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كلمة معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي
معالي الدكتور /بدر حمد العيسى

السيدات والسادة ضيوف الكويت األعزاء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
يسرني بهذه المناسبة الطيبة أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه هللا ورعاه  ..راعي هذا المؤتمر الذي يبارك لكم مشاركتكم في هذا المؤتمر الهام الذي يجمع كوكبة
متميزة من الخبراء والباحثين الذين يمثلون جامعات ومعاهد ومؤسسات حكومية وأهلية محلية وإقليمية ودولية
تجتمع اليوم للعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ماليا وفنيا وإداريا.
كما يسرني أن أتقدم بالشكر للجامعة العربية المفتوحة التي تدرك تمام اإلدراك بأن الجامعات في كثير من
بلدان العالم هي شريك أساسي في محاور التنمية والبناء ومنبع تحديث وإبداع لكثير من الواجبات الوطنية،
كما لم تعد الجامعات مؤسسات تعليمية فحسب بل مؤسسات تخدم المجتمعات بتقديم الحلول للمشكالت القائمة
على أساس علمي .وال شك أن انعقاد مؤتمركم هذا في ظل الظروف اإلقليمية والدولية وما تمر به منطقتنا من
ت جسام في المجاالت االقتصادية واألمنية يشكل مسعى يبعث على التفاؤل واألمل في نفوس الشباب
تحديا ٍ
ذكورا وإناثا لالعتماد على النفس واتخاذ المبادرات في مجال إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية
الصغر التي ينبغي أن تلقى كل أشكال الدعم والرعاية من كافة الدول العربية وعلى رأسهـا دولة الكويت التي
لم تبخل بإنشاء المؤسسات والهيئات لدعم هذه المشروعات بكل أشكال الدعم المعنوي والمادي في إطار خطة
استراتيجية وطنية هدفها القضاء على البطالة خاصة بيـــــن الشباب الذين هم عماد األمة وقادة المستقبل،
والذين تقع على عاتقهم تنمية مجتمعاتهم في شتى المجاالت.

السيدات والسادة ضيوف الكويت األعزاء
لعل انعقاد هذا المؤتمر اإلقليمي الهام بدولة الكويت مناسبة للتأكيد على ضرورة العمل على إعداد الشباب
ذهنيا ووجدانيا وسلوكيا في مراحل التعليم المختلفة ،مع أهمية التوجه للتعليم الفني والمهني للنهوض
بالمشاريع الصغيرة والتي سبقتنا فيها دول متقدمة ورائدة في هذا المجال.
والكويت وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى ترجو لمؤتمركم هذا كل النجاح والتوفيق ،
راجين أن تتوج أعمال المؤتمر بتوصيات عملية هامة تساعد في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة في
محيطنا المحلي واإلقليمي.
وهللا الموفق والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
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كلمة ممثل صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز
رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند) ورئيس مجلس األمناء

سمو األمير خالد بن طالل بن عبد العزيز

أمير
وزير التربي ِة
معالي الدكتور /بدر حمد العيسى -
ب السمو َ
َ
َ
ووزير التعليم العالي  /ممث ُل حضر ِة صاح ِ
البال ِد حفظهُ هللاُ ورعاه ،راعي هذا المؤتمر؛
أصحاب المعالي والسعادة المشاركينَ الكرام
َ
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
نرحب بكم في هذا اللقاء الذي يرعاه أخي صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،أمير دولة
الكويت .فهذه الرعاية نابعة من اهتمام سموه بفئات المجتمعات غير المشمولة بالنظام االقتصادي و
بالكيفية المناسبة للنهوض بتلك الفئات ودمجها ،وهو ما يلقي بتبعات كبيرة على المشاركين ،لتكون
المداوالت والنتائج على مستــــــــــــــوى االهتمام ،وتوقعات الشعوب العربي ْة.
السيداتُ والسادة:
ْ
حارت العقول في تشخيصها لغرابتها ،ولما
بينما نحن في هذا المؤتمر ،هناك أحداث جسام تجري حولنا
وقيمي .فالبعض يعيد أسبابها ومنشأها إلى خلل فكري
تش ِّكله من تحدي لكل ما هو عقالني وموضوعي
ْ
وتربويْ  ،فيما يعيدها البعض إلى اختالالت برامج التنمية وقصورها الحاد.
مهما يكن ،فإن األحداث جارفة والحريق هائل ،بل وهناك من يعمل على فرض أمر واقع .وال يمكن
مجابهة هذا التحدي إال برؤية عميقة تتعامل مع الحاضر بكل مخاوفه على األوطان ومكتسباتها المادية و
البشري ْة ،وتستشرف المستقبل لتعود معه الحياة إلى الجادة الصحيحة رغم التضحيات والتكاليف الباهظ ْة.
السيدات والسادة:
إن هذا المؤتمر وغيره من المحافل التي تعنى بتصحيح األوضاع االقتصادية و التنموية ،يعكس ضرورة
تعاظم دور التنمويين في إدراك ما يمكن إدراكه  ،وتفادي مزيد من انزالق المنطقة إلى مهاوي
الصراعات التي يؤججها التطرف والطائفية المقيت ْة.
ْ
بالذات ،هو خطوة
وإن إستهداف هذا المؤتمر المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغرْ في هذه المرحل
محمودة ي ْشكر عليها منظمو المؤتمر  .فهذا القطاع ـ من واقع تجربتنا في أجفند ـ يثبت باستمرار مرونة
كبيرة في حل المشكالت المجتمعية ،والحد من الفقر ،الذي يتسبب بعدم االستقرار.
فخالل مسيرة مشروع تأسيس بنوك الفقراءْ ،منذ تسعينيات القرن الماضي ،حتى أصبح هذا البنك تسعة
بنوك عامل ْة ،فضال عن عدد منها تحت اإلنشاءْ ـ لمسنا حراكا للمشاريع الصغيرة في التجاوب مع متطلبات
مكافحة الفقرْ  ،وتحقيق الشمول المالي ،ودمج الفقراء في العملية االنتاجي ْة ،والتغيرات التي تحدثها في
حياتهم بتحويلهم من عاطلين وباحثين عن فرص العمل إلى حملة مفاتيح فرص العمل لغيرهم.
السيداتُ والسادة:
إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن تكون الجامعة العربية المفتوحة ضمن الشراكة الرباعية في تنظيم
ْ
هذا المؤتمر (مع المعهد العربي إلنماء الم ْ
الكويت) .فهذه الجامعة التي كانت
دن ،أجفند ،واتحاد مصارف
أمال راودنا طويال ،تستوفي أهدافها ،وتحقق جدوى الفكرة التي قامت عليها.
1

ْ
تأسست برؤية نابعة ْ
العربي ،وأصبحت استثمارا حقيقيا
من صميم احتياجات المجتمع
ونحْ مد للا أنها
ْ
يسهم في كسر طوق البطالة والفقرْ  ،ألن استراتيجيتها قائمة على تأهيل المحتاجين ،والوصول إلى
المرأة في الريف المهْمل في كثير من دولنا .فقناعتنا دوما أن التعليم الجيد من أهم مصدات الفقرْ الذي
يجب أن تتم مكافحته أوال في العقول والمفاهي ْم.
ختاما ً أيها السيدات والسادة ،أرجو أن يخرج هذا المؤتمر بمايحقق ترجمة أوراقه ومداخالته القيمة إلى
آليات واضحة ومبتكر ْة ،تسهم في تطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغرْ  ،وتحسن واقعها ،وبالتالي
تعزز ناتجها ومخرجاتها وإسهامها في حل اإلشكالت المجتمعية ومكافحة الفقر ،وأن يكون هذا
المؤتمر منطلقا لتتبنى دولنا تشريعات وأنظمة وقوانين توفر البيئة الصحية الصالحة لهذا القطاع وترتقي
به.
ق هللاُ الجمي َع لما في ِه الخير ،والسال ُم علي ُكم ورحمةُ هللاِ وبركاتُه.
وف َ
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كلمة مدير الجامعة العربية المفتوحة
األستاذة الدكتورة موضي عبد العزيز الحمود

معالي الدكتور  /بدر حمد العيسى  -وزير التربية ووزير التعليم العالـــي  /ممثل حضرة صاحب السمو أمير
البالد حفظه هللا ورعاه  ،راعي هذا المؤتمر،
سمو األمير خالد بن طالل ممثل رئيس مجلس األمناء صاحب السمو الملكي األمير طالل بن عبد العزيز،
السادة ضيوف الكويت وضيوف المؤتمر األعزاء
حضورنا الكريم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
يسعدني باسمي وباسم جميع منتسبي الجامعة العربية المفتوحة ،أن أرحب بكم جميعا ً وأشكركم على تواجدكم
معنا في هذا التجمع التنموي الهام ،والذي يستهدف التعرف على واقع المشروعات المتوسطة والصغيرة
والمتناهية الصغر في البالد العربية ،ويهيئ األرضية المناسبة عبر منصات الحوار والنقاش ،لتبادل الخبرات
والتجارب والمعلومات بين أصحاب الشأن من ناحية ،وبينهم وبين الباحثين ،والمؤسسات الداعمة وأصحاب
القرار االقتصادي من ناحية أخرى ،وذلك بهدف تطوير تلك المشروعات وتمكينها وضمان فرص نجاحها.
السادة الحضور:
غني عن القول بأن الوطن العربي وشبابه يمر ويمرون في هذه المرحلة الحرجة من عمر الزمن بظروف
بالغة التعقيد ،بعضها مزمن وهيكلي وبعضها اآلخر مستجد حيث ضربت الفوضى السياسية عدداً من دولنا
ت قواها االقتصادية وأثرت على بنيتها البشرية ،ودفعت شبابها إلى الهجرة شرقا ً وغربا ً
العربية ،فق َّوض ْ
للبحث عن حياة آمنة ال غير  ...على الجانب اآلخر ،تشهد اقتصاديات دول عربية أخرى وخاصة الدول
النفطية تراجع مداخيلها ،وتآكل مواردها الناضبة النخفاض أسعارها في األسواق العالمية ،كما تعاني جميع
دولنا العربية دون استثناء من تغول القطاع الحكومي وهيمنته على أغلبية األنشطة االقتصادية وتضاؤل
مساحة مساهمة القطاع الخاص ومنشآته .وال يخفى عليكم –أيها السادة– بأن أغلبية كبيرة من مجتمعاتنا
العربية تعاني من الفقر وتضاؤل فرص العمل ...وتعاني جميع دول المنطقة دون استثناء من ارتفاع نسب
البطالة بين شبابها وبنسب مخيفة بلغ متوسطها  ،%20حيث يصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي
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حوالي  25مليون عاطل ،واألمر مرعب في ضوء حقيقة مفادها أن  %60تقريبا من سكان بالدنا هم دون سن
الـ  25عاما ً ،وأن  3.4مليون فرداً يدخلون سوق العمل ويتوقعون الحصول على فرص عمل مناسبة ،مما
يتطلب ضخ ما يقارب الـ  70مليار دوالر لرفع معدالت النمو االقتصادي في الدول العربية وذلك لخلق ما ال
يقل عن  5ماليين فرصة عمل سنوياً.
في وسط كل تلك المشاكل والتحديات ،ترسم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أمالً
وطريقا ً ال يخدم أصحابه فقط وإنما يرفد اقتصاديات تلك الدول ويفتح فرصا ً واعدة لشبابها داخل أسواق
العمل.
تلك المشاريع ازدهرت ونمت في كثير من دول العالم المتقدمة لتوافر فرص الرعاية والدعم العام والخاص
بشقيه الفني والمالي حتى أصبحت تشكل رقما ً هاما ً في إقتصادياتها ...وهو ما نأمل أن تتيحه هذه اللقاءات من
زيادة في الوعي بأهميتها ،ومن تشجيع ألبنائنا وتمكينهم من األخذ بها ،وتشجيع المؤسسات المختلفة محلية أو
إقليمية من توفير الدعم الالزم بأنواعه لها ،وهذا ما نهدف إليه في هذا اللقاء.
السادة الحضور:
في ختام كلمتي اسمحوا لي باسمي واسمكم جميعا ً أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لراعي هذا
المؤتمر صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حفظه هللا ورعاه ،الذي غمرنا بدعمه
وتشجيعه ألنشطة الجامعة منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة  ..كذلك الشكر موصول لرئيس مجلس أمناء الجامعة
األمير طالل بن عبد العزيز لدعمه ورعايته لكثير من مشاريع وجهود التنمية في بالدنا العربية ،وكل الشكر
لمن فتح لنا أبواب هذا الصرح الجميل واحتضن دائما أنشطتنا العلمية ،وأخص بالذكر مدير الصندوق العربي
للتنمية األستاذ /عبد اللطيف يوسف الحمد وفريق اإلدارة والعاملين معه في الصندوق ،وكذلك الشكر موصول
لمن آزرنا في المضي بهذا النشاط وخاصة رؤساء المنظمات المشاركة ،وهم برنامج الخليج العربي للتنمية
(أجفند) ورئيس المعهد العربي إلنماء المدن ،واتحاد المصارف الكويتي ،والداعمين اآلخرين .كما أشكر
زمالئي أعضاء فريق العمل الجامعي وعلى رأسه أ.د .مصطفى عشوي وجميع العاملين في اللجان المنظمة
للمؤتمر ،وللباحثين وأصحاب الخبرة والرأي الذين جعلوا هذا اللقاء واقعا ً مثمراً بأبحاثهم وأوراقهم ،ولكل من
تح َّمل عناء السفر منهم كل الشكر واالمتنان ومثله لكم أنتم أيها السادة الحضور لدعمكم لهذا النشاط العلمي
الهادف.
وفقنا هللا وإياكم لخدمة أوطاننا العربية العزيزة وشبابها الواعد.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
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كلمة معالي الشيخ عبد هللا العلي النعيم
رئيس مجلس أمناء المعهد العربي إلنماء المدن ورئيس المعهد

صاحب المعالي األستاذ الدكتور بدر حمد العيسى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البالد المعمب (حفمب
ورعاه)
صاحب السمو الملكي األمير خالد بن طدل بن عالد العزيز ممثل صاحب السمو الملكي األميبر طبدل ببن عالبد
العزيز رئيس مجلس أمناء برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفند)
معالي األستاذة الدكتورة موضي عالد العزيز الحمو  -مدير الجامعة العربية المفتوحة
سعا ة األستاذ ناصر القحطاني  -الرئيس التنفيذي لالرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)
سعا ة األستاذ الدكتورعالد العزيز الفايز  -سفير خا م الحرمين الشريفين لدى ولة الكويت
أصحاب السعا ة السفراء
سعا ة المهندس أحمد حمد الصاليح  -أمين عام منممة المدن العربية
السدم عليك ورحمة وبركات ،،
يشرفني ويسعدني أن أحييكم أطيب تحية وأن أححةب معكعكةم ريكةريم م سةم رخوة ا رخاة ر حضة ح ريكةمتكر
ماحثين ومشاحكين وم سةم منمكة ريكةدن ريعرمية وأمانا ةا ريعامة وم سةم ريكع ةد ريعرمةي انكةا ريكةدن ريع ةا
ريعلكي وريفني يلكنمك .
ككا أابّـر ان وايص سعادتي م ذر ريلقا ريعلكي ريذي تحاضنه مدين ريك يت ريع ي ا.
ورسكح ر يي أي ا رخو ا ورخو رت أن أت جه مايشكر ريع يل ورياعبيران ريعرفان ورياقدير نيام انكم يحضرا
صاحب ريسك أمير ريبالد ريشيخ  /صباح رخحكد ريعامر ريصباح أميةر دوية ريك يةت حفمةه ه وحاةا ) الة
تفضله مرااي ريكمتكر وهذر رساشعاح من سك ريكريم ال أهكي ريكمتكر وم ض اه ريكشرواات ريصغيرا
كررفد يلانكي حيث تكثةل ريكشةاحيا ريصةغيرا ورخسةر ريكناعة ررمة  %90مةن ريكشةاحيا فةي ريةدوم ريكاقدمة
ر اصاديا ً .
ككةا أتقةدل يكةةم يةا صةاحب ريسةةك معمةيم ريشةةكر ورتمانةان الة تفضةةلكم مرااية هةذر ريحفةةل وريشةكر ورياقةةدير
يحك ماكم ريرشيدا ال اقد هذر ريكمتكر في ححاب دوي ريك يت ريشقيق .
ورسكح ر يي أن أتقدل م ذ ريكناسب م رفر ريشكر يصاحب ريسك ريكلكي رخمير /طةالم مةن ابةد ريع ية ح ةي
مرنامج ريخليج ريعرمي يلانكي أجفند) ح ي معل أمنةا ريعامعة ريعرمية ريكفا حة الة داكةه ريةال محةدود
يلكمتكر وم رفقاه ال شررك أجفند) وريعامع ريعرمي ريكفا ح مايك يت ما ريكع د في تنفيذ .
وريشةةكر ورياقةةدير خو تنةةا فةةي أجفنةةد وريعامع ة ريعرمي ة ريكفا ح ة مايك يةةت ال ة تعةةاون م ري ي ة فةةي تنسةةي
ريكمتكر وفعايياته وإوررجه مايص حا ريكشرف مح م ه وواصة معةايي رخوةت ريع ية ا رخسةاا ا ريةدكا حا /
م ضي ابد ريع ي ريحك د ح يس ريعامعة وسةعادا رخا ريع ية رخسةاا ريفاضةل  /ناصةر ريقحطةاني ريةر ي
ريانفيذي خجفند.
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وريشةةكر ورياقةةدير م صة م يووة رت ورخوة ا رية مال ريكاحةةد ين ومقةةدمي رياعةةاحب الة مشةةاحكا م وتقةةديم
وبررت م يابادم ريخبررت ورياعاحب .
ككةةا أححةةب مةةاخو ا ريكشةةاحكين مةةن ريكةةدن وريكمسسةةات وري ة رحرت وريعكعيةةات ريكعني ة وريبن ة
رياعاحي .

وريغةةر

وتحية وايصة يلراةةاا وريةةدراكين يلكةةمتكر مةةن ريبنة وريكمسسةةات ويلصةةندوق ريعرمةةي ي نكةةا رت اصةةادي
ورتجاكةااي يعقةد فعاييةات ريكةمتكر فةي ححامةه م وت يككةن أن أذفةل اةن كةر رخوة ا ريةذين و فة ر وحر هةةذر
ريعكل وورصل ر ريعكل صباحا ً ومسا ً اوررج ريكمتكر مايصة حا ريكشةرف مةن مرنةامج ريخلةيج ريعرمةي يلانكية
أجفند) وريعامع ريعرمي ريكفا ح مايك يت وريكع د ريعرمي انكا ريكدن.
أصحاب المعالي والسعا ة
السا ة الحضور
ضيوفنا الكرام
ينعقد هذر ريكمتكر رساعام يكا يكسنا من تحديات ت رجه ريدوم ريعرمي ومدن ا ريكبرى من كثاف سكاني تعةاني
من ريعطاي وريعطاي ريكقنع وادل ت فر فرص ريعكل يلشباب وريشامات ورينسا ووص صا ً رخحرمةل  ...ريةخ م
من هنا كان رتهاكال مايكشاحيا ورياك يةل رخصةغر ورخسةر ريكناعة  .ومةن هنةا كةان رهاكةال ريةدوم مايكشةاحيا
ريصغيرا مكثل فةي أج ة ا رياك يةل ريبنة وريغةر رياعاحية وممسسةات ريدوية ريكعنية مايانكية رت اصةادي
ورتجاكااي .
ورنطال ا ً من حرص منمك ريكدن ريعرمي وريكع ةد ريعرمةي انكةا ريكةدن الة تنةاوم ريك ضة اات رياةي ت ةم
ريكعاكعات ريعرمي وتعايج ضايا ريحياتي م كان م ض ع هذر ريكمتكر م ريكشاحيا ريصغيرا وماناهي ريصغر
فةةي ري ة طن ريعرمةةي م وه ة مةةن ريك ض ة اات رياةةي تحم ة ماهاكةةال دويةةي وإ ليكةةي ومحلةةي م ومعمةةم ريةةدوم
وممسسات ا رت اصادي ورتجاكااي وممسسات ريقطاع ريخةاص وريكعاكةا ريكةدني تبةادح مطةرح ريكشةرواات
رت اصادي و تك يةل ريخطةو وريبةررمج ريانك ية يككافحة ريفقةر وريعطاية وتك يةل رخسةر ريفقيةرا ياكة ن مناعة
ومعيدا ال أن تك ن ااي ال ريكعاكا .
وإنني ور من أن ريبح ث وريدحرسات وأوحرق ريعكل ورياعاحب ريكقدم في هذر ريكمتكر سة تغطةي كثيةررً
من ريع رنب رياي تشغل مام ريكسئ يين وريباحثين وريك اكين مقضايا رخسر ريفقيرا وريشباب وريشامات ريعاطلين
ان ريعكل و يك من والم رساررتيعيات تنك ي ومشرواات رساثكاحي ماك يل مفردرت ا ياككن تلك ريفئات مةن
ريعكل ياك ن مناع ودراك ت اصاديات ريدوي نايع يلكناعات رينامع من تلك ريكشاحيا .
ونأمةل أن نصةةل مةن وةةالم تلةك رخمحةةاث ورخوحرق ورياعةاحب إية حوى ورضةح وم ج ةةات تسةااد ماخةةذي
ريقررح وريكعنيين من رت اصاديين ورتجاكاايين وريك اكين مقضايا ريانكي رت اصادي ورتجاكااي ريكسادرم م
ال ة تنسةةي ريع ة د فةةي معةةام ريانكي ة ورماكةةاح حل ة م وأطروحةةات جديةةدا و كي ة يلكشةةكالت وريقضةةايا رياةةي
ت رج ا ريكعاكعات ريكحلي في ريقرى وريكعاكعات ريحضري في ريكدن .
فايشكر يووة ا مال ةي ريكاحةد ين فةي محةاوح ريكةمتكر مةن مخالةا رياخصصةات ومةن رخج ة ا رت اصةادي
وريعكعيات وممسسات ريكعاكا ريكدني وريعامعات رت ريصل .
ووااما ً أحج أن أت جه مايشكر ورياقدير إي حك م دوي ريك يةت ريشةقيق وكافة ريكسةئ يين في ةا الة داك ةم
وتشعيع م ينشاطات ومررمج ريكع د .
وريشكر ورياقدير يلعامع ريعرمية ريكفا حة مايك يةت ياحكل ةا ريعةب رخكبةر فةي تنسةي فعاييةات هةذر ريكةمتكر
ويكاف ري مال في ريلعان ريانميكي وريعلكي ورتاالمي ورتساقبام وريعال ات ريعام وكافة ريلعةان ريكسةاادا
فل م مني ريشكر ورياقدير .
وريشكر يكم أنام ريحض ح ريكريم ..ما تكنياتي يلكمتكر ماينعاح وريا في وإي يقا رت ماعددا مح م ه.
وريسالل اليكم وححك ه ومركاته مم
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اللجنتين التنظيمية والعلمية للمؤتمر
أوالً :اللجنة التنظيمية
د .محمد علي ميرغني  -نائب مدير الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية

رئيسا

أ.د .مصطفى عشوي  -نائب مدير الجامعة لشؤون التخطيط والبحث والتطوير

عضوا

د .نايف المطيري  -مدير فرع الجامعة بالكويت

عضوا

السيد /علي القالف  -مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم بالجامعة

عضوا

السيد /وداعة هللا عبد هللا حمراوي  -اختصاصي اإلدارة المحلية والتدريب

عضوا

المعهد العربي إلنماء المدن
السيد /أحمد الداعج  -برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)

عضوا

ثانياً :اللجنة العلمية
أ.د .مصطفى عشوي  -الجامعة العربية المفتوحة

رئيسا

د .عباس عبد الكريم أحمد  -الجامعة العربية المفتوحة

عضوا

د .باسم شبيب  -الجامعة العربية المفتوحة

عضوا

أ.د .عثمان الحسن محمد نور  -المعهد العربي إلنماء المدن

عضوا

د .حماد بن علي الحمادي  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

عضوا

السيد /محمد السليم  -برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)

عضوا

أجفند

برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ،منظمة عربية دولية مانحة ،أنشئت في
عام  ،1980تعمل على دعم التنمية البشرية المستدامة بالتركيز على مكافحة
الفقر ،وتعزيز الصحة ،والتعليم ،وتنمية الطفولة المبكرة للشرائح المستهدفة في
البلدان األقل نموا.

محاور أجفند وإنجازإته

مكافحة الفقر
دعم المجتمع
المدني

التعليم المفتوح
محاور أجفند

تم تقديم إلدعم أكثر من 1495
مشروع في  133دولة حول إلعالم

تمكين المرأة

تنمية الطفولة
المبكرة

نموذج أجفند
 يملك األجفند رؤية واضحة لطرح وتعميم المشاريع التنموية المبتكرة. -تتمثل هذه الرؤية في نموذج األجفند للتنمية البشرية وفقا ً لعناصره التالية :

الفكرة
الشريك
االستراتيجي
الوعاء

التمويل
التقييم

التعميم

بنوك الفقراء

اآلليات واإلنجازات

دعم التمويل األصغر لتحقيق الشمول المالي

لماذإ ندعم إلتمويل إألصغر؟
يقدر عدد إلسكان في إلعالم إلعربي ( 22دولة) بـ  385,300,000نسمة ٪32 .منهم يعيشون
تحت خط إلفقر.
يقدر عدد إلفقرإء في إلعالم إلعربي بـ  123مليون شخص .عدد إلفقرإء إلمؤهلين للحصول على

إلخدمات إلمالية حوإلي  44مليون نسمة ،ولكن في إلحقيقة  10ماليين فقط تمكنوإ من إلحصول على

مثل هذه إلخدمات.

يقدر إلطلب على سوق إلتمويل إألصغر حاليا حوإلي  22مليار دوالر أمريكي في حين يبلغ
إلطلب إلمغطى منه  1.6مليار دوالر فقط..

يقدر عدد إصحاب إلحسابات إلجارية في إلعالم إلعربي بنحو %25
يقدر عدد إصحاب حسابات إإلدخار في إلعالم إلعربي بنحو %4

لماذإ ندعم إلتمويل إألصغر؟
عدم وجدود بنوك متخصصة ومؤسسات كافية ومؤهلة لتغطية سوق التمويل األصغر.

ندرة الكوادر المؤهلة والمتخصصة في صناعة التمويل األصغر

تعاني مؤسسات التمويل األصغر في العالم العربي من عدم توفر التسهيالت المالية لها
في الوقت المناسب لتغطية وتلبية احتياجات عمالئها

إلتحديات إلتي توإجه إلتمويل إألصغر
غياب استراتيجيات وطنية للتمويل األصغر

عدم وجود التشريعات التي تنظم هذه الصناعة

ضعف الوعي والدعم لمبدأ األعمال االجتماعية

نموذج أجفند في بنوك إلتمويل إألصغر

نموذج أجفند

النماذج السائدة

إلعمل لتطوير إلبيئة إلتشريعية للتمويل إألصغر

غير موجود

تقديم خدمات مالية شاملة (قروض ،ادخار ،تأمين
) ...

قروض فقط

شرط إلتوظيف :عدم وجود خبرة سابقة

شرط إلتوظيف :وجود خبرة ال تقل عن  4سنوإت

يتبع نموذج األعمال االجتماعية وال يوزع أرباحا ً
على المساهمين

قد يوزع أرباحا ً على المساهمين

نموذج أجفند في بنوك إلتمويل إألصغر
نموذج أجفند

النماذج السائدة

مساهمة إلقطاع إلخاص إلمؤمنين باالستثمار
إالجتماعي في رأس إلمال

غير موجود

دعم الصناعات المساندة( :نظام المعلومات
اإلدارية )...

غير موجود

إألولوية لالستعانة بخبرإء محليين

إألولوية لالستعانة بخبرإء من إلخارج

الدعم الفني الستدامة البنك :سنتين بأقل من
 500,000دوالر أمريكي

الدعم الفني الستدامة البنك 3 :سنوات بتكلفة
تصل إلى  2,400,000دوالر أمريكي

العمل على تخريج العمالء من دائرة المشاريع
متناهية الصغر وربطهم بالمشاريع الصغيرة

غير موجود

منتجات إلبنوك*
-

إدخار
حسابات إلشباب
إلحسابات إلجارية
ودإئع ألجل
صناديق إستثمارية

 إلتحويالت صرف إلعمالت -صرف نقدي

-

قروض
فردي ومجموعات
تمويل ريفي
قروض عبر إلجمعيات
قروض صغيرة ومتوسطة
ضمان إجتماعي

 إالستعانة بمصادر خارجية تأمين صحي -تأمين تكافلي

* تقدم هذه المنتجات في بنوك األجفند وفقا للترخيص الصادر من السلطات الحكومية ذات العالقة

ما يميزنا ...

الشمولية

االبتكار

التكامل

العالقات المتبادلة

ما يميزنا ...
إلوصول بالفروع إلى إألرياف وإلمدن

إنشاء بنك أو بنكين في السنة

إلتوسع

إستهدإف إلمناطق إلريفية

إلتركيز على إلشباب

إستهدإف إلفئات إلمهمشة

 إستهدإف حديثي إلتخرج من
إلجامعات وإلمعاهد
 تصميم منتجات جديدة تناسب إلشباب






إأليتام
إلمتقاعدون
ذوي إالحتياجات إلخاصة
إلسجينات

ما يميزنا ...

 تطوير منتجات مالية جديدة
 تدريب إلموظفين وإلعمالء

 دعم إالنتشار (فروع ثابتة ومتنقلة
وأجهزة لوحية)
 تطوير نظام تقنية إلمعلومات

بناء إلقدرإت

إالنتشار

إلتمويل






إلشباب
إلنساء
إلمناطق إلريفية
إلمشاريع إلصغيرة وإلمتوسطة
إلفئات إلمهمشة

ما يميزنا ...

االدخار

القروض

قرض التعليم

التأمين

عمل تجاري يحقق أرباحا ً

 3سجالت ائتمانية جيدة

سجل تجاري

يخلق فرص وظيفية
خدمات غير مالية

المؤشرات الحالية لبنوك أجفند
منذ التأسيس حتى
نهاية سبتمبر
2015
عدد القروض

المصروفة

الوطني
االردن

االمل
اليمن

278,020

194,245

عدد العمالء

242,587

المدخريــن
إجمالي عدد العمالء
منذ التأسيس

278,020

إجمالي عدد
المستفيدين
إجمالي مبالغ القروض
المصروفة (مليون)
نسبة النساء
المقترضات
نسبة السداد
عدد الموظفيـــن
عـدد الفـــروع

194,245

االبداع
البحرين

االبداع
سوريا

االبداع
سيراليون

4,908

11334,

10,004

8,817

-

االبداع
السودان

االبداع
فلسطين

االبداع
موريتانيا

االجمالي

االبداع
لبنان

12,193 17,709

3,428

4,138

466,549

-

3,452

-

14,200

269,056

4,908

11,334

10,004

12,193 17,709

3,428

4,138
535,979

1,390,100

971,225

24,540

56,670

50,020

269

46

19

4.0

2.0

17,140 60,965 88,545
22.8

6.1

6.4

20,690

2,679,895

1.0

376.3

90%

56%

52%

35%

100%

75%

87%

46%

39%

64%

99%

58%

82%

100%

95%

99%

97%

93%

100%

91%

333

256

33

49

14

99

82

55

35

956

25

18

2

3

1

6

9

5

3

72

رأس المال و حقوق الملكية لبنوك أجفند
رأس المال التأسيسي

حقوق الملكية الحالية

نسبة النمو

األردن

5,700,000

22,000,000

286%

اليمن

5,000,000

17,488,000

250%

البحرين

5,850,000

3,450,000

)(25%

سيراليون

606,000

327,154

)(46%

سوريا

5,000,000

5,000,000

0%

لبنان

5,000,000

5,200,000

4%

السودان

4,175,000

4,200,000

0.6%

فلسطين

5,150,000

5,150,000

0%

موريتانيا

2,760,000

2,760,000

0%

المجموع

39,241,000

65,575,154

52%

بنوك أجفند

البنك الوطني باألردن ،بنك األمل باليمن،
بنك اإلبداع والشراكة بسيراليون ،إبداع
البحرين ،إبداع سوريا ،إبداع لبنان،
إبداع السودان ،إبداع فلسطين ،إبداع
موريتانيا

زيادة رأس مال في
الوقت الراهن إلى
 65.5مليون
دوالر أمريكي

نسبة النمو في رأس المال ٪52

رأس المال عند التأسيس
 39.2مليون دوالر أمريكي

االستثمار في رأس المال هو دليل واضح للنموذج االجتماعي الذي
تطبقه بنوك (أجفند) ،فهي ال توزع أرباحا على المساهمين وإنما
تقوم برسملتها أو استخدامها ألغراض توسعية.

توزيع العمالء وفقا للدخل

43%

عمالء يعيشون بأقل من  2دوالر
عمالء يعيشون بأكثر من  2دوالر

57%

توزيع العمالء وفقا للعمر
0.40%

4%

13%
25%

18 to 25
26 to 35
36 to 45

32%

46 to 55

56 to 65
65++

26%

توزيع العمالء وفقا للقطاع

%7

تجاري
صناعي
خدمي
اخر

32

%51
%10

خطة العمل المستقبلية ألجفند

خطة العمل الخمسية تستند على إنشاء بنك
للتمويل األصغر في كل عام.

اإلطار التشريعي للتمويل األصغر
الشمول المالي

مقدمي التمويل األصغر

مقدمي القروض متناهية الصغر

اليمن

اليمن

األردن

السودان

سوريا

اليمن

موريتانيا

البحرين
سوريا
سيرياليون
لبنان

الهدف النهائي هو
تحقيق الشمول المالي
لجميع البلدان

السودان
فلسطين
موريتانيا

المؤشرات المستقبليه لبنوك أجفند
2015

2016

2017

2018

2019

عدد القروض المصروفة

140,909

173,279

216,510

252,718

298,276

عدد حسابات االدخار

59,772

82,117

113,747

176,194

254,867

عدد العمالء

154,405

189,918

263,536

324,369

405,027

عدد المستفيدين ( 5أفراد لكل عائلة)

772,025

949,590

1,317,680

1,621,845

2,025,135

مبالغ القروض المصروفة

147.1

172.7

181.6

211.1

231.6

نسبة النساء

66%

66%

67%

68%

69%

نسبة السداد

97%

97%

98%

98%

99%

العدد التراكمي للقروض

516,879

690,158

906,668

1,159,386

1,457,662

عدد المستفيدين (تراكمي)

2,584,395

3,450,790

4,533,340

5,796,930

7,288,310

شركاؤنا
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SMEs in Taiwan
By:
Mrs. Mei- Li Hsiao
Hi-tech Promotion Center
Taipei City Government
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The global overview
• Changes of foreign economic environment
– Slow recovery in advanced economies
– Slowing growth in emerging market countries
– The rise of regional economic integration
– Youth unemployment has become a global
structural problem

The global overview
• Changes of domestic economic environment
– General downturn in the economy
– Rise of consumer prices
– Private investment mainly in 3C industries
– Growth in foreign trade but worries
– Money market interest rates remain steady
– Poor youth employment, the real wages fall
– Taiwan economics outlook is getting better

The global overview
• The SME
development situation
in principal countries
–
–
–
–
–
–

USA
Mainland China
Japan
Germany
UK
France

–
–
–
–
–

Italy
Canada
Korea
Singapore
Taiwan

The development of Taiwan
SMEs
• Development direction of Taiwan SMEs
– The overall business situation
– Taiwan SMEs in manufacturing
– Taiwan SMEs in commerce
– Taiwan SMEs in new ventures
– The financing of Taiwan SMEs
– The human resources of Taiwan SMEs

The strategy of Taiwan SMEs
to the environment change
• Measures of Taiwan government confront
economic changes
• Changes and directions which Taiwan SMEs
face

The transition and upgrade of
Taiwan SMEs
• Globalization and export development of
Taiwan SMEs
• Business opportunities and challenges to
Taiwan SMEs
• The development strategy of Taiwan SME
new ventures

The Taiwan government
fostering policy for SMEs
• Financial services improvement and
investment promotion
• Transition, upgrade and R&D stimulation
• Innovation and entrepreneurship building,
accelerating incubation
• Consolidating local industries and markets
• Related matching measures

Conclusions and suggestions
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في المؤتمر اإلقليمي
" تطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة في البلدان العربية"
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أوال :نبذة عن الصندوق االجتماعي للتنمية المصري
أنشئ الصندوق االجتماعي للتنمية بالقرار الجمهوري رقم  40لعام  ،1991كأحد أهم شبكات األمان االجتماعي في مصر للمساهمة في حل
مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل على نطاق واسع والتعامل مع اآلثار الجانبية لبرامج اإلصالح االقتصادي وتخفيف وطأة إجراءاتها عن
كاهل محدودي الد خل .وتترجم برامج الصندوق التنموية األساسية إلي أربعة محاور أساسية ،تنمية المشروعات الصغيرة ،تنمية المشروعات
متناهية الصغر ،التنمية المجتمعية والبشرية ،ونشر وتعميق ثقافة العمل الحر ،والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة من خالل دعم

إقامة مشرعات صغيرة ج ديدة والتوسع وتحديث القائم منها .وتتلخص مهام الصندوق في تعبئة الموارد المالية والفنية ،العالمية والمحلية ،لتنفيذ
برامج توفر فرص عمل جديدة دائمة ومؤقتة ،ومساعدة الفئات األكثر احتياجاً ،وتحقيق التنمية االجتماعية والبشرية ،وذلك للفئات المستهدفة
للصندوق وهي :م حدودي الدخل ،وشباب الخريجين ،والمرأة ،وسكان المناطق المحرومة من الخدمات ،والفئات األكثر تأث ار ببرنامج اإلصالح

االقتصادي للدولة.

ويهدف الصندوق إلى توفير فرص عمل من خالل قروض للمشروعات الصغيرة واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأكد من إمكانية توفير هذه

الفرص ،ويعط ي الصندوق أفضلية نسبية لفرص العمل الدائمة ،باإلضافة للمشروعات المجتمعية والبشرية ،كما يعطي أولوية للمشروعات التي
بها قدر من المشاركة الشعبية من الفئات المستهدفة .ويقوم أيضاً بتوفير فرص عمل من خالل تنفيذ وتطوير مجموعة من السياسات اإلجرائية

للتعرف على احتياج ات الفئات المستهدفة وضمان وصول خدماته إليها بسرعة وكفاءة .ولتحقيق ذلك يتم دعم الوكاالت المنفذة ومنحها المعونة
الفنية ،والدعم اإلداري والتنظيمي الالزمين لحسن سير وتنفيذ المشروعات.

منذ إنشاء الصندوق االجتماعي وبداية عملة وهو يمتلك استراتيجية ورؤية طويلة المدى ألنشطته وتحقيق أهدافه وهذه الروية شارك في وضعها
الحكومة مع صناديق التنمية الدولية والجهات المانحة والبنك الدولي وخبراء الصندوق االجتماعي للتنمية ومما ساهم على استمرار الصندوق
في دعم رواد األعمال وتنمية المشروعات الصغيرة كانت بتطور العمل ومتطلبات التنمية .
يتبنى الصندوق في سبيل تنفيذ مهامه عدة محاور عمل أساسية تتمثل فى ما يلى:

• تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يقدم من خاللها حزماً متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.
•

المشروعات المجتمعية والبشرية ،كما يعطي أولوية لمشروعات البنية األساسية كثيفة العمالة.

• كما يشجع الصندوق كذلك مختلف البرامج والسياسات التى تهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة األعمال بين الشباب وطالب الجامعات والمعاهد
الدراسية وتوفير الفرص للتدريب بهدف التشغيل إلى جانب تعزيز المبادرات التى تسهم في تحقيق التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة.
الخدمات التى يقدمها الصندوق:
 .1خدمات مالية.

 .2خدمات غير مالية.

 .3تمويل مشروعات البنية األساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.
)1الخدمات المالية:

 يقدم الصندوق خدماته التمويلية للمنشآت الفردية أو الشركات الجديدة والقائمة التي ينطبق عليها تعريف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر
كما وردت بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم  141لسنة  2004ويقصدد بالمنشدأة الصدغيرة فدي تطبيدق أحكدام هدذا القدانون كدل شدركة أو منشدأة
فردية تمارس نشاطاً إقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجارياً ال يقل رأس مالها المددفو عدن خمسدين ألدف جنيده و ال يجداوز مليدون جنيده و ال يزيدد

عدد العاملين بها على خمسين عامل ،كما يقصد بالمنشأة المتناهية الصغر كل شركة أو منشأة فردية يقل رأس مالها المدفو عن خمسين ألدف

جنيه
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 يدتم تمويدل كافددة األنشدطة المددرخص لهدا بالعمددل طبقداً للقدوانين السدائدة بالدولدة  ،ويشددمل ذلدك كافددة المشدروعات اإلنتاجيددة والخدميدة والتجاريددة
الت ددي تعم ددل ف ددي مختل ددف القطاع ددات االقتص ددادية  ،وذل ددك بش ددرط تد دوافر الج دددوى الفني ددة واإلقتص ددادية لكاف ددة المش ددروعات الممول ددة ومطابقته ددا

لاللتزامات البيئية .
 هذا والتزاماً من الصندوق في القيام بدوره الرائد في دعم ومساندة خطط التنمية القومية واستم ارره في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية

البعددد اإلقتصددادي واإلجتمدداعي  ،فقددد قددام الصددندوق بددابرام بروتوك دوالت لوشددتراك فددي تنفيددذ مشددرو تطددوير المخددابز البلدي دة المدعمددة
ذات ُ
وتحويلها لونتاج اآللي بالكامل وكذلك مشرو مشرو إستبدال واحالل مركبات السرفيس القديمة بأخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعى .
 أشكال القروض  /التمويالت التي تمنح للمشروعات الصغيرة بنظام الصندوق :
قروض قصيرة ومتوسطة األجل ( قروض تقليدية ) .
-

التمويل بنظام الحد الجاري مدين ( لتمويل النفقات الجارية للنشاط ) .
التمويل وفقاً لصيغ العقود اإلسالمية ( المرابحات ) .
التمويل من خالل صيغة التأجير التمويلي .

التمويل من خالل صيغة التخصيم التجاري .
 مجاالت إستخدام القروض  /التمويالت التي تمنح للمشروعات الصغيرة بنظام الصندوق :
تمويل شراء اآلالت الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة بشرط توافر فترات الضمان والصيانة المناسبة وقطع الغيار.
-

تمويل رأس المال العامل .

-

تمويل اإلنشاءات والمباني والتجهيزات بشرط أن يكون التمويل مقترناً بتمويل رأسمال عامل و/أو آالت .

 من خالل الجهات الوسيطة للمشروعات متناهية الصغر :سواء الجمعيات األهلية إلقراض المستفيد النهائي او البنوك إلقراض الجمعيات
األهلية لنشر ثقافة عمل الجمعيات األهلية مع البنوك وتزويدها بحجم تمويل أكبر يتناسب مع طبيعة نشاطها.

 )1الخدمات غير المالية:

 دعم تحويل القطا غير الرسمي إلى القطا الرسمي من خالل  33وحدة شباك واحد بالمحافظات عن طريق تبسيط وتيسير اإلجراءات
واستصدار الموافقات والتراخيص الالزمة لبدء عمل المشروعات.

 إتاحة فرص ومنافذ تسويقية ألصحاب المشروعات من خالل عرض منتجاتهم بسالسل القطا العام والسالسل التجارية الكبرى بالقاهرة
والمحافظات.


إيجاد سوق دائم بين أصحاب المشروعات من خالل خدمات . Business Match Making B2B

 التسويق لكافة منتجات المشروعات الصغيرة من خالل المعارض التابعة للصندوق والتي تقام بالمعرض الدائم للمنشآت الصغيرة بأرض
المعارض بصالح سالم وكذا من خالل المعارض المتنوعة التي تقام بصفة دورية في كافة محافظات الجمهورية.

 الترويج لفكر الحاضنات واختيار انسب الجهات المشاركة
 تقديم حزم تمويل ودعم فنى (بدء تطوير سالسل القيمة).
 تدريب فنى متخصص فى المجال الزراعى /الصناعى /الخدمى /الفرنشايز
 افكار ودراسات جدوى استرشادية للمشروعات الزراعية والصناعية.

 خدمة معلومات االعمال (معلومات عن مصادر المواد الخام /موردين اآلالت /الجهات الفنية المساعده.../الخ)
 تنفيذ مشروعات متخصصة مع جهات مانحه (تنمية التجمعات الطبيعية -دعم سيدات االعمال -مشرو قرية واحدة منتج واحد – الدعم
اإلقتصادى للمرأة).
 عقد ندوات للتوعية بأهمية ريادة االعمال وخدمات الصندوق.
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 )2تمويل مشروعات البنية األساسية والبيئية والتنمية المجتمعية والتدريب:
 .1يقوم الصندوق االجتماعى بدور فعال في مجال التنمية المجتمعية والبشرية والحد من الفقر وتنفيذ مشاريع البنية األساسية باستخدام أسلوب
العمالة المكثفة كجزء من شبكة األمان االجتماعي التي تهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة في المجتمعات المستهدفة طبقا لخريطة الفقر

بغرض تحسين الظروف المعيشية مع التركيز على أسلوب اإلدارة والمتابعة واإلشراف واالستدامة واتاحة فرص عمل للمقاول الصغير للقيام
بتنفيذ تلك األعمال وكذلك أعمال الصيانة ،ومن ضمن هذه المشاريع:
 تطهير وتبطين القنوات والمصارف المائية وحماية جوانبها.

 تغطية القنوات والمصارف المائية المخترقة للكتل السكنية للقرى والتي تسبب تلوثا بيئيا شديدا
 األعمال المدنية لمحطات الرفع وانشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي باستخدام تقنيات بسيطة
 إنشاء شبكات االنحدار وخطوط الطرد لمشروعات الصرف الصحي.
 رصف وصالت الطرق الريفية ومداخل القرى.

 حماية جسور الطرق بعمل التكسيات وانشاء الحوائط السائدة.
 إنشاء واحالل وتجديد شبكات المياه.
 إنشاء خزانات المياه العلوية واألرضية.
 مشروعات المبانى وتشمل ترميم واستكمال المباني الخدمية العامة مثل الوحدات الصحية والبيطرية واالجتماعية ومراكز الشباب.
 حماية جوانب نهر النيل.

 .2يهدف الصندوق إلي رفع وتحسين مستويات المعيشة بالمناطق الفقيرة والمستهدفة وذلك من خالل تنفيذ مجموعة من المبادرات والخدمات
المجتمعية والبشرية ويتم توصيل تلك الخدمات إلي اكبر قطا ممكن من المواطنين.
 الخدمات الصحية والسكانية.
 تشغيل الشباب بالمناطق الريفية والحضرية.
 حمالت النظافة ونقل المخلفات.
 خدمات التعليم بمرحلة الطفولة.
 تشغيل الشباب في حمالت محو األمية.
 التشغيل في أنشطة التحقق والمساءلة االجتماعية من خالل الجمعيات األهلية.

 تشغيل الشباب من خالل توفير فرص عمل" التشغيل لدى الغير "  ،وتيسير فرص التشغيل الذاتى بعد تأهيلهم على المهارات الفنية
والحياتية واإلدارية الالزمة لسوق العمل .
 .3يهدف الصندوق إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خالل تطبيق "خطط اإلدارة البيئية المتكاملة" وذلك بالمشروعات
الممولة كليا أو جزئيا من الصندوق االجتماعي للتنمية  .كما تهدف إدارة البيئة التابعة للصندوق بمنظور أشمل إلى مساعدة شركاء التنمية
 Stakeholdersللقيام بدور إيجابي في تحسين نوعية الحياة من خالل تنفيذ مشروعات وأنشطة تنموية تحترم البيئة وتحافظ على الموارد
الطبيعية بصورة آمنة لألجيال القادمة وذلك من خالل:

 تقديم الدعم الفني إلدارات الصندوق االجتماعي للتنمية وباقي شركاء التنمية .
 بناء قدرات العاملين بالصندوق االجتماعي للتنمية بما في ذلك اإلدارات والمكاتب اإلقليمية لتضمين البعد البيئي في كامل دورة حياة
المشاريع .

 المشاركة بالدعم الفني في تنفيذ مشاريع بيئية نموذجية تساهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية .
 تق وية الروابط مع جهاز شئون البيئة وو ازرة الدولة لشئون البيئة وجميع الجهات الدولية العاملة في مجال الحفاظ على البيئة.
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 المشاركة في تحفيز الجهات المانحة على تقديم الدعم لألنشطة والمشروعات البيئية.
 ا لتنسيق وتبادل الخبرات مع المنظمات القومية واإلقليمية والدولية العاملة في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
أداء الصندوق االجتماعي للتنمية خالل الفترة منذ نشأته عام  1991حتى :2015/8/31

قام الصندوق االجتماعي للتنمية منذ إنشداؤه بضدخ إجمدالي تمويدل حدوالي 28.6مليدار جنيده لتنفيدذ العديدد مدن المشدروعات حتدى نهايدة أغسدطس

 2015تفصيلها كاآلتي-:
 قددروض لتمويددل مشددروعات صددغيرة ومتناهيددة الصددغر بحدوالي  23.5مليددار جنيدده مولددت حدوالي  2.2مليددون مشددرو وفددرت  3.6مليددون فرصددة
عمل.

 منح لتمويل البنية األساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها  5.1مليار جنيه وفرت  710.874فرصة عمل.
أداء الصندوق االجتماعي للتنمية خالل الفترة من  2014/11/1حتى :2015/8/31

قام الصندوق االجتماعي للتنمية خالل الفترة بضخ إجمدالي تمويدل حدوالي  4.5مليدار جنيده لتنفيدذ العديدد مدن المشدروعات حتدى نهايدة أغسدطس

 2015تفصيلها كاآلتي-:

 قددروض لتمويددل مشددروعات صددغيرة ومتناهيددة الصددغر بحدوالي  3872.2مليددون جنيددة مولددت حدوالي  180.951مشددرو وفددرت 261.378
فرصة عمل.
 منح لتمويل البنية األساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بلغ حجم تمويلها  634.3مليون جنيه وفرت  100.417فرصة عمل.
هذا ويعكس الشكل البياني التالى زيادة معدالت اإلقراض للفترة من  2014/11/1حتى  2015/8/31مقارنة بالفترات السابقة وبزيادة قدرها

 % 79عن التمويل المتاح للعمالء خالل نفس الفترة للعام السابق  % 93.6 ،عن الفترة من  2012/11/1حتى 129 ، 2013/7/31
 %عن الفترة من  2011/11/1حتى . 2012/7/31
التمويل المنصرف للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خالل ثالث سنوات سابقة لفترة التقرير
(بالمليون جنية )
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التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر موزعا جغرافيا :
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 -التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقا للنوع االجتماعى:
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هذا ويعكس الشكل البيانى التالى زيادة المنصرف على مشروعات البنية األساسية والتنمية المجتمعية السابقة وبزيادة قدرها % 122
عن نفس الفترة  2013/11/1حتى  2014/8/31و % 939عن نفس الفترة من  2012/11/1حتى 2013/8/31

مقارنه المنصرف لمشروعات البنية االساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة خالل
سنتين سابفتين لفترة التقرير (بالمليون جنية )
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قام الصندوق خالل نفس الفترة بدعم عملية التكامل بين الخدمات الغير مالية والمالية فضال عن قيام الصندوق بدور الميسر في
تقديم بعض الخدمات وفى هذا اإلطار أنتهى الصندوق من دعم توفير استراتيجية زراعية للبنك األهلي المصري وبنك التنمية
الصناعي مع توفير تمويل لوضع استراتيجية قومية للتجمعات اإلنتاجية الطبيعية يقدم الصندوق االجتماعي للتنمية حزمة من

الخدمات غير المالية لتنمية المشروعات الصغيرة والتي ترتبط بدورة حياة المشرو وذلك كما يلى :
أ  :مرحلة بدء المشروع

 تدريب عمالء – ريادة األعمال لعدد  2310متدرب.
 تدريب مدربين – ريادة االعمال لعدد  66مدرب ومدربة.
 توفير خدمات معلوماتية لعدد  8570مستفيد.
 توفير عدد  62دراسة جدوى استرشاديه للمشروعات الصناعية والزراعية.

 إصدار التراخيص للمشروعات من خالل  31مركز الشباك الواحد أصدرت  15697رخصة نهائية  19021 ،رقم قومي
للمنشأة  3289 ،سجل تجارى  7359،بطاقة ضريبية خالل الفترة.
ب  :مرحلة النمو/االستمرارية للمشروع

تسويق منتجات المشروعات الصغيرة من خالل آليات متنوعة أهمها:
المعارض حيث تم تنفيذ 52معرض أشترك بها  1395عارض وحققت مبيعات وتعاقدات بأجمالي  9.38مليون جنية.



 تسجيل عدد  1692مستفيد من جميع المحافظات بالجهات الحكومية لتفعيل بند  %10من المشتريات الحكومية لصالح
المشروعات الصغيرة بقيمة مناقصات  26.364مليون جنية .

 خدمة تسهيل تكويد المنتجات للعمالء (بار كود) حيث تم تكويد منتجات  167عميل .
 تسكين المشروعات بجميع فرو شركات القطا العام والسالسل التجارية الكبرى بالقاهرة والمحافظات لمساعدة العمالء في
التسويق من خالل عرض منتجاتهم حيث تم تسكين عدد  147مشرو بقيمة مبيعات بالقطا العام  1.525مليون جنية.
 ترشيح عدد  94مشرو للحصول على فرص تصديرية من خالل نقطة التجارة الدولية

 تنفيذ صفقات تكامل بين المشروعات من عمالء الصندوق لتغطية احتياجات المشروعات من مكونات العملية اإلنتاجية
بواسطة مشرو اخر  B2Bحيث تم تنفيذ  114صفقة بقيمة حوالى  3.975مليون جنية.
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التوجهات االستراتيجية للصندوق االجتماعي للتنمية خالل عام 2015
الصندوق االجتماعي للتنمية معنى في المقام األول بالتشغيل واتاحة فرص عمل وهو شبكة أمان تساند الدولة وتدعم المشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر ،فقد تبنى الصندوق االجتماعي استراتيجية لعام  2015من خالل المحاور التالية:


وضع استراتيجية قومية بتعريف موحد لقطا

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة و ازرة الصناعة والتجارة

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


توفير فرص تشغيل و بناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين وذلك لمواجهة األزمة االقتصادية الحالية حيث يتم التركيز علي
المشروعات كثيفة العمالة في القطاعات المختلفة والتي تهدف إلي زيادة فرص التشغيل بالنسبة للشباب والفتيات ،كما يتم التركيز

ايضاً علي المحافظات األكثر فق اًر طبقاً لخريطة الفقر


تقديم المزيد من تبسيط اإلجراءات واستحداث آليات تمويلية وغير تمويلية جديدة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم في

مختلف مدن ومحافظات الجمهورية.



التركيز على بعض الفئات المستهدفة وأهمها الشباب والمرأة.

المساهمة في دماج القطا غير الرسمي بالقطا الرسمي ووضع أليه لتطبيق عملية اإلدماج مع وضع بعض الحوافز للمساعدة
على التطبيق مثال (الضرائب ،التدريب ،األراضي.)....



االستهداف القطاعي والجغرافي حيث التوجه نحو استهداف زيادة نسبة القطا الصناعي في المشروعات الصغيرة وخاصة
الصناعة كثيفة التشغيل ودعم فكرة المجمعات الصناعية المتخصصة ،واستهداف تمويل مشروعات بمحافظات الصعيد والتركيز

على المحافظات األكثر فق اًر ،واستهداف المشروعات الكبرى للثروة الحيوانية والسمكية .


إجمالي مستهدفات تمويل  /منح لمشروعات الصندوق خالل العام المالى المنتهى فى ديسمبر  2015مبلغ حوالى  4.7مليار

جنيها .


مساهمة الصندوق في الشركات المتخصصة في التمويل متناهي الصغر.



تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات وذلك من خالل دعم التجمعات اإلنتاجية  Clustersوقد تم البدء في تحفيز الموارد لهذا



التوسع في خلق شركات استراتيجية مع شركاء التنمية من و ازرات وهيئات محلية ودولية 0

الغرض.
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ثانيا :مقدمة عن واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى:
تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة  90في المئة من المنشآت المسجلة في الوطن العربي وهي النسبة في كل من سلطنة عمان
والكويت في حين ترتفع هذه النسبة الى  95في المئة في السعودية وتتجاوز ما نسبته 1ر 99في المئة من مجمو المنشآت غير
الزراعية في مصر حسب دراسة صادرة عن المعهد العربي للتخطيط في الكويت.
وبلغت مساهمة هذه المنشآت في اجمالي الناتج المحلي للجزائر  77في المئة و  59في المئة في فلسطين وحوالي  25في المئة في
السعودية وتوظف هذه المنشآت حوالي  74في المئة من مجمو التوظيف في مصر وحوالي  50في المئة في االردن ونحو 3ر72
في المئة في البحرين فيما بلغ عدد هذه المنشآت في الوطن العربي عام  2010بحسب الدراسة نحو  10ماليين منشاة.

ثالثا :نشأة اإلتحاد واألهدا

الرئيسية.

أنشأ عام  2004كاتحاد عربي غير هادف للربح تحت مظلة مجلس الوحدة االقتصادية العربية .ويضم المؤسسات والجهات التنموية
الراعية والداعمة والمهتمة بتنمية وتمويل المنشآت والمؤسسات الصغيرة ويهدف إلى:

– تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة العربية وتعظيم قدراتها التنافسية وتوثيق الروابط بينهما
– تبادل الخبرات والنماذج العربية والتعريف بالبرامج التدريبية المتاحة والعمل على االستفادة منها.
– رفع قدرة وتنافسية المنشآت الصغيرة من خالل خدمات تنمية االعمال والدعم الفني وخدمات التمويل.
– دعم ومساندة المؤسسات والجمعيات التي تعمل في مجال تنمية المشروعات الصغيرة واالستفادة من أنشطة المؤسسات األعضاء
باالتحاد.

رابعا :العضوية والمحاور األساسية
العضوية لالتحاد :يجمع االتحاد في عضويته:
 .1العضوية العاملة  :الهيئات والصناديق واالتحادات والجمعيات والمراكز والمؤسسات التي تعمل في مجال تنمية وتمويل ورعاية
ودعم المنشآت والمؤسسات الصغيرة.

 .2العضوية المنتسبة :المؤسسات والمنشآت الصغيرة .
 .3العضوية المراقبة :الجهات العربية والدولية .
 .4ويضم االتحاد كل من مجلس الوحدة االقتصادية العربية ومنظمة العمل العربية واتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية
للتنمية الصناعية والتعدين ،وتشارك هذه الهيئات في حضور اجتماعات مجلس االدارة والجمعية العمومية.

خامسا :رؤية االتحاد لدوره

Networking

 .1آلية للتشبيك :

إلمكانية االستفادة من القدرات والخبرات العربية لكافة الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
 .2آلية للتبادل الفني:

Exchangeلنقل الخبرات والتعريف بنماذج البرامج التدريبية العربية واالستفادة منها من خالل المنظمات

والهيئات التنموية العربية والدولية مثال ذلك :منظمة اليونيدو والمنظمة العربية للتنمية الصناعية ومنظمة العمل العربية ومنظمة
العمل الدولية وغيرها.
Cooperation

.3آلية للتعاون:

بهدف تنمية المنشآت والمؤسسات الصغيرة من خالل أعضاء لحل مشكلة البطالة والتشغيل من خالل التعاون العربي وبرامج
التنمية وريادة االعمال واالستثمار المختلفة.
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سادسا :األنشطة الرئيسية لالتحاد
Entrepreneurship

•

المساهمة والعمل على نشر برامج ريادة األعمال العربية

•

المشاركة والتعاون مع مجلس الوحدة االقتصادية العربية في برامجه لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

•

التعاون مع ومشاركة االتحادات النوعية والمنظمات العربية والدولية والصندوق االجتماعي للتنمية على أنشطة اقامة وتنفيذ
المنتديات والملتقيات والمؤتمرات العربية لدعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال.

سابعا :آليات العمل على المستوى العربي
 .1العمل على تعزيز مجتمع ريادة األعمال والمشروعات والمنشآت والمؤسسات الصغيرة على مستوى الوطن العربي من خالل
أعضائه للمساهمة في مشكالت البطالة والتشغيل وفي خلق فرص العمل المنتجة وتوسيع وخلق أسواق العمل الجديدة.

 .2العمل على تنمية مشروعات سالسل القيمة وسالسل اإلمداد من خالل تبادل الخبرات العربية والدولية والنماذج اإلنتاجية العربية
ومساعدة الجهات العربية على نقل الخبرات العربية من خالل اللقاءات والنشرات.
 .3التعاون مع المؤسسات والهيئات في تنمية ونشر فكر العمل الحر وريادة األعمال لتنمية المنشآت الصغيرة والتعريف بخدمات
دعم األعمال والتعاون مع المنظمات العربية والدولية لنشر برامج التدريب الخاصة بتنمية التعاون والتبادل التجاري للمشروعات
والمنشآت الصغيرة.
 .4التعاون مع مجلس الوحدة االقتصادية في خططه في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المنشآت والمؤسسات
لالستفادة من التمويل المتاح بالمبادرة الكويتية للحصول على التمويل في المشروعات التنموية.
أهم األنشطة الحالية:

 .1المشاركة في المبادرات وتفعيل األهداف المرجوة لألنشطة مع شركاء التنمية:
التركيز على األهداف الرئيسية لالتحاد لتفعيل دور المشروعات الصغيرة وريادة األعمال العربية في المساهمة في تحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية واألمن الغذائي وتوفر فرص العمل المنتجة وفي تلبية االحتياجات المحلية وتحقيق مشاركة الشباب في
التنمية ،من خالل عدة محاور استراتيجية مقترحة للمدى القريب خالل الفترة الحالية والمستقبل القريب ،حيث تقوم الجهات أعضاء
االتحاد باختيار المحاور التي يرون أولوياتها وفي مجال عملها والتركيز عليها من قبل أعضاءه ومن خالل مشاركة الهيئات والجهات
الداعمة في كل بلد لتحقيق تلك األهداف ويتم تبادل الخبرات فيما بينها.
 .2تبادل الخبرات العربية في مجال تنمية المنشآت والمؤسسات الصغيرة
لدعم ريادة األعمال واالستفادة منها بين الدول العربية ،حيث أن التحاد العربي للمنشآت الصغيرة هو آلية للتشبيك Networking
 for Small Businessesبين المؤسسات الداعمة تحت مظلة عربية يمكننها المساهمة في تعظيم مجتمع ريادة األعمال العربي.

.3

االستفادة من نماذج البرامج التدريبية العربية على المستوى العربي  ، Entrepreneurshipمثال ذلك :منظمة اليونيدو والمنظمة
العربية للتنمية الصناعية ومنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وغيرها في المساعدة في حل مشكلة البطالة العربية
والتشغيل من خالل التعاون العربي وبرامج التنمية وتبني برامج ريادة األعمال العربية.

.4

التعاون مع مجلس الوحدة االقتصادية العربية في برامجه لتنمية المشروعات:
وخاصة المشاركة في الملتقيات العربية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع االتحادات للمساهمة لالستفادة
من الخبرات العربية ومن التمويل المتاح ومن القدرات والخبرات العربية.
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ثامنا :رؤية االتحاد للتوجهات المستقبلية
وهي ثالثة توجهات حتمية يجب العمل عليها وهي:
 .1التركيز على ربط رؤية ومهمة وأهداف تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنمية البشرية والتنمية االقتصادية
واالجتماعية وتنمية المجتمع المحلي :إلمكانية وضع الخطط والوسائل واآلليات التنفيذية لتحقيق اهداف التنمية وعوائدها.

 .2أن تكون تنمية المشروعات غاية ووسيلة لزيادة كفاءة وفاعلية وتنافسية منشآت وكيانات سالسل القيمة واالمداد ،وللمساهمة في
حل مشكالت المجتمع وخاصة األمن الغذائي وتحقيق نوعية وجودة الحياة.
 .3أن نشجع ونعزز مفهوم ريادة األعمال لتحقيق إنشاء مشروعات تتسم باإلبدا والمخاطرة والقدرة على النمو وتحقيق قصص نجاح
وتكوين الثروات لتحقق التنمية المنشودة وليكون الخيار الدائم واألساسي للشباب وللخريجين عن الخيار الوظيفي.
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1.0. Background
This paper summarizes the main characteristics of SME’s in Dubai, their role, economic
structure and contribution to economic activity. The paper also describes SME’s drivers and
barriers with respect to corporate Social Responsibility (CSR). The results are based on a
recently conducted Survey amongst SME’s in Dubai with the objective of facilitating a broader
implementation of CSR amongst SMEs in order to integrate them in sustainable economic
development of the Emirates. The survey design follows the CSR Framework created by CRB
covering four key areas of CSR as defined by CRB: Marketplace, Workplace, Environment, and
Community.
Table 1 Sampling Design and Response Rate
Employment
Frame
Sector (Stratum)
Size
size, N
(Substratum)
Micro
3546
Manufacturing,
Small
1213
electricity, gas
Medium
670
and water
Total
5,429

Sample
size, N

Responses,
N

Response
rate, %

50
40
30
120

6
3
8
30

12.0%
7.5%
26.7%
25.0%
14.0%
17.5%
16.7%
30.8%
68.0%
40.0%
13.3%
54.2%
16.0%
7.5%
40.0%

Construction

Micro
Small
Medium
Total

10523
3037
1010
14,570

50
40
30
120

7
7
5
37

Trade, wholesale,
retail

Micro
Small
Medium
Total

47744
4096
1228
53,068

50
40
30
120

34
16
4
65

Hotels and other
social services

Micro
Small
Medium
Total

8838
2594
1058
12,490

50
40
30
120

8
3
12
40

Real estate and
other business
services

Micro
Small
Medium
Total

10037
2063
802
12,902

50
40
30
120

6
7
8
32

Micro

80688

250

61

Small
Medium
Total

13003
4768
98,459

200
150
600

36
37
204

Total

3

33.3%
12.0%
17.5%
26.7%
26.7%
24.4%
18.0%
24.7%
34.0%
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2.0.

Structure of SME’s in Dubai

The small and medium companies, broadly called the SMEs, play an important economic role in
Dubai’s economy, generally contributing more than 30% to the total GDP with Trade being an
important pillar of the economy and with trading companies of all sizes abound. Of the 166
thousand currently active businesses in Dubai, about 98% could be considered SMEs, or
companies employing at most 100 workers. They are engaged in various types of economic
activities all over the Emirate.
Fig. 1 highlights the distribution of businesses with respect to economic activities, with the SMEs
being highly concentrated in the services sectors, particularly in Trading. While only 20% of
them are in the Manufacturing (MFG) and Construction (CONST) sectors, the majority (55%)
are in Trading Sector (TRADE). In contrast, the largest number of large companies (34%) are in
Construction, while 15% are in Manufacturing. Although the respective percentages are
comparable in the other sectors1 the SMEs highly dominate with respect to number of
businesses in operation.

Fig. 1. Percentage distribution of SMEs and Large companies by economic activity
60%

55%

50%
SME

40%

34%

30%

23%

20%

10%

Large

15%

15%

13%

16%
9%

8% 7%

5%

1% 2%

2% 2%

2%

0%
MFG

CONST

TRADE

H/R

1

TSC

FI

RERBS

Others

The other sectors are H/R – Hotels and Restaurants, TSC – Transport, Storage and communications, FI – Financial
Intermediations, RERBS – Real Estate, Renting and Business Services. Included in Others are the small sectors
consisting of Agriculture and Fishery; Mining and Quarrying; Electricity, Gas and Water; and Social and Personal
Services.
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Further classifying the SMEs in the Services and Industry sectors by employment size and
considering the distribution of companies across the sub-classifications, defined as:
i.
ii.
iii.

iv.

Micro, with employment of 1 – 9;
Small, with employment of 10 – 19;
Medium Small, with employment of 20 – 49; and
Medium, with employment of 50 – 100.

is shown in Fig. 2. Nearly all of the SMEs in the services sectors employ less than 20 workers,
with Micro accounting for 70% of the total number; and Small, 26%. Only 3% are Medium Small
and only 1% are Medium. On the other hand, corresponding percentages of SMEs in the
Industrial sectors are 48%, Micro; 44%, Small; 5%, Medium Small; and 3%, Medium.
Fig. 2. Distribution of SMEs by sector
Services sector

Industrial sector

Micro
70%

Micro
48%

Small
44%

Small
26%

Medium
1%

Medium Small
3%

Medium
3%

Medium Small
5%

EXPORTING ACTIVITIES OF SMEs
Dubai has been considered as the trade hub of the region, efficiently moving goods from major
supplying countries to the various parts of the region and vice versa. Being a trading hub, it is
not surprising to note that among the 11,850 members of the Dubai Chamber engaged in it in
2014, 71% are SMEs, with their total export accounting for more than 60% of the year’s total.
Among the SMEs, a disparity between the number of companies and the level of activity could
be observed; i.e., despite the larger number of relatively smaller companies, the total exports of
relatively larger companies within the group was higher.
A shown in Fig. 3, majority of exporting SMEs during the year were Micro, while 36% were
Small. Only 6% were Medium Small and 3% were Medium. In terms of export value, however,
a reversed pattern could be seen. The Micro’s share to total SMEs’ export value during the year
accounted for only 6%. The share went up with employment size with the share of Small at
8%, and of Medium Small, at 24%. The export value of Medium exporters accounted for the
bulk (62%) of the group’s total export.
The same observation could be noted with respect to the frequency of exporting activities,
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measured in terms of the number of Certificates of Origin (COs) issued to exporters during the
year. On the average, a Micro company exported 22 times during the year, while a Small
company exported 39 times. The exporting frequency rose to 149 times for Medium Small
company, and to 211 for Medium companies.
Fig. 3. Distribution of SME exporters and their export share, 2014
Number of exporters

Export share
Micro
6%

Micro
55%
Small
36%

Medium
3%

Medium
62%

Small
8%

Medium
Small
24%

Medium Small
6%

3.0 SMES IN THE SOCIO-ECONOMY
From an individual street vendor to a complex multinational enterprise, every business entity
has its stakeholders and its impacts on society and the environment, both positive and negative.
The notion of corporate social responsibility (CSR), broadly defined as the overall contribution of
a business to sustainable development (SD), refers to ensuring of economic success for an
organization by integrating social and environmental issues in its processes so that the
organization can adequately manage the impact of those processes on both the environment
and local communities. Therefore, this should be equally valid for large and small enterprises.
But when CSR is discussed in academia, the media, and wider civil society, the focus tends to
be on the larger companies. Small and Medium Enterprises (SMEs) are often overlooked.
Although the term ‘SME’ is frequently used it is seldom defined. In the UAE, different definitions
have been used. Until recently, the Dubai Chamber of Commerce and Industry considered
companies with less than 10 employee’s micro, those with less than 20 or 25 small, and those
with less than 100 medium-size, provided turnover is less than 100 million Dirham/year. In late
2009, the Dubai government set a general definition for SMEs, which is differentiated by sector
and takes both turnover and workforce size into account.
Yet, SMEs count. They are in many countries, at the core of the economy, and a major source
of entrepreneurial skills, innovation and employment. On average, they represent over 90% of
businesses and account for 50-60% of employment at a national level. In Dubai, and according
to the Mohammed Bin Rashed Establishment for SME Development, SMEs constitute 90-95%
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of all businesses contributing 30-35% to the national gross domestic product (GDP), and their
contribution to the national economy also results in social benefits by employing about 61% of
the total workforce. As such they play a fundamental role in society, and can potentially have a
huge impact on both environment and community.
With their strong influence on economic, social, and environmental matters, impacts attributed
to SMEs’ activities are certainly significant, not only the magnitude but also the diversity. Thus,
the social and environmental performance of SMEs remains weak in many parts of the world
and it is believed specifically that the environmental damage caused by SMEs will grow unless
innovative strategies are devised. However, SMEs today work in markets affected by a global
pattern of supply and demand that favors larger companies. Therefore, CSR concepts were
mainly developed with large companies in mind and many concepts and instruments have been
developed to address their environmental and social impacts.

8

4.0 CHALLANGES AND DRIVERS TO ADOPTING CSR CONCEPTS
Although SMEs are considered the core of the economy, they are viewed as a challenge in the
sustainable development debate. They apply considerable pressure on both society and the
environment, not individually, but collectively. For example, SMEs are avid consumers of
resources and energy and the result is a significant generation of waste by-products. There are
also a number of problems that deprive SMEs from achieving their full potential: they use
outdated technology; lack finance; lack access to export markets; lack market information; are
resistant to change; and, the decision-making is done by the owners of these companies. These
problems contribute to disregard of social issues and environmental degradation. Therefore,
they are seen unconcerned by environmental and social issues even those relevant to their
businesses.
Table 2 Implementation of CSR Management Action by Company Size

CSR Management Action
Policy
Strategy
CSR Steering Committee
Dedicated department/officer for CSR
Directors involved in CSR
management

Micro

Small

Medium

Average

22%
28%
11%
13%
13%

43%
39%
13%
24%
22%

31%
46%
24%
28%
40%

32%
38%
16%
22%
25%

In the analysis of the primary drivers and barriers of CSR practices, some interesting findings
have emerged in relation to SMEs in Dubai.
The majority of the respondents highlighted image and reputation as a main driver for adopting
and implementing CSR practices, followed by legal and regulatory processes, employee
retention, improved standing with the government, and competitiveness were considered
fundamental by 78.5% of respondents.

Table 3 Drivers and Barriers of CSR Programs and Activities by Company Size
Factor

Micro

Small

Medium

Average

Drivers
Company Image/Reputation
Improved Risk Management
Pressure From Business Partners
Pressure From Customers
Pressure From Investors

80%
69%
49%
50%
43%

69%
63%
30%
33%
24%

96%
87%
55%
57%
62%

82%
73%
44%
47%
43%

Employee Attraction/Motivation/

74%

70%

94%

79%
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Retention
Competitiveness
Compliance To Islamic Values/
Practices
Legal/Regulatory Drivers

73%

61%

92%

58%

68%

80%

78%

71%

92%

75%
69%
80%

75%
59%
94%
Improved Standing With Government
76%
Barriers
50%
14%
50%
No Awareness
38%
55%
25%
64%
Lack Of Knowledge
48%
32%
18%
29%
Lack Of Top Management Support
26%
46%
45%
54%
No Time To Resource CSR
48%
32%
23%
41%
Employee Resistant To CSR
32%
42%
48%
66%
Perceived High Cost Of CSR Project
52%
Belief That CSR Lacks Direct Impact
42%
50%
48%
On Financial Success
47%
Thinks There Is Lack Of Appropriate
44%
54%
67%
Institution To Support CSR
55%
49%
51%
60%
Lack On Incentive To Encourage CSR
53%
Lack Of Government Support,
34%
42%
51%
Involvement, Legislation
42%
Note: the percentage for a driver refers to the relative number of companies in each sector
giving a rating of at least 2 in importance; while for the barriers the percentage refers to the
relative number agreeing that the specific barrier is the reason for implementation of CSR
programs/ activities.

On the other hand, the main barriers to the implementation of CSR activities were largely
identified in time and resources cost, some respondents also indicated that lack of efficient
institutions to assist them in implementing CSR activities was a major barrier.
Lack of incentives to becoming more socially and environmentally responsible was another
barrier as indicated by 53.3% of respondents.
Micro companies are expected to have limited capabilities to organize a CSR steering
committee, much less, a dedicated department/officer for CSR. Thus, it was not surprising to
note that very few of the companies reported these management actions as having been
implemented, nor are they looking to implement them in the near future. In contrast, 55% of the
large companies had the former and 53%, the latter. From a 22% occurrence among micro
companies the percentage of having a CSR policy rose to 43% for small companies, to 65% for
large companies. Unexpectedly medium companies reported a low occurrence of 31%. The
pattern for having CSR strategy was more as expected, rising from 28% for micro, to 39% for
small, to 46% for medium, and to 52% for large companies.
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Another barrier facing SMEs is that they do not appear to have a cradle-to-cradle understanding
of the social responsibility agenda, i.e. how the different areas of environmental and social
responsibility can combine to bring improvements across the triple-bottom-line (economic, social
and environmental) performance. Yet, in SMEs it is much easier to get full buy-in to responsible
business and understanding of what the commitment means in practice.
Integrating CSR throughout an SME can be undertaken through practical, simple and cost
efficient actions, and does not need to be complex or expensive.
Owing to their small size, and their potential for being more flexible and innovative, SMEs may
in fact provide particularly good opportunities for social responsibility. Nevertheless, SMEs are
incapable and/or indifferent to conform to socially and environmentally-friendly practices due to
financial constraints, lack of proper information and a lack of motivation.
Table 4 CSR Practices by Area and Company Size

Market

Environment

Community

Workplace

Area

CSR Practice

Micro

Small

Medium

Average

Provide training
Support Emiratisation
Equal Pay
Engage and consult employees
Policies for Health and Safety (H&S)
Community policy/strategy
Engage stakeholders
Cash contribution
Time
In kind support
Environmental policy
Measure water usage
Measure material usage
Measure CO2 emission
Transport and business travel
Ensure customer privacy
Measure customer satisfaction
Seek opportunities for new products
to address social/environmental
problems
Environmental policies for suppliers

60%
80%
62%
46%
83%
36%
36%
43%
36%
28%
32%
52%
48%
23%
49%
95%
91%

84%
12%
53%
73%
75%
41%
34%
66%
56%
51%
38%
57%
86%
23%
58%
100%
84%

90%
5%
80%
84%
89%
57%
43%
86%
42%
70%
55%
73%
79%
36%
73%
100%
92%

78%
32%
65%
68%
82%
45%
38%
65%
45%
50%
42%
61%
71%
27%
60%
98%
89%
55%

52%

50%

64%

42%
50%

50%
55%

60%
62%

H & S suppliers

51%
56%

Promoting the uptake of CSR amongst SMEs requires approaches that fit the respective needs
and capacities of these businesses, and do not adversely affect their economic viability.
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The long-run benefits SMEs can realize by adopting CSR strategies can indeed be significant
and involve the following key dimensions:
Cost Savings: adopting CSR practices leads to operational savings (less waste, energy and
material inputs, higher efficiency in resource use, etc.) resulting from environmental and
productivity improvements within an eco-efficiency perspective.
Enhanced Staff Loyalty: offering advanced human resource development programs, and safe
workplaces can result in higher level of loyalty and lower level of absenteeism.
Enhanced Reputation: the positive image effects of implementing CSR cab be a decisive actor
for future market development. It is an excellent tool for benchmarking the performance of
business partners in different areas and documenting the efforts undertaken in that respect.
Improvements in Productivity and Quality: greater efficiency and better management
encouraged by adopting CSR practices can help SMEs improve the quality and productivity of
their output.
Consumer Response and Customer Satisfaction: while responsible consumer behavior is
still somewhat confined to niche markets, it appears to be growing rapidly. In the field of
customer satisfaction, adopting CSR practices will improve SMEs performance in particular with
respect to lower defect rates and delivery on time.
SMEs should not just consider CSR an ethical issue, they must see the business relevance of
what they do. If they do not, they may miss out on important business opportunities.
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5.0 CONCLUSION
The results outlined in the report show that SMEs in Dubai make a significant contribution to
their economy as well as to their local communities through financial, voluntary and in kind
support. To their employees through Emiratisation, providing training and development and safe
working environment. The results also showed significant importance of marketplace
responsibility, specifically the protection of customer details and satisfaction.
These activities, although deemed important by the SMEs are often not reported or documented
therefore get unnoticed and sometimes unacknowledged as a CSR activity.
In conclusion, we believe that strategic CSR is very much a possibility for SMEs and that it may
offer a means to formalizing some of its processes and policies, especially where no formal
strategy exists.
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الملخص:

تلعب املشاريع متناهية الصغر و الصغرية دورا مهما و أساسيا يف التنمية االقتصادية للدول ،هذه األخرية باعتبارها نسيجا قطاعيا

مميزا له القدرة على التأقلم وسرعة التغيري والتقليل من االنعكاسات السلبية للمؤسسات الكبرية ،و نظرا أيضا للخصوصيات اليت
تتميز هبا من مرونة و عدم تأثرها بشكل كبري بالتغريات االقتصادية الكىر و أيضا سهولة تسيريها...اخ.
و يف ظل التغريات االقتصادية اجلارية يف العامل ،مبا يف ذلك انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة و إبرامها عقد الشراكة
مع االحتاد األورويب ،ما يعين حترير التجارة و إلغاء الرسوم اجلمركية ملؤسسات الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة و لدول
االحتاد األورويب ،أصبح أمام هذه املؤسسات مجلة من التحديات على الصعيد احمللي و الدويل ،و لعل أهم هذه التحديات هو
املنافسة اليت سوف تشكلها مؤسسات هذه الدول ،مما يفرض عليها إجياد حميط مالئم للقيام بنشاطها على أكمل وجه مبا يف ذلك
حميط مايل يساعد اإلدارة املالية هلذه املؤسسات للقيام بنشاطها بطريقة مثلى.
Abstract:
SMEs play an important role and a key role in economic development, it is a capacity
unique textile industry to adapt and pace of change and minimize the negative effects of big
business, and also because of features that are characterized by flexibility and is not affected by
major economic and also the ease to manage, etc. ....
And in light of economic changes taking place in the world, including Algeria's accession to the
WTO and the agreement with the European Union, which means that trade liberalization and
removal of tariffs for the enterprises of the Member States of the WTO and the countries of the
European Union, became the face of these enterprises a series of challenges at local and
international, and perhaps most important of these challenges is the competition that will be
posed by the enterprises of these countries. Algerian SMEs must be equipped to face these
threats which impose an appropriate perimeter to do its activity to the fullest, including
financial circumference helps financial management of these institutions to carry out its activity
in an optimal way.
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مقدمة:

أفرزت التحوالت االقتصادية الدولية توجهات جديدة يف بعض جوانب نظريات التنمية االقتصادية ،و من ذلك بروز دور

و أمهية قطاع " :املشاريع متناهية الصغر و الصغرية " يف التنمية االقتصادية للدول ،هذا األخري باعتباره نسيجا قطاعيا مميزا له القدرة
على التأقلم وس رعة التغيري والتقليل من االنعكاسات السلبية للمؤسسات الكبرية ،وزاد اهتمام املنظمات الدولية يف خمتلف بلدان
العامل بنشاط وفعالية أداء هذه املؤسسات حىت باتت حمور براجمها التنموية ،ملا تلعبه من دور يف تدعيم باقي القطاعات االقتصادية
األخر .
و اجلزائر بدورها أدركت هذه احلقيقة ،إال أن التحوالت االقتصادية اجلارية يف العامل جعلت هذا النوع من املشاريع يف حمك
مواجهة منافسة شديدة من قبل مؤسسات الدول املتطورة خاصة الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تتميز بقدرة عالية على اخرتاق
األسواق و التأثري يف الزبائن ،و ذلك بعد إقبال اجلزائر على مغامرة االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ودخوهلا اتفاق الشراكة مع
اإلحتاد األورويب.
سوف حناول تسليط الضوء يف هذه الورقة على املشاريع املقاوالتية الشبابية و باألخص املشاريع متناهية الصغر و الصغرية
بعرض للمنظومة املؤسسية اليت تعيش حتت إشرافها هذه املشاريع باجلزائر ،و نعين بذلك وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و
املتوسطة و اهليئات العاملة حتت إشرافها من جهة ،و من جهة أخر اهليئات احلكومية و املؤسسات املتخصصة يف دعم هذا النوع
من املؤسسات .لنصل يف األخري إىل أهم الفرص و التهديدات اليت يوفرها احمليط اخلارجي هلذه املشاريع باجلزائر ،و بالتايل معرفة
مكانة قطاع املؤسسات و املشاريع متناهية الصغر و الصغرية يف السياسة االقتصادية للدولة.
-1المنظومة المؤسسية لتنمية المشاريع متناهية الصغر و الصغيرة :
 1-1وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العاملة تحت إشرافها:
لقد أنشأت اجلزائر اعتبارا من سنة  1991وزارة منتدبة مكلفة باملؤسسـات الصغـرية واملتوسطة ،مث حتولت إىل وزارة
املؤسسـات والصناعات الصغرية واملتوسطة اعتبارا من سنة  1993مث يف  2010اىل وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة
 ،إىل أن أصبحت وزارة الصناعة و املناجم يف يومنا هذا ،وذلك من أجل ترقية املشاريع متناهية الصغر و الصغرية يف اجلزائر وهي
مكلفة بـ
•تنمية املشاريع متناهية الصغر و الصغرية وترقيتها.
•تقدمي احلوافز والدعم الالزم لتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة.
•املسامهة يف إجياد احللول لقطاع املشاريع متناهية الصغر و الصغرية.
•إعداد النشرات اإلحصائية الالزمة وتقدمي املعلومات األساسية للمستثمرين يف هذا القطاع.
•تبين سياسة ترقية للقطاع وجتسيد برنامج التأهيل االقتصادي للمشاريع متناهية الصغر و الصغرية.
•ترقية االستثمارات املنشئة واملوسعة واملطورة للمشاريع متناهية الصغر و الصغرية.
•إجياد إسرتاتيجية لتطوير هذا القطاع .
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•تعزيز القدرة التنافسية للقطاع.
وهي هبذه املهام تساهم بفعالية يف توجيه و تأطري و مراقبة املشاريع متناهية الصغر و الصغرية ،وقد أنشئت حتت إدارهتا
العديد من املؤسسات املتخصصة يف ترقية القطاع نذكر منها:
*املشاتل و حاضنات األعمال.
*مراكز التسهيل.
*اجمللس الوطين لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 1-1المشاتل وحاضنات األعمال: 1
وهي مكلفة مبساعدة املشاريع متناهية الصغر و الصغرية ودعمها ،وهي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تتمتع
بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وقد أنشئت طبقا للمادة 12من القانون  18 – 01املؤرخ يف  12ديسمىر  2001وتأخذ
ثالث أشكال هي:
أ -المحضنة  :وهي تتكفل بأصحاب املشاريع متناهية الصغر و الصغرية يف قطاع اخلدمات.
ب -ورشة الربط :وهي هيكل دعم يتكفل بأصحاب املشروعات يف قطاع الصناعة الصغرية واملهن احلرفية.
ج -نزل المؤسسات  :و يتكفل بأصحاب املشاريع املنتمني إىل ميدان البحث.
 1-1-1أهداف المحاضن:
تسعى املشاتل إىل حتقيق أهداف عديدة من أمهها:
•تطوير أشكال التعاون مع احمليط املؤسسايت.
•املشاركة يف احلركية االقتصادية يف مكان تواجدها.
•تشجيع منو املشاريع املبتكرة.
•تقدمي الدعم ملنشئي املؤسسات اجلدد.
•ضمان دميومة املؤسسات املرافقة.
•تشجيع املؤسسات على التنظيم األفضل.
•التحول يف املد املتوسط إىل عامل إسرتاتيجي يف التطور االقتصادي.
 2-1-1وظائف المحاضن:
وتتكلف هذه احملاضن (املشاتل) مبا يلي:
•استقبال واحتضان ومرافقة املؤسسات احلديثة النشأة ملدة معينة وكذا أصحاب املشاريع.
•تسيري وإجيار احملالت.
•تقدمي اخلدمات املتعلقة بالتوطني اإلداري والتجاري .
 1املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  78-03املؤرخ يف  25فىراير ،2003يتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات.
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•تقدمي اإلرشـادات اخلاصة واالستشارات يف امليدان القانـوين واحملاسيب والتجاري واملايل واملسـاعدة على التدريب املتعلق مببادئ
وتقنيات التسـيري خالل مرحلة نضج املشروع وتتكون املشتلة من جملس إدارة ومدير وجلنة اعتماد املشاريع.
 2-1مراكز التسهيل: 2
وهي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل أنشئت تطبيقا للمادة  13من
القانون . 18- 01وتعتىر هذه املراكز هيئات استقبال وتوجيه ومرافقة حاملي املشاريع ومنشئي املؤسسات و املقاولني ،كما تعتىر
أيضا قاطرة لتنمية روح املؤسسة إذ أهنا جتمع بني كل من رجال األعمال ،املستثمرين و املقاولني واإلدارات املركزية واحمللية ومراكز
البحث و كذا مكاتب الدراسات و االستشارة و مؤسسات التكوين وكل األقطاب الصناعية و التكنولوجية واملالية .
 1-2-1أهداف مراكز التسهيل:
وتسعى لتحقيق العديد من األهداف منها :
•وضع شباك يتكيف مع احتياجات أصحاب املؤسسات واملقاولني وتقليص آجال إنشاء املشاريع.
•تسيري امللفات اليت حتضى بدعم الصناديق املنشأة لد الوزارة املعنية .
•تطوير التكنولوجيات اجلديدة وتثمني البحث والكفاءات.
•تطوير النسيج االقتصادي احمللي ومرافقة املشاريع متناهية الصغر و الصغرية على االندماج االقتصادي الوطين والدويل.
 2-2-1وظائف ومهام مراكز التسهيل:
وتقوم هذه املراكز مبهام عديدة أمهها:
•دراسة امللفات واإلشراف على متابعتها وجتسيد اهتمام أصحاب املشاريع وجتاوز العراقيل أثناء مرحلة التأسيس
•مرافقة أصحاب املشاريع يف ميداين التكوين والتسيري ونشر املعلومات املتعلقة بفرص االستثمار.
•دعم تطوير القدرات التنافسية ونشر التكنولوجيا اجلديدة وتقدمي االستشارات يف جمال تسيري املوارد البشرية والتسويق و التكنولوجيا
واالبتكار.
ويدير مركز التسهيل جملس توجيه ومراقبة ويسريه مدير ،وتسمح هذه املراكز بتوجيه املؤسسات حنو اندماج اكىر يف االقتصاد
الوطين و العاملي وذلك عن طريق توفري دراسات إسرتاتيجية حول األسواق احمللية والدولية .
 3-1المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:3
وهو جهاز استشاري يسعى لرتقية احلوار والتشاور بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومجعياهتم املهنية من جهة واهليئات
والسلطات العمومية من جهة أخر وهو يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ،وقد أنشىء تطبيقا للمادة  25من القانون
 18 – 01ومن مهامه:
 2أحممد محيدوش  ,مدير ترقية االستثمارات  ,مراكز التسهيل فضاء جديد لبعث االستثمار ومرافقة املؤسسة  ,جملة فضاءات  ,وزارة املؤسسات الصغرية
واملتوسطة والصناعة التقليدية  ,العدد  ، 2،2003ص.13-12
 3املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم  80 – 03املؤرخ يف  2003/02/25يتضمن إنشاء اجمللس الوطين االستشاري لرتقية املؤسسات الصغرية
واملتوسطة وتنظيمه وعمله.
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•ضمان احلوار الدائم والتشاور بني السلطات والشركاء االجتماعيني مبا يسمح بإعداد سياسات وإسرتاتيجيات لتطوير القطاع .
•تشجيع وترقية إنشاء اجلمعيات املهنية ومجع املعلومات املتعلقة مبنظمات أرباب العمل واجلمعيات املهنية...اخ.
ويتشكل اجمللس من اهليئات التالية:
•اجلمعية العامة ،الرئيس ،املكتب ،اللجان الدائمة.
4-1صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:( FGAR)4
تتميز املشاريع متناهية الصغر و الصغرية باخنفاض رأمساهلا وحمدودية الضمانات خاصة العينية منهـا ،مما أد إىل عزوف
البنوك عن متويل هذه املشاريع وذلك لصعوبة تقدير وتقييم املخاطر النامجة عن نشاط هذه املؤسسات  .ولذلك مت إنشاء صندوق
ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة )( FGARومـا عزز ضرورة إنشاء هذا الصندوق يف اجلزائر هو غياب مؤسسات
متخصصة تليب االحتياجات التمويلية للمشاريع متناهية الصغر و الصغرية.
وقد أنشىء هذا الصندوق مبوجب املرسـوم التنفيذي رقم  5 373 -02املؤرخ يف 11نوفمىر  2002و املتضمن إنشاء
صندوق ضمان قروض املشاريع متناهية الصغر و الصغرية وحتديد قانونه األساسي ،وجاء ذلك تطبيقـا للمادة  14من القانون
 , 18 -01و هو حتت وصاية وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة و يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل  .وقد انطلق
نشاطه فعليا يف مارس . 20046
 -2الهيئات الحكومية و المؤسسات المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
باإلضافة إىل األنشطة اليت تقوم هبا الوزارة املختصة يف القطاع واهليئات التابعة هلا هناك هيئات حكومية ومؤسسات
متخصصة تقوم بدور فعال يف تنمية املشاريع متناهية الصغر و الصغرية نذكر منها:
 1-2الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ :7وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل املايل وهي تسعى لتشجيع كل الصيغ املؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشباين من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج
السلع واخلدمات ،وقد أنشئت سنة  1996وهلا فروع جهوية وهي حتت سلطة رئيس احلكومة و يتـابع وزير التشغيل األنشطة
العملية للوكالة.

 4يوسف العشاب ،مدير فرعي لرتقية تدعيمات التمويل ،ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة :آلية لتدعيم التمويل ،جملة فضاءات  ،وزارة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية ،العدد  ،2اجلزائر  ،2003ص.14
 5املادة  05من املرسوم التنفيذي  373 -02املؤرخ يف  11نوفمىر  2002املتضمن إنشاء صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة
وحتديد قانونه األساسي.
6املادة  04من املرسوم التنفيذي  134 -04املؤرخ يف  19افريل  2004املتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان القروض.
 7تالجيية نوة و ا .ماضي بلقاسم مداخلة بعنوان  :دور اجلماعات احمللية يف ترقية االستثمارات من املؤمتر الدويل العلمي الثاين :سبل تنشيط االستثمارات
يف االقتصاديات االنتقالية إشارة خاصة حلالة اجلزائر.جامعة سكيكدة .2004
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 2-2وكالة ترقية ودعم االستثمارات(APSI):8
وقد أنشئت كهيئة حكومية حتت إشراف رئيس احلكومة مبقتضى نص املادة السابعـة من قانون ترقية االستثمار الصادر يف
 1993على أن حتدد صالحياهتا و تنظيمهــا و سريهـا فضال عن الصالحي ـات املنصوص عليها يف هذا املرسوم التشريعي عن طريق
التنظيم.
وهي مكلفة مبساعدة أصحاب املشاريع إلكمال املنظومة اإلجرائية املتعلقة بإقامة استثماراهتم من خالل إنشاء شباك موحد
وحيد يضم اإلدارات واملصاحل املعنية باالستثمارات وإقامة املشروعات ،وذلك بغية تقليص أجال اإلجراءات اإلدارية والقانونية إلقامة
املشروعات حبيث ال تتجاوز  60يوما.
 3-2الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار(ANDI) :9
بعد النتائج الضعيفة اليت حققتها وكالة دعم وترقية االستثمار حيث جند أن هناك فجوة كبرية بني نوايا االستثمار واليت بلغ
عددها  43000بتكلفة قدرها  42مليار دوالر أمريكي  ,وبني االستثمارات احملققة فعليا واليت مل تتجاوز  500مليون دوالر
أمريكي كما تبني أن معظم املزايا املقدمة مل يستفد منها سو املضاربني ،لذلك أنشئت الوكـالة الوطنية لتطويـر االستثمـار سنة
 2001مبوجب األمر  03 – 01املتعلق بتطوير االستثمارات وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل.
 4-2لجان دعم وترقية االستثمارات المحلية:
أنشئت سنة  1994وهي جلان على مستو احملليات مكلفة بتوفري اإلعالم الكايف للمستثمرين حول األراضي واملواقع
املخصصة إلقامة املشروعات وتقدم القرارات املتعلقة بتخصيص األراضي ألصحاب املشاريع متناهية الصغر و الصغرية.
وحسب معطيات وزارة الداخلية واجلماعات احمللية فقد بلغت املشاريع اليت صادقت عليها وخصصت هلا قطع أراضي منذ
سنة  1994إىل غاية سبتمىر  1999حوايل  13000مشروع يتوقع أن تستقطب حوايل  311ألف عامل بعد إجنازها موزعة
على معظم الفروع بالقطاعات االقتصادية .وقد ضمت إىل الشباك الوحيد يف إطار قانون االستثمار لسنة2001.
 5-2بورصات المناولة والشراكة:
وهي مجعيات ذات منفعة عامة يف خدمة القطاع االقتصادي مت إنشاؤها عام  1991وتتكون من املؤسسات العمومية
واخلاصة ومن مهامها:
•إحصاء الطاقات احلقيقة للمؤسسات الصناعية لغرض إنشاء دليل لطاقات املناولة.
•ربط العالقات بني عروض وطلبات املناولة وإنشاء فضاء للوساطة املهنية.
•تشجيع االستخدام األمثل للقدرات اإلنتاجية للصناعات احمللية
•إعالم املؤسسات وتزويدها بالوثائق املناسبة
•تقدمي املساعدات االستشارية واملعلومات الالزمة للمؤسسات
•املسامهة يف أعمال تكثيف النسيج الصناعي بتشجيع إنشاء مؤسسات ملشاريع وصناعات صغرية ومتوسطة جديدة يف ميدان
 8املادة  23من املرسوم التنفيذي رقم  319 -94املؤرخ يف  1994/10/17املتضمن كيفية تنظيم عمل وكالة ترقية ودعم االستثمارات.
 9املادة  25من املرسوم التنفيذي  282-01املؤرخ يف  2001/09/24املتعلق بتنظيم وتسيري الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
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املناولة.
•ترقية املناولة والشراكة على املستو اجلهوي والوطين والعاملي.
•تنظيم امللتقيات واللقاءات حول مواضيع املناولة.
•متكني املؤسسات اجلزائرية من االشرتاك يف املعارض.10
 -2التهديدات و الفرص التي يوفرها محيط المؤسسات و المشاريع متناهية الصغر و الصغيرة الجزائرية.
 -1التهديدات:
 1-1جمود المحيط اإلداري:
تتطلب اإلجراءات اإلدارية عناية تامة لضمان تطابقها مع السياسات والتشريعات و النظم ذات الصلة  ،وتشكل هذه
اإلجراءات مساحة لاللتقاء بني احلكومة من جهة وأصحاب املشاريع من جهة أخر  .باعتبار أن نشاط املؤسسة يتطلب االستجابة
اإلدارية السريعة تنظيما وتنفيذا خاصة قطاع املشاريع متناهية الصغر و الصغرية الذي يتميز بالديناميكية.
و املالحظ أن اإلدارة اجلزائرية ال تزال بنفس الروتني الرمسي اململ ،فهناك الكثري من مشاريع االستثمار عطلت أو مل يوافق
عليها يف وقتها احملدد مما ضيع على أصحاهبا وعلى االقتصاد الوطين فرصا ال تعوض .ويعود ذلك إىل:
*أن الدهنيات مل هتيأ أو مل تتهيأ هلضم وفهم خصوصية هذا النوع من املؤسسات ومن مث التعامل معها بـما تتطلبه من سرعة يف
إجناز اإلجراءات اإلدارية.
*السرعة يف إصدار النصوص واختاذ القرارات مل يواكبها حركية مماثلة يف أداء وتفعيل اجلهاز التنفيذي.
أما بالنسبة ملرحلة تكوين املؤسسة ،جتدر اإلشـارة إىل انه تستغرق اإلجراءات وقتا طويال من الزمن ،حيث جند بعض
اإلجراءات اإلدارية وإجراءات التوثيق جد معقدة بسبب كثرة الوثائق املطلوبة  .أما اآلجـال املتوسطة النطالق مشـروع يف اجلزائر
فتقدر بـ  5سنوات حسب الغرفة اجلزائرية للتج ـارة والصناعة ،و بسنتني حسب املستثمر وذلك مبساعدة خبري ،وحسب حتقيق قامت
به وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة فإن مدة إنشاء مؤسسة يرتاوح بني  6أشهر و  3سنوات حسب طبيعة النشاط  .فرغم إنشاء
الشبـاك الوحيد للوكـالة الوطنية لتطوير االستثمار إال أن املستثمر مازال يعاين من ثقل اإلدارة ومن نفس املشاكل اليت كانت قبل
إنشاء الوكالة ،إذ أن ممثلي اإلدارات على مستو الوكالة ال يقـومون باألدوار املنوطة هبم وذلك لضعف الصالحيات املمنوحة هلم،
ولوحظ أن مأمور البلدية وممثل املركز الوطين للسجل التجاري مها فقط اللذان اثبتا قدرهتما على إمتام مهـامهم على مستو الوكالة،
فاألول يقوم بالتصديق على الوثائق و الثاين يقوم بتسلـيم شهادة عدم سبق التسمية و تسليم الوصل املؤقت للمستثمر ،وذلك
بفضل شبكة اإلعالم اآليل اليت تربط املمثل على مستو الشباك الوحيد باملركز الوطين للسجل التجاري .11

 10شبايكي سعدان  .معوقات تنمية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من امللتقى الوطين األول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها
يف التنمية جامعة عمار ثليجي -االغواط 8 -و 9أفريل .2002
 11قدي عبد اجمليد  ,مداخلة بعنوان االقتصاد اجلزائري و الشراكة األجنبية يف ظل املناخ االستثماري اجلديد  ,من امللتقى الوطين األول حول املؤسسة
اجلزائرية وحتديات املناخ االستثماري اجلديد  23 – 22 ,افريل 2003
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ولإلشـارة فان الوقت الذي يستغرقه انطالق مشـروع يف أملـانيـا يرتاوح بني يوم و 24أسبوعا ،ويف الىرازيل بني  4و  7أسابيع،
أما اسبانيا فبني أسبوع و  28أسبوعا و السويد بني  2و 4أسابيع.
 2-1المشاكل المتعلقة بالعقار و العقار الصناعي:12
يعاين أصحاب املشاريع اجلديدة من مشكالت مرتبطة بالعقار املخصص لتوطني مؤسساهتم ،فاحلصول على عقد امللكية أو
عقد اإلجيار يعد أساسيا من أجل احلصول على الرتاخيص األخر املكملة.
فاجملال العقاري يعتىر من اجملاالت املعقدة وذلك لتعدد اهليئات املتدخلة و العديد من النصوص القانونية .وإىل حد الساعة
مل تتحرر سوق العقارات بشكل حيفز على االستثمار حبيث مازالت رهينة للعديد من اهليئات اليت تتزايد باستمرار مثل وكالة دعم
وترقية االستثمارات احمللية واليت ضمت إىل الشباك الوحـيد على مستو وكالة تطوير االستثمار ،وقد عجزت عن تسهيل إجراءات
احلصول على العقـار الالزم إلقامة املشاريع متناهية الصغر و الصغرية.
 3-1مشاكل التمويل:13
تواجه املشاريع متناهية الصغر و الصغرية صعوبات يف جمال التمويل ،وميثل ذلك إشكاال حقـيقيا حيد من تطور القطاع،
ويبقى أحد العوامل املعقدة والشـائكة يف حياة املؤسسة ،حىت وان سجلت املنظـومة املصرفية بعض التطور فإن سلـوك البنوك يبقى
متخوفا إزاء مجيع االستثمـارات غري املدعمة من طرف الدولة ،وتبقى ملفات االستثمار معطلة وآجال التنفيذ طويلة.
فمن جهة تعاتب البنوك املؤسسات على ضعف تنظـيمها وتسيـريها وانعدام الشفافية هبا ،ومن جهة أخر تعاتب
املؤسسات البنوك على قلة اهتمـامها باملشاريع متناهية الصغر و الصغرية وغياب هياكل متخصصة ملعاجلة امللفات.
و ترجع مشاكل متويل املشاريع متناهية الصغر و الصغرية إىل عدة أسباب أمهها:
*ضعف تكيـيف النظام املـايل احمللي مع متطلبات احمليط االقتصادي اجلديد ،ففي الوقت الذي يتحدث فيه اخلطاب الرمسي عن
إجراءات الدعم املايل وتشجيع االستثمارات والشراكة ،فإن الواقع يشري إىل اصطدام كل هذه التطورات بالتعقيدات ذات الطابع
املايل منها :
* غياب أو نقص شديد يف ميدان التمويل الطويل املد  ،ذلك أن معظم موارد البنوك يف اجلزائر تعتىر قصرية املد , ،أما فيما خيص
متويل دورة اإلنتاج فان البنك ميول  15يوما من دورة اإلنتاج فقط . 1999/2002
* املركزية يف منح القروض.
* نقص يف املعلومات املالية خاصة فيما يتعلق باجلوانب اليت تستفيد منها املؤسسة.
* القروض البنكية املقدمة من البنـوك العمومية ال متنح على أساس حجم التدفقات املـالية املستقبلية ،بل متنح غالبا على أساس تاريخ
الزبون و الضمانات املقدمة.
*ضعف الشفافية يف تسيري عملية منح القروض رغم أن األصل يف القرض خـاضع لإلشهار .إضافة إىل البطء الشديد يف معـاجلة
 12األمر الوزاري رقم  28املؤرخ يف  15ماي  1994املتعلق بكيفيات املساعدة والتسهيالت يف جمال منح األراضي للمستثمرين.

 13محيسي يوسف -ماهي آفاق متويل املؤسسات و الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -جملة فضاءات صادرة عن وزارة املؤسسات الصغرية
واملتوسطة و الصناعات التقليدية  ,العدد.2002 01ص.7
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ملفـات طلبات متويل املشاريع االستثمارية حيث تستغرق معاجلة ملف طلب القرض:
▪من شهر إىل شهرين على املستو اجلهوي ،ومن  3إىل  5أشهر على مستو املركزي.
* حمدودية صالحية الوك ـاالت البنكية يف عملية منح القروض بسبب عدم االستقاللية النسبية وذلك راجع لنمط التنظيم املصريف
املتميز بقرارات مركزية.
* حمدودية املنتجات املصرفية.
* غياب هيئات مالية متخصصة يف متويل املشاريع متناهية الصغر و الصغرية وغياب متويل تنافسي كاف.
فمن أهم و أخطر املشـاكل اليت تواجه تطور منظومة املشاريع متناهية الصغر و الصغرية جند مشكلة التمويل و ذلك بسبب
اجلهاز املصريف اجلزائري الذي يتميز مبحدوديته على املستويات التالية: 14
محدودية التمويل المصرفي المتعلقة بالتكاليف و الضمانات:إن تكلفة التمويل و مشكلة الضمـانـات قد أضحتا حتددان من مرونة التمويـل و انسيابه باحلجم املنـاسب و يف اآلجال
املالئمة ،و بالتـايل أضحي هذا الوضع بتكـاليفه الرمسية و غري الرمسية عائقا لتطور املشروعات.
محدودية التمويل المتعلقة بالصيغ و اإلجراءات:يتميز التمويـل املصريف التقل ـيدي يف اجلزائر مبحدوديته و تعقيداته اإلجرائية و الوثـائقية ذلك أن الوساطة املالية و املنظومة
املصرفية مل يكن بإمكاهنا التكيف مع وترية التحوالت اهليكلية املسجلة على مستو االقتصاد الكلي ،حبيث ظهرتا كأهنما جتاوزهتما
األحداث.
محدودية التمويل المتعلقة بالحجم و األولويات:إن حصة املشروعـات الفردية املتناهية الصغر و الصغرية يف تغطية احتياجاهتا التمويلية حمدودة من حيث احلجم و من ناحية
األولويات و خاصة يف ظل االنفتاح االقتصادي ،حيث انعكس ذلك على :حرمان األنشطة اإلنتاجية و يف آن واحد تشجيع
أنشطة املضاربة .و توسعت الدائرة التجارية املضاربة على حسـاب الدائرة اإلنتاجية اليت توفر الثروات و مناصب الشغل بسبب
االنفتاح غري املضبوط لالقتصاد الوطين .
وحسب حتقـيق قام به مركز األحباث )،( CREADكشف أن من جممـوع 775مؤسسة طلبت قروض من البنوك فإن
 %66فقط تلقت جوابا بالقبول ،وأن أسباب الرفض تركزت يف ثالث حماور:
بسبب قواعد احلذر اليت تطبقها البنوك ،نقص الضمانات ،ملفات ناقصة.باإلضافة إىل ذلك فإن عملية جتمـيع الوثائق اليت يتطلبها طلب القرض حسب نفس التحقيق تستغرق  36يوما بالنسبة
للمشاريع متناهية الصغر و الصغرية وان إجراءات التحويل تستغرق وقتا طويال يرتاوح بني  17و  25يوما.
أما بالنسبة للبنوك اخلاصة ،فنظرا ألن املشاريع االستثمارية تواجه عراقيل موضوعية ال تشجع البنـوك التابعة للقطاع اخلاص
على منح القروض بصورة معتىرة ،مما يؤدي إىل بقاء البنوك العمومية تواجه احلـاجات املتعددة لتمويل املتعاملني اخلواص.
 14أمبارك .إطار يف بنك  ,مداخلة بعنوان  :عوائق التمويل  .من امللتقى الوطين األول حول القطاع اخلاص يف اجلزائر واقع وأفاق جامعة سعد دحلب
البليدة  27-26افريل .2005
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 4-1غياب التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية:
تعتىر األعباء الضريبية اليت تتحملها املشاريع متناهية الصغر و الصغرية عـامال ال يساعد بأي حال من األحوال على العمل
اإلنتاجي ،بل تؤدي إىل تعدد وتنامي األنشطة املوازية اليت تصب يف خانة التهرب الضرييب
فبالرغم من سياسة اإلصالح اجلبائي اليت كان من أهم أهدافها التخفيف من حدة األعباء و العراقـيل البريوقراطية الكبرية اليت
مست النظام اجلبائي يف السنوات السابقة ،إال أنه ال يزال يتسم بكثري من التعقـيدات وعدم االستقرار و التدابري االستثنائية ،مما خلق
حالة من عدم الشفافية وبطء عمل اإلدارة الضريبية نتيجة عدم تعميم اإلعالم اآليل ،وعدم قدرة اإلدارة الضريبية اعتماد فكرة الزبونية
يف عالقتها مع الغري.
كما يضاف إىل ذلك أن املتعاملني يشتكون من ارتفاع اشرتاكات أرباب العمل يف صندوق الضمان االجتماعي واليت تثقل
كاهل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 5-1مشاكل التموين:
إن التموين باملواد األولية واملنتجات نصف املصنعة خاصة املستوردة منها ميثل احد املشـاكل احلقيقية اليت تعاين منها
املشاريع متناهية الصغر و الصغرية  ،ذلك أن معظمها يفتقد إىل اخلىرة يف تسيري عمليات االسترياد خاصة احلديثة النشأة ،فبعد حترير
التجـارة اخلـارجية ظهرت مؤسسات خاصة متارس عملية االسترياد و اليت اهتمت باسترياد السلع االستهالكية السريعة النفاذ يف
السوق احمللية ،األمر الذي اثر على متويـن املشاريع متناهية الصغر و الصغرية اليت أصبحت تعاين من مشكل نقص التموين وارتفاع
أسعار املواد األولية املتوفرة وقطع الغيار والتجهيزات اإلنتاجية ،وذلك نتيجة مشاكل الصرف (خطر الصرف ) والتذبذبات اليت
تعرفها األسواق على املستو العاملي وغياب سياسة تنظيمية هلذا اجملال.
 6-1ضعف تنافسية المؤسسات و المشاريع متناهية الصغر و الصغيرة في الجزائر وعدم حماية المنتوج الوطني:
تواجه معظم املنشات متناهية الصغر و الصغرية خاصة يف الدول النامية قدرا متزايدا من املنافسة و الضغوط احلـادة ،ذلك أن
قو التدويـل و العوملة تضغط على الشركـات مبختلف أنواعها و أحجامها ،مبا يف ذلك املؤسسات الصغـرية واملتوسطة .ففي غالبية
الدول النامية تظل هذه املؤسسات تعمل يف أنشطة تقليدية تتسم باخنفاض اإلنتاجية وضعف اجلودة و صغر األسواق احمللية اليت
ختدمها و قلة الديناميكية التكنولوجية.
وال يوجد يف معظم هذه الدول قطاع مشاريع متناهية الصغر و الصغرية قوي وديناميكي ،وأهم ما مييز هذا القطاع هو قلة
املؤسسات احلديثة القائمة على كثافة رأس املال ،إذ جند أن العديد منها يستعمل تكنولوجيـا بسيطة وتقليدية للغاية وخيدم سوقا
حمدودة جدا.
وتتميز املشاريع متناهية الصغر و الصغرية يف اجلزائر بنفس هذه اخلصائص باعتبار أن معظمها حديث النشأة ،إذ تصنف
أغلبية هذه املشاريع من طرف األجهزة التنظـيمية و التسيريية الوصية عليها بأهنا حتت املستو األدىن االقتصادي املطلوب الذي
جيب أن تتمتع به هذه املشاريع يف ظل متطلبات اقتصاد السوق.
ويعود ضعف املردودية االقتصادية املشاريع متناهية الصغر و الصغرية يف اجلزائر إىل الصعـوبـات و املشاكل احلـادة اليت تواجه
هذه األخـرية واالنفتاح االقتصادي غري املدروس على األسواق العاملية وعدم استحداث طرق و ميكانيزمـات حلماية املنتوج الوطين من
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منافسة املنتجات األجنبية اليت تتميز باجلودة العالية واخنفاض األسعار.
وقد تأثرت املؤسسة اجلزائرية من إجراءات حترير التجـارة اخلارجية دون أية مراقبة ،وقد أد ذلك إىل ظهور ظاهرة االسترياد
الفوضوي.15.
 -2الفرص:
رغم كثرة التهديدات و الصعوبات اليت تواجه املشاريع متناهية الصغر و الصغرية اجلزائرية ،فإنه أمام هذه املشاريع بعض
الفرص و احملفزات اليت تساعدها على النجاح يف حميطها احمللي ،و اليت تساعدها أيضا على دخول جتربة ناجحة على مستو
األسواق الدولية .هذه الفرص و احملفزات تتمثل يف برامج التأهيل اليت اختذهتا الدولة على عاتقها و اليت هتدف إىل حتسني موقع
املؤسسة يف إطار االقتصاد التنافسي ورفع أدائها االقتصادي واملايل.
 1-2برنامج تأهيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية:
 1-1-2أهداف برنامج التأهيل:
إن برنامج التأهيل ال يتعلق فقط باجلانب اخلاص باملؤسسة من إدارة أو تسيري املوارد ،بل يتعداه إىل جمموعة اهليئات
املؤسساتية احمليطة و املتعاملة مع املؤسسة .و تأهيل احمليط يشمل اجلانب القانوين التنظيمي ،إصالح املنظومة املصرفية ،تطوير شبكة
االتصاالت ،املناطق الصناعية و النشاط... ،إخ.
ويهدف الىرنامج إىل:16
*على المستوى الكلي :ميكن تلخيص توجهات السياسية العامة لوزارة الصناعة وإعـادة اهليكلة يف ما يتعلق بإعادة اهليكلة
الصناعية ،يف النقاط التالية :
إعداد سياسات اقتصادية تكون أساسا لىرامج الدعم و احلث على رفع املستو التأهيـلي ،مع األخذ بعني االعتبار الفرص املتاحةمن قبل الطاقات الوطنية والدولية.
وضع اآلليات األساسية اليت تسمح للمؤسسات واهليئات واحلكومة بالقيام بنشاطات على املستو القطاعي واجلزئي.إعداد برنامج لتأهيل املؤسسة االقتصادية وحميطها.إعداد برنامج للتحسيس واالتصال لتوضيح الرؤية لد املتعاملني االقتصاديني وحتديد بدقة الوسائل املتـاحة لد املؤسسات .*على المستوى القطاعي  :الىرنـامج يهدف إىل حتديد اهليئـات املتعاملة مع املؤسسة من حيث مهـامهـا وإمكانياهتا ،وتأكـيد مد
كفاءهتا يف دعم عملية تأهيل املؤسسة وترقيتها .ومن هنا يتضح أن هدف برنامج التأهيل يف هذا اإلطار هو تدعيم إمكانيات
اهليئات املسـاعدة للمؤسسة وحميطها مبا يؤدي إىل حتسني املنافسة بني املؤسسات .
*على المستوى الجزئي :إن برنـامج التأهيل عبـارة عن جمموعة اإلجراءات اليت حتث على حتسـني تنافسية املؤسسة ،أي أن هذا
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 16عبد الرمحن بن عنرت – واقع مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة و آفاقها املستقبلية – جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ,جامعة فرحات عباس ,
سطيف اجلزائر  ,العدد  .2002. 01ص.167
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الىرنامج منفصل عن سياسة ترقية االستثمارات ومحاية املؤسسة اليت هلا صعوبـات .فمن وجهة نظر املؤسسة ،يعتىر برنامج التأهيل
مسار حتسني دائم أو إجراء تطوري يسمح بالتنبؤ بأهم النقـائص أو الصعوبات اليت قد تصطدم هبا املؤسسة
.ويهدف هذا الىرنامج إىل:
حتديث وسائل اإلنتاج.تطوير أساليب التنظيم والتسيري واإلنتاج.تطوير التكوين والنوعية و الوظيفة التجارية وكذا البحث عن منافذ و أسواق للسلع.منح و صرف املساعدات املالية  :مت إنشاء صندوق لرتقية التنافسية الصناعية" "le fonds de promotion de la compétitivité industrielleمبـوجب املادة  92من قـانون املالية لسنة1999
لتمويل جزء من عمليات تنفيذ برنامج التأهيل للمؤسسات ،و هذا يف شكل مساعدات مالية و تتمثل معدالت املساعدات املالية
املقدمة من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية يف :
املساعدة بـ  %70من تكلفة التشخيص اإلسرتاتيجي الشامل و وضع خمطط التأهيل يف حدود  3مليون دينار،املسامهة بـ  %15من قيمة االستثمارات العادية املمولة من طرف املؤسسة بأمواهلا اخلاصة،املسامهة بـ  % 10من قيمة االستثمارات املادية املمولة عن طريق القرض،املسامهة بـ  %50من قيمة االستثمارات غري املادية أو املعنوية (التكوين ،التنظيم.)... ، 2-2برنامج التعاون األورومتوسطي من أجل إنشاء منطقة التبادل الحر بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي و دول
البحر األبيض المتوسط في آفاق  172012 – 2010ميدا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
قصد إجناح مسار الشراكة األورومتوسطية بأبعـادها الثالث السيـاسي ،االجتمـاعي واالقتصادي ،وباألخص تدعيم التعاون
االقتصادي بني الدول املتوسطية الشريكة واالحتاد األورويب ،فقد مت توسيع نط ـاق التعاون املايل خبلق آلية جديدة من قبل االحتاد
األورويب متمثلة يف هذا الىرنامج .
لقد تعـاهدت اجلمعية األوروبية لوضع هذا الىرنـامج الطموح لدعم تطوير املشاريع متناهية الصغر و الصغرية يف اجلزائر ،هذا
الىرنامج يهدف إىل تأهيل وحتسني القطـاع اخلاص مبا يسمح وتكيفه مع متطلبات اقتصاد السوق.
 1-2-2أهداف البرنامج:
يتمثل اهلدف الرئيسي للىرنامج يف حتسني تنافسية املشاريع متناهية الصغر و الصغرية اجلزائرية ،وعلى هذا األساس يرتكز
برنامج الدعم على ثالثة حماور وهي:
 1-1-2-2تحسين التسيير العملي للمشاريع متناهية الصغر و الصغيرة :
ينتظر من الىرنامج الشروع يف إجراءات تغطي أوال التشخيص و التموضع اإلسرتاتيجي للمشاريع من أجل تقوية مستواهـا
التنـافسي وأدائهـا يف كل عناصر التسيري  :اإلنتاج ،التمويل ،تسيري املخزونات،
Commission Européenne, UGP, Note d’information sur le programme MEDA d’appui aux PME/PMI, journée
.d’information sur les programmes d’appui organisée par le Ministère de la PME/PMI, 29 avril 2002, ISGP
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التسويق ،اإلجراءات التسويـقية ،النشـاط التجاري ،قوة البيع ،التوزيع والتصدير ،املوارد البشرية ،التكوين ،تنظيم املعلومات
واالتصاالت.
فالىرنامج يهدف إىل حتسني مستو كفاءة وتأهيل رؤساء وعمال املؤسسات متناهية الصغر و الصغرية عىر دورات تكوينية
مناسبة وتقدمي الدعم لكل اإلجراءات اليت متكن املؤسسات من التوصل إىل املعلومة عىر شبكة معلومات وطنية.
 2-1-2-2دعم االبتكار وترقية الوسائل الجديدة لتمويل المشاريع متناهية الصغر و الصغيرة:
ينتظر من الىرنـامج املسامهة يف حتسني متويل املشاريع بإمدادها بالدعم لالبتكار وتكوين مؤسسات مالية متخصصة من أجل
توسيع سلسلة الوسائل املالية اليت هي يف متناول املشاريع واملمولني ملشاريعهم قصد تطويرها.
 3-1-2-2دعم محيط المشاريع متناهية الصغر و الصغيرة:
يف إطار تلبية حاجيات و انشغاالت املشاريع متناهية الصغر و الصغرية  ،مت وضع إجراءات هتدف إىل حتسني حمـيط
املشاريع وذلك بدعم :هيئـات الدعم العمومية واخلاصة ،مجعيات أرباب العمل ،معاهد التكوين ،ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات،
املعاهد العمومية واإلدارات املركزية.
 2-2-2توجهات البرنامج  :يستفيد من الىرنامج كل من:
 1-2-2-2األعـوان الخواص للمشاريع متناهية الصغر و الصغيرة :يقصد هبا املؤسسات املتناهية الصغر و الصغرية و املتوسطة
اليت متارس نشاطها يف القطاعـات التالية  :املواد الغذائية و الفالحية ،الصناعات املائية ،الصيدلة ،مواد البناء ،السلع املصنعة،
ويستثىن منها قطاعات الزراعة ،التجارة واخلدمات.
 2-2-2-2الهيئات المالية والمشرفين الماليين الخواص :تتمثل هذه اهليئـات يف البنـوك واهليئـات املـالية واملشرفـني واخلواص
الذيـن يهدفون إىل خلق وترقية املشاريع متناهية الصغر و الصغرية بصفة عامة ،وباستخدام أدوات جديدة مثل القرض االجياري،
رأمسال املخاطر.
 3-2-2-2الهيئات وأجهزة الدعم للمؤسسة :يدمج هذا الىرنامج كل الوحدات العمومية أو اخلاصة اليت هلا القدرة على الرتقية
و التأطري واملساندة حتت األشكال التالية  :أجهزة الدعم التقين والتكنولوجي ،اإلدارات املركزية االقتصادية ،اهليئات العمومية خلدمة
املؤسسات ،غرف التجارة والصناعة ،بورصة املناولة والشراكة ،مجعيات أرباب العمل ،مراكز ومعاهد التكوين ،ممثلي الشبكة الوطنية
للمعلومات االقتصادية.
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الخــاتمة:
تلعب املشاريع متناهية الصغر و الصغرية دورا مهما و أساسيا يف النهوض باقتصاديات الدول ،ذلك نظرا للعدد اهلائل من
هذه املؤسسات باقتصاد أي دولة ،ضف إىل ذلك عدد العمالة الذي يشغل هبذا النوع من املشاريع ،و نظرا أيضا للخصوصيات اليت
تتميز هبا من مرونة و عدم تأثرها بشكل كبري بالتغريات االقتصادية الكىر و أيضا سهولة تسيريها...اخ.
و يف ظل التغريات االقتصادية اجلارية يف العامل ،و يف ظل انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة و إبرامها عقد الشراكة
مع االحتاد األورويب  ،األمر الذي يعين حترير التجارة و إلغاء الرسوم اجلمركية ملؤسسات الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للتجارة و
لدول االحتاد األورويب ،أصبح أمام هذه املشاريع مجلة من التحديات على الصعيد احمللي و الدويل ،و لعله أهم هذه التحديات هو
املنافسة اليت سوف تشكلها مؤسسات هذه الدول ،و منه فالبد على املشاريع متناهية الصغر و الصغرية اجلزائرية أن جتهز نفسها
للوقوف يف وجه هذه التهديدات ،و منه كان البد على املؤسسات متناهية الصغر و الصغرية اجلزائرية االستفادة من املنظومة
املؤسسية اليت صخرهتا الدولة هلا و نعين بذلك وزارة الصناعة واملناجم و اهليئات العاملة حتت إشرافها من جهة ،و من جهة أخر
اهليئات احلكومية و املؤسسات املتخصصة يف دعم هذا النوع من املشاريع و ذلك حىت ميكن هلذه األخرية أن تواجه التهديدات
السابقة الذكر و أن تستفيد من الفرص اليت يوفرها احمليط احمللي هلا.
قــائمة المراجع
 .1أحممد محيدوش  ,مدير ترقية االستثمارات  ,مراكز التسهيل فضاء جديد لبعث االستثمار ومرافقة املؤسسة  ,جملة فضاءات  ,وزارة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية  ,العدد ، 3اجلزائر .2003
 .2أمبارك .إطار يف بنك  ,مداخلة بعنوان  :عوائق التمويل  .من امللتقى الوطين األول حول القطاع اخلاص يف اجلزائر واقع وأفاق
جامعة سعد دحلب البليدة  27-26افريل .2005
 .3عبد الرمحن بن عنرت – واقع مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة و آفاقها املستقبلية – جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ,جامعة
فرحات عباس  ,سطيف اجلزائر  ,العدد .2002 ،01
 .4يوسف العشاب ،مدير فرعي لرتقية تدعيمات التمويل ،ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة :آلية لتدعيم التمويل ،جملة
فضاءات  ،وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية ،العدد  ،2اجلزائر .2003
 .5تالجيية نوة و ا .ماضي بلقاسم مداخلة بعنوان  :دور اجلماعات احمللية يف ترقية االستثمارات من املؤمتر الدويل العلمي الثاين :سبل
تنشيط االستثمارات يف االقتصاديات االنتقالية إشارة خاصة حلالة اجلزائر.جامعة سكيكدة .2004
 .6محيسي يوسف -ماهي آفاق متويل املؤسسات و الصناعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -جملة فضاءات صادرة عن وزارة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة و الصناعات التقليدية  ,العدد .2002 01شبايكي سعدان  .معوقات تنمية وترقية املؤسسات
الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من امللتقى الوطين األول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية جامعة عمار ثليجي-
االغواط 8 -و 9أفريل .2002
 .7قدي عبد اجمليد  ,مداخلة بعنوان االقتصاد اجلزائري و الشراكة األجنبية يف ظل املناخ االستثماري اجلديد  ,من امللتقى الوطين األول
حول املؤسسة اجلزائرية وحتديات املناخ االستثماري اجلديد  23 – 22 ,افريل 2003
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 .8املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  78-03املؤرخ يف  25فىراير ،2003يتضمن القانون األساسي ملشاتل املؤسسات.
 .9املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم  80 – 03املؤرخ يف  2003/02/25يتضمن إنشاء اجمللس الوطين االستشاري لرتقية
املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتنظيمه وعمله.
.10املادة  04من املرسوم التنفيذي  134 -04املؤرخ يف  19افريل  2004املتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان القروض.
 .11املادة  05من املرسوم التنفيذي  373 -02املؤرخ يف  11نوفمىر  2002املتضمن إنشاء صندوق ضمان قروض املؤسسات
الصغرية واملتوسطة وحتديد قانونه األساسي
.12املادة  23من املرسوم التنفيذي رقم  319 -94املؤرخ يف  1994/10/17املتضمن كيفية تنظيم عمل وكالة ترقية ودعم
االستثمارات.
.13املادة  25من املرسوم التنفيذي  282-01املؤرخ يف  2001/09/24املتعلق بتنظيم وتسيري الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.
.14األمر الوزاري رقم  28املؤرخ يف  15ماي  1994املتعلق بكيفيات املساعدة والتسهيالت يف جمال منح األراضي للمستثمرين.
15. Babacar N'diaye –PME/PMI sur l'actuel du sacrifice – Algérie entreprise .n0 6
.juin 2003
16. Commission Européenne, UGP, Note d’information sur le programme MEDA
d’appui aux PME/PMI, journée d’information sur les programmes d’appui
organisée par le Ministère de la PME/PMI, 29 avril 2002, ISGP
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TOWARD ESTABLISHING A COMPREHENSIVE SME INSTIUTIONAL SUPPORT SYSTEM: THE
CASE OF THE UAE
Abbas Abdelkarim
Preamble
The United Arab Emirates (UAE) is one of the six oil producing and exporting countries that
constitute the Gulf Cooperation Council (GCC); others are Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia and
Qatar. The six countries share many similarities in their economic, social, political, demographic and
cultural structures. As a result of colossal incomes derived from exportation of oil and gas, the GCC
governments embarked on executing huge modern infrastructural projects, and developing vast
health and education facilities and other services in the last four decades. The enormous
government investments pushed the level of economic activities to new unprecedented heights (see
among others- Beblawi and Lunciani, 1987, and Abdelkarim, 1999).
The huge development projects called for importation of foreign labour, whose influx has been
progressing at unparalleled level, and has led to a complete transformation of demographic
structures in all countries of the GCC. Expatriates have become majority in population and labour
force of the GCC region. While the GCC countries’ stock of immigrant workers has been growing,
their own local labour force has been facing increasing difficulties in finding jobs. Due to competition
with the expatriates, locals have opted to seek jobs t in the public sector that is offering priority of
relatively more-rewarding employment to them. “Concern of the governments is that public sector
jobs are not expanding at a rate commensurate with that of an increasingly educated national labour
force, and the private sector employment has become the unchallenged domain of foreign workers”
(Abdelkarim, 2001/a: 2). Nationalisation polices aiming at expanding employment opportunities for
the citizens have been developed in all GCC countries.

Introduction and Background to the Research Problem
Before signing the union between the emirates in 1971 (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Sharjah
and Umm Al-Quwain; Ras Al-Khaimah emirate joined in 1972), their political umbrella was The
Trucial States Development Council. The Council organised the first population census in 1968. By
then, the local population formed majority (Table1). The 1970’s witnessed significant
transformations: the establishment of the UAE, production and exportation of oil and the start of
massive infrastructural and social service projects and extensive economic activities. By 1975, noncitizens became majority in the population and labour force of the country, and ever since their
proportion has been augmenting. The citizens formed 20.1% of the total population in the last
census in 2005, and 11.5% only according to (the Government’s latest) official estimates in 2010.
Expatriates dominated the labour force by 90.9% in the latest census, making the UAE the world’s
extreme case of dependency on foreign labour.
UAE is classified by the World Bank as a High Income Country. According to the World Bank Country
Data (World Bank, 2015), UAE GDP at current USD in 1980 was estimated at 43.6 billion; 1990: 50.7;
2000: 104.3; 2010: 286.1; and in 2014 at 401.6 billion. In 2014, GDP per capita at current USD was
estimated at 42,522; and on the basis of international dollar (PPP) at 63,497- making the UAE to
stand as the world’s 7th highest.
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Table 1- UAE Population and Labour Force - 1968-2010
Year

Population

Citizens
%

Non-Citizens
%

Total Labour
Force

Citizens %

Non-Citizens
%

1968

180,425

63.5

63.5

-

-

-

1975
1985
1995
2005

557,887
1,042,099
2,411,041
3,280,932

36.1
27.9
24.4
20.1

63.9
72.1
75.6
79.9

293,788
683,825
1,335,894
2,478,619

15.2
10.0
9.1
7.5

84.8
90.0
90.9
92.5

2010

8,264,070

11.5

88.5

ــــ

ــــ

ــــ

Source: 1968-2005 Census Data (Ministry of Planning); 2010 estimates by National Bureau of Statistics,
website accessed 22/7/2015.

While oil has been playing a paramount role in GDP formation in the UAE, growth of non-oil sectors
has been substantial. Table 2 shows percentage contribution of the non-oil sectors to the GDP, and
the annual compound real growth rate of these sectors in selected years- with 5-year intervals- in
the period 1975-2014. Non-oil sectors contributed no less than 62% of the GDP from 1985. If we
disregard the years of massive growth in the period 1975-1980, the annual compound real rate of
growth of the non-oil sectors was minimally at 2.8% and maximally at 7.8% in the period 1980 and
2014 (with the 15 years preceding the world economic recession at 7.5% to 7.8%).

Table 2- UAE Non-Oil Sectors’ Contribution to GDP and Annual Real Growth Rate:
1975 -2014

Year

Non - Oil as % of
GDP

Non – Oil Annual
Compound Real Rates of
Increase

1975

41.6

-

1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2014*

42.9
62.1
62.7
65.0
70.4
62.9
69.5
65.7

17.6
5.2
2.8
7.8
7.5
7.7
4.5
3.9

* 2014 GDP estimated by the source.
Source: Compiled from various tables from National Bureau of Statistics (2015) – website accessed
27/7/2015.

Together with significant increase in the population and the GDP, the UAE witnessed a large rise in
the number of business enterprises. In the UAE, the population census includes count of (nongovernmental) enterprises (see Table 3). Unlike the figures received from Economic Departments of
the various emirates, which record all registered enterprises (regardless of being active or inactive),
census figures tally only the active ones.
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During the period 1980-2005, the number of active enterprises grew by 513% (6.76% compound
annual growth rate). In the same period, UAE’s population rose by 394% (at 5.64% annually) (1).
Among the seven emirates, Dubai accommodated the highest number of enterprises in 2005; 37%
(up from 30% in 1980), and Ajman recorded the fastest, and Abu Dhabi the slowest growth rate.

Table 3- Number of Active Enterprises by Emirates and Census Year (1980 – 2005)
Emirate
Abu Dhabi
Dubai
Sharjah
Ajman
Umm Al Quwain
Ras Al- Khaimah
Fujairah
Total

1980
13207
10952
6625
1671
388
2944
1060
36847

1985
17321
14864
9918
2353
680
4034
1815
50985

1995
26970
29900
18895
6095
1373
6683
3347
93263

2005
50425
70152
36584
11427
2238
12016
6263
189105

Source: Ministry of Planning – Census 1980, 1985, 1995, 2005.

The majority of the enterprises are effectively owned by expatriates. However, the laws stipulate
that enterprises should either by wholly or majority-owned by a UAE citizen. Exceptions to this are
micro enterprises operating in certain crafts and all enterprises in the free-zones. To satisfy/go
round the legal requirement, enterprises fully or majority-owned by expatriates are registered under
the name of a local person (as owner or as majority shares holder), who receives a fee for this
service as sponsor (locally called ‘keel’).
The last population census (2005) makes available the total number of employers and self-employed
(business owners), but the number is not segregated by nationality group (citizens and non-citizens).
The 2009 Labour Force Survey (National Bureau of Statistics, 2015) provides this classification as a
percentage of all employed in the two respective groups. Using the two pieces of data, we can
estimate the number of expatriate business owners at 77,969 and the number of local business
owners at 4,820 (5.8 % of all business owners) in the last population census (2).
Research Problem/Objective
That only 6% of business owners in any country are citizens and the rest are foreigners poses
enormous political and economic challenges to that country. In the UAE, major concerns raised were
employment opportunities for the citizens and issues of economic sovereignty.
The UAE citizens (Emiratis) operating in the SME sector face fierce competition with the expatriates.
Expatriates are more experienced and utilise own (same citizenship) networks within the UAE and in
the country of origin. It is often the case that small entrepreneurs from a certain nationality or ethnic
background control a certain line of activity within a certain locality making it difficult for outsides
(citizens and non-citizens) to enter or to stay in the business (Abdelkarim,2001/b; Haan, 2003/a).
Lucrative government and public sector jobs citizens enjoy, which means a high transitional cost to
move to the business sector, lack of business experience of, and of ‘role model’ for, young citizens,
fee derived as ‘kafeel’ of businesses (without taking risk of the business) and lack of institutional
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support system to Emirati-owned SMEs were cited among as main factors hindering Emiratis to
enter (and succeed in) small business (Haan, 2002, 2003/a).
Since the early (and the first) works of the Ministry of Labour and TANMIA on Emirati SMEs-see
section (1) below- discussions at various levels in the country have been going on on the need to
enhance presence of citizens in the SME sector.. In the last 10 years, a number of organisations in all
emirates have been established to support Emirati SMEs. These, and a few other earlier
programmes, have been engaged (or intend to engage) in some aspects of support to Emirati SMEs
(see section 2 below).
The main objective of this paper is to contribute to laying down of (various aspects of) the
institutional support system required for Emirati-owned SME development, and in doing so, the
paper will be tapping on lessons learned from the Singaporean and other Asian experiences(3).

Framework, Methodology and Organisation
On the basis of international experience and literature, main pillars of the institutional support
system for the development of SMEs are taken in this paper to include the following:
- Legislations, enabling environment and policy advocacy;
- Finance and financial Services;
- Business Development Services (BDS);
- Organisation and networking.
These will be used as a guiding framework for outlining what the paper considers as necessary
interventions for the development of Emirati SMEs and of Emirati entrepreneurship.
What is considered as ‘necessary interventions’ will be expounded on the basis of benchmarking
approach. Benchmarking and identification and transfer of best practices have been widely used in
policy development (see, among others, Arrowsmith et al, 2004). Policy benchmarking is about
assessing current situation/policies against selected (relevant) best practices.
Assessing current situation will be based on the following:
1- Brief literature review of works resting on interviews with Emirati entrepreneurs and on the GEM
report on entrepreneurship in the UAE.
This will elucidate (part of) the present situation of the Emirati SMEs, characteristics of Emirati
entrepreneurs and shed light on some of the issues that SME-engaged citizens perceive as enablers
or inhibitors of the development of their own enterprises and of Emirati SMEs in general.
2- Description of the initiatives and programmes of the main organisations providing support to
Emirati SMEs.
The UAE SME support organisations do not publish (annual) reports on their performance in the
designated areas of activity. Information on the areas of support currently provided (and/or
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intended), regardless of the scale of operations and impacts (which we have no adequate knowledge
about), can lead to identification of current gaps in the structure of the support system.
It is to be noted at the start that there is no unified definition for what makes micro, small, medium
and the large enterprise in the UAE.
- For benchmarking purpose various aspects of Singapore’s SME institutional support system is
selected; with reference to some other Asian experiences. Singapore is a prominent case of
successful government intervention in the economy, and its SME institutional support system, only
30 years old, is regarded as one of the world’s most comprehensive systems, from which other
countries have been learning.

1. EMIRATI ENTREPRENEURS: a Brief Situational Analysis Based on Findings of Past
Research
The first published works on SMEs in the UAE were carried out within a project for the Ministry of
Labour in 1999 to develop a strategy for the development and employment of the Emirati labour
force. These works are: 1- Rettab (2001); based on a sample survey of small enterprises owned by
expatriates or Emiratis (it still remains to date as the only SME study based on proper sampling
covering all the emirates) and 2- Baud and Mahgoub (2001); in relation to Emirati women’s
employment opportunities. The Ministry’s project resulted in the establishment of TANMIA-the
National Human Resource Development and Employment Authority (see Abdelkarim, 2001/b for
details). It is within TANMIA’s Centre for Labour Market Research and Information that the first
studies focusing on Emirati entrepreneurs- based on small surveys and in-depth interviews
providing quantitative and qualitative insights- were concluded (see below). These studies stand out
to date as the most informative on the subject, and they served as advocacy for the need to
intervene in support of Emirati SMEs. Following these studies, works based on interviews with
Emiratis are scarce, and include reports of GEM (Global Entrepreneurship Monitor). These reports
target both Emiratis and expatriates, but opportunity is provided for data separation.
Emirati women’s achievement in higher education (exceeding men by far in numbers) coupled with
having higher unemployment rate than men (see website of UAE National Bureau of Statistics), in
addition to advocacy by The National Strategy for the Advancement of Women, Businesswomen
Associations and TANMIA, have generated increased interest in supporting Emirati women’s
entrepreneurship (see Gulf News, 2002; UAE Year Book 2005, 235-240). A few papers focusing on
Emirati women entrepreneurs came out in the last 7-8 years. Notwithstanding that they were based
on very limited number of interviews and/or limited scope of investigation, they derived
unsupported generalisations. They will not be reviewed here.
TANMIA’s Earlier Works
This section reviews the main finding of TANMIA’s studies pertinent to the foci of this paper (Haan,
2002, 2003/a, 2003/b, 2004)(4).
- Maximising earning was the motive for the majority (63%) of the Emirati entrepreneurs
interviewed. Continuing the family business and the desire to be independent were also cited (12%
each).
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- Before establishing own business, 7 in 10 worked in the government sector (majority continued to
do so), 1 in 10 in the private sector (for wage or as owner), and 2 in 10 did not answer or did not
work.
- As expected, trade was the main activity of small businesses (38%), followed by transport (18%),
business services (15%), and industry (13%).
- Legal entity of most of the enterprises was sole ownership, with a few limited liability companies.
- Based on Haan’s classification, micro-enterprises (5 workers and less) accounted for 40% of the
total, 43% were small (6-20), and only 17% were medium (21-50) enterprises.
- Respondents stated that they were actively seeking information related to their businesses prior to
starting up by talking to family members and friends. Some of them used a feasibility study (not
necessarily in every sense of the word). Others relied on their own idea about market opportunities,
(to a lesser extent) obtained information from partners or through training.
- During the start-up phase, small business owners received counselling from the family, friends and
other Emirati business owners. Business owners raised the initial capital for their new business
mainly through personal sources (59%), through family (12%) or through banks (22%).
- Main Problems associated with starting a business were 1- finding suitable location for the
business, 2- hiring and 3- information.
- The major problems small businesses faced after establishment were 1- competition with other
owners, especially expatriates who get support through their networks, 2- finance, 3- marketing and
4-lack of institutional support.
- Production inputs or traded final goods are acquired from importing companies or large local
wholesale/retail companies (about half of the cases), imported directly by the business (about 1 out
of 4), and in few cases, local procurement or importation was organised in cooperation with other
small businesses.
- About one third of enterprises conducted their businesses through sub-contracts. Two out of every
five of them did so jointly with other enterprises owned by citizens or expatriates.
- Emirati small businesses mainly sold their products or services to individual customers. Sales to
other businesses or to government were considered far less important. A very small segment of
owners conducted marketing promotion campaigns (1 in 10). In their sale strategy, most of the
enterprises focused on provision of quality services and products and offering competitive prices.
- Emirati small entrepreneurs believed that their success chances were low or very low (55%) or fair
or good (45%). In a larger survey of small entrepreneurs, with expatriates as majority (Rettab, 2001:
226), response on the same was a bit different: 40% ‘low/very low’ and 58% ‘fair or good’.
- To the question why UAE citizens are reluctant to enter into private business in larger numbers, the
answers were as follows: “not used to this kind of experience with unknown outcome”; “lack of
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capital to start the project”; “lack of institutional support to Emirati SMEs”, and “low rate of return
to investment”.
- The study conducted on Emirati small enterprises in the Northern Emirates (Sharjah, Ajman, Umm
Al-Quwain, Ras Al-Khaimah and Fujairah), revealed that most of them were smaller in size (by
average number of employees per enterprise) compared to Abu Dhabi and Dubai. Some were
established as continuation of a family business or as branches of enterprises in other (bigger)
emirates.
- Emirati businesswomen are confronted with the same problems as men, but more especially with
1-securing institutional funding, 2- lack of previous experience in business, 3-handling government
procedures, and 4- in some cases, lack of support of husbands and/or family.
It should be noted that Emirati small business support organisations now established almost in every
emirate, were not available (except for Mohammed bin Rashid Foundation in Dubai, which was just
starting) at the time the surveys by Haan (TANMIA) were conducted.
UAE GEM Reports
Globally, GEM reports started to be published in 1999. They aim at measuring and interpreting
country differences in entrepreneurial tendencies and attitudes. In addition to global and specialist
reports, GEM country reports were produced in over 100 countries in 2014 (GEM, website, accessed
August 2015). The first GEM report for the UAE was prepared in 2006, and the last in 2011.
The following points draw on GEM 2011 UAE report (published in 2013).
- In 2011, 2.7% of the adult population (citizens and non-citizens) of 18-64 ages were reported as
established entrepreneurs (defined as those who are currently owners/managers of established
business for a period more than 42 months). With this, the UAE ranked second lowest among the
group of innovation-driven countries (of which UAE was classified as one in the GEM reports); whose
average was 7.2%. It is to be noted that percentage of established entrepreneurs in 2011 retreated
from its 2009 record- which was 5.7%.
- In 2011, 2.2% of the surveyed population sample discontinued business in the last 12 months
preceding the survey. Corresponding rate in 2009 and 2007 were 3.7% and 4.7%, respectively.
- Rate of Emirati entrepreneurs who discontinued business in 2011 was more than double the
average for the country (which means also more than double the rate for non-Emiratis). Main stated
reasons were ‘personal reasons’ (35.8%) and business ‘non-profitable’ (32.3%). By gender, the
reasons varied considerably: 50.7% of Emirati men attributed closing business for ‘business not
profitable’ (against only 14.3% of women), and 66.7% of the women stated ‘for personal reasons’
(with only 12.4% of men). The report commented that cultural pressures (familial commitments)
could be the reason for the high incidence of ‘personal reasons’ among women.
- The 2011 report confirmed Haan’s finding (see above) that majority of Emirati business owners
were in full-time (government) employment when and after they started their business (80% in the
GEM report). Explanation given was that lucrative government jobs are difficult to leave in order to
take up (insecurities of) private business. (With the relative ease of importation of labour, it can also
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be added that Emirati entrepreneurs can easily find experienced, low cost expatriates as full-time
operation or general managers of their businesses).
- The report confirmed another finding by Haan that Emiratis seeking business advice rely more on
social (family and friends) than on external advisory (professional and market) networks.

2. SUPPORT ORGANISATIONS AND PROGRAMMES FOR EMIRATI-OWNED SMES
The first project focusing on supporting citizens in starting/developing their SMEs was Al-Tomooh
Scheme in 1998. TANMIA’s research, referred to in (1) above, played a pivotal role in raising
awareness about the issue, and in pinpointing areas of support needed. Following Al- Tomooh and
other limited initiatives, Dubai Government initiated an organisation dedicated to supporting Dubaibased Emirati SMEs. This was followed by similar initiatives in Abu Dhabi and other emirates. In

addition to some early starts, this section focuses on the support organisations in Dubai and
Abu Dhabi (the largest two Emirates; which are inhabited by the majority of the population
and produce the bulk of the country’s GDP).
Al-Tomooh Scheme

Unless otherwise mentioned, this section draws on Haan (2002) and Al-Tomooh website (AlTomooh, 2015).
On experimental bases in mid-1998, Al-Tomooh Financial Scheme was established by the
then Emirates International Bank (now Emirates National Bank of Dubai), with additional grant
by Shaikh Mohammed bin Rashid (by then crown prince of Dubai) and support by Dubai
Economic Department and Dubai Chamber of Commerce and Industry. It is a “financial
scheme designed to stimulate creativity and encourage the entrepreneurial spirit amongst UAE
Nationals”. The Scheme provides loan up to a maximum of two million UAE dirhams-AED (3.65 AED
to 1 USD), with no interest for 3 years, re-payment starts from second year and loan duration may
extend up to 8 years. Projects are selected on strict bases. Dubai Chamber and Economic
Development Department may participate in evaluation. Graduates are preferred and the
proportion of women applicants is low. Projects approved were mainly in Dubai. Up to 2013, 130
projects had been financed for a total of million dirhams 60. Al-Tomooh does not provide any other
support (AMEinfo.com, 2013).
Intilaq Project
Intilaq was initiated by Dubai Economic Department in 1999. It licences home-based businesses. The
license is issued at a discounted fee. Each person is entitled for one license without restriction on
activities, but hiring of workers is not allowed. Women are the major beneficiaries of this Project
(Haan, 2002:42). Similar projects were established in Sharjah emirate (I’timad) and in Abu Dhabi
emirate (Mobdi’a- for women only). Intilaq has become part of the programmes of Dubai SME (see
below). No data is available on the number of active enterprises under these projects, but it could
reach several hundred in each.
Dubai SME (Mohammed bin Rashid Establishment for SME Development)
Unless mentioned separately, this section relies on Dubai SME (2011) and Dubai SME website (Dubai
SME, 2015).
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Mohammed bin Rashid Establishment for Young Business Leaders was established in 2002. In 2009,
it was re-named Mohammed bin Rashid Establishment for SME Development, commonly known as
Dubai SME.
According to SME Dubai estimates, SMEs count for 95% of all enterprises, employ 42% of work force
and contribute 40% of Dubai value added. Majority of them operate in trade and service sectors.
It is to be noted at the start that Dubai SME does not publish periodic reports on its annual plans and
record of achievements. We could only gather bits of that from newspapers.
Programmes and Initiatives
Programmes and services provided by Dubai SME for Emiratis establishing their business in Dubai
include:
- Funding: criteria used for selection include commitment of the entrepreneur and financial
feasibility/viability. It is for both starting and existing enterprises. The website does not provide
information on magnitude of funding. However, in a press conference, the CEO of Dubai SME
announced launching of Mohammed bin Rashid Fund for SMEs with assets totalling AED 600 million.
The Fund offers innovative enterprises two types of loans; 1-Seed Capital loan- offered directly to
start-ups in the range of AED 50,000 to 500,000, and 2- Credit Scheme Loan for both start-ups and
existing enterprises requiring a fund of AED 500,00 to 5 Million. There are procedures for applying to
avail of funding, and SME Dubai provides support in fulfilling some of these by assisting in
developing business plan and feasibility study and by providing necessary training. Repayment is
within 7 years, with a grace period of 2 years (Emirates News agency, 12/4/2015- WAM, 2015).
- Advisory Services: help in developing business plan, obtain license and apply for funding.
- Intilaq Programme: as mentioned above, Intilaq now comes under the umbrella of Dubai SME.
Intialq applicants may be provided with start-up support including licensing, training, consultancy
service and incubation.
- Business Incubation Centre: is for selected early stage enterprises with high growth potential. On
12th of September, 2014, Dubai SME announced the establishment of ‘Hamdan Innovation
Incubator’, planned to spread over 20,000 sq. feet. The hub is anticipated to be the largest in the
region (Khaleej Times, 2014).
- Dubai Entrepreneurship Academy: its mission is to “provide aspiring entrepreneurs with the skill
and knowledge they need to become future business leader”.
- SMEconnect: a networking platform for exchange of knowledge among Emirati entrepreneurs and
business professionals.
- Government Procurement Programme (GPP): under this programme, and on the basis of a directive
from Dubai Government, all Dubai Government departments allocate 5% of their procurement to
Emirati SMEs. Since its inception in 2002, the programme has helped Emirati enterprises to sell over
AED 1 billion.
- Young Entrepreneur’s Competition: is meant to encourage entrepreneurial spirit among school and
college students.
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- Dubai SME 100: launched in 2011, the initiative ranks the best performing SMEs in Dubai on the
basis of financial and non-financial criteria (“human resource development, innovation, corporate
governance and international orientation”).
As indicated above, Dubai SME does not publish data on the number of beneficiaries of its
programmes. However, in September 2015, the CEO announced that over the preceding 11 years,
Dubai SME served about 13, 000 Emirati entrepreneur (Gulf News, 2015/1). Majority of these would
be expected to be marginal beneficiaries.
Khalifa Fund for Enterprise Development
Khalifa Fund was established in 2007 to help develop Emirati SMES, especially in Abu Dhabi emirate.
Currently, capital available to it is AED 2 billion. The Fund started mainly as a financing institution,
and then moved into provision of (more) non-financial support: entrepreneurial training (mainly),
consultancy service and information.
This section draws on the Fund website (Khalifa Fund, 2015), unless separately mentioned. As in the
case of Dubai SME, Khalifa Fund does not provide information on number beneficiaries of its various
services, nor does it, like other UAE SME support organisations, provide analysis of impacts of
funding and other support provided.
Programmes and Initiatives
Funding: this is the major strength of Khalifa Fund. Various financing programmes are offered.
1- Khutwa (microfinance): directed primarily at home-based businesses and is social in nature;
targeting special groups (divorced women, widows, etc.). Loan is up to AED 250,000.
2- Bedaya: offers to start-up loans up to AED 3 million.
3- Zeyada: under this programme existing enterprises may receive up to AED 5 million for expansion.
4- Tasneea: earmarked for industrial enterprises: up to AED 10 million
5- Zaria: enhances technology use and non-traditional farming methods in agricultural enterprises.
The programme is organised in collaboration with two local organisations. Another Programme, Al
Hasela targets fishing enterprises.
In addition, the Fund finances ‘social outreach’ programmes like Al Rada (a programme for inmates,
in collaboration with Abu Dhabi Police); Ishraq (helps former drug addicts to re-integrate through
developing own enterprises); Amal (for Emiratis with special needs). In addition to financing,
beneficiaries receive entrepreneurial training and consultancy support.
- Capacity building: provides the Fund members with the necessary skill and knowledge to start,
operate and expand their enterprises.
For- start-up: programmes include General Entrepreneurship; Business Plan Preparation, Soft Skills
(presentation, communication and negotiation); Basic Finance; Introduction to Industrial Projects
(for those interested in industry). Coaching workshops are customised according to needs .
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For Growth (existing enterprises): programmes include: Advance Sales and Marketing; Management
and Human Recourse Development; Tenders and Bidding, Advance Finance; Technology Sourcing
and Adoption; Franchising; Legal Agreements.
SME Toolkit: this is a project by the International finance Corporation (World Bank) which offers free
business management information and training for SMEs in various aspects. It includes business
management software, on-line training, business self-assessment exercise and other resources. It
has been translated into 15 languages, and the Fund makes it available to all enterprises in the UAE.
- The Fund also makes available support for its member-enterprises to find location for their
businesses and receive approvals and fee-waivers from government departments.
- The Enterprise Monitoring and Advisory Unit assess business performance and recommend
solutions to mitigate failure and enhance growth.
- A Knowledge Management Platform has been created to avail businesses with industry data and
studies.
- Incubation: so far not provided, but the CEO of the Fund announced on 11 February, 2015 that they
are considering launching a unique incubator for innovation (The National, 2015).
Recently, Khalifa Fund has extended its services to four other emirates: Sharjah, Ras Al- Khaimah,
Ajman and Fujairah. No information is provided on programmes offered.
A Conclusion

The past years witnessed the emergence of SMEs support institutions and programmes in
almost all the emirates. The extent and impact of this support may vary between emirates,
and is not reported by these institutions. These institutions have been functioning in the
absence of an integrated strategy and without coordinating mechanisms in place. Financial
opportunities seem to be more available in the Emirate of Abu Dhabi, and recently
increasing in Dubai, but there is no evidence of the same in other emirates. Limited BDS and
networking venues seem to be provided by the support organisations themselves.
3. SME DEVELOPMENT STRATEGIES AND SUPPORT ORGANISATIONS AND PROGRAMMES
IN SINGAPORE
Singapore has undergone major economic structural transformations. Upon independence in 1965,
it was a country with no natural resource, confronted with high level of illiteracy and wide-spread
unemployment. At the beginning of the Millennium, Singapore has transformed into one of the
world’s fastest growing economies, a leading financial hub and one of the top 10 innovation
countries (PRO INNO EUROPE, 2012:8).
SMEs in Singapore (180,000 in number) make up 99% of all enterprises, contribute to nearly half of
the GDP and employ 70% of the workforce (SPRING Singapore, no date: 1).
SME Strategies
Liang (2007:202) summarises the evolution of Singapore SME strategies as follows:
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-1965-85: The economic policy (spearheaded by the Economic Development Board-EDB) was
focusing on industrialisation through attracting MNCs. SME development was not specifically
targeted.
-1986: The new economic policy document entitled “Singapore Economy: New Directions”
highlighted the need for developing SME policies and interventions. The EDB established a special
SME unit.
-1989: First SME Master Plan was launched.
-2000: Second SME Master Plan (SME 21) was released.
The 1989 SME Master Plan came as result of recognition, incited by the 1985 recession, that local
SMEs’ role cannot be relegated to providing support functions to the MNCs; they are a paramount
constituent of Singapore’s future economic development (Soon, 1994: 38-39).
The 1989 Plan was a comprehensive and a detailed document of programmes and actions to make
the SME sector a capable player in facilitating economic growth and transformation of Singapore
into a newly industrialised economy. It signalled the beginning of Singapore’s systematic emphasis
on SME development. The Plan focused on: 1- promoting domestic entrepreneurship, technology
adoption and innovation, 2- enhancing information exchange on new methods and opportunities,
including finance, business planning and human resource management, 3- facilitating access to
training and consultancy services and promoting and transferring best business practices to enhance
growth and improve productivity, and 4-encouraging SMEs to grow internationally through
collaboration (Teng, 2011: 12 and Liang, 2007: 202).
Building on the First SME Master Plan, SME 21 ‘Positioning Singapore for the 21st Century’ envisions
the creation of a SME sector which is “a source of entrepreneurship and innovation; a base of strong
supporting industries and strategic partner for foreign SMEs and MNCs; manufacturer of high-value
added products, global provider of professional services; robust domestic service sector enhancing
the quality of life in Singapore” (cited in Wei-Yen and Nee, 2004: 183).
SME 21 identified three strategic goals, each associated with a different level of strategic actions: 1groom innovative high growth SMEs (enterprise-level strategies), 2- Developing productive SME
sectors (sector-level strategies), and 3- creating a knowledge-based pro-enterprise environment
(broad-based strategies). It identified a detailed structure of strategies, together with the
supporting programmes at each level (for an overview of the earlier programmes, see Liang, 2007:
2002-2006, and Wei-Yen and Nee, 2004: 183-191).
Periodic reviews characterise the Singaporean SME strategies’ and policies’ scene. The latest started
in 2012 and was completed in 2013, and involved the Ministry of Trade and Industry(MTI), Spring
Singapore, International Enterprise Singapore and some other SME stakeholders (see below for a
brief on these organisations). The Review called for more support in the areas of productivity,
innovation, capability building, business growth opportunities, including in external markets, and for
the creation of integrated, one-stop-centres to simplify access to assistance programmes (Ministry
of Trade and Industry, 2015).
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In Singapore SME support system, the two most prominent organisations are MTI (at the level of
strategies and policies) and SPRING (at the level of programmes).
Major Support Organisation and Programmes- SPRING SINGAPORE
SPRING Singapore started as the National Productivity Board (under the Ministry of Trade and
Industry) with a mandate not focusing only on SMEs. In 1996, it merged with related functions of
EDB (including SME Unit) to form the ‘Productivity and Standards Board’(PSB). Then, after SME 21
was released, which focused on growth and innovation, PSB was renamed as SPRING ‘Standards,
Productivity, Innovation and Growth’ (Liang, 2004: 202).
The list of programmes given below draws on the website of SPRING Singapore (Spring Singapore,
2015), which was updated on the 25th of January, 2015.
Some Programmes for Start-up Enterprises:
- SPRING Start-up Enterprise Development Scheme (SPRING SEED): SPRING SEED is the investment
arm of SPRING Singapore. SEED runs the equity-based co-financing option for innovative start-ups
that have strong international growth potential.
- Business Angel Scheme: Start-ups that are able to attract investment interest from any of the
business angel investors can apply for similar investment from SPRING SEEDS. Both the angel
investor and SEEDs then become equity holders in the company.
-Technology Enterprise Commercialisation Scheme (TECS): Start-ups with strong technology
intellectual property and growth potential benefit from this programme which helps them to
commercialise their projects.
- The Incubator Development Programme (IDP): IDP supports incubators by offering them up to 70%
grant to upgrade their capabilities to assist start-ups.
- YES! Schools : offers funding for selected projects by students of junior colleges and schools.
Some Programmes for Established Enterprises:
These programmes aim at building and enhancing business capabilities.
- Toolkits for Success: provide enterprises with self-help methods to analyse their strengths and
weakness and develop solutions: They include: Customer Service Toolkit, Financial Management
Toolkit, Financial Management Toolkit Marketing Toolkit, and Productivity Toolkit.
- Productivity and Innovation Credit (PIC) : PIC grants tax deductions for companies investing in
stepping-up productivity and innovation.
- Innovation & Capability Voucher (ICV): ICV, of $5,000 value, is given encourage SMEs taking first
steps in developing their capability.
- Capability Development Grant (CDG): CDG covers up to 70 percent of cost of capability enhancing
and equipment that aim at productivity improvement , product development and market expansion.
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- Local Enterprise Finance Scheme (LEFS): offers credit of up to S$15 million for SMEs owned by
Singaporeans. The Micro Loan Programme (MLP) provides credit of up to S$100,000 for micro
enterprises (10 or less workers) owned by Singaporeans.
- Loans Insurance scheme (LIS): insures loans against default risks; premium is paid by the
government and the SME.
- Over-the-counter capital (OTC): a trading platform for unlisted companies to raise capital through
selling shares (see the website of MAS- Monetary Authority of Singapore).
Collaborative Partnerships and Other Support Organisations
- It is to be noted that while SPRING Singapore’ website provides a comprehensive list of
programmes to support SMEs, these programmes are not necessarily administered by SPRING itself
or alone. Many other organisations may be involved in these and other programmes. For example,
SPRING enters in partnerships with industry associations to develop specialised clusters and to
enhance industry and enterprises competitiveness. One of such programmes is LEAD (Local
Enterprise and Association Development). Activities under LEAD include: technology and
infrastructure, management competencies , research and consultancy.
- Other notable SME support organisations include:
Association of Small and Medium Enterprises (ASME): established in 1986 as a not-for-profit
organisation of SMEs with the aim of promoting ‘a more conducive business environment which
facilitates the start-up, growth and development of a larger pool of SMEs’ (ASME, 2015). It is the
voice of the SMEs in Singapore.
Enterprise International Singapore (I.E): I.E. furthers international presence of SMEs through
provision of capability programmes (market readiness and capability upgrading) and finance (gain
access to finance and financing of participation in trade fairs). It also set a permanent office in China,
Singapore Enterprise Centre, to help SMEs venturing into the Chinese market (IE Singapore, 2015).
- Infocomm Development Authority (ADA) is a statutory body under the Ministry of Information and
Communication. It is regarded as the Government Chief Information Officer. Its mission is to identify
and facilitate adoption of ICT generally. In 2010, iSPRINT programme was established to boost SME
adoption of ICT technology to enhance productivity and growth (ADA,2015).

4. TOWARD A COMPREHENSIVE INSTITUTIONAL SUPPORT SYSTEM FOR EMIRATI SME
DEVELOPMENT
Introduction: The need for Such a System
Supporting the development of the SME sector at large is vital to growth and diversification of the
UAE economy. However, our concern here is the development of a system for institutional support
to Emirati national SMEs, in order to diversify opportunities for economic participation of Emiratis,
and to enable them to actively engage in formulating the future of their national economy. The need
for such a system is justified by the following:
- Citizens entered many business activities relatively late (historically trade constituted the main
area of activity of Emirati businesses).
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- They represent a minority engaged in a sector mostly dominated by expatriates They are faced
with fierce and inequitable competition. This competition often causes higher percentage rate of
business discontinuation among Emirati SMEs (double the expatriates’ rate, see section 1 above).
- Expatriates gain their competitive position not only because of their early entry into business, but
also by using strong networks along ethnic/nationality lines, which enables them to cooperate with
each other and with larger enterprises within the same network inside the UAE and in the countries
of origin (section 1). In this way they get support not only in accessing markets and finance, but also
by benefiting from the experience of older and/or larger enterprises.
- Developing a special institutional support system for Emiratis in the SME sector does not constitute
a unique UAE or GCC policy. Many countries have established such a system to support minorities.
Perhaps the best example of this is Malaysia, where an integrated system of intervention has been
developed to support indigenous Malaysian (BUMIPUTERA communities) entrepreneurs - (see
among others, National SME Development Council- Malaysia, 2012)).
Enabling Environment, Legislation and Policy Advocacy
The SME legislative scene in the UAE witnessed a major development. In April 2014, a federal SME
Law was signed, objective of which is to encourage Emiratis to run SMEs. The law identified the
Emirates Development Bank, established in 2011 (with a capital of AED 10 billion to help boost
economic development) to provide government funding to local SMEs. The Law called for the
formation of SME council. It also stated that government entities and companies in which the
government owns more than 25% of the total capital, are to contract with Emirati SMEs by at least
5% of the total value of their contracts. Listed companies are called upon to follow suit (The
National, 2014).
It should be noted that in their pursue of creating enabling environment for SME development,
countries may either use laws and acts as legislative tools or develop strategies and policies and
ensure presence of empowered institutions to grant their implementation. In Japan, and after the
World War II, the Small And Medium Enterprises Basic Law was issued in 1954, then followed by
other subsidiary legislations, such as the Financial Assistance Act, in addition to developing a large
number of implementing policies and regulations to promote SME development (Ituh and Urata,
1994).
With or without the presence of a legislation to support SME development, emerging economies
(especially of East and Southeast Asia) opted for developing long-term vision (a strategy or a plan) to
help create enabling environment and a comprehensive support system for the development of
their SME sector. Singapore (the first 1989 strategy and second SME 21) was one example. Malaysia
is example of others. Malaysia is currently implementing its second Master Plan for SMEs
(2012/2020). The Plan developed a general framework with specific targets and identified priority
areas and supporting institutions for each of them (National SME Development Council- Malaysia,
2012). The targets of the Plan are:
1- Increase the number of SMEs (by 6% annually);
2- Increase the number of high-growth and innovative SMEs (by 10% annually);
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3- Increase productivity (by two-fold);
4- Formalise informal enterprises (by 15% annually).
How can UAE make advantage of the above experiences?
In the UAE, the SME Law and the creation of SME Council are positive initial steps. However, it is
important to emphasise that a strategy for the development of Emirati-owned SMEs, that aims to be
sustainable, cannot be advanced without the presence of enabling environment for the
development of the whole country’s SME sector. Emirati SMEs simply cannot flourish when the
business environment for SMEs in the country is not conducive and when economic conditions for
growth are lacking. The specific strategy to enhance participation of Emiratis in the SME sector is to
be linked to a vision for the development of the country’s SME sector, and the latter to the UAE
Vision 2021, specifically the requirements of economic diversification, balanced regional
development and the movement towards higher skills, technology and productivity (see UAE Vision
2021). The Emirati SME- focused strategy should identify the specific areas of intervention, as well as
plans for the strengthening of existing and establishment of new support institutions – as required –
that can be assigned the implementation of programmes set for each intervention area / policy
identified.
Finance and Financial Services
Debate and Evidence
There has been a debate in the literature regarding the role of the state in supporting SMEs,
including areas and extent of this support. The roots of the debate lie in the ideological differences
between economic liberalism and state interventionism.
SMEs around the world are undoubtedly facing difficult situations, compared to larger enterprises, in
many areas: access to finance, information, markets, etc. There is a consensus that this unfavourable
situation must be corrected, but the difference is whether the remedy should be by providing direct
or indirect support. The liberalists argue that financial support leads to distortion of the market
dynamics for the benefit of SMEs, which do not necessarily represent the suitable size for all
activities. They also think that this could lead to reluctance of these enterprises to grow into larger
enterprises (so as not to lose support), and thus compromise efficiency standards. They conclude
that the role of the state can alternately be ‘levelling the playing field’ by removing obstacles facing
SMEs, mainly lack of access to information, and by creating an enabling business environment for all
enterprises (see for further discussions, Hallberg, 2000; Batra and Mahmood, 2003).
On the other hand, evidence shows that in the success of a number of East and Southeast Asian
countries the state (selective) intervention in the economy, including support for enterprise
development and provision of direct and/or indirect finance, has been instrumental (see among
others, Pistor and Wellons , 1999 ; Page, 1994).
Singapore, as shown above, has developed a mix of financial solutions and support for SMEs: direct
finance, equity finance, loan insurance Scheme, tax deduction, and subsidised capacity building
programmes. South Korea, and for decades, is also a case of the state’s active support to SMEs,
including provision of finance. Recently, the government announced a new programme to expand
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financial support. The Government has allocated additional KRW 10 trillion (about USD 8.3 billion;
1USD=KRW1,200) in 2014 for SME financing through state-run banks. Korea Development Bank and
Industrial Bank have assigned KRW 3 trillion for Facility Investment Fund, also to finance SMEs.
Credit guarantee was increased by 1.5 trillion, trade insurance by 0.4 trillion in 2014, in addition to a
reduction in tariffs in purchasing automated manufacturing facilities. This financial support for SMEs
has been introduced as part of a comprehensive economic strategy to stimulate growth (G20,
2014:12).
What can be concluded from the above for the purpose of drawing-up a structure of SME financing
solutions for Emirati SMEs?
The need for Government intervention to support Emirati SME growth and development has been
argued for above. And indeed the Government has taken measures in this direction. Al-Tomooh
started in 1998, followed by local (emirate-level) government organisations: Dubai SME in 2002,
Khalifa Fund in 2007, and then similar organisations in other emirates. These organisations provide
direct and indirect financial support to Emirati SMEs (with Khalifa Fund standing as the most
significant contributor). Recently, the Government assigned Emirates Development Bank to provide
federal financial support to Emirati SMEs.
In addition to finance provided by organisations mentioned above, there are opportunities to tap on
regular banking finance and on venture capital.
- The UAE enjoys a wide network of banks, many of them with SME finance programmes. But these
banks require collateral for the provision of finance, which most of SMEs cannot provide, especially
the start-ups. Loan insurance programmes exist not only in Singapore but also in many other
developed and developing countries. These programmes may also support loan interest and
negotiate grace periods prior to repayment (for detailed account and analysis of some international
experiences, see OECD, 2013).The establishment of loan guarantee programmes in the UAE can ease
the burden on government / public funding. It is to be noted that Dubai SME, as mentioned above,
has a beginning in such programmes. The newly established Emirates Development Bank may want
to enhance its financial services in this direction.
- Private venture capital may be raised through Over-The-Counter (OTC) capital markets. OTCs raise
capital for both existing and stat-up innovative companies with growth potential. In addition to
Singapore, OTC capital markets exist in other countries. In Korea, for example, KONEX, part of Korea
Exchange, focuses on raising venture capital for promising start-up SMEs (see website of KONEX).
When the Emirati SME sector reaches a certain maturity level, private venture capital can be raised
through OTC market. In addition to raising funds, venture capital may have non-financial benefit; it
can contribute to strengthening the management capacity of the SMEs, as they can take advantage
of the diversified knowledge of more experienced investors who may partner with them.
Business Development Services
Concept and Development of Practice
In addition to funding opportunities, SMEs generally suffer shortage in other areas: information,
administrative and technical capabilities, professional advice (consulting), marketing, acquisition of

17

technology, and appropriate infrastructure. All these non-financial services are included under the
notion of Business Development Services (BDS).
Interest in BDS increased with the flow of financial resources from donor countries and international
organisations providing support to developing countries to develop their private sectors (primarily
through assistance to create and improve support systems for SMEs). A committee of donor
organisations was formed to facilitate exchange of experiences: "Donor Committee for Enterprise
Development - DCED “ (www.enterprisedevelopment.org). It was formerly known, since its inception
in 1979 until 2005, as the "Committee for Donor Agencies for the Development of Small
Enterprises".
After tens of years of experience in supporting SMEs directly through programmes run by
governmental or by non-governmental organisations (the latter either being in cooperation with, or
under supervision by government entities), the system has been judged by the Donors Committee as
inefficient; reaching only a limited segment of the SMEs and marred by bureaucracy and corruption
(for a detailed historical account of Donors’ experiences in supporting SMEs in the developing
countries and discussion on alternative routes, see Levitsky, 1996). The option that seems to come
across was to consider moving to the so-called "market development model". The search for
alternative routes to providing BDS support to SMES endeavoured to answer the question of ‘how
to develop a system for BDS operating in the private sector to serve beneficiaries who lack financial
resources and knowledge of the usefulness of these services?’ Wide literature, mostly initiated by
international organisations and bi-lateral donors, explored answers to the question, and came up
with various alternatives to suit the varying situation of countries (In addition to Levitsky,1996,see:
Committee of Donor Agencies for Small enterprise Development (2001); Hitchins (2002) for the ILO;
Altenburg and Stamm (2004), for the German Development Institute).
The objective here is not to provide a literature review of these, but to use some of the findings to
propose a system of provision that suits the UAE, which, together with other GCC countries,
definitely face a unique situation
BDS Provision in the UAE
Developing a Market for BDS
Government SME organisations dedicated to supporting Emirati-owned SMEs provide some BDS,
mainly at the start-up phase. It is not clear whether all of the services are directly provided by the
organisations themselves or through sub-contracts.
Three major issues face policy makers in the UAE in the search for efficient BDS system of support to
Emirati SMEs:
1- Providing BDS entirely through dedicated public institutions run the risks of inefficiency that the
international literature has been warning about.
2- The market for private BDS currently seems to be weak (the cause in the first place is demand
deficiency, as in an open economy like the UAE, it will not be difficult attract viable providers has
sufficient demand being there). This market needs to be developed as a first step.
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3- Emirati SMEs comprise a very small segment of the SME sector (in a small country). To develop a
BDS market covering all fields and based on the needs of Emirati SMEs alone, will be a difficult and
costly undertaking.
The task is, then, to develop a BDS market (expanding both the demand and the supply sides) to
serve all businesses, with Emirati SMEs organisations (as per their mission) providing support to
Emirati citizens. Developing a viable BDS market helps to enhance capabilities, productivity and
innovation of the entire SME sector in the UAE which, as has been mentioned earlier, is a necessary
condition for sustainable growth of the economy and of Emirati-owned SME enterprises themselves.
Organising BDS support to Emirati-owned enterprises
Governments in countries with SME support systems tend to be actively involved in information
collection and dissemination as an important condition for creating a market for BDS. Information is
provided usually by specialised information centres (public mainly, but also private). The information
provider is an intermediary between enterprises and BDS providers. It provides information to
service providers regarding the needs of SMEs, and to users about the available services and their
benefits. It is important that a UAE government organisation (may be the new SME Council) is to
assume this intermediary role (collecting information on BDS provision and on the changing BDS
needs of all the SME sector; not only Emirati-owned).
Negotiating with providers and grouping of Emirati beneficiaries to avail of BDS services (as
providing service to individual enterprises could be very expensive) can be undertaken by the
existing emirate-level dedicated support organisation, which may also offer advice on BDS provision
(and information on other matters, like government regulations, access to finance, etc.) through
‘one-stop- centres’ (like the ones recently introduced in Singapore).
In organising BDS support to Emirati entrepreneurs, two methods may be used. 1- SME organisations
may contract private providers to deliver the services to their beneficiaries, with the beneficiaries
receiving this service free of charge or in subsidised costs. 2- Introduce use of the voucher system to
select providers. The voucher system is especially useful for established enterprises, which are more
capable of identifying their specific needs and of selecting providers, and at the same time may
offer them the opportunity, while using the service in a group, to mix/network with expatriates with
different experiences.
Networking and Associations of SME Owners
Studies conducted by TANMIA based on surveys and focus group meetings and the survey of GEM
Report (section 1) reveal that Emirati SMEs owners lack effective, institutional networking. They
mainly depend on friends in getting business information.
Examples of temporary networks in the UAE are to be found in Khalifa Fund and Dubai SME.
Member SMEs are occasionally invited to attend special events. UAE Businesswomen Councils,
structured at UAE- and emirate-level, and include citizens and expatriates, follow the same pattern
of networking (see for example the website of Emirate Businesswomen Council- (www.uaebwc.ae).
There is an urgent need to create permanent communication channels/networks among the Emirati
SME owners. Global experience has shown the advantages of these networks, not only to support
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SME business development through sharing of information and experience, but also to make their
voices heard by relevant government and non-government organisations (see for example, Bennett
and Ramsden, 2007).
Such permanent networks in the form of unions or associations can be geographic and may be
further segmented by specific business activities. Initially, such organisations may be created at the
level of individual emirates, and at a later stage, they can evolve into a networking relationship
across emirates creating permanent networks in the form of functional associations (related to
specific activities) and a general one. The SME council can contribute to the establishment of such
associations in cooperation with emirate-level Chambers of Commerce and Industry and existing
SME support organisations.
A Concluding Note:
The development of a detailed comprehensive institutional system for supporting Emirati SMEs goes
beyond the scope of this paper, and requires a separate project. The first step in such effort is to
create enabling environment for development of the country’s SME sector (at large), followed by
the development of institutional support system for Emirati SMEs, including specialised
organisations, projects and programmes.
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Endnotes
(1) In addition to the population and GDP growth, the growth in the number of establishments can
be explained by the massive expansion of re-export trade in Dubai, Sharjah and Ajman (which were
actually the emirates with the fastest growth in the numbers of establishments).
(2) The given estimate assumes that the percentage of business owners among the total employed
in each of the two major citizenship groups (citizen and non-citizens) in 2009 remained the same as
in 2005.
(3) This paper uses a section of unpublished consultancy report in Arabic that the author has been
commissioned to prepare for the UAE Ministry of Economy. The paper is a predominantly revised,
updated, and academically ‘formatted’ version.
(4) Haan (2002) represents the first, relatively wider survey; (2003/a) focused on entrepreneurs in
the five Northern Emirates; (2003/b) investigated networking available to Emirati entrepreneurs and
(2004) was conducted among Emirati women entrepreneurs.
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مؤتمر "المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدان العربية :الواقع والتطلعات"
المزمع عقده خالل الفترة  16-15محرم  1437هـ الموافق  29-28أكتوبر  2015م ،من خالل ورقة
حول موضوع
"تعزيز مكانة المرأة و تمكينها من خالل المشاريع االقتصادية واالجتماعية الصغيرة
بالمملكة المغربية"
من طرف الدكتورة نجاة زروق ،موظفة سامية سابقة بالمملكة المغربية ،عضوة لجنة الخبراء في اإلدارة العامة لدى هيئة األمم المتحدة وعضوة مجلس إدارة
معهد القيادات النسائية العربية باألردن

مدخل :أهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة و تمكينها
تعتبر قضية المرأة (أو باألحرى إشكالية المرأة) التي تهم المجتمع الدولي ككل ،قضية مصيرية بالنسبة لكافة األمم ،سواء
كانت متقدمة أو في طور النمو ،تستمد أسسها وشرعيتها وكذلك جذورها العميقة من مبادئ حقوق اإلنسان ،كما هو متعارف
عليه عالميا .فال يمكن للديمقراطية ودولة القانون أن يكتمال بدون اعتراف قانوني و فعلي لمشاركة المرأة في مسلسل التنمية
والتقدم وتطور المجتمع .فكما أكدت على ذلك السيدة هيالري كلنتون-رودام في عدة مناسبات" :حقوق اإلنسان هي حقوق
المرأة و حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان"(.)1
"المرأة مورد ذو قيمة و غير مستغل بالكامل في اقتصاد
عالمي يتسم بالضبابية .فخالل األزمة المالية عام ،2008
ساعد دخل المرأة في استمرار كثير من األسر ،ومن ثم تأتي
أهمية ضمان عدم تقييد إنتاجية المرأة و دخلها بحواجز السوق
و المؤسسات أو بتمييز صريح"...
روبرت زوليك ،الرئيس السابق للبنك الدولي

تعتبر كذلك شرطا أساسيا ومسبقا لتحقيق الحكامة الجيدة ومكافحة
الفساد وترسيخ القيم واألخالقيات ،انطالقا من دورها المحوري في
مجالي التربية و التعليم .فكما جاء على لسان الشاعر حافظ ابراهيم:
"األم مـــدرســـة إذا أعــددتــهــا ،أعـددت شـعباً طـيب األعـراق".
هي كذلك قضية تجسد النضال ،على امتداد قرون عديدة إلى يومنا
هذا ،من أجل الكرامة و االحترام و المساواة و الحرية وإزالة جميع
أشكال التمييز ،إلى جانب أنها تسعى لتحسين أو تغيير العادات والتقاليد والممارسات والمواقف والسلوكات والقوانين و
األنظمة والصور النمطية التي ال زالت النساء ضحايا لها كل يوم وفي كل مكان من أنحاء العالم.
و كذلك ألن بناء أي مشروع طموح للمجتمع ال يمكن تصوره من دون اعتراف بمكانة وحقوق المرأة داخل المجتمع وكذلك
مساهمتها الملموسة والفعالة في دينامكية التنمية والتقدم ألي بلد.
ويبقى مع ذلك أن أي تحول و أي تقدم وأي تغيير وأي تطور في هذا الميدان تطلب و يتطلب وجود ضغط إيجابي دولي
على مستوى المجتمع الدولي ،رؤية و إرادة سياسية قوية على المستوى الوطني ،مجتمع مدني وهيئات نسائية منظمة
ومهيكلة ،مع ضرورة األخذ بعين االعتبار عامل الزمن و السياق المالئم و السبل المتاحة والتطور السوسيو -ثقافي
للمجتمعات.
فمن هذا المنطلق ،ما هو الدور الذي يمكن للمشروعات المتناهية الصغر و الصغيرة أن تلعبه في تفعيل دور المرأة في
خطط النهوض بالمجتمع و تحسين وضعيتها و تنميتها ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا ؟ إلى أي مدى تساهم هذه المشروعات
في الحد من المشاكل و المعيقات التي الزالت تعانيها المرأة في مجتمعاتنا العربية؟ ما هي الشروط األساسية لجعل هذا
النوع من المشروعات رافدا أساسيا لتمكين وتحفيز المرأة والقضاء على مختلف أوجه التمييز والفوارق التي ال زالت
تواجهها؟
ولإلجابة على هذه األسئلة ،سيتم االستئناس بتجربة المملكة المغربية في هذا الشأن ،عبر أهم المحاور التالية:
 أهم المكتسبات في مجال تمكين المرأة على المستوى العالمي؛ أهمية المشروعات الصغيرة في النهوض بوضعية المرأة وتمكينها ؛ -المرأة بالمغرب ،فاعل أساسي في مسلسل التنمية و النهوض بالمجتمع؛
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انظر خطاب السيدة هيالري كلينتون بمناسبة المؤتمر الدولي الرابع لألمم المتحدة حول المرأة ببيجين (الصين) بتاريخ  5شتنبر .1995

 مكانة المشروعات الصغيرة لفائدة المرأة في ديناميكية التنمية المغربية ؛ أي تقييم و أي تحديات؟ تقديم بعض االقتراحات.أوال :أهم المكتسبات في مجال تمكين المرأة على المستوى العالمي
منذ أحداث منظمة األمم المتحدة ،لعبت هذه الهيئة بطريقة تدريجية دورا مهما فيما يخص تحسين وضعية المرأة ،وذلك عبر
تنظيم العديد من المؤتمرات والقمم العالمية ،و اعتماد عدة خطط عمل و برامج و وضع العديد من المواثيق واالتفاقيات
الدولية ،وخلق صناديق للدعم ،...إلى غير ذلك من المبادرات التي تمت بلورتها في مجموعة من االلتزامات الدولية التي
تطمح إلى ترسيخ ثالثة مبادئ أساسية و هي المساواة و عدم التمييز و أهمية مسؤولية الدول في هذا المجال .و يبرز الجدول
رقم  1المرفق بهذه المداخلة أهم المحطات التي عرفها نشاط هيئة األمم المتحدة في هذا الشأن.
فخالل المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ،الذي عقدته منظمة األمم المتحدة في بكين بالصين في سبتمبر  ،1995اعتمدت وفود
الحكومات من  189دولة ،باإلجماع ،إعالن و منهاج عمل بكين( )2الذي يحتوي على جدول أعمال لتمكين المرأة بهدف
التغلب على شتى العقبات و حث الحكومات و المجتمع الدولي و المجتمع المدني و القطاع الخاص على اتخاذ اإلجراءات
الالزمة بشأن عدد من القضايا الحاسمة (الفقر و التفاوت و عدم المساواة في الهياكل السياسية و االقتصادية في كل أشكال
األنشطة اإلنتاجية و االستفادة من الموارد و عدم المساواة في تقاسم السلطة و اتخاذ القرار على جميع المستويات ،وكذلك
عدم كفاية اآلليات الضرورية للنهوض بالمرأة على جميع المستويات .)....كما يعتبر الهدف الثالث من بين أهم األهداف
اإلنمائية للتنمية التي تم اعتمادها سنة  ،2000فيما يخص النهوض بأوضاع المرأة ،من خالل تعزيز المساواة بين الرجل
و المرأة عبر "تمكين" هذه األخيرة.
ويركز برنامج األمم المتحدة للتنمية على أن المساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة ليس فقط كحقوق لإلنسان ،بل أيضا ألنها
سبيل إلى تحقيق "األهداف اإلنمائية لأللفية" والتنمية المستدامة .كما يقوم بتقييم سنوي لما تم إنجازه في هذا المجال(.)3
بدورها اعتمدت هيئة األمم المتحدة للنساء التي ثم إحداثها سنة  2010عدة أولويات و محاور أساسية لبلورة خارطة
طريقها ،و هي:
 إعطاء األولوية للتعليم والصحة والحقوق اإلنجابية، التمكين االقتصادي كمكونات أساسية لتحرير المرأة، تعزيز القيادة النسائية وتوسيع مشاركة المرأة، مكافحة العنف ضد المرأة، ضمان تمثيل أفضل للمرأة داخل منظومة األمم المتحدة، العمل على تعريف هدف إنمائي شمولي حول جميع القضايا المتعلقة بوضعية المرأة(.)4ولبلوغ مختلف هذه األهداف و تحقيق هذه األولويات ،تم اعتماد مقاربتين أساسيتين و تكميليتين:
 مقاربة إدماج النوع االجتماعي ) (Gender Mainstreamingالتي تترجم في مقاربة مندمجة للمساواة ،أي
دمج منظور النوع بطريقة أفقية في جميع مراحل التخطيط و التنفيذ وكذلك التتبع وتقييم السياسات العامة ،من أجل
القضاء على جميع الفوارق الموجودة بين الرجل والمرأة ؛
 مقاربة التمكين( )5التي تتجلى في تعزيز وضعية و سلطة و قيادة النساء والتقليص من الفوارق فيما يخص
الحصول على الموارد و ولوج مراكز اتخاذ القرار.
والتمكين مفهوم حديث ،ظهر في نهاية تسعينات القرن العشرين وأصبح األكثر استخداما في سياسات وبرامج معظم
المنظمات اإلنمائية ،سواء تلك التابعة لهيئة األمم المتحدة أو غير الحكومية ،و هو أكثر المفاهيم اعترافا بالمرأة كعنصر
فاعل في التنمية ،كما أنه يسعى للقضاء على كل مظاهر التمييز ضدها من خالل اآلليات التي تعينها و تؤهلها ،لالعتماد
على الذات و امتالك عناصر القوة السياسية و االقتصادية و االجتماعية من أجل تحسين أوضاعها المعيشية و المادية على
نحو متواصل ،و للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس جميع جوانب حياتها .التمكين يشمل كذلك العملية التي تصبح
المرأة من خاللها ،فرديا وجماعيا  ،واعية بالطريقة التي تؤثر من خاللها عالمات القوة في حياتها فتكسب الثقة بالنفس
و القدرة على التصدي لعدم المساواة بينها و بين الرجل أو لمختلف أوجه التمييز التي ال زالت تعاني منها.
وتوجد عدة مؤشرات للتمكين حسب الميادين ،كما هو مبين في الجدول التالي:
 2تم تبني إعالن و منهاج عمل بكين باإلجماع في  15سبتمبر  1995من قبل الحكومات المشاركة في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ،ثم اعتمد من
قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في  8ديسمبر  1995تحت رقم A/RES/50/42
 3أنظر البوابة اإللكترونية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية www.undp.org
 4انظر المؤتمر الصحفي للمديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للنساء بتاريخ  12سبتمبر www.unwomen.org 2013
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مؤشرات التمكين
التمكين السياسي






نسبة النساء في البرلمان و األعيان
نسبة النساء في المجالس المحلية
و مراكز اتخاذ القرار
نسبة النساء في الخدمة المدنية
نسبة النساء اللواتي سجلن للتصويت
و االنتخاب
نسبة النساء اللواتي يحق لهن التصويت

التمكين االقتصادي







التغير في نسبة معدالت التوظيف
مشاركة أفراد األسرة في أعمال البيت و رعاية
األطفال
الفرق في المرتبات و األجور بين النساء و الرجال
النسبة المئوية للملكية
النسبة المئوية للمصروفات على الصحة
و التعليم
النسبة المئوية للفرص المتوفرة للمرأة لتطوير
قدراتها التقنية كالخدمات الفنية المقدمة من قبل
الحكومة أو المصادر غير الحكومية

التمكين االجتماعي





عدد النساء في منظمات المجتمع المدني
مقارنة النساء اللواتي في مواقع اتخاذ القرار بالعدد
الكلي لألفراد في المشاريع و الدوائر الرسمية
و غير الرسمية
حرية اتخاذ القرار فيما يتعلق باإلنجاب
حرية الحركة داخليا و خارجيا بالمقارنة مع
الرجال

المصدر :خليل النعيمات ،مدرب ،االتحاد العام للجمعيات الخيرية ،تمكين المرأة ANERA

ويبقى دعم التمكين االقتصادي لفائدة المرأة من الشروط األساسية لتحقيق النمو و التنمية المستدامة ،كما أن له ارتباط وطيد
بدعم الحقوق وبناء مجتمعات منصفة( )6و يعطي الفرصة للنساء للوصول إلى الموارد و اآلليات االقتصادية ،كالشغل
و الخدمات المالية و العقار ،إلى غير ذلك من إمكانيات اإلنتاج و التكوين و التدريب و دعم القدرات و الوصول إلى
المعلومات حول سوق الشغل ،وكذلك إلى تحقيق الذات و االستقاللية و التأثير اإليجابي و النافع على المجتمع.
وفي هذا الصدد ،البد من اإلشادة بكل ما حققه العالم من خطوات ملموسة خالل العقود األخيرة تجاه تضييق الفجوات بين
الرجال و النساء في شتى المجاالت ،كالتعليم و الرعاية الصحية و ولوج أسواق العمل و الوصول إلى مراكز القرار وكذلك
التقليص من التمييز الذي الزال يطال وضعية المرأة مقارنة مع وضعية الرجل ،انطالقا من القناعة بأن "تمكين المرأة
يعزز قدرات األمم"(.)7
وقد استلزم ذلك من المجتمع الدولي والدول والمنظمات اإلنمائية وكذلك المنظمات غير الحكومية بلورة و تنفيذ العديد من
االستراتيجيات و البرامج و تعبئة الموارد الالزمة لبناء و دعم قدرات المرأة وتمكينها من حقوقها اإلنسانية و إعطائها
الفرص و تمكينها من الموارد ،إلى جانب أخيها الرجل.
بناءا على ما سبق ،إلى أي مدى يمكن للمشروعات الصغيرة أن تساهم في دينامكية تمكين المرأة وتحسين وضعيتها؟
ثانيا :أهمية المشروعات الصغيرة في النهوض بوضعية المرأة وتمكينها
يتضمن مسلسل التنمية في كل بلد مجموعة من السياسات البنيوية واالقتصادية والمالية والتجارية والصناعية
و الزراعية والبيئية التي تسعى إلى ضمان األمن و االستقرار و إلى الرفع من وتيرة النمو و الرفاه و التقدم ،سواء من خالل
الموارد الوطنية أو بفضل كافة الفرص المتاحة في إطار التعاون الدولي و الشراكة.
و يرى كثير من االقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغرى وتشجيع إقامتها ودعمها من أهم روافد عملية التنمية االقتصادية
و االجتماعية في الدول بشكل عام ،و باألخص في الدول النامية(.)8
 )1تعريف المشروعات الصغيرة
حسب الدكتور ماهر حسن المحروق و الدكتور إيهاب مقابله" ،بات في حكم المؤكد أنه ال يمكن التوصل إلى تعريف محدد

و موحد للمشروعات الصغيرة و المتوسطة .هذا باإلضافة إلى أن كلمة "صغيرة" و "متوسطة" هي كلمات لها مفاهيم
نسبية تختلف من دولة إلى أخرى و من قطاع آلخر حتى في داخل الدولة"( .)9كما أشارا إلى إحدى الدراسات الصادرة عن
معهد والية جورجيا بالواليات المتحدة األمريكية بأن هناك أكثر من  55تعريفا لهذا النوع من المشروعات
في  75دولة.
في غياب هذا التعريف الموحد ،يتم االعتماد على مجموعة من المعايير ،أهمها عدد العمال و حجم رأس المال و حجم
المبيعات ،إلخ ،...مع األخذ بعين االعتبار اإلطار القانوني لكل بلد أو منظمة ،كما هو موضح في الجدول الموالي .و يبقى
معيار عدد العمال األكثر استعماال لما له من مزايا كمقياس ثابت و موحد ،حيث يسهل جمع المعلومات حوله و كذلك عملية
المقارنة بين القطاعات و الدول ،دون أن يكون له أي ارتباط بتغيرات األسعار أو أسعار الصرف.

 6انظر منظمة التعاون و التنمية االقتصادية :التمكين االقتصادي لفائدة المرأة ،وثيقة تفكير ،أبريل .2011
 7انظر مقال روبرت زوليك حول "تمكين المرأة يعزز قدرات العالم" و كذلك تقرير مجموعة البنك الدولي "تقرير عن التنمية في العالم :2012
المساواة بين الجنسين و التنمية"www.worldbank.org ،
 8د .ماهر حسن المحروق و د .إيهاب مقابله ،مركز المنشآت الصغيرة و المتوسطة" :المشروعات الصغيرة و المتوسطة :أهميتها و معوقاتها"،
األردن ،أيار www.aabfs.org ،2006
 9نفس المصدر.
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اعتماد عدد العمال كمعيار لتعريف المشروعات الصغيرة و المتوسطة
البلد/المنظمة

عدد العمال

البنك الدولي

 50عامال

الواليات المتحدة ،إيطاليا ،فرنسا

حتى  500عامل

السويد

حتى  200عامل

كندا ،استراليا

حتى  99عامال

الدنمارك

لغاية  50عامال

المصدر :د .ماهر حسن المحروق و د .إيهاب مقابله ،مركز المنشآت الصغيرة
و المتوسطة :المشروعات الصغيرة و المتوسطة :أهميتها و معوقاتها ،األردن ،أيار
www.aabfs.org ،2006

و يمكن تعريف هذا النوع من المشروعات في المغرب( )10باالستئناس بمفهوم المقاولة الصغرى و المتوسطة التي تم
تعريفها و تقنينها بموجب الظهير الشريف رقم  1.02.188صادر في  12من جمادى األولى  23( 1423يوليو
 )2002بتنفيذ القانون رقم  53.00المتعلق بميثاق المقاوالت الصغرى والمتوسطة( )11في المادة األولى (أحكام عامة)،
حيث ارتكز المشرع المغربي على مجموعة من المعايير للتعريف بهذا النوع من المنشآت و هي كالتالي :أوالً :كل مقاولة
يقوم مباشرة بتسييرها أو إدارتها أو هما معا  ،األشخاص الطبيعيون المالكون لها أو المالك الشركاء أو المساهمون فيها ،إذا
كان رأس مالها أو حقوق التصويت فيها غير مملوكـة بنسبة حقوق  %25من لدن مقاولة أو عدة مقاوالت ال ينطبق عليها
تعريف المقاولة الصغرى والمتوسطة ؛ ثانيا ً :بالنسبة للمقاوالت الموجودة ،التوفر على عدد من المستخدمين الدائمين ال
يتعدى  200شخص والقيام خالل السنتين المحاسبيتين األخيرتين بتحقيق إما رقم أعمال سنوي دون اعتبار الضرائب ال
يتجاوز  75مليون درهم وإما حصيلة سنوية إجمالية ال تتجاوز  50مليون درهم ؛ ثالثا ً :بالنسبة للمقاوالت الحديثة العهد أي
كل مقاولة مضى على وجودها أقل من سنتين ،الشروع في برنامج استثمار أولي إجمالي ال يتجاوز مجموعه  25مليون
درهم والتقيد بنسبة استثمار عن كل منصب شغل تقل عن  250.000درهم.
نوع المقاولة
المقاولة الصغيرة و المتوسطة

عدد المستخدمين
أقل من 200

رقم األعمال السنوي
أقل أو يساوي  75مليون درهم

أو الحصيلة السنوية
أقل أو تساوي  50مليون درهم

و قد سعى المشرع المغربي من خالل هذا التعريف الواسع إلى فتح المجال و إعطاء الفرصة لهذا النوع من المنشآت
انطالقا من األهمية التي تكتسبها هذه المشروعات في االقتصاد المغربي.
بالموازاة مع هذا التعريف القانوني ،اعتمدت مجموعة من األبناك المغربية ابتداءا من سنة  2004تصنيف مقاييس
متباينة وفقا لفئة المقاوالت المعنية انطالقا من المعايير التالية:
نوع المقاولة

عدد المستخدمين

رقم األعمال السنوي

أو الحصيلة السنوية

المقاولة الكبيرة

يساوي أو يتجاوز 250

يساوي أو يتجاوز  75مليون
درهم

يساوي أو يتجاوز  90مليون
درهم

المقاولة الصغيرة و المتوسطة

يساوي أو يقل عن
250
أقل من 10

أقل من  75مليون درهم

أقل من  90مليون درهم

أقل من  10مليون درهم

أقل من  15مليون درهم

المقاولة الصغيرة جداً

المصدر :د .محمد العبدالوي و د .أمينة الحوضي" ،آليات التمويل و معيقات تنمية المقاولة الصغرى و المتوسطة بالمغرب" ،جامعة فاس ،المغرب،
www.abhatoo.net.ma

 )2أهم خصائص و مميزات المشروعات الصغيرة
يلعب هذا النوع من المشروعات كأحد أهم روافد العملية التنموية ،دورا ال يستهان به في بناء االقتصاد الوطني ،إلى جانب
أنه يتميز بعدة خصائص من أهمها أن هذه المشاريع في غالب األحيان ذات طابع أسري ،ويكون مالك المنشأة هو مديرها،
ال تستلزم رؤوس أموال كبيرة إلنشائها ،مالءمة أنماط الملكية من حيث حجم رأس المال و مالءمته ألصحاب هذه
المشروعات ،االعتماد على الموارد المحلية األولية ،مما يساهم في خفض الكلفة اإلنتاجية ،المرونة و القدرة على االنتشار
نظرا لقدرتها على التكيف مع مختلف الظروف ،قد تكون مكملة وداعمة و مغذية للمشروعات الكبيرة ،تعتبر المصدر
الرئيسي لتوفير مناصب الشغل في الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء كما أن تكلفة خلق فرص الشغل فيها منخفضة
مقارنة بتكلفتها بالنسبة للمشروعات الكبيرة ،و كذا من المجاالت الخصبة لتطوير اإلبداع و األفكار و الستغالل الطاقات

 10أنظر د .محمد العبدالوي و د .أمينة الحوضي" ،آليات التمويل و معيقات تنمية المقاولة الصغرى و المتوسطة بالمغرب" ،جامعة فاس ،المغرب،
www.abhatoo.net.ma
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و اإلمكانيات و لتطوير الخبرات و المهارات ،كما تكون عبارة عن بذور أساسية للمشروعات الكبيرة ،و خير مثال على
ذلك بعض المشاريع التي بدأت صغيرة جدا و أصبحت شركات عالمية رائدة أو ساهمت في العملية التنموية كما يبرز ذلك
الجدول التالي:
نماذج مشروعات صغيرة تحولت إلى قصص نجاحات رائعة على المستوى العالمي سواء في مجال التنمية أو اإلنتاج
أنشأت و ربت و علمت الكثير من األمهات أجياال عديدة من النساء و الرجال باستخدام هذه اآللة داخل البيت
آلة الخياطة
كمشروع صغير مدر للدخل
SINGER
بنى ثروته ابتداءا من  20سنتيما و بدأ بمحل بيع الحلويات طوله متر مربع واحد بمدينة الدار البيضاء سنة
مجموعة رحال ممول
 1946ليصبح هذا المشروع مجموعة رحال الشركة المعروفة عالميا في مجال التموين
الحفالت في المغرب
شركة بينيتون لأللبسة
United Colors of
Benetton
سلسلة مطاعم بيتزا هت
Pizza Hut

المصدر

بدأ صاحب هذه الشركة بالعمل على ماكنة خياطة واحدة في مدخل العمارة التي يسكنها و كان يجمع بواقي
القماش من المصنع و يحيكها على شكل مالبس جاهزة
أكبر سلسلة مطاعم بيتزا على مستوى العالم من حيث عدد الفروع ( 12000فرع) موزعة على  90دولة وما
يقرب  300000موظف
في عام  ،1958قرر األخوان دان وفرانك كيرني بافتتاح مطعم لتقديم وجبات البيزا في مدينة ويتشتا في والية
كانسس األمريكية ،حيث تم افتتاح مطعم يحتوي على  25مقعداً فقط .وعندما أرادوا تسمية المطعم لم يكن هناك
متسع على اللوحة إال لعدد  9حروف .وتم اختيار كلمة " بيتزا " كـ كلمة أولى وحيث أن المطعم كان مُصمم
على شكل كوخ ،أُختيرت كلمة هت والتي تعني "كوخ" باللغة اإلنكليزية ،وهكذا كانت والدة بيتزا هت
األنترنيت و موسوعة ويكيبديا

ثالثا :المرأة بالمغرب ،فاعل أساسي في مسلسل التنمية و النهوض بالمجتمع
تعيش المرأة المغربية ثورة حقيقية وهادئة و ثابتة الخطوات ،انطالقا من إرادة سياسية قوية ومتينة ال رجعة فيها ،تستمد
جذورها من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف و من السنة النبوية
النساء
السمحاء ،حيث يقول رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)" :
مقتطف من خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس
شقائق الرجال" .ففي عهد المغفور له صاحب الجاللة الملك محمد
نصره هللا بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2011
الخامس ،سمح للنساء في سنوات  1950من القرن الماضي
"و لن يتأتى ما نتوخاه من نهوض بالعدالة االجتماعية
و المجالية ،إال بتعزيز السياسات االجتماعية لمحاربة
االستفادة من قانون الحريات العامة ( )1958و الحصول على
الفقر و اإلقصاء و التهميش ،وتوسيع قاعدة الطبقة
التعليم و ولوج الوظيفة العمومية من خالل النظام العام للوظيفة
الوسطى ،و النهوض بالمساواة بين الرجل و المرأة
العمومية ( )1958و التمتع بالحق في التصويت وحق الترشيح في
فضال عن إيالء عناية خاصة للعالم القروي و للمناطق
االنتخابات ( . )1959كما قام المغفور له صاحب الجاللة الملك
الجبلية و النائية و المعزولة ،و بلورة ميثاق اجتماعي
الحسن الثاني بدعم هذه المكتسبات وتعزيزها في إطار الدساتير
متقدم".
الخمس الصادرة في سنوات  1962و  1970و  1972و 1992
و  ،1996عالوة على الوصول إلى جميع مستويات التعليم و مختلف قطاعات الشغل وكذلك مناصب المسؤولية .وعرفت
قضية المرأة قفزات نوعية معبرة ومشرقة منذ اعتالء صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصر هللا عرش أسالفه
المنعمين ،وذلك في إطار بناء مغرب ديمقراطي و حداثي قوامه احترام حقوق اإلنسان كما هو متعارف بها دوليا و بناء
دولة الحق و القانون و تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة .فقد أكد جاللته في الخطاب الملكي بتاريخ  20أغسطس 1999
"وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء الالئي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما

منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له
من حيف أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل؟ " .و بنا ًء على هذه

المرتكزات و تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية ،انخرطت المملكة المغربية في مسارات تعزيز دور المرأة في التنمية من
خالل جملة من المحطات التاريخية كان من أكثرها داللة نص جاللة الملك محمد السادس حفظه هللا على إقرار يوم 10
أكتوبر من كل سنة يوما ً وطنيا ً للمرأة المغربية ،إلى جانب مالئمة القوانين مع االلتزامات الدولية و مدونة األسرة ()2004
و وصول النساء لمراكز القرار وطنيا ً ومحليا ً و خارج الوطن و اعتماد دستور جديد سنة  2011مبني على الديمقراطية
التشاركية و ربط المسؤولية بالمساءلة والمناصفة ومقاربة النوع(.)12

 12أنظر الباب الثاني من دستور  2011حول الحريات والحقوق األساسية ،الفصل  19الذي ينص على ما يلي" :يتمتع الرجل والمرأة ،على قدم
المساواة ،بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،الواردة في هذا الباب من الدستور ،وفي مقتضياته
األخرى ،وكذا في االتفاقيات والمواثيق الدولية،كما صادق عليها المغرب ،وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها .تسعى الدولة
إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء .وتُحدث لهذه الغاية ،هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ".؛ أنظر كذلك "المرأة في الدستور:
من مطلب التضمين إلى الحق في التنزيل" ،مجلة مسالك ،عدد مزدوج .2013/24-23
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النساء بالمغرب هن أيضا قياديات في العديد من القطاعات تؤثر مباشرة أو بصفة غير مباشرة على إحداث و دعم و نجاح
المشروعات الصغيرة .فعلى سبيل المثال ال الحصر ،حوالي  9.000إلى  10.000امرأة مغربية هن مقاوالت يملكن أو
يسيرن شركة ،بمعدل  % 10من مجموع المقاوالت .و تشمل هذه المقاوالت قطاع الخدمات ( 37بالمائة) ،والتجارة
( 31بالمائة) و الصناعة المتمثلة أساسا في قطاع النسيج ( 21بالمائة)(.)13
ولو أن عمل المرأة ال يحتسب في غالب األحيان في اإلحصائيات الوطنية و في المحاسبة الوطنية ،فإن هذه األخيرة تلعب
كذلك دورا هاما داخل وخارج المنزل في إنشاء وتدبير وتسيير المشروعات الصغيرة ،في المجالين الحضري
و القروي ،و في عدة قطاعات كالفالحة و الزراعة و الصناعة التقليدية و السياحة و الخدمات ،و كذا في القطاعين المهيكل
و الغير مهيكل.
فإلى أي حد ساهمت المشروعات الصغيرة في النهوض بأوضاع المرأة و كيف ساهمت هذه األخيرة في إنجاز و إنجاح مثل
هذا النوع من المشاريع؟
رابعا :مكانة المشروعات الصغيرة لفائدة المرأة في ديناميكية التنمية المغربية
لقد أولى المغرب للمشروعات الصغيرة (و المتوسطة) نفس األهمية التي أعطيت للمشروعات الكبيرة في بناء الدولة و في
العملية التنموية منذ فجر االستقالل .فاستنادا إلى مختلف المخططات التنموية التي اعتمدها المغرب في تحقيق التنمية
البشرية و االقتصادية و االجتماعية و البيئية ،نرى أن الدولة كانت دائما توفر المناخ المالئم و تقدم الدعم الالزم لمثل هذه
المشروعات التي تشكل أساس النسيج االقتصادي المغربي وتساهم بأعدادها الوافرة مساهمة إيجابية في النمو االقتصادي
وفي إحداث مناصب الشغل والتنمية الوطنية والجهوية والمحلية .ونظرا لكثرة المبادرات في هذا الشأن ،سنقوم باستعراض
أهم المنجزات التي قامت بها الدولة و الجماعات الترابية و القطاع الخاص و المجتمع المدني مع اإلستئناس بالمنجزات
الرائدة في هذا المجال.
 )1دعم المشروعات الصغيرة في إطار عدة سياسات و برامج عمومية للدولة
في البداية البد من إبراز الدور المحوري الذي لعبته الدولة في إنجاز و تتبع و تمويل األوراش الكبرى) (14و بناء التجهيزات
األساسية (الطرق ،الطرق السيارة ،السكن ،المدارس ،الجامعات ،السدود ،الكهرباء ،الماء الصالح للشرب ،المستشفيات
و المستوصفات )....و تأهيل النسيج اإلنتاجي الوطني و اتخاذ عدة تدابير لتحفيز االستثمار و المبادرة الحرة (كالتمويل
و التحفيز الضريبي و توفير األراضي و الفضاءات المجهزة لالستثمار ،)...إلى جانب السياسات القطاعية و برامج التنمية
الجهوية ،وتكوين األطر ،مما يساهم في توفير المناخ المالئم إلنجاز و إنجاح المشروعات الصغيرة .فهناك العديد من
السياسات و البرامج العمومية التي تستهدف و تعنى بالمشروعات الصغيرة ،همت المرأة سواء بصفة مباشرة أو غير
مباشرة .ونخص بالذكر منها مخطط المساواة بين المرأة و الرجل ؛ مؤسسة إدماج بعد النوع االجتماعي في ممارسات
البرمجة و التخطيط بالنسبة للقطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية ؛ الولوج إلى الحقوق االقتصادية من خالل عدة
برامج عمومية ؛ اعتماد الميثاق الوطني حول المقاوالت الصغرى و المتوسطة ؛ المخطط االستراتيجي لتنمية و دعم
الصناعة التقليدية ؛ إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛ دعم التمويل و منح تسهيالت في مجال الصفقات العمومية.
أ -الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة ()2016-2012
في إطار تفعيل مقتضيات دستور  ،2011السيما الفصول  19و  31و  34منه و تنفيذا للتعليمات الملكية السامية و تحقيقا
لألهداف اإلنمائية للتنمية ،أعدت الحكومة المغربية من خالل وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية
الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة ( .)15()2016-2012وتعتبر هذه الخطة التي صادق عليها مجلس
الحكومة في  6يونيو  2013و التي تستفيد من دعم و شراكة االتحاد األوروبي ،أداة لترجمة االلتزامات المعبر عنها في
البرنامج الحكومي للفترة ( )2016-2012و قد ساهمت في بلورتها جميع القطاعات الوزارية ،وفق ثمانية مجاالت و هي:
مؤسسة ونشر اإلنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة؛ مكافحة كل أشكال التمييز و العنف ضد
النساء()16؛ تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس اإلنصاف و المساواة؛ تعزيز الولوج المنصف و المتساوي للخدمات
الصحية؛ تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسين ظروف عيش النساء و الفتيات؛ التمكين االجتماعي و االقتصادي للنساء؛
الولوج المنصف و المتساوي لمناصب اتخاذ القرار اإلداري و السياسي و االقتصادي؛ تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين
في سوق الشغل.
وفيما يلي أهم اإلجراءات المبرمجة أو التي هي في طور اإلنجاز حول التمكين االجتماعي و االقتصادي الذي يهدف إلى
تأهيل النساء و الحد من هشاشة أوضاعهن ،و ذلك عبر التصدي للعوامل المساهمة في ذلك كالفقر و األمية و التمييز
و العنف:
13

انظر وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية ،تقييم خطة عمل بيجين  ،20+تقرير المملكة المغربية ،2015 ،الصفحة .39
 14من أهم هذه األوراش التي تساهم في إنجاح المشروعات الصغرى و المتوسطة :المخطط األزرق للنهوض بالسياحة ،مخطط إقالع للنهوض
بالصناعة ،المخطط األخضر الخاص بالفالحة ،المخطط "هاليوتيس" حول الصيد البحري ،المخطط "المغرب الرقمي  ،"2013المخطط المغربي
للطاقة الشمسية ،أنظر www.maghribcom.gov.ma
 15انظر وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية ،الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة ( )2016-2012و كذا تقييم
خطة عمل بيجين  ،...20+البوابة اإللكترونية www.social.gov.ma
16
وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية ،النهوض بالمساواة و محاربة العنف ضد النساء بالمغرب ،حصيلة و آفاق ،تقرير
المملكة المغربية خالل مشاركتها في أشغال الدورة  57للجنة وضعية المرأة لدى هيأة األمم المتحدة 15-4 ،مارس .2013
6

األهداف
محاربة الفقر و الهشاشة

التمكين االقتصادي للنساء

النهوض بحقوق النساء
المسنات

النهوض بحقوق النساء في
وضعية إعاقة

األهداف و اإلجراءات الرامية إلى التمكين االجتماعي و االقتصادي للنساء
اإلجراءات
 إدماج النوع االجتماعي في مختلف برامج الحد من الفقر و الهشاشة و محاربة التسول
 دعم مشاريع المجتمع المدني المساهمة في تحقيق المساواة و تقليص تهميش النساء
 إدماج مقاربة النوع في مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي
 وضع برامج خاصة بالنساء في وضعية صعبة (األمهات المتخلى عنهم ،النساء السجينات ،النساء المعرضات
لمخاطر الدعارة و الفتاة و المرأة في وضعية إعاقة...
 إذكاء روح المقاولة و االستثمار لدى النساء حامالت المشاريع
 تشجيع المقاولة النسائية و الرفع من نسبة ولوجها لبرامج الدعم التي توفرها الدولة من أجل الرفع من تنافسية
المقاوالت
 تسهيل ولوج النساء العامالت إلى أنشطة مهنية في بنيات اإلنتاج و التسويق
 دعم ومواكبة النساء العامالت في القطاع غير المهيكل لالرتقاء إلى القطاع المهيكل من خالل التكوين التكميلي
من أجل المالءمة ،التحفيزات الضريبية و االجتماعية المخولة من طرف الدولة ،دعم و مواكبة النساء
العامالت في القطاع المهيكل
 خلق فضاءات لإلنتاج و تمويل التجهيزات الضرورية من خالل تسريع و تعزيز برامج دور الصانعة
 تشجيع إحداث التعاونيات و مواكبتها
 إدماج النوع االجتماعي في برنامج "تقوية" لدعم قدرات و تأهيل الجمعيات
 تطوير التجارة المنصفة لفائدة النساء القرويات
 إدماج مقاربة النوع االجتماعي في إعداد خطة العمل الوطنية لحماية األشخاص المسنين
 إنجاز دراسات في مجال النهوض بأوضاع األشخاص المسنين مع إدماج مقاربة النوع االجتماعي
 تفحص و تتبع وضعية األشخاص المسنين نساء و رجال داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية
 دعم تخصص "طب الشيخوخة"
 النهوض بالصحة الجسمانية و الذهنية للنساء في وضعية إعاقة
 تحسين نسبة التمدرس و التكوين المهني لدى الفتيات في وضعية إعاقة و إدماج مقاربة النوع االجتماعي عند
خلق األقسام المدمجة
 وضع برامج إلدماج النساء في وضعية إعاقة في سوق الشغل من خالل وضع اآلليات الالزمة و برامج
التشغيل الذاتي و إدماج مقاربة النوع االجتماعي عند إنجاز و تأهيل البنيات الخاصة بهؤالء األشخاص

المصدر :الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة ()2016-2012

ب -مؤسسة إدماج بعد النوع االجتماعي في ممارسات البرمجة و التخطيط بالنسبة للقطاعات الوزارية و
المؤسسات العمومية
ضمن مسار الجهود المبذولة لتقييم السياسات العمومية على أساس مبادئ المساواة بين الجنسين و من منظور حقوق
اإلنسان ،شرعت وزارة المالية و االقتصاد منذ سنة  2006في اعتماد ميزانية مبنية على النوع االجتماعي ،مع إصدار
تقرير سنوي حول ميزانية النوع االجتماعي ( )17نالت جائزة األمم المتحدة في الخدمة المدنية سنة ( 2014المرتبة األولى
بإفريقيا) .كما باشرت هذه الوزارة تفعيل مركز االمتياز الخاص بالميزانية المراعية للنوع االجتماعي منذ سنة .2013
ويتضمن هذا التقرير الذي يرافق القانون المالي كل سنة ،أهم المعطيات التالية :جذاذة تقديمية للقطاع الوزاري المعني؛
الجهود المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تراعي النوع االجتماعي؛ إعداد الميزانية و وضع مؤشرات النجاعة؛ تحليل
مؤشرات النتائج الرئيسية المتعلقة بالقطاع.
ت -الميثاق الوطني حول المقاوالت الصغرى و المتوسطة ()2002
من خالل القانون رقم  53.00المتعلق بميثاق المقاوالت الصغرى والمتوسطة المشار إليه أعاله ،قررت الدولة انتهاج
سياسة جديدة للنهوض بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة .ويعتبر هذا القانون اإلطار المرجعي للعمل الذي تعتزم الدولة القيام
به بشراكة مع جميع األطراف المعنية على أساس مبادئ التشاور والمساهمة والشفافية .ولهذه الغاية تم تنفيذ ما يلي:
 إقرار إطار مؤسساتي للنهوض بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة يقوم على بنيات وآليات التشاور والحوار والشراكة
مع الفاعلين والمؤسسات التي تمثل المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،و ذلك من خالل إحداث الوكالة الوطنية للنهوض
بالمقاولة الصغرى والمتوسطة()18؛
 تقديم العون والمساندة و الدعم من خالل عدة تدابير  :تهيئة األراضي ،إحداث صندوق النهوض بالمقاوالت
الصغرى والمتوسطة ،إمكانية إنشاء صناديق جماعية لالستثمار في رأس المال وشركات استثمار في رأس المال
وشركات جهوية لتمويل المقاوالت الصغرى والمتوسطة من أجل تمويل هذه المقاوالت ،هيئات االئتمان التعاضدي
والتعاوني ،هيئات رأس مال المجازفة ،شركات رأس مال المجازفة ،الصناديق المشتركة لتوظيف األموال بالمجازفة،
صندوق ضمان القروض الممنوحة عند إحداث المقاولة الحديثة العهد ،صناديق الضمان ،أحكام ذات طابع ضريبي،
 إحداث إطار قانوني أكثر مالئمة لجمعيات دعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي يمكن أن تستفيد من نظام
الجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة.

 17انظر تقرير النوع االجتماعي منذ سنة  ،2006على البوابة اإللكترونية http://www.finances.gov.ma/depf/depf.htm
 18أنظر البوابة اإللكترونية www.anpme.ma
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 اعتماد عدة إصالحات تهدف إلى تخفيف وتبسيط القواعد القانونية واإلجراءات اإلدارية والسيما في مجاالت
التجـارة والضرائب والمحاسبة والتشريع الخاص بالشركات وعالقات الشغل والضمان االجتماعي ،وكذلك في مجال
الصفقات العمومية؛
 اعتماد عدة إصالحات تهدف إلى تخفيف وتبسيط القواعد القانونية واإلجراءات اإلدارية والسيما في مجاالت
التجـارة والضرائب والمحاسبة والتشريع الخاص بالشركات وعالقات الشغل والضمان االجتماعي وكذلك في مجال
الصفقات العمومية؛
وليتأتى للمقاوالت الصغرى و المتوسطة االنخراط في هذا العمل المشترك ،وجب عليها أن تنتظم داخل بنيات تمثيلية
ديناميكية و تلتزم ببذل مجهود هام فيما يتعلق بإحداث مناصب الشغل والتحديث والتنافسية عن طريق التكوين وتحسين
التأطير وتنمية الموارد البشرية وعن طريق تحسين الجودة والبحث
ألجل التنمية واستعمال التكنولوجيات الحديثة والمحافظة على البيئة
واإلدارة السليمة والشفافة ،وفقا للقواعد األدبية الخاضعة لها مقاولة
المقاوالت الصغيرة و المتوسطة بالمغرب في أرقام
 من  40.000إلى  70.000مقاولة
مواطنة( .)19كما يضاف إلى مهمتها التقليدية المتعلقة بإحداث المناصب
 % 98 من النسيج اإلنتاجي الوطني
والقيمة المضافة ،مهمة توزيع الثروات والتكوين واإلدماج .وبهذا
 % 50 + من مستخدمي القطاع الخاص
تصير المقاولة الصغرى والمتوسطة مركزا تتبلور فيه عدة مهام
 %40 من اإلنتاج
 %30 من الصادرات
اقتصادية واجتماعية وثقافية تطبع اقتصادا فاعال ومتضامنا.
 %40 من االستثمارات الخاصة
و من ناحية األرقام ،يبرز الجدول رفقته أهمية المقاوالت الصغيرة و
 %21 من القيمة المضافة اإلجمالية
المتوسطة في النسيج االقتصادي المغربي(.)20
ث -التمكين االقتصادي من خالل عدة برامج و سياسات عمومية
في إطار التمكين االقتصادي للمرأة ،اتخذت السلطات العمومية ،بشراكة مع القطاع الخاص و المجتمع المدني و بدعم من
المانحين و المنظمات الدولية ،عدة تدابير لتهيئة الظروف الالزمة ولتوفير البيئة المالئمة للرقي بوضعية المرأة في النسيج
االقتصادي و اإلنتاجي .و يلخص الجدول التالي أهم المنجزات في هذا المجال:
أهم المبادرات المتخذة لدعم ولوج المرأة للحقوق االقتصادية
اإلستراتيجية الوطنية إلنعاش المقاولة الصغيرة جدا التي تم إعدادها سنة  2010و أطلقت فعليا سنة  ،2013والتي تهدف إلى دعم و
مواكبة و تطوير المقاوالت الصغيرة جدا المنظمة و المحدثة قانونيا من طرف الرجال و النساء ،وفق منهجية تشاركية بين القطاعين
العام و الخاص ،على الصعيدين الوطني و الجهوي.
إطالق "برنامج مرافقة" ،الذي يهدف إلى مواكبة و دعم ألفي ( )2000تعاونية حديثة التأسيس على امتداد خمس سنوات (-2011
 ،)2015بمعدل  500تعاونية في السنة ،و يأخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي عن طريق تحفيز المشاريع التي تعطي فرصا أكبر
للمرأة في الحياة االقتصادية
إحداث صندوق الضمان "إليك" لتشجيع و مواكبة تنمية المقاوالت النسوية الخاصة ،وذلك عبر تمكين النساء رئيسات المقاوالت من
االستفادة من القروض لتنمية مشاريعهن من جهة ،و إطالق مجموعة من البرامج من بينها:
 برنامج "إدماج" ( )2005الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل و الكفاءات ) (ANAPECمكن من توفير الشغللحوالي  400.000باحث عن الشغل خالل الفترة  .2013-2006و بلغ هذا العدد سنة  %50 ،56.700 ،2013منهم من
النساء؛
 برنامج "تأهيل" ( )2005الذي يشمل التكوين التعاقدي و الذي استفادت منه  2222امرأة ( % 67من مجموع المستفيدين)؛ برنامج "مقاولتي" ( )2007الذي يهدف أساسا إلى الحد التدريجي من معدل البطالة و المحافظة على المقاوالت الموجودة،كما يؤمن كذلك القروض البنكية في حدود  ℅85مع تسبيق بدون فوائد في حدود  ℅10من الحجم اإلجمالي لالستثمار الذي
يجب أن ال يتجاوز  250.000درهم للفرد مع إمكانية الوصول إلى  500.000درهم في حالة شراكة شابين ،الشباب المقاولين
الذين يتم انتقاؤهم من طرف شبابيك مقاوالتي يستفيدون من مواكبة قبلية من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل و الكفاءات
( .) www.moukawalati.maوقد تمت مصاحبة حوالي  31.000مرشحا بين  2007و  ،2013كما تم تمويل أو دعم
التمويل الذاتي لحوالي  5473مقاولة مما مكن من توفير أزيد من  15.300منصب شغل .وقد استفادت  198امرأة حاملة
لمشروع ،أي  29بالمائة من مجموع المستفيدين.
 برنامج "في ما بينهن في الجهات" ( )2009الذي يهدف إلى تعزيز القدرات اإلدارية للنساء المقاوالت و التعاونيات و تشرفعليه الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرى و المتوسطة ،بشراكة مع المراكز الجهوية لالستثمار و التعاون التقني األلماني،

و ذلك عبر تنظيم دورات للتكوين و التدريب الفردي في مختلف مجاالت إدارة المقاوالت و التي استفاد منها حوالي 120
مقاولة و  156امرأة مقاولة عند نهاية  2013؛

 برنامج "امتياز" ( )2009الذي يقوم بدعم الشركات الحاملة لمشروع تنموي وترغب في االستفادة من قسط لالستثمار الماديأو المعنوي قيمته  20في المائة من إجمالي االستثمارات ،قد يصل إلى  5مليون درهم؛
 برنامج "مساندة" ( )2009الذي يهدف إلى دعم و مواكبة الشركات الموجودة في مرحلة التحديث لتحسين إنتاجيتها وتعزيزقدرتها التنافسية .ويتكون من عرض عدة خدمات تغطي جميع احتياجات الشركات .يدعم هذا البرنامج  %60إلى  %80من
تكاليف الخدمات مما قد يصل إلى  1مليون درهم ال سيما في سياق خطط التقدم ،بما فيها تحديث مناهج اإلنتاج باستعمال
التقنيات الحديثة للتواصل و اإلعالم .هناك كذلك برنامج "مساندة السياحة" الذي يرمي إلى دعم و مواكبة و تأهيل المنشآت
 19أنظر الظهير الشريف رقم  1.02.188صادر في  12من جمادى األولى  23( 1423يوليو  )2002بتنفيذ القانون رقم  53.00المتعلق بميثاق
المقاوالت الصغرى والمتوسطة بالجريدة الرسمية عدد  5031بتاريخ  2002/08/19الصفحة .2368
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الصغرى و المتوسطة السياحية (الفنادق ،وكاالت األسفار و شركات النقل السياحي) .وقد استفادت من هذه البرامج
 1218مقاولة ،ضمنها  132مقاولة نسائية ()%10؛
 برنامج "انفتاح لها" ( )2011الذي يهدف تحسيس المقاوالت الصغيرة جدا و التعاونيات بفوائد و مزايا تكنولوجيا المعلوماتللحصول على رخصة رقمية تمكنهم من الولوج إلى عروض تفضيلية بدعم مالي من الدولة ،حيث تم تسليم  10.000رخصة
رقمية ،منها  253مستفيدة من أصل  3786مستفيد ()% 6,7؛
 اإلستراتيجية الوطنية لتنمية االقتصاد االجتماعي ( : )2020-2010دعم مؤسسات االقتصاد االجتماعي و تشجيع تسويقمنتجاتها و خدماتها و دعم انخراط النساء و الشباب في أنشطة جماعية تدعم الولوج إلى مشاريع مدرة للدخل ،كالتعاونيات
مثال؛
 برامج اإلدماج االجتماعي عبر االقتصاد ،كبرنامج "تثمين" الخاص بتطوير المنتوجات المحلية ،و برنامج "مغرب المبادرات"الذي يركز على مواكبة األفراد...
مخطط المغرب األخضر ،كإستراتيجية متكاملة و مندمجة لتنمية القطاع الفالحي ،يهدف إلى إعطاء القطاع الفالحي دينامكية متطورة
متوازنة مع مراعاة الخصوصيات و تثمين اإلمكانات واستثمار هوامش التطور و مواجهة الرهانات المعاصرة ،مع الحفاظ على
التوازنات السوسيو -اقتصادية و مواكبة التحوالت العميقة التي يعرفها قطاع الصناعات الغذائية على المستوى العلمي .و في هذا
اإلطار ،اتخذت العديد من اإلجراءات الهادفة إلى مراعاة أولويات المرأة القروية و حاجياتها في مجال الدعم التقني و التكوين
و التأطير و تعزيز قدراتها اإلنتاجية ،باإلضافة إلى تطوير الشراكة المرتبطة بالمساواة بين الجنسين مع مختلف األطراف الفاعلة في
مجال التنمية الفالحية على المستوى المحلي و الوطني و مع المؤسسات الدولية .و في هذا اإلطار ،تم إحداث أزيد من  1000تعاونية
و جمعية نسوية فالحية ،و تمويل أكثر من  700مشروع لفائدة  14000مرأة قروية
اإلستراتيجية الوطنية للسياحة :في إطار تنفيذ هذا المخطط ،انتقل عدد النساء العامالت في قطاع المطاعم و الفنادق بين 1999
و  ،2012من  21.350إلى  54.053عاملة .و من المرتقب تكوين  300امرأة في المجاالت المرتبطة بهذا القطاع
بالنسبة لقطاع الصيد البحري :مشروع يهم الصيد التقليدي يأخذ بعن االعتبار مقاربة النوع االجتماعي من خالل دعم القدرات
ووضع مشاريع تجريبية و إجراءات موجهة حصريا للنساء و قد استفاد  11826شخصا من أنشطة محو األمية والتكوين %66 ،منهم
هن زوجات صيادين %20 ،هن بنات صيادين و  %14هن عامالت بمجال تصنيع السمك ،فضال عن  266امرأة استفادت من
المشاريع الموجهة حصريا للنساء من خالل إنشاء تعاونيات لتثمين المنتجات البحرية و مشروع لجمع الطحالب و تثمين فواكه البحر
اإلستراتيجية الوطنية "رؤية  "2015لدعم قطاع الصناعة التقليدية :تعتبر الصناعة التقليدية من المجاالت المغربية التي تلعب فيها
المرأة دورا محوريا منذ القدم .و انطالقا من األبعاد التاريخية و الثقافية و االقتصادية و االجتماعية لهذا المجال ،اعتمدت الحكومة
إستراتيجية وطنية تسمى "رؤية  "2015التي تم التوقيع عليها من طرف كافة القطاعات الحكومية المعنية ،تحت الرئاسة الفعلية
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا و أيده .و من بين األولويات الرئيسية لهذه الرؤية هو خلق فرص الشغل و الزيادة في
رقم معامالت القطاع و مضاعفة حجم الصادرات المباشرة وغير المباشرة وخلق نسيج شركات ديناميكية .من الناحية الكمية ،األمر
يتعلق بإنشاء  300مشروع صغير و متوسط و  115.000منصب شغل و مضاعفة رقم أعمال الصناعة التقليدية ذات الحمولة
الثقافية و مضاعفة الصادرات بنسبة  % 10وتكوين وتدريب  60.000شخص .وفيما يتعلق بالنهوض بأوضاع المرأة على مستوى
هذا القطاع ،نخص بالذكر ما يلي :إنشاء  700مقاولة صغيرة و متوسطة إلى حد اآلن ؛ و بشراكة مع الفاعلين المحليين ،قامت وزارة
الصناعة التقليدية بإنجاز و تجهيز " 41دار الصنعة" مما سمح بإحداث فرص شغل لما يزيد عن  3.522امرأة قروية صانعة تقليدية ؛
دعم و مواكبة أحداث  1.640تعاونية في أواخر سنة  2013في مجال الصناعة التقليدية (في حين كان عددها سنة 773 ،2008
تعاونية فقط) .وقد وصل عدد المنخرطين فيها  28.305شخص ،رجاال و نساء.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر ورشا ملكيا( )21أعطى انطالقته صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا في
خطابه بتاريخ  18مايو  2005الذي يجسد خارطة الطريق والمرجعية األساسية لهذا المشروع التنموي الذي يسعى إلى تحسين
األوضاع االقتصادية واالجتماعية لسكان المغرب عبر محاربة الفقر والهشاشة وكذا اإلقصاء االجتماعي .و ترتكز المبادرة على
ثالث محاور أساسية وهي (أوال) التصدي للعجز االجتماعي باألحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية األشد خصاصا( ،ثانيا)،
تشجيع األنشطة المدرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل ،و (ثالثا) ،العمل على االستجابة للحاجيات الضرورية لألشخاص في
وضعية صعبة .ومنذ إحداثها ،تم إنجاز العديد من المشاريع لدعم البنيات التحتية األساسية ،و أنشطة التكوين وتقوية القدرات،
والتنشيط االجتماعي ،والثقافي والرياضي و دعم التكنولوجيات الجديدة للمعلومات ومحاربة األمية و الهذر المدرسي ،إلى جانب
األنشطة المدرة للدخل .و قد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة  9مليون شخص ،منهم  3,8مليون من النساء من خالل 38000
مشروع و  8000نشاط تنموي باستثمار إجمالي يقدر بــ  28,5مليار درهم .كما أن المرأة في صلب هذه المبادرة ،سواء داخل أجهزة
الحكامة التي تشارك فيها اإلدارات و الجماعات الترابية و فعاليات المجتمع المدني ،حيث تصل نسبة تمثيلية النساء  ،% 20أو
بصفتها منشأة لمشاريع المبادرة أو كمستفيدة من هذه المشاريع .و تعتبر األنشطة المدرة للدخل أو مشاريع التنمية االقتصادية من
المجاالت التي شاركت فيها المرأة المغربية بامتياز ،وذلك اعتمادا على مجموعة من المعايير(.)22
المصدر :التقرير السنوي حول ميزانية النوع االجتماعي –  ،2015تقييم خطة عمل بيجين  ،20+تقرير المملكة المغربية ،إلى جانب مصادر
مختلفة أخرى.

د  -دعم تمويل المقاوالت الصغيرة جداً والمقاوالت الصغرى
انطالقا من سنة  ،2014قرر بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي إحداث
"صندوق الدعم المالي للمقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالت الصغرى والمتوسطة" بغرض دعمها وتعزيز مساهمتها في
النمو االقتصادي .كما أن هذا الصندوق الذي سيتم تدبيره من طرف صندوق الضمان المركزي ،يهدف إلى التمويل
المشترك مع البنوك للبرامج الرامية إلى "إعادة وتعزيز التوازن المالي للمقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالت الصغرى
والمتوسطة القادرة على االستمرار ،لكنها تعرف صعوبات مالية عابرة" ،و كذلك الحفاظ على األنشطة اإلنتاجية لهذه الفئة
من المقاوالت وباألخص الشركات المصدرة ،وكذلك تلك التي تعمل في القطاع الصناعي .كما يمكن للمقاوالت ذات الحجم
المتوسط أن تستفيد أيضا من هذا الصندوق.
21
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ويتدخل الصندوق على شكل قرض ثانوي مع سقف يصل إلى  50مليون درهم ،و يمكن أن تكون حصة البنك عبارة عن
قرض لتمويل حاجيات إعادة الهيكلة أو االستغالل أو االستثمار ،مع إمكانية االستفادة من ضمانة صندوق الضمان
المركزي .وقد تصل مدة تسديد القرض المشترك إلى  10سنوات ،علما أن جميع البنوك المغربية تشارك في هذه اآللية
23
الموجهة للتمويل المشترك للمقاوالت الصغيرة جدا والمقاوالت الصغرى والمتوسطة( ).
هــ  -منح المقاوالت الصغيرة امتيازات وتسهيالت في مجال الصفقات العمومية (أو المشتريات العامة)
بناء على مقتضيات الميثاق الوطني للمقاوالت الصغرى و المتوسطة ،تستفيد هذه المقاوالت كذلك من الصفقات العمومية.
وتساند الدولة لدى اإلدارات والهيئات العامة والجماعات الترابية الجهود التي تبذلها المقاوالت الصغرى والمتوسطة
للمشاركة بصورة أكثر فاعلية قي الطلبات العمو مية .وتحرص على تقليص آجال األداء المحددة للمقاوالت الصغرى
والمتوسطة المقبولة إلنجاز الطلبات العمومية .و في هذا الصدد ،شكلت اإلصالحات المتتالية التي عرفها مجال الصفقات
العمومية بالمغرب خطوات هامة في مسار تحديث المساطر و تدعيم الشفافية و الفعالية في إبرام و مراقبة و تدبير هذا
النوع من الصفقات ،كانت آخر محطة فيها إصدار المرسوم المنظم للصفقات العمومية بتاريخ  20مارس  .2013فإلى
جانب تدعيم وحدة األنظمة المؤطرة للصفقات العمومية و تبسيط و توضيح المساطر و تحسين مناخ األعمال و المنافسة
و تدعيم الشفافية و أخالقيات تدبير المشتريات العمومية و اعتماد التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و التواصل في تدبير هذه
الصفقات ،تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين و آليات تقديم الطعون ،تم إدخال مجموعة من اإلجراءات لتسهيل عملية
ولوج المقاوالت الصغرى و المتوسطة إلى الصفقات العمومية من خالل مثال تخصيص  %20من المبلغ التوقعي للصفقات
لفائدة هذه المقاوالت أو تحصيص الصفقات(.)24
و -القضاء على التمييز في سوق العمل
لقد حرص المشرع المغربي على صيان ة و حماية حقوق المرأة في عالم الشغل ،حيث تنص مدونة الشغل على منع كل
تمييز في األجر بين الرجل و المرأة و عززتها بمقتضيات زجرية( ،)25كما خص هذا القانون األم األجيرة ببعض التدابير
الحمائية ،فيما تم إرساء مجموعة من اآلليات لضمان التوازن بين الحياة األسرية و المهنية (مشروع إحداث المصلحة
االجتماعية داخل المقاوالت التي تشغل  200أجير و أجيرة فأكثر.
 )2دعم المشروعات الصغيرة في إطار عدة سياسات و برامج عمومية من طرف الجماعات الترابية
تعتبر الجماعات الترابية (الجهات و العماالت و األقاليم و الجماعات) بالمغرب فاعال أساسيا في مسلسل التنمية بالمغرب
من خالل االختصاصات الواسعة و المهمة التي خولها المشرع منذ الستينات لهذه الهيئات 26التي تلعب دورا أساسيا في
توفير المناخ المالئم للمنشآت الصغرى و المتوسطة عبر البنيات و التجهيزات األساسية و الخدمات (الماء ،الكهرباء،
التطهير السائل ،الموارد ،التعليم ،الصحة ،السالمة ،النقل ،السكن ،الشغل ،البيئة ،الرخص ،التعمير ،)...سواء تعلق األمر
بالمجال الحضري أو القروي.
وبناء على آليات التمييز اإليجابي من خالل اعتماد نظام الكوطا ) ، (Quotaتم تعزيز تواجد المرأة داخل هذه الهيئات
و كذلك على مستوى اتخاذ القرار.
كما أن هناك عدة آليات تسمح بإشراك المرأة في تحديد الحاجيات و تحديد المشاريع و دعم تكافئ الفرص (إحداث لجان
استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ،وضع و تنفيذ مخططات للتنمية ،اعتماد نظام معلوماتي جماعي مبني على مقاربة
النوع.)...
 )3دعم المشروعات الصغيرة من طرف القطاع الخاص
بدوره ،يساهم القطاع الخاص كشريك إلى جانب الفاعلين اآلخرين ،في دعم إنشاء و مواكبة هذا النوع من المشروعات.
فكجزء أساسي من مهمتها وأهدافها ،مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ،أنشأ االتحاد العام للمقاوالت بالمغرب
( )CGEMعن طريق لجنة "المقاوالت الصغيرة والمتوسطة" سلسلة من التدابير المصاحبة و المواكبة و الداعمة
و التوجيهية والوقائية والتصحيحية لمثل هذه المنشآت في كل القطاعات التي تعني مناخ األعمال و المقاوالت( .)27ومن بين
اإلجراءات المتخذة في هذا الصدد ،نخص بالذكر ما يلي:
 تشخيص و إحصاء و تحديد اإلشكاليات و المعيقات التي يعاني منها هذه النوع من المنشآت و اقتراح الحلول المناسبة
لها و لحجمها و إلكراهاتها؛
 تفعيل اإلجراءات الوقائية و التصحيحية لهذه المشاكل ،بتنسيق مع الفدراليات و االتحادات الجهوية؛
 تعيين لجنة "المقاوالت الصغيرة والمتوسطة" كمخاطب لمثل هذه المشروعات داخل أجهزة و هياكل االتحاد العام
للمقاوالت بالمغرب؛
 إعداد دالئل عملية و مبسطة و مالئمة لهذا النوع من المقاوالت؛
 العمل على التقليص من مواعيد السداد التي تعتبر من أهم حواجز االستثمار و تنمية هذه المقاوالت؛
 23أنظر  - www.menara.ma/يوليوز .2014
 24أنظر الخزينة العامة للمملكة المغربية ،مستجدات المرسوم الجديد  2.12.349المتعلق بالصفقات العموميةhttps://www.tgr.gov.ma ،
 25أنظر الظهير الشريف رقم  1.03.194بتاريخ  11شتنبر  ،2003الصادر بتنفيذه القانون رقم  65.99حول مدونة الشغل ،خاصة المادة  346و
المادة  361منها.
 26تساهم كذلك الجماعات الترابية في تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المشار إليها أعاله.
 27أنظر "مناخ المقاولة الصغيرة و المتوسطة باالتحاد العام للمقاوالت بالمغرب  :سلسلة إجراءات ...بمجلة »  « La Tribuneبتاريخ  6يونيو
lnt.ma/lenvironnement-de-la-pme-cgem-une-batterie-dactions-pour-la-pme ،2011
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 عبر لجنة المسؤولية االجتماعية للمقاوالت و العالمات ،أطلق اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب مشروع "وضعيتي"
الذي يهدف إلى تطوير آلية للوسائل التعليمية ألجل التقييم الذاتي و مواكبة المقاوالت في مجال المساواة بين الجنسين؛
 دعم و تشجيع البحث العلمي و االبتكار و الجودة ،من خالل تنظيم دورات تدريبية ؛
 دعم الشراكة و التعاون على المستوى القاري و الدولي و كذا إشراك المقاوالت الصغرى و المتوسطة في الملتقيات
المنظمة على المستوى العالمي.
ويعتمد اإلتحاد العام للمقاوالت بالمغرب على الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي و لجنة تتبع تنافسية المقاولة الصغيرة
و المتوسطة و برامج امتياز و مساندة المشار إليهم أعاله و دليل المقاولة الصغرى و المتوسطة (خاصة فيما يتعلق بمجال
الضرائب) و الخدمات ذات القيمة المضافة و نظم المعلومات(.)28
 )4دعم المشروعات الصغيرة من طرف المجتمع المدني
منذ التسعينات ،و تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية و أخذا بعين االعتبار التطور الذي عرفه المجتمع المدني على المستوى
الدولي ،أصبح المجتمع المدني بالمغرب شريكا و فاعال أساسيا في عملية التنمية و في دعم حقوق اإلنسان و وضعية المرأة
و الطفل و األشخاص المعاقين و األشخاص المسنين و محاربة الفقر و التهميش و مكافحة الرشوة و الفساد و حماية
البيئة) .(29وقد شكلت آخر محطة في مسار دعم و تقوية المجتمع المدني ،تخصيص ثلث مقتضيات دستور  2011للحريات
الفردية وللمشاركة ،عبر عدة آليات من شأنها خلق مناخ للتشاور و للحوار و للمساهمة لفائدة المواطنات والمواطنين
وجمعيات المجتمع المدني ،خاصة في إعداد برامج التنمية ،و عبر الحق في تقديم العرائض والمبادرات التشريعية ،إلى
جانب دسترة المجتمع المدني من خالل عدة مقتضيات (الفصول  12و  33و  )170و إحداث المجلس االستشاري للشباب
والعمل الجمعوي ،كهيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية مكلفة بدراسة وتتبع المسائل
التي تهم هذه الميادين ،وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي ،يهم مباشرة النهوض بأوضاع
الشباب والعمل الجمعوي ،وتنمية طاقاتهم اإلبداعية ،وتحفيزهم على االنخراط في الحياة الوطنية ،بروح المواطنة
المسؤولة.
وانطالقا من التسهيالت القانونية و المسطرية و التحفيزات المختلفة بما فيها التمويل الداخلي و الخارجي ،يوجد حاليا ما
يزيد عن  400.000جمعية بالمغرب ،حوالي  %65ناشطة في مجال التنمية االجتماعية ،و األخرى في مجاالت تهم البنيات
التحتية ،علما أن هناك عدد ال يستهان به من الجمعيات المحدثة و المسيرة من طرف النساء في المجالي القروي
و الحضري.
ومن أهم المنجزات التي قامت بها جمعيات المجتمع المدني و التي لها ارتباط بالموضوع ،نخص بالذكر تلك الناشطة في
مجال التنمية البشرية كما تمت اإلشارة إلى ذلك أعاله ،و الدور الريادي الذي تلعبه كل من مؤسسة محمد الخامس للتضامن
من جهة ،و جمعية النساء المقاوالت بالمغرب ) )30( (AFEMمن جهة أخرى:
أ -أحدثت مؤسسة محمد الخامس للتضامن( ،)31تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس سنة 1999
بمقتضى المرسوم الصادر في  21ربيع األول  1420موافق  05يوليو  1999م ،وهي مؤسسة ذات منفعة عمومية
تساهم بمعية الفاعلين الجمعويين اآلخرين ،في محاربة الفقر تحت شعار" لنتحد ضد الحاجة" .و فيما يخص محاور
تدخالت المؤسسة ،التي حصلت على الصفة االستشارية الخاصة لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لمنظمة
األمم المتحدة ،فهي تشمل:
 األعمال اإلنسانية  :إسعاف ضحايا الكوارث الطبيعية ،والدعم الغذائي ،خاصة خالل شهر رمضان ،واستقبال
المغاربة المقيمين بالخارج ،ودعم برامج الجمعيات؛
 دعم الساكنة في وضعية هشة :إرساء أو إنشاء مراكز اجتماعية :مراكز للدعم والنهوض بالمرأة ودور إلستقبال
وإيواء األطفال واألشخاص المسنين ودور إليواء الطلبة والطالبات وبنيات الستقبال وتكوين وإدماج المعاقين
ومركبات للتأطير والتنشيط السوسيو -ثقافي والرياضي لفائدة الشباب وبناء مراكز صحية وتجهيز المستشفيات
العمومية ،الخ....؛
 التنمية المستدامة :تحسين البنيات التحتية األساسية ومحاربة األمية والتربية غير النظامية والتكوين المهني
و تطوير األنشطة و إنشاء وحدات مدرة للثروات المستدامة ،و ذلك لفائدة المرأة القروية على وجه الخصوص؛
 دعم الجمعيات التي تتقاسم مع المؤسسة نفس األهداف والقيم من خالل الدعم المادي واللوجيستيكي.
كما تولي مؤسسة محمد الخامس لوضعية المرأة أهمية بالغة .ففضال عن االعتناء بدور األطفال اليتامى منهم والمعوزين
ودعم عدد كبير من المؤسسات االجتماعية ،فقد أنجزت المؤسسة برامج مختلفة متكاملة ،وغالبا ما تكون مندمجة ،لصالح
الفتيات والنساء والقرويات مساهمة بذلك في تقوية البنية االجتماعية األساسية و تمكينها من مؤهالت توفر لها موارد قارة.
وإيمانا منها بأهمية القروض الصغرى كرافعة قوية لتنمية األنشطة المدرة للدخل ،حيث تم ّكن الساكنات في وضعية هشة،
من ضمان إدماجها االجتماعي واالقتصادي ،من خالل مجهوداتها الذاتية و بفضل حذقها و حتى تتمكن شرائح عريضة من
الساكنة ولوج مثل هذه الخدمات ،قررت المؤسسة دعم فاعلي القطاع ،لتمكينهم من تنمية أنشطتهم ،و منح عدد وافر من
 28انظر البوابة اإللكترونية لإلتحاد العام للمقاوالت بالمغرب www.cgem.ma
 29د .الوردي العباس" :دور المجتمع المدني في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية و الثقافية بالمغرب" ،جامعة بول-سيزان إكس مارسيليا
www.sciencespo-aix.fr/media/elouardi-med6-oct2013.pdf
 30انظر البوابة اإللكترونية afem.ma
 31أنظر البوابة اإللكترونية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن http://www.fm5.ma
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III

المستفيدين فرصة إنجاز مشاريعهم واالنخراط في سيرورة االندماج الذاتي واالقتصادي واالجتماعي .هكذا ،وطبقا
للتعليمات الملكية السامية ،وبتشاور مع فاعلي قطاع القروض الصغرى ،قامت هذه المؤسسة بإنشاء مركز محمد السادس
لدعم القروض الصغرى التضامنية،الذي دشنه عاهل المغرب يوم  8نوفمبر  ،2007بمناسبة حفل إعطاء انطالقة الحملة
الوطنية العاشرة للتضامن .و يهدف المركز إلى تنمية قطاع القروض الصغرى والمساهمة في تكوين أعضاء الجمعيات
ودعم حاملي المشاريع ،وتشجيع تسويق منتوجات المقاوالت الصغرى .كما منحت المؤسسة هبات مالية لجمعيات القروض
الصغرى لتمكينها من تمويل برامجها التنموية .و قد استفادت العديد من النساء و الشابات من هذه التسهيالت إلنجاز
مشاريعهن( .)32كما تم إحداث الجائزة الوطنية ألصحاب المشاريع الصغرى بما ترمز إليه من قيم التضامن والتآزر ،التي
ترمي إلى تشجيع التجارب المقاوالتية والمبادرات اإلنسانية الناجحة ودعم اإلدماج المالي واالندماج االقتصادي للمستفيدين،
من أجل ضمان عيش كريم لهم وألسرهم وتحسين دخلهم .
وهكذا ،فقد أشرفت السيدة زليخة نصري ،مستشارة صاحب الجاللة ،بتاريخ  9دجنبر  2014بطنجة ،على حفل تسليم
الجوائز لثالثين ( )30من الرجال والنساء من المقاولين الصغار المنتمين إلى مختلف جهات المملكة الذين تم انتقاؤهم من
طرف لجنة تحكيم وطنية من ضمن  180مرشحا من أصحاب المقاوالت الصغرى الناجحة ،والذين سبق أن استفادوا من
القروض الصغرى لتطوير مشاريعهم بمبادرة من مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والفدرالية
الوطنية لجمعيات القروض الصغرى ،وذلك في إطار الدورة الثالثة للجائزة الوطنية للمقاولين الصغار .ويشتغل المقاولون
الصغار المعنيون في مجاالت الصناعة التقليدية والطبخ والتجارة والخدمات ،كتقطير النباتات وتدوير الزجاج وإنتاج
الزيوت وصنع وتسويق أدوات الفخار وصنع المالبس وصنع وتسويق أفران من ابتكار المقاولين الصغار وصنع وإصالح
الحلي والمخابز والحلويات والنسيج والصباغة وخدمات الفيديو .وقد تم تكريم هذه المقاوالت الصغرى تقديرا لمستوى
اندماجها في محيطها المحلي والجهوي ،اقتصاديا واجتماعيا ،وتحقيقها مسارا مهنيا استثنائيا واستقاللية مالية ،وكذلك
نجاحها في االستثمار في السياحة البديلة وإنعاش الصناعة التقليدية المحلية والمنتوجات المجالية .كما تمكنت العديد من هذه
المقاوالت الصغرى المتوجة من االنتقال بنجاح من مشروع غير مهيكل إلى مشروع مهيكل(.)33
ب -من جهتها ،تعتبر جمعية النساء المقاوالت بالمغرب هيئة مستقلة أحدثت سنة  ،2000مهمتها العمل على توفير
إطار فعال و شبكة لفائدة النساء المقاوالت و تشجيع انخراطهن في الحوار االجتماعي و االقتصادي الوطني و في مسلسل
اتخاذ القرار .وتعتمد هذه الجمعية النشيطة و المهيكلة و المنظمة على شبكة مكونة من ما يزيد عن  5000امرأة مقاولة
أحدثت ما يزيد عن  50.000منصب شغل .و قد كان لها سنة  2013شرف تنظيم الملتقى الدولي الواحد و الستون ()61
للنساء المقاوالت بمدينة مراكش تمخضت عنه عدة توصيات من شأنها الرفع من مساهمة المرأة في القطاع الخاص
و تحسين مناخ األعمال و دعم التشبيك.
ومن أهم منجزات هذه الجمعية تجدر اإلشارة إلى إحداث حاضنات للمقاوالت في عدة مدن مغربية منذ  2007و الرامية
إلى توفير المناخ المالئم و إحداث الهياكل المشجعة على إحداث المقاوالت من طرف النساء الحامالت لمشاريع مبتكرة في
جميع المجاالت التي لها ارتباط بالتنمية .و يهدف هذا المشروع الذي يستفيد من دعم هيئة األمم المتحدة للنساء إلى الرفع من
عدد المقاوالت المحدثة أو المسيرة من طرف النساء؛ إحداث فرص شغل و فرص الثراء للنساء؛ المساهمة في المجهود
الوطني للحد من البطالة؛ دعم مشاركة المرأة في مسلسل التنمية االقتصادية و االجتماعية؛ المساهمة في تغيير الصور
النمطية اتجاه المرأة؛ تثمين وضعية المرأة و االعتراف بقدراتها و مؤهالتها و قدرتها على االبتكار وإعطائها المكانة التي
تستحقها في المجتمع بناء على مبدأ تكافؤ الفرص(.)34
كانت هذه نبذة عن أهم المبادرات والمشاريع والمنجزات الرامية إلى دعم و تعزيز وإنجاح المشروعات الصغرى
بالمغرب و خلق مناخ مالئم لها ،من طرف مختلف الفاعلين في مسلسل التنمية بهذا البلد.
ورغم كل هذه المنجزات ،فال زالت هذه الفئة من المشروعات تعاني من عدة عراقيل و معيقات ،كما هو الحال في أغلب
دول العالم.
خامسا :أي تقييم و أي تحديات؟
منذ القدم ،كانت المرأة المغربية سباقة إلى إنجاز المشروعات الصغرى و المتوسطة المدرة للدخل ،خاصة في العالم القروي
و في داخل منزلها إلشباع حاجيات العائلة أو لتوفير دخل إضافي لها .و قد همت هذه المشروعات ميادين مختلفة كالنسيج
و الخياطة و الحياكة و الطرز و الزرابي و الزراعة و الصناعة و السياحة و الصيد البحري و الخدمات ،إلخ.( 35)...
وبفضل المجهود المكثف الذي تم بذله منذ فجر االستقالل و التراكمات و اإلمكانيات التي تمت تعبئتها ،أصبح هذا النوع من
المشاريع ليس فقط رافدا أساسيا في مسلسل التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و البيئية بالمغرب ،بل كذلك وسيلة
فعالة لتمكين المرأة على جميع المستويات ،خصوصا على المستوى االقتصادي ،بحيث أصبحت تستغل التعليم الذي تلقته
و اإلمكانيات المختلفة المتوفر عليها و مواهبها و مهاراتها للمشاركة البناءة في سوق العمل و في قضاء وقتها في أنشطة
تدعم قدراتها و مؤهالتها و تثمنها كفاعل في حد ذاته في تشكيل مجتمعها و اقتصاد و تنافسية و نمو و رفاهية بلدها ،فضال
عن أعمال البيت و رعاية األطفال .ويبقى مع ذلك أن المشروعات الصغرى ،بالخصوص تلك المنجزة أو المسيرة من
 32أنظر "مؤسسة محمد الخامس للتضامن ..نموذج فاعل لمؤسسة العمل التضامني وتعزيز قيم التكافل االجتماعي"www.menara.ma ،
 33أنظر زليخة نصري تشرف على تسليم الجوائز الوطنية ألصحاب المشاريع الصغرىwww.almaghribia.ma - www.ahdath.info .
www.assabah.press.ma
 34أنظر التقرير النهائي حول المشروع المعد من طرف جمعية النساء المقاوالت بالمغرب و منظمة األمم المتحدة للنساء و الدليل العملي لتفعيل
مشروع حاضنات المقاوالت ،في البوابة االلكترونية لجمعية النساء المقاوالت بالمغرب و بوابة هيئة األمم المتحدة للنساء www.un.org.ma
 35د .رجاء مجاطي العلمي" :النساء و سوق الشغل بالمغرب" ،بالفرنسية2004 L’Année du Maghreb, CNRS édition ،
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طرف النساء ،الزالت تعاني من العديد من المعيقات و المشاكل و اإلكراهات ،متداخلة مع بعضها البعض و تكتسي طابعا
داخليا و خارجيا (:)36
 )1معيقات ذات طابع داخلي
 غياااب إسااتراتيجية موحاادة و التقائيااة و منسااقة مبنيااة علااى مقاربااة النااوع ،علمااا أن المبااادرات كثياارة و متشااعبة
و متنوعة تطال جميع القطاعات ،كما تمت اإلشارة إلى ذلك؛
 اإلجااراءات الحكوميااة التااي يغلااب عليهااا طااابع التعقيااد و التشااعب و كثاارة المساااطير و عاادم اسااتقراريتها و االفتقااار
للشفافية ؛
 عدم األخذ بعين االعتبار كافة األشغال و األعمال و المجهودات التي تقوم بها المرأة داخل األسرة وداخل المجتمع في
؛
اإلحصائيات الوطنية
 كلفة رأس المال التي تنعكس مباشارة علاى ربحياة هاذه المشاروعات و أساعار الفوائاد و االعتمااد علاى االقتاراض مان
البنوك مما يؤدي إلى زيادة الكلفة التي تتحملها المشاريع؛
 التضخم الذي يؤثر على ارتفاع أسعار المواد األولياة وكلفاة العمال مماا ياؤدي حتماا إلاى ارتفااع تكااليف التشاغيل ،إلاى
جانب المنافسة التي تعاني منه من طرف المشروعات الكبيرة مما يمنعها ويحاد مان قادرتها علاى رفاع األساعار لتجناب
أثر ارتفاع أجور العمال وأسعار المواد األولية؛
 التمويل ،علما أن الصعوبات على هذا المستوى لها ارتباط بالوصول إلى المعلومة و بصاغر حجام مثال هاذه المنشاآت
(نقص الضمانات) وبسبب حداثتها ( نقص السجل اإلئتماني ) ،مما ياؤدي إلاى تعارض المؤسساات التمويلياة إلاى جملاة
من المخاطر عناد تمويال مثال هاذه المشاروعات فاي مختلاف مراحال نموهاا ( التأسايس األولاي  -النماو األولاي  -النماو
الفعلي – االندماج ،التصدير) .ونظرا لهذه المخاطر تتجنب البنوك التجارية فاي غالاب األحياان تاوفير التمويال الاالزم
لهذه المشروعات نظرا لحرصهم على نقود المودعين؛
 ثقل الضرائب و ارتفاعها ؛
 المنافسة و القدرة على التسويق أمام الواردات و المشروعات الكبيرة ؛
 ندرة المواد األولية من حيث الندرة الطبيعياة وعادم القادرة علاى التخازين وضارورة اللجاوء إلاى االساتيراد وتغيارات
أسعار الصرف و الجمارك؛
 ندرة وقلة المعلومات و الدراسات حول هذه المشروعات و عن المشروعات المنجزة و المسيرة من طرف النساء؛
 ماان ناحيااة التاادبير و التساايير :هيمنااة صاااحب المشااروع بصاافته المالااك ،محدوديااة التااأطير و مناااهج التاادبير ،غياااب
االبتكار ،هيمنة الثقافة الشفوية ،غياب القدرات القيادية و التدبيرية؛
 محدودية استعمال و استغالل التكنولوجيات الحديثة للتواصل و اإلعالم؛
 عدم اإللمام بالتجارب الرائدة الموجودة على المستوى العالمي (الواليات المتحدة ،أندونيسيا ،مصر ،األردن)....؛
 هيمنة القطاع غير المهيكل مع كل اإلكراهات التي يعرفهاا هاذا القطااع و كاذا اآلثاار السالبية للتهرياب علاى وضاعية
المنشآت الصغرى؛
37
 ال زالت بعض المشاكل المجتمعية يغلب عليها طابع التأنيث كالفقر و األمية و الولاوج إلاى ساوق الشاغل( ) والتهمايش
و اإلقصاء و العنف.
 )2عراقيل ذات طابع خارجي
تعتبر المشروعات الصغرى من بين المشاريع األكثار عرضاة لاثاار السالبية للعولماة و التنافساية العالمياة و التباادل الحار،
سواء تعلق األمر باإلنتااج أو النجاعاة أو الفعالياة أو االبتكاار أو اإلساتفادة مان الفارص المتاحاة أو الاتحكم فاي التكنولوجياات
الحديثة للتواصل و اإلعاالم أو التصادير أو القادرة علاى التاأقلم الساريع ماع التحاوالت و المتغيارات و األزماات و المخااطر
التي أصبحت تهيمن على االقتصاد العالمي.
كما أن األزمات االقتصاادية و المالياة تاأثر فاي غالاب األحياان علاى الادعم و علاى التمويال الاذي تقدماه الادول أو المنظماات
الدولية أو المانحين ،مما قد يؤثر سلبا على إنجاز مثل هذه المشاريع.
ماان ناحيااة أخاارى ،البااد ماان إثااارة االنتباااه لظاااهرة االتجااار فااي البشاار ،خاصااة النساااء و الفتيااات ماانهم ،ماان خااالل شاابكات
متخصصة في مثل هذه األمور ،تصبح معها النساء و الفتيات عرضة و ضحية ألفعال مشينة و ال أخالقية.
 36الدكتور ماهر حسن المحروق والدكتور أيهاب مقابل ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها...
http://anneemaghreb.revues.org
أنظر كذلك نمودج هايتي  :تمكين النساء في وضعية هشة من خالل المشاريع المدرة للدخل ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 31 ،دجنبر 2012
www.ht.undp.org
 37رغم النتائج المشجعة المسجلة على مستوى برامج دعم الشغل ،يظهر المعدل الوطني للنشاط اختالفا واضحا بين الجنسين ( % 73لدى الرجال
و  % 25,1لدى النساء خالل سنة  ) 2013مما يعكس ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل ،انظر التقرير السنوي حول ميزانية النوع االجتماعي
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سادسا :بعض االقتراحات
ال توجد هناك عصا سحرية لتمكين النساء على جميع المستويات (السياسية و االجتماعية و االقتصادية) بين عشية
وضحاها لبلوغ هذا الهدف ،يجب على السلطات العمومية نهج سياسات صائبة مبنية على مقاربة شمولية و مندمجة
و تعبئة طويلة األمد من طرف جميع الفاعلين في مجال التنمية( ،)38مع ضرورة :
 .1وضع رؤية موحدة و واضحة المعالم فيما يخص المشاريع الصغرى جدا و الصغيرة تحت إشراف قطاع و سلطة
واحدة ،و بإشراك و التنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين من دولة و جماعات ترابية و قطاع خاص و مجتمع مدني
و بنوك و نقابات و غرف مهنية ،مبنية على مقاربة النوع؛
 .2وضع مخطط إستراتيجي متعدد السنوات ،في شكل خارطة طريق ،لدعم مثل هذه المشروعات بناء على كافة
اإلجراءات و التدابير المشار إليها أعاله و بإدماج جميع القطاعات المعنية (الفالحة ،الصناعة ،الصناعة التقليدية،
السياحة ،الخدمات)....؛
 .3مضاعفة المجهودات فيما يتعلق بخلق مناخ لألعمال مالئم لتشجيع المقاوالت و الشغل لفائدة النساء؛
 .4ضمان ولوج عادل للموارد و للخدمات (األرض ،الماء ،التقنيات بما فيها تقنيات اإلعالم و التواصل ،القروض،
الخدمات البنكية و المالية ،المنشآت السوسيو -ثقافية للعناية باألطفال)....؛
 .5التوفر على المعلومات و على أنظمة المعلومات و إحصائيات و مؤشرات مبنية على مقاربة النوع؛
 .6تثمين شغل المرأة الغير مؤدى عنه؛
 .7القيام بدراسات لتقييم المنجزات ،علما أن تقييم السياسات العمومية تم التنصيص عليه في دستور 2011؛
 .8نشر المعلومات و التواصل حول جميع اإلمكانيات و المساعدات و الدعم و المعونة المقدمة لمثل هذه المشروعات،
مع التركيز على تلك التي تهم المرأة و المرأة في العالم القروي و في المناطق النائية و المعزولة و الجبلية؛
 .9تبسيط المساطر و إعداد دالئل مبسطة في الموضوع بعدة لغات و لهجات؛
 .10توفير التمويل الالزم و تبسيط المساطر بشأنه ،مع ضمان الشفافية في هذا المجال؛
 .11تكوين و دعم قدرات النساء المقاوالت و النساء القرويات و تشجيع التشبيك لما له من فوائد في تثمين و تمكين
المرأة؛
 .12مواصلة تفعيل إصالح القضاء؛
 .13تنظيم حمالت للتوعية و التحسيس؛
 .14تعزيز تمثيلية المرأة في الغرف المهنية و في النقابات ؛
 .15دعم البحث العلمي و الدراسات ؛
 .16تنظيم المزيد من الملتقيات حول هذا الموضوع خاصة على مستوى الدول العربية لتقاسم الخبرات و التجارب
الرائدة و الناجحة؛
 .17حث المنظمات الدولية و المانحين على تقديم المزيد من الدعم في مجال التمكين االقتصادي للمرأة؛
 .18إحداث جائزة عربية للمقاولة الصغرى مبنية على مقاربة النوع(./.)39

 38انظر منظمة التعاون و التنمية االقتصادية :التمكين االقتصادي لفائدة المرأة ،وثيقة تفكير ،أبريل .2011
 39أنظر كذلك منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،برنامج العمل لتشجيع المقاولة و الشغل لفائدة النساء في جهة شمال إفريقيا و الشرق األوسط
( ) 2009و اإلعالن حول دعم مقاوالت النساء في جهة شمال إفريقيا و الشرق األوسط (www.oecd.org/mena/ )2007
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خليل النعيمات ،مدرب ،االتحاد العام للجمعيات الخيرية ،تمكين المرأة ANERA
د .محمد العبدالوي و د .أمينة الحوضي" ،آليات التمويل و معيقات تنمية المقاولة الصغرى و المتوسطة
بالمغرب" ،جامعة فاس ،المغربwww.abhatoo.net.ma ،
مجلة مسالك" :المرأة في الدستور :من مطلب التضمين إلى الحق في التنزيل" ،عدد مزدوج .2013/24-23
د .رجاء مجاطي العلمي" :النساء و سوق الشغل بالمغرب" ،بالفرنسيةL’Année du Maghreb, CNRS ،
2004 -édition
د .ماهر حسن المحروق و د .إيهاب مقابله ،مركز المنشآت الصغيرة و المتوسطة" :المشروعات الصغيرة و
المتوسطة :أهميتها و معوقاتها" ،األردن ،أيار www.aabfs.org ،2006
د .الوردي العباس" :دور المجتمع المدني في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية و الثقافية بالمغرب" ،جامعة بول-
سيزان إكس مارسيليا www.sciencespo-aix.fr/media/elouardi-med6-oct2013.pdf III
مجموعة البنك الدولي ،تقرير عن التنمية في العالم  :2012المساواة بين الجنسين و التنمية"،
www.worldbank.org
منظمة التعاون و التنمية االقتصادية :التمكين االقتصادي لفائدة المرأة ،وثيقة تفكير ،أبريل .2011
دستور المملكة المغربية لسنة .2011
البوابة اإللكترونية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن www.fm5.ma
المخططات التنموية بالمملكة المغربية :الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة (،)2016-2012
المخطط األزرق للنهوض بالسياحة ،مخطط إقالع للنهوض بالصناعة ،المخطط األخضر الخاص بالفالحة،
المخطط "هاليوتيس" حول الصيد البحري ،المخطط "المغرب الرقمي  ،"2013المخطط المغربي للطاقة
؛
الشمسية ،...أنظر البوابات اإللكترونية www.maghribcom.gov.ma www.maroc.org
 www.social.gov.ma؛ www.menara.ma
وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية بالمغرب ،تقييم خطة عمل بيجين  ،20+تقرير المملكة
المغربية.2015 ،
وزارة االقتصاد و المالية بالمغرب ،تقرير النوع االجتماعي منذ سنة  ،2006على البوابة اإللكترونية
www.finances.gov.ma/
وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية بالمغرب  ،النهوض بالمساواة و محاربة العنف ضد
النساء بالمغرب ،حصيلة و آفاق ،تقرير المملكة المغربية خالل مشاركتها في أشغال الدورة  57للجنة وضعية
المرأة لدى هيأة األمم المتحدة 15-4 ،مارس .2013
البوابة اإللكترونية للوكالة الوطنية إلنعاش المقاولة الصغرى و المتوسطة www.anpme.ma
البوابة اإللكترونية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية www.indh.gov.ma :
البوابة اإللكترونية لإلتحاد العام للمقاوالت بالمغرب www.cgem.ma
البوابة اإللكترونية لجمعية النساء المقاوالت بالمغرب www.afem.ma
جمعية النساء المقاوالت بالمغرب و منظمة األمم المتحدة للنساء ،التقرير النهائي حول مشروع حاضنات
المقاوالت و الدليل العملي لتفعيل المشروع ،في البوابة االلكترونية لجمعية النساء المقاوالت بالمغرب و لهيأة
األمم المتحدة للنساء www.un.org.ma
الظهير الشريف رقم  1.02.188صادر في  12من جمادى األولى  23( 1423يوليو  )2002بتنفيذ القانون رقم
 53.00المتعلق بميثاق المقاوالت الصغرى والمتوسطة بالجريدة الرسمية عدد  5031بتاريخ 2002/08/19
الصفحة .2368
الخزينة العامة للمملكة المغربية ،مستجدات المرسوم الجديد  2.12.349المتعلق بالصفقات العمومية،
www.tgr.gov.ma
الظهيرالشريف رقم  1.03.194بتاريخ  11شتنبر  ،2003الصادر بتنفيذه القانون رقم  65.99حول مدونة
الشغل.
مجلة التربون " ،"Tribuneمناخ المقاولة الصغيرة و المتوسطة باالتحاد العام للمقاوالت بالمغرب  :سلسلة
إجراءات ،بتاريخ  6يونيو 2011
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،برنامج العمل لتشجيع المقاولة و الشغل لفائدة النساء في جهة شمال إفريقيا و
الشرق األوسط ( )2009و اإلعالن حول دعم مقاوالت النساء في جهة شمال إفريقيا و الشرق األوسط (،)2007
www.oecd.org/mena/
البوابة اإللكترونية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية www.undp.org
البوابة اإللكترونية لهيأة األمم المتحدة للنساء www.unwomen.org

مـــوجـــز
منذ القدم ،كانت المرأة المغربية كفاعل أساسي في مسلسل التنمية و النهوض بالمجتمع ،سباقة إلى إنجاز المشروعات
الصغرى و المتوسطة المدرة للدخل ،خاصة في العالم القروي و في داخل منزلها إلشباع حاجيات العائلة أو لتوفير دخل
إضافي لها .و قد همت هذه المشروعات ميادين مختلفة كالنسيج و الخياطة و الحياكة و الطرز و الزرابي و الزراعة
و الصناعة و السياحة و الصيد البحري و الخدمات ،إلخ....
فمن خالل تقديم التجربة المغربية فيما يخص المشروعات الصغيرة التي تهم المرأة ،يتضح أن أي طموح فيما يخص هذه
المسألة ،استوجب وجود إرادة سياسية قوية و القناعة بأهمية ورهانات مسألة وضعية المرأة و االعتماد و تبني كافة
المكتسبات في مجال تمكين المرأة على المستوى العالمي ،سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا ،إلى جانب تعبئة كافة
الفاعلين في مسلسل التنمية (الدولة ،الجماعات الترابية ،القطاع الخاص و فعاليات المجتمع المدني) ،و كذلك دعم المنظمات
الدولية و المانحين .من هذا المنطلق ،عملت هذه المساهمة المتواضعة على إبراز أهم المبادرات و المشاريع و اإلنجازات
المتعلقة بتمكين المرأة المغربية من خالل المشاريع الصغرى ،و التي استوجبت بلورة و إعداد و تنفيذ العديد من السياسات
العمومية و المبادرات و تعبئة موارد و وسائل ال يستهان بها.
وبفضل المجهودات المكثفة التي بذلت و التراكمات و اإلمكانيات التي تمت تعبئتها لدعم وضعية المرأة على جميع
المستويات ،أصبح هذا النوع من المشاريع ليس فقط رافدا أساسيا في مسلسل التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية و
البيئية بالمغرب ،بل كذلك وسيلة فعالة لتمكين المرأة على جميع المستويات ،خصوصا على المستوى االقتصادي ،بحيث
أصبحت تستغل التعليم الذي تلقته و اإلمكانيات المختلفة المتوفر عليها و مواهبها و مهاراتها للمشاركة البناءة في سوق
العمل و في قضاء وقتها في أنشطة تدعم قدراتها و مؤهالتها و تثمنها كفاعل في حد ذاته في تشكيل مجتمعها و اقتصاد و
تنافسية و نمو و رفاهية بلدها ،فضال عن أعمال البيت و رعاية األطفال.
ومن خالل سرد هذه المنجزات ،يتضح أن المشروعات الصغرى ،خاصة تلك التي تهم المرأة ،الزالت تواجه العديد من
اإلكراهات و المعيقات و المشاكل ذات طابع داخلي و خارجي تستوجب بلورة رؤية وخارطة طريق جديدة قوامها االلتقائية
و التنسيق و االندماج و التشارك و الشراكة و التكوين و دعم القدرات و تعبئة الموارد المالية منها و التقنية والبشرية ،مع
ضرورة االنفتاح على العالم الخارجي و رصد التجارب الرائدة في هذا المجال.

16

المؤتمراإلقليمي حول:
المشاريع متناهية الصغر والصغيرة في البلدان العربية
دولة الكويت  16-15محرم  1437ه الموافق  29-28اكتوبر  2015م.

املعوقات الثقافية لس يدات ا ألعامل العربيات :حاةل اجلزائر
أأ .د /بوفلجة غيات
كلية العلوم االجتماعية
جامعة وهران 2 -
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ملخص
 حالة الجزائر:العوائق الثقافية لسيدات األعمال العربيات
 نجد، ومن بين الجوانب المتأثرة.تعرف الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية تحوالت كبيرة في الوطن العربي
.عمل المرأة وميلها إلى مهنة إدارة األعمال
 حيث التركيز على دراسة.لقد نال موضع سيدات األعمال اهتماما متزايدا من طرف الباحثين واألكاديميين
 ومشاكل المحيط االجتماعي واالقتصادي،العقبات االجتماعية والثقافية التي تواجهها وصعوبات تعاملها مع مستخدميها
 كما تعاني سيدات األعمال المتزوجات من كثرة التزاماتهن األسرية وعدم تفهم كثير من األزواج.الذي تنشط في إطاره
 مما أدى، مع ذلك يمكن مالحظة تغيرات اجتماعية وثقافية لصالح سيدة األعمال التي بدأت تفرض نفسها.لظروفهن الخاصة
. وهي جوانب تحتاج إلى مزيد من الدراسة واالهتمام.إلى تحسن مكانتها االجتماعية
 سيدة أعمال لهن65  تمثلت عينة الدراسة في. تم تطوير استبيان لهذا الغرض،للتعرف على هذه الجوانب
 وقد أظهرت النتائج وجود مجموعة من المعوقات والتحديات الثقافية والقيود االجتماعية.مؤسسات متناهية الصغر بالجزائر
 وقد عرفت المجتمعات. نتيجة حداثة خروج المرأة للعمل في مهن كانت حكرا على الرجال، التي تعيق سيدات األعمال
. بل تتنافس معهم، والتي تزاول نشاطاتها إلى جانب الرجال،العربية تحوالت لصالح قبول سيدة األعمال
 ومدى تقبل المجتمعات،إن الهدف من هذه الورقة هو التعرف على العوائق الثقافية المؤثرة على سيدة األعمال
 كما يتم تقديم توصيات تساعد على تمكين سيدة األعمال في المنطقة العربية ومساعدتها.العربية لهذه النشاطات االقتصادية
.على مواجهة تحديات المجتمع الذكوري
:كلمات مفتاحية
. سيدات األعمال المتزوجات، العوائق الثقافية لسيدات األعمال، ثقافة إدارة األعمال، سيدة األعمال،عمل المرأة
Abstract
Cultural barriers of Arab business women: the case of Algeria
The social, cultural and economic environment in Arab countries, knew great changes. Among
the affected areas, are the work of women and their interests in entrepreneurial occupations.
The study of business women is attracting more and more attention from researchers and
academicians. There are interests in the study of the socio-cultural constraints of women entrepreneurs
in male societies.
Business women face several difficulties with their employees, their social and economic
environment. Married women are also strained by the family obligations and the lack of understanding
from their husbands. In spite of all these constraints, new social changes are in favour of business
women. These aspects need to further field studies and attention.
To investigate these issues, a questionnaire was developed for this purpose. 65 questionnaires
were filled by women Algerian entrepreneurs. The results demonstrated that they have strong
personalities, marked by the spirit of adventure and initiative, which are necessary for the success in
their businesses.
The majority of business women complain about socio-cultural constraints of the society. The
support they receive from their friends and their family members represents a valuable addition that
helps to overcome the problems encountered.
The objective of this paper is the study of the socio-cultural constraints of business women in
dealing with the human environment while managing their enterprises in a male society are examined.
Keywords:
Business woman, entrepreneurial culture, women's work, married business women.
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العوائق الثقافية لسيدات األعمال العربيات :حالة الجزائر
 .1مقدمة:

للمرأة العربية المسلمة عادات وتقاليد ساهمت في تحديد تصرفاتها وأدوارها ووظائفها االجتماعية

والمهنية .وقد انحصر دور المرأة العربية سابقا في العناية بأسرتها وتربية أبنائها ،في حين يشتغل الرجال
خارج المنزل ويهتمون بتوفير مستلزمات العيش ألفراد أسرهم ،بما في ذلك زوجاتهم.

إال أن العالم عرف تغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية ،في ظل العولمة ،وارتفاع تكاليف

المعيشة ،وتزايد عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم العالي في مختلف التخصصات ،وتوق المرأة إلى العمل
التحرر من العمل المنزلي.
و ّ
كلّها عوامل ساعدت المرأة العربية على الخروج إلى ميادين العمل المختلفة .وما ساعد على ذلك،

وتوسع عمل المرأة في مختلف الوظائف الحكومية ،مما
ظهور جمعيات حقوق المرأة في الوطن العربي
ّ
مكنهن من العمل واالرتقاء إلى مناصب المسؤولية.
المحددة ثقافيا ،ومنها التربية
مع ذلك بقيت أعمال المرأة العربية منحصرة في بعض الوظائف
ّ
والتعليم ،واألعمال المكتبية والتمريض والصيدلة ،وغيرها من وظائف التطبيب.
إال أن المرأة العربية عرفت في السنوات األخيرة دخولها إلى مجاالت مهنية جديدة في إطار المهن

الحرة و من بينها إدارة األعمال.
ّ
يمكن تعريف مفهوم سيدات األعمال ،بأنهن السيدات اللواتي ال تشتغلن وفق عقد العمل المأجور،

حرة مستقلة ،أو كمساهمات في شركات ذات أسهم .تعمل هذه النساء بصورة
لكنهن تشتغلن في مهن ّ
متعددة ،منها المسؤولية المالية
وتتحمل مسؤوليات المخاطرة في مجاالت
مستقلة أو في إطار شراكة،
ّ
ّ
واإلدارية واالجتماعية المرتبطة بأنشطة المؤسسة ( .)Cornet et Constantinidis, 2004

فالنساء المقاوالت تنشئن فرص عمل ألنفسهن ولآلخرين ،وتساهمن أحيانا في تحقيق رغباتهن

الخاصة (توقيت مناسب للعمل ،مرونة في تلبية الحاجات األسرية) ،مع إيجاد حلول متميزة لبعض

المشاكل المطروحة ،كطريقة إدارة المؤسسات والتعامل مع مشاكلها المعقدة )"دي بوفورت"
.(De Beaufort, 2011, 7

إن عملية إنشاء وادارة المشاريع ،تتطلبان قدرات عقلية ونفسية إلدارة مختلف جوانب اإلنتاج،

والمنافسة ،وادارة العالقات مع المرؤوسين والزمالء ،ومواجهة العديد من الصعوبات المالية والبيروقراطية

والبشرية.

يمكن تعريف سيدة األعمال بأنها تلك التي تشتغل في إطار مشروعها الخاص ،أو أنها صاحبة

شغل فردا واحدا أو أكثر لحسابها الخاص (رشدي .)2006 ،أما المقاولة المتناهية
مشروع اقتصادي ي ّ
الصغر ،فتتمل في أي مؤسسة خاصة ينشط صاحبها في إطارها بمفرده ،أو أنها تشغل بعض العمال
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بحيث ال يتجاوز عددهم . (Rachdi, 2006) 10
وقد بدأنا نسمع في السنوات األخيرة عن سيدات األعمال ،وتكرّ رت مناسبات التعامل معهن ،في
الحصول على مختلف السلع والخدمات.
ليس من السهل بالنسبة للنساء إنشاء مشاريع في مجتمعات محافظة ،حيث تتحكم الق َيم والعادات
والتقاليد واألعراف ،في تحديد الوظائف والمهام وفي العالقات بين الجنسين ،مما يعيق عمليّات التواصل
والعمل .إضافة إلى معوقات سيدات األعمال في المجتمع وأثناء تأديتهن لمهامهن ،نجدهن تعانين من
تحمل مسؤولياتهن األسرية ،وقد تكون مهامهن في إدارة األعمال سببا في حدوث مشاكل مع أسرهن
وأزواجهن.
تشكو غالبية سيدات األعمال من القيود االجتماعية والثقافية التي يفرضها المجتمع عليهن .وهو

ما يؤثر على عالقاتهن بالمستخدمين داخل مؤسساتهن ،وبالزمالء وبأفراد مختلف اإلدارات في محيط
عملهن.
يمكن توضيح هذه العالقات والعوائق الثقافية في المخطط رقم .1
نظرة المجتمع
لسيدات األعمال

صعوبات ثقافية في
إدارة األعمال

تغيّر اجتماعي وثقافي

صعوبات ثقافية في
التعامل مع المحيط

صعوبات سيدات
األعمال المتزوجات

مكانة سيدات األعمال
في المجتمعات العربية

مخطط رقم  :1المعوقات الثقافية لسيدات األعمال في المجتمعات العربية
هناك مجموعة من العوامل المتشابكة ذات العالقات المترابطة للعوامل الثقافية المعرقلة لمهام
لسيدات األعمال في المجتمعات العربية .تتمثل هذه العوامل خاصة في صعوبات تعاملهن مع العمال
والعامالت في مؤسساتهن ،وطريقة تعامل المجتمع معهن ،ومدى تأثر مكانتهن في المجتمع بعد إنشائهن
لمؤسساتهن.
وقد أخذ موضوع سيدات األعمال يجذب اهتمام الباحثين واألكاديميين أكثر فأكثر .حيث بدأ
التركيز على الخصائص الشخصية الالزمة لنجاحهن والعقبات االجتماعية والثقافية التي تعترض طريقهن،
وهي جوانب تحتاج إلى مزيد من الدراسة واالهتمام.
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لقد أجريت معظم الدراسات السابقة حول سيدات األعمال من طرف علماء االجتماع لمعالجة هذا
الموضوع بصفته ظاهرة اجتماعية ،مرتبطة بالتغيرات االجتماعية؛ أو من وجهة نظر اقتصادية باعتبارها

إستراتيجية تطوير ،أو من طرف باحثين في إدارة األعمال ،والذين ركزوا على ممارساتهن اإلدارية ،في
حين بقيت دراسة الموضوع من جوانبه النفسية أو النفسية االجتماعية محدودة.

وقد أظهرت بحوث منشورة في منطقة المغرب العربي (المغرب ،الجزائر وتونس خاصة) ،حول

سيدات األعمال ،وجود تشابه كبير فيما يتعلق القيود االجتماعية والثقافية التي تعانين منها ،بسبب

انتمائهن إلى نفس الثقافة العربية اإلسالمية .مع ذلك تبقى البحوث الميدانية حول النساء المقاوالت في
حد كبير.
الجزائر ،وفي الوطن العربي محدودة ،لكون الظاهرة جديدة إلى ّ
معمقة عن سيدات األعمال ،والقيود االجتماعية والثقافية التي
وهو ما يتطلب إجراء بحوث ّ
تعترضهن ،وخاصة في إدارة العالقات "ذكور/إناث" في مواقع العمل ،في بيئة ذكورية غير مرتاحة

لوصول المرأة للمناصب القيادية.
 .2سيدات األعمال في الجزائر:

تنحصر مهام المرأة الجزائرية في غالب األحيان ،كما هو الحال بالنسبة للمرأة العربية عموما ،في
العناية بأسرتها -كربة بيت  ،-وبزوجها وبتربية أبنائها .إال أنه مع نهاية القرن العشرين للميالد ،وبداية
األلفية الثالثة ،عرف المجتمع الجزائري ،والمجتمعات العربية عموما ،خروج النساء للعمل في إطار

تبوأن مناصب المسؤولية في تزايد
الوظائف الحكومية أو األعمال المأجورة .وأخذت أعداد السيدات اللواتي ّ
مستمر .بل أن العديد منهن اختارت أن تصبح سيدات أعمال لهن مشاريعهن الخاصة ،وهو ما يؤشر إلى
ّ

حوالت اجتماعية وثقافية عميقة.
إقبال مختلف الدول العربية على ت ّ
وتحسن مستوى التعليم الذي
وتطور ظروف المعيشة،
وترجع هذه التغيرات إلى أسباب سياسية
ّ
ّ
يميز التشريع الجزائري بين
أصبح مطلبا لجميع األطفال الجزائريين دون تمييز ،ذكو ار واناثا .إذ ال ّ

صرحت نوارة جعفر ،وزيرة سابقة لألسرة " :بأن القانون يضع
الجنسين فيما يتعلق بالتعليم والعمل .وقد ّ
الرجال والنساء على قدم المساواة .إال أن هناك تباين بين الجنسين فيما يخص إدارة األعمال .وقد أرجعت

ذلك إلى وجود مشكلة ذهنية ثقافية سائدة في المجتمع" (بلخيري.)2012 ،Belkhiri ،

صرح عبد الكريم المنصوري،
فخالل افتتاح الطبعة الرابعة من المنتدى الوطني لسيدات األعمالّ ،
المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ) ،(ANDIأن "السنوات العشر األخيرة شهدت إنشاء
 3275مؤسسة من طرف سيدات ،منها أكثر من  2000شركة منذ عام  ،" 2008موضحا أن نسبة
سيدات األعمال في الجزائر يمثل  ٪6مع زيادة سنوية قدرها . (Ouazzi, 2014) ٪ 3
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الجدول :1ملخص السكان النشطين في الجزائر باآلالف (الديوان الوطني لإلحصاء)2013 ،ONS.dz ،
مناطق حضرية
ذكور
1710

مشغلون

إناث
298

مناطق ريفية

المجموع
2008

إناث

ذكور

147

962

المجموع
المجموع

ذكور

1110

2672

إناث
445

المجموع
3117

ومستقلون
وقد ربط رضا حمياني ،رئيس منتدى رجال األعمال ،خالل الدورة الرابعة للمنتدى الوطني

للسيدات األعمال "انخفاض تمثيل المرأة في إدارة األعمال ،إلى ثقافة األعمال في المجتمع الجزائري،

الربة إلى وصول النساء إلى عالم إدارة األعمال ،وعدم العناية بموضوع إدارة األعمال
الذي ينظر بعين ّ
في أي إصالح تربوي ). (Ouazzi, 2014
ووفقا لرئيسة جمعية سيدات األعمال الجزائريات  ،AMEالسيدة بلهادي خديجة :ال توجد
إحصائيات موثوقة عن عدد سيدات األعمال ،وحتى في حالة حيازة عدد كبير منهن على السجل التجاري،
تظل الحقيقة أن غالبية هذه السجالت تستخدم من قبل أقارب من الجنس اآلخر لمزاولة األعمال واخفاء
هويتهم أمام مصالح الضرائب ( ،2010 ،Invest medص.)10 .
إن مزاولة المرأة إلدارة األعمال يتطلب منها شخصية قوية ،وقدرة على إدارة النساء والرجال،
واعطاء األوامر ،والحصول على تنفيذها .وهو ما يتعارض أحيانا مع ما تتلقاه السيدات أثناء تربيتهن في
بيئة عربية إسالمية .حيث يكون سلوك النساء مقيدا بالقيم والعادات واألعراف والتقاليد الثقافية التي تمارس

ضغوطا على سيدة األعمال .ففي هذه البيئة االجتماعية والثقافية ،تتميز المرأة بصفات عاطفية حيث يتم
التأثير عليها عادة .وبالتالي فإنه يصعب عليها مواجهة العوائق والصعوبات التي تترك عادة للرجال.
توسع التعليم؛
وقد شهدت الجزائر بعد استقاللها تغيرات اجتماعية وثقافية واقتصادية كبيرة نتيجة ّ
بما في ذلك التعليم العالي .ومنذ بداية األلفية الثالثة ،أصبحت الفتيات في الجامعة الجزائرية تشكلن

أغلبية ،بما في ذلك القطاعات التي كانت منحصرة على الذكور كالهندسة المدنية ،والهندسة البحرية
والهندسة الزراعية والهندسة الميكانيكية.(Ghiat, 2015) ...

إال أن ظهور األزمة االقتصادية وارتفاع معدالت البطالة ،وعجز القطاعات التقليدية عن استيعاب

األعداد المتزايدة من الشباب المتعلّم ،دفع الدولة إلى اعتماد سياسة تشجيع الشباب على إنشاء مقاوالتهم

الخاصة .وهو ما أدى بالكثير من النساء المتخرجات من الجامعة ومراكز التدريب المهني إلى اقتحام
أنشطة مهنية جديدة ،بما فيها إنشاء المشاريع .وهكذا أصبحت كثير من متخرجات الجامعات سيدات

أعمال ،توفقن في إنشاء مؤسساتهن الخاصة.
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أثر الثقافة المحلية على إدارة األعمال:

عرفهن ن ننا تن ن ننايلور ()3 ،1871: Taylor
من ن ننن المفن ن نناهيم الصن ن ننعبة التحدين ن نند مفهن ن ننوم الثقافن ن ننة .وقن ن نند ّ

بأنه ن ن ننا "ذل ن ن ننك الكن ن ن ن ّل المرّكن ن ن نب ال ن ن ننذي يش ن ن ننتمل عل ن ن ننى المعرف ن ن ننة والمعتق ن ن نندات والف ن ن ن ّنن واألخ ن ن ننالق والق ن ن ننانون
والعنن ننادات أو أي قنن نندرات أخن ن ننرى ،أو عنن ننادات يكتسنن ننبها اإلنسنن ننان بص ن ننفته عض ن ن نوا ف ن نني المجتمن ن ننع" .فن ن ننرغم
قدم هذا التعريف ،إال أنه يبقى أكثر تداوال وشمولية ،واألصدق تعبي ار عن مفهوم الثقافة.

إل ننى جاننننب ذلنننك ،نجننند عن ن ّندة تعننناريف حديثنننة لمفه ننوم الثقافنننة .فق نند ذك ننر محم نند ب ننن عبننند الك ن نريم
الج ازئن ن ن ننري ( ،)1988عشن ن ن ننر اسنن ن ننتعماالت لمفهن ن ن ننوم الثقافنن ن ننة عنن ن ن نند العن ن ن ننرب ،وأهن ن ن ننم معن ن ن ننى عنن ن ن نندهم هن ن ن ننو
تص ن ننحيح وتق ن ننويم اإلعوج ن نناج .ف ن ننرغم تع ن ن ّندد التع ن نناريف الحديث ن ننة لمفهن ن نوم الثقاف ن ننة ،واختالفه ن ننا م ن ننن باح ن ننث

إل ن ننى سخ ن ننر حس ن ننب انتمائ ن ننه العلم ن نني واهتمامات ن ننه ،إال أن م ن ننا يهمن ن ننا ف ن نني ه ن ننذا المج ن ننال ،ه ن ننو العالق ن ننة ب ن ننين
الثقاف ن ن ن ننة والس ن ن ن ننلوك .ي ن ن ن ننرى ووالس ( )25 ،1961: Wallaceأن الثقاف ن ن ن ننة ه ن ن ن نني "أس ن ن ن نناليب الس ن ن ن ننلوك أو

أس ن نناليب حن ن ن ّل المش ن ننكالت الت ن نني يمك ن ننن وص ن ننفها ب ن ننأن احتم ن ننال اس ن ننتخدام أفن ن نراد المجتم ن ننع له ن ننا أكب ن ننر ،لم ن ننا
تتمين ننز بن ننه ،عن ننن األسننناليب األخن ننرى ،من ننن كث ن نرة الت ن نواتر وامكانين ننة المحاكن نناة " .وقن نند اسن ننتخلص بن ننن نعمن ننان

( )90 ،1988م ن ننن مختل ن ننف تع ن نناريف الثقاف ن ننة عل ن ننى أنه ن ننا ش ن ننيء مكتس ن ننب ،وأنه ن ننا ت ن ننؤثر عل ن ننى الس ن ننلوك
الفردي والجماعي لألفراد.

ت ن ن نندخل ف ن ن نني إط ن ن ننار الثقاف ن ن ننة منظوم ن ن ننة االعتق ن ن ننادات والق ن ن ن ّنيم المتعلق ن ن ننة ب ن ن نناألفراد ،كأعض ن ن نناء ف ن ن نني
المجتمن ن ننع ،وخاصن ن ننة كأعضن ن نناء عن ن نناملين .)...(.وهكن ن ننذا فن ن ننإن الثقافن ن ننة السن ن ننائدة ،هن ن نني التن ن نني تحن ن ن ّندد خصوصن ن ننيات
التنظيمات والقيم السائدة فيها (.)3 ،1968 :Davis

من ن ن ننن هنن ن ن ننا نسن ن ن ننتخلص أن القن ن ن ننيم الثقافين ن ن ننة هن ن ن نني نتن ن ن نناج تفاعن ن ن ننل اجتمن ن ن نناعي معقن ن ن نند ومتعن ن ن ن ّندد الجوانن ن ن ننب
والمشن ن ننارب .كمن ن ننا أن للقن ن ن ّنيم الثقافين ن ننة دور كبين ن ننر فن ن نني ضن ن ننبط وتحدين ن نند سن ن ننلوكيات األف ن ن نراد فن ن نني مختلن ن ننف المواقن ن ننف

المهنية واالجتماعية.

 .2.1العوائق واالجتماعية والثقافية لسيدات األعمال العربيات:
إن القيام بإدارة أعمال في بيئة متخلفة اقتصاديا وثقافيا هو مغامرة حقيقية ،لكون ذلك ينطوي على
الكثير من التحديات والقيود البيئة .إن كانت هذه المهمة صعبة بالنسبة للرجال ،فما بالك بالنسبة للنساء؟.

لقد شهدت الجزائر فترة من النظام االشتراكي ،حيث كانت المبادرة إنشاء المشاريع ،وخاصة المتوسطة

والكبيرة ،منحصرة في ا ّلدولة .وبعد تفتح االقتصاد الجزائري على اقتصاد السوق في أواخر القرن ال،20
كان نشاط إدارة األعمال مرتبطا بالرجال بالدرجة األولى .إال أنه مع تزايد عدد خريجات الجامعة
الجزائرية ،وبسبب البطالة المتفشية بينهن ،بدأ إقبال الفتيات إلى مختلف المهن والنشاطات االقتصادية،

تحد للمرأة أن المغامرة في إنشاء وادارة األعمال ،في بيئة
بما في ذلك إنشاء المشاريع الخاصة .إنه ّ
التحديات.
اجتماعية وثقافية مليئة بالصعوبات و ّ
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هناك تشابه كبير في البيئات االجتماعية والثقافية في البلدان العربية واإلسالمية .حيث استنتجت
صابر ( )Saber, 2002من خالل دراسة عن المجتمع اإليراني ،أن "نظرة المجتمع السلبية إلى سيدات

األعمال ،وانعدام األمن االجتماعي للنساء ،هي اعتقادات تقليدية في المجتمع اإليراني
(. (Arasti,2008
القيم الثقافية والعادات والتقاليد والممارسات
كما أن الدول العربية تشترك في انتشار مجموعة من َ
تحدد المهن المسموح لها بشغلها واألخرى
تحد من عالقاتها مع الرجال ،و ّ
تقيد خروج المرأة للعمل ،و ّ
التي ّ
المستهجنة والممنوعة عليها ثقافيا واجتماعيا .وحتى تتمكن المرأة من االنسجام مع مجتمعها ،فهي مضطرة

إلى االمتثال لهذه القواعد.

وهو واقع اجتماعي منبثق عن التنشئة االجتماعية للمرأة وتربيتها وتفاعلها مع المجتمع .يرى

راشدي أن "التنشئة االجتماعية للفتيات ال تساعد على تطوير ثقتهن بأنفسهن ،واستقالليتهن ،ومجازفتهن

بالمخاطرة وتذوق طعم االبتكار ،وهي خصائص نفسية ومهارات ضرورية ألي فرد يريد تطوير وادارة

مشروعه الخاص" ( .)Rachdi, 2006وقد عبرت سيدة أعمال مغربية عن هذا الواقع من خالل تعبيرها
بأنه " :حتى اليوم ،هناك أفراد يتكلمون معك ويرفضون النظر إلى عينيك ،وقد يتوجهون نحو أحد عمالي

إلي مباشرة " ).(Salman et al. 2012, 13
إلي عوض التحدث ّ
من الرجال لتوجيه الحديث ّ

يمكن حصر أهم الضوابط السلوكية والعوامل الثقافية السائدة في المجتمعات العربية اإلسالمية،

القيم ،وتتمثل أهمها في:
والمؤثرة على ممارسات سيدات األعمال في مجموعة من َ
 االلتزام باللباس الشرعي. عدم االختالء بالرجال ولو في مواقع العمل. عدم مصافحة الرجال ولو كانوا ضيوفا. -عدم السفر دون َمحرم.

 عدم البقاء في سفر لمدة طويلة بعيدا عن األسرة. -عدم المشاركة في غذاء عمل مختلط مع األجانب.

 عدم تناول الكحول بما في ذلك أثناء جلسات العمل. -عدم النظر إلى أعين الرجال عند التحدث إليهم (غظ البصر).

تقيد المرأة العربية عموما ،بما في ذلك سيدات األعمال ،بقيم وعادات وتقاليد المجتمع.
 ّحريتها واستقالليتها،
وهي بعض المع ّوقات الثقافية التي تعاني منها سيدة األعمال
ّ
وتحد من ّ
السيدة الملتزمة .وهو ما يجعل كثي ار من السيدات تفضلن ممارسة بعض الوظائف العمومية ،أو
وخاصة ّ
الحرف والخدمات التي تسمح لهن بالحفاظ على تقاليدهن وقيمهن .وهو السبب الرئيسي في بقاء غالبية

تطورها إلى مؤسسات صغيرة أو متوسطة.
مشاريع السيدات عبارة عن مؤسسات متناهية الصغر ،وعدم ّ
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وهكذا ،فإن إدارة األعمال ليست ظاهرة اقتصادية واجتماعية فقط ،ولكنها اجتماعية وثقافية أيضا.
تصور نشاط إلدارة األعمال خارج إطار المجتمع الذي ينتمي له رجل األعمال (Berreziga et
إذ ال يمكن ّ
) .Meziane, 2012, 8يرى الطاهر مطيش وجود ممارسة للرقابة الذاتية فيما يتعلق بالسياق االجتماعي
والثقافي ،ويبدو أن بيئة األعمال والمناخ االجتماعي في الجزائر قد تكونان أقل تميي از بين الجنسين مما

يعتقد الكثير" () .)Tahir-Metaiche, 2013, 20كما يرى سلمان وسخرون ،أن "المرأة المغربية ،حتى

التغيرات الكبيرة التي عرفتها وضعية المرأة
المتعلّمة ،تواجه عوائق في ممارسة نشاط خارج بيتها ...فرغم ّ
تتطو ار بما فيه الكفاية (.)Salman et al., 2012
المغربية ،إال أن الذهنيات والنظرة االجتماعية لم ّ
 .2.2البيئة الثقافية والمكانة االجتماعية لسيدات األعمال:
ال يمكن فهم ثقافة أي مجتمع وقيمه خارج السياق التاريخي والديني له .وهكذا فإن مرور الجزائر

بأحقاب تاريخها وما عرفته من احتالل ،عوامل أدت إلى انتشار الفقر والجهل والتخلف في المجتمع

عموما ،وأصاب مكانة المرأة ودورها في المجتمع بشكل خاص.

ففي دراسة لسلمان وسخرون عن العوائق الثقافية لسيدات األعمال المغربيات ،فقد استنتجوا أن:

تثمن الرجل على حساب
المرأة المغربية بقيت لمدة طويلة في الخلفية ،بسبب التقاليد واألعراف التي ّ
علوه مقارنة بها (.)Salman et al., 2012
المرأة ،وتؤكد ّ
وهكذا لم يكن بمقدور المرأة الجزائرية ،وفقا للعادات والممارسات الثقافية ،إدارة الرجال ،أو

إعطاءهم األوامر .وهو ما يجعل الرجال بدورهم يجدون حرجا من العمل تحت قيادة سيدات ،وتلقي
األوامر منهن .وهي ثقافة مجتمع ذكوري ،تتسبب في العديد من المشاكل االجتماعية والثقافية ،وهي
سيدات األعمال بالجزائر .وهي قيم وممارسات ثقافية نجدها في غالبية المجتمعات
مصدر إزعاج بالنسبة ل ّ
العربية ،إن لم نقل كلّها.
 .2.3عوائق سيدات األعمال المتزوجات:
رغم التغيرات االجتماعية واالقتصادية التي عرفتها المنطقة ،إال أن المرأة العربية ال زالت تعاني
من ضغوط نفسية وقيود ثقافية واجتماعية وحواجز مادية.
التغيرات التي تحدث في المجتمعات العربية نجد أنها ظاهرية في كثير
فإذا دققنا النظر في واقع ّ
من األحيان .فالمرأة تشتغل خارج المنزل ،مع الحفاظ على ك ّل مسؤوليتها نحو أسرتها وبيتها .كما أن
الرجال ،رغم ارتفاع مستواهم الثقافي ،ووظائفهم القيادية ،وما لهم من مظاهر الحداثة ،إال ممارساتهم
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داخل بيوتهم تبقى في أغلب األحيان تقليدية ،وأن الزوجة تقوم بكل شيء .وبالتالي فإن سيدات األعمال
العربيات ،تبذلن جهودا مضاعفة.
لقد توصلت بن غبريط وسخرون ،من خالل مقابلتها لعينة من سيدات األعمال ،فقد أجبن كلهن
بأنهن تقمن بجهد مضن ،تمضي وقتهن في المهام المنزلية ،والعناية باألطفال ،إلى جانب الوقت التي

تقضيه في إدارة أعمالهن ،وهو ما يجعل منهن نساء خارقات

((Benghabrit et Rahoo, )superwoman

).2006

إللقاء الضوء على المعوقات الثقافية لسيدات األعمال ،أجريت دراسة ميدانية عن عينة من 65
منهن بمنطقة وهران بالغرب الجزائري .وقد ت ّم وضع استبيان لجمع المعطيات ،لهدف التعرّ ف على أهم
العوائق الثقافية التي تعترضهن .حيث شملت العينة سيدات تشتغلن في النشاطات الصناعية والتقليدية
والخدمات.
 .3منهجية البحث:

من أجل دراسة ظاهرة سيدات األعمال في الجزائر بشكل موضوعي ،ينبغي دراستها من خالل

تم وضعه لغرض التعرف على
تم باستخدام استبيان ّ
صمم لهذا الغرض .وقد ّ
منهج الكمي ،وهو ما ّ
المعوقات االجتماعية والثقافية ،وتعامل المجتمع مع سيدات األعمال ،داخل مؤسساتهن وخارجها ،والمكانة
االجتماعية لهن.
 .3.1إشكالية البحث:
تتطلب مهنة إدارة األعمال مجموعة من الصفات الشخصية والكفاءات اإلدارية ،وما يتطلبه ذلك

حد سواء وسيولة التواصل معهم .فمشاهدة عدد من سيدات
من قدرة على قيادة الرجال والنساء على ّ
األعمال في مجتمعات عربية محافظة ،لم يكن باإلمكان تصوره في منتصف القرن الماضي ،إال أن ذلك
أصبح حقيقة وواقعا نتعامل معه اليوم.

معدالت البطالة بما في ذلك
فرغم تحسن االقتصاد والجزائري إال أنه عرف أزمات وارتفاعا في ّ
الدولة إلى تبني سياسة تشغيل الشباب ومنحهم قروضا
بين حاملي الشهادات الجامعية .وهذا ما دفع ّ

لتشجيعهم على إنشاء مؤسساتهم الخاصة .وقد شجعت هذه العوامل الشباب ،ذكو ار واناثا على المغامرة في
إدارة األعمال.

تبذل الجزائر جهودا معتبرة في مجاالت التعليم والتدريب لكال الجنسين دون تمييز ،إال أن المحيط
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االجتماعي والثقافي بقي عائقا حقيقيا في وجه نجاح المرأة إلى نشاطات األعمال ،مما يتطلب حلوال
لتجاوزه والتغلب عليه.
هناك حاجة إلى مزيد من البحوث الميدانية ،للتعرف على العوائق الثقافية لسيدات األعمال،
والعوامل المساعدة على تجاوزها والتغلب عليها ،وهو ما تساهم هذه الورقة في إلقاء الضوء عليه.
 .3.2أسئلة البحث:
تم وضع مجموعة من األسئلة لتوجيه بحثنا ومحاولة اإلجابة عنها ،وهي:
لقد ّ
 .1ما هي خصائص سيدات األعمال؟
 .2ما مدى تقبل العمال لسلطة سيدة األعمال ؟
 .3ما مدى نجاح سيدة األعمال في التعامل مع محيطها؟
 .4ما هي مكانة سيدة األعمال في المجتمع؟
 .5ما هي العوائق الثقافية لسيدات األعمال المتزوجات؟

لإلجابة عن هذه األسئلة ،تم بناء استبيان لجمع المعطيات.
 .3.3أداة واجراءات جمع المعطيات:
لقد تم تطوير "مؤشر العوائق الثقافية لسيدات األعمال" ،وذلك من أجل الحصول على بيانات حول
الجوانب التالية:
 .1معلومات شخصية عن سيدات األعمال
تم إنشاؤها.
 .2معلومات عن المشاريع التي ّ
 .3الصعوبات التي تعاني منها سيدات األعمال في تعاملهن مع مساعديهن.

 .4الصعوبات الثقافية التي تعاني منها سيدات األعمال في تعاملهن مع محيطهن.
 .5المكانة االجتماعية لسيدات األعمال.

 .6صعوبات سيدات األعمال المتزوجات.
تم:
تم بناء االستبيان من خالل مجموعة من المراحل المنهجية .حيث ّ

 -االطالع على مجموعة من المراجع في مجال إدارة األعمال في الوطن العربي.

 حصر مجموعة من العوامل الثقافية المؤثرة على نشاطات سيدات األعمال في المجتمعاتالعربية اإلسالمية.

 -إجراء مجموعة من المقابالت المفتوحة مع عينة من سيدات األعمال ( ،)05حاول الباحث من

التعرف على المؤثرات الثقافية وأساليب تعاملن مع القيم الثقافية السائدة في المجتمع .خاصة في
خاللها ّ
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عالقاتهن بالرجال ،ومدى تقبل المجتمع لنشاطهن الذي يتطلب قد ار من الحرية واالستقاللية.
 تصميم استبيان أولي ت ّم تطبيقه على عينة من  06سيدات األعمال ،وتمت مناقشتهن حولمدى تغطية االستبيان للجوانب المرتبطة بالبعد الثقافي ،ومدى قابلية تطبيقه.
وقد وضعت اإلجابات بطريقة بسيطة ومباشرة ،من خالل اختيار وضع العالمة " "Xفي الخانة

المناسبة والمتمثلة في" :نعم"" ،أحيانا" أو "ال" عن األسئلة المطروحة ،إلى جانب بعض األسئلة المفتوحة
التي تجنبت ج ّل عينة الدراسة اإلجابة عنها.
وقد استعان الباحث بطلبة الدراسات العليا في علم النفس العمل والتنظيم ،وخاصة الطالبات،
لتوزيع استبيانات على سيدات األعمال ومساعدتهن على ملئها ،في محيطهن األسري والسكني ومواقع
عملهن ،وهو ما ساعد على الحصول على عينة الدراسة.

وقد شملت الدراسة ك ّل النساء اللواتي تشتغلن لحسابهن ،وقبلن التعاون مع فريق البحث دون
شروط أخرى .وقد أجريت الدراسة خالل السنة الجامعة .2014 / 2013
 .3.4صدق أداة الدراسة:
تم التحقق من تمتع األداة من االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة
والدرجة الكلية للمجال وكانت معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ( .)0.01كما حسب معامل
االرتباط بين الدرجة الكلية للمجال والدرجة الكلية لألداة كما هو موضح في الجدولين  2و .3
جدول رقم  :2معامالت االرتباط بين درجات ك ّل عبارة والدرجة الكلية للبعد.
البعد

 .2الصعوبات
النفسية
واالجتماعية

رقم
العبارة
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16

البعد

معامل
االرتباط
0.30
0.38
0.36
0.38
0.32
0.18
0.36
0.47
0.29
0.22
0.30
0.57
0.46

 .3عوائق
المرأة المقاولة
المتزوجة

رقم
العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

معامل
االرتباط
0.17
0.26
0.23
0.47
0.39
0.12
0.28
0.33
0.30
0.33
0.29
0.16
0.27

جدول رقم  :3معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية لألداة
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معامل االرتباط
0.64
0.84

مجال االتساق
 .2الصعوبات النفسية االجتماعية
 .3سيدات األعمال المتزوجات

تم احتساب النسب المئوية ،وتظهر النتائج في الجداول (.)15 -12
 .4عينة الدراسة:
عينة الدراسة بطريقة عشوائية .ففي موضوع حساس ،كما هو الحال عند
تم الحصول على ّ
ّ
الحديث عن البعد الثقافي إلدارة األعمال ،فإن السيدات تحترزن وقد ترفض كثير منهن التعاون لملء
تهربا من
االستبيانات ،وخاصة بالنسبة للسيدات اللواتي تشتغلن بطريقة غير
مصرح بها ،وغير رسميةّ ،
ّ
الضرائب ،كما هو الحال بالنسبة لغالبية المؤسسات المتناهية الصغر في الجزائر.
لقد أجريت الدراسة على عينة من  65سيدة ذاتية التشغيل ،أو أنهن توظفن عددا محدودا من

العمال والعامالت.

 .4.1أعمار عينة الد ارسة:
تتميز سيدات األعمال اللواتي تمت دراستهن بأنهن شابات في غالبيتهن ،وذلك لحداثة ظاهرة إدارة
األعمال النسائية في الجزائر.
جدول رقم  :4أعمار عينة الدراسة
األعمار
20 – 30
31- 40
41- 50
 51فأكثر
المجموع

التكرارات
15
31
12
07
65

النسب المائوية
23.10 %
47.70 %
18.50 %
10.80 %
100.00 %

يوضح الجدول رقم  4أن أعمار ( )% 70.80منهن أقل من أربعين سنة.

 .4.2الحالة المدنية سيدات األعمال.
جدول رقم  : 5الحالة المدنية لعينة الدراسة
الحالة المدنية
عازبات
متزوجات
مطلقات
أرمالت
المجموع

التكرارات
25
32
03
05
65

النسب المائوية
38.50 %
49.20 %
04.60 %
07.70 %
100.00 %

وفق الجدول رقم  ،5فإن أغلبية عينة الدراسة من سيدات األعمال متزوجات ) ، )% 49.20في حين أن أدنى نسبة
صغيرة منهن ( ) % 04.60مطلقات.
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 .4.3المستوى الدراسي لسيدات األعمال.
تتميز سيدات األعمال باالرتفاع النسبي لمستواهن الدراسي ،فهو أعلى من مستوى زمالئهن من الذكور .ذلك
أن الفتيات أكثر دافعية نحو الدراسة لرغبتهن في النجاح والتفوق وبالتالي دخول عالم الشغل للتح ّرر من القيود الثقافية
المفروضة عليهن.
جدول رقم  :6المستوى الدراسي ألفراد عينة الدراسة
مستوى
التعليم
النسب
المائوية

أساسي
09

ثانوي
24

عالي
32

المجموع
65

13.80 %

36.90 %

49.20 %

100 %

وفق الجدول رقم  ،6فإن حوالي نصف ( ،)49.20 %من سيدات األعمال  ،أعضاء عينة الدراسة ،تابعن
دراساتهن الجامعية.

 .4.4مجاالت النشاط االقتصادي لسيدات األعمال:
جدول رقم  :07مجال نشاط المؤسسة
النسب المائوية
التكرارات
نشاط المؤسسة
38.50 %
25
خدمات
33.80 %
22
صناعة تقليدية
18.50 %
12
أشغال عمومية
09.20 %
06
صناعة
100 %
65
المجموع
تنشط غالبية المشاريع متناهية الصغر في الخدمات ( ،)38.50 %وتنشط أقل نسبة ( )09.20 %في المجاالت
الصناعية.
 .4.5مدة تواجد المؤسسة:
جدول رقم  :08أقدمية نشاطات المؤسسة
نسب مائوية
تكرار
مدة النشاط
47.70 %
31
أقل من  5سنوات
30.80 %
20
 10-5سنوات
06.20 %
04
 15-11سنة
15.40 %
10
أكثر من  15سنة
100 %
65
المجموع
وفق ما جاء في الجدول رقم  ،08فإن حوالي نصف مؤسسات عينة الدراسة حديثة اإلنشاء ،ال يتجاوز عمرها 5
سنوات من النشاط.

 .5النتائج:
معوقات االجتماعية والثقافية للمحيط .حيث أن ج ّل مشاكلهن
تعاني غالبية سيدات األعمال من ال ّ
مرتبطة باالتصال ،ناتجة عن االتجاهات نحوهن من أفراد المجتمع ،سواء كانوا عماال داخل المؤسسة أو
14

زمالء من المحيط ،أو من المجتمع ككل .وهو ما يرتبط جوانب كثيرة من إدارة األعمال اليومية ،إضافة
إلى مسؤولياتهن األسرية وعالقاتهن مع أزواجهن بالنسبة للنساء المتزوجات.
إن تفريغ وتحليل االستبيانات ساعد على استخالص مجموعة من النتائج كما هي موضحة في
الجداول الالحقة (.)12-09
 .5.1المعوقات الثقافية في إدارة سيدات األعمال لمشاريعهن:
تعاني ج ّل سيدات األعمال في الجزائر من صعوبات في إدارة العالقات اإلنسانية حتى داخل مؤسساتهن ،كما
هو موضح في الجدول التالي:
جدول رقم  :09صعوبات المرأة المقاولة في إدارة مؤسستها.
نعم

%

أحيانا

%

ال

%

 18يتقبل عمالي التوجيهات واألوامر التي أق ّدمها لهم.
 12يتقبل عمالي وجود امرأة قائدة عليهم.

34

52.3

23

35.4

8

12.3

30

46.2

21

32.3

14

21.5

 16إن نجاحي في عملي ناتج عن كوني امرأة.

26

40.0

14

21.5

25

38.5

 14أجد صعوبة في التعامل مع الرجال العاملين عندي
 13أجد صعوبة في التعامل مع النساء العامالت عندي

13

20.0

25

38.5

27

41.5

7

10.8

21

32.3

37

56.9

األبعاد

من خالل الجدول رقم  ،09يتضح لنا تقبل غالبية المستخدمين لتوجيهات وأوامر النساء المقاوالت ()% 52.3
أجبن بنعم و ( )% 35.4ب أحيانا .مع ذلك فهناك بعض الصعوبات في التعامل مع المستخدمين من الرجال ()% 20.0
و ( )% 10.8بنعم .إلى جانب إجابات بصعوبات أحيانا عند التعامل مع النساء ( )% 38.5ومع الرجال ب (،)% 32.3
وهي نسب مرتفعة نسبيا.
 .5.2المعوقات الثقافية لسيدات األعمال في تعاملهن مع محيطهن المهني:
إلى جانب الصعوبات التي تعاني منها سيدات األعمال في إدارة مؤسساتهن من الناحية اإلنسانية ،نجد أنهن
تعانين في تعاملهن مع محيطهن اإلداري ومع الزمالء والزميالت من المقاولين ،كما هو موضح في الجدول رقم .10
جدول رقم  :10صعوبات سيدة األعمال في تعاملها مع محيطها
األبعاد

21
22
15
25

هناك منافسة بين سيدات األعمال.
هناك غيرة بين سيدات األعمال.
أعتقد أن المتنافسين معي يغارون مني.
أعاني من مضايقة بعض الرجال وتحرشهم بي
15

نعم

%

أحيانا

%

40

61.5

16

24.6

ال
09

13.8

31
31

47.7
47.7

22
22

33.8
33.8

12
12

18.5
18.5

26

40.0

24

36.9

24

36.9

%

 20هناك تعاون بين سيدات األعمال.
 23أفضل التعامل مع سيدات األعمال.
 19نظرة رجال األعمال إلى سيدات األعمال سلبية.

25

38.5

22

33.8

18

27.7

25

38.5

23

35.4

17

26.2

25

38.5

27

41.5

13

20.0

من خالل الجدول رقم  ،10تتضح لنا أهمية المع ّوقات الثقافية التي تعاني منها سيدات األعمال أثناء معامالتهن
اليومية مع مختلف اإلدارات والمصالح ،إذ أنهن تعانين من مضايقات الرجال وتحرشهم بهن ( ،)% 40.0ونظرتهم السلبية
إليهن ( )% 38.5بنعم و ( )%41.5أحيانا ،وهي نسب مرتفعة نسبيا .
 .5.3المكانة االجتماعية لسيدات األعمال:
ترتبط مكانة الفرد في المجتمع بمستوى دخله .وليس غريبا أن تكون مكانة المرأة العربية متدنية تقليديا بسبب عدم
امتهانها ألعمال مأجورة .أما اآلن وقد ولجت النساء ميادين المال واألعمال ،فليس بغريب تحسن مكانتهن االجتماعية ،كما
هو موضح في الجدول رقم .11

جدول رقم  :11المكانة االجتماعية لسيدات األعمال
األبعاد

24
26
17
11

أشعر بتحسّن مكانتي االجتماعية بعد أن أصبحت سيدة
أعمال.
إن نجاح النساء في مجال األعمال يتطلب تغييرا جذريا
في الذهنية االجتماعية.
أعتقد أن بعض مشاكل عملي هي بسبب كوني امرأة
أعتقد أن نظرة المجتمع إلى سيدات األعمال إيجابية.

ال

نعم

%

أحيانا

44

67.7

10

11 15.4

42

64.6

14

21.5

9

23
20

35.4

20
24

22 30.8
32.3 21 36.9

30.8

%

%
16.9
13.8
33.8

وفق إجابات أفراد عينة الدراسة من سيدات األعمال ،فإن ( )%30.80منهن ترى تفشي نظرة سلبية إليهن في
المجتمع ،وهي سلبية أحيانا بنسبة ( .)%36.90إال أن سيدات األعمال أ ّكدت على تح ّسن مكانتهن االجتماعية بعد إنشائهن
لمقاوالتهن الخاصة بنسبة ( ،)%64.70وهي نسبة ال بأس بها.
 .5.4معوقات سيدات األعمال المتزوجات:
تعاني سيدات األعمال المتزوجات من العمل المزدوج داخل البيت وخارجه ،في ظل امتناع عدد ال بأس به من
األزواج عن مساعدة زوجاتهم في األشغال المنزلية.
جدول رقم  :12عوائق سيدات األعمال المتزوجات (ن = )32
األبعاد

 34كثرة مهامي في العمل تسبب لي تقصيرا في حق األسرة.

 37يساندني زوجي في تحمّل أعباء عملي.
 32يسبب عملي مع الرجال مشاكل مع زوجي.
 33بعض الخالفات بيني وبين زوجي ناتجة عن طبيعة عملي
 28أجد صعوبة في التوفيق بين العمل وأعباء المنزل
 31يغار زوجي من نجاحاتي.
 30يتذمّر زوجي من طبيعة عملي.
 29يساعدني زوجي في شؤون المنزل
16

ال

نعم
24
21
15

 %أحيانا %
4 12.5 4 75.0
7 24.3 9 56.7
8 28.1
9 46.9
22.0 7 34.4 11 43.7
28.1 9 37.5 12 31.2
34.4 11 37.5
25.0 8 50.0
46.9 18 34.4

14
10
10
8

31.2
25.0

12
16

06

18.7

11

%
12.5
18.9
25.0

يتضح من خالل الجدول رقم  12أن سيدات األعمال المتزوجات تعانين من صعوبات مع أزواجهن وأسرهن
ألسباب اجتماعية وثقافية .يعود ذلك إلى مسؤوليات عملهن ،وواجباتهن المنزلية ،خاصة أن غالبية النساء اللواتي تدرن
مقاوالت متناهية الصغر ،ليست لهن مساعدات في إدارة شؤون البيت .علما أن وجود نساء ش ّغيالت في البيوت ،عادة غير
متفشية في المجتمع الجزائري ،كما هو سائد في المجتمعات الخليجية.

 .6مناقشة:
تقدم هذه المناقشة النتائج المحصل عليها من خالل االستبيانات ،إلى جانب خالصة المالحظات

المستخلصة من الحياة اليومية ،ومقابالت مع سيدات األعمال .وقد تمت مقارنة هذه النتائج مع أبحاث
(رشدي  ، 2006 ، Rachdiكيالني ،Kilani
أخرى في مختلف األقطار العربية واإلسالمية عموما ا
.)1998

 .6.1الخصائص الشخصية لسيدات األعمال:
من خالل نتائج الدراسة ،ومن خالل المعلومات الشخصية عن سيدات األعمال اللواتي نتعامل
معهن عادة ،فإن أعمار جلّهن تحت  30سنة ،وهو ما يؤكد حداثة إقبال النساء على مهن األعمال ،بعد

التحسن في المستوى الدراسي للفتيات وحصولهن على شهادات جامعية .فحسب اإلحصائيات الرسمية
لعدد الناجحين في شهادة الباكلوريا لسنة  ،2015فإن نسبة اإلناث كانت  % 61.87من مجمل

الناجحين.

وبالنسبة للحالة المدنية ،فإن ( )% 49.20منهن متزوجات ،و ( )% 38.50منهن عازبات .وما

يميز سيدات األعمال عن زمالئهن من رجال األعمال ،ارتفاع نسب مستواهن الدراسي ،حيث أن

( )% 38.50مستواهن جامعي ،كما هو موضح الجدول رقم .06

أما أهم نشاطات المقاوالت المتناهية الصغر فتتمثل في مختلف الخدمات ()%38.50

والصناعات التقليدية ( .)% 33.80تتمثل أهم نشاطات سيدات األعمال في الحالقة النسوية وصناعة

الحلويات والخياطة التقليدية ،إلى جانب محالت لخدمات االتصاالت.

كما توجد مهن ونشاطات أخرى تتطلب مستويات علمية عليا ،في مجاالت متعددة مثل العيادات

الطبية العامة والمتخصصة والصيدليات ،...والمحاماة ،إلى جانب بعض النشاطات المرتبطة باألشغال
العمومية ( )% 18.50والصناعية ( ،)%9.2وهي نسب الزالت منخفضة.

كما أن نشاطات إدارة األعمال حديثة في الجزائر ،وفي الوطن العربي عموما .فمن خالل عينة

الدراسة ،تبين لنا أن ( )%47.70من المؤسسات تم إنشاؤها منذ فترة ال تتجاوز  5سنوات ،وفقط
( )%15.40تجاوزت مدة إنشائها  15سنة.
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وقد أظهرت الدراسة أيضا أن غالبية مشاريع سيدات األعمال صغيرة ،وهي توظف أقل من 5
أشخاص .وهو يؤكد نتائج دراسات سابقة بقلة تأسيس النساء لشركات ،فهن تفضلن البقاء كمالكات
وحيدات لمؤسسات متناهية الصغر ،وذلك عكس الرجال ).(Cornet and Constantinidis,2004

ما يمكن استنتاجه من خالل هذه الدراسة أيضا ،حداثة نشاطات إدارة األعمال عند السيدات ،وهو

ما يتضح من خالل صغر سن سيدات األعمال وحداثة إنشاء مؤسساتهن.
 .6.2المعوقات الثقافية لسيدات األعمال في إدارة مؤسساتهن:

الزالت شرائح واسعة من الرجال في المجتمع الجزائري التقليدي ،يرفضون العمل تحت سلطة

امرأة .وهكذا سمعنا كثي ار عن طلبة ال ينظرون إلى أستاذاتهم عند الحديث معهن .إال أن ما يمكن
مالحظته في السنوات األخير قبول الرجال للعمل تحت سلطة النساء ،كما هو الحال بالنسبة للعمل في

مؤسسة سيدة أعمال .تتميز سيدات األعمال بالصفات القيادية ،وقد أجابت غالبية أفراد العينة ( )34منهن
أن عمالهن يتقبلون أوامرهن ( .)٪52.3كما بدأ أفراد المجتمع عموما في تقبل وجود امرأة قائدة ،حيث أن
 30من اإلجابات ( ،)٪46.2أشارت إلى أن المستخدمين يتقبلون هذا الواقع الجديد.

وفيما يخص كون صاحبة األعمال سيدة ،وأثر ذلك على نجاحها أو فشلها ،فهناك إجابات متوازنة

بين نعم ( )٪35.4وأحيانا ( )٪30.8و ال ( .)٪33.8وهو ما يؤكد أن نسبة كبيرة من سيدات األعمال
تعتقدن أنهن تعانين من مشاكل في عملهن بسبب كونهن سيدات.
ومن بين المشاكل االجتماعية والثقافية لسيدات األعمال ،عالقاتهن االجتماعية مع الجنسين .وقد

أ ّكدت النتائج عدم وجود صعوبات في التواصل مع النساء ( ،)٪56.9بينما بقيت نسب صعوبات
االتصال مع الرجال مرتفعة نسبيا ،بين ( )٪20.0بنعم ،و ( )٪38.5بنوع ما .وهي صعوبات يعاني
منها الرجال والمديرون أيضا .فصعوبة االتصال ،ورفض تنفيذ األوامر بشتى الحجج ،ظاهرة تعاني منها

الدول الخليجية
المؤسسات الجزائرية ،وخاصة في حالة وجود امرأة في مركز القيادة .وهو ما ال نجده في ّ
لوجود العمالة الوافدة ،والتي ال ترفض تنفيذ أي أمر من مواطن خليجي ،مهما كانت تلك األوامر.
هذا يد ّل على أن سيدات األعمال تواجه مشاكل في التواصل مع موظفيهن من كال الجنسين .مع
تحول ذهنية الرجل الجزائري ،والعربي عموما ،النتشار التعليم في المجتمع،
ذلك أثبتت الدراسة بداية ّ
بحيث أصبحت المجتمعات الحديثة أكثر تفتحا وقبوال لتواجد الجنس اآلخر في مواقع العمل.
 .6.3المعوقات الثقافية لسيدات األعمال في تعاملهن مع محيط نشاطهن:
من بين العوامل الثقافية التي تؤثر على سلوك سيدات األعمال ،وجود بعض المظاهر النفسية من
18

منافسة وتعاون وغيرة .فمن خالل الجدول رقم  ،6يتضح لنا وجود تعاون بين سيدات األعمال (،)٪38.5
حادة بينهن ( ،)٪61.5ووجود غيرة بينهن
ووجود تعاون أحيانا ( .)٪33.8ترى أيضا وجود منافسة ّ
( ،)٪47.7إلى جانب ( )٪33.8أجبن ب"أحيانا".
وهكذا نجد سيدات األعمال تعانين من الشعور بالغيرة من المتنافسين معهن من الجنسين

( )٪47.7و ( )٪33.8أحيانا.

وفيما يخص نظرة رجال األعمال إلى سيدات األعمال ،ترى ( )٪38.5منهن أن نظرتهم لهن

سلبية ،و( )٪41.5ترى أن نظرتهم سلبية أحيانا .وتعاني ( )٪40.0من سيدات األعمال من مضايقات
الرجال والتحرش بهن ،وهو ما يؤثر سلبا دون شك على أدائهن ونجاحهن في إدارة مؤسساتهن.
وهكذا فإن مناخ األعمال في الجزائر تشوبه الكثير من العوائق والصعوبات البيروقراطية ،إلى
جانب كثير من مظاهر الفساد في المجتمع عموما .إال أن هذا المحيط أكثر وطء وصعوبة على سيدات

األعمال مما هو على رجال األعمال .وهو ما يستدعي حاجة سيدات األعمال إلى دعم من أفراد األسرة
واألصدقاء والمعارف ،ومساعدتهن على مواجهة سلطة بعض اإلداريين المتسلطين.
تزيد صعوبات سيدات األعمال في حاالت تمسكهن بلباس إلسالمي محتشم ،مما قد يجعلهن

موضوع سخرية من بعض الشباب .مع ذلك ،تبقى المرأة العربية عموما ،تتمسك بثقافتها ،حيث ال يمكن
فصل هويتها عن اإلسالم بقيمه ومبادئه.
 .6.4البيئة الثقافية والمكانة االجتماعية لسيدات األعمال:
يرى بعض الباحثين االجتماعيين أن من بين أساليب تمكين النساء في المجتمعات النامية،
مساعدتهن على إنشاء مشاريعهن الخاصة ) .(Adema 2014, Dwivedi 2013, Ghiat 2015ومن خالل
هذه الدراسة ،يوضح لنا جدول رقم  ،7أن ( )٪67.7من السيدات أجبن بتحسن مكانتهن االجتماعية بعد

إنشاء مشاريعهن الخاصة .كما ترى أن نجاح سيدات األعمال يتطلّب تحوالت جذرية في ذهنيات
واتجاهات المجتمع نحوهن ( ،)٪67.6وترى ( )٪35.4من عينة الدراسة اعتقادهن بأن ج ّل مشاكلهن في
العمل ناتجة عن كونهن نساء .وفقط ( )٪30.8من سيدات األعمال ترى أن نظرة المجتمع نحوهن

تحوالت.
إيجابية ،مما يؤكد أن المجتمع الجزائري ،ال زال مجتمعا ذكوريا رغم ما عرفه من ّ
وهكذا فإن المرأة الجزائرية والعربية بشكل عام ،تتمسك بثقافتها ،حيث ال يمكن فصل هويتها عن
اإلسالم بقيمه ومبادئه .وان عرفت ظروف عمل المرأة تحوالت كبيرة ،إال أن مواقف وتصورات المجتمع
تطور بما فيه الكفاية (سلمان وسخرون( ).(Salman et al. 2012, p3
ا
نحوها لم تعرف
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 .6.5معوقات سيدات األعمال المتزوجات:
يتضح من خالل الجدول رقم  12أن سيدات األعمال المتزوجات تعانين من صعوبات مع
أزواجهن وأسرهن ألسباب اجتماعية وثقافية .يعود ذلك إلى تراكم مسؤوليات عملهن ،وواجباتهن المنزلية.
خاصة أن غالبي ة النساء اللواتي تدرن مقاوالت متناهية الصغر ،ليست لهن عامالت إلعانتهن في إدارة
شؤون البيت.
تؤدي سيدات األعمال مهامهن في وسط تنافسي ال يرحم .إضافة إلى ذلك ،نجد مسؤوليات األسرة
وتربية األوالد ،مما يتطلب من المرأة جهودا إضافية جبارة .وهو ما عبّرت عنه بن غبريط ،بكونهن نساء
خارقات (. (Benghebrit et Rahoo, 2006) )Superwomen

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن كثي ار من األزواج يساعدون نساءهم في إدارة أعمالهن ،وهو ما
أكدته ( )٪56.7من أفراد العينة .إال أن هناك أيضا خالفات وصراعات بين سيدات األعمال وأزواجهن

بسبب طبيعة عملهن ،حيث ترى ( )٪46.9أن عملهن يسبب لهن مشاكل مع أزواجهن ،وأن ()٪43.7

منهن ترى أن الخالفات بين الزوجين ناتجة عن طبيعة العمل .كما أ ّكدت ( )٪50.0من سيدات األعمال
أن أزواجهن يشتكين من طبيعة عملهن .وقد يصل األمر إلى شعور المرأة بغيرة زوجها منها بسبب

نجاحاتها ( )٪37.5ويحصل ذلك أحيانا بنسبة (.)٪28.1

وهكذا فإن الثقافة السائدة في المجتمع الجزائري ،تؤثر سلبا على سيدة األعمال .وكثي ار ما تضطر
للتضحية سواء بعملها أو بأسرتها وأطفالها أو برضا زوجها من أجل تركيزها على أعمالها .وهي خيارات
صعبة جعلت كثي ار من النساء تفضلن االستقرار العائلي على العمل والنجاح المهني .وقد تختار سيدة

األعمال االتجاه المعاكس مما يؤدي أحيانا إلى الطالق.

وتحول النظرة االجتماعية لسيدات األعمال:
 .7التغير االجتماعي
ّ
وتبوأت مناصب المسؤولية ،فتمكنت الكثير
ساعدت عدة عوامل وشجعت على خروج المرأة للعمل ّ
توسع التعليم في األقطار العربية بما في
منهن من رفع التحديات ومواجهة الصعاب .وما ساعد على ذلك ّ

وتوسع استعمال وسائل اإلعالم واالتصال ،بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي.
ذلك التعليم العالي،
ّ
وهو ما أدى إلى تغير اجتماعي ،وبالتالي إلى القبول بدخول المرأة إلى مختلف المجاالت المهنية ،بما في
ذلك إدارة األعمال.

هناك رغبة لتفعيل دور المرأة في المجاالت االقتصادية ،إذ ال يمكن اإلبقاء على نصف المجتمع

ملحة الستغاللها .إن
خامال غير مستغل ،رغم ما يمثله ما كفاءات وطاقات غير محدودة ،هناك حاجة ّ
وتعود التعامل معها ،يؤدي دون شك إلى تمكين المرأة العربية ،وهو ما
نجاح سيدة األعمال في المجتمعّ ،
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يسعى الساسة ورجال االقتصاد والمصلحون إلى تحقيقه

()، (Ghiat, B. (2015). Dwivedi, N. T. (2013

وهو ما يمكن مالحظته من خالل المخطط رقم .1
فمجرد وجود سيدات أعمال في المجتمعات العربية يؤكد حدوث تغي ارت كبيرة في الثقافة
والذهنيات واالتجاهات نحو عمل المرأة؛ والتي أصبحت أكثر إيجابية ،مما يفسر دخولها إلى مختلف

المهن ،بما في ذلك مجاالت األعمال .كما أن دخول المرأة إلى سوق العمل ،يؤثر  -على المدى الطويل

الحد من الخصوبة ،ووضع معالم
عدة عوامل ،تدخل في إطار سياسة لتحسين مستوى التعليم ،و ّ
 على ّأنماط ثقافية جديدة تمنح هامشا أوسع الستقاللية المرأة ).(Gherbi, 2013
وقد ألقت هذه الدراسة الضوء على الجوانب الثقافية التي تعيق تمكين المرأة في المجتمعات

التعمق في فهمها والوعي بخطورتها ،وبالتالي البحث عن أساليب ناجعة
العربية ،مما يتطلب منا
ّ
لمواجهتها .كما يجب أخذ البعد الثقافي في اإلدارة بعين االعتبار في الجامعات ومراكز التدريب العليا ،من
خالل وضع برامج علمية تتطرق إلى األبعاد النفسية والثقافية االجتماعية الضرورية لنجاح إدارة األعمال،
وبالتالي إيجاد أساليب مدروسة للتعامل معها ،وهو ما سعت هذه الدراسة إلى تحقيقه.
 .8خاتمة وتوصيات:
شرعون العرب وصناع الق اررات بترقية العمل النسوي ،في مختلف النشاطات وخاصة في
يهتم الم ّ
تمكينهن .رغم ذلك يبقى الكثير مما يتعين عليهم
المستويات اإلدارية والفنية والسياسية العليا ،والسعي إلى
ّ

القيام به لتهيئة الظروف وتوفير بيئة اجتماعية وثقافية تساعد على إيجاد بيئة مناسبة لنجاح األعمال
النسوية.
إن عمل المرأة العربية واقتحامها لمجال األعمال ،قد أصبح واقعا ال يمكن تجاهله .لذا وجب
التعامل إيجابيا معه والعمل على ح ّل المشاكل المادية والثقافية التي تعترضه .وذلك من أجل ضمان
مستقبل أفضل ألمتنا في المجاالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية ،وبالتلي التكيف مع متطلبات الواقع
الحديث ،وما يعرفه من تحوالت وتطوّ رات وتغيّرات على كافة األصعدة.
هناك حاجة لمزيد من البحوث ،وعلى عينة أكبر من سيدات األعمال ورجال األعمال من أجل
فهم أفضل للجانب الثقافي وأثره على أداءات وممارسات سيدات األعمال في الجزائر والوطن العربي

ككل.

كما ال يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لح ّل المشاكل ومواجهة الصعوبات االجتماعية
والثقافية للمرأة العربية عموما ،والمساعدة في إيجاد مناخ سليم ،يسمح للنساء بمزاولة مهام األعمال،
وتمكينهن من تجاوز العوائق الثقافية التي تفرزها المجتمعات الذكورية.
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ملحق
مؤشر المعوقات الثقافية لسيدات األعمال
تعليمات ملء االستبيان:
في إطار البحوث الميدانية التي يقوم بها طلبة الماجستير ،مشروع التنمية البشرية وفعالية األداءات ،نتقدم إليك
سيدتي بمجموعة من العبارات التي تتعلق بممارسات المرأة المقاولة في المجتمع الجزائري .لذا نرجو منك اإلجابة بوضع
عالمة ( ) xفي الخانة التي تعبر عن رأيك مع العلم أنه ليست هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ،فلكل مقاولة واقعها
وممارساتها .لذلك فالرجاء منك سيدتي ،التعبير عن رأيك بصدق ،و سوف يتم تحليل النتائج إحصائيا وتستخدم لهدف
البحث العلمي فقط.
وشكرا لتعاونك معنا
ghiat_boufelja@yahoo.fr
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أمين عام صندوق األمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية املرأة
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رائد األعمال يصطدم عادة بعدد من المعوقات منها نقص الموارد ،الدعم الفني ،اإلرشاد
والعديد من المعوقات .
وقد حرص صندوق األمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة منذ البدء على إستكمال
منظومة دعم المشاريع الصغيرة من خالل التدريب والتمويل والدعم الفني.
وقد اكتملت هذه المنظومة بإنشاء بيادر (حاضنات أعمال صندوق األمير سلطان ) ولعلي
في هذه الورقة أقدم نبذة عن (بيادر) وعن المتوقع منها.

(بيادر) حاضنات اإلعمال
تقدم بيادر (حاضنات أعمال صندوق األمير سلطان ) حزمة متكاملة من الخدمات التى
ترتبط مباشرة بتقليل الصعوبات والعقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة فى مرحلة
االنطالق ومنها:
/1خدمات فنية:

المساعدة فى وضع خطة العمل والموازنة التفصيلية للمشروعات المستوطنة في
بيادر .

تعريف المشروعات المحتضنة بالورش والمختبرات المتخصصة فى محيط بيادر
ومساعدتها على خلق قنوات اتصال معها وذلك تبعا الحتياجات كل مشروع.

تقديم الدورات التدريبية المكثفة واالستشارات الفنية واإلدارية للمشروعات
المحتضنة إلعداد كوادر قادرة على إدارة تلك المشروعات بكفاءة وذلك تبعا ً
للحاجة الفعلية لكل مشروع
/2خدمات تسويق
إشراك المشروعات المتميزة في المعارض الداخلية والخارجية طبقا للنظام
المعمول به.
تسويق منتجات المستفيدين بشكل مناسب للمنتج وإحتياجات السوق.
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وقد أشارت تقارير الجمعية األمريكية للحاضنات إلى أن معدالت نجاح واستمرارية
المشروعات الجديدة المقامة داخل الحاضنات وصلت إلى  88في المائة ،وفي دراسة
أخرى أجراها قطاع األعمال في الدول األوروبية ،تبين أن  90في المائة من جميع
الشركات التي أقامتها داخل حاضنات مازالت تعمل بنجاح بعد مضي ثالثة أعوام على
إقامتها ،فالنتائج العالمية للحاضنات تشير إلى أهمية إقامتها في مناطق ذات بيئة
استثمارية خصبة كالمنطقة الشرقية خصوصا أنها مهيأة لذلك.
وقد حرص الصندوق من خالل الحاضنات على دعم صناعة الحرف التقليدية  ،وهي
بمثابة رصيد حضاري يختزن إبداع الشعوب وعبقريتها ،ويعبر عن مستوى تفوقها في
مضمار اإلنتاج الفني والصناعي ما يسهم في كسر معدالت البطالة ،وتوفير فرص العمل
المهنية التي تحتاج إلى أيدي عاملة متعدد .معتبرين أن المرأة أكثر إبداعا في مجاالت
الفن والحرفيات ،مرجحين ذلك" ،الدقة المتناهية التي تتميز بها المرأة في عملها ،فهي
صاحبة تصاميم لمملكتها وهو منزلها لذا ستكون مؤهلة للنجاح بصورة أكثر من الرجل
الذي ربما يجد نفسه في القطاع نفسه بأفكار مغايرة ،ففتح األفق أمامها وتخفيف وطأة
العراقيل وتوفير المواد الخام وفرص التسويق سيرفع من نشاط قطاع الحرف
والصناعات اليدوية والمشغوالت ،ما ينبئ عن إقامة مصانع ومعارض ضخمة ،في حال
توفرت المؤهالت التدريبية وورش العمل بدل من العمل من المنزل ،وهذه مشكلة تؤرق
الفتيات ،إال أن بوادر فكها باتت واضحة".
دعم الصندوق األمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة للحرفيات
وقد بدأت فكرة دعم الحرفيات من لحظة مولد حاضنة بيادر حيث كانت الصورة
واضحة لهذه الحاضنة وهي مركز مختص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
متضمنة المشاريع المتناهية الصغر أيضا  ،فبدأ الصندوق بالعمل على وضع خطة
إللية دعم كل فئة من فئات المشاريع كيف سيكون العمل على احتضانها وتطويرها
والعمل على األستدامه لهذه المشاريع ايضا  ،فعند الحديث على المشاريع
المتناهية الصغر والتي يكون عمودها الفقري أساسه هن الحرفيات فنحن نتحدث
عن أسر منتجة ذات دخل محدود أو اقل منه لذلك فالمنتج الذي تنتجة وتعمل على
إنتاج يكاد اليتغير أو اليتطور لذلك استندنا في آلية العمل على هذه الفئة من
المشاريع أن نعمل على التطوير سواء للمنتج أو للحرفية نفسها فعملنا على إعداد
مشروع حرفي (تالد مثال) حيث نحتضن في هذا المشروع الحرفية والمنتج الذي
تنتج فيكون دعمنا للحرفية بتوفير مدربات ذوات اختصاص الهدف من هذا هو
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التطوير على الحرفة الموجودة لديها والعمل على تطوير شخصية الحرفية سواء
على الصعيد الشخصي أو العملي فلو أخذنا الجانب العملي فنحن نتكلم عن دائرة
اكبر وهدف أسمى وأعمق وهي ان هذه الحرفية ستتمكن بعد هذا التدريب بتدريب
مجموعة أخرى من سيدات من األسر المنتجة والتي قد تكون لديهن القواعد
األساسية من الحرف.
لذلك فعملنا على الحرفيات لن يقتصر على جعلهن منتجات بل صنع حرفيات
قادرات على نقل المعرفة وتعليمها وتجنيدها لمن يرغبن بذلك  ،إما بخصوص
اآللية المتبعة في التطوير على المنتجات حرصنا إن نعمل على تطوير المنتج نفسه
ليكون مواكبًا للتطور كما إننا بدأنا بالعمل على تخصيص جزء من حاضنة (بيادر )
لتكون منطقة لخلق أفكار إبداعية تنقل هذا الفكرة لتضع الحرفية بصمتها عليها
فيكون نتاج ذلك منتج مبتكر ذو هوية وطنية ينافس المنتجات األخرى .فخطتنا
لتطوير المنتجات شاملة جميع الجوانب من جانب تسويق لهذه المنتجات وفتح
منافذ توزيع لها في كل األرجاء لتكون في متناول الجميع وإمام الجميع سواء من
أبناء المملكة او من الوافدين او الزوار للملكة .فنحن بذلك عززنا الحرف وعملنا
على تدريب الحرفيات على كيفية إدارة المشاريع المتناهية الصغر والبدء فيها
وتطويرها  ،وممارسة ذلك في بيئة خصبة إلنشاء وتطوير المشاريع فيظل هدف
الصندوق هو تنمية المرأة وتطوير الفكر الريادي لها  .كما أن هذا الهدف يتماشى
مع هدف هذا المشروع وهو االرتقاء بالمشاريع المتناهية الصغر لألسر النامية .
حيث سيخلق هذا البرنامج فرص وظيفية وتطويرية للحرفيات فتأهيلهن وإكسابهن
مهارات فنية وحرفية على ايدي ذو خبرة هو النجاح بذاته الذي يعقبه نجاح أخر
وهو خلق براند سعودي متعدد المنتجات بأيدي سيدات من أسر األقل حظ في هذه
الحياة .
أن حاضنة ( بيادر ) تعمل على تنمية وتنشيط المجتمع المحلي المحيط بها ،من حيث
تطوير وتنمية بيئة األعمال المحيطة بها ،وإقامة مشروعات في مجاالت تنمية المجتمع،
وجعل الحاضنة نواة تنمية إقليمية ومحلية ،لنشر روح العمل الحر لدى السيدات .كما أن
الحاضنة تستطيع تمكين المنطقة التي تقام فيها من تحقيق معدالت عالية إلقامة أنشطة
اقتصادية جديدة ،باإلضافة إلى تحقيق معدالت نمو عالية للمشروعات المشتركة
بالحاضنة ،وذلك من خالل العمل على تسهيل توطين وإقامة عدد من المشروعات
اإلنتاجية أو الخدمية الجديدة في هذا المجتمع ،هذه المشروعات الجديدة تعتبر في حد
ذاتها إحدى أهم ركائز التنمية االقتصادية
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وفي بيادر نشعر أننا أزلنا بعض معوقات المشاريع الصغيرة للسيدات ،والسالم
عليكم ورحمة هللا وبركاته
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1

prince sultan fund for women development

الرؤية
تمكين المراة السعودية من المساهمة في
التنمية الوطنية الشاملة

prince sultan fund for women development

2

الرسالة
تعزيز دور المراة السعودية في التنمية
المستدامة وذالك بإيجاد منظومة
متكاملة من الدعم المعرفي واإلجتماعي
واإلقتصادي

prince sultan fund for women development

3

اهداف الصندوق

تقديم الدعم
والتوجيه للمراة لتكون عاملا
ا
فاعل في االقتصاد الوطني

Balanceجيل رائد يمتلك القدرات و
 Ourإعداد
 Checkbookالمهارات
اللزمة لقيادة
و صناعة المستقبل

تذليل العقبات التي تواجهها المراة و
إيجاد الحلول في شتى المجاالت
لتفعيل دورها التنموي

prince sultan fund for women development

4

تمكين المراة السعودية من بدء
عملها الحر كما وتنمية االقتصاد
المحلي من خلل تحفيز بيئة
االعمال في قطاع المشاريع
الصغيرة والمتوسطة
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5

يعمل المركزعلى تاهيل الفتاة السعودية اقتصاديا ومعرفيا
وإعداد جيل رائد مؤهل يمتلك ادواته الذاتية للقيادة وصناعة
المستقبل

prince sultan fund for women development

6

جهة رائدة في قضايا المراة
السعودية ووضع الخطط التي
تتعلق بها ودفعها للمشاركة
في الحركة التنموية في
المملكة
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7

حاضنة بيادر
اول حاضنة اعمال نسائية غير ربحية على مستوى المملكة تعمل على تهيئة المكان المناسب لدعم
واحتضان مشاريع رائدات االعمال وتبني االفكار المبدعة والطموحه
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8

الية االنتساب لحاضنة اعمال صندوق االمير سلطان

االنتساب

نمو وتطوير المشاريع
مرحلة االنضمام
للحاضنة

التخرج من الحاضنة
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9

برنامج

البرنامج متفرد من حيث النوعية والجودة والتي ينفرد بها الصندوق بحقيبته التدريبية المقدمة من خلل
نخبة من المدربات واالستشاريات المتخصصات في مجال إدارة وتطوير المشاريع الصغيرة
prince sultan fund for women development

10

خدمات بيادر
الدعم

معمل لإلبداع واالبتكار لتوليد االفكار لمشاريع غير تقليدية

IDEAS LAP
تدريب متقدم
برنامج START –UP
برنامج نمو لتحويل المشاريع
الصغيرة الى شركات كبيرة
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خدمات بيادر
مساحات مرنه

مصانع صغيرة

12
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انواع المشاريع بحاضنة اعمال
صندوق االمير سلطان
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13

صور لبعض
مشاريع المدعومة
من قبل الصندوق

14
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الجوائز التي حصدتها مشاريع الصندوق

15
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األندية الفكرية

16
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ملتقى المراة السعودية
تجمع فكري يتمحور مضمونه حول اهم اإلنجازات التي حققتها المراة
السعودية على كافة االصعدة  ،بجانب استعراض بعض النماذج المتميزة
وعدد من التجارب الخاصة بسيدات سعوديات ناجحات
prince sultan fund for women development

17

اخر بصمات االمير نايف-رحمه هللا -في
دعم المراة السعودية للتعريف
بنجاحات وتميز المراة في حقول

العمـل المتنوعة وتوثيق منجزاتها

prince sultan fund for women development
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• http://www.psfw.org
/

psf_info

psf_info
INFO@PSFW.ORG

• 0138140037
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تجربة
أ
الجمعية التعاونية النسائية متعددة الغراض
بمنطقة القصيم (حرفة)
و أ
في مشر ع السر المنتجة

إعداد وتقديم
أ
ا .نوال بنت عبدهللا العجاجي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
جمعية حرفة

نشأة حرفة (الفكرة و العمل)
 بدأت الفكرة من التخطيط للتحول من مؤسسة معتمدة
على اإلعانات المالية إلى منظمة إنتاجية مساهمة.
 تحقيق مفهوم (االستدامة) لألسر المنتجة والعمل
الحرفي والحرفيات من خالل مشروع األسر المنتجة .

2

حرفة

2

رؤيتنا :
صرح رائد محليا ً ودوليا ً في إحياء التراث السعودي
بأساليب معاصرة ومرجع في تمكين الحرفيات .

ز
رسالتنا :
الحفاظ على الموروث الثقافي السعودي بأسلوب
معاصر وجودة عالية بأيدي حرفيات متمكنات

3

حرفه 2015

مشروع دعم األسر المنتجة
وصاحبات المشروعات الصغيره

4

حرفة

مشروع األسر المنتجة:








5

حرفة

يعتبر مشروع األسر المنتجة النواة األولى لدعم صاحبات
المشروعات الصغيرة والنهوض بهن في كافة المجاالت
,ومساعدة االسره المنتجة في امتالك مشروع صغير يعود
عليها وعلى أسرتها بالنفع والفائدة  ,وتحقق قدر من
االكتفاء الذاتي من خالل العديد من الخدمات منها :
تمويل األسر المنتجة
تدريب وتأهيل المتقدمات
عمل دراسات جدوى اقتصاديه
تقديم االستشارات االقتصادية
خلق منافذ تسويق لمنتجات األسر المنتجة
التطوير واالبتكار
الخميس 05 ،تشرين الثاني2015 ،

5

قروض حرفتي
 بدأت حرفة برنامج القروض في سبتمبر 2010
للحرفيات واألسر المنتجة .
 حجم المحفظة اإلقراضية (ستة ماليين ) ممولة من
بنك التسليف واالدخار السعودي وصندوق الخليج
العربي األجفند وبنك الجزيره والصندوق الخيري
االجتماعي .
 حجم القرض يتراوح بين  30000-3000لاير
 مدة القرض  48-24شهر.
9

إحصائيات
 تم تمويل عدد  500مشروع صغير .
 تم تدريب مايقارب  300اسره منتجه في مجاالت االداراة
المشروعات والتسويق ودراسات الجدوى االقتصادية .
 تم تدريب عدد  150حرفيه في مجال الحرف اليدوية .
 تمت مشاركة الحرفيات واألسر المنتجة في مايقارب 200
مهرجان ومعرض على المستوى المحلي والعالمي .

 تم تحسين اوضاع ما يقارب  30حرفيه واسره منتجه .

7

حرفة

الخميس 05 ،تشرين الثاني2015 ،

تم تمويل مايقارب  500أسره منتجه بمشاريع
متنوعه .

8

حرفة

المنافذ التسويقيه 1-1
سوق حرفه (بيت المحترف السعودي )

 يعتبر بيت المحترف السعودي من اهم المنافذ
التسويقيه لألسر المنتجة والحرفيات حيث يتم تقديم
محالت مجانيه لصاحبات المشاريع لعرض منتجاتهم
بسوق دائم مجهز بكافة المرافق والخدمات حيث
يضم السوق مايقارب  43كشك تجاري ومركز حضانه
وكافتيريا ويعمل به طاقم اداري متخصص .

9

حرفة

المنافذ التسويقيه 2-1
 المشاركة في العديد من المهرجانات المحلية
واإلقليمية والدوليه.
 مشروع المباسط النسائيه من خالل امتالك األسر
المنتجة مايقل عن  150كشك تجاري لالرتقاء
بمستوى الخدمة وتقديم أفضل الخدمات المتاحه من
خالل شراكة الجمعية مع أمانه منطقة القصيم لتنفيذ
هذا المشروع .
 التسويق االلكتروني من خالل الموقع االلكتروني
وقنوات التواصل االجتماعي.
10

حرفة

االنجازات
 الحملة الوطنية لألسر المنتجة [حرفة وطن]
« الحملة الوطنية لألسر المنتجة وحماية التراث
السعودي» ركزت وبشراكة  28جهة حكومية
وخاصة في التوعية بأهمية المحافظة على العمل
اليدوي الحرفي والعمل عن بعد من المنزل وتوريثه
لألجيال الجديدة ،ولتطوير منظومة وطنية مستدامة
لدعم األسر المنتجة والحفاظ على التراث.
 واستمرت الحملة عاما ً كامالً 2012 -2011
11

حرفة

معهد الحرف والصناعات اليدوية للتدريب والتأهيل
 على مستوى االسر المنتجة
 خدمات التدريب المجاني لألسر المنتجة
 لتطوير منتجاتها في مجال المهارات اإلداريه إلدارة
المشروعات ودراسات الجدوى االقتصادية والتسويق
والتطوير واالبتكار
 وهو احد توصيات ” دراسة أحوال األسر المنتجة بمنطقة
القصيم ” والتي تنص على أهمية التدريب والتأهيل
لصاحبات المشروعات الصغيره وذلك لتقليل نسب تعثر
المشروعات العشوائيه .
12

حرفة

دراسات وأبحاث في مجال األسر المنتجة
 دراسة أوضاع األسر المنتجة بمنطقة القصيم
 دراسة مشروع تطوير حرفيات حي الشقه
 إعداد تصور لبرنامج االسر المنتجة في منطقة القصيم
بالتعاون مع الجهات ذات العالقه
 المشاركة في اجتماعات المجلس التوجيهي بوزارة
العمل لعمل المرأة من المنزل
 المشاركة في اعداد مسودة الئحة عمل األسر المنتجة
تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء
13

حرفة

الجوائز التي تم تحقيقها في مشروع األسر المنتجة
:
 جائزة المفوضية األوروبية شاليوت لحماية حقوق
الحرفيات 2010م
 جائزة التميز السياحي 2011م
 الحصول على شهادة االيزو2011م وشهادة الهاسب
في السالمة الغذائية 2011م

 اعتراف اليونسكو كأول هيئة سعودية غير حكومية
تهتم بالتراث وتحافظ عليه عالميا ً 2012م
 جائزة شركاء النجاح البريد السعودي 2012م
 منحة مؤسسة الملك خالد الخيرية لمشروع «مكن»
2012م
 تشغيل مقهى حرفة (جائزة التميز السياحي
للمطاعم من فئة ***** لعام ) 2012
 جائزة األميرة صيتة لتمكين الحرفيات
15

شركاؤنا في النجاح
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حرفة

دعم المؤسسات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة عن طريق برنامج تنمية و
رواد األعمال واإلبداع
المركز العربي الدولي لريادة االعمال و اإلستثمار التابع لمنظمة االمم المتحدة للتنمية
الصناعية "اليونيدو"  -مملكة البحرين

الخلفية و المفهوم:
إن عملية دعم المؤسسات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة تم تعريفها للعالم على أنها أداة فعالة
من أجل تسهيل التطور االقتصادي .و لذلك فإن قطاع المؤسسات المتناهية الصغر و الصغيرة و
المتوسطة توظف نس بة عالية من رأس المال و هو القطاع الذي يوفر الفرص للشباب والباحثين عن عمل
من أجل اكتشاف مواهبهم الريادية المحتملة كونهم يوفرون سبل فرص العمل بدل أن يبحثوا عنه .وهذا
يوضح األهمية العظمى لهذا ا لقطاع في فترات زيادة نسب الباحثين عن العمل ,و يتطلب هذا القطاع رواد
أعمال يدركون الفرص ،و يستثمرون الموارد المتاحة بطريقة منظمة من أجل إنشاء و إدارة مشروع ما
بنجاح .البعض قد يقول بأن النجاح قد يأتي عن طريق توافر الموارد المالية لنجاح المشروع ،المشورة
المساندة ،السياسة المساندة ،الهبات و اإلعانات ،تخفيض الضرائب … ،الخ .و مع ذلك فالخبرة تشير
إلى أن الموارد المالية و التسهيالت و الدوافع قد تكون ضرورية و لكن غير كافية لتحفيز رواد األعمال.
لتنمية رواد األعمال فإنه يتطلب التركيز على الموارد البشرية و تجميع الموارد المالية و تهيئة البنية
التحتية  ...الخ.
و ال بد من األخذ بعين ا العتبار أن عملية دعم رواد األعمال هي المفتاح للنمو االقتصادي و القوة
الرئيسية لخلق ث راء الدولة و العديد من حكومات الدول المتطورة و االقتصادية قد أخذت تركز على تفعيل
هذا الدور في عملية اإلنتاج.
باإلضافة إلى ما سبق فإن برنامج تنمية و تدريب رواد األعمال قد تم تبنيها و تطبيقها في مملكة
البحرين ،و ذلك نتيجة للبيئة العملية في مملكة البحرين و الحاجة الخاصة لرواد األعمال البحرينيين .و
هذا البرنامج يهدف إلى:
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توافر الموارد البشرية المدربة التي تعمل على تدريب و مشاورة و مساندة رواد األعمال
المحتملين.



التعاون مع المؤسسات المعنية بتسهيل و تنمية المؤسسات المتناهية الصغر و الصغيرة و
المتوسطة .و يكون بذلك البرنامج أكثر أهمية إذا استخدمت ألهداف على المدى الطويل.



تشبيك رواد االعمال فيما بينهم و خاصة مع المستثمرين األجانب مما يسهم في فتح أسواق
جديدة و توطين التكنولوجيا الحديثة.

باإلضافة إلى الخلفية السابقة فقد قام مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية (اليونيدو) في العام  2001بتنظيم برنامج لتدريب المدربين على آلية تنمية رواد
األعمال ومساندة المؤسسات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة في مملكة البحرين ،و شارك
في هذا البرنامج  27مشارك ممثلين مختلف المعاهد التعليمية و المتخصصة في مملكة البحرين ،و
كان هذا البرنامج بداية برامج تنمية و تدريب األعمال في المملكة.
إنشاء المركز العربي اإلقليمي لتنمية و تدريب رواد األعمال و االستثمار (األرسيت)-مملكة البحرين
في العام  2001و تحويله الى المركز العربي الدولي لريادة االعمال و اإلستثمار في العام :2013
تم إنشاء المركز العربي اإلقليمي لتنمية و تدريب رواد األعمال و االستثمار ( )ARCEITفي العام
 2001من خالل التعاون بين منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) و مملكة البحرين و
المركز اإلقليمي لتنمية و تدريب األعمال و االستثمار في الهند ،وتم تنفيذه من قبل معهد تنمية رواد
األعمال في الهند.
تم اتخاذ مملكة البحرين كمركز إقليمي رئيسي للمنطقة العربية من المركز اإلقليمي في الهند ،بدعم
مشترك من اليونيدو و حكومة الهند بغرض تقوية الطاقات اإلنتاجية في الدول العربية و اآلسيوية و
األفريقية في قطاعات دعم االستثمار و تنمية رواد األعمال.
إن التعاون و المساندة من قبل الحكومة و المعاهد المحلية و االستجابة الجيدة من المجتمع العربي
في المنطقة ،أدى إلى إنشاء المركز العربي اإلقليمي لتنمية و تدريب رواد األعمال و االستثمار
(االرسيت) في مملكة البحرين من أجل دعم و مساندة عملية ترويج االستثمار و التكنولوجيا و تنمية
رواد األعمال في المنطقة.
يعمل األرسيت بهدف تطوير و تنمية الطاقات الشابة في المنطقة العربية من أجل ترويج االستثمار
والتكنولوجيا و تنمية رواد األعمال .و نشاطات األرسيت تنظم و تنسق من قبل مكتب اليونيدو لترويج
االستثمار و التكنولوجيا بمملكة البحرين من أجل الوصول على أقصى درجة من التعاون بين
المشاركين .
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أهداف المركز:


يكون مركز متخصص من أجل تعزيز برنامج تنمية و تدريب رواد األعمال في المنطقة العربية و
العالم.



المنهج األساسي لمختلف برامج ترويج االستثمار و التكنولوجيا و تنمية رواد األعمال.



منهل للعلم و المعلومات عن فرص االستثمار الصناعي و التكنولوجيا و األسواق.



إطار لتبادل الخبرات ووجهات النظر عن تنمية و رواد األعمال.



الم صدر األساسي لمساندة و تأسيس برامج ترويج االستثمار و التكنولوجيا و تنمية رواد األعمال
في المنطقة.

المهام:


خلق و نشر روح الريادة في مجال األعمال بين شباب من خالل زيادة أعداد رواد األعمال عن
طريق البرامج التعليمية و التدريبية و المشورة.



تسهيل عملية خلق المشاريع الجديدة في قطاع المؤسسات المتناهية الصغر و الصغيرة و
المتوسطة و خلق روح التنافس بين المشاريع القائمة.



دعم الشراكة بين رواد األعمال المحليين و رواد أعمال العرب و االجانب.



تجميع المعلومات و الحقائق الهامة المتعلقة بترويج االستثمار و التكنولوجيا و رواد األعمال.



تسهيل عملية خلق بيئة العملية المناسبة من أجل إنشاء و دعم و تطوير المشاريع المتناهية
الصغر و الصغيرة و المتوسطة.

وتماشيا مع توجهات الحكومة الرشيدة في تسهيل عملية تنويع القاعدة االقتصادية في المملكة من
خالل تنشيط اقامة المؤسسات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة ,فقد قام كل من منظمة االمم
المتحدة للتنمية الصناعية ممثلة االرسيت و بالتعاون مع وزارة الصناعة و التجارة و بنك البحرين
للتنمية بمملكة البحرين باقامة نموذج فريد اصبح يعرف دولياً بالنموذج البحريني العربي لتنمية رواد

االعمال و إنشاء المؤسسات المتناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة و الذي يتم تطبيقة بنجاح
لخدمة شباب رواد االعمال البحرينين منذ عام ( .2000يعرض الملحق رقم  1آلية النموذج البحريني

العربي بالتفصيل).
إن االرسيت يطبق النموذج البحريني العربي في  42دولة حول العالم:
الدول العربية :البحرين و الكويت و االمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و لبنان و
سوريا و االردن و تونس و اليمن و السودان و العراق و مصر و فلسطين و المغرب
افريقيا :سيراليون و جامبيا و زانزيبار و تنزانيا و اريتريا و إثيوبيا و غانا و كينيا و يوغندا و
الموزمبيق و غينيا و ليبيريا
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آسيا :جمهورية الصين الشعبية و تركيا و باكستان و بروناي و كزخستان و اذربيجان و تركمنستان و
الوس و أفغانستان و بنغالدش و ماليزيا.
امريكا االتينية :يوروغواي
و قام االرسيت و منذ إنشئه بتدريب و نقل معرفة ريادة االعمال و اإلستثمار الى  2400خبي ارً من

شتى انحاء العالم.
لمحة تاريخية

عام  :2001إنشاء المركز العربي اإلقليمي لتدريب و تنمية رواد االعمال و االستثمار في البحرين و
إنطالقة آالية النموذج البحريني
عام  :2003تم إفتتاح حاضنة االعمال في مملكة البحرين
عام  :2005توقيع إتفاقية عمل مع البنك اإلسالمي للتنمية لنقل آلية النموذج البحريني للدول
االعضاء
عام  : 2006توقيع آالية عمل مع برنامج الخليج العربي لدعم برامج االمم المتحدة اإلنمائية و تحويل
مسمى النموذج البحريني الى النموذج البحريني العربي
عام  :2007الجمعية العمومية الثانية عشر لمنظمة اليونيدو تعتمد النموذج البحريني العربي رسمياً
على انه "آلية اليونيدو لتنمية و تحفيز االستثمار و التكنولوجبا – النموذج البحريني"

عام  :2008قامت اليونيدو بتقييم مستقل لدور المركز العربي اإلقليمي لتدريب و تنمية رواد االعمال
و االستثمار و بشكل خاص آلية النموذج البحريني .و جاء في التقييم ان الدور الذي يلعبه هذا
المركز محوري في التمكين اإلقتصادي للشباب و ان يصبح مرك ازً دولياً لريادة االعمال و اإلستثمار.

عام  :2009تم اإلعالن عن ان النموذج البحريني العربي أفضل برنامج تنموي على مستوى العالم
من ضمن برامج االمم المتحدة
عام  :2010تم إعتماد النموذج رسمياً من قبل اإلتحاد العربي للمنشأت الصغيرة التابع لجامعة الدول

العربية

عام  :2012تم إعتماد النموذج رسمياً من قبل اإلتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة
للبالد العربية

 26فبراير  :2013على ضوء التقييم الذي تم في العام  2008تحول "المركز العربي اإلقليمي لتدريب و
تنمية رواد االعمال و االستثمار " الى المركز العربي الدولي لريادة االعمال و اإلستثمار و ذلك في حفل
مهيب اقيم في مملكة البحرين تحت رعاية وزير الصناعة و التجارة و بحضور سعادة مدير عام منظمة
االمم المتحدة للتنمية الصناعية الدكتور كانده يمكال.
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إنجازات المركز:
 .1نقل آلية النموذج البحريني العربي الى  42دولة في العالم
 .2إعداد ووضع منهج "المشروعات الصغيرة" بالتعاون مع إدارة المناهج و منظمة اليونسكو و الذي
يدرس في المدارس التابعة لوزارة التربية في مملكة البحرين منذ العام  .2006كما تم تدريب
 225مدرس المولجون بتدريس هذه المنهج .و نحن اليوم بصدد تحديث هذا المنهج.
 .3تنظيم مسابقة افضل خطة عمل لخمس مدارس ( 4إناث و  1ذكور).
 .4إعداد برامج متخصصة لريادة االعمال و اإلبداع على غرار آلية النموذج البحريني العربي في
مجاالت محددة على سبيل المثال رواد االعمال التكنولوجيين )(Techno-preneursو رواد
االعمال المزارعين )(Agro-Preneursو رواد االعمال الصحيين).(Fit-Preneurs
 .5إنشاء عدد من مراكز ريادة االعمال و اإلبداع في الجامعات و المعاهد البحرينية لتحفيز روح و
ثقافة العمل الحر من بينها مركز التميز لتمكين المرأة في الجامعة الملكية للبنات.
 .6دعم و مساندة برنامج الخليج العربي لدعم منظمات المم المتحدة اإلنمائية "أجفند" في إنشاء بنك
اإلبداع في عدد من الدول منها البحرين و سيراليون و سوريا و لبنان و االردن .و يتم من خالل
هذه الشراكة تقديم الخدمات الغير مالية لرواد االعمال من خالل المركز العربي الدولي و يقوم
البنك بتقديم الخدمات المالية.
 .7تقديم الدعم و المساندة ل 6,000رائد عمل من البحرين مما نتج عنه إنشاء  1,200مشروع
جديد بإستثمارات تقدر ب  1.4مليار دوالر و إيجاد  15,000فرصة عمل.

ملحق رقم 1
تتكون إستراتيجية "النموذج البحريني العربي" برنامج تنمية رواد االعمال و إنشاء المؤسسات المتناهية
الصغر و الصغيرة و المتوسطة من ثالث مراحل أساسية متكاملة و هي على الشكل التالي:

المرحلة االولى :ما قبل اإلحتضان
و تتألف من خمسة خطوات متكاملة
الخطوة االولى برنامج توعوي لنشر روح ريادة االعمال:
إن الترويج لبرنامج تنمية رواد االعمال يتطلب إعداد حملة إعالمية شاملة تستهدف بصورة خاصة رواد
االعمال المحتملين بهدف تعريفهم ببرنامج ريادة االعمال و الخدمات التي تقدم من خالله .و عليه ال بد
من تنظيم ورش عمل و جلسات حوارية و نقاشية في الجامعات و المعاهد و المدارس .بإلضافة الى
اإلستعانه بوسائل اإلعالم على جميع اشكالها المكتوبة و المرئية و المسموعة لتعريف الشباب بالبرنامج
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بهدف حثهم على التفكير بصورة واقعيه تجاه إنشاء مشروعاتهم الصغيرة و تحقيق تطلعاتهم اإلقتصادية و
اإلجتماعية.
و على ضوء هذه الحملة سيتقدم مجموعة من الشباب الراغب بإنشاء مشروعاتهم الخاصة من خالل
اإلتصال بوحدة ريادة االعمال و تقديم طلبات اإلنتساب للبرنامج.
الخطوة الثانية إختيار رواد االعمال المحتملين:
تتطلب عملية إختيار رواد االعمال المحتملين الى إنشاء لجنة متخصصه من الجهات االساسية الداعمة
لريادة االعمال و التي تقوم بإختيار االنسب من خالل معايير علمية للمشاركة من خالل المقابالت
الشخصية.
الخطوة الثالثة إعداد و تمكين رواد االعمال:
إن عملية إعداد و تم كين رواد األعمال مبنية على أسس نظرية و اعتقادات من خالل خبرة تاريخية بأن
رواد األعمال لم يولدوا فقط بل يمكن تدريبهم و تطويرهم .فمن المالحظ أن الكثير من األفراد ال يملكون
مهارات رواد األعمال أو الرغبة في إنشاء عمل جديد أو الظهور في شكل مميز و العمل على الوصول
ألعلى درجات النجاح .و لكن البعض منهم يملك هذه المهارات و التي يمكن اكتشافها و التي يمكن
تدريبهم عليها ليصبحوا رواد أعمال من خالل برنامج تنموي و يقوي مهاراتهم و الثقة بالنفس من أجل
إنشاء مشروعهم الخاص ،و تزويدهم بالمهارات و المعرفة باألمور المالية و التقنية و اإلدارية و
المعلومات و كيفية الحصول على أفكار المشاريع و تحليل مدخالت ومخرجات و تطبيق المشروع ،و
استخدام الموارد المالية و التقنية المناسبة و التمكن من إدارة المشروع و مواجهة مشاكله بنجاح .
و بناء على فلسفة سابقة فإن البرنامج قد وضع لمساعدة رواد األعمال المحتملين على ترجمة أفكارهم
إلى مشاريع سواء في القطاع الصناعي أو الخدمات بشكل عام .
الهدف الرئيسي من برنامج تدريب و تنمية رواد األعمال يتلخص في توفير الدعم لتأسيس والبدء وضمان
استمرارية المشاريع الخاصة ،و لذلك فإن هذه الخطوة تتضمن التالي:
 عرض مهارات رواد األعمال و علم النفس و المداخل الرئيسية من أجل تقوية المهارات.
 تحديد فرص المشروعات :كيفية تحديد فرص المشروع ،اختيار المشروع ،اختيار الفكرة ،فكرة
تأسيس مشروع جديد أو التوسعة في مشروع قائم.
 وضع خطة العمل :مهارات في كيفية إعداد خطة المشروع و المساندة إلنشاء المشروع.
 عرض أساسيات إدارة المشروع الصغيرة.
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 تقييم حالة السوق :كيفية االستفادة من تقييم السوق من أجل معرفة الحقل الذي يوجد فيه
المنتج أو الخدمة.
 مداخل عن كيفية تنفيذ المشروع.
 عملية إنشاء مشروع صغير في السودان :القوانين و اإلجراءات الالزمة الضريبة و طبيعة
المساعدات المتوفرة من خالل مختلف المؤسسات ذات العالقة
 اإلعفاءات المتاحة من خالل المؤسسات الحكومية.
الخطوة الرابعة خدمات المشورة و الربط التكنولوجي و الذي قد يؤدي الى عقد شراكات:
باإلضافة إلى التدريب هناك متابعة عن طريق برنامج المشورة و الذي يهدف إلى المساعدة على عملية
البدء في المشروع .يتم مساعدة رواد األعمال المتدربين على وضع تصور ألفكار مشاريعهم و العمل على
توفر المعلومات من أجل البدء في إعداد خطة المشروع باإلضافة إلى المساعدة في االختيار التكنولوجي
و عقد شراكات مع مستثمرين أجانب و ذلك من خالل شبكة مكاتب ترويج االستثمار و التكنولوجيا التابعة
لليونيدو .و تجدر اإلشارة إلى أن برنامج المشورة يتم تصميمه على أساس احتياجات كل رائد عمل
ويتضمن البرنامج الخدمات التالية:
 إعطاء فكرة واضحة عن كيفية الحصول على فرصة المشروع.
 عمل دراسة و تحليل للسوق و متطلباته و جمع و تحليل المعلومات.
 المسااااعدة فاااي البحاااث عااان المعلوماااات التكنولوجياااا المتخصصاااة والتاااي قاااد تشااامل المعااادات
المطلوبة و المواد الخام.
 تسهيل عملية التبادل التكنولوجي و عقد شراكات مع شركاء أجانب
 إعداد لخطة العمل.
 إكمال جميع متطلبات البدء في المشروع من اإلجراءات و القوانين و استخراج الساجل التجااري
أو الصناعي و اإلعفاء الجمركي.
 اإلشراف على البدء في خطة العمل.
الخطوة الخامسة الربط المالي:
الخدمة التالية لما بعد برناامج المشاورة هاي دعام عملياة تارابط المشاروع و الماوارد المالياة .الماورد الماالي
المناسب يتم تعريفه على أساس متطلبات المشروع و إلمكانيات اساتثمار صااحب المشاروع .تاتم مشاورة و
مساااندة صاااحب المشااروع عاان إكمااال إج اراءات طلااب قاارض مساااند ماان المؤسسااات الماليااة للمساااندة و
المشورة ،و يكون بمثابة وسيط بين صاحب المشروع و المؤسسة المالية.
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المرحلة الثانية اإلحتضان
االحتضان بنوعيه:
فعلى ضوء نوع و متطلبات المشروع و رائد العمل ياتم إحتضاان رائاد العمال إماا مان خاالل حاضانة االعماال
او من خالل اإلحتضان خارج الجدران.
 .1اإلحتضان داخل الجدران (المرئي)
فتبعاً الحتياجات كل مشروع استكمال هذه الخدمات المتكاملة والتي تلبي احتياجات المشروع الناشئ من
خالل عملية االحتضان و الدعم المقدم من خالل برنامج تدريب و تنمية رواد األعمال وانشاء المؤسسات
الصغيره والمتوسطة  .حيث يتم البدء في التنفيذ وبدء عمليات االنتاج في الحيز المكاني أو الوحدة التي
يتم الحصول عليه في حاضنة مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة حيث يقوم فريق العمل بالحاضنة
بتقديم الدعم الالزم سواء في عمليات التجهيز و توظيف العمالة وعمليات التشغيل التجريبي والفعلي
للمشروع .في هذه الحاضنة يتم تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات كل مشروع من خدمات سكرتارية
وادراية وتسويقية واستشارية متخصصة ,باالضافة الي الرعاية والمتابعه اليومية للمشروع من خالل ادارة
الحاضنة .هذه الحزمة من الخدمات تؤدي وبشكل مباشر الي دفع المشروع في المراحل االولي لتأسيس
ومساعدته في ان يخطو الخطوات االولي في بيئة اعمال خاصة ,هذه البيئة الخاصة تساعد في رفع
وزيادة المعدالت نمو المشروعات الناشئة وتصل بها الي مراحل النجاح واالستدامه في االعمال ,وقد
اثبتت التجارب العالمية ان احتضان المشروعات الصغيرة الناشئة يرفع من نسب نجاحها من حوالي -45
 %50ليصل بها الي حوالي  ,%87مما يحقق اهداف التنمية وتخفيف الخسائر االقتصادية واالجتماعية
الناجمة عن انهيار وفشل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 .2اإلحتضان خارج الجدران (الغير مرئي)
يقوم رائد العمل بالبدء بإنشاء و تنفيذ مشروعه خارج حاضنة االعمال و يستمر تقديم كافة الخدمات
المطلوبة لنجاح مشروعه من خالل مستشاري االعمال و يتم العمل معه لتحقيق النمو المستدام.

المرحلة الثالثة النمو و ما بعد اإلحتضان
بعد فترة زمنية من إنشاء المشروع تصبح الخدمات المطلوبة من قبل رائد العمل أكثر تعقيداً و عليه

يتم تقديم مجموعة من خدمات اإلدارية و المالية و التكنولوجيه و التي تتماشى من ديمومة نمو

المشروع و منها:
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 .1المرافقة :إذ يتم ربط رائد العمل مع رواد اع مال آخرين يتمتعون بخبرة أكبر و ذلك بهدف
تقديم المشورة العملية بإلضافة الى إيجاد فرص للتعاون المشترك
 .2الدعم التقني و اإلداري
 المعلومات و اإلحصائيات
 إعداد خطط العمل الخاصة بنمو المشروع إما للحصول على تمويل او عقد
شراكات مع مستثمرين أجانب
 برامج و آليات تحديد و تقييم التكنولوجيا الحديثة التي تتالئم مع متطلبات
المشروع و السوق.
 برامج رفع الجودة لتتالئم مع متطلبات االسواق العالمية
 الخدمات القانونية
 .3دخول اسواق جديدة من خالل التجمعات التصديرية و اإلمتيازات التجارية و التجمعات
الصناعية المشتركة
 .4التمويل إذ يتطلب نمو المشروعات الى إستثمارات و تمويل متوسط الى طويل األمد
بإلضافة الى إيجاد محافظ المخاطرة
 .5البنى التحتية و التي تشتمل على الحاضنات الصناعية المتخصصة و حدائق العلوم
التكنولوجيا و مراكز البحث و التطوير
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النمو و

ما بعد اإلحتضان
اإلحتضان المرئي
و الغير مرئي
الربط المالي
تقديم المشورة و الربط
التكنولوجي

إعداد و تمكين
النمو و ما بعد

اإلحتضان

ما قبل اإلحتضان

اإلحتضان
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إختيار رواد
االعمال
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المشروعات الصغيرة والمتوسطة واألسر المنتجة روافد للتنمية
جهود المملكة العربية السعودية في تعضيدها ومساعدتها

إعداد
األستاذ الشيخ  /عبد اهلل العلي النعيم
رئيس مجلس أمناء المعهد العربي إلنماء المدن رئيس المعهد

ورقة عمل مقدمة إلى:
المؤتمر اإلقليمي "المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدان العربية :الواقع والتطلعات"
مكان اإلنعقاد :الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي – الكويت
خالل الفترة  16 -15 :محرم  1437ه الموافق  29-28أكتوبر  2015م

المعهد العربي إلنماء المدن 2015 /م

1

مقدمــــة :

تشهد الكثير من مدن العالم أزمات اقتصادية تؤثر في نموها االقتصادي واالجتماعي وذلك لعدة أسباب منها
انخفاض فرص العمل في الدول الصناعية نتيجة إدخال التكنولوجيا الحديثة واآلالت والروبوتات إلى

المصانع لتحل محل اإلنسان  .وقد أدى التطور التكنولوجي إلى زيادة تغير التقنية االنتاجية المستخدمة ،
فأصبحت المصانع الكبيرة عائقاً أمام مواكبة التقدم التكنولوجي نظ اًر للتكلفة العالية التي يتطلبها شراء
تكنولوجيا جديدة  ،األمر الذي أدى إلى إقامة مصانع أصغر حجماً وأقل تكلفة وتتمتع بالمرونة على التغير

السريع إلعادة تكيف االنتاج وفقاً للتغير في االحتياجات واألذواق .

وعليه أصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دو اًر مهماً في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في

الدول المتقدمة وفي الدول النامية كذلك .

ونظ اًر لمعاناة الكثير من دول العالم العربي من مجموعة من العوامل التي تعيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية وترتب على ذلك تفشي البطالة مع انخفاض الموارد وشح االستثمارات  .وكان البد من اتخاذ

خطوات وسياسات للحد من آثار األزمة االقتصادية والتخفيف من آثارها وخاصة بطالة الشباب  .ولعل
الحل يكمن في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واألسر المنتجة كمفاتيح لتنمية المجتمعات المحلية
وتوفير فرص العمل وتوظيف الشباب .
وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم األسر المنتجة في عملية تنمية األقاليم والمحليات لما تتميز به
من خاصية االنتشار وتوطينها في أماكن تواجد قوة العمل األمر الذي يحقق العدالة في توزيع عائد التنمية
االقتصادية من خالل التوازن اإلقليمي للتنمية  .وهذه المشاريع ال تحتاج إلى أموال طائلة أو تقنيات عالية
مما يجعلها تتالءم مع الكثير من الدول النامية .
وتؤكد تجارب الكثير من الدول مثل اليابان والصين والهند إلى أن دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة
والمتوسطة قد حقق طفرة مقدرة على المستوى االقتصادي واالجتماعي .
هذا وقد وصل االهتمام بهذا النوع من المشاريع إلى تشكيل و ازرات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة
كما هو الحال في فرنسا والهند وسريالنكا وبنغالديش وماليزيا وكوريا  .وقد حققت بعض الدول في آسيا
نجاحاً كبي اًر واقتصاديات قوية حتى أصبحت تُعرف بالنمور اآلسيوية .
وتشكل هذه المشاريع نسبة  %95من إجمالي المشاريع في العالم  ،وتختلف هذه النسبة من دولة إلى أخرى
حسب المعايير المستخدمة في تصنيف هذه المشروعات  .وان كان هذا في عدد المشاريع  ،وليس بالنسبة
لرأسمالها  ،إذ أن هناك شركات عمالقة رأسمالها بمئات المليارات .
وستتناول هذه الورقة تجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال االقتصادي واالجتماعي الحيوي .
2

مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة :
يختلف تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دولة إلى أخرى حسب امكانياتها وظروفها االقتصادية
واالجتماعية كطبيعة مكونات وعوامل االنتاج ونوعية الصناعات القائمة وحجم السكان وتوفر القوى العاملة
ودرجة تأهيلها ومستويات الدخل واألجور  .كما ويختلف التعريف وفقاً للهدف منه سواء أكان لألغراض
اإلحصائية أم التمويلية أو غيرهما .
ومع اختالف المعايير المستخدمة في تصنيف المشاريع  ،فإن معظم الدول تستخدم معيار عدد العمال
لسهولته وألنه ثابت ال يرتبط بتغيرات األسعار  ،وتستخدم بعض الدول معيار حجم رأس المال المستثمر.
في الدول المتقدمة تصنف المشاريع بأنها صغيرة إذا كان عدد العمال أقل من  ، 99ومتوسطة إذا كان عدد
العمال  ، 499 – 100وكبيرة إذا كان عدد العمال أكثر من  500عامل  .بينما في الدول النامية تصف
المشاريع متناهية الصغر إذا كان عدد العمال  ، 4 – 1وصغيرة إذا كان العدد  ، 19 – 5ومتوسطة إذا
كان العدد  ، 99 – 20وكبيرة إذا كان العدد أكثر من . 100
وحسب تعريف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فإن المشاريع الصغيرة جداً يعمل بها أقل من 5
عمال ورأسمالها المستثمر في األصول أقل من  5000دوالر أمريكي  .والصناعات الصغيرة يعمل بها -6
 15عامالً ورأسمالها في األصول أقل من  15.000دوالر  ،بينما الصناعات المتوسطة يعمل فيها – 15
 50عامالً وتستثمر من . $ 25.000 – 15.000
وبالرغم من عدم وجود تعريف واضح متفق عليه فإن هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة يغلب عليها طابع
الفردية وأحياناً تكون عائلية وتتسم بصغر حجم رأس المال وبساطة التكنولوجيا المستخدمة وتواضع مؤهالت
العاملين فيها .

أهمية ودور المشاريع الصغيرة والمتوسطة :
بالرغم من أهمية هذه المشاريع كطاقة انتاجية مولدة للدخل وفرص العمل  ،فإنها تعمل على زيادة الناتج
القومي  .كما أنها تمثل دو اًر في التنمية االجتماعية من خالل خفض معدالت الفقر والبطالة  ،واشراك المرأة
في العملية االنتاجية وتحفيز المشاركة الشعبية في االقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين .
وتقوم بدور ظاهر في التنمية االقتصادية حيث تساعد في استيعاب الموارد االنتاجية على مستويات
االقتصاد كافة حيث تنتشر في حيز جغرافي أوسع من المشاريع الكبيرة  ،وتزيد من حدة المنافسة في السوق
المحلي  ،وتحل محل المشاريع الكبيرة التي أجبرت على الخروج من السوق .
3

وتعمل هذه المشاريع الصغيرة على استغالل المخلفات الزراعية والصناعية " كمثال " األمر الذي يساهم في
عدم تلوث البيئة .
كما لها أثرها االيجابي في التطوير واالبتكار الرتفاع قدرة أصحابها على االبتكارات الذاتية في مشاريعهم .
وتسهم بقدر كبير في استغالل مدخرات المواطنين .
ومثل هذه المشاريع لها القدرة على تحمل األزمات المالية واالقتصادية العالمية  ،وقدرتها على مواجهة
المتغيرات والمرونة على التكيف بسرعة معها .

جهود المملكة العربية السعودية في تشجيع المشروعات الصغيرة واألسر المنتجة :
انطالقاً مما تقدم حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهميتها ودورها في تنمية األسر وما تقوم به من دور
مميز في توفير نسبة عالية من فرص العمل ومكافحة الفقر وتنمية األسر الفقيرة بتمليكهم وسائل لإلنتاج،
هذا باإلضافة إلى المساهمة في االقتصاد الوطني والتنمية المستدامة  ...أولت المملكة العربية السعودية
ممثلة في أجهزتها المالية واالقتصادية عناية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واألسر المنتجة  ،كما
ساهمت مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات التعاونية والخيرية بجهود
مقدرة في دعم وانجاح هذه المشروعات .
وفيما يلي استعراض للجهود الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .

الجهود الرسمية والحكومية :
أوالً – صناديق األقراض :
خصصت الدولة في ميزانية هذا العام 2014م حوالي  85.3مليار ريــال لصناديق األقراض تشكل حوالي
 %9.9من حجم االنفاق المخصص في الدولة والبالغ  855مليار ريـ ــال  ،حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه
من قروض للصندوق العقاري والصندوق الصناعي  ،بنك التسليف  ،والصندوق الزراعي وصندوق
االستثمارات العامة منذ انشائها حتى هذا العام حوالي  537.5مليار ري ــال .
وهذا الرقم الضخم يبين االهتمام الذي توليه المملكة لبرنامج األقراض الميسر بدون فوائد  ،وهذا يعزز
التنمية في المملكة  .ولكن يالحظ أن بعض الصناديق اإلقراضية تعمل في إطار تركيز المبالغ المخصصة
----------------------* االستغالل األمثل للمواد األولية المتاحة محلياً إلنتاج سلع تامة الصنع
4

لها وتديرها وفق تعليمات و ازرة المالية أكثر من تركيزها على جوانب الصرف في المجاالت التي يحتاجها
المواطن ،والشواهد كثيرة وعلى سبيل المثال لدى بنك التسليف حوالي  36مليا اًر ونسبة المنصرف متدينة وال
تتواكب مع االحتياجات المتزايدة للمواطنين  ،وكذلك الصندوق الصناعي حيث مول مشاريع ال تتجاوز 140
مشروعاً بتمويل قدره  9.9مليارات بينما ميزانيته تفوق ذلك بكثير جداً  ،والحاجة إلى ضخ استثمارات
صناعية هامة جداً لالقتصاد السعودي  ،فلماذا تبقى هذه األموال حبيسة في حسابات الصناديق بينما
الحاجة تتزايد بشكل كبير ؟ .
والمحور الثاني أن هذه الصناديق عدا الصندوق العقاري وبنك التسليف إلى حد ما  ،تركز على تمويل كبار
المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى  ،إذاً أين حقوق صغار المستثمرين من القروض ؟ وكيف ننمي
قطاع المشروعات الصغيرة والمبالغ " تقريباً " محتكرة على هذه الشركات الكبرى التي أسست امبراطوريات
صناعية بدعم الدولة بهذه القروض الميسرة  .ولتفادي هذه السلبيات ُيقترح تخصيص صندوق إقراضي

استثماري خاص من الدولة ال يمول إالّ صغار المستثمرين وبدون ضمانات وال فوائد وال تعقيدات مثل
شروط بنك التسليف  .فالمستثمر الناشئ هو األولى بالدعم والرعاية  .وعلى غرار بنك جرامين في
بنغالديش وبنوك الفقراء التي أسسها ودعمها صاحب السمو الملكي األمير طالل من خالل برنامج الخليج
العربي للتنمية  -أجفند .
البنك السعودي للتسليف واالدخار :
تأسس البنك عام 1391هـ حيث تركز نشاطه في بدايته على تقديم القروض االجتماعية ( زواج  ،ترميم ،
أسرة )  ،ثم تطور وفقاً لرغبة القيادة الرشيدة في تنويع نشاط البنك فصدر المرسوم الملكي رقم م 34/وتاريخ
1427/6/1هـ ملغياً المرسوم السابق  ،ليكون البنك أحد الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم القروض
التنموية الميسرة للمواطنين لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء إضافة إلى دعم
المشاريع الصغيرة والناشئة لما لها من أهمية في بناء اقتصاد المملكة .
وقد تبنى البنك استراتيجيات للتطوير وتسهيل عملية اإلقراض من خالل اطالق برنامج ( مسارات ) عام
2011م الذي يهتم بتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة بدون فوائد ألصحاب الحرف والمهن من المواطنين
تشجيعاً لهم على مزاولة األعمال بأنفسهم ولحسابهم الخاص .
وقد حقق البنك خالل الفترة الماضية وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2013م اعتماده ودعمه لما يزيد على
 21ألف مشروع بقيمة تجاوزت  3.260مليار ري ــال تنوعت ما بين مشاريع خدمية  ،صناعية  ،تعليمية ،
طبية واختراع .
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كما قام البنك بإطالق مبادرة تمثلت بتأسيس مجلس مستقل للجهات الراعية لتوحيد الجهود وتوزيع األدوار
بين الجهات الراعية لمشاريع رواد األعمال .
وفي إطار دور البنك كمنسق لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة  ،بادر البنك بتأسيس المركز الوطني
لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وتنفيذ المبادرات التي يحتاجها القطاع بالمملكة  .كما قام البنك بإعداد
الئحة اعتماد الجهات الراعية للعمل مع البنك لتقديم أفضل الخدمات  ،وقد تم التوقيع حتى اآلن مع هيئة
السياحة واآلثار  ،مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ( بادر )  ،صندوق المئوية ومعهد ريادة األعمال
الوطني ( رياده )  ،وهيئة المدن الصناعية ( مدن ) .
وبالرغم من كل هذه الجهود إال أنه ال يوجد حالياً جهاز حكومي قوي يخدم قطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة بالمملكة  .ويعمل بنك التسليف واالدخار على إنشاء صندوق لرأس المال الجرئ إضافة إلى

صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  .وهناك اتجاه إلى إنشاء هيئة عامة للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة لدى الجهات العليا التخاذ قرار بشأنها سواء كانت كهيئة مستقلة أو تابعة للبنك  .وال
شك أن الحاجة ملحة لتلك الهيئة لتكون عامالً رئيسياً في تنظيم وتطوير قطاع المنشآت خصوصاً وأن
هناك نسبة فشل مرتفعة في المشروعات السابقة ويرجع ذلك لنقص الخبرة والتدريب وتوفير دراسات الجدوى.

وقد تم مؤخ اًر بناء استراتيجية جديدة لبرامج البنك التمويلية لمشروعات الشباب بالتعاون مع البنك الدولي
ستغير وجه البنك  ،وأن هذه االستراتيجية معروضة على مجلس اإلدارة إلقرارها  .وقد رفع البنك حجم

القروض للمشروعات بنسبة  %50العام الماضي ويعمل على زيادتها في األعوام القادمة  .ويقدم البنك
شهرياً  11ألف قرض بنصف مليار ري ــال  ،وسيتم رفعها اعتبا اًر من 2014/6/15م لتصبح من مليار إلى
 1.3مليار  .كما أبرم البنك اتفاقية مع هيئة المدن الصناعية لتوفير األراضي المخدومة بالمرافق للشباب
أصحاب المشروعات الصغيرة  .كما وأن البنك يتعاون مع الجمعيات الخيرية التي تدعم األسر المنتجة .

البنوك المحلية واقراض المؤسسات الصغيرة :
بدأت البنوك المحلية مرحلة جديدة بإقراض المؤسسات الصغيرة وفقاً لمبادرة و ازرة العمل إليجاد برنامج يلزم

المصارف بتخصيص نسبة من قروضها للمنشآت الصغيرة لدعمها فضالً عن التوجه لنقل التجارب المتقدمة

في مجال دعم المنشآت الصغيرة  ،ومنها التجربتان الماليزية والتركية .

ومن المؤكد أن قيام البنوك السعودية بتخصيص نسبة من محافظها اإلقراضية لقطاع المؤسسات الصغيرة
يعطي داللة على الرؤية الحكومية الصائبة لمؤسسة النقد وو ازرة المالية إلى خطورة عدم دعم هذا القطاع
ولجوئ ه إلى قنوات غير رسمية مما يضر االقتصاد المحلي بوصول فائدة القرض إلى  %8.5-6.5وهي
نسبة مرهقة جداً لمالك المشروعات الصغيرة .
6

نماذج من المشروعات الصغيرة واألسر المنتجة كقاطرة للتنمية :
انطالقاً من كون المجتمع السعودي مجتمع تكافلي  ،نجد أن مشروعات األسر الصغيرة تجد الدعم والمساندة
من مؤسسات المجتمع المدني  ،كما وأن مؤسسات الدولة االقتصادية والمالية تجد الرعاية والدعم  ..لذا
تعددت البرامج والمشروعات والصناديق التي تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة وفيما يلي نشير إلى نماذج :
-1

برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة :

اعتمد البرنامج في النصف األول من العام الحالي ( 2014م )  1198كفالة مقابل  835كفالة خالل نفس
الفترة من العام السابق بقيمة إجمالية بلغت  635.3مليون ري ــال مقابل  470.2مليون ري ــال خالل نفس
الفترة بزيادة . %35
كما وأن التمويل المقدم من البنوك والمصارف المشاركة مع البرنامج بلغت قيمته  1.144مليون ري ــال في
هذا العام بزيادة  % 29من العام السابق  ،تصدرها البنك األهلي التجاري من حيث عدد الكفاالت بنسبة
 ، %41ويأتي في المرتبة الثانية بنك الرياض بنسبة  %18ثم البنك العربي  %11وبنك الجزيرة  %9وباقي
البنوك مجتمعة . %21
ومنذ انطالقة البرنامج في عام 2006م وحتى عام 2013م تم اعتماد  5.963كفالة استفادت منها 3483
منشأة صغيرة ومتوسطة بقيمة إجمالية بلغت  319605مليون ريــال  ،مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته
 6.4802مليون ري ــال .
ولضمان تحقيق التنمية المتوازنة لكافة المناطق خصوصاً األقل نمواً اقتصادياً  ،حرص البرنامج وبالتعاون
مع البنوك المشاركة على استف ادة معظم المناطق من الكفاالت الممنوحة للقطاع  .وبلغ عدد الكفاالت التي
قدمها البرنامج نحو  7280كفالة بقيمة إجمالية أكثر من  3مليار ريــال مقابل تمويل مقدم من البنوك
المشاركة بـ  7مليار ريــال  ،استفادت منه  4082منشأة صغيرة ومتوسطة .
إن برنامج كفالة يعد إحدى الركائز األساسية التي تستند إليه جهود المملكة لدعم وتعزيز مساهمة قطاع
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي .
 - 2صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة :
وهو صندوق أٌقيم لخدمة المشاريع الصغيرة  ،انشئ بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة ويعتمد
في دخله على التبرعات من المحسنين واعانة الحكومة  ،وصل عدد مشاريع تنسيق وتنظيم المعارض
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الممولة من الصندوق إلى  6مشاريع نسائية  ،وهي قليلة  ،وقد تالحظ أن عدد المؤسسات المختصة في
نشاط تنظيم المعارض في السوق السعودية محدود ،ويتطلب من المرأة مشاركة أكثر  .وينفذ الصندوق خطة
لدعم هذه المشاريع من خالل برنامج " انطالقتي " الذي ينفذه الصندوق لتدريب المستفيدات وتمويل
مشاريعهن  .وأن خطة الصندوق في زيادة حجم التمويل للمؤسسات النسائية في تنظيم المعارض والدعاية
واالعالن .
 - 3تأسيس أول بنك للفقراء في السعودية :
يعمل برنامج الخليج العربي للتنمية ( أجفنـد ) على افتتاح بنك للفقراء في السعودية يقدم قروضاً متناهية
الصغر للمحتاجين تساعدهم في إنشاء مشاريعهم الصغيرة .
بدأت فكرة بنوك الفقراء أساساً من المبادرة التي طرحها األمير  /طالل بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج
( أجفند ) لمكافحة الفقر في المجتمعات النامية والمنطقة العربية خصوصاً  ،من خالل تعميم تجربة التمويل
األصغر  .وتم فتح أول بنكين في األردن واليمن بالشراكة مع القطاع الخاص  ،واآلن وصلت إلى  6بنوك
في المنطقة العربية في اليمن  ،األردن  ،البحرين  ،سوريه  ،لبنان  ،والسودان  .كما انتقل بالمشروع إلى
غرب أفريقيا حيث تم إنشاء بنك في سيراليون يعمل بنجاح  .ويشمل البرنامج هذا العام افتتاح بنكين جديدين
في كل من فلسطين وموريتانيا  ،ويجري اإلعداد الفتتاح بنك في الفلبين  .وبذلك يكون ألجفند  10بنوك منذ
بدأ المشروع عملياً في العام 2006م .
 - 4شركة مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال ( واعد ) ومعهد ريادة األعمال الوطني ( رياده )
وقعت شركة مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال المحدودة (واعد) ومعهد ريادة األعمال الوطني (ريادة)
مذكرة تفاهم تُعنى بدعم ريادة األعمال في المملكة .
وتهدف المذكرة إلى تكامل الجهود والموارد المطلوبة لدعم المشروعات الشبابية ذات الصبغة االبتكارية من
خالل استراتيجية تقوم بموجبها ( واعد ) بتوفير برامج التدريب والتأهيل المتخصص بما في ذلك الدعم
المالي سواء باإلقراض أو بالمشاركة في رأس المال إلقامة تلك المشاريع التي تسهم في تعزيز االقتصاد
الوطني وتوفير فرص وظيفية لشباب وشابات المملكة .
ومعهد ( رياده ) من خالل مكاتبه ال (  ) 38المنتشرة في المملكة وتمثل  25مكتباً لفرع الرجال و 13
مكتباً لفروع النساء تسعى إلى استقطاب أفكار المشاريع الناشئة ومساعدة أصحابها في تحويلها إلى مشروع
ناشئ صغير يتم تمويله من البنك السعودي للتسليف واالدخار وتشغيله بنفسه واالنطالق نحو عالم المال
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واألعمال بحيث تكون تلك المشاريع ذات تأثير في المجتمع واالقتصاد السعودي .
علماً بأن مشروع ( رياده ) مشروع وطني مؤسس بمبادرة من و ازرة البترول والثروة المعدنية من خالل
المؤسسة العامة للتدريب المهني كإحدى الشركات االستراتيجية مع سابك وأرامكو واالتصاالت السعودية
ومصرف اإلنماء والبنك السعودي للتسليف واالدخار  .ودرب البرنامج إلى اآلن  7500مواطن ومواطنة
وافتتح حتى اآلن  3350مشروعاً صغي اًر تتم متابعتهم ودعمهم للتأكد من أن المشاريع داعمة لالقتصاد .
 - 5وزارة العمل ودعم المشاريع الصغيرة :
تقوم الحكومة بدعم الشباب حيث أنه خيار استراتيجي  ،واالبتعاث خير دليل حيث وصل أرقاماً قياسية .
كما تم إنشاء جهات داعمة للشباب فأصبح هناك أكثر من  26جهة تدعم الشباب  ،وو ازرة العمل هي أحد
اللعبين األساسيين  .وو ازرة العمل دعمت من الشباب من يبحث عن عمل  ،ولكنها في المقابل لم تدعم
المبدعين من الشباب الذين يبحثون عن خلق وظائف لغيرهم  ،أال وهم شباب األعمال وأصحاب المشاريع
الصغيرة والذين يعتبرون شركاء لو ازرة العمل في القضاء على البطالة  .المبدعون هؤالء رغم قلة نسبتهم في
العالم إال أنهم يوظفون حوالي  %50من القوى العاملة في أمريكا  ،ومثلها تقريباً في كندا  .لذا نجد دول
العالم المتقدمة تدعمهم  .وحتى في المناسبات التي تدعم المشاريع الصغيرة مثل جائزة صاحب السمو
الملكي األمير سلمــان بن عبد العزي ــز  ،وجائزة رواد األعمال األكثر ابداعاً في السعودية والتي أقامها
فوربـز ،ومنتدى التنافسية الذي تشرف عليه هيئة االستثمار  ،نرى الجميع يدعمها ولكن ال نرى و ازرة العمل
تدعمها .
 - 6صندوق الموارد البشرية ينفذ برامج خاصة للسجناء ومالك المنشآت الصغيرة :
نفذ صندوق تنمية الموارد البشرية بمحافظة القطيف برنامج ( العمل عن بعد ) لدعم توظيف السيدات وذوي
االحتياجات الخاصة ممن لديهم تأهيل في المهنة المرشحين للعمل فيها  ،فيتحمل الصندوق نسبة %50
من ارتب الموظف أو الموظفة بما ال يزيد عن  2000ري ــال شهرياً وذلك لمدة سنتين والصندوق على
استعداد للتعاون مع أي شركة تستقطب هذه الفئات  ،شرط توفير تقارير عمل تثبت التحاق الموظف العمل
بالشركة  .كما أن لدى الصندوق تواصالً مع كافة الجمعيات الخيرية في المحافظة الستقطاب هذه الفئات
وغيرها  ،والصندوق يقوم بتنفيذ برامج أبرزها برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في منشآت القطاع الخاص
بموجب عقود عمل .
كما وهناك برامج لدعم مالك المنشآت الصغيرة حيث يتم دفع إعانة شهرية لمالك المنشأة الصغيرة شريطة
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أن يكون تحت مظلة جهة راعية كبنك التسليف أو صندوق المئوية .
كما وينفذ الصندوق برنامجاً لدعم تشغيل السجناء  ،يساهم ولمدة  24شه اًر بمبلغ إضافة في الراتب نسبته
 %50من راتب الموظف السجين خالل مدة محكوميته بالسجن بما ال يتجاوز  1000ري ــال شهرياً .
 - 7نسائية مجلس الغرف السعودية – مشروع العمل من المنزل :
بدأت الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية خطواتها بتنفيذ مشروعها الطموح ( العمل من المنزل )
وذلك لمزاولة  85نشاطاً تجارياً من المنزل في مختلف مناطق المملكة بخاصة للمرأة والفئات ذات
االحتياجات الخاصة  .وقد ساهمت ثمانية جهات حكومية في وضع الضوابط والشروط إلصدار تراخيص
لمزاولة األنشطة من المنزل  ..وتشمل األنشطة التي اتفق مع الجهات الحكومية المانحة للتراخيص أبرزها :
الخياطة والتطريز والمالبس الجاهزة  ،المشاغل والتجميل  ،التصنيع الغذائي  ،صناعة العطور  ،خدمات
األفراح والمناسبات  ،المنتجات اليدوية والحرفية  ،التصميم الداخلي  ،االستشارات بأنواعها  ،صيانة
المعدات واألجهزة االلكترونية  ،اإلرشاد السياحي  ،تنظيم الرحالت  ،ترميم اآلثار  ،رياض األطفال ،
دروس التقوية  ،ضيافة األطفال والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة  ،خدمات االتصال والرسائل ومراقبة
الشبكات  ،الدعاية واالعالن  ،خدمات العالقات العامة واالعالم والترجمة .
وجدير بالذكر أن هذا المشروع يمثل أهمية خاصة للمرأة السعودية بالترخيص لها نظامياً لمزاولة بعض
األنشطة التجارية الصغيرة .
 - 8برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
صندوق التنمية الصناعية السعودي
تم إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عام 2006م بدعم من و ازرة المالية وبعض
البنوك المحلية  .ويقوم صندوق التنمية الصناعية السعودي بإدارة البرنامج لضمان التغلب على معوقات
التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  ،وذلك من خالل تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة .
كما ويقوم البرنامج بدور كبير في مجاالت التدريب والتثقيف والتطوير لتنمية روح العمل الحر لدى شباب
األعمال من خالل دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تزويد أصحاب المنشآت
الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات األساسية والخطوات الفاعلة لتأسيس وتطوير ونمو األعمال  ،وزيادة الوعي
وبناء وتعزيز القدرات المهنية .
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ويبذل البرنامج جهوداً مقدرة لمواجهة التحديات والمعوقات لتوفير العدد الكافي من مسئولي االئتمان بالبنوك
للتعامل مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
ويعمل البرنامج على تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق البحوث بالتعاون مع و ازرة
المالية والجهات ذات العالقة لدعم القطاع وزيادة دوره في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية .
ومنذ انطالق البرنامج في عام 2006م وحتى عام 2013م تم اعتماد  5.963كفالة استفادت منها 3483
منشأة صغيرة ومتوسطة بقيمة إجمالية بلغت  3.196.5مليون ريـ ــال  ،مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته
 6.480.2مليون ري ــال * .
أداء متمي اًز صاحبه زيادة كبيرة في حجم نشاط البرنامج لدوره في خدمة االقتصاد
وقد شهد عام 2013م ً

الوطني وايجاد فرص وظيفية لشباب وشابات الوطن .

ويعد برنامج كفالة أحد الركائز األساسية التي تستند إليه جهود المملكة لدعم وتعزيز مساهمة قطاع المنشآت
ُ

الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي .
-9

باب رزق جميل :

أحد مبادرات عبد اللطيف جميل االجتماعية  .وهذا البرنامج يركز بشكل مباشر على مجاالت توفير فرص
العمل من خالل فروعه في جميع مناطق المملكة .
وتتركز أهداف باب رزق جميل في توفير فرص عمل للشباب والشابات  ،وتعريف الشركات بالكوادر
الباحثة عن عمل  ،والباحثين عن العمل بالفرص المتاحة في تلك الشركات  .كما ويهدف البرنامج إلى دعم
أصحاب المشاريع الصغيرة  ،ودعم برامج العمل من المنزل  ،وتوفير البيئة المتميزة ألصحاب المشاريع
الصغيرة .
ويعمل باب رزق جميل على تحقيق أهدافه من خالل البرامج التالية :
 برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف . برنامج التوظيف المباشر .------------------------------

* جريدة الجزيرة ( االقتصادي ) ص  ، 16تاريخ  29يوليو 2013م .
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 برنامج دعم المشاريع الصغيرة . برنامج دعم األسر المنتجة . برنامج تمليك سيارات األجرة العامة . برنامج تمليك سيارات النقل . برنامج االمتياز التجاري .ولكل برنامج شروطه لضبط ترتيبات تنفيذه وتحقيق أهدافه .
-10

الجمعية التعاونية النسائية بمنطقة القصيم ( حرفه ) :

فكرة الجمعية التحول من مؤسسة معتمدة على االعانات المالية إلى مؤسسة منتجة لتحقيق األمن
االقتصادي لألسر المنتجة واستدامتها .
وتهدف الجمعية إلى تشغيل األسر والحرفيات وخريجات االقتصاد المنزلي والتربية الفنية  ،وتنفيذ المشاريع
االنتاجية وايجاد قنوات تمويلها .
وتعمل الجمعية على تحقيق أهدافها من خالل النشاطات التالية :
-1

تدريب الحرفيات واألسر المنتجة والعضوات والموظفات في مجال االنتاج وضبط الجودة والتسويق
والتغليف .

-2

إيجاد منافذ تسويق محلية واقليمية ودولية وذلك بالمشاركة في المعارض والمهرجانات .

-3

تقديم المساندة لألسر المنتجة من خالل قسم القروض  ،وحجم القرض  15000-3000ريـال
ومدته  24شه اًر بدون كفيل ( فقط كفالة شخصية ) .

-4

استقطاب التمويل والدعم للمؤسسات والجمعيات باسمهم .

-5

صندوق الدعم االجتماعي لألسر المنتجة  ،وتأسيس مبادرة خيرية ليقدم خدماته في الجوانب التالية:
ترميم المساكن  ،الحج والعمرة  ،الديون المتعثرة  ،التأثيث  ،الزواج .

-6

الحملة الوطنية لألسر المنتجة ( حرفه وطن ) وتهدف إلى حماية التراث السعودي عن طريق
التوعية بأهمية المحافظة على العمل اليدوي الحرفي  ،والعمل عن بعد من المنزل وتوريثه لألجيال
الجديدة .

-7

المنهجية العلمية في تأسيس مظلة رسمية لرعاية األسر المنتجة على مستوى المناطق بالمملكة .
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 -11هيئة السياحة تنفذ برامج ومشاريع لتطوير االستثمار السياحي :
تعمل الهيئة على عدد من البرامج واألنظمة والمشاريع المتعلقة باالستثمار السياحي لفوائده االقتصادية
واالجتماعية حيث يوفر فرص عمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة  .ويأتي تأسيس شركات للتنمية
السياحية في المقدمة لتنمية الوجهات السياحية  ،ثم تأسيس شركة تطوير العقير ( شركة مساهمة مقفلة )
برأسمال  2.710مليار ري ــال لتطوير واجهة العقير في االحساء بمساهمة من القطاعين العام والخاص .
كما تعمل الهيئة على تأسيس الشركات المساهمة في تطوير وتنمية قطاع السياحة واآلثار واالستثمار فيه
وهي  :شركة الضيافة والفنادق التراثية  ،الشركة السعودية للتنمية واالستثمار السياحي وهي شركة حكومية
قابضة يمتلكها صندوق االستثمارات العامة وتعمل على إعداد دراسات الجدوى وترتيب مسارات المشاريع.
كما قامت الهيئة بتوقيع اتفاقيات مع الصناديق التمويلية الحكومية  :البنك السعودي للتسليف واالدخار ،
صندوق التنمية الصناعية السعودي ( برنامج كفالة )  ،صندوق التنمية الزراعية  ،صندوق المئوية ،
صندوق الموارد البشرية لتمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة .
وطرحت الهيئة مؤخ اًر  20حقيبة استثمارية لمشاريع استثمارية في مجال السياحة واآلثار .
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التوصيات :
انطالقاً من التجارب المتعددة ألجهزة المملكة العربية السعودية الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع
المدني في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة واألسر المنتجة  ،يمكن صياغة التوصيات التالية :
.1

ايالء المشاريع الصغيرة والمتوسطة االهتمام الجدي والفعال من خالل صياغة السياسات والقوانين
واألنظمة المالئمة التي تشجع إقامة مثل هذه المشاريع باعتبارها روافد للتنمية .

.2

يؤخذ على معظم صناديق اإلقراض تركيزها على تمويل كبار المستثمرين وأصحاب العالقات
والنافذين وأصحاب الشركات الكبرى  ،وال بد من األخذ في االعتبار حقوق صغار المستثمرين من
القروض .

.3

تخصيص صندوق اقتراض استثماري خاص من الدولة ال يمول إال صغار المستثمرين وبدون
ضمانات وال فوائد وال تعقيدات .
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الخاتمـــة :
من خالل استعراض تجربة المملكة العربية السعودية في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،
يمكن القول أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة واألسر المنتجة قد حظيت برعاية كبيرة من قبل األجهزة
الحكومية والمحلية بإصدار التشريعات وصياغة السياسات التي تحقق االستقرار والحماية والنمو لهذه
المشاريع وانشاء المؤسسات واألجهزة التي تقوم بإمدادها بالقروض الالزمة ومساعدتها على تسويق منتجاتها
وحمايتها من التعثر واالفالس .
وحيث أن المجتمع السعودي مجتمع تكافلي  ،فإن الدولة السعودية ممثلة بأجهزتها الرسمية والقطاع الخاص
ممثالً بالبنوك والشركات ورجال األعمال  ،ومنظمات المجتمع المدني الخيرية والتعاونية تعمل جميعها على
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واألسر المنتجة  ،وكل المشاريع التي تساعد وتدعم كل الفئات
الضعيفة في المجتمع خصوصاً النساء والشباب واألطفال وأصحاب الحاجات الخاصة مستهدفين من ذلك
ليكونوا فاعلين في المجتمع ويعتمدون على أنفسهم .
والمملكة العربية السعودية  ،ودستورها القرآن والسنة المطهرة  ،تعتمد في كل ذلك على تعاليم اإلسالم  ،فاهلل
سبحانه وتعالى يقول " وما تنفقوا من خير تجدوه عند اهلل هو خي اًر وأعظم أج اًر " ويقول تعالي "وتعاونوا على
البر والتقوى " ويقول سبحانه " وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون " صدق اهلل العظيم .
وفق اهلل الجميع لكل خير ،،،،،،،
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-1
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و ازرة العمل ودعم المشاريع الصغيرة – جريدة الجزيرة  ،مقال لألستاذ  /خالد البواردي  ،العدد  15077بتاريخ
2014/1/8م .

-13
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1435هـ الموافق  23يناير 2014م .
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مؤتمر املشاريع الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر :الواقع والتطلعات"
 29-28أكتوبر2015
دولة الكويت

األجندة
 ملحة عن املعهد العربي للتخطيط
 أهداف املعهد ومجاالت عمله
 فلسفة وفكراملشروعات الصغيرة واملتوسطة
 مركز املشروعات الصغيرة واملتوسطة

 دور املركزفي تقديم الخدمات غيرالتمويلية لقطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة
 برنامج املبادراملتميز
 مشروع تدريب املدربين في مجال ريادة األعمال واملشروعات الصغيرة واملتوسطة

املعهد العربي للتخطيط
مؤسسة عربية إقليمية
مستقلة

ال تهدف إلى الربح

مقرها دولة الكويت

تأسست عام 1972

19
دولة

عدد دول األعضاء عند
التأسيس  11دولة

الدول األضعاء

أهداف
املعهد العربي للتخطيط

ب م م م نلبم ممإل
• دعم ممة الجم ممإل مائيم مملد م اللربم ممإل ي م م م م م م بم ممإل
مملسم م إل ك م ممم ممد ممل د ممت ممم م ل نلعممإل ممل إل
يم المملن نمملر م م دم م م درا منلدعمملدم م م عة مملؤلسم
م دملل م نع .

• ت زرز جيلد م لل م بي مملعترك ت دة ماخ ل غير م للر بمإل
كلج ممإل مملؤلس ممل مائي ممل مايكل ب ممإل ؤلس ممل م ن م م م مل ي
م بإل.
م

جمءالت ضعمل
املعهد العربي للتخطيط

البحوث
واللقء ات العلمية

الدضعم املؤسسي
واالستشءرات

بنء
القدرات الوطنية

جمءالت ضعمل
املعهد العربي للتخطيط

.
التنمية
االقتصادية

التنمية
القطاعية

التنمية
االجتماعية

البيئة
اإلقليمية
والدولية
للتنمية

آخر
التطورات
االقتصادية

إصدارات املعهد العربي للتخطيط

جمءالت ضعمل
املعهد العربي للتخطيط

الدضعم املؤسسي
واالستشءرات

الدضعم املؤسسي
واالستشءرات

الدضعم املؤسسي
واالستشءرات

بناء وتوفير

• قام املعهدد بععدداد وقيقدة البرندامج الدوي ل لتطدويراملشدروعات الصدغيرة
واملتوس ددطة ال ددته فسد د هدف تمك ددين رواد األعم ددال وت ددوعي هم وت ددوجيههم
خد د ل تق ددديم زم ددة م ددن الخ دددمات غي ددرالتمويلي ددة غط ددي مرا ددر دورة
يدداة املشددروع (مر لددة مددا قبددر االسد مار– مر لددة االسد مار– مر لددة
ال شغير – مر لة التقييم والتوسع).
• قد د د ددام املعهد د د ددد بتأسد د د دديس أول مركد د د ددزإقلي د د د ددل للمشد د د ددروعات الصد د د ددغيرة
واملتوسطة.

من حنن

رؤيتنء

رسءلتنء

أهدافنء

خدمءتنء

الفئءت املستهدفة

براجمنء التدريبية

من حنن

رؤيتنء

رسءلتنء

أهدافنء

خدمءتنء

الفئءت
املستهدفة

براجمنء
التدريبية

 .1مرك د ددزإقلي د ددل متخصد د د ب نمي د ددة ري د ددادة األعم د ددال
وتطويراملشروعات الصغيرة واملتوسطة.
 .2نقد د د د دددم مجموعد د د د ددة مد د د د ددن الخد د د د دددمات التدري يد د د د ددة
واالس شارية وخدمات الدعم الف ل والدراسات من
أجد د ددر االرتقد د دداء بمسد د ددتو املؤسسد د ددات الحكوميد د ددة
ومؤسسات النفع العام.

 .3نقدددم خدددماتنا املختلفددة بدرجددة عاليددة مددن الكفدداءة
ً
والفاعلية ووفقا ألفضر املمارسات الدولية.
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ً
ً
ً
ً
أن اكلن كزم إق بلبل خصصمل ليمام
ي م م م الم م ممل دعم م ممة تنلبم م ممإل درم م مملد م علم م ممل
تطم م م مملر قطم م م ممل مملع م م م م عل م ص م م م م ير
ممل للممطإل مملؤلسممل م معلممإل ممللل ممإل
ت ي الجإل م م بإل.
أن اكم م م مملن ا م م م م م م م ممر ع م م م م مملس م م م م لرين
م ق بم م م م م د م ا لتممت م خ ممإل
ً
ج ل جضل مملللدلل م بإل.
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رؤيتنء

رسءلتنء

أهدافنء

خدمءتنء

الفئءت
املستهدفة

براجمنء
التدريبية

 .1عزيزجهود تنمية ريادة األعمال فدي الددول
العربية .
 .2املس د د دداهمة ف د د ددي رف د د ددع كف د د دداءة املؤسس د د ددات
الراعي د د ددة والداعم د د ددة واملمول د د ددة ل د د دده ع د د ددى
املستويين القطره واإلقلي ل.
 .3عزيزجهود نشرققافة العمر الحروريدادة
األعمد د ددال وتطد د ددويرقد د دددرات رواد األعمد د ددال
واملبددادرين وأاددحاش املشددروعات القائمددة
ً
وفقا ألفضر املمارسات الدولية.

فسد د دداى مركد د ددزاملشد د ددروعات الصد د ددغيرة
من حنن

رؤيتنء

رسءلتنء

أهدافنء

األه د ددداف املتعلق د ددة برؤيت د دده ورس د ددالته

خدمءتنء

الفئءت
املستهدفة

املعهد ددد العربد ددي للتخطد دديط فد ددي مج د دال

براجمنء
التدريبية

واملتوسددطة إلددى تجقيددم مجموعددة م دن

تنمي د د د د د د ددة املش د د د د د د ددروعات الصد د د د د د د ددغيرة
واملتوسطة.

أهدافنء

األهداف
العءمة

األهداف
املتعلقة مبجءل
التدريب وبنء
القدرات

األهداف
املتعلقة مبجءل
العمل
االستشءري
والدضعم
املؤسسي

األهداف
املتعلقة مبجءل
العمل
البحثي
وامللتقيءت
والنشر
واملعلومءت

أهدافنء

األهداف العءمة

املساهمة الفاعلة في تجقيم رؤية املعهد وتنفيت
رسالته وأهدافه الخاصة بقطاع ريادة األعمال
واملشروعات الصغيرة واملتوسطة

عزيزمستو التنسيم والتعاون بين املعهد
والجهات القطرية و اإلقليمية املعنية

إضافة لبنة أساسية في مجال العمر االس شاره
والتدريبل املتعلم بقطاع املشروعات الصغيرة
واملتوسطة وريادة األعمال

عزيزمبدأ الشمولية في تقديم الخدمات
للرياديين ،واملؤسسات الراعية والداعمة واملمولة

أهدافنء

األهداف املتعلقة مبجءل
العمل االستشءري والدضعم املؤسسي

املساهمة في جهود رسم السياسات واتخاذ
القرارات االقتصادية الخاصة باملشروعات
الصغيرة واملتوسطة.

عزيزفرص االستفادة من أفضر املمارسات
والتجارش الدولية و عزيز ال ش يك والتكامر.

املساعدة في تأسيس و دات خاصة بتطوير
املشروعات الصغيرة واملتوسطة في املؤسسات
العامة ذات الع قة.

املساهمة في عزيزالعمر الرياده في الدول
العربية وتطوير خدمات الدعم املؤسس ل
ً
وتقديمها وفقا ألفضر املمارسات الدولية.

عزيزفرص التعاون وتبادل الخبرات واملعرفة واملعلومات
وقص النجاح ع ى مستو املؤسسات املعنية بقطاع
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

أبرز االجنءزات املتعلقة مبجءل
العمل االستشءري والدضعم املؤسسي

أبرز االجنءزات املتعلقة مبجءل
العمل االستشءري والدضعم املؤسسي

األهداف املتعلقة مبجءل
العمل البحثي وامللتقيءت والنشر واملعلومءت

متابعة كافة املستجدات االقتصادية
واالجتماعية القطرية واإلقليمية
والدولية ذات الع قة بقطاع املشروعات
الصغيرة واملتوسطة.

تنظيم ورش عمر والحلقات النقاشية
واملنتديات واملؤتمرات ملناقشة مختلف
القضايا الرئيسية ذات الع قة.
“
”

املساهمة في بناء قاعدة معلومات ومعرفة
عربية وفي إيارمو د من أجر سد
الفجوة الحاصلة في هتا املجال.
“
”

تزويد البا ين واملهتمين بسلسلة من
املنشورات والدراسات التل ت ناول
مختلف قضايا ريادة األعمال
واملشروعات الصغيرة واملتوسطة.

أبرز االجنءزات املتعلقة مبجءل
العمل البحثي وامللتقيءت والنشر واملعلومءت

أبرز االجنءزات املتعلقة مبجءل
العمل البحثي وامللتقيءت والنشر واملعلومءت

أبرز االجنءزات املتعلقة مبجءل
العمل البحثي وامللتقيءت والنشر واملعلومءت

أبرز االجنءزات املتعلقة مبجءل
العمل البحثي وامللتقيءت والنشر واملعلومءت

أبرز االجنءزات املتعلقة مبجءل
العمل البحثي وامللتقيءت والنشر واملعلومءت

أهدافنء

األهداف املتعلقة مبجءل
التدريب وبنء القدرات

املساهمة في تطويرمهارات الرياديين
وأاحاش املشروعات الصغيرة
واملتوسطة

عزيزجهود نشرققافة الريادة واملبادرة
والعمر الحر
“
”

املساهمة في بناء قدرات العاملين في
املؤسسات الحكومية ومؤسسات النفع
العام
املساهمة في تنفيت البرامج القطرية
املعنية بتطويرالعمر الرياده
واملشروعات الصغيرة واملتوسطة
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خدمات
اس شارية
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الدعم
املؤسس ل

خدمات
الدراسات
وامللتقيات
والنشر
خدمات
املعلومات
وال ش يك
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من حنن

رؤيتنء

للريءديني وأصحءب املشروضعءت الصغرية واملتوسطة

رسءلتنء

أهدافنء

للمؤسسءت املعنية بريءدة األضعمءل
وتطوير املشروضعءت الصغرية واملتوسطة

خدمءتنء

الفئءت
املستهدفة

براجمنء
التدريبية

من حنن

رؤيتنء
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للريءديني وأصحءب املشروضعءت الصغرية واملتوسطة

من حنن

رؤيتنء

رسءلتنء

أهدافنء

خدمءتنء

الفئءت
املستهدفة
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التدريبية

للمؤسسءت املعنية بريءدة األضعمءل
وتطوير املشروضعءت الصغرية واملتوسطة

من حنن

رؤيتنء

رسءلتنء

أهدافنء

خدمءتنء

الفئءت
املستهدفة

براجمنء
التدريبية

للمؤسسءت املعنية بريءدة األضعمءل
وتطوير املشروضعءت الصغرية واملتوسطة

من حنن

رؤيتنء

رسءلتنء

أهدافنء

خدمءتنء

الفئءت
املستهدفة

براجمنء
التدريبية
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من حنن

رؤيتنء

رسءلتنء
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الفئءت
املستهدفة

براجمنء
التدريبية

أبرز االجنءزات املتعلقة مبجءل
بنء القدرات والتدريب لرواد األضعمءل
والعءملني يف املؤسسءت ذات العالقة

قام املركز ب نفيت مجموعة كبيرة من البرامج التدري ية في مقره وخارج دولة املقر

برند د د د د ددامج أسد د د د د ددبو ي
د د د د د د د ددول “ال د د د د د د د دددعم
املؤسسد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ل
للمشد د د د د د د د د د د د د د د د د ددروعات
الصغيرة واملتوسطة
– مقد د د د د ددراملعهد د د د د ددد –
دولة الكويت

برنامج أسبو ي
ول “تموير
املشروعات
الصغيرة
واملتوسطة« – مقر
املعهد – دولة
الكويت

برنامج تخصص ل
ول " تنمية
املشروعات
الصغيرة
واملتوسطة« – مقر
املعهد – دولة
الكويت

برنامج تخصص ل ول "
تنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة"برنامج تدريبل
دول "تموير املشروعات
الصغيرة واملتوسطة"
لصالدح صندوق التنمية
وال شغير في مدينة عمان
باململكة األردنية الهاشمية
خ ل الفترة من -28/9
 ، 2/10/2014يث تم
تدريب  35مشارك.

أبرز االجنءزات املتعلقة مبجءل
بنء القدرات والتدريب لرواد األضعمءل
والعءملني يف املؤسسءت ذات العالقة

برنامج "دراسة
الجدو وتموير
املشروعات الصغيرة
واملتوسطة" خ ل
الفترة من -19
،23/10/2014
لصالح جمعية نهضة
فتاة البجرين ،مملكة
البجرين يث تم
تدريب  18مشارك.

برنامج "تموير وتنمية
املشروعات الصغيرة
واملتوسطة" لصالح
وزارة التنمية ال شرية
والعمر – والية
الخريوم بجمهورية
السودان خ ل الفترة
، 18/12/2014-14
يث تم تدريب 49
مشارك .

برنامج "إعداد وتقييم
دراسات الجدو
للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة" لصالح
وزارة التنمية ال شرية
والعمر – والية
الخريوم  ،جمهورية
السودان خ ل الفترة
،22/1/2015-18
يث تم تدريب 72
مشارك.

برنامج تدريبل "تموير
املشروعات الصغيرة
واملتوسطة" لصالح
وزارة املالية
واالقتصاد الوي ل
واألمانة العامة
للمجلس القومي
للتدريب في مدينة
الخريوم بجمهورية
السودان خ ل الفترة
 ،5/3/2015-1يث
تم تدريب  33مشارك.

أبرز االجنءزات املتعلقة مبجءل
بنء القدرات والتدريب لرواد األضعمءل
والعءملني يف املؤسسءت ذات العالقة

برنامج تدريبل "الدعم
املؤسس ل للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة"
لصالح وزارة املالية
واالقتصاد الوي ل واألمانة
العامة للمجلس القومي
للتدريب في مدينة الخريوم
بجمهورية السودان خ ل
الفترة ،26/3/2015-22
يث تم تدريب  29مشارك.

برنامج تدريبل ول " الدعم
املؤسس ل للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة"
لصالح غرفة تجارة
وصناعة عمان بمجافظة
ظفارفي سلطنة عمان خ ل
الفترة ، 28/5/2015-24
يث تم تدريب  41مشارك.

برنامج تدريبل ول " تموير
املشروعات الصغيرة
واملتوسطة" لصالح وزارة
االقتصاد واملالية في مدينة
الرباط باململكة املغربية
خ ل الفترة ،5/6/2015-1
يث تم تدريب  21مشارك.

نشءطءتنء القءدمة

نشءطءتنء القءدمة

اتصل بنء

مؤتمر تطوير المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة في البلدان العربية
الكويت  29 – 28أكتوبر 2015

دور الصندوق العربي
في مجال
تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
د .خليفة علي ضو
مستشار مالي

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

دور الصندوق العربي
في مجال
تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
د .خليفة علي ضو
مستشار مالي
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
ملخص
تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على الدور الهام الذي يقوم به الصندوق العربيي ييي
تنمية االقتصادات العربية بصورة عامة ،بما يي ذلك مشروعات البنية األساسية العامة،
ومشروعات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقد كان تركيز الصندوق العربي منذ أن بيدأ أعماليه عيام  ،1974وال ييزا تتيى ا،ن،
على العم من خال التكومات يي الدو العربية األعضاء ،على المساهمة ييي تمويي
مشييروعات البنييية التتتييية والخدمييية .واسييتتدا الصييندوق العربييي عييام  2001نايييذة
للتموي المباشر لمشروعات القطاع الخاص ييي اليدو العربيية ،ييي مختليف القطاعيات
االقتصادية ذات البعد اإلنمائي.
وتم ييي عيام  2009تكلييف الصيندوق العربيي بمهمية ت سييا وإدارة التسياص الخياص
لتموي المشروعات الصغيرة والمتوسطة يي الدو العربية ،اليذي تيم إنشيابه بنياء عليى
مبادرة كريمة من صاتص السمو أمير دولة الكويت .وقد بدأ التسياص الخياص ييي تقيديم
التموي للمشروعات متناهية الصغر والصيغيرة والمتوسيطة ،مين خيال تيويير التمويي
للجهات المتلية المعنيية بتمويي هيذه المشيروعات ،ملي البنيوك والصيناديق االجتماعيية
العاملة يي الدو العربية ،وذلك ويق مجموعة مين السياسيات والقواعيد االرشيادية التيي
تضمن المرونة يي العم والوصو إلى المستفيدين المستهديين.
وإلى جانص تويير التموي المناسص لهذا النوع من المشروعات ،يإن هناك عيدة تتيديات
أخرى ينبغي االهتمام بها ،تتى تتمكن هذه المشروعات من تتقييق النجياو واالسيتمرار
يي العم .

دور الصندوق العربي دور الصندوق العربي
في مجال
تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

مقدمة
وايق مبتمر ملوك وربسياء اليدو العربيية اليذي انعقيد ييي الخرطيوم عيام  1967عليى
انشاء الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتمياعي .وتيم اإلعيالن عين نفياذ اتفاقيية
انشيياء الصييندوق العربييي يييوم السييبت الموايييق  .1971/02/18ويهييدف الصييندوق إلييى
اإل سهام يي التنمية االقتصادية واالجتماعية يي الدو العربية ،مين خيال المسياهمة ييي
تمويييي مشييياريا االنمييياء بشيييروط ميسيييرة للتكوميييات والهيئيييات والمبسسيييات العامييية
والخاصيية ،وتشييجيا توايييف األمييوا وتييويير الخبييرات والمعونييات الفنييية يييي مختلييف
مجاالت التنمية.
كان تركيز الصندوق العربي منذ أن بدأ أعماله عام  ،1974وال ييزا تتيى ا،ن ،عليى
المساهمة يي تموي مشروعات البنية التتتية والخدمية العامة ،بميا ييي ذليك مشيروعات
المواصالت واالتصاالت والمياه والزراعة والطاقة والتعلييم والصيتة والبيئية وهيرهيا،
وذلك من خال تكوميات اليدو العربيية األعضياء .واسيتتدا الصيندوق العربيي عيام
 2001نايذة لتموي مشروعات القطاع الخاص يي الدو العربية ،يي مختلف القطاعات
االقتصييادية ذات البعييد اإلنمييائي .وتييم يييي عييام  2009تكليييف الصييندوق العربييي بمهميية
ت سييي ا وإدارة التسيياص الخيياص لتمويي المشييروعات الصييغيرة والمتوسييطة يييي الييدو
العربية ،الذي تم إنشابه بناء على مبادرة كريمة من صاتص السمو أمير دولة الكويت.
وتتناو هذه الورقة نشاط الصندوق العربي اإلنمائي بشك عام ومختصر ،يي مجياالت
تمويي مشييروعات القطيياعين العييام والخيياص وتقييديم المعونييات ،لييم تسييلط الضييوء علييى
نشاط التساص الخاص بشيء من التفصي .
أوال :نشاط الصندوق العربي في مجال التنمية العربية
 -1تموي المشروعات العامة
بدأ الصندوق العربي أعماله برأسما بلغ  100مليون دينار كويتي ("د.ك ،)".وقدم أو
قرض عام  1974بمبلغ  3.2مليون د.ك ،.للجمهورية اليمنية (مشروع متعدد األهراض
 /المكال) .وبلغ إجمالي عدد القروض التي قدمها الصيندوق ييي تليك السينة  8قيروض،
بقيميية إجمالييية بلغييت  37.1مليييون د.ك .وارتفييا تجييم اإلقييراض السيينوي المقييدم ميين
الصندوق العربي بشك ملتوا منذ عام  ،1986يقد ارتفا مين تيوالي  53ملييون د.ك.
عام  1985إلى توالي  413مليون د.ك .عام  ،2014أي بمعد نمو سنوي وسطي بلغ
توالي  %7.3خال الفترة .وبيذلك يقيد ارتفيا العيدد التراكميي للقيروض الموقعية خيال
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الفتييرة  2014 – 1974تتييى بلييغ  626قرضييا ،سيياهمت يييي تموييي  530مشييروعا،
موزعة على  17دولة عربية .وبلغ اإلجمالي التراكمي لمبالغ هذه القروض توالي 8.4
مليار د.ك .وقد كيان هيذا النميو الكبيير ييي عيدد وقيمية القيروض المقدمية مين الصيندوق
متصييلة لعييدة عوامي  ،كييان ميين أهمهييا ( )1ريييا رأسييما الصييندوق عييدة مييرات ،كييان
آخرها عام  ،2013تيا ريا رأسيماله المكتتيص بيه مين  2ملييار إليى  3ملييار د.ك ،.و
( )2اتبييياع الصيييندوق لسياسييية تقيييوم عليييى أسييياا اسيييتخدام معايييم ميييوارده ييييي تمويييي
المشروعات اإلنمائية المبهلة ييي اليدو األعضياء ،وهيو الهيدف األساسيي مين انشيائه،
بييدال ميين االتتفيياا بهييا يييي شييك اسييتلمارات أخييرى أو سيييولة .لييذلك يييإن معييد رصيييد
القييروض إلييى إجمييالي أصييو الصييندوق قييد ارتفييا ميين تييوالي  %36عييام  1985إلييى
توالي  %86عام .2014
ودأص الصندوق العربي منذ إنشائه على االستجابة إلى طلبيات اليدو المقدمية للتصيو
على تموي للمشروعات االنمائية المبهلة ،طبقا ألولويات تلك الدو  ،وبما يتماشيى ميا
سياساتها وتوجهاتهيا االقتصيادية .ويطبيق الصيندوق شيروطا ميسيرة لقروضيه ،تتضيمن
عنصيير ميينغ بلييغ متوسييطه تييوالي  . %40وتتمل ي هييذه الشييروط تاليييا يييي يتييرة سييداد
تتراوو ما بين  22سنة إلى  25سنة ،منها يترة امها تتراوو ما بين  4إلى  8سينوات،
وبسعري يائدة ليابتين يبلغيان  %3و ،%2.5لمجميوعتي اليدو األعضياء المقترضية –
متوسطة الدخ واألق دخال – على التوالي.
 -2تموي مشروعات القطاع الخاص
تهييدف مشييروعات البنييية األساسييية التييي يسييهم الصييندوق العربييي يييي تمويلهييا إلييى
تطوير االقتصاد وتهيئة البيئة الجاذبة لالستلمار الخاص ،إلى جانص تيويير وتطيوير
الخدمات المقدمة للمواطنين .كذلك يإن الصندوق العربي قد أسهم بشك هير مباشر
يي تموي مشروعات القطياع الخياص ،إذ أنيه قيد قيدم منيذ انشيائه  36قرضيا ،وبميا
مجموعه توالي  428مليون د.ك ،.وذلك تتى نهاية عيام  ،2014لبنيوك وصيناديق
تنمييية اقتصييادية واجتماعييية مختلفيية يييي الييدو األعضيياء ،بهييدف إعييادة اقراضييها
للمسيياهمة يييي تمويي مشييروعات القطيياع الخيياص المختلفيية ،يييي مختلييف المجيياالت
الزراعييية والصييناعية والتريييية والخدمييية وهيرهييا .وقييد كييان معاييم المشييروعات
الممولة من هذه القروض يقيا ضيمن مجموعية المشيروعات الصيغيرة والمتوسيطة،
تسص التصنيفات المختلفة المطبقة يي الدولة المعنية.
ونارا للدور الهام الذي يضطلا به القطاع الخاص يي ديا عجلة التنمية يي اليوطن
العربييي ،بمييا يييي ذلييك تتقيييق قيميية مضيياية وتشييغي األيييدي العامليية ،قييام الصييندوق
العربييي بتخصيييص مبلييغ  500مليييون دوالر للمسيياهمة بشييك مباشيير يييي تموييي
مشروعات القطاع الخاص يي الدو العربية األعضاء .وقد بدأ الصيندوق ييي تنفييذ
هييذا البرنييام منييذ عييام  . 2001وتييم اعتميياد إطييار عييام لمييداخالت الصييندوق يييي
عمليييات القطيياع الخيياص ،يتضييمن القواعييد االرشييادية التييي يطبقهييا يييي تتديييد نييوع
وتجم وشروط مسياهماته ييي تمويي مشيروعات القطياع الخياص ،والتيي يمكين أن
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تكون يي شك مساهمة يي رأسيما المشيروع أو تقيديم قيرض ليه ،أو االلنيين معيا.
وتوجد نسخة من هذا اإلطار على صفتة الصندوق العربيي عليى شيبكة المعلوميات
.www.arabfund.org
تركيز اسيتراتيجية الصييندوق العربيي يييي مجيا تمويي مشييروعات القطياع الخيياص
علييى أسيياا تتفيييز االسييتلمار يييي هييذا القطيياع ودعييم دوره يييي النهييوض بالتنمييية
االقتصييادية العربييية ،وذلييك ميين خييال المسيياهمة يييي تموييي مشييروعات إنتاجييية
وخدمية تخدم أهيداف إنمائيية ييي اليبالد المقامية ييهيا ،وتتايى بفيرص نجياو عاليية
ومخاطر متدودة ،ما أخذ ك الضمانات الممكنة التي من ش نها التفاا على أموا
الصندوق .لذلك يإنه يي تين بلغ المجموع التراكمي لطلبات تموي مشاريا القطياع
الخاص التي استلمها الصندوق العربي منذ إنشاء هذا البرنام وتتى منتصف العام
التيييالي  ،2015تيييوالي  550طلبيييا ،يقيييد قيييدم الصيييندوق  14قرضيييا تتيييى ا،ن،
للمسيياهمة المباشييرة يييي تموي ي  12مشييروعا للقطيياع الخيياص ،بلييغ إجمييالي قيمهييا
تييوالي  56مليييون د.ك .كييذلك قييام الصييندوق بالمسيياهمة يييي ربوا أمييوا سييبعة
مشياريا للقطياع الخياص ،بلييغ إجميالي مسياهماته ييهييا تيوالي  32ملييون د.ك .وقييد
كانت تلك المشاريا ييي قطاعيات إنتاجيية وخدميية مختلفية ،وييي سيبعة دو عربيية
شملت كال من البترين والسعودية واليمن ومصر وموريتانيا والسودان واألردن.
وتعزى متدودية مشاريا القطاع الخاص التي أسهم الصندوق ييي تمويلهيا ،بيالرهم
من كلرة الطلبات المستلمة ،إلى عدة أسباص ،منها
( ) 1عدم توقيا بعيض اليدو العربيية األعضياء عليى خطياص التفياهم ،اليذي يسيمغ
للصندوق بالمساهمة يي التموي ويمنته تصانات متددة.
( )2عييدم أهلييية بعييض المشييروعات ميين تي يا األوضيياع القانونييية أو اإلدارييية أو
المالية.
( )3عدم توير المناخ االستلماري المالئم.
( )4عييدم جاهزييية المشييروعات ،ميين تيييا دراسييات السييوق والجييدوى االقتصييادية
والفنية وتكام خطة التموي .
( ) 5عييدم تييوير الضييمانات الكايييية الالزميية لتقييديم التمويي والمتايايية علييى أمييوا
الصندوق.
 -3المعونات
باإلضيياية إلييى مسيياهمة الصييندوق العربييي يييي تموي ي المشييروعات المختلفيية ،يييي
القطيياعين العييام والخيياص ،يخصييص الصييندوق  %5ميين أرباتييه السيينوية لتقييديم
معونييات للييدو األعضيياء يييي مختلييف المجيياالت ،مليي إعييداد الدراسييات والييدعم
المبسسييي ،بمييا يييي ذلييك التييدريص وتطييوير األناميية والمعلوماتييية ،ومعالجيية ا،لييار
المترتبة على الكوارا الطبيعية والتفاا على التراا العربي واإلسالمي وهيرها.
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وقد قيدم الصيندوق العربيي  1062معونية بقيمية إجماليية بلغيت تيوالي  204ملييون
د.ك ،.وذلك تتى نهاية عام  .2014وتم تخصيص توالي  29مليون د.ك( .توالي
 )% 14ميين إجمييالي هييذه المعونييات لييدعم صييمود الشييعص الفلسييطيني .وتييم كييذلك
تخصيييص معونييات إضييايية إلييى يلسييطين (البرنييام العاجي لييدعم يلسييطين) بمبلييغ
توالي  127مليون د.ك ،.تتى ذلك التاريخ.

ثانيا :الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة
 -1إنشاء التساص الخاص
بمبيييادرة كريمييية مييين صييياتص السيييمو أميييير دولييية الكوييييت ،أقيييرت القمييية االقتصيييادية
واالجتماعية العربية التي انعقيدت بدولية الكوييت خيال الفتيرة  20 – 19ينياير ،2009
إنشاء تساص خاص بمبلغ  2.0مليار دوالر ،لدعم مشروعات القطاع الخاص الصيغيرة
والمتوسطة يي الدو العربية .وتضيمنت مبيادرة صياتص السيمو مسياهمة دولية الكوييت
بمبلغ  500مليون دوالر يي رأسما التساص الخاص .وقامت المملكة العربية السعودية
بت ييد المبادرة والمساهمة بمبلغ ممال لذات الغرض .وقد ساهم الصندوق العربي أيضيا
يي هذا التساص بمبلغ  100مليون دوالر ،كما ساهمت دولة ليبيا بمبليغ ممالي  .وتواليت
المسياهمات بعيد ذليك مين عيدة دو عربيية أخيرى بمبيالغ مختلفية .وبليغ إجميالي اليدو
المساهمة يي هذا التساص تتى ا،ن  18دولة عربية ،كما بلغ إجمالي رأسماله المكتتيص
به  1310مليون دوالر ،استلم منها تتى ا،ن مبلغ  1262.5مليون دوالر.
وقيييد تيييم تكلييييف الصيييندوق العربيييي بمهمييية ت سييييا وإدارة التسييياص الخييياص لتمويييي
مشيييروعات القطييياع الخييياص الصيييغيرة والمتوسيييطة ييييي اليييدو العربيييية ("التسييياص
الخاص") .وبدأ التساص الخاص أعماله بمنغ أو قرض لبرنام الخلي العربي للتنميية
"أجفند" ،عام .2012

 -2أهداف التساص الخاص
تم انشاء التساص الخاص لتتقيق مجموعة من األهداف تتركز تو
( )1المساهمة يي تموي مشاريا القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على أسا إنمائية
وتجارية.
( )2تشجيا تديق رأا الما من داخ وخارج الدو العربيية ،لتمويي مشياريا القطياع
الخاص الصغيرة والمتوسطة.
( )3تطوير وتعزيز قدرات القطاع الخاص عن طريق تقديم العون الفني واالستشاري.
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 -3السياسة العامة والقواعد االرشادية لعمليات التساص الخاص
تم عام  2011اعتماد السياسة العامة لعمليات التساص الخاص من قب مجلا اإلشيراف
على التساص الخاص ،كما تم اعتمياد القواعيد االرشيادية لعملييات التسياص الخياص مين
قبي لجنية إدارة التسياص الخياص .وتتيدد تليك السياسيات والقواعيد اإلطيار العيام لنشياط
التساص الخاص يي مجا تموي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ييي اليدو العربيية.
وتتضييييمن السياسييييات العاميييية المبيييياد التوجيهييييية لعميييي التسيييياص ،وأهلييييية المنشيييي ت
والمشروعات ،ومجاالت التموي وآلياته ،والعون الفني واليدعم المبسسيي والضيمانات.
وتتضييمن القواعييد االرشييادية معييايير ت هي ي المشييروعات المسييتفيدة ،وشييروط التموي ي ،
والضمانات والعون الفني  .ويمكن االطالع على هاتين الوليقتين على صيفتة الصيندوق
العربي على االنترنتwww.arabfund.org .
بدأ التساص الخاص يي تطبيق هذه السياسات والقواعد اإلرشادية انطالقا من العمي ميا
مبسسييات التموي ي الوسيييطة المبهليية والموجييودة يييي ك ي بلييد عربييي ،مل ي الصييناديق
االجتماعية والبنوك وهيرها ،وذلك لالستفادة من تواجيدها وانتشيارها وخبرتهيا ييي هيذا
المجيييا ييييي البليييدان المعنيييية .وتيييرص التسييياص الخييياص عليييى إيصيييا التمويييي إليييى
المستفيدين المستهديين ،من خال ترتيبات تتضمن المرونة يي العم وعدم التيدخ ييي
التعريف المطبيق متلييا لكي مين المشيروعات متناهيية الصيغر والصيغيرة والمتوسيطة،
وكييذلك عييدم التييدخ يييي آلييية عمي وتييوازن السييوق المييالي المتلييي ،والتييد ميين إمكانييية
استغال التموي المتاو مين التسياص الخياص لتتقييق هيوام ربيغ مبيالغ ييهيا للجهيات
الوسيطة على تساص المستفيدين المسيتهديين .ليذلك تتضيمن اتفاقييات القيروض المقدمية
من التساص الخاص ،والموقعة ما مبسسات التموي الوسييطة والتكوميات المقترضية،
مجموعة من الضوابط المناسبة ،منها
( )1تطبيق معايير إعادة إقراض للمستفيدين المستهديين يوايق عليها التساص الخاص.
( )2مراعاة التنوع الجغرايي والقطاعي للقروض الممنوتة للمستفيدين.
( )3إعادة تدوير أقساط القروض المتصلة من المستفيدين لذات الغيرض اليذي مينغ مين
أجله قرض التساص الخاص.
( )4تجنيص أية زيادة يي الفوائد المتصلة من المستفيدين عن سقف متدد متفق عليه بين
التسياص الخيياص والمبسسيية المالييية الوسيييطة المقترضية ،يييي تسيياص مصييريي يييتم
االنفيياق منييه علييى أهييراض التنمييية يييي البلييد المعنييي ،بمييا يييي ذلييك تطييوير قطيياع
المشيييروعات الصيييغيرة والمتوسيييطة وتقيييديم الخيييدمات المسييياندة ،بموايقييية التسييياص
الخاص.

 -4نشاط التساص الخاص
قييام التسيياص الخيياص منييذ انشييائه تتييى  2015/09/30باعتميياد  26قرضييا لتكومييات
ومبسسات مالية عربية ،يي  12بلدا عربيا ،وبمبلغ إجمالي بلغ  898مليون دوالر .وقد
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بلغ إجمالي الستوبات من هذه القروض تتى ذلك التاريخ  294ملييون دوالر .وليم يبيدأ
سداد أي من القروض الممنوتة من التساص الخاص تتى ا،ن ،نارا ألن يترة االمها
تبلغ لالا سنوات تبدأ من تاريخ بدء الستص.
وباإلضاية إلى ذلك ،استفاد التساص الخاص مين عالقيات التعياون الممتيازة التيي ييرتبط
بها الصندوق العربي ما المبسسات الدولية مل البنك الدولي ومبسسية التمويي الدوليية
التابعة له ) .(IFCومن خال تلك العالقات ،تم عام  2012إقامة ندوة متعلقة بتفعي دور
المنش ت الصغيرة والمتوسطة يي التنمية العربية ،وذلك إضاية إلى المشاركة يي تموي
برام متددة وتقديم دعم مبسسي لبعض المنش ت العربية العاملة يي هذا القطاع.
 -5التتديات
ال شك أن قطاع المشروعات متناهية الصيغر والصيغيرة والمتوسيطة ،يلعيص دورا هاميا
يييي اقتصيياد جميييا الييدو العربييية .ويعتبيير هييذا القطيياع هييو المتييرك الرئيسييي لتييويير
الواائف لألعداد الكبيرة العاطلة عن العم  ،والتد من مشكالت الفقر وتيدنى مسيتويات
الدخ  ،يي كلير مين تليك اليدو  .ويواجيه هيذا القطياع العدييد مين التتيديات التيي ينبغيي
دراستها والتد من آلارها السلبية .وقد تختلف التتديات التي تواجه هيذا القطياع مين بليد
عربي إلى آخر ،ومن تين إلى آخر .إال أنه يمكننا القو أن معام هذه التتديات تتركيز
تو الموضوعات الرئيسة التالية
( )1نقيييص الخيييدمات المسييياندة التيييي يتتاجهيييا المسيييتفيدون المسيييتهديون مييين التمويييي ،
والمتعلقة بالتعرف على المشروعات المجدية ،ودراسيتها وتقيديمها ييي شيك مقبيو
لمبسسات التموي  ،وإدارتها ،وتسويق منتجاتها ،ودعمها عند تعلرها.
( )2صعوبة التصو على مواقا إلقامة المشروعات.
( )3ارتفاع تكلفة التموي المتملة على المستفيدين.
( )4ارتفاع المخاطر.
( )5قلة توير الضمانات المناسبة لدى المستفيدين.
( )6ضعف أداء مبسسات ضمان القروض ،إن وجدت.
( )7شغ مصادر التموي المناسص لهذا النوع من المشروعات ،يفي تين يسهم هذا
القطاع بتوالي  %45من يرص التشغي  ،وتوالي  %33من النات المتلي
اإلجمالي ،يتص على توالي  %8يقط من إجمالي التموي المقدم من البنوك يي
الدو النامية.
والبد من تااير جهود جميا المهتمين بهذا القطاع لمواجهة هذه التتديات ،بميا ييي ذليك
اليييوزارات والمبسسيييات التكوميييية المعنيييية ،ومبسسيييات التمويييي والضيييمان المتليييية
واإلقليمية والدولية.
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ومن جانبه ،يعم التساص الخاص على االستفادة من تجاربه الميدانية ييي تطيوير أدائيه
بما يساعده على تتقيق قدر أكبر من األهداف التي أنشئ من أجلهيا ،ومين ليم المسياهمة
يي التد من ألار التتديات المذكورة .وال شك أن مشاركتنا يي مل هذه الندوة ستتيغ لنا
يرصة االسيتفادة مين األوراق المقدمية للنيدوة ومين المناقشيات والمالتايات المطروتية
خاللها ،بما يي ذلك الخبرة العملية والتجارص التي مرت بها المبسسات المالية الوسيطة
وكذلك المستفيدون المستهديون.
الخاتمة
وختاما يإنه من المناسص أن يتم الت كيد على النقاط التالية
( )1قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مهم جدا للنمو واالستقرار
االقتصادي واالجتماعي.
( )2تويير التموي لهذا النوع من المشروعات أمر تيوي وضروري.
( )3هناك تتديات أخرى هير التموي ينبغي تكالف الجهود للتد من آلارها.
( )4يعم الصندوق العربي من خال موارده الذاتية ونشاطه العادي ،وكذلك من خال
التساص الخاص لتموي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،الذي يتولى إدارته ،على
المساهمة يي تقديم الدعم المطلوص لهذا القطاع التيوي والهام.

ويقنا هللا جميعا لخدمة وطننا العربي ،ك من موقعه.
والسالم عليكم ورتمة هللا وبركاته.
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تجربة "الوطني" في مجال
التمويل ألاصغر
لغايات التنمية في اململكة
ألاردنية الهاشمية
ورقة عمل مقدمة ملؤتمر املشاريع متناهية الصغر والصغيرة في
البلدان العربية – دولة الكويت (أكتوبر )5102

~~1

مقدمة
لم يعد التساؤل يدور حول جدوى املساهمة الاقتصادية والدور الاجتماعي الذي يقدمه التمويل
ً
ألاصغر في كل من دول الفقيرة والنامية محال للجدل ،فصانعو السياسات واملنظمات التنموية
إلاقليمية والدولية ،بجانب املهتمين من املجال ألاكاديمي ،أخذوا في طرح أسئلة تتعلق بكيفية تعميق
ألاثر إلايجا بي الذي يحققه التمويل ألاصغر بوصفه أداة تنموية لها تأثيرات اجتماعية واقتصادية
ملموسة في مختلف املجتمعات ،وبالتأكيد على خصوصية القطاع في كل بلد واختالف الظروف
السائدة بين بلد وآخر ،إال أن املمارسين ألعمال التمويل ألاصغر يدركون بأنهم يسهمون في مساعدة
ً
كثير من الفئات التي صنفت تقليديا بوصفها مستثناة من الانخراط في ألانشطة الاقتصادية املنتجة
على تجاوز ذلك الواقع ،والاعتماد على أنفسهم في تأسيس مشروعات متناهية الصغر وصغيرة
تساعدهم على تحقيق دخل مستدام يمكنهم من الحصول على املكانة الاجتماعية التي يتطلعون لها
وبما يشتمل على أثر مطرد ينعكس على مجتمعاتهم املحلية من خالل توفير أسواق صغيرة تستطيع أن
ً
تستوعب جزءا من العمالة املعطلة ،وهو ما يتكامل مع مختلف الجهود التنموية املبذولة على مختلف
املستويات.
تطور تعريف التمويل ألاصغر عبر عدة مراحل ،بداية من القروض امليكروية الصغيرة التي تتوجه
ً
للنساء الفقيرات والفقيرات للغاية من أجل توفير مصدر دخل متواضع ،وصوال إلى دوره الحالي بوصفه
أداة تنموية فاعلة ،والتعريف الذي يتبناه البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة يرى التمويل ألاصغر
بوصفه آلية متكاملة لتزويد ألاسر أصحاب املشاريع الصغيرة ومحدودي الدخل بشكل عام ،ممن ليس
لهم القدرة على الاقتراض من البنوك التجارية بالقروض بالغة الصغر ( )Micro Creditملساعدتهم
على العمل في أنشطة منتجة أو تنمية أعمالهم التجارية الصغيرة جدا (املايكروية) في ألاردن ،وبالرغم
ّ
املتوسطة والصغيرة ( ،)SMEلكن
من عدم وجود تعريف واضح للقروض بالغة الصغر أو املشاريع
ّ
ّ
التحدث عن تحديد القروض الصغيرة جدا بشكل عام فيجب أخذ خط الفقر بعين
عندما يتم
الاعتبار ،وكذلك املناطق التي تفتقر لوجود البنوك التجارية وال تمثل املشروعات املقامة فيها عامال
لجذب هذه البنوك.
بمرور الوقت أصبح التمويل ألاصغر يشمل مدى أوسع من الخدمات (الائتمانّ ،
املدخرات ،التأمين،
الخ )...حيث أننا وصلنا إلى مرحلة إدراك أن صاحب املشروع الصغير الذي ال يتمكن من الوصول إلى
املؤسسات املالية التقليدية ،يحتاج إلى تشكيلة متنوعة من املنتجات املالية.
بذلك تم الانتقال من مفهوم التمويل ملساعدة العمالء على إنشاء مشاريع مدرة للدخل ملساعدتهم في
تخطي عتبة الفقر ،إلى مفهوم الاشتمال املالي  Financial Inclusiveالذي يقدم جميع الخدمات املالية
للفقراء ومحدودي الدخل لتمكينهم من بناء ألاصول والحصول على مستوى معقول من الاستهالك
ل توفير الحاجات الرئيسية وكذلك مواجهة املخاطر املحتملة.
~~2

إن جملة من آلاثار الاجتماعية والاقتصادية يعمل التمويل ألاصغر على تعزيزها لدى الفئات
املستهدفة ومجتمعاتها املحلية ،ويمكن توزيع آلاثار الاجتماعية والاقتصادية على النحو التالي:
ألاثر الاجتماعي
 تفعيل دور املرأة وهو ألامر الذي يكتسب أهمية خاصة في املجتمعات العربية حيث أكدت
الدراسات الدولية املختصة ،ومن أهمها تقرير التنمية البشرية الذي يصدر عن برنامج ألامم
املتحدة إلانمائي على أهمية زيادة إسهام املرأة الاقتصادي وتجنب ابقاء الطاقات التي
تحوزها معطلة دون أن يستفيد منها املجتمع ككل ،وعلى مستوى اململكة ألاردنية الهاشمية
فإن دراسة وزارة التخطيط سنة  4002أشارت بوضوح إلى الخلل التنموي املرتبط بانخفاض
ً
ً
مشاركة املرأة في قوى العمل في القطاع املنظم .ونتيجة لذلك فإن جانبا مهما من جهود
ً
التمويل ألاصغر ينصرف لتمكين املرأة اقتصاديا وهو ما ينتج عنه زيادة مشاركتها الاجتماعية،
ً
خصوصا أن املشاريع املنزلية التي تمكن من املرأة من إنتاج الدخل على مستوى املنزل تشكل
الجانب ألاكبر من التمويل الذي تخصصه املؤسسات املتخصصة في التمويل ألاصغر.
 تعليم ألابناء :إن ارتباط الفقر باملعدالت املرتفعة للتسرب من املدارس مسألة ال ترتبط
بالدول النامية ،فتقرير "مجتمع علم النفس ألامريكي" يشير إلى أن هذه النسبة تبلغ خمسة
أضعاف املتوسط العام لدى الطبقات الفقيرة في الواليات املتحدة ،ولعل النسبة تزيد عن
ً
ً
ذلك كثيرا في الدول الفقيرة والنامية ،ويذكر أن  %42من أطفال العالم ال يحصلون أصال
ً
على فرصة التعليم ألاساس ي ،وحتى لو كانت هذه النسبة أقل كثيرا في الدول العربية (تبلغ في
ً
ألاردن نحو  2باأللف) إال أن التسرب الذي يحدث في املراحل الالحقة يمكن أن يكون مؤثرا
على املجتمع ككل ،كما أنه يؤثر في تمكن ألاسر الفقيرة من الحصول على فرصة لالنعتاق من
الفقر بناء على الدخول التي يمكن أن يحققها ألابناء في حالة حصولهم على التعليم
املناسب ،سواء املنهي أو ألاكاديمي.
 تطوير الرعاية الصحية  :تتعامل ألاسر الفقيرة مع مرض أحد أفرادها بكثير من العشوائية،
وتحاول أن تتدبر مصاريف عالجه املباشرة وغير املباشرة من شتى املصادر املتاحة أمامها ،إال
أن الرعاية الصحية الوقائية ترتبط بضرورة وجود إنفاق مخصص ووعي متكامل ألهميتها،
وبذلك فإن زيادة الدخل التي تتحقق من تفعيل دور املتعطلين عن العمل من شأنه أن
يسهم في استثمار جزء من الدخل لهذه الغايات.
ً
 تحسين ظروف السكن :عطفا على جانب الرعاية الصحية ،وغيرها من العوامل ألاخرى
املرتبطة بالصحة النفسية والجسدية ،عدا عن تحسين املكانة الاجتماعية ،فإن التمويل
ً
ألاصغر يعطي ألاسر الفقيرة فرصا متعددة من خالل منتجاته لتحسين ظروف السكن سواء
من خالل صيانة السكن الخاص باألسرة أو توسعته أو الانتقال إلى مكان آخر بظروف
أفضل.
 تحسين مستوى التغذية  :إن اعتماد الفقراء على البنود املدعومة من قبل الحكومات مثل
~~3

الخبز وغيره من البقوليات من شأنه أن يحرمهم من الحصول على الكثير من املواد الغذائية
الضرورية لتعزيز الصحة العامة مثل الفيتامينات والبروتينيات التي تتوفر في الفواكه
والخضروات واللحوم ،والتمويل ألاصغر يعزز من دخل ألاسرة وما يقتطع من أجل التغذية
وذلك لتنويعها وجعلها أكثر مواءمة الحتياجات ألاطفال والناضجين.
ألاثر الاقتصادي
 تحسين مستوى الدخل :إن املشروعات الصغيرة تستطيع أن تعتمد على استثمار مبالغ
بسيطة لإلنطالق من خالل املنزل ،وتعتمد هذه املشاريع عادة على القيمة املضافة للعمل
الذي يقدمه صاحب املشروع أكثر من اعتمادها على ألاصول إلانتاجية ،وهو ألامر الذي
ينصب في الدخل بصورة عامة ،إال أن التحديات الرئيسية ترتبط بتحسين قدرة صاحب
املشروع على إدارة دخله ،وتأمين الاستمرارية والاستدامة للدخل في املدى البعيد.
 القدرة على إلادخار :تبدو ألاسر الفقيرة أسيرة للبقاء في حلقة الفقر وذلك نتيجة لعدم قدرتها
على بناء ألاصول ،وخاصة املنتجة منها ،ولذلك يعتبر إلادخار الذي تحققه ألاسرة بناء على
ً
تنامي الدخل مهما في التوسع في أعمالهم بالغة الصغر وتحقيق الاستدامة لها ،وعليه فإن
تعزيز القدرة على إلادخار تمثل أحد إلاسهامات التي يقدمها التمويل ألاصغر للمجتمعات
ً
املستهدفة ،وقبل ذلك فإن التمويل ألاصغر يؤدي دورا مهما في تعزيز ثقافة إلادخار.
 القدرة على توسيع قاعدة الاستثمار :إن القروض امليكروية تسهم في زيادة ملحوظة في
ً
الدخل من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للعمل بالنسبة للفقراء ،ودخولهم في حلقة
الاستفادة من التمويل ألاصغر تجعلهم أكثر قدرة على اتخاذ املبادرة والاعتماد على مدخراتهم
بجانب التمويل الذي يتمكنون من الوصول إليه لتحقيق املزيد من املشاركة الاقتصادية.
 مواجهة التقلبات الاقتصادية  :تعتبر الهشاشة والضعف أمام التقلبات الاقتصادية وخاصة
السلبية منها بالغة التأثير على الفقراء أكثر من غيرهم ،والتمويل ألاصغر بما يقدمه من حلول
(وخاصة التأمينية) يساعدهم على مواجهة هذه التقلبات واملحافظة على مكتسباتهم
الاقتصادية.
إن هذه آلاثار من شأنها أن توضع أمام صناع القرار واملهتمين بالتنمية الاقتصادية ،وتستطيع
املؤسسات العاملة في املجال أن تقدم ألادلة والبراهين على نجاحها في تحقيق جانب كبير منها ،يختلف
حسب البلد التي تعمل بها ،وطبيعة الظروف السائدة ،ولكن يبقى املؤكد أن التمويل ألاصغر أداة
تنموية تعمل من القاعدة الواسعة مباشرة ،وتستطيع أن تتعرف وتتلمس وتواجه مختلف التحديات
التي يواجهها الفقراء ومحدودي الدخل.
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نموذج العمل  Business Modelاملطروح من قبل ألاجفند ،والقيمة املضافة التي مثلها
لقطاع التمويل ألاصغر في ألاردن
تأسس البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة بموجب مبادرة أطلقها صاحب السمو امللكي ألامير
طالل بن عبد العزيز لتبني نموذج بنوك الفقراء واستثمار التجربة الواسعة التي عمل على تطويرها
وإثبات جدارتها البروفيسور محمد يونس مؤسس بنك جرامين في بنجالديش ،وكانت استجابة صاحبة
الجاللة امللكة رانيا العبد هللا لهذه املبادرة وتبنيها على املستوى ألاردني تعلن انطالق أول البنوك
املتخصصة وفق ذلك النموذج في منطقة الشرق ألاوسط.
سعى برنامج الخليج العربي للتنمية (ألاجفند) للبحث عن شريك مهتم من القطاع الخاص في اململكة
ً
ألاردنية الهاشمية ،فكان واضحا منذ البداية أن البرنامج يسعى إلى تجربة تستطيع أن تمازج بين
خبرات القطاع الخاص وبين متطلبات العمل التنموي ،سيما أن التجارب التي أسهمت الحكومات في
إطالقها وإدارتها طاملا عانت من نمط العمل البيروقراطي واختلطت فيها ألادوار التنموية مع ألادوار
الاجتم اعية التي تصنف ضمن إلاعانات وشبكات ألامن الاجتماعي.
بدأت الحكومة ألاردنية في التفاوض مع ألاجفند من أجل الوصول إلى إطار قانوني يتأسس بموجبه
البنك ،وذلك استجابة لدعوة امللكة رانيا العبد هللا وتنويهها بأهمية قطاع التمويل ألاصغر ،وكانت
ً
تلك الجهود تتكلل بالقانون الخاص بالبنك الوطني رقم  ،4005 – 35وبدأت الحقا مفاوضات مع
صندوق امللك عبد هللا الثاني للتنمية املعني بتحقيق وتعزيز التنمية املستدامة على مستوى اململكة،
وتكللت بإطالق شركة البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة كشركة مساهمة خاصة ،وجمعت
بجانب ألاجفند وصندوق امللك عبد هللا الثاني للتنمية مساهمين من القطاع الخاص ،وكان لنجاح
هذه التجربة التي طبقها ألاجفند في ألار دن الدور الكبير في إقناع القطاع الخاص في دول أخرى
بالتعامل مع النموذج ذاته من الشراكة ،وإلاسهام في تقديم منصة تنموية مستدامة تستطيع أن
تحقق التوسع والنمو املطرد من خالل عملها وفق مبادئ القطاع الخاص ،وبذلك كانت ألارباح التي
ً
تتحقق نتيجة املمارسة املهنية لعمليات إلاقراض تمثل أساسا لتوسع البنك دون الحاجة لحصوله
على أية منح من أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية ،وهو ما أعطى الثقة للقطاع املصرفي املحلي
وإلاق ليمي لتمويل البنك بناء على أدائه املالي الذي نتعرض له في موضع آخر من العرض ملنجزات
البنك .يبلغ رأس مال البنك املصرح به عشرة ماليين دينار أردني ( )4000000000أما رأس املال املدفوع
ً
فهو أربعة ماليين وثمانية وخمسون ألف دينار أردني ( ،)200380000إال أن البنك حاليا تمكن من
الوصول إلى مبلغ  45.53مليون دينار أردني في بند حقوق امللكية بنهاية السنة املالية  4042وذلك من
خالل تدوير ألارباح املتأتية من عملياته منذ الربع ألاول سنة .4002
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عرض لواقع صناعة التمويل ألاصغر في اململكة ألاردنية الهاشمية منذ منتصف التسعينيات
ولغاية تأسيس البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة.
انطلقت مسيرة صناعة التمويل ألاصغر ألاردنية في منتصف التسعينيات ،من خال مبادرة تبناها برنامج
إنقاذ الطفل  Save the Childrenومن ثم وكالة املعونة ألامريكية من خالل قيامها بتوفير منحة
مشروطة بقيمة ثالثة ماليين دوالر أمريكي مقسمة بالتساوي لتأسيس ثالث مؤسسات تمويل أصغر،
ً
باإلضافة إلى مؤسسة التمويل ألاصغر التي تم تأسيسها مسبقا من قبل برنامج" إنقاذ الطفل ".وبعد نجاح
املؤسسات والالتزام بمعايير املنحة املشروطة" الوصول إلى الاستدامة "ونيل منحة مقدارها مليون دوالر
ً
أمريكي كما هو متعاقد عليه مع وكالة املعونة ألامريكية  ، USAIDبدأت هذه املؤسسات بالتفكير مليا
ُ
بالتوسع املسؤول وقررت تقديم خدماتها بحيث تصل إلى مناطق جغرافية مختلفة ،لم يكن قد شملت
من خال عملياتها حتى ذلك الوقت ،ونتيجة لذلك تضاعف عدد العماء من حوالي  2,500في سنة 1996
إلى  5,000عميل في سنة  2001ثم ليرتفع إلى ما يقارب  40,000عميل سنة  4002لدى تأسيس البنك
الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة ليكون املؤسسة الخامسة في السوق ألاردني ،واليوم يوجد في ألاردن
ثماني مؤسسات تمويل أصغر مستدامة وفعالة تبلغ مجاميع محافظها ما يزيد عن  432مليون دينار
أردني ،بينما يبلغ عدد العمالء القائمين املستفيدين من قروض هذه املؤسسات  543ألف عميل
(تقرير تنمية – شبكة التمويل ألاصغر ألاردنية يونيو .)4043
ً
يظهر جليا مدى تأثير القطاع على جانب كبير من املستفيدين في ألاردن ،حيث يخدم القطاع نحو
ً
 %43من إجمالي السكان في ألاردن ،أخذا في الاعتبار أعداد املقترضين ومتوسط حجم ألاسرة في
ً
ً
ً
اململكة ،ولكن ذلك ال يتماثل نهائيا قيمة ألاموال املستثمرة في القطاع ،حيث تشكل جزءا صغيرا
ً
للغاية مقارنة بتسهيالت القطاع املصرفي في ألاردن التي تناهز حاليا عشرين مليار دينار أردني.

مرحلة تأسيس البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة وتشتمل على عرض التحديات
الرئيسية في تلك املرحلة والاستراتيجيات التي اتبعت ملواجهتها.
بدأت أعمال التأسيس الخاصة بالبنك الوطني سنة  4003واشتملت على إعداد خطة للعمل تقوم
على تقديم مجموعة من الخدمات النوعية للعمالء املرتقبين ،مع إضافة العديد من ألافكار الجديدة
ً
غير املطروقة مسبقا في مجال التمويل ألاصغر في ألاردن ،وبما يتماش ى مع نزعة البنك إلى التجديد
والابتكار منذ بداية أعماله ،وتوجهه إلى العمل على تأسيس التزام وثيق بأفضل املمارسات املتبعة في
مجال صناعة التمويل ألاصغر على املستوى العالمي ،ولذلك سعى البنك لدى تأسيسه على التميز من
خالل املجاالت التالية:
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استقطب البنك مجموعة محدودة من املوظفين الذين يمتلكون خبرات سابقة في مجال التمويل
ألاصغر ،بينما كانت بقية الفريق التأسيس ي من موظفين لم يسبق لهم العمل في مجال التمويل
ألاصغر ،وبشكل عام ،واصل البنك عمله بهذه القاعدة حيث يشترط حاليا أال يكون ألي من
موظفي البنك خبرات سابقة في مجال التمويل ألاصغر ،مع إتاحة ألاولوية في التوظيف للشباب
من الخريجين الجديد ،مع إعطاء ألاولوية للفتيات والنساء في التعيين والترقي.
وضعت إلادارة التنفيذية خطة عمل طموحة تسعى ليكون البنك نموذجا رياديا لتوظيف الشراكة
بين املؤسسات التنموية والقطاع الخاص لغايات تحقيق التنمية على املستوى الاقتصادي
والاجتماعي من خالل تبني وتطبيق أفضل املمارسات العاملية املتبعة في مجال التمويل ألاصغر.



اتخذت إلادارة التنفيذية للبنك قرارا بأسس التعيين وفق شروط تتسم بالشفافية والعدالة،
وبحيث يشغل الوظائف التي يحتاجها البنك املوظفين املناسبين من حيث اعتبارات الكفاءة،
ووفق أفضل املمارسات املتبعة في عملية التوظيف ،على أن تعطى ألاولوية ،كلما أمكن ،لفئات
محددة من املتقدمين إلشغال الوظائف املتاحة لدى البنك ،وذلك على النحو التالي:



 أبناء املناطق التي يعمل بها البنك. الخريجين الجدد الذين كانوا يعملون أثناء دراستهم. املتقدمين الذين يحتاجون الوظيفة ليعولوا أسرهم في ظل عدم وجود أفراد عاملين في املنزل.ووفق هذه املنهجية تم اختيار املوظفين ،وبقيت هذه ألاسس فاعلة في عمليات التوظيف في البنك،
وفي مرحلة الحقة أتاح البنك فرصة التعيين ألبناء العميالت والعمالء الذين ينهون دراستهم ،وذلك
لقدرتهم على تفهم طبيعة التمويل ألاصغر ،وأثره الايجابي على املجتمعات املحلية.


قامت إلادارة التنفيذية بتعيين مجموعة من املوظفين الجدد ،وحصلوا على تدريب مكثف ملدة
أربعين يوما ،من خالل التواجد امليداني واملحاضرات املتخصصة ،واشتمل على إلاطار النظري
واملهارات ألاساسية املطلوبة للعمل في مجال التمويل ألاصغر التركيز على التميز في مفهوم خدمة
العمالء.



قام الفريق التأسيس ي للبنك بإجراء مسح ميداني شامل لتحديد وضعية قطاع التمويل ألاصغر،
وتطلعات العمالء والتحديات التي يواجهونها ،وذلك العتبارها في خطة العمل املبدئية ،وتحديد
استراتيجية "الوطني" لوضع رؤيته ورسالته محل التنفيذ.



قامت إلادارة التنفيذية بتصميم ثالثة منتجات تستهدف مختلف فئات العمالء املحتملين وذلك
لتأسيس وتطوير مشاريع ميكروية وصغيرة مدرة للدخل بما يسهم في تمكينهم ،وخاصة النساء
منهم ،اقتصاديا وزيادة معدالت مشاركتهم في ألانشطة الانتاجية ،وكانت هذه املنتجات على النحو
التالي:
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 منتج وطني ( 40000 – 400دينار)يستهدف املنتج أصحاب ألاعمال امليكروية التي عادة ما تدار من املنزل وتصنف ضمن ألاعمال
التي ال تحتاج إلى ترخيص أو اجراءات معقدة لتأسيسها ،كما أن املنتج يتناسب مع املبادرين
من الشباب الذين يتخيرون تأسيس عملهم الخاص والدخول مباشرة في سوق العمل.
 منتج مشروعي ( 30000 – 40400دينار)جرى تصميم املنتج ليتناسب مع احتياجات أصحاب ألاعمال امليكروية والصغيرة ،سواء
لتأسيس املشروع أو العمل على تطوير مشروع قائم ،ويمكن أن يكون املشروع مرخصا أو غير
مرخص ،على الرغم من توجه البنك لتشجيع أصحاب املشاريع على ترخيصها وتطبيق املبادئ
إلادارية واملحاسبية السليمة في مشروعاتهم ،ولهذه الغاية فإن البنك يقدم الدعم الالزم من
خالل وحدة الخدمات غير املالية التي تعتني بهذه الفئة من أصحاب املشاريع ،كما ويعطي
ألاولوية في التمويل للمشاريع التي من شأنها توفير فرص عمل ألهالي املجتمعات املحلية.
 منتج استثماري ( 300000 – 30400دينار)أحد الحلول التي تقدم ألصحاب املشاريع الصغيرة ورواد ألاعمال في مختلف املجاالت ،ويوفر
ً
املنتج تمويال يعتمد على دراسة املشروع وإمكانياته وآفاق توسعه من خالل دراسات يجريها
كادر مؤهل من موظفي الائتمان في البنك ،وبحيث يجري التركيز على القيمة املضافة للمشروع
وقدرته على توفير الوظائف في املجتمعات املحلية مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تتصف
بقدرتها على تعزيز القيمة املضافة لالقتصاد املحلي في املحافظات ،ويسعى املنتج إلى توفير
التمويل لغايات اقتناء ألاصول إلانتاجية أو الاستثمارية بصورة كلية أو جزئية ،وتدعيم رأس
املال العامل في املشاريع املختلفة.


مثلت املنتجات املصممة من قبل البنك الوطني إضافة نوعية لقطاع التمويل ألاصغر ،وذلك من
حيث شروط ومتطلبات الحصول على التمويل حيث تميزت بمرونتها ومناسبتها ملختلف
احتياجات املقترضين املحتملين ،كما تميزت هذه املنتجات بتوفير العديد املزايا للمقترضين لم
تكن توفرها الشركات املوجودة في قطاع التمويل ألاصغر باألردن ،وذلك على النحو التالي:
 تقديم القروض بصفة فردية ألامر الذي كان من شأنه أن يوفر الاستقاللية ويحفظالخصوصية ألصحاب املشاريع.
 إتاحة خيارات التمويل إلاسالمي للمقترضين وذلك من خالل طريقة املرابحة والوكالة النقدية. توفير القروض بمبالغ تفوق الشركات القائمة وذلك لتمكين املقترضين من الاستمرار فيالتعامل مع مصدر تمويل يتناسب مع احتياجاتهم املتنامية والتي تترافق مع عمليات التوسع
والتطوير في مشروعاتهم.
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توجهت إلادارة التنفيذية إلى تطوير املفاهيم املتبعة في العمل املؤسس ي لدى شركات التمويل
ألاصغر في ألاردن ،وإعادة صياغة الرؤية الاجتماعية للقطاع بشكل عام ،حيث استشفت إلادارة
تغيب بعض املعايير املهمة املطبقة عامليا عن السوق ألاردني ،وكذلك وجود إمكانية لتحقيق
خطوات ريادية على مستوى املنطقة العربية ككل ،وكانت من هذه الجوانب التي أصرت إلادارة
على تواجدها:
 التمركز في فروع تقع مباشرة على الشوارع الرئيسية ،حيث كان القطاع يعتمد على استئجارمكاتب في طوابق مرتفعة ،ألامر الذي كان يؤثر على الصورة املؤسسية للعمل في إلاقراض
ألاصغر ،ويجعلها أقرب إلى العمل كجمعيات منها إلى مؤسسات مالية تعمل بطريقة مهنية.
 مراعاة أن يشتمل تصميم الفروع على قاعة النتظار العمالء ،على أن تكون مكيفة الهواء بمايتناسب مع الظروف الجوية ،وبكراس ي انتظار مريحة ،ويترافق ذلك مع تصميم املكاتب
بطريقة تضمن خصوصية العمالء لدى مراجعتهم الفروع.
 إدخال وظيفة خدمة العمالء ،وذلك لتطوير أدوات وطرق التواصل مع العمالء بوجود هذهالوظيفة التي تضطلع باستقبال العمالء في الفرع ومكاملاتهم الهاتفية ،وتوجيهها بطريقة مهنية
للضباط املعنيين ،وهو ألامر الذي يضمن توحيد إلاجراءات ،ووجود مدخل رقابي على جودة
ألاداء املقدم من قبل ضباط إلاقراض.
 تم استحداث وظيفة أمين الصندوق في الفروع ،وهو ألامر الذي أدى إلى عدم تشتيت العمالءفي مراجعات البنوك التجارية للقيام بسداد أقساطهم ،وبما يكفل أن يقدم "الوطني" مستوى
متميز من الخدمة لعمالئه.
 تزويد العمالء ببطاقات بالستيكية تشتمل على جدول ألاقساط بدال من تسليمهم مجموعةمن إلايصاالت املكربنة ،وبحيث يتمكن العميل من متابعة قرضه بصورة أفضل ،ويستطيع
الاستدالل على مواعيد وترتيبات الدفعات بصورة مناسبة.



قام البنك باستئجار مواقع لثالثة فروع ،وبحيث أتى اختيارها ليعكس توجهات البنك والتزامه
بأن يكون على مقربة من املستفيدين املحتملين الذين يحتاجون خدمات البنك ،وكانت الفروع
ألاولى على النحو التالي:
 فرع الوحدات :يقع في منطقة شرق عمان التي تتصف بكثافة السكان ،ووجود العديد منألاحياء الفقيرة املحيطة بها ،باإلضافة إلى واحد من أكبر مخيمات الالجئين الفلسطينيين في
املنطقة العربية.
 فرع الزرقاء :تعتبر املحافظة الثالثة في ألاردن من حيث عدد السكان ،وترتبط بالكثير مناملناطق التي تشهد معدالت فقر وبطالة مرتفعة ،بجانب كونها من املدن القريبة من مناطق
البادية الشمالية والوسطى في ألاردن ،ومركز رئيس ي للمواصالت املتوجهة إليها والقادمة منها.
 فرع الكرك :يقع في املدينة الرئيسية في جنوب ألاردن ،وكانت معظم الشركات العاملة تتجنبالتواجد في هذه املنطقة ،بناء على تقديرات خاطئة بجدوى العمل الريادي واملستقل في هذه
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املناطق التي تتسم باألسواق الصغيرة الحجم وبعدها عن املراكز النشطة تجاريا في محافظات
الوسط.
ً
ويذكر أن البنك الوطني قام دائما بمراعاة وجود دراسة لكل منطقة يتوسع فيها تبين الاحتياجات
الخاصة بهذه املنطقة ،وطبيعة ألاعمال املتاحة ،والتحديات املهمة التي تواجه املنطقة ،إال أنه جدير
بالذكر أن البنك يعطي ألاولوية للمناطق املصنفة كجيوب فقر وفق ما تعلنه الدوائر الرسمية املعنية
وتعززه الدراسات املسحية التي تجريها دائرة الاحصاءات العامة ،وإلى ذلك يصر البنك على تواجد
أوسع خارج العاصمة وفي املناطق غير املخدومة بصورة كافية من الخدمات املالية سواء التي تقدم
من خالل املنافسين في قطاع التمويل ألاصغر أو املؤسسات املالية ألاخرى مثل البنوك.

مبادئ البنك الوطني في إلاقراض امليكروي والتركيز على الشباب والنساء واملناطق النائية.
بدأت أعمال البنك الوطني لتحقيق الرسالة التالية:
املساهمة في إنجاح إلاستراتيجية الوطنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خالل زيادة إنتاجية
أصحاب املشاريع الصغيرة في ألاردن وخاصة النساء منهم ،وتوفير خدماته املالية لذوي الدخل املحدود
والذين ال يحصلون على هذه الخدمات من القطاع املصرفي التقليدي لغايات تحسين مستواهم
املعيش ي اجتماعيا واقتصاديا.
وبناء على نجاح البنك في تحقيق رسالته خالل السنوات السابقة ومنجزاته التي تتابعت خالل
السنوات املاضية ارتقى البنك إلى مصاف املؤسسات الرائدة في مجال التمويل ألاصغر على مستوى
املنطقة العربية ومختلف املؤسسات العاملة في مجال التمويل ألاصغر على املستوى الدولي ،ويذكر أن
البنك احتل املرتبة  88على املستوى العالمي في تصنيف أجرته مؤسسة  themixاملتخصصة في
ً
مجال معلومات التمويل ألاصغر ،ولذلك أصبح لزاما على البنك أن يقوم بالتطلع إلى رسالة جديدة
ً
تكون مرشدا ألعماله في املرحلة القادمة ،ولذلك فإن البنك أطلق رؤية جديدة تعكس تركيزه على
ً
العمالء ،وبحيث تتوجه جهود إدارته وموظفيه لتحقيقها ،وأصبحت رسالة البنك اعتبارا من مطلع
سنة :4043

أن نكون الخيار ألاول وألافضل لعمالء التمويل ألاصغر في اململكة
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ولتحقيق هذه الرؤية ،فإن رسالة البنك ستركز على مجموعة من الاعتبارات التي تمكن البنك من
تحقيق رؤيته وتحقيق التميز الشامل واملتكامل على مستوى قطاع التمويل ألاصغر في ألاردن.
العمل كمؤسسة تنموية تسعى لتوظيف طاقاتها وإمكانياتها بصورة متوازنة لخدمة املجتمعات
املحلية في ألاردن من خالل تطبيق أفضل املمارسات املتبعة في مجال التمويل ألاصغر ،والالتزام
بالعمل على التطوير املستمر للوصول إلى نموذج متكامل للشمول املالي يوضع في خدمة
املستفيدين الحاليين واملحتملين لخدمات التمويل ألاصغر من أصحاب املشاريع الصغيرة املدرة
للدخل القائمة وتحت التأسيس ،وتزويدهم بالخدمات املالية وغير املالية الضرورية لالرتقاء
بأعمالهم واستغالل الفرص املتاحة لهم ،وتوفير الخدمات املالية للفئات املستثناة تقليديا من
خدمات البنوك التجارية بصورة تؤدي إلى تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.

أهداف "الوطني"


تقديم خدمات مالية متنوعة تتواءم مع الاحتياجات املختلفة واملتزايدة للعمالء القائمين
واملحتملين تعتمد على التواصل البناء معهم واملراجعة املستمرة ملتطلباتهم.



توظيف التقنيات الحديثة في التحسين املستمر للمنتجات املالية املقدمة للعمالء من حيث كفاءة
الخدمة وتكلفتها.



التركيز على العائد الاجتماعي لجميع ألانشطة واملبادرات املنفذة من قبل مختلف إلادارات.



تطوير الخدمات غير املالية املساندة ألعمال املقترضين لرفع كفاءة أدائها من الناحية املالية
والفنية.



الاستمرار في تحقيق نتائج مالية متميزة والعمل املستمر على إلادارة الحصيفة للتكاليف إلادارية
املتعلقة بعمليات البنك.
الاستثمار في رأس املال البشري من خالل تقديم فرص التدريب والارتقاء الوظيفي املتميزة.



التعاون بفعالية مع املنظمات التنموية ومنظمات املجتمع املدني على املستوى املحلي وإلاقليمي
والدولي.



القيم املؤسسية لـ "الوطني"
املسؤولية" Accountability" -:
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الوطني ملتزم باالستخدام الحكيم والفعال ملصادر ألاموال املتوفرة من خالل مساهمة الشركاء ،أولئك
املساهمون الذين ما كان الدافع وراء تأسيسهم ومساهمتهم في هذا البنك إال التزامهم بتسهيل توفر
ً
ألاموال لفئة الراغبين بإقامة مشاريع ممن ليس لهم قابلية للوصول إلى البنوك التجارية .عالوة على
كل هذا فان البنك الوطني كمؤسسة ملتزم تجاه عمالئه ومقترضيه.
الالتزام "Commitment"-:
يلتزم البنك بتقديم أفضل الخدمات املالية وغير املالية لعمالئه وذلك بالتكلفة املناسبة وضمن أفضل
شروط الخدمة املمكنة ،كما ويلتزم باتباع أفضل املمارسات املالية وإلادارية التي من شأنها أن تحافظ
على نسب الاستدامة املالية والتشغيلية
الشفافية Transparency
يقوم الوطني بإتاحة جميع املعلومات الالزمة حول عملياته وذلك للجهات املختصة والشركاء ،ويقوم
باتخاذ أية قرارات إدارية أو مالية وفق أسس واضحة ومعلنة.
الشراكة"Collaboration" -:
كافة نجاحات البنك الوطني يجب أن تستند إلى عالقاته التشاركية مع عمالئه ،العائالت واملجتمعات
املحلية لهؤالء العمالء ،الشركاء املحليين وإلاقليمين والعامليين .ومن خالل هذه العالقات التشاركية
فإن "الوطني" يعمل كعضو فاعل في شبكات ومنظمات إلاقراض املايكروي إن كان على املستوى
املحلي أو إلاقليمي أو العالمي.
إلابداع والابتكار" Innovation" -:
يجهد "الوطني" في ابتكار أنواع من الضمانات والبرامج واملنتجات املميزة والتي تعكس أفضل املفاهيم
وألافكار املتعلقة بمكافحة الفقر والبطالة من خالل تقديم خدمات مالية مستدامة.
املمارسات الفضلى" Best Practices" -:
يلتزم الوطني بتقديم الخدمات املالية والقروض لعمالئه وفق أفضل املمارسات العاملية بهذا املجال،
ومبادئه في هذا تتمحور حول الشفافية والاستقامة.
التركيز على املرأة والشباب ”“Focusing on Women and Youth
يدرك "الوطني" أن العمل التنموي يتطلب تركيزا على بعض الفئات الاجتماعية لتمكينها من املشاركة
الاقتصادية والاجتماعية الفعالة ،ولذلك فإنه يركز على قطاعي املرأة والشباب ليتمكن الاقتصاد
الوطني من جني ثمار تعزيز مستوى إنتاجيتهم ومشاركتهم.
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من عم عمالء الوطني؟
 أصحاب املشاريع الصغيرة الذين يمارسون أنشطتهم الاقتصادية داخل حدود املناطق الجغرافية
التي يغطيها البنك من خالل فروعه العاملة ،أو من خالل الشراكات مع املؤسسات ألاخرى ،وسواء
كان املشروع مستقال أو مسجال ،حيث يتم تمويل املشاريع املنزلية وغير املسجلة أيضا ،طاملا أثبتت
الجدارة الائتمانية من خالل دراسة قدرة املشروع وتدفقاته النقدية على سداد الالتزامات املترتبة
على الاقتراض.
 ذوي الدخل املحدود واملستثنين من خدمات القطاع املصرفي التقليدي لعدم تمكنهم من توفير
الضمانات املطلوبة مثل تحويل الرواتب أو إجراء الرهونات ،وذلك لغايات التعليم والصحة
وتحسين الظروف البيئية والسكنية لهذه الفئات بحيث تتمكن من الحصول على فرص معيشية
أفضل اجتماعيا واقتصاديا.

اندماج البنك الوطني في الاستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر.
اعتبر البنك الوطني محاربة الفقر والبطالة من أولوياته ،وباألصح مبررات وجوده ،وكان يتحتم على
ً
البنك إنطالقا من ذلك أن يضع ما توصلت له الاستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر كأحد مدخالت
ألاساسية لدى وضع خططه وأهدافه قصيرة وبعيدة املدى ،ولذلك التزم البنك بمجموعة من
الاعتبارات:
 التركيز على القطاع الاقتصادي غير الرسمي والتوجه بمنتجاته من خالل تصميمها وتسعيرها إلىً
الطبقات الفقيرة وألاقل حظا.
 الحرص على التواجد على مقربة من بؤر الفقر في اململكة والتي يجري إلاعالن عنها بصورة سنويةً
من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وجميع فروع البنك الوطني حاليا تتمركز في جيوب
الفقر أو مناطق قريبة منها.
 التطوير املستمر للخدمات غير املالية التي تمكن الفقراء من الحصول على معارف ومهاراتضرورية من أجل تحقيق تقدم نوعي في مستويات حياتهم.
 التركيز على الشمول املالي حيث أن الفقراء يحتاجون إلى ما يتجاوز القروض التقليدية لكونهممستثنين من ألاساس من الخدمات املالية التقليدية.
ويذكر أن البنك أسهم في أكثر من لجنة عملت على تطوير الاستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر ،ويقوم
بمتابعة جميع التطورات املتعلقة بها.
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التطورات واملستجدات في واقع البيئة التنظيمية لقطاع التمويل ألاصغر في ألاردن.
بقي قطاع التمويل ألاصغر منذ تأسيسه يعمل دون وجود جهة رقابية تعمل على تنظيمه ،وكانت كل
مؤسسة تسعى إلى تحقيق مبادئ الحوكمة واتخاذ ما يلزم من القرارات إلادارية واملالية بحيث يكون
ً
ذلك منسجما مع رؤيتها الخاصة وتوجهاتها السوقية ،إال أن الشركات العاملة سعت إلى تأسيس شبكة
محلية (تنمية) للتنسيق فيما بينها وبحيث تستطيع الحصول على القدر ألادنى من التنسيق فيما بينها
للمحافظة على استقرار القطاع ،وسعت شبكة تنمية للبناء على الجهود التي رعتها وزارة التخطيط
والتعاون الدولي مع مجموعة من املنظمات الدولية للتواصل مع البنك املركزي ألاردني ،وأثمرت هذه
الجهود عن إصدار إلاطار التنظيمي للقطاع من خالل نظام أصدره البنك املركزي ألاردني مطلع سنة
ً
 ،4043ومؤخرا ،جرى اصدار العديد من التعليمات املرتبطة بالنظام لتوضيح إطار عمله ،وعلى الرغم
من أن النظام الذي أصدره البنك املركزي يعمل على تعزيز الثقة في القطاع وأدائه ،إال أنه لم يسمح
للقطاع بالحصول على املدخرات أو تقديم الخدمات الضرورية ضمن مفهوم الشمول املالي باستثناء
التأمين.

تطوير املنتجات في البنك الوطني باتجاه الشمول املالي (تجربة التأمين الصحي ألاصغر).
نتيجة لدراسة متأنية ألوضاع العمالء وتحليل الظروف التي تحول دون تمكنهم من تحقيق الاستدامة
ً
ً
ملشروعاتهم وجد البنك الوطني أن تغيب التغطية التأمينية املناسبة يشكل عامال أساسيا في استنزاف
املوارد املحدودة في حالة وقوع طارئ طبي يمكن أن تؤدي مصاريف معالجته إلى اضطرار العميل إلى
التوقف الجزئي أو الكلي عن العمل ،وتصل في الكثير من ألاحيان إلى دفعه تجاه بيع أصوله وتصفية
املشروع ،وهو ما يتسبب في مشاكل أخرى تتعلق بارتفاع مديونيته دون وجود مصادر دخل أو فرص
لتحقيقه.
بناء على ذلك تواصل البنك الوطني مع شركة الشرق العربي للتأمين من أجل تصميم منتج خاص
ً
ً
لعمالئه بتكلفة متواضعة تبلغ  88دينارا سنويا ويحصلون بموجبها على تغطية تأمينية تصل إلى نحو
ً
 53ألف دينار سنويا في املستشفيات الخاصة في اململكة ،وضمن شروط تأمينية تفضيلية وتغطيات
ً
واسعة ،وكذلك طور البنك بالتعاون مع شريكه التأميني برنامجا ألمراض السرطان ،وباالعتماد على
التغذية الراجعة من العمالء ،سيما أن النسبة الكبرى من عمالء البنك هن من النساء ،أطلق البنك
بالتعاون مع شركة الشرق العربي للتأمين البرنامج ألاول من نوعه في منطقة الشرق ألاوسط وشمال
افريقيا ليوفر لعميالته مجانا خدمة (أمان وطني – ليدي) وكان البنك أول جهة تقدمه بصورة
حصرية قبل أن يطرح املنتج في سوق التأمين املحلي والعربي ،ويشتمل البرنامج على امليزات التالية:
 سقف سنوي  500000دينار
 اقامة درجة أولى في املستشفيات املعتمدة لدى الشبكة الطبية لشركة الشرق العربي للتأمين
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 العناية الحثيثة ICU – CCU /
 أتعاب الجراح وطبيب التخدير
 الفحوصات املخبرية وألادوية والفحوصات التشخيصية
 املرافق
 سيارة إلاسعاف
 أتعاب الطبيب والطبيب الاستشاري
 التصوير الطبقي والرنين املغناطيس ي والفحوصات التشخيصية ألاخرى
 أتعاب الطبيب
 ألاشعة وألادوية
 العيادات الخارجية – الطوارئ
 تغطية الطب الاتصالي  ،الاستشارات الطبية و الراي الطبي الثاني من خالل مستشفى و مركز
الهي الطبي في بوسطن – الواليات املتحدة ألامريكية.
 إجراء العمليات الجراحية التجميلية والترميمة للثدي بعد العالج.
 تغطية تكاليف املرافق في املستشفى.
 تغطية كاملة للزيارات التمريضية املنزلية.
 تغطية كاملة لتكاليف الرعاية النفسية املتعلقة بالحالة.
 في حال ثبوت عدم إمكانية توفير العالج لهذا النوع من السرطان داخل اململكة ألاردنية
الهاشمية ،يمكن تقديم العالج في مستشفى و مركز الهي الطبي في بوسطن – الواليات
املتحدة ألامريكية  ،بحيث يشمل تكاليف السفر بالدرجة السياحية للمريض واملرافق،
باإلضافة إلى تكاليف إلاقامة بالفندق ملدة ليلتين للمريض واملرافق ضمن حدود التغطية
السنوية.

العمل على التوظيف الفاعل في التكنولوجيا لزيادة كفاءة عمليات البنك وقدرته على
الاستجابة ملتطلبات العمالء.
استكمل البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة مشروعه الريادي الذي يعد ألاول من نوعه في
اململكة واملنطقة العربية لتوظيف تقنية املعلومات لتسهيل اجراءات منح القروض ،واختصار املدة
الزمنية الالزمة إلتمام معامالت املقترضين ألقل من  42ساعة ،ويعتمد املشروع على تزويد الضباط
امليدانيين للبنك بأجهزة حاسب لوحية محمولة تمكنهم من تعبئة طلب إلاقراض ،وتصوير املستندات

~ ~ 15

الالزمة خالل تواجد هؤالء الضباط في مشروع العميل أو في منزله ،بحيث يتم تمرير هذه البيانات
ً
مباشرة بشكل الكتروني إلى اللجان الائتمانية املختصة والتي تقوم بإبالغ قرارها للعميل في نفس اليوم.
كما ويوفر النظام الذي بدأ البنك بتطبيقه إمكانية تسجيل عناوين املقترضين من خالل الاتصال
املباشر بشبكة الانترنت ،بتحديد إحداثيات املوقع التي تحفظ في النظام البنكي ،ويمكن استعادتها في
أي وقت تجاه تسهيل خدمة العمالء ،وكذلك أضاف البن ك إمكانية تحصيل ألاقساط ميدانيا ،حيث
يستلم الضابط الدفعة من العميل ،وبمجرد إدخالها على النظام من قبل الضابط يتسلم العميل
إشعارا فوريا بالسداد.
بموجب التقنية الجديدة فإن البنك سيكون أقرب ما يمكن الى الاستغناء عن املعامالت الورقية ،وهو
ألامر الذي سيمثل إضافة نوعية للبيئة املحلية .حيث يقدم البنك نحو أربعة آالف قرض شهريا ،من
املتوقع زيادتها بصورة كبيرة في الفترة املقبلة مع استمرار البنك في التوسع بمختلف املناطق الجغرافية
في اململكة ،وتأتي هذه الخطوة من قبل البنك الوطني ملزيد من العناية بالعمالء وخاصة في املناطق
النائية غير املغطاة بالخدمات املالية بصورة تلبي الاحتياجات التي تخص سكانها ،وذلك بما يخفف
على العمالء من إجراءات الحصول على التمويل للمشاريع الانتاجية ،أو للغايات التي من شأنها
تحسين مستويات معيشتهم ،حيث لن يكون العميل مضطرا لزيارة الفرع الذي يخدم منطقته إال عند
استالم الشيك الخاص بقرضه ،مما يوفر الكثير من الوقت والجهد على العمالء حيث تنتفي الحاجة
ملراجعة الفرع لتزويد موظفيه بالوثائق واملستندات الالزمة إلتمام معاملة القرض.
ويعتبر املشروع ثمرة الجهود الذاتية لكوادره من أجل تطوير النظام بما يتالءم مع احتياجات العمالء،
ودراسته ألفضل الطرق لرفع مستوى الخدمة املقدمة ،وذلك بالتعاون ما بين موظفي تقنية املعلومات
في البنك واملوظفين امليدانيين حيث اعتبرت حاجات العمالء الفعلية املوجه ألاساس ي لتصميم
املشروع وتنفيذه.
ومما يجدر ذكره ،أن تطبيق املشروع شهد إشادة واسعة من العمالء الذين استشعروا الفارق في
مستوى الخدمة ،وسرعة حصولهم على القروض.

رؤية البنك للعمل التنموي بناء على التكامل مع املنظمات املحلية وإلاقليمية والدولية.
يعتبر البنك التنمية عملية متكاملة تحتاج إلى تضافر مختلف الجهود من أجل إنجاحها على املستوى
املحلي ،ولذلك سعى البنك منذ تأسيسه على التواصل البناء مع مجموعة من املؤسسات املحلية
العاملة في اململكة وذلك من أجل الوصول إلى أوسع أعداد ممكنة من العمالء وخدمتهم بطريقة
مهنية تستطيع أن تشكل رافعة لهم للحصول على فرصة لالنعتاق من الفقر وتحسين ظروفهم
املعيشية وتوفير فرص أفضل ألبنائهم ،ولذلك تعاون البنك مع العديد من املؤسسات الوطنية مثل
جمعية امللكة رانيا العبد هللا لرعاية العسكريين وأسرهم وجمعية املتقاعدين العسكريين وهيئة
شباب كلنا ألاردن وذلك من أجل تقديم منتجات خاصة ملنتسبي هذه الجهات.
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ومن املؤسسات الدولية يتعاون البنك في منتجات خاصة مع منظمة كيفا العاملية بوصفه الشريك
الحصري للمنظمة في اململكة ،كما وتعاون البنك مع منظمة فيتانا العاملية في تطوير منتجات خاصة
ً
لتمويل التعليم ،ويقوم حاليا بتطوير مجموعة من املنتجات املالية بالتعاون مع منظمة CARE
وحزمة من الخدمات غير املالية مع منظمة  ، MEDAكما وحصل البنك على منحتين من الوكالة
ألامريكية للتنمية الدولية لتطوير وحدة متخصصة لتمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة وذلك
بالتعاون مع مدرسة فرانكفورت لإلدارة واملالية ،وأخرى لتطوير حلول الخدمات املالية من خالل
الهواتف املحمولة.
أما الجانب ألاهم فأتى ضمن تعاون البنك مع برنامج ألامم املتحدة الانمائي  ،UNDPحيث انضم
البنك الوطني لتمويل املشاريع الصغيرة للتحالف الذي أطلقه برنامج ألامم املتحدة إلانمائي ضمن
مبادرته الساعية للعمل على تخفيف أثر اللجوء السوري على املجتمعات املضيفة في ألاردن ،وذلك
من خالل التدريب على مهارات العمل ودعم الاعمال املجتمعية التطوعية مقابل حافز لخمسمائة
من الشباب والشابات ألاردنيين العاطلين عن العمل والفقراء في بلديات صبحا والصالحية وأم
الجمال وحوشا ورحاب بمحافظة املفرق مما يساهم في توليد دخل سريع باإلضافة الى املشاركة في
تأهيل وتطوير الخدمات الاجتماعية في املجتمعات املحلية وتسمى هذه املبادرة  3x6نسبة الى املبادئ
التي تقوم عليها وقد طبقها برنامج الامم املتحدة الانمائي في عدد من دول العالم ،كما وواصل البنك
العمل مع البرنامج في املرحلة الثانية من املشروع التي شملت العديد من البلديات الجديدة ليصل
عدد املستفيدين من الخدمات التي قدمها البنك ،والتي اشتملت أيضا على جانب من الخدمات غير
املالية لنحو  800مستفيد من الشباب والفتيات في املناطق املستهدفة.
يقوم البنك الوطني من خالل الشراكة الاستراتيجية مع برنامج ألامم املتحدة إلانمائي بالعمل على
إدارة املخصصات املالية املرصودة كحافز لألعمال التطوعية وتدريب املشتركين في املشروع من أهالي
املناطق املستهدفة ،حيث يوفر املشروع فرصا ألعمال تطوعية ملدة ثالثة أشهر في خدمات مجتمعية
متعددة مثل صيانة املدارس واملرافق العامة وزراعة الاشجار واجراء املسوحات الاجتماعية ويتحصل
املشاركون على حافز شهري لقاء هذه الاعمال يتم ادخار جزءا منها ويتم مضاعفتها كمنحة من برنامج
الامم املتحدة الانمائي ليتمكن املشاركون في نهاية البرنامج والذين يبدون اهتماما ورغبة بالعمل
الريادي بالحصول على رأس املال املبدئي الذي يصل إلى ألفي دينار لكل منهم ويشارك البنك الوطني
لتنمية املشاريع الصغيرة في تقديم حزمة من خدمات التدريب والتأهيل الالزمة لتمكينهم من املهارات
الالزمة إلدارة هذه املشروعات الصغيرة ،كما يشترك مع صندوق رواد للمشاريع الناشئة في عمليات
التقييم واملتابعة الالزمة إلطالق املشاريع الصغيرة ،ومن طرفه سيعمل البنك على توفير التمويل الالزم
للتوسع و بهذه املشروعات وتطويرها بشروط ميسرة.
يذكر أن البنك الوطني شارك في إلاطالق الرسمي لتحالف يضمه مع برنامج ألامم املتحدة وذلك
لتمكين املشاركين في املشروع من الحصول على خدمة املحفظة إلالكترونية للحصول على الحوافز
املخصصة لهم ،وقامت شركة زين بالتعاون مع البنك لتجهيز املتطلبات اللوجستية والفنية الالزمة
لتعزيز الثقافة املالية للمستفيدين في مختلف البلديات املشمولة باملشروع ،وذلك في نموذج للعمل
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املشترك في السياق التنموي لتمكين املجتمعات املحلية في ألاردن من مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة
من خالل إطالق إمكانيات الشباب ألاردني.
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Innovations in

Youth and Women
Dedicated Products

You Innovate … We Finance

What is Microfinance?










Financial Services;
Targets low-income clients;
Particularly Women.
Clients have lower incomes;
Clients usually have limited access to financial services;
Products: Small loans; Savings, Insurance, and Remittances.
Loans are used for many purposes; and
Most loans are used for Microenterprise Development

How did it all start?
 Mohammad Yunus, Noble Prize Winner and
the father of microfinance started all this
back in 1972 through Grameen Bank.
 42 Bangladeshi Women were the first
beneficiaries;
 Total value of loans made were US$ 21.
 To date, Grameen Bank disbursed more
than 6.5 million loans worth US$ 16.8
billion, with a repayment rate of 97.8%.
 Mohammad Yunus chairs the Advisory
Board of AGFUND, who owns majority
shares of Ebdaa Bank - Bahrain.

What is AGFUND
 Arab Gulf Program for Development;
 Established in 1980;
 Chaired by HRH Prince Talal Bin Abdelaziz
of Saudi Arabia;
 Supported by Gulf States;
 Supports Sustainable Human development
and poverty alleviation;
 Operates out of Riyadh but supports
Human Development worldwide; and
 Currently operates 9 Microfinance Banks
to be 15 by 2018.

What is AGFUND

 Partners with UN Agencies, different
international & regional development
organizations, and Governments;
 Involved in:
 Education (Arab Open University);
 Women & Early Childhood;
 Local Community Growth;
 Youth Empowerment; and
 Microfinance Banks (MENA & Africa).

AGFUND Objectives










Improving the Business Environment for the Poor;
Improving the Overall lives of the Poor Communities;
Innovative Programs to Reduce unemployment among Youth;
Provide Better Education chances for Children;
Provide for Affordable higher education;
Support Health Environment Improvement for the Poor;
Promote Insurance in different types and forms for the Poor;
Introduce and promote the concepts of affordable Housing for the
Poor; and
 Promote and support Better Electricity; Water; and sanitation
services to the Poor.

AGFUND Now!
Microfinance Banks:
 Operates 9 Banks (Jordan, Bahrain, Yemen, Syria, Lebanon,
Sudan, Palestine, Mauritania, and Sierra-Leone);
 Out of 9 banks, 5 are deposits taking, and 2 are full banks;
 Served around 1 million borrowers of which 88% are
females;
 Loan Values exceeded US$ 790 million;
 Outstanding repayment rates of 98%; and
 Soon in Tunisia, Morocco, and Egypt.

AGFUND’s Banks

AGFUND Now!
 Other Initiatives:
Support Women Empowerment;
Youth Development;
Community development; and
In Total managed 1,384 different projects;
Investments made exceeded US$ 400 million.

Ebdaa Bank for Microfinance

Established: February 11th 2009.

Registered as a Microfinance Bank under CBB.
Operates According to Volume (5) of CBB Regulations.

Provides Microfinance opportunities to limited Income Bahrainis who
can not access Traditional banks due to collateral issues.
Operates through two branches (with two more branches in 2015) and
employs 38 people in different levels.

Ebdaa Bank for Microfinance

Paid Up Capital: US$ 5,000,000 (BD 1,880,000).

Served 4,000+ clients since inspection, of which 68% are females.
Outstanding Portfolio is 1,000+ clients with an outstanding Balance
of US$ 3.8 million. Repayment Rate is about 92%.
Both Traditional & Islamic loans to productive entrepreneurs with
focus on Women and Youth.

Will Soon introduce Life & Disability Insurance, Affordable Health
Insurance, and In-Hospital Compensation Insurance (Exp. August 2015).

Ebdaa’s Drivers

The Comprehensive economic vision for Bahrain
provides a clear direction for Ebdaa to help serious
entrepreneurs.

Continued development of Bahrain economy with
Focus on the new generation of entrepreneurs

Building a better life for every Bahraini.

Ebdaa’s Vision

To play its role in achieving Bahrain’s vision 2030, Ebdaa Bank aims to help lowincome Bahraini families, to engage in various projects in new and innovative
ways to secure a better future, and expand the middle class to that is the main
element to national development.

Ebdaa’s Branches

Date of
Inception

Location

Type

Team

2009

Sanabis

Main

10 Credit Officers, Branch Manager,
Receptionist, and a Collection Officer

2010

Hamad Town

Branch

6 Credit Officers, 2 supervisors,
Receptionist, and an Office Lady

End of 2015

Riyadat Mall

Branch

4 Credit Officers, Branch Manager,
and a Receptionist

End of 2016

Muharraq

Branch

6 Credit Officers, Branch Manager,
Receptionist, and an Office Lady

Ebdaa’s Credit Products

Sayedati

Amal

Ebdaa

Tamayoz

Mawsem

Shabab

Ebdaa’s Credit Products

Loans between BD 200 – 800
Paid over 10 – 20 months
Fee is 1% monthly
Help women owned and managed
home-based businesses to grow and
expand, or to buy home assets that
indirectly keeps the business alive!

Ebdaa’s Credit Products

Loans Between BD 600 – 2,000
Paid over 12 – 24 months
Fee is 1% monthly
Granted to both female or male
home-based or licensed business to
purchase raw materials or productive
assets. The loan can also be utilized
for education and health purposes.

Ebdaa’s Credit Products

Loans between BD 200 – 800
Paid over 10 – 20 months
Fee is 1% monthly
Help male owned/managed homebased businesses to grow & expand,
or help fathers pay for school
fees/costs of his sons & Daughters.

Ebdaa’s Credit Products

Loans between BD 2,200 – 5,000
Paid over 6 – 48months
(Optional Grace period of 6 months)
Fee is 1% monthly
Help licensed businesses to grow &
expand. Most specifically: opening
new branches, expand business, buy
new equipment & raw materials.

Ebdaa’s Credit Products

Loans between BD 200 – 800
Paid over 10 months
Fee is 2% monthly
Help Address the emerging needs in a
specific season, to increase business
volume by stocking season related
products (Ramadan, Schools, Eid and
religious holidays, etc.)

Ebdaa’s Credit Products

Loans between BD 1,000 – 5,000
Paid over 60 months
(Grace period of 6-12 months)
Fee is 0.75% monthly
Help Youth Start their new businesses

Ebdaa’s Shabab

Receiving
Applications
Filtering and
Screening
Personal
Interview
Family
Interview
Training
Needs
Feasibility
Study

Dual
Follow up!
Disburse as
you GO!
Graduate
Soft Skills
Training
Vocational
Training
Disburse
First Tranche
Decide Loan
Business
Amount
Plan
Coaching

 Start-ups Financing;
 Clients between 18 – 30;

 Assist with Idea, develop concept,
build plan, then train, and finally
implement;
 Focus on Females;
 Project must add Value;
 Youth Partnerships are Encouraged.
 Dual follow-ups and early-warning
signs enables the bank to address
possible challenges and avoid
potential failures.

Shabab’s Achievements:











Financed 63 Entrepreneurs, of which 41 are Females.
Average loan size is BD 3,420 (Approx. US$ 9,100)
Total Portfolio BD 215,500 (Approx. 573,500).
Repayment Rate: 96.2%.
Average Grace Period given: 6.5 months.
37% Light industries, 42% Services, and 21% Trade.
48% rural (Villages), and 52% (Urban).
No. of Trainings Provided: 227 Soft Skills, 51 Vocational.
Staff in Charge: 1 team leader, 2 Loan officers, 2 Coaches.

Ebdaa Bank in a Glance:








Disbursed 6,327 Loans Since inception, worth BD 6,412,745;
Outstanding Portfolio is 1,322 Loans worth BD 1,231,667;
Females are 68% of outstanding Clients but 56% of portfolio;
Youth in total are 79% of clients outstanding (61% of Portfolio);
Repayment Rate: 92%.
Total No. Of Staff: 33 (15 Loan officers, 2 Branch Managers, 2
Supervisors, and 14 Administrative staff);
 No. of Female Staff: 20, Male: 13.
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بسم هللا الرمحن الرحمي
تجربة تمويل المشروعات المتناهية الصغر في الريف
بنك االبداع للتمويل االصغر-السودان
 adilali666@yahoo.comعادل محمد علي بله
ورقة مقدمة مؤتمر المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر فى البلدان العربية
(الواقع والتطلعات ) -الكويت -اكتوبر 2015م
مقدمة :
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من الركائز االساسية فى االقتصاد السودانى فالسودان
غنى بمنتجاته الزراعية والحيوانية والتعدينية التى تشكل مجاال خصبا للمشروعات الصغيرة  .اال انها لم
تحظ باى نوع من الدراسات فيما عدا دراسة المسح الصناعى (2005م) حيث بين ان نسبة المنشآت
الصغيرة تبلغ حوالى  ( %93المنشآت التى توظف اقل من  10عمال ).
خالل العقود القليلة الماضية بدأت العديد من برامج تمويل المشروعات المتناهية الصغر بالسودان فى
تقديم تمويالت للمستهدفين من الفقراء النشطين بما فيهم النساء اال أن هذه البرامج لم تنهج نهجا علميا كما
المؤسسات العالمية التى تقدم خدمات متنوعة وتطبق معايير معترف بها .
فى الفترة من ( 2002 -1995م) بدأت الدولة فى االهتمام برعاية االسر الفقيرة من خالل االستراتيجية
القومية الشاملة والتى تضمنت توفير وسائل انتاج لعدد  2مليون أسرة ونتيجة لذلك تم تضمين تمويل
التنمية االجتماعية فى سياسات بنك السودان المركزى منذ العام 1994م حيث تم تخصيص  %5من
سقف التمويل للمشروعات الصغيرة وقد زادت هذه النسبة تدريجيا حتى وصلت الى  %10فى العام
2005م .
ظل الطلب على التمويل االصغر يفوق العرض حيث بلغت نسبة التغطية من ( ) % 3 _ 1فقط من
السوق المحتمل وهذا مرده الى غياب الرؤية الواضحة للنهوض بهذا القطاع وعدم وجود السياسات
المساندة للتمويل االصغر .
فى هذا الوضع قام بنك السودان المركزى بإعداد استراتيجية لتطوير قطاع التمويل االصغر فى السودان
2011 -2006م إدراكا منه باهمية قطاع التمويل االصغر فى التنمية االقتصادية واالجتماعية بالسودان .
1

هدفت الرؤية الى تحقيق االتى:

 ³إيجاد الوضع المناسب للتمويل االصغر بإعتباره تدخال مهما لتخفيف حدة الفقر .
 ³تطوير صناعة التمويل االصغر مؤسسيا وماليا بتوفير االتى :
 ³إطار تنظيمى ومؤسس داعم لتقديم الخدمات المالية تبعا للسوق .
 ³بنية تحتية توفر موارد بشرية ومالية ورأس مال ومعلومات .
 ³الترخيص لبنوك التمويل االصغر الجديدة .
 ³التمويل بالجملة من البنوك الى مؤسسات التمويل االصغر .

تطور قطاع التمويل االصغر فى السودان
 إستنادا على إسترتيجية تطوير قطاع التمويل االصغر فى السودان 2011 -2006م آنفة الذكر
،انشأت وحدة التمويل االصغر ببنك السودان المركزى كجهة رقابية واشرافية وتطويرية للقطاع ،من
أبرز مهامها وضع السياسات والتشريعات والموجهات المنظمة للقطاع باالضافة الى توفير التمويل
بالجملة لمؤسسات وبنوك التمويل االصغر والمساهمة فى راسمالها .
 تم تعريف المشروع الصغير والمنتناهى الصغر حسب حجم االصول وعدد العاملين بالمشروع
وبالتالى عرف المشروع الصغير بانه كل عمل يحتاج الى تمويل لتشغيله او ادارته والذى عادة ما
يقوم على مال وحيد ام منظم عمل صغير حيث يستخدم عدد ال يتجاوز ال ( )7اشخاص .اما
المشروع المتناهى الصغر فقد تم تعريفه من حيث االستخدام لعدد ال يتجاوز ال( )3اشخاص .
 أصدرت الوحدة االطا ر الرقابى والتنظيمى لمؤسسات التمويل االصغر التى تقبل الودائع والتى ال
تقبل الودائع فى العام 2011م ووفقا لذلك تم إنشاء عدد  32مؤسسة تمويل اصغر وعدد ( )2بنك
تمويل اصغر بنهاية العام 2014م .
 إلزام البنوك التجارية بتوفير  %12من محافظها التمويلية لتمويل المشروعات الصغيرة مباشرة او
عبر التمويل بالجملة لبنوك ومؤسات التمويل االصغر .
 اصدار المراشد الفقهية لصيغ التمويل االسالمى المختلفة مما شجع انسياب التمويل بالجملة من
القطاع المصرفى لقطاع مؤسسات التمويل االصغر ومن مؤسسات التمويل االقليمية بصيغة
المضاربة المقيدة .
 إ صدار وثيقة التامين الشاملة لتامين المشروعات الصغيرة من قبل شركات التامين بالسودان وذلك
للمساعدة فى ايجاد ضمانات بديلة .

2

 انشاء مراكز تنمية المشروعات بواليات السودان المختلفة لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة وذلك
عبر برنامج شراكة مع البنك االسالمى للتنمية .
 إنشاء محافظ متخصصة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة الريفية وتشجيع المشروعات اإلنتاجية
ذات الميزة النسبية بالواليات وخاصة مشروعات سلسلة القيمة.(Value Chain).
 تنوعت الخدمات المالية والغير مالية وبدأ االنتشار فى الريف .
 إلغاء بعض الرسوم والضرائب الوالئية على مشروعات التمويل االصغر .
 نتيجة لذلك ارتفع عدد المستفيدين من التمويل االصغر من  64.000فى العام 2007م الى حوالى
مليون بنهاية العام 2014م .
 تاسست شبكة مؤسسات وبنوك التمويل االصغر السودانية كزراع داعم للقطاع .

قياس أثر التمويل األصغر فى السودان
أوضحت الدراسة التى أجراها البنك الدولي (تقييم أثر قطاع مؤسسات التمويل األصغر فى السودان (-2007
2013م) أن تجربة التمويل األصغر فى السودان تجربة موجبة وأظهرت النتائج درجة عالية من رضا
الزبائن وكانت أهم النتائج كاآلتى :
 تزايدت فرص التشغيل فى الحاالت التى طلبت التمويل للتوسع ( أكثر من  )%50كما أن %80
زادت دخولهم و %50زادت أرباحهم و %32نمت مشاريعهم .
 هناك تطور ايجابى فى الرفاهية بالنسبة للمستفيدين اللذين منحوا تمويال فى مجال التغذية (% )50
والحصول على فرص التعليم  %36وفرص الخدمات  %34كما أن  %45اوضحوا انهم فى وضع
مادي أفضل من بقية المجتمع .

النظر لتجربة السودان عالميا :
إشاد تقرير صندوق النقد الدولي 2013/10/317/13م بما قام به بنك السودان المركزي فى تنمية قطاع
التمويل األصغر وأوضح التقرير أن القطاع سريع النموء نظرا للدور النشط للدولة فى إدخال القطاع ضمن
منظومة عملية التنمية االقتصادية واإلجتماعية من خالل زيادة إسهامه فى الناتج المحلي اإلجمالي وتحقيق
العدالة اإلجتماعية عبر التخفيف من حدة الفقر .وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبرز السودان فى دائرة
الضوء عالميا فى مجال التمويل األصغر اإلسالمي فى إطار استمرار معدالت النمو الحالية للقطاع .
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وصفت الجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء ( )CGAPان تجربة السودان هى المختبر فى تقديم خدمات
التمويل االصغر االسالمى .

مبادرة األجفند:
منذ أن أطلقت األجفند مبادرتها إلنشاء بنوك الفقراء فى العالم العربى لتقديم خدمات التمويل األصغر للفقراء
النشطين اقتصاديا بهدف إدماجهم فى عملية التنمية ،كان السودان حاضرا فى األذهان كأولوية ضمن الدول
المستهدفة  .حيث زار االجفند السودان فى العام 2002م لبحث عملية انشاء بنك الفقراء فى السودان  .وقتها لم
تكن البيئة التشريعية والسياسات الخاصة بالتمويل االصغر

مشجعة مما أدى الى تأخر قيام بنك االبداع

بالسودان الكثر من  10سنوات  .فى هذه الفترة تطور قطاع التمويل االصغر تطورا ملحوظا مما مكن لبنك
االبداع االنطالق بقوة منذ تأسيسه فى ديسمبر 2013م .

نبذه عن بنك اإلبداع -السودان:
بنك اإلبداع للتمويل األصغر هو شركة مساهمة خاصة  ،وهي مؤسسة غير ربحية  ،تعمل على تقديم
الخدمات المالية المستدامة ألصحاب المشروعات الصغيرة المدرة للدخل  ،كما تعمل على نشر ثقافة التمويل
األصغر والصغير ومتناهي الصغر بين المواطنين  . ،تم تأسيس "بنك اإلبداع " في السودان من خالل
إتفاقية شراكة ما بين برنامج الخليج العربي للتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية ومساهمين من القطاع الخاص
العربي والسوداني فى العام 2013م .

تركيبة المساهمين:
 برنامج الخليج العربي للتنمية.
 بنك التنميه اإلسالمي -جده
 مصرف المزارع التجارى -السودان
 الشركة السودانية لتنمية وتطوير التمويل االصغر
 بنك تنمية الصادرات-.السودان
 افراد من القطاع الخاص السودانى والعربى .
حصل البنك على ترخيص من بنك السودان المركزي في ديسمبر 2013م  ,وبدأ البنك نشاطه الفعلي في يناير
2014م وفق خطة ثالثية (2016- 2014م) متضمنة الوصول بنهايتها إلى فتح عدد  15فرع مستهدفة
الوصول الى 43ألف من الزبائن .
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رسالة البنك :
زيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة في السودان ودعم أصحابها  ،وخاصة النساء  ،وتحسين المستوى
اإلجتماعي واإلقتصادي ألصحاب الدخل المحدود وذلك من خالل توفير خدمات مالية وغير ماليه متميزة
ومستدامة تتالءم وإحتياجاتهم.

الرؤيا :
أن نصبح مؤسسة تمويلية مستدامة تتبع أفضل الممارسات المثلى والعالمية في صناعة التمويل األصغر

األهداف :
 تقديم خدمات مالية وغير مالية مستدامة لزيادة الفرص االقتصادية واالستثمارية والتشغيلية للفئات
المستهدفة.
 تحقيق إنتشار واسع في المناطق الحضرية والريفية من خالل فتح شبكه من الفروع  ،ومن خالل بناء
عالقات شراكة مع برامج ومؤسسات مختلفة داخليا وخارجيا تعمل فى مجال التمويل االصغر.
 نشر ثقافة التمويل االصغر.

يركز البنك على تحقيق توقعات أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يمارسون أنشطتهم في المناطق الجغرافية
التي تفتقر إلى وجود الخدمات المالية فيها .ويعمل على التميز في سوق التمويل االصغر من خالل تصميم
المنتجات التمويلية التى تلبى إحتياجات الفئات المستهدفة. ،
بدأ البنك فى تغطية كاملة للشرائح المستهدفة في واليات السودان ،إما مباشرة من خالل فروعه العاملة أو
من خالل اتفاقيات الشراكات مع شركاء محليين (مؤسسات تمويل اصغر ،جمعيات ،والتنظيمات اخرى).بما
يحقق مبادئة التالية :
 .1يؤكد بنك االبداع بان زبائنه من ذوي الدخول المحدودة هم خبراء في مجاالت عملهم ،ولهم المعرفة
والدراية باالستغالل االمثل واالستفادة من التمويالت التى تمنح لهم وهم زبائن وليس متلقى دعم او
معونة .
 .2يؤمن البنك بأنه ال يوجد زبون سيئ ولكن هناك تمويل سيئ ،التأكد من أن إعطاء التمويل فى الوقت
المناسب وبالحجم المناسب وبالمتابعة اللصيغة .
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 .3يسعى اإلبداع إلتاحة الفرصة للنساء لبدء مشاريعهن اإلنتاجية الصغيرة التي تمنحهن الفرصة
للمشاركة في المجتمع بنسبة ال تقل عن  %80من عدد الزبائن .
 .4يؤمن اإلبداع بأن المساهمة في تحقيق النمو االقتصادي للبالد تتطلب التوسع في األعمال االنتاجية
وزيادة األعداد المستفيدة من الخدمات.
 .5يسعى بنك اإل بداع إلى تصميم المنتجات التمويلية التى تلبى إحتياجات الفئات المستهدفة فى مختلف
القطاعات بما يتناسب مع أهدافه وسياسته التمويلية .

نموذج البنك االسالمى
يعمل بنك االبداع بنهج التمويل االسالمى كليا فيقدم كل خدماته بالصيغ االسالمية التى تقوم على مبدأ الشراكة
الفاعلة في توفير االموال الالزمة عند الحاجة وبالكيفية المطلوبة وبالتالي يهدف الى تنمية المجتمع اقتصاديا
واجتماعيا وهو ما يتماشى مع مفاهيم التمويل االصغر وأهداف ورسالة األجفند ومبادرة بنوك الفقراء.
 إستفاد البنك من صيغة المضاربة المقيدة والتي تعتبر من افضل صيغ التمويل االسالمية للحصول
على التمويل بالجملة من المصارف التجارية.
 إستفاد البنك من صيغة المضاربة المطلقة والتي تعتبر من افضل الصيغ لتحريك المدخرات
والودائع االستثمارية الصغيرة.
 يقدم منتجاته التمويلية بصيغ مختلفة منها المرابحة والمقاولة والسلم واإلجارة والمضاربة .

المنتجات التمويلية:
طور البنك عدد المنتجات التمويلية يمكن إجمالها فى االتى :
 .1سواعدنا  :منتج مخصص لتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ،والتي تتمتع
باستقاللية أصحابها يستهدف كل ذوي الدخل المحدود والمنخفض مع مراعاة ( عمر المشروع ال يقل
عن  6أشهر ،ال يشترط أن يكون المشروع مسجال).
 .2حرفتى  :مخصص لتمويل أصحاب الحرف الصغيرة والمتوسطة مثل ( أعمال الخزف والفخار،
الحدادة  ،النجارة الخ).
 .3زادنا  :منتج مخصص لتمويل المشروعات المنزلية الصغيرة  ،واألنشطة الصغرى مثل ( مزرعة
دواجن منزلية  ،صناعة الخبائز ،بيع الماكوالت ...الخ)،يستهدف المجموعات النسوية.
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 .4إبداع  :منتج مخصص للمشروعات النسوية الصغرى والتي تحتاج لرأس مال صغير مثال
( أعمال السعف ،العطور البلدية ،الخ) ،يستهدف المجموعات النسوية.
 .5شبابى  :منتج مخصص لفئة الشباب والخريجين(مجموعات و أفراد) ( )35-18سنه ,غير
المستوعبين في الوظائف يهتم بالمشاريع التالية(التجارة بأنواعها ,زراعه الخضر والمحاصيل
الزراعية ,األعالف ,تربية وتسمين الماشية ,مزارع الدواجن ,صالون الحالقة والتجميل ,ورش
الحدادة ,صيانة المعدات االلكترونية ,مراكز التدريب ,رياض األطفال ,الصيدليات)),,,
 .6مراح  :منتج مخصص المجموعات النسوية وصغار مربي األغنام والرعاه ,للمساهمه في زيادة
الدخل واإلنتاج يستهدف المجموعات النسوية  ,الشباب بالمناطق الرعوية.

حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة للفترة 2015-2013م :
عدد المشروعات تراكميا

العام

حجم التمويل بالدوالر تراكميا

2013

132

76.607

2014

5144

2.640.000

يوليو 2015م

9826

4.911.102

التصنيف القطاعى للمشروعات الصغيرة للفترة 2015-2013م :
القطاع

عدد المشروعات

حجم

التمويل

النسبة%

تراكميا

بالدوالر

الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى

3500

883.974

%18

الخدمى

2300

977.129

%20

التجارى

3600

1.883.333

%38

الصناعات الصغيرة

426

1.166.666

%24

االجمالى

9826

4.911.102
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المنتجات اإلدخارية
جاء ميالد بنك االبداع السودان بعد إصدار االطار الرقابى والتنظيمى من بنك السودان المركزى فى العام
2011م حيث تم تصنيف بنك االبداع كأول مؤسسة تمويل أصغر تقبل الودائع بالسودان .
هذه الرخصة مكنت البنك من تصميم منتجات إدخارية جازبة للمودعين مما أسهم فى إدماج أكثر من 12240
مودع لم يسبق لهم التعامل مع البنوك  .باالضافة الى تصميم منتج الودائع الوقفية الذى يستهدف الشخصيات
االعتبارية مثل المنظمات والجمعيات التى تعمل فى المجال .

الجدول رقم ( )1يوضح عدد المدخرين وحجم االدخارات حتى يوليو2015م.
نوع المدخرات

المبلغ بالدوالر

عدد

مدخرات اجبارية

7434

184.159

مدخرات طوعية

4744

71.347

ودائع استثمارية

62

186.563

12240

442.069

االجمالى

توظيف الودائع -:
خالل العام االول لبنك االبداع بلغت نسبة الودائع حوالى  %10من محفظة التمويالت القائمة وبدأ البنك فى
توظيف تلك الودائع فى محفظة خاصة بالودائع تعود ارباحها للمودعين سنويا .

التمويل بالجملة من المصارف التجارية -:
من أهم السياسات التى أصدرها بنك السودان المركزى هى توظيف نسبة  %12من المحفظة التمويلية لكل
مصرف للتمويل االصغر والتمويل ذو البعد االجتماعى وذلك عبر التمويل المباشر او التمويل بالجملة
لمؤسسات التمويل االصغر المرخص لها ،هذه السياسة مكنت بنك االبداع من استقطاب جل موارد محفظته
من التمويل بالجملة بصيغة المضاربة المقيدة وقد نجح البنك فى إقناع البنوك التجارية من خالل الدراسات
المقدمة وطريقة المتابعة وجودة المحفظة ليصل عدد المصارف المتعاملة مع البنك الى ستة مصارف .بلغت
مصادر التمويل بالجملة من البنوك للمؤسسات حوالى  2.8مليون جنيه بلغ نصيب بنك االبداع منها . %60
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مساهمة البنك فى سوق التمويل األصغر
بلغت المحفظة القائمة بجميع مؤسسات التمويل الصغر حوالى 64مليون دوالر ساهم فيها بنك االبداع ب
 %4كما ساهم فى زيادة عدد العمالء ب  % 2وذلك خالل العام االول ،من المتوقع ان يؤثر البنك فى سوق
التمويل االصغر بنسبة التقل عن  %30خالل خطته االستراتيجية 2017-2015م .

التوجه نحو الريف :
يركز بنك االبداع على فتح فروعه فى المناطق الريفية الغير مخدومة حيث يتم فتح الفروع والنوافذ فى شبه
المناطق الريفية وليس فى عواصم الواليات ويفضل فتح فروعة فى المدن التى التوجد بها مؤسسات تمويل
أصغر .

الجدول التالى يوضح نسبة التمويل الموجهة للريف :
البيان

2013م

2014م

2015

ريف

-

%22

%35

حضر

%100

%78

%65

من المتوقع أن يتم توجهه للتمويل للريف بنسبة ال تقل عن  %60خالل سنوات الخطة (2015م2017-م) .

تمكين المرأة:
إنطالقا من المجاالت التي تعمل بها االجفند بتمكين المراة اقتصاديا واجتماعيا يعمل البنك إلتاحة الفرصة
للنساء لبدء مشاريعهن اإلنتاجية الصغيرة التي تمنحهن الفرصة للمشاركة في المجتمع بنسبة ال تقل عن %90
من عدد الزبائن.
2014

يوليو 2015/م

النسبة

البيان

2013

8843

%90

عدد زبائن البنك من النساء

120

4731

%10

عدد زبائن البنك من الرجال

12

413

983

%100

أجمالي عدد الزبائن

132

5144

9826
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تمويل الشباب:
يركز البنك على فئة الشباب من الجنسين مساهمة منه فى تقليل نسبة العطالة بين الخريجين والشباب حيث
يمثل عدد الزبائن من الفئات العمرية ( . % 32 ) 35 -18
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خاتمة:
انطلق بنك اإلبداع السودان فى ظل سياسات مشجعة للتمويل االصغر اثرت فى التطور الكمي والنوعي للبنك
مما ظهر جليا فى حجم النمو المحقق فى كافة مؤشرات األداء  .هذا النمو أدى الى وجود بنك متخصص يمكن
االعتماد عليه فى تنفيذ سياسات التمويل االصغر ويمكن اعتباره نقطة انطالق لصناعة مكتملة األركان
للتمويل األصغر بالسودان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .1تحليل الوضع الراهن للتمويل االصغر فى السودان  .يونيوكونز لالستشارات –فبراير 2006م
 .2رؤية تطوير وتنمية قطاع التمويل االصغر فى السودان يونيكونز لالستشارات .
 .3ال ئحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل االصغر –بنك السودان المركزى 2011م .
 .4تطورات قطاع التمويل االصغر فى السودان والخطة المستقبلية  .بروفسير بدر الدين عبد الرحيم 2014م
 .5تقارير االداء 2015-2013م لبنك االبداع للتمويل االصغر .
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Introduction
The top priority of The Arab Gulf program for Development (AGFUND) is to treat and
control issues related to poverty, and help with its eradication out of the belief that
poverty and all its negative consequences are real obstacles to the process of economic
and social development. In this perspective, HRH Prince Talal launched his initiative to
create “Banks for the Poor” in the least developed countries to reduce the burden
thrown on governments, to engage members of societies in matters of development,
and to stimulate and encourage the private sector to take more responsibility in social
development. AGFUND wants this to be achieved through: micro-loans, savings, and
insurance. AGFUND is confident that providing these financial services will help
combating poverty and will alleviate its impact on developing communities. It will also
help raising the living standards of the poor so they become self-reliant, more creative,
and productive. To sum up, AGFUND’s main objective of creating a microfinance bank is
to provide financial inclusion for poor people.
In perusal of this vision, the AGFUND has established banks in nine (9) countries;
Jordan: Al- Watani Microfinance Bank (2006), Yemen: Al – Amal Microfinance Bank
(2008), Bahrain: Ibda’a Microfinance Bank (2009), Syria: Ibda’a Microfinance Bank
(2011), Sierra Leone: the Bank for Innovation and Partnership (2011), Lebanon: Ibda’a
Microfinance Company (2012), Sudan: Ibda’a Microfinance Bank (2013), Palestine:
Ibda’a Microfinance Company (2014) and Mauritania: Ibda’a Microfinance Bank (2015).
The AGFUND model argues that microfinance needs to be combined with other actions
to effectively improve the living conditions of its beneficiaries. Under this model,
AGFUND Microfinance Institutions provide beneficiaries with financial services (credit,
savings, insurance) along with non-financial services (coaching, mentoring, training, and
counseling) all aim at improving the borrowers’ capacities to develop sustainable
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income-generating activities and grow their micro-enterprises into small and medium
sized enterprises.
To institutionalize the complementarities between financial and non-financial
services, the “AGFUND Link Program” has been established. This program seeks
complementarities between financial and non-financial services by embedding them in a
hybrid product to be provided to borrowers.

Objective
The main objective of this document is to describe the methodology of “AGFUND's Link
Program”, i.e., a process which the owners of micro-enterprises can undergo to help
them grow their micro-enterprises into small and medium sized enterprises.

AGFUND wishes to:
•

•

•
•
•

Identify existing micro-enterprises’ owners who have the potential to grow.
These micro-enterprises would be identified from the database of the AGFUND
Microfinance Institutions (MFIs)\Banks. It has to be highlighted that the focus
will be on all micro enterprise owners’ not just entrepreneurs. In other words,
we will deal with micro businesses if we believe that they have the potential to
grow not just innovative businesses who introduced new ideas.
Explore; with the micro-enterprises’ owners; how they think they can grow, and
together identify the criteria to measure the potential growth and the method
required to achieve the desired growth. This will be completed by the MFI but
the micro-enterprises’ owners will be the main director of the process.
Identify needed interventions to address the growth needs.
Decide what are the desired outcomes and outputs from the various
interventions and how do those compare to the growth criteria identified earlier.
Monitor and evaluate the micro-enterprise to evaluate the efficiency of the
various interventions and to assist in improving service delivery to the microenterprise.
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Process
We have developed the following process to identify potential candidates (microenterprises) from the AGFUND Microfinance Institutions/Banks. AGFUND will use the
available database of each MFI/Bank and will consult with the loan officers of that
MFI/bank as those are the best to provide the knowledge and understanding of the
financed projects since they were the first people to interact and approve the first loan
and/or financial service that were given to the borrower. Based on this, the
methodology will be as follows:
 Review and evaluate the exiting MFIs/banks portfolios of micro-enterprises
against the following:
• Formal or informal businesses (Whether registered or not);Sustainable
increase of business profits as a result of activities expansion,
• Ability to create job opportunities which will contribute to reducing
unemployment;
• Benefit from the health insurance services (if any)
• The owner of micro-enterprise business in terms of:
 Credibility with the:
 Microfinance Bank
 The market
 His/her Clients
 Based on the above, AGFUND and the Microfinance Bank will select the first
group of micro-enterprise owners for financial and non-financial assistance, to
help grow micro-enterprises into small and medium enterprises. As earlier said,
branch managers and loan officers will make significant contribution to identify
micro-enterprises which have the potential to grow. In additions, loan officers
will be consulted as they know the details of the projects they continuously
follow up and visit.
 Review, modify and validate with the selected micro-enterprises’ owners what
opportunities they have identified and how they intend to grow their businesses.
Based on our previous experience with the clients of the microfinance banks, the
micro business owners are realizing their needs and aware of what their projects
lack. They are the ones who run day-to-day operations; accordingly, they know
the details of their projects and what type of support and intervention are most
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needed. Therefore, what we need to discuss with the micro enterprise owners is
their specific needs and guide them how to satisfy them.
 Based on this, AGFUND and the MFI/bank will define developmental goals with
the micro-enterprises in terms of what is required to achieve the desired growth.
This will cover improvement in terms of:
• Sales
• Marketing
• Profitability
• Expansion and job creation
• Management
• Etc.
 Once the needs are identified, AGFUND and the MFI/Bank will determine what
types of support and interventions will appropriately address the identified
needs. Actually what we are looking here as AGFUND is Counseling not
Consulting. This means that we will work as a facilitator and provide Coaching
The Coaching provided shall be directed at gradually taking the owners to think
of the solution themselves and hence ask for the services rather than telling
them what to do. In other words, it should be based on best cultivation
practices, which helps ensure the success of value-addition activities. AGFUND
will not impose its ideas or provide direct advice to the micro business owners.
 AGFUND will apply a custom-tailored approach, reaching out to micro business
owners and helping them to improve their business. It will try to build a
relationship with the micro business owners and provide coaching when needed
and let the micro business owners decide if that is the best course of action or
not based on the business case. For example, we can facilitate the access of
micro business owners to new market by coaching her/him to think of
participating in an exhibition, but not to suggest that.
 In addition, AGFUND will focus on Group Counseling; as this method is
considered the most effective and least costly way of creating growth and
change in business. In the group counseling, there will be many opportunities for
every micro business owners to share their thoughts, ideas, and discuss the
challenges and obstacles they usually face. AGFUND will try to form groups who
are in the same sector and their activities complement each other in order for
discussions to be industry focused Groups can meet once monthly, but
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sometimes more often. The idea and support of group counseling is an enriching
experience. The group counseling should lead at some stage to create linkages or
maybe mergers among the micro business owners.
 When the aggregate and singular interventions are identified, AGFUND and the
MFI/Bank will set a plan for execution of the interventions.
 AMU and the MFI/Bank will also work on identifying general desired
outputs/impacts for the interventions before implementing them.
 AGFUND and microfinance bank will execute the identified interventions with
micro-enterprise owners according to a set schedule.
 Micro-enterprises will be monitored after interventions are delivered against the
predefined desired outputs/impacts. This would be recorded and reported and
would provide the basis for additional improvements to the AGFUND Link
Program process.
Figure (1) below Steps provisioning throughout the life-cycle of the Link Program

• Micro-enterprise selection
• Identify needed
intervention for growth

Entry
Operations
Exit

• Counseling
• Linkages
• Networking
• Determine graduation
criteria
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Figure (2) below demonstrates the Operations Process

Design: Baselines & Targets
 Baselines
AS-IS situation before implementing changes
 Targets
Results To Be reached (in the short/medium/long terms)
Three Stage Approach to the Link Program:

1. Analyses: The purpose of this phase is to understand the “AS IS” environment in
the field of non–financial services within the AGFUND MFIs/Banks, to establish
baseline and discuss with the crucial stakeholders in which direction should the
non–financial services environment be reformed. We will map the services that
have been used for moving several enterprises from micro to small and medium.
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2. Modeling and Recommendation: The goal of this phase is to deliver clear
direction about future improvement with specific implementation scenario,
outlining the necessary support that best fit the microenterprises, and to make
AGFUND and the relevant stakeholders aware about their future impact.

3. Acceptance: The goal of this phase is to obtain acceptance of the new approach
by all the relevant stakeholders and be ready for further implementation.

Figure (3) below display the design and target
Phase

Deliverable

Analyses

Baseline: Analyses of the “AS IS” situation as to the non – financial
services in the AGFUND Banks, process mapping. Focusing on the
process already implemented in supporting enterprises to move from
micro to small and medium.

Modeling
and
Recommendation

Target: Modeling and Recommendation of the future “TO BE” Process
of non – financial services from a policy, personal, marketing,
investment and business structure aspect.

Acceptance

Final: Compilation of all the findings related to the non – financial
service road map, endorsement by all stakeholders, commitment to
embark into the new service.

Approach
The overall Link relies upon strong commitment, inter-departmental consensus on the
ultimate support, strong assistance as well as application of best practices on the local
micro – enterprises.
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The Case of National Microfinance Bank (Alwatani)
National Microfinance Bank (Alwatani) is a Jordanian private shareholding not-for-profit
company that finances income generating projects for underserved segments of society,
spreads a culture of micro credit and entrepreneurship and carries out mission driven
activities. NMB was established as a partnership between King Abdullah II Fund for
Development (KAFD), Arab Gulf Program for Development (AGFUND), and two private
sector investors. The concept of NMB stems from His Royal Highness’, Prince Talal bin
Abdul-Aziz’s initiative to establish banks for micro and small entrepreneurs throughout
the Arab World.
NMB also aims to apply financial inclusion concept to offer all its clients’ needs and
requirements; therefore, it has provided many lending products and methodologies to
fulfill this mission throughout offering loans for education, home improvements and
healthcare in order to help the clients to improve their living standards.
On March 27, 2006 under the patronage of Her Majesty Queen Rania and His Highness’
and Prince Talal bin Abdul-Aziz, NMB disbursed its first loans in parallel with the opening
of three branches.
Today, NMB have more than 56,000 clients with 24 branches distributed over different
regions in the country.
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Applying the “Link Program” on the NMB
When we reviewed and evaluated the exiting NMB portfolio of micro-enterprises; we
found 80001 clients out of 56000 clients who own productive micro-enterprises and
took productive loans. Focusing on the process already implemented by the NMB in
supporting enterprises to move from micro to small and medium, the “AS IS” situation as to
the non – financial services in the NMB includes the following services:
- Counseling by loan officers,
- Networking,
- Supporting to participate in products exhibitions and promotion

These non – financial services have led to the graduation of 1095 clients during 6 – 18
months. The sectoral distribution of the graduated projects is shown in the chart below:

Sectoral Distribution
1%

1%
18%
9%

Service Sector
Industrial Sector
Trade Sector

71%

Agricultural Sector
Tourism Sector

The improvements in terms of things in these projects during 6 – 18 months are the
followings:
 Finishing 3 loan periods with excellent credibility and commitment of repayment ($3000, $5000, more than $10,000).

1

The NMB has more than 8000 clients who obtained loans for production purposes; however, we
selected clients who are eligible for entering the LINK program.
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Sustainable profit growth rate obtained as a result of activities expansion; the
growth rate reached to 10% - 45% based on the sector.
Formalize the business by officially registering it. Creating jobs for local
employment. The graduated projects provided 1,749 job opportunities.
Benefit from the health insurance services provided by NMB

Selected Success Stories from NMB
Mohammed Saboba:
Mohammad is a 40 years old businessman. He was a salesman in one of the frozen food
companies, and then took his expertise to establish his own business as a food
distributor.
By the first loan taken from Alwatani he bought the first vehicle and later on, he added
more cars and upgrade the business to manufacture food under his own brand.
Alwatani worked with him in all expansion phases, and is still supporting the business
which reached around $ 1.5 Million.
Saboba started his own journey in 2007 by taking a loan of $14,000 from the National
Microfinance Bank. His first loan gave him the ability to succeed in expanding his project
depending on only one vehicle that he used to distribute his products.
At first, he faced many challenges in marketing his products. Then he started to get a
good market share with different consumers in Amman and Zarqa, as well as
restaurants and supermarkets in East Amman.
After Saboba noticed the good profit he earned from his hard work, he decided to
expand his project more by taking a second loan of $30,000 from the NMB in 2008 in
order to start expanding his business.
Mohammad followed this plan for 7 years continuously with raising the amount of each
loan that he took year after year. Now, the total amount of the loans that he took
during the past 7 years has reached to $280,000 that made him currently owns more
than 10 distribution equipped vehicles covering his activities with more than 250 point
of sales for Saboba products.
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Terez Samawi
Terez is a hard working 48 years old married woman who is well known for her high
ambition and her love for children. Her husband is a retired man who currently works at
a farm. She has been working as a teacher in the past 15 years. She also participated
with young girls’ voluntary association for about a year and a half. She was helpful and
supporting woman and was taking care of children who faced problems with learning
without asking for any recompense.
Terez did not have any chance to have any children. Her love to her work and to
children has made her come up with the idea of opening a kindergarten, a place where
she can fill her life with children and do the work she loved. She took a loan from NMB
and rented a house that she later on turned into a kindergarten.
At first she was facing some problems with gaining parents trust. But because she is a
positive woman, this issue has been resolved in a short period. Terez was able to
provide the kindergartens with a bus which serve the children with the utmost condition
of safety for the young children; this bus was also financed by the National Microfinance
Bank. Terez has employed 21 girls from her area and the areas nearby.
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The Future “TO BE” Process of Non – Financial Services

Concept Map
This concept map describes
the 7 categories used for the
“TO BE” Non-Financial Support
framework.

Policy advocacy
which lead to a
demand driven
loan products
Professional
practices;
ethical; manage
resources

Innovate and
develop ideas

Micro and Small Business
Owner Attributes
Analyse and
solve problems;
manage
projects

Body of knowledge in own
discpline Skills

Business and
Customer
relations

A Life long
learner. Plan
own business
path.

awareness
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Social and
interpersonal
skills.
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مشروع تخريج أصحاب المشاريع الصغرى
الى الصغيرة والمتوسطة

إعداد:
األستاذ ناصر القحطاني – المدير التنفيذي ألجفند
الدكتور بشار الزعبي – أستاذ مساعد في الجامعة العربية المفتوحة

هدف الدراسة ومنهجية العمل
• الهدف:
«وضع معايير للدعم الفني المطلوب لتنمية المشاريع الصغرى الى مراحل
متقدمة لتصبح ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

المنهجية:
(1
(2

(3
(4
(5

وضع معايير واضحة وقابلة للقياس لتحديد المشاريع الصغرى التي تمتلك
اإلمكانات والقدرة على النمو.
تحديد طرق تنمية المشاريع الصغرى وذلك بالتشاور مع أصحاب هذه المشاريع.
تحديد نوعية الدعم الفني الذي يحتاجه أصحاب هذه المشاريع لغايات تحقيق النمو
المطلوب.
تحديد النتائج المتوقعة ومعايير تخرج المشاريع الصغرى الى صغيرة ومتوسطة.
مراقبة األداء وتقييم النتائج.

مراحل المشروع

المعايير الرئيسية
• وجود المشروع في القطاع الرسمي أو غير الرسمي
• عدد مرات الحصول على قروض صغرى والتدرج في حجم القرض.
• الزيادة المستدامة في األرباح وبالتالي زيادة حجم المشروع.
• القدرة على توفير فرص العمل وبالتالي المساهمة في تخفيض البطالة.
• شمول صاحب المشروع في خدمات أخرى يقدمها البنك (التأمين
الصحي).
• مصداقية صاحب المشروع والسمعة في السوق.

تطبيق منهجية العمل على عمالء البنك الوطني لتنمية المشاريع
الصغيرة – األردن
• تم تأسيس البنك الوطني في العام  ،2006ولديه حاليا ً  26فرع في مختلف محافظات المملكة
وبقاعدة عمالء تصل الى  62,000عميل.
• بالعودة الى قاعدة بيانات البنك الوطني ،تم إختيار حوالي  5,000عميل من أصحاب
المشاريع التي تمتلك اإلمكانات والقابلة للنمو.
• تم تخريج  1,718عميل من خالل تطبيق منهجية عمل المشروع خالل مدة زمنية تراوحت
ما بين  18 – 6شهر .حيث إنطبقت معايير التخرج على هؤالء العمالء.

الخطوات لتطوير المشروع
الواقع الحالي :تحليل عناصر الدعم الفني (غير المالي)
الذي يقوم طاقم البنك الوطني بتقديمه حاليا ً ألصحاب
المشاريع الصغرى لتطويرها الى مشاريع صغيرة
ومتوسطة ”“As Is Situation

الدعم المستقبلي :الخروج بتوصيات وإقتراحات حول تطوير
نوعية الخدمات الفنية التي يقدمها البنك الوطني ألصحاب
المشاريع الصغرى وذلك ضمن إطار تشاوري مع العمالء
”“To Be Process
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مؤتمر املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدان العربية
"الواقع والتطلعات"  -دولة الكويت
الحضور الكرام ،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى القائمين على هذا املؤتمر نظير دعوتهم لنا
مخرجات حقيقية
للمشاركة في فعالياته  ،والذي نأمل أن تتجسد موضوعاته املطروحة ضمن
ٍ
بشكل حيوي .
تطبق على أرض الواقع
ٍ
ومن هنا فقد حرصت في كلمتي اليوم أن أقدمها موجزة شاملة  ،حيث أنني  -ال أخفي عليكم -
ال أحب اإلطالة والتفصيل  ،على الرغم من أن تجربة مجموعة بنك البحرين للتنمية هي
تجربة ثرية زاخرة إال أنني حاولت االختصار قدر اإلمكان وإلقاء الضوء على أهم اإلنجازات
الرئيسية التي حققتها تجربتنا خالل ما يقارب الربع قرن في مجال دعم وتنمية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة  ،خاصة وأن أهدافنا في هذا املؤتمر  -في املقام األول  -ليس طرح
النقاشات واستعراض التجارب فحسب  ،بل العمل على تعزيز تنفيذ تلك التجارب وتبادل
الخبرات بما يعود بالنفع والفائدة على جميع املشاركين  ،والسعي إلى ابتكار الحلول والبدائل
املمكنة في مجال تنمية املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في عاملنا العربي ٌ
كل بحسب
اإلمكانات واملعطيات املتاحة لديه .
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 .1تأسس بنك البحرين للتنمية في ديسمبر . 1991
 .2تتركز أهدافه على دعم التنمية االقتصادية املبنية على تشجيع إقامة مشروعات
صغيرة ومتوسطة من أجل خلق املزيد من فرص العمل للشباب البحريني ومحاولة
ً
إيجاد الروح اإلبداعية لديهم بما يتوافق تماما مع رؤية البحرين االقتصادية . 2030
 .3ينفرد البنك بمزايا خاصة أسهمت في جذب التعامل معه مثل :
 توفير سعر فائدة تنافس ي .
 تمويل مشروعات جديدة وقائمة .
 منح فترة إعادة سداد طويلة املدى .
 توفير فترة سماح مريحة .
 تقديم استشارات األعمال والبرامج التدريبية .
 دعم ومتابعة نمو املشروعات .
ً
ً
 .4تمكن البنك  -عبر تقديمه دعما متكامال  -من إبراز وتعزيز تجربته ليتردد صداها على
املستوى املحلي واإلقليمي والعالمي  ،حتى باتت تعرف بمسمى "النموذج البحريني
العربي" الذي يتكون من عدة مراحل شكلت أساس نجاحه وإمكانية تطبيقه وهي
كالتالي :
 تدريب وتنمية القدرات .
 توفير خدمات املشورة والربط التكنولوجي .
 عملية الربط املالي .
 االحتضان والرعاية .

Page 2

BDB - Kuwait

July 8, 2015

" إنجازات متواصلة خالل ما يقارب الخمسة وعشرين عاما "
.1
.2
.3
.4
.5

بلغ حجم التمويل التراكمي الذي قدمه البنك للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة 329.3
مليون دينار بحريني ،وذلك حتى نهاية الربع األول من العام .2015
تمكن البنك من توفير أكثر من  30ألف فرصة عمل .
التوسع في عدد فروع ومراكز الخدمات التي وصلت في مجموعها حتى اآلن إلى ()10
فروع ومراكز خدمات منتشرة في مختلف أنحاء اململكة .
طرح العديد من البرامج والخدمات التمويلية والتدريبية والتأهيلية واالستشارية.
خدمات أخرى متميزة خاصة بأصحاب املشروعات مثل :
طرح
ٍ
 فتح حسابات جارية .
 التمويل غير املباشر من خالل إصدار خطابات مستندية وخطابات الضمان .
 الحواالت وشراء العمالت األجنبية .

 برنامج ضمان ائتمان الصادرات .
 .6تأسيس مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة وإجراء توسعة شاملة لتصل إلى
 130وحدة  ،إضافة إلى بناء "مركز األعمال" .
 .7تأسيس مركز "ريادات" لتنمية قدرات املرأة البحرينية بمبادرة مشتركة بين مجموعة
بنك البحرين للتنمية واملجلس األعلى للمرأة وهو األول من نوعه في املنطقة .
 .8توسعة نطاق تجربة حاضنات األعمال من خالل تأسيس حاضنة "ركن" املتخصصة
في تنمية مشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت ( ،)ICTسوق املزارعين في هورة عالي ،
والعديد غيرها .
 .9وصول حجم محفظة التمويل بين بنك البحرين للتنمية و"تمكين  -صندوق العمل" إلى
 170مليون دينار بحريني .
 .10توسعة نطاق االستثمار من خالل برنامج تمويل رأس املال املخاطر.
 .11إطالق مبادرات وبرامج دعم رواد األعمال في العديد من املجاالت والقطاعات.
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 .12مساهمات البنك في العديد من املؤسسات :
 املساهمة في الشركة العربية لسيارات األجرة بنسبة . %20
 املساهمة في مركز الخليج التخصص ي للسكر بنسبة  %19,57املساهمة في
صندوق فينشر كابيتال  -البحرين بنسبة . %20
 .13برامج وخدمات متكاملة لدعم وتمكين املرأة البحرينية .
 .14حصول البنك على ثالث جوائز عاملية في أقل من عام :
 الجائزة اآلسيوية للقيادة في املوارد البشرية.
 جائزة "أفضل بنك تنموي" في الشرق األوسط.
 جائزة التميز وااللتزام بالجودة  -الفئة املاسية.
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Financial Gap and Limited Islamic Products Offering to SME’s in the Middle East and
North African (MENA) Countries: Diagnostic and Responses
Hael Sammour Fakhoury
Arab Open University, Jordan Branch
Introduction and Overview:
Small and Medium Enterprises (SMEs) are key contributors to sustainable gross domestic
product in all countries, and the Middle East and North Africa (MENA) is no exception. SMEs
finance or funding represents a major function of the general business finance market where
capital for different types of firms are supplied, acquired, and/or priced . Large number of
SME’s in MENA region prefer to deal with Islamic rather than conventional banks. However,
few Islamic banks have been catering to their needs (Naseem, 2014; Beck and Asli, 2008)
Lack of financing for SME’s whether Islamic or otherwise may have been caused by lack of
security collateral based bank lending, or because of not having high enough returns to attract
venture capitalists and other risk investors (Pupic, 2014). Moreover, markets are characterized by
lack of information limiting the lending rate and effective use of credit scoring which has led to
claims of an "SME finance gap" (Pearce, 2011; Beck et al., 2008)
Entrepreneurs and investors from 23 Arab states were reported looking for opportunities to start
huge investments near Bangalore, India with facilities to set up SMEs for exports (King, 2013).
Why India? Is there a lack of business opportunities in the MENA countries? Are products
demanded by SME’s as in Islamic products are not being offered?
To answer the latter question, a recent study commissioned by the International Finance
Corporation in nine MENA countries (Iraq, Pakistan, Yemen, Kingdom of Saudi Arabia, Egypt,
Lebanon, Morocco, Tunisia and Jordan), comprise about 90 per cent of Islamic banking assets,
reveals that 32 per cent of formal SMEs (about 1.5 million businesses) remain excluded from
the formal banking sector because of a lack of Sharia-compliant products, and 63 percent of
SMEs in the region do not have access to finance (IFC and world Bank, 2014*; King, 2013).
Islamic finance which includes the banking system, takaful (Islamic insurance) and capital
market products and services offer an alternative to society, with a double-digit annual growth
rate annually, and with Islamic banking assets and assets under Islamic management estimated
to reach $US One trillion as of 2010 according to McKinsey & Company (2007). Since there is
significant demand for Islamic banking services with assets “estimated at $1.8 trillion as of 2014
with a growth rate up to 20 per cent annually” (Nooraslinda et. al, 2013), and in order to enhance
Islamic SME offerings, factors affecting the growth of Islamic SME banking will be discussed,
and suggestions that “ banks in MENA region may consider to align their strategies to the rising
demand for Shariah-compliant products, with a clear focus on advancement of Islamic product
offerings through effective marketing” ( IFC and World Bank,2014*).
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Introduction to Financial Inclusion and Overview of Economic Development:
Figure One: Factors of Financial Exclusion:

Source: The World Bank (2008) Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access, A
World Bank Policy Research Report, World Bank, Washington, DC. USA. In Mahmoud et. al,
2011).
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Islamic banking has not developed uniformly across MENA countries since For example, Egypt

was the birthplace of Islamic banking, with the first Islamic bank operated in 1960. On the other
hand, in Morocco and Lebanon, Islamic banking has just begun to emerge this decade, with the
recent government authorization of Islamic banking operations. However, “Egypt’s first-mover
advantage did not lead to the Islamic banking sector’s rapid growth and/or development”. On the
other hand, “Pakistan and Saudi Arabia, which introduced Islamic banking later, witnessed
stronger growth and/or development over the years”. Other countries like Jordan, Yemen, Iraq,
and Tunisia introduced Islamic banking in the 1970s and 1980s; but due to lack of government
support in promoting Islamic banking din negatively affect growth and development prospects
(IFC and World Bank, 2014*).
Islamic banking and finance received increased attention since the 2008 economic shock or crisis
in the global financial market that caused people around the world to start asking questions and
search for alternative financial system. Islamic financial economy or institutions are based in
their objectives and operations on the rulings of Islamic law known as Sharia law. The Islamic
economy most distinguished characteristic is the “interest free” operations which means that
traditional debt obligations with a fixed interest rate are avoided (Mahmoud et.al, 2011).
However, the absence of fixed or compounded interest percentage does not mean that
transactions in the Islamic economy or law are completely “ interest free and are void of any
time value” since time value elements are there and usually present in Islamic financial contracts,
and “adjustments in price due to timing considerations exist to ensure obligations and rights in a
fair and just manner” (Ahmad and Hassan, 2006; Madeddu, 2010).
What is Financial Inclusion:
What is and who usually benefits from financial inclusion which means “the delivery of financial
services to low-income population in society at reasonable cost”. Financial inclusion can be
measured by the proportion of population that is covered by commercial bank branches and
ATMs, and deposits and loans made to low income households and SMEs. However, people may
voluntarily exclude themselves from these financial services (as shown in Figure one above) for
religious or cultural reasons, despite having access and affordability for these services (Beck et.
al,2008).
Islamic finance addresses the issue of “financial inclusion” or “access to finance” from two
directions—First, through the promoting of risk-sharing contracts that provide a viable
alternative means to conventional debt-based financing. Second, specific instruments of
redistribution of the wealth in society such as Zakah which complement risk-sharing instruments
by targeting the poor segment of society which may not afford these financial services otherwise
and by offering a “comprehensive approach to reduce poverty and to build a healthy and vibrant
economy” (Mahmoud et.al, 2011; Pearce, 2011).
______________________________________________________________________
* This study by IMF has no date. However, statistics show 2012 date. Therefore, study date estimated as 2014.
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Islamic banking Assets as a Small Portion of Global Banking Systems:
In general, there is significant demand for Islamic banking services. However, despite this high
demand, Islamic banking assets only represent 3 to 4 per cent of total global banking assets.
Several reasons were given to explain this shortfall which include the following as suggested and
explained by Mahmoud et.al, 2011:
1. Islamic banks seem to be more conservative than conventional and/or commercial banks.
Moreover, products and services that Islamic banks offer simply simulate those of conventional
banks.
2. A lack of standardisation and different interpretations of Sharia-compliance products are
considered as “ impediments to growth”.
3. Large number of SMEs, especially in the Middle East and North Africa (MENA) region,
would prefer to deal with Islamic banks rather than conventional ones. However, only few
Islamic banks are catering to their customers needs.
4. Overall, Lack of focus on the market segment which offer Sharia-compliant products (Sophia,
2014)
Description of Financial Gap In MENA Countries:
In a study commissioned by the International Finance Corporation in nine MENA countries
(including Pakistan), which comprise of more than 90 per cent of Islamic banking assets in the
region, focuses on this huge demand for Islamic banking products and services by SMEs.
Moreover, approximately 32 per cent of formal SMEs in MENA countries (about 1.5 million
businesses) remain excluded from the formal banking sector due to a lack in Sharia-compliant
products. This study pointed to a gap of between $8.63 billion to $13.20 billion for Islamic SME
financing, and a corresponding deposit potential of $9.71 billion to $15.05 billion across these
countries (Mahmoud et.al, 2011; Pearce,2011).
Figure Two below shows the Limited Scale of Microfinance Deposits and loans:
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Figure Two:
The Limited Scale of Microfinance Deposits and loans:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Source: Cited by Mahmoud et.al., 2011.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------According to Mahmoud et. Al., (2011) study, SME offerings by Islamic banks is calculated at 17
per cent, less than half of the 36 percentage of traditional banks. This means that the majority of
Islamic banks are not offering Islamic SME products or serving to heir customer or satisfying
their customer needs, either because of a “perception of high risk or an unclear business
strategy”. Moreover, and according to the same study, islamic banks seem to lag behind with
regard to the branding or marketing of SME products, since many SMEs institutions and
customers seem to be unaware of the availability of such products or services from their banks
(Saadani, 2010). Figure Three below shows SME loans as a percentage of total loans in MENA
Countries (Rocha et al., 2011; Pearce,2010).
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Figure Three: SME Loans/Total Loans (%)*: MENA Countries

Source: Rocha et.al, 2011.
Access To and Depth of Financial Services in MENA Countries:
Looking at figure four, the numbers as cited in Pearce (2011) show that other than OECD
countries and East Asia, the MENA region has greater financial depth ( as measured by private
credit as a proportion of GDP) than all other regions as explained in Figure Four. However, this
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is not translated to high levels of access to financial services. For example, MENA lags several
regions on the key indicators of bank deposits and loans accounts per population of adults.
Figure Four:

Source: CGAP and World Bank Financial Access 2010, International Financial Statistics (In
Pearce, 2011).
Moreover, MENA region seem to underperform on access to SME lending compared to financial
sector depth and relative to other countries with similar GDP levels, as illustrated in figures sex
and MENA financial systems are bank dominated and banks lend to a narrow set of clients.
MENA countries also tend to have relatively low access to deposits compared to GDP per person
(Ayyagari, 2007; Rocha et al., 2011).
Responding To The Financial Gap By Offering Islamic Products and services
Researching Islamic product development for SMEs financing in MENA countries as well as
reviewing the available literature on this significant topic proved to be very difficult. The
majority of studies on SMEs financing have focused mainly on developed countries like the
USA, Germany, Italy and Japan ( Berger, Rosen and Udell, 2007). According to Gerrard &
Cunningham , London has put the most effort in becoming a world Islamic financial center
followed by Hong Kong, New York and Singapore, where Kuala Lumpur and Dubai are being
considered as more established Islamic centers(Gerrard & Cunningham, 1997).
Therefore, country studies and researching product innovations in a market segment to be offered
by Islamic banks in the Middle East and North Africa regions is even more difficult and beyond
the scope of this paper. So, this topic is being researched by looking for product innovations by
Islamic banks in any region since in any country the basic reference for new product
development in Islamic banking is Shar’ah, which is “ the Islamic law of human conduct
governing business matters which include economic, social, political, and cultural aspects of
Islamic societies (Zamir, 1997; Pearce,2010)
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Shariah originates from the rules dictated by the Quran and its practices, as well as explanations
rendered (known as Sunnah). Further elaboration of the rules is provided by scholars in Islamic
jurisprudence within the framework of the Quran and Sunnah (Zamir,1997; Rocha, 2011).
Islamic banks have to develop financial products that conform to shari’ah. It involves the
accountability and responsibility of all the key functions (board of directors, Shari’ah committee
and management) for implementing the Shari’ah Governance Framework. The banking sectors
can be categorized into individual and corporate, which require different products to fulfill their
needs (Zamir, 1997; Imady & Siebel, 2006).
Unlike the conventional banking system, Islamic banks and their clients are partners since both
sides of the financial transaction are based on sharing risks and gains. The transfer of funds from
client to the bank (depositing) is based on revenue sharing and usually calculated ex post on a
monthly basis, while the transfer of funds from the bank to the clients is based on profit sharing
(Bujang Masli, 2010). Such ratios (revenue and profit sharing) and rates vary between
institutions and may also vary between contracts within the same institutions, contingent upon
perceived business prospects and risk (Haron and Wan Azmi, 2019; Imady & Siebel, 2006).
Basic Islamic financial instruments and/or Principles:
The following six basic Islamic principles were commonly discussed in the literature. Also,
principles of Islamic financial instruments are proposed and explained by Zamir, Iqbal in
his 1997 article about Principles of an Islamic financial systems which include the
following:
1. Prohibition of interest (Riba):
Prohibition of interest (riba), a term literally meaning “an excess” and interpreted as “any
unjustifiable increase of capital whether in loans or sales” is the central principle of the system.
Therefore, “any positive, fixed, predetermined rate tied to the maturity and the amount of
principal (regardless of the performance of the investment) is considered riba” and is prohibited
(Zamir, 1997). From an Islamic perspective, prohibition is due to what is called ‘haram’ elements
(riba’, gharar and maisir) in the conventional financial system (Nooraslinda et.al., 2013).
2. Trade with markup or cost-plus sale (murabaha).
One of the most widely used instruments for short-term financing is based on the traditional
notion of purchase finance. “The investor undertakes to supply specific goods or commodities,
incorporating a mutually agreed contract for resale to the client and a mutually negotiated
margin”. Most of Islamic financial transactions are cost-plus sales (Zamir, 1997).
3. Leasing (ijara).
Leasing accounts for about 10 percent of Islamic financial transactions. This instrument is
“designed for financing vehicles, machinery, equipment, and aircraft and so forth. Different
forms of leasing are permissible, including leases where a portion of the installment payment
goes toward the final purchase” (with the transfer of ownership to the lessee).
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4. Profit-sharing agreement (mudaraba).
This is identical to an investment fund in which managers handle a pool of funds (mutual funds).
The agent or manager of this fund has “relatively limited liability while having sufficient
incentives to perform”. The capital is invested in broadly defined activities, and the terms of
profit and risk sharing are customized for each investment. The maturity structure ranges from
short to medium terms avoiding long or longer time frames for such trade activities.
5. Equity participation (musharaka).
This is similar to or known as “classical joint venture”. Both entrepreneur and investor
“contribute to the capital or assets for example, or contribute to the technical and managerial
expertise, working capital of the operation in varying degrees” and agree to share the returns (as
well as the risks) in proportions agreed to in advance. Traditionally, this form of transaction has
been used for financing fixed assets and working capital of medium- and long-term duration (ElGalfy, and Khiyar,2012; Beck et.al., 2018)..
6. Sales contracts.
Deferred-payment sale (bay’ mu’ajjal_ _ deferred sale) and deferred-delivery sale (bay’salam)
contracts, in addition to spot sales, are used for conducting credit sales. In a “deferred-payment
sale, delivery of the product is taken on the spot but delivery of the payment is delayed for an
agreed period. Payment can be made in a lump sum or in installments”, provided there is no
extra charge for the delay. A deferred-delivery sale is similar to a forward contract where
delivery of the product is in the future in exchange for payment on the spot market (Zamir, 1997;
ISRA, 2011; Mahmour et al., 2011).
However, Islamic banks need to look beyond the traditional ‘one-size-fits-all’ approach and
provide SMEs with customized banking products and solutions, just like many conventional
banks (Nooraslinda et al., 2013). Moreover, Islamic banks may think about offering nonborrowing services by broadening product and service offerings such as cash management,
payroll management, payments, collections, and trade finance solutions. Internet banking and
mobile banking services should also be considered (Gerrard and Cunningham, 1997)
How Important is SMEs Financing??
Research findings from a survey of 91 banks in 45 countries around the world by The World
Bank Development Research Group found that banks perceive the SME segment to be highly
profitable. However, macroeconomic instability, and competition were perceived as the main
obstacles (Rocha, 2011; IFC and World Bank, 2014). Despite different perceptions in SMEs
financing between governments, private, and foreign-owned banks, the most significant
differences were found between banks in developed and developing countries (where banks seem
to be less exposed to SMEs, provide a lower share of investment loans, and charge higher fees
and interest rates) according to this study. (Beck et.al., 2008; Rocha, 2010).
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As of 2009, and with the increasing demand for of Islamic finance, Islamic financial institutions
(IFIs) all over the world are being encouraged to develop and innovate new products to be able
to adopt market penetration or market development strategies to meet the demand of its current
customers and potential customers. The introduction of new Islamic products does impose some
challenges, not only to the practitioners and Shari’ah council members, but also to society at
large, as they are the ultimate users of the product (Thorsten et al., 2008;Hesse et.al., 2008)
What Other Shariah-compliant Micro-Finance Products can Be Offered:
Providers of Islamic microfinance tend to be small in size since about 80 percent of the global
outreach of Islamic microfinance concentrates in only three countries, Indonesia, Bangladesh,
and Afghanistan (Mahmoud et. al, 2011). Moreover, islamic microfinance products are also
limited in their diversity since, for example, about 70 percent of the Islamic finance products
offered are murabaha , and the narrow range of products offered is continuously excluding low
income and small enterprises from access to Shariah-based finance (Mahmoud et.al. ,2011;
Zamir,1997). Figure Four below (next page) shows microfinance products offered in several
MENA Countries.
Other Shariah compliant microfinance institutions actively adopted various Islamic financial
tools, such as trade and project finance, Murabahah, as well as non-financing instruments such as
Waqf and Qard al-Hassan, in the process of absorbing savings and making loans. Some of these
institutions also gained funding support from Zakah collection. (Mahmoud et.al, 2011;
Zamir,1997).
Another tool that can be used is Takaful which is a cooperative insurance mechanism that
evolved in the late 1970s in Sudan and Egypt. The concept is similar to conventional mutual risk
mitigation, in which risk sharing is expressed as ta’awuni (mutual cooperation and protection)
(Kwon, 2007). MicroTakaful distinguish itself from Takaful by targeting the low-income
individuals who are living slightly above the poverty line and usually work in informal sectors
(Beck et. al., 2007). As of January 2010 Micro-Takaful providers exist in Lebanon, Indonesia,
Malaysia, Sri Lanka, Bahrain and Pakistan (Kwon, 2010). Figure Five below shows the
different microfinance products that are offered in MENA countries:
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Figure Five:Microfinance Products Offered in MENA Countries:

Source: Sanabel 2010 (in Pearce, 2011).
Qard-al-Hasan as another tool to be used:
Qard-al-Hasan (QH henceforth) is defined in Shariah as an interest free loan. It is usually
granted from well off lenders to poor borrowers. It can also be directed from borrowers to
intermediaries that can redirect it on their behalf to poor borrowers. QH is therefore a non
rewarding loan (with no expected return) and the borrower is under obligation to repay the loan
depending on the borrower’s financial capacity to do so. Loan procedures are usually informal
and social capital is the basic collateral for this instrument (Kwon, 2007; Mahmoud et.al, 2011).
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Waqf (pl. awqaf) or Edowments ;
Are basically real non perishable properties that are voluntarily donated for philanthropic
purposes. Awqaf are dominated by fixed property mainly land or buildings, but can be applicable
also to cash, shares, stocks, and other assets. The concept of Awqaf is a well practiced
phenomenon in recent times in both the Muslim and non-Muslim world. ‘Awkaf’ by definition
needs an institutional setup to ensure perpetuity and good governance (Dusuki and Bouheraoua,
2011; Kwon, 2010)
Securitization and Growth of Islamic Microfinance:
The growth of Islamic microfinance will depend to a large degree on whether financial
institutions can develop sufficiently attractive financial products and services, which are
competitive when compared with conventional products in terms of pricing, transparency,
processing time, and burden on the client (IFC, 2010; Gerrard & Cunningham, 1997).
There is no reason why the financial engineering cannot be used in the area of
financial inclusion and to enhance the financial access. One way could be to introduce the
application of securitization to securitize assets generated by micro-finance and SMEs. Sukuk
(Islamic bonds) are a successful application of securitization and working on the same lines, a
marketable instrument can be introduced to provide funding for much needed Mirco-finance
and SME financing (Cant,2012). With the introduction of securitization of Micro and SMEs,
financial institutions would be able to pool their assets and issue marketable securities. In this
way, they will share the risks with the market as well as free-up the capital for further
mobilization of micro and SME financing (Mahmoud et al., 2011; Hesse, Jobst, & Sole , 2008;).

Islamic Banking Product Development:
Islamic banking products are recognized based on the contracts instead of the commercial
orientation. The current Islamic banking products can be categorized as shown in Table One
below which shows Islamic banking products offered to Customers:
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Table One
Islamic Banking Products To Customers:

____________________________________________________________________________
Source: Cited by Nooraslinda, 2013.
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Defining New Product:
According to Nooraslinda et.al, “a product that is being offered by the financial institution in a
certain place or country for the first time or a combination of or variation to an existing product
that results in a material change to the risk profile of the existing product”.
New product must also have the element of consumer protection to ensure that risk is managed
properly for the sake of justice for all. This is in line with the Islamic teaching that IFIs should be
built based on a societal foundation or upon religious principles that may help institutions
introduce products designed and price-based on the principle of societal equality brotherhood
and solidarity (Kwon, 2007 ; Imady & Siebel, 2006).
New products for Islamic banking institutions must adhere to the shari’ah pronciples. One of the
initial requirements to submit new products for approval is that the product must be endorsed by
the IFIs Shari’ah Advisory Board . This is to justify that only those qualified can advise on the
compliance of a product to the shari’ah principles ((Nooraslinda et.al, 2013).
Islamic Product Variation – HOUSE FINANCING:
Financing products can be classified depending on the Islamic contract such as mudharabah,
murabahah, musharakah, Bai’ Bithaman Ajil (BBA), ijarah, wakalah and/or Qard Hassan. For
deposit products, the contracts normally used are wadiah and mudharabah. All these products
must be approved prior to its introduction (in Nooraslinda et.al, 2013).
However, it is acknowledged that variations exist in Islamic banking products although the
names may be similar. This is due to the fact that the Islamic bank’s may have a different
interpretation of the contracts, principles, and jurist and scholar views used in defending the
product applicability and compliance to the shari’ah. This also includes the variation in the rates,
ratios, terms and other benefits (Dusuki and Bouheraoua, 2011; Berger, 2007).

Recommendations:
To compete on a level playing field with other financial institutions, Islamic banks would need to
be competitive and this means producing and having more innovative products that meet the
demands of the individual and businesses. The Islamic products developed must comply not only
with shari’ah requirements but also with the country’s legislation, guidelines and circulars (ElGalfy, and Khiyar, 2012; Nooraslinda et.al, 2013).
The following principles aim to help create an enabling policy and regulatory environment for
innovative financial inclusion. The enabling environment will critically determine the speed at
which the financial services access gap will close for the more than two billion people currently
excluded. To build effective and sustainable SME banking operations). Islamic banks will need
to do the following as mainly described by Pearce (2011) :
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1. Adopting market segmentation approaches to better understand the market niches and
dynamics to seek business opportunities.
2. Broadening product and service offerings by developing product programmes, and providing
non-borrowing services (cash management, payroll management, payments, collections, and
trade finance solutions) (Pearce, 2011; Cant, 2012)
3. Designing SME banking models that fit prospective customers.
4. Using IT tools like mobile banking and other channels to enhance financial inclusion and
reduce the cost of delivery and administering an account.
5. Realign their transaction and processes to make it easier for SMEs to use.
6. Provide SMEs with advisory services to aid and facilitate their creditworthiness and
bankability (Pearce, 2011; Cirasino and Nicoli, 2010)
7. Incorporate appropriate credit evaluation techniques and collections frameworks to target and
manage SMEs better, price products more effectively, and reduce risk exposure(Pearce, 2011;
Alvarez, 2010).
8. Streamline credit approval processes and focus on building relationships with SMEs (existing
and prospective customers), which would ensure quick delivery of credit. (Mahmoud et.al, 2011;
Pearce, 2010)
9. Strategic Operational Adjustments can Help Islamic Banks Target SMEs More Effectively.
Islamic banks need to acquire the required proficiencies for building and managing a successful
“Islamic SME Banking” business, Offering non-borrowing services and broadening products and
services offered like Internet banking and mobile banking services along with provisions for
SME specific debit cards with daily limits (IMF and World Bank, 2014). Other suggestions
offered by IMF and World Bank executive summary include the following:
a. Islamic banks should use new SME banking models to target SMEs.
b. Focus on advisory services since the majority of SMEs do not have sufficient knowledge
about finance and management, business skills, and information related to government rules and
regulations that impact their functioning ((IFC and World Bank, 2014; El-Galfy, and Khiyar,
2012).
c. Better training for SME human resource personnel .
d. Financial institutions need to “ incorporate appropriate credit evaluation techniques, and
collections frameworks to target and manage SMEs better, price products more effectively, and
reduce risk exposure”.
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e.“Streamline loan application processes for SMEs”. Most SMEs seem to lack the appropriate
documentation required to apply for a loan. “It is imperative that the approval process be
shortened”.
f. SME banking is a “line of expertise hardly available in the Middle East and North Africa
(MENA) region and banks have not been able to champion this segment due to a lack of
understanding about SME banking disciplines, best business, and risk management practices”.
g. Banks are generally incapable of servicing the needs of the SME sector effectively due to”
gaps in their current operating model. Most commercial banks are not geared efficiently to deal
with SMEs and are structured to meet the needs of large businesses”.
In summary, to target the SME sector, Islamic banks need to adopt the above mentioned strategy
framework, which involves” building capabilities on all fronts – human, procedural, and
institutional. This strategy would have to be gradually implemented, as the process would
require a paradigm shift in processes, strategy, and attitude” (Sofia, 2014; IMF and world Bank,
2014*)
New SME Product Offering Example:
Craig Moore, founder of Dubai Beehive, the region’s first peer-to-peer (P2P) finance platform.
He connects responsible investors with credit-worthy small businesses, and has become the first
P2P platform in the world to be granted a Sharia compliance certificate. This certificate was
issued by the Shariyah Review Bureau (SRB), a third party which has independently confirmed
that the platform’s processes are compliant with Sharia principles. Since the launch in November
2014, Beehive has channeled over ($4 million) worth of finance to more than 32 SMEs (Pubic,
2015).
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آلملخص
تحظى آلمشروعات آلصغرى وآلمتوسطة باهمية كبيرة سوآءآ على آلمستوي آلفردي آو آلمؤسسي من قبل آلمستثمرين ،آو على مستوى آلقادة وصانعي
آلسياسات وذلك بسبب آهميتها في آالقتصاد آلقومي من توظيف للعمالة ومساهمة في آلناتج آلمحلي آإلجمالي وآلتدفقات آلرآسمالية ودورة رآس آلمال وغير
ذلك من آلعوآمل وآلمتغيرآت آلتي تؤثر تاثيرآ كبيرآ في آالقتصاد آلمحلي.
وتتمثل آهدآف آلبحث في تحديد مفهوم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،تحديد آهمية وحجم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة رصد آليات تمويل ودعم
آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،عرض نماذج من آلتجربة آلمصرية ،وتقديم توصيات حول تفعيل وتشجيع تمويل ودعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.
ويقوم آلباحث بدرآسة وتحديد آليات تمويل ودعم هذه آلمشروعات وباالستناد إلى آلتجربة آلمصرية من خالل آلفصول آلتالية:
آلفصل آالول  :آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة :آلمفهوم وآالهمية
يقوم آلباحث بعرض وتحليل مفهوم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،آهمية آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.
آلفصل آلثاني :آليات دعم وتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
يستعرض آلباحث آال ليات آلمختلفة لدعم وتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة مثل آلتمويل آلرسمي وغير آلرسمي ،رآس آلمال آلمخاطر ،آلتاجير
آلتمويلى ،آلبورصات آلخاصة بالمشروعات آلصغيرة ،آلتمويل آإلسالمي ،برآمج آلتدريب وآلتسويق.
آلفصل آلثالث :نماذج من آلتجربة آلمصرية
قام آلباحث بعرض جوآنب من آلتجربة آلمصرية مثل آلجهات آلرآعية ووسائل آلتمويل ،و آلتجربة آلمصرية في بورصة آلنيل للمشروعات آلصغرى
وآلمتوسطة ،إنشـاء وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمعهد آلمصرفي آلمصري ،آلبرنامج آلمصري للتنمية آلمشروعات (  ،) EEDPتاسيس بوآبة
آلمشروعات آلصغري وآلمتوسطة بمركز آلمعلومات وعم آتخاذ آلقرآر ،برنامج بنك مصر لتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،آلبرنامج آلتدريبي للمجلس
آلقومي للمرآة في مجال آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وغير ذلك من آلنماذج.
آلفصل آلرآبع :نتائج وتوصيات
توصل آلباحث إلى عدد من آلنتائج مثل آن تعريف آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة هو مفهوم نسبي ،وآن آالثر آالقتصادي للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
في آالقتصاد آلمحلي آو آلقومي كبير ،وآن هناك طرق عديد ة لتمويل ودعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،كما قدم آلباحث عدة توصيات لتفعيل وتشجيع
تمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.
آلمنهجية  :آستخدم آلباحث آلمنهج آلوصفي في درآسة آلمفاهيم آلمختلفة مثل مفهوم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وآستخدم آلمنهج آلتحليلي وآإلحصائي
في درآسة آثار وحجم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وآليات آلتمويل ،كما آستخدم آلباحث آلمنهج آلتطبيقي من خالل عرض نماذج من آلتجربة آلمصرية

آلخاصة بدعم وتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.

مقدمة
يعد آالثر آالقتصادي للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة على درجة عالية من آالهمية فقد ثبت عالميا آن للصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة دور في
توفير نحو  %80من مجموع فرص آلعمل في معظم آقتصاديات آلعالم ،وتساهم بنحو  %85من إجمالي آلناتج آلمحلي آإلجمالي لها.
وتحظى آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في آلوقت آلرآهن باهتمام مخططي آلسياسات آالقتصادية وآالجتماعية في مختلف دول آلعالم آلمتقدم
وآلنامي على آلسوآء ،وذلك آنطالقا من آلدور آلحيوي لهذه آلمشروعات في تحقيق آالهدآف آلتنموية آلمستدآمة آالقتصادية وآالجتماعية وآلبيئية،
فالدالئل تشير إلى آن هناك آتجاها عالميا متسارعا لدعم ومساندة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة نظرآ لالهمية آلمتزآيدة لهذه آلمشروعات.

آلفصل آالول  :آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة :آلمفهوم وآالهمية
1-1مفهوم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
يعد مصطلح آلمشروعات آلصغيرة مصطلحا وآسع آالنتشار ،ويشمل هذآ آلمصطلح آالنشطة آلتى تترآوح بين من يعمل لحسابه آلخاص آو فى منشاة
صغيرة تستخدم عددآ معينا من آلعمال ،وال يقتصر هذآ آلمصطلح على منشات آلقطاع آلخاص ومالكها وآصحاب آالعمال وآلمستخدمين ولكنه
يشمل كذلك آلتعاونيات ومجموعات آإلنتاج آالسرية آو آلمنزلية)1( .

وتتعدد تعريفات آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة إلى درجة تكاد آن يكون لكل دولة تعريفها آلخاص ،فقد كشفت د رآسة لمعهد والية جورجيا
بامريكا عن آن هناك آكـثر من  55تعريفا مختلفا في  75دولة ،وترجع صعوبة تحديد مفهوم محدد للمشروعات آلصغيرة إلى صعوبة وضع آلحدود
آلفاصلة بين مشروع وآخر آو قطاع وآخر بسبب آلعديد من آلقيود مثل آختالف درجة آلنمو آالقتصادي ،تنوع فروع آلنشاط آالقتصادي ،تعدد
آلمصطلحات آلتي تشير إلى آلمشروعات آلصغيرة)2( .

وآلجدول آلتالي رقم ( )1يوضح آلتعريفات آلمختلفة للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ومعايير آلتعريف
جدول رقم ( )1آلتعريفات آلمختلفة للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة وآلمعايير آلمستخدمة
آلدولة
آلواليات آلمتحدة
 مشروعات صغيرةآالتحاد آالوروبى:
مشروعات متناهية آلصغر.مشروعات صغيرة-مشروعات متوسطة

عدد آلعمالة

معايير آخرى

 -آقل من  500عامل.

 -مبيعات آقل من  5مليون دوالر سنويا.

آقل من  10عمال.آقل من  50عامل.-من  50آلى  250عامل.

مبيعات آقل من  7مليون يورو سنويا آو  5مليون يورو حجم آالصول.

تركيا:
مشروعات متناهية آلصغر-مشروعات صغيرة

آقل من  10عمال.-من  10آلى  49عامل.

مبيعات آقل من  40مليون يورو سنويا آو  27مليون يورو حجم آالصول.
ال يوجد.

 -من  50آلى  199عامل.

مشروعات متوسطةتايالند
مشروعات صغيرة مشروعات متوسطةمصر
مشروعات صغيرة
مشروعات متناهية آلصغر
ليبيا
آلمشروعات آلصغيرة
آلمشروعات آلمتوسطة

 من  15آلى  50عامل. -من  51آلى  200عامل.

آلمشروعات آلصغيرة (آقل من  50مليون باهت حجم آالصول).-آلمشروعات آلمتوسطة(آقل من  200مليون باهت حجم آالصول).

ال يزيد عدد آلعاملين فيها على خمسين عامال.

ال يقل رآسمالها آلمدفوع عن خمسين آلف جنيه.
يقل رآسمالها آلمدفوع عن خمسين آلف جنيه.

 ال يزيد عدد آلعاملين بالمشروعات آلصغرى على( )25عنصرآ.
 -ال يزيد عدد آلعاملين بها على  50عنصرآ.

ال تتجاوز قيمة آإلقرآض آي رآس آلمال آلتاسيسي آلذي يمنح لمؤسسة بهذآ آلحجم ()2.5مليون دينار كحد آقصى.
 -ال تتجاوز قيمة آإلقرآض لرآس آلمال آلتاسيسي ( )5ماليين دينار كحد آقصى.

دول مجلس آلتعاون آلخليجي
صغيرة
متوسطة
آسترآليا
آلمشروعات آلصغيرة
آليابان
صغيرة
متوسطة
فلسطين
صغيرة

عدد آلعاملين فيها من  4 -1عمال،

متوسطة

يترآوح عدد آلعمال فيها من  20 -5عامل،

 تلك آلمنشات آلتي يبلغ متوسط رآسمالها آلمستثمر آقل من مليوني دوالر. آلمنشات آلتي يستثمر كل منها  6مليون دوالر.آقل من  100عامل في آلصناعة ،وآقل من 50
عامل في قطاع آلخدمات.
 آلمشروع آلصغير يعمل به آقل من  50فرد -آلمشروع آلمتوسط من 99 -51

رآس آلمال آلمستثمر آقل من  50مليون.

آلبنك آلدولي ومنظمة آلعمل آلدولية
آلمشاريع آلصغيرة وآلمتوسطة
هي آلتي توظف آقل من  50عامال في آلدول
آلنامية ،وآقل من  500عامل في آلدول آلمتقدمة.
آلمنظمة آلعربية للتنمية آلصناعية
وآلتعدين
 -مشروعات متناهية آلصغر

-يعمل بها آقل من  5عمال.

 مشروعات صغيرة -مشروعات متوسطة

 يعمل بها  15-6عامال. -يعمل فيها من  50-15عامال.

 رآسمالها آلمستثمر في آالصول آلثابتة (عدآ آالرض وآالبنية ورآس آلمال آلعامل) آقلمن  5000دوالر آمريكي .
 رآسمالها آلمستثمر في آالصول آلثابتة آقل من  15000دوالر، -تستثمر من  25000 -15000في آالصول آلثابتة

آلمصدر :إعدآد آلباحث ()3

وهناك معايير تعتمد على آلتفرقة بين آلمنشات آلصغيرة وآلمنشات آلكبيرة من خالل آالعتماد على آلمعايير آلكمية ،ومعايير آخرى تعتمد على
تحليل مكونات آلمنشات آلصغيرة ،وهى تقوم على ثالث معايير آساسية هى معيار طبيعة آلنشاط ،معيار تنظيم آإلنتاج ،و معيار آإلطار آلتنظيمي
للنشاط )4(.

 2-1آهمية آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
ثبت عالميا آن للصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة دور في توفير نحو  %80من مجموع فرص آلعمل في معظم آقتصاديات آلعالم ،وتساهم بنحو
 %85من إجمالي آلناتج آلمحلي آإلجمالي لها)5(.

وتحظى آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في آلوقت آلرآهن باهتمام مخططي آلسياسات آالقتصادية وآالجتماعية في مختلف دول آلعالم آلمتقدم
وآلنامي على آلسوآء ،وذلك آنطالقا من آلدور آلحيوي لهذه آلمشروعات في تحقيق آالهدآف آلتنموية آلمستدآمة آالقتصادية وآالجتماعية وآلبيئية،
فالدالئل تشير إلى آن هناك آتجاها عالميا متسارعا لدعم ومساندة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة نظرآ لالهمية آلمتزآيدة لهذه آلمشروعات في
آقتصادآت آلكـثير من آلدول.
وقد حققت هذه آلمشروعات نتائج ملموسة في آإلنماء آالقتصادي وآالجتماعي من عدة جوآنب ،ياتي في مقدمتها تعبئة آلموآرد آلبشرية وآستيعاب
نسبة كبيرة منها وآلحد من ظاهرة آلبطالة ،قدرة هذه آلمشروعات آالقتصادية على إحدآث آلتحول في عالقات وقيم آلعمل وآإلنتاج ،تدعيم
آالقتصاد آلوطني بمشروعات آقتصادية تقع في نطاق آعمال آلتشغيل آلحرة آلقائمة في آلكـثير منها على نماذج آالبتكار وآلتجديد ،وتحقيق آلمنافسة
آالقتصادية وإحدآث آلترآكم آلرآسمالي لالقتصاد آلوطني ،وآلشكل آلتالي يوضح آهمية وخصائص آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة:

شكل رقم ( )1آهمية وخصائص آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة

آلمصدر :عصام آلدين على آلعاصى ،تطوير نظام آلمعلومات آلصناعية بحاضنات آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة فى آلدول آلعربية ،ندوة تطوير قطاع آلمعلومات
آلصناعية فى آلدول آلعربية،بيروت ،نوفمبر 2010م ،نقال عن بيانات آلبنك آالهلي آلمصري.

كما يالحظ قيام آلعديد من آلدول بمنح حوآفز وإعفاءآت لنشر آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة وإنشاء آلعديد من آلهيائت وآلمؤسسات آإلشرآفية
لتطوير وآبتكار هياكل وبرآمج لإلقرآض وآلمساعدآت آلمالية وآلتقنية لضمان نجاحها ومساهمتها في آلناتج آلدآخلي آلخام .فعلى سبيل آلمثال توجد
في كندآ ثالثة منظمات لمساعدة آلموآطنين على تمويل مشروعاتهم بالقروض آو آلضمان ،وهي صندوق آلمشروعات آلصغيرة ،شركة آلتنمية
آلصناعية ،وآلبنك آلفيدرآلي لتنمية آلمنشات آلصغيرة وآلمتوسطة.
وفي آلمنطقة آلعربية يحتل هذآ آلقطاع مكانة مميزة ضمن آولويات آلتنمية آالقتصادية وآالجتماعية في آلعديد من آلدول ،ويتوقع لهذه آلمشروعات
آن تكون قائدة لقاطرة آلنمو آالقتصادي آلعربي ،وآن تساهم في توفير آلعديد من فرص آلعمل آلالزمة لموآجهة آلنمو آلسكاني آلمطرد)6(.

وقد شهدت حافظة آرتباطات آستثمارآت مؤسسة آلتمويل آلدولية في آلمؤسسات آلمالية آلمعنية بالمؤسسات آلصغيرة وآلمتوسطة آرتفاعا هائال على
مدى آلسنوآت آلخمس آلماضية حيث زآدت بنسبة  271في آلمائة ،لتصل إجماال إلى  6.1مليار دوالر في نهاية آلسنة آلمالية 2009م)7( .

ولكن يجب آلتنويه آن تعدد آلمؤسسات آلصغير ومتوسطة آلحجم ليس بالضرورة آن يكون له آنعكاس إيجابي على آالقتصاد ،وخصوصا إن كانت مؤسسات
متعثرة وتعاني من مشاكل عديدة وباالخص مشاكل متعلقة بانظمتها آإلدآرية ،فإن لم يكن هناك آنظمة إدآرية فاعلة بهذآ آلنوع من آلمؤسسات
فسينعكس ذلك سلبا على كـفاءة آدآئها ،وبالتالي يؤدي إلى تعثرها وإفالسها وتصبح عائـقا آقتصاديا قد يساهم في تفاقم آلبطالة من جهة وآزدياد
مشكلة آلفقر من جهة آخرى)8( .

آلفصل آلثاني :آليات دعم وتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
تحتاج آلمؤسسات آلصغيرة وآلمتوسطة إلى آلخدمات آلمصرفية بصفة خاصة النها تفتقر إلى آلتدفقات آلنقدية آلالزمة لتنفيذ آستثمارآت كبيرة ،وهي
ال تتمتع بنفس قدرة آلشركات آلكبيرة على آلوصول إلى آالسوآق آلرآسمالية ،إلى جانب آفتقارها غالبا إلى آلموظفين آلمؤهلين آلقادرين على آدآء
آلمهام وآلوظائـف آلمالية.
وبالتالي يمكن آن تؤدي آلقروض آلبنكية طويلة آالجل إلى تمكين آلمؤسسات آلصغيرة وآلمتوسطة من آالستثمار في توسيع آلنشاط دون فقدآن
آلملكية ،وباإلضافة إلى ذلك فإن آلقروض قصيرة آالجل وقروض رآس آلمال آلعامل تساعد هذه آلمؤسسات على تحقيق آلنمو بصورة تدريجية
متصاعدة كما يمكن آن تؤدي خدمات آإليدآع آلمصرفي ومنتجات آلمعامالت آلمصرفية إلى تحسين كـفاءة آلتشغيل وتمكين هذه آلمؤسسات
من إسناد آلوظائـف آلمالية إلى مصادر خارجية.
ومن شان منتجات آلتمويل طويل آالجل ـ مثل آلقروض آلتي لها آجال ذآت آجال آالستحقاق آطول وقيود قليلة للغاية على آوجه آستخدآماتها ـ

آن تتيح للمؤسسات آلصغيرة وآلمتوسطة آالستثمار آلرآسمالي آلالزم للتوسع آالسترآتيجي في آنشطة آالعمال كعمليات آلبحوث وآلتطوير آو شرآء آلممتلكات
وآلمعدآت ،وربما توآجه آلمؤسسات آلصغيرة وآلمتوسطة صعوبات في آلحصول على هذه آالنوآع من آلقروض بسبب عدم كـفاية آلسجالت آلمالية آو عدم توآفر
آالصول آلتي يمكن آستخدآمها كضمانات رهنية)9( .
وقد جرى آلتركيز خالل آلسبعينيات وحتى آوآئل آلثمانينيات على آلهيكل آلتكنولوجي كـثيف آلعمالة باعتباره آلعامل آالساسي آلذي يمكن
للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة آن تخلق من خالله فرصا جديدة للعمل ،آما خالل آلسنوآت آالخيرة فقد تحول آالهتمام بصورة تدريجية باتجاه
آلديناميكية آلتكنويوجية وروح آلمبادرة لدى تلك آلمشروعات وما تتميز به من مرونة وقدرة على آإلبدآع)10( .

وتتعدد مصادر آلتمويل للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،ويمكن تصنيف تلك آلمصادر كما يلي:
 1-2وفقا لنوعية آلتمويل  :يمكن تقسيم مصادر تمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بحسب آلجهة آلممولة كالتالي:
 1-1-2آلتمويل آلرسمي  :وذلك من خالل آلمؤسسات آلمالية آلرسمية كالبنوك ،وشركات آلتامين ،وصناديق آلتوفير وآالدخار ،وآسوآق رآس
آلمال...آلخ.
 2-1-2آلتمويل غير آلرسمي :وذلك من خالل آلقنوآت آلتي تعمل في آلغالب خارج إطار آلنظام آلقانوني آلرسمي في آلدولة ،كاالقترآض من آالهل
وآالصدقاء ، ،ووكالء آلمبيعات ،وجمعيات آالدخار وآال ئـتما ن...آلخ .ويقدم آلتمويل غير آلرسمي غالبا معظم آلخدمات آلمالية للمشروعات آلصغيرة.
 3-1-2آلتمويل شبه آلرسمي :وذلك من خالل آالعتماد في توفير مصادر آالموآل آلالزمة لتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة على مؤسسات
آلتمويل آلرسمية ،وفي إقرآضها على آساليب غير رسمية ،وذلك من خالل عدة برآمج آو نظم فرعية كإقرآض آلمؤسسات آلمالية آلتعاونية،
وصناديق آلتنمية آلمحلية)11(...

ويمكن حصر مصادر هذآ آلتمويل في آلمدخرآت آلشخصية لمالك آلمشروع آو إجمالي آلمدخرآت آلعائلية ،إضافة إلى آالقترآض من آلبنوك آلتجارية
في حالة آلحاجة لذلك ،آو من آلبنوك آلمتخصصة في توجيه آلتمويل نحو قطاع معين ،آو آلبنوك آلمتخصصة في تمويل آلقطاع آلصناعي آو تمويل
آلقطاع آلزرآعي ،آو من مصادر آخرى تتمثل عادة في مؤسسات آإلقرآض آلمتخصصة وعادة ما تكون هذه آلمؤسسات مدعومة من قبل آلحكومة
وآلجهات آلرسمية.

 2-2رآس آلمال آلمخاطر
قامت آلدول آلمتقدمة وآلعديد من آالسوآق آلناشئة ـ في محاولة منها لتعزيز آلقدرة آلتنافسية لمشروعاتها آلصغيرة وآلمتوسطةـ بتشجيع رآس آلمال
آلمخاطر ،ويعنى رآس آلمال آلمخاطر توفير رآس مال يشارك فى آلملكية لتاسيس آلمنشات وتطويرها ،ويتم تجميع رآس آلمال آلمخاطر عادة من
آلمستثمرين فى شكل صندوق يستخدم لتمويل آالستثمارآت فى آالعمال آلخاصة من خالل آلمشاركة فى آلملكية (تكون عادة نسبة %40 -%20

فى ملكية رآس آلمال) ،ويتم تقديم هذه آلخدمة عادة من خالل شركات رآس آلمال آلمخاطر وآلبنوك وآلممولين آالفرآد.
 3-2آلتاجير آلتمويلى :يعد آلتاجير آلتمويلى وسيلة مبتكرة لكى تحصل آلمنشات آلصغيرة وآلمتوسطة على رآس مال متوسط آالجل.
وآلتاجير آلتمويلى عبارة عن عقد يسمح بموجبه للمشروع آلصغير باستخدآم آحد آالصول مقابل سدآد دفعات دورية للمؤجر ،وآلذى يحتفظ
بملكية آالصل ،والن شركة آلتاجير آلتمويلى تحتفظ بملكية آالصل فتعتبر حينئذ دفعات آلتاجير تكاليف تشغيل آكـثر منها رسوم تمويل .وفى نهاية
مدة آلتاجير ( 5-3سنوآت) يستطيع صاحب آلمشروع تملك آالصل مقابل سدآد مبلغ معين.
وفى شكل آخر من آشكال آلتاجير (آلشرآء آإليجارى) يسدد آلمستاجر دفعة مبدئية مرتفعة (عادة ما تكون حوآلى  %30من سعر آلشرآء) ثم يتم
نقل آلملكية له تلقائيا عند سدآد آلقسط آالخير ،ويسمح آلتاجير للمشروع آلصغير باالستفادة من آلتحول آلتكنولوجى،باإلضافة إلى آلتمويل
متوسط آالجل ،وبذلك فإن آلتاجير آلتمويلى يقدم بديال جذآبا فى آالقتصادآت آلتى تعانى من نقص فى رآس آلمال مثل آالقتصاد آلمصرى)12(.

 4-2آلبورصات آلخاصة بالمشروعات آلصغيرة
قد ترغب آلجهات آلتى توفر رآس آلمال من خالل آلمشاركة فى آلملكية تصفية آستثمارآتها كي تعيد آستثمارها فى مجموعة جديدة من آلمنشات
آلصغيرة آلقابلة للنمو ،وفى هذه آلمرحلة يحتمل آن تصبح آلمنشات آلصغيرة آلسابقة شركات عامة ناضجة عن طريق آلتخلي عن وضعها كملكية
خاصة ويمكن آن يتم ذلك من خالل طرح آسهمها فى آلبورصة آو من خالل آلطرح آلمبدىئ لالسهم على آلجمهور.
وقد قامت آلعديد من آلدول مثل فرنسا وآلمانيا وبريطانيا بتصميم بورصات خاصة للمشروعات آلصغيرة تالفيا للمعوقات آلتى قد تثنى آلمنشات
آلصغيرة عن آلقيد فى سوق آالورآق آلمالية مثل آلتكاليف آلعالية لاللتزآم بمتطلبات آلتسجيل فى آلسوق ،وتتسم بورصات آلمنشات آلصغيرة
بنظام لوآئح آبسط -يتطلب رفع قدر آقل من آلتقارير -مما يقلل من تكلفة آاللتزآم به ،وتوفر هذه آلبورصات ذآت آلتصميم آلخاص طريقا للخروج من
خالل آلطرح آلمبدىئ لالسهم على آلجمهور لمستثمري آلقطاع آلخاص )13(.

 5-2آلتمويل آالسالمي :وتتمثل آهم مصادر آلتمويل آإلسالمي فيما يلي:
 1-5-2آلصكوك :هناك نوعان من آلصكوك آإلسالمية كالتالي.:
(آ) آلصكوك آلخيرية :وهي صكوك تصدرها مؤسسات آلتمويل وفقا للمبدآ آإلسالمي " وآفعلوآ آلخير" ،وتستخدم حصيلتها في تمويل آلمشروعات
آلمتناهية آلصغر للمحتاجين ،وفي هذآ آإلطار يمكن إصدآر صكوك وقف تمثل صدقة جارية لصاحبها ،وكذلك صكوك للصدقات آلتطوعية وكذلك
صكوك للزكاة ،لتمكين آلفقير من إغناء نفسه بنفسه بصورة تغنيه عن طلب آلمساعدة من غيره .
(ب) آلصكوك آالستثمارية  :هي صكوك تصدرها مؤسسات آلتمويل وتستخدم حصيلتها لتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وقد تكون تلك
آلصكوك مخصصة لالستثمار بصيغة آلمشاركة آلمنتهية بالتمليك ،آو آلمضار بة ،آو آلمرآ بحة ،آو آلبيع آالجل ،آو آلسلم ،آو آالستصناع ،آو

آلتاجير آلتمويلي ،آو صكوك عامة تستخدم لالستثمار باكـثر من صيغة من آلصيغ آلسابقة)14(.

آما حصيلة آلصكوك آالستثمارية ،فضال عن برآمج آلتمويل آلمحلية وآلخارجية فيتم توجيهها لتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة وفقا
الساليب آلتمويل آإلسالمية ،من خالل آلمرآحل آلتالية :
آلمرحلة آالولى :يتقدم صاحب آلمشروع آلصغير آو آلمتوسط بطلب لمؤسسة آلتمويل آلخاصة بالمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة يعبر فيه عن رغبته في تمويل
معين للمشروع.
آلمرحلة آلثانية :تقوم مؤسسة آلتمويل بدرآسة طلب صاحب آلمشروع آلصغير آو آلمتوسط في ضوء درآسة آلجدوى آلمقدمة منه باإلضافة إلى آالستعالم
وآلزيارة آلميدآنية للعميل ،ومن ثم آلتعرف على شخصية آلعميل ،وسمعته ،ورغبته وقدرته على آلسدآد ،وخبرته ومقدرته على إدآرة نشاطه ،مع آلوقوف
على مركزه آلمالي ،وطبيعة ما يمكن آن يقدمه من ضمانات سوآء آكانت ضمانات عينية آو ضمانات شخصية مثل كـفالة شخص آخر مثال.
آلمرحلة آلثالثة :تقوم مؤسسة آلتمويل بتقييم موقف آلمشروع آال ئـتماني ،وقد ترفض آلمشروع ،آو تطلب بيانات إضافية التخاذ آلقرآر آلتمويلي ،آو
تاخذ بالفعل قرآرآ بتمويل آلمشروع إذآ تبين لها سالمة موقفه ،وجدوآه من آلناحية آالقتصادية وآالجتماعية ،ومن ثم تقوم بتنفيذ آلقرآر آلتمويلي
وفقا للمبلغ وآلضمانات وآالسلوب آلتمويلي آإلسالمي آلمناسب ،حيث يتم آختيار وآحد آو آكـثر من آساليب آلتمويل آالتية.

 2-5-2آلمشاركة آلمنتهية بالتمليك
وفيها تقوم مؤسسة آلتمويل بتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة من خالل آلتمويل آلجزئي لرآس مال آلمشروع ،على آن يقوم آلمشروع
آلمتوسط آو آلصغير بتمويل آلجزء آالخر ،ويكون من حق آلمشروع شرآء حصة مؤسسة آلتمويل على آساس برنامج زمني ،وآن يحل محلها في
آلملكية إلى آن تتخارج آلمؤسسة آلمالية ،وتئؤل آلملكية كاملة للمشروع.
ويتم آالتفاق في عقد آلمشاركة على حصة كل منهما في رآس آلمال وآجل آلمشاركة ،وكيفية سدآد حصة آلمشروع آلمتخارج ،وآسلوب آإلدآرة
وآلتصفية ،وتوزيع آلربح وآلخسارة ،ويكون آلربح بحسب ما يتفقان عليه بينما آلخسارة تكون وفقا لنسب رآس آلمال ،وهذآ يدفع بالمشروع إلى
آلحرص على تحقيق آرباح حتى يتمكن من آلتخارج ،وبالتالي سرعة آنتقال آلملكية ،وبخاصة إذآ تضمن عقد آلمشاركة وعدآ من مؤسسة آلتمويل
ببيع حصتها كاملة للمشروع إذآ قام بسدآد حصته.

 3-5-2آلمضاربة
وفيها تقوم مؤسسة آلتمويل بتوفير آلتمويل آلالزم للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،ويتفق آلطرفان معا على قسمة ما قد يتحقق من ربح من
عملية آالستثمار بنسب معينة بينهما ،ولمؤسسة آلتمويل آن تضع شروطا تضمن حسن آستخدآم آلتمويل ،وإذآ تحققت خسارة فإن مؤسسة
آلتمويل تتحملها من آالصل ما لم يثبت آن هناك تقصير آو إهمال آو تعدي من آلمشروع ،وفي حالة آلخسار ة ال يحصل آلمشروع على شئ إطالقا

مقابل جهده آلذي بذله مهما كان هذآ آلجهد ،فكل منهما يخسر من جنس ما قدمه ،وبذلك يساوي آإلسالم بين آلمال وآلعمل (آلتنظيم) ،فيربحان
معا آو يخسرآن معا)15(.

- 4-5-2آلتمويل بالمرآبحة
وهي آن يطلب آلطرف آلمتمول من آلطرف آلممول شرآء سلعة من طرف آخر بسعر حال (نقدآ) ويعده آن يشتريها بثمن آجل يربح فيه آلطرف
آلممول مبلغا آو نسبة متفق عليها ،وهذه آلصيغة تكون آكـثر مالئمة في تمويل آلمشروعات آلتجارية آو آلخدمية آلصغيرة آو لتوفير آلموآد آلخام
للمشروعات آلصناعية آلصغيرة)16(.

 6-2برآمج آلتعليم و آلتدريب وآلتسويق
يمكن دعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة من خالل برآمج آلتعليم كالتعليم قبل آلجامعى وآلجامعى وبرآمج آلتدريب آلمستمر للعمال لكي
يصبحوآ عمالة ماهرة تغطى آلصناعات آلصغيرة وآلمتوسط باإلضافة إلى برآمج آلتسويق ( )17كالتالي:

 1-6-2آلتعليم
تتم آلتنمية آلبشرية للعاملين في آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة من خالل تاهيل آلطالب وتحفيزهم للعمل بالصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة عن طريق
إدرآج ثقافة آلعمل آلحر وآهمية آلصناعات آلصغيرة في آلمناهج آلتعليمية بالمرآحل آلتعليمية آلمختلفة و آالهتمام بتطوير آلتعليم آلفني لخلق كوآدر صناعية
وعمالة ماهرة من خالل مرآكز آلتدريب آلمهني  ،آلمدآرس آلثانوية آلصناعية و آلمعاهد آلفنية وآلكليات آلعملية بالجامعات .

 2-6-2آلتدريب
يجب تدريب آلعاملين في آلمشروعات آلصغيرةو آلمتوسطة على آدآء عملهم بكـفاءة وكذلك آدآء آلعملية آلتسويقية فى آلسوق آلمحلى وكيفية
آلتصدير بمرآحلة آلمتعددة وكذآ تدريب آلعاملين فى آلصناعات آلمختلفة من خالل آلتكنولوجيا آلحديثة لخلق عمالة ماهرة ،ويتم ذلك من خالل
عدة مرآحل آو خطوآت مثل تحديد آلقطاعات آإلنتاجية آلتي تحتاج إلى عمالة مدربة ماهرة ،وضع آليات آلتدريب وقفا لهذه آالحتياجات،
 ،ربط آلصناعات آلصغيرة بكل من آلمرآكز آلبحثية في آلجامعات ،آلمرآكز آلقومية للبحوث ،مشروعات آلبكالوريوس بكليات آلهندسة وآلمعاهد
آلعليا آلعملية ،وتخصيص مرآكز تدريب ودعم وتطوير آلمرآكز آلقائمة ويتم ذلك عن طريق آلدولة وتشجيع آلقطاع آلخاص خاصة آلشركات آلكبيرة في
إنشاء وإدآرة وتطوير هذه آلمرآكز  ،ويتم فيها تقديم آلمهارآت آلفنية وآإلدآرية آلالزمة لنجاح هذه آلصناعات وتقديم كافة آلخدمات آالستشارية الصحاب
آلصناعات آلصغيرة باسعار رمزية)18(.

 3-6-2آلتسويق وآلتصدير
الشك آن آلتسويق آلدآخلى يوآجه منافسة شديدة من منتجات هذه آلصناعات محل آلوآردآت للحد منها ،وكذآ زيادة نسبة آلصادرآت آلى آلعالم

آلخارجى مما يحسن عجز كل من آلميزآن آلتجارى وميزآن آلمدفوعات وبالتالى يجب آلعمل على تشجيع هذآ آلجانب من خالل:
(آ) آلتسويق
وذلك من خالل إجرآءآت عديدة مهمة مثل دعم آشترآك آلصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة في آلمعارض آلدآخلية ،تخصيص نسبة  %10من مساحة
آلمعارض آلدآخلية للصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،تاهيل آلشركات آلصناعية لرفع تنافسية منتجاتها ،تشجيع آلقطاع آلخاص على إقامة منافذ للبيع
ومعارض دآئمة لمنتجات آلصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة في مختلف آلمحافظات و إنشاء شركات متخصصة لتسويق منتجات هذه آلصناعات محليا)19( .

(ب) آلتصدير
وذلك من خالل إيفاد بعثات ترويجية إلى آالسوآق آلخارجية ( بعثات طرق آالبوآب ) ،دعم صادرآت آلصناعات آلصغيرة من آلمنبع آثناء عملية آإلنتاج
للمصانع آلمنتجة بغرض آلتصدير وآثناء عملية آلتصدير للمصانع آالخرى ،إنشاء شركات متخصصة لتسويق وتنمية صادرآت منتجات هذه آلصناعات و
آالشترآك في آلمعارض آلدولية آلمتخصصة ودعم معروضات هذه آلصناعات ،وكذلك تفعيل وإنشاء بيوت آلتجارة)20( .

ويعد برنامج آلمركز آلعربي لتنمية آلموآرد آلبشرية في مجال آلمنشات آلصغيرة وآلمتوسطة نموذجا للتدريب حيث آهتم آلمركز آلعربي لتنمية
آلموآرد آلبشرية كذرآع فني لمنظمة آلعمل آلعربية بقضايا آلمنشات آلصغيرة وآلمتوسطة )21(،حيث بادر إلى إعدآد برآمج تدريبية في مجال هذه
آلمنشات وتوفيرها للجهات ذآت آلعالقة ّ
ويغطي مشروع آلتدريب آربعة برآمج تدريبية هي:
(آ) برنامج معرفة عالم آلشغل وآلمنشات آلصغرى :وهو برنامج تعريفي يهدف إلى إثارة آهتمام آلمشاركين وتنمية آتجاهاتهم وتوجيههم نحو خيار مسار آلعمل
للحساب آلخاص ،وإكسابهم معارف آساسية تتعلق بالمنشات آلصغرى وآلعمل فيها ،وكذلك مساعدة آلمشاركين وإكسابهم مهارآت آلبحث عن فرصة عمل.
(ب) برنامج تاسيس منشاة صغيرة :ويهدف إلى تزويد آلمشاركين بالمعلومات وآلمهارآت آلتطبيقية آلتي ّ
تمكنهم من تاسيس منشاة صغيرة وتشغيلها بنجاح،
مع تفادي آلوقوع في آخطاء قد تسبب فشل آلمشروع ،وبذلك فإن آلفائت آلمستهدفة من هذآ آلبرنامج هم خريجو آلمؤسسات آلتعليمية وآلتدريبية
وآلموآطنون آلرآغبون بتاسيس منشاة صغيرة.
(ج) برنامج إدآرة آلمنشات آلصغيرة :ويستهدف آصحاب آلمنشات آلصغيرة آلذين يرغبون في تحسين آدآء منشاتهم آلصغيرة سوآءآ كانت تنتج سلعا آو ّ
تقدم
خدمات آو تعمل بالتجارة.
(د) برنامج تطوير آلمنشات آلمتوسطة :ويستهدف آصحاب آلمنشات آلصغيرة آلذين يطمحون لتطوير منشاتهم آو آصحاب آلمنشات آلمتوسطة آلرآغبين
بتطوير آدآء منشاتهم)22(.

وتعد برآمج آلتدريب وآلتسويق وآلتصدير للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة مهمة للغاية خاصة آنه من آلمتوقع آن توآجه آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
عددآ من آلتحديات إذآ كان لها آن تصبح قادرة على آلمنافسة .ويجب عليها ـ على سبيل آلمثال ـ آن تحدد وتتبنى وتطبق معايير سالمة آالغذية وآلجودة

وإمكانية تتبع آلمنشا ،وخصوصا في آسوآق آلتصدير ،وآكـتساب آلمهارآت آلحديثة فيما يتعلق باإلنتاج ،وطرق آلمناولة وآلتسويق)23( .

آلفصل آلثالث :نماذج من آلتجربة آلمصرية
تمثل آلصناعات آلصغيرة ومتناهية آلصغر آكـثر من  % 52من إجمالي آلمنشات آالقتصادية في آالقتصاد آلمصري ،وتقوم بتشغيل ما يزيد على 52
 %من آلعمالة ( ،)24ويقدر عدد آلمستفيدين من آلتمويل متناهي آلصغر حوآلي  1,2مليون عميل ،كما يقدر حجم آلطلب للموآطنين آالقل
دخال على آلتمويل متناهي آلصغر وغيره من آلخدمات وآلمنتجات آلمالية بحوآلي  21مليون موآطن ،في حين يغطي آلعرض آلحالي حوآلي % 5,7
من إجمالي آلطلب)25( .

وكشفت درآسة آقتصادية حديثة عن آن حوآلي  %60من آلمشروعات آلصغيرة ومتناهية آلصغر في مصر تعمل في مجال آلتجارة ،سوآء تجارة
آلجملة آو آلتجزئة ،مقارنة بنحو  %64.7في عام 2003م ،بينما آحتل مجال آلتصنيع مرتبة آقل ،حيث لم يتعد  %10.3فقط من إجمالي هذه
آلمشروعات ،ويبلغ حجم آلمشروعات آلصغيرة ومتناهية آلصغر في مصر  3.04مليون مشروع في آوآخر عام 2011م ،وتستوعب ما يقرب من  7.9مليون
عامل)26(.

وتمثل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في مصر ( متضمنة آلمشروعات متناهية آلصغر ) حوآلي  %99من مشروعات آلقطاع آلخاص غير آلزرآعي
وتساهم بنحو  %80من آلناتج آلمحلى آالجمالى ،وتغطى نحو  %90من آلتكوين آلرآسمالي وتستوعب حوآلي  %75من فرص آلعمل ،ويدخل سنويا
 39آلف مشروع جديد مجال آإلنتاج ،كما تساهم آلمشروعات آلصناعية آلصغيرة بنحو  %13من قيمة آإلنتاج آلصناعي ،وآلمنشات آلمتوسطة ،%46
وآلمشروعات آلكبيرة )27( .%41

وقد بدآت تجربة آلصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة في مصر عام  1991م من خالل آلبرنامج آلمصري لتشجيع آلمشروعات آلصغيرة ،و بلغ عدد
آلمشروعات آلتي مولها هذآ آلبرنامج حتى عام 1998م آكـثر من  86آلف مشروع صغير ،بقيمة تقدر بحوآلي  450مليون دوالر ،منها  45آلف
مشروع صغير جدآ يعرف باسم (مشاريع آالسر آلمنتجة وآلمشاريع آلمنزلية) ،وبلغت نسبة هذه آلمشروعات آالخيرة حوآلي  % 53من إجمالي
آلمشروعات آلتي قام آلصندوق بتمويلها بمبلغ يقارب  18مليون دوالر  .وقد آولى آلصندوق آهمية خاصة لحملة آلشهادآت آلجامعية حيث لم تعد
آلحكومة تضمن لهم فرص آلعمل آلمناسبة في مؤسساتها)28(.

ويعد قانون تنمية آلمنشات آلصغيرة ،وهو قانون تنمية آلمنشات آلصغيرة رقم  141لسنة  2004م آدآة مهمة تهدف إلى تنظيم وتنمية عمل
آلمنشات آلصغيرة فى مصر بهدف رفع قدرتها آلتنافسية للمساهمة بصورة آكبر فى عملية آلتنمية ،ونص آلقانون على آن آلصندوق آالجتماعى
للتنمية هو آلجهة آلمختصة بالعمل على تنمية آلمنشات آلصغيرة وآلمتناهية آلصغر ،وذلك بالتعاون مع آلوزآرآت وآلهيائت آلعامة)29(.

 1-3آلجهات آلرآعية ووسائل آلتمويل وآلمرآقبة
آلتمويل آحد آلصعوبات آلتي توآجه آلمنشات ٌ
يعد ٌ
آلصغيرة خالل آلمرآحل آالولى بسبب شروط آإلقرآض آلتي تضعها آلبنوك ،وقد آتخذت
آلحكومة آلمصرية عدة إجرآءآت لتوفير آلدعم آلمالي خاصة للمشروعات ٌ
آلصغيرة ومتناهية آلصغر ،وبدآت آلبنوك بالفعل في آلتوسع في إقرآضها
لهذه آلمشروعات حيث آتخذ آلبنك آلمركزي قرآرآ بإعفاء آلبنوك آلتي تمول تلك آلمشروعات من ٌإيدآع  %14من إجمالي ودآئعها ٌ
كاحتياطي في آلبنك
آلمركزي آبتدآء من ٌيناير 2009م ،كما تم إنشاء وحدة آلمشروعات آلصغيرة آلتابعة للمعهد آلمصرفي ٌ
لتقدم آلدعم لهذه آلمشروعات ،هذآ باإلضافة إلي
آلنيل للمشروعات ٌ
آلصندوق آالجتماعي وبورصة ٌ
آلصغيرة)30( .
ٌ
آلتكنولوجيا بهدف مساعدة آلشركات آلصغيرة علي ٌ
آلمصرية عدة مبادرآت منها إنشاء صندوق ٌ
وقد آطلقت آلحكومة ٌ
تحويل آفكارها
تنمية
ٌ
ٌ
ٌ
آلتكنولوجية آلتي تعمل على دعم
تكنولوجيا آلمعلومات وآالتصاالت ،باإلضافة إلي آلحاضنات
وطموحاتها آلعملية إلي شركات ناجحة في مجال
ٌ

ريادة آالعمال ومساعدة آلشركات آلناشئة من آجل تعظيم فرص نجاح آبتكارآتها)31(.

وتتعدد آلمؤسسات آلتي تعمل في مجال تنمية آلمشروعات آلصغيرة ومتناهية آلصغر في آلحالة آلمصرية ،تتمثل في آلجدول آلتالي :

آلمؤسسة

جدول رقم ( )2آلمؤسسات وآلجهات ذآت آلعالقة بالمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في مصر ووسائل آلتمويل وآلمرآقبة
آلقطاع آلذي
آلمتابعة وآلمرآقبة
تمويل آلجهة
آلمهام
تخدمه
لفعالية آلدور آلذي تقوم
به آلجهة
يقوم آلصندوق بنشاطه من خالل صندوق
فى كل إقليم لتنمية آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسطة من خالل -:آلمؤسسات
وآلجمعيات آالهلية آلتنموية وآلتى تتمول
من خالل:
ما تخصصه آلدولة من آعتمادآت لتمويلهذه آلصناديق بغرض تمويل آلمنشات
آلصغيرة وآلمتناهية آلصغر
 ما تخصصه آلمجالس آلشعبيةآلمحليةمن موآرد.
 -آلهبات وآلمنح

آلصندوق آإلجتماعى
للتنمية ووحدة تنمية
آلمشروعات متناهية
آلصغر آلتابعة له

وفق آلقانون فالصندوق هو:
آلجهة آلمختصة بالعمل على تنمية آلمنشات
آلصغيرة وآلمتناهية آلصغر
وبالتخطيط وآلتنسيق وآلترويج النتشارها
وآلمعاونة في آلحصول على ما تحتاجه من
تمويل وخدمات ،وذلك بالتعاون مع آلوزآرآت
وآجهزتها وآلهيائت آلعامة ووحدآت آإلدآرة
آلمحلية وغيرها من آلجهات

وزآرة آلتنمية آلمحلية

قروض مشروعات آالسر آلمنتجة

آلموآزنة آلعامة للدولة

مديريات آلتضامن
آإلجتماعى في
آلمحافظات

تقدم تمويل مشروعات آالسر آلمنتجة من خالل
قروض متناهية آلصغر وفقا لقرآر رئيس مجلس
آلوزرآء رقم  4248فى عام 1998م.

آلموآزنة آلعامة للدولة

"يرآقب على عمل آلصندوق محاسبيا
من قبل آلجهاز آلمركزي
للمحاسبات ،وال توجد رقابة على
فعالية آدآء آلصندوق إال من قبل
آلصندوق ذآته دون إلزآم بالقانون
لنشر تقارير في هذآ آلنطاق،
وال يلزم آلقانون آلجهات آلمحلية
للصندوق بتقديم آية تقارير
للمجالس آلشعبية آلمحلية.

كافة آلقطاعات
آإلنتاجية وآلخدمية
وال يلزم آلقانون
آلممولين من خالل
آلصندوق في آلقطاع
آلصناعي بالرجوع
لهيئة آلتنمية آلصناعية
لتخصيص آالرآضي
وآلوحدآت.

ال تلزم آلوزآرة بتقديم تقارير عن
نتائج مشروع آالسر آلمنتجة للبرلمان
وال للمجالس آلشعبية آلمحلية.
ال تلزم آلوزآرة بتقديم تقارير عن
نتائج مشروع قروض آالسر آلمنتجة
للبرلمان وال للمجالس آلشعبية
آلمحلية.

مشروعات لكافة
آلقطاعات آإلنتاجية
وآلخدمية.
مشروعات لكافة
آلقطاعات آإلنتاجية
وآلخدمية.

حجم آلشركات
آلمنوط بالمؤسسة
خدمتها
 50-1عامل
و
 50آلف  -مليون
جنيه

غير محدد.
غير محدد.

قطاع آلمشروعات
آلصغيرة وآلمتوسطة في
وزآرة آلصناعة
وآلتجارةآلخارجية

آلهيئة آلعامة للتنمية
آلصناعية

يهدف آلقطاع إلي تنمية آلقدرة آلتنافسية
للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة من خالل
آقترآح حزمة متكاملة من آلسياسات وآلبرآمج
آلدآعمة وآلمحفزة لبيئة آالعمال آلمحيطة بتلك
آلمشروعات.
تم إنشائها بالقرآر  350لسنة 2005م ،ومهامها
للمشروعات آلصغيرة هى آلموآفقة على تخصيص
وحدآت آلمجمعات آلصناعية بالمحافظات
وآلمدن آلجديدة للمشروعات آلصغيرة ،لمن
تتوآفر لديهم آلمالءة آلمالية وهى % 10من قيمة
آلوحدة آلمطلوب تملكها بحد آدنى.

آلموآزنة آلعامة للدولة من خالل وزآرة
آلصناعة وآلتجارة آلخارجية.

آلموآزنة آلعامة للدولة

خدمات آلمشروعات
آلصغيرة وشركة تنمية
آلصعيد لالستثمار

شركة مساهمة مصرية تقوم بدور تنموي في
آلصعيد فقط ،وتدآر من قبل آلهيئة آلعامة
لالستثمار وآلمناطق آلحرة مباشرة.

مركز دعم آلتكنولوجيا
وآالبتكار
آلحضانات آلتكنولوجية

له سلطة مستقلة في آلحصول على منح
محلية ودولية وإدآرتها.

معهد آلتبين آلتدريبى
تحت إشرآف وزآرة
آلصناعة

آلحضانات آلتكنولوجية
لالنشطة آلصناعية

مركز تحديث آلصناعة

مبادرة آلهيئة آلعامة
لالستثمار لتنمية
آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسطة
آلشركة آلمصرية
لالستعالم آال ئـتمانى

آلموآزنة آلعامة للدولة من خالل وزآرة
آالتصاالت وتكنولوجيا آلمعلومات.
تدريب على بعض آلحرف تحت إشرآف وزآرة
آلصناعة.
آلتدريب وبعض آالدوآت آإلنتاجية آلمدعومة
للمقبولين بعد آجتياز آالختبارآت وقبول آلفكرة
وآلمشروع آلخاص بهم في آلحضانات
آلتكنولوجية من خالل مرآكز آلتدريب وعددها
16مركز على مستوى آلجمهورية ،منها  14فى
آلقاهرة و  6آكـتوبر ومركز وآحد في دمياط
لصناعة آالثاث ومركز وآحد في آلمنيا للصناعات
آلغذآئية.
دعم آلمنشات آلصناعية بهدف دعم آلتنافسية
وآلبحث وآلتطوير بهدف آلتصدير.
آلتدريب :إقامة آلمعارض آلتسويقية وذلك من
خالل عقود يعقدها آلمجلس مع آلشركات
آلمؤهلة للنمو ،وتتمتع آلشركات في صعيد مصر
بامتياز  % 50تخفيض إضافي على نسبة مساهمة
آلشركات.
آلعمل على زيادة مساهمة آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسطة فى آلناتج آلمحلى آإلجمالى إلى 50%
فى عام 2025م من خالل:
 -1تمويل حضانات حديثى آلتخرج.
-2تكوين شركة مستقلة لتمويل وإدآرة تمويلآلمشروعات آلصغيرة.
 - 3آلتدريب :على آن يتم تنفيذ آلمبادرة
بالتعاون مع آلصندوق آالجتماعى للتنمية
وآلجمعيات آالهلية وآلبنوك وبورصة آلنيل.
تصنيف آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
وآالفرآد آلمقترضين من آلقطاع آلمصرفى.

قطاع بحثى دآخل وزآرة آلصناعة
وآلتجارة آلخارجية.

وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية

اليوجد

وزآرة آالتصاالت
وتكنولوجيا آلمعلومات.
ال يوجد

 آلمنح وآالتفاقيات آلمباشرة آلموآزنة آلعامة للدولة من خالل وزآرةآلصناعة وآلتجارة آلخارجية

للمركز سلطة آلحصول على منح للتدريب
وفق آتفاقيات للمنح يديرها بشكل مباشر
مع آلجهات آلمانحة) آالتحاد آالوروبي(.

آلمنح آلفردية وآلجماعية

تصنيع

تصنيع

زرآعة
تصنيع

من100 - 1
عامل
و
 50آلف جنيه–
خمسة مليون جنيه رآس
مال مدفوع
رآس آلمال
آلمدفوع من 250
آلف إلى خمسة
مليون جنيه.

تكنولوجيا) تصنيع(

غير محدد

تكنولوجيا) تصنيع(

غير محدد

تصنيع

غير محدد

وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية

آتحاد آلصناعات

من 100 - 1
عامل
و  50آلف جنيه–
خمسة مليون جنيه رآس
مال مدفوع

آلقطاع آلصناعى

آكـثر من10
عاملين

غير محدد

آلمصدر :مستقبل آلمشروعات آلصغيرة ومتناهية آلصغر في مصر،دليل بيت آلحكمة لصانع آلقرآر..تجارب عالمية وخبرآت آسترآتيجية ،بيت آلحكمة للدرآسات آالسترآتيجية ،مصر ،آلعدد
آلسادس ،نوفمبر 2012م ،وذلك نقال عن آلقوآنين وآللوآئح آلمنظمة لعمل آلجهات وآلموآقع آلرسمية لها على آإلنترنت.

 2-3نماذج مختارة :يمكن عرض بعض نماذج آلتجربة آلمصرية في مجال تمويل ودعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة كالتالي:

 1-2-3إنشاء بورصة آلنيل للمشروعات آلصغرى وآلمتوسطة
تعتبر بورصة آلنيل آول سوق مالية في منطقة آلشرق آالوسط وشمال إفريقيا للشركات آلمتوسطة وآلصغرى حيث توفر فرص آلتمويل وآلنمو
للشركات ذآت آإلمكانيات آلوآعدة من كافة آلقطاعات ومن كافة دول آلمنطقة بما في ذلك آلشركات آلعائلية ،وتم آفتتاح بورصة آلنيل رسميا بتاريخ
2007/10/25م في شكل سوق دآخل بورصة آلقاهرة وآإلسكندرية تحت إشرآف إدآرة مستقلة تعنى بقيد وتدآول آالورآق آلمالية للشركات آلصغرى
وآلمتوسطة ،كما خصص لها ساعة تدآول وآحدة يوميا تقوم فيها شركات آلوساطة بتسجيل آلطلبات وآلعروض على نفس آلورقة آلمالية باسعار
متباينة – دون حدود سعرية – وفقا لالوآمر آلصادرة إليها من عمالئها ،ويتم تطبيق كافة آلقوآعد وآلنظم آلحاكمة وآلمنظمة للتدآول في آلبورصة
وكذلك آلنظم وآلقوآعد آلالزمة لعملية آلرقابة على آلتعامالت.
.وقد حددت آلحكومة آلمصرية بعض مزآيا هذه آلبورصة في آلتالي:
(آ) مزآيا للشركات آلصغرى وآلمتوسطة :آلحصول على تمويل طويل آالجل لتنمية وتطوير آعمالهم تحديد قيمة عادلة للشركة ،تحسين
صورة آلشركة آمام آلعمالء وآلموردين وآلمصارف ،تسهيل عملية خروج آلشركاء من آلشركة في حالة رغبتهم وبالقيمة آلعادلة ،تسهيل عمليات
آندماج آلشركات آلصغيرة وآتحادها لتكوين كيانات آكـثر تنافسية.
(ب) مزآيا للمستثمرين :توفر فرصة تنويع آالستثمارآت في سوق آالورآق آلمالية ليتضمن آالستثمار في شركات ناشئة ،ولكن ذآت فرص نمو مرتفعة.
(ج) مزآيا لالقتصاد آلقومي :دعم آلقطاعات آلوآعدة في آالقتصاد آلتي توآجه معوقات تمويلية ،جذب آستثمارآت آجنبية ومحلية للقطاعات سريعة
آلنمو ،دعم خطط آلعمل آلحر وآلمساهمة في خلق مزيد من فرص آلعمل .
وتعد هذه آلبورصة سوقا لتدآول آسهم آلشركات آلصغيرة وآلمتوسطة وآلتي ال يتحقق بها شروط آلسوق آلرئيس ،ومن ثم آلمساعدة في آلتغلب على
آلعوآئق آلتمويلية آلتي توآجه تلك آلمشروعات وتتضمن آلتسهيالت آلتي توفرها بورصة آلنيل للشركات آلصغيرة وآلمتوسطة قوآعد قيد آكـثر مرونة
تتعلق بالحد آالدنى لرآس آلمال وعدد آلمساهمين وآلتاريخ آلمالي للشركة ،مساعدة وتاهيل آلشركات في عملية آلهيكلة وآلقيد وطرح آالسهم من
مؤسسات مالية قوية ،تسهيالت مقدمة من مركز تحديث آلصناعة ،توفير تمويل دآئم ومستمر لموآجهة آية توسعات بإجرآءآت وتكلفة آقل ودون
آلحاجة لضمانات آو آصول ،و تسهيل فرص حدوث عمليات آندماج بين آلشركات آلصغيرة وآلمتوسطة لخلق كيانات آكـثر تنافسية)32(.

ولحماية حقوق آلمستثمرين وآلحفاظ على سالمة آلسوق تقرر آإلبقاء على شروط آإلفصاح آلمطبقة على آلشركات آلمقيدة بالسوق آلرئيس وخاصة

فيما يتعلق باإلخطار عن آالحدآث آلجوهرية وآلقرآرآت آلخاصة بالمساهمين)33( .

وقد بدآت وزآرة آالستثمار آوآخر شهر ديسمبر 2008م في آعقاب آالزمة آلمالية آلعالمية في تفعيل برنامج متكامل يستهدف تنشيط دور قطاع
آلخدمات آلمالية غير آلمصرفية في حصول آلمشروعات متناهية آلصغر على آلتمويل من خالل إدخال نشاط شركات متخصصة في تقديم خدمات
آلتمويل متناهي آلصغر)34(.

 2-2-3إنشـاء وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمعهد آلمصرفي آلمصري
في عام 2009م تم إنشاء وحدة متخصصة فى آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمعهد آلمصرفي آلمصري بالتعاون مع مشروع دعم خدمات تطوير
آالعمال آلتابع للوكالة آلكندية آلدولية للتنمية ( ، )BDSSP/CIDAوذلك وفقا لقرآر آلبنك آلمركزي آلمصري فيما يخص تيسير آلحصول على
آلتمويل ،و تهدف وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة إلى توفير خدمات غير تمويلية مختلفة لدعم بناء قدرآت آلعاملين بوحدآت آلمشروعات
آلصغيرة وآلمتوسطة بكافة آلبنوك كما تعمل على رفع آلوعي لدى آصحاب آلمشروعات آلمرتبط بالحصول على آلتمويل.
وتتمثل رسالة هذه آلوحدة آلمتخصصة في زيادة حجم آلتمويل ذو آلنوعية آلجيدة وتوفير آلبيئة آلموآتية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة فى مصر
وآلدول آلمجاورة من خالل تقديم آنشطـة آلتدريب وآلبحوث وآلمعونة آلفنية)35(.

 3-2-3آلبرنامج آلمصري للتنمية آلمشروعات ( ) EEDP
آسس آلبرنامج آلمصرى لتنمية آلمشروعات  EEDPبتمويل من آلوكالة آلكندية للتنمية آلدولية سيدآ  ،CIDAويستند إلى آلهدف آلعام للوكالة
آلكندية للتنمية في مصر وهو "دعم جهود مصر فى آلحد من آلفقر خاصة للفائت آلمهمشة (سيدآت  -شباب)" ،كما يستند آلبرنامج آلمصرى لتنمية
آلمشروعات آيضا إلى هدف مهم من آهم آالهدآف آإلنمائية لبرنامج آلوكالة آلكندية للتنمية آلدولية في مصر لتطوير قطاع آلمنشات متناهية آلصغر و
آلصغيرة وآلمتوسطة وهو " تعزيز فرص عمل آفضل من خالل دعم تنمية آلمنشات متناهية آلصغر و آلصغيرة وآلمتوسطة".
وقد خصصت آلوكالة آلكندية للتنمية آلدولية  4،750،000دوالر كندي لتغطية تكاليف تنفيذ آلمشروع ،كما خصص آلصندوق آالجتماعي للتنمية
 24مليون دوالر كندي كخط إقرآض الصحاب آلمشروعات ،وتنفذه جمعية تنمية آلمجتمعات آلمحلية وآلمشروعات آلصغيرة (آلمبادرة).
ومن آهدآف آلمشروع تقديم خدمات غير تمويلية فعالة ومستدآمة تلبى آحتياجات آلمنشات متناهية آلصغر و آلصغيرة وآلمتوسطة في ستة
محافظات مختارة ( قنا  -سوهاج  -بنى سويف – آلفيوم – آلغربية – آلبحيرة ) من خالل مشاركة آلمشروع مع آلجمعيات آلشريكة وآلجهات آلمعنية
بتنفيذ آلمشروع في آلمحافظات آلمستهدفة)36( .

 4-2-3تاسيس بوآبة آلمشروعات آلصغري وآلمتوسطة بمركز آلمعلومات وعم آتخاذ آلقرآر – مجلس آلوزرآء

قام مركز آلمعلومات ودعم آتخاذ آلقرآر آلتابع لمجلس آلوزرآء بمصر بتاسيس بوآبة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،و هى "قاعدة معلوماتية" عبر
آالنترنت تستخدم فى إمدآد آلمعنيين آالساسيين باحتياجاتهم من آلمعلومات (باللغتين آلعربية وآإلنجليزية) ،ويهدف آلمشروع آلمقترح إلى تخطى
بعض آلفجوآت آلموجودة فى تلبية آلحاجة إلى آلمعلومات من كل صناع آلسياسات وآلقرآر على آلمستويين آلكلى وآلجزىئ (آصحاب آلمشروعات)..
وآلهدف من آلمشروع هو تقييم وتوفير آلمعلومات آلمطلوبة لصناع آلقرآرآت وآلسياسات على آلمستويات آلمختلفة (وتشمل آلمشروعات آلصغيرة و
آلمتوسطة) وتحديد آلموآرد آلمختلفة للمعلومات و تحديد آلصعوبات فى إيجاد آلمعلومات ،وكذلك توفير آلبيانات فى قوآعد بيانات آلدرآسات
وآلمسوح آلميدآنية آلتى تشمل آلمؤسسات آلصغيرة و آلمتوسطة)37( .

 5-2-3برنامج بنك مصر لتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
في إطار حرص بنك مصر آلمستمر على مساندة ودعم آالقتصاد آلمصري وإيمانا منه باهمية آلمشروعات آلصغيرة ،آلمتوسطة ومتناهية آلصغر
قام آلبنك بتاسيس قطاع متخصص في تمويل تلك آلشركات من خالل آإلدآرآت آلتابعة له وتدعيم تلك آإلدآرآت بالكوآدر وآلمتخصصين فضال
عن فريق عمل مدرب وعلى آعلى مستوى ،ويساهم بنك مصر في تمويل آلمشروعات متناهية آلصغر وآلصغيرة وآلمتوسطة كالتالي:

(آ) تمويل آلمشروعات متناهية آلصغر
يوفر بنك مصر آالحتياجات آلمالية الصحاب آلمشروعات متناهية آلصغر بما يساهم في زيادة متوسط آلدخل ،كما يتم تمويل كافة آالنشطة
آلقائمة في جميع آلقطاعات آالقتصادية سوآء تجارية ،صناعية آو خدمية ،فيما عدآ آنشطة آإلنتاج آلزرآعي – آلحيوآني – آلدآجني – آلسمكي –
وسائل آلنقل ،كما يقوم آلبنك بخدمة آصحاب آلمشروعات متناهية آلصغر من خالل  63فرعا على مستوى جمهورية مصر آلعربية.
ويمنح بنك مصر آلقروض بغرض تمويل آالستثمار آلعامل للمشروعات متناهية آلصغر (مرور عام على آالقل) بحسب آلجدول آلتالي:

آلبيان

قيمة آلقرض
مدة آلقرض
فترة آلسماح
فترة آلسدآد
فترة آلدرآسة آال ئـتمانية

جدول رقم ( )3حجم آلتمويل للمشروعات متناهية آلصغر ببنك مصر
منتج ( ب ) Requesting Documentation
منتج ( آ ) Info Loan
في حالة عدم توآفر سجل تجارى آو رخصة مزآولة آلمهنة آو بطاقة ضريبية في حالة توآفر سجل تجارى ،رخصة مزآولة آلمهنة ،بطاقة ضريبية (مرور عام على آالقل)
وتامينات آجتماعية.
آو تامينات آجتماعية.
آكبر من  15,000جم  25,000 :جم
من  1,000جم  15,000 :جم
من  12شهر إلى  24شهر
من  4شهور إلى  18شهر
ال يوجد
يتم آلسدآد شهريا
خالل خمسة آيام عمل من تقديم آلعميل طلب آلقرض

آلمصدر :موقع بنك مصر http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/sme.aspxم2014/6/2 ،م.

(ب) آئـتمان آلشركات آلصغيرة وآلمتوسطة

يمول بنك مصر آلشركات آلصغيرة وآلمتوسطة ( آلتي تعمل في كافة آلمجاالت آلصناعية ،آلتجارية وآلخدمية) عن طريق تقديم تسهيالت آئـتمانية
مختلفة وآلتي تعمل على تطوير ودعم تلك آلشركات ،وذلك من خالل فريق عمل من آلمحللين آال ئـتمانيين آلمؤهلين على آعلى مستوى ،ويصنف
بنك مصر آلشركات آلصغيرة بانها آلتي تترآوح إيرآدآتها من مليون جنيه مصري إلى  40مليون جنيه مصري ،آما آلشركات آلمتوسطة فهي آلتي تترآوح
إيرآدآتها من  40مليون جم إلى  80مليون جم.
ويقوم آلبنك بتمويل آلشركات آلصغيرة في حدود  10مليون جم ،وآلشركات آلمتوسطة في حدود  20مليون جم ،على آلنحو آلتالي:
(آ) تمويل آلنشاط آلجاري (آالستثمار آلعامل) من خالل تمويل مباشر (سحب على آلمكشوف) ،و كذلك تمويل غير مباشر (آعتمادآت
مستندية – خطابات ضمان).
(ب) تمويل آلتوسعات آلرآسمالية من خالل قروض متوسطة آالجل (من  2إلى  5سنوآت) ،آو قروض طويلة آالجل (آكبر من  5سنوآت))38(.

 6-2-3برآمج آلتدريب وآالستشارآت للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمعهد آلمصرفي آلمصري
تخدم وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة قطاع آلبنوك وآصحاب آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بهدف آساسي هو سد آلفجوة بينهما،
وتقـدم مجموعة من آلبرآمج آلتدريبيـة وآلبحوث وخدمات آلمساعدة آلفنية لزيادة آلقدرة آلمصرفية للبنك ورفع درجة وعى آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسطة آلمتعلق بالمتطلبات آلبنكية ،ويما يلي عرض لبرآمج آلتدريب وآالستشارآت ( )39كالتالي:

(آ) آنشطة آلتدريب
توفـر وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة نطاقا وآسعا من برآمج آلتدريب لكل من آلعاملين في آلبنوك وآصحاب آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسطة ،وقد آعد آلمعهد آلمصرفي آلمصري كـتيبات تدريبيـة جذآبة لورش آلعمل آلتدريبية متبعيـن في إعدآدها آفضل آلممارسات آلعالمية آلتي
تتضمن آلعاب آلمحاكاة وتبادل آالدوآر.

(ب) خدمات آلمساعدة آلفنية "آالستشارآت"
آحد آالنشطـة آلرئيسة آلتي تقدمها وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة للبنـوك هي آلمساعدة آلفنية في مجال آالعمال آلمصرفية للمشروعات
آلصغيرة وآلمتوسطة بوآسطة آلخبرة آلعالمية ،وتتضمن إنشاء عمليات متعلقة باالعمال آلمصرفية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة مع آلبنية آلتحتية
وآالدوآت آلالزمة لتقديـم نوعية إقرآض جيدة لقطاع آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.
وقد نجحت وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في تقديم مساعدآت فنية لمساعدة عدة بنـوك في إدخال آالعمال آلمصرفية للمشروعات
آلصغيرة وآلمتوسطة ضمن عملياتهم ،وفيما يتعلق باالعمال آلمصرفية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة فإن آلمرآحل وآلظروف آلتي عليها آلبنـوك
تختلف؛ فالبعض متقدم ويستطيع آلتوصل إلى خبرة آالعمال آلمصرفية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة عن طريق آلفروع آلرئيسة للبنوك آلتي
ينتمون إليها وآلشبكات آلعالمية ،بينما آخرون آقل تقدما ويحظون بدعم قليل ،حيث يتم توفير خدمات آالستشارآت آلفنية من خالل تدخالت

قصيرة آالجل آو طويلة آالجل:
• تدخالت قصيرة آالجل لمعالجة مشكالت محددة توآجه وحدآت موجودة خاصة باعمال مصرفية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.
•تدخالت طويلة آالجل لمساعدة آلبنوك في إنشاء وحدآت لالعمال مصرفية.
وقد قدمت وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمعهد آلمصرفي نموذجين للخدمات آلمصرفية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة الثنين من
آلبنوك آلمصرية من خالل خبرآء دوليين في مجال آلخدمات آلبنكية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،يتناول آلنموذج آالول
(  ) Down Scaling Modelكيفية تحويل تركيز نشاط آلبنك من آلتعامل مع آلمنشات آلكبيرة إلى نموذج آلتعامل مع آلمتوسطة وآلصغيرة آيضا،
بينما يمثل آلنموذج آلثاني (  ) Up Scaling Modelآالرتقاء من آإلقرآض آلمتناهي آلصغر إلى آلصغير جدآ فالصغير.
وقد قدمت هذه آلنماذج على مرحلتين :مرحلة آلتشخيص ومرحلة آلتنفيذ ،حيث يعد آلهدف آلرئيس لمرحلة آلتشخيص هو آستكشاف جدوى
ومتطلبات إنشاء وحدآت للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة دآخل آلبنك ،وذلك لتقديم خدمة آفضل الصحاب آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في
مصر .وفي هذه آلمرحلة آيضا يتم آتخاذ آلقرآر آلجوهري بشان آى آلنموذجين ينبغي علي آتباعه ويتم إعادة هيكلة آالنشطة وفقا لتوصيات
آلمستشارين وآلخطة ،وتتبع مرحلة آلتشخيص مرحلة تنفيذ آلنموذج آلذى تم تحديده)40(.

 7-2-3تجربة جامعة حلوآن في مجال تنمية آلمشروعات آلصغيرة
قامت جامعة حلوآن بجمهوية مصر آلعربية بإنشاء مركز آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بمقر كلية آلتجارة وإدآرة آالعمال جامعة حلوآن بحى
آلزمالك في آكـتوبر 1994م بقرآر من آلمجلس آالعلى رقم  ، 43وتتمثل آهدآف آلمركز في تقديم آلدعم وآلمساندة للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
فى موآجهة آلمشكالت وآلمعوقات آلتى يمكن آن تؤثر على آدآئها ورفع مستوى كـفاءتها وتحقيق آهدآفها ( )41من خالل:
 تحفيز آلشباب على إقامة وإدآرة آلمشروعات تنمية آلمجتمعات آلمحلية من خالل تشجيع آفرآدها على إقامة آلمشروعات آلصغيرة. آلمساهمة فى حل مشكلة آلبطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع آلخاص من خالل تدريبهم بالمركز على آلسلوكيات وآلمهارآت آلتىيحتاجها سوق آلعمل مع إعطائهم مكافاة شهرية قيمتها  250جنيها ثم إرسالهم بشركات آلقطاع آلخاص.
 نحو دور جديد لرعاية آلشباب بالكليات لتشجيع آلطلبة وآلطالبات على آستخدآم علمهم فى إقامة آلمشروعات آلصغيرة. حقيبة آلخير لمحدودي آلدخل ومنها مساعدة آصحاب آلمشروعات آلصغيرة على تسويق بعض منتجاتهم. آلدورآت آلتدريبية إلعدآد درآسة آلجدوى للمشروعات آلصغيرة. -برنامج آلتدريب على آلمهارآت آلتي يحتاجها سوق آلعمل بالتعاون مع كليات جامعة حلوآن وإذآعة صوت آلعرب لخلق فرصة عمل آو إقامة مشروع صغير.

 مساعدة ربات آلبيوت على تسويق منتجاتهم آلغذآئية من إنشاء شركة تسويق. مساعدة آصحاب آلورش آلصغيرة آلتي تنتج صناعات مغذية تصلح كـقطع غيار للصناعات آلكبيرة بإقامة معرض دآئم مع وزآرة آلصناعة وآالستاذرئيس مجلس آلغرفة آلتجارية آلمصرية للقاهرة ( مدينة آلصناعات آلمغذية).
وتتعدد برآمج آلتدريب آلفنى آلتى يقوم مركز آلمشروعات آلصغيرة بجامعة حلوآن بتدريب آفرآد آلمجتمع عليها بحسب تخصصات آلكليات آلمختلفة مثل :
(آ) كليات آلهندسة
من خالل آلتدريب على كيفية إنشاء ورش عمل صغيرة ل‘نتاج قطع آلغيار آلتى تصلح كصناعات مغذية للصناعات آلكبيرة.
(ب) كلية آلفنون آلتطبيقية
آلتدريب على:
كيفية تصنيع منتجات مختلفة من آلزجاج.كيفية تصنيع منتجات خزفية يمكن آن تكون صناعات مغذية.كيفية آلطباعة على جميع آلمنسوجات.كيفية إنتاج منتجات خشبية ومعدنية متميزة. صناعة آلمنسوجات للتصدير.(ج) كلية آالقتصاد آلمنزلي
آلتدريب على :
عمل دورآت تدريبية للتفصيل وتطريز آلمالبس وشرآء ماكينات خياطة.عمل دورآت تدريبية لصناعة آالغذية.(د) كلية آلتربية آلفنية
عمل دورآت تدريبية على آالشغال آليدوية وآلتريكو وآالشغال آلفنية آلحرفية آلمتخذة من آلترآث.
(هـ) كلية آلعلوم
عمل دورآت تدريبية إلنتاج آلبويات لالغرآض آلمنزلية ،وكذلك إنتاج آلصبغات آلمختلفة آلتي تستخدم في آالنشطة آلصناعية)42( .

 8-2-3آلبرنامج آلتدريبي للمجلس آلقومي للمرآة في مجال آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
بهدف تمكين آلمرآة آقتصاديا من خالل آلتدريب على كيفية إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية آلصغر  ..ويتضمن آلبرنامج عقد آلعديد من
ورش آلعمل آلفنية بمختلف آلمجاالت وآلتي يمكن آن تنفذ في آلمنزل باستخدآم خامات بيئية بسيطة ،مثال ذلك ( :آشغال فنية بعجينة آلسيرآميك،
تطريز على آلقماش ،إنتاج عطور ومستحضرآت تجميل ،إنتاج شنط من آلجلد ،صناعة حلي  ،كروت معايدة  ...وغيرها)  ...وقد تم تنفيذ  17ورشة
عمل آستفادت منها  92آمرآة من خريجات آلمدآرس وآلجامعات وآلرآغبات في إقامة مشروعات صغيرة )43(.

 9-2-3تجربة آلجمعية آإلقليمية للتنمية وآلمشروعات " ريديك سوهاج "
تعد آلجمعية آإلقليمية للتنمية وآلمشروعات بمحافظة سوهاج بصعيد مصر منظمة غير حكومية تم تسجيلها عن طريق وزآرة آلشئون آالجتماعية

تحت رقم إشهار  469فى  17يونيو  .1997وقد قامت آلجمعية آإلقليمية بتوفيق آوضاعها طبقا للقانون  84لسنة  2002م ،وتعمل في نطاق محافظة
سوهاج  ،ومن ضمن آعمالها دعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة خاصة في مجال آلتدريب وآالستشارآت آلفنية وآإلدآرية)44( .

وتتعدد مجاالت خدمات آلجمعية مثل مجال آلتدريب وآالستشارآت آلفنية وآإلدآرية ،آالقترآض من آلجهات آلممولة وإعادة آإلقرآض للمستفيدين،
حماية وخدمات آلبيئة ،تنمية آلمجتمعات آلمحلية ،مجال آلتوعية وآلدعوة ،آلمساعدآت وآلخدمات آالجتماعية ورعاية آالسرة .
وقد بدآت آلجمعية فى عام 1996م تحت مسمى آلمركز آإلقليمي لتنمية آلمشــروعات (ريديك سوهاج)  ،REDECوذلك بدعم من آلوكالة آلكندية
للتنمية آلدولية  ،CIDAوذلك بهدف توفير فرص عمل للشــباب للتخفيف من آزمة آلبطالة.
وقد وقعت آلجمعية فور إشـهارها آتفاقية مع مؤســسة آلدولية للتدريب  FITوهى مؤســسة كندية ممولة من آلوكالة آلكندية للتنمية آلدولية CIDA
ومنفذة لمشــروعات آلوكالة آلكندية للتنمية آلدولية في مصر ،وذلك فى إطار مشـروع تنمية آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة فى صعيد مصر .SMEDUP
على آلجانب آالخر وقعت آلجمعية آتفاقية ثالثية مع آلصندوق آالجتماعي للتنمية  SFDوآلبنك آالهلى آلمصرى لتنمية آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسـطة فى صعيد مصر ،كما آنضم آخيرآ لمجموعة برآمجها آلبرنامج آلمصرى لتنمية آلمشروعات لتنفيذ مستهدفاته لرفع آلبنية آالقتصادية لمجتمع محافظة
سوهاج و من آنشطة آلبرآمج آلمنفذة من خالل ريديك سوهاج :
• آلتدريبات آإلدآرية وآلفنية.
• آلمساعدة فى تقديم آلخدمات آلمالية مثل آلموآزنات وآلموقف آلضريبى الصحاب آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.
• ربط آصحاب آلمشروعات آلصغيرة و آلمتوسطة بجهات آلتمويل.
• ربط آصحاب آلمشروعات بموردي آلمعدآت وآلموآرد آلخام.
• ربط آصحاب آلمشروعات باالسوآق.
• آلتاهـيل للحصول على شهادآت آلجودة.
• آلمساعدة فى آستخرآج آلترآخيص.
• آلمساعدة فى تطوير آلمنتجات للوصول إلى مرحلة آلتصدير.
كما تتبنى آلجمعية قضايا آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمجتمع آلسوهاجى  ..ومن آهم آلقضايا آلتى يتبناها آلمركز آإلقليمى لتنمية آلمشروعات (ريديك
سوهاج) :
• قضية تفعيل نظام آلشباك آلوآحد للمشروعات آلصغيرة و آلمتوسطة.
• قضية آلسالمة وآلصحة آلمهنية.
• تفعيل قضية تخصيص  %10من آلتوريدآت آلحكومية للمشروعات آلصغيرة و آلمتوسطة.

كما يقوم آلبرنامج آلمصرى لتنمية آلمشروعات برفع آلقدرة آلمؤسسية للجمعية من خالل آلتدريبات آلمقدمة لفريق آلعمل وعمالء آلبرنامج من
آصحاب آلمشروعات آلصغيرة و آلمتوسطة)45( .

آلفصل آلرآبع :نتائج وتوصيات
توصل آلباحث آلى عدد من آلنتائج وآلتوصيات حول آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة كالتالي:

 1-4آلنتائج
 1-1-4تعريف آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة هو مفهوم نسبي ،بحسب حالة وخصوصية كل دولة وحسب آلمعيار آلمستخدم ،حيث هناك عدة
معايير مختلفة لتحديد آلمفهوم مثل عدد آلعمالة ،حجم آلمبيعات ،رآس آلمال آلمستثمر ،درجة آلتطور وآلنمو آالقتصادي دآخل آلدولة.
 2-1-4آالثر آالقتصادي للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في آالقتصاد آلمحلي آو آلقومي كبير ،فقد ثبت عالميا آن للصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة
دور في توفير نحو  %80من مجموع فرص آلعمل في معظم آقتصادآت آلعالم،
.
 3-1-4هناك طرق عديدة لتمويل ودعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة مثل آلتمويل آلرسمي وغير آلرسمي و رآس آلمال آلمخاطر وآلتاجير
آلتمويلي وإنشاء بورصات للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،ومصادر آلتمويل آالسالمي آلمتعددة ،وبرآمج آلتدريب وآلتسويق.
 4-1-4هناك جهات متعددة في مصر تهتم بتمويل ودعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة مثل آلصندوق آإلجتماعى للتنمية ،وزآرة آلتنمية
آلمحلية ،مديريات آلتضامن آإلجتماعى ،قطاع آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بوزآرة آلصناعة ،آلهيئة آلعامة للتنمية آلصناعية ،خدمات
آلمشروعات آلصغيرة وشركة تنمية آلصعيد لالستثمار ،مركز دعم آلتكنولوجيا وآالبتكار ،معهد آلتبين آلتدريبى ،آلحضانات آلتكنولوجية لالنشطة
آلصناعية ،مركز تحديث آلصناعة ،مبادرة آلهيئة آلعامة لالستثمار لتنمية آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،آلشركة آلمصرية لالستعالم آال ئـتمانى.
 5-1-4آلتجربة آلمصرية ثرية بنماذج دعم وتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة مثل إنشاء بورصة آلنيل للمشروعات آلصغرى وآلمتوسطة،
تاسيس وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمعهد آلمصرفي آلمصري ،آلبرنامج آلمصري للتنمية آلمشروعات (  ،) EEDPتاسيس بوآبة
آلمشروعات آلصغري وآلمتوسطة بمركز آلمعلومات وعم آتخاذ آلقرآر ،برنامج بنك مصر لتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،تجربة جامعة حلوآن لدعم
آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة وتجربة آلجمعية آإلقليمية للتنمية وآلمشروعات " ريديك سوهاج ".

 2-4آلتوصيات
يقدم آلباحث عدة توصيات لتشجيع تمويل ودعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة كالتالي:
 1-2-4زيادة آلدعم آلرسمي آو آلحكومي للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بزيادة آلمخصصات لهذه آلمشروعات في آلموآزنة آلعامة وفي آلوزآرآت آلمختلفة
آلمعنية.

 2-2-4تشجيع آلقطاع آلمصرفي على زيادة تمويله للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة من خالل ـ على سبيل آلمثال ـ قيام آلبنك آلمركزي بخفض نسبة
آالحتياطي آلمفروضة على آلبنوك آلوآجب آيدآعها في آلبنك آلمركزي ،وذلك لمن يتخطي حاجز تمويله للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة  10مليون جنيه
سنويا.
 3-2-4سن آلقوآنين آلتي تشجع قيام آلمجتمع آلمحلي ومنظمات آلمجتمع آلمدني آو آلجمعيات آلمدنية على آلدخول في سوق آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسطة.
 4-2-4تاسيس صناديق آستثمارية ومحافظ مالية تكون مخصصة لالستثمار في آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة وبإعفاءآت ضريبية.
 5-2-4تشجيع آلقطاع آلخاص على تمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة من خالل إعفاءآت ضريبة وتسهيالت آستثمارية كما يمكن آعتبار عدد
آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة آلتي تمولها شركة قطاع آلخاص من آلضمانات آلمطلوبة لحصول هذه آلشركة على قروض بنكية.
 6-2-4تشجيع إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة بطرق آلتمويل آإلسالمي آلمختلفة.
 7-2-4تاسيس بوآبات آلكـترونية حكومية خاصة بالمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة لنشر كافة آلمعلومات وتحقيق آلشفافية آلمعلوماتية ومعرفة
آلشروط وغيرها ،وذلك كما هو آلحال في آلتجربة آلمصرية.
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مارس 2008م ،ص ..4
( )24مستقبل آلمشروعات آلصغيرة ومتناهية آلصغر في مصر ،دليل بيت آلحكمة لصانع آلقرآر..تجارب عالمية وخبرآت آسترآتيجية ،بيت آلحكمة للدرآسات آالسترآتيجية ،مصر ،آلعدد
آلسادس ،نوفمبر 2012م ،ص .4
( )25ملتقى آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،نشرة آقتصادية شهرية ،قطاع سياسات تنمية صادرآت آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية آلمصرية ،آلعدد
 ،48آغسطس 2009م ،ص .14
( )26آخبار آلمشروعات آلصغيرة في آلوطن آلعربي ،نشرة نصف سنوية ،قسم درآسات آلمشروعات آلصغيرة ،إدآرة آلمشروعات آلصغيرة ـ برنامج إعادة هيكلة آلقوى آلعاملة وآلجهاز
آلتنفيذي ،دولة آلكويت ،آلسنة آلثالثة ـ آلعدد ( ،)1يوليو 2013م ،ص .17
( )27آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة :بارقة آمل لالقتصاد آلمصري ،بنك آلتنمية آلصناعية وآلعمال آلمصري ،إدآرة آلتخطيط وآلبحوث وآلنطوير آلدآخلى مارس 2009م ،ص .3
( )28سمير زهير آلصوص ،بعض آلتجارب آلدولية آلناجحة في مجال تنمية وتطوير آلمشاريع آلصغيرة  ،..مرجع سبق ذكره ،ص .33
( )29حسين عبد آلمطلب آالسرج ،مستقبل آلمشروعات آلصغيرة فى مصر ،...............مرجع سبق ذكره ،ص .12
( )30ملتقى آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،نشرة آقتصادية شهرية ،قطاع سياسات تنمية صادرآت آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية آلمصرية ،آلعدد
 ،87نوفمبر 2012م ،ص .7
( )31آلمرجع آلسابق مباشرة ،ص .8
( )32ملتقى آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،نشرة آقتصادية شهرية ،آلعدد  ............،48مرجع سبق ذكره ،ص .14
( )33سوق آلمشروعات آلصغرى وآلمتوسطة ،سوق آالورآق آلمالية آلليبي .... ،مرجع سبق ذكره ،ص .23
( )34آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة :بارقة آمل لالقتصاد آلمصري ،بنك آلتنمية آلصناعية وآلعمال آلمصري ....مرجع سبق ذكره ،ص .9
( )35موقع آلبنك آلمركزي آلمصري2014/6/2 ، http://www.sme-egypt.org/sites/Arabic/Pages/About-Us.aspx ،م.
( )36موقع آلبرنامج آلمصري لتنمية آلمشروعات2014/6/2 ،http://eedpegypt.org/w1/ar/main.php?id=1 ،م
()37موقع بوآبة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،مركز آلمعلومات ودعم آتخاذ آلقرآر2014-6-2 ،http://www.namaa.gov.eg/default.aspx ،م.
( )38موقع بنك مصر2014/6/2 ، http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/sme.aspx ،م.
( )39وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة  ،آلمعهد آلمصرفي آلمصري ،آلبنك آلمركزي آلمصري،http://ebi.gov.eg/small-and-medium-nterprises/?lang=ar ،
2015/7/13م.
( )40آلمرجع آلسابق مباشرة.
( )41نجلة مرتجى ،آلمشروعات آلصغيرة وآلتنمية آلشاملة بالوطن آلعربي ..تجربة جامعة حلوآن ،آلمؤتمر آلتطبيقي آلخليجي الصحاب آلمشروعات آلصغيرة ،آلبحرين ،سبتمبر2003م،
ص .8
( )42آلمرجع آلسابق مباشرة  ،ص .10
( )43منى عبد آلعال سيد دسوقي ،سياسات آلتمكين آالقتصادي وتفعيل مشاركة آلمرآة في مجال آلمشروعات آلصغيرة ،آلمجلس آلقومي للمرآة ،مصر ،آغسطس 2012م ،ص .5
( )44موقع ريديك سوهاج2015/7/13 ،http://www.eedpegypt.org/w1/ar/redec.php?id=2 ،م .
( )45آلمرجع آلسابق مباشرة.

آلمرآجع
( )1آجتماع خبرآء حول آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ودورها في آلتنمية " آإلطار آلعام" ،آلمعهد آلعربي للتخطيط ولجنة آالمم آلمتحدة آالقتصادية وآالجتماعية لغربي
آسيا " آالسكوآ" ،آلكويت ،نوفمبر 2012م.
( )2آخبار آلمشروعات آلصغيرة في آلوطن آلعربي ،نشرة نصف سنوية ،قسم درآسات آلمشروعات آلصغيرة ،إدآرة آلمشروعات آلصغيرة ـ برنامج إعادة هيكلة آلقوى آلعاملة
وآلجهاز آلتنفيذي ،دولة آلكويت ،آلسنة آلثالثة ـ آلعدد رقم ( ،)1يوليو 2013م.
( )3آشرف محمد دوآبه ،إشكالية تمويل آلمؤسسات آلصغيرة و آلمتوسطة في آلدول آلعربية ،مجلة آلبحوث آإلدآرية ،مركز آالستشارآت وآلبحوث وآلتطوير ،آكاديمية
آلسادآت للعلوم آإلدآرية ،آلقاهرة ،آلسنة آلرآبعة وآلعشرون ،آلعدد آلرآبع ،آكـتوبر  ٢٠٠٦م.

( )4آلتسويق آلزرآعي في آلشرق آالدنى :آلتحديات وقضايا آلسياسات ،آلمؤتمر آإلقليمي آلتاسع وآلعشرون للشرق آالدنى ،منظمة آالغذية وآلزرآعة لالمم آلمتحدة " آلفاو" ،
آلقاهرة ،مارس 2008م.
( )5آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة :بارقة آمل لالقتصاد آلمصري ،بنك آلتنمية آلصناعية وآلعمال آلمصري ،إدآرة آلتخطيط وآلبحوث وآلنطوير آلدآخلى ،مارس 2009م.
( )6آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في فلسطين ،منتدى آالعمال آلفلسطيني ،مركز آلد رآسات وآالبحاث ،مارس 2014م.
( )7إيرول طايماز ،آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في آلصناعات آلتحويلية آلتركية ،مجلة آلتعاون آالقتصادي بين آلدول آإلسالمية2002 ،م.
( )8ثائر محمود رشيد وآخرون ،آسترآ تجية دعم آلصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة في آلمملكة آلعربية آلسعودية مع إشارة إلى تجربة آلعرآق ،مجلة جامعة آالنبار للعلوم
آالقتصادية وآإلدآرية ،آلمجلد  ،5آلعدد 2013 ،10م.
( )9حسين عبد آلمطلب آالسرج ،مستقبل آلمشروعات آلصغيرة فى مصر ،كـتاب آالهرآم آالقتصادى،آلعدد ،229مطابع مؤسسة آالهرآم،آلقاهرة ،آكـتوبر 2006م.
( )10دليل آلمعرفة آلمصرفية للمؤسسات آلصغيرة وآلمتوسطة ،مؤسسة آلتمويل آلدولية ،مجموعة آلبنك آلدولي2009 ،م.
( )11سماح مصطفى عبد آلغنى ،تفعيل دور آلمشروعات آلصغيرة فى خدمة آهدآف آلتنمية آالقتصادية آلمصرية ،وزآرة آلمالية ،قطاع مكـتب آلوزير ،آإلدآرة آلمركزية
للبحوث آلمالية و آلتنمية آإلدآرية2007 ،م.
( )12سمير زهير آلصوص ،بعض آلتجارب آلدولية آلناجحة في مجال تنمية وتطوير آلمشاريع آلصغيرة آلمتوسطة  ..نماذج يمكن آالحتذآء بها في فلسطين ،مكـتب
محافظة قلقيلية ،وزآرة آالقتصاد آلوطني ،فلسطين2010 ،م.
( )13سوق آلمشروعات آلصغرى وآلمتوسطة ،سوق آالورآق آلمالية آلليبي " ..نظرة مستقبلية نحو آالستثمار" ،ليبيا2007 ،م.
( )14ظاهر آلقشي وآخرون ،آثر غياب آالسترآتيجية آلمحاسبية في آلمؤسسات آلصغيرة ومتوسطة آلحجم على كـفاءة آالدآء ،مجلة آلدرآسات آلمالية وآلتجارية ،كلية
آلتجارة ،جامعة بني سويف ،آلعدد آلثاني2010 ،م.
( )15عصام آلدين على آلعاصى ،تطوير نظام آلمعلومات آلصناعية بحاضنات آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة فى آلدول آلعربية ،ندوة تطوير قطاع آلمعلومات آلصناعية
فى آلدول آلعربية ،بيروت ،نوفمبر 2010م.
( )16عمر خلف فزع ،مشروعات آالعمال آلصغيرة في آلعرآق ..آلتوطن وآلتمويل ،مجلة كلية بغدآد للعلوم آالقتصادية2013 ،م.
( )17قانون رقم  141لسنة 2004م بإصدآر قانون تنمية آلمنشات آلصغيرة ،رائسة آلجمهورية آلمصرية ،يونيو 2004م.
( )18محمد عبدآلحميد محمد فرحان ،آلتمويل آإلسالمي للمشروعات آلصغيرة  ..درآسة الهم مصادر آلتمويل ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية آلعلوم آلمالية
وآلمصرفية ،آال كاديمية آلعربية للعلوم آلمالية وآلمصرفية ،آلمملكة آلعربية آلسعودية2003،م.
( )19مستقبل آلمشروعات آلصغيرة ومتناهية آلصغر في مصر ،دليل بيت آلحكمة لصانع آلقرآر..تجارب عالمية وخبرآت آسترآتيجية ،بيت آلحكمة للدرآسات آإلسترآتيجية،
مصر ،آلعدد آلسادس ،نوفمبر 2012م.
( )20مقترح لرؤية إسترآتيجية للمشروعات آلصغيرة و آلمتوسطة ،قطاع سياسات تنمية صادرآت آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية،
جمهورية مصر آلعربية ،موقع وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية2015/7/11،http://www.mti.gov.eg/SME/Vision2.htm#7 ،م.
( )21ملتقى آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،نشرة آقتصادية شهرية ،قطاع سياسات تنمية صادرآت آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية
آلمصرية ،آلعدد  ،87نوفمبر 2012م.
( )22ملتقى آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،نشرة آقتصادية شهرية ،قطاع سياسات تنمية صادرآت آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية
آلمصرية ،آلعدد  ،48آغسطس 2009م.
( )23منذر وآصف آلمصري ،آلتنسيق وآلعالقة بين آجهزة آلتشغيل وآلمؤسسات آإلنتاجية ومنظومة تنمية آلموآرد آلبشرية ،ورشة آلعمل آإلقليمية آلثانية لمخططي
آلتشغيل ،منظمة آلعمل آلعربية ،دبي ،آإلمارآت آلعربية آلمتحدة ،ديسمبر 2009م.
( )24موقع آلبرنامج آلمصري لتنمية آلمشروعات2014/6/2 ،http://eedpegypt.org/w1/ar/main.php?id=1 ،م.
( )25موقع آلبنك آلمركزي آلمصري2014/6/2 ،http://www.sme-egypt.org/sites/Arabic/Pages/About-Us.aspx ،م
( )26موقع بنك مصر2014/6/2 ، http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/sme.aspx ،م.
( )27موقع بوآبة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،مركز آلمعلومات ودعم آتخاذ آلقرآر2014-6-2 ،http://www.namaa.gov.eg/default.aspx ،م.
( )28موقع ريديك سوهاج2015/7/13 ،http://www.eedpegypt.org/w1/ar/redec.php?id=2 ،م.
( )29منى عبد آلعال سيد دسوقي ،سياسات آلتمكين آإلقتصادي وتفعيل مشاركة آلمرآة في مجال آلمشروعات آلصغيرة ،آلمجلس آلقومي للمرآة ،مصر ،آغسطس 2012م.
( )30نجلة مرتجى ،آلمشروعات آلصغيرة وآلتنمية آلشاملة بالوطن آلعربي  ..تجربة جامعة حلوآن ،آلمؤتمر آلتطبيقي آلخليجي الصحاب آلمشروعات آلصغيرة ،آلبحرين،
سبتمبر 2003م.
( )31وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة  ،آلمعهد آلمصرفي آلمصري ،آلبنك آلمركزي آلمصريhttp://ebi.gov.eg/small-and-medium-nterprises/?lang=ar ،
 2015/7/13 ،م.
( )32ياسمين سعدون ،آلمنشات آلصناعية آلصغيرة وآلمتوسطة ..آلوآقع وآالفاق ،مديرية آإلحصاء آلصناعي ،آلعرآق2012 ،م.

تجربة البنك في مجال تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة و
المشاريع متناهية الصغر ومشاريع االسر المنتجة

في هذا اللقاء
البنك حاليا ً واهدافه

برنامج البنك االجتماعي

قطاع االدخار

برنامج مسارات للخدمات المالية في دعم المشاريع الصغيرة و متناهية الصغر

المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة للخدمات الغير مالية

ابرز الحلول والمبادرات لمواجهة تلك التحديات

الخدمات الغير مالية للمشاريع متناهية الصغر (برنــامج التعاون المشترك)

البنك حاليا ً
•

رأسمال البنك  46مليار لاير.

• اكثر من  1500موظف من ذوي الخبرات والمؤهالت.
•  28فرع موزعة على مناطق المملكة
•  7منها يوجد فيها اقسام نسائية.
•

يقدم البنك جميع خدماته عبر بوابته اإللكترونية.

أهداف البنك
• تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة وألصحاب
الحرف والمهن من المواطنين.
•

تقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من
المواطنين.

•

القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة و الناشئة.

•

العمل على تشجيع التوفير و االدخار لألفراد و المؤسسات في المملكة
وإيجاد األدوات التي تحقق هذه الغاية.

مهام البنك

الخدمات التمويلية
الغراض اجتماعية

الخدمات المالية للمنشآت
الصغيرة ومتناهية الصغر

تشجيع االدخار

الخدمات الغير مالية
للمنشآت الصغيرة
ومتناهية الصغر

برنامج البنك االجتماعي

قرض الزواج

االسرة

عددها 1,042,864

عددها 976,735
قيمتها بالمليون

قيمتها بالمليون

38,631,3

36,970,4

ترميم المنازل
عددها 255,865
قيمتها بالمليون

5,577,1

• هذه المنتجات موجهة لذوي الدخل المحدود الذين ال تزيد رواتبهم عن  10000لاير سعودي .
•

يصل مبلغ التمويل إلى  60.000لاير سعودي كحد أعلى .

• يتم صرف ما يقارب  18,000قرض شهريا ً بقيمة تزيد عن  800مليون لاير.

برنامج االدخار
•

تم التعاقد مع شرك  Ernst & Youngوالعمل جاري على تكييف افضل

التجارب العالمية إليجاد البرامج االدخارية المناسبة.

نشر الثقافة
المالية
واالدخارية

منتجات ادخارية
مناسبة

قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر:
تفعيل وتعزيز بيئة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر
القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة احد األهداف الرئيسة للبنك

• انشاء مجلس للجهات ذات العالقة بالمشاريع الصغيرة.
• الئحة تأهيل واعتماد الجهات الراعية .
• الئحة تأهيل وتصنيف واعتماد الجهات الراعية للمشاريع
متناهية الصغر ومشاريع االسر المنتجة .

الجهات
الحكومية
الجهات
الراعية
البنك السعودي
للتسليف
واالدخار

الخدمات المالية –
برنامج مسارات لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية
الصغر
مسار االختراع

مسار المشاريع
الناشئة

مسار األجرة
والنقل الفردي

مسار التميز

مسار المشاريع
متناهية الصغر
واألسر المنتجة

الخدمات الغير مالية
المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة
نشر ثقافة
العمل الحر
الحلول
االدارية
والتقنية

عيادات
األعمال

الخدمات
الغير
مالية

االرشاد

التأهيل
والتدريب

االمتياز
التجاري
التكامل مع
الكيانات
الكبرى

الخدمات مالية
لتنمية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع االسر
المنتجة.

ج

ب

أ

شرائح القروض دفعات الصرف قيمة القسط
الجهة الراعية تقرر  500لاير
 10االف
الجهة الراعية تقرر  750يال
 15الف
 1000لاير
2
 20الف
 1137لاير
3
 25الف
 1250لاير
3
 30الف
 1380لاير
4
 40الف
 1563لاير
4
 50الف

رسوم الخدمات االدراية مدة السداد
 20شهر
 300لاير
 20شهر
 300لاير
 20شهر
 500لاير
 22شهر
 500لاير
 24شهر
 500لاير
 29شهر
 500لاير
 32شهر
 500لاير

الخدمات الغير مالية
لتنمية المشاريع متناهية الصغر ومشاريع االسر المنتجة
والصناعات اليدوية والحرفية
نشر ثقافة
العمل الحر
تحسين
وتطوير
المنتجات

تأهيل وتطوير

تدريب على
المهارات
التجارية

برنامج
التعاون
المشترك

تسويق
المنتجات

تسهيل
إجراءات
الحصول على
التراخيص

تحديد الفرص
االستثمارية
االرشاد

الجهة الراعية
اتفاقيات سابقة خالل الفترة 1435 -1428هـ
االتفاقيات الحالية

مدة االتفاقية

قيمة المحفظة

عدد القروض
الممنوحة

قيمة القروض

--

126,503,775

1142

68,208,361

 3سنوات

44,000,000

2,281

34,588,071

 3,423قرض

 102,796,432لاير

319

18,722,872

 170,503,775لاير

اإلجــمــالــــــــــي
برنامج خطوة 13/11/1434هـ

 2سنة

50,000,000

ابرز التحديات التي تواجه
قطاع المنشآت الصغيرة
ومتناهية الصغر

التدريب
والتأهيل

الضعف
الفني
واالداري

الشباك
الموحد
االجراءات
الحكومية

ابرز
التحديات

تفعيل وتنظيم
بيئة العمل

عدم تنظيم
بيئة
المنشآت
الصغيرة

التركيز على
الدعم الغير
مالي
نوعية
االفكار
والمشاريع

الضمانات

ضمان
مخاطر
التمويل

برنامج مسارات

عدد المشاريع

قيمة المشاريع /بالمليون

المشاريع الناشئة

11,131

1,798,5

مشاريع االختراع والتميز

886

1,541,1

سيارات األجرة والنقل المدرسي

13,700

1,003,8

المشاريع متناهية الصغر واألسر المنتجة

3,990

123.9

اإلجمالي

29,388

4,448,5

وشكرا الستماعكم

قطاع التمويل األصغر:
التجربة السودانية

بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم
رئيس وحدة التمويل الأصغر
بنك السودان المركزي

badr_el_din@hotmail.com

ملخص:
إعرتافا بأمهية صناعة التمويل األصغر ودوره ىف ختفيف حدة الفقر فقد قام بنك السودان املركزي بتأسيس وحدة
التمويل األصغر ىف مارس  2007م كذراع لتنفيذ اسرتاتيجية تنمية وتطوير قطاع التمويل األصغر .كما أدخل بنك
السودان املركزي التمويل االصغر كقطاع ذو أولوية وحدد له نسبه  %12من إمجايل احملفظة املصرفية للتمويل األصغر.
فضال عن ذلك فقد أصدر البنك اإلطار الرقايب والتنظيمي ملؤسسات التمويل األصغر يف العام .2011
هتدف هذه الورقة لتبيان التطورات يف قطاع التمويل األصغر بالسودان  .وانتهجت الورقة املنهج الوصفي وإعتمدت
على البيانات الرمسية واحلقائق لعرض املوضوعات التالية :السياسات واهلياكل واإلسرتاتيجيات والتمويل األصغر
باملؤسسات واملصارف و قياس االثر اإلجتماعي للتمويل األصغر والتمويل األصغر باجلملة و مزايا التجربة اإلسالمية
السودانية يف التمويل األصغر والصغري واإلشادات العاملية والتحديات والرؤية املستقبلية.
مننن أهننا النتننائج الننو خلصننت رننا الورقننة التط ننور الصبننري والس نري يف القط نناع خاصننة يف ننا الت نري واملم نول مننن
اجلهننات املسننتهدفة فضننال عننن وهننور السننودان بصننورة واضننحة يف السنننوات األخننرية كنمننوذ يف ننا التمويننل األصننغر
اإلسننالمي علننى النطننامل العنناملي .وأهننا التحننديات غينناا اإلسننرتاتيجيات واخلطن يف املؤسسننات واملصننارف ضننعف
التنسنيق بن ال نركا يف القطنناع غيناا الدراسننات لتقينيا األدا علننى مسنتوي املصننارف واملؤسسنات تننأثري التضن ا
والرسوم احلصومية واملصرفية وإرتفناع الضنرائ و ضنعف القاعندة املالينة املصنرفية والرتكينز علنى ال نرةة العلينا منن طنال
التمويل يف القطاع و غياا التقييا والتصنيف ملقدمي اخلدمة من قبل بنك السودان املركزي أو أي وكالة تصنيف.
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مقدمة
إعرتافا بأمهية صناعة التمويل األصغر ودوره ىف ختفيف حدة الفقر فقد قام بنك السودان املركزي بتأسيس وحدة
التمويل األصغر ىف مارس  2007م كذراع لتنفيذ اسرتاتيجية تنمية وتطوير قطاع التمويل االصغر ؛ والو حتقق
االهداف االتية  :املسامهة ىف الدخل القومى ؛ املسامهة ىف توفري فرص للعمل ؛ املسامهة ىف رف مستوى االنتاجية ؛
املسامهة ختفيف من حدة الفقر  .وقام بنك السودان املركزي عرب وحدة التمويل األصغر ببعض اإلجنازات يف القطاع

حس رؤية حمددة إرتصزت على عدة حماور .كما أدخل بنك السودان املركزي التمويل االصغر كقطاع ذو أولوية
وحدد له نسبه  % 12من إمجايل احملفظة املصرفية للتمويل األصغر ووصلت النسبة الفعلية إىل  %5بنهاية العام
 . 2013فضال عن ذلك فقد أصدر البنك اإلطار الرقايب والتنظيمي ملؤسسات التمويل األصغر يف العام 2011
وكانت النتيجة تسجيل  30مؤسسة متويل أصغر عاملة ومنت ره على نطامل السودان.
ستقوم هذه الورقة بعرض السياسات والن اطات والربامج وتأثري التجربة على اإلنتا وتوفري فرص العمل والرؤية
املستقبلية لتطوير العمل بالقطاع.

السياسات
 .1أدر قطنناع التمويننل األصننغر يف سياسننة التمويننل املصننريف السنننوية كقطنناع ذو أولويننة مننن حيننو منننع التمويننل م ن
ختصننين نسننبة  )%12كحنند أدم مننن احملفظننة امل صصننة للتمويننل السنننوي لصننل مصننرف بسننقف متويننل ال يتعنندي
 )20,000ع رون ألف جنيه سودام لعميل التمويل األصغر الواحد.
 .2ولتسننهيل التمويننل للجهننات املسننتهدفه حنندد بنننك السننودان املركننزي عننددا مننن صننيت التمويننل املناسننبة للقطنناع .فضننال عننن
باقنة ضنمانات تلننت مخسنة ع ننر نوعنا مننن الضنمانات املناسننبة هلنذا القطنناع وتنوعنت بن الضنمانات الفرديننة منرورا بضننمانات
الواجهننات اإلجتماعيننة كالعمنند وال ننيوض وحننو ضننمانات النندخو واملعاشننات .والضننمانات األكث ننر إسننتعماال هنني الضننمان
ال

ص نني 1وض ننمان الط ننرف الثال ننو امل نندعوم ب ننيصات ص ننناديق الض ننمان ره ننن املمتلص ننات األص ننو ) املنقول ننه

2

ض ننمان

منظمات اجملتم املدم واإلحتادات ضمان املرتبات ضمان املعاشات حجز املندخرات والت نزين املباشنر وغريهنا 2 .وجنا
يف سياسننات بنننك السننودان املركننزي للعننام  2008أن علننى املصننارف العمننل علننى تبسنني اإلج نرا ات واملرونننة يف الضننمانات
والبحننو عننن بنندائل للضننمانات التقليديننة وتوسنني نطننامل إسننت دام ضننمان املؤسسننات كطننرف ثالننو عننن طريننق مؤسسننات
اجملتم ن امل نندم ومجعي ننات وإحت ننادات العم ننا  .كم ننا ح ننو بن ننك الس ننودان املرك ننزي يف سياس نناته للع ننام  2011عل ننى إس ننت دام
الضمانات غري التقليدية م مراعاة إست دام التأم كضمان .كمنا وجنه بشن نا مؤسسنة تمعينة لضنمان مؤسسنات التموينل
األصغر بالتنسيق م اجلهات ذات الصلة والعمل على جذا خدمات ضمان اإلئتمان الدولية.
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 .3أصنندرت وثيقننة التننأم ال ننامل كضننمان .التجربننة السننودانية يف الضننمانات تلننت ايضننا يليننه لتقنند احلمايننة عننرب الطننرمل
املتوافقه م ال ريعة لذوي الدخل احملدود بتصلفة مناسنبه عنرب التصافنل اإلسنالمي األصنغر .هنذه احلماينة تنتا عنرب وثيقنة التنأم
االصغر ال امله كضنمان تنأم ضند تعثنر العمينل وتنأم العن األصنو ) موضن التموينل فضنال عنن ضنمان تصنافلي يف حالنة
العجننز أو الوفنناة .تصلفننة هننذه الوثيقننة ينندفعها الزبننون وت نرتاو ب ن  %3-1مننن حجننا التمويننل إعتمننادا علننى نننوع العمليننات
املمولننه .هننذه الوثيقننة متثننل أو اربننه إلدخننا التننأم التصننافلي األصننغر بغننرض زيننادة اإلنت ننار وخلننق ننوذ للتصافننل األصننغر
يننؤدى دورا مزدوجننا كتننأم وضننمان يف ين واحنند .هننذه الوثيقننة الزالننت يف طننور التجربننة .باإلضننافة جملموعننة مننن امل ننروعات
الفردية أو حماولة لتطبيقها علنى مسنتوي كبنري كنان يف حمفظنة متوينل م نروعات اخلنري الثانينة .هنذه احملفظنة بندأت العمنل يف
العننام  2012وهتنندف إلي ناد فننرص لتمويننل اخلننري كواحنند مننن اجلهننات املسننتهدفه بالتمويننل األصننغر .و ي ننار فيهننا بنننك
السودان املركزي و موعة من املصارف بقيادة املصرف الرائدين للمحفظة مصرف املزارع التجناري ومصنرف اإلدخنار والتنمينة
اإلجتماعيننة) برأمسننا  100مليننون جنيننه سننودام .بنهايننة العننام  2013إسننتطاعات احملفظننة أن متننو  3000عمليننة يف 15
واليننة ابننالت بلغننت  48مليننون جنيننه وحققننت أرباحننا بلغننت  3.8مليننون جنيننه .وف اإلتفننامل م ن ثالثننة مننن شننركات التننأم
 1ويف مسع أجراه مصطفي مجا الدين ويخرون على مؤسسات التمويل األصغر بثالثة واليات بالسودان مصطفى مجا الدين أبو كساوي ويخرون  2007الضمانات
املصاحبة ودورها يف توسي نطامل التمويل األصغر يف السودان يونيصونز إلست ارات احملدودة وبنك السودان املركزي نوفمرب  2007املرج السابق) وجد أن اإلقراض
بالضمان ال صي ألفرع املصارف اليت تلها البحو ميثل  %75من نسبة حجا اإلقراض هلذه املؤسسات .
 2بنك السودان املركزي  2008من ور رقا  )2008/5بتاريخ  10مارس بعنوان :الضمانات غري التقليدية املصاحبة لعمليات التمويل األصغر بنك السنودان املركنزي
اخلرطوم.
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مصطفي مجا الدين أبوكساوي ويخرون  2007مرج سبق ذكره..

.
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لتننأم هننذه امل ننروعات عننرب الوثيقننة .وحننو تارهلننه وبننالرجوع هلننذه ال ننركات فننشن األدا جينند واملطالبننات يف املسننتوى األدم.
إستغلت الوثيقنة أيضنا يف امل نروع القنومي لنربي صنغار املنزارع باألسنوامل النذي بندأ يف العنام  2011ويهندف لتغطينة نصنف
مليننون م نزارع ريفنني يف السنننوات القادمننة لتحقيننق اإلشننتما املننايل للم نزارع ال نريفي ولتنندعيا ب نرامج سلسننلة القيمننة وحتويننل
امل نزارع ال نريفي مننن مرحلننة متلقنني للنندعا إىل مرحلننة اإلكتفننا الننذا  .يف هننذا امل ننروع قننام بنننك اخلرطننوم منندعوما ببنننك
السننودان املركننزي وبقيننة املصننارف ب نرب امل نزارع يف الزراعننة التقليديننة بصننل األس نوامل سننومل احملاصننيل سننومل تننأم احملاصننيل
اخلنندمات اإلست ننارية  -إختيننار البننذور إسننتعما املبينندات وطننرمل احلصنناد وغريهننا( .وتقننوم وزارات الزراعننة الوالئيننة بتقنند هننذه
اخلنندمات املمولننه مننن بنننك السننودان املركننزي .ويننتا تننأم امل ننروع مننن شننركات التننأم عننرب وثيقننة التننأم ال ننامله كمننا يقننوم
برنامج الغذا العاملي بتقد الغذا للمزارع وتقوم احلصومة والصنندومل ب نرا احملصنو كشحتيناطي إسنرتاتيجي واإلسنتفادة مننه
يف برنامج الغذا مقابل العمل.
 .4أن ننأت وكالننة حصوميننة وكالننة ضننمان التمويننل األصننغر باجلملننة كفنناالت) لصنني سنناعد علنني تسننهيل التمويننل باجلملننة مننن
املصارف ملؤسسات التمويل األصغر عرب صيغة املضاربة املقيدة

 .5وجننا ضننمن سياسننة بنننك السننودان املركننزي للعننام  2014ختفننيض نسننبة املرا ننة ىف حمفظننة التمويننل االصننغر مننن اكثننر مننن
 %90اىل نس ننبة  %70و تطبي ننق املب ننادع العاملي ننة حلماي ننة العم ننال و االس ننتمرار ىف دع ننا بن نرامج ق نندرات الع ننامل ىف حق ننل
التمويل االصغر و تفعيل الوسائ احمللية والتنظيمات املهنية والتعاونية وأصحاا االنتا الزراعى واحليواىن .
الهياكل واإلستراتيجيات
يف العننام 2007م ف إن ننا وحنندة مسننتقلة إداريننا وماليننا وحنندة التمويننل األصننغر) لتنظننيا قطنناع التمويننل األصننغر .
وعلى مستوى اهلياكل القومية ومؤسسات التمويل االصغر ف تصوين مايلي:
 اجمللس األعلي للتمويل األصغر اإلحتادي واجملالس الوالئية

 وحدات التمويل االصغر بفروع بنك السودان املركزي بالواليات
 وحدات التمويل األصغر يف رئاسات املصارف
 متت اعادة ترتي البنو احلصومية املت صصة بنك اإلدخار والتنمية اإلجتماعية والبنك الزراعي السنودام)
ليمثال أفضل قنوات لتوصيل خدمات التمويل األصغر وب صل أكثر فعالية
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 قيننام صننندومل شنراكة من بنننك التنميننة اإلسننالمي جننده وخصننن مبلننت  )59.9مليننون دوالر لتقنند النندعا
الفننا الرب يننات التمويننل باجلملننة للمؤسسننات .كمننا أن ننأت بالتعنناون م ن وزارة املاليننة واإلقتصنناد الننوطا
واملنناو والبنننك النندويل) ال ننركة السننودانية لتنميننة التمويننل األصننغر احملنندودة وبرأمسننا  )20مليننون دوالر
لن ر أفضل املمارسات التدري والتمويل باجلملة.
 إن ن ننا وحن نندات ختطن نني امل ن ننروعات بن ننالوزارات ذات الصن ننلة بالتموين ننل األصن ننغر إن ن ننا وحن نندات لت طن نني
امل روعات بالوزارت ذات الصلة بالتمويل األصنغر يف كنل منن النوزارات التالينة :الرعاينة والضنمان االجتمناعي
البيئننة والغابننات والتنميننة العمرانيننة الزراعننة والننري وزارة التجننارة وزارة الصننناعة وزارة امل نوارد الب نرية والعمننل
الثننروة احليوانيننة والسننمصية واملراعننى وزارة املاليننة واليننة اخلرطننوم وزارة ال ننباا والرياضننة حتننت اإلن ننا ) .كمننا
متت صياغة أهداف وحدات الت طي وف تسليمها هلذه الوحدات لصي تصون هاديا هلا يف العمل.
 إن ننا مراكننز تنميننة امل ننروعات :النندعوة عننرب اجمللننس األعلننى لقيننام مراكننز لتنميننة امل ننروعات بالواليننات ك ليننة
لتنوي ن م ننروعات التمويننل األصننغر وجنحنننا يف إدخننا مركننز بواليننة اجلزيننرة ويف إنتظننار بقيننة الواليننات .وأخ نريا
بنندأنا يف تقنند املسنناعدة الفنيننة ملؤسسننات التمويننل األصننغر إلن ننا هننذه املراكننز لتصننون تابعننه هلننا وذلننك عننرب
برنامج ال راكة م البنك اإلسالمي للتنمية جدة.

 تع ننديل وتنق ننيع اإلط ننار الرق ننايب والتنظيم نني لقي ننام مؤسس ننات للتموي ننل األص ننغر للع ننام  2011بنس ن ن ة للع ننام
.2015
 ف التصديق امارسة العمل ألو بنك أجن مت صن يف التمويل األصغر يرأمسا من برننامج اخللنيج العنريب
– أجفند بعض املصارف احمللية واألفراد السوداني ).
 إعادة تنظيا البنك الزراعي السودام خال الفرتة أعاله علما بأن بنك اإلدخار والتنمية اإلجتماعية قند متنت
أيضا إعادة تنظيمه يف فرتة سابقة.
 تأسيس  30مؤسسة متويل أصغر التقبل الودائ عاملة بنهاية  2014تلت كل الواليات.
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اإلستراتيجيات

بندأ السننودان املركننزي تطننوير قطنناع التمويننل األصننغر مننن خننال رؤيننة لتنميننة وتطننوير قطنناع التمويننل األصننغر يف السننودان
 )2011-2007تضننمنت خلننق بيئننة قانونيننة وت نريعية مواتيننة تطننوير مؤسسننات مسننتدامة وتأسننيس بنيننة حتتيننة
مساندة قاعدة املعلومات وض معايري قياس لألدا وبرامج لبنا القدرات).
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ومننؤخرا وض ن اجمللننس األعلنني للتمويننل األصننغر اإلس نرتاتيجية ال نناملة للتمويننل األصننغر  2017-2013وحتننل حمننل
رؤيننة بنننك السننودان لتنميننة وتطننوير قطنناع التمويننل األصننغر .وإسننتهدفت اإلسنرتاتيجية لتحقيننق عنندة نتننائج بنهايننة فرتهتننا
مقارنة بالعام .2012
تض ننمنت الرؤي ن ننة :أن يص ننون التموي ننل االص ننغر حمرك ننا رئيس ن ناة للتنمي ننة اإلقتص ننادية واإلجتماعي ننة يف الس ننودان”اهل نندف
اإلسنرتاتيجي :توسنني مظلننة التمويننل األصننغر لزيننادة مسننامهته ىف حتقيننق التنميننة االقتصننادية والعدالننة اإلجتماعيننة .فضننال
عن احملاور التالية:
احملور األو  :تطوير سياسات وت ريعات م جعة لتنمية القطاع
احملور الثاىن :تطوير البنية التحتية املساندة للتمويل االصغر
احملور الثالو :توسي وتنوي قاعدة املوارد واخلدمات املالية وتوزيعها قطاعيا ووالئيا
احملور الراب  :تعزيز توفر املعلومات وإست دام التقانة
احملن ن ن ن ن ن ننور اخلن ن ن ن ن ن ننامس :تعزين ن ن ن ن ن ننز ن ن ن ن ن ن نناذ م ن ن ن ن ن ن ننروعات التموين ن ن ن ن ن ننل االصن ن ن ن ن ن ننغر الناجحن ن ن ن ن ن ننة وإدخاهلن ن ن ن ن ن ننا ضن ن ن ن ن ن ننمن حركن ن ن ن ن ن ننة
اجملتم

مصفوفة النتائج املتوقعة من اإلسرتاتيجية ال املة لتنمية قطاع التمويل األصغر 2017-2013
4

الرؤية اإلسرتاتيجية لتنمية وتطوير قطاع التمويل األصغر يف السودان يونيصونز  2006ص54 .
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املؤشرات

2012

املستهدف يف 2017

نسبة إسهام قطاع التمويل األصغر قي الناتج القومي اإلمجايل

%1

%3

عدد املستفيدين الزبائن) باأللف

494

1500

نسبة املمول من الفقرا  18سنة فأكثر)

%8.2

%24.6

نسبة متويل العنصر النسائي

%30

%50

عدد املؤسسات املصرفية املت صصة يف التمويل األصغر

3

4

احملافظ املت صصة يف التمويل األصغر

3

6

نسبة زيادة أصو الفقرا

-

%15

نسبة زيادة موارد مؤسسات التمويل األصغر

-

%100

نسبة زيادة عدد مؤسسات التمويل األصغر على أقل تقدير)

-

%20

نسبة ختفيض القطاع غري املنظا

-

%5

اإلسرتاتيجية القومية ال املة للتمويل األصغر  2017-2013اجمللس األعلي للتمويل األصغر

التمويل األصغر بمؤسسات التمويل االصغر
حس

بيانات بنك السودان املركزي إرتف

حجا التمويل األصغر تدرييا اؤسسات التمويل األصغر من 29

مليون جنيه يف العام 2007م ايل  334مليون جنيه يف يونيو 2014م  .وصح ذلك ارتفاع يف عدد العمال من
 14الف عميل يف العام 2007م ايل  355الف عميل بنهاية يونيو 2014م .
التمويل األصغر بالمصارف والمؤسسات
بينمننا إرتف ن إمجننايل عمننال التمويننل االصننغر الرتاكمنني مننن  64ألننف فق ن يف العننام  2007إىل  494ألننف يف ةايننة
 2012مث إىل  706ألف يف ةاية  2013وإىل أكثر من مليون عميل بنهاية العام 2014
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لسومل التمويل األصغر مستقبال واعندا حينو يتوقن أن تصنون ملؤسسنات التموينل األصنغر الريناده يف التموينل األصنغر.
حس تقديرات بنك السنودان املركنزي للزبنائن احملتملن يف هنذا القطناع وبنشفرتاض نسنبة متوسنطة بلغنت  %36.7منن
امجننايل السننصان  16سنننه فننأكثر يف العننام  2012اعتمننادا علننى بيانننات اجلهنناز املرك نزي لالحصننا نتوق ن أن نغطنني
مسننتقبال  7.2مليننون زبننون حمتمننل مقارنننة ا  14.4مليننون فقننري ميثلننون  %46.5مننن إمجننايل السننصان .كمننا نتوق ن
الوصننو لنحننو  1.5مليننون عميننل سنننويا يف العننام  2017مقارنننة بب ن  706ألننف عميننل بنهايننة العننام املاضنني .ونسننبة
التغطيننه للزبننائن احملتمل ن حننو ةايننة العننام  2013بلننت  %4.9مننن املصننارف ووصننلت النسننبة إىل  %8إذا أدخلنننا
مؤسسننات التمويننل األصننغر والوسننائ اجملتمعيننة والصننناديق اإلجتماعيننة علمننا بننأن تقننديرات التغطيننة يف حسن الرؤيننة
اإلسرتاتيجية لتنمية قطاع التمويل األصغر كانت  %3-1فق يف العام .2006
التمويل والتمويل بالجملة والمحافظ
إج ننازة ق ننانون وكال ننة ض ننمان التموي ننل األص ننغر باجلمل ننة كف نناالت) م ننن اجملل ننس األعل نني واجملل ننس ال ننوطا ك لي ننة لض ننمان
متويالت املصارف للمؤسسات على نسبة ال ن ن  %12امل صصة للتمويل األصغر.

الن ركة السودانية ال راكة م بنك
التنمية
لتنمية التمويل
اإلسالمي جدة
األصغر

املصدر

بنك السودان
املركزى

موارد ذاتية

املبلت مليون جنيه)

152

47.1

33.2

النسبة

50%

15%

11%

املصارف

اإلمجاىل

56

16.5

304.8

18%

6%

100%

املصدر :تقارير وحدة التمويل األصغر بنك السودان املركزي
مننن اجلنندو أعنناله نالحننظ خفننض نسننبة التمويننل باجلملننة مننن البنننك املركننزي ملؤسسننات التمويننل األصننغر مننن %59
للفن ننرتة  )2011-2007إىل  %50من ننن اإلمجن ننايل يف فرباين ننر  2014وذلن ننك مت ن ننيا م ن ن الوصن ننو ألن يصن ننون بنن ننك
السودان املركزي ملجأ أخري لتمويل املؤسسات وفتع الباا للتموينل منن املنوارد الذاتينة للمؤسسنات ومتنويالت املصنارف
وال نراكة من بنننك التنميننة جنندة وال ننركة السننودانية لتنميننة التمويننل األصننغر وغريهننا اننا يف ذلننك التمويننل باجلملننة مننن
املؤسسنات وشنركات اإلتصناالت خصنما علنى املسنؤولية اإلجتماعينة هلنذه املؤسسنات) وذلنك عنرب ضنمان وكالنة ضنمان
التمويل األصغر باجلملة كفاالت) .كما ف تفعينل برننامج ال نراكة من البننك اإلسنالمي للتنمينة بتموينل  7مؤسسنات
أضيفت إليها  3أخرى بتمويل باجلملنة زاد عنن  20ملينون دوالر اؤشنرات أدا جيندة للغاينة ميصنن إعتبارهنا وذجنا يف
8

التمويل باجلملة من حيو العقد النموذجي للمضاربة املقيدة وعدد العمال املمول وتوزين التموينل حسن القطاعنات
وإخنفاض نسبة التعثر إىل احلدود اآلمنة عامليا.
تفعيل حمفظة متويل اخلري الثانية اسنامهة رامسالينة بلغنت  100ملينون  58ملينون مندفوع) بعندد نينول بلنت 2914
ونسبة تعثر يف حدود  %5كما يظهر من اجلدو التايل:
أدا حمفظة اخلري الثانية حو ديسمرب 2013
موقف التنفيذ
والعمال

نس القطاعات
املستفيده

املسامهات

رواد احملفظة

بدأت احملفظة يف  20مارس 2012
برأس املا املصدمل100 :مليون
راس املا املدفوع  59مليون
دف  14مصرف مليون لصل مصرف +
بنك السودان املركزي  36مليون)

 % 31للزراعي
عرب  62نافذه
اإلدخار
 % 32للتجاري
والتنمية اإلجتماعية ل ن  2914عميل
و املزارع التجاري مجلة التمويل وو 50و %23
لل دمي
مليون
ونسبة تنفيذ بوالية
اخلرطوم .%29

نس التعثر
 %7لإلدخار
و %5للمزارع
التجاري

املصدر :تقارير وحدة التمويل األصغر بنك السودان املركزي
إدخننا عمننال التمويننل األصننغر يف شننصل ش نرائع ووض ن حمننافظ وفننرص متويليننة باملصننارف عننرب التمويننل باجلملننة تننديره
بعض املصارف كامتويل باجلملة من بننك السنودان املركنزي ابلنت  2ملينون ل نرةة خريني التندري املهنا والفنا بوالينة
اخلرطوم عرب مصرف التنمية الصناعية كمرحله أوىل فضال عن حمفظة تنمية املرأة الريفية واخلدمات التدريبينة املرتبطنه رنا
وكذلك حمفظة اخلري الثانية .علما بأن اخلطوة القادمة سرتكز على شرةة املسجون ملنع التموينل بندون ضنمان عنرب
حمفظة خاضة را.
كمننا ف إلغ ننا العمننل بعق ننودات امل نناركة والق ننرض احلسننن يف التموي ننل باجلملننة ملؤسس ننات التموي ننل األص ننغر واملص ننارف
املت صصة وإستبداله بعقد املضاربة املقيدة النموذجي م تقاسا االربا ب بنك السودان املركزي ومؤسسنات التموينل
األصغر واملصارف املت صصة وهذا العقد لقي إشادة من البننك اإلسنالمي للتنمينة بشعتبنار أن هنذه هني الفرصنة املثلني
لتطبيق صيغة املضاربة املقيدة كما أنه أدى إلخنفاض التعثر إىل  %3وهذا املعد يعترب يف احلدود اآلمنة دوليا.
التدريب والترويج
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ف تندري  1050ضنناب متويننل اصننغر علننى منننهج إحنرتايف عنرب أكادمييننة السننودان للعلننوم املاليننة واملصننرفية وف تننوزيعها
بواق  2لصل فرع يف كل املصنارف العاملنة بنالبالد .كمنا بندأت دورات تدريبينة بشدخنا برننامج السني  )SEEPلرفن
التقننارير مننن املؤسسننات نيننا يسنناعد أيضننا علننى النندخو يف ال ن  Mix Marketاملوق ن العنناملي لرف ن تقننارير املؤسسننات
للحصننو علننى التقيننيا العنناملي)ز وف أيضننا تنندري املؤسسننات يف برنننامج سلسننلة القيمننة  (Value Chainبواسننطة
اإلحتنناد اإلقليمنني الريفنني لل ننرمل االدىن وتننا افريقيننا .ومننن املتوق ن البنند يف برنننامج تنندري للمؤسسننات (MiroFin
اخلاص بشعداد خط العمل ملؤسسات التمويل األصغر.
ويف االت تصحيع كثري من املفاهيا املغلوطه عرب التصرةات واحملاضرات وامللتقيات واللقا يت واإلجتماعنات خاصنة
يف الوالي ننات لإللتق ننا بوح نندات التموي ننل األص ننغر بف ننروع بن ننك الس ننودان املرك ننزي وم نندرا املص ننارف الوالئي ننة والوس ننائ
اجملتمعي ننة ومؤسس ننات التموي ننل األص ننغر بالواي ننات و ننالس التموي ننل األص ننغر الوالئي ننة لن ننر الثقاف ننة الص ننحيحة للتموي ننل
األص ننغر ووه ننر ذل ننك جلي ننا يف حتسن ن قب ننو للمفه ننوم الع ننام و ننو التموي ننل األص ننغر م ننن ال نندعا إىل العم ننل املؤسس نني
املسننتدام .نيننا بنندأت احلملننة التوعويننة واإلعالميننة لتطبيننق املبننادع السننبعة حلملننة  (Smartالعامليننة حلمايننة زبننائن التمويننل
األصننغر بنندعوة كننل ال ننركا وذلننك إسننتباقا لزيننارة مسننؤولة أفريقيننا يف احلملننة التابعننة ملنظمننة أكسننيون  (Accionوالننو
حددت السودان ضمن برنا ها للرتويج حلماية الزبائن يف العام .2014
قياس االثر اإلجتماعي للتمويل األصغر
الدراسننة الوحينندة الننو قامننت بقينناس األثننر اإلجتمنناعي بالوااليننات قننام رننا البنننك النندويل يف مننايو  5. 2013إعتمنند
التحليننل يف هننذه الدراسننة علننى بيانننات اإلسننتبيات  480إسننتبيان وزعننت علننى كننل واليننات السننودان عنندا واليننات
دارفور)واملق ننابالت ال

ص ننية واملواوم ننات األولي ننة .وتوص ننل التقري ننر إىل ان "ارب ننة التموي ننل األص ننغر يف الس ننودان ارب ننة

موجبننه والنتننائج األساسننية أوضننحت "درجننة عاليننه مننن رضننا زبننائن التمويننل األصننغر مننن اخل ندمات املقدمننه إلننيها مننن
مؤسسات التمويل األصغر وكذلك وجدت الدراسة تطور إيايب من تلقي التمويل ملحوظ أشار إليه الزبنائن  .وكاننت
أها النتائج كاأل :
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تقييا أثر قطاع مؤسسات التمويل األصغر يف السودان  2013-2007أي إف سي اإلست ارية العاملية وشركة باكت اإلست ارية
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 أغل التمويل عرب صيغة املرا ة ل را مواد خام بضمانة طنرف ثالنو ايل ي نصل نسنبة ونو  %50وأغلن
املمنول منحنوا فننرتة مسننا وأن عمليننات التمويننل الصننغري أكثننر مننن  20ألننف) نننادره ونسننبة القننروض الفرديننة
تصل إىل أكثر من %90
 تزايدت فرص الت غيل يف احلاالت الو طلبنت التموينل للتوسن

أكثنر منن  .)%50كمنا تنرى نسنبة %80

أن دخننوهلا زادت وكننذلك تننرى نسننبة وننو  %50أن أربنناحها قنند زادت و نسننبة  %32يننرون أن م نناريعها
قد ت
 هنالننك تطننور إيننايب يف الرفاهيننة بالنسننبة للزبننائن الننذين منحنوا متننويال يف ننا التغذيننة وننو  )%50واحلصننو
على فرص التعليا  )%36وفرص اخلدمات  )%34وشرا األغراض الضنرورية .كمنا أن  %45أوضنحوا
بأنه يف وض مادي أفضل من بقية اجملتم احمللي.
ومن أها املقرتحات ضرورة وجود برامج لرف الوعي بالتمويل األصغر للجهة املستهدفه ال فافية يف ال روط وتسنهيل
طريقننة التقنند للتمويننل وقفننل البنناا أمننام الوسننطا للقيننام رننذا النندور بتصلفننة ولتوسنني مظلننة املم نول ينبغنني اإلعتمنناد
علننى الوسننائ والننوكال والتقانننة وتسننهيل الضننمانات وخلننق أوعيننة إدخننارة إختياريننة وتوسنني دائننرة املنتجننات واخلنندمات
غنري التمويليننة عننرب مراكنز تطننوير امل ننروعات وضنمان ال ننفافية من القيناس الصننحيع ألسننعار املنتجنات وحتليننل ومعاجلننة
امل اطر التمويلية .كما أوضحت الدراسة أن التمويل األصنغر يؤخنذ بعند كن ناط إقتصنادي منربع بنل ك لينة سنريعة
خلفض معدالت الفقر.
مزايا التجربة اإلسالمية السودانية في التمويل األصغر والصغير واإلشادات العالمية
التجربة السودانية يف التمويل األصغر قدمت بعض التجارا يف التمويل األصغر اإلسالمي جنملها يف التايل:
 أو اربة إسالمية متصامله تدعا بواسطة البنك املركزي من أوائل التجارا األفريقية الو وضعت إسرتاتيجية شاملة لتنمية وتطوير القطاع ي ار فيها كل ال ركا أو اربة ذات بعد قومي وحدة التمويل األصغر املراكز ووحدات ختطي امل روعات و الس التمويل األصغر)6

Harper, M. and Ibrahim, Badr El Din, A. 2011, “Crossfire: Islamic banking avoids interest payments and thus

6

prevents rich investors profiting from the poor”, Enterprise Development & Microfinance, Volume 22 Number 4
December 2011, Practical Action Publishing (formerly ITDG Publishing) .
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 أو اربة تست دم التصافل اإلسالمي األصغر عرب وثيقة التأم ال امله أو اربة تن ئ وكالة ضمان حصومية للتمويل األصغر باجلملة أو اربة تست دم صيغة املضاربة املقيدة يف التمويالت باجلملة شهادة البنك اإلسالمي للتنمية)أشاد تقرير صندومل النقد الدويل تقرير صندومل النقد الدويل للسودان م ناورات  317/13أكتنوبر  )2013اناقنام بنه بننك السنودان املركنزي يف تنمينة قطناع التموينل األصنغر .وأوضنع التقرينر صنغر حجنا قطناع التموينل األصننغر إال
أنه سري النمو نظرا للدور الن

للدولنة يف إدخنا القطناع ضنمن منظومنة مصافحنة الفقنر والتنمينة اإلقتصنادية واملالينة.

كمننا وصننف التقريننر التغنريات الننو متننت يف القطنناع بأةننا مثننريه لإلهتمننام حيننو زاد عنندد العمننال مننن  49ألننف يف
العنام  2007إىل  494الننف يف العننام  2012فضننال عننن أن املصننارف شننصلت تطننورا متصنناعدا يف حتقيننق نسننبة ال ن
 %12املوض ننوعة للتموي ننل األص ننغر م ننن إمج ننايل احملفظ ننة التمويلي ننة .كم ننا أش ننار إىل تص نننيف البن ننك ال نندويل للس ننودان
وبنننغالديك كننرواد عنناملي

يف ننا عنندد زبننائن التمويننل االصننغر علننى النسننق اإلسننالمي مننن ب ن  19دولننه و توق ن

صننندومل النقنند النندويل "أن يننربز السننودان يف دائننرة الضننو عامليننا يف ننا التمويننل األصننغر اإلسننالمي يف إطننار معنندالت
النمو احلالية للقطاع".

7

 -اشننادة اجملموعننة االست ننارية ملسنناعدة الفق نرا سننيجاا ) بتجربننة التمويننل األصننغر اإلسننالمي يف الس ننودان

8

وف

تصنننيف السننودان الدولننة الثانيننة يف عنندد عمننال التمويننل األصننغر اإلسننالمي مننن بن  19دولننة بعنند بنغالديك.كمننا ف
تصنننيف السننودان الدولننة الرابعننة يف احملفظننة القائمننة للتمويننل األصننغر وذلننك مننن قبننل اجملموعننة اإلست ننارية ملسنناعدة
الفقنرا
7

 (Consultative Group to Assist the Poor, CGAPالتابعنة للبننك الندويل .وأشنار التقرينر للتجربنة السنودانية

تقرير صندومل النقد الدويل عن السودان رقا  )13/337املصدر صندومل النقد الدويل www.imf.org :

مننذكرة مناق ننة مركننزة رقننا  )48مننارس  2013اجملموعننة اإلست ننارية ملسنناعدة الفق نرا سننيجاا) البنننك النندويل مننارس  2013بنناللغت العربيننة واإلجنليزيننة)

8

www.cgap.org. 8 CGAP, 2013, "Trends in Sharia-Compliant Financial Inclusion", Consultative Group to Help the
Poor, CGAP, The World Bank, Focus Note, No. 84, March.
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التجربننة الفرينندة مننن حيننو تطننور سننومل التمويننل األصننغر اإلسننالمي ووصننفها بننامل ترب يف تقنند خنندمات التمويننل
األصغر اإلسالمي املصدر :اإلااهات العامة لإلشتما املايل املتوافقة م ال ريعة اإلسالمية.
 االشادة من منظمة االيفاد علي اربة مبادرة البنك الزراعي السودام يف التمويل االصغر ابسمي) كواحد مناارا االيفاد الناجحة يف التمويل األصغر اإلسالمي واليت ميصن تعميمها وتطبيقها مرة اخري

9

 اختيار التجربة السودانيه بال راكه م البنك االسالمى للتنمية  -جده ضمن أفضل ع رة م روعات نيوله منالبنك االسالمي .
 اشار موقاالسالمي

Microfinance Africa .net

ايل ان السودان يقود العا يف عدد العمال يف التمويل االصغر

10

 اش ننادة بتجرب ننة التموي ننل االص ننغر االس ننالمي يف الس ننودان ن ننرت يف موقن ن مرك ننز ال ننمو امل ننايل بت نناريخ  26أبري ننل 2013جا فيها أن التمويل األصغر اإلسالمي بدأ يف التصاعد ولصن بنوترية ضنعيفة حنيت يف الندو النو تبننت هنذا
النننوع مننن التمويننل فيمننا عنندا السننودان الننذي يعتننرب احلالننة ال نناذه واملثننريه واجلننديره باإلهتمننام حيننو إرتفن عنندد عمننال
التمويل االصغر إىل  400,000مقارننة بنحنو  9,500عمينل فقن يف العنام  2006ويرجن الفضنل حسن رؤينة
املقا إىل الدف احلصومي لتقد خدمات مالية وإىل القوان اليت تتطل أن تصنون املنتجنات املالينة احمللينة متوافقنة من
أسس ال ريعة اإلسالمية.
9

11

املصدر :مقا بعنوانIslamic microfinance: unlocking new potential to fight rural poverty :

موق ايفاد http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pn/factsheets/nena_islamic.pdf

 10ورقة مدير مركز اهلدي للمصارف االسالمية واالقتصاد واليت قدمت يف املؤمتر العاملي حو اذ النظام االسالمي يف التمويل االصغر الذي نظمه
البنك االسالمي للتنمية -جدة وجامعة باكستان االسالمية عنوان املقا Sudan-leading-in Islamic microfinance- industry/- :
 http://microfinanceafrica.net/news/pakistan-املصدر

بعنوانSharia and Savings: Islamic Microfinance :

11

املصدر موق Centre for financial inclusion : ACCION :
http://cfi-blog.org/2013/04/26/sharia-and-savings-islamic-microfinance/
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التحديات

باسننتثنا واليننة اخلرطننوم واالقلننيا ال ننمايل متوس ن اسننتهال الفننرد  205و  162علننى الت نوايل) فننان االقلننيا االخننرى

الننو هلننا درجننة انت ننار مصننريف ضننعيف و متوسن إسننتهال أقننل مننن املتوسن القننومي  .اقليمنني كردفننان ودارفننور بنسننبة
انت ننار مصننريف أقننل مننن  %10يف العننام  2012ومهننا متوس ن اسننتهال للفننرد يف حنندود  120و  123علننى الت نوايل
12
األقل على املستوى القومي).
ضننعف التنسننيق ب ن ال ننركا يف القطنناع املصننارف واملؤسسننات وال ننوزارات ذات الصننله بالتمويننل االصننغر املنظمننات
احمللية واألجنبية وغريها)
عدم وض سياسات خاصة بالقطاع تقوم على الندالئل العلمينة لضنعف البحنو العلمني امليندام اجلناد يف نا التموينل
األصغر.
الفجننوة التمويليننة وغينناا تقننديرات الطلن  :إوصننرت البيانننات والدراسننات علننى جانن العننرض طريقننة تقنند التمويننل
ونوعية وطرمل السداد والضمانات وغريها) و تغطي جان الطل تقديرات حاجة الزبائن )
عدم اإلستفادة من مزايا التمويل األصغر اإلسالمي يف التمويل األصغر كما تضن املصنارف معاجلنة الفقنر جنز ا منن
مسننؤوليتها اإلجتماعيننة بصننورة مباشننرة .وضننعف التمويننل بامل نناركة الننذي يناسن التمويننل األصننغر وال ةتننا لضننمانات
قوية و تتصامل الزكاة والتأم اإلسالمي والقروض احلسنة لسد حاجيات الفقرا األخرى كالسصن وضروريات احلياة
13

Ibrahim, Badr EL Din A., 2013a, "Key Elements of an Institutionalized Structure for MF & MF as a Component of the

12

Financial Sector- The Sudanese Experience", UNDP/CBOS Workshop on Islamic Microfinance Principles and Best Practices 1113 March, Khartoum, Sudan
Ibrahim, Badr El Din A. & Mohammed Osman Khalifa, 2011, "Why Musharaka Mode of Finance is Worth Considering?,

13

Journal of Islamic Banking and Finance, quarterly publication of the International Association of Islamic banks, Karachi,

September 2011 Issue. Ibrahim, Badr El Din, 2004, Banking & Finance to SMEs in Sudan – Lessons from an Islamic Financing
System, a book forwarded by Prof. Rodney Wilson, Director, Institute for Middle Eastern and Islamic Studies, University of
Durham, Publisher: The Institute of Islamic Banking and Insurance, London, UK.
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غيناا اإلسنرتاتيجيات واخلطن يف املؤسسنات واملصنارف للندخو يف صنناعة التموينل األصنغر أو تطويرهنا علمنا بننأن
دخوهلننا اآلن لننيس برغبننة أكينندة ب ننل أملتننه الق نوان والل نوائع السننائدة يف اجله نناز املص ننريف وتوجهننات الدولننة يف إدخ ننا
الفقرا الن ط إقتصاديا يف النظام املايل املنظا.
غياا الدراسات لتقييا األدا على مستوي املصارف واملؤسسات
غياا التقييا والتصنيف ملقدمي اخلدمة من قبل بنك السودان املركزي أو أي وكالة تصنيف
ض ننعف ةاي ننة الزب ننائن وغي نناا يلي ننات احلماي ننة  :أه ننا ر نناطر املمارس ننات ال ننو تض ننعف احلماي ننة حس ن ةل ننة مس ننارت:
املعلومننات املضننللة غننري الصننحيحية التسننغري غننري املسننؤو لله نوامك والرسننوم الداخليننة غننري املرئيننة وغننري املننربرة غينناا
احلنوافز يف حالنة األدا اجليند عندم مال منة صنياغة العقنود مننن ناحينة لغوينة من متطلبنات الزبنائن والتميينز بن الزبننائن
دون أسباا مقنعة واإلقراض الزائد واملقاضاة السنريعة يف احملناكا ضند املقرتضن يف حالنة اإلخفنامل يف السنداد رفنض
منننع التمويننل مننرة أخننرى يف حالننة جنننا التجربننة األويل .هلننذا فقنند كثننرة اخلننالف وعنندم الرضننا مننن زبننائن التمويننل األصننغر
عن املصارف وإهتامها بتسب الضرر أو نيارسة احملاباة يف منع التمويل.
التض ا والرسوم احلصومية واملصرفية وإرتفاع الضرائ
ضننعف القاع نندة املالي ننة املصننرفية :ت نندم نس ن املوج ننودات والودائ ن وعل ننو نس ن الودائ ن حتننت الطل ن ت ننري لض ننعف
القاعدة املالية وعدم إستقرارها .
الرتكيز على ال رةة العليا من طال التمويل يف القطاع
– احلنند األقصنني للتمويننل األصننغر يف السننودان أكثننر مننن  3ألننف دوالر أمريصنني مقارنننة اتوس ن
عاملي بلت  500دوالر فق هذا الرقا املتوس يعاد التمويل متناهي الصغر بالسودان).
– درجت املصارف على التمويل باحلد األقصي املسمو به بوالية اخلرطوم دون تدر .
– رف احلد األقصي للتمويل جا يف ول عدم إستيفا املصارف بالنسبة املقررة للمحفظة

15

– رف احلد األقصي يتنناقض من اإلهتمنام بالتموينل علنى املسنتوى القاعندي و يهندم فصنرة التموينل
األصغر الو تستهدف شرةة الفقرا الن ط للتحو إىل شرةة أقل فقرا.
ضعف ثقافة التموينل األصنغر ثقافنة التموينل األصنغر :ملناذا يؤخنذ التموينل؟ كينف يؤخنذ؟ وكينف يسنتغل؟ ومنيت وكينف
يتا إرجاعه؟) أدت لصثرة حناالت التعثنر نتيجنة إلسنت دام التموينل يف غنري حملنه .ولصنن هنالنك حتنو واضنع يف الفهنا
14
للتمويل األصغر يف السنوات املاضية.
الرؤية المستقبلية

اإللتننزام اتابعننة حتقيننق نتننائج اإلسنرتاتيجية القوميننة ال ننامله للتمويننل األصننغر  2017-2013وبشش نرا كننل ال ننركا يف
تنمية القطاع خال الفرتة املقبلة
اإلسننتمرار يف تقويننة مؤسسننات التمويننل األصننغر علننى أسننس عامليننة مننن حيننو التنندري ورف ن قنندرات العننامل وتوسنني
نطننامل احلوكمننة وإدخ نا أفضننل الرب يننات وتطبيننق أفضننل املمارسننات العامليننة يف التمويننل األصننغر وزيننادة رؤوس أم نوا
هذه املؤسسات وةاية زبائنها نظرا ألن هذه املؤسسات سنتصون قناطرة التموينل األصنغر يف املسنتقبل وتتصامنل ب نصل
جيد م املصارف التجارية عرب وكالة ضمان التمويل األصغر باجلملة كفاالت).
زيننادة اإلنت ننار الننوالئي ملؤسسننات التمويننل األصننغر لتغطيننة أكننرب عنندد مننن العمننال وش نرائع التمويننل األصننغر بننالريف.
وإجرا دراسة ت

يصية يف املستقبل ملعرفة درجة إنت ار املؤسسات مقارنة بالعمال امل تمل يف كل الواليات.

التوس يف احملافظ املت صصة املرتبطة ب رائع التمويل األصغر وتوسي نطامل احملافظ القائمة مثنل احملفظنة الثانينة لتموينل
م روعات اخلري وحمفظة خريي التدري املها والفا.
مواصلة العمل يف تصحيع املفاهيا املغلوطة خاصة يف الريف.
Ibrahim, Badr EL Din A., 2011, Islamic Microfinance - Challenges and Prospects”. The Journal of Islamic

14

Banking and Finance, quarterly Journal publication of the International Association of Islamic banks, Karachi, June
2011 Issue.
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التوس ن ىف اس ننت دام وثيق ننة الت ننأم ال ننامله كض ننمان .ولع ننل مايؤخ نند عل ننى التجرب ننة الس ننودانية يف ض ننمانات التموي ننل
األصنغر أةننا تواكن التطننورات العامليننة الننيت حنندثت خننال العقندين املاضنني واخلاصننة لننق مننناض جينند للعميننل لصنني
يصننون اقنندوره سننداد ماعليننه مننن أقسنناط عننرب يليننات حمننددة .وهننذه التحننوالت العامليننة يف ضننمانات التمويننل األصننغر
إرتبطننت بتطننورات وإج نرا ات ميصننن أن نطلننق عليهننا الضننمانات اخلفيننة أو اإلجننر ات والرتتيبننات الداعمننة للضننمانات)
من أمهها اإلعتماد على الزبنائن منن العنصنر النسنائي الالئني ي نصلن نسنبة التقنل عنن  %80منن مجلنة املمنول متنويال
أصغر عامليا إدخنا إدخنار اجلهنة املسنتهدفة إختيارينا تغطينة عجنز السنيولة) أو إجبارينا كضنمان جزئني) والقنروض
املتعننددة وإعننادة جدولننة النندفعيات و القننروض املتصنناعدة واإلعفننا ات اجلزئيننة مننن رسننوم القننرض يف بعننض احلنناالت
املتعثننرة أو يف حالننة السننداد املبصننر) ومنننع متننويالت متوسننطة وطويلننة األجننل و إعننادة جدولننة القننروض يف حالننة التعثننر
ألسباا خارجة عن اإلرادة و املتابعة اللصيقة واإلهتمنام بنوعينة امل نروعات والعمنال ختفنيض أعبنا القنروض يف حالنة
السنداد املبصنر للت ننجي علنى السنداد وجعنل التمويننل األصنغر بسننيطا يف منتجاتنه وخدماتننه وعندم فننرض رسنوم إضننافية
أو مسننترتة لت فيننف الع ن علننى اجلهننة املسننتهدفة لتصننون قننادرة علننى دف ن ماعليهننا مننن إلتزامننات ماليننة للموسسننات
املقرضننة يف مواعينندها و التح ننو تنندرييا للقننروض الصننغرية واملتناهيننة الصننغر متوسننطة وطويلننة امل ندى تطويننل ف نرتات
السنداد) لضنمان جنننا امل نروعات و متابعننة العمنال بصننورة دورينة يف مننناطق العمنل أو ملنننز قبنل وبعنند تقند التمويننل
ع ننن طري ننق العم ننل املي نندام وف ننتع الف ننروع ب ننالقرا م ننن املن نناطق الس ننصنية واإلعتم نناد عل ننى م ننووفي اإلس ننتثمار واملتابع ننة
واإلعتمنناد املتزاينند علننى نوعيننة العمننال وامل ننروعات واملتابعننة اللصننيقة وحتليننل دراسننة اجلنندوى والتنندفق النقنندي ك ليننات
إحتياطينة تصمننل ولصنن ال تعننوض عننن الضنمانات بأنواعهننا وغريهننا .وعلنى الننرغا مننن أن التجربنة السننودانية يف التمويننل
األصننغر اربننة إسننالمية إال أةننا تسننتفد اننا فيننه الصفايننة مننن مزايننا نظننام التموينل اإلسننالمي املعتمنند أساسننا علننى صننيت
التموينل بال نراكة الننيت ال حتتنا لضننمانات قويننة وت ننعر أصنحاا امل ننروعات املتناهيننة الصنغر باألمننان لوجننود ال نريك.
كم ننا والزال ننت املص ننارف يف الس ننودان تتعام ننل بتقليدي ننة يف مس ننألة ض ننمانات التموي ننل األص ننغر وأق ننل ض ننمان ي ننتا قبول ننه
الضمان ال صي.15
تفعيل الوسائ احمللية والتنظيمات املهنية والتعاونية وأصحاا االنتا الزراعى واحليواىن ك لية للتمويل اجلماعي
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العمننل علننى إدخننا اخلنندمات غننري التمويليننة ك نندمات متصاملننة كالتوس ن يف التننأم األصننغر والنندفعيات اإلليصتورنيننة
وت جي اإلدخار األصغر .
التوس يف قاعدة ال راكات على أساس ال راكة الناجحة ب بنك السودان املركزي والبنك اإلسالمي للتنمية جدة
اإلس ننتمرار يف خف ننض نس ننبة املرا ننة يف التموي ننل األص ننغر إىل أدىن ح نندود نيصن ننه علم ننا ب ننأن السياس ننة التمويلي ننة للع ننام
 2014طلبت من املصارف ختفيض نسبة املرا ة يف التموينل األصنغر ل ن  %70والتوجنه بقنوة ونو القطاعنات املنتجنة
خاصة يف الريف كالقطاع الزراعي التقليدي والصناعات احلرفية.
اإلسننتمرار يف تطبيننق ةلننة مسننارت) حلمايننة زبننائن التمويننل األصننغر ووض ن أسننس ويليننات للحمايننة مت ننيا م ن املبننادع
السبعة حلملة مسارت) خال العام .2014
اإلس نراع يف إن ننا اجلمعيننة السننودانية ملؤسسننات التمويننل األصننغر لتقنند خنندمات التنندري ورف ن القنندرات والزيننارات
امليدانيننة ملنسننوبيها للتعننرف علننى أفضننل املمارسننات العامليننة يف التمويننل األصننغر ومسنناعدة أعضننائها يف احلصننو علننى
التمننويالت باجلملننة مننن املصننارف علننى أفضننل شننروط يف الفننرتة القادمننة عننرب ضننمانات وكالننة ضننمان التمويننل األصننغر
باجلملة كفاالت).
رؤية حول مستقبل خطة تسخير الموارد المالية للقطاع:
من الواضع أن الطل على التمويل األصنغر أكنرب منن العنرض وذلنك بسنب عندم إسنتغال املصنارف لنسنبة ال ن %12
من احملفظة الصلية لتمويل القطاع ألسباا من امهها: :
أوال :غينناا دراسننات اجلنندوى املقبولننه لنندى املصننارف  .يننأ ذلننك علننى الننرغا مننن بعننض اجملهننودات الننيت قننا رننا بنننك
السننودان واجمللننس األعلنني للتمويننل األصننغر لت ننجي قيننام مراكننز لتنميننة وتطننوير امل ننروعات مننناط رننا إجنرا املسننوحات
وحتديد اخلط اإلستثمارية الوالئية وإقرتا امل روعات وإجرا دراسات اجلدوى عليها وتقدميها ملقدمى اخلدمنة .وعلنى
الننرغا مننن هننذه النندعوات للواليننات بقيننام هننذه املراكننز إال أن هنالننك مرك نزين فق ن يف جنننوا دافننور واجلزيننرة أسسننتهما
مؤسسننات التمويننل األصننغر رننذه الواليننات علننى نفقتهننا .ويعمننل بنننك السننودان املركننزي عننرب وحنندة ال ننراكة م ن البنننك
اإلسالمي للتنمية يف تقد دعا فا إلن ا موعه أخرى يف واليات أخرى.
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ثاني ن نا :عن نندم تن ننوفر الضن ننمانات املناسن ننبة ملقن نندمي اخلدمن ننة علن ننى الن ننرغا من ننن ت ن ننجي السياسن ننات التمويلين ننة للمصن ننارف
بشستغال باقة الضمانات ووثيقة التأم األصغر ال امله أو أي ضمانات مناسبه.
واخلطة املستقبلية يف تس ري املوارد املالية للقطاع ت مل التايل :
أوال :االستمرار ىف توويف نسبة  %12من احملفظة االمجالية للمصارف عرب التموينل املباشنر لالفنراد واجملموعنات أو أو
ع ننرب التموي ننل باجلمل ننة م ننن املص ننارف ملؤسس ننات التموي ننل االص ننغر من ن توس نني نط ننامل التموي ننل باجلمل ننة م ننن املص ننارف
وال نراكات منن بنند املسنؤولية اإلجتماعينة) واملناو واملسننتثمرين اإلجتمناعي وشنركات القطناع اخلناص وغريهنا وذلننك
على حساا متويالت بنك السودان املركزي الو ت صل وو %50بياننات العنام  .)2013وتنأ أمهينة توسني نطنامل
هننذا السننومل مننن أهننا األولويننات يف املسننتقبل بعنند إن ننا وكالننة ضننمان التمويننل األصننغر باجلملننة كفاالت) .وينبغنني أن
يصننون بنننك السننودان ملجننأ أخننري لتمويننل مؤسسننات التمويننل األصننغر وتننر البنناا واسننعا للتمويننل باجلملننة عننرب بوابننة
القطنناع اخلنناص خاصننة تس ن ري م نوارد املصننارف علننى النسننبة املوض ننوعة للتموي ننل األصننغر) طامل ننا ك ننان هنالننك وكال ننة
لضننمان التمويننل باجلملننة فضننال عننن أن دور بنننك السننودان ينبغنني أن يننتقلن ليصننون دورا رقابيننا أكثننر مننن كونننه داعمننا
للتمويننل باجلملننة بصننورة مباشننرة ونقننرت فق ن أن يعتمنند بنننك السننودان عل ننى تس ن ري م نوارد أجنبيننة للتمويننل باجلملننة
والتنندري ورف ن القنندرات كمننا هننو احلننا يف حالننة ال نراكة الناجحننة م ن البنننك اإلسننالمي للتنميننة ولننيس مننن م نوارده
الذاتيننة .اعننا أن يقننوم بنننك السننودان بشسننتقطاا امل نوارد املاليننة مننن املنناو مننا اسننتطاع وتس ن ريها يف سننومل التمويننل
باجلملة جنبا إىل جن م املاو اآلخرين واملصارف التجارية
ثانيا :االعتماد يف التمويالت باجلملة على صيغة املضاربة املقيدة م تقاسا اإلربا واخلسنائر بن املناو ومؤسسنات
التمويننل األصننغر املمولننه) وجعلهننا إجباريننة عننند ضننمان التمننويالت باجلملننة عننرب وكالننة ضننمان التمويننل األصننغر باجلملننة

كف نناالت) مل ننا هل ننا م ننن مزاي ننا يف خف ننض نس ننبة التعث ننر وض ننمان الفعالي ننة يف أدا املؤسس ننات علم ننا ب ننأن ه ننذه الص ننيغة
أعتمدت من البنك اإلسالمي للتنمية كصنيغة أساسنية للتموينل باجلملنة إعتمنادا علنى التجربنة السنودانية يف ال نراكة من
البنك اإلسالمي للتنمية.
ثالثننا :حتويننل بعننض مؤسسننات التمويننل األصننغر الناجحننة ملؤسسننات تقبننل الودائ ن وفقننا لإلطننار الرقننايب والتنظيمنني م ن
الرتكيز على جذا الودائ اإلدخارية هلذه املؤسسات اإلجبارية واإلختياريه .هذه الودائ ينبغني أن ت نصل نسنبة معتنربة
مننن مت ننويالت املؤسسننات ال تقننل عننن  %50أسننوة بالتجربننة األثيوبيننة يف إسننتقطاا الودائ ن مننن اجله ننة املسننتهدفة يف
التمويل لضمان أن تصون هذه الودائ أقل تصلفة وتساعد على إستمرارية عمل املؤسسات.
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عنوان الورقة البحثية:
جمعيات القروض الصغرى بالمغرب ودورها في تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة
دة .ماجدة صواب  -د .بوشتى الخزان (أستاذان باحثان جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس المغرب)
ملخص مشروع الورقة البحثية:
أمام تراجع المغرب في دعمه المباشر للميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،أصبحت عدة مؤسسات
وهيئات دولية تساعد المنظمات غير الحكومية لتقوم بأنشطة تكمل دور الدولة ،مما شجع على تزايد
المبادرات الجماعية لتكوين تنظيمات وجمعيات ذات أهداف متنوعة ومن بينها جمعيات السلفات الصغرى
أو األبناك الصغيرة المتخصصة في منح قروض مالية للفئات المهمشة .وقد لعبت هذه المؤسسات دورا
فعاال و ديناميكيا في التخفيف من حدة الفقر وتقليص دائرة الهشاشة وتمكين الفئات المعوزة من االندماج
في الحياة االقتصادية وتحقيق التنمية البشرية من خالل:
 -1توفير الظروف المالئمة إلحداث المشاريع واألنشطة المدرة للدخل؛
 -2تنمية مداخيل عدد من األسر ذات الدخل المحدود والمتدني؛
 -3دعم الفئات المنعدمة الدخل.
لقد أصبحت مؤسسات القروض الصغرى تحتل مكانة متميزة داخل نسق التمويل المسبق للمشاريع
بالمغرب ،إذ تطور عددها كما تضاعف زبناؤها و أثبت مكانتها في تمويل المشاريع الصغيرة المدرة
للدخل على غرار تجارب بلدان أخرى كالبرازيل والبنغالدش والهند .واحتل المغرب رتبا متقدمة في هذا
السياق على المستوى العالمي .وتمكنت بفعل المرونة التي تنهجها هذه المؤسسات المالية الوصول إلى
أعماق البوادي واألحياء الفقيرة في المدن وذلك في إطار التنمية االقتصادية التضامنية و التي انتشلت
عددا مهما من النساء وأصحاب الحرف البسيطة من الفقر بانخراطهم واندراجهم اإليجابي في الدورة
االقتصادية المهيكلة.
يصل عدد هذه المؤسسات المالية بالمغرب اليوم حوالي  12مؤسسة منها ما هو تابع ألشخاص ذاتيين أو
مؤسسات بنكية وتشغل في مجموعها ما يناهز  6000أجير ،وتتوفر على  1,2مليون زبون أي نصف
زبناء القروض الصغرى على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا  % 66من النساء  % 40منهن
بالوسط الريفي .وهو ما جعل المغرب يحصل على جائزة منظمة األمم المتحدة للسلفات الصغرى سنة
 .2005وقد أشار البنك الدولي في نفس السنة أن حوالي  5ماليين مغربي بإمكانهم االستفادة من القروض
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الصغرى مما فتح شهية هذه المؤسسات في فتح فروع لها عبر أرجاء البالد وبالفعل احتلت مؤسستا
"األمانة" و"زاكورة" سنة  2007المراتب األولى عالميا من حيث مبالغ القروض الممنوحة ومن حيث
عدد المستفيدين.
كلمات مفاتيح :مؤسسات القروض الصغرى -التمويل المسبق -المشاريع الصغيرة -الفقر -التهميش -
التنمية البشرية -االقتصاد التضامني -صناعة التمويل األصغر.

مقدمة:
بفعل العولمة الفاحشة وما ترتب عنها من تراجع القتصاديات دول كثيرة في خلق فرص مواتية للتنمية
المحلية ،وتعدد أوجه التدويل الصناعي والتجاري واحتكار فائض القيمة للقطاعين معا في يد فئة قليلة من
الدول المتقدمة وشركاتها العابرة للقارات ،وسيطرة وتوجيه وتأثير وتدخل المؤسسات البنكية الدولية في
الشؤون المالية و نوع المشاريع االقتصادية المراد إنجازها لعدد من البلدان الفقيرة والسائرة في طريق
النمو ،ارتفعت معدالت الفقر واإلقصاء والتهميش لفئات واسعة من مجتمعات هذه األقطار ،وتعدد ت
مظاهره وتجلياته ،وما فتئت نسب عالية من سكان العالم النامي تلتحق بخانة الفقراء ،جراء تدهور قدراتها
االقتصادية وضعف الفرص للحصول على شغل قار يؤمن حياة كريمة لها.
لقد تأثرت بلدان عربية كثيرة من التحوالت العالمية المتسارعة ،ولم تتمكن في ظل هذه المستجدات من
إيجاد نماذج تنموية فعالة لكسب رهان العولمة الجارفة .بل رضخت لتوصيات المؤسسات المالية العالمية،
بإعادة النظر في أساليب تدبير االقتصاد والتنمية االجتماعية ،من خالل إجبارها على التخلي التدريجي
عن التدخل في توجيه واالستثمار في االقتصاد الوطني وفتحه أمام القطاع الخاص ،والتراجع عن الدعم
االجتماعي في كل مستوياته ،وهذا ما أطلق عليه في حينه – بداية الثمانينيات من القرن الماضي – بسياسة
التقويم الهيكلي .وجراء هذه السياسة التقشفية التي نهجتها معظم الدول العربية اتسعت معها قاعدة الفقر
والفقراء ،ومست بذلك البطالة شرائح واسعة من المجتمع ،خصوصا باألوساط الحضرية أو بالمدن التي
أصبحت ملجأ للفقراء والمهمشين ،مما انعكس سلبا على مشهدها وعمرانها.
و أمام هذه اإلكراهات تنامى دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ،كشريك أساسي وبديل للدول في
خلق فرص التنمية ومساعدة الشعب بواسطة الشعب لتجاوز األزمة ،انطالقا من مقاربات جديدة وفي
قطيعة تامة مع الممارسات السابقة التي كانت الدول فيها الموجه والمتدخل الوحيد في التنمية والتشغيل.
أهمية البحث:
فإذا كانت بعض الدول الفقيرة ومن ضمنها البانغالدش قد اشتهرت بتجربتها ،بنك جرامين أو مصرف

القرية للبروفيسور محمد يونس ،الحاصل على جائزة نوبل للسالم سنة  ،2006الغنية في محاربة الفقر من
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خالل سياسات تنموية نابعة من مقاربة التمويل الصغير الموجه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر،
والمفتوح في وجه الفئات المحرومة وغير القادرة على االرتقاء إلى االقتراض من المؤسسات البنكية .فإن
المغرب وبعد عقد التسعينيات من القرن الماضي راكم تجربة ال تقل أهمية عن تجارب بعض البلدان في
ميدان محاربة الفقر والهشاشة ،من خالل االنخراط اإليجابي لعدد من جمعيات القروض المالية الصغيرة
الموجهة إلى كل الفئات االجتماعية غير القادرة على الحصول على سلفات من األبناك الرسمية لتعقد
اإلجراءات والمساطر المفضية للقرض .و أضحت بذلك هذه البنيات غير الحكومية فاعال ال محيد عنه،
وشريكا أساسيا في خلق فرص الشغل وتطوير الكفاءات و إرساء األسس المتينة للتنمية االجتماعية
المنشودة.
لقد تمكنت فئات واسعة من العاطلين عن العمل من مختلف األعمار سواء الحاصلين على شواهد أم ال،
لهم مهن وخبرات أو بدون ،االستفادة من القروض الصغيرة ،طوروا بواسطتها مشاريع اقتصادية
وكفاءات مهنية نشلتهم من خانة البطالة والفقر ،واندمجوا في الدورة االقتصادية المهيكلة من جهة.
وتجاوزت فئات أخرى الهشاشة جراء استثمار القروض المالية الصغيرة في مشاريعهم غير المهيكلة
واالرتقاء بها إلى خانة القطاع المهيكل ،كما ساهمت هذه القروض في تثمين منتجات ،وموارد اقتصادية
محلية في إطار ما يطلق عليه االقتصاد التضامني من جهة ثانية.
هدف البحث:
على اعتبار أن التمويالت الصغيرة تشكل آلية من آليات محاربة البطالة والفقر في جميع دول العالم
النامي ،فإن هدف البحث يأتي كمحاولة لتقديم التجربة المغربية في هذا السياق وتقييمها قصد استخالص
الدروس والعبر لتجاوز السلبية منها ،و إعادة إنتاج اإليجابية وتعميمها على نطاق واسع .كما سيتم اقتراح
بعض الحلول التي قد تساعد في معالجة مشكلة تمويل المشروعات الصغيرة وتطوير أداءها بشكل مستدام.
مشكلة الورقة البحثية:
ساهمت جمعيات القروض الصغيرة والمتناهية الصغر في تطوير وتنمية االقتصاد الشعبي واالجتماعي،
و خلق مقاوالت صغيرة فرضت نفسها في السوق االقتصادي المغربي ،وخففت من إشكالية الفقر
والتهميش باألرياف والمدن .سنحاول إبراز تجربة المغرب في هذا الميدان منطلقين من مقاربة تاريخية
لظهور تمويل المشاريع الصغرى ،مستندين في التحليل على تجارب بلدان أخرى ،مع الحرص على إبراز
خصوصية المغرب في هذا الباب .كما سنقف عند نقاط القوة لهذه التمويالت الصغيرة والمكاسب التي
حققتها على مستوى اإلدماج االقتصادي للفئات المقصية والمهمشة ،من خالل الوقوف على مشاريع
ناجحة استفاد منها شباب ونساء وخريجي معاهد التكوين بالوسطين الحضري والريفي .وأيضا سنحاول
الوقوف على اإلخفاقات التي طالتها لتشريحها وتحليل مسبباتها.
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فروض البحث:
 التمويالت الصغرى والمتناهية الصغر مقاربة فعالة في محاربة الفقر والهشاشة ،و آلية منآليات التنمية اإلقتصادية واالجتماعية بالبلدان النامية؛
 جمعيات القروض الصغرى في المغرب قيمة مضافة لتطوير المشروعات الصغيرة و إدماجالفقراء في الدورة االقتصادية المهيكلة.
 القروض الصغرى مطية ومدخال لتشغيل فئة مهمة من العاطلين وأداة لتنشيط االقتصادالداخلي.
 انزالق القروض الصغرى عن أهدافها بسبب المنافسة ساهم في إرباك الوظيفة التنمويةللجمعيات المعنية.
منهجية البحث:
يتضمن منهج البحث العناصر اآلتية:
 الدراسات النظرية :التي تناولت موضوع السلفات الصغرى ومؤسساتها وطنيا ودوليا ،وكذلكمتابعة المؤتمرات والندوات وإصدارات المجالت العلمية حول الموضوع ،و أخيرا اإلنجاز
العديد من البحوث من لدن طلبة الجامعة تحت إشرافنا.
 الدراسات الميدانية :التي همت ميادين مختلفة الريف والحضر ومشاريع متنوعة التياستفادت من القروض الصغرى ،وقد وقع اختيارنا على مدينة توجد في محيط مدينة فاس
تغيب فيها فرص الشغل ويكثر بها الفقر وهي مدينة ميسور ،حيث اخترنا عينة من المستفيدين
وتم إجراء بحث ميداني عبر استمارة مدققة لمعرفة خصائص ومشروعات عينة البحث و أثر
تمويل المشروعات المتناهية الصغر على عمليات التنمية في مفهومها الواسع.

المحور األول :مقاربة تاريخية لمفهوم القروض الصغرى والتجارب الدولية.
إن التحوالت المتجددة في العالقات االقتصادية الدولية واإلقليمية وتداعياتها على األوضاع االقتصادية
المحلية ،تستدعي ضرورة تطوير المنظومة االقتصادية وبنياتها ،وعلى رأسها المقاوالت المجهرية
والصغرى ،بغية التقليص من االنعكاسات السلبية لهيمنة الشركات العالمية على مجريات التجارة
والصناعة بمختلف دول المعمور ،واالتفاقيات الثنائية التي تبرم ما بين الدول لتسهيل ولوج األسواق.
والمغرب من بين الدول التي تربطه عدة اتفاقيات مع اتحادات ودول متعددة ،تخول لكل األطراف الرفع
من تيارات المبادالت ،غير أن هذا أثر سلبا على العديد من القطاعات التي عصفت بها المنافسة لعدم
قدرتها على المقاومة .وهذا ما أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة ،أصبح معه البحث عن البدائل مسألة
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ملحة ،ومن بينها التشجيع على المبادرات الصغيرة وتثمين المنتجات المحلية وتشجيع أصحاب المشاريع
المدرة للدخل عبر تمكينهم من التمويالت الضرورية ،لتحقيق اإلقالع االقتصادي واالجتماعي المنشود،
والمساهمة في التنمية الترابية المندمجة والمرتكزة على االستغالل العقالني للثروات الالمادية والمؤهالت
المحلية .
و في هذا اإلطار سنتناول بالتحليل المفاهيم المحددة للتمويل األصغر ،وسياقها التاريخي وبعض التجارب
الدولية في هذا الباب ،بغية إبراز التجربة المغربية في إطارها العام.
 -1اإلطار المفاهيمي للتمويل األصغر.
إن فكرة االقتراض أو التعاضد أو التعاون ليست وليدة تاريخنا الحديث ولكنها قديمة في المجتمع العربي،
بحيث تعتبر من مكونات ثقافتنا األصيلة ،فالدين اإلسالمي الحنيف حث عليها في المعامالت بين الناس و
أوصى بالتآزر .وتراثنا مليء بالمصطلحات الالتي تنم على هذا الفعل .لكن االقتراض بمفاهيمه الحديثة
المبنية على توسيع قاعدة السلف وتخصص مؤسسات بعينها بذلك ،بتحصيل القروض ونسب فوائد عنها
هي مسألة حديثة .والجديد فيها هي توجيهها إلى فئات ضعيفة ال تتوفر على مداخيل قارة ،خالفا لألبناك
التجارية التي تقصي هذه الفئات وما النسب المتراوحة ما بين  20و %30كزبناء الذين بمقدورهم ولوج
والحصول على قروضها في الدول النامية خير مثال على هذا اإلقصاء.1
تجمع كل التعارف الدولية على أن التمويالت الصغرى أو السلفات أو القروض هي عبارة عن رزمانة من
الخدمات المالية التي تمنح للفئة الفقيرة من المجتمع بغية تقوية قدراتها المادية ،بهدف رفع مردودية
األنشطة التي تزاولها أو ابتكار أخرى ،وغالبا ما توجه إلى العاطلين عن العمل و الراغبين في خلق
أنشطة اقتصادية النتشالهم من العطالة ،أو صغار الحرفيين والمهنيين وصغار الفالحين وغيرهم من
أصحاب الدخل الضعيف كما أنها التميز بين الجنسين .ومن هنا يمكن إعطاء بعض التعاريف المتداولة:
أوال :التمويل األصغر أو ميكروقرض  La microfinanceأو التمويل البالغ الصغر هو :أداة لوضع
منظومات مالية رهن الفقراء غير القادرين ولوج المؤسسات المالية التقليدية .فالتمويل الصغير آلية قوية
لمحاربة الفقر.2
القروض الصغيرة أو الضعيفة من حيث حجمها هو نشاط يمارس من قبل وحدات معترف بها ليس لها
صفة بنكية أو مؤسسة مالية ،والتي تنشط عمليات مالية أو تعمل على تجميع االدخار وتعرض خدمات
مالية نوعية لفائدة السكان المقصيين من الدورة البنكية التقليدية .3
 - 1البنك اإلسالمي للتنمية،ملخص التقرير الخاص بالتمويل اإلسالمي البالغ الصغر،ص.12.
2
- Extraits de : Principes clés de la microfinance, CGAP, 2007, p.1.
3
- Séminaire Banque Mondiale - Commission Bancaire sur la supervision bancaire Laurence
jeudi 22 sept. 2005, p.9. Hart, AFD/CEFEB – Laurent Lhériau, ESF.
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ثانيا  :التمويل األصغر أو الميكرو قرض حسب البنك الدولي :هو تقديم قرض بسيط لألسر في وضعية
اقتصادية هشة لمساعدتها على االنخراط في أنشطة إنتاجية .وفي هذا السياق فالتمويل األصغر يضم
مجموعة من القروض القصيرة المدى التي تمكن من تشكيل أصل أو رأسمال و تكوين مستثمرين صغار.
ثالثا :يعرف التمويل األصغر على أنه منهجية إقراض توظف بدائل للضمانات لتقديم واسترداد قروض
قصيرة األجل لرأس المال العامل ألصحاب المشاريع الصغيرة.4
رابعا :برنامج التمويل األصغر يعني توفير الخدمات المالية كاإلقراض واإليداع واالدخار التي تتكيف مع
احتياجات الفقراء القادرين على المشروعات.5
نستنتج من التعاريف السابقة على أن التمويل البالغ الصغر هو عبارة عن حل مالي يقدم إلى الفئات غير
المحظوظة اقتصاديا قصد تنويع دخلها والرفع من قدراتها اإلنتاجية بغية تحقيق الرفاه االجتماعي
للرأسمال الالمادي ،بمعنى آخر هي عبارة عن استراتيجية جديدة للتكيف ،واالرتقاء إلى األسواق المالية
التي كانت محرومة منها ،بفعل السياسة اإلقصائية لألبناك والمؤسسات المالية التقليدية .كما أنها إضافة
نوعية للراغبين في الشروع أو تطوير مشروعات استثمارية مدرة للدخل .إذن هو عبارة عن حل
إلشكالية الفقر والبطالة ومحاربة اإلقصاء والتهميش علما بأنها ليست هدية ولكن دينا يجب تسديده .فما
هو السياق الدولي والتاريخي الذي ظهر فيه هذا النوع من القروض؟.
 -2القروض الصغرى :مقاربة تاريخية.
بدون الرجوع إلى التاريخ المفصل إلى فكرة تقديم القروض الصغرى في القرون السابقة ،سنقف عند سنة
 1720وبمدينة "دوبلن" حيث أقرض "جوناطان سويفت" ألول مرة قروض صغيرة للحرفيين الصغار،
وفي سنة  1864قام األلماني "فريدريك ولهيم رفايسن" بتأسيس شركة تعاونية للقرض المتبادل مهمتها
تقديم كفاالت لألبناك قصد ارتقاء الفالحين الفقراء للقرض البنكي ،وفي سنة  1880أسس األب "ليدفيك دو
بيس" بفرنسا القرض الشعبي والذي سيكون أصل األبناك الشعبية فيما بعد ،ثم ستعلن الحكومة الفرنسية
تأسيس بنك القرض الفالحي على غرار التجربة األلمانية لتنظيم ودعم الفالحة.6
غير أن فكرة القروض الصغرى بمفهومها الحديث ظهرت مع االقتصادي الليبرالي "محمد يونس" ،وذلك
على إثر المجاعة التي اجتاحت البنغالدش أواسط السبعينات ،وترتكز على منح النساء الفقيرات قروضا
صغرى البتكار مشاريع مدرة للدخل ،تجعلهن قادرات على االندماج في محيطهن السوسيو اقتصادي.

 - 4المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء،موجز الجهات المانحة ،رقم  ،11مارس .2003
 - 5جوديث براندسما ورفيقة شوالي ،إنجاح التمويل البالغ الصغر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،منشورات
مكتب شؤون الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي ،ص .1.
6
- Petite histoire de la microfinance, In Baromètre de la Microfinance, 2011, p.2.
www.oxusnetwork.org/wp.
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وتوسعت الفكرة وتوجت بتأسيسه لبنك موجه للفقراء في سنة  ،1983وكان بمثابة أول مؤسسة مالية
للقروض الصغرى و تسمى  ،grameen bankحاز بفضلها على جائزة نوبل سنة .72006
وتقوم القروض الصغرى على مبدأين:
المبدأ األول ،يمنح القرض من أجل خلق مقاوالت مجهرية و مشاريع ذاتية مدرة للدخل و مساعدة الفقراء
على التحول إلى مقاولين ،أي أنها ليست قروضا استهالكية؛
المبدأ الثاني ،للحصول على السلف التضامني يجب جلب مجموعة من المقترضين ،وتتم عملية
االقتراض على أساس الثقة بين البنك و أفراد المجموعة.
وقد اعتبرتها األمم المتحدة وسيلة فعالة لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة التي تدعو إلى خفض
معدل الفقر إلى نسبة  ℅50بحلول سنة  ،2015وكذا تمكين المرأة من أسباب القوة وتوفير التعليم للجميع،
كما اعتبرت المؤسسات المالية العالمية كالبنك العالمي و صندوق النقد الدولي ،مؤسسات القروض
الصغرى وسيلة أساسية لمحاربة الهشاشة االقتصادية واالجتماعية ،لذا تم تبني الفكرة وتجريبها على أزيد
من  140دولة .حيث عرفت هاته األخيرة خالل التسعينات انتشارا واسعا في البلدان الفقيرة في كل من
آسيا و أمريكا الالتينية و أفريقيا .و تم تأسيس المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء التابعة لصندوق النقد
الدولي ،كما توجت التجربة بالدعوة لعقد مؤتمر عالمي سنة  1997بواشنطن ،العقد الذي تم إطالق عليه
"عقد التمويل الصغير" ،8حول مؤسسات القروض الصغرى لتدارس وظائفها وآفاقها ،و حسب
إحصائيات  ، 2005بلغ عدد زبناء  800مؤسسة للقروض الصغرى حوالي  20مليون فقير.9
لقد انتشرت مؤسسات القروض المتناهية الصغر بشكل كبير على المستوى العالمي وتعددت التجارب
دوليا ويمكن ذكر على سبيل المثال ال الحصر بعض الدول التي نجح فيها هذا النوع من القروض كالهند
والبانغالدش وأندونيسيا وبوليفيا وأوغندا والبرازيل ومصر والمغرب والبوسنة ونيكاركوا وغيرها ، 10بل

 - 7للمزيد من التفاصيل أنظر :إيهاب طلعت الشايب ،أثر تمويالت المشروعات المتناهية الصغر على مستوى معيشة الفئة
المستهدفة ( دراسة تطبيقية على مؤسسة التضامن للتمويل األصغر ،بحث مقدم للحصول على درجة الماجيستير المهني في
إدارة األعمال ،كلية التجارة عين شمس القاهرة.2010 ،
 محمد يونس ،عالم بال فقر ،ترجمة محمد محمود شهاب ،مؤسسة األهرام ،القاهرة. 2001، محمد يونس ،بنك الفقراء ،ترجمة د.عاليه عبدالحميد عارف  ،مكتبة الشروق الدولية  ،القاهرة.2007 ، -8عبدالوهاب لطفي ،أساسيات التمويل األصغر ،الوكالة األمريكية للتنمية ،مصر ،ورشة عمل أبريل .2013
www.ngoconnect.net/documents
 -9خدعة القروض الصغرى  :تنمية مكبلة ،المناضلة ،جريدة إلكترونية العدد  ،27يونيو،2010
http://www.almounadil-a.info/
10
- Fédération National des Associations de Microcrédits & Centre Mohamed VI de Soutien à
la Microfinance, Stratégie Nationale de microcrédits, Symposium Internationale de la
microfinance au Maroc, Skhirat, 11-12 Oct. 2012.329 p.
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واتسع وظهر في هوامش مدن بعض البلدان المتقدمة مثل كندا وفرنسا.11غير أن المبرر يختلف ،ففي
الدول المتقدمة يتم تشجيع المشاريع الصغيرة ألنها ت ّغذي الشركات الكبرى بالمواد الوسيطة ،بينما يتم
اعتبارها في البلدان الفقيرة إجراءات إصالح اقتصادي نظرا لتقلص دور الدولة في االستثمار وضعف
قدرتها على إيجاد مناصب عمل للوالجين لسوق الشغل.
و تبنت الدول العربية في العقدين األخيرين سياسة إيجابية شجعت على إثرها االنخراط الكبير للقطاع
الخاص في إقراض الفقراء ،انطالقا من فرص تحقيق التنمية البشرية المستدامة مشروط برفع مستويات
عيش الفقراء وخلق فرص الشغل وتحفيز النمو االقتصادي .وهكذا أصبح التمويل األصغر من ضمن
االستراتيجيات العامة للتنمية لكل الدول العربية ،عبر تحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني على
المساهمة في التنمية التشاركية ،12خصوصا في ظل تراجع الحكومات عن دورها االستثماري المباشر كما
كان سابقا .ويعد المغرب كما سبقت اإلشارة إلى ذلك سابقا من األقطار التي اكتسبت تجربة غنية في هذا
السياق ،فما هي الظروف المحيطة بظهور فكرة القروض الصغرى بالمغرب؟.
 -3القروض الصغرى بالمغرب :السياق العام.
برزت أولى تجارب القروض الصغرى في المغرب مع بداية التسعينات من القرن الماضي ،وهي الفترة
التي عانى فيها المغرب من النتائج السلبية  -األزمات االجتماعية -لسياسة التراجع الكبير لدعم القطاعات
االجتماعية واالقتصادية وخفض النفقات العمومية وتحرير األسواق ،بحيث تفشت البطالة في صفوف
خريجي الجامعات والمعاهد وعموم الشباب ،و تقلصت االستثمارات مما كان لها بالغ األثر على مستوى
فرص التنمية بصفة عامة.
وبرزت التجربة األولى والتي كانت محدودة لجمعية تضامن بال حدود سنة  ، 1993تلتها بعد ذلك
تجارب أخرى في مجال التمويل الصغير ،حيث تم تأسيس مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى
سنة ،1995و مؤسسة أمانة للقروض الصغرى سنة  1996ومؤسسة التنمية والبركة وإنماء والكرامة
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- Frédéric Roussel, Que pensent les Français de la microfinance?, In Baromètre de la
Microfinance, 2011, p.4. Frédéric
 - 12اعتمدت مصر في سنة  2002قانونا ينظم إنشاء وأنشطة الجمعيات والمؤسسات األهلية ،حيث يتحتم على جميعها
التسجيل لدى وزارة التضامن االجتماعي .وصدر قانون141 ،عام ،2004جديد لتنمية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر
ويعرف القانون دور الصندوق االجتماعي للتنمية باعتباره المسؤول عن التخطيط والتنسيق بين الشركاء ذوي الصلة،
وتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،ومساعدتها في الحصول على التمويل والخدمات .هدا ماجا في
دراسة تحت عنوان :أثر التمويل المتناهي الصغر في مصر دراسة مسحية ،من إنجاز  Planète Financeسنة ،2008
ص ص .21-20
أنظر:
 سنابل شبكة التمويل األ صغر للبلدان العربية ،التقرير العربي اإلقليمي للتمويل األصغر :استعراض آخر مستجداتالقطاع ،دجنبر .2010
 عرفات ألصالحي ،مسح تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي للمشاريع الصغيرة للفئات األكثر فقرا حالة اليمن ،صندوقالرعاية االجتماعية ،بوابة التمويل األصغر / http://www.microfinancegateway.org.2011 ،CGAP
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ومؤسسة أرضي للقروض الصغرى ( تابعة للقرض الفالحي ) والشعبي للقروض الصغرى ( تنتمي
لمجموعة البنك الشعبي) التي أصبحت تحمل إسم "التوفيق" فيما بعد .فوصلت إلى أكثر من  13مؤسسة
وطنية ومحلية منضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى  FNAMكإطار
للتنسيق.13
و تأسست مؤسسات القروض الصغرى على أنها جمعيات ذات منفعة عامة وغير هادفة إلى الربح -هذه
المؤسسات يؤطرها قانون  18/97للتمويل األصغر لسنة  1999فال هي بمؤسسات مالية وال بجمعيات،
قدم إطار عمل واضح من أجل تنمية هذه الصناعة وحدد هدفها في تمويل مشاريع اقتصادية إنتاجية
وخدماتية مدرة للدخل ،14وقد تم تعديل الغاية من إنشائها سنة  2004لتطال تمويل السكن وتجهيزه بالماء
والكهرباء وابتداء من سنة  ،152007أصبح بإمكان المؤسسات تقديم سلة من القروض حتى وإن كان
القرض استهالكيا محضا -وهي تخضع لرقابة وزارة المالية بإشراف بنك المغرب و معفية من الضرائب
ويمنع عليها أن تجمع األرباح .-فقد استفادت منذ إنشائها من مزايا تفضيلية ساهمت في نموها ،وفي
مقدمتها إعفائها من الضريبة على الدخل و من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد التجهيزات و
المعدات المخصصة لتسييرها اإلداري .و تستفيد عالوة على ذلك من دعم نظام الضمان لصندوق الضمان
المركزي في الحصول على تمويل أنشطتها من المؤسسات المالية.
و من بين مصادر تمويلها أيضا ،الهبات والقروض التي تتلقاها من مصادر دولية ووطنية ،فهي تستفيد من
هبات ومنح تندرج في إطار ما ينعت"بالمساعدات من أجل التنمية" التي تقدمها بلدان الشمال إلى البلدان
الفقيرة مثل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،والوكالة الفرنسية للتنمية ،وتحدي األلفية ،و البنك األلماني،
والبنك العالمي ،وبرنامج األمم المتحدة للتنمية ،و البنك األوروبي لالستثمار.
أما محليا ،فيتم تمويلها من ميزانية الدولة ،عبر قروض غالبا ما تمنح بدون فائدة و تنعت القروض بدورها
كمساعدات مالية عمومية كمؤسسة محمد الخامس للتضامن وصندوق الحسن الثاني الذي تؤول إليه
عائدات خوصصة المؤسسات العمومية ،أما القروض التي تقدمها األبناك الخاصة لجمعيات القروض
الصغرى فتجري وفق شروط السوق (تعهدات القطاع البنكي المغربي و صندوق "جيدة" اللذين يغطيان
ما يقارب  %80من الحاجيات المالية للقطاع  %84سنة  2008و%85سنة .16)2009

 - 13أطاك المغرب ،القروض الصغرى :الرأسمالية بين محاربة الفقر والفقراء ،تمت زيارة الموقع بتاريخ  25أبريل
http://attacmaroc.org.2015
 - 14القانون رقم  18-97المتعلق بالسلفات الصغيرة صدر في ج ر عدد  4678بتاريخ فاتح أبريل  .1999كما تم تتميمه
بالقانون رقم  30 04-07صدر في الجريدة الرسمية عدد  5584بتاريخ  6ديسمبر .2007
 -15كما تم تتميمه بالقانون رقم  30 04-07صدر في الجريدة الرسمية عدد  5584بتاريخ  6ديسمبر .2007
 -16سنابل شبكة التمويل الصغر للبلدان العربية ،التقرير العربي اإلقليمي للتمويل األصغر :استعراض آخر مستجدات
القطاع ،دجنبر  ،2010ص.10.
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إن التجربة المغربية اليوم في هذا المجال هي غنية وشكلت نموذجا ً يُحتذى به في المنطقة العربية  ،لما
وفرته من أنشطة مدرة للدخل آلالف األشخاص ،فضالً عن الدعم والمتابعة لمشاريعهم الصغيرة،
وأصبحت مؤسسات اإلقراض الصغير تدير محفظة مالية ال تقل أهمية عن باقي المؤسسات البنكية
األخرى ،وبفضل "نجاح صناعة التمويل األصغر فازت مؤسستا األمانة وزاكورا على جوائز دولية بما
في ذلك جائزة ميكس* ألفضل مؤسسة تمويل أصغر أداء في العالم والجائزة األوربية للتمويل
األصغر".17
المحور الثاني :القروض الصغرى والمتناهية الصغر بالمغرب وإمكانية القضاء على البطالة والفقر.
بعدما أثبت عدة تجارب دولية فعالية التنمية من األسفل وبواسطة الذات من خالل تأسيس بنوكا للفقراء،
والتي تمنح قروضا تضامنية أو فردية لحمالي المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ،تمكنت عبرها من
تطوير قدراتها الذاتية في خلق وتدبير وتنمية المقاولة الصغيرة ،تبنى المغرب هذه التجربة وأولى لها
عناية ودعما كبيرين ،ألن التمويل األصغر يعتبر البوابة الحقيقية لإلدماج المالي ،ذلك أن  12مليون
شخص في المغرب ال يستطيع الوصول إلى الخدمات المالية العادية ،كما أنه يساعد على االستقرار
االجتماعي ويساهم في توفير فرص الشغل للعاطلين ،والذين وصلت نسبهم حسب مذكرة المندوبية السامية
للتخطيط إلى نحو  ℅9,9سنة  2014بزيادة قدرها  ℅0,7عن عام  ، 2013وطبعا في إطار مقاربة
شمولية وسياسة إلتق ائية مع باقي المخططات القطاعية العمومية والخاصة والتي تهدف تحقيق العدالة
االجتماعية وتحقيق التنمية البشرية .فما هو عدد جمعيات القروض الصغرى بالمغرب؟ و ما هو حجم
األموال المقدمة للمقترضين؟ وماهي خصائص الفئات المستهدفة؟.
 -1جمعيات القروض الصغرى بالمغرب :وظائفها و أهدافها:
لقد أوصت مختلف المؤتمرات الدولية بضرورة إشراك اإلنسان في مسلسل التنمية ،عبر عدة أوجه ومن
بينها إنشاء المنظمات غير الحكومية وجعلها شريكا أساس سواء في اتخاذ القرار واختيار مداخل التنمية
في مختلف أبعادها ،أو التزامها بالمشاركة الفعلية في هذه الصيرورة ،باالنخراط المباشر في البحث عن
الحلول الممكنة للتنمية البشرية على وجه الخصوص .وتعد جمعيات القروض الصغرى بالمغرب أحد
الفاعلين في تمويل المشاريع الصغيرة وخلق فرص الشغل بالعالمين الحضري والريفي.

* ميكس هي منتدى لتبادل معلومات التمويل األصغر العالمية على االنترنت ،ويتيح هذا المنتدى معلوماته للعاملين في
القطاع وللجمهور العام عن مؤسسات التمويل األصغر حول العالم ،واالستثمارت العامة والخاصة في التمويل األصغر
وشبكات التمويل األصغر وجهات التصنيف والتقييم والشركات االستشارية والهيئات الحكومية والتنظيمية.
 - 17المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء ،صعود وهبوط وانتعاش قطاع التمويل األصغر في المغرب ،دجنبر ،2009
صwww.cgap.org.1.
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وهذا ما يفسر الدور اإليجابي الذي أضحت تقوم به هذه المؤسسات المالية في المسارات المختلفة لمسلسل
التنمية اقتصاديا واجتماعيا و ثقافيا .يضطلع هذا الفاعل على مستوى بعث النفس المتجدد في هذه
الصيرورة ،و تحفيزها على تحقيق الغايات النبيلة المتوخاة منها ،وعلى رأسها االرتقاء بالكائن البشري او
الطموح اإلنساني إلى مدارج متقدمة  ،أي عبر االهتمام بتنمية اإلنسان ،وجعله محور التنمية برمتها
اإلنسان كإنسان ،في منأى عن أي سلوك تبخيسي يسعى إلى اإلنقاص من قيمته االعتبارية وجدواه
المعيارية.
جدول رقم  :1توزيع جمعيات القروض الصغرى بالمغرب حسب مجال التدخل
الجمعيات

نطاق التدخل

نوع القرض

األمانة

المدينة

فردي وجماعي

زاكورة( سابقا)

المدينة ب %80

فردي وجماعي

التوفيق

المدينة والريف

جماعي

فونديب (مؤسسة التنمية المحلية

المدينة والريف

جماعي

والشراكة) البركة حاليا
إسماعيلية

المدينة

جماعي

الجمعية التطوانية للمبادرات

المدينة وضواحيها

جماعي

الجمعية المغربية للتضامن بال

المدينة ب %80

جماعي

حدود
الكرامة

المدينة

فردي وجماعي

أتيل

الريف

جماعي

إنماء

الريف

جماعي

جمعية القروض الصغرى واد

الريف

جماعي

سرو
الجمعية المغربية للتضامن

جماعي

الريف

والتنمية
أرضي

جماعي

الريف

المصدر- :الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى http://www.cgem.ma
Faska Mohamed & Khoya Chafiq, Le secteur du microcrédit au Maroc :

-

Evaluation et étude de cas, Mémoire de licence en sciences économiques et
gestion, université Moulay Ismail Meknès, 2006, p.62.

تؤدي جمعيات القروض الصغرى بالمغرب دورين أساسيين يتمثل األول في كونها قطاعا ماليا يقرض
المهمشين والمقصيين من القطاع البنكي الرسمي .وثانيا قطاعا يخفف من بطالة أصحاب الشواهد ،إذ
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تشغل هذه المؤسسات أزيد من  6000مستخدم و أجير وهو رقم ال يستهان به في المؤشرات االقتصادية،
وبكثلة أجور تفوق  434مليون درهم ،18موزعة على  1305وكالة وفرع على المستوى الوطني ،كما
تتوفر على  1.2مليون زبون أي نصف زبناء القروض الصغرى بمنطقة حوض البحر األبيض المتوسط
 %66من الزبناء هن نساء يتواجد  %40منهن بالوسط القروي .19وفي سنة 2005أشار البنك الدولي،
السنة التي حصل فيها المغرب على جائزة األمم المتحدة الدولية للقروض الصغرى على مستوى الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،إلى أن  "5ماليين مغربي يمكن أن يستفيدوا من القروض الصغرى سيما و أن
هذا األخير قدر نسبة الفقر في  %15من سكان المغرب الثلثين منها بالوسط القروي" . 20مما فتح شهية
هذه المؤسسات للتوسع ،و أيضا تدخل وزارة المالية لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع لما تعقده
الدولة من آمال على هذه القروض المتصاص غضب الكادحين.
—ومن بين األهداف المسطرة لهذه القروض نذكر :
على المستوى االقتصادي :تحاول هذه المؤسسات عبر قروضها إدماج ومساعدة األشخاص الضعفاء من
الناحية االقتصادية على تطوير نشاط إنتاجي أو خدماتي ومحاربة اإلقصاء االجتماعي ومحاربة الفقر
وتنويع مداخيل التنمية ومحاربة الهشاشة وإنعاش المقاوالت والمهن الصغرى.
على المستوى االجتماعي :إن التوظيف الجيد للقروض يؤدي ال محالة إلى الرقي االجتماعي ،بحيث
ينعكس ذلك على مستوى الدخل واالستهالك واإلحساس باالندماج في المجتمع ،وتغير التمثالت واألحكام
لدى الفئة المستهدفة عن وسطها ،إذ تتحول من عالة إلى قوة اقتصادية واقتراحية في مجتمعها.
على المستوى المجالي والبيئي :تهدف هذه القروض المساهمة في الحد من تدهور الموارد الطبيعية جراء
التخفيف من الضغط عليها واستنزافها من خالل تنويع الدخل لدى الفالحين الصغار ،وتنمية بعض
المشاريع المرتبطة بنشاطهم الفالحي أو تمويل مشاريع أخرى تثمن المهارات والخبرات لهذه الشريحة
من المجتمع.
 -2حجم القروض الصغرى وتطورها في الزمان.
قاومت مؤسسات القروض الصغرى بشدة من أجل البقاء في السوق المالي الوطني ،باعتبارها ممارسة
 - 18مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية ،الكتاب األبيض للقروض الصغرى بالمغرب ،سنة ،2012
ص .11.مركز محمد السادس هو مركز لدعم القروض الصغرى ،وتم إنشاؤه بموجب توجيهات ملكية من مؤسسة محمد
الخامس للتضامن وفي يوم  8نوفمبر  ،2007بمناسبة حفل إعطاء انطالقة الحملة الوطنية العاشرة للتضامن ،يهدف المركز
إلى تنمية قطاع القروض الصغرى ،والمساهمة في تكوين أعضاء الجمعيات ،ودعم حاملي المشاريع ،وتشجيع تسويق
منتوجات المقاوالت الصغرى.
 -19كلمة الوزير األول المغربي السيد ادريس جطو ،خالل انطالق السنة الدولية للقروض الصغرى بالمغرب، 2005
الرباط 22 ،فبراير .2005
 -20ميمون الرحماني ،واقع الفقر بالمغرب بين المقاربات المؤسساتية والبدائل الممكنة ،شتنبر ،2011
https://mimounrahmani.wordpress.com
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جديدة في سوق المال واألعمال وتمكنت في ظرف وجيز من كسب ثقة زبناء تجاوز عددهم  1.2مليون
أي ما يمثل المكانة  15دوليا على مستوى الزبناء ،واكتسبت ثقة الممولين الكبار دوليا ووطنيا لصناديقها.
فحجم الكثلة المالية التي وزعتها هذه الجمعيات ،فاقت كل االنتظارات ورسخت مكانتها مع توالي السنوات
في خانة المقرضين إذ احتلت المرتبة  25عالميا من حيث حجم األموال المقرضة.21
منحت جمعيات القروض الصغرى منذ إحداثها إلى حدود  2012ما يقارب  40مليار درهم و 50مليون
درهم فقط ما بين  2012و 2013و ما يقارب  4.5مليون مستفيد (تم احتساب ضمن هذا الرقم الزبناء و
أفراد أسرهم) و تم إحداث حوالي مليون منصب شغل .22تحمل هذه األرقام عدة دالالت ،فهي تعبير
واضح عن مدى التجاوب الذي القته هذه القروض لدى زبناء جدد ،وإضافة نوعية في التخفيف من حدة
العطالة.
إن المهمة األساسية لمؤسسات التمويل األصغر هي إحداث التنمية المجتمعية إلى جانب الكيانات المكلفة
بالتنمية المستدامة والدولة و المجتمع على حد سواء ،هذه المؤسسات لها دور مهم في المساهمة في
تخفيف ظاهرة الفقر و التهميش بواسطة منتوجات مالية في متناول أشخاص عبروا عن احتياجاتهم لذلك
من اجل تطوير أعمالهم أو تجارتهم .كما تروم اإلستراتيجية التي تبنتها الفدرالية إلى رفع حجم تمويل
القطاع ليبلغ  25مليار درهم في أفق سنة  ،2020والوصول إلى  3ماليين زبون .23ويرجى من هذه
اإلستراتيجية المساهمة في التطور االجتماعي واالقتصادي ،عن طريق تمويل المشاريع المدرة للدخل
التي من شأنها المساعدة على تحسين الوضعية االجتماعية للمستفيدين منها وخلق مناصب شغل جديدة،
خصوصا في المناطق األكثر احتياجا ،إذ سيتم رفع معدل االختراق عن طريق الزيادة في عدد الوكاالت
إلى ما يقارب األلفي وكالة عبر مختلف مناطق المملكة.
وقد عرف حجم األموال المقدمة للزبناء ارتفاعا محسوسا للثقة المتبادلة بين المؤسسات المقرضة
والمقترضين ،وهذا ما يمكن أن نالحظه من الجدول اآلتي:
جدول رقم  :2تطور متوسط حجم القرض المقدم للزبناء ما بين  2007و 2011بالدرهم
السنوات

2007

2008

2009

2010

2011

متوسط القرض

4186.76

4496.48

5217.97

5302.26

5738.85

المصدرErrami Youssef, Cartographie nationale de la Microfinance, Symposium :
Internationale de la Microfinance au Maroc, organisé par FNAM & C.M.S, Skhirat,
11-12 Oct. 2012, p.119.
21

- Sijilamssi Tariq, Stratégie Nationale de microcrédits, Symposium Internationale de la
microfinance au Maroc, organisé par FNAM& C.M.S, Skhirat, 11-12 Oct. 2012, , p.11.
22
- Sijlamssi Tariq , op.cité. p.8.
23
- Sijlamssi Tariq, Ibid. p.30.
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يستنتج من المعطيات السابقة أن حجم األموال المرصودة لزبناء القروض الصغرى عرفت تطورا
ملحوظا كما تزايد متوسط حجم القرض لينتقل من حوالي  4186درهم سنة  2007ليصل إلى تقريبا
 5738درهم سنة  ،2011وهذا تعبير عن مدى المناخ العام المالئم الذي صاحب هذه السياسة المالية
الموجه إلى الفئات المحرومة .وما يميز هذه القروض هو كونها تعطى إما بشكل فردي أو جماعي،
والشكل التالي يوضح ذلك:
الشكل رقم  :1تطور القروض حسب نوعها فردي أو جماعي ما بين  2009و2011

المصدرErrami Youssef, Cartographie nationale de la Microfinance, Symposium :
Internationale de la Microfinance au Maroc, organisé par FNAM & C.M.S, Skhirat, 11-12
Oct. 2012, p.119.

إن المالحظة األساسية التي يمكن استخالصها من الشكل رقم  1هو كون نسبة القروض الجماعية هي
المهيمنة بنسب تفوق  ،%60مما يدل على كون الهدف منها هو خلق نوع من التضامن ما بين الزبناء،
حتي يمكن أن يطوروا مشاريعهم بشكل تضامني وجماعي.
كما يمكن اإلشارة إلى أن العالم الريفي حاضرا في سياسة القروض هاته باستفادة المنتمين إليه بحوالي
 %36والنسبة المتبقية لسكان المدن .وبالمقابل لم تستفد الفالحة إال ب %27أما القطاع الذي استثمرت فيه
هذه القروض فهو قطاع الصناعة التقليدية بنسبة تراوح  ،%40و أخيرا يأتي قطاع التجارة بحوالي
 .%33أما فيما يخص وبشكل أكثر دقة مسألة توجيه القروض هاته ،فيمكن الوقوف عليها من خالل
الشكل اآلتي:

14

الشكل رقم  :2توزيع القروض الصغيرة حسب مجال استثمارها

المصدرLamrini Rida, La Microfinance, facteur d’insertion économique, Symposium :
Internationale de la Microfinance au Maroc, organisé par FNAM & C.M.S, Skhirat, 11-12
Oct. 2012, p.34.

نستنتج من الشكل رقم  2أن خلق المقاوالت الصغيرة الحجم في مختلف القطاعات والمجاالت حضرية أو
ريفية هو المهيمن بنسبة  %72وهذا يتماشى وروح القروض الصغرى التي تهدف تشجيع المقاولين
الصغار ،أو حث العاطلين على العمل لولوج سوق الشغل عن طريق خلق أنشطة مدرة للدخل .كما أن
هناك من وجه قروض السلفات الصغرى إلى إدخال تحسينات على المسكن أو تجهيزه ،سيما و أن
توجهات جمعيات القروض وفي إطار تنويع سلة قروضها عملت على تشجيع الراغبين في بناء أو تجهيز
جزء من المنزل للمقرضين .كما رفعت من قيمة القرض إلى عتبات 50ألف درهم كقرض فردي.
 -3إكراهات وعراقيل القروض الصغرى .
بعد النجاح الكبير الذي حققته القروض الصغرى ومنذ إنشائها وحتى  ،2007ستعيش جمعيات السلفات
الصغرى مشاكل حقيقية ،مع بروز األزمة المالية العالمية والتي كادت أن تعصف برأسمالها لوال تدخل
الدولة وتوجيهاتها ،وكذلك انصهار أكبر و أقدم مؤسسة " زاكورة " في هذا الشأن مع مؤسسة البنك
الشعبي ،بحيث أدمجت مع مؤسسة القروض الصغرى التابعة لهذا البنك وتعد هذه التجربة كذلك فريدة
مقارنة مع بعض المؤسسات المالية المقرضة التي أفلست في بعض البلدان مثل البوسنة ونيكاراجوا
ووالية "أندرا براديش " الهندية.24

 - 24لمزيد من التفصيل انظر ،مؤسسة التمويل الدولية ،البنك الدولي ،نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية:
ردود فعل فعالة وفي الوقت المناسب ،أنجزت الدراسة بشراكة مع الوزارة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية،
15

وإذا ما حاولنا تحليل المحفظة المالية لهذه الجمعيات سنقف على أنه في نهاية سنة  2008ارتفعت
مخاطر المحفظة المالية بشكل محسوس وانتقلت من أقل من %1ما بين  2003و ،2007إلى  %5سنة
 2008ثم إلى  % 10سنة  .2009وقد أصبحت درجة الخطورة من بين العراقيل الكبرى بالنسبة
للمؤسسات المقرضة ،و أثرت سلبا على مردوديتها وفعاليتها .بعد سنة  2009انكمشت المحفظة المالية
بالنسبة لمجموع القطاع ب %10سنويا ،بسبب االحتياطات التي تم اتخاذها من قبل العديد من المؤسسات،
للحفاظ على جودة محفظتها في مستوى معقول وتقليص الخطورة المرتبطة بالقروض المتعددة لزبنائها.25
كما أن األحداث التي شهدها العالم العربي سنة  2011لم تمر دون أن تؤثر على هذه الجمعيات ،إذ تم
ترويج أفكار مغلوطة عنها وعن سياستها المالية ونسب الفوائد المرتفعة واألرباح التي تجنيها ،إلى زبنائها
خصوصا في إقليم وارزازات الذين أحجموا عن عدم إرجاع ما في ذمتهم من قروض ،تبعا إلشاعة
مفادها أن الدولة تخلت عن هذه القروض لفائدتهم .26ومن هنا و كإجراءات احترازية تم منع الذين في
ذمتهم دين الحصول على قروض جديدة ،كما منعت أخرى إعادة منح القروض لكل من تأخر في تسديد
قرضه .ومن أجل متابعة وضعية الزبناء ،تم وضع نظام معلوماتي مركزي لتبادل المعطيات بين
المؤسسات لتفادي منح قروض لنفس الزبون.27
وقد أنجزت دراسة سنة  2011حول القطاع والتي كشفت أن %96من النساء و%81من الرجال الذين
استفادوا من القروض الصغرى أقروا على أنها ساهمت في تحسين مستواهم المعيشي ،و %91من
المستفيدين أكدوا بأن أنشطتهم المدرة للدخل لها مردودية إيجابية بفضل هذه القروض ،وتساعدهم على
تسديد قروض المؤسسات المانحة.28

ووكالة التنمية الدولية الدانماركية ،ودولة اليابان ،وأمانة الدولة للشؤون االقتصادية السويسرية ،ووكالة المعونة البريطانية،
أكتوبر  ،2014الموقع اإللكترونيwww.ifc.org
25

- Grameen - Jameel, Le contexte de microcrédit au Maroc Pré et post crise, p.3,
http://216.92.200.89/wp-content/uploads/2012/10/microcredit-Morocco-French.doc.
 -26محمد عارف ،كيف أنقذت القروض الصغرى مواطنين ورمت بآخرين في متاهة المتابعات؟ ،جريدة األحداث
المغربية  .2011/06/10كما حوكمت رئيسة جمعية الرعاية الشعبية للتنمية االجتماعية المغربية ،و احد أعضائها بسنة
سجن نافذة لكل واحد منهما جراء تنظيم مظاهرات رافضة لتسديد القروض والخروقات التي شابت عملية استردادها ،وتمت
تبرأتهما فيما بعد بعدما تنازلت جمعيات القروض الصغرى عن متابعتهما وتغريمهما 4آالف درهم لكل واحد منهما.
27
- Grameen - Jameel, Le contexte de microcrédit au Maroc Pré et post crise, p.6,
http://216.92.200.89/wp-content/uploads/2012/10/microcredit-Morocco-French.doc.
28
- Étude Sectorielle sur les Microcrédits au Maroc / 2011 Rapport de l’Etude, SEREC/
Etude sectorielle du microcrédit / JAIDA – 2011, pp.8-9. http://www.microfinance.ma.
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المحور الثالث :الدروس المستفادة من تمويل المشروعات المتناهية الصغر بالمغرب
دراسة ميدانية حالة منطقة ميسور.
تنتمي مدينة ميسور إداريا إلى جهة فاس بولمان سابقا وجهة فاس  -مكناس حاليا ،وهي تقع في حوض
ملوية في اتجاه شرق المغرب وهي عبارة عن منطقة جافة وسهبية ،مما يجعلها تعيش ظروفا صعبة
مناخيا .وبفعل موقعها ومناخها فإن نسبة الفقراء هي مرتفعة جراء ضعف االستثمارات وقلة فرص
الشغل .مما دفع بأكبر مؤسسات السلفات الصغرى ( األمانة -التوفيق -أرضي  -سلف البركة ) إلى فتح
فروع لها بهذا المجال المتصاص أزمة الشغل وتشجيع الساكنة المحلية على اإلقبال على قروضها بهدف
مساعدتهم على االندماج في الدورة االقتصادية .وقد استقطبت هذه األخيرة زبناء ينتمون إلى فئات
سوسيودمغرافية متنوعة  ،الفئة التي راهنت على هذه القروض لتحسين أوضاعها المادية وتطوير
أنشطتها وتثمين منتوجاتها .وشمل البحث الميداني  70زبونا عبر تعبئة استمارة مباشرة معهم.29
فهل تمكنت بالفعل هذه الجمعيات من تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم؟.
-1

تجربة جمعيات القروض الصغرى بمدينة ميسور ومحيطها.

شهدت مدينة ميسور ميالد ثالث جمعيات القروض الصغرى منذ سنة  ( 2004األمانة – التوفيق – وسلف
البركة) بينما أحدثت جمعية أرضي سنة  .2008وبفعل دينامياتها وفي ظرف وجيز تمكنت من إقراض ما
يقارب  3161فردا وفق ما تم تزويدنا به من قبل فروع الجمعيات السالفة الذكر سنة  .2014وهذا ما
يبرزه الجدول التالي:
جدول رقم  :3توزيع جمعيات القروض الصغرى بمدينة ميسور حسب عدد الزبناء
جمعية القرض

عدد الزبناء

نسبة النساء %

األمانة

985

52

التوفيق

1076

68

سلف البركة

1000

-

أرضي

100

30

المجموع

3161

-

المصدر :معطيات مستقاة من فروع جمعيات القروض الصغرى بمدينة ميسور في مارس .2014

يستفيد المنخرط من برنامج القروض الصغيرة من تمويل تدريجي ،وفي حالة تسديد القرض في اآلجال
المحددة يمكنه أن يحصل على مبلغ أكبر وفق حاجياته وقدرته على التسديد .ويتم تحديد المبلغ األول في
 - 29شمل البحث الميداني  70مستفيدا من القروض الصغرى بمدبنة ميسور ،دون األخذ بعين االعتبار المؤسسة
المقرضة.
17

خانة تتراوح ما بين 3آالف و20ألف درهم بنسبة فائدة  %2.1شهريا .وبعد ذلك وفي مرحلة المواكبة
يمكن أن يصل القرض إلى 40ألف درهم بنسبة فائدة  %1.8شهريا .و أخيرا مرحلة التأهيل التي يصبح
فيها الزبون مؤهال للتعامل مع القطاع البنكي بدون مشاكل بعدما برهن على مصداقيته ،لذلك يمكن أن
يحصل على قرض 50ألف درهم بنسبة فائدة ال تتجاوز  % 1.5في الشهر.
وما يميز هذه القروض هي سيادة التضامنية منها فمن أصل  1416قرض سنة  2013مثل القرض
التضامني  .%60وتسدد إما أسبوعيا أو نصف شهرية أو شهرية ،كما تختلف مدة التسديد من مؤسسة إلى
أخرى ما بين  6إلى  48شهرا للتوفيق و3إلى  36شهرا لألمانة وما بين 3و 12شهرا لمؤسسة أرضي.
-2

الخصائص السوسيوديمغرافية لزبناء السلفات الصغرى وعرض بعض المشاريع الناجحة.

إن دراسة الخصائص السوسيودمغرافية لزبناء جمعيات القروض الصغرى تفرض نفسها بقوة ،قصد
معرفة من هي الفئات العمرية األكثر ترددا عليها ،وقد شمل البحث الميداني  70مستفيدا.
جدول رقم :4التركيبة الديمغرافية لزبناء جمعيات السلفات الصغرى بمنطقة ميسور( الفئة المبحوثة)
الفئات العمرية

[[30 - 20

[[ 40 -30

[ [ 50 – 40

[ [ 60 – 50

المجموع

%

الجنس
اإلناث

20

12

18

2

50

71.42

الذكور

8

6

4

-

20

28.58

المجموع

28

18

22

2

70

100

المصدر :بحث ميداني (عينة الدراسة) مارس 2014

يتبين من خالل الجدول رقم  4أن أكثر من  % 65.7من الزبناء ينتمون إلى الفئة العمرية ما بين  20و
 40سنة ،وهذا دليل على مدى تطابق سياسة القروض الصغرى في توجهاتها الكبرى ،التي تروم خلق
فرص العمل وتشجيع الشباب على تكوين مقاوالتهم الصغيرة .كما يظهر الجدول أن نسبة النساء
المستفيدات هي عالية ب % 71.4مما يدل على الرغبة الملحة لذا العنصر النسوي في تحسين دخله
وإحساسه بالتحوالت التي يعيشها العالم ،ومدينة ميسور رغم تموقعها في محيط قروي كبير وحداثة
التمدين النسبي بهذا النطاق وكذا ضعف نسب التعليم لدى المرأة بهذا الوسط ،فإن المرأة بميسور تشجعت
بفعل سلفات القروض الصغرى وساهمت في تنمية دخلها عبر مقاوالت مجهرية .و تجدر اإلشارة إلى
كون نسبة مهمة من المستجوبين تنتمي إلى فئة العزب ب  %17.7أي الشباب الذين يطمحون التخلص من
البطالة وتأسيس أسر مستقلة .كما ساعدت هذه القروض فئة من المجتمع التي تصدعت أسرها جراء
الطالق ب %11.4والسيما منها النساء .كما تتألف معظم أسر المقترضين من أسر يتراوح عدد األبناء
لديها ما بين  3و 6بنسبة تفوق  ،%68.8متبوعة بتلك التي تتوفر على أكثر من  6أبناء ب .%19.6
18

وتنتمي فئة عالية من هؤالء الزبناء إلى غير المتعلمين أو الذين لهم مستوى تعليمي أولي بنسب ،%70
أنظر الشكل رقم .3
الشكل رقم  :3توزيع زبناء السلفات الصغرى حسب مستواهم التعليمي بمدينة ميسور( الفئة المبحوثة)

المصدر :بحث ميداني( عينة الدراسة) مارس 2014

أما الفئات الحاصلة على مستوى تعليمي عالي فهي ضعيفة خصوصا إذا علمنا أن المدينة ال تتوفر على
مؤسسات للتعليم العالي ونسبة عالية من الذين يلتحقون بالجامعة بمدينة فاس تختار االستقرار بالمدن
الكبرى عوض الرجوع إلى مدينتها األصلية بسبب انعدام فرص الشغل.
وتتباين مهن المبحوثين ما بين القطاعات الرئيسية الثالث التجارة والصناعة والخدمات ،بحيث تمتهن
نسبة  %41منهم الصناعة التقليدية ،و % 27مجموعة متنوعة من الخدمات ،و %26التجارة ،و أخيرا
 % 16بالفالحة خصوصا بالمجال القريب من مدينة ميسور ،إذ تستثمر السلفات في تربية األرانب
والنحل والماعز واألبقار.
لقد أطلعنا البحث الميداني على تجارب متنوعة للمشاريع الصغيرة التي رأت النور بفضل مساعدة
السلفات الصغرى بمدينة ميسور ،واستوقفنا البعض منها و هي نماذج حقيقية تمكن أصحابها من التعبير
وبكل بساطة عن سعادتهم بالفرص التي أتاحتها لهم جمعيات القروض الصغرى .سنعرض بعض
الحاالت بشكل موجز.
البيوغرافيا أو السيرة الذاتية رقم " :1نورا" تبلغ من العمر  45سنة متزوجة تتكون أسرتها من أربع
أفراد ،مستواها التعليمي ال يتعدى الثانوي ،لم تتمكن من إتمام دراستها بسبب الفقر وغياب الوعي لدى
األسرة بمتابعة الدراسة خارج مدينتها ،وبعد زواجها وأمام غياب فرص شغل قارة لدى الزوج قررت
اللجوء إلى إحدى جمعيات السلفات الصغرى وفي سنة  ،2012وبعدما اكتسبت ثقة جمعية القرض،
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أقرضت مبلغ  30ألف درهم وقامت ببناء مشروع لتمويل الحفالت تحولت على إثره من ربة بيت إلى
صاحبة مقاولة صغيرة تِشغل  8مأجورين إضافة إلى زوجها ،كما وسعت المشروع و أصبحت تقدم في
مقره وجبات سريعة ،وحققت بذلك نجاحا داخل المدينة ومحيطها.
البيوغرافيا رقم  :2السيدة "خديجة" ال تتجاوز من العمر  27سنة ،انقطعت عن الدراسة عند مستوى
اإلعدادي ،التحقت بمركز للتكوين المهني سنة  ،2008وبعد تخرجها دأبت على االقتراض من جمعيات
السلف الصغرى لمدة سنتين من  2010إلى 2012حيث كانت تشتغل في صناعة الحلوى داخل المنزل،
وبعد ذلك اقترضت مبلغ 10آالف درهم و أنشأت تعاونية إلنتاج الحلويات ،في إطار القرض التضامني
مع نساء أخريات ،وفي سنة  2013استفادت من قرض 5000درهم استثمرته في توسعة المشروع إضافة
إلى األرباح التي حققتها سابقا وهي اليوم تشغل أربع عامالت بشكل دائم يتوفرن على كل الحقوق المهنية.
البيوغرافيا رقم  :3السيدة " خديجة" أرملة تبلغ من العمر 50سنة ،بعد وفاة زوجها سنة  2010لم تجد
معيال ،كما لم تجد فرصة عمل بالنظر إلى سنها المتقدم .ونظرا إلتقانها مهنة تصنف في خانة الصناعة
التقليدية ،قررت اقتراض 5000درهم سنة  2012و أنشأت مقاولة صغيرة بمقر منزلها متخصصة في
صناعة بعض المنتوجات التقليدية من نبات الحلفاء والدوم الذي تشتهر بهما المنطقة ،بمساعدة ثالث
نساء ،وتشارك اليوم في معارض محلية ووطنية .وهن يخططن إلنشاء تعاونية للصناعة التقليدية لتوسيع
المشروع.
-3

السلفات الصغرى و أثرها على المشاريع المتناهية الصغر.

لقد مرت القروض الصغرى بالمغرب بأزمة حقيقية منذ سنة  2009بعدما حقق أرقاما عالية أهلته الحتالل
مراتب جد متقدمة على المستوى العالمي ،وبعد هذه األزمة أكدت معظم التحاليل بأنه سينهار على غرار
ما حدث في بعض البلدان كنكاركوا والهند ،لكن السياسة التي نهجتها الحكومة والقطاع نفسه والمانحين
الدوليين في المغرب خالل هذه الفترة العصيبة ،جنبته وحصنته من اإلفالس عن طريق عدة تدابير
ومساعدات تقنية ومالية وإجرائية ،األزمة التي لم تعمر ألكثر من سنتين والتي كان من نتائجها انضمام
مؤسسة زاكورة مع مؤسسة التوفيق جراء أخطاء إدارية صرفة أكثر منها مالية.30
إن المتتبع لمحفظة السلفات الصغرى بالمغرب سيقف على حقائق مفادها أنها تتطور بسرعة ورأسمالها
يكبر ،بفعل تنويع قروضها وفتح الباب أمام زبناء جدد ،ال ينتمون بالضرورة إلى الفقراء .وهذا ما يمكن
تسجيله كانزالق لهذه المؤسسات عن أهدافها األولى والتي كانت من المفروض تشجيع المحرومين من
ولوج سوق المال بدون ضمانات .وتوجهت فيما بعد األزمة إلى الفئات ذات الدخل القار ،و أضحت منافسا
 - 30حسن إبراهيم ،قطاع التمويل األصغر في المغرب ،حوار مع يوسف رامي المدير التنفيذي لمركز محمد السادس
لدعم القروض الصغرى التضامنية ،أبريل  ،2012بوابة التمويل األصغر ،المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء
.http://www.microfinancegateway.org/ar/library
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لألبناك التقليدية ،بإقراضها المال الذي قد يصل حجمه إلى 50ألف درهم الستثماره في ميادين غير
ربحية .31وهذا ما جنب في جزء منه هذه المؤسسات من اإلفالس .كما أن مؤسسات القرض هاته وبالنظر
إلى دورها االجتماعي المحدد سلفا ،فإن نسب الفوائد المرتفعة التي تفرضها على الزبناء ساهمت في
ارتفاع األصوات المعارضة التي تنتقد سياساتها المالية بإغراق الفقراء في الديون وسلبهم حرية اختيار
أساليب التنمية التي يرغبون فيها.
فالزبون وفي كثير من الحاالت يصبح شغله الشاغل هو كيفية إرجاع الدين القصير المدى في وقته .وجريا
وراء إغراق السوق وتصريف أكبر كثلة من المال من قبل هذه الجمعيات والتنافس فيما بينها شجعت
الزبناء على االقتراض دون االكتراث بعدد القروض التي يحصل عليها الزبون ،الذي تفاعل هو اآلخر مع
هذه السياسة و أصبح مدينا ألكثر من جمعية مما جعله في نهاية المطاف يغض الطرف عن أداء ما في
ذمته من ديون . 32وقد تنبهت هذه المؤسسات لذلك بعد وقوع األزمة وقلصت من نسب هؤالء من سنة 37
 %سنة  2010إلى  % 20سنة  2012كسياسة احترازية خوفا من استرجاع ديونها..33
لقد نجحت القروض الصغرى في المغرب في مواجهة التحديات خالفا لما وقع في بلدان أخرى التي
عرفت ما يطلق عليها ب"االنتاهزية المدمرة" بتجاوز مرحلة األزمة بتكاثف جهود جميع الفاعلين في
الحقل السياسي والمالي على المستوى الوطني .وتمكنت هذه المؤسسات من تطوير قطاعها المالي والبحث
عن سبل تكيف جديدة جعلتها تحافظ على محفظتها وتخطط للمستقبل بوضع استراتيجية  2020التي
وضعت نصب أعينها بلوغ 3ماليين زبون.
خاتمة في شكل توصيات:
نستخلص من كل ما سبق بأن القروض الصغرى هي حل إيجابي إلشكالية الفقر في الدول التي ال تتوفر
على بنيات اقتصادية صلبة ،والتي تعاني من تمايزات سوسيومجالية كبيرة .ولكي تحقق سياسة التمويل
األصغر أهدافها وتساعد الفقراء في تجاوز هشاشتهم وتحقيق سبل اندماجهم في االقتصاد المهيكل:
 وجب هيكلة القطاع بشكل يتيح استدامة التنمية والتطلع إلى القضاء على الفقر وتجفيفمنابعه ،عوض خلق مسلسل يزيد من تفقير الفقراء ويساهم في إثراء األغنياء عن طريق
تكبيل الفقراء بالقروض و نسب الفوائد المشروطة بها .ومن هنا يجب إعادة النظر في نسبها
وفي المدة الزمنية المخصصة إلرجاعها .كما أن المواكبة والمساعدة التقنية وتقديم االستشارة
 - 31خالصات استقيناها من خالل حوار مطول مع أحد كوادر جمعية األمانة للقروض الصغرى ،بمدينة فاس ،أبريل
.2015
 - 32حوار مع أحد الزبناء السابقين لمؤسسة زاكورة للقروض الصغرى بمدينة فاس سابقا ،إذ اقترض هذا الزبون أكثر من
ثالث قروض سنة  ،2010ولم يتمكن من إعادتها في الفترة المحددة ،مما اضطره إلى التهرب وباستمرار من العاملين
بالجمعيات المقرضة الذين كانوا يزورنه باستمرار في محل سكناه.
 - 33مؤسسة التمويل الدولية ،البنك الدولي ،نهاية أزمة التمويل األصغر في المملكة المغربية :ردود فعل فعالة وفي الوقت
المناسب ،مرجع مذكور سابق ،ص.7.
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هي شرط ال مناص منه لتشجيع المبادرين الصغار والمقترضين من المؤسسات المالية
للقروض الصغرى ،قصد مسايرة أصحاب المشاريع المتناهية الصغر خصوصا في المراحل
األولى لبداية المشروع.
 يجب كذلك وضع مراقبة قبلية وبعدية على جمعيات القروض الصغرى عبر افتحاص دقيقلطرق تدبيرها المالي ،ورأسمالها االجتماعي.
 يجب توحيد الجهود بين مختلف هذه الجمعيات وتحفيزها على عقد شراكات مع الدولةومؤسسات التكوين المهني بمختلف فروعها ،لتوضيح وفي إطار دورات تكوينية سريعة
كيفية االستفادة من التمويل المسبق وطرق إنشاء التعاونيات.
 إن إعادة النظر في تعدد المتدخلين في التنمية البشرية هو مسألة ذات أولوية قصوى ،سيما وأن بعض المبادرات تقدم دعما بدون قيد أو شرط ،مما يطرح أكثر من سؤال عن طرق
استفادة البعض من دعم معين بدون المساهمة في التمويل ،بينما يبقى المقترضون مرهونون
بأداء الديون ونسب فوائدها التي عبر أكثر من مستوجب عن ارتفاعها.
المراجع:
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" مختصر الورقة "

مشاركة مركز بناء األسر المنتجة " جنى " في
مؤتمر المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدان العربية " الواقع والتطلعات"
والمنعقد في الكويت في الفترة من  29 - 28أكتوبر 2015

بسم اهلل الرمحن الرحيم
يف العقدين املاضيني تأسست العديد من مؤسسات التمويل املتناهي الصغر يف كثري من دول العامل الثالث
كنموذج جديد للتمكني والتنمية االقتصادية واالجتماعية لذوي الدخل احملدود مقتفيه أثر بنك جرامني
الذي تأسس عام 1983م يف بنغالديش .
ومن أبرز التحديات اليت تواجه هذه املؤسسات هو الكلفة املالية العالية للقروض املتناهية الصغر  ،ويزداد
هذا التحدي صعوبة حينما يتم حتميل هذه الكلفة العالية على املقرتض والذي هو يف الغالب من ذوي
الدخل احملدود إن مل يكن من املدقعني فقراً  ،وبهذا تتزاحم أهداف هذه املؤسسات بني احلصول على
العائد املالي من القروض وحتقي اثأثر االجتماعي  ،ويققى التوازن بينهما هو املللب .
ومن هنا جاءت فكرة مركز " جنى " لألسر املنتجة والذي تأسس يف اململكة العربية السعودية
عام 2010م كمقادرة للمؤسسة اخلريية لرجل اثأعمال السعودي سليمان بن عقدالعزيز الراجحي
للمساهمة يف احلد من الفقر والقلالة وخل مزيد من فرص العمل الذاتية للسيدات من ذوات الدخل
احملدود .
وسيكون احلديث عن مركز " جنى " من جانقيني :
• اثأول  :معلومات عامة عن مركز " جنى " .
• الثاني  :منوذج مركز " جنى " يف االستدامة وحتقي اثأثر .
فمركز " جنى " لألسر املنتجة يقوم على أساس تقديم القروض احلسنة واخلدمات املالية اإلسالمية
ملشاريع انتاجية للسيدات من ذوات الدخل احملدود  ،إضافة إىل تقديم خدمات غري مالية هلن كالتأهيل
والتدريب وتسوي املنتجات وذلك من خالل الشراكات والتحالفات مع مؤسسات القلاعني احلكومي
واخلاص  ،حيث قدم مركز " جنى " حتى شهر أكتوبر 2015م ما يقارب من (  49,298قرضاً )
مبحفظة تراكمية جتاوزت (  )238,179,700ريال سعودي مع احملافظة على نسقة سداد ( ) % 99.5
من خالل أحد عشر فرعاً منتشراً يف مناط اململكة يعمل فيها (  ) 169موظفاً وموظفة .

واملركز يف سنواته التأسيسية االوىل مدعوم بالكامل من مؤسسة سليمان بن عقدالعزيز الراجحي اخلريية
كأحد مقادراتها يف املسؤولية االجتماعية مع بناء منوذج جنى يف االستدامة املالية وحتقي اثأثر ،
فنموذج جنى يف االستدامة املالية يعتمد على ثالثة حماور هي  ( :الشراكات واالستثمار وعوائد املنتجات )
ونقصد بالشراكات إدارة حمافظ مالية إقراضية ملؤسسات القلاعني احلكومي واخلاص ممن هلا اهتمام
بالتنمية وخل فرص العمل  ،حيث يدير مركز جنى حالياً حمافظ إقراضية تتجاوز اخلمسني مليون ريال
للقنك السعودي للتسليف وبنك اجلزيرة ومصرف الراجحي وشركات الرتكي والعرادي واثأنابيب
السعودية وغريها مقابل دفع مصاريفها التشغيلية كجزء من املسؤولية االجتماعية هلذه املؤسسات
والشركات حيث تغلي عوائد هذه الشراكات حالياً ما يقارب من  ٪ 16من املصاريف التشغيلية ملركز
جنى وخنلط رفعها اىل  ٪ 40حبلول عام  ، 2020أما االستثمار فيقصد به متلك أصول هلا عوائد تغلي
جزء من املصاريف  ،حيث وافقت اجلهة الراعية ملركز جنى ( مؤسسة سليمان بن عقدالعزيز الراجحي
اخلريية ) على متليك املركز خالل عام  2015وقفاً استثماريا بقيمة  30مليون ريال وآخر بنفس التكلفة
خالل عام  2018حبيث تساهم عوائدهما حبدود  %25من املصاريف التشغيلية أما عوائد املنتجات
فسيقتصر هذا على القروض اليت تتجاوز اخلمسني الف ريال على أن يتم طرحها تقاعاً كمنتجات موافقة
للشريعة االسالمية كالشراكة أو املضاربة أو املراحبة أو غريها  ،على أن تققى القروض ما دون هذا
السقف قروضاً حسنة لتحقي أكرب أثر اجتماعي ممكن  ،وهذا اثأثر هو السقب الرئيس يف تأسيس
مركز جنى وتقديم خدماته املالية من القروض وخدماته غري املالية من التدريب وتسوي منتجات العميالت.
و للتأكد من أهداف جنى قام جملس إدارة جنى بالتعاقد مع شركه برو آكت وهي شركة خارجية
متخصصة يف قياس اثأثر االجتماعي من أجل دراسة أثر القرض احلسن على العميالت وقد تناولت الدراسة
عدة جوانب منها متوسط االنفاق الشهري  ،الوضع التعليمي  ،الثقافة االئتمانية والقنكية ،الوضع
الصحي  ،الثقافة االجتماعية وغريها من اجلوانب وذلك لتقييم حالة املستفيدة وقد أظهرت الدراسة التأثري
اإلجيابي وحتسن وضع العميالت وان  %92من املشروعات ناجحة وحتق أرباح ماليه مققولة

QRCE Overview
Programs & Activities

Executive Summary
Queen Rania Center for Entrepreneurship is a non-profit organization established in
2004 to help develop Technology Entrepreneurship in Jordan. The Center is part of
Princess Sumaya University for Technology, and plays the role of a national Center of
Excellence for Entrepreneurship.

As part of QRCE strategic plan, the Center is implementing a comprehensive initiative
focusing on four key areas: Networking, Recognition & Awareness, Capacity Building
& Support, and Funding.

Over the last 10 years, the center has organized many activities that benefited
thousands of entrepreneurs, professionals & students in Jordan. QRCE key programs
are: Queen Rania National Entrepreneurship Competition (QRNEC); Industry
University Linkage Competition & Program (MIJ); Entrepreneurship University Clubs
(DART) ; Global Entrepreneurship Week (GEW).

El Hassan Business Park (EHBP)
Startups Value Chain

Entrepreneurship
Development
Programs
• Think about starting
(4th Choice)
• Identify
Opportunities/Gaps
and develop plans

Enterprise
Creation
Programs
• Help to start:
• Incubation
• Seed funding
• Capacity Building
(Training &
Mentoring)

Enterprise Growth
Activities
• Help to grow:
• Growth Funding
• Linkages
• IP Support

10 Years Ecosystem
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Incubation
Entrepreneurship Development
IP and Commercialization
Angel Funding

QRCE Linkages with Jordan’s
Entrepreneurship Ecosystem
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Think about starting

Identify
opportunities/

Start with lower
cost/risk and get
support/funding

Grow / Exit

•Cultural Orientation

Gaps and
develop plans
•Planning and Research

•Incubators /
Accelerators/ Angel
Investors/ VCs/ Grants

•Financial Markets /
M&A

Programs
+
QRCE Startup
Support Program

Enterprise
Creation
& Growth
Programs

Entrepreneurship
Education Program

-

-

Entrepreneurship Development Programs

+

Global Entrepreneurship Week

Green
Entrepreneurship

Technology
Entrepreneurship

Social
Entrepreneurship

Women
Entrepreneurship

University
Entrepreneurship

In 2010, GEW Jordan was ranked 1st regionally and 16th globally
(out of 100 countries) based on number of Partners, Activities and
Participants.

Microbusiness

DART - Entrepreneurship University Clubs
DART was founded in September 2004, and became
later part of QRCE
DART = Dream, Aim, Reach and Target.
Why: Develop the next generation of business leaders

Culture

Bridging The Gap

Capacity Building

DART Network covers over
75% of Jordanian
University Students

Industry University Linkage Competition

Industry/Priva
te Sector

Competition

Universities

• Technical Problems
& Needs

• Linkages

• Research Projects
(Faculty & Students)
• Graduate Thesis &
Dissertation (Master &
PhD Programs)
• Senior Design Projects
(Bachelor Programs)

QRCE Startup Support Program
QRCE Startup
Support Program

• Markets
• Funding Programs
• Investment Programs
• Government Agencies
• Universities

Ecosystem

Support
Program

Startups
20 startups to be
supported annually to
grow and expand

• Access to Markets
• Access to Funding
• Support in R&D /Technical
Needs
• Government Support
• Coaching and Mentoring
• Linkages
• PR

Entrepreneurship Education
Program
Full Training Resources for
Teaching Entrepreneurship at
Arab Universities
•Presentations (Arabic/English)
•Guides (Arabic/English)
•Videos & Case Studies

By the end of this course, you will be able to

: ﺳﺘﻄﻮر ﻣﻌﺮﻓﺘ ﻚ و ﻗ ﺪرﺗ ﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻮﺣ ﺪة

Identify a good business
idea and research it

ﲢ ﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻜﺮة ﻋﻤﻞ ﺟﻴ ﺪة و اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤ ﺚ ﻓﻴﻬﺎ

Take the steps needed to
start up your business

أﺧ ﺬ اﳋﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻤﻠ ﻚ

Manage the day-to-day running of
your business

إدارة اﻷﻋﻤﺎل و اﳌﻬﻤﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
Write a solid business plan to
guide your business

ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠ ﻚ

Program Structure

اﳋﻄﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
 اﳌﻘ ﺪﻣﺔ- ١
(  ﺳﺎﻋﺎت٣)

An online portal to help in
supporting the delivery of
workshops

TOT Workshops / Support the
delivery

Continuous Evaluations &
Assessment

Plan how you will run each
area of your business

ﺗﺨﻄﻴ ﻂ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة ﻋﻤﻠ ﻚ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻮاﻧ ﺐ

 اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت- ٢
(  ﺳﺎﻋﺔ٢٠)
 ﻗ ﺪرات ﻣﻬﻤﺔ- ٣
(  ﺳﺎﻋﺎت١٠)
 ﻣﺘﺤ ﺪﺛﲔ و ﺧﺒﺮاء- ٤
(  ﺳﺎﻋﺎت٤)
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄ ﻂ- ٥
اﻷﻋﻤﺎل و إﺧﺘﺘﺎم
(  ﺳﺎﻋﺎت٥) اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

Part 1:
Introduction

اﳌﻘ ﺪﻣﺔ

رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﺒ ﺪء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ

/ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوﻋ ﻚ
ﻋﻤﻠ ﻚ

إدارة ﻋﻤﻠ ﻚ

ﳕﻮذج اﻟﻌﻤﻞ

ادارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﺘﻤﻴﺰ و اﻟﻨﻤﻮ
ﺑﺎﳌﺸﺮوع

ﻣﺘﺤ ﺪﺛﲔ

ﻗﺼﺺ ﳒﺎح

(3 Hrs)
Part 2:
Foundation
(20 Hrs)

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

Part 3: Selected
Capabilities
(10 Hrs)
اﳌﻠ ﻜﻴﺔ اﻟﻔ ﻜﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻨﻘﺴﻤﻮن اﻟﻰ ﻓﺮق ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄ ﻂ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﺘﺎﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت

Program
Introduction

Developing
your Business

Business Model
Design

Project
Management &
Managing
Teams

Part 4:
Speakers
(4 Hrs)
Part 5: Business
Plan Competition
& Wrap-Up
(5 Hrs)

Entrepreneurship

Getting Started
in Business

Guest Speaker

Startups
Success
Stories

Running your
Business

Business
Excellence

Funding for
Startups

Intellectual
Property for
Startups

Requirements
for
Establishing a
Business
(Jordan)

Teams to develop business plans and get mentoring and advice and compete on national level

Entrepreneurship
Education Program

Other Programs

Technology
Commercialization
Program (TCP) (2005-08)

Global Business
Opportunities Program
(GBO) (2009)

Intel Youth Enterprise
Program (2012)

GEW-Photo Contest
(2011)

GEW-CleanTech Open
Competition (2011)

GEW-Creative Business
Cup Competition (2012)

Systematic Innovation
Program (Triz) (2007-09)

GEW-Business Model
Competition (2014)

+100 Seminars & Workshops

QRCE Track Record
+$30M

+$4M

+1.5 M

• Valuation for the
supported companies.

• Annual incomes for the
supported companies.

• People reached via
media campaigns in the
country

+25K

+3.7K

+250

• People participated in
Networking activities

• People participated in
Bootcamps, Workshops
& Mentoring programs

• Jobs were created

+100

+100

+15

• Training Workshops &
Seminars organized

• Startups & Projects
supported

• National Conferences &
Competitions organized

Selected Partnerships (2008-2014)
Government
& Donors

Non-Profit
Organizations

Private Sector

QRCE Entrepreneurship Development BootCamp &
QRCE Mentoring Program
2015

QRNEC Program - Objectives
A unique training & mentoring program that runs over 3 months in which
participants are selected to be engaged in an intensive sessions to achieve
specific goals.
These goals are focused on encouraging, developing and sustaining their
entrepreneurial spirit and improving their management capabilities.
Training Components will be delivered through series of workshops over 2
weeks period. This will be followed by mentoring sessions for 2 weeks
period.
The program will assist Jordanian technology startups to grow and develop
their operations, and move the companies to the next level of maturity.

QRNEC Program - Concept
• The competition is designed to:

Create more awareness on potential opportunities in
technology startups and recognize innovative and
outstanding technology business ideas, plans and startups

Develop entrepreneurial skills for the competition
participants and help them in developing their business plans

Foster the entrepreneurial spirit in university technical and
business students and graduates, and encourage them to
take their projects from the concept level to the
implementation level

QRNEC Program – New Approach

Graduating entrepreneurs who will be invited to join QRCE’s
innovation lab in order to further grow their businesses and
become the future success stories of Jordan!

QRNEC Program - Key Benefits

Networking
Capacity Building
Recognition
Funding

• Meet people who want to start and support great
companies
• Develop your skills and knowledge through
Bootcamps and mentoring program

• Get the recognition you need to create more
awareness and build more credibility
• Get seed funding through cash awards and pitching to
leading investors

QRNEC Program - Categories

Universities Track
• Majority of the team are
from Universities
(Students & Faculty
Members)

Pre-Startup Track
• Project still in the concept
level, without a Business
Plan or a commercial
team

Startup Track
• A basic business plan
exits, and commercial
activities initiated
• Company established &
registered 3 years or less
• Number of employees is
less than 12

QRNEC Program - Areas (Technology)
Digital
Technology &
Related

Clean
Technology &
Related

• Online Products
& Services
• Digital Media and
Entertainment
• Software & IT
Services
• Mobile
• Consumer
Electronics
• Networking &
Equipment

• Renewable
Energy
• Recycling
• Air & Water
Technologies
• Sewage & Waste
• Other
Environmental
Technologies

Life Sciences &
Related
• Biotechnology
• Pharmaceuticals
• Healthcare
• Medical Devices
and Equipment
• Agriculture

Advanced
Technologies &
Other
• Industrial
• Nanotechnology
• Construction
• Security &
Defense
• Technology
Enabled Services
• Other related
Applied &
Engineering
Areas

Social Innovation
• Work
Environment
• Education
• Community
Development
• Socio-healthcare
services

QRNEC Program - History

1st QRNEC

2nd QRNEC

3rd QRNEC

4th QRNEC

5th QRNEC

6th QRNEC

• Basic
Concept
Developed

• Larger
competition

• New
Categories &
Special
Awards

• More focus
on startups

• More focus
on
Universities,
Schools &
Social

• More Focus
on
Governorates

QRNEC Program - Winners & Finalists

The purpose of this document
outline a summary business plan
Applikable Technologies LLC and
specific business plan of “UniApp”;
product of the company, and that
the year.

All contents of this document have
developed and documented at
premises of Applikable Technologie
and by it’s personnel.

ICT

Contents of this document shall re
confidential and not to be shared
individuals and/or organization ext
to those who have been provided w
first-hand by an Applikable Technol
LLC representative.
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!
!

CleanTech &
Others

!

QRNEC Program - Process
January/March
Competition Launching & Marketing Campaign

February/March
Business Model Canvas Training

Round 1 Judging (Top 50) based on 2-5 mints PPP

Mid March
BootCamp

April
Round 2 Judging (Top 20)

Mentoring

Late April
Final Round Judging & Award Ceremony (Winners)

QRCE Open Innovation Lab

QRNEC Program - Timeline
Timeline
Jan 11, 2015
Jan 18 – Mar 5

Activity
Soft Launching/Social Media Marketing
Official Launching & Marketing Campaign

Jan 29, 2015

Starting Applications Submissions

Feb 28, 2015

Applications Submissions Deadline

Mar 3, 2015

Business Model Canvas Training

Mar 8, 2015

Business Model Canvas Submissions Deadline

Mar 10, 2015

Submissions Screening & Selection based on (2-5 mints PPP)

Mar 15-26

Entrepreneurship Development BootCamp

Mar 15-26 (Online)

North (Irbid) Bootcamp/South BootCamp

Apr 4, 2015
Apr 5-9
Apr 11-25
April 27, 2015
April 29-30
TBC

Finalized Business Model & Business Plan Summary Submissions
Deadline
Second Phase Judging
Mentoring & Coaching
Final Business Plan Submissions
Judging Presentations
Award Ceremony

QRNEC Program - Timetable
QRNEC Entrepreneurship Development BootCamp 2015
Saturday

21-Mar

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

15-Mar

16-Mar

17-Mar

18-Mar

19-Mar

20-Mar

Program
Introduction &
Business
Innovation

Entrepreneurial Soft
Skills

Startups Business
Development &
Market Research

Customer Development

Product
Development

22-Mar

23-Mar

24-Mar

25-Mar

26-Mar

Business Planning

Financial
Management

Sales and Marketing
(offline & online)

Managing People, intellectual
Property & Exit Strategies

Business Model
Review and
Revision

27-Mar

QRNEC Program - Structure

QRCE Entrepreneurship
Development BootCamp
2015
• 40-60 Hours of Training

QRCE Mentoring Program
• 4-6 Sessions of Mentoring

QRNEC Program – Media Partners

THANK YOU!

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وأثرها على التنمية ومحاربة الفقر
تجربة
جهاز بناء وتنمية القرية المصرية فى محافظة الفيوم

اعداد
أ  /محمود فرج عبد الواحد
مدير إدارة التخطيط
جهاز بناء وتنمية القرية المصرية
وزارة التنمية المحلية
جمهورية مصر العربية
Email : mahmoudordev@yahoo.com
Mobil : 002 01154989272
: 002 33374698

Fax

المحور الذى تندرج فيه ورقة العمل :

المحور الثانى  :نظم وخدمات التمويل
* دور مؤسسات التمويل المتخصصة فى تمويل المشاريع الصغيرة .
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مقدمه :
تعتبر قضية القضاء على الفقر أو على األقل الحد من الفقر من أكبر التحديات التى تواجه ليس
فقط الدول النامية ولكن أيضا الدول المتقدمة.
وبالنظر إلى عالمنا العربى فقد بلغ عدد الفقراء بشكل مدقع فى سبع دول عربيه  ،هى :مصر ،
األردن  ،تونس  ،الجزائر  ،المغرب  ،موريتانيا  ،اليمن ) نحو  7.1مليون نسمه )  ،بينما بلغ
عدد الفقراء الذين يعيشون بأقل من دوالرين فى اليوم (نحو  51.1مليون نسمه)  ،مما يعنى أن
تلك الدول يعيش ثلث سكانها فى فقر (. )1
كما تمثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أهم القطاعات االقتصادية التى تستحوذ على
اهتمام كبير من جانب دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية واالقليمية والباحثين فى
ظل التغيرات والتحوالت االقتصادية العالمية  ،وذلك بسبب دورها المحورى فى االنتاج
والتشغيل وإدرار الدخل واالبتكار عالوة على دورها فى تحقيق االهداف التنموية اقتصاديا
واجتماعيا لجميع الدول .
وتشكل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر محور اهتمام السياسات الهادفة إلى تخفيض
معدالت الفقر والبطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا بصرف النظر عن فلسفاتها
اإلقتصادية واسلوب إدارة اقتصادها الوطني  ،وتكتسب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلّق بخصائص هياكلها اإلقتصادية
واإلجتماعية ،ونسب توفر عوامل اإلنتاج ،والتوزيع المكاني للسكان والنشاط.
ويأتى هذا المؤتمر االقليمى الهام حول تطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة فى البلدان
العربية في موعد بالغ األهمية مع تلك الظروف الصعبة كونه يركز على دراسة التجارب
والتحديات فى عديد من الدول العربية واالسالمية فى مجال تنمية وتطوير المشروعات متناهية
الصغر والصغيرة كرافد أساسى للتنمية االقتصادية واالجتماعية .
لذا فقد كان من األهمية بمكان إبراز احدى التجارب المصرية الناجحة لتمويل المشروعات
متناهية الصغر بمحافظة الفيوم  ،واتاحة فرص عمل جديدة أمام الشباب للحد من البطالة  ،وهو
ما سوف أتعرض له فى هذه الورقة آمال أن يكون هذا الموضوع إثراء لفكر ومناقشات
المؤتمر  ،وتواصال مع كافة الجهات المحلية واإلقليمية ودعما لعرى األخوة والصداقة بين
الدول .
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أهداف البحث :
يهدف البحث إلى إظهار أثر تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على مستوى معيشة
الطبقات الفقيرة فى المجتمع من خالل :
-

التعرف على أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية ومحاربة
الفقر .
واقع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى العالم العربى .
التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
تجربة جهاز بناء وتنمية القرية المصرية فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر
والصغيرة بمحافظة الفيوم.

أهمية البحث :
يلقى البحث الضوء على دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومدى مساهمتها في
عمليات التنمية بمفهومها الشامل من حيث اعتبارها من أهم العوامل االستراتيجية التي تعتمد
عليها اقتصاديات دول العالم فى تحقيق التنمية ومحاربة الفقر حيث ان المشروعات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة :







من أهم اآلليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات ،وكذلك الخدمات
التي تكون بدورها الهيكل االقتصادي لمعظم دول العالم المتقدم ،حيث تمثل إحدى
حلقات التوازن في الهياكل االقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة
لمتغيرات األسواق المحلية والعالمية.
تساهم في استخدام واستثمار المدخرات ورؤوس األموال المحلية وتلبي بذلك الطلب
على تنشيط االستثمار اإلنتاجي والتصنيعي ،حيث تتسم عادة بصغر حجم االستثمارات
 ،مما يتيح ألكبر عدد ممكن من المستثمرين اإلقدام على إقامتها ،إضافة على انخفاض
حجم الخسائر المالية وتوجيه االستثمارات بشكل مباشر إلى عمليات اإلنتاج فقط .
تساهم في التخفيف من حدة الفقر ورفع المستوى المعيشي للفئات األكثر فقرا عن طريق
فرص العمل التي توفرها للعمالة غير الماهرة والفقيرة وتوليد دخل إضافي لهذه
المجتمعات.
تلعب دورا مهما كذلك في تقليل مخاطر وعواقب الهجرة من المناطق األقل نموا إلى
المناطق األكثر نموا في الدولة نفسها.
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ارتباط ورقة العمل بموضوع المؤتمر - :

فييي إط يار الجهييود المبذوليية للتغلييب علييى المشييكالت اإلقتصييادية التييى تواجههييا معظييم الييدول
العربية وظهور مبادرات واستراتيجيات لمواجهة هذه المشكالت ومعالجية آثارهيا تيأتى الحاجية
اليى توجييه العناييية واإلهتميام بييالتعرف عليى واقيع المشييروعات الصيغيرة ومتناهييية الصيغر فييى
الدول العربية وغيرها وتبادل الخبرات والتجارب فى مجال نظم الدعم المؤسسى الشيامل والتيي
سيتطر ضيمن برنيامه هييذا الميؤتمر االقليميى وحيييث يهيدف الميؤتمر إلييي خليق مسياحة حييوار
وتفاعل من خالل :
-

التعرف على واقع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة فى العالم العربى.
التعييرف علييى التحييديات التييى تواجييه المشييروعات متناهييية الصييغر والصييغيرة وسييبل
النهوض بها .
دور التشريعات فى النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة .
عيييرض بعيييض التجيييارب الرائيييدة فيييى دعيييم المشيييروعات متناهيييية الصيييغر والصيييغيرة
و االسهام فى تشبيك المؤسسات العاملة فى مجياالت اليدعم المؤسسيى للمشياريع متناهيية
الصغر والصغيرة لتبادل الخبرات والتجارب.

وإنطالقا من هذه األسس والمبادئ الهامة ووفقا ألهداف المؤتمر فى التعرف على واقع
المشروعات متناهية الصغر والصغيرة فى الدول العربية لتنميتها وتطويرها وتمكينها وضمان
نجاحها لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والحد من مشكلة البطالة فإن ورقة العمل
المقدمه تظهر تجربة جهاز بناء وتنمية القرية المصرية فى تمويل المشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر فى محافظة الفيوم لمحاربة الفقر والحد من البطالة وتحقيق التنمية االقتصادية
والشاملة  ،وبالتأكيد فإنه من دواعي السرور واإلمتنان أن يحظي هذا الموضوع بإهتمام العلماء
األفاضل القائمين علي هذا المؤتمر االقليمى الهام .

أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تحقيق التنمية ومحاربة الفقر فى مصر .
تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تقوم بتوظيف أقل من  50عامال
حوالي  %99من اجمالي عدد المنشآت التي تعمل في القطاع الخاص غير الزراعي،كما تساهم
هذه المشروعات بما ال يقل عن  %80من إجمالي القيمة المضافة،ويعمل بها حوالى  %76من
العمالة ( حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل )  ،وحوالي ثالثة أرباع قوة العمل
بالقطاع الخاص غير الزراعي .إال أن نسبة مساهمتها في اجمالي الصادرات المصرية ال يكاد
يتجاوز نسبة  %4فقط مقارنة بنسبة  %70في هونه كونه  %60 ،في الصين  %56 ،في
تايوان  % 43 ،فى كوريا .
تستخدم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فنونا إنتاجية بسيطة نسبيا تتميّز
بارتفاع كثافة العمالة ،وهي تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزءا من البطالة وتعمل في
ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية؛ مما يساعد الدول التي تعانى
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من وفرة العمالة وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية
عالية ،وتوفر هذه المشروعات فرصا عديدة للعمل لبعض الفئات ،وبصفة خاصة اإلناث
والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين بعد لإلنضمام إلى المشروعات الكبيرة
والقطاع الم ّ
ُنظم بصفة عامة.
وقد فطنت الدول المتقدمة إلى أهمية هذه المشروعات فقد أصبحت المشروعات الصغيرة
اليابانية تستوعب حوالي  % 84من العمالة اليابانية الصناعية وتساهم بحوالي  %52من
إجمالي قيمة اإلنتاج الصناعي الياباني وفي إيطاليا  2مليون و 300ألف مشروع فردي
صغير !..وفي أمريكا ...وفرت الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالواليات المتحدة األمريكية
خالل الفترة من  1992وحتى عام 1998أكثر من  15مليون فرصة عمل ،مما خفف من حدة
البطالة وآثارها السيئة ،والمشاريع الصغيرة تستوعب  %70من قوة العمل األمريكية .وفي
دراسة عن دول االتحاد األوربي في عام  ،1998تبين أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة توفر
حوالي  % 70من فرص العمل بدول االتحاد.
واقع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى العالم العربى
أما في العالم العربي فتتفاوت النسبة من دولة ألخرى ففي دول الخليه العربي تشكل
المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للقطاع الصناعي بنسبة تقدر
بحوالي ( )%85من اجمالي المنشآت الصناعية الموجودة.
هذا وقد اشارت دراسة حديثة أجرتها منظمة الخليه لإلستثمارات إلى أن نسبة المصانع
الصغيرة والمتوسطة قد بلغت ( )%94من حجم مصانع دولة اإلمارات العربية المتحدة ،
( )%92من مصانع قطر عمان والبحرين  )%78( ،من مصانع الكويت  )%75( ،من مصانع
السعودية .
وقد أشارت الدراسة إلى أن الصناعات الخليجية قد توزعت نحو مشروعات الصناعات
التحويلية والصناعات الكيميائية ومواد البناء والتشييد والصناعات الغذائية والمشروبات
واالخشاب والنسيه والورق.
أما في مصر وسوريا فتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نفس النسبة تقريبا إال أنها
تتفاوت في طبيعة النشاط اإلستثماري.
وفي األردن يحتل قطاع الخدمات الجانب األكبر في حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي
يشكل ( )%70من حجم المشاريع في المملكة.
ولكن بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه المشاريع الصغيرة في خدمة االقتصاد إال أن هناك
بعض التحديات التي تقف كحجر عثرة أمام تقدمها اضافة إلى تأثرها بالظروف اإلقتصادية التي
تؤثر عليها تأثيرا كبيرا .
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التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والصغيرة
هناك العديد من التحديات التى تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،
ويمكن تقسيم هذه التحديات إلى تحديات تنظيمية  ،تحديات قانونية  ،تحديات مالية  ،تحديات
تسويقية وذلك كما يلى :
 من الناحية التنظيمية:ارتباط هذه المشروعات بجهات مختلفة كالوزارات المعنية ومنها وزارة الصناعة والتجارة
واإلتحادات كاإلتحاد العام للحرفيين والغرف الزراعية والصناعية والتجارية والجمعيات
التعاونية للحرفيين والجمعيات التعاونية والبلديات مع غياب العالقة التنظيمية المباشرة بين تلك
الجهات المتعددة لتكوين رؤية شاملة حول مصير هذه المشروعات.
وبصفة عامة تشير التقديرات إلى أن نسبة  %40إلى  %60من تكلفة القيام باألعمال في
مصر ،تأتي من القيود اإلجرائية حيث تكثر الشكاوى من اضطرار المشروعات الصغيرة
والمتوسطة إلى التعامل مع المسؤولين الحكوميين والمكاتب الحكومية المركزية والمحلية وعدم
توافر المعلومات وعدم الرغبة في تقديم المساعدة.
 من الناحية القانونية:إن التشريعات والقوانين المنظمة لهذه المشروعات ال زالت في وضع ال يسمح لنا بالقول بأنها
وسيلة تحفيز لنشاط هذه المشروعات خاصة تلك التي وضعت منذ فترة طويلة  ،وقد صدر
قانون رئيس الجمهورية رقم  141لسنة  2014والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر
ليكون بداية ونقطة انطالقة لتحفيز هذا النشاط وتنظيمه .
 من الناحية المالية: العالقة بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها الكثير من اإلشكاالت فيما
يتعلق بالضمانات ,فترات السداد ،اإلجراءات البيروقراطية.
 غياب خدمة تمويلية تلبي احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اآلخذ في
النمو ،حيث أوضح أحدث تقارير البنك الدولي عن مناخ االستثمار في مصر صعوبة
الحصول والنفاذ إلى التمويل وارتفاع تكلفته أمام المشروعات الصغيرة ،حيث يتم
تمويل  %56من المشروعات القائمة بالتمويل الذاتي بينما تمثل مساهمة البنوك في
تمويلها أقل من  %40منها  %13للبنوك العامة و %26للبنوك الخاصة.
 وتشير خريطة النفاذ إلي قنوات التمويل إلى أنه كلما كبر حجم المشروع ،زادت قدرته
علي النفاذ للتمويل وتدل األرقام أن  %78من المشروعات الصغيرة لم تتقدم مطلقا
للحصول علي قروض بنكية ،وأن نسبة  %92من المشروعات الصغيرة التي تقدمت
للحصول على تمويل بنكي تم رفضها.
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 من الناحية التسويقية: التباين الشديد في أسعار المواد األولية كاإلرتفاع المفاجىء في أسعارها بسبب عوامل
السوق مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج لديها وبالتالي عدم القدرة على المنافسة
السعرية .
 تعدد الوسطاء التجاريين والمنافسة الشديدة من جانب الشركات الكبرى ،وضعف القدرة
التنافسية لهذه المشروعات السيما عندما تعمل بشكل أفراد كما هو واقع الحال ،وضعف
القدرة الرأسمالية الالزمة للترويه والمشاركة في معارض ومهرجانات التسوق الداخلية
والخارجية ومحاولة الدخول إلى أسواق جديدة.
باإلضافة إلى بعض التحديات التى ترتبط بأصحاب المشروعات أنفسهم مثل :










المعوقات اإلجرائية والتي تتمثل بضعف الخبرات اإلدارية والمالية والفنية لدى أصحاب
هذه المشاريع إضافة إلى افتقار معظم المنشأت الصغيرة والمتوسطة إلى الهيكل
التنظيمي السليم والذي يؤدي في كثير من األحيان إلى خلق مشاكل مثل عدم القدرة على
الفصل ما بين الملكية واإلدارة.
عدم توفر المقومات الكافية للبنية األساسية لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وخاصة اإلنتاج والتسويق.
عدم توفر المساعدات الفنية المقدمة للمشاريع الصغيرة خاصة في مجاالت اكساب
مهارات العمل إضافة إلى عدم تأهيل هذه المنشأت إلنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات
العالمية خاصة بعد انضمام الكثير من الدول إلى منظومة منظمة التجارة العالمية
وتوقيع بعض الدول اتفاقيات شراكة دولية.
افتقار أصحاب هذه المنشأت الى الخبرة والدراية الكاملة بوضع واجراءات دخول
السوق وعدم قدرتهم على تقدير حصتهم السوقية.
العشوائية في تنفيذ المشروعات اذ يلجأ بعض أصحاب المشاريع الصغيرة الى التقليد
أحيانا واختيار مشاريع غير مالئمة لبيئتها أحيانا اخرى.
ضعف التشبيك واالتصال مع المنشأت الكبيرة
مشكلة توفير المواد الخام التى يتم استيرادها نظرا لضألة الكميات التي تطلبها المنشأت
األمر الذي يؤدي الى ارتفاع تكاليف االنتاج.
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نبذة عن جهاز بناء وتنمية القرية المصرية :
تبنى جهاز بناء وتنمية القرية المصرية منذ إنشائه مفهوم التنمية الريفية المتكاملة بجميع أبعادها
اإلقتصادية واإلجتماعية والعمرانية المؤسسية  ،وقد انشئ بموجب القرار الجمهورى رقم
( )891لسنة  1973ليتولى :
* اقترا الخطة العامة لتنمية القرية المصرية والعمل على تنفيذها .
* التنسيق بين الوزارات وكافة أجهزة الدولة والوحدات المحلية اإلدارية كل فيما يخصه فى
تنفيذ السياسة العامة للدولة للنهوض بالقرية اقتصاديا وإجتماعيا وعمرانيا ومؤسسيا .
* * تقديم نماذج استرشادية لمشروعات اقتصادية انتاجية غير نمطية تعتمد على تعظيم اإلستفادة
من خامات موارد البيئة المحلية .
* تقديم قروض ميسرة من خالل صندوق التنمية المحلية لألفراد وخاصة الشباب  ،والمرأة
خاصة المعيلة من خالل الوحدات المحلية القروية .
* تقييم اإلمكانيات المتاحة لدى الوحدات المحلية اإلدارية وتحديد متطلبات دعمها سواء من
الناحية المالية أو من ناحية الخبرات الفنية .
* إعداد وتنفيذ البرامه اإلعالمية والتدريبية وغيرها من البرامه الالزمة لتنفيذ خطة إعادة تنمية
القرية المصرية .
صندوق التنمية المحلية -:
أنشئ صندوق التنمية المحلية في إطار جهاز بناء وتنمية القرية المصرية بوزارة التنمية المحلية
المصرية بقرار جمهوري رقم  310لسنة  . 1978بهدف تعزيز التنمية اإلقتصادية في قطاع
المحليات والقرية علي وجه الخصوص من خالل زيادة القدرات اإلئتمانية للوحدات المحلية
القروية بمنحها قروضا ميسرة لتنفيذ مشروعات إنتاجية إرشادية نموذجية ذات عائد من شأنها
أن تتيح فرص عمل حقيقية للقرويين وتزيد القدرة اإلقتصادية واإلنتاجية علي المستوي المحلى
بما ينعكس علي تحسين مختلف أوجه الحياة داخل القرية .
وقد تم تطوير إستراتيجية عمل الصندوق ليصبح أداة فاعلة في الحد من مشكلة البطالة وتحسين
دخول األسر الريفية بمنح قروض ميسرة للشباب والمرأة وغيرهم من الفئات األكثر إحتياجا
إلقامة مشروعات صغيرة .
ويمتد نشاط صندوق التنمية المحلية إلي جميع محافظات جمهورية مصر العربية ويصل لعمالئه
بيسر وسهولة في جميع محافظات الجمهورية (  27محافظة  187 ،مركز  222 -مدينة 85 -
حى  1314 -وحدة محلية قروية ) ليصل الى القري والكفور والنجوع من خالل الوحدات
المحلية القروية .
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وليس من مهام الصندوق القيام باألدوار التقليدية المنوطة بالبنوك والمصارف التجارية وال
يهدف للربح  ،ولكن تقاس نجاحاته بما يتم إنجازه من أهداف ومدي ما يتحقق من آثار تنموية
علي محاور التنمية المختلفة كالتنمية البشرية واإلجتماعية والمؤسسية والبيئية للمجتمع المحلي
الريفي .
التمويل  :يمكن تلخيص جملة التمويل المتا لصندوق التنمية المحلية وفقا للجدول التالي - :
المبلغ بالمليون جنيه مصري

البيــــــــــــــان

15.8

تمويل بدء نشاط الصندوق فى إطار اتفاقية تنمية الالمركزية

5.5

تدعيم من وزارة التنمية المحلية

30

قرض من وزارة المالية المصرية

7.324

تدعيم من اتفاقية منحة أجنبية من خالل وزارة التعاون الدولى المصرية

22

قرض صندوق التنمية الزراعية ( ، )IFADوهيئة التنمية الدولية ()IDA

50.47

فائض تراكمى حتى 2014/6/30

منهجية الدراسة والعمل والتطبيق :
يتفق العلماء والباحثون علي أن المنهه العلمي هو الدراسة الفكرية الواعية والخطوات المنظمة
لمعالجة الموضوعات وصوال إلي الكشف عن الحقيقة.
وفي هذا اإلطار فإن هذه الدراسة ( ورقة العمل البحثية ) تعتبر من البحوث التطبيقية غير
األكاديمية التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات وكذا المهتمون بهذا الشأن بغرض تطوير أعمالها
وحل مشاكلها ومن ثم مشاكل المجتمع بصفة عامة .
ومن ناحية منهجية العمل والتطبيق فإنها تعتمد على اإلجراءات العملية المبسطة والضرورية
بحيث تسير العملية من بداية التقدم بطلب الحصول على القرض حتى الموافقة على المشروع
واتاحة التمويل المقرر له بسهولة ويسر ويتم التطبيق الميدانى وفق فلسفة الوصول بالخدمة إلى
العمالء فى أماكنهم وهذا ما يميز النظام المتبع بصندوق التنمية المحلية بجهاز بناء وتنمية
القرية المصرية التابع لوزارة التنمية المحلية عما سواه من الطرق واألساليب األخرى
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حيث يتقدم طالب القرض إلى المسئول بقريته مباشرة وتتم باقى اإلجراءات بالمستويات األعلى
دون تدخل منه إال أن يطلب منه استكمال أو استيفاء المستندات المطلوبة .
لذلك فإن المنهه المتبع فى العمل والتطبيق يجمع بين العمل الخدمى التنموى الموجه وبين
اإلجراءات اإلئتمانية الالزمة للحفاظ على المال العام  ،ويمكن توضيح ذلك وفقا آللية التنفيذ
التالية .
آلية التنفيذ
الوحدة المحلية القروية وتقوم بـ
-

التيقن من حسن سمعة المقترض
التأكد من حاجة القرية للمشروع
إعتماد المستندات
التوصية بالموافقة

إدارة التنمية بالمحافظة وتقوم بـ
-

-

مراجعة المستندات واعتمادها
تسليم المستندات لجهة االدارة (مركزيا)

إدارة المشروع بالقاهرة وتقوم بـ
-

التأكد من صحة البيانات والمعلومات
مراجعة جوانب المشروع الفنية
تقديم المساعدة فى إعداد دراسة الجدوى عند
اللزوم .
التأكد من وجود الضمانات الالزمة
العرض على لجان الفحص المختصة
للموافقة.
تحرير العقود بين الصندوق والوحدة المحلية
(ملحق) وبين الوحدة المحلية والمقترض
متابعة التنفيذ والتشغيل والسداد.
إعداد التوصيات لمجلس االدارة
(مركزيا)

مجلس االدارة

( رئيس مجلس االدارة )

 الموافقة على تمويل المشروعات رسم السياسة واإلستراتيجية المستقبلية مراجعة واعتماد التوصيات10

اإلنجازات فى محافظة الفيوم :
الموقع واألهمية النسبية لمحافظة الفيوم :
الفيوم هى احدى محافظات إقليم شمال الصعيد الثالث ( المنيا  -بنى سويف  -الفيوم ) .
محافظة الفيوم هى حلقة الوصل األساسية بين محافظات اقليم القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب
مصر  ،وتقع محافظة الفيوم تقريبا على بعد مسافة  90كم من محافظة القاهرة .
يبلييغ عييدد سييكان محافظيية الفيييوم حييوالى  2.9مليييون نسييمة وفقييا لتقييديرات جهيياز التعبئية العاميية
واإلحصييياء عيييام  2012وهيييم يمثليييون نسيييبة  % 3.5مييين إجميييالى تعيييداد السيييكان بمحافظيييات
الجمهورية .
تبلغ المساحة الكلية لمحافظة الفيوم حوالى  6068كم. 2
تتكون الممحافظة من  6مراكز إدراية و 6مدن و 63وحدة محلية .
تتوفر بمحافظة الفيوم مجموعة من المقومات الطبيعية واإلمكانيات اإلقتصيادية التيى تمكنهيا مين
وضع الفرص اإلستثمارية لها على الخريطة العامة للتنمية اإلقتصادية على مستوى الدولة.

خريطة توضح المراكز اإلدارية لمحافظة الفيوم
11

إنجازات صندوق التنمية المحلية فى محافظة الفيوم
انتشرت مشروعات صندوق التنمية المحلية بجميع المراكز والمدن والوحيدات المحليية القرويية
بمحافظيية الفيييوم – ميين خييالل القييروض الميسييرة التييى يقييدمها لتنفيييذ المشييروعات الصييغيرة
والمتناهية الصغر لجميع فئات المجتمع القروى وفى مقدمتهم الشباب والمرأة .
وقد تنوعت المشروعات التى نفذت فعال بما يتوائم مع المجتمع الريفى للمحافظة وما يتوافر فييه
من خامات محلية وبيئية رخيصة  .وقد تمثلت المشروعات المنفذة فى النماذج التالية :
-

مشروعات إنتاج حيوانى ( أغنام – مياعز – جياموس – أبقيار حيالب – إبيل – تسيمين
مواشى ) .
صناعات غذائية ( معاميل ألبيان – مصيانع مكرونية – مصيانع حليوى – تجمييد وتعبئية
خضر – تجفيف فاكهة – مخلالت ) .
صيناعات حرفيية ( نجيارة – بيالط – أقفيياص جرييد – سيجاد ييدوى – مصينع منظفييات
صناعية – مصنع عطور ) .
مشيروعات متنوعيية ( تصيينيع أعييالف – قطييع غيييار – آالت زراعييية – تعبئيية وتغليييف
مواد غذائية – منافذ تسويق – مكتبة خردوات – بقالة ) .

وقد بلغ إجمالى المشروعات المنفيذة خيالل الفتيرة مين ( 2012/1/1حتيى  ) 2014/12/31عيدد
( )681مشروعا متنوعا حسب النماذج المذكورة بعالية بإجميالى تموييل حيوالى ( 2.026ملييون
جنيه مصرى )  .وقد ساهم تنفيذ تلك المشروعات فى توفير فرص عمل حقيقية ومستقرة حوالى
(  681فرصة عمل ) .

وخيييالل الفتيييرة مييين  2014/12/31 - 1980/1/1تيييم تنفييييذ عيييدد (  ) 5583مشيييروعا متنوعيييا
بإجمالى تمويل حوالي (  21.93مليون جنيه مصرى ) ساهمت فى تيوفير فيرص عميل حقيقيية
بإجمالى (  6527فرصة عمل )  .وذلك كما هو موضح تفصيال ( جدول )2
وقد تطلب تحقيق اإلنجازات السابقة أن يسبقها عدد تحديد وتنفيذ عدد من اإلحتياجات التطويرية
التى تمهد الطريق ألنشطة تمويل تنفيذ هذه المشروعات وقد تم تحديد وتوصيف هذه اإلحتياجات
التطويرية من خالل التدخالت المشتركة المطلوبة من كافة قطاعات المحافظة واإلدارة
المركزية بالقاهرة.
وتتضمن اإلحتياجات التطويرية على مستوى المحافظة أن يتم العمل فى المستويات المختلفة
اآلتية :
 الدعم المؤسسى
 بناء القدرات للعاملين فى مجال تقديم الخدمات التمويلية
 تفعيل الدور الرقابى لألجهزة المختلفة
 تقديم الدعم الفنى للفئات المستهدفة
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أوالً  :على مستوى الدعم المؤسسى
تطوير وتفعيل األطر المؤسسية إلدارات وأقسام التنمية بالمحافظة والمراكز والوحدات المحلية
بهدف توفير الدعم المؤسسى إلى القائمين على تقديم خدمات التمويل متناهى الصغر على
المستوى المحلى بما يمكنهم من تقديم أفضل الخدمات بأقصى كفاءة وفاعلية ممكنة .
ثانيا ً  :على مستوى بناء القدرات للعاملين فى مجال تقديم الخدمات التمويلية
توفير الدعم الفنى والتدريب والتأهيل المعرفى والمهارى الالزم للفئات المختلفة من العاملين فى
مجال تقديم الخدمات التمويلية لضمان استمرارية تنفيذ األنشطة بكفاءة وفاعلية من خالل
اإلستعانة بالخبراء من الجامعات ومراكز البحث العلمى المتخصصين فى هذا المجال .
ثالثا ً  :على مستوى تفعيل الدور الرقابى لألجهزة المختلفة
بهدف مراجعة اإلجراءات اإلدارية والعمل على تبسيطها وزيادة كفاءة تنفيذها من خالل إحكام
السيطرة والرقابة من خالل األجهزة التنفيذية المختلفة والمجتمع المحلى والقيادات الطبيعية
المحلية ويتم ذلك عن طريق الزيارات الميدانية وتقارير المتابعة الدورية التى ترد من
المحافظات المعنية .
وطبقا لإلجراءات المتبعة تتم عمليات المتابعة والتقييم لمراحل المشروع المختلفة ( تنفيذ -
تشغيل  -سداد ) على المستويين المحلى والمركزى كالتالى :
 )1متابعة التنفيذ ( فترة ما قبل التشغيل والمحددة طبقا لدراسة الجدوى االقتصادية )
 بالنسبة للمشروعات ذات األصول الثابتة من آالت ومعدات ومركبات  ..تشكل لجنة منالوحدة المحلية تضم فى عضويتها المقترض ذاتيه  ،مهمتها شراء األصول المطلوبة للمشروع
طبقا لعرض السعر الوارد بدراسة الجدوى االقتصادية [ مرفق ( . ] ) 2
 مشروعات اإلنتاج الحيوانى والمشروعات التى تتطلب قروض لمستلزمات التشغيل والورشالحرفية  ..يتم شراؤها من خالل المقترض  ،ويقدم كافة المستندات الدالة على الشراء .
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 )2متابعة التشغيل
 متابعة دورية ربع سنوية منذ بداية التشغيل وحتى نهاية السداد من جانب الوحدة المحليةالقروية على النموذج الموضح بمرفق ( . ) 3
 متابعة غير دورية من خالل لجنة مشتركة تضم كل من اخصائى صندوق التنمية المحليةبالقاهرة ومسئول التنمية بديوان عام المحافظة ومسئول القروض بالوحدة المحلية القروية
ومهمتها تقديم الدعم الفنى المناسب ولعالج اى قصور او خلل ( إن وجد ) ( مرفق . ) 4
 )3متابعة السداد
حيث تقوم إدارة الصندوق بإخطار المحافظات شهريا بكشوف تفصيلية متضمنة نسب السداد
والمديونيات لمتابعة سداد مستحقات الصندوق .
وال يقتصر دور صندوق التنمية المحلية على مجرد منح القروض إلقامة المشروعات ومتابعة
التنفيذ والتشغيل والسداد  ،بل يمتد نشاطة ليشمل تقييم اآلثار اإلقتصادية واإلجتماعية
للمشروعات الممولة من الصندوق على حياة المقترض وأسرته ومجتمعه المحلى من خالل
دراسات ميدانية تقوم بتنفيذها جهات علمية متخصصة .

مشروع منتجات بيئية ( جريد )

14

بعض المشروعات الممولة بقروض من صندوق التنمية المحلية

محل بقالة

منتجات جلدية

انتاج حيوانى

محل بيع مالبس جاهزة
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رابعا ً  :على مستوى الفئات المستهدفة
حيث يتم تنفيذ دورات تدريبية لرفع الوعى بأهمية المشروعات متناهية الصغر  ،دورات تدريبية
للراغبين فى ت نفيذ مشرواعات متناهية الصغر وصغيرة ممن لديهم أفكار جديدة او يرغبون فى
تطوير مشروع قائم من أبناء المجتمع المحلى  ،وبصفة خاصة من الشباب والمرأة  ،حيث أن
الشباب هم أكثر فئات المجتمع استعدادا لتقبل التغيير والتحمس له باعتبار أنه فى مرحلة تغيير
بيولوجى يمكن أن يتسق مع تغيير آخر فى الثقافة الفردية والجماعية  ،وبالتالى يصبح الشباب
هم أكثر فئات المجتمع تدعيما لعملية التنمية وهم جيشها الحقيقى القادر على تحمل تضحياتها من
منطلق بنائهم لمستقبلهم من خالل هذه التنمية  .فالشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل .
وأما المرأة فهى نصف المجتمع  ،ومربية أجياله  ،والمسئولة عن رعاية األسرة وتنظيم معيشتها
 ،وغالبا ما تعد قوة كامنة وساكنة فى غالبية المجتمعات  ،ومن ثم يكون إطالق طاقاتها الكامنة
وإخراجها من عزلتها وتوظيفها فى حركة التنمية مضاعفة لقوة المجتمع وتعبئة لجانب ضخم
من قواه البشرية غير المستغلة بكفاءة  ،واستكماال لفئة جوهرية تؤثر فى المجتمع عالوة على
أن استثارة جهود المرأة التنموية يعنى أن مفاهيم التنمية سوف تنتقل على أجيال المجتمع التالية.

الباحث أثناء بعض ندوات التوعية للفئات المستهدفة ( المرأة والشباب )
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وزارة التنمية المحلية
جهاز بناء وتنمية القرية المصرية
صندوق التنمية المحلية
المشروعات التى تم الموافقة على تمويلها من صندوق التنمية المحلية
( موزعة على المراكز )
محافظة الفيوم
خالل الفترة من  2012 / 1 / 1الى 2014 / 12 / 31
بالجنيه
المركز

عدد
المشروعات

عدد المستفيدين

إجمالى فرص
العمل

ذكور

اناث

طامية

37

37

9

28

126000

الفيوم

366

366

147

219

1056500

ابشواى

17

17

2

15

40500

سنورس

65

65

24

41

263000

اطسا

192

192

56

136

537500

يوسف الصديق

4

4

2

2

12000

االجمالى

681

681

240

441

2035500

صندوق التنمية المحلية – بيانات غير منشورة
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جملة القروض

وزارة التنمية المحلية
جهاز بناء وتنمية القرية
المصرية
صندوق التنمية المحلية
المشروعات التى تم الموافقة على تمويلها من صندوق التنمية المحلية
( موزعة على االنشطة )
محافظة الفيوم
خالل الفترة من  2012 / 1 / 1الى 2014 / 12 / 31
بالجنيه
عدد المستفيدين

إجمالى
فرص
العمل

ذكور

اناث

انتاج حيوانى

368

368

127

241

1392500

وسائل نقل ركاب وبضايع

1

1

1

0

6500

صناعات بيئية ومنزلية

18

18

9

9

35500

ورش ومصانع

1

1

1

0

18000

منافذ بيع مواد غذائية

67

67

24

43

124000

منافذ بيع مالبس ومفروشات

78

78

17

61

158000

منافذ بيلع سلع وأجهزة

20

20

7

13

42000

بيع اعالف واسمدة وغالل

118

118

49

69

239000

مكتبات  -ماكينات تصوير

2

2

2

0

4000

صناعات غذائية

6

6

2

4

12000

أخــــــرى

2

2

1

1

4000

االجمالى

681

681

240

441

2035500

النشـــــــــاط

عدد
المشروعات

صندوق التنمية المحلية – بيانات غير منشورة
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جملة القروض

وزارة التنمية المحلية
جهاز بناء وتنمية القرية المصرية
صندوق التنمية المحلية

المشروعات التى تم الموافقة على تمويلها من صندوق التنمية المحلية
) المراكز موزعة على (
محافظة الفيوم
خالل الفترة من  1980 / 1 / 1الى 2014 / 12 / 31
بالجنيه
المركز

عدد
المشروعات

إجمالى فرص
العمل

عدد المستفيدين

جملة القروض

ذكور

اناث

طامية

731

836

438

293

3101950

الفيوم

2502

2721

1127

1375

8826524

ابشواى

294

508

100

194

769245

سنورس

382

520

225

157

2166045

اطسا

1174

1281

556

618

5311900

يوسف الصديق

500

661

192

308

1751445

االجمالى

5583

6527

2638

2945

21927109

صندوق التنمية المحلية – بيانات غير منشورة
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وزارة التنمية المحلية
جهاز بناء وتنمية القرية المصرية
صندوق التنمية المحلية
المشروعات التى تم الموافقة على تمويلها من صندوق التنمية المحلية
( موزعة على االنشطة )
محافظة الفيوم
خالل الفترة من  1980 / 1 / 1الى 2014 / 12 / 31
بالجنيه
النشـــــــــاط

عدد
المشروعات

عدد المستفيدين

إجمالى فرص
العمل

ذكور

اناث

لحوم بيضاء

284

378

118

166

1433250

انتاج حيوانى

3015
68
2

3019
96
7

1410
57
2

1605
11
0

12039794
583400
70000

صناعات زراعية

6
142

12
199

6
138

0
4

138500
1740725

وسائل نقل ركاب وبضائع

25
307

44
602

25
104

0
203

679440
620700

ورش ومصانع

81
409
10

186
440
29

57
141
9

24
268
1

435800
703500
149000

وحدات خبيز منزلية

11
4

17
11

3
4

8
0

56000
32000

منافذ بيع مالبس ومفروشات

404
79
428

413
83
435

108
39
216

296
40
212

761700
169000
854000

تربية دود الحرير

1
79

1
79

0
56

1
23

2000
182600

مكتبات تصوير
صناعات غذائية

19
77

48
110

11
45

8
32

75500
247000

أخرى

132

318

89

43

953200

االجمالى

5583

6527

2638

2945

21927109

عسل النحل ومنتجاته
منتجات البان
مكينة زراعية
صناعات بيئية ومنزلية
منافذ بيع مواد غذائية
مضارب ومطاحن صغيرة
مطاعم وكافتريات
مناف بيع سلع واجهزة
بيع اعالف واسمدة
حاسبات اليه

صندوق التنمية المحلية – بيانات غير منشورة
20

جملة القروض

اإليجابيات -:
يعتمد صندوق التنمية المحلية علي آلية عمل متناسقة تقوم علي تمويل تنفيذ تلك المشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح جميع الفئات بالمجتمعات المحلية وعلي رأسها الشباب
والمرأة وذلك إلتاحة فرص عمل حقيقية ومستقرة تسهم فى عملية التنمية وتحسين مستويات
المعيشة بالمجتمعات المحلية .
ومن أهم إيجابيات هذه اآللية أنها تدار من خالل منظومة عمل سهلة ومبتكرة بعيدا عن نظم
التمويل المتاحة حاليا ( البنوك التقليدية ) التي عادة مايتخوف منها البعض .حيث يتم التقدم لهذه
القروض بمقر رئاسة الوحدة االدارية المحلية التابع لها المقترض مباشرة .
ويمكن إيجاز إيجابيات تلك المنظومة علي النحو التالي -:
 يقوم المقترض بإختيار نوع المشروع بنفسة ووفقا للميزة النسبية التي يتمتع بها
المشروع .
 يتم تعامل المقترض مع الوحدة االدارية المحلية مباشرة منذ التقدم بمقتر المشروع
وتمويله وتنفيذه وسداد األقساط حسب الجدول الزمني المقرر .
 تتحدد قيمة القرض بناء علي دراسة الجدوي المبسطة للمشروع والتي يعدها المقترض
ويمكن لخبراء المشروع مساعدته في هذه الدراسة بدون مقابل .
 تقديم الدعم الفنى الالزم والمشورة العلمية المجانية للمقترضين الذين يطلبون المساعدة
لمواجهة مشكلة طارئة .
 تتمثل تكلفة اإلقتراض فى قيمة المصروفات اإلدارية بنسبة . % 6
 تحفيز بعض البرامه التنموية األخرى مثل برنامه محو األمية الذى ينفذ بجمهورية
مصر العربية وذلك بتقديم قروض خاصة ميسرة للمتحررين من األمية بتكلفة إقراض
مخفضة تصل الى حوالى ( . ) % 4
 يتم السداد علي أقساط مريحة حسب نوع المشروع ودورة اإلنتاج الخاصة به  .مع فترة
سما مناسبة لنوع المشروع .
 يمكن إعادة جدولة أقساط سداد القرض في حالة التعثر نتيجة ألسباب مبررة ومقبولة .
 تعطي األولوية للشباب والمرأة العائلة والحاصلين على قرض سابق أنهى سداده بإنتظام
ونجا .
 يطلب فقط الحد األدني من الضمانات التي تكفل الحفاظ علي المال العام وتتدرج حسب
قيمة القرض نوجزها فيما يلي :
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 السندات اإلذنية والضمان الشخصي للقرض حتي  3000جنيه مصري .
 سندات إذنية وكفالة تضامنية للقرض أكبر من  3000جنيه .
 سندات إذنية وعقود عارية استعمال للقروض المستخدمة في شراء أصول ثابتة من
آالت ومعدات مع حفظ ملكية وتأمين شامل علي المركبات لصالح الوحدة المحلية .
 تعاقد الوحدة المحلية مع المقترض الذي يوضح إلتزامات كل طرف تجاه اآلخر .
 في حالة تمويل مستلزمات تشغيل يتم أخذ سندات إذنية وعقود عارية استعمال أصول
وموجودات ملك طالب القرض فعال بماال تقل قيمتها الحالية عن قيمة القرض المطلوب
وذلك بدال من الرهن للقروض التي تجاوز قيمتها  10آالف جنيه .
 للوحدة االدارية المحلية أن تضيف إلي هذه الضمانات ما تراه من ضمانات أخري
بإعتبارها هي المسئولة عن القرض وسداده وتحتفظ بأصول تلك الضمانات إلعمالها
عن الحاجة .
المعوقات التى تواجه صندوق التنمية المحلية :
يواجه ت نفيذ المشروع بعض المعوقات والسلبيات القليلة إلى حد ما إال أنها هامة ويمكن فى حالة
عدم اإلنتباه إليها أن تحد من نجا المشروع وانطالقه لتحقيق األهداف الطموحة والمنشودة .
ويمكن إيجاز أهم تلك السلبيات والمعوقات فيما يلى :
 عدم توفير االعتمادات الكافية لمواجهة التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية
الصغر وتلبية الطلبات المتزايدة عليها .
 عدم مالئمة الدعم اإلعالمى الموجه لفئات الراغبين فى اإلستفادة من هذه القروض مع
عدم كفاية برامه التوعية والتدريب المجانية بما يساعد على تنفيذ المشروعات بنجا .
 غياب التنسيق المتكامل بين الجهات والجمعيات والبنوك التى تقدم تلك القروض من
أجل رسم رؤية مستنيرة فى األجلين القريب والبعيد فى إطار من المنافسة اإليجابية
الحميدة التى تزيد من فرص التوسع واإلنتشار .
 عدم توفر الدعم والغطاء الحكومى الكافى لتلك المشروعات من ناحية التسهيالت فى
تسويق المنتجات واإلجراءات اإلدارية والضرائبية بحيث تكون معلومة للجميع وتجيب
على العديد من التساؤالت بال عناء .
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الدروس المستفادة :
من خالل التنفيذ العملى ومتابعته ميدانيا فإننا نستطيع أن نستخلص بعض الدروس المستفادة
والهادفه والجديرة باإلعتبار مستقبال نلخصها فى النقاط التالية :
 أن الطلب على تلك القروض لتنفيذ المشروعات الصغيرة فى زيادة مطردة وعليه فإن
آفاق التوسع واعدة وعلينا اإلستعداد لذلك فى إطار توجه قومى واضح .
 اإلقبال على القروض الموجهه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى المناطق
الريفية (القرى) أكثر منها عن الطلب فى المناطق الحضرية (المدن) وعليه فإن الدعم
واألهتمام بالمشروعات الموجه لتلك المناطق يكون من األهمية بمكان .
 أصبحت المشروعات الصغيرة معقود عليها آمال عريضة كاحد البرامه الهادفة لتشغيل
الشباب  ،والحد من مشكلة البطالة خاصة بعد النجا الذى تحقق فى عدد من الدول
النامية .
التوصيات :
 أهمية العمل على تغيير القيم واإلتجاهات واإلقبال على العمل الحر والتخلي عن
الوظيفة الحكومية.
 توفير المعلومات والبيانات عن قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
 التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
 تقديم التمويل الكافي من خالل تحفيز البنوك على اإلقراض بفترات سما
وأسعار فائدة مميزة.

مقبولة

 ضرورة توفير غطاء تنظيمى قانونى حاضن لهذه المنشآت للتعامل السريع مع المشاكل
التى تواجهها وتوفير الحماية الالزمة من خالل اجراءات نظامية وقانونية خاصة.
 أن تقدم الحكومة الحوافز المناسبة ألصحاب المنشآت فى هذه الصناعات لتشغيل الشباب
وجعل الحصول على هذه الحوافز مشروطا بتوفير فرص عمل للشباب المؤهل والمعد
لسوق العمل فى المجاالت الصناعية المختلفة.
 توفير التدريب للكوادر العاملة في هذه المشروعات وتشجيع ودعم االبتكار والتوسع في
مراكز التدريب.
 إيجاد روابط بين المشروعات ذات األحجام المختلفة بعضها البعض بما يحسن من
القدرة التسويقية لهذه المشروعات ويوفر لها إمكانات تسويق منتجاتها من المدخالت
إلى المشروعات .
 أهمية تعزيز أسس الشفافية ،وإرساء بنى تحتية مناسبة  ،حيث أن هناك فجوتين
رئيسيتين في البنية التحتية .أن السوق الثانوي غير مالئم ،ويحتاج إلى التغيير لتحقيق
النمو المستدام ،كما أن هذه المسألة بحاجة إلى إيجاد حلول مبتكرة غير تقليدية .
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وزارة التنمية المحليـــة

مرفق ( ) 1

جهاز بناء وتنمية القرية المصرية

صندوق التنمية المحلية

إستمارة
طلـــــــــــب قـــــــــــــرض

لمشروع :

الوحدة المحلية لقرية  /لمركز ومدينة/لحى:
مركز :
محافظة :

إسم طالب القرض :

هــــام

:

إستمارة طلب القرض و دراسة الجدوى وكافة إجراءات الحصول على القرض مجانية وغير
خاضعة ألي رسوم أو خالفه تحت أي مسمى من المسميات 0
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بيانات تمأل بعرفة طالب القرض
اإلســــم :
/

تاريخ الميالد :

/

19

رقم بطاقة الرقم القومى :

العمل بالبطاقة :

العمـل الحالي :

محل اإلقامة بالبطاقة :

اإلقامة الحالية :

المؤهل إن وجد :

سنـة التخرج :

/

/
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عنوان النشاط :
 المـوقع  ( :ملك  /إيجار )

حالته

مساحته :

:

 المرافق  ( :كهرباء  ,مياه  ,صرف )

مترمربع0

نوع النشاط  ( :جديد  /استكمال  /تطوير )

 الغرض من القرض :
ـ
ـ



الطاقة اإلنتاجية الحالية



عدد العمـال الحالي :



كيفية التسوق الحالي :



قيمة القرض المطلوب :

الطاقة بعد القرض :

:

عامل

عدد العمال بعد القرض :

عامل

التسـويق بعد القرض :
جنيه

قيمة المساهمة النقدية :

جنيه

 الضمانات :
ـ سندات اذنية 0
ـ
ـ
ـ
إسم مقـدم الطلب :
التوقيــــــع :
بطاقة الرقم القومى :

إعتماد رئيس الوحدة المحلية
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بيانات تمأل بعرفة الوحدة المحلية
ـ هل سيتم شراء عدد أو آالت جديدة من قيمة القرض ؟ ما هي ؟ وما قيمتها ؟
ـ
ـ
ـ ما هي الخامات المستخدمة حاليا ً ؟
ـ
ـ
ـ ما هي الخامات المطلوب أضافتها بعد استخدام القرض ؟
ـ
ـ

 التكاليف االستثمارية :
قبل القرض

البيــان

التكاليف اإلستثمارية:
موجودات:
ـ
ـ
جديــد:
ـ
ـ
التكاليف المتغيرة:
ـ مستلزمات التشغيل:
ـ أجور.
ـ
ـ
اإلجمالي
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بعد القرض

اإليرادات :
قبل القرض

عدد الوحدات × قيمة الوحدة

بعد القرض

عدد الوحدات × قيمة الوحدة

جملة

اإلجمالي

رأى لجنة التنمية بالوحدة المحلية :
لجنة رقم (

جملة

اإلجمالي

) تاريخ اللجنة

مسئول القروض بالوحدة
اإلسـم :
التوقيع :

/

/

رئيس الوحدة المحلية
االسـم :
التوقيع :

 يرفق باإلستمارة :

 كشف تجميعي موضح به أسماء المنتفعين والمشروعات ُمعدد بمعرفدة إدارةالتنمية بالمحافظة ويختم بخاتم شعار الجمهورية.
 صورة معتمدة ومختومة من كافة المسدتندات ومنهدا  :بطا دة الدر م القدومىـ الرخصدة إإن وجددتـ ـ السدجل التجداري أو الصدناعي إإن وجددـ ـ صدورة
ملكيددة ألي ممتلكددات إإن وجدددتـ مددج خددتم جميددج صددفحات امسددتمارة بخدداتم
شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية بعد إعتمادها 0
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وزارة التنمية المحلية

مرفق ( ) 2

جهاز بناء وتنمية القرية المصرية
صندوق التنميـة المحليــة

إستمارة متابعة تنفيذ
بطاقة إنتاجية :

مشروع:

الوحدة المحلية :
قيمة القرض :

المركز:
جنيه

تاريخ موافقة لجنة القروض :

قيمة المساهمة النقدية :
/ /

شروط القرض  :مدة القرض

تاريج بداية التنفيذ / :

اجمالى التكاليف االستثمارية :

جنيه

تاريخ استخراج شيك القرض / / :

200
سنه

تاريخ استالم المقترض لشيك القرض / :
/

المحافظة :

منها
/

شهر سماح

200

والسداد على عدد

200
تاريخ نهاية التنفيذ / / :

200

200

مو ف تنفيذ المشروع

اليبان

المخطط
عدد

قيمة

المنفذ الفعلى
عدد

قيمة

األصول الثابتة
ـ
ـ
ـ
مستلزمات تشغيل
ـ
ـ
ـ

29

جنيه

مالحظات

قسط

سنوى

نوعية المشاكل التى واجهت تنفيذ المشروع (ان وجدت) :

كيفية التغلب عليها :

يعتمـد ،،

مسئول القروض بالوحدة
اإلسـم :

رئيس الوحدة المحلية

التو يج :
اإلسـم :
التو يج :
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وزارة التنمية ا لمحلية

مرفق إ  3ـ

جهاز بناء وتنمية القرية المصرية
صندوق التنمية المحلية

إستمارة متابعة تشغيل ربع سنوى
من الفترة

/

/

200

الى

/

/

200

بطا ة إنتاجية :

مشروع :
الوحدة المحلية :
قيمة القرض :

المركز:
جنيه

تاريخ موافقة لجنة القروض :

قيمة المساهمة النقدية :
/

/

شروط القرض  :مدة القرض

تاريج بداية التشغيل المخطط:

جنيه

سنه منها

تاريخ استالم المقترض لشيك القرض :
/

/

اجمالى التكاليف االستثمارية :

تاريخ استخراج شيك القرض:

200

/

المحافظة :

/

200

شهر سماح

/

/

200

والسداد على عدد

قسط

200
تاريج بداية التشغيل الفعلى:

/

/

200

موقف تشغيل المشروع

نوعية امنتاج

المخطط
وحدة

قيمة

الفعلى
وحدة

الطاقة اإلنتاجية
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
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قيمة

جنيه

مالحظات

سنوى

المخطط
عدد العمالة

عدد

اجمالى
األجور

الفعلى
عدد

اجمالى األجور

ـ عمالة دائمة
ـ عمالة موسمية

نوعية المشاكل التى واجهت تشغيل المشروع { ان وجدت} :

كيفية التغلب عليها :

يعتمـد ،،

مسئول القروض بالوحدة المحلية
اإلسـم :
رئيس الوحدة

التو يج :
اإلسـم :

التو يج :
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مالحظات

وزارة التنمية

المحلية

جهاز بناء وتنمية القرية المصرية

مرفق إ  4ـ

صندوق التنميـة المحلية
محضر زيارة مشتركة

لمتابعة مشروع:

.

بالوحدة المحلية لقرية:

القائمين بالزيارة:

محافظة :

مركز :

01

02

03

04

إسم المقترض :
تاريخ لجنة القروض :

قيمة القرض :
/

تاريخ إستالم المقترض لشيك القرض / :

/

جنيه
/

موجز لوصف المشروع :

نتائج الزيارة :

مندوب المحافظة
اإلسـم :

المقترض
اإلسـم :

مسئول القروض بالوحدة المحلية

اإلسـم :
يعتمد ،،

)

التوقيع ( :

)

التوقيع ( :

التوقيع ( :

)

رأى أخصائى الصندوق { مع التوجيه بمدي الحاجة إلي دعم فنى من اخصائيى الصندوق من عدمه في حالة ظهور أي
عقبات أو مشكالت} :

اإلسم

اإلسم

التوقيع

التوقيع
01

02

03

04
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دور برنامج "كفالة" في دعم وتنمية قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة
مقدم الورقة :السيد /خالد بن عبدهللا الجبيري
برنامج كفالة تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة  -صندوق التنمية الصناعية السعودي
تمثل املنشآت الصغيرة واملتوسطة أهم محاور التنمية االقتصادية في العديد من دول العالم ،املتقدمة منها
ً
والنامية على حد سواء ،نظرا ملا تلعبه هذه املنشآت من دور فاعل في إيجاد العديد من فرص العمل ،وزيادة
الطاقة اإلنتاجية القائمة ،ورفع املستوى املعيش ي ،باإلضافة إلى تحقيق التوازن التنموي في املناطق النائية
ً
األقل حظا في التنمية .وتشير الدراسات االقتصادية إلى أن املنشآت الصغيرة واملتوسطة على مستوى العالم
تشكل أكثر من  ٪90من إجمالي املؤسسات العاملة ،وتوظف ما بين  ٪ 60 – 50من القوى العاملة ،وتساهم
بحوالي  ٪ 50من الناتج املحلي اإلجمالي .وعلى الرغم من أهمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة ودورها في تحقيق
التنمية االقتصادية  ،إال أنه حتى اآلن ال يوجد تعريف موحد لتصنيف املنشآت الصغيرة واملتوسطة على
ً
مستوى العالم ،حيث يتم تعريفها استنادا إلى مجموعة من املعايير منها عدد العمال ،حجم رأس املال ،أو
ً
معا ،حجم املبيعات السنوية أو بعض املعايير األخرى .فعلى سييل املثال عُ ف
عر البن
خليط من املعيارين
الدولي املشروعات الصغيرة واملتوسطة باستخدام معيار عدد العمال بحيث ُعتبر املنشأة صغيرة إذا كانت
ً
توظف أقل من  50عامال .أما في الواليات املتحدة األمريكية فيتم تعريف املنشآت الصغيرة واملتوسطة بأنها
ً
تل املنشآت التي يقل عدد موظفيها عن  500موظفا بالنسبة للصناعات التحويلية والتعدين أو التي تصل
ً
مبيعاتها السنوية إلى  35.5مليون دوالر أمريكي .عوت ف
عر املنشآت الصغيرة واملتوسطة طبقا لبرنامج "كفالة"
الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي بأنها أي نشاط ربحي صغير أو متوسط ال تتجاوز قيمة
مبيعاته السنوية  30مليون ريال.
معوقات تنمية وتطوير قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة
تواجه املنشآت الصغيرة واملتوسطة العديد من املعوقات واملشاكل التي تحد من طاقات هذه
املؤسسات وتحول دون تحقيق الغايات واألهدا املرجوة منها ،ويمكن إيجاز هذه املعوقات فيما يلي :
 مشكلة التمويل  :والتي تتمثل في إحجام الجهات التمويلية عن توفير التمويل الالزم لتأسيس وتشغيل
ً
املنشآت الصغيرة واملتوسطة ،نظرا الرتفاع نسبة املخاطرة في هذه النوعية من املنشآت وعدم وجود
الضمانات الكافية والحسابات املنتظمة التي تبين الوضع املالي للمنشآت القائمة.
 املعوقات اإلدارية واإلجرائية  :والتي تتمثل في ضعف القدرات واملھارات اإلدارية ألصحاب املنشآت
الصغيرة واملتوسطة وافتقار معظم املنشآت للهيكل التنظيمي السليم ،الذي یحدد املسؤوليات واملهام
الخاصة بالوظائف وما قد يترتب عليه من خلط بين امللكية واالدارة ،باإلضافة إلى ازدواجية بعض
اإلجراءات الحكومية ،وكثرة اإلجراءات الالزمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط.
 نقص املعلومات  :تمثل مشكلة ضعف املعلومات املتوفرة عن املنشآت الصغيرة واملتوسطة وتطورها
ً
وطبيعة نشاطها وحجم أعمالها وقدراتها املالیة ،فضال عن نقص املعلومات عن أسواق املوارد
ومستلزمات اإلنتاج أو السلع ،أهم التحديات التي تواجه أصحاب املنشآت.
الصفحة 1

 نقص الدعم الفني ُ :عاني قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة من مشكلة عدم توافر الدعم الفني في
مجال اإلنتاج والتسويق والجوانب التقنية ،وكذل التدريب وإكساب أصحاب هذه املنشآت أو
العاملين بها مهارات ومقومات العمل ،يضا إلى ذل عدم تأهيل هذه املنشآت إلنتاج مخرجات
مطابقة للمواصفات العاملية.
ف
 اإلعداد الجيد لخطط األعمال  :يتسم قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة باملنافسة الشديدة
ودخول املنافسين ع
الج عدد الذين يأتون بأساليب وطرق جديدة المجال للتعامل معها إال من خالل
اإلعداد الجيد لخطط األعمال ومعرفة نقاط القوة والضعف في كل مشروع من أجل زيادة فرص
نجاح املشروع.
قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة باململكة العربية السعودية
ً
ً
يلعب قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة باململكة العربية السعودية دورا محوريا في تحقيق التنمية
االقتصادية املأمولة وذل من خالل دعم الناتج املحلي ،واالرتقاء بالقيمة املضافة ،وتنوع القاعدة
االقتصادية ،واإلسهام في توفير فرص عمل للسعوديين ،وإعادة هيكلة القطاعات االقتصادية لتتواكب مع
التقلبات االقتصادية وتقديم أنماط ذات كفاءة عالية في تخصيص واستغالل املوارد املحلية لتوجيهها نحو
االستثمارات املنتجة.
وعلى الرغم من األهمية النسيية الكبيرة لعدد املنشآت الصغيرة واملتوسطة السعودية والتي تمثل
 ٪90من إجمالي املنشآت العاملة في اململكة وتضم  ٪80من القوى العاملة ،إال أن مساهمتها في الناتج املحلي
اإلجمالي متواضعة حيث بلغ إجمالي ناتج القطاع الخاص والذي هي جزء منه نحو  ٪33من الناتج املحلي
اإلجمالي ،ولعل ضعف مساهمة القطاع في االقتصاد الوطني يرجع في املقام األول إلى ضخامة القطاعين
النفطي والعام ،اللذان ال يزاالن ُسيطران على مجريات االقتصاد السعودي ،ويمثالن املحرك الرئيس ي
للتنمية االقتصادية واالجتماعية في اململكة ،باإلضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع نتيجة تعدد الهيئات
والجهات الحكومية التي تتولى اإلشرا والرقابة على هذا القطاع ،وما ُستتبع ذل من كثرة التشريعات
واإلجراءات الالزمة ملمارسة النشاط.
برنامج كفالة تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة
 نشأة البرنامج:ً
نظرا لحاجة قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة باململكة لوجود جهة تضمن مخاطر االئتمان وتيسر
ألصحاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة فرص الحصول على التمويل الالزم ،فقد تم إنشاء برنامج كفالة
تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة عام 2006م  ،بدعم من وزارة املالية والبنوك املحلية املساهمة مع
البرنامج برأسمال قدره  200مليون ريال ( ٪ 50من وزارة املالية و  ٪ 50من البنوك املحلية املساهمة)
ع
وأسندت إدارة البرنامج لصندوق التنمية الصناعية السعودي ،بهد التغلب على معوقات تمويل املنشآت
ً
الصغيرة واملتوسطة املجدية اقتصاديا والتي تمتل مقومات النجاح وال يمكنها تقديم الضمان الالزم أو
السجالت املحاسيية التي تثيت أهليتها للحصول على التمويل ،وذل من خالل تغطية نسبة من مخاطر الجهة
املمولة ( ٪80من قيمة التمويل وبحد أقص ى  1.6مليون ريال سعودي) في حالة إخفاق النشاط املكفول عن
سداد التمويل أو جزء منه وذل لتشجيع املصار والبنوك على تمويل تل النوعية من املنشآت وتوسيع
دائرة املستفيدين من البرامج التمويلية الحكومية.
الصفحة 2

 تطور نشاط البرنامج خالل الفترة 2006م – 2015م :منذ بداية انطالق البرنامج في عام 2006م وحتى نهاية النصف األول لعام 2015م اعتمدت إدارة
البرنامج عدد ( )12.603كفالة استفادت منها ( )6.331منشأة صغيرة ومتوسطة ،وبقيمة اجمالية للكفاالت
بلغت ( )6.111مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته اإلجمالية ( )12.297مليون ريال ،نتج عنها
توفير ما يزيد عن ( )25,000فرصة عمل جديدة .وعلى الرغم من تحفظ البنوك على منح التمويل تحت
مظلة البرنامج في السنوات األولى بسيب حداثة فكرة البرنامج ،لكن سرعان ما قامت البنوك واملصار
املشاركة بإعداد الدراسات الالزمة إلعادة هيكلة اإلدارات الخاصة بتمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة
واستخدام نظم معلوماتية جديدة تتناسب مع طبيعة وآليات عمل البرنامج وذل باإلضافة إلى اإلجراءات
والسياسات التي اتخذتها إدارة البرنامج لتسهيل إجراءات الحصول على الكفالة ،مما أسفر عن حدوث تطور
كبير في األداء وزيادة في الفاعلية ترتب عليهما زيادة كبيرة في عدد وقيمة الكفاالت املعتمدة.
جدول رقم ()1
تطور أداء البرنامج منذ بدايته عام 2006م حتى نهاية النصف األول لعام 2015م
السنوات

مبالغ التمويل
(مليون ريال)

مبالغ الكفاالت
(مليون ريال)

عدد الكفاالت

عدد
املستفيدين

 2006م

49

22

51

36

 2007م

270

123

263

211

 2008م

286

122

292

207

 2009م

464

181

504

315

 2010م

716

271

777

480

 2011م

1.283

635

1.208

742

 2012م

1.769

949

1.670

918

 2013م

2.350

1.286

2.515

1.173

 2014م

3.461

1.688

3.612

1.497

النصف األول لعام
 2015م

1.649

834

1.711

752

اإلجمالي

12.297

6.111

12.603

6.331

الصفحة 3

 إنجازات البرنامج كفالة : اعتمدت إدارة البرنامج عدد ( )1.711كفالة خالل النصف األول من العام املالي 1437/1436هـ،(2015م) مقابل ( )1.764كفالة تم اعتمادها خالل نفس الفترة من العام السابق ،بمعدل انخفاض
بلغ نسيته ( ،)٪3استفادت منها ( )752منشأة صغيرة ومتوسطة مقابل ( )710منشأة خالل نفس
الفترة من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها ( ،)٪6وبقيمة إجمالية للكفاالت بلغت ( )834مليون ريال
مقابل ( )783مليون ريال خالل نفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها ( ، )٪7في حين
بلغت قيمة التمويل املقدم من البنوك املتعاونة مع البرنامج ( )1.649مليون ريال مقابل ()1.559
مليون ريال نفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها ( . (٪6ويالحظ ارتفاع متوسط قيمة
الكفالة خالل النصف األول من العام 2015م ليصل إلى ( 487ألف ريال) مقارنة ( 444ألف ريال)
خالل نفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها ( )٪10وهو ما يفسر انخفاض عدد الكفاالت
املعتمدة خالل النصف األول لعام 2015م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
 تصدر البن األهلي التجاري كافة البنوك واملصار املتعاونة مع البرنامج من حيث إجمالي عددالكفاالت املعتمدة خالل النصف األول من العام املالي 1437/1436هـ2015( ،م) بنسبة ( ، )٪45وفي
املرتبة الثانية بن الرياض بنسبة ( ، )٪14يليه مصر الراجحي بنسبة ( )٪12ثم البن العربي
الوطني بنسبة ( ، )٪9أما باقي البنوك األخرى فمثلت ما نسيته ( )٪20من إجمالي عدد الكفاالت
املعتمدة.
-

كما تصدر قطاع التشييد والبناء (األعمال االنشائية  -الصيانة والتشغيل -مقاوالت فرعية
متخصصة) كافة القطاعات االقتصادية من حيث األهمية النسيية إلجمالي عدد الكفاالت املعتمدة
خالل النصف األول من العام املالي 1437/1436هـ2015( ،م) بنسبة ( ،) ٪60يليه في األهمية قطاع
التجارة بنسبة ( ،)٪15ثم قطاع خدمات املال واألعمال بنسبة ( ،)٪9و قطاع الصناعة بنسبة (،)٪8
أما القطاعات األخرى فمثلت ما نسيته (.)٪8

الصفحة 4

 وتوزعت الكفاالت املعتمدة خالل النصف األول من العام املالي 1437/1436هـ2015( ،م) لتشملأكبر عدد ممكن من املناطق اإلدارية باململكة ،وتصدرت منطقة الرياض إجمالي عدد الكفاالت
املعتمدة من حيث األهمية بنسبة ( ، )٪47تلتها في األهمية املنطقة الشرقية بنسبة ( ،)٪21ومنطقة
مكة املكرمة بنسبة ( ،)٪14ثم منطقة املدينة املنورة بنسبة ( ،)٪4أما باقي املناطق فمثلت ما نسيته
(. (٪14
 جهود البرنامج في مجال الحد من البطالة:أحد أهم أسباب إنشاء برنامج كفالة هو توفير فرص عمل إضافية للمواطنين للحد من نسبة البطالة
وذل من خالل منح املنشآت الصغيرة و مشاريع الشباب االهتمام الكافي ،ومن هنا بدأ دور برنامج كفالة
في تبني املنشآت الصغيرة التي ليس لديها ضمانات كافية بتقديم كفالة بنسبة  %80من التمويل املمنوح
من قبل جهات التمويل ,كنوع من أنواع تحفيز البنوك لدخول مجال املنشآت التي تحت التأسيس لتعزيز
االقتصاد الوطني  ,وكانت للبنوك تحفظات كثيرة في تمويل املنشآت الصغيرة التي تحت التأسيس لضعف
نظام تقييم االئتمان املتاح في مثل هذه املشاريع  ,وارتفاع درجة املخاطر ملشاريع شباب األعمال.
ً
ً
من ايجابيات البرنامج أوال ,تعزيز دور املصار في تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة ,ثانيا الحد من
تعقيد اإلجراءات الالزمة لتأسيس املشروع
ً
ثالثا دور البرنامج بالقيام بعمل برامج تدريبة خاصة لتأهيل أصحاب املشاريع القائمة أو املشاريع قيد
التأسيس .
 جهود البرنامج في مجال التدريب والتثقيف والتطوير :لم يقتصر دور برنامج كفالة تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة على إصدار الكفاالت لتوفير التمويل
الالزم ألصحاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة ،بل امتد ليشمل جانب التدريب والتثقيف والتطوير وتنمية
روح العمل الحر لدى شباب األعمال ،وذل من خالل عقد دورات تدرييية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع
البن الدولي واملعهد املصرفي التابع ملؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة اإلعالم والتوعية املصرفية
وبمشاركة البنوك واملصار السعودية والغر التجارية الصناعية باململكة .وتم تصميم البرامج التدرييية
والتثقيفية التي يتيناها البرنامج بحيث تتناسب مع مختلف شرائح قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة
ولتحقيق مجموعة من األهدا أبرزها -:
 تزويد أصحاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة باملعلومات األساسية والخطوات الفاعلة التي تساهم في
تأسيس وتطوير ونمو األعمال.
 زيادة الوعي بمردود وأهمية التدريب والتثقيف ألصحاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة قبل تنفيذ
األعمال.
 تطبيق املنهجية الحديثة للتدريب بما يتماش ى مع متطلبات القطاع.
الصفحة 5

 بناء وتعزيز القدرات املهنية ملنتسبي مراكز دعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة.
 زيادة وعي منتسبي البنوك املشاركة مع البرنامج بآلية عمل البرنامج والشروط الواجب توافرها في
املنشأة للحصول على كفالة البرنامج.
ومنذ بداية نشاط البرنامج في مجال التدريب والتثقيف عام 2008م وحتى نهاية الربع األول من العام
2015م نظم البرنامج عدد ( )40فعالية تحت مسمى (يوم املنشآت الصغيرة واملتوسطة) بالتعاون مع الغر
التجارية والبنوك املشاركة لتعريف أصحاب املنشآت بالبرنامج ،وشروطه ،ومستلزمات وآليات العمل به ،كما
شارك في تنفيذ عدد ( )54دورة تدرييية في مختلف مناطق اململكة اإلدارية بالتعاون مع البن الدولي
ومؤسسة التمويل الدولية والغر التجارية الصناعية السعودية في مجال (أساسيات اإلنشاء والبداية
وتشغيل وإدارة األعمال التجارية والتسويق واملحاسبة) موجهة إلى أصحاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة،
ً
استفاد منها عدد ( )1162متدربا من بينهم ( )871متدربا و( )278متدربة ،باإلضافة إلى تنظيم عدد ()5
دورات تدرييية ملنسوبي البنوك السعودية املشاركة مع البرنامج لشرح آليات عمل البرنامج ،إلى جانب
املشاركة في العديد من املنتديات وامللتقيات واملعارض الخاصة باملنشآت الصغيرة واملتوسطة.
 جهود البرنامج ملواجهة التحديات وزيادة الفعالية :سعت إدارة البرنامج إلى مواجهة التحديات واملعوقات التي واجهت البرنامج في بداياته ،واملتمثلة في
عدم وجود العدد الكافي من مسئولي االئتمان بالبنوك للتعامل مع أصحاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة
وكذل تواضع الدعاية والترويج من قبل البنوك للتمويل تحت مظلة البرنامج ،باإلضافة إلى الفهم الخاطئ
من أصحاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة لبرنامج "كفالة" وأهدافه وآلية عمله وعدم استيفائهم ملعايير
املصار والبنوك االئتمانية ،وعدم إملام البعض بكيفية إعداد واستكمال ملف طلب التمويل بما في ذل
إعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع.
واستطاعت إدارة البرنامج التغلب على هذه التحديات من خالل اآلتي :







إقامة دورات تدرييية ملنسوبي املصار والبنوك بالتعاون مع املعهد املصرفي التابع ملؤسسة النقد
العربي السعودي.
إقامة دورات تدرييية ملدراء مراكز تنمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الغر التجارية الصناعية في
كيفية التعامل مع طالبي التمويل ،وذل بالتعاون مع البن الدولي ومجلس الغر التجارية
الصناعية السعودي.
إقامة دورات تدرييية للمستثمرين في كيفية إدارة املنشآت الصغيرة واملتوسطة ،بالتعاون مع البن
الدولي.
التركيز على زيادة الدعاية والترويج للبرنامج بالتعاون مع جهات التمويل املشاركة في املناطق األقل
ً
نموا.
التنسيق مع املؤسسات والشركات الكبرى لإلعالن عن الفرص االستثمارية املتاحة من خالل املواقع
االلكترونية لهذه املؤسسات ومراكز تنمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة بالغر التجارية الصناعية.

الصفحة 6







توجيه الشباب إلى الجهات الخاصة بدعم وتمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة وآلية الحصول
على رأس املال.
زيادة دور الغر التجارية الصناعية ومراكز دعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة في عقد اللقاءات
ً
والندوات في املناطق األقل نموا لتبادل الخبرات بين املمارسين الذين ُساندون تنمية مشروعات
الشباب الرائدة وأصحاب املنشآت الصغيرة واملتوسطة.
زيادة البرامج التدرييية والتأهيلية ألصحاب املنشآت القائمة أو تحت التأسيس.
تنظيم ندوات وبرامج توعوية للشباب السعودي للتأكيد على أهمية الريادة والعمل الحر وفوائد
تأسيس مشروع خاص ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وذل
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

توصيات البرنامج لتطوير قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة السعودي :
يواصل برنامج كفالة تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة جهوده البحثية بالتعاون مع وزارة التجارة
والصناعة والجهات ذات العالقة لدعم قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة وزيادة دوره في خلق فرص عمل
جديدة وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في املناطق األقل نموا  ،وبناء على الدراسات التي اعدها
البرنامج في هذا املجال أتضح انه يجب التركيز على اآلتي -:
• ضرورة وجود جهة راعية لدعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة تتولي مسئولية وضع استراتيجية
متكاملة لتطوير القطاع.
• العمل على تكوين قاعدة بيانات متكاملة لقطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة يتم من خاللها عرض
الفرص االستثمارية املتاحة ،مع ضرورة ربطها بسوق العمل.
• القيام بدراسات قطاعية لتحديد القطاعات االقتصادية التي تستقطب العمالة الوطنية وتدعيمها.
• التنسيق مع املؤسسات والشركات الكبرى لإلعالن عن الفرص االستثمارية املتاحة من خالل املواقع
االلكترونية لهذه املؤسسات ومراكز تنمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة بالغر التجارية الصناعية.
• زيادة الدعم الحكومي املقدم للبرامج املخصصة لتمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة بهد
شروط اإلقراض.
الصفحة 7

تيسير

• استحداث برامج لدعم صادرات املنشآت الصغيرة واملتوسطة وذل بالتنسيق مع وزارة الخارجية
ومكاتب التمثيل التجاري.
• توجيه برامج وخطط التعليم نحو التعليم املنهي والتقني بشكل تدريجي ،مع التركيز على تغيير املفاهيم
السائدة نحو رفض العمل املنهي من خالل عرض قصص النجاح.
• زيادة برامج التدريب والتأهيل ألصحاب املنشآت القائمة أو تحت التأسيس ،وذل

بالتعاون مع

الجهات ذات العالقة.
• زيادة البرامج التدرييية التي تساعد على اكتساب املهارات املهنية  ،وتوجيه الشباب إلى الجهات
الخاصة بدعم وتمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة وآلية الحصول على رأس املال.

الصفحة 8

ورقة عمل حول تجربة
حاضنات االعمال
في الشركة األردنية لإلبداع – األردن
(حالة دراسية – )Case Study
المهندس محمد العموش – المدير التنفيذي للشركة االردنية لالبداع

المؤتمر اإلقليمي  -تجارب تنمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة في البلدان العربية
الكويت  72-72تشرين اول7102 ،

مقدمة

األردنية لإلبداع هي مؤسسة تعمل على دعم المبادرين ،الذين تتوافر لديهم األفكار الطموحة والدراسة االقتصادية السليمة ،وبعض الموارد الالزمة لتحقيق طموحاتهم ،بحيث توفر
لهم بيئة عمل مناسبة خالل السنوات األولى الحرجة من عمر المشروع وزيادة فرصة النجاح من خالل استكمال النواحي الفنية واإلدارية بتكلفة رمزية ،ودفع صاحب المشروع
إلى التركيز على جوهر العمل وذلك إلى لفترة محددة تتضاءل بعدها العالقة لتتحول إلى مبادرات جديدة.

تشكل حاضنات االعمال نمطا جديدا من البنى الداعمة للنشاطات االبتكارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمطورين والرياديين الذين يفتقرون لالمكانات الضرورية لتطوير
ابحاثهم ومهاراتهم .
حيث يمثل قسم االحتضان االداة التي تقدم الخدمة الرئيسية لعمالئها في الشركة االردنية لالبداع وهي خدمة االحتضان .

تقوم مراكز األردنية لإلبداع الممثلة بحاضنات االعمال على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لعمالئها من أهمها:
( )1خدمة االحتضان :وهي عملية تقديم مجموعة من الخدمات للعمالء تضمن نجاحهم واستم اررية عملهم وديمومته من خالل سلسلة متنوعة من الخدمات والدعم.
( )2خدمة االحتضان االفتراضي :وتشمل تقديم سلسلة من الخدمات للعمالء دون الحاجة لوجودهم الفعلي في فروع الشركة.
( )3خدمة ما بعد االحتضان (التخرج) وتقوم على متابعة العميل بعد انتهاء خدمة االحتضان.
( )4خدمات الدعم الفني والتقني :وتشمل على الخدمات المقدمة من الخبراء وبرامج اإلرشاد والتوجيه والدورات التدريبية المتخصصة مثل التخطيط لألعمال ،والتخطيط
االستراتيجي ،واستراتيجيات التسويق وغيرها.
( )5تأمين خدمة نقل التكنولوجيا التي تهدف إلى ربط األكاديميا بالصناعة.
( )6الخدمات االستشارات المالية والمحاسبية والضريبية والقانونية.
( )7تأمين التمويل المالي للعمالء والمتمثل بالتمويل المالي الخاص بإقامة المشاريع ( ،)Seed Capital Fundوالتمويل المقدم إلعداد خطط العمل ودراسة السوق والجدوى
االقتصادية.
مرحلة ما قبل االحتضان :يساعد كادر الفرع التابع للشركة األردنية لإلبداع العميل المتقدم في هذه المرحلة على بناء خطة العمل الخاصة به من خالل االجتماعات الدورية،

وفي حال رغب العميل المتقدم باالستعانة بشركة استشارات خاصة إل عداد خطة العمل الخاصة به وعدم قدرة كادر الشركة على المساعدة الدقيقة في المشروع المحتضن ،يتم

االستعانة بشركة استشارية بحيث تساعد الشركة األردنية لإلبداع من خالل عالقاتها بتغطية التكلفة بنسبة تصل ما بين  %08 - %08ويتحمل العميل النسبة المتبقية .تساعد

فترة ما قبل االحتضان العميل في إعداد خطة العمل لمحاولة تسويق منتجاته قبل عمليات اإلنتاج باالعتماد على خطة عمل ودراسة جدوى دقيقة تساعده في إقناع الشركات
العمل أو/و االستثمار معه.
مرحلة االحتضان :يتم في هذه المرحلة توقيع اتفاقية خدمات بين األردنية لإلبداع والعميل (الشركة المحتضنة) توضح جميع الخدمات والتسهيالت المقدمة من األردنية لإلبداع
كما توضح جميع الشروط وااللتزامات القانونية واإلدارية والمالية وغيرها التي يجب على العميل االلتزام بها ومن أبرزها وجود إيجار شهري تدفعه العميل ،وبعد توقيع االتفاقية

ودخول مرحلة االحتضان يستفيد المحتضن من كافة الخدمات المقدمة.
ويتم متابعة أمور العميل من خالل إجراء الموظف المسؤول في األردنية لإلبداع اجتماعات دورية معه أو بوجود المدير التنفيذي للوقوف على  /واإلبالغ عن آخر التطورات

ومتابعة خطط العمل المذكورة في خطة العمل الخاصة بالعميل وعمل التقارير االسبوعية الهم المنجرزات ومحاولة مساعدته في حال وجود عقبات أو مشكالت تواجه المشروع

وتقديم كافة التسهيالت الالزمة .
مرحلة التخرج أو ما بعد االحتضان :وهي مرحلة انتقال العمالء إلى السوق الخارجي والتنافس في بيئة العمل الحقيقية حيث يتم تقديم خدمات واستشارات لمساعدة العمالء

للخروج من الحاضنة.

باإلضافة إلى أن الشركة األردنية لإلبداع وضعت مؤشرات قياس للعمليات األساسية لكل مرحلة على النحو التالي:



مرحلة التقييم والقبول :المدة الزمنية وعدد األنشطة المطبقة.

مرحلة ما قبل االحتضان :المدة الزمنية ،وثيقة خطة عمل لكل مشروع تم الموافقة عليه ،عدد األنشطة المطبقة ،نسبة نجاح المشاريع في مرحلة ما قبل االحتضان

للوصول إلى مرحلة االحتضان ،ونسبة اإلشغال للفروع التابعة للشركة األردنية لإلبداع.


مرحلة التخرج :المدة الزمنية ،عدد األنشطة المطبقة ،عدد الوظائف التي قام العميل بخلقها سواء كانت بدوام كامل أو جزئي ،التغير في الدخل للعميل ،عدد
االجتماعات الدورية المنعقدة مع العميل ،وخطة العمل.

قطاعات االعمال التي تعمل بها الشركات المحتضنة على النحو التالي:


الصناعات االبداعية.



السياحة والمنتوجات الحرفية.



تكنولوجيا المعلومات.

مما يجدر باالشارة الى ان تعريف مصطلح كل من :



خدمة االحتضان  :هي عملية تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة والضرورية لمساعدة الشباب المبدع إلنشاء أعمالهم (شركات ناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة)
حيث أنها عملية تهدف إلى تحفيز الرياديين للبدء بإنشاء مشاريعهم الخاصة من خالل تزويدهم بمجموعة من الخدمات واالستشارات بحيث تتحمل حاضنة األعمال

مسؤولية دعم المبادرين الذين تتوافر لديهم األفكار الطموحة والدراسة االقتصادية السليمة ،وبعض الموارد الالزمة لتحقيق طموحاتهم ،وتوفر لهم بيئة عمل مناسبة

خالل السنوات األولى الحرجة من عمر المشروع لزيادة فرصة النجاح من خالل استكمال النواحي الفنية واإلدارية بتكلفة رمزية ودفع صاحب المشروع إلى التركيز
على جوهر العمل وذلك لفترة محددة تتضاءل بعدها العالقة لتتحول إلى مبادرات جديدة.


المستفيد :هو الشخص الذي دخل مرحلة ماقبل االحتضان او حصل على تدريب اسس عملك الخاص وذلك بعد تقدمة لطلب االحتضان وتعبئة النماذج المطلوبة (طلب االتصال
االولي،طلب االنتساب).



المتقدم :هو كل شخص تقدم وعمل على تعبئة طلب االتصال االولي للحصول على خدمات االحتضان .



الشركة المحتضنة:هو الشخص الذي تمت الموافقة على احتضان مشروعة بحصولة على منحة مقدرة و خدمات االحتضان من قبل االردنية لالبداع بمدة حسب ماتم االتفاق علية
بعقد المنحة.



الشركة المتخرجة:هي الشركة المحتضنة التي استكملت مبلغ المنحة وخدمات االحتضان بتنفيذها لجميع البنود المصوص عليها بعقد المنحة وخطة العمل.

التوزيع الجغرافي لحاضنات االعمال:
عدد حاضنات االعمال()5

حاضنة جرش
لالعمال
االبداعية

حاضنة مادبا
لالعمال
االبداعية

حاضنة
الجنوب

لالعمال/الكرك

حاضنة اربد
لتكنولوجيا
المعلومات

حيث ان كل حاضنة تاسست بتاريخ مختلف وهو كالتالي:
-

حاضنة ابداع الشمال7112 :
حاضنة ابداع الجنوب7112:
حاضنة جرش 7102:
حاضنة مادبا7102:

حاضنة
الشمال

لالعمال /اربد

بلغ عدد المتقدمين للشركة االردنية لالبداع في مختلف الحاضنات (الشمال  ،الجنوب  ،جرش  ،مأدبا) منذ سنة  6002ولغاية سنة  234( 6002متقدم ) تم تدريب وتأهيل ( 89مستفيد) وهو ما يسمى
بمرحلة ما قبل االحتضان وبلغ عدد المشاريع التي انطبقت عليهم الشروط واجراءات االحتضان ( 32مشروع )  ،تم العمل على تخريج ( 62مشروع ) وحاليا يتم احتضان  2مشاريع .

حيث الرسم البياني التالي يمثل عدد المتقدمين والمستفيدين والمشاريع المحتضنة والمتخرجة من  6002 – 6002في الشركة االردنية لالبداع.
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تطور العمليات:
ونالحظ من الرسم البياني اعالة تدني النسب العددية في كل من حاضنة جرش ومادبا دون عن الحاضنات االخرى والسبب يعود الفتتاحهم مؤخ ار منذ سنة تقريبا .
أما مركز جرش للصناعات االبداعية:
هو مركز متخصص في دعم الصناعات المتعلقة بالمنتوجات الحرفية االبداعية والسياحية مع اعطاء الفرصة للمشاريع الغذائية لالستفادة من خدماتنا .يقع في منطقة حيوية وهي " باب
عمان" ويقوم بخدمة محافظة جرش وعجلون .تتوفر لديه بنية تحتية متقدمة ومكاتب مجهزة للشركات المحتضنة ونقطة انطالق لبرامج الشركة في تلك المحافظات.
ومركز مأدبا للصناعات اإلبداعية:
تم تجهيزه ليصبح مركز لدعم الصناعات المتعلقة بالمحتوى الرقمي والتصميم ،يقع المركز في بناء مستقل (فيال) ولديه حديقة سوف يعمل على استخدامها لتكون مقر للمعارض الفنية.
ومؤخ ار تم تجهيز قاعة للتدريب المتعدد وتم تجهيزها بأحدث المعدات الضرورية .يقع المركز في وسط مدينة مأدبا يستفيد من خدماته جميع الجامعات وابناء القرى المحيطة .تتوفر لديه
بنية تحتية متقدمة ومكاتب مجهزة للشركات المحتضنة ونقطة انطالق لبرامج الشركة في تلك المحافظة.
حيث تستطيع الشركات المحتضنة استخدام مرافق الحاضنة واالستفادة من كل الخدمات المقدمة للمحتضنين حسب احتياجات كل شركة بحيث تستمر فترة االحتضان من ( 10 -12شهر)على

النحو التالي:













الدعم المادي للمشاريع ( 150888 – 50888دينار) .

برامج النصح واإلرشاد .واالستفادة من الخبراء والمستثمرين.

مكاتب مؤثثة ومجهزة بأحدث األجهزة والمعدات تتناسب مع أعداد المحتضنين في كل شركة.

ورش عمل للمشاريع الصناعية.

تأمين العمالة المدربة.
قاعات اجتماعات.

خدمات السكرتارية.

استشارات مالية ومحاسبية وقانونية.
استشارات فنية وتقنية.

مركز معلومات.

االستفادة من منطقة الخدمات المشتركة.

التخطيط لألعمال.












تأمين الوصول إلى رأس المال المغامر.
خدمات التسويق والترويج.

االستفادة من شبكة عالقات الشركة والربط مع أصحاب العالقة.

االستفادة من البنية التحتية للمشاريع الصناعية والتكنولوجية .

المتابعة واالرشاد.

العنوان البريدي ومعلومات االتصال.

صفحة على الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة.

المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض وورش العمل.

البحث عن برامج تمويل اخرى .

باالضافة لى خدمة االحتضان االفتراضي ،اذ بامكان المتقدم اقامة مشروعه في المكان االكثر مالءمة له وللمشروع مع امكانية استفادته من خدمات االحتضان االخرى ،من خالل
هذا المقترح فان خدمة االحتضان االفتراضي ستقدم في المحافظات التي ال تتواجد فيها مراكز االبداع( حاضنات االعمال التابعة) لالردنية لالبداع.

إننا ندرك أن دعم الريادة واإلبداع أصبحت محو اًر أساسيا للنسيج اإلجتماعي واإلقتصادي األردني واإلقليمي ،وأنها تتيح المجال لتطور المجتمعات لتواكب التغيرات والتطورات التي تواجه كافة

هذه المجتمعات ،ونؤمن أن حاضنات األعمال المتخصصة تخدم كل الجهات الفردية والجماعية ،ذلك يعني أنها تتفاعل مع مختلف قطاعات المجتمع بشكل غير مسبوق ،وبفضل إنجازاتنا

مقدمي الخدمات الريادية على المستوى المحلي واإلقليمي.
المستمرة وتطلعاتنا وبغستطاعتنا إن القول ان الشركة بمكانة تؤهلها للتصدي للتحديات واإلستمرار في موقعها الريادي والمتقدم بين ّ
وبالقدر الذي يفرض به المستقبل الحجم الكبير من التحديات ،فإننا نواجه ذلك بتعظيم قدراتنا على اإلبداع والتميز ،بحيث ال تتوقف قدراتنا عند تلبية متطلبات أبناء المحافظات التي نخدمها
فحسب ،بل تتعدى إلى توفير زيادة الوعي الريادي في حياتهم اليومية وذلك إدراكا بأهمية العمل الريادي وتأثيره المباشر على االقتصاد االردني.

فعندما تبحث مؤسسات األعمال واألفراد عن حلول ريادية سواء لتعزيز أعمالهم وقدراتهم أو لتأسيس شركات ناشئة ،ستجدنا قد أعددنا لها برامج ومبادرات تعمل على خدمتها ،ومما يؤكد ذلك
إنجازاتنا التي حملت إضافات نوعيه في مجال الشركات الناشئة ،والمبادرة للمساهمة بفعالية في نشر الوعي الريادي ،واالضطالع بدور رئيسي في تنمية هذا القطاع لينطلق نحو إتخاذ موقع

محوري في المحافظات التي نخدمها.

لقد بادرنا بتقديم أحدث بنية تحتية في مراكزنا الخمسة المتواجدة في محافظات الشمال والوسط والجنوب (إربد ،جرش ( تخدم عجلون ايضا )،مأدبا،الكرك ( تخدم الطفيلة ايضا ) ومكاتبنا في

كل من محافظة (المفرق ومعان ) ،والعاصمة عمان) ،لنكون القاعدة األساسية للخدمات الريادية المتكاملة مثل خدمات الدعم الفني والتقني وبرامج اإلرشاد والتوجيه والدورات التدريبية

المتخصصة مثل التخطيط لألعمال ،والتخطيط اإلستراتيجي ،واستراتيجيات التسويق وتأمين خدمة نقل التكنولوجيا التي تهدف إلى ربط األكاديمي بالصناعة و لخدمات اإلستشارات المالية

والمحاسبية والضريبية والقانونية وتأمين التمويل المالي للعمالء والمتمثل بالتمويل المالي المخصص للبحث والتطوير ،والتمويل المالي الخاص بإقامة المشاريع (،)Seed Capital Fund

والتمويل المقدم إلعداد خطط العمل ودراسة السوق والجدوى اإلقتصادية .
رؤيتنا على المدى القريب والبعيد:
 .1زيادة عدد الشركات الناشئة وتعزيز فرص نجاحها وديمومتها.

 .2تقديم خدمة االحتضان بكفاءة عالية ضمن اساليب مؤسسية وجداول زمنية .
 .3تقديم خدمة االحتضان باليات واضحة وشفافة تكتسب ثقة المجتمع المحلي
 .4احتضان ست شركات ناشئة في مركز ابداع الشمال.
 .5احتضان خمس شركات ناشئة في مجال تطبيقات الهواتف الخلوية وااللعاب االلكترونية ثالثية االبعاد في حاضنة اربد لتكنولوجيا المعلومات.
 .6احتضان تسع شركات في مجال الحرف اليدوية في حاضنة الجنوب بحيث يتم احتضان ثالث شركات في محافظة الكرك ،ثالث شركات في محافظة الطفيلة وثالث شركات في محافظة
معان.
 .7احتضان سبع شركات في حاضنة جرش لالعمال في مجال الحرف اليدوية اربع منها في محافظة جرش وثالث في محافظة عجلون.
 .0احتضان خمس شركات في حاضنة مادبا لالعمال في مجال الوسائط المتعددة واالفالم القصيرة

تقديم :السيد /عبد الرحمن بن عبد العزيز آل فهيد
المدير التنفيذي لباب رزق جميل

تأسست مبادرات عبد اللطيف جميل االجتماعية
في عام  2003بوصفها ذراع المسؤولية
االجتماعية لمجموعة عبد اللطيف جميل ،وتمتاز
بانتشارها العالمي ،وتوفر من خالل مبادراتها
وبرامجها االجتماعية الناجحة ،العديد من
المشاريع والبرامج والحلول واآلليات المستدامة
القابلة للتطبيق عالمياً ،وتدعم المبادرات التنمية
االجتماعية واالقتصادية من خالل توفير البرامج
االجتماعية التي تلبي احتياجات المجتمعات
المحلية ،ومن أهم هذه البرامج ،برامج توفير
فرص العمل التي تحد من البطالة وبرامج
مكافحة الفقر عبر آليات جديدة ومبتكرة ،كما تقدم
المبادرات مجموعة من البرامج العالمية في
مجال الثقافة والفنون ،التعليم والرعاية الصحية.

باب رزق جميل  -السعودية باب رزق جميل – مصر باب رزق جميل – تركيا -باب رزق جميل – المغرب

 1001اختراع إسالميمسابقة مبادرات األعمال العربية بالتعاون مع MIT مسابقة مبادرات األعمال في تركيا مع MIT برنامج إنجاز السعودية برنامج القدوة الحسنة -نادي مهارات الحياة

 صالة جميل للفن اإلسالمي المعاصر جولة جائزة جميل حافة الصحراء للفن السعودي المعاصر جائزة جميل للتصوير الفوتوغرافي -أجنحة عربية

 مبادرة عبد اللطيف جميل – جرامين للعالم العربي -معمل عبد اللطيف جميل للتطبيقات العلمية لمكافحة الفقر

المجاالت الصحية والرعاية
Text
اإلجتماعية

مستشفى عبد اللطيف جميل
تنوير – مبادرة دعم األيتا
العلم السعودي
مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة
برنامج اليوم العائلي للسجين

باب رزق جميل
هو أحد مبادرات عبداللطيف جميل اإلجتماعية التي تأسست في عام  2003م ويسعى من
خالل برامجه المتنوعة إلى توفير فرص عمل للشباب والفتيات في كافة أنحاء المملكة تحت
شعار:

برامج باب رزق جميل
التوظيف
المباشر
التدريب
المنتهي
بالتوظيف

العمل من
المنزل

دعم
المشاريع
الصغيرة

التوظيف
لدى الغير

اإلمتياز
التجاري
األسر
المنتجة

تمليك سيارة
األجرة العامة
والنقل

يسعى برنامج التوظيف المباشر إلى حصر فرص العمل المتوفرة
لدى شركات القطاع الخاص وعرضها على الباحثين عن العمل
وتعريف المؤسسات الباحثة عن موظفين بالكوادر المؤهلة
الموجودة في قواعد بيانات باب رزق جميل ،كما يهتم برنامج
التدريب المنتهي بالتوظيف بتدريب وتأهيل الشباب في المجاالت
التي يحتاجها سوق العمل وخاصة المهنية منها حيث ينتهي
التدريب بفرص عمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص
وذلك للشباب والفتيات في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.
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-

دراسات ميدانية لحاجة سوق العمل من برامج التدريب المنتهي
بالتوظيف.
تدريب مهني في كافة أنحاء المملكة.
تنسيق وتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية للحصول على الدعم
الذي يقدمه الصندوق للشركات.
منظومة متكاملة من المعاهد ومراكز التدريب التي تلبي حاجة السوق
منها:
المعهد السعودي العالي الياباني للسيارات
المعهد السعودي الصحي
المعهد السعودي لإللكترونيات
معهد السمكرة والدهان
معهد أكاديمية نفيسة شمس للفنون والحرف
أكاديمية عبداللطيف جميل للخدمات المالية
مركز عبداللطيف جميل للتعليم المستمر
معاهد متنوعة معتمدة للتدريب في كافة أنحاء المملكة.
-
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أحد ،إنه يتوق إلى ال يريد صدقة و ال ِمنّة من
ليبرهن و الكرامة و أن يُمنح فرصة اإلستقاللية
ومقدراته .عن طاقاته

فمنذ العام  2004م قمنا بدعم أكثر من  25ألف
مشروع صغير في مختلف أنحاء المملكة .هذه
المشاريع ،وإن إختلفت من حيث الحجم
والتمويل ،فمنها ما يحتاج إلى تمويل بمبلغ
 10,000لاير سعودي ومنها ما يتطلب تمويالً
يبلغ  150,000لاير سعودي ،فإن جميعها لها
سمات مشتركة .جميعها قروض حسنة بدون
فائدة وفترة سداد مريحة تصل إلى  4سنوات،
هذا باإلضافة إلى إمكانية إستخدام التمويل إما
في إنشاء مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع
قائمة.
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حمد العتيبي أوضح مثال على ذلك ،فبالعمل الدؤوب واله ّمة
العالية ،قرر أن يش ّ
ق طريقه بنفسه .ورغم أن التحديات كانت
بانتظاره في كل مرحلة ،إال أنه ال يوجد في قاموسه كلمة مستحيل.

بتوفيق من هللا تمكن برنامج تمليك سيارات
األجرة العامة من توفير  2,904سيارة
تاكسي منذ إنشائه عام  . 2002هذا العدد
باب رزق جميل يكبر يوم ًا بعد يوم.

نقطة التحول في حياة حمد بدأت مع قراءة أحد اإلعالنات" :فرص
عمل للشباب السعوديين عبر برنامج تمليك سيارات األجرة العامة
من باب رزق جميل" .هذا كل ما إحتاج حمد لمعرفته ،فتوجه إلى
مقر باب رزق جميل على الفور .اليوم وإذا كنت في جدة وإستقليت
سيارة أجرة ووجدت سائقا ً بشوشا ً فتذكر أن ذلك السائق قد يكون
حمد.
يوفر برنامج تمليك سيارات األجرة العامة للشباب السعودي العاطل
عن العمل والمؤهل سيارات في شكل قروض حسنة تسدد على
أقساط مريحة.

تمليك سيارات األجرة العامة
Total
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وقد حققنا آالفاً من هذه األحالم.
لقد شجعنا نجاح برنامج تمليك سيارات األجرة العامة على التوسع
في تمليك سيارات النقل للشباب الراغبين في ذلك .وبالفعل فقد
إستفاد حتى اآلن أكثر من  2,000شاب من هذه الفرصة.
وما سعد علي المهري من مدينة نجران ومحمد مبارك اليمان من
جدة ،و زكريا محمد سليمان من الخبر إال أمثلة ألولئك الشباب
الذين يقومون بكل فخر بتوصيل الركاب ذهاباً وإياباً في حافلتهم
ذات ال  15راكبا ً والتي إستطاعوا إمتالكها من خالل هذا
البرنامج ،ومما ال شك فيه أن الجيل الجديد من سائقي الشاحنات ال
يختلف عمن سبقهم من حيث الشعور باألنفة واإلستقاللية،
فإحساسهم بأن عائالتهم في أمن وأمان يهون عليهم مشاق الطريق.
لذا إبتسم وتذكر ،عندما تسبب لك شاحنة بعض التأخير في
المرور ،أن سائق تلك الشاحنة يعيل أسرة ويساهم في إقتصاد
البالد ،األمر الذي يعود عليك شخصيا بالفائدة أيضاً .يوفر برنامج
تمليك سيارات النقل للشباب السعودي الباحث عن العمل شاحنات
على شكل قروض حسنة تسدد على أقساط مريحة.

برنامج تمليك سيارات النقل
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برنامج األسرة المنتجة هو أحد مبادرات عبد اللطيف جميل اإلجتماعية .حيث يساعد هذا البرنامج السيدات الالئي
يرغبن في إنشاء مشاريعهن من المنزل حيث يصبح البيت من خالل هذه األنشطة مصدراً لفرص تحسين الدخل.
تجسد بكرية الزبيدي من مدينة اإلحساء أفضل نموذج لذلك ،فهي تصنع من سعف النخيل العديد من المنتجات التقليدية
التي القت إعجاب األهل واألصدقاء ألنها تجمع ما بين الشكل الجميل واالستخدام العملي.
وحتى تتمكن من بيع تلك المنتجات على نطاق أوسع وبالتالي من زيادة الدخل فقد حصلت على قرض من باب رزق
جميل ،وأضحى هذا
النشاط مصدر رزقها.
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Tabouk

Hail

Madina
Yanb
Jeddahu

Dammam
AlAhsa

AlQassim
Riyadh

Makkah

AlGunfuza
Abha

Jezan

Najran

Website

390,000 visits / Month

Twitter

112,398 Followers

Facebook

1.2 Million Fans

Youtube

86,508 channel views
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توصيات مؤتمر المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدان العربية :الواقع والتطلعات
نحن المشاركين في مؤتمر المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدان العربية :الواقع والتطلعات
المنعقد في دولة الكويت خالل الفترة  29 - 28أكتوبر : 2015
إذ نسلم بدور المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إحداث وتسريع التنمية االقتصادية -
االجتماعية ،خلق فرص توظيفية ،وتنمية الموارد البشرية.
وإذ نالحظ معدالت النمو االقتصادي المنخفضة في كثير من الدول العربية ،وارتفاع معدالت البطالة
وخصوصا وسط الشباب والنساء.
ورغبة منا في تعزيز نظم دعم شاملة لتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمحاربة
الفقر والقضاء على البطالة وتحويل االقتصاديات العربية إلى اقتصاديات مستندة على التوظيف الكامل،
االنتاجية المرتفعة ،االبتكار والتنافسية العالية ،نوصي باآلتي:
-

-

-

ضرورة ربط رؤية وأهداف تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة واألسر
المنتجة بالتنمية البشرية والتنمية االقتصادية واالجتماعية على المستوى المحلي والوطني
والقومي،
اعداد استراتيجيات لتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واألسر المنتجة
تشارك فيها اإلدارات الحكومية ،القطاع الخاص ،منظمات المجتمع المدني والمنظمات التنموية
العربية والعالمية ،حيث أن تجربة الدول الناهضة والمتقدمة تشير إلى أنه بدون هذه
االستراتيجيات تظل الجهود مبعثرة ومحدودة العائد،
إنشاء منظمات قطرية رئيسة تسهم في تحويل االستراتيجيات والسياسات إلى برامج عمل متنوعة
في المجاالت التمويلية والتنموية األخرى ،وتنسق وتعزز عمل مختلف المؤسسات الداعمة لقطاع
المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واألسر المنتجة،
دعوة الحكومات العربية لوضع التشريعات الالزمة المحفزة لدعم وتطوير المؤسسات المهتمة
باإلقراض الصغير والمتناهي الصغر ،وكذلك دعوة البنوك المركزية في الدول العربية إلدراج
مؤسسات التمويل األصغر ضمن اإلطار المؤسسي المالي للدولة،
ضرورة تشجيع وتعزيز مفهوم ريادة العمال لتحقيق انشاء مشروعات تتسم باإلبداع واالبتكار
والقدرة على النمو وتحقيق قصص النجاح وتكوين الثروات لتحقيق التنمية المنشودة ،واعتماد
ريادة األعمال كأحد الخيارات األساسية للشباب،
التنويع واإلبتكار في الحلول التمويلية ،حيث أن القطاع يشمل مشاريع متباينة في احتياجاتها:
المشاريع المتناهية الصغر ،المشاريع المبتدئة المبتكرة ،المشاريع القائمة ذات االمكانات العالية
للنمو ،وتشمل هذه الحلول انشاء صناديق متخصصة وتحفيز الجهاز المصرفي عن طريق برامج
ضمان االئتمان وتخصيص حصص من اجمالي تمويلها لمصلحة المشاريع متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة،
تشجيع البلديات والغرف التجارية بتخصيص مواقع ثابتة لتكون مقرات دائمة ألصحاب المشاريع
الصغيرة ،وإنتاج األسر المنتجة وتأمين تكاليف إقامتها،
تطوير نظم معلومات متكاملة لتنمية المشاريع حيث أن صعوبة وتكلفة الحصول على المعلومات
تشكل واحدا من أكبر العوائق أمام المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،وتشمل هذه
المعلومات فرص التمويل ،برامج تنمية القدرات ،األسواق ،التقنية واإلجراءات الحكومية،

1

-

مراجعة مناهج التعليم في المراحل األساسية ومراحل التعليم العالي لترسيخ مبدأ العدالة بين
المرأة والرجل في المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،وكذلك لتعزيز مفهوم ريادة
األعمال،
انشاء شبكات تواصل بين طالب التعليم العالي لتبادل التجارب في مجال ريادة األعمال،
اضطالع مؤسسات التعليم العالي والبحوث بدور رائد في مجاالت األبحاث والتعليم المتصلة
بالريادة ،حيث يغيب هذا الدور عن أغلبية هذه المؤسسات في الوقت الحاضر،
توفير منصات الكترونية تفاعلية تسهم في تعزيز ريادة األعمال واالبتكار وتنمية المشاريع
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على المستوى القطري واإلقليمي ،وأن يتم ترويج المبادرة
في هذا الشأن والتي نشأت بتعاون شركة انتل العالمية ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية،
والتي تم االعالن عنها ألول مرة في هذا المؤتمر.
وختاما :يثمن المشاركون جهود الجهات المنظمة لهذا المؤتمر :الجامعة العربية المفتوحة ،المعهد
العربي إلنماء المدن ،وبرنامج الخليج العربي للتنمية -أجفند واتحاد مصارف الكويت والجهات
الراعية في اإلعداد لهذا المؤتمر ،ونوصي بنشر التوصيات على أوسع نطاق في الدول العربية.
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البيان الختامي

بحمد هللا وتوفيقه ،ختتهتأ مامهمؤ مه تما م خرمعهم

خرصهييا ومتنمهيه خرصهيا فهل خرانهدخع خرةابيه  :خروخقه

وخرتطنةمت ) خرذي نظمت ،خرجممة خرةابي خرمفتوح بمركو ت خرمةهد وخرةابل إلنممء خرمدع وبانممج خرخنهيج
خرةابل رنتنمي م مجفند ) بمرا مض وختحمد مصم ف خركو تل.
اقد خرم تما بمقا خرصنـدوق خرةابـل رإلنممء خالقتصمدي وخالجتممال بمركو ت تالؤ خرفتا  16 – 15محام
1437هـ خرموخفق  29 – 28خكتوبا 2015م.
وقد اقد خرمه تما تحهت خراام ه خريهممي رحصها اهمحو خريهمو مميها دوره خركو هت خرعهيمد اهام خ حمهد
خرجهمبا خرصهام م حفظهه ،هللا و اهم ) خرهذي تفصههس وهمو معهكو خ باام ه حفهس خالفتتههم  .وتمطهو خرجنيه
خالفتتمحي كس من:
-

ممثههس حصهها اههمحو خريههمو مميهها دور ه خركو ههت خرعههيم اههام خ حمههد خرجههمبا خرصههام حفظهه ،هللا
و ام  :وةمد خردكتو بد حمد خرةييى وز ا خرتابي ووز اخرتةنيأ خرةمرل بدور خركو ت.

-

ممثس ئيس مجنهس ممنهمء خرجممةه خرةابيه خرمفتوحه اهمحو خريهمو خرمنكهل خ ميها طهالؤ بهن ااهد
خرةز ز :خ ميا تمرد بن طالؤ بن ااد خرةز ز.

-

مةههمرل خ وههتمل خرههدكتو

د مو ههل ااههد خرةز ههز خرحمههود مههد ا خرجممةه خرةابيه خرمفتوحه و ئههيس

خرنجن خرمنظم خرةنيم رنم تما.
-

مةههمرل خرعههيم د ااههد هللا خرةنههل خرنةههيأ ممثههس خرجهههمت خرمنظمه رنمه تما

ئههيس مجنههس ممنههمء خرمةهههد

خرةابل إلنممء خرمدع ئيس خرمةهد واصو خرنجن خرمنظم خرةنيم رنم تما.
وقد بنغ ادد خرمعم كين مكثا من  300معم ك حصاوخ من اد دوؤ اابي هل :خرممنك خرةابي خريهةود
ممنك خراحا ن دور خإلمم خت خرةابي خرمتحد ونطن اممع خرممنك خ

دني خرهمشهمي جمهو ه رانهمع

جمهو ه خريههودخع جمهو ه مصهها خرةابي ه خرجمهو ه خرجزخئا ه خرممنك ه خرميابي ه إرههى جمنههو دور ه
تم وخع.

خركو ت خرعقيق  .كمم شم ك متحدث ئييل من جمهو

وقد شمس خراانممج خرةنمل رنم تما ثممنل جنيمت انمي وحنقمت نقمشي بمإل مف إرى خرجني خالفتتمحي خرتهل
تصمنت آ مت من خرقاآع خركا أ وكنممت كام خرميئورين وخرمنظمين وخرجني خرختمميه خرتهل تنمورهت خرايهمع
خرختممل رنم تما وقاخء خرتوايمت وكنممت تتممي وتوز شهمدخت خرمعم ك وخرحصو .
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وتجد خإلشم

إرى مع خرم تما حظل بمعم ك وخوة رحصو فةمريمت خرم تما وخرنعمطمت خرمصمحا كمم

حظل بتيطي احفي وخوة .
وقد قدم فل خرم تما خثنمع وثالثوع و ق انمي وتجاب ميدخني قمم بتقد مهم ادد من خرامحثين وخرمتخصصين
خرمتميز ن .وحظيت مو خق خرم تما بمنمقعمت وحوخ خت همم شم ك فيهم خرحصو من خرامحثين وخرميهئورين
وخرمختصين وتنصت إرى مجموا من خرتوايمت خرتل نأمس مع جد فيهم خرميئوروع وخرمختصهوع ومتخهذو
خرقههاخ خرفمئههد خرماجههو ومع تكههوع محههس خهتمههمم خرمةنيههين فههل خرههدوؤ خرةابيه  .وقههد تميههز هههذخ خرمه تما م صههم
بههالاالع معههاوو تطههو ا خرماههمد خت خرا مد ه خرمةههد مههن طههاف بانههممج خ مههأ خرمتحههد رنتطههو ا خرصههنمال
مخريونيدو) بمرتةموع م شاك منتس وخرماكز خردورل رنا مد وخالوتثمم بمراحا ن.
وفهههل خ تيههها تقهههدم خرمنظمهههوع وخرمعهههم كوع بمرعهههكا وخرتقهههد ا رنصهههندوق خرةابهههل رإلنمهههمء خالقتصهههمدي
وخالجتممال الوتصمف خرم تما بمقا وخرداأ خركايا خرذي قدم ،إلنجم خرم تما.
كمم ةاّا خرمنظموع ان خمتنمنهأ وتقد اهأ رنجهمت خردخام رنم تما من خرانوك وخرم ويمت خرمختنف .

وخنطالقم من خرميتوى خرافيه خرهذي اافه ،تنظهيأ خرمه تما يهةد خرمعهم كوع فهل خرمه تما مع افةهوخ موهمى
آ مت خرعكا وخرةافمع وخإلمتنمع إرى:
 حصا امحو خريمو مميا دور خركو ت خرعيم د اام خ حمد خرجمبا خرصام حفظ ،هللا و ام امحو خريمو خرمنكل خ ميا د طالؤ بن ااد خرةز ز ئهيس بانهممج خرخنهيج خرةابهل رنتنميه ممجفنهد)و ئيس مجنس ممنمء خرجممة خرةابي خرمفتوح .
 وإرى كس خردخامين وخراام وخرمعم كين وخرامحثين.وهللا الموفق لكل خير ،،
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