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 : لخصامل
 ،التمويل األصغر يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ابجلزائر ةسامهممدى هتدف هذه الدراسة إىل ابراز  
، لرفع املستوى االجتماعي واالقتصادي يف جمال هذا التمويل االستفادة من جتارب بعض الدول العربية يةوكيف

التمويل األصغر وأمهيتها يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، وللوقوف على دور التجربة اجلزائرية يف 
وابستخدام كل من املنهج الوصفي واملنهج التحليلي، قمنا بتقييم النشاط اإلقراضي للوكالة الوطنية لتسيري القرض 

ر كربانمج وتقييم بعض الربامج األخرى للتمويل األصغ 2021 – 2004تدة ما بني مامللفرتة املصّغر خالل ا
بنك الربكة اإلسالمي وصندوق الزكاة، كما قمنا إبجراء مقارنة بني جتارب بعض البلدان العربية املتمثلة يف السودان 

 واألردن ومصر واليمن يف جمال التمويل األصغر وأثره على التنمية االجتماعية واالقتصادية هلذه البلدان.
تخفيف حدة الفقر والتقليص بيف تنمية املستوى االجتماعي التمويل األصغر ساهم  خلصت الدراسة إىل أن

يف إطار الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وخمتلف اليت أنشأت  من البطالة من خالل زايدة عدد الوظائف
املشاريع  عدد يف تنمية مستوى االقتصاد الوطين من خالل زايدةأيضا ساهم  ، كمابرامج التمويل األصغر األخرى

على الدول  جتارب هذه ةحماكاكما خلصنا أيضا إىل أنه ميكن .  ورفع القيمة املضافة واملؤسسات الناشئة رةاملصغّ 
 .ضبط سوق التمويل األصغرلاملؤسسايت و خصوصا يف اجملال التشريعي والتنظيمي ، مستوى االقتصاد اجلزائري

.بلدان عربية، قروض مصغرة اقتصادية،متويل أصغر، تنمية اجتماعية، تنمية : الكلمات املفتاحية  

Abstract: 
This study aims to highlight the extent of the contribution of microfinance to 

achieving social and economic development in Algeria, and how to benefit from 
the experiences of some Arab countries in the field of this financing to improve 
the social and economic level, and to determine the role of the Algerian 
experience in microfinance and its importance in achieving social and economic 
development, using each of the descriptive approach and the analytical approach, 
we evaluated the financial activity of the National Agency for the Management of 
Microcredit during the period between 2004 - 2021 and evaluated some other 
microfinance programs such as the Al Baraka Islamic Bank program and the Zakat 
Fund. We also made a comparison between the experiences of some Arab 
countries like Sudan, Jordan, Egypt and Yemen in the field of microfinance and its 
impact on the social and economic development of these countries. 

The study concluded that microfinance contributed to the development of the 
social level by decreasing the poverty and reducing unemployment by increasing 
the number of jobs created within the framework of the National Agency for the 
Management of Microcredit and various other microfinance programs. It also 
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contributed to the development of the level of the national economy by 
increasing the number of microprojects and increase the innovative ideas as well as 
start-ups. We also concluded that the experiences of these countries can be 
simulated at the level of the Algerian economy, especially in the legislative, 
regulatory and institutional fields to control the microfinance market. 
Keywords: microfinance, social development, economic development, Arab 
countries, microloans. 
Résumé :  

Cette étude vise à mettre en évidence la contribution de la microfinance à la 
réalisation du développement social et économique en Algérie, et comment 
bénéficier des expériences de certains pays arabes dans le domaine de ce type 
financement afin d’améliorer le niveau social et économique, et déterminer la rôle 
de l'expérience algérienne en microfinance et son rôle dans la réalisation du 
développement social et économique, en utilisant l'approche descriptive et 
l'approche analytique à la fois, nous avons évalué l'activité de financement de 
l'Agence Nationale de Gestion du Microcrédit au cours de la période 2004 – 
2021, ainsi que nous avons évalué quelques autres programmes de microfinance 
tels que le programme Banque islamique d’Al Baraka et le fond de Zakat. Nous 
avons également fait une comparaison entre les expériences de certains pays arabes 
a l’instar de modèle adopte au Soudan, en Jordanie, en Égypte et au Yémen dans 
le domaine de la microfinance et de son impact sur le développement social et 
économique de ces pays. 

L'étude a montré que la microfinance a contribué avantageusement au 
développement du niveau social en allégeant la pauvreté et en réduisant le 
chômage par la création d'emplois dans le cadre de l'Agence Nationale de Gestion 
du Microcrédit et de divers autres programmes de microfinance. Elle a également 
contribué au développement de l'économie nationale en augmentant le nombre 
de microprojets, start-ups et augmenter la valeur ajoutée. Nous avons également 
conclu que les expériences de ces pays peuvent être simulées au niveau de 
l'économie algérienne, notamment dans les domaines législatif, réglementaire et 
institutionnel pour contrôler le marché de la microfinance. 
Mots clés : Microfinance, développement sociale, développement économique, 
pays arabes, microcrédits. 
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 املقدمة

 

 ب
 

 : توطئة (أ

البد  كانهاجسا يؤرق اجملتمعات البشرية يف شىت بقاع العامل، لذا   االقتصاديةو  االجتماعية يعترب حتقيق التنمية 
النظام التمويلي الفعال  أنمن استحداث آليات متويلية جديدة تساهم يف حتقيق هذه الغاية، وتدل أدبيات التنمية 

هو ذلك النظام الذي يعزز التنمية ويرفع من مستوايهتا، حيث يوجد ارتباط قوي بني ارتفاع مستوايت التنمية 
لزاماً كان ،  مصادر التمويل إىلفراد ابحلديث عن إمكانية وصول األاخلدمات املالية، و  إىلفراد للوصول وقدرة األ

أظهرت اخلربة الدولية يف جمال التنمية مدى  اإلطارمتاحة للجميع، وضمن هذا ظمة مالية أنالدول إجياد على 
ملا يتميز به  ، نظراً االقتصاديةو االجتماعية  اجلوانبتنمية الفرد واجملتمع من خمتلف األصغر يف حتقيق  ويلالتمفعالية 

من فئات اجملتمع خدمات املالية للمشاريع الصغرية اخلاصة بشرائح واسعة للهذا األسلوب التمويلي من توفري 
ظمة املالية الرمسية، وابلتايل متكينهم من ناملستبعدين من األقراء وأصحاب املداخيل املتدنية و الف، اهلشة، كالنساء

على أمور حيوية عكس وذلك ين ،وضاعهم املعيشيةأتساهم يف حتسني واليت خاصة هبم  إنتاجيةشاء مشاريع أن
ودور  مكانةتعزيز ، القضاء على البطالة، النهوض ابلتعليم، سني الظروف الصحية، حتمن الغذائيمثل: ضمان األ

ليها دون إاتحة الفرص للجميع للوصول ، ابإلضافة إىل إاملوارد املالية اكتسابوحتقيق العدالة يف  االقتصادي املرأة
 ر تنموي يف اجملتمع.حداث أثإه أنشرط، وهذا من ش وأقيد 

مثل الفقر  ،التمويل األصغر ودوره يف معاجلة املشاكل التنموية مكانة وقد أكد اجملتمع الدويل على أمهية و 
كسنة دولية للتمويل   2005األمم املتحدة سنة  هيئةإعالن من خالل ، ا يف اجملتمعات الفقريةوالبطالة خصوص

تلعبه مؤسسات  أني أبمهية هذا النوع من التمويل والدور الذي ميكن يعترب ذلك مبثابة اعرتاف عامل حيث األصغر،
اللحظة الفارقة يف صناعة  كانت   2006ويف سنة ، وبرامج التمويل األصغر يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

حماربة  إىلل للسالم بفضل جهوده الرامية جبائزة نوب 1البنغايل حممد يونس االقتصاديالتمويل األصغر عندما فاز 
ول جتربة بنكية لبنك أوب التمويل األصغر بتأسيس تشجيع وتطوير أسل عن طريق ،الفقر واجملاعة يف بنغالدش

 ه خلدمة الفقراء. متخصص يف التمويل األصغر موج  

  ابنتهاجرة شاريع املصغ  ل على النهوض بقطاع املالدول العربية تعو   فإن، على غرار معظم الدول الناميةو 
لتحقيق مجلة من األهداف التنموية تشمل تعزيز النمو  ،أسلوب التمويل األصغر كأسلوب متويلي متنامي

املتعلقة منها هداف التنمية املستدامة خصوصا أحتقيق  إىلإضافة  ،وخفض معدالت الفقر والبطالة ،االقتصادي
البلدان  قامت ةصغر امل تنمية القائمة على التمويل ابلقروضالنهوض ابل، ولتحقيق ابلشق االجتماعي واالقتصادي

                                           
، نظري جهوده الرامية إىل مكافحة 2006مؤسس بنك غراميني ببنغالدش، وحاصل على جائزة نوبل للسالم سنة  بنغايل اقتصادعامل حممد يونس  -1

 .الفقر



 املقدمة

 

 ج
 

لت عمال واالبتكارات، كما سه  اريع رايدة األكتشجيع مش  ،رةعمال الداعمة للمشاريع املصغ  العربية بتهيئة بيئة األ
البنوك املركزية  إشرافحتت  ،شاملة ومتكاملة للشمول املايل اسرتاتيجيةاخلدمات التمويلية بتطبيق  إىلفرص النفاذ 

 .االسرتاتيجيةث تلعب مؤسسات التمويل األصغر الدور احملوري يف هذه يحب

واجلزائر كغريها من الدول العربية سعت مع بداية القرن احلايل ملواكبة التطور احلاصل يف صناعة التمويل األصغر 
ومع تراجع اجلدارة يف البلد،  االقتصاديةو  االجتماعية لتحقيق التنمية  وسيلةك  واعتماد هذا النهج التمويلي

بدء مشاريعهم، سعت كذلك و  النطالقاالستفادة من اخلدمات املالية الرمسية  علىعدم قدرهتم فراد و لأل االئتمانية
دخال العديد من اآلليات التمويلية املصغَّرة، واليت أسَّست هلا هياكل مستقلة تعمل وفق برامج حمددة إىل إالدولة 

هذه اإلجراءات مل حتقق النتائج  فإنلكن ابملقابل  شاريع املصغَّرة،املفراد يف رة، هتدف إىل دعم ومرافقة األسطَّ وم  
ولعل  ،رة املسامهة يف عملية التنمية يف اجلزائرمنظومة املشاريع املصغ   هشاشةو  ضعف املرجوة حيث جتسد ذلك يف

مة متويل متكاملة وكافية لتغطية احتياجات اد منظ  الصدد، هو مسألة إجيهذا هم حتدي يواجه احلكومة يف أ
مواكبة التطور احلاصل يف ما على الدولة الز  كان لذا  ، لضمان  استمراريتها، الرمسي اإلطاررة ضمن املشاريع املصغ  

 صناعة التمويل األصغر على املستوى الدويل.

 

 اشكالية الدراسة: (ب
 التالية:بناء على ما تقدم ميكننا طرح اإلشكالية 

ابجلزائر؟ وكيف ميكن  واالقتصاديةاالجتماعية أي مدى ساهم التمويل األصغر يف حتقيق التنمية  إىل
 ؟االقتصادياالستفادة من جتارب بعض الدول العربية لرفع املستوى االجتماعي و 

 التالية:مي كن طرح التَّساؤالت  هذه اإلشكالية، وانطالقا من 
 ؟ماعي األصغر يف تنمية املستوى االجتما مدى مسامهة التمويل  -
 ؟ورفع مؤشراتهما مدى مسامهة التمويل األصغر يف تنمية مستوى االقتصاد الوطين  -
كيف ميكن االستفادة من جتارب بعض الدول العربية يف جمال التمويل األصغر وأثره على حتقيق التنمية   -

 ؟واالقتصاديةاالجتماعية 

 :فرضيات الدراسةت( 
ت صياغة الفرضيات التاليةقصد     :دراسة وحتليل هذا املوضوع وحماولة اإلجابة على إشكاليته، متم

  بتخفيف حدة الفقر والتقليص من البطالة من خالل  تنمية املستوى االجتماعيساهم التمويل األصغر يف
 زايدة عدد الوظائف؛



 املقدمة

 

 د
 

   ؛ورفع مؤشراته تنمية مستوى االقتصاد الوطينساهم التمويل األصغر يف 
  ودورها التنموي  التمويل األصغر بعض الدول العربية يف جمالميكن لالقتصاد الوطين االستفادة من جتارب

يف كل من دولة السودان، األردن، مصر واليمن، كما ميكن تطبيق أساليب التمويل األصغر يف هذه 
 .الدول يف اجلزائر

 
 مربرات اختيار املوضوع: (ث

كننا تقسيم مربرات اختياران ملوضوع البحث    :مرب رات ذاتية وأخرى موضوعية، وذلك على النحو التايل إىلمي 
 املربرات الذاتية: •
  الرغبة يف دراسة املواضيع املتعلقة ابلتمويل والتنمية؛ 
 لعربية والعاملية مبثل هكذا حبوثإثراء املكتبة ا. 
 املوضوعية: املربرات •
  ليات التمويل األصغر آلتحسني  ،قرار االقتصادي يف البلديها من قبل صناع العملية لتبن   تقدمي مقرتحات

 تعزيز دوره التنموي.و 
 

 :أهداف الدراسة  (ج
 أمهها: ،إبراز مجلة من األهداف إىلمن خالل دراستنا هذه  سعىن   

  ؛االقتصاديالوقوف على الدور التنموي للتمويل األصغر على املستويني االجتماعي و 
 تعلق منها ابلشق االجتماعي  أتثري التمويل األصغر يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، خاصة ما إبراز

 واالقتصادي؛
 على مستوى اجلزائر؛لتطبيقها التمويل األصغر بعض الدول العربية يف جمال  االستفادة من جتارب 
 التنموي؛ واقع صناعة التمويل األصغر يف اجلزائر ودوره استعراض 
  بعض الدول  على( على قطاع التمويل األصغر يف اجلزائر و -19 -)كوفيدأتثري جائحة كوروان إبراز

 العربية.
 
 
 
 



 املقدمة

 

 ه
 

 :أمهية الدراسة (ح
االجتماعية اليت حيتلها التمويل األصغر يف عملية التنمية  االسرتاتيجيةكانة املتكمن أمهية الدراسة يف إبراز 

 ذلك ميكن إيضاح أمهية الدراسة يف النقاط التالية: إىل، ابإلضافة العربية دولعلى مستوى ال واالقتصادية
 بل  كما يعتقد البعض،  توضيح املعىن احلقيقي للتمويل األصغر الذي ال ينحصر فقط يف تقدمي القروض

ات خدم إىلابإلضافة ، ر والتحويالت املاليةاملصغ   التأمنير و خدمات أخرى كاإلقراض املصغ   إىليتعداه 
 ؛ويقسالتخدمات ب وتقدمي االستشارات و خرى كالتدرياألالية املغري 

  ؛منها على مستوى االقتصاد الوطين فضل املمارسات العاملية والعربية يف هذه الصناعة واالستفادةأحماكاة 
   ظمة املالية الرمسية؛نال خلدمة املستبعدين من األطرح بديل متويلي فع 
  يف الدول العربية؛ واالجتماعية االقتصاديةدور التمويل األصغر يف النهوض ابلتنمية إبراز 
 ية االستفادة من جتارب التمويل األصغر يف الدول العربية وتطبيقها يف اجلزائر.مكانإ 

 
 :حدود الدراسة (خ

اليمن، و زت على مخس دول وهي: اجلزائر، السودان، األردن، مصر فقد رك   املكانية للدراسةابلنسبة للحدود 
 – 2004للجزائر تعود إحصائيات ومعطيات الدراسة للفرتة من )فيما خيص ما ابلنسبة للحدود الزمانية أ

 .2020اىل غاية  2015، أما بقية الدول العربية فأغلب االحصائيات مت أخذها خالل الفرتة من (2021
 
 :منهج الدراسة (د
 اآلتية: أهدافـه، اعتمدان على املناهجوحتليلـه وبلوغ قصد دراسة املوضوع      
   إىلأوال: املنهج الوصفي لوصف واستعراض جتارب التمويل األصغر يف الدول العربية األربعة ابإلضافة 

 اجلزائر؛
 :ًاالجتماعية التنمية املنهج التحليلي، لتحليل جتارب التمويل األصغر ودورها يف تعزيز مستوايت  اثنيا

 للدول املدروسة؛ واالقتصادية
  لتمويل األصغر بني الدول العربية املدروسة واجلزائر.التنموي ل ثراألاثلثا: املنهج املقارن ملقارنة 

 
 صعوابت الدراسة:  (ذ

 أثناء إعداد الدراسة تلقينا بعض الصعوابت املتعلقة أساسا بـ:   
 الدول العربية، وهذا ما جعل املقارنة تقتصر على أربعة دول فقط؛قلة املعطيات خصوصا ابلنسبة لبعض  •



 املقدمة

 

 و
 

قلة املصادر وصعوبة الوصول إليها خصوصا منها الورقية نتيجة للظروف اليت فرضتها جائحة كوروان  •
 املتمثلة يف إغالق معظم املكاتب وصعوبة التنقل من بلد آلخر بغية جلب املراجع واملصادر؛

عدم وجود فصل بني املعطيات املتعلقة ابملؤسسات الصغرية واملؤسسات املتوسطة خصوصا يف اجلزائر،   •
 مما يؤدي إىل عدم االستفادة منها ملعاجلة املواضيع املتعلقة ابلتمويل األصغر.

 
 هيكل البحث:  (ر

ا ي وف  ره من منهج يؤدي إىل اختبار فرضياته، اعتمدان ع أربعة لى تقسيم الدراسة إىل قصد استيفاء املوضوع مب 
 .البحثوإشكالية مقدمة تضمنت احملاور األساسية للموضوع  هذه الفصول سبقتوقد ، فصول

خصصنا الفصل األول الستفاء اجلانب النظري للدراسة وكان بعنوان: مفاهيم أساسية حول التنمية 
تناولنا فيه أهم املفاهيم املرتبطة ابلتنمية ، مباحث ةوقد قسمناه اىل ثالث صغر،جتماعية واالقتصادية والتمويل األاال

أيضا إىل اإلطار النظري  نااالجتماعية واالقتصادية من حيث املفهوم واألهداف واألمهية والعناصر، كما تطرق
للتمويل األصغر وأهم عناصرها وافرتاضاته والدور التنموي الذي ميكن أن تلعبه مؤسسات التمويل األصغر، 

هم الدراسات من أ استعراضىل مبحثني مت من خالهلما إ ناهيف الفصل الثاين الدراسات السابقة وقد قسمنا ناولوت
أطروحات ومقاالت هلا صلة مبوضوع الدراسة وقد حاولنا االستفادة من منهجية ونتائج هذه الدراسات يف 

 فات بينها وبني دراستنا احلالية.توضيح واستخالص االختال
ىل واقع التمويل األصغر يف بعض الدول العربية واملتمثلة يف كل من: اجلزائر، إنا قر تطث ويف الفصل الثال 

الدول يف  التمويل األصغر صناعةلاملؤشرات الكمية  أهم استعراضالسودان، األردن، مصر واليمن، حيث مت 
 ة مباحث.ىل ثالثإاملشار اليها، ومت تقسيم هذا الفصل  العربية
األخري فخصَّصناه ملقارنة الدور التنموي للتمويل األصغر يف الدول املدروسة مع اجلزائر أما الفصل الرابع و  

ليها من خالل للتمويل األصغر يف الدول املشار إالدور التنموي إىل  مباحث تطرقنا فيه ةحيث قسَّمناه إىل ثالث
تقييم الدور إىل ابإلضافة  ،تصاديةأتثري برامج التمويل األصغر على مجلة من مؤشرات التنمية االجتماعية واالق

قارنة الدور التنموي مب كما قمنا،  يف اجلزائر واالقتصاديالتنموي للتمويل األصغر على املستوى االجتماعي 
ليها، مع مدى إمكانية إاملشار  يف اجلزائر مع الدول واالقتصاديللتمويل األصغر على املستوى االجتماعي 

 ،اجلزائر من جتارب هذه الدول استفادة
ستمدة من هذه النتائج،  اليت امتةىل اخلإويف األخري تطرقنا  

 
توصل إليها، مث التَّوصيات امل

 
تضمنت النتائج امل

 .وآفاق البحث
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 متهيد: 
سنتناول يف هذا الفصل أهم املفاهيم املرتبطة ابلتنمية االجتماعية واالقتصادية من حيث املفهوم واألهداف 
واألمهية والعناصر، وكذا بعض املعوقات اليت تواجه عملية التنمية، كما سنتطرق أيضا إىل اإلطار النظري للتمويل 

ات املقّدمة خلدمات التمويل األصغر وانتشارها عرب العامل األصغر وأهم عناصرها وافرتاضاهتا النظرية، وكذا املؤسس
والفئة املستهدفة من هذه اخلدمات، ويف األخري نشري إىل الدور التنموي الذي ميكن أن تلعبه مؤسسات التمويل 

 دور التمويل األصغر يف حتقيق أهدافاألصغر يف تنمية الفرد، األسرة، اجملتمع واالقتصاد ككل، ابإلضافة إىل 
جتماعية واالقتصادية، وقد مت تقسيم التنمية املستدامة، خصوصا تلك األهداف اليت هلا عالقة مباشرة ابلتنمية اال

 هذا الفصل إىل ثالثة مباحث:
 
 النظري للتنمية وبعدها االجتماعي واالقتصادي؛ اإلطاراملبحث األول:   
 ؛رهاألصغر وأهم عناص للتمويل النظري اإلطاراملبحث الثاين:   

 .واالقتصادي واالجتماعيالدور التنموي للتمويل األصغر على املستوى املبحث الثالث:   
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 االقتصاديللتنمية وبعدها االجتماعي و النظري  املبحث األول: اإلطار
دراسة التنمية ببعدها االجتماعي واالقتصادي من خالل استعراض مفهومها إىل سنتطرق يف هذا املبحث 

ابإلضافة إىل أهم املعوقات اليت تواجه عملية التنمية خصوصا يف وكذا العناصر املرتبطة هبا،  وأهدافها وأمهيتها
مصادر متويل التنمية، فالتنمية االجتماعية تعترب عملية مرتبطة ابلتنمية االقتصادية  كما سنتناول أهمالدول النامية،  

املة، إذ من غري املمكن أن حتقق التنمية االجتماعية دون حتقيق التنمية وتصب كلها يف إطار التنمية الشاملة واملتك
 االقتصادية.

 املطلب األول: التنمية الشاملة وبعدها االجتماعي
 .الفرع األول: مفهوم التنمية الشاملة وهدفها

كتابه ثروة األمم " يف  مسيثظهر مفهوم التنمية يف كتاابت العديد من املفكرين ولعل من أقدمها ما قدمه "آدم 
عن أمهية رأس املال البشري ودوره يف عملية التنمية ألي أمة، ولكن الفرتة احلقيقية  م( حينما حتدث1776عام )

حقبة اخلمسينات  وابلضبطة الثانيفرتة ما بعد احلرب العاملية  يفكان اليت ولد فيها هذا املصطلح والقى رواجاً كبريا  
وفيما يلي سنورد ،  م(1956فقد ورد مفهوم التنمية يف هيئة األمم املتحدة عام )والستينات من القرن املاضي، 

 .1تعريفها
 تعريف التنمية الشاملة: -1
والثقافية ألبناء اجملتمع  واالجتماعية االقتصاديةا توجيه اجلهود لألهايل واحلكومات لتحسني احلياة أهنعرف على ت  

يف حياة األمم لإلسهام يف تقدمها، فالتنمية كهدف عام دائماً ما تبدأ من اجلهود  االندماجاحمللي ومساعدهتا على 
ومؤسساته،  اجملتمعإحداث تغيري إجيايب يف  إىلاملبذولة من اجملتمع نفسه بكل مؤسساته بشكل خمطط له وهتدف 

الزايدة يف الدخل والناتج من أهم مؤشراهتا كانت فرتة السبعينات تغرّي جذري يف مفهوم التنمية واليت   قد شهدتو 
على حل املشاكل اليت تواجهها الدول املتخلفة مثل مشاكل الفقر،  ةقادر  هذه التنمية كنتمل  فلذلكالقومي، 

 ،التنمية الشاملة ملواجهة هذه اإلشكاليات يف الدول النامية اسرتاتيجية إىلالبطالة، األمية واملرض، فتم التوجه 
 التنمية الشاملة تعين فإنهو بشري، اجتماعي، ثقايف واقتصادي، وبذلك  د منها ماوللتنمية الشاملة عدة أبعا

العاملني ورفع املستوى  إعادة توجيه املوارد خلدمة املواطن ليتحقق الرخاء االجتماعي، ويتم ذلك عن طريق تدريب
 .الصحي ومستوى الدخل ألفراد اجملتمع، التعليمي

 
 

                                           
جامعة طيبة، اململكة العربية  ،، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةواقع التنمية االجتماعية يف مركز اجلادرية مبحافظة ينبعحسن بن مرشد الذبياين،  -1

 ، )بتصرف(.5-4، ص 2018السعودية، 
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 هدف التنمية الشاملة: -2
مواطن الضعف والقصور يف اجملتمعات، ومن مث حتديد يتمثل اهلدف األساسي للتنمية الشاملة يف الرتكيز على   

الدعم طريق الدعم الداخلي أو  عنكان يف تلك املواطن، سواء   املسامهة األمثل لسد أوجه النقص والضعف
الفنية والصحية ليتمكنوا ، الثقافية، ايهتم العلميةقدراهتم ورفع مستو تطوير ، ي، هبدف االرتقاء أبفراد اجملتمعاخلارج

من املسامهة يف حتقيق التنمية وسد أوجه القصور يف جمتمعاهتم من خالل االستفادة من مقدراهتم احمللية ابلشكل 
 األمثل

 وأهدافها  وعناصرهااالجتماعية : التنمية الفرع الثاين
 ، حيثوالنقادمن طرف املفكرين  ااملفاهيم القدمية، اليت لقت اهتماما كبري  مناالجتماعية يعد مفهوم التنمية 

 من قبل اهليئات واملنظمات الدولية واإلقليمية، امن الدراسات، كما لقت اهتماما خاص اً هلا حيزا معترب  صخص
 وسنبني فيما يلي مفهومها وعناصرها.

متتاز  هيحد الركائز والدعائم األساسية لعملية التنمية، فأالبعد االجتماعي للتنمية و  متثل 1االجتماعيةفالتنمية 
درجة املستوى التعليمي، ودرجة املستوى الصحي، متكني املرأة يف اجملتمع، درجة  :مبؤشرات يصعب قياسها مثل

ضعف قدرة هذه املؤشرات  إىلدي ؤ ، وهذا ما ياألمندرجة توفر  االجتماعية،التفاوت اجملتمعي، وحتقيق العدالة 
 .والزمانيةاملكانية على التعميم واملقارنة 

 االجتماعية:تعريف التنمية  .1
 املناخ املناسب للفرد من تلك العمليات املتداخلة اليت يتم عن طريقها توفري أبهنااالجتماعية ميكن تعريف التنمية   

 ياتهمكانإأقصى ما تسمح به  إىللكي ينمو  ،قراررفاهية واست، رعاية، مشاركة، كامل، تأنينةطم، عدالة، حرية
ابستعمال  حسناأل إىليغري فيه  أنمع اجملتمع الذي يعيش فيه، ويستطيع  ديناميكياوقدراته ولكي يتأقلم 

 .القائم به النظاماألساليب الدميقراطية يف حدود ما يسمح 
، ولكون السكانحتقيق رفاهية  إىلهتدف  االجتماعيةالتنمية  نمفهوما كيفيا نظرا أل االجتماعيةوتتضمن التنمية   

ه يتضمن عوامل متعددة مثل مدى حتقيق احتياجات نالرفاهية يف حد ذاهتا مفهوم معقد يصعب قياسه كميا أل
لذلك جيب النظر يف التنمية  ،والتعليم واالحتياجات الروحية واألمن والرتويح سكانمن الغذاء واإل السكان

رفع  إىلالدرجة اليت تؤدي  إىلعة من السياسات والربامج حبيث تكون مصممة ومنسقة كمجمو   االجتماعية
ية تؤدي اإلنسانحتدث تغيريات يف االجتاهات وامليول  االجتماعيةالتنمية  أنكما   ،ككلالسكان  مستوى معيشة 

والقدرة على التأثري على استبدال روح االعتماد على البيئة الطبيعية ابلرغبة  إىلو اإلنتاجية زايدة الطاقة  إىل
أتسيس قاعدة اجتماعية وزايدة املعرفة اليت ترفع من  إىلتسعي  االجتماعيةالتنمية  أنمكوانت تلك البيئة، كما 

                                           
 )يتصرف(. 6حسن بن مرشد الذبياين املرجع السابق، ص  -1
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ربط رفاهية اجملتمع  إىلترمي  االجتماعيةالتنمية  أن، كما رشيدةعلى التعامل مع بيئته بطريقة  اإلنسانقدرة 
جيب العمل على حتقيق مستوى من الرفاهية وحتسني  االجتماعية لكي حتقق التنمية بتحقيق رفاهية الفرد وابلتايل

 .1العدالة يف توزيع الثروة القوميةحتقيق نوع من ومكوانته و  أطيافهاجملتمع جبميع  أفرادنوعية احلياة لكافة 
الرفاهية وحتسني الوضع املعيشي ىل حتقيق على أهنا عملية قومية هتدف إمما سبق ميكن تعريف التنمية االجتماعية  

 لإلنسان عن طريق حتسني العناصر الضرورية املرتبطة ابحلياة اليومية للفرد مثل الصحة والتعليم والغذاء.
  :االجتماعيةعناصر التنمية  .2

هبدف إقامة جمتمع  اجملتمع،عملية إلحداث تغيريات جذرية وشاملة يف أبنية  هياالجتماعية التنمية  إن
 حضاري قادرة على إشباع احتياجات أفراده وحل مشكالهتم وحتقيق مستوايت معيشية مرضية هلم.

 تتمثل يف: واليتوحتقيق ذلك يتطلب ضرورة توافر ثالث عناصر وأسس ميكن االعتماد عليها لتحقيق التنمية    
 وفيما يلي سنفصل فيها:، مةئاملال االسرتاتيجية، الدفعة القوية ،التغيري البنائي

 :التغيري البنائي 1.2
يعين تصور اجملتمع كوحدة متكاملة متماسكة تتمتع بدرجة عالية من االستمرار يف  2مفهوم البناء االجتماعي إن   

واليت تتفاعل معا  ،عدد من الوحدات الصغرية املكونة له إىلقسم يف الوقت ذاته من الداخل نالوجود، ولكنها ت
حتدث دون إحداث  أنال ميكنها االجتماعية واستمرار بنائه، فالتنمية  معتاجملكيان كفل احملافظة على  بطريقة ت
يف هذا البناء االجتماعي، ولكن هذه التغريات تطرأ بشكل جدري غري ملحوظ، حيث يتجلى هذا  جذريةتغريات 

 :يلي ماالتغيري على املدى البعيد، ومن أبرز التغريات يف البناء االجتماعي 
 :اجلماعة أو اجملتمع االجتماعية داخلالتغري يف املراكز واألدوار  ▪

 ى، واملركز العائلي، واملستو مكان اإلقامة االجتماعية،التغيريات اليت ميكن قياسها يف جمال املراكز  أهممن    
اجملتمع  دوار جديدة لبعض قطاعات أالدخول، وكذلك قد تظهر  ىاملهين، ومستو  ىالتعليمي، واملستو 

 كاملرأة نتيجة لتعليمها وخروجها للعمل.
 :االجتماعيةالتغري يف القيم  ▪

يعد التغري يف بناء املعايري والقيم من أهم التغيريات البنائية داخل اجملتمع، والقيم املقصودة هنا ليست القيم 
 االجتماعية.اجملردة، ولكن القيم اليت تؤثر مباشرة على مضمون األدوار والعالقات 

                                           
، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة امللك سعود، الرايض، اململكة العربية الرتبية والتنمية االجتماعية الريفيةسرحان إبراهيم عبد املنعم،  -1

 )بتصرف(. 35، ص 1983السعودية، 
ال والواقع، مركز نشر وتوزيع الكتاب طلعت مصطفى السروجي، مىن حممود عويس، أمحد حممد عليق، فؤاد حسني حسن، التنمية االجتماعية املث -2

 (.)بتصرف 69-65، ص 2001اجلامعي، جامعة حلوان، مصر،
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 :االجتماعيةالتغري يف النظم  ▪
األدوار، والتغري يف النظم االجتماعية  ومضامنيويقصد هبا التغري يف البناءات احملددة كاألدوار والتنظيمات  

التحول من النظام االشرتاكي إىل النظام و ، من النظام امللكي إىل النظام اجلمهوري كالتحول  اجملتمعداخل 
 الرمسايل.

 :االجتماعيةالتغري يف العالقات  ▪
ونقابية و عالقة العمل بصاحب العمل نتيجة استحداث تنظيمات عمالية أمثل تغري عالقة الزوج ابلزوجة  

 جديدة.
 :الدفعة القوية 2.2

 أنالقضاء على التخلف يف الدول النامية ال ميكن  أنيف نظريته " الدفعة القوية"  انرودبول روزنشتاين  ىير 
ورمبا سلسلة من الدفعات القوية ميكن عن طريقها اخلروج من إطار الركود، ويؤكد  ،عن طريق دفعة قوية يتحقق إالّ 

 إحداثاملسؤول عن  حيث يكون ذاهتا،النتيجة  إىلدي ؤ ت أنا أهنسلسلة من الدفعات الصغرية املتتالية من ش أن
دفعة قوية ورمبا سلسلة من  إىلحيتاج فالقضاء على التخلف يف الدول النامية هذه الدفعات هو احلكومات، 

 شاءإنو ات إلقامة اهلياكل األساسية االستثمار الدفعات القوية، تتمثل بصفة أساسية يف ختصيص قدر كبري من 
 .عدد كبري من املشروعات املتكاملة

 1 يلي:متثل الدفعات القوية ما  أنوميكن    
تقلل التفاوت يف توزيع الثروات والدخول بني  الدفعة القوية يف اجملال االجتماعي إبحداث تغيريات •

 ؛املواطنني
تتحقق من غري قوة العمل  أنخطط التنمية ال ميكن  أنالدفعة القوية يف تنمية املوارد البشرية حيث  •

 ؛تغطي احتياجات التنمية يف جماالت العمل املتشعبة أنتستطيع  واملاهرة اليتاملدربة 
ت املوجودة ابجملتمع، نيامكابني الكبار عن طريق تعبئة كافة الطاقات واإل الدفعة القوية يف حماربة األمية •

 ؛املتعلم وجتنيده يف تويل املناصب القيادية يف الدولة ابلشباباالستعانة و 
الدفعة القوية يف القضاء على ظاهرة الثنائية اإلقليمية، واليت تتمثل يف وجود هوة كبرية ومتزايدة بني  •

 ؛واحلضرية داخل اجملتمع الواحداملناطق الريفية 
االجتماعي  األماندفعة قوية يف مواجهة الفقر ومحاية الفئات الفقرية من خالل توفري شبكات  •

 ؛واملشروعات املختلفة اليت تدعم الفقراء وتساعدهم على توفري متطلبات احلياة الكرمية
                                           

 )بتصرف(. 71-69املرجع السابق، ص طلعت مصطفى السروجي وآخرون،  -1
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االستفادة بكافة وسائل اإلعالم   احلاد من خاللالسكاينقوية يف مواجهة مشكالت التزايد الالدفعة  •
ا واألجهزة اجملتمعية املختلفة اليت تثري وعي املواطنني ابملشكلة السكنية وأتثريها على اجملتمع، وتدعو 

 .احليز اجلغرايف ىعل السكانتوزيع  إلعادة
 املالءمة: االسرتاتيجية 3.2

حالة النمو  إىلمن حالة التخلف والركود  االنتقالهي اإلطار العام اليت ترمسها السياسات يف  االسرتاتيجية
ينتهجها اجملتمع لتحقيق  أنللمسارات املثلي اليت ميكن  ىعام بعيد املد التنمية تعين تصور الذايت واسرتاتيجية
 :1مة يتحدد وفقا لالعتبارات التاليةءاملال االسرتاتيجيةالتنمية واختيار 

 ؛ة السائدة يف اجملتمعوالسياس االقتصاديةو  االجتماعيةطبيعة الظروف  •
 االجتماعية؛األهداف املرجو حتقيقها واملنشودة من عملية التنمية  •
 األساليب والوسائل املتبعة يف حتريك عجلة التنمية؛ •
 األهداف؛إلجناز الفرتات الزمنية الالزمة  •
 ؛القطاع أو القطاعات ذات األولوية يف عملية التنمية •
 األساليب التخطيطية املتبعة لتحقيق التنمية.  •

وسياسة  االقتصاديتوجهات اإلصالح  أصبحت تتبىناجملتمعات العربية يف الفرتة احلالية  أن إىلوجتدر اإلشارة   
أن التنمية البد  فاسرتاتيجيةالدولة لرفع بعض األعباء وااللتزامات عنها، لذلك  ذلك حتجيم دور ويعين ،اخلصخصة

حمدودية دور الدولة، مع تعظيم دور القطاع اخلاص يف إقامة بعض املشروعات وبذلك تصبح  أساس ىعلتبين 
اجملتمع واملنظمات غري احلكومية،  لسكانالتنمية ال تعتمد على تدخل الدولة بقدر اعتمادها على املشاركة الشعبية 

، مع مشاركة بعض النقاابت املهنية االجتماعيةتسهم بدور فعال يف حتقيق بعض أهداف التنمية  أناليت ميكن 
 .واألحزاب السياسية يف حتمل بعض أعباء حتقيق التنمية

 
 
 
 
 

                                           
 )بتصرف( 72-71رجع سابق، ص م طلعت مصطفى السروجي  -1
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 االجتماعية الثالث: أمهية وأهداف التنمية  الفرع
  :االجتماعيةأمهية التنمية  .1
 :1حيوية لكل من األفراد واجملتمع لالعتبارات التالية ضرورةاالجتماعية التنمية  تعترب   

الرعاية تساهم يف حتقيق معىن الدولة،  أنالدولة حيث  بوجوداالجتماعية يشعر األفراد يف ظل التنمية  •
ا احلقيقي إال إذا كياهنالدولة ال تكتسب   ن، ألان االجتماعيابلوجدوهي تؤكد يف نفوس األفراد الشعور 

 ؛ارتبط مواطنوها بوعي مجعي وحساسية مجاعية
مبادئ  إىلوعدم جنوحه  ستقامتهاضمان يف اجملتمع و  األمانحتقيق  يفماعية االجتتظهر أمهية التنمية  •

 ؛هدامة تشيع الفرقة بني أفراده
 ا الرقي بوعي اجملتمع.أهنأفراد اجملتمع فضائل روحية من ش يفاالجتماعية تغرس التنمية  •

  :االجتماعيةأهداف التنمية  .2

من خالل  ،حتسني نوعية احلياة يف خمتلف النشاطات البشرية يفاالجتماعية يتحدد اهلدف الرئيسي للتنمية    
مبا حيقق اجملتمع  البشرياجلانب و  املادياجلانب اليت تساهم يف حتقيق التوازن بني االجتماعية إحداث التغيريات 

 :2االجتماعيةللتنمية  اآلتيةويتحقق اهلدف الرئيسي من خالل حتقيق األهداف ، بقاءه ومنوه
اط العالقات أمنت يف البناء االجتماعي للمجتمع ووظائفه، ويشتمل هذا التغيري على إحداث تغيريا •

واملعايري والقيم اليت تؤثر يف سلوك األفراد وحتدد أدوارهم يف خمتلف التنظيمات  والنظماالجتماعية 
 . إليهاينتمون  اليتاالجتماعية 

االجتماعية من خالل تقدمي اخلدمات  :شاملاالجتماعية ألفراد اجملتمع مبفهومها الإشباع االحتياجات  •
ة اجتماعية ... اخل( واحلاجات ئشنرعاية اجتماعية ت -ثقافة  -إسكان ، صحة، )تعليم املختلفة

 يف: تتحدداالجتماعية 
 ؛واالستهالك كسباحلاجة إىل العمل وال 
  ؛سري مستقر يتوفر فيه االطمئنان واحلب والتفاهمأاحلاجة إىل العيش يف مناخ 
  ؛ احلقوق األساسية االجتماعية وضماناحلاجة إىل احلماية 
 ؛احلاجة إىل وجود قوة تتمثل يف الضبط االجتماعي الذي حيقق الطمأنينة واألمان 
 ؛احلاجة إىل التعليم 

                                           
 .68ص  ،2010دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ضوء التجربة األردنية،أبعاد التنمية االجتماعية العربية يف فيصل حممود الغرايبه،  -1
 .36-35طلعت مصطفى السروجي وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 ؛احلاجة إىل االستمتاع بصحة جيدة 
 ؛احلاجة لالمتثال للمعايري والقيم يف إطار قيم اجملتمع 
  واالخرتاع؛ع احلاجة لالبتكار واإلبدا 
  للفئات اخلاصة. االجتماعيةاحلاجة إىل الرعاية 

 ؛تزويد أفراد اجملتمع ابملعرفة واملهارات والقدرات اليت تساعدهم على حتسني مستوايت املعيشة •
 ؛تقدمي اخلدمات ألفراد اجملتمع لتحسني نوعية احلياة، وتيسري احلصول عليها •
 .براجمها وتقومي نتائجها وتنفيذاالجتماعية علية يف توجيه التنمية إاتحة الفرص ألفراد اجملتمع للمشاركة الف •

وتطلعاهتم، وتلبية لطموحاهتم  األفرادالعديد من األهداف منها: حتقيق  االجتماعيةللتنمية  فإن عموماً و 
 والسياسية االقتصاديةيات واملوارد البشرية املتاحة، ودعم النظم نمكالإل األمثلاالستثمار و  اإلنسانية، احتياجاته

القائمة، وجتديد ما هو مطلوب جتديده هبدف زايدة كفاءته، وزايدة روابط احملبة والتعاون بني أفراد اجملتمع، ووضع 
 .األمان االجتماعيةوتعزيز شبكة  االجتماعية،خططًا خاصة ابلرعاية 

 االجتماعية الرابع: معوقات التنمية  الفرع
تتباين يق مستوايت مرتفعة من التنمية، و العقبة األساسية اليت حتول دون حتق االجتماعيةتشكل معوقات التنمية   

اليت تسجل  باط هذه املعوقات ابلدول الناميةخر ومن دولة ألخرى، فغالبا جند ارتهذه العقبات من جمتمع آل
فيما يلي ت أقل أتثريا، و لدول املتطورة هذه العقبات واملعوقايف ا حني جند يف ،ميةنمستوايت متدنية من الت

 .عض املعوقات أمام حتقيق التنميةنستعرض ب

 اإلنتاجية قص املوارد نرتفاع معدالت النمو الدميغرايف و ا :أوالا 
يف مستوى  أو ركوداً  كماشاها انقابلي السكاينمنوها  ىلنامية من ارتفاع يف مستو معظم الدول ا تعاينحيث   

 : 1، ومن أهم املظاهر السلبية للنمو السكاين املرتفع ما يليأمر تكون له آاثره السلبية على التنمية وهواإلنتاجية 
 ؛التقلص يف مستوى الدخل القومي إىلالزايدة يف نسبة النمو الدميغرايف يؤدي ابلضرورة  أن •
ثر أتثرا مباشرا تتأوالتعليم إىل غريها،  واصالتاملو صحية الدمات االجتماعية مثال اخلاخلدمات  أن •

ة، مما يكلفها اكرت يدجد إمنائيةه يفرض على الدولة استخدام موارد أن، ذلك السكاينابالرتفاع يف احلجم 
 ؛االقتصاديةويضعف قدراهتا 

                                           
 55-54 ، ص2012 ، جوان38، العدد 1 السعيد فكرون، معوقات التنمية ابجملتمعات النامية، جملة العلوم االنسانية، جامعة قسنطينة - 1

 )بتصرف(.
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جزء معترب من  إنفاقأي ارتفاع يف مستوى النمو الدميغرايف يفرض على الدولة يف كل احلاالت من  أن •
 للمما يرهق عائدات الدولة ويق ،ياجات املتعددة الناجتة عن هذا االرتفاعمواردها من أجل تغطية االحت

 ؛الذي هو األساس يف حتريك عجلة التنمية املنتجاالستثمار من حجم 
اجملتمعات النامية تعيش  أنحيث ، بفعل النزوح من األرايف حنو املدناملناطق  السكان بنيسوء توزيع   •

 .اخلدمات بني املناطق، وخاصة بني الريف واملدينةوحىت يف  لسكانتوزيعا غري عادل ل
من املمكن القول  فإنه ،والنمو االجتماعي والتفوق احلضري االقتصاديوالتقدم  راملدن يف مركز التحض  كانت وملا   
 الت منوه والعكس صحيح.عده كلما ارتفعت نسبة التحضر يف جمتمع ما زادت درجة تقدمه ومنأب

 وتقلص يف مستوايت التعليم  األميةانتشار : اثنياا 
أكثر يف  يةإمكانهناك  كانت نسبة األمية ابجملتمع ضعيفة   كانت يقاس تقدم اجملتمعات مبستوايت التعليم فكلما   

العملية التعليمية يف األساس عملية  أنلتعليم من أمهية ابعتبار لحتقيق أهداف العملية التنموية، وذلك ملا 
ارتفاع نسبة التعليم لكل املستوايت يسمح ابلزايدة يف مشاركة األفراد يف مشروعات التنمية  فإن اجتماعية، وابلتايل

اليت تتصف هبا الدول النامية يف جمال التعليم  اخلصائص ابجملتمع، وابلتايل ارتفاع يف مستوى النمو، وهناك بعض
 1نذكر منها ما يلي: من أهم هذه اخلصائصجمال التنمية عن غريها يف الدول املتقدمة و  ربر أتخرها يفواليت ت

اليت تعاين من مستوايت اجملتمعات العربية واإلفريقية  أن إىلحيث تشري اإلحصاءات ، يةارتفاع يف معدالت األم -
معدل األمية مرتفعا كلما ضعف مستوى  كانه كلما  أنا تعليميا واضحا وكبريا، و فتعيش ختلمتدنية من التنمية 

 ؛العملية التنموية يفاالدماج 
من الدخل  %5العام على التعليم والبحث العلمي يف الدول النامية حبيث يبلغ  نفاقيف مستوى اإل اخنفاض -

 يكون مرتفع يف الدول املتقدمة؛القومي، بينما 
 الفتيات من حظهن يف، حيث نالحظ حرمان والذكور يف اجملتمعات الناميةاإلانث التفاوت يف التعليم بني  -

التعليم خصوصا يف املناطق الريفية للدول النامية، مما ينعكس على مستوى التعليمي لألسر ككل ابعتبار املرأة نواة 
 اجملتمع؛

، حيث جند تركيز املؤسسات التعليمية يف املناطق احلضرية دون التفاوت يف التعليم بني املناطق الريفية واحلضرية -
 الريفية؛

 ؛ميةليمكانيات التأطري والربامج واهلياكل التعاالوسائل التعليمية و  العجز الكبري يف توفري -

                                           
 ، )بتصرف(.56-55املرجع السابق، ص  ،السعيد فكرون -1
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 على التعليم الفين املتخصص املوجه مليادين الشغل. اإلقبالعدم  -

 مع سوء التغذية ابجملتمع ةالصحي الرعاية مستوىاخنفاض : اثلثاا 
ذلك أن املنظومة الصحية  ،جدا ضعيف -اليت تعاين من ختلف التنمية-أن الوضع الصحي يف كثري من البلدان  
اإلمكانيات  وأ ية املتوفرة،ددها منخفضة سواء على مستوى الوسائل املاجناملتقدمة  إذا ما قورنت ابلبلدانا هب

 :1ص نذكر منهائجبملة من اخلصا الناميةالبشرية املوجهة هلذا القطاع، ويتميز املستوى الصحي ابجملتمعات 
 ؛وهذا نظرا لقلة األدوية وضعف العناية الصحيةارتفاع يف معدالت الوفيات،  •
 ؛يقل متوسط طول العمر يف الدول النامية عنها يف الدول املتقدم •
األمراض  انتشارت اجملتمع، مما ساعد يف ئاالصحي بني ف انتشار الوعيمن عدم النامية اجملتمعات  تعاين •

 الواحد؛ وانتقاهلا بسهولة بني أفراد اجملتمع
، ويف لسكان غريلظمة صرف املياه املوجهة أنمساكن، ونوعية املياه الصاحلة للشرب و للالظروف الصحية  •

 واألوبئة واتساعها. األمراضانتشار وضع مأساوي مما زاد يف 
 تشغيل األطفال وعدم إدماج املرأة يف نظام الشغل بشكل واسع ظاهرةانتشار : رابعاا  
 :2عدة أسباب منها إىلاألطفال خاصة يف املناطق الريفية ويعود هذا  ةلاتنتشر بني الدول النامية ظاهرة عم 

 ؛، ارتفاع يف مستوي حاجيات األسرةيضعف مستوى الدخل األسر  ▪
 ؛عدم التوزيع العادل للدخل القومي وضعف النظام الرتبوي ▪
 .متنع تشغيل األطفال قانونيةذلك عدم توفر هذه اجملتمعات على منظومة  إىلإضافة  ▪
 ة للتنمية نذكر منها:قيدسلبية م اً عن تشغيل األطفال أاثر  ينجمحيث 

على املستوى  معاهد التعليم والتكوين، وهو ما يؤثر سلباً ابملدارس و  هؤالء األطفال من االلتحاق حرمان  
ال خلطر حوادث املهنية، وهو ما يؤثر سلبا على عملية كثري من األطفتعرض الالتعليمي هلذه الفئة، فضال عن 

 نمية.الت
 
 
 
 

                                           
 ، )بتصرف(.57-56املرجع السابق، ص: ، السعيد فكرون -1
 ، )بتصرف(.57املرجع السابق، ص:  -2
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 ة مرتبطة خاصة ابلنظام االستهالكيبيعادات وتقاليد سل انتشار خامسا:
هم يف دفع عملية التنمية حنو األفضل، ومنها عادات اال تس سلبيةتنتشر بني اجملتمعات النامية عادات ومظاهر   
اإلسراف يف كذا البذخي وصور التبذير خاصة أثناء املناسبات اخلاصة ابلزواج والوفاة واملناسبات الدينية و  فاقناإل

 .1الكمالياتكذا اإلفراط يف و  وعدم استهالكها بطريقة عقالنية املياه والطاقة بعض املواد احليوية مثل استهالك
 مصادر متويلهاو  االقتصاديةالتنمية  :طلب الثاينامل

السياسية ظمة نحتقيقها خمتلف األ إىلأحد أهم القضااي اليت هتدف إىل حاول يف هذا املطلب التطرق نس
التعريف هبا وتبيان أمهيتها وأهدافها وكذا التطرق إىل خمتلف مصادر من االقتصادية املختلفة، واملتمثلة يف التنمية 

 متويلها.

 األول: تعريف التنمية االقتصادية الفرع
هبذه ًا متزايد اهتماماً هناك  وأصبح االقتصاديةة ثورة فيما يتعلق ابلتنمية الثانيامل بعد احلرب العاملية شهد الع  

 :2تطورات عديدة أمهها االقتصاديةعرف مفهوم التنمية  فقد، األكادميينياملسألة من قبل الباحثني و 
 مرادفةكانت د، واليت  افر دخل األى يف مستو  ارتفاعا أهنالتنمية على  إىليُنظر  كان  املاضيالقرن  منتصفيف  

 طينالدخل الو  د فيهازدايهي عملية  االقتصاديةالتنمية  أنني االقتصادييرى بعض ، كما االقتصاديملفهوم النمو 
االسرتاتيجية واحليوية كالقطاع قطاعات اليف بعض  مرتفعةحتقيق معدالت منو  ابإلضافة إىلدخل الفرد، متوسط و 

 الصناعي.
ية من و نسزايدة ق يقعلى حتالقتصاد الوطين ى قدرة ادتعين م االقتصاديةالتنمية  أما يف الستينيات فأصبحت

 .السكانزايدة أعلى من معدل  حبيث يكون الوطين اإلنتاج

يف أعيد  ،البطالة تالنمو االقتصادي زايدة يف عدد الفقراء وزايدة يف معدالمعدالت  ارتفاع صاحب أنبعد و  
لتصبح عبارة عن عملية يتم مبوجبها القضاء على الفقر وختفيض  مفهوم التنميةت النظر يف لسبعينيامنتصف ا

 .البطالة وإعادة توزيع الدخل بشكل عادل

، يف مستوايت الدخل احلقيقي ألسباب داخلية وخارجية النامية تدهوراشهدت الدول حلول الثمانينيات مع و   
نذكر منها ضعف اإليرادات خصوصا ابلنسبة للدول النفطية نتيجة تراجع أسعار املوارد الطبيعية يف األسواق 

                                           
 نفس املوضع -1
الدراسات الفقهية واالقتصادية، القاهرة، مصر، ، سلسلة كتب اقتصادية جامعية، مركز التنمية االقتصادية والتنمية املستدامةأمحد جابر بدران،  -2

 )بتصرف(. 14، ص: 2014
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 ، مما دفعها إىل اللجوء إىل الديون اخلارجية، مث استهالك الكثري من املوارد الطبيعية من أجل الوفاء ابلتزاماهتاالعاملية
 لتنمية االقتصادية.ازداد االهتمام اب وكنتيجة لذلك، اخلارجية

املقصودة من السياسات واإلجراءات والتدابري  " جمموعة اأهنعلى  أمحد جابر بدران التنمية االقتصاديةويعرِّف   
الفرد دخل يف متوسط  مستمرةو  ةسريع زايدة، هبدف حتقيق قوميهيكل االقتصاد ال واملوجهة من أجل تغيري

وهذا من شأنه . 1تعود مثار هذه التنمية على الغالبية العظمى من األفراد" حبيث، عرب فرتة ممتدة من الزمناحلقيقي 
 .وزايدة رفاهيتهم األفرادمعيشة  أن يساهم يف حتسني مستوى

لق سياسة حضارية شاملة ومتكاملة مرتبطة خب هي عملية االقتصاديةالتنمية  وما ميكن استخالصه هي أن   
دون  ياً نعقال ملوارد البشرية والطبيعية املتاحة استغالالً استغالل اقائمة على  ستهالكوا استثمارو  تاجنمن إ اقتصادية

 االقتصاديحد كبري على جدية صناع القرار  إىلتعتمد ، حيث عاة حق األجيال القادمة فيهاااستنزاف هلا، مع مر 
اللتزام ابلتحول من الواقع ل، والثقافية واالجتماعية  االقتصاديةوالسياسي يف الدولة وإدراكهم يف كافة اجملاالت 

وتعود مصاحلتها على  اإلنسانيقوم هبا  االقتصاديةالتنمية  نأب كذلك  الواقع املتقدم، وإدراكهم إىلاملتخلف 
 .اإلنسان هو حمور هذه التنمية أنن، أي اإلنسا
 االقتصادية: أهداف التنمية الثاينالفرع 

فالتنمية  ،حول حتسني مستوى املعيشة ورفاهية اجملتمعتتمحور مجيعها  أهداف عديدة االقتصاديةلتنمية ل
حتديد أهداف قد يكون من الصعب  ،ليست غاية يف حد ذاهتا، بل هي وسيلة لتحقيق أهداف أخرى االقتصادية

االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وميكن  سواءً دولة يف ضوء الظروف املختلفة لكل  ،حمددة يف هذا اجملال
الضوء على بعض األهداف األساسية اليت من املفرتض أن تكون مدرجة يف أي خطة شاملة ومتكاملة  تسليط
 :املتمثلة فيما يليو  االقتصادية،للتنمية 

 الوطينأوالا: زايدة الدخل 
 ،، وهو أهم األهداف على اإلطالقتخلفةيف الدول امل لتنمية االقتصاديةاف اأهد أول  2الوطينتعد زايدة الدخل 

مستوى  واخنفاضهو فقرها  ذلك ألن الغرض األساسي الذي يدفع هذه الدول إىل القيام ابلتنمية االقتصادية
إال ذلك معيشة أفرادها وازدايد منو سكاهنا بوترية أكرب من زايدة مستوايت اإلنتاج، إذ ال يوجد سبيل ملعاجلة 

ايدة يف السكان، واإلمكانيات املادية ز ل كمعدل الحتكمه جمموعة من العوامالذي  احلقيقي، بزايدة الدخل الوطين
كلما اضطرت الدولة إىل   برياك  ايدة يف السكانز فكلما كان معدل ال ،والفنية والتكنولوجية املناسبة لتلك الدول

                                           
 .15املرجع السابق، ص  - 1
 .)بتصرف( 17-16أمحد جابر بدران، مرجع سابق ص:  2
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غري أن  لتغطية احلاجيات األساسية للسكان املتزايد،الوطين احلقيقي العمل على حتقيق نسبة زايدة أعلى يف دخلها 
ما توافرت رؤوس أموال كبرية وكفاءات لتبقى متوقفة على قدرات الدولة املالية والبشرية، فك الوطينزايدة الدخل 

كرب والعكس صحيح، كما أن الزايدة السكانية قد تكون مصدر قوة أ الوطينكلما كانت الزايدة يف الدخل   ،بشرية
بشكل واع، مع توفري اإلمكانيات الالزمة للعمل مع التدريب للدولة يف زايدة دخلها وإنتاجها شريطة توظيفها 

غلب الدول املتطورة اليت أالرهان احلايل للزايدة يف ثروة الشعوب هو االستثمار يف اإلنسان، فنجد أن  املستمر، ألن
 .والصني ةاألمريكيمثل الوالايت املتحدة وتستثمر يف اإلنسان  حتقق معدالت منو كبرية هي دولة مأهولة ابلسكان

 رفع مستوى املعيشة اثنياا:

تكون مصحوبة ال  عند حد زايدة الدخل الوطين، إال أن هذه الزايدة قد التنمية االقتصاديةقد حيدث أن تقف   
 عندما يكون النمو السكاين أكرب بكثري من منو الدخلوحيدث ذلك مستوى املعيشة للسكان، أبي تغيري يف 

يتطلب فإن حتقيق رفع مستوى املعيشة وابلتايل . 1توزيع هذا الدخل غري عادل ، أو عندما يكون نظامالوطين
 حتقيق شرطني أساسني ومها:

 ؛زايدة يف الدخل الوطين بنسبة أعلى من الزايدة يف السكان -1
 .أفراد اجملتمع مبختلف طبقاتهبني يف توزيع املداخيل  وتقليل التفاوتحتقيق العدالة يف توزيع املداخيل والثروة  -2

 اهليكل اإلنتاجي لالقتصاد الوطين التوسع يف :اثلثاا 

يف بعض القطاعات  2االقتصادية إىل توسيع قاعدة اهليكل اإلنتاجي وذلك ابلتوسعالتنمية  تسعى جيب أن
لتحسني مشكل ختلف القاعدة اإلنتاجية وكذا ضعف درجة والفنية،  اإلنتاجية  اهلامة من الناحية االقتصادية

القطاعات والتبعية للخارج الذي تعاين منه الدول النامية، لذلك كان لزامًا على الدولة ويف حدود التشابك بني 
ال ميكن  إذ، امكانياهتا بناء بعض الصناعات الثقيلة لتمد هذه الصناعات االقتصاد الوطين ابالحتياجات الالزمة

ي ونسيجها اإلنتاج هيكلها نتحدث عن تنمية اقتصادية حقيقة يف هذه الدول مادام هناك ضعف يف أن
ببناء قاعدة صناعية متينة وقادرة على  إالي الذي ال أييت اإلنتاجالصناعي، وابلتايل إجياد قاعدة واسعة للهيكل 

عة لتشمل أغلب االقتصاد الوطين، وتكون هذه القاعدة موسّ  حتياجاتالذي يليب احتقيق االكتفاء الذايت 
، الذي أضحت تعاين منه معظم ل من تبعية االقتصاد الوطين للخارجيقلللتوسطة الصناعات الثقيلة واخلفيفة واملت

 الدول النامية.
                                           

 )بتصرف(. 18، مرجع سابق ص: أمحد جابر بدران -1
االستدانة واقتصادايت األسواق املالية دراسة مقارنة بني اجلزائر متويل التنمية يف بلدان العامل الثالث بني اقتصادايت عبد اللطيف مصيطفى،  -2

 )بتصرف(. 51-50، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر، اجلزائر، ص: ومصر
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 األهداف اجلديدة للتنمية  :رابعاا 

أو أهداف التنمية املستدامة اليت أقرهتا جمموعة الدول  لأللفيةمنائية اإل ابألهدافف األهداف اجلديدة للتنمية عر  تُ 
الفقر ومحاية   اءإهنالعمـــــــل على  إىلهتدف ، ، وتتمثل يف سبعة عشر هدفاً 2015األعضاء ابألمم املتحدة سنة 

 بني خمتلف أطياف اجملتمع وتوفري اخلدمات األساسية والضرورية للجميع وحماربة ةاملساواكوكب األرض وحتقيق 
وتتمثل هذه األهداف  ،2030شعوب العامل ابألمن والسلم حبلول سنة  متتعضمان و الفتاكة  واألمراضاألوبئة 

 :1يلي فيما

 ؛مكانالقضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل  -1
 ؛نة وتعزيز الزراعة املستدامةسّ القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احمل -2
 ؛عيش صحية وابلرفاهية يف مجيع األعمار اطمنمتتع اجلميع أبضمان  -3
 ؛اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع التعليمضمان  -4
 ؛حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات -5
 ؛املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة توافرضمان  -6
 ؛اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة حصولضمان  -7
املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق  االقتصاديتعزيز النمو  -8

 ؛للجميع
 ؛روتشجيع االبتكا إقامة بىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع، -9

 ؛وفيما بينهاالبلدان املساواة داخل  عداماناحلد من  -10
 ؛وقادرة على الصمود ومستدامة وآمنةجعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع  -11
 ؛تاج مستدامةنإاط استهالك و أمن وجودضمان  -12
 ؛اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري املناخ وأاثره -13
 ؛واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامةحفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية  -14
محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، وإدارة الغاابت على حنو  -15

 ؛التنوع البيولوجي فقدانووقف  األراضي،مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 

                                           
 .19-18 ، ص2015، نيويورك، سنة 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  -1
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ش فيها أحد من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وإاتحة يهمّ  التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال -16
لة وشاملة للجميع على مجيع ءوخاضعة للمساالعدالة، وبناء مؤسسات فعالة  إىلية وصول اجلميع نمكاإ

 ؛املستوايت
 .تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف الشؤون املالية -17

 : مصادر متويل التنمية االقتصاديةثالثال الفرع
تنمية دون متويل، كما أن إشكالية  حتقيقفال ميكننا  1يعترب التمويل حجر الزاوية يف عملية التنمية االقتصادية

اإلشكالية اليت ابتت تؤرق متخذي القرار واحلكومات خصوصا يف الدول النامية اليت تشهد  أهممتويل التنمية من 
رأس املال و قصور أس املال أرة نسبية يف ر دمن فرضية وجود ناالقتصادية، وانطالقا دنية من التنمية مستوايت مت

فإن  هذه  ،إيراداهتا الضريبية اخنفاضيف هذه الدول اليت عادة ما تعاين من  2مسايلأمعدل التكوين الر  واخنفاض
 عقالينرة تستوجب على احلكومات التفكري جبدية يف توفري مصادر متويلية كافية، وتسيريها وتوزيعها بشكل دالن

وعادل على خمتلف القطاعات اإلنتاجية داخل االقتصاد مبا يضمن حتقيق النجاعة الكافية، وعادة ما يرتكز متويل 
 .اخلارجيةالتنمية على مصدرين أساسني مها: املصادر الداخلية واملصادر 

 :املصادر احمللية لتمويل التنمية االقتصادية .1
العينية والنقدية اليت يكون مصدرها من داخل الوطن سواء من األفراد  والبشرية واملاليةيقصد هبا املوارد الطبيعية 

 هذه املصادر إىل قسمني رئيسيني مها: مصادر اختيارية ومصادر إجبارية.وتنقسم من احلكومات،  أو
 :املصادر االختيارية .1.1

يف مدخرات وتتمثل منهم  ورغبةأصحاهبا ابختيار  يدخرهااالختيارية اليت  االدخاراتأتيت هذه املصادر من    
 وقطاع األعمال. والقطاع العائلي األفراد

  :القطاع العائليو  األفرادمدخرات  .1.1.1

النسيب يف الدول النامية إذا ما  ابالخنفاضمتثل اجلزء املتبقي من الدخل بعد االستهالك، وتتميز هذه املدخرات    
الدول، وارتفاع امليل احلدي  الدخل يف هذه اخنفاضقورنت بنظريهتا يف الدول املتقدمة، نتيجة لعوامل عدة منها: 

وء توزيع املداخيل يف هذه الدول وعدم ثقة األفراد يف املنظومة ابإلضافة إىل س ،لالستهالك الناتج عن أثر احملاكاة
تيجة تعاملها ابلفائدة خصوصا يف الدول اإلسالمية اليت تعتربها ناليت تستوعب هذه املدخرات  واألوعيةاملصرفية 

                                           
  .79مصيطفى ، املرجع السابق، ص  يفعبد اللط -1
 )بتصرف(. 58أمحد جابر بدران، مرجع سبق ذكره،  ص  -2
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الذهب واملعادن  مييلون إىل استثمار فوائض أمواهلم يف شراء األفراديمة العملة جيعل قمة، كما أن عدم استقرار حمرّ 
 .ادخارهامن  النفيسة والعقارات بدالً 

 :مدخرات قطاع األعمال 1-1-2

 ىعل األعمالمدخرات قطاع  املشاريع اإلنتاجية وتتوقفاليت يكون مصدرها أرابح  االدخاراتوهي عبارة عن    
 :1أمهية هذا القطاع يف النشاط االقتصادي، وتنقسم إىل نوعني

 :اخلاص األعمالادخارات قطاع  -أ

وتعترب ضئيلة نسبيا  األخرى سامهة دون غريها من الشركاتاألرابح غري املوزعة اليت حتتجزها الشركات امل ومتثل   
 مقارنة بنظريهتا يف البلدان املتقدمة. البلدان الناميةيف 

 :العام األعمالادخارات قطاع  -ب

 .املتأتية من أرابح املشروعات اململوكة للدولة االدخاراتمتثل   

 :املصادر اإلجبارية.  2.1

 إلزامية دون أن يقبل عليه األفراد، بطريقة األفرادمن دخول االجباري ذلك اجلزء الذي يقتطع  الدخارابيقصد 
 اجلماعي. االدخاراحلكومي، التمويل التضخمي،  االدخارويشمل هذا النوع: طواعية 

 :احلكومي .االدخار1.2.1

احلكومية اجلارية الفرق بني اإليرادات الناتج عن الذي حيققه القطاع احلكومي، و املتبقي الفائض  2وميثل 
ونفقاهتا اجلارية، حيث تضم اإليرادات احلكومية اجلارية كل من الضرائب والرسوم والقروض واإلصدار النقدي 

أهم إيرادات الدولة اجلارية كوهنا عبارة عن ادخار إجباري اجلديد واهلبات واملساعدات، ومتثل حصيلة الضرائب 
ويقتطع هنائيا من دخول األفراد، أما النفقات اجلارية يف املبالغ النقدية اليت تقوم الدولة إبنفاقها لتقدمي اخلدمات 

اإلنتاج،  سلبية على اثراً آإىل زايدة مواردها دون أن يرتتب على ذلك تسعى  احلكومات فإن ومن هنا  العامة.
حىت ال تضطر إىل التمويل ابلعجز الذي يرتتب عليه آاثرا  عقالنياً  ويتعني عليها استخدام تلك املوارد استخداماً 

مية يف حدود مقدرهتا نقيام الدولة ابإلنفاق على متويل الت على التنمية االقتصادية، وابلتايل فإن تضخمية تؤثر سلباً 

                                           
 )بتصرف(. 82-80مصيطفى عبد اللطيف، املرجع السابق، ص:  -1
 )بتصرف(. 84-83املرجع السابق، ص:  -2
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ى النشاط االقتصادي وضرورة احملافظة على قيمة النقود، وحىت تتمكن الدولة على احلصول على اإليرادات، ومستو 
، مةءمالالبد من تطوير نظامها الضرييب، واستحداث ضرائب ، احلكومي نفاقها وزايدة فاعلية اإلدموار  من زايدة

والتخفيض التدرجيي الزائدة ورفع اإلنتاجية العام والتخلص من العمالة نفاق مع منع التهرب الضرييب وترشيد اإل
 .للدعم احلكومي املوجه لالستهالك

 :التمويل التضخمي.2.2.1

، عندما تعجز املصادر االعتيادية إضايفهذا األسلوب من قبل السلطات للحصول على متويل  1يستخدم
و االقرتاض من أيعتمد هذا األسلوب على إصدار نقود ورقية جديدة و ، العامة لإليرادات العامة عن متويل النفقات

لتحويل املوارد من االستهالك  وسيلةابلتمويل التضخمي  كذلكيقصد  كما و البنوك التجارية،  أالبنك املركزي 
سد الفجوة اليت تظهر يف متويل خطة التنمية أو ائتمان لاجلاري إىل التكوين الرأمسايل عن طريق خلق نقود 
مبعدل أعلى من الدخول النقدية، لالئتمان ستوايت العامة االقتصادية، ويرتتب عن هذا األسلوب زايدة يف امل

عن طريق التوسع يف االئتمان املصريف أكثر تالؤما من حيث التطبيق يف  التمويل التضخمي ولإلشارة يكون
 ، حيثمرتبط بكفاءة النظام املايل واملصريف يف البلد االقتصادايت املتقدمة منها يف اقتصادايت الدول النامية ألنه

أي عدم استجابة وأجهزهتا اإلنتاجية بعدم املرونة  ،بعدم الكفاءةيف الدول النامية املالية واملصرفية  األنظمةتتميز 
التوسع يف اإلصدار النقدي الذي يعترب  مما قد يؤدي إىلاألجهزة اإلنتاجية للتغريات اليت حتدث يف القطاع املايل، 

 املدخراتوقد يؤدي إىل خفض معدالت التضخم يف االقتصاد،  د منحيث تزي ،لتنميةلصور التمويل السليب  من
وابلتايل فإن االعتماد على هذه الوسيلة مرتبط ابلطبيعة البنائية القتصادايت الدول  وارتفاع األسعار، ،الوطنية

 ، وبشكل عام يتوقف استخدام هذا األسلوب علىالنامية ومدى تالؤمها مع عمليات حفز االستثمار ابلتضخم
 ما يلي:

 نوع التضخم املستحدث؛ -
 املرحلة املفضلة للتضخم؛ -
 ؛مرحلة النمو املراد متويلها -
 .فيه التمويل التضخمي والرقابة اليت تفرض عليه يستخدماحلد الذي  -

 

                                           
-223: ص-، ص2014لبنان، -العصرية، بريوت، مكتبة حسن دراسات يف التنمية االقتصاديةمصيطفى عبد اللطيف، عبد الرمحان سانية،  -1

 )بتصرف( 226؛ 224
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 :اجلماعية .االدخارات3.2.1

ملزمة ماعات بطريقة إجبارية طبقا لتشريعات معينة هي املدخرات اليت يتم خصمها من دخول بعض اجل
اختالف أنواعها واليت ختص العاملني  االجتماعية علىيف أرصدة صناديق التأمينات  االدخار، ويتمثل هذا بقانون

هذه األموال  تقدميبعة هلا، حيث يتم التا الوحدات االقتصاديةيف يف اجلهاز اإلداري للدولة، واهليئات العامة و 
وما مييز هذا  .أوراق مالية خمتلفة ممثلة أحيااًن يفاستثمارات  صورة للجهات املختلفة اليت حتتاج إليها يفاجملتمعة 
مباشرة مثل  مزاايتحصلون على ييف تكوينها  نيسامهاملاألفراد  أناإلجبارية هو  اتابقي االدخار  عن االدخار

 .1اخلدمات الصحية والتعويضات واملعاشات

 :القروض العامة الداخلية.4.2.1
اخر مقيم فيها  قبل شخص معنوي عن طريق االستدانة من الدولة حتصل عليهااليت  املبالغ املاليةتعرف على أهنا   

عنها وفقًا لشروط فائدة ردها ودفع العامة واخلاصة، مع التعهد ب اهليئات أولبنوك من ا وأألفراد ن من اكاسواء  
 :2الداخلية فيما يلي مةاأبسلوب القروض الع ويل التنمية االقتصاديةمت، وتكمن أمهية معينة

لنفسه بصورة تؤدي  حيث يكون اجملتمع دائناً  ،اإلمجالية لالقتصاد الوطين يونال يزيد من الدهذا التمويل  -
 ؛خرآومن استخدام إىل استخدام  العامإىل القطاع اخلاص  قطاعالإىل نقل الدخول من 

 ؛يهدف إىل توفري األموال الالزمة لتمويل التنمية االقتصادية -
 ؛روض على امتصاص التضخم عن طريق تقليص القوة الشرائيةقمل التع -
 قد يكون اهلدف اقتصادايً أو اجتماعياً. -

اإلنتاجية ، جيب استخدامه لتمويل املشروعات اقتصادية واجتماعيةتكون للقروض العامة الداخلية فائدة  ىتوح 
 واستثماراهتا وفقا ملقررات خطة التنمية االقتصاديةحصول احلكومة على هذه األموال  ، ومن مث فإنذاتياً  املمولة

 االستثمار والتنمية. يعترب دعامة للتمويل وزايدة يف معدل
 :التمويل عن طريق األسواق املالية. 3 .1

 ألصحاباليت تقدمها  التمويلية تلعب األسواق املالية دورا هاما يف عملية التمويل التنموي، بفضل اخلدمات
ية األكثر إنتاجية االستثمار الفرص  حنو االدخارات وتوجيههامن خالل قدرهتا على تعبئة  وذلكاملشاريع التنموية 

                                           
 )بتصرف(. 227-226املرجع السابق، ص ،مصيطفى عبد اللطيف، عبد الرمحان سانية - 1
 )بتصرف(. 229-227املرجع السابق، ص:  -2
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نفصل  املال رأسوتنقسم األسواق املالية إىل أسواق نقدية وأسواق  أغراض النمو وحسن أداء االقتصاد،م دخت اليت
 :1فيها كاآليت

الذين يتعاملون يف  واهليئات من املؤسسات والوكاالت واألفراد جمموعة ويعرف على أنه السوق النقدي: •
ا تتم إمنليس له مكان حمدد و  النقد إقراضًا واقرتاضًا ألغراض قصرية األجل، ولإلشارة هذا السوق

، ومتكن وشبكات اإلعالم اآليل كاهلاتف والتلكس  ةباشر املبواسطة وسائل االتصال غري  فيه التعامالت
 ةيف توفري بعض املتطلبات التمويلية لعملية التنمية املوجهة لبعض الوحدات االقتصادي السوق اأمهية هذ

السيولة وأدوات الدفع للوحدات  تؤّمنذات العجز التمويلي املتأتية من أصحاب الفائض املايل، كما 
 األجل.من التمويل قصري  االقتصادية اجلاريةألنشطة احتياجات اوتوفري  االقتصادية

طويل، ويؤدي هذا الألجل يتلقى العروض والطلبات لرأس املال يف ا يذال السوقو : هاملال سوق رأس •
الية السوق وظيفتني أساسيتني مها: نظام الوساطة الذي يسمح جبمع املوارد مقابل إصدار األوراق امل

ه يسمح كذلك ابلتفاوض عن األوراق املالية وسيولتها، إىل أنجل الطويل ابإلضافة لالكتتاب فيها يف األ
 س املال إىل سوقني:أوتنقسم أسواق ر 

: ويسمى أيضا سوق اإلصدار، وهو السوق الذي يتم فيه إصدار األوراق املالية ألول مرة ويلالسوق األ -
 أو بعض اجلهات احلكومية. املؤسساتاألوراق  لالكتتاب فيها، ويكون مصدر هذه

األوراق املالية اليت مت  فيه السوق الذي تتداول ويقصد بهابلبورصة  املعروف: وهو الثانويالسوق  -
بيع وشراء األوراق لدد يلتقي فيه املتعاملون مكان حمإصدارها سابقا ويعترب من األسواق املنظمة اليت هلا 

يتم التمويل  لإلشارة، وللبورصة أمهية ابلغة يف متويل خطط التنمية االقتصادية، و املالية املسجلة يف السوق
ابالكتتاب  أو عن طريق املديونية الشركاتعن طريق املشاركة يف رأس املال  إماعن طريق البورصة عادة، 

 .يف السندات املصدرة من طرف الشركات
 :املصادر اخلارجية لتمويل التنمية االقتصادية. 2

عن الوفاء حباجات االستثمار يف الدول النامية، ونظرا لوجود العديد  2عدم كفاية مصادر التمويل احملليةنظرا ل 
تضطر هذه  من القيود املعيقة لزايدة االدخار احمللي والكايف للدفعة االستثمارية واالنطالق يف املراحل األوىل للتنمية

 رأس املال األجنيب.االستعانة بإىل الدول 

 

                                           
 )بتصرف(. 235-231املرجع السابق، ص ، عبد الرمحان سانيةمصطفى عبد اللطيف،  -1
 ، )بتصرف(.91اللطيف، مرجع سبق ذكره، صمصطفى عبد  -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
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 املختلفة، عرب وسائط ملانتقال رؤوس األموال بكافة أشكاهلا بني دول العا ،1للتنمية ويقصد ابلتمويل الدويل  
فإنه ، ورغم أمهية التمويل الدويل املوجهة للتنمية االقتصادية، خمتلفة كالبنوك واملؤسسات املالية الدولية والبورصات

عدالت الفائدة املرتفعة وكذا عوامل مليجة نتسداد يف املستقبل تتعلق بعبء الاليت  يرتتب عنه بعض السلبيات
بعض الشروط اليت تفرضها بعض الدول املقرضة على الدول املقرتضة يف حالة طلب ابإلضافة ل أخرى سياسية

 متعددة كما هو موضح يف الشكل التايل: أشكاالً  اخلارجيإعادة جدولة الدين، وأيخذ التمويل 
 أشكال التمويل الدويل للتنمية(: 1-1)رقم  الشكل

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 .239مصيطفى عبد اللطيف، عبد الرمحان سانية، مرجع سبق ذكره، ص املصدر:
املعوانت األجنبية وتتمثل يف: إىل ثالثة أقسام )اخلارجي(  الدويلينقسم التمويل  (1-1للشكل رقم ) وفقاً 

 والقروض األجنبية واالستثمارات األجنبية:
 :املعوانت األجنبية. 1. 2
حتسني وتدعيم التطور  وهتدف إىل، مسهلةلشروط  التحويالت املالية اليت تتم بني الدول، وفقاً  هي عبارة عن   

والتقدم االقتصادي واالجتماعي للدول اليت تقدم هلا املعونة، حيث تكون يف شكل هبة ال ترد وال تدخل يف إطار 
، ، السداد تدخل يف نطاق املديونية اخلارجيةواجبة ون عبارة عن قروض ميسرة املديونية اخلارجية للدولة، وقد تك

، من حيث أسعار الفائدة املنخفضة وطول فرتة السماح فيها، أيسر من مثيالهتالشروط  وفقاً هذه القروض وتتم 
 ة واالجتماعية للدولة.وتعديل اهلياكل االقتصادي، التنميةهبدف حتقيق األقل منواً نح هذه املعوانت عادة للدول متو 
 

                                           
 ، )بتصرف(.239 -236مصيطفى عبد اللطيف، عبد الرمحان سانية، مرجع سبق ذكره، ص -1



مفاهيم أساسية حول التنمية االجتماعية واالقتصادية والتمويل األصغر                                 الفصل األول  
 

22 
 

 األجنبية:القروض .2.2
حصل عليها من اخلارج، سواء من طرف دولة أخرى أو هيئة دولية أو إقليمية أو مؤسسة مالية تامل 1متثل املبالغ   

جاله احملددة، فضال عن تعهدها بتسديد الفوائد آدولية أو بنك أجنيب، تلتزم الدولة بسداد قيمة القرض يف 
قصرية  أوومتوسطة  األجللف أشكال هذه القروض فهناك قروض طويلة تعلى هذه القروض، وختاملستحقة 

حسب طبيعتها واستخدامها إذ توجد قروض ألغراض اقتصادية و قروض ألغراض ، ومنها ما يكون األجل
م استهالكية وأخرى ألغراض عسكرية وهناك أنواع للقروض حسب مصادرها، حيث تنقسم إىل قروض رمسية)تض

قروض ثنائية وقروض متعددة األطراف( وقروض خاصة )تضم قروض املصدرين، قروض البنوك التجارية، أسهم 
 وسندات تصدرها الدولة أو املشروعات اليت تقام هبا(

 :األجنبية .االستثمارات3. 2
مني يف دولة ما أبنه امتالك أحد األطراف سواء كانوا طبيعيني أو معنويني مقي 2يعرف االستثمار األجنيب     

 ألصول تعمل يف دولة أخرى، ومتتاز هذه األصول بوجود جانبني:
 ويتمثل يف التدفقات املالية اليت تنتقل من الدول ذات الفائض إىل الدول ذات العجز؛جانب مايل:  -
 يتمثل يف انتقال املوارد االنتاجية واملادية والتكنولوجيا إىل أقطار انمية. جانب تنموي: -

 كما ينقسم االستثمار األجنيب إىل استثمار أجنيب مباشر واستثمار أجنيب غري مباشر.  
 :االستثمارات األجنبية املباشرة.1. 3. 2
أي ابالشرتاك بنصيب  ،ويديروهنا سواء كانت امللكية كاملة أوجزئيةاألجانب هي املشروعات اليت ميتلكها    

وسائل اليت تسعى الدول النامية الستقطاهبا، ويتجلى ذلك من خالل يضمن حق إدارة املشروع، وتعترب من أهم ال
 وتوفري مجيع التسهيالت الالزمة. االستثمار لتشجيعهاها معظم الدول يف جمال اليت تسنّ القوانني 
  :باشرةاملاألجنبية غري  .االستثمارات2.3.2

عنويني مأشخاص طبيعيني أو  النامية من قبل أسهم املؤسسات والشركات القائمة يف الدولشراء  3هي عملية   
ابالكتتاب يف أسهم هذه الشركات  تمويلمثل املؤسسة الدولية للمنظمات دولية  ، كما تقومأجنبية مقيمني يف دولة

                                           
، مذكرة دراسة مقارنة بني اجلزائر وبنغالديش-دور التمويل املتناهي الصغر يف مكافحة ظاهرة الفقر يف الدول الناميةموساوي حممد اليامني،  -1

 )بتصرف(.55، ص 2013 -2012، اجلزائر، 1منشورة، جامعة سطيف  ماجستري غري
 )بتصرف(.98مصيطفى عبد اللطيف، املرجع السابق، ص:  -2
 )بتصرف(. 56-55موساوي حممد اليامني، مرجع سبق ذكره ص:  -3
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حيث يتم طرحها بقيمة معينة وسعر فائدة معني، مع  ،سندات أسواق رأمسال الدول املتقدمة أو عن طريق إصدار
 .ملصدرة للسند بسداده مع فوائده املستحقة عند حلول أجل استحقاقهالتزام الدول ا

ابملقابل هناك أيضا  ،بتوفري رؤوس األموال للتنمية ة أساسامتعلقإجيابيات للتنمية داخل البلد كما أن للتمويل   
سليب على  أثره من لفها التمويل األجنيب وما ينجر عليخي ثر املديونية اخلارجية اليتأب أساسا تتعلقبعض السلبيات 

فتضطر إىل إعادة جدولة الديون وفقا لشروط  ،خصوصا يف حالة عدم قدرة الدول على السداد ،الدول املمولة
 . املاحنةمتليها الدولة 

 واملالية ودورها يف توجيه التنمية االقتصادية السياسات االقتصادية الفرع الرابع: أثر
 وأثرها على التنمية االقتصاديةاالقتصادية السياسة  أوال: تعريف

 االقتصادية:السياسة  تعريف .1

على أهنا تصرف عام للسلطات العمومية، واع، منسجم، وهادف، يتم القيام به يف  ف السياسة االقتصاديةتعرّ   
 ابإلنتاج، التبادل، استهالك السلع واخلدمات، تكوين رأس املال. كما تعّرف كذلكيتعلق  أياجملال االقتصادي، 

مرغوب  اجتاهجمموعة القرارات املتخذة من قبل السلطات العمومية يف الدولة هبدف توجيه النشاط يف  على أهنا
 :1أربعة أنواع، وهي إىل السياسات االقتصادية وتنقسمفيه. 

 ؛الكلية لالقتصاد سياسة الضبط وهي سياسة رقابية تسعى إىل احلفاظ على التوازانت االقتصادية •
 ؛هتدف إىل إعادة إطالق اآللة االقتصادية اليت اإلنعاشسياسة  •
 ؛سياسة إعادة هيكلة اجلهاز الصناعي اليت ترمي إىل تكثيف اجلهاز الصناعي مع تطور الطلب العاملي •
اليت هتدف إىل التقليص من ارتفاع مستوى األسعار وتؤدي إىل تقليص النشاط  االنكماشسياسة  •

 .االقتصادي
 :أهداف السياسة االقتصادية .2

من الوسائل اليت تسلكها الدولة بغية حتقيق األهداف التنموية لالقتصاد، ويف سبيل  تعترب السياسة االقتصادية  
 :2هتدف إىل حتقيق إىل ثالثة مستوايت اذلك فإهن

أربعة أهداف يف عادة  تتمثل: أهداف اقتصادية؛ إذ تتعلق بتحقيق الرفاهية االقتصادية، و املستوى األول •
 مى "ابملربع السحري للسياسة االقتصادية"، وهي:رئيسية، وتس

                                           
 )بتصرف(. 53-52أمحد جابر بدران، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 )بتصرف(. 53أمحد جابر بدران، مرجع سابق ص  -2
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من التغري الذي حيصل يف الناتج احمللي اخلام، وهو اهلدف  انطالقاً منو اقتصادي مستمر: ويقاس النمو  -
 ؛الذي تسعى إىل حتقيقه أغلب الدول مبعدالت مرتفعة

اإلنتاج واليت أساسها مستوى مرتفع للتشغيل: ويقصد ابلتشغيل هنا عموما التوظيف الكامل لعوامل  -
 ؛عنصر العمالة، اليت تعترب عبئا كبريا يف حالة البطالة

استقرار يف مستوى األسعار: وذلك من خالل التحكم يف التضخم الذي يعترب معرقال للسياسة  -
 ؛االقتصادية، خاصة ما يسمى ابلتضخم اجلامع

 عن مركز الدولة عامليا، ويبني الذي يعرب ميزان املدفوعاتاقتصادي مع اخلارج: وهو توازن  نتواز  -
 ؛منهم لألجانب ومقبوضاهتامدفوعات الدولة 

 ؛استغالل املوارد االجتماعية وكيفية: أهداف لتحقيق الرفاهية املستوى الثاين •
: شبه أهداف، وتتعلق أساسا بنفقات تقوم هبا الدولة خبصوص الدفاع الوطين، التعليم املستوى الثالث •

 والصحة.
 :على التنمية االقتصادية االقتصاديةأثر السياسة  .3
هة هلا،  الرشيدة أتثري ابلغ على عملية التنمية فهي املوجّ  ذكره نالحظ أن للسياسة االقتصادية ما سبقمن خالل    

شاملة ومتكاملة، ولكي تساهم  اقتصاديةاألربعة تسعى إىل حتقيق تنمية  كما أن أهداف التنمية االقتصادية
 :1البد من توفر بعض الشروط أمهها مسامهة فعالة يف حتقيق التنمية االقتصادية السياسة االقتصادية

 والسلطة النقدية؛قرارات البنك املركزي وابخلصوص السياسية،  القرار استقاللية القرار االقتصادي عن  -
الصناعي، قائمة على تطوير القطاعات خصوصا القطاعات املنتجة مثل القطاع الزراعي و  اعتماد اسرتاتيجيات -

 ؛إحالل الواردات، أي التقليل من عمليات االسترياد اسرتاتيجيةواعتماد 
 ؛لنشاطهم املالءمةتوفري البيئة واملستثمرين األجانب و تسهيل دخول رؤوس األموال  -
 ؛ةبيواملبادرة خصوصا يف األوساط الشبا االبتكارسياسة تعمل على تشجيع روح  انتهاج -
 .الدولة إليراداتللثروة وتقليل االعتماد على املوارد الطبيعة كأساس  االستثمار املنتجتشجيع  -

 وأثرها على التنمية االقتصادية السياسة املالية اثنياا:

 

 

                                           
أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة -دراسة مقارنة بني اجلزائر واملغرب-التنمية يف الدول املغاربية واالسرتاتيجيات البديلة  جتاربمجيلة معلم،  -1

 )بتصرف(. 75ص:  2017، اجلزائر، 1ابتنة 
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 تعريف السياسة املالية: .1
أجل حتقيق االستقرار من أهنا "استخدام احلكومة للضرائب واإلنفاق العام واملوازنة العامة للدولة على  فتعرّ    

املالية للدولة اهلادفة إىل حتقيق التوازن يف املوازنة العامة اإلجراءات االقتصادي، أي أن السياسة املالية تتمثل يف 
 .1وزايدة اإلنتاج مع منع حدوث التضخم والكساد وذلك بغية حتقيق التنمية االقتصادية"

ومما سبق ميكن استخالص أن السياسة املالية هي عبارة عن جمموعة من األدوات واإلجراءات اليت تستخدمها    
الدولة ممثلة يف وزارة املالية، ختص الضرائب واإلنفاق بغية التأثري على النشاط االقتصادي وحتفيزه وتوجيهه حنو 

 متدنية من التضخم.اإلنعاش واخلروج به من الركود، مع احلفاظ على معدالت 
 :أثر السياسة املالية على التنمية االقتصادية .2
ملالية أثر كبري على التنمية االقتصادية فمن خالل اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات املالية يف جمال اللسياسة   

 الدخل، ويتجلى هذا وابلتايل زايدة االستثمار الوطينالضرائب والنفقات واملوازنة العامة ميكن التأثري على حجم 
 :2يلي فيما األثر

 :األثر اإلنفاق العام.1. 2
إنفاق استهالكي وإنفاق استثماري، فيما خيص اإلنفاق االستهالكي الذي ميثل اإلنفاق: هناك نوعني من    

احلافز لدى فراد على االستهالك وابلتايل زايدة حتفيز األ إىلالدعم الذي تقدمة الدولة لألفراد، ويؤدي هذا الدعم 
 املنتجني على زايدة اإلنتاج )العرض( ملقابلة الزايدة يف الطلب الفعال نتيجة الدعم.

مما يعين زايدة فرص العمل والتشغيل  ،من عدد مشروعاهتا احلكومة تزيد اإلنفاق االستثماريكما أنه عند زايدة   
 .وتساهم يف حتققها لتنمية االقتصاديةوتقليص البطالة وزايدة اإلنتاج والدخل وهي أمور حتسن يف مؤشرات ا

 :أثر السياسة الضريبية.2 .2
من خالل السياسة الضريبية، فعندما تقوم بتخفيض الضرائب  أن تؤثر على التنمية االقتصاديةة طيع احلكومتتس  

 وابلتايل االستثماريكون حمفزا هلم على زايدة  فإن ذلك ت،لبعض الشركا الضريبيةأو إلغائها أو تقدمي اإلعفاءات 
اإليرادات يف  عليه فإن ارتفاعدي أيضا إىل زايدة احلصيلة من الضرائب و ؤ كما ي  ،القومي الناتجالزايدة يف حجم 
 يعزز من مؤشرات التنمية االقتصادية.اإلنفاق من شأنه أن امليزانية وزايدة 

                                           
 )بتصرف(. 54امحد جابر بدران، مرجع سابق ص  -1
  )بتصرف(. 73؛ 56بق ص أمحد جابر بدران، مرجع سا -2
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 األصغر وأهم عناصره  طار النظري للتمويلالثاين: اإلاملبحث 
هم خالل التعريف به وكذا التطرق إىل أللتمويل األصغر من  استعراض اجلانب النظريسنحاول يف هذا املبحث   

خلدمات اليت تقدمها أهم اوكذا  وأهم عناصره وأهدافه ومبادئه لصناعة التمويل األصغر والتطبيقيةاجلوانب الفكرية 
م التجارب الرائدة للتمويل األصغر على املستويني لعمالئها، كما سنقوم ابستعراض أهمؤسسات التمويل األصغر 

 الدويل والعريب.
 األول: ظهور التمويل األصغر وأهم مراحل تطوره عرب التاريخاملطلب 

يف الدول  واالجتماعية خصوصا يعترب التمويل األصغر من األساليب التمويلية املتنامية لتمويل التنمية االقتصادية 
فكرة  أن علمنا إذا خاصةاعتباره أداة فعالة للتطور والنهوض االقتصادي يف هذه الدول، النامية، وابلتايل ميكن 

سكان العامل منه شرحية كبرية من  يعاينالتمويل األصغر جاءت أساسا ملعاجلة الفقر والبطالة والتهميش املايل الذي 
 اهتماماً  األصغرقد كسب التمويل و  ليس مبقدورهم احلصول على اخلدمات املالية من املؤسسات الرمسية، الذين
ثبت فعالية وجناعة كبرية يف زايدة مستوايت أالدول كونه  خمتلفمن قبل احلكومات وصناع القرار يف  متزايداً 

كبريا من حيث عدد املؤسسات اليت تبنت هذا النهج ًا  التنمية، وقد عرفت مؤخرا صناعة التمويل األصغر منو 
به مما  ال أبست املقدمة من طرف هذه املؤسسات اليت عرفت زايدة وتنوع اخلدما حجممن حيث و  التمويلي،

هذا النوع  املستهدفني، كون العمالءتزايد كبري يف عدد  إىلابإلضافة  ،جعلها تنافس املؤسسات التمويلية األخرى
شرحية والنساء الذين ميثلون فقراء وذوي الدخل احملدود للو االجتماعية  يراعي اخلصوصيات االقتصادية من التمويل

 .واسعة من اجملتمع
 التطور التارخيي للتمويل األصغر  الفرع األول:

 بداايت ظهور التمويل األصغر: .1
من التجارب األوىل وصوال إىل  انطالقاً ، 1التارخيية األزمنةشهد التمويل األصغر تطورات هامة عرب خمتلف   

، احلقيقي لصناعة التمويل األصغر بنماذج مؤسساتية معرتف هبا عاملياالتجارب احلديثة اليت سامهت يف التأسيس 
أتسس القرية الذي يوجد فيه ثالث أشياء، "ل هندي قدمي يقول: ث  ذ هناك م  إفالتمويل األصغر قدمي قدم اإلنسان، 
التمويل البنكي  قدم بكثري منأو اإلقراض املصغر أأن التمويل األصغر جند النهر، رجل الدين، واملرايب" ومن هنا 

اليت سامهت  التجارب اإلسالمية للتمويل األصغر من أوىل التجارب التطبيقية للتمويل األصغر وتعترب ،الرمسي
النبوية الصحيحة من السنة  واألحاديثالكرمية  اآلايت، فنجد من بشكل فعال يف وضع أسس التمويل األصغر

                                           
)متوفر على موقع مركز أحباث  158، ص12/03/2008، حوار األربعاء، يوم أدبيات التمويل الصغري: عرض ونقدعبده سعيد إمساعيل،  -1

 ،https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-85849االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز( )بتصرف( يضاف الرابط: 

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-85849
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" اي  أ يـ ه ا 1الكرمية من سورة البقرة اآليةبني أحكامه فنجد يف يو  امليسر يف اإلسالم ما يدعو إىل اإلقراضالشريفة 
ٍل ُمس مًّى ف اْكتـُُبو  ْيٍن إِّىل  أ ج  اي نُتْم بِّد  حكام القرض والدين، توضح أخر اآلية، اليت آ إىل ....."هالَّذِّين  آم ُنوا إِّذ ا ت د 

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،عنهماابإلضافة إىل احلديث الشريف فعن الرباء بن عازب رضي هللا 
محد والرتمذي. ومعىن هذا احلديث أزقاقا كان له مثل عتق رقبة" رواه  أهدى أوورق  أولنب  ةيقول" من منح منيح

مال على  ةمنيح أيورق  ةبوبرها مث يردها، ومعىن منيح أولنب أي يعطيه انقة أو شاة ينتفع بلبنها  ةمن منح منيح
مبسائل التنمية يف  واالهتمامحملاربة الفقر  اً ابلغ اهتماماً عطى أ الدين اإلسالمي احلنيف قدو القرض احلسن، سبيل 

رسول هللا" رأيت ليلة في احلديث الشريف عن ف ل القرض على الصدقة،اإلسالم فضّ  أنفنجد  ت،شىت اجملاال
جربيل ما  عشر، فقلت: اي ثمانيةب سري يب على ابب اجلنة مكتواًب الصدقة بعشر أمثاهلا والقرضأُ 

رواه ابن « من حاجة أفضل من الصدقة؟ قال: ألن السائل يسأل وعنده، واملستقرض ال يستقرض إالَّ  القرض ابل
  .ةجما
من  متكنهاملعسر يف حال عدم  إنذارجاز أم الراب وهي الفائدة، و شروطه فحرَّ  وتسهيلمر بتيسري أمور القرض أو   

ٌر لَُّكمْ  ۚ   م ْيس ر ةٍ  إيل" و إِّن ك ان  ُذو ُعْسر ٍة فـ ن ظِّر ٌة تعاىلو  سبحانهالسداد يقول  يـْ ُقوا خ  إِّن ُكنُتْم تـ ْعل ُمون   ۚ   و أ ن ت ص دَّ
املؤسسات اإلسالمية الوقفية ودواوين وصناديق  ًا من(، ويف عصران احلديث جند أن كثري 280 ")سورة البقرة اآلية

جتارب انجحة يف  واعُتربت وذوي الدخل احملدود واحملتاجنير للفقراء ن املصغَّ مبسألة اإلقراض احلس اهتمتالزكاة 
 جمال التمويل األصغر.

رواب يعود إىل القرن السادس أو ظهور التمويل األصغر يف  إىل أنفتشري بعض الدراسات التارخيية  أوروابأما يف 
ول قرض أ 1720فقد شهد عام ، هذا الصددوأملانيا من أشهر التجارب يف كل من ايرلندا حيث تعد جتربة  عشر 

فريجع  أملانيايف أما القروض املصغرة، على سر الفقرية من األ %20موجه إىل الفقراء يف ايرلندا، حيث حصلت 
 نيول نظام تعاوين مينح القروض الصغرية للقرويأعندما مت أتسيس  1864القرن التاسع عشر ابلضبط سنة  إىل

أفكاره بعد ذلك يف كل من  انتشرتو  (Friedrich-Wilhem Raiffeisen)طرف أبسعار فائدة مقبولة من 
املعروف ابلبنوك الشاملة  األملاينالنظام املصريف  أن سرتاليا  وبلجيكا وفرنسا وهولندا والنمسا، واجلدير ابلذكرأ

(Universal Banks)  البنوك، يرجع يف ضل أنواع أفمن أبنه  نياإلسالمي ينياالقتصادالعديد من والذي يراه
 .2أصله إىل نظام التمويل األصغر

                                           
 (282سورة البقرة، اآلية ) -1
 )بتصرف(159-158عبده سعيد إمساعيل، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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سائدا  كان(SUSU)معروف بنظام  إفريقيانظام يف غرب فيعود ظهور التمويل األصغر إىل  أما يف أفريقيا   
بلدان الكارييب عن طريق العبيد الذين إىل تقل هذا النظام انسنة و  300من  غاان ألكثريف  واستخدمملئات السنني 

 .1إفريقيامن استريادهم مت 
 :أقدم مؤسسة تقدم خدمات التمويل األصغر هي بنك أن سيا فتشري بعض املصادر إىلآويف  
 (Bank Kredit Desas) ويف العصر احلديث تعترب قارة أسيا أكثر 1896سنة  أندونسياسس يف والذي أ ،

 املناطق انتشارا للتمويل األصغر من حيث املؤسسات والعمالء.
 :رب املعاصرة الرائدة يف جمال التمويل األصغرالتجا .2

بداايت الظهور الفعلي للتمويل األصغر يف شكله التطبيقي من القرن املاضي  2السبعينياتتعترب فرتة 
الذي يعترب املؤسس احلقيقي لصناعة التمويل األصغر، عندما  ،بفضل الدكتور حممد يونساحلديث واملؤسسايت 
و بنك القرية ابللغة البنغالية، كمشروع جترييب أبنك غراميني  يسمىعلى مشروع لتأسيس بنك  1976أقدم سنة 

عرف فيما بعد ببنك وأصبح يُ  ،1983ة نل إىل بنك مستقل سأن حتوّ  على مستوى أحد البنوك التجارية إىل
ول مؤسسة قائمة على ضوابط تنظيمية خمتصة يف تقدمي خدمات التمويل األصغر وتستهدف ألذي يعترب ا الفقراء

فئات معينة، وبفضل هذا املشروع اتضحت أهم مالمح التمويل األصغر ممثلة يف أهدافه ومبادئه ومنتجاته 
 وعمالئه.

يف جمال  وبنوك رائدةخرى ملؤسسات هناك جتارب أ ،ابإلضافة إىل التجربة الرائدة حملمد يونس يف بنغالدشو 
عرب فروعه املختلفة، ويف  للفقراءتقدمي اخلدمات املالية  توىلالذي  إبندونيسياكيات ا التمويل األصغر أمهها: بنك ر 

الرائدة يف جمال  املؤسساتية الذي يعترب بدوره من التجارب SOLمت أتسيس بنك سول  1992بوليفيا سنة 
منذ اليت تعترب من البلدان النموذجية اليت عرف انتشر فيها نشاط التمويل األصغر ف 3اهلند، أما يف التمويل األصغر

ركات شحترير القطاع املايل يف أوائل التسعينيات، شهدت اهلند أتسيس اآلالف من مؤسسات التمويل األصغر أو 
ارتفع عدد ، و البنوك التجاريةعلى املستوى الشعيب و  نيالتمويل غري املصرفية" اليت تعمل كوسطاء بني املقرتض

كان اهلدف األول واألهم هو اخرتاق املناطق ،  مؤسسة يف اهلند 3000مؤسسات التمويل األصغر إىل أكثر من 

                                           
 2020عمان، األردن، ، منشورات ألفا للواثئق، التجارب الدولية واحمللية، اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم واملبادئعمران عبد احلكيم،  -1

 .29ص: 
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة سطيف، تقييم جتربة بنك غرامني وأساليب تطويعها وتطبيقها يف االقتصاد اجلزائريعمران عبد احلكيم،  -2

 .65،ص: 2016اجلزائر، /
3 Wichterich, C. (2012). The other financial crisis: Growth and crash of the microfinance sector 
in India. Development, 55(3), p: 408. 
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، الشمول املايل، ابسرتاتيجية كما وصفتها احلكومة اهلندية   اليت ال توجد فيها إمكانية للوصول إىل البنوك ، أو
 .من املؤسسات واخلدمات املالية الرمسيةألولئك الذين مت استبعادهم 

هم جتربة أ، 1جارنة التمويل األصغر اليت بدأها الدكتور أمحد عبد العزيز البفتعترب جتر  ،أما على الصعيد العريب
لك يف قرية ميت غمر مبصر مطلع الستينيات من خالل مشروع "البنك ذعملية وتطبيقية للتمويل األصغر وكان 

احمللي" أو "بنك التنمية احمللية" أو"البنك  االدخاراحمللية"، أو كما مساه مؤسسه ابسم "بنك اإلسالمي للتنمية 
يف  االدخارابلتعاون مع االحتاد العام لبنوك 18/1961الشعيب بال فوائد"، وذلك مبقتضى املرسوم اجلمهوري رقم: 

يف مدينة ميت غمر  1963جويلية  25بنك ادخار حملي بتاريخ  ، الذي حتول فيما بعد إىلاالحتادية أملانيا
إىل تسعة  1966مبحافظة الدقهلية، مث توسع البنك إىل عدة حمافظات أخرى، ليصل عدد فروعه مع هناية سنة 

بعد صدور قرار من  1967ما توقفت يف سنة  سرعانوقد حققت هذه التجربة نتائج جد إجيابية، ولكنها ، فروع
 .إلسالمي للتنمية احمللية ضمن أصول البنك األهلي املصرياحلكومة املصرية بدمج فروع البنك ا

جل الفقراء إبشراف أوهناك جتارب أخرى رائدة يف جمال التمويل األصغر منها جتربة التمويل الريفي من 
من  اجلانب التطبيقيالصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ابإلضافة إىل جتارب أخرى سنأيت على ذكر بعضها يف 

 .البحث
إىل يومنا هذا،  1976التمويل األصغر يف شكله املؤسسايت احلديث منذ سنة  تطورموما ميكن تقسيم مراحل وع

 :2إىل أربعة مراحل أساسية نستعرضها فيما يلي
هذه املرحلة بتأسيس بنوك الفقراء وفق منوذج  ومتيزت 1985إىل سنة  1976من سنة  املرحلة األوىل: -أ

 .غراميني يف العديد من دول العامل
، وأنشئت يف هذه املرحلة كربايت مؤسسات وبنوك 1995إىل سنة  1986سنة  من :املرحلة الثانية  -ب

بوليفيا، ومنهجها يف ، و"بنك التضامن" أبندونيسياات " يكا العامل ومن أمهها "بنك ر  عربصغر التمويل األ
 والنساء. لفقراءية لقراضتها اإلمن حمفظهام قائم على توجيه جزء 

، كسنة 2005األمم املتحدة لسنة إبعالن ، 2006إىل  1996من يف السنوات  :املرحلة الثالثة -ت
ومكانة دولية ورمسية نتيجة للدور الفعال  اعرتافًا األصغردولية للتمويل األصغر كسبت صناعة التمويل 

د أن أغلب الدول أدجمت التمويل األصغر يف جنالذي ميكن أن يلعبه التمويل األصغر جتاه الفقراء، و 

                                           
 .08املرجع السابق، ص:  عمران عبد احلكيم  -1
 دراسة مقارنة بني التجربة اإلندونيسية واجلزائرية - تطوير دور مؤسسات التمويل املصغر يف تنمية املشروعات الفردية والعائليةحمنان صابرينة،  -2
 )بتصرف(.32-31، ص: 2018-2017غري منشورة، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، ، أطروحة دكتوراه -
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برامج اتبعة للحكومات لدعم املشروعات الصغرية، كما أطلقت اجملموعة  تمنظومتها املصرفية وأنشأ
 ح مصدراً ، لتصب2000)سيجاب( مشروع بوابة التمويل األصغر عام  ملساعدة الفقراء االستشارية

تسهيل إمكانية ة للمعلومات اخلاصة ابلتمويل األصغر ومؤسساته ابلنسبة جلميع الدول بغي أساسياً 
وُميسرة ودون قيد أو شرط وبناء أنظمة مالية متاحة على اخلدمات املالية بطريقة سهلة  اجلميع حصول
 .للجميع

ملؤسسات التمويل  ابالنتشار الواسعة إىل يومنا هذا، ومتيزت هذه املرحل 2006من  :املرحلة الرابعة  -ث
جة الطلب املتزايد على خدمات التمويل األصغر وظهور نتيوع اخلدمات املقدمة من طرفها تناألصغر و 

اجلميع من  استفادةميثل هدفا أساسيا للحكومات حبيث يضمن  أصبحمصطلح الشمول املايل الذي 
كما متيزت   .مع إىل هذه اخلدمات بتكاليف معقولةاخلدمات املالية وتعزيز فرص وصول كافة فئات اجملت

يف عدد من الدول اإلسالمية والعربية، عرب  وانتشارهصغر هذه املرحلة بظهور التمويل اإلسالمي األ
 .مؤسسات التمويل اإلسالمي األصغر

 تعريف التمويل األصغر الفرع الثاين: 
من ذوي  واألكادميينيللتمويل األصغر بل هناك تباين واختالف بني الباحثني  ومانعليس هناك تعريف جامع   

 ،واملنظمات والدول يف حتديد مفهوم واضح ودقيق للتمويل األصغر اهليئاتبني خمتلف  لكاالختصاص، وكذ
جمموعة من التعاريف حسب بعض  استعراضالتعاريف تصب يف قالب واحد، وسنحاول  فإن جمملوعموما 
 : واملنظمات واهليئاتني الباحث
عرف الدكتور حممد يونس التمويل األصغر" أبنه تقدمي القروض للنساء الفقريات من غري ضمانة حىت  .أ

الفقر، أما أولئك الذين  براثنيمن  انتشال أنفسهنيستطعن القيام بنشاط يدر عليهن دخاًل ويعينهن على 
آخر هلذا  اسمأصغر فإنه يقرتح عليهم أن يبحثوا عن فوائد ضخمة ويزعمون أبهنم يقدمون متوياًل بيفرضون 
من هم أسفل اهلرم(، كون أساس هذه املؤسسات هو ملساعدة هذه الفئات من  تسليف)مثل النشاط، 

 " خالل منحهم القرض بفائدة معتدلة وميسرة
ين ليس هلم القدرة الذ لألفراداخلدمات املالية املقدمة  1يعتربون أن التمويل األصغر عبارة عن آخرونوهناك  .ب

هذه اخلدمات املالية يف خدمة اإلقراض وترتكز على تلك اخلدمات من املؤسسات املالية الرمسية للحصول 

                                           
 )بتصرف(. 37، مرجع سبق ذكره، ص: التجارب الدولية واحمللية، اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم واملبادئعمران عبد احلكيم،  -1
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والتحويالت املالية، شريطة أن تكون هذه اخلدمات موجهة  كاالدخار والتأمنيابإلضافة إىل خدمات أخرى  
 إىل الفقراء وذوي الدخل احملدود والنساء.

خدمات مالية لألفراد الذين ال تقدمي  1عبارة عنالتمويل األصغر  يرون أن ك من الباحثنييف حني هنا .ت
هبدف البدء يف يستطيعون احلصول على هذه اخلدمات من املؤسسات املالية الرمسية، وتقدم هذه اخلدمات 

من خالل بعض الربامج  أومشاريع صغرية مدرة للدخل، ومينح من قبل منظمات غري حكومية خمتصة 
 املهمشة يف اجملتمع. واالقتصادي للشرائحهتدف إىل حتسني الوضع االجتماعي اليت كومية احل
 يلي: ف التمويل األصغر من قبل املنظمات كماكما يعرّ 

العربية للتمويل األصغر( التمويل األصغر، أبنه تقدمي قروض صغرية  )البوابةاليت متثل  2عرفت شبكة سنابل .ث
مشاريعهم  إنتاجية وتنميةألسر غاية يف الفقر وذلك هبدف مساعدة هذه األسر على البدء يف أنشطة 

مع مرور الزمن لتشمل خدمات مالية أخرى مثل التأمني،  اتسعتالصغرية. ولكن دائرة التمويل األصغر 
 .من املؤسسات املالية انتفاعهلصعوبة و نظرا حلاجة العميل هلذه اخلدمات املالية،  االت،احلو اإليداع و 

على ميكن اعتباره يف إحدى واثئقها التمويل املتناهي الصغر كما يلي:" التمويل األصغر  3عرفت جلنة ابزل .ج
خلدمات املالية من أنه نشاط مايل ميكن أن تضطلع به طائفة واسعة من املؤسسات اليت تقدم جمموعة من ا

  ".اإلقراض وقبول اإليداعات، التأمني وسداد املدفوعات، وحتويل املبالغ املالية
هو اآللية  األصغرالتمويل املتناهي الصغر )اجفند( كما يلي: "التمويل 4يعرف برانمج اخلليج العريب للتنمية .ح

خفيف من الصعوابت اليت تواجهها هذه الفاعلة اليت تستهدف شرحية أفقر الفقراء القادرين على العمل، للت
 الشرحية، وحتسني ظروفهم، وحتويلهم إىل قوة منتجة تعتمد على ذاهتا وتسهم يف دعم جمتمعاهتا"

اصة اليت اخلو أكومية احلالربامج  على أنه تلكف التمويل األصغر من خالل التعاريف السابقة، ميكننا أن نعرّ   
املدرة للدخل،  ية واالستثماريةللفقراء وحمدودي الدخل للبدء يف مشاريعهم اإلنتاجهتدف إىل سد الفجوة التمويلية 

ابإلضافة إىل  ،والتأمني وحتويل األموالاالئتمان واالدخار عن طريق تقدمي جمموعة متنوعة من اخلدمات املالية مثل 
مؤسسات التمويل األصغر اليت  وتتوىل تقدمي هذه اخلدمات ،والتدريب واملرافقة كاالستشاراتخدمات غري مالية  

                                           
، أطروحة دكتوراه غري املصغرة حنو حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائردور التمويل املتناهي الصغر يف متويل املؤسسات انجية صاحلي،  -1

 )بتصرف(.49، ص: 2018/2019منشورة،، جامعة ورقلة، اجلزائر، 
. 2008تقرير شبكة سنبل )البوابة العربية للتمويل األصغر(،  -2

https://www.findevgateway.org/ar/organization/sanabel-microfinance-network-arab-countries 
 .10، ص: مرجع سبق ذكره،، تقييم جتربة بنك غرامني وأساليب تطويعها وتطبيقها يف االقتصاد اجلزائريعمران عبد احلكيم،  -3
 نفس املوضع. -4
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و منظمات أوقد تكون عبارة عن مجعيات  ،غري مصرفية أومؤسسات مالية مصرفية  أوما بنوك إتكون يف الغالب 
الكثري من  يعانيهغري حكومية، ويهدف التمويل األصغر إىل معاجلة مشكلة الفقر والبطالة والتهميش املايل الذي 

ي املخاطرة من وجهة نظر املؤسسات املالية الرمسية، كما يهدف إىل إدماج مجيع فئات األفراد قليلي املردودية وكثري 
اجملتمع يف حلقة النشاط االقتصادي خصوصا فئة النساء وذوي االحتياجات اخلاصة وابلتايل حتقيق تنمية 

 متكاملة. اجتماعية واقتصادية
 األصغر عرب العامل انتشار التمويلاملطلب الثاين: 

ل عليه بشكل كبري لتمويل يعوّ  حيث أصبحلتمويل األصغر من األساليب التمويلية احلديثة واملتنامية، يعترب ا
 وهذا ما سنبينه يف هذا املطلب.  التنمية يف شىت بقاع العامل،

 2009 منذ عام األصغرالتوسع العاملي لنمو سوق التمويل الفرع األول: 
دول العامل، خصوصا يف الدول النامية، اليت يزداد فيها حجم  يف خمتلف اً واسعانتشارًا  1عرف التمويل األصغر

 .2018إىل غاية سنة  2009 سنة يوضح لنا خريطة التمويل األصغر منذ  والشكل أدانهرمسي الالتمويل غري 
 2018غاية سنة  إىلالتمويل األصغر  انتشار خريطة : (1-2)رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 /https://www.findevgateway.org/ar .25/09/2019منشور بتاريخ  Arabic FinDev Gateway: موقع املصدر

من سنة  على مدار السنوات العشر املاضية ابتداءً و مؤسسة  916املقدمة من  انت سوق ميكسابي تشري
مؤسسات التمويل األصغر أقرضت مئات املليارات من الدوالرات، مبعدل منو أن ، 2019إىل غاية  2009

                                           
 مل.الرئيسية آلالف من مؤسسات التمويل األصغر حول العا بياانت مؤشرات االنتشار واألداء عبارة عن منصة تقدم سوق ميكس -1

https://www.themix.org/mix-market
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كان   نإ، و 1عدد املقرتضني يف الزايدةاستمر و  على مدى السنوات اخلمس األخرية % 11,5 هقدر سنوي متوسط 
يف عام . 2012% منذ عام  7حيث سجل معدل منو سنوي متوسطه ،2010 -2000أبطأ من عام  بوترية

مليون مقرتض حول العامل من خدمات مؤسسات التمويل األصغر اليت أرسلت  140حوايل  فاداست 2018
خبصوص توسع نشاط التمويل األصغر  ف أما% من الري65% منهم من النساء و80إىل سوق ميكس بياانهتا

 يليفقد كان كما  جغرافيا وحسب املناطق
أكرب  هباهي أكثر املناطق ديناميكية يف العامل من حيث منو قطاع التمويل األصغر، يوجد  :جنوب آسيا -أ

، أما 2018مؤسسة قدمت بياانهتا يف عام  214مليون( من إمجايل  85.6عدد من املقرتضني )
األسواق الثالثة األوىل من حيث عدد املقرتضني هم اهلند وبنغالديش وفيتنام، ومع ذلك حتتل جنوب 

 االئتمان؛يا املرتبة الثانية من حيث حجم حمفظة آس
% من اإلمجايل العاملي حملفظة قطاع التمويل األصغر 44 متثل: الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أمريكا -ب

مؤسسة قدمت بياانهتا يف عام  248مليون( من إمجايل  22.2من حيث عدد املقرتضني ) الثانيةوتعترب 
منخفضا  يعتربيف املناطق الريفية االنتشار النتائج املشجعة إال أن معدل الرغم من هذه  ى، وعل2018

 .% فقط من عمالء مؤسسات التمويل األصغر هم من الريف( 23مقارنة ابألقاليم األخرى )
أصغر،   أسواقاً  متثل: بلدان  أورواب الشرقية وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا -ت

أورواب الشرقية وآسيا  يف 2012% منذ عام 30من  ومع ذلك، فقد زاد عدد املقرتضني أبكثر
ومتثل نسبة النساء  ،2018مؤسسة قدمت بياانهتا يف عام  136مليون من إمجايل  2.5ليبلغ  الوسطى

زاد  فقد االشرق األوسط ومشال إفريقي يف ،% من املقرتضني49أقل نسبة يف هذه املنطقة حيث تبلغ 
مؤسسة متويل أصغر  29مليون عميل من إمجايل  2.5% ليبلغ 9.5العدد اإلمجايل للمقرتضني بنسبة 

 ؛% من املناطق الريفية47% من النساء و60منهم  2018قدمت بياانهتا يف عام 
مليون  6.3ليصل إىل  2012% منذ عام 46زاد عدد املقرتضني بنسبة  :إفريقيا جنوب الصحراء -ث

ودة منخفضة احملفظة التمويلية جب ز، ومتتا2018مؤسسة قدمت بياانهتا يف عام  129إمجايل  عميل من
 لالقرتاض، مما حيد من انتشار وتوسع سوق التمويل األصغر ي هذه املنطقة؛وتكلفة عالية 

 160مليون عميل من إمجايل  20.8عدد املقرتضني هبا  غبل اهلادئ:شرق آسيا واحمليط منطقة  -ج
 %79% واملقرتضني يف املناطق الريفية 73؛ متثل النساء 2018ت بياانهتا يف عام مؤسسة قدم

                                           
وأبرز تطورات القطاع على مدار العقد  2019مرياندا بشارة، عشر سنوات من التمويل األصغر والشمول املايل، مقياس التمويل األصغر لعام  -1

 . متوفر على الرابط التايل:25/09/2019منشور بتاريخ  Arabic FinDev Gatewayاملاضي، موقع 
https://www.findevgateway.org/ar/blog/2019/09/10-snwat-mn-altmwyl-alasghr-walshmwl-
almaly  

https://www.findevgateway.org/ar/blog/2019/09/10-snwat-mn-altmwyl-alasghr-walshmwl-almaly
https://www.findevgateway.org/ar/blog/2019/09/10-snwat-mn-altmwyl-alasghr-walshmwl-almaly


مفاهيم أساسية حول التنمية االجتماعية واالقتصادية والتمويل األصغر                                 الفصل األول  
 

34 
 

 مؤشرات تطور صناعة التمويل األصغر على املستوى العامليالفرع الثاين: 
، اً كبري   صناعة التمويل األصغر منو وتوسعا عاملياً  تفسور حممد يونس، شهدو بعد جناح جتربة بنك غراميني للرب 

مؤسسة خمتصة لتقدمي خدمات التمويل األصغر، وبلغ عدد املستفيدين أكثر  10000أكثر من نشاء إحيث مت 
سنواي، وسنحاول فيما يلي استعراض أهم مؤشرات تطور  %40مليون شخص مبعدل منو يفوق  200من 

 :صناعة التمويل األصغر على املستوى العاملي
 :تطور عدد املقرتضني النشطني .1

فقد  ،املقدمة من طرف مركز خدمة تبادل املعلومات ملؤسسات التمويل األصغر حول العامل 1لمعطياتوفقا ل 
، 2017مليون مقرتض مع هناية  139إىل  2010مليون مقرتض سنة  103نتقل عدد املقرضني النشطني من ا

 وفق ما يوضحه اجلدول أدانه
 .2017إىل غاية  2010تطور عدد املقرتضني على املستوى العاملي خالل الفرتة من  :(1-1)رقم  اجلدول

 81، ص: التجارب الدولية واحمللية املبادئ،اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم و  ،عبد احلكيم عمراناملصدر: 

 :حجم احملفظة اإلقراضية ملؤسسات التمويل األصغر تطور .2
مليار  114 تبلغ 2017سنة  هنايةففي  ،عرفت حمفظة القروض زايدة هامة يف حجم القروض املمنوحة

حجم حمفظة القروض ملؤسسات التمويل األصغر على املستوى العاملي  تطور التايل يوضح لنا لدوالر، واجلدو 
 .2017إىل  2010من املمتدة  لفرتةخالل ا

 2017إىل غاية  2010لفرتة من لتطور حجم حمفظة قروض التمويل األصغر على املستوى العاملي  (:1-2)رقم اجلدول 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 114 102 92,4 87,3 95,1 81,5 / 54 حجم حمفظة القروض مليار دوالر 

 82، ص: التجارب الدولية واحمللية املبادئ،اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم و  ،عمران عبد احلكيماملصدر: 
 
 
 

                                           
 .80، مرجع سابق ص: دئ، التجارب الدولية واحملليةاقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم واملباعمران عبد احلكيم،  -1
 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 139 132 116 112 106 95 94 103 املقرتضني )ابملليون مقرتض(عدد 
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 : التوزيع اجلغرايف لعدد املقرضني النشطني .3
 اجلغرافية إىل غاية سنة واألقاليم جلدول التايل يوضح لنا التوزيع اجلغرايف لعدد املقرضني النشطني حسب املناطقا

2017. 
 2017إىل  2010توزيع املقرتضني حسب اجملموعات اإلقليمية من  (1-3رقم )اجلدول 

 83ص:  واحمللية مرجع سابق،التجارب الدولية  املبادئ،عمران عبد احلكيم اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم و املصدر: 
تها يف يمؤسسة متويل أصغر ترتكز غالب 981تقوم خبدمتهم  مقرتض 139 حوايل فإنه ،وفقا للمعطيات السابقة

، مث تليها منطقة أمريكا الالتينية وأورواب الشرقية وإفريقيا، ويف األخري جند دول املنيا وهي دول مشال منطقة آسيا
 مليون مقرتض. 2,6أفريقيا والشرق األوسط اليت متثل الدول العربية بعدد يقدر بـ  

 :الشكل القانوين ملؤسسات التمويل األصغر على املستوى الدويل .4
 وأو بنوك متخصصة أفقد تكون يف شكل بنوك جتارية  ،1ملؤسسات التمويل األصغر القانونية األشكالتتعدد  

أخرى،  شكاالً أوقد تتخذ  ،و مؤسسات مالية غري مصرفيةأو تعاونيات أو منظمات غري حكومية أبنوك إسالمية 
جند  2010ففي هناية  ،ل املنظمات غري احلكومية غالبية مؤسسات التمويل األصغر على املستوى الدويلوتشكّ 

اتبعا ملنظمات غري  برانجماً  500و برانمج للتمويل األصغر يوجد حوايل أمؤسسة  1416أنه من بني أكثر من 
من إمجايل مؤسسات التمويل %32كما شكلت املؤسسات املالية غري املصرفية ،  %36 ـحكومية بنسبة تقدر ب

                                           
 83، مرجع سابق ص: اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم واملبادئ، التجارب الدولية واحملليةعمران عبد احلكيم،  -1

 السنوات
عدد املقرتضني 
 )مليون مقرتض(

 توزيع املقرتضني حسب املناطق اجلغرافية )%(

جنوب 
 آسيا

أمريكا الالتينية 
 والكارييب

 دول املينا إفريقيا
اورواب الشرقية 
 وآسيا الوسطى

شرق آسيا 
 والباسيفيك

2010 103 59 16,5 5,6 2,2 2,7 16,3 
2011 94 51,2 18,3 6,3 2,3 2,6 13,4 
2012 95 50,4 19,2 7,5 1,9 2,6 12,9 
2013 95 52,8 20,5 4,6 1,6 2,7 12,7 
2014 112 64,1 21,6 5,3 2,1 3,5 15,1 
2015 116 57,3 19,2 4,9 1,8 2,6 13,9 
2016 132 78,3 23,2 7,2 2,4 3,1 17,8 
2017 139 83,8 23,4 6,8 2,6 2,8 19,2 
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املالية غري املصرفية الناشطة يف جمال التمويل األصغر عدد املؤسسات  ارتفع 2014ومع هناية سنة  .األصغر
من إمجايل  %50.9ما ابلنسبة للحصة السوقية فالبنوك التجارية تستحوذ على نسبة أ، %38ل ما نسبته لتشكّ 

 %10,02التمويل األصغر، يف حني أن املنظمات احلكومية ال متلك سوى نسبة  لعمالءحمفظة القروض املوجهة 
 :فظة، وميكن توضيح كل ذلك يف اجلدول التايلمن إمجايل احمل

الطبيعة القانونية للمؤسسات والربامج العاملة يف جمال التمويل األصغر على املستوى العاملي للفرتة من : (1-4)اجلدول رقم 
2010- 2016. 

 
 87التجارب الدولية واحمللية، ص:  املبادئ،عمران عبد احلكيم اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم و املصدر: 

 أمهية وأهداف التمويل األصغر، املطلب الثالث: مبادئ
يعترب التمويل األصغر أسلواب متويليًا متميزًا عن بقية الصيغ التمويلية اليت تقدمها البنوك واملؤسسات املصرفية،    

فالتمويل األصغر موجه لفئات معينة من اجملتمع دون غريها له أهداف ومبادئ خاصة سنتطرق هلا يف هذا 
 املطلب.

 : مبادئ التمويل األصغرالفرع األول
املبادئ األساسية للتمويل متناهي الصغر واليت  (CGAP)موعة االستشارية ملساعدة الفقراءأصدرت اجمل

بتوسيع نطاق الشمول  التزامهمكجزء من   2004سنة  (G8) الثمانيةاعتمدت من الدول األعضاء يف جمموعة 
يل متناهي الصغر املستدام وهتدف هذه املبادئ إىل أتكيد مفهوم أن التمو املايل وبناء أنظمة مالية متاحة للجميع، 
 :1وتركز هذه املبادئ على النقاط التالية ،يساهم يف احلد من العجز املايل والفقر

                                           
التايل:  متوفر على الرابط(CGAP) اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء -1

https://www.findevgateway.org/ar/organization/cgap 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 طبيعة املؤسسة
 109 114 113 84 97 142 165 بنوك

 91 144 192 110 176 232 226 تعاونيات واحتادات 
 333 421 394 330 428 462 458 مؤسسات مالية غري مصرفية

 205 304 325 244 353 476 498 منظمات غري حكومية
 18 21 15 8 14 36 48 بنوك ريفية

 / / / 19 25 35 21 ىأخر 
 756 1004 1039 795 1093 1383 1416 اجملموع 
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الفئات ذات الدخل احملدود واملنخفض ال حتتاج إىل القروض فقط، بل إىل حزمة متنوعة من اخلدمات  -
 املالية؛

أن حتقيق النجاح يف صناعة التمويل األصغر يتطلب الرتكيز على بناء املؤسسات القوية وبناء املهارات،  -
 ؛بعني االعتبار عند تقدمي الدعم املاحنةواألنظمة على كل املستوايت، وهذا ما جيب أن أتخذه اجلهات 

 الدخل احملدود واملنخفض؛التمويل متناهي الصغر يعين بناء أنظمة مالية تقدم خدمات للفئات ذات  -
االستدامة املالية ملؤسسات التمويل متناهي الصغر ضرورية للوصول إىل عدد كبري من حمدودي ومنخفضي  -

 حيث أن االستدامة املالية تؤدي إىل خفض تكاليف املعامالت وتقدمي منتجات أفضل؛ ،الدخل
قادرة على تقدمي حزمة متنوعة من نشاء مؤسسات مالية حملية دائمة التمويل متناهي الصغر معين إب -

 مة حملدودي ومنخفضي الدخل؛ءاخلدمات واملنتجات املالية املال
التمويل متناهي الصغر ال يناسب كل شخص أو كل حالة حيث أن من ليس له دخل مايل حيتاج إىل  -

 أشكال أخرى من املساعدة قبل االستفادة من القروض؛
أن حيد من قدرة مؤسسات التمويل متناهي الصغر على حتقيق حتديد سقف أعلى ألسعار الفائدة ميكن  -

احلصول على اخلدمات املالية على يف االستدامة املالية وابلتايل يضر قدرة حمدودي ومنخفضي الدخل 
 املدى الطويل؛

من املفرتض أن تقوم احلكومات بتسهيل عملية تقدمي خدمات التمويل األصغر، وميكنها الرتكيز على مهام  -
 ؛تتعلق ابلتنظيم واإلشراف وإجياد البيئة املناسبة لتطوير صناعة التمويل األصغر

لبناء القدرات املؤسسية وتطوير البنية األساسية الداعمة  املاحنةجيب أن يستخدم الدعم من اجلهات  -
الية ملؤسسات التمويل متناهي الصغر وإدماج اخلدمات املالية حملدودي ومنخفضي الدخل يف األسواق امل

 احمللية؛
نقص القدرات املؤسسية والبشرية يعد من أهم املعوقات مما يتطلب وضع برامج لبناء قدرات كافة األطراف  -

 (؛املاحنةاملعنية ابلصناعة )املؤسسات وجهات اإلشراف والرقابة واهليئات 
 .تناهي الصغرأمهية الشفافية املالية واإلفصاح عن األداء املايل واالجتماعي ملؤسسات التمويل م  -

 هداف التمويل األصغرأ :الفرع الثاين
الالزم للمشاريع صغرية احلجم، كما يعترب وسيلة لتوليد  1يف توفري التمويل فعاالً  سلوابً أالتمويل األصغر  ميثل  

اإلنتاج مرحلة  إىلالدخول وتوفري فرص العمل الذايت ألفراد األسر الفقرية، ومساعدهتا على اخلروج من حلقة الفقر 

                                           
1 Bouakary Sidiki Diakite : Les fondements théoriques de l’économie de la Microfinance,Tome III, éditions 
MENAIBUC , France, 2008.P :67. 
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الذايت  االستخداممن خالل  ءاً اخلق املزيد من فرص العمل، سو  إىلهنالك حاجة ماسة و على الذات،  واالعتماد
، وهذه العملية ضرورية ملواجهة معدالت النمو السكاين املتزايد خصوصا يف الدول اآلخرينمن قبل  االستخدام أو

 :اآليتويل األصغر واليت تتمثل يف يف هذا الشأن ميكن حتديد أهم أهداف التم ،النامية
فإن حماربة الفقر تعترب من  يلا، وابلتها اقتصادايلفئات الفقرية ومتكيناإىل تقوية  1يهدف التمويل األصغر .1

فإن خدمات ومنه مؤسسات التمويل األصغر، إليها حد أهم األهداف اليت تتطلع أأوىل األولوايت و 
 واستخدامرة مثل ختفيض معدالت الفائدة على أسس وشروط ميسَّ  التمويل األصغر املوجهة للفقراء مبنية

وقد هذا ، العوزقتصادايً واخلروج هبم من دائرة هم امتكينو فئة الفقراء أتهيل الضماانت البديلة كل هذا بغية 
للفقراء وحتقيق نتائج هامة على املستوى  املاليةثبتت بعض التجارب الدولية أمهية تقدمي اخلدمات أ

 ؛وعلى االقتصاد ككل مثل جتربة بنك غراميني ببنغالدش تعود ابلفائدة عليهم أوالً  واالجتماعي، صادياالقت
من  وابلتايل التقليصهدف التمويل األصغر إىل توفري فرص عمل من خالل متويل املشروعات ومتابعتها، ي .2

 ؛ومنو الناتج احمللي السكاينحجم البطالة املنتشرة يف اجملتمعات النامية اليت تتسع فيها الفجوة بني النمو 
توفر األموال  إىلإىل حتقيق منو األعمال الصغرية وتنويع أنشطتها كما يهدف  هدف أيضاً يالتمويل األصغر  .3

 ؛النمو االقتصاديرفع وترية و تعزيز  وابلتايلاألعمال الصغرية،  االستثمار يفجل أمن 
أن اغلب القروض الصغرية  تشري إىل اإلنتاج، فاإلحصائياتدماج فئة النساء يف دائرة إ يهدف التمويل األصغر إىل

غلب أ ذ أنفعاليته وجناعته،إثبت أموجهة لفئة النساء، كما أن تعامل مؤسسات التمويل األصغر مع هذه الفئة 
اهتمام ابألعمال الصغرية واملشاريع  أكثرالنساء ، كما أن طار املسطر هلامت يف اإلدخالقروض املقدمة للنساء استُ 

 .على منه ابملقارنة مع الرجالأ، كما أن معدل اسرتداد القروض لدى فئة النساء والعائليةالفردية 
 : النقاط التالية هداف للتمويل األصغر يفأ ةهم ثالثأجياز إميكن  عمومعلى الو 

 ؛ واستهداف أكرب عدد منهم الفقراء فقرأالوصول إىل  •
 إلجناز مشاريعهن ومتكينهن اقتصادايً؛توفري التمويل الالزم للنساء  •
 .واستمرار مؤسسات التمويل األصغر الستدامةالضرورية  املاليةحتقيق الكفاءة  •

 التمويل األصغر الفرع الثالث: أمهية
يف جماالت عديدة،  األصغريف التأثري الذي ينتج عن نشاط مؤسسات التمويل  األصغرتكمن أمهية التمويل   

 :اآلتيةواالجتماعية يف النقاط  مهية السياسية واالقتصاديةوسنتطرق إىل األ
 

                                           
السودان، دراسة تطبيقية على مصريف االدخار والتنمية االجتماعية التمويل األصغر ودوره يف ختفيف حدة الفقر يف سلومة موسى حيي بشارة،  -1

 )بتصرف(. 67-66ص:   2014، أطروحة دكتوراه غري منشورة ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مارس والبنك الزراعي السوداين
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 األصغر:األمهية السياسية للتمويل  .1
 األقاليمصغر دورا أساسيا يف حتقيق االستقرار السياسي ألنه يساهم يف حتقيق تنمية يلعب التمويل األ   
حيث  اجلغرافية للدولة، وخاصة يف املناطق الريفية واجلبلية األقاليمن ميزاته أنه ينتشر يف كامل مِّ ف، النائيةناطق وامل

التقليدي ومنحهم متويالت  املايللنظام مما يسهل الوصول للفئات الفقرية واملستبعدة من ايرتفع معدالت الفقر 
، نشر الوعي الدميقراطي واألميةمشاريعهم التنموية ومتابعتها، وهذا مما يساهم يف حماربة الفقر واجلهل  إلنشاء

 وحتقيق االستقرار األمين داخل هذه املناطق.
 :األمهية االقتصادية .2

 اليت تتميز ابلنمو الدميغرايف السريع من مشكلة البطالة، وعادة ما تكون 1الكثري من الدول النامية تعاين  
مما يؤدي إىل زايدة حدة الفقر داخل  كافية،  ذه الدول عاجزة على توفري مناصب شغلالقطاعات االقتصادية هل

تعتمد  اليتاإلنتاجية هذه اجملتمعات، ولتوفري مناصب شغل حقيقة تؤدي لزايدة دخل الفرد، وتنمية املشروعات 
واملهارات احلرفية، البد من توفري خدمات التمويل األصغر من قروض مصغرة  لإلنتاجعلى الطرق التقليدية 

أن ستخلص نلبيت. ومن هنا اب اكثاتاملنساء الشباب و خصوصًا الئات فر هلذه المصغّ  أتمنيو وادخار
عديد من األنشطة االقتصادية وخمتلف مؤسسات التمويل األصغر من خالل خدماهتا اليت تتميز ابستهداف ال

التقليل من حدة البطالة وحماربة الفقر وزايدة دخل الفرد وتنمية االقتصاد، الفئات قادرة على املسامهة يف 
تساهم يف تغذية  األصغرل بواسطة التمويل ابإلضافة حملاربة الفقر والبطالة، فإن  تنمية املشاريع الفردية اليت متوَّ 

 ربى القتصاد الدولة، ألن املؤسسات الكبرية حتتاج للمؤسسات الصغرية اليت توكل هلا القيام مبهامالصناعات الك
عن مسامهة املشاريع املمولة عن طريق التمويل األصغر مسامهة فعالة يف الناتج القومي  نشاطها، فضالً ل ةكملم

هي عبارة عن مؤسسات صغرية  ذ أن أغلب املؤسسات اليت تنشط داخل االقتصادإوخلق القيمة املضافة، 
 الدول. أغلبيف  %90قد تصل نسبتها إىل  ، واليتومتوسطة

 :2يف النقاط التالية وميكن تلخيص أمهية التمويل األصغر من الناحية االقتصادية
يساهم يف تقليص حجم البطالة وزايدة يف  ابلتايلدي إىل زايدة املشاريع الصغرية و ؤ التمويل األصغر ي •

 القيمة املضافة؛

                                           
 )بتصرف(.  48ص  مرجع سابق،حمنان صابرينة،  1
 .17، ص مرجع سبق ذكره، بنك غرامني وأساليب تطويعها وتطبيقها يف االقتصاد اجلزائريتقييم جتربة عمران عبد احلكيم،  -2
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املصرفية وتقدمي بعض اخلدمات البنكية من شأنه  األعمالقيام مؤسسات التمويل األصغر ببعض  •
مما ينعكس على  ،فضل اخلدماتأختفيف العبء على البنوك وخلق نوع من املنافسة على تقدمي 

 ؛واملتوسطةاملوجهة لتمويل ودعم املؤسسات الصغرية  املاليةتنشيط وزايدة القروض واخلدمات 
كدت الباحثة كاثرين أدي إىل االستخدام األمثل للطاقات واملوارد املتاحة، حيث ؤ التمويل األصغر ي •

شو على هذه األمهية بقوهلا "أن تركيز التمويل على فئة بعينها من اجملتمع يؤدي إىل عدم استخدام 
هذه الطاقات واملوارد هو تشجيع  الستخدامللمجتمع، وأن الوسيلة الوحيدة الطاقات واملوارد املتاحة 

 .والعمالة وعدالة يف توزيع الدخل" اإلنتاجإقامة املشاريع الصغرية واليت تؤدي إىل زايدة يف 
  :األمهية االجتماعية .3
اآلفات االجتماعية األخرى، ة الفقر، فالفقر هو سبب بللتمويل األصغر يف حمار  1تجسد األمهية االجتماعيةت  

أنه مينح قروض للفقراء وحيارب ظاهرة استغالل الفقراء املنتجني من طرف املرابني، ويدخل الفقراء  ابإلضافة إىل
ضمن منظومة تساعدهم يف حتسني أوضاعهم املعيشية ورفع مستوى معيشة أفراد أسرهم، وإخراج املرأة من دائرة 

دعمها على توفري دخل مستمر ومستقر، كما يستهدف التمويل األصغر متويل العنف واالستغالل مبساعدهتا و 
وتعليم األطفال  األميةبعض الربامج اليت هتدف إىل حتسني بعض املؤشرات التنمية االجتماعية، كتمويل برامج حمو 

مجتمع على كل لل صغر جمموعة من اخلدمات واالمتيازاتيقدم التمويل األكما وكذا متويل برامج الرعاية الصحية،  
، وحماربة الفقر والبطالة عن طريق توفري فرص شغل للفقراء، اإلنتاجياملستوايت، فهو يساهم يف تطوير القطاع 

مشروعها  إلنشاءعادل للدخل والثروة بني أفراد اجملتمع، كما يعطي للمرأة املاكثة يف البيت فرصة  توزيعويساهم يف 
 اخلاص.

 :التاليةالنقاط  االجتماعية يفل األصغر من الناحية وميكن تلخيص أمهية التموي 
العمل على ترقيتها وتعزيز  اإلنتاجية وابلتايلاملرأة يف احللقة  اندماجيساهم التمويل األصغر يف حتقيق  •

البلدان شكال التهميش والعنف املمارس ضدها خصوصا يف كل أيف اجملتمع والقضاء على   مكانتها
 ؛النامية

اخلاصة  االحتياجاتالتمويل األصغر بعض الفئات احملرومة واملهمشة كذوي يستهدف مؤسسات  •
 املفرج عنهم من خالل تقدمي قروض مصغرة ملساعدهتم على حتقيق مشاريعهم؛ واملساجني

تعمل مؤسسات التمويل األصغر على متويل املشاريع املصغرة اليت هتدف إىل رعاية الطفولة واالهتمام  •
 بتعليمهم؛

                                           
 . )بتصرف(.49. 48ص  مرجع سبق ذكره،حمنان صابرينة،  -1
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سر يف حالة لبعض األ ةلرعاية الصحية لألطفال والنساء من خالل تقدمي القروض الصغري اب االهتمام •
 ؛أفرادها أحدمرض 

 . سر وزايدة دخوهلمواأل األفراديف حتسني مستوى معيشة كذلك يساهم التمويل األصغر   •
 التمويل األصغر  عمالءاملطلب الرابع: مؤسسات وخدمات و 

تركز على تقدمي خدمات التمويل األصغر وقد ت منتشرة عرب العامل، هي مؤسسا 1مؤسسات التمويل األصغر  
كما قد تكون يف شكل بنوك أو منظمات غري حكومية اليت تشكل غري رحبية،   مؤسسات مالية رحبية أوتكون 
متناهية الصغر  ماليةخدمات  هذه املؤسساتتقدم من مؤسسات التمويل األصغر القائمة، و  %70حوايل 
أولئك الذين ليس مبقدورهم احلصول وتستهدف شاريع من ذوي الدخل املتدين والفقراء املوأصحاب ئها لعمال

 .الرمسي املايلمن النظام املالية على اخلدمات 
 : مؤسسات التمويل األصغرالفرع األول

 :ختتلف حسب طبيعتها وشكلها القانوين وأمههاتضم جمموعات خمتلفة من املؤسسات  
 :2وتتمثل يف: رمسيةمؤسسات غري  .1

 املالية؛األموال ابلرهن من أصحاب الفوائض  يوالتجار ومقرض والوسطاء املالينيفراد واألصدقاء األ -
يف العامل حبكم هيكلتها  انتشارا وتعد هذه الفئة األكثر احلكوميةواملنظمات غري والتعاونيات اجلمعيات  -

 .املاحنةوتنظيمها وقدرهتا على االستمرار نتيجة للدعم الذي تتلقاه من خمتلف اجلهات 
 وتتمثل يف:: املؤسسات الرمسية .2

البنوك اليت تقدم خدمات التمويل األصغر بشكل رمسي مثل بنوك التمويل األصغر املتخصصة مثل  -
ابإلضافة إىل البنوك التجارية املتخصصة يف متويل  نيسيا،إبندو  وبنك راكيات ببنغالدش بنك غراميني

 ؛املشاريع املصغرة
يف تقدمي خدمات التمويل األصغر مثل صناديق اإلقراض  املتخصصةغري املصرفية  املاليةاملؤسسات  -

 وصناديق االدخار والتوفري؛ التأمنيوشركات 
التمويل األصغر وفق صيغة إسالمية  بنوك التمويل األصغر اإلسالمي: هي البنوك اليت تقدم خدمات -

لم وغريها من أدوات التمويل اإلسالمي، وتعترب بنوك املراحبة واملضاربة والسَّ  أومثل التمويل ابملشاركة 
قبال نظرا لكثرة اإل ،خصوصا يف الدول اإلسالمية والعربية انتشاراً التمويل األصغر اإلسالمي األكثر 

                                           
ص: ، 2012صندوق النقد العريب، فرص وحتدايت النفاذ إىل اخلدمات املالية واملصرفية والتمويل يف الدول العربية، الفصل العاشر، سنة  - 1

224. 
 .63، مرجع سابق ص: اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم واملبادئ، التجارب الدولية واحملليةعمران عبد احلكيم،  -2
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لثقتهم يف التعامل مع هذه األنظمة اليت  صا يف الدول اإلسالميةالعمالء خصو على خدماهتا من طرف 
احلاصل بني   لالنسجامومن جهة أخرى نظرا  ،تقدم خدماهتا وفقا للشريعة اإلسالمية من جهة

 املعروفة. اإلسالميخدمات التمويل األصغر وصيغ التمويل 
 :ميزات مؤسسات التمويل األصغر الناجحة ▪

 املؤسسات التمويل األصغر الناجحة هي:تتصف هبا هناك عدة صفات 
عن عدد العمالء  ةؤسساملمع  ابستمراراالحتفاظ ابلعمالء أي زايدة العمالء النشطني الذين يتعاملون  -

 ؛املنسحبني منها
 وتنويع اخلدمات املقدمة؛ شرائح جديدة واستهدافتوسيع نطاق السوق  -
 ؛ةاملوازنة بني األداء االجتماعي وحتقيق الرحبي -
 ؛د السداد من قبل العمالءيمبواع االلتزامقلة املخاطر اليت تتمثل يف  -
 الزايدة يف حجم القروض؛أي وتنوعها ظة فزايدة حجم احمل -
 ؛ما يسمى ابتساع النطاقأو اجلغرايف الواسع املدى والوصول إىل الفقراء والعاطلني عن العمل  االنتشار -
 ؛الفرد فيه احتياجاتمع تطور اجملتمع وزايدة  رارابستمتنوع خدمات التمويل األصغر  -
 ؛للفرد واجملتمع بدرجة أساسية وحتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية االستثمار احلقيقيالرتكيز على  -
للمؤسسات البنكية  املاليةطراف غري قادرة على النفاذ إىل اخلدمات استيعاب أمدى قدرة املؤسسات على  -

اخلاصة، النساء خصوصا املاكثات ابلبيوت،  االحتياجاتالفئات، ذوي  هذه ومن بنيوالوصول هلم الرمسية 
 .، املساجني املفرج عنهمالبطالني
 :1وهي إليهاهذه العناصر يف األهداف األربعة اليت تسعى أي مؤسسة للتمويل األصغر الوصول  اختصاروميكن 
 أكرب عدد ممكن من الفقراء وتغطية أكرب نطاق جغرايف ول إىلصالو  إمكانية: أي االنتشارنطاق  اتساع -1

 ؛للسوق
 ؛قل مستوى من الدخول )الفقراء املعدومني واملهمشني(أإىل االنتشار الوصول عمق   -2
كي   واخلدمات املالية ابستمرارسريعة وسهلة مع تطوير املنتجات  جودة اخلدمة: تقدمي اخلدمة بصورة  -3

 ؛ء املستفيدينالفعلية للعمال االحتياجاتتالئم 
ويتم حتقيق  ،بصورة منتظمة دون توقف املاليةتقدمي املنتجات واخلدمات  استمرارأي  املالية:االستدامة   -4

يف  لالستمرارمما يدفع مؤسسة التمويل األصغر  تكاليفهاحبيث تغطي  ،هذا عن طريق تسعري اخلدمات

                                           
، مذكرة ماجستري غري دراسة حتليلية ألثر التمويل األصغر للمشروعات الصغرية يف تنمية الفرد واجملتمعشادي حممد عبد الباقي إبراهيم صلى،  -1

 )يتصرف(.191ص  2017جامعة املنصورة، مصر،منشورة، 
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ال تتعرض املؤسسة للخسارة واخلروج من  حىت مايللدعم  انتظارهاعملها والقيام بدورها التنموي دون 
 السوق.

 : خدمات التمويل األصغرالفرع الثاين
 االئتمان:خدمة تقدمي  .1
تعترب اخلدمة األساسية ملؤسسات التمويل األصغر وأتيت لسد احلاجات التمويلية لعمالء وزابئن التمويل األصغر   

اجملموعة، كما ميكن أن تقدَّم خدمات اإلقراض  بضمانمادية أو  ضماانتوملشاريعهم، تكون هذه اخلدمة مقابل 
تكون خدمات اإلقراض يف مؤسسات التمويل  كيمن الفوائد، و  خاليةاألصغر بفوائد أو تكون عبارة عن قروض 

 :1البد من توفر بعض الشروط أمهها فعاليةاألصغر ذات 
 :الولوج السريع •

سهولة ومرونة شروط ، وكذا والصرف الفوري لقيمة القرض وذلك عن طريق تسريع إجراءات املوافقة على القرض  
 .تقييد تقدمي القروض بشروط معينة ال جيبمة وواضحة حبيث ءمنح القروض أي تقدمي اخلدمة بشروط مال

 :اخلدمات الدائمة •
معاودة  إمكانيةجيب أن تكون بشكل مستمر ودائم مع بل  ،قراض بوقت معنيجيب أن ترتبط خدمات اإل ال  

 القرض مرة أخرى يف حالة التزام العميل ابلسداد، ابإلضافة إىل مرافقة املؤسسة للعميل. منح 
 :البديلة الضماانت •

 ضماانتعلى مؤسسات التمويل األصغر طلب  كان لزاماً   لذا ،النقدية الضماانتغالبا ما يفتقر الفقراء إىل    
، أو تقدمي القروض بضمان اجملموعة اجملوهرات أوبديلة عينية متمثلة يف بعض املمتلكات الشخصية مثل اآلالت 
 .وهي أسلوب منتهج من قبل العديد مؤسسات التمويل األصغر

 :الفردي اإلقراضخدمات و  قراض اجلماعيخدمات اإل قراض إىل نوعنيوميكن تقسيم خدمات اإل
 :اجلماعي اإلقراض .1.1

حبيث يكونون  ،تقدم من خالله بنوك ومؤسسات التمويل األصغر قروض لعمالئها ،ميثل منوذج متعارف عليه   
يكون اإلقراض  غالبا ماعالقة عمل،  أويف شكل جمموعات متضامنة مع بعضها البعض تربط بينهما عالقة قرابة 

منوذجا  يعد بنك غرامني ببنغالدشفرد غري قادر على السداد،  أليأي أن اجملموعة ضامنة  بضمان اجملموعة
ممثلة  رئيسيةشكال أويتفرع اإلقراض اجلماعي إىل ثالث لتطبيق اإلقراض اجلماعي يف جمال التمويل األصغر  اانجح

 :التايل يف الشكل
 

                                           
 .34، ص: 2006، تورينو إيطاليا،التمويل املتناهي الصغر: نصوص وحاالت دراسيةماركو إليا،  -1
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 يوضح أشكال اإلقراض اجلماعي يف جمال التمويل املتناهي الصغر(: 1-3الشكل رقم )
 
 
 
 
 

 
 21 سابق، ص: عمران عبد احلكيم، مرجع املصدر

 :الفردي اإلقراض.2 .1

ويقدم للفقراء وأصحاب  ،األصغر رف عليه لدى مؤسسات التمويلااملتع الثاينقراضي ميثل األسلوب اإل   
الضماانت غري نقدية، يطلق عليها  ضماانتنشاء مشاريع مصغرة مقابل إمساعدهتم على  املتدنية قصدالدخول 

عيين يستطيع أن يقدمه املستفيد للمؤسسة املقرضة،  آخرأي شيء  أوالسلع  أوبديلة متمثلة يف بعض األاثث ال
منوذجا انجح لتطبيق  إبندونيسياكيات ا ار فائدة خمفضة، يعترب بنك ر يكون تقدمي هذه القروض مقابل أسع
 .اإلقراض الفردي يف جمال التمويل األصغر

 :صغرامل االدخارخدمات  .2
التنمية حتقيق الئتمان واملدخرات هي عناصر مكملة ميكن أن حتدث أثرا كبريا يف التخفيف من حدة الفقر و إن ا

تسهيالت االدخار اليت ميكن استخدامها لتحقيق الدخل واالستثمار مع مرور و توفري ، االجتماعية واالقتصادية
 التغطية نفقاهتجيب على األسر ذات الدخل املنخفض أن تدخر ليس فقط لسداد الديون ولكن أيًضا  الوقت

نفاق الوة على ذلك ، ميكن أن تعمل املدخرات كعامل استقرار لتيسري االستهالك واإلة، عاالحرتازية املستقبلي
تعرض مؤسسات لذلك تعترب املدخرات من اهم املنتجات املالية للتمويل األصغر، إذ  1ية،أثناء االضطراابت املال

: الطوعي واإللزامي، أما املدخرات الطوعية فهي تشبه خدمات االدخارصغر صنفني من حساابت التمويل األ
للقروض، وليس  كضماانتدخرات اإللزامية فهي تعمل  التوفري املقدمة من البنوك التجارية التقليدية، بينما امل

ابلقرض،  ابلضرورة أن تقدم هذه احلساابت أية عوائد على الودائع بل يتم االحتفاظ هبا يف املؤسسة حىت يتم الوفاء 
إال أهنا ال تدفع ، أدىن للرصيد )أو حبد أدين منخفض( حد تعترب احلساابت اجلارية خدمات توفري مرنة بدون  كما

                                           
1 Nasrin, S., Baskaran, A., & Rasiah, R. (2017). Microfinance and savings among the poor: 
evidence from Bangladesh microfinance sector. Quality & Quantity, 51(4), p: 1438. 

اإلقراض اجلماعي من 
 خالل بنك القرية

اإلقراض اجلماعي عن طريق فروع 
 البنوك ومن خالل اجملموعات

من  اإلقراض اجلماعي
 خالل اجملموعات التضامنية

 

 أشكال اإلقراض اجلماعي
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غري أنه على العمالء  ،فعادة ما تقدم نسبة فائدة أعلى أما حساابت الودائع ،الفوائد أو تدفع مبالغ ضئيلة جدا
 إبقاء أمواهلم مربوطة يف احلساب لفرتة زمنية حمددة.

 املاليةللمدخرات وما يقابلها من األدوات  الرئيسةشكال يبني األ (1-5اجلدول رقم )

 األدوات املالية غري الرمسي شكل التوفري أسباب التوفري

 حساابت جارية النقود، اجملوهرات )غالبا الذهب( الطوارئ

 االستثمار طويل األجل
أصول  ،النقود، اجملوهرات )غالبا الذهب(، احليواانت

 منقولة، مجعيات اإلقراض
 حساابت الودائع ألجل

 جل أطول وفوائد أعلى( وحساابت جاريةأ)

 والدينيةاملصاريف االجتماعية 
النقود، اجملوهرات )غالبا الذهب(، احليواانت أصول 

 منقولة،
 حساابت الودائع ألجل

 جل أطول وفوائد أعلى( وحساابت جاريةأ)

 جل أطول وفوائد أعلى(أحساابت الودائع ألجل ) االرض، اجملوهرات )غالبا الذهب(، احليواانت التقاعد

 .35 :ص يا، مرجع سابقماركو إل املصدر:

مهما لألموال لدى مؤسسات التمويل  وحساابت الودائع والتوفري تشكل مصدراً  فإن املدخرات1وعموما  
األصغر  قل تكلفة من القروض التجارية التقليدية، فهي ال تشكل عبء على مؤسسة التمويلأحيث أهنا  ،األصغر

 .املدربون وكذا العالقات مع العمالء( واملوظفونالفروع  مثل)املدخرات ولذلك لتوفر البنية التحتية الالزمة جلمع 
 :رصغ  التأمني امل .1 .2
 لالستجابةإبضافتها إىل حمفظتها  األصغراليت بدأت بعض مؤسسات التمويل  املاليةمن اخلدمات  2يعترب التأمني 

إىل ترخيص  من أجل تقدمي خدمات التأمني األصغرحتتاج مؤسسات التمويل أمواهلم،  حلماية العمالءحلاجة 
فاحلكومات  ،عادة صعبةيف الأن متطلبات احلصول على مثل هذا الرتخيص تكون كما ،  من قبل السلطات خاص

ال تليب هذه  األصغرومبا أن أغلبية مؤسسات التمويل  سالفة الذكر، تسيطر على شركات التأمني لألسباب ذاهتا
العمالء، والطريقة األكثر شيوعا هي الشراكة مع شركة  ىلإالشروط، فإهنا تلجأ إىل بديل عن تقدمي اخلدمة مباشرة 

وهنا  ،فشركات التأمني قد ال تقدم خدماهتا مباشرة إىل الفقراء الفتقارها للخربة يف هذا القطاع ،مني قائمةأت
 .وسيط بني شركة التأمني والعمالءدور التعمل ل األصغرتتدخل مؤسسات التمويل 

 لتالءمصغر جيب أن تكون مصممة إىل الفئة اليت تستهدفها مؤسسات التمويل األن خدمات التأمني املقدمة إ  
، كما أتمني املواشي واحملاصيل ،اخلاصة وحلمايتهم من املخاطر اخلاصة هبم وقد تشمل التأمني الصحي احتياجاهتم

                                           
 .34ماركو إليا مرجع سابق ص.  -1
 .38ماركو إليا، مرجع سابق، ص:  2
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ع منو هذا صغر تقدم خدمات التأمني يف الوقت احلاضر، ولكن مقليل من مؤسسات التمويل األأن هناك ال
 اليت تقدمها. األساسيةدمات اخلاملؤسسات إبضافة التأمني كإحدى  هذه القطاع بدأت

  :حتويل األموال.2.2
مباشرة أو عن طريق الشراكة مع شركات حتويل األموال، وذلك يعتمد على  بطريقة 1ميكن تقدمي هذه اخلدمة 

 إضافة إىل عمالئهامبيزة تنافسية بسبب عالقتها مع  األصغرتتمتع مؤسسات التمويل  ،التشريعات احمللية والكلفة
 عند احتسابربط هذه اخلدمة ابخلدمات األخرى املقدمة، وميكن أخذ هذه التحويالت بعني االعتبار  إمكانية

ال ربط هذه الدفعات مع القروض عندما  إمكانيةأن هناك  رتضة كماقاملمقدرة العميل على تسديد املبالغ 
 عن طريق دمج مصادر األموال املختلفة. اإلنتاجبل تستخدم ألعراض  ،تلك التحويالت يف االستهالك تستخدم

 املالية:اخلدمات غري .3. 2
عن طريق  العمالء،خبدمات املرافقة واالستشارة والتدريب والدعم واملساعدة على تسويق بعض منتجات وتتعلق    

 إقامة املعارض. 

 التمويل األصغر عمالء: الفرع الثالث
من  املقدمة املاليةمن اخلدمات  لالستفادةتتوجه إىل هذه املؤسسات  2هناك فئة حمددة ومعينة من العمالء  

 ،وينقصه مبلغ من املال للقيام هبا اقتصاديةفعميل التمويل األصغر هو الشخص الذي تكون لديه فرصة طرفها، 
وميكن تقسيم عمالء مؤسسات التمويل األصغر  ،القدرة الواضحة على تنفيذ أفكاره جبدية هعلى أن يكون لدي

 إىل:
 ؛عمالء املشاريع الصغرية وذوي الدخل احملدود •
 ؛املزارعون الصغار •
 ؛النساء العامالت حلساهبن •
والبنوك التقليدية  الرمسية املاليةوغري القادرين على النفاذ إىل املؤسسات  واملعرضني للفقرالعمالء الفقراء  •

 التجارية؛
  الذين فقدوا وظائفهم نتيجة لتغريات هيكلية يف االقتصاد.نيالبطال •

 فئات العمالء املستهدفون. يوضحوالشكل التايل 

                                           
 .38ماركو إليا، مرجع سابق، ص:  - 1

، أطروحة دكتوراه الفلسفة يف التمويل األداء املايل ملؤسسات التمويل األصغر وأثره على االستمرارية واألداء االجتماعيتقييم مىن حممد حبش،  -2
 .17، ص: 2013جامعة عمان األردن، 
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 املستهدفون من طرف مؤسسات التمويل األصغر العمالءيوضح أهم  (:1-4الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 10ص: ، مرجع سابق،املصدر: ماركو إلىا
يبني الشكل أعاله األشخاص الذين تقوم املؤسسات التمويل األصغر بتقدمي اخلدمات هلم، وهم  وبصفة عامة  

أما األشخاص الفقراء للغاية واحملرومون فال تصلهم  ،احلال املعرضون إىل الفقر واألشخاص الفقراء متوسطو
املسؤولة عن منحهم  االجتماعية هي من قبل مؤسسات التمويل األصغر، كون برامج احلماية املاليةاخلدمات 

عمالء التمويل ف  .احلاجات األساسية من طعام ومأوى، ويعتربون خارج حدود عمالء مؤسسات التمويل األصغر
الدخل احملدود غري القادرين على الوصول إىل مؤسسات  ي، أو األفراد ذو اقتصاديةاألصغر هم الفقراء، النشطون 

وقدرة على القيام مبشروع معني، وأن اهلدف من  فنية التمويل الرمسية، وجيب أن تكون هلؤالء العمالء مهارات
يعترب شديدي الفقر خارج ه ، وعليإنتاجية، بل البد أن يكون ألغراض استهالكيةألغراض  استخدامهالقرض عدم 

ستهدفة ملؤسسات التمويل األصغر، كما ميكن تصنيف عميل التمويل األصغر حسب املوقع اجلغرايف من الفئة امل
حيث املشاريع، فعميل املناطق الريفية يكون من صغار املزارعني، كذلك األعمال التجارية البسيطة مثل بيع 

 ،أما عميل املناطق احلضرية ،ا من منازهلماملأكوالت املنزلية أو أصحاب األعمال الصغرية غري املرخصة اليت يديروهن
ويف احلالتني على  ،فإنه ميتاز مبمارسة األنشطة املتنوعة مثل اخلدمات، الصناعة، األعمال احلرفية والباعة املتجولني

 .نتاجيإالعميل أن يتصف أبنه نشط اقتصادايً، وقادر على خلق مشروع 

 واالقتصاديعلى املستوى االجتماعي  الدور التنموي للتمويل األصغر :ثالثالاملبحث 
سنحاول يف هذا املبحث إبراز دور برامج التمويل األصغر يف حتقيق بعض األهداف التنموية على املستوى    

نتائج بعض التجارب اليت أجريت يف هذا الصدد، حيث تربز األمهية  استعراضاالقتصادي واالجتماعي من خالل 
 ذات اجلوانب واالجتماعية السيما على مستوى العديد من النواحي االقتصاديةللتمويل األصغر  االسرتاتيجية
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الفقر وزايدة مستوايت التشغيل وتطوير ودعم املشروعات الصغرية ابإلضافة توفري التعليم لألطفال  1بقضاايالصلة 
 .وحتسني ظروف الرعاية الصحية

 مستوايت تقييم األثر التنموي على املستوى االقتصادي للتمويل األصغر األول:املطلب 
يف االجتماعية واالقتصادية عكس على جمموعة من املؤشرات نيلعب التمويل األصغر دورا تنمواي متعدد األبعاد ي  

ل، وقد حيدث هذا سرته، واجملتمع احمللي واالقتصاد ككأمن املستفيد صاحب املشروع و  انطالقاً خمتلف املستوايت، 
 يوضح مستوايت تقييم اآلاثر االجتماعية واالقتصادية املوايلغري مباشرة والشكل  أوما بطريقة مباشرة إاألثر 

 .ملشاريع التمويل األصغر
 األصغر واالقتصادية للتمويل اآلاثرمستوايت قياس  (:1-5الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 

 9، ص:واملتوسطةاملصدر: إيهاب مقابلة، األثر التنموي للمشروعات املتناهية الصغر الصغرية 

سنحاول  من الشكل أعاله جند أن األثر التنموي ملشاريع التمويل األصغر يكون على أربع مستوايت انطالقاً   
 :شرحها فيما يلي

 و صاحب املشروعأمستوى املستفيد على  شاريع التمويل األصغر: األثر االقتصادي ملالفرع األول
من خالل التحسني يف 2من هذا التمويل ناملستفيدياثر التنموية للتمويل األصغر على مستوى تتجلى اآل

املشاريع الصغرية ومن بني هذه املؤشرات: الدخل  أبصحابواالجتماعية املتعلق  العديد من املؤشرات االقتصادية
                                           

، ائية لأللفية الثالثةفعالة من شأهنا حتقيق األهداف االنتم اسرتاتيجيةهل التمويل األصغر اليزابيت ليتلفيلد، جواناثن موردخ، سيد هامشي،  -1
 2ص:  2003سنة  24مذكرة مناقشة مركزة، العدد 

ص:  2020املركز العريب للتخطيط، الكويت،  ، أساسيات ومؤشرات قياس األداء ملؤسسات التمويل األصغر،إيهاب مقابله وحممد عواودة -2
10. 
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ومستوى املعيشة واالبتعاد عن دائرة الفقر وحتسني مستوى اخلدمات الصحية  االدخاراالستهالكي وكذا اإلنفاق و 
تنمية وتعزيز الروح الرايدية والتوجه حنو العمل احلر، وخلق مناصب إىل والتعليمية وظروف السكن، ابإلضافة 

 اإلنتاج حلقة عاقات يفوالشباب وإدماج بعض الفئات اخلاص مثل املسجونني وذوي اإل املرأةعمل، ومتكني 
رز مؤشرات أبيلخص  املوايلومساعدهتم على خلق مشاريع خاص هبم متكنهم من احلصول على الدخل، والشكل 

 ثر التنموي ملشاريع التمويل األصغر على مستوى صاحب املشروعوأبعاد األ
 أبعاد األثر التنموي االقتصادي على صاحب املشروع زأبر  (:1-6)الشكل رقم 

 
 9ص: مرجع سابق،املصدر: إيهاب مقابلة، 

 على مستوى األسرة  شاريع التمويل األصغر: األثر االقتصادي ملالفرع الثاين
غري مباشر،  أوللتمويل األصغر املستفيدين منه ليصل إىل أسرهم وعائالهتم بشكل مباشر  1يتعدى األثر التنموي  

هم أهداف أى ابملشاريع العائلية اليت يعد متويلها من حيث تساهم مشاريع التمويل األصغر يف خلق ما يسم
وحتسني أوضاعهم االجتماعية  األسرةمؤسسات التمويل األصغر، حيث تساهم املشاريع العائلية يف تشغيل أفراد 

احلصول على حصة  وابلتايليف إدارة هذه املشاريع وملكيتها  األسرة أفرادواالقتصادية، كما أنه قد يساهم بعض 
هلم مسامهة يف رأمساله، وميكن إجياز بعض مؤشرات الدور االقتصادي ملشاريع  من أرابح املشروع خصوصا إذا كان

 : التاليةالتمويل األصغر على مستوى أسر املستفيدين من مشاريع التمويل األصغر يف النقاط 
 ورفع مستوى معيشتها؛ األسريزايدة معدل الدخل  .1
 ؛األسرةتنمية املهارات الفنية للعاملني يف املشاريع العائلية من أفراد  .2
 ؛استهالكهاحجم زايدة و  األسرةزايدة مستوى رفاهية  .3
 ؛سرة لعالقات جتارية مع أطراف متعددة، وتعزيز الروح الرايدية لدى أفرادهابناء األ .4

                                           
 – .12ص:  2017املعهد العريب للتخطيط، الكويت،  واملتوسطة،األثر التنموي للمشروعات املتناهية الصغر والصغرية إيهاب مقابله،  -1

  -بتصرف
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 األسرة؛ألفراد  ةجياد فرص عمل جديدإ .5
 ؛لألسرةاملفاجئة  وتوفري احتياطي لالحتياجات، األسرة الزايدة يف حجم األصول لدى .6
 واألمان؛حتسني ظروف السكن وحتسني مستوى األجهزة املستخدمة اليت تتوفر فيها معايري اجلودة  .7
سرة من خالل حتسني املستوى التعليمي لألطفال وتوفري الرعاية الصحية حتسني الظروف االجتماعية لأل .8

 نساء واألطفال؛خصوصا ال ألفرادهاالالزمة 
 األسرية.ابعتبارها جزء ال يتجزأ من منظومة املشاريع  األسرةتعزيز دور املرأة داخل  .9

 واالقتصاد ككلعلى مستوى اجملتمع  شاريع التمويل األصغر: األثر االقتصادي ملالفرع الثالث
مما  ،الصغرية ومتويلها ومرافقتها انتشار املشاريعسبيل لتحقيق التنمية احمللية عن طريق  1يعترب التمويل األصغر

ذ يزيد من فرص التشغيل املتاحة وحيقق إيساهم يف حتقيق آاثرا إجيابية على مستوى خمتلف املناطق اجلغرافيا للبلد، 
طريق إعادة توزيع  االجتماعية عنالتوازن التنموي بني خمتلف اجلهات اجلغرافية، كما يساعد يف حتقيق العدالة 

عاد األثر أبد يف توفري السلع واخلدمات وأبسعار معقولة مما يقلل من االسترياد، وعموما تتجلى املداخيل ويساع
 :التاليةلتمويل األصغر يف النقاط ملشاريع االتنموي 

 املسامهة يف زايدة املشاريع الصغرية داخل االقتصاد وتوفري التمويل الالزم واملرافقة الدائمة هلم؛ -1
 ؛اإلمجايلفع الناتج احمللي زايدة القيمة املضافة ور  -2
 ؛املسامهة يف زايدة التشغيل وخفض نسب البطالة ابلتايلخلق فرص عمل جديدة و  -3
التصدير  إمكانيةتقليل اللجوء إىل االسترياد عن طريق توفري منتجات وسلع حملية وأبسعار معقولة مع  -4

 الدولة؛ ةمليزانيللخارج مما يدر مداخيل إضافية 
دة انجتة عن النشاط االقتصادي للمشاريع الصغرية من شأهنا دعم املوازنة العامة خلق ضرائب ورسوم جدي -5

 للدولة؛
 تعزيز التنوع االقتصادي وزايدة خيارات املستهلك؛ -6
 املسامهة يف تنمية املناطق املعزولة وبعث النشاط االقتصادي فيها؛ -7
وحتقيق العدالة يف توزيع املداخيل  والفقراءالفجوة بني األغنياء  واحلرمان وتقليصجتفيف منابع الفقر  -8

 والثروة؛
 إنتاجية.احمللي بدعم أصحاب األفكار اإلبداعية بتمويلها قصد جتسيدها يف مشاريع  اإلنتاجتعزيز جودة  -9

 
 

                                           
 15إيهاب مقابله، مرجع سابق، ص:  1
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 مؤشرات األثر االقتصادي ملشاريع التمويل األصغر على املستوى الكلي أبرزأهم و  يلخص (:7-1) الشكل رقم

 
 .15، ص: مرجع سابقاملصدر: إيهاب مقابله، 

 : اآلاثر التنموية للتمويل األصغر على املستوى االجتماعيالفرع الرابع
لتمويل األصغر إىل أمهية الدور االجتماعي الذي تلعبه اأثر  مبتقييسات واألحباث املتعلقة اتشري العديد من الدر  

هم مرتكزات التنمية أيقل أمهية عن دورها االقتصادي، مما جيعل من التمويل األصغر من  املشاريع املصغرة مبا ال
 املصغرة متعلقة مبجموعة من املؤشرات أمهها:  أن اآلاثر االجتماعية للمشاريعويالحظ  االجتماعية،

واألوبئة، ابإلضافة  ضتقليل انتشار األمراالصحي و  انتشار الوعياالجتماعي والغذائي، زايدة فرص التعليم،  األمن
اآلاثر االجتماعية ملشروعات  أبعاد أهميربز  املوايلالذات وتعزيز الثقة ابلنفس، والشكل  ابحرتاممتعلقة  آاثرإىل 

 التمويل األصغر:
 شروعات التمويل األصغرملو مؤشرات اآلاثر االجتماعية  أبعادبرز أو  : أهم(1-8رقم ) الشكل

 
 .17، املركز العريب للتخطيط، ص: واملتوسطةاملصدر: إيهاب مقابله، األثر التنموي للمشروعات املتناهية الصغر والصغرية 
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منه العديد من اجملتمعات خصوصا يف  يعاينمرتبط ابلفقر واحلرمان  الذي  1ظهور نشاط التمويل األصغر إن  
نية، انسإ أوالدول النامية، فمؤسسات التمويل األصغر تقدم بعض القروض التمويلية لعمالئها ألغراض اجتماعية 

لتحسني يف نوعية احلياة وغالبا  أوتستخدم ألغراض استهالكية  وإمناأي غري منتجة وال تستخدم إلقامة مشاريع 
ات يمجعيات تطوعية وخريية وتتلقى الدعم من مجع أوالتمويلية مؤسسات غري رحبية  ما تكون هذه املؤسسات

ؤسسات التمويلية، قروض مرتبطة املنتاجية اليت تقدمها هذه اإلبرز القروض غري أإقليمية معينة، ومن  أودولية 
بتحسني الوضع الصحي بتحسني نوعية احلياة وجودهتا مثل: قروض التعليم وقروض السكن وكذا القروض املرتبطة 

 التايلابإلضافة إىل بعض القروض االستهالكية للفقراء وأصحاب املداخيل املتدنية، والشكل  واألسر،لألفراد 
 .األصغرنتاجية اليت تقدمها مؤسسات التمويل اإلبرز أنواع القروض غري أيلخص 

 التمويل األصغر عن القروض غري اإلنتاجية اليت تقدمها مؤسسات أمثلة (:1-9)الشكل رقم 

 
 .11، املركز العريب للتخطيط، ص: األصغرقياس األداء ملؤسسات التمويل ومؤشرات ، أساسيات وحممد عواودةمقابله  بإيهااملصدر: 

هتدف إىل حتسني  ،أن هذه القروض يف جمملها قروض غري إنتاجية من خالل الشكل أعاله ميكننا اإلشارة إىل   
حتقيق التنمية االجتماعية  املنشودة، كما ميكن أن تتفرع أي نوع من  ابلتايلمنها، و  نللمستفيديظروف العيش 

: 2أنواع القروض الواردة يف الشكل لتمويل أنشطة فرعية مشتقة عن األصل الذي قدم من أجله القرض، فمثال
 أووتعليم الكبار  األميةقروض موجهة حملو  أوالقروض التعليمية ميكن أن تتفرع إىل قروض موجهة لتعليم األطفال 

ابإلضافة إىل قروض موجهة لتقليص فجوة  ،وقروض موجهة لدعم التعليم املهين العايلقروض موجهة لطلبة التعليم 
 أوقروض العالج ميكنها أن تتفرع إىل قروض موجهة لتمويل كلفة العالج  أمااجملتمع،  أو األسرةالتعليم داخل 

قروض  أواملرضى  معاانةقروض موجهة لزايدة االستقرار النفسي وتقليل  أوقروض موجهة القتناء اللقاحات 
 القتناءالقروض االستهالكية بدورها تتفرع إىل قروض موجهة  أماالطبية،  واملستلزمات األدوية القتناءموجهة 

ني مثل: قروض موجهة ملواجهة طارئ مع أوقروض موجهة ملساعدة يف تسديد بعض الفواتري  أواألجهزة املنزلية 
 .من املناسبات االجتماعية ذلكغري  أوالزواج  أوالوفاة 

                                           
 .17إيهاب مقابله ، مرجع سابق ص:  1
 .10إيهاب مقابله وحممد عواودة، مرجع سابق )بتصرف( ص:  -2
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 املطلب الثاين: دور التمويل األصغر يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة
ية الثالثة، هي عبارة جمموعة من األهداف اليت فلألل االنتمائيةالتنمية املستدامة، ابألهداف  1تعرف أهداف   

 169وهدفا،  17تتكون من  2016 األول ينايروضعتها األمم املتحدة وكانت بداية العمل الرمسي هبا يف: 
تغري  -التعليم  –الصحة  –اجلوع  –واالقتصادية)الفقر  التنمية االجتماعية  جمموعة واسعة من قضاايتغطي غاية، 
(، وكان  العدالة االجتماعية  - البيئة –الطاقة  –الصرف الصحي  -املياه  –املساواة بني اجلنسني  -املناخ 

اهلدف األساسي من وضع هذه األهداف، حتقيق تطلعات وطموح البشر لتحقيق حياة أفضل يف املستقبل وقد 
زمين حمدد وذلك يف  إطارقيق هذه األهداف والغاايت ضمن ة من شأهنا حتشرتكتبنت الدول األعضاء رؤية م

مية املستدامة خصوصا اليت هلا نأتثري التمويل األصغر على بعض أهداف الت بنييلي سن ، وفيما2030فاق سنة آ
 .التنمية االجتماعية واالقتصاديةجبانب عالقة 

 : دور التمويل األصغر يف القضاء على الفقرالفرع األول
ف التنمية املستدامة، كما ارتبط ظهور اهدأول مكان أشكاله ويف كل أجبميع  2القضاء على الفقر وحماربتهيعترب   
ول بنك للتمويل أ وتوسع، كما أن النتشارهابلفقر، إذ هو املربر األول  وثيقاً  ه ارتباطاً وانتشار  لتمويل األصغرا

كان  اهلدف الرئيسي من ، حيث  مد يونسيعمل بضوابط مؤسساتية عرف ببنك الفقراء ملؤسسه حم األصغر
املستهدفون من طرف مؤسسات التمويل  العمالءأتسيسه هذا البنك هو حماربة الفقر، فالفقراء يعتربون من أهم 

جتعل من الفقراء وذوي الدخل الضعيف، قادرين على بدء  ماليةاألصغر اليت تعمل براجمها على تقدمي خدمات 
بعائالهتم تدر عليهم مداخيل من شأهنا أن تنتشلهم من دائرة الفقر والعوز وهذه  وأخاصة هبم إنتاجية أنشطة 
 .د على أمهية التمويل األصغر يف القضاء على الفقرؤكاليت ت تالدارسابعض 

 :et(Christopher, Dunford) ( Barbara McNelly) نتائج دراسات .1
عمالء املستهدفني من اليف بوليفيا، وأظهرت أن مداخيل ثلثي  CRECERمؤسسة أقيمت هذه الدراسة على    

إىل هذا الربانمج، ضف إىل ذلك فإن  انضمامهم عد بيف بوليفيا قد ارتفعت  CRECERطرف برانمج مؤسسة 
 زايدةتنوعت مصادر الدخل لديهم، مما مكنهم من شراء الطعام بكميات كبرية مكنتهم من  املستفيدينالعمالء 

من العمالء زادت مدخراهتم، مع أن  %86أن  الدراسة إىل أشارت، كما ، وحتسني ظروف معيشتهماالستهالك
أظهرت دراسة أخرى لنفس ، كما مشاركتهم يف هذا الربانمجقبل من العمالء مل ميتلكوا أية مدخرات  78%

زايدة دخوهلم الفردية  مبقدار أن العمالء متكنوا غاان الباحثني، أجريت على عمالء برانمج "التحرر من اجلوع" يف 
دوالر، كما استطاع العمالء أيضا  16مل يتمكنوا من زايدة دخوهلم سوى مبقدار همدوالر، يف حني أن غري  36

                                           
  https://ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكبيداي املوسوعة احلرة متوفر على الرابط التايل:  -1
الثة، مذكرة اليزابيت ليتلفيلد، جواناثن موردخ، سيد هامشي، هل التمويل األصغر إسرتاتيجية فعالة من شأهنا حتقيق األهداف االنتمائية لأللفية الث -2

 4ص:  2003سنة  24مناقشة مركزة، العدد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
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، هم% من غري 50مقابل  اثنوية% من العمالء املشاركني لديهم مصادر دخل 80تنويع مصادر دخوهلم، فهناك 
 أي الذين مل يشاركوا يف الربانمج.

املقيمني يف جزيرة لومبوك  إندونيسيات ياأجريت على املقرتضني من بنك راك إندونيسيا دراسة أخرى يف ويف 
من األسر املستفيدة قد %90وأن  %، 112أظهرت أن متوسط دخول العمالء قد ازداد بنسبة  إبندونيسيا

 خرجت من دائرة الفقر.
  :( ابهلندSHAREدراسة برانمج ) .2
أن ثالثة أرابع العمالء الذين شاركوا يف هذا وبني  1ابهلند SHAREمت إجراء الدراسة على عمالء برانمج  

الربانمج، حتسنت أوضاعهم االقتصادية، وزاد مستوى رفاهيتهم حيث حتقق هلم زايدة يف مصادر الدخل هلم، 
اسة أيضا أن نصف العمالء خرجوا ، كما سجلت الدر لديهم وامتالكهم لألصول املنتجة وحتسنت ظروف اإلقامة

شارت الدراسة أن أسرهم، كما أكما سجلت زايدة حمسوسة يف مستوايت التوظيف لدى العمالء و   ،من دائرة الفقر
األرابح من مشروعاهتم الصغرية لتلبية االحتياجات  استخدمواما يزيد على نصف العمالء املشاركني يف الربانمج 

 هذه املناسبات. تكاليفلتغطية  االستدانة  ية الكربى بدال من اللجوء إىلاملادية للمناسبات االجتماع
 :املسحية ألثر التمويل األصغر يف مصر واملغرب الدراساتتائج ن .3
ثر كبري على منو األرابح الشهرية ألصحاب أاملصغر له  االئتمان ابلنسبة ملصر أن 2تائج هذه الدراسةنبينت   
ما يف املغرب فقد أشاريع الصغرية الرمسية ابملقارنة ابألثر امللحوظ على أولئك الذين يديروهنا بشكل غري رمسي، امل

أظهرت نتائج الدراسة أتثري مسح للمستفيدين من خدمات التمويل األصغر بتطوير جماالت أنشطتهم خاصة يف 
 يعانوناغلبهم أن األرايف ابعتبار  سكانحياة  توىنعكس على حتسني يف مسامما  احليواانت،جمال الفالحة وتربية 

نتاج األغذية إإىل الزايدة يف  ىدأمما  احليواينالفالحي و  اإلنتاجمن الفقر وهذا ما ساهم أيضا يف الزايدة والتنوع يف 
 .اليت تساهم مسامهة فعالة يف القضاء على الفقر واجلوع

 :دراسة البنك الدويل .4
خاصة بقطاع التمويل األصغر أجراها البنك الدويل يف أوائل تسعينيات القرن املاضي على  3هي دراسة شاملة   

الناطق الريفية،  ارتقاءبنك جرامني، واللجنة البنغالدشية لتحقيق ، هم: ثالثة من أكرب الربامج يف بنغالديش
 18ستهالك املنزيل مبقدار زايدة اال استطعن( وجد أن العمالء من النساء قد  RD - 12وبرانمج أطلق عليه )

من العمالء خيرجون من الفقر كل عام يفضل قيامهم  %5، وأن ابقرتاضهااتكا قمن  100من كل  اتكا

                                           
 04خرون، مرجع سابق، )بتصرف(، ص:آو  ليزابيت ليتلفيلدا -1
 45، مرجع سابق، ض: تقييم جتربة بنك غراميني وأساليب تطويعها وتطبيقها على االقتصاد اجلزائريعمران عبد احلكيم،  -2
 04اليزابيت ليتلفيلد، واخرون، مرجع سابق ص: -3
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احلفاظ على هذه  استطاعتأن األسر هو ومشاركتهم يف برامج التمويل األصغر واألهم من ذلك  ابالقرتاض
 فقد ازداد متوسط دخول األسر الريفية يف القرى املشاركة يف هذا الربامج. ،املكاسب مع مرور الوقت

و دولية يف مناطق خمتلفة من وهيئات إقليمية أاليت أجريت من طرف منظمات  الدارساتهناك أيضا العديد من   
اعة التمويل األصغر ما يفسر توسع صن احلرمان، وهذادول العامل تؤكد على أمهية التمويل األصغر يف حماربة الفقر و 

يف الدول الغنية املتقدمة اليت انتشار قل أجند هذا النوع من التمويل ة، وابملقابل ري الفق واجملتمعاتالنامية  البلدانيف 
، وهو ما يفسر ارتباط التمويل األصغر مبظاهر الفقر واحلرمان اليت غالبا ما تظهر يف تقل فيها معدالت الفقر

 ريفية.اجملتمعات النامية وال
 دور التمويل األصغر يف النهوض بتعليم األطفال الفرع الثاين:

 ،يعد تعليم األطفال بني اهتمامات الفقراء حول العامل عند حصوهلم على دخل جديد من املشروعات الصغرى  
التمويل األصغر يزيد احتمال ذهاهبم إىل املدرسة والبقاء فيها ملدة  مؤسسات أن أبناء عمالء وتبني الدراسات

عرفة مدى مسامهة برامج التمويل األصغر يف تعليم ملتسرب املدرسي، و النخفض عندهم معدل يكما ،أطول
 يف هذا الصدد: متتاألطفال سنستعرض بعض نتائج الدراسات اليت 

 :لبنك غراميني ببنغالدش ميدانيةدراسة  .1
 االرتفاع على قرية يعمل هبا بنك غرامني إىل 1996يف عام  Hilin Toudاليت أجرهتا  1ارت هذه الدراسةأش   

سب التعليم بني أبناء األسر األعضاء يف البنك مقارنة أببناء األسر غري األعضاء يف البنك، وقد نالكبري يف 
مقارنة مبا نسبته أعلى نسبيًا الفتيات يف األسر األعضاء يف بنك غرامني على مستوى من التعليم  أغلبحتصلت 

األسر األعضاء إىل املدرسة مقارنة  أبناءمن  %81عضاء، كما ذهب األغري  لألسرمن الفتيات ابلنسبة  60%
اسة للبنك الدويل يف عام األسر غري األعضاء، وقد أثبت ذلك أيضا من خالل در  أبناءمن  %54مبا نسبته 
أعلى ابملقارنة مع غري  االئتمانيةسب التعليم بني أبناء مجيع املشاركني يف الربامج ن ، حيث وجد أن1998

ابملقارنة مع فتيات األسر غري املشاركني وأن معدالت تعليم الفتيات يف األسر األعضاء يف بنك جرامني أعلى كثريا 
 األعضاء يف البنك.

إىل تلك املبادرة اليت أطلقها الفضل فيها  احملققة على مستوى بنك غرامني يرجع2أن هذه النتائج اإلجيابية كما    
إىل ، واليت هتدف اليونسكوابلتعاون مع منظمة  "مؤسسة غرامني للتعليم"البنك لتوفري التعليم للجميع بتأسيس 

القراءة تعليم من أعضاء البنك عرب برامج حمو األمية و توفري املزيد من التعليم املستمر للنساء الفتيات األميات 

                                           
 04اليزابيت ليتلفيلد، واخرون، مرجع سابق ص: -1
 .107، مرجع سابق ص: اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم واملبادئ، التجارب الدولية واحملليةعمران عبد احلكيم،  -2
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بنك غرامني ابلتعليم هو أن رؤية البنك تنص صراحة على أن البنك  اهتماموالكتابة واحلساب، وما يدل على 
 .ضمن أهدافه إىل نشر التعليم من أجل حتقيق التنمية يف اجملتمع ابعتبار التعليم أساس أي عملية تنموية ىيسع

 :نقاذ الطفل ابهلندوراسإمنظمة دراسة  .2
مؤسسات  أن عمالءوبينت  ،برامج التمويل األصغر املختلفة عننقاذ األطفال" إعدهتا "منظمة أ 1هي دراسة   

قد أدت إىل ازدايد أرابحهم االدخار واالئتمان أن مشاركتهم يف برانمج  يف هندوراس قد أشاروا إىل التمويل األصغر
تسرب الهلم إبرسال العديد من أبنائهم إىل املدارس، وختفيض معدالت ت مسحاملالية اليت  املوارد املزيد من فريوتو 

 املدرسي.
 :ثر خدمات املشروعات الصغرى" التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدوليةأدراسة تقييم  .3
يزيد  األصغرعلى أحد برامج التمويل األصغر يف أوغندا وبينت أن أسر عمالء التمويل  2أجريت هذه الدراسة  

فقد كان للعائد  ،استثمارها يف التعليم على غريها من أسر غري العمالء، وابلنسبة ألكثر من نصف أسر العمالء
كانت لديهم قدرة أكثر من أن العمالء  أبناءهم، كما على تعليم  نفاقكربى يف اإل  ةمن مشروعاهتم الصغرى أمهي

الدراسية، كل هذا كان له أثر على إبقاء األيتام وأطفال األسر املصابة  املصاريفغريهم من غري األعضاء على دفع 
 بفريوس ومرض اإليدز يف الدراسة.

 :دراسة أجريت على قرية يعمل هبا بنك جرامني .4
رب غاألسر األعضاء مقارنة أببناء األسر  أبناءإىل االرتفاع الكبري يف نسب التعليم بني  3هذه الدراسة تشري  

على تشجيع تعليم اإلانث، ولقد قام البنك  ركز كما،  األعضاء، حيث قام البنك بتأسيس برانمج املنح الدراسية
إىل غاية  1999من  منحة دراسية، حيث قدرت قيمة هذه املنح املمنوحة للفرتة 165264 حوايل بتقدمي

 اجلنسني.  منلكالً  أمريكيمليون دوالر  3.33 بـ 2011
 43،12القروض  إمجايلليبلغ  1997ابتداء من سنة  العايلكما قام بنك غراميني مبنح قروض موجهة للتعليم 

 .2013من أبناء األعضاء يف البنك إىل غاية  51959مليون دوالر منحت لـــ 
 ،د على أمهية التمويل األصغر يف النهوض ابلتعليم جبميع مستوايتهؤكابإلضافة إىل ذلك هناك دراسات عديدة ت 

وتعليم الكبار وتعليم النساء والفتيات   األميةكما أن حمو   العايل،من التعليم االبتدائي وصوال إىل التعليم  انطالقا
 .بني األهداف اهلامة للتمويل األصغر كان من

                                           
 05اليزابيت ليتلفيلد، وآخرون، مرجع سابق ص: -1
 05اليزابيت ليتلفيلد، وآخرون، مرجع سابق ص: -2
دراسة حالة التجربة  -نمية االقنصادية واالجتماعية مؤسسات الزكاة واالوقاف أمنوذجابن عزة هشام، التمويل األصغر اإلسالمي ودوره يف حتقيق الت -3

 36، ص: 2017اجلزائرية ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة بوبكر ابلقايد تلمسان، اجلزائر، 
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 دور التمويل األصغر يف حتسني الرعاية الصحيةرع الثالث: الف
إىل أمهية دور التمويل األصغر يف حتسني ظروف الرعاية الصحية والدراسات تشري نتائج العديد من األحباث   

اليت تصيب  األزماتهم أمن  األمراضذ تشكل إ، لألمراضاألكثر عرضة  ابعتبارهمخصوصا لألطفال والنساء 
سر يف هذه هذه األ مساندةيف دعم و  هاماً  الفقرية، وهذا ما جعل مؤسسات التمويل األصغر تلعب دوراً  األسر
زمات من خالل تقدمي القروض وتفعيل خدمات التأمني املصغر الصحي، وفيما يلي بعض نتائج الدراسات اليت األ

 .تربز أمهية التمويل األصغر يف حتسني مستوى الرعاية الصحية
  Barbara McNelly Christopher Dunford:غاانانمج "التحرر من اجلوع" يف دراسة بر  .1
أفضل فيما يتعلق صحية عمالء املشاركني يف الربانمج، قاموا مبمارسات ال أن 1حيث أظهرت نتائج الدراسة  

وذلك من  ،ابلرضاعة الطبيعية، وأن أبناءهم من ذوي العام الواحد يف حالة صحية أفضل من أبناء غري املشاركني
كما أظهر العمالء املشاركني يف الربانمج تغريا إجيابيا ملحوظا من   ،حيث الوزن والطول ابلنسبة لنفس الفئة العمرية

حيث يتم وضع برانمج صحي خاص هلم يتمثل يف توفري  ،اجلدد للمواليدحيث املمارسات الصحية ابلنسبة 
ابإلضافة إىل توفري األغذية واألطعمة األولية حلديثي  األمراض،الرضاعة الطبيعية، وكذا توفري اللقاحات ضد خمتلف 

الوالدة وإعطاء الرعاية والعناية الالزمة لألطفال اخلدج، ابإلضافة إىل االهتمام بصحة األمهات ومساعدهتم على 
 الظروف الصحية.األحوال و حسن أالوالدة يف 

( التابع للوكالة األمريكية للتنمية FOCCAS" )الصغرىدراسة مشروع "تقييم أثر خدمات املشروعات  .2
 :الدولية يف أوغندا

مبساعدة األمهات على القيام الذين تلقوا تعليمات حول الرعاية الصحية فيما يتعلق  أظهرت نتائج الدراسة أن   
ية الصحية قاموا مبمارسات أفضل كثرية فيما يتعلق ابلرعا ،ابلرضاعة الطبيعية، والصحة الوقائية وتنظيم األسرة

 أببنائهممن العمالء كذلك مبمارسات صحية وغذائية جيدة فيما يتعلق  % 95ويقوم  ،مقارنة بغري العمالء
العمالء بتجربة ممارسة واحدة على األقل من  من % 32كما قام   ،من غري العمالء % 72مقارنة مبا نسبته 

 املستهدفني.من غري العمالء  % 18ممارسات الوقاية من اإليدز مقارنة مبا نسبته 
 :من الفقر للتجريجنتائج تقييم للربامج النموذجية  .3

فراد املشاركني يف الربانمج كبري يف معدل استخدام األ  ارتفاعاً يف هاييت، أن هناك  2أظهرت نتائج هذه األحباث
يف  اخنفاضاً ، كما بينت الدراسة أن هناك %46معدل  إىل % 14للمستشفيات والعيادات الصحية من معدل 

                                           
 06اليزابيت ليتلفيلد، وآخرون، مرجع سابق ص: -1
 47، مرجع سابق، ص: وأساليب تطويعا وتطبيقها على االقتصاد اجلزائري تقييم جتربة بنك غرامينيعمران عبد احلكيم،  -2
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بداية  عند %24يهملوهنا من نسبة  أو األمراضنسبة األشخاص الذين يتأخرون يف احلصول على الرعاية ضد 
 الربانمج. انطالقسنتني من  بعد %06الربامج إىل نسبة 

هو الدور البارز هلذه املؤسسات  التمويل األصغر ومؤسساته يف دعم الرعاية الصحيةوأمهية مما يؤكد على دور و   
 التمويل األصغر من خالل خدماهتا املقدمة دوراً  كان ملؤسسات( حيث  19-خالل فرتة جائحة كوروان )كوفيد

ينشطون يف جمال مكافحة الوابء، ابإلضافة  كانواالذين   األفرادالوابء، وكذا دعم  وآاثريف التصدي لتداعيات  فعاالً 
 اجلائحة. انتشارللمؤسسات التمويل األصغر يف ظل  ية البارزةاالجتماعإىل املسؤولية 

 دور التمويل األصغر يف متكني املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسنيالفرع الرابع: 
ولت مؤسسات التمويل أعترب املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتاة خامس أهداف التنمية املستدامة، ولقد ت  

وتقليص اهلوة بني اجلنسني، خصوصا يف األصغر األمهية البالغة والالزمة لتحقيق هذا اهلدف وتدارك هذه الغاية 
جل خدماهتا إىل فئة  توجيهمن خالل اجملتمعات النامية أين يعاين معظم النساء من اإلقصاء االجتماعي وذلك 

التمويل األصغر عرب  عمالءأن أكثر من ثلثي  غلب الدارسات تشري إىلأف النساء ابعتبارهن األكثر تعرضا للفقر،
ملؤسسات التمويل األصغر أن التعامل مع النساء أكثر   امليدانيةثبتت التجارب أوقد هذا العامل هم من فئة النساء، 

يف الوجهة  بسداد القروض وصرف القروض االلتزامكفاءة منه مع الرجال يف جمال التمويل األصغر، من حيث 
يستخدمن القروض ألغراض ن أن االلتزام بسداد القروض من طرف النساء دليل على أهنا كم املخصصة هلا،

دور التمويل األصغر يف حتسني الوضع  تبني وهناك العديد من الدراسات واألحباث اليت، إنتاجية املخصصة هلا
، ومن أهم هذه الدراسات ما سنأيت وتقدير الذاتاملزيد من الثقة  نمنحه معاالقتصادي واالجتماعي للنساء، 

 على ذكره:
 وغاان:دراسة برانمج "التحرر من اجلوع" يف بوليفيا  .1
أن املشاركة يف الربانمج أدت إىل زايدة ثقة السيدات أبنفسهن وحتسني وضعهن هذه الدراسة إىل  شارت نتائجأ   

اضطلعت املشاركات بدور أنشط يف احلياة واملناسبات اجملتمعية، بينما عملت  أما يف غاان فقديف اجملتمع احمللي، 
 .احلكومية احمللية يةاملشاركات يف بوليفيا بصورة مكثفة يف أجهزة اإلدار 

 :دراسة لربامج التمويل األصغر يف بنغالدش .2
أن املشاركات يف الربامج حيث من العمالء وغري العمالء،  1300أجري على  استقصاءعن  1وهي عبارة  

أصول منتجة والتحكم فيها، مبا يف ذلك  امتالكغري العمالء من حيث على  بشكل ملحوظ نفوقن يتك  التمويلية
مکني ت، ويزداد هذا اللديهن الوعي السياسي والقانوين وانتشاريف عملية اختاذ القرار،  واالخنراطالعقارات واملنازل، 

ولكن الدراسة وجدت أيضا أنه يف بعض  ،مدة العضوية يف الربامج، مما يشري إىل مدى أتثري الربانمج ابزدايد

                                           
 07اليزابيت ليتلفيلد، وآخرون، ، مرجع سابق ص: -1
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 ومع مرور الوقت أصبح الرجال والعائالت أكثر تقبالً  ،احلاالت تؤدي املشاركة يف الربانمج إىل ازدايد العنف املنزيل
 حاالت العنف املنزيل. اخنفاض ملشاركة املرأة مما أدى إىل

 :املوجهة لدور التمويل األصغر فيما خيص متكني املرأة بعض االنتقادات .3
اقتصادايً  املرأة ومتكينها مكانةعدد من الدراسات يف الدور اإلجيايب للتمويل األصغر على تعزيز  تشكك    

 : التاليةثبات ذلك من خالل اإلجابة على األسئلة إ، وحاولوا واجتماعياً 
 من الذي يتخذ قرار استخدام القرض؟  -
 من الذي يدير املشاريع الصغرية املمولة من القروض الصغرى؟ -
 املشاريع الصغرية؟ االستثمار يفمن الذي يتصرف يف الدخل الناتج من عملية  -

وبصفة عامة، فهناك فرق بني احلصول على القرض والتحكم يف القرض. ويف هذا الصدد يشري عدد من   
 اآلابءو أ أنه يف كثري من احلاالت جترب املرأة على أن تسلم املبلغ املقرتض للرجال سواء الزوج، األبناء، الباحثني

مما يزيد من  ،ضون والرجال يتصرفون يف القرضقرت الذين حيتمل أن يستخدموه ألعراضهم اخلاصة، لذا فالنساء ي
 االعتقاديعترب بعض الباحثني أنه من السذاجة  لذالوحدها، عن السداد  ت مسؤولةمديونية املرأة وخاصة إذا كان

 االجتماعية واالقتصادية.مكانتها رض يوجه املرأة سيساهم يف تعزيز قأبن كل 
صغر صغر مفاده أن التمويل األسائد يف أوساط املهتمني يف حقل التمويل األ اعتقادومن جهة أخرى، فهناك 

، ولكن الدراسات املتاحة حول هذا املوضوع تعطي صورا يساعد على ختفيض العنف الذي ميارس ضد املرأة
صغر يساعد على ختفيض العنف، بينما تذهب دراسات أن التمويل األ ، فبعض الدراسات تذهب إىلمعاكسة

أن التمويل يزيد من العنف، فعلى سبيل املثال فقد أظهرت نتائج إحدى الدراسات أن قروض بنك  أخرى إىل
أن  ولكن هناك دراسة أخرى تذهب إىل ،النساء العميالت ضدالعنف الذي ميارس غرامني تؤدي إىل تقليل 

، والسبب كما تقول الدراسة يف أن بعض املقرتضاتتزيد من العنف ضد النساء  1 (BRACقروض بنك براك )
 الرجل واألسرة. الرجال ال يقبلون بتغري عالقات القوى، وفرض سلطة املرأة على

خصوصا األهداف املتعلقة  ،هداف التنمية املستدامةأتثري إجيابيا للتمويل األصغر على األفإن هناك  وكخالصة
لتمويل لال ميكن  ذإجلميع املشاكل التنموية،  مطلقاً  حاالً واالقتصادي، ولكن ابملقابل ال يعترب  االجتماعيابلشق 

وبعض  ،ل والتعليم، والرعاية الصحيةالقضاء التام على الفقر، فالفقراء يف حاجة ماسة إىل فرص العم2صغر األ
أن احلصول على الكرمي، كما  العيش من كنهممتالفقراء يف حاجة قوية إىل حتويالت نقدية أو معوانت إغاثية 

فضال عن ذلك فإن  ،يشكل قاعدة رئيسية تعتمد عليها العديد من اإلجراءات الضرورية األخرى املاليةاخلدمات 
قدرهتا على  وازدايدت الرعاية الصحية، والتعليم هي أمر مرهون ابزدايد أرابح األسر التحسينات يف جماال استدامة

                                           
 .168عبده سعيد إمساعيل، مرجع سابق، ص:  -1
 09ليتلفيلد، واخرون، مرجع سابق ص: تإليزابي -2
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االستدامة ، وفائدة التمويل األصغر هنا تكمن يف أن الربامج تستطيع كلما اقرتبت من ها املاليةواردمالتحكم يف 
 .أن تصل إىل أبعد من احلدود، ويكون هلا أتثري تنموي أكرباملالية 

 
 الفصل األولخالصة 

من خالل ما تقدم يتضح أن مثة ارتباط وثيق بني برامج التمويل األصغر املوجهة لتمويل املشاريع الصغرية وبني   
حتقيق األهداف التنموية ذات األبعاد االجتماعية واالقتصادية، ويكون أتثريها على الدخل واالستهالك وحتسني 

صحاب املشاريع الصغرية املستفيدين من التمويل ليصل مستوى اخلدمات التعليمية والصحية، وهذا األثر يتعدى أ
 إىل أسرهم وإىل أبناء اجملتمع احمللي األمر الذي ينعكس حتماً ابإلجياب على االقتصاد ككل.
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 متهيد:

 االقتصادية واالجتماعيةسات واألحباث اليت تناولت موضوع التمويل األصغر وأثره على التنمية اتعددت الدر        
وردان جمموعة من أذلك يف اجلزائر أو يف غريها من الدول، وقد  كان من طرف العديد من الباحثني سواء  

اإلشارة إىل جهود من سبقوان يف هذا اجملال واإلشادة هبا، ، حرصا منا إىل ذات الصلة ببحثنا هذا تالدراسا
واعرتافًا مبا قدموه من جهود وما توصلوا إليه من نتائج ميكننا االستفادة منها يف حبثنا هذا أو تقدمي إضافة هلا، 

ن يف سرد السابقة كفصل مستقال نظرا ألمهيته يف إطراء اجلانب  التطبيقي للبحث، مركزي توقمنا إبدراج الدراسا
وفقا لتسلسلها الزمين من احلديث إىل القدمي، وقسمنا هذا إىل الفصل إىل ثالث مباحث، حيث  تهذه الدراسا

السابقة الوطنية أي تلك اليت نشرت داخل الوطن سواء كانت عبارة عن  تيتناول املبحث األول: الدراسا
األجنبية اليت مت خارج احلدود الوطنية  ته إىل الدراساأطروحات أو مقاالت أو تقارير، أما املبحث الثاين فتطرقنا في

خصوصا تلك اليت مت يف الدول األربعة اليت كانت حمل املقارنة يف حبثنا هذا واملتمثلة يف كل من السودان، مصر، 
إليها  األردن، اليمن ابإلضافة طبعها إىل اجلزائر، أما املبحث األخري فكان عبارة عن تقد وتقييم الدراسات املشار

 املشار إليها وهو ما يعرب عنه أبصالة هذه الدراسة.   تمع توضيح أهم ما مييز الدراسة احلالية عن بقية الدراسا

 الوطنية اليت أجريت على املستوى احملليالسابقة  تالدراسااملبحث األول: 
اجلزائر سوءا كانت ابللغة نقصد ابلدراسات الوطنية تلك الدراسات اليت متت على املستوى احمللي داخل     

من طرف الوكالة الوطنية لتسيري القرض  2005ومع بداية منح القروض املصغر سنة جنبية، األلغة لالوطنية أو اب
 داملصغر، حيث كانت البداية الفعلية النطالق عملية التمويل األصغر، شهدت الساحة العلمية يف اجلزائر العدي

ات أو مقاالت أو تقارير ــــــــــــــــــــــويل األصغر وأثره على التنمية يف شكل أطروحراسات تناولت موضوع التممن الد
 يف هذا املبحث. استعراض بعض منهافيما يلي  وسنحاولسامهت يف إثراء اجلانب النظري هلذه الصناعة، 
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 ألطروحات اليت تناولت موضوع التمويل األصغر على املستوى الوطينااملطلب األول: 
 األوىل:دراسة ال •
 :بعنوان، 2010-2009سنة ، 1مساحي أمحد دراسة 

Microfinance et pauvreté : Quantification de la relation sur la population de 

Tlemcen. 

الدراسة  طلقتانالتمويل األصغر على الفقر حيث  آاثرجاءت الدراسة لتربز ، أطروحة دكتوراهوهي عبارة عن   
الفقراء  أفقرمدى استفادة فئة  متحورت حول ما مدى مسامهة التمويل املصغر يف احلد من الفقر وما ةاليإشكمن 

هذه الفئة من خدمات التمويل املصغر  استفادةهي املعوقات اليت حتد من  وما املصغرة،من هذه القروض 
 مها: انفرضيتقام الباحث بطرح  ةالياإلشكابجلزائر؟، ومن أجل معاجلة هذه 

السماح هلا ابخلروج من  ايلوابلتقروض املصغرة تسمح بتحسني مداخيل العائالت املستفيدة منها، ال -1
 دائرة الفقر.

 فئة الفقراء. إىل ال ينتمون املستفيديناغلب  -2
املصغر من والقرض العالقة كميا بني القفر  إظهارقام الباحث بدراسة تطبيقية حماوال  انالفرضيتولتأكيد صحة  

 انتلمسمستفيدا من الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر على مستوى والية  429خالل دراسة عينة مكونة من 
على مستوى الفقر وحتسني  أثرها وتقييمسياسة الدولة من خالل القرض املصغر  أثرتبيان  إىلوخلص الباحث 

هناك عوامل أخرى تسمح  أننفي الفرضية األوىل إذ  ىلإ، كما توصل وأسرهمظروف املعيشية للفقراء املستهدفني 
 .الفقرية األسربتحسني مداخيل 

 
 : الثانيـــــــةالدراسة  •

مكافحة ظاهرة صغر يف لااملتناهي بعنوان: دور التمويل  2012/3201سنة 2 موساوي حممد اليامنيدراسة 
يف العلوم  الدراسة يف األصل عبارة مذكرة ماجستري ،بني اجلزائر وبنغالدش دراسة مقارنةدول النامية ال الفقر يف

يف جانبها النظري اىل الوقوف على اجلوانب النظرية لظاهرة الفقر واهم حمدداته وأمهيتة  ، هدفتاالقتصادية 
مكافحته يف حتقيق التنمية املستدامة مث التطرق اىل خمتلف ادبيات التمويل املتناهي الصغر ابعتباره أداة هامة يف 

افحة الفقر وحتقيق التنمية املستدامة من خالل إجراء مقارنة بني التجربة اجلزائرية احلديثة العهد مع التجربة مك
                                           

1-SMAHI Ahmed, Microfinance et Pauvreté : Quantification de la Relation sur la population 
de Tlemcen, Thèse de Doctorat en science économiques, Université Abou Bekr Belkaid de 
Tlemcen, Année : 2009/2010. 

رة ماجستري يف موساوي حممد اليامني، دور التمويل املتناهي الصغر يف مكافحة ظاهرة الفقر يف الدول النامية دراسة مقارنة بني اجلزائر وبنغالدش، مذك 2
 .2013 ــ اجلزائر، 1علوم التسيري، جامعة فرحات عباس ــ سطيف 
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الرائدة يف بنغالديش من خالل بنك الفقراء للوقوف على مدى إمكانية استفادة اجلزائر من هذه التجربة، وقد 
التمويل املتناهي الصغر يف مكافحة ظاهرة الفقر يف كل حاول الباحث اإلجابة على اإلشكالية التالية: ما هو دور 

 من اجلزائر وبنغالديش؟.
 ولإلجابة على هذه األسئلة قام الباحث بطرح الفرضيات التالية:

يعد التمويل املتناهي الصغر أداة فاعلة ملكافحة الفقر يف البلدان النامية لتمكني الفئات الفقرية من املهمشة من 
 عيشية من خالل مشاريع مدرة للدخل.حتسني أوضاعها امل

 أمهها:وقد خلصت الباحث اىل نتائج 
 اعتبارهمتكن التمويل املتناهي الصغر من مساعدة الفقراء على زايدة دخوهلم وتنمية مشاريعهم، وابلتايل ميكن 

 وسيلة فعالة من وسائل متكني الفقراء وحتسني مستوى معيشتهم؛
 ألصغر املقدمة من طرف صندوق الزكاة مرده اىل طريقة تسيري الصندوق؛حمدودية مسامهة خدمات التمويل ا

ارتكزت خدمات التمويل املتناهي الصغر املقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر بصفة أساسية 
مما أدى على خدمات اإلقراض دون غريها من خدمات التامني واالدخار مثل اليت يقدمها بنك الفقراء ببنغالديش 
 اىل عزوف الفقراء، وهذا حال دون املسامهة الفعالة يف مكافحة ظاهرة الفقر يف اجلزائر عكس بنغالديش؛

من قبله يف خدمة  املتبعةيعترب بنك الفقراء منوذجا حيتذى به يف مكافحة الفقراء وخدمة الفقراء نتيجة االسرتاتيجية 
 الفقراء؛

من أهم منتجات التمويل األصغر كما تعترب أهم الصناعات الناشئة اليت تعد منتجات التمويل األصغر اإلسالمي 
 ال زالت تتطلب املزيد من اجلهود يف سبيل تنميتها السيما عندما يتعلق االمر بتوجيه أموال الزكاة؛

جينبهم  التمويل البديل ملشاريهم مما اقتصادايميكن ملؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي ان توفر للفقراء الناشطني 
 الوقوع يف التمويل الربوي كما يساعدهم على كسب مداخيل تؤمن هلم اخلروج من دائرة الفقر واحلرمان.

 : ــةلثالثاالدراسة  •
دور التمويل األصغر اإلسالمي األصغر يف حتقيق التنمية : بعنوان 2013/2014سنة  1ايسني حريزيدراسة 

حتديد مسامهة التمويل اإلسالمي  إىلهدفت ، عبارة مذكرة ماجسترييف األصل الدراسة : املستدامة دراسة مقارنة
تساعد على إدراج الفئات احملرومة من التمويل  باليأسة املستدامة من خالل توفري صيغ و األصغر يف حتقيق التنمي

ودورها يف  صغرأمهية الزكاة  وصيغ التمويل اإلسالمية كنوع من التمويل األ إىل، كما هدفت االقتصادييف النشاط 

                                           
حتقيق التنمية املستدامة دراسة مقارنة، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة فرحات ايسني حريزي، دور التمويل األصغر اإلسالمي األصغر يف  -1

 .2014ــ اجلزائر،  1عباس ــ سطيف 
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الضوء على واقع  ألقتاالجتماعي، كما االقتصادي و مساعدة الفئات اهلشة يف حتسني وضعها مكافحة البطالة و 
   .التمويل اإلسالمي األصغر يف اجلزائر ودوره يف حتقيق التنمية املستدامة

 حتقيق التنمية املستدامة؟ دور التمويل اإلسالمي األصغر يف : ما هواآلتية ةالياإلشكورّكزت على اإلجابة على  
النظري،  اجلانبوقد عاجل الباحث هذا املوضوع ابستخدام منهاج متعددة منها: املنهج الوصفي التحليلي يف 

 السودانوقد مت اعتماد دراسة مقارنة بني  ،لتطبيقي من الدراسةااجلانب دراسة احلالة واملنهج املقارن يف ومنهج 
، ومتت املقارنة حول دور التمويل اإلسالمي األصغر يف 2012و 2000خالل الفرتة املمتدة ما بني واجلزائر 

من خالل  السودانوالبيئية يف كل من اجلزائر و  واالقتصاديةاالجتماعية حتقيق التنمية املستدامة بكامل أبعادها 
الة الوطنية لتسيري القرض املصغر ودورها يف دراسة أاثر ونتائج القروض احلسنة املصغرة لصندوق الزكاة وقروض الوك

 ية ابعتبارها رائدة يف تقدمي خدمات التمويل األصغرالسودانحتقيق التنمية املستدامة مع املقارنة ابلتجربة 
وكذا أهم  السودانكما بني التحدايت واملعوقات اليت تواجه قطاع التمويل اإلسالمي األصغر يف كل من اجلزائر و    

 أمهها:مجلة من النتائج  إىلوخلصت الدراسة ، ية واجلزائريةالسودانابه واالختالف بني التجربتني أوجه التش
من خالل املؤسسات الصغرية واملصغرة اليت االقتصادية التمويل األصغر يساعد على حتقيق التنمية  أن -

االجتماعية يستحدثها وهذه األخرية تساهم يف رفع معدالت النمو كما يساهم أيضا يف حتقيق التنمية 
 ؛اإلنتاجالفقراء يف دائرة  إشراكخالل  من

اجلانب تعد النساء من أهم عمالء التمويل األصغر ومتويل هذه الفئة له األثر لبالغ سواء من  -
 واالجتماعي وحىت البيئي مما يدل على أمهية متويل املرأة يف حتقيق التنمية املستدامة؛ االقتصادي

 السودانتلعب الزكاة دورا مهما يف توفري التمويالت الالزمة لقطاع التمويل األصغر يف كل من اجلزائر و  -
ستفيدين من التمويل وصل جمموع امل السودانيف مكافحة الفقر والبطالة معا ففي  ةاليبفعوتساهم 

 283566أسرة ابإلضافة لــــ  2306338ما جمموعه  2012األصغر من موارد الزكاة حىت بداية 
 ؛  والصناعية واخلدميةشاء مشاريع مصغرة خاصة هبا، مست القطاعات الزراعية أنأسرة من أجل 

عا منذ بداية نشاط الصندوق ابإلضافة مشرو  4047أما يف اجلزائر فعدد املشاريع املمولة من صندوق الزكاة فهو   
ورغم التباين الواضح يف اجلهاز الزكوي يف   ،اجات الفقراء أو لتمويل مشاريعهملسد احتي ةانإع 695579لتوزيع 

 .دوره ابت واضحا يف مكافحة الفقر والبطالة والتحقيق التنمية املستدامة أنكل من البلدين، إال 
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 :الرابعةالدراسة  •
 وأساليب تطويعهاتقييم جتربة بنك غراميني : بعنوان، 2015/2016سنة  1عمران عبد احلكيمدراسة  

تتضمن  اسرتاتيجيةإجياد  إىلهدفت  ،دكتوراههي يف األصل عبارة عن أطروحة  يف االقتصاد اجلزائريوتطبيقها 
جتربة بنك غراميني يف بنغالديش يف إطار تطوير التمويل املتناهي الصغر على مستوى االقتصاد  وتطبيقتطويع 

بعني االعتبار طبعا االختالفات بني اقتصاد الدولتني، ورّكز الباحث على اإلجابة على  األخذاجلزائري، مع 
هي أسباب تطبيقها لتطوير التمويل  املتمثلة يف: كيف ميكن تقييم جتربة بنك غراميني ببنغالديش، وما ةالياإلشك
قد اعتمد الباحث يف معاجلة املوضوع على املنهج الوصفي التحليلي، وقد ي الصغر يف االقتصاد اجلزائري؟ و املتناه

 النظرية للبحث ابلواقع العملي، اجلوانبالنظري، ومنهج دراسة احلالة من أجل ربط  اجلانب  مت استخدامه إلطراء 
من أتسيس البنك  طالقاً ان: حول جتربة بنك غرامني ببنغالديش ودراسة التجربة من عدة نواحي متحورت الدراسةو

هم اخلدمات اليت يقدمها أاجلوانب اإلدارية واهليكلية للبنك وكيفية تسيريه وحتديد مصادره التمويلية و وحتديد 
له كما  ايلاملحتليل اهليكل من طرفه و  والعمالء الذين يستهدفهم ومنهجية اإلقراض داخله وتقييم اخلدمات املقدمة

وبعد هذا التحليل قام  2013 إىل 2002عمل الباحث على تقييم مؤشرات األداء األساسية للبنك خالل الفرتة 
من  طالقاً انتطبيق جتربة بنك غرامني يف االقتصاد اجلزائري اد املتطلبات األساسية لتطويع و الباحث مبحاولة إجي
شاء بنك جزائري متخصص يف التمويل األصغر يعمل مبنهجية بنك غرامني وذلك أنيبىن على حماولة إجياد تصور 

جتربة بنك  :بعض النتائج أمهها إىللذلك، وخلص الباحث  القانونيةبتوفري املتطلبات األساسية وهتيئة الظروف 
جربة بنجاح يتطلب تطويعها مبا حملاكاة التعلى مستوى االقتصاد اجلزائري، و  جديرة ابلتطبيقغرامني جتربة رائدة و 

ألفراد اجملتمع اجلزائري، وذلك من خالل االستفادة من نتائج االقتصادية واالجتماعية يتوافق مع اخلصوصيات 
تقييم التجربة اجلزائرية يف جمال التمويل املتناهي الصغر، وكذا جتربة بتألق غرامني ببنغالديش يف حد ذاهتا وضمن 

متكاملة لتطويع جتربة بنك غرامني لتطوير التمويل املتناهي الصغر على  ابسرتاتيجيةح هذا قدم الباحث، مقرت 
مستوى االقتصاد اجلزائري، وقد متثل هذا املقرتح يف أتسيس بنك متخصص يف جماالت التمويل املتناهي الصغر 

شياء اإلجيابية من تقييم جتربة لتمويل وتنمية الفقراء الناشطني اقتصاداي يف اجلزائر، وذلك ابالستفادة من أهم األ
بنك غرامني ببنغالديش، بصفتها من أهم التجارب الرائدة يف جماالت التمويل املتناهي الصغر على املستوى 

 .الدويل
 
 

                                           
ة، جامعة عمران عبد احلكيم، تقييم جتربة بنك غراميني و أساليب تطويعها و تطبيقها يف االقتصاد اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادي -1

 2016، اجلزائر، سنة 1عباس سطيف فرحات
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 :اخلامسةالدراسة  •
دور القروض املصغرة يف متويل املشاريع البيئية لتحقيق التنمية ، بعنوان: 2018سنة  ،1وهيبة عبيددراسة 

 .بني اجلزائر وإمارة ديبدراسة مقارنة  –املستدامة 
 البيئية املشاريع يف االستثمار واقع على الضوء تسليط إىليف األصل عبارة عن أطروحة دكتوراه، هدفت هي 

دور القروض املصغرة يف   حول تتمحور إشكاليةراسة د خالل من متويلها، يف املصغر القرض جهاز مسامهة ومدى
 طريق عن البيئي التمويل عالقةمتويل املشاريع البيئية لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر مقارنة إبمارة ديب وإبراز 

 عدماب وطنية وقضية هدفا البيئة جعل الواجب من أنه الواضح من ابت إذ املستدامة، ابلتنمية املصغرة القروض
 ال جزءا املستدامة التنمية أبعاد أصبحت لذلك االختالل، على أوشكت حرجة حدودا البيئية األوضاع بلغت
 ومقارنتها احلالية ائريةز اجل التجربة وتقييم ضااستعر  إىل إضافة والعامل، للدولة البيئية السياسة انشغاالت من أز يتج

 تدرااملبا لتنمية 2012 سنة انطلقت اليت البيئيةاتيجيتها اسرت  إطار يف ديب إمارة وهي العربية التجارب أبحد
ولإلجابة على اإلشكالية مت طرحت الباحثة فرضية مفادها أن القروض املصغرة تؤدي ابلضرورة  الصديقة للبيئة،

 من التحققدورا إجيابيا يف دعم ومتويل املشاريع البيئية سواء يف اجلزائر او إمارة ديب بغية اإلجابة على اإلشكالية و 
 الذي التحليلي الوصفي املنهج أوال: علمية جمناهثالث  على االعتماد مت املوضوع، طبيعة مع ومتاشيا الفرضيات

  البيئي ابلتمويل االهتمام تطور مدى زاإلبر  التارخيي املنهج واثنيا النظري للجانب عرض م يفاستخد
 من كنوع  املصغرة القروض دور تبيان يف ديب وإمارة اجلزائرية التجربتني وحتليل تشخيص عند املقارن املنهجاثلثا 
 والبيئية واالجتماعية االقتصادية املستدامة التنمية أبعاد لتحقيق وذلك البيئية املشاريع يف االستثمار يف التمويل أنواع
، وقد ذلك يف األجنح التجربة من االستفادة جوانب الستخالص والضعف القوة نقاط على ابلوقوف وذلك منها،

 خصلت الدراسة اىل بعض النتائج أمهها:
منتجات  توفري إىل وهتدف لقيامها، أساسية كركيزة  البيئي البعد عياتر  تااستمار  البيئية املشاريع متثل -

 البيئية؛ املوارد نضوب مشاكل ومعاجلة البيئي التلوث وجتنب للبيئة، صديقة وخدمات
 واهليئات احلكومات هتماما تشغل اليت القضااي اهم أحد ميثل البيئي التمويل موضوع أن فيه شك ال مما -

 أجل من للمشاريع جديدا شرطا الدولية املالية املؤسسات أضافت بعدما السيما البيئة حبماية املعنية
 صديقة ملنتجات وانتاجها النظيفة ابلتكنولوجيات وعملها ابلبيئة اهتمامها مدى يف واملتمثل متويلها
 للبيئة؛

                                           
دراسة مقارنة بني اجلزائر وإمارة ديب ـــــ، أطروحة دكتوراه يف  –عبيد وهيبة، دور القروض املصغرة يف متويل املشاريع البيئية لتحقيق التنمية املستدامة  - 1

 2018، سنة 1العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف
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 والذي اجلزائر يف املصغرة القروض طريق عن املمولة البيئية املشاريع أحد" البيضاء ئرااجلز " مشروع يعد -
 من لكن املسطرة؛ األهداف خالل من وذلك واالقتصادي، البيئي الصعيدين على ابلغة أمهية يكتسي
 منه املطلوبة الفعالية حيقق ال أنه اتضح الوطن والايت يف املشروع هذا تنفيذ وعند التطبيقية الناحية
  كما  املستدامة التنمية حتقيق يف يساهم ومل املنزلية، القمامات من احمليط وتطهري البيئة محاية يف خاصة
 ؛له مربجما كان

 وكاالت بعض أو القطاع نيةاميز  إطار يف الدولة تقدمه ما علىزائر اجل يف البيئية املشاريع متويل اقتصار -
 ؛املصرفية املنظومة دور غياب وهي املشاريع هذه متويل يف هامة حلقة فقدان يعين مما املصغر، القرض

 يف اكبري   جناحا القى الذي" بيئيت مدينيت" مشروعها خالل من االستدامة يف ئدةار  ديب إمارة تعترب -
 الثقافة وسيادة البيئي الوعي بسبب اإلمارة، من أخرى مناطق إىل ذلك بعد ليتوسع األوىل مرحلته
 البيئية االستدامة وحتقيق املشروع جناح يف كبري  بشكل ساهم الذي اجملتمع، فئات خمتلف لدى البيئية
 ؛ئرااجلز  عكس على

 وهذا املستدامة، التنمية لتحقيق ئرااجلز  يف البيئية املشاريع متويل يف ملسامهتها هام دور املصغرة للقروض -
 أن إال ،"البيضاء ئرااجلز " مشروع رراغ على املصغر القرض وكاالت طريق عن مولت مشاريع لوجود

 املشاريع متويل يف كبري  بشكل سامهت األخرى فهي ديب إمارة خيص فيما أما حمدودة، تبقى فعاليتها
 ابستحداث األخضر متويلها منتجات لتطوير وتسعى احلكومية، اجلهات طرف من بيئيا املستدامة
 .املصغر القروض طريق عن التمويل أبرزها جديدة مصادر

 :السادسةالدراسة  •
غر يف تنمية املشروعات التمويل املص مؤسساتتطور دور ، بعنوان: 2018سنة  ،1حمنان صابرينةدراسة  

يف األصل عبارة عن أطروحة دكتوراه، هي  ،واجلزائرية اإلندونيسيةبني التجربة  دراسة مقارنة ،الفردية والعائلية
الفردية  املشاريعالعائلية وكذا أمهية صغر يف تنمية املشاريع الفردية و هدفت إىل إبراز دور مؤسسات التمويل األ

االقتصادية، ابإلضافة إىل صغر يف حتقيق التنمية االجتماعية و العائلية املمولة عن طريق مؤسسات التمويل األو 
 اجلزائر خصوصا فيما يتعلق جبانب حماولة االستفادة منها يفيف جمال التمويل املصغر و  اإلندونيسيةدراسة التجربة 

وبني صناعة التمويل األصغر يف  إبندونيسياريع الفردية و العائلية من خالل دراسة حالة بنك راكيات متويل املشا
التالية:   اإلشكالية، وقد حاولت الباحثة معاجلة وكالة الوطنية لدعم القرض املصغراجلزائر من خالل دراسة حالة ال

ع الفردية والعائلية ابالقتصاد اجلزائري؟ عن طريق كيف ميكن تطوير دور مؤسسات التمويل املصغر يف تنمية املشاري

                                           
ور مؤسسات التمويل املصغر يف تنمية املشروعات الفردية والعائلية،ـ دراسة مقارنة بني التجربة اإلندونيسية واجلزائريةـ ـــــ، حمنان صابرينة، تطور د -1

 2018، سنة 1أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف
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اليت تعترب من  ندونيسيةاإلاستخدام املنهج املقارن الذي هتدف من خالله الباحثة إىل االستفادة من التجربة 
عموما األصغر حيث تنشط مؤسسات عديدة وأبشكال خمتلفة و  الناجحة يف جمال التمويلب الرائدة و التجار 

ميكن اعتبار عائلية ميكن أن تلعب دورا مهما وأساسيا يف حماربة الفقر و ال أن املشاريع الفردية و دراسة إىلخلصت ال
مؤسسات التمويل املصغر داعما أساسيا لتطويرها كما أنه ابت من الضروري تطوير سوق التمويل األصغر ابجلزائر 

لالستثمار يف مؤسسات التمويل  املالية واملؤسساتهتدف إىل فتح السوق أمام البنوك  اسرتاتيجيةوذلك بتطبيق 
كما أوصت بضرورة حتفيز نشاط التمويل اإلسالمي الذي يتالءم والتمويل األصغر ابإلضافة إىل تطوير   ،األصغر

على صناعة التمويل األصغر يف  اإلشرافنشاط الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر حبيث يصبح جهاز له سلطة 
 .اجلزائر
 : السابعةالدراسة  •
دور التمويل متناهي الصغر يف متويل املؤسسات بعنوان: ، 2019-2018سنة ، 1صاحلي انجيةدراسة  

عبارة  -دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر -املصغرة حنو حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر
االقتصادية يف متويل املؤسسات املصغرة وحتقيق التنمية  األصغرور التمويل دمعرفة  إىل تهدف، أطروحة دكتوراهعن 

ات دعم يلآحد أك  ANGEMاحلالة ابلوكالة الوطنية لتسيري القرض املصفر  دراسةت كانيف اجلزائر حيث  
 ،  وانطلقت الدراسة من معاجلة اإلشكالية التالية: املؤسسات املصغرة يفاالستثمار وحتفيز 

الصغر يف متويل املؤسسات املصغرة لتحقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر من خالل  ما مدى أمهية التمويل متناهي
 الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر؟

حالة الوكالة الوطنية لتسيري القرض  دراسةل كأداةتبيان  االسعلى يف معاجلة هذه اإلشكالية واعتمدت الدراسة 
يف حتليل  22النسخة  spssاالجتماعية برانمج احلزمة اإلحصائية يف العلوم واستخدام  ،ANGEMاملصغر 

 ات.الكمية لإلجابة على الفرضي تاانالبي
 عديد النتائج أمهها: إىلحيث توصلت الدراسة   

مؤسسات خاصة ابلتمويل متناهي الصغر الذي تندرج ضمنها القروض املصغرة، وختوف البنوك من غياب  -
 ؛ت املقدمةضماانصغرة النقص المتويل املؤسسات امل

سالمية وذلك العتبارات دينية والعزوف على سالمي مهم يف الدول اإليعترب التمويل متناهي الصغر اإل -
 ؛ويبالتعامل الر 

                                           
دراسة حالة الوكالة الوطنية  -حنو حتقيق التنمية االقتصادية يف اجلزائر دور التمويل متناهي الصغر يف متويل املؤسسات املصغرةصاحلي انجية،  -1

 .2019-2018أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية جبامعة قاصدي مرابح ورقلة، سنة  -لتسيري القرض املصغر
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من  تعاينا مازالت أهناملعتمدة يف دعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، إال  اتلياآلرغم  -
 ؛التمويلية اجلوانبعدة مشاكل وصعوابت خاصة من 

 لتسيرياملؤسسات املصغرة من بينها الوكالة الوطنية  يفاالستثمار ات الدعم وحتفيز يلآمد اجلزائر عدة تتع -
ور دنسبة يف تقدمي القروض املصغرة مقارنة ابلوكاالت األخرى. لكن جند  أعلىرض املصغر، اليت متثل قال

، مما ينجم عنه فشل املؤسسات ومرافقتهاهذه الوكالة غري فعال يف متويل املؤسسات املصغرة ومتابعتها 
 .رفقلهدف املنشود، وخاصة القضاء على البطالة وحماربة اللدون الوصول واحليلولة املصغرة 

 املطلب الثاين: املقاالت اليت تناولت موضوع التمويل األصغر على املستوى الوطين
اليت كانت يف شكل مقاالت وطنية منشورة يف جمالت وطنية او دولية اليت  تيف هذا املطلب ستناول الدارسا   

 تناولت موضوع التمويل األصغر وأثره على التنمية سواء كانت ذلك يف اجلزائر او دول أخرى.
 
 :االوىلالدراسة  •
البنوك التجارية يف جمال التمويل البالغ الصغر  تقييم جتربة :بعنوان، 2013سنة  ،1عمران عبد احلكيمدراسة  

الدراسة يف األصل  ،ابلرتكيز على جتربة البنك الوطين للتنمية مبصر وجتارب بعض البنوك التجارية اجلزائرية
إبراز  إىلامعة املسيلة، حيث هدفت جبالعلوم التجارية، االقتصادية والتسيري و يف جملة العلوم  عبارة عن مقال منشور

ه أنية التمويل األصغر كأداة لتمويل الفقراء القادرين على بدء مشروعات مصغرة مدرة للدخل، وتوضيح أمه
 عيانصللفقراء على أساس مربح وقابل لالستمرار، ومن مث توجيه  ةاليمابستطاعة البنوك التجارية تقدمي خدمات 

املتعلقة ابلتمويل األصغر على غرار التجربة اليت قام  تطبيق املفاهيم إىلالقرار على مستوى البنوك التجارية اجلزائرية 
: هل ميكن للبنوك التجارية التالية ةالياإلشكهبا البنك الوطين للتنمية املصري يف هذا اجملال. وقد عاجلت الدراسة 

مشاريع  شاءإنو للفقراء القادرين على تنظيم  ةاليمحتقق جناحا )الرحبية( إذا قامت بتقدمي خدمات  أناجلزائرية 
التمويل  بانجو استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي مستعرضا  ةالياإلشكاإلجابة على  وبغيتمصغرة؟ 

كما قام الباحث أيضا ابستعراض التجربة الرائدة للبنك الوطين للتنمية املصري يف   واحمللياألصغر يف سياقه الدويل 
سة متخصصة حلساب املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع جمال التمويل البالغ الصغر، معتمدا يف ذلك على درا

التمويل البالغ الصغر يف مصر على التقارير السنوية حول نشاط البنوك التجارية و  ائيمناإللربانمج األمم املتحدة 
 .2011و 2010للبنك الوطين للتنمية لسنيت 

 توضيح أهم مرتكزات برانمج التمويل البالغ الصغر ابلبنك واملتمثلة يف: إىلوقد سعى الباحث 

                                           
الصغر ابلرتكيز على جتربة البنك الوطين للتنمية مبصر وجتارب بعض البنوك عمران عبد احلكيم، تقييم جتربة البنوك التجارية يف جمال التمويل البالغ  -1

 .2013، جامعة املسيلة، سنة 10التجارية اجلزائرية، مقالة منشورة يف جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد 
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احلصول على القروض  إمكانيةأهداف برانمج التمويل البالغ الصغر للبنك واملتمثلة أساسا يف  -
 ألصحاب املشاريع الصغرية والبالغة يف الصغر؛ 

 البنك؛ عمالءاملستهدفة من البنك أي  الفئات -
 املقدمة يف إطار برانمج التمويل البالغ الصغر من قبل البنك الوطين للتنمية؛ املاليةاخلدمات   -
 معايري منح القروض والضمان ات املطلوبة ملنح القروض؛  -
منهجية اإلقراض ابلبنك أي إجراءات منح القروض من دراسة الطلبات حىت املوافقة على تقدمي  -

 القرض.
 وهي:جمموعة من املؤشرات  كما قام الباحث بتقييم أداء البنك ابعتماد

 عمالئه املستهدفني؛  إىلويعين مدى قدرة البنك على الوصول  نتشار:االمؤشر عمق 
 ية حتقيق البنك ألرابح متّكنه من االستمرارية يف العمل مستقبال؛مكانأي إ ة:الياملمؤشر االستمرارية 

بالغ الصغر املقدم من قبل البنك على املستوى مؤشر أتثري الربانمج على الفقراء: ويعين قياس أتثري التمويل ال
 املعيشي العمالء.

 البنك حقق نتائج جد إجيابية.  أنوبناء على هذه املؤشرات تبني 
أما ابلنسبة لتجربة البنوك اجلزائرية يف التمويل األصغر استعرض الباحث جتربتني ومها جتربة بنك الربكة اجلزائري 

الفالحي، ولكن هاتني التجربتني مل حتققا النجاح املطلوب مقارنة بتجربة البنك  وجتربة الصندوق الوطين للتعاون
 الوطين للتنمية مبصر.

 يف:الباحث لنجاح التمويل األصغر يف البنوك اجلزائرية من الضروري توفر بعض الشروط واملتمثلة  وكنتيجة يرى
االلتزام االسرتاتيجي لإلدارة العليا للبنك أبمهية قطاع التمويل البالغ الصغر، مع اعتبار هذا القطاع مبثابة  -

 للبنك؛قطاع اسرتاتيجي ضمن االهتمامات الرئيسية 
  هبا يف برامج التمويل البالغ الصغر الرائدة عامليا وإقليميا، مع  املكتسبة واملعمولحماكاة أفضل املمارسات

 سبها للواقع احمللي ومبا يتماشى مع خصوصيات الفئات املستهدفة؛أنضرورة اختيار 
  مهيأة خصيصا لكي تتالءم مع احتياجات وخصوصيات العمالء  ةاليموضع أدوات ومنتجات

 املستهدفني ضمن برامج التمويل البالغ الصغر؛
 يلي:للنهوض بقطاع التمويل األصغر داخل البنوك التجارية تتمثل فيما  اقرتاحاتوقد قدم الباحث 

اجلزائرية، وذلك حىت ال يقوم البنك  وهيئة الربيدعلى إدارة البنوك التجارية اجلزائرية إقامة شراكة بينها وبني  -
التشغيلية  فاليالتككثري من بفتح فروع جديدة يف املناطق املستهدفة الفقرية، وبذلك يتجنب ال

تسمح هذه الشراكة للبنك بتفويض صالحياته  أنية املعتربة يف املرحلة األوىل، حبيث ميكن االستثمار و 
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من فروعها احمللية بدال عن فروع البنك، ال سيما  ةالياملإلدارة هيئة الربيد اجلزائرية للقيام بتقدمي اخلدمات 
 ؛ةالياملاملعامالت  غريها منو ما يتعلق بعمليات الدفع والسحب 

إقامة فروع مستقلة ومتخصصة يف جمال التمويل البالغ الصغر على مستوى البنوك التجارية اجلزائرية مع  -
الشروط الضرورية للنجاح اليت ذكرها الباحث سابقا، حبيث جيب ضمن هذه  االعتباراألخذ بعني 

إطار ما يستفاد من  يف مرحلياً االسرتاتيجية البدء بعدد حمدود جدا من الفروع، حبيث يكون التوسع 
 .األوىلخربات يف جمال التمويل البالغ الصغر من خالل العمل على مستوى الفروع 

 
 : الدراسة الثانية •
، 2015-2005التمويل األصغر ودوره يف التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة ، بعنوان: 1دراسة بوعراب رابح  

 .3، جامعة اجلزائر2017سنة /01العدد يف جملة دراسات يف االقتصاد والتجارة واملالية، عن مقال منشور
الشغل للشباب العاطلني  هدفت الدراسة إىل إبراز دور خمتلف برامج القرض املصغر يف استحداث مناصب

 .2015إىل  2005وابلتايل مسامهتها يف امتصاص البطالة والفقر يف الفرتة من 
مسامهة التمويل األصغر يف التشغيل يف اجلزائر و بغرض اإلجابة على  ىوانطلقت من إشكالية مفادها: ما مد

لف الربامج املقدمة هلا وابراز هذه اإلشكالية حاول الباحث استعراض تطور القروض املصغرة من خالل خمت
مسامهتها يف التشغيل من خالل استعراض أهم الربامج املقدمة خلدمات التمويل األصغر يف اجلزائر واملتمثلة يف: 
الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، و الصندوق الوطين للتامني على البطالة وكذا والوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

التحليل توصل الباحث إىل نتائج أمهها: أن الدولة من خالل الربامج املوجهة لتقدمي خدمات الشباب ومن خالل 
مليون منصب  2التمويل املصغر، قامت إبنفاق  مبالغ معتربة سامهت خبلق عدد معترب من مناصب الشغل فاق 

ات طابع خدمايت ، لكن ما مييز هذه املشاريع أن معظم هذه املشاريع ذ2015إىل  2005خالل الفرتة من 
حبيث يتناىف ذلك و متطلبات االقتصاد الوطين الذي يستوجب مشاريع ذات طابع صناعي و فالحي كوهنا 
تستوعب عمالة اكرب، ومن هنا وجب إعادة النظر يف سياسة التمويل األصغر املوجهة إىل حماربة البطالة حبيث 

 توجه إىل القطاعات احلساسة اليت تضمن عمالة أكثر.
 
 
 

                                           
، مقالة منشورة يف جملة دراسات يف االقتصاد والتجارة 2015-2005فرتة التمويل األصغر ودوره يف التشغيل يف اجلزائر خالل البوعراب رابح،  -1

 .174-155، ص.ص 3، جامعة اجلزائر2017سنة /01واملالية، العدد
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 :الدراسة الثالثة •
دراسة  -دور التمويل متناهي الصغر يف متويل املشاريع املصغرة، بعنوان: 1خملويف طارقو بعزيز سعيددراسة  

عبارة عن مقالة منشورة يف جملة االقتصاد  -حالة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وبنك الربكة اجلزائري
 ، جامعة اجلزائر.2018جوان /01والقانون العدد

هدفت الدراسة إىل إبراز دور برامج التمويل األصغر يف متويل املشاريع املصغرة لألفراد واألسر، من خالل الربامج   
جلزائري مبا يساهم يف حتقيق التنمية املعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وبنك الربكة ا

االجتماعية واالقتصادية وإبراز أهم التحدايت والصعوابت اليت تواجه تطور ومنو املشاريع املصغرة خاصة فيما يتعلق 
ابلشق التمويلي، وقد حاولت الدراسة معاجلة اإلشكالية التالية: إىل أي مدى سامهت برامج التمويل املتناهي 

االحتياجات التمويلية للمشاريع املصغرة يف ظل أمهية  هذه األخرية يف التنمية االقتصادية  الصغر يف توفري
واالجتماعية؟ وما هي التحدايت واملعوقات اليت تعرتض هذا النوع من التمويل يف اجلزائر؟ وقد حاوال الباحثان 

ر يف اجلزائر هلا دور فاعل يف تلبية اإلجابة عن اإلشكالية من خالل طرح فرضية مفادها أن برامج التمويل األصغ
االحتياجات التمويلية للمشاريع املصغرة مبا يدعم منو هذه املشاريع، مستخدمني املنهج التحليلي الوصفي، وقد 

 توصل الباحثان إىل مجلة من النتائج أمهها: 
ا اليت جتعلها قادرة تعد املشاريع املصغر أفضل وسيلة لالنتعاش االقتصادي نظرا لسهولة تكييفها ومرونته -

 على اجلمع بني التنمية االقتصادية واالجتماعية وذلك بتوفري مناصب الشغل وخلق الثروة؛
تعترب برامج التمويل متناهي الصغر آلية مثلى لتوفري التمويل الالزم ملن يرغب يف إقامة مشاريع مصغرة مثل  -

ت مبا يدعم ترسيخ ثقافة املقاوالتية ابجملتمع النساء املاكثات يف البيوت والتجار الصغر وخرجيي اجلامعا
 اجلزائري؛

عمل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر منذ نشأهتا على التكفل هبذا النوع من املشاريع من خالل ت -
اط للتمويل سواء من خالل تكفلها ابلتمويل بشكل أحادي للمشروع أو من خالل التمويل أمنتوفريها لعدة 
 ؛وبني البنك واملقاولالثالثي بينها 

أثبتت الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر جناحها يف ختفيض نسب البطالة ورفع معدالت التشغيل يف   -
 ؛اجلزائر، وهو ما تدل عليه اإلحصائيات اخلاصة مبناصب الشغل املستحدثة من قبلها

ا أهنسامهتها يف متويل هذه املشاريع إال لة مآبنك الربكة اجلزائري غري كافية يف هذا اجملال لض جتربةت كان  أن -
وكذا لتقدميها صيغ خمتلفة على غرار  التمويل اإلسالمي املصغر، يف جمال فرادهاانتبقى متميزة من حيث 

                                           
دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وبنك  -دور التمويل متناهي الصغر يف متويل املشاريع املصغرةبعزيز سعيد وخملويف طارق،  -1
 .263-233، جامعة اجلزائر، ص ص: 2018جوان /01يف جملة االقتصاد والفانون العدد ، مقال منشور-ربكة اجلزائريال
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مبا  املنتهية ابلتمليك تمويل بصيغ املشاركة واملراحبة وأخريا اإلجارة املصغرةوكذا الالقروض احلسنة بدون فوائد 
 ؛ح اجملتمع احملتاجة للتمويل متناهي الصغرخيدم خمتلف شرائ

واجه برامج التمويل متناهي الصغر للمشاريع املصغرة عدة عقبات سواء ما تعلق ابحمليط التنظيمي ت -
 وابجلهات املمولة، أو ما تعلق بفئة املستفيدين من التمويل متناهي الصغر.

 :الرابعةالدراسة  •
التمويل اإلسالمي املصغر بني  :، دراسة بعنوان2018 سنة ،1شبوطي عبد احلكيمو مساح وفاءدراسة  

رة يف جملة اإلدا ، عبارة عن مقال منشورالسوداناملمارسة دراسة جتربة اجلزائر و  السياسات املنتهجة وواقع
صغر كقاطرة للتنمية االقتصادية أمهية التمويل األ إبرازالدراسات، جامعة املدية، هدفت الدراسة إىل: للبحوث و 

كما تعترب مركزا لصناعة التمويل سودانية ابعتبارها جتربة رائدة و ، ابإلضافة إىل عرض التجربة الالجتماعيةوا
كما مت عرض جتربة بنك الربكة ، ،  وذجاً منالتنمية االجتماعية  كان و  االدخاراإلسالمي املصغر مع اخذ مصر 

من جتربة السودان يف تقدمي خدمات التمويل  حماولة االستفادةانمج النموذجي للتمويل املصغر و تشخيص الرب و 
 املصغر.

يف السودان يف أجناح  املتبعةالتالية: ما مدى مساعدة السياسات  اإلشكاليةالدراسة على اإلجابة على  وركزت  
 اجلزائر؟وهل تصلح للمحاكاة يف  املصغر؟برامج التمويل اإلسالمي 

حيث سلطت الضوء على نوع جديد من التمويل األصغر وهو التمويل األصغر اإلسالمي وتقييم أداء خدمات   
التمويل األصغر على مستوى البنوك اإلسالمية، حيث أن منتج التمويل األصغر على مستوى البنوك اإلسالمية 

 مقارنة ابلبنوك التقليدية. وفعاليتهأثبت جناعته 
 لة من النتائج أمهها:إىل مج وخلص الباحثان

إطار مبادئ التمويل اإلسالمي ومتطلبات التمويل األصغر، مما خلق  واألهداف بنيهناك توافق يف الرؤى  .1
 ضمن قطاع متخصص يُعرف ابلتمويل اإلسالمي املصغر؛  النصهارمها

مما جعلها تصبح النموذج حتقق البنوك اإلسالمية مجلة من املزااي نتيجة اقتحامها لسوق التمويل األصغر، . 2
  املؤسسايت األفضل لتحقيق أهداف التمويل األصغر املتمثلة أساسا يف خدمة الفقراء وحمدودي الدخل؛

وتوضع ضمن  ابهتمامهتعد جتربة السودان أول جتربة إسالمية متكاملة يديرها البنك املركزي وحتظى  .1
 على مستوى البنك املركزي؛أولوايته من خالل أنشاء دائرة خمتصة ابلتمويل األصغر 

                                           
مساح وفاء وشبوطي عبد احلكيم، لتمويل اإلسالمي املصغر بني السياسات املنتهجة وواقع املمارسة دراسة جتربة اجلزائر والسودان، مقالة  -1

 .2018، جامعة املدية، 2018، جوان 13للبحوث و الدراسات ، العدد منشورة يف جملة اإلدارة 
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املمارسات يف صناعة التمويل  أفضلانجحا لتطبيق  االجتماعية منوذجاوالتنمية  االدخاريعد بنك  .2
، مما يؤكد ختصيص نشاط % 12األصغر، حيث جتاوزت معدالت التمويل املصغر به السقف احملدد بـ 

 البنك يف خدمة الفقراء وحمدودي الدخل؛ 
حني ال يزال قطاع التمويل املصغر انشئا يف اجلزائر وتعد جتربة بنك الربكة جتربة منوذجية سعت إىل  يف  .3

 حماكاة أفضل املمارسات العاملية يف جمال صناعة التمويل األصغر؛
سعى بنك الربكة إىل توسيع نطاق تطبيق الربامج عرب امضاء اتفاقيات شراكة جديدة لكن تبقى احملاولة  .4

 حثني فتية مل حتدث أثرا كبرية وهذا ما يثبته التذبذب يف منح التمويل األصغر؛حسب البا
تقدمي خدمات التمويل األصغر حيث سجلت جتربة  واستدامةعدم قدرة بنك الربكة على االستمرار  .5

لنمو وهذا ما يعكس توقف ترية او  واخنفضتضعفت  سرعانالتمويل األصغر ابلبنك منوا يف بدايتها لكن 
 .ة الحقاالتجرب

 :اخلامسةالدراسة  •
 ،رائدة(جتارب  )دراسةدراسة مقومات جناح التمويل األصغر  :بعنوان 2018سنة  ،1فتيحة بوهريندراسة   

جامعة الشهيد محه خلضر الوادي،  واألعمالالدراسة يف األصل عبارة عن مقال منشور يف جملة اقتصاد املال 
عوامل ومقومات جناح التمويل األصغر من خالل دراسة بعض التجارب العربية الرائدة يف جمال  إبرازهدفت إىل 

 اإلجابةهي مقومات جناح التمويل األصغر؟ ويف سبيل  التالية: ما اإلشكاليةالتمويل األصغر، وقد عاجلت الدراسة 
دراسة وصفية للتمويل األصغر اء استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل إجر  اإلشكاليةعلى 

منها وقد اعتربت الباحثة إىل أن  األخرالوقوف على أسباب تعثر البعض وحتليل أسباب جناح بعض التجارب، و 
البطالة، يف و  الرائدة اليت سامهت بشكل كبري يف القضاء على الفقرودان متثل احد التجارب الناجحة و جتربة الس

النجاح املرجو منها، مما جعل احلكومة تعيد النظر فيها بوضع مقومات أخرى،  حني أن التجربة املصرية مل حتقق
عات تنظم هذا النوع تتمثل يف وضع تشري ألصغر يتطلب توفر مقومات قانونيةوخلصت الدراسة إىل جناح التمويل ا

مقومات شاريع و ة من خالل دراسة جدوى املالالزم املاليةعن طريق توفري املوارد  ماليةمقومات من التمويل و 
اقتصادية عن طريق توجيه التمويل األصغر حنو حتسني التنمية االقتصادية ومقومات رقابية تتعلق مبؤسسات التمويل 
األصغر واحلاصلني على التمويل مع مقارنة األهداف ابلنتائج وحتليل مكامن اخللل كما أن عدم جناح التمويل 

 شيدة مبؤسسات التمويل األصغر.األصغر يعود إىل غياب معايري احلوكمة الر 
 :الدراسة السادسة •

                                           
، 2، العدد 3فتيحة بوهرين، دراسة مقومات جناح التمويل األصغر ) دراسة جتارب رائدة(، مقالة منشور يف جملة اقتصاد املال واالعمال، اجمللد -1

 .2018جامعة الشهيد محه خلضر الوادي، اجلزائر، 
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آلية التمويل األصغر لدعم املؤسسات ، بعنوان: 1أوالد حيمودة عبد اللطيفو طويطي مصطفىدراسة  
، الدراسة عبارة عن مقال منشور يف جملة "الصغرية و املتوسطة " قراءة لتجربة مصر يف صناعة التمويل األصغر

(، جامعة غرداية، ص،ص: 2019) 01، العدد01العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللدأحباث كمية ونوعية يف 
07-28. 

هدفت الدراسة إىل إبراز أمهية أحد أساليب التمويل احلديثة اليت تستهدف الفقراء وأصحاب املداخيل املتدنية   
تعترب جتربة رائدة يف جمال صناعة أال وهي: أسلوب التمويل األصغر من خالل الرتكيز على التجربة املصرية، اليت 

مؤسسة كما جتاوز  14التمويل األصغر يف الوطن العريب، حيث وصل فيها عدد مؤسسات التمويل األصغر إىل 
 مليون دوالر، حسب ما أوردت الدراسة. 218عدد العمالء املليون عميل انشط مبحفظة إقراضية قدرت ب 

ضوع على بعض التقارير اليت توفر إحصائيات حول التمويل األصغر وقد ركز الباحثان يف معاجلتهم هلذه املو  
ومؤسساته أمهها: تقرير شبكة سنابل للدول العربية، وتقرير سوق ميكس لتحليل و مقارنة األداء للتمويل األصغر 

، مركزين يف اجلزء الثاين من الدراسة على 2009يف العامل العريب الذي يوفر اإلحصائيات إىل غاية سنة 
اإلحصائيات املتعلقة ابلتجربة املصرية، وقد حاوال الباحثان اإلملام جبميع حيثيات صناعة التمويل األصغر يف مصر 
من حيث: سوق التمويل األصغر يف مصر وحجم الطلب عليه وكذا عدد العمالء وجحم احملفظة االقراضية وكذا 

اهات االنتشار ونسبة النساء املقرتضات أهم املؤسسات واجلهات اليت تقدم خدمات التمويل األصغر واجت
 ابإلضافة إىل مصادر متويل مؤسسات التمويل األصغر، وقد خلصت هذه الدراسة إىل بعض النتائج أمهها:

 مسامهة مؤسسات التمويل األصغر يف مصر يف إخراج العديد من العمالء من شبح الفقر وأزمة البطالة؛ -
تطوير نسيج املشاريع املصغرة وابلتايل مسامهته يف التنمية وزايدة مسامهة صناعة التمويل األصغر يف  -

 اإلنتاجية؛
أما عن الصعوابت اليت واجهت الصناعة يف مصر فتتمثل يف: تكلفة التمويل الباهظة نتيجة للضرائب العالية  

وحد من قدرهتا  والرسوم املتنوعة املفروضة من طرف النظام املصريف ليت أثقلت كاهل مؤسسات التمويل األصغر
 احلد من فعاليتها. وابلتايلعلى التوسع واالنتشار 

 
 
 
 

                                           
والد حيمودة عبد اللطيف، مقال بعنوان آلية التمويل األصغر لدعم املؤسسات الصغرية و املتوسطة " قراءة لتجربة مصر يف طويطي مصطفى وا -1

(، جامعة غرداية، ص،ص: 2019)01، العدد01صناعة التمويل األصغر " منشور يف جملة أحباث كمية ونوعية يف العلوم االقتصادية و اإلدارية، اجمللد
 .2019، سنة 07-28
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 :السابعةالدراسة  •
لتحقيق التنمية االقتصادية  كآليةالتمويل األصغر  : بعنوان، 2020 ، سنة1مهاديسلمى و رمية برارمةدراسة 

األصل عبارة عن مقال يف جملة يف الدراسة ، يف البلدان النامية ــ جتربة السودان، املغرب، بنغالدش، اجلزائر
معرفة مسامهة التمويل  إىلفت الدراسة هدجامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر،. االقتصاد الدويل والعوملة،

 والتجربة املغربيةيف صناعة التمويل األصغر،  السودانمن خالل دراسة كل من جتربة االقتصادية األصغر يف التنمية 
وجتربة بنك غرامني ببنغالدش كما قمنا بدراسة واقع التمويل األصغر يف اجلزائر وأهم العوائق اليت تواجهه. وعليه 

ا مل يكتب هلا نفس أهنواملغرب وبنغالديش، إال  السودانجناح هذه التجربة يف كل من  إىلفقد توصلت الدراسة 
: ما هو دور التمويل األصغر يف حتقيق التنمية التالية ةاليإلشكاالنجاح يف اجلزائر وركزت الدراسة على اإلجابة على 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل  ةالياإلشكعلى  ولإلجابةالنامية  اندلالبيف االقتصادية 
 .أسباب جناح التجارب على املستوى العامليوحتليل دراسة وصفية للتمويل األصغر  إجراء

 أمهها:مجلة من النتائج  ىلإ وتوصلت الدراسة
متتاز صناعة التمويل األصغر ابلنمو اهلائل يف السنوات األخرية وذلك الهتمام خمتلف الدول هبذه  -

 ؛فقر والبطالة يف السنوات املاضيةالصناعة نظرا ملا حققته يف جمال مكافحة ال
ال توجد يف اجلزائر مؤسسات خاصة ابلتمويل األصغر، لذا تبقى خدماته مصورة عموما يف منح القروض  -

مهام كل من الوكالة الوطنية التسيري القرض املصغر وابقي اجلهات  أن، على الرغم من فقطاالئتمانية 
بل البدء يف املشروع، املساعدة الفنية ألصحاب العمل ق إىلال تقتصر على ذلك فقط، بل تدعوا  ةاحنامل

 وكذا املتابعة يف التنفيذ؛
واضح وحمدد خاص مبؤسسات التمويل األصغر يف اجلزائر على  وتشريعي ورقايب قانوينإطار  ال يوجد -

للنتائج املرجوة  وعدم تقدميهاغرار الدول حمل الدراسة مما يعيق تقدم برامج التمويل األصغر يف اجلزائر 
 منها؛

 قدمت الدراسة بعض التوصيات أمهها: هاإلي املتوصلمن خالل هذه النتائج  
...اخل، وهذا من  السوداناألخرى خاصة: املغرب، اهلند،  البلدانعلى جتارب التمويل األصغر يف  االطالع -

 ؛أجل املالحظة والفهم والتحليل وحتديد املعلومات املتعلقة بتنمية مؤسسات التمويل األصغر
، واملشاكل اليت املستفيديناحتياجات وصعوابت املواطنني  ومعرفةحتليل اخلربة املكتسبة من املعلومات املتاحة  -

 ؛تواجههم

                                           
اجلزائر، مقالة  رمية برارمة وسلمى مهادي، التمويل األصغر كآلية لتحقيق التنمية االقتصادية يف البلدان النامية ــ جتربة السودان، املغرب، بنغالدش، -1

 2020(، سطيف، 02( العدد )03ـ، اجمللد )1منشورة يف جملة االقتصاد الدويل و العوملة جامعة سطيف ـ
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اجلديدة )اهليئة الوطنية لدعم تشغيل  األعمالمؤسسات  دةانملسينبغي حتسني التدابري اليت تتخذها احلكومة  -
 .البطالةعلى  التأمنيوصندوق  الشباب والوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر

 الثامنة:الدراسة  •
 واقع مؤسسات التمويل األصغر يف االقتصادايت العربية، :بعنوان، 2020، سنة 1فريدة موهوبدراسة 

اىل ابراز واقع التمويل األصغر يف اقتصادايت الدول العربية، كونه اليه هامة ملكافحة الفقر واحلرمان هدفت الدراسة 
الذايت ومتويل املشروعات املصغرة، انطالقا من معاجلة اإلشكالية التالية: فيما يتمثل واقع مؤسسات  ودعم التوظيف

التمويل األصغر يف االقتصادايت العربية وماهي مسامهتها يف تنمية هذه االقتصادايت؟ من خالل اإلجابة على 
اهم أهدافه ومبادئه وعرض واقع مؤسسات  اإلشكالية قامت الباحثة بتوضيح اإلطار العام للتمويل األصغر وماهي

التمويل األصغر يف املنطقة العربية واهم العقبات اليت تواجهها، وتقييم جهود هذه املؤسسات من خالل نتائج 
أنشطتها وكذا حصر الفرص والتحدايت اليت تواجه عمل مؤسسات التمويل األصغر يف املنطقة العربية للوصول اىل 

استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ابالعتماد على التقارير واالحصائيات الصادرة  حتقيق اهداف الدراسة
عن خمتلف املنظمات واهليئات اإلقليمية والدولية مثل صندوق النقد الدويل وصندوق النقد العريب واجملموعة 

 ها:االستشارية ملساعدة الفقراء التابعة للبنك الدويل وقد خرجت الباحثة بنتائج أمه
التمويل األصغر نوعا متخصصا من أنواع التمويل، يشمل مبفهومه الواسع جمموع اخلدمات املالية مبا  إن -

فيها القروض والتحويالت املالية واالدخار وخدمات التأمني، كلها توجه خلدمية الفئات الفقرية من أجل 
جلوئها للمؤسسات املالية التقليدية. كم عدم متكنها من ذلك يف حالة حبمتويل مشاريعها املصغرة املنتجة 

أما عن املفهوم الضيق للتمويل األصغر فيشمل القرض املصغر، والذي يقتصر فقط على ضمان اإلقراض 
 .املصغر مببالغ صغرية للفئات الفقرية واحملتاجة حىت تتخطى عتبة الفقر

معدل منو سنوي متوسط  الزايدة،ستمر عدد املقرتضني واملستفيدين من التمويل األصغر عرب العامل يف  -
 140حوايل  2018% خالل اخلمس سنوات األخرية، حيث بلغ عدد املستفيدين يف سنة 11.5قدره 

% من الريف، بينما قارب حجم موجودات التمويل األصغر يف 65و% منهم نساء 80 مليون مقرتض،
، نسبة زايدة ب 2018يف سنة كما سجل العدد اإلمجايل للمقرتضني   دوالر،مليار  2الدول العربية 

5%. 
كل من تدين مستوايت الشمول املايل العربية واخنفاض أعداد املتعاملني مع البنوك، من العوامل ترب  عي -

األساسية اليت تؤدي إىل تضييق سيل حصول الكثري من ذوي الدخل الضعيف على أي نوع من 

                                           
 34قسنطينة اجمللد  –واقع التمويل األصغر يف االقتصادايت العربية، مقال منشور يف جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية فريدة موهوب،   1

 .1549 -1516ص،ص:  2020السنة  03العدد: 
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غري أن  2017و 2011املايل ما بني  اخلدمات املالية. فعلى الرغم من حتسن بعض مؤشرات الشمول
اإلقليمية من حيث مستوايت الشمول املايل رفع التفاوت من املنطقة العربية ال تزال من أقل اجملموعات 

 .ألخرىدولة 
هناك فجوة متسعة ما بني كل من طلب احملتاجني للتمويل وعرض مؤسسات التمويل األصغر العربية،  -

صغر ابلبلدان العربية، فال يزال قطاع التمويل األصغر فيها صغري احلجم، مما التمويل األ جتربةنظرا حلداثة 
 .جيعل من مسامهة مؤسسات التمويل األصغر حمدودة يف تنمية االقتصادايت العربية

تتاح ملؤسسات التمويل األصغر العربية العديد من الفرص، سواء من خالل االستفادة من جتارب دول  -
 تعترب رائدة يف هذا اجملال، أو من خالل مسامهات دولية أو عربية لدعم التمويل املنطقة أو غريها واليت

األصغر، واملتمثلة يف مسامهة القمة االقتصادية واالجتماعية العربية ابإلضافة إىل مسامهة صندوق النقد 
 .العريب يف تعزيز الشمول املايل ودعم التمويل األصغر

 التاسعة:الدراسة  •
 ،مسامهة التمويل املصغر يف تنمية املؤسسات الصغرية يف اجلزائر :بعنوان، 2021 سنة 1احلواسزواق دراسة  

، هدفت الدراسة تسليط الضوء على دور (2019 - 2005الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  )جتربة
، من خالل ةية واالجتماعياالقتصادأمهيتها  إىلالتمويل األصغر يف تنمية املؤسسات الصغرية يف اجلزائر، ابلنظر 

حماولة إبراز الدور اليت قد تكون قامت به الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر يف هذا جمال تنمية هذه املؤسسات 
: "ما مدى مسامهة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر يف تنمية التالية ةالياإلشكمن معاجلة  طالقاً انيف اجلزائر، 
الوكالة قد سامهت بكفاءة يف تنمية املؤسسات املصغرة،  أنو تبنت الدراسة فرضية  "املصغرة يف اجلزائراملؤسسات 

عطيات املتوفرة لدي الوكالة ومن مصادر خمتلفة املعتمد على أالباحث املنهج الوصفي التحليلي و  ستخدماوقد 
 جمموعة من النتائج أمهها: إىلوتوصل الباحث 

 بشكل كبري يف إحداث وتنمية املؤسسات املصغرة؛ يساهم التمويل املصغر -
 التمويل املصغر وسيلة لتقليص هد ر الطاقات العاطلة يف اجملتمع وختفيض نسبة البطالة والفقر؛ -
دون اخلدمات ئتمان االيزال التمويل املصغر يف اجلزائر ضيق النطاق، فهو يقتصر على تقدمي خدمات  ال -

 األخرى؛
 قرتحات منها:وقدم الباحث مجلة من امل

 (؛ةالياملواخلدمات غري  التأمنيو  االدخارمنظومة متكاملة للتمويل األصغر )اإلقراض،  إقامةتشجيع  -

                                           
(، مقالة 2019 - 2005الوطنية لتسيري القرض املصغر مسامهة التمويل املصغر يف تنمية املؤسسات الصغرية يف اجلزائر )جتربة الوكالة ، زواق احلواس 1

 .20 -01(، ص: 2021) 01العدد  /06منشورة يف جملة البحوث يف العلوم املالية واحملاسبة، اجمللد: 
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 ضمن تركيبة التمويل املقدم من قبل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر؛ اإلسالميصيغ التمويل  إدخال -
 التمويل املصغر؛شطة نأل املالئمةالقانونية العمل على خلق البيئة  -
أداة  إىلالتمويل املصغر، على كونه عمل اجتماعي فقط،  إىلالعمل على تغيري نظرة البنوك ومتخذي القرار  -

 يكون نشاطا مرحبا؛ أنمستدامة ميكن أيضا  ةاليم
ري املعتمدة دوليا يف هذا من واقع املعاي األصغروضع وتطبيق مؤشرات رئيسية ألداء مؤسسات التمويل  -

 .اجملال
 العاشرة:الدراسة  •

التمويل األصغر ودوره يف دعم التشغيل يف اجلزائر يف ظل بعنوان:  1ةبسم عومليو صيفاوي حكيمةدراسة 
دراسة تقييمية لتجربة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر -وآفاق تطويره (19-دـــــــكوفي)جائحة كوروان 

إبراز دور الدراسة يف األصل عبارة مقال منشور يف اجمللة الدولية لألداء االقتصادي، هدفت إىل  ،يف اجلزائر
وطنية لتسيري القرض ، من خالل دراسة و تقييم الوكالة الة حديثة لدعم التشغيل يف اجلزائرالتمويل األصغر كآلي

املصغر يف اجلزائر ،وحتديد دورها يف توفري مناصب الشغل، مع اإلشارة إىل جهود الوكالة يف مكافحة جائحة  
كوروان، من خالل دعمها للمشاريع اخلاصة بذلك، وذلك ابالعتماد على املنهج الوصفي، حيث استطاع القرض 

ما مدى مسامهة التمويل األصغر  حثتان طرح اإلشكالية التالية:، وقد حاولت البااملصغر أن يرفع يف معدل الشغل
ويف  جتربة ال وكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر؟ يف دعم التشغيل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان من خالل
م بشكل كبري يف دعساهم التمويل األصغر يف اجلزائر سبيل اإلجابة على هذه اإلشكالية مت وضع فرضية وهي أن 

 التحليلي، املنهج الوصفيكوروان، ويف سبيل حتقيق أهداف الدراسة مت االعتماد التشغيل وخاصة يف ظل جائحة  
مبختلف اإلحصائيات للفرتة منذ إنشاء وكالة الوطنية لتسيري القرض  واملنهج اإلحصائي من خالل االستعانة

 النتائج التالية:، وتوصلت الباحثتني اىل 2020ديسمرب  19املصغر إىل غاية 
النجاح  ا حققت بعضأهن ميكن لصناعة التمويل األصغر أن تتطور أكثر، فبالرغم من حداثتها يف اجلزائر أال -

 م؛يف توفري مناصب الشغل لفئة الشباب وخاصة النساء منه
 النساء هن الفئة األكثر استفادة من التمويل األصغر، ملالئمة القروض املمنوحة من طرف الوكالة  -

 ؛للنشاطات املمارسة من طرفهن

                                           
دراسة -( وآفاق تطويره19-التشغيل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان )كوفيـــــــدالتمويل األصغر ودوره يف دعم صيفاوي حكيمة، عوملي بسمة:  1

 – 186، ص.ص: 2عدد  4منشور يف اجمللة الدولية لألداء االقتصادي، اجملاد  مقال تقييمية لتجربة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر يف اجلزائر،
 .اجلزائر.2021، سنة 201

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/167827
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/167827
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/167827
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/167827
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/167827
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/167827
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/167827
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استطاعت الوكالة الوطنية للقرض املصغر أن متنح القروض لبعض الفئات النشطة يف ظل جائحةكوروان من  -
دون التقرب  تسمح ابلتسجيل الكرتونيا وتقدمي طلب احلصول على القرض ةخالل فتحها ملواقع الكرتوني

 ؛من الوكالة
 احلادي عشر:الدراسة  •

التمويل األصغر اإلسالمي كاسرتاتيجية بعنوان: ، 2021سنة  ،1بومساحة حممد خلضر، بركاهمعدة دراسة 
، الدراسة يف األصل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر -مستحدثة لتمويل املشاريع املصغرة لألفراد يف اجلزائر 

إىل إبراز أمهية التمويل األصغر  تهدف عبارة مقالة منشورة يف جملة حوليات جامعة بشار يف العلوم االقتصادية،
اإلسالمي كاسرتاتيجية مستحدثة لتمويل املشاريع املصغرة لألفراد يف اجلزائر، إذ تعترب مشكلة التمويل إحدى أكرب 

 مسامهة مدى ما: التالية اإلشكالية طرحب ، وقد قام الباحثانالعقبات اليت تواجه أصحاب املؤسسات املصغرة
معتمدين يف إجابتهم على اإلشكالية على  اجلزائر؟ يف لألفراد املصغرة املشاريع متويل يف اإلسالمي األصغر التمويل

، 2020املنهج الوصفي التحليلي ومت االعتماد على بياانت الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر اىل غاية سنة 
 وقد توصال من خالل دراستهما اىل النتائج التالية:

 مالية خمتلفة؛ خدمات تقدمي أو للفقراء نقدي أو عيين متويل تقدمي إىل اإلسالمي ألصغرا التمويل يشري -
 التمويل تقدمي خدمات: أمهها األصغر التمويل جمال يف العاملة والربامج للمؤسسات النماذج من العديد توجد -

 تقدمي القرية، بنك خالل منوذج من األصغر التمويل خدمات تقدمي غرامني، بنك منوذج خالل من األصغر
 منوذج خالل من األصغر التمويل تقدمي خدمات االئتماين، االحتاد منوذج خالل من األصغر التمويل خدمات
 الذايت؛ العون مجاعات

 العام ابإلطار التنظيمي يتعلق ما منها عديدة ومعوقات حتدايت اجلزائر يف املصغر القرض اسرتاتيجية تواجه -
 املستهدفة؛ يتعلق ابلفئة ما ومنها املصغر القرض على املشرف ابجلهاز يتعلق ما ومنها املصغر للتمويل

 خيص إنشاء فيما اجلزائرية احلكومة سياسة لتجسيد أداة املصغر القرض لتسيري الوطنية الوكالة تشكل -
 من جد عالية بنسب القروض على البطال الشباب حصول خالل من القطاعات، خمتلف يف املؤسسات

 .هلا املوجهة القروض دعم وكذا املشروع تكلفة

                                           
وطنية الوكالة ال -حممد خلضر: التمويل األصغر اإلسالمي كاسرتاتيجية مستحدثة لتمويل املشاريع املصغرة لألفراد يف اجلزائر  عدة بركاهم، بومساحة 1

، 111-93( ص.ص: 2021) 02العدد  08يف جملة حوليات جامعة بشار يف العلوم االقتصادية، اجمللد  لتسيري القرض املصغر، مقال منشور
 .جامعة بشار، اجلزائر
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 أثر التمويل األصغر على التنمية موضوع اليت تناولتاألجنبية السابقة  الدراسات: الثاين املبحث
نمية ومت نشرها تناولت موضوع التمويل األصغر وأثره على التاليت نقصد هبا الدراسات اليت متت خارج الوطن 

سات اليت متت يف البلدان األربعة التالية: السودان، مصر، راركزان على الدو مقاالت وقد على شكل أطروحات أ
 من البحث. األردن، اليمن وهي الدول اليت كانت حمل املقارنة لتساهم بذلك يف إثراء اجلانب التطبيقي

 ألطروحات والرسائل اليت تناولت موضوع التمويل األصغر على املستوى األجنيبااملطلب األول: 
 األوىل:ة الدراس •

للفرتة  يف السودان وسائط التمويل األصغر: بعنوان ،2009سنة  ،1حممد حاج نور حماسن عثماندراسة 
 لألسر األصغر التمويل أمهية لبيان تدفعن أطروحة دكتوراه، هعبارة الدراسة يف األصل  ،(2008ـــ  1996)

 مؤسسات تلعبه الذي الدور من أمهيتها الدارسة وتكتسب، األخرى القطاعات بتمويل حجمه ومقارنة الفقرية
 كافية  متويلية وسائط هناك هل اء،ر الفق اةيح على األصغر التمويل أثر التنمية، سياسات أهداف خدمة يف التمويل

حتققه؟ وكيف يتم حتديد  أن ميكن الذي دورها وأثرها هو فما كذلك  كان  إن الصغرية؟ املشروعات لقيام
 التمويل األصغر؟املستفيدين من مشاريع 

 االتية:  الفروضوبغية اإلجابة على التساؤل مت طرح 
 ؛األصغر التمويل لتوفري تؤدي األصغر للتمويل متخصصة مالية وسائط وجود  -
 .األصغر التمويل لتقدمي التمويل مؤسسات حتفيز يف يساعد املدين اجملتمع منظمات ضمان -

 التقارير ،فركزت على املصادر أما من حيث اإلحصائي، التحليليو  التارخيي املنهج وقد استخدمت الباحثة
اىل  1996ضمن االطار الزمين من  التمويل واملراجع والكتب من حيث االطار الزماين واملكاين للبحث فقد متت

م ابلرتكيز على حالة السودان، وقد توصلت الباحثة من خالل دراستها اىل مجلة من النتائج ميكن عرضها 2006
 لى النحو التايل:ع

 يف خلل إىل أدى مما األصغر التمويل جمال يف خربهتا قلة بسبب فشال التمويلية املؤسسات جتربة صاحب -
 املستهدفة؛ للفئات األصغر التمويل خدمات وصول

 عن املصرفية التمويل مؤسسات إحجام يف تسبب مما األصغر التمويل لعمليات يةاإلدار  التكلفة ارتفاع -
 األصغر؛ التمويل جمال يف االستثمار

 إحجام إىل أدى مما قرض على للحصول املصرفية اإلجراءات وطول املطلوبة الضماانت مةمالء عدم -
 البنوك؛ مع والتعامل للتمويل طلبات تقدمي عن املستهدفني

                                           
م(، أطروحة دكتوراه يف االقتصاد، جامعة أمدرمان 2008ـــ  1996حماسن عثمان حممد حاج نور، وسائط التمويل األصغر يف السودان للفرتة ) 1

 .2009اإلسالمية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، السودان سنة 
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 التمويل خدمات بتقدمي التمويل مؤسسات مياق على سلباً  أثر الضماانت توفر وعدم السداد ضعف -
 األصغر؛

 القروض بيانسا على سلبا األصغر، أثر التمويل عمالء حتديد وطرق للفقر احملدد التعريف ابيغ إن -
 ؛ةالفقري  للفئات

 الصغرية؛ للمشروعات املطلوب النجاح تحققي مل املستهدفة للفئات يةواإلدار  الفنية اخلربة ضعف بسبب -
 على سلباً  أثر املصريف التأمني ابيوغ األصغر التمويل من للمستفيدين مايل ضمان مؤسسات وجود عدم -

 املتاح؛ املصريف التمويل مجلة من األصغر التمويل إمجايل
وجه  على هو املمنوح املال أن اعتقادهم يف ممثل األموال، اسرتداد يف أثر العمالء جهة من خاطئ فهم هناك -

 .الصدقة

 الثانية:الدراسة  •
املايل ملؤسسات التمويل األصغر وأثره على  األداء، بعنوان: تقييم 2013سنة  ،1مىن حممد حبشدراسة   

الدراسة يف األصل عبارة عن رسالة دكتوراه يف التمويل، هدفت إىل معاجلة  االستمرارية واألداء االجتماعي،
 اإلشكالية التالية: 

 ات التمويل األصغر؟هل يوجد أثر لألداء املايل على االستمرارية واألداء االجتماعي ملؤسس -
ف مدى أثره على شات, واكايلاستهدفت الدراسة البحث يف ظاهرة تقييم األداء املهبدف اإلجابة على اإلشكالية  

 – 2006األداء االجتماعي ملؤسسات التمويل األصغر يف األردن خالل الفرتة املمتدة من عام االستمرارية و 
الرحبية منها، دارة هذه املؤسسات غري الرحبية و سعيا للمسامهة يف توعية مدراء املؤسسات يف كيفية إ ،2010

األداء  عالية من وذلك عن طريق املوازنة ما بني البقاء واالستمرارية من جهة، والقدرة على حتقيق نسب
مقبولة  من قبل مؤسسات التمويل األصغر ائدة املمنوحةفسب النجعل  عن طريقاالجتماعي من جهة أخرى، 

قدمها هذه املؤسسات ن التعرف على نوعية اخلدمات اليت تمتمكني العمالء املستهدفني ولاملؤسسة، للعمالء و 
ولتحقيق  ،عاملية ماليةبد من تقييم األداء املايل هلذه املؤسسات من خالل االعتماد على مؤشرات هلم، فكان ال

مع طبيعة البياانت املعتمدة حبيث أجريت  يتالءممت الباحثة األسلوب اإلحصائي الذي أهداف الدراسة استخد
، EViewsبرانمج ام ( ابستخد2010-2006ات للفرتة الزمنية )سسالدراسة على عينة مكونة من ستة مؤ 

واألداء ومن مث اختيار أثره على االستمرارية ، على تقييم األداء املايل املؤسساتعلى مدى قدرة وللتعرف 
حيث وصلت ، بينت الدراسة إن مؤسسات التمويل األصغر لديها القدرة على تقييم األداء املايل، كما االجتماعي

                                           
، رسالة دكتوراه يف التمويل، جامعة على االستمرارية واألداء االجتماعيتقييم األداء املايل ملؤسسات التمويل األصغر وأثره مىن حممد حبش:  -1

 2013عمان، األردن سنة 
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التمويل فقد  ( أما كلفة%1.9ة السيولة )بسنو  ،%( 23.6)العائد على احملفظة خالل سنوات الدراسة ةسبن
 ROEأما العائد على حقوق امللكية ،ROA( 6%لى املوجودات واألصول )( والعائد ع%6.8)بلغت 

حتصيل  ونسبة ،(1%نسب املخاطر فقد بلغت نسبة القروض املعدومة )لأما ابلنسبة (، %10.4)كان ف
كما أن ،  (%78لألداء املايل على االستمرارية بنسبة ) أثراً  كهناكما توصلت الدراسة إىل أن   ،(%99العروض )

 .(%98) بنسبة على األداء االجتماعي يلاملاأثراً لألداء ك ناه
ج خرجت الدراسة مبجموعة من التوصيات من أمهها حماولة إخضاع هذه املؤسسات حتت نتائوبناء على هذه ال  

العروض  والعموالتالصارمة على أسعار الفوائد  يف الرقابة حبيث يكون هلا دور فعال ،مظلة مؤسسة مالية حكومية
األداء املايل واالجتماعي، إضافة إىل  منة نق تسجي معيقيار هذه املؤسسات اباللتزام بتحوإجب ء،املمنوحة للعمال

االدخار تشجيع املؤسسات على تقدمي خدمات مالية جديدة أو كما هو احلل يف املؤسسات املالية الرمسية من 
 ،Crédit Bureauئتمانية االوعلى املؤسسات أيضا حماولة تطبيق نظام املكاتب  ،املالية والتحويالتالتأمني و 

على هذه املؤسسات عدم التساهل يف جيب كما   ،بشكل دوري ئتمانيةااللزم املؤسسات برفع التقارير تحبيث 
بشكل منظم ومدروس، ومتابعة القروض املمنوحة من خالل  تقدمي القروضعملية منح القروض أبنواعها، وأن يتم 

وهذا يتطلب من مؤسسات هذا القطاع  شخصية،الزايرات امليدانية التأكد من عدم استخدام القروض األغراض 
 .دول العامل خمتلف االستفادة من جتارب وخربات مؤسسات التمويل األصغر يف

 : الثالثةالدراسة  •
، بعنوان التمويل األصغر ودوره يف ختفيف حدة الفقر يف 2014 سنة ،1شارةسلومة موسى حيىي بدراسة 

يف األصل  (االدخار والتنمية االجتماعية والبنك الزراعي السوداينالسودان ) دراسة تطبيقية على مصريف 
 على ابلتطبيق السودان يف الفقر حدة ختفيف يف األصغر التمويل إبراز دور إىلعبارة عن أطروحة دكتوراه، هدفت 

، من السياسات 2011-2000يف الفرتة ما بني  السوداين الزراعي والبنك االجتماعية والتنمية االدخار مصرف
التمويلية املنتهجة من قبل املصرفني بشأن التمويل األصغر واآلاثر االقتصادية واالجتماعية اليت ترتتب على هذه 

 ن التساؤالت أمهها:السياسات وقد انطلقت الباحثة من طرح مجلة م
 وفقاً  التمويل األصغر لعمالء واالجتماعي االقتصادي األثر أحدثت قد األصغر التمويل سياسة أن هل -

 اجلغرافية. املناطق حسب لتمويلهم
 واألنشطة القطاعات االقتصادية لتمويل وفقاً  األصغر للتمويل واالجتماعي االقتصادي األثر أو الدور هو ما -

 .األخرى

                                           
ية والبنك سلومة موسى حيىي بشارة، التمويل األصغر ودوره يف ختفيف حدة الفقر يف السودان ) دراسة تطبيقية على مصريف االدخار والتنمية االجتماع 1

 .2014الزراعي السوداين( أطروحة دكتوراه يف االقتصاد، كلية الدراسات العليا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان سنة 
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 وح؛املمن لصيغ التمويل وفقاً  للعمالء واجتماعي اقتصادي وأثر دور هلا األصغر التمويل سياسات أن هل -
 ؛املمنوح التمويل ملبلغ وفقاً  األصغر للتمويل واالجتماعي االقتصادي األثر هو ما -
 ؛األصغر للتمويل واجتماعي اقتصادي أثر هلا اجلدوى دراسة أن هل -
 ر؛األصغ التمويل عمالء على واجتماعي اقتصادي أثر هلا املشروع متويل تكلفة أن هل -
 .التمويل األصغر عمالء على املشروع بتسييل القيام لعمليات واالجتماعي االقتصادي األثر هو ما -

اىل املنهج التحليلي  إضافة البحث مشكلة تشخيص بغرض وذلك التحليلي الوصفي املنهج على الدراسة اعتمد
 من والتأكد البحث فرضيات اختبار يتم خالله من والذي (Spss) اإلحصائي التحليل برانمج يف املتمثل

م والزمانية فهي مجهورية 2011اىل  2000، اما عن حدود البحث الزمانية فقد مشلت الفرتة من صحتها
السودان حالة مصريف االدخار والتنمية االجتماعية والبنك الزراعي السوداين كمصارف متخصصة يف التمويل 

 صغر يف السودان أما نتائج الدراسة فقد توصلت الباحثة اىل نتائج أمهها ما يلي:األ
 للتمويل االقتصادي واالجتماعي االثر بني معنوي أثر وذات طردية وجود عالقة عدم الدراسة اكدت -1

 للنشاط اجلغرافية ابملنطقة أثرتالتمويل ال ي منح ان يعىن وهذا للنشاط، اجلغرافية واملنطقة األصغر
 واجتماعي؛ اقتصادي أثر إلحداث

 واالجتماعي للتمويل االقتصادي االثر بني معنوي أثر وذات طردية عالقة وجود الدراسة بينت -2
 واجتماعي أثر اقتصادي هلا املعدة التمويل سياسات ان يعىن وهذا املمولة األصغر والقطاعات

 على اجياابً  يؤثر التمويل األصغر الن وذلك الدراسة هذه يف املستهدفة القطاعات على ملموس
 املمولة؛ القطاعات

 االقتصادي واالجتماعي االثر بني معنوي أثر وذات طردية عالقة وجود عدم أوضحت الدراسة -3
 اقتصادي فعلى أثر ليس له التمويل صيغ أن يعىن وهذا املمنوح، التمويل وصيغة األصغر للتمويل

 السودان؛ يف االصغر التمويل منح سياسات يف واجتماعي
 واالجتماعي للتمويل االقتصادياألثر  بني معنوي أثر وذات طردية عالقة وجود الدراسة أكدت -4

 االصغر للتمويل واجتماعي معنوي اقتصادي أثر وجود وهذا يعىن للتمويل املخصص واملبلغ األصغر
 املبالغ زايدة ان مبعىن واجتماعياً  فعليًا اقتصادايً  تؤثر املمنوحة املبالغ وان للتمويل املخصص واملبلغ
 ابلنسبة املرغوب االثر احداث يف االقتصادي واالجتماعي التحسن اىل تؤدى للتمويل املعدة

 ح؛صحي املمولة والعكس للمشروعات
 االقتصادي واالجتماعي األثر بني معنوي أثر وذات طردية وجود عالقة عدم اىل الدراسة توصلت -5

 اقتصادي أتثري مبعىن ال يوجد املمول، للمشروع اجلدوى دراسة إبعداد والقيام األصغر للتمويل
 دراسة أن اىل يشري مما للمشروع املمول اجلدوى بدراسة والقيام األصغر للتمويل فعلياً  واجتماعي
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 ان اإلحصائي التحليل نتائج من ويتبني ،عينة البحث ألفراد التمويل منح على فعلياً  تؤثر ال اجلدوى
 املرغوب فيه؛ واالجتماعي االقتصادي األثر إحداث اجلدوى يف بدراسة ال تتأثر األصغر التمويل

 للتمويل يواالجتماع ياألثر االقتصاد بني معنوي ثرأ وذات طردية عالقة وجود عدم الدراسة اكدت -6
 للتمويل األصغر وتكلفة اقتصادي أثر يوجد ال مبعىن العمالء على املشروع متويل وتكلفة األصغر
 من ويتبني املمول املشروع تكلفة على للتمويل ااجتماعي أثر يوجد أنه كما  العمالء على املشروع

 املرغوب االثر إحداث يف واجتماعياً  ال تؤثر اقتصاداي املشروع متويل تكلفة اإلحصائي التحليل نتائج
 يف السودان؛ األصغر التمويل سياسات على

 الرابعة:الدراسة  •
سياسات التمويل األصغر ودورها : بعنوان ،2014 سنة، 1إمساعيل يوسف عبد الرمحن البشريأسامة دراسة   

الدراسة يف األصل عبارة  ،2014ـــ  2013يف احلد من نسبة الفقر دراسة حالة مصرف السالم يف السودان 
متثلت و  بدور تطبيق سياسات التمويل األصغر يف احلد من نسبة الفقر، لتعريفا إىلهدفت  ،ماجستري مذكرةعن 

ية ومدي أتثريها يف السودانتطبيق سياسات التمويل األصغر يف املصارف  ةاليفعمشكلة البحث يف فحص مدى 
دی مسامهتها يف ختفيض نسبة الفقر يف البالد، إضافة لفحص العالقة بني تطبيق سياسات التمويل األصغر وم

وختفيف حدة الفقر، فحص العالقة بني تطبيق سياسات التمويل األصغر ومدا مسامهتها  ةخلق فرص عمل جديد
تطبيق سياسات التمويل األصغر ومدى جناحها يف  قياس وأخريايف خلق فرص عمل جديدة وختفيف حدة الفقر، 
 زايدة حجم الفئات املستهدفة وختفيف حدة الفقر.

بني تطبيق سياسات التمويل األصغر فيما يتعلق حبجم وكفاية التمويل  عالقةك هنال أنوافرتض الباحث   
وختفيف دة غر واملسامهة يف خلق فرص عمل جديبني تطبيق سياسات التمويل األص ةيف حدة الفقر، وعالقوختف

ف حدة وعالقة بني تطبيق سياسات التمويل األصغر من خالل زايدة حجم الفئات املستهدفة وختفي ،حدة الفقر
 الفقر.

املنهج التارخيي لعرض الدراسات السابقة، واملنهج االستنباطي يف حتديد فرضيات الدراسة والتعرف  واتبع الباحث 
 إضافة للمنهج الوصفي التحليلي أبسلوب دراسة احلالة. املشكلة،علي 

سياسات التمويل األصغر أاتحت فرص عمل جديد مما أدي  أنالدراسة  هاإليالنتائج اليت توصلت  أهممن   
متليك املشاريع وتقدمي  علىا ساعدت أهنلتحسني أوضاع األسر اليت استفادت من خدمة التمويل األصغر كما 

                                           
أسامة إمساعيل يوسف عبد الرمحن البشري، سياسات التمويل األصغر ودورها يف احلد من نسبة الفقر دراسة حالة مصرف السالم يف السودان  -1

 .2014م، مذكرة ماجستري، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، 2014ـــ  2013
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وتشكل ت املطلوبة ملنح التمويل األصغر ال ميكن مجعها بسهوله ضماانال أنها ومنائها. غري نتشار الالدعم الالزم 
 التمويل يف الوقت املناسب واملستهدف. علىيف سبيل احلصول  عائقا

 أنحيث  اإلنتاجمن أهم التوصيات اليت خرج هبا الباحث، دراسة األسواق ومتابعة أسعار املواد األولية ومدخالت 
تاج وحيسقف التمويل األصغر احملدد من قبل سياسات البنك املركزي غري كايف لتغطية احتياجات املشاريع الصغرية 

 لألسواق.تكون زايدة مبلغ التمويل دون دراسة مسيفه  أالزايدة علي  إىل
الفئات املستهدفة  أنت غري التقليدية خصوصا ضمااناستخدام ال علىعلى وحدة التمويل األصغر حث املصارف 

جراءات املتبعة، اإل أنكما   ،ت اليت تطالب هبا املصارفضماانيف الغالب عمال وحرفيني بسيطني ال تتوفر لديهم ال
ا ال تتناسب وكافة فئات اجملتمع النشطة اقتصاداي أهندراسة حيث  إىلالتمويل األصغر حتتاج  واخلاصة بعملية

 .السودانخصوصا الفئات اهلشة يف والايت 
 اخلامسة:الدراسة  •
التمويل األصغر دراسة حتليلية ألثر بعنوان: ، 2017سنة  ،1شادي حممد عبد الباقي إبراهيم صلىدراسة   

إجراء  ماجستري هدفت إىل مذكرة، الدراسة يف األصل عبارة عن للمشروعات الصغرية يف تنمية الفرد واجملتمع
على أثر التمويل  التعرف وأيضاحتليل وصفي للتمويل األصغر أببعاده املختلفة ومشكالته وكيفية مواجهتها، 

وحتديد العوامل املؤثرة على ذلك، وانطلقت الدراسة من  تمعاألصغر للمشروعات الصغرية يف تنمية الفرد واجمل
 معاجلة اإلشكاليات التالية:

 ت واملشروعات الصغرية واحلرفية يف اجملتمعآما هو دور مؤسسات التمويل األصغر للمنش -
الدولة يف برامج التنمية الشاملة املتكاملة ابلنسبة للفرد وللمجتمع ككل  واسرتاتيجيةما هو أثر سياسة  -

 وخاصة يف املناطق الريفية والعشوائية من خالل برامج التمويل األصغر.
ما هو أثر التمويل األصغر املقدمة للمشروعات الصغرية على مستوى حياة الفرد واجملتمع يف املناطق احملرومة  -

 كيز على حمافظة الدقهلية.يف حمافظات مصر ابلرت 
فرضياهتا استهدفت الدراسة حتليل مشكلة الفقر ىف اجملتمعات  واختبارويف سبيل اإلجابة على إشكاليات الدراسة 

احمللية املختلفة وسبل احلد منها وأساليب تنمية هذه اجملتمعات ومواجهة أهم املشكالت املعاصرة هبا وذلك من 
سياسات صناعة التمويل األصغر وتطوير قطاع املشروعات  عن طريق تبين التنمية يفخالل املشاركة الشعبية 

 اختياروقد تضمنت إجراءات هذه الدراسة امليدانية  ،تنمية الفرد واجملتمع كبري يف الصغرية ملا هلما من أثر إجيايب
ملشروعات الصغرية وقد اختريت عينة البحث بطريقة عشوائية من أصحاب ا حمافظة الدقهلية كمجال جغرايف

                                           
، رسالة ماجستري يف ة ألثر التمويل األصغر للمشروعات الصغرية يف تنمية الفرد واجملتمعدراسة حتليليشادي حممد عبد الباقي إبراهيم صلى،  -1

 .2017العلوم االجتماعية، كلية الزراعة جامعة املنصورة، مصر، سنة 
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 130( بعدد واملستثمرين ابلدقهليةرجال األعمال  مجعية)األصغر قروض من مؤسسة التمويل  احلاصلني على
الفرتة الزمنية ما  امليدانية واملقابالت الشخصية يف تالزايرامبحوث، وقد مجعت البياانت أبسلوب االستبيان مع 

 .2015عام وبداية  2014بني هناية عام 
وأثر التمويل األصغر على  قروض املشروعات الصغرية وجود عالقة معنوية بني قيمة إىللصت الدراسة وقد خ

 : جوانب متعددةمستوى تنمية الفرد من 
 يفالتوتر والعنف  واخنفاض، والسالمة والصحة املهنية، االجتماعيةالعدالة املتمثلة يف : االجتماعيةاجلوانب  .1

 ؛جملتمعا يف السرقات واخنفاضاجملتمع 
 واالستثمار؛اجملتمع  يف االقتصاديالتمكني املتمثلة يف : االقتصاديةاجلوانب  .2
 ؛حقوق الدولةاملتمثلة يف  اجلوانب السياسية: .3
 .اجملتمع حماربة التلوث البيئي، وتطوير البنية األساسية يفاملتمثلة يف اجلوانب البيئية:  .4
 السادسة:الدراسة  •
دور مشروعات التمويل األصغر يف التنمية االجتماعية : بعنوان ،2019سنة  ،1هللاعبد هللا امحد عبد دراسة   

( الدراسة يف األصل  والرهد، أبو دكنة روابهـــ حملييت ام  كرفانيف السودان )دراسة تطبيقية على مشال والية  
يف  االجتماعية : التعرف على دور مشروعات التمويل األصغر يف التنمية إىلهدفت  ،عبارة عن أطروحة دكتوراه

والرهد، أبو دكنة،  روابهحملييت ام  انكرفوذلك عن طريق قيام الباحث إبجراء دراسة تطبيقية بوالية مشال   السودان
ل األصغر يف : ما هو دور مشروعات التمويالتالية ةالياإلشكوعاجل الباحث الدراسة من خالل اإلجابة على 

، وميثل وصفي ابستخدام منهج دراسة احلالةحيث اتبع الباحث املنهج ال، انكرفبوالية مشال   االجتماعيةالتنمية 
بنك السوداين و من خدمات التمويل األصغر يف احملليتني املذكورتني يف البنك الزراعي  املستفيدينجمتمع الدراسة 

( مستفيد 370عينة عشوائية عددها )  اختيارمستفيد وقد مت ( 19586عددهم )للتمويل األصغر و  اإلبداع
ليلها حتو  تاانالبيجلمع  كأداة  ةاناستبقام الباحث بتصميم م و 2018الفرتة من مارس حىت ماي  ومتت الدراسة يف

 مجلة من النتائج أمهها:  إىلالدراسة  وخلصت، spssمعاجلتها بواسطة برانمج و 
 من النساء؛البحث أن أغلب املستفيدين من مشروعات التمويل األصغر هم  أوضح -
 ؛أغلب املستفيدين من املمولني يف مشروعات التمويل األصغر مت منحهم متويال فردية -
 ؛النساء ال أيخذن مبلغ التمويل إال بعد موافقة الرجال أو أزواجهن -
 ؛املستفيدين هلم رضاء اتم جتاه مؤسسات التمويل األصغر -

                                           
والية كرفان ـــ حملييت ام روابه و عبد هللا امحد عبد هللا، دور مشروعات التمويل األصغر يف التنمية االجتماعية يف السودان )دراسة تطبيقية على مشال  -1

 ، السودان.2019الرهد، أبو دكنة، أطروحة دكتوراه يف علم االجتماع، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا، 
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 ؛معظم املستفيدين جلئوا لتمويل األصغر لتحسني أوضاعهم االقتصادية -
 ؛املستفيدين من التمويل األصغر أغلبهم هلم مدخرات من التمويل وأدت إىل حتسني ظروفهم االقتصادية -
أن مشروعات التمويل األصغر تواجه عدة مشاكل منها مشاكل التمويل والعمالة، عدم التأمني وقلة مبلغ  -

 ؛التمويل وقصر فرتة السداد
والسكن  والتعليم االجتماعية كالصحةمشروعات التمويل األصغر أدت إىل حتسني مستوى اخلدمات  -

 .واملعيشة وسامهت يف رفع الوعي االجتماعي والثقايف
 وخرج الباحث جبملة من التوصيات أمهها: 

 ؛تمعات الريفية واحلضريةمشاريع التمويل األصغر يف اجمل وتوسيع دائرةالعمل على تنويع  -
خصوصا يف جمال التمويل  وتثمني فاعليتهيف اجملتمع  املرأةضرورة االهتمام ابلدور االستثمار ي الذي تلعبه  -

 ؛واإلقراض املصغر
 ؛السداد وتقليص نسب الفائدة وزايدة فرتةالعمل على زايدة مبلغ التمويل   -
 ؛الدخل وحتسني مستوى املعيشة اإلنتاجية لزايدةضرورة االهتمام ابملشاريع  -
 ؛العمل على تفعيل دور شركات التأمني املختلفة لتامني مشروعات التمويل األصغر -
 ؛اليت ختدم التمويل األصغر وتفعيل السياساتضرورة سن   -
تواجه التمويل األصغر خاصة تلك املتعلقة ابلعمالة وحجم القروض  واملعوقات اليتإجياد حول للمشاكل  -

 ؛ائدةونسب الف
 ضرورة تقييم مشاريع التمويل األصغر لالستفادة من املشروعات الناجحة. -

 األجنيباملطلب الثاين: املقاالت اليت تناولت موضوع التمويل األصغر على املستوى 
تعددت املقاالت اليت تناولت دراسة أتثري التمويل األصغر على التنمية االجتماعية واالقتصادية، وقد وردت يف   

مقاالت وتقارير وأوراق علمية مقدمة ملؤمترات وندوات خمتلفة، وقد انتقينا بعض من هذه املقاالت اليت  شكل
مركزين على الدراسات مشلت متغريات الدراسة يف بعض الدول العربية، وقد أوردانها حسب تسلسلها الزمين 

 احلديثة منها.
 :األوىلالدراسة  •

سنة  ،1القادر السليك آمنة عبدوعبد هللا بالل سعد هللا  حواءو إبراهيم عبد الرسول حممد باللدراسة 
كرفان )بعض مدن والية غرب   -دراسة حالة-على املستوى املعيشي  وأثرهالتمويل األصغر : بعنوان ،2017

                                           
دراسة -عيشي إبراهيم عبد الرسول حممد بالل وحواء عبد هللا بالل سعد هللا و أمنة عبد القادر السليك، لتمويل األصغر وأثره على املستوى امل -1

القتصادية و اإلدارية و القانونية، العدد ام(، مقالة يف جملة العلوم 2017 –م 2009)بعض مدن والية غرب كرفان السودان خالل الفرتة  -حالة
 2017 سنةول السابع اجمللد األ
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واإلدارية االقتصادية يف جملة العلوم  منشور عبارة عن مقال (،2017 – 2009خالل الفرتة  السودان
الدخل املكتسب من املشاريع املمولة عن طريق مؤسسات  أثرالتعرف على  إىلهذه الدراسة  تهدف،  القانونيةو 

دراسة املعوقات واملشاكل  إىل، ابإلضافة املختلفةاالجتماعية التمويل األصغر ابلوالية ابالعتماد على املؤشرات 
التمويل  أثرما هو  :التالية ةالياإلشكمعاجلة  من طالقاً انالتمويل األصغر ابلوالية،  احجنإلواقرتاح احللول املمكنة 

التمويل األصغر ابلوالية؟ وهل ساهم التمويل األصغر يف زايدة الدخل  لعمالءاألصغر على املستوى املعيشي 
التحليلي لدراسة احلالة على املنهج الوصفي و  ةالياإلشكالفردي ابلوالية؟ وقد اعتمد الباحثون يف معاجلتهم هلذه 

وتوصل البحث على (، 2017-2009خالل الفرتة من ) لسوداناب انكرفاليت أجريت على بعض مدن والية  
من خالل قيام العديد من  االقتصاديالتمويل األصغر ساهم مسامهة فعالة يف حتريك النشاط  أن: عدة نتائج أمهها

، كما األفرادهلا دور كبري يف رفع مستوى دخل  كان ، كما  صاديعد االجتماعي واالقتشطة التنموية ذات البناأل
متكينهن وحتسني وضعهن  ايلابلتمل للشباب والنساء بصفة خاصة، و ساهم يف توفري العديد من فرص الع

على مستوى  الدراسة بضرورة تطوير خدمات التمويل األصغر من خالل تفعيل جهود الدولة أوصتو االجتماعي، 
شاء إنو  العمالءزايدة الوعي لدى االجتماعية، وتعديل عوائد التمويل األصغر ونشر الثقافة و ؤسسات املالصناديق و 

 .املؤسسات التمويلية الصغرىمع البنوك و  العمالءدورات تدريبية لربط 
 الثانية:الدراسة  •

 :بعنوان، 2019، سنة 1سقف احليط هنيل إمساعيلو لبىن مسري خلف ثتنيللباح
THE EFFECT OF MICROFINANCE INSTITUTIONSACTIVITIES ON 

ECONOMIC GROWTH IN ARABCOUNTRIES 

يف الدول العربية،  االقتصاديمعرفة مدى أتثري مؤسسات التمويل األصغر على النمو  إىلهدفت هذه الدراسة    
لست  تاانبيتستخدم الورقة  العربية،البلدان يف  االقتصاديوالختبار أتثري مؤسسات التمويل األصغر على النمو 

من معاجلة  وانطلقت الدراسة، تاانالبيويعتمد اختيار العينة على توافر  ،2016-1999دول عربية خالل الفرتة 
الباحثة  العربية؟ حاولتيف الدول  االقتصادي: ما هو أتثري مؤسسات التمويل األصغر على النمو اآلتية ةالياإلشك

يف  االقتصاديدراسة من خالل فهم أتثري مؤسسات التمويل األصغر على النمو ال ة هذهاليإشكاإلجابة على 
وكذا دراسة دور مؤسسات التمويل األصغر يف العامل العريب، ودراسة أتثريها على منو الناتج احمللي  الدول العربية

شطة مؤسسات نئية أل: ال يوجد أتثري ذو داللة إحصاالتاليةالفرضية  انالباحثت، ومن اجل ذلك طرحت ايلاإلمج
وبغية اختبار هذه  ،2016 – 1999يف الدول العربية للفرتة ما بني سنة  االقتصاديالتمويل األصغر على النمو 

                                           
1-Khalaf, L. S., & Saqfalhait, N. I. The effect of Microfinance Institutions activities on 
economic growth in Arab countries. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 
vol 23, n1, (2019). 
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ببناء منوذج جترييب يدرس العالقة بني نشاط مؤسسة التمويل األصغر  انالباحثتالتأكد من صحتها قامت الفرضية و 
 إىل 1999بتكرار سنوي لست دول عربية، تغطي السنوات  تاانبي، يتم إجراء حتليل االقتصاديوالنمو 
يتكون جمتمع  (MIX) من سوق تبادل معلومات التمويل األصغر تاانالبي، وقد مت احلصول على 2016

واملغرب ومصر  انولبنالدراسة من مجيع مؤسسات التمويل األصغر يف ستة الدول العربية، وهي: األردن وفلسطني 
النشطة يف صناعة التمويل األصغر ولديها جمموعة واسعة من اخلدمات، وخلصت الدراسة  البلدان   متثل وتونس و 

يف  االقتصاديجمموعة من النتائج أمهها: عدم وجود أتثري كبري لنشاط مؤسسات التمويل األصغر على النمو  إىل
ها الظروف السياسية واحملددات الدول العربية لذلك، قد تكون هذه النتائج انجتة عن العديد من العوامل من

، لتحقيق أداء اقتصادي متميز ايلوابلتالقطاعية وحجم القرض وأسعار الفائدة املرتفعة واملخاطر املرتبطة ابلقرض 
يكون هناك منو مستدام وخاضع للرقابة  نملؤسسات التمويل األصغر يف الدول العربية ، توصي هذه الدراسة أب

اسات إقراض غري متساهلة ، واالعتماد على أدوات فعالة ملواجهة املخاطر ، مبا يف سي تهاجانحملفظة القروض، 
لتمويل ذلك االسرتاتيجيات القوية إلدارة املخاطر ختفيض الفوائد املكتسبة من القروض اليت تعتربها مؤسسات ا

بذل املزيد من  انالباحثتاليت تعترب مرتفعة نوعا ماء يف الدول العربية، كما تقرتح األصغر أهم مصدر للدخل، و 
اجلهود، يف صياغة التشريعات وتطوير األطر التنظيمية املتعلقة ابستخدام أدوات التمويل اإلسالمي يف قطاع 

 التمويل األصغر.
 : ةلثالثاالدراسة  •

 :بعنوان ،2018سنة  ،1فيصل منصوريو إيناس بن عبد القادر لباحثنيل
Performance of microfinance institutions in the MENA region: a 

comparative analysis 

هدفت الدراسة إىل تقييم كفاءة التمويل  ، يف اجمللة الدولية لالقتصاد االجتماعي منشوروهي عبارة عن مقال 
املوضوع من خالل تقدمي السمات  وعاجل الباحثان، 2012 – 2002األصغر يف الوطن العريب خالل الفرتة 

مؤسسة من  72عينة مكونة من  اعتمادالرئيسية للتمويل األصغر يف منطقيت الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وقد مت 
 البياانتمعاجلة املعطيات ابستخدام منهج حتليل مغلف  وقد متمؤسسات التمويل األصغر يف عشر دول 

 (bootstrap-DEA )بتحليل كفاءة  انالباحثت التمويل األصغر العربية، كما قام لقياس كفاءة مؤسسا
 أنوقد أظهرت نتائج الدراسة  الربيع العريب،و  ةاليامل األزماتمؤسسات التمويل األصغر يف الدول العربية يف ضوء 

متباينة بشكل   اإفريقيدرجات الكفاءة النسبية ابلنسبة للمؤسسات التمويل األصغر يف دول الشرق األوسط ومشال 
تنظيم املؤسسة، كما بينت الدراسة مدى قدرة  أوعمر املؤسسة  إىل، ويعود سبب التباين البلدانكبري عرب الزمن و 

                                           
1-Abd Elkader, I. B., & Mansouri, F Performance of microfinance institutions in the MENA 
region: a comparative analysis. International Journal of Social Economics,(2019).  
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هذه املؤسسات يف  ةو االجتماعي، وكذا صالب املايلء دامؤسسات التمويل األصغر العربية على اجلمع بني األ
 .زماتاألعدم أتثرها الكبري هبذه و  األزماتأوقات 

 :الدراسة الرابعة •
دور وزارة التضامن االجتماعي جبمهورية مصر العربية يف دعم بعنوان ، 2020سنة ، 1دراسة عفت الزعيب 

عبارة عن مقال منشور يف جملة كلية االقتصاد  وهي، 2018-2012دراسة الفرتة : املشروعات متناهية الصغر
 والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

شطة وزارة التضامن االجتماعي جبمهورية مصر العربية يف دعم املشروعات متناهية الصغر  أنهدفت إىل إبراز دور  
، وانطلقت من إشكالية مفادها أن 2018-2012على الفرتة من  ابلرتكيزك للحد من الفقر، وذل كوسيلة

 أنمن املمكن شروعات متناهية الصغر واليت االهتمام البحثي بدور أجهزة اإلدارة العامة يف دعم امل يفقصور  كهنا
کبري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ال سيما فيما يتعلق ابلقضاء على الفقر، األمر الذي   حد إىلتساهم 

ك أهم تل كإحدىيتطلب إلقاء الضوء على هذا الدور من خالل التعرض لدور وزارة التضامن االجتماعي  
لى إجراء عدد من املقابالت مع مسؤويل اإلدارات ذات الصلة بدعم املشروعات عتمد الدراسة ع، وأاألجهزة

كما   األوليةواملعلومات  تاانللبي كمصدرك  متناهية الصلة بوزارة التضامن االجتماعي واجلهات التابعة هلا، وذل
 وخلصت، ويةانالث تاانللبي كمصدراألخرى   املكتبيةوالدراسات  احلكوميةلواثئق أيضا على ا الدراسة اعتمدت
قد شهدت استمراراً للجهود السابقة مع ازدايد تنوع املنتجات املقدمة  2018-2012من  فرتةال أن إىلالدراسة 

من قبل الوزارة واالستفادة من التوجهات احلديثة يف حقل اإلدارة العامة يف جماالت دعم املشروعات املتناهية 
مع القطاع اخلاص  الشراكات أشكاللدخول يف العديد من الصغر، البحث عن مصادر جديدة للتمويل وا

للحد من  ةآليكاجلهات الدولية املعنية بدعم املشروعات متناهية الصغر   إىلابإلضافة  احلكوميةواملنظمات غري 
 احتياجا. األكثرالفقر لدى الفئات 

 :الدراسة اخلامسة •
املشاريع الصغرية ودورها يف التنمية بعنوان: ، 2019سنة ، 2سامي صاحل النهديو صالح عمر بلخريدراسة  

 .االقتصادية واالجتماعية يف حمافظة حضر موت دراسة ميدانية، اجلمهورية اليمنية
الدراسة يف األصل عبارة عن ورقة علمية للمشاركة يف املؤمتر العلمي الرابع جبامعة حضر موت، وقد هدفت 

مهيتها ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف حمافظة الدراسة إىل التعرف على املشاريع الصغرية وأ

                                           
.عبارة 2018-2012دور وزارة التضامن االجتماعي جبمهورية مصر العربية يف دعم املشروعات متناهية الصغر: دراسة الفرتة عفت الزعيب،  -1

 .246-217ص  ص 2020، جامعة القاهرة، مصر 4العدد  21عن مقالة يف جملة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، اجمللد 

، املشاريع الصغرية ودورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف حمافظة حضر موت دراسة ميدانيةصالح عمر بلخري وسامي صاحل النهدي:  -2
 .635-617، ص ص: 2019، جامعة حضر موت اجلمهورية اليمنية 2019يوليو  25-24ورقة للمؤمتر العلمي الرابع 
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واختبار  ومعاجلتها،ومت إدخال البياانت  ي،ليلالتحالوصفي  املنهجسة ااستخدمت الدر  وقد حضر موت،
سة (، وكانت املشاريع الصغرية متثل املتغري املستقل يف الدراSPSS) الفرضيات ابستخدام برانمج الرزم اإلحصائية

 أما التنمية االقتصادية واالجتماعية متثل املتغري التابع.
واعتمدت الدراسة يف احلصول على البياانت األولية على االستبيان، بينما البياانت الثانوية على معلومات من 

على املراجع والكتب العلمية واملقاالت والتقارير واألحباث املنشورة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، ولإلجابة 
سة إىل ات الدر لتوصتساؤالت الدراسة مت تصميم استبانة مكونة من مخس فقرات وفق مقياس ليكارت اخلماسي، 

 :أبرزهاكان   النتائج،جمموعة من 
كما   ،واالجتماعية يف حمافظة حضرموت مشاريع الصغرية يف التنمية االقتصاديةلوجود دور ذا داللة إحصائية ل 
 ماكمرتفعا  كان   املشاريع الصغرية يف التنمية االقتصادية يف حمافظة حضرموت سة أن دورانت نتائج الدر بي

 .سة أن دور املشاريع الصغرية يف التنمية االجتماعية يف حمافظة حضرموت جاء مرتفعاً جداً اأوضحت نتائج الدر 
 أمهها:سة إىل عدد من التوصيات االدر  انتهت 

 ها.كل املعوقات من أمام  ، وإزالةمشاريع الصغريةلتقدمي الدعم املايل واملعنوي الالحمدود ل
 ادسة:الدراسة الس •
 بعنوان: ،2021، سنة 1Asma Boussettaلـ 

Microfinance, Poverty and Education." Comparative Economic Studies. 

العالقة بني التمويل األصغر والتعليم والفقر على املستوى الكلي ابستخدام جمموعة  هدفت الباحثة إىل دراسة
وبتفصيل اآلاثر حسب مستوايت الدخل  .2018-1999دولة خالل الفرتة  116بياانت عرب الدول من 

األصغر ، يكشف هذا التحليل أن أي زايدة ومراعاة مشكلة التجانس احملتملة املتعلقة بقروض مؤسسات التمويل 
يف حجم حمفظة القروض اإلمجالية ملؤسسات التمويل األصغر تؤدي إىل احلد من الفقر يف املناطق املرتفعة 

أظهر أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التمويل األصغر والفقر يف البلدان  مع ذلك الدخل واملتوسطة
القنوات اليت من خالهلا يؤثر التمويل األصغر  يعترب التعليم من أبرزكما  ة من الدخلذات املستوايت املنخفض

ال تزال ر إذ أن أي زايدة يف حجم قطاع التمويل األصغر تعزز التعليم الذي بدوره يقلل الفقحيث على الفقر 
هدفًا يتمثل يف خفض  حدد البنك الدويل لذلك مكافحة الفقر واحدة من أخطر القضااي االقتصادية يف العامل

، وقد حاولت 2030٪ من سكان العامل حبلول عام 3عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع إىل أقل من 
الفقر من خالل االهتمام ابلتعليم؟  تقليلالباحثة اإلجابة على اإلشكالية التالية: هل للتمويل األصغر دور يف 

هذه الدراسة جمموعة واسعة غري متوازنة من  الباحثة تستخدما، تقدير العالقة بني التمويل األصغر والفقرول
                                           

1 Boussetta, Asma. "Microfinance, Poverty and Education." Comparative Economic 
Studies (2021): 1-23. 

https://link-springer-com.sndl1.arn.dz/search?facet-creator=%22Asma+Boussetta%22
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. البياانت 2018إىل  1999دولة يف الفرتة من  116العينة النهائية حتتوي على  االقتصادات النامية واملتقدمة
 ت، وقد خرجت الدراسة بنتائج أمهها: عتمد اختيار البلدان على توافر البيااني سنوية

 ، واملرتفعهناك أتثري إجيايب للتمويل األصغر على احلد من الفقر يف االقتصادات ذات الدخل املتوسط  -
والسبب الذي يُعطى  الدخل منخفضة البلدان يف والفقر األصغر التمويل بني مهمة عالقة توجد ال ولكن

فمن الشائع أن التمويل  األصغرعادة لذلك هو مشكلة االستهداف ، واليت متثل حتداًي كبريًا يف التمويل 
، لذلك يظهر ما يسمى ابحنراف الرسالة يف التمويل األصغر الذي يعين األصغر ال يصل إىل أفقر األسر

 األثرايء من برامج التمويل األصغر خالفا ملا خمطط له. استفادة
وفًقا   ف التنمية املستدامةمن بني أهدا يعد القضاء على الفقر وتوفري التعليم العادل للجميع هدفني وثيقني  -

ميع جل مت إاتحة التعليممليون شخص من براثن الفقر املدقع إذا  171ميكن انتشال (، 2013) لليونسكو
عالوة على ذلك ، ميكن أن تؤدي التحسينات  .٪ يف الفقر العاملي 12األطفال، مما ميثل اخنفاًضا بنسبة 

 .٪30ملدقع بنسبة يف التعليم إىل تقليل الفقر ا
 ابعة:الدراسة الس •

  Abrar, Afsheen, Iftekhar Hasan, and Rezaul Kabir1 :دراسة بعنوان  
Finance-growth nexus and banking efficiency: The impact of 
microfinance institutions." Journal of economics and business. 
2021 

األمهية النسبية ملؤسسات التمويل األصغر على املستوى الكلي )التنمية املالية، والنمو  ىل تبيانإهذه الورقة  تهدف
، حيث تربز الدور املساعد الذي ميكن ان تلعبة ، والفقر( واملستوى اجلزئي، وعدم املساواة يف الدخلاالقتصادي

اخلدمات املالية اىل جانب البنوك مؤسسات التمويل األصغر يف حتقيق التنمية والنمو حيث أن مشاركتها يف تقدمي 
ابإلضافة ، الرفاهية االقتصادية عن طريق احلد من عدم املساواة يف الدخل والفقر من عززالتجارية من شأنه أن ي

إىل ذلك، فإن وجودها النشط يساعد يف ضبط البنوك التجارية التقليدية من خالل إخضاعها ملزيد من املنافسة مما 
 ة وقد حاول الباحثني اإلجابة عن بعض التساؤالت أمهها: فاءيؤدي إىل زايدة الك

 ما هو دور التمويل األصغر يف التأثري على التنمية املالية والنمو االقتصادي وعدم املساواة يف الدخل وحماربة الفقر؟
  التجارية التقليدية؟ البنوكما هو دور التمويل األصغر يف التأثري على تنافسية 

                                           
1 Abrar, Afsheen, Iftekhar Hasan, and Rezaul Kabir. "Finance-growth nexus and banking 

efficiency: The impact of microfinance institutions." Journal of economics and business 114 

(2021): 105975. 

https://link-springer-com.sndl1.arn.dz/article/10.1057/s41294-021-00145-4#ref-CR50


سابقةالدراسات ال                                                                                          الثاينالفصل   
 

95 
 

. 2014 – 2001دولة لديها نظام مايل مزدوج خالل الفرتة  35من  ونتتكدراسة على عينة وقد إعتمدت ال
يف بلغت مؤسسات التمويل األصغر اليت اعتمدت يف  1032حيث بلغ عدد البنوك التجارية جملموع هذه الدول: 

 مؤسسة 770الدراسة 
 ىل النتائج التالية:إصت الدراسة لوقد خ

وقد ظهر اآلن النظام املايل  خصوصا يف البلدان النامية، ا يف العديد من البلدان،صبح التمويل األصغر شائعً أ
تعمل مؤسسات التمويل  ق، املزدوج، الذي تشرتك فيه مؤسسات التمويل األصغر والبنوك التقليدية يف نفس السو 

ال يشاركون يف أنشطة  التحديد،على وجه  ، يف نواح كثرية التجاريةاألصغر بشكل خمتلف عن البنوك 
واالستثمار يف االقتصاد احلقيقي من خالل الرتكيز يف الغالب على  املخاطر،وعادة ما مييلون إىل جتنب  ة، املضارب

 دخل والنساء.السكان األقل 
مكان مؤسسات التمويل األصغر تسريع التنمية املالية والنمو االقتصادي واحلد من عدم املساواة يف الدخل إب

 .قر على املستوى القطريوالف
يف تعزيز التنمية املالية والرفاهية االقتصادية، واحلد من عدم املساواة يف  مهم دورهلا سات التمويل األصغر مؤس

 .عدم كفاءة البنوك التجاريةوتعويض والفقر،  وحماربة الدخل،

 خالصة الفصل الثاين

كما أشران سابقًا فإن هناك العديد من الدارسات اليت تناولت موضوع التمويل األصغر، وتناولت أثره التنموي    
 من الناحية االجتماعية واالقتصادية، وقد تنوعت بني احمللية واألجنبية.

من بينها  فقد أخذت هذه الدراسات مناهج متعددة ،املنهجومتثلت أهم معايري االختالف بني هذه الدراسات 
اإلشكالية املعاجلة يف الدراسة ، العينة: اختلفت من حيث احلجم ونوع العينة، الوصفي والتحليلي واإلحصائي

 وأخرياً النتائج املتواصل إليها.، األدوات املستعلمة يف الدراسة، اختلفت من دراسة ألخرى
ومما ال شك فيه فإن دراستنا احلالية استفادت من الدراسات واألحباث السابقة حيث حاولنا توظيفها للوصول   

 إىل توصيف دقيق للمشكلة البحث، كما استفدان منها إثراء اجلانب التطبيقي.
ر عرب دراسة مقارنة بني وأهم ما مييز الدراسة احلالية عن سابقتها، هو القيام بقياس األداء التنموي للتمويل األصغ 

جمموعة من الدول عرب قياس أداء مؤسسات التمويل األصغر وأثره على جمموعة من مؤشرات التنمية االجتماعية 
وما مّيز أيضا هذه الدراسة عن سابقتها هو إبراز أمهية ودور واالقتصادية يف أربع دول عربية ابإلضافة للجزائر، 

(، وأتثري هذه اجلائحة على سوق التمويل 19-روف جائجة كوروان )كوفيدالتمويل األصغر يف التنمية يف ظ
 األصغر.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث الفصل

واقع صناعة التمويل األصغــــــــــــــــــــر في بعض 

الدول العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )الجزائر، الســــــودان، 

 .األردن، مصر واليمن(
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 متهيد:   
نظرا  ،شهدت صناعة التمويل األصغر منو متصاعدا يف الدول العربية منذ بداايت تسعينيات القرن املاضي

هلاته الدول  واالقتصاديللدور الذي ابتت تلعبه هذه الصناعة، وأتثريها البالغ واإلجيايب على املستويني االجتماعي 
، 2005املتحدة لعام  األمم إعالنيعترب  إذنظرا لالهتمام الدويل هبذه الصناعة،  أخرىمن جهة، ومن جهة 

وأمهية التمويل األصغر ودوره يف منو وترقية  مبكانةرتاف الدويل واعتبارها سنة دولية للتمويل األصغر مبثابة االع
عرب متنوعة  وغري مالية يةمالالعربية خدمات  البلداناجملتمعات خصوصا الفقرية منها، ويوفر التمويل األصغر يف 

ح واسعة كومية اليت تستهدف شرائاحلوبنوك التمويل األصغر وبعض املنظمات غري  املاليةالعديد من املؤسسات 
نشاء مشاريع مصغرة إوالنساء وذوي الدخل احملدود ملساعدهتم على  البطالنيالفقراء و فئة  خصوصا ،من اجملتمع

 االجتماعيةالعربية يف حتسني العديد املؤشرات  البلدانخاصة هبم، وقد سامهت مؤسسات التمويل األصغر يف 
ذلك على حتسني مستوى املعيشة لشرائح واسعة من اجملتمع ومتكني املرأة وتعزيز دورها  حيث انعكس، االقتصاديةو 

  االقتصادي.يف النشاط 
سنحاول يف هذا الفصل استعراض واقع صناعة التمويل األصغر من خالل استعراض بعض املؤشرات الكمية 

 ، مصراألردنتمثل يف كل من: دولة السودان، ت ،املنطقة العربية عنهلذه الصناعة يف عدد من الدول العربية كعينة 
 اليمن ابإلضافة للجزائر. وعليه سنعاجل هذا الفصل من خالل املباحث التالية: و 
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 .ربة التمويل األصغر يف اجلزائراملبحث الثالث: عرض جت
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 املبحث األول: واقع التمويل األصغر يف املنطقة العربية 
 ا  ارتفاعاملنطقة حيث تشهد  خالل العشرية األخرية، ملحوظا   طاع التمويل األصغر يف الدول العربية منوا  قشهد 

مما يستوجب التوسع يف تقدمي ، يصاحبه كذلك ارتفاع يف معدالت البطالة والفقرالسكان، يف عدد  متزايدا  
خلدمات املصرفية إىل اابعتبار أن غالبية السكان يف املنطقة ليست هلم القدرة للولوج -خدمات التمويل األصغر 
 الذين ال واألشخاصاملتدين  توفري خدمات التمويل لألشخاص ذوي الدخلوذلك لالرمسية واالستفادة منها 

البديل لتقدمي التمويل األصغر لتمويل مشاريعهم، حيث يعترب قطاع يتمكنون من احلصول على اخلدمات املالية 
الذي يساهم بشكل فعال  1يف تعزيز الشمول املايلهذه اخلدمات عن طريق مؤسساته، وابلتايل يلعب دورا  هاما  

، حيث أن االجتماعية واالقتصاديةخدمات املالية، مما يساهم يف تعزيز التنمية شرحية من السكان للهذه ال لنفاذ
من ها واالجتماعي وذلك من خالل حتويل واالقتصادياملايل االستقرار تقدمي التمويل هلذه الفئات يساعد يف تعزيز 

 العشرية األخرية وضعا  فئات متلقية للمساعدات إىل فئات منتجة ومدرة للدخل، ولقد عاشت املنطقة العربية يف 
، كل هذا  2019إىل جائحة كوروان اليت ضربت العامل هناية  وصوال   2011بداية بثورات الربيع العريب يف  استثنائيا

مام هذا الوضع فقد لعبت مؤسسات التمويل األصغر أ، و واالقتصاديعلى الصعيدين  االجتماعي  ا  كان له أتثري 
، وسنستعرض فيما يلي نظرة جتماعية وتعزيز االستقرار االجتماعي واالقتصادياالدورا هاما يف جمال املسؤولية 

مليار دوالر يف  2 أصول مؤسساته حوايلعلى هذا القطاع الواعد واهلام يف الدول العربية والذي قارب حجم 
 /املنطقة

 طلب األول: نظرة حول التمويل األصغر يف املنطقة العربيةامل
 العربية،لنشاط التمويل األصغر يف املنطقة  والتنظيمي املنظّماإلطار التشريعي يف هذا املطلب عرض  سنحاول

يف هذه  تطور احملفظة االقراضية لدى مؤسسات التمويل األصغرها وكذا عدد املقرتضني النشطني فيابإلضافة إىل 
 املنطقة.

 ةاألصغر يف املنطقة العربي الفرع األول: انتشار التمويل
العربية مبستوايت متدنية من النفاذ إىل خدمات التمويل األصغر ابملقارنة مع بعض اجملموعات  متتاز املنطقة

، يتضح أن الوطن العريب يعد من أقل األقاليم 2009اإلقليمية األخرى، ووفقا لتقرير صندوق النقد العريب لسنة 
حة الفقر، مع عدم الشمولية خلدمات التمويل األصغر لية ملكافآك  األجلقصرية و رة على القروض املصغّ  اعتمادا

القروض  إمجايل، من %0,5، إذ بلغت نسبة القروض املصغر يف املنطقة العربية نسبة االدخاراألخرى كالتأمني و 
ملؤسسات  االنتشار اإلمجايلالتقرير اإلقليمي العريب لنفس السنة، فقد وصل فحسب ، 2010املمنوحة سنة 

                                           
 75، ص: 2019تقرير االستقرار املايل يف الدول العربية نقد العريب، صندوق ال  -1
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مليون مستفيد،  3مؤسسة، وقدر عدد املستفيدين من خدمات القروض املصغرة يف حدود  502 التمويل األصغر
فيهما عدد   ابعتبارمها دولتان، ويرتكز جل املقرتضني يف املغرب ومصر 1مليار دوالر 1,59 بـ مبحفظة متويلية قدرت

ألخرى، ابإلضافة إىل مصر واملغرب كبري من السكان وترتفع فيهما مستوايت الفقر والبطالة ابملقارنة مع الدول ا
العراق، تونس،  ،مثل األردن 2خلدمات التمويل األصغر بدرجات متفاوتة واسعا   انتشارا  هناك دول أخرى تشهد 

، 2012العريب الصادر عن صندوق النقد العريب لسنة  االقتصادياليمن، السودان وفلسطني، وحبسب التقرير 
 ،يف األردن وتونس ألف 200، وبلغ حوايل 2010عام  ألف 800فقد جتاوز عدد املقرتضني يف املغرب ومصر 

لقروض املصغرة يف يف بقية الدول العربية األخرى والشكل يوضح توزيع عدد املستفيدين من ا 100يف حني بلغ 
 ة.املنطقة العربي

 األمهية النسبية لعدد املستفيدين من خدمات التمويل األصغر يف الدول العربية (:3-1رقم ) الشكل

 
 223ص:  ،2012العريب الصادر عن صندوق النقد العريب لسنة  االقتصاديالتقرير : املصدر

إىل أخرى ما ميكن مالحظته من خالل الشكل أن مستوايت تقدمي خدمات التمويل األصغر ختتلف من دولة   
يف الدول الكبرية من حيث عدد  أكثر انتشارا  فنجد أن التمويل األصغر  ،لكل بلداالقتصادية للخصائص  تبعا  

الصغرية من حيث عدد السكان  ويقل حجمه يف الدولمناصفة بينهما،  %72بنسبة السكان )مصر، املغرب( 
املميزات  استعراض وسنحاول فيما يلي، لالنفطية نظرا لوجود نسب متدنية من الفقر يف هذه الدو والدول 

  .واخلصائص املؤسساتية للتمويل األصغر يف املنطقة العربية
                                           

 2مقالة يف جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة مؤسسات التمويل األصغر يف االقتصادايت العربية، واقعموهوب فريدة،  -1
 .1529، ص:2020، سنة 34اجمللد  3العدد 

، ص: 2012، الفصل العاشر، سنة رص وحتدايت النفاذ إىل اخلدمات املالية واملصرفية والتمويل يف الدول العربيةفصندوق النقد العريب،  -2
222. 
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 املنظم لنشاط التمويل األصغر يف املنطقة العربية قانون ياإلطار التشريعي والالفرع الثاين: 
م توفر بيئة تشريعية وتنظيمية العوائق اليت ال تزال تواجه مؤسسات التمويل األصغر العربية هي عد أهممن بني   

فإن احلاجة إىل استحداث قوانني وأطر تنظيمية خاصة ابلتايل ، و هلا ومساعدة على تطورها واستدامتها مواتية
من ضرورة، فضال عن احلاجة إىل توضيح عملية التحول ملؤسسات التمويل األصغر  أكثرصبح أابلتمويل األصغر 

رحبية لضمان  كياانت  غري هادفة للربح، وترغب يف التحول إىلو حكومية  اليت أنشئت يف البداية كمنظمات غري
ط التمويل األصغر يف اليت تنظم نشا والنظم التشريعيةيوضح بعض القوانني  أدانهاستمراريتها واستدامتها، واجلدول 

 .اخلدمات اليت يسمح ملؤسسات التمويل األصغر بتقدميهاو وكذا العمليات  ،بعض الدول العربية
 

 املشرفة عليه يف بعض الدول العربية واجلهاتالقوانني املنظمة للتمويل األصغر وسنة صدورها  :(3-1) رقم دولاجل
 اهليئة املشرفة االصغر اللوائح الرقابية واملنظمة لقطاع التمويل الدولة

 وزارة املالية )الرتخيص والتنظيم( وبنك املغرب)الرقابة( .2013و 2007و 2004احملدث يف  97/18رقم  القانون املغرب

 البنك املركزي )جملس النقد واالئتمان( 2007املنظم للتمويل األصغر يف  15املرسوم رقم  سوراي

 البنك املركزي اليمين 2009قانون التمويل األصغر يف  اليمن

 البنك املركزي السوداين )وحدة التمويل األصغر( 2017حمدث يف  2011قانون مؤسسات التمويل األصغر يف  السودان

 سلطة رقابة التمويل األصغر )مستقلة( 2012وحمدث يف  2011قانون   التمويل األصغر  تونس

 البنك املركزي )سلطة النقد الفلسطيين( 2011األصغر يف املنظم ملؤسسات االئتمان  132املرسوم رقم  فلسطني

 هيئة الرقابة املالية)سلطة مستقلة( 2020حمدث يف  2014يف  141قانون   التمويل األصغر رقم  مصر

 البنك املركزي األردين 2015املنظم ملؤسسات االئتمان األصغر يف  5املرسوم رقم  االردن

 مصرف لبنان املركزي 2018وحمدث يف  2004يف قانون   التمويل األصغر  لبنان

 بنك البحرين املركزي )هيئة تنظيم اإلقراض األصغر( 2014قانون   التمويل األصغر يف  البحرين

 .53ص: 19-أزمة كوفيدعيات االدين عبد الرحيم إبراهيم، واقع التمويل األصغر يف العامل العريب وأتثري تد بدر املصدر:

يف بعض موادها إىل السماح  أشارتتم تنظيم التمويل األصغر من خالل بعض القوانني اليت ييف اجلزائر ف أما  
هم هذه ألبعض املؤسسات املالية مبمارسة بعض األنشطة اليت هلا عالقة ابلتمويل األصغر كمنح القروض ومن 

 :القوانني
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والتعديالت اليت متت عليه من 1 1990/04/14الصادر بتاريخ  10-90قانون النقد والقرض رقم: •
اإلطار التنظيمي العام للعمل الذي حيدد ، 2003/07/26الصادر بتاريخ،  11-03خالل األمر رقم:

شركات للوساطة املالية ملمارسة األعمال املصرفية من  القوانني بتأسيساملصريف يف اجلزائر، حبيث تسمح هذه 
 التالية: املواد القانونية خالل جمموعة 

 من قانون النقد والقرض؛ 114إىل  110املواد من  إليهلبنوك متارس األعمال املصرفية وفقا ملا تشري ا  -أ
من  113، 115و، 112، 110املواد  إليهاملؤسسات املالية متارس األعمال املصرفية وفقا ملا تشري  -ب

 قانون النقد والقرض؛
من ضمن مواردها اخلاصة  إليهاتمني املؤسسات غري اهلادفة للربح ميكنها منح القروض لبعض املن -ت

من قانون  122، وذلك وفقا ملا تنص عليه املادة العتبارات اجتماعيةبشروط مفضلة ضمن مهامها 
 .النقد والقرض

 2عدد املقرتضني النشطني يف املنطقة العربيةالفرع الثالث: 
 4.441حوايل  2018بية عام بلغ عدد العمالء النشطني لدى مؤسسات التمويل األصغر يف املنطقة العر   

، وقد احتلت مؤسسات التمويل األصغر املصرية الصدارة 2017مليون عميل سنة  2.737مليون عميل مقابل 
مليون عميل تليها مؤسسات التمويل األصغر املغربية  2.781بعدد بلغ  2018سنة  العمالءمن حيث عدد 
عميل، ويبني اجلدول التايل تطور عدد املقرتضني النشطني يف املنطقة  ألف 890بلغ  العمالءبعدد نشط من 

 .2017 – 2010العربية خالل الفرتة 
 .2017 – 2010عدد املقرتضني النشطني يف املنطقة العربية خالل الفرتة  (:3-2)رقم  اجلدول

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 2,6 2,4 2,3 2,1 1,6 1,9 2,3 2,2 ابملليونعدد املقرتضني النشطني 

 .92ص:  واحمللية مرجع سابق: عبد احلكيم عمران، اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم واملبادئ التجارب الدولية املصدر

، ويرجع 2011من معطيات اجلدول نالحظ تراجع واضح لعدد العمالء النشطني يف املنطقة ابتداء من سنة   
اليت عاشتها معظم البلدان العربية بعد ما يسمى  واألحداثالذي شهدته املنطقة،  االقتصاديذلك إىل الركود 

ثر أمما  ،غلب دول املنطقةأالسياسية واألمنية اليت مست  احلكم واالضطراابتابلربيع العريب والثروات ضد أنظمة 

                                           
-06، مقال منشور يف جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري العدد تقييم جتربة اجلزائر يف جمال التمويل املتناهي الصغرعمران عبد احلكيم،  -1

 .361اجلزائر، ص:  1جامعة سطيف 2016
 76، مرجع سابق، ص: 2019صندوق النقد العريب، تقرير االستقرار املايل يف الدول العربية  -2
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الذي أدى ببعضها إىل التوقف متاما عن النشاط، خصوصا يف  األمرعلى أداء مؤسسات التمويل األصغر  سالبا  
 والعراق. اليمن وسورايمثل  ةداخلي صراعاتبعض البلدان اليت شهدت 

 فهي موضحة يف اجلدول التايل: فيما خيص توزيع عدد املقرتضني حسب الدول  أما
 2016-2010توزيع عدد املقرتضني حسب الدول يف املنطقة العربية خالل الفرتة  (:3-3رقم ) اجلدول

 مقرتض ألفالوحدة: 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الدولة
 639 709 640 350 560 1389 1493 مصر
 629 766 740 819 808 789 815 املغرب
 237 319 223 283 244 227 188 األردن
 298 271 247 232 210 277 239 تونس

 / / / 706 494 465 99 السودان
 1803 2065 1850 2390 2316 3147 2834 اجملموع

 .93، ص: واحملليةالدولية  واملبادئ التجارباقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم : عبد احلكيم عمران، املصدر
 

(، نالحظ تطور مطرد يف عدد املقرتضني يف الدول العربية اخلمس وبلغ أوجه سنة 3-3) رقماجلدول من خالل 
أمنية، حيث حتتل كل من  واضطراابتمقرتض ليرتاجع بعد ذلك بفعل عوامل سياسية  3147حبوايل  2011

ني اىل عدد مصر املغرب الصدارة من حيث عدد املقرتضني يف حني تعترب األردن األوىل من حيث نسبة املقرتض
 السكان.

بلدان لثمانية ، 2018-2017-2016النشطني حسب الدول العربية لسنوات،  العمالءوفيما خيص توزيع   
مليون عميل نشط مبحفظة إقراضية تزيد عن  2,9عربية فقد وصل عدد املقرتضني النشطني إىل ما يزيد عن 

ما يوضحه وهو ث بلدان من حيث عدد العمالء ثال واملغرب واألردن أكربمليار دوالر وتعترب كل من مصر 2
 الشكل التايل:
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 2018 – 2016عدد عمالء التمويل األصغر يف بعض الدول العربية للفرتة من  (:3-2رقم ) الشكل

 
 77الصادر عن صندوق النقد العريب ص:  2019الدول العربية  املايل يف: تقرير االستقرار املصدر

خبدمات  ، اخلاص2017الصادر سنة  فحسب تقرير سوق ميكس لتبادل املعلومات العمالءخيص توزيع  وفيما  
يف  ،ركزون يف املناطق احلضريةممن العمالء يت %53فإن  ،أفريقيا ومشالالتمويل األصغر لدول الشرق األوسط 

 يتواجدون يف املناطق الريفية. %47حني 
من العدد اإلمجايل للمقرتضني يف  %60 اإلانث حوايللالستفادة من القروض حسب اجلنس فتمثل  1وابلنسبة 

، ألخرىوهي نسبة أقل من النسب يف اجملموعات اإلقليمية األخرى، وتتباين هذه النسبة من دولة  ،الدول العربية
 ـونس ولبنان واملغرب بومتوسطة يف دول أخرى مثل مصر وت %88 ـفنجدها مرتفعة يف دول مثل األردن ب

 ـوالعراق ب %35 اليمن بـعلى التوايل وتنخفض يف بعض الدول األخرى  46%، 57%، 61%، 67%
 لكل دولة من هذه الدول. ومتكني املرأة اقتصاداي   االنفتاح االقتصادي، وتعكس هذه النسب درجة 27%

 غر يف املنطقة العربيةتطور احملفظة االقراضية لدى مؤسسات التمويل األصالفرع الرابع: 
 2020بلغ حجم حمفظة القروض املقدمة من مؤسسات التمويل األصغر يف املنطقة العربية عند هناية عام  

إن دل وهذا  %6.3، أي مبعدل منو بلغ 2019مليار دوالر يف هناية عام  3.1مليار دوالر، مقابل  3.4حوايل
مؤسسات التمويل  احتلتوقد  ،يدل على النمو الكبري الذي يشهده هذا القطاع يف املنطقة على شيء فإمنا

تليها مؤسسات التمويل دوالر،  مليار1.231املرتبة األوىل مبحفظة قروض بلغ حجمها حوايل املصريةاألصغر 
يف الدول العربية  بلغ متوسط حجم القرضمليون دوالر، وقد  760األصغر املغربية مبحفظة قروض بلغ حجمها 

 2018.2دوالر/عميل يف عام  1.308 حوايل
                                           

1-Rapport du mix market, cross market analysis middle east and north Africa 2017, 2018 
 .82، مرجع سابق، ص: 2021، سنة 2021صندوق النقد العريب، تقرير االستقرار املايل يف الدول العربية  -2
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تطور حمفظة التمويل األصغر يف الدول العربية، وكذا متوسط حجم القرض لكل عميل خالل  يوضح (:3-3الشكل رقم )
(2016 – 2020). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .82مرجع سابق، ص:: صندوق النقد العريب تقرير االستقرار املايل يف الدول العربية املصدر

ما مقدراه  2020أما فيما خيص العمالء النشطني لدى مؤسسات التمويل األصغر العربية، فقد بلغ خالل سنة 
بعدد العمالء النشطني الذين املرتبة األوىل  املصريةمؤسسات التمويل األصغر  احتلتوقد ألف عميل،  5,548

عددهم بلغ ات التمويل األصغر املغربية بعدد العمالء تليها مؤسس، 2020عميل سنة 3.200حوايلعددهم بلغ 
 عميل لنفس السنة، كما هو موضح يف الشكل أعاله. 910 حوايل
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أن احملفظة ذات البياانت إىل لدى مؤسسات التمويل األصغر العربية، فتشري  1ابلنسبة جلودة حمفظة القروض  
عند هناية عام ، %4.3 ـيوم ب 30طرة ألكثر من ، إذ قدرت النسبة املئوية حملفظة القروض اخلعاليةجودة 

، علما أن مؤسسات التمويل األصغر العراقية كانت لديها النسبة األعلى، حيث بلغت النسبة لديها 2019
كانت يف حيث   ،يف حني كانت النسبة األقل ملؤسسات التمويل األصغر التونسية والسودانية،   %10حوايل 
، علما %0.32أما معدل شطب الديون املعلومة فقد كان متدنيا، حيث بلغ هذا املعدل حوايل  ، %1حدود 

األمر الذي قد يشري إىل كفاءة  ،أن مجيع مؤسسات التمويل األصغر العربية كان هلا معدل أقل من واحد يف املائة
نه ويف ضوء بياانت هذا القطاع، أب االستنتاجهذه املؤسسات يف تقييم العمالء قبل منحهم القروض، كذلك ميكن 

القطاع ال زال  أن هذاو خصوصا  ،قةقل  املايل منخفضة وغري م  االستقرار فإن املخاطر النامجة عن هذا القطاع على 
نسب املئوية حملفظة القروض يف خطر وكذا معدل شطب الديون الصغري احلجم نسبيا، والشكل املويل يوضح 

 املعدومة يف املنطقة العربية:
 2018النسب املئوية حملفظة القروض يف خطر وكذا معدل شطب الديون املعدومة يف املنطقة العربية يف  (:3-4)رقم  الشكل

 
 
 
 
 

 
 
 

 77الصادر عن ص 2019تقرير االستقرار املايل  يف الدول العربية ، صندوق النقد العريب: املصدر
وفيما خيص العوائد احملققة من طرف مؤسسات التمويل األصغر العربية، فقد متكنت هذه األخرية من حتقيق    

( ROE( ومعدل العائد على حقوق امللكية )ROAجيدة، إذ بلغ كل من متوسط العائد على األصول ) عوائد
االقراضية ملؤسسات التمويل األصغر عملية المما يدل على كفاءة  ،على التوايل   %13و    % 5,9يف حدود 

رضية ، وكانت ملؤسسات التمويل العربية، وقدرهتا على احملافظة على األصول وتنميتها من خالل حتقيقها لعوائد م  
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من العائد على األصول والعائد على حقوق امللكية بنسب  أعلىالرايدة يف حتقيق معدالت  1األصغر السودانية
التوايل والشكل املويل يوضح معدالت العائد على األصول والعائد على حقوق  على %25,9و% 13,3بلغت 

 .امللكية ملؤسسات التمويل األصغر العربية
 يوضح معدالت العائد على األصول و العائد على حقوق امللكية ملؤسسات التمويل األصغر العربية: (3-5رقم ) الشكل

 
 

 
 
 
 

 
 .78ص، مرجع سابق صندوق النقد العريب:املصدر

 
القانونية ملؤسسات التمويل األصغر يف املنطقة العربية وطبيعة اخلدمات املقدمة من  األشكالاملطلب الثاين: 

 طرفها 
سنستعرض يف هذا املطلب أبرز اخلصائص اليت تتصف هبا مؤسسات التمويل األصغر يف املنطقة العربية   

وأشكاهلا القانونية، وكذا طبيعة اخلدمات املقدمة من طرف هذه املؤسسات اليت ختتلف من دولة ألخرى،كما 
 نشري أيضا إىل منهجية اإلقراض املتبعة من قبلها.   

 القانونية ملؤسسات التمويل األصغر يف املنطقة العربية الالفرع األول: األشك
تشكل  إذكومية غالبية املؤسسات املقدمة خلدمات التمويل األصغر ابملنطقة العربية، احلتشكل املنظمات غري 

نوك مث أتيت الب ،مث تليها املؤسسات املالية غري املصرفية ،املؤسسات الناشطة يف اجملال إمجايلمن  %70ما نسبته 
يف املرتبة الثالثة، وتتنوع طبيعة البنوك املقدمة خلدمات التمويل األصغر: منها البنوك اإلسالمية مثل بنك الربكة 

وهناك بعض البنوك املتخصصة يف التمويل األصغر مثل بنوك التمويل األصغر  ،اجلزائري و بنك أبو ظيب اإلسالمي
(، كما يوجد أيضا البنوك التجارية اليت تنشط AGFUNDببنوك ) ارا  لربانمج اخلليج العريب للتنمية املعروفة اختص

و تقدمي أللعمالء بطريقة مباشرة  اإلقراضما بطريقة مباشرة، أي تقدمي خدمات إيف جمال التمويل األصغر 
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عن طريق بعض الربامج احلكومية اليت وضعت لتسيري التمويل األصغر،  ،اخلدمات اإلقراض بطريقة غري مباشرة
جلدول التايل يوضح الشكل القانوين ملؤسسات التمويل األصغر الناشطة يف املنطقة العربية من حيث العدد إىل وا

 .2016غاية سنة 
 

 الشكل القانوين ملؤسسات التمويل األصغر الناشطة يف املنطقة العربية :(3-4رقم ) اجلدول
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 طبيعة املؤسسات

 1 1 1 1 1 4 4 بنوك
 6 7 9 4 5 9 9 مؤسسات مالية غري مصرفية

 15 17 17 22 24 40 50 منظمات غري حكومية
 / / / 3 4 4 4 أخرى
 22 25 27 30 34 57 67 اجملموع

 .89ص: مرجع سابق  : عبد احلكيم عمران،املصدر
 1منتجات التمويل األصغر يف املنطقة العربيةالفرع الثاين: 

هذه املنتجات املقدمة من مؤسسات التمويل  أهمتتميز صناعة التمويل األصغر يف الدول العربية ابحملدودية، ومن   
يالحظ ضعف الوصول إىل  ، بينمااخلدمات املقدم إمجايلمن  %90األصغر، خدمات اإلقراض املصغر بنسبة 

ة، ويعزى ذلك إىل البيئة التنظيمية والقانونية مثل املدخرات والتأمني األصغر والتحويالت املالي األخرىاخلدمات 
 .اليت تقيد أنواع األنشطة اليت ميكن أن تضطلع هبا املنظمات غري احلكومية وغريها من مؤسسات التمويل األصغر

وهناك اختالف وتباين بني الدول العربية فيما خيص نوعية اخلدمات املقدمة من قبل بعض مؤسسات التمويل   
ورقابة من  إشرافك بعض الدول اليت يعرف نشاط التمويل األصغر هبا نوع من التنظيم احملكم مع األصغر، فهنا

 ،والتأمني والتحويالت املالية االدخارجند فيها بعض التنوع يف اخلدمات خصوصا خدمات  ،قبل البنك املركزي
رة واملراحبة والقرض احلسن،  ابلصيغ اإلسالمية مثل املضاربة املصغّ  ية مصغرة أخرىابإلضافة إىل تقدمي خدمات متويل

و املالحظ أن  .كما عرفت بعض الدول تنوعا يف خدمات اإلقراض مثل قروض السكن والقروض االستهالكية
تنوع مؤسسات التمويل األصغر من بنوك ومنظمات غري بالدول اليت عرفت تنوعا يف تقدمي اخلدمات تتميز 

 مؤسسات مالية  غري مصرفية، كما تتميز هذه املؤسسات ابلتنظيم واالستدامة املالية.حكومية و 
 
 

                                           
، موفر على الرابط دراسة حالة دول املنيا –دور التمويل األصغر يف احلد من البطالة عبد القادر، بوسدرا فوزي، عبد الرمحان  - 1

content/uploads/2012/05/B1.doc-https://iefpedia.com/arab/wp  

https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05/B1.doc
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اخلدمات املسموح ملؤسسات التمويل األصغر بتقدميها يف بعض الدول العربية (:5-3اجلدول رقم )  
 خدمات التأمني خدمات اإلقراض خدمات االدخار الدولة
 نعم نعم ال املغرب
 نعم نعم نعم اليمن

 نعم نعم نعم السودان
 نعم نعم ال تونس
 نعم نعم ال مصر
 نعم نعم ال األردن

 .14، ص: قياس الشمول املايل يف العامل العريب، النقد العريب : صندوقاملصدر

 أشكال القروض املقدمة من قبل مؤسسات التمويل األصغر يف املنطقة العربيةالفرع الثالث: 
أن القروض املوجهة لتمويل املشاريع واملؤسسات املصغرة تشكل غالبية حمافظ املؤسسات املقدمة خلدمات   

بدأت بعض مؤسسات التمويل األصغر يف املنطقة العربية بتقدمي منتجات متويلية  أنه مؤخرا   إالالتمويل األصغر، 
ض املومسية ابإلضافة إىل خدمات مالية  متنوعة كالقروض االستهالكية وقروض السكن وقروض التعليم والقرو 

والتحويالت املالية، كما بدأت  1وكذا توفري التأمني املصغر العمالءكتوفري حساابت ادخارية لفائدة   ،أخرى
من قبيل االستشارات املختلفة و التدريب واملرافقة  تقدمي خدمات غري ماليةبالتمويل األصغر يف املنطقة مؤسسات 
يف جمال املسؤولية اجملتمعية  مهما   الصغرية، كما لعبت مؤسسات التمويل األصغر العربية دورا  املشاريع  ألصحاب

 (.19-وابء كوروان )كوفيد فرتة انتشاراجملتمع يف  أفرادجتاه 
فهي تتنوع بني  2مؤسسات التمويل األصغر يف املنطقة العربيةهبا من حيث منهجية اإلقراض اليت تقوم  أما  

أن املالحظ هناك ميل كبري حنو اإلقراض الفردي، ابالستناد إىل  إالّ اإلقراض الفردي واإلقراض اجلماعي، 
جند أن نسبة  ،2018خالل الربع األول من سنة -سنابل -إحصائيات شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية

، و هناك دول %28غت نسبة اإلقراض اجلماعي نسبة بلحني ، يف %73اإلقراض الفردي يف الدول العربية بلغ 
عديدة فضلت مؤسساهتا التمويلية منهج اإلقراض الفردي على اجلماعي مثل العراق ولبنان وسوراي وتونس، ويعزى 

من حيث حجم القرض وفرتة  ،ذلك إىل وجود طلب مرتفع على القروض الفردية وتوافقها مع احتياجات العمالء
لذلك فإن متوسط حجم القرض  ،ائدة، كما يوجد ترابط بني منهج منح القرض وحجم القرضالسداد ومعدل الف

 .يف العامل العريب يتزايد مع زايدة التوجه حنو استخدام منهج اإلقراض الفردي
 

 
                                           

 .96التمويل األصغر املفاهيم واملبادئ التجارب الدولية واحمللية، مرجع سابق ص:  عبد احلكيم عمران، اقتصادايت1
 4ص: 2018شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية سنابل، إجنازات األعضاء للربع األول من تقرير 2
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 2018لبعض الدول العربية خالل الربع األول من سنة  اإلقراضمنهجية يوضح  :(3-6)شكل رقم ال

 
 
 
 
 
 

 4ص: 2018جنازات األعضاء للربع األول من إتقرير شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية سنابل، : املصدر
وهو  ،نالحظ أغلب الدول العربية تتبىن اإلقراض الفردي على اإلقراض اجلماعي (6-3)رقم من خالل الشكل   

خصوصا بعد تطور مؤسسات التمويل األصغر وتعدد أشكال  ،توجه معظم مؤسسات التمويل األصغر العاملية
كما نالحظ أن هناك بعض الدول العربية اليت   . تعد الضماانت تقتصر على ضمان اجملموعةحيث مل ،الضماانت

يف حني جند بعض الدول ال تزال تعتمد  ،، مثل تونس وسوراي وفلسطني%100تبنت اإلقراض الفردي كليا أي 
، والدافع وراء تبين %60إىل  50من  ترتاوحمؤسساهتا على منهجية اإلقراض اجلماعي مثل مصر واملغرب بنسب 

 ملؤسسة التمويل األصغر. الذي يعد عامل مهما   ةمنهجية اإلقراض اجلماعي هو توفر ضمان اجملموع

 لدول العربية اصغر يف املبحث الثاين: عرض جتارب التمويل األ
للطلب املتزايد  نتيجةيف الدول العربية خالل العشرية األخرية  واسعا   انتشارا  لقد عرفت صناعة التمويل األصغر    

 95مليون نسمة منهم ما يقارب  370دولة هبا ما يزيد عن  20على خدماته، فاملنطقة العربية تضم حوايل 
أي حتت خط الفقر، كما أن معدالت الشمول املايل ال تزال متدنية يف اليوم، يف من دوالرين  أبقلشون ييع مليوان  

املنطقة العربية مقارنة بغريها من اجملموعة اإلقليمية، مما يعين أن اخلدمات املالية واملصرفية ليست يف متناول غالبية 
مليون  19جوة يف التغطية مبقدار بياانت الشبكة العربية للتمويل األصغر سنابل توجد ف السكان، واستنادا إىل

تاج املنطقة العربية حتيف احملفظة االقراضية للمنطقة، كما  أمريكيمليار دوالر  17مما يستلزم ضخ مبلغ  ،مقرتض
وسنحاول من  ،إلشباع الطلب احملتمل لسوق التمويل األصغر يف املنطقة ،بنك جديد للتمويل األصغر 213إىل 

التجارب الرائدة يف التمويل األصغر ألربع دول عربية وهي السودان،  أهمف على خالل يف هذا املبحث الوقو 
 اليمن من خالل عرض جتارهبا.و مصر، األردن 
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 املطلب األول: جتربة دولة السودان يف التمويل األصغر
وذلك بفضل النهج التنظيمي احملكم  ،من بني الدول العربية الرائدة يف صناعة التمويل األصغر 1تعترب السودان   

على قطاع التمويل األصغر  واإلشرافذلك بتويل البنك املركزي مسؤولية التسيري ك  و ،الذي عرفته هذه الصناعة
، وأشاد البنك الدويل يف تقريره حول التمويل االجتماعية واالقتصاديةالتنمية  أهدافوتوجيهه وفق متطلبات حتقيق 

 الدويل ابلنموكما أشاد صندوق النقد   ،لتجربة السودانية ووصفها ابلفريدة يف التمويل األصغراألصغر اإلسالمي اب
 العريب. لعاملللقيادة يف التمويل األصغر لتويل مركز االسودان مرشح  الكبري يف القطاع وأوضح أن

 املايل ابلسوداننظرة على الشمول الفرع األول: 
اسرتاتيجية قومية لتعزيز الشمول املايل يف البالد وذلك حبكم مسؤوليته يف إدارة  بنك السودان املركزي بتبين قام    

د ضمت اللجنة يف عضويتها خمتلف قو  ،القطاع املايل، حيث مت تشكيل جلنة تسيري عليا لوضع هذه االسرتاتيجية
ركزي، وزارة املالية السودان امل من: بنكوتكونت اللجنة  ،أصحاب املصلحة الرئيسيني يف عملية الشمول املايل

اجلهاز التأمني،  ى، اهليئة القومية لالتصاالت، اجلهاز املركزي لإلحصاء، هيئة الرقابة علاالقتصاديوالتخطيط 
 السودانية، حيثمؤسسات وبنوك التمويل األصغر  السوداين، مجعيةاملصارف  احتاداملركزي القومي للمعلومات، 

لتحديد الفجوة  ،إلحصاء للقيام بعمليات املسح امليداين جلانب الطلبوقع االختيار على اجلهاز املركزي ل
 املوجودة بني العرض والطلب على اخلدمات املالية.

نسبة من يتمتعون ابلنفاذ إىل اخلدمات املالية وسط السكان  علىكما أن قياس الشمول املايل يعتمد بصورة كبرية 
منسواب  للعدد الكلي للسكان ممن هم دون اخلامسة عشرة عاما ، حبيث تكون هذه اخلدمات سهلة الوصول وذات 

 تكلفة منخفضة ويف متناول خمتلف شرائح اجملتمع. 
إلحصائيات البنك الدويل، حيث أن  فقا  و  2018ديسمرب  حىت 2مؤشرات الشمول املايل يف السودان وأهم  

 ـعام وجاءت مساوية ل 15نسبة الشمول املايل يف السودان مت قياسها بعدد احلساابت للفئة العمرية األكثر من 
يف  ومؤشرات الشمول املايلبياانت ، وميكن تلخيص التطورات اليت شهدهتا 2014سنة  بياانت% وفق 15

 :يف اجلدول التايل 2018ديسمرب  حىت 2014السودان للفرتة من العام 
 
 
 
 

                                           
 .04، جملة التمويل األصغر، العدد الرابع، ص:صغرالسياسات ودورها يف تكوين الرؤية الشاملة للتمويل األدفع هللا عبد الكرمي دفع هللا كايف،  -1
 11، ص: 2019سبتمرب  -العدد الثالث -، جملة التمويل األصغر 2020عبد هللا علي حممد اببكر، آفاق الشمول املايل يف السودان 2



 )اجلزائر، السودان، األردن، مصر واليمن(العربية واقع صناعة التمويل األصغر يف بعض الدول : الفصل الثالث
 

111 
 

 2018ديسمرب  حىت 2014من العام  السودان للفرتةبياانت ومؤشرات الشمول املايل يف  :(3-6)رقم  اجلدول

 املؤشر 2014 2015 2016 2017 2018
 عدد املصارف 37 37 37 37 37

 عدد فروع املصارف 674 720 732 674 758
 عدد احلساابت مليون 7.3 مليون 4.2 مليون 4.8 مليون 5.3 مليون 6.3

 عدد الصرفات اآللية 970 1074 1190 1300 1448
 عدد نقاط البيع 708 2885 3447 3780 16162

 عدد البطاقات املصرفية مليون 2.3 مليون 2.6 مليون 2.9 مليون 3.4 مليون 4.2
 االلكرتونيةعدد بطاقات احملفظة  N/A ألف 722 ألف 778 ألف 793 ألف 885

 عدد مؤسسات التمويل األصغر 31 32 34 38 44
261 239 169 119 N/A عدد فروع مؤسسات التمويل األصغر 

 عدد عمالء مؤسسات التمويل األصغر ألف 400 ألف 509 ألف 641 ألف 799 ألف 1022

 .11، ص: 2019سبتمرب  -العدد الثالث -التمويل األصغر  جملة :املصدر
اجلدول نالحظ مدى مسامهة مؤشرات الشمول املايل يف نفاذ شرحية واسعة من اجملتمع السوداين إىل من خالل    

مدى و ويتجسد ذلك من خالل التطور احلاصل يف أعداد مؤسسات التمويل األصغر  ،خدمات التمويل األصغر
دة اليت تضم الفئات املهمشة خصوصا يف األرايف واملناطق البعي ،ووصول خدماهتا  املالية إىل العمالء انتشارها

ماليا  اليت ال تستطيع الوصول إىل اخلدمات املالية الرمسية، وهذا من شأنه أن يقود إىل تنمية اقتصادية واجتماعية يف 
هذه اجملتمعات، ومن خالل املؤشرات الثالثة األخرية نلمس تطور ملحوظ يف عدد مؤسسات وفروع وعمالء 

أن هلذا التطور فيه  الشكمما طور يف حجم هذه الصناعة على املستوى الكلي، و وابلتايل ت ،التمويل األصغر
، من خالل متكني فئات اجملتمع من االقتصادية واالجتماعيةاإلجيابية على مستوى مؤشرات التنمية  انعكاساته

 النفاذ إىل اخلدمات املالية، واالستفادة منها.

 األصغرسوداين يف دعم التمويل البنك املركزي ال الفرع الثاين: اسرتاتيجية
، وهي وحدة متخصصة مت 1بغية تطوير التمويل األصغر أنشئ البنك املركزي السوداين وحدة التمويل األصغر   

شبه مستقلة إداراي وماليا ، تتوىل املهام التنظيمية والرقابية  ي، كجهة تنسيق مركزية، وه2007أتسيسها يف مارس 

                                           
جامعة  2، العدد 3القتصاد واملال، اجمللد مقالة منشورة يف جملة ا دراسة مقومات جناح التمويل األصغر )دراسة جتارب رائدة(،بوهرين فتيحة،  -1

 .151الوادي، اجلزائر ص:
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نشطة القدمية منها األتنفيذها إبجازة طلبات املؤسسات اجلديدة واعتمادها ومراقبة األصغر و  ملؤسسات التمويل
ابلضوابط واإلجراءات اليت تعمل على تطوير الصناعة يف البلد، وتتكون الوحدة من ثالث  التزامهممن  للتأكد
 :رئيسية موضحة يف الشكل التايل أقسام

 وحدة التمويل األصغر أقسام (:7-3الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 151واملال، ص: االقتصاد، جملة دراسة مقومات جناح التمويل األصغر )دراسة جتارب رائدة(فتيحة،  بوهرين: املصدر

جمموعة من التدابري والسياسات الرامية إىل  ابختاذشاء وحدة التمويل األصغر قام البنك املركزي إن ابإلضافة إىل  
من احملفظة التمويلية املنفذة  %15منها فرض ختصيص نسبة ال تقل عن  ،تشجيع التمويل األصغر يف املصارف

السودان  املركزي توجيهات  خالل العام لكل مصرف للتمويل األصغر واملتوسط، ابإلضافة إىل ذلك أصدر بنك
حيث قام  ،هتم بنك السودان املركزي اهتماما  ابلغا  ابلتمويل األصغراتشجع على تنويع اخلدمات املعروضة، كما 

مليون  168مليون جنيه سوداين، أي ما يعادل  350بتخصيص مبلغ  2010وحىت  2006يف الفرتة من 
 للتمويل األصغر. موذجيالن دوالر تقريبا  لتنفيذ الربانمج التجرييب

مت تكوين اجمللس األعلى للتمويل األصغر االحتادي واجملالس الوالئية ووحدات  1اهليكل التنظيمي ىعلى مستو 
وحدات ختطيط و ، الرئيسة بفروع بنك السودان املركزي ووحدات التمويل األصغر يف املصارف التمويل األصغر

 اسرتاتيجية األصغرلتمويل األصغر، وضع اجمللس األعلى للتمويل ذات الصلة اب القطاعات املشروعات بوزارات
% 1من  اإلمجايلهتدف لزايدة نسبة إسهام القطاع يف الناتج  2017إىل  2013قوميه لتنمية القطاع متتد من 

إىل  2014% وزايدة املستفيدين من نصف مليون سنة  50إىل  30% املرأة مناستفادة %وزايدة نسبة 3إىل 
 للجدول التايل: وفقا   االسرتاتيجيةوميكن تلخيص أهم مالمح هذه ، 2017ون عام ملي 1.5

 
                                           

 04دفع هللا عبد الكرمي دفع هللا كايف، مرجع سابق، ص: -1

 قسم الرتويج وبناء القدرات قسم املتابعة واالشراف قسم السياسات والرقابة

 أقسام الوحدة
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 يف السودان. 2017اسرتاتيجية صناع التمويل األصغر املستهدفة يف افاق مالمح  (:7-3رقم ) اجلدول

 2017املستهدف يف  2012 املؤشرات
 % 3 % 1 نسبة إسهام قطاع التمويل األصغر يف الناتج القومي اإلمجايل

 1500 494 عدد املستفيدين )الزابئن( ابأللف
 % 24,6 % 8,2 سنة فأكثر( 18نسبة املمولني من الفقراء )

 % 50 % 30 نسبة متويل العنصر النسائي

 4 3 عدد املؤسسات املصرفية املتخصصة يف التمويل األصغر
 6 3 احملافظ املتخصصة يف التمويل األصغر

 % 15 - نسبة زايدة أصول الفقراء
 % 100 - نسبة زايدة موارد مؤسسات التمويل األصغر

 % 20 - نسبة زايدة عدد مؤسسات التمويل األصغر )على أقل تقدير(
 % 5 - نسبة ختفيض القطاع غري املنظم

 /http://www.mfu.gov.sdموقع البنك املركزي السوادين، وحدة التمويل األصغر، متوفر على الرابط التايل:: املصدر

 2019ديسمرب  املؤشرات الكمية لقطاع التمويل األصغر حىتالفرع الثالث: 
الرغم  ىمعقولة خالل العشر سنوات األخرية علمتسارعة و استمر قطاع التمويل األصغر يف حتقيق معدالت منو   

مؤسسة يف هناية  44 األصغربلغ عدد مؤسسات التمويل  ، حيث1السوداينالكلي  االقتصادمن تذبذب مؤشرات 
مليار جنيه، كما بلغ حجم التمويل األصغر مبؤسسات  8,8، وقد بلغ حجم التمويل األصغر ابملصارف 2018

أصغر  مؤسسة متويل 46مليون مستفيد ارتفع هذا العدد إىل  2,07مليار جنيه، موجهة لــ  2,5التمويل األصغر 
 ها، هذا ابإلضافة إىل عدد املصارف العاملة و اليت يبلغ عدد2019منتشرة جبميع ربوع السودان حىت ديسمرب 

 2مليون جنيه بنسبة زايدة بلغت 169مليون جنيه إىل مبلغ  96كما ارتفع حجم التعثر من مبلغ بنك،   37
مقارنة  2019يف العام 4.8% وايلحب معقولةالرغم من ذلك ال تزال نسبة التعثر يف حدود  ى% لكن عل75

يل يوضح أهم املؤشرات الكمية للتمويل األصغر يف السودان من اواجلدول املو  ،2018% يف  3.9بنسبة 
 .2019إىل  2015سنة

                                           
  http://www.mfu.gov.sdموقع البنك املركزي السوداين، وحدة التمويل األصغر، متوفر على الرابط التايل:  -1
 14، جملة التمويل األصغر، العدد الرابع، ص:املؤشرات الكمية لقطاع التمويل األصغر ابلسودانعبد هللا علي حممد اببكر،  -2

http://www.mfu.gov.sd/
http://www.mfu.gov.sd/
http://www.mfu.gov.sd/
http://www.mfu.gov.sd/
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ماليني اجلنيهات(و. ) 2019  -2015للفرتة من املؤشرات الكمية لقطاع التمويل األصغر السوداين  (:8-3)رقم  اجلدول  

 السنة
عدد 

 املؤسسات
التمويل املمنوح 

 تراكميا
 التمويل الكلي

حجم 
 التعثر

التمويل حجم  متوسط عدد العمالء نسبة التعثر
 )ألف جنيه(

2015 32 2,98 509,234 25,64 4 % 624,31 1,488,39 
2016 34 4,32 641,190 67,59 5 % 1,252,85 2,811,72 
2017 38 4,5 748,584 104 7,7% 1,343,26 3,545 
2018 44 5,61 1,021,567 96,64 3,9 % 2,472,02 5,733,74 
2019 46 6,63 1,153,966 169,21 4,85 % 3,490,64 7,647,55 

 .15جملة التمويل األصغر، العدد الرابع، الصادرة عن البنك املركزي السوداين ص:: املصدر
 2018مليار جنيه عام  8.8يف السودان فقد ارتفعت من  األصغرحجم األموال املخصصة للتمويل  حيثومن  

 اخنفضتقد  األصغركما وجدان أن نسبة التمويل   ،٪1بزايدة طفيفة قدرها  2019مليار جنيه عام  8.92إىل 
وعلى الرغم من زايدة حجم التمويل األصغر بشكل طفيف، إال أن هذا  ،2019٪ يف 4إىل  2018٪ يف 5من 

و اجلدول التايل يوضح احلجم املخصص  للبنوك، برية يف حجم حمفظة التمويل اإلمجاليةيرجع إىل الزايدة الك
 للتمويل األصغر ونسبته من التمويل الكلي:

 حجم التمويل املخصص من طرف املصارف السودانية للتمويل األصغر (:3-9) رقماجلدول 
 ماليني اجلنيهات الوحدة:

 نسبة التمويل األصغر للتمويل الكلي املوجه للتمويل األصغرالتمويل  حمفظة التمويل الكلية السنة
2015 53,456,00 2,692,00 5 % 

2016 78,975,00 2,914,00 4 % 

2017 122,111,50 6,197,00 5 % 

2018 181,080,27 8,797,54 5 % 

2019 247,945,58 8,916,46 4 % 

 .16التمويل األصغر، العدد الرابع، الصادرة عن البنك املركزي السوداين ص: : جملةاملصدر
من سنة ألخرى وهذا  اا طفيفنسبة التمويل األصغر للتمويل الكلي تغريّ  عرفت (9-3) رقممن خالل اجلدول   

ميكن أيضا مالحظته أن البنوك السودانية مل تلتزم بتعليمات البنك  ومايرجع لزايدة احملفظة التمويلية للمصارف، 
من احملفظة التمويلية للبنوك توجه للتمويل األصغر، يف حني أننا جند يف  %15املركزي السوداين الذي فرض نسبة 
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ح ابإلضافة األحوال، ويعود ذلك لضعف الضماانت املقدمة وقلة األراب أحسنيف  %5الواقع أن النسبة مل تتجاوز 
 من خالل الشكل التايل: إيضاح ذلكوميكن  األصغر،إىل املخاطر اليت تواجه قطاع التمويل 

 التمويل املخصص من طرف املصارف السودانية للتمويل األصغر (: حجم3-8الشكل رقم )
 
 
 
 

 

 
 

 .16ص:جملة التمويل األصغر، العدد الرابع، الصادرة عن البنك املركزي السوداين : املصدر
 السودان( على التمويل األصغر يف 19-أثر جائحة كوروان )كوفيد الفرع الرابع:

والسياسية، ومن أكثر الشرائح  االقتصادية واالجتماعيةعلى كل القطاعات  19-جائحة كوروان كوفيد أثرت
لذلك فإن أتثري   ملايل،وا، السيما أولئك الذين لديهم التزامات مالية على القطاع املصريف 1هم الفقراء اأتثرا هب

كوروان يف السودان أطبق على قطاع التمويل األصغر يشقيه؛ العرض والطلب، وجانب العرض يربز من خالل 
يف األثر  فيتجسد، جانب الطلب، أما من مؤسسات وبنوك ومجعيات األصغراألثر على موفري خدمات التمويل 

 . األصغرعلى عمالء ومشروعات التمويل 
 السودان:قطاع التمويل األصغر يف  وانعكاسات اجلائحة علىوميكن استعراض أهم آاثر 

 األصغر:على مستوى عمالء ومشروعات التمويل  اآلاثر .1
مما يقود العميل إىل  ،مديونيات عمالء التمويل األصغر بسبب تراكم األقساط املستحقة السداد ارتفاع -

 ؛ثقل املديونية وآتكل أصول املشروع
عمالء التمويل األصغر بسبب التدابري االحرتازية الصحية من  اإلنتاج لدى ازدايد االستهالك ابملقارنة مع -

 ؛عير ااستمرارية ورحبية املش والتأثري علىلساعات العمل  تقليص دي إىلؤ عمليات حجر وغريها مما ي
ضابط  نتاجيةإ ضباط التمويل ابملؤسسات بسبب تقليص ساعات العمل، حيث أن إنتاجيةتدين  -

 ؛االئتمان من املؤشرات الرئيسية جلودة حمفظة التمويل

                                           
1-https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/04/qta-altmwyl-alasghr-balswdan-ma-byn-
alathar-almtwqt-mn-fyrws-kwrwna-wadart-aljhat    
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 .توقف بعض املشاريع الصغرية عن العمل نتيجة لظروف اجلائحة -
  :على مستوى مؤسسات التمويل األصغر اآلاثر .2

بسبب اإلغالق شبه  1أتخر سداد أقساط التمويل املستحقة للمؤسسات طرف عمالء التمويل األصغر -
وابلتايل حجم اإليرادات ابملؤسسات  علىمما يؤثر مستقبال   االقتصادي،الكامل لألسواق وتباطؤ النشاط 

 ؛األرابح ومن مث حتقيق االستدامة املالية هلذه املؤسسات حجم
 .آتكل حمافظ التمويل ابملؤسسات واليت هي من األصول الرئيسية ابملؤسسات -

، أتثر كل من بنوك 2020نوك التمويل األصغر سنة بللجمعية السودانية ملؤسسات و  كما أظهرت دراسة   
بعضها،  إىل إغالقأدى  ما ومؤسسات التمويل األصغر ابلسودان ابإلجراءات االحرتازية اليت فرضتها اجلائحة

ويل لدى هذه ويف هذا السياق أتثر الطلب على التم اآلخروختفيض لساعات العمل وتقليل للعمالة يف البعض 
 11، بينما توقف جزئيا %50بنسبة  32 أصلمؤسسة من  16حيث مت نتيجة لذلك إغالق  ،املؤسسات

مل يتأثر طلب التمويل من طرف  بينما ،يف النشاط %16بنسبة  اتمؤسس 5تبقى، بينما %37مؤسسة بنسبة 
 عمالئها

 األصغرللتمويل  األردنيةاملطلب الثاين: التجربة 
عندما مت أتسيس  1959إىل منتصف القرن العشرين وابلضبط يف عام  2التمويل األصغر يف األردنتعود بدايت   

من أجل منح القروض الصغرية للقطاع الزراعة، أما التأسيس احلقيقي لقطاع التمويل  ،مؤسسة اإلقراض الزراعي
، أتسست تنمية 2007 ، ويف سنةعمانإبطالق خطة اإلقراض الرائد يف  1994األصغر يف األردن كان سنة 

شبكة مؤسسات التمويل األصغر يف األردن لتصبح املمثل الرمسي واملشرف على مؤسسات التمويل األصغر، 
نشاء وأتسيس العديد من املؤسسات واجلمعيات الناشطة يف جمال اإلقراض املصغر لفائدة شرحية إبعد ذلك  تواىلو 

واسعا يف  انتشارامن خالل العديد من الربامج احلكومية اليت عرفت  واسعة من اجملتمع األردين من النساء و الفقراء
خمتلف احملافظات األردنية، حيث أخذت احلكومة العديد من التدابري يف حماولة لتطوير وتنمية هذا القطاع ليصبح 

احلصول على أكثر قدرة على استيعاب الطبقة الفقرية وذوي الدخل احملدود والذين يعتربون مهمشني وحمرومني من 
 األصغرالتمويل ، وي عّد األردن اثلث دولة عربية من حيث حجم حمفظة 3اخلدمات املالية من اجلهات املالية الرمسية

 .)بعد املغرب ومصر(، واألول عربيا مبقارنة حجم احملفظة نسبة إىل عدد السكان

                                           
الندوة العلمية  ،19-حتدايت التمويل األصغر ابلسودان، واقع التمويل األصغر يف العامل العريب وأثر تداعيات كوفيدحممد علي بله، عادل  -1

 .247، ص: 2020االفرتاضية ملنصة االقتصاد اإلسالمي، نوفمرب 
 32، ص: 2018التقرير السنوي لقطاع التمويل األصغر لعام البنك املركزي األردن،  -2
عمال قحطان عبد سعيد السامرائي، مىن حممد حبش، التمويل األصغر جتارب وقصص جناحات عربية وعاملية، حبث مقدم إىل املؤمتر الرابع لكلية األ -3

 15، ص:2019جامعة الغربية، 
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 ابألردن األصغرالتمويل  انتشارالشمول املايل كمدخل لتوسيع نطاق الفرع األول: 
لتعزيز الشمول املايل يف البلد، حيث اختذ عدة إجراءات هتدف إىل  اسرتاتيجية 1تبىن البنك املركزي األردين  

فقد جاء إصدار نظام شركات التمويل األصغر ليشكل مرجعية قانونية  ،مة للشمول املايلءحتسني وتفعيل بيئة مال
ذا القطاع، مما سيعزز من فرص الشركات متناهية الصغر والصغرية لإلطار التنظيمي والرقايب للبنك املركزي على ه

البنك املركزي رقابته لتشمل املؤسسات املالية غري املصرفية األخرى، هذا  وسعابحلصول على التمويل، كما 
املركزي دورا  البنك   ابإلضافة إىل تعزيز محاية املستهلك املايل ونشر الثقافة املالية واملصرفية يف اجملتمع، كما لعب

يتمثل بتطوير نظام املدفوعات الوطين عرب استحداث أنظمة دفع كنظام عرض وحتصيل الفواتري  ومفصليا   مهما  
السكان يف املناطق النائية وتوفري  ملا له من دور كبري يف الوصول إىل ،لكرتونيا ونظام الدفع ابهلاتف النقالإ

مما يسهم بشكل  ،تكلفة الوصول واستخدام الوسائل املالية التقليديةاخلدمات املالية الرئيسية دون تكبد عناء و 
الوطنية  االسرتاتيجيةفعال يف رفع الكفاءة املالية وختفيض الكلفة وخدمة العمالء غري البنكيني، هذا وهتدف 

 :2للشمول املايل اليت تبنتها احلكومية األردنية إىل حتقيق هدفني رئيسني مها
مقاسا بعدد البالغني الذين ميلكون حساابت يف ، %36,6إىل  %24من  املايلرفع مستوى الشمول  -1

 ؛2020، حبلول (2014العاملي  Findexملؤشر  وفقا)مالية مؤسسات 
 ، فيما خيص النفاذ إىل اخلدمات التمويلية؛%35إىل  53تقليص اهلوة بني اجلنسني من  -2

 وفقا للجدول التايل: على تعزيز ثالث حماور رئيسية  االسرتاتيجيةوتعمل هذه 
 ابألردنالوطنية للتمويل األصغر  االسرتاتيجيةحماور  (:3-10)دول رقم اجل

 حمور التمويل األصغر
 توفري البيئة املالئمة واملواتية لنمو قطاع التمويل األصغر وتعزيز دوره التنموي

 لتحسني تطوير املنتجات املالية املقدمة من القطاع وتوسيع انتشارهبناء القدرات املالية واملوارد البشرية يف قطاع التمويل األصغر، 
 رفع الوعي العام والقدرات املالية لعمالء قطاع التمويل األصغر

 حمور اخلدمات املالية الرقمية
 زايدة انتشار اخلدمات املالية الرقمية

 تقدمي خدمات مالية شاملة
 االلكرتونيةتعزيز االمن والنزاهة ألنظمة الدفع 

 حمور الشركات الصغرية واملتوسطة
 .2020يف هناية  %15إىل  %8,5زايدة نسبة التمويل املقدمة من طرف البنوك ومؤسسات التمويل األصغر للشركات املتناهية الصغر والصغرية من 

 .45والتجارب، ص: والسياسات الشمول املايل يف الدول العربية اجلهود ، واخرونبرنيه  : يسراملصدر
                                           

1 -https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=28  
 45، ص:2019، منشورات صندوق النقد العريب، الشمول املايل يف الدول العربية اجلهود والسياسات والتجاربيسر برنيه وآخرون،  -2

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=28
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 الطلب على التمويل األصغر ابألردنالفرع الثاين: 
 أواًل: تقدير حجم الطلب على التمويل األصغر يف األردن  

، وحيدد الفجوة بني العرض والطلب، حبيث 1األردنه الطلب احملتمل على التمويل األصغر يف أدانيقدر اجلدول 
سنة  64إىل  15اجلدول حبساب عدد السكان يف سن العمل، يضرب إمجايل السكان يف نسبة السكان بني  يبدأ

فقري يف سن  1,260,000أي ما يعادل قرابة  %14) نسبة السكان يف سن العمل،(،وبلغت نسبة الفقراء 
ن حتت خط الفقر، مث العمل، وحنصل على هذا الرقم بضرب إمجايل  عدد السكان يف سن العمل يف نسبة السكا

من السكان يف سن العمل لتعكس نسبة السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر مباشرة، والذين  20إضافة % 
يهدف اجلدول إىل تقدير عدد الفقراء املستحقني خلدمات التمويل  ؛من صعوبة الوصول للخدمات املالية يعانون

يسعون للحصول على قروض التمويل األصغر، حلساب  %من الفقراء يف سن العمل 40األصغر، نفرتض وجود  
% فقط من الذين يسعون للحصول على قروض 75الطلب على قروض التمويل األصغر، نفرتض أن نسبة 

يف سن  ألف 378التمويل األصغر هم ابلفعل مؤهلني للحصول عليها، وبناء على هذا التقدير، يتوقع وجود 
 بنسبة األردنويل األصغر، وطبقا لتقدير تغلغل التمويل األصغر يف العمل مؤهلني للحصول على قروض التم

مليون من السكان يف سن العمل يستطيعون احلصول على خدمات التمويل  205,444حوايل  %، فإن46
بعبارة  أومليون دوالر،  167األصغر، ومن مث حيتاج قطاع التمويل األصغر إىل ضخ مبالغ إضافية تصل إىل 

 . مليون دوالر 167 ـة بني العرض و الطلب تقدر بأخرى هناك فجو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 40، ص: ، التقرير العريب اإلقليمي للتمويل األصغر اخلاص األردنشبكة سنابل للتمويل األصغر -1
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 ردنحتليل الطلب على التمويل األصغر يف األيوضح : (3-11)رقم  دولاجل
 5,951,000 إمجايل السكان

 %62 إمجايل عدد السكان(عاما )النسبة املئوية من  64إىل  15نسبة السكان يف الفئة العمرية 
 3,682,818 عاما 64إىل  15العمرية عدد السكان يف الفئة 

 %14 نسبة السكان حتت خط الفقر
 1,259,524 +20عاما %  64إىل  15عدد السكان الفقراء يف الفئة العمرية 

 503,809 عاما الذين يسعون للحصول على التمويل األصغر 64إىل  15عدد السكان يف الفئة العمرية 
 377,857 ؤهلني للحصول على التمويل األصغرعاما امل 64إىل  15يف الفئة العمرية 

 814 متوسط حجم القرض ابلدوالر
 308,572,161 القروض( إمجايل حمفظةالطلب احملتمل ابلدوالر )

 172,413 2009يف عام  االنتشار
 140,342,559 ابلدوالر 2009القروض القائمة يف  إمجايل حمفظة

 %46 معدل التغلغل
 205,444 االنتشارعدد املقرتضني الذين ميثلون فجوة 

 167,229,562 االنتشارالقروض ابلدوالر الالزمة لتغطية الفجوة يف  إمجايل حمفظة
 24: ، ص2010سنة  ابألردنالتقرير العريب اإلقليمي للتمويل األصغر اخلاص : شبكة سنابل للتمويل األصغر، املصدر
أن حتقق قفزة مهمة يف يف األردن  مؤسسات التمويل األصغر استطاعتفقد  2010خالل عام كما أنه 

 :1اإلجنازات اآلتيةمن خالل  إليهانشاطاهتا ميكن أن نشري 
-2006% من عام )28بلغ متوسط معدل النمو السنوي لعمالء مؤسسات التمويل األصغر  -

 ؛(2010
 ؛%71املقرتضني مت الرتكيز على النساء، فقد شكلت نسبة النساء من عدد  -
 .ألف( مقرتض 203دينار أردين( وعدد املقرتضني ) 11,600,000القروض ) إمجايل حمفظةبلغت  -

فقد حققــت صناعــة التمويــل األصغــر فــي املتوســط نســب منــو واعــدة حبــدود  2013-2010أما خالل الفرتة  
مليــون دينار  123ن دينار أردين لتبلغ حوايل مليو  64.2حيث ارتفعت حمفظة القروض اإلمجالية من ، 24%

 283إىل مــا يقــارب ليصل  العمــالء أكرب من عــدد استهدافالتمويــل األصغــر  مؤسساتأردين. كما استطاعـت 
ازداد  كماسنة، 45% منهم عن 80% منهم من اإلانث تقل أعمار 84ألف عميل فــي كافــة أحنــاء اململكــة 

علما أبن  ،فرعا تغطي مجيع حمافظات اململكة 133ليصــل إىل  مؤسسات التمويل األصغرالعــدد الكلــي لفــروع 
وتعــد هذه النســب دليــال واضــحا  ،% من عدد الفروع62أي حوايل  ،فــرعا تقــع خــارج العاصمــة عمــان 83

 عــة التمويــل األصغـرعلــى خدمــات صناالكبري علــى حجــم الطلــب 
                                           

 16ص: مرجع سابققحطان عبد سعيد السامرائي، مىن حممد حبش،  -1
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 مؤسسات التمويل األصغر يف األردناثنياً: 
عدد مؤسسات التمويل األصغر املرخص هلا ابلنشاط يف اململكة  1بلغ 2020إىل غاية السداسي األول من سنة 

وكفاءهتا وشكلها  انتشارهاعملها و كيفية و  إنشائهامؤسسات وهي مؤسسات ختتلف من احلجم والغاية من  10
خدمات التمويل ى ابإلضافة إلى ،انوين، فيما القاسم املشرتك فيما بينها أهنا تقوم بعمليات اإلقراض الصغريالق

   األصغر األخرى، وميكن توضيح هذه املؤسسات يف اجلدول التايل:
 األردنمؤسسات التمويل األصغر املرخص هلا ابلعمل يف  :(12 -3)اجلدول رقم                 

 املؤسسةاسم  الرقم
 األهلية للتمويل األصغر 01
 الشركاء للتمويل األصغر 02
 األردنية للتمويل األصغر 03
 البنك الوطين لتمويل املشاريع الصغرية 04
 األمني للتمويل األصغر 05
 صندوق املرأة للتمويل األصغر 06
 دائرة التمويل األصغر )األونروا( 07
 فينكا للتمويل األصغر 08
 إمثار للتمويل األصغر اإلسالمي 09
 النموذجية اإلسالمية للتمويل األصغر 10

 األرديناملصدر: املوقع االلكرتوين للبنك املركزي 
 التحليل الكمي لقطاع التمويل األصغر األردينالفرع الثالث: 

 2020إىل غاية  2012قطاع التمويل األصغر األردين من الفرتة  إجنازاتأداء و أواًل: 
 2012أن قطاع التمويل األصغر حقق منو متسارع من سنة  تشري التقارير الصادرة عن البنك املركزي األردين إىل  

للقطاع ونسبة منوها خالل الفرتة  الكمية مؤشرات األداء أهم، وفيما يلي سنحاول استعراض 2020إىل غاية سنة 
 املذكورة من خالل اجلداول التالية:

 
 
 
 

                                           
، ص: 2020الندوة العلمية االفرتاضية ملنصة االقتصاد اإلسالمي، نوفمرب  واقع التمويل األصغر يف األردن )دراسة حتليلية(،عيسى علي الزعيب،  -1

225. 
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 األصغر:اضية للتمويل منو احملفظة االقر  .1
 منو احملفظة االقراضية :(3-13)رقم  دولاجل

 نسبة النمو حجم احملفظة االقراضية  العام
2012 85,842,671 / 
2013 111,000,898 29% 
2014 138,362,348 25% 
2015 159,081,234 15% 
2016 193,417,123 22% 
2017 229,714,117 19% 
2018 238,365,815 4% 
2019 263,971,596 11% 
2020 264,855,725 0,3% 

 www.tanmeyahjo.comمتاح على املوقع:  2020تقرير الربع األول  –تنمية  : شبكةاملصدر

على مدار السنوات الثمانية مبتوسط  1احملفظة االقراضية يفمنو مستمر حتقيق ( 3-13رقم ) من اجلدولنالحظ  
الذي عرفته صناعة التمويل األصغر يف اململكة، كما نالحظ  االنتشار، وهذا ما يؤشر على التوسع يف %14بلغ 

وحققت منو متسارع يف حمفظتها بلغ  انطالقهاجيدة منذ  انتشارأن صناعة التمويل األصغر حققت معدالت منو و 
السياسية وحتسن مناخ االقتصادية و األوضاع يف لالستقرار  ننتجه، %29 ووصل إىل 2013مداه يف سنة 

سنة  %4لكن سرعان ما عاد إىل الرتاجع التدرجيي يف نسب النمو حىت وصل إىل  ،داخل اململكة األعمال
، حيث عرفت هذه السنة دخول مؤسسات التمويل األصغر حتت املظلة الرقابية للبنك املركزي، إذ مت 2018
ابإلضافة إىل شروط وضوابط أخرى  ،من إمجايل التمويل %25نسبة التمويل االستهالكي مبا ال يزيد عن حتديد 

وحتديد سقوف التمويل، كما  فرضها البنك املركزي على مؤسسات التمويل األصغر تتعلق حبماية املستهلك املايل
، وهو ما %0,3 بلغ 2020إىل  2019ة يف نسبة النمو ابتداء من سن حادا اخنفاضاعرف مؤشر احملفظة املالية 

إىل اآلاثر السلبية اليت خلفتها جائحة كوروان على االقتصاد األردين بشكل عام وعلى قطاع التمويل األصغر  ىيعز 
 .واحلظر املطبق يف مجيع أحناء اململكة اإلغالقنتيجة  ،بشكل خاص

 

                                           
 .230عيسى علي الزعيب، مرجع سابق، ص:  -1

http://www.tanmeyahjo.com/
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 والقروض النشطة:النشطني  العمالءمنو  .2

 2020النشطة إىل غاية  والقروضالنشطني  العمالءمنو  (:3-14)رقم  دولاجل

 عدد القروض النشطة نسبة النمو عدد العمالء النشطني األعوام
 نسبة النمو

 
2012 217,335 / 234,490 / 
2013 266,673 23% 282,174 20% 
2014 314,435 18% 318,907 13% 
2015 346,580 10% 344,036 8% 
2016 377,693 9% 375,775 9% 
2017 417,138 10% 412,557 10% 
2018 440,857 5,7% 431,139 4,5% 
2019 468,415 6,3% 454,293 5,4% 
2020 467,805 -0,1% 450,179 -1% 
 9% متوسط نسبة النمو %10 متوسط نسبة النمو 

 www.tanmeyahjo.comمتاح على املوقع:  2020تقرير الربع األول  –تنمية شبكة : املصدر
  
 املتوسطالنشطني حقق زايدة يف النمو ولو بنسب متناقصة بلغت يف  العمالءنالحظ من اجلدول أعاله عدد  

، وجتدر اإلشارة شار إليها يف اجلدولعلى مدار السنوات الثمانية امل %9بلغ متوسط عدد القروض  ما، في10%
تفاوت بني خمتلف احملافظات األردنية املقدرة ابثين وت، وختتلف من مؤسسة إىل أخرى إمجاليةأن هذه النسب  إىل

إىل  2012مت تسجيل أعلى نسبة منو يف عدد العمالء النشطني وحجم القروض من سنة  قدعشر حمافظة، و 
، بنسبة 2020سنة  إىل 2019نسبة منو من سنة  أدىن، يف حني سجلت %20 ـ، بنسبة قدرت ب2013
 .سلبا على قطاع التمويل األصغر أثرتذلك لظروف اجلائحة اليت  يرجعو  -1%ـقدرت ب

 
 
 
 
 
 

http://www.tanmeyahjo.com/
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 :عدد فروع مؤسسات التمويل األصغر املنتشرة .3
عدد فروع مؤسسات التمويل األصغر املنتشرة :(15-3)دول رقم اجل  

 نسبة النمو عدد االفرع العام
2012 117 / 
2013 122 4% 
2014 141 16% 
2015 161 14% 
2016 176 9% 
2017 182 3% 
2018 195 7% 
2019 217 11% 
2020 211 -3 % 

 www.tanmeyahjo.comمتاح على املوقع:  2020تقرير الربع األول  – : شبكة تنميةاملصدر
للعمالء ابلنسبة ملؤسسات التمويل األصغر األردنية حققت  والوصولاالنتشار نالحظ من اجلدول أن مؤشرات 

جيدا  انتشارا  ، خالل السنوات املذكورة ويؤكد أن األردن من الدول اليت حققت %8منو يف مبعدل متوسط بلغ 
 .ابملقارنة بغريها من الدول العربية فظاتاللتمويل األصغر عرب خمتلف احمل

 على قطاع التمويل األصغر األردين 19-وفيدأتثري جائحة كوروان كالفرع الرابع: 
متويل  مؤسساتوالذي يضم عشر  1قطاع التمويل األصغر الرمسي واملرخص من قبل البنك املركزي األردين التزم    

ألفراد االقتصادية أصغر، أبداء رسالة اجتماعية وتنموية، واليت حيرص من خالهلا على املسامهة يف حتسني الظروف 
جتاه اجملتمع يف االقتصادية املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات  ملبدأقبل هذا القطاع، حتقيقا  اجملتمع املستهدفني من

الظروف الصعبة، وعليه فقد مت إطالق جمموعة من احلمالت التطوعية هبدف خدمة اجملتمعات احمللية ضمن 
املدين املعنية بتوزيع األدوية والسلع واملواد األساسية الظروف الراهنة من خالل التعاون مع مؤسسات اجملتمع 

للمواطنني خصوصا املتضررين بفعل اجلائحة، ابإلضافة إىل مبادرة موظفي القطاع ابلتربع أبجر يوم عمل، وفيما 
خيص نشاط مؤسسات التمويل األصغر واستجابة ملتطلبات املرحلة فقد أطلقت مؤسسات التمويل األصغر 

)شبكة مؤسسات التمويل األصغر يف األردن(،  تنميةوكالة البنك املركزي األردين وإبشراف من ابلتعاون مع 
الدفع  لالستفادة من خدمات اإللكرتونية احملافظ إبنشاءاحلمالت التوعوية املتعلقة  جمموعة من أطلقت

اإللكرتونية بشكل مناسب الحتياجات  ابإلضافة إىل تعزيز استخدامات النقود ،بواسطة اهلاتف النقال اإللكرتوين
                                           

، متوفر على الرابط: قطاع التمويل األصغر يف األردن يف مواجهة فريوس كوروان املستجد تقريرسليم النمري،  -1
-mwajht-fy-alardn-fy-alasghr-tmwylal-https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/05/qta

almstjd-kwrwna-fyrws  

http://www.tanmeyahjo.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=943381149435150
https://www.facebook.com/watch/?v=2941957559230079
https://www.facebook.com/watch/?v=2941957559230079
https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/05/qta-altmwyl-alasghr-fy-alardn-fy-mwajht-fyrws-kwrwna-almstjd
https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/05/qta-altmwyl-alasghr-fy-alardn-fy-mwajht-fyrws-kwrwna-almstjd
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ضمان محاية  خالل هذه الفرتة حتديدّا وابلتايل يقلل من احلاجة إىل استخدام النقود الورقية العمالء مما
خيص أتثر خمتلف الفاعلني يف قطاع التمويل األصغر فيما  أمااألكثر تعّرضا  لتداعيات اجلائحة يف األردن،  الفئات

أتثرت سلبا كباقي  فقدمشاريع التمويل األصغر،  األردين من عمالء ومؤسسات متويل أصغر ابإلضافة إىل
، ويظهر اجلدول اجلائحةالناجم عن إجراءات الغلق االحرتازية اليت فرضتها  االقتصاديالقطاعات بفعل الركود 

، 2020مع بداية اجلائحة مقارنة ابلربع الثاين من سنة  2019دانه مقارنة مؤشرات األداء بني الربع الرابع من أ
 غلب املؤشرات.أو تراجع يف  اخنفاضخالل ذلك يبني من 

 جائحة كوروان على أداء قطاع التمويل األصغر األردين أثر (:3-16رقم ) دولاجل

 نسبة النمو عدد االفرع العام
2012 117 / 
2013 122 4% 
2014 141 16% 
2015 161 14% 
2016 176 9% 
2017 182 3% 
2018 195 7% 
2019 217 11% 
2020 211 -3 % 

الندوة العلمية االفرتاضية ملنصة االقتصاد اإلسالمي،  واقع التمويل األصغر يف األردن )دراسة حتليلية(،عيسى علي الزعيب،  :املصدر
 .231، ص: 2020نوفمرب 

 األصغراملطلب الثالث: التجربة املصرية للتمويل 
خدمات التمويل األصغر والثانية بعد املغرب من حيث حمفظة انتشار تعترب مصر األوىل عربيا من حيث   

هيئة  964، وصل عدد مقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر يف مصر لـ 2019عند هناية العام القروض، 
منظمة غري هادفة للربح من  16منظمة غري هادفة للربح من الفئة أ، و 17شركة و 11منها  ةــــــــــللخدمة مقدم
ماليني  3.1منظمة غري هادفة للربح من الفئة ج، ابإلضافة إىل البنوك، خيدمون أكثر من  920ب، و  الفئة

مليون دوالر(، وينظم  وأربعونمليار جنيه مصري )حوايل مليار  16.5عميال نشطا مبحفظة قروض تتجاوز 
اهليئة العامة نح القانون عمل قطاع التمويل متناهي الصغر يف مصر، ومي 2014عام الصادر  141رقم  القانون

 .سلطة الرتخيص والتنظيم واإلشراف على القطاع للرقابة املالية

https://www.facebook.com/watch/?v=731396597392650
http://www.emff-eg.com/2020/02/20/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%8a%d8%ac%d8%b0%d8%a8-332-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%b9%d9%85/
http://www.emff-eg.com/2020/02/20/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%8a%d8%ac%d8%b0%d8%a8-332-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%b9%d9%85/
http://www.emff-eg.com/2020/02/20/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d8%b1-%d9%8a%d8%ac%d8%b0%d8%a8-332-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d8%b9%d9%85/
http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/index.jsp
http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/index.jsp
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 التمويل األصغر يف مصر املايل يف انتشاردور الشمول الفرع األول: 
جمال املدفوعات الرقمية، حبيث تعمل على تدشني مرحلة جديدة من تتطلع مصر ألن تكون دولة رائدة يف   

، ويعمل االقتصاديابعتباره أحد ركائز النمو والتحول لالقتصاد الرقمي وتعزيز اإلصالح  ،الشمول املايل للمواطنني
دولة، الرمسي لل االقتصاديالشمول املايل على دمج االقتصاد غري الرمسي لألفراد واملؤسسات داخل اهليكل 

 واخنفاضويضمن تطور اخلدمة اليت تقدمها املؤسسات املالية، كما يساعد يف حتسني مستوى املعيشة داخل الدولة 
وحمدودي الدخل وأصحاب املشروعات  ،شرائح معينة داخل اجملتمع كالفقراءاحتوائه لمعدالت الفقر من خالل 

 الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر.
 سعي حكوميإال أن هناك  1التشريعات فيما يتعلق بتشجيع نظام اقتصادي غري نقديعلى الرغم من ضعف 

اليت  2030رؤية مصر  املتمثلة يف التنمية املستدامة يتجسد يف اسرتاتيجيةواضح يف هذا اجملال ال ميكن إغفاله، 
الدولة املصرية لتعزيز  رتاتيجيةاسأن ،  2016من يناير بدءا   االسرتاتيجيةوقد مت العمل هبذه  ،تبنتها وزارة التخطيط

تضمنت من بني بنودها تدابري ترمي ، 2016واليت مت اعتمادها يف يناير الشمول املايل حتت إشراف البنك املركزي 
إىل إيصال اخلدمات التمويلية إىل شرائح واسعة من  إىل دعم الشركات املتناهي الصغر والصغرية وهتدف كذلك

ساء، كما قام البنك املركزي املصري إبصدار العديد من املبادرات اليت استهدفت فئة اجملتمع املصري خصوصا الن
 :2، ومن بني أهم ما تضمنته أيضا  من الشركات املتناهية الصغر

متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة،  االئتمانية للشركات واملنشأةتشجيع البنوك على منح القروض والتسهيالت  -
وغري املباشرة لتلك الشركات لتصل إىل  االئتمانية املباشرةنوك بزايدة حمفظة القروض والتسهيالت عن طريق إلزام الب

من إمجايل حمفظة التسهيالت االئتمانية للبنك وذلك خالل أربع سنوات من اتريخ  %20نسبة ال تقل عن 
 ؛2020تنتهي يف يناير  اليت إصدار هذه التعليمات

 واملنشأةاملباشرة للشركات االئتمانية تقدمي التسهيالت و يمة الفوائد على القروض السماح للبنوك خبصم كامل ق -
الصناعية الصغرية وتلك املنتجة  واملنشأةاهلامة وابألخص الشركات االقتصادية العناية للقطاعات  إيالءالصغرية مع 

للمكوانت الوسيطة للصناعة أو إلحالل الواردات، ابإلضافة إىل األنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية 
 .للمشروعات صاحبة األفكار املبتكرة واملشروعات اليت تستهدف التصدير

توسطة مع اجلمعيات ومؤسسات التمويل األصغر لتمويل املشروعات الصغرية وامل 3كما عمل االحتاد املصري   
منها صعوبة احلصول على التمويل األمر الذي دفع االحتاد لعقد  ،لتذليل الصعوابت اليت تواجهها تلك املؤسسات

                                           
مقال منشور يف جملة  أمهية الشمول املايل يف حتقيق التنمية )تعزيز الشمول املايل يف مجهورية مصر العربية(،صورية شنيب والسعيد بن خلضر،  -1

 .121امعة املسيلة، ص: ، ج2018سنة  02، العدد 03البحوث يف العلوم املالية واحملاسبة، اجمللد 
 .153يسر برنيه وآخرون، مرجع سابق ص  -2
  us-eg.com/about-http://www.emffاالحتاد املصري لتمويل املشروعات املتوسطة والصغرية متوفر على الرابط:  موقع  -3

http://www.emff-eg.com/about-us
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للتنسيق مع قادة البنك املركزي إبدراج متويل مؤسسات التمويل متناهي الصغر من  املتتاليةسلسلة من االجتماعات 
% اإللزامية من حمافظ البنوك التجارية واملوجهة لتمويل 20ـاملؤسسات األهلية والشركات ضمن نسبة الاجلمعيات و 

، وابلفعل استجاب البنك املركزي يف إطار 2020يف  إليهااملشروعات الصغرية واملتوسطة واملطلوب الوصول 
هبا االحتاد، أن حققت حمفظة التمويل سياساته لدعم الشمول املايل . وكانت من نتائج تلك اجملهودات اليت قام 

وذلك فيما خيص  2017متناهي الصغر يف مصر قفزة كبرية وفقا  آلخر بياانت معلنة بنهاية الربع الثالث من عام 
مليار  9.3% لتصل إىل 40العمالء املستفيدين، إذ زاد إمجايل احملفظة النشطة مبعدل  اإلمجالية وعددقيمتها 

% لتسجل 20، كما زادت قاعدة العمالء النشطني بنحو 2017ليار جنيه يف بداية عام م 6.6جنيه مقارنة بـ 
 .2017مليون عميل يف بداية عام 2مليون عميل مقابل  2.4

 الفجوة بني العرض والطلب  وحتليلالطلب احملتمل على التمويل األصغر الفرع الثاين: 
، وحيدد الفجوة بني العرض والطلب، حبيث يبدأ 1ريقدر اجلدول أدانه الطلب على التمويل األصغر يف مص  

سنة )السكان  64إىل  15اجلدول حبساب السكان يف سن العمل، يضرب إمجايل السكان يف نسبة السكان بني 
يف سن العمل( مث حيسب اجلدول عدد الفقراء يف سن العمل، يضرب إمجايل  عدد السكان يف سن العمل يف 

% من السكان يف سن العمل لتعكس نسبة السكان الذين يعيشون 20مث إضافة نسبة السكان حتت خط الفقر، 
فوق خط الفقر مباشرة، والذين يعانون من صعوبة الوصول للخدمات املالية، يهدف اجلدول إىل تقدير عدد 

 احلقيقة. الفقراء تقديرا واقعيا، نظرا ألن عدد السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر يقدر أبقل من
من الفقراء يف  % 40ونتيجة لنقص بياانت التوظيف سواء عن القطاع الرمسي أو غري الرمسي، نفرتض وجود   

سن العمل يسعون للحصول على قروض التمويل األصغر، حلساب الطلب على قروض التمويل األصغر، نفرتض 
مؤهلني للحصول  فقط من الذين يسعون للحصول على قروض التمويل األصغر هم ابلفعل % 75أن نسبة 

عليها، وبناء على هذا التقدير، يتوقع وجود ستة ماليني يف سن العمل مؤهلني للحصول على قروض التمويل 
مليون من السكان يف  4.9حوايل  %، فإن23األصغر، وطبقا لتقدير تغلغل التمويل األصغر يف مصر بنسبة  
من مث حيتاج قطاع التمويل األصغر إىل ضخ مبالغ سن العمل يستطيعون احلصول على خدمات التمويل األصغر، و 

مليار  1,28 ـو بعبارة أخرى هناك فجوة بني العرض و الطلب تقدر بأمليار دوالر،  1,28إضافية تصل إىل 
 دوالر، و ميكن توضيح ما مت ذكره يف اجلدول التايل:

 
 

                                           
قراءة لتجربة املصرية يف صناعة التمويل »ف، آلية التمويل األصغر لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة طويطي مصطفي، أوالد حيمودة عبد اللطي -1

 -بتصرف -21، جامعة غرداية، ص:2019، العدد األول، 01مقالة يف جملة أحباث كمية ونوعية يف العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد "األصغر
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 على التمويل األصغر يف مصروالطلب رض بني العوالفجوة حتليل الطلب على التمويل األصغر  (:3-17دول رقم )اجل
 82,999,393 إمجايل السكان

 %63 السكان(عدد  إمجايلعاما )النسبة املئوية من  64إىل  15يف الفئة العمرية  السكاننسبة 
 52,399,599 عاما 64إىل  15يف الفئة العمرية  السكانعدد 
 %20 حتت خط الفقر السكاننسبة 
 20,959,839 +20عاما %  64إىل  15الفقراء يف الفئة العمرية  السكانعدد 
 8,383,936 عاما الذين يسعون للحصول على التمويل األصغر 64إىل  15يف الفئة العمرية  السكانعدد 

 6,287,952 عاما املؤهلني للحصول على التمويل األصغر 64إىل  15يف الفئة العمرية 
 263 متوسط حجم القرض ابلدوالر

 1,655,145,490 حمفظة القروض( إمجايلالطلب احملتمل ابلدوالر )
 1,424,860 2009عام  االنتشاريف

 375,058,631 ابلدوالر 2009حمفظة القروض القائمة يف  إمجايل
 %23 معدل التغلغل

 4,863,092 االنتشارعدد املقرتضني الذين ميثلون فجوة 
 1,280,086,859 االنتشارلتغطية الفجوة ىف  الالزمةابلدوالر حمفظة القروض  إمجايل

 40: ، ص2010شبكة سنابل للتمويل األصغر، التقرير العريب اإلقليمي للتمويل األصغر مبصر سنة  :املصدر
 (جانب العرضمؤسسات التمويل األصغر يف مصر )الفرع الثالث: 

 الصغر يف مصرأوال: القنوات الرمسية املقدمة خلدمات التمويل املتناهي 
طات مبزاولة نشاط التمويل لقصد بقنوات التمويل األصغر يف مصر ابجلهات املخولة واملرخص هلا من قبل السن  

القانوين والتنظيمي للتمويل األصغر يف اإلطار  جيب اإلشارة إىل إليها نتطرقتقدمي خدماته، لكن قبل أن و األصغر 
صغر كما يصطلح عليه يف أغلب الدراسات املصرية، وجود قانون مستقل مصر، فما مييز التمويل املتناهي األ

 1 القانون:، ومن أهم بنود هذا 2014لسنة  141ومنظم يتمثل يف القانون رقم 
ختتص اهليئة العامة للرقابة املالية دون غريها مبنح تراخيص مزاولة نشاط التمويل األصغر للشركات  -

 واجلمعيات واملؤسسات األهلية؛
 على ضوابط مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مبا يضمن مصاحل األطراف املعنية؛ القانون ينص -

                                           
 - .يصطلح التمويل املتناهي الصغر يف مصر على مجيع أشكال التمويل املقدم للمشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة 
، بعنوان 2020سلسلة حبوث مقدمة للمشاركة يف املسابقة البحثية العاشرة للمعهد املصريف املصري هشام محزة جاد وعاطف حسن عمرو، إ  -1

متاح على املوقع  14نوك يف حتقيق النمو املتوازن ابلرتكيز على االستثمار يف الصناعة أو التمويل العقاري أو رايدة األعمال، ص:عادة تعريف دور الب
 التايل
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مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهي  ةينشأ ابهليئة العامة للرقابة املالية وحد -
 الصغر من اجلمعيات واملؤسسات األهلية؛

صغر يسمى االحتاد املصري العاملة يف نشاط التمويل األشاء احتاد يضم اجلهات إن تضمنت بنود القانون -
 .الصغرمنتاهي  للتمويل

 الرمسية املقدمة خلدمات التمويل األصغر أشكاال قانونية خمتلفة ومن أمهها: أو املؤسسات هذا وتتخذ القنوات
  األهلية:التمويل األصغر من خالل اجلمعيات واملؤسسات  .1
يف سوق التمويل األصغر املصري، إذ  وهاما   املقدمة خلدمات التمويل األصغر شريكا أساسيا   1تعترب اجلمعيات  

واليت يصعب على  ،تستطيع هذه اجلمعيات الوصول إىل العمالء والفئات املستهدفة يف املناطق النائية واألكثر فقرا  
املصري  نحسب القانو  األهليةسات ملؤسا، وتصنف هذه اجلمعيات و إليهاالوصول مثل البنوك القنوات األخرى 

 :2إىل ثالث أصناف رئيسية
 :أهلية من الصنف )أ( ومؤسساتمجعيات  .1.1

 مجعية؛ 17 وعددهاتفوق  أومليون جنيه  50لديها مبلغ  األصغروهي اجلمعيات اليت تبلغ حمفظة التمويل    
 :مجعيات ومؤسسات أهلية من الصنف )ب(.2.1

مليون  50ماليني جنيه إىل أقل من  10لديها ما بني  األصغروهي اجلمعيات اليت ترتاوح قيمة حمفظة التمويل    
 مجعية؛ 16 وعددهاجنيه 
 :مجعيات ومؤسسات أهلية من الصنف )ج(.3.1

 .مجعية 920مليون جنيه وعددها  10وهي اجلمعيات اليت تقل حمفظة التمويل األصغر القائمة لديها مبلغ    
 :التمويل األصغر من خالل املؤسسات املالية غري املصرفية )شركات التمويل متناهي الصغر( .2
تقدم خدمات التمويل إىل كافة الشركات واملؤسسات غري املصرفية املرخصة مبزاولة نشاط التمويل متناهي الصور   

لكي تقوم إبعادة اإلقراض للعمالء املستهدفني ابملناطق النائية جبميع احملافظات املصرية، وميكن أن حيصل العميل 
 االئتمانية هلذهألف جنيه ويرتبط ذلك ابجلدارة  30من خالل تلك الشركات واملؤسسات على متويل يصل إىل 

 الشركات وقدرهتا على استيفائها شروط التدرج يف الفرض للعميل.
 
 

                                           
 .154، ص:، مرجع سابقبوهرين فتيحة -1
ة أمام تفشي فريوس كوروان املستجد، متوفر على تقرير بعنوان: قطاع التمويل متناهي الصغر يف مصر ما بني التدابري االحرتازية واالستجابة الفعلي -2

ma-msr-fy-alsghr-tnahym-altmwyl-https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/04/qta-الرابط: 
amam-alflyt-walastjabt-alahtrazyt-altdabyr-byn   

https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/04/qta-altmwyl-mtnahy-alsghr-fy-msr-ma-byn-altdabyr-alahtrazyt-walastjabt-alflyt-amam
https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/04/qta-altmwyl-mtnahy-alsghr-fy-msr-ma-byn-altdabyr-alahtrazyt-walastjabt-alflyt-amam
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 :التمويل من خالل البنوك .3
من خالل البنوك وتعمل السلطات على توسيع نطاق حمفظة البنوك اليت  أيضا األصغرتوفر خدمات التمويل    

عرب فروعها واملدن مستفيدا من قدرة البنوك على استهداف العمالء ابلقرى  األصغرتتعامل يف جمال التمويل 
 الكثرية املنتشرة جبميع احملافظات، ويتم ذلك من خالل حمورين:

 30ع البنوك ابلقرى واملدن بقيمة ميكن أن تصل إىل و متويل العمالء مباشرة من خالل فر  احملور األول: •
 ألف جنيه للعميل؛ 

: متويل اجلهات الوسيطة )مبا يف ذلك شركات التمويل متناهي الصغر واجلمعيات ايناحملور الث •
 .ألف جنيه 25واملؤسسات األهلية إلعادة اإلقراض للعمالء، بقيمة قد تصل إىل 

يل يوضح نسبة مسامهة كل قناة يف التمويل األصغر يف احملفظة التمويلية الكلية املوجهة للتمويل اوالشكل املو 
 األصغر

 نسبة مسامهة مصادر التمويل األصغر من إمجايل  احملفظة االئتمانية  للتمويل األصغر يف مصر (:3-9)الشكل رقم 

 
 
 
 
 

 منشورات املعهد املصريف املصري متوفر على الرابط التايل: :املصدر
                   fcontent/uploads/2021/02/redefining.pd-https://ebi.gov.eg/wp 

 مقدمي خدمات التمويل األصغر يف مصر  ألهم اثنياً: بياانت االنتشار
، 1جهة مقدمة للتمويل األصغر يف مصر 200ما يزيد عن  2009على الرغم من أنه هناك إىل غاية سنة    

% من إمجايل حمفظة القروض 40کرب مخس مؤسسات متويل أصغر حسب إمجايل  حمفظة القروض متثل حوايل أف
كانت مستوايت النمو بني العديد من مؤسسات التمويل األصغر املصرية متواضعة إىل حد ما على ، و لبالديف ا

ستثناء برانمج التضامن للتمويل األصغر واجلمعية املصرية لتنمية وتطوير مدى السنوات القليلة املاضية، اب
للنمو يف  انعكاسالنمو يف احملفظة على األغلب أبنه  ويعترب، االنتشار(، من حيث النمو يف Leadاملشروعات )

اجلدول  يقدم، و عدد املقرتضني وأن متوسط رصيد القرض لكل مقرتض يف مصر ال يزال ضمن األقل يف املنطقة

                                           
 .10ص:  2010، تقرير عن صناعة التمويل األصغر يف مصر -سنابل -شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية - 1

https://ebi.gov.eg/wp-content/uploads/2021/02/redefining.pdf
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التايل ملخص بياانت  مقدمي خدمات التمويل األصغر األساسيني يف مصر، ويقدر متوسط رصيد القرض هلذه 
دوالر، ومبا  1580من الدخل الفردي يف مصر الذي يقدر بنحو  %12دوالر مبا ميثل  190 املؤسسات بنحو

فإن مجيع املؤسسات األربعة الواردة  من الدخل القومي اإلمجايل  للفرد، %20أن متوسط رصيد القرض أقل من 
انه يوضح بياانت أدواجلدول ، يف اجلدول، تعترب مؤسسات مركزة على الفقر وتستهدف الفقراء ابلدرجة األوىل

 .مقدمي التمويل األصغر يف مصر ألهم االنتشار
 مقدمي التمويل األصغر يف مصر بياانت االنتشار ألهم :(18 -3)جدول رقم 

 شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية سنابل، تقرير عن صناعة التمويل األصغر مصر.: املصدر

 التمويل األصغرمؤسسات  الرقم
املقرتضون 
 النشطون

 املقرتضات
% 

 متوسط رصيد إمجايل احملفظة
متوسط رصيد 
 القرض/ الدخل

 %15.22 241 52.836.962 / 219.662 مجعية رجال اعمال أسيوط 1
 %6,76 107 16.746.888 %87 156.833 اجلمعية املصرية لتطوير املشروعات 2
 %18.36 290 29.249.042 %58 100.807 مجعية رجال اعمال ابإلسكندرية 3
 %10,86 172 16.818.754 %71 98.035 اجلمعية املصرية ملساعدة صغار الصناع 4
 %13.45 212 19.869823 %60 93.533 مجعية رجال االعمال ابلدقهلية 5
 %6.75 107 7.239.736 %100 67.845 برانمج التضامن للتمويل األصغر 6
 %9.20 145 4.857.277 %69 33.400 للخدمات االجتماعيةاهليئة القبطية  7
 %11.99 189 5.531.387 %67 29.196 مجعية رجال اعمال لتنمية اجملتمع ابلشرقية 8
 %13.15 208 3.703.118 %40 17.818 وكالة آغا خان للتمويل األصغر 9

10 
اجلمعية اإلقليمية لتنمية املشروعات 

 بسوهاج
14.822 85% 3.088.919 208 13.19% 

 %7.62 120 1.949.182 %100 16.200 مجعية سيدات اعمال أسيوط 11
 %8.60 136 1.788.084 %100 13.161 مجعية تنمية االعمال بشربا اخليمة 12

13 
مجعية رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 

 بسوهاج
1.947 40% 672.169 345 21.85% 

 %8.35 132 667.285 %80 5.055 مجعية رجال اعمال بشمال سيناء 14
   165.018.626  868.315 اإلمجايل 
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 2019إىل غاية ديسمرب 2016من ديسمرب  رتطور احملفظة االقراضية للتمويل األصغ الفرع الرابع:
االئتمانية للتمويل األصغر نتيجة للمجهودات والسياسات املتبعة واملبادرات اليت قدمتها تطورت قيمه احملفظة    

منوا ملحوظا يف قيمة  2019حيث شهدت هناية عام  ،عن طريق البنك املركزي تطور النشاط1الدولة املصرية
ه إمجايل الرصيد واليت بلغ في 2018مليار جنيه مقارنة بعام  26,181بقيمة و %  47أرصدة التمويل بنسبة 

زادت  2019جنيه، كما تزامن النمو يف قيمة احملفظة مع زايدة أعداد املستفيدين ففي هناية عام  مليار 17,789
، بزايدة %170مليون مستفيد بنمو بلغ  3,5مليون إىل  2قاعدة املستفيدين من خدمات التمويل األصغر من 

 األهليةإىل اجلمعيات واملؤسسات املصرية التمويل من البنوك وقد كان لتوفري  ،مليون عميل جديد 1,5 ـب تقدر 
ضخها للمستفيدين، نتيجة مبادرة البنك املركزي أكرب األثر يف حتقيق هذه  إلعادةوالشركات املرخص هلا 

، لتأيت بعدها شركات %37املعدالت، هذا واحتلت احلصة السوقية ألرصدة متويل البنوك املركز األول بنسبة 
، من احملفظة %31 األهليةكانت حصة اجلمعيات و املؤسسات   ، فيما%32 ـمتناهي الصغر ب التمويل

 الكلية،وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل:
 مباليني اجلنيهات( )املبالغتوزيع احملفظة االمجالية املوجهة للتمويل األصغر مبصر  (:3-19)رقم  جدول

 2019 2018 2017 2016 السنوات املؤسسات 
 9666 6240 3800 1046 البنوك

 8217 6296 4599 3441 اجلمعيات واملؤسسات االهلية
 8298 5253 2520 1045 شركات التمويل متناهي الصغر

 26,181 17,789 10919 6132 اإلمجايل

 منشورات املعهد املصريف املصري متوفر على الرابط التايل:: املصدر

 fcontent/uploads/2021/02/redefining.pd-https://ebi.gov.eg/wp 

 على قطاع التمويل األصغر املصري: 19-أتثري جائحة كوروان كوفيدالفرع اخلامس: 
بشأن اإلجراءات االحرتازية ملواجهة خماطر  العامة للرقابة املالية، اهليئةمن التعليمات من طرف  عدد مت إصدار  

 :أبرزهافيما يلي عرض ستفريوس كوروان على نشاط التمويل متناهي الصغر يف مصر ون
 :لضمان صحة العاملني والعمالء إتباعهااإلجراءات الوقائية اليت جيب  .1

 ؛على كل جهة اعتماد خطة الستمرارية العمل وحالة الطوارئ لديها، مع مراجعة اخلطة أسبوعيا   -
العمل على تزويد الفروع أبجهزة الكشف املبكر عن اإلصابة ابلفريوس للعاملني والعمالء واختاذ ما يلزم  -

 ؛االشتباه يف أي حالة، مع استخدام قفازات احلماية للعاملني والعمالء خاصة عند تداول النقديةحال 
                                           

 .15هشام محزة جاد وعاطف حسن عمرو، مرجع سابق، ص:  - 1

https://ebi.gov.eg/wp-content/uploads/2021/02/redefining.pdf
http://www.fra.gov.eg/content/efsa_ar/efsa_news/efsa_860.htm
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 ؛ويل التمويل، واللجوء للمتابعة امليدانية يف حال الضرورةؤ املتابعة عن بعد ألداء حمفظة مس آليةاعتماد  -
 ات.وتداول املستند اليوميةإاتحة استخدام الوسائل اإللكرتونية يف العمليات  -

 األصغر:تعزيز الدور التنموي ملؤسسات التمويل  .2
أشهر  6إلغاء الرسوم والعموالت املطبقة على نقاط البيع االلكرتوين ملدة  1توعية العمالء بتسهيالت -

 ؛لتشجيعهم على استخدامها
 ؛الظروف الراهنة تالءمالعمل على تزويد العمالء خبدمات مالية وغري مالية  -
املؤسسات/الشركات عبء مصروفات املعامالت املالية االلكرتونية املختلفة اليت تتم مع جهات تتحمل  -

 ى؛الدفع اإللكرتوين األخر 
 ؛إعفاء العمالء من عمولة السداد املعجل للمديونيات يف حال دفع العميل أكثر من قسط -
ضد خماطر الوفاة صغر األيف حتمل قيمة أقساط التأمني اإللزامي  األصغرتساهم مؤسسات التمويل  -

 .والعجز الكلي
 املطلب الرابع: التجربة اليمنية للتمويل األصغر

إىل تسعينيات القرن املاضي وابلضبط  2تعود بداايت ظهور نشاط التمويل األصغر يف شكله املؤسسايت يف اليمن  
حيث اعتربته احلكومة أداة هامة ملواجهة الفقر وتقليص البطالة، عرب تقدمي ، بفضل دعم الدول املاحنة 1997عام 

من أصحاب املشاريع الصغرية، وقد شهد  األعمالاخلدمات التمويلية إىل الفقراء الناشطني اقتصاداي وإىل رواد 
،  2014هناية مايو قطاع التمويل األصغر اليمين اتساعا ومنو كبريين على مستوى اخلدمات والفئة املستهدفة ففي 

مدخر  ألف 400كثر من أمقرتض، و  ألف 112صغر تقدم خدماهتا ألكثر من أعشر مؤسسة متويل  اثينكانت 
التمويل األصغر يف  االنتشار ال أن إمليار رايل، بينما كانت نسبة النمو مرتفعة نسبيا   12وحمفظة قروض بلغت 

 %2ذ يشكل نسبة املقرتضني يف قطاع التمويل األصغر اليمين إ، يزال حمدودا   اليمن مقارنة ببقية الدول العربية ال
من جمموع حمفظة القروض القائمة يف  %1من جمموع املقرتضني النشطني يف الوطن العريب، ونسبة حمفظة التمويل 

املهيمن  كومية، النموذج املؤسسايتاحلغري  ، و كما هو احلال يف معظم الدول العربية تشكل املنظماتالعامل العريب
، كما مت أتسيس نالصندوق االجتماعي للتنمية دورا ابرزا يف صناعة التمويل األصغر يف اليمعلى القطاع ولعب 

شبكة اليمن  للتمويل األصغر اليت هتدف إىل تقدمي املساعدة الفنية وبناء قدرات املوظفني والعاملني يف قطاع 

                                           
، متوفر متناهي الصغر يف مصر ما بني التدابري االحرتازية واالستجابة الفعلية امام تفشي فريوس كوروان املستجدقطاع التمويل تقرير بعنوان:  -1

msr-fy-alsghr-mtnahy-altmwyl-https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/04/qta-على الرابط: 
amam-alflyt-walastjabt-alahtrazyt-altdabyr-byn-ma   

 21حممد صاحل الالعي، التمويل األصغر يف اليمن رؤية مستقبلية، منشورات بنك االمل، اليمن، ص:  - 2

https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/04/qta-altmwyl-mtnahy-alsghr-fy-msr-ma-byn-altdabyr-alahtrazyt-walastjabt-alflyt-amam
https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/04/qta-altmwyl-mtnahy-alsghr-fy-msr-ma-byn-altdabyr-alahtrazyt-walastjabt-alflyt-amam


 )اجلزائر، السودان، األردن، مصر واليمن(العربية واقع صناعة التمويل األصغر يف بعض الدول : الفصل الثالث
 

133 
 

ملعلومات واخلربات والتوجيه والعمل كبوابة معلوماتية تقدم كل التمويل األصغر، كما شكلت الشبكة مركز لتبادل ا
 .التفاصيل حول صناعة التمويل األصغر اليمنية

 الطلب احملتمل على التمويل األصغر وحتليل الفجوة بني العرض والطلب الفرع األول: 
 حيث بلغ تعداد سكان وسعها حجما،أاألسواق العربية و  أهمتشكل سوق التمويل األصغر اليمنية واحدة من   

سنة  64و 15بني أعمارهم  ترتاوح، غالبية السكان %2,9ي بلغ 2مليون نسمة مبتوسط منو سكان 23 1اليمن
( أدانه الطلب احملتمل على التمويل 3-20يقدر اجلدول رقم ) حتت خط الفقر الوطين %54ويعيش أكثر من 

حبيث يبدأ اجلدول حبساب عدد السكان يف سن العمل، األصغر يف اليمن، وحيدد الفجوة بني العرض والطلب، 
سنة )نسبة السكان يف سن العمل( مث نقوم حبساب  64إىل  15السكان يف نسبة السكان بني  يضرب إمجايل

عدد الفقراء يف سن العمل، يضرب إمجايل  عدد السكان يف سن العمل يف نسبة السكان حتت خط الفقر، مث 
ن العمل لتعكس نسبة السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر مباشرة، والذين من السكان يف س %20إضافة 

ونتيجة لنقص بياانت التوظيف سواء عن القطاع الرمسي أو غري  يعانون من صعوبة الوصول للخدمات املالية،
من الفقراء يف سن العمل يسعون للحصول على قروض التمويل األصغر، حلساب  %40الرمسي، نفرتض وجود 

فقط من الذين يسعون للحصول على قروض  %75لب على قروض التمويل األصغر، نفرتض أن نسبة الط
مليون شخص يف  2,5التمويل األصغر هم ابلفعل مؤهلني للحصول عليها، وبناء على هذا التقدير، يتوقع وجود 

صغر يف اليمن بنسبة لتقدير تغلغل التمويل األ سن العمل مؤهلني للحصول على قروض التمويل األصغر، وطبقا  
مليون من السكان يف سن العمل يستطيعون احلصول على خدمات التمويل األصغر،  2.4حوايل  %، فإن2

بعبارة أخرى هناك  أومليون دوالر،  466ومن مث حيتاج قطاع التمويل األصغر إىل ضخ مبالغ إضافية تصل إىل 
 :التايل كن توضيح ما مت ذكره يف اجلدولمليون دوالر ، ومي 466 ـفجوة بني العرض والطلب تقدر ب

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 مليون. 30أما حاليا فإن جمموع سكان اليمن يقارب  2009ه ميثل إحصائيات عدد السكان يف اجلدول أعال -1
 56شبكة سنابل للتمويل األصغر، التقرير العريب اإلقليمي للتمويل األصغر اخلاص ابليمن، ص:  - 2
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 اليمن  والطلب يفبني العرض والفجوة حتليل الطلب على التمويل األصغر  (:3-20دول رقم )اجل
 23,580,220 إمجايل السكان

 %54 السكان(عدد  إمجايلعاما )النسبة املئوية من  64إىل  15يف الفئة العمرية  السكاننسبة 
 16,699,876 عاما 64إىل  15يف الفئة العمرية  السكانعدد 
 %45 حتت خط الفقر السكاننسبة 
 8,280,319 +20عاما %  64إىل  15الفقراء يف الفئة العمرية  السكانعدد 
 3,312,128 عاما الذين يسعون للحصول على التمويل األصغر 64إىل  15يف الفئة العمرية  السكانعدد 

 2,484,096 عاما املؤهلني للحصول على التمويل األصغر 64ىل إ 15يف الفئة العمرية 
 191 متوسط حجم القرض ابلدوالر

 473,953,523 حمفظة القروض( إمجايلالطلب احملتمل ابلدوالر )
 41,268 2009عام  االنتشار يف

 7,873,736 ابلدوالر 2009حمفظة القروض القائمة يف  إمجايل
 %2 معدل التغلغل

 2,442,828 االنتشارعدد املقرتضني الذين ميثلون فجوة 
 466,079,787 االنتشار يفلتغطية الفجوة  ابلدوالر الالزمةحمفظة القروض  إمجايل

 56: ، ص2010ابليمن سنة شبكة سنابل للتمويل األصغر، التقرير العريب اإلقليمي للتمويل األصغر : املصدر
 العرض(جانب اليمن )خدمات التمويل األصغر يف  الفرع الثاين: مقدمو

ينقسم األطراف املقدمة خلدمات التمويل األصغر إىل قطاعني رئيسيني: القطاع الرمسي )بنوك التمويل األصغر(   
 والقطاع غري الرمسي )مؤسسات التمويل األصغر(.

بل البنك املركزي، مبوجب القانون  الذي الفرق الرئيسي بينهما هو أن بنوك التمويل األصغر ختضع للتنظيم من ق  
تستطيع هذه املصارف متويل أنشطتها عن طريق  1عليه لتنظيم أنشطة التمويل األصغر، بناء 2009اعتمد عام 

لألنشطة واالستثمارات وفقا ألهدافها واسرتاتيجياهتا  ةتعبئة املدخرات والودائع العامة، وهلا احلرية يف حتديد امليزاني
الداخلية، أما مؤسسات التمويل األصغر اليت ال ختضع للسلطة البنك املركزي، فهي ال تستطيع فعل ذلك، وهذا 

عن طريق الصندوق االجتماعي للتنمية،  إليهاجيعلها تتكل ابلكامل تقريبا على األموال والربامج اخلارجية املوجهة 
، والذي يتعلق بتنظيم عمل اجلمعيات واملؤسسات مثل 2001لسنة  01رقم  ختضع هذه املؤسسات للقانون

 .املنظمات غري احلكومية واجلمعيات التطوعية
التمويل األصغر النشطة يف اليمن من عشر مؤسسات ثالثة منها بنكية وسبع مؤسسات متويل  وتتشكل كياانت 

و بعض اخلصائص  الكياانتهذه  التايل يوضح، و اجلدول واحلضاريةطق الريفية أصغر غري بنكية، تنشط يف املنا
 .املميزة هلا

                                           
 10، ص: 2020االسرتاتيجية، اليمن،، مركز صنعاء للدراسات التمويل األصغر يف اليمن نظرة عامة على التحدايت والفرصمنيف الشيبان،  - 1
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 ت املقدمة خلدمات التمويل األصغر وبعض اخلصائص املميزة هلااهليئا :(3-21رقم ) دولاجل

 االسرتاتيجيةسات اللدر  صنعاءابالعتماد على تقرير مركز  طالبمن إعداد ال: املصدر
 حتليل املؤشرات الكمية لقطاع التمويل األصغر اليمينالفرع الثالث: 

تنشطان تنشط يف املناطق احلضرية من البالد، وهناك فقط اثنتان منها  1معظم مؤسسات التمويل األصغر اليمنية  
اليمن، بلغ عدد املقرتضني النشطني اعتبارا من ديسمرب  ملناطق الريفية، حيث يعيش أكثر من ثلثي سكانيف ا

ال ميين أي ــــــــــــــري 19,192,000,000االستثمارية  إمجايل احملفظةألفا، وبلغت قيمة  88حوايل  2019
، حني بدأ قطاع التمويل األصغر 1997مليون دوالر(، كما بلغ إمجايل  القروض املصروفة منذ العام  32حوايل )

مليار رايل ميين )أي حوايل  120قرض، وبلغت قيمة إمجايل احملفظة االستثمارية أكثر من  832,176يمن  يف ال
، بلغ عدد 2015املدخرين فإنه واعتبارا من ديسمرب  أوفيما خيص املودعني  أمامليون دوالر أمريكي(،  200

، و بلغ متوسط حجم القرض لنفس مليون مدخر 1,3النشطني يف قطاع التمويل األصغر اليمين بلغ  املدخرين
و يشكل  %18لغ متوسط سعر الفائدة ب(، و  أمريكيدوالر  148رايل ميين أي ما يعادل )  89,072السنة 
 .من جمموع املقرتضني %35,4النساء 

 وفقا   2019إىل غاية  2009املؤشرات الكمية لصناعة التمويل األصغر اليمنية من  فيما يلي استعراضوسنحاول 
 :للجداول التالية

 

                                           
 12منيف الشيبان، مرجع سابق، ص:  -1

 احملافظات )االنتشار( عدد الفروع الصنف سنة التأسيس اهليئة
 09 16 بنك 2007 بنك األمل للتمويل األصغر

 22 100أكثر من  بنك 2007 بنك الكرميي
 09 16 بنك 2006 التضامن للتمويل األصغر

 10 17 منظمة غري حكومية 2002 املؤسسة الوطنية للتمويل األصغر
 01 05 شركة 2000 شركة األوائل للتمويل األصغر
 05 13 مؤسسة 2000 مؤسسة مناء للتمويل األصغر

 01 01 برانمج 2001 برانمج أزال للتمويل األصغر اإلسالمي
 01 01 برانمج 2000 برانمج حضرموت للتمويل األصغر

 03 06 برانمج 2003 ابني-برانمج االحتاد للتمويل األصغر
 03 08 منظمة غري حكومية 2005 مؤسسة عدن للتمويل األصغر
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 ميين(:رايل  )ابملليونقيمة حمفظة القروض املستحقة  .1
لتشهد تراجعا يف بداية  2014إىل غاية  2009من سنة  ملحوظا انطالقاعرفت حمفظة القروض اليمنية تطورا 

ا سنة ستقرة، لتعاود االرتفاع وتبلغ ذروهتاملغري  والسياسيةبفعل األوضاع األمنية  2017إىل غاية  2014من 
اذ جتاوزت قيمته النصف ابتداء من  ،، كما نالحظ أن مسامهة القطاع البنكي يف حمفظة القروض فعال2019

 ، وهو ما يفسر الدعم احلكومي الكبري لنشاط التمويل األصغر اليمين. 2013سنة 
 اليمن بنكية يفالقيمة حمفظة التمويل األصغر ابلنسبة للبنوك واملؤسسات غري  (:3-22رقم ) جدول

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 قيمة احملفظة
 19,192 10,667 7,800 7,045 6,741 12,226 9,590 5,846 4,030 4,413 2,104 امجإىل قيمة احملفظة

 7,838 5,511 3,489 3,664 3,117 6,142 4,399 3,599 2,673 3,170 2,005 حصة املؤسسات
 11,354 6,156 4,311 3,381 3,624 6,084 5,191 2,247 1,357 1,243 99 الثالثة حصة البنوك

 %59 %58 %55 %48 %54 %50 %54 %38 %34 %28 %5 %مسامهة البنوك

 .16، ص: الفرصو عامة على التحدايت  اليمن نظرةالتمويل األصغر يف ، الشيبانمنيف : املصدر

 :عدد املقرضني النشطني .2
هذا النمو ذروته ليشهد بعد بلغ  أين 2014إىل غاية  2009هناك منو وتزايد يف عدد املقرضني بداية من سنة   

املضطربة يف البلد، وشكل عدد  واألمنيةسابقا للظروف السياسية  أشرانكما   ، ويعود ذلكذلك بعض الرتاجع
 التايل يوضح هذه النتائج ابلتفصيلل واجلدو ، 2013القطاع املصريف ما يقارب النصف ابتداء من سنة  عمالء

 2019إىل  2009سنة  اليمن منيف املقرضني النشطني  عدد (:3-23دول رقم )اجل
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 املقرضني النشطني     

 87,791 83,490 85,259 91,017 93,118 120,839 99,726 82,206 63,618 66,419 40,630 العمالء عدد          
 42,616 42,615 45,087 50,579 47,888 64,384 50,718 48,786 43,968 46,645 37,332 عمالء املؤسسات     

 87,791 40,875 40,172 40,438 45,230 56,455 49,008 33,420 19,650 19,774 3,298 البنوك  عمالء         
 %51 %49 %47 %44 %49 %47 %49 %41 %31 %30 %8 نسبة عمالء البنوك    

 17 ، ص:مرجع سابق، الشيبانمنيف : املصدر
 :عدد املدخرين النشطني .3
من خالل اجلدول أدانه نالحظ ارتفاع عدد املودعني يف مؤسسات وبنوك التمويل األصغر اليمنية، فقد شهدت   

سرعان ما بدء العدد يتقلص بداية من ، ولكن %600ارتفاعا يفوق نسبته  2014إىل  2011الفرتة من سنة 
ما فيما خيص حصة البنوك من أ، 2019لية، ليبلغ العدد أقصاه سنة اليعاود االرتفاع يف السنة املو  2015

، نظرا %97بلغت نسبة املودعني يف البنوك  2019املدخرين، قد استحوذت على غالبية املدخرين ففي سنة 
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وفري حساابت ادخارية منظمة وقلة املخاطر يف البنوك خبالف مؤسسات لثقة املودعني يف النظام البنكي، وت
 التمويل األصغر األخرى.

 2019إىل  2010سنة  اليمن منيف دخرين النشطني عدد امل (:3-24جدول رقم )
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 1,289,251 943,830 746,387 603,012 509,590 622,114 253,292 129,464 87,277 66,419 املدخرين عدد
يف  املودعني

 املؤسسات
46,818 42,171 45,334 46,779 51,045 46,138 45,960 44,073 43,582 44,337 

 1,244,914 900,248 702,314 557,052 463,452 571,069 206,513 84,130 45,106 19,601 املودعني يف البنوك 

 %97 %95 %94 %92 %91 %92 %82 %65 %52 %30 نسبة املودعني 

 17 ، ص:مرجع سابق، الشيبانمنيف : املصدر

 على قطاع التمويل األصغر اليمين 19-جائحة كوروان كوفيد أتثريالفرع الرابع: 
على قطاع التمويل األصغر كإغالق األسواق، وتوقف  1تسببت جائحة كوروان يف مجلة من اآلاثر السلبية   

وذلك من خالل  ،منشآت األعمال عن مزاولة أنشطتها، ابإلضافة إىل أتثر مؤسسات وبرامج التمويل األصغر
كفاءهتا التشغيلية ونقص السيولة وآتكل رؤوس أمواهلا وأصوهلا اإلنتاجية، أضف إىل ذلك فقدان الكثري   اخنفاض

هذه املؤسسات والربامج، كما فقد الكثري  طالتهذا القطاع لوظائفهم نتيجة اخلسائر الكبرية اليت  من العاملني يف
من العاملني يف هذا القطاع فرصة هامة للنمو والتطور واكتساب مهارات وخربات جديدة يف جمال الصناعة، 

ا مؤسسات وبرامج التمويل األصغر وتوقفت زايرات املصادقة امليدانية للتحقق من سالمة اإلجراءات اليت تقوم هب
عن منح  اإلحجاملألسواق، كما مت  ميدانيايف منح التمويالت كوهنا تتطلب االحتكاك بفرق العمل والنزول 

التمويالت لقطاعات واسعة عدا بعض القطاعات احليوية اليت قل أتثرها بتفشي الوابء منها القطاع الزراعي والثروة 
الفريوس  انتشاروتكنولوجيا املعلومات، أضف إىل ذلك عدم وضوح الرؤية حول مدى  والقطاع الصحي احليوانية

 أدى إىل عزوف بعض أصحاب املنشآت عن طلب التمويالت. احنسارهوآاثره وموعد 
ائحة على قطاع التمويل األصغر مت اختاذ مجلة من اإلجراءات من اجلوللحد من تلك اآلاثر السلبية اليت خلفتها  

القيام بصياغة خطط طوارئ يف مجيع مؤسسات وبرامج التمويل األصغر، وإعادة جدولة أقساط السداد أبرزها: 
أشهر، وتشجيع  6للتمويالت املمنوحة ملؤسسات وبرامج التمويل األصغر من خالل منحها فرتات مساح تصل إىل 

 .يع األمن الغذائياملؤسسات والربامج على تقدمي خدماهتا املالية لدعم األنشطة الزراعية ومشار 

                                           
، التمويل األصغر يف اليمن بني سعري احلرب وتفشي فريوس كوروان املستجدالصندوق االجتماعي للتنمية ابليمن وشبكة اليمن للتمويل األصغر،  -1

 www.findevgateway.org/ar، متوفر على الرابط: FinDevبوابة 
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على قطاع التمويل  كانت له بعض اآلاثر االجيابيةوعلى الرغم من آاثره السلبية، إال أن تفشي فريوس كوروان  
األصغر ومن ذلك تزايد اإلقبال على استخدام اخلدمات املالية اإللكرتونية، مما سيؤدي مستقبال  إىل تعزيز عملية 

يقة التدريب عن بعد عرب برامج التواصل والتطبيقات االلكرتونية، وإعادة الشمول املايل بشكل أوسع، وتبين طر 
إلدارة األزمة الذي كان له دور فاعل يف بداية احلرب ومن مث  األصغرتفعيل فريق طوارئ خاص بقطاع التمويل 

خالل هذه اجلائحة، أضف إىل ذلك ختلي بعض مؤسسات وبرامج التمويل األصغر عن الروتني والبحث عن 
الكبري يف بعض القطاعات كقطاع املنظفات واملعقمات وقطاع  واالنتعاشالطرق واإلجراءات السهلة وامليسرة، 

أن مؤسسات التمويل األصغر  تصنيع األدوية واملستلزمات الطبية وقطاع تكنولوجيا املعلومات، ابإلضافة إىل
أو  إنتاجيةتمرارية يف األزمات سواء كانت ستتمكن من الرتكيز بشكٍل أكرب على القطاعات الواعدة واألكثر اس

خدمية أو جتارية، والتوسع بشكل كبري يف خدماهتا املالية االلكرتونية واملسامهة بشكل أكرب يف عملية الشمول 
 .املايل

 التجربة اجلزائرية للتمويل األصغر عرض املبحث الثالث: 
وبداية التسعينات من القرن املاضي، نتيجة تراجع  ثمانيناتالمع هناية ، استثنائيا   عرفت اجلزائر وضعا اقتصاداي    

جة تزايد معدالت البطالة ي، نتاألداء التنمويإىل عدم  االستقرار يف أدى أسعار النفط وارتفاع املديونية، مما 
وسعيا من الدولة ملواجهة حدة هذه التأثريات السلبية، على الصعيدين االجتماعي  ،وتراجع حجم االستثمارات

، إصالحات شاملة يف خمتلف اجملاالت، من  1، تبنت اجلزائر يف إطار التحول حنو اقتصاد السوقواالقتصادي
بناء  وإعادةوالتخفيف من حدة البطالة، وخلق ديناميكية يف سوق الشغل،  االقتصاديأجل إعادة بعث النشاط 

االقتصاد الوطين من خالل تشجيع القطاع اخلاص واالستثمار األجنيب، والعمل على تطوير املؤسسات الصغرية 
املؤسسات العمومية من عجز وقع  إليهواملتوسطة كوهنا أكثر فاعلية مقارنة ابملؤسسات الكبرية، خاصة بعدما آلت 

يف معظم يف حتسني األداء التنموي التمويل األصغر صناعة ه تذي عرفعلى عاتق امليزانية  العمومية، وبعد النجاح ال
دول العامل والعربية على وجه اخلصوص، جلأت اجلزائر إىل تبين هذا اخليار االسرتاتيجي يف حماولة منها التقليل من 

سنة % ،حسب إحصائيات الديوان الوطين لإلحصائيات 29حدة الفقر ومعدالت البطالة اليت جتاوزت نسبة 
1999. 

، ممثال يف تقدمي القروض الصغرية 1996تعود البداية احلقيقة لظهور التمويل األصغر يف اجلزائر إىل سنة هذا و   
املنطلق  أوحيث كانت البداية  تويزةجبمعية  أنداكواليت كانت معروفة  2اجلمعيات الوطنية للتطوع إحدىمن طرف 

                                           
، مقالة يف جملة دراسات يف االقتصاد والتجارة 2015-2005التمويل األصغر ودوره يف التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة بوعراب رابح،  -1

 .161، ص: 2017(، سنة 01)العدد 06واملالية، اجملل د
 .137، مرجع سابق، ص ائريتقييم جتربة بنك غرامني وأساليب تطويعها وتطبيقها يف االقتصاد اجلز عمران عبد احلكيم،  -2
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حني كان االهتمام ابلتمويل  لتمويل األصغر يف اجلزائر، يفف عليها لاملؤسساتية املتعار  ألول جتربة تطبق مبادئ
 أخذتاليت  االجتماعيةحيث مت أتسيس وكالة التنمية  1999األصغر على املستوى الرمسي كان بداية من سنة 

 .االقتصاديبعجلة النمو  والبطالة والدفععلى عاتقها تقدمي القروض املصغرة كأسلوب جملاهبة الفقر 
نشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض إبعد  2005الفعلية للتمويل األصغر كانت يف سنة  االنطالقةولكن 

 الدولة ابإلضافة من طرف ول برانمج للتمويل األصغر خمتص يف تقدمي القروض املصغرة مسرَي أ، الذي يعترب راملصغ
ابلشراكة مع  أومجعيات غري حكومية  أونوك ة من قبل بإىل جهاز القرض املصغر كانت هناك برامج أخرى مسريّ 

اجلمعية  وكذا نشاطهيئات ومنظمات دولية، تستهدف منح ودعم التمويل األصغر، مثل برانمج بنك الربكة 
 إىل هذه الربامج بشيء من التفصيل الحقا.وسنتطرق الوطنية للتطوع 

يشري إىل ما كل يتعلق بتلك اإلجراءات احلكومية اليت هتدف إىل املساعدة  1فمصطلح التمويل األصغر يف اجلزائر  
نشاء املؤسسات املصَغرة ومكافحة البطالة عن طريق تقدمي قروض مصغرة بغية التقليص من الفقر إعلى 

نح  واستحداث مناصب شغل، دخل أو ذوي الدخل الضعيف  لألفراد الذين ليس هلمفالقرض املصغر هو قرض مي 
واالجتماعي للفئات املستهدفة من خالل  االندماج االقتصادي املستقر وغري املنتظم، يهدف إىل حتقيق غري

حداث األنشطة املنتجة للسلع واخلدمات، يوّجه القرض املصغر إىل إحداث األنشطة مبا يف ذلك األنشطة يف إ
شاط، وشراء املواد األولية، ومن هنا نستنتج أن الن النطالقاملنزل، ابقتناء العتاد الصغري واملواد األولية الالزمة 

الية  املتعلقة املالقرض املصغر يف اجلزائر يركز يف أولوايته على تقدمي القروض املصغرة وبعض اخلدمات غري 
 ابالستشارة والتدريب يف اجملال املايل دون غريها من اخلدمات.

 ائصههم خصأاملطلب األول: سوق التمويل األصغر يف اجلزائر و 
يقصد بسوق التمويل األصغر يف اجلزائر مجيع العناصر اليت تتعلق ابلعرض والطلب على خدمات التمويل   

األصغر يف اجلزائر، فيما يتعلق جبانب الطلب فيتمثل يف الفئة املستهدفة من طرف مؤسسات وهياكل التمويل 
العرض فيتمثل يف خمتلف اهلياكل احلكومية األصغر من أفراد فقراء وبطالني وأصحاب الدخل وأسرهم، أما جانب 

املقدمة للخدمة ابإلضافة إىل املؤسسات والبنوك العمومية واخلاصة اليت تقدم خدمة القروض املصغرة وكذا 
 اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا اجملال، وهذا ما سنتطرق إليه ابلتفصيل يف هذا املطلب.

 ى التمويل األصغر يف اجلزائرالطلب علالفرع األول: 
أنه استنادا  إاليف الواقع ال توجد دراسات إحصائية تقدر حجم الطلب على التمويل األصغر يف اجلزائر بدقة،   

نسمة وعدد الفقراء داخل اجملتمع خصوصا يف األرايف والقرى 2مليون 43إىل عدد السكان املقدر حبوايل 

                                           
 .3، ص13-04، املرسوم الرائسي رقم 2004، 6اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -1
 .20/02/2021اتريخ االطالع عليه  data.albankaldawli.orgموقع البنك الدويل ابلعربية متوفر على الرابط:  -2
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زايدة، فإنه من املفرتض أن يكون هناك طلب متزايد على التمويل األصغر، ابإلضافة إىل معدالت البطالة واملت
ابإلضافة  أسرة،سوق التمويل األصغر احملتمل يف اجلزائر حبوايل مخسة ماليني  وهناك بعض الدراسات تقدر حجم

ا شخص ال يتعامل مع البنوك من احملتمل أن يكونو  1,25، ضف إىل ذلك وجود 1شركة صغرية ألف 150إىل 
 .من اجلزائريني يتعاملون مع البنوك  %30عمالء ملؤسسات التمويل األصغر، بينما هناك فقط 

 :العوامل املؤثرة يف زايدة الطلب على التمويل األصغر أهمالفقر كأحد  .1
حيث  لألفرادابلنسبة  إمايقيس مؤشرات الفقر عدد الفقراء يف اجملتمع الذين هم حباجة إىل املساعدات، ويقاس    

الفقرية  األسرحيث يساوي نسبة  لألسر،ميثل نسبة السكان الفقراء من إمجايل السكان، كما يقاس أيضا ابلنسبة 
الفقرية، أما فيما يتعلق ابستهداف هذه  األسركرب من نسبة أ، وعادة ما يكون نسبة الفقراء 2األسرإمجايل  إىل

تاجي ويفتقرون إنالفقراء يكونون قادرين على بدء نشاط الفئة من قبل مؤسسات التمويل األصغر فهناك فئة من 
الذين هم غري قادرون على أما هم املستهدفون من قبل مؤسسات التمويل األصغر  فهؤالءإىل املصادر التمويلية، 

، واجلدول االجتماعيةتقدمي املساعدات  أوإقامة أنشطة تقوم الدولة ابلتكفل هبم عن طريق اإلعاانت التضامنية 
 .2013إىل غاية  2008تايل يوضح معدالت الفقر يف اجلزائر من ال

 .2013إىل غاية  2008الفقر يف اجلزائر من  : معدالت(3-25اجلدول رقم )

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 %5,03 %5,20 %5,55 %6,2 %9,8 %11,1 معدل الفقر

التنمية  اسرتاتيجية أهداف،الصغر يف مكافحة الفقر كأحد  املتناهي: انجية صاحلي، نوال بن عمارة، دور التمويل املصدر
 133، ص: 2015جامعة الوادي، اجلزائر، سنة  06جملة الدراسات املالية واحملاسبية، العدد  ،املستدامة يف اجلزائر

بتحديد  تبدأوحلل مشكل الفقر ينبغي على الدولة اختاذ جمموعة من التدابري واإلجراءات متر عرب عدة مراحل،    
كما ميكن تقسيمهم إىل جمموعات على حسب نوع الفقر )فقر عادي، فقر   ،من اخلصائص وما مييزهمفئة الفقراء 

على ذلك حتدد  ن على بدء نشاط(، وبناءعلى بدء نشاط، فقراء غري قادرو  قادرونفقراء  األبعاد أومتعدد 

                                           
، ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر البحثي األوريب األول جناح مؤسسات التمويل األصغر املغربية تفسريل التحليل املنهجي من اجفريجن االير وآخرون،  -1

 .14، ص: 2009عن التمويل األصغر، بروكسل، جويلية 
، مقال اجلزائردور التمويل املتناهي الصغر يف مكافحة الفقر كأحد أهداف اسرتاتيجية التنمية املستدامة يف انجية صاحلي، نوال بن عمارة،  -2

 .133، ص: 2015جامعة الوادي، اجلزائر، سنة  06منشور يف جملة الدراسات املالية واحملاسبية، العدد 
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والتخفيف االسرتاتيجيات اليت اختذهتا الدولة يف سبيل حماربة الفقر  أهماملناسبة ملواجهة الفقر ومن  االسرتاتيجية
 :عدة برامج نذكر منها هناك منه

 وتتمثل يفت برامج التضامن الوطين املوجهة للفئات املعوزة وهي عبارة عن برامج مسرية من قبل البلداي •
وإعاانت موجهة لألسر الفقرية يف شكل منح تضامنية يف بعض املناسبات مثل الدخول املدرسي  إعاانت

 شهر رمضان؛
: وهي منح تعويضية على نشاط ذات منفعة عامة موجهة إىل فئة معينة من االجتماعيةالشبكة  •

 ؛السكان
الفقراء  ويستهدف فئةاملشاريع املصغرة:  للقضاء على البطالة وخلق املصغر املوجهةبرامج اإلقراض  •

 .إىل الدعم املايل إنتاجية ويفتقرونيف مشاريع  االنطالقعلى  والبطالني القادرين
 )جانب العرض(دمات التمويل األصغر يف اجلزائر خل اهلياكل املقدمةالفرع الثاين: 

ل جانب العرض مجيع الربامج احلكومية ثنقصد ابجلهات الرئيسة اليت تقدم خدمات التمويل األصغر اليت مت  
املؤسسات ابإلضافة إىل  ،على عاتقها تقدمي خدمات التمويل األصغر لعمالئها أخذتواهلياكل التنظيمية اليت 

القروض املصغرة وكذا املؤسسات املصرفية  أوواملصرفية وشبه املصرفية اليت هلا دخل يف سوق التمويل األصغر  املالية
كومية واجلمعيات اخلريية والتضامنية وصندوق الزكاة وسنأيت على دراستها ابلتفصيل احل ات غرياخلاصة واملنظم

 فيما يلي:  
 :الربامج احلكومية .1
عن  أوبطريقة مباشرة،  إمامهام تقدمي خدمات التمويل املصغر  إليهاوأسندت  1ةمتثل اهلياكل اليت وضعتها الدول  

طريق الوساطة بني البنوك واملستفيدين، لتقدمي املساعدة املالية املتمثلة يف القروض املصغرة للعاطلني عن العمل 
نشاء مشاريع خاص هبم إقصد مساعدهتم ومتكينهم من  ،وأصحاب املداخيل املتدنية من الشباب والنساء

على خدمات اإلقراض  اقتصرتهذه اهلياكل  أن أغلب اخلدمات اليت تقدمها ومرافقتهم، وجتدر اإلشارة إىل
  اجلزائرخدمات التمويل األصغر يف هذا  انوفر ي سنيرئي جهازين املصغر دون غريها من اخلدمات األخرى، وهناك

  2يف: نمثاليت
 

                                           
، جملة التمويل األصغر يف اجلزائر الواقع واملأمول دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغرمطاي عبد القادر وقسول آمني وبلقلة براهيم،  1

 )بتصرف( 134، ص:2018اسات االقتصادية، العدد الثالث، املركز اجلامعي الونشريسي تسمسيلت اجلزائر مارس شعاع للدر 
 .8، ص14-04، املرسوم التنفيذي رقم 2004، 6اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد -2



 )اجلزائر، السودان، األردن، مصر واليمن(العربية واقع صناعة التمويل األصغر يف بعض الدول : الفصل الثالث
 

142 
 

  الصندوق الوطين للتأمني عن البطالةCNAC:  
، كهيكل حتت وصاية وزارة العمل 02-04مبوجب املرسوم التنفيذي  2004نشاء الصندوق يف سنة إمت  

املتعاقبة النامجة عن تسريح العمال األجراء  االجتماعيةوالتشغيل والضمان االجتماعي يعمل على "ختفيف" اآلاثر 
 .1ملخطط التعديل اهليكلي االقتصادي وفقايف القطاع 

 ري القرض املصغَّر الوكالة الوطنية لتسيANGEM: 
 14-04رقم مبوجب املرسوم التنفيذي  2004صّغر مع مطلع سنة نشاء الوكالة الوطنية لتسري القرض املإمت  

املالية، تتكفل مبهام تسيري القرض االستقاللية ، تتمتع الوكالة ابلشخصية املعنوية و 2004يناير  22املؤرخ يف 
املعمول هبما، وتتوىل يف إطار جهاز القرض املصّغر منح القروض ألصحاب املشاريع املصّغر وفقا للتشريع والتنظيم 

 املؤهلة وتدعيم املستفيدين وتقدمي هلم االستشارة املرافقة يف تنفيذ أنشطتهم.
جهزة تعتمد نفس أسلوب التنظيم والعمل، غري أهنا ختتلف من حيث الفئات أن هذه األ وجتدر اإلشارة إىل  

املستهدفة وسقف القروض اليت متنحها، فقد يصل القرض الذي متنحه كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
 الشباب والصندوق الوطين للتأمني عن البطالة إىل عشرة ماليني دينار، لذلك ال ميكن تصنيفه على أنه قرض

يف دراستنا هلذه الربامج على الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصَغر اليت ال تتعدي قيمة  وابلتايل ركزانمصَغر، 
 القروض املمنوحة مبلغ مليون دينار.

  :البنوك .2
تقدمي خدمات التمويل األصغر يف اجلزائر وذلك ابلشراكة مع الوكالة الوطنية  2تشارك مخس بنوك جتارية عمومية   

بتلقيهم  إشعارهذه البنوك بتمويل أصحاب املشاريع املصغرة بعد حصوهلم على  لتسيري القرض املصَغر، حيث تقوم
لوطين اجلزائري، بنك إعاانت من طرف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصَغر، وتتمثل هذه البنوك يف: البنك ا

كما يقوم صندوق   ،التنمية احمللية، بنك الفالحة والتنمية الريفية، القرض الشعيب اجلزائري، البنك اخلارجي اجلزائري
الضمان املشرتك للقروض املصغرة بضمان القروض اليت متنحها البنوك يف حالة عدم التسديد، وابإلضافة إىل البنوك 

القرض املصغر وهو الصندوق الوطين  لتسيريخر ال يعمل ابلتنسيق مع الوكالة الوطنية آ العمومية اخلمس هناك بنك
ابلتنسيق مع هيئة  أو هاملصغر لفائدة حمدودي الدخل من خالل فروع االدخارللتوفري واالحتياط ينشط يف جمال 

سالمي وهي بنك الربكة بنوك خاصة هلا جتارب رائدة يف جمال التمويل األصغر اإل أيضابريد اجلزائر، وهناك 
 وبنك السالم. اجلزائري

 

                                           
 .163بوعراب رابح، مرجع سابق ص:  -1
 ) بتصرف( 134اهيم،، ص:مطاي عبد القادر وقسول آمني وبلقلة بر  -2
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 :غري احلكوميةواملنظمات اجلمعيات  .3
 دورا  ابرزا  يف جمال التمويل األصغر، إذ تشري إحدى الدراسات إىل 1تلعب اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية   

الفعلي لتجربة التمويل األصغر يف اجلزائر تعود للجمعية الوطنية للتطوّع واملعروفة ابسم مجعية أن بداايت التطبيق 
، وهي مجعية تعمل ابلتعاون مع السلطات اجلزائرية ويرتكز تنظيمها حول أربعة 1989تويزة، اليت أتسست سنة 

ختطيط   ابلتنمية مع خرباءأنشطة هي: قيادات الشباب، التنمية، التدريب والبحوث، ويعمل القسم املعين
املشروعات على القيام مبنح قروض صغرى للتجار املسجلني رمسية وللحرفيني واملزارعني القادرين على تقدمي مبلغ 

نشاء ودعم عدة إمن قيمة القرض كضمان للحصول على القرض، وقد ساهم نشاط اجلمعية يف  30%
ذلك  هناك العديد من اجلمعيات تنشط يف احلقل التضامين تقوم مبنح قروض  مؤسسات مصغرة، ابإلضافة إىل

أنه  ، وجتدر اإلشارة إىلاليتيمصغرى للحرفيني من بينها اجلمعية الوطنية للتطوع اليت له عدة فروع ومجعية كافل 
األصغر، إال أن  يوجد العديد من اجلمعيات غري احلكومية وغري اهلادفة إىل الربح واليت تقدم خدمات التمويل

ستبعد من تصنيف ايف مادته السابعة ويف تعديالته كذلك قد  11-03املالحظ يف اجلزائر أن األمر الرائسي رقم 
مؤسسات االئتمان املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت متنح القروض من أمواهلا اخلاصة لبعض من أعضائها بشروط 

  نإوبذلك فاجلمعيات غري احلكومية اليت تعمل يف اجلزائر حىت و  ،االجتماعيةتفضيلية وذلك يف إطار رسالتها 
روض الصغرى فهي ال ختضع لسلطة بنك اجلزائر، وبدال من ذلك فهي ختضع إلشراف وزارة قكانت تقدم ال

 التضامن الوطين.
 :صندوق الزكاة .4
، واليت تضمن له التغطية 2هي مؤسسة دينية اجتماعية تعمل حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف   

، تعمل مجع أموال الزكاة على مستوى 2003نشاؤها سنة إالقانونية بناء على القانون املنظم ملؤسسة املسجد، مت 
على توزيعها على مستحقيها ويتشكل الصندوق من ثالث  واإلشرافاملساجد ومن خالل احلساابت الربيدية 

 مستوايت تنظيمية هي:
واللجنة الوالئية على مستوى كل والية واللجنة القاعدية وتكون على مستوى   ى املستوى الوطينعلاللجنة الوطنية  

، وخيصص الصندوق نسبة من املبالغ اليت يتم مجعها كحصيلة للزكاة لتقدميها كقروض حسنة ترتاوح 3كل دائرة
ألجل ذلك قامت وزارة دينار لغرض متويل املشاريع املصغرة للشباب، و  ألف 300ألف و 50قيمتها ما بني 

                                           
 .135مطاي عبد القادر وقسول امني وبلقلة براهيم، مرجع سابق، ص:  -1
 135مطاي عبد القادر وقسول امني وبلقلة براهيم، مرجع سابق، ص: -2
   ttp://www.marw.dzh  وقع الرمسي لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف اجلزائري امل -3
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الشؤون الدينية واألوقاف على توقيع اتفاق تعاون مع بنك الربكة اجلزائري، ليكون وكيال تقنيا هلا يف جمال استثمار 
 .أموال الزكاة

 (Angemاملطلب الثاين: عرض جتربة التمويل األصغر للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر )
القرض املصغر أداة لتجسيد سياسة الدولة فيما خيص حماربة الفقر والبطالة تشكل الوكالة الوطنية لتسيري   

من خالل تقدمي قروض مصغرة ومبختلف الصيغ وتستهدف هذه القروض 1االجتماعيةاملايل واهلشاشة  واإلقصاء
 طريقيف حلقة اإلنتاج عن  اندماجهمفئة البطالني والنساء وأصحاب احلرف وذوي االحتياجات اخلاصة، لتحقيق 

شهرا موجه للمشاريع اإلنتاجية واخلدماتية   60 إىل 12 سلفة يتم تسديدها على مدى القرض املصغر الذي ميثل
يف  لالنطالقومواد أولية  صغري اقتناء عتاد متكن من دج،1.000.000 كلفتها تتعدى ال اليت النشاطات أو

 .مهنة ما أو املصاريف األولية ملمارسة نشاط و تغطية النشاط
 صيغ التمويل املتاحة من ِقبل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصّغرالفرع األول: 

 :ت شرف الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصّغر على تقدمي الصيغتني التمويليتني التاليتني  
 األولية:متويل لشراء املواد  .1
عن سلفة صغرية بدون فوائد متنحها الوكالة بقيمة ال تتجاوز مائة ألف دينار جزائري، وقد تصل إىل 2هو عبارة  

مائتني ومخسني ألف دينار جزائري على مستوى والايت اجلنوب اجلزائري، ويكون هذا النوع من التمويل موجه 
 .شهر36أساسا  لشراء املواد األولية، ال تتعدى مدة تسديده 

 
  :الثيالث التمويل .2

تستدعي تركيبا  ماليا  مع إحدى البنوك، ال تتعدى قيمته  واليتنشاطات  إلنشاءهو عبارة عن قرض موجه 
%، ونسبة السلفة بدون فائدة 1مليون دينار جزائري، فهو متويل ثالثي تكون نسبة املسامهة الشخصية لطالبه 

من مبلغ التمويل، يكون هذا التمويل موجه 70% %، أما نسبة القرض البنكي فتمثّ ل29قبل الوكالةاملمنوحة من 
( 3سنوات مع فرتة أتجيل التسديد تقدر بثالثة )مثاين  لشراء اآلالت والعتاد الصغري، وقد تصل مدة تسديده إىل

 :وميكن توضيح هاتني الصيغتني التمويليتني يف اجلدول التايل ،سنوات ابلنسبة للقرض البنكي
 
 

                                           
 /https://www.angem.dzمنشورات الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر متوفر على الرابط املوقع:  -1
du-dispositif-z/ar/article/lehttps://www.angem.d-موقع الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصَغر، اخلدمات املمنوحة،   -2

credit-micro  

https://www.angem.dz/ar/article/le-dispositif-du-micro-credit
https://www.angem.dz/ar/article/le-dispositif-du-micro-credit
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 التمويل أمناط :(3-26دول رقم )اجل

القرض  سلفة الوكالة نسبة الفائدة
 البنكي

املسامهة 
 الشخصية

 قيمة املشروع صنف املشروع

 دج 000 100التتجاوز  كل أصناف شراء املواد األولية 0% ـــــــــ 100% ـــــــ
 دج 000 250التتجاوز  والايت اجلنوبب كل أصناف شراء املواد األولية 0% ــــــــــ 100% ــــــــ
 دج000 00 1التتجاوز  كل األصناف 1% 70% 29% ـــــــــ

 ،01/08/2021، اتريخ االطالع صيغ التمويل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصَغر، موقعاملصدر: 
credit-micro-du-financement-de-formes-https://www.angem.dz/ar/article/les/ 

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن هناك ثالث صيغ متويلية للوكالة، تتمثل الصيغة األوىل يف قرض لشراء املواد   
دينار ودون فائدة، واملستفيد من هذه الصيغة البد أن تتوفر فيه بعض  100,000قيمته  ال تتجاوزاألولية 

 :1اخلصائص أمهها
 أوخدمايت  أوصناعي  أوتاجي )زراعي إنممارسة نشاط  والقدرة علىسنة فما فوق  18بلوغ سن  •

 ؛حريف(
 ؛ذو دخل غري مستقر وغري منتظم أوبدون دخل  •
 اجنازه.التمتع بكفاءات تتوافق مع النشاط املرغوب يف  •

 وفيما خيص خصائص أهلية املشروع فتتمثل يف: 
 ؛اخلدمات أوالنشاط املمول يكون موجه إلنتاج السلع  -
 األنشطة التجارية غري مسموح هبا. -

الصيغة الثانية: اليت هي عبارة عن قرض لشراء املواد األولية يف والايت اجلنوب، فتتمثل اخلصائص اليت جيب  أما
 توفرها يف املستفيد فيما يلي:

 أوخدمايت  أوصناعي  أو )زراعينتاجي إممارسة نشاط  والقدرة علىسنة فما فوق  18بلوغ سن  -
 ؛حريف(

 ؛مكان إقامة اثبت إبحدى والايت اجلنوب -
 وغري منتظم؛و ذو دخل غري مستقر أبدون دخل  -
 ؛نشاط من قبل إلنشاء إعانةعدم االستفادة من أي  -
 .إجنازهالتمتع بكفاءات تتوافق مع النشاط املرغوب يف  -

                                           
 https://www.angem.dzمنشورات الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر متوفر على الرابط املوقع:   -1

https://www.angem.dz/ar/article/les-formes-de-financement-du-micro-credit/
https://www.angem.dz/ar/article/les-formes-de-financement-du-micro-credit/
https://www.angem.dz/ar/article/les-formes-de-financement-du-micro-credit/


 )اجلزائر، السودان، األردن، مصر واليمن(العربية واقع صناعة التمويل األصغر يف بعض الدول : الفصل الثالث
 

146 
 

قرض ال تتجاوز  واملتمثلة يفالصيغة الثالثة  أماصائص أهلية املشروع هي نفسها يف الصيغة األوىل، يتعلق خبوفيما  
 دينار، فتتمثل خصائص أهلية املستفيد فيما يلي: 100,000قيمته 

 منتج؛على ممارسة نشاط والقدرة سنة فما فوق  18بلوغ سن  -
 ومستقر؛ مكان إقامة اثبت -
 وغري منتظم؛ذو دخل غري مستقر  أوبدون دخل  -
 ؛نشاط من قبل إلنشاء إعانةعدم االستفادة من أي  -
 إجنازه؛افق مع النشاط املرغوب يف التمتع بكفاءات تتو  -
املعدات  اقتناءيف ظل  اإلمجالية للنشاطمن الكلفة  %1 ـالقدرة على دفع مسامهة شخصية تقدر ب -

 واملواد.
 يف:عن خصائص أهلية املشروع يف هذه الصيغة فتتمثل  أما

 ؛اخلدمات أوالنشاط املمول يكون موجه إلنتاج السلع  -
 .األنشطة التجارية الصغرية -

 رالوطنية لتسيري القرض املصغّ  ومهام الوكالةأهداف الفرع الثاين: 
 رأوال: أهداف الوكالة الوطنية لتسيري القروض املصغّ 

يف مكافحة البطالة والفقر يف املناطق احلضرية والريفية من خالل تشجيع العمل احلر، 1املسامهة -
 ؛سيما الفئات النسوية واملهن، والوالعمل يف البيت واحلرف 

والثقافية، االقتصادية رفع الوعي بني سكان ريف يف مناطقهم األصلية من خالل إبراز املنتجات  -
 والعمالة؛ للمداخيلمن السلع واخلدمات، املولدة 

 ؛خصوصا لدى فئات الشباب املقاوالتتنمية روح  -
 ومرحلة يعهممشار املستفيدين يف تنفيذ أنشطتهم، ال سيما فيما يتعلق بتمويل  وتوجيه، ومرافقة دعم -

 االستغالل.
االتفاقيات والعقود اليت  احرتام علىمع احلرص  املستفيدين طرفمن  املنجزة األنشطةمتابعة  -

 ؛تربطهم مع الوكالة
متويل وتسيري األنشطة  تقنيات يف جمال املصغرةن أصحاب املشاريع واملستفيدين من القروض يتكو  -

 ؛املدرة للمداخيل واملؤسسات املصغرة
 .تسويق منتجات القروض املصغرة عن طريق تنظيم املعارض عرض/بيعدعم  -
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  تسيري جهاز القرض املصغرالوطنية ل : مهام الوكالةاثنياً 
 ؛املعمول هبا وفقا للقوانني والتشريعات املصغرتسيري جهاز القرض  -
 اإلعاانت املمنوحة؛مشاريعهم يف اجلهاز، مبختلف  أهلتالذين  املستفيدين إبالغ -
األنشطة املنجزة من طرف املستفيدين مع احلرص على احرتام االتفاقيات والعقود املتعلقة  متابعة -

املؤسسات واهليئات املتعلقة بتجسيد مشاريعهم مبا يف ذلك الشركاء  لدى ومساعدهتمابلوكالة 
 ج؛ني للربانمياملال

املشاريع، وتنفيذ خمطط  لمتوي خيصمع البنوك واملؤسسات املالية فيما  املستمرة العالقةاحلفاظ على  -
 ؛التمويل ومتابعة تنفيذ واستغالل الديون املستحقة يف الوقت احملدد

تكوين حاملي املشاريع واملستفيدين من القروض املصغرة فيما خيص تقنيات متويل وتسيري األنشطة  -
 ؛املدرة للمداخيل

 املصغر. لقرض ملنتجاتووطنية  بيع( جهوية -تنظيم املعارض )معرض  -
 .املكلفني بتسيري اجلهازالتكوين املستمر للموظفني  -

 اهليكلي للوكالة يمالتنظالفرع الثالث: 
 يوضح الشكل أدانه املخطط التنظيمي للوكالة املتكونة من مديرية رئيسية ومديرايت فرعية ابإلضافة إىل خالاي     

 لعمل الوكالة التنظيميأدانه املخطط  :(3-10رقم ) الشكل

 

 

 

 

 

                 

 

 www.angem.dzاملوقع االلكرتوين للوكالة:  :املصدر

http://www.angem.dz/
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 واألسرةذات طابع خاص تعمل حتت وصاية وزارة التضامن  1تعترب الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر هيئة  
كما هو موضح يف الشكل أعاله،   ال مركزايوقضااي املرأة، وبغية تنفيذ املهام املسندة للوكالة تبنت هيكال تنظيما 

وكالة والية تغطي كافة أرجاء الوطن  49إضافة إىل  ،(مدرجات وأربعيتكون من ستة هيئات مركزية ) خليتني 
نشاء الرابط الوظيفي بني املديرية املركزية والفروع احمللية إعلى مستوى كل دائرة، كما مت  خلية مرافقة 548بـ مدعمة

تنسيقيات   (05)الفرع اجلهوي، تشرف هذه اهليئة الصغرية على حوايل مخس ) الوكاالت الوالئية( واملتمثل يف
تشرف على جممل  فروع جهوية 10وهي تقوم بدور التنسيق، التعزيز ومتابعة األنشطة، حيث هناك شبكة تضم

والذي يتوىل  املشرتك للقروض املصغرة هناك هيئة اتبعة للوكالة تتمثل يف صندوق الضمان الوالئية، كماقيات التنسي
ضمان القروض اليت متنحها البنوك لصاحل املستفيدين الذين تلقوا إشعارا إبعاانت الوكالة الوطنية لتسيري القرض 

 فهناك:مراقبة عمل الوكالة و ساهم يف تسيري ن املستقلة اليت تااهليئات واللجخيص فيما  أمااملصغر، 
 :اجمللس التوجيهي .1
عضو مشكلني من خمتلف املؤسسات واجلمعيات ودوره إبداء اآلراء واألفكار بصفة مستقلة حول  17يضم    

اجمللس بقرار من وزير التضامن ابقرتاح من السلطات اليت  ويعني أعضاءبتسيري الوكالة،  اجلوانب املتعلقةخمتلف 
 لفرتة ثالث سنوات قابلة للتجديد. إليهاينتمون 

 :املراقبة جلنة .2
وهي جلنة توكل هلا مهام الرقابة على نشاط الوكالة والرقابة الالحقة لتنفيذ قرارات جملس التوجيهي الذي تعمل    

 .عينهم جملس التوجيهحلسابه وتتشكل اللجنة من ثالث أعضاء ي
 أهم ابقي جتارب التمويل األصغر يف اجلزائر  استعراضاملطلب الثالث: 

ما قورنت بغريها من التجارب يف  إذاتعترب جتربة التمويل األصغر يف اجلزائر جتربة انشئة وحديثة للغاية، خاصة    
حيث اخلدمات املقدمة واملؤسسات  من ،الدول العربية اليت عرفت تقدما ملحوظا يف صناعة التمويل األصغر

الناشطة يف حقل التمويل األصغر، ويعزى ختلف اجلزائر يف جمال التمويل األصغر ألسباب أمهها: طبيعة االقتصاد 
الدولة يف متويل التنمية اليت تعتمد على برامج مسطرة وخمططة متول من قبل اخلزينة  اسرتاتيجيةاملبين على الريع وكذا 

عجز  وأمامن مع تبىن اقتصاد السوق وتعثر معظم املؤسسات وعجزها عن االلتزام بسداد القروض، العمومية، لك
أسلوب التمويل األصغر  تبين ارأتت الدولة  ،البنوك العمومية عن تلبية االحتياجات التمويلية للمشاريع املصغرة

امج متويلية تستهدف املشاريع كأسلوب متويلي حديث وبديل عن التمويل البنكي، فأوجدت هياكل وهيئات برب 
كومية الناشطة يف احلالصغرية، كما قدمت الدعم لبعض البنوك احمللية واألجنبية وبعض اجلمعيات واملنظمات غري 
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هيكل مدعم للتمويل األصغر غري هادف للربح، ما بني ومجعيات  15يوجد حوايل  وحالياصغر، جمال التمويل األ
، ويعمل أغلب هذه اهلياكل ابلتنسيق مع البنوك العمومية اليت تتوىل عملية التمويل،  1وبرامج حكومية يف اجلزائر

كل هذا ابإلضافة إىل وجود بنوك متخصصة انشطة يف جمال التمويل األصغر أمهها: بنك الربكة و بنك السالم، 
 .وسةبرامج وجتارب التمويل األصغر يف اجلزائر واليت حققت نتائج ملم أهموفيما يلي سنعرض 

 جتربة التمويل األصغر للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر الفرع األول: 
يعترب التمويل األصغر اإلسالمي يف اجلزائر مظهرا من مظاهر التمويل التضامين الذي يستهدف ابلدرجة األوىل  

نات، إبطالق نشاط وقد بدء نشاط التمويل اإلسالمي األصغر يف اجلزائر يف بداية التسعي ،الفئات اهلشة واحملرومة
بنك إسالمي وهو بنك الربكة برتخيص من السلطات النقدية، وهو بنك أنشئ ابلشراكة بني جمموعة الربكة  أول

السعودية وبنك الفالحة و التنمية الريفية احلكومي، وبعد ذلك مت أتسيس مصرف السالم من قبل مستثمرين عرب 
مية، حيث كان هلذين البنكني جتارب رائدة يف جمال التمويل وهو أيضا بنك يعمل وفقا ملبادئ الشريعة اإلسال

 األصغر يف اجلزائر تتمثل يف ثالثة جتارب وهي:

 ؛تسيري مشروع القرض احلسن لصندوق الزكاة  -1
 ؛الربانمج النموذجي للتمويل األصغر لبنك الربكة اجلزائري -2
 .اليتيم كافلومجعية  مشروع ابب الرزق ابلتعاون بني مصرف السالم اجلزائري   -3

 أوال: تسيري مشروع القرض احلسن لصندوق الزكاة

لتقدمي قروض حسنة  2واألوقاف، حتت إشراف وزارة الشؤون الدينية 2003 ةأتسس صندوق الزكاة يف سن 
للمستحقني للزكاة والقادرين على العمل ملساعدهتم على إقامة مشاريعهم، وأتيت مصادر الصندوق من حصائل 

كلف مبوجبها هذا األخري   2006تلف والايت الوطن، وقد وقعت الوزارة اتفاقية مع بنك الربكة سنة الزكاة عرب خم
 أموالتقنيا يف جمال استثمار  ابإلدارة الفنية واملصرفية للقروض احلسنة املقدمة من طرف الصندوق، ابعتباره وكيال  

على مستوى بنك  ئحتقيق بنود االتفاقية ينشجل أالزكاة ودعم مشاريع تشغيل الشباب، خاصة املصغرة منها ومن 
دد رأس املال االبتدائي لصندوق حي  "الربكة اجلزائري صندوق استثمار يسمى " صندوق استثمار أموال الزكاة

ما  إذامال الصندوق  لرأسدج، وميكن للوزارة إضافة موارد مالية  كزايدة  60.000.000 ـالزكاة ب أموالاستثمار 

                                           
دراسة حالة -التمويل اإلسالمي األصغر ودوره يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية مؤسسات الزكاة واألوقاف منوذجاهشام بن عزة،  -1

 . 60، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، اجلزائر، ص: التجربة اجلزائرية
 .258بن عزة هشام، مرجع سابق ص: - 2



 )اجلزائر، السودان، األردن، مصر واليمن(العربية واقع صناعة التمويل األصغر يف بعض الدول : الفصل الثالث
 

150 
 

املتعلقة ابلعمل املشرتك بني الطرفني، تتمثل   واإلجراءاتمت وضع جمموعة من التدابري قد و  ،ذلك دعت الضرورة إىل
منها، أن نسبة  12يف حتديد مهام بنك الربكة يف دارسة ملفات التمويل املقدمة، وتنص نفس االتفاقية، يف املادة 

حيث تقدم  ،ويل املشاريع دون فائدة% ، واليت هي يف شكل صندوق استثمار أموال الزكاة، توجه لتم 37.5
 األدواتما ابقي التمويل يقدم من طرف البنك إبحدى أقرض بدون فائدة، أي قرض حسن  أساسللشباب على 

، فالقرض احلسن هو قرض بدون فوائد مينح للشباب احلاملني لشهادات والقادرين على العمل، اإلسالميةالتمويلية 
املالية تسمح هلم إبقامة مشروع ولكن  اإلمكانياتي اجلامعات، الذين ليس هلم من جتار، حرفيني، فالحني، خرجي

 5.000.000يف نفس الوقت تؤهلهم قدراهتم الفنية و البدنية للعمل واإلنتاج، وترتاوح قيمة القرض احلسن بني 
 .سنوات 5إىل  4سنتيم، ومدة اسرتجاعه ما بني  50.000.000إىل 

 للتمويل األصغر لبنك الربكة اجلزائريالربانمج النموذجي : اثنياً 
ماي  20أول بنك يقوم بتقدمي خدمات مالية وفق الشريعة اإلسالمية، وقد مت أتسيسه يف  1يعترب بنك الربكة  

بشراكة كل من الربكة السعودية وبنك الفالحة والتنمية الريفية اجلزائري، ويقوم البنك بتقدمي خدماته  1991
برانمج ج التمويلية للبنك فرع على مستوى القطر الوطين، ومن بني أهم الربام 25املصرفية عرب فروعه البالغة 
صغر قائمة على أسس وقواعد متويل إسالمية، وقد طبق هذا أجتربة متويل  أول الذيالتمويل اإلسالمي املصغر 

اليت يرمي و  العاملية الربانمج مبادئ مستوحاة من مبادئ التمويل األصغر املعمول هبا يف مؤسسات التمويل األصغر
 ستدامة ومن أهم هذه املبادئ:من خالهلا البنك إىل حتقيق اال

 الربكة:األصغر لبنك  برانمج التمويلمبادئ  .1
 :توفري التمويل ضمن جمموعات .1.1

يشرتط بنك الربكة اجلزائري على الراغبني يف احلصول على متويل من نساء فقريات ماكثات يف البيوت أن يكن   
يس وانئبني يتم اختيارهن من طرف أفراد، وأن يكون لكل جمموعة رئ 08إىل  04ضمن جمموعات مكونة من 

العضوات يف كل جمموعة وذلك هبدف إجياد نوع من الضمان والذي ينشأ بني أفراد اجملموعة، ولكن يتم منح 
 التمويل بشكل فردي ألعضاء اجملموعة.

 
 
 

                                           
، مقال يف جملة العلوم املالية واحملاسبية، جامعة املسيلة، تقييم جتربة بنك الربكة يف جمال التمويل املتناهي الصغر اإلسالميعمران عبد احلكيم،  - 1
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 :اإللزامي . االدخار 2.1
حيرص بنك الربكة اجلزائري على جعل النساء املاكثات يف املنازل املستفيدات من التمويل املصغر يقدمن مبالغ   

دج يف مقابل سداد كل قسط ويتم وضعها يف حساابت  700ودج  500مالية بسيطة ترتاوح قيمتها ما بني 
 ادخارية على أن يعاد منحها هلن يف هناية مدة القرض.

 :منح التمويلالتدرج يف .3.1
 1ويكون ذلك من خالل تقدمي التمويل للنساء املاكثات يف املنازل يف املرحلة األوىل عن طريق القروض احلسنة  

وملرة واحدة فقط، وبعدها وبناء على التاريخ االئتماين للعميلة وقدرهتا على سداد التزاماهتا املالية، ميكن هلا حينها 
 .صيغ أخرى كاملراحبة املصغرة احلصول على مبالغ أكرب من خالل

 برانمج التمويل اإلسالمي األصغر يف بنك الربكة اجلزائري:   .2
لتمويل النشاطات النسوية يف البيوت، مت يف إطار اتفاقية الشراكة اليت مجعت بني وزارة  2هو عبارة عن مشروع   

اليت سعت إلاتحة التمويل لتنمية املؤسسات  GTZاألملاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة وبرانمج التعاون الدويل 
، وجلنة األعيان ابملنطقة وبنك الربكة اجلزائري FIDES Algérieالصغرية يف اجلزائر، ومبشاركة كل من شركة 

، وجتدر اإلشارة 2009بداية  االقتصادينطلق املشروع يف مدينة غرداية احملافظة املتميزة ابزدهار النشاط احيث 
والعادات اجملتمعية الفاعلة يف مدينة غرداية خاصة  التقاليدوعة ممدينة غرداية لتنفيذ الربانمج يعود جمل اختيار أن إىل

جناح برانمج التمويل إبني سكان املنطقة واليت ميكن االستفادة منها يف  االجتماعيةنة الروابط ايف ما يتعلق مبت
ملشروعات الصغرية واحلرفية يف مدينة غرداية واليت وجود عدد كبري من ا إىلاإلسالمي املصغر، هذا ابإلضافة 

هبدف مساعدة النساء يتفادى أصحاهبا التعامل مع البنوك التجارية غري املتوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، 
مبلغ القرض املقدم من  يرتاوحيورو، و  ألف 100 ـقدر ب مايلاملمارسات لنشاط حريف داخل البيوت بغالف 

شهرا وقد استفادت من املشروع  12إىل  3دج، يف شكل قروض حسنة تسدد من  40000إىل  10000
 هذا املشروع. إطارمن القروض يف  إمراة 1083

 :الفئات املستهدفة ضمن الربانمج النموذجي للتمويل األصغر .3
 :3التمويلية الفئات اآلتيةيستهدف الربانمج من خالل عملياته    

 منتج؛ت يف البيوت اليت ليس هلن دخل وال ميارسن نشاط ثاالنساء املاك   -أ

                                           
، مقال منشور يف من أجل حتقيق التنمية املستدامة متطلبات تفعيل التمويل اإلسالمي املصغر يف بنك الربكةعلى سايح جبور، صفية خيلف،  -1

 .75، ص: 2019سنة  2العدد  5جملة االقتصاد واملالية، اجمللد 
 .74، ص: مرجع سابقعلى سايح جبور، صفية خيلف،  -2
 .149عمران عبد احلكيم، مرجع سابق ص:  -3
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 التقليدية؛األفراد ذوي الدخل احملدود من ذوي أصحاب املشروعات احلرفية والصناعات   -ب
، الناشطني يف القطاع واملصغرةألفراد ذوي الدخل احملدود من ذوي أصحاب املشروعات الصغرية ا  -ت

 .غري الرمسي
 

 اليتيمتعاون بني مصرف السالم اجلزائري ومجعية كافل اثلثا: مشروع ابب الرزق ابل
، بغرض 1لوالية البليدة اليتيمبني مصرف السالم ومجعية كافل  أبرمت اتفاقيةمبوجب  2017املشروع سنة  انطلق  

ومساعدهتم على تسويق  إدارهتامصغرة لالسرتزاق ومرافقتهم يف  إنتاجيةنشاء مشاريع إمن  األيتامو  األراملمتكني 
مشروع مصغر  100منتجاهتم من خالل تنظيم املعارض الرتوجيية، يرمي املشروع يف مرحلته األوىل إىل متويل 

قار من خالل منحهم  مايللفائدة األرامل واأليتام هبدف مساعدهتم على أتسيس مشروع مصغر يوفر هلم دخل 
وقد خصص ، يل مبوجب اتفاقية أمضاها املصرف مع اجلمعيةقروض حسنة مع إمكانية تسديدها على املدى الطو 

د مببلغ فيسقف التمويل لكل مست دماليني دينار جزائري وحد 10ـ املصرف غالفا ماليا  حدد سنواي ب
مشروع مصغر من خمتلف النشاطات اإلنتاجية واحلرفية  80دج كحد أقصى، وقد مت متويل أكثر من  300.000

تربية املواشي  –احلالقة  –صناعة احللوايت  –اخلياطة : والشباب من أهم األنشطة املمولة  والزراعية لفئات النساء
 .وكان متويل هذه األنشطة بنسب خمتلفة، الرتصيص – األملنيومجنارة  –شهارية نشاء الوكاالت اإلإ –

 اجلزائراحمللية بشمال شرق االقتصادية و  االجتماعيةجتربة مشروع دعم التنمية الفرع الثاين: 
وبلديتها بوالايت مشال شرق اجلزائر الستة  االجتماعيةو االقتصادية إىل دعم التنمية احمللية  2يهدف هذا املشروع  

الربانمج، فتتمثل يف جمموعة من اهليئات اإلدارية  واملشرفة علىعن األطراف املشاركة  أمابلدية،  50عددها  البالغ
 :من أمههااملتكاملة فيما بينها 

 –قسم عمليات املشروع متعلقة إبدارة املشروع  –الصندوق الوطين للتعاون الفالحي  – االجتماعيةلة التنمية وكا
اجلمعيات احمللية  –وكاالت التنشيط احمللي على مستوى البلدايت  –مكاتب املناطق على مستوى الوالايت 

 املعتمدة
احمللية بشمال شرق اجلزائر  االقتصادية واالجتماعيةويقوم جهاز التمويل األصغر ضمن مشروع دعم التنمية     

 على مبادئ أمهها:

                                           
 .111واقع التمويل األصغر يف العامل، مرجع سابق، ص:  ،جتربة البنوك اإلسالمية اجلزائرية يف التمويل األصغرحيدر انصر،  -1
 -بتصرف -.162مرجع سابق ص:  جتربة بنك غراميني وأساليب تطويعها وتطبيقها يف االقتصاد اجلزائري،عمران عبد احلكيم، تقييم  2
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 ؛مبدأ تقدمي اخلدمات املالية إىل الفئات األشد فقرا   -1
 ؛مبدأ منح القروض التضامنية -2
 ؛مبدأ التسيري التشاركي -3
 ؛اجملموعات التضامنية ألعضاءمبدأ االختيار التلقائي والذايت  -4
 ؛يف جمموعات األفرادمبدأ تنظيم  -5
 ؛الضماانت البديلة استخداممبدأ  -6

 وهذه املبادئ مستوحاة من جتربة بنك غراميني ببنغالدش.  
 نسبة سداد القروض يف الربانمج

تشري نسبة سداد القروض يف أي برانمج للتمويل األصغر إىل استدامة الربانمج واستمراريته، وفيما يتعلق بربانمج   
 حمللية بشمال شرق اجلزائر، فإن قيمة القروض املسددة بلغتالتمويل األصغر ملشروع دعم التنمية ا

 إمجالية، بنسبة 31/12/2011غاية  إىل دج،167.45 358 136دج من جمموع 567.08 831 77
لدور الذي تلعبه اجلمعيات، فقد  لفاعلية ا، تبعا  ألخرى، وقد ختتلف هذه النسبة من منطقة % 59,32 ـقدرت ب

 ـدىن نسبة للسداد يف والية ابتنة بأ، يف حني كانت %71,54 ـنسبة للسداد بعلى أشهدت والية ميلة 
، وتعترب هذه النسب ضعيفة ابملقارنة بنسب السداد املتعارف عليها عامليا لربامج التمويل األصغر 51,22%

 .املالية لربانمج التمويل األصغراالستدامة ، ذلك أهنا ال تضمن حتقيق %90فعادة ال تقل عن 

 الثالث: صة الفصلخال

حاولنا من خالل هذا الفصل استعراض جتارب التمويل األصغر يف مخس دول عربية مع اإلشارة إىل أهم   
كنسبة   ،تقدير املؤشرات الكمية لصناعة التمويل األصغرإىل شران أو  ،املؤسسات والربامج الناشطة يف هذه البلدان

ئتمانية، من خالل هذا العرض تبني أنه ال تزال هناك فجوة  النمو وعدد املؤسسات وحجم القروض واحملفظة اال
بني الطلب والعرض على خدمات التمويل األصغر، كما أن مسامهة مؤسسات التمويل األصغر يف متويل  ةكبري 

أن هناك عدم تنوع يف أشكال مؤسسات املطلوب، كما واملتناهية الصغر مل ترقى إىل املستوى  ةاملشاريع الصغري 
التمويل األصغر واقتصار أغلبها على تقدمي خدمة اإلقراض دون غريها من اخلدمات خاصة ابلنسبة لتجربة اجلزائر، 

 أوأن أغلب برامج التمويل األصغر يف املنطقة شهدت توقف لسبب ظروف اقتصادية إليه ومما جتدر اإلشارة 
 سياسية.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعالفصل 

مقارنة الدور التنموي للتمويل األصغر 

على املستوى االجتماعي واالقتصادي في 

 الدول املدروسة مع الجزائر.
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 متهيد:  

يف اجلزائر، قمنا  االقتصادية واالجتماعيةعلى مدى مسامهة التمويل األصغر يف حتقيق التنمية  أكثرللتعرف 
األردن، مصر،  السودان،بدراسة مقارنة للدور التنموي للتمويل األصغر بني اجلزائر وأربعة دول عربية وهي: 

هم التجارب التمويل األصغر يف هذه البلدان وتقييم مسامهتها يف حتقيق استعراض أمن خالل  اليمن، ابإلضافة إىل
اجلزائر يف جمال حتقيق التمويل األصغر  إليه، ومقارنتها مبا وصلت االقتصادية واالجتماعيةالتنمية  أهدافبعض 

 .ألهدافه التنموية

صغر أتية اليت جتعل منها مؤسسات متويل املؤسسا اآلليات برامج وهياكل التمويل األصغر يف اجلزائر تفتقر إىلإن   
ما يعزز من وهذا تنظيما  أكثررب تمستدامة، خالفا ملؤسسات وهياكل التمويل األصغر يف الدول املدروسة اليت تع

دورها يف االستمرارية وحتقيق االستدامة، ومن هنا حاولنا يف هذا الفصل االستفادة من جتارب مؤسسات التمويل 
وحماولة استخراج بعض النتائج اإلجيابية اليت تفيد صناعة التمويل األصغر يف اجلزائر  ،حمل املقارنةاألصغر يف الدول 

السائدة يف اجلزائر، فهناك العديد من املؤشرات االجتماعية واالقتصادية مبا يتوافق أيضا مع الظروف واألوضاع 
 اخنفاض احلاد يف أسعار النفط مما أدى إىل االخنفاضمنها  ،واالجتماعي االقتصاديتغريت خصوصا على الصعيد 

إىل ارتفاع يف مستوايت البطالة، بدورها  تأداليت حاد يف إيرادات امليزانية مقابل زايدة يف معدالت النمو السكاين 
كود اقتصادي غري مسبوق بفعل سياسة واليت جنم عنها ر 19-ائحة كوروان كوفيدجلثر السليب األابإلضافة إىل 

حيث كان لذلك االقتصادية، الذي أدى إىل غلق العديد من املؤسسات األمر دود واحلجر الداخلي للح اإلغالق
كل هذه   ،ارتفاع كبري يف معدالت البطالة والفقرنتج عنها  االقتصاديسلبية على املستويني االجتماعي و  آاثر

خيار التمويل األصغر كأحد أهم االسرتاتيجيات املسامهة يف تقليص  تبىنتأن  يةاستدعى من الدولة اجلزائر األمور 
قمنا  ،الستفادة من التجارب الرائدة لبعض الدول العربية يف جمال التمويل األصغرولالبطالة ومكافحة ظاهرة الفقر 

 :كاآليتمباحث   ةبتقسيم هذا الفصل إىل ثالث

 ؛يف الدول حمل املقارنة واالقتصادير على املستوى االجتماعي : تقييم الدور التنموي للتمويل األصغاملبحث األول
 ؛يف اجلزائر واالقتصادي: تقييم الدور التنموي للتمويل األصغر على املستوى االجتماعي املبحث الثاين

حمل  يف اجلزائر مع الدول واالقتصادي: مقارنة الدور التنموي للتمويل األصغر على املستوى االجتماعي املبحث الثالث
 .املقارنة
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يف الدول حمل  واالقتصاديلدور التنموي للتمويل األصغر على املستوى االجتماعي ااملبحث األول: تقييم 
 املقارنة

االجتماعية التنمية  أهدافهذا املبحث تقييم أثر التمويل األصغر ودوره يف حتقيق بعض سنستعرض يف   
برامج التمويل األصغر يف التقليص من البطالة وختفيف مستوايت الفقر ، وذلك من خالل دراسة أتثري واالقتصادية

 .يف اجملتمع االقتصاديدورها  املرأة وتعزيزوكذا دور هذه الربامج يف متكني  ،وزايدة عدد املشاريع املصغرة
 املطلب األول: الدور التنموي للتمويل األصغر ابلسودان 

من  االقتصادية واالجتماعيةهتدف دولة السودان  من خالل سياستها الداعمة للتمويل األصغر إىل تعزيز التنمية   
 االجتماعيةلتحقيق العدالة  االدخارخالل زايدة مسامهة هذا التمويل يف الناتج احمللي اإلمجايل، وزايدة معدل 

لزايدة الدخل  ،رايدة األعمال واالبتكار انتشارو واحلد من الفقر، وكذلك من خالل توفري فرص العمل احلر 
ابإلضافة إىل العمل على ، 1االقتصاديةواألصول جلميع فئات اجملتمع منخفضي الدخل املنخرطني يف األنشطة 

نشاء مشاريع خاصة هبم يف خمتلف القطاعات، وقد جتسد الدور التنموي إمتكني املرأة والشباب ومساعدهتم على 
الواسع ملؤسسات التمويل األصغر وفروعها يف خمتلف األقاليم  االنتشارمن خالل  يف السودان للتمويل األصغر

إىل غاية  2013كما شهد عدد املستفيدين واملبالغ املقدمة هلم زايدة معتربة خصوصا يف الفرتة من   ،والوالايت
معدالت البطالة، واجلدول التايل  ، مما يدل على أمهيتها ودورها يف ختفيف الفقر وزايدة التشغيل وتقليل22018

 .2018-2013 املمتدة مابني مؤسسات التمويل األصغر يف السودان خالل الفرتة انتشاريوضح مدى 
 2018 -2013 السودان للفرتةالتمويل األصغر يف  انتشار مؤسسات (:4-1دول رقم )اجل

الندوة العلمية ، دروس من التجربة السودانية: والتمكنيآاثر التمويل األصغر على الفقر ، : مصطفى حممد مسنداملصدر
 141ص:  ،2020االفرتاضية ملنصة االقتصاد اإلسالمي، نوفمرب 

 
                                           

، مقالة منشورة يف جملة العلوم صيغ التمويل يف االقتصاد التضامين دراسة جتربة السودان يف التمويل القروض املتناهية الصغرفيقة صباغ، ر  -1
 .18، جامعة اجلياليل ليابس سيدي بلعباس، اجلزائر، ص:2020، ديسمرب 02العدد:  13االجتماعية واإلنسانية، اجمللد:

، الندوة العلمية االفرتاضية ملنصة االقتصاد التمويل األصغر على الفقر والتمكني: دروس من التجربة السودانية آاثرمصطفى حممد مسند،  -2
 141ص:  ،2020اإلسالمي، نوفمرب 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة
 44 38 34 33 30 25 عدد مؤسسات التمويل األصغر

 261 239 169 119 / / عدد فروع مؤسسات التمويل األصغر
 854 749 641 509 401 291 عدد املستفيدين ابآلالف

 11269 9742 5725,7 3316 2485 1828 ابآلف اجلنيهات إمجايل مبلغ التمويل



 الدور التنموي للتمويل األصغر على املستوى االجتماعي واالقتصادي يف الدول مع اجلزائر ةمقارن :الرابعالفصل 
 

157 
 

 الفرع األول: دور التمويل األصغر يف حتقيق بعض أهداف التنمية االجتماعية
 يف السودان: دور التمويل األصغر يف حماربة الفقر  .1

للفقر، وحسب أحدث التقارير التنمية البشرية الصادرة سنة  انتشاراتعترب السودان من أكثر الدول العربية 
وز ، ورغم أن البلد حي1األبعادما مت اعتماد مؤشر الفقر املتعدد  إذا %52,4، فإن نسبة الفقر ارتفعت إىل 2019

مليون نسمة حسب إحصائيات البنك  43 وصل عدد سكانه إىل فقد ،على إمكانيات طبيعية وبشرية معتربة
 إالا  ،والعامل العريب قبل التقسيم إفريقياالبلد األكرب من حيث املساحة يف كونه ، ابإلضافة إىل  2020الدويل لسنة 

 احلروب، وتعرضه للكوارث الطبيعية. انتشارأن للفقر أسباب متعددة يف البلد منها، الظروف السياسية واألمنية و 
عن طريق  ،حملاربة الفقر والتخفيف من حدته اسرتاتيجيةدولة السودان عدة خطط  اآلفة اعتمدتذه وحملاربة ه  

إىل غاية  2006من جويلية  البنك املركزي ابتداء   إشرافتطوير قطاع التمويل األصغر حتت و رؤية لتنمية  إعداد
ناسبة لدعم وتعزيز مؤسسات خلق بيئة سياسية وتشريعات م االسرتاتيجياتوقد تضمنت هذه اخلطط و  ،2017

للتمويل األصغر وإشراك أهم القطاعات املنتجة الزراعية والصناعية  املساندةالتمويل األصغر وتطوير البنية التحتية 
هذه اخلطط والربامج خفض معدالت الفقر على املديني  أهداف أهمومن  االسرتاتيجية،واخلدماتية يف هذه 

 ومتويلها. االجتماعيةاملستوايت واالهتمام بربامج التنمية  أدىنالتضخم إىل  القريب واملتوسط والنزول مبعدل
 :دور التمويل األصغر يف متكني املرأة .2

حسب تقارير صندوق النقد  2018بلغت سنة  اإلانث إذإىل ارتفاع نسبة البطالة يف فئة  2تشري اإلحصاءات   
، لذا يعد متكني النساء من خالل تقدمي %18 ، كما أن دخلهن أقل من دخل الرجال بنسبة%37,1العريب 

وقد ركز البنك املركزي من خالل  السودان،القروض الصغرية هلن من أوىل أولوايت برامج التمويل األصغر يف 
سياساته بصورة واضحة على متكني املرأة خصوصا يف املناطق الريفية اليت يرتكز فيها نشاط املرأة السودانية وخاصة 

تشري إىل مشاركة املرأة يف القطاع الزراعي بنسبة  االجتماعيةفاإلحصائيات التابعة لوزارة الرعاية  ،لزراعييف اجملال ا
 ، وقد جتلى دور البنك املركزي يف متكني النساء يف النقاط التالية: 78,8%

اليت مليون جنيه لتمويل مشروعات املرأة الريفية، و  10( مبلغ 2012خصص البنك املركزي يف العام ) -أ
عرب مضاربة مقيدة مع مصرف  االجتماعية( امرأة يف إطار شراكة مع وزارة الرعاية 8200تستهدف )

، والشمالية، كرفاناستهدف مخس والايت هي: سنار، وكسال، ومشال   االجتماعية،والتنمية  االدخار
 ( متدرب يف والية سنار. 95واخلرطوم، كما نظم دورة تدريبية شارك فيها )

                                           
  https://www.arabdevelopmentportal.com موقع البوابة العربية للتنمية متوفر على الرابط: -1
 136-135، مرجع سابق، ص: التمويل األصغر على الفقر والتمكني: دروس من التجربة السودانية آاثرمصطفى حممد مسند،  -2

https://www.arabdevelopmentportal.com/
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قدم البنك املركزي التمويل على أن تقوم وزارة الرعاية والضمان االجتماعي بتعليم  2013يف سنة   -ب
 املستفيدين، واستهدف املشروع توفري التمويل الالزم، المتالكه وسائل اإلنتاج والتدريب يف تسع والايت، 

 .املشروع املبالغ اليت مت متويلها وعدد املستفيدات منالتايل يوضح واجلدول       
 : عدد املستفيدات من مشروع املرأة الريفية(4-2دول رقم )اجل

 2016 2015 2014 2013 السنة
 6,5 5,8 5,4 4,3 مبلغ التمويل )مليون جنيه(

 NA 372 372 2117 عدد املستفيدات

 .136ص:  كرهمرجع سبق ذ، : مصطفى حممد مسنداملصدر
 

من احملفظة  %15البنوك التجارية بتخصيص نسبة  2018ألزمت السياسة التمويلية ابتداء من سنة  -أ
التمويلية املنفذة خالل العام لكل مصرف للتمويل األصغر واملتوسط، سواء كان ذلك ابلتمويل املباشر 

كما أكدت   ،عرب احملافظ املشرتكة أولتمويل الفردي لعمالئها أو ابابجلملة ملؤسسات التمويل األصغر 
، وشرائح الشباب، واجلمعيات التعاونية، وتنظيمات لفئات النساءلى التمويل على زايدة فرص احلصول ع

واحلرفيني، ومجعيات اخلرجيني اجلامعيني ومراكز التكوين، ومن أهم  واحليواينأصحاب مهن اإلنتاج الزراعي 
 :نذكر التجارب الناجحة يف متويل النساء

السودان مبشاركة من بنك  1بدأت هذه املبادرة مبادرة البنك الزراعي للتمويل األصغر )أبسمي(: •
يف  األوىل، ودعم فين من الصندوق العريب للتنمية الزراعية )اإليفاد(، ولقد بدأ تنفيذ املرحلة املركزي
يف املرحلة الثانية لبقية والايت  انتقلت، مث كرفانبثالث حمليات يف والية مشال   2011سنة 

يف عشر والايت، وتقوم فكرة هذه املبادرة على تكوين هبدف تغطية مليون أسرة  السودان؛
إىل  150جمموعات من النساء، إذ تتقدم اجملموعة بطلب للحصول على متويل يرتاوح ما بني 

دوالر، وإذا ختلفت إحدى عضوات اجملموعة عن السداد يتعني على العضوات األخرايت  1200
ذلك بلغت  ىلى متويل مستقبال، وبناء علأن يسددن القرض عنها، وإال سيفقدن فرصة احلصول ع

 %.100نسبة السداد 
مبوجب هذه التجربة مت توقيع عقد سوية بوالية القضارف: نجتربة مشروع متويل اجلمعيات ال •

قد مت و ، وبعض فروع البنك الزراعي السوداين بوالية القضارف، السودان املركزية بني بنك بمضار 
مجعية بواقع ثالثني عضوا يف كل مجعية وكان نشاط  437 ـلم لالتمويل بصيغة الس   2013يف سنة 

                                           
 40-39ص:  2019العدد األول مارس  وحدة التمويل األصغر، جملة التمويل األصغر،البنك املركزي السوداين،  -1
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امرأة قمن بزراعة  12965التمويل  احيث استفادت من هذ ،هذه اجلمعيات يف اجملال الزراعي
هذا املشروع على  انعكسوفول سوداين ومسسم، وقد ذرة مبختلف احملاصيل من  فدان 150

 .وانيةاحلياملموالت بزايدة دخوهلن وحتسني ثروهتن 
 

 واخلرجيني:متكني الشباب  .3
متويل وتدريبهم و خالل أتهيلهم  واخلرجيني منبرامج التمويل األصغر السودانية بفئات الشباب  اهتمت  

 20للخرجيني من قبل البنك املركزي السوداين ومبشاركة  ماليةمشروعاهتم االستثمارية، وقد مت ختصيص حمفظة 
التايل  واجلدوللتسيري هذه احملفظة،  االجتماعيةوالتنمية  االدخارلتجاري وبنك مصرفا، وقد اختري مصرف املزارع ا

 .يوضح نشاط هذه احملفظة
 مباليني اجلنيهات( )املبالغ                                                        نشاط حمفظة اخلرجيني  :(4-3)رقم  اجلدول

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة
 95,5 85,8 73,3 78,6 71,5 59 31,5 املبلغ الكلي للتمويل

 NA NA 4024 4496 4656 NA NA عدد املستفيدين

 137، ص:كره، مرجع سبق ذ: مصطفى حممد مسنداملصدر
كما نالحظ زايدة من حيث   ،للمستفيدين إحصائيات يتوفر ملنالحظ من اجلدول أنه يف عدد من السنوات   

املبلغ املخصص للمحفظة وكذا زايدة من حيث عدد املستفيدين، ابإلضافة إىل ختصيص جزء من التمويل األصغر 
مت التصديق من طرف بنك السودان املركزي ملؤسسة مث  ،ملشاريع الشباب مايللفئة الشباب، كان هناك دعم غري 

، وقد 2010يف سنة  االدخارللحد من الفقر، وإشاعة ثقافة العمل و  الشباب للتمويل األصغر مبزاولة نشاطها
بدأت نشاطها بتأهيل العاملني من خالل الربامج التدريبية داخل وخارج السودان، وحصول املتدربني على 

 (.TOTشهادات معرتف هبا )شهادة مدرب 
 

 االقتصادية ابلسودانالفرع الثاين: مسامهة التمويل األصغر يف حتقيق أهداف التنمية 
 اإلمجايل يف السودان:مسامهة التمويل األصغر يف الناتج القومي  .1
 %3 ـقدرت ب 1كما أشاران سابقا فإن املسامهة اليت يتوقع أن يساهم هبا التمويل األصغر يف الناتج احمللي اإلمجايل   

، ولكن األرقام احملققة فعليا تشري إىل عدم حتقق هذه النسبة ويرجع ذلك إىل 2012سنة  %1بعدما كانت 
لتزامها ابلنسبة احملددة من قبل إضعف مسامهة املصارف السودانية يف متويل مؤسسات التمويل األصغر وعدم 

                                           
 140، مرجع سابق ص: التمويل األصغر على الفقر والتمكني: دروس من التجربة السودانية آاثرمصطفى حممد مسند،  - 1
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زايدة بلغت مداها يف سنة وعليه كانت مسامهة التمويل األصغر يف الناتج اإلمجايل بنسب مت ،%15البنك املركزي 
نوعا ما واجلدول التايل يوضح مسامهات التمويالت الصغرى املقدمة  ضئيلة، وهي نسبة %1,3معدل  2017

يف الناتج القومي  االجتماعيمبا يف ذلك التمويالت ذات البعد  ،من قبل املصارف ومؤسسات التمويل األصغر
 اإلمجايل  لدولة السودان.

 )مباليني اجلنيهات(.األصغر التمويل األصغر لقطاع التمويل ومؤسسات التمويل الفعلي للمصارف  :(4-4رقم ) اجلدول

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة
 8797 6197 2914 2692 2055 1546 متويل املصارف

 2472 3545 2811,7 624 430 282 متويل مؤسسات التمويل األصغر
 11269 9742 5725,7 3316 2485 1828 التمويل اإلمجايل
 1173836,9 736636,2 663197,8 536511,8 425756,1 213754,8 الناتج اإلمجايل

 %1 %1,3 %0,9 %0,6 %0,6 %0,7 نسبة التمويل األصغر إىل الناتج اإلمجايل

 140، ص:مرجع سابق، : مصطفى حممد مسنداملصدر
 :البطالة وتقليص حجمثر التمويل األصغر يف التشغيل أ .2
 2013، خالل الفرتة من %76واسعا فقد زادت بنسبة  1انتشارا السودانيةمؤسسات التمويل األصغر  عرفت  

، لكن هل تعكس هذه 2018إىل  2015خالل الفرتة من  %119ما فروعها فقد زادت بنسبة أ 2018إىل 
التمويل األصغر يف تقليص ، اجلدول التايل يوضح مسامهة مؤسسات ؟الزايدة زايدة مماثلة يف مستوايت التشغيل

 معدالت البطالة:
 2018إىل  2013يف السودان من  ومعدالت البطالةعدد املستفيدين من التمويل األصغر  :(4-5رقم ) دولاجل

 عدد املستفيدين ابملاليني
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

 2,1 1,7 1,5 1,1 0,9 0,6 عدد العمالء املستفيدين من خدمات املصارف
 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0.3 عدد العمالء املستفيدين من خدمات مؤسسات التمويل األصغر

 3 2,4 2,1 1,6 1,3 0,9 إمجايل عدد املستفيدين
 NA 1,9 NA 1,6 1,4 10,3 عدد العاطلني عن العمل

 NA 19,4% NA 13,3% 12,8% 34,1% معدل البطالة يف السودان

 142ص: السابق،املرجع  ،: مصطفى حممد مسنداملصدر

                                           
 .143، مرجع سابق ص: دروس من التجربة السودانية: التمويل األصغر على الفقر والتمكني آاثرمصطفى حممد مسند،  - 1
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 3ة ــــــــــــــــــــــــــــــالزايدة يف عدد املستفيدين من التمويل األصغر وصل إىل غايأن ما ميكن مالحظته من خالل اجلدول   
ولكن ابملقابل جند أن هناك أيضا زايدة يف  اإلمجايل،ماليني مستفيد وهو عدد معترب ابلنظر إىل عدد السكان 

ويعود ذلك لعدم التأثري الواضح للتمويل األصغر على معدل البطالة،  2018الة بلغت أقصاها يف العام نسبة البط
 أسباب منها:  ويرجع ذلك لعدةأي أن زايدة التمويل األصغر ال تقابلها زايدة مماثلة يف مستوايت التشغيل، 

 ؛صغراملصارف ابلنسبة اليت حددها البنك املركزي للتمويل األ التزامعدم  -
السكان يف املدن، وقلة فرص العمل مقابل الزايدة يف متركز وجود عوامل أخرى تؤثر على معدل البطالة مثل  -

 ؛عدد السكان
 ؛على املستفيدين من القروض وجود رقابةعدم  -
 ؛املستفيدين بتوظيف العدد املطلوب من العمال واقتصارهم على موظفني من العائلة التزامعدم  -
 وتوقفها؛عدم استمرارية بعض املشاريع  -
الرغم من تزايد  السودان علىأن التمويل األصغر له أثر ضعيف على تقليل معدل البطالة يف  سبقيتضح مما   

 مؤسساته وزايدة حمفظته التمويلية. انتشار عدد
 لتمويل األصغر ابألردن لاملطلب الثاين: الدور التنموي 

األصغر يف األردن من بني التجارب األكثر تنوعا وتنظيما يف املنطقة العربية، حيث تتألف تعترب جتربة التمويل    
هامة يف احلد من مشكلة الفقر والبطالة، أخذت  ةمن عدة مؤسسات وأبشكال قانونية خمتلفة، تشكل أدا

ليصبح  ،كمحاولة لتطوير وتنمية هذا القطاع  اإلطاراحلكومة مبعية البنك املركزي األردين، مجلة من التدابري يف هذا 
يف احللقة  إدماجهموالشباب و  املرأةأكثر فاعلية على استيعاب الطبقة الفقرية وذوي الدخل الضعيف ومتكني 

فعالة يف متكني الفقراء وزايدة  اإلنتاجية لالقتصاد، وقد أدت هذه اإلجراءات فعال إىل جعل التمويل األصغر أداة  
 االقتصادية.و  االجتماعيةنعكس على حتسني أوضاعهم ادخلهم مما 

 الفرع األول: دور التمويل األصغر يف حتقيق التنمية االقتصادية ابألردن
 :البطالة يف األردن والقضاء علىمسامهة التمويل األصغر يف التشغيل  .1
 وتتفاوت هذه، %25نسبة  2021من سنة  1إحصائية خالل الربع األول آخربلغ معدل البطالة حسب   

يف أوساط اإلانث ، وتعترب هذه املعدالت أعلى  %28,5يف أوساط الذكور مقابل  %24,2النسبة حيث تبلغ 
 إيضاحهعن مسامهة قطاع التمويل األصغر، فيمكن  أماالنامية، والدول من نظريهتا يف العديد من الدول العربية 

 من خالل اجلدول التايل: 

                                           
 /http://dosweb.dos.gov.joاألردين.، متوفر على الرابط: تقرير صادر عن دائرة اإلحصاء  -1
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 2016عدد العاملني فيها حسب احلجم لسنة واخلاص و شروعات يف القطاعني العام عدد امل (:4-6)رقم  دولاجل

 احلجم
 املشروعات العاملني

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد
 87,71 166707 25,63 297768 متناهية الصغر

 10,22 19416 12,84 149187 صغرية
 97,93 186,123 38,47 446955 اجملموع
 1.55 2953 10.14 117817 متوسطة
 0,52 980 51.38 596867 كبرية

 100 190056 100 1161639 اإلمجايل

 واملتوسطة حالةالصغر والصغرية  املتناهيةتنمية قطاع املشروعات  وآلياتدراسة حتليلية لسياسات  ،إيهاب مقابلة: املصدر
 اململكة األردنية

ميكن اعتبارها مشاريع متويل  والصغرية اليتالصغر  املتناهيةمن خالل اجلدول أن مسامهة املشروعات نالحظ    
عامل يف أن  446955يقدر عدد العاملني هبذا القطاع  إذ ،من القوة العاملة %38,47تستوعب نسبة  أصغر

غلب مشاريع أأغلبها مشاريع اتبعة للقطاع اخلاص، وهذا ما يدل على أن  %97,93 ـنسبة املشاريع تقدر ب
العاملني هبا حسب وعدد التوزيع النسيب للمشروعات  أدانه ويبني الشكلغر موجه للقطاع اخلاص، التمويل األص

 احلجم.
 2016هبا حسب احلجم لسنة  وعدد العاملنيالتوزيع النسيب للمشروعات  (:4-1رقم ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 ابالعتماد على معطيات اجلدول السابقالطالب من إعداد املصدر: 
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يف  إالبينما ال تساهم  %87,71أن املشاريع املتناهية الصغر متثل نالحظ  (4-1الشكل رقم )من خالل     
وتعترب هذه  %38,47النسبة حجم عمالة املشاريع الصغرية تصبح  أضفناما  وإذا ،من حجم العمالة 325,6%

ث تنشط علمنا أن التمويالت الصغرى تقتصر على القطاع اخلاص فقط، حي إذاالنسبة جيدة خصوصا 
مث األنشطة الصناعية  %61بنسبة  اإلصالحورشات  ،املشروعات املتناهية الصغر يف التجارة ابجلملة والتجزئة

 .%12بنسبة 
 واالستهالكية:مسامهة التمويل األصغر يف القطاعات اإلنتاجية   .2

حبيث  ،واستهالكية إنتاجيةختدم قطاعات  ماليةمنتجات وخدمات  1تقدم مؤسسات التمويل األصغر ابألردن   
إىل وتشتمل على جمموعة من القطاعات موضحة يف اجلدول التايل استنادا  ،واالحتياجات املالية للعمالء تتالءم

مع العلم أن قيمة احملفظة االقراضية قدرت مع هناية هذا  ،2020سنة  انت األداء اخلاصة ابلربع األول منالبي
خالل اجلدول نالحظ أن قطاع التجارة بنوعيها )التجزئة واجلملة(  ، ومنأرديندينار  264,855,725الربع بـ

فإن  أدانهمبا يقارب نصف احملفظة مث يليه قطاع السكن، وحبسب اجلدول  ،استحوذ على أكرب قيمة للتمويل
واستهالكية  إنتاجية، خمتلفةالقطاعات املستهدفة من قبل مؤسسات التمويل األصغر األردنية هي قطاعات 

وخدماتية هلا صلة مباشرة بتحسني الوضع املعيشي للمواطن، مما يربز دور وأمهية التمويل األصغر يف حتقيق التنمية 
 األردين.للمواطن االقتصادية و  االجتماعية

 : تقسيم احملفظة االقراضية ملؤسسات التمويل األصغر على خمتلف القطاعات(4-7رقم ) اجلدول
 ة من التمويلالنسب القطاعات

 %45 جتاري
 %3 صناعي
 %10 خدمات
 %2 زراعي

 %2 تعليمي )استهالكي(
 %30 السكن )استهالكي(

 %7 قرض استهالكي
 %1 متويل مناسك حج وعمرة )استهالكي(

 %100 اجملموع

 www.tanmeyahjo.comتقرير شبكة تنمية، متاح على املوقع:  :املصدر

 
                                           

  232مرجع سابق ص:  واقع التمويل األصغر يف األردن )دراسة حتليلية(،عيسى علي الزعيب،  -1
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 اإلمجايل األردين:مسامهة التمويل األصغر يف الناتج احمللي  .3
، من %40الذي ميثل قطاع املؤسسات الصغرية واملتناهية الصغر حبوايل  1تساهم مشاريع التمويل األصغر    

، وتشري واإلماراتمصر وتونس  ابستثناءالناتج احمللي اإلمجايل، وهي أعلى من نظرياهتا يف غالبية الدول العربية 
أن النمو  الصادرة عن البنك املركزي ودائرة اإلحصاءات العامة يف تقريرها السنوية إىل اإلحصائياتبعض 

جاء مدعوم ابلنمو يف قطاع الصناعات التحويلية وقطاع  ،خالل العقدين السابقني األردنيف  االقتصادي
لالنتباه كقطاع خدمات النقل واخلدمات املالية والتأمني، ومن امللفت وبعض الفروع اإلنتاجية األخرى   اإلنشاءات

ومما يعزز النتيجة السابقة  ،%97أن نسبة املشروعات املتناهية الصغر والصغرية يف هذه القطاعات ال تقل عن 
لصغرية مع معدالت النمو يف قطاعات املشروعات ا االقتصادياليت تفيد بوجود تناسق يف وترية واجتاه النمو 

 واملتناهية الصغر.
 يف األردن الفقرية ومتويل مشاريعهمللطبقات  االجتماعيةدورالتمويل األصغر يف حتسني األوضاع الفرع الثاين: 

 :األردنمسامهة التمويل األصغر يف متويل املشاريع املصغرة   .1
تعترب نسبة حيث للسكان،  من العدد اإلمجايل %10يستفيد من خدمات التمويل األصغر األردين حوايل   

يتواجد عدد معترب من أين ، %68، وتوجه معظم اخلدمات للفقراء يف احملافظات ابستثناء العاصمة بنسبة عالية
، ويبني %32بنسبة  عمانترتكز هذه اخلدمات يف العاصمة  حني يف ،اخلدمات املالية الرمسية الفقراء واحملرومني من
 .2020خالل الربع األول من سنة واحملافظات األصغر يف العاصمة  تمويلانتشار الاجلدول التايل واقع 
 (: يوضح املؤشرات الكمية لصناعة التمويل األصغر يف األردن يف العاصمة واحملافظات4-8رقم )اجلدول 

 اجملموع احملافظات العاصمة األداء
 467,805 316,023 151,782 العمالء النشطني

 %100 %68 %32 النسبة
 450,179 302,517 147,662 القروض النشطة

 %100 %67 %33 النسبة
 264,855,725 160,868,393 103,987,332 احملفظة االقراضية

 %100 %61 %39 النسبة
 211 146 65 الفروع
 %100 %69 %31 النسبة

 www.tanmeyahjo.comمتاح على املوقع:  2020تقرير الربع األول  – تنمية :املصدر

                                           
، سلسلة دراسة حتليلية لسياسات واليات تنمية قطاع املشروعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة حالة اململكة األردنيةإيهاب مقابلة:  -1

 .21الكويت ص:  2019سنة  64دراسات تنموية صادرة عن املعهد العريب للتخطيط العدد 

http://www.tanmeyahjo.com/
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سامهت بوصول  ابنتشارها الواسعالتمويل األصغر  أن مؤسساتميكننا القول ( 8-4) رقم من اجلدول انطالقا  
كان من نسبة كبرية من الفقراء إىل املصادر التمويلية لتغطية العديد من احتياجاهتم االستهالكية واإلنتاجية، حيث  

الصعوبة أن يصل هؤالء الفقراء إىل اخلدمات املصرفية املقدمة من طرف البنوك ابعتبارهم عمالء عدميي املردودية 
 وكثريي املخاطرة.

  :دور قطاع التمويل األصغر األردين يف متكني فئة النساء والشباب .2
اليت  االجتماعيةقطاع التمويل األصغر إىل تعزيز أدائه االجتماعي من خالل حتقيق بعض األهداف 1يرمي   

األولية يف االستفادة من التمويل لتحقيق مشاريعهم  وإعطائهمإىل متكني فئة النساء والشاب اقتصاداي هتدف 
ملتعلقة ابلعمالء من فئيت النساء اإلنتاجية، وتؤكد املؤشرات الرئيسية للمؤسسات التمويل األصغر األردنية ا

 ـالنشطني لدى مؤسسات التمويل األصغر يقدر ب العمالء، كان عدد 2018والشباب ذلك، ففي هناية ديسمرب 
سنة،  30إىل  18نسبة فئة الشباب من سن أما ، %73عميل نشط، شكلت نسبة النساء منهم  465,717

 لنفس الفرتة العمالءمن إمجايل  %34 ـرايف والقرى تقدر بيف األ العمالءنسبة  ت، يف حني كان%43 ـب تقدر ف
تعترب  إذهذه األرقام ندرك األمهية الكبرية اليت توليها مؤسسات التمويل األصغر يف األردن لفئة النساء، خالل من 

ل املنتجات من خال ،هذه املؤسسات أداة فعالة لتعزيز قدرة ودور املرأة يف اجملتمع ومتكينها اقتصاداي واجتماعيا
إمكانية للمشاركة يف صنع القرار واختاذه  وأكثرواخلدمات املالية وفرص التدريب املقدمة لتصبح أكثر ثقة وحزما 

من موظفي قطاع التمويل األصغر األردين  %52اجملتمع، كما جند اإلانث تشكل نسبة  أو األسرةعلى مستوى 
 .، من اجمللس%38ه وفيما يتعلق مبجلس اإلدارة فتشكل النساء ما نسبت

 : الدور التنموي لقطاع التمويل األصغر مبصر لثاملطلب الثا
ساهم التمويل األصغر يف مصر بشكل فعال يف عملية التنمية خصوصا مناطق الريف والصعيد وقد لعبت   

 اجلمعيات واملنظمات الغري حكومية الدور األبرز يف ذلك.

 النهوض ابملستوى االقتصادي الفرع األول: مسامهة التمويل األصغر يف 
 : االقتصاديدور التمويل األصغر يف تنويع النشاط  .1

 تنوعتكما زادت قاعدة املستفيدين و ،  عرفت حمفظة التمويل األصغر طفرة غري مسبوقة يف السنوات األخرية 
احملفظة األنشطة املمولة من قبل مؤسسات التمويل األصغر، واحتل القطاع التجاري الصدارة من حيث حجم 

                                           
 72-71، منشورات البنك املركزي األردين، ص: 2018األردين لعام  التقرير السنوي لقطاع التمويل األصغر ،شبكة تنمية - 1
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 ـ، مث الزراعي ب%13,24مث يليها النشاط اخلدمايت بواقع  ،2017يف سنة  %68,5التمويلية املوجهة له بواقع 
 .يوضح ذلك ابلتفصيل واجلدول التايل، %7,48 ـط احلريف باويف األخري النش 11,78%

 2017و 2016وفقا لنوع النشاط خالل مبصر تطور نشاط التمويل األصغر  (:4-9اجلدول رقم )

 البيان
 2017النصف األول من سنة  2016هناية سنة  2016النصف األول من سنة 

 %النسبة  العدد %النسبة  العدد %النسبة  العدد
 100 2,014,645 100 1,828,782 100 1,779,384 إمجايل املستفيدين

 68,5 1,359,852 67 1,225,298 67,14 1,194,640 جتاري

 13,24 266,837 13,73 251,153 13,73 244,299 خدمي

 11,78 237,230 11,31 206,709 10,99 195,593 زراعي

 7,48 150,726 7,97 145,622 8,14 144,852 إنتاجي وحريف

 156ص:  جتارب رائدة(، )دراسةدراسة مقومات جناح التمويل األصغر فتيحة بوهرين، : املصدر
 :من البطالةواحلد مسامهة قطاع التمويل األصغر املصري يف التشغيل  .2

بسيطة تتميز  إنتاجيةاملمولة من قبل مؤسسات التمويل األصغر قدرات  1تستخدم املشاريع املتناهية الصغر 
تعمل على خلق فرص عمل واحلد من  إذابرتفاع يف كثافة العمالة، مما يؤهلها المتصاص قدر كبري من البطالة، 

مما يساعد مصر كدولة انمية لديها وفرة يف العمالة وندرة يف رأس املال  ،الطلب املتزايد على الوظائف احلكومية
أعداد املشتغلني ابملشاريع  أدانه، ويبني اجلدول رقم تكاليف رأمسالية عاليةعلى مواجهة مشكلة البطالة دون تكبد 

 .2018-2017اخلامس  االقتصادياستنادا إىل نتائج اإلحصاء  ،مقارنة ابملشاريع األخرى املتناهية الصغر
 2018-2017 األخرى لسنة(: أعداد املشتغلني ابملشاريع املتناهية الصغر مقارنة ابملشاريع 4-10)رقم  اجلدول

 النسبة العدد املقارنة
 %79 مليون 7,7 مشاريع متناهية الصغر 

 %19,7 مليون 1,9 مشاريع صغرية 
 %1,3 الف 131 مشاريع متوسطة 

 %100 مليون 9,7 اإلمجايل

 https://ebi.gov.eg/wp-منشورات املعهد املصريف املصري متوفر على الرابط التايل:: املصدر
content/uploads/2021/02  

                                           
 .23هشام محزة جاد وعاطف حسن عمرو، مرجع سابق، ص:  -1
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، %79,3مليون وظيفة أي تساهم بنسبة  7,7اجلدول أن املشاريع املتناهية الصغر توظف حوايل من  نالحظ
العمل  إمجايل قوة، اليت تقدر 2018التشغيل مبصر لعام  إحصائياتابلنسبة لبقية املشروعات واستنادا إىل نتائج 

املشاريع املتناهية مساو  غر ممثال يففإننا جند أن مسامهة قطاع التمويل األص ،مليون وظيفة 26,021 ـيف البلد ب
ميثل عدد املشتغلني يف قطاع التمويل األصغر ما  إذن، million/26,021million*100=29,6% 7,7لــ: 

 ما قورنت بغريها من الدول يف املنطقة العربية. إذاوهي نسبة معتربة  اإلمجالية،من قوة العمل  %30يقارب 
 اإلمجايل: املصري يف قيمة اإلنتاجسامهة قطاع التمويل األصغر م .3

مت اإلشارة  العربية كماببقية الدول  اإلمجايل مقارنةملسامهة القطاع يف الناتج احمللي  ىمستو  ىمصر أعل 1تسجل   
ويبلغ عدد املشروعات الصغرية واملتوسطة يف مصر مبا فيها املشروعات متناهية ، % 80 ـبنسبة تقدر باليه سابقا 

% من مشروعات القطاع اخلاص غري الزراعي وتساهم يف  99مليون مشروع متثل حوايل  3,5 الصغر أكثر من
 .الرأمسايل% من التكوين  90حنو  ياإلمجايل  وتغط ي% من الناتج احملل 80

 يوضحهما ،جناح متويل املشاريع املتناهية الصغرإيف دراسة لتقييم مدى مسامهة مبادرة البنك املركزي املصري يف   
أمهية مسامهة قطاع التمويل األصغر يف قيمة اإلنتاج الذي تضيفه عن لنا كشفت   أدانهليل نتائج اجلدول حت

القطاع  مسامهة، بلغت 2018-2017املشاريع املتناهية  الصغر إىل االقتصاد الوطين املصري، فخالل عام 
صغرية + املتوسطة(، يف حني أنه عند ) + ال من إمجايل  اإلنتاج التام %43,2 ـمليار جنيه، بنسبة قدرت ب 5,9

تبني أن مسامهة املشروعات متناهية الصغر يف اإلنتاج التام قبل ، 2013-2012عام يف مقارنة نفس النسبة 
، أي أن املسامهة ارتفعت بعد مبادرة البنك املركزي حبوايل %12,8 كانت نسبتها  مبادرة البنك املركزي

مبادرة البنك املركزي يف دعم  فعاليةمما يدل على  ،سنوات بعأر ( خالل %12,8إىل %12,8)من 30,4%
علما أبن ما تساهم به املشروعات متناهية الصغر يف قيمة اإلنتاج التام على الرغم من  ،املشاريع املتناهية الصغر
أنه يعادل تقريبا الناتج من القطاع العام  إال ،حجم رأس املال وعدد العمال واخنفاض بساطة أدوات اإلنتاج

مليار جنيه لصاحل القطاع العام و اجلدول التايل يوضح مسامهة التمويل  67,2أبكمله بفارق بسيط حوايل 
 .املتناهي الصغر يف الناتج التام

 
 
 
 
 

                                           
 25هشام محزة جاد وعاطف حسن عمرو، مرجع سابق، ص:  -1
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 قارنة مع ابقي القطاعات اإلنتاجيةمسامهة مشاريع التمويل املتناهي الصغر يف الناتج اإلمجايل ابمل يوضح (:4-11رقم )اجلدول 
متناهية  

 الصغر
 املتوسطة الصغرية

إمجايل قطاع 
 املشروعات

إمجايل القطاع 
 اخلاص

إمجايل القطاع 
 العام

 اإلمجايل العام

 ترليون3,877 مليار602,1 ترليون3,275 ترليون1,237 مليار175,1 مليار527,5 مليار534,9 قيمة اإلنتاج
 %313 %48,6 %264 %100 %14,1 %42,6 %43,2 املشروعاتالنسبة من إنتاج 

 %100 %15,5 %84,5 %31,9 %4 %13,6 %13,7 اإلمجايل النسبة من اإلنتاج
   content/uploads/2021/02-https://ebi.gov.eg/wpمنشورات املعهد املصريف املصري متوفر على الرابط التايل: املصدر:

 :مسامهة قطاع التمويل األصغر املصري يف خلق القيمة املضافة .4
لالقتصاد املصري من خالل خمتلف القطاعات  1تساهم املشاريع الصغرية واملتناهية الصغر يف زايدة القيمة املضافة  

 تاإلنتاجية اليت تدعم بقروض من طرف مؤسسات وهيئات التمويل األصغر، وكلما كانت القيمة كبرية كلما زاد
قيمة الدخل القومي ومن مث زايدة الدخل الفردي مما ينعكس على رفاهية اجملتمع، وملعرفة مدى مسامهة املشاريع 

املشاريع الصغرية  مسامهةاجلدول التايل الذي يبني مدى تطور نستعرض  خلق القيمة املضافة املتناهية الصغر يف
 .2018و 2012واملتناهية الصغر يف القيمة املضافة بني سنيت 

 .2018و 2012تطور مسامهة مشاريع التمويل األصغر يف القيمة املضافة لالقتصاد املصري لسنيت  (:4-12اجلدول رقم)

مهة يف القيمة نسبة املسا 
 2012املضافة يف 

نسبة املسامهة يف القيمة املضافة يف 
2018 

قيمة املسامهة مبليار جنيه يف 
2018 

 411,5 %51,2 %13,6 املتناهية الصغر املشاريع
 296,3 %36,8 %11,2 املشاريع الصغرية

 96,3 %12 %75,1 املشاريع املتوسطة
 مليار804 %100 %100 اإلمجايل

 https://ebi.gov.eg/wp-منشورات املعهد املصريف املصري متوفر على الرابط التايل:: املصدر
content/uploads/2021/02  

سنة  % 51,2  إىل 2012سنة  % 13,6من نالحظ من خالل اجلدول تطور مسامهة املشاريع املتناهية الصغر    
 36,8إىل  2012سنة  % 11,2منفقد ارتفعت سامهة املشاريع الصغرية يف القيمة املضافة ، وفيما يتعلق مب2018

، وهذا يدل على املسامهة القوية لقطاع التمويل األصغر املصري يف خلق القيمة املضافة بفعل دعم 2018سنة  %
 .البنك املركزيشراف من طرف إالنظام املصريف املصري للقطاع بتدخل و 

                                           
 25هشام محزة جاد وعاطف حسن عمرو، مرجع سابق، ص:  - 1

https://ebi.gov.eg/wp-content/uploads/2021/02
https://ebi.gov.eg/wp-content/uploads/2021/02
https://ebi.gov.eg/wp-content/uploads/2021/02
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 مسامهة قطاع التمويل األصغر املصري يف متكني املرأة الفرع الثاين: 
من البلدان اليت تكرب فيها اهلوة بني الرجال والنساء فيما خيص مسألة التمكني االجتماعي  1تعد مصر    

أعلى بكثري مقارنة سنة هي  15-24لبطالة الفتيات بني  مثال ابلنسبة اإلحصائياتفتشري بعض  واالقتصادي،
ة اويوجد هناك عدم تكافؤ واضح يف مسألة املساو  ،للرجال %17ابلنسبة للنساء مقابل  %48ابلرجال مبعدل 

 ،%70ساء األميات دخال يقل عن دخل الرجال األميني حبوايل نيف األجور بني الرجال والنساء فمثال تكسب ال
هذا الواقع وضعت برامج التمويل األصغر  أمام، و  %57 ـجال ببينما تتقاضى النساء املتعلمات أجرا يقل عن الر 

ابعتبارها الفئات  ،لة متكني النساء وأتهيلهن ضمن أولوايهتا واستهدفت املرأة الريفية ابلدرجة األوىلأيف مصر مس
التمويل  قيمة تاملعرضة للفقر واألكثر هتميشا، وفقا لبياانت االحتاد املصري للتمويل املتناهي الصغر فقد كان

مقابل  %65,13نسبة إىل يف حني وصل عدد املستفيدات ، %48,8مقابل  %52,2شكل تاملوجه للنساء 
 يل  يوضح ذلك  ابلتفصيل:امن الرجال والشكل املو  املستفيدينمن  34,87%

 الصغر املتناهيمقارنة عدد الذكور واإلانث املستفيدين من التمويل  (:4-2شكل رقم )ال

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ebi.gov.eg/wp-منشورات املعهد املصريف املصري متوفر على الرابط التايل:: املصدر
content/uploads/2021/02 

القومية للتمويل  االسرتاتيجية من أمههانذكر  سرتاتيجيات الرامية لدعم املرأة الريفية االكما تبنت مصر بعض     
 :االسرتاتيجية مايليمن أهم التوصيات اليت تقرتحها هذه ف، املتناهي الصغر

                                           
 .23ص: هشام محزة جاد وعاطف حسن عمرو، مرجع سابق،  -1

https://ebi.gov.eg/wp-content/uploads/2021/02
https://ebi.gov.eg/wp-content/uploads/2021/02
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مؤسسات جتارية غري بنكية للتمويل  إبنشاء: مراجعة التشريعات للسماح على املستوى التنظيمي •
مما  ،ملتناهي الصغرمتناهي الصغر وحتويل اجلمعيات األهلية الناجحة إىل مؤسسات جتارية للتمويل ا

 يؤدي بذلك إىل إاتحة التمويل للنساء؛
نشاء شبكة قومية ملؤسسات التمويل املتناهي الصغر ملراقبة إ: دعم على مستوى البىن التحتية •

 مدى مسامهتها يف التوزيع العادل للتمويل بني املناطق والفئات؛
 .عياالزر ت لدعم النهوض ابلقطاع يالآنشاء إ: على املستوى املؤسسي •

يف جمموعة من الربامج واملشاريع املتناهية الصغر املوجهة للمرأة الريفية يف مصر  االسرتاتيجيةهذا وقد جتسدت هذه 
 :1أمههامن 

 برانمج منحة رايدة األعمال للسيدات؛ -
 مشروع التطوير الري احلقلي؛ -
 مشروع التنمية الريفية بصعيد مصر؛ -
 مشروع دعم االقتصاد والدخل الريفي؛ -
 .مشروع سالسل -
ما  اطابع زراعي كوهنا تتناسب ومؤهالت املرأة الريفية اليت غالب ذاتهذه املشاريع هي مشاريع  وأغلب  

جتسدت يف خلق فرص  ،إجيابية دنتائج ج املشاريعوقد أعطت هذه  ،يكون لديها خربة يف النشاط الزراعي
خيل املستفيدات وتنمية فكر العمل احلر لدى عمل للنساء املستفيدات وعائالهتم ابإلضافة إىل زايدة مدا

 .سيدات صعيد مصر
 ملؤسسات التمويل األصغر املصرية االقتصاديقييم األثر االجتماعي و الفرع الثالث: ت

 أوال: األثر على مستوى منو وتنمية املشروعات
تبني أن هناك نوعا من التأثري  ،حسب نتائج دراسة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لعمالء املشروعات الصغرية   

 :ما يليوالتنمية يتمثل في األعمالاإلجيايب للتمويل األصغر على منو 
الشهرية اليت حيصل عليها  األرابحعن  %25دى الطويل على أرابح تزيد بنسبة حيصل العمالء على امل -

 العمالء اجلدد ومتكنهم من شراء آالت ومعدات جديدة الستمرارية مشاريعهم؛
 ت القيمة الرتاكمية للقروض إىل تغيري إجيايب يف قيمة املشروع، وإىل زايدة حجم املبيعات األسبوعي؛أد -

                                           
داخلة بعنون إاتحة التمويل األصغر لتمكني املرأة الريفية اقتصاداي )دراسة مقارنة بني اجلزائر مصر مبكوش كرمية، زحويف نور الدين،  -1

مارس  9-8، يومي 2لونيسي البليدة  عليجامعة  والسودان( ضمن امللتقى الوطين حول: متكني املرأة وأثره على التنمية االقتصادية يف اجلزائر،
 .09، ص: 2015
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عف ما يستثمره العمالء اجلدد، كما حيظى عمالء املدى الطويل مبعدل املدى الطويل ض   يستثمر عمالء -
لتوظيف مقارنة أبصحاب متزايد من العمالة أكرب من العمالء اجلدد، أي يتمتعون بزايدة يف مستوايت ا

 .املشاريع اجلديدة
 األسر: األثر على معدالت الرفاهية والفقر لدى اثنيا

، أن هناك أتثريا للتمويل األصغر على زايدة معدالت 1يف ذات السياق بينت نتائج دراسة املسح الوطين للتأثري 
 يلي: الرفاهية والتقليل من الفقر تتمثل فيما

 من العمالء يشعرون أن هناك تغيري إجيايب يف جودة الغذاء وزايدة كميته؛ 50% -
 ؛تعليمهممن العمالء يقرون بوجود تغري إجيايب يف تعليم أطفاهلم وحتسن ظروف 40% -
 من العمالء يقرون بوجود تغري إجيايب وحتسني يف اخلدمات الصحية؛40% -
 عن مسامهات العمالء اجلدد؛ %20نسبة أسرهم ب ميزانياتزايدة مسامهة العمالء القدامى يف  -
القدرة الشرائية لديهم وحتسن من العمالء أشاروا إىل وجود حتسن ملموس يف أوضاعهم املادية  76% -

 ابالستقاللية.وشعورهم 
 لتمويل األصغر ابليمن لاملطلب الرابع: الدور التنموي 

أولت احلكومة اليمنية اهتماما كبريا للحد من البطالة ومكافحة الفقر واالهتمام ابلفقراء واحملتاجني وذوي الدخل   
واالرتقاء حبياهتم إىل مستوى أفضل، مع توفري فرص عمل  واالجتماعيةحتسني أحواهلم املعيشية و احملدود ورعايتهم، 

بنوك للتمويل األصغر وتشجيع البنوك على  وإنشاءاألصغر للشباب والقادرين من خالل توسيع برامج اإلقراض 
مؤسسات وبرامج لتمويل املشروعات الصغرية واألصغر من خالل الصندوق  وإنشاءإقراض صغار املستثمرين 

االجتماعي للتنمية وغريها من الربامج التمويلية املوجهة للفقراء وأصحاب الدخل الضعيف والنساء، فضماانت 
مام العاطلني والفقراء والذين هم حباجة إىل أات واليت تشرتطها البنوك التجارية أصبحت قيدا متويل املشروع

من الصعب عليهم اإليفاء بتلك الشروط، والسؤال املطروح: ما هو دور برامج التمويل  أصبحالتمويل، حيث 
 .يف البلداالقتصادية و  االجتماعيةاألصغر اليمنية يف حتقيق التنمية 

 
 
 
 

                                           
 .14غادة وايل، التمويل األصغر يف مصر: دراسة عامة، اهليئة العامة للرقابة املالية، ص:  -1
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 األول: مسامهة التمويل األصغر يف النهوض ابملستوى االقتصادي  الفرع
 :مسامهة التمويل األصغر يف التشغيل واحلد من البطالة .1
املمولة عرب البنوك وغريها من املؤسسات والربامج التمويلية يف توليد  1تساهم مشاريع التمويل األصغر اليمنية  

، زراعية وصناعية وخدمية، واجلدول التايل يوضح مسامهة خمتلفة إنتاجيةعدد كبري من فرص العمل، يف قطاعات 
 .املشاريع الصغرية يف العمالة مقارنة بغريها من املشاريع املتوسطة والكبرية احلجم

 عدد العاملني يف القطاع اخلاص حسب حجم املنشأة :(4-13رقم ) دولاجل
 2013 2012 2011 لسنةا             

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 
 %45,6 183,376 %45,6 94,901 %45,6 94,901 مشاريع صغرية

 %18,3 77,820 %18,3 40,273 %18,3 40,273 مشاريع متوسطة
 %31,4 140,192 %31,4 72,968 %31,4 72,968 مشاريع كبرية 

 %100 402,192 %100 208,142 %100 208,142 اجملموع

دراسة حتليلية  –دور مؤسسات وبرامج التمويل الصغري وتنمية املشروعات الصغرية صادق أمحد عبد هللا السبئي، : املصدر
 (.2014 -2009للتجربة اليمنية للفرتة )

 %45,6من خالل اجلدول نالحظ أن املشاريع الصغرية تستوعب ما يقارب نصف العمالة النشطة أي بنسبة    
إىل  غلبها تفوق النصف وتصل يف بعض البلدانأف ،ما قورنت بغريها يف البلدان العربية إذاوهي مسامهة متدنية 

يف حني أن الوظائف اليت تنشأ  ،وعموما فإن اإلحصائية املتوفرة لدينا يف اجلدول تتعلق ابملشاريع الصغرية ،80%
خصوصا  اإلحصائيلمسح ألن هناك مشاريع ال ختضع ل ،عن مشاريع التمويل األصغر يف اليمن قد تفوق ذلك

مؤقتة  أوفإن بعض الوظائف اليت توفرها مشاريع التمويل األصغر هي وظائف مومسية  ذلك ضف إىل ،يف األرايف
 وليست دائمة.

 :احمللي وخلق القيمة املضافة الناتجمسامهة التمويل األصغر يف دعم  .2
احمللي، ابعتبارها  الناتجتلعب مشاريع التمويل األصغر واملنشآت الصغرية دورا ابرزا يف خلق القيمة املضافة ودعم   

 ،تستوعب حاجيات ومتطلبات شرحية واسعة من السكان يف خمتلف القطاعات اخلدمية والصناعية والزراعية
املتوسطة  األخرىقيمة املضافة مقارنة ابملنشآت الصغرية يف خلق ال املنشآتيل يبني مدى مسامهة اواجلدول املو 

 والكبرية
                                           

مشروع ختريج املستفيدين من خدمات صندوق الرعاية االجتماعية من دائرة الفقر وربطهم بربامج وخدمات التمويل أمحد حيي شحره،  -1
 -بتصرف -.6، ص:2013األصغر سبتمرب 
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ملتوسطة والكبرية يف قيمة الناتج احمللي والقيمة املضافة خالل الفرتة من ات الصغرية و آمسامهة املنش (:4-14دول رقم )اجل
2011 – 2013 

 رايل( )القيمة أبلف

 السنة   
  املشاريع

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

 القيمة املضافةإمجايل  الناتج احمللي إمجايل

القيمة 
 النسبة

 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة

مشاريع 
 صغرية

476 33,4 457,7 28,4 506,5 28,4 180 36,6 180,4 32,4 202 32,3 

مشاريع 
 متوسطة

104,7 7,4 102,8 6,4 113,7 6,4 45,7 9,3 43,5 7,8 48,6 7,8 

مشاريع  
 كبرية

843,8 59,2 1053,4 65,3 1165,6 65,3 265,7 54,1 332,3 59,7 373,8 59,9 

 100 624,4 100 556,2 100 491,3 100 1785,9 100 1613,9 100 1424,6 اجملموع

دراسة حتليلية  –املشروعات الصغرية  مؤسسات وبرامج التمويل الصغري وتنميةصادق أمحد عبد هللا السبئي، دور : املصدر
 (2014 -2009للتجربة اليمنية للفرتة )

ملنشآت اليت حتققها ايف قيمة الناتج احمللي ما ميكن استنتاجه من اجلدول أن مسامهة مشاريع التمويل األصغر   
ن أما ع 2013إىل غاية  2011على مدار الثالث سنوات من  %33,4و %28ما بني  ترتاوحالصغرية 
، خالل السنوات املدروسة %36,6 و %32,3ما بني  فترتاوحالقيمة املضافة  تكوين يفهذه املنشآت مسامهة 

حبيث كانت  ،وتعترب هذه النسبة مقبولة إىل حد ما نظرا حلداثة التوجه حنو الصناعة التمويل األصغر يف اليمن
لمشاريع الصغرية ابملقارنة مع املشاريع الكبرية لحملدودية املؤسسات التمويلية املمولة كذلك و  1997سنة بدايته يف

 اليت تستفيد أكثر من التمويل املصريف.
 الفرع الثاين: مسامهة التمويل األصغر يف النهوض ابملستوى االجتماعي ابليمن

 :مسامهة التمويل األصغر يف التخفيف من حدة الفقر .1
القضاء على الفقر وختفيف وطأته رغم الظروف الصعبة اليت متر  اليمن يفتمويل األصغر يف صناعة ال 1سامهت  

فقد كان ملؤسسات التمويل األصغر احمللية واألجنبية دورا مهما يف  ،عات الداخليةانتيجة احلروب والصر  ،ابلبلد

                                           
 .5الوطين للمعلومات اإلدارة العامة للتحليل والدراسات، دليل برانمج ومؤسسات التمويل األصغر، ص:  املركز -1
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اليت  املبادرات أهم، ومن واألفراد األسرمن خالل عديد الربامج املوجهة لتمويل مشاريع  ،التخفيف من هذا الوضع
 :اإلطاراختذت يف هذا 

 :مشروع منوذج التخريج من الفقر -أ
من دائرة الفقر ويتطلب تضافر العديد من اجلهود من  األسروهو منوذج موجه شامل ومكثف يهدف إىل ختريج   

طرف خمتلف الفاعلني يف جمال التمويل األصغر، ويبىن هذا الربانمج على التفاعل املنتظم بني موظفي الربانمج 
 أولاملستفيدة منه من خالل املرافقة الدائمة والتدريب للمستفيدين، وتعترب جتربة براك بنك يف بنجالدش  واألسر

من الفقر، وقد عممت هذه التجارب فيما بعد من  أسرة 800قام هبذه التجربة استطاع من خالهلا ختريج  من
البريو،  ابكستان،اهلند، ، أثيوبيا ،قبل هيئات أمهها سيجاب ومؤسسة فورد وطبقتها يف كال من هاييت وهندوراس

استهدف من خالله ثالث  جتربيه كمرحلة  2009 اليمن سنةلربانمج يف العمل اببدء    ابإلضافة لليمن.
 :لنموذجذا ااخلصائص املميزة هل ألهمحمافظات هي عدن، تعز، حلج، وفيما يلي استعراض 

 منوذج للتخريج من الفقر (:4-3) الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ج من دائرة الفقر وربطهم بربام االجتماعيةأمحد حيي شحره، مشروع ختريج املستفيدين من خدمات صندوق الرعاية : املصدر
 .2013التمويل األصغر سبتمرب  وخدمات

 
  :املستهدفةوالفئات أهم الفاعلني يف الربانمج   -ب
تعترب الفئة األشد فقرا والقادرين على بدء مشاريع خاص هبم هم املستفيدون الرئيسيون من برانمج التخريج من    

: الصندوق االجتماعي للتنمية، صندوق الرعاية فيتمثلون يف ربانمجخبصوص املمولني والشركاء يف ال أماالفقر، 
سنوات،  4طط معينة وملدة خلالعمل وفقا  ، ويكون، اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء )سيجاب(االجتماعية

 أمهها:بغرض حتقيق بعض األهداف 
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 ؛الغذائي( األمن )توفريبغرض تقدمي االحتياجات الغذائية  األشد فقرا   لألسرتقدمي مساعدات نقدية  -
 التأهيل؛التدريب و  -
 واجتماعية؛تقدمي خدمات صحية  -
 ؛مني ابإلضافة إىل تقدمي أصول مدرة للدخلقراض وأتإفري اخلدمات املالية من ادخار و و ت -
 .املستفيدة من الربانمج من خط الفقر األسرالنهائي هو ختريج واهلدف  -

 :التمويل األصغر اليمنية املوجهة حملاربة الفقربرامج  -ت
 ربامج املوجهة حملاربة الفقر خصوصا يف األرايف ومن أمهها:التوجد يف اليمن العديد من   
 

 :برانمج تنمية األنشطة املدرة للدخل احلديدة •
من قبل احتاد نساء اليمن وبتمويل من الصندوق االجتماعي  1997يف سنة  1أتسيسههذا الربانمج مت  

هو توفري وسيلة للتقليل من حدة الفقر  هللتنمية وصندوق األمم املتحدة لتنمية رأس املال، كان اهلدف من أتسيس
من خالل  ،نهاشطة اقتصاداي  يف منطقة احلديدة واملناطق القريبة ماوحتسني دخل اجلماعات األكثر فقرا  والن

 أهداف أهمومن  ،التمويل املناسب هلم عن طريق تقدمي القروض الفردية والقروض بنظام اجملموعة والتأمني عليها
 الربانمج:

وتكون مناصفة بني  2007أسرة يف هناية  5000تقدمي خدمات متويل للوصول إىل مساعدة  -
 ؛النساء والرجال

 احملافظة على العمالء. -
 االدخار:برانمج وادي حضر موت للتمويل و   •

والثقافية اخلريية وبتمويل من  االجتماعيةمن طرف مجعية النهضة  2000ماي  30أتسس الربانمج يف    
ويهدف إىل حتسني مستوى دخل الفرد وحماربة الفقر من خالل خلق فرص عمل  ،الصندوق االجتماعي للتنمية

وتوفري خدمة اإلقراض الفردي واجلماعي  ةوإشراكهم يف مشاريع صغري  جديدة وتقدمي خدمات مالية للفقراء
 االقتصاديوالدفع بعجلة التطور يف األنشطة الصغرية القائمة واملسامهة يف النمو  ،والتأمني األصغر االدخارو 

مليون رايل،  34قرضا فرداي مببلغ يصل إىل  816قرضا تراكميا منها  3300للبالد، متكن الربانمج من تقدمي 
من  انتشاهلمو  األفرادالودي وساهم يف حتسني دخل العديد من  منطقةوقد حقق الربانمج نتائج جد إجيابية يف 

 مشاريع صغرية خاصة هبم.نشاء إدائرة الفقر والعوز وإجياد فرص عمل هلم ومساعدهتم على 

                                           
، مقالة منشورة يف فعالية التمويل اإلسالمي األصغر يف القضاء على الفقر دراسة حالة السودان واليمن يوسفات على وعبد الرمحان عبد القادر، -1

 148ص:  02الرقم  11للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة العقيد امحد دراية ادرار اجمللد  جملة احلقيقة
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 :برانمج التضامن للتمويل الصغري واألصغر  •
 2006بدء نشاطه سنة  ، من طرف وحدة املشاريع الصغرية يف بنك التضامن الدويلمسريا  1وهو برانمج 

ل ويعمل بنظام املراحبة اإلسالمي ويقدم متويالت فردية ومجاعية ويقدم متويالت للمؤسسات املالية الرائدة يف جما
املعرضني للفقر وذوي الدخل احملدود من اجلنسني مبختلف و التمويل األصغر، يهدف الربانمج إىل مساعدة الفقراء 

عن طريق خلق فرص عمل ومساعدهتم على إقامة نشاط جتاري خاص هبم وذلك بتقدمي متويالت  ،الفئات العمرية
من القروض  خمتلفة أشكالساط شهرية ويقدم ويقوم املستفيدين ابلتسديد يف شكل أق ،نقدية وعينية بضماانت

حقق الربانمج  وقد ،مثل التدريب واالستشارة، اليةاملكما يقدم الربانمج بعض اخلدمات غري   ،الفردية واجلماعية
 .نتائج مرضية يف احملافظات اليت نشط هبا

 :للتمويل األصغر األملبرانمج بنك  •
ة نمن البنوك الرائدة يف صناعة التمويل األصغر اليمنية، وقد بدء نشاطه الرمسي يف س األملبنك  2يعترب
يف الشرق  بنك خمتص يف التمويل األصغر كأول  2002سنة  23، وقد أنشئ مبوجب املرسوم رقم 2009

وبرانمج اخلليج  (SFD) ، تتوجيا  جلهود احلكومة اليمنية ممثلة ابلصندوق االجتماعي للتنميةإفريقيااألوسط ومشال 
 :ملبنك األ أهداف أهمومسامهة من بعض اخلواص، ومن  (AGFUND) العريب للتنمية

لذا كان شعارهم " بنك من ال  ،الفئة األشد فقرا واملعدومني ومن ال تقبل البنوك األخرى خدمتهمإىل الوصول  
بلغ إمجايل القروض حيث  ،التمويليمل نتائج جد إجيابية على مستوى النشاط بنك له"، وقد حقق بنك األ

رايل ميين، وكان للفئات  2,244,598,170,00 ـ، مبحفظة متويلية قدرت ب2020 سنةيف قرض  9423
)كبار  هذه الفئة خصوصا األشد ضعفا   معاانةاألشد فقرا نصيبا من هذه التمويالت، فقد ساهم يف التخفيف من 

خدماته املالية املختلفة  اعات واحلروب(، مقدما هلاوضحااي الصر  والالجئني األراملالسن واملهمشني والنساء 
  إمجاليةبقيمة  499وصل عدد التمويالت اليت قدمها البنك هلذه الفئة  2020حبسب احتياج كل فئة، ففي سنة 

مليون رايل  100خالل نفس السنة  االجتماعيةرايل ميين، وبلغ عدد التحويالت  204,518,910 ـتقدر ب
 .مستفيدة 64مليون رايل بواقع  46,7مستفيد وعدد التمويالت للنساء بلغ  3365بواقع 

 :مسامهة التمويل األصغر يف التمكني .2
أهنا استطاعت أن تتفوق على الرجل يف  يف عامل األعمال، إالا  رأة اليمنيةمشاركة امل من التباين يف نسبة 3ابلرغم 

جمال املشاريع الصغرية، فأغلب التمويالت املصغرة تستهدف النشاطات احلرفية اليت تتوافق مع مؤهالت املرأة 
                                           

 46املركز الوطين للمعلومات اإلدارة العامة للتحليل والدراسات، مرجع سابق ص: -1
 52، ص: 2020بنك االمل، التقرير السنوي لسنة  -2
 www.alaraby.co.ukاليمنية األجنح يف سوق التمويل األصغر، مقال يف موقع العريب اجلديد، متوفر على الرابط  ةاملرأ تقي،عبد اإلله  3

https://www.alaraby.co.uk/supplements/2014/12/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/supplements/2014/12/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/supplements/2014/12/3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1
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بينت دراسة  خصوصا تلك املاكثة ابلبيت، كما أن للمرأة قدرة على تسديد القروض اخلاصة ابملشاريع الصغرى،
أن  ،لألمم املتحدة االنتمائيوالعمل بدعم من منظمة العمل الدولية والربانمج  االجتماعيةأجرهتا وزارة الشؤون 

تستحوذ النساء على نسبة  و % من إمجايل املنشآت التجارية يف اجملتمع اليمين، 96املنشآت الصغرية تستحوذ على 
معظم النساء املستفيدات من القروض املصغرة  فإن ية اجملتمع اليمينهذه املشاريع، بسبب خصوص كبرية من إمجايل

نتاج الغذائي وتربية وبيع املاشية وصناعة خمتلف ، يف مهن مثل خياطة وبيع املالبس واإليعملن من داخل منازهلن
، املرأة داخل اجملتمع اليمين أنواع العطور احمللية، كما سامهت الربامج اخلاصة للتمويل األصغر ابليمن يف تعزيز دور

 ومكنتها من الدخول إىل عامل املال واألعمال، حىت استطاعت املرأة إثبات نفسها يف هذا اجملال.
 

 يف اجلزائر االقتصاديقييم الدور التنموي للتمويل األصغر على املستوى االجتماعي و املبحث الثاين: ت
هذا املبحث إىل الدور التنموي للتمويل األصغر على مستوى الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر يف  سنتطرق

بعض برامج التمويل  أثر، كما أشران أيضا إىل استعراض وتقييم اآلن، إىل حد 2005منذ بداية نشاطها يف سنة 
 .ابلربانمج النموذجي للبنك الربكة وبرانمج اجلمعية الوطنية للتطوع األمراألصغر على التنمية ويتعلق 

 االقتصادي واالجتماعي: الدور التنموي للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر على املستوى األولاملطلب 
من خالل حماربة االقتصادية، و  االجتماعيةدورا ابرزا يف دعم التنمية تلعب الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 

الوكالة من هذه نشاط  إسهاماتسنحاول يف هذا املطلب تسليط الضوء على أهم  والتهميش املايل،الفقر والبطالة 
لنشاطها سنة  الفعلية االنطالقةالية يف دفع عجلة التنمية يف البلد، وذلك منذ املخالل اخلدمات املالية وغري 

 .2021إىل غاية  2005

 الفرع األول: مسامهة الوكالة يف رفع مستوى التنمية االقتصادية
  :ااملصغرة وتنميته املشاريعدور الوكالة يف خلق   .1
الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر يف إطار جهودها الرامية لدعم االقتصاد الوطين وترقية املنتوج احمللي  1تراهن 

رة من خالل القروض املصغرة اليت تقدمها، إذ تشرف الوكالة على كرب عدد ممكن من املؤسسات املصغا أعلى خلق 
ي قروض لتمويل شراء املواد األولية، وهي عبارة عن دون فوائد وهبرة أي قروض من القروض امليس   صيغتنيتقدمي 

مبا نسبته أي قرض  852984متويل ثنائي بني املستفيد والوكالة، بلغ عدد القروض املقدمة يف هذه الصيغة 

                                           
دراسة تقييمية -واقع التمويل األصغر يف اجلزائر وافاق تطويره ملا بعد جائحة كوروان ولد الصايف عثمان، علماوي أمحد، بن عبد الرمحان ذهيبة،  -1

، 2021، مقال منشور يف جملة البشائر االقتصادية، جامعة بشار اجمللد، العدد سنة طنية لتسيري القرض املصغر يف اجلزائرلتجربة الوكالة الو 
   288ص:

https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/3/2/%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/3/2/%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/3/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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حد البنوك أ، بينما الصيغة الثانية للقروض هي عبارة عن متويل ثالثي بني املستفيد والوكالة ويتدخل 90,31%
إىل غاية وهذا قرض  91574فقد بلغ عدد القروض يف هذه الصيغة  ،مشروع إلنشاءوهي موجهة 

، وميكن مالحظة ضعف نسبة القروض يف هذه الصيغة ابملقارنة مع % 9,69 ـ، بنسبة قدرت ب31/03/2021
تقبُّلها  البنوك العمومية يف قطاع التمويل األصغر يف اجلزائر وعدم اندماجضعف ، واليت تعود إىل الصيغة األوىل

ومن جهة  ،عدم وجود ضماانت كافية من ق بل أصحاب هذه املشاريعوذلك لمتويل أصحاب املشاريع املصغارة 
أخرى ميكن تفسري الفرق الكبري بني الصيغتني يف كون الصيغة األوىل املوج هة لشراء املواد األولية ميكن أن يستفيد 

ابق، كما أهنا ال تتطل ب وقت طويل يف منحها من طرف منها الشخص أكثر من مرة بشرط تسديد القرض الس
الوكالة بعد املوافقة على التمويل، خبالف الصيغة الثانية اليت يتدخ ل فيها البنك فهي تتطلب وقت للدراسة 

وميكن تلخيص حصيلة نشاط ، من استيفاء بعض الشروط اليت تشرتطها البنوك قبل قبوهلا عملية التمويل والتحقق
 ، يف اجلدول التايل:31/03/2021إىل غاية  إنشائهايف الوكالة منذ  القروض

 31/03/2021نشاء الوكالة إىل غاية إحصيلة نشاط القروض منذ  :(4-15رقم ) دولاجل
 %النسبة  عدد القروض املمنوحة منط التمويل

 %90,31 852984 عدد القروض لشراء املواد األولية
 % 9,69 91574 نشاء مشروععدد القروض إل

 % 100 944558 اجملموع

 ،01/08/2021، اتريخ االطالع صيغ التمويل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغ ر، موقع: املصدر
إىل  2005يل فيبني ابلتفصيل تطور عدد القروض املوجهة لتمويل املؤسسات املصغرة للفرتة من اما اجلدول املو أ  

 .2021مارس  31
 .2021مارس31إىل  2005تطور عدد املشاريع املستفيدة من القروض للفرتة من  (:4-16)رقم  دولاجل

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات
 423,329 283,961 178,876 131,791 80,127 40,980 25,394 3,338 شراء مواد أولية

 28,279 20,710 18,174 13,823 4,753 1,081 156 0 نشاء مشروعإ
 451,608 304,671 179,060 145,614 84,880 42,781 25,550 3,338 اجملموع

 2021مارس31 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 السنوات
 852,984 832,247 771,627 746,930 708,841 693,227 622,721 471,030 شراء مواد أولية
 91,574 87,738 82,421 80,231 76,476 70,727 57,132 33,932 أنشاء مشروع

 944,558 919,985 854,048 827,161 785,317 763,954 679,853 504,962 اجملموع
 ربة الوكالة الوطنية لتسيري القرضجتمسامهة التمويل املصغر يف تنمية املؤسسات الصغرية اجلزائرية ): زواق احلواس، املصدر

 .11ص: 2021، سنة 01العدد /06اجمللدمقال يف جملة العلوم املالية واحملاسبية،  (،2019-2005املصغر 
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 .2021مارس  31عدد املشاريع املستفيدة من القروض إىل غاية  (:4-4الشكل )

 
 .(16-4): من إعداد الطالب ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم املصدر

حيث كانت  ،2005لتمويل املؤسسات املصغرة بداية من سنة نالحظ تطور ملحوظ يف وترية القروض املوجهة   
بصيغة  األمرلتشكل منحى تصاعداي، سواء تعلق  944,558وصلت إىل حيث  2021إىل غاية  3,338

نشاء املشاريع، وهذا مؤشر يدل على حتقيق االستمرارية إصيغة تقدمي القروض لغرض  أوقروض شراء املواد األولية 
 . الثالثيما يتضح من خالل الشكل اهلوة الكبرية بني صيغة التمويل الثنائي والصيغة التمويل يف نشاط الوكالة، ك

 االقتصادي:الوكالة يف تنويع النشاط  مسامهة .2
 قطاعات النشاط اإلنتاجية واخلدماتية اليت سامهت الوكالة يف متويليها أهم :(4-17)رقم  اجلدول

 قطاع النشاط عدد القروض النسبة
 الفالحة 127719 %13,52
 الصناعات الصغرية 375499 %39,75

 العمومية واألشغالالبناء  82558 %8,74
 اخلدمات 186840 %19,78
 الصناعة التقليدية 166061 %17,58

 التجارة 4942 %0,52
 الصيد البحري 939 %0,10
 اجملموع 944558 100%

 ،01/08/2021: موقع الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغ ر، صيغ التمويل، اتريخ االطالع املصدر
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 2021مارس  31(: عدد املشاريع املستفيدة من القروض إىل غاية 4-5) رقم الشكل

 
 (18-4) رقممن إعداد الطالب ابالعتماد على معطيات اجلدول : املصدر

قطاع الصناعة الذي يضم الصناعات الصغرية والتقليدية على أغلب  نالحظ من خالل الشكل أعاله استحواذ    
 ،من عدد القروض املمنوحة، تاله قطاع اخلدمات %53,27القروض املقدمة من طرف الوكالة، أي ما يعادل 

من عدد القروض املمنوحة، مث 13,52%، مث يف املرتبة الثالثة قطاع الفالحة بنسبة 19,78%حيث انل نسبة 
وأخريا  ، 8,74%أي بنسبة  ،املرتبة الرابعة من حيث عدد القروض املمنوحة احتل قطاع البناء واألشغال العمومية

يعود اهتمام جهاز القرض املصغر و  .على التوايل 0,10%و 0,52%قطاعي التجارة والصيد البحري بنسبة 
الوكالة اليت هتدف إىل  اسرتاتيجية، خصوصا الصناعات التقليدية واحلرفية إىل أشكاهلالف تبقطاع الصناعة مبخ

خلق مؤسسات مصغرة متتاز ابلدميومة واالستمرار، كما أن متويل مشاريع الصناعات الصغرية ال تتطلب رؤوس 
املقدمة من قبل وابلتايل فإن احتياجاهتا التمويلية تتوافق يف حجمها مع قيمة القروض  إلنشائها،أموال كبرية 

كون هو   ر ضعف حجم القروض املقدمة لقطاع الفالحة واخلدمات والصيد البحري الوكالة، يف حني أن ما يفسا 
كما أنه يوجد مؤسسات متويلية أخرى متخصصة يف متويل هذه   ،هذه القطاعات تتطلب رؤوس أموال كبرية
 القطاعات مثل البنوك التجارية املتخصصة.

 :مناصب الشغل والقضاء على البطالة استحداث مسامهة الوكالة يف .3
 ساهم نشاط الوكالة بشكل فعال يف استحداث مناصب الشغل والقضاء على البطالة كما هو موضح يف اجلدول  

 التايل:
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إىل  2005وكالة تسيري القرض املصغر يف التوظيف للفرتة إعانة من  املمولةتطور مسامهة املشاريع (: 4-18رقم ) اجلدول
2018 

نسبة مسامهة الوكالة 
 يف التوظيف

العمالة املشغلة يف 
 اجلزائر

عدد الوظائف يف إطار 
 الوكالة

 السنوات
مسامهة الوكالة 

 يف التوظيف
العمالة املشغلة 

 يف اجلزائر
عدد الوظائف 
 يف إطار الوكالة

 السنوات

6,66% 10,170,000 677,412 2012 0,06% 8,044,220 4,994 2005 
7,81% 10,788.000 843,465 2013 0,43% 8,868,804 38,325 2006 
9,95% 10,239,000 1,019,781 2014 0,74% 8,594,243 64,171 2007 

10,81% 10,594,000 1,145,933 2015 1,39% 9,146,000 127,320 2008 
10,86% 10,845,000 1,177,976 2016 2,30% 9,472,000 218,421 2009 
11,42% 10,845,000 1,240,742 2017 3,03% 9,735,000 295,587 2010 
11,52% 11,049,000 1,273,265 2018 4,76% 9,599,000 456,917 2011 

 15ص: مرجع سبق ذكرهزواق احلواس، : املصدر

 نسبة مسامهة الوكالة يف التوظيف (:4-6) رقم الشكل

 
 الطالب ابالعتماد على معطيات اجلدول أعاله. إعداد: من املصدر

 2018يف سنة  %11,52أن مسامهة الوكالة يف التوظيف بلغت  (4-18) رقم اجلدولخالل نالحظ من   
أعاله أن  الشكل منصب وهو عدد معترب، كما يتضح من خالل 1.273.265بعدد من املناصب قدر بـ 

إىل غاية سنة  2005منذ بداية نشاط الوكالة سنة  ملحوظا   اتطور  العمالة املشغلة يف إطار الوكالة شهدت 
، ولكن النقطة السلبية فيها تكمن يف أن بعض املناصب ظرفية وال تتسم ابلدميومة واالستمرارية فهي 2021

وقد وزعت هذه متوقفة على مدة املشروع املمول من طرف الوكالة، وابلتايل قد يسرح العمال فور توقف املشروع، 
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من  املستحدثةكانت حصيلة املناصب   2021مارس 31فإىل غاية  ،حبسب صيغة التمويل ضمن الوكالة ناصبامل
 :يف اجلدول التايل ةطرف الوكالة موضح

 2021مارس  31حصيلة املناصب املستحدثة من طرف الوكالة إىل غاية  :(4-19رقم ) دولاجل

 املناصب املستحدثة صيغ التمويل
 1243214 األوليةمتويل لشراء املواد 

 140094 املستفيد" -البنك –متويل ثالثي  " الوكالة 
 1383308 اجملموع

 ،01/08/2021، اتريخ االطالع صيغ التمويل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغ ر، موقع: املصدر
credit-micro-du-financement-de-formes-://www.angem.dz/ar/article/les https / 

 االجتماعيةملختلف الفئات  االقتصاديمسامهة الوكالة يف التمكني الفرع الثاين: 
 :الوكالة يف متكني فئة النساءمسامهة   .1
 إدماجلذا فإن  االجتماعية،لتعزيز دورها يف التنمية وحتقيق العدالة  هما  مُ  للمرأة عامال   االقتصادي 1التمكنييُعد    

خصوصا للنساء املاكثات ابلبيوت  ،رةمن أولوايت الوكالة عن طريق منحهن قروض مصغا  يعترب املرأة اقتصاداي 
نشاء حاضنات لرعاية إنشطة املمارسة يف البيوت، مثل اخلياطة والطرز وصناعة احللوايت و لتمويل خمتلف األ

ر إىل األطفال وغريها من األنشطة اليت تناسب فئة النساء، وتشري إحصائيات الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغا 
، مقابل %63,63 ـببنسبة تقدر  2021مارس  31إىل غاية وذلك قرض لفائدة النساء  601032تقدمي 

ر االهتمام املتزايد هبذه الفئة، وهو ما يوافق ، وهذا ما يفسا %36,37 ـبنسبة تقدر بأي للرجال  343526
 .غلب مشاريع التمويل األصغر موجهة للنساءأكون   اإلطارالتوجه العاملي يف هذا 

 
 
 
 
 
 

                                           
1 -https://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes/ 
 

https://www.angem.dz/ar/article/les-formes-de-financement-du-micro-credit/
https://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes/
https://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes/
https://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes/
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 ميثل توزيع القروض حسب اجلنس(: 4-7الشكل رقم )

 
 .2021مارس  31ابالعتماد على معطيات الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر إىل غاية: الطالب من إعداد : املصدر

 :مسامهة نشاط الوكالة يف متكني فئة الشباب  .2
  األعماررة حسب شرحية ميثل اجلدول التايل توزيع القروض املصغا   

 31/03/2021توزيع القروض حسب شرحية العمر إىل غاية  :(4-20)رقم  اجلدول
 النسبة العدد الشرحية العمرية

 % 35.70 190 337 سنة 29ـــ 18
 %31.26 272 295 سنة 39ـــ 30
 %18.50 771 174 سنة 49ـــ 40
 %10.45 671 98 سنة 59ـــ 50

 %04,09 654 38 فـــــــما فوق سنة 60
 %100 558 944 اجملموع

 ،01/08/2021، اتريخ االطالع صيغ التمويل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغ ر، موقع: املصدر
أن الفئات العمرية األكثر استهدافا  من طرف الوكالة هي الفئة العمرية  (20-4)من خالل اجلدول رقم نالحظ 
لية بدرجة أقل، وهذا يدل على اسنة، وبعد ذلك الفئات املو  39ـــ  30 سنة، مث تليها فئة 29إىل 18األوىل من 

ية يف منح القروض، ألن هذه الفئة متتاز عن غريها ابحليوية والنشاط وتنامي روح املقاولة و إعطاء الشباب األول
قضاء ر يف الالوكالة من خالل جهاز القرض املصغا  اسرتاتيجيةوالرتكيز على هذه الفئة ابلذات يندرج ضمن  ،لديها

والرتكيز أيضا على هذه  ،خلصوص الشباب ذوي املؤهالت والكفاءات املهنيةابعلى البطالة يف أوساط الشباب و 
 .الفئة لضمان دميومة واستمرارية املشاريع املموالة
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 :مسامهة نشاط الوكالة يف متكني فئة ذوي االحتياجات اخلاصة .3
 31/03/2021حصيلة التمويل للفئات اخلاصة إىل غاية  : (4-8الشكل رقم )

 
 .2021مارس  31ابالعتماد على معطيات الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر إىل غاية الطالبمن إعداد : املصدر

قرض، وقد شكال احملبوسني  4911أن الوكالة موالت الفئات اخلاصة بـ  (8-4)الشكل رقم ل نالحظ من خال
% من إمجايل القروض، وذلك هبدف 38,89املفرج عنهم أكرب نسبة من هذا التمويل، حيث استفادوا بنسبة 

قامت بعض فروع الوكالة بنشاطات مكثفة داخل املؤسسات  هذا اإلطارإعادة دمج هذه الفئة يف اجملتمع، ويف 
عنهم قريبا،  اإلفراجبغية التعريف خبدماهتا وحماولة تقدمي الدعم لبعض األشخاص خصوصا الذين سيتم  ،1قابيةالع

%، ومن هنا تتضح رغبة السلطات 34 أي بنسبة ()املعاقنيتلتها فئة األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة
واء، إذ حيق له مثلما حيق ألي العمومية يف منح الشخص املعاق نفس احلظوظ اليت تقدم لألصحاء على حد س

مواطن االستفادة من الربامج اليت هتدف إىل استحداث نشاط، مع ضرورة إثبات كفاءاته وقدراته يف جمال النشاط 
املرتبة الثالثة من حيث متويل الفئات اخلاصة، فمنذ املهاجرين غري الشرعيني العائدين الذي اختاره، مث حتتل فئة 

ضمان استقرار هذه لوذلك  %15,67قرض، أي بنسبة  770مت منح  31/03/2021نشاء الوكالة إىل غاية إ
 الفئة يف الوطن. 

قرض  4911وعموما فإنه ميكن استخالص أن حجم القروض املمنوحة هلذه الفئات اخلاصة والذي يقدر بـ 
ن طرف الوكالة، وقد يعود ذلك إىل قلة % من إمجايل القروض املمنوحة م 0,52نسبة ضئيلة جدا  قدرها  ميثل

 الوصول إىل خدمات الوكالة واالستفادة منها.يف هذه الفئات أو عدم قدرة هذه الفئات 

                                           
 292 علماوي أمحد، بن عبد الرمحان ذهبية، مرجع سابق. ص:ولد الصايف عثمان،  -1
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 الية للوكالةامل اخلدمات غريالفرع الثالث 
فضال عن اخلدمات املالية املقدمة من طرف الوكالة، تقوم الوكالة بتقدمي خدمات غري مالية مدعمة ومكملة 

أما  الدعم لتحقيق استمرارية نشاطهم،و رة هبدف املرافقة من القروض املصغا  املستفيدينللخدمات املالية، تستهدف 
تواجدون على مستوى كل اململوظ فون اتبعون للوكالة يشرف عليها املرافقني وهم اففيما خيص أتطري هذه اخلدمات، 

نفس صفة موظ ف البنك، ومن مهامهم مرافقة املستفيدين من  مدائرة، فهم يف عالقة مباشرة مع العمالء وهل
 إىل مكان إقامة العمالء. عليهم االنتقاليتوجب  األحيانبعض  متابعتهم، ويفالقروض و 

 2021مارس  31اخلدمات غري املالية املقدمة من قبل الوكالة منذ نشأهتا إىل غاية  حصيلة (:4-21) رقم اجلدول
 األنشطة املنجزة 31/03/2021إىل غاية إمجايل املستفيدين 

 التكوين يف جمال تسيري مؤسسة صغرية 266 117
 املايل العامالتكوين يف جمال التعليم  439 108

  (GET AHEAD )   التكوين حسب برانمج 725 1
 نشاطوتسيري مواضيع عامة متعلقة أبنشاء  185 4

 املكوَّنني اإلمجايل للمقاولنيالعدد  615 231
 املصادقة على املكتسبات املهنية اختبارات 685 96
 صالوانت عرض/ بيع 880 28

 من اخلدمات غري املالية اإلمجايل للمستفيدينالعدد  180 357
/www.angem.dz/ar متوفر على الرابط: 06/09/2021املصغر: اتريخ االطالع علية  القرضموقع الوكالة الوطنية لتسيري  املصدر:

financiers-non-/services 

مات غري مالية  يف إطار مرافقة املستفيدين من أن الوكالة قدمت خد (21-4)نالحظ من خالل اجلدول رقم    
 117حيث استفاد منه  ،القروض املصغارة، ومن أهم هذه اخلدمات جند التكوين يف جمال تسيري مؤسسة صغرية

يف  1725مقرتض يف جمال التعليم املايل العام وتكوين  439 108ُمقرتض، كما قامت الوكالة بتكوين  266
وتسيري  إبنشاءمقرتض يف مواضيع عامة تتعلق  4185، ابإلضافة إىل تكوين (GET AHEAD)برانمج 

مستفيد  96685مستفيد، كما خضع  231615نشاط، وبذلك وصل العدد اإلمجايل للمقاولني املكو نني ال
مقرتض من املشاركة يف صالوانت ومعارض  28880الختبارات املصادقة على املكتسبات املهنية، واستفاد 

 الوكالة يف إطار مساعدهتم على تسويق منتجاهتم، خصوصا يف بعض املناسبات كعيد املرأة.نظمتها 

 ملطلب الثاين: الدور التنموي لتجربة التمويل اإلسالمي األصغر يف اجلزائرا
تعترب البنوك اإلسالمية يف اجلزائر من املؤسسات اهلامة اليت خاضت جتارب يف جمال التمويل األصغر، يف شكل 

 ،واالجتماعي االقتصاديتنموية على املستوى  اثرا  آحيث حققت هذه التجارب  ،ج منوذجية للتمويل األصغربرام
وقد لقت جتربة من براثن الفقر والبطالة،  وانتشاهلم األفرادسامهت بذلك يف حتسني ظروف معيشة العديد من 

http://www.angem.dz/ar/article/services-non-financiers
http://www.angem.dz/ar/article/services-non-financiers
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املقدمة من طرف مؤسساهتا تتوافق مع معتقداهتم، التمويل اإلسالمي قبوال  جمتمعيا  يف اجلزائر، كون أن اخلدمات 
يرجع جناح جتربة التمويل األصغر لذا فإن التمويل األصغر املسريا من طرف البنوك اإلسالمية عرف انتشارا  واسعا ، و 

 :1للبنوك اإلسالمية يف اجلزائر لعاملني رئيسني مها
صغر املعتمدة على مستوى مؤسسات توافق الصيغ التمويل للبنوك اإلسالمية مع صيغ التمويل األ -

 ؛التمويل األصغر العاملية
على اخلدمات التمويلية هلذه البنوك اليت تتوافق مع الشريعة  اإلقباليف  األفرادرغبة العديد من  -

 اإلسالمية وخلوها من الراب احملرم شرعا.
صغر اإلسالمي لبنك الربكة اجلزائري، هذا املطلب استعراض وتقييم الدور التنموي لربانمج التمويل األيف سنحاول  

 وصندوق الزكاة.
 الدور التنموي لربانمج النموذجي للتمويل األصغر لبنك الربكة اجلزائر بوالية غردايةالفرع األول: 

عرف العدد اإلمجايل للمشاريع  :تطور عدد املشاريع املمولة من طرف بنك الربكة اجلزائري يف الربانمجأوال:  
وفق ما  ا، فقد تطور ملحوظ2014-2009التمويل اإلسالمي املصغر ضمن الربانمج للفرتة ما بني  املمولة بصيغ

 :يربزه اجلدول التايل
 

 .2014-2009 من: تطور عدد املشاريع املمولة يف الربانمج من طرف بنك الربكة اجلزائري (4-22)رقم اجلدول 

 اجملموع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 املؤشرات
 1060 30 112 0 298 474 146 عدد املشروعات املمولة بصيغة القرض احلسن
 178 9 127 42 0 0 0 عدد املشروعات املمولة بصيغة املراحبة املصغرة

 148 02 15 0 24 58 49 عدد املشروعات املمولة بصيغة املشاركة
 03 03 0 0 0 0 0 عدد املشروعات املمولة بصيغة اإلجارة املصغرة

 1389 44 254 42 322 532 195 اجملموع

 228ملبادئ والتجارب الدولية، ص: اعبد احلكيم عمران، اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم و  املصدر:

 

 

 

                                           
 .110 :ص ،، مرجع سابقجتربة البنوك اإلسالمية اجلزائرية يف التمويل األصغر، واقع التمويل األصغر يف العاملحيدر انصر،  -1
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 2014- 2009عدد املشاريع املمولة من طرف بنك الربكة مبختلف الصيغ التمويلية للفرتة (: 4-9الشكل رقم )

 
 ابالعتماد على معطيات اجلدول أعاله.من إعداد الطالب : املصدر

 2014- 2009تطور عدد املشاريع املمولة للفرتة  (:4-10الشكل رقم )

 
 .السابقةمعطيات  نفس من إعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر

، وبعد 2011 -2009نالحظ تزايد كبري يف عدد القروض للفرتة ما بني  أعالهمن خالل اجلدول والشكل   
توقف الربانمج متاما هناية سنة أن إىل  2014إىل غاية  2012يف وترية القروض ابتداء من  لوحظ اخنفاضذلك 

، أما فيما التوزيع القطاعي للنشاطات آنداك، ويرجع ذلك إىل األوضاع املضطربة اليت عاشتها املنطقة 2014
 اعات متعددة أمهها:املمولة من طرف برانمج التمويل املصغر لبنك الربكة فقد تركز على قط

 ؛املشروعات التجارية -
 ؛اخلدمات -
 ؛متويل الصناعات الصغرية واملصغرة -
 املشروعات احلرفية والصناعات التقليدية. -
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 مسامهة برانمج التمويل األصغر لبنك الربكة يف متكني النساء اثنيا: 
عبارة عن  ،لدعملابلدرجة األوىل  ركز الربانمج النموذجي لبنك الربكة مبنطقة غرداية على فئة النساء فهو موجه

شكل تقدمي قروض حسنة هبدف مساعدة النساء املمارسات مشروع لتمويل النشاطات النسوية يف البيوت، على 
، واليت حتول بعض هذه القروض بعد امرأة 1083وقد استفادت من املشروع  ،لنشاط حريف داخل البيوت

متويالت برحبية ضمن مسعى تكوين عالقة تكافؤية بني البنك رة، أي سدادها وجتديدها ملراحبات مصغا 
وميكن إيضاح االهتمام بتمويل فئة النساء يف الربانمج من خالل اجلدول  ،واملستفيدات وتنمية روح املقاولة لديهن

فيما  أماللرجال،  %11، مقابل %89انه حيث بلغت نسبة النساء املستفيدات من القروض يف الربانمج نسبة دأ
وهي معدالت جيدة نسبيا  ،%95إىل  %70فقد وصل ما بني  ،خيص معدالت حتصيل القروض يف الربانمج

، واجلدول أدانه يوضح توزيع 1ستقرة اليت عرفتها منطقة غردايةاملابلنظر إىل توفق الربانمج وكذا األوضاع غري 
 .املشاريع حسب اجلنس

 يوضح توزيع املشاريع حسب اجلنس (:4-23رقم ) اجلدول

 العدد اإلمجايل للمشروعات الصيغ التمويلية
 توزيع املشروعات املمولة حسب اجلنس

 %النسبة  الذكور %النسبة  اإلانث
 0 0 100 1060 1060 القرض احلسن
 0 0 100 178 178 املراحبة املصغرة
 66,66 02 33,33 01 03 اإلجارة املصغرة

 98,64 146 1,35 02 148 املشاركة
 11 148 89 1241 1389 اجملموع الكلي

بق، ص: ا، مرجع سالتمويل األصغر املفاهيم واملبادئ والتجارب الدولية واحمللية اقتصادايت: عمران عبد احلكيم، املصدر
231. 

 أثر الربانمج يف متكني الفقراء والفئات املستبعدة من النظام املايل الرمسياثلثا: 
، أنه من املمكن التعامل املايل مع األفراد الناشطني ضمن 2برانمج التمويل األصغر لبنك الربكة اجلزائري أثبت

حيث نرى أن البنك قد جنح إىل حد بعيد يف التعامل مع األفراد املستبعدين من النظام املايل  ، القطاع غري الرمسي
الرمسي، ال سيما فئة النساء والفقراء الذين ينشطون يف القطاع غري الرمسي، وذلك من خالل الطريقة أو املنهج 

ومل  إليهملبنك متكنت من الوصول املستخدم يف تسيري ذلك الربانمج التمويلي، وما يثبت ذلك هو أن إدارة ا

                                           
 .233-232ص:  ،سابق، مرجع اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم واملبادئ والتجارب الدوليةعبد احلكيم عمران،  -1
 .157، مرجع سبق ذكره، ص:بنك غراميني وأساليب تطويعها وتطبيقها على االقتصاد اجلزائريعبد احلكيم عمران، تقييم جتربة  -2
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مشاكل يف التعامل مع أولئك األفراد، وذلك على الرغم من أن البنك ال يطلب تقدمي الضماانت  أية ىتتلق
 .العينية، بل يعمل على تفعيل استخدام الضماانت املعنوية فقط، مثل منح القروض بضمان اجملموعة

  الدور التنموي لصندوق الزكاةالفرع الثاين: 
 دور صندوق الزكاة يف متويل املشاريع املصغرةأوال: 

، 2014 -2003 املمتدة ما بني تطور النشاط االقراضي للصندوق من خالل عدد املشاريع املمولة للفرتة
مبا يعادل عشرة ماليني و مشروع، مبحفظة إقراضية بلغت مليار دينار  آالف 8بلغ عدد املشاريع املمولة حوايل 

 :، وميكن عرض هذا التطور ابألرقام من خالل اجلدول التايل20131يورو هناية 
 

 2013-2003تطور عدد املستفيدين من القروض احلسنة لصندوق الزكاة خالل الفرتة  :(4-24رقم ) دولاجل
 العدد الرتاكمي للمستفيدين من القروض احلسنة عدد املستفيدين من القروض احلسنة السنوات
2003 07 07 
2004 186 193 
2005 516 709 
2006 731 1440 
2007 814 2254 
2008 654 2908 
2009 716 2624 
2010 858 4482 
2011 1125 5607 
2012 1338 6945 
2013 638 7583 
 7583 7583 اجملموع

 210، ص: سابق، مرجع والتجارب الدوليةواملبادئ اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم عبد احلكيم عمران، : املصدر
 
 
 
 
 

                                           
 .106حيدر انصر، مرجع سبق ذكره ص:  -1
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 2013-2003تطور عدد املستفيدين من القروض احلسنة لصندوق الزكاة خالل الفرتة  (:4-11رقم ) الشكل

 
 .(24-4): من إعداد الطالب ابالعتماد على معطيات اجلدول رقم املصدر

 النشاطات املمولة من طرف الصندوقاثنيا: 
، أمهها قطاع أدانه القطاعات كما هو موضح يف الشكلستهدف متويالت صندوق الزكاة العديد من ت

مع حجم القروض املمنوحة من قبل  يةالقطاع تتناسب متطلباهتا التمويل اكون هذ  %33اخلدمات بنسبة 
، ويف األخري جند قطاع الزراعة والتجارة ممولة %20ليها قطاع احلرف والصناعة التقليدية بنسبة يمث  ،الصندوق
ألن هذه القطاعات تتطلب متويالت كبرية تفوق حجم القروض املقدمة من  ،الصندوققل من طرف أبنسب 

 .طرف الصندوق
 االقتصاديتوزيع املشاريع املمولة من طرف صندوق الزكاة حسب قطاعات النشاط  :(4-12)الشكل رقم 

 
 الطالب ابالعتماد على معطيات الندوة العلمية االفرتاضية ملنصة االقتصاد اإلسالمي. إعداد: من املصدر

  االقتصاديدور متويالت صندوق الزكاة يف التمكني اثلثا: 
 يقوم صندوق الزكاة بصرف حصيلة الزكاة سنواي وفق النسبة التالية:   

 50% ؛من احلصيلة توجه للفقراء 
 12,5% ؛من احلصيلة توجه ملصاريف تسيري الصندوق 
 37,5%  ه لالستثمارجمن احلصيلة تو. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

عدد المستفيدين من القروض الحسنة 7 186 516 731 814 654 716 858 1125 1338 638

العدد التراكمي للمستفيدين  7 193 709 1440 2254 2908 2624 4482 5607 6945 7583

0
2000
4000
6000
8000

فترة تطور عدد المستفيدين من القروض الحسنة لصندوق الزكاة خالل ال
2003-2013

عدد المستفيدين من القروض الحسنة العدد التراكمي للمستفيدين 

الخدمات
33%

اإلنتاج
18%

الحرف
20%

التجارة
14%

الزراعة
15%

توزيع المشاريع حسب قطاعات النشاط

الخدمات

اإلنتاج

الحرف

التجارة

الزراعة



 الدور التنموي للتمويل األصغر على املستوى االجتماعي واالقتصادي يف الدول مع اجلزائر ةمقارن :الرابعالفصل 
 

191 
 

 أوالقرض احلسن  آليةابعتماد  ،يتضح من هذه النتائج أن اجلزء األكرب من حصيلة صندوق الزكاة يوجه للفقراء   
منح الزكاة للفقري هو  رة للفقراء، ألن اهلدف منشراء آالت ومعدات وجتهيزات لصاحل املشاريع احلرفية املصغا ب

" منا ليصبح مزكيا  إو  لذا فإن عمل الصندوق يرتكز على فكرة مفادها " ال تعطيه ليبقى فقريا   ،أتهيله للعمل املنتج
الدعم  األحيانوقبل الشروع يف منح الزكاة للفقراء يتم حتديد قائمة املستحقني عرب كل والية، كما يتم يف بعض 

من  %37,5نالحظ أيضا أن نسبة  1ملساكني واملعوزين حسب أولوية االستحقاق، كمااملباشر لصاحل الفقراء وا
رة لفائدة الشباب احلاصلني على الشهادات ه لالستثمار عن طريق تقدمي قروض حسنة مصغا جاحلصيلة تو 

والقادرين على العمل يف خمتلف جماالت النشاط، والذين ليست لديهم اإلمكاانت املالية لتمويل مشروعاهتم 
سنوات، ويسدد املستفيد أقساطا شهرية، بلغ عدد املستفيدين  5إىل  4اخلاصة، ومدة اسرتجاع القرض متتد من 

(، يف حني بلغ عدد املستفيدين من متويل بغرض 2018-2003)  تفيد خاللمس 3816396عاانت اإلمن 
 .مستفيد 7469االستثمار 

 (2018 – 2003)املستفيدين من صندوق الزكاة اجلزائري خالل الفرتة  عدد: (4-25دول رقم )اجل
 عدد املستفيدين من إعاانت االستثمار عدد املستفيدين من إعاانت مباشرة السنة

2003 28005 ---- 
2004 128850 138 
2005 178017 355 
2006 228415 565 
2007 245684 776 
2008 229580 625 
2009 275803 531 
2010 256298 710 
2011 283196 901 
2012 290502 1049 
2013 286633 1213 
2014 272208 606 
2015 272998 ---- 
2016 288507 ---- 
2017 268832 ---- 
2018 282860 ---- 
 7469 3816396 اجملموع

 269: اجلزائرييف ضوء جتربة صندوق الزكاة االجتماعية واالقتصادية : عزوز مناصرة، الدور املتوقع للزكاة يف متويل التنمية املصدر
                                           

، مقالة منشورة يف جملة العلوم جتربة صندوق الزكاة اجلزائريالدور املتوقع للزكاة يف متويل التنمية االجتماعية واالقتصادية يف ضوء عزوز مناصرة،  -1
 268، ص: 2020، ديسمرب 02العدد  21، اجمللد 1االجتماعية واإلنسانية جامعة ابتنة 
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 املطلب الثالث: األثر التنموي لتجارب التمويل األصغر للجمعيات
التمويل األصغر يف اجلزائر، فأول جتربة عملية لنشاط التمويل كان للجمعيات فضل السبق ملمارسة نشاط 

، وبعدها توالت 1من قبل اجلمعية الوطنية للتطوع 1996األصغر يف  االقتصاد اجلزائري يعود إىل بداية سنة 
جتارب اجلمعيات يف جمال التمويل األصغر لكن أهم ما يعاب عن هذه التجارب أهنا كانت ظرفية ومل تتسم 

 مرارية، نتيجة نقص الدعم وعدم املرافقة أو التخلي عنها من قبل اجلهات املمولة هلا. ابالست
 التنمية شمال شرق اجلزائر على مستوىلأثر جتربة برانمج التمويل األصغر الفرع األول: 

من شار االنتتقييم أي برانمج للتمويل األصغر على بعض مؤشرات األداء األساسية، املتعلقة أساسا بعمق  يعتمد
خالل حتديد قدرة الربانمج للوصول إىل العمالء، وكذا حتديد قدرة الربانمج على حتقيق إيرادات كافية لتغطية 

مع حتقيق أرابح متكنها من االستمرارية، ابإلضافة إىل قدرة الربامج على التأثري على املستوى املعيشي  التكاليف
 .للفئات املستهدفة وحتسني وضعهم املادي

 مصّغرةدور الربانمج يف خلق مشاريع  أوال:
 فإن القروض املمنوحة من خالل الربانمج عرفت تطورا   ،رمشروع مصغا  إلنشاءكل قرض مقدم   اعتبارعلى   

القروض على حسب البلدايت والوالايت  ويتم توزيع، 2009إىل غاية هناية  2006منذ بدايته سنة  ملحوظا  
قرض حسب ما يبينه اجلدول  1230وكذا اجلمعيات الفاعلة ضمن الربانمج، وقد وصل العدد اإلمجايل للقروض 

 التايل:
 .31/12/2009توزيع القروض املمنوحة إىل غاية (: 4-26)اجلدول رقم 

 نسبة القروض املمنوحة عدد القروض املمنوحة املشاركةعدد اجلمعيات  عدد البلدايت املعنية الوالايت املعنية
 %13 155 11 07 سوق أهراس

 %13 165 11 07 جيجل
 %14 168 06 04 خنشلة
 %23 286 12 07 ميلة

 %15 188 11 08 بسكرة
 %22 268 12 11 ابتنة

 %100 1230 63 44 اجملموع
وعلوم التسيري، ص االقتصادية : عمران عبد احلكيم، تقييم التجربة اجلزائرية يف جمال التمويل املتناهي الصغر، جملة العلوم املصدر

371. 
                                           

صادية بشمال دراسة حالة مشروع دعم التنمية االجتماعية واالقت-التجربة اجلزائرية يف جمال التمويل املتناهي الصغرعمران عبد احلكيم، تقييم  -1
 .359، مرجع سابق ص: شرق اجلزائر
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 تطور عدد القروض املمنوحة ضمن الربانمج :(4-13) رقم الشكل

 
 .253، ص: الدولية واحملليةالتمويل األصغر املفاهيم واملبادئ التجارب  اقتصادايت: عمران عبد احلكيم، املصدر

 
 النساءدور الربانمج يف متكني اثنيا: 

أما فيما خيص دور برانمج جهاز التمويل األصغر لدعم التنمية لشمال شرق اجلزائر يف متكني النساء وحتسني    
 قرض أي 1230قرض من أصل  467خصوصا املرأة الريفية، فقد مت توجيه االجتماعية واالقتصادية مكانتهن 

وتعترب النسبة ضعيفة نوعا ما ابملقارنة مع متوسط نسبة النساء  ،من القروض لفائدة النساء %38ما يعادل نسبة 
عف نسبة ، ويعزى ضُ %50غالبا ما تفوق  إذاملقرتضات يف جمال التمويل األصغر على املستوى العاملي، 
ذلك طبيعة املشاريع املمولة من قبل الربانمج وك ،املقرتضات إىل خصوصيات املرأة الريفية يف املناطق املستهدفة

  .جتارية أوواليت متثل يف أغلبها نشاطات رعوية 
 االقتصاديةدور الربانمج يف تنويع النشاطات اثلثا: 

طات املمولة عن طريق القروض حسب طبيعة املنطقة، حبيث تشكل النشاطات الرعوية أغلب االنش1تنوعت   
، كما مشلت النشاطات املمولة كل %24 ـالتجارية الصغرية ب األعمال، تليها %41النشاطات املستهدفة بنسبة 

وهذا ما ابإلضافة إىل بعض النشاطات اإلنتاجية بنسب متفاوتة  ،من اخلياطة والتجارة الصغرية والفالحة واحلرف
هبا املناطق املستهدفة  يوضحه الشكل أدانه، ويعترب هذا التنوع يف التمويل يتماشى وطبيعة النشاطات اليت تتميز

اليت تعترب مناطق ريفية ورعوية، كما أن هذا التنوع يف متويل النشاطات يشكل عنصرا إجيابيا، إذ من شأنه أن خيلق 
منظومة متكاملة فيما بينها من املشاريع الصغرية اليت تليب حاجيات املنطقة املستهدفة مبا يضمن حتقيق أهداف 

 .تنموية اجتماعية واقتصادية
                                           

تقييم التجربة اجلزائرية يف جمال التمويل املتناهي الصغر، دراسة حالة مشروع دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية احمللية عمران عبد احلكيم،  -1
 .371 :ص ،بشمال شرق اجلزائر
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 التوزيع النسيب للقروض حسب طبيعة النشاط(: 4-14)الشكل رقم 

 
 ،تقييم التجربة اجلزائرية يف جمال التمويل املتناهي الصغرعمران عبد احلكيم، دراسة  الطالب ابالعتماد على إعدادمن  املصدر:

 374 :ص

 أثر الربانمج يف التخفيف من حدة الفقر والبطالةرابعا: 
احمللية االجتماعية واالقتصادية ثر اخلدمات املالية ملشروع دعم التنمية أل 1لبعض الدراسات التقييمية وفقا   

حوايل  % من املشروعات املمولة مازالت مستمرة ومل تتوقف، كما أن88حوايل  بشمال شرق اجلزائر، فقد تبني أن
% من تلك املشروعات 15حوايل  أن % من تلك املشروعات قد حققت مردودية اقتصادية جيدة، يف حني 57

ويف جمال زايدة عدد الوظائف من خالل املشروعات املمولة فيشري التقرير الوطين ، املمولة مل حتقق املردودية الكافية
أن عدد الوظائف  إىل 2012ريل فواالجتماعي ابجلزائر يف شهر أ االقتصاديللتنمية البشرية الصادر عن اجمللس 

احمللية بشمال شرق اجلزائر االجتماعية االقتصادية احملدثة ضمن جهاز التمويل املتناهية الصغر ملشروع دعم التنمية 
وظيفة لكل مشروع من املشروعات املمولة ضمن هذا اجلهاز،  2إىل  1وظيفة، وذلك مبعدل  2066يبلغ حوايل 

وظيفة خاصة ابلنساء،  941 ـ يف حني يشكل الباقي املقدر ب وظيفة لفئة الذكور، 1125حبيث تشكل منها 
تشري هذه النتائج إىل بعض املؤشرات اإلجيابية للربانمج تتجسد يف حتسني مستوى معيشة املستفيدين عن طريق 

هذا اجلهاز،  إطارمن خالل  زايدة عدد الوظائف ضمن املشاريع الفردية والعائلية املمولة يف  ،زايدة مداخيلهم
استمرت عملية و ، 2009إىل غاية هناية  2006 من تقييم هذا الربانمج مت خالل الفرتةأن وجتدر اإلشارة إىل 

 .2011حتصيل القروض إىل غاية هناية 

                                           
جمال التمويل املتناهي الصغر، دراسة حالة مشروع دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية احمللية تقييم التجربة اجلزائرية يف عمران عبد احلكيم،  -1

 .377، مرجع سابق، ص: بشمال شرق اجلزائر
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 الدور التنموي لربانمج التمويل األصغر للجمعية الوطنية للتطوعالفرع الثاين: 
، وهو عبارة عن برانمج 1996تعود بداية جتربة التمويل األصغر ضمن اجلمعية الوطنية للتطوع إىل سنة 

يهدف إىل حتقيق التنمية وحماربة الفقر والبطالة يف املناطق الريفية والشبه احلضرية، يستهدف الربانمج فئة النساء 
أصحاب املؤهالت والباحثون عن  واألفرادة، سن 30و 18ما بني  أعمارهاالشباب خاصة الفئات اليت ترتاوح 

فيما يتعلق ابخلدمات املالية املقدمة ضمن الربانمج،  أماالفقرية اليت ليس لديها من يعيلها،  األسرالعمل، وكذا 
دينار جزائري لكل مشروع مع إمكانية زايدة املبلغ إىل  ألف 350فهي عبارة عن قروض يبلغ حدها األقصى 

دينار وقد  ألف 200ائري يف حالة املشاريع املشرتكة، ويف كل احلاالت يبلغ متوسط القرض دينار جز  ألف 500
 أوشهرا، ويكون التسديد على شكل أقساط شهرية  24إىل  12حددت إدارة الربانمج فرتة اسرتداد القروض من 

انمج التمويل األصغر املستفيد، وسنستعرض فيما يلي األثر والدور التنموي لرب  أوشروع سنوية حسب طبيعة امل
 .للجمعية الوطنية للتطوع

 حجم القروض املوزعة من طرف الربانمجأوال: 
إىل غاية سنة وذلك قرض  628املمنوحة من طرف برانمج التمويل األصغر للجمعية  1بلغ عدد القروض

يف  %36مقابل  ،يف املناطق الريفية %64مليون دينار، موزعة بنسبة  72,31 ـ، مببلغ إمجايل قدر ب2011
فيما خيص قيمة القروض فقد   أمااملناطق احلضرية، مما يؤكد توجه الربانمج حنو متويل التنمية يف املناطق الريفية، 

 كانت متقاربة إىل حد ما بني املنطقتني وفق ما يوضحه اجلدول التايل:
 2011واحلضرية إىل غاية عدد وقيمة القروض املمنوحة يف املناطق الريفية  :(4-27رقم ) دولاجل

 اجملموع يف املناطق الريفية يف املناطق احلضرية املؤشر
 628 399 229 عدد القروض املمنوحة

 72,31 36,74 35,57 قيمة القروض املمنوحة )مليون دج(
 .284ص:  ،اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم واملبادئ والتجارب الدولية واحمللية: عمران عبد احلكيم، املصدر

 طبيعة األنشطة املمولة من طرف الربانمجاثنيا: 
تعددت وتنوعت األنشطة املمولة من طرف برانمج التمويل األصغر للجمعية وتركزت معظم املشاريع يف تربية 

نظرا لطبيعة وخصوصيات املناطق املستهدفة يف التمويل، ابإلضافة إىل مشاريع أخرى ولكن  ،النحل واملواشي
 قل أمهها:    أبدرجة 

 ؛الصناعات التقليدية واحلرف -
 ؛صناعة املنسوجات واحللي التقليدي -

                                           
 .418مرجع سابق ص:  بنك غراميني وأساليب تطويعها وتطبيقها على االقتصاد اجلزائريعمران عبد احلكيم، تقييم جتربة  -1
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 ؛أشغال البناء والعمارات -
 ؛تقدمي اخلدمات الفنية واالستشارات -
 .وتكنولوجيا املعلومات اإلشهارتقدمي اخلدمات يف جمال  -

فالحة والرعي وتربية احليواانت، ومما جتدر اإلشارة إليه أن أغلب األنشطة املمولة من طرف اجلمعية مرتبطة ابل
 وهي نشاطات ترتكز يف املناطق اجلبلية كون التمويالت املوجهة هلذا األنشطة اليت ال تتطلب رأس مال كبري.

وهو ما يفسار العدد الكبري للقروض املقدمة من طرف اجلمعية يف املناطق الريفية ابملقارنة مع املناطق احلضرية،  
 قارب من حيث املبلغ اإلمجايل للقروض املقدمة.ولكن ابملقابل هناك ت

 31/12/2011عدد وطبيعة املشاريع املمولة ضمن الربانمج إىل غاية  يوضح (:4-28اجلدول رقم )

 السنوات
 طبيعة املشاريع املمولة

 اجملموع
 مشروعات أخرى مشروعات تربية املواشي مشروعات تربية النحل

1997 23 0 0 23 
1998 32 16 0 48 
1999 36 8 0 44 
2000 39 0 0 39 
2001 21 33 0 54 
2002 5 24 0 29 
2003 6 26 0 32 
2004 4 0 0 4 
2005 0 0 2 2 
2006 0 12 17 29 
2007 26 19 15 60 
2008 3 17 0 20 
2009 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 
2011 0 7 8 15 
 399 42 162 195 اجملموع

 .286ص:  ،اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم واملبادئ والتجارب الدولية واحمللية: عمران عبد احلكيم، املصدر
( على متويل 2004-1997)أن اجلمعية قد ركزت خالل السنوات األوىل أعاله من خالل اجلدول  يتبني لنا

تربية املواشي، وقد يعزى ذلك إىل على  مث ركزت اجلمعية خالل الفرتة األخرية ،املشروعات يف جمال تربية النحل
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حيث  ،لطبيعة املناطق اجلبليةومالءمتها تركيز اجلمعية الوطنية للتطوع على متويل مثل هذه املشروعات ملهمتها 
نالحظ أن معظم هذه املشروعات املمولة من طرف اجلمعية متواجدة يف أغلبها يف املناطق اجلبلية على مستوى 

 .الوالايت املعنية
يتعلق بطبيعة املشروعات املمولة من طرف اجلمعية الوطنية للتطوع على مستوى املناطق احلضرية، فنجد  فيماأما   

تعترب من املشروعات األكثر متويال من طرف  2007-2005أن املشروعات يف جمال اخلياطة خالل الفرتة 
وى املناطق احلضرية، ابإلضافة إىل ذلك على مست % من إمجايل  املشروعات املمولة40بنسبة تقارب  1اجلمعية
مجاالت اخلياطة، صناعة كاملشروعات املمولة يف جماالت الصناعات التقليدية )  املشروعات األخرى تلك  تشكل

ميكن مالحظته أيضا هو تضاءل نشاط اجلمعية بداية وما الزرايب، صناعة احللي، وغريها من الصناعات األخرى(، 
 االقتصاديحققت جتربة التمويل األصغر للجمعية أثرا تنمواي على املستوى  قدف، وعموما 2009من سنة 

ابإلضافة إىل تنوع املشاريع اليت ضمت أكثر ، مشروع 400يتجسد يف عدد املشاريع املمولة اليت وصل إىل قرابة 
 .جماال 35من 

 دور الربانمج يف التمكني لفئة النساءاثلثا: 
من القروض  ةعتربن األكثر استفادة للتطوع فئات النساء ابلدرجة األوىل، حيث يُ ستهدف برانمج اجلمعية الوطنيا

للذكور، وفق ما يوضحه الشكل  281انث مقابل قرض مقدم لإل 347بواقع أي ، %45مقابل  %55بنسبة 
 أدانه.

 يوضح التوزيع النسيب للقروض املمنوحة حسب اجلنس (:4-15الشكل رقم )
 

 
 

الطالب ابالعتماد على معطيات من املرجع اقتصادايت التمويل األصغر املفاهيم واملبادئ والتجارب الدولية عداد : من إاملصدر
 واحمللية

                                           
 .187، مرجع سابق، ص:تقييم جتربة بنك غراميني وأساليب تطويعها وتطبيقها يف االقتصاد اجلزائريعمران عبد احلكيم،  -1

45%

55%

نسبة القروض الممنوحة للذكور 
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 دور برانمج التمويل األصغر للجمعية الوطنية للتطوع يف خلق مناصب الشغلاثلثا: 
بشكل فعال يف زايدة فرص العمل يف املنطقة، فحسب نتائج إحدى الدراسات التقييمية  1ساهم الربانمج

من  آخرينمستفيدين من توفري فرص عمل إضافية ألفراد  09فردا مستفيدا، متكن  38للربانمج تبني أن من بني 
يدين من خدمات % من املستف13خالل املشروعات املصغرة اليت يديروهنا، حبيث وجدت هذه الدراسة أن نسبة 

 مناصب عمل. 03إىل  02للجمعية الوطنية للتطوع استطاعوا خلق من  األصغربرانمج التمويل 
للجمعية الوطنية للتطوع هلا أتثري  األصغرالقروض املمنوحة يف إطار برانمج التمويل  اعتباروهبذه النتائج ميكن 

من خالل زايدة فرص العمل نتيجة املشاريع املمولة  رهموأسإجيايب على حتسني املستوى املعيشي لألفراد املستفيدين 
 .من قبل الربانمج

يف اجلزائر مع  واالقتصادياملبحث الثالث: مقارنة الدور التنموي للتمويل األصغر على املستوى االجتماعي 
 العربية الدولبقية 

ف بني التجربة اجلزائرية سنحاول يف هذا املبحث وعلى ضوء ما سبق ذكره توضيح أوجه التشابه واالختال  
ابإلضافة إىل ذلك  ،للتمويل األصغر ودورها التنموي مع بقية جتارب التمويل األصغر للدول األربعة املدروسة

سنعرج على بعض التحدايت واملعوقات اليت حتول دون حتقيق هذه الصناعة ألهدافها التنموية على املستويني 
إىل آفاق تعزيز دور التمويل سنتطرق ف بقية الدول العربية األخرى، كما واالجتماعي يف اجلزائر خبال االقتصادي

مجيع األطراف الفاعلة من منظمات غري حكومية  إبشراكو ،األصغر يف حتقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة
إىل مدى إمكانية االستفادة من جتارب التمويل األصغر  سنشريوبنوك ومؤسسات اجملتمع املدين، ويف األخري 

لخروج مبقرتحات من لحماولة يف  منهجا مغايرا هلذه الدول انتهجتللدول األربعة يف اجلزائر، ابعتبار أن اجلزائر 
 شأهنا أن تعزز من الدور التنموي للتمويل األصغر يف اجلزائر.

 لتجربة اجلزائرية للتمويل األصغر وبقية الدول العربية بني ا واالختالفاملطلب األول: أوجه التشابه 
بغريها من جتارب الدول العربية، قورنت ما  إذاتعترب التجربة اجلزائرية يف التمويل األصغر حديثة للغاية، خاصة 

األصغر جتربة حكومية مؤسساتية متكاملة للتمويل  أولتعود بداايهتا إىل أواخر تسعينيات القرن املاضي، وتعود  إذ
اتفاقية مع إببرام ، 1996، اليت أتسست سنة ADSاالجتماعية ، عندما قامت وكالة التنمية 1999إىل سنة 

هبدف مكافحة الفقر ومساعدة الفئات  االجتماعية،البنك الوطين اجلزائري لتقدمي قروض صغرى يف إطار الشبكة 
لعراقيل والتعقيدات اإلدارية، غري أهنا كانت بداية ، لكن سرعان ما تعثرت التجربة بسبب احرمااناملهمشة األكثر 

التمويل األصغر يف اجلزائر فيما بعد  ذلك أصبحيف املستقبل، وبعد  فعاليةات أكثر يلآمهمة مسحت بوضع أسس و 

                                           
 .191، مرجع سابق، ص:تقييم جتربة بنك غراميني وأساليب تطويعها وتطبيقها يف االقتصاد اجلزائريعمران عبد احلكيم،  -1
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تقوم بدور الوساطة بني البنوك املمولة وأصحاب  أورة للعمالء يدار من قبل هيئات متخصصة متنح قروض مصغا 
جتسد يف خلق عدد  االقتصادي،املشاريع، وقد حققت هذه التجربة جناحا هاما على الصعيدين االجتماعي و 

فعالة يف القضاء على الفقر والبطالة وحتقيق الابإلضافة إىل مسامهته  ،معترب من املشاريع املصغرة والوظائف
يف حلقة اإلنتاج، ويعترب جهاز الوكالة الوطنية لتسيري  وإدماجهملشرائح واسعة من اجملتمع  ياالندماج االقتصاد

 األجهزة احلكومية اليت أوكلت هلا مهمة تسيري التمويل األصغر يف اجلزائر، ابإلضافة إىل أهمر أحد القرض املصغا 
بعض مؤسسات مع  وابالشرتاكسالمية بعض البنوك اإلهبا ذلك هناك عدة برامج منوذجية للتمويل األصغر قامت 

وسامهت يف  االقتصاديحققت نتائج إجيابية على املستوى االجتماعي و حيث التمويل األجنبية واجلمعيات، 
ة للفئات املستهدفة والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، ولكن ما يعاب عليها أهنا مل حتقق يحتسني األوضاع املعيش

 توقف نشاطها. الربامجغلب هذه كون أاالستمرارية  

فقد   ،اليمنو  السودان، األردن، مصر واملتمثلة يفيف الدراسة  إدراجهاعلى صعيد الدول العربية اليت مت  أما
وقد متكنت من حتقيق نتائج إجيابية على مستوى التنمية  ،كانت صناعة التمويل األصغر أكثر تنظيما وفاعلية

حملكم ملؤسسات التمويل األصغر يف هذه البلدان وإبشراف مباشر من بفعل التنظيم ااالقتصادية و  االجتماعية
اإلعاانت املخصصة هلذه املؤسسات واليت تكون يف الغالب حمددة بنسب من حمافظ  أيضاالبنوك املركزية، وبفعل 

م تكون خمصصة للتمويل األصغر كما هو احلال يف دولة السودان، دون أن ننسى برامج الدعو البنوك التجارية 
اليت دعمت بعض من برامج التمويل األصغر يف هذه الدول،  األونرواالدويل من طرف األمم املتحدة ومنظمة 

للمقارنة بني التجربة اجلزائرية مع غريها من الدول العربية يف جمال التمويل األصغر ودوره يف  آليةوقصد إجياد 
 .ويل األصغر على مستوى اجلزائر وبقية الدول العربيةقمنا بدراسة بعض املؤشرات ملؤسسات وبرامج التم ،التنمية

 املؤسسات املقدمة خلدمات التمويل األصغرالفرع األول: املقارنة من خالل 
، 1متثل هذه املؤسسات جانب العرض يف سوق التمويل األصغر وختتلف من حيث الشكل والطبيعة القانونية

ومؤسسات  ،وبنوك جتارية وبنوك متخصصة يف القروض املصغرة وأجنبيةإذ تتضمن منظمات غري حكومية وطنية 
تقوم بتقدمي خدمات  أو حكوميةابإلضافة إىل هيئات خاصة  ،مالية غري مصرفية واحتادات وتعاونيات إقراضية

كما تتباين هذه املؤسسات من حيث أهدافها، إذ يسعى بعضها إىل   ،التمويل األصغر ابلوكالة عرب بنوك جتارية
إال أن هذه املؤسسات جتتمع ، أهداف اجتماعية معينة، بينما يعمل البعض اآلخر وفق أسس جتارية ورحبيةحتقيق 

وللحكم على أداء مؤسسات التمويل األصغر  ،يف استهدافها لذوي الدخل احملدود والشرائح الفقرية من السكان
 :نذكر البد من حتقق بعض الشروط يف أدائها، ومن أهم هذه الشروط

 ؛ار النطاق: ويقدر بعدد العمالء املستفيدين من اخلدمةتشنا -1
                                           

 .224النفاذ إىل اخلدمات املالية واملصرفية والتمويل يف الدول العربية، مرجع سابق، ص: فرص وحتدايت صندوق النقد العريب،  -1
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الفقراء وهم يف الغالب الفئة املستهدفة من قبل  أفقر العمق: يقدر مبدى قدرة إيصال اخلدمة إىل انتشار -2
 ؛مؤسسات التمويل األصغر

 ؛أداء التحصيل: ما مدى جناح مؤسسات التمويل األصغر يف حتصيل قروضها -3
ل تربح مؤسسة التمويل األصغر مبا يكفي ملواصلة نشاطها وتوسيع نطاقها دون االستدامة املالية: ه -4

 ؛املالية من طرف اجلهات املاحنة احلاجة إىل ضخ اإلعاانت
 .1اإلدارية وختفيضها تكاليفهاالكفاءة: مدى جناح مؤسسات التمويل األصغر يف مراقبة  -5

عليها الطابع العمومي وتستحوذ الوكالة الوطنية لدعم ابلنسبة للجزائر فإن مؤسسات التمويل األصغر يغلب   
رة، وفيما يتعلق بدور البنوك التجارية فهي اليت تتوىل ر على حصة معتربة من سوق القروض املصغا القرض املصغا 

لشروط التأهيل، كما يالحظ  هواستيفائاملستفيد على املوافقة من طرف الوكالة  بعد حصولرة منح القروض املصغا 
فقد سامهت  ،املنظمات غري احلكوميةو عن دور اجلمعيات  أمااتم للبنوك املتخصصة يف التمويل األصغر،  غياب

مل حتقق االستمرارية، وفيما خيص الدول العربية األخرى فإن غالبية  هايف بعض برامج التمويل األصغر لكن
حيث جتاوزت نسبتها نبية، وأج( وطنية NGOsمؤسسات التمويل األصغر تتشكل من منظمات غري حكومية )

، ابإلضافة على تواجد املصارف املتخصصة يف التمويل األصغر %70يف سوق التمويل األصغر يف الدول العربية 
 على سوق التمويل األصغر. واإلشرافمع وجود دور فعال للبنك املركزي يف التأطري 

ات التمويل األصغر دور مهم يف حتقيق األهداف ما ميكن استنتاجه من خالل املقارنة أن للشكل القانوين ملؤسس  
فاملؤسسات التمويلية املتخصصة وكذا بنوك التمويل األصغر هلا القدرة على حتقيق  ،التنموية هلذه املؤسسات

تعزيز  إطاركوهنا متخصصة يف تقدمي خدمات معينة وموجهة لشرحية حمددة يف اجملتمع، ويف   ،أهدافها أبكثر فاعلية
دورها  ةاالستفادة من جتارب الدول األربعة وحماكا األصغر من جانب العرض ميكن للجزائر سوق التمويل

 املؤسسايت وذلك إبدراج مجلة من اإلصالحات أمهها:
إشراف البنك املركزي على مجيع أنشطة التمويل األصغر مبا فيها تسهيل تقدمي تراخيص للمؤسسات  -أ

 ؛الناشطة يف هذا اجملال
التمويل األصغر لتشمل البنوك املتخصصة يف التمويل األصغر على غرار بقية  توسيع شبكة مؤسسات -ب

 ؛الدول العربية

                                           
 ريتشارد روزبريغ، مسودة مؤشرات األداء األساسية يف جمال التمويل األصغر، اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء  -1
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نظرا لثقة اجملتمع يف التمويل  ،تعزيز دور مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي خاصة البنوك اإلسالمية -ت
 ؛اإلسالمي اخلايل من الفوائد الربوية

نبية واجلمعيات ابلنشاط واملسامهة يف تقدمي خدمات كومية احمللية واألجاحلالسماح للمنظمات غري  -ث
 ؛التمويل األصغر

توسيع صالحيات بريد اجلزائر يف جمال خدمات التمويل األصغر ليصبح دورها غري مقتصر على تسيري  -ج
 رة وفتح حساابت ادخارية للعمالء.احلساابت بل يتعداه إىل تقدمي قروض مصغا 

والتشريعات املنظمة واهليئات  دمات التمويل األصغر املقدمة للعمالءالفرع الثاين: املقارنة من حيث خل
 املشرفة.

تتباين اخلدمات املقدمة من طرف مؤسسات التمويل األصغر يف املنطقة العربية وذلك حبسب التشريعات 
ذلك على حتقيق انعكس كلما   ،لما تنوعت هذه اخلدماتفك ،حتكم نشاط التمويل األصغر والقوانني اليت

 البد أن تصل إىل ،فاعلية أكثراألهداف التنموية املرجوة من عملية التمويل األصغر، ولكي تكون هذه اخلدمات 
نشاط وبرامج  واالستمرارية يف، كما أن تنوعها يؤدي إىل االستدامة والنطاقاملطلوب يف العمق  االنتشارأن حتقق 

 .دمة يف مؤسسات التمويل األصغر العربيةاخلدمات املق أهمالتمويل األصغر، واجلدول أدانه يوضح 
 حتكمها والتشريعات اليتخدمات التمويلية املقدمة من قبل مؤسسات التمويل األصغر (: 4-29)دول رقم اجل

 الدولة
اخلدمات املالية املصغرة 

 اجلهة املشرفة التشريعات املنظمة لسوق التمويل االصغر املقدمة
 االئتمان االدخار التأمني

 موجود مصر
غري 
 موجود

 موجود
حمدث يف  2014يف  141قانون التمويل األصغر رقم 

2020 
 )سلطة مستقلة(املالية هيئة الرقابة 

 موجود األردن
غري 
 موجود

 البنك املركزي األردين 2015املنظم ملؤسسات االئتمان األصغر يف  5املرسوم رقم  موجود

 البنك املركزي اليمين 2009األصغر يف قانون التمويل  موجود موجود موجود اليمن

 موجود موجود موجود السودان
حمدث يف  2011قانون مؤسسات التمويل األصغر يف 

2017 
)وحدة  البنك املركزي السوداين

 التمويل األصغر(

 اجلزائر
غري 
 موجود

غري 
 موجود

 موجود
-03رقم  األمراملتعلق ابلنقد والقرض،  10-90القانون رقم 

 املتعلق بتنظيم العمل املصريف 11
 وقضااي  واألسرةوزارة التضامن الوطين 

 املرأة )هيئة حكومية(

 p 14. Financial Inclusion Measurements in the تقرير:ابالعتماد على الطالب  إعداد: من املصدر
Arab World 
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من حيث خدمات التمويل األصغر  حد ما أن الدول األربعة متقاربة إىل (4-29)رقم  يتضح من خالل اجلدول  
غري متوفرة ابلنسبة للمؤسسات املصرية  االدخارخدمات  ابستثناءفنجد مجيع اخلدمات موجودة  ،املقدمة

ابلنسبة للجزائر فنالحظ أن اخلدمات التمويل األصغر تقتصر على خدمة واحدة وهي خدمة  أماواألردنية، 
حيد من دورها يف التنمية، وهذا ما  ،مما يشري إىل ختلف اجلزائر يف هذه الصناعة عن بقية الدول ،راض املصغا اإلقر 
فإن كل الدول العربية املذكورة هلا قوانني  خاصة ومنظمة  ،حيث التشريعات املنظمة لسوق التمويل األصغرمن  أما

النقد والقرض يف بعض مواده إىل بعض النقاط اليت هلا  هلذا السوق، عدا اجلزائر فقد مت اإلشارة فقط يف قانون
اليت تبني طبيعة و ، 114، 113، 112، 110املواد  إليهعالقة ابلتمويل األصغر ومؤسساته، مثل ما تشري 

يف  افنجد أهن املشرفة على القطاع،من حيث اهليئة الرقابية  أما ،1املصرفية األعمالاملؤسسات املالية اليت متارس 
 أوالتمويل األصغر سواء كانت هياكل  هيئاتغلب أخبالف اجلزائر جند  ،تم من قبل البنك املركزيتالعربية  الدول

مجعيات تعمل حتت وصاية هيئات حكومية وهذا مؤشر على عدم جدية الدولة يف التعامل مع هذا السوق الذي 
جند حضور  أين ،رحبية كما هو احلال ابلنسبة لبقية الدول العربية منها يعمل على أسس تضامنية اجتماعية أكثر

البنوك بقوة يف هذا السوق، كما ميكن أن يؤثر غياب البنوك املتخصصة يف سوق التمويل األصغر اجلزائري على 
 األصغر.استدامة واستمرارية مشاريع وبرامج التمويل 

 وصيغ التمويل منهجيات اإلقراضالفرع الثالث: املقارنة من خالل 
املستفيد(  –يف اجلزائر أغلب التمويالت عبارة عن متويالت فردية تكون يف شكل متويل ثنائي )اهليئة املقرضة 

فهي حمدودة نظرا لقلة  اإلسالميالبنك(، أما عن صيغ التمويل  -املستفيد –شكل متويل ثالثي )اهليئة املقرضة  أو
صناديق الزكاة، يف حني أنه يف  أومقدمة من طرف البنوك اإلسالمية البنوك السالمية وهي يف شكل قروض حسنة 

كما ،  الدول العربية تتنوع منهجيات التمويل داخل مؤسسات التمويل األصغر بني اإلقراض اجلماعي والفردي
 ما ميكن مالحظته منو  .تسود صيغ التمويل اإلسالمي مثل املراحبة املصغرة واملضاربة املصغرة والقرض احلسن

خالل املقارنة هو غياب أسلوب اإلقراض اجلماعي ابلنسبة ملؤسسات التمويل األصغر يف اجلزائر خبالف بقية 
ستوحى من جتارب التمويل األصغر الناجحة دوليا  املالدول العربية املدروسة، فنجد أسلوب اإلقراض اجلماعي 

  .هلا أثر كبري على التنميةاليت كتجربة بنك غراميني و 

 االجتماعية واالقتصاديةحتقيق أهداف التنمية رابع: املقارنة من خالل الفرع ال
، االقتصادية واالجتماعيةللتمويل األصغر يف حتقيق العديد من أهداف التنمية  االسرتاتيجيةتتجلى األمهية 

إلضافة إىل اب ،وابخلصوص األهداف املتعلقة مبحاربة الفقر والبطالة وحتسني الظروف املعيشية للفئات احملرومة
القومية  االقتصادايتوابإلضافة إىل دعم  ،العمل على حتسني مستوايت الصحة والتعليم وكذا متكني املرأة والشباب

                                           
 .144، مرجع سابق ص: طبيقها يف االقتصاد اجلزائريتقييم جتربة بنك غراميني وأساليب تطويعها وتعمران عبد احلكيم،  -1
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وزايدة القيمة املضافة ودعم الصادرات وتنويع املنتوج الوطين، ومن  من خالل املسامهة يف الناتج احمللي اإلمجايل
عن بقية الدول األمر يف اجلزائر خيتلف أما  ،يف حتقيق هذه األهداف خالل ما سبق ندرك دور التمويل األصغر

، كما أن معدالت تعثر القروض االجتماعيةيقدم هبدف املساعدة  ا ماالعربية، فالتمويل األصغر يف اجلزائر غالب
خبالف الدول العربية  ،البنوك التجارية عن تقدمي القروض املصغرة إحجاموعدم السداد مرتفعة نسبيا، مما يفسر 

اقتصادية،   اأهدافحتقق أيضا  االجتماعيةباإلضافة إىل األهداف ، فصناعة التمويل األصغر تستهدفاملدروسة اليت 
خبالف اجلزائر اليت شهدت  ،واالستدامة ابالستمراريةبرامج التمويل األصغر يف الدول املدروسة تتسم أن كما 

ما عدا برامج الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، وخبصوص متكني فئات  ،اأغلب برامج التمويل األصغر توقف
 .%50املرأة والشباب فإن النسبة يف اجلزائر متقاربة بني الدول وهي يف الغالب تفوق 

 
 يف اجلزائر مع بقية الدول التحدايت اليت تواجه سوق التمويل األصغرمقارنة  :الثايناملطلب 

حالت دون  ،األصغر يف املنطقة العربية عموما ويف اجلزائر خصوصا العديد من التحدايتيعرتض سوق التمويل 
 مما يعيققدرة مؤسسات التمويل األصغر على االستمرارية بهذه التحدايت  إذ ترتبطاملسطرة،  لألهدافحتقيقه 
، كما أن هناك بعض التحدايت مرتبطة ابجلهات التنظيمية واملشرفة على هلذه املؤسسات النمو والرحبيةحتقيق 

 .أهم هذه التحدايتسنتطرق يف هذا املطلب إىل نشاط التمويل األصغر، 
 العربية يف املنطقة التحدايت اليت تواجهها صناعة التمويل األصغرالفرع األول: 

 :تعزيز ودعم الشمول املايل .1
من حيث  األخرىال تزال من أقل اجملموعات اإلقليمية إال أهنا املنطقة العربية صغر يف ابلرغم من جتارب التمويل األ

ساهم يف اليت تبلدان العربية توفري عدد من املتطلبات األساسية المستوايت الشمول املايل، ومن هنا يتوجب على 
من بني و هتا ألكرب عدد من العمالء، زايدة مستوايت إقبال املؤسسات املصرفية واملالية على التوسع يف تقدمي خدما

تسمح للمؤسسات بتقييم اجلدارة االئتمانية للعمالء،  حبيث أهم هذه املتطلبات وجود نظم لالستعالم االئتماين
واألصول املنقولة من أجل دعم قرارات املؤسسات املالية وزايدة فرص الرهون ابإلضافة إىل ذلك توفر نظم 

 إىل التمويل بضمان حقوق الدائنني بشكل أفضل.لوصول لاملشروعات املصغرة 
 :تطوير وإصالح اإلطار التنظيمي والرقايب .2

إصالح األطر التنظيمية والرقابية يتوجب  ،لرتقية سوق التمويل األصغر ومتكينه من النفاذ إىل شرائح أوسع
يل األصغر وحتدد صفتها تنظم عمل مؤسسات التمو  واليت من شأهنا أن ،وقوانني جديدةاملوجودة واستحداث أطر 

مة ءتعزز األسس التجارية والرحبية يف نشاطات التمويل األصغر، ابإلضافة إىل هتيئة البيئة املالو القانونية واملالية، 
 مؤسسات التمويل األصغر العربية وقدراهتا املالية. وحتسني شفافيةود يلتسهيل الوصول للتمويل بتخفيف الق
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 :فتح قنوات متويلية بديلة .3
مؤسسات التمويل األصغر، حيث تعمل يف هبدف ضمان السيولة  ،كالتمويل اجلماعي وإجياد إطار تشريعي له

تتيح لعدد كبري من األفراد والشركات حىت  االنرتنتلكرتونية عرب إشركات التمويل اجلماعي من خالل منصات 
دون وساطة املؤسسات املالية  ،اتمسامهات مالية فردية صغرية على أساس اإلقراض أو االستثمار أو التربع

 ،يف املنطقة العربية داالتقليدية كالبنوك ومؤسسات التمويل األصغر. ويعترب منو شركات التمويل اجلماعي حمدود ج
 .تقدمي تراخيص النشاط هلذه املؤسساتحنو نظرا لتوجهات البنوك املركزية ومؤسسات النقد العربية 

 
 :لتكنولوجيا املعلومات واالتصال والتحول الرقمي مواكبة التطور اهلائل والسريع .4

 اإلنرتنتلضمان مستوايت مرتفعة من نفاذ األفراد والشركات إىل  1مما يتطلب بنية تقنية ورقمية متطورةوهذا 
وخدمات اهلاتف النقال مع ضمان جودهتا، وكذا توفري نظم الدفع االلكرتوين لالستفادة من مزاايها يف خفض 

 ري الوقت والسرعة يف إمتام العمليات.وتوف التكاليف
 :األصغر توسيع نطاق خدمات التمويل .5

وعدم اقتصارها على تقدمي القروض املصغرة، فسوق التمويل األصغر يف أغلب البلدان العربية عبارة عن سوق  
 والتحويالت املالية. واالدخارللقروض املصغرة فقط دون غريها من اخلدمات األخرى كالتأمني 

 التحدايت اليت تواجه سوق التمويل األصغر يف اجلزائر الفرع الثاين:
التنموية من  ألهدافهيواجه قطاع التمويل األصغر الناشئ يف اجلزائر مجلة من التحدايت حالت دون حتقيقه  

 أمهها:
 األصغر:غياب إطار رقايب موحد على نشاط التمويل  .1

حيث جند أن الوكالة  األصغر،هليئات املقدمة خلدمات التمويل ائر إطار موحد نظرا لتعدد از ال يوجد يف اجل
املصغر ختضع لوصاية وزارة التضامن الوطين، يف حني ختضع البنوك التجارية املتعاملة معها إىل  للقرضالوطنية 

ائر، كما جند أن صندوق الزكاة يعمل حتت وصاية وإشراف وزارة الشؤون الدينية ز سلطة وإشراف بنك اجل
قاف، بينما ختضع اجلمعيات غري احلكومية لوصاية وزارة التضامن الوطين ووزارة الداخلية، يف حني ختضع واألو 

ر وحتويالت األموال يف اجلزائر لسلطة وزارة الربيد داع املصغا يمؤسسة بريد اجلزائر املهيمنة على خدمات اإل
يؤثر سالبا على قطاع التمويل األصغر وأدائه  عدم وجود إطار رقايب موحدوعليه فواالتصال،  اإلعالموتكنولوجيا 

 للدور املنوط به، إذ من شأنه أن يشتت اجلهود الرامية إىل تنمية وتطوير القطاع.
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 :وجود مؤسسات مالية حملية مستدامة خمتصة يف التمويل األصغر انعدام .2
ى أساس رحبي، كما هو ال يوجد يف اجلزائر مؤسسات مالية  خمتصة يف تقدمي منتجات التمويل املصغر عل

احلال يف معظم الدول العربية، حيث أن معظم خدمات التمويل األصغر يف اجلزائر هتيمن عليها الوكالة الوطنية 
مما يؤثر على استدامة هذا النوع من التمويل، كما أن  ،لتسيري القرض املصغر القائم نشاطها على أساس غري رحبي

لوكالة عادة ما ختضع العتبارات سياسية واهلدف منها خدمة أغراض وتوجهات القروض املصغرة اليت متنحها هذه ا
حكومية، كما يؤثر عدم وجود مؤسسات مالية  خمتصة يف التمويل األصغر على الوصول إىل الفئات املستهدفة 

مات فمؤسسات التمويل األصغر احلكومية عادة ما تركز يف نشاطها على خد ،ويقلل من تنوع اخلدمات املقدمة
 حمدودة.

 سوء تسيري الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر: .3
شران سابقا تستحوذ الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر على جزء كبري من سوق القروض االئتمان أكما 

، برزت العديد من االختالالت والتأخريات يف عملية التكفل 2005املصغر ابجلزائر، منذ بداية نشاطها سنة 
موم النصوص التشريعية عة ملفات طاليب القروض املصغرة، ابإلضافة إىل صعوبة اإلجراءات اإلدارية و معاجلو 

والتنظيمية وكثرة التعديالت عليها، انهيك عن ضعف التأهيل ابلنسبة للكوادر البشرية والعاملني يف هذه الوكالة،  
موجه، حيث ال يسمح هلا بتحقيق أرابح مقابل ما املالية مما جيعل نشاطها االستقاللية كما أن الوكالة ال متلك 

 تقدمه من قروض وخدمات مالية.
 األصغر:غري احلكومية يف سوق التمويل  إشراك املنظماتعدم  .4

 ، وهيح من تصنيف مؤسسات االئتمانبغري اهلادفة إىل الر  1إىل استبعاد اهليئات 11-03يشري األمر رقم  
اليت متنح القروض من أمواهلا اخلاصة لبعض من أعضائها بشروط تفضيلية، وذلك يف إطار رسالتها ولتحقيق 

جلزائر يشكل عبء كبري ابكومية يف سوق التمويل األصغر احلوجود املنظمات غري  فانعداممقاصد اجتماعية، 
من  %70كومية تشكل احل علمنا أن املنظمات غري إذاخصوصا  ،ه وتوسعهانتشار على السوق حيد من 

 املؤسسات املقدمة خلدمات التمويل األصغر يف املنطقة العربية.
 

 التحدايت املشرتكةالفرع الثالث: 
ما على مؤسسات التمويل األصغر مواكبة هذا التطور لتحقيق الز  أصبحمع تطور األنظمة املالية واملصرفية 

وهو  االنتشاروعمق  ،أي الوصول إىل أكرب عدد ممكن من الفقراء االنتشار،أهدافها املتمثلة أساسا يف سرعة 
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الفقراء مع حتقيق االستدامة املالية اليت متكنها من استمرارية النشاط، ولتحقيق  أفقر إىلالتمويلية وصول اخلدمات 
 جهة جمموعة من التحدايت أمهها:اهذه األهداف يستوجب مو 

 ؛على أساس رحبي للوصول إىل االستدامة املالية حتقيق الرحبية أي تقدمي اخلدمات يكون -
 حمدودية املوارد املالية وشحها ونقص جهات الدعم املمولة ملؤسسات التمويل األصغر؛ -
يف االنتشار حتقيق و أو معدل أعلى من الوصول إىل الفئات األكثر فقرا، االنتشار حتقيق معدالت أعلى من  -

 والنطاق؛العمق 
اهلبات املقدمة اإلعاانت و ويل األصغر إىل مصادر التمويل املستدام وعدم االقتصار على وصول مؤسسات التم -

 ؛من هنا وهناك
 ؛ودخول مؤسسات التمويل األصغر يف النظام املايل الرمسي اندماج -
ضمان توحيد الرقابة واإلشراف الفعال على نشاط مؤسسات التمويل األصغر، خصوصا فيما يتعلق ابلتدابري  -
 ؛ددة من اجلهات الرقابية املصرفيةاحمل
استخدام التكنولوجيا البنكية يف جماالت تقدمي خدمات التمويل األصغر والرتكيز على اخلدمات املقدمة عن  -

 الذكية للهاتف النقال؛ تطبيقاتالطريق 
النظام ، وهي خدمة الفقراء املستبعدين من االجتماعيةعدم خروج مؤسسات التمويل األصغر عن مهمتها  -

األخرى   االجتماعيةابإلضافة إىل حتقيق األهداف  ،والقادرين على ممارسة أنشطة اقتصادية املايل الرمسي
 ؛، ومتكني املرأة اقتصادايواألمية واألمراضاجلوع  وحماربةكالنهوض بتعليم األطفال 

 ؛صعوبة وصول مؤسسات التمويل األصغر إىل الفقراء -
 .1موحدة حتكم نشاط التمويل األصغر ولوائح تنظيميةمؤسسات التمويل األصغر، إبجياد تشريعات  حوكمة -

املطلب الثالث: ما يستفاد من جتارب التمويل األصغر ودورها التنموي يف الدول األربعة ابلنسبة لالقتصاد 
 اجلزائري

يف  االقتصادية واالجتماعيةيف هذا املطلب وعلى ضوء ما درسناه من أثر للتمويل األصغر على عناصر التنمية    
واملتمثلة يف كل دولة السودان واألردن ومصر واليمن، سنناقش مدى إمكانية استفادة املدروسة الدول العربية 

 اآللياتإمكانية تطبيق نفس مدى لتنموي، مع اجلزائر من جتارب هذه الدول يف جمال التمويل األصغر وأثره ا
صغر مستدامة أجل الوصول إىل مؤسسات متويل أمن  ،واملمارسات اليت تقوم عليها هذه الصناعة يف هذه الدول

                                           
جملة الدراسات املالية مقال منشور يف دراسة حالة الوكالة الوطنية للقرض املصغر.  اجلزائر:طويطي مصطفى، ووزاين ليدية، جربة التمويل االصغر يف  -1

 .87مرجع سابق ص:  7واحملاسبية واالدارية. جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي. العدد 
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 االجتماعيةوابلتايل احلصول على نتائج أفضل على مستوى التنمية  ،كرب شرحية من العمالءأإبمكاهنا استهداف 
 . االقتصاديةو 

 التمويل األصغر( )بنوكإمكانية إقامة مؤسسات مصرفية خمتصة يف التمويل األصغر  الفرع األول:
تأسيس مؤسسات مصرفية متخصصة يف جمال التمويل بن جناح التمويل األصغر يف حتقيق أهدافه مرهون إ

العملية املتعارف  األصغر، وهذه البنوك عبارة عن مؤسسات اقتصادية ذات توجهات اجتماعية تعمل وفقا لألسس
على  االجتماعيةلكنها ال تسعى لتعظيم الفوائد املالية بقدر ما تسعى لتعظيم العوائد  ،عليها يف البنوك التجارية

فقد كانت البداايت العملية لتأسيس هذا النوع من البنوك ببنك غراميني ببنغالدش وبنك راكيات ، 1عمالئها
أتسيس هذا النوع من البنوك يف إطار  أيضافقد عرفت  إليها،بية اليت أشران على صعيد الدول العر  أما، إبندونيسيا

للتمويل األصغر يف  األمل(، حيث مت أتسيس بنك AGFUNDما يسمى بربانمج اخلليج العريب لدعم التنمية ) 
س بنك مصر  كما مت أتسي،  اليمن والبنك الوطين لتمويل املشروعات الصغرية يف األردن وبنك اإليداع يف السودان

كبنك متخصص يف التمويل األصغر، وتكمن أمهية مقرتح أتسيس بنوك التمويل األصغر على مستوى االقتصاد 
 اجلزائري يف عدة نقاط أمهها: 

يف تقدمي خدمات التمويل  وتتخصصأتسيس بنوك تكون تشريعاهتا متوافقة مع متطلبات التمويل األصغر  -1
 ؛ األصغر

 وحتقق إيرادات وأرابح من اخلدمات املقدمة؛ مستدامة متارس نشاط جتاريإقامة مؤسسات مصرفية  -2
 استهداف الفئات احملرومة اليت ال تستطيع االستفادة من خدمات النظام املصريف الرمسي؛ -3
 لتحقيق اإليرادات اليت تضمن استمرارية نشاط البنك التمويلي؛ ابالدخارربط تقدمي التمويل  -4
التمويل األصغر كأسلوب اإلقراض بضمان اجملموعة  ميدانملتعارف عليها يف اإلقراض ا أساليباستخدام  -5

 وهذا األسلوب يناسب الفقراء كونه ال يتطلب ضماانت نقدية وعينية؛
يف تنمية ومتويل الفقراء  الرئيسيتمثل اهلدف يف ،أما من حيث األهداف املنتظر حتقيقها من هذه البنوك  

ابإلضافة إىل أهداف أخرى  ،الفقراء أنفسهم هؤالءات متويل حملية يديرها الناشطني اقتصاداي بواسطة مؤسس
 منتظرة من هذه البنوك أمهها:

الفئات  هؤالءرفع مستوايت قابلية تعامل الفقراء مع املؤسسات املالية الرمسية عن طريق اقرتاب البنك من  -
 وعرض خدماته عليهم؛

                                           
، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة جتارب من اخلربات الدولية وتوجهاته املستقبليةاإلقراض متناهي الصغر يف مصر ين حسن يوسف، اأم -1

 .170، ص: 2010
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خدمات اإلقراض، تعبئة يف الية وغري املالية املتمثلة أساسا دمات املاخلتقدمي جمموعة متنوعة ومتكاملة من  -
ابإلضافة إىل  ،التحويالت املالية وتقدمي خدمات التأمني املصغر وإجراءاملدخرات وفتح احلساابت البنكية 

 الية األخرى؛املاخلدمات غري 
 ،اجملتمع أفرادية ملعظم رفع مستوايت الشمول املايل داخل البلد وذلك ابملسامهة يف وصول اخلدمات املال -

 خصوصا الفقراء منهم وبناء أنظمة مالية شاملة ومفتوحة للجميع داخل االقتصاد الوطين؛
االهتمام مبنظومة املشروعات املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر عن طريق التخصص يف تقدمي الدعم  -

 والتمويل هلا؛
مبا يضمن حتسني  ،لبنوك عرب املشاريع املمولةحتسني ظروف معيشة الفئات املستهدفة من قبل هذه ا -

اجلوانب اقتصاداي وغريها من  إدماجهاو  ومتكني املرأةالرعاية الصحية  وتوفريمستوايت التعليم لألطفال 
 1.األخرى االجتماعية

 واقتحام سوقتوسيع نطاق عمل البنوك التجارية القائمة للعمل يف جمال التمويل األصغر  الفرع الثاين:
 التمويل األصغر

كما هو متعارف عليه يوجد يف اجلزائر ستة بنوك جتارية يساهم أغلبها يف سوق القروض املصغرة ابلتنسيق مع 
فجميع هذه البنوك ال  ،الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر، ولكن مسامهتها ال تغطي متطلبات هذا السوق

تتعامل مع طاليب التمويل بطريقة مباشرة، وضمن هذا املقرتح ميكن إقامة فروع مستقلة وخمتصة ابلتمويل األصغر 
 ،على مستوى البنوك التجارية، كما ميكن توسيع نطاق عمل هذه البنوك لتتوىل تقدمي خدمات التمويل األصغر

اشرة ابلدخول إىل السوق واالتصال ابلعمالء، كما يتم تقدمي هذه وتتم تقدمي هذه اخلدمات إما بطريقة مب
اخلدمات بطريقة غري مباشرة عن طريق العمل مع اجلهات العاملة يف جمال التمويل األصغر والتنسيق معها لتقدمي 

 .خدمات التمويل
البنوك التجارية من ة مناهج خمتلفة تستخدمها توقد أشارت اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء بتحديد س

 :2من خالليتم توفري اخلدمات بطريقة مباشرة و  ،أجل دخول سوق التمويل األصغر
 ؛وحدة داخلية لتقدمي خدمات التمويل األصغر -
 ؛يف خدمات التمويل األصغر مالية متخصصةمؤسسة  -
 .شركة لتقدمي خدمات التمويل األصغر -

                                           
 .215، مرجع سابق ص: تقييم جتربة بنك غراميني وأساليب تطويعها وتطبيقها يف االقتصاد اجلزائريعمران عبد احلكيم،  -1
، اجملموعة االستشارية ملساعدة 28، مذكرة مناقشة مركزة رقم يف التطور اآلخذةمناذج النجاح  والتمويل األصغرالبنوك التجارية جينفر ارسن،  -2

 .2ص: الفقراء 
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توفري اخلدمات بطريقة غري مباشرة من خالل العمل مع اجلهات القائمة العاملة يف جمال تقدمي خدمات التمويل  أو
 :األصغر عن طريق

 ؛لقيام بعمليات اخلدمات املصرفية املقدمة لألفرادلالتعاقد مع جهات خارجية  -
 ر؛روض التجارية ملؤسسات التمويل األصغقتوفري ال -
 .والنظم توفري البنية األساسية -

لنا  املوايل يوضحالنهج املناسب للبنك والظروف احمليطة به يعترب عامال مهما لتحقيق النجاح والشكل  إن اختيار  
 .هذه املناهج املتاحة للبنوك التجارية للدخول إىل عمق سوق التمويل األصغر

 التمويل األصغراملناهج املتاحة للبنوك التجارية للدخول إىل عمق سوق (: 4-16الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .3، ص:28يف التطور، مذكرة مناقشة مركزة رقم  اآلخذةجينفر ارسن، البنوك التجارية والتمويل األصغر مناذج النجاح : املصدر

كومية الناشطة يف جمال حماربة اجلوع والفقر احلغري  واملنظماتللجمعيات جديد دور  إجياد: الفرع الثالث
 تكون مؤسسات فاعلة يف سوق التمويل األصغر الوطينل وأتهيلهاوتقدمي املساعدات 

كومية احلأشران فيما سبق أن ما مييز سوق التمويل األصغر يف الدول العربية هو استحواذ املنظمات غري  
نسبتها  تحيث جتاوز  ،على تقدمي جزء كبري من خدمات التمويل األصغر يف املنطقة العربية اإلنسانيةواجلمعيات 
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، ومن هنا ميكن لالقتصاد الوطين 1من إمجايل عدد املؤسسات الناشطة يف سوق التمويل األصغر العريب 70%
تقدمي يد املساعدة وهتيئة ظروف العمل، كما ميكن يف االستفادة من دور هذه املنظمات الغري حكومية واجلمعيات 

طة يف جمال التمويل األصغر، وقد شهدت كومية إىل مؤسسات مالية رمسية انشاحلري غأن تتحول هذه املنظمات 
مؤسسة  39إىل حتول  اإلحصائياتحيث تشري بعض  ،حتول عدة منظمات غري حكومية إىل مؤسسات مالية

، ويتم التحويل أبن 20032و 1992مالية اتبعة ملنظمات غري حكومية إىل بنوك ومؤسسات مالية بني سنيت 
وذلك عن طريق حتويل  ،مؤسسة مالية خاضعة للوائح التنظيمية شاءإبنكومية احلاملنظمة غري  أوتقوم اجلمعية 

هذه املؤسسة املالية الناشئة، كما ميكن هلذه املؤسسة احلصول على  جزء منها إىل أوحمفظة القروض ابلكامل 
ا مم ،القروض إىل املنح اليت حتصل عليها إضافةاعتمادات مالية عن طريق اإلقراض من مصادر جتارية، وابلتايل 

وقد عرف هذا النموذج جناحا كبريا يف  ،3حدوث طفرات كبرية يف جمال احلصول على مصادر مالية يؤدي إىل
يقدر عددها  إذكومية الناشطة يف جمال التمويل املتناهي الصغر، احلاملنظمات غري و مصر نظرا لكثرة اجلمعيات 

 .4أهليةمجعية ومؤسسة  953
املوارد املالية املخصصة لدعم التمويل األصغر والتنمية من قبل املنظمات : ضرورة االستفادة من الفرع الرابع

 الدولية واإلقليمية
 واإلقليمية املاحنةتشمل هذه املوارد تلك املوارد املالية املمكن احلصول عليها من طرف بعض اجلهات الدولية   

 ذكر منها على سبيل املثال ما يلي:ن، واليت ميكن أن اإلنساينذات الصلة مبجاالت التمويل األصغر والعمل 
 املوارد املالية املتأنية من البنك الدويل من خالل براجمه الداعمة لتطوير صناعة التمويل األصغر؛ -1
 – االنتمائيةاملوارد املالية املمكن احلصول عليها من برانمج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة   -2

AGFUND-  يف الدول العربية والدول اإلسالمية؛ األصغرطوير التمويل لت اسرتاتيجيةيف إطار 
من خالل سياسته يف جمال  ،املوارد املالية املمكن احلصول عليها من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  -3

تطوير سياسات التمويل الريفي، واليت ميكن أن تكون يف شكل مسامهات حمدودة يف رأس مال البنك، أو 
 األصغرجل، أو يف شكل منح أو دعم متحصل عليه يف إطار تطوير صناعة التمويل يف شكل قروض أل

 .5على مستوى االقتصاد الوطين

                                           
 .225، مرجع سابق ص: وحتدايت النفاذ إىل خدمات املالية واملصرفية والتمويل يف الدول العربية فرصصندوق النقد العريب،  -1
، بنك التنمية حتول املنظمات غري احلكومية إىل مؤسسات متويل خاضعة للوائح املنظمة-قصص جناح التمويل األصغر ندو، اننيمال فري  -2

 .7ص:  2004ة جويلي األسيوي
 .182ين حسن يوسف، مرجع سابق، ص: اأم3
 رجع سابق.تقرير بعنوان: قطاع التمويل متناهي الصغر يف مصر ما بني التدابري االحرتازية واالستجابة الفعلية امام تفشي فريوس كوروان املستجد م 4
 .212االقتصاد اجلزائري، مرجع سابق ص:  عمران عبد احلكيم، تقييم جتربة بنك غراميني وأساليب تطويعها وتطبيقها يف5
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 : االستفادة من التجارب العربية الرائدة يف جمال التمويل األصغر الفرع اخلامس

بعض من تعزيز الدور التنموي للتمويل األصغر االستفادة من بعض املمارسات املكتسبة  إطارميكن للجزائر يف 
ضمن برانمج اخلليج  1كتجربة بنوك التمويل األصغر لتعزيز الشمول املايل  ،البلدان العربية يف جمال التمويل األصغر

ابإلضافة إىل إمكانية ا ، كبري احا  جناليت عرفت  -AGFUND – االنتمائيةالعريب لدعم منظمات األمم املتحدة 
من خدماهتا، كما ميكن خلق إطار للتعاون  واالستفادة -سنابل -يف شبكة التمويل األصغر للدول العربية االخنراط

 األصغر.املشرتك بني الدول العربية لتبادل اخلربات يف جمال التمويل 
صناعة التمويل الناجحة يف جمال املؤسساتية  االستفادة من التجارب العامليةابإلضافة إىل ذلك ميكن للجزائر 

وجتربة مؤسسة التنمية االجتماعية  ،ء ببنغالدشالفقر لغراميني وبنك  إبندونيسياكيات ا كتجربة بنك ر األصغر،  
، خصوصا تلك اليت متت يف اقتصادايت هلا نفس التجارب الناجحة غريها منمل ابليمن و وبنك األ ،مبصر

خصائص االقتصاد الوطين، وكذا جتارب التمويل األصغر يف الدول اجملاورة مثل تونس واملغرب وموريتانيا، يف إطار 
 إقامة شراكة يف هذا اجملال أو توأمة بني بعض مؤسسات التمويل األصغر لالستفادة وتبادل اخلربات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1https://agfund.org/ar/financial-inclusion-banks/ 
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 فصل الرابعخالصة ال

ألثر التمويل األصغر على التنمية مع إجراء مقارنة بني اجلزائر وجمموعة  تقييميةإىل دراسة تطرقنا يف هذا الفصل   
ت وبرامج يالآاألردن، حيث حاولنا تقييم  السودان، اليمن، ،بكل من مصر األمريتعلق و من الدول العربية، 

ومقارنتها بربامج  االجتماعيةو االقتصادية رفة دورها يف حتقيق التنمية املتاحة يف هذه الدول، ومع األصغرالتمويل 
 يف اجلزائر.  األصغرالتمويل 

وجتدر اإلشارة أنه وابلرغم من التباينات املتواجدة بني الدول العربية حمل املقارنة واجلزائر ، إال أنه تبقى هذه    
مستوايت الدخل الفردي، وضعف يف  اخنفاضالدول العربية جيمعها إطار موحد وخصائص مشرتكة مثل: 

، ارتفاع مستوايت البطالة االقتصاديسالبا على النمو املؤثرة مستوايت اإلنتاجية، املعدالت املرتفعة للنمو السكاين 
 املشرتكة، ومن خالل هذه اخلصائص اقتصاداهتاوالتوظيف غري الكامل، سيادة حالة من املنافسة غري الكاملة يف 

واجلزائر من جهة أخرى، نظرا للتطور الذي عرفته  ،ان ميكننا إجياد جمال للمقارنة بني هذه الدول من جهةبني البلد
هذه الصناعة يف الدول املدروسة من خالل عدد العمالء واملؤسسات اليت تعمل يف هذا اجملال، وكذا حجم احملفظة 

قدمة اليت كان هلا أتثري واضح على حتسني العديد ابإلضافة إىل اخلدمات امل ،التمويلية املخصصة للتمويل األصغر
من مؤشرات التنمية يف هذه البلدان، ورغبة منا لالستفادة من إجيابيات هذه التجارب مبا يتوافق والظروف 

املستعملة يف التمويل  واآللياتمن أجل الوصول إىل أفضل السبل  ،السائدة يف اجلزائر االقتصادية واالجتماعية
يف اجلزائر، كما حاولنا اخلروج مبقرتحات تفيد  االجتماعيةو االقتصادية سامهة يف حتسني مستوى التنمية للم األصغر

 االقتصاد اجلزائري مستقبال يف جمال صناعة التمويل األصغر.
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التمويل األصغر على التنمية االجتماعية واالقتصادية، حيث متثلت االشكالية  حاولنا يف هذا البحث تقييم أثر
    املطروحة يف التساؤل الرئيس التايل :

إىل أي مدى ساهم التمويل األصغر يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ابجلزائر؟ وكيف ميكن االستفادة من 
 الدول العربية لرفع املستوى االجتماعي واالقتصادي؟جتارب بعض 

يف  نااستعرضواملنهج التحليلي واملنهج املقارن، و املنهج الوصفي استخدمنا كل من ولإلجابة على هذا التساؤل 
تمويل التعريف ابل إىل، كما تطرقنا االقتصادية واالجتماعيةدراستنا أهم املفاهيم املتعلقة ابلتنمية من  النظري باناجل

بعض  إىلأشران و  واالقتصادي،هم مبادئه وافرتاضاته الفكرية ودوره التنموي على املستويني االجتماعي أاألصغر و 
ما يف اجلانب  أبعض الدول العربية، ويف سات السابقة يف جمال أتثري التمويل األصغر على التنمية يف اجلزائر االدر 

حيث التمويل األصغر ودوره يف التنمية يف جمال ب بعض الدول العربية قمنا ابستعراض جتار  ، فقدالتطبيقي للدراسة
جراء إبيف الفصل األخري  انوقم ،اجلزائر إىلابإلضافة ، اليمنو السودان، األردن، مصر، مشلت هذه الدول كل من 

ض عناصر التنمية وأتثريه على بع فيما يتعلق بدور التمويل األصغر ،مقارنة بني الدول العربية األربعة مع اجلزائر
صناعة التمويل  أناتضح لنا  ،الدول العربيةهذه ، ومن خالل دراستنا للتمويل األصغر يف االجتماعية واالقتصادية

جتسد ذلك يف العدد الكبري للمؤسسات التمويلية اليت تقدم  ،يف السنوات األخرية كبريا    ا  األصغر عرفت منو 
االجتماعية نعكس ذلك على حتسني أوضاعهم امما  ،اجملتمعلشرائح واسعة من  متنوعةخدمات متويلية 

 .واالقتصادية
 اإلشكالية،النتائج اليت حتمل يف طياهتا إجاابت على التساؤالت املطروحة يف مجلة من  إىلخري وخلصنا يف األ   

 :ونتائج سلبية كاآليتحيث قسمناها إىل نتائج إجيابية و نفيها، أوتعترب أيضا اختبار لفرضياهتا لتأكيد صحتها 
 أوال: النتائج اإلجيابية احملققة

 ؛التخفيف من الفقر والتهميش املايل لشرحية واسعة من اجملتمع يف  ساهم التمويل األصغر -1
حيث يشكل مثال عدد الوظائف  ،فرص العمل وزايدةساهم التمويل األصغر يف القضاء على البطالة  -2

منصب خالل السنوات الثالثة  97612لتسيري القرض املصغرالوكالة الوطنية  إطارت يف أاليت أنش
 2021.1األخرية اىل غاية هناية سنة 

 ؛ةخلق قيمة مضافة من زايدة عدد املشاريع املصغر يف ساهم التمويل األصغر  -3
لبعض فئات اجملتمع مثل النساء وفئات ذوي  االقتصادي اإلدماجساهم التمويل األصغر يف  -4

 عنهم؛ اإلفراجاالحتياجات اخلاصة واملسجونني الذين مت 

                                           
https://www.angem.dz/ar/article/emplois-. 2022. 05. 15بتاريخ  موقع الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر أطلع علية 1

crees/ 
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 قروض موجهة ملختلف القطاعاتمنح ، من خالل االقتصاديساهم التمويل األصغر يف تنويع النشاط  -5
 الزراعية والصناعية واخلدماتية؛

كربانمج دعم   ،خالل الربامج النموذجية للتمويل األصغردعم التنمية يف املناطق الريفية واجلبلية من حقق  -6
 التنمية لشمال شرق اجلزائر؛

استفادة قطاع التمويل األصغر من جائحة كوروان عن طريق استغالل تكنولوجيا االتصاالت احلديثة  -7
 والتواصل عن بعد لتقدمي اخلدمات املالية إلكرتونيا، وحىت تقدمي اخلدمات غري املالية مثل إقامة

 عن بعد؛ حاضرالت الدورات التدريبية للمستفيدين بتقنية
وبنك الدور الكبري الذي لعبته البنوك اإلسالمية لدعم التمويل األصغر من خالل جتربيت بنك الربكة  -8

 صيغ التمويل اإلسالمي مع متطلبات سوق التمويل األصغر؛ومالءمة ، السالم
 مالية؛التمويل من خالل توفري موارد دعم سوق يف أن تلعبه الزكاة ميكن  الدور الذي -9

 : على صعيد النتائج السلبية اثنيا  
نشاط التمويل األصغر يف اجلزائر أشبه ما يكون نظام مساعدات اجتماعي يغيب عنه الطابع  -1

 صغر؛ضعف يف نسب اسرتداد القروض وعدم استدامة برامج التمويل األالر وهو ما يفس   ،التجاري
ال تزال هناك فجوة كبرية بني الطلب والعرض بسبب نقص مؤسسات التمويل األصغر وعدم قدرة  -2

 ؛القائمة على تلبية احتياجات السوقاملؤسسات 
 صغر كما هو احلال يف الدول العربية؛أو بنوك متويل أعدم وجود مؤسسات خمتصة يف التمويل  -3
 ؛ريها من اخلدمات التمويلية األخرىخدمات التمويل على خدمة منح االئتمان دون غ اقتصار -4
فتح  وابلتايل عدمر جلانب كبري من سوق التمويل األصغر، احتكار الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغ   -5

 ؛السوق للمنافسة
كومية واجلمعيات يف سوق التمويل األصغر اجلزائري على عكس احلغياب شبه اتم للمنظمات غري  -6

 ؛لتمويل األصغرل يةسوقالصة احل أكثر من نصفلى الدول العربية اليت تستحوذ ع
توقف أغلب برامج التمويل األصغر عن النشاط التمويلي لضعف نسب اسرتداد القروض من طرف  -7

 املستفيدين؛
 رة لعدم توفر ضماانت كافية من املستفيدين؛حجام البنوك العمومية عن تقدمي القروض املصغ  إ -8
بعكس الدول العربية  ،مة وضابطة لسوق التمويل األصغر اجلزائريغياب لوائح تنظيمية وتشريعية منظ    -9

 السوق؛ االيت هلا قوانني منظمة هلذ
فاعليتها ثبتت أمتنح القروض املصغرة بصيغة اإلقراض الفردي وعدم وجود صيغة اإلقراض اجلماعي اليت  -10

 بعض الدول العربية كمصر مثال؛يف 
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نتيجة تعدد اجلهات املشرفة على القطاع  ،ويل األصغر احملليتطوير قطاع التم إىلتشتت اجلهود الرامية  -11
ر، وزارة سرة اليت تشرف على الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغ  التضامن وقضااي األ وزارةمثل 

شرف على نشاط البنوك املتشرف على صندوق الزكاة، بنك اجلزائر اليت الشؤون الدينية واألوقاف 
 عدم وجود رؤاي واضحة لتطوير القطاع؛ إىل، مما يؤدي رةاملقدمة للقروض املصغ  

 الفرضيات  اختبار: اثلثا  
 يلي: كد من صحتها كماأالفرضيات للت اختبارعلى ضوء نتائج الدراسة ميكن 

 : وىلالفرضية األ •
بتخفيف حدة الفقر والتقليص من  التمويل األصغر ساهم يف تنمية املستوى االجتماعي اليت تنص على أن:  

 إطارت يف أعدد الوظائف اليت أنش إىلابلنظر وذلك  عاليةحمققة بدرجة ، البطالة من خالل زايدة عدد الوظائف
 ؛فرضية مقبولة وابلتايل تعتربالوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وخمتلف برامج التمويل األصغر األخرى، 

 : الفرضية الثانية •
أيضا بدرجة كبرية  حمققة ،ورفع مؤشراته يف تنمية مستوى االقتصاد الوطينالتمويل األصغر ساهم  اليت مفادها أن  

 أيضا؛ مقبولةفرضية  وابلتايل تعتربت من قبل برامج التمويل األصغر ابجلزائر أنظرا لعدد املشاريع اليت أنش
 :الفرضية الثالثة •
االستفادة من جتارب بعض الدول العربية يف جمال التمويل األصغر لالقتصاد الوطين ميكن  اليت تنص على أنه"  

كما ميكن تطبيق أساليب التمويل األصغر يف هذه ،  اليمنو ودورها التنموي يف كل دول السودان، األردن، مصر 
هذه  ةمن خالل استعراض جتارب الدول العربية يتضح لنا وجود إمكانية حملاكاف "الدول على مستوى اجلزائر

بنوك متويل  إلنشاءتراخيص  إبعطاءخصوصا يف اجملال املؤسسايت ، تجارب على مستوى االقتصاد اجلزائريال
 ةوميكن كذلك حماكا ،كومية واجلمعيات للنشاط يف سوق التمويل األصغراحلوكذا السماح للمنظمات غري  ،صغرأ

وتويل البنك املركزي  ،ضبط سوق التمويل األصغرجتارب البلدان العربية على صعيد البيئة التشريعية والتنظيمية اليت ت
 .الفرضية مقبولة وحمققةهذه  اعتبارومن هنا ميكن  ،على نشاط التمويل األصغر اإلشراف

 الدراسة : توصياترابعا  
ميكننا  ،الدول العربية ومقارنته ببعضمن دراستنا لدور التمويل األصغر يف حتقيق التنمية ابلنسبة للجزائر  انطالقا  

 ،أن جناح التمويل األصغر يف حتقيق أهدافه التنموية على غرار بعض الدول العربية، حيث اخلروج ببعض التوصيات
 يتطلب من الدولة اجلزائرية حتقيق جمموعة من الشروط أمهها:

النظام  إبدخال نشاط التمويل يف ،هتيئة البيئة التشريعية والتنظيمية واملؤسساتية لنشاط التمويل األصغر -1
 ؛املايل الرمسي
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وتسهيل وصول اخلدمات املالية للجميع  ،إقامة أنظمة مالية مفتوحة للجميع املايل هبدفتعزيز الشمول  -2
 و قيد وشرط؛استثناء أدون 

وعدم اقتصارها على  ،والتأمني والتحويالت كاالدخارتوسيع شبكة خدمات التمويل األصغر املقدمة   -3
 رة فقط؛تقدمي القروض املصغ  

هبدف  ،كرب عدد من املستهدفنيإىل ألموازنة بني الرحبية والوصول لحتقيق مؤسسات التمويل األصغر  -4
 حتقيق االستدامة املالية؛

صغر وتقدمي منتجات متويل أصغر متوافقة مع إقحام نشاط الصريفة اإلسالمية يف نشاط التمويل األ -5
 م شرعا؛لثقة اجلمهور يف املعامالت اإلسالمية اخلالية من الراب احملر   نظرا   ،الشريعة

القيام بعمليات إحصاء دقيقة للفئات املستهدفة من فقراء وأصحاب املداخيل املتدنية وحماولة الوصول  -6
 من قبل مؤسسات التمويل األصغر؛ إليهم

 كتجربة بنك غراميني ببنغالدش؛  ة يف جمال التمويل األصغرجحاالستفادة من التجارب الدولية النا -7
 األونروااالستفادة من اإلعاانت املمنوحة من قبل اهليئات واملنظمات الدولية واإلقليمية مثل منظمة  -8

 ؛-AGFUND –وبرانمج اخلليج العريب لدعم التنمية 
االستشارية ذا اجملموعة كو  –سنابل العربية  –املشاركة يف شبكات التمويل األصغر اإلقليمية والدولية -9

 .ملساعدة الفقراء واالستفادة من املزااي املقدمة من طرفها

 : آفاق البحثخامسا  
سات اليت اموضوع التمويل األصغر والتنمية موضوع ثري وجدير ابلدراسة، حيث أنه ابلرغم من كثرة الدر يُعد   

بداية و  تكون مكملة هلذه الدراسةقرتح مواضيع أخرى ن، لذلك جوانبه تستويف مجيع مل ال أهناإتناولت املوضوع 
 يلي:لدراسات أخرى مستقبلية واليت نذكر منها ما  انطالق
 خذ نظام السكن الريفي منوذجا؛أزمة السكن يف اجلزائر مع أدور التمويل األصغر يف معاجلة  -
 ؛حوكمة مؤسسات التمويل األصغر ومدى مطابقتها ملعايري الرقابة الدولية -
 (؛19-زمة كوروان كوفيدأئية على سوق التمويل األصغر )زمات الوابتداعيات األ -
وجتارب دول مشال  األسيويةمقارنة بني جتارب الدول  )دراسةدراسة أثر التمويل األصغر على التنمية  -

 (.-دول املنيا -والشرق األوسط  إفريقيا
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 :ابللغة العربيةاملصادر  •
 ن الكرميآأوال: القر 

 اثنيا: احلديث الشريف 
 اثلثا: الكتب

سلسلة االقتصادية، ، مركز الدراسات الفقهية و والتنمية املستدامةاالقتصادية التنمية ، بدرانمحد جابر أ .1
 ، 2014اكتوبر، مصر، 6جامعة  جامعية،كتب اقتصادية 

، املستقبلية جتارب من اخلربات الدوليةوتوجهاته اإلقراض متناهي الصغر يف مصر  حسن يوسف، اينأم .2
 ، 2010مصر، سنة  ،دار النهضة العربية، القاهرة

الصغر والصغرية  ةاملتناهيات تنمية قطاع املشروعات آليدراسة حتليلية لسياسات و  ،إيهاب مقابلة .3
، 64تنموية صادرة عن املعهد العريب للتخطيط العدد ، سلسلة دراسات واملتوسطة حالة اململكة األردنية

 .2019سنة الكويت، 
،املعهد العريب للتخطيط، واملتوسطةاألثر التنموي للمشروعات املتناهية الصغر الصغرية إيهاب مقابلة،  .4

 ،2017الكويت،
املركز العريب ، األصغرأساسيات ومؤشرات قياس األداء ملؤسسات التمويل عواوده،  وحممدإيهاب مقابله  .5

 .2020للتخطيط، الكويت، 
 اقتصادايتو  اقتصادايت االستدانةالتنمية يف بلدان العامل الثالث بني عبد اللطيف مصيطفي، متويل  .6

، جامعة االقتصاديةأطروحة لنيل الدكتوراه يف العلوم  األسواق املالية دراسة مقارنة بني اجلزائر ومصر،
 اجلزائر، اجلزائر.

، 12/03/2008، حوار األربعاء، يوم عرض ونقد الصغري:أدبيات التمويل عبده سعيد إمساعيل،  .7
 جامعة امللك عبد العزيز( اإلسالمي،)متوفر على موقع مركز أحباث االقتصاد 

، منشورات ، التجارب الدولية واحملليةاملبادئالتمويل األصغر املفاهيم و  اقتصادايت ،عمران عبد احلكيم .8
 .2020 عمان األردن،واثئق الفا لل

، جامعة املثال والواقع االجتماعيةالتنمية  االجتماعية،املنطلقات النظرية للتنمية  حسن،فؤاد حسني  .9
 ،2001 ، مصر،حلوان
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، دار ايفا العلمية للنشر العربية يف ضوء التجربة األردنية االجتماعيةالتنمية  أبعادالغرايبة، فيصل حممود  .10
 .2010، والتوزيع

  .2006 تورينو إيطإلىا، ،دراسيةنصوص وحاالت  الصغر:التمويل املتناهي  ،ايماركو إل .11
 

 رابعا: األطروحات
التمويل األصغر ودورها يف احلد من نسبة الفقر أسامة إمساعيل يوسف عبد الرمحن البشري، سياسات  .12

، مذكرة ماجستري، جامعة السودان للعلوم م2014ـــ  2013السودان دراسة حالة مصرف السالم يف 
 .2014 السودان،، والتكنولوجيا

التمويل األصغر اإلسالمي ودوره يف حتقيق التنمية االقنصادية واالجتماعية مؤسسات  بن عزة هشام، .13
أبو ، جامعة 2017أطروحة الدكتوراه، سنة  دراسة حالة التجربة اجلزائرية -الزكاة واالوقاف أمنوذجا

 36 ص:، اجلزائر، تلمسانبلقايد  بكر
دراسة حتليلية ألثر التمويل األصغر للمشروعات الصغرية يف شادي حممد عبد الباقي إبراهيم صلى،  .14

 .2017املنصورة مصر، املاجستري جامعة، رسالة لنيل شهادة تنمية الفرد واجملتمع

دراسة السودان )يف  الجتماعيةامشروعات التمويل األصغر يف التنمية عبد هللا امحد عبد هللا، دور  .15
، أطروحة دكتوراه يف علم االجتماع، والرهد، أبو دكنة روابه أمـــ حملييت  كرفانتطبيقية على مشال والية  

 .2019السودان، والتكنولوجيا،  السودان للعلومجامعة 
واألداء التمويل األصغر وأثره على االستمرارية  املايل ملؤسساتاألداء  تقييممىن حممد حبش،  .16

 ، 2013األردن،  عمان، أطروحة دكتوراه الفلسفة يف التمويل جامعة االجتماعي
، دور التمويل األصغر اإلسالمي األصغر يف حتقيق التنمية املستدامة دراسة مقارنةايسني حريزي،  .17

 .2014ــ اجلزائر،  1مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة فرحات عباس ــ سطيف 
دراسة مقارنة بني اجلزائر - واالسرتاتيجيات البديلةجتارب التنمية يف الدول املغاربية مجيلة معلم،  .18

 ، 1، جامعة ابتنة االقتصاديةأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم -واملغرب
حبث  ،السودانحدة الفقر يف  من فالتخفيالتمويل األصغر ودوره يف موسى حيي بشارة،  سلومة .19

  2014، مارس التكنولوجياو  السودان للعلوميف االقتصاد، جامعة  الدكتوراهمقدم لنيل شهادة 
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، رسالة يف االقتصاد اجلزائري وأساليب تطويعها وتطبيقهاتقييم جتربة بنك غرامني عمران عبد احلكيم،  .20
 ، جامعة سطيف اجلزائر، االقتصاديةيف العلوم  الدكتوراهمقدمة لنيل شهادة 

دراسة  ،دور مؤسسات التمويل املصغر يف تنمية املشروعات الفردية والعائليةتطوير ، ةحمنان صابرين .21
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة فرحات عباس واجلزائرية اإلندونيسيةمقارنة بني التجربة 

 سطيف اجلزائر.
دراسة -الصغر يف مكافحة ظاهرة الفقر يف الدول النامية املتناهيدور التمويل ، اليامنيموساوي حممد  .22

 .2013سنة  ،1، جامعة سطيف االقتصاديةمذكرة ماجستري يف العلوم  مقارنة بني اجلزائر وبنغالديش،
دراسة مقارنة  –دور القروض املصغرة يف متويل املشاريع البيئية لتحقيق التنمية املستدامة عبيد وهيبة،  .23

، سنة 1ـــــ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف ة ديببني اجلزائر وإمار 
2018. 

دور التمويل متناهي الصغر يف متويل املؤسسات املصغرة حنو حتقيق التنمية االقتصادية صاحلي انجية،  .24
هادة دكتوراه يف أطروحة مقدمة لنيل ش -دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر -يف اجلزائر

 .2019-2018العلوم االقتصادية جبامعة قاصدي مرابح ورقلة، سنة 
، م(2008ـــ  1996وسائط التمويل األصغر يف السودان للفرتة )حماسن عثمان حممد حاج نور،  .25

أطروحة دكتوراه يف االقتصاد، جامعة أمدرمان اإلسالمية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، السودان سنة 
2009. 

 خامسا: املقاالت
دراسة حالة  واملأموللتمويل األصغر يف اجلزائر الواقع امني وبلقلة براهيم، ا قسولمطاي عبد القادر و   .26

، العدد الثالث، املركز اجلامعي االقتصادية، جملة شعاع للدراسات الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر
 2018الونشريسي تسمسيلت اجلزائر مارس 

، مقالة يف جملة 2015-2005التمويل األصغر ودوره يف التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة  رابح، بوعراب .27
 (، 01)العدد 06واملالية، اجمللدوالتجارة دراسات يف االقتصاد 
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صيغ التمويل يف االقتصاد التضامين دراسة جتربة السودان يف التمويل القروض املتناهية رفيقة صباغ،  .28
، جامعة 2020، ديسمرب 02العدد:  13، اجمللد:اإلنسانيةو  االجتماعيةرة يف جملة العلوم مقالة منشو  الصغر،
 ليابس سيدي بلعباس، اجلزائر اجلياليل

حتقيق التنمية )تعزيز الشمول املايل يف مجهورية  املايل يفأمهية الشمول صورية شنيب والسعيد بن خلضر،  .29
 2018سنة  02، العدد03اجمللدمقال منشور يف جملة البحوث يف العلوم املالية واحملاسبة،  مصر العربية(،

آلية التمويل األصغر لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة طويطي مصطفي، أوالد حيمودة عبد اللطيف،  .30
مقالة يف جملة أحباث كمية ونوعية يف العلوم االقتصادية  "قراءة لتجربة املصرية يف صناعة التمويل األصغر»

 ، جامعة غرداية.2019واإلدارية العدد األول، 
التمويل األصغر يف اجلزائر دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيري القرض  جتربةطويطي مصطفي، وزاين ليدية،  .31

 ، جامعة البويرة.2017 نلعدد السابع، جوامقالة يف جملة الدراسات املالية واحملاسبية واإلدارية ا املصغر،
جملة التمويل األصغر، العدد  ،ابلسوداناملؤشرات الكمية لقطاع التمويل األصغر عبد هللا علي حممد اببكر،  .32

 الرابع، 
يف ضوء جتربة صندوق الزكاة االقتصادية و  االجتماعيةالدور املتوقع للزكاة يف متويل التنمية عزوز مناصرة،  .33

 .، ديسمرب02العدد 21، اجمللد 1جامعة ابتنة اإلنسانيةو  االجتماعية، مقالة منشورة يف جملة العلوم اجلزائري

متطلبات تفعيل التمويل اإلسالمي املصغر يف بنك الربكة من أجل حتقيق سايح جبور، صفية خيلف،  على .34
 .2العدد  5، مقال منشور يف جملة االقتصاد واملالية، اجمللدالتنمية املستدامة

، دراسة حالة مشروع دعم التنمية تقييم التجربة اجلزائرية يف جمال التمويل املتناهي الصغرعمران عبد احلكيم،  .35
وعلوم التسيري، االقتصادية احمللية بشمال شرق اجلزائر، مقالة منشورة يف جملة العلوم االقتصاديةو  االجتماعية

 .جامعة سطيف

 إسرتاتيجية أهدافالصغر يف مكافحة الفقر كأحد  املتناهيدور التمويل انجية صاحلي، نوال بن عمارة،  .36
دي، اجامعة الو  06مقال منشور يف جملة الدراسات املالية واحملاسبية، العدد  التنمية املستدامة يف اجلزائر،

 اجلزائر، 
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 تطويره وأفاققع التمويل األصغر يف اجلزائر ، واالرمحان ذهبية، علماوي أمحد، بن عبد عثمانولد الصايف  .37
، مقال دراسة تقييمية لتجربة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر يف اجلزائر-ملا بعد جائحة كوروان 
 .2020، جامعة بشار ةاالقتصاديمنشور يف جملة البشائر 

التمويل اإلسالمي األصغر يف القضاء على الفقر دراسة  ةفعالي القادر،عبد  عبد الرمحانو  علىيوسفات  .38
 ، جامعة امحد دراية ادرار االجتماعيةو  اإلنسانيةمنشورة يف جملة احلقيقة للعلوم  مقالة، واليمن حالة السودان

 وأثرهلتمويل األصغر اإبراهيم عبد الرسول حممد بالل وحواء عبد هللا بالل سعد هللا وامنة عبد القادر السليك،  .39
 –م 2009الفرتة  كرفان السودان خالل)بعض مدن والية غرب   -دراسة حالة-على املستوى املعيشي 

 2017 األول سنة، العدد السابع اجمللد االقتصادية واإلدارية والقانونيةمقالة يف جملة العلوم  م(،2017
، املينادراسة حالة دول  –البطالة دور التمويل األصغر يف احلد من عبد القادر،  الرمحانبوسدرا فوزي، عبد  .40

https://iefpedia.com/arab/wp-موفر على الرابط 
content/uploads/2012/05/B1.doc 

جملة  تكوين الرؤية الشاملة للتمويل األصغر، ودورها يفالسياسات دفع هللا عبد الكرمي دفع هللا كايف،  .41
 .التمويل األصغر، العدد الرابع

 السودان،يف البلدان النامية ــ جتربة االقتصادية لتحقيق التنمية  كآليةرمية برارمة وسلمى مهادي، التمويل األصغر   .42
( 03ـ، اجمللد)1املغرب، بنغالدش، اجلزائر، مقالة منشورة يف جملة االقتصاد الدويل والعوملة جامعة سطيف ـ

 .2020(، سطيف، 02العدد)
التمويل املصغر يف تنمية املؤسسات الصغرية يف اجلزائر )جتربة الوكالة الوطنية لتسيري مسامهة ، زواق احلواس .43

 /06ة منشورة يف جملة البحوث يف العلوم املالية واحملاسبة، اجمللد: مقال (،2019 - 2005القرض املصغر 
 (، 2021) 01العدد 

 جوان، 38عدد  اإلنسانية،مقالة منشورة يف جملة العلوم  النامية، ابجملتمعاتمعوقات التنمية السعيد فكرون،  .44
  .، جامعة املسيلة، اجلزائر2012

مقالة منشور يف جملة اقتصاد  جتارب رائدة(، )دراسةدراسة مقومات جناح التمويل األصغر فتيحة بوهرين،  .45
 .2018، جامعة الشهيد محه خلضر الوادي، اجلزائر، 2العدد ،3اجمللد، واألعمالاملال 

https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05/B1.doc
https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2012/05/B1.doc
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وواقع املمارسة دراسة  ، لتمويل اإلسالمي املصغر بني السياسات املنتهجةمساح وفاء وشبوطي عبد احلكيم .46
، 2018 جوان، 13العدد  الدراسات،مقالة منشورة يف جملة اإلدارة للبحوث و  ،السودانجتربة اجلزائر و 
 .2018جامعة املدية، 

مقالة يف جملة جامعة األمري عبد  العربية، االقتصادايتواقع مؤسسات التمويل األصغر يف موهوب فريدة،  .47
 ، 2020، سنة 34اجمللد  3العدد  2القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة

، مقالة يف جملة 2015-2005التمويل األصغر ودوره يف التشغيل يف اجلزائر خالل الفرتة بوعراب رابح،  .48
 .174-155، ص.ص 3، جامعة اجلزائر2017سنة /01العدددراسات يف االقتصاد والتجارة واملالية، 

دراسة حالة الوكالة  -دور التمويل متناهي الصغر يف متويل املشاريع املصغرةبعزيز سعيد وخملويف طارق،  .49
، مقالة منشورة يف جملة االقتصاد والفانون -الوطنية لتسيري القرض املصغر وبنك الربكة اجلزائري

 .263-233ئر، ص ص: ، جامعة اجلزا2018جوان /01العدد
التمويل األصغر ودوره يف دعم التشغيل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان : صيفاوي حكيمة، عوملي بسمة .50

 غر يف اجلزائر،دراسة تقييمية لتجربة الوكالة الوطنية لتسيري القرض املص-( وآفاق تطويره19-)كوفيـــــــد
، سنة 201 – 186، ص.ص: 2عدد  4مقالة منشورة يف اجمللة الدولية لألداء االقتصادي، اجملاد 

 ..اجلزائر2021
التمويل األصغر اإلسالمي كاسرتاتيجية مستحدثة لتمويل املشاريع عدة بركاهم، بومساحة حممد خلضر:  .51

مقالة منشورة يف جملة حوليات جامعة  القرض املصغر، الوكالة الوطنية لتسيري -املصغرة لألفراد يف اجلزائر 
 ، جامعة بشار، اجلزائر.111-93( ص.ص: 2021) 02العدد  08بشار يف العلوم االقتصادية، اجمللد 

دور وزارة التضامن االجتماعي جبمهورية مصر العربية يف دعم املشروعات متناهية الصغر: عفت الزعيب،  .52
، جامعة 4العدد  21. مقالة يف جملة كلية االقتصاد والعلوم السياسية، اجمللد 2018-2012دراسة الفرتة 
 .246-217ص ص  2020القاهرة، مصر 
 سادسا: امللتقيات 

إاتحة التمويل األصغر لتمكني املرأة الريفية اقتصاداي ن اداخلة بعنو مبكوش كرمية، زحويف نور الدين،  .53
على التنمية  أثرهمتكني املرأة و  حول:ضمن امللتقى الوطين  اسة مقارنة بني اجلزائر مصر والسودان(ر )د

 .2015مارس  9-8، يومي 2لونيسي البليدة  علىيف اجلزائر، جامعة االقتصادية 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/167827
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/167827
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 –بعنوان: مقدم إىل املؤمتر الرابع لكلية األعمال  حبش، حبثحممد  ومىنعبد سعيد السامرائي  قحطان .54
 .2019 نيسان 8-7الغربية  عمانجامعة 

املشاريع الصغرية ودورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية صالح عمر بلخري وسامي صاحل النهدي:  .55
، جامعة حضر 2019يوليو  25-24، ورقة للمؤمتر العلمي الرابع يف حمافظة حضر موت دراسة ميدانية

 .635-617، ص ص: 2019موت اجلمهورية اليمنية 
 والندوات  رسابعا: التقاري

وربطهم من دائرة الفقر  االجتماعيةختريج املستفيدين من خدمات صندوق الرعاية  مشروعأمحد حيي شحره،  .56
 ، 2013وخدمات التمويل األصغر سبتمرب  بربانمج

 .2020بنك االمل، التقرير السنوي لسنة  .57
 .2018السنوي لقطاع التمويل األصغر لعام  التقريراألردن،البنك املركزي  .58
 أمامقطاع التمويل متناهي الصغر يف مصر ما بني التدابري االحرتازية واالستجابة الفعلية تقرير بعنوان:  .59

، متوفر على تفشي فريوس كوروان املستجد
altmwyl-https://www.findevgateway.org/ar/blog/2020/04/qta-الرابط:

-walastjabt-alahtrazyt-altdabyr-byn-ma-msr-fy-alsghr-mtnahy
amam-alflyt 

 األعضاء للربع األول  إجنازاتشبكة التمويل األصغر للبلدان العربية سنابل، تقرير  .60
 2008، األصغر(العربية للتمويل  )البوابةتقرير شبكة سنبل   .61
 األردينتقرير صادر عن دائرة اإلحصاء  .62
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 124 .............................................األصغر للتمويل املصرية التجربة: الثالث املطلب
 125 ............................مصر يف األصغر التمويل انتشار يف املايل الشمول دور: األول الفرع
 126 والطلب............ العرض بني الفجوة وحتليل األصغر التمويل على احملتمل الطلب: الثاين الفرع
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 127 العرض(............................ )جانب مصر يف األصغر التمويل مؤسسات: الثالث الفرع
 131 2019ديسمرب غاية إىل2016 ديسمرب من األصغر للتمويل االقراضية احملفظة تطور: الرابع الفرع
 131 املصري............ األصغر التمويل قطاع على19 -كوفيد  كوروان  جائحة أتثري: اخلامس الفرع

 132 ...............................................األصغر للتمويل اليمنية التجربة: الرابع املطلب
 133 والطلب............ العرض بني الفجوة وحتليل األصغر التمويل على احملتمل الطلب: األول الفرع
 134 ...................... العرض( )جانب اليمن يف األصغر التمويل خدمات مقدمو: الثاين الفرع
 135 ............................اليمين األصغر التمويل لقطاع الكمية املؤشرات حتليل: الثالث الفرع
 137 ................اليمين األصغر التمويل قطاع على19 -كوفيد  كوروان  جائحة أتثري: الرابع الفرع

 138 ......................................األصغر للتمويل اجلزائرية التجربة عرض: الثالث املبحث
 139 ...............................خصائصه وأهم اجلزائر يف األصغر التمويل سوق: األول املطلب

 139 .................................اجلزائر يف األصغر التمويل على الطلب حمددات: األول الفرع
 141 ...................... العرض( )جانب اجلزائر يف األصغر التمويل خدمات مقدمو: الثاين الفرع

 142 ...(Angem) املصغر القرض لتسيري الوطنية للوكالة األصغر التمويل جتربة عرض: الثاين املطلب
 142 املصّغر................ القرض لتسيري الوطنية الوكالة قبل من املتاحة التمويل صيغ:ِ  األول الفرع
 146 ..............................املصّغر القرض لتسيري الوطنية الوكالة ومهام أهداف: الثاين الفرع
 147 ......................................................للوكالة اهليكلي التنظيم: الثالث الفرع

 148 .........................اجلزائر يف األصغر التمويل جتارب ابقي أهم استعراض: الثالث املطلب
 149 ................................اجلزائر يف اإلسالمية للبنوك األصغر التمويل جتربة: األول الفرع
 152 اجلزائر....... شرق بشمال احمللية واالقتصادية االجتماعية التنمية دعم مشروع جتربة: الثاين الفرع

 153 ...................................................................خالصة الفصل الثالث
 المستوى  على األصغر للتمويل التنموي  الدور الفصل الرابع : مقارنة

 154 الجزائر مع المدروسة الدول في واالقتصادي االجتماعي

 155 ...................متهيد................................................................
 يف واالقتصادي االجتماعي املستوى على األصغر للتمويل التنموي الدور تقييم: األول املبحث
 156 املقارنة حمل الدول

 156 .....................................ابلسودان. األصغر للتمويل التنموي الدور: األول املطلب
 157 ...................االجتماعية التنمية أهداف بعض حتقيق يف األصغر التمويل دور: األول الفرع
 159 .............ابلسودان االقتصادية التنمية أهداف حتقيق يف األصغر التمويل مسامهة: الثاين الفرع

 161 .................................ابألردن األصغر التمويل لقطاع التنموي الدور: الثاين املطلب
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 161 .........................ابألردن االقتصادية التنمية حتقيق يف األصغر التمويل دور: األول الفرع
 ومتويل الفقرية للطبقات االجتماعية األوضاع حتسني يف األصغر التمويل دور: الثاين الفرع

 .....................................................................األردن يف مشاريعهم
164 

 165 ..................................مبصر األصغر التمويل لقطاع التنموي الدور: الثالث املطلب
 165 .........................االقتصادي ابملستوى النهوض يف األصغر التمويل مسامهة: األول الفرع
 169 ..............................املرأة متكني يف املصري األصغر التمويل قطاع مسامهة: الثاين الفرع
 170 املصرية............. األصغر التمويل ملؤسسات واالقتصادي االجتماعي األثر تقييم: الثالث الفرع

 171 ...................................ابليمن األصغر التمويل لقطاع التنموي الدور: الرابع املطلب
 172 .........................االقتصادي ابملستوى النهوض يف األصغر التمويل مسامهة: األول الفرع
 173 ابليمن................... االجتماعي ابملستوى النهوض يف األصغر التمويل مسامهة: الثاين الفرع

 يف واالقتصادي االجتماعي املستوى على األصغر للتمويل التنموي الدور الثاين: تقييم املبحث
 177 اجلزائر

 االقتصادي املستوى على املصغر القرض لتسيري الوطنية للوكالة التنموي الدور: األول املطلب
 177 .............................................................................واالجتماعي

 177 .................................االقتصادية التنمية مستوى رفع يف الوكالة مسامهة: األول الفرع
 182 االجتماعية................. الفئات ملختلف االقتصادي التمكني يف الوكالة مسامهة: الثاين الفرع
 185 .....................................................للوكالة املالية غري اخلدمات الثالث الفرع

 185 .......................اجلزائر يف األصغر اإلسالمي التمويل لتجربة التنموي الدور: الثاين املطلب
 186 غرداية... بوالية اجلزائر الربكة لبنك األصغر للتمويل النموذجي لربانمج التنموي الدور: األول الفرع
 189 ..................................................الزكاة لصندوق التنموي الدور: الثاين الفرع

 192 .............................للجمعيات األصغر التمويل لتجارب التنموي األثر: الثالث املطلب
 192 التنمية........... مستوى على اجلزائر شرق لشمال األصغر التمويل برانمج جتربة أثر: األول الفرع
 195 ....................للتطوع الوطنية للجمعية األصغر التمويل لربانمج التنموي الدور: الثاين الفرع

 يف واالقتصادي االجتماعي املستوى على األصغر للتمويل التنموي الدور مقارنة: الثالث املبحث
 198 ...............................................................الدول العربية بقية مع اجلزائر

 198 العربية.. الدول وبقية األصغر للتمويل اجلزائرية التجربة بني واالختالف التشابه أوجه: األول املطلب
 199 .....................األصغر التمويل خلدمات املقدمة املؤسسات خالل من املقارنة: األول الفرع
 املنظمة والتشريعات للعمالء املقدمة األصغر التمويل خلدمات حيث من املقارنة: الثاين الفرع

 201 ..........................................................................املشرفة واهليئات
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 202 .............................التمويل وصيغ اإلقراض منهجيات خالل من املقارنة: الثالث الفرع
 202 ....................واالقتصادية االجتماعية التنمية أهداف حتقيق خالل من املقارنة: الرابع الفرع

 203 الدول....... بقية مع اجلزائر يف األصغر التمويل سوق تواجه اليت التحدايت مقارنة: الثاين املطلب
 203 ............................العربية األصغر التمويل صناعة تواجهها اليت التحدايت: األول الفرع
 204 .............................اجلزائر يف األصغر التمويل سوق تواجه اليت التحدايت: الثاين الفرع
 205 ...........................................................املشرتكة التحدايت: الثالث الفرع

 ابلنسبة األربعة الدول يف التنموي ودورها األصغر التمويل جتارب من يستفاد ما: الثالث املطلب
 206 ........................................................................اجلزائري لالقتصاد

 207 األصغر(.. التمويل )بنوك األصغر التمويل يف خمتصة مصرفية مؤسسات إقامة إمكانية: األول الفرع
 واقتحام األصغر التمويل جمال يف للعمل القائمة التجارية البنوك عمل نطاق توسيع: الثاين الفرع
 208 .....................................................................األصغر التمويل سوق

 اجلوع حماربة جمال يف الناشطة احلكومية غري واملنظمات للجمعيات جديد دور إجياد: الثالث الفرع
 209 الوطين..... األصغر التمويل سوق يف فاعلة مؤسسات لتكون وأتهيلها وتقدمي املساعدات والفقر

 قبل من والتنمية األصغر التمويل لدعم املخصصة املالية املوارد من االستفادة ضرورة: الرابع الفرع
 210 ...............................................................الدولية واإلقليمية  املنظمات

 211 األصغر................... التمويل جمال يف الرائدة العربية التجارب من االستفادة: اخلامس الفرع
 212 .....................................................................الرابع خالصة الفصل

 213 اخلامتة..................................................................................
 218 املراجع..................................................................................
 230 الفهرس.................................................................................

 
 
 
 


