداع للفقراء، بوابة
2

 .1المرجع السابق، ص 
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 االدخاريةمن أجل توضيح كيف تطبق اغبسابات االدخارية دبؤسسات التمويل اؼبصغر نذكر اغبسابات  ك
حسابات ادخارية،  3إلزاـ اؼبقًتض فتح  " على غرامُتلعمالئو، تقـو سياسة بنك  غرامُتاليت يقدمها بنك 

الشخصي، كالثاين ىو اغبساب االدخارم اػباص، كالثالث حساب إيداع  االدخارماألكؿ ىو اغبساب 
دكالر  99ما يعادؿ  أالؼ تكا8ذم ربصل على مبالغ تفوؽ يكوف إجباريا فقط على اؼبقًتض ال اؼبعاش )
نصفُت جزء  إىلمن القرض اؼبصغر اؼبمنوح، حيث تقسم  %5(، كيقـو النظاـ على إلزامية ادخار  أمريكي

أف  إىلالشخصي كاعبزء الثاين يدخر باغبساب االدخارم اػباص، باإلضافة  االدخارمب يدخر باغبسا
االدخار يكوف بقيم صغَتة على شكل أسبوعي، أما عملية السحب فتكوف دكف شركط دبعٌت حساب 

سنوات مع  3ادخارم ربت الطلب، كفيما ىبص اغبساب االدخارم اػباص فيسحب بالسحب مرة كل 
. كيوجد بإندكنيسيا مبوذج 1" دد سواء ألفُت تكا أك نصف القيمة اؼبوجودة أيهما أكرباالحتفاظ برصيد ؿب

فريد من نوعو غبسابات االدخار الذم يعتمد على تدكير النفايات، كتقـو الفكرة " أف تقـو مؤسسة 
د من الدفع التمويل اؼبصغر جبمع النفايات من أفراد اجملتمع، كدفع شبن النفايات اليت مت صبعها. لكن الب

نقدا، تقـو مؤسسة التمويل اؼبصغر بفتح حساب ادخار لكل طالب أك فرد من أفراد اجملتمع يقـو جبمع 
ؿبطة توليد الكهرباء أك شركة إعادة تدكير  إىلالنفايات. كبعد ذلك يتم بيع النفايات اليت مت صبعها إما 

فيد ثالث أطراؼ من ىذا اؼبشركع بصورة أنو من خالؿ ىذه اؼببادرة يست إىلالنفايات باؼبدينة. نشَت 
آلية ادخار فريدة من  إىلمباشرة: اجملتمع هبد حال ؼبشكلة النفايات، كوبصل اؼبتطوعوف على فرص للوصوؿ 

نوعها، كترفع شركة إعادة تدكير النفايات كفاءهتا من خالؿ صبع النفايات مباشرة من مؤسسة التمويل 
 .2" زؿ عبمعهااؼبصغر بدال من الدكراف على اؼبنا

خدمة القركض اؼبصغرة كاالدخار، توجد مؤسسة سبويل مصغر تقدـ خدمة  إىلباإلضافة التأمين المصغر:  .3
اليت  الفردية كالعائليةالتأمُت اؼبصغر، كتعرؼ أهنا اػبدمة اليت تقدمها مؤسسة التمويل اؼبصغر للمشاريع 

كالعجز  ،كتقليل آثار اؼبخاطر اؼبرتبطة بالكوارث الطبيعة استفادت من خدمة القركض اؼبصغرة غبمايتهم
كتتطلب من مؤسسة التمويل اؼبصغر الراغبة يف تقدًن خدمة التأمُت  .الوفاةك  السرقة،ك  اإلصابة،اؼبفاجئ، ك 

اؼبصغر لعمالئها أف تتوفر على شركط صارمة كااللتزاـ دبجموعة من القواعد اليت كضعتها حكومات الدكؿ 
ػبدمة التأمُت  األفراد. كمن أجل تغطية طلبات الفردية كالعائليةاليت تنشط فيها، هبدؼ ضباية اؼبشركعات 
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 .152،151، ص 2007مجد سعٌد، تجربة بنك الفقراء، الدر العربٌة للعلوم، 
2

 .2011أندونٌسٌا، المجموعة االستشارٌة لمساعدة الفقراء،  –رٌو ساندي، منتج االدخار الخاص بالنفاٌات المعاد تدوٌرها 
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صغر أبرمت مؤسسات التمويل اؼبصغر اتفاقيات مع الشركات التأمُت، كتتضمن أغلب ىذه االتفاقيات اؼب
 احتياجاتج التأمُت اؼبصغر الذم هبب أف يتالءـ مع التمويل اؼبصغر دكر اؼبوزع ؼبنت أف تلعب مؤسسة

اط أسبوعية الذم تقدمو مثل التأمُت على اؼباشية كالتأمُت الصحي مقابل أقس الفردية كالعائليةاؼبشركعات 
 شركات التأمُت.

السابقة ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر، كبالرغم من اختالفها باختالؼ التشريعات  اتريفمن خالؿ التع
كاؽبيئات اليت تقـو بعملية التصنيف، غَت أهنا سبلك ؾبموعة من العناصر اؼبشًتكة، كتتمثل يف أىدافها 

تمويالت بتوفَت الاؼبشركعات الفردية كالعائلية كالغرض األساسي الذم أنشئت من أجلو، كاؼبتمثل يف تنمية 
 كسنذكر أنبية التمويل اؼبصغر يف النقاط التالية: الالزمة ؼبكافحة الفقر كضماف دخل مستمر.

 إىلكاؽبدؼ األساسي من إنشاء مؤسسات التمويل اؼبصغر ىو الوصوؿ  أفقر الفقراء: إلىىدف الوصول  .1
أفقر الفقراء النشطُت اقتصاديا كمساعدهتم للخركج من دائرة الفقر كاغبد من استغالؿ اؼبمولُت غَت الرظبُت 

جربة ؿبمد يونس ببنغالدش، حيث بدأت فكرة منح قركض تؽبذه الفئة. كلتوضح ىذا اؽبدؼ نستشهد ب
تمع ؾباعة قاسية، بعد حصوؿ بنغالدش على استقالؽبا كبعد عامُت مس اجمل 1972مصغرة خالؿ عاـ 

االقتصادية حملاكلة إهباد حلوؿ ؽبا، فبدا  األزمةفخرج األستاذ ؿبمد يونس يريد معرفة مسببات ىذه 
باستجواب الناس  الذين كانت حياهتم صراعا ال ينتهي من أجل البقاء، كقابل امرأة كانت تعمل يف صناعة 

ُت فقط يكفياف بالكاد للحصوؿ على كجبتُت،  مقاعد من البامبو، كيف هناية كل يـو كانت ربصل على قرش
ؿبمد يونس من أهنا تعمل جبد طواؿ اليـو للحصوؿ على مبلغ ضئيل، فقرر معرفة األسباب كبعد ما  حتاركا

سأؽبا اكتشف أهنا تقًتض كل يـو مبلغا من تاجر أك مراب لشراء اؼبادة األكلية لصناعة اؼبقاعد، ككاف يف 
لنقود كال يًتؾ ؽبا سول القليل، كىنا أدرؾ أنو لو أتيح ؽبذه الفئة من الفقراء هناية كل يـو يأخذ أغلب ا
من ربقيق مكاسب عديدة كاػبركج من  اتمكنو وبتاجوهنا بأسعار فائدة عادية لاغبصوؿ على األمواؿ اليت 
 . 1الفردية كالعائليةدائرة الفقر كإنشاء اؼبشاريع 

                                                           
1

 .مجد سعٌد، مرجع سبق ذكره
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كتعترب فئة النساء ىي قلب التمويل اؼبصغر، كىنا يبكن التساؤؿ كأين مكانة  لنساء:ىدف توفير التمويل ل .2
الذم يعيل أكالده؟، كلإلجابة على ىذه التساؤالت، نوضح  األسرةالرجل الفقَت يف كل ىذا؟ أليس ىو رب 

رؼ ال ربتاج ، فهي تعترب اؼبدرسة كاؼبعيلة كاؼبربية، كأغلب النساء يتقن حكاألسرةأكال دكر اؼبرأة يف اجملتمع 
مقر، بل يبكن فبارستها يف البيت بواسطة كسائل كأدكات بسيطة كىي ربتاج مواد أكلية فقط مثل القماش، 
الدقيق كغَتىا. كعرب ـبتلف التجارب ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر تبُت أف العائد الذم تدره اؼبشاريع اليت 

نسبة  إىلاستهم، كالرعاية الصحية، باإلضافة النساء يستعمل يف ربسُت تغذية األطفاؿ، كسبويل در  تؤسسها
سداد القركض العالية من طرؼ النساء اؼبقًتضات كيفسر اػبرباء ىذا االرتفاع أف النساء ىبفن على 

دىن. أما بالنسبة لفئة الرجاؿ فيمكن ؽبم اغبصوؿ على قركض مصغرة من طرؼ مؤسسات أنفسهن كأكال
النساء، ألف التجارب أكضحت أف الرجل قد يستعمل القرض التمويل اؼبصغر كلكن ليس بنفس سهولة 

 اؼبصغر ألغراض أخرل دكف أف ينشئ اؼبشركع، فبا يزيد من احتماؿ تعثر القرض اؼبصغر.
أفقر الفقراء، ال  إىلبالوصوؿ  ةلتحقيق مؤسسة التمويل اؼبصغر أىدافها االجتماعي تحقيق الكفاءة المالية: .3

الية اليت تضمن ؽبا االستمرارية كاالستقاللية يف تسطَت أىدافها. كحاليا تعتمد بد عليها من ربقيق الكفاءة اؼب
مؤسسات التمويل اؼبصغر ؼبنح قركض مصغرة عند إنشائها على اعبهات اؼباكبة كالدعم اغبكومي، باإلضافة 

يتيح ؽبا لوجود توجو جديد للبنوؾ التجارية لتمويلها دكف ضمانات. كتدرهبيا تبدأ بتحقيق األرباح فبا 
حققت االكتفاء اؼبايل  هناأىذه اؼبرحلة فهنا يبكن القوؿ  إىلإمكانية جذب كدائع عمالئها، كعندما تصل 

كيتوجب على مؤسسة التمويل اؼبصغر التنسيق بُت ربقيق الكفاءة اؼبالية كاالجتماعية،  على اؼبدل الطويل.
األرباح دكف أخذ بعُت االعتبار اعبانب على عكس البنوؾ التجارية اليت ىدفها الرئيسي ىو ربقيق 

االجتماعي. كلذلك التوجو العاؼبي اغبايل كبو قياس كل من الكفاءة االجتماعية كاؼبالية ؼبؤسسات التمويل 
 اؼبصغر عرب مؤشرات كضعت من طرؼ ميكس لتبادؿ معلومات التمويل اؼبصغر.

ة أك ىيئة تقـو بتقدًن اػبدمات اؼبالية كمن خالؿ ما سبق تعرؼ مؤسسات التمويل اؼبصغر أهنا كل منظم
للفئات اؼبهمشة من اجملتمع كاؼبستبعدة من النظاـ اؼبصريف التقليدم، هبدؼ ؿباربة الفقر كالبطالة، باإلضافة 

يبكنهم اغبصوؿ على خدمات مؤسسات التمويل اؼبصغر ألف اؼبشركعات الفردية كالعائلية أف أصحاب  إىل
. كتتمثل أىم خدمة تقدمها مؤسسات التمويل اؼبصغر ىي خدمة التمويل أغلبهم ال وبققوف دخل كايف

 .اؼبصغر كاالدخار كالتأمُت
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ؿباربة الفقر كالبطالة، عرب توفَت اػبدمات اؼبالية من قركض مصغرة  إىلهتدؼ مؤسسة سبويل مصغر 
الفردية كخدمة االدخار لألفراد الذين ال يبلكوف دخل أك دخل غَت كايف، كسبنح سبويالت للمشركعات 

. لتسمح ؽبا ببدء نشاطهم كربقيق عوائد، كربسُت مستول معيشتهم كمعيشة أفراد عائلتهم كالعائلية
أف ىذه  إىلكالتشريعات، كنشَت  اتريفؤسسات التمويل اؼبصغر بتعدد التعالقانونية ؼب اؿاألشككتعددت 

كاالنتشار  الصفة خاصة دبؤسسات التمويل اؼبصغر فبا منحها القوة كقدرة التأقلم يف صبيع أكباء العامل
شاطها كما الواسع. كفيما يلي سوؼ نتطرؽ ألىم تصنيف مؤسسات التمويل اؼبصغر كاؽبيئات الداعمة لن

 يلي:

إف تصنيف اؽبيئات اؼبالية من بنوؾ كمؤسسات مالية كشركات التأمُت، جاء هبدؼ تقدًن ربليل 
ها  ؿبددة سبنح لنا إمكانية مقارنتموضوعي للهيئات اؼبالية كإجراء قياس معيارم ؽبذه اؼبؤسسات كفقا ؼبعايَت

البعض. كمن أجل تصنيف اؽبيئات اؼبالية أسست شركات اػبدمات اؼبالية اليت تقدـ خدمة بُت بعضها 
دراسة كربليل القوائم اؼبالية للهيئات اؼبالية كاحمليط الذم تنشط فيو، هبدؼ تقدًن تقيم موضوعي للهيئات 

حد مت االتفاؽ ىو مصطلح مو  " األصغراؼبؤسسي للتمويل  اؼبالية كمقارنتها بُت بعضها البعض. كتصنيف
عليو بُت أربع ىيئات متخصصة يف تصنيف التمويل األصغر، ىو أكثرىا شيوعان، حيث يقدـ رأيان يف قابلية 

. كتصنيف مؤسسات التمويل اؼبصغر 1." استمرار اؼبؤسسة اؼبالية كجدارهتا االئتمانية على األجل الطويل
جانبُت، اعبانب األكؿ كىو األكثر أنبية نظرا لطبيعة عمل مؤسسات التمويل اؼبصغر كاؼبتعلق  إىلينقسم 

باعبانب االجتماعي كالذم يعرؼ بالتصنيف االجتماعي، أما اعبانب الثاين كىو ال يقل أنبية عن التصنيف 
علومات موضوعية  مَتوفيهدؼ تصنيف مؤسسات التمويل اؼبصغر لتك االجتماعي كىو التصنيف االئتماين. 

الفردية ىا يف حصوؽبا على مصادر التمويل كاؼبساعدات اؼبالية لتمويل اؼبشركعات عن اؼبؤسسة فبا يساعد
 كالدعم غَت اؼبادم ؽبا. كالعائلية
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أخرل، كمن  إىلتعددت تصنيفات مؤسسات التمويل اؼبصغر نتيجة االختالؼ يف تعريفها من منطقة 
آخر، كبالرغم من ىذا االختالؼ يبقى ىدفها ىو خدمة اؼبشركعات الفردية كالعائلية دبنحهم  إىلتشريع 

ار قانوين خاص . كيعترب السوداف من بُت أىم الدكؿ اليت يوجد فيها إطكاألساسيةالتمويالت الالزمة 
دبؤسسات التمويل اؼبصغر، الذم حدد فيو تعريفها كتصنيفها. كمن بُت أىم ما يبيزه ىو فرض البنك اؼبركزم 

مؤسسات التمويل اؼبصغر،  إىلمن التمويالت اؼبمنوحة  %12على البنوؾ توجيو ما ال يقل على نسبة 
فيما يلي  ك. يلية لقطاع التمويل اؼبصغرسواء كانت تابعة للبنك أك مستقلة عنو هبدؼ توفَت مصادر سبو 

 سنذكر تصنيفات اؼبؤسسات التمويل اؼبصغر كفقا للمشرع السوداين، كتصنيف سوؽ تبادؿ معلومات
 ، كىيئات التمويل اؼبصغر بالوطن العريب كمؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر.التمويل اؼبصغر

صنف اؼبشرع السوداين كفقا لالئحة  تصنيف مؤسسات التمويل المصغر وفق المشرع السوداني: .1
 :إىلتنظيم عمل مؤسسات التمويل اؼبصغر 

يقصد هبا مؤسسة التمويل األصغر اليت هبوز ؽبا العمل يف كل  مؤسسة التمويل األصغر االتحادية: . أ
 .كاليات السوداف بعد إخطار البنك

هبوز ؽبا العمل يف كالية  يقصد هبا مؤسسة التمويل األصغر اليتمؤسسة التمويل األصغر الوالئية:  . ب
 .ؿبددة

يقصد هبا مؤسسة التمويل األصغر اليت هبوز ؽبا العمل يف نطاؽ  مؤسسة التمويل األصغر المحلية: . ت
 .1" ؿبلية ؿبددة

بعدما تطرقنا  :سوق تبادل معلومات التمويل األصغرلتصنيف مؤسسات التمويل المصغر وفقا  .2
لتصنيف اؼبشرع السوداين ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر، كيف إطار دراسة مقدمي خدمات التمويل اؼبصغر 
سنتطرؽ لنماذج اليت تتبع إلنشائها، كتعددت كاختلفت مباذج كأشكاؿ مؤسسات التمويل اؼبصغر من 

ؤسسات التمويل اؼبصغر مع  مصرفية كغَت مصرفية كمن رظبية كغَت رظبية، كيبكن أف نفسر ذلك بتأقلم م
أف يف اؼبناطق اليت تنتشر فيها  إىلأخرل. نشَت  إىلكل األكضاع بالرغم من اختالفها من منطقة 

كلتحديد أنواع  .أساسي ػبدمة التمويل اؼبصغر ـالصراعات تنشط فيها اؼبنظمات غَت اغبكومية كمقد
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 MIX Market (Microfinanceميكسمؤسسات التمويل اؼبصغر اعتمدنا على تصنيف 

Information Exchange)
 اليت تصنف مؤسسات التمويل اؼبصغر كالتايل: ،1

يقـو االرباد التعاكين على مبدأ التعاضد كالشراكة اغبرة، كىو يهدؼ لتقدًن خدمات  "اتحاد تعاوني:  . أ
اؼبساعدات الفنية االدخار كاالئتماف كاإلنتاج كالتسويق ألعضائو كالنهوض بأنشطتو االقتصادية بفضل 

كاؼبالية كالكفالة االحتياطية اليت توفرىا ؽبم لتمكينهم من اغبصوؿ على التمويل من اؼبصارؼ كاؼبؤسسات 
 .2"  اؼبالية

اؼبنظمات غَت اغبكومية كاألجنبية اليت تعمل على أساس  كتعرؼ بأهنا كل"منظمات غير حكومية:  . ب
بدال عن مؤسسات سبويل رظبية، كتنتهج أساليب مرنة  ؾبتمعي، كتركز على العمليات، كترتبط بالقواعد

كل منظمة أجنبية أك ؿبلية تعمل  أهنا " كتعرؼ أيضا .3" يف استخداـ االئتماف كأداة لتخفيف الفقر
بالتنسيق مع اغبكومات احمللية يف ؾباؿ التمويل اؼبصغر بتقدًن قركض يف اغباالت الطارئة كالعالجية 

، 5"  معظمها تعمل يف القطاع غَت الرظبي بأف ميز اؼبنظمات غَت اغبكومية ". كتت4" كاػبدمية للفقراء
سبثل اؼبقدـ األساسي ػبدمات التمويل اؼبصغر لصغار اؼبنتجُت كذكم الدخل احملدكد،  أهنا " إىلباإلضافة 

. كمن أىم ما تشًتطو ؼبنح التمويل، درجة الفقر، 6"  دبا يف ذلك النساء يف غالبية دكؿ العامل
أهنا تعتمد على الضمانات اعبماعية، كتستعمل أداة التأثَت كالضغط  إىلكاألقليات، كالبطالة، كنشَت 

 على سداد أقساطهم. األفراداالجتماعي لتجرب 
      بة لبنك الفقراء ىو ذبر ، كأكؿ " بنوؾ الفقراء تعرؼ بنوؾ التمويل اؼبصغر بػ " بنوك التمويل المصغر: . ت

الدكتور ؿبمد يونس بنغالديش  " شيتا جونغ" جرامُت بنك " الذم أسسو أستاذ االقتصاد جبامعة  "
كتعتمد فكرة البنك على تقدًن قركض صغَتة  .2006اغبائز على جائزة نوبل للسالـ  1983عاـ 

 28تاريخ  إىلمنذ تأسيسو   " لتمويل مشركعات منزلية تقـو عليها غالبا نساء، كقد قدـ البنك
" كنموذج من طرؼ  جرامُت كأتبعت ذبربة " ،7"  مليوف قرض 9ما يزيد على  2017فيفرم

 " حوؿ أكباء العامل. أما فيما ىبص " بنوؾ التمويل اؼبصغر اغبكومات كاؽبيئات كاؼبنظمات لتأسس "
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 ٌعتبر من بٌن أهم المواقع الحالٌة لتبادل المعلومات حول التموٌل األصغر.
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 .1لسودان، صوحدة التموٌل األصغر، النظام األساسً النموذجً التحاد تعاونً، ا
3

 .15ٌونٌكونز لالستشارات المحدودة، مرجع سبق ذكره، ص
4

 .28مرجع سبق ذكره، ص  تأثٌر سٌاسات االقتصاد الكلً على التموٌل االصغر فً السودان، بدر الدٌن عبد الرحٌم إبراهٌم،
5

 .15المرجع السابق، ص
6

 .16المرجع السابق، ص
7
Grameen Bank, Monthly Report: 2017-02, date13-03-2017, http://www.grameen.com/monthly-report-2016/ 

http://www.grameen.com/monthly-report-2016/
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" باألردف  الوطٍت لتمويل اؼبشاريع الصغَتةالبنك  "" يف اؼبنطقة العربية، أكؿ ذبربة سبثلت يف  بنوؾ الفقراء
كبتغَت نظرة اغبكومات ".  أجفند ، ضمن برنامج اػبليج العريب للتنمية "2006عاـ  ئالذم أنش

جاء  اإلدراؾذباه الفقراء، كالتنبو بقدراهتم اإلنتاجية كربقيق النمو االقتصادم، كهبذا  األعماؿكرجاؿ 
إف  إىل. كنشَت الفردية كالعائليةح التمويالت الالزمة للمشاريع التوجو حو إنشاء مؤسسات كىيئات سبن

منح التمويل للفقراء يعود باؼبنفعة على التنمية االجتماعية كاالقتصادية، لذلك ظهر يف العامل الكثَت من 
اؼبؤسسات اليت تعٌت دبجاؿ التمويل اؼبصغر، كالتوجو اغبايل للكثَت من الدكؿ كاؽبيئات ىو إنشاء بنوؾ 

لفقراء كفق مبوذج "جرامُت" كإدماج البنوؾ التجارية يف منح التمويل اؼبصغر مثل التجربة السودانية اليت ل
من التمويالت اؼبمنوحة موجهة للتمويل  %12فرض البنك اؼبركزم على البنوؾ التجارية أف تكوف نسبة 

ؽبذا التوجو ىو منح الفقراء فرصة اغبصوؿ على سبويالت دكف  كاألساسياؼبصغر، كلعل اؽبدؼ الرئيسي 
 التعقيدات اليت تفرضها عليهم البنوؾ التجارية. 

لنشاط  األساسيكتعترب ىيئات التمويل اؼبصغر الداعم ىيئات التمويل المصغر بالوطن العربي:  .3
 "، أجفند مؤسسات التمويل اؼبصغر كسوؼ نتطرؽ لربنامج اػبليج العريب للتنمية "

اختار مكافحة الفقر   ،الذم يرأسو األمَت طالؿ بن عبد العزيزىو الربنامج  ": فندأج تعريف برنامج " . أ
كآلية لتفعيل   التمويل األصغر " ؼبكافحة الفقر على أجفند "كيعتمد  .إلسًتاتيجيتو يتوجو أساسك

يف مكافحة الفقر ألهنا  لةافعبال مؤسسات التمويل اؼبصغر كصفك  ،وكخططو للحد من إسًتاتيجيتو
"، قبد أف أجفند"ع ك شر كعرب مالحظة مراحل تنفيذ متستهدؼ شروبة الفقراء القادرين على العمل. 

 :1كمر دبرحتُت أساسيتُت سبثلتا فيما يلي2000تطبيقو بدأ مع مطلع

 ل األصغر.ثقافة التمويل األصغر، كتقدًن الدعم الفٍت ؼبشركعات التمويسبثلت يف نشر  :األولىالمرحلة  -

الدكؿ  الربنامج حكومات حث"، من خالؽبا أجفندكتعترب أىم مرحليت تطبيق مشركع " المرحلة الثانية: -
التمويل األصغر،  مؤسسات تشريعاهتا مع متطلباتتوفيق  " على فقراءالبنك  "الراغبة يف تأسيس 

اإلعداد، الدعم الفٍت، اليت سبثلت يف كتقدًن اػبدمات غَت اؼبالية ؽبا يف توفَت البيئة اؼبناسبة  ىاكتفعيل دكر 
 الربط بُت مؤسسات التمويل. 
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يف كافتتح أكؿ "بنك للفقراء" ضمن برنامج "أجفند" نموذج بنك الفقراء ضمن برنامج "أجفند": . ب
 ككتاله "بن ،2006 ـالصغَتة "عاالبنك الوطٍت لتمويل اؼبشاريع ربت تسمية "األردف ب ةالعربي اؼبنطقة

، تشمل 2008تتجسد أىدافو اليت أعيد ربديدىا عاـ  .1" 2007عاـ ناألصغر "باليماألمل للتمويل 
 ":  ثالث أىداؼ رئيسية ىي

 "، اإلبداع "اسم موحد بنك الفقراء" اؼبنشأ يف إطار الربنامج  أف وبتوم اسم " -

الوحدة لتوثيق كنقل اػبربات كاؼبساعدة ، كهتدؼ ىذه للدعم الفٍت لبنوؾ الفقراء " أجفند "إنشاء كحدة  -
اليت سوؼ يتم إنشاؤىا  " بنوؾ الفقراء كتعميمها يف" " أجفند "، كالبناء اؼبؤسسي بُت بنوؾ الفنية

 مستقبال.

ككذلك مؤسسات  لو ةتوفَت التسهيالت االئتمانية للبنوؾ التابعل " صندكؽ اؼبنح أسس الربنامج " -
اليت تنشط يف نفس منطقة بنوكو، كيوفر صندكؽ اؼبنح ـبتلف اؼبنتجات التمويلية بغرض  التمويل األصغر

 .2" " كمؤسسات التمويل اؼبصغر بنوؾ الفقراء كمتطلبات " احتياجاتتلبية 

بنوؾ  كمن خالؿ ما سبق، نستخلص أف اؽبدؼ الرئيسي من برنامج اػبليج العريب للتنمية ىو إنشاء "
موحد كنقل اػبربات ما بُت البنوؾ اؼبنشأة لتقدًن أفضل اػبدمات للفقراء. ككفر " كفق مبوذج  للفقراء

الربنامج بيئة مناسبة لنشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر باؼبناطق اليت تنشط فيها حبث اغبكومات على كضع 
ؤسسات التمويل " كم بنوؾ الفقراء " لتوفَت مصادر التمويل لػ " صندكؽ اؼبنح القوانُت اؼبناسبة ؽبا، كأنشئ "

 اؼبصغر بأقل تكلفة.

كمت تأسيس برنامج اػبليج العريب للتنمية بنوؾ كفق مبوذج موحد، كيبكن تلخيص مبوذج بنوؾ التمويل 
 اؼبصغر التابعة للربنامج يف الشكل البياف التايل:
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 .لمصغر" لبنوك التمويل ا أجفند نموذج " :07شكل رقم 

 
 .من إعداد الطالبة كفق معطيات موقع برنامج اػبليج للتنمية المصدر:

" للتمويل األصغر لدراسة ذبربة البنوؾ القائمة  أجفند كأسس برنامج اػبليج العريب للتنمية كحدة "
كاستخالص العناصر اليت سانبة يف تطورىا كقباحها، من أجل االستفادة منها عند إنشاء بنوؾ جديدة 

كفق متطلبات اؼبنطقة اليت تنشط تقدًن الدعم ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر لبناء قدراهتا فباثلة، كمن مهامها 
. كتركز "كحدة "أجفند" للتمويل األصغر يف عملها على 1" كاإلقليميةرب احمللية فيها بتقدًن خالصة التجا

تنظيم زيارات ميدانية بُت البنوؾ القائمة بغرض تبادؿ اػبربة كاؼبعرفة، كتدريب رأس العمل ؼبوظفي البنك 
 .2" اعبديد على خطة عمل معينة أك الئحة باالستعانة باؼبستشارين كاؼبدربُت

 إىلنذ تأسيسو مبرنامج اػبليج العريب للتنمية أنشئ ضمن  ": ألجفند المصغر التابعة "بنوك التمويل  . ت
تسعة بنوؾ تعمل كفق مبوذج موحد كدبناطق ـبتلفة من العامل، كتوجد ثالث بنوؾ  2017مارس  14تاريخ 

 ربت التأسيس، كيبكن ذكرىا كما يلي: 

، كمثل االنطالقة األكؿ األردفيف  2006عاـ "أسس : البنك الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة -
، كحاليا ال تطبق عليو تعليمات كضوابط األكسطلبنك الفقراء كفق مبوذج بنك جرامُت دبنطقة الشرؽ 

اؼباؿ اؼبفركض على البنوؾ  رأسمن  األدىن، حيث ال يفرض عليو توفَت اغبد األردينالبنك اؼبركزم 
إصبايل القركض  اإلحصائياتككفقا آلخر  .3" من اؼبتعاملُت التجارية، كال يسمح لو بقبوؿ الودائع
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، 14/03/2017، تارٌخ االطالع: 2، ص2015 ، األردن،2015، التقرٌر السنوي بنك الوطنً لتموٌل المشروعات الصغٌرةال

pdf-2015-contentuploads201604annual-67wp-120-34-johttp52-com-nmb-http://www.nmb.com.jo/httpwww/ 

لبنوك " أجفند"نموذج 
 التمويل المصغر 

يربط بين المشاريع 
متناهية صغرة 

 والصغيرة والمتوسطة 

 تقدم دعم فني للبنوك

خالل سنتين بتكلفة أقل 
 ألف دوالر   500من 

االستعانة بخبراء 
 محليين

دعم الصناعات الداعمة 
لنشاط بنوك التمويل 

 المصغر

جزء من رأس مال 
البنوك المؤسس ملك 

 للقطاع الخاص
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مليوف  200ألف قرض بقيمة  284، بلغت 2015" منذ تأسيسو حىت عاـ  الوطٍت اؼبمنوحة من "
 دينار أردين.

يف اليمن، دبشاركة اغبكومة اليمنية فبثلة بالصندكؽ  2007: أسس عاـ األصغربنك األمل للتمويل  -
كىبضع للرقابة كاإلشراؼ اؼبباشر للبنك اؼبركزم  "، " أجفند كالقطاع اػباص كبرنامج "االجتماعي للتنمية 

العمالء  احتياجاتكمتماشية مع  اإلسالمية" خدمات مالية كفقا ألحكاـ الشريعة  األمل اليمٍت، كيقدـ "
 .1" ذكم الدخل احملدكد من اقًتاض كادخار كربويالت مالية كتأمُت

كاالبتكار ألفضل مؤسسة عربية اليت سبنحها  اإلبداعجائزة  األكىلعلى جائزتُت،  2010كربصل البنك عاـ 
مؤسسة مالية  132من بُت  اإلسالمي األصغرمؤسسة جرامُت صبيل، أما الثانية جائزة ربديات التمويل 

لػ  األكؿ" منذ تأسيسو حىت الربع  األمل . كعدد القركض اؼبمنوحة من "2دكلة يف العامل 43من أكثر من 
 .3" مليوف دكالر أمريكي2ألف بقيمة  37، بلغ 2015

يقدـ خدمات التمويل اؼبصغر  يف البحرين، " 2009: أسس عاـ بنك اإلبداع للتمويل المصغر -
ألموالو من مؤسسات القطاع  األساسي، كاؼبصدر اإلسالميةاحملدكد كفق مبادئ الشريعة  لذكم الدخل

، كلقد استفاد من 4" مسئولياهتم االجتماعية ذباه بنوؾ التمويل األصغر اػباص اليت أقنعها بتحويل أمواؿ
مبدع، على مستول القركض الشاملة 4500ما يقارب  إنشاءهاػبدمات اليت يقّدمها بنك اإلبداع منذ 

لالستشارات كالتدريب كاؼبتابعة للمقبلُت على تأسيس اؼبشاريع الصغَتة أك اؼبتناىية الصغر كالراغبُت يف 
 .5ير مشاريعهم"تطو 

يف سوريا، بالشراكة مع  2010أسس عاـ مصرف اإلبداع للتمويل الصغير والمتناىي الصغر:  -
"، كبالرغم من  أجفند فبثلة بوزارة الشؤكف االجتماعية كالعمل كالقطاع اػباص كبرنامج " اغبكومة السورية

أف اؼبصرؼ كاصل نشاطو بتقدًن اػبدمات اؼبالية اؼبستدامة ألصحاب اؼبشاريع  إالاغبرب يف سوريا، 
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. كللتأقلم مع الظركؼ الصعبة اؼبصاحبة للحرب أبـر اؼبصرؼ اتفاقية تعاكف مع 1الصغَتة كاؼبدرة للدخل
دًن قركض منظمة اؽبالؿ األضبر العريب السورم لدعم الشرائح الفقَتة كاؼبتضررة من جراء األزمة اغبالية بتق

 .2ؽبذه الفئة

دعم الفقراء  كيعمل كفق مبدأ التعاكف بُت الفقراء " : أسس يف سَتاليوف، "بنك اإلبداع والشراكة -
" الذم قدـ لو مساعدات لوجستية  بنك األمل للتمويل األصغر يف اليمن "، كُدِعَم من طرؼ " للفقراء

 .3" مكنتو من اختصار الوقت

"  أجفند يف لبناف، بشراكة بُت برنامج " 2012: أسست عاـ المتناىي الصغرشركة إبداع للتمويل  -
شركة مسانبة خاصة غَت رحبية. كتعمل اجتماعيا، كتأخذ شكل  اؼبسئولُتكؾبموعة من اؼبسانبُت اللبنانيُت 

متناىي الشركة على تقدًن اػبدمات اؼبالية اؼبستدامة ألصحاب اؼبشاريع الصغَتة، كنشر ثقافة التمويل 
 .5، كتستهدؼ السيدات اؼبنتجات، كاؼبشاريع الصغَتة القائمة، كمشاريع الشباب4الصغر بُت الناس

قراضي  السوداف، البنك يبارس نشاطو اإليف 2013أسست عاـ بنك اإلبداع للتمويل األصغر:  -
 .6اؼبتوفرة بالسودافمستفيدا من البيئة التشريعية اؼبناسبة للتمويل اؼبصغر كنشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر 

يف فلسطُت، كتتبع الشركة أفضل  2013: أسست عاـ شركة اإلبداع للتمويل متناىي الصغر -
، اإلنتاجيةفبارسات التمويل األصغر اليت توسع فرص اندماج شرائح كبَتة خاصة النساء يف العملية 

 .7كاػبركج من دائرة الفقر

موريتانيا، كىدفو الرئيسي تغطية الطلب اؼبتنامي  يف 2014: أسس عاـ للتمويل األصغر اإلبداعبنك  -
كبدراسة مباذج البنوؾ اؼبنشأة ضمن برنامج  .8على التمويل األصغر كاؼبسانبة يف تنمية صبهورية موريتانيا

كفقا لإلطار القانوين لكل منطقة،  أقلمتهااػبليج العريب للتنمية "أجفند" نستخلص أف "بنوؾ الفقراء" يتم 
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ذج اليت اتبعها الربنامج بنوؾ زبضع لرقابة كتسيَت البنوؾ اؼبركزية كأخرل ال زبضع ؽبا، كبنوؾ من بُت النما
 "  بنوؾ الفقراء أخذت شكل شركات مسانبة خاصة غَت رحبية. كبرنامج اػبليج العريب للتنمية أنشأ "

تابعة  %35، كالنسبة اؼبتبقية %20كالقطاع اػباص بنسبة  %45باؼبشاركة مع القطاع اغبكومي بنسبة  -
 لو.

كىي ىيئات متخصصة يف تقدًن خدمات التمويل اؼبصغر المصغر:  اإلسالميمؤسسات التمويل  .4
، كتقدـ صيغ سبويلية ال تقـو على الربا اإلسالميةكفقا ؼببادئ الشريعة اؼبشركعات الفردية كالعائلية للفقراء ك 

اؼبصغر القائمة على الزكاة كسنتطرؽ ألحكاـ  سالمياإلكال على الغرر. كمن بُت مؤسسات التمويل 
يقدـ مبوذجا بديال  التمويل االسالمي اؼبصغر أف " إىلاستثمار أمواؿ الزكاة يف الفصل الرابع. نشَت 

التقليدم كىو يرتكز على  األصغرللماليُت من الفقراء الذين ال يستفيدكف حاليا من خدمات التمويل 
مبدأين أساسُت فهو من جهة وبث بشدة القياـ بالعمل اػبَتم للقادرين عليو، كمن جهة أخرل يسعى 

من اعتماد اؼبستحقُت عليو، كيقيد االستفادة منو حبيث ال توجو تلك  اإلمكافأيضل للتقليل بقدر 
ستطيعوف توليد أم شكل من أشكاؿ الدخل أشد الناس فقرا كاىل اؼبساكُت الذين ال ي إىلسول  األمواؿ
 .1" أك الثركة

دكر مهم يف ربقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كبالرغم من بمؤسسات التمويل اؼبصغر قـو ت
كعنصر ؿبفز لدفع عجلة التنمية يف ال ربقق اؼبسانبة اؼبتوقعة منها كقطاع اقتصادم فعاؿ  أنبيتها فهي

 ةاؼبناطق اليت تنشط فيها. كيبكن إرجاع عدـ مسانبة مؤسسات التمويل اؼبصغر يف تنمية االقتصاد بفعالي
جانب ذلك، تواجهها ؾبموعة من التحديات. كمن  إىللصعوبة حصوؽبا على التمويل من اعبهات اؼباكبة 
مويل اؼبصغر البد من ربديد الصعوبات كالتحديات اليت أجل تسطَت توجو مستقبلي فعاؿ ؼبؤسسات الت

 تواجهها من خالؿ ما يلي: 
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، المعهد االسالمً تعبٌد هللا محمد، طارق هللا خان، تنمٌة التموٌل اإلسالمً األصغر: التحدٌات والمبادرات، الورقة الثانٌة من حوار السٌاسا

 .22، ص2008للبحوث والتدرٌب، جدة، السعودٌة، 
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اليت ربد من نشاطها،  كالتحديات تواجو مؤسسات التمويل اؼبصغر العديد من الصعوبات كالعراقيل
خدمات  إىلاليت ربتاج اؼبشركعات الفردية كالعائلية كىذا التأثَت ينعكس سلبيا على الفقراء كالبطالُت ك 

 يف النقاط التالية: كالتحديات مؤسسات التمويل اؼبصغر، كيبكن ذكر أىم العقبات كالصعوبات
مؤسسات التمويل اؼبصغر العديد من تواجو  الصعوبات التي تواجو مؤسسات التمويل المصغر: .1

سبس كامل  أهناكما يبيز ىذه الصعوبات  التحديات كالعراقيل الٍت ربد من نشاطها فبا يؤثر سلبا على أثارىا،
اؼبستول اعبزئي الذم يتمثل يف الفرد اؼبستفيدين من القركض  إىلاؼبستويات من الكلي كىو التنظيمي 

 يلي: ماات الصعوباؼبصغرة. كمن بُت أىم 
للحصوؿ على التمويل من البنوؾ، كالسبب يرجع أهنا ربتاج  صعوباتمؤسسات التمويل اؼبصغر تواجهها  . أ

 .لالئتماف متوسط كطويل األجل الذم تفضل البنوؾ عدـ اللجوء إليو الرتفاع معدالت اؼبخاطرة فيو
يصعب عملية غياب حسابات منتظمة للمشركعات اؼبمولة من طرؼ مؤسسات التمويل اؼبصغر، فبا  . ب

 .وؾ مع اؼبنشآت الصغَتة كاؼبتوسطةدراسات اعبدكل االقتصادية كمركزية تعامل البن
 ،1بنوؾ مقابل التمويل اؼبتحصل عليومؤسسات التمويل اؼبصغر ال سبلك الضمانات الكافية لتقديبها لل . ت

الرتفاع  األرياؼصعوبة استدامة مؤسسات التمويل اؼبصغر مستقبال خاصة اليت تنشط يف  إىلباإلضافة 
 .2تكلفة التمويل كاؼبخاطرة كاالنتشار اعبغرايف الواسع

صعوبة اؼبوافقة بُت ربقيق االستدامة كمبادئها، حيث تشَت العديد من الدراسات، أنو يتوجب على  . ث
ا يتوافق كمصلحة دبمؤسسات التمويل اؼبصغر ربقيق االستدامة، عرب قياس التأخر كربديد سعر الفائدة 

 .3اؼبقًتضُت
تواجو ك  ؛4غياب اإلطار القانوين كالتنظيمي ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر يف أغلب اؼبناطق اليت تنشط فيها . ج

مؤسسات التمويل اؼبصغر اؼبدعومة من اغبكومات كاؼبنظمات غَت اغبكومية خطر الزكاؿ ألهنا ال تغطي 
 .ؾبزية تساعدىا على النمو كالبقاءتكلفها بأرباح 
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 http://www.cbos.gov.sd/node/7979، 11/03/2012وكالة ضمان التموٌل األصغر، المقدمة، تارٌخ االطالع: 
2

 .2، صمرجع سبق ذكره ،بدر الدٌن عبد الرحٌم إبراهٌم، مؤسسات التموٌل األصغر والصراع نحو البقاء
3

مادة الدورة الخاصة بالمشاركٌن: قٌاس التأخر وضبطه وحساب وتحدٌد سعر الفائدة، مرجع  ،CGAPالمجموعة االستشارٌة لمساعدة الفقراء 
 .4سبق ذكره، ص

4
 .مرجع سبق ذكره ،إبراهٌمبدر الدٌن عبد الرحٌم 

http://www.cbos.gov.sd/node/7979
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تكاليف يتحملوف الطالبُت لقركض مصغرة  األفرادجانب أف  إىل ،فراداألغياب ثقافة التمويل اؼبصغر لدل  . ح
 اؼبعامالت كتكاليف الفرص الضائعة. 

تؤثر سلبا على نشاطها  ربدياتو مؤسسات التمويل اؼبصغر تواج: تحديات مؤسسات التمويل المصغر .2
، كمن الفردية كالعائليةلتنمية اؼبشاريع  ُتكتوفَت التمويل كالدعم الالزم ،كفعالياهتا يف اغبد من الفقر كالبطالة

ال بد من ربديد  ،أجل زيادة فعالية مؤسسات التمويل اؼبصغر كتوفَت خدماهتم ألفقر الفقراء باؼبناطق اؼبنعزلة
اؼبعوقات كالتحديات لتوفَت الربامج التدريبية اؼبالئمة للمسَت كالفاعلُت ككضع االسًتاتيجيات اليت تساىم يف 

 مؤسساتيلي سنحاكؿ ربديد أىم التحديات اليت تواجو  تنميتو كجلب رؤكس األمواؿ. كمن خالؿ ما
 التمويل اؼبصغر يف الوقت اغبايل عرب النقاط التالية:

دكف صعوبة يف اغبصوؿ االنتشار احملدكد لفركع مؤسسات التمويل اؼبصغر هبعل جزءا كبَتا من الفقراء هب . أ
 .على خدماهتا

عدـ كجود تعريف موحد مع  ،حد من انتشارىا اعتماد مؤسسات التمويل اؼبصغر على اؼباكبُت من اػبارج . ب
اؼبهنيُت كأساليب ربديدىم، فبا أدل  لفئة الفقراء النشطُت اقتصاديا من أسر منتجة كاغبرفيُت كصغار

 .1الستبعاد أفقر الفقراء من دائرة عمالء التمويل اؼبصغر
الفقراء النشطُت  احتياجاتمؤسسات التمويل اؼبصغر تقدـ ؾبموعة ؿبدكدة من اؼبنتجات غَت اؼبتماشية مع  . ت

َت التدريب كالربامج التدريبية البد من توف أدائهااقتصاديا لغياب الدراسات اليت ربدد احتياجاهتم، كلتحسُت 
ؼبقدمي خدمات التمويل اؼبصغر، ألهنا تساىم يف ربسُت كإضافة طابع اعبودة على اػبدمات اؼبقدمة كإدارة 

 .التمويل اؼبصغر بكفاءة كفعالية مؤسسات

كمواجهة الصعوبات كالتحديات اليت  لضماف استمرار نشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر كتطورىا
 من تسطَت خطة مستقبلية كتوفَت ؾبموعة من العوامل، كنذكرىا فيما يلي: تواجهها كربد من نشاطها البد

 األفرادمرتبط خبلقها لثقافة التمويل اؼبصغر حوؿ مبادئو كأىدافو لدل  "استدامة مؤسسات التمويل اؼبصغر  .1
 .الالزمة لتطوير الفكرة عملياتية أكثر من توفر البنية التح

 .لتحقيق إدارة فعالة يتوجب على مؤسسات التمويل اؼبصغر أف تطبق كتثبت مبادئ اغبوكمة .2
                                                           

1
 .17ص مرجع سبق ذكره،ٌونٌكونز لالستشارات المحدودة، 
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كالدعم  اإلعاناتأف تصبح قادرة على تغطية كل تكاليفها السنوية من دخلها السنوم دكف االعتماد على   .3
هبب بقائها كتطورىا لمؤسسات التمويل اؼبصغر  كمن أجل ضماف ،من اغبكومات كاؼبنظمات غَت اغبكومية

 .ذبارية كذلك بتقدًن قركض بأسعار تعمل بطريقة مرحبة، أف

خلق بيئة مناسبة لتحفيز إنشاء مؤسسات التمويل  إىلباإلضافة  ،االنًتانتالتوجو كبو التمويل اؼبصغر عرب  .4
التمويل اؼبصغر بتوفَت قاعدة من اؼبوارد اؼبصغر كتيسَت نشاطها، عرب توفَت السياسات الداعمة لنمو كتطوير 

البشرية ذات كفاءة عالية كمتخصصة يف التمويل اؼبصغر كرأس ماؿ كاؼبعلومات الضركرية لتوفَت خدمات 
 .1" فعالة كمستدامة

تواجو مؤسسات التمويل اؼبصغر العديد من التحديات كالصعوبات اليت ربد من نشاطها فبا يؤثر سلبا على 
كلعل من أنبها ىي  .فَتىا للخدمات اؼبالية لألفراد اؼبستبعدين من النظاـ اؼبايل كأفقر الفقراءانتشارىا كتو 

 ارتباط ديبومتها باعبهات اؼباكبة ىذا ما وبد من إىلباإلضافة  ،صعوبة اغبصوؿ على التمويالت من البنوؾ
كتوسيع نطاؽ كؾباؿ أثارىا االجتماعية. كهبدؼ رفع ىذه الصعوبات كالتحديات ال بد  نشاطها كانتشارىا

فبا ينتج عنو توفَت تكسبها سيادهتا اؼبالية  كتوجهات مستقبلية تكضع السًتاتيجياعلى ىذه األخَتة 
 .الفردية كالعائليةاؼبشاريع  احتياجاتخدمات مالية توافق أكثر مع 

تلعب دكرا  أهنالصعوبات اليت ربد من نشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر غَت كبالرغم من كل العوامل كا
أساسيا يف تنمية اؼبشركعات الفردية كالعائلية، عرب توفَت مناصب شغل تتميز باالستدامة كبذلك فهي 

ربقيق التنمية االقتصادية باؼبسانبة يف رفع الناتج الداخلي  إىلتساىم يف زبفيض معدالت البطالة، باإلضافة 
 اػباـ كخلق القيمة اؼبضافة. كمن أىم أدكارىا أهنا تساىم يف التنمية االجتماعية.
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 .21- 3المرجع السابق، ص 
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تلعب مؤسسات التمويل اؼبصغر دكرا مهما يف تنمية اؼبشركعات الفردية كالعائلية، عن طريق توسيع 
إلنشائو، كما  كاألساسيةالفقراء يبلكوف اؼبهارات الالزمة  اإلفرادأنشطتها بتوفَت مصادر لألمواؿ، الف 

حديد الدكر الذم تلعبو وبتاجونو ىو الدعم اؼبايل كالتكوين يف الطرؽ البسيطة لتسيَت اؼبشركع. كلت
الفقراء، باإلجابة عن  األفرادمؤسسات التمويل اؼبصغر، ال بد من ربديد احملفزات األساسية ؼبساعدة 

السؤاؿ ؼباذا أنشئت مؤسسات التمويل اؼبصغر؟، كبالرجوع للتجربة الرائدة حملمد يونس ببنغالدش "بنك 
 التمويل الالـز للفقراء، إلخراجهم من دائرة الفقر، جرامُت"، كاف اغبافز األساسي إلنشاء البنك ىو توفَت

اؼبطالب  إىلكسوؼ نتطرؽ يف ىذا اؼببحث كمن استغالؿ اؼبمولُت غَت الرظبُت ؽبذه الفئة من اجملتمع. 
 التالية:

 دكر مؤسسات التمويل اؼبصغر يف مكافحة البطالة: األكؿاؼبطلب 
 تنمية االقتصاددكر مؤسسات التمويل اؼبصغر يف : الثايناؼبطلب 

 الدكر االجتماعي ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر: الثالثؼبطلب ا
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بنسبة كبَتة يف ربقيق التنمية االقتصادية، من خالؿ إنشاء  الفردية كالعائليةتساىم اؼبشركعات 
مناصب عمل مستدامة لصاحب اؼبشركع كأفراد أسرتو، كىي تساىم يف إخراج البلداف الفقَت من دائرة 

لى اؼبوارد احمللية األكلية فبا يساىم يف تها، "ألهنا تعتمد عحجم رأس اؼباؿ الالـز إلقامالفقر، كنظرا اللبفاض
اإلحاطة من أجل . 1" متوسط تكلفة رأس اؼباؿ تكلفة اإلنتاجية كبالتايل يؤدل إىل البفاضخفض ال

 كما يلي:  جزئيُت إىلدبوضوع دكر مؤسسات التمويل اؼبصغر يف مكافحة البطالة قسمنا ىذا اؼبطلب 

يظهر دكر مؤسسات التمويل اؼبصغر من خالؿ توفَت التمويل لألفراد الفقراء إلنشاء مشاريعهم من 
من  كالشرب لعائالهتم، كالتعليم ألطفاؽبم كالرعاية الصحية، األكلأجل اػبركج من دائرة الفقر، كتوفَت 

 خالؿ النقاط التالية: 

العمل اليدكم، كذلك ألهنا عبارة عن حرؼ تقليدية أك  أهنا تعتمد علىاؼبشركعات الفردية كالعائلية  يزيبما  .1
مهن تزاكؽبا النساء يف البيوت، فبا هبعلها مصدر أساسي إلنشاء فرص العمل اليت تساىم يف مكافحة 

 .توفَت دخل ثابت كمستداـك  ،البطالة
ة كالنامية، ألنو إف توفَت التمويل لألفراد الفقراء النشطُت اقتصاديا، تعترب قضية مهمة يف الدكؿ الفقَت  .2

اؼبشركعات الفردية ذلك تعترب يف ربقيق التنمية االقتصادية، كل بالقضاء على الفقر، ستساىم اغبكومات
 .كسيلة كأداة فعالة ؼبكافحة البطالةكالعائلية 

أف النمو السريع للسكاف كزيادة القول العاملة اليت تعاين من البطالة من بُت أىم اؼبشاكل اليت  إىلنشَت 
تواجو العديد من الدكؿ، كلذلك تسارعت اغبكومات لوضع اإلطار القانوين لتسهيل إنشاء مؤسسات 

م تقدمو اؽبيئات التمويل اؼبصغر بكل أنواعها كأنشأت برامج خاص بالتمويل اؼبصغر، باإلضافة للدعم الذ
 اؼبتخصصة يف ؾباؿ التمويل اؼبصغر. 
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، 12/04/2017عادل عامر، المشروعات الصغٌرة والمتوسطة، منبر حر للثقافة والفكر واألدب، تارٌخ االطالع: 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=43769 . 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=43769
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=43769
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يتضح عرب دراسة ؾبموعة من التجارب يف الدكؿ أف مؤسسات التمويل اؼبصغر سانبت يف خلق 
مناصب عمل جديدة، كأهنا حاربت البطالة عرب إنشاء مناصب عمل مستدامة، كسانبت يف زيادة الدخل 

 كالعائلية الفرديةالشهرم للفرد، كزيادة االستثمار. كمسانبة مؤسسات التمويل اؼبصغر يف سبويل اؼبشركعات 
لألفراد الفقراء، كخاصة النساء، ساعد على خلق مناصب عمل مستدامة، فهي تعترب كسيلة فعالة للقضاء 

 على الفقر كمكافحة البطالة. 

 إلنشاء مؤسسات التمويل اؼبصغر وافزاغبسباب ك األكمن أىم حوافز إنشاء مؤسسات التمويل المصغر:  .1
الفقراء النشطُت اقتصاديا للخركج من دائرة الفقر كتوفَت حياة أفضل بزيادة  األفرادمساعدة  " ىو

، كترسيخ مبدأ االعتماد على الذات، كمساعدهتم على بناء أسر متماسكة كقوية اجتماعيا لهميمداخ
كاقتصاديا، دبساعدهتم على إنشاء مشاريعهم اػباصة رغم بساطتها، كربسُت حياة الفقراء خاصة باؼبناطق 

 الريفية، كىذا ما سيعيد تأىيل اجملتمع احمللي. 

قتصاديا يبلكوف طاقة كرغبة يف العمل هبدؼ كسب قوت يومهم. كذكرنا فيما سبق أف الفقراء النشطُت ا
خاصة بتوفر رأس اؼباؿ العامل  "لالقتصاد فوائد كبَتة ك تقدـاؼبشركعات الفردية كالعائلية أف  إىلباإلضافة 

نفسها. كأخَتا، إف اؼبشاركة يف اؼبعلومات، كالتبادؿ بُت اؼبشركعات الفردية كالعائلية كإعادة تدكيره يف 
، كتوطُت الوظائف كاغبد اآلخرينالذم يشكل حلقة قوية يف االستفادة من ذبارب  األمرؼبشاريع نفسها ا

 .1" من ىجرة العقوؿ كأصحاب اغبرؼ من الفقراء

: باالقتصاد الجزائر مساىمة المؤسسات الصغيرة والمصغرة والمتوسطة في إنشاء مناصب شغل .2
يف االقتصاد اعبزائرم، مع اؼبشركعات الفردية كالعائلية من طرؼ بغيت ربديد مناصب الشغل اليت أنشأت 

كدبا أف نسيج اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة  خَتة تصنف ضمن اؼبؤسسات الصغَتةف ىذه األأ إىلاإلشارة 
من مؤسسات صغَتة، لذلك سبكن من إدراج مناصب الشغل اليت  %99باالقتصاد اعبزائرم يتكوف بنسبة 

 .أنشأهتا اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة ضمن دكر مؤسسات التمويل اؼبصغر يف إنشاء مناصب الشغل
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 54، مرجع سبق ذكره، صأبو الفحام زٌاد
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تعترب اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة أداة فعالة كأساسية حملاربة البطالة، فهي سبلك قدرة إنشاء مناصب ك 
أهنا ربتاج أنواع ـبتلفة من اليد العاملة من  إىلتكلفة رأس ماؿ منخفضة، باإلضافة شغل دبعدالت كبَتة ك 

الباحث، األكؿ يساىم يف عملية الصناعة كالًتكيب كالثاين يقـو بعملية مراقبة اعبودة  إىلالعامل البسيط 
كاالبتكار. كتتميز اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة ببعض اػبصائص اليت تساعدىا على توفَت ؾبموعة من 

غيل العاملُت هارات كبَتة كسبكنها من تشم بعدـ تطل، مع العاملُت كتكوينهمأهنا تستقطب  العناصر أبرزىا
التوظيف  يقتضهامؤىالت علمية كتلك اليت  إىلالعاديُت حبيث أف اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة ال ربتاج 

يف اؼبؤسسات الكربل، كبالتايل فهي قادرة على تشغيل نسبة كبَتة من العماؿ بغض النظر عن مستواىم 
 ل.كاؼبتوسطة اعبزائرية يف التشغي الصغَتة كمن خالؿ اعبدكؿ التايل سنبُت نسبة مسانبة اؼبؤسسات العلمي.
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 جدول رقم 09: عدد مناصب الشغل المنشاة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 
Source :Bulletin d’Information Statistique de la PME, nº22, nº30. 
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 .2016-2004 تعداد مناصب الشغل المصرح بها حسب الفئات :08شكل رقم 

 
 .2017-2004 )%(حسب الفئاتمتوسط التشغيل :09شكل رقم 
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يتضح أف اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة تساىم يف زيادة التشغيل فبا وبد من  09رقم من خالؿ اعبدكؿ 
ألف  162ما يزيد عن  2010البطالة، حيث بلغ عدد اؼبوظفُت بقطاع اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة عاـ 

زاد عدد العماؿ بقطاع  2017غاية السداسي األكؿ لعاـ  إىل 2010عامل، كخالؿ اؼبرحلة اؼبمتدة من 
ليصبح عدد مناصب الشغل اؼبنشأة من طرفها يزيد  2578279سات الصغَتة كاؼبتوسط اػباص بػ اؼبؤس
 2602029.عن 
الحظة عدد مناصب الشغل اؼبنشاة من قبل اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة كفقا للقطاع اػباص كالعاـ، كدب

للقطاع اػباص يفوؽ اليت  يتضح أف مناصب الشغل اؼبنشاة من قبل اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة التابعة
عامل  2602029أنشأىا القطاع العاـ، حيث فاؽ عدد مناصب الشغل باؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة 

عامل كىو يف تراجع مستمر.  23679 ،  كأنشأ القطاع العاـ للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة 2017سنة 
طرؼ اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة  نات أف عدد مناصب الشغل اؼبنشأة مناكما نستخلص من خالؿ البي

التابعة للقطاع اػباص يف تزايد مستمر، كأما مناصب الشغل اؼبنشأة من طرؼ اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة 
آخر، كىذا يدؿ على أف اؼبؤسسات  إىلأهنا تنخفض من عاـ  إىلالتابعة للقطاع العاـ كبالرغم من قلتها 

 ليها القطاع اػباص.الصغَتة كاؼبتوسطة باعبزائر يسيطر ع

كبعد ربديد أنبية اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة يف زبفيض معدالت البطالة عرب توفَت مناصب شغل تتميز 
االقتصادية كربسن األكضاع االجتماعية لألفراد كالشباب، كمن  ةكىذا ما وبفز التنميباالستمرارية كاالستقرار 

ؾبموعة من اؼبؤشرات من  إىلأجل ربديد دكر مؤسسات التمويل اؼبصغر يف التنمية االقتصادية سنتطرؽ 
 خالؿ اؼبطلب التايل.

 

، كمفهـو الفردية كالعائليةلتمويالت الالزمة لتنمية اؼبشركعات تقدـ مؤسسات التمويل اؼبصغر ا
مبط اقتصادم آخر أكثر تقدما، ىو الوسيلة  إىليقـو على صبلة من التحوالت من مبط اقتصادم  التنمية "

كتعرؼ التنمية  1األىداؼ اؼبرسومة، كالتقدـ االقتصادم كاالجتماعي  إىلاألكثر مالئمة للوصوؿ 
بأهنا ذلك اعبانب اؼبادم الذم تعمل الدكلة على تنميتو كاالىتماـ بو ألنو من الركائز  االقتصادية "

األساسية ألم تنمية، كتعرؼ أيضان على أهنا العملية اليت يتم من خالؽبا االنتقاؿ من حالة التخّلف إىل 

                                                           
1

 .54.، مرجع سبق ذكره، صزٌاد أبو الفحام
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ىل إحداث زيادة حالة التقدـ كذلك يقتضي إحداث تغيَت يف اؽبياكل االقتصادية، كبالتايل فهي تنصرؼ إ
الطاقة اإلنتاجية للموارد االقتصادية، كما تعرَّؼ على أهنا عملية لرفع مستول الدخل القومي حبيث يًتتب 
تباعان على ىذا ارتفاع يف متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنو من مضامينها رفع إنتاجية فركع اإلنتاج 

تساعد التنمية االقتصادية يف ك  قطاع اؼبوارد األكلية.القائمة خاصة يف دكؿ العامل الثالث كالقطاع الزراعي ك 
تقدـ اجملتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل، كرفع مستويات اإلنتاج من خالؿ إمباء 
اؼبهارات كالطاقات البشرية كخلق تنظيمات أفضل. كبصفة عامة يبكن القوؿ بأهنا العملية اليت من خالؽبا 

نصيب الفرد من إصبايل الناتج القومي خالؿ فًتة زمنية ؿبددة كذلك من خالؿ رفع كباكؿ زيادة متوسط 
كمن أجل ربقيق التنمية  .1" متوسط إنتاجية الفرد كاستخداـ اؼبوارد اؼبتاحة لزيادة اإلنتاج خالؿ تلك الفًتة

سبويلية، قد تكوف بدعم من اعبهات اؼباكبة حىت  إسًتاتيجيةال بد على مؤسسات التمويل اؼبصغر كضع 
ربقق االستدامة، عرب تغطية تكاليفها كربقيقها لألرباح. كلتحقيق ما سبق ذكره، ال بد على اغبكومات أف 
توجو عجلة التنمية ذباه اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبصغرة، ألهنا تعترب أداة فعالة لتنمية االقتصاد خارج احملركقات 

، باإلضافة لتحقيقها لتنمية االقتصادية عرب اإلنشاءزائر، ألهنا تتميز باؼبركنة كسهولة كسرعة بالنسبة للج
كسوؼ نتطرؽ  فتح ؽبا األسواؽ اػبارجية.توفَت مناصب عمل كتوفَت منتجات ذات قيمة عالية كندرة، فبا 

 لتالية:لألنبية االقتصادية للتمويل اؼبصغر كدكرىا يف التنمية االقتصادية يف النقاط ا
 

 التقليدية اليةؼبا اؼبؤسسات اهتقدم اليت األساسية اػبدمات "تقدـ مؤسسات التمويل اؼبصغر 
 األفرادتوفر التمويالت حسب حاجات  ، فهي2" اػبدمات تقدًن كطريقة حجميف  ىو ، كالفارؽلعمالئها

 األفرادالفقراء، ؼبساعدهتم كدعمهم للخركج من دائرة الفقر. كتعمل على سد العجز اؼبايل الذم يعرفو 
الفقراء عرب منحهم قركض لتغطية النفقات االستثنائية مثل كالدة، كفاة، مرض، كقركض إلنشاء مشاريع 

                                                           
1

، العدد العربٌة فً الدنمارك األكادٌمٌةمجلة ، نموذجالمشروعات الصغٌرة وأثرها فً التنمٌة االقتصادٌة مصر ، اعاصم عبد النبً أحمد البندي

 .4، ص2012، الدنمارك، 11-12
2

 .4، ص مرجع سبق ذكره كناركاتشاترٌان،
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 األفراديل القائم إدماج هبدؼ ربسُت مستواىم اؼبعيشي. كلتحقيق ىذه األىداؼ يتوجب على النظاـ اؼبا
 .1اؼبهمشُت، كإدماج مؤسسات التمويل اؼبصغر باألسواؽ اؼبالية

كيبكن ربديد االحتياجات اؼبالية لألفراد الفقراء كفقا ما : الفردية والعائليةاالحتياجات المالية للمشاريع  .1
 :ييل

االحتياجات اؼبالية  ، فهناؾ "كالعائليةالفردية تتعدد االحتياجات اؼبالية لألفراد الفقراء كأصحاب اؼبشاريع  . أ
 ياة مثل الوالدة، الوفاة، الزكاج.اليت قد تأيت مرة يف اغب األحداثاؼبرتبطة بدكرة اغبياة، كىي كل 

سيولة  إىلاالحتياجات اؼبالية اؼبرتبطة باألحداث اؼبفاجئة، كىي أحداث ال تكوف مرتقبة كال متوقعة، كربتاج  . ب
 ز، فقداف عمل، كالكوارث الطبيعية.ة، عجفورية، مثل التعرض للسرق

 .2" ك توسعة اؼبشركع القائمأاالحتياجات اؼبالية اؼبرتبطة بفرص االستثمار، إلنشاء مشركع  . ت

أف اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبصغرة تلعب دكرا تكميليا بالنسبة للمؤسسات الكبَتة، ألهنا تقدـ  إىلباإلضافة 
الدعم للصناعات الكبَتة مثل صناعة السيارات. كإف التعاكف بُت اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبصغرة اليت تكوف 

الدكلة، عن طريق تنمية يف أغلب اغباالت عبارة عن مشاريع عائلية كفردية، ينتج عنو تطور كازدىار اقتصاد 
القطاعات اليت تنشط فيها. كتتجسد العالقة بُت قطاع اؼبؤسسات الكبَتة كاؼبؤسسات الصغَتة كاؼبصغرة يف 

 اإلسًتاتيجيةتوفَت اؼبواد األكلية الالزمة كالتسويق كالتوزيع، كىذه العالقة تعرؼ باؼبناكلة، كعند دراسة اػبطة 
دد كبَت من مراحل كمهاـ الصناعية للمؤسسات الصغَتة كاؼبصغرة أك ألكرب اؼبصانع قبد أهنم يوكلوف ع

يعتمدكف عليها يف اغبصوؿ على اؼبادة األكلية كعملية التسويق كالتوزيع. كلتوضيح ىذه العالقة نذكر مثاؿ 
اعة ، كىذا ما وبفز زر األكليةمصانع الطماطم اؼبصربة، اليت تستعُت بالفالحُت منتجي الطماطم لتوفَت اؼبادة 

كزيادة  الطماطم. كىذه العالقة تنتج عنها العديد من اؼبيزات لالقتصاد احمللي من خلق مناصب عمل، "
حجم اؼببيعات كتقليل تكاليف التخزين، كامتصاص عجلة رؤكس األمواؿ، فضال عن العمل على تدريب 

جات اؼبقدمة، كتوظيف كإدارة ءهتا كتطويرىا يف اػبدمات كاؼبنتكبناء طبقة قيادية يف اجملتمعات كزيادة كفا
 .3" الثركة احمللية

                                                           
1
UN Departement of Public Information, "Microfinance and microcredit: How can 100 $ change an Economy? " 

DOCUMENT DE PRESSE, UNPDI, 2004, P02.  
2
Rutheford Stewart, «The poor and their money", Oxford University Press, New Delhi, 2002, p 04. 

3
Idem, p55. 
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دكرا جد مهم يف  الفردية كالعائليةتلعب اؼبشركعات  األىمية االقتصادية لمؤسسات التمويل المصغر: .2
ج مصنع كليا. كتتميز ىذه صناعات الكبَتة أك أهنا تنتج منتتنمية الصناعة احمللية، سواء عرب اؼبسانبة يف ال

بالتنافسية العالية كىي قادرة على اقتحاـ األسواؽ الدكلية، كعندما ذبد ىذه اؼبشركعات دعم من السلع 
اغبكومة، تصبح عنصرا أساسيا يف ىيكل الصادرات، كمن بُت ذبارب الدكؿ الرائدة يف ؾباؿ اؼبؤسسات 

 الصغَتة كاؼبصغرة ذبربة الدكؿ األكركبية كاليابانية. 

ة مؤسسات التمويل اؼبصغر بُت الشباب كالنساء، كذلك للدكر األساسي يتوجب على الدكلة نشر ثقاف
الذم تلعبو يف تنمية اؼبشركعات الصغَتة، كىذه األخَتة، تساىم يف ربقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية 

 كتكمن أنبيتها االقتصادية يف النقاط التالية: للبالد، "

( يف ىيكل االقتصادم  )اػبدمات التجارية، الصناعة، الزراعةتنويع كتوسيع تشكيلة اؼبنتجات  تساىم يف " . أ
 للبالد.

العمل كصناعة داعمة لألنشطة الكبَتة كاؼبتوسطة، كيأيت ىذا مكمال لإلنتاج، كقبد أف معظم اؼبصانع  . ب
صحاب اؼبشاريع البسيطة اليت يبكن أف يوفرىا أ كاألجزاءكالشركات الكبَتة تعتمد على الكثَت من اؼبواد 

 َتة يف البالد.الصغ
توفَت فرص العمل الذاتية من خالؿ اؼبشاريع الصغَتة، كاغبد من ظاىريت الفقر كالبطالة، كتوطُت الوظائف،  . ت

كإعداد جيل من فئات الشباب قادر على تويل زماـ األمور يف الصناعات الصغَتة بدال من االعتماد على 
سعار كيرىق اؼبواطنُت يف كينعكس على األ االستَتاد كما يصاحبو من تضخم يضر باالقتصاد الوطٍت،

 د.البال
االستفادة من الثركات احمللية كإعادة تفعيلها، كينعكس ىذا على ربرير االقتصاد الوطٍت، كاالستفادة من  . ث

 اػبَتات اؼبوجودة يف البالد من موارد كمواد أكلية كقول عاملة، كعلى اؼبدل الطويل يصبح ىناؾ فائض قيمة
 اؼبواطن كالبالد. ينعكس أثره على

رأس ماؿ عامل، كاستخداـ  إىلمعقدة لإلنتاج، بل ربتاج  تكنولوجيا إىلاؼبشاريع الصغَتة ال ربتاج  . ج
البسيطة اؼبتوفرة يف البالد للخركج دبخرجات صناعية كذبارية بتكاليف قليلة كبتحقيق ىامش  التكنولوجية

 العاملة. اؼبهارة كاغبرفية كاليد ربح كبَت، العتمادىا دكما على
نشر الثقافة العملية كالصناعية كاالبتعاد عن ثقافة قتصاد الوطٍت بالعمالت األجنبية، ك اؼبسانبة يف تزكيد اال . ح

العيب كاػبجل من اؼبهن البسيطة، الف اؼبؤسسات الصغَتة قادرة على االنتشار كالتوسع اعبغرايف، باإلضافة 
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تقسيم العمل، تنشر مبادئ الصناعة اإلهبابية، من إدارة الوقت، اعبودة، اإلنتاج، الكفاءة، الفعالية،  أهنا إىل
 اؼببادرة كاالبتكار.

تنعكس أثار التنمية كالتطور للمشاريع الصغَتة على حياة الفقراء من ربسُت مستول التعليم كالصحة  . خ
طٍت تساعدىم على الدخوؿ يف اؼبناقصات كالعمراف، كاغبصوؿ على فرص تنافسية يف االقتصاد الو 

 .1"  اب على الدخوؿ يف اغبياة العمليةربفز اؼبشاريع الصغَتة الشأهنا  إىلاؼبزادات، باإلضافة ك 

 النمو بُت الصلة كتقوية اؼبايل القطاع تنمية يف الصغَت التمويل مؤسسات دكر تعزيز يف انبةاؼبس من أجل "
 أكثر موجو األصغر التمويل مؤسسة إسًتاتيجية كانت ككلما .الفقر حدة من كالتخفيف االقتصادم

 دنشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر وبفز نشاط االقتصاك  ،2" أعلى كالرحبية الكفاءة كانت كلما ئهالعمال
 .الكلي

يعترب االستثمار ىو اغبافز األساسي لتنمية النشاط االقتصادم حيث يساىم يف زيادة الدخل كرفع 
اجملهود الذم يبذلو األفراد هبدؼ تلبية الرغبات كإشباع  "أنو القدرة اإلنتاجية، كيقصد بالنشاط االقتصادم 

نتاجية اؼبختلفة كاػبدمات، اغباجات اإلنسانية األساسية، أك من أجل كسب األمواؿ، كتوفَت السلع اإل
حيث يبتاز ىذا اعبانب بصفتُت نبا: الصفة االجتماعية، كالصفة الفردية، كتتمثل الصفة االجتماعية يف 
العالقة اؼبتبادلة بُت الفرد كأفراد اؽبيئة االجتماعية مع بعضهم البعض باعتبارىم منتجُت للسلع كاػبدمات، 

 "3 . طة التبعية على أهنم مستهلكُت ؼبخرجات النشاط االقتصادمأما فيما يتعلق باألفراد فتجمعهم راب
كفيما يلي سنذكر الدكر الذم تلعبو مؤسسات التمويل اؼبصغر يف تنمية االستثمار الكلي كتوفَت التمويالت 

 للمشاريع الفردية كالعائلية كجزء من تنشيط االستثمار. األزمة

كيقصد باالستثمار الدمج اعبيد كالتسيَت  االستثمار الكلي:دور مؤسسات التمويل المصغر في تنمية  .1
للمستثمر  األساسيةللعمل كمواد اإلنتاج كرأس اؼباؿ من أجل ربقيق أرباح كمداخيل تكفي لتغطية اغبجات 

كتوفَت اؼبنتجات الالزمة للمجتمع. كيرتبط نوع النشاط الذم سبولو مؤسسات التمويل اؼبصغر بًتتيب 
                                                           

1
 .70-68 ، مرجع سبق ذكره، صزٌاد أبو الفحام

2
 .6، مرجع سبق ذكره، ص كناركاتشاترٌان

3
، 28/08/2017، بحث حول عناصر النشاط االقتصادي، موضوع أكبر موقع عربً بالعالم، تارٌخ االطالع: رزان صالح

http://mawdoo3.com/ . 

http://mawdoo3.com/
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تموؽبا حسب أنبيتها كمدل تغطيتها للحاجات األساسية من أكل كمالبس كطبيعة النشاطات اليت س
اؼبنطقة اليت تنشط فيها، كيتضح أف اجملاالت اليت سبوؽبا مؤسسات التمويل اؼبصغر تتأثر دبجموعة من 

ت العوامل، فبا نتج عنو استثمارات يف ؾباالت ـبتلفة، كسوؼ كبدد العوامل اليت تساىم يف ربديد اجملاال
 اليت سبوؽبا يف النقاط التالية:

توزيع االستثمارات بُت أنواع األنشطة اؼبختلفة كفقا ألكلويات مؤسسات التمويل اؼبصغر، كدائما ما يكوف  . أ
ترتيب أكلويات األنشطة اؼبمولة يتبع اغبجات األساسية للفرد كاجملتمع دبا يتماش مع اؽبدؼ األساسي 

يف ربسُت مستول معيشة الفقراء بضماف حد الكفاية، كتوفَت اغباجات ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر اؼبتمثل 
 لصحية كرفع معدالت سبدرس األطفاؿ.األساسية للعيش من تنوع الغذاء كتوفَت اؼبالبس كتوفَت العناية ا

اؾ أنشطة تتوافق مع طبيعة الفقراء مثل ن، فهاؼبمولُتكيتأثر اختيار نوع اؼبشركع اإلنتاجي بطبيعة الفقراء  . ب
نشاطات حرفية بطريقة  االفقراء العاجزين الذين قد يعانوف من العمى كالعجز عن اؼبشي يبكنهم أف يبارسو 

فعالة فبا يسمح ؽبم بتوفَت دخل دائم كمستمر، يسمح ؽبم بتغطية حاجاهتم كحاجات أفراد عائلتهم، فبا 
بعدة من الدائرة االقتصادية يتم يغنيهم عن السؤاؿ. كدبنح التمويل ؽبذه الفئة من الفقراء اليت كانت مست

 ة أهنا تكوف صناعات حرفية منزلية.تنظيمهم كزيادة اإلنتاج، كما يبيز ىذه اؼبشركعات اؼبمول
من طرؼ مؤسسات التمويل اؼبصغر يف خلق مناصب اؼبشركعات الفردية كالعائلية تساىم عملية سبويل  . ت

د مناصب الشغل اليت يبكن أف تنشئها، ىناؾ شغل، حيث أف عملية اختيار اؼبشاريع اؼبمولة تتأثر بعد
مشاريع تعتمد على اليد العاملة اؼبكثفة فبا يسمح بتوفَت دخل لعدد أكرب من الفقراء كاؼبساكُت، كأغلب 
اؼبشاريع العائلية اؼبمولة من طرؼ مؤسسات التمويل اؼبصغر تسمح بتشغيل كل أفراد العائلة القادرين على 

 يض معدالت البطالة كزيادة حد الكفاية لعدد أكرب من الشباب البطاؿ.العمل، فبا يساىم يف زبف

تعمل برامج التمويل اؼبصغر اليت : الفردية والعائليةدور مؤسسات التمويل المصغر في تمويل المشاريع  .2
 تشجيع كبو لقركض اؼبصغرة اؼبمنوحة العامل كخاصة اؼبناطق الفقَتة على توجيها إكباءتنشط يف صبيع 

كبدراسة اسًتاتيجيات مؤسسات التمويل كاجملتمع،  الفرد على تعود اليت بالفوائد اقتناعا اؼبشاريع االستثمارية
الفئات الفقَتة كاحملركمة كاؼبهمشة من اجملتمع. كيبكن تتبع أثار القركض اؼبصغرة  إىلاؼبصغر قبد أهنا توجهها 

كالفردية، قبدىا أهنا ربفز تطورىا كمبوىا كتنظمها، كنتيجة التمويالت  ةاؼبمنوحة على اؼبشركعات العائلي
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رحبية ئمة أصبحت اؼبشاريع اؼبمولة أكثر اؼبمنوحة كالتأطَت كالتوجيهات كتوفَت البيئة االستثمارية اؼبال
 كمردكدية.

بتوفَت مصادر ائلية اؼبشركعات الفردية كالع على توفَت احمليط اؼبالئم لنشاطكتعمل مؤسسات التمويل اؼبصغر 
، حيث يف أغلب اغباالت ربتاج ىذه اؼبشاريع لتمويالت الطبيعة نشاطها كاحتياجاهت سبويلية تتميز دبالئمتها

دببالغ صغَتة كبصفة دكرية، كىذا ما تتيح ؽبا مؤسسات التمويل اؼبصغر عرب منحها قركض مصغرة تتميز 
ين عن العمل باألمواؿ الالزمة لبدء نشاطهم االستثمارم فبا بالقيمة الصغَتة كاؼبتكررة. كىذا ما يزكد القادر 
، كنتيجة ؼبا توفره مؤسسات التمويل اؼبصغر الفردية كالعائليةيسمح بتحقيق االستقاللية اؼبالية للمشاريع 

االقتصادية  األعماؿكتنظيمها لتساىم يف اؼبشركعات الفردية كالعائلية من دعم  الفردية كالعائليةللمشركعات 
 دبا يعود على اجملتمع كسبكُت الطاقات من استغالؿ فرص االستثمار اؼبمكنة. 

اؼباؿ، األرض(  رأسبأنو " إصبايل دخوؿ العناصر اإلنتاجية )العمل،  الناتج الداخلي اػباـيعرؼ 
(  اإلصبايل الناتج الداخلي اػباـأم يف  اؼبوجودة داخل احمليط اعبغرايف اليت أسهمت يف العملية اإلنتاجية )

 اؼبنتجىو مؤشر اقتصادم يسمح بقياس  الناتج الداخلي اػباـ، ك 1" خالؿ فًتة زمنية معينة تكوف عادة سنة
جبمع قيمة صبيع اؼبنتجات الصناعية  " الداخلي اػباـالناتج الداخلي خالؿ سنة كاحدة للبلد. كيقاس 

كمن خالؿ ىذه  .2" ة اؼبضافة اليت تأخذىا اغبكومةمكاػبدمات لبالد بالقيمة السوقية، مع إضافة القي
ة نب، كسنذكر مدل مساالناتج الداخلي اػباـالعوامل اليت تساىم يف ربديد قيمة  أىمالنقطة سنحدد 

 .كمدل خلقها للقيمة اؼبضافة لالقتصاد اعبزائرم الناتج الداخلي اػباـيف اؼبشركعات الفردية كالعائلية 

دبجموعة من العوامل، كتتمثل  الناتج الداخلي اػباـربدد قيمة  :الناتج الداخلي الخامالعوامل التي تحدد  .1
 لي:يفيما  العواملىذه 

                                                           
1

 .7 ص، 2012مهند بن عبد الملك سلمان، مفهوم الناتج المحلً اإلجمالً، مؤسسة النقد العربً السعودي، السعودٌة، 
2
 PIB (produit intérieur brute): définition, calcul, traduction, JDN, 

1/09/2017,http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-economique-et-financier/16596/pib-
produit-interieur-brut-definition-calcul-traduction.html 

http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-economique-et-financier/16596/pib-produit-interieur-brut-definition-calcul-traduction.html
http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-economique-et-financier/16596/pib-produit-interieur-brut-definition-calcul-traduction.html
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 اإلنساف" ال يستطيع  حيث أنو الناتج الداخلي اػباـتساىم العوامل الطبيعة يف ربديد قيمة كدرجة مبو  . أ
السيطرة عليها أك التنبؤ هبا مثل الزالزؿ كالظركؼ اعبوية كاؼبناخية اؼبختلفة، كاالستقرار السياسي للدكلة 

من  الناتج الداخلي اػباـكالذم يؤثر على كمية كقيمة ما ينتج من السلع كاػبدمات مثل اغبركب تؤثر على 
 .خالؿ تدمَت اؼبصانع

كنوعية اؼبوارد االقتصادية كاليت ربدد كمية كنوعية ما ينتج، كلعل  بكمية الناتج الداخلي اػباـكتتحدد قيمة  . ب
 .1" التكنولوجيأىم عنصر ىو مدل تطبيق الدكلة ؼببدأ تقسيم العمل يف اإلنتاج، كالتقدـ 

اؼبشركعات الفردية كالعائلية عرب  الناتج الداخلي اػباـتوضيح تأثَت نشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر على كل . ت
سبوؿ مشاريع إنتاجية كىذا يؤدم لرفع كمية كقيمة  أهناف من فبيزات مؤسسات التمويل اؼبصغر أل اليت سبوؽبا،

عة قابلة مادة مصن إىلاؼبنتجات كاػبدمات يف االقتصاد، فبا ىبلق القيمة اؼبضافة بتحويل اؼبادة األكلية 
الناتج يف  بية اليت ال ربتسسبق ذكره فهي تساىم يف ربويل األنشطة غَت النظام لالستهالؾ. باإلضافة ؼبا

الناتج الداخلي أنشطة نظامية تساىم يف تنمية االقتصاد كتدمج يف عملية احتساب  إىل الداخلي اػباـ
 ، فبا يؤدم لرفع قيمتو.اػباـ

: تساىم تطور مساىمة المؤسسات الصغيرة والمصغرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام .2
اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة يف الناتج الداخلي اػباـ، فهي تعترب من أبرز القطاعات يف اقتصاديات الدكؿ 

اعبدكؿ اؼبوايل باالستعانة بمن خالؿ مسانبتها يف ربقيق التنمية االقتصادية. ك ك اؼبتطورة كالدكؿ النامية، 
  الناتج الداخلي اػباـ: سنبُت مدل مسانبة اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة يف خلق

                                                           
1

 .29، مرجع سبق ذكره، ص مهند بن عبد الملك سلمان
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 مليار. 2013-2007تطور الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات خالل الفترة بين  :10 جدول رقم
    دج

 *يبثل قيمة مسانبة كل من القطاع العاـ كالقطاع اػباص على الًتتيب يف الناتج الداخلي اػباـ
 Bulletin d’Information Statistique de la PME,nº22, nº26المصدز:  

بفعالية، من خالؿ اعبدكؿ نالحظ أف قطاع اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة ساىم يف الناتج الداخلي اػباـ 
مليار دينار جزائرم، كالذم ارتفع  3904ػ ب 2007حيث قدر الناتج الداخلي اػباـ خارج احملركقات سنة 

مليار دينار جزائرم. كبالنسبة للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة التابعة  7634 إىلليصل  2013سنة 
 2007مقارنة بػ  2013سنة للقطاع العاـ نالحظ البفاض يف نسبة مسانبتها يف الناتج الداخلي اػباـ 

كتعد مسانبة قطاع اؼبؤسسات الصغَتة  %.11,70 إىل %19,21 حيث البفضت نسبة مسانبتها من
كاؼبتوسطة اػباص جيدة كذلك نظرا حداثة القطاع كالظركؼ العامة السائدة يف االقتصاد اعبزائرم، فقد 

مليار دينار جزائرم، كىي نسبة ربث على تشجيع  6741بػ  2013بلغت مسانبة القطاع ككل سنة 
 نشاط اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة كدعمها. 

 
 
 
 
 
 
 

 القطاع
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة
مساىمة 

القطاع 
 *العام

750 19,21 760 17,54 827 16,58 923 16,47 923 15,24 793 12,00 893 11,70 

مساىمة 
القطاع 

الخاص 
* 

3154 80,79 3574 82,46 4162 83,42 4681 83,53 5137 84,76 5813 88,00 6741 88,30 

 100 7634 100 6606 100 6060 100 5604 100 4989 100 4334 100 3904 المجموع
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 .2013-  7200الداخلي الخام خارج المحروقات اتجتطور الن :10شكل رقم 

 
نسبة مبو الناتج الداخلي اػباـ خارج  إىلسنتطرؽ  2017غاية  إىل 2015كبالنسبة للمرحلة اؼبمتدة من 

احملركقات كاليت تساىم فيو اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة التابعة للقطاع اػباص كالعاـ، كذلك دبقارنة السنة 
 اغبالية مع السنة السابقة ؽبا كفقا للجدكؿ التايل:

 . 2017 إلى 2015نسبة تطور الناتج الداخلي الخام خالل المرحلة من  :11 جدول رقم

Source : Bulletin d’Information Statistique de la PME, nº29, nº31. 

عرب مالحظة اعبدكؿ قبد أف نسبة تطور الناتج الداخلي اػباـ خارج احملركقات البفضت يف السداسي الثاين 
، كفيما %2,1 إىل %3,5، حيث البفضت من 2016مقارنة بالسداسي الثاين لسنة  2017لسنة 

الناتج الداخلي الخام وفق 
  السداسي الثاني 2017 السداسي الثاني 2016 السداسي الثاني 2015 القطاعات

 1,5% 3,1% 3,7% الناتج الداخلي الخام*
الناتج الداخلي الخام خارج 

 2,1% 3,5% 5,3% المحروقات*
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مقارنة بالسداسي  %1,5 إىل 2017ىبص الناتج الداخلي اػباـ فقط البفض يف السداسي الثاين لسنة 
 % .3,1الذم قدر بػ  2016الثاين لسنة 

تلعب اؼبؤسسات  :تطور مساىمة المؤسسات الصغيرة والمصغرة والمتوسطة في خلق القيمة المضافة .3
الصغَتة كاؼبتوسطة دكرا أساسيا يف خلق القيمة اؼبضافة، كيتمثل اؼبفهـو التجارم للقيمة اؼبضافة ىي الثركة 

اغبقيقية اليت أضافتها اؼبؤسسة مهما كاف نوعها بفعل عمليات استغالؽبا، كتًتجم ىذه القيمة ضمن 
، فهي تقيس الوزف االقتصادم للمؤسسة كتشكل نشاطها كتعكس الفعالية اليت مت هبا دمج عناصر اإلنتاج

. كاالقتصاد اعبزائرم ال ىبتلف عن بقية 1اإلنتاجيأحسن معيار لقياس حجمو كمبوىا كتكامل ىيكلها 
االقتصاديات، حبيث تعترب اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة الوحدة األساسية يف خلق القيمة اؼبضافة، كمن 

سانبة قطاع اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة حسب تصنيف القطاع العاـ خالؿ اعبدكؿ اؼبوايل سنبُت مدل م
 افة.اؼبسانبة يف خلق القيمة اؼبض كاػباص يف

 

 

                                                           
 
1

، 1المستدامة فً الجزائر، مجلة العلوم االجتماعٌة، جامعة سطٌف مرٌم والً، إسهام المؤسسات المؤهلة الصغٌرة والمتوسطة فً تحقٌق التنمٌة 

 .09، ص 2014، دٌسمبر 19العدد 
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 مليار دج .2015-2007تطور مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة خالل الفترة بين  :21 جدول رقم

 الطابع القانوني
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة
 89,55 7594 89,75 7040 90,58 6460 90,44 5551 90,25 4896 92,91 4450 90,16 3955 89,31 3384 87,69 2986 القطاع الخاص 

 10,45 886 10,25 804 9,42 672 9,56 587 9,75 529 7,09 340 9,84 431 10,69 405 12,31 419 القطاع العام
 100 8481 100 7844 100 7132 100 6138 100 5424 100 4789 100 4386 100 3788 100 3405 المجموع

Source : Bulletin d’Information Statistique de la PME, nº22, nº30. 

 النسبة% .2015-2007تطور مساىمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة خالل الفترة بين  :12شكل رقم
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كذلك خالؿ الفًتة  %90أف القطاع اػباص يساىم يف خلق القيمة اؼبضافة بنسبة  12رقم يوضح اعبدكؿ 
مليار دينار  2986، كما يتضح أف قيمة اؼبسانبة قد ارتفعت من 2015غاية  إىل 2007اؼبمتدة من 
 .% 254، بنسبة تطور تساكم 2015مليار دينار جزائرم سنة  7594 إىل 2007جزائرم سنة 

من القيمة اؼبضافة خارج احملركقات، كيسيطر القطاع اػباص بشكل  %90كيساىم القطاع اػباص يف خلق 
كامل على بعض القطاعات مثل الفالحة كالصيد البحرم كصناعة اعبلود، فقد بلغت مسانبة القطاع 

العمومية بلغت مسانبة القطاع  كاألشغاؿمليار دينار جزائرم، كيف قطاع البناء 1918الفالحي اػباص 
نار، كفيما ىبص قطاع النقل كاؼبواصالت بلغت مسانبة القطاع اػباص مليار دي 1513اػباص 
مليار دينار جزائرم، بينما ال يزاؿ القطاع الصناعي يعرؼ مبو بطيء نوعا ما مقارنة ببعض 1401

 مليار دينار.  309مسانبتو  تتعدلالقطاعات مل 

القطاع اػباص، كمن أجل ضماف كتبُت من خالؿ اعبدكؿ أف اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة مهيمن عليها 
تطور كاستمرار ىذه اؼبؤسسات كجعلها لبنة ؼبؤسسات كربل مستدامة، ال بد من توفَت احمليط اؼبالئم 

توعية كتكوين أصحاب ىذه اؼبؤسسات على التسيَت  إىلكالتمويالت الالزمة ؽبذه األخَتة، باإلضافة 
 كاالبتكار كتوجيهها كبو الصناعة. 

العوامل األساسية لتنمية االقتصاد كضماف العملة  أىمتعترب عملية تصدير السلع كاػبدمات من 
عترب من أىم كبالنسبة للتضخم يالصعبة، كتعرؼ بعملية تداكؿ السلع كاػبدمات بُت الدكؿ اؼبختلفة. 

تواجو اقتصاد الدكؿ النامية، كيعرؼ التضخم اقتصاديا أنو " كاحد من أىم مؤشرات الوضع اؼبشاكل اليت 
االقتصادم كاؼبؤثرة بو. كمثلو كمثل أية حالة أك ظاىرة اقتصادية، كال يعترب بالضركرة حالة مرضية إال بعد أف 

حالة صحية  يتجاكز حدكده، كما ال يعترب البفاض معدالت التضخم كثباتو على معدالت متدنية
دكر مؤسسات التمويل اؼبصغر يف ربفيز الصادرات كزبفيض معدالت  . كفيما يلي سنذكر1بالضركرة"
 التضخم.

                                                           
1

 .2012، الكوٌت، معهد الدراسات المصرفٌةمعهد الدراسات المصرفٌة، إضاءات، 



 .إلاندونيسية والتجربةفي التجربة الجزائرية    والعائلية   الفردية املشروعات ثنمية في املصغر التمويل وهيئات مؤسسات دور : الثالث الفصل

 

998 
 

تتمثل أنبية التصدير يف ؾبموعة من النقاط  دور مؤسسات التمويل المصغر في تحفيز الصادرات: .1
كتعترب عملية التصدير من بُت العوامل كالعناصر اليت تساىم يف تنمية االقتصاد بتحقيق الفائض التجارم، 

كتنبع أنبية التصدير بالنسبة للدكؿ النامية  األساسية اليت تسمح للدكؿ النامية من ربقيق تنمية اقتصادية، "
دفعاهتا، إذ يالحظ تفاقم العجز يف اؼبيزاف التجارم ليت تعاين منها موازين من كاقع االختالالت اؽبيكلية ا

كبالتايل ضعف قدراهتا على االستَتاد كذلك بسبب  أعبائهاية اػبارجية كتزايد كزيادة حجم اؼبديون
السياسات اليت تنتهجها بعض الدكؿ النامية. كألجل ىذا تعد عملية التصدير خيارا مهما يبكن االعتماد 

اؼبصادر األخرل )صادرات اؼبواد  أفعليو لتوفَت االحتياجات من النقد األجنيب بشكل منظم، خاصة 
 . 1" ألكلية( ال تتصف باالستقرار كاالستمرارا

أحد العناصر األساسية  أهناكمن أجل ربفيز صادراهتا تقـو اغبكومات بتوفَت ؾبموعة من اغبوافز دراية منها 
اليت تساىم يف تنمية االقتصاد. كمن أجل دعم الصادرات البد على اغبكومة من توفَت اإلطار اؼبالئم 
للمنتجُت من إعفاء ضرييب، فبا يسمح من زبفيض التكلفة اإلنتاجية كإضفاء اؼبيزة التنافسية على اؼبنتج 

ت اؼبصدرة على نظَتاهتا اليت ال تقـو بعملية التصدير كاػبدمات، كالبد للحكومات أف توفر مزايا للمؤسسا
رسـو اؼبوانئ  إلغاءخصم نسبة من إصبايل الرسـو اغبكومية اؼبستحقة على الشركات اليت ُتصدر،  "مثل 

رسـو  زبفيضاؼبفركضة على الصادرات، زبفيض تعريفة الكهرباء على الشركات ذات األنشطة التصديرية، 
الصناعية للمصانع يف حاؿ توسعها يف الصناعات ذات األنشطة التصديرية، منح زبصيص كإهبار األراضي 

اؼبصانع ذات األنشطة التصديرية مزايا يف تطبيق برنامج نطاقات، التوسع يف برامج سبويل كضماف 
      كبغية زيادة ربفيز الصادرات للدكؿ النفطية مثل اعبزائر البد على اغبكومات أف ربفز عملية 2."الصادرات

كذلك عن طريق االىتماـ  .غَت النفطية باعتبارىا أحد أىم مكونات اؼبيزاف التجارما نويع صادراهتت"
اإلصبايل غَت اؼبستغلة كتوجيو مزيد من االستثمارات إليها لدعمها كتعزيز  الناتج الداخلي اػباـبقطاعات 

مسانبتها يف صادرات الدكلة خصوصان يف القطاع الصناعي كالقطاع الزراعي كقطاع اؼبشركعات اؼبالية 
م كاألسواؽ اؼبالية مع االستفادة من األنبية النسبية اليت تتمتع هبا الدكلة يف قطاعات عدة، األمر الذ

                                                           
1

محمد خٌضر بسكرة، الجزائر، العدد آلٌات ضمان االئتمان وتنمٌة الصادرات حالة الجزائر، مجلة العلوم اإلنسانٌة، جامعة قدي عبد المجٌد، 

 .   2018، ص 2002الثانً، جوان 
2

 .21/05/2015، 15315إحسان بوحلٌقة، نمو الصادرات السعودٌة لٌس هدفا بذاته، جرٌدة الٌوم، السعودٌة، 
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سيًتتب عليو إحالؿ اؼبنتجات احمللية سواء سلعية أك خدمية ؿبل اؼبستورد فبا يعٍت التقليل من الواردات 
كزيادة الصادرات كيدعم اؼبيزاف التجارم للدكلة بغَت الصادرات النفطية كيؤدم إىل ربقيق فوائض مهمة يف 

يادة الصادرات عن طريق توفَت التمويل كيتجسد دكر مؤسسات التمويل اؼبصغر بتحفيز كز  "1. اؼبيزاف العاـ
، كإدماجها يف النظاـ الفردية كالعائليةالـز كالدعم للمؤسسات غَت النظامية كاؼبتمثلة يف اؼبشركعات لا

الرظبي. كأغلب اؼبنتجات اليت يتم تصديرىا ىي منتجات زراعية كمنتجات حرفية، من صناعة الزجاج 
غَت النظاـ لعدـ توفر اؼبمولُت، كما اؼبشركعات الفردية كالعائلية كاؼبالبس كالزرايب كالفخار كالنسيج، كأغلب 

 ز بالتنافسية كإمكانية تصديرىا. منتجات تتمي جيبيزىا ىو مزاكلتهم للحرؼ كإنتا 
 تعريف شامل للتضخم ًنقدكيبكن ت تخفيض معدالت التضخم: دور مؤسسات التمويل المصغر في .2

االذباه التصاعدم يف حركة األسعار بسبب الزيادة يف كميات النقود بشكل يفوؽ الزيادة يف  "   بأنو 
اإلنتاج السلعي كاػبدمي، كىو ما يؤدم إىل ارتفاع اؼبستول العاـ لألسعار كالبفاض القدرة الشرائية للنقود، 

اع متواصل يف األسعار، فالتضخم حركة تصاعدية لألسعار، تتصف باالستمرارية، كىو بصورتو الصروبة ارتف
   كمن الواضح ىنا أف االقتصاد سيتعرض للتضخم إذا زاد الطلب يف غبظة معينة، كمل يقابلو زيادة يف 

اليت تكوف عواقبها سلبية على االقتصاد كعلى  اآلثارف التضخم ينتج عنو ؾبموعة من أكيتضح  .2" اإلنتاج
اجملتمع كخاصة الفئات الفقَتة كاؼبستبعدة من النظاـ اؼبايل التقليدم، كيتبُت من خالؿ االطالع على الدكر 

الذم تلعبو مؤسسات التمويل اؼبصغر أهنا تساىم بطريقة غَت مباشرة يف اغبد من آثار التضخم على الفئات 
 كما قد يًتتبإعادة توزيع الثركة يف اجملتمع،  ع كاغبد منها، فهي تلعب دكرا أساسيا يف "الفقَتة من اجملتم

عليو من هتيئة موارد مالية تتدفق كبو االستثمار، كىو ما وبدث نوعا من زيادة اإلنتاج يف اجملتمع، كما 
منح قركض مصغرة  ، تكوف عملية التوزيع من خالؿ3" يًتتب عليو من آثار اقتصادية كاجتماعية متعددة

اليت سبنحا ؽبم اعبهات اؼباكبة ، دبعٌت أنا تساعد يف توزيع فائض  األمواؿلفئات فقَتة من اجملتمع بواسطة 
يكمل يف إنشاء مشاريع إنتاجية فبا  األساسياعبهات الفقَتة، كاؽبدؼ  إىلاألمواؿ من اعبهات الغنية 

 يساىم يف زيادة تدفق اؼبنتجات لالقتصاد.

                                                           
1

صحٌفة البٌان، االمرات،  ،ملٌار درهم مٌزان الحساب الجاري لإلمارات 146% خالل السنوات الخمس الماضٌة 102بنمو قٌاسً رضا مسلم،

 .2013فبراٌر 24
2

 11، المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة، األردن، المجلد دور الزكاة فً معالجة مشكلة التضخم دراسة فقهٌة اقتصادٌة، القرعان  الباسط عبد

 .397، 2016، 4العدد 
3

 .13ص  ،1991المالٌة والنقدٌة، القاهرة: دار السالم، البعلً، عبد الحمٌد محمود، اقتصادٌات الزكاة واعتبارات السٌاسة 
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كاالقتصاد،  الفردية كالعائليةبالنسبة لتنمية اؼبشركعات  أساسي دكريتقـو مؤسسات التمويل اؼبصغر 
فهي تعترب أداة فعالة ؼبكافحة البطالة عن طريق إنشائها مناصب عمل مستدامة، كبسبب الدكر الفعاؿ 

 دالذم تقـو بو اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبصغرة يف تنمية االقتصاد، فبا يفسر توجو العديد من الدكؿ العتما
ثل الياباف، الدكؿ األكركبية، كمن بُت فبيزات اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبصغرة كركيزة أساسية لتنمية اقتصادىا م

إنتاجها لسلع كخدمات تتميز بالندرة كذات قيمة عالية فبا يبكنها من كلوج  الفردية كالعائليةاؼبشركعات 
 إىلاألسواؽ اػبارجية. كمن أىم أدكارىا الدكر االجتماعي الذم تلعبو مؤسسات التمويل اؼبصغر، كبالرجوع 

رامُت الذم أسسو ؿبمد يونس، فإف الدكافع األساسية  غالتمويل اؼبصغر كىو بنك أكؿ ذبربة ؼبؤسسات 
كانت لتحسُت مستول معيشة الفقراء النشطُت اقتصاديا ببنغالدش، كخاصة النساء، عن طريق مساعدهتم 

 لتوفَت دخل ثابت.
ن منح قرض مصغر الناصبة ع اآلثاركلتوضيح الدكر االجتماعي ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر، يتوجب دراسة  

كفيما يلي سنتطرؽ للدكر االجتماعي ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر كاغبوافز ، الفردية كالعائليةللمشاريع 
 االجتماعية لنشاطها.

إف الدكر االجتماعي الذم تلعبو مؤسسات التمويل اؼبصغر، يتأثر بنوع العالقة اؼبوجودة بينها كبُت 
عمالئها، كبطبيعة القركض اؼبمنوحة، قركض موجهة لالستهالؾ أك قركض مصغرة موجهة إلنشاء مشركع 

كحسب طبيعة نشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر، إنتاجي يصبح ىو اؼبصدر األساسي لدخل الفرد كعائلتو. 
فاؼبؤسسات اليت تعتمد على اؼبنح كالدعم اغبكومي تكوف أثارىا االجتماعية ؿبدكدة ألهنا تعمل كفق ما 

هنا تضحي باألفراد أزبطط لو اعبهات اؼباكبة اليت هتدؼ لتصبح اؼبؤسسة رحبية كربقيق الديبومة، دبعٌت 
، لكي تتمكن اؼبؤسسة من توسيع % 20سعار فائدة جد مرتفعة تصل حىت الفقراء اغبالُت بفرض عليهم أ

دائرة نشاطها كاستمرارىا. كبالنسبة ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر اليت تغطي تكاليفها كتعتمد يف منح قركضها 
 على كدائع عمالئها فهي تلعب دكرا اجتماعيا أفضل كأكسع من نظَتاهتا األخرل، فهي سبس أفقر الفقراء.

 مثل أىم األدكار االجتماعية ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر الناذبة عن نشاطها يف النقاط التالية:كتت
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ىي ربسُت  كمن بُت أىم األدكار االجتماعية اليت يبكن ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر أف تنتج عن نشاطها، " .1
من الظركؼ اؼبعيشية ؽبم  يف طريقة حياة اجملتمعات، حيث تؤثر تأثَتا مباشرا يف حياهتم اليومية، فهي ربسن

من خالؿ رفع الدخل الفردم كتقليل معدالت اآلفات االجتماعية اؼبنتشرة فيها مثل البطالة كتوفَت فرص 
عمل ؿبفزة، كاحملافظة على استمرار الصناعات التقليدية كاؼبهن التقليدية من خالؿ إنشاء مؤسسات عائلية 

 .1" حرفية متخصصة
اجملتمع يف اؼبناطق النائية بفضل القركض اؼبصغرة اعبماعية  أفرادباإلضافة إلنشاء الًتابط االجتماعي بُت  .2

اؼبستفيدين  األفرادأهنا ربسن من مستول معيشة  إىلاليت تعتمد على ضماف اجملموعة ألعضائها. باإلضافة 
ة ألطفاؽبم، كيصبحوف قادركف على كعائلتهم، كتتجسد يف زيادة قدرهتم على تغطية اؼبصاريف التعليمي

تغطية النفقات الصحية كمواجهة العجز كالوفاة بفضل عقود التأمُت احملصلة دبجرد حصوؽبم على قرض 
اليت يبكن أف  اآلثاركانتظامو. كمن  األسرةمصغر من مؤسسة التمويل اؼبصغر. ككذلك، ارتفاع دخل 

 .ألثاث كاألجهزة الكهربائيةنالحظها ىو توسيع مساحة اؼبسكن كربسنو باقتناء ا
كبفضل القركض اؼبصغرة ربسنت اؼبكانة االجتماعية للمقًتضُت، كخاصة فئة النساء، حيث أصبحن يبلكن  .3

مكانة يف ؾبتمعهن، كيؤخذ رأيهن بعُت االعتبار، كمن بُت اؼبكتسبات االجتماعية للمرأة اليت يركز عليها 
 .صاحبة اؼبشركع، لضماف حقوقها كحقوؽ العائلةبنك غرامُت ىو أف تكوف ملكية البيت للمرأة 

، الفردية كالعائليةاؼبصغر نشاطا مهما ألنو يساىم يف تنشيط االقتصاد بدعم اؼبشركعات  اإلقراضكيبثل  .4
ال يعترب ىذا النوع من اإلقراض  بتوفَت مصادر األمواؿ الالزمة دبا يتوافق كاحتياجاهتم، كمن ناحية أخرل، "

 اإلقراضبل أيضا نظاما اجتماعيا يعمل على دعم الفئات األقل حظا كاليت ال تستطيع نظاما ماليا فحسب 
من اؼبصارؼ، فتتحمل مؤسسات االقًتاض اؼبتخصصة جزءا من اؼبسؤكلية االجتماعية يف ؾبتمع ىو حباجة 

 .   2" للدعم االجتماعي

الفقراء، كسبكينهم  األفراداألساسية اليت تدفع مؤسسات التمويل اؼبصغر لتمويل  االجتماعية كتعترب اغبوافز
توفر ؽبم مداخيل، سبنح ؽبم حياة أفضل بإخراجهم من دائرة الفقر، باإلضافة  من إنشاء مشاريعهم الصغَتة

اء أسر االعتماد على الذات كبن أفرص عمل خاصة بفئة الفقراء، مع ترسيخ مبد كإهبادلزيادة التوظيف 
متماسكة كقوية اجتماعيا كاقتصاديا. ككذلك، يبتلك كل فرد طاقة كامنة تسعى مؤسسات التمويل اؼبصغر 

                                                           
1

 .56 ، مرجع سبق ذكره، صزٌاد أبو الفحام
2

، نصر عبد الكرٌم، الدور االقتصادي لمؤسسات اإلقراض المتخصصة وأثرها على االستقرار المالً فً فلسطٌن، سلطة النقد الفلسطٌنٌة، فلسطٌن

 .41، ص 2013
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على فوائد كبَتة، فهي  الفردية كالعائليةإطالقها كتسخَتىا خبدمة أنفسهم كاجملتمع. ربتوم اؼبشركعات 
تغالؿ ىذه الفوائد كزيادهتا عرب تعتمد على رأس اؼباؿ العامل، كتساىم مؤسسات التمويل اؼبصغر يف اس

 األثرك الدكر  كلزيادةاؼبشاركة يف اؼبعلومات، كتبادؽبا بُت اؼبشاريع، لالستفادة من ذبارب بعضهم البعض. 
يتوجب عليها أتباع سياسة إقراضية هتدؼ لدمج الفقراء، عرب  اؼبصغر، تمويلؤسسات الؼب االجتماعي

 إطالؽ اؼبشاريع، كيبكن أف تتجسد عرب " كإنشاءالتخفيف من حدة الفقر، كتعزيز الرفاىية االجتماعية، 
 مبادرات الستقطاب األكثر فقران اجتماعيان؛ دبا يبكنهم من أخذ فرصتهم يف اجملتمع، كوبسن فرصهم

عاؿ كعلى فرص عمل كاعدة، ككذلك يف توفَت فرص التمويل ؼبشاريعهم الناشئة للحصوؿ على تعليم 
مثل ىذه اعبهود كفيلة بإهباد فرص جوىرية قد تستطيع إف استمرت أف تضيف آلة لتسريع  كالصغَتة،

 .1" فقرىم خركج الفقراء من

  

                                                           
1

 .05/05/2016، 15665جرٌدة الٌوم، السعودٌة، راتٌجٌة مكافحة الفقر، إحسان بوحٌلة، الرؤٌة وإست
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تعترب التجربة اإلندكنيسية يف ؾباؿ التمويل اؼبصغر من أقدمها كأكثرىا تنوعا، كتنشط العديد من 
مؤسسات التمويل اؼبصغر، كتتميز بتنوع كتعدد أشكاؽبا القانونية، كلكن أكربىا كأقدمها ىو بنك ركيات 

اؿ التمويل اؼبصغر عرب إندكنيسيا. كمن خالؿ اؼببحث التايل سنحاكؿ تقدًن التجربة االندكنيسية يف ؾب
 اؼبطالب التالية: 

 اؼبطلب األكؿ: عموميات حوؿ التمويل اؼبصغر بإندكنيسيا

 اؼبطلب الثاين: مؤسسات التمويل اؼبصغر بإندكنيسيا

 بإندكنيسيا الفردية كالعائليةاؼبطلب الثالث: دكر مؤسسات التمويل اؼبصغر يف تنمية اؼبشركعات 
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حيث تقدـ  من بُت األىم على اؼبستول العاؼبي،االندكنيسية مؤسسات التمويل اؼبصغر  يعد نشاط
الفئات الفقَتة النشطُت اقتصاديا كالنساء فبا ساىم يف  احتياجاتىذه األخَتة خدمات مالية تتوافق مع 

صغر االندكنيسية ىو التنوع يف أشكاؽبا مؤسسات التمويل اؼبكما يبيز تطوير اؼبشاريع الفردية كالعائلية. 
، كفيما يلي سنقدـ الوضع العاـ ت اؼباؿ كالتمويلتعاكنيات كمن أنبها بي إىلمصغر  القانونية من بنوؾ سبويل

 للتمويل اؼبصغر يف إندكنيسيا كاإلطار القانوين الذم ينظم نشاط التمويل اؼبصغر، من خالؿ النقاط التالية:

                        

يف منطقة شرؽ آسيا كاحمليط اؽبادم، كتتميز دبساحتها  اتقع إندكنيسي لمحة عن اقتصاد إندونيسيا: .1
ألف جزر. ككثافتها السكانية العالية حيث يقدر عدد  16الواسعة كطبيعتها الصعبة فهي تتكوف من 

كقلة البنية التحتية ككسائل االتصاؿ اليت تكاد تكوف منعدمة،  ، " 1" مليوف نسمة 250السكاف بػ 
أف مؤسسات التمويل اؼبصغر باؼبنطقة تعترب حديثة فبا زاد من صعوبة انتشارىا يف كامل  إىلباإلضافة 

اؼبناطق، كلكنها تعرؼ تطور كربسن معتربا يف نشاطها. كىذا التطور جاء بفضل الربنامج الفريد من نوعو 
ف بيت اؼباؿ الذم أسسو بيت اؼباؿ كالتمويل، كالقائم على مبادئ الشريعة اإلسالمية، كسوؼ يتم تعري

 كالتمويل يف مطلب أنواع مؤسسات التمويل اؼبصغر بإندكنيسيا. 
يتضح من خالؿ االطالع على اؼبؤشرات العامة لالقتصاد االندكنيسي  مؤشرات االقتصاد االندونيسي: . أ

أنو يعترب من بُت أكرب االقتصاديات جبنوب شرؽ آسيا، سبتلك إندكنيسيا كل اؼبؤىالت من موارد طبيعية 
بعض اؼبؤشرات االقتصادية كتطورىا خالؿ الفًتة ما  إىلارد بشرية. كمن خالؿ اعبدكؿ التايل سنتطرؽ كمو 
 .2017غاية  إىل 2015بُت 

 

 

                                                           
1
CGAP, Latest on Branchless Banking from Indonesia, blog posting on CGAP’s website, 23-05-2017, 

http://www.cgap.org/blog/latest-branchless-banking-indonesia. 

http://www.cgap.org/blog/latest-branchless-banking-indonesia
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 مؤشرات االقتصاد االندونيسي :31جدول رقم 
 2017 2016 2015 المؤشرات

نسبة نمو الناتج المحلي 
 %اإلجمالي 

4.88 5.03 5.07 

الناتج المحلي اإلجمالي 
 )بليون دوالر أمريكي(

861.94 932.61 1015.24 

بليون دوالر )الصادرات 
 أمريكي(

150.37 144.43 168.73 

بليون دوالر )الواردات 
 أمريكي(

142.69 135.65 156.89 

بليون )الميزان التجاري 
 دوالر أمريكي(

7.68 9.53 11.84 

بليون )احتياطي الصرف 
 دوالر أمريكي(

105.93 116.36 130.20 

 3.61 3.02 3.35 %معدل التضخم
Source : bank indonesia, Indonesian Financial Statistics, 22/06/2019, 

https://www.bi.go.id/en/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx  

أف االقتصاد االندكنيسي يعرؼ مبوا مستمرا عرب مقارنة نسبة مبو الناتج  12رقم  نالحظ من خالؿ اعبدكؿ
 ىلإعلى التوايل، كنشَت  %5.07ك %4.88قبد أنو عرؼ مبو بػ  2017ك 2015احمللي اإلصبايل بُت 

بليوف دكالر أمريكي. كبالنسبة للميزاف  1015قدرت بػ  2017أف قيمة الناتج احمللي اإلصبايل سنة 
بليوف دكالر  105.93فائض بقيمة  2015التجارم فقد حقق فائض خالؿ السنوات الثالثة، ؿبققا سنة 

كيوضح اعبدكؿ أف نتيجة  بليوف دكالر أمريكي، 11.84بقيمة  فائض 2017أمريكي كسجل سنة 
بليوف دكالر  105.93اإلهبابية احملققة يف مبو اؼبؤشرات السابقة سانبت يف ارتفاع احتياطي الصرؼ من 

رفت معدالت التضخم استقرارا ع .2017سنة أمريكي بليوف دكالر  130.20 إىل 2015أمريكي سنة 
عار اؼبواد االستهالكية كالتغذية، الستقرار أس نتيجة " %3دبعدؿ  2017غاية  إىل 2015من نسيب 

 .نتيجة لرفع الدعم على الكهرباء 2017كاالرتفاع الذم عرفو معدؿ التضخم سنة 

يهدؼ التمويل اؼبصغر لتحقيق ؾبموعة من األىداؼ كاكتساب  أىداف التمويل المصغر بإندونيسيا: . ب
اؼبستفيدين كالتمويالت اؼبقدمة خصائص تساىم يف انتشار التمويل اؼبصغر كربسُت مستول معيشة 

https://www.bi.go.id/en/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx
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تتمثل يف النقاط  اؼ األساسي لشبكة التمويل اؼبصغر بإندكنيسيادللمشاريع العائلية كالفردية، كاألى
 التالية:

خدمة الفقراء كالنساء باؼبناطق النائية عرب مساعدهتم إلنشاء مشاريعهم اإلنتاجية كتغطية حاجياهتم من  .أ 
ترب بنك ركيات أندكنيسيا، أكرب مؤسسة سبويل مصغر بإندكنيسيا من حيث سبويل دراسة أطفاؽبم، لذلك يع

 .حجم احملفظة كاالنتشار
كدبقارنة اػبدمات اليت تقدمها مؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر بإندكنيسيا مع نظَتاهتا يف بنغالدش  .ب 

صيغ يسيا تعتمد على كافة ؼبصغر بإندكنكماليزيا اليت تعتمد على صيغة اؼبراحبة، قبد أف مؤسسات التمويل ا
ض اغبسن، كالوقف، التمويل اإلسالمي، فهي تقدـ خدمات مالية قائمة على اؼبشاركة، كاؼبراحبة، كالقر 

، كىذا ما ساعدىا على فرض كجودىا يف سوؽ التمويل اؼبصغر 1"كاإلهبارستصناع، كالسلم، كاؼبزارعة، كاال
 .يف تنويع ؿبفظتها كتقليل اؼبخاطر تبإندكنيسيا، فتعدد اؼبنتجات اؼبقدمة سانب

الفقراء كالنساء باؼبناطق الريفية،  األفرادكيتميز التمويل اؼبصغر بإندكنيسيا بتأقلمو مع حاجات كمتطلبات  .ج 
حيث تقدـ مؤسسات التمويل اؼبصغر خدمات مالية كفقا ؼببادئ الشريعة اإلسالمية كاحتياجات الفقراء 

 .اؼبسلمُت
اليت دفعت بالفقراء يف إندكنيسيا للتعامل مع مؤسسات التمويل اؼبصغر لتوفر بديل  كيبكن ربديد الدكافع  .د 

أقل تكلفة كـباطرة من التمويل غَت الرظبي إلنشاء مشاريعهم اؼبصغرة، كتغطية احتياجاهتم اؼبالية االستثنائية 
     من قركض مصغرة، مثل مرض أك كفاة، باإلضافة للقركض اؼبصغرة االستهالكية اليت توفرىا للمستفيدين 

ف ما يبز اجملتمع االندكنيسي ىو غياب النظاـ التضامن االجتماعي كعدـ إجبارية التعليم اؼبتوسط أل "
 .كالثانوم كاعبامعي

كعالقة مؤسسات التمويل اؼبصغر كاؼبستفيدين من القركض اؼبصغرة تتميز بالصرامة كاؼبركنة يف نفس الوقت،  .ق 
غر، قبد أهنا ذبمع بُت التحديد كاؼبركنة، كيقصد باؼبركنة أقلمة القرض عرب دراسة مراحل منح قرض مص

اؼبصغر مع حاجات اؼبستفيد، حيث يقـو اؼبرافق بإتباع اإلجراءات الالزمة ؼبنح قرض مصغر من أجل تقليل 
اؼبخاطر كمن اعبهة الثانية يكوف القرض اؼبصغر اؼبمنوح متوافقا مع حاجات اؼبستفيد. كاستطاعت 

                                                           
1
Alpay, S. & Haneef,Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Reduction: Case Studies of 

Malaysia, Indonesia, and Bangladesh,SESRIC, 2015, p 11. 
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ن اؼبستول التمويل اؼبصغر يف إندكنيسيا التنسيق بُت اعبدية كاؼبركنة، فبا حقق ديبومتها كحس مؤسسات
 .االجتماعي للمستفيدين

من القركض اؼبصغرة من طرؼ اؼبرافقُت،  نكما يبيز التمويل اؼبصغر يف إندكنيسيا ىو تأطَت كتوجيو اؼبستفيدي .ك 
خالؿ كامل مراحل عملية اإلقراض من مرحلة اؼبنح حىت مرحلة التسديد، كىذا ما ساىم يف قباح اؼبشاريع 

 مىم ربدأ كيتبُت أف ". 1" الفردية كالعائلية، كأعطى الطابع االجتماعي كالرحبي ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر
كاغبكومية كصبعيات اجملتمع  ةالتشريعيضعف التنسيق بُت اؼبؤسسات ىو أندكنيسيا  يواجو التمويل اؼبصغر يف

 .2" اؼبدين، فكل طرؼ يشتغل لوحده
كما يبيز إندكنيسيا ىو امتالكها قطاع سبويل مصغر ذك ؿبفظتو كبَتة كانتشار كاسع، فهو يغطي اؼبدف  .ز 

ركيات إندكنيسيا، الذم سوؼ يتم التطرؽ  كاؼبناطق الريفية، كأكرب مقدـ ػبدمات التمويل اؼبصغر ىو بنك
ألف مؤسسة سبويل  60جانبو  إىلكيوجد  لتفاصيلو دبطلب أنواع مؤسسات التمويل اؼبصغر بإندكنيسيا، "

 أالؼ 5بنكا إسالميا ك 36 ، كسبلك إندكنيسيا "3" مليوف شخص 50مصغر تقدـ خدمات ألكثر من 
، 4" أربع مرات سكاف سنغافورة ، ما يبثلمليوف 20المي كعدد اؼبودعُت يف البنك اإلس ،صبعية إسالمية

من سكاف إندكنيسيا يبلكوف حسابات رظبية، كيوجد  %19.6فإف  كحسب إحصائيات البنك الدكيل "
 .5" مليوف فرد بإندكنيسيا ال وبصلوف على خدمات مالية 100

يف العامل، كىي التمويل االسالمي اؼبصغر كتعترب أندكنيسيا أكرب بلد إسالمي، كسبتلك إحدل أكرب شبكات 
مبوذج ناجح للتمويل اؼبصغر، فبواسطة سياستها لتقدًن اػبدمات للفئات الفقَتة كخاصة يف اؼبدف الريفية، 
عرب إنشاء شبكة من مؤسسات التمويل اؼبصغر اؼبتمثلة يف بنك ركيات إندكنيسيا، كاليت تقدـ خدمات 

ألف مؤسسة سبويل مصغر، منها  60 جانبها توجد أكثر من تتماش مع الشريعة اإلسالمية، كاىل
اإلسالمية، كمنها غَت اإلسالمية. فهي تتوافق مع التنوع الذم يبيز اجملتمع اإلندكنيسي يف اختالؼ الديانة 
من إسالمية، كبودية، كمسيحية. كما يبيز التمويل اؼبصغر ىو أنو هبمع بُت التنظيم اؼبؤسسايت من حيث 

صرامة كاؼبركنة يف إمكانية أقلمت القركض اؼبصغر مع ما وبتاجو اؼبستفيد. كلعل ما يبكن أف النظاـ كال
                                                           

1
Goulet Gaylord, La Microfinance En Indonésie, les éditions du NET,2012, p 31. 

2
 .2013-06-24، صحٌفة التجدٌد، المغرب، ندوة بالرباط تناقش التموٌل األصغر بالمغربعبد المجٌد أسحون، 

3
CGAP,Latest on Branchless Banking from Indonesia,op.cite. 

4
 ، مرجع سبق ذكره.عبد المجٌد أسحون

5
CGAP,Latest on Branchless Banking from Indonesia,op.cite. 
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أف توافق بُت اعبانب الرحبي لتحقق ديبومتها كبُت  أف مؤسسات التمويل اؼبصغر استطاعتلبلص إليو ىو 
 أىدافها االجتماعية، كىذه ىي نقطة قوهتا.

 
 هما كانتشارنبا الواسع، كلقد أنشئيتبُت أف قطاعي التمويل اؼبصغر كالبنكي بإندكنيسيا يتميزاف بتنوع

. كلتوضيح الفرؽ بُت البنوؾ الريفية كالبنوؾ التجارية، األكىل تنشط باؼبناطق 1895أكؿ بنك ريفي عاـ 
ف كبالقرب من اؼبناطق الصناعية، كأكؿ من قدـ خدمات الريفية كؽبا فبيزاهتا، أما الثانية تتمركز أغلبها باؼبد

التمويل اؼبصغر لألفراد الفقراء اؼبستبعدين من النظاـ اؼبصريف بنك تابع للقطاع اػباص بنك داغنغ بايل 
(Bank Dagang Bali)  كالذم أحدث ثورة يف ؾباؿ التمويل اؼبصغر بإندكنيسيا 1970عاـ ،

، ىذا األخَت 1984كبعد ظهور البنك اغبكومي ركيات إندكنيسيا عاـ كغطى كامل اؼبناطق االندكنيسية. 
حد من نشاط بنك داغنغ بايل، كيعترب حاليا بنك ركيات إندكنيسيا أكرب مقدـ ػبدمات التمويل اؼبصغر 

 بإندكنيسيا عرب كحداتو اؼبنتشرة يف كامل اؼبناطق.
قائم على قوانُت كتنظيمات من اجل اغبد من هبدؼ ذبسيد نظاـ مايل  قوانين التمويل المصغر بإندونيسيا: .1

التجاكزات اليت قد تكوف من طرؼ مؤسسات التمويل اؼبصغر كاؼبستفيدين أصدرت اغبكومة االندكنيسية 
 ؾبموعة من القوانُت اؼبصرفية خاصة بالتمويل اؼبصغر، كتتمثل فيما يلي:

يسية من أجل ذبسيد نظاـ خاص بدأت اؼببادرات األكىل للحكومة االندكن :1992القانون المصرفي  .أ 
، كذبسد ىذه اإلرادة على أرض الواقع من 1990بالتمويل اؼبصغر لتغطية كامل اؼبناطق الريفية كاؼبدف عاـ 

كدكرىا، كالسلطة الرقابية، كجاءت ىذه  ، كضبل يف طياتو تعريف البنوؾ،1992خالؿ القانوف اؼبصريف لعاـ 
لألفراد الفقراء كأصحاب الدخل اؼبنخفض باؼبناطق الريفية.  اإلجراءات من أجل توفَت خدمات التمويل

، عدة إجراءات من أجل توفَت التمويل لألفراد ذك الدخل 1992كسبق صدكر القانوف اؼبصريف لعاـ 
من احملفظة االقراضية    %20اؼبنخفض، كمن أنبها فرض على البنوؾ التجارية زبصيص ما نسبتو 

عية البنوؾ االندكنيسية باؼبناطق العمرانية اليت على صب ةتمد البنوؾ التجاريألصحاب اؼبشاريع الصغَتة، كتع
ؤسسات ؼب اإلجراءأندكنيسيا، كأتاح ىذا  باركريدتاف راكياتبنوؾ ر على  كتعيد توزيعهاتستقبل األمواؿ 

 .كاالستقرارالتمويل اؼبصغر باؼبناطق الريفية مصادر أمواؿ سبييز باالستمرارية 



 .إلاندونيسية والتجربةفي التجربة الجزائرية    والعائلية   الفردية املشروعات ثنمية في املصغر التمويل وهيئات مؤسسات دور : الثالث الفصل

 

998 
 

مع كزارة التمويل كالبنوؾ  1980، بعد صراع طويل بدء عاـ 1992اؼبصريف لعاـ كصدر القانوف 
كصدر يف هناية اؼبطاؼ  1991اليت رفضتو، كبعد مدة من الصراع مت سبرير القانوف بالربؼباف عاـ  ةاإلندكنيسي

سية، كحدد ، كحدد القانوف اؼبصريف تعريف البنوؾ، كمهاـ اعبهة الرقابية على البنوؾ االندكني1992عاـ 
البنوؾ  1992دكر اعبهات الرقابية على مؤسسات التمويل اؼبصغر. كقسم القانوف اؼبصريف لعاـ 

ركبية إندكنيسية بليوف  10بػ األدىن  اقيمة رأس ماؽبكحدد  ةالتجارياالندكنيسية لنوعُت، النوع األكؿ البنوؾ 
كمن فبيزاتو  بنك القركض الشعبية يعٍتك  راكيات باركريدتان بنك، كالنوع الثاين مليوف دكالر 4.8يعادؿ ما 

ركبية مليوف  50اؼباؿ األدىن بػ  رأس 1992أنو ينشط يف اؼبناطق الريفية، كحدد القانوف اؼبصريف لعاـ 
. نالحظ أف اغبد األدىن لرأس اؼباؿ اؼبفركض على البنوؾ التجارية 1" ألف دكالر 24ما يعادؿ إندكنيسية 

لرأس ماؿ بنك ركيات إندكنيسيا، كجاء ىذا الفرؽ لتشجيع إنشاء بنوؾ ركيات أكرب مع اغبد األدىن 
 كاألفرادكتضاريسها الصعبة، هبدؼ توفَت اػبدمات اؼبالية للفقراء  اباؼبناطق الريفية اليت تتميز دبناخه

 اؼبستبعدين من النظاـ اؼبصريف، كخلق مؤسسات صغَتة كمتوسطة.
، فبا ظبح بتغطية طلبات الفقراء 1990ؼبصريف االندكنيسي عاـ كأدمج التمويل اإلسالمي بالنظاـ ا

اؼبسلمُت باؼبناطق الريفية عرب إنشاء بنوؾ ريفية تقدـ خدمات كفق مبادئ الشريعة اإلسالمية كالتعاكنيات، 
 باإلضافة لفركع بنوؾ تقليدية كمن أكربىا بنك ركيات إندكنيسيا.

، 1998تأثر القطاع اؼبصريف اإلندكنيسي باألزمة اؼبالية األسيوية عاـ  :1992تعديل القانون المصرفي  .ب 
، هبدؼ خفض عدد مؤسسات التمويل 1992فبا دفع باؼبشرع لتعديل القانوف اؼبصريف الصادر عاـ 

 500 إىلمليوف ركبية إندكنيسية  50اؼبصغر اؼبتمثلة يف البنوؾ الريفية برفع اغبد األدىن ألرس اؼباؿ من 
بية إندكنيسية قابلة للتعديل كفق ؼبعدالت التضخم، فبا سيسهل عملية اؼبراقبة على البنوؾ من مليوف رك 

 طرؼ البنك اؼبركزم اإلندكنيسي.

القانوين ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر ؾبموعة من التطورات، كلعل أنبها ىو إدماج التمويل  اإلطارعرؼ 
 إىلكباإلضافة  اإلسالمي كالبنوؾ الريفية، كاللذاف سانبا يف انتشار التمويل اؼبصغر عرب كامل اؼبناطق، "

اغبد األعلى الذم غَت مسار القطاع اؼبصريف، بعدما كانت البنوؾ ىي اليت ربدد  1983قانوف عاـ 
                                                           

1
Robinson Marguerite S, The Microfinance revolution: lessons from Indonesia, The World Bank, 2002, p 102. 
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للقركض اؼبمنوحة كسعر الفائدة، نقلت سلطة الرقابة كربديد أسعار الفائدة كالربامج االقراضية للبنك 
ظبح بتحويل نشاط كحدات بنك ركيات إندكنيسيا من موزع للقركض اغبكومية  اإلجراءاؼبركزم، كىذا 

. كخالؿ األفراديفية، كفقا غباجات كحدات مستقلة سبنح قركض مصغرة لألفراد باؼبناطق الر  إىلالفالحية 
 .1" اؼبدف إىلكسعت كحدات بنك ركيات إندكنيسيا نشاطها  1989عاـ 

ؾبموعتُت  إىلتتنوع مؤسسات التمويل اؼبصغر اليت تنشط بالقطاع اؼبايل بإندكنيسيا، كيبكن تصنيفها 
أساسيتُت كفقا لشكلها القانوين من بنوؾ ريفية كتعاكنيات. كما يبيز القطاع اؼبايل اإلندكنيسي ىو كجود 
مؤسسات سبويل مصغر إسالمية تقدـ خدمات مالية كفق مبادئ الشريعة اإلسالمية. كصدر القانوف الذم 

بنوؾ إسالمية كاملة كفركع  ، الذم يسمح بفتح1990يسمح بتقدًن خدمات التمويل اإلسالمي عاـ 
أف إندكنيسيا تعترب أكرب دكلة  إىللبنوؾ تقليدية تقدـ خدمات كفق مبادئ الشريعة اإلسالمية، كنشَت 

إسالمية من حيث عدد سكاهنا اؼبسلمُت. كلقد ذكرنا سابقا أف البنوؾ الريفية مت إدراجها يف النظاـ اؼبصريف 
ل اإلسالمي أدرج يف نفس الوقت الذم أدرجت فيو البنوؾ ، كنالحظ أف التموي1992االندكنيسي عاـ 

الريفية فبا ساعد يف انتشار مؤسسات التمويل اؼبصغر اإلسالمية على نطاؽ كاسع. كفيما يلي سوؼ نذكر 
 أىم أشكاؿ مؤسسات التمويل اؼبصغر اليت تنشط يف القطاع اؼبايل اإلندكنيسي:

، كتطلق 19أكؿ بنك باركريدتاف راكيات هناية القرف  أنشئ" ": باركريدتان راكيات بنك البنوك الريفية " .1
تسمية بنك باركريدتاف راكيات على كل اؼبؤسسات اؼبالية الريفية اليت تتوفر فيها الشركط من رحبية 

كاالستقاللية مالية، كنستخلص أف التسمية تطلق على بنك ركيات إندكنيسيا كفركعو، كتطلق أيضا على 
 . 2" بنك 9000 إىلنوؾ اليت تنشط يف السوؽ اؼبوازية كاليت كصل عددىا البنوؾ العامة كالب

، 1895ة أنشئ عاـ ندكنيسياإل البنوؾأقدـ  بنك راكيات إندكنيسيا منيعد بنك ركيات إندونيسية:  .2
، كجاء ىذا الربنامج األرزبإدماجو ضمن برنامج لتمويل الفالحُت لزراعة  1970عاـ كقامت اغبكومة 

 على نطاؽ كاسع.  األرزبغرض تكثيف زراعة 

                                                           
1
Idem, p44. 

2
Idem , p 422. 



 .إلاندونيسية والتجربةفي التجربة الجزائرية    والعائلية   الفردية املشروعات ثنمية في املصغر التمويل وهيئات مؤسسات دور : الثالث الفصل

 

999 
 

ىم مبادئو ىو منح التمويل أكمن ، األرزأنشا هبدؼ منح التمويل لصغار مزارعي  نشأت بنك ركيات: . أ
تعد شبكة سبويل الوحدات القركية ك  لصغار اؼبزارعُت كدعم اؼبواد اليت يستخدموهنا من بذكر كأظبدة. "

. كبرز النظاـ اغبايل  1984مؤسسات التمويل اؼبصغر يف العامل كاليت مت تأسيسها عاـ  كاحدة من كربيات
إىل حيز الوجود نتيجة اعبهود اليت بذلتها اغبكومة اإلندكنيسية يف أكائل سبعينيات القرف اؼباضي هبدؼ 

عوف مثل األظبدة زيادة حجم ؿبصوؿ األرز زيادة جوىرية عن طريق دعم سبويل اؼبواد اليت يستخدمها اؼبزار 
كحدة قركية دبقتضى برنامج   3600كالبذكر. كقد أدار بنك راكيات إندكنيسيا عملية التمويل بإنشاء حوايل 

االئتماف التوجيهي الشامل. كباإلضافة إىل ذلك، اضطلعت الوحدات القركية أيضا باؼبسؤكلية عن تقدًن 
لة بشبكة الوحدات القركية بشكل سريع إىل حوايل القركض القركية غَت الزراعية. كارتفعت مستويات العما

زيادة ؿبصوؿ األرز، إال إنو اتضح حبلوؿ  ثعامال. كعلى الرغم من قباح ىذه اعبهود من حي  14000
أكائل عقد الثمانينات أف برنامج التمويل اؼبدعـو كاف مكلفا للغاية بالنسبة للحكومة، حيت مبت ثقافة 

سباب أكمن . 1" أصبح الربنامج غَت قابل لالستدامة على اؼبدل الطويلالتوقف عن الدفع بشكل سريع ك 
 ما يلي:  األرزفشل برنامج دعم صغار مزارعي 

 تداخل أىداؼ الربنامج. -
أسعار فائدة مل تغطي تكاليف القركض كمل ربقق مردكدية لبنك  األرزطبق ضمن برنامج دعم مزارعي   -

 باإلفالس.كنيسيا، لذلك أصبح مهدد ركيات إند
القركض اؼبمنوحة مل تتميز باؼبركنة، حبيث أهنا كانت قيمتها كمدة تسديدىا ؿبددتاف ضمن الربنامج، كمل  -

 ىم يف تعثر أغلب القركض اؼبمنوحة.، كأكقات الزرع كاغبصد، كىذا ساناؼبستفيدي احتياجاتتكونا تتبعا 
الفقراء الذين من أجلهم مت تصميم الربنامج، منحت قركض الربنامج للمزارعُت األغنياء كأستبعد اؼبزارعُت  -

دائرة الفقر كتنمية  كنتيجة ؽبذا االستغالؿ مل تتحقق نتائج الربنامج من دعم اؼبزارعُت الفقراء كإخراجهم من
 زراعة األرز.

الفالحية  األراضيخالؿ عملية اختيار اؼبستفيدين من قركض الربنامج، مل يؤخذ بعُت االعتبار مدل مالئمة  -
، كاستبعاد األرزكترتب على ذلك منح قركض كالدعم ؼبزارعُت ال يبلكوف أراضي تصلح لزراعة  ،األرزلزراعة 

 مزارعي األرز.

                                                           
1
Idem, p 4 .23  
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القركض اؼبتعثرة، فبا أجرب  إىلعرفت معدالت عدـ تسديد القركض اؼبمنوحة نسب جد مرتفعة، باإلضافة  -
مل تأخذ  األخَتةدؼ اسًتجاع القركض اؼبمنوحة كلكن ىذه اغبكومة على إعادة جدكلة القركض اؼبتعثرة، هب

 فشلت سياسة إعادة جدكلة القركض.اؼبزارعُت كأكقات اغبصاد، كنتيجة لذلك  احتياجاتبعُت االعتبار 
كلف الربنامج اغبكومي بنك ركيات إندكنيسيا ككحداتو بربنامج فاؽ قدراهتم التنظيمية كالبشرية، كاىل  -

، فبا سانبا يف سبرد األرزكوير اؼبوظفُت يف ؾباؿ منح القركض اؼبدعمة كؾباؿ زراعة جانب ذلك قلة خرب كت
 .1" كامتناعهم عن التسديد ناؼبستفيدي

تضمنت برامج مكافحة الفقر اليت كضعتها غبكومة االندكنيسية برنامج دعم اؼبزارعُت الصغار لألرز، 
، كمنحهم قركض بأسعار فائدة مدعمة، كأككلت بنك ركيات ككحداتو بتنفيذ كاألظبدةبواسطة دعم البذكر 

الربنامج مل يتميز باؼبركنة حيث طبق نوع كحيد من القركض على كامل اؼبناطق  أف إىلالربنامج. كنشَت 
، فبا تسبب يف التأخر عن التسديد كتعثر االعتبار التنوع اؼبناخي للمناطقاإلندكنيسية كمل يؤخذ بعُت 

مل ربقق النتائج اؼبرجوة بزيادة ؿبصوؿ األرز كربقيق االكتفاء الذايت كفائض، كمل يقلل  أهنالقركض، باإلضافة ا
تعرض بنك ركيات إندكنيسيا لإلفالس. كنتيجة لكل ما سبق ذكره  إىلمن معدالت الفقر، باإلضافة 

 .1983ت إندكنيسيا عاـ تدخلت اغبكومة كألغت بربنامج دعم زراعة األرز اؼبقدـ من طرؼ بنك ركيا

بتحويل بنك ركيات إندكنيسيا من  1984قامت اغبكومة االندكنيسية عاـ تطور نشاط بنك ركيات: . ب
بنك سبويل مصغر ذبارم، يقدـ خدمات التمويل اؼبصغر من قركض  إىلمؤسسة تقدـ برنامج حكومي 

كادخار كربويل أمواؿ، مع أخذ بعُت االعتبار ربقيق األىداؼ االجتماعية كاالقتصادية. كتناسق إخراج بنك 
ربقيق األرباح بإضفاء عليها صفة الرحبية، أف االقتصاد اإلندكنيسي  إىلركيات إندكنيسيا من دكامة اػبسارة 

عاما، كيتبُت من خالؿ االطالع على سياسة اغبكومة أهنا سبزج بُت التخطيط  20يز باالستقرار منذ سب
كاغبيطة، كاىتمت اغبكومة اإلندكنيسية مع مطلع سبعينات القرف اؼباضي بالتمويل اؼبصغر، نظرا لزيادة 

ة تغطيها كمل تعطيها أكلوية، نظرا الطلب على اػبدمات اؼبالية يف اؼبناطق الريفية اليت مل تكن البنوؾ التقليدي
 .2ػباطرىا كتكاليفها

                                                           
1
Robinson Marguerite S, op.cit , p 164,165. 

2
Barlet. K, Le cas BRI : Métamorphose d'un programme de crédit rural subventionné,GRET Cirad, 2005, p2. 
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، دبجموعة من التعليمات اليت توجب على بنك ركيات إندكنيسيا كككالتو تطبيقها 1984كجاء تعديل 
لضماف استمرار نشاطها، كتشَت الدراسة أف اغبكومة اإلندكنيسية اعتمدت على كحدات بنك ركيات 

 3600غر يف صبيع اؼبناطق الريفية النتشارىا الواسع حيث يبلك البنك إندكنيسيا لتوفَت التمويل اؼبص
كحداتو بتحقيق الربح، كاػبركج من دائرة  ـاإلز كحدة. كمن أجل ضماف رحبية بنك التمويل اؼبصغر التجارم 

اػبسارة كإال سيتم توقيف نشاطها. كفيما ىبص اؼبساعدات اؼبالية اليت كانت تتحصل عليها من اغبكومة 
تمرت عامُت بعد التعديل، كأصبح البنك يعتمد على كدائع عمالئو يف منح القركض اؼبصغرة. كنتيجة فاس

جديد يعرؼ  منتجللبنك دكف كحداتو، كادمج  األرزصالحية منح قركض سبويل زراعة  أبقيتؽبذا التعديل 
إندكنيسيا ، ىو قرض مصغر ذبارم، كىذه الصيغة ظبحت لبنك ركيات KUPEDESباسم كيبيداس 

 . 1نككحداتو من ربقيق الربح كتوفَت خدمات التمويل اؼبصغر ؼباليُت من اؼبستفيدي

من أجل ربديد حجم القركض اليت منحها بنك ركيات إحصائيات حول نشاط بنك ركيات إندونيسيا:  . ت
لفردية كالعائلية، أندكنيسيا كنوع القركض اؼبصغرة كاػبدمات اؼبالية اليت يقًتحها للفئات الفقَتة كاؼبشاريع ا

الذم يعطي صورة شاملة كمفصلة على اعبوانب السابقة  2017االطالع على التقرير السنوم لسنة  ارتأينا
، كيتوزعوف عرب صبيع 858ألف موظف ك 92 إىلالذكر. كصل عدد اؼبوظفُت ببنك ركيات إندكنيسيا 

 .فركعو
ذك حجم كبَت  نشاط بنك ركيات إندكنيسيايعترب القروض الممنوحة من طرف بنك ركيات إندونيسيا: -

كتنوع كتفرع متعددين، كتتعدد الصيغ اليت يوفرىا بنك ركيات لعمالئو من قركض مصغرة موجهة لالستثمار 
أهنا توفر العديد من اغبسابات االدخارية.  إىلكأخرل موجهة لتغطية التكاليف االستهالكية للعائلة؛ كنشَت 

القركض حسب  إىل، كسنتطرؽ كاالدخارركض اؼبصغرة اؼبمنوحة كاؼبعامالت كفيما يلي سنتطرؽ لتطور الق
 األقساـ كالقركض اؼبمنوحة للمشاريع العائلية كالفردية.

ؼبعرفة تطور حجم القركض  حجم الخدمات المالية في مجال التمويل المصغر لبنك ركيات إندونيسيا: -
هالؾ اليت سبن منحها يف إطار الصيغ االستثمارية اليت اؼبصغرة لالستثمار، كالقركض اؼبصغرة اؼبوجهة لالست

 من خالؿ اعبدكؿ التايل: 2017 إىل 2015، من تيقدمها بنك ركيات إندكنيسيا؛ كحجم االدخارا

                                                           
1
Annule report 2017, Bank BRI, p3. 
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تطور حجم القروض المصغرة وحجم االدخار ببنك ركيات إندونيسيا خالل الفترة  :41 جدول رقم
 إندونيسيةالوحدة: ترليون روبية       2015-2017

 2017 2016 2015 السنة
القروض المصغرة 

 االستثمارية
188.43 221.8 252.85 

القروض المصغرة 
 االستهالكية

27.83 61.9 72.65 

 243.79 213.21 190.22 االدخار
Source : Annule report 2017, Bank BRI, p 145. 

اؼبمنوحة من طرؼ بنك ركيات إندكنيسيا من خالؿ جدكؿ نالحظ أف حجم القركض اؼبصغر االستثمارية 
 252.85 إىلليصل  2017ارتفع سنة  ةترليوف ركبية إندكنيسي 188.43الذم قدر بػػ  2015من 

 ناؼبستفيدي احتياجات تالءـ، كىذا يدؿ على أهنا 34.18%ترليوف ركبية إندكنيسية بنسبة زيادة قدرة بػ 
كاؼبشاريع العائلية الفردية. كفيما ىبص القركض اؼبصغرة اؼبوجهة لتغطية االحتياجات االستهالكية من أثاث 

ترليوف ركبية إندكنيسية  27.83كتغطية التكاليف الدراسية لألطفاؿ كغَتىا، نالحظ تطور حجمها من 
 .%161ػ ترليوف ركبية إندكنيسية بنسبة زيادة قدرة بػ 72.65 إىللتصل  2015سنة 

، بلغت حجم األمواؿ األفرادأف خدمات االدخار اؼبصغر تعرؼ إقباال كبَتا من طرؼ  اإلحصائياتكتشَت 
ترليوف ركبية إندكنيسية، كعرفت اؼببالغ اؼبدخرة  190.22 إىل 2015اؼبدخرة باغبسابات االدخارية سنة 

 يسية. ترليوف ركبية إندكن 243.79ما يزيد عن  إىليف اغبسابات االدخارية 

تقسيم  2017كفق للتقرير السنوم لسنة  تصنيف القروض حسب األقسام ببنك ركيات إندونيسيا: -
قطاعات، األكؿ ىي القركض اؼبمنوحة لألفراد، الثاين قركض  5ىناؾ  أفالقركض حسب القطاع، قبد 

اؼبصغرة، كالثالث القركض اؼبمنوحة للمؤسسات، كالرابع التمويالت اؼبمنوحة كفقا للشريعة اإلسالمية، 
كمن خالؿ اعبدكؿ التايل الذم يوضح حجم القركض اؼبمنوحة حسب كل  .كاألخَت التمويل التأجَتم

 .2017 إىل 2015قسم من 
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 ترليون روبية اندونيسية   تصنيف القروض حسب األقسام :15جدول رقم 

 نسبة التطور 2017 2016 2015 أقسام القروض
2015-2016 2016-2017 

 13.81 11.42 278.70 244.88 219.78 األفرادقروض 
 14 17.71 252.85 221.80 188.42 القروض المصغرة

 6.02 13.13 187.42 176.78 156.26 المؤسسات
التمويالت وفقا 

للشريعة 
 اإلسالمية

16.61 17.74 17.86 6.83 0.65 

 13.12 - 2.20 2.84 - التمويل التأجيري
 11.44 14.17 739.33 663.42 581.09 المجموع

Source : Annule report 2017, Bank BRI, p 217.  

نالحظ من خالؿ اعبدؿ أف حجم القركض الذم منحها بنك ركيات إندكنيسيا يعرؼ تزايد، فقدر إصباؿ 
 إىلليصل  2017كارتفعت سنة  2015ترليوف ركبية إندكنيسية سنة  581حجم القركض اؼبمنوحة بػ 

بػ  2017ترليوف ركبية إندكنيسية، كتعد القركض اؼبمنوحة لألفراد ىي األكرب حجما فقدرت سنة  739
 17.86ترليوف ركبية إندكنيسية. كالتمويالت اؼبمنوحة كفقا ؼببادئ الشريعة اإلسالمية قدرة بػ  278.7

، %2.42ترليوف ركبية إندكنيسية كىي تعترب كمية قليلة بالنسبة إلصباؿ القركض اؼبمنوحة حيث سبثل نسبة 
الربوم يف نفس الوقت. كتعد نسبة مبو كىذا يدؿ على أف بنك ركيات إندكنيسيا يبنح التمويل اإلسالمي ك 

سنة  %14، كسجلت نسبة مبو قدرت بػ 2016%عاـ  17حجم القركض اؼبصغرة ىي األكرب فقدرة بػ 
. كيبكن تفسَت الزيادة اليت عرفتها القركض اؼبصغرة اؼبمنوحة إلتباعها للربامج اغبكومية اليت تسعى 2017
 ة كاؼبتوسطة كللمشاريع العائلية كالفردية.األساسية للمؤسسات الصغَت  التمويالتلتوفَت 

لتوفَت خدمات مالية ذات جودة عالية للمشاريع العائلية كالفردية  إسًتاتيجيةيتبع بنك ركيات إندكنيسية 
ترليوف ركبية إندكنيسية كقركض للمؤسسات  16.8كاؼبؤسسات اؼبتوسطة كالصغَتة، فقد منحت ما يقدر بػ 

ترليوف ركبية إندكنيسية للمشاريع العائلية  28، كقركض بقيمة 2016الصغَتة كاؼبصغرة كاؼبتوسطة سنة 
أف بنك ركيات إندكنيسيا يعمل على ربقيق األىداؼ التنموية  إىل. كنشَت 20171خالؿ سنة كالفردية 

 كاؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة.اؼبشركعات الفردية كالعائلية اليت تسعى اغبكومة لتحقيقها بتنمية 

                                                           
1
Idem, p 216. 
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ركيات تتميز اؼبنتجات كاػبدمات اؼبالية اليت يقدمها بنك  منتجات وخدمات بنك ركيات إندونيسيا: . ث
إندكنيسيا لعمالئو بتعددىا كتنوعها، فنالحظ أهنا تغطي كامل اعبوانب اؼبالية من حسابات لالدخار 

 كقركض مصغرة كقركض كخدمات بنكية؛ كفيما يلي سنتطرؽ لكل نوع بالتفصيل.

ثة تنحصر اغبسابات االدخارية اليت يوفرىا بنك ركيات إندكنيسيا لعمالئو يف ثال أنواع حسابات االدخار: -
موجو لألطفاؿ قد  ادخارمحساب  ، األكؿ يتمثل يف كديعة ربت الطلب، كالثاين يتمثل يفتحسابا

طابع  ذك ادخارمكاغبساب الثالث ىو حساب  دراسية اغباضرة كاؼبستقبلية،يستعمل يف تغطية تكاليفهم ال
ساعة  24ساعة على  24يبلك صاحبو بطاقة إلكًتكنية سبنح لو حق االطالع كاستعماؿ حسابو  إلكًتكين

 من إم مكاف يف العامل، كيستعمل لتغطية التكاليف يف خارج إندكنيسيا كالتحويالت بعمالت أجنبية. 
اليت يوفر  تتمثل القركض األساسية اليت يبنحا بنك ركيات أندكنيسيا يف القركض اؼبصغرةأنواع القروض:  -

كالصيغة األكىل من القركض اؼبصغرة تعرؼ  قركض ذات طابع ذبارم كاستهالكي، إىلصيغتُت، باإلضافة 
كىي قركض مصغرة ذات طابع استثمارم كاستهالكي، موجهة للمؤسسات اؼبصغر  "Kupedesباسم 

ألف  13مليوف ركبية إندكنيسية، كاليت تقدر بػ  200كيتمثل اغبد األقصى للقرض يتمثل يف  ألفراد،كا
كىي قركض مصغرة موجهة  KUR Mikroكالصيغة الثانية تعرؼ باسم "دكالر أمريكي".  489ك

مليوف ركبية إندكنيسية، كاليت تقدر  25كاغبد األقصى للقرض يتمثل يف للمؤسسات الصغَتة حديثة النشأة 
الصيغتُت السابقتُت يقًتح البنك لعمالئو العديد من القركض  إىلدكالر أمريكي"، باإلضافة  686بػألف ك

 اؼبوظفُت. األفرادذات طابع ذبارم كاستثمارم كاستهالكي، كصيغ زبص 
جانب اغبسابات  إىليفتح بنك ركيات إندكنيسيا خدمات بنكية إضافية لعمالئو الخدمات البنكية:  -

كتتيح ىذه اػبدمة ، Cash Management Systemالقركض، كتتمثل اػبدمة األساسية االدخارية ك 
 األفرادإمكانية ربويل األمواؿ ما بُت  إىل، باإلضافة االنًتانتؼبستعمليها من تسديد معامالهتم اؼبالية عرب 

ك عملة افًتاضية، أف بنك ركيات إندكنيسيا يوفر خدمة البنوؾ االلكًتكنية كيبل إىلمستعملي اػبدمة.كنشَت 
 جانب ما سبق ذكره يوفر خدمات للمنظمات كخدمات للمستثمرين. إال

يطبق بنك ركيات معدالت لإلقراض زبتلف : prime lending rateأسعار فائدة القروض  . ج
باختالؼ نوع القركض اؼبمنوحة بُت قركض للمؤسسات كقركض مصغرة كقركض لألفراد كقركض 
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التايل سنحدد أسعار الفائدة اليت طبقها بنك ركيات إندكنيسيا على ـبتلف  استهالكية. كمن خالؿ اعبدكؿ
 .2017صيغ القركض خالؿ سنة 

  2017أسعار الفائدة على القروض الممنوحة من طرف بنك ركيات إندونيسيا  :61جدول رقم 

 سعر الفائدة
قروض 

 القروض المصغرة قروض لألفراد للمؤسسات
 القروض االستهالكية

قركض بدكف  قركض بضمانات
 ضمانات

 %12.5 %9.98 %17.5 %9.75 %9.95 2017ديسمبر 
Source : Annule report 2017, Bank BRI, p 235. 

صيغة القرض،  نالحظ من خالؿ اعبدكؿ أف بنك ركيات إندكنيسيا يطبق أسعار فائدة زبتلف باختالؼ
 ة؛ كتليها القركض االستثماري%17.5أف القركض اؼبصغرة سبنح بأعلى سعر فائدة الذم يقدر بػ  إىلكنشَت 

كفيما ىبص القركض االستهالكية فنجد نوعُت  ،% 9.95ال يقل على  فائدةاؼبمنوحة للمؤسسات بسعر 
نح بدكف ، كالنوع الثاين الذم يب%9.98النوع األكؿ الذم يتضمن ضمانات سعر الفائدة اؼبطبق عليو 

األقل بسعر  األفرادكتعترب أسعار فائدة القركض اؼبمنوحة % .12.5ضمانات فسعر الفائدة اؼبطبق يقدر بػ 
 .  %9.75فائدة قدر بػ 

فإف إدارة  2017كفقا لتقرير السنوم لسنة  تطوير القروض المصغرة ببنك ركيات إندونيسيا: إستراتيجية . ح
تطوير خدمات القركض اؼبصغرة  إىل، كهتدؼ ىذه األخَتة إسًتاتيجيةبنك ركيات إندكنيسيا سطرت 

 : 1تضمنت النقاط التالية 2018لسنة  اإلسًتاتيجيةأف  إىلكتوسيعها على أكرب نطاؽ فبكن؛ كنشَت 

ترسيخ التمويل اؼبصغر كاػبدمات اؼبصغر باؽبيئة البنكية من خالؿ ربديد نطاؽ مرافق القركض اؼبصغرة  -
 .األخرلكخدمات التمويل اؼبصغر 

عن نقاط البيع كمسَت القركض  للمسئولُتزيادة كتفعيل القدرات اؼبعرفية من تدقيق كاستعماؿ التكنولوجيا  -
 .اؼبصغرة، هبدؼ اؼبسانبة يف نشر القركض اؼبصغر عرب كامل اؼبناطق االندكنيسية

زيادة فعاليتهم كرفع  ربفيز موظفي التمويل اؼبصغر عرب إعادة تكوينهم كإعادة تسيَت توجههم اؼبهٍت، هبدؼ -
 .من مردكديتهم

 .ربديث الشكل العاـ ؼبنتجات التمويل اؼبصغر -
                                                           

1
Idem, p 149 
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 رفع فعالية ككفاءة القركض اؼبصغرة كخدمات االدخار من خالؿ تطوير شكلها كأنواعها. -

 11اؼبسطرة من طرؼ بنك ركيات إندكنيسية فهي تستعُت بأكثر من  اإلسًتاتيجيةكلتحقيق أىداؼ 
منتشرة عرب ـبتلف اؼبناطق االندكنيسية، كيبلك بنك ركيات إندكنيسيا شبكة من  كحدة كككالة 1ألف

إدارة إقليمية، كإدارة كاحدة متخصصة، كاىل جانب  19إدارة مركزية كاحدة، ك الوكاالت تتكوف من "
كحدة بنك  382ألف 5ربت إدارة فرعية، ك 610، ك467اإلدارات الرئيسية توجد إدارة فرعية منها 

 ككيل 638، ككيل لبنك ركياتك  536كألف 2ود، ككحدة تسليم كدفع النق 992ندكنيسيا، كركيات إ
. كيستعمل خدمات بنك 3موظف 858ألف ك 92، كيوظف البنك 2متنقل لبنك ركيات إندكنيسيا"

 عميل. 4ألف 60ركيات إندكنيسيا ما يزيد عن 
تعد إندكنيسيا من أكرب الدكؿ اإلسالمية، كمن أجل تلبية اغباجات التمويلية لألفراد اؼبسلمُت  التعاونيات: .3

، عرب ؾبموعة من البنوؾ اإلسالمية 1991ظهر التمويل اإلسالمي يف النظاـ اؼباؿ اإلندكنيسي عاـ 
ة اإلسالمية. كلقد مت كالتعاكنيات كالبنوؾ الريفية، كل ىذه اؽبيئات تقدـ خدمات مالية كفقا ؼببادئ الشريع

التعاكنيات اليت تعرؼ  إىلالبنوؾ الريفية، كسوؼ يتم التطرؽ يف النقاط التالية  إىلالتطرؽ يف النقاط السابقة 
 .ببيت اؼباؿ كالتمويل

يتمحور نشاط بيت اؼباؿ كالتمويل يف تقدًن خدمات مالية لألفراد الفقراء كغَت  بيت المال والتمويل: . أ
اء مشركع مصغر يكوف مشركع عائلي أك مشركع فردم. كتتمركز أغلب بيوت اؼباؿ الفقراء، بغرض إنش

سبويل عملية إنشاء مؤسسات مصغرة باؼبناطق النائية اليت تكاد تنعدـ  أهناكالتمويل باؼبناطق النائية، كيتضح 
حاهبا دخل هبا مؤسسات التمويل اؼبصغر. كتستهدؼ بيوت اؼباؿ كالتمويل سبويل األنشطة اليت تدر على أص

يومي يتميز باالستمرار كتغطية اغباجيات األساسية للمستفيد كأفراد عائلتو من األكالد كالزكجة كالوالدين، 
أهنا تقدـ  إالكيظهر ىذا التحسن يف نوعية الغذاء اليومي كالرعاية الصحية كدراسة األطفاؿ. باإلضافة 

القركض اؼبصغرة. كبعد االطالع على ؾبموعة من جانب  إىلخدمة االدخار لألفراد للفقراء كغَت الفقراء 
الدراسات اليت تطرقت لبيت اؼباؿ كالتمويل كرغم قلتها إىل أهنا تتفق كلها على أف اػبدمات اليت تقدمها ال 

 غَت األعضاء الذين ىم حباجة ػبدمات مالية.  األفراد إىلعلى األعضاء فقط، بل تتوسع  رتقتص

                                                           
1
Idem, p69. 

2
Idem. 

3
Idem, p68. 

4
Idem, p204. 
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بيت اؼباؿ كالتمويل، حيث أنو هبمع بُت تعريف بيت اؼباؿ كتعريف بيت  سمايف  يوجد جزئيُتتعريفو: - 
التمويل، اعبزء األكؿ بيت اؼباؿ يقصد بو بيت ماؿ اؼبسلمُت كالذم ذبمع فيو أمواؿ اؼبسلمُت كىي خزينة 

يتم اغبكومة، أما اعبزء الثاين كىو بيت التمويل الذم ذبمع فيو أمواؿ الزكاة كالصدقة كالوقف كاؽببات ل
كبيت اؼباؿ كالتمويل عبارة عن ىيئة سبويلية ذبمع بُت كظائف بيت  منحها ؼبستحقيها من ؿبتاجُت كفقراء. "

 كاألفراداؼباؿ ككظائف بيت التمويل، كيتمثل دكرىا األساسي يف منح قركض مصغرة للمؤسسات الصغَتة 
اؼبؤسسات اليت ال هتدؼ لتحقيق  اعبمعيات اػبَتية أك ، كيؤسس بيت اؼباؿ كالتمويل من طرؼ1" الفقراء

 .األرباح من كراء نشاطها
ربقيق أىداؼ اجتماعية كفقا ؼببادئ الشريعة  إىليهدؼ بيت اؼباؿ كالتمويل مصادر أموالها:  -

جانب ذلك بيت اؼباؿ  إىلأموالو تتمثل يف الزكاة كالصدقات كالوقف كاؽببات.  راإلسالمية، كأىم مصاد
ح كىو الطابع الرحبي الذم اكتسبو بيت اؼباؿ كالتمويل، من خالؿ سبويل كالتمويل يهدؼ لتحقيق الرب

كمراقبتهم من أجل أف يدر اؼبشركع أرباحا على الفرد الفقَت اؼبستفيد  نمشاريع صغَتة كمتابعة اؼبستفيدي
 كبيت اؼباؿ كالتمويل لتحقيق االستدامة.

 أأنشك منح قركض بدكف فائدة يقـو على  1895عاـ  أكؿ بيت ماؿ كسبويل يف إندكنيسياأنشأ نشأتو:  -
من يعرفوف عجز ماليا، على فكرة التواصل اؼبايل بُت من لديهم فائض مايل ك كقاـ قبل اؼبصارؼ اإلسالمية، 

مشركع عائلي أك  يكوف على شكل عمل ذبارم أك زراعي أك صناعيكلديهم القدرة كالرغبة يف تأسيس 
مصرؼ يقـو على مبدأ التواصل اؼبايل  أالؼ 5 " فينشط حاليا بإندكنيسيا  اإلحصائياتكفقا آلخر فردم.ك 

تقـو سياسة اؼبصرؼ قبل منح القرض باالطالع ك كمن بُت ىذه اؼبصارؼ مصرؼ ثركة اإلنساف الكرًن، 
فٍت  تقدـ تأطَتعلى كاقع اؼبقًتض كمعرفة مؤىالتو، كدراسة جدكل اؼبشركع، كمتابعة تفاصيل عملو، ك 

 .2" من خدمات بيوت اؼباؿ كالتمويل حوايل أربعُت مليوف نسمة كاستفاد، ُتللمقًتض
، اإلسالميةا تقـو على مبادئ الشريعة هنأالبنوؾ حيث طريقة بيت اؼباؿ كالتمويل أفضل من طريقة إقراض 

 اإلقراضكاؼبؤسسات اؼبالية اليت تعتمد على  مشركعو على خالؼ البنوؾأرباح كخسارة  دبشاركة اؼبقًتض
لتسيَت اؼبشركع كتسويق تقدـ إرشادات  أهنا تقـو على مبدأ اؼبشاركة فهي إىلكباإلضافة  .قابل فائدةم

، كىذا ما ال تقدمو البنوؾ التقليدية كمؤسسات التمويل اؼبصغر القائمة ن، كالدعم الركحاين للمستفيدياؼبنتج
                                                           

1
Andriani, Baitul Maal Wat Tamwil (Konsep dan Mekanisme di Indonesia), Empirisma, Vol 14 No2, 2005, p 248-

258.  
2

 .2012، الجزٌرة، قطر، بٌوت المال والتموٌل فً إندونٌسٌا أعمال صهٌب جاسم،
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بإندكنيسيا بنموذج بنك الفقراء  على الربا للمستفيدين. كمن خالؿ مقارنة مبوذج بيت اؼباؿ كالتمويل
اليت حرمها  األمواؿأنو يشجع التكافل بُت الفقراء كاألغنياء كوبارب ظاىرة اكتناز  إىلنالحظ  ،ببنغالدش

 مبوذج بنك الفقراء فهو يعتمد يف منح القركض اؼبصغرة من كدائع عمالء البنك. أما، اإلسالميالدين 
ؾبموعة من البادئ اليت تضمن مصداقية أماـ اعبهات اؼباكبة فبا  يقـو بيت اؼباؿ كالتمويل على مبادئو: -

قدرة اؼبستفيد على إنشاء  أكسبو اؼبصداقية كظبح لو من ربقيق أىدافو، كأكؿ مبدأ يقـو عليو ىو التأكد من 
ريقة كتأطَت ط طوؿ مدة إقباز اؼبشركع متابعة اؼبستفيدكاؼببدأ الثاين يتمثل يف ، بامتالكو الكفاءة  اؼبشركع

، ربسُت نوعية تغذية عائلتو ككالديو، ربسُت أطفالواستعمالو لألرباح اليت تنتج عن اؼبشركع مثل سبويل دراسة 
العناية الصحية كغَتىا كتأطَته باعبانب الديٍت مثل عدـ تناكؿ اؼبخدرات كاػبمور، دبعٌت متابعة كل اعبوانب 

 االجتماعية كاعبوانب الدينية.
كيشرؼ على مراقبة كتسيَت كتأطَت نشاط بيت اؼباؿ كالتمويل بنك إندكنيسيا كفقا  اإلطار القانوني: -

 ، كىي تعترب مؤسسات نصف رظبية.2001لقانوف مؤسسات التمويل اؼبصغر لعاـ 
كما يبيز مبوذج بيت اؼباؿ كالتمويل عن بقية  العوامل التي ساىمت في انتشار بيت المال والتمويل : -

النماذج اليت تنشط يف سوؽ التمويل اؼبصغر بإندكنيسيا ىو انتشاره الواسع كيف ظرؼ زمٍت جد كجيز، 
مصرؼ، كمن بُت  الؼآ 5من خدمات بيت اؼباؿ كالتمويل بإندكنيسيا بػ  نحيث قدر عدد اؼبستفيدي

كاليت ال تقـو على الربا،  ةنح سبويالت تتماش كمبادئ الشريعة اإلسالميالعوامل اليت سانبت يف انتشاره أنو يب
فبا حفز العديد من اؼبسلمُت إلنشاء مشاريعهم الصغَتة كاؼبصغرة، كما يبيز القركض اليت سبنحها بيوت اؼباؿ 

ت كالتمويل ىو البفاض تكلفتها مقارنة مع مؤسسات التمويل اؼبصغر األخرل حيث أهنا تقـو باإلجراءا
كتعترب عملية إنشاء بيت اؼباؿ كالتمويل  اإلدارية األساسية فقط، كىذا يقلص من تكلفة القركض اؼبمنوحة،

على إنشائها، كأغلب بيوت اؼباؿ كالتمويل اليت يتم  األفرادسهلة كال تتطلب رأس ماؿ كبَت فبا حفز 
 إنشاؤىا ربقق قباحا كتدر على أصحاهبا أرباحا.
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، فهي تعترب الفردية كالعائليةتلعب مؤسسات التمويل اؼبصغر دكرا أساسيا يف تنمية اؼبشركعات 
دكر مؤسسات التمويل  إىلاؼبصدر التمويلي األساسي ؽبا. كتطرقنا يف اؼببحث الثاين من الفصل الثالث 

اؼبصغر، لذلك سوؼ لبتصر يف ىذا اؼبطلب الدكر الذم يبكن ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر أف تلعبو ذباه 
 من خالؿ ىذه النقاط. اكسنتطرؽ اىل فبيزات قطاع التمويل اؼبصغر بإندكنيسي .الفردية كالعائليةاؼبشركعات 

 
ُت من خالؿ ربليل قطاع التمويل اؼبصغر بإندكنيسيا، أف قوتو يستمدىا من اإلطار القانونُت، الذم يتب

يسمح بإنشاء بنوؾ ريفية كتعاكنيات مالية، كىذا ساىم يف نشر التمويل اؼبصغر يف كامل اؼبناطق النائية 
مية، اليت تقدـ خدمات كاؼبدف. باإلضافة اىل كجود إطار قانوين يسمح بنشاط مؤسسات التمويل اإلسال

يف قطاع التمويل اؼبصغر يف  ةمالية كفقا للشريعة اإلسالمية. كيبكن أف نلخص فبيزات التجربة اإلندكنيسي
 النقاط التالية:

د إطار قانوين شجع إنشاء قطاع سبويل مصغر قوم كفعاؿ، ساىم يف مكافحة الفقر عرب توفَت و كج .1
النظاـ اؼبصريف التقليدم. كيتضح أف قطاع التمويل اؼبصغر  اػبدمات التمويلية للفئة اؼبستبعدة من

على اؼبمولُت كاعبهات اؼباكبة، فاغبكومات االندكنيسية حرصت على إنشاء بنوؾ  داالندكنيسي ال يعتم
برامج تعتمد على الدعم اغبكومي كىي البنوؾ  إىلمستقلة ماليا لتقدًن اػبدمات اؼبالية للفقراء، باإلضافة 

 عاكنيات مالية.فية كتالري
، كلتسيَت الفردية كالعائليةمن ؿبفظتها االقراضية للمشركعات  %20 صتلتـز البنوؾ التجارية بتخصي .2

كمؤسسات التمويل  اؼباليُتكمتابعة القركض اؼبمنوحة اليت سبنح ؽبذه اؼبشركعات فهي تعتمد على الوسطاء 
ى كدائع عمالئها كاألمواؿ اؼبمنوحة من اؼبصغر. كتستعُت مؤسسات التمويل اؼبصغر لتمويل قركضها عل

البنوؾ التجارية، كيتبُت أف ىذا االلتزاـ يوفر سبويل مستمر ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر، فبا يسمح ؽبا بوضع 
 لتحقيق التنمية االقتصادية كالتنمية اؼبستدامة؛ األجلخطط تنموية طويلة 
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أكضحت التجربة االندكنيسية يف التمويل اؼبصغر أنو يبكن التنسيق بُت األىداؼ االجتماعية كاالقتصادية  .3
أف قطاع التمويل اؼبصغر تنشط فيو مؤسسات عامة كمؤسسات  إىلؼبؤسسات التمويل اؼبصغر، باإلضافة 

 ىو بنك عاـ؛ خاصة. نذكر أف أكرب بنك يقدـ خدمات التمويل اؼبصغر "بنك ركيات إندكنيسيا "
تقدـ التجربة االندكنيسية ؾبموعة من الدركس اليت هبب على اغبكومات اليت تريد أف تنتهج سياسة التمويل  .4

، استنباطها كاالستفادة منها يف رسم سياستها. فقد الفردية كالعائليةاؼبصغر حملاربة الفقر كتنمية اؼبشركعات 
القانونية ؼبؤسسات التمويل اؼبصغر من  األشكاؿميز بتنوع إندكنيسيا من إنشاء قطاع سبويل مصغر يت سبكنت

بنوؾ كتعاكنيات، دكف أف تأثر اؼبنافسة بُت ـبتلف أنواع مؤسسات التمويل اؼبصغر يف انتشارىا، بل ىناؾ 
" الذم أنشئ من أجل دعم الزراعة  بنك ركيات إندكنيسيا تعاكف فيما بينها، باإلضافة للتجربة الفريدة لػ"

 ل قباح ؼبؤسسات سبويل مصغر ذبارية، هبمع بُت أىدافو االجتماعية كاالقتصادية.كربوؿ بك

منتجات  ابتكارال بد من اؼبشركعات الفردية كالعائلية كهبدؼ زيادة دكر مؤسسات التمويل اؼبصغر ذباه 
احتياجات صبيع الفئات الفقَتة، كيتضح أنو يتوجب على مؤسسات التمويل اؼبصغر عدـ  تالءـجديدة 

االكتفاء بنوع كاحد كطريقة عمل كاحدة، حبجة أهنا بينت جدارهتا كفعاليتها كحققت مؤسسة التمويل 
الذين الفقراء  احتياجات تالءـاؼبصغر عرب تطبيقها أرباحا. كلكن ال بد أف تبدع كتبتكر منتجات جديدة 

مل سبسهم خدماهتم بعد، كيبكن تعريفهم باؼبستبعدين من نضاـ التمويل اؼبصغر، كغالبا ما تكوف فئة أفقر 
الفقراء. كاقًتاح منتجات االدخار، من اؼبعركؼ يف العرؼ أف الفقراء ال يبلكوف قوة يومهم فكيف يبكنهم 

س، كأكضحت أف أفقر الفقراء يبكنهم أف االدخار؟، كالتجارب العديدة ؼبؤسسة التمويل اؼبصغر بينت العك
. كيشًتط يف اؼبنتج االدخار اؼبوجو للفقراء أف تالؤمهميدخركف أمواال، يكفي أف توفر ؽبم منتجات ادخارية 

مؤسسات التمويل اؼبصغر ال هبب أف تقتصر منتجاهتا  أفكيتضح  يكوف بقيمة صغَتة كبشكل يومي.  "
 . 1" يها أف تبتكر كتبدع لطرح منتجات مالية جديدةكاحد، بل يشًتط ف منتجاؼبالية على 

اليت ربصل على سبويالت من طرؼ اؼبشركعات الفردية كالعائلية كمن خالؿ الدراسة اليت قمنا هبا تبُت أف 
يصبح مؤسسات صغَتة  ربسن مستول معيشتهم، كالعديد منهممؤسسات التمويل اؼبصغر تطور نشاطهم ك 

االحتياجات  تالءـكمتوسط، كىذا ما يتطلب من مؤسسات التمويل اؼبصغر أف توفر منتجات كخدمات 
 حسابات ادخارية.  االدخار بتوفَت ، كربفيزىا علىالفردية كالعائليةاعبديدة للمشاريع 

                                                           
1
 Sébastien Boyé, Le guide de la microfinance, 2ème édition, EYROLLES édition d'organisation, France, p114.  
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، الفردية كالعائليةسبثل مؤسسات التمويل اؼبصغر األداة الفعالة حملاربة الفقر كالبطالة كتنمية اؼبشركعات 
 أهنا إىللذلك أكلت اغبكومة اعبزائرية أنبية لتنمية كتوفَت اإلطار القانوين اؼبناسب لنشاطها. باإلضافة 

ؼبزاكلة نشاطها، كمن أجل دراسة كضع  أنشأت مؤسسة ـبتصة بالتمويل اؼبصغر كمنحتها التمويل الالـز
 :ثالث مطالب كما يلي إىلالتمويل اؼبصغر باعبزائر قسمنا اؼببحث 

 اؼبطلب األكؿ: اؽبيئات الداعمة إلنشاء اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبصغرة باعبزائر
 اؼبطلب الثاين: اإلطار القانوين لنشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر باعبزائر

 باعبزائر الفردية كالعائليةاؼبطلب الثالث: دكر مؤسسات التمويل اؼبصغر يف تنمية اؼبشركعات 
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قامت اغبكومة اعبزائرية بإنشاء ىيئات كمؤسسات حملاربة الفقر كالبطالة خاصة يف كسط الشباب، من 
 ، كسنتطرؽ لكل اؽبيئات اؼبنشأة فيما يلي:الفردية كالعائليةزمة للمشاريع التوفَت التمويالت الخالؿ 

يف اؼبشركعات الفردية كالعائلية يبثل صندكؽ ضماف القركض حجر األساسي الذم يقـو عليو نضاـ دعم 
 نشأتو كأىم مصادره اؼبالية من خالؿ النقاط التالية: إىلاالقتصاد اعبزائرم، كسنتطرؽ 

أنشئ صندكؽ ضماف القركض البنكية دبوجب اؼبرسـو التنفيذم رقم  نشأت صندوق ضمان القروض: .1
مثل يف ربملو مسؤكلية تسديد القركض ، كدكره األساسي يت2002نوفمرب  11 ، الصادر يف373-02

البنكية اليت عجزت اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة اؼبنخرطة فيو على تسديدىا. كسبثل عملية إنشائو 
يعترب أكؿ ميكانزًن مت إنشاءه لدعم ك االنطالقة الفعلية لتعزيز قطاع اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة باعبزائر، 

من البنوؾ. كتعترب عملية  اإلقراضة يف اعبزائر عن طريق تسهيل عملية نشاط اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسط
داعمة  إىلإنشاء صندكؽ ضماف القركض نقطة أساسية لتحوؿ سياسة اغبكومة اعبزائرية من ماكبة للتمويل 

 لقطاع اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة بتوفَت الضمانات الالزمة.
مصادر أمواؿ الصندكؽ يف اشًتاكات اؼبؤسسات الصغَتة كتتمثل  مصادر أموال صندوق ضمان القروض: .2

 إىلمن قيمة القرض احملصل سنويا، باإلضافة  %2 تتعدلاغباصلة على قركض من البنوؾ اليت ال  ةكاؼبتوسط
مسانبات اغبكومة. كيقدـ صندكؽ ضماف القركض خدمة فريدة من نوعها يف اعبزائر للمؤسسات الصغَتة 

يف إنشاء عدد كبَت منها كقباحها ألهنا مل تتحمل تكاليف الفرصة الضائعة،  كاؼبتوسطة، كىذا ما ساىم
 كساىم يف توفَت التمويل كسهولة اغبصوؿ عليو من البنوؾ.  
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تعد الوكالة الوطنية لتسيَت القرض ىيئة أساسية من بُت اؽبيئات اليت أقرىا اؼبشرع اعبزائرم لدعم كتنمية 
كتوفَت اػبدمات اؼبالية للفئات الفقَتة كاؼبستبعدة من النظاـ اؼبايل كالتقليدم، اؼبشركعات الفردية كالعائلية 

 من خالؿ النقاط التالية:كمن خالؿ ما يلي سنتطرؽ لنشأهتا كاػبدمات اليت تقدمها 

أنشئت الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر دبقتضى  نشأت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: .1
، كمت كضعها 2004جانفي22 ػل اؼبوافق 1424القعدة ذم  29اؼبؤرخ يف  14-04تنفيذم رقم اؼبرسـو ال

. كتتمثل مصادر أمواؽبا من اػبزينة العمومية اليت زبصص ؽبا ميزانية سنوية كاألسرةربت سلطة كزارة التضامن 
تغطي هبا تكاليف إدارهتا كجزء ـبصص ؼبنح القركض بدكف فائدة اليت سبنحهم الوكالة سواء يف صيغة اؼبواد 

حيث توجد األكلية أك صيغة إلنشاء مشركع. ما يبيز الوكالة ىو انتشارىا الواسع على كامل الًتاب الوطٍت 
ككالة كفبثل للوكالة بكل دائرة، فبا يقرب اػبدمة لألفراد الفقراء كالنساء اؼباكثات بالبيت اللوايت ال  48

 يستطعن التنقل كاؼبعاقُت جسديا. 
سبنح الوكالة قركض مصغرة لكل  القروض المصغرة التي تمنحها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: .2

شاء مشركع أك يريد تطوير مشركع قائم، سواء كانت امرأة أك رجل، عمره يكوف فرد جزائرم قادر على إن
سنة، كال يبلك عمل يدر عليو دخل بشكل مستمر، كعدـ استفادتو من أحد برامج دعم  18أكثر من 

مرحل أساسية، اؼبرحلة  6إنشاء مؤسسات صغَتة كمتوسطة. كسبر عملية منح القرض اؼبصغر بالوكالة بػ 
ثل يف تقدـ اؼبستفيد للوكالة أك فبثلها على مستول الدائرة لالستفسار على الصيغ اؼبمنوحة األكىل تتم

كالوثائق الالزمة، اؼبرحلة الثانية كهبا يبدأ مسار منح القرض اؼبصغر على مستول الوكالة عن طريق إيداع 
اؼبرحلة الثالثة عرض رافق، لتقنية كاالقتصادية مع اؼباؼبلف من طرؼ طالب القرض اؼبصغر، كإعداد الدراسة ا

ملف طالب القرض اؼبصغر على عبنة تتكوف من مدير الوكالة كاؼبرافقُت بالنسبة لصيغة اؼبواد األكلية كتضاؼ 
ؽبا فبثلُت عن البنوؾ بالنسبة للملفات طاليب قركض إنشاء مشركع كىي تعرؼ باسم عبنة التأىيل الوالئية. 

ب القرض اؼبصغر بقرار عبنة التأىيل الوالئية سواء بالرفض أك القبوؿ، كاؼبرحلة الرابع تتمثل يف إخطار طال
اغبساب البنكي  إىلاؼبرحلة اػبامسة كزبص اؼبلفات اؼبقبولة فتصب القركض بدكف فائدة من طرؼ الوكالة 

اػباص بطالب القرض اؼبصغر، كأما اؼبلفات اػباصة بصيغة إنشاء مشركع فيتم ربويل اؼبلف للبنك ليقـو 
حساب اؼبستفيد، اؼبرحلة السادسة يتفق فيها اؼبرافق على جدكؿ تسديد القرض  إىلبصب جزء من السلفية 
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ليس ىبة من خزينة اغبكومة، يتوجب عليو اؼبصغر مع التوضيح للمستفيد أنو ىذا القرض عبارة عن دين ك 
استعمالو لألغراض اليت منح من أجلها كتسديد األقساط يف آجاؽبم. كتقدـ الوكالة الوطنية صيغتُت 

صيغة اقتناء مواد أكلية كصيغة إنشاء مشركع، بأسعار فائدة مدعمة دبعٌت أف خزينة اغبكومة ربل  فسبويليتا
 رض البنكي.ؿبل اؼبستفيد يف تسديد فائدة الق

كتقدـ الوكالة خدمات غَت  الخدمات غير المالية التي تقدمها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: .3
 مسئولُتمن القرض اؼبصغر عن طريق توفَت دكرات يف التسيَت كالتسويق مؤطر من قبل  نمالية للمستفيدي

اؼبرافقة عن طريق اؼبرافقُت،  مبدأأهنا تطبق  إالكأساتذة دبجاالت ـبتلفة مثل التسيَت، القانوف...، باإلضافة 
الذين يضمنوف مرافقة اؼبستفيد طيلة مدة إنشاء اؼبشركع كحىت تسديد القرض اؼبصغر عن طريق تقدًن 

 نصائح كمساعدات فنية.

أنشئ صندكؽ الضماف اؼبشًتؾ للقركض، كيلـز   نكتسهيال إلدماج البنوؾ يف عملية منح قرض للمستفيدي
من القرض  %0.5د من قرض مصغر باالشًتاؾ بو عن طريق تسديد قسط االلبراط بنسبة كل مستفي

، %0.5البنك اؼبمنوح بصفة سنوية كيتوجب على اؼبؤسسات البنكية دفع قسط االلبراط اؼبتمثل يف 
اؼبؤرخ يف  16-04تنفيذم رقم كيكوف الدفع سنويا حىت سداد القرض البنكي، كأنشئ دبقتضى اؼبرسـو 

الذم يعترب ضماف بالنسبة حدد قانونو األساسي،ك  2004جانفي2 ػاؼبوافق ل 1424القعدةذم  29
يف حالة عدـ قدرة  اسًتداد مستحقاهتمبللمؤسسات اؼبالية  تو اغبكومة للسماحأنشكأللمقاكؿ كالبنك 

 يف إطار جهاز القرض اؼبصغر. التزاماهتم احًتاـاؼبقاكؿ على 

كتتميز الوكالة أهنا سبوؿ كافة األنشطة التي تمولها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:  األنشطة .4
 إىلالعمومية  كاألشغاؿاػبدمات كالصناعة  إىلاإلنتاجية انطالقا من الزراعة كمركرا باغبرؼ التقليدية 

التجارات الصغَتة، كىذا ما يكسبها طابعا فبيزا خاص دبؤسسات التمويل اؼبصغر، ألهنا سبوؿ النشاطات 
مادة أكلية دكف أدكات  إىل جاليت ال ربتاج إىل رأس ماؿ عامل كبَت، كتوجد العديد من اؼبشاريع ربتا 

الصابوف التقليدم كصناعة عن اؼبشاريع اؼبمولة مثل تربية الغنم كصناعة  األمثلةصناعية. كنذكر بعض 
 األحذية كصناعة اغبلويات التقليدية كصناعة الفخار كصناعة اعبلود كصناعة الدمى.

كنستخلص فبا سبق أف الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر ينطبق عليها تعريف مؤسسات التمويل  
قركض بقيم مصغرة دكف أف تشًتط مؤسسة تتميز باالستقاللية اؼبالية كسبنح  بأهنااؼبصغر، كيبكن تعريفها 
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كل فرد فقَت يريد اػبركج من دائرة الفقر عرب إنشاء   أماـعلى اؼبستفيدين شركط تعجيزية، فبا يفتح اجملاؿ 
تتوسط بُت البنك كالفرد لتمكنو من اغبصوؿ على قرض  أهنا إىلمشركع خاص بو القياـ بذلك، باإلضافة 
كىذا ما يعُت اؼبستفيد على تسديد أصل القرض دكف تكاليفو. بنك، كىي ربل ؿبلو يف تسديد الفوائد، 

الصناعية. كمن مهاـ الوكالة  إىلكأما النشاطات اليت سبوؽبا فهي مل ربددىا فتمس كل اجملاالت من الزراعية 
تدعم ك  تسَت جهاز القرض اؼبصغر كفقا للتشريع كالتنظيم اؼبعموؿ هبما،"الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر

تبلغ اؼبستفيدين ك  سبنح قركض بدكف مكافأة،ك اؼبستفيدين كتقدـ ؽبم االستشارة كترافقهم يف تنفيذ أنشطتهم، 
تضمن متابعة األنشطة اليت ينجزىا ك أصحاب اؼبشاريع اؼبؤىلة للجهاز دبختلف اإلعانات اليت سبنح ؽبم، 

هم بالوكالة كمساعدهتم عند اغباجة لدل اؼبستفيدكف مع اغبرص على احًتاـ بنود دفاتر الشركط اليت تربط
 .1" اؼبؤسسات كاؽبيئات اؼبعنية بتنفيذ مشاريعهم

فضل شكل كبكل سهولة زبضع جملموعة من القوانُت كيتوجب عليها أكمن أجل ذبسيد مهامها على 
تقدـ االستشارة ك  قاعدة للمعطيات حوؿ األنشطة كاؼبستفيدين من اعبهاز، إنشاء إتباعها من خالؿ "

تقيم عالقات ك  كاؼبساعدة للمستفيدين من جهاز القرض اؼبصغر يف مسار الًتكيب اؼبايل كرصد القركض،
متواصلة مع البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية يف إطار الًتكيب اؼبايل للمشاريع كتنفذ خطة التمويل كمتابعة إقباز 

ترـب اتفاقيات مع كل ىيئة أك ك  ا،اؼبشاريع كاستغالؽبا كاؼبشاركة يف ربصيل الديوف غَت اؼبسددة يف آجاؽب
س كمرافقة اؼبستفيدين من جهاز القرض يمؤسسة أك منظمة يكوف ىدفها ربقيق عمليات اإلعالـ، كالتحس

. كمنحت الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر 2" اؼبصغر يف إطار إقباز أنشطتهم، كذلك غبساب الوكالة
ألف قرض مصغر مشلت صبيع اجملاالت  794.87، "2017مام 31غاية  إىل 2004منذ إنشائها سنة 

ألف رجل، كىذه اؼبشاريع  298.63ألف امرأة ك 496.23، ككزعت ىذه القركض على كاألنشطة
ألف منصب شغل توزعت على كامل  192اؼبنشأة أغلبها مشاريع عائلية كفردية ظبحت بإنشاء مليوف ك

 .3" الغرب مركرا باؼبناطق الوسطى إىلوب كمن الشرؽ اعبن إىلمناطق اعبزائر من الشماؿ 
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يف زبفيض معدالت البطالة عرب توفَت يتمثل الدكر األساسي للصندكؽ الوطٍت للتأمُت على البطالة 

التمويالت الالزمة للبطالُت إلنشاء مشاريع، تدر األرباح على أصحاهبا كتساىم يف تنمية االقتصاد، كمن 
نشأت الصندكؽ الوطٍت للتامُت على البطالة كنوع التمويالت اليت  إىلخالؿ النقاط التالية سنقـو بالتطرؽ 

 ة:يبنحها من خالؿ النقاط التالي

 دبوجبأنشئ الصندكؽ الوطٍت للتأمُت على البطالة  تأمين على البطالة:الصندوق الوطني للنشأت  .1
نظاـ التأمُت عن  ئأنشك ، 1994 مام26تاريخب34 مرسومُت تشريعيُت منشورين باعبريدة الرظبية رقم

إما  اقتصاديةألسباب م بصفة ال إرادية ك البطالة لفائدة أجراء القطاع االقتصادم الذين فقدكا مناصب عمله
. كمنحت السلطات التشريعية الصندكؽ إمكانية دعم بالتسريح اإلجبارم أـ بتوقف نشاط اؼبستخدـ

، كجاء سنة 50 إىلسنة  30إحداث كتوسيع الّنشاطات من طرؼ البطالُت ذكم اؼبشاريع البالغُت ما بُت 
رقم دبوجب اؼبرسـو الرئاسي مناصب شغل، إطار برنامج اغبكومة حملاربة البطالة كالفقر، كإنشاء ذلك يف 

اؼبؤرخ  156- 10اؼبرسـو الرئاسي رقم  كاؼبتمم دبوجباؼبعدؿ  2003ديسمرب 30اؼبؤرخ يف  03-514
من طرؼ البطالُت ذكم اؼبشاريع البالغُت ما بُت  كتوسيع النشاطاتاؼبتعلق بإحداث  2010جواف  20يف 

 .سنة50كطبسُت  30ثالثُت 
كزارة العمل كالتشغيل كالضماف االجتماع، كيقدـ خدمات للفئات اؼبستهدفة  لوصايةكىبضع الصندكؽ 

اؼبستهدفُت من ككالة كالئية، كىذا االنتشار الواسع زاد من سهولة كصوؿ  48ككالة جهوية ك 13بواسطة 
 خدماتو.

ثالثي يساىم يف يقدـ الصندكؽ سبويل التمويالت التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة:  .2
من كلفة اؼبشركع كوبل  %29كالصندكؽ يبنح قرض بدكف فائدة بنسبة  %1تكلفة اؼبشركع اؼبستفيد بنسبة 

مليوف دينار  5ؿبل اؼبستفيدين يف تسديد فوائد القرض البنكي يف حالة إذا كانت تكلفة اؼبشركع أقل من 
كقرض بدكف فائدة  %2ة الشخصية بنسبة مليوف تكوف اؼبسانب5أكثر من  عكيف حالة كانت تكلفة اؼبشرك 

سبوؿ بواسطة قرض بنكي يف   % 70من كلفة اؼبشركع، كاؼبتبقي من التكلفة اؼبقدرة بنسبة % 28بنسبة 
مليوف 10مليوف دينار جزائرم ك 5كلتا اغبالتُت. كيبوؿ الصندكؽ كل اؼبشاريع اليت تًتاكح تكلفتو ما بُت 

فريد من نوعو نظرا غبجم اؼبشاريع اليت يبوؽبا كانتشاره بكامل اؼبناطق،  دينار جزائرم، كيعترب الصندكؽ جهاز
. كيشًتط الصندكؽ على كل من يطلب سبويل %100أف فوائد القرض اؼبصغر مدعمة بنسبة  إالباإلضافة 
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بالوكالة احمللية للتشغيل ؼبدة ال تقل عن شهر، كيبلك مؤىالت مهنية تتالءـ مع النشاط أف يكوف مسجل 
اؼبراد إنشائو. كباإلضافة للتمويل فهي تقدـ خدمات غَت مالية للمستفيدين عن طريق توفَت التكوين يف 

اؿ ؿبدد دكف ؾباؿ التسيَت، كما يبيز برامج دعم إنشاء اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبصغرة ىو عدـ حصرىا دبج
 صناعية كخدمات كصناعة تقليدية كأشغاؿ عمومية كبناء.  إىلغَته بل ىي سبوؿ كل النشاطات من فالحية 

كالة الوطنية لدعم كتشغيل الشباب من بُت أىم اؼبنظمات اغبكومية اليت تدعم الشباب كاؼبرأة تعد الو 
على إنشاء مؤسساهتم الصغَتة كاؼبصغرة عرب توفَت الدعم اؼبايل كاؼبعنوم، كاىل جانب ىذه اؼباكثة كربثهم 

اػبدمات توجد اإلعفاءات اعبمركية كاؼبيزات اليت سبنح ؽبذه اؼبشاريع، كمن خالؿ اؼبوجز اؼبوايل سنوضح 
كذلك منذ تاريخ  ياتاإلحصائتعريف الوكالة كاؼبهاـ اليت أككلت ؽبا، كنقف على اإلقبازات اليت أدت عرب 

 .2017غاية السداسي الثالث لػ  إىلإنشائها 
أنشئت الوكالة الوطنية لدعم كتشغيل الشباب دبوجب  :لدعم وتشغيل الشبابنشأت الوكالة الوطنية  .1

، 1996سبتمرب  8ىػ اؼبوافق لػ  1417ربيع الثاين عاـ  24اؼبؤرخ يف  96-296اؼبرسـو التنفيذم رقم 
يونيو  13ىػ اؼبوافق لػ  1914ربيع األكؿ عاـ  19اؼبؤرخ يف  98-231التنفيذم رقم كاؼبعدؿ باؼبرسـو 

، كىي ىيئة كطنية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية اؼبعنوية كاالستقاللية اؼبالية، كىي ربت 1998
 كصاية كزارة التشغيل.

   تشغيل الشباب أهنا كتعرؼ الوكالة الوطنية لدعم ك  تعريف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب: .2
"مؤسسة عمومية مكلفة بتشجيع كتدعيم كمرافقة الشباب البطالُت الذين لديهم فكرة مشركع إنشاء 

، ككفقا لتعريف اؼبشرع اعبزائرم للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، إف خدماهتا موجهة لكل شاب 1" مؤسسة
سنة، كهبب أف يكوف صاحب فكرة 35سنة ك 19جزائرم عاطل عن العمل كالذم يًتاكح عمره بُت 

كضعتو  أف ما يبيز الربنامج الذم إىلإلنشاء مشركع إنتاجي أك خدمايت كيبلك اؼبؤىالت اؼبهنية، كنشَت 
يبوؿ كامل اجملاالت كال يستثٍت أم ؾباؿ، فيمكن  أنواغبكومة اعبزائرية لتمويل اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة 

لكل شاب عاطل عن العمل كصاحب فكرة يف ؾباؿ الصناعة أك الزراعة أك اػبدمات أف يتقرب من أقرب 
 ككالة كطنية لدعم كتشغيل الشباب لطلب التمويل الذم وبتاجو.

                                                           
1
 . 1996سبتمبر  08، المؤرخ فً 295-96المرسوم التنفٌذي  
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تعترب خدمة سبويل اؼبشاريع ىي يغ التمويلية التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب: الص .3
جانب اػبدمات غَت اؼبالية. كما يبيز الصيغ  الوطنية لدعم كتشغيل الشباب، إىل أىم خدمة تقدمها الوكالة

اؼبستفيدين،  احتياجاتمع  ؤمهاكتالالتمويلية اليت تقًتحها الوكالة الوطنية لدعم كتشغيل الشباب اؼبركنة 
جزء بنسبة  جزئيُت إىلأف الصيغة األكىل تتمثل يف الصيغة الثنائية اليت تتمثل يف تقسيم رأس اؼباؿ  إىلكنشَت 

 كتشغيل لدعم الوطنية كالةو الف كيعترب قرض حسن، أليبولو اؼبستفيد كاعبزء الثاين بنسبة سبولو الوكالة 
ال تأخذ مقابل اؼباؿ اؼبقًتض أية فائدة. أما الصيغة الثانية كىي أىم الصيغ كتعرؼ باسم الصيغة  الشباب

ثالثة أجزاء اعبزء األكؿ يبولو اؼبستفيد، كاعبزء الثاين سبولو  إىلاؼباؿ  رأسالثالثية كاليت تعتمد على تقسيم 
ث يبولو البنك كىو حاليا بسعر فائدة كاعبزء الثال الوكالة الوطنية لدعم كتشغيل الشباب كىو قرض حسن،

 %. 100مدعم بنسبة 

باإلضافة للصيغ التمويلية اليت تقدمها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب لكل شاب جزائرم بطاؿ لديو 
القدرات كاؼبهارات الالزمة إلنشاء مشركع، كتقًتح الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ثالثة قركض حسنة، 

ط لالستفادة من ىذا ألف دج، كيشًت  50النوع األكؿ موجو القتناء كرشات متنقلة ال تتجاكز قيمتو 
القرض أف يكوف الشاب حامل لشهادة التكوين اؼبهٍت. كالنوع الثاين يتمثل يف قرض حسن ـبصص 

مليوف  إىلؼبساعدة الشباب حاملي شهادات جامعية إلنشاء مكتب صباعي، كتصل قيمتو كأقصى حد 
شاط، كنذكر أف كل التمويالت دج. كالنوع الثالث من القركض موجو لتمويل كراء احملل الذم سيقاـ فيو الن

 اليت سبنحها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ىي قركض حسنة، ال تأخذ مقابلها أية فائدة. 

كمن جانب آخر سبنح الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب إعانات غَت مالية للمستفيدين، كتتمثل يف 
 ؾباؿ إدارة كتسيَت كرشات كدكرات تكوينية يف، ك اؼبساعدات الفنية اليت يتلقاىا اؼبستفيد من طرؼ اؼبرافقُت

اؼبشاريع. كيبنح لكل مستفيد من سبويل إلنشاء مؤسسة صغَتة أك متوسطة امتيازات جبائية، كىذه 
كتتمثل اؼبرحلة األكىل يف مرحلة إنشاء اؼبشركع كيبنح للمستفيد اإلعفاء الكامل  االمتيازات عل مرحلتُت، "

الكلي من  عمل يف عملية االستثمار، كاإلعفاءرية على كل العقارات اليت ستستلدفع رسـو نقل اؼبلكية العقا
 %5الرسم على القيمة اؼبضافة على كل التجهيزات اليت ستستعمل يف العملية اإلنتاجية، كتطبيق معدؿ 
الثانية على اغبقوؽ اعبمركية على التجهيزات اؼبستوردة كاليت تدخل مباشرة يف العملية اإلنتاجية. كاؼبرحلة 

تتمثل يف مرحلة بداية اؼبشركع كسبنح للمستفيد امتيازات جبائية من نوع أخر كؼبدة ؿبددة، كأكؿ ىذه 
الكلي للضريبة العقارية على كل اؼبمتلكات العقارية اليت تدخل يف عملية اإلنتاج،  اإلعفاءاإلعفاءات ىو 
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أالؼ دج كذلك مهما كاف الربح  10ػ كاليت تقدر ب %50 إىلزبفيض الضريبة اعبزافية  إىلكباإلضافة 
الكلي للضريبة على أرباح الشركات كالضريبة على الدخل اإلصبايل كالرسم على النشاط  كاإلعفاءاحملقق، 

عماؿ ؼبدة غَت ؿبددة دبؤسستو، ككل  3اؼبهٍت. كيبكن سبديدىا لسنتُت إف التـز اؼبستفيد بتوظيف 
من تاريخ بداية عملية االستغالؿ الفعلي للعقار كانطالؽ  سنوات3اإلعفاءات السابق ذكرىا تكوف ؼبدة 

سنوات حسب اؼبنطقة اليت يقاـ فيها  10سنوات أك  6 إىل اإلعفاءعملية اإلنتاج، كقد تصل مدة 
 اؼبشركع.

نشاطا بدعم الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب زبفيضات جبائية لثالث  اكيبنح للمستفيدين الذين أسسو 
سنوات األكىل اليت ىبضع فيها نشاطهم للضريبة، كالتخفيضات سبس كل من الضريبة على الدخل اإلصبايل، 
كالضريبة على أرباح الشركات، كالضريبة على النشاط اؼبهٍت. كالسنة األكىل يتم زبفيض الضريبة بنسبة 

كيتم تسديد  %50من الضريبة، كالسنة الثانية زبفض الضريبة بنسبة  %30تم تسديد ما نسبة كي 70%
 .1" من الضريبة %75كيتم تسديد  %25من الضريبة، كالسنة الثالثة زبفض الضريبة بنسبة  50%

الشباب تعترب الوكالة الوطنية لتشغيل  دور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في تنمية االقتصاد: .4
برنامج مبتكر حملاربة البطالة كإنشاء مناصب عمل جديدة كمستدامة عرب سبويل الشباب الذين يبلكوف فكرة 
كاؼبهارات على إنشاء مشاريع فردية كمؤسسات صغَتة كمتوسطة، كمن خالؿ االطالع على عدد اؼبناصب 

غيل الشباب بكل من الصيغتُت اليت مت إنشاؤىا من خالؿ اؼبشاريع اليت مولتها الوكالة الوطنية لتش
اعببائية يف دعمها كزيادة معدالت قباحها. فقد كصل عدد اؼبشاريع اليت  تالتمويليتُت، كسانبت اإلعفاءا

ألف  367بػ  12/2016/ 31تاريخ إىلمولتها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب منذ تاريخ إنشائها 
ب شغل، كدبقارنتها بعدد اؼبناصب اليت مت ألف منص 878مشركع، كعدد مناصب الشغل احملدثة بػ 

إنشاؤىا عرب استعماؿ اؼبتوسط اغبسايب قبد أف اؼبشركع الواحد ينشئ منصيب عمل، كىذا يعترب جد قليل 
إذا ما قارناه بعدد البطالُت باعبزائر، كفيما يلي سنقـو يف اعبدكؿ اؼبوايل توضيح متوسط عدد اؼبناصب 

 :2016 إىل 2004ية لتشغيل الشباب منذ تاريخ إنشائها اؼبنشأة من طرؼ الوكالة الوطن
 
 

                                                           
1
Aides financières et avantages fiscaux accordés par le dispositif, ANSEJ, Date de consultation : 15/08/2017, 

. ansej-l-par-accordes-avantages-ansej/les-l-de-http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/presentaion 
 

http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/presentaion-de-l-ansej/les-avantages-accordes-par-l-ansej


 .إلاندونيسية والتجربةفي التجربة الجزائرية    والعائلية   الفردية املشروعات ثنمية في املصغر التمويل وهيئات مؤسسات دور : الثالث الفصل

 

999 
 

 
عدد مناصب الشغل المنشأة من طرف المشاريع الممولة من طرف الوكالة الوطنية  :71جدول رقم 

 .لتشغيل الشباب
 عدد مناصب الشغل المنشأة عدد المشاريع الممولة سنة نشاط الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب

 670 392 503 140 2010ديسمبر  31 إلى 2004من 
2011 42 832 92 682 
2012 65 812 129 203 
2013 43 039 96 233 
2014 40 856 93 140 
2015 23 676 51 570 
2016 11 262 22 766 

 08/2017الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب لتاريخ  اإلحصائيات المصدر:

طبيعة  إىلكتفسر قلة عدد اؼبناصب اؼبنشأة من طرؼ اؼبشاريع اؼبمولة من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب 
جانب ربايل بعض اؼبستفيد أك اؼبؤسسات اؼبتخصصة  ارة عن مشاريع عائلية كفردية، إىلالنشاط أغلبها عب

نتج عنو عدـ قدرة اؼبستفيد على تسديد رفع قيمة الفاتورة فبا يزيد تكلفة اؼبشركع، فبا ي إىليف بيع العتاد 
التمويل احملصل بسبب أف اؼبشركع ال يدر عليو ربح يسمح بتسديد الدين كتوظيف عماؿ. فبا يقلل من 

 فرصة إنشاء مناصب شغل جديدة.

كقبد أف اؼبدة اليت تستغرقها كل من الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ؼبنح التمويل البنكي للمستفيدين يف 
. كالسبب الرئيسي لتأخر منح الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب التمويل 1سنوات 3وسط تستغرؽ اؼبت

أف أغلب الوثائق اؼبطلوبة قد  إىلالبَتكقراطية اليت تستغرؽ مدة زمنية طويلة، باإلضافة  اإلجراءاتللمستفيد 
القرض من جديد،  هناية صالحيتها قبل منح التمويل، ما يلـز اؼبستفيد إعادة ملف طلب إىلتصل 

الفرصة اإلنتاجية الضائعة قبد أف اعبانب النفسي للمستفيد يتأثر سلبيا هبذا التأخر ما ينعكس  إىلباإلضافة 
 على قدراتو اإلنتاجية. 

 

                                                           
1
 مستفٌد من تموٌالت الوكالة الوطنٌة لتشغٌل الشباب. 60توصلت إلى هذه النتٌجة بعد القٌم بمقابالت مع مجموعة  
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اؼبصغر البد من معرفة أهنا قد تأخذ العديد من  اإلسالميللوقوؼ على مفهـو مؤسسات التمويل 
صندكؽ الزكاة سنذكر صنف  إىلكذلك حسب طبيعة مصادر أمواؽبا، كمن خالؿ التطرؽ  اإلشكاؿ

القائمة على الزكاة، من خالؿ تعريف صندكؽ الزكاة الذم ينشط يف االقتصاد  اإلسالميةمؤسسات التمويل 
 اعبزائرم كالدكر الذم يلعبو عرب القركض اليت يبنحها كمن خصائصها الفريدة أهنا قركض حسنة.

يتجسد تعريف مؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر باعبزائر يف تعريف صندكؽ : ريف صندوق الزكاةتع .1
تعمل ربت إشراؼ كزارة الشؤكف الدينية  " مؤسسة دينية اجتماعية ، كيعرؼ صندكؽ الزكاة أنو "الزكاة

، كيتشكل الصندكؽ كاألكقاؼ، كاليت تضمن لو التغطية القانونية بناء على القانوف اؼبنظم ؼبؤسسة اؼبسجد
 من ثالث مستويات تنظيمية ىي:

كتكوف على مستول كل دائرة، مهمتها ربديد اؼبستحقُت للزكاة على مستول كل دائرة،  اللجنة القاعدية: . أ
سجدية، فبثلي عباف األحياء، فبثلي األعياف، ن: رئيس اؽبيئة، رؤساء اللجاف اؼبحيث تتكوف عبنة مداكلتها م

 فبثلُت عن اؼبزكُت.
الزكاة على  كتكوف على مستول كل كالية، كتوكل إليها مهمة الدراسة النهائية ؼبلفات اللجنة الوالئية: . ب

مستول الوالية، كىذا بعد القرار االبتدائي على مستول اللجنة القاعدية، كتتكوف عبنة مداكالهتا من رئيس 
ثلي الفدرالية الوالئية للجاف اؼبسجدية، رئيس اؽبيئة الوالئية، إمامُت األعلى درجة يف الوالية، كبار اؼبزكُت، فب

 اجمللس العلمي للوالية، قانونُت ؿباسب، اقتصادم، مساعد اجتماعي، رؤساء اؽبيئات القاعدية.
رئيس اجمللس،  كقبد من مكوناهتا اجمللس األعلى لصندكؽ الزكاة، كالذم يتكوف من: اللجنة الوطنية: . ت

رؤساء اللجاف الوالئية لصندكؽ الزكاة، أعضاء اؽبيئة الشرعية، فبثل اجمللس اإلسالمي األعلى، فبثلُت عن 
الوزارات اليت ؽبا عالقة بصندكؽ، كبار اؼبزكُت، كفيو ؾبموعة من اللجاف الرقابية اليت تتابع بدقة عمل 

تصر يف كونو اؽبيئة اؼبنظمة لكل ما يتعلق بصندكؽ اللجاف الوالئية كتوجهها. مث إف مهامو األساسية زب
  .1" الزكاة يف اعبزائر

حصة مقدرة من اؼباؿ فرضها اهلل عز كجل للمستحقُت الذين  كتعرؼ الزكاة شرعا أهنا "تعريف الزكاة:  .2
كيطلق لفظ الزكاة على   ،  ، أك ىي مقدار ـبصوص يف ماؿ ـبصوص لطائفة ـبصوصة ظباىم يف كتابو الكرًن

                                                           
1

ارة الشؤون الدٌنٌة واألوقاف، تارٌخ االطالع: تعرٌف صندوق الزكاة، موقع وز

15/08/2016،32.html-27-08-05-01-2010-40/10-19-13-24-03-http://www.marw.dz/index.php/2015 . 

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-19-40/10-2010-01-05-08-27-32.html
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أمر ك ، 1" كالزكاة الشرعية قد تسمى يف لغة القرآف كالسنة صدقة  . نفس اغبصة اؼبخرجة من اؼباؿ اؼبزكى
لَْيَس اْلِبرَّ َأْن تُ َولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق  "سبحانو كتعاىل اؼبؤمنُت على أداء الزكاة يف آيات عديدة، 

ى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّو َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوآتَ 
ائِِليَن َوِفي الرِّقَاِب َوَأقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاَة َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِ  ِبيِل َوالسَّ يَن َواْبَن السَّ

َن َصَدُقوا َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِىْم ِإَذا َعاَىُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأولَِئَك الَِّذي
ُهُم  "(، كقاؿ تعاىل: 177)البقرة "  ُقونَ َوُأولَِئَك ُىُم اْلُمت َّ  َوَلَقْد َأَخَذ اللَُّو ِميثَاَق بَِني ِإْسَرائِيَل َوبَ َعثْ َنا ِمن ْ

ْم ِلي َوَعزَّْرُتُموىُ اثْ َنْي َعَشَر نَِقيًبا َوقَاَل اللَُّو ِإنِّي َمَعُكْم لَِئْن َأَقْمُتُم الصَّاَلَة َوآتَ ْيُتُم الزََّكاَة َوآَمْنُتْم ِبُرسُ 
َرنَّ َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوأَلُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحتِ  َها اأْلَنْ َهاُر َفَمْن  َوَأقْ َرْضُتُم اللََّو قَ ْرًضا َحَسًنا أَلَُكفِّ

ِبيلِ  الفقراء  كحث اهلل اؼبؤمنُت على إقراض(.12" )اؼبائدة َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَّ
ِإنَّ رَبََّك يَ ْعَلُم أَنََّك تَ ُقوُم َأْدَنى ِمْن  "كاؼبساكُت كاحملتاجُت من اؼبسلمُت قرضا حسنا، حيث قاؿ تعاىل: 

َهاَر َعِلَم  ُر اللَّْيَل َوالن َّ ُتْحُصوُه فَ َتاَب  َأْن َلنْ ثُ ُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُو َوثُ ُلَثُو َوطَائَِفٌة ِمَن الَِّذيَن َمَعَك َواللَُّو يُ َقدِّ
َر ِمَن اْلُقْرآِن َعِلَم َأْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِفي اأْلَرْ  ِض يَ ْبتَ ُغوَن َعَلْيُكْم فَاقْ َرُءوا َما تَ َيسَّ

َر ِمْنوُ  َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوآُتوا الزََّكاَة  ِمْن َفْضِل اللَِّو َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّو فَاقْ َرُءوا َما تَ َيسَّ
ًرا َوَأعْ  ُموا أِلَنْ ُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّو ُىَو َخي ْ َظَم َأْجًرا َوَأْقِرُضوا اللََّو قَ ْرًضا َحَسًنا َوَما تُ َقدِّ

 (.20" )اؼبزمل  َواْستَ ْغِفُروا اللََّو ِإنَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيمٌ 
يف صرؼ أمواؿ  األكىلكيقـو صندكؽ الزكاة بوظيفتُت أساسيتُت، كتتمثل الوظيفة  صندوق الزكاة: وظائف .3

مبلغا سنويا أك سداسيا )كل ستة أشهر(، أك  بإعطائهم الزكاة على الفقراء كاؼبساكُت الذين مت إحصائهم "
لشباب العاطلُت عن العمل ، كالوظيفة الثانية تتمثل يف منح أصحاب اغبرؼ كا2" ثالثيا )كل ثالثة أشهر(

كالفقراء قركض حسنة بغرض إنشاء مشاريعهم أك يقـو الصندكؽ باقتناء العتاد كاؼبادة األكىل الالزمُت لبداية 
 العملية اإلنتاجية.

 اليت زبدـ االقتصاد كاجملتمع كسوؼ نذكرىا يف النقاط التالية: األدكاركيقـو صندكؽ الزكاة دبجموعة من 

الزكاة  يساىم صندكؽ: الفردية والعائليةدور صندوق الزكاة على مستوى تأىيل أصحاب المشروعات  . أ
مؤسسة الزكاة يف ظل  "أف إىلعرب توفَت التمويالت الالزمة، كنشَت اؼبشركعات الفردية كالعائلية يف تأىيل 
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 . /.dz/zakatehttp://www.khadamates.marw، 15/08/2016خدمة الزكاة، وزارة الشؤون الدٌنٌة واألوقاف، تارٌخ االطالع: 
2

وزارة الشؤون الدٌنٌة واألوقاف، تارٌخ االطالع: كٌف تصرف أموال الزكاة، 

15/08/2016،http://www.khadamates.marw.dz/zakate#/ . 
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لو تطور منظومة اؼبشركعات التطورات اجملتمعية اغبديثة ستساىم يف تكوين رأس اؼباؿ البشرم الذم من خال
ألصحاب اؼبشركعات  االقتصادية كخاصة الكفائية، فتخصص جزءا من مصاريفها للتكوين التأىيلي

، كمن 1" الكفائية لضماف حسن إدارة مشركعاهتم اؼبستقبلية اليت تضمن ؽبم االستغناء عن اؼبعونات الزكوية
 هبمعوف " أهنمعلى أراء الفقهاء يف جواز منح الزكاة للمشركعات الصغَتة كاؼبصغرة فوجدنا خالؿ االطالع 

 كذلك أساسي بشكل الصغَتة للمشركعات التمويل لتوفَت اإلسالمية اؼبصادر أىم أحد تعترب الزكاة أف على
 على صراحة النص جاء حيث كاؼبساكُت، الفقراء بينهم كمن مستحقيها إىل الزكاة صرؼ موضوع حبث يف

 كيف العامل، اؼباؿ كرأس الثابت اؼباؿ رأس بو يبوؿ ما الزكاة من إعطاؤىم للفقراء الزكاة صرؼا نصو  أهنم
 بو يشًتم ما -الزكاة أيبن  -أعطي االحًتاؼ عادتو كاف فإف :قالوا :يلي دبا منها نكتفي عدة أقواؿ ذلك
 بكفايتو يفي  ما رحبو من لو وبصل حبيث هقدر  كيكوف ُكثرت، أـ ذلك قيمة قلَّت حرفتو آالت أك حرفتو
 أف للفقَت :حنبل بن أضبد أجاز  .كاألشخاص كاألزماف كالبالد اغبرؼ باختالؼ ذلك كىبتلف تقريبنا غالبنا
، كباستغالؿ السلطات 2" .ذلك كبو ما أك صنعو آلة أك متجر صورة يف دائمنا كفاية سباـ الزكاة من يأخذ

، الفردية كالعائليةمؤسسة التمويل اؼبصغر باعبزائر جواز منح الزكاة للمشركعات التشريعية القائمة على 
عن تباعيو  يتيح التخليليصبح مصدر أساسيا لألمواؿ اليت سبوؿ هبا القركض اؼبصغرة اؼبمنوحة كىذا ما 

َت القرض اؼبصغر للخزينة كالبنوؾ اليت تصرؼ أمواؿ تقدر برامج تشغيل الشباب ضمنها الوكالة الوطنية لتسي
بػ ..... )ربسب تقديريا بضرب سعر الفائدة يف حجم القركض اؼبمنوحة دببلغ متوسط كىي أعلى قيمة 
للقركض اؼبمنوحة ضمن الوكالة( كىي قيمة سعر الفائدة اليت تدفعو اػبزينة على إصباؿ القركض اؼبصغرة 

تستثمر يف  أفداد القرض البنكي كامال من طرؼ اؼبستفيدين، كىذه األمواؿ يبكن اؼبمنوحة سنويا حىت س
ؾباالت تنموية كبناء البنية التحتية، فبا يساعد على ازدىار الصناعات التقليدية كالصغَتة كاؼبتوسطة كربفيز 

 عملية التصدير. 

خبصائص تعرؼ خبصائص إنفاؽ الزكاة ، اإلسالميةكؿبددة بالشريعة  نظمةعملية إنفاؽ الزكاة تعترب جد فبك 
 3" اؼبستحقُت إىلاؼبتعلقة بانتقاؿ حصيلة من بيت ماؿ الزكاة أك اؼبكلفُت  اإلجراءاتصبيع  كيقصد هبا "

أم ال هبوز  تتسم الزكاة بطابع احمللية كمن خصائص الزكاة أف عملية توزيعها ىي احمللية كالدكرية دبعٌت أهنا "
فال يسقط شرط  ،ها إىل مكاف آخر كذلك حىت يكتفي أىل ذلك البلد سبامانقل حصيلتها من مكاف صبع
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كاة فً االقتصادٌات الحدٌثة مشروع مقترح لتطوٌر مأسسة صالح صالحً، تطوٌر الدور التموٌلً واالستثماري واالقتصادي لمؤسسة الز

 .8، ص 2012، 12الجزائر، العدد  1صندوق الزكاة الجزائري، مجلة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر، جامعة سطٌف 
2
 .185عز الدٌن مالك الطٌب محمد، اقتصادٌات الزكاة وتطبٌقاتها المعاصرة، المعهد العام لعلوم الزكاة، السودان، ص  
3
 .44المرجع السابق، ص  
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توزيع الزكاة يف مكاف جبايتها إال إذا اكتفى كل ما فيو أك يف حالة الزيادة حاجة اإلقليم اآلخر عن حاجة 
 كىذا ما ،إف ىذه اػباصية تؤدم إىل إعادة توزيع الدخل توزيعا حقيقيا كضبطو كأحكاموك  ،ىذا اإلقليم

يساىم بفعالية يف عملية التنمية احمللية فالزكاة توفر للشخص القادر على العمل كالعطاء كالبذؿ يف إطار 
رض الواقع حبيث يبكنو من مزاكلة عمل أفرصة كبَتة كعظيمة وبقق إرادتو على  ،ؿبيطو اعبغرايف كاالجتماعي

تمتع هبا الزكاة فإف اإلنفاؽ ىنا يكوف سهل منتج ربصيل دخل لنفسو كؼبن يعولو كنظرا للخاصية احمللية اليت ت
كمناسب للمشركعات الذاتية كاؼبؤسسات الصغَتة اليت تساىم يف الطلبات احمللية كربقق االكتفاء احمللي ككل 

فمن كانت لو حرفة أك  ،ىذا يكوف من خالؿ تدعيم الزكاة لألشخاص الراغبُت يف العمل كالقادرين عليو
برأس ماؿ أك باؼبعادف كاآلالت ؼبمارسة كالعمل كمن جهة أخرل تساعد الفئات  يبتهن عمال ما فإنو سبولو

 . 1" العاجزة عن العمل كبالتايل فهي زبفف العبء على من يعوؽبم كبذؿ يلتفتوف إىل العمل كاإلنتاج
قد تكوف  اإلنفاؽإنفاؽ الزكاة مل ربصره الشريعة لفئة ؿبددة دكف غَتىا، أك لغرض دكف آخر، فعملية ك 

 أنفقت إذا ) ،استهالكينا إنفاقا فيكوف ات األساسية للفقَت من طعاـ كلباسبغرض استهالكيا لتلبية اغباجي
 تستخدـ عندما استثماريا، الزكاة إنفاؽ كيكوف  . ( استهالكية سلع أك نقود شكل يف الزكاة حصيلة
 "2.  االستثمار صور من غَتىا يف أك ،حرفهم زاكلةدب يبدؤكف اؼباؿ برأس الفقراء سبويل يف الزكاة حصيلة

لبدء اؼبشركعات الفردية كالعائلية كتساىم القركض اغبسنة اليت سبنح عن طريق صندكؽ الزكاة ألصحاب 
، كيسمح الشكل اؼبوايل توضيح الدكر االستثمارم كالتنموم الذم يبكن للزكاة األكليةنشاطهم باقتناء اؼبواد 

 تلعبو كما يلي: أف
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-زائردراسة حالة صندوق الزكاة بالج- مفٌد عبد االوي، استراتٌجٌات التموٌل متناهً الصغر اإلسالمً فً الجزائر لتحقٌق التنمٌة المستدامة 
 . 6 ص، 2013، صفاقس، تونس، الملتقى الدولً الثانً حول: المالٌة اإلسالمٌة،
2

 .45، مرجع سبق ذكره، ص عز الدٌن مالك الطٌب محمد
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 .دور مؤسسة الزكاة في تمويل وتطوير االستثمارات الكفائية الخاصة والعامة :12شكل رقم 

 
صالحي، تطوير الدور التمويلي واالستثماري واالقتصادي لمؤسسة الزكاة في االقتصاديات الحديثة مشروع مقترح  صالح المصدر:

 .8، ص 2012، 12الجزائر، العدد  1صندوق الزكاة الجزائري، مجلة العلوم االقتصادية والتسيير، جامعة سطيف  مؤسسةلتطوير 

نبية أتتمثل والعائلية: الفردية دور صندوق الزكاة في ضمان مخاطر االستثمار في المشروعات  . ب
يبكن أف تلعب مؤسسة الزكاة دكرا  "الناصبة على نشاطو ك كاآلثارصندكؽ الزكاة يف األدكار اليت يلعبها 

معتربا يف ؾباؿ تغطية ـباطر االستثمار بالنسبة للمشركعات الكفائية الفردية كالصغَتة كاؼبصغرة، كذلك من 
خالؿ إنشاء صندكؽ تغطية ـباطر االستثمار يف اؼبشركعات الكفائية الزكوية ؽبذا الغرض ضمن مصرؼ 

على إنشاء  كاإلقباؿاالستثمار كالقابلية للمخاطر االستثمارية  الغارمُت، كىذا سوؼ يزيد من اغبافز كبو
 .  1" اؼبشركعات االقتصادية

اؼبمنوحة بغرض االستثمار من صندكؽ  األمواؿيًتتب على  :دور صندوق الزكاة في خلق فرص العمل . ت
اء مناصب عمل ىي مسانبتها يف زبفيض البطالة عن طريق إنش أنبهاالزكاة العديد من اؼبزايا كالبد أف من 

ف ىذا اإلنفاؽ يؤدم إىل ربويل اعبزء من الطاقة اؼبتعطلة أ " إىلكاالستقرار، كيبكن أف نشَت  ةتتميز بالديبوم
مع إتاحة الفرصة للعاطلُت  ،كذلك لزيادة عدد العاملُت اؼبؤىلُت يف اجملتمع ،يف اجملتمع إىل طاقة منتجة
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 .7المرجع السابق، ص 
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كنظرا حمللية الزكاة فاف ىذا اإلنفاؽ يسهل سبويل اؼبشركعات القادرين على العمل للمشاركة يف اإلنتاج. 
ىم يف زيادة االبيئية اليت تقـو على استغالؿ اؼبوارد احمللية. كما أف عملية شراء األدكات الالزمة للحرفيُت تس

ط دخوؿ منتجيها فبا يساعد على زيادة اإلنتاج كتوفَت اغباجات الالزمة للبيئة احمللية فتساعد على تنشي
 . 1" االقتصاد احمللي

االستغالؿ اعبيد كاؼبنتظم ألمواؿ الزكاة عرب سبكن : مساىمة صندوق الزكاة في االنتعاش االقتصادي . ث
       الزكاة  كفعالة يف التنمية االقتصادية، ك ةاعبهات اؼبعنية من صبعها من أصحاهبا طوعا، يؤثر بطريقة إهبابي

كاألغنياء يقل عندىم اؼبيل اغبدم  ،غنياء إىل دخوؿ الفقراءىي عبارة عن  نقل كحدات من دخوؿ األ "
فيًتتب على ذلك نتيجة  ،أما الفقراء فبالعكس من ذلك ،لالستهالؾ كيزيد عندىم اؼبيل اغبدم لالدخار

ىامة كىي أف حصيلة الزكاة سوؼ توجب إىل طائفة من اجملتمع يزيد عندىا اؼبيل اغبدم لالستهالؾ كىذا 
ما يؤدم إىل زيادة الطلب على السلع االستهالكية فًتكج الصناعات االستهالكية فبا يؤدم بدكره إىل ركاج 

ستهالكية كدبعٌت آخر يزيد االستثمار كاإلنتاج كتسود السلع اإلنتاجية اؼبستخدمة يف صناعة السلع اال
 .2" العمالة كينتعش االقتصاد كتتطور كتَتة التنمية االقتصادية

مج ؼبكافحة البطالة كالفقر ضمن برنامج التنمية االجتماعية، كيعترب اكضعت اغبكومة اعبزائرية بر 
تطرقنا يف اؼبطالب ك االجتماعية كاالقتصادية،  األىداؼفعالية حاليا لتحقيق  األكثرالتمويل اؼبصغر األداة 

و اؼبزج أف ما يبيز مؤسسات التمويل اؼبصغر عن بقية اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبنظمات االجتماعية ى إىل السابقة
. كمن أجل توفَت خدمات التمويل اؼبصغر للفئات ةاالقتصادي كاألىداؼاالجتماعية  األىداؼاعبيد بُت 

يكفي عنهم السؤاؿ. كاعتربت اغبكومة اعبزائرية  كثابت اؼبهمشة يف اجملتمع كضماف ؽبم دخل مستمر
اقتصاد السوؽ.  إىللتخفيض التكاليف االجتماعية لالنتقاؿ فعالة  كأداةلتمويل اؼبصغر  مؤسسات ا

كذبسدت ىذه اإلرادة من خالؿ كضع اإلطار القانوين كالتشريعي لنشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر 
باعبزائر، كعرؼ كضع اإلطار القانوين ثالث نقاط أساسية، األكىل ىي إنشاء الوكالة الوطنية لتسيَت القرض 
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 .235، ص 1998،اإلسكندرٌة ،مكتبة اإلشعاع ،نظام الزكاة بٌن النص والتطبٌق ،محٌى محمد مسعد
2

 .65، ص 2003، الجزائر،هومة دار، اإلسالمالتنمٌة فً تصاد و عوامل مبادئ االق ،رشٌد حمران
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التمويلية اليت تقدمها، كىذه األخَت عرفت عدة تعديالت، كالثانية سبثلت يف إنشاء  اؼبصغر كربديد الصيغ
صندكؽ الضماف اؼبشًتؾ للقركض اؼبصغرة، كالثالثة ىو ربديد مصادر أمواؿ الوكالة ككيفية تسيَتىا. كفيما 

 يلي سنتطرؽ للمراحل الثالثة التالية:

يلي سنتطرؽ لتسيَت الوكالة  كنشأهتا، كفيماتطرقنا فيما سبق لتعريف الوكالة الوطنية لتسَت القرض اؼبصغر 
 اليت تقدمها كالتطور الذم عرفتو.ر كالصيغ التمويلية غالوطنية لتسيَت القرض اؼبص

الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر دبقتضى  أنشئت نشأت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: .1
كمن ، 2004جانفي22لػ اؼبوافق  1424 ذم القعدة 29اؼبؤرخ يف  14-04تنفيذم رقم الرسـو اؼب

كيتوىل الوزير اؼبكلف بالتشغيل اؼبتابعة العملية  ،الوكالة ربت سلطة رئيس اغبكومة تكضعخالؿ اؼبرسـو 
و، كتتمتع الوكالة بالشخصية اؼبعنوية كاالستقاللية اؼبالية. كحدد اؼبرسـو جململ نشاطات الوكالة كفقا ألحكام

مهاـ الوكالة اليت سبثلت يف تسيَت جهاز القرض اؼبصغر كفقا للتشريعات كالتنظيمات، كدعم اؼبستفيدين 
ليت سبنح كمرافقتهم يف تنفيذ مشاريعهم، كتكلف الوكالة بإبالغ اؼبستفيدين من الصيغ التمويلية باإلعانات ا

 ؽبم. 
كيشَت اؼبرسـو على إلزامية الوكالة ؼبتابع اؼبشاريع اؼبمولة من طرفها بإنشاء قاعدة للمعطيات حوؿ األنشطة 
اؼبمولة، كتقدـ الوكالة عرب مرافقيها استشارات كمساعدات للمستفيدين يف مسار الًتكيب اؼبايل كرصد 

اؼبؤسسات اؼبالية يف إطار الًتكيب اؼبايل للمشاريع البنوؾ ك القركض، كتتكفل الوكالة بطلب التمويل من 
 . كتنفذ خطة التمويل كمتابعة إقباز اؼبشاريع كاستغالؽبا كاؼبشاركة يف ربصيل الديوف غَت اؼبسددة يف آجاؽبا

ذم  29اؼبؤرخ يف  14-04تنفيذم رقم ال كزكد اؼبرسـو تسيير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: .2
الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر دبجلس توجيهي كعبنة  2004جانفي22لػ اؼبوافق  1424 القعدة

 كما يلي:  للمراقبة ربت إدارة مديرىا العاـ، كنظم عمل اجمللس التوجيهي
أشهر على األقل بناء على استدعاء من رئيسها، كيبكن أف  3مرة كل  اجمللس التوجيهي للوكالة يتداكؿ . أ

غَت عادية بناء على استدعاء من رئيسو أك باقًتاح من ثلثي أعضائو أك بطلب من الوزير هبتمع يف دكرة 
برنامج نشاط الوكالة، كنفقات سَت الوكالة  إىلاؼبكلف بالتشغيل. كيتطرؽ اجمللس التوجيهي خالؿ مداكالتو 
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العامة الستعماؿ كذبهيزاهتا، كتنظيم الوكالة، ككضع اؼبخطط السنوم لتمويل أنشطة الوكالة، كالقواعد 
الوسائل اؼبالية اؼبوجودة، كإنشاء فركع ؿبلية للوكالة، كقبوؿ اؽببات كالوصايا كاإلعانات، كاقتناء البنايات 
كاستئجارىا كنقل ملكية اغبقوؽ اؼبنقولة أك العقارم كتبادؽبا، كتسيَت اؼبوارد البشرية للوكالة من خالؿ كضع 

ات النتائج كتعيُت ؿبافظي اغبسابات، كتساىم اللجنة يف كضع شركط التوظيف كالتكوين، كمناقشة حساب
عملها يف  إىلإشراؾ الوكالة يف ربفيز كإنشاء أجهزة أك مؤسسات مدعوة  إىلالتدابَت أك الربامج اليت هتدؼ 

 ؾباؿ إحداث األنشطة من طرؼ اؼبستفيدين من القرض اؼبصغر.  
وزير اؼبكلف بالداخلية كاعبماعات ، كالاؼبكلف بالتشغيلوزير يتكوف اجمللس التوجيو من فبثل لكل من : ال . ب

 الوطنية لدعم تشغيل الشباب،لوكالة كل ،الوزير اؼبكلف باألسرة كقضايا اؼبرأةك  الوزير اؼبكلف باؼبالية،ك  احمللية،
صندكؽ الضماف االجتماعي لغَت ك  ككالة التنمية االجتماعية،ك  الصندكؽ الوطٍت للتأمُت عن البطالة،ك 

الغرفة اعبزائرية للصيد البحرم كتربية ك  الغرفة الوطنية للفالحة،ك  صبعية البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية،ك األجراء،
باإلضافة  صندكؽ الضماف اؼبشًتؾ للقركض اؼبصغرة،ك  الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية كاغبرؼ،ك اؼبائيات،

فبثلُت عن اعبمعيات الوطنية اليت تنشط يف ؾباؿ التمويل اؼبصغر، كيتوىل اؼبدر العاـ للوكالة الوطنية  3 إىل
 لتسيَت القرض اؼبصغر أمانة ؾبلس التوجيو.   

زبضع قرارات اجمللس التوجيهي ؼبراقبة الوزير اؼبكلف بالتشغيل، كيبلك ىذا األخَت صالحيات إلغائها يف  . ت
ريخ إرساؿ ؿبضر االجتماع، كتلغى قرارات اجمللس التوجيهي يف حالة ـبالفتها يوما من تا 30غضوف 

بالتوازف اؼبايل للوكالة. كتعد اؼبداكالت موافق عليها ضمنيا من قبل الوزير  كاإلخالؿللقانوف أك التنظيم 
ع التنظيمية اؼبكلف بالتشغيل بعد شهر من إرساؽبا، باستثناء قرارات اجمللس التوجيهي اؼبتعلقة باؼبشاري

ؼبصاحل الوكالة اؼبركزية كالالمركزية كاعبداكؿ التقديرية لنفقات ذبهيز مصاحل الوكالة كسَتىا اليت تتطلب عملية 
 تنفيذىا قبوؿ صريح من الوزير اؼبكلف بالتشغيل عليها.  

نة اؼبراقبة من ؼبدة سنة كاحدة قابلة للتجديد، كيعُت رئيس عب 1يعُت أعضاء عبنة اؼبراقبة اجمللس التوجيهي . ث
 كل اؼبالحظات أك التوصيات اؼبفيدة عن ًنتقدأعضائها. ككضع اؼبشرع اعبزائرم عبنة الرقابة من أجل 

كتبدم رأيها يف التقارير .للمدير العاـ الكيفيات لتنفيذ الربامج كاؼبشاريع اليت شرعت فيها الوكالة أحسن
كتقدـ جمللس التوجيو مالحظاهتا كتوصياهتا عن  ـ،ؼبدير العاالدكرية عن اؼبتابعة كالتنفيذ كالتقييم اليت يعدىا ا

 .البيانات التقديرية إليرادات الوكالة كنفقاهتا كبرنامج نشاطها ككذا التقرير السنوم عن تسيَت اؼبدير العاـ
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 أعضاء  3عدد أعضاء لجنة المراقبة 
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تقـو بكل مراقبة أك تدقيق للحسابات عن استعماؿ أمواؿ الوكالة كتشرؼ عليهما يف هنايتهما دببادرة منها ك 
 .لس التوجيواجملأك بناء على قرار من 

، اؼبرسـو 2008جانفي 27اؼبوافق لػ 1429ؿبـر  19اؼبؤرخ يف  10-08رئاسي رقم ال عدؿ اؼبرسـوك 
من خالؿ ربويل  2004جانفي 22لػ اؼبوافق  1424ذم القعدة  29اؼبؤرخ يف  14-04التنفيذم رقم 

 كزارة التضامن.  إىلكصاية الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر من كزارة التشغيل 
كحدد الصيغ التمويلية اليت سبنحها  تمنحها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:الصيغ التمويلية التي  .3

رقم الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر كشركط الواجب توفرىا يف اؼبستفيد دبقتضى اؼبرسـو التنفيذم 
 ، كيشًتط لالستفادة من قرض2004جانفي  22اؼبوافق لػ  1424القعدة ذم  29اؼبؤرخ يف  04-15

أصحاب الدخل  أكفئة البطالُت  إىلسنة أك أكثر، كاالنتماء  18مصغر على الطالب أف يبلغ عمره 
توفرىم على  إىلالضعيف، كلع الشرط األساسي ىو امتالؾ مهارة متعلقة بالنشاط اؼبراد تأسيسو، باإلضافة 

ثالث أنواع كما  إىلإقامة مستقرة كالقدرة على تقدًن مسانبتو الشخصية. كقسم اؼبشرع الصيغ التمويلية 
 يلي:

تكوف العالقة التمويلية بُت الوكالة كاؼبستفيد بعنواف شراء مواد أكلية، كنوضح الصيغة يف  الصيغة األولى: . أ
 اعبدكؿ اؼبوايل.

 .فائدة بعنوان اقتناء مواد أولية تجمع بين الوكالة والمستفيدقرض بدون صيغة   :81جدول رقم 

 شروط االستفادة من القرض المصغر نسبة دعم الفائدة مساىمة المستفيد مساىمة الوكالة قيمة القرض المصغر

 قركض بدكف فائدة %10 %90 ألف دينار جزائري 30
 األكليةاقتناء اؼبواد  -
 توفَت اؼبسانبة الشخصية -
 توفر ؿبلال يشًتط  -

جانفي 22اؼبوافق لػ 1424القعدة ذم  29اؼبؤرخ يف  15-04رقم من إعداد الباحثة انطالقا من اؼبرسـو التنفيذم المرجع: 
2004 

اؼبالية اؼبتمثلة  اإلعاناتتكوف العالقة التمويلية بُت البنك كاؼبستفيد، كتتكفل الوكالة بتقدًن  الصيغة الثانية: . ب
. كنوضع قيمة كشركط كاإلرشاديف زبفيض معدالت الفائدة، باإلضافة لإلعانات غَت اؼبادية من اؼبرافقة 

 اغبصوؿ على ىذا القرض اؼبصغر من خالؿ اعبدكؿ اؼبوايل.
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 .قروض بنكية تجمع بين البنك والمستفيد صيغة :91جدول رقم 

قيمة القرض 
 المصغر

مساىمة 
 البنك

مساىمة 
 شروط االستفادة من القرض المصغر نسبة دعم الفائدة المستفيد

ألف دج  50بين 
 ألف دج 100و

95% 5% 
زبفض بنسبة 

من اؼبعدؿ  80%
 اؼبدين

إحداث نشاط باقتناء العتاد الصغَت كاؼبواد األكلية  -
 النطالؽ النشاط األزمة

 توفَت اؼبسانبة الشخصية -

ألف دج  50بين 
 ألف دج 100و

97% 3% 
زبفض بنسبة 

من اؼبعدؿ  90%
 اؼبدين

إحداث نشاط باقتناء العتاد الصغَت كاؼبواد األكلية  -
 النطالقو األزمة

 توفَت اؼبسانبة الشخصية -
 اؼبستفيد حامل لشهادة -
النشاط اؼبنجز يف اؼبناطق اػباصة )اعبنوب،  -

 اؽبضاب(

جانفي 22اؼبوافق لػ 1424القعدة ذم  29اؼبؤرخ يف  15-04رقم من إعداد الباحثة انطالقا من اؼبرسـو التنفيذم  المرجع:
2004 

تكوف العالقة التمويلية بُت الوكالة كالبنك كاؼبستفيد بعنواف إحداث نشاط باقتناء العتاد  الصيغة الثالثة: . ت
كنوضع قيمة كشركط اغبصوؿ على ىذا القرض اؼبصغر من خالؿ النطالقو،  األزمةالصغَت كاؼبواد األكلية 

 عبدكؿ اؼبوايل.ا
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قروض بنكية تجمع بين البنك والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر صيغة  :20دول رقم ج
 .والمستفيد

قيمة القرض 
 المصغر

مساىمة 
 البنك

مساىمة 
 الوكالة

مساىمة 
 المستفيد

نسبة دعم 
 الفائدة

 شروط االستفادة من القرض المصغر

ألف  100بين 
ألف  400دج و

 دج
70% 25% 05% 

زبفض بنسبة 
من اؼبعدؿ  80%

 اؼبدين

إحداث نشاط باقتناء العتاد  -
 األزمةالصغَت كاؼبواد األكلية 

 النطالؽ النشاط
 توفَت اؼبسانبة الشخصية -

ألف  100بين 
ألف  400دج و

 دج
70% 27% 3% 

زبفض بنسبة 
من اؼبعدؿ  90%

 اؼبدين

إحداث نشاط باقتناء العتاد  -
 األزمةالصغَت كاؼبواد األكلية 

 النطالقو
 توفَت اؼبسانبة الشخصية -
 اؼبستفيد حامل لشهادة -
النشاط اؼبنجز يف اؼبناطق  -

 اػباصة )اعبنوب، اؽبضاب(
جانفي 22اؼبوافق لػ 1424القعدة ذم  29اؼبؤرخ يف  15-04رقم من إعداد الباحثة انطالقا من اؼبرسـو التنفيذم  المرجع:
2004 

البنكي على أساس اتفاقية ترـب بُت البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية كالوكالة كاشًتط اؼبرسـو عملية منح القرض 
 الضماف اؼبشًتؾ للقرض اؼبصغر. الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر كصندكؽ

صيغتُت  إىلالصيغ الثالثة مت تعديلها  :134-11رقم  التنفيذي مرسومالتعديل الصيغ التمويلية بمقتضى . ث
مارس سنة  22 لػ اؼبوافق 1432ربيع الثاين عاـ  17مؤرخ يف  134-11رقم  التنفيذم رسـودبقتضى اؼب

 اؼبوافق 1424ذم القعدة 29اؼبؤرخ يف  15-04يعدؿ كيتمم اؼبرسـو التنفيذم رقم ، 2011
حددت الصيغ التمويلية اؼبمنوحة من قبل الوكالة 134-11. ككفقا للمرسـو التنفيذم 2004جانفي 22لػ

 صيغتُت نبا: إىلاؼبصغر  الوطنية لتسيَت القرض
كتكوف العالقة التمويلية يف ىذه الصيغة بُت الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر صيغة اقتناء مواد أولية:  -

كاؼبستفيد، بعنواف اقتناء اؼبواد األكلية شركط اغبصوؿ عليو ىي نفسها اليت ذكرت يف اؼبرسـو التنفيذم رقم 
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كالة كاؼبستفيد، كعدلت قيمة القرض اؼبصغر بدكف فائدة اؼبمنوح من للصيغة اليت ذبمع بُت الو  04-15
ألف دينار جزائرم، كألغيت اؼبسانبة الشخصية للمستفيد  100 إىلألف دينار جزائرم  30الوكالة من 

 اؼبوايل يوضح الصيغة التمويلية القتناء اؼبواد األكلية كما يلي: كاعبدؿ.  0% إىل10% اليت قدرت بػ 

 .صيغة اقتناء مواد أولية :12رقم جدول 
قيمة القرض 

 المصغر
مساىمة 

 الوكالة
مساىمة 
 المستفيد

 شروط االستفادة من القرض المصغر نسبة دعم الفائدة

ألف دينار  100
 جزائري

 قركض بدكف فائدة 00% 100%
 األكليةاقتناء اؼبواد  -
 توفَت اؼبسانبة الشخصية -
 ال يشًتط توفر ؿبل -

ألف دينار  250
 جزائري

 قركض بدكف فائدة 00% 100%

 األكليةاقتناء اؼبواد  -
 توفَت اؼبسانبة الشخصية -
 ال يشًتط توفر ؿبل -
 باؼبناطق اػباصة )اؽبضاب، الصحراء( -

 22 لػ اؼبوافق 1432ربيع الثاين عاـ  17مؤرخ يف  134-11رقم  التنفيذم رسـومن إعداد الباحثة انطالقا من اؼبالمرجع: 
 كموقع الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر  2011مارس سنة 

credit-micro -du-financement-de-formes-http://www.angem.dz/ar/article/les/ 
ىذه الصيغة بُت الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر كتكوف العالقة التمويلية يف صيغة إنشاء نشاط:  -

كالبنك كاؼبستفيد، بعنواف إنشاء نشاط كشركط اغبصوؿ عليو ىي نفسها اليت ذكرت يف اؼبرسـو التنفيذم 
للصيغة اليت ذبمع بُت الوكالة كاؼبستفيد، كعدلت قيمة القرض اؼبصغر بدكف فائدة اؼبمنوح  15-04رقم 

مليوف دينار جزائرم، كخفضت اؼبسانبة الشخصية للمستفيد  إىللف دينار جزائرم أ 400من الوكالة من 
 إىل %27ك %25، كرفعت مسانبة الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر من %3ك %5اليت قدرت بػ 

حيث ال يتحمل  %95 إىل %90، كرفع معدالت زبفيض معدالت الفائدة يف منطقة اعبنوب من 29%
اؼبوايل يوضح الصيغة التمويلية إلحداث نشاط   ؿاؼبستفيد من القرض اؼبصغر الفرؽ من سعر الفائدة . كاعبد

 كما يلي:

  

http://www.angem.dz/ar/article/les-formes-de-financement-du-%20micro-credit/
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 .صيغة إنشاء نشاط :22جدول رقم 

قيمة القرض 
 المصغر

مساىمة 
 البنك

مساىمة 
 الوكالة

مساىمة 
 المصغرشروط االستفادة من القرض  نسبة دعم الفائدة المستفيد

مليون دينار 
 جزائري

 %80زبفض بنسبة  01% 29% 70%
 من اؼبعدؿ اؼبدين

إحداث نشاط باقتناء العتاد الصغَت  -
 النطالؽ النشاط األزمةكاؼبواد األكلية 

 توفَت اؼبسانبة الشخصية -

مليون دينار 
 جزائري

70% 29% 01% 
 %95زبفض بنسبة 

 من اؼبعدؿ اؼبدين

إحداث نشاط باقتناء العتاد الصغَت  -
 النطالقو األزمةكاؼبواد األكلية 

 توفَت اؼبسانبة الشخصية -
 اؼبستفيد حامل لشهادة -
النشاط اؼبنجز يف اؼبناطق اػباصة  -

 )اعبنوب، اؽبضاب(
 22 لػ اؼبوافق 1432ربيع الثاين عاـ  17مؤرخ يف  134-11رقم من إعداد الباحثة انطالقا من اؼبرسـو التنفيذم  المرجع:

 2011مارس سنة 

كحدد اؼبرسـو مدة معاعبة اؼبلفات البنكية من قبل النظاـ اؼبصريف طبقا ؼبا ىو معموؿ بو يف أجل ال يتجاكز 
 22اؼبوافق ؿ  1432ربيع الثاين عاـ  17مؤرخ يف  133-11رئاسي رقم الرسـو اؼبشهرين. من خالؿ 

 دباعرؼ القرض اؼبصغر أنو موجو إلحداث األنشطة،  ، يتعلق جبهاز القرض اؼبصغر،2011مارس سنة 
 أيضا كيغطي .طالنشا يف للشركع الالزمة األكلية كاؼبواد الصغَت العتاد باقتناء اؼبنزؿ، يف األنشطة فيها

كحدد الفئات اؼبستهدفة من القرض اؼبصغر أهنا فئات اؼبواطنُت بدكف   .النشاط النطالؽ الضركرية النفقات
االجتماعي كاالقتصادم  اإلدماج إىلدخل أك ذكم الدخل الضعيف غَت اؼبستقر كغَت اؼبنتظم، كيهدؼ 

 للمواطنُت اؼبستهدفُت عرب إحداث األنشطة اؼبنتجة للسلع كاػبدمات ككذا األنشطة التجارية. 

على القركض البنكية اؼبمنوحة ضمن صيغة إنشاء  %100معدالت الفائدة بنسبة كخفضت اغبكومة 
ؤرخ اؼبشًتؾ اؼبوزارم القرار نشاط من اؼبعدؿ اؼبدين الذم تطبقو البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، كىذا ما يبينو ال

، وبدد قائمة إيرادات كنفقات حساب 2017مارس سنة  9اؼبوافق لػ  1438صبادل الثاين  10يف 
 .الصندكؽ الوطٍت لدعم القرض اؼبصغر " الذم عنوانو 302-117ص اػباص رقم لتخصيا
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، لذلك يتمتع صندكؽ الضماف اؼبشًتؾ للقركض اؼبصغرة بالشخصية معنوية كيبتلك االستقالؿ اؼبالية الكلية
يعترب ىيئة حبد ذاتو كيلعب دكرا أساسيا يف ضماف استمرار القركض اؼبمنوحة من طرؼ الوكالة الوطنية 

 األساسية. موارده اؼباليةنشأتو كتسيَته ك  إىلاؼبصغر، كمن خالؿ النقاط التالية سنتطرؽ لتسيَت القرض 
أنشئ صندكؽ الضماف اؼبشًتؾ للقركض  :ودوره نشأت صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة .1

اؼبوافق ؿ  1424 ذم القعدة 29اؼبؤرخ يف  16-04مرسـو تنفيذم رقم اؼبصغرة دبقتضى 
، كككل اؼبشرع اعبزائرم للصندكؽ مهمة ضماف القركض اؼبصغرة اليت منحتها البنوؾ 2004جانفي22

أف الصندكؽ يقـو بتسديد الديوف اؼبتعثرة مع فوائدىم  إىلكاؼبؤسسات اؼبالية اؼبنخرطة يف الصندكؽ، كنشَت 
من  %85عند تاريخ تصريح البنك أك اؼبؤسسة اؼبالية عن تعثر القركض اؼبصغرة، كالتعويض ال يزيد عن 

 قيمة القرض اؼبصغر مع فوائده.
لتسيَت  يدير الصندكؽ اؼبدير العاـ للوكالة الوطنية: المصغرة إدارة صندوق الضمان المشترك للقروض .2

القرض اؼبصغر دبساعدة أمانة عامة، كيبلك الصندكؽ ؾبلس إدارة يتكوف من فبثلُت عن الوزير اؼبكلف 
باؼبالية، كاؼبدير العاـ للوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر كفبثل عن ؾبلس توجيهها، كفبثل عن كل بنك 

 3يعُت األعضاء ؼبدة طُت يف الصندكؽ، ك كمؤسسة مالية منخرطة يف الصندكؽ، كفبثل عن اؼبستفيدين اؼبنخر 
أف الصندكؽ يتوىل  16-04سنوات قابلة للتجديد. كيتضح من خالؿ االطالع على اؼبرسـو التنفيذم 

اليت يغطيها، كاإلجراءات الواجب إتباعها،  األضرارمهمة ضبط النظاـ الداخلي للصندكؽ ككيفيات تعويض 
 كتعُت ؿبافظ اغبسابات.

كيتمتع صندكؽ الضماف اؼبشًتؾ  صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة:لة المصادر التمويلي .3
اؼبالية، كلذلك يعترب الصندكؽ كحدة مستقلة كل  ةللقركض اؼبصغرة بالشخصية اؼبعنوية كاالستقاللي

االستقاللية عن الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر، حيث أنو يبلك مقرا خاصا بو، كسبسك ؿباسبتو كفقا 
للشكل التجارم مستقلة عن ؿباسبة الوكالة. كقبد أف موارد الصندكؽ زبتلف كل االختالؼ عن موارد 

للصندكؽ ىي اشًتاكات اؼبستفيدين من القركض اؼبصغرة كالبنوؾ كاؼبؤسسات  الوكالة، فاؼبورد األساسي
مسانبة الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر، كمسانبات اػبزينة العمومية،  إىلاؼبالية اؼبنخرطة، باإلضافة 
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اؼبخصصة  ناتكاإلعاكعائد التوظيفات اؼبالية من األمواؿ اػباصة كاالشًتاكات احملصلة، كاؽببات كالوصايا 
للصندكؽ، كالتخصيصات التكميلية من األمواؿ اػباصة. كنالحظ أف ما يبيز الصندكؽ عن الوكالة الوطنية 
لتسيَت القرض اؼبصغر امتالكو حملاسبة اػباصة كلو صالحيات تسيَت أموالو احملصلة من اشًتاكات اؼبستفيدين 

 وفَت عوائدىا كزيادة األمواؿ اليت يبلكها. من القركض كالبنوؾ اؼبنخرطة عرب توظيفها، فبا يسمح بت

 414-05مرسـو تنفيذم رقم كفقا للمرسـو التنفيذم  إيرادات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: .1
 9اؼبوافق لػ  1438صبادل الثاين  10ؤرخ يف اؼبشًتؾ اؼبوزارم القرار ك ال 2005ر أكتوب 25اؼبؤرخ يف 

الذم  302-117قائمة إيرادات كنفقات حساب التخصيص اػباص رقم  اف، وبدد2017مارس سنة 
ىل أف إيرادات الوكالة الوطنية لتسيَت القرض إ "، كأشار عنوانو "الصندكؽ الوطٍت لدعم القرض اؼبصغر

اؼبصغر تتمثل يف زبصيصات ميزانية الدكلة، كحاصل الرسـو النوعية اؼبؤسسة عن طريق القوانُت اؼبالية، 
كرصيد حساهبا لدل اػبزينة العمومية، حاصل تسديد القركض اؼبصغرة بدكف فائدة اؼبمنوحة من طرؼ 

  الوكالة يف كل الصيغ التمويلية.
نفقات الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر فتتمثل يف  نفقات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: .2

منح قركض بدكف فائدة لصاحل اؼبواطنُت اؼبؤىلُت يف صيغة اقتناء مواد أكلية، كالقركض اليت سبنحها الوكالة يف 
تخفيضات كالدعم اؼبمنوح للمستفيدين إطار صيغة إنشاء مشركع، كتتحمل الوكالة على عاتقو تسديد ال

من القرض اؼبصغر لصاحل البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، كمصاريف التسيَت اؼبرتبطة بنشاطها كمصاريف 
 التثبيت. 

مؤرخ يف كحدد القرار الوزارم اؼبشًتؾ  متابعة إيرادات ونفقات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: .3
حساب التخصيص  م، وبدد كيفيات متابعة كتقيي2017مايو سنة  8اؼبوافق لػ  1438شعباف  11

، يتبُت من خالؿ اؼبرسـو " الذم عنوانو "الصندكؽ الوطٍت لدعم القرض اؼبصغر 302-117اػباص رقم 
الرئاسي أف الوزير اؼبكلف بالتضامن الوطٍت ىو الذم وبدد العمليات اؼبتعلقة باغبساب، كتتكفل الوكالة من 

 اؾبا سنويا تقديريا لألنشطة الواجبنات اؼبالية اؼبتعلقة بتمويل النشاطات اؼبؤىلة، كإعداد بر جانبها بالعملي
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سبويلها مع ربديد األىداؼ كأجاؿ إقبازىا ككذا اؼببالغ اؼبمنوحة، كهبب أف يصادؽ عليو اجمللس التوجيهي 
 .1قبل كزير التضامن الوطٍت

الدعامة اؼبالية الثالثية اليت ترسل إليها من طرؼ كزير  كاسطةك كتقـو كزارة اؼبالية دبتابعة كتقييم الصندكؽ 
التضامن الوطٍت، كهبب أف تتضمن التزامات كتسديدات القركض اؼبمنوحة يف كل سنة مالية، طبقا لقائمة 

 إيرادات كنفقات الصندكؽ، مع ربديد ما يلي:  

 اؼبمنوحة حسب نوع الصيغ اؼبمنوحة.عدد كمبالغ القركض  . أ
 ع النشاط كمناصب العمل اؼبستحدثة.اؼبمنوحة حسب قطا  عدد القركض . ب
 لقركض البنكية ككذا اؼبوافق لذلك.عدد اؼبستفيدين من زبفيضات نسب فوائد ا . ت
حاصل تسديدات القركض اؼبذكورة أعاله، ك  كاألعماؿمصاريف التسيَت اؼبرتبطة بتنفيذ الربامج  . ث

 ئد اؼبمنوحة كفق الصيغ التمويلية.بدكف فوا
ؽ الضماف اؼبشًتؾ للقركض وكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر يف رأس ماؿ صندك ؼبسانبة ال. ج

 لوفرة اؼبالية اؼبرصودة خالؿ السنة اؼبالية.اؼبصغرة؛ كا
تتكفل مصاحل كزارة التضامن الوطٍت دبراقبة استعماؿ الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر إليرادات ك 

كمن جانب أخر، تتكفل مصاحل كزارة اؼبالية بتسريح التخصيصات الصندكؽ الوطٍت لدعم القرض اؼبصغر، 
ائر نظم اؼبشرع اعبزائرم نشاط مؤسسات التمويل اؼبصغر باعبز ك  اؼبالية للوكالة الوطنية يف شكل أقساط.

الرئاسية، كبواسطتها جسد مبوذجا فريدا من نوعو، فمن خالؿ دراستنا  دبجموعة من اؼبراسيم كالقرارات
عة من الدكؿ يف ؾباؿ التمويل اؼبصغر كمؤسسات التمويل اؼبصغر كجدنا أف اغبكومة تلعب لتجارب ؾبمو 

دكر منظم كمشرع، أما التمويل كمنح القركض اؼبصغرة فهو مفتوح للقطاع اػباص من منظمات غَت 
لية فرض على البنوؾ زبصيص نسبة من قركضها اؼبمنوحة خالؿ السنة اؼبا إىلحكومية كتعاكنيات، باإلضافة 

لقطاع التمويل اؼبصغر. كأما ما كجدناه بالنسبة للتمويل اؼبصغر باعبزائر فهو متمثل يف مؤسسة حكومية 
كفبولة من اػبزينة العمومية، كنظرا ؼبا تعرؼ اعبزائر حاليا من أزمة اقتصادية كالبفاض إيرادات اػبزينة، البد 

 صغر باعبزائر اؼبتمثل يف الوكالة الوطنية لتسيَتمن إعادة النظر يف النموذج اؼبهيمن على سوؽ التمويل اؼب
 اجتماعيالقرض اؼبصغر، كتبُت لنا من خالؿ دراسة اإلطار القانوين للتمويل اؼبصغر باعبزائر أنو ذا ميوؿ 

 كيفقد للطابع االقتصاد الذم يضمن ديبومة النموذج كاستقالليتو عن اػبزينة العمومية.100%
                                                           

1
 وزٌر التضامن هو اختصار لوزٌر التضامن الوطنً واألسرة وقضاٌا المرأة
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، كتطرقنا يف اؼبباحث الفردية كالعائليةتعترب مؤسسات التمويل اؼبصغر اؼبموؿ الرئيس للمشركعات 
 األساسي أف الدكر . كتبُتالفردية كالعائليةدكر مؤسسات التمويل اؼبصغر يف تنمية اؼبشركعات  إىلة السابق

 ماؼبناخ اؼبالئم لنشاطه َتتوفب الفردية كالعائليةالذم تلعبو مؤسسات التمويل اؼبصغر اذباه اؼبشركعات 
 .الفردية كالعائلية، كالدكر الثاين توفَت التمويالت كفقا الحتياجات اؼبشركعات مكتنميته

سنتطرؽ لدراسة نشاط الوكالة الوطنية لتسيَت القرض  كلتوضيح دكر مؤسسات التمويل اؼبصغر يف اعبزائر
 ، يف النقاط التالية:2016تاريخ  غاية إىل 2005 بداية نشاطومنذ تاريخ  واؼبصغر، عرب ربليل

الفردية هبدؼ توضيح الدكر الذم تلعبو الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر يف تنمية اؼبشركعات 
 الفردية كالعائليةكاػبدمات غَت اؼبالية اليت تقدمها الوكالة للمشركعات  اإلجراءات، سنوضح كالعائلية

 اؼبستفيدة من خدماهتا.
الفردية كبدراسة طبيعة نشاط الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر قبد أهنا توفر الدعم التقٍت للمشاريع 

يف كجود مرافقُت على مستول الوكالة، كمن فبيزاهتم أف كل مستفيد يتابعو  األخَت، كيتجسد ىذا كالعائلية
على اؼبساعدات كالتمويالت اؼبتاحة،  مرافق كاحد ىو الذم يتكفل دبتابعتو من أكؿ مرحلة كىي االستفسار

 بعد عملية التسديد كتوسيع اؼبشركع يف حالة قباحو كازدىاره. إىل
كما يبيز الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر عن نظَتاهتا من ككاالت كىيئات دعم إنشاء اؼبشاريع كسبويل 

ا لعدـ توفر الشركط كطوؿ مدة اغبصوؿ البطالُت، أهنا تتوجو لفئة ال تستطيع اغبصوؿ على خدمات نظَتاهت
اؼبرأة اؼباكثة يف البيت  احتياجات تالءـعلى التمويل. قبد أف خدمات الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر 

قركض بقيمة زىيدة، كىذا ما تقدمو الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر عرب صيغة شراء  إىلاليت ربتاج 
 مواد أكلية. 
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عرب إنشاء ؿبيط مالئم لنشاطها، قبد أف الوكالة  الفردية كالعائليةكلتوضيح مدل مساعدة الوكالة للمشاريع 
الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر هتدؼ لتحقيق أىداؼ التمويل اؼبصغر، كتتمثل أىم أىدافو يف مكافحة الفقر 

كالة ىو ربسُت الوضع االجتماعي كربسُت ظركؼ معيشة اؼبستفيدين كعائالهتم، كلعل من أىم أىداؼ الو 
، كتساىم الوكالة عرب توفَت احمليط اؼبالئم الفردية كالعائليةللمستفيدين كخلق مكانة ؿبًتمة للمشاريع 

اؼبهن اغبرفية كمنع زكاؽبا كربفيز الشباب على تعلمها مثل النقش على  رالزدىا الفردية كالعائليةللمشاريع 
لتعريف عاـ للوكالة الوطنية لتسيَت  األكؿية كغَتىا. كتطرقنا يف اؼبطلب النحاس كخياطة األلبسة التقليد

القرض اؼبصغر كالصيغ التمويلية اليت تقدمها. كفيما يلي سوؼ نتطرؽ لتحليل اػبدمات اليت تقدمها 
 .الفردية كالعائليةكتوضيح مدل مسانبتها يف دعم اؼبشركعات 

 :الفردية والعائليةع يكالة للمشار تقديم الخدمات غير المالية التي تقدمها الو  .1
تعترب اػبدمات غَت اؼبالية من بُت أىم العناصر كاألدكات اليت تستعملها مؤسسات التمويل اؼبصغر لتحقيق 

ىو تكوين يف مناىج تسيَت  ن، كأىم ما تقدمو الوكالة للمستفيديالفردية كالعائليةتطور كازدىار اؼبشاريع 
اؼبؤسسات الصغَتة. كتنظيم معارض لتجسيد نبزة كصل بُت اؼبنتجُت كاؼبستهلكُت، كىي فرص لًتكيج 

أساسية كىي التدريب كالتسويق  تؼبنتجات اغبرفُت، كيبكن أف كبصر اػبدمات غَت اؼبالية يف ثالثة ؾباال
ؼبستفيدين من اػبدمات غَت اؼبالية اليت قدمتها كاالستشارات. كمن خالؿ اعبدكؿ اؼبوايل سنوضح عدد ا

ديسمرب  31 إىل 2005خالؿ مدة نشاطها من  الفردية كالعائليةالوكالة الوطنية لتسيَت القرض للمشاريع 
2016: 
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عدد المستفيدين من الخدمات غير المالية المقدمة من طرف الوكالة الوطنية  :32جدول رقم 
 .2016ديسمبر 31غاية  إلىلتسيير القرض المصغر منذ بداية نشاطها 

 عدد المستفيدين الخدمات غير المالية
عدد  النسبة

 المستفيدين
 GTPE 126 84 31,5%صغيرة  مؤسسة تسيير مجال في التكوين
 FEFG 846 71 26,9%العام  المالي التعليم مجال في التكوين
 GET AHEAD 818 0,3% برنامج حسب التكوين

محاضرات عامة حول إنشاء المؤسسات الصغيرة والمصغرة وعملية 
 التسيير

257 1 
0,5% 

 %5,9 158 047 المكونين للمقاولين اإلجمالي العدد
 TVAP 149 71 26,7% المهنية المكتسبات على المصادقة اختبارات

 %8,1 21 618 المعارض )بيع /شراء(
 %100,0 250 814 مجموع المستفيدين من الخدمات غير المالية

 %34,0 785 317 مجموع المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
 .الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر المصدر:

المستفيدين من الخدمات غير المالية المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير  :13شكل رقم 
 .2016ديسمبر 31غاية  إلىالقرض المصغر منذ بداية نشاطها 
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ألف مستفيد خالؿ مرحلة نشاط الوكالة  785أف عدد اؼبستفيدين من قركض مصغرة بلغ  إىلنشَت 
من اػبدمات  ن، كعدد اؼبستفيدي2016ديسمرب  31غاية  إىل 2005الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر من 

من أصبايل اؼبستفيدين من الصيغ التمويلية. كبتحليل  %31ألف مستفيد بنسبة  250 إىلغَت اؼبالية كصل 
اعبدكؿ قبد أف اػبدمات غَت اؼبالية اليت تقدمها الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر تنحصر يف خدمات 

عة برامج يف ؾباؿ تسيَت اؼبؤسسات الصغَتة كالتسيَت اؼبايل، كدعم اؼبستفيدين بتوفَت التدريب عرب ؾبمو 
خدمة التسويق عرب اؼبعارض اليت تنظمها الوكالة على اؼبستول الوطٍت خالؿ اؼبناسبات من عيد اؼبرأة 
كذكرل االستقالؿ ...، كتصادؼ اؼبعارض ذكرل أحداث مهمة للشعب اعبزائرم. كبالنسبة ػبدمة 

ؤسسة دبعلى القركض اؼبصغر  اؼبسئوؿوظف ، كيعرؼ اؼبرافق أنو اؼباالستشارات فهي تتجسد بوجود اؼبرافقُت
األساسي يف نشاطها، فإف اؼبرافق لو عالقة مباشرة مع العمالء كلو نفس مهاـ  كىو العنصرالتمويل اؼبصغر 

عمل اؼبرافق  كىبتلف، ىاتسديد حلامنح القركض اؼبصغرة كمتابعة مر عملية موظف بنك، فتقع ربت مهامو 
اؼبرافق ؼبكاف إقامة ينتقل  لتمويل اؼبصغر.ل االجتماعية طبيعةم نظرا للعن عمل موظف البنك التجار 

، لذلك ربرص الوكالة أف يكوف لكل دائرة مرافق يعمل على مستواىا. كمن خالؿ اعبدكؿ السابق العمالء
ؼبالية للوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر نالحظ أف ليس  كعرب مقارنة عدد اؼبستفيدين من اػبدمات غَت ا

 من قرض اؼبصغر تابعوا التكوين، كىذا ما يدؿ على عدـ إلزاميتو. نكل اؼبستفيدي

 :الفردية والعائليةتحديد دور الخدمات غير المالية في تنمية المشاريع   .2
ق مناخ مناسب عرب خل بطريقة غَت مباشرةكالعائليةالفردية تساىم اػبدمات غَت اؼبالية يف تنمية اؼبشركعات 

التسيَت كالتسويقي بُت اؼبستفيدين، فبا يسمح خبلق سوؽ يتميز بالتنافسية كاعبودة  لنشاطهم كنشر الوعي
جات كالسوؽ، فبا يسهل عملية مل تساىم يف خلق ظبعة جيدة للمنتالعالية للمنتجات، ككل ىذه العوا

 سواؽ الدكلية. تركيج كتصدير اؼبنتجات لأل

اؼبمنوحة من قبل الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر تطورا منذ تاريخ بداية عرفت الصيغ التمويلية 
العمالء، كتطرقنا ؽبذا  احتياجاتنشاطها، كالغرض الرئيسي من ىذا التغيَت ىو أقلمت الصيغ اؼبمنوحة مع 

 التطور يف اؼبطلب الثاين من اؼببحث الرابع للفصل الثالث. 
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طرؼ الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر نتطرؽ إلصباؿ القركض كلتوضيح دكر الصيغ اؼبمنوحة من 
 الفردية كالعائليةأنو حاليا متاح للمشاريع  إىلاؼبمنوحة يف صبيع الواليات بالصيغتُت اؼبقًتحتُت، كنشَت 

، يتم منح قركض بدكف األكليةصيغتُت سبويليتُت، األكىل موجهة لشراء اؼبواد األكلية كتعرؼ باسم شراء اؼبواد 
ألف دينار على مستول  250ألف دينار، كقد تصل ىذه التكلفة إىل  100فائدة ال تتجاكز قيمتها 

كاليات أدرار كبشار كتندكؼ كبسكرة كالوادم ككرقلة كغرداية كاألغواط كايليزم كسبنراست. كالثانية تعرؼ 
الوكالة الوطنية  ةدينار، دبسانب يمتها مليوفمنح ىذه القركض اليت ال تفوؽ قباسم إحداث النشاط، كيتم 

لتسيَت القرض اؼبصغر بقرض دكف فائدة كقرض بنكي كمسانبة اؼبستفيد، القتناء اؼبعدات الصغَتة كاؼبواد 
كفيما يلي سنوضح حجم القركض اؼبمنوحة من طرؼ الوكالة الوطنية لتسيَت  .األكلية النطالؽ اؼبشاريع

لتحديد أثاره يف تنمية  ةكالية، باإلضاف 48كامل ككاالتو على مستول القرض اؼبصغر بصيغتيو كعرب  
 كعدد مناصب الشغل اؼبنشأة.اؼبشركعات الفردية كالعائلية 

 تحليل الصيغ التمويلية الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:  .1

تعد الوكالة الوطنية لتسَت القرض اؼبصغر األداة اليت تستعُت هبا غبكومة اعبزائرية من أجل ؿباربة ظاىرتُت 
أف اؼبهمة األساسية للوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر تتمثل يف  إىلخطَتتُت كنبا الفقر كالبطالة. كنشَت 

كتأطَتىم من أجل تنمية دية كالعائلية اؼبشركعات الفر تسيَت جهاز القرض اؼبصغر كمرافقة أصحاب 
 مشاريعهم.

إليرادات الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر فهي زبصيصات ميزانية الدكلة،  كيتمثل اؼبصدر األساسي 
كحاصل الرسـو النوعية اؼبؤسسة عن طريق قوانُت اؼبالية، كرصيد حساب اإليداع لدل اػبزينة العمومية 

الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر، كحاصل تسديدات القركض بدكف فوائد اؼبمنوحة  اؼبفتوح غبساب الوكالة
. كفيما يلي جدكؿ يوضح حجم القركض اؼبصغرة اؼبمنوحة من طرؼ الوكالة الفردية كالعائليةللمشاريع 

 :  2016ديسمرب  31غاية  إىل 2005الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر منذ 
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 إلى 2005مرحلة من خالل  الفردية والعائليةحصيلة القروض الممنوحة للمشاريع  :42جدول رقم 
 .2016ديسمبر 31

 الوالية الرقم
صيغة شراء مواد 

 أولية
صيغة شراء مواد 

 أولية الجنوب
صيغة إحداث 

 نشاط
 المجموع

 959 11 442 963 4 554 6 أدرار 1
 178 13 822 1 0 356 11 الشلف 2
 050 18 351 122 5 577 12 االغواط 3
 873 13 976 0 897 12 أ م البواقي 4
 257 29 008 3 0 249 26 باتنة 5
 137 19 034 3 0 103 16 بجاية 6
 832 15 293 1 604 4 935 9 بسكرة 7
 419 13 825 111 3 483 9 بشار 8
 999 19 916 1 0 083 18 البليدة 9

 463 19 577 2 0 886 16 البويرة 10
 116 15 683 898 2 535 11 تمنراست 11
 157 14 287 1 0 870 12 تبسة 12
 764 17 908 3 0 856 13 تلمسان 13
 895 14 744 2 0 151 12 تيارت 14
 845 20 670 3 0 175 17 تيزي وزو 15
 346 12 209 2 0 137 10 شرق-الجزائر  16
 136 12 121 1 0 015 11 غرب-الجزائر  16
 423 21 493 1 0 930 19 الجلفة 17
 541 16 021 1 0 520 15 جيجل 18
 540 18 260 2 0 280 16 سطيف 19
 179 10 864 0 315 9 سعيدة 20
 256 16 245 1 0 011 15 سكيكدة 21
 931 17 870 2 0 061 15 سيدس بلعباس 22
 930 14 518 1 0 412 13 عنابة 23
 526 15 180 1 0 346 14 قالمة 24
 465 17 337 1 0 128 16 قسنطينة 25
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 473 16 427 1 0 046 15 المدية 26
 591 16 904 1 0 687 14 مستغانم 27
 723 18 127 1 0 596 17 المسيلة 28
 606 17 233 2 0 373 15 معسكر 29
 878 20 025 1 600 4 253 15 ورقلة 30
 174 16 074 3 0 100 13 وىران 31
 575 10 230 0 345 10 البيض 32
 570 6 284 110 2 176 4 اليزي 33
 237 21 078 1 0 159 20 برج بوعريريج 34
 639 12 690 1 0 949 10 بومرداس 35
 494 15 238 1 0 256 14 الطارف 36
 020 9 129 047 3 844 5 تندوف 37
 580 16 238 1 0 342 15 تسمسيلت 38
 983 12 057 1 666 1 260 10 الوادي 39
 709 14 110 1 0 599 13 خنشلة 40
 537 14 747 0 790 13 سوق ىراس 41
 026 20 911 2 0 115 17 تيبازة 42
 379 17 417 1 0 962 15 ميلة 43
 441 13 571 1 0 870 11 عين الدفلى 44
 700 8 335 0 365 8 النعامة 45
 955 16 230 2 0 725 14 عين تموشنت 46
 603 23 035 1 815 4 753 17 غرداية 47
 207 14 732 1 0 475 12 غليزان 48

 317 785 476 76 936 36 905 671 المجموع
 .الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر المصدر:

ديسمرب  31غاية  إىل 2005منحت الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر منذ بداية نشاطها سنة 
ألف قرض مصغر، كمن خالؿ معطيات اعبدكؿ السابق قبد أف عدد القركض  785ما يزيد عن  2016

اؼبمنوحة بصيغة شراء مواد أكلية أكرب من القركض اؼبمنوحة بصيغة إحداث نشاط، حيث كصل عدد 
ارؽ أف الصيغة ألف، كيبكن تفسَت ىذا الف 76ألف قرض مصغر ك 708القركض اؼبمنوحة على التوايل 
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األكىل يبكن أكثر من مرة للمستفيد بعد إكماؿ عملية تسديد القرض السابق. كيتضح من خالؿ مقارنة 
األرقاـ أف عملية منح صيغة شراء القرض اؼبصغر من طرؼ الوكالة ال تتطلب كقت طويل كموافقة البنك 

هة لفئة أفقر الفقراء من ربات البيت ألهنا سلفية بدكف فائدة سبنحها الوكالة من ماؽبا اػباص، كىي موج
كاغبرفُت، كنظرا للمبلغ الصغَت الذم يتم منحو فإف عملية تسديدىا تكوف بسيطة كسهلة بالنسبة 
للمستفيدين. أما الصيغة الثانية اليت هتدؼ إلنشاء اؼبشاريع فتعترب صيغة حديثة النشأة مقارنة مع صيغة 

كما يعاب على ىذه  2011ية لتسيَت القرض اؼبصغر ابتداء من سنة شراء مواد أكلية، منحتها الوكالة الوطن
الصيغة ىي أهنا غَت متاحة للحرفُت كيتطلب اغبصوؿ عليها ؾبموعة من الشركط اليت يصعب على فئة أفقر 

 الفقراء توفَتىا.
على المشاريع  دور الصيغ التمويلية المتاحة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  .2

 :الفردية والعائلية
دكر الصيغ التمويلية اليت سبنحها الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر على  إىلسنتطرؽ يف ىذه النقطة 

، من خالؿ توضيح ىل ىذه التمويالت موجهة للنساء كالفئات اؼبهمشة من الفردية كالعائليةاؼبشركعات 
 لبطالة كعدد مناصب الشغل اؼبنشأة.طرؼ اجملتمع من معاقُت، كمدل مسانبتها يف ؿباربة ا

، سنتطرؽ ؼبدل سبويل مشاريع الفردية كالعائليةكلتحديد دكر مؤسسة التمويل اؼبصغر يف تنمية اؼبشاريع 
النساء تسمح ؽبم بتوفَت دخل ثابت كدائم. كتطرقنا ػبصائص التمويل اؼبصغر من أنبها أنو يستهدؼ منح 

ىذا ما تقدمو الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر عرب صيغة شراء سبويالت للنساء اؼباكثات يف البيت، ك 
مواد أكلية، كما يبيزىا أهنا موجهة لكل فرد يريد فبارس نشاط كال يبلك اؼبادة األكلية. كفيما يلي سنوضح 
جنس اؼبستفيدات من الصيغ التمويلية للوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر منذ بداية نشاطها سنة 

 :2016ديسمرب  31غاية  إىل 2005
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للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ  ةجنس المستفيدين من الصيغ التمويلي :25جدول رقم 
 .2016ديسمبر  31غاية  إلى 2005بداية نشاطها سنة 

 النسبة العدد الجنس
 %62 489 249 نساء
 %38 296 068 رجال

 %100 785 317 المجموع
 الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر الوكالة المصدر:

للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ  ةجنس المستفيدين من الصيغ التمويلي :14شكل رقم 
 .2016ديسمبر  31غاية  إلى 2005بداية نشاطها سنة 

 
 

الوطنية من اؼبستفيدين من القركض اؼبصغرة اؼبمنوحة من طرؼ الوكالة  %62عرب ربليلنا للجدكؿ قبد أف 
من اؼبستفيدين من الرجاؿ. كىذا يدؿ على أف الوكالة سبنح  %38لتسيَت القرض اؼبصغر من النساء، ك

النساء اؼباكثات يف البيت أكثر من الرجاؿ، كنفسر أف أغلب اؼبستفيدين من الصيغ  احتياجات تالءـصيغ 
ألف  100اليت ال تتجاكز قيمتها  التمويلية نساء لتالؤمها مع احتياجاهتن خاصة   صيغة شراء مود أكلية
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دينار جزائرم، كىذا يعترب حافزا للنساء اؼباكثات يف البيت على طلب القرض ألهنا تراىا قركض حبجم 
صغَت كسلفية دكف فائدة، فبا يسهل عملية التسديد يف اآلجاؿ، ألف من خصائص النساء ىو ربملهن 

كىذه الصفة مشًتكة بُت كل نساء العامل اللوايت للمسؤكلية كحرصهن على تسديد أقساطهن يف آجاؽبن، 
استفدف من قرض مصغر، كيفسر اػبرباء يف التمويل اؼبصغر أف النساء تقمن بتسديد ديوهنن يف كل 
اغباالت لدافعُت أساسُت، األكؿ اػبوؼ من عواقب عملية عدـ التسديد، كالثاين كعيهن بالفرصة اليت 

لتحسن من مستول معيشتها كمستول معيشة أفراد أسرهتا، فال تريد تقدمها ؽبا مؤسسات التمويل اؼبصغر 
أف تضيعها بعدـ سداد قرض كاحد. كحاالت عدـ السداد تكوف غالبا ألسباب خارجة عن سيطرة 

 مثل كوارث طبيعية، مرض، كفاة ...اؼبستفيدة 

أف الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر توفر سبويالت للفقراء كاؼبهمشُت من النظاـ اؼبصرؼ  إىلكباإلضافة 
فهي تساىم يف ؿباربة البطالة، كخاصة البطالة اليت سبس الفئة الفقَتة من اجملتمع اليت ال تستهدفها الوكالة 

خالؿ اعبدكؿ اؼبوايل سنوضح  الوطنية لدعم كتشغيل الشباب كالصندكؽ الوطٍت للتأمُت على البطالة. من
 31غاية  إىل 2005نة عدد مناصب الشغل اليت أنشأهتا الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر منذ س

 .2016ديسمرب 

عدد مناصب الشغل المنشأة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منذ  :26جدول رقم 
 .2016ديسمبر 31غاية  إلى 2005بداية نشاطها سنة 

 السنة عدد مناصب الشغل المستحدثة النسبة
0,49% 4 994 2005 
3,24% 33 331 2006 
2,51% 25 847 2007 
6,14% 63 148 2008 
8,86% 91 101 2009 
7,58% 77 934 2010 

15,69% 161 417 2011 
21,35% 219 641 2012 
1,62% 16 653 2013 

17,14% 176 315 2014 
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12,26% 126 152 2015 
3,12% 32 045 2016 
 المجموع 578 028 1 100%

 .الوكالة الوطنية لتسيَت القرض اؼبصغر المصدر:

مناصب الشغل المنشأة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض ( %) النسبة :15شكل رقم 
 .2016ديسمبر 31غاية  إلى 2005المصغر منذ بداية نشاطها سنة 

 
نتائج معطيات جدكؿ حوؿ عدد مناصب الشغل اؼبنشأة من طرؼ الوكالة الوطنية لتسيَت القرض  عرب ربليل

ألف منصب شغل، كما يبيز ىذه  177اؼبصغر قبد أف عدد مناصب الشغل اؼبستحدثة ىو مليوف ك
طويلة،  اؼبناصب أهنا مستدامة، ألف اؼبشاريع اليت سبوؽبا الوكالة تعتمد على اؼبهارة اليت تكتسب بعد خربة

 اغبرفية تقـو على مهارات يتوارثها األبناء عن آبائهم كأجدادىم. اؼبشركعات الفردية كالعائلية ك 
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كاؼبمولة ؽبا، مويل اؼبصغر كاؽبيئات الداعمة التعرؼ على مؤسسات التالثالث لقد حاكلنا من خالؿ الفصل 
كاليت سبثل الوحدة األساسية كالفعالة يف تقدًن خدمات التمويل اؼبصغر ألصحاب اؼبشاريع العائلية كالفردية. 

 من الدكر الفعاؿ الذم تلعبو مؤسسات التمويل اؼبصغر يف ربقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية كبالرغم
 .تإال أهنا تواجهها العديد من الصعوبات كالتحديا

خدمة الفقراء كالنساء باؼبناطق النائية عرب توفَت اػبدمات سسات التمويل اؼبصغر بإندكنيسيا إىل هتدؼ مؤ 
من  سالمي اؼبصغر أىدافهامؤسسات التمويل اإل ربققاؼبالية كالتمويالت الالزمة إلنشاء مشاريعهم؛ ك 

كمبادئ الشريعة اإلسالمية من مراحبة، مشاركة، قرض حسن، كقف،  ى خدمات مالية تتماشَتتوفخالؿ 
 مزارعة، إستصناع، سلم، إهبار.

أهنا سبلك أكرب شبكة ؼبؤسسات التمويل اإلسالمي اؼبصغر  تبإندكنيسيا بينإف دراسة التمويل اؼبصغر 
ة لقطاع التمويل مؤسسة مالية تابع 60عاؼبيا، عرب شبكة بنك ركيات إندكنيسيا، كتنشط فيها أكثر من 

كما زاد من فعالية قطاع التمويل اؼبصغر بإندكنيسيا  إنتشار مبوذج بيت اؼباؿ كالتمويل.باإلضافة اىل اؼبصغر، 
  اؼبوازنة بُت األىداؼ االجتماعية كربقيق الديبومة اؼبالية. و يفىو القدرة الرائعة ؼبؤسساتو كىيئات

اإلهبابية لنشاطها على  كاآلثارمن خالؿ قباحاهتا،  مؤسسات التمويل اؼبصغر كتسبتهاكنظرا لألنبية اليت إ
كضع مؤسسات التمويل اؼبصغر إال أف  ؛نتشار الواسع الذم عرفتواؼبستول االقتصادم كاالجتماعي، كاإل

 ع اػباص يف ؾباؿ التمويل اؼبصغر.باعبزائر يعترب فريد من نوعو، كما يبيزه ىو الغياب الكلي للقطا 

ستخلصنا أف اؼبؤسسات اليت تنشط يف ؾباؿ التمويل سة كضع التمويل اؼبصغر باعبزائر إمن خالؿ دراك 
جعلها ؛ كما قلل من فعاليتهاإنتشار التمويالت اؼبمنوحة ك حد من ر تابعة للقطاع اغبكومي، ىذا ما اؼبصغ
ؼبصغر يف االقتصاد دكر مؤسسات التمويل اكتنشيط كمن أجل تفعيل  .لتقلبات أسعار احملركقات عرضة

كضع  ا، يستحسناعبزائرم على ظل النتائج اؼبتوصل إليها من دراسة كضع التمويل اؼبصغر بإندكنيسي
 إطار كضععرب  ،قد تساىم يف رفع عدد القركض اؼبصغرة اليت سبنح للمشاريع العائلية كالفردية إسًتاتيجية

 . اػباصقطاع أماـ الكفتح اجملاؿ  يالءـ طبيعة نشاطها تشريعي



 

 :رابعالفصل ال
اسرتاتيجية تطوير دور مؤسسات التمويل املصغر 

 يف تنمية املشروعات العائلية والفردية 
 يف االقتصاد اجلزائري
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 :رابعالفصل ال
 تطوير دور مؤسسات التمويل المصغر في تنمية المشروعات    إستراتيجية

 العائلية والفردية في االقتصاد الجزائري
وهبدف زايدة فعالية مؤسسات التمويل املصغر ابجلزائر واالستفادة من أاثرها اإلجيابية يف اجملال االجتماعي 

 إسرتاتيجيةواالقتصادي، ال بد من إعادة أتهيل وتنظيم وتكوين قطاع التمويل املصغر ابجلزائر يف إطار 
مويل املصغر من مؤسسات حكومية واضحة املعامل حمددة املستوايت، للمحافظة على مكتسبات قطاع الت

وإدماج القطاع اخلاص، مع جتسيد إطار قانوين جيذب االستثمارات اخلاصة وحيمي املستفيدين. ابإلضافة 
ضرورة فتح اجملال أمام مؤسسات التمويل اإلسالم املصغر بتوفري احمليط املالئم، فهذه األخرية تعترب  إىل

تطوير  إسرتاتيجيةجلزائر. وسنقوم عمعا ج الفصل الرابع املتمثل يف مكتسبا أساسيا لقطاع التمويل املصغر اب
من خالل ، يف االقتصاد اجلزائرياملشروعات الفردية والعائلية دور مؤسسات التمويل املصغر يف تنمية 

 املباحث التالية:

 وآلية إعدادها اإلسرتاتيجيةتعريف اخلطة  ول:املبحث األ
 مؤسسات التمويل املصغر ابجلزائرفرص وحتدايت  املبحث الثاين:

 االقتصاد اجلزائرييف تطوير دور مؤسسات التمويل املصغر  إسرتاتيجية املبحث الثالث:
 

 



 االقتصاد الجزائري  فيوالعائلية املشروعات الفردية تطوير دور مؤسسات التمويل املصغر في تنمية  : إستراتيجيةالرابعالفصل 

 

192 
 

 وآلية إعدادها  اإلستراتيجيةول: تعريف الخطة  المبحث األ
كفئ وفعالة، تتميز ابملعامل الواضحة واملستوايت احملددة، عملية   إسرتاتيجيةعملية إعداد خطة تعد 

وتعترب عملية التخطيط عمل شامل  تتطلب معرفة مفاهيم أساسية وإتباع آلية حمددة وفقا لطريقة معينة.
اليت تسعى  واألهدافأهداف بناء على جتارب انجحة  بوضعحيتاج ملعطيات ومعرفة وإمكانيات، تسمح 

 السياسة العامة حتقيقها.
الدور الذي ميكن ملؤسسات التمويل املصغر يف تنمية املشاريع العائلية والفردية يف االقتصاد ولالستفادة من 

تساهم يف خلق املناخ العام الذي حيفز  إسرتاتيجيةوعلى ضل التجربة االندونيسية، ال بد من وضع  ياجلزائر 
 ، واالستثمار إبنشاء مؤسسات التمويل املصغرة.  وحيث مؤسسات التمويل املصغر على منح التمويالت

زائر، وزايدة دور تساهم يف تنمية وتطوير قطاع التمويل املصغر ابجلفعالة  إسرتاتيجيةوهبدف وضع خطة 
تعريف  إىلمؤسسات التمويل املصغر يف تنمية املشاريع العائلية والفردية، سنتطرق من خالل هذا املبحث 

 وآلية إعدادها من خالل املطالب التالية:  اإلسرتاتيجيةاخلطة 
 اإلسرتاتيجيةاخلطة  تعريف ول:املطلب األ

 وأنواعها اإلسرتاتيجيةأساليب إعداد اخلطة  املطلب الثاين:
 سرتاتيجيةآلية إعداد اخلطة اإل: لثاملطلب الثا
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 ستراتيجيةالمطلب األول: تعريف الخطة اإل
سرتاتيجية على تطوير اجملال املستهدف وفقا لنظرة احلكومة والوزارة الوصية عليه، تساعد اخلطة اإل

أهنا أتخذ  إىلوتعتمد على تقييم الواقع الراهن للمجال والوسائل املتوفرة لدى احلكومة لتطبيقها، ابإلضافة 
 كما يلي:  اإلسرتاتيجيةبعني االعتبار الوضع العاملي احلايل والوضع املستقبلي املسطر. ونوضح تعريف اخلطة 

 اإلستراتيجيةأوال: تعريف الخطة  
ولكن كلها تشرتك يف أن  سرتاتيجية بتعدد املذاهب املدارس واملناهج،تعددت تعريفات اخلطة اإل

اخلطة  اتريفوفيما يلي سنتطرق لبعض من أهم تعهي نظرة مستقبلية لوضع راهن،  ةسرتاتيجياخلطة اإل
 :اإلسرتاتيجية

وتعمل معاً  عملية شاملة حتشد فيها املوارد واإلمكانيات"يتعد عملية التخطيط االسرتاتيج :األولالتعريف  .1
للتنمية واملسارات اليت ينبغي اختاذها لتحقيق  اإلسرتاتيجيةبشكل منسق الختاذ القرارات وحتديد األهداف 

رسالة الوزارة. وهي تُعىن بتحديد األولوايت التنموية، ووضع خطة التطبيق اهلادفة لتحقيق التغيري، وأتمني 
املتطلبات، ومعاجلة التحّدايت، والتغلب على املشاكل والصعوابت اليت يُنتظر أن تواجه اخلطة عند 

 .1"التطبيق
عرب  إلىاألفضللتحسني الوضعية الراهنة لظاهرة أو هيئة أو مؤسسة  اإلسرتاتيجيةهتدف  الثاين:التعريف  .2

سنة، ويوجد  15 إىلسنوات 5، واملدة ترتاوح األساسيةتوفري املدة الزمنية الالزمة للتأثري على املؤشرات 
وتستعني املؤسسات والوزارات ابخلطة  .مريكيةمثل منوذج شركة فيفر األ ةالعديد من املناهج التخطيطي

، واإلمكانياتمثل للموارد افها، وتساعدها على االستغالل األ"لتوضيح الرؤية وحتديد أهد اإلسرتاتيجية
ملشاكل التنفيذية وحتقيق التكامل والتنسيق، وحتديد األولوايت عما يتفق مع االحتياجات، والسيطرة على ا

 .2"وختفيض املخاطر
االجتاه أو منهج العمل املوضوع لتحقيق هدف ما،  أوأهنا "اخلطة  اإلسرتاتيجيةتعرف  الث:التعريف الث .3

ويقصد هبنمط أو طريق العمل والثبات  األسلوبهناك، وهي  إىلوهي املمر أو اجلسر الذي أيخذان من هنا 
 إسرتاتيجيةعلى سلوك معني،فاملؤسسة اليت تدخل يف مشاريع خماطرة على سبيل املثال نقول عنها: أهنا تتبىن 

                                                      
لبنان،  اإلداريةالعامة، وزير الدولة لشؤون التنمية  داراتواإلفي الوزارات  اإلستراتيجية، دليل إعداد الخطط اإلداريةوزير الدولة لشؤون التنمية 1

 .5، ص 2013لبنان، 
 .20 ، ص2003اع الخليجي، رأيناطارق محمد السويدان، كيف تكتب خطة إستراتيجية، قرطبة للنشر والتوزيع وا2
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مستمرة ومتغرية، يقصد ابلتخطيط االسرتاتيجي أنه مجلة القرارات ذات أثر مستقبلي، وعملية و ، املخاطرة
 .1امل )هياكل، موازانت، نظم، برامج تنفيذية، إجراءات ...("ذات فلسفة إدارية، ونظام متك

لتحيد الرؤية املستقبلية للقطاع ما يتيح للمؤسسة إمكانية  اإلسرتاتيجية"هتدف اخلطة التعريف الرابع:  .4
من أن تكون ديناميكية  رأيناسرتاتيجية فعالة لتطور، ومن أجل أن تكون اخلطة اإلاالستفادة من الوضع وا

اليت تسمو إليها املنظمة وطرق  األساسيةاألهدافسرتاتيجية هو حتديد واهلدف األساسي للخطة اإل وسباقة.
 .2حتقيقها"

 ستراتيجيةشروط وضع الخطة اإلثانيا: 
هداف اليت وضعت من أجلهم، "أن سرتاتيجية لضمان فعالياهتا وحتقيق األيشرتط يف اخلطة اإل

ني بتطبيقها يف ياملعن األطرافتستغرق عملية إعدادها الوقت الالزم وتعترب استثمارا للهيئة، وتدخل كل 
مع االلتزام الكلي هبا. ولعل أهم نقطة هي التقييم  اإلسرتاتيجية، وتسطري خطة إعداد اإلعدادعملية 

 .3مع حتديد نقاط القوة والضعف" املوضوعي للوضع الراهن للهيئة أو القطاع
هو توفر مبدأ سيادة التخطيط، "ويقصد به أن  اإلسرتاتيجيةومن أهم الشروط الواجب توفرها يف اخلطة 

النابعة من التخطيط(، والتخطيط  األهدافالتخطيط هو أساس التنظيم )اهلياكل واللوائح توضع لتحقيق 
(، األهدافلتوجيه، والقيادة هي حتريك الناس حنو هو أساس التوجيه )حيث أن القيادة هي أساس ا

الرقابة )حيث أن الرقابة هي التأكد من أن املعايري احملددة ابألهداف مت حتقيقها  أساسوالتخطيط هو 
هو تنبع من التخطيط. إذا التخطيط  واألهداف، األهداففعال(. ونالحظ أن مجيع املراحل تعتمد على 

 .4سيادة التخطيط" مبدأساس فهذا هو األ

  

                                                      
 .19،18المرجع السابق، ص1

2Kouakou Josther, Planification Stratégique, Bureau national D'études Techniques et De Développement, 

p5. 
3 Idem, p6. 

 .21، مرجع سبق ذكره، ص طارق محمد السويدان4
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 .يوضح طريقة حتقيق مبدأ سيادة التخطيط:16شكل رقم 

 

 

 

 

 

ستقبلي للهيئة أو املؤسسة، ومن سرتاتيجي هو مجلة القرارات اليت هتدف للتأثري على الوضع املالتخطيط اإل
مما يسمح  ةة وديناميكينن تكون مر ، ال بد أاإلسرتاتيجيةجل حتقيق األهداف املخطط هلا ضمن اخلطة أ

التمتع ابلسيادة  اإلسرتاتيجيةنه يشرتط يف اخلطة ونضيف أوامل الداخلية واخلارجية. مع كل الع مابلتأقل
معرفة أساليب إعدادها وأنواع  رأينافّعالة  إسرتاتيجيةواالستقاللية عن أي أتثري فكري خارجي. ولوضع خطة 

 اخلطط، وهذا ما سنتطرق إليه يف املطلب التايل.

 وأنواعها  اإلستراتيجيةأساليب إعداد الخطة  المطلب الثاني:  
سرتاتيجية أهنا "عملية شاملة تتوالها دراسة وإعدادا ومتابعتا وتنفيذا وحدة التنفيذ تعرف اخلطة اإل

سرتاتيجية ال بد من حتديد أساليب ، ولضمان فعالية اخلطة اإل1"ةوالربجمة على مستوى اهليئة أو املؤسس
تمويل املصغر يف تنمية ال مؤسسات تطوير دورلإسرتاتيجيةإعدادها ومعرفة أنواعها لنتمكن من وضع 

 . ويف املطلب املوايل سنتطرق للنقاط التالية:يف االقتصاد اجلزائرياملشروعات الفردية والعائلية 

 
 

                                                      
 .7، مرجع سابق، ص اإلداريةوزير الدولة لشؤون التنمية 1
 

 حتقيق أهداف املؤسسة 

 التنظيم وجيهتال الرقابة

 التخطيط

 مبدأ سيادة التخطيط

 .21 ، ص2003رتاتيجية، قرطبة للنشر والتوزيع اخلليجي، ارق حممد السويدان، كيف تكتب خطة إسطاملرجع:
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 اإلستراتيجيةأوال: أساليب إعداد الخطة  
خمتلف مراحل الزمن. والتخطيط  سرتاتيجية، وعرفت تطورا عربإعداد اخلطط اإل تعددت أساليب

واإلدارات ومدته ال تزيد عن سنتني  فراداألسرتاتيجي احلديث جيمع بني التخطيط التشغيلي الذي ميارسه اإل
سنوات، ويعرف التخطيط االسرتاتيجي أنه الطريقة 5تكون مدة تطبيقه ما يزيد عن يوالتخطيط االسرتاتيج

ب اليت اليت تعتمدها املنظمة لتحديد أهدافها وطريقة الوصول إليها. وفيما يل سنحدد أشهر األسالي
 سرتاتيجية:تستعمل يف إعداد اخلطة اإل

أحد األساليب "Balance Score Cardبطاقة األداء املتوازن تعد :BSCبطاقة األداء املتوازن  .1
سرتاتيجية لتقييم شآت. وهي تعد نظاما إداراي وخطة إوالتقنيات احلديثة اليت سامهت يف ضبط أداء املن

، يوازن هذا النظام ما بني اجلواب املالية ورضا العمالء، وإسرتاتيجيتهاأنشطة وأداء املنشأة وفق رؤيتها 
املنشأة سواء كانت رحبية أو غري رحبية،  مراعات طبيعةو وفاعلية العمليات الداخلية، وجوانب التعلم والتطوير 

جممل اإلجراءات اليت  أهنا. وتعرف أيضا "1خدمية أو صناعية، حكومية أو غري حكومية، صغرية أو كبرية"
اع مراحل متعددة، . وتتطلب عملية تطبيق بطاقة األداء املتوازن إتباإلسرتاتيجيةلبناء منوذج وقيادة هتدف 

أهداف تشغيلية حسب املهام  إىل، وترمجتها اإلسرتاتيجيةسرتاتيجية وتليها وضع اخلطة تبدأ بتحديد اإل
 . 2الرئيسة"

، ومازالت تتطور 1992جامعة هارفارد سنة وطور هذا النموذج كل من روبرت كابالن وديفيد نورتن من 
 بطاقة األداء املتوازن بتطور استخدامها. وعند وضعها أنخذ بعني االعتبار األهداف والتدابري واملبادرات.

على أربع حماور أساسية لقياس أداء املؤسسة، ولتوضيح فإن "بطاقة األداء املتوازن متكن  األداءتقوم بطاقة 
داء على حنو متكامل عن طريق ربط األهداف املتعددة اليت تسعى املنظمة لتحقيقها املنظمة من تقييم األ

وذلك هبدف تدعيم موقفها التنافسي، ويتم يف البطاقة ترمجة رؤية املنظمة واسرتاتيجياهتا إىل أهداف 
م األداء من ومقاييس يتم تبويبها يف أربعة أبعاد يقوم كل منها بتقييم األداء من منظور خمتلف، فيتم تقيي

احملاور اليت تقوم عليها فيما  لمنظور املسامهني والعمالء والعمليات التشغيلية الداخلية والتعلم والنمو.  وتتمث
 يلي:

                                                      
 www.chmq.com، 05/10/2017اع والجودة، بطاقة األداء المتوازن، تاريخ االطالع: رأينابوابة اآلفاق وا1

2Laurent Granger, Ce qu'il faut savoir Du Balance Scorecard, Manager Go, Date: 05/10/2017, 

https://www.manager-go.com/finance/balanced-scorecard.htm .   

http://www.chmq.com/
https://www.manager-go.com/finance/balanced-scorecard.htm
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: حيتوي هذا احملور على األهداف املالية مثل: العائد على االستثمار، تكلفة املنتجات، الرحبية، احملور املايل .أ
ذلك النسب املالية واألرقام املالية املختلفة، كذلك قد تكون بعض األرقام  التدفق النقدي، ويستخدم لقياس

املالية مهمة يف وقت ما مثل التدفق النقدي يف أوقات العسرة، أما الشركات غري اهلادفة للربح فقد خيتلف 
 د كافية.األمر ولكنها يف النهاية ال بد أن حتافظ على استمرارها يف أنشطتها ابحملافظة على وجود موار 

إن املنظمة حتتاج إىل إن توجه اهتمامها إىل تلبية احتياجات ورغبات عمالئها الن هؤالء حمور الزابئن: .ب
العمالء هم الذين يدفعون للمنظمة لتغطية التكاليف وحتقيق األرابح، من خالل هذا املنظور توضع 

السوقية، درجة الوالء، القدرة مؤشرات تعكس وضع العميل ابلنسبة للمنظمة مثل: رضا الزابئن، احلصة 
 على االحتفاظ ابلزبون، القدرة على اجتذاب العميل، ورحبية العميل.

، هاتنافسيتحيث يتم قياس فعالية األنظمة الداخلية للمؤسسة من أجل ضمان حمور األنظمة الداخلية:  .ت
اجلديدة...(، هذا ابإلضافة إىل  املنتجاتومن أمهها نظام التجديد )البحوث، عدد براءات االخرتاع، عدد 

نظام اإلنتاج )جودة املنتجات، آجال اإلنتاج...(، ونظام خدمة ما بعد البيع أيضا من األنظمة املهمة 
 بال الزبون، أجل حل املشكالت...(.)استق

ت :حيدد هذا اجلانب القدرات اليت جيب أن تنمو فيها املنظمة من أجل حتقيق عملياحمور التعلم التنظيمي .ث
داخلية عالية املستوى اليت ختلق قيمة للعمالء واملسامهني، يؤكد جانب النمو والتعلم على ثالث قدرات: 
قدرات املوظف وإعادة توجيهها )تعليم وتطوير املوظفني، قياس رضا املوظفني، وفاء املوظفني، إنتاجية 

 . 1ؤولية"املوظفني...(، فعالية أنظمة املعلومات، التحفيز وحتمل األجراء للمس

  

                                                      
الملتقى الدولي حول المنافسة واإلستراتيجية التنافسية  تقييم إستراتيجية المؤسسة،المتوازن في صياغة وتنفيذ و استخدام بطاقة األداءوهيبة مقدم، 1

 ، الجزائر.08/11/2010للمؤسسة الصناعية، جامعة الشلف الجزائر، 
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 .األداء املتوازن لروبرت كابالن وديفيد نورتن بطاقة: 17شكل رقم

 
Source : Robert Kaplan et David Norton, le tableau de bord prospectif (pilotage stratégique : 
les quatre axes du succès), éditions d’organisation, Paris ; France, 1998, p :69. 

 
األهداف اليت يتم وضعها يف كل بطاقة  تنبع"حيث  األهدافداء املتوازن على أساس تستخدم بطاقات األ

الشركة أو املؤسسة، فالشركة اليت حتاول أن تنافس عن طريق تقليل التكلفة ستهتم عمؤشرات  إسرتاتيجيةمن 
تكلفة املنتج وكفاءة التصنيع وقلة الفاقد وتقليل تكلفة املواد اخلام. أما الشركة اليت حتاول أن تكون سبَّاقة 

نتجات بسرعة والقدرة على ابملنتجات أو اخلدمات اجلديدة، فسيكون تركيزها على القدرة على تقدمي م
هتيئة مناخ أو بيئة إبداعية داخل الشركة. كذلك فإن الشركة اليت ختطط للتوسع إقليميا أو عامليا ستهتم 
بقياس القدرة على اكتشاف والدخول إىل أسواق جديدة والقدرة على تلبية احتياجات عمالء جدد يف 

 . 1"الشركة إسرتاتيجيةاء املتوازن وسيلة لتحقيق مدن أو دول جديدة. وهبذه الطريقة تصبح بطاقة األد

ترابط قدرات املنظمة  قلتحقي:SWOTأسلوب حتليل جوانب القوة والضعف والفرص واملخاطر  .2
"أداة ختطيط أسلوب حتليل جوانب القوة والضعف والفرص واملخاطر ألنه يعترب استعمالالداخلية يفضل 

اسرتاتيجي حتقق االتساق بني قدرات املنظمة الداخلية )عن طريق دراسة نواحي القوة والضعف فيها(، وبني 
الظروف البيئية )أي الفرص واملخاطر املوجودة يف احمليط اخلارجي(. ويتمثل االفرتاض األساسي يف أن القيام 

                                                      
 ، مرجع سبق ذكره.اع والجودةرأينابوابة اآلفاق وا1
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جعة الفرص واملخاطر )البيئية( يساعد على حتديد عمراجعة جوانب القوة والضعف )داخل املنظمة(، وعمرا
اليت حتقق النجاح للمنظمة، ذلك الن هذا التحليل يساعد على حتقيق االتساق بني  اإلسرتاتيجيةاخلطط 

. وتعرف أيضا أن"حتليل سوت )أو مصفوفة نقاط القوة والضعف والفرص 1املنظمة والبيئة اليت تتحرك فيها"
املستوى يستخدم يف بداية التخطيط االسرتاتيجي للمنظمة. ويدمج بني نقاط قوة  واملخاطر( هو منوذج رفيع

اهليئة ونقاط ضعفها، وبني الفرص املتاحة أمامها والتحدايت اليت تواجهها. وتصنف مصفوفة سوت العوامل 
 إسرتاتيجيةثر على اهليئة يف نقاط القوة والضعف والعوامل اخلارجية اليت تؤ  إسرتاتيجيةالداخلية اليت تتأثر هبا 

لتقليل آاثر العوامل السلبية املتمثلة يف نقاط الضعف  اإلسرتاتيجية، وهتدف 2اهليئة ابلفرص والتحدايت"
سوت يف وضع اخلطط  إسرتاتيجيةوالتحدايت، وتعظيم نقاط قوة اهليئة والفرص املتاحة.وتستعمل 

 مالئمةاإلسرتاتيجيةتستعمل لتقييم مدى  نأكن سنوات، ومي3التشغيلية اليت ال تزيد مدهتا عن  اإلسرتاتيجية
 املتبعة من طرف اهليئة لألهداف املراد حتقيقها. 

اليت ختتارها  األعمالجماالت أو ميادين "أسلوب حتليل جماالت العمل حيددأسلوب حتليل جمال العمل: .3
املختلفة.  األعمالاملنظمة، ويعتمد ذلك على حتديد ودراسة إمكانيات املوقع التنافسي للمنظمة يف ميدان 
اليت حتقق  األعمالوكذلك على دراسة إمكانية زايدة هذا املوقع، وابلتايل تقرر املنظمة االستمرار يف ميدان 

مواقف ومكاسب ونتائج مقبولة. وكذلك تلك امليادين اليت يتوقع أن حتقق مواقف ومكاسب ونتائج مقبولة 
 .3يف املستقبل. وابلتايل حتتفظ املنظمة عموقعها، أي حبضورها ووجودها بتلك امليادين الناجحة"

تقييم عرف أبسلوب "حتليل االحتياجات" أو "وي: GAP planningأسلوب الفجوة  .4
االحتياجات"، ويسمح بتقدمي تقييم لوضع اهليئة يف املنطقة احلالية اليت تنشط فيها ومقارنته مع املكان الذي 

حتديد  اإلسرتاتيجيةعلى عملية وضع اخلطة  املسئولتريد أن تكون فيه. ويتوجب يف هذه احلالة على 
. وعرف 4الفجوة املوجودة بني هذين املكانني وسدها. ويستعمل هذا األسلوب لتحديد الثغرات الداخلية"

"بتقييم الفرق بني املبيعات اليت حققتها املؤسسة واملبيعات اليت كانت هتدف  GAPأسلوب الفجوة 
 . 5يات لسد العجز"لتحقيقها، وإذا وجد عجز يف املبيعات يتم استعمال جمموعة من االسرتاتيج

                                                      
 .42طارق محمد السويدان، مرجع سبق ذكره، ص 1

2Avery Hale, 8 Strategic Planning Models To Consider, Clearpoint Strategy, 

08/01/2017,https://www.clearpointstrategy.com/strategic-planning-models/ 
 .52طارق محمد السويدان، مرجع سبق ذكره، ص 3

4Avery Hale, op.cit. 
5Philip Kotler, Marketing Management, Product 

Bookshelf,http://www.productbookshelf.com/2011/05/the-strategic-planning-gap/ .  

https://www.clearpointstrategy.com/strategic-planning-models/
http://www.productbookshelf.com/2011/05/the-strategic-planning-gap/
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يقوم أسلوب السيناريوهات على عدد من االحتماالت واالفرتاضات، أسلوب استخدام السيناريوهات: .5
، والسيناريو يبىن على افرتاض أن قدرتنا على اإلسرتاتيجية"السيناريو هو أداة مهمة من أدوات أن  إىلونشري 

املمكنة والتصرف املناسب لكل منها. ويف حني يركز التنبؤ حمدودة، فيتم افرتاض عدد من االحتماالت 
خالت. ووجود عدد من االتنبؤ على فهم القوى اليت تؤثر على تلك املخرجات، وبعض هذه القوى هي املد

 إىلالسيناريوهات لدى املنظمة يتيح هلا مواجهة الظروف غري الواضحة يف البيئة. ومن مث تلجا تلك املنظمة 
عدد من السيناريوهات املختلفة اليت ميكن أن حتدث يف املستقبل، حىت يتمكن بعد "ختمني" أو "توقع" ب

. "وحددت املؤسسات 1ذلك إعداد "خطط موقفية" تتناسب مع هذه السيناريوهات أو االحتماالت"
 وتكنولوجيةابفرتاض وجود عوامل اثبتة تتغري على املدى الطويل، ونظرا لتغري وسائل اإلنتاج  إسرتاتيجيتها

إعادة النظر  إىلاالتصال مما سرعت تغري األوضاع والبيئة اليت تنشط فيها املؤسسة. وكل هذه العوامل أدت 
ملواجهة كل األوضاع  إسرتاتيجيةاملؤسسة ابالعتماد على السيناريوهات، ووضح  إسرتاتيجيةيف طريقة وضع 

 2احملتملة"
ر من أهم أساليب التخطيط ايفيعترب منوذج فللتحليل االقتصادي:  Pfeifferأسلوب فايفر .6

، بناء الرؤيةمعحتديد القيموالتخطيط للتخطيطواملتمثلة في، خطوات أساسية 10االسرتاتيجي ويقوم على 
وبعد حتديد نقاط  وحتديد جماالت العمل الرئيسية وتقييم األداء وحتليل الفجوة.جانب ذلك كتابة الرسالة إىل

ىل جانب تسطري اخلطط البديلة وضرورة تنفيذ العملية وتوحيدها، إمن وضع اخلطط القوة والضعف ال بد 
 اخلطة للتحقيق األهداف املرجوة.

لتطوير دور مؤسسات التمويل املصغر يف  إسرتاتيجيةوسوف نعتمد على أسلوب فايفر من أجل وضع خطة 
سلوب فايفر يف املطلب يف االقتصاد اجلزائري. وسيتم تعريف وتقدمي أاملشروعات الفردية والعائلية تنمية 

 .اإلسرتاتيجيةالثالث آلية إعداد اخلطة 

 اإلستراتيجيةثانيا: أنواع الخطط  
تتمثل أمهية التخطيط االسرتاتيجي أهنا متنح للهيئة واملؤسسة القدرة على تطوير الوضع احلايل عرب 

، "فهو يساعد املؤسسة على فهم طبيعة التغريات اليت حتدث يف حميطها وحماولة اإلسرتاتيجيةوضع اخلطة 
التكيف معها، وملا ال حىت قيادة هذه التغريات. وعلى هذا األساس فقد اتفق أغلبية الباحثني والكتاب على 

                                                      
 .25طارق محمد السويدان، مرجع سبق ذكره، ص 1

2SCHWARTZ Peter,La planification stratégique par scenarios, Futuribles, France, N 176, 1993. 
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بيئية، أمهية التخطيط االسرتاتيجي ابلنسبة للمؤسسة، حيث تواجه هذه األخرية العديد من التحدايت ال
أن الدراسات اليت  إىلوللتخطيط االسرتاتيجي دورا مهما يف مواجهتها واحلد من آاثرها السلبية، إضافة 

أجريت حول التخطيط االسرتاتيجي قد أثبتت فعالياهتا يف حتسني أداء املؤسسة، حيث يساعد على حتقيق 
، ولتحديد نوع اخلطة 1مد القصري"النمو على املدى البعيد وحتسني األداء املايل بصفة أساسية يف األ

من حتديد الوضع الراهن للهيئة، ونقصد ابلوضع الراهن هو هل  رأينااليت تريد اهليئة وضعها  اإلسرتاتيجية
، وتعددت اإلسرتاتيجيةاهليئة يف حالة توسع أو منو أو استقرار. وعلى أساس الوضع الراهن يتم حتديد اخلطة 

 مستوى السلطةذكر تصنيف حسب  إىلأغراضها وأهدافها. وارأتينا  حسب اإلسرتاتيجيةأنواع اخلطط 
 .دورة حياة املنظمةو

وفقا ملستوى السلطة  إلسرتاتيجيةاوتقسم اخلطط حسب مستوى السلطة:  اإلسرتاتيجيةتصنيف اخلطط  .1
 ىل ثالث اسرتاتيجيات أساسية هي كالتايل:إ

اليت حتدد االجتاه العام أو الكلي للمنظمة، وميكن  اإلسرتاتيجيةويقصد هبا تلكاملنظمة ككل:  إسرتاتيجية .أ
 .شيف هذا الشأن، ختتار املنظمة من بينهم: النمو واالستقرار واالنكما تأن نقول إن هناك ثالثة مسارا

إلحدى فروع أو وحدات املنظمة أو وحدات املنظمة أو  إسرتاتيجيةتتم بوضع فروع املنظمة:  إسرتاتيجية .ب
إلحدى السلع أو اخلدمات اليت تقدمها املنظمة. وميكن أن حندد مسارين قد ختتار املنظمة من بينهما: 

 التنافسية. واإلسرتاتيجيةالتعاونية  اإلسرتاتيجية
اليت هتتم بتحسني مستوى األداء أهنا هي الوظيفية وتعرف  اإلسرتاتيجيةويقصد هبا العمليات:  إسرتاتيجية .ت

زايدة اإلنتاج، وختفيض التكلفة، ورفع اجلودة الشاملة.  إىلابلنسبة للعمليات اإلنتاجية واخلدمية. وهتدف 
وذلك إلعطاء املنظمة مميزات تنافسية على غريها من املنظمات األخرى املشاهبة أو اليت تعمل يف نفس 
اجملال أو القطاع. ويشرتط يف هذا التقسيم وجود انسجام بني املستوايت الثالث للتخطيط 

 .2االسرتاتيجي"

                                                      
ة عمر بن سديرة، التخطيط االستراتيجي: اإلطار النظري والواقع التطبيقي في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائر، مجلة العلوم االقتصادي1

 .239، 2013، 13وعلوم التسيير، الجزائر، عدد رقم 
-130، ص 2009مدحت محمد أبو ناصر، مقومات التخطيط والتفكير االستراتيجي، الطبعة األولى، المجموعة العربية للتدريب والنشر، مصر، 2

132. 
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 وإسرتاتيجيةالنمو  إسرتاتيجيةىل وتقسم إحسب دورة حياة املنظمة:  سرتاتيجيةاإلتصنيف اخلطة  .2
 .1االنكماش وإسرتاتيجيةاالستقرار 

 اإلستراتيجيةالمطلب الثالث: آلية إعداد الخطة  
، وارأتينا أن نعتمد على أسلوب فايفر للتخطيط اإلسرتاتيجيةتعددت آليات وأساليب وضع اخلطط 

يف  املشروعات الفردية والعائلية لتطوير دور مؤسسات التمويل املصغر يف تنمية  إسرتاتيجيةمن أجل وضع 
إبتباع أسلوب فايفر، حيث  اإلسرتاتيجيةاالقتصاد اجلزائري. واملطلب احلايل سنذكر فيه آلية إعداد اخلطة 

كن أن نقسم وقبل ذلك مي جند أن عملية التخطيط تكون وفقمراحل أساسية سوف نذكرها ونعرفها،
تتمحور حول  مبرحلة أتسيسيةمراحل لوضع الرؤية املستقبلية. "وتبدأ العملية التخطيطية  5ىل التخطيط إ

ضرورة بلورة رؤية واضحة ملستقبل القطاع الذي تشرف عليه الوزارة، ولواقعها وآفاق عملها املستقبلي مع 
سالة الوزارة وإىل القيم اليت تعمل هبا. هذا القطاع ابالستناد إىل سياسات وتوجهات احلكومة وإىل ر 

وتتمحور حول التعرف  ،اإلسرتاتيجيةبناء منطلقات اخلطة وتتضمن املرحلة الثانية من العملية التخطيطية 
للوزارة يف مدى زمين معني، مع ما  اإلسرتاتيجيةعلى الواقع الذي سيتم االنطالق منه لتحقيق أهداف الرؤية 

بيئتني الداخلية واخلارجية للوزارة، عما يف ذلك حتليل األوضاع السياسية يتضمنه ذلك من حتليل لل
واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية والتشريعية وحتليل اجلهات ذات العالقة، للخروج ابلتحليل 

 إلسرتاتيجيةاحتديد األهداف الرابعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتحّدايت. واملرحلة الثالثة تتمثل يف 
حتدد معامل الطريق  تفريعها إىل جمموعة أهداف فرعيةوالقابلة للتحقيق يف املدى الزمين للخطة، ومن مث 
املرسومة. وجيري حتديد أولوايت األهداف  اإلسرتاتيجيةللوصول، مرحلة بعد مرحلة، لتحقيق األهداف 

، ابلتشاور مع متويل اخلطةواملرحلة الرابعة التشغيلية من خالل معيارين مها أتثري اهلدف وسهولة تنفيذه. 
، من خالل إعداد حتديد طريقة قياس األداءوزير املالية )قروض وهبات(. واملرحلة اخلامسة تتجسد يف 

خطة مؤشرات القياس والقيم املستهدفة هلا، على أن تتم مواءمتها مع التوجهات اإلمنائية للدولة مع وضع 
يف النقاط  اإلسرتاتيجية. وسوف نذكر آلية إعداد اخلطة 2املتوقعة والكوارث"حداث غري ملواجهة األ طارئة

 التالية:

 
                                                      

 .احمد سيد مصطفى، تحديات العولمة واإلدارة اإلستراتيجية: مهارات التفكير االستراتيجي1
 .10ذكره، ص وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، مرجع سبق 2
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: التخطيط للتخطيط  تحديد القيمو   أّوالا
ر، وتتم عملية وفقا لنموذج فايف اإلسرتاتيجيةتعترب املرحلة األول اليت تبدأ هبا عملية وضع اخلطة 

 :يمن خالل ما يل وحتديد القيم التخطيط للتخطيط

تعترب مرحلة التخطيط للتخطيط من بني أهم املراحل اليت تقوم عليها عملية وضع اخلطة التخطيط لتخطيط: .1
 ، وفقا للمراحل التالية:اإلسرتاتيجية

 ء الصالحيات األزمة لكتابة اخلطة."تشكيل فريق التخطيط املكلف هبذه املهمة وإعطا .أ

 أشهر. 6-3اخلطة وغالبا يكون بني  حتديد وقت إلجناز .ب
ا كانت اخلطة لدولة سنة وأحياان أكثر من ذلك إذ 20-5وهي ترتاوح بني  اإلسرتاتيجيةحتديد مدة اخلطة  .ت

 وليست ملنظمة.
فريق التخطيط الفعال هو فريق متنوع التخصصات، فمن املمكن أن يشارك موظفي من إدارة التخطيط،  .ث

 . 1ومسئول املنظمة، ومستشار خارجي"املعلومات،  وتكنولوجياواإلنتاج، والتسويق، واملوارد البشرية، 

على األمور اليت تعتربها املنظمة ذات قيمة  اإلسرتاتيجية"تبىن القرارات اخلاصة ابلعمل واخلطة حتديد القيم: .2
اليت ال هتتم ابلقيم يف املنظمة ستواجه  اإلسرتاتيجية. وتبني أن اخلطط األخالقياتمثل النمو، نوع الرقابة، 

 مشاكل كبرية وقد تفشل أيضا. ومن أجل استعراض القيم ال بد من فحص العناصر التالية:
 قيم املنظمة. .أ

 فلسف عمل املنظمة. .ب
 ثقافة املنظمة. .ت
 .2قيم املسامهني واملتأثرين هبا" .ث

، وعلى أساسه ميكن اجتماعيوبتحديد قيمة املنظمة هل هتدف للرحبية أو التوسع أو هدفها غري رحبي بل 
 ، وطرق حتقيقها.واألهدافأن حندد الرؤية والتوجه 

 

                                                      
 . http://thabethejazi.com/article-9، 09/10/2017ثابت حجازي، ملخص التخطيط االستراتيجي بأسلوب فايفر، تاريخ االطالع: 1
 .37طارق محمد السويدان، مرجع سبق ذكره، ص 2

http://thabethejazi.com/article-9
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 كتابة الرسالةو   بناء الرؤية: ثاني اا
التخطيط للتخطيط وحتديد القيم، بناء الرؤية وهي تعد النظرة املستقبلية للوضع الراهن، أتيت بعد مرحلة 

 ومؤشراهتا، ومتر عرب املراحل التالية:  اإلسرتاتيجيةوتتجسد عرب كتابة الرسالة اليت على أساسها حتدد أهداف 
املنظمة حنو ما تريد إجنازه يف هنا "املنظور املستقبلي لألوضاع وتعكس تطلعات أبتعرف الرؤية بناء الرؤية:  .1

مدى زمين حمدد ومنظور.وهي هبذا املعىن، إسقاط مستقبلي لتوجهات احلاضر، تلتقي مع التوجهات العامة 
للدولة، ومع نظرهتا املستقبلية. من الناحية العملية، هي صورة متخيلة ملا سيكون عليه مستقبل القطاع 

.والرؤية"هي الصورة للمستقبل املنشود، وتعترب عملية حتديد 1يله"الذي تشرف عليه الوزارة، ولدورها يف تشك
ة للمنظمة هي اخلطوة . وتعترب عملية "صياغة رؤية شامل2الرؤية من أهم خطوات التخطيط االسرتاتيجي"

الفكرة العامة اجملردة ذات  اإلسرتاتيجية، ويقصد ابلرؤية اإلسرتاتيجيةاإلدارةوىل يف عمليات اجلوهرية األ
، وهي أيضا منظور مستقبلي لإلدارة اإلنسايناملضمون الفلسفي والقريبة يف فضائها من طبيعة احللم 

اتساعا يف  واآلفاقوالعاملني، ومصدر شعور ابلوالء واالنتماء املشرتك، فالرؤية تتضمن عادة أكثر املعاين 
دون  األعمالات الكربى مل حتقق إجنازاهتا الصناعية املهمة يف ميدان الزمن ويف االجتاه حنو املستقبل، فاملنظم

جانب امتالكها لإلدارة القوية يف العمل وصنع القرار وصياغة  إىلامتالكها لرؤية واضحة املعامل وطموحة،  
 . وجتسد رؤية طموح والتطور الذين تسعى اهليئة حتقيقهما يف3لتجسيد هذه الرؤية" إسرتاتيجيةوتطبيق 

املتوفرة مما يسمح هلا من ضمان دميومتها  واإلمكانياتاملستقبل القريب والبعيد، مع التناسق مع احلاضر 
هتدف للوصول ابجملتمع وحتقيقها لألرابح ابلنسبة للمؤسسات الرحبية، أما اهليئات واحلكومات فهي 

 ىل وضع أفضل.والقطاعات إ

متثل رؤية اهليئة حافزا لزايدة فعاليتها وتطويرها، ولعل من بني أهم أسباب وجوب وضع رؤية واضحة 
وتدفعهم للعمل وتطوير اهليئة، وتشجع الرؤية  املسئولنيوطموحة للمؤسسة هو حتديد مسارها، وحتفز 

 .4ابملستقبلالعاملني على تقدمي أفكار ومبادرات جديدة، ولعل أهم دور للرؤية هو ربط اهليئة 

من توفر مكونني أساسيني،  رأينافعالة تتميز ابملصداقية وإمكانية التحقيق  إسرتاتيجيةوللحصول على رؤية 
اجلوهرية اليت حتدد املزااي الثابتة للمنظمة، وتساهم يف بناء الشركات  اإليديولوجيةمتثل يف " األولاملكون 

                                                      
 .16مرجع سبق ذكره، ص وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، 1
 .40طارق محمد السويدان، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .24، ص2010محمد مفضي الكساسبة، عبير حمود الفاعوري، قضايا معاصرة في اإلدارة، دار الحامد للتوزيع والنشر، الطبعة األولى، 3
 .79، ص2009اإلسكندرية، الطبعة األولى، أحمد ماهر، دليل المدرين إلى التخطيط االستراتيجي، الدار الجامعية 4
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اجلوهرية  يديولوجيةوالقيادة، إذ أن اإل والتكنولوجيةذات الرؤية املستقبلية أكثر من معطيات املنتج والسوق 
اجلوهرية ابلنظر  يديولوجيةماسك للمنظمة، وميكن أن تكتشف اإل، وحتقق التواإلهلامتعد مصدرا لإلرشاد 

ينبغي أن يكون دورها ذو معىن وإهلام لألفراد داخل املنظمة، إذ أهنا تتصف ابألصالة وال ميكن تزييفها. و  إىل
داخل املنظمة. واملكون الثاين يتمثل يف التصور املستقبلي ويتكون من هدف الرؤية ووصف حي ملا ينبغي 

بذل  إىلبتحقيق حتدي كبري، إذ حيتاج  معمله لتحقيق هذا اهلدف، ويوجد فرق بني وجود هدف، وااللتزا
من إتباع اخلطوات  رأينااإلسرتاتيجية.ومن أجل وضع رؤية للخطة 1جهود كبرية واالعتماد على روح الفريق"

 التالية:

يتم حتديد "وعرب هذه اخلطوة : اإلسرتاتيجيةاملشاركني يف إعداد اخلطة  األطرافمجع توقعات ورؤى  .أ
، وغالبا ما تبىن هذه املرحلة اإلسرتاتيجيةإبعداد اخلطة  األطرافاملعنينيالنظرة املستقبلية للمنظمة من جانب 

بتحديد عيوب اهليئة أو اجملتمع يف الوقت احلاضر، وهي جتسد وضعا مثاليا خايل من كل املصاعب 
 .2واملتاعب والعراقيل مع حتديد جماالت عمل اهليئة"

ذو املصلحة ويف استثمار الفرص  األطرافأهداف "من خالهلا يتم حتديد حتديد الصيغة املبدئية للرؤية:  .ب
املستقبل استنادا على نقاط القوة املتاحة لديها. كما حتدد املنظمة صورة اجملتمع يف  إىلاحمليطة واالنطالق 

، املستقبل وشكل القوى املؤثرة فيه، حىت تستطيع املنظمة حتديد مكانتها يف هذه الصورة الكبرية للمجتمع
 ل مبدئيا.وتبدأ املنظمة )وصورهتا( تتشك

ولوايت النهائية للمنظمة، وذلك لوضع الكلمات املوجودة يف حتدد فيها األالصياغة النهائية للرؤية:  .ت
الصياغة النهائية للرؤية، ومراجعة الصياغة املبدئية للرؤية، وتنظيفها من أي شوائب. ويشرتط يف الصياغة 

تلعب ، أنمل أن نكونكلمة، وأن تبدأ صياغة الرؤية بكلمات حمفزة مثل   20تزيد عن  أالالنهائية للرؤية 
حتتوي الصياغة كلمات محاسية  أنرأيناو  نرى أنفسنا، حنلم أن حنقق، حنن منظمة، نود أن.،منظمتنا الدور

 .تيجيةاإلسرتا. وال بد من أن تكون الرؤية قابلة للتجسيد عرب اخلطة 3ختاطب الروح، ومتثل الدفاع"
الرسالة هي عمثابة إعالن نوااي ملا تتطلع الوزارة إىل عمله، وتعريف ابألطر اليت ستعمل من كتابة الرسالة: .2

، وتعترب "عملية إعداد رسالة املنظمة من أهم 4خالهلا على حتقيق غايتها األساسية يف مدى زمين معني"

                                                      
 .26،27محمد مفضي الكساسبة، مرجع سبق ذكره، ص1

2Janet Shapiro, Planification Stratégique,CIVICUS, 2001,p34. 
 .82،81 أحمد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص3
 .12وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص 4
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وأصعب اخلطوات يف عملية التخطيط االسرتاتيجي، ألهنا توضح سبب وجود املنظمة وأغراضها ووظائفها 
عمال اليت ستقوم املنظمة ابلدخول فيها حتقيق رغباهتم، وحتدد جماالت األ إىلورغباهتا ومن تسعى 

، األخرىاملنظمات واالسرتاتيجيات اليت سوف تطبقها ، وحتدد اجملاالت اليت سوف تنافس فيها املنظمة 
 .1حتقيقها" إىلوحتدد كيفية ختصيص املوارد املختلفة وما هي أمناط النمو واالجتاهات اليت تسعى املنظمة 

 التالية:  األسئلة"وأن جتيب على واإلجياز. ويشرتط يف الرسالة الوضوح 
 ما العمل الذي تؤديه املنظمة؟ .أ

 وملن تؤدي هذا العمل؟ .ب
 العمل؟كيف تؤدي املنظمة هذا  .ت
 2ملاذا وجدت املنظمة؟" .ث

لدقة واالقتضاب حبيث أييت النص أن تتسم"اب رأيناومن أجل احلصول على رسالة تفي ابلغرض املرجو منها 
املرونة النسبية والقابلية و  مقتضبًا وخاليًا من احلشو والشروح والتفاصيل، معربًا بشكل صحيح عن جوهر.

التشبه أبفضل املمارسات العاملية، يف هذا ، و التحوالت احلاصلةلالجتهاد، وتطويع النص عما يتالءم مع 
 .3"اجملال

 األداءومؤشرات    اإلستراتيجيةتحديد األهداف  ثالث اا: 
العامة أهنا "النتائج اليت ترغب املنظمة أن حتققها من خالل التخطيط االسرتاتيجي  األهدافتعرف 

 واألداءوالرؤية، ويف ضوء الرسالة احملددة للمنظمة كما أهنا تستند على تقييم موضوعي للبيئة اخلارجية 
ليم ميثل الداخلي للمنظمة. وعما أن األهداف العامة هي نتائج، إذن فإن صياغتها وحتديدها بشكل س

من إجناز على طريق اهلدف العام، كما أنه ميثل أداة  إليهمقياس يساعد املنفذين على حتديد مدى ما وصلوا 
الفعلي للمنفذين، أن عدم وجود أهداف عامة ميكن أن يسبب الغموض يف  األداءاملتابعة والرقابة على 

 .4مل"السبب والدافع للع إىلالعمل، أو االرجتال فيه، أو االفتقار 

ابلربامج واملشاريع  األهداف الفرعيةتوجب "حتديد  األهدافومن أجل حتديد :األهدافاإلسرتاتيجيةحتديد  .1
. ومن الضرورة أن تتكون لدى املخططني اإلسرتاتيجيةاملخططة يف سياق املبادرات اليت تتضمنها اخلطة 

                                                      
 .68ق ذكره، ص أحمد ماهر، مرجع سب1
 .24طارق محمد السويدان، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .14وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .98أحمد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص 4
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واخلصائص واألهداف العامة فكرة واضحة حول كل برانمج ومشروع، عما يف ذلك وصف املواصفات 
.وعرب حتديد 1ومراحل التنفيذ ومدة التنفيذ والربانمج الزمين، فضاًل عن تكلفته وآلية متويله"

 وضع أربع عناصر أساسية هي:بنضع منوذج العمل االسرتاتيجي،  األهدافاإلسرتاتيجية
 هي اجملاالت املطلوبة إلجناز مهمتها."حتديد جماالت العمل الرئيسية:  .أ

الشركة أو  إليهاوهي املنظمات أو الشركات اليت ميكن أن تنقسم  :اإلسرتاتيجيةحتديد وحدات العمل  .ب
 املنظمة لو أرادت ذلك مستقبال.

أن تلك الوحدة سائرة حسب اخلطة  إىلحتديد املعايري اليت تشري  وحدة مؤشرات النجاح احلساسة: .ت
 .هدافاألاجلديدة وهي انجحة يف عملها، واملؤشرات هي تقيس 

 األدواتهي اآلليات اليت تستعملها املنظمةلتحقيق مستقبلها املثايل وهي : اإلسرتاتيجيةحتديد اآلليات  .ث
 الضرورية إلنشاء الوحدات وحتقيق املؤشرات.

ومؤشرات  اإلسرتاتيجيةحتديد نوع الثقافة الضرورية لدعم جماالت العمل والوحدات حتديد نوع الثقافة: .ج
 .2"اإلسرتاتيجيةالنجاح احلساسة واآلليات 

من "أن تتوافق مع عناصر  رأيناوحتقق املبتغى من وضعها  اإلسرتاتيجيةوللحصول على أهداف ختدم 
متشيها  إىل، وهذا ابإلضافة واإلسرتاتيجيةتكون ترمجة سليمة للرؤية والرسالة  أنأي ، التخطيط االسرتاتيجي

مع نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات اليت تظهر يف حتليل املنظمة.ويشرتط يف صياغتها أن تبدأ 
عمفعول وحتدد املفعول به، والفعل هنا يعين زايدة، أو ختفيض، أو كسر، أو بدء. وأما املفعول به فقد يكون 

، وأن تكون ممكنة وقابلة للتحقيق، أن حتض ، والتكاليف، واملبيعات.وأن تكون كمية وقابلة للقياساألرابح
 .3ابلقبول والوضوح واملرونة"

، ويعرف أنه 4وتعرف املؤشرات أهنا "طريقة قياس النجاح يف حتقيق األهداف"حتديد مؤشرات األداء: .2
، وهي 5و نوعي يستخدم لقياس ظاهرة معينة أو أداء حمدد خالل فرتة زمنية معينة"أ"مقياس كمي 

، واملؤشرات تساعد 6 "حمددة أبرقام توضح احلد األدىن الذي جيب أن حنققه خالل فرتة اخلطةاألهداف "

                                                      
 .39وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص1
 .50طارق محمد السويدان، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .98ماهر، مرجع سبق ذكره، ص أحمد 3
 .112مرجع سابق، ص 4
 .2يمن محمد حافظ الحماقي، مفهوم مؤشرات النوع االجتماعي وأنواعها معايير وخطوات إعدادها، جامعة عين الشمس، ص5
 ، مرجع سبق ذكره.ثابت حجازي6
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على حتديد مدى حتقق الرؤية بعد انقضاء فرتة اخلطة. وترتبط املؤشرات ارتباطا وطيدا مع أهداف 
صول على . وللحاإلسرتاتيجيةلذلك يشرتط يف املؤشر أن يقيس اهلدف الذي مت حتديده يف  اإلسرتاتيجية

 وفر املعايري التالية:ت ال بد من، و مؤشرات تفي ابلغرض واهلدف اليت وضعت من أجله
 ئمة للهدف.حتديد املؤشرات املال" .أ

 حتديد درجة التسلسل يف املؤشرات. .ب
 كل وحدة يف حتقيق مؤشرات اإلجناز.حتديد درجة مسامهة   .ت
 .1حتديد درجة املسامهة الفردية يف حتقيق هذه املؤشرات" .ث

 تحليل الفجوةو   : تقييم األداءرابعاا
وأما حتليل الفجوة يقوم على مقارنة الوضع الراهن ، SWOTويتم تقيم األداء املنظمة عرب حتليل 

 مع الوضع املطلوب، ومن خالل ما يلي سنتطرق لكل نقطة.

الذي تطرقنا إليه يف أساليب وضع اخلطط  SWOTعلى منوذج  األداءتعتمد عملية تقييم  :األداءتقييم  .1
" نقاط القوة ونقاط الضعف للمنظمة يف كل وحدة من كل مؤشر ، ويعتمد على دراسة وحتليلاإلسرتاتيجية

حساس وكذلك ينظر يف الفرص املتاحة واملخاطر املتوقعة. وتستعني املنظمة بتحليل جماالت العمل الرئيسية 
كل جمال من جماالت العمل بطريقة مستقلة وكذلك الوحدات وذلك ، وحيلل  اإلسرتاتيجيةوالوحدات 

 .  2لتحديد أيها أكثر جناحا وأيها يعمل بشكل ضعيف"
حتديد "واختبار الواقع عمعىن أنه مقارنة بني الوضع احلايل على تعمل عملية حتليل الفجوة : حتليل الفجوة .2

 إىلحتليل الفجوة  إشارة. ويف حالة اإلسرتاتيجيةلكل مؤشر ولكل وحدة بني الوضع املطلوب حسب اخلطة 
أن فريق  إىلأن هناك فجوة قليلة أو أهنا ال توجد أصال بني املوقف احلايل واملستقبل النموذجي فهذا يشري 

التخطيط مل يبذل جهدا كافيا يف إبداع حلم أفضل للمنظمة أو وحداهتا وعليه أن يغري اخلطة لكي جيعل 
مل يف مستقبل أفضل. ومن انحية أخرى إذا كان املستقبل النموذجي بعيدا وخياليا، أي املنظمة ووحداهتا أت

ال ميكن حتقيقه فعندها جيب على فريق التخطيط أن يعدل من النموذج وخيفف من الطموح، وذلك عرب 
 ردم الفجوة وكذلك إىلإجياد حلول وسط يف اجتاهني، فيعمل فريق التخطيط جبهد إلجياد وسائل هتدف 

                                                      
 .115أحمد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .53طارق محمد السويدان، مرجع سبق ذكره، ص 2
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. وعملية حتليل الفجوة تكون عرب دراسة املؤشرات اليت مت 1حد ما" إىلالتخفيف من احللم النموذجي 
أو ية هناك مؤشرات غري واقع"صياغتها يف املرحلة السابقة، حيث عرب مقارنة املؤشرات ميكن أن تكون 

 .2"ة وطموحةلوصول ملؤشرات مالئمجيب احلرص ليف كال احلالتني . و مؤشرات غري طموحة وعادية

 وتنفيذ الخطة  الخطط البديلة: وضع الخطط العملية و خامساا
، اإلسرتاتيجيةلتطوير نشاط املنظمة أو إدماج نظام مايل جديد يف اقتصاد الدول عرب وضع اخلطط 
املستقبل  إىلوتتبع عملية وضع اخلطط العملية وتوحيدها من أجل حتقيق الرؤية، واالنتقال من احلاضر 

املرجو، جيب أن تتماش اخلطط مع األهداف املسطرة وتكون قابلة للقياس عرب املؤشرات. ولكي تكون 
اخلطة فعالة ال بد من حتديد دور كل قسم ووحدة من املنظمة، مع حتديد مهام املراقبة، والفئة املستهدفة من 

يالت اليت سيتم القيام هبا للوصول دد فيه كل اخلطوات والتعدنشاط اهليئة. ومع وضع دفرت زمين حي
 لألهداف املسطرة مع حتديد الوحدات املستهدفة هبذه اخلطوات، وتعرف هذه املرحلة عمرحلة التطبيق.

أن أتخذ عدة أشكال حسب طبيعة  اإلسرتاتيجيةال وميكن للخطط وضع اخلطط العملية وتوحيدها: .1
دفاعية أو هجومية، وتتأثر  إسرتاتيجيةنشاط املؤسسة أو اهليئة والسوق اليت تنشط فيها، ميكن أن تكون 

عملية وضعها بتحديد الوضع عن طريق حتديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. وميكن أن تبىن 
التنافسية العامة. وختضع عملية حتديد اخلطة  اإلسرتاتيجيةيد بتحديد اجتاه املنافسني مع حتد اإلسرتاتيجية

 جمموعة من العوامل األساسية، تتمثل فيما يلي:    اإلسرتاتيجيةإىل
بني القائمني بعمل  االبداعو ال بد من توافر القدرة على االبتكار "درجة االبتكار يف األنشطة مستقبال: .أ

 ة مستقبلية عن أنشطة الشركة.التخطيط االسرتاتيجي وان حياولوا رسم صور 

: كل شركة هلا مقدار من املخاطرة تفضل أن تتحمله وتتعامل معه، املخاطر اليت ميكن حتملها مستقبال .ب
 ومقدار هذه املخاطرة تتحدد بقوى داخلية وقوى خارجية.

 .مقدار املبادرة من املديرين بتصرفات إجيابية .ت

 تعتد امليزة التنافسية على أحد العناصر التالية: شكل امليزة التنافسية للشركة مستقبال: .ث

ويعين ذلك أن يكون لدى الشركة سلعة جديدة يصعب على اآلخرين تقليدها بسهولة، وبذلك  التميز: -
 حتتفظ الشركة هبذه امليزة التنافسية لفرتة ما.

                                                      
 .56المرجع السابق، ص1
 ثابت حجازي، مرجع سبق ذكره.2
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حث عن األساليب قد حتقق الشركة ميزة تنافسية من خالل ختفيض التكلفة وعلى الشركة أن تبالتكلفة:  -
 اليت حتدد ذلك التخفيض.

املنتجات أو شرحية من السوق اجلغرايف  أومن خالل االهتمام بشرحية معينة من املستهلكني الرتكيز:  -
 .1تستطيع الشركة حتقيق ميزة تنافسية فيها عن غريها من الشركات"

للشركة، أن اخلطة  اإلسرتاتيجيةاليت تضعها الوزارات واملنظمات عن اخلطط  اإلسرتاتيجيةوتتميز اخلطط 
األوىل تعد "مشاريع قوانني وتعديالت تشريعية، لتوفري بيئة قانونية حمابية تسمح بتقدم اخلطة  اإلسرتاتيجية

بسالسة ودون عوائق قانونية. وميكن أن تتناول التسهيالت التشريعية املطلوبة جوانب من اخلطة، عما يف 
اج العمل فيها إىل تشريع خاص، كقانون منع التدخني يف األماكن العامة، ذلك الربامج واملشاريع اليت حيت

. وتعيد النظر هبيكلية وقانون إنشاء اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت واهليئة الناظمة لقطاع النفط والغاز...
يت تنشأ عمعرض إدارة الوزارة، واقرتاح تطوير مهامها وأنظمتها لدعم اخلطة التنفيذية ومواكبة املتغريات ال

عما خيدم اخلطة وحيسن من شروط دعم التطبيق وخطة مراقبة التطبيق  ،تنفيذها،وتبين القدرات املؤسسية
 كمؤهالتلوزارة   اإلداريوأما اخلطة الثانية فهي أتخذ بعني االعتبار القوانني واهليكل  2والتقييم والتصحيح"

 أتثر فيها. أو معوقات خارجية، فهي اليت تتأثر ابلقوانني وال 

تعرف "اخلطط البديلة أهنا نتاج عملية حتليل للمخاطر احملتملة اليت ميكن أن تعرتض، : اخلطط البديلة .2
تعوِّق، أو حترِّف اخلطة عن مسارها األصلي وحتول دون حتقق أهدافها. وهي خطط مسبقة اإلعداد، 

حيصر وحيشد كامل اإلمكانيات  تتحسب لوقوع أزمات و/أو كوارث حمتملة، وتستعد هلا بتخطيط احرتازي،
املتاحة )عما فيها املوارد االحتياطية وأشكال الدعم اليت ميكن طلبها من اجلهات األخرى( ملواجهة األحداث 

"اخلطة البديلة هي خطط خمتصرة لكل أمر احتمال . و3املستجدة ذات التأثريات العميقة و/أو الكارثية"
يف أن البديلة ليست  األصيلةفعال، وختتلف اخلطط البديلة عن حدوثه قليل ولكن آاثره كبرية لو حدث 

 .4مفصلة كالبديلة"

                                                      
 .203-301أحمد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .45وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص2
 .48المرجع السابق، ص3
 .06طارق محمد السويدان، مرجع سبق ذكره، ص 4
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تتمثل املرحلة األخرية لعملية التخطيط االسرتاتيجي يف عملية تنفيذها على أرض الواقع من :تنفيذ اخلطة .3
، من أجل حتقيق األهداف اإلسرتاتيجيةخالل جتسيد الرؤية عرب تطبيق األطراف واجلهات املعنية اخلطة 

 املستقبلية. 
إمكانيات وقدرات املنظمة واهليئة من أجل حتقيق الرؤية  تالؤماليت  اإلسرتاتيجيةتعترب عملية وضع اخلطة 

تساهم يف تطوير دور مؤسسات التمويل املصغر يف تنمية  إسرتاتيجيةاملستقبلية، ومن أجل وضع خطة 
د من إتباع اخلطوات اليت تطرقنا هلا يف هذا املطلب. وقبل حتديد الرؤية ، ال بردية والعائليةاملشروعات الف
ال بد من تقييم وحتديد نقاط قوة وضعف مؤسسات التمويل املصغر ابجلزائر من  اإلسرتاتيجيةووضع اخلطة 

 خالل املبحث الثاين.  
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 فرص وتحديات مؤسسات التمويل المصغر بالجزائر: الثانيالمبحث  
تعترب سوق التمويل املصغر ابجلزائر حديثة النشأة وغري مشبعة، فحاليا تنشط ابجلزائر مؤسستني 
للتمويل املصغر املتمثلة يف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وصندوق الزكاة اليت تطرقنا هلما يف املباحث 

االقتصادية اليت يعرفها االقتصاد  السابقة، ويعترب سوق التمويل املصغر سوق مل يغطى بعد ونظرا لألزمة
واخنفاض القدرة الشرائية للمواطن، ومن بني أهم  2015اجلزائري منذ اخنفاض أسعار البرتول سنة 

املصاعب اليت تواجه االقتصاد اجلزائري هو التوزيع غري العادل للثروة، مما يستلزم توسيع سوق التمويل 
حتديد أهم الفرص اليت  سنقوملإلسرتاتيجيةيره، وقبل أن نتطرق لتطو  إسرتاتيجيةاملصغر ابجلزائر عرب وضع 

جيب على مؤسسات التمويل املصغر واحلكومة اجلزائرية استغالهلا من أجل حماربة الفقر وخلق مناصب شغل 
ورفع الدخل الفردي وهذا ينعكس إجيااب على التطور االقتصاد، وحتديد التحدايت اليت قد تواجه مؤسسات 

هم الفرص املتاحة ملؤسسات التمويل املصغر وأهم التمويل املصغر وحتد من تطورها. وسنقوم بتحديد أ
 تواجهها يف املطلبني التاليني: التحدايت الاليت

 املطلب األول: الفرص املتاحة ملؤسسات التمويل املصغر ابجلزائر
  املطلب الثاين: حتدايت مؤسسات التمويل املصغر ابجلزائر
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 لمؤسسات التمويل المصغر بالجزائر  المطلب األول: الفرص المتاحة
يوجد بسوق التمويل املصغر ابجلزائر فرص وعوامل داعمة النتشاره وتوسعه، فيعترب سوق جديد 

العامل، ابإلضافة للتوجه االجتماعي لسياسة  أحناءابلنسبة ملؤسسات التمويل املصغر اليت نشط يف مجيع 
احلكومة اجلزائرية. ونظرا للعوامل االقتصادية الراهنة وندرة مناصب الشغل بقطاع الوظيفة العمومية، أصبح 

اليدوية اليت تقام يف املنزل، ومع اخنفاض القدرة الشرائية  واألعمالالنشاطات احلرفية  إىلتوجه الشباب 
أصبحت املرأة املاكثة يف البيت تقوم أبعمال إنتاجية يف املنزل مثل اخلياطة وصناعة للمستهلك اجلزائر 

الفقراء وأصحاب املشاريع العائلية والفردية لطلب متويل مصغر.  األفراداحللوايت، كل هذه العوامل حتفز 
 النقاط التالية:  إىلومن أجل حتديد الفرص نقوم ابلتطرق 

: الفرص المتاحة    اإلطار التنظيمي للتمويل المصغر  ضمنأّوالا
سن املشرع اجلزائري جمموعة من القوانني لتنظيم اإلطار العام لنشاط مؤسسات التمويل املصغر، 

اإلجيابيات ونقاط القوة اليت يوفرها اإلطار التنظيمي العام لتحفيز انتشار  إىلوسوف نتطرق يف هذا اجلزء 
وأفقر الفقراء إلنشاء مشاريع عائلية وفردية، وحتفيز اإلنتاج الوطين القروض املصغرة وتوفريها للفئات الفقرية 

 يف النقاط التالية:

 وجود تعريف واضح للقروض املصغرة. .1

الوطين منذ  املنتجأولت احلكومة اجلزائرية اهتماما بقطاع التمويل املصغر ألنه وسيلة فعالة لرتقية وتطوير  .2
 سنة. 15

 فنية للمستفيدين من القرض املصغر.التوفري خدمة املرافقة واالستشارة  .3

 .%100فهي تقدم أبسعار فائدة مدعمة بنسبة  نتعترب القروض املصغرة غري مكلفة ابلنسبة للمستفيدي .4

تتمثل جتربة التمويل املصغر يف اجلزائر منوذج فريد من نوعه، ونظرا للتأطري والعدد احملدود من مؤسسات  .5
التمويل املصغر حد من خماطر االحتيال واستغالل أصحاب احلرف التمويل املصغر اليت تنشط يف جمال 

 اكثات يف البيت.والنساء امل
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تتهيأ البنوك اجلزائرية العمومية لفتح نوافذ تقدم خدمات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية مع  .6
 ام املايل حنو الصريفة اإلسالمية.، هذا ما يدل على توجه النظ2018مطلع 

التمويل املصغر وسيلة فعالة حملاربة الفقر وإنشاء مناصب شغل مما ينتج عنه حتسني مستوى  يعترب  .7
معيشة الفرد واخنفاض البطالة والفقر. وتتمثل "أمهية االستثمار يف القروض املصغرة لتوفري فرص عمل 

ال منتجة يف ظل تكاليف رأس مال منخفضة نسبيا، حيث أن متوسط تكلفة فرص العمل من رأس امل
املستثمر يف املؤسسات املصغرة والصغرية تقل عمعدل ثالث مرات عن متوسط تكلفة فرص العمل يف 
املؤسسات ككل، مما يعين أن حجم االستثمار املطلوب لتشغيل عامل واحد يف املؤسسات الكبرية ميكن 

 .1أن يوظف ثالث عمال يف املؤسسات املصغرة والصغرية"

ري القرض املصغر شبكة وطنية للشباب املستفيد من القرض املصغر، وهتدف أنشأت الوكالة الوطنية لتسي .8
 الشباب املستفيد من القروض املصغرة واخلدمات اليت يقدموها للمنتجاتلرتويج أكرب هذه الشبكة "ل

وحىت يكونوا أكثر "قوة وفعالية " يف جمال تنويع االقتصاد الوطين، وتعمل على تعزيز التنسيق فيما بني 
 .2"الشباب املقاولني لتبادل املعلومات والتجارب خاصة يف جمال التسويق

 ثاني اا: الفرص المتاحة في مؤسسات التمويل المصغر الق ائمة
التمويل املصغر يف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  تتمثل املؤسسات القائمة يف تقدمي خدمات

وصندوق الزكاة، األوىل تقدم قروض مصغرة بصيغتني الصيغة األوىل هي قروض حسنة والصيغة الثانية 
قروض ابملشاركة مع البنوك وهي قروض قائمة على أسعار فائدة، وهي مدعمة من طرف اخلزينة احلكومية 

ق الزكاة فمصدر أمواله هو جزء من الزكاة اليت جتمعها وزارة الشؤون الدينية ، وأما صندو %100بنسبة 
 نقاط قوة وفرص اليت توفرها يف النقاط التالية: إىلوهي قروض حسنة، وسوف نتطرق  واألوقاف

تعترب الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر هيئة قائمة بذاهتا، فهي تنشط يف جمال التمويل املصغر منذ  .1
سنة، مما أكسبها مهارة ومعرفة ودراية جيدة بطبيعة سوق التمويل املصغر ابجلزائر، مما يسمح هلا أن  15

 .قبة سوق التمويل املصغر ابجلزائرتصبح املؤسسة القائمة على تنظيم ومرا

                                                      
 – 26المجلد  –، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية في المؤسسات المصغرة في الجزائر ، الدور التنموي لالستثماربوسهمين أحمد1

 .213ص  ،2010األول،العدد 
 .  /http://ar.aps.dz، 22/09/2018،تاريخ االطالع: شبكة وطنية للمستفيدين من القروض المصغرة وكالة األنباء الجزائرية، إطالق2
 

http://ar.aps.dz/economie/48228-2017-10-07-18-09-22
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متلك الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر موارد بشرية شابة وهلا معرفة ودراية جيدة عمجاالت نشاط  .2
 .نملستفيدين اليت اكتسبوها نتيجة االحتكاك مع املستفيديا

 تغطي الوكالة الوطنية كامل الرتاب الوطين فهي متتلك ممثل هلا يف كل دائرة من الدوائر.  .3

 ثالث اا: الفرص المتاحة في سوق التمويل المصغر
، ولتحديد الفرص اليت يوفرها السوق من خالل حتديد )تقدمي تعريف للسوق(يعرف السوق 

واملمولني واملستفيدين، وسنقوم بتحديد أهم نقاط القوة والفرص اليت مينحها سوق  االقتصادينياملتعاملني 
 التمويل املصغر يف النقاط التالية:

الة صغرة مع الوكيعترب صندوق ضمان القروض املصغرة حمفز أساسي للبنوك للمشاركة يف منح القروض امل .1
 .الوطنية لتسيري القرض املصغر

تنشط حاليا يف السوق التمويل املصغر مؤسستني هي الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وصندوق  .2
الفئات الفقرية واملشاريع العائلية والفردية، وتعترب سوق التمويل  احتياجاتالزكاة، وهي ال تغطي كامل 

 مشبعة. املصغر ابجلزائر سوقا غري 
 

 المطلب الثاني: تحديات مؤسسات التمويل المصغر بالجزائر
اليت أولتها السلطات  واألمهيةالفرص اليت يوفرها اإلطار العام يف اجلزائر  إىلتطرقنا يف املطلب السابق 

للتمويل املصغر، وابملقابل يواجه نشاط مؤسسات التمويل املصغر ابجلزائر العديد من التحدايت اليت حتد 
من انتشاره وتوسيع جمال نشاطه، وسنتطرق ألمهها يف النقاط التالية، حيث ارأتينا أن نقسم التحدايت 

 ثالث نقاط كما يلي:  إىلحسب اجملاالت 

: ت  حديات ضمن اإلطار التنظيمي العام للتمويل المصغرأّوالا
املشرع اجلزائري سن قوانني ووضع اإلطار العام لنشاط مؤسسات التمويل املصغر  أنابلرغم من 

سنتطرق ألهم  يأنه مل يفتح اجملال أمام القطاع اخلاص للنشاط عمجال التمويل املصغر، وفيما يل إىلابجلزائر 
 التحدايت:
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مؤسسات تقدم الدعم ألصحاب  4ملؤسسات التمويل املصغر، وعددها جدا ضئيل، فهي غياب تعريف  .1
 .ني يف إنشاء مؤسسات صغرية ومصغرةاحلرف والراغب

تعترب الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وصندوق الزكاة اهليئتان اللتان تقدمان قروض تتوفر فيها  .2
القروض املصغرة املتوفرة يف سوق التمويل املصغر خصائص القرض املصغر، وهذا ما حيد من تنوع يف 

 .سبة للوكالة وصيغة واحدة للصندوقابجلزائر فهي منحصرة يف صيغتني ابلن
حتمل اخلزينة احلكومية لتكلفة القروض البنكية املمنوحة ضمن برامج دعم إنشاء املؤسسات الصغرية   .3

القتصاد العتبارها تكاليف إضافية حتد من برامج واملتوسطة والقروض املصغرة، يؤثر سلبا على منو وتطور ا
يعرفها االقتصاد اجلزائري مع اخنفاض أسعار  التنمية والتأهيل. ونظرا للظروف االقتصادية الصعبة الاليت

 .2015البرتول منذ سنة 
، منها ننتيجة لدعم القروض البنكية املمنوحة يف إطار القروض املصغر، نتج عنه رؤية خاطئة للمستفيدي .4

القروض احملصلة أو أتخري حيث اعتربها الكثريين هبة من عند احلكومة اجلزائري مما نتج عنه عدم تسديد 
 .التسديد

انعدام التشريعات اليت تسمح للقطاع اخلاص االستثمار يف جمال التمويل املصغر، عرب فتح بنوك متخصصة  .5
 .سيري القرض املصغرالة الوطنية لتيف القروض املصغرة. فهو حاليا منحصر يف الوك

 .ن ابالستثمار ابالقتصاد اجلزائرياليت حتد من رغبة املستثمري 51/49قاعدة  .6
ال توجد تشريعات أو معايري موحدة بني اهليئات اليت تنشط حاليا يف جمال توفري التمويل للمؤسسات  .7

 .نتقاء املشاريع املمولة من عدمهاالصغرية واملصغرة ال
تسمح بتقدمي خدمات التأمني املصغر واالدخار للمستفيدين من القرض املصغر، غياب التشريعات اليت  .8

فإن القرض املصغر يسمح للمستفيدين احلصول على دخل يتميز ابالستمرارية والثبات نسبيا، وأما التأمني 
 .املصغر واالدخار فهما يغطيان االحتياجات املستقبلية اليت قد تكون متوقعة أو مفاجئة

 تحديات التي تواجه مؤسسات التمويل المصغر الق ائمةالثاني اا:  
تتمثل املؤسسات القائمة يف تقدمي خدمات التمويل املصغر يف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 

أهنا تواجهها حتدايت وتعرف معوقات  إىلوصندوق الزكاة، وابلرغم من أهنا تقدم خدمات التمويل املصغر 
 تقلل من نشاطها، وسنتطرق ألمهها يف النقاط التالية:
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الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر ال متلك االستقاللية املالية مما حيد من نشاطها، فهي رهينة يف تقدمي   .1
 2ذي يقدر بـ القروض احلسنة ابلتمويل الذي ختصصه هلا اخلزينة احلكومية كل سنة يف امليزانية املالية وال

 .مليار دينار جزائري
 .رابح مقابل القروض اليت مينحاهنارض املصغر وصندوق الزكاة حتقيق أال يسمح للوكالة الوطنية لتسيري الق .2
ابلرغم من الدور الذي تلعبه كل من الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وصندوق الزكاة يف متويل املشاريع  .3

 .ية وال تغطي كل احتياجات الفقراءالعائلية والفردية والدعم الفين واملرافقة، غري أهنا غري كاف
 .قراء ابملناطق النائية واملعزولةأفقر الف إىلنقص احلمالت التعريفية والرتوجيية للقرض املصغر، للوصول  .4
يعترب صندوق الزكاة هيئة قائمة بذاهتا وذات أمهية كبرية، حيث يوكل إليه عملية مجع الزكاة وتوزيعها على  .5

قدمي التمويل للمشاريع العائلية والفردية. احملتاجني وتقدمي القروض احلسنة، هذا ما حيد من فعاليته يف ت
نالحظ أنه إذا أنشأت هيئة مستقلة عن صندوق الزكاة تسيري القروض احلسنة وحىت ميكنها حتقيق العوائد 

 .عروفة مراحبة واستصناع وإجيار...عرب منح قروض عمقابل وفق الصيغ اإلسالمية امل
حتمل املستفيد جمموعة من التكاليف اليت يصعب تتطلب عملية احلصول على قرض مصغر إلنشاء مشروع  .6

 .الفئة اليت ميكنها االستفادة منهمن  حيدعلى فرد فقري توفريها، مما 
، ليس األوليةوأهم ما الحظناه هو أن حاملي بطاقات احلرفية والذين حتصلوا على قرض مصغر القتناء املواد  .7

 .ق احلصول على متويل إلنشاء مشروعلديهم ح

 حديات سوق التمويل المصغرتثالث اا: 
يعترب سوق التمويل املصغر ابجلزائر سوق غري مشبعة، وميلك إمكانيات عالية، وهنا عدد كبري من 
الفقراء اللذين ال ميكنهم احلصول على متويل إلنشاء مشروعهم العائلي والفردي، واخلدمات املالية، وسوف 

 التحدايت يف النقاط التالية: أهمنذكر 

تعتمد عملية منح القروض املصغرة ابجلزائر على مسامهة البنوك العمومية واستبعاد البنوك اخلاصة، مما أدى  .1
 .املستفيدينطول فرتة االنتظار للحصول على القرض املصغر من طرف  إىل

 نتيجة لعدم وجود عدد كبري من مؤسسات التمويل املصغر اليت تنشط يف سوق اجلزائري، مما أدى النعدام .2
 كل الفئات الفقرية، يف سوق تنعدم فيها التنافسية؛  احتياجاتمع  وتالؤمهاتنوع اخلدمات املالية املقدمة 
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نقص الوعي بني املستفيدين على ضرورة استعمال القروض املصغرة يف عملية اإلنتاج وعدم استعماهلا  .3
ومة اجلزائرية، ووجب ألغراض غري اليت منحت من أجلها، وأهنا عبارة عن قرض وليست هبة من احلك

تسديدها يف آجاهلا خاصة بني فئة الرجال. ونوضح أن عدم تسديد القرض املصغر أو التأخر يف عملية 
التسديد حيد من قدرات الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وصندوق الزكاة لإلقراض، وحيرم عدد من 

 ض مصغرة.لفردية من احلصول على قرو الفقراء واملشاريع العائلية وا
"وجود نسبة معتربة من عدم سداد السلف والقروض يف آجاهلا احملددة، حيث تشري اإلحصائيات إىل أن  .4

 .1من جمموع القروض املقدمة" % 50.6نسبة التحصيل يف اآلجال احملددة بلغت 
  

                                                      
تاريخ ، 17، ص فقر، المركز الجامعي خميس مليانةآيت عكاش سمير، ناصر المهدي، القروض المصغرة ودورها في محاربة ال1

 .ww.kantakji.comw،20/08/2017االطالع:

http://www.kantakji.com/
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تطوير دور مؤسسات التمويل المصغر    إستراتيجيةالمبحث الثالث:  
 االقتصاد الجزائريفي  

قابلة للتطبيق وتسهيل عملية تطبيقها من طرف الفئة املستهدفة ال بد من حتديد  اإلسرتاتيجيةلتكون 
املشروعات التمويل املصغر يف اجلزائر يف إنشاء سوق متويل مصغر لتنمية  إسرتاتيجيةالرؤية، وتتمثل رؤية 

اهلدف من التغريات والتدابري اليت الوطين. ومتثل هذه الرؤية  املنتجابجلزائر ورفع مردودية الفردية والعائلية 
نشاء سوق متويل مصغر حتت إ، لتوصل لتجسيد الرسالة التالية ابإلسرتاتيجيةستقوم هبا كل اجلهات املعنية 

مراقبة وتنظيم الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، تتيح كل التمويل واملرافقة اليت حتتاجهما املشاريع 
بناء سياسة حماربة الفقر وترقية اإلنتاج الوطين وتشجيع العمل احلر بفتح سوق العائلية والفردية للنمو، و 

التمويل املصغر للقطاع اخلاص بتطبيق التمويل اإلسالمي، وإنشاء سوق متويل مصغر يتميز ابملسؤولية 
 التنمية االقتصادية.االجتماعية وحيقق 

من حمور، وتساعد احملاور على حتديد اإلجراءات الالزمة لتجسيد الرؤية، وفيما يلي  إسرتاتيجيةتتكون كل و 
 تطوير دور مؤسسات التمويل املصغر يف اجلزائر من خالل املطالب التالية: إسرتاتيجيةسنناقش حماور 

 املطلب األول: وضع إطار تشريعي يسمح إبنشاء مؤسسات التمويل املصغر من طرف املستثمرين
 لب الثاين: تطوير دور الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغراملط

 املطلب الثالث: أتسيس مؤسسة متويل مصغر قائمة على الزكاة
 املشاريع العائلية والفرديةمنتجات وتصدير  دعم عملية تسويقاملطلب الرابع: 

 

 

  



 االقتصاد الجزائري  فيوالعائلية املشروعات الفردية تطوير دور مؤسسات التمويل املصغر في تنمية  : إستراتيجيةالرابعالفصل 

 

220 
 

المطلب األول: وضع إطار تشريعي يسمح بإنشاء مؤسسات التمويل المصغر  
 طرف المستثمرينمن  

يتميز وضع التمويل املصغر حاليا ابجلزائر أنه حكر على مؤسسة متويل مصغر اتبعة للحكومة 
اجلزائرية، ونظرا للدور اهلام الذي ميكن ملؤسسات التمويل املصغر أن تلعبه يف تنمية االقتصاد عن طريق 

ية اليت توفر مناصب عمل تتميز ابالستمرارية، حماربة البطالة بتوفري التمويل والدعم للمشاريع العائلية والفرد
تساهم مؤسسات التمويل املصغر يف زايدة الناتج احمللي اإلمجايل ألهنا تشجع وتدعم اإلنتاج الوطين. ومن 

من إمجال عدد سكان  %0.8أجل حتقيق أهداف التنمية االقتصادية وحماربة الفقر الذي "يقدر بـ 
، ال بد من فتح سوق التمويل املصغر ابجلزائر للمستثمرين احمللني وتشجيع اإلنتاج الوطين 1اجلزائر"

 واألجانب. وسوف نتطرق للنقاط التالية:

: سن قوانين تفتح مجال التمويل المصغر أمام المستثمرين بهدف  الا أوّ 
 تحفيز عملية تطوير سوق التمويل المصغر

هبدف تطوير وتوفري التمويالت للمشاريع العائلية والفردية أبحسن شكل وأبقل تكلفة وخاصة تسريع 
عملية احلصول على التمويل، ال بد من سن تشريعات تسمح للمستثمرين احمللني واألجانب من بنوك 

لفتح ومنظمات غري حكومية وأفراد ومؤسسات متويل مصغر ذات طابع عاملي ومجعيات بطلب تراخيص 
 .49/51التخلي على قاعدة  إىلمؤسسات متويل مصغر ابجلزائر، ابإلضافة 

الق انونية التي يمكن أن تأخذها مؤسسات    األشكالا: تحديد  ثاني ا 
 التمويل المصغر

القانونية اليت يسمح ملقدمي خدمات التمويل املصغر أخذها، وذلك لتسهيل عملية  األشكالحتديد 
اليت ميكن ملقدمي خدمات التمويل املصغر أتسيسها مع  األشكالاملراقبة. وعرب سن القوانني اليت حتدد 

ها ونسبة حتديد اخلدمات اليت يقدمها كل شكل وطريقة تسيريه وحجم رأس املال األدىن الالزم توفره لتأسيس
اليت ميكن أن تتحصل عليها من احلكومة اجلزائرية واجلهات الداعمة ملؤسسات التمويل املصغر.  اإلعنات

                                                      
1AlgérieObjectifs du Millénaire pour le Développement rapport national 2000-2015, le gouvernement 

algérien, 2016, p36. 
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القانونية بنوك التمويل املصغر، التعاضدايت، املنظمات غري احلكومية، مؤسسات التمويل  األشكالومن 
 املصغر، بيت املال والتمويل....

ذي تقدمه الحكومة الجزائرية  ا: تحديد معدالت الدعم الثالث ا 
 لمؤسسات التمويل المصغر

على احلكومة  رأينابغية تشجيع البنوك واملستثمرين إلنشاء مؤسسات التمويل املصغر ابجلزائر، 
اجلزائرية تقدمي احلوافز األساسية من دعم مايل وإعفاءات ضريبية، وتتبع احلكومات لتشجيع االستثمارات يف 

وتوفري األموال ملؤسسات التمويل املصغر اليت تنشط يف جماهلا االقتصادي، جمموعة من جمال التمويل املصغر 
اإلجراءات والتدابري من أمهها تقدمي الدعم املايل وفرض على البنوك ختصيص نسبة من حمفظة اإلقراض توجه 

ات العاملية جيب لتمويل القروض املصغرة، ومن أجل جلب أموال املمولني األجانب والدعم املايل من اهليئ
أن كل هذه  إىلالضرييب عليها. ونشري  اإلعفاءتسهيل اإلجراءات الالزمة لتدفق رؤوس األموال مع منح 

اإلجراءات هتدف لتحفيز وتنشيط قطاع التمويل املصغر مما يسمه بتوفري التمويل للمشاريع العائلية والفردية 
 لتشجيع اإلنتاج الوطين وتنمية االقتصاد.

 الخدمات التي تقدمها مؤسسات التمويل المصغر  دتحديا: رابعا 
من حتديدها  رأينا، نلضمان فعالية اخلدمات اليت ستقدمها مؤسسات التمويل املصغر للمستفيدي

وتقنينها لتفادي التالعبات وحصول مديونية مرتفعة للمستفيدين وتطبيق مبادئ احلوكمة، وأول اخلطوات 
أن  إىلسة تتكفل بتنظيم ومراقبة سوق التمويل املصغر ابجلزائر. ونشري الواجب القيام هبا هي إنشاء مؤس

خدمات مؤسسات التمويل املصغر ال تنحصر يف قروض مصغرة موجهة للمشروعات العائلية والفردية فقط، 
بل ميكن أن تقدم قروض مصغرة موجهة لالستهالك ميكن أن يستفيد منها كل شخص له وظيفة دائمة 

وظفني، مع حتديد نوع الصيغ القروض املصغرة املتماشية مع مبادئ الشريعة اإلسالمية من ومستقرة مثل امل
الفقراء حيتاجون خلدمة ادخار مبالغ صغرية،  األفرادمراحبة، استصناع، مزارعة،.... وأشارت الدراسات أن 

ي التالعب يف واليت تساعدهم ملواجهة النفقات املفاجئة مثل مرض وفاة وغريها، وهبدف مراقبة وتفاد
احلساابت االدخارية للمستفيدين على احلكومة اجلزائرية سن قوانني حتدد اجلهات اليت يسمح هلا تقدمي 
خدمة االدخار وطريقة جلب املدخرين. والسماح لشركات التأمني بتقدمي التأمني املصغر ابلتعاون مع 
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على التمويل املصغر أن تقوم بدراسات  املسئولةمؤسسات التمويل املصغر. ابإلضافة يتوجب على اهليئة 
لتحديد اخلدمات اليت حتتاجها املشاريع العائلية والفردية واملستهدفني من خدمات مؤسسات التمويل 
املصغر، وهذه الدراسات ستسمح بتطوير املنتجات املقدمة من طرف مؤسسات التمويل املصغر مع ما 

 .ناملستهدفني واملستفيدي تيتماش واحتياجا

 المطلب الثاني: تطوير دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
قدمنا يف املطالب السابقة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، واستخلصنا أهنا تعترب املقدم 
األساسي للقروض املصغرة للمشروعات العائلية والفردية واحلرفني، وقدم حاليا صيغتني للقروض املصغر 

ألف دينار جزائري لشراء مواد أولية  100إنشاء مشروع وال تتجاوز قيمة القرض املصغر األوىل بغرض 
ال يتعدى مليون دينار جزائري هبدف إنشاء مشروع، واملمول الرئيسي والوحيد  %100وقرض مدعم 

ن يتم تطوير التمويل املصغر ابجلزائر أ إسرتاتيجيةلنشاط الوكالة هي اخلزينة العمومية. ونقرتح من خالل 
 تطوير دورها عرب احتمالني كما يلي:

: تطوير دور الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر نحو جهاز  الا أوّ 
 مسير ومراقب للتمويل المصغر بالجزائر

أن تتوقف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر عن تقدمي القروض املصغرة، وأن يتم تكليفها بتنظيم 
املصغر ابجلزائر، بعد أن يتم فتحه للمستثمرين. بدراسة جتربة التمويل املصغر بتونس ومراقبة سوق التمويل 

يف جمال التمويل املصغر، وأن فتح سوق التمويل املصغر دون  1مجعية" 270نالحظ أنه حاليا تنشط "
حلدوث  أتطريه ومراقبته من طرف هيئة تتميز بطاقم وكوادر هلم معرفة وحتكم عمجال التمويل املصغر يؤدي
 2004أزمات مثلما حدث يف املغرب. ونظرا لتجربة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر اليت بدأت سنة 

. املشروعات الفردية والعائلية، متكنت من معرفة قطاع التمويل املصغر واحتياجات فئة الفقراء و 2017حىت 
نظيم ومراقبة سوق التمويل املصغر ابجلزائر على ت مسئولةلذلك ميكن على املشرع اجلزائري أن ينصبها هيئة 

 وجذب املستثمرين لقطاع التمويل املصغر من خالل القيام ابملهام التالية:

                                                      
1Ministère des finances, vision concertée pour le développement de la microfinance En Tunisie 2011-2014, 

Ministère des finances, Tunisie, 2011, p 52.   
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الوظيفي للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر ضمن الوزارات واهليئات داخل االقتصاد  اإلطارحيدد أن  .1
وصفة املالية، وهكذا تصبح مؤسسات التمويل  ، وذلك هبدف إعطاء قطاع التمويل املصغر مصداقيةالوطين

 املصغر جزء من القطاع املصريف؛

ف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر عمنح الرتاخيص لكل مستثمر وبنوك تريد فتح مؤسسة متويل يتكل .2
املركزي تعاون مع البنك أن صالحية حتديد احلد األدىن لرأس املال حتددها الوكالة ابل إىل، ونشري مصغر

 .اجلزائري

تتكلف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر عمنح اإلعاانت اليت ختصصها احلكومة اجلزائرية ملؤسسات  .3
 .صغر، وتتفاوض مع اجلهات املاحنةالتمويل امل

وملتابعة نشاط مؤسسات التمويل املصغر يتوجب عليها مسك ميزانية حتدد فيها املدخالت واملخرجات،  .4
أنه يتم تسجيل كل املستفيدين من القروض املصغرة على مستوى الوكالة الوطنية لتسيري  إىلابإلضافة 

القرض املصغر، ملنع احتيال املستفيدين من القروض املصغرة على مؤسسات التمويل املصغر ابحلصول على 
 صغر؛أكثر من قرض مصغر يف نفس الوقت، وتدخل كل هذه اإلجراءات ضمن تسيري خماطر التمويل امل

وضمن مهمة مراقبة نشاط مؤسسات التمويل املصغر جيب أن تفرض على عقود اإلقراض أن تكون بنودها  .5
مة من طرف مؤسسة واضحة وأن يتم إخبار املستفيد ابلتكاليف اليت سيتحملها، ابإلضافة للصيغ املقد

 .التمويل املصغر

 وإسرتاتيجيةواملرافقني وفقا لربانمج يتماش تتكفل الوكالة بعملية تكوين مسريي مؤسسات التمويل املصغر،  .6
إسناده مهمة البحث والقيام ابلدراسات على مدى أتثري القروض  إىلالتمويل املصغر املسطرة، ابإلضافة 

 .اإلحصائياتوحماربة الفقر مع مجع ،املشروعات الفردية والعائليةاملصغرة على 

 .ملصغريف جمال التمويل ا تتكفل بنشر املعلومات والطرق احلديثة اليت تستعمل .7

توكل هلا مهمة التعريف ابلتمويل املصغر بني أفراد اجملتمع الفقراء واحلرفني، ابلرتكيز على توضيح مدى أمهيته  .8
 .وفائدته، وتدخل هذه اإلجراءات ضمن توعية املستفيدين
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ا: تطوير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر نحو مؤسسة تمويل  ثاني ا 
 مستق لة وتحقق عوائد من نشاطهامصغر  

استمرار الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر يف منح قروض مصغرة للفقراء واحلرفني، وتقدمي الدعم 
 أنويتم صرفه على خمصصات اخلزينة،  مصدره منالتمويل األساسي للوكالة أن  إىلنشري والتوجيه. و 

وحاليا الوكالة ال حتقق  .نح به قروض بدون فائدةوجزء مت ،املودعةد أسعار الفائدة يتسدلجزء خيصص 
 عوائد من القروض املصغرة املمنوحة، ويتمثل التطور يف النقاط التالية:

مؤسسة حتقق عوائد وتغطي تكاليف نشاطها، مع  إىلالوكالة الوطنية من اجتماعية  إسرتاتيجيةتغيري  .1
 .والعائليةاملشروعات الفردية اء و الفقر  مراعاةاحتياجااتألفراد

 .صغرة املمنوحة من اجلهات املاحنةمنح االستقاللية املالية للوكالة حيث ميكن هلا اللجوء لتمويل القروض امل  .2
التوجه  تالءمفهي تعترب صيغ  واملشاركة،مثل املراحبة،  اإلسالمياستبدال الصيغ احلالية بصيغ التمويل  .3

 .عليها الطابع الرحبي ضفيوتاالجتماعي للوكالة 
الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر تقدم خدمة القروض املصغرة، ومن أجل حتسني وتنويع خدماهتا   .4

املوجهة للمشاريع العائلية والفردية عليها أن تقدم خدمة االدخار والتأمني املصغر ابلتعاون مع شركات 
فيدين من احلصول على تقدمي قروض مصغرة موجهة لالستهالك، والسماح للمست إىلالتأمني، ابإلضافة 

 .من قرض بعد إكمال عملية التسديد أكثر
حاليا الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر متنح قروض مصغرة ابلتعاون مع البنوك العمومية من خالل  .5

. ومت إدماج التمويل اإلسالمي %100صيغة التمويل الثنائية، وتتحمل الوكالة عبئ تسديد الفائدة بنسبة 
، وهذه فرصة لتغيري العالقة اليت جتمع بني الوكالة والبنوك من قروض 2018يف البنوك التجارية خالل عام 

 .صيغ متويل إسالمية إىلربوية، 
على البنوك ختصيص نسبة من حمفظة اإلقراض توجه لتمويل املشاريع  فرضهنفرض أن احلكومة اجلزائرية  .6

للتعامل مع عملية منح قروض  واإلمكانياتوالفردية، ومن املعروف أن البنوك ال متلك القدرات العائلية 
مصغرة، لذلك تكلف الوكالة بتسيري هذه النسبة للبنوك حتت مراقبة البنك املركزي للتقليل من املخاطر، 

كاليف منح ل البنوك لتوتكون عملية التسيري مقابل نسبة من عوائد القروض املصغرة لصاحل الوكالة مع حتم
 .وتسيري القروض املصغرة
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أن كل امرأة ماكثة يف البيت  إلسرتاتيجيةوالتعريف ابلتمويل املصغر، وفقا  اإلشهارتتكفل الوكالة بوظيفة  .7
جيب أن تنشط نشاطا حرفيا، ومن أجل حتقيقها ال بد من تسطري خطة إشهارية تصل لكل بيت يف اجلزائر 

 .دة والنائيةحىت يف املناطق املستبع

تعترب الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر مكتسبا للتمويل املصغر ابجلزائر، ولكن للحصول على سوق 
الفقراء واملشاريع العائلية والفردية، ال بد من فتح السوق أمام  احتياجااتألفرادمتويل مصغر يغطي كامل 

جتارب جمموعة من الدول استخلصنا أن عملية فتح  املستثمرين احمللني واألجانب والبنوك. ومن خالل دراسة
سوق التمويل املصغر أمام املستثمرين، ال بد من تنصيب هيئة متخصصة يف تنظيم عمل مؤسسات التمويل 

 املصغر ومراقبتها قبل عملية منح الرتخيص.

 

 تأسيس مؤسسة تمويل مصغر ق ائمة على الزكاة المطلب الثالث:
مينح صندوق الزكاة جزء من األموال اجملمعة للشباب البطال وللمشاريع العائلية والفردية لتمويل 

ن صندوق الزكاة، وأتسيس مؤسسة متويل مصغر عمشاريعهم ابلقرض احلسن، ونقرتح فصاللقرض احلسن 
املالية  اهاستمراريتن تقدم خدمات متويلية وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمي، ولضمالقائمة على الزكاة والوقف. 

جواز استثمار  إىلمن خالل هذا املطلب سنتطرق مامها إمكانية حشد األموال من البنوك. أال بد من فتح 
 أموال الزكاة ومنوذج مؤسسات التمويل القائمة على الزكاة، من خالل النقاط التالية: 

 : أحكام استثمار أموال الزكاةالا أوّ 
جزء من حصيلة الزكاة للشباب البطال وللمشاريع العائلية والفردية  حاليا ابجلزائر صندوق الزكاة مينح

لتمويل مشاريعهم على شكل قرض حسن، ونقرتح أن تتم عملية فصل هذه العملية من صندوق الزكاة، 
ومن خالل النقاط  مؤسسة متويل مصغر تكون مصادر أمواهلا هي جزء من حصيلة الزكاة. إىلوإسنادها 

 مؤسسة التمويل املصغر القائمة على الزكاة وأحكام استثمار أموال الزكاة: إىلالية سنتطرق الت

أهنا تقدم خدمات متويلية وفقا ملبادئ الشريعة  إىلونشري مؤسسة متويل إسالمي مصغر قائمة على الزكاة: .1
يتضح أن و اإلسالمي، ولضمان استمراريتها املالية ال بد من فتح أمامها إمكانية حشد األموال من البنوك. 
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صيغ التمويل اإلسالمي متلك من اخلصائص والسمات ما حيول دون وجود مشكالت التمويل "
اي ال توجد يف غريها من أنظمة التمويل التقليدي، فهي تتسم للمشروعات الصغرية، عما تتضمنه من مزا

ابلتنوع والتعدد، فهناك أساليب للتمويل قائمة على التربعات والرب واإلحسان، وأساليب للتمويل قائمة على 
املشاركات، وأساليب متويل أخرى قائمة على االئتمان التجاري، كما أهنا متعددة اجملاالت من زراعة 

ارة وخدمات، وكل هذا يتيح فرصا وجماالت أكثر لتمويل املشروعات الصغرية. كما أن أساليب وصناعة وجت
التمويل اإلسالمية تقوم على أساس دراسات اجلدوى من الناحية االقتصادية، وعلى أساس احلالل من 

 تؤمن الناحية الشرعية، وال حتول تلك األساليب بني مؤسسات التمويل وأخذ الضماانت الكافية اليت
أمواهلا. كما أهنا تنقل التمويل من أسلوب الضمان والعائد الثابت إىل أسلوب املخاطرة واملشاركة، والغنم 
ابلغرم، وتغلب النشاط اإلنتاجي على النشاط املايل، وترسخ مفهوم الرقابة واملتابعة على التمويل املمنوح، 

 . 1"نوتراعي ظروف املتعثري

سالمي املصغر القائمة على أموال الزكاة استثمار ألموال الزكاة، لذلك توجب وتعترب مؤسسات التمويل اإل
التطرق ألحكام الفقهاء حول جواز استثمارها من عدمها، والضوابط اليت ختضع إليها عملية االستثمار. 

الزكاة،  وقبل التطرق حلكم استثمار أموال الزكاة نتطرق لتعريفه، ويقصد به "العمل على تنمية وتثمري أموال
 .2أبي صيغة من صيغ االستثمار املشروع، لتحقيق مصاحل للمستحقني"

حتتمل قضية استثمار أموال الزكاة حكمان، فقد اختلف الفقهاء يف مدى  حكم استثمار أموال الزكاة: .2
ن الزكاة مستدال على أهنا ختالف الفورية ألمنع عملية استثمارها  األولجواز استثمار أموال الزكاة، الفريق 

أن استثمار أموال الزكاة خيالف مبدأ التمليك،  إىلجيب أن توزع على مستحقيها فور مجعها، ابإلضافة 
من إذن  رأينابعدم وجود نص شرعي جييز استثمار أموال الزكاة، ومن أجل القيام بعملية االستثمار  اواستدلو 

ر الضياع ألن أي مشروع استثمار معرض املستحقني، وأخريا عملية االستثمار تعرض أموال الزكاة خلط
. وأما الفريق الثاين فأجاز عملية استثمار 3يتم تغطيتها عن طريق أموال الزكاة اإلداريةللخسارة واملصارف 

أموال الزكاة وفقا لضوابط وتشريعات، وتعتمد عملية منح الزكاة حملتاجيها ما يكفيهم طيلة عمرهم استنادا 
الشافعي رمحه هللا واستدل له حبديث قبيصة بن على حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم، عن "نص 

                                                      
عدد أبريل  حسين عبد المطلب االسرج، دور التمويل اإلسالمي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مجلة االقتصاد االسالمي العالمية،1

2013 ،2013. 
 .126محمد بن عبد الرحمان الحفظاوي، أحكام استثمار أموال الزكاة وتطبيقاته، ص2
 .141-139السابق، ص المرجع 3
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أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ال حتل املسألة إال ألحد )) :املخارق اهلاليل رضي هللا عنه
ثالثة: رجل حتمل محالة فحلت له املسألة حىت يصيبها مث ميسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله 

ورجل أصابته فاقة حىت يقول  فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش،
قد أصابت فالان فاقة فحلت له املسألة حىت يصيب قواما من عيش  :قومه ثالثة من ذوى احلجا من

، رواه مسلم ((أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من املسألة اي قبيصة سحت أيكلها صاحبها سحتا
فأجاز رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املسألة حىت ما يسد حاجته فدل على ما ذكرانه . قالوا  ،يف صحيحه

عادته االحرتاف أعطي ما يشرتي به حرفته أو آالت حرفته قلت قيمة ذلك أم كثرت ويكون قدره فإن كان 
حبيث حيصل له من رحبه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا وخيتلف ابختالف احلرف والبالد واألزمان واألشخاص 

طي كفاية العمر الغالب فإن مل يكون حمرتفا وال حيسن صنعة أصال وال جتارة وال شيئا من أنواع املكاسب أع
الفقراء أن " الدكتور يوسف القرضاوي يف كتابه فقه الزكاةويؤيد ، 1"ةألمثاله يف بالده وال يتقدر بكفاية سن

يستطيع أن يعمل ويكسب ويكفي نفسه بنفسه كالصانع والتاجر والزارع ولكن  نوع :واملساكني نوعان
الضيعة وآالت احلرث والسقي فالواجب يف مثل هذا أن عة أو رأس مال التجارة أو اينقصه أدوات الصن

يعطى من الزكاة ما ميكنه من اكتساب كفاية العمر وعدم االحتياج إىل الزكاة مرة أخرى بشراء ما يلزمه 
ملزاولة حرفته ومتلكه إايه استقالال أو اشرتاكا على قدر ما تسمح حصيلة الزكاة والنوع اآلخر عاجز عن 

عمى والشيخ اهلرم واألرملة والطفل وحنوهم فهؤالء ال أبس أن يعطى الواحد منهم كفاية الكسب كالزمن واأل
سنة أو يعطى راتبا دوراي يتقاضاه كل عام بل ينبغي أن يوزع على أشهر العام إن خيف من املستحق 

كذلك اإلسراف وبعثرة املال يف غري حاجة ماسة وهذا هو املتبع يف عصران فالرواتب تعطى شهرا بشهر و 
أو من ينوب  اإلماميد  إىل. ونستخلص اىل أن "األصل يف أموال الزكاة اليت وصلت  2" املساعدات الدورية

عنه من بيت املال تعجل توزيعها على املستحقني، وال جيوز أتخريها. إال انه جيوز استثمار أموال الزكاة بعد 
الكافية للبعد عن اخلسائر، أي االستثمار ينبغي تلبية احلاجة املاسة الفورية للمستحقني وتوافر الضماانت 

، وحاليا يف اجلزائر 3أن يكون يف الفائض من أموال الزكاة بعد أن يتم توزيعها على الفئات املستحقة هلا"

                                                      
الشيخ آدم شيخ عبد هللا علي، توظيف الزكاة في المشاريع ذات ريع بال تمليك فردي للمستحق، 1

 .43،ص1987، 1،الجزء3 مجمعالفقهاإلسالمي،الدورةالثالثةلمؤتمرمجمعالفقهاإلسالمي،العددمجلة
 .43المرجع السابق، ص2
، ص 29، عدد 15قاتها في بيت المال بماليزيا، التجديد، الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا، المجلد عبد الباري أوانج، استثمار أموال الزكاة وتطبي3

156-157. 
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هبذا احلكم ألهنا متنح جزءا من حصيلة أموال الزكاة لتمنح كقروض  واألوقافأتخذ وزارة الشؤون الدينية 
 .حسنة لصاحل احلرفني

المشروعات  ا: دور مؤسسات التمويل اإلسالمي المصغر في تنمية  ثاني ا 
 الفردية والعائلية  

ومن أجل توفري التمويالت اليت حتتاجها املشاريع العائلية والفردية يف اجلزائر املتماشية مع الصيغ 
اإلسالمية. نقرتح أن يتم فصل اجلزء الذي يتم ختصيصه حاليا ليمنح كقروض حسنة من صندوق الزكاة، 

ملشروعات الفردية والعائلية اوإنشاء مؤسسات التمويل اإلسالمي املصغر القائمة على الزكاة لتمويل وتنمية 
ابستعمال الصيغ التمويلية اإلسالمية، وهذا ينتج عنه تنمية أموال الزكاة وتوفري التمويل للمشاريع العائلية 

 والفردية وضمان استمراريته.

املصغر على تسيري االستثمار، وتقدم هذه املؤسسات العديد من  اإلسالميوتركز مؤسسات التمويل 
تعمل قتصاد فهي تساهم يف منح وتقدمي التمويالت الالزمة للمشروعات العائلية والفردية، "و لال تاإلجيابيا

 :على توسيع أنشطة هذه املشروعات من خالل القنوات التالية

ال يشرتط يف عدد من هذه الصيغ توافر الثمن :املشروعات الفردية والعائليةحتفيز الطلب على منتجات  .1
افرتضنا وجود رغبة لدى املستهلكني أو  فإذاكما ال يتوافر يف عدد آخر توافر املنتج يف احلال   يف احلال

املنتجني على منتجات معينة هنائية أو وسيطة فان عدم توافر قيمة تلك املنتجات ال مينع عقد الصفقات 
اط، أيضا ميكن إمتام على شراء تلك املنتجات على أساس دفع الثمن يف املستقبل دفعة واحدة أو على أقس

الصفقات بدفع قيمة هذه املنتجات مقدما على أن يتم تسليمها يف املستقبل وفقا للشروط املتفق عليها. 
وينتج عن ذلك تشجيع الطلب على منتجات هذه املشروعات وال يقف عدم توافر الثمن أو املنتج عائقا 

أن تشجيع الطلب يؤدي إىل استغالل املوارد عقد الصفقات مع هذه املشروعات. وال شك  إمتامحيول دون 
ورفع مستوى النشاط االقتصادي وتوفري املزيد من فرص العمل وابلتايل تنشيط الطلب على منتجات هذه 

 .الرواج االقتصادي وإحداثاملشروعات 

توفر هذه الصيغ متويل التكاليف للمشروعات  :العائلية والفردية لمشروعاتلتوفري التمويل الالزم  .2
فيها.  لالجتارالصغرية واملتوسطة ففي املراحبة مثال تصلح لتمويل شراء أو توفري سلع ومعدات أو خامات 
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ويف التأجري يتم توفري معدات للمشروع دون توفري املواد اخلام ورأس املال العامل.أما املضاربة فمن خالهلا يتم 
ارد التمويلية املطلوبة للمشروع سواء يف شكل رأس مال اثبت أو عامل. لذا فان تكامل هذه توفري كافة املو 

الصيغ واملزاوجة بينها يعظم األرابح ويوسع من فرص العمل. كما أن لعقد االستصناع دورا هاما يف تشجيع 
التمويل تتاح الفرصة هذه املشروعات من خالل توفري التمويل نتيجة دفع قيمة منتجاهتا مقدما. ومع توافر 

املتوفرة هلا وضبط التكاليف واستقرار  اإلنتاجيةأمام هذه املشروعات للنمو واالزدهار واستغالل الطاقات 
 .اإلنتاجظروف 

ل اإلسالمي ابملشاركة يف تتميز صيغ التموي:العائلية والفردية استغالل املوارد االقتصادية للمشروعات .3
واالبتكار دومنا  اإلنتاجواسعاً أمام أصحاب املهارات والتميز وتسخري مواهبهم يف  االجمفهي توفر ، األرابح

عوائق من أصحاب األموال. وتشجع أصحاب املشروعات الصغرية على بذل أقصى جهد مع حرصهم 
  على جناح مشروعاهتم واالرتقاء هبا ألهنم شركاء يف الربح الناتج وبذلك نضمن آلية ماهرة لتخصيص املوارد.

جانب  إىلكما أهنا توفر بدائل متعددة أمام أصحاب رؤوس األموال الختيار جمال استثمار مدخراهتم 
 .1"اختيار نظام توزيع األرابح الذي يتالءم مع ظروف كل منهم

ن من أركان اإلسالم، وذكرت يف القرآإن الزكاة هي حق الفقراء من أموال األغنياء، وهي الركن الثالث 
 .موضعا 70من  الكرمي يف أكثر

تطوير التمويل املصغر  إسرتاتيجيةختلف الفقهاء يف مدى جواز استثمار أمول الزكاة، وحنن يف بناء إو 
ابجلزائر أخذان ابحلكم الذي جييز استثمار اجلزء املتبقي من حصيلة الزكاة بعد توزيعها على مستحقيها. 

، فهي توفر هلم املشروعات الفردية والعائليةوتعترب مؤسسات التمويل املصغر اإلسالمي أداة فعالة لتنمية 
فرد ميلك قوة يومه  إىلالزكاة  إىلروج من دائرة الفقري احملتاج التمويالت اليت حيتاجوهنا لبدء نشاطهم واخل

أهنا تساهم يف تطوير هذه املشروعات عرب منح متويالت لتوسيع نشاطهم.  إىلوأفراد عائلته، وابإلضافة 
أن الدعم املايل واملتابعة اليت توفرها مؤسسات التمويل اإلسالمي املصغر تساهم يف تقليص عدد  إىلونشري 

 املؤدين لفريضة الزكاة.  األفرادأموال الزكاة وتزيد يف عدد  إىلاحملتاجني  فراداأل

 

                                                      
 حسين عبد المطلب االسرج، مرجع سبق ذكره.1
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المشاريع العائلية  منتجات    وتصدير  دعم عملية تسويقالمطلب الرابع: 
 والفردية

خاصة على مستوى األسواق األجنبية واحمللية تعترب املشروعات الفردية والعائلية دعم تسويق منتجات 
جل دعم عملية تسويق منتجات أوتنمية االقتصاد، ومن وظيفة أساسية تساهم يف تطويرها وتنميتها 

املستفيدة من خدمات مؤسسات التمويل املصغر على احلكومة وضع  املشروعات الفردية والعائلية
ة. ونقرتح أن تتكفل املؤسسات التابعة للقطاع اخلاص بعملية تدعم تسويق املنتجات احلرفي إسرتاتيجية

تسويق منتجات التمويل املصغر، وتقدم الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر ابلتنسيق مع مديرية التجارة 
دورات تكوينية يف وظائف التصدير اليت تقدم للشباب لتحفيزهم على إنشاء مؤسسات تصدير املنتجات 

تكوين يف طرق واسرتاتيجيات التسويق. وتلعب هذه املؤسسات دور وسيط بني  إىلافة احلرفية ابإلض
أن أغلب املستفيدين من خدمات التمويل  إىلواألسواق األجنبية، ونشري  الفردية والعائليةاملشروعات 

واق ثات ابلبيت ينتجون مواد تقليدية وحرفية ميكن أن تكتسب مكانة ابألسكا املصغر هم حرفني ونساء م
، ميكن إسرتاتيجيةاألجنبية. ووضعت احلكومة اجلزائرية لتحفيز صادرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
لتطوير  وإسرتاتيجيةللمشروعات العائلية والفردية االستفادة منها. ومن خالل ما يلي سنقرتح منوذج 

 الصادرات احلرفية.

في  المشروعات الفردية والعائلية  : دعم عملية تسويق منتجات  الا أوّ 
 األسواق المحلية

من أجل ضمان استمرار نشاط املشروعات الفردية والعائلية وجذب الشباب لتعلم احلرف، رأينا 
التسويق أنه "تلك العمليات اليت تشبع هبا املؤسسات رغبات  املشاكل يف متحكمة عليها أن "تكون

هو امليكانيزم االقتصادي واالجتماعي الذي يشبع رغبات . ويعرف أيضا أن "التسويق 1املستهلكني"
. 2واجلماعات عن طريق خلق وتبادل املنتجات وتركيبات أخرى للقيم يف املستقبل" األفرادومتطلبات 

فيها  التحكموالعائلية املشروعات الفردية وانطالقا من تعريف التسويق يتضح أهنا وظيفة أساسية جيب على 
. ونظرا لطبيعتها وإمكانياهتا البسيطة ومعرفتها اإلنتاجوتطبيقها بتحديد حاجات املستهلكني قبل عملية 

                                                      
1R.BARTERS, « Marketing theory and metatheory », IRWIN 1970, p 7. 
2P. KOTLER et B. DUBOIS, «Marketing management», Publi-union, Paris, 10ème édition, 2000, p40 
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املادية واملعنوية للقيام بوظيفة التسويق.  اإلمكانياتاحملدودة فأغلب املشاريع العائلية والفردية ال متلك 
اخلاص بوظيفة التسويق للمشاريع العائلية وانطالقا مما سبق نقرتح أن تتكفل مؤسسات اتبعة للقطاع 

احمللية ومواجهة املنافسة "  األسواقوالفردية فهذا يقلل من التكلفة وميكن املشاريع العائلية والفردية من ولوج 
 ما تصنع املؤسسة أي بيعه، أستطيع ما أصنع بيرت درينكر قال كما  وتكون املستهلكرضا  تنال وابلتايل
 ما أنزلت املستهلك مث استشارة دون إذا أنتجت أما آخر، لشيء وليس لرغباته ووفقا املستهلك حيتاجه
 مع يتوافق ال أنتج ما صنعه، ألن تستطيع ما بيع حتاول أي التصريف يف صعوبة فستجد السوقإىل  أنتجته

. ويتمثل دور احلكومة اجلزائرية يف دعم هذه 1"واملنافسة احلر االقتصاد ظل يف املستهلك وخاصة ما حيتاجه
املؤسسات عمنحها امتيازات جبائية وإعفاءات ضريبية لتشجيع الشباب على االستثمار يف جمال تسويق 

 ، وهذا ما سيؤثر إجيابيا على حجم مبيعاهتا.املشروعات الفردية والعائليةمنتجات 

يفة التسويق اليت تعترب حاليا من أهم الوظائف وتعرف هذه املؤسسات عمؤسسات التسويق حيث تتكفل بوظ
على املستوى احمللي والعاملي، فقد سامهت وظيفة املشروعات الفردية والعائلية وعليها يرتكز جناح وتطور 

التسويق يف جناح وترقية أكرب املؤسسات العاملية. وتزيد فعالية وظيفة التسويق ابلنسبة للمشروعات العائلية 
 لة مناولتها ملؤسسة متخصصة. والفردية يف حا

ملؤسسة التسويق يف تطبيق التسويق االسرتاتيجي على املشاريع العائلية والفردية  األساسيةوتكمل الوظيفة 
بيع  إسرتاتيجيةاملستفيدة من متويالت مؤسسات التمويل املصغر، ويتمثل التسويق االسرتاتيجي يف حتديد 

 واخلطةاإلسرتاتيجية  وضع يف ويتمثل وفقا خلطة مسبقة، "عائلية املشروعات الفردية والوتسويق منتجات 
 وكذا ومردوديتها املؤسسة مستقبل على كبري  أتثري وهلا السوق، يف املؤسسة طرف من إتباعها الواجب
التسويقية  اإلسرتاتيجية. وتعتمد 2" ابملؤسسة اخلاص النشاط بتحديد تقوم ابلذات فهي التنافسية مكانتها

قسنطينة، وحلي سوق أو تتميز ابلندرة مثل حناس على االختالف بعرض منتجات ال مثيل هلا يف ال
مستغامن، وزربية غرداية ... . وتعترب املنتجات احلرفية اجلزائرية ذات ميزة عالية مما يعطيها وزن ومكانة 

وهذا ما  والعائلية،املشروعات الفردية وق ، وهنا أييت دور املؤسسة التسويقية يف تطوير ساألجنبيةابلسوق 
 سنتطرق له يف النقطة املوالية.

                                                      
 .554مرجع سبق ذكره، ص فريد كورتل،1
شريف شكيب أنور، التسويق ودوره في تأهيل المؤسسات العربية الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة وما تحويه من منافسة، ملتقى دولي 2

 .650، جامعة شلف، الجزائر، ص 2006أفريل متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، 
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 وتتمثل وظائف مؤسسات التسويق يف النقاط التالية:
 .للسوق دراسة خالل من احمللية السوق على التعرف " .1
 .ابلرتويج والقيام املستهلك ذهن يف صورة املنتج وحتسني ترقية .2
 واالستهداف. التقطيع الدخول سهل معني سوق حتديد .3
 .استهالكه وعادات وقيمه حمفزاته على التعرف خالل من املستهلك سلوك دراسة .4
 .والصيحات املوضات آخر تتبع خالل منعن الرؤية اجلديدة  البحث .5
 .وجودته وطبيعتهعمنتجها  التعريف .6
 .ترضيته خالل من املستهلك توفية .7
 .العمل وحتسيس الداخلي االتصال على الرتكيز .8
 .1"املنتج  جودة على الرتكيز .9

أصبح وظيفة التسويق حاليا أساسية لكل املؤسسات سواء الكبرية منها أو الصغرية واملتوسطة وحىت و 
املشاريع العائلية والفردية، نظرا للجو االقتصادي العاملي والعوملة والتنافسية، ولذلك نقرتح على املشاريع 

تستعني عمؤسسات التسويق لتحسني  العائلية والفردية املستفيدة من متويالت املؤسسات التمويل املصغر أن
كيف ميكن للمشاريع   إىلمبيعاهتا ومنتجاهتا وولوج األسواق اخلارجية. وسوف نتطرق يف النقطة املوالية 

 العائلية والفردية التصدير مع حتقيق األرابح واالستمرارية. 

 المشروعات الفردية والعائلية  ثانيا: دعم وتحفيز صادرات  
اد اجلزائري على املنتجات النفطية، وابلرغم من اجملهودات اليت تبذهلا احلكومة تقوم صادرات االقتص

اجلزائرية بغية تطوير من الصادرات غري النفطية، غري أن كل اجملهودات ابءت ابلفشل. ووفق لإلحصائيات 
 ، وهذا ما حيثنا على التساؤل عن املعوقات%3فإن الصادرات خارج احملروقات ال تزيد على نسبة 

األساسية اليت تعرقل الصادرات خارج احملروقات، ابلرغم من امتالك االقتصاد اجلزائري جملموعة من 
متكنها من  إسرتاتيجيةأهنا ال تتبع  إىلاملؤسسات الصغرية واملتوسطة القادرة على مواجهة املنافسة اخلارجية 

ايف للجزائر من األسواق العربية واألوروبية ذلك قرب املوقع اجلغر  إىلالبقاء يف األسواق األجنبية، وابإلضافة 

                                                      
 .655مرجع سبق ذكره، ص  شريف شكيب أنور،1
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يسهل تصدير منتجاهتم. ومما سبق نستخلص أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتتاج لدعم من  واإلفريقية
 مؤسسات متخصصة يف تسويق املنتجات وتسيري عملية التصدير.

أن املعوقات اليت حتد من عملية تصدير منتجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة، هي نفسها اليت  إىلونشري 
، والفرق األساسي يكمل يف أن مؤسسة صغرية ومتوسطة ميكنها أن املشروعات الفردية والعائليةتواجه 

ة التصدير وتقليل لتسهيل عملياملشروعات الفردية والعائلية أن  إىلتتخذ قرار التصدير وجتسده لوحدها، 
 ألهمالتكاليف ال بد من القيام بعملية التصدير يف شكل جمموعات. ومن خالل النقاط التالية سنتطرق 

، ونقرتح منوذج ملؤسسة تتكفل بعملية املشروعات الفردية والعائليةاملعوقات اليت حتد من عملية تصدير 
 .املشروعات الفردية والعائليةتصدير منتجات 

تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة  :املشروعات الفردية والعائليةليت حتد من عملية تصدير املعوقات ا .1
املشروعات جمموعة من املعوقات اليت حتد من إمكانيتها ولوج األسواق األجنبية، وهي نفسها اليت تواجه 

 ، ومن بني أبرز املعوقات ما يلي:الفردية والعائلية

للقيام  األكفاءتواجه املشاريع العائلية والفردية إشكالية نقص املوارد البشرية نقص موارد بشرية أكفاء: .أ
أهنم ليسوا على دراية  إىلبعملية التصدير، فهي ال تستطيع أن تقوم ابإلجراءات اإلدارية الالزمة، ابإلضافة 

 اليت هلم احلق فيها؛ انتواإلعاابالتفاقيات والتعاونيات اليت قامت هبا احلكومة اجلزائرية مع الدول األخرى، 

املشروعات تتمثل أهم القيود التجارية اليت قد حتد من قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة و قيود جتارية:  .ب
 الدول املصدر على القيام بعملية التصدير يف الضرائب والرسومات اجلمركية اليت تفرضها الفردية والعائلية 

"عدم امتالك املؤسسات  وأمههاعديدة تواجه وتصعب عملية التصدير ذلك هناك قيود  إىلإليها، وابإلضافة 
الصغرية واملتوسطة اجلزائرية املعلمات والبياانت الكافية عن األسواق الدولية اليت متكنها من اختاذ قرار 

االستثمار على أسس اقتصادية رشيدة، مما يرتتب عنه عدم إدراك صاحب املؤسسة للفرص املتاحة أو 
. وتتطلب عملية التصدير تغطية تكاليف النقل البحري اليت تعجز  1وسع أو تنويع النشاط"جدوى الت

املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملشاريع العائلية والفردية على حتملها، "وعجز خدمات دعم التصدير 
املخصصة لذلك، والذي يرتتب عنه ارتفاع تكاليف النقل الدويل وعجز خدمات دعم التصدير املخصصة 

عنه ارتفاع التكاليف التسويقية وابلتايل اخنفاض هامش الربح املمكن حتقيقه من عملية  لذلك، والذي يرتتب
                                                      

متكاملة لتنمية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائر، مجلة االستراتيجية والتنمية، الجزائر،  إستراتيجيةجمال خنشور، نحو صياغة  1
 .21، ص  7، العدد4الجزء 
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التصدير، عدم انتظام برامج الرحالت، نقص اخلطوط املوجهة للتصدير وعدم ختصيص بعض أرصفة املوانئ 
قنوات  للعمليات التصديرية فقط، غياب اهلياكل اليت تتكفل بوظيفة التصدير داخل املؤسسات وانعدام

التوزيع ذات الطابع اخلصوصي وخدمات ما بعد البيع، فالصادرات ال ميكن حتقيقها دون وضع مصلحة 
 .1واالبتكار بسبب ضعف ميزانية البحث والتطوير"االبداع  خلدمة ما بعد البيع انهيك عن غياب 

ب املشاريع العائلية من خالل ما تطرقنا له يف الفصل الثاين، استخلصنا أن أصحانقص املوارد املالية: .ت
والفردية املستفيدين من متويالت من مؤسسات التمويل املصغر اهلدف األساسي وراء إنشاء املشروع هو 
اخلروج من دائرة الفقر، وتلبية احلجات األساسية ألفراد أسرهتم من أكل ولباس وتعليم لألطفال. وتعرف 

، فهي ال تستطيع تسويق منتجاهتات كبرية وتطوير هذه املشاريع نقص يف املوارد املالية لإلنتاج بكميا
أن احلقوق  إىلمنتجاهتا ابلسوق احمللي، وحتمل تكاليف النقل البحري أو اجلوي فهي جد مرتفعة، ابإلضافة 

اجلمركية املرتفعة والضرائب اليت تفرضها حكومات الدول اليت مت التصدير إليها مثل الضرائب اليت تفرضها 
. وهنا يظهر دور مؤسسات التصدير يف تسهيل عمليات التصدير األوربيةعلى املنتجات  ةاألمريكياحلكومة 
وبنفس العقد  ، حيث تقوم على تصدير منتجاهتم يف نفس الوقتالفردية والعائليةاملشروعات ملنتجات 

وتتكفل هذه املؤسسات بدراسة السوق األجنبية ومعرفة فرص ، هبدف تقسيم التكاليف على املشاريع
 مما يقلل املعوقات ويزيد من فرص التطوير والنجاح.، االستثمار وهتتم بتسويق املنتجات

وضعت احلكومة اجلزائرية لتشجيع صادرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اإلطار السياسي والقانوين:  .ث
الصادرات،  جمموعة من اإلجراءات واليت جتسدها وزارة التجارة اخلارجية، وأوجدت الصندوق اخلاص لرتقية

، حيث ختصص موارده 1996"مت أتسيس الصندوق اخلاص لرتقية الصادرات عموجب قانون املالية لسنة 
لتقدمي الدعم املايل للمصدرين يف نشاطات ترقية وتسويق منتجاهتم يف األسواق اخلارجية. كما متنح إعاانت 

مقيمة تقوم إبنتاج ثروات أو تقدم  الدولة عن طريق الصندوق اخلاص لرتقية الصادرات الفائدة أي شركة
خدمات ولكل اتجر مسجل بصفة منتظمة يف السجل التجاري وينشط يف جمال التصدير، يتم حتديد مبلغ 

إعانة الدولة املتاحة إبشراف وزارة التجارة وحسب نسب حتدد مسبقا وفقا للموارد املتوفرة. وهناك مخس 
 إعانة مقرر:

 .اخلارجية هلا صلة بدراسة األسواقأعباء  -

                                                      
 المرجع السابق.1
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 .التكفل اجلزئي عمصاريف املشاركة يف املعارض ابخلارج -

 .ن تكاليف دراسة األسواق اخلارجيةجزء م -

 .تكاليف النقل الدويل لرفع وشحن البضائع ابملوانئ اجلزائرية واملوجهة للتصدير -

 1".متويل التكاليف املتعلقة بتكييف املواد حسب مقتضيات األسواق اخلارجية -

وأبرمت احلكومة اجلزائرية اتفاقيات جتارية لتوفري تسهيالت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتصدير منتجاهتا 
التونسي، -وتتمثل هذه االتفاقيات يف منطقة التبادل العريب احلر، واالتفاقية التجاري التفاضلي اجلزائري 

املنظمة العاملية للتجارة. وأغلب  إىلالخنراط واتفاقيات الشراكة مع االحتاد األورويب، وتعمل اجلزائر على ا
 املشاريع العائلية والفردية ليست على إطالع هبذه املساعدات لكي تستغلها يف تصدير منتجاهتا.

املشروعات للقيام بعملية التصدير ال بد على اإلجراءات اإلدارية املعقدة على مستوى الرتاب الوطين: .ج
لتمكن من  منتجاهتمص االسترياد، وتوفري الشروط واملعايري العاملية يف لحصول على رخلالفردية والعائلية 

تصدير هذه املنتجات، وتتطلب هذه اإلجراءات وقت ومعرفة هبا، وهذا يصعب على أصحاب املشاريع 
 أهنذه املشاريع تنشط يف اجملال احلريف ويتطلب إىلالعائلية والفردية القيام هبا لعدم امتالكهم للوقت، ونشري 

 هذا النشاط وقت وجهد لإلنتاج ال ميكن لصاحبه التخلف عن عملية اإلنتاج، مما يصعب عملية التصدير. 

أهم املعوقات اليت قد تواجه املشروعات العائلة والفردية يف عملية التصدير، ونقرتح للحد من  إىلتطرقنا 
أتثري هذه املعوقات على عملية التصدير أن تستعني هذه املشروعات عمؤسسات متخصصة يف عملية 

ا املؤسسات التصدير، "فهذه املؤسسات تقرتح على املشروعات تطبيق األدوات واالسرتاتيجيات اليت تطبقه
الكبرية مع أقلمتها مع إمكانياهتم وحجمهم، ونضمن هلم نتائج قابلة للقياس. وتقوم سياسة مؤسسات 

، وتساهم يف تطوير منتجاهتم املشروعات الفردية والعائليةالتصدير على فتح أسواق جديدة أمام منتجات 
والفردية، والتعامل مع مؤسسات لتطوير املشاريع العائلية  إسرتاتيجيةحسب الطلب، وتساهم يف وضع 

 2متخصصة يف التصدير ميكن املشاريع العائلية والفردية من اكتساب عمالء بشكل دائم."

                                                      
، 17/12/2017تاريخ االطالع: التجارة الجزائرية، الصندوق الخاص بترقية الصادرات،وزارة 1

fspe-ionsexportat-des-promotion-la-pour-special-fonds-https://www.commerce.gov.dz/ar/a. 
2Marketing PME, Développeur de PME PMI, Présentation aux sous-traitants industriels, p 4-5. 

https://www.commerce.gov.dz/ar/a-fonds-special-pour-la-promotion-des-exportations-fspe
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االقتصاد القوي هو الذي : املشروعات الفردية والعائليةمنوذج مؤسسة تتكفل بعملية تصدير منتجات  .2
شاريع العائلية والفردية القادرة على القيام ميلك بنية إنتاجية متمثل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وامل

جها املبتكر وذو اجلودة العالية، والذي يتماش مع املعايري التصدير، وفرض نفسها بواسطة منت بعملية
العاملية. ولتمكني املشاريع العائلية والفردية من جتاوز واحلد من معوقات التصدير ال بد على احلكومة 

 وحتد من العراقيل البريوقراطية اليت قد تواجه املصدرين. اجلزائرية أن تقدم الدعم 

منوذج ملؤسسة اتبعة للقطاع اخلاص، تكمل وظيفتها األساسية يف  املشاريع العائلية والفرديةونقرتح لدعم 
. وحماولة جتاوز املشروعات الفردية والعائليةمع دراسة األسواق األجنبية لتصدير منتجات  إسرتاتيجيةوضع 

منها األسواق العربية واألوروبية وسوق الوالايت املتحدة  األجنبيةالتحدايت والعراقيل القتحام األسواق 
 .األمريكية

، وللمسامهة يف تسهيل عملية لتصدير على املشروعات الفردية والعائليةتساهم وظيفة التصدير يف زايدة منو  
ة يف عملية التصدير. وهنا ميكن أن نطرح تساؤل: كيف ميكن املنتجني االستعانة عمؤسسات متخصص

جاته لسد حاجاته األساسية، أن خيطر على ذهنه عملية ب مشروع عائلي وفردي يستعني عمنتلصاح
املشروعات التصدير؟، وهنا أييت دور املؤسسات املتخصصة يف عملية التصدير، فعليها أن تبحث عن 

ماهتا، وتوضح هلم دور التصدير يف حتقيق منو مشاريعهم، وتقنعهم على وتقدم هلم خدالفردية والعائلية 
 قدراهتم على املنافسة واكتساب مكانة ابألسواق األجنبية، خاصة املنتجات احلرفية. 

، يف توفري كل الوسائل املشروعات الفردية والعائليةوتكمل رؤية املؤسسات املتخصصة يف تصدير منتجات 
جه التنافسية ع عائلي وفردي، لريتقي ويكسب منتت ومتابعة شخصية لكل مشرو واملعلومات من تكوينا

ومكانة ابألسواق األجنبية. وللوصول لتحقيق هذه الرؤية تتبع هذه املؤسسات منهج وطريقة حمددة تتمثل 
 يف النقاط التالية:

س ملشاريع اليت تنتج يف نفالتواصل مع املشاريع العائلية والفردية على كامل الرتاب الوطين، والتنسيق مع ا .أ
 .اجملال لتكوين جمموعات للتصدير

تنظيم ملتقيات وأايم دراسية ابلتعاون مع اجلامعة، حول موضوع تصدير منتجات املؤسسات الصغرية  .ب
 .وجتسيدها على أرض الواقع األحباثاجلزائرية، مما يسهل استغالل املشروعات الفردية والعائلية واملتوسطة و 
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وتوضيح معايري التصدير لكل  اإلرشاداتتقدمي متابعة شخصية لكل مشروع، وتتمثل هذه املتابعة يف تقدمي  .ت
 .وفقا للمعايري العاملية منتج إنتاجسوق، ملساعدة املنتجني على 

، لدراسة التنسيق مع املؤسسات املتخصصة يف خدمة التسويق، اليت اقرتحنا منوذجها يف النقطة السابقة .ث
 .وضع خطط تسويقيةالسوق و 

الصغرية واملتوسطة،  لصاحل املؤسساتلتمنح هلذه املؤسسات إمكانية طلب رخص السرتاد املواد األولية  .ج
 غرض ختفيض تكلفة اإلنتاج.ب واملشاريع العائلية والفردية
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 خالصة الفصل الرابع:
فتح سوق التمويل املصغر ابجلزائر أمام املستثمرين يف صغر ابجلزائر التمويل امل إسرتاتيجيةأهداف تتجسد 

املصغر، تعاضدايت، وإنشاء سوق  اإلسالمياخلواص من منظمات غري حكومية، مجعيات، بنوك التمويل 
إتباع سياسة توسعية و ،مما يؤدي لتحسني نوع املنتجات املقدمة وختفيض تكاليفها ذو طابع تنافسي،

وضع سياسة خاصة للتشهري من خالل املناطق الريفية والنائية ابجلزائر،  للتعريف ابلتمويل املصغر يف مجيع
جذب القطاع و  توفري احملفزات من دعم مايل وإعفاءات ضريبية،، عرب خبدمات مؤسسات التمويل املصغر

اخلاص والبنوك لالستثمار يف جمال التمويل املصغر عرب إنشاء مؤسسات وبيوت املال والتمويل، وإنشاء هيئة 
 .خاصة ومستقلة عن صندوق الزكاة لتسيري القروض املصغرة اليت متنح للشباب املقاول

 ، معقروض املصغرة التعاونيةالعادة إحياء ثقافة التعاون والتكافل بني أفراد اجملتمع اجلزائري عن طريق وإل
تمع اجلزائري عرب توجيه عمل مؤسسات التمويل املصغر حنو حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجمل

 خمتلف مناطقه الريفية والعمرانية.
اإلطار التشريعي املالئم الذي يسمح  إبنشاءتطوير التمويل املصغر ابجلزائر يف  سرتاتيجيةاإلسياسة الوتتمثل 

خيص لفتح مؤسسات التمويل املصغر، وجيسد هذا عرب ااجلزائريني واألجانب، طلب تر  اخلواص لمستثمرينل
، مع التخلي قانون يفتح جمال االستثمار وفتح مؤسسات متويل مصغر من طرف املستثمرين والبنوكإصدار 

 .اليت حترم االقتصاد اجلزائري من االستثمارات 51/49على قاعدة 

توضع حتت سلطة ، و راقبة وأتطري سوق التمويل املصغرم سلطة لوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغرلومتنح 
للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  ةتكون اتبع إنشاء هيئة خاصةذلك  عمعىن اجلزائري؛البنك املركزي 

تقوم بعملية مراقبة وتسجل على مستواها كل القروض املمنوحة واملستفيدين، وتفرض على مؤسسات 
دف التمويل املصغر قبل منح قرض مصغر االطالع على مديونية املستفيد على مستوى هذه اهليئة، واهل

 .هو منع حصول املستفيد على أكثر من قرض واحد يف نفس الوقت اإلجراءاألساسي من هذا 
نشاء مؤسسات متويل مصغر إسالمية السماح إبو  ونظرا للتوجه احلايل لالقتصاد اجلزائر للصريفة اإلسالمية،

توسيع مع  بذلك؛صدار قوانني تسمح وذلك إباليت تقدم خدمات مالية وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية، 
 .كامل املؤسسات الاليت ستنشط يف سوق التمويل املصغر  إىلجمال نشاط صندوق ضمان القروض املصغرة 
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التكوين واحلمالت التوعوية على مدى أمهية تسديد القروض احملصلة وأهنا ال ضرورة توفري  إىلابإلضافة 
 مواعيدها لضمان دميومة مؤسسة التمويل تعترب عمثابة هبة، وحتسيسهم على مدى أمهية تسديد األقساط يف

 .املصغر واستمرار دعمها ملشاريعهم العائلية والفردية
 املناخ االقتصاد والسياسي املالئمني واحملفزين ريتوف حيبذالتمويل املصغر  إسرتاتيجيةولضمان فعالية 

لالستثمار يف جمال التمويل املصغر، وال ميكن إنشاء سوق متويل مصغر دون أتسيس هيئة توكل هلا مهمة 
قد  به بالغ ماليةمتداول ل ظرانلتمويل املصغر هو جمال جد حساس أن جمال ا إىلالتأطري واملراقبة، ونشري 

فيز والرات. وتعترب عملية توفري التمويل للمشروعات العائلية والفردية عنصر أساسي لتحماليني الد إىلتصل 
إنشاء مؤسسات تسمح بتسويق هذه املنتجات  رأيناج احمللي، وابإلضافة لذلك اإلنتاج الوطين وتشجيع املنت

 على املستوى احمللي والعاملي. 
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 خاتمةال
ونس ، ومن خالل جتربة حممد يواملبادرات حملاربة الفقرشاهدت الساحة الدولية العديد من اإلجراءات 

ثات وخاصة النساء املاك ،توفري التمويل للمشاريع العائلية والفرديةببنغالدش املستعني ابلتمويل املصغر من أجل 
، توجهت أنظار العامل 2001لام لسالم صل بن  القرية لل  جائة  نوبل لحتيف البيت بغرض حماربة الفقر. و 

دور طوير هبدف ت، والتسهيالت من طرف اجلهات املاحنةالكلي حنو التمويل املصغر. ومت توفري الدلم 
 التمويل املصغر ونشرها يف مجيع دول العامل. مؤسسات

خصائص جمال من و بقية دول العامل،  نوخبصوص مؤسسات التمويل املصغر يف اجلةائر فالوضع خيتلف كليا ل
اع اخلاص للقط يلغياب كمع  ،نه حكر لل  مؤسسات اتبعة للقطاع العاميف اجلةائر أالتمويل املصغر 

 اريع الفردية والعائليةاملشولتطوير دور مؤسسات التمويل املصغر يف تنمية  واجلمعيات واملنظمات غري احلكومية.
املشاريع تطوير  يف ساهميمما  ؛نشاطهوزايد   ،تنظيم قطاع التمويل املصغرل فعالة تطبيق اسرتاتيجيةيستحسن 

 .هوليوب ه، وتفادي نقائصالفردية والعائلية

ولكن أغلب الدراسات  ،املشاريع الفردية والعائليةبينت الدراسة أن التمويل املصغر ساهم يف حماربة الفقر لرب تنمية و 
الفقراء و  ،ياالفراد املستبعدين من النظام املايل التقليد فئة أفقر الفقراء، بل يستفيد منه إالأوضحت أنه ال ميس 

قام صغر، لتنمية قطاع مؤسسات التمويل امل كفاء فعالة وذات   اسرتاتيجيةوهبدف وضع القريبني من خط الفقر. 
نشاط مؤسسات التمويل ا فيهعترب من بني املناطق اليت تطور ا تألهن ،البحث لل  دراسة التمويل املصغر إبندونيسيا

سوق التمويل  ويتمية ،املتمثلة يف بن  ركيات إندونيسياأكرب مؤسسة متويل مصغر يف العامل و فيها وتنشط  ؛املصغر
 ،ومجعيات ،بتنوع مؤسسات التمويل املصغر اليت تنشط يف جمال التمويل املصغر من بنوك اإلندونيسياملصغر 

شريعة اإلسالمية. مبادئ المع   وتعاونيات، وما مييةه أيضا وجود بيوت املال والتمويل اليت تقدم متويالت تتماش
شة مستوى معيحتسني  سامهت يففإن مؤسسات التمويل املصغر  1إبندونيسيا" "التمويل املصغر ستنادا اىل دراسةإو 

 حية.احلصول لل  خدمات صتحسن نولية الطعام وتنوله، و ب تعلقيما خاصة في املستفيدين ولائالهتم،

مح بنشاط القطاع تسحيث ومن خالل الدراسة تبني أن احلكومة تتبع اسرتاتيجية لتطوير التمويل املصغر 
حسني نولية املنافسة لتلل   ستندر مؤسسة التمويل املصغر، وتنتشاإدون احلد من  ،مع القطاع اخلاصالعام 

                                                           
1 Goulet Gaylord, La Microfinance en Indonésie la réussite d'un modèle ou l'échec d'une utopie ? Le social 
business, les éditions du net, 2012. 
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خاصة الريفية  كافة املناطق االندونيسيةفيض تكاليفهم، مع ضمان االنتشار يف  اخلدمات املمنوحة لألفراد وخت
 منها.

، ل املصغر اجلةائرييف سوق التمويالوضع احلايل ملؤسسات التمويل املصغر اليت تنشط قامت الدراسة بتحديد و 
لتنظيم  ةسرتاتيجيإع وضولملية . املشاريع الفردية والعائليةنتشارها وتغطيتها حلاجات االفراد الفقراء و ومدى إ

مع  ة؛لل  ظل نتائج دراسة التجربة اإلندونيسي وفتحه أمام القطاع اخلاص اجلةائري، سوق التمويل املصغر
املشاريع ات ودلم تصدير منتج التمويل اإلسالمي املصغر وذل  ملالئمته مع طبيعة اجملتمع اجلةائري. دمج

 اليت تتمية بطابعها احلريف والتقليدي. الفردية والعائلية

 نتائج الدراسة: أوال
كن ميكن أن تلعب دورا أساسيا يف حماربة الفقر، ومي والعائلية املشاريع الفرديةاتضح من خالل الدراسة أن  

دالما أساسيا لتطويرها، وميكن لرض نتائج اختبار الفرضيات اليت مت التبار مؤسسات التمويل املصغر 
 االنطالق منها كما يلي:

الفرضية األوىل من خالل دراسة الوضع احلايل يف جمال التمويل املصغر إبندونيسيا، حيث صحة  .1
ازدهار  يفاستخلصت الدراسة أن احلكومة االندونيسية متكنت من إنشاء مناخ تشريعي واقتصادي مسح 
واملتخصص  ممؤسسات التمويل املصغر التابعة للقطاع العام والقطاع اخلاص معا، لرب توفري التمويل املالئ

وحل مشاكل قطاع التمويل املصغر، وسن إطار تشريعي حيمي مصاحل مؤسسات التمويل املصغر 
ذات طابع  صغراملتمويل الواملستفيدين، اىل جانب تشجيع االستثمار األجنيب والشراكة مع مؤسسات 

، ر يف اجلةائرغلاملي. وضرور  تطبيق اسرتاتيجيات وسياسات من أجل تطوير دور مؤسسات التمويل املص
فتح اجملال للقطاع اخلاص ابالستثمار وجذب االستثمارات األجنبية خاصة من اجلهات املاحنة،  لن طريق

توفري إطار تشريعي يسمح هلا مبمارسة نشاطها ومحايتها من التجاوزات اليت ميكن أن تتعرض هلا من  لرب
غر من إمكانية تقدمي خدمات االدخار طرف املستفيدين، مع فتح اجملال أمام مؤسسات التمويل املص

ناء لن الدلم غلذي جيب أن يكتسب االستقاللية املالية، ابالستادون إمهال القطاع العام  ،والتأمني املصغر
ه احلكومة اجلةائرية لن طريق اخلةينة العمومية، وهذا ما سيسمح من ازدهاره واكتساب املايل الذي متنح

صغر مؤسسات التمويل اإلسالمي املفتح اجملال أمام  ذل  . ابإلضافة اىلسوق التمويل املصغر املصداقية
 لنشاط يف سوق التمويل املصغر، بتوفري اإلطار القانوين والتمويالت املالئمة ومحاية نشاطهم.ل
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 ية للمشاريعم منتجات التمويل املصغر مع االحتياجات املالؤ تالأما الفرضية الثانية فتم نفيها، واملتمثلة يف  .2
، ومتول ل املصغروتطوير مؤسسات التموي تها،مما يةيد من أمهية تنمي، يف االقتصاد اجلةائري العائلية والفردية
ن منتجات التمويل املصغر حمدود  ومتس إحتياجات فئة حمدد  من خالل الدراسة تبني أ فئة أفقر الفقراء.

مبالغ صغري  ذات  ، فالقروض املصغر  تنحصر يف قروضوهي القريبة من الفقراء وتستبعد كليا فئة أفقر الفقراء
 ية.، وقد يشرتط يف بعض األنواع األخرى املسامهة الشخصوأبسعار فائد  مرتفعة هبدف تغطية تكاليفها

التمويل  كافة مؤسساتال تسمح لالسلطات  ، فإنأن خدمة االدخار ونظرا حلساسيتها وخمطرها ابإلضافة اىل
ذه ، مما يقلل من فرص حصول االفراد لل  هةالبنكي لدا مؤسسات التمويل املصغر ما هبا، القيام املصغر
وابملقابل املصغر .  قروضابل إذا ما قارانه  خدمة حديثة النشأ مني املصغر فيمكن التبارهأبة للت. وابلنساخلدمة

راد الفقراء االفأكرب من مها مع إحتياجات فئة ل املصغر اإلسالمية بتنولها وتالؤ تتمية خدمات التموي
 واملستبعدين من النظام املايل التقليدي.

 واالستمرار الوسيلة الفعالة حملاربة الفقر، وتوفري دخل يتمية ابلثبات النسيب املشاريع الفردية والعائليةمتثل  .3
الفردية  املشاريعوجاء التمويل املصغر من أجل دلم تطور . ألصحاب احلرف والنساء املاكثات يف البيت

وخاصة للفئة املستبعد  من النظام املايل التقليدي مما يسمح مبحاربة الفقر وتنمية االقتصاد، لرب  لعائليةوا
ويفتح له إمكانية ،نافسيطابع التالحتفية االنتاج الوطين الذي يتمية ابلطابع الفريد واجلود  العالية مما يعطيه 

 .وغةو األسواق العاملية تصديره للدول املتقدمة
نظرا للتوجه النظري الذي ينظم نشاط مؤسسات التمويل املصغر، املتمثل يف النظرية التأسيسية والنظرية  .4

نية تنص لل  ا، األوىل تنص لل  إلةامية مؤسسات التمويل املصغر حتقيق الكفاء  االقتصادية والثيستلفر و ال
هي جتمع ذات طابع خاص فاملصغر    االجتمالية. ومما سبق جند أن مؤسسات التمويلأولوية حتقيق الكفاء

، ومن أجل حتقيق هذا التوازن فضلت العديد من مؤسسات قتصاديةهداف اإلبني األهداف االجتمالية واأل
هم والتعامل مع فئة ر طاخمالتمويل املصغر استبعاد فئة أفقر الفقراء من دائر  املستفيدين من خدماهتا الرتفاع 

ونشري اىل أن هذا التوجه يؤثر سلبا لل  الكفاء  االجتمالية ملؤسسات الفقراء والقريبني من خط الفقر، 
  .فقر الفقراءة أالتمويل املصغر ومنه سلبا لل  االفراد الذين ينتمون اىل فئ

يتأثر توجه مؤسسة التمويل املصغر بتوجه اجلهات املاحنة، فهناك جهات ماحنة ذات توجه اقتصادي مما جيرب  .5
ما املؤسسات أمن إتباع التوجه االقتصادي لكي تستمر اجلهات املاحنة من متويلها، و  مؤسسات التمويل املصغر

     ة؛املنظمات غري احلكوميمن  وألل  أغلب متويالهتا سواء من احلكومة  لذات طابع إجتمالي فتتحص
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نافعها، وما ميية ممن طرف احلكومة نظرا ألمهيتها و  ابهتمام كبريحتظ  مؤسسات التمويل املصغر إبندونيسيا  .6
دون  ،مؤسسات التمويل املصغر التابعة للقطاع العام واخلاص هو انتشاراالندونيسي سوق التمويل املصغر 

ل  البنوك ختصيص بفرض ل ةالبعض، ونظرا للسياسة اليت تنتهجها احلكومة اإلندونيسي لل  بعضها ثرن تؤ أ
من حمفظة اإلقراض للتمويل املصغر، هذا ما منح االستقاللية املالية ملؤسسات التمويل املصغر العامة.  20%
ويل مابلرغم من املنافسة السائد  بني خمتلف أنواع مؤسسات الت سوق التمويل املصغر إبندونيسياما ميية و 

 سامهت فقد لعكساباخلدمات املتاحة، بل  انتشارها وال نوليةهنا مل تؤثر لل  املصغر من لامة وخاصة، إال أ
يف تنوع اخلدمات والتوجهات. وينشط حاليا إبندونيسيا أكرب وأقدم مؤسسة متويل مصغر لل  املستوى العاملي 

 واليت تتمثل يف بن  ركيات إندونيسيا.
يت املال ومن أمهها وأكثرها انتشارا ب إبندونيسيا اليت تنشط مؤسسات التمويل املصغرتنولت وتعددت   .7

إلسالمية. اويقدم خدمات مالية قائمة لل  مبادئ الشريعة  ،الذي يقوم لل  مبدأ التعاون والتكافل والتمويل،
 الطابع التكافلي والتعاوين. ووهذا النوع من املؤسسات يتالءم وطبيعة اجملتمع اجلةائري ذ

اتبعة ملصغر اؤسسة واحد  تتمثل يف الوكالة الوطنية لتسيري القرض تنشط بسوق التمويل املصغر ابجلةائر م .8
يمتها قللقطاع العام، وما ميية منتجاهتا اهنا تنقسم اىل نولني، الصيغة األوىل بغرض اقتناء مواد أولية ال تتعدى 

، وتعترب هذه اخلدمة غري مرنة وال دينار جةائري مليون 1والصيغة الثانية ال تتجاوز قيمتها  ،ألف دج 100
الفقري   . وابلرغم من اخلدمات اليت توفرها للفئاتاملشاريع الفردية والعائليةل ج إحتياجاتميكن ان تغطي 

لقروض املصغر  اثر اليت ترتبت لن ااألواملشاريع اليت تدلمها وتطورها، وانتشارها يف كافة بلدايت الوطن، و 
ها رهني للمسالدات والتمويالت اليت تتحصل لليها من اخلةينة العمومية، وهذا اليت منحتها، غري أن نشاط

ما يربطها أبسعار البرتول، فنشاطها والقروض املمنوحة تتأثر بتقلب أسعار برميل البرتول. ونشري اىل وجود 
 .لتمويل مشاريع الشبابوكاالت أخرى متنح قروض 

  لل  شكل من حصيلة الةكا اصندوق الةكا  الذي مينح جةءابجلةائر ينشط بسوق التمويل االسالمي املصغر  .9
ل يساهم يف م دخيوفر هلقروض حسنة يستفيد منها الشباب هبدف إنشاء مشروع لائلي أو فردي صغري، 

 ومعيشة لائالهتم؛ حتسني نولية معيشتهم
جلةائري واالستفاد  يف االقتصاد ا املشاريع الفردية والعائليةلتطوير دور مؤسسات التمويل املصغر يف تنمية   .10

لية إنشاء حميط يشجع االستثمارات احمل يستحب من أاثرها اإلجيابية يف اجملال االقتصادي واالجتمالي،
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للديون اليت مت  ليةاملشاريع الفردية والعائواألجنبية يف جمال التمويل املصغر، ابإلضافة اىل نشر ثقافة تسديد 
 ل املصغر، لل  التبارها ديون وليست هبة من احلكومة اجلةائرية. حتصيلها من مؤسسات التموي

 ثالثا: مقترحات الدراسة
دم الدراسة منها تق امت التوصل اىل جممولة من النتائج وانطالق التطبيقيةو من الدراسة النظرية  انطالقا

 :لتطوير سوق التمويل املصغر ابجلةائر التالية االسرتاتيجية

اع فتح سوق التمويل املصغر اجلةائري أمام مؤسسات التمويل املصغر التابعة للقطيسمح بوضع إطار تشريعي  .1
 ، وجذب املستثمرين واجلهات املاحنة ملنح التمويالت هلذه األخري ؛اخلاص

تطوير نشاط الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر لرب منحها االستقاللية املالية وفتح اجملال أمامها لتتمكن  .2
 تصادي؛توجه االقالو  إمكانية تسطري توجهها االجتماليو من اجلهات املاحنة،  جذب وكسب التمويالتمن 

ا للدور الفعال نظر ، واالقتداء بنموذج بيت املال والتمويل إنشاء مؤسسات التمويل املصغر قائمة لل  الةكا  .3
ملشاريع الفردية اتلعبه يف حتفية الطلب لل  منتجات  أن الذي ميكن ملؤسسات التمويل اإلسالمي املصغر

عترب وسيلة فعالة لتحفية ت املشاريع الفردية والعائلية، ابإلضافة اىل أن ازمة هلالتوفري التمويالت ال، و والعائلية
 منوه؛ وتشجيع يةتنمية االقتصادال

رب املمولة من طرف مؤسسات التمويل املصغر، ل املشاريع الفردية والعائليةت دلم لملية تسويق منتوجا .4
  هم إجراء هو االلفاء الضرييب للوحتفيةها. ولعل أتشجيعها  دفهب جممولة من اإلجراءات واملبادرات

 .مما يدلمها ويساهم يف رفع معدالت اقتنائها من طرف املستهلكني، ويضفي لليها طابع تنافسيا، منتجاهت
ويشرتط يف  ،ات واملعارض اليت جتمع احلرفني للتعريف مبنتجاهتم والرتويج هلاابإلضافة اىل تشجيع املظاهر 
 ؛املشاريع الفردية والعائليةالعمليات التسويقية أن متس احلرفني و اإلجراءات اليت هتدف لدلم 

 ابإللفاءرب دلمها ، لاملشاريع الفردية والعائليةؤسسات متخصصة يف تصدير منتجات م نشاءإلفتح اجملال  .5
ضافة اىل فتح ابإلاجلمركي وتقليص اإلجراءات اإلدارية الالزمة من أجل لملية التصدير، بغية اإلسراع فيها. 

 .ةاملشاريع الفردية والعائليلنشاط املواد األولية الالزمة  دهذا النوع من املؤسسات ابستريا أمام اجملال
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    رابعا: أف اق الدراسة
" العائليةاملشاريع الفردية و "تطوير دور مؤسسات التمويل املصغر يف تنمية  بعد اخلوض يف موضوع

 ل النتائج اليت مت التوصل إليها، تبني أن موضوع مؤسسات التمويل املصغر هوابلدراسة والتحليل، ولل  ظ
ا ما ومن أمهه ،هلذه الدراسةموضع يكتسي أمهية ابلغة ولديه جوانب لديد  يتوجب التطرق اليها كتكملة 

 يلي:

 املصغر.قياس الكفاء  االجتمالية واالقتصادية ملؤسسات التمويل  آلية ومؤشرات .1
 .ؤسسات التمويل االسالمي املصغرمل االجتمالية واالقتصادية كفاء القياس  .2
 أاثر متويل مؤسسات التمويل املصغر للمشاريع الفردية والعائلية دراسة قياسية.  .3
 القائمة لل  نظام املشاركة.تطوير منتجات التمويل املصغر  .4
 متويل أسواق التمويل املصغر.ضبط و آليات  .5



 

 قائمة املراجع
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Source : Bulletin d’Information Statistique de la PME, nº22, nº30. 
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 النسبة% .2015 إىل 2007خالل املرحلة من  تطور مسامهة املؤسسات الصغرية واملصغرة واملتوسطة يف القيمة املضافة حسب القطاع: 02جدول رقم 

 السنة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 الطابع القانوني النسبة% النسبة% النسبة% النسبة% النسبة% النسبة% النسبة% النسبة% النسبة%

 الفالحة

 المجموع % 20,68% 18,79% 21,12% 21,20% 21,64% 23,15% 22,81% 22,58% 22,82%

 البناء واألشغال العمومية

 المجموع % 21,50% 22,94% 22,80% 22,38% 23,28% 22,97% 21,90% 22,05% 21,82%

 النقل واالتصال

 المجموع % 24,38% 22,79% 20,83% 20,63% 19,35% 17,84% 20,22% 19,82% 19,57%

 خدمات للمؤسسات

 المجموع % 2,10% 2,20% 2,25% 2,54% 2,54% 2,52% 2,42% 2,50% 2,46%

 فندقة وإطعام

 المجموع % 2,35% 2,42% 2,40% 2,39% 2,24% 2,26% 2,43% 2,40% 2,50%

 صناعات غذائية

 المجموع % 4,46% 4,33% 4,28% 4,10% 4,27% 4,32% 4,00% 4,22% 4,16%

 صناعة الجلود واألحذية

 المجموع % 0,07% 0,07% 0,06% 0,05% 0,05% 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

 تجارة وتوزيع

 المجموع % 24,46% 26,47% 26,26% 26,71% 26,64% 26,90% 26,20% 26,39% 26,64%

 المجموع 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Source : Bulletin d’Information Statistique de la PME, nº22, nº30. 
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 الملخص
توفري اخلدمات املالية للفئات املستبعدة وذلك ب ،املشروعات الفردية والعائليةتلعب مؤسسات التمويل املصغر دورا أساسيا يف تنمية 

 املشروعات الفرديةولتطوير دورها وزيادة فعاليتها يف تنمية تساهم يف حماربة الفقر وتنمية االقتصاد.  ، فهيمن النظام املايل التقليدي
توفري ال بد من توفري البيئة القانونية اليت تنظم نشاطها وحتمي املستفيدين من التجاوزات واالستغالل، و  ،االقتصاد اجلزائرييف  والعائلية

املشروعات الفردية هتدف هذه االطروحة لتحديد اسرتاتيجية تطوير دور مؤسسات التمويل املصغر يف تنمية و  .التمويالت الالزمة لنشاطها
دراسة التجربة االندونيسية يف جمال التمويل املصغر حيث تعترب من بني التجارب الرائدة والناجحة على  عربيف االقتصاد اجلزائري، والعائلية 

املستوى العاملي يف جمال التمويل املصغر، حيث تنشط يف سوق التمويل املصغر العديد من مؤسسات التمويل املصغر وبأشكال قانونية 
 خمتلفة.

املشروعات الفردية  تتملل يف يي  كمكن تطوير دور مؤسسات التمويل املصغر يف تنمية ولإلجابة على إشكالية االطروحة اليت
العام للتمويل املصغر يف يل من  اإلطارالتحليلي بدراسة  الوصفي املقارن، واملنهج اعتمدنا على املنهج ؟،يف االقتصاد اجلزائريوالعائلية 

ودما سبق  .بنك رييات واللانية دراسة حالة الويالة الوطنية لتسيري القرض املصغر إندونيسيا واجلزائر، حيث يف األوىل متت دراسة حالة
توصلت الدراسة اىل ضرورة تطوير سوق التمويل املصغر باجلزائر وذلك بتطبيق اسرتاتيجية هتدف اىل فتح السوق أمام البنوك واملؤسسات 

، باإلضافة اىل تطوير الويالة الوطنية املصغراملالية لالستلمار يف مؤسسات التمويل املصغر، مع ضرورة حتفيز نشاط التمويل اإلسالمي 
    .املصغرتسيري القرض ل

عائلية والفردية، دور، إندونيسيا،الويالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، بنك مؤسسات التمويل املصغر، املشروعات ال الكلمات المفتاحية:
 .رييات

Résumé 

Les institutions de microfinance jouent un rôle clé dans le développement des projets 

familiaux et individuels en fournissant des services financiers aux catégories exclues du système 

financier traditionnel. Elles contribuent à la lutte contre la pauvreté et au développement de 

l'économie.  

Afin de développer leurs rôles et leurs efficacités dans l'économie algérienne, il faut avoir un 

environnement juridique régissant l’activité et protégeant les bénéficiaires contre les abus et 

l'exploitation, et fournir le financement nécessaire à leurs activités. 

Cette thèse vise à déterminer une stratégie pour développer le rôle des institutions de 

microfinance dans le financement des projets familiaux et individuels dans l’économie algérienne, 

en étudiant l'expérience de l'Indonésie en raison de sa réussite dans le domaine de la microfinance 

au niveau mondial. 

Afin de répondre à la problématique comment développer le rôle des institutions de 

microfinance dans le développement des projets familiaux et individuels dans l'économie 

algérienne ? Nous avons utilisé l'approche comparative, la méthode descriptive et la méthode 

analytique. Pour étudier le cadre général de la microfinance en Indonésie et en Algérie, nous avons 

étudié pour le premier cas la Banque Rakyat Indonésie et  l'ANGEM pour le deuxième cas. 

Le développement du marché de la microfinance Algérien passe par l’application d’une 

stratégie visant à ouvrir le marché aux banques et aux institutions financières, avec la nécessité de 

stimuler la microfinance islamique et le développement de l’ANGEM. 

Mots clés : institutions de microfinance, projets familiaux et individuels, rôle, Indonésie, ANGEM , 

la Banque Rakyat.  
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