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المداخلة

مقدمة:
إن االنتقال من اقتصاد موجه إىل اقتصاد السوق و اإلصالحات اهليكلية مث عومل ـة االقتصاديات و األزمات اليت مرت هبا
اجلزائر سواء من الناحية اإلاقت صادية أو االجتماعية اليت كانت م صحوبة جبملة من امل شاكل ،من ت سريح للعمال ،تدمري
لالقتصاد ،انتشار البطالـ ـة و التفاوت يف الطبقات االجتماعية ،أدت كلها إىل تفشي الفقر و اإلقصاء و التهميش يف بلد غين
باملوارد.
و مواكبة للتغريات و االجتاه حنو خوصصة املؤسسات العمومية و فسح اجملال أمام القطاع اخلاص و املبادرة الفردية ،جاء
القرض املصغ ـر ،من أجل امتصاص جزء من نسبة البطالة املستفحلة و خلق فرص للتشغيل لصاحل الفئات الفقي ـرة و املقصية
ق صد م سامهتها يف إن شـــاء الوروات  ،و بذلك يعترب جهاز القرض امل صغر برناجما يزيل النظام الرهين و يعتمد على ال سيا سة
االجتماعية اهلادفة إىل مكافحة البطالة و األو ضاع املتردية للمجتمع .و هو يتوجه إىل أ شخاص بدون عمل و لكنهم قادرون
على القيـام بنشاط مصغر معيشي ،بواسطة دعم مايل قلـيل و بشروط مرنة و مرضية.
و على هذا ،يعتمد هذا اجلهـاز على منح قروض يف آجال سريعة ،تتكون من مبـالغ صغرية ،يتم تسديدها على املدى
الق صري أو الطويل و تكون مرفوقة مب ساعدة الدولة اليت تتمول يف ختفيض ن سب الفوائد مع ضمان يتكفل به صندوق ال ضمان
املشترك للقروض املصغرة.
و يعترب الوقوف على ماهية القرض امل صغر ضرورة ملحة أمام كل باحث أو مهتم بالتنمية ال شاملة ،و ذلك لتحديد جمال
تدخل هذا اجلهاز الذي أ صبح اليوم ميول أحد األولويات يف برامج التنمية ليس فقط يف الدول املتقدمة ،و لكن أي ضا يف البلدان
النامية و منها اجلزائر.
ـنحاول اإلحا ة مبختلا اجلوانب املتعلقة هبذا الربنامج اجلديد املقترم من رف الدولة
و من خالل هذه املداخلة سـ
للتخفيا من حدة البطالة و الفقر يف اجلزائر .وذلك من خالل احملاور التالية:
احملور األول :اإل ار النظري لربنامج القرض املصغر.
احملور الواين :اإلجراءات الالزمة لطلب قرض مصغر.
احملور الوالث :املتدخلون يف تنفيذ برنامج القرض املصغر.
احملور الرابع :السنة الدولية للقروض املصغرة.
احملور اخلامس :تقييم التجربة اجلزائرية يف إ ار القرض املصغر.
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احملور األول :اإلطار النظري لربنامج القرض املصغر.
أوال :نبذة تارخيية عن القرض املصغر.
مفهوم القرض امل صغر صار معروفا عام  1974مببادرة من اخلبري االقت صادي "حممد يونس" ( )1حني رأى الن ساء غري
قادرات على احل صول على قرض من البنوك احمللية ،فقام مبنـــح قروض صغرية من مالـــه اخلاص لفائدة الن ساء لتمويل
مشاريعهن الصغرية ،و اخلروج من املعاناة ،و قد قمن بتسديد السلا الصغرية املمنوحة هلن ،إذ وصلت نسبة التسديد إىل تسعة
وتسعون باملائة ( )%99آنذاك(.)2
ـهد هذا األخري أول جتربة يف
ـغر و اليت كانت يف البنغالدح حيث شـ
تلكم هي البدايات األوىل ملفهوم القرض املصـ
امليدان من خالل "قرامني بنك  "Grameen Bankسنة  ،1983و الذي يعترب أول مؤ س سة مالية للقرض امل صغر و أول
بنك يف العامل يعىن هبذا املو ضوع ،حبيث خالل  17ســـنة إ ستفاد من متويله أكور من إثين ع شرة ( )12مليون بنغايل .و
يو صا القرض املمنوم هناك بـــ"قرض األمل" ألن أغلب التدابري اخلا صة به تستهدف خا صة النساء أل ن عموما أول من
يعاين من الفقر و اإلقصاء ،هذا ما جيعلهن يستعمل ـن القروض املصغرة املمنوحة هلن بدراية و حرصهن على تسديد ديو ن يف
اآلجال احملددة.
ثانيا :بدايات القرض املصغر يف اجلزائر.
لقد أظهر بقاء ن سبة البطالة مرتفعة يف اجلزائر خالل ال سنوات األخرية ضرورة انتهاج م سعى أن شط على م ستوى
ترقية التشغيل يتميز بأهداف إدماج اجتماع ـي و مهين أكور موحا ،و لقد ترجم هذا خاصة منذ سنة  1996بإعداد برامج
تطبيق جديدة موجهة إىل فئات متنوعة من اليب الشغل و تعد املؤسسة املصغرة و عقود ما قبل التشغيل و األشغال ذات املنفعة
العمومية بكوافة عمالية عالية ،أدوات مت و ضعها من رف ال سلطات العمومية يف إ ار معاجلة البطالة ،و جاءت هذه الربامج
لتضاف إىل مناصب الشغل املأجورة مببادرة حملية و نشا ات الشبكة االجتماعية (النشا ات ذات املنفعة العامة).
مث جاء برنامج جديد ليتمم و يوسع و يدعم مسار مكافحة البطالة و يعمقه و يتعلق األمر جبهاز القرض املصغر بنسبة
فائدة حمسنة ( ) 02%الذي شرعت الدولة يف تطبيقه ابتداءً من شهر جويلية  1999عرب كامل التراب الو ين(.)3
و منذ جويلية  1999إىل يومنا هذا ،مر برنامج القرض املصغر يف اجلزائر مبرحلتني أساسيتني:
 -1مرحلة الربنامج القدمي للقرض امل صغر :منذ جويلية  1999إىل غاية ماي  ،2002إذ كان يقدر مبلغ القرض من مخ سني
ـني ألا دينار جزائري ( 350000دج( )4مبعدل فائدة  ،%02و
ألا دينار جزائري ( 50000دج) إىل ثالث مئة و مخسـ
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ـري الربنامج القدمي وكالة التنمية االجتماعية كممول عن وزارة العمل و احلماية االجتماعية و التكوين املهين و ينوب
كان يسـ
عنها حمليا مندوبوا ت شغيل ال شباب ،أو الوكالة الو نية للت شغيل و ال صندوق الو ين للتأمني عن البطالة ،و يتكفل صندوق
ال ضمان من األخطار بكل األخطار النامجة عن عدم ت سديد القروض امل صغرة .و يف إ ار تنفيذ الربنامج القدمي للقـــرض
امل صغر ،لقد قامت كل من وكالة التنمية االجتماعية و املديرية العامة للخزينة و البنك الو ين اجلزائري من خالل اتفاقية ثالثية
األ راف.
 -2مرحلة الربنامج اجلديد للقرض امل صغر :منذ جانفي  2004إىل يومنا هذا ،و نتيجة للم شاكل اليت عرفها الربنامج القدمي
دخل جهاز القرض املصغر مرحلة جديدة ،و أصبح برناجما مستقال بذات ـه ل ـه هياكله و هيئاته اخلاصة به ،و بذلك حدثت
مفارقات بني الربناجمني (القدمي و اجلديد) من حيث القاعـــدة القانونية و غالف التمويل ،تقنيات الت سيري و املعاجلة لطلبات
القرض املصغر.
و هبذا أ صبح برنامج القرض امل صغر ،مبوابة الربنامج اجلديـــد الذي يزيل النظام الرهين الذي يعتمد على ال سيا سة
اإلاجتماعية اهلادفة إىل مكافحة البطالة و الفقر و األوضاع املتردية للمجتمع.
ثالثا :ماهية القرض املصغر و أمهيته.
 -1مفهوم القرض املصغر :ال يوجد تعريا حمدد و وا ضح و موحد دوليا ملفهوم القرض املصغر ،لكورة املعايري املستخدمة( )5يف
تعريا هذا األخري ،و بقا للمرسوم الرئ ـاسي الصادر عن وزارة التشغيل و التض ـامن الو ين و املتعلق بتطبيق اإلجراءات
اخلاصة جبهاز القرض املصغر فإن(:)6
القرض امل صغر هو سلفة صغرية احلجم ،خم صص القتناء عتاد ب سيط .يتم ت سديده على مرحلة ق صرية و مينح ح سب
ـرض املصغر إىل إحداث
كيفيات تتوافق مع االحتياجات أو العوائق و اليت ترتبط بالنشا ات و األشخاص املعنيني .يوجه القــ
األنشطة ،مبـــا يف ذلك األنشطة يف املنزل باقتناء العتاد الصغري الالزم النطالق املشروع .و لشراء املواد األولية ،وذلك قصد
ترقية الشغل احلر (الشغل الذايت) و الشغل املنجز مبقر السكن و كذا النشا ات التجارية املنتجة.
يعترب القرض امل صغر و سيلة ملكافحة البطالة و الفقر ،و لقد ظهر يف العديد من البلدان ال سائرة يف ريق النمو كعامل فعال
يف امتصاص الفائض يف اليد العاملة ،الناتج عن التأثريات املترتبة عن برامج اإلصالحات االقتصادية.
يف بالدنا ،يقع القرض املصغر بني حد أدىن لكلفة املشروع يقدر بمسني ألا دينار جزائري ( 50000دج) وحد أقصى يقدر
ـهرا ،و تعتربه
ـديد على مرحلة تتراوم بني  12إىل  60شـ
بأربع مئة ألا دينار جزائري ( 400000دج) و هو قابل للتسـ
ال سلطات العامة برناجما يهدف إىل ترقية و تنمية ال شغل ،و هو موجه باخل صوص حنو الفئات اليت تعاين من البطالة و تلك اليت
ليست مؤهلة لالستفادة من جهاز املؤسسة املصغرة .و هذا بقصد تغطية احتياجات كل الفئات اليت تتوفر على قدرات يف خلق
نشاط حلساهبا اخلاص.
و من مث يعترب جهاز القرض امل صغر برناجما يعتمد على ال سيا سة االجتماعية اهلادفة إىل مكافحة البطالة و األو ضاع املتردية
للمجتمع و هو موجه إىل أ شخاص بدون عمل و لكنهم قادرون على القيام بن شاط معي شي م صغر بوا سطة دعم مايل قليل و
ب شروط مرنة و مرحية و على هذا يعتمد هذا اجلهاز على منح قروض يف آجال سريعة تتكون من مبالغ صغرية (من 50000
دج إىل 400000دج) ،يتم ت سديدها على املدى الق صري أو الطويل و تكون مرفوقة مب ساعدة الدولة و اليت تتمول يف ختفيض
نسبة الفوائد مع ضمان يتكفل به صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة.
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و يعتمد جهاز القرض املصغر يف متويل املشاريع على :املسامهة الشخصية للمستفيد و سلفة بدون فائدة من الوكالـــة
الو نية لتسيري القرض املصغر و مسامهة البنك يف شكل ق ـرض بنك ـي .و يهدف هذا الربنامج إىل اإلدماج االقتصادي و
االجتماعي للموا نني املستفيدين عرب أحداث األنشط ـة املنتج ـة للسلع و اخلدمات ،من خالل توسيع اإلمكانيات املمنوحة
للموا ن ـن ملباشرة مشاريعهم و إنشاء نشا ات خمتلفة من أجل اخلروج النهائي من وضعية البطال ـة و الفقر ،و بالتايل فهو
موجه إىل:
 البطالني املسجلني يف الصندوق الو ين للتأمني عن البطالة مبا فيهم أولئك الذين انتهت مدة استفادهتم من حقوقهم. املرأة اليت ترغب يف العمل ببيتها. األشخاص ال سيما الشباب الذين ينشطون يف القطاع غري الرمسي. حاملي شهادات التكوين املهين. احلرفيني. املوا نني القا نني بالقرى و البوادي.و بصفة عامة فإن هذا اجلهاز موجه إىل الفئات من املوا نني الذين ال ميكنهم االستفادة من القرض يف إ ار املؤسسات املصغرة
و ذلك بسبب شرط السن أو التأهيل أو بسبب القدرة املالية الشخصية.
 -2مميزات القرض املصغر :يتميز القرض املصغر بأنه:
 سلفة صغرية احلجم تتراوم ما بني مخسني ألا دينار جزائري و أربع مئة ألا دينار جزائري. هو عبارة عن م ساعدة من الدولة يف شكل قرض بدون فائدة ملا تفوق كلفة امل شروع مئة ألا دينار جزائري ،أو قرضـب الفائدة
ـم (بعنوان) اقتناء املواد األولية اليت ال تتجاوز كلفتها ثالثني ألا دينار جزائري ،و ختفيض نسـ
بدون فائدة برسـ
للقروض البنكية.
 موجه حنو الفئات البطالة و الفقرية و املقصية. يسمح مبشاركة مجيع الفئات يف بناء االقتصاد الو ين. بدون ضمانات عينية بل هناك ضمان هو الوقة يف املقدرة على الوفاء. منح القروض يف آجال سريعة. يتكفل بضمان القرض املصغر صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة. أن يكون امل ستفيد من القرض امل صغر بالغا من العمر  18سنة فما فوق و لديه كفاءات تتوافق مع امل شروع الذي يريدحتقيقه ،و ميلك املستفيد املستوى احملدد للمسامهة الشخصية.
 حتدث األنشطة من قبل املستفيد بصفة فردية. كما أنه يتميز ببسا ة اإلجراءات و امللا الواجب تشكيله من أجل االستفادة من القرض. سعر فائدة القرض البنك ـي من  %01إىل ( %02التخفي ـض م ـن  %80إىل  ،)%90و الفارق( )7تتحمله اخلزينةالعمومية.
-3أمهية القرض املصغر :تتمول أمهية القرض املصغر يف(:)8
ختفيا الفقر ،ختفيا البطالة ،رفع م ستوى املعي شة ،زيادة و تر شيد املدخرات احمللية ،ا ستخدام التكنولوجيا احمللية ،توفري
الصناعات املغذية للصناعات الكبرية ،توفري تشكيلة السلع األساسية بأسعار منافسة ،توفري اخلدمات و خدمـــات اإلنتاج،
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استخدام العمالـة املاهرة و غري املاهرة ،استخدام اخلدمات احمللية ،حتويل األنشطة غري الرمسية و غري املنظمة إىل أنشطة رمسية و
منظمة ،املسامهة يف حتقيق التنمية املكانية بقدرهتا على التو ن يف اجملتمعات اجلديدة.
و بصفة عامة يهدف جهاز القرض املصغر إىل:
 اهلدف السياسي :البحث عن االستقرار و الشراكة االجتماعية عن ريق تشجيع سكان األرياف للعودة إىل أراضيهم. اهلدف االقت صادي :و يتم ذلك بإن شاء ن شا ات خمتلفة و حت سني الو ضعية املعي شية عن ريق رفع الدخل الفردي من أجلزيادة ثروات البالد.
 اهلدف االجتماعي :حتسيـن املدخول و ظـروف احلياة للفئات الضعيفة و خاصة لذوي الدخل احملدود. -4مبادئ برنامج القرض املصغر :تتمول مبادئ برنامج القرض املصغر يف(:)9
 ستعطى األولوية لأل شخاص الذين ينتمون إىل أ سر فقرية و ال شباب العا لني عن العمل و الن ساء املاكوات بالبيت و سكاناألرياف بوجه اخلصوص.
 إن القط ـاعات ذات األولوي ـة هي القط ـاع اإلنتاجي و اخلدمات و التجارة ال سيما يف الفالحة و الصناعة الغذائية والصيد البحري.
 تكوين منتظم و تدعيم القدرات التسيريية للجمعيات املرشحة بصفتها الوسيط املايل لدى الصندوق.ـروض ،إن مردودية و عاعة النشاط و ضمان متاسك اجملموعة
 سيتم تشجيع االدخار كشرط ال بد منه للحصول على قــستشكل أهم العناصر لضمان القروض.
 سيتم تشجيع القروض املسددة على املدى القصري.ثالثا :شروط االستفادة من القرض املصغر.
 -1مقاييس التأهيل اإلستفادة من القرض املصغر(.)10
 بلوغ سن  18سنة فما فوق :عند تاريخ إيداع لب اال ستفادة من القرض امل صغر ،البد أن يكون امل ستفيد بالغا سن 18سنة كحد أدىن و ال ي شترط حد أق صى يف ال سن ،غري أنه وفيما خيص احلد األق صى يف ال سن جيب على املؤ س سات املكلفة
بتنفيذ اجلهاز أن تدرس كل امللفات حالة حبالة مع األخذ بعني االعتبار كمقاييس أساسية :وضعية املترشحني،كفاءاهتم يف خلق
و حتقيق املرودوية لنشا هم ،مدة التسديد احملددة.
 امل سامهة ال شخ صية يف التمويل :لتمكينهم من احل صول على القرض امل صغر ،جيب على امل ستفيدين أن ي سامهوا يف متويلمشروعهم يف حدود:
  %05من الكلفة اإلمجالية للنشاط بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغري و املواد األولية الالزمة النطالق املشروع. و خيفض هذا املستوى إىل  %03إذا كـان املستفيد حائزا على شهادة أو وثيقة معـادلة معترف هبا ،أو إذا أعز النشاطيف منطقة خاصة أو على مستوى اجلنوب أو اهلضاب العليا.
  %10من الكلفة اإلمجالية اليت ال ميكن أن تفوق  30000دج بعنوان شراء املواد األولية. و %0.5من كلفة امل شروع ،متول حقوق االن ضمام يف صندوق ال ضمان امل شترك للقروض امل صغرة (ل ضمان األخطاراملترتبة عن عدم تسديد القرض البنكي).
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 توفر شروط الكفاءة املهنية الضرورية يف حتقيق النشاط. التوفر على مقر سكين مستقر. توفر الشروط االجتماعية املتعلقة بالـتأهيل لالستفـادة من القرض املصغر ذو نسبة منخفضة ( البطـالة ،عـامل مسرم،ظروف اجتماعية و اقتصادية غري مستقرة ،إعاقة ،وجود أشخاص حتت الكفالة.)...
 تقدمي لب قرض للحصول على عتاد جديد أو جمدد ،مدعم مبلا مبسط و فاتورات شكلية. اإلعفاء من اخلدمة الو نية.-2اإلعانات املمنوحة للمستفيدين من القرض املصغر.
يستفيد املوا ن الذي يستويف شروط التأهيل السابقة الذكر من احلصول على دعم القرض املصغر و املتمول يف (:)11
 اإل عانة اليت متنحها الدولة لتمويل الن شاط الذي ينجزه امل ستفيد ب صفة فردية و اليت تتراوم قيمتها من مخ سني ألا دينارجزائري ( 50000دج) إىل أربع مئ ـة ألا دينار جزائري ( 400000دج) ،وهذه القروض املصغرة تسدد على مدى 12
إىل  60شهرا.
 ي ستفيد املوا ن املؤهل إل عانة جهاز القرض امل صغر ،دون مقابل من امل ساعدة التقنية للوكالة الو نية لت سيري القرض امل صغر واستشارهتا و مرافقتها و متابعتها(.)12
 كما ي ستفيد املوا ن املؤهل إلعانة جهاز القرض امل صغر من قرض بدون فوائد  PNRعندما تفوق كلفة امل شروع مئة ألادينار جزائري (100000دج) خي صص لتكملة م ستوى امل سامهات ال شخ صية املطلوبة لال ستفادة من القرض البنكي و قرض
بدون فوائد بعنوان اقتناء املواد األولية اليت ال تتجاوز كلفتها ثالثني ألا دينار جزائري ( 30000دج) ،و ال ميكن أن يتجاوز
مبلغ القرض بدون فوائد ما يأيت:
  %25من الكلفة اإلمجالية للن شاط عندما تفوق هذه الكلفة مبلغ مئة ألا دينار جزائري (100000دج) و ت ساويأربع مئة ألا دينار جزائري ( 400000دج) أو تقل عنها .و يرفع هذا املستوى إىل %27من كلفة النشاط إذا كان املستفيد
حامال شهادة أو وثيقة معادلـة معترف هبا ،أو أعز النشاط يف منطقة خاصة أو على مستوى اجلنوب أو اهلضاب العليا.
  %90من الكلفة اإلمجالية و اليت ال ميكن أن تفوق  30000دج (بعنوان شراء املواد األولية). كما ي ستفيد املوا ن من قرض بنكي و من ختفيض يف ن سب الفائدة بالن سبة للقروض البنكية املتح صل عليها ،و حيددمستوى القرض البنكي كما يلي:
 %95من الكلف ـة اإلمجالية للنشاط عندما تفوق الكلفة مخسني ألا دينار جزائري ( 50000دج) و تساوي مئ ـة ألادينار جزائري (100000دج) أو يقل عنهـا .و يرفع هذا املستوى إىل %97إذا كان املستفيد حامال شهادة أو وثيقة معادلة
معترف هبا ،أو إذا أعز النشاط يف منطقة خاصة أو على مستوى اجلنوب أو اهلضاب العليا.
 %70من الكلفة اإلمجالية للنشاط عندما تفوق هذه الكلفة مئة ألا دينار جزائري ( 100000دج) و تساوي أربع مئةألا دينار جزائري ( 400000دج) أو تقل عنها.
و حيدد معدل ختفيض نسب فوائد القـروض البنكيـة املمنوحة بعنوان القرض املصغر من البنوك و املؤسسات املالية للمستفيد
ب ـ % 80:من املعدل املدين الذي تطبقه البنوك و املؤسسات املالية بعنوان األنشط ـة املنجزة ،مبا أن معدل املدين هو نفس
املعـدل املطبق يف السوق فيمـا خيـص

األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء املؤسسات يف اجلزائر الفرص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي

القرض المصغر كآلية تمويل ضمن البرامج الوطنية :
المساعدة على إنشاء المؤسسات
التمويالت املماثلة ،و عندما تنجز هذه األن شطة يف منا ق خا صة و على م ستوى اجلنوب و اهل ضاب العليا ،ترفع معدالت
التخفيض إىل  %90من املع ـدل امل ـدين الذي تطب ـقه البنوك و املؤسسات املالي ـة،و ال يتحمل املستفيد من القرض سوى
فارق نسبة الفائدة غيـر املنخفض
رابعا :األشخاص املستفيدين من ختفيض نسبة فائدة القرض املصغر.
 -1األشخاص املؤهلون لالستفادة من ختفيض نسبة فائدة القرض املصغر :يتمولون يف:
 العمال الذين فقدوا مناصب عملهم أو الذين هم على وشك أن يفقدوا مناصب عملهم ألسباب اقتصادية. اليب منصب شغل ،سواءً بتأهيل (أو بدونه) أو بتكوين (أو بدونه). امل ستفيدون من ال شبكة االجتماعية القادرون على ممار سة ن شاط ،ب شرط أن يتنازلوا عن حقوقهم يف اال ستفادة من منحالشبكة االجتماعية.
 نساء لسن ربات بيوت يرغنب يف ممارسة مهنة أو بصدد ممارسة مهنة (خاصة بالبيت أو يف وسط ريفي). أشخاص معنويون أو بيعيون قد استفادوا من برامج دعم تشغيل الشباب. كل األشخــاص اآلخرون الذين يرغبون يف ممارسة نشا ات اإلنتاج ،التصنيع ،التوزيع للسلع و اخلدمات و ذلك: بصفة فردية أو بدون مساعدة أجري (موال :العائالت املنتجة). بصفة فصيلة ،مؤقتة ،غري مستقرة مبكان واحد ،بالبيت أو مهن أخرى. مقاولون صغار يعملون يف إ ار برنامج األشغال العمومية لالستعمال املكوا لليد العاملة. -2األشخاص غري املؤهلني لالستفادة من برنامج القرض الصغر :و هـم:
ـاستوناء املؤسسات األحادية ،ذات املسؤولية
الشركات الصناعية ،التجارية أو اخلدماتية املسجلة بالسجل الو ين للتجارة ،بــ
احملدودة ،الشركـــات و املؤسسات احلرفية ،املهن احلرة ،املستفيدون من القرض املصغر الذين مل حيترموا االلتزامات السابقة
إزاء البنوك.
الشكل  :1-1رسم ختطيطي للقرض املصغر.

الوكالة الو نية
لتسيري الـقرض

امللا

املستفيد

الــــمصغ
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امللا
+
شهادة املطابقة
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القرض املصغر

عقد االشتراك

امللا
+
شهادة املطابقة

البنك

وصل التسديدات

املصدر :عون اهلل سعاد ،القرض املصغر يف اجلزائر ،مذكرة ماجستري ،جامعة تيارت ،2007 ،ص.75 :

احملور الثاين :اإلجراءات الالزمة لطلب قرض مصغر.
القرض امل صغر كغريه من القروض له إجراءاته اخلا صة ،اليت جيب أن يقوم هبا امل ستفيد للح صول عليه ،و سنحاول من
خالل هذا احملور التطرق إىل اإلجراءات الالزمة لطلب قرض مصغر و كيفية معاجلة امللفات و خمتلا أشكال متويله.
أوال :اإلجراءات الالزمة لطلب قرض مصغر.
 -1الوثائق املطلوبة يف تكوين ملف طلب قرض مصغر.
يتكون ملا لب قرض مصغر من:
 نسخة من بطاقة التعريا الو نية. شهادة ميالد. شهادة التزام للمسامهة الشخصية. شهادة التأهيل املهين. فاتورة تقديرية للعتاد. شهادة اإلقامة. بطاقة األداء أو اإلعفاء من اخلدمة الو نية. بطاقة معلومات (متأل من قبل مرافق الدائرة). شهادة بطالة. -2اإلجراءات اخلاصة مبعاجلة طلبات القروض املصغرة.
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تت ـم معاجلة لبات القرض املصغر عن ريق خاليا املرافقة ،عرب اهليك ـل التنظيم ـي للوكال ـة و امتدادها حمليا يف شكل
تنسيقيات والئية على رأسها منسق والئي ،و امتدادها على مستوى الدوائر بإنشاء خاليا مرافقة على مستوى كل دائرة يقوم
بتسيريها جامعي اختصاصي يف :العلوم االقتصادية ،املالية ،احملاسبة ،التسويق و هو ما يعرف باملرافق.
 فكل شخص تتوفر فيه ال شروط القانونية يقدم جمموعة وثائق مربرة للهوية و للم شروع ،هذه الوثائق هي املكونة للملاالقانوين للمستفيد.
 يفحص امللا من رف املرافق ،و يتم تقوميه من رف اللجنة املشكلة قانونيا و املعنية إلصدار املقررة القانوني ـة الستفادةمن القرض املصغر و التبليغ باملوافق ـة األولي ـة للقرض بدون فائدة و االستفادة من مبلغ الفوائد للقرض املصغر عندما يكون
متويل املشروع ثالثي ،و يف حالة التمويل املختلط يبلغ املستفيد باالمتيازات (ختفيض نسب فوائد البنك).
 يتقرب املستفيد من املؤسسة املالية من أجل وضع القرض حيز التنفيذ ،يف حالة ما إذا كانت املؤسسة املالية تشترك يف إعازهذا امل شروع و يبلغ امل ستفيد باملوافقة املبدئية للبنك ،مث تبدأ الوكالة الو نية لت سيري القرض امل صغر بدفع مبالغ القرض بدون
فائدة (قصد خلق نشاط ،أو لشراء مواد أولية) ،و يوضع حيز التنفيذ.
 املستفيد ملزم أن ينخرط يف صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة. امل ستفيد مرفوق باملقررة القانونية مع املوافقة املبدئية للبنك و تربير امل سامهة ال شخ صية ونظام اال شتراكات و منح التأميناتلدى الصندوق الضمان يتقرب من املؤسسة املالية من أجل إمتام ملا لب القرض املصغر بالوثائق املطلوبة من رف البنك.
ـغر تؤخذ على عاتق اخلزينة
 بعد كل هذه املراحل و االمتيازات املمنوحة من رف البنك فالفوائد العامة للقرض املصـالعمومية.
 و يف حالة عدم ت سديد القروض من رف امل ستفيدين و بعد نفاذ كل الطرق و و سائل الطعن ،حتول املؤ س سة املالية امللااملتنازع فيه إىل صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة من أجل الدفع.
ويتطلب ت سيري برنامج القرض امل صغر على امل ستوى الو ين تن صيب اهليئات الو نية و احمللية للقرض امل صغر و مجيع األعمال
ـغر خالل فترة 2005-1999
ا خلاصــة بدعم التكوين و كذا النشــا ات اجلمعو ية ،و ت قدر كل فة القرض املصـ
مببلغ 5283694494:دوالر أمريكي.
ثانيا :أشكال التمويل :هناك عدة أشكال للتمويل(:)13
 -1التموي ـل املختل ـط :ه ـذا التمويل خي ـص املشاريع اليت تكون قيمتها اإلمجالية ما بني مخسني ألا دينار جزائري
( 50000دج) و مئة ألا دينار جزائري ( 100000دج) ،أو القتناء العتاد األويل .و يقسم هذا القرض م ـا بني املستفيد
و البنك .و املسامهة الشخصية تكون موقوفة باألكور  %05و القرض البنكي على األكور  ،%95و يف حالة إذا كان املستفيد
حائزا على دبلوم أو شهادة معادلة معترف هبا أو النشاط يكون يف منطقة حمددة (جنوب أو هضاب عليا) ،املسامهة الشخصية
هي  %03من مبلغ املشروع و القرض البنكي هو.%97
اجلدول  :1-2التمويل املختلط.
مستوى التمويل
مشروع أقل أو يساوي
 100000دينار جزائري

املسامهة الشخصيــة

القـرض البنكــي

منطقة خاصة

منطقة أخرى

منطقة خاصة

منطقة أخرى

%03

%05

%97

%95
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املصدر :الوكالة الو نية لتسيري القرض املصغر.
الشكل  : 1-2التمويـل املختلـط.

املصدر :الوكالة الو نية لتسيري القرض املصغر.
 -2التمويل الثالثي :بقا للمواد  11-3و  12من املرسوم التنفيذي رقم  15-04املؤرخ يف  22جانفي  2004فإن:
هذا التمويـل خيـص املشاريـع اليت يتعدى مبلغها مئة ألا دينار جزائـري (100000دج) و يعادل أو يقل عن أربع مئة
ألا دينار جزائري ( 400000دج) و يوزع كما يلي:
 املسامهة الشخصية.%5 : القرض غري املأجور .%25 :PNR القرض البنكي متوسط األجل .%70 : CMTو يف حال ـة إذا م ـا ك ـان املش ـروع يف منطق ـة حمددة (جنوب أو هضاب عليا) ،أو يكون املستفيد متحص ـل على
دبـلوم أو شهادة معادلة معترف هبا ،فنسبة املشاركة يف التمويل لأل راف تكون كما يلي:
 املسامهة الشخصية.%03 : القرض غري املأجور .%27 :PNR القرض البنكي متوسط األجل .%70 :CMTاجلدول  :2-2التمويل الثالثي.
املسامهة الشخصيــة
مستوى التمويل
من 100000
إىل 400000دج

القـرض البنكــي

القرض بدون فائدة

منطقة خاصة

منطقة
أخرى

منطقة خاصة

منطقة أخرى

منطقة خاصة

منطقة
أخرى

%03

%05

%70

%70

%27

%25

املصدر :الوكالة الو نية لتسيري القرض املصغر.
الشكل :2-2التمويل الثالثي.
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املصدر :الوكالة الو نية لتسيري القرض املصغر.
 -3التمويل باملواد األولية :يكـون التمويـل ما بيـن املستفيد و الوكالة الو نية لتسيري القرض املصغر ،و املسامهة الشخصية
ـروع ،و القرض بدون فا ئدة (القرض غري ا ملأجور) مينح على األكور  %90من املبلغ
هي  %10من املبلغ اإل مجايل للمشـ
اإلمجايل الذي ال ميكن أن يتعدى ثالثني ألا دينار جزائري ( 30000دج).
و املق صود بالقرض بدون فائدة (القرض غري املأجور) ح سب ما هو مبني يف املادة  11من املر سوم التنفيذي 15-04
املؤرخ يف  22جانفي  2004مينح إىل املستفيد -املقترض -على النحو التايل:
أ -إقتناء العتاد الصغري و األويل لعملية انطالق املشروع:
 القرض بدون فائدة  PNRمينح على أق صى تقدير بـــ %25:من تكلفة امل شروع الذي تكون قيمته أعلى من مئة ألادينار جزائري (100000دج) و أقل أو يساوي أربـع مئة ألا دينار جزائري ( 400000دج).
 هذا القرض بدون فائدة  PNRيكون بنسبة  %27من املبلغ اإلمجايل للمشروع عندما يكون املستفيد حائزا على شهادة،أو يكون النشاط يف منطقة خاصة (جنوب ،هضاب عليا).
ب -شراء املواد األولية :القرض بدون فائدة مينح مل شروع م صغر ال يتعدى ثالثني ألا دينار جزائري ( 30000دج) على
أساس دراسة تقنو اقتصادية مبسطة ،مع تربير املسامهة الشخصية ( 10%من مبلغ املشروع) و هو ال يتعدى  %90من املبلغ
اإلمجايل .و ميكن نعت هذا النوع من التمويل أيضا بالتمويل املختلط.
اجلدول  :3-2التمويـل باملواد األولية.
احلد األقصى للتمويل

املسامهة الشخصية

القرض بدون فائدة

أقل أو تساوي  30000دينار جزائري

%10

%90

املصدر :الوكالة الو نية لتسيري القرض املصغر.
الشكل :3-2التمويل باملواد األولية.
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املصدر :الوكالة الو نية لتسيري القرض املصغر.

ثالثا :إستراتيجيات و آثار القرض املصغر.
 -1إستراتيجيات القرض املصغر.
لقد اشتدت حالة الفقر يف السنوات األخرية بسبب عوامل اجتماعية اليت أضيفت إىل عوامل اهليكلة االقتصادية و ارتفاع البطالة
و العراقيل اليت تقا أمام االستغالل الفالحي ،فيستند منوذج
الربنامج املقترم للقرض امل صغر باعتباره آلية متويل ضمن الربامج الو نية امل ساعدة على تطوير الن شاط اإلنتاجـــي و صغار
احلرفني و املهن الصغيـرة ،و سوف نتطرق إىل هذه اجملاالت أو اإلستراتيجيات كاآليت:
 الن شاط اإلنتاجي و التجاري( :)14يعطي برنامج القرض امل صغر األولوية إىل سكان األرياف األكور حرمانا :صغار املربني،صغار الفالحني ،شباب األرياف الع ـا لني عن العمل ،نساء األرياف ،و يدعم هذا الربن ـامج الربامج احلكومية اليت تعطي
ـل عن ريق االستغالل العقالين
ـة و هتدف هذه اإلستراتيجية إىل التكفل باملشاكــ
ـة قطاع الفالحــ
أمهية كبرية لتنميــ
للقدرات الفالحية و دورها يف االقتصاد الو ين من خالل :رد االعتبار ملكانة الفالحة و دورها يف االقتصاد الو ين ،وضع إ ار
تنظيمي مالئم أكور ،تكييا أحسن ألنظمة اإلنتاج.
ـاج الفالحي و تكويفه ( 02مليون هكتار) و تنويعه
و هبذه اإلستراتيجيات اجلديدة للحكومة()15اليت تسعى إىل عصرنة االنتــ
( 05ماليني هكتار) و تو سيع امل ساحات الزراعية عن ريق منح امتياز ال ست صالم األرا ضي و إعادة الت شجري ،و محاية
الواحات يف اجلنوب الكبري و تربي ـة النح ـل و البق ـر و الغنم و اإلبل و ذلك لضمان حتقيق الفالحني ملداخيل تسمح هلم
بالعيش من جهد عملهم و حتقيق فائض.
و مت و ضع برنامج القرض امل صغر لتغطية الن شا ات املربجمة يف قطاع الفالحة مبا يف ذلك اجلانب اخلاص بال سقي ،و يتم
ضمان ح صة التمويل بوا سطة القرض امل صغر بن سبة  %70بالن سبة لألن شطة الزراعية و يتم الت سديد يف مدة ثالث سنوات
بالنسبة للنشاط الفالحي.
 ال صيد البحري :لقد أعدت الدرا سة اليت قدمتها م صاحل ال صيد البحري عام  1987أن املخزون من الوروة ال سمكية يقدرب ـ 480:ألا ن مبردودية دائمة تقدر ب ـ 160:ألا ن سنويا و ت ـتكون املنشآت األساسية حاليا من  20ميناء للصيد
البحري و  20موقعـا للرسو ،و رغم ذلك فإن اإلنتاج السنوي من األمساك يظل دون مستوى القدرات املوجودة.
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 -3ال صناعات ال صغرية :ي ساهم القرض امل صغر يف ميدان تطوير ال صناعات ال صغرية و التقليدية ،اليت ت ساهم يف منو الن شاط
االقت صادي و توفري منا صـــب شغل كما ت ساهم يف التخفيا من حدة الفقر و اإلق صاء يف املنا ق الريفية ،و تعطي الدولة
األولوية للصناعات الصغرية اليت تنشأ يف األرياف و املتعلقة بالزراعة الصناعية و صغار احلرفيني.
 -2آثار تطبيق برنامج القرض املصغر.
 إن شاء منا صب شغل :من أجل احلد من البطالة و تقليص عدد العمال امل سرحني البالغ عددهم  400.000عامل ساهمالقرض امل صغر ضمن الربامج الو نية و ال سيما تلك اليت ت ستهدف تطوير الن شاط اإلنتاجي و حت سني الظروف االجتماعية
للموا نني(:)16
ـم و
أ -الشباب العا لني عن العمل الذين تتراوم أعمارهم بني  18و  30سنة لتطوير العمل باملنزل و كذا تنمية نشا اهتــ
مش ـروعاهتم حيث استفاد  600000شاب خالل الفت ـرة  2005 -2001من دعم القرض املصغر و  105000من
الفئات األخرى العا لة عن العمل لنفس الفترة.
ب -و العمال الفالحيني و صغار املستومرين الزراعيني و صغار مريب املاشية و الفئات األخرى للعمال الريفيني بـ585000:
خالل الفترة .2005 -2001
ج -و صغار احلرفيني و املهن الصغرية و أنواع النشا ات الريفية و احلضرية بـ 360000:مستفيد لفترة .2005 -2001
و هكذا فإن برن ـامج القرض املصغر لتطوير نشاط اإلنتاج و التجارة من شأنه أن يشمل حوايل  1998000شخص
خالل الفترة .2009-2001
 اآلثار األخرى املنتظرة:أ -ت عزيز قدرات املشاريع الصغرية :يتم إعاز املشاريع املصغرة ودعمها عن ريق برنامج فرعي لتكوين و توجيه املترشحني و
ال سيما يف امليادين اآلتية :ت سيري امل شاريع امل صغرة ،درا سة إمكانية ال سوق ،ا ستعمال التكنولوجيا اجلديدة ،ترقية الت ضامن بني
املهن بإنشاء مجعيات ألصحاب املشاريع الصغرية.
ب -تطوير و ترقية الصناعات الصغرية :إن تطوير الصناعات الصغرية إذا ما كان مدعما و مؤ را بشكل جيد ميكن أن يؤدي
مستقبال إىل تنمية هذه األخرية لتصبح مؤسسات صغرية.
ج -تنمية روم املقاولة عوضا عن االتكالية اليت تساعد األفراد يف اندماجهم االجتماعي وإجياد ضالتهم،
احملور الثالث :املتدخلون يف تنفيذ برنامج القرض املصغر.
سنتعـرض إىل أهـم املتدخليـن الذين هلم صلة مباشرة بعملية معاجلة لبات القروض املصغرة يف اجلزائر ،و بالتايل
حتديد م سؤولية كل فرد و دوره يف إ ار تطبيق جهاز القرض امل صغر يف الواقع االقت صادي ،و مبا أن برنامج القرض امل صغر يف
اجلزائر من جويلية  1999إىل يومنا هذا مر مبرحلتني ،عد أن املتدخلون خيتلفون يف كل مرحلة.
أوال :أهم املتدخلني يف القرض املصغر.
يستدعي نظام القرض املصغر املشاركة األساسية لكل من املقترض و البنك.
 -1املقترض (املستفيد).
يعترب املقترض هنا فيما خيص القرض املصغر كل شخص بيعي يستويف الشروط القانونية(:)17
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 إثبات مقر اإلقامة. التمتع بكفاءات تتوافق مع املشروع املرغوب إعازه. عدم االستفادة من مساعدات أخرى إلنشاء النشاط. القدرة على دفع امل سامهة ال شخ صية املقدرة بـــ 03:أو  05أو  %10من الكلفة اإلمجالية للم شروع ح سب احلاالتالسابقة الذكر.
 تقدم املسامهة الشخصية نقدا. تسديد االشتراكات لدى صندوق الضمان ( 0.5%من القرض البنكي). اإللتزام بالتسديد حسب اجلدول الزمين :القرض للبنك ،السلفة بدون فائدة للوكالة الو نية لتسيري القرض املصغر. -2البنـك.
كان البنك الو ين اجلزائري هو املتدخل الوحيد من ضمن مجيع البنوك يف الربنامج القدمي للقرض امل صغر باإل ضافة إىل آل
خليفة بنك (يف بعض املنا ق فقط)  ،و يف إ ار الربنامج اجلديد تتدخل مجيع البنوك التجارية يف القرض املصغر يف اجلزائر.
ثانيا :املتدخلون يف إطار الربنامج القدمي للقرض املصغر.
إضافة إىل املقترض و البنك و صندوق الضمان ،تدخل يف القرض املصغر خالل الفترة  2002-1999كل من وكـالة التنمية
االجتمـاعية
و مندوب تشغيل الشباب املؤهل إقليميا .و مها اإلدارتني املعنيتني بتطبيق جهاز القرض املصغر على املستوى الو ين.
 -1وكالة التنمية اإلجتماعية :ADS
وكالة التنمية االجتماعية أن شئت يف إ ار سيا سة اإل صالم اجلذري لل سيا سة االجتماعية ،و هي هيكل حكومي مزود بقانون
خاص يكفل له استقاللية إدارية و مالية لضمان تسيري مرن و شفاف لشبكة اجتماعية ،اليت تقع حتت سلطة رئيس احلكومة و
حتت وصاية الوزارة املكلفة بالنشاط االجتماعي فيما خيص املتابع ـة العملية يف حمارب ـة الفقر و البطالة و اإلقصاء االجتماعي،
وتتمول مهامها يف(:)18
 ترقية و اختيار و متويل (بصفة كاملة أو جزئية) عن ريق اإلعانة أو وسيلة مالئمة أخرى. الن شا ات و التدخالت ل صاحل الطبقات احملرومة و ل صاحل التنمية االجتماعية :أي كل م شاريع األ شغال أو اخلدمات ذاتمنفعة اقتصادية
و إجتماعية و متميزة باستعمال مكوا لليد العاملة .والنشا ات اخلاصة بتطوير املؤسسات املصغرة العاملة.
 استعادة البعد االجتماعي للدولة على مستوى القاعدة. لب و مجع كل امل ساعدات املالية و اهلبات بالو صية و اإلعانات (و نية كانت أو دولية) ال ضرورية لتج سيد مهمتهااالجتماعية.
 وضع شراكة مومرة مع اجملتمع املدين باشتراك احلركة اجلمعوية. -إنشاء عالقات تعاون مع املؤسسات األجنبية (املمولة لشركاء املغتربني).
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فوكالة التنمية االجتماعية (كانت) مكلفة بتطبيق اإلجراءات اخلا صة جبهاز القرض امل صغر و هذا فيما خيص عمل ال سلطات
العمومية أما على املستوى احمللي ،فتعتمد الوكالة على فروعها اجلهوية و على شبكة مندويب تشغيل الشباب ،على أساس دفتر
األعباء الذي حيدد خدمات املكلفني هبا.
 -2مندويب تشغيل الشباب .DEJ
هم منشطي اجلهاز على املستوى احمللي و تنشأ يف كل والية جلنة لتشغيل الشباب يرأســـها مندوب لتشغيل الشباب يعني
مبوجب مر سوم تنفيذي()19بناءً على اقترام من الوزير املكلا بالت شغيل و تنتهى مهامه بالكيفية نف سها ،و هم هبذه ال صفة
مكلفون بـ(:)20
 استقبال املرشحني و إعالمهم حول جممل العناصر املكونة جلهاز القرض املصغر. م ساعدة الطالبني يف تكوين ملفهم للح صول على شهادة املطابقة و ذلك وفق اإلجراءات احملددة من رف وكالة التنميةاالجتماعية.
 إ ر سال الطلبات اخلا صة باحل صول على شهادة املطابقة للمر شحني املؤهلني إىل وكالة التنمية االجتماعية ح سب الكيفياتاحملددة.
 تسليم شهادات املطابقة املسلمة من وكالة التنمية االجتماعية للمعنيني و توجيههم حنو البنك للحصول على القرض. ت سيري قوائم اليب القرض اليت يتم حتيينها ب صفة منتظمة (ملفات مودعة ،شهادات املطابقة احملررة ،اتفاقيات بنكية ،م شاريعخمتلفة...اخل).
 دفع احلركـــة اجلمعوية إىل امل شاركة يف جماالت اإلعالم ،التوجيه ،تعميم املعرفة حول اجلهاز و حتقيق م شاريع القرضاملصغر.
يستقبل مندوب تشغيل الشباب الطالبني و ينصحهم و يف مرحلة ثانية يقوم بإجراء مراقبة ملطابقة الطلبات :يتأكد من توفر
ـخاص مؤهلني .مث يقوم بعملية معاجلة الطلب وفقا "لبطاقة مراقبة" .و
كل املعلومات املطلوبة يف الطلبات ،يتأكد من أن األشـ
عندها يرسل امللا الذي يشمل على لب االستفادة من القرض املصغر مرفوقا ببطاقة املراقبة املزودة باملعلومات ،لوكالـــة
ـباب بقرار املطابقة ،و عند
ـغيل الشـ
التنمية اإلجتماعية و ذلك بغرض إختاذ القرار .تبلغ وكالة التنمية االجتماعية مندوب تشـ
ذلك يسلم مندوب تشغيل الشباب للطالب ملا القرض الذي يشمل على لب السلف ـة و قرار املطابقة اخلاص بالتخفيض،
مث يوجه الطالب إىل البنك املعين اليداع لب السلفة املرفق بقرار املطابقة.
ثالثا :املتدخلون يف إطار الربنامج اجلديد للقرض املصغر.
 -1الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر .ANGEM
هي هيئة ذات ابع خاص ،تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل و توضع الوكالة حتت سلطة رئ ـيس احلكوم ـة ،و
يتوىل الوزير املكلا بالتشغيل املتابعة العملية جململ نشا اهتا و يكون مقر الوكالة مبدينة اجلزائر ،و ميكن نقله إىل أي مكان آخر
من التراب الو ن ـي ،حبيث حتدث فروع ـا هلا على املستوى احمل ـلي بناءً على قرار جملسها التوجيهي من خالل إحداث
هيئات حملية تسمى بالتنسيقيات (منسق الـوالية،
املرافق على مستوى الدائرة) .
تضطلع الوكالة باالتصال مع املؤسسات و اهليئات املعنية باملهام اآلتية(:)21
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 تدعم املستفيدين و تقدم هلم االستشارة و ترافقهم يف تنفيذ أنشطتهم. متنح قروض بدون مكافأة. تبلغ املستفيدين أصحاب املشاريع املؤهلة للجهاز مبختلا اإلعانات اليت متنح هلم. تضمن متابعة األنشطة اليت ينجزها املستفيدون مع احلرص على احترام بنود دفاتر الشروط اليت تربطهم بالوكالة و مساعدهتمعند احلاجة لدى املؤسسات و اهليئات املعنية بتنفيذ مشاريعهم.
و هبذه الصفة تكلا الوكالة على اخلصوص مبا يأيت:
 تنشئ قاعدة للمعطيات حول األنشطة و املستفيدين من اجلهاز. تقدم االستشارة و املساعدة للمستفيدين من جهاز القرض املصغر يف مسـار التركيب املالـي و رصد القروض. تقيم عالقات متوا صلة مع البنوك و املؤ س سات املالية يف إ ار التركيب املايل للم شاريع و تنفذ خطة التمويل و متابعة إعازاملشاريع و استغالهلا و املشاركة يف حتصيل الديون غري املسددة يف آجاهلا.
 تربم اتفاقيات مع كل هيئة أو مؤسســـة أو منظمة يكون هدفهـــا حتقيق عمليات اإلعـــالم و التحسيس و مرافقةاملستفيدين من جهاز القرض املصغر يف إ ار إعاز أنشطتهم و ذلك حلساب الوكالة.
ميكن للوكالة من أجل االضطالع مبهامها على أحسن وجه ،أن تقوم مبا يلي:
 تستعني بأي شخص معنوي أو بيعي متخصص للقيام بأعمال تساعدها على إعاز مهامها. تكلا مكاتب دراسات متخصصة بإعاز مدونات منوذجية خاصة بالتجهيزات و دراسات مونوغرافية حملية و جهوية.ـاز القرض املصغر ،و
ـارجية املخصصة لدعم حتقيق أهداف جهــ
 تنفذ كل تدبري من شأنه أن يسمح برصد املوارد اخلــاستعماهلا وفقا للتشريع و التنظيم املعمول هبما.
 -2صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة .FGMMC
كان يعرف ب صندوق ضمان األخطار النامجة عن القرض امل صغر ( )22من سنة  1999إىل غاية سنة  2002لي سمى سنة
ـاءً على
 2004بصندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة ،و لقد أنشئ هذا الصندوق مبوجب مرسوم تنفيذي( )23و بنــ
تقرير وزير الت شغيل و الت ضامن الو ين ،و بناءً على الد ستور ال سيما املادتان  04-85و ( 125الفترة الوانية) منه .يو ضع
صندوق ال ضمان حتت و صاية الوزير املكلا بالت شغيل و يتمتع بال شخ صية املعنوية و اال ستقالل املايل و يو ن لدى الوكالة
الو نية لتسيري القرض املصغر ،حيث ي ضمن الصندوق القروض املصغرة اليت متنحها البنوك و املؤسسات املالية املنخر ة فيه ،و
يغطي بنا ًء على تعجيل البنوك و املؤ س سات املالية املعنية باقي الديون امل ستحقة من األ صول و الفوائد عند تاريخ الت صريح
بالنكبة و يف حدود .%85
حيل الصندوق ،يف إ ار تنفيذ الضمان حمل البنوك و املؤسسات املالية يف حقوقها اعتبارا عند االحتمال ،لالستحقاقات املسددة
و يف حدود تغطية اخلطر .متسك حماسبة الصندوق حسب الشكل التجاري ،بصفة مستقلة عن حماسبة الوكالة الو نية لتسيري
القرض املصغر ،و يتول ـى املدير العام للوكالة ( )ANGEMتسيري الصندوق مبساعدة أمانة دائم ـة .ميكن أن ينخرط يف
ال صندوق كل بنك و مؤ س سة مالية قاما بتمويل م شاريع إعتمدهتا الوكالة الو نية لت سيري القرض امل صغر ،يؤ سس دفع
إا شتراكات إىل ال صندوق من امل ستفيدين من القرض امل صغـــر و البنوك و املؤ س سات املالية ،و يقوم جملس توجيه إدارة
الصندوق بتحديد مبالغ اإلاشتراكات و كيفيات دفعها.
وبعد اإل تفاق مع البنك ،املستفيد من القرض يساهم يف حساب الصندوق بنسبة  %02حيث(:)24
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  %01متول نسبة االشتراك البنكي للمشتركني.  %01متول نسبة التأمني السنوية.يتقدم امل ستفيد من القرض إىل ال صندوق الو ين للتأمني عن البطالة  CNACمن أجل توقيع عقد اال شتراكات يف صندوق
الضمان الذي يتحمل مسؤولية ضمان املستفيدين حنو القارضني (البنوك أو املؤسسات املالية) .و جيب على املستفيد جتديد دفع
مستحقات التأمني كل بداية سنة ،ابتداءً من أول تاريخ لتسديد أول دفعة .يف حالة عدم قدرة املستفيد على تسديد القروض،
فإن صندوق الضمان يسدد  %80إىل البنك و لكن املستفيد يبقى مدان بـ:
 %20إىل البنك. %80صندوق الضمان املشترك للقروض املصغرة.كما يقوم الصندوق حبماية املستفيد يف حالة اإلفالس أو يف حالة الوفاة ،لكنه ال حيميه يف حالة احلرائق أو الكوارث الطبيعية.
احملور الرابع :السنة الدولية للقروض املصغرة.
أوال :السنة الدولية للقروض املصغرة.
يف عام  ،1998أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة  2005سنة دولية للقروض امل صغرة ،للتنويه بالدور الكبري الذي
ا ضطلعت به القروض امل صغرة يف التخفيا من الفقر و البطالة يف العامل .ويف دي سمرب  ،2003صادقت الدول األع ضاء على
م شروع برنامج العمل الذي تقدم به األمني العام لألمم املتحدة()25و املتعلق بال سنة الدولية للقروض امل صغرة ،و قد وجهت
الدعوة لكل من البنك العاملي و صندوق النقد الدويل للمش ـاركة و التنسيق املشترك إلع ـام هذه التظاهرة .و جاء القرار
أ )26(488/58/ليو سع من األهداف املتوخاة من هذه ال سنة ،مؤكدا أن ال سكان الذين يعانون من الفقر سواء يف املدن أو
القرى هم حباجة إىل القروض امل صغرة و إىل التمويل امل صغر اللذين سيمكنا م من الرفع من دخلهم و تكوين دخل خاص هبم
و جيعال م أقل عرضة للفاقة.
و ت شجع اجلمعية العامة اخلا صة هبذه ال سنة الدولية الدول األع ضاء و املنظمات التابعة لألمم املتحدة املعنية هبذه التظاهرة و
املنظمات غري احلكومية و القطاع اخلاص و املؤسسات على تقدمي مسامهة وعية و /أو أي شكل من أشكال دعم هذه السنة
الدولية .كما ميكنها أن تنشأ صناديق خاصة هتدف إىل مساعدة اللجان الو نية على متويل براجمها هلذه السنة.
و يف اية السنة الدولية يتم إعداد تقرير ائي يتضمن معلومات صادرة عن الدول األعضاء ووكاالت األمم املتحدة و شركاء
التمويل امل صغر ،حول أن شطتهم و إعازاهتم و األهداف اليت حققوها ،و يقيم هذا التقرير بال ضبط مدى بلوغ األهداف و
النتائج املعلنة للسنة الدولية (.)27
ثانيا :أهداف السنة الدولية للقروض املصغرة.
هتدف السنة الدولية للقروض املصغرة و التمويل املصغر  2005إىل:
 الرفع من قدرات التمويل املصغر و توسيع آفاقه من أجل تطوير األنشطة و استقطاب فاعلني جدد. تقليص عدد األفراد الذين يعيشون يف أقصى درجات الفقر إىل النصا يف حدود سنة .2015 و ضع جمموعة من اإل ستراجتيات الفعالة و احملددة جيدا ،اليت ت سمح بالت صدي للم شاكل اليت تعترض القروض امل صغرة،وتساعد على تطور هذا الربنامج.
 التشجيع على تنظيم تظاهرات جهوية و حملية حول القروض املصغرة و التمويل املصغر عرب العامل. إعطاء دفع جديد لربامج القرض املصغر يف كل البلدان ،وخاصة البلدان السائرة يف ريق النمو.األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء املؤسسات يف اجلزائر الفرص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي
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 إبراز الدور الذي يظطلع به القرض امل صغر و التمويل امل صغر باعتباره كآداة هامة حملاربة الفقر ،ي ساعد على خلق رأمسال ومناصب شغل ،كما يسمح لألشخاص الذين يعيشون يف فقر و بطالة ،و خاصة النساء بأن ميتلكوا استقاللية مالية.
إن لبات احل صول على القروض امل صغرة اليت مازال مطلوبا تلبيتها هتم حوايل  500إىل  600مليون شخص فقري أو
ـعيا يف خمتلا بقاع العامل .مازال الطريق ويل إذن أمام هذا الربنامج كي حيقق كل أهدافه .و رغم كل ما
ذي دخل ضـ
حققه من ات ساع إبان العقود الوالثة األخرية ،فإن الطلب ما زال يتجاوز بكوري العرض و الو سائل الالزمة لال ستجابة للطلبات
املقدمة.
ـغرة عاحات كربى يف التخفيا من حدة البطالة و الفقر يف خمتلا دول العامل ،و
ـنة الدولية للقروض املصـ
و قد حققت السـ
السيما الدول السائرة يف ريق النمو ،إذ عد أن مداخيل اليب القروض املصغرة ارتفعت ب ـ  %12.9يف أندونيسيا ،و بـ
 %60يف بو ليفيا ،و بــ  %24يف البنغالدح ،وازداد دخل املستفيدين من القرض املصغر بــ  36دوالر أمريكي و هذا
بغـانا...
احملور اخلامس :تقييم التجربة اجلزائرية يف إطار القرض املصغر.
أوال :مسامهة القرض املصغر يف امتصاص البطالة يف اجلزائر.
إن ق ضايا الت شغيل و اإلدماج و حماربة البطالة صنفت ضمن األولويات باجلزائر ،مما ا ستلزم على الدولة ال شروع يف
إجراءات و تدابري إستونائية للتخفيا من حدهتا و انعك ـاساهتا السلبية خاصة يف أوساط الشباب ،و متولت هذه اإلجراءات يف
وضع برامج عـديدة لترقية الشغـل
و إنشاء هياكل متخصصـة لتنفيذها ،مع التركيز على محلـة واسعة للتحسيس و التوجيه من أجل إعام هذه البـرامج .و
قد استلزم اهتام الدولة بقضاي ـا التشغي ـل و تكويا اجلهود ملواجهة ظاهرة البطال ـة توفري اجلهود الالزمة لضمان حتقيق
األهداف املرجـوة و ذلك بوضع هيـاكل قويـة و متخصصة قادرة على حتمل حجم املهام املوكلة إليها ،و مت بذلك إنشاء
الوكالة الو نية لتسيري القرض املصغر.
و يف هذا اإل ار خ ص صت الدولة مبلغ مايل قدره  200مليون دينار جزائري جلهاز القرض امل صغر من شأنه خلق 20000
من صب شغل يف إ ار الربنامج القدمي ،فقد ساهم هذا اجلهاز اجلديد يف امت صاص البطالة بن سبة .%3.6و تطبيقا آللية القرض
امل صغر اليت عرفت بعد فترة اختبار انطالقتها الفعلية عام  2004فان الوكالة هلا شبكة مكونة من خاليا املرافقة على مجيع
منا ق الو ن أي  554دائرة و  49تن سيقية على م ستوي الوالية حيث بلغ العدد اإلمجايل للقروض امل صغرة  ،اليت مت منحها
منذ انطالق يف هذا اإلجراء  192ألا قرض  ،يف حني بلغ عدد املنا صب امل ستحدثة  268000من صب شغل يف خمتلا
أشك ـال التمويل( ،)28منها  20047منصب شغل لفائ ـدة اإلناث يف إ ار القرض بدون فائدة ،و من بني العدد اإلمجايل
للنشا ات اليت أنشأهتا النساء 2661 :يف القط ـاع الفالحي و 3830يف القطاع الصن ـاعي و  2838يف ميدان الصناعات
التقليدية و يف جمال البناء و األ شغال العمومية ،و قد بلغ عدد الطلبات على القروض بدون فائدة منذ ال شروع يف الربنامج إىل
أكور من  29000لب ،بعضها ال يزال قيد الدراسة من قبل خمتلا تنسيقيات الوكالة عرب الواليات.
و قد متكن جهاز القرض امل صغر باإل ضافة إىل برامج ترقية ال شغل األخرى من إحداث مليوين من صب شغل يف أفق عام
 ، 2009و ذلك من خالل و ضع إ ستراتيجية جديدة ترمي إىل إن شاء بنك و ين للت ضامن و هو عبارة عن شباك موحد جيمع
عدة قطاعـات معنية حلل مشكلة متويل البنوك للقروض املصغرة خالل سنة  ،2007و ذلك لفائدة الشباب أصحاب املشاريع
املصغرة ،كما تدرس احلكومة حاليا مشروعا يتعلق برفع القيمة املالي ـة للقرض املصغر الذي مينح للشب ـاب البطال ليصل إىل
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حدود  80مليون سنتيم ،ويدخل هذا األمر ضمن الربنامج اخلما سي  ،2014 – 2010إ ضافة إىل تقليص مدة درا سة
امللفات إىل ثالثة أشهر كحد أقصى .
الفرع الثاين  :التجربة اجلزائرية يف إطار القرض املصغر.
ميكن تلخيصها يف النقاط التالية (:)29
 القرض املصغر دخل اجلزائر من أجل ضبط املنشآت و االنتقال إىل اقتصاد السوق. القرض امل صغر دخل يف نفس الوقت رفقة بعض الن شا ات املرفقة لالقت صاد اإلنتقايل :املنح اجلزافية و الت ضامنية ،منحةالنشاط من أجل امل صاحلة العامة و كذا خمتلا املنح ،التشغيل املأجور مببادرة حمليـــة ،أ شغال من نوع ،TUP-HIMO
األشغال من أجل املنفعة العامة ،اخلاليا اجلوارية...
 القرض امل صغر أ صبح و سيلة عالج اجتماعي للفقر من خالل دعم الن شا ات ال صغرية االقت صادية ،الت شغيل الذايت ،العملاملنزيل ،النشا ات التقليدية و غريها.
 الوكالة الو نية لتسيري القرض املصغر تقوم بتسيري الكوري من مشاريع القروض امل صغرة من مصادر الدولة و هتدف إىل خلقأكوــر من مليوين منصب شغل قصد التخفيا من حدة الفـقر و البطالة يف اجلزائر.
 القرض املصغر ،يبقى مصلحة عمومية موله مول باقي املصاحل و ليس منتوج مايل حسب البنك. جتميد الربنامج القدمي للقرض املصغر سنة  2002و الشروع يف جتربة جديدة يف هذا اجملال بداية من جانفي .2004الفرع الثالث  :العراقيل و النقائص يف إطار برنامج القرض املصغر.
برنامج القرض املصغر كغريه من النشا ات اجلديدة يعاين من عراقيل و نقائص و يبحث عن رق إلغناء املعلومات املستخلصة
من أجل االزدهار و املتمولة يف:
 جيب التن سيق ما بني اهليئات املكلفة بت سيري هذا الربنامج و البنوك لتبيان حدود القرض امل صغر :فح سب القانون 10-90املؤرخ يف  14أفريل  1990املتعلق بالعملة و القرض املبني شروط ممار سة القرض الذي يكون من مهام البنك و املؤ س سات
املالية (املادة  120منه) ،هذا ما يبني أن القرض املصغر يكون إجباري ـا بإتفاق و تنسيق مع البنك ،ففي أفري ـل  2002مت
درا سة  80000ملا من رف وكالة التنمية االجتماعية لطلبات القرض امل صغر مرورا مبندوبيات ت شغيل ال شباب للواليات
بالتنسيق مع البنوك.
 اآلجال ما بني و ضع لب قرض م صغر لدى امل صاحل املعنية و تبليغ امل ستفيد باملوافقة على منحه القرض يف بعض احلاالتيتطلب وقتا.
 العدد الكبري من الطلبات على مستوى مرافقي الدوائر يصعب من دراسة كل امللفات. برنامج القرض املصغر خيص مبالغ صغرية احلجم بنسب فوائد منخفضة و لكن بتكلفة تسيري مرتفعة. إنعدام الرقابة و التوجيه يف إ ار الربنامج القدمي للقرض املصغر دفع باملستفيدين إىل اإلتكالية و عدم تسديد الديون املستحقةعليهم.
ـغرة لقطاع الفالحة حبكم اخلطورة ( خطورة الظروف املناخية و نقص
ـت املوافقة على القروض املصـ
 بعض البنوك رفضـاإلنتاج ).
 -غياب ضمانات املستفيدين يف إ ار القرض املصغر ،مما يدفع البنوك إىل املتناع عن اإلقراض.
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 شروط القرض املصغر ال تتالءم مع املوا نني ذوي الدخل احملدود و الفقراء ،فاملستفيدين جيدون صعوبات يف توفري الشروطلإلستفادة من القرض املصغر ( حيث %10 :املسامهة الشخصية %0.5 ،من املنحة السنوية لصندوق الضمان ).
 الشروط املوجودة ال تسمح بالنظر الدائم يف عرض القرض املصغر ،فالكشا اإلمجايل يبني يف الشروط احلالية لعرض القرضامل صغر أن هذا األخري ال يزال أقل فعالية و ال ي سمح ببلوغ إال عدد صغري من امل ستفيدين مقابل عدد كبري من الطلبات،
فالشروط احلالية مع اإلجراءات املوجودة ستصل بسرعة حدودها و ليس هناك منظور دائم هلذا العرض اخلاص بالقرض املصغر.
هذه الكشوف اليت تبني جمموعة من النقائص و الصعوبات غنية باملعلومات اليت تدفع إىل التفكري يف التطورات األساسية لربنامج
القرض املصغر يف اجلزائر.
الفرع الرابع :انتقال اجلزائر من القرض املصغر إىل التمويل املصغر.
بالنظر إىل امل ستوى احلايل للجزائر ،ميكننا إظهار تطورات من أجل حل امل شاكل و العراقيل ،بطريقة متوالية مرورا بالقرض
املصغر كخدمة إىل التمويل املصغر كوسيلة من أجل معاجلة القرض املصغر الذي يعترب منتوج مايل حسب البنك ،لذلك بدأت
اجلزائر ترى ضرورة التفكري يف موضوع التمويل املصغر كبديل للقرض املصغر .من أجل هذا جيب(:)30
 اإل الع على جتارب التمويل املصغر يف البلدان األخرى :و ذلك بالنظر إىل جتارب التمويل املصغر يف الدول األخرى خاصةـر ...اخل .و هذا من أجل املالحظة و الفهم و التحليل و جتديد املعلومات املتعلقة بتنمية
الدول اجملاورة ،املغرب ،تونس ،مصـ
مؤسسات التمويل املصغر(.)31
 التعهد باالنعكا سات اجلزائرية على تطورات القرض امل صغر اجتاه التمويل امل صغر :املرحلة هاته تكون ذات انعكاس بنيـة يف
ـغر يف البلدان األخرى ،و الطاقات اخلارجية املختصـ
املمولني اجلزائريني املعنيني مبالحظة التجارب يف جمال التمويل املصـ
التمويل املصغر اليت ميكن اقتناؤه ـا من أج ـل املساعدة يف االنعكاسات الو نية و وضع شروط التجارب يف اجلزائر للتمكن
من إعاز خمطط نشاط مؤسسات التمويل املصغر.
 التجربة النموذجية اجلزائرية يف مؤ س سة التمويل امل صغر :لزم بعد و ضع املخطط النظري لربنامج التمويل امل صغر أن تقومـل إتفاق قانوين على الصرف أو القرض و يبني
ـح ترخيص حيمــ
السلطات العمومية اليت هلا دور دافعي و ليس عملي مبنــ
كذلك الشروط املؤقتة ملمارسة مؤسسة التمويل املصغر.
ـاحل املالية و االحتياجات و
ـرورية من أجل فهم منطق املصـ
ـبة من املعلومات املتاحة :هذه املرحلة ضـ
 حتليل اخلربة املكتسـال صعوبات للموا نني امل ستفيدين و امل شاكل اليت تواجههم  ،و من هذه املكا سب و املعارف اليت ميكن أن تنمو ميكن و ضع
منوذج جزائري حمدد لربنامج التمويل املصغر.
 يف هذه املرحلة جيب شرم هذا الربنامج اجلديد ،و تبيان م ضمونه اهلادف إىل خلق إ ار مهين و منا صب شغل و الذييضمن فيما بعد تنمية اقتصادية و اجتماعية.
 تسيري مؤسسات التمويل املصغر الدائم يتطلب تكوين موارد بشرية خمتصة يف هذا اجملال.عرفت اجلزائر يف السنوات األخرية تنمية نشا ات القرض املصغر الذي مسح بكسب خربة الستنباط املعلومات املتطورة فيما
بعد ،و جيب اآلن النظر م ستقبال لتن صيب من شآت خمت صة يف التمويل امل صغر بلق مؤ س سات هلذا التمويل و هذا ب شكل دائم
ألداء اخلدمات املالية املتأقلمة مع املوا نني غري املنخر ني مع البنوك و احملتاجني و الفقراء.
اخلامتة:
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من أهم ال سيا سات املتبعة يف جمال اال ستومار سيا سة القروض امل صغرة املدعمة من رف الدولة ،ممولة من رف كل
من :وكالة التنمية االجتماعية و مندوبية تشغيل الشباب فالوك ـالة الو نية لتسيري القرض املصغر ،هبدف القض ـاء على الفقر
و البط ـالة وحتقيق تنمي ـة اقتصادية و اجتماعية من خالل مساعدة املوا نني على خلق نشا ات منتجة ،و بإتباع إجراءات
بسيطة و بعيدة عن التعقيد ،و من نتائج تطبيق هذا الربنامج:
 ترقية الشغل احلر بفسح اجملال أمام القطاع اخلاص و املبادرات الفردية. امت صاص جزء من ن سبة البطالة امل ستفحلة يف اجملتمع ،أين سجل ارتفاع معترب لعدد امل ستخدمني و األجراء ،يف إ ار تنفيذبرنامج دعم اإلنعاح االقتصادي الذي مسح بإمتام املشاريع العالقة وانطالق ورش ـات جديدة هامة يف قطاعات األشغ ـال
العمومية و الري و البناء و قطـــاع الفالحة و ال صناعات التقليدية ،و هي القطاعات اليت تعد امل صادر الرئي سية إلحداث
مناصب الشغل ،ويعترب جهاز القرض املصغر أحد هذه الربامج.
 حتويل األنشطة غري الرمسية إىل أنشطة رمسية. استخدام العمالة املاهرة و غري املاهرة. نسبة فائدة القرض املصغر منخفضة. ساهم يف حتقيق تنمية اقت صادية و اجتماعية بإن شاء ن شا ات خمتلفة و خلق فرص للت شغيل ل صاحل الفئات الفقرية و املق صيةقصد مسامهتها يف زيادة ثروات البالد من خالل دخلهم الفردي.
و بذلك يعترب جهاز القرض امل صغر ،برناجما يزيل النظام الرهين و يعتمد على ال سيا سة االجتماعية اهلادفة إىل مكافحة
ـع .و يف خضم النجاحات و املكاسب اليت حققتها هذه التجربة يف كوري من الدول
ـة و األوضاع املتردية للمجتمــ
البطالــ
خاصة األسيوية منها (البنغالدح ،ماليزيا )...اعتربت سنة  2005سنة دولية للقروض املصغرة.
و يف ظل درا ستنا ل سيا سة القرض امل صغر يف اجلزائر ،نرى أ ا سيا سة جديدة مازالت بعد يف بدايتها ،رغم ما لوحظ
عليها من نقائص كنقص التن سيق بني خمتلا اجلهات القائمة على ت سيري هذا اجلهاز ،وكذا غياب املتابعة لأل شخاص الذين
حتصلوا على القرض و نقص التمويالت البنكية و عدم إتباع استراتيجيات تسيري علمية متطورة متكن الربنامج من حتقيق أهدافه
املسطرة ،مع نشوء الكوري من املشاكل بسبب االهتمام مبعاجلة ملفات يف قطاعات حمددة على حساب ملفات أخرى ،و ازدياد
إقبال املوا نني على لبات القروض امل صغرة املقدمة من رف الوكالة الو نية لت سيري القرض امل صغر مما يقلل من قدرهتا على
تغطية مجيع نفقاهتا و هذا النعدام مردوديتها و عدم تسديد الديون من رف املستفيدين من هذا الربنامج .و قد فكرت اهليئات
ـر تطورا حيقق
املسرية جلهاز القرض املصغر سواء على املستوى املركزي أو احمللي للخروج من هذه الدائرة إىل مستوى أكوــ
الرفاهية االقتصادية و االجتماعية ألفراد اجملتمع ،من خالل السعي مستقبال إىل:
ـباب و الذي مجد عام
ـغيل الشـ
 إعادة النظر يف الربنامج القدمي املطبق من رف وكالة التنمية االجتماعية و مندوبوا تشـ ،2002واستخالص النقائص و العراقيل اليت واجهها و حماولة تفاديها و التقليل منها يف تطبيق الربنامج اجلديد الذي شرع فيه
عام .2004
 إنشاء مديريات جهوية على مستوى شرق الو ن و غربه و كذا الوسط والشمال و اجلنوب ،و تضم كل مديرية من ستإىل عشر واليـات و ذلك لتسهيل تسيري و تطبيق الربنامج حمليا.
 -التنسيق مع خمتلا البنوك التجارية املتواجدة بإقليم سكن املستفيد ،قصد تسهيل إجراءات منح القرض.
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 اجلزائر و من خالل جتربته ـا ،و ما عرفته يف السنوات القليلة األخرية من تنمي ـة للمشاريع و النشا ات املهنية يف إ ارتطبيق برنامج القرض املصغر الذي يسمح هلا بكسب خربة و استنباط معلومات يف هذا اجملال ،مما دفع هبا إىل النظر مستقبال إىل
تنصيب منشآت خمتصة يف التمويل املصغر و ذلك بلق مؤسسات هلذا التمويل و هذا بشكل دائم.
إذن رغم كل هذا تبقى سيا سة القرض امل صغر يف اجلزائر ،واحدة من الطرق املتبعة ملكافحة الفقر و البطالة و الظروف
االجتماعية املتردية لأل سر اجلزائرية ال سيما اليت تكون األم امل سؤولة عنها ،إذ ال ميكن احلكم عليها بالنجام أو الف شل نظرا
حلداثة هذا النوع من القروض فمن الطبيعي أن يـواجه يف بدايته مشاكل و عراقيل.

المراجع
( – )1ولد حممد يونس عام  1940مبدين ـة شيتاجونج  ،و هو أستاذ االقتصاد السابق ف ـي جامعة شيتاجونج بالبنغالدح ومؤسس قرامني بنك الـذي ميلكه
الفقراء و هو يعمل من أجل إحداث تغريات نوعي ـة يف حياة الفقراء يف البنغالدح بعد اجملاعة اليت أصابت ه ـذا البلد عام  .1974وهو البنك – املدرسة-
الذي صار قطبا يدور يف فلك منهجه املتبتلون يف حمراب العمل من أجل الفقراء من خالل جت سيدهم لتجربته يف إ ار القرض امل صغر .نال هذا األخري جائزة نوبل
للسالم مناصفة مع قرامني بنك سنة .2006
( – )2الصايف تلي ،املدير العام لوكالة التنمية االجتماعية ،مداخلة خالل امللتقى الدويل للقرض املصغر ،اجلزائر ،يومي 18 -17ديسمرب .2002
( – )3أبو جرة سلطاين ،وزير العمل و احلماية االجتماعية و التكوين املهـين ،عرض حول تطبيق جهـاز القرض املصغر ،احلراح يف  21جوان .1999
)4( - Circulation n°10 du 22 Juillet 1999, relative à la mise en œuvre du micro - crédit.
( – )5معيار :رأس املال املقترض ،حجم اإلنتاج و املبيعات ،حجم األسواق...
)6( - Décret présidentiel n° 04 -13 du 22 janvier 2004, relatif au dispositif du
micro- crédit.
ـ ،%06 :و يف هذه احلالة الفارق هو
( - )7املقصود بالفارق :الفرق بني سعر الفائدة للقرض البنكي و سعر الفائدة السوقي الذي يتعامل به البنك و املقدر بــ
 %04و تتحمله اخلزينة العمومية.
( – )8عزمي م صطفى ،أمحد ن صار ،دور ال صندوق اإلجتماعي يف تنمية امل شروعات ال صغرية ،امللتقى الدويل حول جهاز القرض امل صغر ،اجلزائر18 -17 ،
ديسمرب .2002
( – )9الندوة الو نية األوىل حول حماربة الفقر و التهميش ،ق صر األمم نادي ال صنوبر البحري ،أيام  30 -29 -28أكتوبر  ،2000حتت الرعاية ال سامية
لفخامة رئيس اجلمهورية.
)10( - Circulaire n° 10 du 22 juillet 1999, relative à la mise en œuvre du micro-crédit.
-Décret exécutif n° 04 -15 du 22 Janvier 2004, fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux
()11
Bénéficiaires du micro-crédit
( – )12قبل  2004كان املستفيد يتلقى املساعدة من وكالة التنمية اإلجتماعية و مندويب تشغيل الشباب.
)13( - Agence de développement sociale, micro-crédit, texte d’application, Août 1999, p : 10. .
( – )14عون اهلل سعاد ،القرض املصغر يف اجلزائر ،مذكرة ماجستري ،جامعة تيارت ،2007 ،ص.83 :
( – )15الندوة الو نية األوىل حول حماربة الفقر و التهميش ،ق صر األمم ،نادي ال صنوبر البحري 30 -29 -28 ،أكتوبر  ،2000حتت الرعاية ال سامية
لفخامة رئيس اجلمهورية.
( – )16املنشور رقم  00332املؤرخ يف  18يوليو  ،2000املتضمن إستراتيجية تنفيذ املخطط الو ين لتنمية الفالحة.
( – )17عون اهلل سعاد ،القرض املصغر يف اجلزائر ،املرجع السابق ،ص.87 :
)18( - Agence de développement social, manuel de procédures d’examen et de traitement
des demandes de
األيام العلمية الدولية الثانية حول المقاوالتية بعنوان  :آليات دعم ومساعدة إنشاء املؤسسات يف اجلزائر الفرص والعوائق أيام  05/ 04/03ماي

القرض المصغر كآلية تمويل ضمن البرامج الوطنية :
المساعدة على إنشاء المؤسسات
micro crédit, Juillet 1999, P: 03.
( – )19املرسوم التنفيذي رقم  232 -96املؤرخ يف  29جوان  ،1996املتضمن إنشاء وكالة التنمية اإلجتماعية.
. )20( - Décrit Exécutif n° 90 -143 du 22 Mai 1990, Portant dispositif d’insertion
professionnelles
des jeunes et définissant le statut du délégués à l’emploi des jeunes.
)21( - Agence de développement social, micro-crédit, textes d’application, Août 1999,p: 06.
)22( - Décret exécutif n°04 -14 du 22 janvier 2004, portant création et fixant le statut de l'agence .
nationale de gestion du micro-crédit.
)23( -Décret exécutif N° :99-44 du 13 Février 1999, portant création et fixant les
statuts du fonds
de garantie des risque découlant du Micro-crédit.
)24( - Décret exécutif n° 04 -16 du 22 janvier 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de.
mutuelle des micro –crédit.
( – )25كويف عنان ،وثيقة مشروع السنة الدولية للقروض الصغرى  29 ،2005ديسمرب  ،2003ص.01 :
( – )26قرار اجلمعية العامة أ 488/58/اخلاص بالسنة الدولية للقروض الصغرى .2005
( – )27و قد اعتربت سنة  2005سنة ناجحة للقروض املصغرة و التمويل املصغر و أصبحت معربا حنو اإلنعاح اإلقتصادي و تنمية القطاعات و النشا ات
املهنية يف خمتلا دول العامل.
( – )28معلومات حول مسامهة القرض املصغر يف امتصاص البطالة يف اجلزائر من ،http://www.angem.dz :سبتمرب .2006
(yves fournier , séminaire : micro-crédit , l'exeperience Algerienne et perspectives -Algerie passe -)29
du micro-crédit à la microfinance pérenne- , Alger , 17-18 décembre 2002.
( – )30عون اهلل سعاد ،القرض املصغر يف اجلزائر ،املرجع السابق ،ص.142 :
( – )31مؤسسة التمويل املصغر :منشأة متخصصة يف املبادالت املالية الصغرية اخلاصة بإحتيـاجات املوا نني الذين ليست هلم عالقة بالبنك و الفئات
اإلجتماعية احملتاجة و الفقرية  .هدفها ضمان دميومة عرض املصاحل املالية (القرض املصغر) للبنك اجتاه زبائنه بنفس الطريقة.
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