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طار  يف  املصغر  القرض  برانمج   يندرج    املس هتدفة الاجامتعية  التمنية ا 

 الفئات و الأفراد قدرات برتقية  هتمت اليت و العمومية  السلطات  طرف من

  شغل  ومنصب نزيه  معييش  مس توى  لبلوغ بذاهتم، للتكفل الساكنية

  ختفيض   الأسايس  هدفها ، جديدة  اجامتعية س ياسة   بتطبيق  معترب،

 .السوق القتصاد الانتقال أأجل من   الاجامتعية   اللكفة

 

 كبديل تقرتح  تسامهي، و مس هتدف مبارش، دمع س ياسة يه املعىن هبذا

  .الاتاكلية للروح

 

  

 الاطار العام



 
 قروض مبنح 1999 س نة منذ ساراي اكن مثلام اجلزائر يف املصغر القرض متزي

 غضون يف تسديدها يمت (دج 000350 و 50000 بني ما قميهتا ترتاوح ) صغرية

 أأخرى وسائل و صغري  عتاد رشاء لأجل شهرا  60 اىل 12 من متتد فرتة

 .ذايت مصغر  نشاط ال نشاء

 
 



ىل املصغر القرض هذا يريم اكن وقد  س امي (اذلايت) احلر العمل ترقية ا 

 احملرومة  الساكنية  الرشاحئ خيص فهو الصغرية احلرف و املزنيل العمل

 .الريفية أأو احلرضية الأوساط يف سواء هشة ظروف يف تعيش اليت



 عىل بقدرته متزي حيث املوازي للقطاع موهجا اكن القرض هذا أأن عىل فضال

 ضامن أأما الاقتصادية، اال صالحات عن النامجة السلبية الآاثر امتصاص

 .ادلوةل مزيانية مبساعدة البنوك به تتكفل اكنت فقد القروض متويل



 :و متثلت الفوائد املمنوحة فامي ييل 

 

  (فقط % 2يتكفل املس تفيدين بنس بة )ختفيض نس بة الفائدة 

 الضامن ضد خماطر عدم التسديد 



 لقي تطبيق برانمج القرض املصغر حيهنا عدة  صعوابت و عراقيل
 

  غري و ضعيفة احمليل املس توى عىل املصغرة القروض طاليب مرافقة اكنت 

 مضمونة

 التكوين يف النقص مع املس تخدمني من اكف غري عدد 

 أأيضا اكفية غري املموةل املشاريع متابعة 

 ىل ونظرهتم املس تفيدين تصور  هبة أأنه عىل املصغر القرض هذا ا 

 هجاز يف املتدخلني دلى املادية و التقنية ، البرشية اال ماكنيات ضعف 

 املصغر القرض

 اجلهاز هذا يف امجلعوية احلركة اشرتاك عدم و غياب  



 التجربة حول 2002 ديسمرب شهر هناية يف دويل ملتقى تنظمي مت لقد

 التوصيات تمتثل و اجلهاز بعجةل ادلفع و اخللل مواطن حرص لأجل اجلزائرية

 :ييل فامي امللتقى هذا هبا خرج اليت



 

  سرتاجتية مضن املصغر القرض ادماج  مؤسسايت بدمع احمللية التمنية ا 

 احمليل املس توى عىل التنس يقي العمل تعزيز 

 نشاء  متخصصة مؤسسة ا 

 و القرض جملس و ابمجلعيات اخلاص التنظميي و القانوين اال طار تعديل 

 النقد

 ابملرافقة امللكفني املس تخدمني همام و تتوافق تكوينية دورات تنظمي 

 عداد قصد مجعيات تأأسيس  املرافقة لهذه معل خطة ا 

 التوصيات



 نتاجئ تقيمي هبدف 2003 س نة خالل مشرتك وزاري فوج تنصيب مت

 الانتقادات مجمل احلس بان يف الأخذ مع بتوصيات اخلروج و الأوىل التجربة

 .الأول للجهاز املوهجة
 

 :الآتيني املرسومني ومبوجب

 جبهاز املتعلق 2004 جانفي 22يف املؤرخ 13-04 رمق الرئايس املرسوم 

 املصغر القرض

 املتضمن 2004 جانفي 22 يف املؤرخ 14-04 رمق التنفيذي املرسوم 

نشاء  .املصغر القرض لتس يري الوطنية الواكةل ا 

 



أأنشأأت الواكةل الوطنية لتس يري القرض املصغر حتت وصاية الوزارة امللكفة 

ىل مؤسسة المتويل الأصغر  ابلتضامن الوطين مع الطموح يف الارتقاء هبا ا 

 .كغريها من املؤسسات الناحجة عرب العامل
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 تقدمي الواكةل الوطنية لتس يري القرض املصغر

 

 البطاةل حماربة خيص فامي احلكومة س ياسة لتجس يد أأداة الواكةل هذه تشلك

 : يف الأساس ية هماهما تمتثل و الفقر و
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هبام املعمول التنظمي و الترشيع وفق املصغر القرض هجاز تس يري 
 

،طار يف املصغر القرض من املس تفيدين مرافقة و نصح دمع جناز ا   ا 

 أأنشطهتم
 

بالغ  اليت املساعدات مبختلف للجهاز، املؤهةل املشاريع ذوي ،املس تفيدين ا 

 هبا س يحظون
 

 املهام الأساس ية للواكةل



احرتام عىل احلرص مع املس تفيدون ينجزها اليت الأنشطة متابعة ضامن 

 ابلواكةل تربطهم اليت الرشوط دفاتر بنود

 

املعنية الهيئات و املؤسسات دلى احلاجة، عند ،املس تفيدين مساعدة 

 مشاريعهم بتنفيذ

 

قبل املصغرة، القروض من املس تفيدين لفائدة ،تكوينية دورات تنظمي 

 .نشاطاهتم يف اال نطاق
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ن  عىل قادرة الواكةل توفرها اليت (املالية غري أأو املالية سواء) اخلدمات مجةل ا 

 :يأأيت فامي تتلخص اليت و املسطرة الأهداف جتس يد

 

تشجيع طريق عن الريفية و احلرضية املناطق يف الفقر و البطاةل حماربة 

 احلرفية املهن و املزنيل العمل و اذلايت العمل

 

    

 



نشاطات خلق بعد الأصلية مناطقهم يف الأرايف ساكن اس تقرار 

 للمداخيل املدرة واخلدمات للسلع منتجة ثقافية، اقتصادية،

 

اندماهجم يف الأفراد تساعد اليت اال تاكلية، عن كبديل ،املقاوةل روح تمنية 

جياد و الاجامتعي  ضالهتم ا 
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لهيا املس ندة املهام تنفيذ  ضامن ولأجل ذلا،  الواكةل تبنت وجه، أأحسن عىل ا 

نشاء ذكل و المركزي تنظميي منوذج  49 و  هجوية  فروع 10 تضم ش بكة اب 

 من ميكن مما ادلوائر مس توى عىل املرافقة خالية 650 بـ مدمعة والئية تنس يقية

 .املناس بة و  الرسيعة القرارات الختاذ الآجال تقليص و اجلواري العمل تنفيذ

 التنظمي الهيلكي للواكةل



  مفاهمي عىل أأساسا يرتكز هو و صغرية سلفات شلك يف املصغر القرض يمتثل

 عىل اكن لو و " املقاوةل روح " و "اذلاتية املبادرة" "النفس عىل الاعامتد"

 .ضيق نطاق

 

 تعريف القرض املصغر



ن عليه و  مرافقة )  مالية غري و مالية خدمات يوفر املصغر القرض فا 

 اخلدمات من لالس تفادة املؤهلني غري و املواطنني احتياجات مع مامتش ية

 ادلخل ذوي أأو دخل بدون الأشخاص من أأساسا متكونة يه و البنكية

 .(البطالني حىت أأو الرشعي غري القطاع يف ينشطون اذلين املس تقر غري



ىل 12 مدى عىل تسديدها يمت سلفة هو املصغر القرض      شهر 60 ا 

ىل س نة من )  التجارية النشاطات و للمشاريع موجه ( س نوات مخسة ا 

 و صغري عتاد ابقتناء ويسمح ،دج 1.000.000 لكفهتا تتعدى ال اليت

 أأو نشاط ملامرسة الانطالق مصاريف تغطية و لالنطالق أأولية مواد

 .ما حرفة

./.. 



غري أأو اثبتة غري خيل مدا لها اليت تكل أأو دخل بدون الفئات خيص 

 ؛ابلبيت املاكثات النساء أأو منتظمة

 

طريق عن املس هتدفة للفئات والاجامتعي الاقتصادي اال دماج يس هتدف 

   .واخلدمات للسلع منتجة نشاطات خلق



 متويل القرض املصغر



 قرض بدون فوائد  
% 100                                 

 دج 100.000 كلفة المشروع               

 دج على مستوى واليات الجنوب 250.000قد تصل    

 

 

 

 

 

 قرض ممنوح من الوكالة لوحدها 

شراء مواد أولية        
 

 



 قرض بنكي بدون فوائد

70 % 
 قرض بدون فوائد

% 29                                  

 مساهمة شخصية

1%     

 تمويل ثالثي

من  1.000.000ال تتعدى  دج  كلفة المشروع 



،من  مضمونة  املقاولني مرافقة و التقنية املساعدة النصاحئ، ادلمع 

طار يف الواكةل طرف جناز ا   مشاريعهم؛ ا 

 

؛فوائد بدون ممنوح البنيك القرض 

./.. 

 الفوائد واملساعدات املمنوحة



للمرشوع، اال جاملية اللكفة من % 29 قدرها فوائد بدون سلفة متنح 
 ؛ الثاليث المتويل منط يف

   

./.. 

البنيك القرض لتسديد س نوات بثالثة تقدر سامح فرتة متنح . 



بـ مقدرة.أأولية مواد لرشاء الواكةل من ممنوحة فوائد بدون سلفة وجود  

 أألف مئة تفوق أأن ميكن ال واليت للمرشوع اال جاملية اللكفة من % 100

ىل اللكفة هذه تصل قد و ،دج 100.000 جزائري دينار  دج 250.000 ا 

 .اجلنوبية الوالايت مس توى عىل



 الرشاحئ املس هتدفة 
 

ن  : التالية التأأهيل لرشوط املطابقة املواطنني لرشحية موجه اجلهاز هذا ا 

 

 فأأكرث س نة 18 سن بلوغ 

 منتظمة غري و اثبتة غري مداخيل أأو مدخول امتالك عدم 

 ثبات قامة مقر ا   اال 

 اجنازه املرغوب املرشوع مع تتوافق بكفاءات المتتع 

 نشاطه ال نشاء أأخرى مساعدة من الاس تفادة عدم 



 اخلدمات املقدمة

 

 مع متاش يا مالية غري و مالية خدمات احلايل املصغر القرض هجاز يقدم

 البنكية اخلدمات من لالس تفادة املؤهلني غري املواطنني فئة حاجيات

 مس تقر غري دخل ذوي أأو دخل بدون الأشخاص من أأساسا املتكونة

 .البطالني حىت أأو الرشعي غري القطاع يف ينشطون اذلين



 اخلدمات غري املالية

 

 جناز مشاريعهم طار ا   ادلمع، النصاحئ و مرافقة الواكةل للمس تفيدين يف ا 

 تكوين املقاولني 

املساعدة عىل تسويق املنتوج 

 



خلدمات املاليةا  
 

القرض املصغر هو سلفة ممنوحة بدون فوائد 

 و امجلركية اجلبائيةاحلوافز 

 فقط  % 1املسامهة الشخصية يف حدود 



 الفوائد املسجةل  يف ظل الصيغة اجلديدة للقرض املصغر

 

 ذوي :اجلهاز هذا من الاس تفادة شأأهنا من اليت الرشاحئ اس هتداف 

 املس هتدفة الاجامتعية الرشاحئ يشلكون اذلين الفقراء أأو الضعيف ادلخل

 .املصغر القرض طرف من

 الأنشطة لتشمل اجلهاز جماالت توسعت : املؤهةل الأنشطة طبيعة 

 .حمل وجود تس تدعي ال اليت املزنل يف املامرسة

 حمددة :املصغر القرض عىل للحصول توفرها الواجب الرشوط. 

 جراءات آليات : ادلمع ا  ضافة املرافقة و التأأطري أ ىل ا   و الفوائد خمتلف ا 

 .للمس تفيدين املصغر القرض مينحها اليت املساعدات



 ضامن القروض املصغرة
 

 من املمنوحة القروض املصغرة للقروض املشرتك الضامن صندوق يضمن

 .املصغر القرض لتس يري الوطنية الواكةل دلى مقره يتواجد و البنوك طرف

 

-22 يف املؤرخ 16-04  رمق التنفيذي املرسوم مبوجب الصندوق هذا أأنشأأ 

 املصغرة، للقروض املشرتك الضامن صندوق اس تحداث املتضمن 01-2004

 املؤسسات و البنوك طرف من املمنوحة املصغرة القروض ضامن غايته

شعار تلقوا اذلين للمس تفيدين الصندوق، هذا يف املنخرطة املالية عاانت ا   اب 

 .املصغر القرض لتس يري الوطنية الواكةل



يسدد هذا الصندوق، بناء عىل طلب البنوك و املؤسسات املالية املعنية، 

من اترخي الترصحي  % 85ادليون املس تحقة من الأصول و الفوائد بنس بة 

 .ابخلطر

 

آخذا بعني الاعتبار  ينوب صندوق الضامن عن البنوك و املؤسسات املالية أ

 .  الأقساط املسددة حسب قمية املبلغ اخملصص لضامن اخلطر

 



 ممن الضامن صندوق يف الاخنراط املالية املؤسسات لك و للبنوك حيق

 القرض لتس يري الوطنية الواكةل طرف من املعمتدة املشاريع بمتويل قاموا

 و البنوك املصغر، القرض من املس تفيدين عىل يتعني كام املصغر

يداع املالية املؤسسات  .الصندوق دلى اشرتااكهتم ا 



 و دورمه( البنوك ) الرشاكء 

 

 دور يمتثل املصغر، القرض جلهاز املسرية النصوص يف الواردة للأحاكم تبعا

 .املقاولني مشاريع متويل يف املالية املؤسسات و البنوك

 



 و املصغر القرض لتس يري الوطنية الواكةل من لك أأبرمت الغرض، لهذا و

 امخلس البنوك مع اتفاقيات املصغرة للقروض املشرتك الضامن صندوق

 :الأساس ية

 

 اجلزائري الوطين البنك 

 الريفية التمنية و الفالحة بنك 

 اخلاريج اجلزائر بنك 

 احمللية التمنية بنك 

 اجلزائري الشعيب القرض 



 2015اىل هناية جوان  2005حصيةل اال جنازات من 



 عدد القروض املمنوحة  برامج المتويل
النس بة حسب 

 ربامجال

عدد مناصب الشغل 

 املس تحدثة

عدد السلف بدون فوائد لرشاء 

 املادة الأولية
661 323 91,05% 991 985 

عدد السلف بدون فوائد ال نشاء 

 مرشوع
65 036 8,95% 97 554 

 539 089 1 %100 359 726 مجموع                            

  منط المتويلتوزيع القروض املمنوحة حسب 



 توزيع القروض املمنوحة حسب اجلنس 
  

 جنس

 املس تفيد
 (%)النس بة  العدد

 %62,10 080 451 نساء

 %37,90 279 275 رجال

 %100,00 359 726 اجملموع



  

 قطاع الأنشطة
عدد القروض 

 املمنوحة
 (%) النس بة 

 %14,60 066 106 الزراعة

 %38,11 145 277 الصناعة الصغرية

 %8,43 226 61 البناء والأشغال العمومية

 %20,94 062 152 اخلدمات

 %17,55 215 127 الصناعة التقليدية

 %0,28 012 2 جارةالت

 %0,09 633 الصيد البحري

  قطاع النشاطتوزيع القروض املمنوحة حسب 

 



 (%) النس بة  العدد الرشحية العمرية

 %37,33 186 271 س نة18 - 29 

 %31,63 726 229 س نة 30 - 39 

 %17,65 230 128 س نة  40 - 49 

 %9,73 646 70 س نة 50 - 59 

فوقا س نة مف   60 26 571 3,66% 

 %100 359 726 اجملموع

 الرشحية العمريةتوزيع القروض املمنوحة حسب 
 



 النس بة العدد مس توى التعلمي

 %16,49 757 119 دون املس توى

 %1,65 982 11 متعمل

 %15,17 192 110 ابتدايئ

 %49,64 577 360 متوسط

 %12,83 180 93 اثنوي

 %4,22 671 30 جامعي

 %100 359 726 اجملموع

 املس توى التعلمييتوزيع القروض املمنوحة حسب 
 



 اخلامتــــــــة
 

ن  الأشخاص رشحية متطلبات مع يامتىش بنيك منتوج املصغر القرض ا 

 الأوساط يف املصغرة الأنشطة لمتويل موجه هو كام التأأهيل لرشوط املطابقة

 اقتصاداي و اجامتعيا الرشحية هذه ال دماج أأيضا يسعى و الريفية و احلرضية

تاكلية كبديل  .لال 

 

ننا  لنا كيف : املطروح السؤال  عىل اجلواب مبثابة املصغر القرض نعترب ا 

 بلوغ من احملرومني الأشخاص رشحية متكني و املفزعة الفقر حلقة حتطمي

   حس نة معيش ية ظروف



 


