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  شكر وتقدير

  
وان هذه حقيقة في حالة هذا الدليل الذي يعتبر . أن كتابة كتاب لم تكن أبدا نتاج عمل فرد واحد

إدخال التمويل متناهي : نتيجة لجهود مجموعة من األفراد عملوا معا لتحقيق هدف واحد

  .الصغر كموضوع استراتيجي في الجامعات

ولكن بداية نود التعبير . يه الشكر لهمهناك قائمة طويلة من األشخاص الذين نود توج

عن عميق شكرنا إلى االتحاد األوروبي، اإلدارة العامة للثقافة والتعليم والتي ساهمت في 

  .ميدا- تمبوس:تحقيق هذا المشروع وتحضير هذا الدليل من خالل برنامجها المعروف باسم 

ونذكر منهم فادي . يلأن دعم والتزام كل الشركاء في هذا المشروع قد أنتج هذا الدل

جامعة (، عبد الرحيم هاشم وغادة نبيل باز )جامعة هاكازيان، لبنان(عسراوي وسميح عازر 

، احمد دريوشي، )الجامعة األردنية، األردن(، نضال الفيومي وبنى أبو زايد ) أكتوبر، مصر٦

ان ، ريم رمض)جامعة األخوين، المغرب(فايز اماهروق، ندى زواق والمصطفى ازلماد 

جامعة البعث، (، عدنان غاتا وفايز جنسيس ورنا حوال )جامعة دمشق، سوريا(وطارق الخير 

جامعة (، سمير أبو زنيد وشريف أبو كرش )جامعة بيت لحم، فلسطين(، فادي قطان )سوريا

، )جامعة تونس المنار، تونس(، اباأوب عز الدين ومحمد حدار ورضا جوي )الخليل، فلسطين

لورديس سوسيتا وانجليال ) جامعة صفاقس، تونس( ومحمد حجي بلجاروي عبد الفتاح بوري

لقد ).  جامعة تورينو، ايطاليا(، اليانور اسايا ومارينا داميالنو )جامعة نافارا، أسبانيا(جاليفا 

شارك هؤالء األفراد وبشكل فاعل في نشاطات هذا المشروع وقدموا من اجل تطوير هذا 

كما ونود أن نشكر كل . شات الهامة في تحديد نطاق وشكل هذا الكتابالدليل الكثير من المناق

وشيارا سجرادو على مساهماتهم في . من عيسى غريب، البيرتو غاربيرد، سبيستيان فاداال

  .تأليف الحاالت الدراسية

كلمة شكر خاصة نوجهها لكل من ماركو اليا وسيمونيتا كوزي من كلية اإلدارة جامعة 

  .اهتما باألمور التعليمية وبإدارة هذا المشروع على التواليتورينو واللذان 

وإننا شاكرون للعديد من مؤسسات التمويل الجزئي التي تعاونت مع فريق المشروع 

والتي فتحت أبوابها وقدمت المعلومات القيمة من اجل كتابة الحاالت الدراسية، ولمؤسسة 

ربية، ومديرها احمد العشماوي، على شبكة التمويل متناهي الصغر في الدول الع: سنابل

  .التعاون الذي نمى خالل مدة هذا المشروع



 x 

أن هذه القائمة حتما ليست كاملة حيث انه، وخالل السنوات الثالث من النشاطات 

فإننا نتوجه . المكثفة لهذا المشروع، قد شارك عدد كبير من األفراد األوروبيين والعرب

  .لذين ساهموا في هذا المشروعبالشكر والعرفان إلى كل أولئك ا
 
 
 

  سيرجيو بورتوالني

  منسق المشروع" التمويل متناهي الصغر في الجامعة"
 



  مـالتقدي

  
أسلوبا عمليا للتمويل " نصوص وحاالت دراسية: التمويل متناهي الصغر"يستخدم الكتاب 

متناهي الصغر عن طريق دمج النظرية مع الحاالت الدراسية المأخوذة من مؤسسات التمويل 

وقد كتب ليستخدم في برامج الدراسة للشهادة الجامعية . متناهي الصغر في العالم العربي

 إضافة إلى إمكانية ،أو الدراسات العليا في كليات اإلدارة واالقتصاد والعلوم اإلنسانيةاألولى 

  . استخدامه من قبل العاملين في هذا المجال في العالم

وتعتبر الجلستان األولى والثانية . يعتبر الجزء األول جزءا نظريا من هذا التدريب

دمة حول أسلوبي التمويل المستخدمان في مقدمة لعالم التمويل متناهي الصغر إضافة إلى مق

وتغطي الجلستان الثالثة والرابعة . األسلوب المؤسسي واألسلوب االجتماعي: هذا القطاع

متناهي الصغر والمنهجيات المستخدمة بالتفصيل السلع التي تقدمها مؤسسات اإلقراض 

 في اإلقراض متناهي ةتخدموتقدم الجلسات الخامسة وحتى السابعة أسعار الفوائد المس. لتقديمها

الصغر، والمستحقات والمبالغ غير المدفوعة والتحليل المالي لمؤسسات اإلقراض متناهي 

أما الجلسة األخيرة . الصغر وذلك عن طريق احتساب مؤشرات األداء واالكتفاء المالي الذاتي

  .فهي مخصصة لتوجيهات كتابة حالة دراسية حول اإلقراض متناهي الصغر

 حالة دراسية خاصة بمؤسسات اإلقراض 21جزء الثاني فهو مجموعة مكونة من أما ال

وتغطي هذه الحاالت مجموعة واسعة من أشكال . متناهي الصغر من سبع دول عربية

ولة وانتهاء دالمؤسسات وأساليب التمويل متناهي الصغر بدءا من المؤسسات المملوكة من ال

وتركز كل حالة دراسية على جوانب مختلفة . ريةبالمؤسسات غير الحكومية والبنوك التجا

 تغطية توقد تم. س استراتيجيات متنوعة للتعامل باإلقراض والتمويل متناهي الصغرعكوت

مواضيع محددة مثل التمويل اإلسالمي متناهي الصغر وتقوية مركز المرأة عن طريق 

  .اإلقراض متناهي الصغر

 ،"اإلقراض متناهي الصغر في الجامعة "أن هذا الدليل هو اإلنتاج الرئيس لمشروع

وهو نتيجة لمجموع جهود الشركاء الذين كتبوا الحاالت الدراسية المختلفة عن طريق االتصال 

أن   .راتهم ونظرتهم الخاصة الصغر، والذين اغنوا المشروع بخببمؤسسات التمويل متناهي

 .ي الصغر إلى الجامعاتالهدف الرئيس من هذا المشروع هو إدخال موضوع التمويل متناه

 من المنطقة إضافة ةوان هذا الدليل الذي يقدم األساسيات ويشرحها بالحاالت الدراسية المأخوذ
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 xii 

ويؤدي هذا . إلى المراجع، يهدف إلى تحفيز النقاش حول الموضوع على المستوى الجامعي

  .حتما إلى تطوير التمويل متناهي الصغر في العالم العربي
  

  "ويل متناهي الصغر في الجامعةمالت "مشروع: الخلفية
  

لتطوير "  ميدا–تمبوس "هو مشروع " التمويل متناهي الصغر في الجامعة " أن مشروع 

مدة المشروع هي ثالث . البرامج الدراسية والذي تم تمويله جزئيا من االتحاد األوروبي

عمال ) ايطاليا(ينو وتتم إدارته من قبل كلية اإلدارة في جامعة تور) 2006 – 2003(سنوات 

) ايطاليا، اليونان، أسبانيا والمملكة المتحدة( من أوروبا 4:  جامعة15مع مجلس مكون من 

مصر، األردن، لبنان، المغرب، فلسطين، ( جامعة من دول الشرق األوسط وأفريقيا 11و

  : تفاصيل الشركاء1يبين الجدول رقم  ). سوريا وتونس
  

  شروع الشركاء في الم 0.1جدول رقم 

  الدولة  الجامعة المشاركة

  ايطاليا  ةالمتعاقد الجهة –كلية اإلدارة، جامعة تورينو 

  لبنان  جامعة هاغازيان

  مصر   أكتوبر6جامعة 

  األردن  الجامعة األردنية

  المغرب  معة األخوينجا

  سوريا  جامعة دمشق

  سوريا  جامعة البعث

  فلسطين  جامعة بيت لحم

  فلسطين  جامعة الخليل

  فلسطين  عة األزهرجام

  تونس  جامعة تونس المنار

  تونس  جامعة صفاقس

  اليونان  جامعة ارسطوتاليس في تسالونيكي

  أسبانيا  جامعة نيفارا

  انجلترا  جامعة اكستر



 التقديم

 xiii

البنوك "يدور حول حقيقة انه في البرامج العادية لموضوع   أن تبرير هذا المشروع

 الحال في جامعات الدول الصناعية، يتعلم الطالب  كما هو،في جامعات الدول النامية" التمويل

دور البنك المركزي، نشاط البنوك التجارية والمؤسسات ": العادية"كيفية عمل أنظمة التمويل 

المالية المتخصصة، عمل أسواق األوراق المالية، أسواق السندات، أسواق العمالت األجنبية، 

يهدف مشروعنا إلى إعادة التركيز على . اليةأسواق المشتقات المالية ومبادئ اإلدارة الم

حول وجهة محلية مع التركيز على الخبرات الناجمة للتمويل " البنوك والتمويل"موضوع 

ويهدف المشروع إلى إدخال التمويل متناهي الصغر . متناهي الصغر في دول العالم العربي

 الدراسات العليا لكليات كموضوع استراتيجي في مناهج الدرجة الجامعية األولى أو مناهج

فعلى الرغم من أن التمويل متناهي الصغر قد نما . اإلدارة واالقتصاد والعلوم االجتماعية

سريعا في السنوات األخيرة، إال انه ال يزال غير معروف أو غير مدرج في مناهج كثير من 

التمويل "ة يستهدف هذا المشروع بشكل مباشر أساتذة وطلب. الجامعات كموضوع استراتيجي

أن إدراج : ي مؤسسات التمويل متناهي الصغره، أما الفئة المستهدفة غير المباشرة ف"والبنوك

موضوع التمويل متناهي الصغر في الجامعة يهدف إلى إعداد الطلبة للعمل في هذا المجال مما 

  . على مهنية العاملين في مؤسسات التمويل متناهي الصغر كبيرسيكون له أثر

أن التحدي األساسي الذي تمت مواجهته في البداية هو قلة الوعي بالتمويل متناهي 

إال أن النتائج التي تم الحصول . الصغر وصعوبة النظر إلى هذا القطاع بنظرة االستمرارية

عليها بعد التجربة األولى لفحص تعليم هذا الموضوع كانت ايجابية للغاية وان المعلومات 

ة تؤكد أن التمويل متناهي الصغر يمكن إدراجه بنجاح كموضوع استراتيجي الراجعة من الطلب

  .في جامعات العالم العربي
  

  خطوات تطوير هذا الدليل
  

أن المواد المدرجة ضمن هذا الدليل هي النتيجة النهائية لثالث سنوات من الجهد والعمل، 

 ن بين الثاني عشر والثالثي)ايطاليا(إضافة إلى أن المساق التجريبي الذي أعطي في تورينو 

وان ما .  كان بمثابة الخطوة الحرجة في خطوات التطوير هذه2005من الشهر التاسع لعام 

ل المساق التجريبي فيها خطوة مهمة تم أدرج في هذا الدليل هو نتيجة لهذه الخطوات والذي مثّ

  .من خالله عرض المواد وفحصها

إعداد الصفحة االلكترونية للمشروع  ي فوقد تمثل النشاط األول لهذا المشروع 

)meda/it.unito.saa.www://http (األول جتماع الوتبع ذلك النشاط الثاني المتمثل با

 حيث عملوا على التخطيط التفصيلي للنشاطات 2004لشركاء في تورينو في حزيران ل
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الثة فقد تمثلت في كتابة الحاالت الدراسية، وقد شاركت وفود من أما الخطوة الث. الالحقة

الشركاء األوروبيين في العمل مع نظرائهم العرب في كتابة الحاالت الدراسية التي تشكل 

وقد تمت زيارة أشكال متعددة من مؤسسات التمويل متناهي . الجزء األكبر من هذا الدليل

كومية، مؤسسات غير حكومية، بنوك تجارية الصغر وتحليها بعمق مثل المؤسسات الح

  .ومؤسسات ومشاريع أخرى

لقد تم إدخال عدد من التغييرات والتصحيحات على المسودة األولية لهذا الدليل بعد 

 إلدخال اً إال أن هناك متسع،الحصول على المعلومات الراجعة خالل المساق التجريبي

  .تعديالت أخرى
  

  كيفية استخدام الدليل
  

 أو مجتمعة مع جلسات أخرى حسب ةم تصميم كل جلسة بشكل يسمح باستخدامها منفردلقد ت

إال أنها مدرجة بترتيب منطقي ليقدم عالم التمويل متناهي الصغر . الحاجة الخاصة بالقارئ

. غطيها هذا الدليلية التي لي يبين العناوين األربعة الرئيسوالجدول التا. خطوة تلو األخرى

ومن اجل رسم . ية، السلع والمنهجيات، مواضيع مالية وحاالت دراسيةفهي جلسات تحضير

ل من كل واحد من إطار أوسع للموضوع، ينصح القارئ باختيار جلسة واحدة على األق

  .ةالمواضيع الرئيس
  

   بناء الدليل 0.2جدول رقم 

   الجلسات التحضيرية-1  "ما هو التمويل متناهي الصغر؟" 1الجلسة 

األسلوب المؤسسي : طات التمويل متناهي الصغرنشا" 2 الجلسة

  "واألسلوب االجتماعي

   والمنهجياتالخدمات -2  "المنهجيات "3الجلسة 

  "الخدمات "4الجلسة 

  "ض متناهي الصغرارقائد اإلونسب ف "5الجلسة 

  " الوفاء واإلخفاق في الوفاءةالمبالغ المتأخر "6الجلسة 

   أمور مالية-3

  "ليل الماليالتح "7سة الجل

كتابة حالة دراسية حول التمويل متناهي لتوجيهات  "8الجلسة 

  "الصغر

   الحاالت الدراسية-4

  21 إلى 1الحاالت الدراسية من 



 التقديم

 xv

أن هذا البناء يسمح باستخدام الدليل في أي منهج مكثف للتمويل متناهي الصغر ممتد 

والهدف . كل جلسة موضوعا مختلفاوتغطي . على فترة طولها من يوم واحد إلى ثالثة أسابيع

اجع وموارد رمن هذا الكتاب هو تقديم أساسيات التمويل متناهي الصغر مع إعطاء القارئ م

أما الحاالت الدراسية، فقد تم تصميمها  بشكل يمكن . على الشبكة من اجل المزيد من التفاصيل

 المواضيع التي عض تغطي كل أو بأنهامن استخدامها بشكل مستقل فهي، باإلضافة إلى 

تغطيها الجلسات الدراسية، فهي تعرض الوضع الجاري للتمويل متناهي الصغر في الدول 

  .العربية المختلفة

تحتوي الجلسة األخيرة من الجزء األول على توجيهات لكتابة حالة دراسية حول 

اصة بحيث تتضمن جمع البيانات وملخص حول أهم النسب الخ. مؤسسة تمويل متناهي الصغر

. ، االستمرارية المالية واألثر)عداد العمالء ومستوى الفقرأ(بالتعامل مع المجتمع الخارجي 

وقد تم إدراج ذلك الجزء في جلسة خاصة وليس كواحد من المرفقات لتأكيد أهمية هذه 

التوجيهات التي قد استخدمت أيضا في كتابة الحاالت الدراسية التي يحتويها هذا الدليل، إضافة 

ى الرغبة في تشجيع الطلبة على تحديث بعض الحاالت الدراسية وكتابة حاالت حول إل

أن هذا القطاع يواجه نموا وتغيرا سريعا، حيث تسعى مؤسسات التمويل . مؤسسات أخرى

تم يالمتناهي الصغر الموجودة حاليا إلى تحقيق االستمرارية المالية وتقديم سلع مالية جديدة، 

 يحتاج إلى بحث ويبقى هذا أمر. ، إلى األسواقلبنوك التجارية تحديدا كا،ددجدخول العبين 

  . مستقبلي

 ،"التمويل متناهي الصغر في الجامعة"كافة المواد التي تم تطويرها خالل مشروع 

إضافة إلى الدليل نفسه، متوفرة ويمكن تنزيلها على الصفحة الرسمية للمشروع 
meda/it.unito.saa.www://http  
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 النصوص



  1الجلسة 

  ما هو التمويل متناهي الصغر؟
  

من أجل االستجابة إلى طلب الخدمات المالية من قبل األفراد ذوي الدخل المتدني والمنتشرين 

بشكل اكبر في دول العالم النامي، بدأت بعض السلع المالية والمنهجيات بالظهور في 

لدول النامية، حيث هناك حاجة ففي ا. السبعينيات في قطاع يسمى باسم التمويل متناهي الصغر

يهدف التمويل متناهي . ملحة لمثل هذه الخدمات، نجد أنها غير متطورة أو حتى غير موجودة

الصغر إلى جسر الهوة بتقديم خدمات مالية مثل التوفير، اإلقراض، التامين وتحويل األموال 

  .إلى أفراد قد ال تقدم له هذه الخدمة بغير ذلك

يل متناهي الصغر هذه الخدمات المالية األساسية إلى الفقراء تقدم مؤسسات التمو

وذوي الدخل المتدني، أو إلى أصحاب المشاريع صغيرة الحجم، الذين ال يستطيعون دخول 

فقد عملت مؤسسات التمويل متناهي الصغر على تطوير سلع محددة . األنظمة المالية الرسمية

لعمالء وبذلك تجعلهم مؤهلين للحصول على ومنهجيات خاصة لتجاوز نقص الضمانات لدى ا

  .قروض وخدمات مالية أخرى

أن هذه الجلسة التحضيرية ستعرف ماهية اإلقراض متناهي الصغر، الفرق بين 

اإلقراض متناهي الصغر وبين التمويل متناهي الصغر، من هم عمالء مؤسسات التمويل 

تمرارية المالية التي سيتم نقاشها في متناهي الصغر، العالقة مع مقرضي األموال وأهمية االس

  . الخاصة بالتحليل المالي7الجلسة رقم 

من المتعارف عليه أن التمويل متناهي الصغر هو أداة قوية للتطوير االقتصادي، إال 

أن . انه من الضروري منذ البدء تحديد أهمية ومحددات التمويل متناهي الصغر في الوقت ذاته

فان فعاليتها قد تم .  هذه ال تكفي وحدها لحل مشاكل الفقر العالميةأداة التطوير االقتصادي

فمثال، يحتاج . فحصها وإثباتها إال انه من الضروري استخدامها بالتزامن مع أدوات أخرى

أفقر الفقراء إلى أنواع أخرى من الدعم قبل أن يصبحوا قادرين على بدء عمل خاص بهم 

: إدراج التمويل متناهي الصغر ضمن هذه الخلفية المحددةيجب . وبالتالي االستفادة من القرض

أنها أداة ذات فعالية كبرى لمحاربة الفقر إال انه يجب استخدامها بالتزامن مع أدوات تطويرية 

أخرى وذلك ألنه ال يمكن اعتبار كل أصحاب الدخل المتدني عمالء مناسبين لمؤسسات 

  .التمويل متناهي الصغر
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  غراإلقراض متناهي الص 1.1
  

أن اإلقراض متناهي الصغر هو قرض صغير يمنح للعميل بواسطة البنك أو أية مؤسسة 

ويمكن منح هذا القرض، وغالبا بدون ضمانات، إلى فرد أو بواسطة اإلقراض . أخرى

، الحصول 10 إلى 3يسمح اإلقراض الجماعي لمجموعة من األفراد، عادة ما بين .  الجماعي

ويكون الدافع األساسي للتسديد في مثل هذه الحالة هو .  اعيعلى قرض من خالل برنامج جم

. فإذا اخفق احد أفراد المجموعة في الوفاء، على األفراد اآلخرين تسديد الدين.  ضغط الزمالء

 3انظر الجلسة رقم (أما اإلقراض الفردي فيركز على عميل واحد دون تشكيل لمجموعات 

  ").المنهجيات"

يل متناهي الصغر هي مؤسسة مالية قد تكون مؤسسة غير وعليه، فإن مؤسسة التمو

ربحية، أو مؤسسة مالية منظمة أو بنك تجاري تقدم سلع وخدمات مالية متناهية الصغر لعمالء 

والهدف من مثل هذه المؤسسات هو تقديم . وأصحاب مشاريع من ذوي الدخل المتدني

  . النظام المالي الرسميالخدمات المالية إلى أولئك الذين قد يتم استثناءهم من

ولكن من اجل وضع . تعرف الدول المختلفة المشروع متناهي الصغر بطرق متفاوتة

 العالمية، وهي شبكة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر ACCIONتعريف عام وفقا لمؤسسة 

، فان المشاريع متناهية الصغر هي مشاريع أعمال صغيرة الحجم في )2.1انظر المربع (

 أفراد وقد يكون مركزها 5وعادة ما توظف هذه المشاريع أقل من . غير الرسميالقطاع 

وتكون المشاريع متناهية الصغر مصدر الدخل الوحيد لألسرة في غالب األحيان . خارج البيت

ومن األمثلة على هذه المشاريع متناهية الصغر . وقد تكون مصدرا آخرا من مصادر دخلها

  .  الخياطة، مشاغل الخشب ومواقع البيع في األسواقأكشاك البيع الجزئي، مشاغل

  

  حجم القروض المقدمة من قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر 1.1الشكل 
  

  
 
 
 
 

فهي تساعد . وقد تم إثبات أن القروض متناهية الصغر تعتبر أداة فعالة لمواجهة الفقر

تراض مبالغ صغيرة من األموال على اقالرسمي أولئك غير القادرين على دخول النظام المالي 

  .يحتاجونها لبدء أو لتطوير أعمالهم الصغيرة

 

     قروض كبيرة الحجمقروض صغيرة الحجم                  قروض متوسطة الحجم          
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  إلقراض متناهي الصغر والتمويل متناهي الصغرا 1.2

، ألسباب "اإلقراض متناهي الصغر"و " التمويل متناهي الصغر"ن استخدام المصطلحات إ

ى في قطاع  استخدامها حتوضوحأن عدم . تاريخية تحديدا، كان خاطئا في بعض األحيان

  .التطوير هو السبب الذي يدعو إلى ضرورة التمييز بينهما منذ البداية

أن اإلقراض . التمويل متناهي الصغرقطاع يعتبر اإلقراض متناهي الصغر جزءا من 

متناهي الصغر يتضمن منح خدمات اإلقراض إلى أصحاب المشاريع ذوي الدخل المتدني، 

اإلقراض، التوفير إضافة إلى الخدمات المالية األخرى بينما يتضمن التمويل متناهي الصغر 

فقد أثبتت األدلة على أن التوفير للفقراء هو في نفس درجة . مين وتحويل األموالأمثل الت

ويدل هذا على أهمية التمويل متناهي الصغر على اعتبار انه خليط من : أهمية االقتراض

  .الخدمات المالية المختلفة

ن األموال التي يحولها المهاجرون إلى إف: أخرىهامة ال خدمة ويعتبر تحويل األمو

عتبر ت. أقاربهم في الوطن آخذه في النمو السريع وعادة ما تتم إدارتها بترتيبات غير رسمية

الترتيبات غير الرسمية خطرة، كما وان إدارة هذه الخدمات من قبل شركات تحويل األموال 

لدول النامية تجبر المهاجرين على دفع عموالت مرتفعة في ظل قلة المنافسة في العديد من ا

من اجل تحليل األسباب التي تدعوا إلى قيام مؤسسات التمويل متناهي  4.4انظر الجلسة (

  ).الصغر إلى تقديم هذه الخدمة القيمة

يصنف تدريب العمالء الذي تقدمه بعض مؤسسات التمويل متناهي الصغر على انه 

أما . ر احد األدوات واسعة النطاق لتطوير المشاريع متناهية الصغرخدمة غير مالية ويعتب

التعريف الصحيح للتمويل متناهي الصغر فيقتصر على الخدمات المالية ولهذا السبب ال يتم 

تصنيف التدريب تحت اسم التمويل متناهي الصغر حتى ولو عملت مؤسسات التمويل متناهي 

  .انظر الشكل أدناه. الصغر على تقديمه

  تطوير المشاريع متناهية الصغر، التمويل واإلقراض متناهي الصغر 1.2 الشكل
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 تطوير المشاريع متناهية الصغر

 الخدمات غير المالية التمويل متناهي الصغر

 اإلقراض متناهي الصغر •

  االدخار متناهي الصغر •

  التامين متناهي الصغر •

  )الدفعات(التحويالت  •

  التدريب •

  االستشارات •
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يحتاج الفقراء إلى مجموعة مختلفة من الخدمات المالية ليصبحوا قادرين على بدء أو 

تطوير أعمالهم، إلدارة الظروف الصعبة مثل الفيضان أو وفاة احد أفراد العائلة ولمواجهة 

فان توسيع مفهوم التمويل متناهي الصغر يأتي نتيجة . ات األخرى مثل تحويل األموالاالحتياج

  .لالعتراف بهذه الحاجات األساسية

التمويل متناهي "والتعبير " اإلقراض متناهي الصغر"أن االستخدام الحالي للتعبير 

أن . لدفات يجب وقفه من اجل الفهم الصحيح لدور كل منهما في هذا المجااكمر" الصغر

مصدر اإلرباك تاريخي ويعود إلى أواخر التسعينات عندما ادخل التعبير التمويل متناهي 

أن إدخال تعبير التمويل متناهي الصغر تبع نجاح . الصغر كامتداد لإلقراض متناهي الصغر

إدخال خدمات حديثة للتمويل متناهي الصغر بواسطة عدد من مؤسسات التمويل متناهي 

 خالل المؤتمر 1997لم، واالعتراف بهذه الصناعة بشكل رسمي في عام الصغر حول العا

 دولة تمثل بذلك حوالي 137 ممثل عن 2900األول لإلقراض متناهي الصغر والذي حضره 

تحول من الفكرة يومنذ ذلك الحين، بدأ التركيز . 1 مؤسسة والذي التأم في واشنطن1500

نه األهم، إلى الحاجة إلى االستمرار المالي عن االجتماعية التي اعتبرت منح القروض على ا

  .طريق منح مجموعة متكاملة من السلع المالية والوصول إلى عدد اكبر من األفراد

من المؤسسات، والتي غالبا ما كانت مؤسسات غير حكومية، قدم " الجيل األول"أن 

باك الخاص باستخدام وقد أضاف ذلك إلى اإلر. القروض فقط خالل ثالثين عاما منذ السبعينات

وحتى في يومنا هذا تبقى الصعوبات موجودة عند النظر إلى التمويل متناهي . المصطلحات

ولكن السؤال . الصغر كمجموعة من السلع المالية التي يمكن تقديمها على أساس االستمرارية

درين هو ما السبب وراء منح هذه المؤسسات للقروض فقط؟ لقد افترضوا أن الفقراء غير قا

 1984ففي عام . إال انه تم إثبات عدم صحة ذلك. على التوفير وإنهم يحتاجون القروض فقط

انظر المربع (عندما قدم بنك راكيات االندونيسي، وهو اكبر مؤسسة للتمويل متناهي الصغر 

. ، حسابات توفير للفقراء دون تحديد الحد األدنى لإليداع قد حقق بذلك نجاحا غير طبيعي)أدناه

 مليون من حسابات 3.1فقد سجل قسم التعامالت البنكية متناهية الصغر التابع لبنك راكيات 

 دوالر أمريكي ومعدل 542 مليون حساب توفير بمعدل قرض يبلغ 29.9القروض يقابلها 

  . دوالر أمريكي118رصيد حساب التوفير الواحد بمبلغ 

  

  

  

                                                 
 الدعوة لمؤتمر اإلقراض الجزئي: المصدر 1
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  بنك راكيات االندونيسي 1.1المربع 

  ندونيسيبنك راكيات اال
فهو بنك تجاري . يعتبر بنك راكيات االندونيسي اكبر مؤسسة تمويل متناهي الصغر في العالم

وعلى الرغم من نجاح هذا البنك وحجم عملياته، . تملكه الدولة ويطبق اإلقراض الفردي فقط

  .إال انه غير معروف كمؤسسات التمويل متناهي الصغر األخرى حول العالم

الذي اتبعه البنك، يسمح له بمنح القروض وخدمات التوفير ويصبح بذلك أن األسلوب      

في عام % 30وبلغت نسبة الفائدة الفعلية التي يفرضها البنك إلى ما يزيد عن . مكتفيا ذاتيا

  . وكان ذلك تمشيا مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر المستمرة والمنتشرة حول العالم2003

 باسم كيوبيدز، فانه يقدم 1986جح الذي يقدمه البنك منذ عام فإلى جانب القرض النا     

أن . وهي أداة توفير صممت خصيصا لمقابلة الحاجات الخاصة لعمالئه. أيضا سيم بيدز

الحساب ال يتطلب حدا أدنى من الرصيد، كما وان أرقام الحاسبات تستخدم للمشاركة في 

فات الناجعة، نجح بنك راكيات فبسبب هذه الص). توزع جوائز كل ستة اشهر(السحب 

بمضاعفة حسابات توفير عمالئه وحقق بذلك نتائج غير عادية بحيث بلغت حسابات التوفير 

عشرة أضعاف حسابات القروض، كما بلغت قيمة حسابات التوفير أكثر من ضعف أرصدة 

  ). لمزيد من التفاصيل حول بنك راكيات االندونيسي3.1.1انظر الجلسة (حسابات القروض 

وبإتباع خطوات بنك راكيات االندونيسي والخبرات العالمية الناجمة األخرى، بدا 

ويولد .  مؤسسات التمويل متناهي الصغر بتقديم خدمات مالية إضافيةأتالوضع بالتغير وبد

يمكن القول "رامين غونقتبس هنا كلمات محمد يونس، مؤسس بنك . ذلك أمال كبيرا للمستقبل

انه ". راء اليوم يعود إلى عدم قيام المؤسسات المالية بدعمهم في الماضيأن سبب وجود الفق

من األهمية الكبرى أن نوفر الخدمات المالية لألفراد الذين قد يحرمون من استخدام أنظمة 

التمويل الرسمية وبالتحديد يجب تقديم التمويل متناهي الصغر، أي مجموعة كاملة من السلع 

  .اضالمالية وليس فقط اإلقر

  

  من هم عمالء التمويل متناهي الصغر 1.3
  

أو األفراد ذوي الدخل " الفقراء النشيطين اقتصاديا"عمالء التمويل متناهي الصغر هم إن 

ويجب أن يكون لدى هؤالء . المتدني غير القادرين على دخول مؤسسات التمويل الرسمي

م األموال التي يستلمونها العمالء فرصا اقتصادية ومهارات أعمال حيث انه ال يجب أن تستخد

، لسبب، يعتبر أفقر الفقراء، أو المحرومونولهذا ا. ألغراض االستهالك بل ألغراض منتجة

 أن معظم عمالء 1.3ويبين الشكل . خارج الفئة المستهدفة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر
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أن جزءا من الفقراء يتم الوصول . ول خط الفقرمؤسسات التمويل متناهي الصغر هم اليوم ح

أما خدمات التمويل متناهي الصغر فهي ال تناسب . إليهم بواسطة التمويل متناهي الصغر

  . حيث يتم استهدافهم بشكل أفضل من قبل برامج اجتماعية أخرىمحرومينال
  

  العمالء المستهدفون لمؤسسات التمويل متناهي الصغر 1.3 الشكل

 
  )CGAP المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء: المصدر(

فقد تم . تركز معظم البرامج على النساء وتستخدم أساس التوفير واإلقراض الجماعي

فكل واحدة من . يد بشكل عام إال انه يفضل عدم االلتزام بالقاعدة العامةجإثبات أن ذلك الخيار 

فالذي نجح : ليةمحضافة إلى نقاط ضعفها وقوتها، يجب أن تالءم البيئة الالمنهجيات المختلفة، إ

في بيئة ريفية في جنوب شرق آسيا قد يؤدي إلى نتائج ضعيفة في بيئة مدنية في الشرق 

  .األوسط أو شمال أفريقيا

ن اإلجابة إولكن لماذا كانت هذه الفئة المستهدفة وما زالت تحصل على خدمات سيئة؟ 

 فهم بحاجة إلى .هاؤء ال يعتبرون عمالء مناسبين لمثل هذه الخدمات قد ثبت خطن الفقراأب

القروض من اجل بدء وتشغيل مشاريعهم، خدمات توفير لتجنب األشكال الخطرة األخرى 

أن أسباب وجود فجوة كبيرة بين عرض . لتخزين أموالهم والى تامين لحمايتهم من المخاطر

إال انه يجب التركيز بشكل خاص على فشل . غر كثيرةوطلب خدمات التمويل متناهي الص

لفوائد على القروض بدال من حماية الفقراء سقف لالبرامج الحكومية الكثيرة، قوانين تحديد 

والصعوبات ") سقف نسبة الفائدة "5.3انظر الجزء (يقلل من عرض القروض متناهية الصغر 

غير أن هذا السلوك قد بدأ . ل متناهي الصغرالتي تواجهها البنوك التجارية لدخول مجال التموي

بالتغير، فقد لجأت الكثير من الحكومات إلى التوقف عن المنح المباشر لخدمات التمويل 

متناهي الصغر إضافة إلى أن الكثير من البنوك التجارية دخلت بشكل مباشر أو غير مباشر 

  .إلى هذا المجال اآلخذ بالنمو

  األغنياء       غير الفقراء   غير الفقراء     المحرومون       شديدي       متوسطي

 والمعرضين               الفقر  الفقر    

خ
ــــ
ــــ

لفق
ط ا

ــــ
ــــ
ـــ

ر
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  ضي األموالالتمويل متناهي الصغر ومقر 1.4
  

.  األموال المنافسون المباشرون لمؤسسات التمويل متناهي الصغرويعتبر مقرض

األفراد الفقراء، المستبعدون من النظام المالي الرسمي، قد يلجأون إلى هذا البديل كمصدر غير 

  .رسمي من مصادر األموال في معظم األحيان

تفوق وبشكل كبير تلك التي تفرضها أن الفوائد التي يفرضها مقرضوا األموال غالبا ما 

إال انه . ترضون سلوكا غير قانونيقمؤسسات التمويل متناهي الصغر، وكثيرا ما يواجه الم

تشمل تلك الصفات . الفقراء لخدماتهم والتعلم من تلك الصفاتتقييم من الضروري فهم سبب 

.  عند طلب الضماناتبساطة اإلجراءات، صرف األموال في الوقت المناسب والمرونة العالية

التمويل متناهي الصغر كان خليطا من هذه الصفات على شكل مؤسسات مالية ابتكار فان 

  .رسمية

  

  االستمرارية المالية 1.5
  

ويمكن . من اجل القيام باألعمال، تحتاج المؤسسات المالية والمنشات بشكل عام إلى األموال

أو عن ) التي يطلق عليها حقوق الملكية(يمكن إصدار األسهم : جمع هذه األموال بطرق متعددة

طريق الحصول على القروض التي يطلق عليها عادة اسم السندات والقروض من المؤسسات 

ومن الممكن الحصول على . ن ادخارات العمالءميمكن للبنوك جمع األموال . المالية األخرى

بأسعار (نسبة القائدة األموال من مصادر أخرى مثل التبرعات أو الهبات أو القروض قليلة 

  ).فائدة اقل من الفائدة السوقية

. أن األهمية النسبية لهذه المصادر المتنوعة تختلف باختالف مؤسسات التمويل

فالمؤسسات غير الحكومية غالبا ما تعتمد على دعم المتبرعين بحيث ال يسمح لهم بجمع 

 لألموال مثل ودائع العمالء الودائع، بينما تعتمد البنوك التجارية على مصادرها الخاصة

فان جمع الودائع عادة غير مسموح به للمؤسسات غير . وراس مال المالكين) التوفير(

الحكومية بسبب الحاجة إلى رخصة بنك خاصة من اجل حماية المودعين في حالة عدم مقدرة 

بالنسبة ففي الوقت الحاضر، تعتبر التبرعات من أهم مصادر األموال . المؤسسة على الوفاء

أن معظم . لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى الحكومات والمؤسسات الدولية

مؤسسات التمويل متناهي الصغر تعتمد بشكل كبير على دعم المتبرعين وبالتالي فهي ليست 

  .في وضع مالي جيد
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أن االستمرارية المالية هي مقدرة مؤسسة التمويل متناهي الصغر على تغطية كافة 

وانه من وجهة نظر األمم المتحدة وكافة شيكات . ون االعتماد على الهبات والدعمدصاريفها م

التمويل متناهي الصغر تعتبر االستمرارية ضرورة من اجل الوصول إلى اكبر عدد ممكن من 

ماد على حيث أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر، في حالة استمرارها في االعت. األفراد

فان . ، ستكون قادرة على الوصول إلى عدد محدد من األفرادد للمتبرعينالتمويل المحدو

االستمرارية المالية ليست نهاية بحد ذاتها بل هي الطريق الوحيد الذي يمكن المؤسسة من 

إيصال خدمات التمويل متناهي الصغر على مستوى واسع بشكل يؤثر بشكل كبير على 

  .تخفيض الفقر

. ب لتحليل استمرارية مؤسسات التمويل متناهي الصغروقد تم تطوير مجموعة النس

وان هذه النسب مقبولة قبوال عاما وتساعد على المقارنة بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر 

وان من أهم هذه النسب نسبة الكفاية الذاتية التشغيلية ونسبة الكفاية الذاتية المالية، . حول العالم

  .7ة رقم س في الجلوسيتم تحليلها بالتعمق المطلوب

معظم، أن لم يكن كل، مؤسسات التمويل متناهي الصغر تقبض التبرعات، القروض 

وتعتبر . الميسرة وخدمات بأسعار اقل من مثيالتها في األسواق أو أي شكل آخر من الدعم

ة نسبة الكفاية الذاتية المالية مؤشرا لحظي عن التمويل متناهي الصغر الذي تحلل الكفاية الذاتي

المالية لمؤسسة التمويل بعد كل التسويات الالزمة لمعالجة كافة المصادر على أساس أسعار 

  .السوق

وان النجاح . ن الوصول إلى مصادر التمويل التجارية يعتبر الخطوة المنطقية التاليةإ

غير العادي لكثير من مؤسسات التمويل متناهي الصغر حول العالم رفع الطلب والحاجة إلى 

المال ولهذا السبب هناك جدل كبير حول ما إذا كان على مؤسسات التمويل متناهي راس 

  .الصغر الحصول على التمويل التجاري وإتباع قواعد الربح
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   الكفاية الذاتية التشغيلية والمالية1.2المربع 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظرة مستقبلية 1.6

لخدمات المالية إلى ذوي الدخل لقد قمنا بتعريف التمويل متناهي الصغر على انه تقديم ا

آمل أن يصبح هذا التعريف قديما . المتدني والذين قد يتم استثناءهم من نظام التمويل الرسمي

في اقرب فرصة ممكنة بعد تحويل تقديم هذه الخدمات إلى الشكل التجاري وإدخالها ضمن 

التجاري بشكل عام   أن استقطاب االستثمارات الخاصة وراس المال 2نظام التمويل الرسمي

سيدفع مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر للوصول إلى عدد اكبر من العمالء وعلى تقليص 

أن مخاطر تحقيق هذا الهدف متعددة إال أن هناك أسباب كثيرة . الهوة بين العرض والطلب

ير وأهمها هو ما يتوفر من براهين على النمو الكبير لهذا القطاع في العقد األخ. تدفع لألمل

واألثر الكبير على تخفيض مستويات الفقر الذي أقرت به العديد من مؤسسات التمويل متناهي 

  .الصغر

                                                 
 في اندونيسيا أن العديد من البنوك التجارية تقدم حاليا بنجاح خدمات التمويل متناهي الصغر حول العالم، بنك راكيات 2

). 4.1انظر المربع (، وشركة بروكريديت  القابضة )2.4انظر المربع (، بنك سوليداريو في بوليفيا )1.1انظر المربع (

كما ودخلت بعض مجموعات البنوك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال التمويل متناهي الصغر ومنها البنك 

 .ABN , HSBCسيتي غروب،   الهولندي، كومرزبانك، 
  

   التشغيلية والماليةالكفاية الذاتية

  =  (%) )ك ذ ت (الكفاية الذاتية التشغيلية
  

وأية نتيجة . ويقيس ذلك الدرجة التي يغطي فيها الربح التشغيلي المصاريف التشغيلية

تشير إلى أن المؤسسة الخاضعة للتقييم تتمتع بالكفاية الذاتية التشغيلية، فان % 100اكبر من 

ر التشغيلي هي تلك القادرة على تغطية تكاليفها بواسطة المؤسسات القادرة على االستمرا

  .إيراداتها التشغيلية

  

  (%) =) ك ذ م(الكفاية الذاتية المالية 
  

وان . ويقيس ذلك الدرجة التي يغطي فيها الربح التشغيلي المصاريف التشغيلية المعدلة

أن الكفاية . مدعومالتعديالت تبين كيف تظهر مؤسسة التمويل متناهي الصغر على أساس غير 

لمراجعة هذه " التحليل المالي "7انظر الجلسة . (الذاتية المالية تتطلب التعديالت ألسباب كثيرة

 ).التعديالت ومن اجل مراجعة مثال حول كيفية احتساب الكفاية الذاتية التشغيلية والمالية

المصاريف التشغيلية المعدلة/ عدلالربح التشغيلي الم

 المصاريف التشغيلية / الربح التشغيلي 
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  2الجلسة 

  :نشاطات التمويل متناهي الصغر

  األسلوب المؤسسي واألسلوب االجتماعي
  

أن التمويل متناهي الصغر كما عرض في الجلسة األولى يعتبر أداة تطوير اقتصادي فعالة 

وان الصورة التقليدية . تها الرئيسية أنها تجمع بين األعمال المصرفية واألهداف االجتماعيةفص

: كانت، وألسباب تاريخية تحديدا، اقرب إلى المساعدة منها إلى النشاط التجاريالقطاع  الهذ

را من مؤسسات التمويل متناهي الصغر كانت مؤسسات غير ربحية منفصلة عن النظام يثفك

 التركيز على  المجتمع الدولي يرى أهميةأفانه في التسعينات فقط، عندما بد. المالي األوسع

 بين األسلوب المؤسسي الجدل أوعندها بد.  هذا الوضع بالتغيرأبدالمؤسسة واستمراريتها، 

  .واألسلوب االجتماعي يزداد أهمية

أن نطاق هذه الوحدة هو رسم . ينفقتعطي هذه الجلسة نظرة مختصرة على المو

انه من . ناهي الصغرتصور عام حول المشكلة من اجل فهم االختالفات في عالم التمويل مت

عند وجود أنواع مختلفة من " التمويل متناهي الصغر"الضروري فهم ما وراء التعبير 

تقدم جميعها خدمات متشابهة )  البنوك التجاريةهاقابلتمؤسسات غير حكومية (المؤسسات 

إضافة إلى أن . إضافة إلى فهم األساس الذي ينبع من التزام تلك المؤسسات لخدمة الفقراء

فكرة المؤسسية لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر من خالل مؤسسات تتمتع باالكتفاء ال

الذاتي هي فكرة يدعمها فعال المجتمع الدولي على الرغم من وجود العديد من المخاوف التي 

  .وهذه األمور جميعها سيتم مناقشتها. قد تنشأ عن هذا األسلوب
  

   الفكرة المؤسسيةمؤيدو 2.1

لفكرة المؤسسية انه من اجل محاربة مشكلة الفقر بفعالية يكون من الضروري  امؤيدويؤمن 

ب سبحف.  على الوصول إلى عدد كبير من األفرادلتمويل متناهي الصغر قادرل قطاعبناء 

 فان العرض الفعلي لخدمات التمويل متناهي ،من الواليات المتحدة" غرامين"تقديرات مؤسسة 

ويعني %. 70ة بين الطلب المحتمل والعرض السوقي بما نسبته الصغر تبين فجوة سوقية كبير

  .ذلك أن غالبية من يحتاجون الخدمات المالية ال يستطيعون الوصول إليها

من اجل الوصول إلى عدد كبير من األفراد فان هناك حاجة إلى مبالغ كبير من 

 الفكرة المؤسسية من االفتراض مؤيدو يبدأ. ستطيع الممولون توفيرهايالموارد المالية التي ال 

تمويل متناهي اللمؤسسات الكافية األساسي والمثبت أن الممولين ال يستطيعون تقديم المنح 
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فهم يحددون أن الطريقة . لتقديم الخدمات المالية إلى كل عمالء هذا النوع من التمويلالصغر 

راس المال وهذا بدوره الوحيدة لتجاوز هذه الصعوبة هي عن طريق جذب موارد خاصة من 

يتطلب أن تكون مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر مؤسسات قادرة على االستمرار وتحقق 

  .أرباحا

وعليه، فان مؤسسات التمويل القادرة على االستمرار والتي تقدم خدمات التمويل إلى 

 يكون ويجب أن. الفقراء تكون ضرورية إذا كان الهدف الرئيس هو تقليص الفقر بشكل مستمر

وليس ) عدد العمالء الذين يتم الوصول إليهم(إلى العمالء التركيز على اتساع رقعة الوصول 

فإذا لم يكن النظام قادرا على رفع عدد العمالء الذين يصل ). مستوى فقر العمالء(على عمقها 

األسلوب مؤيدي عالوة على ذلك، فان . إليهم، يكون قد فشل في تحقيق هدف تقليص الفقر

 بان استخدام أسلوب بناء مؤسسات تمويل متناهي الصغر قادرة على المؤسسي يؤمنون

بينما تعتبر الطريقة األخرى الستهداف أفقر الفقراء . االستمرار يؤدي إلى منفعة للفقراء

 ذات اثر قليل بسبب التمويل المحدود وغير الثابت من باستخدام البرامج المدعومة بشكل كبير

  .قبل المتبرعين

. األسلوب المؤسسي القى نجاحا في مجتمع التمويل متناهي الصغرمؤيدي أن موقف 

المجموعة االستشارية لمساعدة "، "بنك سوليداريو في بوليفيا"، "اندونيسيا ،بنك راكيات"فان 

والبنك " ، "اكيون الدولية"، "مؤسسة غرامين"، "الوكالة األمريكية للتنمية الدولية"، "الفقراء

مؤسسات التمويل متناهي الصغر والمؤسسات والشبكات الدولية  عن هي بعض األمثلة" الدولي

إضافة إلى أن معظم األدبيات في مجال التمويل متناهي الصغر .  هذا األسلوبإتباعالتي قبلت 

  .تتبع الموقف المؤسسي
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  الدولية ACCION 2.1مربع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   الفكر االجتماعيمؤيدو 2.2

أكثر من تركيزه ) مستوى فقر العمالء( عمق رقعة الوصول يركز األسلوب االجتماعي على

  . ، ويقبل بالمنح بشكل مستمر)عدد العمالء الذين يتم الوصول إليهم(على اتساعها 

الفكر االجتماعي المنح ألنهم يؤمنون بأنه إذا تم اخذ االستمرارية بعين مؤيدو يقبل 

يق الهدف االجتماعي للتمويل متناهي االعتبار على أنها إحدى المتطلبات الرئيسية فان تحق

 إن التمويل متناهي الصغر يجمع بين أعمال المصارف واألهداف .الصغر يكون على المحك

االجتماعية ، ويركز األسلوب المؤسسي على األولى أما األسلوب االجتماعي فتركيزه ينصب 

  .بارها أمرا ضروريافإنهم يقبلون بأهمية االكتفاء الذاتي المالي دون اعت. على الثانية

 أدناه 2.1انظر الجدول (يكون محور التركيز هنا منصبا على العمالء وليس المؤسسة 

 الفكر االجتماعي أن المؤسسات الهادفة مؤيدوحيث يرى ). الذي يلخص ويقارن الموقفين

ACCION  الدولية  

 بوسطن في  هي شبكة من مؤسسات التمويل متناهي الصغر ومقرها فيACCIONأن 

وقد تكونت هذه الشبكة من مؤسسات التمويل متناهي الصغر في أمريكا . الواليات المتحدة

الالتينية، جزر الكاريبي، آسيا وأفريقيا إضافة إلى أنها تخدم أصحاب المشاريع الصغيرة في 

لى  إ2004وقد قدمت الشبكة خدماتها في عام . الواليات المتحدة عن طريق الشبكة األمريكية

 بليون 7.6 قروضا بمبلغ 1992 مليون مقترض نشط، وقد وزعت منذ عام 1.46أكثر من 

  . مليون فرد4.7دوالر أمريكي ألكثر من 

يسكنه ثالثة باليين فقير  ملفي عا: "الشبكة بالعبارة التاليةويمكن تلخيص أهداف 

.  منهم100.000 أو حتى 1.000 دوالر يوميا، فانه ال يكفي مساعدة 2يعيشون على اقل من 

 بشكل يكفي لتغيير –أن هدفنا هو إيصال التمويل متناهي الصغر إلى عشرات الماليين منهم 

ولذلك قامت الشبكة بوضع . إننا نعلم انه لن تتوفر تبرعات كافية للقيام بذلك. العالم

تهدف الشبكة إلى إيصال "وتضيف ". استراتيجية دائمة وقابلة لالستمرار لمحاربة الفقر

. روض متناهية الصغر إلى عدد كاف من األفراد حتى يكون لها اثر جوهري على الفقرالق

 500فمن المقدر أن تكلفة الوصول إلى . لن يكون هناك تبرعات خيرية كافية لتحقيق ذلك

 بليون دوالر، وهذا الرقم أعلى بكثير مما قد تصل إليه أموال 250مليون فرد فقير تزيد عن 

لسبب تسعى الشبكة لجعل اإلقراض متناهي الصغر قادرا على االستمرار ولهذا ا. المتبرعين

  .من النواحي المالية
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 ستتحول حتما إلى النظر إلى ، حتى وان قدمت خدماتها إلى أفراد ذوي الدخل المتدني،للربح

وهذا سيدفع مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى . فعتها والى خدمة فئات مستهدفة أخرىمن

  .فقدان رسالتهم االجتماعية
  

  االجتماعي باألسلوبسلوب المؤسسي  األ مقارنة2.1جدول 

  االجتماعي  المؤسسي  

  العمالء  المؤسسة  مركز االهتمام

عدد العمالء (سعة رقعة الوصول   التركيز

  )إليهمالذين يتم الوصول 

مستوى فقر (عمق رقعة الوصول 

  )العمالء

بشكل ) وتعتبر ضرورية(تقبل   تقبل في مرحلة اإلنشاء  المنح

  مستمر

  مرغوب ولكن ليس ضروريا  المؤشر الرئيس للنجاح االكتفاء الذاتي المالي

  متبرعون  مصادر تجارية  الموارد المالية
  

م مستوى يقي) صرة لمؤشرات األثر لمراجعة مخت8.3.4انظر البند (أن تحليل األثر 

أن المشكلة الرئيسية . فقر العمالء لكل واحدة من مؤسسات التمويل متناهي الصغر المختلفة

وز هذه اومن اجل تج. هذا التحليل هو انه يتطلب وقتا إضافة إلى انه مكلفعند القيام ب

وبالرجوع إلى هذا اإلجراء، . ةنظر إلى بدائل بدال من تحليل المتغيرات الرئيسيي فانه ،المشاكل

فانه إذا تم النظر إلى حجم القرض الممنوح كبديل لتقييم مستوى فقر العمالء، فان معظم 

يما أعلى مقارنة مع تلك المؤسسات التي قمؤسسات التمويل متناهي الصغر المجدية تعرض 

االجتماعية الفكرة مؤيدي وان هذا يعتبر من وجهة نظر . تركز على تخفيض مستوى الفقر

  .  في معالجة مشكلة الفقراالستمرارمؤشرا على األثر المحدود للمؤسسات القادرة على 

الفكرة المؤسسية بان بعض المخاطر المذكورة أعاله هي مخاطر حقيقية مؤيدو يؤمن 

فمن وجهة نظرهم، . واستمرار المؤسسة يعتبران األولوية مع ذلك يؤمنون بان بقاء أنهم إال

و مؤسسات التمويل متناهي الصغر لجسر الهوة بين العرض م عل االستمرار نتسمح المقدرة

إضافة إلى أن مؤسسة التمويل كبيرة الحجم والقادرة على البقاء واالستمرار المالي . والطلب

تكون أكثر قدرة على الوصول إلى عدد اكبر من العمالء الفقراء مقارنة مع مؤسسات غير 

  . حتى وان كانت تخدم نسبة صغيرة من العمالء الفقراءحكومية صغيرة ومدعومة وذلك
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   بنك غرامين2.2 مربع
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المبادئ األساسية للتمويل متناهي الصغر 2.3

مع أعضائها المتبرعين الثمانية ) CGAP(قامت المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

ثم قامت " متناهي الصغرالمبادئ األساسية للتمويل "بتطوير ) 2.3انظر المربع (والعشرون 

. 2004 حزيران 10مجموعة الثماني بقبول هذه المبادئ في اجتماعها في والية جورجيا في 

ويشير المهنيون والعاملون في . للقطاعأن هذه المبادئ مقبولة قبوال عاما وتمثل مرجعية 

تمويل متناهي أفضل أساليب ال"مجال التمويل متناهي الصغر إلى هذه المبادئ على أنها 

  .2004وفيما يلي يرد نص الوثيقة المصادق عليها في عام ". الصغر

فهم . يحتاج الفقراء إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وليس القروض فقط .1

مثل غيرهم يحتاجون إلى عدد من الخدمات المالية المالئمة، والمرنة وذات التكلفة 

التوفير، التامين وتحويل األموال وليس فقط إلى فإنهم يحتاجون إلى خدمات . المعقولة

 .القروض وذلك وفقا للظروف

فعندما يصل الفقراء إلى . يعتبر التمويل متناهي الصغر أداة قوية لمكافحة الفقر .2

الخدمات المالية فانه يصبح بمقدورهم اكتساب المزيد، بناء أصولهم وحماية أنفسهم 

 بنك غرامين في بنغالديش

 المشروع ابتدأوقد .  على يد البروفيسور محمد يونس1976تم تأسيس بنك غرامين عام 

  .  إلى بنك رسمي1983على أساس التجربة إلى أن تحول عام 

فان منهجية بنك غرامين . ود نجاح بنك غرامين في بنغالديش إلى منهجيةيع

من اجل تحليل متعمق " المنهجيات "3ارجع إلى الجلسة رقم (المعتمدة على المجموعات 

تسمح للبنك بإعطاء ) حول منهجية اإلقراض بضمان المجموعة الخاصة ببنك غرامين

أن معظم أعضاء . الضمانات التقليديةقروض متناهية الصغر للفقراء دون الحاجة إلى 

إضافة إلى انه ال . من عمالء بنك غرامين% 96فهم يشكلون : المجموعة هم من النساء

يوجد أي التزام قانوني على العمالء إلعادة الدفع غير أن الولوج إلى قروض مستقبلية 

أن الحصول على قروض (مرتبط بتسديد القروض الشخصية لكل أعضاء المجموعة 

  ).مستقبلية يعتبر أصال يتم رهنه

يعتبر بنك غرامين مؤسسة تعمل على التمويل متناهي الصغر ويتبع األسلوب االجتماعي 

 دوالر 100أن معدل حجم القرض الواحد فيه حوالي . بتركيزه على العمالء الفقراء جدا

 .أمريكي
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ويل متناهي الصغر، ينتقل الفقراء من البقاء فباستخدام التم. ضد الصدمات الخارجية

اليومي إلى التخطيط المستقبلي حيث يستمرون في التغذية والسكن والصحة والتعليم 

 .األفضل

يشكل الفقراء في معظم . أن التمويل متناهي الصغر يعني بناء أنظمة تخدم الفقراء .3

.  على خدمات البنوك األقل حظا في الحصولأنهمالدول النامية أغلبية السكان غير 

 هامشي، فهو نشاط يعتبر التمويل متناهي الصغر في كثير من األحيان على انه قطاع

تطوير يهتم به المتبرعون، الحكومات أو المستثمرون االجتماعيون، وال ينظر له على 

غير أن وصول التمويل متناهي الصغر . انه جزء من النظام المالي الرئيسي للدولة

 .ألكبر من الفقراء يكون ممكنا فقط في حالة إشراكه ضمن القطاع الماليإلى العدد ا

يغطي التمويل متناهي الصغر تكلفته، ويجب أن يقوم بذلك حتى يتمكن من الوصول  .4

فالكثير من الفقراء غير قادرين على الحصول على . إلى أعداد كبيرة من الفقراء

ؤسسات قوية كافية تقدم مثل هذه تناسب احتياجاتهم لعدم وجود مخدمات مالية جيدة 

أن تغطية . فالمؤسسات القوية تحتاج إلى فرض مبالغ كافية لتغطية تكاليفها. الخدمات

 الطريقة الوحيدة من اجل الوصول إلى حجم أنها إالالتكلفة ليست هدفا بحد ذاتها، 

مؤسسة تستطيع ال. واثر يتجاوزان المستويات المحددة التي يستطيع المتبرعون تمويلها

فان .  أن تستمر وتوسع خدماتها في المدى البعيدماليال االستمرارالقادرة على 

 أكثر منفعة خدمات الصفقات، تقديم إتمامستمرار والبقاء يعني تخفيض تكاليف اال

 طرق جديدة للوصول إلى عدد اكبر من الفقراء الذين ال يدخلون وإيجادللعمالء 

 .البنوك

يطلب تمويل الفقراء . بناء مؤسسات مالية محلية دائمةيهتم التمويل متناهي الصغر ب .5

تحتاج هذه المؤسسات إلى . مؤسسات مالية محلية تقدم خدماتها على أساس مستمر

وعندما تتطور . استقطاب التوفير المحلي وتقديمه على شكل قروض وخدمات أخرى

الحكومات هذه المؤسسات وأسواق راس المال، يقل االعتماد على تمويل المتبرعين و

 .بما في ذلك بنوك التنمية

أن اإلقراض متناهي الصغر ال يعتبر .  متناهي الصغر الحلول دائمااإلقراضال يقدم  .6

أن األفراد المعدمين والجياع الذين ال دخل . األداة األفضل لكل فرد أو في كل الظروف

يكونوا لهم وال مقدرة عندهم على السداد يحتاجون أنواع أخرى من الدعم قبل أن 

 ففي الكثير من األحيان، هناك أدوات . القروض بشكل جيدمقادرين على استخدا

أخرى تقلل من اثر الفقر بشكل أفضل مثل المنح الصغيرة، التوظيف وبرامج 
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يجب أن تصاحب هذه الخدمات عمليات التوفير إذا . سين البنى التحتيةحالتدريب، أو ت

 .كان ذلك باالمكان

جعل من الصعب عليهم الحصول ضر بالفقراء وييائدة فار الأن تحديد سقف ألسع .7

أن تكلفة إعطاء عدد كبير من القروض الصغيرة أعلى من تكلفة . على القروض

 القروض متناهية ال يستطيع مقدمو. كبيرة الحجمإعطاء عدد قليل من القروض 

دل الذي  إذا كان بمقدورهم فرض فوائد أعلى من المعإالالصغر تغطية تكاليفهم 

موال أل األكيدأن نموهم سيكون محدودا بالعرض الشحيح وغير . تفرضه البنوك

فعندما تحدد الحكومات أسعار الفائدة، تقوم عادة بتحديدها . المتبرعين والحكومات

وعليه فانه . بمستويات متدنية ال تساعد القروض متناهية الصغر على تغطية تكاليفها

 القروض متناهية  الوقت ذاته، يجب أال يعمل مقدمووفي. يجب تجنب مثل هذا التحديد

الصغر على فرض فوائد مرتفعة جدا تدفع المقترضين على تغطية تكلفة عدم كفاءة 

 .المقرض

على الحكومات .  تسهيل الخدمات المالية وليس تقديمها مباشرةأن دور الحكومة هو .8

 للفقراء في الوقت نفسه الذي الوطنية أن تضع السياسات التي تحفز الخدمات المالية

، يكللفعلى الحكومات أن تحافظ على ثبات االقتصاد ا. تحمي فيه الحكومات الودائع

وان تتجنب االرتفاع في أسعار الفوائد وان تمتنع عن اإلخالل باألسواق عن طريق 

ويجب أن تقلل الحكومات من الفساد . القروض المدعومة غير القابلة للوفاء أو البقاء

تحسن بيئة األعمال الصغيرة بما في ذلك تسهيل الوصول إلى األسواق والبنى و

وفي بعض األحيان، عندما ال تتوفر مصادر التمويل األخرى، يمكن أن يتم . التحتية

 .تقديم التمويل الحكومي لمؤسسات التمويل متناهي الصغر المستقلة والقوية

يقدم . تتنافس معهأن ال تبرعين راس المال الخاص ميجب أن تكمل أموال ال .9

يجب أن يكون هذا . المتبرعون الهبات، القروض وراس المال للتمويل متناهي الصغر

طوير تة مقدمي القروض متناهية الصغر، لرالدعم مؤقتا ويجب أن يستخدم لبناء مقد

دعم البنى التحتية مثل مؤسسات التقييم، مجالس اإلقراض والمقدرة على التدقيق، 

وفي بعض األحيان قد تتطلب خدمة األفراد الذين يصعب الوصول . ةولدعم التجرب

ويجب أن يسعى المتبرعون إلى دمج . إليهم إلى دعم طويل األجل من المتبرعين

عليهم االستعانة بخبراء لهم سيرة جيدة من . التمويل متناهي الصغر في النظام المالي

 أهداف واضحة لألداء بحيث ويجب أن يحددوا. النجاح عند تصميم وتطبيق المشاريع

ويجب أن تكون هناك خطة معقولة لكل مشروع . يجب تحقيقها قبل استمرار التمويل

 . دعم الممولينبحيث يصل إلى نقطة ال يعد عندها حاجة إلى 
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أن . أن العقبة األساسية هي نقص المؤسسات القوية والمدراء األكفاء .10

ين األعمال المصرفية واألهداف التمويل متناهي الصغر هو مجال متخصص يجمع ب

المدراء وأنظمة : فانه يجب بناء المهارات واألنظمة على كل المستويات. االجتماعية

المعلومات الخاصة بمؤسسات التمويل متناهي الصغر، بنوك مركزية تنظم التمويل 

ويجب أن يركز التمويل متناهي . متناهي الصغر، مؤسسات حكومية أخرى ومتبرعون

 .لى بناء المقدرة وليس فقط على نقل األموالالصغر ع

. يعمل التمويل متناهي الصغر بشكل أفضل عند قياس األداء واإلفصاح عنه .11

ويتضمن ذلك .  تعتبر في غاية األهميةباألداءأن المعلومات النمطية والدقيقة والخاصة 

) لتكاليفمثل نسبة الفوائد، تسديد الفروض، واسترداد ا(كال من المعلومات المالية 

). مثل عدد العمالء الذين تم الوصول إليهم ومستوى فقرهم(والمعلومات االجتماعية 

رفي البنوك والعمالء يحتاجون هذه المعلومات شمكل من المتبرعين، المستثمرين و

 . للحكم على التكاليف والمخاطر والعوائد
  ). ئ األساسية للتمويل متناهي الصغر، المباد)CGAP(المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء : المصدر(

   المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء2.3المربع 
  

  

  

  

  

  

  

  )CGAP(المجموعة االستشارية لمساعدة  الفقراء 

 وكالة تنمية عامة 28شارية لمساعدة الفقراء هي مجموعة مكونة من أن المجموعة االست

أن رسالة المجموعة هي توسيع حجم الوصول إلى الخدمات . وخاصة مقرها البنك الدولي

وقد أوجدت هذه المجموعة للمساعدة على دمج قطاع التمويل . المالية لفقراء الدول النامية

  .في الدول النامية المتعددة والدول الصناعيةمتناهي الصغر مع نظام التمويل الرسمي 

تستفيد العديد من المؤسسات من خدمات المجموعة االستشارية بما في ذلك 

وكاالت التنمية، مؤسسات التمويل متناهي الصغر، واضعي السياسات الحكومية، 

. غر في قطاع التمويل متناهي الصآخرينالمنظمين، المدققين، وكاالت التقييم إضافة إلى 

قدم المجموعة االستشارية خدمات استشارية، تدريب، بحث وتطوير، وضع المعايير ت

  .وتشر المعلومات

أن الصفحة االلكترونية للمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

)org.gapc.www (ويل هي أداة قوية تحمل المئات من المستندات الهامة حول التم

  ).حاالت دراسية، مالحظات، وتعريف بالمتبرعين وأوراق أخرى(متناهي الصغر 
  )CGAP(المجموعة االستشارية لمساعدة  الفقراء : المصدر
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سيتم تحليل هذه المبادئ ضمن هذا الدليل وفقا لموضوع كل جلسة وتطبيقاتها على 

وقد تم عرضها هنا من اجل وضع التصور الصحيح الناتج عن الرؤيا المؤسسية . الحاالت

  .الم التمويل متنامي الصغرالمسيطرة في ع

  

  بنك سوليداريو 2.4 المربع
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مالحظات ختامية 2.4

عرضت هذه الجلسة الجدل بين النظرة المؤسسية واالجتماعية والذي يعتبر أساسيا في عالم 

ن أدى هذان األسلوبان إلى خلق مؤسسات ومنهجيات وسلع مختلفة ع. التمويل متناهي الصغر

فمثال تجد . بعضها، وأدى أحيانا إلى خلق ارتباك في التعريف الدقيق للتمويل متناهي الصغر

أن المؤسسات غير الحكومية لها هياكل تنظيمية وأنظمة تقديم خدمات وأهداف مختلفة عن تلك 

  .ومع ذلك، فان كالهما يقدم تمويال متناهي الصغر. للبنوك التجارية

مكان مؤسسات إت التمويل متناهي الصغر حول العالم أن بوقد بينت الكثير من مؤسسا

 استخدام أهمية أرىلذلك . االستمرار والبقاء الوصول إلى الفقراءالتمويل متناهي الصغر 

وان كان من الضروري ارية لألموال حتى جمؤسسات اإلقراض متناهي الصغر للموارد الت

فان دور التبرعات كان . ؤسسات االجتماعية والمتبرعوناالعتراف بالدور الهام الذي تلعبه الم

أن المشاريع المدعومة ساهمت في ابتكارات مثل أسلوب اإلقراض . القطاعضروريا لتطوير 

وان التبرعات ).  المخصص لنموذج بنك غرامين3.2.1انظر الجزء (الجماعي لبنك غرامين 

  )سوليداريو(بنك التضامن

إلى ) بروديم(ية فوليب نتيجة تحول المؤسسة غير الحكومية ال1992ولد هذا البنك في عام 

وان . اآلن بنك تجاري خاص يتخصص بالتمويل متناهي الصغروهو . مؤسسة مالية منظمة

  .المنطق خلف هذا التحول هو محددات التمويل والنمو المرتبطة بالمؤسسات غير الحكومية

 بإدخال 1998 بتقديم قروض التضامن ثم بدا في عام 1992بدا البنك أعماله عام 

ات أخرى مثل حسابات التوفير، ومنذ ذلك الحين، بدا البنك بإضافة خدم. القروض الفردية

الودائع، دفع الضرائب، بطاقات االئتمان المدينة، خدمات الصراف اآللي، التامين متناهي 

 بإدخال التكنولوجيا الجديدة مثل األساليب 2001وقد بدا منذ عام . الصغر وتحويل األموال

وراق عند تقييم اإلحصائية والكومبيوتر اليدوي الذي يساعد على تقليص الحاجة إلى األ

  .العمالء في الميدان
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 متناهي الصغر وذلك من اجل البنى غالبا ما تكون ضرورية في مرحلة بدء مؤسسات التمويل

  .ة التأسيسحظالتحتية المكلفة ل

ظرة المؤسسية قد تم قبولها من قبل المجتمع الدولي ن على أن الالتأكيدإال انه يجب 

الوحيدة لتحقيق الحجم على الرغم من المالحظات الهامة المذكورة أعاله  الطريقة أنهاعلى 

فان التقليص الجوهري للفقر يكون ممكنا فقط . الجتماعيوالتي تشير إلى ايجابيات األسلوب ا

قديم خدمات التمويل متناهي الصغر إلى عدد كبير من العمالء تمن خالل قطاع يستطيع 

  .ويستطيع تقليص الفجوة القائمة بين العرض والطلب
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  3الجلسة 

  المنهجيات 
عملت مؤسسات التمويل متناهي الصغر على تطوير منهجيات مختلفة من اجل مالئمة البيئة 

تخصص هذه الجلسة لتحليل منهجين من مناهج . التمويل متناهي الصغرالمحلية مع مبادئ 

اكيات في اإلقراض، اإلقراض الفردي والجماعي، مع التطبيق على حالتين ناجحتين هما بنك ر

فقد ادخل بنك غرامين ابتكارات حديثة لإلقراض . اندونيسيا وبنك غرامين في بنغالديش

الجماعي، بينما أصبح بنك راكيات اكبر مؤسسة تمويل متناهي الصغر في العالم عن طريق 

  .إقراض األفراد دون استخدام آلية اإلقراض الجماعي

فاألسلوب الذي . السلعة أو المنهجيةانه من الصعب تحديد النوع الواحد األفضل من 

فقد نجح نموذج غرامين في . يعتبر أسلوبا ناجحا جدا في إحدى الدول قد يفشل في بيئة مختلفة

القرى في بنغالديش وأصبح مرجعية لعالم اإلقراض متناهي الصغر إال انه فشل في بيئات 

وسيتم . م اجتماعي قويأن أسلوب غرامين يحتاج إلى عالقات اجتماعية قوية وتناغ. أخرى

تحليل بنك غرامين في هذه الجلسة بعمق جنبا إلى جنب مع نموذج ناجح آخر بهدف إلقاء 

 أن تتالءم مع الظروف المحلية التمويل متناهي الصغرالضوء على حقيقة أن على مؤسسات 

  . بدال من إتباع قواعد عامة
  

  اإلقراض الفردي 3.1

ليدية للعمل المصرفي غير أن الفرق األساسي هو حقيقة يستخدم اإلقراض الفردي األساليب التق

وتسمى هذه األنواع من الضمانات باسم الضمانات البديلة والتي قد . قبول ضمانات غير تقليدية

  .تكون دراجة أو طاولة

. في اإلقراض الفردي، تم تقليص عمل البنوك التقليدية من اجل مقابلة حاجة الفقراء

 دورا رئيسيا بزيارة العمالء في منازلهم وأماكن أعمالهم لجمع حيث يلعب مسؤول اإلقراض

ويعتبر هذا اإلجراء محاولة . المعلومات الحساسة التي ستعتبر أساسا للموافقة على القرض

  .لتقييم المقدرة على الرفاء وبذلك يتم تجاوز عقبة النقص في الضمانات

االلتزام بتنفيذ : ن أساسيينثم يتم خلق برنامج اإلقراض عن طريق الجمع بين عنصري

انظر (العقد والحوافز االيجابية مثل الولوج إلى قروض اكبر وبشروط أفضل مع الزمن 

، أسعار فوائد مخفضة، والولوج إلى سلع مختلفة ألولئك العمالء الذين ال )3.1الجدول 

  .يتأخرون في السداد والذين ال يظهر في ماضيهم االئتماني أي امتناع عن السداد
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يب التمويل متناهي الصغر في حاالت أن بعض الصفات المطبقة في الكثير من أسال

فهم يقدمون . اإلقراض الفردي كانت نتيجة الجهود الموجهة لتعكس نقاط قوة مقرضي األموال

خدمات قيمة ومالئمة إذا تم إدراجها بنجاح ضمن منهجية عامة مناسبة لإلقراض ستمثل ميزة 

  .ية لمؤسسات التمويل الجزئيسفتنا

  

  التمويل متناهي الصغرتطبيق ناجح لإلقراض الفردي في : سيا راكيات في اندونينكب 3.1.1
  

انه بنك . أن بنك راكيات في اندونيسيا هو اكبر مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر في العالم

لقد قام هذا البنك بالتفكير في إمكانية إدخال فكرة . تجاري حكومي يطبق اإلقراض الفردي فقط

منهج قليد لضمانات المجموعة في الدولة، بقي د تاإلقراض الجماعي ولكن بسبب عدم وجو

  ).Maurer, 1999(اإلقراض الفردي منهج اإلقراض الوحيد الذي يتبناه البنك 

مجموعة من ويعتمد قرار اإلقراض على . وعليه، فان القرض يمنح لألفراد فقط

العمل فهم يقضون معظم وقتهم في .  اإلقراض دورا هاما في ذلكالمواصفات ويلعب مسؤولو

أما حجم القرض فهو . رض وتدفقاته النقديةتالميداني يجمعون المعلومات حول نشاطات المق

وفر الضمانات ة المشروع الصغير على الوفاء وبمدى تر مقدييممرتبط مباشرة بالحاجات، وبتق

  .التقليدية والبديلة

ا وحيث انه ال يوجد أي نوع من ضمانات المجموعة، على المقترضين أن يقدمو

وتكون هذه الضمانات عادة على شكل ارض أو بناء، . ضمانات كافية لتغطية قيمة القرض

غير أن الممتلكات األخرى مثل الدراجة النارية، الدراجات الهوائية أو أية أصول أخرى مثل 

  .تعتبر جميعها مقبولة) الضمانات البديلة(الطاولة 

ن الجيد إلقاء الضوء على نظام ومن الصفات المختلفة لمنهجية بنك راكيات يكون م

أن النظام . التصنيف المستخدم الحتساب سقف القرض الالحق المقدم للمقترض المتكرر

المشار إليه في الجدول التالي هو مثال لكيفية احتساب سقف القرض الالحق باالعتماد على 

  .المبلغ السابق وسلوك الوفاء

  نظام تصنيف المقترض المتكرر  3.1جدول رقم 

  سقف القرض الالحق  سلوك الوفاء  لتصنيفا

  %100رفع بنسبة   جميع الدفعات تمت في الوقت المحدد  أ

الدفعة األخيرة تمت في موعدها، إال أن هناك دفعة   ب

  واثنتين تأخرتا عن الموعد المحدد

  %50رفع بنسبة 

  نفس المبلغ السابقالدفعة األخيرة تمت في موعدها، إال أن هناك دفعتان أو   ج



  المنهجيات3الجلسة 

 27

  لموعد المحدد عن ااأكثر قد تأخرت

  %50تخفيض بنسبة   الدفعة األخيرة تأخرت لفترة تقل عن شهر  د

  يرفض منح القرض  الدفعة األخيرة تأخرت ألكثر من شهرين  ـه
  )19ص ) Klaus Maurer, 1999(حالة دراسية، بنك راكيات اندونيسيا : المصدر(

  

الحافز األول هو الزيادة في قيمة . د المحدديتم تقديم نوعين من الحوافز للوفاء في الموع

القرض الالحق في حالة عدم التأخر أو عدم إدراج التأخير أو عدم الوفاء في سجل التاريخ 

ائد إلى وأما الحافز الثاني فهو إعادة جزء من الف). 3.1انظر الجدول (االئتماني للمقترض 

  .دالعميل في حالة تسديد كافة الدفعات في وقتها المحد

ة ونقطة مرجعية حأن تطبيق هذه الصفات جعلت من منهجية بنك راكيات منهجية ناج

أن هذا األسلوب سمح للبنك أن يقدم بنجاح . التمويل متناهي الصغرلإلقراض الفردي في 

وان نسبة الفائدة . منتجات ائتمانية أخرى وخدمات التوفير وأصبح بذلك يتمتع باالكتفاء الذاتي

وهذا تمشيا مع مؤسسات اإلقراض الجزئي % 30فرضها البنك أعلى بقليل من الفعلية التي ي

ائد في اإلقراض ونسب الف "5انظر الجلسة رقم (األخرى القادرة على االستمرار في العالم 

  ").متناهي الصغر
  

  اإلقراض الجماعي 3.2

راض وقد ساعد اإلق.  القروض من خالل مجموعة من العمالءحاإلقراض الجماعي هو من

الجماعي مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر على تخفيض التكاليف المتزايدة الناتجة عن منح 

. قروض كثيرة صغيرة الحجم كما وساعد على حل مشكلة النقص في الضمانات لدى العمالء

ففي اإلقراض الجماعي تتحول بعض التكاليف، مثل تكاليف دراسة العمالء المتوقعين وتكاليف 

 البنك إلى العمالء الذين هم في مركز أفضل الستثناء العمالء السيئين وللسيطرة المتابعة، من

أن هناك مجموعة من األساليب المختلفة . على استخدام األموال من قبل أفراد المجموعة

  .رك في نفس الصفاتتتشلإلقراض الجماعي التي 

 صغيرة يحصل أفراد المجموعة، كما في اإلقراض الفردي، على قروض مبدئية

وان المبالغ التي تصرف عادة ما تكون على . الحجم مدتها تتراوح بين شهر واحد وسنة كاملة

يعطي هذا . تمنح قروض اكبر حجما بعد تسديد المبالغ السابقة: شكل تدرج في اإلقراض

  .األسلوب حافزا إلعادة الدفع ويسمح للمؤسسات بناء تاريخ ائتماني لكل مجموعة ولكل عميل

 المجموعة من قبل مؤسسة اإلقراض بل يتم اختيارهم بشكل أعضاء يتم اختيار عادة ال

  .10 أعضاء إلى 3 بتراوح بين األعضاءدد عوان معدل . ذاتي من قبل العمالء أنفسهم
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تعتمد القروض الالحقة األكبر حجما على الوفاء في الموعد المحدد لكل أعضاء 

ا عن دفع دفع، تكون المجموعة مسؤولة قانونن الفإذا تخلف احد أعضاء الفريق ع. المجموعة

وتكون الدفعات عادة . حصته، إال أن هناك استثناءات كما هو الحال في منهجية بنك غرامين

  . ما أسبوعية أو شهريةإ

وتعتبر االجتماعات الدورية بين أعضاء المجموعة من المكونات الهامة األخرى 

وعادة ما تكون المدخرات مكونا هاما إال انه من . أإللزاميإضافة إلى التدريب والتوفير 

الضروري اخذ القيود القانونية بعين االعتبار حيث أن المدخرات ممنوعة في المؤسسات غير 

 والتي ال تحمل ترخيصا خاصا بجواز التمويل متناهي الصغرالحكومية وفي كل مؤسسات 

  ).4.2انظر الجلسة (ذلك 
  

  ار في اإلقراض الجماعياالبتك: نموذج غرامين 3.2.1
  

أن النجاح غير الطبيعي لبنك غرامين في بنغالديش يعود إلى تطبيق منهجية محددة سمحت 

  .غرامين إعطاء قروض متناهية الصغر للفقراء بدون ضمانات تقليديةبنك ل

رامين على أساس مجموعات من خمسة أعضاء لكل منها ومنظمة تقوم منهجية غ

وعلى جميع أعضاء الفريق أن يتعلموا اإلجراءات . وعاتضمن مراكز من حوالي سبعة مجم

 وتعتبر االجتماعات. األساسية للبنك دون أن يحصلوا على أي تدريب في نشاط أعمالهم

ئيسي إضافة إلى ضرورة ادخار مبالغ صغيرة بشكل دوري رية للمجموعة متطلب ورالد

  . للحصول على القرضكأساس

ر غير انه بمقدور األعضاء زيادة حجم  دوال100أن معدل قيمة القرض حوالي 

وان غالبية . القرض مع الزمن وذلك باالعتماد على التاريخ االئتماني للفرد وللمجموعة

وتعتبر تلك صفة . من عمالء بنك غرامين% 96أعضاء المجموعة من النساء حيث يشكلن 

  .هامة جدا تعتبر إحدى أهم عوامل نجاح منهجية غرامين

وان . قليدية ضمانات مثل ارض أو منازل ال يملكها عمالء غرامينتطلب البنوك الت

فبأسلوب المجموعة ". راس المال االجتماعي"ابتكار غرامين هو االعتماد على ما يعرف باسم 

المطبق من قبل البنك، يؤدي تخلف احد أعضاء المجموعة إلى فقدان جميع أعضاء المجموعة 

ى استبعاد من يعرفون بعدم الوفاء، كما ويدفعهم إلى حق الولوج إلى القروض مما يدفعهم إل

 المتأخر بالدفع أو حتى ستخدامهم ألموال القرض وان يلزموامراقبة أعضاء الفريق في ا

وعليه، يقوم المقترضون بالسداد ألنهم يرغبون االحتفاظ بالمقدرة على . التسديد نيابة عنه

وب المجموعة، عالوة على انه يخفض أن أسل. الولوج إلى قروض مستقبلية بمبالغ اكبر

  .تكاليف البنك، له صفات تضمن نسبة الوفاء المرتفعة
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أن الصفة الناجحة الملفتة للنظر في منهجية غرامين هي طريقة تطبيق ضمان 

فبعكس الكثير من أساليب اإلقراض الجماعي، ال يطلب من المقترضين التوقيع . المجموعة

عتبر األعضاء اآلخرون ملزمون قانونا بالدفع في حالة تخلف على أي مستند قانوني كما ال ي

فان الضغوطات االجتماعية والولوج المستمر للقروض المستقبلية هما من . احد أعضاء الفريق

  .األسباب والحوافز الرئيسية التي تدفعهم للوفاء

على كل عضو . ل بنك غرامين المدخرات كجزء من منهجية اإلقراض الخاصة بهيفع

يمثل ذلك مدخرات إلزامية ويعطي للبنك . من القرض المستلم ضمن المجموعة% 5 يدخر أن

أن ادخار األعضاء االختياري ليس بكثير االنتشار بين عمالء . حماية ضد التخلف عن الوفاء

غرامين على الرغم من أن البنك بدا بتوفير هذه السلع المالية بسبب ارتفاع الطلب على 

  .البالدخدمات االدخار في 
  

  منهجيات اإلقراض في المنطقة العربية 3.3
  

بالرجوع إلى المسح الذي قام به صندوق التنمية التابع لألمم المتحدة في المنطقة العربية والذي 

، تعتبر منهجية اإلقراض الجماعي بأنها األكثر استخداما بين مؤسسات 2004نشر عام 

من عمالئهم هم أعضاء في % 70الي حو: التمويل متناهي الصغر في المنطقة العربية

إال انه إذا تم استثناء المغرب من هذه الدراسة، يصبح اإلقراض الفردي األكثر . مجموعات

هدف تقليل بكما انه في دول أخرى مثل اليمن تستخدم أغلبية المؤسسات المجموعات . شيوعا

عة ال يضمنون التكلفة حيث أن هناك نوع من الضغط االجتماعي إال أن أعضاء المجمو

  .األعضاء اآلخرين بالوفاء

وقد اخذ هذا . يبين الجدول التالي وضع الدول العربية بشكل إفرادي إضافة إلى المعدل

  .الجدول من المسح الذي قام به صندوق التنمية التابع لألمم المتحدة
  

  منهجيات اإلقراض المستخدمة في العالم العربي 3.2 جدول
  
صندوق التنمية : المصدر(

التابع لألمم المتحدة، 

 في التمويل متناهي الصغر

بناء : الدول العربية

قطاعات مالية متكاملة، 

  )29، ص 200
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  الخاتمة 3.4

اإلقراض الفردي : عرضت هذه الجلسة المنهجين األكثر أهمية في اإلقراض متناهي الصغر

 التي تالئم  أن تتبنى المنهجية العامةالتمويل متناهي الصغرعلى مؤسسات . والجماعي

أسواقها، بيئتها، ومقدرتها الداخلية على تقديم الخدمة مع األخذ بعين االعتبار الجوانب السلبية 

  .لكل منها

 الوصول إلى التمويل متناهي الصغرأن اإلقراض بضمان المجموعة يسمح لمؤسسات 

قد توفر . اناتعدد اكبر من المقترضين الفقراء الذين ال يملكون األشكال التقليدية من الضم

منهجيات المجموعة الوقت واألموال على المؤسسات إال أنها في حالة تطبيقها في البيئة غير 

العالقات بين أعضاء المجموعة مما ينعكس على قد تؤدي إلى خلق مشاكل في إدارة فالمالئمة 

  .سلوك الوفاء للعمالء

 إلى أفضل وقد طورت بعض المؤسسات المنهجين معا كان تعطي قروضا فردية

وتعتبر القروض الفردية أكثر مرونة ومالئمة للعمالء الذين يحتاجون مبالغ اكبر عند . عمالئها

 الماضي االئتماني للفرد اجة إلى ضمانات المجموعة إذا كانلى عدم الحععالوة . نمو أعمالهم

  .جيدا

  

   1ة البطالةفحاكة وكالة محال :مناقشة صفية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
حالة :  البطالةمكافحةوكالة "من هذا الكتاب ) 21(من اجل النسخة الكاملة يجب الرجوع إلى الحالة رقم   1

  .، ماركو اليا وريم رمضان"مؤسسة حكومية

 قامت الحكومة السورية تمويل متناهي الصغرالحالة التالية هي مراجعة مختصرة لبرنامج 

 مشكلة البطالة لمكافحة الخدمات المقدمة من قبل مؤسسة مؤقتة أوجدت ىبتطبيقه كأحد

  .المتزايدة في الدولة

  :أسئلة
التمويل متناهي ة والصفات األخرى الرئيسية لبرنامج  الحالة وحدد المنهجية المستخدماقرأ

، قارن 2.3المبادئ الرئيسية للتمويل متناهي الصغر في الجلسة "وبالرجوع إلى .  هذاالصغر

ة البطالة مع المبادئ التي طورتها المجموعة االستشارية فحاكالممارسة الجارية لوكالة م

  .فهاضعة البطالة وعدد نقاط قوتها وعلق على أسلوب وكالة مكافح. لمساعدة الفقراء
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   البطالةمكافحةوكالة 
 من قبل الحكومة السورية كجزء من برنامج إصالح 2001 البطالة عام مكافحةتأسست وكالة 

 بمشروع اإلقراض العائلي وهو البرنامج 2002وقد بدأت الوكالة في عام . النظام المالي

 تقوم الوكالة في ظل هذا البرنامج.  في الدولةالتمويل متناهي الصغراألكثر أهمية من برامج 

بتقديم قروض متناهية الصغر إلى الفقراء عن طريق البنك الزراعي المملوك من الدولة 

تقوم الوكالة بإقراض البنك . واألكبر في منح االئتمان الريفي والذي يعتبر وكالة وسيطة

الزراعي ثم يقوم البنك بدوره بمنح القروض إلى العمالء عن طريق شبكة الفروع الالزمة 

  .تمع المستهدفللوصول إلى المج

 2000(سقف يصل إلى مئة ألف ليرة سورية ) متناهية الصغر(للقروض العائلية 

أن متطلب تأسيس . تعطى على أساس فردي وتستخدم لتمويل تأسيس المشاريع) دوالر أمريكي

د إلى القناعة بان بدء المشاريع الجديدة له اثر اكبر على خلق الوظائف مقارنة والمشاريع بع

  . المشاريع القائمةعيمع توس

تستهدف القروض العائلية األفراد العاطلين عن العمل والذين يعيشون على خط الفقر 

تمول هذه القروض المشاريع الفردية المدرة للدخل ضمن . في المناطق الريفية والصحراوية

لنساء وان نسبة ا. اإلنتاج الزراعيونطاق العائلة وتمول نشاطات رئيسية مثل تكاثر الحيوانات 

  .من المقترضين وهذا يتناسب مع معدل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا% 52تعادل 

ومدة القرض الكاملة . وتستحق الدفعات كل ستة اشهر% 4تعادل نسبة الفائدة االسمية 

  .استثناء الفوائدب سنوات تكون السنة األولى معفاة من السداد 4هي 

هذا البرنامج إلى مقابلة حاجة المقترضين تسعى وكالة مكافحة البطالة من خالل 

ر إلى القروض والذين ال يستطيعون الحصول على القرض مباشرة من البنك دون االصغ

أن إجراءات البنوك معقدة جدا وبدون برنامج الوكالة تمثل هذه اإلجراءات . مساعدة الوكالة

  . المجموعة المستهدفةأمامعقبة مستحيلة 

يقوم البنك بزيارتين :  مرات4 إلى 3رة العميل بما معدله صرف القرض، تتم زيا دبع

كما يحق للوكالة القيام بزيارات عشوائية في أية مرحلة، . منها أما الوكالة فتقوم بالزيارة الثالثة

  .وفي حالة وجود أية مشكلة، يمكنها وقف صرف القرض أو إلزام المقترض بالوفاء المبكر

ة في القروض العائلية هي الرواتب لموظفي أن الضمانات األساسية المستخدم

ي حالة وف. وتكون هذه الرواتب عادة خاصة بأفراد العائلة اآلخرين أو األصدقاء. الحكومة

التخلف عن الوفاء، وبعد استكمال كافة المستندات القانونية، يتم خصم المبالغ المستحقة الدفع 

وتعتبر الضمانات عنصرا هاما من عناصر القرض ومن ال يستطيع توفيرها . من راتب الكفيل
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  .يكون غير قادر على الحصول على القرض

 ثالثة أيام تهتم باإلجراءات التي يتلقى عمالء هذه القروض جلسات تدريبية على مدار

كما ويتم تقديم دعم فني على شكل دورات تدريبية . تتبناها الوكالة وتلك التي يتبعها البنك

خاصة للمتقدمين بطلبات للحصول على قروض في مجاالت محددة، أو تكون موجهة ألولئك 

لوكالة برنامجا جديدا يقدم وقد بدأت ا. الذين يواجهون مشاكل تشغيلية أو مشاكل تتعلق بالوفاء

  .المساعدة للمنتفعين وذلك لتسهيل التسويق عن طريق المشاركة في المعارض

تحصل الوكالة على مصادرها المالية من مصدرين رئيسيين هما الحكومة السورية 

والتبرعات األجنبية أو القروض من مؤسسات تنموية عربية وأجنبية مثل برنامج التنمية التابع 

   .  المتحدةلألمم

 بليون ليرة سورية 50وفي عقد تأسيسها، صرحت الحكومة للوكالة أن تنشط مبلغ 

أما خطة . 2006 و 2002من اجل تمويل كافة المشاريع للفترة بين ) بليون دوالر أمريكي(

 باليين ليرة 4 إنفاق بعد 2002االتفاق السنوي فقد صادق عليها رئيس الوزراء في عام 

  .2006 – 2003 بليون للسنة الواحدة في الفترة بين 11سورية وبمعدل 

  

  المراجع
Brandsma, Judith and Burjorjee, Deena (2004) “Microfinance in the Arab 
States: Building inclusive financial sectors” United Nations Capital 
Development Fund  
 
Harper, Malcolm (2003) “Practical Microfinance : A training Manual”, ITDG 
Publishing, London  
 
Maurer, Klaus (1999) “Bank Rakyat Indonesia (BRI); Indonesia (Case Study)”, 
Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP)  
 
Shreiner, Mark (2003) “A Cost-Effectiveness Analysis of the Grameen Bank of 
Bangladesh”, Center for Social Development, Washington University in St. Louis  

 
3الصفحات االلكترونية الخاصة بالجلسة   

http://www.microfinancegateway.org/section/resourcecenters/clienttargeting - 
Client Targeting Center  
 
http://www.acu-sy.org - The Agency for Combating Unemployment (ACU)  
 
http://www.arabic.microfinancegateway.org - The Arabic Microfinance 
Gateway 32 
 



  4الجلسة 

  خدماتال
تقدم المؤسسة المالية خدمات مالية مثل حسابات التوفير، الرهن العقاري، خدمة االئتمان 

أن القيام .  وتحويل األموالأعمالللمستهلكين، التامين، القروض الالزمة لتمويل مشروع 

ويل بإضافة خدمات مالية من جهة العرض، مثل التامين، يعتبر توجها عاما بين مؤسسات التم

وقد ساعدت االبتكارات . في العالم وينتج عن زيادة الحاجة لمثل هذه الخدمات من قبل العمالء

 المالية وتسمح لمزيد من خدمات فهي تقلل تكاليف معظم ال،هذا التوجهعلى التكنولوجية 

أصبح تحويل .  وللقطاع أن يقابل طلب العمالء في كل مرة بشكل أفضل،األفراد استخدامها

قارات سهال وسريعا، وتوفرت األنواع المختلفة من التامين في الدول الصناعية األموال بين ال

  .والتامين ضد أخطار الطقسالماشية قطعان مثل التامين على الحياة وتامين 

دول النامية هذا هو الحال في تلك الدول، والسؤال هو ما إذا كان ذلك صحيحا في ال

  الخدمات المالية؟فهل يستطيع ذوي الدخل المتدني الولوج إلى تلك 

 المقدمة من قبل مؤسسات اإلقراض الجزئي متعددة وتشمل القروض، خدماتأن ال

 غير خدماتوقد تقدم مؤسسات اإلقراض الجزئي أحيانا . التوفير، التامين، وتحويل األموال

وتخصص هذه الجلسة لتحليل الصفات الرئيسية لهذه . مالية مثل التدريب واالستشارات

 الرئيسية التي تقمها مؤسسات خدماتوض، وبشكل متزايد التوفير، التشكل القر. خدماتال

 جديدة من قبل خدماتاإلقراض متناهي الصغر، ومع نمو هذا القطاع وبلوغه، يتم إضافة 

  .العديد من المؤسسات
  

  القروض 4.1

أن نجاح العديد من مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر يمكن تحديده بمقدرتها على دمج 

ضمن مؤسسات ) مقرضي األموال(لمؤسسات القطاع غير الرسمي الممارسات الناجحة 

وتشمل تلك الممارسات كل من المرونة، سرعة الولوج إلى األموال، . القطاع  الرسمي

أن النجاح غير العادي لإلقراض متناهي الصغر يعود إلى . والشروط الواضحة والسهلة

 مؤسسات التمويل الرسمية مع المقدرة على نقل بعض هذه الصفات من مقرضي األموال إلى

تبقى نسب الفوائد هذه أعلى من تلك التي تفرض على قروض . تخفيض لنسب الفوائد المطبقة

البنوك التقليدية بسبب ارتفاع تكلفة إدارة عدد كبير من القروض الصغيرة بدال من عدد قليل 

ض أمام أولئك روقالمهم هو فتح المجال للولوج إلى الفومع ذلك، . من قروض اكبر حجما

الذين قد يتم استثناؤهم من نظام التمويل الرسمي وبنسب فوائد اقل بكثير مقارنة مع تلك التي 
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 .يفرضها المنافسون في هذا القطاع وهم مقرضو األموال

ندرج أدناه الصفات المحددة التي على مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر تطبيقها من اجل 

هذه الصفات بشكل جيد مما يعطيهم مقرضو األموال يقدم . ئهممة إلى عمالتقديم الخدمات القّي

أما مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر التي استطاعت إدخال هذه الصفات . مقدرة تنافسية

  .ضمن خدماتها المالية، فقد استطاعت بنجاح نقل هذه المقدرة التنافسية

  الولوج السريع -1
لة أساسية للعمالء أسريع لقيمته مستعتبر الموافقة السريعة على القرض والصرف ال

وهي في الغالب السبب الرئيسي الذي يدفع الناس إلى التعامل مع مقرضي األموال حتى 

  .بفوائد عالية جدا

   واضحة، سهلة ومرنةشروط -2
فمن الضروري إبقاء . انه من المهم تقديم خدمة اإلقراض بشروط مالئمة للعمالء

لتسديد األقساط أو الحصول على التنقل ( المواصالت تكاليف الصفقات، التي تشمل تكاليف

ال تكون ويجب أ. ة خالل فترة حياة القرضأو تكلفة االبتعاد عن العمل، منخفض) األموال

وعلى مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر مراقبة دخل . القروض مرتبطة بهدف معين

م األموال قد العمالء مع بعض الصبر والتحمل حيث أن وضع قيود على إمكانيات استخدا

ال يعطي لمالك المشروع متناهي الصغر المرونة في استخدام األموال المستلمة وبالتالي 

  .يكون هذا تدخال في تطوير المشروع الصغير

  الخدمات الدائمة -3
أن عدم توفر هذه . يجب تقديم خدمات اإلقراض بشكل مستمر وليس لفترة محددة فقط

ثير من المشاريع والتي، على الرغم من فعاليتها، الصفة تعتبر نقطة الضعف األساسية لك

  .ال تضع نصب عينها هدف تقديم الخدمات المالية بشكل دائم ومستمر

  الضمانات البديلة وبدائل الضمانات -4
فمن اجل تجاوز هذه العقبة، تستخدم العديد من . يفتقر الفقراء عادة إلى الضمانات التقليدية

واع أخرى من الضمانات المعروفة باسم الضمانات مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر أن

وتعتبر ضمانات المجموعة مثاال على النوع األول، أما . البديلة وبدائل الضمانات

الممتلكات الشخصية مثل اآلالت والمجوهرات فهي أمثلة على بدائل الضمانات والتي ال 

  .تقبل بها البنوك التقليدية كضمانات
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  المدخرات 4.2

الطوعي : ت اإلقراض متناهي الصغر عادة نوعين من حسابات التوفيرتعرض مؤسسا

أما المدخرات الطوعية فهي تقابل خدمات التوفير المقدمة من البنوك التجارية . واإللزامي

وليس بالضرورة أن . التقليدية، بينما المدخرات اإللزامية فهي تخدم كضمانات للقروض

دائع بل يتم االحتفاظ بها في المؤسسة حتى يتم الوفاء تقدم هذه الحسابات أية عوائد على الو

  .بالقرض

 القروض إلى العمالء اعتقادا التمويل متناهي الصغرمن مؤسسات " الجيل األول"قدم 

ثبت أن هذا االفتراض هو افتراض أقد . منهم أنها الخدمة الوحيدة التي احتاجها العمالء

 أهمية والتي يحتاجها الفقراء هي خدمات خاطئ وان الخدمات المالية اإلضافية األكثر

أولئك  المشاريع الصغيرة لها أهميتها فقط عند بدءأن القروض التي تهدف إلى . التوفير

اكبر من الناس اللذين تتوفر لديهم الفرص االقتصادية والمهارات اإلدارية، بينما هناك عدد 

لخص ي. يحتاجون التوفير بدال من اقتناء األصول األكثر خطورة أو إبقاء النقود في المنزل

 خدماتية وما يقابلها من ال األشكال الرئيسية من المدخرات غير الرسم4.1الجدول 

أن المدخرات غير الرسمية المبنية في الجدول لها سيئاتها، ومن أهمها نقص . المالية

غير أن اقتناء الذهب، األرض أو األصول . األمان وعدم إعطاء أي عائد مثل الفوائد

األخرى قد يوفر الحماية في فترات التضخم المرتفع كما هو الحال في كثير من الدول 

  .لناميةا

أو بحد أدنى ( توفير مرنة بدون حد أدنى للرصيد خدماتتعتبر الحسابات الجارية 

أما حسابات الودائع، فعادة ما . إال أنها ال تدفع الفوائد أو تدفع مبالغ ضئيلة جدا) منخفض

تقدم نسبة فائدة أعلى غير انه على العمالء إبقاء أموالهم مربوطة في الحساب لفترة زمنية 

  .محددة
  

  المدخرات غير الرسمية وما يقابلها من األدوات المالية  4.1جدول 

  األدوات المالية  شكل التوفير غير الرسمي  أسباب التوفير
  النقود  الطوارئ

  )غالبا الذهب(المجوهرات 

  حسابات جارية

األرض، (االستثمار طويل األجل 

  )المنزل، أصول ثابتة أخرى

  النقود

  )غالبا الذهب(المجوهرات 

  لحيواناتا

  أصول منقولة

  التوفير واإلقراضجمعيات 

حسابات الودائع ألجل 

) اجل أطول وفوائد أعلى(

  وحسابات جارية
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  األدوات المالية  شكل التوفير غير الرسمي  أسباب التوفير
المصاريف االجتماعية والدينية 

  )األعراس، الحج، ومصاريف الدفن(

  النقود

  )غالبا الذهب(المجوهرات 

  الحيوانات

  أصول منقولة

  التوفير واإلقراضجمعيات 

حسابات الودائع ألجل 

) اجل أطول وفوائد أعلى(

  وحسابات جارية

  )غالبا الذهب(المجوهرات   التقاعد

  األرض

  الحيوانات

حسابات الودائع ألجل 

  )اجل أطول وفوائد أعلى(

 تقديم مجموعة كاملة من حسابات الودائع قصيرة، التمويل متناهي الصغرعلى مؤسسات 

وذلك من اجل مقابلة . بات الجاريةاسيلة األجل إضافة إلى عدد اكبر من الحومتوسطة وطو

  .الحاجات المتنوعة من السيولة ونسب العائد على أموال العمالء

 كما وتشكل مصدرا مهما لألموال لدى ،تجذب المدخرات عمالء أكثر من القروض وحدها

جارية التقليدية فهي ال تمثل أية إضافة إلى أنها اقل تكلفة مقارنة مع القروض الت. المؤسسة

ويعود ذلك إلى توفر البنية . تكلفة إضافة بالنسبة لمعظم مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر

  ).مثل الفروع، الموظفون المدربون والعالقات مع العمالء(ع المدخرات مالتحتية الالزمة لج
  

  ProCredit شبكة دعم اإلقراض  4.1المربع

  شبكة دعم اإلقراض
 جاعلة هدفها الرئيس تقديم الخدمات المالية لألفراد 1998تأسست مجموعة دعم اإلقراض عام 

  .مستثنيين من المؤسسات المالية التجارية الرسمية في الدول الناميةال

 Internationalتم تأسيس شركة دعم اإلقراض القابضة بواسطة الشركة االستشارية      

Projek Consult  وموظفيها )IPC Invest ( بدعم من المؤسسة الهولندية)DOEN (

وات طويلة من الخبرة في المجال ولهذه الشركة سن). ProCredito(والمؤسسة البوليقية 

وتهدف الشركة القابضة إلى خلق مؤسسات . التمويل متناهي الصغراالستشاري في قطاع 

ن من القطاع المالي يقادرة على البقاء التجاري وتقديم خدماتها المالية ألولئك المستبعد

 19تأسيس وبالتعاون مع عدد من شركاء المجموعة، استطاعت الشركة القابضة . الرسمي

كانون ( القطاع المستهدف ةمؤسسة مالية في أوروبا الشرقية، أمريكا الالتينية وأفريقيا لخدم

  ).2005أول 

تقدم . تعتبر الشركة القابضة اآلن المساهم المسيطر في المؤسسات التسعة عشر جميعها     

 هادفة مؤسسات المجموعة التسعة عشر خدماتها باستخدام منهجيات إقراض متشابهة وجميعها
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  . للربح

إال انه مع . ، على اإلقراض1998ركزت مؤسسات المجموعة في البدايات، ابتداء من عام 

 األخرى، بدأت بعض بنوك المجموعة بتقديم خدمات التوفير خدماتنمو الطلب على ال

  .وخدمات بنكية أخرى يطلبها العمالء

 مليون يورو 951 لمجموعة البنوك حوالي 31/12/2004بلغ حجم محفظة القروض في      

 مليون 822 بلغت دأما الودائع في نفس ذلك التاريخ فق.  قرض417000موزعة على حوالي 

  ).2004التقرير السنوي للشركة القابضة (يورو 

، حصلت الشركة القابضة ومعظم مؤسسات مجموعتها على ترتيب دولي 2004في عام      

 من مؤسسة) أمريكا الالتينية(وطني أو على ترتيب ) الشركة القابضة وبنوك أوروبا الشرقية(

Fitch Rating .( حيث حصلت الشركة القابضة على ترتيبBBB- وحققت عائدا على راس 

  ).2004كانون أول % (11.8المال بنسبة 

نموذجا يمثل شبكة من مؤسسات مالية تحقق ) ProCredit(تعتبر شبكة دعم اإلقراض      

تقدم بنوك المجموعة .  الماليةخدمات كاملة من الأرباحا وقادرة على االستمرار وتقدم مجموعة

  .إضافة إلى القروض والتوفير، خدمات التامين وخدمات تحويل األموالحول العالم، 

دمات الودائع بشكل ناجح، فان ذلك يساعد على بلوغ المقدرة المالية إذا تم تطبيق خ

أن تقديم تسهيالت االدخار يخدم حاجات العميل بشكل أفضل، يخفض تكلفة . على االستمرار

أن .  التوسعراس المال ويسمح لمؤسسات اإلقراض متناهي الصغر تجميع الموارد بغرض

التحدي األساسي أمام مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر عند تقديم هذه الخدمات يكمن في 

ويعتبر إشراك الحكومات ذات أهمية موازية في التشريع . إعادة صياغة وتحويل ثقافتها

فان تجميع المدخرات عادة ما يكون  .واإلشراف على المؤسسات التي تأخذ ودائع الجمهور

المؤسسات غير الحكومية أو في مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر التي لم ممنوعا في 

يعتبر ذلك متطلبا من كافة المؤسسات المالية لحماية . تحصل على ترخيصا خاصا بذلك

القادرين على خسارة غير  لدى الفقراء هتالمودعين في حالة تخلف المؤسسة وتزداد أهمي

اوز متطلبات الحصول على ترخيص خاص، تقوم من اجل معالجة هذه المشكلة وتج. أموالهم

 غير مباشرة عن ةالعديد من مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر بتقديم خدمات التوفير بطريق

طريق الشراكة مع مؤسسات مرخصة لجمع المدخرات، تكون تلك المؤسسات في الغالب 

  .بنوكا
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  التامين متناهي الصغر 4.3

خل المتدني، مثلهم مثل غيرهم معرضون للمخاطر أن أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الد

 المالية خدماتلذلك تكون ال. ، الوفاة، الحوادث والفيضانات، السرقةمثل المرض، اإلصابة

  .المخصصة لتقليل اثر تلك المخاطر ذات قيمة عالية بالنسبة لهم

 غرالتمويل متناهي الصيعتبر التامين من الخدمات المالية التي بدأت بعض مؤسسات 

أن تقديم خدمات التوفير وخدمات . بإضافتها إلى محفظتها لالستجابة إلى حاجة هؤالء للحماية

 مؤسسات خدمات مالية التمويل متناهي الصغرالتامين إضافة إلى القروض يجعل مؤسسات 

كاملة تقدم تمويال متناهي الصغر، أي تقدم مجموعة كاملة من الخدمات المالية إلى ذوي الدخل 

  .فضالمنخ

 من اجل تقديم خدمات التامين إلى ترخيص التمويل متناهي الصغرتحتاج مؤسسات 

فالحكومات تسيطر . أن متطلبات الحصول على مثل هذا الترخيص تكون عادة صعبة. خاص

على شركات التامين لألسباب ذاتها التي تدفعها للسيطرة على النجاعة المالية للمؤسسات التي 

وبما أن أغلبية مؤسسات . ي حماية العمالء وثبات النظام واستمراره أال وه،تجمع المدخرات

 إلى بديل عن تقديم الخدمة مباشرة إلى أ ال تلبي هذه الشروط، فإنها تلجالتمويل متناهي الصغر

فشركات التامين قد ال . والطريقة األكثر شيوعا هي الشراكة مع شركة تامين قائمة. العمالء

ا تتدخل مؤسسات نوه. الفقراء الفتقارها للخبرة في هذا القطاعها مباشرة إلى خدماتتقدم 

  . لجسر الهوة بحيث تعمل كوسيط بين شركة التامين والعمالءالتمويل متناهي الصغر

 التمويل متناهي الصغر التامين المقدمة إلى الفئة التي تستهدفها مؤسسات خدماتأن 

ة بهم وقد ايتهم من المخاطر الخاصيجب أن تكون مصممة لتالئم احتياجاتهم الخاصة ولحم

 التمويل متناهي الصغرقليل من مؤسسات . والمحاصيلالمواشي تشمل التامين الصحي، تامين 

قدم خدمات التامين في الوقت الحاضر، ولكن مع نمو هذا القطاع بدأت المؤسسات بإضافة ت

  . المجموعة التي تقدمهاخدماتالتامين كإحدى 
  

  والتحويل األم 4.4

فان تحويل األموال من المهاجرين إلى . يعتبر تحويل األموال خدمة مالية حساسة أخرى

خذ في النمو السريع وعادة ما تتم إدارته عن طريق ترتيبات غير رسمية آأقاربهم هو عمل 

  .وبتكاليف ومخاطر عالية

ل، يمكن تقديم هذه الخدمة مباشرة أو عن طريق الشراكة مع  شركات تحويل األموا

 بميزة التمويل متناهي الصغرتتمتع مؤسسات . وذلك يعتمد على التشريعات المحلية والتكلفة

 األخرى خدماتتنافسية بسبب عالقتها مع عمالئها إضافة إلى إمكانية ربط هذه الخدمة بال
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كما ويمكن اخذ هذه التحويالت بعين االعتبار عند احتساب مقدرة العميل على تسديد . المقدمة

أن هناك إمكانية ربط هذه الدفعات مع القروض عندما ال تستخدم تلك . ترضةقغ المالمبال

التحويالت في االستهالك بل تستخدم ألغراض اإلنتاج عن طريق دمج مصادر األموال 

  .المختلفة

أن معدل ما يفرض من رسوم على إرسال ) Manuel Orozco(بينت دراسة قام بها 

 أمريكي من الواليات المتحدة إلى أمريكا الوسطى هو  دوالر300 دوالر و150مبلغ بين 

أن مجموع %. 2.3 بمعدل إضافيةمن المبلغ  المرسل، ويضاف إلى ذلك تكاليف % 7.35

يعود سبب %. 18 دوالر أمريكي تقدر بنسبة 150وعة على مبلغ قدره فمعدل النسب المد

التمويل متناهي  مؤسساتفرض الرسوم العالية هذه إلى قلة المنافسة في السوق مما دفع 

 التقليدية خدماتلبدء في تقديم هذه الخدمة القّيمة لعمالئها جنبا إلى جنب مع ال اإلى الصغر

  .1األخرى

  

                                                 
فمن المؤسسات التي اختارت تقديم هذه . خدماتالقليل من مؤسسات التمويل متناهي الصغر تقدم هذه ال  1

والتي قدمت هذه ) 2.4انظر المربع (وبنك التضامن ) 4.1انظر المربع (م اإلقراض عدخدمات بنوك ال

اختارت بنوك دعم اإلقراض تقديم هذه الخدمة عن طريق الشراكة مع . الخدمات بإتباع أسلوبين مختلفين

 بنكا 36يات مع بينما عمل بنك التضامن على توقيع اتفاق. وسترن يونيون، إحدى شركات تحويل األموال

دمين من امتمركزا في أسبانيا والواليات المتحدة حيث يسكن معظم المهاجرين الق) 2005كانون أول (مختلفا 

يعتبر أسلوب بنك التضمن اقل انتشارا مقارنة مع أسلوب الشراكة مع الشركات المتخصصة في . فيايبول

فقد اختبر بنك التضامن الشراكة مع . نسبة للعمالءتحويل األموال، إال انه استطاع إبقاء التكاليف منخفضة بال

وسترن يونيون إال انه تحول إلى أنواع أخرى من الشراكة بسبب الرسوم المرتفعة التي تفرضها شركة تحويل 

  .األموال
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  5الجلسة 

  نسب فوائد اإلقراض متناهي الصغر
 إال. وعادة ما تكون هذه النسبة محددة اسميا. أن نسبة الفائدة هي تكلفة القرض على المقترض

أن التكلفة الحقيقية بالنسبة للمقترض تعتمد على كيفية احتساب دفعات الفوائد وعلى ما إذا 

  .ار اإللزامي أو الرسوم المدفوعة مقدماارتبطت بهذا القرض تكاليف إضافية مثل االدخ

 االستمرارتراجع هذه الجلسة أسلوبا مبسطا الحتساب نسب الفوائد التي تساعد على 

 فرضها لتغطية المصاريف اإلدارية، خسائر التمويل متناهي الصغروالتي على مؤسسات 

هذه الجلسة كيفية كما تبين . تكلفة األموال إضافة إلى توفير موارد ألغراض النمو القروض،

تحلل الفقرة . الحصول على نسب الفوائد الفعلية عن طريق أساليب متنوعة لتسعير القروض

أما الفقرة الثانية فتعرض . األولى نسبة الفائدة المطلوبة على القروض لتغطية التكاليف جميعها

 فان نسبة الفائدة .نسب فوائد متنوعة وأشكال مختلفة للرسوم التي تولد نسبة الفائدة المطلوبة

االسمية نفسها قد تعادل نسب فوائد فعلية مختلفة، تكون في الغالب أعلى من الفائدة االسمية، 

  .وذلك باالعتماد على كيفية احتساب الفوائد وكيفية ترتيب هيكل الدفعات
  

  نسب الفوائد القابلة لالستمرار 5.1

قدر قابلة لالستمرار، عليها أن ت تحديد نسب فوائد التمويل متناهي الصغرإذا رغبت مؤسسات 

 والالزمة لتغطية كافة التكاليف والقابلة محفظتهافي الخطوة األولى نسبة الفائدة الفعلية على 

  :1أن المعادلة العامة والبسيطة هي.  في الوقت ذاتهلالستمرار

   ق خ – 1 /) أ د – أ ت + ق خ + أ م( = ن

  حيث

  نسبة الفائدة =ن 

  )من معدل قيمة محفظة القروض(% ف اإلدارية نسبة المصاري =م أ 

  )من معدل قيمة محفظة القروض(% نسبة خسائر القرض  =خ ق 

  )من معدل قيمة محفظة القروض(% نسبة تكلفة األموال  =ت أ 

  )من معدل قيمة محفظة القروض(%نسبة دخل االستثمارات  =د م 

                                                 
 يجب ة القابلة لالستمرار في مؤسسات التمويل متناهي الصغر لمزيد من التفاصيل حول احتساب نسبة الفائد 1

 1 م، نشرة رق"نسب فرائد اإلقراض متناهي الصغر "ءالرجوع إلى المجموعة االستشارية لمساعدة الفقرا

)2002.(  
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معلومات المالئمة مثل على الرغم من أن هذه المعادلة ال تأخذ بعين االعتبار كافة ال

الموارد الالزمة للنمو أو التوقعات، إال أنها تبقى تقديرا جيدا الحتساب نسبة الفائدة القابلة 

معدل (أن كل من المتغيرات هو نسبة من معدل قيمة محفظة القروض . لالستمرار

في النسب هذه احتساب إضافة إلى ضرورة ). القروض المتداولة أول المدة وآخر المدة

التي قد تكون فيها المنح ( البالغة أي ما بعد فترة التأسيس التمويل متناهي الصغرمؤسسات 

  ).مهمة
  

  )م أ(نسبة المصاريف اإلدارية  -1
تشمل المصاريف اإلدارية الرواتب، اإليجار، االستهالكيات إضافة إلى قيمة أي سلع أو 

 في احتساب نسبة الفائدة التي يجب إدخال التبرعات هنا ألننا نرغب. خدمات متبرع بها

تقدر هذه النسبة في . تجعل المؤسسة قادرة على االستمرار بدون الحصول على المنح

من معدل قيمة % 20إلى % 15 البالغة والكفؤة ما بين التمويل متناهي الصغرمؤسسات 

أن هذه النسبة تعتبر أعلى مقارنة مع قروض البنوك التقليدية بسبب . محفظة القروض

  .التكلفة اإلدارية المرتفعة إلدارة عدد اكبر من القروض الصغيرة
  

  )خ ق(نسبة خسائر القرض  -2
وهي النسبة السنوية للقروض غير القابلة للتحصيل، أي الخسارة السنوية الناتجة عن 

وهي اقل من نسبة التأخير التي هي بمثابة نسبة القروض . القروض غير القابلة للتحصيل

قروض المتأخرة لم يتم تحصيلها في الوقت المناسب، إنما سيتم تحصيلها أن ال. المتأخرة

 الكفؤة والتي تتم إدارتها بشكل التمويل متناهي الصغرتظهر مؤسسات . عاجال أم آجال

  %.2-1جيد نسبة خسارة قريبة من 
  

  )ت أ( نسبة تكلفة األموال  -3
ه النسبة، علينا فصل الحتساب هذ. وهي معدل تكلفة الموارد التي تستخدمها المؤسسة

واحتساب ) ودائع العمالء، األموال المقترضة وراس المال(المصادر المختلفة لألموال 

المعدل الموزون للتكلفة باستخدام األسعار السوقية لكل مصدر فيها، ثم تقسيمها على معدل 

تقبلية أن هذه ال تمثل التكلفة الفعلية لألموال بل التكلفة السوقية المس. حجم المحفظة

فإذا كانت المؤسسة قد حصلت على قرض من هيئة دولية للتنمية . المتوقعة لتكلفة األموال

، فان علينا %7بينما كانت الفائدة السوقية لنفس هذا النوع من القروض تساوي % 2بنسبة 

  .الحتساب هذه التكلفةبعين االعتبار النسبة األخيرة أخذ 

ادل نسبة التضخم، والتي تطبق على أما تكلفة راس المال لغرض هذا االحتساب فهي تع

فان . الفرق بين األصول وااللتزامات المالية أي راس المال ناقصا األصول الثابتة
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وبما أن التضخم يمثل االنخفاض السنوي . األصول الثابتة ال تنخفض قيمتها بسبب التضخم

 والمتمثل التمويل متناهي الصغرالحقيقي في القوة الشرائية لجزء من راس مال مؤسسة 

، فانه من الضروري اعتباره كعامل )التي تنخفض قيمتها بسبب التضخم(بأصولها المالية 

والمثال التالي لنسب الفوائد القابلة لالستمرار يوضح هذا . التكلفة لهذا المصدر من التمويل

  .المفهوم
  

 )د أ(نسبة دخل االستثمارات  -4

. التمويل متناهي الصغرمؤسسة وهي نسبة الدخل من مصادر االستثمار األخرى ل

ويتم طرحها لعدم ارتباطها . ومرة أخرى هي نسبة من معدل قيمة محفظة القروض

بمحفظة القروض حيث أن الهدف الرئيس من هذه العملية الحسابية هو الوصول إلى نسبة 

الفائدة الفعلية التي تجعل نشاط اإلقراض، الذي يجب أن يحسب بمعزل عن النشاطات 

  .، مستمرااألخرى
  

  ) خ ق- 1( المقام  -5
التمويل متناهي يمثل المقام ذلك الجزء من القروض المتداولة التي ستقبض مؤسسة 

أما خسائر القروض فهي تكلفة إضافية تحسب في البسط وتخفض .  فوائد عليهاالصغر

  .األساس التي تحسب عليه الفوائد المستقبلية
  

  رةمثال الحتساب نسبة الفائدة المستم 5.1.1

تقدير نسبة الفائدة الفعلية الواجب )  جبأ  (التمويل متناهي الصغرترغب مؤسسة 

يبين الجدول التالي األرباح والخسائر .  من اجل االستمرار2006فرضها في عام 

  . 2005 و 2004 للسنتين  العموميةوالميزانية
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  ) بالدوالر األمريكي(واألرباح والخسائر العمومية الميزانية  5.1جدول 
  األرباح والخسائر    وميةالميزانية العم

  ديسمبر  
2005  

  ديسمبر
2004  

    2005  2004  

      الدخل التشغيلي        األصول

 314700 408600  فوائد ورسوم القروض    30000  31000  النقدية

  20000  25000  إيراد االستثمارات    100000  80000  استثمارات

 334700 433600  إجمالي الدخل التشغيلي    600000  850000  مجموع محفظة القروض

          )50000(  )65000(  )احتياطي خسائر القروض(

      المصاريف التشغيلية    550000  785000  إجمالي القروض المتداولة

  2000  2200  الرسوم/مصاريف الفوائد    24500  34500  األصول الثابتة

  10000  35000  هاتحصيل مشكوكديون     )8000(  )10400(  )تراكم االستهالك(

 125000 155000  رواتب    16500  24500  صافي األصول الثابتة

  45000  35000  مصاريف إدارية أخرى    696500  920500  مجموع األصول

  1200  2400  استهالك        االلتزامات

 183200 229600  تشغيلمصاريف إجمالي     100000  120000  مدخرات إلزامية

          10000  10000  قروض تجارية

الخسارة /صافي الربح    35000  35000  قروض مدعومة

  التشغيلية

204000 151500 

          145000  165000  إجمالي االلتزامات

      الدخل غير التشغيلي        راس المال

  50000  0  تبرعات نقدية    400000  450000  ه منقولبراس مال متبرع 

إيرادات غير تشغيلية     50000  0  مال متبرع به جاريراس 

  أخرى

0  0  

مجموع الدخل غير     )50000(  101500  خسائر مدورة/أرباح

  التشغيلي

0  50000  

  0  0  مصاريف غير تشغيلية    151500  204000  خسائر جارية/ أرباح

          551500  755500  مجموع راس المال

 201500 204000  الخسارة/مجموع الربح    696500  920500 مجموع االلتزامات وراس المال

ل دمع(كأساس لالحتساب ) 2005( البيانات التاريخية ألغراض هذا التمرين تم اخذ

والنسبة السوقية المتوقعة ) روضقمحفظة القروض المتداولة، المصاريف اإلدارية، خسائر ال

على القروض التجارية إضافة إلى أن نسبة التضخم المتوقعة لعام % 20، و%7على الودائع 

  .ات مناسبةوان هذه االفتراضات تعتبر تقدير%. 5 تقدر ب 2006
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  ةمعدل محفظة القروض المتداول
  :ةعلينا أوال احتساب معدل محفظة القروض المتداول

مجموع محفظة  + 2004مجموع محفظة القروض = (معدل محفظة القروض المتداولة 

  )1+ عدد الفترات ) / (2005القروض 

  ر أمريكي دوال725000 = 2 ) / 850000 + 600000= (معدل محفظة القروض المتداولة 
 

  )م أ(نسبة المصاريف اإلدارية  )1
معدل محفظة ) / مصاريف إدارية أخرى+ االستهالك + اإليجار + الرواتب = (م أ

  القروض المتداولة

  0.27 = 725000) / 2400 + 35000 + 155000= (م أ
 

  )خ ق(نسبة خسائر القروض  )2
 -)2005ديون مشكوك في تحصيلها  +2004إحتياطي خسائر القروض = ((خ ق 

  معدل محفظة القروض المتداولة) / 2005 إحتياطي خسائر القروض

   0.03  =725000 / 20000 = 725000) / 65000 –) 50003 + 50000= ((خ ق 
  

  %3 ضأي نسبة خسارة القرو
  

  )ت أ( نسبة تكلفة األموال  )3
   دوالر أمريكي110000 = 2) / 120000 + 100000= (معدل المدخرات اإللزامية 

   دوالر أمريكي35000 = 2) / 35000 + 35000= (معدل القروض المدعومة 

عدل  م–معدل راس المال = معدل راس المال ألغراض احتساب تكلفة راس المال 

  2) / 24500 + 16500 (– 2) /755.500 + 551500= ( األصول الثابتة

   دوالر أمريكي633000= 

والحتساب المعدل الموزون لتكلفة األموال علينا تطبيق النسب السوقية على كل المصادر 

وألهداف هذا التمرين افترضنا أن النسبة التجارية لخدمات التوفير . المختلفة لألموال

  %.5وان نسبة التضخم هي % 20وان النسبة التجارية للقروض هي % 7ة هي المشابه

  

   دوالر أمريكي7700 = 0.07 * 110000= المدخرات اإللزامية 

   دوالر أمريكي7000 = 0.20 * 35000= القروض التجارية 

   دوالر أمريكي31650 = 0.05 * 633000= راس المال 
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  :وعليه، فان تكلفة األموال تساوي

  0.06 = 725000) / 31750 + 7000 + 7700 = (ت أ
  

 ) د أ(نسبة دخل االستثمارات  )4

  معدل محفظة القروض المتداولة/ الدخل من مصادر غير محفظة القروض = د أ 

  0.03 = 725000 / 25000= د أ 
  

واآلن تتوفر لدينا كافة عناصر الالزمة الحتساب نسبة الفائدة الفعلية المطلوبة من قبل 

  : من اجل االستمرارلتمويل متناهي الصغرامؤسسة 
  

  0.34 = )0.03 – 1( / )0.03 - 0.06 + 0.03 + 0.27( = ن
  

 فرضها على المحفظة من اجل تغطية التمويل متناهي الصغرأن النسبة التي على مؤسسة 

 طريق هياكل عن الحصول على هذه النسبة اآلنويمكن %. 34التكاليف جميعها هي 

  .فحصها في الفقرة الالحقةتسعير مختلفة سيتم 

كما اشرنا سابقا، أن هذا النموذج مبسط، ولكنه يعطي نظرة عامة على مختلف 

  .مكونات نسبة الفائدة الفعلية المطلوبة لتغطية كافة التكاليف واالستمرار

  Microfin 5.1المربع 

  Microfin: مثال على احد البرامج االلكترونية الحتساب نسبة الفائدة

دة الحقيقية المطلوبة ألغراض أن احد األساليب األشمل واألعمق الحتساب نسبة الفائ

، وهو برنامج مصمم لمقابلة الحاجات المحددة Microfin االستمرار المالي يحتويها برنامج

  .التمويل متناهي الصغرلمؤسسات 

التمويل متناهي أن هذا البرنامج هو عبارة عن جدول الكتروني تم تصميمه لمساعدة مؤسسات 

قد تم تطوير هذا البرنامج بمساعدة المجموعة االستشارية و.  في تطوير التنبؤات الماليةالصغر

  )CGAP(لمساعدة الفقراء 

لقد تم تطوير هذا البرنامج ابتداء من عام ). WWB(ية للنساء لمومؤسسة المصرفية العا

.  حول العالمالتمويل متناهي الصغر ويتم استخدامه حاليا من قبل العديد من مؤسسات 1997

 . com.microfin.WWWوالدليل من الصفحة االلكترونية يمكن تنزيل البرنامج 
  

  )com.microfin.WWW : المصدر(
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  نسب الفوائد الحقيقية وهياكل تسعير القروض 5.2

 الحقيقية على محفظة القروض يمكن تطبيق مجموعة مختلفة من ةبعد احتساب نسبة الفائد

كثر أهمية لتطبيق نسب الفوائد في هذه الفقرة، سيتم تحليل الطريقتين األ. هياكل التسعير

ويتبع ذلك أمثلة على هياكل . االسمية وهما طريقة القسط المتناقص وطريقة النسبة الثابتة

  .التسعير المختلفة
  

   المتناقص وطريقة النسبة الثابتة القسططريقة 5.2.1
  

يجب تحليل كيفية احتساب الفوائد من اجل احتساب نسبة الفائدة الحقيقية المدفوعة من قبل 

هناك طريقتان أساسيتان ). التمويل متناهي الصغروالمحققة من قبل مؤسسة (يل العم

  .ناقص وطريقة النسبة الثابتةتطريقة القسط الم: لتطبيق نسبة الفائدة االسمية

طريقة القسط المتناقص تطبق نسبة الفائدة على رصيد الدين المتبقي فقط، بينما طريقة 

وعليه، . لفائدة عل المبلغ األساسي لفترة القرض كاملةالنسبة الثابتة فتكون بتطبيق نسبة ا

فان نسبة الفائدة االسمية تؤدي إلى نسبة فائدة حقيقية أعلى إذا تم احتساب دفعات الفوائد 

  .على أساس طريقة النسبة الثابتة

فلنحسب نسبة الفائدة الحقيقية السنوية ابتداء من نسبة . إن مثاال يوضح هذا المفهوم

  :اسمية وباستخدام طريقتي االحتساب

   دوالر أمريكي100: المبلغ

   اشهر 5: الفترة

  شهريا% 3: نسبة الفائدة

  القسط المتناقص -1
  :لمتناقص لالحتسابيبين الجدول التالي الفوائد وإجمالي الدفعات باستخدام طريقة القسط ا

  )بالدوالر األمريكي(االحتساب على أساس القسط المتناقص  5.2الجدول 

  رصيد الدين  إجمالي الدفعة  اصل الدين  الفائدة  احتساب الفوائد  الشهر
0          100  

1  100 * 0.03  3  20  23  80  

2  80 * 0.03  2.4  20  22.4  60  

3  60 * 0.03  1.8  20  21.8  40  

4  40 * 0.03  1.2  20  21.2  20  

5  20 * 0.03  0.6  20  20.6  0  

      100      المجموع
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 وعليه تنخفض قيمة المبالغ ،يدفع المقترض الفوائد على رصيد الدين المتبقي فقط

في الجدول أعاله، كانت الدفعات مختلفة مما يدل . المدفوعة للفوائد مع انخفاض قيمة الدين

إال أن مؤسسات . تساب الفوائد المستخدمة هي طريقة القسط المتناقصعلى أن طريقة اح

، وعادة معظم المؤسسات المالية، تصمم سلعها بشكل يسمح للعميل التمويل متناهي الصغر

يبين الجدول التالي الحالة نفسها مع االحتفاظ بالدفعات . تسديد دفعات متساوية في كل فترة

  .ر الخمسةالشهرية متساوية على مدار األشه

  )دفعات متساوية بالدوالر األمريكي(االحتساب على أساس القسط المتناقص  5.3 الجدول

  رصيد الدين  إجمالي الدفعة  اصل الدين  الفائدة  احتساب الفوائد  الشهر
0          100  

1  100 * 0.03  3  18.84  21.84  81.16  

2  81.16 * 0.03  2.43  19.40  21.84  61.76  

3  61.76 * 0.03  1.85  19.98  21.84  41.78  

4  41.78 * 0.03  1.25  20.58  21.84  21.2  

5  21.2 * 0.03  0.63  21.20  21.84  0  

      100      المجموع

 ففي مثالنا السابق، بلغت قيمة 2أن احتساب هذه القيم يتطلب استخدام جداول الكترونية 

لى أخرى  أن الدفعات الشهرية تختلف من طريقة إ.21.84كل دفعة من الدفعات المتساوية 

  .غير أن اإلجراءات المستخدمة في االحتساب ونسبة الفائدة الحقيقية هي نفسها

عند احتساب الفائدة باستخدام هذه اإلجراءات، تكون نسبة الفائدة الحقيقية السنوية 

ففي . مساوية لحاصل ضرب الفائدة االسمية للفترة مضروبا في عدد الفترات في السنة

  %36 = 12% * 3= ن : مثالنا

  ) يبين مثاال يوضح اثر تركيب الفوائد5.5الجدول ( تركيب الفوائد هنا مبدألم يتم اخذ 

  

                                                 
 والتي PMTعديد من الجداول االلكترونية الحتساب الدفعة الثابتة هي معادلة إن المعادلة المستخدمة في ال  2

، 5،-100(ففي مثالنا تكون المعادلة . تحتاج إلى تعريف نسبة الفائدة االسمية، عدد الفترات وقيمة القرض

3(%PMT ام جل احتساب دفعة الفائدة أو دفعة اصل الدين يجب استخدأ ومن. 21.84 وتعطي نتيجة تساوي

وعليه، فان دفعة .  والتي تحتاج معلومة إضافية عن الفترة الخاضعة للتحليلIPMT و PPMTالمعاالت 

 بينما الجزء الخاص 19.98 وتساوي  PPMT(3%,3,5,-100)اصل الدين في الفترة الثالثة تحسب بالمعادلة

 يمكن احتسابه 1.85وهذا الجزء األخير والذي يساوي  . )IPMT%3(100-,3,5, بالفوائد فيحسب بالمعادلة

  .لدين لتلك الفترةعلى انه الفرق بين الدفعة الشهرية الثابتة ودفعة اصل ا
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  النسبة الثابتة -2
  .تحسب اآلن دفعات الفوائد على الرصيد األساسي للقرض على مدار عمر القرض

  

  )بالدوالر األمريكي(احتساب النسبة الثابتة  5-4الجدول 

  رصيد الدين  إجمالي الدفعة  ل الديناص  الفائدة  احتساب الفوائد  الشهر
0          100  

1  100 * 0.03  3  20  23  80  

2  100 * 0.03  3  20  23  60  

3  100 * 0.03  3  20  23  40  

4  100 * 0.03  3  20  23  20  

5  100 * 0.03  3  20  23  0  

      100      المجموع

 ونفس يتبين من الجدول أعاله أن دفعات الفوائد أعلى عند مقارنتها مع نفس القرض

 الحقيقية لهذا القرض يتم احتسابها باستخدام معادلة نسبة ةأن نسبة الفائد. الفائدة االسمية

. السنةفي وذلك الحتساب النسبة لكل فترة ثم ضربها بعدد الفترات ) IRR(العائد الداخلي 

  %4.8 ِـمساوية ل) لكل شهر(ففي هذه الحالة تكون نسبة الفائدة لكل فترة 

  %57.6 = 12% * 4.8=  ن 
  

فان القرض بنفس الحجم ونفس نسبة . يوضح المثال أهمية طريقة احتساب الفائدة

األقساط والدفعات الشهرية يؤدي إلى فوائد سنوية فعلية ونفس الفائدة االسمية ونفس الفترة 

إذا تم استخدام القسط المتناقص أو طريقة النسبة الثابتة على % 57.6و % 36بنسبة 

  .التوالي
  

  لتسعيرهياكل ا 5.2.2
  

أما هيكل . أن القسط المتناقص والنسبة الثابتة هما طريقتان الحتساب دفعات الفوائد

التسعير فهو دمج الفوائد مع المواصفات األخرى مثل الدفعة األولى المقدمة من الفوائد 

تم هنا اإلشارة إلى ثالثة هياكل تسعير تحسب ي. المستحقة أو الدفعة األولى المقدمة كرسوم

  .لفوائد على أساس طريقة القسط المتناقصفيها ا
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  المثال أ

 5 دوالر، مدته 100قيمة القرض . أن لهذه الحالة نفس صفات مثال القسط المتناقص

شهريا وتحسب الفوائد على أساس طريقة القسط % 3اشهر، والفائدة االسمية هي 

  .المتناقص
  

   دوالر أمريكي100= المبلغ المستلم 

   دوالر أمريكي21.84= الدفعة للفترة 

  5= عدد األشهر 

  % 36 = 12% * 3= ن 
  

  المثال ب

  .نفس الشروط كما في الحالة السابقة غير أن كل الفوائد يتم دفعها مقدما

   دوالر9.2  =100–109.2 = 100 –)5 * 21.84= (إجمالي الفوائد الواجب دفعها 
  

   دوالر أمريكي90.8 = 9.2 – 100= المبلغ المستلم 

   دوالر أمريكي20= الدفعة الشهرية 

   5= عدد األشهر 
  

عند احتساب نسبة العائد الداخلي على االستثمار يتم الحصول على نسبة فائدة حقيقية 

3.31%  

  %39.72 = 12% * 3.31= ن 
  

  المثال ج

إضافة إلى فرض رسوم إضافية ) تدفع كامل الفوائد مقدما(نفس الشروط كما في الحالة ب 

  . دوالرات أمريكية5ا بمبلغ تدفع مقدم
  

   دوالر أمريكي86.8 = 5 – 9.2 – 100= المبلغ المستلم 

   دوالر أمريكي20= الدفعة الشهرية 

  5= عدد األشهر 
  

عند احتساب نسبة العائد الداخلي على االستثمار يتم الحصول على نسبة فائدة حقيقية 

4.91.%  

  %58.92 = 12% * 4.91= ن 
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 التمويل متناهي الصغرذه ما هي إال أمثلة عن بدائل يمكن لمؤسسة أن هياكل التسعير ه

. وتعمل بعض المؤسسات على فرض متطلبات إضافية مثل االدخار اإللزامي. تطبيقها

ولكن وبسبب أن . التمويل متناهي الصغرفهي عبارة عن ضمانة إضافية لمؤسسات 

فائدة السوقية، يؤدي ذلك إلى العمالء يحصلون على فوائد عادة ما تكون اقل من نسبة ال

  . تكلفة إضافية بالنسبة العمالء

انه من الضروري التأكيد على حقيقة أن نفس نسبة الفائدة االسمية تؤدي إلى نسب 

التمويل وتقوم مؤسسات . فوائد حقيقية مختلفة ومرتفعة وذلك باالعتماد على هيكل التسعير

قا لعوامل مختلفة مثل مفهوم العمالء والبيئة  باالختيار من بين البدائل وفمتناهي الصغر

فان العمالء يهتمون عادة بنسبة الفائدة االسمية وليس بنسبة الفائدة الفعلية أو . القانونية

الحقيقية، كما وان القوانين قد تعمل على تحديد الحد األعلى بنسبة الفائدة االسمية التي 

  .يمكن فرضها

مهم هو الشفافية العالية فيما يتعلق الير أن غ  .ليس هناك هيكال أفضل للتسعير

فان الشروط، ونسب الفائدة . بعناصر تكلفة القرض مع إبقاء نظرة العمالء في الحسبان

االسمية، والرسوم المقدمة وجدول الوفاء والدفعات يجب أن تكون جميعها واضحة بشفافية 

  .عالية للعمالء
  

  قيقية مع اخذ اثر تركيب الفوائد في االعتباراحتساب نسبة الفائدة الح 5.5الجدول 

سنأخذ على سبيل المثال القرض التالي وسيتم اعتبار تركيب الفوائد وذلك بإتباع      

ويستخدم لهذا القرض نسبة الفائدة الثابتة وهي الطريقة األكثر . ديةاالستخدامات المالية العا

  :التمويل متناهي الصغراستخداما بين مؤسسات 

   دوالر أمريكي500: حجم القرض      

   اشهر10: الفترة     

  شهرية: الدفعات      

  )نسبة اسمية شهرية% (2: نسبة الفائدة      

 أي أن الفوائد تحسب على الرصيد تستخدم المؤسسة طريقة الفائدة الثابتة الحتساب الفوائد     

  :األساسي للقرض على مدار فترة القرض كاملة

   دوالر أمريكي الفائدة المدفوعة كل شهر10 = 0.02*  دوالر أمريكي 500       

 دوالر أمريكي 10 دوالر أمريكي كسداد ألصل الدين و 50تشتمل الدفعة الشهرية على      

  . من الفوائد

   دوالر أمريكي الدفعة الشهرية60 = 10 + 50=  دوالر 10 + )10/  دوالر 500       (
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  :نوية اسمية باستخدام المعادلة التاليةسئدة االسمية الشهرية إلى فائدة ايتم تحويل الف     

        )1 +0.02(12  - 1 = 27%  

  ويمكننا اآلن احتساب الفائدة الحقيقية

  
 5/12)ن+1/(60+ 4/12)ن+1/(60+  3/12)ن+1/(60+  2/12)ن+1/(60+ 1/12)ن+1/(60= 500

   10/12)ن+1/(60+ 9/12)ن+1/(60+ 8/12)ن+1/(60+ 7/12)ن+1/(60+ 6/12)ن+1/(60+

  

  %51= ن = وعليه ، تكون نسبة الفائدة الحقيقية السنوية 

كثير من الفائدة السنوية االسمية وهي أعلى ب% 51يقية السنوية تساوي أن نسبة الفائدة الحق

فائدة الثابتة بدال من القسط المتناقص كأساس الحتساب وذلك بسبب استخدام طريقة ال% 27

  .الفوائد
 

  سقف نسبة الفائدة 5.3

تبدو هذه السياسة . لقد أدخلت العديد من الدول مبدأ سقف نسبة الفائدة لحماية المقترضين

إلى الحد بدال من حماية الفقراء يؤدي معقولة، إال أن الخبرة قد بينت أن سقف نسبة الفائدة 

 مما يدفع العمالء إلى الحصول على القروض تمويل متناهي الصغرالمن تطور مؤسسات 

  ).مقرضي األموال(من السوق غير الرسمي واألكثر تكلفة 

 إال التمويل متناهي الصغرأن المنطق وراء تحديد سقف للفوائد هو نية حماية عمالء 

لك  من تأعلىعليها نسب فوائد أن القروض الصغيرة المعطاة إلى الفقراء يفرض 

أن الكثير من القروض الصغيرة تحمل . المفروضة على القروض التجارية التقليدية

إلى % 10تكاليف إدارية عالية مقارنة مع القروض البنكية التقليدية، وتتراوح نسبتها بين 

.  البالغة والكفؤةالتمويل متناهي الصغرمن المبلغ المصروف وذلك في مؤسسات % 25

تت األدلة أن الولوج للقرض يعد بالنسبة إلى أصحاب المشاريع عالوة على ذلك، فقد أثب

  .كذلكاألمر يبدو الصغيرة من الفقراء أكثر أهمية من تكلفتها، أو على األقل 

 تحديد سقف لنسب الفوائد هي دفع مؤسسات دأن النتيجة المباشرة التي تظهر عن

العمالء والذين تكون تكلفة  إلى عدم التركيز على أفقر الفقراء من التمويل متناهي الصغر

 ىوكنتيجة لذلك، عل. إدارة قروضهم عالية جدا الن تغطيها الفوائد المنخفضة المصطنعة

  .أفقر الفقراء أن يطلبوا األموال من مقرضي األموال وهذا مصدر أكثر تكلفة
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 لنسب الفوائد، ولكن لألسباب المذكورة أعاله، تبقى اًقد أدخلت عدد من الدول سقف

ومن األمثلة .  أخرى تبدو أكثر فعالية إذا كان الهدف الرئيس هو حماية العميلهناك طرق

على هذه األساليب متطلبات اإلفصاح في مؤسسات التمويل متناهي الصغر، تعليم العمالء، 

 عالوة على ذلك، تبقى البيئة .3التشريعات القوية والرقابة الفعالة على القطاع المالي

أن الفوائد .  إلى الكفاءةالتمويل متناهي الصغرؤسسات التنافسية ضرورية لدفع م

المفروضة على القروض متناهية الصغر، ولألسباب المذكورة أعاله، أعلى من تلك 

المفروضة على القروض التقليدية، إال أن المنافسة بين تلك المؤسسات يمكن أن تقلل عدم 

  . الكفاءة وبالتالي تلك الفوائد

                                                 
Ann, Dural) 2004" ( ملخص للمتبرعين، المجموعة "التمويل متناهي الصغراثر سقف نسب الفوائد على ،

  .CGAPاالستشارية لمساعدة الفقراء 
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  6الجلسة 

  المبالغ المتأخرة الوفاء واإلخفاق في الوفاء
وبما أن الوفاء . التمويل متناهي الصغرأن محفظة القروض تعتبر أهم اصل بالنسبة لمؤسسة 

بالقيمة األصلية للقرض وبفوائده عرضة لمستوى معين من المخاطر، فانه من الضروري 

قرير المحفظة، وهو قائمة مالية غاية في أن ت. إبقاءها تحت السيطرة والمراقبة بشكل منتظم

األهمية، يعطي معلومات مفصلة حول القروض المتداولة، السداد، المبالغ المتأخرة السداد، 

المبالغ التي تم شطبها وإعدامها إضافة إلى معلومات أخرى هامة لتقييم مستوى مخاطر 

  . المحفظة

غير انه، . ير عامة في هذا القطاعلقد تم تطوير العديد من المؤشرات من اجل خلق معاي

تم احتسابها وتطبيقها بأشكال مختلفة باختالف الدول المؤسسات يوفي بعض األحيان ، 

ففي مثل هذه الحاالت، يجب االنتباه إلى . لمالئمة الظروف المحلية واالحتياجات الخاصة

ات المطلوبة قبل كيفية احتساب المؤشرات وكيفية بنائها، وإذا لزم األمر يجب عمل التسوي

  .المقارنة بين المؤسسات
  

  التأخير في الرفاء 6.1

المتأخر الوفاء هو فان القرض . يحدث التأخر في الوفاء عندما تكون دفعات القرض متأخرة

وعند وصول هذا القرض إلى . الذي تأخرت فيه دفعة واحدة على األقل عن موعدهاالقرض 

 . شطبه وإعدامهالتمويل متناهي الصغرعمر معين من التأخير والتأجيل، على مؤسسة 

يؤثر التأخير في الوفاء على المؤسسة المالية بطرق متعددة حيث يؤدي إلى رفع تكاليف 

، وإذا تجاوز حدا معينا يصبح عقبة أمام تحقيق )زيارات، تحليل، تكاليف قانونية(التحصيل 

  .االستمرارية المالية والتشغيلية

وفاء إذا توقف عن تسديد الدفعات لفترة زمنية طويلة، يعتبر المقترض قد اخفق في ال

يتم استخدام مؤشرين اثنين لتقييم مخاطر محفظة و. عادة إذا تخلف عن دفع ثالث دفعات أو أكثر

  .نسبة التأخير ونسبة مخاطر المحفظة: القروض

مبلغ الدفعات المتأخرة مقسوما على إجمالي قيمة المحفظة تساوي أن نسبة التأخير 

  :تداولةالم

      المتداولة المحفظة قيمة إجمالي /المتأخرة القروض دفعات مجموع =التأخير نسبة  
  

أن نسبة التأخير تأخذ بعين االعتبار قيمة الدفعات المتأخرة فقط دون األخذ بعين االعتبار 

  .القيمة الكلية لرصيد الدين المتعثر
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لمتعثرة إلى القيمة اإلجمالية أما نسبة مخاطر المحفظة فتقيس نسبة أرصدة القروض ا

  .للمحفظة

  المتداولة المحفظة قيمة إجمالي/المتعثرة القروض أرصدة مجموع=المحفظة مخاطر نسبة     
  

عند احتساب نسبة مخاطر المحفظة، فانه ال يتم احتساب الدفعات المتأخرة فقط، بل أيضا 

ويعكس ذلك . دة منه على األقلكامل رصيد القرض غير المسدد والذي قد تأخر تسديد دفعة واح

 قبوال واسعا كأحد أفضل أن هذا القياس مقبوالً. مخاطرة أعلى ألرصدة القروض المتأخرة

  .مقاييس جودة المحفظة

نسبة مخاطرة المحفظة : وترتبط نسبة مخاطر المحفظة عادة بمستوى معين من التأخير

 على األقل لمدة تساوي أو تزيدا تمثل أرصدة القروض التي تأخر سداد دفعة واحدة منه) 60(

 كيفية احتساب نسبة 1ويبين المثال رقم .  يوما نسبة إلى إجمالي قيمة المحفظة المتداولة60عن 

  .التأخير ومخاطر المحفظة في وضع بسيط
  

  1المثال رقم 
  

 دوالر 150قرضا بقيمة ) أ ب ج (التمويل متناهي الصغراستلم كل من العمالء الثالثة لمؤسسة 

العميل األول .  دوالر15ها نسيتم تسديد القرض على عشر دفعات أسبوعية قيمة كل م. مريكيأ

أما العميل . عمل على تسديد الدفعات الثمانية األولى بانتظام ولكنه عجز عن دفع الدفعة التاسعة

ث فقد أما العميل الثال. الثاني، فقد سدد الدفعات الخمسة األولى وعجز عن تسديد الدفعة السادسة

  .تخلف عن دفع الدفعة الثالثة

  1العميل 
15  15  15  15  15  15  15  15  15  15   
  

  

  2العميل 
15  15  15  15  15  15  15  15  15  15   
  

  

   3 العميل
15  15  15  15  15  15  15  15  15  15   
  

  

مع (أخير ومخاطر المحفظة مكان احتساب نسبة التبالرجوع إلى معطيات المثال، فانه باال

  )افتراض أن محفظة قروض مؤسسة التمويل هذه تضم القروض الثالثة فقط
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  إجمالي قيمة المحفظة المتداولة/مجموع دفعات القروض المتأخرة= نسبة التأخير 

  %20 = 45/225= نسبة التأخير 
  

  ظة المتداولةإجمالي قيمة المحف/مجموع أرصدة القروض المتعثرة= نسبة مخاطر المحفظة 

  %100 = 225/225= نسبة مخاطر المحفظة 
  

أخذت نسبة التأخير الدفعات المتأخرة فقط بعين االعتبار، أما نسبة مخاطر المحفظة فقد أخذت 

، فهو األكثر 3وباألخص قرض العميل رقم (بعين االعتبار كافة القروض ذات المخاطرة 

ة تنعكس في نسبة مخاطر المحفظة وليس في أن المخاطر الحقيقية التي في المحفظ). مخاطرة

.  أن نسبة مخاطر المحفظة هي القياس األفضل لجودة المحفظةىوهذا مؤشر عل. نسبة التأخير

إال انه ينصح دوما باحتساب كل من المؤشرين من اجل الحصول على صورة اشمل وأوضح 

  .عن الوضع المالي
  

  اإلخفاق في الوفاء 6.2

 أن نسبة مخاطر المحفظة هي األفضل في قياس مستوى مخاطرة تبين من المعلومات السابقة

المحفظة، إال انه من الضروري تحليلها دوما جنبا إلى جنب مع قياس لنسبة القروض المتأخرة 

  .التي لم يتم إدخالها في مقام المعادلة السابقة بسبب شطبها

م استثناؤها من أن نسبة خسارة القروض تمثل نسبة القروض في محفظة المؤسسة التي ت

ومرة أخرى يعتبر المستوى العالي من شطب . إجمالي القروض في المحفظة بسبب شطبها

  .الديون عقبة أمام تحقيق االكتفاء الذاتي المالي والتشغيلي
  

معدل القيمة المتداولة ) / خالل الفترة(إجمالي المبالغ التي تم شطبها = نسبة خسارة القروض

  )خالل الفترة(للمحفظة 
  

يجب تحليل هذه النسبة جنبا إلى جنب مع نسبة مخاطر المحفظة ونسبة التأخير وذلك الن شطب 

الديون يؤدي إلى تخفيض حجم الدفعات المتأخرة ورصيد الديون التي اخفق العمالء في تسديدها 

 من نسبة التأخير أن سياسة شطب الديون ستخفض كالً. في موعدها وبالتالي تخفيض النسبتين

  . مخاطر المحفظة إال أنها تؤدي إلى نسبة أعلى لخسارة القروضونسبة
  

  تقرير المحفظة 6.3

أن تقرير المحفظة عبارة عن قائمة مالية فرعية ترفق مع الميزانية العمومية واألرباح 

التمويل متناهي وهو يعطي معلومات إضافية حول محفظة القروض الخاصة بمؤسسة . والخسائر

  .الصغر
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  :لمحفظة عادة على التاليةشتمل تقرير ايو

 .عدد القروض المتداولة وقيمتها كما في نهاية الفترة •

 .القيمة اإلجمالية وعدد القروض الممنوحة خالل الفترة •

 .قيمة الدفعات المتأخرة •

 .رصيد القروض المتداولة المتأخرة •

 .مة القروض التي تم شطبها خالل الفترةيق •

 .ني الزمهاتقسيم الديون المتأخرة حسب عمر •

ويمكن احتساب نسب التأخير، مخاطر المحفظة وخسارة القروض باالعتماد على المعلومات 

ها باستخدام النسب األساسية، تعطي لفان هذه المعلومات، إذا تم تحلي. الواردة في تقرير المحفظة

أن تقرير المحفظة مرتبط بشكل وثيق مع األرباح والخسائر . تصورا عاما عن جودة المحفظة

  .ميزانية العمومية ويستخدم الحتساب خسائر القروض واحتياطي خسائر القروضوال

يعتبر تقرير العمر الزمني للقروض المتأخرة جزءا من تقرير المحفظة ويبين تفاصيل 

 30<م القروض المتأخرة إلى مجموعات تبدأ عادة من قّسيانه . القروض المتأخرة في المحفظة

أو المخصص، وفقا لمعايير (ذا التقرير قيمة االحتياطي ويحدد ه.  يوما180>يوما وحتى 

وان النسب المبينة . أن نسبة االحتياطي ترتفع مع ارتفاع عدد أيام التأخير). المحاسبة الدولية

الحقا في تقرير العمر الزمني للقروض المتأخرة ما هي إال وضعا محتمال واحدا بين العديد من 

  . المحتملةاألوضاع
  

  2رقم مثال ال
  :مثاال عن تقرير المحفظة وتقرير العمر الزمني للقروض المتأخرة 6.1 يبين الجدول

  )بالدوالر األمريكي( تقرير المحفظة والعمر الزمني للقروض المتأخرة 6- 1جدول 

  تقرير المحفظة

  2003ديسمبر   2004ديسمبر   2005 ديسمبر  

  1000000  3200000  4100000  القيمة اإلجمالية للقروض الممنوحة

  6500  15000  20000  مجموع عدد القروض الممنوحة

  2500  6400  9000  عدد القروض المتداولة

  450000  900000  1500000  قيمة القروض المتداولة

  42150  55234  123321  مجموع الدفعات المتأخرة

  180000  420000  352300  رصيد القروض المتداولة المتأخرة

  13000  21000  21000  فترةقيمة القروض المشطوبة خالل ال

  154  213  205  معدل حجم القروض الممنوحة

  180  141  167  معدل حجم أرصدة القروض
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  2004 -العمر الزمني للقروض المتأخرة 

  عدد  أيام التأخير

  القروض

  المبلغ  الرصيد

  المتأخر

  نسبة

  االحتياطي

  مبلغ

  االحتياطي

      صفر  480000  3200  القروض الجارية
  22000  %10  23000  220000  1500  يوما30 <

  30000  %25  13234  120000  1000   يوما60 – 31

  25000  %50  10000  50000  500   يوما90 – 61

  15750  %75  6000  21000  150   يوما120 – 91

  9000  %100  4000  9000  50   يوما120 >

  101750    56234  900000  6400  المجموع
  

. علينا احتساب نسبة التأخير ونسبة مخاطر المحفظةومن اجل تحليل مدى جودة هذه المحفظة 

يتم احتساب نسب التأخر في . انه من الممكن احتساب عدد من هذه النسب وفقا لعدد أيام التأخير

  . يوما من التأخير60السداد في هذا المثال للقروض التي مر عليها أكثر من 

ففي . قروض المتداولة ومعدلهايجب إلقاء الضوء على معلومتين هما القيمة اإلجمالية لل

تأتي . 675000 بينما بلغ معدلها 900000 بلغت القيمة اإلجمالية للقروض المتداولة 2004عام 

  . هذه المعلومات من تقرير المحفظة
  

   دوالر أمريكي900000) = 2004(إجمالي قيمة القروض المتداولة 

إجمالي القروض آخر +  أول المدة إجمالي القروض) = (2004(معدل قيمة القروض المتداولة 

  2) / المدة

  . دوالر أمريكي675000 = 2 ) / 900000 + 450000= (معدل قيمة القروض المتداولة 
  

 60وض التي مر عليها أكثر من اآلن يمكن احتساب نسبة التأخير ونسبة مخاطر المحفظة للقر

. ل العمر الزمني للقروض المتأخرةأما المبالغ المتأخرة فيتم الحصول عليها من جدو.  تأخيريوم

مود انظر إلى عن، بينما "المبلغ المتأخر"فمن اجل احتساب نسبة التأخير علينا النظر إلى عامود 

  .ألغراض احتساب مخاطر المحفظة" الرصيد"
  

  المتداولة المحفظة قيمة إجمالي / المتأخرة القروض دفعات مجموع =التأخير نسبة  

  %2.22 = 900000 ) / 4000 + 6000 + 10000() = 60(نسبة التأخير 
  

  المتداولة المحفظة قيمة إجمالي / المتعثرة القروض أرصدة مجموع = المحفظة مخاطر نسبة   

  %8.88 = 900000) / 9000 + 21000 + 50000() = 60(نسبة مخاطر المحفظة 
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معدل القيمة المتداولة ) / خالل الفترة(إجمالي المبالغ التي تم شطبها = نسبة خسارة القروض 

  )خالل الفترة(للمحفظة 

  %3.11 = 675000 / 21000= نسبة خسارة القروض 
  

%. 8.88أن مؤشر نسبة مخاطر المحفظة يقيس بشكل اكبر تلك المخاطر ويساوي في مثالنا 

والتي ( جنبا إلى جنب مع نسبة خسارة القروض هونذكر بان هذا المؤشر يجب دوما تحليل

  ).في هذا المثال% 3.11تساوي 
  

  مخصص خسارة القروض 6.4

يمثل مخصص خسارة القروض ذلك الجزء المتأخر من المحفظة، ويتم تحديد نسبة هذا 

سي في كويتم إظهار هذا المخصص كأصل ع. المخصص باالعتماد على العمر الزمني للتأخير

يون أما مصروف الد. الميزانية العمومية حيث يخفض رصيد محفظة القروض المتداولة

أن هذا المصروف يؤدي إلى رفع رصيد المخصص . المعدومة فيظهر على األرباح والخسائر

  .بينما شطب الحساب يؤدي إلى تخفيضه
  

مخصص الديون المعدومة ) + خالل الفترة(مصروف الديون المعدومة = المبالغ المشطوبة 

  )آخر الفترة(صص الديون المعدومة  مخ–) أول الفترة(
  

لعمر الزمني للقروض المتأخرة أساسيا لتحديد قيمة صحيحة لمخصص يعتبر جدول ا

 يبين طريقة 3والمثال رقم . الخسائر ومن ثم تحديد مصروف الديون المعدومة لكل عام

  .االحتساب الالزمة لتحديد القيمة الصحيحة لمخصص الخسائر
  

علي لمخصص م الف الحج–الحجم المناسب لمخصص الخسارة = الخسارة اإلضافية للقروض 

  الخسارة

أن نسبة تغطية المخاطر تبين حجم تغطية مؤسسة التمويل لذلك الجزء من المحفظة 

  .المعرض للمخاطر
  

 > المحفظة المعرضة للمخاطر/احتياطي خسائر القروض) = س يوما( نسبة تغطية المخاطر 

  س يوما
  

فعلى . لخسائر المحتومة المقدرة الفعلية للمؤسسة على تغطية الىتعتبر هذه النسبة مؤشرا ع

 احتساب مصروف الديون المعدومة باالعتماد على عمر التمويل متناهي الصغرمؤسسات 

 يوما قد تكون 60 >فمثال، نسبة المحفظة المعرضة للمخاطر . المحفظة المعرضة للمخاطر

ن  يوما تكون اقل م30 >، بينما نسبة المحفظة المعرضة للمخاطر )أو أعلى% (100قريبة من 

% 100ية فترة زمنية، ال تكون نسبة التغطية  فانه وبشكل عام وألعالوة على ذلك،. ذلك بكثير



  الوفاء واإلخفاق في الوفاء المبالغ المتأخرة6الجلسة 

 61

دائما محبذة حيث انه من الضروري تحليل الحاجة إلى الحماية مقارنة مع الحاجة إلى الكفاءة 

  .والربحية
  

  3رقم مثال ال
ل العمر الزمني للقروض المتأخرة يبين المثال التالي الميزانية العمومية، األرباح والخسائر وجدو

ويحسب التسويات الالزمة لمخصص خسائر القروض وفقا لنسب االحتياطي المشار إليها في 

  . الزمني للقروض المتأخرةتقرير العمر

  

بالدوالر (الميزانية العمومية، األرباح والخسائر والعمر الزمني للقروض المتأخرة  6.2جدول 
  ) األمريكي

  2005 –للقروض المتأخرة العمر الزمني 

  المبلغ  الرصيد  أيام التأخير

  المتأخر

  نسبة

  االحتياطي

  مبلغ

  االحتياطي

      صفر  480000  القروض الجارية
  17000  %10  23000  170000  يوما30 <

  30000  %25  13234  120000   يوما60 – 31

  25000  %50  10000  50000   يوما90 – 61

  15750  %75  6000  21000   يوما120 – 91

  9000  %100  4000  9000   يوما120 >

  96750    56234  850000  المجموع
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  األرباح والخسائر    الميزانية العمومية

  ديسمبر  
2005  

  ديسمبر
2004  

    2005  2004  

      الدخل التشغيلي        األصول

 314700 408600  فوائد ورسوم القروض    30000  31000  النقدية

  20000  25000  د االستثماراتإيرا    100000  80000  استثمارات

 334700 433600  إجمالي الدخل التشغيلي    600000  850000  مجموع محفظة القروض

          )50000(  )65000(  )احتياطي خسائر القروض(

      المصاريف التشغيلية    550000  785000  إجمالي القروض المتداولة

  2000  2200  الرسوم/مصاريف الفوائد    24500  34500  األصول الثابتة

  10000  35000  مشكوك تحصيلهاديون     )8000(  )10400(  )تراكم االستهالك(

 125000 155000  رواتب    16500  24500  صافي األصول الثابتة

  45000  35000  مصاريف إدارية أخرى    696500  920500  مجموع األصول

  1200  2400  استهالك        االلتزامات

 183200 229600  ي مصاريف تشغيلإجمال    100000  120000  مدخرات إلزامية

          10000  10000  قروض تجارية

الخسارة /صافي الربح    35000  35000  قروض مدعومة

  التشغيلية

204000 151500 

          145000  165000  إجمالي االلتزامات

      الدخل غير التشغيلي        راس المال

  50000  0  تبرعات نقدية    400000  450000  ه منقولبراس مال متبرع 

إيرادات غير تشغيلية     50000  0  راس مال متبرع به جاري

  أخرى

0  0  

مجموع الدخل غير     )50000(  101500  خسائر مدورة/أرباح

  التشغيلي

0  50000  

  0  0  مصاريف غير تشغيلية    151500  204000  خسائر جارية/ أرباح

          551500  755500  مجموع راس المال

 201500 204000  الخسارة/مجموع الربح    696500  920500 مجموع االلتزامات وراس المال
  

  :الخطوة األولى هي احتساب مخصص الخسائر المطلوب

 * 50000) + (0.25 * 120000) + (0.1 * 170000= (مخصص الخسائر المطلوب 

   دوالر أمريكي96750) = 1 * 9000) + (0.75 * 21000) + (0.5
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الحجم الفعلي لمخصص  – سب لمخصص الخسارةالحجم المنا = الخسائر اإلضافية للقروض

  الخسارة

   دوالر أمريكي31750 = 65000 – 96750= الخسائر اإلضافية للقروض  
  

فمن اجل إظهار .  للديون المعدومة35000لقد ظهر على األرباح والخسائر مصرفا بمبلغ 

+  35000رصيدا مالئما للمخصص، فانه من الضروري إظهار المصروف بمبلغ يساوي 

  . دوالر أمريكي66750 = 31750
  

  : يوما فهي30 >للمخاطر أما نسبة التغطية الحقيقية والمالئمة للمحفظة المعرضة 
  

  .دوالر أمريكي200000=9000+21000+50000+12000=30>المحفظة المعرضة للمخاطر

  %32.5 = 200000 / 65000) = 30(نسبة التغطية الفعلية للمخاطر 

  %48.4 = 200000 / 96750) = 30(ة للمخاطر نسبة التغطية المالئم
  

ائر القروض بشكل دوري ويجب تسجيل سيجب إعادة احتساب الحجم المالئم لمخصص خ

  .مصاريف إضافية للديون المعدومة من اجل تسوية قيمة المخصص
  

  نسبة إعادة الدفع 6.5

 القروض يتم أحياناً احتساب نسبة إعادة الدفع بطريقة غير صحيحة إلظهار جودة محفظة

فهي مقياس للمبالغ المسددة خالل فترة زمنية كنسبة .  التمويل متناهي الصغرالخاصة بمؤسسة 

  .فإن هذه النسبة ال تعكس مخاطر المحفظة.  من المبالغ المتوقع تسديدها في الفترة ذاتها
  

  المبالغ المستحقة خالل الفترة/ الل الفترة خالمبالغ المقبوضة = نسبة إعادة الدفع 
  

 هو استخدام تمويل متناهي الصغرفمن األخطاء الشائعة عند تحليل جودة المحفظة لمؤسسة 

إن هذا غير صحيح بسبب عدم تناغم ".   نسبة خسائر القروض– 1= نسبة إعادة الدفع "المعادلة 

م نسبة إعادة الدفع حيث تقّي.  حيث تستخدم كل منهما الحتساب أمر مختلف.   النسبتيننهاتي

، بينما تأخذ نسبة خسائر القروض القيمة الكلية )التدفقات النقدية المستحقة والفعلية(لدفعات تدفق ا

  .1للمبالغ المشطوبة من القيمة الكلية للمحفظة

  

                                                 
هي الصغر والتي تبين نسبة  يجب االنتباه إلى البيانات المصرح بها من قبل العديد من مؤسسات التمويل متنا 1

غير أنها في بعض األحيان ال تلقي الضوء على النسب األخرى الالزمة لتقييم جودة .  عالية إلعادة الدفع

  .المحفظة مثل نسبة خسائر القروض أو نسبة مخاطر المحفظة
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  7الجلسة 

  التحليل المالي
يعتبر التحليل المالي المتعمق، بالرجوع إلى الممارسة األفضل، أساسا لتحقيق االستمرارية 

فما هو التحليل المالي؟ وكيف يمكن القيام . التمويل متناهي الصغرطويلة األجل لمؤسسات 

  .بتحليل مالي متعمق؟ أن هذه الجلسة تناقش هذه األمور

 التمويل متناهي الصغرتحليل مقدرة مؤسسة بموعة من النسب الخاصة لقد تم تطوير مج

التمويل أن هذه النسب مقبولة بشكل واسع وتساعد على المقارنة بين مؤسسات . على االستمرار

  .  حول العالممتناهي الصغر

 في الوقت الحاضر هي التمويل متناهي الصغرأن مصادر األموال الرئيسة لمؤسسات 

التمويل متناهي تعتمد معظم مؤسسات . يرية، الحكومات والمؤسسات الدوليةالمعونات الخ

غير أن المقدرة على .  على دعم المتبرعين وال يعتبر ذلك مجديا اعتمادا رئيسياًالصغر

االستمرار تعتبر أمرا ضروريا من اجل الوصول إلى عدد اكبر من الناس بشكل مستمر وفقا 

 على التمويل المحدود التمويل متناهي الصغراد مؤسسات إذا استمر اعتم. لألمم المتحدة

فان المقدرة على االستمرارية . للمتبرعين فان بمقدورهم الوصول إلى عدد محدود من الناس فقط

  . الطريقة الوحيدة للوصول إلى حجم كبيرأنها أالحد ذاتها، بالمالية ال تعتبر النهاية 

للتضخم، " غير الظاهرة"حتساب التكاليف لسة التسويات الالزمة الجعرض هذه التتس

ضافة إلى نسب االستمرارية شائعة االستخدام وذلك بعد عرض سريع إالمعونات والتبرعات 

ويقصد بذلك الميزانية العمومية، . التمويل متناهي الصغرللقوائم المالية المستخدمة في مؤسسات 

  .حفظةاألرباح والخسائر، قائمة التدفقات النقدية وتقرير الم

  

  القوائم المالية 7.1

غير أن هذه الجلسة تعمل على مراجعة الصفات . يقصد بالتحليل المالي احتساب النسب الرئيسية

 قبل تحليل التمويل متناهي الصغرالرئيسية للقوائم المالية األربعة شائعة االستخدام في مؤسسات 

  .كيفية احتساب النسب المالية

 الميزانية العمومية  •

 لخسائراألرباح وا •

 قائمة التدفقات النقدية  •

 تقرير المحفظة •
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  الميزانية العمومية 7.1.1

أن األصول هي موارد . تصور الميزانية العمومية المركز المالي في لحظة محددة من الزمن

 تلك مقابل، بينما االلتزامات وراس المال فيمثالن المطالبات التمويل متناهي الصغرمؤسسة 

  .األصول
  

  راس المال+ لتزامات اال= األصول 
  

صول الثابتة، النقدية األفهي تشمل االستثمارات، . تمثل األصول ما تملكه المؤسسة

، مثلها مثل المؤسسات المالية األخرى، التمويل متناهي الصغرغير أن مؤسسات . والمخصصات

  .تحتفظ بمحفظة القروض التي تعتبر األصل األكبر حجما واألكثر أهمية في توليد الدخل

تمثل االلتزامات ما تدين به المؤسسة لآلخرين وتكون عادة على شكل مدخرات العمالء 

  .وااللتزامات قصيرة أو طويلة األجل

 يشمل راس المال فهو. لملكية أو صافي قيمة المؤسسةأما راس المال فيمثل حقوق ا

 الخسائر المدورة أو /المدفوع من قبل األعضاء أو المستثمرين أو المتبرعين إضافة إلى األرباح 

  .الجارية
  

  األصول، االلتزامات وراس المال:  الميزانية العمومية 7.1الجدول 

  راس المال  االلتزامات  األصول

  راس المال المدفوع  مدخرات العمالء  محفظة القروض

  راس المال المتبرع به  الديون  مخصص خسائر الديون

  خسائر مدورة/ أرباح     النقدية 

  خسائر جارية/ أرباح     المخصصات

      االستثمارات

      أصول متداولة أخرى

      ممتلكات

      أصول ثابتة

      أصول أخرى

  األرباح والخسائر 7.1.2

دة من الزمن، فان األرباح والخسائر مومية المركز المالي في لحظة محدبينما تمثل الميزانية الع

فهي تعرض جميع ).  الزمنأو بشكل عام خالل فترة من(تمثل تدفق العمليات خالل السنة 

وان األرباح والخسائر تبين صافي ربح أو . اإليرادات والمصاريف خالل فترة محاسبية محددة

  ).الفرق بين اإليرادات والمصاريف(خسارة المؤسسة 



  التحليل المالي7الجلسة 

 67

و الخدمات المقدمة أبل السلع المباعة ااإليرادات هي األموال التي اكتسبتها المؤسسة مق

 عبارة عن الفوائد والرسوم التمويل متناهي الصغركون بالنسبة لمؤسسة وت. خالل فترة محاسبية

  .المكتسبة من قروض العمالء

تتضمن المصاريف المباشرة .  المصاريف فتمثل تكلفة البضائع والخدمات المستخدمةأما

 تكاليف التمويل والمصاريف اإلدارية ومخصصات خسائر التمويل متناهي الصغرلمؤسسة 

  .القروض

ن عناصر التكلفة بالنسبة م ما تمثل المصاريف اإلدارية العنصر األساسي عادة

حيث أن تكلفة إدارة عدد كبير من القروض الصغيرة هي . التمويل متناهي الصغرلمؤسسات 

  .أعلى بكثير من تكلفة إدارة نفس مبالغ القروض المتداولة موزعة على عدد اقل من المقترضين
  

  اإليرادات والمصاريف: ئر األرباح والخسا 7.2جدول 

  المصاريف  اإليرادات

  فوائد القروض الدائنة  فوائد القروض الممنوحة

  فوائد على مدخرات العمالء  فوائد االستثمارات

  مخصصات خسائر القروض  الرسوم

  الرواتب  التبرعات

  استهالك اآلالت  

  تدريب الموظفين  

  تكاليف أخرى  
  

  قائمة التدفقات النقدية 7.1.3

. قائمة التدفقات النقدية قائمة مهمة جدا وتبين مصادر واستخدامات النقدية في المؤسسةتعتبر 

صنف هذه القائمة التدفقات النقدية حسب طبيعة النشاط والتي قد تكون تشغيلية، استثمارية تو

ويمكن إعداد قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة أو الطريقة غير . وتمويلية

  :اشرةالمب

الطريقة المباشرة والتي يحسب فيها صافي التدفق النقدي باستخدام التدفقات النقدية  •

وهي الطريقة التي تنصح باستخدامها معايير (الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة 

 ).المحاسبة الدولية

الطريقة غير المباشرة تبدأ بصافي األرباح أو الخسائر ثم تعمل على إضافة المصاريف  •

الزيادة ) إضافة(في الذمم الدائنة، ثم طرح ) النقص(الزيادة ) طرح(غير النقدية، إضافة 

تسمى بالطريقة .  في الذمم المدينة من اجل التوصل إلى صافي التدفق النقدي)النقص(

الخسائر المحاسبية وتجري عليها التسويات الالزمة / غير المباشرة ألنها تبدأ باألرباح 
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 .التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خالل الفترةبدال من البدء ب
  

  تقرير المحفظة 7.1.4

 التمويل متناهي الصغريقدم تقرير المحفظة معلومات إضافية حول محفظة قروض مؤسسة 

  .كما تم شرحه بالتفصيل في الجلسة السادسة

  :يشتمل تقرير المحفظة  عادة على ما يلي

 ة الفترةعدد القروض المتداولة وقيمتها كما في نهاي •

 القيمة اإلجمالية وعدد القروض الممنوحة خالل الفترة •

 قيمة الدفعات المتأخرة •

 رصيد القروض المتداولة المتأخرة •

 قيمة القروض التي تم شطبها خالل الفترة •

 تقسيم الديون المتأخرة حسب العمر الزمني •
  

لومات يمكن احتساب نسب التأخير، مخاطر المحفظة ومخاطر خسارة القروض من المع

أن هذه المعلومات، إذا تم تحليلها باستخدام النسب الرئيسية، تعطي . الظاهرة في تقرير المحفظة

  .صورة عن جودة المحفظة وتكشف عن مشاكل متوقعة في تحصيل القروض

إن تقرير المحفظة مرتبط باألرباح والخسائر والميزانية العمومية، كما ويستخدم 

  .االحتساب خسارة القروض ومخصصه
  

  التسويات 7.2

تعتبر التسويات ضرورية من اجل تحليل التكاليف المتنوعة التي ال يظهر أثرها في القوائم 

فهي تسويات داخلية تعتبر ضرورية ألغراض إدارية وإلغراض التحليل الخارجي . المالية

  .كاحتساب نسب الكفاءة والمقدرة على االستمرار والربحية

  : المصاريف فهيأما التكاليف التي ال تظهر ضمن

 التضخم •

 التكلفة المدعومة لألموال •

 التبرعات العينية •

 التبرعات النقدية •
  

  التضخم -1

 جزءا منه قد تم استثماره في األصول الثابتة والتي أنغير . يتآكل راس المال بالتضخم

وعلى ذلك، فان الجزء الذي يتأثر بالتضخم هو ذلك الجزء المتبقي . ترتفع قيمتها بالتضخم

يتم احتساب قيمة راس المال واألصول . س المال بعد طرح قيمة األصول الثابتةمن را
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الثابتة دائما على شكل معدل حيث انه يتم الحصول عليها من الميزانية العمومية التي تعكس 

فان المعدل هو قيمة تقع بين رصيد أول المدة ورصيد . الوضع المالي في لحظة من الزمن

  . آخر المدة لسنة معينة
  

  نسبة التضخم) *  معدل األصول الثابتة–معدل راس المال = (تسوية التضخم        
  

  التكلفة المدعومة لألموال -2

 أحيانا على أموال مدعومة، أي قروض بنسبة فائدة التمويل متناهي الصغرتحصل مؤسسات 

فان . يةويتم الحصول عليها عادة من الحكومات أو المؤسسات الدول. اقل من النسبة السوقية

التسويات هنا ضرورية بهدف استبعاد اثر هذا الدعم من اجل معرفة الزمن الذي تكون فيه 

  . قادرة على االستقالل عن أموال المتبرعينالتمويل متناهي الصغرمؤسسات 

 على العمل بدون هذا الدعم واالعتماد التمويل متناهي الصغرإن فكرة مقدرة مؤسسات 

إن هذه . ل على المدى الطويل تعتبر فكرة مقبولة قبوال عاماعلى مصادر تجارية لألموا

التسويات تستبعد اثر الدعم الحالي وتبين مدى قرب هذه المؤسسات من تحقيق الجدوى 

  .المالية
  

 نسبة الفائدة –نسبة الفائدة التجارية * (معدل األموال المدعومة = تسوية تكلفة األموال 

  )المدفوعة
  

  التبرعات العينية -3

وقد تكون .  من المتبرعينالتمويل متناهي الصغري التبرعات التي تحصل عليها مؤسسة وه

إن التبرعات . على شكل تدريب، نصائح فنية، إيجار أو سلع مثل السيارات والكومبيوتر

وعليه فإننا نحتاج إلى تسوية بالقيمة السوقية . العينية تمثل تكاليف ال تدفع المؤسسة مقابلها

  .تلهذه التبرعا
  

  القيمة السوقية للسلع والخدمات والمقدمة كتبرع= تسوية التبرعات العينية 
  

  التبرعات النقدية -4

 التسوية الالزمة للتبرعات النقدية تساوي قيمة هذه التبرعات وتمثل آخر تسوية ضرورية إن

  .الحتساب المصاريف التشغيلية المعدلة وبالتالي األرباح التشغيلية المعدلة
  

  قيمة هذه التبرعات= برعات النقدية تسوية الت
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  التسويات 7.3 جدول

  التسويات
  

  

  

 
  الدخل التشغيلي -1

  المصاريف التشغيلية غير المعدلة -2

  

  

  

  

  تسوية التضخم -3

  نسبة التضخم) *  معدل األصول الثابتة–معدل راس المال (

  

  

  

  

  تسوية التكلفة المدعومة لألموال -4

  )نسبة الفائدة المدفوعة–ة الفائدة التجاريةنسب*(معدل األموال المدعومة

  

  

  

  

  تسوية التبرعات العينية -5

  القيمة السوقية للسلع والخدمات المقدمة كتبرع

  

  

  

  

  تسوية التبرعات النقدية -6

  قيمة التبرعات

  

  المصاريف التشغيلية المعدلة -7  

    التشغيلية المعدلة) الخسائر(األرباح  -8
  )2001المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء، التحليل المالي، : المصدر(

  

  استمرارية مؤسسة التمويل متناهي الصغر 7.3

المعدلة، يصبح ) الخسائر(بعد احتساب المصاريف التشغيلية المعدلة، وبالتالي األرباح 

   على االستمرارالتمويل متناهي الصغرباالمكان تقييم مقدرة مؤسسة 
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  )ك ذ ت( التشغيلية الكفاءة الذاتية 7.3.1

  .وتعني هذه النسبة الدرجة التي يغطي فيها الدخل التشغيلي المصاريف التشغيلية
  

  مجموع المصاريف التشغيلية/ الدخل التشغيلي= ك ذ ت 
  

فان هذا يعني أن المؤسسة الخاضعة للتقييم تتمتع % 100إذا كانت النتيجة اكبر من 

لمؤسسات التي تتمتع بهذه المقدرة هي تلك القادرة على تغطية ن اإو. بكفاءة ذاتية تشغيلية

تعتبر هذه النسبة مهمة، إال انه من الضروري إعطاء نسبة . تكاليفها من إيراداتها التشغيلية

  .الكفاءة المالية الذاتية درجة أهمية اكبر
 

  )ك ذ م(الكفاءة الذاتية المالية  7.3.2

. الدخل التشغيلي المصاريف التشغيلية المعدلةوتقيس هذه النسبة الدرجة التي يغطي فيها 

 على أساس خال من التمويل متناهي الصغروان التسويات تبين الوضع المالي لمؤسسة 

  .الدعم
  

  المصاريف التشغيلية المعدلة/ الدخل التشغيلي المعدل = ك ذ م 
  

فاءة الذاتية فان نسبة الك. يتطلب احتساب هذه النسبة عمل جميع التسويات المذكورة سابقا

المالية تقيس مستوى المقدرة على االستمرار إذا تم الحصول على كافة األموال على أساس 

  .مع افتراض أن كل التبرعات قد تم شراءها بالقيم السوقيةوتجاري 

 تقديم خدماتها المالية بدون دعم من المتبرعين التمويل متناهي الصغرتستطيع مؤسسة 

  .ع فيها تلك المؤسسة بكفاءة ذاتية ماليةفقط في الحالة التي تتمت

، إن لم يكن جميعها، تستلم التبرعات، التمويل متناهي الصغرإن معظم مؤسسات 

إن نسبة . معالقروض الميسرة والخدمات بأقل من قيمتها السوقية أو أي شكل آخر من الد

 والذي يحلل صغرالتمويل متناهي الالكفاءة الذاتية المالية تعتبر مؤشرا مؤقتا لمؤسسات 

الكفاءة الذاتية المالية للمؤسسة بعد عمل كافة التسويات الالزمة الحتساب كافة الموارد على 

إن التزام المؤسسات بهذا الهدف أصبح متطلبا رئيسيا للحصول . أساس األسعار السوقية

  .م المانحين في مرحلة التأسيس أو عند تقديم خدمات وسلع تجريبيةععلى د

فان النجاح . لوج إلى مصادر التمويل التجارية بمثابة الخطوة المنطقية التاليةيعتبر الو

 حول العالم أدى إلى الزيادة في الطلب على التمويل متناهي الصغرمنقطع النظير لمؤسسات 

 التمويل متناهي الصغرإن هذا قد خلق جدال حول ما إذا كان من الممكن لمؤسسات . األموال

  .إن هذا الموضوع يعتبر موضوعا ساخنا. جارية وإتباع قواعد ربحيةالولوج إلى أموال ت
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  مثال
ابتداء من الميزانية العمومية واألرباح والخسائر المبينة أدناه، ومن المعلومات المقدمة حول 

التضخم والدعم والتبرعات يصبح باالمكان عمل التسويات الالزمة وتقييم الجدوى المالية 

  .ضعة للتحليللمؤسسة التمويل الخا

  )بالدوالر األمريكي(الميزانية العمومية واألرباح والخسائر  7.4جدول 
  األرباح والخسائر    الميزانية العمومية

  ديسمبر  
2005  

  ديسمبر
2004  

    2005  2004  

      الدخل التشغيلي        األصول

 314700 408600  فوائد ورسوم القروض    30000  31000  النقدية

  20000  25000  إيراد االستثمارات    100000  80000  استثمارات

 334700 433600  إجمالي الدخل التشغيلي    600000  850000  مجموع محفظة القروض

          )50000(  )65000(  )احتياطي خسائر القروض(

      المصاريف التشغيلية    550000  785000  إجمالي القروض المتداولة

  2000  2200  الرسوم/مصاريف الفوائد    24500  34500  األصول الثابتة

  10000  35000  مشكوك تحصيلهاديون     )8000(  )10400(  )تراكم االستهالك(

 125000 155000  رواتب    16500  24500  صافي األصول الثابتة

  45000  35000  مصاريف إدارية أخرى    696500  920500  مجموع األصول

  1200  2400  استهالك        االلتزامات

 183200 229600  إجمالي مصاريف تشغيل    100000  120000  مدخرات إلزامية

          10000  10000  قروض تجارية

الخسارة /صافي الربح    35000  35000  قروض مدعومة

  التشغيلية

204000 151500 

          145000  165000  إجمالي االلتزامات

      الدخل غير التشغيلي        راس المال

  50000  0  قديةتبرعات ن    400000  450000  ه منقولبراس مال متبرع 

إيرادات غير تشغيلية     50000  0  راس مال متبرع به جاري

  أخرى

0  0  

مجموع الدخل غير     )50000(  101500  خسائر مدورة/أرباح

  التشغيلي

0  50000  

  0  0  مصاريف غير تشغيلية    151500  204000  خسائر جارية/ أرباح

          551500  755500  مجموع راس المال

 201500 204000  الخسارة/مجموع الربح    696500  920500 س المالمجموع االلتزامات ورا
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  تسويات التضخم

  %10 نسبة التضخم الجارية هي إن
  

  تسويات المنح

وان مصروف الفوائد الفعلي على %. 15إن نسبة الفائدة على القروض التجارية تساوي 

على األرباح  دوالر الظاهر 2200المبلغ ( دوالر أمريكي 1000القروض المدعومة هي 

  )والخسائر يتضمن الفوائد على القروض التجارية
  

  تسويات التبرعات العينية

 أجهزة ومساعدات فنية من متبرع دولي بقيمة سوقية التمويل متناهي الصغراستلمت مؤسسة 

  . دوالر أمريكي160000تساوي 
  

  تسويات التضخم

   دوالر653500 = 2) / 551500 + 755500= (معدل راس المال 

   دوالر20500 = 2) / 16500 + 24500= (معدل األصول الثابتة 

   دوالر63300% = 10) * 20500 – 653500= ( تسوية التضخم 
  

  تسوية التكلفة المدعومة لألموال

   دوالر35000= معدل األموال المدعومة 

  %15= نسبة الفائدة التجارية 

   دوالر1000= مبلغ الفائدة الفعلي المدفوع 

   دوالر4250 = 1000 –) 0.15 * 35000= ( كلفة المدعومة لألموال تسوية الت
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  )بالدوالر األمريكي(حساب التسويات  7.5 جدول

  التسويات
  

433600  
229600  

  الدخل التشغيلي -1

  المصاريف التشغيلية غير المعدلة -2

  

  

  
63300  

  تسوية التضخم -3

  نسبة التضخم) *  معدل األصول الثابتة–معدل راس المال (

  

  

  
4250  

  تسوية التكلفة المدعومة لألموال -4

  ) نسبة الفائدة المدفوعة–نسبة الفائدة التجارية * (معدل األموال المدعومة 

  

  

  
160000  

  تسوية التبرعات العينية -5

  القيمة السوقية للسلع والخدمات المقدمة كتبرع

  

  

  
0  

  تسوية التبرعات النقدية -6

  قيمة التبرعات

  
  المصاريف التشغيلية المعدلة -7  457150

  )23550(  التشغيلية المعدلة) الخسائر(األرباح  -8
  

  تسويات التبرعات العينية

 دوالر 160000القيمة السوقية لألجهزة والمساعدة الفنية التي استلمتها المؤسسة مجانا تساوي 

اية الذاتية التشغيلية والمالية أصبح باالمكان اآلن تعبئة التسويات في الجدول ثم احتساب الكف

  ) 7.5 انظر الجدول(

  %188 = 229600 / 433600= الكفاية الذاتية التشغيلية 

  %95 = 457150 / 433600= الكفاية الذاتية المالية 
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تمتع بالكفاية المالية الكاملة، إال أنها قادرة على تقديم خدماتها والنمو تإن مؤسسة التمويل هذه ال 

ها حجما كبيرا من المعونات على شكل تبرعات وقروض تسبب فائدة اقل من بسبب استالم

  .النسب السوقية

  

  )MIX(مؤسسة تبادل المعلومات حول التمويل متناهي الصغر   7.1 مربع

  )MIX(مؤسسة تبادل الملومات حول التمويل متناهي الصغر 

التمويل متناهي ي قطاع تأسست هذه المؤسسة غير الهادفة للربح لتسهيل تبادل المعلومات ف

  . الصغر

تهدف هذه .  هناك حاجة كبرى للمعلومات الدقيقة والتي يمكن الثقة بها في هذا القطاع     إن

يتوفر على الصفحة االلكترونية . المؤسسة إلى تلبية هذه الحاجة والى دعم تطور هذا السوق

 هذه المعلومات إن. الصغرالتمويل متناهي معلومات مالية وغير مالية مفصلة حول مؤسسات 

  . متوفرة للجميعأنهاموجهة خصيصا للمستثمرين والمتبرعين غير 

السوق :  من األدوات التي عملت المؤسسة على تطويرها هماأداتينواهم      

)org.mixmarket.www ( إلى بيانات حول نية يصبح باالمكان الولوج اجم الةالعضويفبعد

، ونشرة األعمال المصرفية )2006كانون ثاني  (تمويل متناهي الصغر مؤسسة 600أكثر من 

وهي مصدر للمقارنة مع الممارسات األفضل في ) org.mixmbb.www(متناهية الصغر 

  .التمويل متناهي الصغرقطاع 

رة عن شراكة بين المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء وهذه المؤسسة هي عبا     

)CGAP( مؤسسة ،)Citigroup( ومؤسسة ،)Deutsche Bank Americas( ومعهد ،

إضافة إلى مؤسسات ) Rockdale(، ومؤسسة )Open society Institute(المجتمع المفتوح 

لها فرع في مدينة ليما وان المركز الرئيس لهذه المؤسسة هو العاصمة واشنطن و. خاصة أخرى

  .في البيرو
  )MIX مؤسسة تبادل المعلومات : المصدر(
  

ان معظم هذه النسب يحتاج . 1االستمرارية األكثر أهمية / يلخص الجدول التالي نسب الربحية 

 للتعرف على قائمة من 8.3.3انظر أيضا الجلسة . (إلى عمل التسويات المذكورة في هذه الجلسة

  .)التمويل متناهي الصغراألخرى الالزمة عند كتابة حالة دراسية حول مؤسسة النسب المالية 

                                                 
. لة عن النسب الممكن احتسابهاإن النسب المشار إليها هنا هي األكثر أهمية للتحليل المالي وقد تم عرضها كأمث 1

فمن اجل اإلطالع على مرجع كامل حول هذا الموضوع والتعرف على المنهجيات التي تستخدم لعمل التسويات 

 تعريفات مصطلحات بعض النسب – التمويل متناهي الصغرتوجيهات متفق عليها حول " يجب الرجوع إلى 

  ).2003(، المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء "غرالتمويل متناهي الصالمالية والتسويات األغراض 
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  االستمرارية/ نسب الربحية  7.6 جدول

  المعادلة  النسبة

  المصاريف التشغيلية/ الدخل التشغيلي   )ك ذ ت(الكفاية الذاتية التشغيلية 

  ريف التشغيلية المعدلةالمصا/ الدخل التشغيلي المعدل   )ك ذ م( الكفاية الذاتية المالية 

  معدل األصول/ الدخل التشغيلي المعدل   العائد المعدل على األصول

  معدل راس المال/ الدخل التشغيلي المعدل   العائد المعدل على راس المال
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  8الجلسة 

  توجيهات لكتابة حالة دراسية حول التمويل متناهي الصغر
 

تمويل متناهي تراجع هذه الجلسة العناصر األساسية لبناء حالة دراسية تهدف لتحليل مؤسسة 

  .الصغر

 هي الخطوة التمويل متناهي الصغرإن اختيار محتوى الحالة الدراسية وتحديد مؤسسة 

أما الجزء الثالث واألخير من .  باستخدام مصادر أولية وثانويةاألولى، يتبعها جمع المعلومات

هذه الجلسة فيتضمن ملخصا بالتوجيهات المستخدمة من قبل المؤلفين لكتابة الحاالت الدراسية 

فقد استخدموا هذه التوجهات كمرجع لهم عند القيام . الواردة في الجزء الثاني من هذا الدليل

  . وموظفيهم وعمالئهمالتمويل متناهي الصغرت بالمقابالت مع مسؤولي مؤسسا
  

  محتوى الحالة الدراسية 8.1

هذا ال يعني إهمال . يجب أن تحتوي الحالة الدراسية على تفاصيل إضافة إلى عناصر عامة

البيانات الهامة بل على البحث أن يستخلص النقاط الرئيسة ويركز عليها دون عرض كافة 

ت الدراسية الطويلة والتي تحتوي على معلومات جيدة ولكن فالحاال. المعلومات التي تم جمعها

فلهذا السبب، يعتبر االختصار صفة . غير مالئمة تفقد الهدف الرئيس أال وهو التحليل المتعمق

  .مهمة أكثر من أهمية عرض معلومات تفصيلية طويلة

ار األكثر إن اختيار المؤسسة يعتبر القر. التمويل متناهي الصغرنبدأ من اختيار مؤسسة 

. التمويل متناهي الصغرإن هناك اختالفات كبيرة بين مؤسسات . حساسية في كامل هذه العملية

فان المؤسسة غير الحكومية تختلف عن البنك التجاري على الرغم من أن لدى المؤسستين سلع 

:  واحدينصح أوال بتحليل السوق ثم التركيز على قطاع. متشابهة وتشتركان بالعمالء المستهدفين

ويعتبر اختيار المؤسسة أمرا . الهيئات الحكومية، برامج المساعدة، البنوك التجارية وهكذا

وان البيانات . استراتيجيا ويجب إعطاء األولوية لتلك المؤسسات التي تفتح أبوابها لباحث خارجي

  .األولية، كما سنرى، تعتبر ذات أهمية عالية وتعطى وزنا اكبر عند البحث

وهنا يوجد بديالن، أما تحليل : ار مؤسسة التمويل يجب تحديد تركيز معينبعد اختي

أعمال المؤسسة كاملة أو التركيز على جانب محدد مثل سلعة محددة أو منهجية محددة، أو 

  .عملية تغيير شكل المؤسسة أو أن تكون دراسة لتقييم أثر أعمال المؤسسة
  

التمويل متناهي مؤسسة "فبدل كتابة . للحظة األولىمن المهم جذب انتباه القارئ منذ ا: العنوان

 كيف أصبحت –حالة دراسية "، يمكن استخدام عنوان كما يلي " حالة دراسية-  أ ب ج الصغر

  ". أ ب ح تتمتع بكفاية مالية ذاتية خالل ثالث سنواتالتمويل متناهي الصغرمؤسسة 
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الدراسية، ولكن يجب استخدامها إذا تغني اإلحصائيات واألشكال والجداول الحالة : اإلحصائيات

ومع ذلك يجب أن . فان اإلحصائيات تساعد على عرض المشكلة بشكل أفضل. كان ذلك مناسبا

يجب عرض اإلحصائيات بوضوح خالل الحالة . نتجنب المبالغة في استخدام اإلحصائيات

  .الدراسية مع شروحات مالئمة
  

  جمع البيانات 8.2

ه، تصبح عملية جمع البيانات الخطوة التالية التي على الباحث بعد تحديد عنوان البحث وتعريف

ويجب أن يتضمن المشروع كل مصادر البيانات الممكنة وبالتحديد البيانات األولية . القيام بها

  .والثانوية

إن البيانات الثانوية هي بيانات موجودة وتأتي من مصادر متنوعة، بينما المصادر 

ففي هذا الجزء سيتم عرض ايجابيات . الباحث ألغراض البحثاألولية فهي ناتجة عن عمل 

وسلبيات كل من النوعين مع التركيز على أهمية استخدام البيانات الثانوية بكثرة في المراحل 

  .األولى من العمل
  

  استخدام البيانات الثانوية 8.2.1

نترنت من بين بدائل منهجيات البحث الممكنة، يعتبر البحث عن المعلومات على شبكة اال

وعلى الرغم من أن ميزات البيانات الثانوية هي في جوانب . األسرع، األرخص واألكثر مرونة

  .التكلفة والزمن، إال أن من سيئاتها الرئيسية احتمال النقص في الدقة

فان القوائم المالية غير المدققة . يجب إعطاء األهمية الكبرى لمصدر المعلومات

 التمويل متناهي الصغرعلى الصفحات االلكترونية لمؤسسات والمعلومات األخرى الموجودة 

وتعتبر المراكز المختلفة . تعتبر نقطة جيدة لبدء البحث ولكن ينصح التأكد من صحة المعلومات

انظر الجزء ( من األدوات المفيدة المتاحة على االنترنت التمويل متناهي الصغرللمعلومات حول 

حيث يمكن إيجاد دعما ثمينا إال انه ينصح ") متناهي الصغرالتمويل المصادر المقترحة حول "

  .البحث في مدى صحة المصادر

تعتبر أداة غير عادية للبحث ويجب استخدامها جيدا ) االنترنت(إن شبكة المعلومات 

ومع . فقد يصبح حجم المعلومات المتوفر في مرحلة معينة عقبة قد تبطئ العملية. ولكن بحذر

تعتبر قيمة في المراحل األولى للحصول على المعلومات ) االنترنت(علومات ذلك، فان شبكة الم

  .الرئيسية، واألسماء والتوجيهات العامة

. إذا توفرت المعلومات على شكل بيانات ثانوية، على الباحث أن يأخذها بعين االعتبار

لة التكلفة وتوفر من تعتبر البيانات الثانوية أداة قوية يجب أن يبدأ الباحث منها حيث أنها قلي

  .الوقت
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   أمثلة على مصادر البيانات الثانوية 8.1جدول 
  www.cgap.com - المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

  www.microfinancegateway.org -  التمويل متناهي الصغرالطريق إلى 

  www.gdrc.org/icm - المكتبة االفتراضية للتمويل متناهي الصغر 

  www.arabic.microfinancegateway.org -  متناهي الصغر العربي التمويلى الطريق إل

  www.themix.org -  التمويل متناهي الصغرتبادل المعلومات حول 

  www.sanabelnetwork.org - شبكة سنابل للتمويل متناهي الصغر في الدول العربية 
  

  سنابل  8.1المربع 

   في الدول العربية الشبكة التمويل متناهي الصغر–سنابل 
 في المنطقة العربية ومقرها القاهرة التمويل متناهي الصغرإن سنابل هي شبكة من مؤسسات 

 أصبح عدد 2005ومع نهاية عام .  مؤسسةة عشر سبع2004وقد أسستها عام ). مصر(

 أعضاء شبكة سنابل يخدمون حوالي إن.  دولة عربية11 مؤسسة تمثل 45المؤسسات األعضاء 

تمويل متخصصة في ال في المنطقة وتشمل مؤسسات التمويل متناهي الصغر عمالء من% 80

 ضمن مؤسسات حكومية اكبر وبنوك لديها برامج تمويل متناهي الصغرمتناهي الصغر، برامج 

  .تمويل متناهي الصغر

 الصغر ةتعظيم االنتشار والوصول إلى أصحاب المصانع المتناهي"إن رسالة سنابل هي      

 بهدف التعلم المشترك التمويل متناهي الصغر توفير ملتقى لمؤسسات ق عن طريك وذلالعرب

والتبادل المعرفي وتقديم خدمات بناء القدرات والترويج الستخدام الممارسات األفضل في 

  ".التمويل متناهي الصغر

ين وتدريب مج تدريب المدربابر(تشمل النشاطات التي تقوم بها شبكة سنابل برامج التدريب      

، نشاطات تهدف إلى خلق شبكات التواصل مثل )التمويل متناهي الصغرراء مشاريع دم

، نشرة ربع سنوية، ) org.sanabelnetwork.www(المؤتمرات السنوية، الصفحة االلكترونية 

 في التمويل متناهي الصغرم الممارسات األفضل في عإضافة إلى مبادرات أخرى تهدف إلى د

د اطلعت شبكة سنابل بالتعاون مع المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء نسخة وق. المنطقة

  )org.financegateway.arabic.www (التمويل متناهي الصغرعربية من الطريق إلى 
  )سنابل: المصدر(
  

  البيانات األولية 8.2.2

ي مصدر المعلومات المالئم، إال أنها ال توفر المعلومات المطلوبة إن البيانات الثانوية ه

انه أمر حساس ولكن يجب أن يتم الجزء الهام منه عن . ألغراض البحث في معظم األحيان

  .طريق البحث المباشر من قبل المؤلف
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: هناك عدة طرق لتجميع المعلومات حول مؤسسات اإلقراض متناهي الصغر وعملياتها

 الزيارات المباشرة للمؤسسة والقيام بمقابلة المدراء، وانتهاء بطرق غير مباشرة مثل ابتداء من

  .وقد تكون هذه الطريقة غير المباشرة أكثر نفعا. مقابلة العمالء مباشرة دون المرور بالمؤسسة
  

  توجيهات كتابة الحالة الدراسية 8.3

ن هذا الدليل، استخدم الكاتبون من اجل كتابة الحاالت الدراسية التي تظهر في الجزء الثاني م

فيما يلي ملخصا لهذه التوجيهات والتي تغطي، . م وصفها لغرض هذه الدراساتتتوجيهات عامة 

باإلضافة إلى الملومات العامة حول المؤسسة، العناوين الثالثة الرئيسية وهي الوصول إلى 

د تضمنت هذه التوجيهات بعض وق. العمالء، المقدرة على الكفاية واالستمرارية المالية واألثر

  .التوصيات لمقابلة العمالء
  

  معلومات عامة 8.3.1

 التمويل متناهي الصغراسم مؤسسة  •

 سنة التأسيس •

 ...)بنك، مؤسسة غير حكومية، تعاونية(الوضع القانوني  •

 )المقر الرئيس والمناطق التي تصلها الخدمات(المنطقة  •

 ...)اإلقراض، مسؤولي اإلقراضالمجلس، الرئيس، المدير العام، مدير (الهيكلية  •

 )المكتب الرئيس والفروع(عدد المكاتب  •

 معلومات لالتصال •

 رسالة المؤسسة •

 عدد الموظفين •

 ...)مينأ، تادخارقروض، ( المقدمة الخدمات •

خدمات التدريب، برامج الرعاية الصحية، خدمات غير مالية (الخدمات األخرى المقدمة  •

 )أخرى

 مصادر التمويل الرئيسية •

 مول األكبرالم •

  أو إقراض المجموعة–إقراض فردي  •

 )تفاصيل اإلقراض(معدل حجم القرض  •

 معدل فترة القرض •

 أساليب تقييم مستوى فقر العمالء •

 عدد األفراد الذين يعتبرون مقترضين فاعلين لدى المؤسسة: عدد المقرضين الفاعلين •

 .لمؤسسةعدد األفراد الذين يعتبرون مدخرين فاعلين لدى ا: عدد المدخرين •
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عدد ) / نهاية الفترة(مجموع محفظة القروض : معدل رصيد القرض للمقترض الواحد •

 )نهاية الفترة(المقترضين الفاعلين 
 

) عدد المدخرين) / نهاية الفترة(إجمالي االدخار : معدل رصيد االدخار للمدخر الواحد •

 نهاية الفترة
  

  الوصول إلى العمالء 8.3.2

 إلى قطاع الجمهور الذي التمويل متناهي الصغرل فيها مؤسسة من المهم تحليل الدرجة التي تص

، العمالء الريفيين األميينالفقراء، (ال يشارك تقليديا في النظام المالي الرسمي أو غير الرسمي 

  ).والنساء

علما بان خط (نسبة العمالء دون خط الفقر    (%): العمالء تحت خط الفقر  •

ر أمريكي  دوال2الفقر هو العيش على اقل من 

 ).يوميا
 

عدد المقترضين / عدد النساء المقترضات    (%): المقترضين من النساء  •

 الفاعلين
 

عدد المقترضين  /األميين عدد المقترضين    (%): األميينالعمالء  •

 الفاعلين
 

عدد المقترضين / عدد المقترضين الريفيين   (%): العمالء الريفيين  •

 الفاعلين
 

نسبة العمالء الذين يحصلون على : روعا صغيرا للمرة األولىوا مشاالعمالء الذين بد •

التمويل متناهي الخدمات المالية من مؤسسة 

 . لبدء مشروعهم الصغير للمرة األولىالصغر
  

  :وبين عمق الوصول إلى العمالء) أو اتساع(من المهم التمييز بين حجم 
 

) الجمهور المستهدف(راء العدد المطلق للفق  : اتساع رقعة الوصول إلى العمالء •

التمويل الذي يتم التوصل إليه بواسطة مؤسسة 

 .متناهي الصغر
 

 .يعبر عن مستوى فقر العمالء    : عمق الوصول إلى العمالء •
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  مؤشر عمق الوصول إلى العمالء
التمويل متناهي هو عبارة عن مجموع الفروقات بين معدالت الوصول إلى العمالء في مؤسسات 

  . المعدالت للدولة لكل فئة من هؤالء الناس وبينالصغر
  

  المعدل للدولة  التمويل متناهي الصغرمؤسسة   

  َأ   أ  )1 –سلم من صفر (نسبة النساء 

  َب   ب  )1 –سلم من صفر (نسبة الريفيين 

  َج   ج  )1 –سلم من صفر  (األمييننسبة 

  َد   د  )1 –سلم من صفر (نسبة الفقراء 

  )َ د - د ) + (َ ج -ج ) + (َ ب - ب ) + ( َ أ -أ  = (المؤشر                 
  

إذا كانت النتيجة موجبة فهي تدل . 4+ و4-تتراوح نتيجة المؤشر في هذا الشكل المبسط بين 

 وفقراء أكثر من المعدل الموجود في أميينعلى انه بين عمالء المؤسسة هناك نساء، ريفيين ، 

  .الدولة
  

 Outreach and Sustainability of Member Based Rural Financial“: اخذ من: المصدر(
Intermediaries”, Julia Paxton and Carlos E. Cuevas in “The Triangle of Microfinance”, 

Manfred Zeller and Richard Meyer, 2002)  
  

  االستمرارية المالية 8.3.3

ها نسبة  ترتفع فيأنيقيس النسبة التي يجب   : مؤشر االعتماد على الدعم •

الفائدة المفروضة على العمالء من اجل تغطية 

 )Yaron, 1992( ستبعد المنح تكافة التكاليف و
  

 بين مؤشر عمق الوصول إلى العمالء ةوقد بينت دراسة لسبعة عشر مؤسسة عالقة طردي

  )Paxton, 2002(ومؤشر االعتماد على الدعم 

 مصاريف التشغيليةال/ الدخل التشغيلي   : الكفاية الذاتية التشغيلية •
 

المصاريف التشغيلية / الدخل التشغيلي المعدل    : الكفاية الذاتية المالية •

 المعدلة
  

والديون حتى تعكس النسب السوقية على القروض ) المدخرات(يجب تسوية ودائع العمالء 

 فيجب المنح والقروض الميسرة والتبرعات العينية يجب تسويتها أما التبرعات النقدية. والودائع

  .7وقد تمت مناقشة تفاصيل التسويات واحتسابها في الجلسة رقم . استثناؤها من الدخل التشغيلي

 حجم القروض المتداولة/ حجم المدخرات  •
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إجمالي / مجموع دفعات القروض المتأخرة    : نسبة التأخير •

 قيمة المحفظة المتداولة
 

فعة مجموع أرصدة القروض التي قد تأخرت د  : مخاطر المحفظة •

 90 >  يوما أو30 >(واحدة منها على األقل 

يشمل (إجمالي قيمة المحفظة المتداولة ) / يوما

المقام كامل أرصدة القروض غير المدفوعة 

 )والتي تأخر تسديد دفعة واحدة منها على األقل
 

قيمة المحفظة / مخصص خسائر القروض   ): 30(نسبة تغطية المخاطر  •

  يوما30 >المعرضة للمخاطر 
 

معدل ) / خالل الفترة(قيمة الديون التي شطبت   : نسبة خسارة القروض •

 )لنفس الفترة(قيمة المحفزة المتداولة 
 

وتحسب بعد األخذ بعين االعتبار نسبة الفائدة   : نسبة الفائدة الحقيقية •

االسمية، كيفية احتسابها، مواعيد دفعها، 

وقد تمت . العضوية، رسوم الطلب وغير ذلك

 .5ساب نسبة الفائدة في الجلسة مناقشة احت
 

+ راس المال المدفوع + إجمالي الودائع (  : المصادر الداخلية إلى القروض •

) / األرباح غير الموزعة+ االحتياطيات 

 القروض المتداولة
 

 إجمالي األصول/ مصاريف األفراد      : نسبة مصاريف األفراد •
 

إجمالي قيمة / مات بسعر السوق إجمالي االلتزا  : نسبة التزامات التمويل التجاري •

 محفظة القروض
 

معدل عدد المقترضين / المصاريف التشغيلية   : التكلفة لكل مقترض •

 الفاعلين
 

 عدد الموظفين/ المقترضين الفاعلين  •
 

معدل إجمالي / األرباح التشغيلية المعدلة   : العائد المعدل على األصول •

األصول وهذه تقيس مدى نجاح المؤسسة في 

 .دام أصولها لجني األرباحاستخ
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معدل إجمالي راس / األرباح التشغيلية المعدلة   : العائد المعدل على راس المال •

 المال
 

معدل قيمة المحفظة / الدخل من اإلقراض   : عائد المحفظة الفعلي •

 المتداولة
 

  رـــاألث 8.3.4

  المؤشرات  

  الدخل •  األثر على دخل األسرة •

  نسبة الوفاء •  

  تذبذب الدخل •  

  )الطوعي(وى االدخار االختياري مست •  
  

 اثر برامج اإلقراض على دخل األسرة يمكن قياسه بطريقة غير مباشرة بعدة مؤشرات مثل إن

فان نسبة وفاء عالية غالبا ما تدل على . نسبة الوفاء، تذبذب الدخل ومستوى االدخار الطوعي

  .برنامج إقراض فعال وبالتالي تدل على اثر ايجابي
  

  المؤشرات  

  )للمزرعة(أجهزة  •  األثر على األصول

  ملكية األصول الحيوانية •  

  ةأجهزة كهربائي •  

  ارض مروية •  

  توصيل الكهرباء •  
  

  المؤشرات  

  غين المتعلمين في األسرةلنسبة البا •  األثر على التعليم

  المستوى التعليمي لراس األسرة •  

  حضور المدارس في الوقت الحالي •  
  

لغ عنه على ليمي للمقترض بعد مشاركته في برنامج اإلقراض عادة ما يب ارتفاع المستوى التعإن

  .انه عامل من عوامل النجاح
  

  المؤشرات  

  خلق المجموعات والمراكز •  األثر على تطوير المجتمع المحلي

  أو المركز/ االجتماع على مستوى المجموعة و  •  
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تمون إلى مجتمع له أهداف إن أسلوب المجموعة يخلق شعورا بان المقترضين األعضاء ين

إضافة إلى أنهم يعيشون ضمن التزام أخالقي الحترام التزاماتهم المالية وان . ومصالح مشتركة

إن هذا األثر له أهمية كبرى في منهجية . احتمال تخلفهم أو تأخرهم عن الوفاء احتماال ضعيفا

  .غرامين حيث أن برنامج اإلقراض يتطلب تقوية التجانس االجتماعي
  

  المؤشرات  

  نسبة العمالء من النساء •  األثر المعتمد على الجنس

  السيطرة الفعلية على القرض من قبل النساء •  )تعزيز دور المرأة(
  

 السيطرة الفعلية على القرض من قبل النساء يعتبر أمرا مهما في تحقيق نتائج ايجابية على إن

لقد تمكنوا من رفع مكانتهم االجتماعية،  مرة أخرى، بينت منهجية غرامين أن النساء .الرفاهية

قمن بالسيطرة على استخدام القروض ولعبن دورا هاما في إنجاح برنامج اإلقراض الجماعي 

  .الذي طوره البنك
  

  مقابلة العمالء 8.3.5

التفاصيل التالية هي بعض المعلومات التي يمكن جمعها مباشرة عن طريق مقابلة عمالء 

  . الخاضعة للدراسةمؤسسات اإلقراض متناهي الصغر

 اسم المقترض •

 السن •

 أنثى/ ذكر  •

 عدد أفراد األسرة •

 )الخ...عمل دائم، موسمي(عدد األفراد العاملين في األسرة  •

 التعليم •

 نوع النشاط الذي تم تمويله عن طريق القروض •

 الثانوي/ النشاط الرئيس  •

 عدد القروض المستلمة •

 معدل قيمة القرض •

 )الخ...ي، أسبوعي، شهر(جدول إعادة الدفع  •

 ) متأخرة– إعادة جدولة –في الوقت المحدد (الدفعات الفعلية  •

 أسباب التأخير وتوقعات السداد •

 التمويل متناهي الصغرمات حول الخدمات التي تقدمها مؤسسة ومصدر المعل •

 )ومن مؤسسات أخرى(هل حصل أو حصلت على قروض أخرى قبل هذا القرض؟  •
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اكل في إدارة القرض؟ هل حصل أو حصلت على هل لديه أو لديها أي نوع من المش •

 المساعدة من المؤسسة؟

 مالحظات ختامية للذي قام بالمقابلة •
  

  الخاتمة 8.4

عرضت هذه الجلسة نظرة على المبادئ األساسية لكتابة حالة دراسية إضافة إلى توجيهات 

تمويل سة كما عرضت هذه الجلسة النسب الرئيسية الواجب جمعها عند البحث في مؤس. لكتابتها

 والتي يتم تصنيفها بعد ذلك إلى مجموعات من المعلومات العامة، مؤشرات متناهي الصغر

 المؤشرات المشار إليها في الفقرة إن. التوصل إلى العمالء، تقييم األثر واالستمرارية المالية

 7، 6، 5 تم عرضه بالتفصيل في الجلسات االخاصة باالستمرارية والكفاية المالية تعد ملخصا لم

والتي خصصت لمناقشة هياكل الفوائد المفروضة على القروض متناهية الصغر، مقاييس التأخر 

  .في الدفع والتحليل المالي على التوالي

وإنني آمل أن هذا الدليل . التمويل متناهي الصغرإن هناك حاجة ماسة للبحث الدقيق في 

 قد يحفز على التمويل متناهي الصغرسات والتوجيهات العامة لكتابة الحالة الدراسية حول مؤس

 هناك حاجة في هذا القطاع على القيام بتغييرات أنعالوة على . المساهمة في سد هذه الحاجة

راديكالية التخاذ خطوات هامة للوصول إلى عدد اكبر من العمالء وعمل ذلك عن طريق جذب 

ير كميات اكبر من المعلومات ويمكن تحقيق هذه النتائج عن طريق توف. 1راس المال التجاري

  .عن المستثمرين وعن المجتمع بأكمله بشكل عام

  

                                                 
 والى الجدل القائم بين الذين يدعمون 2 لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظر إلى الجلسة رقم  1

والحالة "  في مصرالتمويل متناهي الصغر) "1(وارجع أيضا إلى الحالة رقم . الفكر االجتماعي والفكر المؤسسي

من اجل الحصول على بعض " الخبرة المصرية: التمويل متناهي الصغرإشراك البنوك التجارية في ) "3(رقم 

  .التمويل متناهي الصغرالخبرة حول البنوك التجارية في 
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 التمويل متناهي الصغر في مصر
 تجربة البنوك التجارية والمنظمات التي ال تهدف ىمع اإلشارة إل

  الربحىإل
 

 rعبد الرحيم مبارك هاشم. د

                                                 
r  اآتوبر6 جامعة –قسم االقتصاد . 

 ، المنسق العام لمشروع يسيرجيو بورتالن/ يتوجه الباحث بخالص الشكر لألستاذ  الدآتور 
واألستاذ  .، واألستاذ بجامعة تورينو بإيطاليا "  الجامعةي الصغر فيالتمويل متناه"التمبس 
 . جمهورية مصر العربية–القاهرة  أآتوبر ب6طلعت ريحان ، نائب رئيس جامعة / الدآتور 

، رئيس مجلس اإلدارة  شاآريعل/ واألستاذ    أآتوبر6 جامعة –غادة نبيل باز / واألستاذة 
 . مبارك ، المدير العام بالبنكيمن/ واألستاذة  . للتنميةيوالعضو المنتدب بالبنك الوطن
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 الفصل األول
  مصري الصغر فيالتمويل متناه

 تمهيد -1

ل          ييسود ف  ذ  يأحدهما وهو النظام الرسم       :  معظم الدول النامية نظام مزدوج للتموي ه   ي ال  تحكم
وائح الت  وانين والل د األعل يالق نظم الح ن    ى ت ة م ريحة معين ام ش ذا النظ دم ه دة ويخ عر الفائ  لس

ا    يالعمالء الكبار تتسم بكبر حجم مدخراتها وآذلك القروض الت         اجون إليه ر       ، يحت  ونظام آخر غي
ا   ي ويخدم هذا النظام الفئة المهمشة الت      ، قوانين أو لوائح   ينظام ال يخضع أل    وهو   يرسم  ال يمكنه

ل األخر        يالتعامل مع مؤسسات النظام الرسم     البنوك ومؤسسات التموي ة       ى، آ ذه الفئ  وتنحصر ه
د    ي تلجأ إل ي الشريحة ذات الدخول المنخفضة أو المعدومة والت يالمهمشة ف  وال عن  أصحاب األم
ا           احتياجها لل  ذا النظام ألن يكون ربوي ل ه دًا             ي أ ،تمويل ويمي ة ج دة مرتفع ه يتعامل بأسعار فائ  أن

اج الشخص     يتتوقف قيمتها عل   ر                ، حسب احتي ادة أآب ذا النظام يكون ع ويالحظ أن حجم نشاط ه
  .يمن النظام الرسم

د           ة، حيث أن اإلي ة نظر العدال وال من وجه اعات ويالحظ أن هذا النظام المزدوج قد ال يكون مقب
أت     إن القروض الت                 يالمتاحة للبنوك التجارية ت ذا ف ة من المجتمع وله ا  ي من شرائح مختلف  تمنحه

 شريحة   ي شريحة بعينها من المجتمع وه        يهذه البنوك من الودائع المذآورة يجب أال تقتصر عل        
 .رجال األعمال الكبار والمؤسسات والشرآات

 : الصغريأهمية التمويل الصغير ومتناه -2

 المستديم   ي المحرآة للنمو االقتصاد    ير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القو     تعتب
ة االقتصادية ف        ، المصادر الرئيسية لتوفير فرص العمالة     وآذلك أحد   مصر   ي وترآز خطط التنمي

ذيعل تهدفة بالخطة وتشكل  ي القطاع الخاص وال تثمارات المس ن االس رة م بة آبي  يضطلع بنس
ار إلي ل عن المشروعات المش بة ال تق ا نس ال% 99ه ن إجم ا يم ا أنه روعات الخاصة آم  المش

 . القوة العاملةي ثلثي وتستخدم حوالي اإلجماليمن الناتج القوم% 80 يتساهم بجوال

ق    ا تحق ا أنه ة، آم ة صحية للمنافس ة الصغر بيئ روعات الصغيرة ومتناهي ق المش وتخل
ة ف    ي إل   استخدام ما يتاح لها من موارد باإلضافة       يالكفاءة ف  ا        ي العدال د عنه دخل المتول ع ال  ، توزي

ع األنشطة          يإال أنه يالحظ أنه عل     د ال تصلح لجمي ا ق ذه المشروعات إال أنه ة ه  الرغم من جاذبي
 . لذلك فإنه يجب عدم إغفال المشروعات الكبيرة،االقتصادية

ة الصغر ف        يوعل ة المشروعات الصغيرة ومتناهي ة االقتصادي  ي الرغم من أهمي ة  التنمي
وم   يالزراعية والصناعية فإن هذه المشروعات ال تتمتع بأ        ة       ي دعم حك  فأسعار الصرف المرتفع

ا             ،للعملة المحلية بالنسبة للعمالت الحرة      ودعم الواردات تجعل منتجات المشروعات المشار إليه
الم   ي السوق المحل    ي المنافسة سواء ف      يغير قادرة عل   ذه المشروعات أ        ي، أو الع  ي وال تشكل ه

وة ية عل ق ذي ضغط سياس ا ف  ي متخ دم تكتله ا وع دم تنظيمه بب ع رار بس رةي الق ات آبي  ، آيان
ل         يوتعان ؤد    ، هذه المشروعات بشدة من نقص التموي ا ي ا ف    ي إل  ي مم ة مفرغة من       ي دخوله  حلق
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درة عل  دم الق ر وع اد عل    يالفق تثمار واالعتم ة لالس وال الالزم ود األم دم وج بب ع و بس  ي النم
 .اإلنتاج يتكنولوجيا متطورة ف

دن لالقتصاد     ) Catherine Chaw(وقد الحظت آاثرين شاو  ة بمدرسة لن أن "الباحث
ؤد   ي فئة بعينها ف   يترآيز  التمويل عل    ات المتاحة للمجتمع          ي إل  ي المجتمع ي  ، عدم استخدام الطاق

ة   ة المشروعات الصغيرة ومتناهي و تشجيع إقام ات ه ذه الطاق تخدام ه دة الس يلة الوحي وان الوس
  )1(".  اإلنتاج والعمالة وعدالة توزيع الدخلي الزيادة في إلي تؤديوالتالصغر 

دة أن  م المتح ن األم ة ع وع المنبثق ة الج ت لجن ا الحظ ب " آم ل المناس وفير التموي ت
اع          ي إل ي الدول النامية يؤد   يللمشروعات متناهية الصغر ف    راء وارتف  زيادة مستويات معيشة الفق

وم    ي إل ييؤد آما يمعدالت اآلمن الغذائ  تدام لالقتصاد الق ة    ،"ي التطور المس ا الحظت اللجن   آم
ذآورة ال تأخذ ف        يإن مؤسسات التمويل الرسمية ف    " أيضًا   دخول الممكن    ي الدول الم ا ال  اعتباره

رواد      " )2(  يملكها الفقراءيتحقيقها من المشروعات الت ونس أحد ال ود ي وقد الحظ الدآتور محم
نجالديش   يف ) Grameen Bank( انشأ بنك جرامين       ي الصغر والذ  ياألوائل للتمويل متناه    ب

ا        " إن   وم ألن مؤسس راء الي ل الرسمية فشلت ف        الفقراء هم فق دعيمهم ف   يت التموي ". ي الماض ي ت
)3( 

  الصغر يتعريف المشروع متناه -3

روعات الصغيرة ف   د للمش انون جدي ام يصدر ق اول ا،2004 مصر ع د تن انون  وق لق
ية   وعات رئيس ة موض غر   : ثالث ة الص غيرة ومتناهي روعات الص ف المش ندوق ،تعري  دور الص

 . المشروعات الصغيرة والمتوسطةي تعود علي والمزايا الت، للتنميةياإلجتماع

راوح رأسماله     يويعرف المشروع الصغير وفقا للقانون المشار إليه بأنه المشروع الذ           يت
ين خمسين أف ومل       ل عن                 المدفوع ب ال يق ددًا من العم ة ويستخدم ع ون جني ا   ،عامل ) 50(ي  بينم

 يقل رأسماله المدفوع عن خمسين ألف          ي الصغر بأنه ذلك المشروع الذ     ييعرف المشروع متناه  
ه املين في دد الع ة بغض النظر عن ع ذ،جني ذآور ي ويالحظ أن التعريف ال انون الم  يقصده الق

 .ة الشرآات أو المشروعات الفردييينطبق عل

انون                   ا شكل ق إن      يوحيث أن آال النوعين من المشروعات يجب أن يكون له م ف ، ومن ث
ة الصغر والت              تم تسجيلها     يهذا القانون يكون قد استبعد المشروعات متناهي  تحصل   ي وحت  ، ال ي

                                                 
(1)  Source: Quoted by Chapra, M. Umer, “Economic Devrlopment in Muslim 

Countries: A Strategy for Development in the Light of Islamic 
Technique”,               Al-Azhar University, Cairo, Egypt, September 1988.  

(1) Source : Quoted by Chapra, M. Umer, “ Economic Development in 
Muslim Countries, A Strategy for Development in the Light of Islamic 
Technique”, op. cit.   p:50. 

(2)  Source : Yunus, Muhamed, “Group-based Saving and Credit for the Rual 
Poor”. Dhaka: Grameen Bank, 1984, P.4.  
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اع     يهذه المشروعات عل   ه يجب أن نحصل عل           ي قروض من الصندوق االجتم ة فإن م   ي للتنمي  رق
 .آور من الصندوق المذيقوم

اع  دور الصندوق االجتم بة ل ذا   يوبالنس ين أن ه د ب ذآر ق الف ال انون س إن الق ة ف  للتنمي
ة                 رويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصندوق مسئول عن التخطيط والتنسيق والت

ا    ي الت  ى التمويل والخدمات األخر    ي الحصول عل  يالصغر ومساعدتهم عل   اجون إليه إال أن .  يحت
يس ه أالصندوق ل ذآورة ي دور في ل ه يالحظ أن .  تنظيم أو تسجيل المشروعات الم ذلك فإن آ

 . يوفرها للمشروعات متناهية الصغري الفرص التيالقانون لم يشر بوضوح إل

اه       ل المتن اه      ي الصغر ف    يوتعرف مؤسسات التموي ه     ي مصر بالمشروع متن  الصغر بأن
ال  ) 10( تأسيسه ويستخدم أقل من  ي األقل علي عامًا علي يكون قد  مض   يذلك المشروع الذ   عم

ال ف دل دوران رأس الم غ مع دود يويبل ة) 15000( ح وفير ،جني ات بت ك المؤسس وم تل  وتق
انون      كل ق ت ذات ش ا إذا آان ر عم ة  الصغر بغض النظ روعات متناهي ل للمش  وبغض يالتموي

  )4( .ي أو غير الرسميالنظر عما إذا آانت تندرج ضمن القطاع الرسم

  الصغر ي خدمات التمويل متناهيوالعرض والطلب عل -4

رة      ي مصر عل    ي الصغر ف    يتقتصر خدمات التمويل متناه    ان بدرجة آبي م يل    ، االئتم  ي ث
ا           ،هذا االدخار بدرجة أقل    اتين هم ل خالل قن ة والخاصة الت       :  ويتم التموي وك العام  تخضع   يالبن

ة      ،2003 لسنة   88 ظل القانون رقم     ي وتعمل هذه البنوك ف    يلرقابة البنك المرآز   اة الثاني  أما القن
ة والت  يفه  ر الحكومي ارة عن المنظمات  غي ة  ي عب ة وزارة الشئون االجتماعي  تعمل تحت مظل

 .2002 لسنة 84وذلك وفقًا للقانون رقم 

اه        وتوجد فجوة آبيرة   ل متن در         ي بين الخدمات المتاحة للتموي ا وتق  الصغر والطلب عليه
ل عن  بة ال تق وة بنس ذه الفج ين على وحت،%90ه ه يتع وة فإن ذه الفج ة ه وك ي يمكن تغطي  البن

روض ف  ة ضخ ق دود يالتجاري ة ف ) 25( ح ار جني نةيملي ع  ، الس دل المرتف رًا للمع ه نظ  إال ان
غ من الممكن أن               المشروعات متن  يلدوران هذه القروض ف    ذا المبل إن ه اهية الصغر والصغيرة ف

ة ف     ) 17 (يينخفض إل   ار جني وال بسهولة               ، السنة  يملي ذه األم دبير ه ذآورة ت وك الم  ويمكن للبن
ـ                  د عن ال ا تزي داعات المتاحة به ة   ) 300(خاصة وأن حجم اإلي ار جني درة   ي باإلضافة إل    ،ملي  ق

ل المشرو          يالبنوك عل   دة لتموي داعات جدي ذآورة   جذب إي  ي وتوجد بعض الشروط الت        ،عات الم
ا          ذآورة أهمه ات متخصصة ف       ) أ: (يتعين استيفائها إلغالق الفجوة الم   المحافظات    يوجود آيان
ذآورة  روعات الم دم المش ة بمصر تخ بة الت ) ب (،المختلف ة المناس اد اآللي ات يإيج مح للكيان  تس

م    المذآورة أو مؤسسات التمويل بالبحث عن العمالء واالتصا           يالتعرف عل   ) جـ  (،ل المباشر به
ل مت      ي ثبت نجاحها وفعاليتها ف    يوتطبيق الممارسات العالمية الت    ا  تصميم وتنفيذ برامج التموي  هين

 )5(. وجود بيئة تنظيمية وقانونية فعالة) د(الصغر وأخيرًا 
                                                 

(1)  Source : Bahaa-el-Din, Ziad, “Environmental Quality International”, 
June 2004 PP I-2 

(1)  Source : Environmental Quality International, “ How to Best Utilize 
Banks in Microfinance “, United Nations Capital Development Fund, 
Special Unit for Microfinance, (UNCDF/SUM), September 2004, pp 2-3. 
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  الصغر ي التمويل متناهيمستقبل البنوك الخاصة والعامة ف -5
د ف والييوج ة والخاصة ف  1645 ي مصر ح وك العام ة للبن رع تابع ا، مصري ف   منه

ة وتغط 1200 وك العام ع البن رع تتب ة ي ف ات الجمهوري ع محافظ روع جمي ذه الف ا ال ، ه  إال أنه
ة      % 95 إال   يتغط اطق الجمهوري ادر            ي باإلضافة إل    ،فقط من جميع من ه ال يوجد بنك واحد ق  أن

ردة عل  ذآورة  يبمف اطق الم ة المن دمات       ، تغطي وفير خ تطيع ت وك ال تس ذه البن إن ه م ف ن ث  وم
ا        يات متناهية الصغر ف     مصرفية للمشروع  ة له روع تابع ا ف اطق التي ال يوجد به  وللتغلب  ، المن

اد عل          يعل وك االعتم وآالء ف    ي هذه المشكلة فإنه يمكن للبن ديم الخدمات المصرفية    ي بعض ال  تق
وك         ي المناطق الت   يالمشار إليها ف   ذه البن ة له روع تابع ا ف وآالء     ، ال توجد به ع هؤالء ال د يتمت  وق
 ي المناطق الت  ي الصغر ف  ي اختيار العمالء الذين يحتاجون لخدمات التمويل متناه       يبميزة نسبية ف  
 .يعملون فيها

د ف  ة       يويوج روعات متناهي ل المش رامج لتموي إدارة ب وم ب وك تق ع بن ًا أرب ر حالي  مص
 بنك القاهرة وبنك مصر والبنك        يالصغر، ومن بين هذه البنوك ثالثة منها تابعة للقطاع العام وه          

ذ   ي والبنك الرابع وهو البنك الوطن     ي،للتنمية واإلئتمان الزراع   يالرئيس ع القطاع     ي للتنمية وال  يتب
ال    ) أقل من سنة  (الخاص وتقوم هذه البنوك أساسا بتوفير قروض قصيرة اآلجل           لتمويل رأس الم

نح القروض وتحصيلها           ، تحتاج إليه المشروعات متناهية الصغر     يالعامل الذ   ويختلف أسلوب م
ك       ي منح القرض وتحصيله من العميل ف       يخر إال أنها تشترك جميعًا ف     من بنك أل   ه وذل ان عمل  مك

ة     يأسوة بما هو متبع ف     ر الحكومي أت  ، المنظمات غي وطن    ي وي ة ف    ي البنك ال وك     ي للتنمي ة البن  مقدم
اه     يالت دأ ف           ، الصغر  ي مارست نشاط التمويل متن ذا النشاط ب ام    ي حيث أن ه ل   1987 ع  وبتموي

ة   ة المعون ك الرئيس   من هيئ ا البن ة، أم ان الزراع  ي األمريكي ة واالئتم دأ نشاطه ف  ي للتنمي د ب  ي فق
ام    يالمناطق الريفية ف   د          ،1993 ع اهرة وبنك مصر فق ا بنك الق ين اآلخرين وهم  وبالنسبة للبنك
 . الترتيبي عل2003 وسبتمبر ،2001 يوليو يمارسا نشاطهما ف

ا        ي ف  يتجار  بنك   63 الرغم من وجود     يويالحظ مما سبق انه عل     ة منه إن أربع  مصر ف
وك الخاصة ف   ي ويعن، الصغري مجال التمويل متناهيفقط تعمل ف    ي هذا عدم مشارآة غالبية البن

اه ل متن ال التموي د تنظر إل، الصغريمج ا ق ذا النشاط علي حيث أنه الي ه ه ع اطرة ي أن  المخ
ذ ة يوال وك العام ة والبن ر الحكومي ات غي رك للمنظم اد إل ويرجع ه، يجب أن يت  أن يذا االعتق

ات قامت بتخصيصها بعض        ، الصغري لنشاط التمويل متناهيالمبادرات األول  د جاءت من هب  ق
ة والت       ي ف ي يأت يالمنظمات الدولية وهيئات المعونة األجنبية والت       ي مقدمتها هيئة المعونة األمريكي

  )6(.  الصغريمن األموال المتاحة لإلقراض متناه% 70 يتقوم بتوفير حوال

 :متناهي الصغر التمويل ي المشارآة فيالحوافز الالزمة إلغراء البنوك عل 5/1

د من العوامل الت         ت د تغر    يوجد هناك العدي وك عل    ي ق اه        ي البن ل متن  ي ممارسة نشاط التموي
 :الصغر أهمها 

                                                 
(1)   Source : Environmental Quality International, “ The Potential for New 

Microfinance Products and Services”, United Nations Development 
Program, (UNDP), January  2005, pp 2-4. 
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ا والت    ) أ( ن تحقيقه اح الممك دالت األرب اع مع د تصل إل يارتف د عل % 15 ي ق  يآعائ
وطن    ك ال ة البن ا لتجرب ول وفق بة    ياألص ة بنس ك مقارن ة وذل م  % 10 للتنمي ط ت فق

اه          ي الت  ىمويلية األخر تحقيقها من األنشطة الت    ل متن  ي يمارسها البنك بخالف التموي
 .2000الصغر             عام 

ثًال  ، الصغر ي نشاط التمويل متناه  ي عدد آبير من العمالء ف     يتوزيع المخاطر عل   ) ب(  فم
درها   روض ق نح ق م م اه ) 120(إذا ت ل متن ة للتموي ون جني ذا  يملي إن ه  الصغر ف

ون ف    )70000( من    لتمويل أآثر  يالمبلغ قد يكف   ة       يعميل يعمل ة مختلف  مجاالت ثالث
ذآور         ، الصناعة والخدمات  ، نشاط التجارة  يوه غ الم وبالمقارنة فإذا تم استخدام المبل
إن درجة المخاطرة الت          يف ة بالبنك ف ل األنشطة التقليدي ذه األنشطة    ي تموي  تحيط به

ل ف            ذا التموي ز ه ة عدد العمالء وترآي رة نظرًا لقل ين     نيتكون آبي شاط واحد أو اثن
 . األآثريعل

وك ف       ي التمويل متناه  ي دخول البنوك ف   ييعن )جـ( دة     ي الصغر دخول هذه البن  أسواق جدي
 .يوالتعامل مع عمالء جدد لم يكن يتاح لهم التعامل مع القطاع المصرف

 : البنوك في التمويل متناهي الصغر تحول دون مشارآةيالعوائق الت 5/2

ة ف       ي الت يمكن تلخيص المعوقات   وك التجاري اه      ي تواجه البن ل متن  الصغر   ي مجال التموي
  :يفيما يل

 تشوهات السوق )أ(
ا يرجع إل   وعين من التشوهات أوله ا ن ة ييوجد حالي دة المنخفضة والمدعم  أسعار الفائ

اع      ي القروض الت   يعل ا الصندوق االجتم ة  ي يوفره ان      ، للتنمي وع الث ا الن اء   ي فيرجع إل    ي أم  األعب
غ    ي القروض والت    ي يفرضها القانون عل    يلتالمالية ا  ة القروض   % 0.6 تبل  ويالحظ أن  ،من قيم

ن            ي الوقت الحال  يهذه النسبة ال تشكل عائقا ف      دة المنافسة ب تداد ح د اش ذلك عن  إال أنها قد تكون آ
دة عل        ي إل  ي حيث أن هذه المنافسة من شأنها أن تؤد        ، المستقبل يالبنوك ف   ي انخفاض أسعار الفائ
 .القروض

 :عدم وجود ضمانات  )ب(
اه       يويمثل هذا األمر عائقًا رئيسيا أمام البنوك ف         ، الصغر  ي ممارسة نشاط اإلقراض متن

داد القروض     يإال أن تجربة البنوك الت   اع نسب س ادة  ، مارست هذا النشاط قد أوضحت ارتف  وزي
دة    ياالحتياطيات مع توسيع نشاطها ف       اطق جدي دون الحصول عل      ، من  من    ضمانات  ي أ يوذلك ب

 .العمالء
 :ترآيز محفظة البنك  )جـ(

ة      ييعتبر الجزء المخصص لتمويل المشروعات متناهية الصغر ف        وك التجاري  محافظ البن
 )7 (. قيمة هذه المحافظ يضئيال بالنسبة إلجمال

                                                 
(1)  Source : Environmental Quality International, “ How to Best Utilize 

Banks in Microfinance “, op.cit. p7 . 
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 : الصغريالموانع القانونية لإلقراض متناه 5/3
  :يالشكل القانون )أ (

ه يجب أن         ي الحصول عل    ي ترغب ف  ي المشروعات الت  ييتعين عل  ة أن  القروض التجاري
ذه المشروعات عل      ييكون لها شكل أو آيان قانون      ة لممارسة    ي مع حصول ه راخيص الالزم  الت

مي   ات الرس ن الجه اطها م النظر إل ،ةنش اليف الت ي وب ين عل ي التك روع أن  ي يتع احب المش  ص
ات الرئيسية           ييتحملها آرسوم لتسجيل مشروعه والحصول عل       ة أحد المعوق راخيص المطلوب  الت

 . تسجيل مشروعاتهمي تحول دون إقدام أصحاب المشروعات المتناهية عليالت
 : الضمانات المطلوبة  )ب(

 قرض   ي الحصول عل    ي يرغب ف    ي يطلبها البنك من العميل الذ     ييعتبر عدم توفير الضمانات الت    
 ي وقد وضع  قانون البنوك سالف اإلشارة ف          ، التمويل ي تحد من نشاط البنك ف     يأحد المعوقات الت  

دة عل    غوط متزاي ر ض وك ف  يمص ذه البن مانات     ي ه ة آض ول عيني ديم أص ا بتق زام عمالئه  إل
ون ف    يللقروض الت   ا    ي يرغب ز    ، الحصول عليه ا أل ة            آم إدارات المراجع املين ب انون الع ذا الق م ه

 .الداخلية بضرورة التأآد من قيمة هذه األصول
 :اإلجراءات الداخلية  )جـ(

الزم ي تحتاج اإلجراءات الداخلية لمنح القروض وخاصة ف   ي وف ، البنوك الكبيرة وفتا أآثر من ال
ؤد  حالة القروض الصغيرة أو متناهية الصغر فإن هذه اإلجراءات تكون     ا ي ردد  ي إل ي مكلفة مم  ت

 . التعامل مع مثل هذه النوعية من القروضيهذه البنوك وعدم رغبتها ف
 :تاريخ العميل  )د(

وك ف           اءة البن ل أحد األسباب الرئيسية النخفاض آف  ييعتبر عدم وجود مكاتب متخصصة للتموي
 .منح القروض متناهية الصغر بالبنوك التجارية

  :يالنظام القانون )هـ(
 حصلوا   ي تلزم المقترحين بسداد القروض الت     ي سرعة تنفيذ القوانين الت    ي التباطؤ ف  يؤدي

وك عل     ي إل يعليها مما يؤد   د               ي حرص البن ديم ضمانات إضافية عن زام هؤالء المقترضين بتق  إل
ر أحد                        ، القروض  يالحصول عل  أنها أن تعتب وانين من ش ذ الق إن وضوح وسرعة تنفي م ف  ومن ث

دخول ف    ي البنوك عل  ي قد تغر  يلتالحوافز الرئيسية ا   اه      ي ال ل متن  خاصة   ، الصغر  ي نشاط التموي
ب عل    وف يترت ه س اليف الت    يوان يض التك ر تخف ذا األم راءات    ي ه اء إج ك إلنه ا البن  يتحمله

 .)8(القرض

 المنظمات غير الحكومية  -6

اه           يتقوم المنظمات غير الحكومية إل     ل متن ديم خدمات للتموي وك بتق  الصغر   ي جانب البن
رامج الت ق الب ك عن طري ا والتيوذل ات بإدارته ذه المنظم وم ه ات أو ي تق ا من الهب تم تمويله  ي

ة      يلتالمساعدات المالية ا   ر         ، تقوم بتوفيرها المنظمات المحلية والعالمي م عمل المنظمات غي  وبحك

                                                 
(1) Source : Environmental Quality International, “ Review of the Legal and 

Regulatory Framwork Affecting’, The Steering Committee, August 2004, 
PP5-6.  
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ذ      2002 لسنة   84 الصغر وفقا للقانون رقم      ي مجال التمويل متناه   ياألهلية ف  ذآر وال  ي سالف ال
 .يعتبر المنظمات المذآورة ال تهدف للربح

ة عل           ر الحكومي دمها   يت  اإلقراض أو القروض ال      يو يكاد يقتصر نشاط المنظمات غي  تق
فر   ة الص روعات متناهي رد      ،للمش راض الف لوب اإلق ات أس ذه المنظم ع ه ا تتب ا م  دون ي وغالب

واع                   ي والذ ياإلقراض الجماع  ة أن ز أربع ذه المنظمات ويمكن تميي دًا من ه ل ج  يقوم به عدد قلي
 :ي النحو التاليمن المنظمات المذآورة عل

 :المنظمات المتخصصة )أ(

ال     المنظمات التي ينش   يوه ا اتحادات رجال األعم ة    ،ئها وتشرف عليه د ساعدت هيئ  وق
ك المنظمات نسبة            ،المعونة األمريكية تأسيس هذه المنظمات      وتحتل قيمة القروض المقدمة من تل

ال  ن إجم رة م روض الت يآبي ة  ي الق ر الحكومي ات غي دمها المنظم ات  ، تق ت المنظم ذلك نجح  آ
ا ف  ار إليه ن   أصحابي الوصول إليالمتخصصة المش ة الصغر فضًال ع روعات متناهي  المش

 . حققتهاي االستمرار من حيث النتائج المالية التيقدرتها عل

 : منظمات التنمية االجتماعية) ب(

اه  ل المتن اط التموي ر نش ر  ييعتب داف أخ ا أه ث أن له ات حي ذه المنظم داف ه د أه  ي أح
و    ي مجال الخدمات االجتماعية الت     ي تحقيقها ف  ي إل يتسع دمها للم ذه المنظمات       ،اطنين تق  وتتسم ه

ددة ف ا المح اهيبخبرته راض متن ال اإلق ة من حيث ، الصغري مج ائج متباين ا حققت نت ا أنه  آم
درتها عل ول إليق ث ي الوص ن حي ار أو م غر أو االنتش ة الص روعات متناهي حاب المش  أص

 .  حققتهاياالستدامة المالية وفقًا للنتائج المالية الت

 : مل تحت مظلة المنظمات غير الحكومية تعيالمنظمات الت) جـ(

ة تعمل عل              وم  ي المستو  يوتتسم هذه المنظمات بأنها تضم تجمعات أهلي ا     ي الق ًا م  وغالب
ة          ذه المنظمات نفس األنشطة           ،يرتبط مثل هذا النوع من المنظمات بالجهات الحكومي  وتمارس ه

اه     يقتها ف  حق ي تمارسها منظمات التنمية االجتماعية آما أن النتائج الت        يالت راض متن  ي مجال اإلق
 .  حققتها منظمات التنمية االجتماعية المشار إليهايالصغر تكاد تتشابه مع تلك الت

 : اتحادات التنمية األهلية ) د(

رين من المنظمات                   وعين األخي ل للن ديم التموي ة بتق تقوم هذه المنظمات الصغيرة والمحلي
ة            ي الت  وهما منظمات التنمية االجتماعية والمنظمات     ر الحكومي ة المنظمات غي  ، تعمل تحت مظل

ل التطوع اتي عليويغلب العم ذه الجمعي املين به ة ، للع ادات بممارس ذه االتح ل ه وم مث  وال تق
     )9(.  الصغري مجال التمويل أو اإلقراض متناهيأفضل الطرق المستخدمة ف

                                                 
(1)  Source : Environmental Quality International, “ The Potential for New 

Microfinance Products and Services’, op. cit. , PP2-3 . 
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ة ف                     ر الحكومي ة والمنظمات غي وك التجاري دور البن ابقة ل  يوآما يتضح من المناقشة الس
ة الصغر             ، الصغر يمجال التمويل متناه   ,  أن آال منهما يقوم بتقديم القروض للمشروعات متناهي

در من المنافسة              يلإال أنها ع   نفس الق ع ب ذا ال تتمت ة تعمل ف    ، الرغم من ه البنوك التجاري  ظل  ي ف
ة البنك المرآز             ة       ي،قانون إنشاء البنوك سالف الذآر وتخضع لرقاب ر الحكومي ا المنظمات غي  أم

ة               ،فإنها تخضع لقانون إنشاء هذه المنظمات السابق ذآره وتشرف عليها وزارة الشئون االجتماعي
ذا يوه  ة للقروض الت    به دة منخفضة بالمقارن ديم قروض بأسعار فائ ا تق وك ييمكنه دمها البن  تق

ة ات عل   ،التجاري ذه المنظم درة ه ع ف    ي إال أن ق ة للتوس وال الالزم دبير األم راض أو ي ت  اإلق
داعات                       يالتمويل متناه  ول إي انون ممنوعة من قب م الق ا بحك دًا حيث أنه  الصغر تعتبر محدودة ج

ل            ي عكس البنوك التجارية الت    يك عل من المواطنين وذل   واطنين مقاب ع من الم  يمكنها جذب الودائ
دة الت ا الفائ ع وأهمه ذه الودائ ة ه ا لخدم ة تتحمله اء مالي ع األجل و يأعب دفعها ألصحاب الودائ  ت

ة للقروض الت                ة بالمقارن ة بأسعار مرتفع إقراض أصحاب المشروعات المتناهي وم ب  يومن ثم تق
ل               ى وحت ،ر الحكومية تقدمها المنظمات غي   وعين من مؤسسات التموي ين آال الن  تتحقق المنافسة ب

ل بغض النظر عن              ي الصغر فإنه يجب توحيد المعايير الت      يمتناه ذا التموي  تحكم تقديم خدمات ه
ام   ي إل ي تؤدي ومن ثم تسود المنافسة الكاملة والت ، تقوم بتوفير هذا التمويل    يالجهة الت  ة قي  محاول

دة             يمل ف  تع يالجهات الت   هذا المجال بتقديم أفضل الخدمات للمقترضين سواء من حيث سعر الفائ
ا السع            يأو السرعة ف    ديم القروض فضًال عن محاولته ادة           ي إل  ي تق  البحث عن عمالء جدد لزي

     )10(.  السوق ينسبة مشارآتها ف

 : الهيئة القومية للبريد-7

اه      ييمكن أن تلعب الهيئة القومية للبريد دورًا آبيرًا ف             ل متن  الصغر حيث     ي مجال التموي
 باإلضافة  ،أنها تقوم بقبول ودائع ألجل أو فتح حسابات ادخار لعمالئها مقابل أسعار فائدة تنافسية             

ا تغط  أنيإل ة له االت التابع ة أو الوآ ذه الهيئ روع ه ة في ف اء الجمهوري ع أنح اطق ي جمي  المن
ر اطق الحض ة ومن ذآورة عل،الريفي ة الم رف الهيئ ن ) 3400 (ي وتش ر م د وأآث ب بري مكت

ة) 6000( ة بريدي وال ،وآال ذآورة ح ة الم ل بالهيئ ون  ) 45000 (ي ويعم ل يقوم موظف وعام
ن   ر م ة أآث وا) 11(بخدم ار م ال،طنملي غ إجم وال ي ويبل ة ح دخرات بالهيئ ة الم ) 22.5 (ي قيم

درتها عل           ،مليار  جنيه   وك عدم ق ة الصغر بسبب           ي وقد أبدت بعض البن دخرات متناهي  جذب الم
 .  مكاتب البريديأسعار الفائدة المرتفعة المتاحة ف

د ف    ة للبري ة القومي اط الهيئ و نش ع أن ينم ن المتوق اه يوم ل متن ال التموي   الصغري مج
ة الت          ادة الهيكل ع المحفظة                   يوخاصة عقب خطط إع ة وخاصة من حيث تنوي ذه الهيئ ا ه  تمر به

دة الت            يالمالية الت  ا      ي تقوم الهيئة بإدارتها وآذلك من حيث المنتجات الجدي دمها لعمالئه  ، سوف تق
اع        ندوق االجتم ع الص اون م ول للتع ع بروتوآ ؤخرًا بتوقي ة م ت الهيئ د قام ديم  يوق ة لتق  للتنمي

د الت              ،ض متناهية الصغر لعمالئها   قرو رة عدد مكاتب ووآاالت البري ع   ي تغط  ي ونظرًا لكث  جمي

                                                 
(1)  Source : Environmental Quality International, “ How to Best Utilize 

Banks in Microfinance”, op. cit. , PP 7-83 . 
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اه       ي االنتشار ف  يأنحاء الجمهورية فإن قدرة هذه المكاتب عل       ل متن  الصغر      ي تقديم خدمات التموي
    ) 11(. تكون آبيرة 

اه               يوتأسيسًا عل  ل متن أن انتشار خدمات التموي ين    ي ما سبق فإنه يمكن القول ب  الصغر ب
 وان آل المطلوب لتحقيق أهداف هذا التمويل        ، مصر ي الدخل ال تمثل مشكلة ف     يالفقراء ومحدود 

وارد واإل ل للم تخدام األمث و االس ذآورة وهوه ات الم ة بالجه ات المتاح ة يمكاني وك التجاري  البن
 . والمنظمات غير الحكومية والهيئة القومية للبريد

 :       القطاع الخاص-8

 الصغر  ي مجال التمويل الصغير أو متناه ي دور ف  ي مصر بأ  يال يقوم القطاع الخاص ف    
 :  األسباب التاليةيويرجع هذا إل

 :  التوعية8/1

د د ل وع يال يوج رآات الخاصة ال ة الت ي الش ائج المالي ن  ي بالنت ا م ن تحقيقه ن الممك  م
ل يجب أن           ، الصغريالتمويل متناه  وع من التموي ذا الن ل ه ر أن مث ذه الشرآات تعتب  حيث أن ه

ة                ر الحكومي ة أو المنظمات غي ة للدول ة التابع ا تنظر إل    ،تقوم به صناديق التنمي ا أنه  أسواق  ي آم
د مناسب عل                   ي عل   الصغر يالتمويل متناه  اثرة وال يمكن تحقيق عائ ا أسواق صغيرة ومتن  ي أنه
 . االستثمار بها

 : غياب أو نقص المعلومات 8/2

اه     يترتب عل  ل متن نظم للتموي اب سوق م ة عن       ي غي وافر معلومات آافي  الصغر عدم ت
ة الصغر      يهذا السوق من حيث العمليات الت      ا المشروعات متناهي وم به ا ، تق ا   واحتيا، وأدائه جاته

ل الخاصة أو         ي هذا إل  ي وقد أد  ،المالية وآيفية توفير هذه االحتياجات      عدم تشجيع منظمات التموي
 .  هذا المجالي الدخول فيالمستثمرين عل

 : العوائق التنظيمية 8/3

ؤد  وم يي ال ي الهيكل الحك ة إل   ي الح ل المختلف  عدم تشجيع القطاع   ي لمؤسسات ومنظمات التموي
 :ي ما يلي ويرجع هذا إل، الصغري نشاط التمويل متناهي الدخول فيالخاص عل

درة             ي آثرة التنظيمات واإلجراءات الت    ييترتب عل  ) أ( ا الشرآات الخاصة عدم ق  تخضع له
اه      ي تقديم منتجات جديدة ف    يهذه الشرآات عل   ل متن ذه      ، الصغر  ي سوق التموي ا أن ه  آم

ام           ذآورة القي ر الشرآات الم اءة وال         التنظيمات واإلجراءات قد تجب ال ال تتسم بالكف  بأعم
 .  الصغر يتناسب خدمات التمويل متناه

                                                 
(1)  Source : Environmental Quality International, “ The Potential for New 

Microfinance Products and Services’, op. cit. , P 3 . 
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ؤد ) ب( رائب إل   يت ة والض اء المالي اه    ي األعب ل متن دمات التموي ام بخ اليف القي ادة تك   ي زي
 . ومن ثم ال يمكن للشرآات الخاصة تحقيق األرباح الكافية من هذا النشاط ،الصغر

 :البنية الحقيقية الداخلية 8/4

ل             يسمح األعمال الت  ال ت   تقوم بها الشرآات الخاصة بتحقيق أرباح آافية من نشاط التموي
ال الت  ي ويحتاج الدخول بنجاح ف    ، الصغر يمتناه وم  ي هذا السوق استخدام منهج مختلف لألعم  تق

 . بها هذه الشرآات

ل األساس     أن العام ول ب ن الق ه يمك بق فإن ا س ًا لم اص عل  يووفق اع الخ راء القط  ي إلغ
اه      يول ف الدخ ل متن ذا المجال     ي التجارب الناجحة ف      ي الصغر هو الوقوف عل        ي نشاط التموي  ه

ال    ال األعم ن رج ن م دد ممك ر ع ين أآب رها ب ات الت ،ونش ر المعلوم ذلك نش ن ي وآ وافر ع  تت
ة الت ارب العالمي ال فيالتج ال األعم ها رج ائجي مارس ن نت وه م ا حقق ارج وم ذلك يجب ، الخ  آ

ات عن      يالحكومية وخاصة الصندوق االجتماع   االهتمام بقيام الجهات     دة للبيان ة بإنشاء قاع  للتنمي
ائج الت        ي تعمل ف    يحجم السوق والمنظمات والهيئات المختلفة الت      ذا المجال والنت ذه     ي ه ا ه  حققته

 . )12(المنظمات والهيئات

 :  مصري الصغر المتاحة حاليًا في خدمات التمويل متناه-9
ل الت   يعل ة للتموي دمات المتنوع ن الخ رغم م ة   ي ال روعات متناهي ديمها للمش ن تق  يمك

إن اإلق    روعات ف ذه المش غر أو أصحاب ه تج الرئيس الص ر المن ل  يراض يعتب دمات التموي  لخ
ال العامل       ي الصغر و ويتم تقديم هذه القروض ف   يمتناه ل راس الم الغ صغيرة لتموي  صورة مب
 .  تحتاج إليه المشروعات المذآورةيالذ

 : خدمات االئتمان أو اإلقراض9/1
اه  ل متن ات التموي ع مؤسس لوبين ف يتتب ر ي الصغر أس ا الق روض أوالهم نح الق وض  م

ة    ،الفردية ال               ، وثانيهما القروض الجماعي ل رأس الم وع األول من القروض لتموي  ويخصص الن
اع      ي أما النوع الثان   ،العامل راض الجم تم ف      ي وهو اإلق ه ي ل األنشطة الت      ي فإن ا     ي تموي د عنه  تتول

 من القروض   ى أما األنواع األخر  ،دخول وخاصة للمرأة وأصحاب الدخول المتدنية أو المعدومة       
ا تستخدم عل              ي تستخدم ف  يالت ة فإنه دًا       ي تمويل شراء أو استئجار األصول الثابت  نطاق محدود ج
ة الصغر المتاحة ف           ، مصر يف واع رئيسية للقروض متناهي  مصر  ي ويمكن التمييز بين أربعة أن

  - :يوه
ين            ياإلقراض الجماع   -أ ه   500 - 50 وتتراوح قيمة القرض للفرد داخل المجموعة ب  جني

 .  المنظمات غير الحكوميةيذا النشاط علويقتصر ه
ر         1500 – 300 تتراوح قيمته بين     ي والذ ياإلقراض الفرد   -ب وم المنظمات غي ه وتق  جني

 . الحكومية بتقديم هذه القروض

                                                 
(1)  Source : Environmental Quality International, “ Interview with the 

Private Sector Representatives”, Draft Report, Project Steening 
Committee, August 2004, PP 17-18 . 
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ال العامل ف         ي تستخدم ف  يالقروض الصغيرة الفردية الت     -جـ ل رأس الم  -300 حدود    ي تموي
ة   1500 وك التجاري ترك البن ه وتش ة ف    جني ر الحكومي ات غي ع المنظم ذه  يم ديم ه  تق

 . القروض 
ديمها        ) 10.000( حدود    ي تقدم لألفراد ف   يالقروض المتوسطة الت    -د وم بتق رد ويق ه للف جني

 . أيضًا البنوك التجارية والمنظمات غير الحكومية
 :     خدمات الودائع واالدخار9/2

ر خدمات االدخار عل ة وخايتعتب ر من األهمي ذين ال  جانب آبي راء ال بة للفق صة بالنس
 أو األصول الثابتة من  ي رأس المال البشري القروض الالزمة لالستثمار ف   ييمكنهم الحصول عل  

وك اطر الت       ،البن ة المخ راض لمواجه ب اإلق ار بجان ذلك لالدخ راء آ ؤالء الفق اج ه د ي ويحت  ق
اق ي وآذلك يمكن استثمار االدخار ف      ، المستقبل ييتعرضون إليها ف    الخدمات الصحية   ي عل  اإلنف

ال البشر     ي آخر االدخار بغرض االستثمار ف          يوالنقدية والتعليم أو بمعن    ه     ي، رأس الم ذا فإن  وله
ه من      ي مؤسسات التمويل متناهييتعين عل  ا يترتب علي  الصغر ممارسة هذا النوع من النشاط لم

 . زيادة اإلنتاجية واإلسراع بعملية التنمية
ع      يوعل ة والخاصة لنشاط االدخار         الرغم من ممارسة جمي ة العام وك التجاري إن  ، البن  ف

اه        ي الجهة الرئيسية الت     يالهيئة القومية للبريد تظل ه     دم خدمات االدخار متن  الصغر بسبب     ي تق
ا ف    ا ووآالئه ار مكاتبيه ارة     يانتش بقت اإلش ا س ة آم اطق الجمهوري ع من افة إل ، جمي  ي باإلض

ار ابات االدخ ة حس اليف خدم ة أصحاب  ويرج،انخفاض تك ة عن خدم وك التجاري ام البن ع إحج
غر إل   ة الص دخرات متناهي ة    يالم ذه الخدم ديم ه ة لتق ة المرتفع اليف اإلداري طر  ، التك ا يض  مم

ر الرسمية      اع  ،أصحاب هذه المدخرات للتعامل مع المنظمات غي ذ ي آاالدخار الجم  يعرف  ي وال
من  % 50خارجية أن أقل من       وقد قدرت وزارة الصناعة والتجارة ال      ، مصر باسم الجمعيات   يف

ار     ية لالدخ وات الرئيس تخدمون القن غر يس ة الص غيرة ومتناهي روعات الص حاب المش   –أص
ابات          % 95 آما أن    ،)البنوك ومكاتب البريد  ( ديهم حس يس ل من أصحاب المشروعات المذآورة ل

تح حسابات ادخار                 ا بف ابات  جارية بالبنوك علمًا بأن المنظمات غير الحكومية ال يسمح له أو حس
   . جارية لألفراد

 : خدمات التأمين  9/3
ة الصغر إل  راء أو أصحاب المشروعات متناهي اج الفق ال ييحت أمين ضد ال دمات الت  خ

راء           ي وف ،يقين وذلك بجانب خدمات االئتمان واالدخار      إن هؤالء الفق أمين ف ة خدمات الت د  ، غيب  ق
ه يحيط       يلت  المشروعات أو األنشطة االقتصادية ا     يال يقبلون عل   ة إال ان ًا مرتفع د تحقق أرباح  ق

ر رسمية أو     ي ولهذا يلجأ الفقراء المشار إليهم إل ،بها قدرًا آبيرًا من المخاطر   ة غي ان تأميني  ترتيب
 .  مدخراتهم السابقةييعتمدون عل

أمين ف             ام سوق الت ا تسيطر        يوتحتكر شرآات التأمين التابعة للقطاع الع  مصر حيث أنه
ذا السوق     % 90  حصة تزيد عن    يعل ذه الشرآات               ي وعل  ،من ه بعض من ه ام ال رغم من قي  ال

ذه       روعات إال أن ه ذه المش غر أو أصحاب ه ة الص روعات متناهي أمين للمش دمات الت ديم خ بتق
ا       يالخدمات ال تلب   نهم             ، احتياجات المشروعات المشار إليه ا بي رويج له تم الت ه ال ي ا أن وم   ، آم  ويق

اه     ل متن وطن      الصغر ا   يبرنامج التموي ابع للبنك ال أمين عل      يلت ة بالت ذين    ي للتنمي اة للعمالء ال  الحي



 الثاني الجزء –نصوص وحاالت دراسية : التمويل متناهي الصغر

 106

ذ          ،يتعاملون مع البرنامج المذآور    ل ف    ي السترداد جزء من القرض ال ه العمي ة  ي حصل علي  حال
                           )13(.  إال أنه يالحظ أن مثل هذا النوع من التأمين يخدم البنك المذآور وال يخدم العميل،الوفاة

اول ف وطنيونتن ك ال ة البن ذه الدراسة تجرب اليين من ه ة في الفصلين الت  نشاط ي للتنمي
اه ل متن ان، الصغريالتموي ر ي، الفصل الث ات غي ة المنظم اول تجرب ه يتن ا الفصل الثالث فإن  أم

 .  المجال المشار إليهي ف، جمعية رجال األعمال باإلسكندرية–الحكومية 

                                                 
(1)  Source : Environmental Quality International, “ The Potential for New 

Microfinance Products and Services’, op. cit. , P 4 . 



       التمويل متناهي الصغر في مصر1الحالة الدراسية 

 107

 الفصـــل الثاني
 تجربة البنوك التجارية في التمويل متناهي الصغر

 البنك الوطني للتنمية

 :  الوطني للتنميةالمعلومات األساسية عن برنامج اإلقراض متناهي الصغر بالبنك
 

 1987: تاريخ التأسيس
 بنك  :يالشكل القانون

 :ى فرع لتقسم إل44: عدد الفروع التي تعمل في اإلقراض متناهي الصغر
  وحدة 30 : وحدات متخصصة -     
  شباك 14 : شبابيك لإلقراض -     

  . محافظة من محافظات الجمهورية) 16( البرنامج عدد ييغط :يالتوزيع الجغراف
  : منتجات البرنامج

 . شهر 12-1 :قروض قصيرة األجل  -أ
 .  من القرض % 10مدخرات إجبارية   :حسابات ادخار  -ب

 تأمين   -جـ 
 .شهادات ادخار للعمالء   -د

  376  :عدد العاملين بالبرنامج
   318  :عمالة مباشرة      
  58 :عمالة إدارية      

   :طرق ومعايير اختيار العمالء
 .  التمويل ي العميل مشروع قائم يحتاج إلييجب أن يكون لد  -1
ه            ييجب أن يتمتع العميل بالسمعة الحسنة ف        -2  معامالته مع الموردين والعمالء ويكون لدي

 .  حالة الحصول عليهياستعداد لسداد القرض ف
 .  سداد القرضي العميل القدرة المالية علييجب أن لد  -3
 .  السمعة الجيدة والقدرة المالية للعميلي االئتمان إلاطمئنان موظف  -4
ان عن المرآز          ييجب أن تشير الدراسة األولية لالئتمان الت        -5  يقوم بإجرائها موظف االئتم

ال ل إل يالم ل عل ي للعمي درة العمي ة تكف  ي ق دفقات نقدي د ت رض  ي تولي داد أصل الق  لس
 .  المواعيد المحددةيوالفوائد المستحقة ف

  : منح القرضشروط 
 : الضمانات   -

ا يكتف      ي ضمانات للحصول عل    يال يطلب البنك من العميل أ      ط     ي القروض وإنم  البنك فق
 . ببطاقة تحقيق الشخصية للعميل 

 . سنويًا % 16: سعر الفائدة وفقًا لنوع القرض   -
 : أسلوب ومواعيد السداد   -



 الثاني الجزء –نصوص وحاالت دراسية : التمويل متناهي الصغر

 108

تحقة عل  دة المس ان بتحصيل الفائ وم موظف االئتم ل ف اييق دها وفيلعمي ع ي موع  موق
داد أقساط القرض           يالمشروع آما يقوم الموظف المذآور باالتفاق مع العميل ف         د س د مواعي  تحدي

ه عل وع المشروع وقدرت ًا لن داديأسبوعيًا أو شهريًا وفق ذا الموظف بتحصيل ، الس وم ه ا يق  آم
 .  موقع المشروعيأقساط من العميل ف

  :  االئتمانيبرامج تدريب موظف
 :  ثالثة مستويات يتنقسم برامج التدريب إل

  : يتدريب نظر  -أ
اه       ل متن ن التموي رات ع ديم محاض ك بتق دريب بالبن وم إدارة الت وظف يتق غر لم  ي الص

 . االئتمان بالبرنامج لمدة أسبوعين
  : يتدريب عمل  -ب

دريب عل درب بالت وم المت ذلك علييق دريب آ ل والت ان للعمي تح حساب ائتم لوبي ف   أس
دة   ي المتدرب تدريبًا إضافيًا ف    ي آذلك يعط  ، أحد الوحدات المتخصصة   يتحصيل القروض ف    الوح

ذ رع ال دة شهريأو الف ه لم يعمل ب ذه  ، س ائه خالل ه ب رؤس ن جان يم م درب للتقي  ويخضع المت
 .  آيفية إعداد دراسة االئتمان قبل منح القرض للعميلي آما يتدرب المتدرب عل،الفترة

 : ريب إضافية دورات تد  -جـ 
 ورش  ي المتدرب آذلك دورات تدريبية بمعهد الدراسات المصرفية حيث يشترك ف           ييتلق
  . يقدمها المعهد المذآور عن آافة العمليات المصرفيةيالعمل الت

 
 : أسلوب متابعة القرض

ل        يعدد مرات الزيارة الت    رة         4:  يقوم بها موظف االئتمان للعمي ع م  مرات شهريًا ويوق
 .  األسبوعيفواحدة 

 :  يواجهها العميل ي حل المشاآل أو الصعوبات التيدور البرنامج ف
ه عل           يف ل أو عدم قدرت ده ف        ي حالة تعثر العمي داد القرض وفوائ ررة    ي س ده المق  ، مواعي

تلخص المشاآل أو الصعوبات        ، قروض إضافية من البرنامج    يفإن العميل يمكنه الحصول عل      وت
  - :ييل فيما يل يمكن أو يواجهها العميالت
ل الموت أو العجز وف -1 ة مث اآل االجتماعي اء القرض يالمش ك بإنه وم البن ة يق ذه الحال  ه

 .     تكلفة الجنازةيوالمساهمة ف
 .   هذه الحالة بإعادة جدولة الدينيالمشاآل االقتصادية الناتجة عن الكساد ويقوم البنك ف -2
ل نفسه م         يالمشاآل الت  -3 ا العمي ررة ف              يتسبب فيه ده المق داد القرض وفوائ ل رفضه س  يث

ًا وف              ي وف ،مواعيدها ل بالسداد ودي اع العمي ذه       ي هذه الحالة يحاول البنك إقن ة فشل ه  حال
اوالت أ إل ،المح د تلج رع ق دة المتخصصة أو الف إن إدارة الوح ة ي ف راءات القانوني  اإلج

  السداد يإلجبار العميل عل

 :تمهيد -1
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اه            للتن ييعتبر البنك الوطن   ل متن ك     ي الصغر ف    يمية هو أول بنك يمارس نشاط التموي  مصر وذل
ة             1987اعتبارًا من عام     ة األمريكي ة المعون ة من هيئ ة ومالي وم البنك بممارسة       ، بمعونة فني  ويق

ة بنسبة           ) 16 (يفرعًا تنتشر ف   ) 44(نشاطه من خالل     % 61محافظة من محافظات الجمهوري
ا عدد          ويوجد من   ، عدد المحافظات  يمن إجمال  روع المشار إليه ين الف دة متخصصة   ) 30( ب وح

ين                    ، الصغر  ي التمويل متناه  يف دتها ب راوح م ديم قروض قصيرة األجل تت وم البنك بتق -3( ويق
ه مصر   ) 10.000 (ي حوال 2000 عام   ي وقد بلغ متوسط القرض حت     ،شهرًا) 11 ا   ي أ يجني  م

ذ    ي وقد قررت إدارة البنك ف     ،دوالر) 3000(يعادل   ام الم  يآور تخفيض متوسط القرض إل         الع
وال    ) 3000( ام            يدوالر أمريك  ) 500 (يجنيه فقط أو ح ائد ع ًا لسعر الصرف الس , 2005 وفق

ذا إل اه يويرجع ه ل متن امج التموي تفيدين من برن دة المس يع قاع ك لتوس ة البن  ، الصغري محاول
دة عل عر الفائ غ س نويًا باإلضافة إل% 16 القرض يويبل أمين ،  المصروفات اإلدارييس ة والت

ل أ   ،%30 أآثر من ي إليومن ثم يرتفع سعر الفائدة الفعل   ضمانات  ي وال يطلب البنك من العمي
ا يكتف       ط بجدو    يعينية للقرض وإنم ة عل          ى فق ة المتوقع دفقات النقدي د ي المشروع والت  العمر  ي م

ل عل       ي للقرض والت  يالزمن ت     ي يتضح منها قدرة العمي دة المس داد أقساط القرض والفائ  يحقة ف  س
 . مواعيدها المقررة

الء الناشطين  دد العم غ ع د بل ام ) 25399(وق ة ع يًال بنهاي غ رصيد 2004عم ا بل  آم
وال  ة ح روض القائم ادل   ) 47.9 (يالق ا يع ه أو م ون جني ام  ) 7.8(ملي ة الع ون دوالر بنهاي ملي

 . المذآور

  أهداف البرنامج-2

ع امج إلىيس داف الطمو ي البرن ن األه ة م ق مجموع ة تحقي ع،ح ث يس ل ي فى حي  األج
ة الصغر والمشروعات الصغيرة والت     يالقصير إل   ال ي توفير التمويل الالزم للمشروعات متناهي

 . ى هذا التمويل من البنوك التجارية األخرييمكنها الحصول عل
ا ف ديأم دف باإلضافة إل ى الم امج يه إن البرن ل ف ري الطوي ة الفق ين أصحاب   مكافح ب

ة  روعات متناهي ة  المش ذه الطبق اء ه دة ألبن ائف جدي ق وظ ًا إل ،الصغر وخل دف أيض ه يه  ى فإن
ايير الحصول عل      يتحويل هذه الفئة إل    ا مع ات تنطبق عليه وك     ي فئ  الخدمات المصرفية من البن

 . العادية
ة               يباإلضافة إل  ه توجد أيضًا أهداف اجتماعي  األهداف االقتصادية المذآورة للبرنامج فإن

ه ف  ث أن ن يحي د م اه  العدي روع متن ون المش االت يك دخل  يالح د ل و المصدر الوحي  الصغر ه
ة              ي ومن ثم فف   ،صاحب المشروع وأسرته   ازل البنك آلي  حالة عجز أو وفاة صاحب المشروع يتن

وم بالمساهمة ف              ، منه يعن القرض أو الرصيد المتبق     امج يق ل أن البرن ذا فقط ب يس ه اليف  ي ل  تك
ل ف       ي أما ف  ،الجنازة امج ف            ي حاالت فشل العمي ة للبرن ه المالي زام بسداد التزامات دها   يااللت  مواعي

 .  هذه الحالة إعادة جدولة الديني فإنه يتم ف،المحددة لظروف خارجة عن إرادته آالكساد
اة أصحاب          يوباختصار فإنه يمكن القول بأن الهدف النهائ        للبرنامج هو تحسين جودة حي

دريبهم عل ة الصغر وت ة يالمشروعات متناهي ة آيفي واردهم المالي امج ،إدارة م ا يشجع البرن  آم
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ة      يأصحاب المشروعات المذآورة عل     ة تساعد         ، توسيع مشروعاتهم القائم اتر نظامي  وإمساك دف
 .  حسن إدارة القرضيعل
 :  الفئات المستهدفة-3

 ي توفير القروض الالزمة ألصحاب المشروعات متناهية الصغر الت          ييهدف البرنامج إل  
وك   ي ال يمكنها الحصول عليناعات الحرفية والخدمات والت مجال الصيتعمل ف   قروض من البن

جيل       دم تس ة أو ع مانات عيني ديم ض دم تق رض أو ع ة الق غر قيم بب ص واء بس ة س التجاري
 :              المعايير التاليةي منح القروض علي ويعتمد البرنامج ف، الجهات الرسميةيالمشروعات لد

روع المط  -أ ون المش اً  أن يك روعًا قائم ه مش وب تمويل ل  ي بمعن،ل وم بتموي ك ال يق  أن البن
 . المشروعات المتناهية الصغر الجديدة

 . أن يتمتع العميل بسمعة حسنة مع عمالئه والموردين -ب
ة واالقتصادية للمشروع والتيالجدو -جـ  اعدة ي المالي ان بمس دادها موظف االئتم وم بإع  يق

 . العميل
ل عل -د ع العمي ه ف   يتوقي تحقة علي د المس اط القرض والفوائ داد أقس ه بس زم في  يصك يلت

 .  نوع من الضماناتي دون تقديم أ،مواعيدها

ة الت    يويرآز البرنامج عل   ل المشروعات القائم ؤد ي تموي ل   ي إل ي ت ادة دخل العمي أن   ,  زي ًا ب علم
م   ر الرس اط غي ة للنش روعات التابع ادة ضمن المش درج ع ذه المشروعات تن اي أي،ه ر  أنه  غي

ة آالسجل التجار      ي أ يمسجلة ف  ة حكومي ة   ، أو مصلحة الضرائب  ي أو الصناع ي جه  وتشمل فئ
ذآورة الحرفيين ف ال الصحية يأصحاب المشروعات الم باآة أو األعم اء والس  مجاالت الكهرب

ارة       دمات تج ل خ دمات مث ة والخ نوعات الجلدي ة والمص ناعة األحذي ة آص ناعات التقليدي والص
ل   ة والنق ر     التجزئ دمات األخ طة الخ ن أنش ك م ر ذل اج إل ي التىوغي وال            ي ال تحت  رؤوس أم

   )14(آثيرة 

ا العمالء من     ي األنشطة المختلفة التيتوزيع القروض عل) 1(ويوضح الجدول رقم    حصل عليه
ذ ي تستخدم الحاسب اآلل    ينة أو الت  ن الوحدات الممك  ي متخصصة وه  وحدة) 20(عدد   يح  ي وال  يت

 ي تم منحها ألصحاب المشروعات التجارية قد احتلت األهمية النسبية األول       يمنه أن القروض الت   
نوات  الل الس ت   2004 -2001خ ا يلف دمات، ومم روعات الخ ة لمش روض الممنوح ا الف ، يليه

روض وخاصة النظر انخفاض نصيب المشروعات تثمارية من الق رد 2004 االس م ت ، حيث ل
 . فقط% 5.9 عن 2004 القروض عام ي إجمالينسبة هذه الفروض إل

                                                 
(1) Source : Dhumale Rahul, Sapacanin, and William Tucker, ‘Commercial 

Banking and Microfinance in Egypt: National Bank for Development’ 
Study conducted by Regional Bureau of Arab States, United Nations 
Development in Cooperation with the Middle East and North Africa 
Region, World Bank 1998 . 
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 توزيع القروض علي األنشطة المختلفة )1(جدول رقم 
 البيان 2004 2003 2002 2001 2000

 % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة

 13.7 7 14.7 5 16.1 5 14.8 4 28 9 مشروعات صناعية
 19.6 10 20.6 7 19.4 6 22.2 6 37.5 12 مشروعات خدمات 
 60.8 31 50 17 48.4 15 44.5 12 12.5 4 مشروعات خدمات 

تثمارية  طة اس أنش
 5.9 3 14.7 5 16.1 5 18.5 5 22 7 )توسيع النشاط القائم(

 100 51 100 34 100 31 100 27 100 32 اإلجمالي

 . 2005 للتنمية، بيانات غير منشورة، يونيو البنك الوطني: المصدر 

د حصلوا عل                  ابلتهم ق ذين تمت مق ع العمالء ال ر من قرض من     يوقد أتضح أن جمي  أآث
امج  ر الرسم،)قرضًا12-2من (البرن درجون ضمن القطاع غي إن هؤالء العمالء ين ذلك ف  ي آ

ين    وقد تراوح متوسط رصيد القرض        ،ويقومون بإدارة مشروعاتهم من منازلهم     دوالر ) 330(ب
ام  ام ) 370 (،1993ع الء إل ،2004دوالر ع ة العم ع غالبي روض ي الحصول علي ويتطل  ق

ر  ة أآث ق فرص عمال اجهم وخل ادة إنت ر لزي د عل،أآب ب متزاي اك طل اتهم ي خاصة وأن هن  منتج
 .سواء السلعية أو الخدمية بالرغم من حدة المنافسة

 توفير السيولة   يهذه القروض تساعد عل    أن   ي تكرار طلب القروض إل    يويرجع السبب ف  
ذآورة         ي هذا باإلضافة إل     ، نشاطه يالالزمة الستمرار المشروع ف    ام أصحاب المشروعات الم  قي
ين  راوح ب بة تت تثمار نس ذآورة% 80 -% 60باس روض الم دة عن الق اح المتول ا ،من األرب  أم

 .         حياته اليومية أو ادخارهايفالنسبة المتبقية من األرباح فإن صاحب المشروع يقوم باستخدامها 

ًا عل ه ف   يوترتيب دون علي امج يعتم الء البرن ول أن عم ن الق ه يمك بق فإن ا س وفير ي م  ت
ذا  يالتمويل الالزم الستمرار مشروعاتهم وتوسعها وأنه ال يمكن لهؤالء العمالء الحصول عل               ه

 . ىالتمويل من البنوك التجارية األخر

  أسلوب منح القرض -4
 :  القرض ي الموافقة عل-أ

ة عل  اج الموافق ع      يال تحت ل م ة العمي ب موافق ك عق بوعين وذل ن أس ر م رض ألآث  الق
ه والرسوم      ي مدة القرض ومواعيد سداده باإلضافة إل يموظف االئتمان عل  د المستحقة علي  الفوائ

رع أو المشرف عل         ي،األخر دير الف ة م وم ال  ي وتتم هذه الموافقة بمعرف امج ويق ل عقب    البرن عمي
ذلك            ي منح القرض بسداد قيمة المدخرات الت      يالموافقة عل  ة القرض وآ ة من قيم  تمثل نسبة معين
ع عل  د     يالتوقي رض والفوائ داد الق ه بس زم في د يلت ك أو تعه ل عل   ، ص ل العمي دها يحص  ي وبع
ه   ي وف،القرض ل ويوضح ل وم باالتصال بالعمي ان يق ه موظف االئتم ة رفض القرض فإن  حال

 . فض أسباب الر
 : حسابات االدخار   -ب
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ار          تح حساب ادخار إجب داع نسبة        ييلتزم العميل بف ه بإي وم في ة   % 10 بالبنك يق من قيم
درها         يالقرض ف  دة ق أ البنك إل      % 8 حالة الموافقة عليه بفائ ل درجة         يو ويلج ذا اإلجراء لتقلي  ه

ديم أ                 يالمخاطرة الت   زم بتق ل ال يلت ا خاصة وأن العمي د يتعرض له  يات للحصول عل     ضمان  ي ق
 حسن إدارة موارده المالية شاملة  ي تشجيع العميل عل   ي المدخرات اإلجبارية إل   يالقرض وقد تؤد  
ذ رض ال امج يالق ن البرن ه م ل علي ة   ،، يحص دخرات اإلجباري ة الم بة قيم لت نس د وص  وق

ام        يواالختيارية إل  ة ع  يف % 130 يارتفعت إل  % 129 ي حوال 1996 رصيد القروض القائم
 . يتالالعام ال

 : متابعة القرض   -جـ
ه         وم هؤالء    ،يقوم موظف االئتمان بمتابعة استخدام القرض عقب الحصول علي  حيث يق

ع مرات عل          ل  يالموظفين بزيارة العمالء أرب ا بتحصيل األقساط المستحقة           ، األق  يقومون خالله
د باإلضافة إليعل ل التي القرض والفوائ ع العمي ات م ادل المعلوم ؤدي تب اءة  ي إلي ت ادة آف زي

اعد البنك عل،استخدام القرض ارات تس ذه الزي ا أن ه د ي آم ذين ق  االآتشاف المبكر للعمالء ال
رون ف اد  ييتعث اعدتهم لتف ة مس ن آيفي تقبل وع ري المس ذا التعث م   ، ه دول رق ) 2( ويوضح الج

وظف  ) 1(والشكل رقم    ان وعدد العمالء الناشطين        يعدد م إن          ، االئتم ا يتضح من الجدول ف   وآم
غ          ان بل ام      ) 126(معدل عدد العمالء بالنسبة لموظف االئتم ان ع ل لكل موظف ائتم  2004عمي

ل  يف  ام    ) 63( مقاب ل فقط ع ذا إل   ،2001عمي ادة عدد العمالء الناشطين خالل     ي ويرجع ه  زي
 . 2004 – 2001السنوات 

 )2(جدول رقم 
  االئتمان والعمالءيعدد موظف

 السنـة
 عدد موظفـي
 االئتمـان

 لعمـالء النشطيـنعدد ا
 /عدد العمـالء

 )موظف االئتمان( 

2000 241 21476 89 

2001 227 14268 63 

2002 196 18577 95 

2003 196 23099 118 

2004 201 25399 126 

 . 2005 يونيو ، بيانات غير منشورة، للتنميةيالبنك الوطن: المصدر 
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نسبة عدد العمالء النشيطين إلى موظفى اإلئتمان  

 

 
 ): 1(الشكل رقم 

 موظف االئتمان/عدد العمالء النشطين
 

 
 
 
  تقييم برنامج المشروع متناهي الصغر بالبنك الوطني للتنمية -5

  :  الصغري تقييم برامج التمويل متناهي المؤشرات الثالثة التالية فييمكن االعتماد عل
           Outreach      . االنتشار-أ
           Financial Sustainability . االستمرارية المالية-ب
 Impact of the Program on Poor Clients .  الفقراءي تأثير البرنامج عل-جـ

 :  هذه المؤشرات الختيار القروض التاليةيوقد تم االعتماد عل

ن للبر  : الفرض األول ل إلال يمك امج أن يص اع  ين بب ارتف رًا بس ات فق ر الطبق  أآث
 .  هؤالء الفقراءي يتحملها البرنامج للوصول إليالتكاليف الت

 
ه            يإذا تمكن البرنامج من الوصول إل       : يالفرض الثان ه ال يمكن رًا فإن ر فق ات األآث  الطبق

 . تحقيق نتائج مالية تمكنه من االستمرار
تطاع ا  : الفرض الثالث ل إلإذا اس امج أن يص ق فيلبرن راء وحق ت ي الفق س الوق  نف

اء            ديون أو األعب راء بال االستمرارية المالية فإنه سوف يحمل هؤالء الفق
 . ي زيادة مستواهم المعيشي إلي من شأنها اال تؤديالمالية الت

 :  اتساع وعمق االنتشار-6

روع  1987 الصغر عام ي للتنمية برنامج التمويل متناه يبدأ البنك الوطن    بإنشاء أربعة ف
ة     ة األمريكي ة المعون ل هيئ ام البنك بإنشاء      ي ونظرًا للنجاح الت  ،وبتموي د ق روع فق ذه الف ه ه  حققت

ر           اهرة الكب ًا إضافيًا بالق اهرة وعل     ىثالثة عشر فرع روع خارج الق ة ف ام    ي وثالث ة ع ذا فبنهاي  ه
 .  فرعًا) 20 ( الصغري مجال التمويل متناهي تعمل في بلغ عدد الفروع الت1993

ام   ول ع روع بحل ذه الف دد ه غ ع د بل وال2000وق ة ) 33 (ي ح روع التابع ن الف ًا م فرع
اهرة                  ،فرعًا) 66(للبنك المذآور وقدرها     إقليم الق رًا ب ر فق اطق األآث روع المن ذه الف  وقد غطت ه

ا    ي مصر الوسط    ي إقليم  ي وبعض المناطق الفقيرة ف    ىالكبر ادة      ، ومصر العلي د استمرت الزي   وق
روع حت  يف دد الف ام ى ع روع   2004 ع دد الف غ ع ث بل ل ف  ) 44( حي ًا تعم دد يفرع  ع
رع متخصص   ) 30( وتشمل هذه الفروع عدد      ،محافظة من محافظات الجمهورية   )16(  وعدد   ،ف
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ة   ) 17(شباك وتضطلع هيئة المعونة األمريكية بتمويل  ) 14( ة الكندي فرع بينما تقوم هيئة المعون
يف ومؤسس  امج اليونيس ر  وبرن روع أخ ة ف ل ثالث ورد بتموي اق ي،ة ف ا ب ر ي أم روع األخ  ى، الف

ة البنك         ) 24(وقدرها   ًا بمعرف م        ،فرعًا فإنه يتم تمويلها ذاتي تطور عدد    ) 3( ويوضح الجدول رق
   .2004 - 1993الفروع التابعة للبنك خالل الفترة 

 )3(جدول رقم  
  يخدمها البرنامجيتطور عدد الفروع والمحافظات الت

 2004 2000 1993 البيان

 44 38 20 عدد الفروع 
 16 10 7  يشملها البرنامج يعدد المحافظات الت

 . 2005 يونيو ، بيانات غير منشورة، للتنميةيالبنك الوطن: المصدر 

رة            دد        2004 -1993وقد تضاعف عدد العمالء الناشطين خالل الفت ذا الع  حيث زاد ه
ن  ام يف) 10464(م ة ع ام ) 25399 (ي إل1993 نهاي ة ع يًال بنهاي ا زادت 2004عم  ، آم

امج إل             تفيدات من البرن ال  ينسبة عدد النساء المس ام  % 20 عدد العمالء الناشطين من          ي إجم ع
ا زادت  ، االنتشار بين الفقراءي توسع البنك في ويشير هذا إل ،2004عام  % 33 ي إل 1993  آم
امين    % 73 قيمة القروض الموزعة بنسبة      يإجمال ا يوضحه جدول          بين الع ك آم ذآورين وذل الم
 ).        2(والشكل رقم ) 4(رقم 

ن         اقص م د تن طين ق الء الناش دد العم ه أن ع ارة إلي در اإلش ا تج ام ) 21476(ومم ع
ام ) 14268 (ي إل2000 ذا إل 2001ع ع ه د األعل  ي ويرج يض الح ك بتخف ام البن ة ى قي  لقيم

انوا يحصلون         جنيه ومن ثم فقد البنك عددًا م      ) 3000 (يالقروض إل  ذين آ ن العمالء الناشطين ال
ه ) 5000( أآثر من ي آانت تصل إلي قروض تزيد قيمتها عن القيمة المشار إليها والت     يعل  ،جني

ادة الحد األعل   2004 مارس عام   يهذا وقد قام البنك ف     ه )   10000 (ي للقروض إل  ى بزي  ،جني
د ف ذا الح ع ه ا ارتف ام يآم دد العمالء ،هجني) 25000 (ي إل2004 ديسمبر ع م زاد ع  ومن ث

طين حت  غ ىالناش ام   ) 25399( بل ة ع يًال بنهاي دد إل    ،2004عم الء الج دد العم ا زاد ع  ي آم
 ).5( جدول رقم ،2001 عميل فقط عام 670عميل خالل العام المذآور بعد أن آان ) 2932(
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 )4(جدول رقم 
 مؤشرات االنتشار

 -93 المؤشر
1998 2000 2001 2002 2003 2004 

 36329 36189 28406 20117 29981 36769 عدد القروض الموزعة 
 قيمة القروض الموزعة 

 ) بالمليون جنيه(
48.7 125.3 40.9 51.4 58.3 84.5 

 قيمة القروض الموزعة 
 )بالمليون دوالر(

14.4 36.8 10.6 11.4 9.7 14.5 

 11945 10603 7708 4734 5992 - عدد القروض الموزعة للسيدات 
 %33 %29 %27 %24 %20 - ة عدد القروض الموزعة للسيدات نسب

 17.2 12.3 10.4 6.8 17.7 - )قيمة القروض الموزعة للسيدات بالمليون جنيه
 3.0 2.1 2.3 1.8 5.2 - )بالمليون دوالر(قيمة القروض الموزعة للسيدات 
 %20 %21 %20 %17 %14 - نسبة القروض الموزعة للسيدات 

 2300 1600 1800 2000 4200 1100 )جنيه(متوسط القرض 
 397 265 399 518 1233 324 ) دوالر(متوسط القرض 

يدات      ه الس لت علي ذي حص رض ال ط الق متوس
 1440 1160 1349 1436 2954 - )بالجنيه(

يدات      ه الس لت علي ذي حص رض ال ط الق متوس
 248 192 299 372 867 - )بالدوالر(

 25399 23099 18577 14268 21476 10464 عدد العمالء الناشطين 
%10.00 %24.3 %30.2 %33.6- %105.2 - الزيادة في عدد العمالء الناشطين % 

 47.9 29.7 26.6 22.1 60.3 13.00 )بالمليون جنيه(رصيد القروض القائمة 
 8.3 4.9 5.9 5.7 17.7 3.8 للتغير) بالمليون دوالر(رصيد القروض القائمة 

 61.3 11.7 %20.4 %36.0 %364 -  2004 عدد الفروع عام
 201 196 196 227 241 - عدد موظفي االئتمان

 126 118 95 63 89 - إنتاجية موظف االئتمان 

 . 2005 يونيو ، بيانات غير منشورة، للتنميةيالبنك الوطن: المصدر 
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 )5(جدول رقم 
 تطور عدد العمالء النشطين والعمالء الجدد

 2004 2003 2002 2001 2000 93 -98 السنة
 25399 23099 18577 14268 21476 10464 عدد العمالء 

الء دد العم دات ع ي الوح  ف
ة              ) 20(المتخصص

 وحدة
- 18505 12773 16774 2017 21255 

 2932 2417 1352 670 2380 - عدد العمالء الجدد 

 . 2005 يونيو ، بيانات غير منشورة، للتنميةيالبنك الوطن: المصدر 

ذ        امج إل    ي يعن  يأما بالنسبة لعمق االنتشار وال راً   ي وصول البرن راء فق ر الفق م    أآث د ت  فق
ا إل          يالتعرف عل  ذا الهدف      ي نجاح البنك ف      ي هذا األمر من زوايا مختلفة تشير جميعه  ، تحقيق ه

ام  ) 1900 (ي إل1993جنيه عام  ) 1200( من   يفقد ارتفع متوسط رصيد القرض النقد      جنيه ع
درها   2004 ادة ق بة زي ام      ،%58 بنس اه ع ط أقص ذا المتوس غ ه د بل درها  2000 وق ة ق  بقيم

د األعلجني) 2800( ك تخفيض الح ررت إدارة البن دما ق ك عن د ذل م انخفض بع  للقرض    ىه   ث
ارة) 3000 (يإل ا سبقت اإلش ة آم ذآور إل،جني بة المتوسط الم ذلك يالحظ أن نس  متوسط ي آ

ام  % 53 التناقض من  ي قد أخذ في اإلجمال ينصيب الفرد من الناتج القوم     % 23 ي إل 2000ع
ام  ير إل2003ع ا يش اح ي مم ك ف نج رًاي الوصول إليالبن الء فق ر العم م ، أآث دول رق ) 6( ج

 ) . 3(والشكل رقم

دون تضخم   (يآذلك يالحظ ارتفاع متوسط رصيد القرض الحقيق   ه  ) 1127(من  ) ب جني
ام  ام ) 1792 (ي إل1993ع ه ع م ،2004جني م ،)6( جدول رق ذا ،)3( والشكل رق  ويشير ه

 .         قراء فقرًا خدمة أآثر الفي قدرة البنك علي إليمرة أخر

ن       ة م بب مجموع ا بس بب التضخم وإنم ط بس يس فق رض ل ط الق د متوس ن أن يزي ويمك
مل  ل تش ك عل   ) أ: (العوام اعد البن ا يس الء مم ن العم ات ع دة المعلوم ور قاع د يتط ادة الح  زي

 الحصول   ي يمتلكها ويديرها العمالء مما يدفعهم إل       يتوسع المشروعات الت  ) ب (، للقرض ىاألعل
ا البنك   ي وآخرين أن القروض الت   (Dhumale) وقد الحظ دوهمل       ، قروض أآبر  يعل  يمنحه

ر المصدر الرئيس اليف التشغيليتعتب ل وتك ال العام ل رأس الم ة لتموي يولة الالزم  خاصة ، للس
ين       راوح ب بة تت تثمار نس تم اس ه ي ظ أن ه يالح اح الت  % 60 يإل% 50وأن ن األرب ا يم  يحققه

روع تخدم،المش ا يس اق بينم تو ي في الب ع مس ين ورف رته ي تحس رض وأس ة المقت ذلك ، معيش  وآ
    )15( قد تواجهها األسرة يادخار جانبًا من هذه النسبة لمواجهة الظروف غير المتوقعة الت

                                                 
(1)  Source : Dhumale Rahul, Sapacanin, and William Tucker, ‘Commercial 

Banking and Microfinance in Egypt: National Bank for Development’              
op. cit.  
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 )6(جدول رقم 
 )القيمة بالجنيه( ي اإلجمالي متوسط  نصيب الفرد من الناتج القوميمتوسط رصيد القرض ونسبته إل

متوسط رصيد  السنــــة
 يالقرض النقد

 معدل
 %التضخم

متوسط رصيد 
 يالقرض الحقيق

متوسط نصيب 
الفرض من 
 يالناتج القوم

 يجمالاإل

لمتوسط رصيد القرض% 
 متوسط نصيب الفرد يإل

ي اإلجماليمن الناتج القوم

1993 1200 6.4 1127 2872 42% 
2000 2800 2.5 2731 5316 53% 
2001 1500 2.2 1468 5650 27% 
2002 1400 2.7 1363 5503 25% 
2003 1300 4.0 1250 5565 23% 
2004 1900 6.00 1792 - - 

 . 2005 يونيو ، بيانات غير منشورة، للتنميةيبنك الوطنال: المصدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ي اإلجمالي متوسط نصيب القروض الناتج القوميمتوسط رصيد القرض ونسبته إل): 3(الشكل رقم 

 :االستمرارية المالية -7  

ة الت ة التمويلي داف السياس رت أه اهيتغي ل متن ا مؤسسات التموي ان ، الصغري تتبعه د أن آ  فبع
دف الرئيس ار  ياله ق االنتش اع وعم ث اتس ن حي واء م ار س ادة االنتش و زي ذه ، ه زت ه د رآ  فق
 ياستمرارها ف   ي تساعدها علي والت، تحقيق هدف أآثر وهو االستمرارية المالية    يالمؤسسات عل 

راء     روعات الفق حاب المش ة ألص دماتها التمويلي ديم خ ق    ،تق ادة عم بعض أن زي ح ال د أوض  وق
ة   ي نفس الوقت إل      ي ف  يالبرنامج قد يؤد   ادة االستمرارية المالي ا رأ ، زي بعض اآلخر أن   ي بينم  ال

ا ان     رًا آلم ر فق الء األآث دد العم ا زاد ع ا فكلم ار إليهم دفين المش ين اله ارض ب اك تع خفضت هن

توسط رصيد القرض ونسبته إلى متوسط  نصيب الفرد من الناتج القومى اإلجمالى  م

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1993 2000 2001 2002 2003 2004
0

10

20

30

40

50

60

متوسط رصيد القرض النقدى 
متوسط رصيد القر الحقيقى 
توسط نصيب الفرد من الناتج القومى اإلجمالى  نسبة المئوية لمتوسط رصيد القرض  / م ال



 الثاني الجزء –نصوص وحاالت دراسية : التمويل متناهي الصغر

 118

التوقف     ات ب ذه المؤسس دد ه ا يه ة مم تمرارية المالي ذا إل  ،االس ع ه اليف  ي ويرج اع تك  أن ارتف
ا سبقت اإلشارة ال يطلب                ي معلومات عن قدرة العميل عل     يالحصول عل  ه آم داد خاصة وأن  الس

ل منحه القرض              يالبرنامج أ  ل مث ة من العمي ذا إل      ، ضمانات عيني ة      ي ويرجع ه  أن متوسط تكلف
ذا المتوسط ف    ،ل جزءًا ثانيًا ال ترتبط قيمته لقيمة القرض       القرض تشم   القروض  ي ومن ثم يزيد ه

       )16(. القروض الكبيرةيالصغيرة أو متناهية الصغر عنها ف

وطن             ة ف    يوقد أوضحت المناقشة السابقة عن االنتشار نجاح البنك ال ذا     ي للتنمي  تحقيق ه
 . سواء من حيث االتساع أو العمقاالنتشار 

دف  يويتناول هذا الجزء من الدراسة التعرف عل        االنتشار  ي ما إذا آان هناك تكامل بين ه
 . واالستمرارية أو هناك تعارض بينهما

اه           يوتعن ل متن درة مؤسسة التموي ة ق رادات     ي الصغر عل    ي االستمرارية المالي  تحقيق إي
ة اليف الكلي ة التك ة لتغطي ع ،آافي اف م ائض أو ص ق ف تمرار يتحقي مح باس بة تس اح مناس  أرب

ديم خدماتها    يالمؤسسة ف   ل جودة المحفظة           ي التعرف عل    ي ويجر  ، تق ة بتحلي  االستمرارية المالي
 .  تم تحقيقها من هذه المحفظةي التمويل واألرباح التيالمالية المستخدمة ف

 :  جودة المحفظة المالية-أ
 رصيد القروض   ي إجمال يض نسبة القروض غير المسددة إل     انخفا) 7(توضح بيانات جدول رقم     

د   ي، العام التال  يف% 1.4 ي    إل    2001 و   2000 يعام% 2يومًا من   ) 30(لمدة تزيد عن      وق
ادة     يويمكن أن تعز   % 2.4 حيث بلغت    2003ارتفعت هذه النسبة لتصل أقصاها عام        ذه الزي  ه

  : ي ما يليإل
  العام السابق يعما آان عليه ف% 24 بنسبة 2003 زيادة عدد العمالء النشطين عام -
بة    - ة بنس روض الموزع ة الق ادة قيم ذآورين يف% 13 زي امين الم م  ، الع دول رق د ) 4( ج وق

 . 2004عام % 1.3 ي رصيد القروض إلي إجماليانخفضت نسبة القروض غير المسددة إل
 )7(جدول رقم 

 )القيمة بالمليون بالجنيه( مخاطر المحفظة المالية

لرصيد %  يوم واحد لسنــــةا
 القروض

 30أآثر من 
 يوم

لرصيد % 
 القروض

 90أآثر من 
 يوم

رصيد % 
 القروض

2000 11.3 9% 2.5 2% 2.8 2.2% 
2001 3.1 7.6% 00.8 2% 4.00 9.8% 
2002 4.00 7.8% 00.7 1.4% 2.7 5.3% 
2003 6.8 11.7 1.4 2.4% 2.4 4.1% 
2004 9.9 11.7 1.1 1.3% 2.00 2.4% 

 . 2005 يونيو ، بيانات غير منشورة، للتنميةيالبنك الوطن: المصدر 
                                                 

(1)  Source : The Triangle of Microfinance : Financial Sustainability, 
Outreach, and Impact’, Edited by Zeller, Moafired and Richard L. 
Meyer, International Food Policy Research Institute, the Johns Hopkins 
University Press, Baltimore and London, 2000. 
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د عن   دة تزي ددة لم ر المس روض غي بة الق ا نس وم عل) 90(أم اليي د ي إجم روض فق  رصيد الق
ت  ام % 5.3انخفض ام% 2.4و % 4.1 ي إل2002ع ذه  2004 و 2003 يع ير ه  وتش
بة الت  ن  يالنس ل ع ام % 3 تق ق إنج  2004ع د حق ك ق رًا ف  أن البن يل  يازًا آبي ة وتحص  متابع
روض وام   ،الق إن النسب الموضحة لألع ذلك ف ير إل2003 ي إل2001 آ ك ي تش  تضحية البن

 . بجودة المحفظة المالية لزيادة معدالت االنتشار 

  )17( األرباح -ب
وطن      اه                يلقد تمكن البنك ال ل متن امج التموي اح من برن ة من تحقيق أرب رة  ي الصغر ف  ي للتنمي  فت

ام                ،وجيزة اليف ع رادات والتك ين اإلي ادل ب ة        ،1995 حيث حقق التع اح المحقق د زادت األرب  وق
بة   د بنس ا بع ام % 17 – 15فيم ًا% 20 و،1997ع ام تقريب م  ،2002 ع دول رق  ،)8( ج

اح عام        اليف           2002 ،1997 يويتضح من تطور التكاليف واألرب ادة نسبة تك ا زي  المشار إليهم
غيل إل ا إليالتش ع ه دخل ويرج ذي ال رار ال ام ي الق ك ع ذه البن د األعل2000 اتخ ي الح  ى بتخف

ارة ا تبعت اإلش د،لمتوسط القرض آم اح بع ا ارتفعت األرب ذا فيم ع ه ه م ام  إال أن  انخفاضها ع
2000/2001 . 

م  دول رق اه) 8(ويوضح الج ل متن امج التموي ة لبرن ائج المالي ين النت ة ب  الصغر يمقارن
اع نسبة    2002 ،1997 ي حققها البنك عام   يوالنتائج المالية الت    حيث يالحظ آما هو متوقع ارتف
ال  يتكاليف التشغيل إل    اه        ي إجم ل متن امج التموي دخل ببرن ة للب   ي ال رغم من     ي وعل  ،نك  بالمقارن  ال

املون بالبنك إل          ، البنك ي الدخل عنها ف   ي إجمال يهذا تزيد نسبة الربح إل     د أشار الع ا     ي وق ه بينم  أن
بة   امج نس ة بالبرن ة المالي ل المحفظ ال% 5تمث ن إجم اح الت يم بة األرب إن نس ك ف ة البن  ي محفظ

ة  يهذا إل وقد يرجع ، أرباح البنك  يمن إجمال % 30حققتها محفظة البرنامج تعادل       انخفاض تكلف
وال المستخدمة ف                 ل   يرأس المال بالبرنامج بالنسبة للبنك حيث أن هناك جانبًا آبيرًا من األم  تموي

ة              ة المعون ل هيئ ة مث المشروعات متناهية الصغر قد حصل عليها لبنك آمعونات من جهات أجنبي
 .   اإلشارةاألمريكية وهيئة المعونة الكندية واليونيسيف ومؤسسة فورد آما سبقت

 )8(جدول رقم 
 وبرنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر  للتنميةيأرباح البنك الوطن

 %البنك  الدخل
برنامج اإلقراض 

متناهي        
 %الصغر 

 %البنك
برنامج اإلقراض 
متناهي       

 %الصغر 
 %18.7 %72.3 %34.8 %66.6 )تقديري(تكاليف رأس المال 

 %44.5 %12.8 %28.5 %17.5 شغيل تكاليف الت
 %17.2 %6.5 %10.00 %8.6 مخصصات قروض  

    %12-10 - ) تقديرية( التكاليف اإلدارية 
 %19.6 %16.7 14.7 7.3 الربح قبل الضرائب

Source : Iqbal Farouk, and Nagwa Riad, "Commercial Microfinance in Egypt, 
the Case of National Bank for Development, world Bank, 2004. 

                                                 
(1) Source : Lqbal, Farouk and Riad, ‘Commercial Banking and 

Microfinance in Egypt: National Bank for Development’, World Bank 
2004. 
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 :سعر الفائدة ونسبة السداد  -جـ

اع         ي يتمتع بها المشروع متناه    يتفسر الخصائص الت   الرغم من ارتف  أسباب ارتفاع نسب السداد ب
ذ   يف% 31.9 ي القروض، حيث يبلغ سعر الفائدة حوال      يفائدة عل سعر ال  ه     ي الوقت ال  ارتفعت في

ن  داد م بة الس ام % 99.2نس ام % 99.5 ي إل1998ع م 2003ع دول رق ن ) 9( ، ج ، ويمك
  :يتلخيص الخصائص المشار إليها فيما يل

ا المشروعات متنا  ي غالبية السلع والخدمات الت   يعدم تأثر الطلب عل    -أ ة الصغر    تنتجه هي
وم        يبفترات الكساد الت    ا االقتصاد الق ر سلع وخدمات أساسية       ي يمر به ا تعتب ، حيث أنه

 .بالنسبة للمستهلك ومن ثم فإن مرونة الطلب الدخلية عليها منخفضة
ال المستثمر                  -ب ذآورة بسبب انخفاض رأس الم انخفاض تكاليف إنتاج السلع والخدمات الم

 .فيها
د المشروع عل         انخفاض تكاليف األجو   -جـ  ير بهذه المشروعات أيضا حيث أنه غالبا ما يعتم

راد األسرة والت       رب من                يمجهود أف د تقت دًا وق ة منخفضة ج ة فرصتها البديل  تكون تكلف
 . الصفر عند ارتفاع معدالت البطالة

ر           ي هذا فإنه يمكن القول بأن درجة المخاطرة الت        يوعل ة الصغر تعتب  تحيط بالمشروعات متناهي
 . الصغيرة أو المتوسطةىة وقد ال تتعرض للمخاطرة، وذلك بالمقارنة للمشروعات األخرمتدني

 )9(جدول رقم 
 سعر الفائدة ونسب السداد

 2003 1998 الوصف المؤشر

ال    % 3 يباإلضافة إل % 16يبلغ سعر الفائدة     سعر الفائدة اليف انتق تك
دة   رض لم امًال    6لق دة ش عر الفائ غ س ذا يبل هور ، وبه  ش

ال ال تك تحقة   % 31.88يف االنتق دة المس داد الفائ تم س وي
 أقساط حسب    يأسبوعيا أما أقساط القرض فيتم سدادها عل      

 .نوع المشروع

  

 %99.5%99.2  نسب السداد

  .2005 للتنمية ، بيانات غير منشورة ، يونيو يالبنك الوطن :المصدر 

 : األصوليالعائد عل -د
د عل  دل العائ ر مع م عل  األصول مؤش ييعتب دًا للحك ة أليرًا جي تمرارية المالي روع ي االس  مش

 .2004عام % 9.1 ي انخفض إل2000عام % 8.1 وقد بلغ هذا العائد ياقتصاد
م      ) 3000 (ي للقرض إلى انخفاض الحد األعل   يويرجع هذا إل   ا سبقت اإلشارة، ومن ث جنية، آم

ام  مليون جنية ) 15.6( حققها البرنامج من   يفقد أنخفت األرباح الت    ون  ) 5.7 (ي إل 2000ع ملي
ام      ) 28 (ي ثم ارتفعت إل   2003جنية عام    ة ع ادة الحد           2004مليون جني ام البنك بزي دما ق  ، عن

 ).4(والشكل رقم ) 10(جنية ، جدول رقم ) 10000 (ي للقرض إلىاألدن
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  األصوليالعائد عل )10(جدول رقم 

  الربحيصاف السنة
 )بالمليون جنية(

 قيمة األصول
 األصوليالعائد عل ) جنيةبالمليون(

2000 15.6 86.1 18.1% 
2001 9.5 65.5 14.5% 
2002 6.2 59.1 10.5% 
2003 5.7 60.4 9.4% 
2004 8.0 87.8 9.1% 

  .2005 للتنمية ، بيانات غير منشورة ، يونيو يالبنك الوطن :المصدر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  األصوليتطور العائد عل) : 4(الشكل رقم 

 

 تأثير البرنامج علي الفقراء  -7

اه       التعرف عل      ي الصغر عل    ييمكن قياس تأثير برنامج التمويل متن راء ب ذ    ي الفق ر ال  طرأ   ي التغي
ا     ي اآلن أيحت ، وال يوجد ي مستواهم المعيش يعل اد عليه ة يمكن االعتم  دراسة أو بيانات متكامل
ة من               ي هذا الصدد ، إال أنه توجد بعض المؤشرات الت            يف ا من دراسة عين  أمكن الوقوف عليه

رض أن  اطلين ،     % 30المفت تديمة للع دة ومس ل جدي رص عم احوا ف د أت نهم ق احوا % 20م أت
ر ف         د    يفرص عمل مؤقتة ، وبالنسبة للتغي دخل فق ة إل      % 60 أشار     ال ادة دخولهم     يمن العين  زي

م    % 50منهم  أن دخولهم قد  ارتفعت بنسبة أقل من           % 11بينما أوضح    % 50بنسبة     ، بينما ل
م و          % 9من العينة ، آذلك قام      % 24 ي الدخل ف  ييحدث تغير ف   ة بشراء محالته من أفراد العين

 .)18(قاموا بتوسيع محالتهم % 5

ة الت ذلك أوضحت المقابل دد يآ ع ع نوات أن  ) 5( تمت م دة س امج لع ن البرن تفيدين م ن المس م
ذ   رض ال ط الق ل ف   يمتوس ه العمي ل علي ن    ي يحص راوح ب دة ت رة الواح ة و ) 1248( الم جني

ا ساهمت       يجنية، وقد استخدمت غالبية هذه القروض ف      ) 6124( ل، آم ال العام ل رأس الم  تموي
 هذه القروض زيادة دخول جميع أفراد       ي توسيع المشروع، آذلك ترتب ع     يهذه القروض أيضا ف   

                                                 
(1)  Source : Lqbal, Farouk and Riad, ‘Commercial Banking and 

Microfinance in Egypt: National Bank for Development’ op.cit. 
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ادة عل               ذه الزي ا من ه د أنفق جانب تثمار ف      ي تحسين مستو    يالدراسة، وق ادة االس  ي المعيشة، وإع
 .لمشروعا

 الخالصة

وطن       يتم االعتماد عل   ة البنك ال ات المتاحة من تجرب ة ف  ي البيان اه   ي للتنمي راض متن  ي مجال اإلق
 :  اختبار القروض الثالثة التالية يالصغر ف

امج أن يصل إل   )أ ( ن للبرن اليف الت    يال يمك اع التك بب ارتف رًا بس ات فق ر الطبق  ي أآث
 .الفقراء هؤالء ييتحملها البرنامج للوصول إل

ائج              يإذا تمكن البرنامج من الوصول إل      )ب ( ه تحقيق نت ه ال يمكن رًا فإن  الطبقات األآثر فق
 .مالية تمكنه من االستمرار

امج أن يصل إل   )ج ( تطاع البرن ق ف  يإذا اس رًا وحق ر فق ات األآث ه  ي الطبق ت نفس  الوق
ديون أو األ            راء بال ة الت     االستمرارية المالية فإنه سوف يحمل هؤالء الفق اء المالي  يعب

 .ي زيادة مستواهم المعيشي إليمن شانها أال تؤد

ال         يوقد أشارت المناقشة السابقة إل     ذه الفروض وبالت  ي رفضها وباإلضافة إل      ي عدم صحة ه
 ي الصغر إل   يهذا فقد أشارت البيانات والدراسات المتاحة عن العديد من مؤسسات التمويل متناه           

ة                الف ي لد ي المصرف يزيادة الوع  اح مجزي وك تحقيق أرب ذه المؤسسات أو البن قراء وأنه يمكن له
ة عل          دة مرتفع راء لتحمل أسعار فائ ذلك أتضح استعداد الفق ذا النشاط، آ  ي القروض الت يمن ه

اه     ييحصلون عليها إذا قام البنك باالستمرار ف        الصغر مع االستجابة       ي تقديم خدمات التمويل متن
روض الت  ريعة للق ا العيالس ب عل   يطلبه ين الطل وة ب إن الفج م ف ن ث الء، وم روض يم  الق

 .)19( هذا المجالي تعمل فيوالمعروض منها يمكن إغالقها بزيادة مؤسسات التمويل الت
 

 
 

                                                 
(1) Bransdma, Judith and Laurence Hart, ‘ Making Microfinance Work in 

the Middle East and North Africa’, Private and Financial Sector 
Development Group, Middle East and North Africa Region, World Bank, 
Washington, DC, 2000. 
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 2الحالة الدراسية رقم 

 مؤسسة اإلقراض الجزئي
  األراضي المقدسة–آاريتاس القدس 

 )*(  وعيسى غرّيبانـفادي قّط. د
 
 
 

                                                 
 . فلسطين–عميد آلية إدارة األعمال في جامعة بيت لحم : فادي قطان. د) *(

 مسؤول اإلقراض في مؤسسة آاريتاس القدس:      عيسى غرّيب



 المقدسة األراضي –القدس  آاريتاس –مؤسسة اإلقراض الجزئي      2الحالة الدراسية 

 125

 مقدمة
تم . القدس في فلسطينمدينة  في تقيم لمؤسسة إقراض جزئي صفًاتقدم هذه الحالة الدراسية و

تابعة تعتبر هذه المؤسسة مؤسسة .  في األراضي المقدسة1967تأسيس آاريتاس القدس عام 
الستجابة إلى الحالة الطارئة من أجل اأسست وقد ت. للكنيسة الكاثوليكية في األراضي المقدسة

أي . بية وقطاع غزةرالتي ظهرت بعد حرب األيام الستة عند قيام إسرائيل باحتالل الضفة الغ
فهذه المؤسسة هي مؤسسة غير حكومية تابعة . عند احتالل مئات المدن والقرى الفلسطينية

 .للكنسية
 

لكاريتاس العالمية والتي تمثل اتحادا يضم تعتبر مؤسسة آاريتاس القدس عضوا في منظمة ا
وآعضو في .  دولة ومنطقة حول العالم200 مؤسسة آاريتاس تعمل في أآثر من 162أآثر من 

لق خ منظمته أالم والتي تتمثل في ةهذه المنظمة العالمية، يسعى آاريتاس القدس إلى تحقيق رؤي
 للنوع أو الجنس أو العرق أو وتعمل مؤسسة الكاريتاس دون أي اعتبار. حضارة من الحب

 .كات اإلنسانية العالميةبالديانة وتعتبر من اآبر الش
 

 الهيكل التنظيمي
يعتبر المقر  .  الهيكل التنظيمي لمؤسسة آاريتاس القدس والمعمول به حاليا1-1يمثل الشكل 

 في موزعة الالرئيس في مدينة القدس إضافة إلى عدد من المكاتب الفرعية في الكنائس المحلية
مناطق متعددة تستخدم لتحصيل دفعات القروض ولمقابلة المقترضين المحتملين خالل النشاطات 

آما وتستخدم العيادات الخاصة بمؤسسة الكاريتاس آمكاتب فرعية . التي تهدف لاللتقاء بالمجتمع
 .أيضا
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 رسالة المؤسسة
رفع الفقر وترويج تطور اإلنسان والعدالة االجتماعية من اجل الشهادة لإليمان المسيحي وقيم 

 .اإلنجيل المقدس
 

 :فان هذا العالم
 .العدالة، والسالم، والحقيقة والحرية والوحدةيعكس قدرة اهللا حيث تعم  .1
 .حيث تعتبر آرامة اإلنسان الذي حلق على صورة اهللا بأنها األساس .2
 .حيث ال يوجد أي استثناء، تمييز، عنف، عدم احتمال الغير، أو الفقر .3
 .حيث يتم اقتسام خيرات األرض من قبل الجميع .4
 ة العامة لألجيال القادمة، المصلحنحوحيث تعمل الخليقة آاملة  .5
طهدون يجدون األمل ضحيث يجد آل إنسان، وباألخص الفقراء والمهمشون والم .6

 .ويحافظون على آرامتهم اإلنسانية آجزء من العالم
 

 عدد الموظفين
 يويكون مسؤول.  متفرغريعمل في قسم اإلقراض مسؤولي اإلقراض إضافة إلى محاسب غي

وباإلضافة إلى ذلك تقدم المؤسسة خدمات . لقروض الفرديةاإلقراض مسؤولين عن منح ا
 .التدريب الفردي والمتابعة

 
 .ويعتبر المصدر األساسي للتمويل هو أعضاء اتحاد الكاريتاس اآلخرين

 
 متوسط الشروط الخاصة بالقرض

على الفرد الذي يسعى للحصول على مساعدة مالية من خالل مؤسسة آاريتاس القدس أن يقدم 
أي عليه أن يتقدم بطلب . الوثائق الثبوتية وفقا آللية طلب القرض التي تتبناها المؤسسةآافة 

ويجب أن يتم تقديم شخصين . خطي يشرح فيه وضعه االجتماعي واالقتصادي وحاجته للقرض
مؤهلين ذوي مصدر دخل ثابت من اجل إتمام الطلب إضافة إلى ضمان الخصم بالمصدر في 

 .ضحالة عدم الوفاء بالقر
 

يقدم احد مسؤولي اإلقراض بالبحث الميداني للتأآد من الهدف من القرض والحاجة له، آما 
ويساعد في دراسة جدوى تقرير االئتمان وتوصيات مسؤول اإلقراض بانهما أساس مناقشة 

 .الطلب من قبل لجنة مراجعة الطلبات المكونة من سبعة أشخاص
 

ويتم .  إلى القرار في غضون أربعة أسابيع من استالمهتقوم اللجنة بمناقشة الطلب ويتم التوصل
 .إبالغ مقدم الطلب عن قرار اللجنة إما آتابة أو بواسطة الهاتف

 
ويعتمد ذلك على حجم القرض الموافق % 7 -% 6يدفع مقدم الطلب رسوم إدارية تتراوح من 

 :وتدفع هذه المبالغ مقدما وتقسم إلى قسمين. عليه
 رنامج التشغيليةتغطية مصاريف الب .1
من هذا المبلغ ويعاد استثمارها في الصندوق الخاص بالبرنامج % 1تتم رسملة  .2

 إضافة 2003وقد أقرت لجنة مراجعة الطلبات منذ عام . آمشارآة المجتمع المحلي فيه
 دوالر 10هذه الحتياطي صندوق اإلقراض، وستبدأ المؤسسة بتحصيل مبلغ % 1 ـلا

 .ن آل طلب تتم الموافقة عليهآرسوم لتقديم الطلب ع
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واعتمادا على مبلغ القرض الموافق عليه من قبل اللجنة، يوضح الجدول التالي الرسوم اإلدارية، 
 :فترة السماح وفترة السداد

 قيمة القرض
الفائدة اإلسمية 

رسوم إدارية (
 )تدفع مقدمًا

 الفائدة الفعلية
 فترة الوفاء فترة السماح

$2,000 - 4,999 6% 7.9% 2 Months 20 شهرًا  
$5,000 - 9,999 6% 6.3% 2 Months 25 شهرًا 

  شهرًا Months  35 3 %5.2 %7 أآثر من $10,000
 

 .تستحق الدفعات في األول من آل شهر آما هو موضح على الكمبيالة واتفاقية اإلقراض
 . في بداية آل شهر آمبيالة تستحق آل منها35 – 20وعلى المستفيد والكفالء أن يوقعوا على 

 
 :الطرق المستخدمة لتقييم مستوى فقر العميل

نوعية، (تستخدم طرق سريعة وبسيطة لتقييم مستوى فقر العميل مثل المؤشرات المرئية للفقر 
ويرى مسؤولي اإلقراض واإلدارة إن هذه . ، إضافة إلى استبانة بسيطة غير رسمية)المسكن

 . ةالطرق البسيطة عملية وقليلة التكلف
 

  .يتم هذا التقييم مرتين، األولى قبل تقديم القرض والثانية بعد منح القرض بخمسة أو ستة أسابيع
ذلك باإلضافة إلى استخدام معايير اختيار وضعتها لجنة مراجعة الطلبات من اجل اختيار 

 .المستفيدين
 

 معدل رصيد القرض للمقترض الواحد
سسة الكاريتاس تقدم القروض الفردية دون االحتفاظ آما هو موضح في رسالة المؤسسة، فان مؤ

حيث يتم الحصول على األموال المستخدمة في اإلقراض من . بأي توفير أو ودائع من الناس
وعليه، فان المؤسسة ال تحتفظ بأي حساب توفير . مصادر عدة أهمها أعضاء االتحاد في العالم

 .لديها
 

خل، اإلسكان، ديع مولدة للرعددة بما في ذلك مشاتمنح مؤسسة الكاريتاس القروض ألسباب مت
 توزيع هذه القروض موضحا معدل رصيد القرض 1-1ويظهر الجدول رقم . الطوارئ والتعليم

 :الواحد في آل من السنوات الست الماضية
 

 معدل رصيد القرض لكل من السنوات الستة الماضية– 1-1الجدول 

 المعدل تعليم طوارئ إسكان مولدة للدخل السنة 

1999 $2,322.2 $1,683.9 $2,012.1 $1,629.8 $1,912.0 
2000 $2,092.5 $1,672.2 $1,698.4 $1,588.6 $1,763.0 
2001 $2,073.4 $1,701.4 $1,830.7 $1,382.8 $1,747.1 
2002 $2,261.9 $1,902.3 $1,929.0 $1,513.9 $1,901.8 
2003 $2,305.8 $1,745.7 $2,099.0 $1,075.1 $1,806.4 
2004 $2,332.4 $1,846.2 $1,706.8 $1,523.3 $1,852.2 
1,758.62$ 2,231.37$ المعدل $1,879.36 $1,452.26 $1,830.40
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 توزيع المقترضين
على الرغم من أن سجالت المؤسسة ال تقدم معلومات آافية للمساعدة على تحديد خط الفقر 

 بعض المعلومات المفصلة حول الفئات المستهدفة للمقترضين والمستفيدين إال أنها تحتوي على
 2-1يبين الجدول . آما ويالحظ عدم وجود مستفيدين أميين في هذه المؤسسة. لهذه القروض

_  فيوضح توزيعهم حسب مكان السكن 3-1أدناه توزيع المستفيدين حسب الجنس أما الجدول 
 . الريف أو المدينة
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 )ذآر= Mأنثى، = F( توزيع المستفيدين حسب الجنس – 2-1الجدول 
  1999 2000 2001 

 نوع القرض % # % # % # 
 F M F M F M F M F M F M 

16 جاري مولد للدخل 84 16% 84% 9 37 20% 80% 0 9 0% 100% 
45 تراآمي   231 16% 84% 48 223 18% 82% 30 221 12% 88% 

21 جاري إسكان 62 25% 75% 14 36 28% 72% 6 20 23% 77% 
31 تراآمي   170 15% 85% 39 156 20% 80% 37 140 21% 79% 

%19 22 5 جاري طوارئ 81% 4 7 36% 64% 2 10 17% 83% 
15 تراآمي   63 19% 81% 15 59 20% 80% 13 63 17% 83% 

%33 10 5 جاري تعليم 67% 3 6 33% 67% 1 5 17% 83% 
10 تراآمي   22 31% 69% 11 22 33% 67% 9 23 28% 72% 

  2002 2003 2004 
  # % # % # % 
  F M F M F M F M F M F M 

%12 23 3 جاري مولد للدخل 88% 2 20 9% 91% 1 19 5% 95% 
35 تراآمي   225 13% 87% 36 231 13% 87% 34 220 13% 87% 

%13 26 4 جاري إسكان 87% 10 28 26% 74% 11 38 22% 78% 
32 تراآمي   145 18% 82% 32 161 17% 83% 35 165 18% 83% 

%22 7 2 جاري طوارئ 78% 0 8 0% 100% 2 3 40% 60% 
16 تراآمي   66 20% 80% 12 60 17% 83% 14 64 18% 82% 

%33 4 2 جاري تعليم 67% 1 1 50% 50% 3 1 75% 25% 
11 تراآمي   24 31% 69% 10 31 24% 76% 11 18 38% 62% 
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 )مدينة= Uقرية، = R(توزيع المستفيدين حسب منطقة السكن  – 3-1الجدول 
  1999 2000 2001 

 R U R U R U R U R U R U  نوع القرض % # % # % # 

22 جاري مولد للدخل 78 22% 78% 16 30 35% 65% 7 14 33% 67% 
56 ميتراآ   220 20% 80% 40 231 15% 85% 45 206 18% 82% 

24 جاري إسكان 59 29% 71% 19 31 38% 62% 5 21 19% 81% 
76 تراآمي   125 38% 62% 85 110 44% 56% 79 98 45% 55% 

18 جاري طوارئ 9 67% 33% 2 9 18% 82% 0 12 0% 100%
 %95 %5 72 4 %92 %8 68 6 %95 %5 74 4 تراآمي  

%13 13 2 جاري تعليم 87% 0 9 0% 100% 0 6 0% 100%
 %94 %6 30 2 %91 %9 30 3 %91 %9 29 3 تراآمي  

  2002 2003 2004 
  # % # % # % 
  R U R U R U R U R U R U 

%35 17 9 جاري مولد للدخل 65% 5 17 23% 77% 4 16 20% 80% 
42 تراآمي   218 16% 84% 44 223 16% 84% 45 209 18% 82% 

%30 21 9 جاري إسكان 70% 8 30 21% 79% 16 33 33% 67% 
69 تراآمي   108 39% 61% 71 122 37% 63% 74 126 37% 63% 

%100 %0 9 0 جاري طوارئ 2 6 25% 75% 0 5 0% 100%
 %94 %6 73 5 %93 %7 67 5 %95 %5 78 4 تراآمي  

%40 3 2 جاري تعليم 60% 1 1 50% 50% 1 3 25% 75% 
%10 26 3 %95 %5 39 2 %91 %9 32 3 تراآمي   90% 
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نسبة آبيرة من القروض الممنوحة ألغراض توليد الدخل آانت موجهة نحو إنشاء مشاريع صغيرة 
 نسبة أولئك الذين يستخدمون القروض لبدء مشاريعهم للمرة األولى 4-1يلخص الجدول . جديدة

 .ل على القرضآنتيجة للحصو
 

  المستفيدون مؤسسو المشاريع الصغيرة للمرة األولى– 4-1جدول 

 نسبة القرض المستخدم إلنشاء مشروع جديد سنة منح القرض
1999 86.96% 
2000 88.56% 
2001 87.65% 
2002 94.23% 
2003 74.91% 
2004 82.68% 

 
اسية، فان البيئة السياسية تعتبر عامال آما أشير له سابقا، وآما يوضح الملحق لهذه الحالة الدر

، يالحظ أن هناك انخفاضا في 2000عد عام بففي السنوات ما . أساسيا يؤثر على تحصيل القروض
إن هذه هي الحقيقة على الرغم من أن . آل من الكفاية المالية والتشغيلية بسبب النقص في اإليرادات

 عدد القروض 5-1يوضح الجدول . 2000ق لعام عدد القروض الفاعلة بقي في نفس مستواه الساب
 ليلخصا آل من 7-1 والجدول 6-1الفاعلة في السنوات الست األخيرة ويتبعه آل من الجدول 

 .الكفاية التشغيلية والكفاية المالية على التوالي
 

  عدد القروض الفاعلة في السنوات الست األخيرة5-1الجدول 
 عدد القروض الفاعلة السنة

1999 587 
2000 573 
2001 536 
2002 554 
2003 573 
2004 561 

Average 564 
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  الكفاية التشغيلية– 6-1الجدول 

خل السنة
الد

ة  
ائن
الد

ئد 
فوا
ال

ت 
ابا
حس

ى 
عل

وك
لبن
ا

 

مة 1%
اه
مس
ال

ف  
الي
لتك
ا

لية
شغي

الت
ع  

مو
مج

ات
طي
تيا
الح
ا

لية 
شغي

الت
ة 
فاي
الك

 

1999 $40,348 $10,722 $8,050 $0 $36,495 $0 139.94% 
2000 $23,995 $23,806 $4,772 $2,721 $33,695 $0 133.79% 
2001 $13,522 $7,595 $2,604 $0 $38,425 $0 54.96% 
2002 $16,343 $5,124 $3,219 $0 $39,351 $0 54.55% 
2003 $15,105 $4,942 $0 $0 $39,074 $2,941 47.71% 
2004 $16,250 $3,917 $0 $0 $39,173 $3,250 47.54% 

 
  الكفاية المالية– 7-1الجدول 

خل السنة
الد

ة  
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ئد 
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* 

لية
لما
ة ا
فاي
الك

 

1999 $40,348 $10,722 $8,050 $0 $36,495 $0 $100 139.55%
2000 $23,995 $23,806 $4,772 $2,721 $33,695 $0 $100 133.39%
2001 $13,522 $7,595 $2,604 $0 $38,425 $0 $100 54.82%
2002 $16,343 $5,124 $3,219 $0 $39,351 $0 $100 54.41%
2003 $15,105 $4,942 $0 $0 $39,074 $2,941 $100 47.60%
2004 $16,250 $3,917 $0 $0 $39,173 $3,250 $100 47.43%

 
يتم تحميلها إلى أرصدة القروض % 5 إلى 7-1 و 6-1يمثل الدخل المشار إليه في الجدولين 

أما إيراد الفوائد فهو عبارة عن الفوائد الدائنة التي تضيفها البنوك إلى حسابات الكاريتاس . القائمة
من األموال المحصلة لتغطية % 1 استخدام 2003وقد قررت اإلدارة في عام . البنوكالمودعة في 

أما قبل ذلك التاريخ فقد استخدمت هذه النسبة وأعيدت رسملتها لمنح قروض . الديون المعدومة
 .جديدة

 
اس  تكاليف إدارة العمليات في مكاتب آاريت8-1أما بالنسبة إلى التكاليف التشغيلية، فيلخص الجدول 

 .القدس
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  التكاليف التشغيلية– 8-1الجدول 

مصاريف   الرواتب  السنة
 أخرى

مصاريف 
  المجموع  المرآبات

1999  31,395.00     
4,300.00  800.00  36,495.00 

2000  31,395.00     
1,300.00  1,000.00  33,695.00 

2001  34,125.00     
1,000.00  3,300.00  38,425.00 

2002  37,537.50        
800.00  1,013.00  39,350.50 

2003  37,537.50        
800.00  736.00  39,073.50 

2004  37,537.50        
800.00  835.00  39,172.50 

إن الوضع السياسي الحالي والتراجع االقتصادي في الدولة يزيد من األعباء وينعكس ذلك على 
 المحافظ الخطرة في السنوات ما بعد االنتفاضة الثانية وزيادة في نسبة الديون الزيادة في حجم

 .10-1 والجدول 9-1ويظهر ذلك واضحا في الجدول . المتأخرة في الوقت ذاته
 

  المحافظ الخطرة– 9-1جدول 

 المعدل تعليم طوارئ إسكان مولدة الدخل  
1999 6.97% 6.06% 7.22% 5.00% 6.31% 
2000 12.90% 10.03% 12.01% 7.85% 10.70% 
2001 20.72% 15.90% 17.35% 15.54% 17.38% 
2002 21.57% 17.42% 19.84% 18.93% 19.44% 
2003 21.63% 17.74% 22.90% 22.51% 21.19% 
2004 22.50% 16.03% 25.63% 20.42% 21.15% 

 
  نسبة المتأخر من الديون– 10-1جدول 

 المعدل عليمت طوارئ إسكان مولدة الدخل  
            

1999 8.72% 6.74% 9.16% 0.00% 6.16% 
2000 13.40% 9.59% 10.14% 0.00% 8.28% 
2001 18.83% 12.72% 17.07% 3.20% 12.96% 
2002 23.20% 15.96% 24.49% 14.38% 19.51% 
2003 22.65% 14.64% 24.39% 13.31% 18.75% 
2004 20.95% 12.91% 22.77% 11.61% 17.06% 

 
من اجل إعطاء القارئ بعض العمق في نشاطات مؤسسة آاريتاس القدس، نصف فيما يلي ثالثة من 

واقع الثالث أن الوضع السياسي وعدم االستقرار مالمستفيدين، وقد تمت المالحظة من الزيارات لل
فقد .  والتوسعوعدم التأآد في البيئة المحيطة هي عوامل رئيسية تحرم المشاريع الصغيرة من النمو
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آما ويبين ملحق هذه الدراسة بعض   .تم منح القروض الثالث الالحقة في مراحل سياسية مختلفة
 .المعلومات المفيدة للقارئ حول اثر الوضع السياسي على نشاطات الكاريتاس

 
  1الحالة رقم 

 مشغل  أعمال يدوية لخشب الزيتون
فان معظم اإلنتاج يتم توزيعه في محالت . صورإن الصناعات اليدوية موجودة في فلسطين منذ ع

ولم تولي هذه الصناعة أي .  والحجاجالسائحينالتحف الشرقية في السوق المحلي من اجل بيعه إلى 
 .اهتمام لقطاع التصدير

 
 المستفيدمعلومات حول 

 بيت ساحور الموقع
 متزوج الحالة االجتماعية

 ذآر/ سنة 34 الجنس/العمر
 نوية العامةالثا التعليم

  أطفال والزوجة4 أفراد معالين في األسرة
 والدة المالك الطاعنة في السن معالين آخرين

 مشغل خشب الزيتون والصدف المصدر الرئيس للدخل
  دوالر شهريا400آية الروم مقابل يريعمل المالك آنادل في بطر مصادر دخل أخرى

  المسكن ملك–يد ج مستوى المعيشة
 

  الحصول على القرضقبلحول المشروع معلومات 
 بيت ساحور الموقع
 خشب الزيتون والصدف اإلنتاج

  دوالر أمريكي3500 راس المال
 يعمل في اإلنتاج/مستمر نوع المشروع

 
. م من الصدف األصلي من اجل استخدامه في الصناعة اليدويةغ آ50الهدف من القرض هو شراء 
 .ر استعدادا الستقبل اليوبيل المتوقعوقد تم الدخول في هذا االستثما

 
 شروط القرض

  دوالر3000 القرض الموافق عليه
  شهرا20 فترة السداد
 شهرين فترة السماح

 %6 الرسوم اإلدارية
 )قبل بدء االنتفاضة الثانية (1999أآتوبر  تاريخ منح القرض

 
 األثر المترتب على القرض

 شيكل 3000تفع صافي الربح للمشغل مما يقارب ، ار2000في النصف األول من العام  •
 . دوالر920إلى ما يزيد عن )  دوالر730حوالي (
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توسعت قنوات التوزيع وتجاوزت حدود مدينة بيت لحم لتغطي مناطق أخرى مثل القدس  •
 .والناصرة

 .وفر المشغل فرصة عمل بدوام جزئي •
غير انه تبين عند الزيارة . ة الثانيةتم الوفاء بالقرض آامال على الرغم من بدء االنتفاض •

.  أن المشغل قد أغلق حيث أن صاحبه قد استنفذ رأسماله2002ألغراض المتابعة في عام 
 .ويعمل المالك حاليا آعامل باجر يومي لدى احد المشاغل الكبرى في بيت لحم

ه يتم توزيع قرابة أما اليوم، وباالعتماد على تقديرات اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، فان •
فيتم %) 30(أما الكمية المتبقية . من إنتاج خشب الزيتون في السوق المحلي% 70

تصديرها إلى الخارج بواسطة تجار إسرائيليين عن طريق المنتجين الكبار والبيع الشخصي 
 .في الكنائس والمحال في الدول المتعددة

 2الحالة رقم 
 .وهراتمشغل لصناعة العلب البالسبيكية للمج

 
 المستفيد
 الضفة الغربية/ رام اهللا  الموقع

 متزوج الحالة االجتماعية
 ذآر/ سنة 34 الجنس/العمر
 المدرسة اإلعدادية التعليم

  أبناء والزوجة5 أفراد معالين في األسرة
 والدة المالك الطاعنة في السن معالين آخرين

  البالستيكيةالمشغل الخاص بصناعة العلب المصدر الرئيس للدخل
 ال يوجد مصادر دخل أخرى

  المسكن ملك–حيد  مستوى المعيشة
 

 معلومات حول المشروع مثل الحصول على القرض
 المنطقة الصناعية في رام اهللا/ البيرة  الموقع

 مشروع للصناعة البالستيكية المشروع
  دوالر أمريكي32000 راس المال

 جيعمل في اإلنتا/مستمر نوع المشروع
 

 :أهداف القرض
 .ع في اإلنتاج من اجل مقابلة الزيادة في الطلبيشراء ثالثة قوالب جديدة من اجل التنو .1
 .من اجل المنافسة في سوق يدخله علب بالستيكية مستوردة .2
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 شروط القرض

  دوالر4000 القرض الموافق عليه
  شهرا20 فترة السداد
 شهرين فترة السماح

 %6 ةالرسوم اإلداري
 )قبل بدء االنتفاضة الثانية (1999نوفمبر  تاريخ منح القرض

 
 األثر المترتب على القرض

  وقد تمت إعادة جدولته مرتين-% 20 متأخر –ال زال هذا القرض قائما  •
 .مواجهة منافسة ضارية من العلب المشابهة المستوردة من الصين •
 .ما زال المستفيد يعمل إلرضاء حاجة الزبائن •
 .ال يوجد أية زيادة في حجم اإلنتاج •
 .من الطاقة اإلنتاجية% 50يستخدم ما نسبته  •
واجه المشروع خسائر مباشرة وغير مباشرة للمخزون من المواد والسلع الجاهزة آنتيجة  •

 .مباشرة إلطالق النار اإلسرائيلي عند اجتياح المدينة
 

 3الحالة رقم 
 معرض ومحل لألثاث

 المستفيد
 بيت لحم وقعالم

 أعزب الحالة االجتماعية
 ذآر/  سنة 23 الجنس/العمر
 درجة جامعية في إدارة األعمال التعليم

 ال يوجد أفراد معالين في األسرة
 أخ وأبوين معالين آخرين

 المشروع المصدر الرئيس للدخل
 ال يوجد مصادر دخل أخرى

 متوسط مستوى المعيشة
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 ل الحصول على القرضمعلومات حول المشروع مث

 بيت لحم الموقع
 بيع األثاث المشروع
  دوالر15000 راس المال

 يعمل في البيع/مستمر نوع المشروع
 14/5/2003 تاريخ منح القرض

 أهداف القرض
 استكمل إعادة تجميل الموقع .1
 شراء مخزون األثاث .2

 شروط القرض
  دوالر10000 القرض الموافق عليه

  شهرا35 فترة السداد
  شهور3 فترة السماح

 %7 الرسوم اإلدارية
 14/5/2003 تاريخ منح القرض

 
 األثر المترتب على القرض

 .يتم تسديد الدفعات حسب الجدول •
 متر مربع موجودة 150 متر مربع إضافة إلى 100قام المستفيد بتوسيع المساحة لتشمل  •

 .سابقا
د الحصول على القرض، فقد آان المستفيد قبل  بع-  رجال مبيعات-فتح فرصتين للعمل  •

 .الحصول على القرض يقوم بكافة األعمال بمفرده
وآان : شارك المستفيد في مساقين للمهارات اإلدارية في احد المعاهد التدريبية في بيت لحم •

 .ترآيز هذه المساقات على التسويق
 يساعد هذا المشروع على رفع الوضع المالي للمستفيد •
ستطاع المستفيد بنجاح شراء آميات آبيرة من األثاث من مصادر متنوعة بأسعار منخفضة ا •

 .وقد عمل على إعادة استثمار األرباح في توسيع المشروع
قد واجه المستفيد في آثير من األحيان بعض الصعوبات في السيولة النقدية بسبب صعوبة  •

 .قانونية والتشريعية في هذا المجالإن هذا يعود بشكل رئيسي إلى البيئة ال. التحصيل
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 الملحق
 أقدم هنا شرحا للصعوبات والتحديات التي يواجها برنامج اإلقراض من اجل فهم المناقشات السابقة،

 .في مؤسسة آاريتاس القدس بشكل يومي خالل العمل في الضفة الغربية
 

 البيئة التشغيلية
 .االجتماعي،  االقتصادي،الوضع السياسيالزيادة في مستوى فقر الشعب الفلسطيني بسبب  •
التراجع االقتصادي قد اثر على آافة القطاعات الفلسطينية مما أدى إلى ظهور طبقة جديدة  •

 .تسمى الفقراء الجدد
في قطاع غزة في الربع % 36.8 في الضفة الغربية و 22.35بلغت نسبة البطالة حوالي  •

 .2004الثالث من العام 
 

دائرة اإلحصاء المرآزي الفلسطيني، المؤتمر الصحفي حول نتائج البحث في : مصدر المعلومات
 البنك الدولي –الفصل، االقتصاد الفلسطيني والمستوطنات ) 2004 أيلول –تموز (القوى العاملة 

 .2004/حزيران/23
 

 :وقد تأثرت أعمال آاريتاس القدس لألسباب التالية
 عن بعضها جعل الدخول والخروج منها صعبا أو إن إغالق المناطق الفلسطينية وعزلها •

 .مستحيال في بعض األحيان
يتم ضياع ساعات طويلة من االنتظار على الحواجز أو استخدام طرق التفافية طويلة ثم  •

 .فتحها لتسهيل حرآة المستوطنين اإلسرائيليين
 

فيما بينها في الظروف وقد آان الوقت الالزم للتنقل . آم عن القدس10تبعد مدينة بيت لحم فقط 
أما طريق .  دقيقة45 – 30بين ) إذا آنا محظوظين(ج اليوم اتحت.  دقيقة15الطبيعية ال يتعدى 

 ساعة حيث يتم فحص المرآبة بدقة من قبل 2 – 1العودة من بيت لحم إلى القدس فتستغرق من 
 . إسرائيل–الجنود على الحواجز حيث أننا نكون متوجهين إلى القدس 

 



 المقدسة األراضي –القدس  آاريتاس –مؤسسة اإلقراض الجزئي      2الحالة الدراسية 

 139

 الجزء الشمالي من الضفة الغربية
من اجل الدخول إلى 
المناطق الشمالية في 

مثل (الضفة الغربية 
) مدينة الزبابدة في جنين

نحتاج دوما للحصول 
من الجنود . على تصريح
وذلك بعد . اإلسرائيليين

ئهم آافة البينات إعطا
الدقيقة مثل رقم لوحة 
المرآبة، اسم السائق 

وبعد . الخ...والمسافرين
إصدار التصريح وفي 

 من الحاالت وبعد رآثي
السفر لمدة طويلة 
والوصول إلى الحاجز 
العسكري عند مدخل 
جنين يرفض الجنود 
السماح لنا بالدخول بحجة 

 .األمن
إن هذه المشكلة بالطبع 

وما دمر تصعب علينا األ
وتحول دون قيامنا 
بالزيارات الميدانية 
لزيارة المستفيدين أو 
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آما وتجعل من الصعب أو المستحيل على عمالئنا الخروج من قريتهم . لتحصيل القروض منهم
 .لتسديد القرض أو الحصول على قرض جديد

 
 والتبادل بين جدار الفصل يسبب صعوبات إضافية لعمالئنا وللفلسطينيين بشكل عام في التجارة

ول الطويلة والهجمات المستمرة تسببت في فقدان العديد من جفان فترات حظر الت. المدن والقرى
فبالطبع تعتبر الخسائر اإلنسانية من هذه المعانة غير . العمالء لمشاريعهم أو أحيانا ألفراد عائلتهم

 .محصورة وغير قابلة للقياس آما وان التكلفة االقتصادية عالية جدا
 

وقد دفع ذلك آله مؤسسة آاريتاس القدس إلى زيادة الترآيز على النشاطات الخارجية مما يزيد من 
وعليه أصبح من الضروري تطوير بعض أساليب . المخاطر األمنية على الموظفين من الجانبين

يتم  حيث يعرف الجميع متى وأين –األمن خاصة عند القيام بالزيارات الميدانية لتحصيل الدفعات 
إضافة إلى أن عمل .  مما يخلق احتماالت للسرقة، أو األذى أو حتى قتل احد الموظفين-الدفع

 .المؤسسة في منطقة صدام حيث تتوفر األسلحة والبنادق والقنابل اليدوية
 

وعليه، فان من الضروري تشجيع الموظفين أن يكونوا متيقظين دوما وان ال يتبعوا نمطا واحدا من 
ففي مدينة بيت لحم مثال يتم استخدام  .  يتم استخدام مكاتب بقرب مراآز الشرطةفمثال. السلوك

تم استخدام مكتب قريب من البنك حيث يأما في رام اهللا ف. مكتب رئيس الكهنة في داخل آنيسة المهد
 آما ويتم تحديد أيام مختلفة من األسبوع من اجل إعطاء القروض. يتم إيداع المبالغ النقدية مباشرة

 .أو تحصيل الدفعات
 

ومن اجل منع فقدان روح الهدف التي قد يصاب بها المنتفعين الذين خسروا أعمالهم فإننا نبذل 
آما ونحاول إعطائهم الشعور بان . جهدنا في دعمهم من اجل الحفاظ على مقدرتهم على السيطرة

 . على قرض مستقبليالظروف ستتحسن وان عدم الوفاء بااللتزام سيعيق إمكانية حصول المستفيد
 

درين بسبب وقف العمل أو بسبب تدمير مشروعاتهم قد تمت إعادة اإن التحصيل من العمالء غير الق
إن هذا يعني زيادة أعباء الموظفين في . جدولتها، آما وتم تقسيم مبلغ آل آمبيالة على آمبيالتين

 .متابعة التحصيل من آل من العمالء
أسباب عدم الوفاء تكون اإلجابة رغبة البعض باالحتفاظ بالسيولة وعند سؤال بعض المنتفعين عن 

النقدية ألغراض االستخدامات المستقبلية بسبب عدم التأآد أو الن االنتفاضة تعتبر ببساطة عذرا 
 .جيدا لعدم الوفاء

 
على الرغم من ذلك، فان المؤسسة قد أآدت مرارا على ضرورة الوفاء بااللتزامات وآانت قاسية 

غير أن تحصيل الديون القديمة والحديثة سيصبح .  في التعامل مع العمالء القادرين على الوفاءجدا
 .أمرا في غاية الصعوبة في حال استمرار العنف في الضفة الغربية وقطاع غزة أو زادت حدته

 
وقد عملت مؤسسة الكاريتاس على استحداث صندوق دعم الديون المعدومة الذي يستخدم لتغطية 

روض التي ليس من الممكن تحصيلها بسبب الوفاة أو بسبب تدمير المشروع الناتج عن الوضع الق
 .الراهن
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 الجمهور الغاضب
. إن العمل اليومي يدفعنا إلى التعامل مع مقدمي الطلبات الغاضبين بسبب عدم الموافقة على طلباتهم

على العمل في إسرائيل ويتم ففي الكاريتاس هناك توجه لالبتعاد عن منح قروض لمشاريع تعتمد 
آما وأصبحت المؤسسة أآثر صرامة في . الترآيز على تلك المشاريع الموجهة لألسواق المحلية

 .إجراءات اختيار المنتفعين
 

يل فلسطيني نشأ في ثقافة جولسوء الحظ، فان المؤسسة تحاول أن تعد نفسها للتعامل مستقبال مع 
 .القتال المسلح والعنف

 
 المنحة والقرض ي المؤسسة أمرا آخر عند التعامل مع المنتفعين وهو الخلط بين مفهومآما وتواجه

 .وذلك بسبب انتشار العديد من البرامج اإلنسانية في آل من الضفة الغربية وقطاع غزة
 

 تقييم األثر المترتب على القروض
 ؟"سيدي، عم تبحث تحت الضوء"
 "المفاتيح"
 "لماذا؟ هل فقدتها هنا؟"
 "قد فقدتها في الجانب اآلخرال، "
 "إذا لماذا ال تبحث عنها هناك؟"
 "الن الضوء أفضل هنا"
 

فان اإلقراض . إنها دعابة قديمة إال أنها تعكس واقع قياس اثر القروض على المنتفعين في فلسطين
صبح من الصعب قياس ما أإال انه وبسبب الظروف الحالية . الجزئي وجد أصال من اجل رفع الفقر

 .ا أصبح العمالء اقل أو أآثر فقرا بسبب الخدمات التي تقدمها المؤسسةإذ
 

 عدم تطبيق القانون
 .إن عدم وجود نظام قضائي وقانوني فاعل يعيق عمل المؤسسة

 
 المقدرة على االستمرار

لقد أثرت االنتفاضة على الوضع المالي لبرنامج اإلقراض غير أن حجم األضرار غير واضح آما 
إن العودة إلى الوضع الطبيعي . حديد الزمن الذي تحتاجه للخروج من الوضع الحاليوال يمكن ت

 فسيؤدي إلى اثر سلبي 2005أما استمرار الوضع الراهن لما بعد . ممكنا في حالة الهدوء السياسي
 .طويل األجل



 3الحالة الدراسية رقم 

 دور مؤسسات التمويل األصغر في التنمية الريفية في فلسطين
 

 )*(آرش أبو شريف. د
 

                                                 
أستاذ التمويل والمؤسسات المالية المساعد، قسم العلوم المالية والمحاسبية، آلية التمويل ) *(

ًا للعديد من األشخاص الذين ساعدوا ودعموا وأبو آرش ممنون جد .واإلدارة، جامعة الخليل
 –فلسطين وجامعة تورينو -وشجعوا إلنجاز هذا العمل المتواضع، وبخاصة جامعة الخليل

 . لهم مني جميعًا آل التحية واالحترام. إيطاليا
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 فلسطين وخلفيتها
 :الموقع

إن موقع فلسطين في وسط العالم العربي وعلى الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط 
م ولغاية عام 1917اني منذ عام جعلها محط أطماع المستعمرين، حيث وقعت تحت االنتداب البريط

 . بعد اتفاقية أوسلو1993 ولغاية 1948، آما وقعت تحت السيطرة اإلسرائيلية منذ 1948
 

 االقتصاد
 شل االستثمارات الداخلية والخارجية للضفة 1967لقد نتج عن االحتالل اإلسرائيلي عام 

 النشاط وأصبحاألراضي والمياه الغربية وقطاع غزة وتقيدت حرآة التجارة باإلضافة إلى مصادرة 
االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة رهن األوضاع السياسية واألمنية اإلسرائيلية وربط 
االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي حيث تم فرض العديد من التشوهات االقتصادية مما نتج 

 .يغ المؤسسات الوطنيةعنه تراجع ملحوظ في البنية التحتية والخدمات وإهمال وتفر
 

 المساحة والسكان
 هي مساحة 2آم5842 منها 2آم  6207ه تبلغ المساحة الكلية للضفة الغربية وقطاع غز

 نسمة منهم 4.077.981 مساحة قطاع غزة، ويبلغ مجموع السكان 2آم365الضفة الغربية و 
 . 2005ك لعام  نسمة في قطاع غزة وذل1.509.832 نسمة في الضفة الغربية و 2.568.149

2005 -1997التوقعات السكانية حسب المحافظة   
  قطاع غزة الضفة الغربية المناطق الفلسطينية السنة

1997 2.840.268 1.822.717 1.017551 

1998 2.958.578 1.895.254 1.063.324 

1999 3.084.880 1.972.283 1.112.597 

2000 3.224.504 2.057.145 1.167.359 

2001 3.381.751 2.152.501 1.229.250 

2002 3.559.999 2.260.596 1.299.403 

2003 3.721.543 2.356.810 1.364.733 

2004 3.897.702 2.461.637 1.436.065 

2005 4.077.981 2.568.149 1.509.832 



  الجزء الثاني–نصوص وحاالت دراسية :  متناهي الصغرالتمويل

 144

 خارطة فلسطين
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 القوى العاملة
2002 -1998(%)  نسبة البطالة حسب الجسن وسنوات الدراسة   

 سنوات الدراسة 
 2002 2001 2000 1999 1998 والجنس

      ذآور
0 10.0 9.3 11.9 22.4 29.2 

1-6 16.3 13.4 17.6 33.8 41.3 
7-9 15.0 12.4 15.9 31.1 38.9 

10-12 15.0 11.7 14.7 28.9 34.9 
13+ 10.9 8.8 9.3 14.1 17.5 

 33.5 27.3 14.4 11.6 14.4 مجموع اإلناث
0 2.3 1.1 0.3 0.7 2.2 

1-6 4.7 3.2 3.2 5.2 7.6 
7-9 10.5 6.3 7.8 8.7 12.7 

10-12 16.5 11.6 8.0 7.7 18.2 
13+ 23.5 21.9 21.9 22.2 22.5 

 مجموع آال 
 17.1 14.1 12.3 13.0 15.2 الجنسين

0 6.9 5.4 5.7 12.2 17.4 
1-6 15.2 12.2 16.0 31.1 37.9 
7-9 14.7 11.9 15.3 29.8 37.3 

10-12 15.1 11.7 14.0 27.4 33.6 
13+ 14.1 12.5 12.8 16.3 18.9 

 31.3 25.2 14.1 11.8 14.4 المجموع
.2002 عام وأآثر حسب القوى العاملة والمحافظة، 15نسبة التوزيع السكاني لعمر   

القوى  المحافظة
 العاملة

خارج القوى 
 العاملة

 
المجموع المجموع  البطالة العمالة

ق المناط
 100 31.3 68.7 100 61.9 38.1 الفلسطينية

 100 28.2 71.8 100 60.0 40.0 الضفة الغربية
 100 38.0 62.0 100 65.5 34.5 قطاع غزة

Unemployed (According to the Relaxed Definition) 
المناطق 
 100 41.2 58.8 100 55.4 44.6 الفلسطينية

 100 38.1 61.9 100 53.7 46.3 الضفة الغربية
 100 48.1 51.9 100 58.8 41.2 قطاع غزة
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 التعليم
2002/ 2001 -1998/ 1997مؤشرات التعليم العالمي   

 01/02 00/01 99/00 98/99 97/98 المؤشر السنة الدراسية
      طلبة الجامعات

 43.844 40.220 35.696 33.548 29.546 ذآور
 39.564 35.359 30.354 27.298 22.881 إناث

 83.408 75.579 66.050 60.846 52.427 آال الجنسين
      خرجي الجامعات

 - 5.408 4.717 4.449 3.328 ذآور
 - 5.386 3.587 3.931 2.995 إناث

 - 10.794 8.304 8.380 6.323 آال الجنسين
      مدرسي الجامعات

 1.817 2.045 1.666 1.579 1.489 ذآور
 250 294 238 215 235 إناث

 2.067 2.339 1.904 1.794 1.724 آال الجنسين
طلبة آليات 
 المجتمع

     

 2.399 2.129 2.388 2.533 1.949 ذآور
 2.914 2.835 2.769 2.903 2.350 إناث

 5.313 4.964 5.157 5.436 4.299 آال الجنسين
      خريجي الكليات

 - 1.140 797 722 798 ذآور
 - 1.204 1.207 1.058 1.167 إناث

 - 1.965s 1.780 2.004 2.344 آال الجنسين
       مدرسي الكليات

 311 286 269 240 175 ذآور
 128 106 113 89 80 إناث

 439 392 382 329 255 آال الجنسين
 المنظمات غير الحكومية األجنبية في فلسطين

، أما األجنبية فتعد )2500 -950(يتراوح عدد المنظمات غير الحكومية المحلية بين 
، وهي تختلف من حيث )40(واألمريكية أآثر من ) 130(بالعشرات، األوربية منها أآثر من 

تاريخها والنشاطات التي تقوم بها، فمنها ما يقدم المساعدة على شكل برامج أو بمساعدة المنظمات 
و من موارد متعددة، ويتخصص المحلية، آما أنها تتلقى التمويل بشكل رئيسي من حكوماتها أ

معظمها في مجال الصحة والتأهيل والتعليم، في حين يعمل عدد آبير منها في الزراعة والتنمية 
 .وحقوق اإلنسان واإلعالم
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لذا يجب على المنظمات غير الحكومية المحلية واألجنبية العودة إلى وظيفتها الرئيسية وهي 
 .ء والمعوزين في المجتمع بتعليمهم الصيد وليس بتقديم السمدعم النشاطات التنموية لفائدة الفقرا

 
 )أصالة (األعمالالجمعية الفلسطينية لصاحبات 

The Palestinian Women's Association (Asala) 
 

 :التأسيس
مرآز ( باسم 1997بدأت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة عملها منذ عام 

ل الجمعية باسمها الحالي حسب قانون الجمعيات األهلية الفلسطينية في وتم تسجي) المشاريع النسوية
 2001عام 

 
 :األهداف

الى تمكين المرأة في المجتمع " أصالة "األعمالتهدف الجمعية الفلسطينية لصاحبات 
وذلك من خالل تشجيع انخراطها بالنشاطات االقتصادية , الفلسطيني وتعزيز دورها ودعم مكانتها

 العمل للوصول لهذا الهدف من خالل مرصة لها للوصل الى االستقالل االقتصادي ويتوتوفير الف
 المشاريع المدّرة للدخل بتوفير القروض المالية وإدارةتشجيع المرأة الفلسطينية على امتالك 

 .المناسبة لعمل ذلك وتقديم خدمات التدريب واالستشارة للنساء باستمرار
 

 :غراإلقراض المتناهي الص: أوال
 :مبادئ اإلقراض متناهي الصغر

 : مبادئ6منهجية برنامج اإلقراض المتناهي اعتمدت على 
 .إقراض النساء ذوات الدخل المتدني •
 البدء صغيرًا ثم النمو تدريجيًا •
 تشجيع الضمانة االجتماعية  •
 )القروض الجماعية(التحفيز على نظام التوفير  •
 االستمرارية •
  الذاتيةاإلدارةتشجيع  •
 
 :ير اختيار الفئة المستهدفةمعاي

النساء الفلسطينيات في المدن والقرى والمخيمات اللواتي , أصالةالفئة المستهدفة لبرنامج 
لديهن الرغبة في أخذ قروض محددة واالنتفاع بخدمات التوفير على ان يملكن مشاريع صغيرة 

 . يرغبن البدء بمشروعات صغيرة جدًاأوإنتاجية قائمة 
 

 :تحيزسياسة عدم ال
 البرنامج مفتوح لكل النساء الفلسطينيات المقيمات في الضفة والقطاع •
  دينيأو عرقي أويتم اختيارهن تبعًا ألي تحيز سياسي  قترضات الالم •
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 :الفئة المستهدفة
دني من صاحبات المشاريع يجب ان تنطبق                      للتأآد من ان البرنامج يلبي احتياجات ذوات الدخل المت

 :يةعليهن الشروط التال
 . دوالر شهريا700 اقل من األسرةدخل  •
 .أقصى دوالر آحد 2000 و 100قيمة الممتلكات للمشروع القائم يتراوح بين  •
 .لديها معرفة جيدة بنشاط المشروع •
 .أخرىت وديون لبرامج قروض اقاليس عليها أي استحق •

 
 :القروض الجماعية .أ 

 . عدة مشاريع مختلفة سيدة من15 – 5المقترضات لهن حرية اختيار مجموعتهن من  •
تظم و           • ا ألخذ قرض ويجب              آل عضوة يجب ان تدخر بشكل شهري من تم اختياره ن ي إال ل

هن    مان بعض وات لض ع العض ى جمي ة عل ون موافق هر, ان تك ابلن ش ديد وأن يتق يا لتس
 . واحتياجاتهنأوضاعهنمستحقاتهن وإيداع التوفير ونقاش 

ات   • ن لموظف وظفي أوال يمك الة م ي ت أص دخل ف ن     الت رف م ت أي ظ ة تح كيل المجوع ش
 .الظروف 

 جدد للمجموعة  أعضاء جدد للمجموعة في آل مجموعة هناك احتمال دخول    أعضاءدخول   •
ة ويصبحن    ع عضوات المجموع ن جمي يهن م ة عل تم الموافق ة أعضاءيجب ان ت ي بداي  ف

 .الدورة المقبلة
 

 :الضمان االجتماعي
بعض   يجب على آل عضوات المجموعة تقبل مسؤولية ضم        ة بعضهن ال ّن   , انة وآفال بحيث يك

 وغرامات التأخير بدًال عن أي عضوة في المجموعة           اإلداريةعلى استعداد لدفع القسط والمصاريف      
 . سبب آانأليلم تستطع الدفع المحدد 

 
   :القروض الفردية متناهية الصغر .ب 

ردي • ال العامل ) 500 – 250( من قرض موسمي ف ادة رأس الم ك لزي ع ت(دوالر وذل وقي
 ) اتفاقية قرض مع آفيل واحد بوجود المحامي

رة        ) 3000 – 1000(قرض فردي من      • ادة حجم المشروع وتوسيعه ولفت ك لزي دوالر وذل
ى    12سداد تتراوح من     ة شهر ومصاريف     24شهر ال  باإلضافة شهريا   % 1.5 بنسبة    إداري

 ). المحاميتوقيع آمبيالة مع آفيل واحد بوجود(عمولة لمرة واحدة عند الصرف % 2الى 
ن      • ردي م رض ف ى ق ن الحصول عل ذلك يمك وير ) 5000 – 3500(آ دء أودوالر لتط  ب

ين   راوح ب رة تت دا ولفت هرًا ومصاريف 36 – 15مشروع صغير ج ة ش بة إداري % 1 بنس
هريا  د الصرف  % 2 باإلضافةش دة عن رة واح ة لم ع(عمول نظمتوقي ن م ند دي ة ,  س واتفاقي

 ). آاتب العدلامأم األقلين اثنين على آفيلقرض مع 
 

 برنامج اإلقراض الفردي المتناهي الصغر
ة         , ة التي تثبت أهليتها لإلقراض مرشحة للمشاريع الفردية       لالعمي وعين من القروض الفردي : ويوجد ن

 ).مساعدة على االآتساب(قروض تمويلية )/ عرضية(قروض موسمية 
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)مساعدة على االآتساب(قروض تمويلية  )عرضية(قروض موسمية  

 االستحقاق
بعد دورتين من إعادة الدفع في الوقت 
المحدد بدون أي تأخير ألي عمل وال 

يشترط الحضور المتواصل في 
 المجموعة

بعد دورتين من إعادة الدفع في الوقت 
المحدد بدون تأخير ألي عمل وال يشترط 

 .الحضور المتواصل في المجموعة
يجب إنهاء قرض المجموعة قبل الحصول 

 عليه

أعمال استثمارية لمتطلبات موسمية  دفاله
 تمويل المشاريع عرضية

  $10000 – 5000  $500 – 250 حجم القرض
  سنة2 – 1  شهور6 – 1 مدة القرض

تسجيل سند دين بحضور محامي وآفيلين    وآفيل واحد–بحضور محامي  الكفالة
 أمام آاتب العدل

 شهريًا شهريًامعدل إعادة الدفع

 %1.5خصومات شهرية  مالخصم والرسو
 %2رسوم عمولة 

 %1.5 – 1خصومات شهرية 
 %2رسوم عمولة 

 ال يوجد استحقاق توفير ال يوجد استحقاق توفير التوفير

 مشاريع صغيرة بإشراف أصالة متوفر بعد أسبوعين من العرض خصائص أخرى
  أسابيع4-3متوفرة خالل 

 
 :اإلقراض الصغير: ثانيًا

 ):القروض الفردية (غيرالصبرنامج اإلقراض 
امج دء : وصف البرن ردن الب دات ي اء متعه امج مصمم لنس ذا البرن ي أوه اريع صغيرة ف  توسيع مش

دمات ارة والخ راض , قطاعات التصنيع والتج دافواإلق ة أله ل إنتاجي ال مث راء أعم تثمارية وش  اس
 . تطوير في موقع عملأومعدات مساعدة 
 :شروط القرض

 .أمريكي دوالر 20000 – 5500ين حجم القرض يتراوح ما ب .1
 . شهرًا تدفع على دفعا ت شهرية36-12مدة القرض  .2
 .شهور تعتمد على نوع وطاقة العمل6-1تتراوح ما بين ) اإلنتاجمدة  (اإلنتاجية .3
 . آاتب العدلأمامتوقيع سند دين بحضور محامي وآفيلين  .4
اريف  .5 ةمص بة إداري هريا% 6.15 بنس افة, ش ى باإلض ة لم % 2 ال د  عمول دة عن رة واح

 .الصرف
 

 :خصائص مشاريع المقاولة الصغيرة
 شيكل 2000(مشاريع المقاولة الصغيرة تستهدف النساء الفلسطينيات ذوات الدخل المحدود          

ن مؤهل      , ) شيكل شهرياً  6000 – 3000(وذوات الدخل المتوسط من     ) شهريًا وهؤالء النسوة يحمل
في  , لديهن خبرة مسبقة بالعمل    , )أطفال 4(لحجم  متزوجات وذوات اسر صغيرة ا    ,  جامعي أوثانوي  

دخل األساسي    و ال رض ه ر الق االت يعتب م الح رةمعظ ارة  , لألس ي التج ز ف ن يترآ اجوعمله  واإلنت
ة لتطوير          أو, وقطاع الخدمات  اك احتياجات مالي ع العمل    أو هن دات   أو تحسين موق ال  شراء مع  أعم

 .استثمارية
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ي من خالل عامالت التطوير الموجودة في مكاتب غزة              تؤثر اإلقراض الفر   أصالة: التسليم
ائن       , والضفة الغربية  ة          أوحيث تقابل تلك العامالت الزب ارات ميداني ارة  ,  المرشحين من خالل زي زي

د في مؤسسات المجتمع                           أوالمكتب   ة والتي تعق ة القروض الفردي ات بحث عن فعالي  من خالل حلق
 .المحلي

 
 :آلية الحصول على قرض

 :لى قرض فرديللحصول ع
 .يجب ان تمال المتقدمة طلبا مبدئيا .1
ان العمل             ,  انطبقت الشروط على المرشحة    وإذا .2 ا في مك دان بزيارته امالت في المي , تقوم الع

 .ويكملن معها طلب القرض المبدئي الذي يشمل آافة البنود المتعلقة بالقرض
روع لل      .3 دوى المش وق وج رض والس تطالع الق ل واس امالت بتحلي وم الع ن ان  تق د م تأآ

 . الدفع والتسديدإعادةالمقترضة ستستخدم القرض في بابه وتستطيع 
ادة                        .4 ة اإلقراض والتي تجتمع في الع ى لجن في حالة جمع واستكمال البيانات يحّول الملف ال

 .حيث تدرس الطلبات,  ثالثةأو أسبوعينآل 
 . تقوم صاحباتها بفتح حساب في البنك لتمويل القرضالمعتمدةوالطلبات  .5
 . بشكل شهريأصالةدفعات التسديد تدفع في حساب  .6

 
 : أصالة إنجازات

 :القروض متناهية الصغر
ام   • ة ع ى نهاي ي صرفت حت روض الت ة الق ام ( دوالر 847358: 2002قيم ة ع ذ بداي من

2001( 
  قرض1233 :2002عدد القروض النشطة في نهاية العام  •
 .والر د336764: 2002قيمة القروض النشطة في نهاية العام  •
 . مجموعة174: 2002عدد المجموعات المقترضة في نهاية العام  •
 

 :القروض الصغيرة
ام             • ة الع ام      (  دوالر   2389012: 2002قيمة القروض التي صرفت حتى نهاي ة ع ذ بداي من

1997( 
 . قرض202: 2002عدد القروض النشطة في نهاية العام  •
 .ر دوال739074: 2002قيمة القرض النشطة في نهاية العام  •
 

 :مصادر التمويل
فام آيوبك    • ة  (اوآس ة الهولندي ل من الحكوم القروض الصغيرة والقروض   , 2001). (بتموي

 )المتناهية الصغر
 .القروض المتناهية الصغر, 2001( الكاثوليكية اإلغاثة •
 ).القروض الصغيرة, 2001(التعاون  •
 )القروض متناهية الصغر, 2002(المساعدات االسترالية  •
 )مصاريف إدارية وبرمجية, 2003(, )األوربيبتمويل من االتحاد  (بانيةاألسآودسبا  •
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 :الهيكل التنظيمي
الة زيأص كل ال مرآ دار بش س ,  ت وفر مجل ث ي ات اإلدارةحي ة وتوجيه تراتيجية العام  االس
ز ديرة , المرآ ةوالم ات  التنفيذي ى العملي رف عل ة تش راف اإلداري س بإش رف  , اإلدارة مجل ي تش فه

كل مباشر ع دائرة بش ول ال روع وتم دراء الف ى م دان , ل ى المي رفون عل روع يش دراء الف قو , وم منس
دان     أداءالبرامج يراقبون    دان يستلمون ويدرسون            ,  الطاقم في المي وعامالت اإلقراض ومشرفو المي
 .طلبات المتقدمين

 . الضفة الغربية-المرآز الرئيسي يقع في رام اهللا 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ةالمكاتب الرئيس
 البيرة

 حي اإلذاعة 
 عمارة صابر الطويل 

 2316ب .ص
 24004432/02-3تلفاآس 

 غزة
 تقاطع الجالء مع الوحدة 

 عمارة بسيسو
 5099ب .ص

  5617282/08 تلفاآس
  org.pal-asala.www: الموقع االلكتروني
      com.asala@palnet :البريد االلكتروني

                      com.g@palnet-asala   

 مجلس اإلدارة

 سكرتيرة مديرة تنفيذية

مدير فرع 
غزة

 سكرتيرة

مساعدة 
مالية

منسقة 
اإلقراض

منسقة 
اإلقراض

   شمال الضفة-وظفات إقراض م

مدير مالية 
ضفة

مساعدة 
مالية

منسقة برنامج 
اإلقراض متناهي 

   شمال غزة-موظفات إقراض    وسط غزة-موظفات إقراض 
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 )أآاد (المرآز العربي للتطوير الزراعي
Arab Center For Agricultural Development  

 
 :ماهية المرآز العربي للتطوير الزراعي

رآز العربي للتطوير الزراعي مؤسسة تنموية غير حكومية غير هادفة للربح مرخص رسميًا في الم
 استنادًا للقانون 2001وآذلك مرخص من السلطة الفلسطينية منذ عام . 1993القدس في العام 

المرآز متخصص في مجال اإلقراض الصغير ويقدم الخدمات التجارية الداعمة . الفلسطيني
 .سطينيين الفقراء وذوي الدخل المتدنيللمنتجين الفل

 
 :الوضع القانوني

المرآز العربي للتطوير الزراعي مرخص ومسجل آمؤسسة تنموية غير حكومية وغير هادفة 
للربح وذلك استنادًا الى قانون الجمعيات الخيرية يتم إدارة المرآز من خالل مجلس إدارة مؤلف من 

 .لهيئة العامة للمرآز أعضاء منتخبون لمدة عامين من قبل ا9
 

 :رسالة المرآز
تأسس المرآز العربي للتطوير الزراعي آمؤسسة تنموية يسعى لدعم صغار المبادرين الفلسطينيين 

 .من خالل نشاطات مولدة للدخل بين الفقراء وذوي الدخل المتدني
 

 المناطق الفلسطينية يقدم المرآز الخدمات التمويلية والتدريبية الداعمة لمناطق الريف الفلسطيني او
ان الهدف األساسي للمرآز هو تحقيق . األآثر مقرًا والمتأثرة من الظروف السياسية الصعبة

من خالل تعزيز وتقوية , االستقالل االقتصادي وآذلك األمن الغذائي للفقراء وذوي الدخل المحدود
يسعى المرآز لتطوير . فلسطينوالسياسية في , االجتماعية, مشارآتهم الفعالة في الحياة االقتصادية

وذلك من , وتحسين األوضاع المادية والمعيشية لصغار المنتجين الفلسطينيين ذوي الدخل المحدود
خالل توفير القروض التمويلية والخدمات التدريبية الداعمة والالزمة إلنشاء وتطوير مشاريعهم 

 .المدرة للدخل
 

 :     األهداف والغايات
تدامة ف • ز االس ة  تعزي اطق الريفي ي المن دخل ف دة لل اريع المول ذاتي والمش ال التشغيل ال ي مج

 0والحضرية الفلسطينية الفقيرة ومحدودة الدخل
 .زيادة البقعة الجغرافية الخاصة بمصادر التمويل •
وى نحو        , دمج تدريجي للفقراء وصغار المنتجين في أسواق التمويل        • من خالل نقل توازن الق

 . للتمويلالفئات األآثر احتياجًا
 تفعيل وتحريك اإلدخارات •
 تعزيز مجتمعات الفقراء •
 

 :الفئات المستهدفة
م           توى دخله ين مس دف تحس اريعهم به وير مش ي تط راغبين ف طينيين ال ين الفلس غار المنتج ص

تهم اط           . ومعيش ي النش دماج ف ر االن ر عب رة الفق ن دائ روج م ي الخ راغبين ف راء ال ذلك الفق آ
 .االقتصادي االستثماري
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 :روع والمكاتبالف
ه         الل فروع ن خ ين م راء المنتج غار وفق ه لص ي خدمات وير الزراع ي للتط ز العرب دم المرآ يق

طينية   اطق الفلس ي المن رة ف ه المنتش زة (ومكاتب ابلس , غ ا, ن ز باإلضافة) رام اهللا , أريح  للمرآ
 .الرئيسي في مدينة رام اهللا

 
 :الخدمات التمويلية الملية للمرآز

ز الع  دم المرآ ين       يق راء المنتج غار وفق ة لص ة مالي دمات تمويلي ي خ وير الزراع ي للتط رب
 :الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية من خالل ثالثة برامج تمويلية وهي

ة                  : قروض رأس تشغيلي   • ة لتغطي ة الالزم وفير السيولة النقدي ى ت امج ال ذا البرن يهدف ه
دورة تمرار ال ة الس غيلية الالزم ات والمصاريف التش ة النفق اريع اإلنتاجي ة للمش  اإلنتاجي

ة ذه المصاريف  . القائم مل ه ورتش ال أج ارات, العم روع إيج ذور أعالف,  المش ,  وب
 .الخ... تسويق , تغليف, نقليات ومحروقات  , وأسمدةعالجات 

 
ى دعم االستثمارات الصغيرة الخاصة               :قروض رأسمال استثماري     • امج ال  يسعى البرن

ارا   , في فلسطين  ل االدخ ى استثمارات     وتحوي ة ت ال دم المرآز قروض تغطي     . إنتاجي يق
ن % 75 اليم وب إجم تثمار المطل اء االس د إلنش ائم أو مشروع جدي  تطوير مشروع ق

تثمارها آأصول    دف اس ك به ةوذل تيكية  ثابت وت بالس راء بي ل ش روع مث اق,  للمش , إنف
 . بناء إنشاءاتأو, معدات, آليات,  ريأنظمة

 : وخلق صناديق ادخار وإقراضاإلنتاجيةتعزيز التعاونيات  •
ام          امج في ع زارعين في               2002انطلق هذا البرن راء الم ز وتشجيع صغار وفق  بهدف تعزي

ة  اطق الريفي رالمن ي مجال األآث رًا ف ات إنشاء فق ة تعاوني ق إنتاجي ة متخصصة وخل  زراعي
م  ة به راض خاص ار وإق ناديق ادخ دافان . ص ية األه اء الرئيس ار إلنش ناديق االدخ  ص

 :قراض تنحصر فيواإل
 .  الفقراء وصغار المزارعينىتعزيز مبدأ االدخار لد •
اس      • ى أس ة عل دخل قائم دة لل ة المول اريع الزراعي ة للمش ل دائم اد مصادر تموي إيج

 .  إدخارات المزارعين أنفسهم
انديق      • م لص الل إدارته ن خ ة م ة التنمي ي عملي زارعين ف اهمة الم توى مس ع مس رف

 .االدخار واإلقراض
 .معيات المزارعين اإلنتاجية ورفع روح التعاون فيما بينهمتعزيز ج •
 

 :خدمات داعمة ومساندة
ة  • اطات تدريبي تثمارية     : نش اريع االس ي المش دة ف رة الجي ين ذوي الخب ز المنتج زود المرآ ي

ة  ة وعملي ة نظري اريعهم  , دورات تدريبي ة بمش يع ذات العالق ف المواض ي مختل ل , ف مث
استراتيجية  , إدارة المشاريع الصغيرة    , للكيماويات في الزراعة    االستخدام األمثل والعقالني    

رويج عير , الت تراتيجية التس ات    , اس راء ومؤسس دورات خب ذه ال دير ه رف وي ويق يش والتس
 .مهنيين ومتخصصين

 :بناء المؤسسات والقدرات •
دفاع عن                   .1 م لل تشجيع وتعزيز المستفيدين في مجال إنشاء أطر ومؤسسات خاصة به

 .مصالحهم
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 .دة فنية للتعاونيات اإلنتاجية وصناديق االدخار واإلقراضمساع .2
 :حوار السياسات •

دني مع            دخل المت راء وذوي ال ين المنتجين الفق ا لوجه ب يدير المرآز جلسات حوار مفتوحة وجه
تراتيجيات والسياسات   ق باس ا يتعل ة فيم وزارات والدول ي ال رار ف ار المسؤولين وصانعي الق آب

ى                    . الوطنية االقتصادية  أثير عل ات الصغيرة في مجال الت ز ودعم الفئ ى تعزي يهدف المشروع ال
 .السياسات الوطنية

 
 :العضوية

 .المرآز العربي للتطوير الزراعي عضو فّعال في شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية •
والتي  , المرآز رئيس للجنة التوجيهية للشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر           •

 . عضويتها المؤسسات التمويلية األهلية الخاصة والبنوكتضم في
ة في القطاع الزراعي               • ين المنظمات الفلسطينية العامل ا ب , المرآز عضو شبكة التنسيق العلي

ى وزارة       والتي تضم في صفوفها المؤسسات األهلية العاملة في القطاع الزراعي باإلضافة ال
 .الزراعة الفلسطينية

اهي الصغر          المرآز عضو في الشبكة    •  األفريقية المتوسطية لمنظمات اإلقراض الصغير ومتن
 . مؤسسة تمويلية في إفريقيا والشرق األوسط40والتي تضم في صفوفها 

ة   • ابع للقم راض الت ال اإلق ي مج ة ف ة العامل ات األهلي دولي للمنظم ز عضو المجلس ال المرآ
ة     والتي تعمل وتسعى من اجل إيصال ال      , الدولية لإلقراض الصغير   ة والداعم خدمات التمويلي

ل 100ل ذاتي قب الم من اجل ضمان التشغيل ال ي الع رة وخاصة النساء ف ة فقي ون عائل  ملي
 .2005نهاية عام 

 .   المرآز عضو الشبكة العربية للمنظمات األهلية •
 

 :المستقبل
ر      , ان الهدف األساسي للمرآز العربي للتطوير الزراعي         • ة ألآب نح خدمات تمويلي هو م

دد م ي     ع ادية ف ات االقتص ف القطاع ي مختل دود ف دخل المح راء وذوي ال ن الفق ن م مك
 .للرجال والنساء على حد سواء, مختلف المناطق الفلسطينية في المدن والريف 

وع قطاعي وسلعي             • ذ سياسة تن ا      . يعمل المرآز على تنفي وع عنصرًا هام ذا التن يشكل ه
ة وضرورية       للمرآز من اجل الوصول لالستدامة التشغيلية والم        إلنشاء الية آمرحلة هام

راء   ولإلقراضمؤسسة تمويلية مستديمة تسعى لتقديم خدمات تمويلية خاصة لالدخار            لفق
 .وذوي الدخل المتدني في المناطق الريفية والحضرية

المرآز يسعى لتشجيع ودعم فقراء وذوي الدخل المتدني في مجال االدخار آمصدر مالي دائم 
 .متناهية الصغرللمشاريع الصغيرة و



 



 4الحالة الدراسية رقم 

 المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية
 عطاء ال محدود

سمير أبو زنيد. د
) *(  

                                                 
  أستاذ مشارك في اإلدارة والتسويق وعضو مجلس إدارة فاتن-سمير أبو زنيد. د )*(
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 :مقدمـــــــة

ة     راض والتنمي طينية لإلق ة الفلس ت المؤسس اتن(آان ي   ) ف ل ف اذ الطف ة إنق ن مؤسس زءًا م ج
ي      ذا وف زة، ه اع غ ة وقط فة الغربي وز 14الض ج 1998 تم م تس اهمة    ت رآة مس ة آش يل المؤسس

م                ربح في غزة تحت رق ة لل انون الشرآات لسنة        ) 563124478(خصوصية غير هادف تنادًا لق اس
 .م1999باشرت فاتن نشاطاتها في آذار .  المعمول به في غزة1929

 
اده في        . آلمة فاتن آلمة مؤنثة تعود إلى المرأة وتعني غاية الجمال           تم إقرار هذا االسم واعتم
 .ع لمؤسسي المؤسسة والذي عقد في رام اهللا في بداية مراحل تأسيس فاتناجتما

 
 :إدارة فاتن

م انتخاب                         ة ت ة العام ل أعضاء الهيئ ل التسعينات من قب عقب العديد من االجتماعات في أوائ
 . وذلك تحت إشراف مسؤولين من مؤسسة إنقاذ الطفل1995مجلس إدارة في قبرص في العام 

 
س اإلدارة  ي    ضم مجل ة ف ات المختلف ن القطاع طينيين م ن الفلس عة م ريحة واس  المنتخب ش

ة وقطاع غزة  ات ) 1أنظر الجدول (الضفة الغربي ى عملي ة المشرفة عل ر مجلس اإلدارة الجه يعتب
 .فاتن فهي التي تضع الخطط واالستراتيجيات وتشرف على تنفيذها

 
 أعضاء مجلس إدارة فاتن )1(الجدول رقم 

 سماال المهنة المرآز
 صالح عبد الشافي مدير مرآز غزة لبرامج الصحية العقلية رئيسًا
 هيام قعقور  الخليل-مرآز المرأة–محامية  عضوًا
 حسام أبو دقة  غزة– تحليل العمليات –البنك الدولي  عضوًا
 محمد السقا  غزة– خان يونس –محامي  عضوًا
 نائلة أبو عايش  غزة-مرآز المرأة–مديرة  عضوًا
 نصر عبد الكريم  جامعة بيرزيت–أستاذ المحاسبة  وًاعض

 نبراس بسيسو  غزة–صندوق التنمية الفلسطيني  عضوًا
ل واإلدارة        عضوًا ة التموي رئيس للشؤون       –عميد آلي  نائب ال

  جامعة الخليل–األآاديمية 
 سمير أبو زنيد

 سمير عبد اهللا  رام اهللا–مدير مؤسسة ماس للبحوث والسياسات  عضوًا
 

 :الرؤيــــا
ة                       افي لتغطي دخل الك د ال ة لتولي فلسطين خلية من الفقر، تتوفر فيها لكل عائلة الوسائل الكريم

 .احتياجاتها األساسية
 

 :األهــداف
 :تتلخص أهداف فاتن في

 . تقديم خدمات مالية للفلسطينيين أصحاب المشاريع بالغة الصغر-
 . تقديم خدمات إقراضية متنوعة-
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 .لى آفاءة تشغيلية فعالة وخدمات زبائن مثالية الوصول إ-
 . االستقالل عن الممولين والوصول إلى مرحلة فيها االعتماد على الذات ماليًا-
 

 :القيم والمبادئ
ه          ؤمن ب ا ن أ            . القيم هي م ه صح أم خط د أن ا يعتق يم آل م يم آأساس للتصرف     . الق تهدف الق

 .قواعد السلوك األخالقية في مؤسسات األعمالفهي التي تشكل . األخالقي في مؤسسات األعمال
 

 :قيم العمل في فاتن
دعم المتلقي                :المصداقية • يم لل ال والحك  فاتن تضع نفسها مسؤولة تمامًا عن االستخدام الفع

ام     . من الممولين في توفير خدمات مالية للفقراء النشيطين اقتصادياً         وهي بذلك مسؤولة أم
 .الممولين الذين قدموا األموال لتشغيلها بالقروضمقترضيها بالدرجة األولى وأمام 

 
زام • يطين        :االلت راء النش ة للفق دمات مالي ى خ ول عل رص للحص وفير ف ة بت اتن ملتزم  ف

اريع         ة المش داف قم ق أه نفس وبتحقي ى ال اد عل تدامة واالعتم ول لالس اديًا، الوص اقتص
 .الصغيرة

 
اعي • ت:العمل الجم ى آل المس ائج عل ق نت اتن تسعى لتحقي ع  ف اون م ويات من خالل التع

الشرآاء والممولين المحليين والعالميين، المقترضين وعائالتهم ومجتمعاتهم المحلية ومن          
ال          ي مج ة ف ات العامل بكة للمؤسس اء ش ة بإنش ي ملتزم ا، فه ا وموظفاته الل موظفيه خ

 .اإلقراض للمشاريع بالغة الصغر على المستويين الفلسطيني والعربي
 
ة،               تمتاز :االمتياز • وادر العامل رامج، الك ا، االستراتيجيات، الب  فاتن بأعلى مستويات الرؤي

 .العمل الجماعي والتعاون، األنظمة اإلدارية واالستجابة الحتياجات المقترضين
 
ة والتي تعكس            :االبتكار • رامج واألنظم  تسعى فاتن دائمًا للوصول ألشكال الضمانات والب

 .المالية واإلقراض للفقراء النشيطين اقتصاديًاأفضل األفكار العالمية حول الخدمات 
 
وك                   :الثقة • ة، وبعكس البن ة للثق ا مرادف  تسعى فاتن لخلق مؤسسة تكون آلمة اإلقراض فيه

راض    اتن جعلت اإلق إن ف ائن ف ع الزب ي التعامل م ة ف دم الثق ى ع د عل ي تعتم ة الت التقليدي
 .بسيطًا وأساسه الثقة

 
 :مبادئ فاتن

د   ا يح ل م و آ دأ ه ة المب ي المؤسس طة ف ير األنش د لس الكين، . (د الخطوط والقواع ميث، ب س
2005.( 
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 :مبادئ العمل في فاتن
 :إدارة العمليات آما لو آانت مشروع اقتصادي يهدف إلى الربح •

و                     ا ل ا آم بالرغم من أن فاتن مؤسسة ذات رؤية اجتماعية إال أنها مؤسسة مالية تدير عملياته
دف لل  روع اقتصادي يه ت مش ه إدارة  آان وم علي ذي تق دأ األساس ال ذا المب كل ه ربح، ويش

 .عملياتها وينعكس على جميع مبادئ المؤسسة األخرى
 

 : على النفسواالعتماداالستدامة  •
ة    ة المنهجي رارات المؤسس إن ق ا ف ن هن تدامة، وم ة مس دمات مالي ديم خ اتن لتق دف ف ته

ذه الق اهمة ه دى مس ائن وم ع من حاجات الزب ة تنب ى واإلجرائي اد عل ق االعتم رارات لتحقي
 .النفس وتغطية التكاليف

 
 :االستقاللية عن الممولين •

ى أن               فاتن تتلقى األموال من الممولين وهي تسعى لتحقيق االستقاللية، وهدفها بالدرجة األول
ان أعضاء                   ا آ ولين ومن هن ات المم يس رغب ائن ول يكون أساس خدماتها هو احتياجات الزب

 .هنيين العاملين بالقطاع الخاص وليس من الممولينمجلس اإلدارة من الم
 

 :الشراآة مع الزبائن •
ى                 تتعامل فاتن مع الزبائن على أساس امتالآهم للخبرة الكافية في مجاالت عملهم والقدرة عل

اتهم             د احتياج ى تحدي استخدام القروض وسدادها وبأنهم شرآاء وليس منتفعين فهم قادرين عل
 .مؤسسة وصية عليهموال يحتاجون أن تكون ال

 
 :المسؤولية بالتعامل مع القروض •

اك قروض سيئة بمعنى أن المؤسسة ال                             ائن سيئين ولكن هن اك زب يس هن ه ل اتن بأن تؤمن ف
ة        ع عملي ة م ؤولية عالي ل بمس ا تتعام القروض، إال أنه اآل ب دوث مش د ح ائن عن وم الزب تل

 .إصدار ومتابعة القروض
 

 :محورية الخدمات •
روض،      فاتن مؤسسة ما    لية تقدم الخدمات للفقراء النشيطين اقتصاديًا ومحور خدماتها هو الق

 .ولهذا فهي ال تقدم أي خدمات تنموية أو فنية
 

 :االنتشار الواسع •
تؤمن فاتن بأنه إلحداث أثر إيجابي على حياة الفقراء في فلسطين، ال بد من الوصول آلالف      

وف             ة الصغر وت ى الخدمات           الفقراء من أصحاب المشاريع بالغ م للحصول عل ير الفرص له
 .المالية

 
 :الترآيز على النساء •

راء                   فاتن ترآز في قروضها على النساء صاحبات المشاريع بالغة الصغر حيث أن ثلثي الفق
ة        ر ملتزم وك غي ة والبن راض التقليدي ائل اإلق ن وس تثنوا م واتي اس اء الل ن النس م م ه

 .بر على تحسين حياة أطفالهنباحتياجاتهن، آما أن للنساء األثر األآ
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 :البيئة الكلية والجزئية

وم       Faten نقطة تحول لبقاء فاتن      2003آانت سنة     ة في ي دالع االنتفاضة الثاني  28 منذ ان
ا              2000سبتمبر عام     آانت مؤشرات إنجاز فاتن في انخفاض حتى أنها وصلت مستويات حرجة مم

ولكن بجهود فوق العادة لكل طواقم فاتن استطاعت         . هدد قدرتها لالستمرار في خدمة الناس والفقراء      
ام           ة ع ًا بنهاي رات تقريب ة م ن ثالث تثمار المعل اطاتها لالس اعف نش ة أن تض ا  2003المؤسس  بينم

 .حافظت على معاييرها مرتفعة الجودة
 

ام        ام                2003آانت إنجازات ع اتن في ع ا ف ة استراتيجيات وحفظ طورته  التي   2002 تنمي
ابقة لإلقراض الصغير في ظروف                      خاللها عملت الت   تفادة من السنين الس دروس المس يالت من ال حل

 .الحرب
 

اء         رائيلية وس ات اإلس كرية واإلغالق الت العس تمرار الحم راء اس ن ج طينيون م أثر الفلس ت
الوضع أآثر عندما زادت إسرائيل من سرعة بناء جدار الفصل مما زاد الغضب الفلسطيني، وأيضًا        

ذ   39لعراق عنصرًا آخرًا للتأآيد على الحياة اليومية الفلسطينية، لقد مر       آانت الحرب ضد ا     شهرًا من
بداية االنتفاضة الفلسطينية التي من خاللها جربت فاتن استراتيجيات آثيرة من أجل االستمرار حتى                 
ام واحد في                           الي من خالل ع ى الصمود الم تستطيع خدمة الفقراء آان من المتوقع لفاتن أن تصل إل

 .2000 سبتمبر 28لوقت التي انفجرت فيه االنتفاضة الفلسطينية في عام ا
 

 :تأثرت عمليات فاتن بعدة عوامل منها
رًا      .1 ا أم روج منه ا والخ دخول إليه ل ال ا جع ن بعضها مم طينية ع اطق الفلس الق المن إغ

 .صعبًا أو مستحيًال
 . منع تدفق المنتجات من وإلى المناطق الفلسطينية .2
اطات  فرض حظر التجول  .3 ذي أخر نش ر ال طينية األم اطق الفلس ى المن ة عل دة طويل لم

 .أعمال آثيرة مثل الزراعة وتربية الطيور والحيوانات
ا وأن                     .4 اتن آم وت عمالء وطواقم ف ر من بي دمر القصف اليومي والعدوان المستمر الكثي

 .بعض عمالء فاتن فقدوا أعمالهم ومشاريعهم أثناء ذلك
 . طواقم فاتنمقتل العديد من عمالء وبعض .5
ى زراعة أراضيهم أو للسفر                  .6 سبب الفصل حتى صعوبات أآثر للفلسطينيين للوصول إل

ات في                        دخول من خالل بواب ال لل اج األطف رة احت أو للتجارة بين المدن وفي حاالت آثي
 .جدار الفصل للوصول إلى مدارسهم

ن المق  .7 ر م طينية أصبح الكثي لطة الفلس اطق الس ل لمن ر بسبب اإلغالق الكام ترضين غي
وك                قادرين من الوصول إلى مكاتب المؤسسة وذلك ألخذ قروض جديدة أو الوصول للبن

 .إليداع دفعاتهم المالية
 

ع           ة في ربي ادة احتالل الضفة الغربي ة في    2002منذ تكثيف الصراع وإع  أخضعت الحرآ
دودة ف       بحت مح طينية أص اطق فلس ة من ين ثماني ة ب دات، وأن الحرآ ة للتقي فة الغربي فة الض ي الض

بحت            اطق أص ذه المن ي ه ية ف دن الرئيس دان والم ارج البل ى خ ن وإل ة م ا وأن الحرآ ة، آم الغربي
طة  اريح     140مضبوطة بواس يش بتص اط التفت الل نق ن خ رور م ون الم كرية يك يش عس ة تفت  نقط

 .إسرائيلية خاصة صعب الحصول عليها في الكثير من الحاالت
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اسمنتي أو  ( عائق طرق   200 ممنوع أو صعب بوجود      آما وأن االلتفاف حول نقاط التفتيش      
ي ة  ) تراب ي تقطع دخول الطرق البديل رائيلية والت ود اإلس ن الجن ة م ر محروس ام . غي د قلص نظ لق

ي،      ديد األمن ات التش الل أوق ة خ ي الضفة الغربي ة ف رة الحرآ يش بصورة آبي اط التفت التصاريح نق
ة            والسير على األقدام أو بواسطة سيارات على الط        أثرة في الضفة الغربي رق بين القرى والبلدان المت

ى                 دات عل ذاك هي أيضًا خاضعة للتقي ا آن د احتالله آان أصًال      على الفلسطينيين وغزة التي أعي
 . نقطة تفتيش30 إلى 25الحرآة بين ثالث مناطق محددة مع مرور مسموح به من خالل 

 
ابه     ورة متش ة بص فة الغربي ي الض ائع ف ة البض ر حرآ ر للظه ام إدارة الظه أثرة بنظ  ة مت

)Back to Back (              ك من ا وذل يارة تقف خلفه ى س يارة إل زل البضاعة من س التي من خالل تن
ل فلسطينية،              السيارات اإلسرائيلية التي تنقل البضائع إلى الحواجز العسكرية ثم تنزل إلى سيارات نق

 .آل هذا زاد من التكاليف المتعلقة بالنقل والشحن
 

دان والمدن         إن    ع البل إعادة احتالل الضفة الغربية يضمن أيضًا تطبيقًا أآبر لمنع التجول لجمي
ا           ة أريح تثناء مدين ة باس ع تجوال بشكل مكثف بنسبة                . في الضفة الغربي دان والمدن لمن خضعت البل

  .2002من الوقت في العام % 75إلى % 40
 

ى رق          ى أعل من  % 40أي نسبة  ) 900,000(م بعد أن وصل عدد المطوقين الفلسطينيين إل
هري   الل ش ة خ فة الغربي كان الض ام 6،7س ن الع دل  . 2002 م ول مع وقين ح دد المط ت ع ثب

ام   ) 500,000( ة ع ام 4 ، من شهر  2002خالل بقي دل  2003 ع ى مع ع التجول إل  انخفض من
دة            . شخص) 250,000(و  ) 200,000( ادة تستمر لم  24هذه التطويقات وحاالت منع التجوال ع

ن     واطنين م ين الم اعتين لتمك دة س ه لم رة رفع ع فت هور م ى ش تمر إل ن أن تس اعة متواصلة ويمك س
ى              . التزود بالماء والطعام وقضاء الحاجات الضرورية       ال من الوصول إل ات العم د منعت التطويق لق

 .أماآن عملهم وآذلك نقل المنتوجات وأدت إلى إغالق األسواق
 

ل  ة الخلي ي مدين ال ف بيل المث ى س ر   عل ام حظ تمر نظ ث اس د حي ة بالتحدي دة القديم ي البل  وف
ام يعج                    وم من األي ان في ي ذي آ امًال وال ق السوق آ د أغل التجول لمدة طويلة منذ بداية االنتفاضة وق

 .بالناس والبضائع
 

تتفاوت اآلثار االقتصادية لإلغالقات ونقاط التفتيش ومنع التجوال معتمدًا على طبيعة النشاط     
ة       االقتصادي بي  ة وغزة ذو االحتمالي نما التأثير على األخير، يعتمد على السوق الداخلي للضفة الغربي

 .نقل البضائع بين الضفة الغربية وغزة يتطلب تكاليف عالية. الضعيفة
 

يًا                      اج عكس أثير اإلنت د دخول السوق وت ة بصورة متشابهة بتقي تأثر توزيع المنتجات الزراعي
ون        بالضغوطات أمام العمال والمال    اء     . كين لالهتمام بكروم العنب والفواآه وأشجار الزيت وال يبشر بن

ة للضفة            360الجدار الفاصل بمستقبل خير عندما يمتد إلى مسافة          ى طول الحدود القريب ومتر عل آيل
 .الغربية

 
ر األساسيات في صيف                      ة التسوية وحف اء الجدار بعملي  2002لقد بدأت المرحلة األولى لبن

ى      . ال الضفة الغربية  ويمتد ثلثه من شم    لقد بني خمس آيلومترات من الجدار وصودرت األراضي عل
ادق وأسيجة              100-30جانبه البالغة من     وأن . م من المزارع الفلسطينية لتشكيل عوائق إضافية وخن
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ل أخصب األراضي في الضفة                           ون تمث ه والزيت ع آالف األشجار من الفواآ ا اقتل األراضي التي فيه
 .جدار أحسن المصادر المائية الفلسطينية لصالح إسرائيلالغربية وسيفصل ال

 
ة             دء االنتفاضة الثاني دء االنتفاضة      . يعتمد االقتصاد الفلسطيني آلية على إسرائيل قبل ب ذ ب من

 %.12بينما قبل االنتفاضة آانت نسبة البطالة % 60وصلت نسبة البطالة تقريبًا 
 

اعق      اع الص ى اإلرتف ذي أدى إل م ال ر المه دد     العنص ي ع ر ف اض الكبي و االنخف ة ه للبطال
رائيل ي إس املين ف ام . الفلسطينيين الع ي ع دل 1999ف ل االنتفاضة، وصل مع ة قب بة آامل  آخر نس

ع       )135,000(الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات يوميًا        عامل، وزاد عددهم خالل الرب
 .عامل) 146,000(م له  غداة بدء االنتفاضة ليصل أعلى رق2000الثالث من عام 

 
ه في                                ل نقطة ل ى أق ر وإل ى حد آبي ك الحين دخول سوق العمل اإلسرائيلي قلص إل منذ ذل

ام      ا يسمى              2002الربع الثاني لع دأ الجيش اإلسرائيلي م دما ب واقي     " عن درع ال ة ال دًا من    " عملي معي
دى، وفي    خاللها احتالل المدن الرئيسية في الضفة الغربية وفارضًا منع التجوال بصو           رة واسعة الم

ام    اني لع ع الث ط 2002الرب ام       ) 3004( فق ي ع رائيل وف ي إس وا ف طيني عمل ل فلس  2003عام
 .ارتفعت هذه األرقام إلى حد ما ولكن لم تصل فقط إلى مستويات ما قبل االنتفاضة

 
 المنافسون: فاتن

ين       .هناك العديد من مؤسسات اإلقراض متناهية الصغر في الضفة الغربية وغزة            ا ومن ب  هن
اد           أنظر الجدول    . (ASALA وأصالة    ACADالمنافسين الرئيسيين في مجال اإلقراض النسوي أآ

 ).التالي لتحليل سوات للمؤسسات الثالثة
 )2(جدول 

 أآاد أصالة فاتن 
أفضل  • نقاط القوة

الممارسات 
في القروض 

الجماعية 
والقروض 

الفردية 
 .الصغيرة

 رأس مال  •
 .آافي

السيولة  •
 .ليةالعا

 .البنية التحتية •
استراتيجية  •

طوارئ 
للتعامل مع 
 .األصول

 أفضل  •
الممارسات 

في القروض 
الجماعية 
والفردية 
 .الصغيرة

إنتاجية عالية  •
 .للمواطنين

جرأة ومبادرة  •
 .في السوق

نسبة سداد  •
واسترجاع 

عالية 
للقروض 

الفردية 
 .والجماعية

 .رأس مال آافي •
 .سيولة عالية •
واسعة في خبرة  •

 .المناطق الريفية
 . سمعة جيدة •
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 أآاد أصالة فاتن 
نظام  •

 المعلومات
اط  نق

 الضعف
خسائر تشغيلية  •

 .فادحة
ضعف في  •

 .اإلنتاج
تراجع أرباح  •

 .القروض
 دفاعيين أحيانًا •

 .أرباح منخفضة •
عائدات منخفضة  •

على القروض 
 .الصغيرة

ضعف في جودة  •
األصول الخاصة 

بالقروض 
 .الصغيرة

نقص السيولة  •
 .ورأس المال

برنامج الحاسب  •
عمل بالشكل ال ي

 .الالزم

 .أرباح منخفضة •
 .عائدات منخفضة •
ضعف في جودة  •

األصول الخاصة 
بالقروض 
 .الصغيرة

قوانين صارمة  •
 .للكفاالت

خبرة قليلة في  •
مجال القروض 

 .الصغيرة
عملية صرف بطيئة  •

 .للقروض
 .غياب التدقيق •

تمويل متوسط  • الفرص
 .المدى

دعم مستمر من  •
الوآالة األمريكية 

USAID. 
 .ماجاالند •
تطوير سلعة  •

القروض 
 .الصغيرة

 .البنية التحتية •

 استفادة ممكنة  •
 .من سوق غزة

الدخول لمجال  •
اإلقراض 

الجماعي في 
 .الضفة الغربية

 االندماج •

 توفير تمويل - •
االتحاد (مستقبلي 
) SIDI( األوروبي

. 
 .االندماج •

ة  • التهديدات محدودي
ى   ول إل الوص

 .الزبائن
 .المنافسة •
وق    • ي س باع ف إش

 .االتالكف
عدم وجود تمويل    •

 متوسط المدى

ة  • محدودي
ول  الوص

 .للعمالء
ل  • دان التموي فق

 .اإلضافي
 .المنافسة •

ول  • ة الوص محدودي
 .للعمالء

ي    • ة ف اآل قانوني مش
 .التحصيل

 .المنافسة •
ى  • ز عل الترآي

اريع  المش
 .التطويرية

وق    • ي س باع ف إش
 .الكفاالت
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ي ف                    ل مستشار دول دمج من قب ة ال ام    عملت دراسة حول إمكاني ك بغرض     2003ي الع  وذل
دماج             تم التوصل      . تحليل نقاط القوة والضعف في المؤسسات الثالث بغية وضع تصور حول االن م ي ل

 .إلى قرار بعد
 

 :منتجات فاتن
ا مجموعه          اتن م ام      ) 3544(أصدرت ف ا نسبته    2003قرضًا في الع ذا م من  % 120 وه

ام  ي الع درت ف ي أص روض الت روض. 2002الق ة الق لت قيم ام وص ي الع ه 2003 ف ا قيمت  م
 .دوالر أمريكي) 2,302,370(
 
 .GGLS القروض بضمان المجموعة والتوفير -1

الغ                      ل ب رامج التموي ادئ ب آان وال يزال المنتج الرئيسي في فاتن حيث تعتمد منهجيته على مب
المي        توى الع ى المس زة عل ة الممي مان المجموع راض بض غر واإلق تج    . الص اتن من رت ف د وف وق

تتلخص المرحلة األولى في وجود مجموعة من النساء      : قراض بضمان المجموعة على مرحلتين اإل
دة        ) دينار أردني   200( تقدم لهن قروض صغيرة      - ثالثة على األقل     - ردي لم  أسبوعًا   24، بشكل ف

روع    وير المش ل وتط ال العام ادة رأس الم رض زي ا،     . بغ رد فيه ل ف داد آ ة س ل مجموع من آ تض
الي ال حاج ه   وبالت رض وفائدت ذا الق ة ه دد المجموع رى، وتس كال الضمانات األخ ة (ة ألش غ قيم تبل

رض   ى الق دة عل دفع  % 2الفائ ا ت هريًا، آم ى و    3ش ة األول روض المرحل ب لق وم طل انير آرس  دن
ة وفي نفس                    )دنانير لقروض المرحلة الثانية   5 وك المحلي ، بدفعات آل أسبوعين تضعها في أحد البن

ي    وفير ف ودع ت ت ت ابهاالوق ن      . حس ة م دورة ثاني ة ل بح مؤهل ها تص ة لقرض داد المجموع د س وعن
وعند إتمام هذه المرحلة يمكن للمقترضات أن يختزن في         ).  دينار أردني  300(القروض بقيمة أعلى    

دة    رض لم ا ق ة إم ة الثاني بوعًا 24المرحل ي600، 500، 400( أس ار أردن وفير ) ، دين ع الت م
دة  اري؛ أو قرض لم بو40اإلجب وفير1000، 800، 600(عًا  أس دون ت ي ب ار أردن ويغطي )  دين

ع                         االت الصغيرة، بي ع المالبس، البق ا بي ة من المشاريع منه واع مختلف القرض بضمان المجموعة أن
 .الخضروات، تربية الحيوانات، النسيج، الخياطة والكوافير

 
 : القرض السريع-2

ام     ة ع ي بداي تج ف ذا المن اتن ه ت ف اء عل2000أدخل ذا   بن اتها، ويعطى ه ب مقترض ى طل
مان            راض بض امج اإلق ي برن يطات ف ل، نش ى األق ات عل الث مقترض ن ث ات م رض لمجموع الق

ة                        تج القروض الفردي ى من من ة األول د عن سنة، وللمقترضات في المرحل دة  . المجموعة لمدة تزي م
دمًا                ة مق ة   (القرض السريع هي شهر واحد وتدفع رسوم الطلب ورسوم الخدم غ قيم  رسوم الطلب   تبل

دة هو   6لهذا القرض    ة % 4 دنانير، ومعدل الفائ ة واحدة       )ثابت ى دفع امًال عل داد القرض آ تم س . ، وي
مي    رض الموس ة للق ى قيم الي % 50وتصل أعل رض المقترضة الح ن ق ذا  . م مي ه ة س ي البداي ف

د                 " القرض الموسمي "القرض   ى المزي اج مشاريعهن إل واتي تحت من  ألنه آان يعطى للمقترضات الل
ة السنة الدراسية              ى          . النقد خالل فترة موسم معين، آاألعياد ورمضان وبداي اتن االسم إل م غيرت ف ث

 .وأصبحت تقدمه للمقترضات في آل أوقات السنة" القرض السريع"
 
 : القروض الفردية المرحلة األولى-3

ة األول              ى من قروض   تم تصميم هذا المنتج لمقترضات فاتن اللواتي أنهين على األقل المرحل
وفره           ا ت اتهن عم ا احتياج ة زادت فيه ى درج ورت إل اريعهن وتط ت مش واتي نم ات والل المجموع

تج قروض المجموعات           ة من من ين            . المرحلة الثاني ة القرض األول ب راوح قيم  3,000-1,000تت
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د عن                      دة ال تزي ى دفعات شهرية في م تم سدادها عل ويمكن أن تصل   .  شهور 10دوالر أمريكي، ي
وتبلغ قيمة رسوم الطلب لهذه القروض       .  دوالر أمريكي لمدة سنتين    10,000ض المكررة إلى    القرو
دة 20 دل الفائ دة، و % 1.5 دوالر ومع روض الجدي هريًا للق ـ 1.25ش افة ل رر باإلض % 5 للمك

 .مع العلم أن هناك حوافز للسداد على الوقت. عمولة
 
 : قروض موظفي فاتن-4

روض تت     اتن ق وظفي ف نح م تم م ين  ي ا ب ا م نة أو  25,000راوح قيمته ب س  دوالر أو رات
منه      ة للموظف أو أن يض ة الخدم أة نهاي ار ومكاف ندوق االدخ يد ص اتن   /رص وظفي ف ن م ين م ا اثن

الي     . بمخصصاتهم أيها أقل   ذه    . بحيث ال تزيد قيمة الدفعة الشهرية عن ثلث الراتب اإلجم داد ه تم س ي
ين      القروض بشكل دفعات شهرية تخصم مباشرة من       ا ب  راتب الموظف وتتراوح مدة هذه القروض م

بيًا                   36 إلى   6 ة نس ذه النسبة قليل ر ه دمًا وتعتب ة مق ة والرسوم اإلداري تم اقتطاع العمول  شهر بحيث ي
 ).ثابتة% 1+ متناقصة % 5(
 
 . قروض موظفي المنظمات األهلية-5

ظمات األهلية بنسبة    من أجل توفير قروض لموظفي المن      2002تم البدء بهذا المنتج في عام        
دة                      ى فائ وك والتي تتحصل عل فائدة منخفضة وقد تم تصميم هذا المنتج الستغالل ودائع فاتن لدى البن

د وهو أن      . قليلة اختالف وحي اتن ب هذا المنتج له نفس السياسات واإلجراءات لمنتج قروض موظفي ف
 . حساب فاتن المنظمة األهلية تقتطع الدفعات الشهرية من موظفيها وتحولها إلى

 
 : القروض الفردية المرحلة الثانية-6

ان         " فاتن"إن الفلسطينية لإلقراض والتنمية       ة مرتبطت ل األمريكي اذ الطف وشريكتها مؤسسة إنق
ة                  ة مساحة جغرافي بمنحة من الوآالة األمريكية للتنمية الدولية لزيادة انتشار خدمات اإلقراض وتغطي

ي ر ب بة الفق ل من نس تجابة أوسع، والتقلي ة وقطاع غزة واس ي الضفة الغربي اء المقترضات ف ن النس
تج                       اتن بتصميم من د قامت ف ة، فق ى للقروض الفردي ة األول لألهداف السابقة وبناء على نجاح المرحل
راوح                       ة، تت ة التجريبي دأت بتطبيق المرحل اتن وب القروض الفردية المرحلة الثانية للنساء من خارج ف

دة             10,000-1,000قيمة القرض األول بين      ى دفعات شهرية في م  دوالر أمريكي، يتم سدادها عل
 . شهرًا24-4ال تزيد عن 

 
 : قروض اإلسكان للفقراء-7

دخل المحدود في                           ين ذوي ال ق تمك اتن من منطل بدأ التفكير في منتج قروض اإلسكان في ف
ين ظروف س  ن تحس اتن م طينية وخصوصًا مقترضات ف دن الفلس رى والم ات والق ن المخيم كنهم م

كن، أو       اء مس الل بن ن خ ية م اعهم المعيش ين أوض ة لتحس روط معتدل روض ذات ش وفير ق الل ت خ
ائم  اء ق ي تشطيب بن اعدة ف ة، أو المس اع  . إضافة غرف ة القط ن خدم ة م ة مهمش ذه الفئ ث أن ه وحي

تج                المصرفي والشرآات العقارية فقد ارتأت فاتن ضرورة خدمة هذا القطاع الواسع حيث أن هذا المن
 .يتالءم مع رؤية فاتن في تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي للفقراء وخصوصًا النساء

 
الل            ن خ راء م دم الفق ي تخ ة الت ات المالي ع المؤسس دى جمي المي ل ه ع اك توج ا أن هن آم

روض            ًا الق ة خصوص ية متنوع ات إقراض ديم منتج ة وتق ع المحفظ ى تنوي غيرة عل روض الص الق
 .االستهالآية واإلسكان
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 : االستشارة  والمساعدات التقنية-8
ة         ة العربي عتها باللغ ي وض ة الت واد التدريبي ة، والم ا المتراآم رة موظفيه ن خب تفادة م باالس

الغ الصغر      راض ب ات اإلق ارات لمؤسس اتن استش دمت ف ه، ق ذي طورت الي واإلداري ال ام الم والنظ
 . وذلك في اليمن وموزمبيق وتونس ومصر2002المختلفة في عام 

ون        MISباعت فاتن نظام إدارة المعلومات         إلى مؤسسة أنيرا في غزة وهي حاليًا تشكل الزب
 .الرئيس لهذا المنتج

 
 :نظام المعلومات اإلدارية: فاتن 

ذا النظام هو من عمل إحصائي نظم                             ة، ه اتن نظام المعلومات اإلداري وة ف اط ق لعل من نق
 .المعلومات سليمان الرنتيسي

 
الغ                      نظام معلومات   ة احتياجات معظم مؤسسات اإلقراض ب د صمم لتلبي  فاتن نظام مرن وق

ة حيث                      ات اإلداري ات ولغات ومنتجات مع اختالف الهيكلي دة طرق ومنهجي الصغر والتي تعمل بع
 .يوجد به إدارة فعالة إضافة إلى آون البرنامج صديق لمستخدميه

 
 :أين تم تنفيذ هذا البرنامج
 :المعلومات في خمسة مواقع مختلفةيعمل برنامج فاتن لنظم 

ة       - فاتن -1 امج          - الفلسطينية لإلقراض والتنمي يم البرن يتم تقي اتن حوالي      .  فلسطين حيث س يوجد لف
ادة في دراسات        . عميل نشط في برامج إقراض مختلفة ) 7000( امج درجة القي ذا البرن ل ه احت

ام      االستطالع الخاصة بالبنك الدولي والتي أشرف عليها جودت براند         زما ولورنس هارت في الع
 .2001 وقد تم تفعيل البرنامج في العام 2000

عميل نشط وقد تم تشغيل النظام في شهر        ) 10.000( حيث يخدم البرنامج حوالي      -تونس- آندا  -2
 .2001أيار عام 

ام       ) 5000( خصص ليخدم  - إنقاذ الطفل  -3 اك في تموز ع امج هن عميل نشط وقد تم تشغيل البرن
2001. 

ام              - موزمبيق    -لطفل  إنقاذ ا  -4 امج في سبتمبر ع م تشغيل البرن ) 5000( ليخدم حوالي      2001 ت
 .عميل نشط

ة     - غزة - صندوق اإلقراض النسوي   -5 اون مع الجمعي  تم تنفيذ البرنامج من قبل مؤسسة أنيرا بالتع
 .2002الثقافية هناك وقد تم تشغيل النظام في شهر نوفمبر عام 

 
 :خصائص النظام
 : للمعلومات اإلدارية بالخصائص التاليةيمتاز نظام فاتن

 :المرونة
 .يخدم عدة منتجات ومنهجيات -
 .يخدم عدة عمليات حسابية تتعلق بالقروض -
 .يخدم أحجام مختلفة من القروض -
دفعات         - ق بال ا يتعل يما فيم ق وال س كل دقي ل بش ة بالعمي ة المتعلق ة المختلف ة العقوب دد قيم يح

 .المتأخرة
 .ة بالمقترضاتيخدم عدة إحصائيات متعلق -
 .ازدواجية الدفعات -
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 .يساعد في عملية إعادة جدولة الدفعات باستخدام نظام جدولة مرن -
 .يخدم مستويات مختلفة من العاملين في مناطق جغرافية مختلفة -
 .يستخدم لعدة عمالت -
 .يستخدم بعدة لغات -

 
 :معلومات عن العميل

 .القدرة القوية على البحث •
ات ع    • اظ بملف ن االحتف ن م ة      يمك ن العائل ات ع ية ومعلوم ة الشخص ل البطاق الء مث ن العم

 .ونوعية المهنة) العمل والسكن(والجنس والعنوان 
 .متابعة العمالء على آافة المستويات •
 .الحفاظ على معلومات جماعية •
ان                     • ق باالئتم ال وضع المقترض المتعل ى سبيل المث يمكن من التأآد من سلوآيات العمالء عل

 ).من مصادر داخلية(تاريخي واإليداع والسجل ال
 .معلومات تاريخية عن العمالء •
ذلك   • ة وآ رع والمنطق ؤولة الف راض، مس ؤول اإلق ن مس الء م ن العم ة ع ات متراآم بيان

 .األنشطة االقتصادية
 .متابعة العمالء في آافة المراحل •
 ).مثًال إدخال مزدوج لبيانات العمالء(تحديد االزدواجية المحتملة  •
 

 :التقارير
الغ الصغر وألغراض               إحصا • اإلقراض ب ة ب ئيات وتحليالت شاملة لخدمة االحتياجات المتعلق

 .الرقابة والتقييم
 .تقارير دقيقة ومقروءة وواضحة •
 ).مستوى العاملين أو المستوى الجغرافي(إمكانية إصدار التقارير على أي مستوى آان  •
 .وبة من قبل المستخدميمكن من التوليد الفوري للتقارير بناء على االحتياجات المطل •
رى      • فات أخ انحين، ومواص املين، الم ي، الع ان الجغراف تج، المك ي المن ار ه ايير االختي  مع

 .تتعلق بالعميل مثل الجنس وتوعية العميل
 .يمكن إصدار التقارير بناء على أوقات وتواريخ محددة •
 

 :سهولة االستخدام وصداقة المستخدم
 . الرقابةسهل ومعروف بطريقة منطقية ويمكن من •
 .يمكن من التقليل من إدخال بيانات مزدوجة •
 .يعطي إشارات مبكرة تتعلق باألخطاء ورسائل التحذير •
 .لوحة التحكيم سهلة وبسيطة •
 .يمكن من التقليل من إدخال بيانات خاطئة بشكل آبير جدًا •
 .امتيازات متعددة مبنية على أرقام سرية خاصة بالمستخدم •
 . جدًانظام رقابة وأمن بشكل جيد •
 .المحافظة العالية على آيان البيانات •
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ة           • تثناء ووصف لطبيع اريخ االس ة الشخصية وت ل البطاق يمكن من سجل خاص بالمستخدم مث
 .االستثناء

 .نظام تقوية وفعال وجيد •
 

 :الدعم والتطوير المستمر
نبدأ    ذه اللحظة س ي ه ة ال يمكن تطويره فف ى مرحل امج وصل إل ال شعورنا أن البرن ي ح ف

 .لتخلص من البرنامج وتطوير برنامج آخربا
 

دعم        ن ال أتي م ينات ت ذه التحس امج، ه د للبرن وير جدي ة لتط ا بحاج عر بأنن بب نش ذا الس وله
رات       ى التغيي افة إل رز باإلض ي تب اآل الت الل المش ن خ الء وم ع العم ة م المتواصل وبفضل العالق

 .المحتملة
 

ن يستفيد منه اآلخرون نضيف إلى النسخة  آما وفي حال شعورنا بأن شيء عام من الممكن أ        
 .األصلية للنظام ونضمن أن تصل التحسينات إلى آافة المستخدمين

 
ع    ارات حل جمي ى استفس ة عل ة الفوري ي اإلجاب ل ف ة تتمث ع المختلف ة للمواق اعدة اليومي المس

 .المشاآل مع تطوير للنظام بأنظمة وتحسينات جديدة
 

البريد اإللكتروني، وبرامج المحادثة من العمالء ومستخدمي         يتم التحسين من خالل استخدام       
 .البرنامج عبر اإلنترنت

 
 :التكنولوجيا

تخدم   • ث يس يرفر حي ام س ام نظ تخدم النظ ذلك MS.SQLيس ات وآ دة للبيان -MS آقاع
2000. 

 .صمم النظام لخدمة بناء مرآزي بحيث يدخل البيانات على السيرفر المرآزي •
اك                    تكييف النظام مع أي نمو        • دون أن يكون هن ا ب م إجراؤه ات التي ت تقبلي وعدد العملي  مس

 .تدني ملحوظ في مستوى األداء
 

 :إنجازات مؤسسة فاتن
 : ، لقد حققت مؤسسة فاتن اإلنجازات التالية30/2004لغاية نوفمبر 

 
 إنجازات مؤسسة فاتن: )3(جدول رقم 

 المجموع البيـــــان
 63,054 عدد القروض الممنوحة

 26,628,552 )بالدوالر(القروض الممنوحة قيمة 
 422 )بالدوالر(معدل قيمة القرض 

 3,202 عدد المقترضين النشيطين
 2,169,376 )بالدوالر(قيمة القروض القائمة 

 %99 نسبة النساء المقترضات
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 المجموع البيـــــان
 %1.40 ) يوم تأخير30أآثر من (

 %2.67 ) يوم تأخير30أآثر من (المخاطر 
 12 عدد الفروع

 58  الموظفينعدد
 69,980 )بالدوالر(مندوب ائتمان أو إقراض / محفظة

 103 عبئ مندوب اإلقراض
 %96 نسبة الدوران

 %76 االستدامة التشغيلية
 %61 االستدامة المالية

 :توزيع المشاريع حسب القطاع
ه     ا قيمت ع م م توزي د ت ات  ) 26,628,552(لق ك حسب القطاع اريع وذل ى المش . دوالر عل
 ).4( جدول رقم أنظر

 
 توزيع المشاريع حسب القطاعات: )4(جدول رقم 

 المبلغ بالدوالر النسبة القطاع
 10,651,421 %40 التجارة
 6,657,138 %25 الخدمات
 4,526,854 %17 الصناعة
 3,727,997 %14 الزراعة
 1,065,142 %4 أخرى

 26,628,552 %100 المجموع
فإنه من المالحظ أن قطاع التجارة احتل المرتبة األولى في           بالنظر إلى توزيع مؤسسة فاتن،       

 )1(إقراضها وتبعه قطاع الخدمات، أنظر شكل رقم 
 )1(شكل رقم 

 توزيع مؤسسة فاتن للمشاريع حسب القطاع

تجارة  ال
%40

خدمات  ال
%25

ناعة  الص
%17

زراعة  ال
%14

رى  أخ
%4
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اليين  ) 2(وشكل رقم   ) 5(إن مؤسسة فاتن تقوم بخدمة معظم المناطق الفلسطينية أنظر جدول رقم             الت
 ).سب المناطقتوزيع المشاريع ح(
 

 توزيع المشاريع حسب المناطق: )5(جدول رقم 
 المبلغ بالدوالر النسبة المنطقة

 3,994,283 %15 جنوب الضفة الغربية
 1,331,428 %5 وسط الضفة الغربية
 9,254,851 %31 شمال الضفة الغربية

 13,047,990 %49 قطاع غزة
 26,628,552 %100 المجموع

 
ة                   آما أن مؤسسة فاتن     رى والمخيمات في الضفة الغربي  يوجد لها مكاتب في آل المدن والق

والي    در بح ة تق فة الغربي ي الض ا ف م توزيعه روض ت ن الق ر م ا أن الكثي اع، آم والقط
م      . دوالر في قطاع غزة       )13,047,990(دوالر مقارنة بحوالي    )15,580,562( أنظر شكل رق
تقرا        ) 2( ر اس اتن تفكر في إغالق               ويرجع ذلك لكون الضفة الغربية أآث ا أن ف ر من قطاع غزة، آم

 .جزء من مكاتبها في قطاع غزة
 )2(شكل رقم 

 توزيع المشاريع حسب المناطق
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 :توزيعات فاتن المحفظة القائمة حسب المنتج
 

 .المفصل) 6(توزيعات فاتن آما هي في المحفظة حسب المنتج أنظر جدول رقم 
 

 القائمة حسب المنتجتوزيعات فاتن المحفظة : )6(جدول رقم 
 المبلغ بالدينار األردني المبلغ بالدوالر النسبة المنتج

GGLS 31.77%689,162 489,305.606 
 304,457.043 428,813%19.77 )1(فردية 
 81,984.064 115,471 %5.32 )2(فردية 

 295,120.029 415,662%19.16 قروض عائلية
 19,509.746 27,479 %1.27 قروض سريعة

 93,817.980 132,138 %6.09 قروض موظفي فاتن
 256,062.920 360,652%16.62 قروض موظفي مؤسسات أهلية

 1,540,257 2,169,376 %100 المجموع
 )3(نسب التوزيعات حسب المنتج أنظر شكل رقم 

 )3(شكل رقم 
 التوزيعات حسب المنتج

م     كل رق الل الش ن خ ت لمن    ) 3(م ات آان بة توزيع ح أن نس بته  GGLSتج توض ا نس  بم
 .تالها األفراد والقروض العائلية% 31.77

 
 :التحديات
إن السؤال الذي يواجه اإلدارة العليا لفاتن هو فيما إذا آان باإلمكان تبني برنامج قروض  

اإلسكان؟ وإذا آان باإلمكان الدمج مع مؤسسات أخرى؟ وإذا آان باإلمكان فما هو الهيكل التنظيمي 
سسة الجديدة، وإيجاد مقر جديد ومكاتب إقليمية وتشغيلية، وما هو حجم رأس المال المناسب للمؤ

المناسب لعملية الدمج وآذلك أثر الشفافية المالية إذا آان من الممكن إقتراض رأس المال من السوق 
التجاري وما هو نوع االقتراض وما مدى وسعر المنتج للمؤسسات المندمجة التي سوف تمنحه من 

 لنجاح؟أجل ا

GGLS
32%
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 5الحالة الدراسية رقم 

 
 صندوق اقراض المرأة

 دراسة تاريخيه لالقراض الجزئي في االردن
                

 1   اليونورا اسايا 
                 

 
 

 ترجمة
 الدآتور نضال الفيومي
 الجامعة األردنية

 

                                                 
جمانة ثيودور، صندوق إقراض المرأة للمعلومات الواردة . بّسام خنفر، و د:  لـالمؤلفة ممتنه 1

خالل المقابلة، وممتنة آذلك للدآتور نضال الفيومي، رئيس قسم التمويل في الجامعة األردنية، 
لتعامله اللطيف خالل تواجدها في عمان، البروفسور سيرجيو بورتوالني، المنسق لمشروع 

 Tempus، جامعة تورين ألعطائها هذه الفرصة الكبيرة، وبرنامج " ي الجامعةالتمويل الجزئي ف"
Medaلإلتحاد األوروبي للدعم المالي، ولورا لمساعدتها واستشارتها في هذا البحث . 
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 : المقدمـــه 
وبر         عقد المؤتمر العالمي األول للتمويل الجزئي في العالم ا         لعربي في عمان عاصمة األردن، في أآت

ل الجزئي في األردن       2004 ه التموي ذي يلعب د شارآت   . ، للترآيز على اإلدراك العالمي للدور ال وق
ذي دام                     ؤتمر ال ذا الم ذا المجال في ه تح تحت       4جميع المؤسسات والخبراء العاملين في ه ام وافت  أي

ؤتمر البروفسور         . تمويل الجزئي رعاية الملكة رانيا التي سّمت نفسها سفيرة ال        آما وحضر أيضًا الم
ونس      د ي رأة             . األستاذ الدآتور محم ارة صندوق إقراض الم ة زي ارت الملك  من ضمن     (MFW)أخت

 . جميع المؤسسات الموجودة حيث أنه األآثر تزويدًا للقروض الصغيرة واألقرب للفقراء
 

دم           وقد آان أداء صندوق اقراض المرأة ممتازًا في السنوات         ع متق  االخيرة  ليستحق أن يكون في موق
 2".2004في السوق حيث ارتفع تقييمه من ب إلى أ حسب التصنيف العالمي في آذار 

 
ة تهدف                        ذه المقال إن ه ًا ف ًا وعالمي ه األضواء محلي وحيث أن صندوق اإلقراض المرأة قد سلطت علي

 . ط الضعف والفرص الجديدةإلى تحليل األداء الجيد لهذه المؤسسة والترآيز على بعض نقا
 

ل                         د وعن التموي ه، سنورد لمحة عن البل ة ل ة الطبيعي ولنضع مفهوم صندوق اقراض المرأة في البيئ
 .الجزئي في األردن قبل التحليل

 
 3هذه المقالة ترتكز أساسًا على معلومات أوليَّة تم جمعها خالل العمل الميداني في األردن 

 
 -:ألردنبيئة التمويل الجزئي في ا-1

وريا       عودية وس راق والس ين الع د ب اعي واقتصادي معق ي، اجتم ام سياس ز نظ ي مرآ ع األردن ف تق
ة الشرق األوسط من حيث                          اطق العمل التجاري في منطق وفلسطين واسرائيل، وتعد من أفضل من

ة    المة العام ن والس دل واألم اخ المعت ة والمن ذ التجاري ي والمناف اد الكل تقرارية االقتص ن. اس ف وتص
ة                      ة األراضي الصالحة للزراعة وقل از بمحدودي األردن آدولة نامية ذات دخل متوسط واقتصاد يمت

ة   ادن والطاق اء والمع ن الم ة م وارد الطبيعي ل   . الم و العام ي األردن ه ري ف مال البش إن رأس ذا ف له
 .الرئيسي المؤثر في فرص التنمية

 
رة في الخمسين سنة الماضية، بسبب             معدل النمو السكاني في األردن، وبعد أن عانى من زياد          ة آبي

ى     ام إل ذه األي د انخفض ه طين، ق ن فلس اجرين م ين والمه ات الالجئ ة وموج و المرتفع دالت النم مع
نة% 2.9( ل س ن   ) لك ث انخفضت م د حي بة الموالي اض نس بب إنخف ذا بس ى 7.5وه /  والدة3.6إل

د في          أما التصنيف الديمغرافي في األردن، فيمتاز باألعمار      . أمرأة   ة و التزاي  الصغيرة والثقافة العالي
اة دالت الحي ن  : مع ر م ث أن أآث ن   % 69حي م تحت  س كان ه ن الس ن  29م ر م نة، أآث % 90س

ر           .  سنة 72متعلمين، ومعدل حياة الفرد هو       ات، والتي يمكن أن ُتفّس ذه البيان ولكن على الرغم من ه
ة           ي          آمؤشر ايجابي لالستثمار الحكومي في الخدمات االجتماعي ة الفعل دل البطال ية، إّال أن مع األساس

                                                 
 ..2004WWW.Microfund. org.jo وآذار 2001 انظر تقارير التصنيف العالمي لنوفمبر 2
معدل صرف الدينار األردني للدوالر األمريكي في ) أ.د(ردني  العملة المحلية هي الدينار األ3

 .أ.د0.71 يساوي 2004تشرين األول 
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ر           % 12و  %) 25المعدل غير الرسمي هو      % (15هو   / أ. د 313.5( من السكان تحت خط الفق
  ) .1انظر جدول ( 4).سنة / شخص 

 
  تحت المجهر2003االردن  : )1(جدول 

الشرق  االردن الفقر والمجتمع
  االوسط

وشمال افريقيا

اخفض 
 دخل  متوسط

 في العالم
2003    

 3655 312 5.2 )بالماليين ( عدد السكان 
 1480 18502210 )بالدوالر االمريكي ( الدخل القومي اإلجمالي للفرد 

 3943 689 9.8 )بباليين الدوالرات األمريكية (الدخل القومي اإلجمالي 
    2003 – 1997معدل النمو السنوي 

 0.9 1.9 2.9 (   % )السكان 
 3.9  3.9 ( % )ة  القوى العامل
     )2003 ، 1997آخر سنة متوفرة ، ( أحدث تقدير 

 -- -- 12 )السكان تحت خط الفقر الوطني ( % الفقر 
 50 58 79 )بالنسبة لمجموعة السكان ( % السكان في المدن 

 69 69 72 )بالسنوات (  معدل الحياة 
 32 44 27 ) طفل حي 1000بكل ( معدل وفيات األطفال 
 11 -- 5 ) سنوات 5األطفال تحت ( سوء تغذية األطفال 

 81 88 96 )من السكان(%  نسبة المتمكنين من الوصل الى مصادر حياه محسنة
 10 31 9 ) فاآثر 15من السكان من عمر ( % األمية 

 112 96 99 )من السكان في سن الدراسة ( %  إجمالي المرحلة المدرسية األساسية
  2003 البنك الدوليت بيانا: المصدر 

 
ا                      ة ولكنه رة متوقع أ فجوة آبي إذا آان التحليل أآثر عمقًا لفهم الصراع بين الرجل والمرأة، فإنه ستنش

ة  ر مقبول ي     . غي ا ف رأة وانخراطه ل دور الم ات، إّال أن تفعي ع االتجاه ي جمي م اإلصالحات ف ورغ
دودًا زال مح ات اإلقتصادية ال ي ي المجال االقتصادي ون)). 2(انظر جدول. (الفعالي ة ف قص الفعالي

رار سواء في البيت أو في                     : مرتبط بنقص في الفعالية الشخصية     اذ الق رأة في اتخ زال دور الم وال ي
 .وعلى أي  حال فقد بدأت األمور تتغير وبدرجة ملفته للنظر. المجتمع محدودًا

 
 البعد النسائي في االردن ) : 2(جدول 

 ذآور انـاث 2002الجنس 
 70.6 72.4 )بالسنوات (  الحياه معدل

 94.6 84.8 ( % )معدل تعليم البالغين 
 -- 16.0 (%)المشارآة في يوم العمل 

 14.0 22.0 (%)معدل البطاله 
 2002/03 1995/97 التطور في فعالية دور المرأة

                                                 
 والتي قامت على أساس تحليل المسح 2001 تبّنت الحكومة األردنية دراسة البنك الدولي عام 4

، والتي حددت خط الفقر ب 1997، لعام (HEIS)الميداني لدخل ونفقات األسر 
 لعام HEIS تم احتساب خط فقر جديد بناًء على تحليل ال 4..2وفي عام . نةس/ شخص/أ.د313.5
 . ولكنه غير متوفر بعد2002/2003
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 ذآور انـاث 2002الجنس 
 0.297 0.220 5مقياس دور المرأة

 5.5 1.25 )مجموع من ال( % عدد المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان 
 12.5 -- )من المجموع (%  النساء في الوظائف الدبلوماسية

 3.6 -- )من المجموع (%  النساء في مستويات عالية في المهن القانونية
 9.9 4.6 )من المجموع ( % نساء اداريات ومديرات 

 30.1 28.7 )من المجموع ( % نساء عامالت ومهنيات وفنيات 
   . 2004، تقرير التنمية البشرية في االردن  UNDP ج االمم المتحدة للتطوير  برنام : المصدر

 
دمات  - اع الخ ي قط ز ف ي مرآ اد األردن م االقتص اع %)72(معظ ياحة و قط ي الس ًا ف ، خصوص

ون قطاع             . المصارف واالنشاءات والتجارة   ا قطاع الصناعة والزراعة فيحتّل ى  % 2و% 26أم عل
ك                  الترتيب من آل القطاعات وع     ى االقتصاد في األردن وذل ة عل أثير الحرب العراقي لى الرغم من ت

ًا                 ليس فقط من خالل تأثيرها على قطاع السياحة واالستثمار األجنبي وإنما آون العراق شريكًا تجاري
 ) . 3(انظر جدول . رئيسيًا، إّال أن األداء االقتصادي في األردن قد آان جيدًا مؤخرًا

 قتصادية الرئيسية في االردنالبيانات اال) 3(جدول 
 

  2003 البنك الدوليبيانات : المصدر 
 

ل                     ه يمكن للتموي ين فإن ولذلك، وفي ظل المناخ االجتماعي واالقتصادي المكّون من الشباب والمتعلم
 . الجزئي أن يكون مفيدًا لدعم إيجاد الوظائف خصوصًا للنساء من خالل تنمية المشاريع الصغيرة 

 
 -:مويل الجزئي في األردنالت-2

ر        ي أواخ دأ ف ذي ب ي األردن وال ي ف ل الجزئ اع التموي رق    1990قط ي الش زًا ف ر تمي و األآث ، ه
ه الحالي         . 2004 ، لعام    UNCDF 6حسب تحليل   . األوسط فإن التقدير الفعلي لقوة السوق واختراق

                                                 
5 GEM)  يقيس مشارآة المرأة في المجاالت االقتصادية و السياسية )المرأة) تفعيل(مقياس دور ،

يمة والمهنية والتقنّية آتمثيل والمهنية، باستخدام المشارآة النسبّية للمرأة في المواقع اإلدارية والتنظ
ولسوء الحظ، فإن الطريقة التي يجب . لمشارآتها االقتصادية وقدرتها على طبع واتخاذ القرارات

بها مقياس دور المرأة، ال يأخذ باإلعتبار دور المرأة الناجح في قطاع المشاريع الصغيرة 
 .والمنظمات التطوعية والمؤسسات غير الحكومية

 

 2003 2002النسب االقتصادية الكلية
 3.2 5.0 )معدل النمو السنوي ( % الناتج المحلي االجمالي 

 5.0 2.2 )معدل النمو السنوي ( % الناتج المحلي االجمالي للفرد 
 3.5 1.8 )معدل النمو السنوي ( % التضخم 

 0.711 0.714 )دوالر امريكي / أ .د( سعر الصرف 
07 - 032003 -1993 )معدل النمو السنوي ( النسب االقتصادية على المدى الطويل

 5.6 3.8 الناتج المحلي االجمالي
 0.3 0.6 الناتج المحلي االجمالي للفرد

 2003 1993 )من الناتج المحلي االجمالي % ٌ  (البنية االقتصادية 
 2.2 6.0 الزراعة
 26.0 27.4 الصناعة

 15.8 13.3 تصنيعال
 71.0 66.9 الخدمات
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وق خط         عليه اعتبار ليس فقط عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ولكن أيضاً              نسبة السكان ف
ر   )4(وآما يبّين جدول %). 20خط الفقر الوطني مضافًا إليه   ( الفقر ، مع الترآيز على الهدف األآث

ع مؤسسات اإلقراض الجزئي التي                        ًا لجمي مالئمة وهم الفقراء، فإن السوق شبه المشبع أصبح جاذب
 .ألف عائلة70يمكن أن تلبي الحاجات غير المتحققة ألآثر من 

 
  ) 2003( قوة السوق واختراقه )  : 4(ول جد
   

التعريف ( %الفقر  السكان
 )الوطني

عدد العائالت الفقيرة  عدد الفقراء
متوسط حجم االسرة (

 )7هو 
% 40(قوة السوق 

)من العائالت الفقيره
المقترضين 
 الفعالين

اختراق 
(%)السوق 

 قوة السوق  واختراق السوق على اساس خط الفقر الوطني
5,171,00012 620,520 88,646 35,458 24,348 69 

 %20قوة السوق  واختراق السوق على أساس خط الفقر باإلضافة إلى 
5,171,00032 1,658,720236,389 94,555 24,348 26 

  ) . 2004التمويل الجزئي في البالد العربية ن ايلول ،  ) UNCDF( صندوق التنمية لالمم المتحدة  : المصدر
 
ا هو                     ا م دة، منه ادرات عدي ومنذ أن اعتمدت الحكومة المشاريع الصغيرة لمواجهة الفقر، انطلقت مب

دولي        اون ال ل الجزئي في                . محلي، وبعضها نتيجة التع وإلعطاء ملخص مختصر عن سوق التموي
 -:األردن، من الضروري تمييز نوعين من القائمين عليه

 
ة          وهذه الفئة تتض   : مانحي القروض المدعومة  - ة وشبه الحكومي رامج الحكومي ع الب   يسمى    -من جمي

ة والتشغيل     رة      - )  DEF(البرنامج الرئيسي ، صندوق التنمي ائالت الفقي زود قروض للع ذي ي   وال
ة ر قّيم ي تعتب ة. والت ة المحفظة القائم د بلغت قيم ارب ) الموجودة (وق ا يق ون دوالر 90م  64( ملي

 .ن دوالر لفظة مؤسسات االقراض الجزئي مليو6، مقابل 2001في عام ) أ.مليون د
 
وق  - ة للس ي الموجه راض الجزئ ات االق ع   : (MFIs) مؤسس ن أرب ة م ة مكون ذه المجموع وه

امج   -  USAID'S AMIR-مؤسسات إقراض مشترآة في برنامج ممول من الواليات المتحدة برن
ع  7 ذي جم راض لمؤسس      30 وال مال لإلق ة و رأس اعدة فني ديم مس ون دوالر لتق راض  ملي ات االق

ى         . MFIsالجزئي األردنية    ع إل ع األول        16.879وقد وصلت هذه المؤسسات األرب ل في الرب  عمي
 ).5أنظر الجدول). (أ.د(مليون 9.7، إضافة إلى إدارة محفظة استثمارية بقيمة 2004من عام 

 
 والمتخصصة في القروض الصغيرة، حيث           (MFIs)وبالترآيز على مؤسسات اإلقراض الجزئي        

ل                حجم ا، يجب تحلي درة آل منه م ق  القرض صغير وظروفها الداخلية والخارجية متماثلة، وحتى نفه
ي راض جزئ ة إق ل مؤسس ية لك الم األساس ي . المع ا وف ي األردن، آم ي ف راض الجزئ مؤسسات اإلق

ة              تثمارية، ومراقب ا أثبتت جودة المحافظ االس ا، إال أنه ة تجربته الدول العربية األخرى، ورغم حداث
تقرار تشغيلي     MFIsلذلك معظم  . مة على التكاليف ، وعائد جيد على األصول  محك ى اس  وصلت إل

ردي         ومالي، وهي  وفير وخدمات       . موجهة لالقراض بتطبيق مشروع االقراض الف ابات الت ا حس بينم
اًء       . االيداع والتأمين والمساعدة الفنية غير متوفرة      ومن بين هذه المؤسسات األربع يمكن التصنيف بن

                                                                                                                                                  
، التمويل الجزئي في الدول العربية، أيلول )صندوق التنمية لألمم المتحدة( UNCDF أنظر6

 .21ص-17، ص2004
7 USAID تعبير يدل الوآالة االمريكية للتطوير الدولي ، بينما   AMIR )  الوصول الى تمويل

 . هو اسم البرنامج ) جزئي وتطبيق محسن لسياسة االصالح 
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ل                  -:ى اختيار العمالء  عل ة أق ا آانت نسبة التغطي انظر  (آلما آانت قيمة القرض لكل عميل أآبر، آلم
 )6و5جدول 

 
ل الجزئي       - ة للبنك                : (AMC)شرآة األهلي للتموي ة مملوآ هي أول قطاع خاص آمؤسسة تمويلي

بة  ي بنس اريع المحل%100األهل تهدفة أصحاب المش ردي مس راض الف ى سياسة اإلق وم عل ة ، وتق ي
ا نشاط        الء للقرض             والصغيرة القائمة والتي له ر آكف ة    . تجاري، بضمانة واحد أو أآث راوح قيم وتت

ين   روض ب ي    ) أ.د1500-700(الق راض الجزئ ات االق روض مؤسس ى لق د األعل و الح ذي ه . وال
وعليه، نرى بوضوح أن مؤسسات االقراض الجزئي ال تغطي إّال شريحة ضئيلة من المجتمع من                     

 .وليس طبقة الفقراء) أو حتى المتوسط(لمنخفض ذوي الدخل ا
 
ي  - راض الجزئ رآة األردن لإلق ور    : (JMCC)ش ة ن طة مؤسس ت بواس ة تأسس ر ربحي رآة غي ش

يس بالضرورة أن يكون             نخفض ول الحسين، وتقوم بتوزيع القروض على األفراد من ذوي الدخل الم
رأة         هذه ا . لهم عمل تجاري قائم، وتتطلب وجود آفيل واحد آضمانة         لمؤسسة و صندوق إقراض الم

 .يستهدفون الطبقة األآثر فقرًا، والذين ال يستطيعون االقتراض من البنوك
 
رآة- ي   ش راض الجزئ الل  : (MEMCC)الشرق األوسط لإلق ن خ أت م ة نش ة تمويلي ي مؤسس ه

ي    ل الجزئ دمات التموي دم خ ة، لتق ة محلي ية ومؤسس ة رئيس وك أردني ثالث بن ترك ل روع مش مش
غيرة    لألردني ة والص اريع المحلي ذوي المش ًا ل ط وخصوص نخفض والمتوس دخل الم ن ذوي ال . ين م

ين  راوح ب روض تت اعي بق ردي والجم راض الف ة اإلق ى سياس ة عل ذه المؤسس وم ه  – 100وتق
ة مع شرآات                  .  دينار اردني    14000 ر عالي مقارن ومع ذلك فان معدل القروض  التي تقدمها يعتب

 . رئيسية أخرى مشابهة
 مؤسسات التمويل الجزئي االردنية ) : 5(دول ج

مؤسسات 
 التمويل الجزئي

العمالء 
( النشيطون 
 )الفعالون  

 المحفظة القائمة
 أ. د 

الحد االدنى 
 للقرض

 أ. د 

الحد االعلى 
 للقرض

 أ. د 

معدل القرض 
غير المستدد 
 لكل عميل

معدل القرض 
غير المسدد لكل 
عمبل آنسبة من 
الناتج المحلي 

 8الياالجم
شرآة االهلي 
 للتمويل الجزئي

 104ر7 1ر936 15ر000 700 2ر213ر410 1ر142

شرآة االردن 
لالقراض 
 الجزئي

 36ر3 888 2000 500 1ر848ر655 2ر757

شرآة الشرق 
االوسط 
لالقراض 
 الجزئي

 74ر1 1ر371 14000 100 3ر097ر874 2ر259

صندوق اقراض 
 المراة

 12ر6 234 5000 100 2ر504ر074 10ر720

     9ر663ر986 16ر879 المجموع
  ، التصنيف الدولي:   المصدر

                                                 
اس              معدل رصيد القروض غير المسددة آن      8 رد يستخدم  آمقي سبة من الناتج المحلي اإلجمالي لكل ف

آلما قل تسديد القروض آلما آان      : لمستوى فقر العمالء أو بمعنى آخر، الطبقة التي تغطيها المؤسسة         
 .العميل أآثر فقرًا
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 هرم القروض) :  6(شكل 
 

 
 

ادرة                 ذآر أن مب ة، من الضروري أن ن ة المختلف ولكي ننهي وصف المنافسة في المؤسسات التمويلي
راء  " لمعروف  الحكومة بإنشاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وا        ع     " ببنك الفق ، من المتوق

ة     ر من           . أن يقوم بتقديم قروض مدعوم إن الكثي د القروض واألسعار، ف رغم من عدم تحدي ى ال وعل
ة            انون     . القائمين على التمويل مهتمون بتأثير هذه المؤسسة على تزويد القروض الجزئي وحيث أن الق

ة    اءات ضريبية هائل وافز واعف ّدم ح د ق ك ق اص بالبن ي   الخ ل الجزئ ات التموي ا مؤسس ع به م تتمت  ل
ع مؤسسات االقراض الجزئي تنتظر      . األخرى، فإن وجود هذا البنك سيخلق منافسة غير عادلة       جمي

ذلك                       ة ، ول ة احتجاجي تقوم بتنظيم حرآ ا س ان تشملها هذه االعفاءات الضريبية بقدر االمكان ، او انه
 . جزئي يلزم اصدار انظمة عاجلة خاصة بموضوع االقراض ال

 
 : خلفية تاريخية.3

د                 يعتبر صندوق اقراض المرأة شرآة أردنية خاصة غير ربحية تعمل في قطاع التمويل الجزئي، وق
ذ  ا من دأت عمله د بواسطة 1994ب امج رائ ين  (Sc) آبرن روض لالجئ ديم الق ال، لتق ة األطف ، حماي

 -:يتين ألغراض التسجيل ، من صندوق اقراض المرأة بمرحلتين رئيس1994ومنذ . الفلسطينيين
 
انون االول ،      - ة                1996في آ ة من منظم ة القانوني ات، الحال ة تطوير النساء األردني ،  غيرت جمعي

ات االقراض              -غير حكومية  ة وعملي ى   - والتي آانت حريتها محصورة في وضع األهداف التمويلي  إل
ارة   ي وزارة الصناعة والتج جلة ف ؤولية مس دودة المس ة مح ر ربحي انوني شرآة غي م الق تحت االس

 ".صندوق اقراض المرأة" الجديد 
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ان  ذ نيس ك    2003ومن الي ويمل رئيس الح اهمان، ال ه مس ان لدي رأة آ راض الم % 60، صندوق اق
ل    ة الطف ة حماي ك   (SC)وجمعي ى أن يكون    9%. 40 والتي تمل رأة إل ويخطط صندوق اقراض الم

ل ل بس الحاص يح الل ؤولية، لتوض دودة المس ة مح رآة ربحي تهم ش دم دراي ي ع اهمين ف دى المس
ندوق   الكين للص ية آم ؤولياتهم الشخص ؤولية     10.لمس ح مس انون يوض ي االردن ق د ف ث ال يوج  حي

وحماية المساهمين في الشرآات غير الربحية محدودة المسؤولية ، آما وال يوجد ايضا نظام خاص                  
 . لقطاع التمويل الجزئي 

 
 -:المهام واألهداف.4

راض ا ة صندوق اق دًامهم رأة واضحة ج ل   : لم ن أج تقرة م ة مس دمات مالي اء بخ د النس وهي تزوي
ة      ين الربحي وازن ب ق ت ى تحقي تقرة تعن دمات مس ديم خ ث أن تق ي األردن، حي اريع الصغيرة ف المش

ة  توى التغطي وا     . ومس ندوق ليس ل الص ن قب تهدفين م الء المس راً  "إن العم ر فق ة األآث ذين " الفئ وال
ات  باع حاج ط إش تطيعون فق يةيس يولوجية   (هم األساس ات فيس أوى، وحاج اس، الم اء، اللب ام، الم الطع

اريع       اء مش وم بإنش ي تق ات الت ا الفئ ومي، وإنم دعم الحك ن ال ط م تفيد فق ي تس ات الت رى، أو الفئ أخ
 .صغيرة، حيث يعمل الصندوق على تمويلها

 
داف تعتب  ة أه ق أربع ه، سعى لتحقي ن أداء مهام رأة م راض الم تطيع صندوق اق ي وليس ية ف ر رئيس

 -:تطوير االنسان وتنمية المجتمع األردني
 
 .تقديم خدمات مالية مستقرة بأفضل الوسائل ألصحاب المشاريع الصغيرة األقل حظًا-1
ة         -2 رار سواء في العائل دخل وصانعي الق المساهمة في تفعيل دور المرأة حيث أصبحت من ذوي ال

 .أو في المجتمعات
ة بزيادة الفرص االقتصادية وتقديم الدعم ألصحاب المشاريع االقتصادية         المساهمة في تقليل البطال   -3

 .الصغيرة
 .تحسين الحالة االقتصادية الكلية لربات البيوت إلقامة مشاريع صغيرة من خالل االقتراض-4
 
 ):العمالء(الفئة المستهدفة.5

:  من االسم المؤسسي    السوق المستهدف من قبل صندوق اقراض المرأة ُمَعرَّف جيدًا وينبثق بوضوح          
ر                      . النساء دير أآث وك الرسمية وفي نفس الوقت ت النساء األردنيات هي الفئة األآثر استبعادًا من البن

ود              % 60من   اقتراض النق من المشاريع غير المسجّلة، ولذلك تضمن صاحبات المشاريع الصغيرة ب

                                                 
المساهمان في .  غير واضح ولكنه صمم لضمان المهمة(SC إن مشارآة جمعية حماية الطفل 9

المرأة الرئيس آعضو مجلس االدارة، وجمعية حماية الطفل قد ال يحصالن على صندوق اقراض 
توزيعات األرباح، وفي حالة التصفية، فإن جميع أصول الصندوق تعطى إلى مؤسسة تمويلية غير 

 .حكوميمة أخرى لها نفس األهداف
 المسؤولية فمن غير الواضح فيما إذا آانت.  يوجد بعض الغموض القانوني الذي يجب مالحظته10

القانونية متناسبة مع نسبة الملكية، أو أنها محدودة بالقيمة الفعلية لألسهم المشتراة من المالكين تبلغ 
أ، .د2810351، 2004بينما قيمة المحفظة القائمة بلغت في آب (  دينار بالمجموع 3300فقط 

ضح مسؤولية وحماية حيث ال يوجد في األردن قانون يو). دوالر أمريكي3958241أي ما يعادل 
المساهمين في الشرآات غير الربحية محدودة المسؤولية، آما وال يوجد أيضًا نظام خاص لقطاع 

 .التمويل الجهات
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رأة    من العائلة أو حتى من ُمقرضي األموال لتطوير مشاريعهن التجارية            . وآذلك تطوير شخصية الم
ة               رأة من خالل المشاريع الصغيرة آمحرك لعجل ل دور الم لهذا يؤمن صندوق اقراض المرأة بتفعي

اعي   ادي واالجتم و االقتص اريع        11.النم ي إدارة المش اًال ف وًا فع رأة عض يجعل الم الي س ذا بالت وه
ي العا  ل أو ف ي العم واء ف رارات س اذ الق ي اتخ ة وف ال التجاري رة  واألعم د دخل األس ي تزوي ة وف ئل

 .وتحقيق مستوى معيشي أفضل لها وألوالدها
 

 -:وحتى يتم قبول طلب المرأة في صندوق اقراض المرأة، يجب أن تحقق الشروط التالية
 
 . سنة25-18أن يكون عمرها بين -
 .أن ال يكون لها مجال للوصول إلى مصادر تمويل رسمية آالبنوك-
 .ضماناتأن ال يكون لديها أصول آ-
ل عن                      - دة ال تق ائم من م ي أو مشروع مستقل ق حيث أن  ( أشهر،  6أن ال يكون لديها مشروع منزل

ة                          د من القدرةاإلداري تمكن من التأآ ة لي ل مشاريع قائم ات انشاء مشاريع، ب الصندوق ال يمّول عملي
 ).للمقترض

ة حضرية - ي منطق كان ( أن تسكن ف ي س دن حيث أن ُثلث ي الم كان ف ز الس ي يترآ األردن يسكن ف
 ).عمان

 .أن يكون لديها إرادة للنجاح وإحداث تغيير في مستوى الحياة-

 
 
 -:أنواع القروض.6

ة         1996بدأ الصندوق اقراض المرأة عمله في        امج حماي  بقروض المجموعات المضمونة حسب برن
ر استخدامًا، ولك                  . األطفال وع من القروض األآث ذا الن زال ه ًا ال ي م إدخال           وحالي د ت ك فق ن رغم ذل

وا قروضهم                   1999القروض الفردية في     ذين أنه راد المجموعات ال ة حاجات أف  لالستمرار في تلبي

                                                 
 شعار صندوق اقراض المرأة مميز، حيث يمكن ترجمة الصورة آنموذج ألنثى أو آمفتاح بفتح 11

زرق الذي يعنى التعاون والذي هو أبوبًا لفرص جديدة لمستقبل أفضل، إضافة إلى مغزى اللون األ
عامل رئيسي في آل مرحلة ومستوى تأسيسي بين أعضاء المنظمة، وبين العمالء، وبين المنظمة 

 .والعمالء
حسب اخر احصاءات منشورة على صفحة االنترنت الخاصة بالصندوق ، وفي آانون االول * 

ولكن ورغم . لمقترضين من مجموع ا % 1ر25 ، آان عدد المقترضين الذآور يشكل 2004
وصول هذه المعلومات الى السوق اال ان الصندوق ال يزال حذر ولم يبدأ بعد بحمله دعائية موجهة 

 . للرجال 

 مرأة هم فقط من النساء؟هل عمالء صندوق اقراض ال): 1(المربع
إقراض2004حسب تقرير التصنيف العالمي لعام       ، فقد تبّينت أن صندوق اقراض المرأة بدأ ب

د عن              غ عدد2004من العمالء وفي آذار        % 20العمالء من الرجال ولكن بنسبة ال تزي ، بل
ال،   ّجلة لرج ل الصندوق والمس ن قب ة م ن أصل 30المؤسسات الممّول ة م 110000 مؤسس

ذه المعلومات       % . 0.3قترض، أي بما يعادل      م م ينشر ه رأة، ل للسوق* صندوق إقراض الم
إن نسبة المقترضين ذا ف ا، له رويج له ثًال أو الت ه م بوصفها على صفحات االنترنت الخاصة ب

ة الرئيسية. من الرجال منخفض جداً   ولكن، آيف يمكن القراض الرجال أن يتوافق مع المهم
 .ا الصندوق؟التي أنشىء من أجله



 تاريخية لإلقراض الجزئي في األردن دراسة –    صندوق إقراض المرأة 5الحالة الدراسية 

 181

ابقه  ة   . الس دة زمني روض ولم ى الق ب عل د زاد الطل ات، فق روض المجموع ة ق اح تجرب ة لنج ونتيج
اري ل التج رأة  .أطول، لتطوير العم راض الم دم صندوق اق الي، يق ي الوقت الح ن ف واع م الث أن ث

 ).7أنظر جدول (القروض 
 
 .قروض المجموعات المضمونة.1
 .القروض الفردية.2
 .القروض الموسمية.3
 
، وهذا 6-4هي نوع خاص من القروض يوزع على مجموعة من : قروض المجموعات المضمونة -

ى ا        دمين  النوع له متطلبات واجراءات سهلة وبسيطة جدًا وتناسب حتى غير المتعلمين ويجب عل لمتق
 -:بالطلب أن يحققوا الشروط المفروضة عليهم من الصندوق لينالوا القرض وهذه الشروط هي

 
 . ألن الصندوق يعتبر هذه األعمار هي الحد األدنى واألعلى إلدارة مشروعسنة65-18العمر بين -
 
راد  6-4تشكل مجموعة من      - نهم اآلخر، وال تطلب أي أصول آضمانات،                    أف  بحيث يضمن آل م

يلة                       ا أفضل وس ة أنه فالضمان الوحيد المطلوب هو ضمان المجموعة، حيث أثبتت التجارب العالمي
ففي حالة ضمان المجموعة فإن العجز في السداد يشكل نسبة    . ضمان مقارنة مع أي ضمانات أخرى     

ل ال يستطيع أن يأخذ قرض              ذلك ألن العمي راد المجموعة وآ ة أف ضئيلة وذلك بسبب الحرج من بقي
 .إذا لم يكن دفعاته منتظمةآخر 

 
ك مشروع             أشهر6أن يكون لدىالعميل مشروع قائم منذ       - ، ألن هذه المدة رغم قصرها تثبت أن هنال

ل ى حسن أو سوء اإلدارة للعمي يًال عل ون دل ائم ويك اء، . ق م من النس وحيث أن عمالء الصندوق ه
ن ر تقاللية م ة واالس ة الكامل ع بالحري رأة ال تتمت ًا أن الم رةوعلم إن - الرجل-ب األس ن % 75، ف م

ة         ون              . المشاريع الممولة من الصندوق هي مشاريع منزلي ا يكون ادًة م راد المجموعة ع إن أف ذلك، ف آ
ا                       وم الزوجة بإدارته ة حيث تق من الفقراء، لذلك فإن معظم المشاريع تكون عبارة عن مشاريع عائلي

ع           ل توزي ل           وتكون هي المصّنعة، ويقوم الزوج بأدوار أخرى مث  وتسويق المنتجات المصنعة من قب
 .المرأة

 
ر من عضو من نفس المجموعة         أن يكون لدى أفراد المجموعة مشاريع منفصلة - ان أآث و آ ، ألنه ل

في مشروع واحد، تكون الدفعات معتمدة على نجاح المشروع، ولكن النساء ضمن نفس المجموعة               
ل صناعة المالبس                  وع من العمل مث نفس  . ولكن ضمن مشاريع منفصلة       يستطعن إدارة نفس الن ول

 .األسباب، يفضل أيضًا أن تكون أفراد المجموعة من عائالت مختلفة
 
ل   - ال العام ل رأس الم رض لتموي تخدام الق راض    اس اص لإلقت المفهوم الخ ل ب ندوق يعم ، ألن الص

 .ةلتمويل ودعم المشاريع الصغيرة وليس لتمويل االستهالك، فإن الصندوق ال يعطي معونات طارئ
 
، وهذه الشروط والمواصفات واالجراءات تكون ثابتة وقياسية لتبسيط          التوافق مع شروط فنية معينة    -

رض  راءات الق ي اج راع ف ًا    . واالس ا أيض ية وإنم ط أساس ين ليست فق ات المقترض ث أن حاج وحي
ر            . متشابهة، فالحل األفضل هو القرض الموحد      دم الق ى مق ة عل ض وفي الواقع يوجد تقليص في الكلف

ذي   غ القرض ال رد مبل تلم آل ف ة اجراءات القرض، حيث يس ل عن آيفي دى العمي ر ل ووضوح أآث
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ين  راوح ب ى .د500-200يت د األعل دة . د200أ، حيث الح ي القرض األول ولم  أشهر، 8 أو 7أ ف
 .مستردة بدفعات شهرية أو آل أسبوعين

 
رويج   1999 في  هي النوع الثاني من قروض الصندوق والتي بدأت       :القروض الفردية  دأ الت  ولكن ب

هذا النوع من القروض يعرض على المجموعات التي استفادت من قروض             . 2003لها مؤخرًا في    
المجموعات مرتين، وبدت مؤهلة بعد إخضاعهم لتعليم مالي يشبه اجراءات البنوك العادية، ويشترط             

داره  وتكون البداية بقرض م   . توفر آفيلين، مع وجود آفالة بنكية أو تعهد        درج ليصل   . د500ق أ، ويت
دة         . د 2000إلى   ى دفعات شهرية لم ة       18-1أ، سترد عل غ والسيولة النقدي  شهر، حسب حجم المبل

راض . للمشروع ة حيث أن تجارب االق ع القروض الفردي ي التعامل م ذرًا ف ان الصندوق ح د آ وق
ما  ت أن ض ا بّين ن أّنه رغم م ى ال اطرة، وعل يم المخ ات التقي ابقة وعملي يس الس خاص ول ن األش

 .الموجودات هي أفضل ضمان في آشف تسديد الدفعات، إّال أنها مكلفة وتستغرق مزيدًا من الوقت
 

ك   ى ذل وظفين عل درب الم ة وي ي سياسة القروض الفردي رأة يطور ف راض الم زال صندوق إق . ال ي
مقصورة على الرجال،    ولكن بالتعامل مع الطبقة التجارية العليا بما فيها األعمال الرسمية والتي هي             

ة                فإن الصندوق سيدخل في منافسة مباشرة مع مؤسسات اإلقراض األخرى والتي تتعامل مع الطبق
 .التجارية الدنيا، وأيضًا مع البنوك التي تقدم قروض بفوائد مخّفضة

 
االقتراض             : القروض الموسمية  هي عبارة عن قروض صغيرة مكفولة، تقدم للمجموعات النشيطة ب

ي هي ة  والت ي نهاي ثًال ف الي م ا طلب  ع ي عليه م الت ي المواس وال إضافية ف ى رؤوس أم ة إل  بحاج
دارس                    ى الم ات، أو في موسم الطالب إل دايا واأللعاب والحلوي د وشراء اله . رمضان لالحتفال بالعي

ل، حيث                    آلية عمل هذه القروض مشابهة تمامًا آللية العمل في القروض المجموعات ولكن بنسب أق
رد   . د200-100 أشخاص، وحجم القرض الموزع يتراوح بين  4-3مجموعات من   تتكون ال  أ لكل ف

رة القرض هي  ة، وفت ي المجموع ل5ف ى األق هر عل ن  .  أش ط م ب فق روض يطل ن الق وع م ذا الن ه
 ). المكفولة(عمالء قروض المجموعات المضمونة 

 
 القروض الموسمية قروض االفراد قروض المجموعات خصائص القرض

 1999 1999 1996 )لبدءا(االنطالق تاريخ 
 نساء 6 –4 فرع العميل

حضريات لكل 
 مجموعة

 نساء حضريات 4 – 2 نساء حضريات
 لكل مجموعة

 آفالة المجموعة آفيلين  آفالة المجموعة الكفالة المطلوبة
 8/  اسبوع 28 مدة القرض

 اشهر 
  اشهر5 – 3  شهر18 – 1

/ آل اسبوعين  برنامج التسديد
 شهري

 شهري هريش

 لكل 500 – 200 )أ . د ( حجم القرض 
 عضو

 لكل عضو200 – 100 2000 – 500

 ثابتة % 24  ثابتة%21ر6 ثابتة % 22 معدل الفائدة االسمية السنوي
 1 الى 5تتناقص من   ثابتة15 الى 5يتناقص من  )أ .د( رسوم اضافية 

عدد القروض الموزعة في 
2003 

15495 963 3170 
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 القروض الموسمية قروض االفراد قروض المجموعات خصائص القرض
في )  أ .د(االجمالي المبلغ 

2003 
5090300 864200 503750 

المبلغ االجمالي بالدوالر 
 2003االمريكي في 

7169437 1217183 709507 

 من المبلغ 2003نسبة عام 
 )أ .د(االجمالي 

79% 13% 8% 

 
ارة والحرف     ى التج ن الصندوق عل ة م اريع الممول ز المش رض، تترآ وع الق ن ن وبغض النظر ع

انظر  . ( المنزل بشكل تنظيمي غير رسميث يمكن القيام بهذه النشاطات بسهولة أآبر فياليدوية، حي 
 ) 8الشكل 
  توزيع قطاعات الشرآات) : 8(شكل 

 

 
  4 ، ص 2003تقرير صندوق اقراض المراه السنوي  : المصدر

 
ل     ولنختم موضوع أنواع القروض، يمكن القول بأن الصندوق يفكر بإيج             واع أخرى للعمالء مث اد أن

 12.االستئجار والتأمين الجزئي

                                                 
مشهور ومتخصص ) مصغر( يقترب صندوق اقراض المرأة من أن يكون مرآز تأمين جزئي 12

وى االقتصادية، لتقديم نموذج في هذا المجال، ليعمل جنبًا إلى جنب على تقييم الطلب المحلي والجد
لنوع من التأمينات على الحياة ويكون مربح وتجاري ومناسب ليتم تقديمه من خالل مرآز تمويلي 

 .في األردن
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 .8،9، ص 2003صندوق اقراض المرأة، التقرير السنوي : المصدر

 
 -:آلية اقراض المجموعات.7

وذج     رأة عن نم  Grameenتختلف آلية اقراض المجموعات المطّبقة من قبل صندوق اقراض الم
Bank   ردي بضمان                ،المستخدم في معظم أ ارة عن قرض ف وع هو عب ذا الن نحاء العالم، حيث أن ه

أ         ل        . مجموعة وليس قرض مجموعة آما هو شائع خط رات ضرورية قب اع النساء الفقي ة إقن إن عملي
تم في                    عملية االقراض، لذلك فإن عملية التسويق واالستشارات أصبحت من األمور الرئيسية التي ت

د      د             ل. صندوق اقراض المرأة بشكل جي رأة وبع د أصبح صندوق اقراض الم  سنوات من النجاح       5ق
ائالت يجب أن ال يتوقف لكسر                        ة الع رويج المستمر ومخاطب ي، ولكن الت معروف في السوق المحل

 .الحاجز أمام خوف المرأة الذي هو من رواسب التقاليد
 

الشهرية، يجب    النساء المعنيات باالقتراض من الصندوق ومن خالل الموظفين الرسميين والنشرات           
ة     ذه المؤسس ى ه رف عل ك للتع روع، وذل ي الف ات ف ي بعض االجتماع ارآهن ف ) الصندوق(أن تش

ا   ل منه ي وتعرف آ اء يجب أن تلتق ة ألن النس ة مهم ذه المرحل راض بشكل أفضل ه ة االقت وطريق
 .األخرى، وتتعرف على الشريكات ألن آل منهن سوف تضمن األخرى

 
ادة المشروع ويطلب من                عندما تتشكل المجموعة، يبدأ    وم بزي  الموظف بعملية تقييم العميل بحيث يق

ائم   اري الق ا التج ول عمله ات ح ية، ومعلوم ات الشخص دائيًا للمعلوم ًا ابت أل طلب رأة أن تم ل ام آ
ومعلومات حول استخدامات القرض، وتوقع المرأة على هذه البيانات، أو تستخدم بصمتها إن آانت                 

ة ات  . أمّي روض المجموع ة    ق ب االقليمي ي المكات ا ف ة عليه تم الموافق ة(ي روض  (، )المحلي ا الق بينم
ية  ن المكاتب الرئيس ا م ة عليه ة يجب الموافق دة ). الفردي ذ القرض م ام7يأخ ديم 13 أي اريخ تق ن ت  م

) 6-4( الطلب لغاية التوزيع، ويتم اعطاء القرض للمجموعة وليس لألفراد، وهذا يعني مجموعة من            
 ثم يتم توزيعه بينهن، وليس بالضرورة بنفس النسب ويكون التسديد مماثًال للتوزيع             نساء تستلم المبلغ  

 .حيث يتم جمع األقساط من المجموعة ويجري تسليمها إلى الصندوق

                                                 
 هذا يعود للعمل الذي قام به صنوق اقراض صندوق المرأة بتنظيم اسبوع عمل ، حيث يكرس 13

 القروض وتسديد الدفعات وتحليل السيولة آل يوم لعمل مختلف ، مثال التسويق والترويج ، وتوزيع
 . ولهذا يمكن القيام بكل عمل بفاعلية اآبر وادارة عظمى للسيولة النقدية . النقدية اسبوعيا 

 .تجربتين ناجحتين لعمليتين في صندوق اقراض المرأة): 2(المربع
اوي ا حيف ع: ناريم ر لبي دير متج د، ت ي ارب اءات ف اع االنش ي قط ة ف معة طيب رأة ذات س ام

ا وواجهت تحديات د مرض زوجه د تولت إدارة المتجر بع ائية، وق واد االنش األخشاب والم
رأة، حيث استمرتولكنها استطاعت التوسع    . آثيرة في عملها مساعدة صندوق اقراض الم

ن الصندوق  ا م ي حصلت عليه روض الت ق الق دمات عن طري ديم الخ ا. بتق ول بأنه ا وتق آم
حققت النجاح من خالل اإلرادة واالصرار ومساعدة الصندوق، ليس فقط من خالل القروض

 .لهاوإنما أيضًا من خالل تزويده لها بالدعم المعنوي للنجاح في عم
ة جرش، حيث: ُمزينا المغربي  ي مارآت في أطراف مدين ديران مين ا ي يدة وزوجه هذه الس

يلبي حاحات المتنزهين والسياح والمسافرين، باإلضافة لتزويده لألدوات المدرسية واألدوات
ا المنزلية في الجوار تقول هذه السيدة أن قرض الصندوق ساعدها آثيرًا في التوسع في عمله

تقبليةوالنجاح،  حيث أنها وزوجها يستثمرون دخلهم في تعليم أبناءهم وتقول أن لها خطط مس
لتحقيقها تسعى .آبيرة
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ة                         اع في المكتب لمراجع تم االتصال بالشرآاء واالجتم ة، ي عندما يتم التأآد من أن المجموعة مؤهل

ردين لتمث        ار ف فويًا واختي ين                    العقد ش ة الوصل ب وا حلق تقبل وليكون د في المس ل المجموعة في التعاق ي
ٌر ضروري                   . المجموعة والصندوق  ة أم ع ولتسديد آل دفع اء التوزي ة أثن إن حضور المجموعة آامل

ذآير                          ع والتسديد وللت ات التوزي ة عملي تم مراقب م بكل الخطوات، وحتى ي ى عل لكي يكون الجميع عل
د، إذ أن             . تبعة في الصندوق    بشكل ذوي ودائم بالسياسات الم     رأة ال يتعامل بالنق صندوق اقراض الم

ل،                   اون مع بنك وسيط، وهو بنك االسكان للتجارة والتموي جميع عمليات التوزيع والتسديد تتم بالتع
تم                   . وذلك لتقليل مخاطرة التعامل بالنقد     د، حيث ي دًال عن النق ق استخدام الشيكات ب يتم ذلك عن طري

د            تسليم شيك للوآيل   ى نق ه إل ى البنك لتحويل ذهب المجموعة إل ا  . ين مساويًا لقرض المجموعة، ثم ت أم
ديد ليم     التس تم تس اب الصندوق، وي ي حس ه ف ل عضو وايداع ن آ دفعات م ع ال ق جم تم عن طري في

راد المجموعة           ع أف ة جمي م ومراقب تم بعل ذا ي يستطيع موظف   . الصندوق إيصال الدفع بنفس اليوم وه
ى إيصال التسديد من البنك أو         القروض اآتشاف عجز   ه الحصول عل  المقترض بسرعة، حيث يمكن

 الذي تم ربطه حديثًا بالفروع والذي يمكن من خالله       (MIS)عن طريق استخدام نظام إدارة البيانات       
ك         ن البن ًا م ة الكتروني ًا والمنقول ة يومي ات المحّدث ى البيان ول إل ادرة    . الوص ذه ن ز ه االت العج ح

ك أل ا، وألن     الحصول، وذل د أفراده ز أح ة عج ي حال ر ف هم اآلخ ة يضمن بعض راد المجموع ن أف
ديد        ى التس دة إل ل واح دفع آ بعض ي هم ال ن بعض راج م روض    . االح ن الق وع م ذا الن روض (ه ق

أخر                    )المجموعات ا أن نسبة الت ة، آم ديد عالي ة ونسبة تس ، يحتفظ بمحفظة استثمارية ذات جودة عالي
د          ) PAR) <) 31ًا  في التسديد أو عدمه قليلة جد       وم    180، نسبة عدم التسديد بع ك   0.1=  ي ، وذل

وللتقليل من العجز في التسديد، وضع الصندوق اجراءات            ). 2003حسب احصاءات آانون الثاني     
ة             3عقابية بفرض غرامة     رات عقابي ى فت ا      "  دنانير لكل يوم تأخير، باإلضافة إل ل خالله ُيحرم العمي

 .من تجديد القرض لفترة معينة
 

 أسبوع  28هي  ) أقصى فترة للسداد  (حيث أن مدة القرض     : آلية اقراض المجموعات محّددة بوضوح    
ة             . أشهر، مع دفعات تسديد  آل أسبوعين أو شهرياً           8أو   دة الفعلي ألون عن الفائ ادًة يس أن العمالء ع

ى الت                 درتهم عل ة وعدم ق ا      للقرض وليس الفائدة االسمية وذلك لعدم فهمهم للمفاهيم المالي ز، فكل م ميي
اليف       داد التك ي لس هري يكف م الش بوعين أو دخله ل اس م آ ان دخله ا إذا آ و فيم ه ه ون بمعرفت يرغب

 .التشغيلية ألعمالهم، ولنفقاتهم العائلية ولسداد أقساط القرض
 

دار          4إذا حصلت مجموعة من     : مثال ى قرض بمق دة      .د300أ، أي   .د120 نساء عل  8أ للواحدة ولم
د تصل   %14ائدة المستخدم لحساب األقساط الشهرية يكون       أشهر، فإن معدل الف    ، ولكن هذه النسبة ق

ى  ي     % 42.7إل نوية الفعل دة الس دل الفائ و مع دة ه دل الفائ بح مع ع  .(فيص ر المرب ن ). 3أنظ ويمك
دة          28الحصول على نفس النتيجة لو آانت المدة         ، والتي  %12 أسبوع والتسديد آل اسبوعين وبفائ

 ).4مربع أنظر %(44.6تصل إلى 
 

اجىء حيث أن مؤسسات االقراض                       يس مف دًا ل إن السبب في أن معدل الفائدة السنوية الفعلي عالي ج
ة   روض الجزئي ك ألن الق تمرار، وذل ة إذا أرادت االس دة عالي ذ فائ ي يجب أن تأخ ) الصغيرة(الجزئ

ء ولكن بسبب     أآثر آلفة من القروض الكبيرة، ليس بسبب مالءمة العميل وغياب الضمانات والكفال             
 .النفقات اإلدارية الضخمة
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   أشهر 8حساب دفعات قرض مدته ) : 3(مربع 
 

 : خذ آمثال القرض التالي 
  نساء 4المجموعة                                           
               )                أ للواحده . د300( أ . د1200 حجم القرض                                       
  أشهر 8مدة القرض                                          

 طريقة التسديد                                        شهريا  
 % 14الفائده                                                  

 
 : م الناتج على عدد الدفعات ، آما يلي المؤسسة تحسب الدفعات بضرب الفائدة بالمبلغ االجمالي ثم تقسي

1200 x  )  1 + 140ر (  
 ) أ لكل عضو . د42ر75( المجموعة الشهري   ) دفعه ( أ قسط .  د 171 = --- -----------------  

                 8  
اعتبار انه خالل سنة يوجد  اشهر الى ما يعادلها من معدل الفائدة السنوي االسمية على 8يمكن تحويل معدل الفائدة على 

  اشهر 8فترة ونصف من 
 % 21 ر7 = 1 – 1ر5 ) 0ر14 + 1( 
 

. ان الطريقة الحسابية المستخدمة من قبل المؤسسة ابتدائية وسهلة جدا حتى للمعترضين غير الملمين  باالمور المالية 
، % ) 21ر7( ال تعادل معدل الفائدة االسمي " بمعدل الفائدة السنوية الفعلي " ان الكلفة الحقيقية للقرض والتي تعرف 

حيث يتم تحديده بتطبيق طريقة حسابية مالية والتي من خاللها تكون القيمة الفعلية للقرض الموزع مساوية لمجموع القيم 
 . الفعلية لجميع الدفعات الدورية 

 
 : معدل الفائدة الفعلي وبحل المعادلة ، فان معدل الخصم الذي يحقق المعادلة هو 

 % 42رi  =  69= معدل الفائده السنوية الفعلي  
آفائدة معلنة  من الصندوق وهكذا فان النسبة اآثر من  % 21مقابل % 42ر7للقرض هي ) الحقيقية ( التكلفة الفعلية 

 . الضعف 
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  اسبوع 28حساب دفعات قرض لمدة ) : 4(مربع 

 
 : خذ آمثال القرض التالي 

  نساء  4لمجموعة                                           ا
 )  أ للواحده .  د 300( أ .  د1200حجم القرض                                        

  اشهر 7 اسبوع او 28مدة القرض                                           
            آل اسبوعين طريقة التسديد                             

  % 12معدل الفائده                                           
 

باتباع  نفس الطريقة المتبعة في المثال السابق ، فانه يتم حساب الدفعات بضرب معدل الفائدة بالمبلغ االجمالي ثم تقسيم 
 : الناتج على عدد الدفعات 

 
1200 x ) 1 + 120ر  (  

 )أ لكل عضو . د24( أ قسط المجموعة لكل اسبوعين .  د 96  =  -------------------------
              14                 

 7 أي الجزء الخامس من فترة الـ – اشهر 5 اشهر واحدة باالضافة الى 7باعتبار انه في السنة الواحدة يوجد فترة 
 :  فان معدل الفائدة السنوية االسمي هو –اشهر 

 % 21ر4  = 1 – 1ر71 ) 0ر12 + 1( 
 اشهر ، فان المعادلة تكون آما 8لتحديد معدل الفائدة السنوية الفعلي ، وباعتبار ان الدفعات تكون آل اسبوعين ولمدة 

 : يلي 

 
 : وبحل المعادلة فان معدل الخصم الذي يحقق المعادلة هو معدل الفائدة الفعلي 

 % 44رi   = 59 = لسنوية الفعلي معدل الفائدة ا
 

 . آفائدة معلنة من الصندوق وهكذا فان النسبة اآثر من الضعف % 21مقابل % 44ر6التكلفة الحقيقية للقرض هي 
 
 -:الهيكل التنظيمي.8

نهن      70يعتبر الصندوق اقراض المرأة مؤسسة اقراضية متوسطة، حيث يوجد لديها             موظف، من بي
ين مراآز                يوضح. موظفي قروض % 70 ربط ب ا وال  الرسم الهيكلي للمؤسسة الترآيب التنظيمي له

 .صنع القرار لكل وظائف الصندوق وخاصة وظيفة االقراض
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 الهيكل التنظيمي لصندوق اقراض المرأة

 
ة من               عملية صنع القرار   ذه اللجن ة تحت اشراف مجلس اإلدارة، وتتكون ه ة اداري  تتم بواسطة لجن

دي   ام، والم دير الع ف        الم ل موظ ارآة وتواص ع مش ي، م دقق داخل ات، وم دير العملي الي، وم ر الم
م    ويقية، ت اث التس ي األبح وة ف ىء الفج ات، ولمل م ادارة المعلوم ويق واالتصاالت وموظف نظ التس

ة التي يعمل           )اللجنة(آل عضو في الفريق     . توظيف موظف ألبحاث السوق    ه واألنظم ، يعرف مهام
 . ي خاص بهخاللها حيث لكل مدير وصف وظيف

 
 هي مسؤولية مدير العمليات والذي يشرف على المكتب الرئيسي في عمان وتسع              العمليات الميدانية 

اء،       : فروع تخدم المدن الرئيسية في شمال ووسط األردن        رغدان، الرصيفة، الزرقاء، الوحدات، البلق
بنك االسكان، حيث      ولكل فرع موقع استراتيجي قريب من العمالء ومن         . اربد، زنال، مآدبا وجرش   

تقدم جميع الفروع قروض المجموعات والقروض الموسمية،بينما القروض الفردية تقّدم فقط من قبل             
ات في                 دير العملي ى مساعدة م وم مشرف القروض عل دة، ويق المكتب الرئيسي وبعض الفروع الرائ

دير العمل            ات      مراقبة عملية القروض الفردية آما ويقوم مشرفي المنطقة بمساعدة م ام بالعملي ات بالقي ي
 .اإلدارية واإلشراف على موظفي قروض المجموعات

 
ذه التحديات، أن تطور القروض                   تحصل الكثير من التحديات على مستوى اإلدارة المتوسط، ومن ه
ات في              الفردية يمكن أن يخلق اختناقات في المكتب الرئيسي، آما وأنه ومن أجل تحسين آفاءة العملي

د وإدارة        الفروع، قام الص   ندوق بتطبيق الالمرآزية واعطاء مسؤوليات أآبر للفروع وسيادة في تحدي
روع مع                         ط الف ة من خالل رب ى في تطبيق الالمرآزي المحفظة االستثمارية، وقد تمت الخطوة األول
وير         بة وتط ة المناس ة التحتي ز البني ك بتجهي ي، وذل د االلكترون ات والبري م ادارة المعلوم ز نظ مرآ
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ارات تش   وتر مه أثير إيجابي من        . غيل الكمبي ه ت إن إستخدام نظام ادارة المعلومات يجب أن يكون ل
ى                  ه يجب أن يعمل عل ا وأن ة للعمالء، آم حيث توفير الوقت والجهد وتحسين نوعية الخدمات المقدم

ر من مكتب                   م    . تقليل العمل اإلداري في الفروع وجعل الشخص الواحد مسؤوًال عن إدارة أآث د ت وق
ديهم دور                 تحويل   رعين بحيث يكون ل نهم عن ف ين مسؤول وآل واحد م المشرفين إلى مدراء اقليمي

 .أآبر في اإلشراف على آفاءة المحفظة االستثمارية
 

يتم إدخال البيانات على مستوى الفرع ثم يتم تحويلها إلى مشرف المنطقة شخصيًا أو من خالل نظم                   
وافقة على قروض المجموعات ولكن ال تصدر الشيكات          إدارة المعلومات، ثم يتم تحليل الملفات والم      

ة آل مجموعة ويكون                     ة المشاريع ومقابل إال في المكتب الرئيسي، آما ويقوم مشرف المنطقة بمراقب
ل     ارتين للعمي ام بزي ات بالقي دير العملي ذلك لم ارير ب ة تق تم آتاب م ي روض ث ع الق اء توزي ودًا أثن موج

ل موظف الق  ن قب ل م ى األق هريًا عل رش روض روض، ويعتب ل موظف الق ة  عام ي عملي رئيسي ف
ذلك يجب أن                        ل المؤسسة، ول ا ويمّث ل، آم ين الصندوق والعمي ة الوصل ب االقراض حيث يكون حلق
دة                      م والتعامل مع ح ى فه ادرًا عل يكون هذا الموظف مدربًا ويتمتع بالمسؤولية والكفاءة، وأن يكون ق

 .الطبع عند الناس
 
 -:لمرأةتقييم صندوق اقراض ا.9
 

اد         الث أبع يم ث ن تقي ون م راض يتك ل االق دي لعم يم التقلي ع،    : التقي ات المجتم وله لطبق دى وص م
ولكن عملية التقييم هذه يمكن تطبيقها بشكل جزئي في المؤسسة بسبب         . واستقراره وديمومته وتأثيره  

 . صندوققلة المعلومات والبيانات من قبل خبراء تقييم خارجيين أو من الطاقم الداخلي لل
 

ًا              : تحليل التأثير  وم حالي مستحيل تطبيقه في ظل البيانات المنشورة فعًال،ولكن يوجد مؤسسة وطنية تق
 .بجمع المعلومات إلصدار تقييم لتأثير هذا الصندوق االقراضي على المستوى الوطني

ة بم        : تحليل مدى التغطية   ؤسسات  يعتمد على مصادر محدودة مثل حجم القرض وعدد العمالء مقارن
ه ال يعطي مؤشرات رئيسية               . اقراض أخرى  رأة لعمالئ وفي الواقع فإن وصف صندوق اقراض الم

ة التي                              يم الطبق ا يمكن تقي نهم والتي من خالله ين م ر، ونسبة األمي مثل نسبة العمالء تحت خط الفق
م  . يتعامل معها الصندوق وهي الفقراء والمحرومين من الدعم الحكومي          من  وحيث أن المقترضين ه

ع أضعاف                     ى ثالث أو أرب النساء وجحم قروض المجموعات حول خط الفقر، وعدد العمالء يصل إل
دفاع عن الصندوق بشكل ايجابي                   ويبقى  . العدد في مؤسسات االقراض األخرى، فإنه من الممكن ال

 إقامة صندوق اقراض المرأة هو األقرب إلى الفقراء رغم أنه  ال يدعم إال المشاريع القائمة وال يدعم            
 .المشاريع وهذا يقلل من مدى التغطية في المجتمع

 
ع             : تحليل الديمومة واالستمرارية   ر جدوى حيث أن الصندوق يتمت هذه الطريقة من التقييم هي األآث

ا    2001باإلآتفاء الذاتي الكامل وقد وصل مستوى االستقرار في          ه، آم ، وذلك بعد سنتين من انطالق
ام  د ع الي بع تقرار م ق اس دول (آخر وحق ة  )10انظر ج ق بسبب تضافر ثالث از تحق ذا االنج ، وه

 -:عناصر رئيسية
 
وع           : مستوى تسديد عالي للقروض      )أ( م ون ل المالئ ار العمي رأة باختي تم صندوق اقراض الم د اه لق

م ك. القرض المالئ ديد تثبت ذل ي التس أخير ف ع نسب العجز والت ي : وجمي ديد ف دل التس حيث أن مع
من قروض   % 0.6 يوم يشكل نسبة  30معدل التأخير في السداد ألقل من      ،  %99 زاد عن    2003
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دة          % 1.7المجموعات و    داد لم أخير في الس دل الت ى    31للقروض الفردية، بينما مع وم انخفض إل  ي
ع  % 0.6باإلضافة إلى أن معدل عدم التسديد آان قريبًا من          . على الترتيب % 0.6و% 0.12 وجمي

 .غطيتها بواسطة صندوق احتياطي لتغطية الخسارةالقروض التي تحمل مخاطرة تم ت
 
في آخر ثالث سنوات آانت عملية االقراض مربحة، حيث أن            : عائد جيد للمحفظة االستثمارية   )ب(

دل                   % 43الربح لم يقل عن      دًا للصندوق، رغم أن مع دورة مصدرًا متزاي اح الم د أصبحت األرب وق
افس           .2004الفائدة قد أدى إلى انخفاض الدخل في عام          ادة التن دة وزي  ولكن، مع انخفاض معدل الفائ

 .2005في المستقبل، فإنه من المتوقع أن ينخفض عائدات الصندوق في 
 
ات التشغيلية      )ج( ات التشغيلية من         : انخفاض واضح في النفق ى   2001في   % 40انخفاض النفق  إل

ى مس              2003في  % 25 رة سمح للصندوق أن يصل إل نفس الفت توى اقتصادي  ، وارتفاع العائدات ب
ر                   . أآبر د من تغيي ان ال ب ذلك آ لكن رغم ادخال القروض الفردية أدى إلى تقليل انتاجية الموظفين، ل

ان الهدف هو        . واضح في المستوى اإلداري وتدريب معين للعدد المتزايد من الموظفين           400وقد آ
راد          150عميل لكل موظف قروض مجموعات، و        ل لكل موظف قرض أف ، 2004في آذار    .  عمي

م       313تم تقريبًا تحقيق الهدف األول، آما وقد وصل عدد القروض إلى              قرض، بينما الهدف الثاني ل
 . عميل لكل موظف اقراض55يتحقق حيث بلغ عدد العمالء فقط 

 
رة في                    ام وألول م د ق دة، فق ة الجي ة الصندوق المالي تثمارية       2003ونظرًا لحال ه االس دعم محفظت ، ب

اريين، األو  ين تج ة بقرض ك  1056000ل بقيم يتي بن ن س ي م مانة /  دوالر أمريك األردن، بض
ن % 100 دة USAIDم ة  %. 6.75 ، وبفائ اني بقيم رض الث ن 150.000والق ي م دوالر أمريك

(Blue Orchard Finance)) وبدون أي آفيل أو أي ضمان)صندوق ديكسي لإلقراض ،. 
ديون في         USAIDوحتى هذه اللحظة، فإن مصدر التمويل معظمه منحة من            2003 وقد وصلت ال

 ).11أنظر الشكل % (17واألرباح المدورة إلى % 21إلى 
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  الكفاءة والربحية): 10(جدول 
آانون  النسبة

 أول
2001 

 آانون أول
2002 

 آانون أول
2003 

 الصيغة

     اإلنتاجية
عدد الموظفين / المقترضين الفعالين  140 126 98 انتاجية الموظفين

 )نهاية المده(
عدد موظفي / المقترضين الفعالين  208 214 175 انتاجية موظف القروض

 )نهاية المدة( القروض
     الربحية 

/ صافي الدخل التشغيلي قبل التوزيعات %14.1 %7.3 %2.4 العائد على االصول
 معدل األصول

العائد على األصول بعد التعديالت  %9.0 %0.8%)4.5( العائد على االصول المعدل
 لصافي الدخل

صافي الدخل التشغيلي قبل التوزيعات  %16.7 %7.9 %2.4 العائد على الملكية
 معدل حقوق الملكية/ 

العائد على الملكية بعد التعديالت  %10.7 %0.8%)4.6( العائد على الملكية المعدل
 لصافي الدخل

+ ار االدخ(مجموع المطلوبات  %20.5 %16.0 %1.1 المطلوبات وحقوق الملكية
 )نهاية المدة(الملكية ) / االقتراض

معدل اجمالي / العائد على المحفظة  %43.3 %44.1 %43.8 العائد على المحفظة االستثمارية
 اشهر 3 المحفظة غير المسدد لـ

  %43.3 %44.0 %43.7 العائد بدون فوائد متراآمة
معدل اجمالي / شغيلية النفقات الت %25.0 %33.3 %39.5 النفقات التشغيلية على القروض

  شهر13المحفظة غير المسدده لمدة 
النفقات التشغيلية على مجموع 

 االصول
 معدل األصول/ النفقات التشغيلية  20.3% 23.6% 23.1%

الفوائد والرسوم المدفوعة لتمويل  %1.4 %0.0 %0.0 نسبة نفقات التمويل
معدل إجمالي المحفظة / المطلوبات 

  شهر13غير المسدده لمدة 
/ نفقات صافي الخسائر على القروض  %0.1 %1.6 %1.6 نسبة نفقة احتياطي خسائر القروض

لمحفظة غير المسددة امعدل اجمالي 
 شهر13لمدة 

معدل اجمالي / إجمالي التعديالت  %6.1 %9.2 %13.1 نسبة نفقة التعديالت
  شهر13المحفظة غير المسدده لمدة 

/ قيمة القروض غير المسدده
 صولاأل

مجموع / ظة االستثمارية فصافي المح 83.8% 71.0% 72.3%
 األصول

نفقات / (عوائد العمليات التشغيلية %163.8 %129 %110 االآتفاء الذاتي التشغيلي
+ القروض  نفقات خسائر+ مالية 

 )النفقات التشغيلية 
بعد التعديالت االآتفاء الذاتي التشغيلي  %133%102.4 %83.4 االآتفاء الذاتي المالي

 للنفقات
  ABA ، تضم جمعية االسكندرية التجارية 2003 ، تموز 9مجموعة اصدقاء صندوق اقراض المراة ، النشرة المصرفية رقم 

  ( RADE ) ، الجمعية االقليمة لتطوير المشاريع في مصر  ( DBACD ) التجارية لتطوير المجتمع  Dahkalya، جمعية 
 الفلسطينية ، وشرآة االقراض الجزئي االردنية  ( FATEN ) المغرب ، المجموة اللبنانية جمعية  في FONDEP، االمانة و 

( JMCC )  في االردن  
 

 .30 صفحه 2004التصنيف العالمي ، صندوق اقراض المرأة ، االردن ن ىذار : المصدر 
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 وصف هيكل رأس المال ): 11(شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ):ت النهائيةاالعتبارا(الخاتمة -10
إن الطلب  . يبدو أن القرار النهائي للمستقبل هو تنمية عملية القروض الفردية وهذا ُمبَرر لعدة أسباب             

ن   ذلك مكلف م ة ب ى القطاعات المعني ًا والوصول إل يس عالي ي األردن ل روض الصغيرة ف ى الق عل
ذين نجحوا في تجارب      ناحية الوقت والجهد، ولذلك فإن الصندوق حاليًا ال يمنح قروض فردية إالّ             لل

ر              ى رأسمال أآب اج إل إن الصندوق يحت راد ف ة قروض األف تسديد قروض سابقة، ولكن لتطوبر عملي
ر وظفين أاآث ن  . وم ر م زاء أآث راد لتشمل أج روض األف ي تطوير ق دريجي ف اه الت ذا اإلتج ن ه ولك

د          ة، فق ذه التجرب اء ه ى إنه ات وإل روض الجماع رار بق ى األض يؤدي إل وق س ل  الس بح تعام  أص
ات             ي مؤسس ال ف و الح ا ه ًا آم رة، تمام ر وألول م كل مباش ة بش روض الفردي ع الق ندوق م الص

 .االقراض األخرى وبعض البنوك التجارية التي تتعامل مع طبقات ذوي الدخل المتدني
 

دوا أن إجراءات                       راد، ويب ة قروض األف ة دعام وبناًء على المعلومات في هذا المجال ومن أجل تقوي
ةال ين أو ثالث ل هي اشتراط وجود آفيل ا العمي كلة يواجهه م مش يطها، حيث أن أه . قرض يجب تبس

ويمكن للصندوق حل هذه المشكلة وتخفيف هذه اإلجراءات، بعدم اشتراط أن يكون العميل قد شارك                
 .في تجربة قروض مجموعات ناجحة من قبل، خاصة للعمالء ذوي المصداقية

 
ه دور أساسي في السوق         لم يدرك صندوق اقراض المر       د أن ل راد،     . اة بع ديم قروض األف ولكن بتق

ذلك                    ربح، ل ل من هامش ال ووجود المنافسة الشديدة وخبرات وتجارب المنافسين القوية، يمكن أن يقل
رات الماضي والحاضر الناجحة في مجال االقراض الجزئي                       تعلم من خب ى الصندوق أن ي فإن عل

راد أن             وآنموذج وحيد في األردن آما وأ      ن على هذه المؤسسة وبدًال من التفكير بقوة في قروض األف
أجير                د  . نبدأ بالتفكير جديًا بنماذج جديدة غير موجودة في السوق، مثل مراآز التأمين الجزئي والت وق

رامج                           ذه الب ه أن يعطي ه ذه المرافق ولكن يجب علي ل ه اد مث بدأ فعًال الصندوق بدراسة جدوى إيج
 .ية هامشية آما يبدواألولوية وليس أهم
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وهو مدى توافق نشاط صندوق     : إن االتجاه حديثًا نحو قروض األفراد واقراض الذآور له تأثير آخر          
ا  ن أجله ي انشىء م ة الت ع المهم رأة م راض الم اطات . اق ه نش ز علي ذي يرآ إن الهدف األساسي ال

ابقاً         ا س ي     إن . صندوق اقراض المرأة هو المرأة وذلك لعدة أسباب ذآرناه رأة في المجتمع األردن الم
زوج أو األب لإلنضمام للصندوق                 ى إذن ال رأة      . ليست حرة أو مستقلة، فهي تحتاج إل ى الم ولكن عل

ة                       ات، وهي ُملزم إن أرادت اإلنضمام إلى الصندوق أن تشارك بشكل مباشر في النشاطات والعملي
ك بغض         ة،     بإقامة العالقات مع أعضاء المجموعة التي تنضم إليها، وذل ا االجتماعي النظر عن حالته

ة،                      ة أو أرمل ة، متزوجة، مطلق ا إذا آانت عازب فصندوق اقراض المرأة ال ُيراعي وضع المرأة وفيم
 .فكل ما ُيهم الصندوق هو المشارآة الفّعالة والفعلية للمرأة دون التأثر بوضعها االجتماعي

 
خالل % 1.25رضين من الذآور وقد وصل عدد المقت. لقد قرر الصندوق البدء بإقراض الرجال
وآما يبدو فإن الهدف والمهمة األساسية التي وضعتها . سنة واحدة ومن المتوقع أن يتزايد العدد

جمعية حماية الطفل بدأت بالتغير  لتخضع لمفهوم الربح المجرد، وهذا التغيير يتطلب تغيير إسم 
 . المرأة أن يفكر جديًا بتعديل اسمهالمؤسسة الذي لم يعد مناسبًا، ولذلك فإن على صندوق اقراض



 6الحالة الدراسية رقم 

 (ACU)الهيئة العامة لمكافحة البطالة 
 دراسة حالة عن منظمة حكومية

 

  مارآو إليا-ريم رمضان 
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، وآانت جزًء 2001تم تأسيس الهيئة العامة لمكافحة البطالة من قبل المحكومة السورية، وذلك عام  
 . من برنامج إصالح القطاع المالي

 
 بتقديم برنامج القروض األسرية، وهو من أهم برامج اإلقراض الصغير 2002وقد بدأت الهيئة عام  
ا البرنامج، إلى تقديم قروض صغيرة، ومتناهية في الصغر، إلى الفقراء، وتعمد الهيئة في ظل هذ. في سورية

والعاطلين عن العمل، وذلك من خالل المصرف الزراعي، والذي يلعب دورًا وسيطًا بين المستفيدين وبين هيئة 
 . مكافحة البطالة

 
ة، وهي ليست دراسة شاملة، وعميق. وال تتضمن هذه الدراسة السياسات العامة للهيئة 

ولكنها تعكس الممارسات اليومية لهيئة مكافحة البطالة، وتعتمد بشكل آبير، على المقابالت 
الرسمية وغير الرسمية التي تمت مع مدير عام هيئة مكافحة البطالة، وأعضاء من العاملين في 

راء المحلل المالي، خبراء التطوير المجتمعي، ومد(الهيئة، وذلك في مختلف المستويات اإلدارية 
وعلى الرغم من . باإلضافة إلى المستفيدين من هيئة مكافحة البطالة) فروع الهيئة والعاملين فيها

حدود هذه الدراسة، فإنها من وجهة نظرنا، آافية لكي تظهر أو تقدم صورة عامة عن األساليب، 
ت التي تقدمها والتقانات المالية المستخدمة في أعمال الهيئة، باإلضافة إلى اإلجراءات، والمنتجا

 . الهيئة
 

 : معلومات عامة
  ACU الهيئة العامة لمكافحة البطالة :االسم

  سورية – دمشق – 34379 ص ب – المزة :العنوان
  http://www.acu-sy.org: الموقع اإللكتروني
  acu-md@mail.sy :البريد اإللكتروني
  2001: سنة التأسيس

  منظمة حكومية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء :الوضع القانوني
 )  منهم في المرآز الرئيسي60 (250 :عدد العاملين في الهيئة

ة ل الرئيس ادر التموي ورية :مص ة الس ول( الحكوم ر مم ي أآب ى ) وه افة إل  UNDPباإلض
  AGFUNDو

ة  ات المقدم رية   ال:المنتج روض األس داً (ق غيرة ج روض   %52) ص غيرة وق روض الص ، الق
 % 20التوسعة وهي تحت اسم القروض المتوسطة وتشكل 

 % 98 :عدد العمالء الريفيين
  للقروض األسرية والصغيرة $) 1.500(س . ل75000 :متوسط حجم القرض
  سنوات 4 :متوسط مدة القرض

 
 : رسالة أو مهمة المنظمة

ي  دف األساس ص إن اله ى األخ ل، وعل رص العم ق ف و خل ة ه ة البطال ة مكافح  لهيئ
ول           100.000وتخطط الهيئة لخلق حوالي     . للعاطلين عن العمل   ك بحل نويًا، وذل  فرصة عمل س

 . ، ويتم ذلك من خالل صرف مبلغ بليون دوالر أمريكي2006عام 
 

ات ال   ى المنظم ك إل هل وذل ان الس ديم االئتم ى تق ا عل ة عملياته ز الهيئ غيرة وترآ ص
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ك          . والمتوسطة والمتناهية في الصغر في القطاع الخاص        تثمار الحكومي وذل ى االس باإلضافة إل
 . بتأمين الخدمات األساسية للريف

 :  موجز عن هيئة مكافحة البطالة-1
م      انون رق ب الق ة بموج ئت الهيئ ق  (71أنش ي    ) 1ملح د ف رئيس األس دره ال ذي أص ال

ود       8/12/2001 اندة جه ى مس ة وفق أسس اقتصادية            للعمل عل ة البطال ة في تخفيف أزم  الدول
إدارة                        . جديدة ا، وتفاصيل أخرى مرتبطة ب ة، وتشكيل مجلس إدارته م وضع أهداف الهيئ د ت وق
 . الهيئة

يس                 وبحسب القانون، فإن مدة برنامج الهيئة هو خمس سنوات، قابلة للتجديد بأمر من رئ
 . يطالوزراء وباقتراح وزير الدولة لشؤون التخط

 :  الهيكل التنظيمي للهيئة-2
م    انون رق دد الق د       71ح م تحدي د ت ا، وق ام فيه دير الع ة والم س إدارة الهيئ كيل مجل  تش

ام            دير الع ام، وصالحيات الم ر         . أعضاء مجلس اإلدارة، ومه يجتمع مجلس اإلدارة برئاسة وزي
رة في الشه          21الدولة لشؤون التخطيط، وهو مؤلف من        ل، م واب    . ر عضوًا على األق ويشكل ن

ة،   ات األهلي اص، والمنظم اع الخ ه القط ر يمثل ف اآلخ س والنص ذا المجل ف ه وزراء نص ال
ال ادات العم ل   . واتح ن قب دقيقها م تم ت د أن ي نوية، بع ة الس ى الموازن س اإلدارة عل ق مجل ويواف

 . مكتب الحسابات الحكومي
ة،        وهو مسؤول أمام الوزير عن متاب     . ويدير الهيئة المدير العام     ق الخطة التنفيذي ة تطبي ع

يس مجلس            . والتي يتم إعدادها من قبل مجلس اإلدارة       وقد تم توزيع مهام هذا المجلس من قبل رئ
 . الوزراء ووفق توجيهاته

روعات          ة المش ي إدارة تنمي ر، وه كل مباش س إدارات بش ام خم دير الع ع الم ذا ويتب ه
ع، وإدارة     الصغيرة والمتوسطة، وإدارة األشغال العامة واإلسك      ان، وإدارة التدريب وتنمية المجتم

 ). 1الشكل (الشؤون اإلدارية واإلدارة المالية 
 فرعًا في  14تتكون الهيئة من اإلدارة العامة في دمشق وتقوم بتنفيذ برنامجها من خالل          

 ). وذلك بمعدل فرع واحد في آل محافظة(المحافظات السورية 
د  ع م رع وظائف متخصصة تتب ي ولكل ف ي المحافظة الت ة ف ل الهيئ ذي يمث رع ال ير الف

دس المشاريع،               . يعمل فيها  ل االقتصادي، ومهن وهو يشرف ويدير فريق العمل المكون من المحل
تم                   ا ي تفيدين، آم ة للمس واإلداري، ومختص التدريب والمسؤول عن الخدمات االستشارية المقدم

ين      إحداث إلى جانب ذلك عدد من اللجان المختصة لحل الم        ة ب ة بالعالق شكالت الخاصة المتعلق
 . المستفيدين، والمجتمعات المحلية

وقد تم أيضاًَ إحداث مجلس استشاري علمي على مستوى اإلدارة العامة، وهو مؤلف من          
خبراء محليين، ودوليين، في الشؤون االقتصادية والتنموية، ويهدف إلى تقديم النصح مما يساعد          

ام      .على تطوير أعمال الهيئة    دير الع ع الم راد، وهي تتب  وهذا توجد وحدات أخرى مثل وحدة األف
دولي،              اون ال باإلضافة إلى وحدة نظم المعلومات، والتقييم، والمراجعة الداخلية، والتخطيط، والتع

 . والمستشار القانوني
ى،            ة األول ة بالدرج ن اإلدارات العام دب م ق الن ن طري املين ع ع الع ين جمي م تعي وت
 . المؤقت مع بعض الخبراء المحليين من جهة ثانيةوالتعاقد
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 الهيكل التنظيمي) 1(الشكل 
 :  المنتجات المقدمة-3

رامج         ية من الب واع رئيس ة أن امج     . وتقوم الهيئة بتنفيذ ثالث راض، وبرن امج اإلق وهي برن
ة     ة المجتمعي اريع التنمي ية، ومش ة األساس ي البني ة ف غال العام اريع األش ذه  . مش ذ ه تم تنفي وال ي

ار                       ك باختي ة وذل دور المظل ة ب وم الهيئ ا تق المشاريع أو البرامج بشكل مباشر من قبل الهيئة، وإنم
اطلين عن العمل                    ى الع جهات وسيطة تبرم معها الهيئة اتفاقيات عمل لتنفيذ البرامج والوصول إل

 . في المنطق الريفية
 

م في             و          ويعتبر المصرف الزراعي، الوسيط األه ة، فه امج القروض الصغيرة للهيئ برن
د    . يقوم بدور الكفيل، ويتقاضى مقابل ذلك نصف قيمة الفائدة التي يدفعها المستفيدون            وقد تم تحدي

ل            . العالقة بين الهيئة، والجهات الوسيطة، من قبل القانون        امج تموي ك بشكل مفصل عن برن وذل
االت           القروض الصغيرة، حيث تقوم الهيئة بتمويل المشروعات       ة الصغيرة من خالل الوآ  الفردي

إقراض           ) المصارف(الوسيطة   وم ب دورها تق االت الوسيطة، وهي ب وفيها تقرض الهيئة هذه الوآ
ان                  ا يتحمل المصرف مخاطر االئتم المستفيدين، ويحق للهيئة استرجاع قيمة المبالغ الممولة بينم

 . وذلك مقابل عمولة تصل إلى نصف قيمة الفائدة على القرض
ة للحاجات                 ا تلبي وع منه ويتألف البرنامج من ثالثة أنواع من القروض، وتم إحداث آل ن

ة      ) $ 2000(س  . ألف ل   100ويبلغ سقف القرض األسري      . المختلفة للزبائن  راوح قيم ا تت بينم
 ). $ 60 000(س . مليون ل3س و . ل100 000القرض الصغير بين 

ون  5هذا ويمكن أن يصل سقف القرض إلى          ك لقروض    ) $ 100.000(س  . ل  ملي وذل
دة             )1الجدول  (التوسعة   دفع للمشاريع الجدي اني من القروض التي ت ، ويعتبر النوعان األول والث

 مجلس إدارة الهيئة

 المدير العام

 المدقق الخارجي

إدارة المشروعات 
 الصغيرة والمتوسطة

إدارة األشغال 
 ةالعام

 اإلدارة 
 المالية

إدارة الشؤون 
 اإلدارية

فروع المحافظات  المشروعات الصغيرة جدًا

 المشروعات الصغيرة

 التسويق

إدارة التدريب 
 وتنمية المجتمع
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ع                ا أو رف ادة إنتاجه ى مساعدة لزي اج إل ة التي تحت بينما قروض التوسعة تستهدف المنشآت القائم
ابقة قروضًا فرد         . مستوى هذا اإلنتاج   ع القروض الس ة وتعتبر جمي ة، في القريب        . ي وي الهيئ وتن

 . العاجل، تقديم قروض جماعية، ولكنها لم تتمكن من تطبيقها حتى حينها، ألسباب قانونية
 أنواع القروض وقيمتها ومعدالت الفائدة) 1(الجدول 

نسبة  قيمة القرض نوع القرض
 الفائدة

 %4 )$ 2000 (100.000أقل من )رغالمتناهية في الص( القروض األسرية -1
ن   القروض الصغيرة-2 ى . ل100.000م ون ل3س حت س. ملي

)60.000 ($ 5% 

ن   قروض التوسعة-3 ى  3م ون حت ون ل5 ملي 100.000(س . ملي
$( 7% 

ة    «وقد تم إحداث برنامج       ة            » مشاريع األشغال العام ة التحتي ى إنشاء البني وهو يهدف إل
نح     و     .  القروض الالزمة في المناطق الريفية والصحراوية، من خالل م دريب، فه امج الت ا برن أم

ة                         د عمدت الهيئ ية، وق دريب أساس رامج ت ى ب ة، باإلضافة إل يعمل على تقديم عدة دورات تدريبي
ة المشاريع الصغيرة                         ى إقام ذين ال يمتلكون الضمانات، عل رامج تساعد الشباب ال إلى تطوير ب

 . تمكين المرأةالخاصة بهم، باإلضافة إلى البرامج المجتمعية التي تهدف إلى 
م               ط، وفي حال ل دًا واألسرية فق سوف نرآز في هذه الدراسة على القروض الصغيرة ج

تالئم حاجات                 م تصميمها ل يتم اإلشارة إلى نوع القرض، فسوف يتم اعتباره من القروض التي ت
 . العمالء الفقراء والعاطلين عن العمل

 ): الصغيرة جدًا( القروض األسرية -3-1
ل،           يمكن تصن   يف الخدمات التي تقدمها الهيئة على أنها برامج إقراض للعاطلين عن العم

ك، في الوقت        ه يمتل ل، فإن اطلين عن العم تهداف الع امج القروض األسرية باس وم برن ا يق وبينم
راض              ل مؤسسات اإلق ذاته، على أغلب الصفات التي تتصف بها البرامج التي يتم تنفيذها، من قب

 . الصغير
م الب  والي ويض امج ح تفيد   23.000رن رض للمس ط الق غ متوس تفيدًا، ويبل  75000 مس

 .  سنوات4ومتوسط فترة السداد فيه ) $ 1500(س .ل
ي    ك ف ل، وذل اطلين عن العم راد الع روض األسرية األف ي الق تهدفة ف ة المس ر الفئ وتعتب

ابقًا،  األسر التي تعيش على خط الفقر في المناطق الريفية، والصحراوية، وآما تم             اإلشارة إليه س
غ  ذي يبل إن سقف القرض ال ى . ل100 000ف ل عل ة تعم ل مشروعات فردي تهدف تموي س يس

ة المواشي والمشروعات   ة هي تربي ها، وأغلب األنشطة الممول ة نفس دخل ضمن العائل ادة ال زي
ط     دة فق روعات الجدي روض المش ذه الق ول ه ا تم ة، آم ى   . الزراعي ك إل بب وراء ذل ود الس ويع

تقاد بأن المشروعات الجديدة لها تأثير أقوى في خلق فرص العمل بدًال من االتجاه إلى زيادة                االع
 . األنشطة القائمة فعليًا

ة          دة المفروض دالت الفائ ذنا مع ا أخ ن إذا م حيحًا، ولك ون ص ن أن يك ر يمك ذا األم وه
اطر مالي        ى مخ ؤدي إل ن أن ي ه يمك ك آل إن ذل ار، ف ين االعتب داد بع ة الس ق وهيكلي ة تتعل

إن درجة المخاطرة              دة ف باالستمرارية وإدارة المخاطر، فعندما تتعامل الهيئة مع مشروعات جدي
 ). هذا الموضوع تم وصفه في نقاط للمناقشة في نهاية هذه الحالة(فيها تكون مرتفعة 

ام     ة في ع د عمدت الهيئ ع  2003وق ى توزي الي  21.917 إل  قرضًا أسريًا وخلقت بالت
ًال26.496 دًا عم ى   .  جدي ورة، وعل ر المتط ات غي ى المجتمع ا، عل ي أعماله ة، ف ز الهيئ وترآ
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دمات           ي الخ ص ف ا، نق كان فيه اني الس ث يع دة حي اطق البعي ى المن اص، وعل كل خ اء بش النس
ية توى       . األساس يض مس و تخف ة ه ام للهيئ ي الع دف األساس ابقًا أن اله ه س ارة إلي م اإلش ا ت وآم

ا النوع من القروض يهدف إلى تلبية حاجات األفراد، واألسر التي            البطالة، ومع ذلك فإن مثل هذ     
 . تعيش في المناطق النائية

 : الشروط العامة الواجب توافرها في المستفيد
 .  عامًا50 عامًا إلى 20 أن يكون عمر طالب القرض بين -1
 .  أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم-2
 . ون طالب القرض أدى الخدمة العسكرية أو معفيًا منها أن يك-3
ة-4 دى الدول ف ل ر موظ رض غي ب الق ون طال ات /  أن يك ي التأمين ؤول ف ر مس أو غي

 . االجتماعية
أو شرآائه الخبرة الالزمة في المجال أو المشروع الذي ينوي         /  أن يكون لطالب القرض    -5

 . شروعالعمل فيه، وتكون مؤهالته متطابقة وطبيعة الم
 .  على طالب القرض أن يقدم دراسة جدوى اقتصادية لمشروعه-6

داد دراسات الجدوى                         ة إع ة، وفي آيفي ة في مجاالت مختلف ة المساعدة التقني وتقدم الهيئ
 . االقتصادية بشكل خاص

ذا يتماشى مع متوسط صناعة          % 52وتمثل النساء نسبة     ة وه تفيدين من الهيئ من المس
ة بنسبة                   التمويل الصغيرة ف   رقم مقارن ل ضعف ال ا، ويمث ي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي

ًا            اك خمس ى أن هن العامالت الحائزات على القروض الصغيرة والقروض المتوسطة باإلضافة إل
دت         ا عم ازلهن، بينم ن من الهن م إدارة أعم ن ب ابلتهن، يقم ت مق بع مقترضات تم ن أصل س م

 . عًا وهو ما يحدث عندما يصبح المشروع ناجحًاأخريات إلى استئجار مباٍن أآثر اتسا
دمت للقرض األسري       32هي سيدة عمرها    : حنان عبد الرحمن    عامًا تعيش في ريف دمشق، تق

ى                            د حصلت عل از، وق ة من خالل التلف د أن سمعت عن قروض الهيئ منذ ثالثة أشهر، وذلك بع
ى   من الهيئة أضافته إلى بعض مد) $ 1500(س  . ل 75000قرض مقداره    خراتها ثم عمدت إل

رة وعجل راء بق ومي  . ش ي القطاع الحك ل ف ا يعم ك ألن زوجه مها وذل د أخذت القرض باس وق
 ). موظف(
 

، وبحسب قوانين الهيئة، فهي تستفيد من فترة مدتها سنة يسمح لها خاللها             %4تبلغ فائدة القرض    
ى               دة عل ة الفائ وم باقتطاع قيم ًا أن البنك يق ذ     أن ال تدفع أي قسط، علم ا أي من ة آله رة الزمني الفت

ل         . بداية دفع القرض لها    ه من قب ارف علي ويعتبر هذا اإلجراء مخالفًا للقانون، ولكنه مقبول ومتع
 . وتعتبر ضمانات القرض رواتب زوجها واثنين من أصدقائه. المستفيدين

 :  آلية تقديم االئتمان-3-1-2
ك من خالل          يتم توزيع القروض األسرية مثل القروض األخرى الت         ة، وذل ي تقدمها الهيئ

ات  ة، ومنظم روع الهيئ دريب، وف ات الت ة، ومؤسس ات الحكومي ل المؤسس يطة مث ات وس جه
ادية    حكومية أخرى، ولكن الجهات التي تلعب الدور الرئيسي في هذا الميدان هي الوحدات اإلرش

 . التي تتبع وزارة الزراعة في األرياف، والمصرف الزراعي
دا   ل الوح ين        وتمث ل ب لة الوص اف ص ي األري ة ف وزارة الزراع ة ل ادية التابع ت اإلرش

ة    ام عملي ة إلتم ثالث الالزم ن المراحل ال ى م ة األول ل المرحل ا تمث ا أنه ة آم زارعين والهيئ الم
 . القرض من قبل المستفيد

أما المرحلة الثانية فهي تتمثل في الهيئة نفسها، والمرحلة الثالثة هي المصرف الزراعي               
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 . ميز بعدد فروعه المنتشرة مما يسهل الوصول إلى الشريحة المستهدفةويت
ة       اء الهيئ ي، بإعط ة للمصرف الزراع ادية التابع دات اإلرش ن الوح دة م ل وح وم آ وتق
م           )  أسماء تؤخذ آاحتياط   10باإلضافة إلى   ( مزارعًا   25أسماء   ر هؤالء ه نة، ويعتب وذلك آل س

وتعتبر هذه المراآز مؤسسات صغيرة   . افحة البطالة المؤهلون للحصول على قرض من هيئة مك      
ل   ن أن تتكل ي يمك ال الت واع األعم روض، وأن ة للق ر حاج راد األآث ي تعرف األف دًا، وهي الت ج

ارة  يهم عب ق عل ذين ينطب راد ال م األف ى قرض"بالنجاح، ومن ه ؤهلين للحصول عل ر م أو " غي
 ". للتسديد"

ا     ة التي        ومما يجدر اإلشارة إليه هو أنه في ح ل عدم وجود وحدات إرشادية في المنطق
يعمل فيها المستفيد، فيمكن عندها من الذهاب مباشرة إلى هيئة مكافحة البطالة، وهذا ينطبق على            

 . دمشق وحمص
ار      ى اختي ماء إل ى األس د حصولها عل ة بع د الهيئ ن  / 6/وتعم وائي م كل عش ماء بش أس

لك للتأآد من التزام الوحدات بالمعايير المطلوبة، وفي  وذ. القائمة المقدمة من الوحدات اإلرشادية   
ـ              ول ال تم قب ات، ي أ                25حال عدم اآتشاف أية مخالف و خط ا اآتشف ول ا إذا م يعهم، أم دمًا جم  متق

ـ  دها رفض األسماء ال تم عن ا في د فيه يعهم25واح تخدام األسماء .  جم ى اس ة إل أ الهيئ ذا وتلج ه
ا داد المش ديل أع اط لتع رة االحتي ة  العش ددها زراعي ون نصف ع ث يجب أن يك ة حي ريع الممول

 . والنصف اآلخر صناعية
ى القرض أو رفضه،           ة عل ة الموافق ويحق للمصرف الذي وهو الجهة األخيرة في العملي

ب     وع الطل رع المصرف المختص بحسب ن ى ف ات إل ال الطلب تم إرس ه ي ك آل د ذل رًا وبع وأخي
 . المقدم

 المصرف المختص نوع المشروع
 زراعي لمصرف الزراعيا

 صناعي المصرف الصناعي
 تجاري مصرف التوفير
 خدمي مصرف التسليف

دم                       وع المشروع المق ك بحسب ن ة، وذل ًا الحكوم ا آنف وتتبع جميع المصارف المشار إليه
تفيد   تفيد                         . من المس د المس ا، فيعم ة م رع مختص في منطق دم ف وفي حال ال يوجد للمشروع المق

ى التعام دها إل بالد،   عن ي ال ارًا ف ر انتش ر واألآث ر األآب ذي يعتب ي، وال ع المصرف الزراع ل م
 . وعندما يتم توافر جميع الشروط المطلوبة في الطلب، يتم تقديم القرض للعميل

ع العمالء من أسلوب                  ان، اشتكى جمي ا الباحث ومن خالل المقابلة الشخصية التي أجراه
أخر      تعامل المصرف الزراعي معهم من حيث تعقي       ى الت امالت، باإلضافة إل د اإلجراءات والمع

ان،                     في صرف مبلغ القرض، ويعود السبب في ذلك إلى أن الهيئة خوفًا من تحمل مخاطر االئتم
الي، قامت المصارف  ا، وبالت ي تتعامل معه ى المصارف الت ذه المسؤولية إل ل ه ى نق عمدت إل

 . بالعمل وفق طريقتها التقليدية
ار      دل              يقوم المصرف بزي ى القرض بمع د حصوله عل ل بع ان   4-3ة العمي ارات، اثنت  زي

ادية                  روع الوحدات اإلرش ة وف ة مكافحة البطال ا يحق    . منهما من قبل المصرف ومرة من هيئ آم
وفي حال    . للهيئة القيام بزيارات عشوائية للمشروع في آل مرحلة من مراحل آلية تقديم القرض            

 . ض وطلب السداد المبكر من المستفيداآتشاف االنحرافات يحق لها إيقاف القر
ا        :عبير قاسم لبيس     يدة عمره دمت لقرض صغير، وحصلت              29 هي س زل، تق ة من ًا ورب  عام

الغ القروض األسرية التي يحدد                ). $ 4000(س  . ل 200.000على   ى من مب وهذا المبلغ أعل
ى                   100.000سقفها بـ    ة األول ات، الدفع ى ثالث دفع ا عل  100.000 وقد تم صرف القرض له
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ة  .ل ة الثاني ت    60.000س، والدفع رة فكان ة األخي ا الدفع دة  40.000، أم دل فائ %. 5، وبمع
د حصلت   ). 100.000(وعمد المصرف إلى اقتطاع قيمة الفائدة آلها من قيمة الدفعة األولى      وق

على الدفعة األخيرة بعد أن استكملت اإلجراءات اإلدارية المطلوبة، واستخدمت هذه السيدة المال             
راد من أجل            وي اآلن شراء ب لفتح متجر خاص بها بعد أن اشترت البضائع الالزمة له، وهي تن

اردة   روبات الب ديم المش ن        . تق ين م ا واثن ب زوجه ن روات ارة ع رض عب مانات الق ر ض وتعتب
 . أصدقاءه العاملين في القطاع العام

دى مطابق        ي م روض أال وه يم الق ة تقي ي آلي م ف ر األه اك عناصر تعتب تفيد وهن ة المس
تفيد   ة المس ه، ونزاه روع وحيويت ة المش ة، وطبيع روط المطلوب دوى  . للش ة الج ر دراس ا تعتب آم

اء     ل إعط ة قب راءات المطلوب لة اإلج ي سلس م ف ة األه روع النقط ول المش ة ح االقتصادية المقدم
 . القرض

 :  الضمانات-3-1-3
وميين الضمان الرئيسي المستخدم              . في القروض األسرية     تعتبر رواتب الموظفين الحك

وهي تستخدم في حاالت التخلف أو  . وهي عادًة تتكون من رواتب أفراد في العائلة، أو األصدقاء        
ية      . االمتناع عن الدفع حيث يتم اقتطاعها تلقائيًا من الكفيل         وتعتبر الضمانات من العناصر األساس

 . ن الحصول على القرضللقرض، وأولئك الذين ال يمتلكون ضمانات أي آفالء، لن يتمكنوا م
املين في القطاع           راد الع وع من الضمانات، هو أن عدد األف ذا الن لبيات في ه ومن الس

الحكومي في المناطق البعيدة والريفية محدود، مما يشكل عائقًا أمام حصول جميع الراغبين على              
ة الش            . القروض ا      وقد أفاد بهذه المشكلة عدد من المستفيدين وذلك خالل المقابل ى أنه خصية، وحت

امج القروض األسرية            تم تطبيق برن أصبحت من العوائق اإلدارية في منطقة الخابور، حيث لم ي
 . فيها، لعدم توافر الكفالء

ذا           ة، ويصبح ه ويعتبر هذا مثاالًَ واضحًا على فشل نظام الضمان المستخدم من قبل الهيئ
أن              ار ب ين االعتب ذنا بع ا أخ ة   العنصر أآثر أهمية إذا م ون ل 30 قيم من  ) $600.000(س . ملي

ة        ك المنطق ا       . المنح آانت متوافرة وجاهزة لإلقراض في تل ة حالي وم الهيئ ذه المشكلة، تق ولحل ه
ل       . بدراسة خطة تستند إلى اإلقراض الجماعي للتغلب على هذه السلبية          وال يتم قبول ضمانات مث

ة    رض مرتفع ام الق اليف إتم دها تك ي ال تصبح عن ازل، آ غ الصغير  المن ع المبل ة م دًا، مقارن ج
ر مرخصة                  ادة غي ة يكون ع ة والنائي اطق الريفي ازل في المن ك إن المن للقرض، باإلضافة إلى ذل
ة                         تفيد األوراق القانوني ك المس الي ال يمتل اطق، وبالت ك المن دًا في تل البناء وهي مشكلة منتشرة ج

 . المالئمة
  – القنيطرة –فرع هيئة مكافحة بالطالة 

  القنيطرة :طقةالمن
  2002تموز : سنة التأسيس
  10 :عدد العاملين
 ) للقروض األسرية (526 :عدد العمالء

ا   . تعتبر القنيطرة من أفقر المناطق في سورية حيث أنها تقع على الحدود مع إسرائيل            ويصل فيه
ًا في سورية حيث يصل متوس              )2الملحق رقم   % (23معدل البطالة إلى     ط ، وهو األآثر ارتفاع
ة               % (11.7البطالة فيها إلى     ة مكافحة البطال واردة في هيئ ام ال ك بحسب األرق دير    ) وذل تم تق وي

ا، وظروف                    اك من خالل دراسة الموجودات التي يمتلكونه تفيدين بشكل رئيسي هن وضع المس
 . المنازل التي يعيشون فيها، وعدد األفراد الذين يقطنون في المنزل الواحد

ر       ة ف الي، يستطيعون                 وبما أن موظفي هيئ بيًا، وبالت ع صغير نس ون ضمن مجتم ع القنيطرة يعمل
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د         . تقدير معدل نجاح آل مشروع من المشاريع فيها        ى يعم ى القرض، حت ة عل تم الموافق وما أن ي
د من تحقيق               3-2موظفو الهيئة بزيارة المستفيد بمعدل       ك للتأآ  مرات قبل استالمه القرض، وذل

ذه اإلجراءات إلى الرقابة على جميع مراحل اإلنجاز، بحيث            وتهدف ه . جميع الشروط المطلوبة  
ا في إحدى المراحل                   والمشكلة    .يحق للهيئة إيقاف آل اإلجراءات، إذا ما تبين لها وجود خطأ م

الء  نقص في الكف ة، هي ال ذه المنطق ي ه ا ف ة مواجهته ة مكافحة البطال دأت هيئ ي ب ية الت األساس
ة ( وظفي الدول ى بعض  )م افة إل الفروع     ، باإلض الء، وب ين العم ة ب ة بالعالق كالت المتعلق  المش

 . المحلية التابعة للمصرف الزراعي، وظهر هذا واضحًا في آراء األفراد الذين تمت مقابلتهم
 :  نسبة الفائدة وطرائق السداد-3-1-4

إقراض المصرف الزراعي   ة ب وم الهيئ ة أخرى(وتق ي ) أو مصارف حكومي الغ الت المب
ان                تنوي صرفها، و   ل تحمل مخاطر االئتم الغ مقاب ذه المب تم  . يقوم المصرف بإعادة إقراض ه وي

اري لسداد آامل القرض هو                      زمن المعي رة       4تسديد األقساط آل ستة أشهر، وال  سنوات مع فت
ط، دون أقساط القرض                   دة فق ة الفائ دفع قيم داد   . تمتد لسنة واحدة، يسمح فيها للعميل ب ر الس ويعتب

ة      في الوقت المحدد، من         د المصرف في حال التخلف عن       . الشروط الرئيسية لعمل الهيئ ويعم
دة       . السداد إلى إنذار العميل إنذارًا أولياً      دها م تفيد          10وينتظر بع دها أوراق المس ام، ليحول بع  أي

ي           . إلى الجهات القانونية   راد المجتمع المحل ادة أف أ ع ذه الحاالت، حيث يلج ل ه ويندر حدوث مث
 . لمساعدة المتخلف عن الدفعواألصدقاء واألقارب 

ل                   وفي حالة أخرى، قد يطلب فيها المصرف من العميل أن يسدد آامل أقساط القرض قب
وال المفترضة                اك سوء استخدام لألم دها،   . المدة المحددة له، وذلك عندما يكتشف أن هن تم عن وي

دة    دل فائ د، وبمع هر واح رض خالل ش غ الق ديد مبل ل بتس زام العمي د ت%. 9إل ذا وق ال ه م إدخ
ن        دًال م تهالك، ب وال لالس تخدام األم ا اس تم فيه ي ي االت الت ن الح ف م ل التخفي ن أج انون م الق

 . اإلنتاج
مان    ول ض ل قب مانات مث ق بالض ا يتعل ة فيم اليب الناجح ض األس ة بع م تجرب د ت وق

 . الموجودات آاألبقار أو بذار الزراع بدًال من النقود
ة تعيش  :نصرة البيضا  تلمت أول قرض   هي أرمل ان اس دان وبنت ديها ول ة القنيطرة، ل في منطق

ول  ي أيل ا . 2003أسري ف ات خياطة، ولكنه الث ماآين ال من أجل شراء ث تخدمت الم د اس وق
غ  ذي اقترضته ويبل غ ال تكمال المبل ى اس ن ) $ 18.000(س . ل90.000اضطرت إل ك م وذل

ة        وبعد أن قام المصرف باقتطاع مبلغ ال      . ادخاراتها الخاصة  فائدة قبل صرف القرض، بلغت القيم
ـ . ل84.000الصافية للقرض  رة القرض ب ددت فت نوات5س وح ن .  س رأة م ذه الم ر ه وتعتب

دمها المصرف                  دة التي يق ى الخدمات الجي وا عل ذين أثن ا      . المستفيدين القالئل ال ى أنه باإلضافة إل
ه عل              د من العمالء       شارآت في المعرض الذي نظمته الهيئة في دمشق حيث تعرفت خالل ى العدي

 . الجدد، وهي تقدر هذه الخدمة التي قدمت لها بشكل آبير
دم للحصول                وي أيضاًَ التق ا، وهي تن ى منتجاته وتنوي أن توسع أعمالها بعد أن ازداد الطلب عل

 . على قرض جديد
 :  التدريب-4

دريب، المستوى ا               ق   لدى الهيئة العامة لمكافحة البطالة ثالثة مستويات من الت ألول ويتعل
 . بتدريب العاملين لديها وترآز فيه على القوانين الداخلية، والمشاريع واألمور اإلدارية

ا،                  ة ألعماله و يستهدف الجهات الوسيطة، والراعي دريب، فه اني من الت أما المستوى الث
امج هن            ة، ويهدف البرن ة مكافحة البطال ى  ويتناول المستوى الثالث المستفيدون الجدد من هيئ ا إل
 . مساعدتهم على اختيار المشروع المالئم والقيام بدراسات الجدوى االقتصادية إذا لزم األمر
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ويتم تقديم التدريب إلى المستفيدين من القروض الصغيرة، والمتوسطة، وذلك من خالل             
دريب في القطاع الخاص          32التعاقد مع    زًا للت تفيدون من القروض األسرية          .  مرآ ويتلقى المس

دور بشكل                تدر وزارة الزراعة، وهو ي ة ل ادية التابع ك في الوحدات اإلرش يبًا لمدة ثالثة أيام وذل
 . رئيسي، حول اإلجراءات التي على العمالء معرفتها، فيما يخص المصارف والهيئة

ات، أو                   ل التقني ة الخاصة، في بعض المجاالت، مث دورات التدريبي ديم، بعض ال ويتم تق
 . اجهون مشكالت في العمل، أو مشكالت في السدادللمستفيدين الذين يو

ك        ه األساسية، وذل دريب، ولوازم ومن المالحظ وجود نقص آبير في احتياجات مواد الت
ة         دى اإلدارة الرغب في الوحدات اإلرشادية، مما يعني، أن هذا الجانب هو شكلي فقط، وال يوجد ل

ابالت          وقد أآد هذه المالح   . في تحسين األمور المرتبطة به     ك من خالل المق ظات المستفيدون وذل
 . التي أجريت معهم

م                وقد بدأت الهيئة ببرنامج جديد لمساعدة المستفيدين وذلك في تقديم تسهيالت تسويقية له
 . من خالل االشتراك في المعارض التجارية

 :  الموارد المالية-5
ة   : تأتي المصادر المالية للهيئة من مصدرين أساسيين        ة،      الحكوم نح الدولي السورية، والم

ل  ة، مث ة دولي ات تنموي ة، ومنظم ن دول عربي ات م ندوق AG Fundأو االئتمان  AG ص
 . وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

ة                 وارد مالي ة م وقد خصصت الدولة، بموجب مبررات إحداث الهيئة، وصالحياتها، تعبئ
د  . 2006-2002الل السنوات   س، وذلك لإلنفاق على المشروع خ     . مليار ل  50قد تصل إلى     وق

 . 2002تم تعديل خطة اإلنفاق من قبل رئيس الوزراء عام 
ى  2002س عام . مليار ل4وذلك نتيجة إلنفاق مبلغ       ار  11، بزيادة المبالغ لتصل إل  ملي

 . 2006-2003للفترة 
ا من استثمارات الهيئة، أم   % 70ويستأثر برنامج تنمية المشروعات الصغيرة بما يعادل         

ل      %20برنامج األشغال العامة، واإلسكان، فقد خصص له ما يعادل           امج التأهي ، في حين أن برن
 ). 3الجدول %. (10والتدريب وتنمية المجتمع خصص له ما يعادل 

 2006-2002خطط التمويل لألعوام ) 3(الجدول 
 اإلجمالي التدريب األشغال العامةالمشروعات الصغيرة البرنامج

 اإلجمالي
 مليون 35.000
 س.ل
 $ مليون 700

 مليون 10.000
 س.ل
 $ مليون 200

س. مليون ل5.000
 $ مليون 100

 مليون 50.000
 س.ل
 $ مليون 1.000

 %100 %10 %20 %70 النسبة
 :  نطاق الوصول إلى الفقراء والمحتاجين-6

ال يع   رًا، ف اس فق د الن ى أش راء، أو إل ى الفق ي الوصول إل ة ف ة أولوي دى الهيئ يس ل ر ل تب
ن القرض  تفيدين م ار المس ي اختي ار األساسي ف ر المعي دل الفق ارب . مع ة ال تح ك ألن الهيئ وذل

ة     ق أو الدراسات الخاصة               . الفقر، ولكنها تحارب البطال ديها األدوات، أو الطرائ يس ل الي، ل وبالت
 . بتحديد الفقراء

ورد األسا              رن الم واتي يعتب ى النساء والل ك إل دعم أسرهن،    وتعطى األولوية بعد ذل سي ل
ى العمل             درة عل ديهم الق ذين ل ذلك صعوبات     . وباإلضافة إلى ذلك نجد المعوقين ال ا آ د واجهتن وق

اد                             د أف ات حول مستوى دخل العمالء، وق ى أي شكل من أشكال البيان رئيسية في الحصول عل
تم . المسؤولون في الهيئة أنه ال يوجد فقر في سورية وذلك حسب المصادر الرسمية            كن من  ولم ن
 . الحصول على معلومات عن معدل أو نسبة األمية عند المستفيدين من القروض
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ادل         اء تع ن النس الء م بة العم إن نس اق الوصول، ف ول نط ات ح ى البيان بة إل ا بالنس أم
غ  رية وتبل روض األس ي الق ك ف بة % 52الرجال وذل تفيدين أو % 98حيث يعيش نس من المس

دة           عمالء الهيئة في المناطق الريف     اًال جدي يعهم أعم دأ جم د ب ة، وق ذا         . ي ر نسبة النساء في ه وتعتب
بتها في قروض أخرى                نخفض     )صغيرة أو متوسطة    (النوع من القروض أعلى من نس ، حيث ت

ى     ر           %. 20لتصل إل ا أن النشاط األآث ة لهن أصغر، آم ة القروض األسرية الممول ر قيم وتعتب
تفيدات   .  بها النساءتمويًال لهن هو تربية الحيوان، وهي عادة تقوم   يضاف إلى ذلك أن أغلب المس

االقتراض باسم             زوج ب وم ال هن من النساء اللواتي يعمل أزواجهن في وظائف الدولة، وبالتالي يق
 . زوجته من أجل تجاوز قانون الهيئة الذي ال يسمح للموظفين باالستفادة من القروض

 : الخالصة
ن        ي م ية ه االت الدراس أن الح ًد ب ن نعتق ي      نح الم الحقيق م الع ي تفه ى ف ل المثل  الهياآ
ا             عنوتعبر د حاولت    .  نماذج في إدارة مؤسسات اإلقراض الصغير، والمواضيع المرتبطة به وق

ى    وف عل ة، الوق ة حكومي ة، ذات ملكي ة منظم ل هيكلي الل تحلي ن خ ية م ة الدراس ذه الحال ه
ى               ة، وعل تفيدين من        االنطباعات التي حصلنا عليها من خالل الدراسة الميداني األخص من المس

ى    . القروض، والوقوف على الصعوبات والعالقات بين المستفيدين، وبين المصارف         باإلضافة إل
تحكم في                         ًا ال يمكهن ال نهن فعلي ة، ولك ًا من عمالء الهيئ الترآيز على دور المرأة فالنساء ظاهري

ع القروض                 ة توزي ة أو آلي ة      . مبالغ القروض باإلضافة إلى صعوبة شرح عملي ذه بعض األمثل ه
 . عن البيانات التي تم جمعها بشكل مباشر من المستفيدين النهائيين

رامج اإلقراض الصغير في سورية، حيث                     م ب ويعتبر برنامج اإلقراض األسري من أه
و بشكل                       و ينم ه فه ة في أن قطاع التمويل الصغير ما يزال فتيًا، ولكن على الرغم من الخبرة القليل

دي  ريع، والتح رامج         س ذه الب ين ه ة ب و العالق تقبل ه ي المس ه ف ب مواجهت ذي يج ي ال  األساس
 . الحكومية المدعومة، وبين البرامج والمشاريع القابلة لالستمرار والتي تتأثر باألسواق وحاجاتها

رة من                        ة حاجات األسر الفقي تمكن من تلبي ر عدم ال والسوق المحتملة واسعة جدًا، ويعتب
ن  ة، م دمات المالي ا  الخ ي يجب مواجهته ية الت لبيات األساس بتها  .  الس ي اآتس رة الت ر الخب وتعتب

ى                  الدولة، من خالل المنظمة الرائدة لديها، ومن خالل أعمالها، من األمور الهامة التي تساعد عل
ق                    ا يتعل وة فيم ة، ومن أجل ردم اله ذه المواضيع المالي ع ه تقبل م التعامل بشكل أفضل في المس

   .حاجات السوق لهاب
 : نقاط للدراسة والمناقشة

ة          ة مكافح ن هيئ ًال ع ًا ومفص ارًا عام دم إط ية أن نق ة الدراس ذه الحال ي ه ا ف د حاولن لق
راض الصغير في                   البطالة، والتي تعتبر منظمة حكومية تقوم بتطبيق، وتنفيذ أهم برنامج في اإلق

ا   يتضمن هذا القسم من البحث تحديد عدة مجاالت نعتبرها هامة ف         . سورية ي المنظمة، بعض منه
اش" ضعيفة" ارة النق ه إث بعض اآلخر يقصد من ى تطوير، وال اج إل ة . وتحت ن مقارن ن الممك وم

ا من          . بعض منها أيضًا مع مشكالت مشابهة في مؤسسات إقراض أخرى          م الحصول عليه د ت وق
ا              دة   خالل البحث في هذا المجال، ومن خالل الدراسة الميدانية، وتبقى المواضيع األآثر إث رة وفائ

 . هي التي تم الحصول عليها من خالل مقابالت العمالء
 : إن القروض األسرية ال تمول إال المشروعات الجديدة

ى                  وبالتالي إن هذه المشروعات تصبح أآثر خطورة من غيرها ونشير هنا إلى الحاجة إل
آت قا         ع منش ل م ارف تتعام ذه المص ت ه و آان ا ل ر مم ارف أآث غيل المص اليف لتش ة أو تك ئم

 . مشروعات قائمة
دة    دل الفائ دو مع ائر     % 4ال يب غيلية، وخس ات التش ل، والنفق ة التموي ة تكلف ًا لتغطي آافي
 . القروض
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دعوم من         امج الم ة البرن فهل هناك ثمة اعتقاد في ظل هذه الظروف، باإلضافة إلى طبيع
ى ع    اع وإل ذا القط ور ه دم تط ى ع ؤدي إل ن أن ي ه يمك ذا آل ة، أن ه ات الحكوم وء منظم دم نش

 إقراض صغير أخرى في سورية؟ 
 : الموجودات بدًال من النقود

تم ذآر بعض األمثلة عن تقديم الموجودات أو المواد األولية المطلوبة للقيام بالنشاط بدًال               
ن      دًال م تهالك ب ى االس ا إل وارد أو تحويله تخدام الم وء اس ب س ل تجن ن أج ك م ود، وذل ن النق م

 اط الضعف أو القوة في اللجوء إلى مثل هذا االحتمال؟ ما هي نق. اإلنتاج
 : فشل النظام

ين      - التي وردت -يمكن اعتبار بعض المواضيع     على أنها فشل للنظام، ويمكن ذآر اثن
اني               منها، آالعالقة بين المستفيدين والمصارف، والتي أشار أغلب المستفيدين إلى صعوبتها، والث

االت   ام الكف عوبة نظ ي من. ص ة      فف دم إمكاني وميين وع وظفين الحك ص الم ابور، إن نق ة الخ طق
استخدام المنازل آضمانات بسبب عدم وجود األوراق القانونية، أدت إلى عدم استخدام المنح آما          

 ). يرجى مناقشة هذه الناحية. (يجب
 : دور الوحدات اإلرشادية

ار العمالء، بالد                وم باختي ادية هي التي تق د     بما أن الوحدات اإلرش د تتول ى، فق رجة األول
ا                       ار، مم ز في االختي املين، أو التحي ات الشخصية مع الع مشكالت تتعلق باالتصاالت، أو العالق

 . يمكن أن يؤدي إلى اختيار العمالء السيئين على حساب الجيدين
اءة      -ناقش هل من األفضل       روع منتشرة في             - بحسب بعد الكف ا ف  استخدام مؤسسات له

 . ة، مقابل إدارة المشكالت التي قد تنشأ بسبب ذلكمناطق ريفية عديد
 : تأثير الجندر

ذين ال                   م أزواج النساء ال إن أغلب المستفيدين هم من النساء، ولكن المستفيدين الفعليين ه
 . ناقش ذلك. يحق لهم الحصول على قروض الهيئة

 : التدريب
ا    ي بعض الح ل، ف و يمث ط، وه كلي فق و جانب ش دريب ه دو أن الت ة يب اء مالي الت، أعب

دريب    32حيث تعاقدت الهيئة مع     (إضافية على الهيئة     زًا للت دريب الرئيسة       )  مرآ وإن مراآز الت
ة           . هي في المدن الكبرى    ر آافي د  . أما الدورات التي تقدمها الوحدات اإلرشادية، فيبدو أنها غي ولق

دريب التي آانت          ك بسبب     لجأ العديد من منظمات اإلقراض، إلى إيقاف برامج الت ا، وذل وم به تق
تمرارية  كالت االس ى        . مش افة إل دريب، باإلض لبية للت ب الس ة والجوان ب اإليجابي اقش الجوان ن

 . الخدمات المالية
 : الشكر واالمتنان

ى األخص       ة، وعل ة البطال ة مكافح ي هيئ املين ف ع الع كر لجمي ديم الش ون تق ود المؤلف ي
ا         ذي س ذا العمل من خالل التسهيالت               المدير العام الدآتور حسين العماش، وال ى إنجاح ه عد عل

ل      ل المحل د خلي التي قدمها لنا، والدآتورة فريدريك ستوليز، خبيرة التنمية المجتمعية، والسيد أحم
وا                     ذين وافق تفيدين من العمالء ال المالي في الهيئة ونود تقديم الشكر الخاص أيضًا إلى جميع المس

م           على إجراء المقابالت معنا، وعلى الم      ى تفه ا والتي ساعدتنا عل ا به ة التي زودون علومات القيم
 .المواضيع المرتبطة بأعمال الهيئة بشكل أفضل
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 توزع البطالة حسب المحافظة/ 2/ملحق 
 

 قوة العمل المحافظة المؤشر
عدد العاطلين عن العمل معدل البطالة

 49.981 %10 498.119 دمشق
 45.307 %7 647.244 ريف دمشق
 67.997 %15.6 436.721 حمص
 45.822 %10.5 437.255 حماه

 46.187 %18.4 250.848 طرطوس
 65.155 %19.3 337.078 الالذقية
 25.703 %7 367.189 إدلب
 77.117 %7.9 977.021 حلب
 12.109 %7 172.980 الرقة

 19.230 %7 274.715 دير الزور
 76.437 %21.7 351.471 الحسكة
 19.855 %21 94.331 السويداء
 32.037 %19.9 161.094 درعا
 3.223 %23 14.039 القنيطرة
 586.160 %5.060.10511.7 المجموع
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 2001لعام / 71/القانون رقم / 1/ملحق 
م    ذي ت ة ال ة البطال ة مكافح داث هيئ وم إح داث مرس ورية بإح ة الس ة العربي يس الجمهوري ام رئ ق

 : م وينص على التالي10/6/2001ـ،  ه10/9/1422إقراره في مجلس الشعب تاريخ 

 التعاريف : الفصل األول
 :  يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المفاهيم التالية1المادة 

 . البرنامج الوطني لمكافحة البطالة:  البرنامج-1 
 . الهيئة العامة لتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة البطالة:  الهيئة-2 
 . رة الهيئةمجلس إدا:  المجلس-3 
 . وزير الدولة لشؤون التخطيط:  الوزير-4 
 . المدير العام للهيئة:  المدير-5 

 إحداث الهيئة : الفصل الثاني
ة              -2المادة   ع بالشخصية االعتباري ة وتتمت وطني لمكافحة البطال امج ال ة للبرن ة العام  تحدث الهيئ

ة لشؤون ا وزير الدول رتبط ب الي واإلداري وت تقالل الم ي دمشق واالس ا ف ون مقره لتخطيط ويك
 . في المحافظات) مكاتب عمل فرعية(ويحق لها تشكيل 

اء                        -3المادة   وزراء بن يس مجلس ال رار من رئ د بق ة للتجدي  مدة هذا البرنامج خمس سنوات قابل
 . على اقتراح الوزير

 األهداف العامة للبرنامج ونشاطاته : الفصل الثالث
 : قيق األهداف التالية ضمن الخطة العامة للدولة يهدف البرنامج إلى تح-4المادة 

أنها المساهمة في            -أ ة التي من ش  دراسة وتمويل وتنفيذ مجموعة من األنشطة اإلنتاجية والخدمي
ع هيكل القطاع                 توليد الدخل وتوفير فرص عمل، وإيجاد مجاالت جديدة للعمل واإلنتاج وتنوي

 ). ألول مرة(افرة والداخلة إلى سوق العمل االقتصادي والخدمي واستيعاب قوة العمل المتو
ى مستوى          -ب ذها عل تم تنفي  تشمل نشاطات البرنامج مجموعة من المشاريع اإلنتاجية والخدمية ي

 : المحافظات وخاصة في األرياف والمناطق النائية على النحو التالي
 .  المشروعات اإلنتاجية الزراعية والصناعية الصغيرة منها والمتوسطة-1
 .  الصناعات اليدوية واآللية وخاصة منها التقليدية في األرياف-2
ات    -3 ى الطرق ة وعل اطق األثري ول المن ى الخصوص ح ياحة وعل دمات الس روعات خ  مش

 . الدولية
 .  مشروعات تتناسب وخصوصية آل محافظة ومناطقها ونواحيها وأريافها-4
ارات لتنشيط السكن ا      -5 اطق السكن      مشروعات تنظيم وبناء بعض العق اوني وتطوير من لتع

 . العشوائية
 .  المشاريع التي من شأنها االرتقاء بمستوى البيئة-6
ا          -7 ة وتكنولوجي ات الحديث االت التقني ي مج ة ف ل وخاص ادة التأهي ل وإع دريب والتأهي  الت

 . االتصال والمعلومات
 .  المشروعات الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة-8
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د من مشكلة البطالة خاصًة في المناطق الريفية والصحراوية، من خالل         المساهمة في الح   -9
 . من موارد البرنامج آمنح تعطى لمشاريع الجماعية التي تحقق ذلك% 20تخصيص 

ى                    -10 درتها التنافسية وتشجيعها عل ع ق ا أو مساعدتها لرف  تشجيع القطاعات التي يتم تمويله
 . التصدير

 .  التدريب والتدريب التحويلي المساهمة في تمويل برنامج-11
 .  أية مشاريع أخرى تراها الهيئة مناسبة ضمن أهداف هذا البرنامج-12

 الموارد والحسابات : الفصل الرابع
 :  تتكون موارد البرنامج من-1-5المادة 

 .  إعانة حكومية ترصد سنويًا في موازنة الدولة لقاء مشاريع محددة-أ
ة، عرب-ب نح خارجي ات وم ة،   معون ة واإلقليمي ات الدولي ن المؤسسات والمنظم ة، وم ة وأجنبي ي

 . وتودع هذه المبالغ في حساب خاص باسم الهيئة
 .  قروض ميّسرة يمكن الحصول عليها من المصارف لصالح المستفيدين من البرنامج-ج
نويًا         -أ-2 ة س ده الحكوم ا ترص زي يخصص لم ارف المرآ ًا بالمص ابًا خاص ة حس تح الهيئ  تف

نح              لحساب  مشاريع الهيئة، آما تفتح حسابًا خاصًا آخر تودع فيها لقروض والمعونات والم
 . الخارجية

دود صك   -ب ن يفوضه أصوًال وبح وزير، أو م ن ال ل م ع آ ابين بتوقي ذين الحس ك ه تم تحري  ي
 . التفويض، والمدير المالي أو المسؤول المالي المفوض مجتمعين

وارد          تعد الهيئة سنويًا مشروع      -6المادة   ادات والم موازنة لمشاريعها السنوية ترصد فيها االعتم
 . المقدرة، وتصدق الموازنة من مجلس الوزراء وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء

ة              -7المادة   ة المتعلق ام والنصوص القانوني انون واألحك ذا الق  تطبق على أموال البرنامج أحكام ه
 . جهاز المرآزي للرقابة الماليةباألموال العامة، وتخضع ألحكام رقابة ال

 إدارة الهيئة : الفصل الخامس
 :  يتولى إدارة الهيئة8المادة 

  المجلس -1 
  المدير -2 
 :  يشكل المجلس من-9المادة 

 رئيسًا وزير الدولة لشؤون التخطيط -
 نائبًا للرئيس معاون وزير الدولة لشؤون التخطيط 1
 عضوًا معاون وزير المالية 2
 عضوًا عاون وزير الزراعة واإلصالح الزراعيم 3
 عضوًا معاون وزير اإلدارة المحلية 4
 عضوًا معاون وزير السياحة 5
 عضوًا معاون وزير التربية 6
 عضوًا معاون وزير التعليم العالي 7
 عضوًا معاون وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 8
 ًاعضو معاون وزير الشؤون االجتماعية والعمل 9

 عضوًا معاون وزير الدولة لشؤون التقانة 10
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 عضوًا معاون وزير الصناعة 11
 عضوًا ممثل عن نقابة المهندسين 12
 عضوًا ممثل عن االتحاد العام لنقابات العمال 13
 عضوًا ممثل عن االتحاد العام للفالحين 14
 عضوًا ممثل عن غرف التجارة السورية 15
 عضوًا عام النسائيممثل عن االتحاد ال 16
 عضوًا ممثل عن االتحاد العام للحرفيين 17
 عضوًا ممثل عن غرفة الصناعة بدمشق 18
 عضوًا ممثل عن غرفة الصناعة بحلب 19
 عضوًا ممثل عن اتحاد شبيبة الثورة 20
 مراقبًا ومقررًا المدير العام للهيئة 21

وزير المختص             ل ال ي            تتم تسمية ممثلي الوزارات من قب تم تسمية ممثل ا ي ا، آم  لكل منه
 . المنظمات واالتحادات والغرف من قبل رؤسائها

  -10المادة 
ل ويحضر  -1 ى األق ل شهر عل رة آ ؤون التخطيط م ة لش ر الدول ة وزي ع المجلس برئاس  يجتم

ي      ور ثلث ًا بحض اع قانوني ون االجتم ويت، ويك ه التص ق ل دير دون أن يح اع الم االجتم
 . ويسّمي الوزير من يتولى أمانة سر المجلساألعضاء على األقل، 

ذ،                 -2 ارير التنفي ابع تق امج، ويت  يناقش المجلس ويقر بأآثرية األصوات خطة العمل السنوية للبرن
ل                دقيقها من قب د ت ة بع ة الختامي ر الميزاني ا يق ره، آم ة السنوي ويق ويناقش مشروع الموازن

ع بصالحي           ة، ويتمت ة المالي ذ          الجهاز المرآزي للرقاب ة التنفي امج ومتابع ه وإدارة البرن ة توجي
 . والمحاسبة

  -11المادة 
دة        -أ د بالم ة دون التقي ات العام ف الجه ن مختل دب م ق الن ن طري ة ع ائف الهيئ غال وظ م إش  ت

 . القصوى للندب المحددة في القانون األساسي للعاملين في الدولة
يي    -ب راء أو االختصاص ع بعض الخب د م ة التعاق وز للهيئ ؤهالت أو    يج يهم م وفر ف ذين تت ن ال

ا                         ود عمل تحدد فيه ددة بعق دة مح ا لم ة أو أعماله خبرات معينة إلشغال بعض وظائف الهيئ
ن    ود م ذه العق تم تصديق ه ور وي دود القصوى لألج د بالح ورهم وتعويضاتهم دون التقي أج

 . رئيس مجلس الوزراء
 

  -12المادة 
 . س مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير يعين المدير العام للهيئة بقرار من رئي-1
 .  ويتم تسمية معاون المدير العام ورؤساء األقسام بقرار من الوزير-2
 .  يضع مجلس اإلدارة خطة عمل سنوية يتم إقرارها من مجلس الوزراء-3
دير -4 ون للم ام اإلداري ويك ي النظ ام ف اء األقس ه ورؤس ام ومعاون دير الع دد صالحيات الم  تح

 . ام إدارة شؤون الهيئة ويكون مسؤوًال أمام الوزير في تنفيذ الخطة ومتابعة العملالع
 -13المادة 

 : يضع المجلس األنظمة الخاصة بالهيئة التالية دون التقيد بالقوانين واألنظمة النافذة
 .  النظام المالي- 
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 .  نظام المنح والقروض- 
 .  نظام العقود- 
 .  نظام العمليات- 
 . بقرار من رئيس مجلس الوزراءوتصدر 

 في المشاريع : الفصل السادس
  -14المادة 

راح                  -أ ى اقت اًء عل  تحدد المشاريع المقرر إنشاؤها خالل العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بن
 . المجلس وفق مخصصات الموازنة وفي ضوء الدراسات المعدة لهذه المشاريع

ع المصارف -ب اق م ة باالتف وز للهيئ اق   يج تم االتف ام ي روط وأحك ة المختصة ضمن ش  المحلي
عليها مع تلك المصارف تقديم جميع التسهيالت الالزمة والدعم لمنح قروض من المصارف               
اهم                  امج ويس ا يتفق وأهداف البرن مباشرة لألشخاص المستفيدين إلقامة مشاريع خاصة بهم م

ر                د في دخل األسر واألف ة وتزي ة للمشاريع       في التخفيف من مشكلة البطال اد، وتكون األولوي
ة والصحراوية، ويحدد نظام                           اطق الريفي ام في المن ر أو التي تق التي تشكل فرص عمل أآب

 . القروض والمنح جميع األحكام الالزمة لذلك
س،                    -ج رار من المجل ه بق  للهيئة أن تقدم لألفراد على سبيل الهبة جزء من قيمة المشروع وتكاليف

ة المشروع، ويسدد القرض          وتحدد نسبتها بقرار ال    اقي قيم ادل ب نح قرضًا يع منح على أن تم
روطها،        ة وش نح والهب االت الم نح ح روض والم ام الق دد نظ انون، ويح ذا الق ام ه ق أحك وف

 . وحاالت اإلقراض وآيفية سداد القرض والفوائد
ة التقليدي      -د ناعات اليدوي اريع الص ي مش ة ف ة والهب بة المنح ع نس س أن يرف وز للمجل ي  يج ة ف

 . األرياف والمشاريع الموجهة للمرأة والشباب بصفة خاصة
ـ ا       -ه ددة له دة المح ق الم ا وف اريع ومتابعته ذ المش ى تنفي راف عل ًا لإلش س نظام ع المجل .  يض

 . وللمديريات متابعة برامج التنفيذ وأن ترفع بذلك تقارير شهرية إلى المدير العام
اع               يجوز للمجلس إلغاء القرض واسترداده و      -و ة إن وجدت واسترداها واتب اء المنحة أو الهب إلغ

م                 سائر األساليب القانونية لالسترداد في حال تجاوز مدة تأخير تنفيذ المشروع ستة أشهر ما ل
 . يقرر المجلس تمديد هذه المدة لفترة أقصاها ستة أشهر أخرى

 : التقويم والمتابعة
 :  مستويين يتم سنويًا تقويم أعمال البرنامج على-15المادة 

دقيق                   -أ د الت ذي ل  التقويم الداخلي ويتم بشكل تقرير نصف سنوي تعده الهيئة ويرفع إلى الوزير ال
 . والمراقبة، على أن يرفع نتيجة التقويم إلى المجلس

ولين،                    -ب انحين أو المم ين عن الم ين وممثل راء محلي  التقويم الخارجي ويتم من قبل مجموعة خب
دة  م المتح امج األم ى أن  وبرن ة، عل دقيق والمراقب ه الت ذي ل وزير ال ى ال ع إل ائي، ويرف اإلنم

 . يرفع نتيجة ذلك إلى المجلس، ونسخة إلى الدول والجهات المانحة
داخلي          -ج ويم ال  يرفع الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرًا سنويًا بنتائج العمل في ضوء التق

 . والخارجي
ل     لدى انتهاء المدة المحددة -16المادة   ة من قب  للبرنامج تجري التصفية وإعداد الميزانية الختامي

 . المجلس، وتدقق أصوًال
ى إحدى                    -17المادة   ة إل ة العام ام ولحساب الجه  تؤول ملكية المشاريع التي أقيمت من المال الع

 . الجهات العامة المعنية وذلك بقار من رئيس مجلس الوزراء
ة    تؤول األموال المحصلة أو ا   -18المادة   لمتبقية إلى الخزينة العامة، أو إلى إحدى الجهات العام

 . المختصة التي يحددها قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء
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 .  تبقى المشاريع التي تم دعمها أو إقراضها بملكية أصحابها-19المادة 

 :أحكام عامة
  -20المادة 

نح آل من أعضاء المجلس تعويضًا عن آل جلسة من الجلسات ا         -أ رار من    يم دها بق ي يعق لت
 . رئيس مجلس الوزراء، وال يخضعه هذا التعويض للقوانين واألنظمة النافذة

هرية     -ب ا تعويضات ش ن خارجه م م تعين به ن تس ة وم ي الهيئ املين ف نح الع وزير م وز لل  يج
اوز   ا ال يتج ذول بم د المب اريخ  100تتناسب والجه ذ بت وع الناف هري المقط ر الش ن األج  م

وم دور المرس م ص ريعي رق ام ) 7( التش دود  1990لع ويض للح ذا التع ع ه ، وال يخض
 . القصوى المنصوص عليها في القوانين واألنظمة النافذة

ا من                       -21المادة   ًا أو جزئي ه أن يفوض بصالحياته آلي  الوزير هو عاقد النفقة وآمر التصفية ول
 . يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها النظام المالي

 .  يمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وأمام الغير وله أن يوآل من يعتمده لذلك-22مادة ال
 .  السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة-23المادة 
ا               -24المادة   ا بم  تعفى الهيئة في جميع عقودها ومعامالتها من الضرائب والرسوم المترتبة عليه

ة يخضعون للضرائب والرسوم ورسم       في ذلك رسم الطابع، أما ا  لمتعهدون المتعاملون مع الهيئ
 . الطابع وفق القوانين واألنظمة النافذة

انون          -25المادة   ذا الق ام ه  يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وفي إطار أحك
 . قرارًا بتحديد مجاالت عمل الهيئة وطرق تمويلها وأولويات المشاريع

 .  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية-26المادة 
  م 8/12/2001 هـ 23/9/1422دمشق في 

 رئيس الجمهورية  
 بشـار األسـد  



 
 
 
 
 

 7الحالة الدراسية رقم 

 
 
 
 
 

 جمعية األمانة
 

 تنمية شرآات القروض الصغرى بالمغرب
 

 ألبيرتو آاربيرو
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
المصطفى أزلماض، الباحث المساعد بمعهد التحليل االقتصادي والدراسات : المؤلف جد ممتن لكل من

ا العمل، السيد المهدي زنيبر ذز هبجامعة األخوين لمساهمته القيمة في إنجا) IEAPS( المستقبلية 
للوقت الذي خصصه وللمعلومات التي أفاد بها خالل المقابلة؛ واألستاذ ) المكلف بمهمة بجمعية األمانة(

 معهد التحليل االقتصادي والدراسات المستقبليةأحمد الدريوشي، أستاذ الدراسات االقتصادية وعميد 
يبة خالل المدة التي قضيناها بجامعة األخوين؛ واألستاذ بجامعة األخوين لما أبان عنه من حكمة وط

بجامعة تورين لثقته التي أبان عنها " القروض الصغرى بالجامعة"سرجيو برتالني، منسق مشروع 
بإعطائي هذه الفرصة؛ برنامج تومبيس ميدا لإلتحاد األوربي لما قدمه من دعم مالي؛ الدآتور 

دمها لنا وللصبر الذي أبان عنه؛ والدآتورين مارآو إليا وإليونورا آورسيمران بايندر للمساعدته التي ق
 .  إيسايا لنصائحهما القيمة
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 تقديم
يعرف قطاع التمويل األصغر في المغرب دينامية آبيرة، فهو يسهم ليس فقط في التنمية الشاملة للبلد بل 

أن عدد  شرآات القروض وقد أظهرت الدراسات . أيضا في رفاه عدد من مكونات المجتمع المهمشة
 شرآة، تمثل األغلبية المطلقة وتشكل 1.200.00 حوالي  2004الصغرى في المغرب بلغ سنة 

 .المصدر األساسي لفرص العمل بالنسبة للطبقات الفقيرة

ذ بداية التسعينات من القرن الماضي لتمويل المقاوالت ظهرت أنشطة التمويل األصغر في المغرب من
في . لجماعات السكانية التي ال يحق لها االستفادة من خدمات القطاع البنكي التقليديالصغرى ولخدمة ا

 منحت الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وهي منظمة مغربية غير حكومية، أول قرض 1993سنة 
مع نهاية التسعينات من القرن الماضي، ظهرت إلى الوجود عدد من . لسيدة من أجل بدء مقاولة جديدة

ميكرو "، سمح برنامج 1997وفي سنة . ؤسسات التمويل األصغر فساهمت في تنمية ودينامية القطاعم
الذي دعمه برنامج األمم المتحدة للتنمية من أجل تنمية قطاع التمويل األصغر بالمغرب بظهور " ستارت

ع  ، دعم صندوق الحسن الثاني القطا2000وفي سنة . وتمويل مؤسسات أخرى للتمويل األصغر
وسمحت هذه المساهمة المالية بالرفع من عدد وقيمة .  ماليين يورو10بتقديمه لمعونة بلغت قيمتها 

 .القروض الممنوحة

تعد جمعية األمانة أآبر مؤسسة للتمويل األصغر بالمغرب من حيث حقيبة القروض الجارية، فيما تأتي 
 والجمعية مؤسسة ذات نفع عام تمنح .في المرتبة الثانية بعد مؤسسة زاآورا من حيث عدد الزبناء

قروضا صغرى وتدريبات مناسبة وخدمات االستشارة للمقاوالت الصغرى والمقاولين الذين يعملون في 
تأسست الجمعية . قطاع الصناعة التقليدية والتجارة والذين ال يمكنهم االستفادة من أنظمة التمويل التقليدية

ومن الوآالة األمريكية للتنمية " فيتا" األمريكية ذات النفع العام  بمساعدة  تقنية من المنظمة1997سنة 
وتنشط الجمعية في غالبية التراب المغربي، فيما . وبدعم من الحكومة المغربية  )USAID(الدولية 

 ألف مقترض تتشكل أغلبيتهم من جماعات التضامن بمبلغ إجمالي 160يستفيد من خدماتها أزيد من 
وما يميز األمانة هو أن تواجدها ال يقتصر على المناطق الحضرية التي . ن يورو مليو36.5يصل إلى 

تعرف حضورا لمؤسسات التمويل األصغر، بل يتعداه إلى المناطق القروية التي ال تستفيد من خدمات 
ويبين َآبر حقيبة القروض الجارية للجمعية وفتحها لعدد من الفروع . التمويل األصغر بما فيه الكفاية

قدرة األمانة على الحفاظ إن لم نقل الرفع من حصتها من  ) 2004 فرع جديد سنة 134(المحلية 
 . السوق في محيط تطغى عليه المنافسة

بامتالآها ألول حقيبة قروض وثاني أآبر عدد من المقترضين النشطين، تعد األمانة رائدة قطاع التمويل 
لي إيجابي جيد، وتمكنت من الوصول إلى أآبر عدد من وقد تمكنت من تحقيق أداء ما. األصغر بالمغرب

فضال عن . المقترضين في الوقت الذي تمارس فيه تأثيرا اقتصاديا واجتماعيا إيجابيا جيدا على زبنائها
وفي . 2005في فبراير " بالنيت فاينانس"ذلك، حصلت الجمعية على الرتبة األولى حسب تصنيف 

، آما حافظت 2004 و1997يبة قروضها خالل الفترة الممتدة بين الوقت الذي تحافظ فيه على نمو حق
تقاسم األرباح الناتجة عن . الجمعية على حقيبة ذات جودة عالية وأبانت فيه عن سلوآات مالية جيدة

 . مع زبنائها عبر تخفيض أسعار الفوائد مثال على ذلكالسلماقتصادات 

ر مؤسسة للتمويل األصغر بالمغرب وتحلل مدى وصولها تقدم هذه الدراسة جمعية األمانة باعتبارها أآب
و يعتمد هذا التحليل على المعطيات التي تم . إلى العموم، وأداؤها واستمرارها الماليين ومدى تأثيرها

وقبل الشروع في التحليل، من الضروري . تحصيلها من جمعية األمانة بعد القيام بدراسة وبزيارة ميدانية
 التمويل األصغر وعن المحيط االقتصادي الكلي في المغرب من أجل تكوين فكرة إعطاء نبذة عن قطاع

 .عن السياق الذي تشتغل فيه جمعية األمانة
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 محيط التمويل األصغر في المغرب

يقع المغرب في أقصى شمال القارة اإلفريقية ويتمتع بموقع إستراتيجي إذ يعتبر البوابة المؤدية إلى 
سياسي واالقتصادي المغربي مناخا مناسبا، فيما يضمن النظام الملكي استمرارية ويوفر المحيط ال. أوربا

االستقرار السياسي ويشجع جميع المبادرات بما فيها األنشطة المقاوالتية ومبادرات التمويل األصغر، 
 .مما ينقص من المخاطرة القطرية ويشجع مبادرات االستثمار

فالناتج الداخلي الخام .  معدالت نمو ضعيفة وغير مستقرةتكشف المؤشرات االقتصادية المغربية عن
ويهيمن القطاع الخاص الذي يعرف ).  1.5%(للفرد شهد أسوء معدل نمو خالل العشرين سنة الماضية 

، فيما تحتل الصناعة المرتبة الثانية بحصة )53%(نموا متزايدا في السياق المغربي على بنية االقتصاد 
 سنة 18%(قطاع الفالحة فما زال يساهم بنسبة متوسطة في االقتصاد الوطني أما . 30%تبلغ حوالي 

، إال أن ترآز معظم األراضي الزراعية في المناطق الجافة وعدم انتظام التساقطات وحضور )2003
 .عامل الجفاف يؤثر على إنتاجية الفالحة المغربية

المؤشرات االقتصادية األساسية في المغرب
 1993-2003 2002 2003 

  المعدالت االقتصادية واالتجاهات طويلة األمد
 5.5 3.2 3.2)معدل النمو السنوي(الناتج الداخلي الخام

 3.8 1.6 1.5)معدل النمو السنوي(الناتج الداخلي الخام للفرد
  )خ.د.النسبة المئوية من  ن(بنية االقتصاد 

 18.3 16.1 14.7 الفالحة
 29.7 30.3 32.3 الصناعة
 16.4 16.8 18.0 التصنيع
 52.4 53.6 53.0 الخدمات

تكشف المؤشرات االجتماعية والتنموية عن وجود سوء في توزيع الموارد وعن عجز آبير في متغيرات 
 بالمائة من 19وتبين اإلحصائيات أن . التنمية البشرية مما يؤدي إلى انتشار الفقر على نطاق واسع

، لكن عندما يتعلق األمر بالفقر البشري، ترتفع 2003ث خط الفقر سنة سكان المغرب يعيشون تح
والواقع أن الوضعية االقتصادية تبين أن الفروقات بين مختلف .  بالمائة في نفس السنة48النسبة لتبلغ 

 مليون 30بلغ عدد سكان المغرب . مكونات المجتمع ارتفعت بشكل آبير خالل العشرين سنة الماضية
 2004 و1994 خالل الفترة الممتدة بين 1.6 % مع معدل نمو سنوي يبلغ 2004نسمة سنة 

، إال أن 2003 دوالر سنة 1320وبلغ الدخل الوطني اإلجمالي ). 2004اإلحصاء العام للسكان لسنة (
والنتيجة هي أن البنك العالمي صنف . 2003ـ 1993 في الفترة 2%معدل النمو السنوي لم يتجاوز 

 .ة الدول ذات أضعف دخل متوسطالمغرب ضمن خان

و .  من حيث مؤشر التنمية اإلنسانية125وصنف برنامج األمم المتحدة للتنمية المغرب في المرتبة 
وتخفيض حدة )  بالمائة من الساآنة49(يظهر هذا أن المغرب ما يزال متأخرا في ميدان محاربة األمية 

، والنقص ) بدخل يومي ال يتجاوز دوالرا واحدا بالمائة من السكان يعيشون تحث خط الفقر20(الفقر 
 ). بالمائة في الوسط الحضري24(من حدة البطالة 
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2003لمحة عن المغرب سنة
شمال إفريقيا  المغرب 

والشرق األوسط
البلدان ذات أضعف 

 دخل متوسط

   عامة 
 2655 30.1312)بالمليون(الساآنة 

 1480 13202210)الر األمريكيبالدو(إجمالي الدخل الوطني الفردي
 3934 39.7689)بمليارات الدوالرات(إجمالي الدخل الوطني

  2003ـ1997معدل النمو السنوي
 0.9 1.61.9 ℅السكان 

 1.2 2.52.9℅القوى العاملة 

  )2003ـ1997(آخر التقديرات 
 * *19)السكان تحث خط الفقر الوطني℅ (الفقر 

 50 5758)من مجموع السكان℅(الحضريةالساآنة 
 69 6869)السنوات(أمد الحياة عند الوالدة

 32 3944) والدة1000من آل(وفيات األطفال 
 11 *59األطفال تحث℅(سوء التغذية عند األطفال

 81 8088)من الساآنة℅(التزود بالماء  الصالح للشرب
 10 4931) سنة فما فوق15نمن الساآنة م℅ (األمية 

 112 10796)من األطفال في سن التمدرس℅(إجمالي التمدرس
موقع البنك العالمي على االنترنت: المصدر

ويظهر التفاوت الحاصل بين الذآور واإلناث آلما تم الفصل بين المتغيرات االقتصادية والمتغيرات 
أما نسب التعلم . لذآور يتجاوز بأربع سنوات نظيره لدى اإلناثفأمد الحياة عند الوالدة لدى ا. االجتماعية

والتمدرس لدى اإلناث البالغات فال تزال محدودة بالرغم من المجهودات األخيرة من أجل تعميم 
 .التمدرس لدى الفتيات القرويات وتوفير دروس محو األمية للنساء

 

  2002الفروقات بين الجنسين في المغرب 

 ثاإلنا الذآور 

 66.6 70.3 )السنوات(أمد الحياة عند الوالدة 

 38.3 63.3 ) سنة فما فوق15من الساآنة من ℅ (معدل التمدرس لدى الكبار 

 52.0 61.0 ℅إجمالي معدل التسجيل في االبتدائي والثانوي والقطاع الثالث 

 2153.0 5354.0 )دوالر أمريكي(تقدير الدخل 

 2004ية لسنة تقرير التنمية اإلنسان: المصدر
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ما تزال مشارآة النساء في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية محدودة بالرغم من التغيرات 
، خصص المغرب نسبة من المقاعد للنساء مما رفع من 2002في االنتخابات التشريعية لسنة . األخيرة

أما حصة النساء . 2002 سنة 35 إلى 1997 سنة 2عدد المناصب التي تحتلها النساء في البرلمان من 
من الوظائف المهنية والتقنية وولوج اإلناث لألوساط اإلدارية فقد ارتفعت بشكل طفيف، غير أنها ما 

 1995 سنة 0.302آل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة مقياس تمكين اإلناث من . تزال محدودة
 . 2002 سنة 0.421إلى 

  مقياس تمكين النساء في المغرب

 1995 1997 2002 

 10.7 0.7 0.7 ℅المقاعد التي تحتلها النساء في البرلمان 

 26.3 25.6 25.6 ℅النساء اللواتي يحتلن مناصب اإلدارة والتسيير 

 32.8 31.3 31.3 ℅النساء اللواتي يحتلن مناصب إدارية وتقنية 

الناتج الداخلي الخام للفرد / حصة النساء من الدخل المحصل 
 0.421 0.301 0.302 )س تمكين النساءمقيا(

 تقارير التنمية اإلنسانية، برنامج األمم المتحدة للتنمية: المصدر

أحمد دريوشي، المصطفى أزلماض، مقياس تمكين المرأة بالمغرب، جامعة األخوين بإفران، المغرب، * 
 .2002سبتمبر 

 

بيرا في توزيع الموارد مما أدى إلى تفاقم تظهر المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والنوعية تفاوتا آ
ويعني .  ظروف الفقر وإلى تفاوت بين الجنسين نتج عنه إقصاء النساء من الحياة االقتصادية والسياسية

من هنا، يشكل قطاع التمويل . آبير للغاية) النساء والفقراء(هذا أن حجم طبقات المجتمع المهمشة 
ورغم أن التقليد المقاوالتي من أهم . ماج هذه الفئات في المجتمعاألصغر فرصة قيمة من أجل إعادة إد

. ميزات الثقافة المغربية، إال أن صغار المقاولين تعوزهم الموارد خاصة من أجل تمويل مشاريعهم
تشتغل الجماعات المهمشة في المناطق الحضرية في قطاعي الخدمات والبناء باألساس، فيما تشغل 

 . األقل إنتاجية والمرتبطة بالفالحة غالبية السكان في المناطق القرويةاألنشطة غير الرسمية 

 تقييم قطاع التمويل األصغر في المغرب

يبين تطور قطاع التمويل األصغر في المغرب قطاعا متطورا ومنظما عرف بنجاحه على الصعيد 
تهيمن ). نطالقوواحدة ما زالت في طور اال( جمعية مرخصة 12يضم القطاع في المغرب . العالمي

ويبلغ إجمالي عدد الزبناء .  بالمائة من السوق85ثالث من مؤسسات التمويل األصغر هذه على 
 دوالر 1( مليون دوالر أمريكي 90 ألف زبون فيما تبلغ مجموع قيمة حقيبة القروض 460النشطين 

نية لمؤسسات التمويل وتجتمع هذه الجمعيات آلها في إطار الفيدرالية الوط).  دراهم مغربية9يعادل 
آما يستفيد القطاع آذلك من وضوح اإلطار القانوني بحيث يبقى تحت مراقبة السلطات . األصغر
وفضال عن اإلطار القانوني، فإن آل مؤسسات التمويل األصغر في المغرب تخضع لعملية . المعنية

ضح من دراسات أجريت وآما يت. المحاسبة بل إن بعضها تخضع لتصنيف المؤسسات الدولية المختصة
مؤخرا على قطاع التمويل أألصغر في المغرب فإن مؤسسات التمويل األصغر لها تأثير إيجابي آبير 
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وحتى الوقت الحاضر ال تمنح سوى القروض الجماعية ذات . على السكان الذين يستفيدون من خدماتها
 .ي تحسين مستوى عيش السكانأما القروض الفردية فقد ظهرت مؤخرا للمساهمة ف. المبالغ الصغيرة

 .يبين الجدول التالي بعض المتغيرات المرتبطة بقطاع التمويل األصغر

التمويل األصغر في المغرب
 ℅نسبة التغيير  2004دجنبر  2003دجنبر 

 47  مليون2.2 مليون1.5العدد التراآمي للقروض
 62  مليار5.5 مليار3.4المبلغ التراآمي للقروض بالدرهم

 53 300.000460.000الزبناء النشطون
 4 - ℅72℅75 حصة النساء

 64  مليون890 مليون540القروض الجارية
 0 ℅99℅99.70 سعر األداء

 80 10001800الموظفون الدائمون
 2005الفديرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، فبراير: المصدر

 منحت أول مؤسسة 1993وفي سنة .  أواسط التسعيناتظهرت أولى شرآات التمويل األصغر في
وفي أواخر التسعينيات من القرن . مغربية غير حكومية لسيدة قرضا من أجل الشروع في مشروع جديد

الماضي ظهرت إلى الوجود مجموعة أخرى من مؤسسات القروض الصغرى فساهمت في تنمية قطاع 
الذي يدعمه برنامج ( يق برنامج مايكروستارت  سمح تطب1997في سنة . القروض الصغرى بالمغرب

بميالد وتمويل مؤسسات جديدة ) األمم المتحدة للتنمية من أجل تنمية قطاع التمويل األصغر قي المغرب
 10 دعم صندوق الحسن الثاني هذا القطاع  بتقديمه منحة قيمتها 2000وفي سنة . للتمويل األصغر

وتبرز التقديرات أن .  الرفع من عدد ومبالغ القروض الممنوحةوسمحت هذه المساهمة في. ماليين يورو
 مؤسسة بعد الدعم التقني 1.200.000 إلى 500.000عدد مؤسسات التمويل األصغر ارتفع من 

ورغم أن قطاع التمويل األصغر في المغرب ما زال فتيا، إال أنه بلغ . والمالي الذي استفاد منه المشروع
 ).في أغلب الحاالت℅ 99.  ممتازةنسب أداء(نسبة من النضج 

 المتعلق بالتمويل األصغر من أجل تعزيز القواعد 97\18 لصالح القانون رقم 1999تم التصويت سنة 
 قامت وزارة المالية المغربية بالموافقة وتطبيق 2000وفي فبراير من سنة . والقوانين الخاصة بالقطاع

ينص القانون على أن مؤسسات التمويل . صغرالقانون المتعلق بمنح رخص مؤسسات التمويل األ
نقطة أخرى يرآز عليها القانون هي . األصغر يمكنها منح القروض فيما ال يحق لها جمع الودائع

هكذا يتعين على آل مؤسسة تعويض المنح األولية بالرأسمال .  استمرارية مؤسسات التمويل األصغر
م امتثالها لهذه القواعد يتم إلغاء الرخصة وتحويل وفي حال عد.الناتج باألساس عن ممارسة نشاطها

 .رأسمالها إلى شرآة أخرى

األمانة ومؤسسة زاآورة ومؤسسة البنك الشعبي للقروض : أهم ثالث مؤسسات التمويل األصغر هي
وتلعب مؤسسات التمويل األصغر األخرى دورا حيويا في تنمية قطاع التمويل األصغر . الصغرى
ذه المؤسسات دعما قانونيا وماليا وتقنيا من الحكومة، ولها مكاتب جهوية تترآز وتتلقى ه. بالمغرب

مشاريع صغيرة في ميدان التجهيز والتربية والصناعة (باألساس في المناطق القروية لها أهداف مختلفة 
 ).والفالحة وباقي األنشطة صغيرة المستوى

 بتقييم الحاجيات من حيث شرآات 1995براير قامت دراسة التأثير التي أجرتها فاينانس بالنيت في ف
ال يمكنهم )  ماليين زبون4حوالي ( بالمائة من ساآنة المغرب 80. التمويل األصغر في المغرب
هذه الشرائح من المجتمع المغربي تتكون من الفقراء وسكان المناطق . االستفادة من خدمات التمويل

 دوالر آمتوسط لكل قرض فسيكون من الالزم توفير مبلغ 500لو أخذنا على سبيل المثال مبلغ . القروية
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وهذا يعني آذلك أن قطاع التمويل األصغر في المغرب محكوم .  مليار دوالر في السنوات القادمة2
 .بضرورة تنويع ومالءمة خدماته لحاجيات الزبناء

طار القانوني الذي إن اعتبار قطاع التمويل األصغر في المغرب نموذجا ناجحا يعود باألساس إلى اإل
فجميع مؤسسات التمويل األصغر في المغرب تعتبر منظمات ذات نفع عام موجهة لخدمة . ينظمه

تقوم الحكومة المغربية بإعطاء الرخص لشرآات التمويل األصغر من أجل . األنشطة المذرة للدخل فقط
والهدف من هذه . قطاعمزاولة أنشطتها وتخصص لها حوافز مالية وتقنية وضريبية من أجل دعم ال

المبادرات هو تعزيز قدرة مؤسسات التمويل األصغر وضمان استمرارية االستفادة من خدمات التمويل 
 .والتكوين التقني والدعم المؤسساتي

 متبوعة بصندوق الحسن الثاني وبرنامج USAID)(أهم ممول هي الوآالة األمريكية للتنمية الدولية 
تتلقى أآثر المؤسسات نشاطا غالبية التمويل ألنها تستهدف  . مم المتحدة للتنميةلبرنامج األ. مايكروستارت

تدفع مصادر التمويل الدولية . الزبناء المطلوبين ولها القدرة المؤسساتية الستيعاب األموال المذآورة
ي وتتمثل اإلعانة التقنية ف. مؤسسات التمويل األصغر ألن تكون أآثر نشاطا في المناطق الريفية

ورشات التكوين في ميادين التمويل األصغر (المساعدة على تطوير وتسيير مؤسسات التمويل األصغر
وهكذا فقد تلقت جمعية األمانة مساعدة تقنية بتمويل من ). الرئيسية واالستشارات الفردية والتحاليل

أما . ه من االتحاد األوربيالوآالة األمريكية للتنمية الدولية، فيما تلقت زاآورة مساعدة تقنية بدعم مشاب
آما قام برنامج األمم المتحدة .  االيطاليةAPS فقد تلقت مساعدة تقنية بدعم مالي من ATILجمعية 

 .للتنمية بتوفير مساعدة تقنية لمؤسسات التمويل األصغر

ا رغم أن قطاع التمويل األصغر في المغرب ينظر إليه على الصعيد العالمي آنموذج ناجح، إال أنه م
فهذه المؤسسات تحتاج لتوسيع نطاق تغطيتها ليشمل النساء والرجال . يزال يواجه عددا من التحديات

السكان الذين (آما أنها تحتاج أن تستهدف الطبقات الفقيرة . ممن هم في حاجة ماسة إلى التمويل األصغر
من التحديات األخرى و).  دوالر من أجل الشروع في أنشطة تضمن لهم لقمة العيش100هم بحاجة إلى 

. التي تواجه القطاع في المغرب تقديم قروض بأقل أسعار فائدة ممكنة وضمان أدائها في اآلجال المحددة
آما يتعين على مؤسسات التمويل األصغر تتبع استعمال القروض من طرف الزبناء من أجل ضمان 

ات التمويل األصغر في المغرب والتحدي األخير يرتبط بآفاق مؤسس. استمرارية مشاريعها وأنشطتها
التي هي مطالبة بأن تكون ذات حجم أآبر وقادرة على االستمرار وتتمتع بتسيير جيد وأن يكون لها تأثير 

 .آبير على زبنائها

 تقديم جمعية األمانة

وتتمثل مهمتها في . األمانة منظمة ذات نفع عام تقدم قروضا وخدمات للمقاوالت الصغرى في المغرب
 ". الشرآات الصغرى بتقديم القروض والخدمات المرتبطة بهاتنمية"

 :السياق التاريخي

 بمعونة فنية من المنظمة األمريكية غير الحكومية 1997 فبراير من سنة 13أنشئت جمعية األمانة في 
ة وبدعم مالي من الوآالة األمريكية للتنمية الدولية والحكوم) المتطوعون في المساعدة التقنية" (فيتا"

واألمانة مؤسسة ذات نفع عام تقوم بتقديم القروض صغرى والتكوين المناسب وخدمات . المغربية
النصح لشرآات التجارة والصناعة التقليدية الصغيرة وللمقاولين الصغار الذين ال يمكنهم االستفادة من 

 ألف قرض قائم، 160لألمانة فروع في أغلب مدن المغرب وتمنح ما يزيد عن . أنظمة التمويل التقليدية
غالبيتها الكبرى مخصصة لجماعات التضامن بحقيبة قروض جارية بلغت في شهر ديسمبر من سنة 

 ). مليون درهم مغربي700(  ستون مليون يورو 2004
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عرفت األمانة منذ بدايتها نموا مهما من حيث حجم وجودة خدماتها، فقد ارتفع حجم الزبناء النشطين 
 سنة 168.000 ثم إلى 2003 زبون سنة 101.610 إلى 1997 سنة 1495من ) المقترضين(

 مليون درهم سنة 406 إلى 1997 مليون درهم سنة 3.2، فيما ارتفع إجمالي مبلغ الحقيبة من 2004
  اعتمدت وزارة المالية جمعية األمانة آجمعية للتمويل األصغر 2000وفي مارس من سنة  . 2004

 .2002لية تامة سنة قبل أن تحصل على استقاللية ما

 البنية التنظيمية

تتميز البنية التنظيمية لجمعية األمانة بوجود الجمع العام السنوي ومجلس اإلدارة ولجنة التتبع والمدير 
 .العام

 البنية التنظيمية لجمعية األمانة

 ) عضوا24(الجمع العام  .1

 ينعقد مرتين في السنة •

 يحدد التوجهات العامة لألمانة •

 إلدارة لمدة ثالث سنواتيعين مجلس ا •

 ) عضوا14(مجلس اإلدارة  .2

 يجتمع أربع مرات في السنة •

 يصادق على اإلستراتيجية والمخطط السنوي والميزانية •

 يعين المحاسبين •

 يرفع التقارير إلى الجمع العام السنوي •

 يصادق على التزامات المؤسسة •

  وأمين المالالرئيس، نائب الرئيس، األمين العام،(يعين اللجنة التنفيذية  •

 يعين المدير •

 ) أعضاء7( لجنة المتابعة  .3

 تستقبل جميع المعلومات وتصدر األوامر للقيام بعمليات التقييم •

 تتمتع بصفة مراقب في جميع االجتماعات •

 المدير .4

 يدير المؤسسة •
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 المنتجات والخدمات

اريع المطلقة، ومن بين توجه األمانة أهم خدماتها نحو األنشطة االقتصادية، وهي ال تمول سوى المش
 :منتجاتها

وهي مخصصة لمجموعات من أربع أو خمس مقاولين مبتدئين : القروض الجماعية أو المشترآة •
وتمنح األمانة نوعين من القروض الجماعية للمقاولين الصغار الذين . يشترآون بالتضامن

وتتراوح . قرضيقومون باستثمارات مربحة قصيرة األمد ويقدمون ضمانة مشترآة ألداء ال
 و 1000مبالغ القروض الجماعية التي تستهدف سكان المناطق الحضرية والريفية بين 

لفترة تمتد من ثالثة إلى تسعة أشهر، وتؤدى بأقساط )  يورو1900 و 90بين ( درهم 20.000
الصنف الثاني من القروض الجماعية يخص األنشطة الفالحية وتمنح . أسبوعية أو نصف شهرية

 درهم  10.000 و 1000وتتراوح المبالغ الممنوحة بين . ر مرحلة تجريبية قبل تعميمهافي إطا
وتؤدى هذه المبالغ بأقساط شهرية أو نصف شهرية .  شهرا18 و 9فيما تتراوح مدة السداد بين 

 .بحسب األنشطة المعنية

م قروضهم في تم إطالق هذه القروض لفائدة الزبناء الذين نجحوا في استخدا: القروض الفردية •
إطار النظام الجماعي والزبناء الجدد الذين آانوا ضحية التأخير بسبب إآراه التضامن والذين 

وقد صممت هذه القروض تبعا لكل فرد على . يودون االستثمار في تجهيز مقاوالتهم الصغرى
 والقروض. حدة مع مبالغ مالية أآبر وآجال أطول من تلك الممنوحة في القروض الجماعية

تتراوح مبالغ قروض . الفردية صنفان؛ القروض الخاصة بالتجهيز والقروض المخصصة للسكن
 24 و 6لمدة تتراوح بين )  يورو1700 و 180بين ( درهم 20000 و 2000التجهيز بين 

أما القروض الفردية المخصصة للسكن فهي تمنح لألشخاص الراغبين في االستثمار في . شهرا
 شهرا فيما تتراوح 36 إلى 6وتمتد مدة هذه القروض من . ء سكنهمتحسين أو شراء أو بنا

 .  درهم30000 إلى 3000مبالغها من 

ويعمل هذا . برنامج نموذجي يمنح قروضا من أجل اقتناء تجهيزات آهروضوئية: برنامج شمس •
.البرنامج على زيادة تنمية الصناعة الكهربائية في منطقة تارودانت  في الجنوب المغربي
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 :1نموذج رقم ال
 

 القرض الجماعي: الصنف
 )أنطر المالحطات( ، أسبوعية 12: عدد األقساط

المبلغ المحدد لألقساط  مبلغ القسط المبلغ الخالص رسم الطلب )% 2(االقتطاع  المبلغ االجمالي
 اإلحدى عشرة الموالية

 إجمالي األقساط

1040.82 
1551.02 
2091.84 
2602.04 
3112.24 
3622.45 
4132.65 
4642.86 
5204.08 
5714.29 
6224.49 
6734.69 
7244.90 
8265.31 
9336.73 

10357.14 
 

20.82 
31.02 
41.84 
52.04 
62.24 
72.45 
82.65 
92.86 

104.08 
114.29 
124.49 
134.69 
144.90 
165.31 
186.73 
207.14 

20.00 
20.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
150.00 
150.00 

 

1000.00 
1500.00 
2000.00 
2500.00 
3000.00 
3500.00 
4000.00 
4500.00 
5000.00 
5500.00 
6000.00 
6500.00 
7000.00 
8000.00 
9000.00 
1000.00 

 

91.00 
140.50 
179.00 
227.50 
264.50 
311.00 
357.50 
392.50 
437.00 
481.00 
524.50 
567.00 
609.00 
702.00 
784.50 
867.00 

87.00 
130.00 
174.00 
217.00 
261.00 
304.00 
347.00 
391.00 
434.00 
477.00 
520.00 
563.00 
606.00 
692.00 
779.00 
866.00 

1084.00 
1570.50 
2093.00 
2614.50 
3135.50 
3655.00 
4174.50 
4693.50 
5211.00 
5728.00 
6244.50 
6760.00 
7275.00 
8314.00 
9353.50 

10393.00 

 
 .يحل أجل استحقاق أول قسط بعد انقضاء أسبوعين: مالحظات
 .شكل من أشكال التغطية في حالة الوفاة أو العجز) 2%(االقتطاع 

 . درهم4000يحدد أقصى مبلغ القرض األول في حدود مبلغ . يطبق رسم الطلب على المبلغ الخام
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 2النموذج رقم 
 

 القرض الفردي: الصنف
 

 )أنظر المالحظات(ن في األسبوع ، مرتي6: عدد األقساط
المبلغ المحدد لألقساط  مبلغ القسط المبلغ الخالص رسم الطلب )% 2(االقتطاع  المبلغ الخام

 اإلحدى عشرة الموالية
 إجمالي األقساط

2107.14 
3127.55 
4183.67 
5204.08 
6275.51 
7295.92 
8316.33 
9336.73 

10357.14 
11377.55 
12397.96 
13418.37 
14438.78 
15459.18 
16479.59 
17500.00 
18520.41 
19540.82 
20561.22 

42.14 
62.55 
83.67 

104.09 
125.51 
145.92 
166.33 
186.73 
207.14 
227.55 
247.96 
268.37 
288.78 
309.18 
329.59 
350.00 
370.11 
390.82 
411.22 

65.00 
65.00 

100.00 
100.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 
150.00 

2000.00 
3000.00 
4000.00 
5000.00 
6000.00 
7000.00 
8000.00 
9000.00 

10000.00 
11000.00 
12000.00 
13000.00 
14000.00 
15000.00 
16000.00 
17000.00 
18000.00 
19000.00 
20000.00 

 

357.00 
528.00 
705.00 
879.00 

1049.00 
1225.50 
1398.00 
1575.00 
1747.00 
1924.50 
2097.00 
2269.00 
2446.00 
2618.50 
2795.50 
2968.50 
3145.50 
3317.50 
3494.50 

351.00 
527.00 
701.00 
875.00 

1049.00 
1221.00 
1395.00 
1570.00 
1745.00 
1919.00 
2094.00 
2269.00 
2443.00 
2618.00 
2792.00 
2967.00 
3141.00 
3315.00 
3490.00 

2112.00 
3163.00 
4210.00 
5254.00 
6294.00 
7330.50 
8378.00 
9425.00 

10472.50 
11519.50 
12567.00 
13614.00 
14661.00 
15708.50 
16755.50 
17803.50 
18850.50 
19897.50 
20944.50 

 
 .يحل أجل استحقاق أول قسط بعد انقضاء أربع أسابيع: مالحظات
 .شكل من أشكال التغطية في حالة الوفاة أو العجز) 2%(االقتطاع 

 .يطبق رسم الطلب على المبلغ الخام



فضال عن ذلك، تمنح جمعية األمانة خدمات غير مالية للمساعدة على تطوير المهارات في مجال 
 :المقاوالت الصغرى

اوالت باستعمال وسائل سمعية             " التكوين الجديد "نامج  بر • ارات تسيير المق دريس مه تم بت الذي يه
 .بصرية وبمشارآة فعالة من الزبناء

ة مشروعا آخر هو       • دير األمان اوالت الصغرى     "ت دعم المق امج الشمال ل ذي  )  PNAM" (برن ال
ة       يعمل من خالله مسؤولو القروض جنبا إلى جنب مع الزبناء لمساعدتهم             داد خطط فردي على إع

ا                .  وتسويق منتجاتهم  وميتين هم ر حك بانيتين غي ين إس امج بشراآة مع منظمت ذا البرن داد ه م إع ت
CODESPA  و CIDEAL وهو اآلن قيد االختبار في مدن طنجة وتطوان شمال المغرب. 

ة    • دان العربي ل األصغر للبل بكة التموي ع ش راآة م ة بش نابل"قامت األمان اء دروس " س ي بإعط ف
يمن والمغرب؛ وهي تعمل اآلن          70التحليل المالي لما يزيد عن     مشارآا في آل من مصر وال

 .من أجل تنظيم دروس إضافية في آل من لبنان واألردن وفلسطين وتونس
 

 الوصول إلى الزبناء
. أدى إنشاء األمانة إلى انتشار التعاون والمنافسة السليمة بين مؤسسات التمويل األصغر في المغرب      

ى   .  ونتج عن نمو المنافسة ارتفاع الحرفية في القطاع      وتعمل األمانة جاهدة من أجل تحقيق السبق عل
ل األصغر في المغرب                  . منافسيها وذلك بالبروز آرائدة في القطاع بين نظيراتها من مؤسسات التموي

رة الن    ا ضمن نش تم إدراجه ل األصغر ي ة للتموي ة مغربي ة أول مؤسس ى األمان ثال تبق ي فم ام البنك ظ
ة أول          ". Aبالنيت فاينانس   "األصغر وتصنيفها من قبل السلطة المستقلة        ك، تبقى األمان فضال عن ذل

اري وتجري             ع إلكتروني إخب ى صيانة موق مؤسسة للتمويل األصغر في المغرب تؤسس وتسهر عل
ات زبن              . تحاليل منتظمة للسوق   ة طلب ذآر تلبي ة ن ا والتخطيط   ومن بين التحديات التي تواجه األمان ائه

 .االستراتيجي ومالءمة منتجاتها لحاجيات الزبناء وتعبئة أموالها
ة حوالي             2004في نهاية سنة     ة لألمان غ         406 بلغ حجم حقيبة القروض الجاري ا بل م فيم ون دره  ملي

ة   روض الجاري دل الق ي  2542مع م مغرب ورو215( دره ز    ).  ي ي المراآ ا ف ة حالي د األمان تتواج
ة تضم            الحضرية وفي المن   ا في      260اطق الريفية عبر شبكة محوسبة ومرآزي ة و     74 فرع  8 مدين

ة ر قروي ة . دواوي غل المنظم نهم 696وتش را بي ل و572 أجي ا و12 وآي قا جهوي ارا 101 منس  إط
 .ومستخدما
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دن الع ون في الم رة يعمل ات فقي اء المؤسسة من رجال ونساء من طبق ة أو في صواحي  يتشكل زبن تيق
د عن                     . المدن الكبرى في المغرب    ا يزي ا يشتغلون فيم ه، فزبناؤه ا بعين ة ال    قطاع  نشاطا،   160واألمان

بة  ع نس ارة و52م ي قطاع التج ة ف ة و 33.5 بالمائ ي قطاع الصناعة التقليدي ة ف ي 14 بالمائ ة ف  بالمائ
دمات  اع الخ طة    . قط ر األنش يط أآث ارة بالتقس اع التج ى قط ة   ويبق ذآور والخياط اء ال ين الزبن ارا ب انتش

 .والتطريز أآثر األنشطة المشغلة للنساء اللواتي يعمل أغلبهن في البيت

 

2004االمتداد الحضري والقرروي ستة   

% URBAN 

91%

% RURAL 

9% 

% URBAN 

% RURAL 

) 2004(نسبة وصول القطاع إلى الزبناء 

52%

33% 

14% 
1% 

 التجارة  % 
الحرف التقليدية  % 
 الخدمات  % 
 الفالحة% 
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يبقى قطاع التمويل األصغر المغربي فريدا من نوعه في منطقة شمال إفريقيا لتوجهه نحو خدمة النساء 
فيما يضل هدفها المعلن تقديم خدمات ) 2004( بالمائة من مجمل السوق 60وتخدم األمانة . خصوصبال

ونظرا لكون النساء هن من أفقر مكونات المجتمع على الصعيد العالمي فمن . مالية للنساء المعوزات
ض القائم يقاس بمعدل مبلغ القر(الطبيعي أن يكون حجم الوصول إلى الزبناء في المغرب أيضا أضعف 

 ).   آنسبة مئوية من الناتج الداخلي الخام للفرد
 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
معدل مبلغ القرض لكل مقترض بالدرهم المغربي
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زيادة على ذلك، فإن منهجية التسليف الغالبة في تعامالت األمانة هي التسليف الجماعي، خاصة في 
الجماعة التي من المهم جدا استحضار أن واحدا من الشروط التي يجب أن تتوفر في . المناطق الحضرية

 . تتقدم بطلب قرض هي التواجد القبلي في السوق
فسياسة األمانة صارمة في هذا المجال؛ إذ وحدها الشرآات الصغرى التي يبلغ عمرها سنة واحدة على 

 .األقل يحق لها االستفادة من القرض الجماعي األول
ل االستجابة بشكل أفضل شرعت األمانة في إجراء تغييرات في طريقة تسليفها التضامني من أج

 .لحاجيات الزبناء، آما بدأت في تقديم مخططات لألداء وسياسات تشكيل الجماعات أآثر مرونة
، مما 2003حزيران / ويونيو2000وتحسن أداء مستخدمي ومسؤولي القروض بشكل الفت بين سنة 

مسؤولي القروض بازدياد يدل على فعالية استخدام الطاقة الزائدة وعلى األرباح الناتجة عن فعالية 
 .تجربتهم

 تراجع مؤقت في االنتاجية اإلجمالية، مما 2004 – 2003وسينتج عن فترة التوسيع المبرمجة لسنتي 
عامة، يبلغ معدل المقترضين . يشير إلى إنتاجية مسؤولي القروض في األمانة وإلى فعالية عمل المؤسسة

نشرة التمويل األصغر، ( مقترضا لكل مسؤول 284 النشطين لدى مؤسسات التمويل األصغر في العالم
 ).2003، يونيو 9عدد رقم 

 

 
 
 

هذا المعدل ال يمكن تحليله دون االستعانة بمعلومات حول موقع مؤسسة التمويل األصغر ونسبة الكثافة 
العتبار الموقع الحضري وجميع السكانية وعدد الفروع والبنية الطرقية، لهذا علينا أن نأخذ بعين ا

 .المرافق في آل من الرباط ومناطق عمل األمانة
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 الوصول إلى الزبناء

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 المؤشر
 160084 101568 78114 61260 37195 20310 8335 1495 العدد اإلجمالي للقروض
 ℅58 ℅30 ℅28 ℅65 ℅83 ℅144 ℅455  نسبة نمو الزبناء النشطين
 ℅60 ℅61 ℅60 ℅58 ℅55 ℅54 ℅50 ℅14 نسبة النساء المقترضات

 
 160084 101568 78114 61260 37195 20310 8335 1495 العدد اإلجمالي للقروض

 160084 101568 78114 61260 37195 20310 8335 1495  الحضرية-القروض الجماعية 
 14792 0 0 0 0 0 0 0  القروية-القروض الجماعية 

 1856 0 0 0 0 0 0 0  الحضرية-القروض الفردية 
 ℅91 ℅100 ℅100 ℅100 ℅100 ℅100 ℅100℅100 الحضرية℅ 
 ℅9 ℅0 ℅0 ℅0 ℅0 ℅0 ℅0 ℅0 القروية℅ 

 
 1000( اإلجمالي –الحقيبة 

 )درهم
3.136 11.99230.05065.147108.136153.965247.799406.955

 –حقيبة القروض الجماعية 
 ) درهم1000(الحضرية 

3.136 11.99230.05065.147108.136153.965247.799375.038

 –حقيبة القروض الجماعية 
 القروية 

0 0 0 0 0 0 0 369.10 

 –حقيبة القروض الفردية 
 الحضرية 

0 0 0 0 0 0 0 13.007 

 
متوسط مبلغ القرض لكل 

 )درهم مغربي(مقترض 
2.098 1439 1480 1751 1765 1971 2440 2542 

 
 160084 101568 78114 61260 37195 20310 8335 1495 العدد اإلجمالي للقروض

النسبة المئوية المخصصة لقطاع 
 التجارة

16℅ 39℅ 47℅ 49℅ 48℅ 48℅ 49℅ 52℅ 

النسبة المئوية المخصصة 
 للحرف

72℅ 49℅ 41℅ 38℅ 39℅ 39℅ 38℅ 33℅ 

النسبة المئوية المخصصة 
 للفالحة

12℅ 12℅ 12℅ 13℅ 13℅ 13℅ 13℅ 14℅ 

 
 درهم 1000(تكاليف التشغيل 

 *)مغربي
2460 6417 10387 10474 18925 21337 25675 16885 

 696 378 285 283 199 130 85 19 الشغيلة
 113 67 65 60 54 23 17 3 مستخدمو المقر
 572 311 220 223 145 107 68 16 وآالء ميدانيون

ين لكل عدد المقترضين النشط
 وآيل قرض 

86 115 224 292 267 357 327 280 

 10,95       10,92         10,28 درهم مغربي                                                                              X X=   يورو 1
11,18  

℅ 1,20℅       2,10℅     0,60                                                         التضخم                                                   
1,20℅ 
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 االستدامة المالية 
ا         ة تكاليفه ي تغطي تمرار ف ى االس ة عل درة األمان ى ق ة إل اة المالي ة الحي ة بقابلي رات الخاص ير المؤش تش

ق  دخلها المحق اء ب ة  . باالآتف تمكن مؤسس ى ت تمرارية     وحت مان االس ن ض ار م ة لالدخ ن مؤسس ة م مالي
 . المالية، ال يمكنها االعتماد دائما على تمويل المتبرعين لدعم عملياتها

  
 االآتفاء الذاتي المالي

ا            وازن في ميزانيته ادل معامل التشغيل،            . تمكنت األمانة من تحقيق الت الي يع ذاتي الم اء ال فمعامل االآتف
 .الفوائد المسددة عن القروض التسهيلية والمعونات النوعيةالذي تم ضبطه باستعمال 

عار         ب أس ها لتناس ع قروض بط جمي ك بض ل وذل د الطوي ى األم ذلك عل يط ل ة التخط ى األمان ين عل ويتع
ة                  ى المنح الخارجي ويمكن ألداءات   . السوق، وبالتالي التمكن من تسديد آل تكاليفها بنفسها دون الحاجة إل

ى         )  خالل الخمس سنوات الماضية      ℅ 114و ℅ 111بين  (األمانة   أن تضمن استمرارية المؤسسة عل
 .المدى الطويل في توفير خدماتها المالية التي تنعكس عليها الحاجة المستمرة إلى التمويالت الخارجية

وطني المغربي                   انوني ال : لم يكن من الممكن تصور تحليل المؤشر في دراسة الحالة هذه خارج السياق الق
ة                  آل مؤسسا  ة والحقيقي ة الفعلي ت التمويل األصغر التي تعمل في البالد مطالبة بتحقيق االستمرارية المالي

 .خالل الخمس سنوات األولى من نشاطها

 

االآتفاء المالي والتشغيلي
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  القروض الجارية–الحقيبة الجارية 
الي للقروض الممن                دد اإلجم ع الع وحة لكن مع التخفيض        تكشف أداءات األمانة عن اتجاه واضح نحو رف

ل من     ℅   (في نفس الوقت من نسبة القروض الجارية         وم  30أق ه نسبة            ).  ي ذي تستمر في وفي الوقت ال
ادة               ة في السنة         )2004سنة   ℅   58(+ ارتفاع عدد المقترضين النشطين الجدد في الزي دأت األمان ، ب

ا         ع منتجاته ة     ( الماضية في تنوي ة والفردي ا في أصناف              ) القروض الجماعي ة في نفس الوقت تنوع محقق
 .ويتم تغطية المخاطر بالنتائج المحققة). قرويون، حضريون، قروض السكن(زبنائها 

 
 

  )PAR( حقيبة المخاطر  
ا      ة المخ ب أن تضل حقيب ذا يج ة، له روض الجماعي ن الق ة م ل الحقيب ون مجم دودةيتك بة . طر مح بالنس

 . يوما من التأخير30لألمانة، يبلغ معدل حقيبة المخاطر 
. ℅1لتستقر تحث خط       ℅  5.10وانخفضت حقيبة مخاطر األمانة بعد السنة األولى من نشاطها بنسبة             

ا بانخفاض             ℅ 0وأصبحت في السنوات الثالث الماضية حوالي        دة قياس ، وهو ما يمكن اعتباره نتيجة جي
 .نحرافمستوى اال
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 )متوسط الحقيبة الجارية/ المبلغ اإلجمالي المقتطع (معدل خسارة القروض 

روض،                    يمكن مقارنة معدل خسارة القروض عبر فترات مختلفة الآتشاف ما إذا آانت حاالت خسارة الق
اض     ي انخف اع أم ف ي ارتف ة، ف ة الجاري ط الحقيب ن متوس بة م اطي   . آنس ع احتي ه م ا مقارنت ن أيض ويمك

غ مجمل خسائر القروض                الخس ى مبل تناد إل ك باالس ا وذل اطي آافي ان االحتي . ائر المحتملة لتحديد ما إذا آ
دة   ة جي ائج األمان دا  : نت نخفض ج روض م ارة الق دل خس ين (فمع نوات الخمس  ℅ 0.3 و0,1ب ي الس ف

ة لال       . الماضية ر قابل م   والمبلغ المقتطع يمثل القيمة اإلجمالية للقروض التي اعتبرت قروضا غي سترداد وت
ة          . شطبها من آشف الميزانية خالل الفترة المدروسة       وتعكس خسائر القروض الحقيقية في آشف الميزاني

ط  ارة (فق ربح والخس ابات ال ي حس يس ف روض   ) ول ة الق روض وميزاني ائر الق اطي خس ي احتي نقص ف آ
ا     ا أن االحتي ة بم ي آشف الميزاني ر ف ة دون تغيي افي الحقيب رك ص ك لت ة، وذل ه  الجاري م تحقيق د ت طي ق

 .وصرفه
  نسبة التأخير –متوسط معدل األداء 

ل     . هذه المؤشرات مرتبطة بسابقتها    وهي تشكل النتيجة التشغيلية األولى لكل مؤسسة من مؤسسات التموي
داد خالل الست سنوات                       . األصغر دل الس غ متوسط مع وتبرهن األمانة عن أداء جيد في هذا الجانب إذ بل

 .المائة، مما يؤآد النتائج المحصلة خالل تلك الفترة ب99الماضية نسبة 
 

 معامل النفقات الخاصة بالمستخدمين
ة   تخدمي األمان اليف مس ة لتك بة المئوي اوز النس ا% 50تتج ى  . دائم ارز عل ر ب تخدمين أث اليف المس ولتك

ل األصغر ة التموي اليف مؤسس ل تك ة من . مجم اين القيم د تتب ى % 5وق ونبر  MBB  % (35إل ، ن
 .ويمكن اعتبار تخفيض الناتج في المستقبل بالنسبة للمؤسسة أمرا ذا أهمية). 2002

 تكاليف التشغيل الخاصة بكل وحدة 
ة    ن أجل إدارة حقيب تخدمين واإلدارة م ى المس ة عل ي تصرفها األمان وال الت م األم ل حج يم المعام ين ق تب

 %. 17.68 نسبة 2003 لتصل سنة 1997بدأت القيم في االرتفاع مند سنة . قروضها
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ة عن حجم        ر واقعي ويعتبر متوسط مبلغ القروض مؤشرا أحسن من الحقيبة الجارية ألنه يعطي نظرة أآث
ذا السبب              .  المعامالت خالل مدة معينة    وتدير األمانة حقيبة آبيرة من القروض الصغرى والمتوسطة، له

ة مع مؤسس                 ذا المعامل مقارن ائال من القروض          فهي ليست مرجعا عندما يتعلق األمر به ددا ه دير ع . ة ت
 .ولهذا السبب يتعين آذلك أخذ بعين االعتبار المعامل لتالي الخاص بتكاليف التشغيل لكل قرض

 
 )بالدرهم المغربي(التكلفة لكل مقترض 

 إلى اليوم على تخفيض التكاليف الخاصة بكل مقترض، وهذه نتيجة جيدة يمكن              1997تعمل األمانة سنة    
 .مية آبرى إذا ما تمكنا من إيجاد عالقة بينها وبين القيم السابقةأن تكون لها أه

 
 عائد األموال الذاتية

ذره    ذي ي د ال در العائ ة ق ة لمعرف ة األمان ي جمعي اهمين ف يلة للمس ة وس وال الذاتي د األم ل عائ يشكل معام
ال يمكن استعمال    وعلى العكس من ذلك     . استثمارهم والمخاطر الممكنة وآيف يقارن باالستثمارات البديلة      

ال          ة رأس الم رامج ألن بني ين الب ة ب ة العام ة الربحي ل لمقارن ذا المعام ال    (ه رأس م ة ب ات مرتبط هب
 ).1رقم : 1995. بارتل و آل(تتباين بشكل آبير بين حالة وأخرى ) المساهمين

رة   خالل ا  11.8% تبلغ قيمة عائد األموال الذاتية لألمانة آما يظهر من خالل دراسة الحالة              . لسنة األخي
وفي المتوسط، تتوفر مؤسسات التمويل األصغر التي حققت اآتفاء ماليا في العالم على عائد يبلغ  حوالي                  

ا متوسطه                    % 15 ذاتي م ا ال م تحقق اآتفاءه ي ل ك      %. 2.3فيما يبلغ عائد المؤسسات الت الرغم من ذل وب
انكين   (وعية المؤسسات فنحن ندرك أن هذه النسب تختلف بشكل آبير بحسب القارات وبحسب ن     ايكرو ب م

 ).2003، يوليو 9بولوتن، عدد رقم 
 

 عائد األصول
ه          (يقيس عائد األصول لألمانة الدخل الصافي ألصول المؤسسة             ة بكون وال الذاتي د األم ويختلف عن عائ

ة        ل المؤسس تخدمت لتموي ي اس وال الت ع األم يس جمي افي          –يق ط ص يس فق وم ـ ول ول والخص  األص
د                    ي). الموجودات دأ في االنخفاض بع ر أن المؤشر ب بقى عائد األصول إيجابيا خالل السنوات األخيرة غي

دة                %) 6إلى  % 11من   (2004سنة   ار االستراتيجي للمؤسسة القاضي بتخفيض سعر الفائ بسبب الخي
 .الخاص بالقروض الجارية

دال     : تتغير قيم األمانة مع مرور السنوات    الي األصول تستخدم ب غ إجم  عن األصول المنتجة    فمتوسط مبل
رارات المتخذة                ك الق ا في ذل الي، بم الي االجم ا الم ار أدائه تم قياسها باعتب ألنه من الممكن أن المؤسسة ي

 .بشراء أصول ثابتة واالستثمار في العقارات والمباني
اء         ي اقتن د أو ف ذرة للعائ رى م تثمارات أخ ي اس تخدامها ف ن اس ي يمك وال الت تخدام األم ك اس ي ذل ويعن

 ).1999ليدجير وود، (السندات 
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ROE - ROA

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

YEAR

%

ROE
ROA
AROE
AROA

ROE 2,1% 3,9% 12,6% 16,1% 11,8%
ROA 2,0% 3,6% 10,6% 11,0% 6,0%
AROE 1,0% 3,4% 10,6% 13,2% 9,9%
AROA 1,0% 3,1% 9,0% 9,1% 5,0%

1 2 3 4 5

 
 

 عائد الحقيبة
ادل        2004في نهاية سنة     ة يع ر               29.1% آان عائد الحقيب امش آبي ة بحيث تسمح به ، وهي نسبة مرتفع

ة  تمرارية المالي ق االس ذلك      . بتحقي ار آ ة، باعتب رة المقبل الل الفت ع خ د يرتف ة ق توى المنافس ر أن مس غي
ع الستمرارية عملي    ة بسبب     . ات المؤسسةالمستوى المرتف اليف المالي اع مفترض في التك ذا أي ارتف وله

تمراريتها     ا واس ى ربحيته ؤثر عل د ي ة ق ل التجاري ادر التموي ن مص تفادة م بة  . االس ا بالنس يكون مهم وس
ع بسبب     د ترتف ي ق غيل الت اليف التش ة وتك د للحقيب توى جي ى مس اظ عل ا والحف ين انتاجيته ة تحس للمؤسس

دة   االستثمار المرتقب    تح مكاتب جدي ل    . في المستخدمين وف ا أن نحي ة يمكنن دة لألمان ائج الجي د النت ولتأآي
ار نطاق العمل                 ة باعتب النسب الصحيحة    : على إشارات مايكرو بانكين بولوتن التي تظهر قيم عائد الحقيب

 ).CGAP ،2002% (30بالنسبة لكبريات مؤسسات التمويل األصغر قد تبلغ حوالي 
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 أسعار الفائدة 
ل            ات التموي تراتيجيات مؤسس ن اس ة ع تراتيجية األمان ف اس ف تختل ين آي زء نب ذا الج ي ه نحاول ف س

دة                         .  األصغر األخرى  اء بنسبة الفائ ار الزبن ل في عدم إخب ة تتمث أن سياسة األمان درك ب بداية، علينا أن ن
 . ح ذلك، ثمة طرق آثيرة لحساب السعرفكما نعرف، وسنحاول توضي: والسبب بسيط. المطبقة

ع األقساط والرسوم وطرق األداء                 الين   (غالبا ما تقترح األمانة خطة أداء واضحة تحدد جمي  1أنظر المث
، رسم   %)2(المبلغ الخام، رسم االقتطاع      : جميع المعلومات متوفرة في هذه الوثيقة     ). 13ـ12، ص   2و  

 .لي األقساطالطلب، المبلغ الصافي، مبلغ القسط، إجما
ي    وطني المغرب انون ال ب الق م  (يطال انون رق ارات     ) 18/97ق ي مس فافية ف ن الش ر م در آبي وخي ق بت

اه        ذا االتج ي ه ل ف تخدمين العم ع المس ى جمي ين عل ليف، ويتع بورة    . التس ي س ط األداء ف ق مخط يلص
 .اإلعالنات في آل مكتب ويتم عرضه على الزبناء في اإلجتماع أألول

 :ك تبيين ما يليومن المفيد آذل
رة      • رة متغي د فت تحقا بع ط األول مس ون القس بوعين     4(يك ة، أس روض الفردي بة للق هر بالنس  أش

 ).بالنسبة للقروض الجماعية
 . يشكل تغطية في حالة الوفاة وخطر العجز ) 2(%رسم االقتطاع  •
 رسم الطلب يطبق على المبلغ الخام •
 . درهم4000حدد في المبلغ األقصى للقرض األول بالنسبة للجماعات م •

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 
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30,0% 
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40,0% 

45,0% 

 عائد الحقيبة
40,2% 37,7% 37,3% 34,6% 29,1% 
2000 2001 2002 2003 2004 

 عائد الحقيبة

 عائد الحقيبة
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 القروض الجماعية: 1اإلطار رقم 
 :الحظ مثال القرض الجماعي التالي
 5: عدد العناصر المكونة للمجموعة

 ) درهم لكل فرد1000( درهم 5000: حجم القرض
  أسبوعا12: مدة القرض
 أسبوعي: أداء األقساط
 12: عدد األقساط
 غير مطبق: سعر الفائدة

 
ى عدد                     يمكننا حساب القسط بت    الي عل غ اإلجم م قسمة المبل غ القرض ث طبيق سعر الفائدة الدوري على مبل

اط،  غ (األقس ي مبل دد القسط األول ف ال نح ذا المث ي ه م عوض 434ف ير 437 دره م بغرض تيس  دره
 :آما يلي) العملية

 

×5000  مبلغ القسط الجماعي األسبوعي 1+ i( )
12

≡ 434  

i = 4,16% 
 

يمكن أن نعتبر بأن السنة (تحويل سعر الفائدة لألسابيع اإلثنا عشر إلى سعر الفائدة االسمي السنوي يمكن 
 ): أسبوعا12تتضمن أربع فترات مدة آل واحدة منها 

1+ 0,0416( )4 −1≅17.71%  
 وهي ال: واآلن يتعين علينا حساب التكلفة الحقيقية للقرض، والتي تدعى سعر الفائدة السنوي الحقيقي

القيمة الحقيقية : يجب علينا تطبيق طريقة الحساب المالي). 17.71%(تساوي سعر الفائدة االسمي 
 .للقرض المدفوع يجب أن تكون مساوية لمبلغ القيم الحقيقية لجميع األداءات الدورية

 
              434  434  434 434  434   434  434  434   434   434    434  434 
 
 
 
               7
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    77
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   84
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        5000 

 
5000 =

434

1 + i( )7 / 360
+

434

1 + i( )14 / 360
+

434

1 + i( )21/ 360
+

434

1 + i( )28 / 360
+

434

1 + i( )35 / 360
+

434

1 + i( )42 / 360
+

434

1 + i( )49 / 360
+

            
434

1 + i( )56 / 360
+

434

1 + i( )63 / 360
+

434

1 + i( )70 / 360
+

434

1 + i( )77 / 360
+

434

1 + i( )84 / 360
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 بحل هذه المتساوية نحصل .سعر الفائدة السنوي الفعلي هو سعر الخصم الذي يحقق المتساوية السابقة
 :على

 i = 33.11%= سعر الفائدة السنوي الفعلي 

 
  القرض الفردي:2اإلطار رقم 

 :الحظ على سبيل المثال القرض التالي
  درهم10000: حجم القرض
  أشهر3: مدة القرض
 مرتين في األسبوع: أداء األقساط
 6: عدد األقساط
 غير مطبق: سعر الفائدة

 
آما في المثال السابق يمكننا حساب القسط بتطبيق سعر الفائدة الدوري على مبلغ القرض وقسمة المبلغ 

 درهم 1745.00نحدد القسط األول في مبلغ وآما في المثال السابق (مالي على عدد األداءات، اإلج
 .) درهم بغرض تيسير العملية1747.50عوض 

×10000  مبلغ القسط نصف األسبوعي للفرد   1+ i( )
6

≡1745   

i = 4,7% 
 

يمكن أن ( سعر الفائدة االسمي السنوي المناسب إلى)  أسبوعا12(يمكن تحويل سعر الفائدة لثالثة أشهر 
 ): أسبوعا12نعتبر بأن السنة الواحدة تتألف من أربع فترات مدة آل واحدة منها 

1+ 0,047( )4 −1≅ 20,16% 
 

ذا السعر ال يساوي       : واآلن يتعين علينا حساب التكلفة الحقيقية للقرض، أو سعر الفائدة السنوي الحقيقي            ه
دة االس  عر الفائ الي  . ميس اب الم ة الحس ق طريق رض   : يجب أن نطب ة للق ة الحقيقي ون القيم يجب أن تك

 .المدفوع مساوية لمبلغ القيم الحقيقية لجميع األداءات الدورية
 

               1745   1745  1745   1745 1745  1745     
           

 
 
                 360

15    360
30    360

45    360
60   360

75   360
90   

 
           10000 
 
 
10000 =

1745

1 + i( )15 / 360
+

1745

1 + i( )30 / 360
+

1745

1 + i( )45 / 360
+

1745

1 + i( )60 / 360
+

1745

1 + i( )75 / 360
+

1745

1 + i( )90 / 360
 

 
 i = 37.26%=  الفعليسعر  الفائدة السنوي 
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 SDIمؤشر االعتماد على المعونات 
اء افتراضيا من أجل                         هي النسبة الما    %0 ى الزبن ة عل دة المطبق ا سعر الفائ ع به ئوية التي يجب أن يرتف

ات               ى المعون اد عل تخلص من االعتم امج وال اليف البرن ل األصغر قط           . تغطية تك م تعمل مؤسسة التموي ل
 .   على تغيير عروضها من أجل رفع دخلها خالل السنوات الثمانية األخيرة

 االستدامة المالية

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 الوصف المؤشر

االآتفاء 
الذاتي 
 التشغيلي

/دخل التشغيل
تكاليف 
 التشغيل

غير 
 مطبق

غير 
 مطبق

غير 
 مطبق

غير 
156.2 %147%113.5 مطبق

% 
130.7

% 

االآتفاء 
 الذاتي المالي

دخل التشغيل 
 /المعدل

تكاليف 
التشغيل 
 المعدلة

غير 
 مطبق

غير 
 مطبق

غير 
 مطبق

غير 
141.8 %137%111.4 مطبق

% 
124.7

% 

 

الي  إجم
 القروض

 1.495 8.355 20.31037.19561.260 78.114 101.5
68 

160.0
85 

روض  الق
 الجارية

دد  الع
الي  اإلجم

 ) يوما30(

 115 120 100 25 65 80 169 335 

ة %  حقيب
اطر   30المخ

)(PAR 30 

غ  الي مبل إجم
روض  الق
ع  ة م القائم
د   ط واح قس
ؤد ى غيرم

ل   ى األق عل
 365ـ 31(

وم ام )/ي خ
ة  الحقيب

 الجارية

5.07%1.06
% 0.36%0.02%0.04% 0.06% 0.09%0.12

% 

متوسط معدل  
 األداء

 94.49
% 

98.71
% 

99.60
% 

99.63
% 99.85%99.84

% 
99.81

% 
99.81

% 

ارة    معدل خس
 القروض

غ    إجمالي المبل
خالل  (المؤدى

ة دة معين )/ م
ة  دل الحقيب مع

ة الجاري
 )لنفس المدة(

0.00%1.50
% 0.15%0.27%0.10% 0.12% 0.12%0.12

% 

دل  مع
 المتأخرات

اط  دد أقس ع
القرض الفائتة  

ل ام /األج خ
ة  الحقيب

5.51%1.29
% 0.40%0.37%0.15% 0.16% 0.19%0.19

% 
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 الجارية

دة   عر الفائ س
 الحقيقي

 )2 و1أنظر اإلطارين (
 ئدة االسمي ورسوم العضوية والطلب والرسوم األخرىيتم حسابه باعتبار سعر الفا

ر   مؤش
االعتماد على  

 المعونات

ر  مؤش
ى  اد عل االعتم

 المعونات
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

اليف   تك
غيل  التش

 بالدرهم

ر  43565 34241 29349 16492 10387 6417 2460  غي
 مطبق

اليف   تك
 %التشغيل 

         

تكلفة التشغيل  
 وحدة من   لكل

وال  األم
ة  الجاري

 بالدرهم 

اليف  تك
غيل / التش

غ  ط مبل متوس
روض  الق

 الجارية

1.17%4.46
% 7.02%9.42%16.63%17.37

% 
17.86

% 

ر   غي
 مطبق

ل   ة لك التكلف
رض  مقت

 بالدرهم

اليف  تك
غيل / التش

دد   ط ع متوس
ين  المقترض

 النشطين

1645 770 511 443 479 438 429 

ر   غي
 مطبق

غ   ط مبل متوس
رض ل الق  لك

رض  مقت
 بالدرهم

 

2098 1439 1480 1751 1765 1791 2440 2542 

دد   ع
ين  المقترض
ل  النشطين لك
وآيل قروض

 

86 115 224 292 267 357 327 280 

ل  معام
اليف   تك
 المستخدمين

اليف  تك
تخدمين / المس

الي  إجم
 التكاليف

53.9%58.4
% 64.1%63.5%64.5% 62.3% 58.9%54.4

% 

وال  د األم عائ
 اتيةالذ

د  فوائ
غيل / التش

الي  إجم
افي  ص

 الموجودات

ر  غي
 مطبق

ر  غي
 مطبق

ر  غي
 مطبق

2.1% 3.9% 12.6% 16.1%11.8
% 

د   ط عائ متوس
وال  األم

 الذاتية 

د التشغيل   فوائ
ة / المعدل

ط  متوس
افي  ص

 الموجودات

ر  غي
 مطبق

ر  غي
 مطبق

ر  غي
 مطبق

1.0% 3.4% 10.6% 13.2%9.9% 

د عائد األصول ر فوائ ر غي ر غي  %6.0%11.0 %10.6 %3.6 %2.0غي
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غيل / التش
ا لي إجم
 األصول

 مطبق مطبق مطبق

د   ط عائ متوس
 األصول

د التشغيل   فوائ
ة / المعدل

ط  متوس
الي  إجم

 األصول

ر  غي
 مطبق

ر  غي
 مطبق

ر  غي
 مطبق

1.0% 3.1% 9.0% 9.1% 5.0% 

 

وم / الخص
ودات  الموج

 الصافية

ر  أنظ
ة   1المالحظ

والتفاصيل في  
ل  ة "فص بني
 "التمويل

ر غ ي
 مطبق

ر  غي
 مطبق

ر  غي
 مطبق

ر  غي
 مطبق

9.2% 25.8% 63.0%127.1
% 

ر   عائد الحقيبة غي
 مطبق

ر  غي
 مطبق
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 onda.com/ FMI: المصدر

 لقانونيبنية التمويل واإلطار ا
 

نة   ة س اط األمان ق نش دولي   1997انطل اون ال ة للتع ة األمريكي ن الوآال ة م ة إجمالي  (USAID) بميزاني
نة           رب س ي المغ غر ف ل األص اع التموي ة قط ت المؤسس د أن دخل اني، بع ن الث ندوق الحس  1996وص

 :باستراتيجيه مزدوجة
ى مستوى واسع للقروض إنشاء مؤسسة للتمويل األصغر تصبح فيما بعد مزودا مستديما وعل •

 .الصغرى
 .دعم محيط مشجع لنمو قطاع مهني للتمويل األصغر •

 31/12/2004: بنية التمويل
الدرهم  

 المغربي
 اليورو

 4.496.930 53.036.775الوآالة األمريكية للتعاون الدولي

 3.898.305 46.000.000 صندوق الحسن الثاني

 88.553 1.044.929 آاف أميريكا

 211.864 2.500.000 حمد الخامسمؤسسة م

الصندوق العربي للتنمية 
 االجتماعية واالقتصادية

3.147.543 269.029 

WWB 1.474.913 124.993 

 9.089.675 107.258.60 المجموع

 طريقة التزويد
 

 %33 يوم       30< حقيبة المخاطر 
 %67 يوم   180ـ 31حقيبة المخاطر 
 %100 يوم   365ـ 181حقيبة المخاطر 
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اليف                    ع اإلضافية وتك ات للودائ تم تمويل األمانة بهبة من الوآالة األمريكية للتعاون الدولي على شكل إعان

غيل ع .التش ذه الودائ ة له ا نتيج ة المحصل عليه رط السحب البنكي د آانت تسهيالت ف ات .  وق وشكلت هب
الغ التي تبرعت    . الوآالة األمريكية وصندوق الحسن الثاني نقطة االنطالق لهذا النشاط     وخصص ثلثا المب

 .بها الوآالة األمريكية وصندوق الحسن الثاني لإلعانة التقنية
أموال ذاتية بلغ / معامل أصول2004تنويع بنية تمويلها فيما حققت سنة واليوم نجحت األمانة في 

127.% 
مبر هر ديس ول ش وذجي، أصبحت   / وبحل اء المشروع النم ى انته نة عل د انقضاء س انون األول، أي بع آ

ا النشطين              ربح يتجاوز عدد زبنائه ذرة لل ة   160.000األمانة مؤسسة للتمويل األصغر م  شخص وبطاق
ة بحجم       )696: مجموع المستخدمين العاملين  ( وآيل قرض    572ن  عمالية تتكون م   ة جاري  407، وحقيب

ي  م مغرب ون دره ورو34(ملي ون ي نة  ).  ملي غيلي س ا التش ة اآتفاءه ت األمان د حقق ا 2000وق  واآتفائه
 الذاتي مع بداية 
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ا    رة            تراجع معدل تك ر خالل الفت لم       ) 2000سنة   (ليف التشغيل بشكل آبي . نظرا لضخامة اقتصادات الس
ي النصف    ريعة ف ة التوسع الس ة خالل مرحل ن بصفة مؤقت وظ، لك ع بشكل ملح دل أن يرتف ويمكن للمع

نة  ن س اني م ا .  2003الث ة منخفض ة المالي دل التكلف ى مع اس ) 2(%ويبق ة باألس ة ممول ألن األمان
توفر األمانة على قاعدة مستقرة للربحية على المدى الطويل، رغم احتمال وقوع تراجع في               وت. برأسمالها

تخلص      رض المس م الق اع متوسط حج م والرتف را القتصادات الحج ع، نظ ة التوس الل مرحل ا خ إنتاجيته
 .بمرور الوقت

ر   ) األصول من% 72(يتم تمويل األمانة حاليا بالدرجة األولى عن طريق مداخيلها وهبات المانحين             ، غي
ة         من األصول   % 23(أن المؤسسة تحاول إضافة المزيد من القروض التجارية من مصادر دولية ومحلي

دوليون     تثمرون ال ا المس ي يمنحه روض الت ة والق اك المحلي روض االبن ة بق ى  ). ممول ة عل ل األمان وتعم
تم  . ق القروض   مليون أورو عن طري     50 بمبلغ قدره    2007 و 2003تمويل نموها بين منتصف سنة       وي

ا حدث                       مراقبة الحاجيات من السيولة عن قرب، إال أن هذا ال يحول دون وقوع مراحل نقص السيولة آم
 .في الماضي

 
ل األصغر سنة            ل           1999سمح قانون جديد متعلق بالتموي ة بمنح خدمات التموي ر الحكومي  للمنظمات غي

اق              األصغر في المغرب، وطورت الوآالة األمريكية للتنمية الد        ة من اتف ل األصغر بداي ة إطارا للتموي ولي
ل األصغر                  رة        (للتعاون الثنائي مع الحكومة المغربية من أجل إطالق مشروع للتموي ذا من وثي وسرع ه

 ).االهتمام الرسمي من أجل وصياغة قانون لتنظيم القطاع
نتي   الل س طا   1998 و1997وخ اندا نش ة مس ة الدولي ة للتنمي ة األمريكي ين  ، أصبحت الوآال وار ب  للح

ان من                       ة بمك ك من األهمي ان ذل ل األصغر، وآ المشرعين الحكوميين والممارسين المحليين لنشاط التموي
 .للوصول إلى التوافق الذي يعتبر غير مسبوق في المغرب

غ                       ة في المغرب بمبل ا للمساعدة التقني ة برنامج وأثناء صياغة القانون، أطلق صندوق األمم المتحدة للتنمي
ورو    1.5قدره   ون ي ى مدى                    .  ملي ل األصغر عل امج خدمات المساعدة لست مؤسسات للتموي نح البرن وم

ة            ). 2000ـ  1997(ثالث سنوات    وهكذا فقد جاء مشروع برنامج األمم المتحدة للتنمية ليكمل دعم الوآال
ل األصغر  ي قطاع التموي دة ف دان الممارسات الجي ي مي اءات ف اء الكف ود بن ة لجه م وشمل دع. األمريكي

وميين لحضور االجتماعات  ل ممارسي النشاط والمسؤولين الحك ة تموي ة الدولي ة للتنمي ة األمريكي الوآال
دول األخرى    ابهة في ال وانين المش وفير المعلومات حول الق ة وت دورات التدريبي تفادة من ال ة االس الدولي

 .وتوفير خدمات االستشارة القانونية للحكومة
 

 (31/12/2004) بنية التمويل     
   

 آاف أميريكا
1

صندوق الحسن 
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  المغربي حول التمويل األصغرالخصائص األساسية للقانون

 
 

 خلق نوع جديد من الجمعيات متخصصة في منح القروض الصغرى .1
اك والمؤسسات                 .2 ى األبن تحرير مؤسسات التمويل األصغر من أسقف أسعار الفائدة المفروضة عل

ة،  ات     المالي دة لمؤسس عار الفائ دود القصوى ألس د الح لطة تحدي تفظ بس ة تح إال أن وزارة المالي
 .ل األصغرالتموي

 .سمح لمؤسسات التمويل األصغر بتغيير األسعار .3
 .أعفى مؤسسات التمويل األصغر من الضريبة على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات .4
 .أوجب على المنظمات غير الحكومية متعددة الغايات التفرقة بين خدماتها المالية وغير المالية .5
 . المقاوالت الصغرىخص القروض الصغرى باألنشطة المنتجة، أي قروض .6
 .أوجب على برامج التمويل األصغر أن تتمتع باالستمرارية المالية بعد خمس سنوات .7

 
 

ر                 ل األصغر بشكل رسمي في شهر فبراي ق بالتموي د المتعل إال أن مسودة  . 1999تم تبني القانون الجدي
را        ويرى الب .  سمحت لألمانة ببدء عملياتها    1997للقانون تم اعتمادها منذ سنة       ان مبك انون آ عض بأن الق

ين            ا عن التقن زال فتي د               . ألن القطاع آان ما ي اوالت الصغرى، فق ى المق وألن القروض آانت تقتصر عل
ى الطلب                       اء عل وج بن ع المنت د، آتنوي ة خطوات التجدي انون في عرقل . آان هنالك خوف من أن يتسبب الق

ة          آانت هذه انشغاالت معقولة، لكن نظرا لكون القانون شرع ا          ق الظروف المواتي د خل ل األصغر فق لتموي
ى دخول عدد من           . لموفري القروض الصغرى الدائمين من أجل بدء عملياتهم في المغرب            ك إل وأدى ذل

ا   وم وهم ة الي ي السوق المغربي اعلين ف م الف ن أه ين م ا اثنت ة ومن بينه دة السوق الوطني ات الجدي المنظم
راآة   ة والش ة المحلي ة التنمي ي     ) FONDEP( مؤسس روض الصغرى، وه عبي للق ك الش ة البن ومؤسس

ة          اك الحكومي ة ألحد األبن ام  تابع ع ع الم       . مؤسسة ذات نف ات القطاع خارج مع وال عجب أن نمت متطلب
نة  انون س نة    . 1999ق انون س ديل الق م تع امي، ت اع المتن ذا القط ي فرضها ه تجابة للضغوطات الت واس

اء                للسماح بالقروض الصغرى المعدة للس     2003 دها بالم ك أشغال تحسين المساآن آتزوي كن، بما في ذل
زات اء والتجهي روض . والكهرب انحي الق ة م ين جماع دد ب وار المتج ة للح ت نتيج ديالت آان ذه التع ه

 CGAP, Donor).(والحكومة، وهي عملية دعمتها مرة أخرى الوآالة األمريكية للتنمية الدولية بشكل آبير
Good Practices n. 11, April 2003  

 
 

 معيار المقارنة
 

د  . يتوفر المغرب اليوم على واحد من أهم قطاعات التمويل األصغر في الشرق األوسط وشمال إفريقيا        وق
ل          ات التموي ت مؤسس ي مول ة الت ات المحلي دوليين والمؤسس انحين ال واص بالم تثمرون الخ ق المس التح

 . األصغر في البداية
ة مرخصة ت  12يتكون القطاع من     ا       جمعي ات منه ر ثالث جمعي ورا ومؤسسة   ( سيطر أآب ة وزاآ األمان

ثالث تشترك          .  بالمائة من السوق   85على  ) البنك الشعبي للقروض الصغرى    ذه المؤسسات ال ورغم أن ه
ي                             ى الصعيدين المحل ات الصغرى تنشط عل ددا من الجمعي رة من السوق إال أن ع في هذه الحصة الكبي

ة   ) بالمائة منهم من النساء    80( ألف زبون      450زبناء  وبلغ العدد اإلجمالي لل   . والحهوي ، فيما بلغت القيم
 .2004 مليون دوالر أمريكي سنة 90اإلجمالية لحافظة القروض 
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 مؤسسة زاآورا

 األمانة
 مؤسسة التنمية المحلية والشراآة

 مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى
 
 

ر ال     كل أآب غر بش ل األص ات التموي غر مؤسس دم أص را  تخ ر فق ون األآث اء القروي ة  . زبن دها مؤسس وح
 . زاآورا، وهي مؤسسة مغربية مستقلة للتمويل األصغر نافست جمعية األمانة من حيث النتائج

 :ومن حيث المقارنة، فأهم المالحظات هي
ة قروض    / متوسط القرض لكل مقترض نشيط          / العدد اإلجمالي لزبناء مؤسسات التمويل األصغر        حقيب

 .عدد المقترضين النشطين لكل وآيل قروض/ مويل األصغرمؤسسة الت
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 ماليير يورو الخاصة  8أعطيت لوزارة المالية اليوم صالحية تنظيم قطاع التمويل األصغر وتوزيع مبلغ    

اني،  ن الث رآات    بصندوق الحس دى ش ليف ل مال التس ن رأس ع م ة للرف أته الحكوم ذي أنش ق ال ذا المرف ه
وفير              . التمويل األصغر الموجودة في المغرب     ة لت ثمة مسألة أخرى وهي الحاجة المستمرة لتشجيع مقارب

ل األصغر التي                        ار حتى يتسنى لمؤسسات التموي ين االعتب ر بع راء تأخذ السوق أآث الخدمات المالية للفق
ة                       تطمح إلى  ام عن المساعدات الحكومي ل في استقالل ت  مساعدة الفقراء أن تحقق ذلك على المدى الطوي

 .وإعانات المالكين وحتى يتم توفير سلسلة أآبر من الخدمات المالية للفقراء
 
 

 اإلستراتيجية واآلفاق
 

ة المؤ  فة ومهم تجابة لفلس ا االس ى يتسنى له ا حت ة وآفاقه تراتيجيه األمان ة ولضمان  تمت صياغة اس سس
وم            ة في المساهمة          . االستمرارية في قطاع للتمويل األصغر يزداد تنافسية يوما عن ي ة األمان ل مهم وتتمث

ة     ع المهمش رائح المجتم اعي لش دماج االجتم د واالن ادية للبل ة االقتص ي التنمي ة  . ف فة الجمعي رتبط فلس وت
ا المالية لتشمل الطبقات المهمشة بسبب       بالدور الجوهري الذي تسعى األمانة للعبه من أجل توسيع خدماته         

ات                 ذه الطبق ة    . ضعف مواردها، وحتى يكون لها تأثير ملحوظ في تحسين ظروف عيش ه سطرت األمان
نة  اعي 2009لس دماج االقتصادي واالجتم ة واالن ي ضمان التنمي ي لعب دور أساسي ف ل ف دفا يتمث .  ه

ول سنة           ولتحقيق هذا الهدف تنوي األمانة خدمة نصف مليون زبون         ة بحل  في المناطق الحضرية والقروي
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رائح         2009 ات ش تجابة لحاجي ل االس ن أج ة م ات المالي دمات والمنتج ن الخ ع م لة أوس وفير سلس ، وت
ا    ر حرمان د من القروض        . المجتمع األآث دخراتها والمزي ة م ة تحديات تعبئ ة مواجه ى األمان وسيكون عل

 .ل والتأمين والمنتجات األخرىالتجارية وضمان الولوج لخدمات االدخار والتحوي
ل األصغر ل           ول سنة          650وتتوقع األمانة توفير خدمات التموي ون بحل ع    . 2009 ألف زب ويعطي توزي

دد   ذا الع رية و    300ه اطق الحض كان المن اعي لس رض جم ف ق اطق   200 أل كان المن رض لس ف ق  أل
ة و  ردي و   70القروي ة (خرى   آالف من القروض األ  10 ألف قرض للسكن  و   50 ألف قرض ف الكهرب

 ). القروية، إنشاء المقاوالت، إلخ
ة       وي الجمعي ا ، إذ تن ة منتجاته ع حقيب ي تنوي ا ف و رغبته ة ه تراتيجية األمان اهر إس ن مظ ر م ر آخ مظه

، آما تنوي الرفع من      2009 سنة   38%  إلى   2004 سنة   90%تخفيض حصة القروض الجماعية من      
ونسبة قروض    % 22إلى  % 9لقروض القروية من    ونسبة ا % 26إلى  % 1نسبة القروض الفردية من     

 .2009 و2004خالل الفترة الممتدة بين % 14إلى % 0.9السكن من 
 :ويمكن تلخيص المظاهر األخرى إلستراتيجية األمانة في النقاط التالية

ن      • ة م روض المالي ط الق ع متوس ى 250رف داخلي   % 40( دوالر 500 دوالر إل اتج ال ن الن م
 ،)الخام

 يف العمليات،تخفيض تكال •
د     • ا بع تجابة له تم االس م ي ي ل اء الت ات الزبن د حاجي ويالت  (تحدي أمين األصغر، التح وفير، الت الت

 ،)المالية
 تطوير الخدمات غير المالية، •
 ،)مضاعفة القيمة الحالية سبع مرات(  مليون دوالر 300رفع ديون األمانة لمبلغ  •
 لتمويل نمو الجمعية % 20إلى  10تحقيق فائض سنوي على رأسمال المالكين بنسبة  •
ون دوالر سنة       45من  (مضاعفة قيمة حقيبة القروض أربع مرات        • ى    2004 ملي ون   400 إل  ملي

 ،).2009دوالر سنة 
 ،)2009 سنة 1600 إلى 2004 سنة 696( مرات 2.5مضاعفة الموارد البشرية ب  •
 . وآالة640 إلى 260رفع عدد الوآاالت المحلية من  •

 
 ءاآلثار على الزبنا

ددها  ا وع ع زبنائه ة م ا األمان ي أجرته دماء 48أظهرت استجوابات الجودة الت اء الق أن الزبن  استجوابا ب
اء الجدد         2030يكسبون   ا ال يكسب الزبن  درهم مغربي في المتوسط بعد ثالث سنوات من التشغيل، فيم
وتحصل  . بناء من درجة مداخيل الز    22%ويعطي هذا ارتفاعا بنسبة     .  درهم في المتوسط   1658سوى    

ن          ال م ن الرج ل م بن أق ن يكس م أنه ة رغ ر أهمي داخيلها أآث أثير م ر ت ائج أفضل ويعتب ى نت اء عل النس
ة  طتهن المالي ت ب    . أنش ي خلق ل الت رص العم دد ف در ع نة  11070ويق نة 15547  و 2003  س  س

ل  . 2004 ق فرص العم ي خل اع ف بة االرتف غ نس ن % (69وتبل ى 0.26م ل 0.46 إل ل لك  فرصة عم
ال                  ). زبون ى تمدرس األطف أثير إيجابي عل ة ت رامج األمان ان لب اء في سن          % 84(آما آ اء الزبن من أبن

ل      دماء مقاب وآشفت االستجوابات أيضا أن االشتراك في      ). للجدد % 76التمدرس بالنسبة للمستفيدين الق
ا         ة أنشطة النساء وجعله ر الرسمية وتنمي اهم في تقليص األنشطة غي ة س امج األمان ة  برن ة وتقوي خارجي

 ).اندماجهن وتنميتهن واستقالليتهن واحترامهن لدواتهن
 

 بعض النماذج الناجحة
 

ة            : نورة العروسي من فاس    .1 ى القرض األول من األمان ورة عل ل تصنع        . حصلت ن ا قب آانت فيم
ا           . الزرابي التقليدية للوسطاء   ع زرابيه وم تبي بعد توصلها بالقرض، شكلت رأسماال أوليا، وهي الي
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ا مباشرة       ال ة                . مصنوعة في البيت لزبنائه واد األولي دة لشراء الم ورة طلب قروض جدي وي ن وتن
 .وتوسيع أنشطتها

ذي    . حصل محمد على القرض الخامس من األمانة      : محمد بن إيشو من وجدة     .2 والهدف األساسي ال
ى صناعة المالبس          .  دوالر هو تحسين ظروف استقبال زبنائه      200جعله يطلب    د عل يعمل محم

ه من                . تقليدية للرجال والنساء  ال ع دخل ة وارتف واد األولي اني لشراء الم ى  60استخدم قرضه الث  إل
دة                   .  دوالر في األسبوع   100 ة جدي اء آل ه واقتن وينوي محمد طلب قرض ثالث لتشغيل مساعد ل
 .ومتينة

اط .3 رج من الرب ة الب ا: فاطم ي بيته ات والسجائر ف ع الحلوي ان صغير لبي ى دآ ة عل وفر فاطم . تت
ذلك                 200تمكنت بواسطة قرض مبلغه      ه من البضائع فجلبت ب ا يلزم  دوالر من تزويد دآانها بم

 . ارتفعت مداخيلها ضعفين خالل سنتين. زبناء جدد وحافظت على القدماء منهم
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تمكين النساء عن طريق السلف األصغر في المناطق القروية 
 إلقليم خنيفرة

 
 جمعية واد سرو للسلف األصغر

 (AMOS) 
 
 
 

 
 

 (*) أحمد دريوشي 
 

 (**)  فايزة أمهروق
 

 (***) ندى زواك 
 
 
 
 
 
 
 
 

     أستاذ االقتصاد، عميد معهد التحليل االقتصادي والدراسات المستقبلية، جامعة األخوين، المغرب (*)
وين،       (**) ة األخ تقبلية، جامع ات المس ادي والدراس ل االقتص د التحلي غر، معه ل األص دان التموي ي مي ة ف  باحث

 المغرب
 ات المستقبلية، جامعة األخوين، المغربباحثة مساعدة ، معهد التحليل االقتصادي والدراس(***) 
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.Iتقديم  

ة    دود حديث دخل المح راد ذوي ال اط االقتصادي لألف ل النش دة لتموي رامج السلف األصغر المع ب
ات              . العهد في المغرب   اك والجمعي ر  (تتكون المنظمات النشطة في السلف األصغر من األبن غي

وطني للقرض              ومن  ). الحكومية بين األبناك المغربية، وحدهما بنك السلف الشعبي والصندوق ال
ى إصالحات   ا يحتاجان إل م أنهم دان السلف األصغر رغ ي مي ة ف ة غني ان بتجرب الفالحي يتمتع

غرى             روض الص ديم الق ى تق درة عل ث الق ن حي ة م ا فاعلي ون لهم ي تك اتية لك ال  (مؤسس ديف
ة            لكن غالبية برامج التمويل ا    ). 2001 ات في البداي ا الجمعي يمن عليه وعرف  . ألصغر آانت ته

ات      ادة عدد جمعي ميدان السلف األصغر تغيرات مختلفة خالل العقد األخير، مساهمة بذلك في زي
 .  مؤسسة12التمويل األصغر التي بلغ عددها 

ة واد سرو للسلف األصغر                  ى دراسة جمعي ى       )أموس (تهدف هذه الوثيقة إل ، ومدى وصولها إل
ا    الزب تغل فيه ي تش ة الت اعي للمنطق ى الوضع االقتصادي واالجتم ا عل اء وأثره ذه . ن ز ه وترآ

نهن      ي تمكي ات ودوره ف اء القروي ى النس لف األصغر عل أثير الس ى ت كل خاص عل ة بش . الوثيق
اطق          ا بالمن دة عمله الل م روق خ ايزة أمه ا ف ات جمعته ى معلوم د عل ذه تعتم ة ه ة الحال دراس

 .ة بمساعدة من مكتب الجمعية بالقباب الذي تم إنشاؤه في الوسط القرويالقروية المحيطة بخنيفر

.II معلومات عامة حول أموس  

ة في الخامس والعشرين من           . أموس هي جمعية السلف األصغر لمنطقة واد سرو        أنشئت الجمعي
ة          2000 سنة   رشهر فبرا ي   ر حكومي ة في        .  آجمعية ذات نفع عام وآمؤسسة غي ر الجمعي ع مق يق

 . خنيفرة وسط األطلس المتوسطمنطقة

ات التي أنشئت في                          ى الجمعي ين أول قبل ظهور أموس إلى الوجود، آانت جمعية واد سرو من ب
ي    ئت ف رب، إذ أنش نة  10المغ و س م    1992 يولي ريف رق ر الش ى الظهي  1.58.376 بمقتض
ى  ادى األول اريخ جم ونبر 15 (1378بت ين أوضاع  ). 1958 ن رو لتحس ة واد س أنشئت جمعي

يم       س ق التنظ ن طري ك ع ة، وذل ة والتربوي حية والبنيوي ادية والص ة واالقتص ة البيئي اآنة المنطق
ة                      اطق القروي ر في المن دة الفق ى التخفيف من ح واإلشراف على المشاريع التنموية التي تهدف إل

كل خاص     ات بش اء القروي ة والنس رويين عام كان الق يو إقتصادية للس ة األوضاع السوس . وتنمي
ائها، أي في ماي سنة                     شرعت الج  دعم   1993معية في أنشطتها بعد اثني عشر شهرا عن إنش  ب

 ).AMSED( من الجمعية المغربية للتضامن والتنمية 

درها    احة ق رة مس ي خنيف ل  320تغط ار تمث ف هكت ة   % 15.6 أل ة لجه احة اإلجمالي ن المس م
ت  اس تافيالل رية و   . مكن ر حض الث دوائ ة ث م المنطق ة بم 35وتض ة قروي ة   جماع ا منطق ا فيه

اب،  ة و13القب ة صغيرة655 ملحق نة  .  قري غ  2004وحسب إحصاء س كن، تبل كان والس  للس
رة    اآنة خنيف ة  511 538س اطق القروي ي المن يش ف فها يع مة نص ن  .  نس اآنة م اني الس وتع

اع                     وارد وارتف رط للم ديموغرافي السريع واالستغالل المف ة والنمو ال انخفاض الدخل ومن العزل
ة  نسبة األم  ت،    (ي اس تافيالل ة مكن ة جه ا    ). 2004مونوغرافي يم األنشطة التي يموله ويمكن تقس

ناف        ة أص ى أربع رة إل ي خنيف غر ف ل األص اع التموي بة   : قط ة بنس رف التقليدي % 47.53الح
إحصائيات بالنيت    % (2.58، والخدمات    %23.89والفالحة وتربية الماشية     % 26والتجارة  

 ).2004فاينانس حول أموس، 
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د ة     ويب ات المغربي ة بخالف الجمعي اطق القروي اس المن تهدف باألس وس تس ة أم ا أن جمعي و جلي
كان الحضريين    ن الس طين م ا النش ة زبنائه ون غالبي ي يتك رى الت ت  . األخ ات بالني وحسب بيان
 :فاينانس، تنشط جمعية واد سرو للسلف األصغر في منطقتين رئيسيتين

 ،%57.19المناطق القروية بتغطية تبلغ  •
 %42.82، بتغطية تبلغ )المناطق شبه القروية(ضواحي ال •

ثلن        واتي يم اء الل ن النس ة م اء الجمعي ة زبن كل غالبي ل % 98.1ويتش اء  1.99مقاب ن الزبن  م
 .iالذآور

 

 )الموقع على األنترنت (2004المغرب، / بالنيت فاينانس

                                                 
)الموقع على األنترنت(، 2004 بالنيت فاينانس، المغرب    i 
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 بنية جمعية أموس    .1

 بنية الجمعية: 1الرسم البياني رقم 

 

   

 
 

إقليم خنيفرة، منطقة : تنشط أموس في ثالث مناطق رئيسية داخل حدود جهة مكناس تافياللت
 فرعا 15 لها ثالث وآاالت في هذه المناطق ولها وهكذا فإن الجمعية.لقباب منطقة ميدلت

 :هي آالتالي) مكتب(
 

 وآالة ميدلت وآالة لقباب وآالة خنيفرة الوآاالت
 أآلموس الفروع

 حد بوحسوسن
 مرآز البرج
 مرآز الهري
مرآزخنيفرة 
 والضواحي

 مرآز لقباب
 مرآز آروشن

 سيدي يحيى أوسعيد
 أغبالو

 مرآز ميدلت
 بومية
 تونفيت
 ترأيت زعي
 زايدة
 الريش

 معلومات محصل عليها من وآالة أموس في لقباب
 

مكتب لقباب في المناطق القروية : تتوفر الجمعية على ثالث وآاالت تترآز في مناطق مختلفة
 موظفا، فضال عن الرئيس 22وتضم الجمعية . ووآالتي ميدلت وخنيفرة في المناطق الحضرية

ين حاصلون على شهادة اإلجازة في تخصصات جميع الموظف. وأعضاء المجلس اإلداري
. االقتصاد والبيولوجيا والتاريخ والفيزياء واألدب العربي والدراسات اإلسالمية، إلخ: مختلفة

وتتباين أجور الموظفين بين . واحد من الموظفين حاصل على شهادة الدآتوراه في االقتصاد
 . درهم3000 و2000

 
 : معلومات لالتصال
 افيالسيد محمد شر

 .، لقباب، خنيفرة55رقم . ب.زنقة واد سبو، حي التقدم، ص: العنوان
 +212) 0 (35 39 43 67: فاآس/هاتف

aosmck@iam.net.ma :    البريد االلكتروني  

 )أموس(جمعية واد سرو للقروض الصغرى 

 السيد محمد شرافي، رئيس الجمعية

 السيد محمد أمايشا
 المدير

 السيد عزيز محاندي
 منسق

 السيد محمد أحبيبو،
 رئيس المجلس
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 مهمة وأهداف الجمعية .2

ل                     : المهمةـ   دخل المنخفض عن طريق تموي أنشئت جمعية أموس لتحسين دخل السكان ذوي ال
دخل درة لل ن   وت. أنشطة م تفادة م اآل االس ي لمش اد حل محل ى إيج ة أيضا إل ذه المؤسس دف ه ه

ة        ة المقدم دمات المالي ع الخ دودة ولتنوي ادية المح وارد االقتص كان ذوي الم بة للس ل بالنس التموي
 . للمناطق القروية باألساس

 .تتوخى جمعية أموس توجيه اهتمام السكان المحليين إلى قضايا التنمية المحلية: الرؤيةـ 

دافـ ذين  :  األه وزين ال كان النشطين المع روض صغرى للس وفير ق ى ت ة أوال إل دف الجمعي ته
ة             تفادة من األنظم يعيشون في المناطق القروية وشبه القروية في المنطقة والذين ال تحق لهم االس

ده              . البنكية التقليدية  ا آم ة لزبنائه ر مالي وفير خدمات غي ى ت اني إل ام الث م وتهدف الجمعية في المق
 .بالمساعدة التقنية وخدمات االستشارة

 منتوجات وخدمات جمعية واد سرو للقروض الصغرى. 3
ذين ال يتجاوز   :ـ قروض التضامن الجماعية    وهي قروض صغرى تمنح لمجموعة من األفراد ال

ا                   60عمرهم   ل وال يتجاوز عدد أفراده ى األق راد  8 سنة، تتشكل من أربع نساء عل والهدف  .  أف
ذا المن  ن ه امنا          م ر ض ة يعتب ن المجموع رد م ل ف ث أن آ رض بحي داد الق مان س و ض وج ه ت

داد                  . لآلخرين رام آجال الس بعض في احت وينجح أعضاء مجموعة التضامن، بمساعدة بعضهم ال
ة التي تختلف بحسب عدد القروض                          ة القرض الموالي تفادة من دفع م باالس بسهولة مما يسمح له

راد المجموعة عن أداء القرض المستحق يمكن                وفي حال عجز ف   .  التي استفادوا منها   رد من أف
ي                : اللجوء إلى ثالث طرق    ة الت يعطى اإلنذار األول من طرف مسؤول القرض المكلف بالمنطق

داد ا المتخلف عن الس ى  . يعيش فيه ة الضغط عل دد من المسؤولين ممارس اول ع ك، يح د ذل بع
د تتعرض له            داد             المرأة المسؤولة بإخبارها بالمشاآل التي ق ادت في التخلف عن الس ا تم . ا إذا م

اء     ى القض ة إل أ الجمعي ر، تلج ي األخي األداء    ( وف ة ب افية المرتبط اليف اإلض دين والتك داد ال س
 ).المتأخر ومصاريف المحامي آلها تتحملها المرأة المتخلفة عن سداد الدين

 مستويات أقساط القروض بالنسبة لقروض التضامن الجماعية : 2الجدول رقم 

 سعر االدخار سعر الفائدة المدة أقساط القروض المستويات
 في الشهر% 1.5 شهريا% 2.20  أشهر على األآثر8  درهم1500ـ750 1المستوى 
2المستوى   2500ـ1501 

 درهم
 في الشهر% 1.5 شهريا% 2.20  أشهر على األآثر8

3المستوى   3500ـ2501 
 درهم

  الشهرفي% 1.5 شهريا% 2.20  أشهر على األآثر8

4المستوى   5000ـ3501 
 درهم

 في الشهر% 1.5 شهريا% 2.20  أشهر على األآثر8

     بيانات محصل عليها من مقر جمعية أموس في لقباب 

ذا القرض      . 2001 منتوجات جديدة أطلقتها أموس في شهر نونبر سنة          القروض الفردية  نح ه يم
وال   ى أم ة إل م بحاج ذين ه دامى ال ة الق اء الجمعي ذين  لزبن دد ال اء الج اوالتهم أو للزبن وير مق لتط

تستلزم القروض الفردية من المقترضين تقديم ضمانات على شكل رسوم           . يمارسون نشاطا معينا  
زام مكتوب                 ديم الت يهم تق ين      . عقارية أو التزامات من ضامنين يتعين عل يمكن لألشخاص المهتم
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يير ال  ي تس وين ف ن تك ان م تفادة بالمج وج االس ذا المنت ن  به ه شخص مختص م وم ب اوالت يق مق
 .فضال عن ذلك فإن أقساط هذا النوع من القروض أعلى من سابقتها. موظفي الجمعية

 مستويات أقساط القروض الفردية:   3الجدول رقم

 أسعار الفائدة المدة أقساط القروض المستويات
 %2.20  أشهر على األآثر8  درهم6500ـ3000 1المستوى 
 %2.10  أشهر على األآثر8  درهم8000ـ6501 2المستوى 
 %2,00  أشهر على األآثر8  درهم10000ـ8001 3المستوى 
 %1.9  أشهر على األآثر8  درهم13000ـ10001 4المستوى 
 %1.8  أشهر على األآثر8  درهم15000ـ13001 5المستوى 

 بيانات محصل عليها من مقر جمعية أموس في لقباب 

ذ شهر ن دأ المقترضون من نة ب ة 2001ونبر من س داد أقساط قروض التضامن الجماعي ي س  ف
داد             ى امت ى آل        .  أشهر  8 أو   6بداية من الشهر األول من تخصيص القرض عل ين عل ذا يتع وهك

ى                   غ القرض مقسما عل ادة     8 أو   6زبون أن يؤدي في آل شهر قسطا قدره مجموع مبل  أشهر زي
ى القروض      . قرضمن المبلغ اإلجمالي لل   % 2.20على سعر فائدة قدره      نفس الشروط تطبق عل

الي للقرض   غ اإلجم ى المبل ق عل دة المطب عر الفائ ي س ع اختالف ف ة م عار . الفردي نخفض أس وت
 ).3الجدول رقم (الفائدة بحسب ارتفاع مستويات أقساط القروض 

ة تشكل     .  منتوج آخر يفرض على المستفيدين من القروض       المدخرات % 1.5وهي وديعة إجباري
ة          ). 2الجدول رقم   ( اإلجمالي للقرض    من المبلغ  ة الجمعي والهدف من وراء هذا المنتوج هو حماي

ى              . في حال تخلف زبون أو جماعة تضامن عن السداد         ه إل دخر عن أآمل غ الم اد مجموع المبل يع
 .الزبون بمجرد أن يقرر التوقف عن استخدام خدمات الجمعية

دمات د اجتمالخ ات ذات بع ي منتج ة ه رى المقدم ع  األخ ين الوض ى تحس دف إل اعي ته
رة      ة خنيف ة لمنطق اطق القروي ة واد سرو     . السوسيواقتصادي في المن ا جمعي ذه الخدمات تمنحه ه

(AOS)                  ة واد سرو للقروض الصغرى النجاز  ) AMOS( التي تعمل في تعاون وثيق مع جمعي
ة لف               . بعض البرامج التنموية   ة دروس محو األمي م مشاريع أموس التنموي دة النساء    ومن بين أه ائ

هادات   ا ش ى إثره نح عل ة تم ي دورات تكويني ة، وه ز والخياط ات ودروس التطري المهتم
ى السكان        . للمستفيدات . وتم تسجيل أغان أمازيغية حول أهمية التعليم على أشرطة تم توزيعها عل

ر عدد من                              اء المراحيض وإنشاء الحدائق وحف دارس عن طريق بن م تحسين عدد من الم آما ت
 .اآلبار

 التمويل  .4
ة            انحين مغارب ن م ة م اعدات المالي ن المس لة م ائها بسلس ذ إنش وس من ة أم لت جمعي توص

 .الجدول التالي يسرد المساعدات المالية التي توصلت بها هذه الجمعية. وأجانب
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 )2003ـ2002(المساعدات المالية التي توصلت بها جمعية أموس : 4الجدول رقم 
2003 2002  

2 230 943.00 
760 489.00 

1 470 454.00
470293.00

 رأسمال أموس
 نتائج السنة المالية

 
1 500 000.00  
1 479 000.00  

67 635.00 

1 500 000.00 
1 400 000.00 
1 479 000.00 

 األموال المخصصة
 صندوق الحسن الثاني

 الجمعية المغربية للتضامن والتنمية 
    (CODESPA) مؤسسة آوديسبا 

 ربي للتنمية االقتصادية واالجتماعيةالصندوق الع
  

1 192 673.00  
150 000.00  

1 042 673.00 

418 165.00 
150 000.00 
268 165.00 

 القروض
 ) SIDI(شرآة التضامن العالمي للتنمية واالستثمار 

  الودائع والضمانات
ة ه د منحت الجمعي الي، فق ا الم ة من تحسين أدائه ذا الرأسمال الجمعي روض مكن ه ام آق ذا الع

دره   ا ق ا إجمالي غ  5806379.00مبلغ ت مبل م، وراآم ندات 1393757.00 دره م آس .  دره
اة                    ل األصغر بضمان خمس سنوات من الحي أصدرت وزارة المالية قانونا يلزم مؤسسات التموي
ل                     ات وتحوي ذه الجمعي اء رخص ه م إلغ عن طريق أموالها الخاصة بدءا من تاريخ إحداثها وإال ت

ات النشطة         أمواله ى الجمعي ذه جد صعبة بالنسبة              . ا من طرف الدولة إل ذاتي ه ل ال ة التموي مرحل
روض      وفير الق ة اآلن ت دأت الجمعي ا وب م توزيعه د ت ذآر ق الفة ال ات الس ل المعون وس ألن آ ألم

ادل     ي تع رمة الت نة المنص د الس تعمال فوائ م1500.000.00باس د  .  دره ل الوحي ر أن الح غي
ا  ة الحي ر     لضمان قابلي اني، أآب ن الث ن صندوق الحس افية م ة إض اعدة مالي ب مس و بطل ذه ه ة ه

 .الممولين، يتم توزيعها على جميع الجمعيات المغربية، بحسب رأي رئيس جمعية أموس

 طرق قياس الفقر   .5
رة                ة خنيف ذا  . تأتي غالبية زبناء جمعية أموس من أآثر المناطق القروية فقرا والمحيطة بمدين وهك

دخل األسري          يمكن قياس الف   أن أسرة تكسب          . قر بين الزبناء باستخدام متوسط ال ن أموس ب وتعل
ين  دل ب ي المع دا 1500 و1000ف ئيل ج غ ض و مبل هر، وه ي الش م ف دد .  دره ا أن ع وبم

دره         5138المقترضين النشطين يبلغ     ة ق م،   5806379،00 زبونا والمبلغ االجمالي للحقيب  دره
غ        .  درهم 1130.08 فإن متوسط مبلغ القرض لكل مقترض يبلغ       غ انخفاض مبل ويظهر هذا المبل

 .القروض التي يطلبها الزبناء
ات     ة مجموع ن فئ دد المقترضين م ادل ع ة يع ي الجمعي دخرين ف دد الم إن ع ك، ف فضال عن ذل
وع      ا أن مجم دخر بم ل  م ار لك يد االدخ ط رص اب متوس تطيع حس ا ال نس امن، إال أنن التض

 . المدخرات غير متوفر للتحليل

III.التغطية  
يم    ) 2005 ماي  7 أبريل ـ  29(تم إجراء دراسة في المناطق القروية إلقليم خنيفرة  من أجل تقي

أتي  ). النساء، الفقراء، األميون، والسكان القرويون    (درجة تغطية جمعية أموس للساآنة األقلية        وي
ن     ة م ة مرتفع ن درج انين م ائها تع ن نس احقة م ة الس ون األغلبي ة لك ار المنطق ن اختي ة وم األمي

داني مع         . انخفاض مداخيلهن  دوائر             75تم إجراء هذه العمل المي واتي يسكن في ال  من النساء الل
زارت                     ا وأيت خاصة وت ل السيري وتاعبيت ولهري والمسيرة العلي رة مث الخارجية لمدينة خنيف

ا                . الراضن وبودرعة وأدخسال   ى أي حد يس عد تم اختيار هذه الدوائر بالضبط من أجل إدراك إل
ق         ى المراف رن إل ة ويفتق اطق معزول ي من ن ف واتي يعش وزات الل اء المع غر النس ل األص التموي

 .األساسية من أجل التخفيف من حد فقرهن وفقر أسرهن
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ل                        وم، أي أق ريكيين في الي ن أم ل من دوالري الزبناء تحث خط الفقر هم الزبناء الذين يعيشون بأق
وم     ي الي ا ف رين درهم ن عش ن ن . م ا م يش     وانطالق ة، تع عن للدراس واتي خض اء الل اذج النس م

 .من األسر تحث خط الفقر% 46.67
ورآز العمل الميداني باألساس على النساء المقترضات ألن جمعية أموس تتعامل في الغالب مع          

 .وتعطي الجمعية األولوية للنساء لمدى جديتهن فيما يخص سداد القرض%). 98.01(النساء 
تفادت        % 61.33يمثل الزبناء األميون     ا اس من النساء من      % 10.67من العينة المدروسة، فيم

ا غادر          % 24. دروس محو األمية   دائي فيم من النساء   % 4من النساء توقفن في المستوى االبت
 .في المستوى الثانوي

 .من الزبناء القرويين% 100وتتكون العينة من زبناء من المناطق القروية والضواحي فقط أي 
 يخلقون مقاوالت صغرى للمرة األولى هم الزبناء الذين بدأوا نشاطا بعد أخذ قرض        الزبناء الذين 
 . من مجموع العينة% 12وتمثل هذه الفئة . من أموس

در ب     اآنة تق ى س رة عل وفر جماعة خنيف نة    (511 583تت ) 2004حسب إحصاء السكان لس
ة     . منها في المناطق القروية   % 50يعيش   غ   وا(وتتكون الساآنة القروي )  نسمة 241608لتي تبل

غ            .  أسرة أو منزل   43299من   ة فتبل ا يخص الساآنة المدني  62008 نسمة و   269823أما فيم
 . أسرة43299أسرة، أما نسبة الوصول إلى الزبناء فتبلغ 

 أموس ومتوسطات تغطية الزبناء في المغرب لكل فئة من األقلية: 5الجدول رقم 

توسط الم **أموس *) أسرة75عينة من(أموس  
 الوطني

1 نسبة النساء 0.98 0.503ii

1 نسبة القرويين 0.90 0.45iii

0.61 نسبة األميين 0.76 0.55iv

0.47 نسبة الفقراء ـ 0.19

  معطيات تم جمعها من خالل العمل الميداني*
  معطيات تم جمعها من جمعية أموس* *

ا   1.39 من األسر المستفيدة        75الخاص بعينة   ) DOIمؤشر(يبلغ مؤشر عمق تغطية الزبناء        مم
ة                     را وأمي ر فق ات األآث يعني أن الزبناء الذين تمت خدمتهم من طرف أموس هم من النساء القروي

 . مقارنة مع المتوسط الوطني

.IVاالستدامة المالية  

وفرة            ة المت ات المالي ى البيان امالت عل ل للمع راء تحلي م إج وس ت ة ألم تدامة المالي اس االس لقي
 .التي تم الحصول عليها من الجمعيةو) 2003(

                                                 
ii 2005، نيويورك 2004مراجعة : أفاق الساآنة العالمية. الشؤون االقتصادية واالجتماعية:  األمم المتحدة.  
 

iii  ،2004 المندوبية السامية للتخطيط. 
 

iv  ،2004 مونوغرافيا جهة مكناس ـ تافياللت. 
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اة           ة الحي رعين فقط من أجل ضمان قابلي ى المتب يتعين على أموس االعتماد على نفسها وليس عل
 .ولدعم عملياتها

 : االآتفاء الذاتي الخاص بالعمليات
غ  نة % 106.59 سجلت أموس أداء بل ة 2003س ات طويل ا مخزون ة له ي أن الجمعي ا يعن  مم

 .فها غير مرتفعة مقارنة مع الدخل المحصلاألمد وأن تكالي

 : االآتفاء الذاتي المالي
ذاتي           2003سنة   % 106.17بلغ حجم االآتفاء الذاتي المالي للجمعية        اء ال ا يشبه االآتف  وهو م

 .الخاص بالعمليات علما أن التكاليف المالية منخفضة
 )2003معطيات سنة (االآتفاء الذاتي المالي : 6الجدول رقم 

 2003 
 1744254.50 )بالدرهم(الدخل اإلجمالي 

 196500.00 المعونات
 1446729.49 تكاليف العمليات

 5300.00 إجمالي المخزونات
 5800.00 التكاليف المالية

 584657.00 الحقيبة الجارية الخامة
 ــــ حجم المدخرات

ل               ى األق الرصيد اإلجمالي للقرض القائم مع قسط واحد مستحق عل
 )بالدرهم) ( يوما90ر من أآث(

475446.00 

 ــــ احتياطي خسارة القرض
 ــــ  يوما30 >حقيبة المخاطر

 584657.00 )بالدرهم(إجمالي أقساط القرض المستحقة 
 ــــ إجمالي الودائع

 ــــ األموال االحتياطية 
 424000.00 )بالدرهم(األرباح غير الموزعة 

 ــــ الرأسمال المؤدى
 868676.90 بالدرهم) األجور، الضمان االجتماعي( المستخدمين تكاليف

 8310904.00 )بالدرهم(إجمالي األصول 
 7550416.00 )بالدرهم(جميع الخصوم بسعر السوق 

 1446729.49 )بالدرهم(تكاليف العمليات 
 4693 متوسط عدد المقترضين النشطين

غ       5138ددهم  ، منحت أموس لزبنائها الذين بلغ ع      2004في سنة     زبونا قروضا بمبلغ إجمالي بل
ادل     .  درهم 5806379.00 ا يع ا إجمالي م  1393757.00هذه الجمعية راآمت آذلك مبلغ  دره

مان روض  . آض ات الق ى جمعي زم عل ذي يل ة وال درته وزارة المالي ذي أص انون ال ق الق وخل
ات ال              د      الصغرى بالتمويل الذاتي مرحلة صعبة لجمعية أموس خاصة أن آل الهب ذآورة أعاله ق م
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ا م توزيعه نة      . ت ن الس لة م د المحص ى الفوائ ادا عل روض اعتم وفر الق ة اآلن ت إن الجمعي ذا ف له
 .الماضية فقط

 
 :معدل األداء

. 2004سنة  % 99.86نسبة سداد القروض الصغرى جد مرتفعة خاصة بالنسبة للنساء، إذ بلغ         
ر       وصرح رئيس جمعية أموس أن الجمعية تفضل التعامل مع الن   ر من الرجال ألنهن أآث ساء أآث

 .جدية في سداد ديونهن
 

 ):PAR(حقيبة المخاطر 
ة مع نسبة تخلف عن األداء                        بما أن الجمعية تمنح آجزء من خدماتها قروض التضامن الجماعي

نح       . شبه منعدمة بين النساء فإن حجم حقيبة المخاطر يجب أن يكون منخفضا                ر أن أموس تم غي
ة وتر      ا         أيضا قروضا فردي ين زبنائه ذآور ب ة المخاطر          . حب بالمقترضين ال د بلغت حقيب ذا فق له

 .2003 سنة 0.81

 :أسعار الفائدة
وج            وع المنت ة بحسب ن بخصوص  . فيما يخص أسعار الفائدة، تستخدم أموس استراتيجيات مختلف

دة      ع    ) آسعر شهري ثابت   % 2.20(قروض التضامن الجماعية يبقى سعر الفائ تقرا في جمي مس
ة    . الغ القروض آما هو مبين في الجزء السابق حول هذا النوع من المنتوج مراحل مب  ا في حال أم

م     (القروض الفردية فيختلف سعر الفائدة بحسب مبالغ القروض           اع في     ). 7الجدول رق وأي ارتف
 .مستوى أقساط القروض يؤدي إلى انخفاض في سعر الفائدة

 قساط القروضأسعار الفائدة الخاصة بمستويات أ:  7الجدول رقم 

 سعر الفائدة أقساط القروض بالدهم
 %2.20 6500ـ3000
 %2.10 8000ـ 6501
 %2.00 10000ـ8001

 %1.9 13000ـ10001
%1.8 15000ـ13001

 معطيات تم جمعها من جمعية أموس في القباب

ونبر       ة            2001بداية من شهر ن م الشروع في إعطاء مهل ى    6 ت تفيدين من أجل         8 إل  أشهر للمس
ي منح القرض             البد ذي يل ه أن يسدد     .  ء في دورة السداد  بداية من الشهر األول ال ون علي آل زب

% 2.20( أشهر تضاف إليه أسعار الفائدة       8 أو   6آل شهر إجمالي المبلغ المقترض مقسما على        
ن  ة  وم روض التضامن الجماعي ى % 2.20لق ة1.8إل روض الفردي غ )  للق ى المبل ة عل المطبق

 . دراهم10يطبق أيضا واجب االنخراط المحدد في . اإلجمالي للقرض

 : معامل تكاليف المستخدمين
اطق                تنفق جمعية أموس من أموالها على أجور الموظفين وتكاليف التكوين والنقل نحو مختلف من

ين  اء محتمل ن زبن رة للبحث ع ى   . خنيف وس، تبق ة أم يس جمعي رفي، رئ د ش يد محم وحسب الس
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اليف             . جد مرتفعة تكاليف توزيع القروض الصغرى      ل تك ى ثق ويقول رئيس الجمعية في إشارة إل
ال واالستمرار في              : "النقل وضخامة جهود الموظفين    اء في الجب نحن مطالبون بالبحث عن الزبن

تحقات  تخالص المس ل الس فر والتنق ل     . الس ن أج فر م ي الس والهم ف ن أم ون م اس ينفق و أن الن ل
اليف ضخمة         ". ضالوصول إلينا لما آان بمقدورهم أخذ القرو       فضال عن ذلك، تتحمل الجمعية تك

ا المرتبطة بالمستخدمين محدود إذ                 .  مكتبا جهويا  15ترتبط بكراء    إن معامل تكاليفه ك ف رغم ذل
 .2003من مجموع أصول الجمعية سنة % 10.45يمثل 

 )2003(نتيجة تحليل المعامالت : 8الجدول رقم 

2003
%106.59 االآتفاء الذاتي الخاص بالتشغيل

االآتفاء الذاتي المالي 106.17%
حقيبة المخاطر 0.81%

%2.20 سعر الفائدة الفعلي الحقيقي
%10.45 معامل تكاليف المستخدمين

التكلفة لكل مقترض  درهم308.27
204.04 عدد المستخدمين/المقترضون النشطون

 :التكلفة لكل مقترض
ع         . عن آل مقترض   درهم   308.27 مبلغ   2003أنفقت أموس سنة     د ارتف اء ق وبما أن عدد الزبن

ى     ا                2004 مقترض سنة      5138ليصل إل ة لكل مقترض إذا م نخفض التكلف ع أن ت ، فمن المتوق
 .انخفضت تكاليف التشغيل

 :عدد المستخدمين/ الزبناء النشطون 
 تعامل آل موظف مع         2003في سنة     . يمثل المعامل عدد الزبناء الذين يتكلف بهم آل موظف         

و ون204الي ح ى       .  زب ين إل دد المقترض ه ع ع في ذي ارتف ت ال ي الوق نة  5138وف ون س  زب
دال من     ( موظفا   22، انخفض عدد الموظفين إلى      2004 ا يجعل آل     ) 2003 سنة  23ب وهو م

 ).234(موظف يتعامل مع عدد أآبر من الزبناء 

-Vدراسة التأثير  

 ل األسرأثر القروض الصغرى على دخل النساء وبالتالي على دخ. أ
 

 :لتحليل أثر القروض الصغرى على دخل المستفيدين تم استعمال عائد الدخل
 

  الدخل قبل القرض األصغر–الدخل بعد القرض األصغر = عائد الدخل 
                                        القروض الشهرية

 
داخيل               ى الم  الشهرية الناتجة عن       الهدف من وراء هذا التحليل هو حساب أثر مبالغ القروض عل

ة التي تمت دراستها تمكنت من              % 64وقد بينت الدراسة بالفعل أن      . القرض األصغر  من العين
داتها          % 36تحسين دخلها بعد الحصول على القرض األصغر عكس           م تتحسن عائ ي ل ة الت الباقي

 :ويمكن شرح السبب وراء غياب التحسن طبقا لثالث فئات. المالية
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ى الت • ة األول ل    الفئ داخيلها قب ن م ى م اد أعل رض األصغر بالك د الق داخيلها بع ى م ي تبق
ذه النساء استفدن              % 4الحصول على القرض وتتجاوز      ة المدروسة رغم أن ه من العين

 .من مبالغ قروض مهمة
 :1 المثال رقم 

  أبناء6 سنة، لها 40سيدة تبلغ من العمر : الزبون
 الحرف اليدوية وتربية المواشي: النشاط

  درهم600: مداخيل قبل القرضال
  درهم800: المداخيل بعد القرض

 ) درهم في الشهر458.33( درهم 5500: المبلغ اإلجمالي للقرض
 0.44 = 458.33/ درهم ) 600-800: (عائد القرض

ع القرض في أنشطتها                م تستثمر جمي ة ل ى أن السيدة المعني رده إل ادة  . هذا العائد المنخفض م زي
ا               على ذلك فقد استع    ا ومصاريف ابنته ملت جزءا من هذه القروض لتغطية تكاليف تمدرس أبنائه

ل             . المعاقة . آما أن القروض مكنتها من تحسين النظام الغذائي ألسرتها ومن تغطية مصاريف النق
ان                         اح االقتصادية التي آ اعي عن األرب دل اجتم إذا فهذه السيدة استعملت جزءا من األقساط  آب

 . لو قامت باستثمار مجموع أقساط القرض في أنشطتهاباإلمكان أن تجنيها 

ى                  • الفئة الثانية تضم نساء بقيت مداخيلهن بعد القرض أقل من مداخيلهن قبل الحصول عل
ذه المجموعة       . القرض ثلن   12تضم ه ة  % 14.67 سيدة يم نهن    . من العين ثالث من بي

 .فةآانت لهن أنشطة مدرة للدخل قبل القرض تخلين عنها ألسباب مختل
 

 :2المثال رقم 
  سنة، ستة أطفال52أرملة عمرها : الزبون

 ) درهم في الشهر281.25( درهم على أربع سنوات 13.500.00: المبلغ اإلجمالي للقرض
  درهم1373.00: مبلغ التقاعد

 الحرف اليدوية: النشاط قبل القرض
  درهم في الشهر200: المداخيل قبل القرض
  درهم0: المداخيل بعد القرض

  درهم0.71: عائد الدخل
ات القرض ألغراض أخرى يدة استعملت دفع ذه الس ون ه ى آ رده إل لبي م د الس ذا العائ ع : ه دف

ع           ان، دف قيف المك ا وتس ي بيته لم ف اء س رى، بن اليف األخ ف التك ا ومختل ة أبنائه وم دراس رس
 مصاريف التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين االستهالك الغذائي ألسرتها

ا استعملت لتحسين            رغم أ  داخيل النساء األخرى، إال أنه ى م نعكس عل ن مبالغ القروض هذه لم ت
ة لألسرة            داخيل العام ه     . مداخيل أقربائهن، وهو ما يشكل مساهمة في تحسين الم ذا في حد ذات ه

 .يشكل تعويضا اجتماعيا
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الغ القروض ا                      ذآر صغر مب د ن د السلبي ق ذا العائ ا    من األسباب الرئيسية األخرى له لتي تختاره
النساء، والطبيعة الفصلية للنشاط وتعدد أشكال االستدانة وانخفاض القدرة الشرائية نتيجة ضعف              

 .السنة الفالحية
د القرض مستقرة                      • داخيلهن بع وتي ضلت م ل في النساء الل % 17.33(الفئة الثالثة تتمث

ب . هذه الفئة لم تتمكن من زيادة مداخيلها بعد القرض    ). من العينة  ذا األداء  والس ب وراء ه
ر تطوير   روض ألغراض أخرى غي ات الق تعمال دفع ي اس افي يكمن ف ر الك الي غي الم

ة   يدة المعني اط الس اء   (نش اليف البن اء أو تك زود بالم اليف الت زوج، تك اط ال وير نش ). تط
ارة    ذه الخس ن يعوضن ه ن، إال أنه ن أي دخل خاص به يس له اء ل ذه النس م أن ه ورغ

 .الي لألسرة على الجانبين االجتماعي واالقتصاديالمالية بالربح اإلجم
 

م    ة، ت ة المدروس ذه العين ي ه ة لألسر ف داخيل اإلجمالي اء والم داخيل النس ة بيت م اس العالق ولقي
 .استعمال هذه العناصر في التحليل التنازلي التالي

 المداخيل الشهرية لألسرة: المتغيرغير المستقل
 أةالمداخيل الشهرية للمر: 1المتغير

 :الجدول التالي يشمل نتائج التحليل التنازلي للمتغيرات أعاله
 

 تأثير مداخيل النساء على مداخيل األسرة: 9الجدول رقم 
SUMMARY OUTPUT        

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,688406729        

R Square 0,473903824        

Adjusted R Square 0,466697027        

Standard Error 2,189740571        

Observations 75        

         

ANOVA         

  df SS MS F Significance F    

Regression 1 315,3067 315,31 65,7579 8,7824E-12    

Residual 73 350,0324 4,795      

Total 74 665,3391          

         

  Cœfficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 1,528506509 0,38381 3,9825 0,00016 0,76357418 2,2934 0,764 2,2934

Revenues of women 
per  1,481624695 0,182711 8,1091 8,8E-12 1,11748258 1,8458 1,117 1,8458

 

 . أسفله1 والمعادلة 10النتائج أعاله ممثلة في الجدول 
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  1نتائج التحليل التنازلي : 10الجدول 
 

 Intercept R² المداخيل الشهرية للمرأة 
1.48 

t-stat: 8.11 
1.53 

t-stat: 3.98 
ةمداخيل األسر 0.47  

 
 : 1المعادلة 

 )مداخيل النساء (1.48 + 1.53= مداخيل األسرة 

فكل ارتفاع أو انخفاض في مداخيل      . تائج تبين أن مداخيل النساء لها أثر على دخل األسرة         هذه الن 
اع في دخل األسرة ب                     ل انخفاض أو ارتف ه بالمقاب .  وحدة 1,48النساء بوحدة واحدة يترتب عن

 .هذا التحليل يبين وجود عالقات مقبولة بين النساء ومداخيل األسر

د القرض،   ولربط المداخيل بعد القرض بعدد       القروض التي طلبتها النساء والمداخيل المحصلة بع
 :تم إجراء تحليل تنازلي باستعمال المتغيرات التالية

 المداخيل بعد القرض األصغر: المتغير غير مستقل •
 عدد القروض التي يستفيد منها األعضاء: 1المتغير  •
 مداخيل النساء قبل القرض: 2المتغير  •

 
 :2 وفي المعادلة 12 و11نازلية ممثلة في الجدولين  نتائج هذه التحاليل الت

 
 األثر على المداخيل بعد القرض األصغر: 11الجدول رقم 

 
SUMMARY OUTPUT        
Regression Statistics        

Multiple R 0,554364063        
R Square 0,307319515        
Adjusted R 
Square 0,28807839        
Standard 
Error 1,175516283        
Observations 75        
         
ANOVA         

  df SS MS F 
Significance 

F    

Regression 2 44,14149 22,07 15,972 1,8163E-06    
Residual 72 99,49237 1,382      

Total 74 143,6339          

         

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,333150372 0,324171 1,028 0,30753 -0,31307221 0,979 -0,313 0,9794
Number of 

loans 0,193693022 0,090019 2,152 0,03478 0,014244 0,373 0,0142 0,3731
Women's 
revenues 

(1000 Dhs) 0,77331405 0,181854 4,252 6,3E-05 0,4107955 1,136 0,4108 1,1358
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 2 نتائج التحليل التنازلي: 12الجدول 

 
  Intercept R² عدد القروض المداخيل قبل القرض

 
0.77 

t-stat: 4.25 
 

0.19 
t-stat: 2.15 

0.33 
t-stat: 1.03 

 المداخيل بعد القرض 0.31

 
 

 :2المعادلة 
 )المداخيل قبل القرض (0.77) + عدد القروض (0.9 + 0.33= قرض المداخيل بعد ال

 
ل القرض  داخيل قب روض وبالم دد الق أثر بع د القرض تت داخيل بع ي أن الم ائج تعن ذه النت أي .  ه

د                      داخيل بع اع أو انخفاض الم ى ارتف ؤدي إل ارتفاع أو انخفاض في عدد القروض بوحدة واحدة ي
ى انخفاض أو     وأي ارتفاع أو    . 0.19القرض بمعدل    ؤدي إل انخفاض في المداخيل قبل القرض ي

 .0.77ارتفاع في الدخل بعد القرض ب 
 

ة                 أما نسبة استرجاع القروض الصغرى التي استفادت منها نساء العينة المدروسة فهي جد مرتفع
وقد صرح رئيس أموس أن الجمعية تفضل التعامل مع النساء            . 2004سنة  % 99.86إذ بلغت   

ن الرج ر م ونهن أآث ي أداء دي ة ف ر جدي ن أآث ر  . ال ألنه ر غي ت األث ع يثب ترداد المرتف ذا االس ه
 .المباشر للقروض الصغرى على الدخل األسري

 
 أثر القروض الصغرى على األصول. ب
 

 الماشية، األرض، التجهيزات، المجوهرات والسكن .1
 

درة النساء         ى ق ر عل ل األصغر أث تثمار في    من المهم جدا معرفة ما إذا آان للتموي ى االس عل
ازل واألرض                  ة آالمن ر المنقول ة أو غي الرأسمال وفي مختلف األصول األخرى سواء المنقول

اس                  . والتجهيزات والماشية  ال الن ا في تطوير أنشطة وأعم تالك األصول دورا مهم يلعب ام
تالك   .  وفي توفير مصادر التمويل أثناء األزمات أو ألغراض إعادة االستثمار   ذا يشكل ام  له

ذي                األصول شكال من أشكال الضمانة في الظروف الطارئة التي قد تحطم أنشطة الشخص ال
ة لنشاطه ة المخاطر المحتمل ة ال يقف . ال يضع مخططات لمواجه تالك األصول المادي وام

ين                         ى المساهمة في تمك ؤدي أيضا إل د ي ل ق آدرع شفاف يقي من األزمات الممكنة فحسب ب
اء لطة ا . النس ة الس ض        ولممارس اء بع ون للنس م أن تك ن المه رة، م ل األس ة داخ الجتماعي

 . الممتلكات
 

ام باالستثمار         % 31 سيدة اللواتي شكلن العينة المدروسة،        75من بين    نهن تمكن من القي . م
ية،   % 56 ي الماش تثمرن ف تلكن أصوال اس واتي يم اء الل ن النس ي % 13.04م تثمرن ف اس

ار و  وهرات % 13.04العق ي المج ا النس . ف ثلن   أم اآنا فيم ين مس واتي اقتن % 8.70اء الل
 ).13جدول (أيضا % 8.70واللواتي اقتنين التجهيزات آآالت الخياطة فيمثلن 
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 استثمار المستفيدات بعد اللجوء إلى التمويل األصغر: 13الجدول رقم 
 

 النسبة نوع االستثمار
 %13.04 المجوهرات
 %8.70 التجهيزات
 %8.70 المساآن
 %56.52 الماشية
 %13.04 األرض

 
ل                       داخيل إضافية ال يستعملها الشخص ب ة م علما بأن االستثمار يتطلب رأسماال إضافيا ومراآم
يال من         ددا قل الي أن ع درك بالت ار، ن الي الضروري لشراء عق غ الم ع المبل ى أن يجم دخرها إل ي

تثمار         ة       . نساء هذه العينة لهن القدرة على االدخار واالس ذا يكشف عن حقيق ة    وه ا أن غالبي  مفاده
 .أعضاء أموس بالكاد يتمكنون من تلبية حاجياتهم فباالحرى توفير المال الستثماره في المستقبل

ى                       درتهن المحدودة عل ال وق وباعتبار الصعوبة التي تالقيها هذه العينة من النساء في ادخار الم
واتي استثمرن      . اراالستثمار، نتساءل عن هوية هؤالء النساء اللواتي تمكنن من االستثم          أغلب الل

ل األصغر                    ى التموي ل اللجوء إل من هذه العينة هن من النساء اللواتي يمارسن نشاطات أصلية قب
 ).14الجدول (
 

م   ل النساء ذوات النشاطات    : 14الجدول رق استثمارات النساء ذوات النشاطات األصلية مقاب
 الحديثة 

 
 (%)الحديثة  (%)األصلية  االستثمارات

 10.67 60 يءال ش
 0 4 المجوهرات
 0 2.67 التجهيزات
 0 2.67 المنازل
 2.67 14.67 الماشية
 2.67 1.33 األرض

   
 وسائل اإلعالم، التكنولوجيا الحديثة، الماء والطاقة .2

 
من بين األهداف أيضا دراسة إلى أي مدى سمح التمويل األصغر للمستفيدات من امتالك وسائل                 

 . الحديثةاإلعالم والتكنولوجيا
 

ة                   % 28 و أو آل از الرادي ان جه از وفي بعض األحي از التلف من المستجوبات تمكن من شراء جه
دخل، بينت              . التسجيل بعد توصلهن بدفعات الجمعية     دة بال ات الجدي ذه المقتني ربط ه وفي محاولة ل

ين         راوح ب داخيل تت ن م الم له ائل اإلع اء وس انهن اقتن واتي بإمك اء الل ة أن النس  1000الدراس
م3000و تطاعتهم    .  دره ن باس ه إال م و ال يقتني از والرادي ة آالتلف ات الكمالي الي فاالحتياج وبالت

ين                . ذلك ولتبيان هذه الفكرة نحتاج إلى التأآيد على النسب جد المتباينة الستعمال وسائل اإلعالم ب
ى         1000األشخاص الذين يقل دخلهم عن        داخيل أعل ى م وفرون عل ذين يت م وال الوقت  في  .  دره

ة  % 13الذي تبلغ فيه نسبة اقتناء هذه الوسائل لدى الفئة األولى          تصل نفس النسبة عند الفئة الثاني
د ساهم بشكل من األشكال في            %. 50إلى  % 36من   ل األصغر ق ول أن التموي ذا يمكن الق هك

 ).15الجدول (تمكين المستفيدين من اقتناء وسائل اإلعالم 
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ؤ ائل اإلعالم ي ى وس ادة عل ل زي ة مث ا الحديث ائل التكنولوجي اء وس ى اقتن ل األصغر عل ثر التموي
غوطة          راص المض غيل األق زة تش رة وأجه حون المقع ات والص ت والطابع يب واالنترن الحواس

)DVDs (    ا ل أن      . وأجهزة الفيديووالهواتف المحمولة وغيره ة    % 38.67وآشف التحلي من العين
ائل خاصة م  ذه الوس ن ه ل بعضا م د اقتنت بالفع هق ا الخاصة بالترفي اوز . نه ذين يتج دهم ال وح

ة      1000دخلهم   ا الحديث %). 75و% 55.56( درهم يستفيدون أآثر من هذه الوسائل التكنولوجي
 .وفي الواقع أنه آلما ارتفع مستوى الدخل إال وزاد االهتمام بوسائل التكنولوجيا الحديثة

 
اء وال        وفر الم ة ت اة الكريم ة للحي ة في البيت    من بين الشروط األولي اء والطاق أغلب النساء   . كهرب

ا لكون                           اء إم اء والكهرب د يغيب الم ة حيث ق اطق القروي اللواتي شملتهن الدراسة يقطنن في المن
ى                         ادرة عل ر ق زال غي رأة المستجوبة ال ت ة أو لكون الم السلطات قد زودت فقط جزءا من المنطق

ا  ة به اليف المرتبط ل التك ذين . تحم كان ال بة الس غ نس ى   وتبل ل األصغر إل وا بفضل التموي  تمكن
اء   زود بالم اء     %   10.67الت زود بالكهرب ن الت وا م ذين تمكن بة ال ذين  %. 14.67ونس ا ال أم

 .من العينة المدروسة% 8تمكنوا من استخدام الطاقة فتبلغ نسبتهم 
 

ن       ن م ر تمك داخيل أآب ن م واتي له تجوبات نكتشف أن الل داخيل المس ات بم ذه الحاجي ربط ه وب
دخل المنخفض               تزو ر من النساء ذوات ال م   (يد أنفسهن بهذه الخدمات  أآث وإذا ). 15الجدول رق

ذلك راجع             اء ف آنا قد وجدنا بين الفئات ذوات الدخل المرتفع نسبة أضعف فيما يخص التزود بالم
 .لكون عدد من األسر آانت تستفيد من الماء والكهرباء حتى قبل القرض األصغر

 
 لوج إلى الخدمات بعد القرض األصغرالو: 15الجدول رقم 

 
 الطاقة الكهرباء الماء التكنولوجيا الحديثة وسائل اإلعالم )الشهر/ درهم(الدخل 

 %3.23 %9.68 %12.90 %9.68 %12.90 1000أقل من 
ن  ى 1000م  إل
3000 

36.11% 55.56% 11.11% 16.67% 8.33% 

 %25 %25 %0 %75 %50  فما فوق3000
 . نسبة النساء اللواتي تمكن من ولوج الخدمة من بين النساء اللواتي ينتمين إلى نفس هامش الدخل هذه النسب تمثل

 
 أثر التمويل األصغر على التعليم. ج
 

 المستوى الدراسي ألرباب األسر والبالغين واألطفال .1
داخيل األسر                    ة م دين في تنمي ة تمدرس الوال ان أهمي ا       . يكمن الهدف في تبي ا آ ن بمعنى آخر آلم

ان        . الوالدان متعلمان إال وتمكنوا من تحقيق مداخيل أآثر        فضال عن ذلك، آلما آان الوالدان متعلم
ى شغل                  إال واستفاد أعضاء األسرة من مدة أطول من التمدرس وبالتالي فرصا أآثر للحصول عل

 . ورواتب أفضل
 

واتي  اء الل داخيل النس ع متوسط م ات م اء األمي داخيل النس ة متوسط م راءة  وبمقارن تطعن الق  يس
ر   رق آبي اك ف يس هن ات ب   . ل ر المتعلم ن غي ات يفق ط  80فالمتعلم هر فق ي الش ا ف ذا .  درهم ه

غ نسبتهن         % 62.التقارب في المداخيل سببه التقارب في الدراسة       وتي تبل من النساء المتعلمات الل
دائي       % 38 توى االبت ي المس ة ف ن الدراس وقفن ع ة ت ن العين انو  % 10. م توى الث ي المس ي ف
ار      . قد تابعن دروس محو األمية لمدة متوسطها أربعة أشهر % 27و ول أن معي ا يمكن الق من هن

 . الدراسة هنا غير مهم بالمرة ألن المستوى الدراسي لهؤالء النساء يبقى ضعيفا جدا
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ة         م إجراء مقارن لقياس أثر المستوى الدراسي للوالدين أو أرباب األسر على مداخيل هذه األسر ت
اب األسر غي              بين مد  داخيل أرب ع م ين م ين  راخيل أرباب األسر المتعلم ا      .  المتعلم ي له فاألسر الت

ا رب                 4249.96رب متعلم لها دخل متوسط  قدره         غ دخل األسر التي له ا يبل  درهم شهريا فيم
 ).16الجدول ( درهم في الشهر 3656.31غير متعلم 

 
 تعلمين وغير المتعلمينالمقارنة بين مداخيل أرباب األسر الم: 16الجدول رقم 

 
 متعلمون غير متعلمون أرباب األسر
 4249.96 3656.31 متوسط المداخيل 

 %36 %64 نسبة الحاالت في العينة
       

 
ين       254نجد ضمن هذه العينة أن عدد البالغين هو          راد األسر      441 شخصا من ب % 48.  من أف

م              أما المستوى ال   . من هؤالء البالغين هم من المتعلمين      ل في الجدول رق دراسي لألسرة فهو ممث
17: 

 
 المستوى الدراسي في أسر العينة المدروسة: 17الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :إن نسبة التمدرس الحالية وإنهاء الدراسة يعكس أثر التمويل األصغر على تمدرس األطفال
 

 المستوى الدراسي ألطفال المستفيدين من القروض الصغرى: 2الرسم البياني رقم 
 

 
 
 

 المستوى الدراسي
 )األسرة(

نسبة األفراد في آل  عدد األفراد
 مستوى

نسبة 
 التعلم

 %39 %39 172 األميون
 %8.84 39 تحث سن التمدرس

 %41.04 181 التعليم األولي
 %7.26 32 يم الثانويالتعل

 %2.04 9 التعليم الجامعي
 %61 %1.81 8 دروس محو األمية

المستوى الدراسي ألطفال المستفيدين من القروض الصغرى

13%

16%

38%

18% 

6% 
5% 3%

1%

يون  أم
تحث سن التمدرس      

التعليم األساسي 
سيالمنسحبون من األسا 
التعليم الثانوي 

الثانويالمنسحبون من 
الجامعي

الجامعيالمنسحبون من   
 



  الجزء الثاني–نصوص وحاالت دراسية :  متناهي الصغرالتمويل

 266 

إجمالي مبلغ القروض وعالقته بالمستوى الدراسي لألسرة والمداخيل بعد التمويل  .2
 األصغر

 :تقاس هذه العالقة باستعمال التحليل التنازلي على المتغيرات التالية
 

 المداخيل الشهرية لألسرة: المتغيرغير المستقل
 .الدخل المتوقع بعد القرض األصغر: 1المتغير 
ويمثل متوسط عدد سنوات التمدرس لكل . متوسط المستوى الدراسي في األسرة: 2المتغير 

 .فرد من أفراد األسرة
 

 .3 وفي المعادلة 19 و18نتائج هذ ا التحليل التنازلي مبينة في الجدولين 
 

 أثر المداخيل المتوقعة والمستوى الدراسي على مبالغ القروض: 18الجدول 
 

SUMMARY OUTPUT        
Regression Statistics        

Multiple R 0,50703888        
R Square 0,25708843        

Adjusted R 
Square 0,236452        
Standard 
Error 3,71347552        

Observations 75        

         

ANOVA         

  df SS MS F Significance F    
Regression 2 343,5888 171,794 12,458 2,25806E-05    

Residual 72 992,8728 13,7899      

Total 74 1336,462          

         

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% 
Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 3,32529292 0,828854 4,01191 0,00015 1,67300179 4,9776 1,673 4,9776

Revenues 
After MC 
(1000 Dhs) 1,30954777 0,31042 4,21864 7,1E-05 0,690737411 1,9284 0,6907 1,9284

Avg. Level of 
education in 
Household 0,3639155 0,150833 2,4127 0,01838 0,063235303 0,6646 0,0632 0,6646
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 إلجمالي للقروضاألثر على المبلغ ا: 19الجدول 
 

 R2 Intercept   ة داخيل المتوقع الم
غر    رض األص د الق بع

 )أ.ق.م.م(

توى   ط المس متوس
ل  ي داخ الدراس

 األسرة
 )أ.د.م.م(

الي   غ االجم المبل
 للقروض

0.26 3.32 
t-stat: 4.01 

0.7 
t-stat: 4.21 

0.06 
t-stat: 2.41 

  
 : 3المعادلة 

 ).أ.د.م.م( 0.06 + )أ.ق.م.م( 0.7+3.32= المبلغ اإلجمالي للقروض 
 

د القرض األصغر    ة بع داخيل المتوقع أثر بالم روض يت الي للق غ اإلجم ائج أن المبل ذه النت ين ه تب
د القرض    . وبالمستوى الدراسي داخل األسرة   ع بع أي ارتفاع أو انخفاض بوحدة في الدخل المتوق

فضال عن   .  وحدة0.7سبة يؤدي بالتالي إلى ارتفاع أو انخفاض في المبالغ اإلجمالي للقروض بن 
ذلك، فأي ارتفاع أو انخفاض في المستوى الدراسي داخل األسرة بوحدة واحدة يؤدي إلى ارتفاع                

 %. 6أو انخفاض في المبالغ اإلجمالية للقروض بنسبة 
 
 األثر على التنمية المحلية. د

ل     ام داخ و االنتظ روض ه ن الق تفادة م روط االس ة تضامن"إن أول ش كل " مجموع ا يش أفراده
ل             . ضامنين لبعضهم البعض   يعني هذا أن المستفيدين من القرض مطالبون بتشكيل مجموعة ال يق

ا عجز                8 إلى   4عدد أفرادها عن     بعض إذا م  أشخاص يكونون مطالبين بتسديد أقساط بعضهم ال
الغ      . أحدهم عن األداء   أداء المب اء ب زام أخالقي بالوف ل  هذه التجربة ال تؤدي فحسب إلى خلق الت ب

 .تخلق آذلك إحساسا لدى أفراد المجموعة باالنتماء إلى مجموعة تشترك في المصالح واألهداف
تفيديها آالمساعدة                    ة لمس ر المالي وفير الخدمات غي من بين األهداف األساسية لجمعية أموس هو ت

ة واالستشارة  ى قضايا التن  . التقني اآنة عل ام الس ز اهتم ي ترآي ة تكمن ف ة الجمعي ا أن رؤي ة آم مي
ة                 . المحلية ة والبطال ر واألمي واتي يحاصرهن الفق ليس أمام النساء القرويات في منطقة خنيفرة الل

 .من خيار لالستثمار سوى اللجوء إلى التمويل األصغر
 

انون سنة        م     (2000قبل صدور ق ر رق ا للظهي اريخ  16ـ 99ـ 1تبع داعم  1419 شوال  18 بت  ال
القر    97ـ 18لصدور القانون رقم     ق ب ل         ) وض الصغرى   المتعل ذي حدد دور مؤسسات التموي وال

األصغر في خدمات القروض الصغرى فقط، آانت هناك جمعية واد سرو التي آانت متخصصة               
ة    اهر االجتماعي روض الصغرى والمظ ي الق ين     . ف ى جمعيت د إل ا بع مت فيم ة انقس ذه الجمعي ه

 :مستقلتين 
 
 (AOS)جمعية واد سرو للتنمية والبيئة والتعاون  .1
 (AMOS)واد سرو للقروض الصغرى جمعية  .2

 
: أما جمعية واد سرو للتنمية والبيئة والتعاون فيتمحور نشاطها حول خمس محاور أساسية هي                    

وفير                 ة وت وارد الطبيعي ى الم التعليم األساسي والتربية الصحية والتنمية االقتصادية والمحافظة عل
ة    ال ويالخص       . التكوين للجمعيات المحلي انين من         ولتشجيع تمدرس األطف واتي يع ات الل وص الفتي

اء         ي إنش رو ف ة واد س اهمت جمعي ة، س بة األمي اع نس وار    25ارتف اء األس ة ببن ة محلي  مدرس
ذا يجعل                المحيطة بها وتزويدها بالمراحيض وزرع العشب وغرس األشجار داخل المدارس، وه
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ان              ا آ اتهم للمدرسة، وهو م ى إرسال بن بهم   المدارس أآثر مالءمة ويشجع اآلباء عل يرفضه أغل
ذلك      . النعدام المراحيض  ة آ ة             15وزعت الجمعي األدوات المدرسية األولي  ألف محفظة مزودة ب

ى المدرسة          ا إل اط              . لتشجيع األسر على إرسال أبنائه دعم المدرسي في الرب ة ال اون من لجن وبتع
وإحدى  ) COSPE( وإحدى المنظمات االيطالية غير الحكومية التي تهتم بتنمية البلدان الناشئة           

ا           24األبناك الغذائية بالدار البيضاء، تم بناء ثالث مراآز مؤثثة إليواء الفتيات تستوعب آل منه
ى                    . فتاتا ك المأآل والمسكن والكتب وحت ا في ذل ة بم جميع ما تحتاجه هذه الفتيات تتحمله الجمعي

ذين     فضال عن هذه الجهود، توفر الجمعية تدريبات خاصة بالبيئة لفائ          . دروس الدعم  اتذة ال دة األس
ة  رتبط بالبيئ ون أنشطة إضافية ت ذ وينظم دروس للتالمي ذه ال ون ه دورهم يلقن نوات . ب وخالل س

دة      2001 و2000، 1999 ة لفائ و األمي ا لمح ة دروس دمت الجمعي اء  35 ق ن النس ال م .  فص
ة   ادئ القانوني درآن بعض المب اء ي ل النس ة وجع ديم دروس محو األمي ى تق امج عل د البرن واعتم

ذ                   . آحقوقهن وواجباتهن وتلقينهن مبادئ الحساب      وفير سوى فصل واحد من تم ت م ي ك ل ورغم ذل
 .2002سنة 

 
رامج                  1997ومنذ سنة    واتي يستفدن من ب  والجمعية توفر دروسا في التوعية الصحية للنساء الل

ة و األمي ن     . مح دعارة م تهن ال واتي يم ات الل ذير الفتي ه تح ى شخص مهمت ة عل وفر الجمعي وتت
ات، إذ            . اطر االصابة بداء األيدز   مخ آما يتم توفير دروس في الوقاية الجنسية لفائدة تالميذ الثانوي

م مسؤولية نشر المعلومات                   اط به يتم تدريب مجموعة صغيرة من تالميذ وتلميذات الثانويات وتن
ذ س                 . التي تلقوها بين زمالئهم    ه من اد والتوجي ى مرآز لالرش ذلك عل نة ويتوفر مرآز واد سرو آ

ع       1997 ة وموان وازل الطبي ع الع ا توزي ل وأيض الجنس ب ة ب ات الخاص وفير المعلوم ه ت  مهمت
 . وتنوي الجمعية إنشاء مرآز لالستماع للنساء اللواتي تعرضن لالعتداء. الحمل

 
اون                 ولدعم االندماج االقتصادي لساآنة خنيفرة أنشأت جمعية واد سرو بدعم مالي من جمعية التع

دول الن    ي            ) COSPE( اشئة     وتنمية ال وين التقن وفير المعلومات والتك ه ت ا لالتصال مهمت مكتب
رامج                    ذه الب تفاد من ه اوالتهم، واس للمقاولين الشباب أو لألشخاص الذين يبدون اهتماما بإنشاء مق

ة   120 ع جمعي د م دة العق رد انقضاء م ى بمج امج انته ذا البرن ر أن ه . COSPE شخصا، غي
وية األخرى الممولة من الشرآاء لم يتم االستمرار في أي منها بسبب             وعلى غرار المشاريع التنم   

ة من               . االآراهات المالية  ل للخياطة بمساعدة مالي ذا    . COSPEآما تم إنشاء مرآز متنق ان ه آ
ا شهادات في الخياطة للنساء                        وزع في نهايته في  (المرآز يقضي مدة ثالثة أشهر في آل قرية ي

 ).التطريز والتصميم، إلخ
 
ات               وتع مل جمعية واد سرو بتعاون مع شرآاء وطنيين ودوليين على توفير برامج للتكوين للجمعي

ات       اءة للنزاع ارآية واإلدارة البن ات التش ي المقارب ة ف نظم دورات تكويني رى، و ت ة األخ المحلي
ة    ات المحلي ؤطرين للجمعي دة م د       . لفائ دوات والموائ ن الن دد م ي ع ذلك ف ة آ ارآت الجمعي وش

 .مع عدد من الشرآاء الوطنيين والدوليينالمستديرة 
 

وع                      ة والتن وارد الطبيعي ى الم اظ عل دخل والحف درة لل وتقوم الجمعية بجهود أخرى لخلق أنشطة م
ي أوعسو لتشجيع التسيير                             ة أيت عل م إطالق مشروع تجريبي في قري ة، إذ ت البيئي في المنطق

ة   ي المنطق ة ف وارد الطبيعي ي للم ة ع . العقالن جعت الجمعي دء   وش ى ب ة عل ر المحلي ن األس ددا م
ل           اح بتموي ذا            % 50مشاريع غرس أشجار التف وين التقني في ه وفير التك ذه المشاريع وت من ه

 .الميدان
 

 في إنشاء    COSPEوللرفع من قيمة الثقافة المحلية شرعت جمعية واد سرو بتعاون مع جمعية             
آما وزعت   . رفية المحلية متحف إيكولوجي حيث تنوي فتح مرآز للتوثيق وعرض المنتجات الح         
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تعلم   ة ال كان بأهمي ة لتحسيس الس اني األمازيغي ن األشرطة المسجلة لألغ ددا م ذلك ع ة آ الجمعي
ة  ى البيئ ة عل ى المحافظ ثهم عل ن   . وح دد م ي ع وس ف ة أم ع جمعي رو م ة واد س ترك جمعي وتش

غ    ة آتخصيص مبل طة االجتماعي غيرا   100األنش ات الص غيل الفتي ة تش م لمحارب ف دره . ت أل
دء أنشطة        ى ب د  لألمهات لتشجيعهن عل وفران قروضا دون فوائ ان ت ان المرتبطت ان الجمعيت هات

 .مدرة للدخل لتحسين مداخيلهن وبالتالي السماح لهن بإرسال بناتهن إلى المدارس بدل العمل

 تمكين النساء. هـ

م  ي تحك اء لتوضيح التحسن الحاصل ف ى النس ل األصغر عل ر التموي ان أث ين تبي ي يتع اء ف  النس
ل األصغر           ى التموي د الحصول عل ارهن أعضاء في    . القروض والمنزلة التي يحتلونها بع وباعتب

تفيدات من القروض                        تمكن المس روض، ت تفادة من الق ل االس مجموعات التضامن التي تتكون قب
ا  ل أيضا إجتماعي ا فحسب ب ين أنفسهن مالي ن تمك يس م روض . الصغرى ل إن للق ر آخر ف بتعبي

ا           الصغرى   ى المستفيدين منه ار المباشرة      . آثارا مباشرة وأخرى غير مباشرة عل فبخصوص اآلث
اوالتهن،                   فهي مالية إذ تتمكن النساء من الشروع في أنشطة مدرة للربح خاصة بهن أو تطوير مق

 .وهو ما يمنحهن في الغالب استقاللية مالية

ر مال             ي          وفيما يخص اآلثار غير المباشرة للتمويل األصغر فهي غي د الت رتبط بمجمل الفوائ ة وت ي
رأة  الي للم ن الوضع الم ن تحس تج ع ين وضعهن   . تن د تخص تحس رة ق ر المباش ار غي ذه اآلث ه

دى النساء          . االجتماعي داخل وخارج األسرة    ويقع التمكين االجتماعي نتيجية للتغيرات السلوآية ل
ن في     والتي تقع نتيجة الآتساب معرفة  ومهارات جديدة وتنمية التضامن بي     واتي دخل ن النساء الل

دخل    ه                  . مشاريع مدرة لل يمكن تعريف تفيدات من القروض الصغرى ف ين الشخصي للمس ا التمك أم
رارات في مختلف أنشطة مشاريعهن                 اذ الق ى اتخ ة إسماعيل،   (بقدرة النساء عل ). 2001ميمون

رار داخل األسر                 اذ الق ذا    .ةآما يتجسد تمكين النساء آذلك في تحسين مشارآتهن في اتخ اس ه ويق
 .التمكين داخل العينة الحالية للنساء بتقييم قدر حريتهن داخل األسرة

من  %   82.67%). 98.01(تتشكل غالبية الزبناء المقترضين لدى جمعية أموس من النساء             
ن   كل م ي تتش ة الت تعمال قرضهن   75العين ي اس ا ف ا فعلي ن تحكم رأة يمارس اء .  أم ؤالء النس ه

ا    % 17.33ي أنشطتهن الشخصية في حين ال تمارس           يصرفن دفعات القروض ف    ة تحكم المتبقي
ذآور من أوالدهن أو            . في قروضهن  الغ القروض ألزواجهن أو لل نحن مب ك فهن يم دال من ذل ب

 ).20الجدول رقم (أقاربهن 

 نسبة النساء ونوع المشاريع المستعملة للتمويل األصغر: 20الجدول رقم 

تعملة  روض الصغرى المس الق
 شاريع المرتبطة بفي الم

  (% )نسبة النساء عدد النساء

 82.67 62 النساء أنفسهن

 12 9 األزواج

 2.67 2 األسرة

 2.67 2 األبناء

ة ال           ل ردود عين ل                  75نتج عن تحلي اوض قب ى التف درتهن عل ة نشاطهن أو ق ار حري رأة اعتب  ام
ر     وتبين هذه النتائج أن النس). 21الجدول رقم (وبعد القرض األصغر   ة أآث ى حري اء يحصلن عل

ل                        ه قب ا آانت علي د القرض عم ة بع بعد حصولهن على القرض األصغر إذ ارتفعت نسبة الحري
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تقرة                   ة التي ضلت مس تفادة من دروس محو األمي فضال عن    . القرض باستثناء حريتهن في االس
ع الحاالت               ة في جمي ب   .  ذلك، فقد انخفضت نسبة النساء المحرومات من الحري ة النساء   إال أن نس

ر       م تتغي رارات تخص البيت ل اذ ق ي اتخ ع أي قريب آخر ف واتي يشترآن مع أزواجهن أو م الل
 .آثيرا عما آانت عليه قبل القرض

 درجة حرية النساء قبل وبعد السلف األصغر: 21 الجدول رقم 

/ الخروج البيع الشراء الحرية
 السفر

مصاريف 
 البيت

التعاقد  المدخرات
ألخذ 
 القروض

ر اختيا
 الوجبات

اختيار أدوات 
 التجهيز

االشتراك  %34.67 %9.33 %56 %14.67 %22.67 %41.33 %28 %28 قبل
في اتخاذ   

 %34.67 %9.33 %56 %17.33 %28 %46.67 %30.67 %30.67 بعد القرار

 ال %28 %13.33 %17.33 %28 %32 %25.33 %25.33 %28 قبل

 %13.33 %9.33 %9.33 %10.67 %10.67 %6.67 %6.67 %8 بعد

 نعم %37.33 %77.33 %26.67 %57.33 %45.33 45.33 %45.33 %44 قبل

 %52 81.33 34.67 %72 %61.33 %61.33 %61.33 %61.33 بعد

 

و  الحرية دروس مح
 األمية

درس  تم
 األطفال

امالت  زيارة الطبيب المج
 االجتماعية

تراك  %0 %32 %22.67 %8 قبل االش
اذ   ي اتخ ف

 %0 %32 %22.67 %8 بعد القرار

 ال %66.67 %28 %52 %78.67 قبل

 %12 %20 %42.67 %78.67 بعد

 نعم %33.33 %40 %25.33 %13.33 قبل

 %88 %48 %34.67 %13.33 بعد

ي       اهم ف المهن وس ن استس ر م كل آبي ل بش اء قل ذه النس اة ه ي حي ل األصغر ف ود التموي إن وج
ت  ي البي رار ف اذ الق ا يخص اتخ نهن فيم ذ. تمكي ن دون  ه ه م ر أن ا تظه ة آونه د مهم ائج ج ه النت

ل تطغى                 د طوي التمكين االقتصادي ال يمكن للنساء مواجهة اإليديولوجيات النوعية التي آانت ألم
ة                   ى الشؤون المنزلي ه يقتصر عل . على محيطهن ما حد من أدائهن االجتماعي واالقتصادي وجعل

الي         إن االستنتاجات المذآورة أعاله تظهر أن إمكانية تم        كين النساء تكمن في تحسين وضعهن الم
رهن       دة فق د ساهمت           .  والتخفيف من ح ل األصغر ق ى أن مؤسسات التموي ذه النسب إل وتشير ه

 .بشكل آبير في قدرة النساء على التفاوض

رهن      ل أس دعيم دخ ي ت اء ف ل دور النس ب أن تتجاه تدامة ال يج ة المس ة القروي دور . إن التنمي ف
ة ال     دخل                   النساء في التنمي درة لل ارهن مالكات في األنشطة الم م أيضا باعتب ة المستدامة مه . قروي

فعمل النساء له أثر مهم في التخفيف من حدة الفقر وتطوير مهاراتهن وتوفير فرص عمل للنساء                 
نفس             ن يناضلن        . وتمكينهن فيما يخص المنزلة والقدرة على اتخاذ القرار الثقة في ال ا زل النساء م
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هذه األدوار يجب أن تؤخذ   . ت عن توفير الحاجيات االقتصادية واالجتماعية     آربات أسر مسؤوال  
 . بعين االعتبار وقت صياغة السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية القروية المستدامة
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