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الآراء الواردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن ر�أي امل�ؤلف ولي�س عن ر�أي املعهد

�أهداف «ج�سر التنمية»
�إن �إتاحة �أكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�سع �شريحة من �أفراد
املجتمع ،يعترب �شرط ًا �أ�سا�سي ًا جلعل التنمية ق�ضية وطنية ي�شارك
فيها كافة �أفراد و�شرائح املجتمع ولي�س الدولة �أو النخبة فقط.
كذلك جلعلها ن�شاط ًا قائم ًا على امل�شاركة وال�شفافية وخا�ضع ًا
للتقييم وللم�ساءلة.
وت�أتي �سل�سلة «ج�سر التنمية» يف �سياق حر�ص املعهد العربي
للتخطيط على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�ضايا املتعلقة
ب�سيا�سات التنمية ونظرياتها و�أدوات حتليلها مبا ي�ساعد على تو�سيع
دائرة امل�شاركني يف احلوار الواجب �إثارته حول تلك الق�ضايا حيث
يرى املعهد �أن امل�شاركة يف و�ضع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها
من قبل القطاع اخلا�ص وهيئات املجتمع املدين املختلفة ،تلعب دور ًا
مهم ًا يف بلورة منوذج ومنهج عربي للتنمية ي�ستند �إىل خ�صو�صية
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وامل�ؤ�س�سية العربية،
مع اال�ستفادة دائم ًا من التوجهات الدولية وجتارب الآخرين.
واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،
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امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية ومتويل امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
�إعداد �أ.د� .إيهاب مقابله

مقدمة

االقت�صادية وبدرجة �أكرب من امل�شروعات
الكبرية ،وذلك ب�سبب قدرتها اال�ستيعابية
للأيدي العاملة ،وانخفا�ض حجم اال�ستثمار
فيها ،وتدين تكلفة خلق فر�صة العمل
فيها مقارنة بامل�شروعات الكبرية وبالقطاع
احلكومي .كما �أ�صبحت ت�شكل ميدان ًا لتطوير
املهارات الإدارية والفنية والإنتاجية
والت�سويقية ،وتفتح جما ًال وا�سع ًا �أمام رواد
الأعمال لتحويل �أفكارهم �إىل م�شروعات
حقيقية ،مما يخفف �ضغوطات التوظيف
على القطاع العام.

�أدركت الكثري من الدول النامية
الأهمية احلقيقية للم�شروعات املتناهية
ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة كمحرك
للن�شاط االقت�صادي ،ولكن يف وقت مت�أخر
من م�سريتها التنموية� ،أ�صبحت هذه الدول
تبذل ما بو�سعها  -وفق ًا لقدراتها املالية
والفنية والب�شرية والتكنولوجية املتوفرة
واملتوا�ضعة  -لتوفري مقومات جناح وتطور
هذه امل�شروعات .وبالفعل� ،ساعدت هذه
امل�شروعات يف التخفيف من حدة الكثري من
امل�شاكل والتحديات التي تعاين منها هذه
الدول ،ال�سيما تلك املتعلقة باالختالالت
الهيكلية يف �سوق العمل وارتفاع معدالت
البطالة ،واملتعلقة بحجم وهيكل الإنتاج.
ونتيجة ملا مت �إجنازه ،بد�أ االهتمام بهذه
امل�شروعات ي�أخذ وترية متزايدة وعلى كل
امل�ستويات ،خ�صو�ص ًا بعد �أن �أثبتت مرونة
عالية وقدرة على التكيف مع خمتلف
الظروف االقت�صادية ال�سيما خالل مراحل
الركود وتباط�ؤ النمو .فقد كانت هذه
امل�شروعات الأقل ت�أثر ًا بتبعات الأزمات
املالية على الرغم من تبعاتها على البنوك
وم�ؤ�س�سات التمويل وخمتلف قطاعات الإنتاج
ذات العالقة .وقد �أثبتت هذه امل�شروعات
كفاءتها وجناحها يف معاجلة بع�ض التحديات

وعلى الرغم من كافة الدالئل
واحلقائق وامل�ؤ�شرات التي ت�شري �إىل �أهمية
دورها التنموي وعلى كافة امل�ستويات ،ال
ن�ستطيع جتاهل حقيقة �أن هذه امل�شروعات
يف الدول النامية � -أي ًا كان حجمها وموقعها
والقطاع الذي تعمل به  -تواجه العديد
من التحديات ،منها :عدم توفر البيئة
اال�ستثمارية املالئمة لن�ش�أة هذه امل�شروعات
وتطويرها� ،صعوبة الو�صول �إىل واحل�صول
على التمويل� ،صغر نطاق وحجم ال�سوق،
�صعوبة الو�صول �إىل الأ�سواق� ،صعوبة
احل�صول على خدمات الدعم الفني ،ونق�ص
املعلومات� ،إ�ضافة �إىل حتديات �إدارية وفنية
على م�ستوى امل�شروع نف�سه وعلى م�ستوى
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ومو�سمية الإنتاج والدخل ،وحتدي �صغر
حجم ال�سوق املحلي� ،أنظر اجلدول رقم ()1
الذي يبني �أن �صعوبة احل�صول على التمويل
جاءت يف املرتبة الثانية يف حالة امل�شروعات
املتناهية ال�صغر ،ويف املرتبة الثالثة يف حالة
امل�شروعات ال�صغرية ويف املرتبة اخلام�سة
بالن�سبة للم�شروعات املتو�سطة ،الأمر الذي
ي�ؤكد �أن م�س�ألة احل�صول على التمويل م�شكلة
ت�ؤرق امل�شروعات بكافة �أحجامها وقطاعاتها.
وجتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �أن عدم احل�صول على
التمويل هو نتيجة لبع�ض التحديات الواردة يف
اجلدول،كما ميكن �أن يكون عدم احل�صول على
التمويل �سبب ًا يف ظهور حتديات �أخرى.

القطاع الذي يعمل فيه .وي�صنف البع�ض
هذه التحديات ح�سب مراحل دورة حياة
امل�شروع (مرحلة ما قبل الت�أ�سي�س ،مرحلة
الت�أ�سي�س ،مرحلة الت�شغيل ،ومرحلة
التقييم والتطوير) ،وي�صنفها �آخرون ح�سب
م�صدرها (حتديات داخلية و حتديات
خارجية).
وعلى وجه التحديد ،تعترب م�س�ألة
الو�صول �إىل م�صادر التمويل ،وم�شكلة
احل�صول على التمويل من �أبرز الق�ضايا
والتحديات التي تواجه قطاع امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة.
حيث ت�شري العديد من البحوث والدرا�سات
امليدانية والتقارير املحلية والإقليمية
�إىل �أن م�س�ألة التمويل ب�أبعادها املختلفة -
والتي �سريد ذكرها الحق ًا  -ال تكاد تفارق
قائمة �أبرز خم�سة حتديات تواجه هذا
القطاع .فعلى �سبيل املثال� ،أ�شارت درا�سة
�أعدتها منظمة العمل الدولية ل�صالح غرفة
�صناعة الأردن حول التحديات التي تواجه
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة يف اململكة الأردنية الها�شمية
�إىل �أن �صعوبة احل�صول على التمويل جاءت
يف املرتبة الثانية بعد حتدي �صغر حجم
ال�سوق و�ضعف العمليات الت�سويقية .وبينت
درا�سة �أعدها املعهد العربي للتخطيط
حول امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف
�سلطنة ُعمان �أن م�س�ألة �صعوبة احل�صول
على التمويل جاءت يف املرتبة الثالثة
بعد حتدي �ضعف الأداء االقت�صادي الكلي

هناك إجراءات وإصالحات يجب إمتامها،
وقوانني ال بد من إقرارها ،وسياسات
وبرامج ال بد تنفيذها ،ومقومات ال بد
من توفيرها حتى تستمر املشروعات
الصغيرة واملتوسطة في لعب الدور
املطلوب والفاعل في عملية التنمية
مبفهومها الشامل واملستدام.
ومن هذه املقومات زيادة سهولة
ممارسة أنشطة األعمال ،توفر البيئة
االقتصادية واالجتماعية والتشريعية
املناسبة ،توفير التمويل ،تعزيز الوعي
االستثماري ،تطوير وتعزيز الروح
الريادية ،حب املبادرة لدى اخلريجني
والعاطلني عن العمل ،توفير البنية
التحتية املناسبة ،وتقدمي كافة
أشكال الدعم املؤسسي والفني خالل
مختلف مراحل تطورها.
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اجلدول رقم � :1أبرز التحديات التي تواجه امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة يف حمافظة ظفار
ب�سلطنة ُعمان

حجم امل�شروعات
البيان
�صغرى �صغرية متو�سطة
%100
%78
%94
الأداء االقت�صادي الكلي ومو�سمية الإنتاج
%100
%88
%89
معوقات تتعلق ب�صغر حجم ال�سوق املحلي
%86
%80
%87
�صعوبة احل�صول على التمويل ب�أنواعه املختلفة
%96
%78
%86
عدم توفر خدمات الدعم الفني الالزمة لدى غرفة التجارة وال�صناعة
%100
%86
%85
�صعوبة احل�صول على الدعم الفني بكافة �أ�شكاله
%91
%80
%85
االحتكار والت�ضخم
%86
%78
%83
انت�شار ظاهرة التجارة امل�سترتة
%71
%78
قلة امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية التي تقدم الدعم الفني للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة %78
%71
%66
%75
عدم وجود ت�شريعات خا�صه بقطاع امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
%71
%73
%72
�صعوبة احل�صول على اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سات احلكومية
%71
%70
%71
معوقات تتعلق ب�أ�سعار مدخالت الإنتاج
%57
%63
%68
�صعوبة الو�صول �إىل ال�سوق املحلية "�سوق ال�سلطنة"
%43
%61
%68
معوقات تتعلق ب�ضعف عملية الت�سويق
%57
%48
%68
معوقات تتعلق بتوفر مدخالت الإنتاج
%71
%79
%67
الإجراءات البريوقراطية يف املعامالت احلكومية
%71
%70
%66
ال�ضرائب والر�سوم ب�شكل عام
%94
%52
%61
ارتفاع معدل دوران العاملني يف امل�شروع
%29
%64
%59
غياب الدعم احلكومي واحلوافز و�سيا�سات الت�شجيع
%86
%67
%57
�صعوبة الو�صول �إىل الأ�سواق اخلارجية
%71
%57
%57
معوقات تتعلق ب�إدارة امل�شروع
%57
%46
%52
الأحداث ال�سيا�سية الإقليمية والدولية
%71
%33
%50
معوقات ذات طابع اجتماعي �أو ديني
%43
%24
%25
معوقات تتعلق بتكنولوجيا الإنتاج
%29
%16
%14
املناف�سة من قبل املنتجات الأجنبية
امل�صدر :ايهاب مقابله ،درا�سة حتليلية لأبعاد التحديات التي تواجه امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
ودور م�ؤ�س�سات الدعم الفني ،املعهد العربي للتخطيط  ،يناير .2017

فجوة تقدر بحوايل  5.2ترليون دوالر (وهي
متثل  % 19من الناجت املحلي الإجمايل للدول
الـ  .)128وت�شكل هذه الفجوة حوايل % 140
من قيمة الت�سهيالت املمنوحة لهذه امل�شروعات
يف هذه الدول .ومن جانب �آخر ،يقدر حجم
الطلب على التمويل للم�شروعات العاملة يف
القطاع غري املنظم يف الدول النامية بحوايل
 2.9ترليون دوالر ( % 10من الناجت املحلي
االجمايل)� ،أنظر ال�شكل رقم (.)1

ويف �إطار احلديث عن حجم القطاع
وحجم م�شكلة التمويل و�أبعادها املختلفة،
ت�شري بع�ض االح�صاءات املتوفرة �إىل �أن حجم
التمويل املطلوب يف  128من الدول النامية
يبلغ حوايل  8.9ترليون دوالر ،مقارنة بحجم
املعرو�ض والذي يقدر بحوايل  3.7تـرليون
دوالر ،وهــذا يعنـي �أن حــوايل  % 40مـــن
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة العاملة يف القطاع املنظم تعاين من
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ال�شكل رقم  :1حجم وطبيعة فجوة التمويل يف الدول النامية

احل�صر % 12 ،و  % 29و  % 92يف كل من اململكة
املتحدة وفرن�سا وال�سويد على التوايل ،ويف
ذات الوقت مل تتجاوز فيه هذه الن�سبة  % 8يف
دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا جمتمعة
( % 2يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية .وحوايل  % 13يف بقية الدول).
وت�شري الن�سب ال�سابقة �إىل وجود حاجة ما�سة
ملزيد من اجلهود والتدخالت الالزمة لت�سهيل
ح�صول هذه امل�شروعات �إىل التمويل وتلبية
احتياجاتها التمويلية املختلفة .وت�شري
البيانات كذلك �إىل توا�ضع التمويل املوجه
لهذه امل�شروعات يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،حيث �أن قيمة التمويل املوجه
للم�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف هذه
املنطقة كن�سبة للناجت املحلي الإجمايل يرتاوح
بني  ، % 8-4وهو ما يعد حمدود ًا باملقارنة مع

�أما فيما يتعلق بدول ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،ووفق ًا ملا ورد يف عدد �سابق
من ج�سر التنمية بعنوان "البنوك التجارية
ومتويل امل�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة" ،ف�إن الإح�صاءات
املتوفرة ت�شري �إىل �أن عدد امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة يف
هذه الدول يرتاوح بني  23-19مليون م�شروع،
و�أن هذه امل�شروعات تعاين من فجوة متويلية
تبلغ حوايل  240-210مليار دوالر  .وت�شري
الإح�صاءات املتوفرة كذلك �إىل �أن ن�سبة
القرو�ض املمنوحة للم�شروعات ال�صغرية
�إىل �إجمايل القرو�ض املمنوحة يف الواليات
املتحدة بلغت حوايل  ،% 29بينما تباينت
هذه الن�سبة يف االقت�صادات الأوروبية
على نحو كبري .فبلغت ،على �سبيل املثال ال
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دول �شرق �آ�سيا والبا�سيفيك ،والتي ت�صل فيها
الن�سبة �إىل  . % 15وي�شكل التمويل املتاح
لهذه امل�شروعات يف العديد من الدول العربية
ن�سبة حمدودة من الناجت املحلي الإجمايل ال
تتعدى - % 8يف �أح�سن احلاالت -با�ستثناء
ثالث دول عربية ( املغرب ،وتون�س ،والأردن)
تبنت �آليات ناجحة لتمويل امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة.

إن معاجلة مشكلة صعوبة الوصول
إلى واحلصول على التمويل ال يكون
إال بالتركيز على جانبي الطلب
والعرض معاً ،حيث أن عدم وصول
املنتجات التمويلية لفئة معينة قد
يكون ناجماً عن عدم وجود الطلب
وليس قصور العرض.
ويرى املتابعون لق�ضية متويل
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة �أن قطاع البنوك ال بد �أن يلعب
الدور الأكرب يف �سد فجوة التمويل اخلا�صة
بهذا القطاع .وي�ستند من يطالبون بدور
�أكرب للبنوك على عدد من البنود واملقومات
التي جتعل قطاع البنوك م�ؤه ًال للعب دور
�أكرب يف متويل هذه امل�شروعات ،ومن �أهم هذه
البنود ( )1كفاءة �إدارة البنوك ومالءتها
املالية وكفاءة ر�ؤو�س الأموال و�شفافيتها،
( )2توفر البنية التحتية املنا�سبة ،االنت�شار
الوا�سع لفروعها )3( ،ملكيتها من قبل القطاع
اخلا�ص مما يجعلها تركز على كفاءة و�إدارة
امل�شروعات املجدية وذات الربحية الأكيدة،
()4ا�ستقرار م�صادرها املالية )5( ،قدرتها
العالية على تلبية االحتياجات التمويلية
للم�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة نظر ًا لتنوع اخلدمات املالية التي
تقدمها )6( ،قدرتها على ابتكار منتجات
متويلية منا�سبة لهذه امل�شروعات )7( ،توفر
النظم اخلا�صة بالرقابة الداخلية والنظم
املحا�سبية التي متكن من القيام بتنفيذ عدد
كبري من املعامالت )8( ،احلوافز والت�سهيالت
التي يقدمها البنك املركزي ،و ( )9توفر
الفوائ�ض النقدية وال�سعي امل�ستمر لتنويع
م�صادر الدخل .وعلى الرغم مما �سبق ،ف�إن

على الرغم من اجلهود املبذولة ،ما
زالت مشكلة الوصول إلى مصادر
التمويل ومشكلة احلصول على
التمويل في مقدمة التحديات التي
تواجه املشروعات املتناهية الصغر
والصغيرة واملتوسطة في الدول
العربية ،إال أن أبعاد املشكلة تختلف
باختالف الدولة وظروفها االقتصادية
وحجم القطاع وخصائصه.
وقد بد�أ التعامل مع م�س�ألة التمويل
ي�أخذ �أ�شكا ًال عديدة ،ففي بع�ض الأحيان يتم
الرتكيز على جانب الطلب (رواد الأعمال
و�أ�صحاب امل�شروعات) ،وعلى �أهمية درا�سة
االحتياجات التمويلية لهذا القطاع ب�شكل
دقيق وم�ستمر� ،إ�ضافة �إىل �أهمية ن�شر الوعي
(الثقافة الإئتمانية) مب�صادر التمويل و�آليات
املفا�ضلة بينها الختيار م�صدر التمويل الأمثل
وذلك بعد حتديد حجم التمويل الأمثل.
ويف �أحيان �أخرى يتم الرتكيز على جانب
العر�ض (م�ؤ�س�سات التمويل امل�صرفية وغري
امل�صرفية) .حيث مت تقييم م�صادر التمويل
املتاحة ومدى جاهزيتها و�شموليتها وجديتها
يف التعامل مع هذه امل�شروعات.
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و�صناديق متويل ال�شباب ومتويل االبتكار
وريادة الأعمال وبنوك التنمية)� ،إال �أن هذه
امل�ؤ�س�سات مل تكن قادرة على تلبية خمتلف
االحتياجات التمويلية لرواد الأعمال ال �سيما
الفقراء الذين يرغبون بت�أ�سي�س م�شروعات
متناهية ال�صغر �أو ن�شاطات مدرة للدخل ذات
ر�أ�س مال ب�سيط .وتلبية الحتياجات هذه
الفئة من الفقراء الن�شطني اقت�صادي ًا ،فقد
مت ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات التمويل امليكروي – وهو
ما يطلق عليه التمويل الأ�صغر -التي تقدم
قرو�ض ب�سقوف ائتمانية ب�سيطة وبدون
�ضمانات ولكن ب�أ�سعار فائدة مرتفعة� ،إال �أن
هذه امل�ؤ�س�سات مل تلقى اهتمام ًا من �شريحة
كبرية من الفقراء الن�شطني اقت�صادي ًا
والباحثني عن منتجات متويلية �إ�سالمية
تنا�سب احتياجاتهم التمويلية الب�سيطة،
الأمر الذي �أدى م�ؤخر ًا �إىل ظهور م�ؤ�س�سات
التمويل امليكروي الإ�سالمية� ،أنظر ال�شكل رقم
( .)2يعك�س ال�شكل تطور من�ضومة م�ؤ�س�سات
التمويل املعنية بامل�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة يف خمتلف الدول
النامية .ولكن ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن هناك
تفاوت يف حجم هذه املنظومة من دولة �إىل
�أخرى ،فعلى �سبيل املثال ،ت�شهد اململكة الأردنية
الها�شمية تنوع و�شمولية يف هذه املنظومة
حيث يتوفر وحدات لتمويل امل�شروعات يف
العديد من البنوك التجارية واال�سالمية ،كما
يتوفر عدد من م�ؤ�س�سات التمويل املتخ�ص�صة
احلكومية وغري احلكومية ،وعدد من م�ؤ�س�سات
التمويل امليكروي الإ�سالمية والتجارية.
كما يتوفر التمويل من خالل م�ؤ�س�سات العمل
االجتماعي وبنوك الفقراء .من جانب �آخر،
ف�إن غالبية م�ؤ�س�سات التمويل يف جمهورية
ال�سودان هي م�ؤ�س�سات متويل ميكروي �إ�سالمية،

احلقيقة والأرقام ت�أتي خمالفة ملا هو مطلوب،
فقد �أ�شارت الإح�صاءات التي ورد ذكرها �سابق ًا
�إىل تدين حجم ون�سبة الت�سهيالت الإئتمانية
التي متنحها البنوك لقطاع امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة يف الدول
العربية ال �سيما �إذا ما قورنت بحجم الفوائ�ض
النقدية يف هذه البنوك ،و�إذا ما �أخذنا بعني
االعتبار �ضخامة الفجوة التمويلية التي
تعاين منها امل�شروعات.

على الرغم من توفر كافة املقومات
ليكون الالعب األساسي في متويل
املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة
واملتوسطة ،ما زالت نسب التسهيالت
التي مينحها قطاع البنوك لهذه
املشروعات متدنية نسبياً .إن معرفة
األسباب احلقيقية يحتاج إلى دراسة
معمقة وإعادة رسم لدور هذا القطاع
والتشريعات الناظمة لنشاطه.

�أو ًال :ن�ش�أة وتطور م�ؤ�س�سات متويل
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة
ويف ظل توا�ضع الدور الذي يقوم
به قطاع البنوك بد�أ االعتماد على م�صادر
من املفرت�ض �أن تكون مكملة لقطاع البنوك،
حيث ظهرت يف الكثري من الدول النامية
م�ؤ�س�سات التمويل غري امل�صرفية املتخ�ص�صة
وغري املتخ�ص�صة .ومن �أبرز الأمثلة على هذه
امل�ؤ�س�سات ،ظهور م�ؤ�س�سات التمويل املتخ�ص�صة
(مثل البنوك ال�صناعية وم�ؤ�س�سات االقرا�ض
الزراعي وم�ؤ�س�سات متويل القطاع التجاري)،
ثم م�ؤ�س�سات التمويل احلكومية ذات الطابع
التنموي (مثل �صناديق التنمية و الت�شغيل
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�إ�ضافة �إىل �أن البنوك تقوم بتقدمي التمويل
الإ�سالمي للفقراء ،وبهذا تعترب ال�سودان رائدة
يف جمال التمويل امليكروي الإ�سالمي .ويف
الكويت ،ال يوجد م�ؤ�س�سات للتمويل امليكروي
مبفهومه ال�سائد يف الدول العربية الأقل دخ ًال،
بل هناك عدد من م�ؤ�س�سات التمويل اخلا�صة
بتمويل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة،
�إ�ضافة �إىل ال�صندوق الوطني لتنمية ورعاية
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،كما تقوم بع�ض
البنوك بتوفري التمويل لهذه امل�شروعات ولكن
ب�شروط خا�صة.

إن معاجلة مشكلة صعوبة الوصول
إلى واحلصول على التمويل ال يكون
إال بالتركيز على جانبي الطلب
والعرض معاً ،حيث أن عدم وصول
املنتجات التمويلية لفئة معينة قد
يكون ناجماً عن عدم وجود الطلب
وليس قصور العرض.

ال�شكل رقم  :2تطور م�صادر متويل امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة

امل�شروعات ويقلل من قدرتها على ا�ستخدام
التكنولوجيا وتطوير �أ�ساليب الإنتاج ،الأمر
الذي ي�ؤثر يف تكاليف الإنتاج .و�إ�ضافة �إىل
ما �سبق ،ف�إن نق�ص التمويل ي�ؤثر يف خمتلف
مراحل دورة حياة امل�شروع ،حيث �أن عدم
احل�صول على التمويل يف مرحلة ما قبل
اال�ستثمار (املرحلة الأوىل) مينع الكثري من
الفر�ص اال�ستثمارية الكامنة من التحول
�إىل م�شروعات حقيقية ،كما �أن عدم توفر
التمويل يف مرحلة الت�شغيل يعيق عملية
الت�شغيل وي�ضعف القدرة على التعامل
مع �أزمات نق�ص ال�سيولة واالحتياجات
الطارئة .ومن جانب �آخر ،مينع نق�ص
التمويل امل�شروعات القائمة من جمرد
التفكري بالتو�سع والنمو.

وعلى الرغم مما �سبق من حتليل
حلجم م�شكلة التمويل وتطور م�صادر التمويل
�إال �أن ق�ضية التمويل ما زالت حت�ضى باهتمام
متزايد ب�سبب ارتباطاتها املتعددة وت�أثريها
على قدرة امل�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة على مواجهة الكثري من
التحديات الأخرى وعلى قدرتها على التو�سع
والنمو .وقد ال يخفى على الكثريين �أن
نق�ص التمويل ( )1ي�ؤثر يف قدرة امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
القائمة على زيادة الإنتاج والو�صول �إىل
الأ�سواق املحلية واخلارجية على حد �سواء،
( )2يقلل فر�ص الو�صول �إىل �أ�سواق عنا�صر
الإنتاج ويف نوعية عنا�صر الإنتاج امل�ستخدمة،
( )3ي�ضعف العمليات الت�سويقية يف هذه
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التمويل غري امل�صرفية يف التعامل مع �أبعاد
م�شكلة التمويل التي تعاين منها امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة يف
معظم الدول العربية.

نقص التمويل يؤثر في جميع مراحل
دورة حياة املشروع ،إبتداء من مرحلة
االستثمار (مينع الكثير من الفرص
االستثمارية الكامنة من التحول
إلى مشروعات حقيقية) ،مرورا ً
مبرحلة التشغيل (يعيق عملية
التشغيل ويضعف القدرة على
التعامل مع أزمات نقص السيولة
واالحتياجات الطارئة) ،انتهاءا ً
مبرحلة التقييم والتطوير (يضعف
فرص التوسع والنمو واالنتشار).

ثاني ًا� :أهمية و�أنواع م�ؤ�س�سات التمويل
غري امل�صرفية
بد�أت الدول النامية تتعامل مع
الواقع الذي ينطوي على عدم قدرة قطاع
البنوك على �سد فجوة التمويل لأ�سباب يتعلق
بع�ضها بجانب العر�ض و�أخرى تتعلق بجانب
الطلب ،ونتيجة لذلك بد�أت تظهر العديد من
املبادرات االقليمية والقطرية التي تهدف
�إىل امل�ساهمة يف توفري التمويل والتقليل من
فجوة التمويل .ومن �أبرز املبادرات العربية
يف هذا املجال املبادرة العربية لدعم التمويل
متناهي ال�صغر والتي �أطلقها �صاحب ال�سمو
�أمري دولة الكويت عام .2009

ويف ظل ما �سبق ،وبالنظر �إىل حجم
فجوة التمويل وخطورة نق�ص التمويل خالل
جميع مراحل عمر امل�شروع ،ويف ظل تزايد
التوجه نحو ريادة الأعمال والعمل اخلا�ص
و�ضعف م�ساهمة البنوك يف �سد فجوة
التمويل ،يناق�ش هذا الإ�صدار دور م�ؤ�س�سات

�إطار رقم  :1املبادرة العربية لدعم التمويل متناهي ال�صغر :مبادرة �صاحب ال�سمو �أمري دولة الكويت2009 ،

يف �إطار العمل العربي امل�شرتك لدعم وتطوير قطاع التمويل الأ�صغر� ،أقرت القمة االقت�صادية واالجتماعية
العربية ،التي انعقدت يف الكويت خالل الفرتة  20 - 19يناير� ، 2009إن�شاء ح�ساب خا�ص من �أجل توفري املوارد
املالية الالزمة لتمويل ودعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف الدول العربية ،و�إ�سناد مهام �إدارة هذا احل�ساب �إىل
ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي .ويبلغ ر�أ�س مال هذا ال�صندوق نحو  2مليار دوالر .وت�شمل
الأهداف الرئي�سية للح�ساب اخلا�ص الإ�سهام يف متويل امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة على
�أ�س�س تنموية ا�ستثمارية ،وال�سعي �إىل ت�شجيع تدفق ر�أ�س املال اخلا�ص �سواء من داخل البلدان العربية �أو من
خارجها لتمويل هذه امل�شروعات ،وامل�ساعدة يف تطوير ودعم قدرات قطاع امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة عن طريق تقدمي العون الفني واال�ست�شاري املنا�سبني .وتقوم املبادرة بتقدمي التمويل ،مبا�شرة �أو من
خالل م�ؤ�س�سات متويل و�سيطة ، ،وتعطى الأف�ضلية يف التمويل للم�شروعات التي ت�ساهم يف توفري فر�ص عمل،
كما يقدم التمويل �أي�ض ًا ،مبا�شرة �أو من خالل م�ؤ�س�سات التمويل الو�سيطة ،للربامج وامل�ؤ�س�سات القائمة واملن�ش�أة
لأغرا�ض �ضمان خماطر االئتمان املقدم لتمويل امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة .وت�شمل �آليات
التمويل القرو�ض وخطوط االئتمان وامل�ساهمة يف ر�أ�س املال والإجارة واملرابحة وال�ضمان وغريها من �أدوات
التمويل املختلفة.

قطاع البنوك يف متويل امل�شروعات املتناهية
ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة (متمث ًال بتدين
ن�سبة الت�سهيالت املمنوجة لهذه امل�شروعات

ومن جانب �آخر ،جاء �إن�شاء امل�ؤ�س�سات
التمويلية غري امل�صرفية وامل�ؤ�س�سات
الإقرا�ضية املتخ�ص�صة كنتيجة لتوا�ضع دور
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الأجل للم�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة يف خمتلف القطاعات االقت�صادية
– ال�صناعية والتجارية والزراعية
واخلدمية ،-وذلك وفق ًا ل�شروط و�إجراءات
�أقل تعقيد ًا من تلك املتبعة يف قطاع البنوك.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أنه يجب �أن ال ينظر
�إىل امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية-
احلكومية وغري احلكومية -كبديل �أو مناف�س
لقطاع البنوك بل رديف ًا ومكم ًال له ،حيث
ت�سعى هذه امل�ؤ�س�سات لتقدمي منتجاتها
التمويلية وخدماتها غري التمويلية لفئات
تختلف عن الفئات التي ت�ستهدفها البنوك و/
�أو تلك الفئات التي مل تنجح يف احل�صول على
التمويل من البنوك و�/أو تلك التي ال ترغب
بالتعامل مع البنوك �أ�ص ًال .ون�شري هنا �إىل
�أن هناك اختالف يف عدد وطبيعة امل�ؤ�س�سات
غري التمويلية يف الدول العربية وذلك تبع ًا
مل�ستوى اخلربة وتطور اجلهاز امل�صريف وحجم
�سوق االئتمان وحجم فجوة التمويل وعومل
�أخرى ال جمال لتحليلها يف هذه الدرا�سة.
ولكن ،ميكن تق�سيم هذه امل�ؤ�س�سات يف الدول
العربية �إىل �أربع جمموعات رئي�سية ،كما هو
مبني يف ال�شكل رقم (.)3

ن�سبة �إىل املجموع الكلي للت�سهيالت املمنوحة)،
وذلك ب�سبب جتنب البنوك ب�أنواعها املختلفة
التوجه نحو توفري القرو�ض طويلة الأجل
للم�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة (وهذا ب�سبب الفجوة القائمة
بني فرتة القرو�ض املطلوبة -والتي غالب ًا ما
تكون طويلة الأجل وطبيعة وهيكل الودائع
والتي غالب ًا ما تكون ق�صرية الأجل ويتم
�سحبها بناء على طلب العميل) .وقد تعززت
مربرات ظهور هذه امل�ؤ�س�سات يف الوقت الذي
تركز فيه البنوك ن�شاطها االئتماين يف جمال
القرو�ض ق�صرية الأجل للح�صول على الربح
ال�سريع ،ويف الوقت الذي تركز فيه البنوك
وب�شكل كبري على متويل امل�شروعات الكبرية
وامل�شروعات القائمة والناجحة القادرة على
�إثبات مالءتها املالية فقط بعيد ًا عن متويل
ت�أ�سي�س امل�شروعات اجلديدة .
وبناء على ما �سبق ،ونتيجة لآليات
�سوق االئتمان اخلا�ص بامل�شروعات املتناهية
ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة ،كان ال بد من
�إن�شاء م�ؤ�س�سات متويلية متخ�ص�صة تقدم
ت�سهيالت ائتمانية ق�صرية ومتو�سطة وطويلة

ال�شكل رقم � :3أنواع وتق�سيمات م�ؤ�س�سات التمويل غري امل�صرفية العاملة اخلا�صة بامل�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة
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وعلى الرغم من الأدوار املتوقعة
من هذه امل�ؤ�س�سات واملتمثلة بتقليل فجوة
التمويل التي تواجها امل�شروعات املتناهية
ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة� ،إال ثمة
قيود ت�شريعية �أو �إجرائية و�أخرى مالية

واقت�صادية واجتماعية ودينية قد حتد
فعالية هذه الأدور وحتد من تنوع منتجاتها
التمويلية ب�شكل يالءم �أ�صحاب امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة  ،وهذا
ما �سيتم مناق�شته الحق ًا.

�إطار رقم  :2م�ؤ�س�سات التمويل غري امل�صرفية بدولة الكويت
يف عام � ،1998أ�س�ست احلكومة الكويتية-ممثلة بالهيئة العامة لال�ستثمار -ال�شركة الكويتية لتطوير امل�شروعات
ال�صغرية ،وهي �شركة م�ساهمة كويتية مقفلة بر�أ�سمال قدره  100مليون دينار كويتي هدفها �إدارة حمفظة
�صندوق اال�ستثمار الوطني بغر�ض امل�ساعدة على دعم االقت�صاد الوطني من خالل �إقامة امل�شروعات املتناهية
ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة بامل�شاركة مع املواطنني الكويتيني .عملت ال�شركة على ت�شجيع املبادرين من ال�شباب
الكويتي للتوجه للعمل احلر .ويف عام  ،1988ت�أ�س�ست حمفظة متويل الأن�شطة احلرفية وامل�شروعات ال�صغرية
مبوجب القانون رقم  10ل�سنة  1998لت�أ�سي�س حمفظة مالية بر�أ�سمال يبلغ  50مليون دينار كويتي ملدة  20عام ًا
لتمويل الأن�شطة احلرفية وامل�شروعات ال�صغرية الكويتية وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،بحيث يتم �إدارتها
من قبل بنك الكويت ال�صناعي نيابة عن حكومة الكويت .ومبراجعة �شروط و�سقف التمويل وفرتة ال�سماح
وفرتة ال�سداد نرى �أنها تتنا�سب وب�شكل كبري مع االحتياجات التمويلية والأو�ضاع االقت�صادية� ،إال �أنه هناك
حتفظات على ن�سبة التمويل ( )%80وحجم ونوع ال�ضمانات .ويف عام  – 2013ومببادرة كرمية من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت حفظه اهلل ورعاه– قامت احلكومة الكويتية ب�إ�صدار
قانون ال�صندوق الوطني لدعم امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة ،وتعك�س هذه املبادرة �إدراك
القيادة ال�سيا�سية العليا لأهمية دعم الريادة والإبداع لدى ال�شباب ،و�إدراك ًا لدور امل�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة يف التنمية ال�شاملة وال�شاملة.

ويف هذا ال�سياق ف�إنه من املنا�سب
الت�أكيد على �أن تعامل رواد الأعمال
و�أ�صحاب امل�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة مع امل�ؤ�س�سات التمويلية
غري امل�صرفية واال�ستفادة من خدماتهم
التمويلية وغري التمويلية يت�أثر بعدة عوامل
يتعلق بع�ضها بجانب الطلب (رواد الأعمال
و�أ�صحاب امل�شروعات) و�أخرى تتعلق بجانب
العر�ض(امل�ؤ�س�سات غري التمويلية)� ،إ�ضافة
�إىل بع�ض العوامل التي تتعلق بالأطراف
الأخرى يف �سوق االئتمان .ومن العوامل
التي تتعلق بجاين الطلب )1( :مدى معرفة
رواد الأعمال و�أ�صحاب امل�شروعات املتناهية
ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة بوجود هذه
امل�ؤ�س�سات وفروعها و�أماكن توجدها )2( .مدى
معرفة رواد الأعمال و�أ�صحاب امل�شروعات

املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة ب�أنواع
وتق�سيمات املنتجات التمويلية التي تقدمها
هذه امل�ؤ�س�سات )3( .قدرة رواد الأعمال
و�أ�صحاب امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة على حتديد كل من حجم وم�صدر
ومدة التمويل الأمثل وذلك انطالق ًا من حتديد
دقيق لالحتياجات التمويلية مل�شروعاتهم.
( )4م�ستوى معرفة رواد الأعمال و�أ�صحاب
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة ب�شروط الإقرا�ض والقدرة على
التعامل مع هذه ال�شروط )5( .قدرة رواد
الأعمال على حتقيق �شروط الإقرا�ض املطلوبة
من الناحية املالية والفنية� .أما العوامل التي
تتعلق بجانب العر�ض اي م�ؤ�س�سات التمويل
فت�شمل )1( :م�ستوى دقة هذه امل�ؤ�س�سات يف
حتديد �شروط االقرا�ض ومدى مالئمتهـــا
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ثالث ًا :حمددات التعامل مع م�ؤ�س�سات
التمويل غري امل�صرفية

للفئـــات امل�ستهدفــة )2( .مـدى مالئمة
املنتجات التي تقدمها هذه امل�ؤ�س�سات
لالحتياجات التمويلية للم�شروعات
املتناهيـة ال�صغـر وال�صغرية واملتو�سطـة.
( )3وم�ستوى مواكبة هذه امل�ؤ�س�سات
للتغريات يف هذه االحتياجات التي تتغري
وفق ًا ملراحل دورة حياة امل�شروع (مرحلة
اال�ستثمار ومرحلة الت�شغيل ومرحلة
التقييم والتو�سع والتطوير) )4( .م�ستوى
جهود هذه امل�ؤ�س�سات يف ا�ستهداف رواد
الأعمال وامل�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة والو�صول �إليها يف
�أماكنها� .أما العوامل الأخرى فت�شمل:
( )1م�ستوى الدور الذي تلعبه امل�ؤ�س�سات
الو�سيطة وم�ؤ�س�سات الدعم الفني يف
الت�شبيك بني رواد الأعمال من جهة
وم�ؤ�س�سات التمويل غري امل�صرفية من
جهة �أخرى )2( .حجم ر�أ�س املال املتاح
للإقرا�ض يف هذه امل�ؤ�س�سات مقارنة بحجم
الطلب على التمويل )3( .الت�شريعات
القانونية التي تنظم العالقة بني طريف
عملية االئتمان ال �سيما يف حاالت التعرث
والتوقف عن الت�سديد.

ثمة ت�سا�ؤل يطرح عند احلديث
عن فجوة التمويل التي يعاين منها قطاع
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة �أال وهو �سبب �ضعف م�ساهمة
م�ؤ�س�سات التمويل غري امل�صرفية يف �سد
جزء من هذه الفجوة؟ .بداية ال بد من
الت�أكيد على �أن �إن�شاء امل�ؤ�س�سات الإقرا�ضية
املتخ�ص�صة جاء يف حماولة ل�سد جزء من
الفجوة التمويلية ال�ضخمة ولي�س جميعها،
وتوفري التمويل لكل قطاع من القطاعات
الإنتاجية ب�صورة متخ�ص�صة ،فهدف هذه
امل�ؤ�س�سات منذ �إن�شائها كان حماولة ت�صحيح
بع�ض االختالالت احلا�صلة يف �سوق االئتمان،
غري �أنها مل تتمكن من جتنب خماطر املجازفة
يف تقدمي القرو�ض ،وهذا اجلزء من املجازفة
متكنت البنوك التجارية من جتاوزه بو�ضعها
ال�ضمانات كعائق �أمام متويل امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة.
وعليه ،وعود ًة �إىل الت�سا�ؤل ال�سابق ،ف�إن
الإجابة تكمن بعدة �أبعاد وق�ضايا يتعلق
بع�ضها بجانب الطلب (رواد الأعمال و�أ�صحاب
امل�شروعات) ،ويتعلق البع�ض الآخر بعوامل
تتعلق بجانب العر�ض (م�ؤ�س�سات التمويل غري
امل�صرفية) .وقد ترتبط حمددات دور هذه
امل�ؤ�س�سات ب�أمور وحتديات داخلية و�أخرى
خارجية .لذا ،ال ميكن تعميم �إجابة واحدة
جلميع احلاالت يف الدول العربية ،حيث
ال بد من درا�سة حالة كل دولة على انفراد
للأخذ بعني االعتبار الظروف االقت�صادية
ً
إ�ضافة �إىل حتليل �سوق
واالجتماعية� ،
االئتمان مبكوناته املختلفة ولكن مع الرتكيز
على م�ؤ�س�سات التمويل غري امل�صرفية.

ويف هذا الإطار ،ال بد من الإ�شارة
�إىل �أن فهم حمددات حجم ونوع وتوزيع
التمويل اخلا�ص بامل�ؤ�س�سات غري امل�صرفية
يحتاج �إىل درا�سات حتليلية وتف�صيلية
تبتعد عن التنظري والر�أي الواحد ،بل
تعمل على حتديد وجهات نظر رواد
الأعمال و�أ�صحاب امل�شروعات ،الأمر الذي
ي�ساعد يف حتديد مالمح امل�شكلة ويف حلها.
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�إطار رقم  :3قائمة ب�أهم اجلهات الداعمة لرواد الأعمال وامل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة يف اململكة العربية ال�سعودية
متويل

املن�ش�أة
1.1هيئة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
2.2وزارة التجارة وال�صناعة
3.3وزارة العمل
�4.4صندوق التنمية ال�صناعي
5.5اجلامعات ال�سعودية
6.6امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
7.7الهيئة العامة لال�ستثمار
8.8الهيئة العامة لل�سياحة والآثار
9.9جمموعة عقال
1010برنامج كفالة
�1111صندوق التنمية الزراعية
1212وزارة ال�شئون البلدية والقروية (البلديات)
�1313إنديفور
( .14حا�ضنات بادر) مدينة امللك عبدالعزيز للقوم والتقنية
 .15مركز تنمية املجتمع بوزارة ال�شئون االجتماعية
 .16هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية
 .17البنوك التجارية
 .18امل�ؤ�س�سة ال�سعودية للتعليم والتدريب
 .19م�ؤ�س�سة التمويل الدولية
� .20إدارة خدمة املجتمع – بنك اجلزيرة
 .21برامج البنك الأهلي خلدمة املجتمع
 .22برامج عبداللطيفغ جميل خلدمة املجتمع (باب رزق)
� .23شركة �شل العاملية _�إنطالقة
 .24مركز عبداهلل الزامل خلدمة املجتمع
 .25مركز �سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية
� .26صندوق الإ�ستثمارات العامة
 .27الغرف التجارية ال�صناعية
� .28شركة �أرامكو ال�سعودية (برنامج واعد)
� .29شركة �سابك
� .30صندوق املئوية
� .31صندوق تنمية املوارد الب�شرية (هدف)
 .32م�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجله لرعاية املوهوبني (موهبة)
 .33جمل�س الغرف ال�سعودية
 .34جمعية ريادة الأعمال
 .35جمعية ريادة الأعمال الوطني
� ”InspireU“ .36شركة االت�صاالت
� .37صندوق الأمري �سلطان لدعم م�شروعات ال�سيدات
 .38اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اخلريية الداعمة للأ�سر املنتجة
 .39برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات الأمم املتحدة (اجفند)
 .40م�ؤ�س�سة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لوالديه للإ�سكان
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رعاية

تنظيم و�إ�شراف

الت�صنيف
حكومية
حكومية
حكومية
حكومية
حكومية
حكومية
حكومية
حكومية
قطاع خا�ص
حكومية
حكومية
حكومية
قطاع خا�ص
حكومية
حكومية
حكومية
قطاع خا�ص
قطاع خا�ص
قطاع خا�ص
خا�صة غري ربحية
خا�صة غري ربحية
خا�صة غري ربحية
خا�صة غري ربحية
خا�صة غري ربحية
خا�صة غري ربحية
�شبه حكومية
�شبه حكومية
قطاع خا�ص
قطاع خا�ص
خا�صة غري ربحية
حكومية
حكومية
�شبه حكومية
�شبه حكومية
خا�صة غري ربحية
قطاع خا�ص
خا�صة غري ربحية
قطاع خريي
خا�صة غري ربحية
خا�صة غري ربحية

(وهي �أقل بكثري مما تطلبه البنوك).
( )3افتقار رواد الأعمال للخربة يف �أ�سا�سيات
املعامالت امل�صرفية (�أي نقـــ�ص م�ستـوى
الثقــافـة االئتمانيــة) )4( .حمدودية
االنت�شار اجلغرايف لبع�ض هذه امل�ؤ�س�سات ولي�س
جميعها )5( .حمدودية ر�أ�س املال املخ�ص�ص
للإقرا�ض يف العديد من هذه امل�ؤ�س�سات مقارنة
بحجـم الطلـب وحجـم الفئـة امل�ستهدفـة.
( )6عدم �ضمان اال�ستدامة املالية لهذه
امل�ؤ�س�سات ال �سيما و�أن الكثري منها تعتمد على
املنح �أو امل�ساعدات �أو القرو�ض املحلية �أو
اخلارجية.

وبشكـل عـام ،ميكننـا القـول أن أي
نشـاط متويلـي متارسه أي مؤسسة
 بغض النــظر عن طبيعتها  -ال بدأن تعتـرض مسيرته بعض املعوقات
الداخليـــة واخلارجيـة ،إال أن هــذه
املعوقـات تختـلف مـن وجهـة نظر
مؤسســات التمويــل عنهــا مــن
وجهــة نظـر رواد األعمال وأصحاب
املشـروعــات املتناهيــة الصغـــر
والصغيرة واملتوسطة.
عند درا�سة �أبعاد م�شكلة التمويل
والرتكيز على امل�ؤ�س�سات التمويلية غري
امل�صرفية ،ف�إنه ال بد من االخذ بعني
االعتبار املحددات املرتبطة بجانب الطلب
(رواد الأعمال و�أ�صحاب امل�شروعات)،
وتلك املرتبطة بجانب العر�ض (امل�ؤ�س�سات
التمويلية) ،وهذا ي�ؤدي �إىل �إكتمال التحليل
وو�ضوح ال�صورة ،وبالتايل ي�سهل اتخاذ
القرارات ور�سم ال�سيا�سات.
 .1حتديات التمويل يف امل�ؤ�س�سات التمويلية
غري امل�صرفية :من وجهة نظر امل�ؤ�س�سة

يجب أن يفهم البعض أن األهداف
التنموية للكثير من املؤسسات
التمويلية غير املصرفية (وعلى وجه
التحديد احلكومية) ،ال يحتم عليها
منح القروض بدون شروط وبدون
ضمانات وبأسعار فائدة مناسبة
تضمن حسن اختيار املستفيدين
ووصول التسهيالت إلى الفئات
املستهدفة فعالً ،وتضمن كذلك
استمرارية هذه املؤسسات.

تواجه م�ؤ�س�سات التمويل غري
امل�صرفية �أثناء ن�شاطها التمويلي املوجهة
لرواد الأعمال العديد من التحديات التي
ت�ؤثر يف عدد امل�ستفيدين �أو حجم الت�سهيالت
املمنوحة ويف قرار منح االئتمان .ومن
�أبرز هذه التحديات )1( :افتقاد عن�صر
الثقة ببع�ض رواد الأعمال والقائمني على
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة ،وذلك ب�سبب فقدانهم للجدارة
االئتمانية املقنعة للم�ؤ�س�سة التمويلية.
( )2عدم قدرة رواد الأعمال على تقدمي
ال�ضمانات الكافية وباحلد الأدنى املطلوب

�إن دخول امل�ؤ�س�سات احلكومية �إىل
�سوق التمويل اخلا�ص بامل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة (من خالل �صناديق وم�ؤ�س�سات
التمويل احلكومية) ي�ؤدي �إىل خلق فكرة
(خاطئة) لدى الكثري من املقرت�ضني من رواد
الأعمال و�أ�صحاب امل�شروعات املتناهية
ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة ب�أن هذه
امل�ؤ�س�سات وجدت خلدمتهم ومتويلهم ب�أية
ظروف وب�أقل ال�شروط وب�سعر فائدة رمزي،
في�شجعهم على احل�صول على هذه القرو�ض
-التي غالب ًا ما تكون ب�شروط �أقل من �شروط
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البنوك و�سعر فائدة �أقل -وا�ستخدامها
لأغرا�ض غري تلك التي مت الإعالن عنها
م�سبق ًا (غالب ًا ما ت�ستخدم ا�ستهالكية ال
�إنتاجية) ،ويحاول الكثري من املقرت�ضني عدم
االلتزام بالت�سديد� ،أو عدم اعتبارها التزام ًا
مالي ًا يجب القيام بت�سديده يف الأوقات
املحددة .ونتيجة ملا �سبق ،بد�أت امل�ؤ�س�سات
غري امل�صرفية احلكومية باتخاذ الإجراءات
الالزمة للتغلب على التحدي ال�سابق.
 .2معوقات التمويل يف امل�ؤ�س�سات التمويلية
غري امل�صرفية  :من وجهة نظر رواد الأعمال
�إن اكتمال التحليل مل�س�ألة التمويل
اخلا�صة بامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
وملحددات حجم التعامل مع م�ؤ�س�سات
التمويل غريامل�صرفية يتطلب التعرف على
�آراء ووجهة نظر رواد الأعمال و�أ�صحاب
امل�شروعات باعتبارهم الطرف الأهم يف
املعادلة (جانب الطلب) ،حيث انه من
املتوقع ان تكون هناك عوامل وحمددات
تقلل من توجههم للتعامل واالقرتا�ض
من هذه امل�ؤ�س�سات .ومن �أبرز التحديات
والعوامل من وجهة نظر رواد الأعمال
(جانب الطلب) فت�شمل ما يلي )1( :ارتفاع
تكلفة التمويل (املبا�شرة وغري املبا�شرة).
( )2تدخل م�ؤ�س�سات التمويل يف ن�شاط
امل�شروع وفر�ض الو�صاية عليه ب�شكل �أو
ب�آخر  ،وذلك عند غياب الثقة فيه ،مما
ي�ؤدي �إىل ظهور م�شكالت بني م�ؤ�س�سات
التمويل وامل�شروعات )3( .العوائق الدينية،
حيث ال تفتقر بع�ض م�ؤ�س�سات التمويل غري
امل�صرفيـة �إىل منتجات متويلية �إ�سـالمية.
(� )4صعوبة �شروط االقرا�ض ال �سيما

ما يتعلق بحجم ونوع ال�ضمانات املطلوبة.
( )5ارتفاع �سعر الفائدة )6( .التخوف من عدم
القدرة على ال�سداد مما يجعل الكثري من رواد
الأعمال يحجم عن طلب التمويل الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل �إهدار فر�صة ا�ستثمارية حقيقية.
( )7تف�ضيل رواد الأعمال االقرتا�ض من البنوك
(بد ًال من م�ؤ�س�سات التمويل غري امل�صرفية)
ال�سباب تتعلق مبالءمة املنتجات البنكية
الحتياجاته التمويلية ال �سيما ما يتعلق ب�سقف
التمويل ومدة القر�ض وفرتة ال�سماح وغريها.
( )8عدم توفر ر�أ�س مال �شخ�صي للم�شاركة يف
امل�شروع مما ي�شعر رواد الأعمال بتدين فر�ص
احل�صول على قرار ايجابي من م�ؤ�س�سة التمويل.
( )9تف�ضيل رواد الأعمال م�صادر الإقرا�ض غري
الر�سمي باعتبارها عدمية التكلفة وال متر
بعملية االقرتا�ض التقليدية )10( .عدم انت�شار
هذه امل�ؤ�س�سات يف العديد من ب�ؤر الفقر واملناطق
ذات معدالت البطالة املرتفعة )11( .عوامل
�أخرى اهمها العوائق االجتماعية وفقدان احلافز
للعمل احلر ب�سبب التعرث امل�ستمر يف امل�شروعات،
غ�ضافة �إىل ال�سجل االئتماين ال�ضعيف الذي
يقلل من فر�ص احل�صول على املوافقة.

ال ميكن بأي حال من األحول أن
يعزى ضعف استفادة رواد األعمال
واملشروعات القائمة من التسهيالت
االئتمانية التي تقدمها املؤسسات
التمويلية غير املصرفية إلى جانب
العرض وشروط االقراض ،حيث قد تعود
الفجوة املوجودة والتباعد امللحوظ بني
الطرفني لعوامل تتعلق برواد األعمال
واملشروعات انفسهم ،فهناك عوامل
اقتصادية واجتماعية  -تقلل من توجهرواد األعمال إلى هذه املؤسسات
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الو�صول �إىل م�صدر التمويل" �أو يعرفها لكن
ال يعرف طبيعة منتجاتها و�شروطها ومكانها
و�آلية التعامل معها! .وللت�أكيد على هذا
الأمر ،نورد نتائج لدرا�سة �أعدتها منظمة
العمل الدولية ل�صالح غرفة �صناعة الأردن
حول م�شكلة التمويل يف اململكة الأردنية
الها�شمية مت خاللها ا�ستعرا�ض مدى معرفة
امل�ستجيبني من الرياديني ببع�ض م�ؤ�س�سات
التمويل يف اململكة� ،أنظر اجلدول رقم (.)2

ويف هذا ال�صدد ،لكي ال نعطي �أحكام
جزافية ومت�سرعة حول منطقية العوامل
التي ي�شري �إليها رواد الأعمال ،نرى من
ال�ضروري �أن ن�شري �إىل �أن م�ستوى الثقافة
العامة والثقافة االئتمانية لدى رائد العمل
�أو �صاحب امل�شروع ت�ؤثر يف فر�ص دخوله
�إىل �سوق االئتمان ب�أنواعه املختلفة ،فكيف
ل�شخ�ص ما �أن يقرت�ض من م�ؤ�س�سة متويل غري
م�صرفية �إذا كان يف الأ�صل ال يعرفها "عدم

اجلدول رقم  :2التوزيع الن�سبي للم�شروعات ح�سب معرفتها بامل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية يف اململكة الأردنية الها�شمية
يعرفها

�شركات متويل امل�شروعات ال�صغرية

%
57.7
44
41.7
37
36
33
29

تعامل معها
%
2
9.7
0.7
1
0.7
1
1

ال يعرفها
%
40.3
46.3
57.7
62
63.3
66
70

�صندوق املر�أة
ال�شركة الأردنية لتمويل امل�شروعات ال�صغرية
ال�شركة الأهلية لتنمية ومتويل امل�شروعات ال�صغرية
�شركة الأمني لتمويل امل�شروعات ال�صغرية
البنك الوطني لتمويل امل�شروعات ال�صغرية
�شركة ال�شرق الأو�سط لتمويل امل�شروعات ال�صغرية
م�ؤ�س�سة فنكا
يعرفها تعامل معها ال يعرفها
امل�ؤ�س�سات احلكومية والدولية
%
%
%
41
0.7
58.3
�صندوق التنمية والت�شغيل
51.7
1
47.3
م�ؤ�س�سة الإ�سكان والتطوير احل�ضري
53.7
0.7
45.7
�صندوق الأيتام
55
0.3
44.7
وكالة الغوث وت�شغيل الالجئني
54.7
1
44.3
م�ؤ�س�سة الإقرا�ض الزراعي
55.3
0.3
44.3
م�ؤ�س�سة نور احل�سني
55.7
1.3
43
ال�صندوق الأردين الها�شمي
63
0.7
36.3
االحتاد العام للجمعيات اخلريية
يعرفها تعامل معها ال يعرفها
�شركات الت�سهيالت التجارية
%
%
%
59
0.3
40.7
�شركة الت�سهيالت التجارية
69
0
31
�شركة القمة لل�شراء والبيع بالأق�ساط
71
1
28
�شركة الأوىل للتمويل
76.7
0.7
22.7
�شركة بندار للتجارة واال�ستثمار
77
1.3
21.7
الإ�سراء للتمويل
يعرفها تعامل معها ال يعرفها
�شركات الت�أجري التمويلي
%
%
%
69.7
0.3
30
ال�شركة املتكاملة للت�أجري التمويلي
70.7
0.7
28.7
الت�سهيالت الأردنية للت�أجري التمويلي
72.7
1
26.3
ال�شركة املتخ�ص�صة للت�أجري التمويلي
74.7
0
25.3
الأهلي للت�أجري التمويلي
77.3
0.7
22
متكني للت�أجري التمويلي
79
1
20
العربية للت�أجري التمويلي
امل�صدر :غرفة �صناعة االردن ،معوقات منو امل�شروعات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة يف اململكة الأردنية
الها�شمية ،درا�سة �أعدت بتمويل من منظمة العمل الدولية.2012 ،
20

ويت�ضح من العمود الأول ارتفاع
ن�سبة من يعرفوا العديد من هذه امل�ؤ�س�سات،
لكن ال�صورة تكتمل �إذا ما نظرنا �إىل العمود
الثاين الذي يبني عدد الذين تعاملوا مع
هذه امل�ؤ�س�سات (وهي ن�سب قليلة جد ًا) ،وهنا
يظهر ت�سا�ؤل حول �أ�سباب عدد توجههم
للتعامل مع هذه امل�ؤ�س�سات على الرغم من
معرفتهم لها؟! �أما النتيجة املفاجئة والتي
تظهر �إىل ال�سطح ا�ستف�سارات �أخرى عديدة
فهي ارتفاع ن�سب الذين ال يعرفوا �أو مل ي�سبق
لهم �أن �سمعوا بهذه امل�ؤ�س�سات على الرغم
من �أن بع�ضها لديه الع�شرات من الفروع
ويعمل منذ ما يزيد عن � 40سنة ،وهذا
يقودنا �إىل م�شكلة نق�ص املعلومات و�ضعف
م�ستوى الثقافة االئتمانية لرواد الأعمال .

ويف حماولة للإجابة على الأ�سئلة ال�سابقة،
عملت الدرا�سة على ا�ستقراء �آراء رواد الأعمال
حول �أ�سباب عدم التقدم للح�صول على متويل
من م�ؤ�س�سات التمويل غري امل�صرفية على الرغم
من معرفتهم لهذه امل�ؤ�س�سات ،وكانت الإجابة
كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)3

إن مستوى الثقافة العامة والثقافة
االئتمانية لدى رائد العمل أو صاحب
املشروع تؤثر في فرص دخوله إلى
سوق االئتمان بأنواعه اخملتلفة ،فكيف
لشخص ما أن يقترض من مؤسسة
متويل معينة إذا كان في األصل ال يعرفها
"عدم الوصول إلى مصدر التمويل" أو
يعرفها لكن ال يعرف طبيعة منتجاتها
وشروطها ومكانها وآلية التعامل معها.

اجلدول رقم � :3أ�سباب �إحجام رواد الأعمال عن التعامل مع امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية – اململكة الأردنية الها�شمية
الن�سبة %
52

الأ�سباب
1 .1عوائق دينية ب�سبب عدم توفر �أدوات متويلية �إ�سالمية تالءم جميع االحتياجات
48
�2 .2شروط الإقرا�ض يف هذه امل�ؤ�س�سات �صعبة وال ميكن حتقيقها يف ظل ظروف
47
3 .3ارتفاع التكلفة االجمالية للقر�ض (الفائدة والتكاليف غري املبا�شرة)
42
4 .4التخوف من عدم القدرة على ال�سداد والتعر�ض للمتابعة القانونية
37
5 .5تف�ضيل االقرتا�ض من البنوك عل االقرتا�ض من هذه امل�ؤ�س�سات
35
6 .6عدم توفر ر�أ�س مال �شخ�صي للم�شاركة يف امل�شروع
32
7 .7تف�ضيل االقرتا�ض من م�صادر الإقرا�ض غري الر�سمي النعدام التكلفة
31
�8 .8ضعف م�ستوى االنت�شار اجلغرايف لهذه امل�ؤ�س�سات ومتركز الفروع يف املدن الرئي�سية
29
9 .9عدم القدرة على توفري ال�ضمانات التي تطلبها هذه امل�ؤ�س�سات
13
1010عوائق اجتماعية (عدم موافقة ويل الأمر او الزوج)
9
1111عدم موافقة ويل الأمر
امل�صدر :غرفة �صناعة االردن ،معوقات منو امل�شروعات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة يف اململكة الأردنية الها�شمية،
درا�سة �أعدت بتمويل من منظمة العمل الدولية.2012 ،

يف الوقت الذي قد يرى البع�ض �أن
جانب الطلب (رواد الأعمال) هو ال�سبب
يف �ضعف ن�شاط �سوق االئتمان اخلا�ص
بامل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة ،قد يكون جانب العر�ض

(م�ؤ�س�سات التمويل) ال�سبب احلقيقي مل�شكلة
احل�صول على التمويل و�سبب عدم اكتمال
عملية االقرتا�ض من امل�ؤ�س�سات التمويلية غري
امل�صرفية .ويف هذا الإطار ،يعر�ض اجلدول
رقم ( )4نتائج درا�سة منظمة العمل الدولية
21

رواد الأعمال اجلدد و�/أو �أ�صحاب امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة.

التي �سبقت الإ�شارة �إليها حول �أهم �أ�سباب
رف�ض طلبات التمويل املقدمة من بع�ض

اجلدول رقم � :4أ�سباب رف�ض طلبات التمويل املقدمة من بع�ض رواد الأعمال اجلدد و�/أو �أ�صحاب امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة  -اململكة الأردنية الها�شمية
الن�سبة %
39

الأ�سباب
مل تقتنع م�ؤ�س�سة الإقرا�ض بقدرة رائد العمل وامل�شروع على ال�سداد
38
مقدم طلب التمويل لي�س �ضمن الفئة التي ت�ستهدفها امل�ؤ�س�سة
38
عدم تقدمي ال�ضمانات املطلوبة والكافية (حجم ونوع ال�ضمانات املطلوبة)
30
عدم وجود رخ�صة للم�شروع
25
�سجل الإقرا�ض مبقدم الطلب غري جيد (التاريخ االئئتماين)
25
عدم وجود تعامل �سابق مع امل�ؤ�س�سة
24
عدم حتقيق ال�شروط الأ�سا�سية للح�صول على التمويل (العمر والتخ�ص�ص وغريه)
22
عدم وجود ر�أ�س مال خا�ص للم�ساهمة يف امل�شروع
15
عدم موافقة ويل الأمر على فكرة االقرتا�ض وتقدمي الكفالة
امل�صدر :غرفة �صناعة االردن ،معوقات منو امل�شروعات ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة يف اململكة الأردنية الها�شمية،
درا�سة �أعدت بتمويل من منظمة العمل الدولية.2012 ،

للإقرا�ض يف هذه امل�ؤ�س�سات وم�صادر الدخل
املتاحة لها .ويبني ال�شكل رقم (� )4أبرز
الق�ضايا ذات العالقة وامل�ؤثرة مب�ستوى
م�ساهمة امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية
يف �سد فجوة التمويل اخلا�صة بامل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة.

ويف نهاية هذا التحليل نخل�ص �إىل
�أن دور م�ؤ�س�سات التمويل غري امل�صرفية
يف التعامل مع فجوة التمويل يحتاج �إىل
درا�سات ميدانية وا�ستقراء لآراء كافة
الأطراف (جانب الطلب وجانب العر�ض)،
كما يجب مراعاة حجم ر�أ�س املال املتاح

ال�شكل رقم  :4حمددات دور م�ؤ�س�سات التمويل غري امل�صرفية

22

ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة �إىل الكثري من
الإجراءات والآليات والعوامل التي يجب
على هذه امل�ؤ�س�سات حتقيقها من �أجل زيادة
م�ستوى و�صول رواد الأعمال وامل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة �إىل
م�صادر التمويل واحل�صول على التمويل
باحلجم املنا�سب ويف الوقت املنا�سب .وت�شمل
هذه الآليات والإجراءات ما يلي )1( :اتباع
امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية درجة
�أعلى من املرونة يف حتديد نوع وحجم
ال�ضمانات املطلوبة مبا يتالءم مع طبيعة
امل�شروعات )2( ،حتديد �سعر فائدة مقبول
يراعي اختالف م�ستويات املالءة االئتمانية
بني رواد الأعمال وامل�شروعات )3( ،العمل
على تب�سيط �إجراءات احل�صول على التمويل
وتقليل عدد الوثائق املطلوبة وتقليل تكلفته
غري املبا�شرة )4( ،تقليل فرتة االنتظار
للح�صول على القرار االئتماين �سواء بالقبول
�أو الرف�ض )5( ،العمل على توفري منتجات
متويلية �إ�سالمية تراعي الوازع الديني
وتزيل تخوف بع�ض رواد الأعمال )6( ،توفري
منتجات متويلية تراعي كافة االحتياجات
وتتالءم مع طبيعة امل�شروعات املتناهية
ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة )7( ،اتباع
امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية مرونة
اكرب يف حتديد �سقف االئتمان (احلد الأعلى
للقر�ض) مع الأخذ بعني االعتبار الو�ضع
املايل للم�شروع وقدرته على ال�سداد )8( ،ر�سم
�سيا�سات ائتمانية تراعي طبيعة امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة،
( )9اتباع امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية
مرونة يف حتديد فرتة ال�سداد )10( ،مرونة يف
حتديد فرتة ال�سماح بحيث تراعي خ�صو�صية
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية

و�أ�شارت درا�سة حول الدور
االقت�صادي مل�ؤ�س�سات الإقرا�ض املتخ�ص�صة
بدولة فل�سطني �إىل �أنه ونتيجة للفجوة
يف اخلدمات امل�صرفية لقطاع امل�شروعات
ال�صغرية ومتناهية ال�صغر الذين ال يقعوا
يف نطاق خدمات امل�صارف ،ت�أ�س�ست عدد
من م�ؤ�س�سات الإقرا�ض املتخ�ص�صة وغري
الربحية .ولكنه وعلى الرغم من النمو
امل�ستمر يف ن�شاط هذه امل�ؤ�س�سات خالل
العقود املا�ضية� ،إال �أنها ال زالت غري قادرة
على تلبية جميع �إحتياجات التمويل
ل�شريحة وا�سعة من الأفراد ومن�ش�آت
الأعمال ال�صغرية واملتناهية ال�صغر .وقد
خل�صت الدرا�سة �أهم امل�شاكل التي واجهت
هذا النوع من امل�ؤ�س�سات لت�شمل )1( :غيـاب
ال�شكل القانوين املنا�سب  )2( .تعدد جهات
الإ�شراف عليها وعدم وجود مظلة موحدة
خمت�صة للإ�شراف عليها وتنظيم �أعمالها.
( )3ارتفاع �سعر الفائدة الذي ي�صل �إىل
 % 24يف كثري من الأحيان ( )4انخفا�ض
�سـقف االئتمـان (مبتو�سط حوايل 1700
دوالر) )5( .اعتمادها على م�صادر الدعم
اخلارجية ،مما ي�ؤثر يف قدراتها الذاتية
على اال�ستمرارية� )6( .ضعف م�ستوى
االنت�شار وخلل يف التوزيع اجلغرايف
للقرو�ض املمنوحة ،حيث توجه كثري ًا من
القرو�ض للمناطق والفئات وفق �أجندة
اجلهات املانحة )7( .و�ضعف البناء امل�ؤ�س�سي
والتنظيمي والإداري لهذه امل�ؤ�س�سات .

رابع ًا� :آليات تعزيز احل�صول على
التمويل من امل�ؤ�س�سات غري امل�صرفية

ت�شري الكثري من الدرا�سات
املتعلقة بتمويل امل�شروعات املتناهية
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لت�شمل خدماتها �ضمان القرو�ض املقدمة
من امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية)22( ،
تعزيز دور غرف ال�صناعة وغرف التجارة
ومنظمات الأعمال ذات العالقة.

واملتو�سطة العاملة يف بعـ�ض القطـاعات،
( )11مراعـــاة �أن يكون هناك مرونة يف
حتديد قيمة الق�سط ال�شهري بحيث يتالءم
مع طبيعة امل�شروعات وتدفقاتها النقدية،
( )12مواظبة امل�ؤ�س�سات التمويلية غري
امل�صرفية على متابعة الفئات امل�ستهدفة
واحتياجاتهم التمويلية من �أجل �إيجاد
منتجــات تـالءم احتياجـاتهم املتغيـرة،
( )13العمل على زيادة م�ستوى انت�شار
امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية يف
خمتلف املناطق وا�ستهداف القطاعات
امل�ستهدفة� )14( ،أن تراعي امل�ؤ�س�سات
التمويلية غري امل�صرفية حقيقة وجود
فروق كبرية بني امل�شروعات ب�أحجامها
املختلفة (حجم ال�سوق ،حجم امل�شروع،
الأرباح) )15( ،وجود م�ؤ�س�سة متويلية
�أو �أكرث متخ�ص�صة يف متويل امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة،
( )16العمل على ن�شر الوعي وتعزيز الثقافة
االئتمانية لدى رواد الأعمال و�ضمان
معرفة جميع م�صادر التمويل املتوفرة
ب�شكل ميكن املفا�ضلة بينها� )17( ،أن تعمل
امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية على
ا�ستهداف الفئات امل�ستهدفة يف �أماكنهم،
( )18توفر م�ستوى متقدم من املو�ضوعية
وال�شفافية عند تقييم املالءة االئتمانية
لرواد الأعمال املتقدمني )19( ،وجود
بيئة ت�شريعية وقانونية حمفزة لطريف
�سوق االئتمان (رواد الأعمال وم�ؤ�س�سات
التمويل) )20( ،وجود مكاتـب مرخ�صة
تعمل كو�سيط بني م�ؤ�س�سات التمويل
ورواد الأعمال و�أ�صحاب امل�شروعات
لت�سهيل عملية االقرتا�ض )21( ،العمل
على تعزيز دور م�ؤ�س�سات �ضمان القرو�ض

ميكن ملؤسسات الدعم الفني
واملؤسسي ومؤسسات تطوير
األعمال وهيئات االستثمار وغيرها
من املؤسسات املعنية بتنمية
ورعاية املشروعات املتناهية الصغر
والصغيرة واملتوسطة أن تساهم
في تيسير عمل مؤسسات التمويل
غير املصرفية وتعظيم وصولها
للفئات املستهدفة ولكن على أسس
صحيحة ومدروسة.
�إن الإجراءات ال�سابقة قد ت�شكل عبئ ًا
كبري ًا على هذه امل�ؤ�س�سات ،الأمر الذي يتطلب
توزيع الأدوار بني هذه امل�ؤ�س�سات وم�ؤ�س�سات
الدعم الفني ومنظمات الأعمال وعلى ر�أ�سها
غرف التجارة وال�صناعة وهيئات اال�ستثمار
وغريها .ويف �إطار احلديث عن غرف التجارة
وال�صناعة ومنظمات الأعمال يف تي�سري عملية
االقرتا�ض من امل�ؤ�س�سات غري امل�صرفية ،فقد
ا�شارت العديد من الدرا�سات �إىل املهام التي
ميكن �أن تقوم بها غرف ال�صناعة والتجارة
ومنظمات الأعمال من �أجل امل�ساعدة يف حل
م�شكلة التمويل لدى امل�شروعات املتناهية
ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة .ت�شمل هذه
املهام ما يلي  )1( :تدريب رواد الأعمال حول
�آليات احل�صول على التمويل وعملية املفا�ضلة
بني م�صادر التمويل )2( ،تقدمي خدمات
ا�ست�شارية (درا�سات اجلدوى على �سبيل املثال)
ت�ساعد امل�شروعات يف التقدم للح�صول على
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التمويل )3( ،متثيل امل�شروعات والتفاو�ض مع
امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية للح�صول
على عرو�ض متويلية جاذبة لرواد الأعمال،
( )4تزويد م�ؤ�س�سات التمويل باحتياجات
امل�شروعات التمويلية وب�شكل م�ستمـر،
( )5تنفيــذ حمــالت تـثقيفيـةوتعريفية
بهدف زيادة الوعي واملعرفة مب�صادر التمويل
ومنتجاتها )6( ،تنظيم لقاءات مبا�شرة
وور�ش عمل بني امل�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة وامل�ؤ�س�سات التمويلية
غري امل�صرفية� )7( ،إعداد درا�سات حول
م�س�ألة التمويل من امل�ؤ�س�سات التمويلية غري
امل�صرفية و�آليات زيادة دور هذه امل�ؤ�س�سات،
( )8ايجاد وحدات متخ�ص�صة خلدمة رواد

الأعمال ال �سيما يف جمال احل�صول على التمويل
و�إعداد ملف االئتمان وطلب القر�ض )9( ،تقدمي
خدمات الت�شبيك ب�أ�شكاله املختلفة.
ويف �إطار ا�ستكمال التحليل ال�سابق،
ونظر ًا لأهمية �إلقاء ال�ضوء على كافة
الأبعاد ،نرى من ال�ضروري احلديث عن م�س�ألة
الثقافة االئتمانية لرواد الأعمال ومعاناتهم
من نق�ص املعلومات بكافة �أنواعها و�أ�شكالها.
وحتتاج امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة �إىل الكثري من املعلومات من �أجل
اتخاذ القرارات االقت�صادية والإدارية والفنية
ب�شكل عقالين ور�شيد .وقد تكون املعلومات التي
حتتاجها هذه امل�شروعات تتعلق مبتغريات كلية
�أو متغريات جزئية� ،أنظر ال�شكل رقم (.)5

ال�شكل رقم  :5رواد الأعمال وم�شكلة نق�ص املعلومات والثقافة االئتمانية وامل�صرفية
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املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة ،نرى
ان بع�ضها يتعلق مبا يلي )1( :خ�صائ�ص مدير
�أو �صاحب امل�شروع� )2( ،صعوبة الو�صول
�إىل م�صادر املعلومات� )3( ،ضعف قدرة �إدارة
امل�شروع على احل�صول على املعلومات� .إن
ح�صول امل�شروعات على املعلومات املطلوبة
يعتمد على عوامل عديدة تتعلق بجانب
الطلب على هذه املعلومات وجانب العر�ض،
�أنظر ال�شكل رقم (.)6

وهنا ميكننا القول �أن عدم توفر
املعلومات �أو نق�ص هذه املعلومات عن
امل�ستوى املطلوب ي�ؤثر يف اتخاذ القرارات
االقت�صادية املختلفة املتعلقة بت�أ�سي�س
امل�شروع ومتويله وت�شغيله وتطويرها ،كما
ي�ؤثر يف مدى ا�ستفادة امل�ؤ�س�سات من هذه
املعلومات للو�صول �إىل تقدمي خدماتها
بكفاءة عالية .وعند البحث عن �أ�سباب
نق�ص املعلومات املتوفرة لدى امل�شروعات

ال�شكل رقم  :6متطلبات الو�صول �إىل م�صادر املعلومات واحل�صول على املعلومات

�أهم معوقات الو�صول �إىل املعلومات من وجهة
نظر رواد الأعمال و�أ�صحاب امل�شروعات ،كما
هو مبني يف اجلدول رقم (.)6

وقد بينت درا�سة حتليلية
تناق�ش م�س�ألة املعلومات التي تعاين منها
امل�شر وعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة يف اململكة الأردنية الها�شمية

اجلدول رقم  :6الرتتيب التنازيل لأهم معوقات الو�صول �إىل املعلومات من وجهة نظر �أ�صحاب امل�شروعات
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إن تضييق الفجوة القائمة بني رواد
األعمال وأصحاب املشروعات الصغيرة
واملتوسطة من جهة واملؤسسات
التمويلية غير املصرفية من جهة
أخرى يتطلب العمل على توفير
البيانات واملعلومات الالزمة لكل طرف
عن الطرف اآلخر حتى يتسنى لكل
منهم اتخاذ قرارات مدروسة وعقالنية.

خام�س ًا :جتارب عربية
يرى الكثري من املتخ�ص�صني �أن
الدول العربية قطعت �شوط ًا كبري ًا يف بناء
منظومة امل�ؤ�س�سات التمويلية امل�صرفية
وغري امل�صرفية املعنية بتمويل امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة ،حيث
ظهرت يف الكثري من هذه الدول م�ؤ�س�سات
متنوعة تغطي كافة الفئات امل�ستهدفة
ح�سب اجلن�س والقطاع والتخ�ص�ص وحالة
العمل واالحتياجات التمويلية .ويف هذا
ال�سياق ،وقبل البدء بعر�ض بع�ض هذه
التجارب ،نرى من ال�ضروري الت�أكيد على
ت�شابه الأهداف العامة لهذه امل�ؤ�س�سات
والتي من �أهمها تقليل فجوة التمويل التي
تواجه امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
ودعم ريادة الأعمال� ،إال �أنها تختلف يف
العديد من الأمور والتف�صيالت وذلك ب�سبب
اختالف م�ستوى الدخل وحجم امل�شكلة
وتركيبة القطاع امل�صريف وحجم امل�شروعات
امل�ستهدفة وخ�صائ�صها.
�أبدت الدول العربية ذات الدخل
املرتفع اهتمام ًا كبري ًا بامل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة وو�سعت نطاق تعريفها لت�شمل

و�سعت هذه الدول
خمتلف القطاعات الإنتاجيةَ ،
�إىل تذليل التحديات التي تواجه امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة من خالل ت�شريعات و�أنظمة
حتفيزية ،كما عملت على �إن�شاء �صناديق متويل
حكومية برو�ؤ�س �أموال �ضخمة خم�ص�صة
لتمويل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،ومن
الأمثلة على هذه ال�صناديق ،ال�صندوق الوطني
لتنمية ورعاية امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
بدولة الكويت ،و�صندوق الرفد ب�سلطة ُعمان.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن متويل امل�شروعات ال
يقت�صر على هذه ال�صناديق ،حيث ظهرت العديد
من م�ؤ�س�سات التمويل اخلا�صة وعدد من وحدات
التمويل املنت�شرة يف البنوك التجارية العاملة
يف هذه الدول.
	�أما يف الدول العربية املتو�سطة
الدخل ،فقد مت الرتكيز على امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية ،وبرزت البنوك
وبع�ض م�ؤ�س�سات التمويل اخلا�صة ك�أهم
م�صادر لتمويل هذه امل�شروعات� ،إال �أنها مل
تكن قادرة على �سد فجوة التمويل املتزايدة،
الأمر الذي �أدى ببع�ض الدول �إىل �إن�شاء
�صناديق حكومية وم�ؤ�س�سات متويل متخ�ص�صة
وذلك يف �إطار ال�سيا�سات احلكومية الرامية
�إىل دعم �سيا�سة الت�شغيل الذاتي ودعم
ريادة الأعمال .ومن �أبرز ال�صناديق العاملة
يف هذه الدول والتي �سيتم عر�ض جتربتها
يف هذا الإ�صدار� ،صندوق التنمية والت�شغيل
يف اململكة الأردنية الها�شمية .ويف املقابل،
�شهدت بع�ض الدول غياب لل�صناديق احلكومية
املمولة للم�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة ،حيث حلت امل�ؤ�س�سات اخلا�صة بدل
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف �سوق االئتمان اخلا�ص
بهذه امل�شروعات ،ومن �أبرز هذه التجارب والتي
27

املتو�سطة املجدية واململوكة من قبل كويتيني
بن�سبة ت�صل �إىل  % 80من ر�أ�س املال .وي�ضع
القانون �شروط ًا حمدد للم�شاريع امل�ستحقة
للدعم وهي �أن توظف من � 1إىل  50موظف
كويتي و�أن ال تزيد تكلفة ان�شاءها عن 500
�ألف دينار كويتي .وتتمحور ر�ؤية ال�صندوق
الوطني يف بناء جمتمع ريادي يحفز على
الإبداع ويحقق فر�ص التنمية االقت�صادية.
وتكمن مهمة ال�صندوق يف بناء م�ؤ�س�سة ذات
م�ستوى �أداء عاملي  ،تعزز من قدرة ريادة
الأعمال لتوفري الرخاء االقت�صادي الوطني.
وت�شتمل �أهداف ال�صندوق على امل�ساهمة يف
خلق فر�ص عمل منتجة للكويتيني يف القطاع
اخلا�ص ،وزيادة م�شاركة امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة يف االقت�صاد املحلي ،وج .امل�ساعدة
يف خلق بيئة مالئمة لأعمال امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة.

�سيتم عر�ضها� ،شركة فيتا�س للتمويل
الأ�صغر يف اجلمهورية اللبنانية ،وال�شركة
الفل�سطينية للإقرا�ض والتنمية يف دولة
فل�سطني.
	�أما الدول العربية ذات الدخل
املنخف�ض ،فقد انت�شرت فيها الن�شاطات
املدرة للدخل وامل�شروعات املتناهية
ال�صغر ب�شكل كبري بحيث �أ�صبحت متثل
ما يزيد عن  % 90من امل�شروعات العاملة
فيها ،الأمر الذي �أدى �إىل �إيجاد م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر الذي تنا�سب منتجاتها
التمويلية االحتياجات الفعلية للفقراء
ورواد الأعمال والعاملني يف املنازل.
وتعترب جتربة جمهورية ال�سودان من
�أبرز التجارب العربية يف جمال التمويل
الأ�صغر وجمال التمويل الإ�سالمي.
وي�شتمل هذا اال�صدار على عر�ض لتجربة
بنك الأ�سرة ال�سوداين ،كواحد من �أبرز
م�صادر التمويل الأ�صغر يف اجلمهورية.

يقوم ال�صندوق بتمويل كافة
امل�شروعات الإنتاجية واخلدمية والتجارية
واحلرفية واملهنية ،ب�شرط عدم تعار�ضها مع
قوانني الدولة �أو �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
ف�ضال ًعن مطابقة تلك امل�شروعات االلتزامات
البيئية ،ماعدا العقارية والتداول بالأ�سهم.
ومن �أبرز �شروط ال�صندوق (�  )1أن يكون
�صاحب امل�شروع مواطن ًا كويتي ًا ال يقل عمره
عن � 21سنة ميالدية� )2( ،أن يكون ح�سن
ال�سرية وال�سمعة� )3( .أن يتفرغ �صاحب
امل�شروع تفرغ ًا كام ًال لإدارة امل�شروع ،و�إذا
كان موظفا مينح بناء على طلبه �إجازة
للتفرغ ال تزيد على ثالث �سنوات وي�ستثنى
يف هذه احلالة من حظر م�شاركته يف ت�أ�سي�س
ال�شركات التجارية املن�صو�ص عليه يف قانون
اخلدمة املدنية ونظامه ،على �أن ي�سلم

 .1ال�صندوق الوطني لتنمية ورعاية
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة :دولة
الكويت
	�أ�صدرت حكومة دولة الكويت يف
عام  2013قانون رقم  2013/98بخ�صو�ص
�إن�شاء �صندوق با�سم ال�صندوق الوطني
لرعاية وتنمية امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة .يهدف هذا القانون لدعم
ال�شباب وحماربة البطالة ومتكني القطاع
اخلا�ص لتحقيق النمو االقت�صادي يف
الكويت .ال�صندوق هو م�ؤ�س�سة عامة
م�ستقلة يبلغ ر�أ�س مالها ملياري دينار
كويتي ميول امل�شاريع ال�صغرية �أو
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امل�شروع �إىل ال�صندوق يف حالة تخليه عن
امل�شروع وعودته �إىل الوظيفة العامة،
(� )4أن تثبت اجلدوى االقت�صادية للم�شروع،
(� )5أال تتجاوز تكلفة ت�أ�سي�س امل�شروع -
وفقا لدرا�سة اجلدوى االقت�صادية  -دون
احت�ساب قيمة الأرا�ضي املقام عليها امل�شروع
وقيمة التمويل والأ�صول العينية  -مبلغ
( 500.000د .ك) خم�سمائة �ألف دينار
كويتي )6( ،تكون الأولوية يف اال�ستفادة
من الأرا�ضي التي يخ�ص�صها ال�صندوق
لأ�صحاب امل�شروعات ممن مل ي�سبق لهم
احل�صول على ق�سائم من الدولة )7( ،تكون
ل�صاحب امل�شروع على الأرا�ضي املخ�ص�صة
من ال�صندوق والتي يقام عليها امل�شروع حق
انتفاع على �أال تدخل القيمة ال�سوقية حلق
االنتفاع �ضمن �أ�صول امل�شروع ،وال بجوز له
ويقع باط ُال التنازل عن هذا احلق �أو بيع �أو
رهن �أو ت�أجري الأر�ض املقام عليها امل�شروع،
وي�ستمر انتفاعه بالأر�ض طاملا بقي امل�شروع
قائم ًا .ويف �سبيل و�صول ال�صندوق �إىل
�أهدافه وتقدمي �أف�ضل اخلدمات التمويلية
وغري التمويلية لرواد الأعمال ،فقد تبنى
عدد من الربامج� ،أهمها:
.1

 .2برنامج "بداية" :هي مبادرة تهدف �إىل
تهيئة ال�شباب و دفعهم لفتح امل�شاريع
ال�صغرية اخلا�صة بهم و كذلك تدعم
�أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية احلاليني.
تت�ضمن املبادرة مرحلتني ،و هم املرحلة
الأوىل داخل دولة الكويت ،حيث �سيتم
�إقامة  11ور�شة عمل ،بالإ�ضافة �إىل 5
ور�شات عمل (املرحلة الثانية) م�صاحبة
لرحلة �سفر �إىل باري�س (ح�سب �شروط
حمددة) لل�سعي �إىل نقل اخلربات من
مالك �شركات و م�شاريع ناجحة عن
طريق الإلتقاء بهم �أثناء الرحلة
مب�صاحبة املدربني املقدمني لور�ش
العمل لرت�سيخ اخلطط الناجحة لإن�شاء
امل�شروع ال�صغري .كما يهدف الربنامج
�إىل دعم ال�شباب واكت�شاف املواهب
والقدرات والإبداع يف ال�شباب ومتكينهم
يف جمال امل�شاريع ال�صغريه وريادة
الأعمال ،جتهيز ال�شباب لتوظيفهم يف
القطاع اخلا�ص ،ونقل خربات املبادرين و
م�شاركة ق�ص�ص جناحهم يف جمالهم �إىل
ال�شباب ،وت�سليط ال�ضوء على جتارب
ال�شركات و امل�شاريع ال�صغرية الناجحة
حملي ًا و عاملي ًا.
 .3برنامج ا�ستك�شاف ريادة الأعمال:
ي�ستهدف الربنامج ر ّواد الأعمال
و�أ�صحاب الأفكار الذين يرغبون يف
حتويلها �إىل م�شاريع جتارية .وي�ساعد
الربنامج امل�شاركني يف حتويل �أفكارهم
�إىل م�شروعات حقيقية ،ويف بناء منوذج
العمل و�إعداد خطة العمل وا�ستيفاء
متطلبات احل�صول على التمويل.

برنامج "انطالقة" :يعترب هذا
الربنامج الن�سخة العربية لربنامج
اليف واير العاملي التابع ل�شركة �شل
وهو واحد من مبادرات اال�ستثمار
اجلماعي ل�شل تهدف �إىل ت�شجيع
تنمية امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
ويوفر الربنامج التدريب والتوجيه
وخدمات تنمية الأعمال التجارية.
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ال�صندوق على دعم توجه ال�شباب ال ُعماين
للعمل احلر من �أجل حتقيق النمو امل�ستدام
لالقت�صاد الوطني من خالل تقدمي التمويل
املنا�سب ل�ضمان ا�ستمرارية امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة التي ميتلكها ويديرها
ُعمانيون .ويقدم ال�صندوق � -إ�ضافة �إىل
اخلدمات التمويلية  -جمموعة من خدمات
الدعم وتطوير امل�شروعات يف جميع فروعه.
وت�شمل اخلدمات التمويلية (")1قر�ض مورد"
للخا�ضعني لل�ضمان االجتماعي وي�صل �إىل 10
�آالف ريال ُعماين بدون ر�سوم فنية و�إدارية،
(" )2قر�ض ت�أ�سي�س" للباحثني عن عمل
وي�صل �إىل � 20ألف ريال ُعماين بر�سوم فنية
و�إدارية  % 2وم�ساهمة �شخ�صية ت�صــل �إىل

ويف �إطار احلديث عن عدد
القرو�ض املقدمة ،ت�شري البيانات املتوفرة
على �أن ال�صندوق حتى عام  2017قام
بتمويل  307م�شروع ًا منها  178م�شروع ًا
�صغري ًا ،وبلغت ن�سبة امل�شاريع ال�صناعية
املمولة حوايل ن�سبة  % 18من املجموع
الكلي.
� .2صندوق الرفد – �سلطنة عمان
بد�أ ال�صندوق ن�شاطه الفعلي يف
عام  2014من خالل حزمة من الربامج
التمويلية �أخذت يف االعتبار احتياجات
الفئات امل�ستهدفة من ال�صندوق ،وهم
الباحثني عن عمل مبن فيهم خريجي
اجلهات التعليمية والتدريبية والراغبني
يف ت�أ�سي�س امل�شاريع يف هذا القطاع
ورواد الأعمال وفئة اخلا�ضعني لل�ضمان
االجتماعي واملر�أة الريفية واحلرفيني
واملهنيني .وت�ضمنت هذه الربامج
�إجراءات و�شروط مي�سرة ومرنة متت
درا�ستها بكل دقة وعناية وفق ًا للمعايري
الدولية للتمويل .ميار�س ال�صندوق عمله
من خالل  9فروع رئي�سية يف املحافظات،
وعدد من الفروع املتنقلة ،ويعمل

" )3( .% 7قر�ض ريادة" للحرفيني واملهنيني
و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات واملر�أة الريفية وي�صل
�إىل � 100ألف ريال ُعماين بر�سوم فنية
وادارية  % 2وم�ساهمة �شخ�صية ت�صل �إىل
" )4( .% 7قر�ض تعزيز" لتمويل قرو�ض
مل�ستفيدي من ال�صندوق لنمو والتو�سع .وعلى
الرغم من حداثة عمره ون�شاطه� ،إال �أن
ال�صندوق حقق �إجنازات كبرية تتمثل بعدد
امل�شروعات املمولة والقرو�ض املمنوحة،
�أنظر ال�شكل رقم (.)7

ال�شكل رقم  :7الربامج التمويلية التي يقدمها �صندوق الرفد ب�سلطنة ُعمان
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ويقدم �صندوق الرفد من خالل
فريق متخ�ص�ص يف جمال امل�ساندة
وتطوير الأعمال العديد من خدمات
دعم رواد الأعمال امل�ستفيدين من الدعم
التمويلي ،وذلك من خالل تنفيذ زيارات
متابعة ميدانية للم�شروع خالل الثالث
�سنوات الأوىل .ويتم خالل الزيارات
الرتكيز على ( )1م�ساندة �أ�صحاب امل�شاريع
من خالل التعرف على و�ضع امل�شروع،
وتقدمي امل�ساندة لتخطي ال�صعوبات
والتحديات ،وتقدمي اال�ست�شارات الفنية
والإدارية لتطوير الأعمال ،وم�ساندة
رواد الأعمال على م�سك دفاتر احل�سابات
وفق املعايري املعتمدة والأنظمة املتطورة،
وتوجيه رواد الأعمال امل�ستفيدين من
خمتلف �أوجه دعم ال�صندوق �إىل التدريب
وامل�شاركة يف ور�ش العمل وامللتقيات
والفعاليات ذات ال�صلة بن�شاط م�شاريعهم.
وتطوير امل�شاريع من خالل تقدمي خدمات
الت�سويق والت�شبيك.
� .3صندوق التنمية والت�شغيل  :اململكة
الأردنية الها�شمية
ت�أ�س�س �صندوق التنمية والت�شغيل
عام  1989كم�ؤ�س�سة حكومية ذات ا�ستقالل
مايل و�إداريُ ،يعنى بتنمية ومتويل
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية.
ويعمل ال�صندوق وب�شكل وا�ضح على ت�شجيع
ثقافة ريادة الأعمال والعمل احلر حل�ساب
النف�س ،كما يعمل على ا�ستثمار قدرات
الفئات امل�ستهدفة بكافة �شرائحها من �أجل
تطوير مهاراتهم ب�شكل ميكنهم من التحول
من باحثني عن عمل �إىل فئات تخلق فر�ص

عمل لهم ولغريهم من �أبناء املجتمع .وقد حدد
ال�صندوق جمموعة من الأهداف الوطنية
والقطاعية واال�سرتاتيجية� ،إ�ضافة �إىل
الأهداف اال�سرتاتيجية التي ي�سعى لتحقيقها
ب�شكل د�ؤوب .وتت�ضمن الأهداف الوطنية التي
ي�ســاهم ال�صندوق يف حتقيقها ب�شكل مبا�شــر
( )1توفري فر�ص العمل وامل�ساهمة يف خف�ض
معدالت البطالة )2( ،امل�ساهمة يف حماربة
تف�شي ظاهرة الفقر )3( ،العمل على رفع معدالت
الأفراد النا�شطني اقت�صادي ًا وتعزيز فر�ص
اعتمادهم على الذات لتلبية احتياجاتهم
الأ�سا�سية )4( .رفع م�ستوى املعي�شة وم�ستوى
الأمن الغذائي واالجتماعي� .أما بخ�صو�ص
الأهداف اال�سرتاتيجية لل�صندوق التي ي�سعى
ال�صندوق لتحقيقها فت�شمل ( )1امل�ساهمة يف
متكني الأفراد والأ�سر واجلماعات الفقرية �أو
متدنيـة الدخـل �أو تـلك العاطلـة عن العمـل
( )2حتقيق الريادة والتميز يف نوعية اخلدمات
املقدمة للفئات امل�ستهدفة وذلك ل�ضمان
الفاعلية والكفاءة واال�ستمرارية .وعليه،
يعمــل �صنــدوق التنميـة والت�شغيـل علـــى
( )1توفري التمويل الالزم لرواد الأعمال
و�أ�صحاب امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة،
(� )2صقل املهارات وحت�سني الأداء يف القطاعات
التي يعمل بها امل�ستفيدون )3( ،تعزيز م�ستوى
الت�شبيك مع امل�ؤ�س�سات ذات العالقة� )4( ،إجراء
البحوث العلمية والدرا�سات امليدانية الالزمة
لتطوير ن�شاطه )5( ،وتن�سيق اجلهود مع
امل�ؤ�س�سات العاملة يف ميادين العمل االجتماعي
والإنتاجي والريادي مبا ي�ؤدي �إىل منع
االزدواجية يف خمتلف املجاالت.
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وتدين م�ستوى املعي�شة .ويت�ضح �أي�ض ًا اهتمام
ال�صندوق بدعم جهود متكني ال�شباب واملر�أة،
ومتكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة لتحويلهم
�إىل داعمني لأ�سرهم� ،إ�ضافة �إىل دعم
اجلمعيات الإنتاجية .وميكن القول �أن هناك
�شمولية للفئات امل�ستهدفة على امل�ستوى
اجلغرايف ،حيث ا�ستهدف العاطلني عن العمل
واملتقاعدين والفقراء والن�ساء والأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة و�أبناء ال�شهداء يف خمتلف
املدن والقرى والتجمعات ال�سكنية الب�سيطة
واملخيمات.

لقد انعك�ست الأهداف ال�سابقة
ب�شكل دقيق على �آلية عمل ال�صندوق
ومنتجاته التمويلية وغري التمويلية،
وجاءت من�سجمة مع الفئات امل�ستهدفة
التي يبينها ال�شكل رقم ( .)9ويت�ضح من
ال�شكل ات�ساع �شريحة الفئات امل�ستهدفة
ب�شكل يزيد من منطقية و�شمولية الأهداف
ال�سابقة وي�ساعد يف حتقيقها الدور البارز
الذي يلعبه ال�صندوق يف مواجهة م�شكلة
البطالة ،وتزايد �أعداد الداخلني اجلدد
على �سوق العمل ،ومواجهة م�شكلة الفقر،

ال�شكل رقم  :8الفئات امل�ستهدفة من قبل �صندوق التنمية والت�شغيل

وي�سعى ال�صندوق �إىل املحافظة
على ريادته ومتيزه يف جمال العمل التنموي
ومتويل امل�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة بحيث حر�ص ال�صندوق
على تقدمي جمموعة من اخلدمات التمويلية
وغري التمويلية التي ت�ساعد يف حتقيق
ر�ؤيته و�أهدافه ال�سابقة ،ومتكنه من الو�صول
�إىل الفئات امل�ستهدفة .وت�شمل اخلدمات
والربامج واملنتجات التمويلية ما يلي:

�أما فيما يتعلق باالنت�شار
اجلغرايف ،ف�إن ال�صندوق يقدم خدماته
للفئات ال�سابقة من خالل  12فرع ًا منت�شرة
يف جميع حمافظات اململكة بالإ�ضافة
�إىل عدد من وحدات الإقرا�ض املتحركة
والتي جتول مناطق البادية ،الأمر الذي
يزيد من �سهولة النفاذ �إىل اخلدمات التي
يقدمها ال�صندوق دون احلاجة �إىل تكبد
عناء الو�صول �إىل الفرع الرئي�سي يف
العا�صمة .وقد جنم عن �شمولية الفئات
امل�ستهدفة التي ي�ستهدفها ال�صندوق
و�شمولية املناطق التي يغطيها ت�صنيف
ال�صندوق من �ضمن �أف�ضل  50م�ؤ�س�سة
متويلية عاملي ًا لعام .2007

برنامج �إن�شاء امل�شروعات اجلديدة:ويهدف �إىل متويل �إن�شاء م�شاريع
جديدة مرخ�صة وم�سجلة من �أجل
ا�ستحداث فر�ص عمل جديدة
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ل�صاحب امل�شروع و�أي من �أفراد
�أ�سرته واملجتمع املحلي .ويقوم
الربنامج بتمويل الأفراد امل�ؤهلني
بحرفة �أو مهنة بقرو�ض ي�صل
�سقفها �إىل � 20ألف دينار �أردين لكل
قر�ض ،وملدة � 7سنوات مع فرتة �سماح
لأول � 6أ�شهر ،ومبعدل مرابحة % 5
�سنوي ًا.

امل�ستهدفة .يقدم هذا الربنامج متويل
لغاية � 75ألف دينار �أردين وبن�سبة
مرابحة �إ�سالمية تبلغ � % 5سنوي ًا
للم�شروعات التي متار�س ن�شاطها داخل
العا�صمة ،و % 4للم�شروعات التي
متار�س ن�شاطها خارج العا�صمة .وت�صل
مدة القر�ض � 8سنوات بفرتة �سماح
ت�صل �إىل �سنة واحدة.
برنامج متكني املر�أة الريفية :يهدفهذا الربنامج �إىل متكني املر�أة اقت�صادي ًا
واجتماعي ًا وذلك من خالل تقدمي
التمويل لل�سيدات اللواتي يرغنب
بالعمل من خالل م�شاريع �أو ن�شاطات
منزلية مدرة للدخل يف مناطق الأرياف
والبادية واملخيمات .ويقدم الربنامج
متوي ًال بقيمة  2000دينار �أردين كحد
�أق�صى ،ومبرابحة �إ�سالمية تبلغ % 5
�سنوي ًا ،وملدة � 6سنوات ،وت�صل فرتة
ال�سماح �إىل � 6أ�شهر.
برنامج متويل الأق�ساط اجلامعية:يهدف هذا الربنامج لتمويل الأق�ساط
اجلامعية للطلبة املحتاجني والفقراء
يف اجلامعات ،بحيث يغطي كلفة التعليم
اجلامعي للطلبة املتميزين خالل فرتة
درا�ستهم اجلامعية ،وح�سب تعليمات
خا�صة ت�أخذ باالعتبار التخ�ص�ص
اجلامعي والأداء الأكادميي ،وموائمة
خمرجات التعليم اجلامعي مع �سوق
العمل ،وتعطي الأولوية للطلبة من
�أبناء املقرت�ضني من ال�صندوق ،ويقدم
الربنامج قر�ض ًا �سقفه الأعلى � 15ألف
دينار �أردين ،ويتقا�ضى ال�صندوق
عوائد التمويل �إ�سالمية بن�سبة % 5
�سنوي ًا ،وملدة � 6سنوات ،ومهلة �سداد

برنامج تطوير امل�شروعات القائمة:�صمم هذا الربنامج ليقدم التمويل
للم�شروعات القائمة والتي متتلك
فر�صة للتو�سع واالنت�شار Outreach
بهدف زيادة حجم �أو نوع �أو ن�شاط
امل�شروع واملحافظة على فر�ص
العمل املوجودة وخلق فر�ص عمل
جديدة  .وميكن �أن ي�صل �سقف
القر�ض �إىل � 15ألف دينار �أردين،
ومبعدل مرابحة � % 5سنوي ًا وملدة
� 6سنوات مع فرتة �سداد ت�صل �إىل 3
�أ�شهر.
برنامج �إقرا�ض امل�شروعاتالريادية :مت �إن�شاء هذا الربنامج
مبوجب اتفاقية بني �صندوق
التنمية والت�شغيل  DEFووزارة
التخطيط والتعاون الدويل يف
عام  ،2002وذلك بهدف متويل
امل�شروعات الريادية التي متتاز
بالإبداع واالبتكار من حيث نوع
املنتج �أو اخلدمة ،وت�ستخدم
�أ�ساليب عمل جديدة ومتطورة،
ومتتاز بارتفاع عدد فر�ص العمل
التي توفرها واملوقع اجلغرايف،
وات�ساع نطاق ال�سوق وتنوع الفئات
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مــرابحة �إ�سالميـــة ت�صــــل �إىل
�% 5سنوي ًا من قيمة التمويل املقدم
للآمر بال�شراء.
برنامج متويل متقاعدي ال�ضماناالجتماعي :يهدف هذا الربنامج �إىل
حت�سني امل�ستوى املعي�شي للمتقاعدين
من ال�ضمان االجتماعي ،من خالل
متويل م�شاريع �إنتاجية خا�صة بهم،
حيث مت التوقيع من قبل "�صندوق
التنمية والت�شغيل  "DEFو "امل�ؤ�س�سة
العامة لل�ضمان االجتماعي"
لتخ�صي�ص مبلغ  5ماليني دينار �أردين
يتم �إدارتها من قبل ال�صندوق ،وفق ًا
ل�شروط و�آليات متويل امل�شروعات
اجلديدة والتطوير املعمول بها يف
ال�صندوق ،ومبرابحة �إ�سالمية ت�صل
�إىل � % 5سنوي ًا ،وملدة � 6سنوات،
وفرتة �سماح ت�صل �إىل � 6أ�شهر.
برنامج متويل �سكان مناطق جيوبالفقر :تعترب مناطق جيوب الفقر
من املناطق امل�ستهدفة لل�صندوق منذ
ن�ش�أته ،ولتعزيز دوره وخدماته مت
توقيع اتفاقية مع وزارة التخطيط
يف عام  2010منح مبوجبها "�صندوق
التنمية والت�شغيل  "DEFمبلغ 2
مليون دينار �أردين لتمكينه من توفري
التمويل الالزم للم�شروعات ال�صغرية
وامليكروية يف مناطق جيوب الفقر،
ويهدف هذا الربنامج �إىل متكني
الأ�سر والأفراد الفقراء والباحثني
عن العمل يف مناطق جيوب الفقر من
�إقامة م�شاريع �إنتاجية مدرة للدخل،
وبناء على هذا الربنامج يتم متويل
ً
امل�شروعات اجلديدة ،و�إمكانية

ت�صل �إىل � 3أ�شهر ،وي�صرف القر�ض
على �شكل دفعات وح�سب الف�صول
الدرا�سية ،وفق ًا لآلية خا�صة
وب�شروط مي�سرة و�سهلة.
برنامج متويل و�سائط النقل العام:يهدف هذا الربنامج �إىل متويل
�شراء و�سائط النقل العام ،حيث
ي�صل �سقف التمويل �إىل � 20ألف
دينار �أردين كحد �أعلى وح�سب
التكاليف الفعلية ،ويتقا�ضى
ال�صندوق مرابحة �إ�سالمية
ن�سبتها � % 5سنوي ًا ،وملدة ت�صل �إىل
� 7سنوات ،وفرتة �سداد ت�صل �إىل 6
�أ�شهر من تاريخ توقيع االتفاقية،
ويتم �سداد القر�ض على العمر
الزمني للمركبة العمومية؛
تاك�سي "� 3سنوات" ،ال�سرفي�س
"�   5سنوات" ،البا�صات العمومية
"� 7سنوات" ،النقل امل�شرتك �صغري
�أو كبري "� 10سنوات" ،وي�صرف
التمويل دفعة واحدة للبائع.
برنامج متويل الأن�شطة املدرةللدخل :يخدم هذا الربنامج
فئة العاطلني عن العمل ومن
خريجي اجلامعات �أو املعاهد
�أو املدار�س املهنية ،والعاملني
املهرة و�صغار احلرفيني ،والأ�سر
الريفية املنتجة الفقرية  ،ولذوي
االحتياجات اخلا�صة الن�شطني
اقت�صادي ًا .وي�صل �سقف التمويل
 2000دينار �أردين ،ويتم �سداد
القر�ض على مدار � 5سنوات ،وفرتة
�سماح � 3شهور من تاريخ توقيع
االتفاقية ،ويتقا�ضى ال�صندوق
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متويل م�شاريع متكني املر�أة الريفية،
بحيث ال يتجاوز �سقف التمويل
عن � 10آالف دينار �أردين للم�شروع
الواحد ،بن�سبة مرابحة �إ�سالمية
تبلغ � % 4سنوي ًا ،و�أن يكون احلد
الأعلى لل�سداد لفرتة � 7سنوات،
وفرتة �سماح � 6أ�شهر.
برنامج متويل امل�شروعات الدقيقة(امليكروية) :يهدف هذا الربنامج
�إىل متويل م�شاريع جديدة �أو
لتطوير م�شاريع قائمة ،وي�صل
�سقف التمويل وفق ًا لهذا الربنامج
�إىل  7000دينار �أردين ،ومدة
�سداد ت�صل �إىل � 6سنوات ،وفرتة
�سماح ت�صل �إىل � 6أ�شهر ،ويتقا�ضى
ال�صندوق مرابحة �إ�سالمية تعادل
� % 5سنوي ًا.
خدمات �أخرى :وت�شمل اخلدماتوالت�سهيالت التي ميكن ت�صنيفها
يف �إطار اخلدمات التمويلية
التي يقدمها ال�صندوق لل�شرائح
امل�ستهدفة .وت�شمل هذه اخلدمات
والت�سهيالت )1( :خدمات ت�سوية
القرو�ض على نف�س املدة بزيادة
الق�سط ( )2جدولة القر�ض بزيادة
مدة القر�ض �أو �إعطاء فرتة �سداد
جديدة ( )3براءات الذمة ( )4تغيري
�ضمانات القر�ض ( )5ا�ستبدال
الرهن والكفيل ،وغريها.
وبالنظر مبزيد من التحليل للفئات
التي ي�ستهدفها ال�صندوق وللخدمات
التمويلية التي يقدمها للو�صول �إىل هذه
الفئات ،ميكننا اجلزم بوجود درجة

عالية من االن�سجام بني الفئات امل�ستهدفة
واخلدمات املقدمة لها وهذا دليل على دقة
عمله بتحديد االحتياجات التمويلية والدقة
يف تلبية هذه االحتياجات بكفاءة ،كما ميكن
اجلزم ب�شمولية اخلدمات من عدة جوانب
ب�شكل ميكنها من تلبية كافة �أ�شكال الطلب.
وميكن ا�ستنتاج م�ستوى ال�شمولية بالنظر �إىل
اخلدمات والربامج التمويلية التي يقدمها
امل�شروع وتقييمها من حيث �سقف االئتمان
(ي�صل �إىل  75000دينار) ،ومعدل املرابحة
و�سعر الفائدة (ال يتجاوز  ،)% 5ومدة القر�ض
(ت�صل �إىل � 8سنوات) ،وفرتة ال�سماح .وقد �أدت
�شمولية اخلدمات �إىل م�ساعدة الفئات التي
تعاين من م�شكلة احل�صول على التمويل من
قبل البنوك وامل�ؤ�س�سات التمويلية الأخرى.
ويف هذا الإطار ،تظهر ت�سا�ؤالت حول توفري
ال�صندوق لقرو�ض ت�شغيلية ق�صرية الأجل
ت�ساعد امل�شروعات املمولة من مواجهة بع�ض
التحديات املالية خالل مرحلة الت�شغيل� .إن
عدم ح�صول امل�شروعات املمولة من ال�صندوق
على احتياجاتها من القرو�ض الت�شغيلية
ق�صرية الأجل يزيد من فر�ص التعرث ويعر�ض
ال�صندوق ملخاطر عدم الت�سديد.
ً
إ�ضافة �إىل اخلدمات والربامج
�
التمويلية ال�سابقة ،يقوم ال�صندوق بتقدمي
جمموعة من اخلدمات غري التمويلية -املبا�شرة
وغري املبا�شرة -للفئات امل�ستهدفة بهدف
م�ساعدتها يف مواجهة التحديات التي تواجهها
وب�شكل ي�ساعد على منوها وا�ستمرارها .وت�شمل
اخلدمات غري التمويلية التي يقدمها ال�صندوق
( )1خدمات التدريب والتمكني )2( ،خدمات
الت�شبيك مع خمتلف اجلهات ذات العالقة
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(� )2015 - 1991إجنازات كبرية فيما يتعلق
بحجم التمويل وعدد القرو�ض املمنوحة
وعدد فر�ص العمل امل�ستحدثة ،وقد
ق�سمت الفرتة ال�سابقة �إىل �أربع فرتات
مت�ساوية وذلك لأغرا�ض التحليل وتقييم
م�ستوى التغري والتطور يف م�ؤ�شرات �أداء
ال�صندوق� ،أنظر اجلدول رقم ( .)7ويت�ضح
من اجلدول االرتفاع امل�ضطرد يف قيمة
القرو�ض املمنوحة من قبل ال�صندوق،
حيث بلغ حجم التمويل خالل الفرتة
( )1996-1991حوايل  13.09مليون دينار،
لكنه ارتفع وب�شكل م�ستمر خالل الفرتات
الالحقة لي�صل �إىل حوايل  144.89مليون
دينار خالل الفرتة (.)2015-2009

املحلية والإقليمية والدولية بهدف
االرتقاء مب�ستوى الأداء واخلدمات.
�أما بخ�صو�ص �إجنازات ال�صندوق،
ن�شري �إىل �أن ال�صندوق اعتمد عدة برامج
تطويرية ال�ستيعاب الزيادة يف �أعداد
الفئات امل�ستهدفة واملتقدمني للح�صول
على التمويل بهدف ت�أ�سي�س م�شروعاتهم
االقت�صادية �أو تو�سعها ورفع كفاءتها
الإنتاجية والت�سويقية ،وقد حر�ص
ال�صندوق على املحافظة على اال�ستدامة
الت�شغيلية واملالية الذاتية .وعلى الرغم
من حمدودية م�صادر ر�أ�س املال لل�صندوق
�إال �أنه ا�ستطاع �أن يحقق خالل الفرتة

اجلدول رقم � :6إجمايل االقرا�ض املبا�شر وغري املبا�شر يف �صندوق التنمية والت�شغيل – اململكة الأردنية الها�شمية
خالل الفرتة ()2015 -1991
�إجمايل القرو�ض
الفرتة
13,092,511
1996-1991
21,742,731
2002-1997
58,308,502
2008-2003
144,890,076
2015-2009
238,033,820
الإجمايل
امل�صدر :بيانات �صندوق التنمية والت�شغيل

الن�سبة
5.5
9.1
24.5
60.9
100

عدد القرو�ض
2,425
6,859
21,124
48,865
79,273

�أما بخ�صو�ص عدد القرو�ض ،فقد
بلغ اجمايل عدد القرو�ض املمنوحة بنهاية
عام  2015حوايل  79,273قر�ض ،وقد �ساهمت
هذه القرو�ض يف خلق حوايل  99613فر�صة
عمل� ،أنظر اجلدول رقم ( .)6وقد �شهد
عدد القرو�ض وعدد الفر�ص امل�ستحدثة
زيادة ملحوظة .ويت�ضح من ال�شكل رقم ()10
ارتفاع عدد الفر�ص امل�ستحدثة �إىل حوايل

الن�سبة
3.1
8.7
26.6
61.6
100

فر�ص العمل
2,427
6,996
28,750
61,440
99,613

الن�سبة
2.4
7.0
28.9
61.7
100

 1.4فر�صة/قر�ض خالل الفرتة الأخرية (-2009

 ،)2015وقد يعزى ذلك �إىل ارتفاع �سقف التمويل
والزيادة الوا�ضحة يف حجم امل�شروعات املمولة،
وزيادة الطلب على متويل امل�شروعات الريادية
ب�شكل عام وامل�شروعات امليكروية ب�شكل خا�ص،
و�سعي ال�صندوق لتوفري �أكرب عدد من فر�ص العمل
ب�شكل عام وللإناث وعدد �أفراد الأ�سرة ب�شكل
خا�ص.
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ال�شكل رقم  :10تطور متو�سط عدد فر�ص العمل امل�ستحدثة لكل قر�ض في �صندوق التنمية والت�شغيل –
اململكة الأردنية الها�شمية

ونتيجة للتطورات ال�سابقة يف
حجم التمويل وعدد القرو�ض وفر�ص
العمل ،بلغ متو�سط القر�ض الواحد خالل
الفرتة ( )2015 – 1991حوايل ( )3000دينار،
وبلغ متو�سط تكلفة خلق فر�صة عمل خالل
نف�س الفرتة حوايل  2389.6دينار .ولكن،
وبالتدقيق بهذه الأرقام ح�سب الفرتات
الأربعة ،فقد ح�صل تفاوت يف متو�سط قيمة

القر�ض ومتو�سط تكلفة خلق فر�صة عمل خالل
الفرتات الأربعة ،حيث انخف�ض متو�سط قيمة
القر�ض من حوايل  5399دينار يف الفرتة (-1991
� )1996إىل حوايل  2965.1دينار يف الفرتة
( ،)2015-2009وانخف�ضت نتيجة لذلك تكلفة
خلق فر�صة العمل من حوايل  5394دينار �إىل
حوايل  2358دينار على التوايل� ،أنظر ال�شكل
رقم(.)11

ال�شكل رقم  : 11تطور متو�سط قيمة القرو�ض املمنوحة ومتو�سط تكلفة خلق فر�صة عمل (دينار �أردين) يف
�صندوق التنمية والت�شغيل – اململكة الأردنية الها�شمية

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن تكلفة
خلق فر�صة العمل يف امل�شروعات املتناهية
ال�صغر وال�صغرية التي ميولها ال�صندوق
منخف�ضة �إذا ما قورنت بنظريتها يف
امل�شروعات الكبرية ،و�إذا ما قورنت -من
جانب �آخر -بتكلفة خلق فر�صة عمل يف
القطاع احلكومي �أو امل�شروعات اال�ستثمارية

احلكومية ،فقد بينت درا�سة �صادرة عن املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي يف اململكة �أن تكلفة
فر�صة العمل يف امل�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية تعادل حوايل  % 54فقط من مثيلتها
للحكومة املركزية .وهذا دليل على الدور
الكبري الذي يلعبه ال�صندوق يف ن�شر ثقافة
التوظيف الذاتي والعمل حل�ساب النف�س بعيد ًا
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ال�صندوق املتاحة ت�شري �إىل �أن ح�صة
الذكور من قيمة القرو�ض املمنوحة قد
بلغت حوايل ( )131مليون دينار ،وبن�سبة
بلغت حوايل ( )% 54من الإجمايل ،يف حني
بلغت ح�صة الإناث حوايل ( )110مليون
دينار ،وبن�سبة تقدر بــ ( .)% 46وي�شري
التقارب الن�سبي بني ح�صة كل من الذكور
والإناث �إىل حر�ص ال�صندوق و�سعيه
�إىل حتقيق �أحد �أهم �أهدافه الوطنية
يف ن�شر ثقافة العمل احلر وتعزيز تكاف�ؤ
فر�ص ريادة الأعمال للجن�سني دون متييز،
ولتحقيق مبد�أ امل�شاركة الفاعلة جلميع
الفئات العمرية من اجلن�سني يف خمتلف
القطاعات االقت�صادية يف كل املحافظات
ويف كافة املدن والأرياف.

عن الوظائف احلكومية املحدودة وغري
القادرة على مواكبة الأعداد املتزايدة من
اخلريجيني من اجلن�سني .وعليه ،ميكننا
القول �أن انخفا�ض متو�سط تكلفة خلق او
ا�ستحداث فر�صة عمل يج�سد يف حد ذاته
فل�سفة ومفهوم التمويل التنموي الذي
يتبناه �صندوق التنمية والت�شغيل واملتمثل
يف تقدمي احللول للم�شكالت االجتماعية
واالقت�صادية ،وبخا�صة معاجلة م�شكلتي
البطالة والفقر على م�ستوى جميع
املحافظات ،مع الرتكيز على مناطق "جيوب
الفقر" .وهذه الفل�سفة تعك�س بدورها
�سعي ال�صندوق لالرتقاء مبفهوم التمويل
التنموي وب�شكل يتما�شى مع توجهات
احلكومة الأردنية و�سيا�ساتها يف هذا
ال�ش�أن ،بد ًال من اتباع �سيا�سة االقرا�ض
التي تركز على اجلانب الربحي .وجتدر
الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أن انخفا�ض متو�سط
قيمة القر�ض قد جنم عن �إدراج ال�صندوق
لعدد من الربامج التمويلية اجلديدة
التي تت�صف بانخفا�ض �سقف التمويل،
لكنها تنا�سب �أنواع معينة من امل�شروعات
واملقرت�ضني وتن�سجم مع حجم ما يطلبونه،
وقد يكون ذلك نتيجة النخفا�ض حجم
القر�ض املطلوب من قبل امل�ستفيدين.
وهنا ن�شري �إىل �أن حجم القرو�ض املطلوبة
يرتبط بحجم امل�شروع والقطاع الذي
يعمل فيه والطاقة الإنتاجية وحجم
وقيمة الأ�صول الثابتة التي تب ّينها درا�سة
اجلدوى.

وختام ًا ،ميكننا القول �أن �ضخامة
فجوة التمويل التي يعاين منها قطاع
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة ،وتوا�ضع ن�سبة الت�سهيالت
االئتمانية املقدمة من قطاع البنوك
�إىل جممل الت�سهيالت املقدمة ،جعل من
ال�ضروري �إن�شاء م�ؤ�س�سات التمويل غري
امل�صرفية احلكومية وغري احلكومية
بحيث ت�ستهدف رواد الأعمال و�أ�صحاب
امل�شروعات الذين فقدوا الأمل بدخول
�سوق االئتمان اخلا�ص بالبنوك �سواء
لأ�سباب تتعلق بهم �أو بالبنوك و�شروطهم.
ومبراجعة �أداء هذه امل�ؤ�س�سات وبتحليل
و�ضخامة الفئات امل�ستهدفة ،يتبني �أن �صغر
حجم ر�أ�س املال املخ�ص�ص للأقرا�ض يف
هذه امل�ؤ�س�سات ،وعدم ا�ستهداف الفقراء
وامل�شروعات املنزلية بال�شكل الكايف
و�ضعف االنت�شار ،و�ضعف م�ستوى التكامل

�أما فيما يتعلق بتوزيع التمويل
الذي منحه ال�صندوق خالل الفرتة
( )2015-1991ح�سب اجلن�س،ف�إن بيانات
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بني هذه امل�ؤ�س�سات وم�ؤ�س�سات الدعم الفني،
�إ�ضافة �إىل عوامل �أخرى �أدت �إىل ظهور
�شركات وم�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر التي
ت�ستهدف �أ�صحاب امل�شروعات املتناهية
ال�صغر واملنزلية (الفقراء) .وقد ا�ستمرت
منظومة امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية
بالتطور لينجم عن ذلك ظهور م�ؤ�س�سات
التمويل الأ�صغر الإ�سالمية واملتخ�ص�صة
(ح�سب القطاع وح�سب اجلن�س) .وعلى
الرغم مما �سبق� ،إال �أن فجوة التمويل ما
زالت كبرية وم�شكلة التمويل ما زالت من
�أبرز التحديات التي تواجه جهود دعم
وتنمية قطاع امل�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة يف الدول العربية،
وهذا يتطلب البحث عن حلول ابتكارية
ت�ساعد يف التغلب على هذه امل�شكلة �أو تقليل
تداعياتها.
� .4شركة فيتا�س للتمويل الأ�صغر:
اجلمهورية اللبنانية
ت�أ�س�ست "فيتا�س �ش.م.ل" ال�شركة
الرائدة يف جمال التمويل الأ�صغر عام

 1999و�أ�صبحت يف  2011جزء ًا من "جمموعة
فيتا�س" ،وهي �شبكة عاملية من م�ؤ�س�سات التمويل
الأ�صغر العاملة يف لبنان والأردن ورومانيا ،تتبع
لها م�ؤ�س�سات فرعية يف العراق ،ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،البو�سنة ،كولومبيا ،وغانا .وتعترب
"فيتا�س �أول م�ؤ�س�سة متويل �أ�صغر لبنانية
منظمة وم�سجلة وخا�ضعة لرقابة البنك
املركزي كم�ؤ�س�سة مالية غري م�صرفية يف .2007
وت�سعى فيتا�س لتقدمي منتجات وخدمات مالية
تلبي احتياجات العمالء ،وترعى التطور بعيد
الأمد للأفراد و�أعمالهم وعائالتهم وجمتمعاتهم
التي يعي�شون فيها .وتعمل ال�شركة على تقدمي
خدماتها للمجتمعات اللبنانية عرب �أكرث من
 60فرع ًا من الفروع التابعة للبنوك املحلية
ال�شريكة لها ،بالإ�ضافة �إىل فروعها الإقليمية،
مو�سعة انت�شارها ليغطي لبنان ب�أكمله .وتقدم
ال�شركة قرو�ض لتمويل الأ�صول الثابتة وكذلك
لتمويل ر�أ�س املال العامل .ويبني ال�شكل رقم ()8
بع�ض م�ؤ�س�سات التمويل غري امل�صرفية املعنية
بتمويل امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة يف اجلمهورية.

ال�شكل رقم  :8بع�ض م�ؤ�س�سات التمويل غري امل�صرفية العاملة يف اجلمهورية اللبنانية

39

الفل�سطيني للتنمية واالعمار (بكدار)،
�صندوق املر�أة و مركز تطوير امل�ؤ�س�سات
الأهلية الفل�سطينية� ،إ�ضافة �إىل الكثري
من الربامج املدعومة من منح خارجية
والدوائر العاملة يف بع�ض امل�ؤ�س�سات
احلكومية وغري احلكومية.

 .5ال�شركة الفل�سطينية للإقرا�ض
والتنمية :دولة فل�سطني
ت�أ�س�ست ال�شركة الفل�سطينية
للإقرا�ض والتنمية "فاتن" يف العام
 ،1999ك�شركة م�ساهمة خا�صة غري ربحية
م�سجلة يف وزارة االقت�صاد الفل�سطينية
و مرخ�صة من �سلطة النقد الفل�سطينية
منذ �شهر �أيار من العام  . 2014وقد عملت
ال�شركة على الرتكيز على املر�أة وب�إ�صدار
قرو�ض املجموعات ،وقد �أخذت ت�سعى
للنهو�ض مب�ستوى خدمات التمويل يف
فل�سطني من خالل تعزيز �أ�ساليب ومنتجات
متويل امل�شاريع متناهية ال�صغر وال�صغرية
واملتو�سطة� ،إىل �أن تو�سعت خدماتها
لتلبي جميع االحتياجات املالية ملختلف
ال�شرائح والقطاعات االقت�صادية ،مما
�ساهم يف خلق فر�ص عمل جديدة وبالتايل
تخفي�ض ن�سب الفقر والبطالة .تعد
م�ؤ�س�سة فاتن من امل�ؤ�س�سات الأكرث انت�شار ًا
بعدد فروع و�صل �إىل  37فرع ًا منت�شر ًا يف
خمتلف املحافظات ،وتغطي ن�شاطاتها
�أكرث من  500موقع خا�صة يف املخيمات
والأرياف واملناطق املهم�شة .ويبلغ عدد
العاملني حوايل  282موظفة وموظف
يعملوا على خدمة �أكرث مــن 39,713
مقتــر�ض منهم ما حـوايل  %32.56من
الن�ساء .ويوجد يف دولة فل�سطني العديد
من م�ؤ�س�سات الإقرا�ض غري امل�صرفية مثل
�شركة الإبداع و�شركة �آكاد و�شركة �آ�صالة
و�شركة فيتا�س ،وم�ؤ�س�سة ريادة و دائرة
التمويل ال�صغري "االنوروا” واملركز العربي
للتطوير الزراعي ،وامل�ؤ�س�سة امل�صرفية
الفل�سطينية ،واملجل�س االقت�صادي

 .6بنك الأ�سرة :جمهورية ال�سودان
بنك الأ�سرة �شركة م�ساهمة عامة
بني القطاعني العام واخلا�ص ،ويعترب
�أول م�ؤ�س�سة مالية تقدم خدمات التمويل
الأ�صغر وذلك مببادرة من القطاع اخلا�ص
ممث ًال يف �إحتاد ا�صحاب العمل وبع�ض
منظمات املجتمع املدين املهتمة بق�ضايا
الفقر  .ويبلغ ر�أ�س مال البنك امل�صرح به
حوايل ( )1مليار جنية �سوداين ور�أ�س املال
املكتتب فية ( )200مليون جنية �سوداين
واملدفوع ( )140مليون جنية �سوداين.
وتت�ضمــن �أهــداف البنــك ( )1تقــدمي
اخلدمات املالية للفقراء النا�شطني
�إقت�صادي ًا )2( ،رفع الوعي امل�صريف
والإدخاري و�سط ال�شرائح ال�ضعيفة يف
املجتمع )3( ،امل�ساهمة يف خلق فر�ص عمل
للفقراء النا�شطني �إقت�صادي ًا )4( ،تن�شيط
الفقراء �إقت�صادي ًا و�إدماجهم يف حركة
التنمية )5( ،حتويل قطاعات غري منظمة
�إىل قطاعات منظمة ت�ساهم يف التنمية،
( )6دعم جهود تنمية امل�شروعات املتناهية
ال�صغر وال�صغرية ومواجهة م�شكلة الفقر.
يهدف بنك الأ�سرة �إىل تقدمي خدمات
التمويل الأ�صغر لفئات الفقراء النا�شطني
�إقت�صادي ًا بغر�ض زيادة دخولهم و�إخراجهم
من دائرة الفقر .وتتمثل خدمات التمويل
40

الأ�صغر يف التمويل بال�صيغ املختلفة والتحويالت والت�أمني والإدخار .وبالرغم من الن�شاط الأ�سا�سي
هو التمويل �إال �أن باقي اخلدمات جزء مكمل ومهم يف �أداء خدمات التمويل الأ�صغر وخا�صة عملية
ت�شجيع االدخار للم�ساعدة يف �سداد الأق�ساط وخلق الروح االدخارية لدى العميل .ويقوم البنك
بتمويل امل�شروعات املتناهية ال�صغر بغر�ض تطوير عملية الإنتاج املختلفة من متويل وادارة  ،كما
ي�ساهم يف ت�سويق منتجات امل�شروعات املمولة.
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قائمة �إ�صدارات (( ج�سر التنمية ))
العنوان
مفهوم التنمية
م�ؤ�شرات التنمية
ال�سيا�سات ال�صناعية
الفقر :م�ؤ�شرات القيا�س وال�سيا�سات
املوارد الطبيعية واقت�صادات نفاذها
ا�ستهداف الت�ضخم وال�سيا�سة النقدية
طرق املعاينة
م�ؤ�شرات الأرقام القيا�سية
تنمية امل�شاريع ال�صغرية
جداول املخالت املخرجات
نظام احل�سابات القومية
�إدارة امل�شاريع
اال�صالح ال�ضريبي
�أ�ساليب التنب�ؤ
الأدوات املالية
م�ؤ�شرات �سوق العمل
الإ�صالح امل�صريف
خ�صخ�صة البنى التحتية
الأرقام القيا�سية
التحليل الكمي
ال�سيا�سات الزراعية
اقت�صاديات ال�صحة
�سيا�سات �أ�سعار ال�صرف
القدرة التناف�سية وقيا�سها
ال�سيا�سات البيئية
اقت�صاديات البيئة
حتليل الأ�سواق املالية
�سيا�سات التنظيم واملناف�سة
الأزمات املالية
�إدارة الديون اخلارجية
الت�صحيح الهيكلي
نظم البناء والت�شغيل والتحويلB.O.T
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر :تعاريف
حمددات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
منذجة التوازن العام
النظام اجلديد للتجارة العاملية
منظمة التجارة العاملية� :إن�شا�ؤها و�آلية عملها
منظمة التجارة العاملية� :أهم الإتفاقيات
منظمة التجارة العاملية� :آفاق امل�ستقبل
النمذجة الإقت�صادية الكلية
تقييم امل�شروعات ال�صناعية
م�ؤ�س�سات والتنمية
التقييم البيئي للم�شاريع
م�ؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

امل�ؤلف
د .حممد عدنان وديع
د .حممد عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د� .أحمد الكواز
د� .أحمد الكواز
�أ .جمال حامد
د .ناجي التوين
�أ .جمال حامد
د .ريا�ض دهال
�أ .ح�سن احلاج
د .ناجي التوين
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
د .علي عبدالقادر علي
د .بلقا�سم العبا�س
د .حممد عدنان وديع
د .م�صطفى بابكر
�أ .ح�سن احلاج
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .م�صطفى بابكر
د .ناجي التوين
د .بلقا�سم العبا�س
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أمل الب�شبي�شي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د� .أحمد الكواز
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .عماد الإمام
�أ� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
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رقم العدد
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
الثالث ع�شر
الرابع ع�شر
اخلام�س ع�شر
ال�ساد�س ع�شر
ال�سابع ع�شر
الثامن ع�شر
التا�سع ع�شر
الع�شرون
الواحد والع�شرون
الثاين والع�شرون
الثالث والع�شرون
الرابع والع�شرون
اخلام�س والع�شرون
ال�ساد�س والع�شرون
ال�سابع والع�شرون
الثامن والع�شرون
التا�سع والع�شرون
الثالثون
الواحد والثالثون
الثاين والثالثون
الثالث والثالثون
الرابع والثالثون
اخلام�س الثالثون
ال�ساد�س الثالثون
ال�سابع والثالثون
الثامن والثالثون
التا�سع والثالثون
الأربعون
الواحد الأربعون
الثاين الأربعون
الثالث الأربعون
الرابع الأربعون

الدمج امل�صريف
اتخاذ القرارات
الإرتباط واالنحدار الب�سيط
�أدوات امل�صرف الإ�سالمي
البيئة والتجارة والتناف�سية
الأ�ساليب احلديثة لتنمية ال�صادرات
االقت�صاد القيا�سي
الت�صنيف التجاري
�أ�ساليب التفاو�ض التجاري الدويل
م�صفوفة احل�سابات االجتماعية
وبع�ض ا�ستخداماتها
منظمة التجارة العاملية :من الدوحة
�إىل هوجن كوجن
حتليل الأداء التنموي
�أ�سواق النفط العاملية
حتليل البطالة
املحا�سبة القومية اخل�ضراء
م�ؤ�شرات قيا�س امل�ؤ�س�سات
الإنتاجية وقيا�سها
نوعية امل�ؤ�س�سات والأداء التنموي
عجز املوازنة :امل�شكالت واحللول
تقييم برامج اال�صالح االقت�صادي
ح�ساب فجوة الأهداف الإمنائية للألفية
م�ؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق
اال�ستهالكي
اقت�صاديات اال�ستثمار :النظريات واملحددات
اقت�صاديات التعليم
�إخفاق �آلية الأ�سواق وتدخل الدولة
م�ؤ�شرات قيا�س الف�ساد الإداري
ال�سيا�سات التنموية
متكني املر�أة :امل�ؤ�شرات والأبعاد التنموية
التجارة اخلارجية والنمو االقت�صادي
قيا�س التح ّول الهيكلي
امل�ؤ�شرات املركبة
التطورات احلديثة يف الفكر
االقت�صادي التنموي
برامج الإ�صالح امل�ؤ�س�سي
امل�ساعدات اخلارجية من �أجل التنمية
قيا�س معدالت العائد على التعليم
خ�صائ�ص �أ�سواق الأ�سهم العربية
التجارة اخلارجية والتكامل
االقت�صادي الإقليمي
النمو االقت�صادي املحابي للفقراء
�سيا�سات تطوير القدرة التناف�سية
عر�ض العمل وال�سيا�سات االقت�صادية
دور القطاع التمويلي يف التنمية
تطور �أ�سواق املال والتنمية
بطالة ال�شباب
اال�ستثمارات البينية العربية

ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ .جمال حامد
�أ� .صالح الع�صفور
�أ .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
د .م�صطفى بابكر
د .بلقا�سم العبا�س
ح�سان خ�ضر
�أّ .
�أ� .صالح الع�صفور

اخلام�س الأربعون
ال�ساد�س الأربعون
ال�سابع الأربعون
الثامن الأربعون
التا�سع الأربعون
اخلم�سون
الواحد واخلم�سون
الثاين واخلم�سون
الثالث واخلم�سون

د� .أحمد الكواز

الرابع واخلم�سون

د� .أحمد طلفاح
د .علي عبد القادر علي
ح�سان خ�ضر
�أّ .
د .بلقا�سم العبا�س
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د .علي عبدالقادر علي
د .ح�سن احلاج
د .علي عبد القادر علي
د .ريا�ض بن جليلي

اخلام�س واخلم�سون
ال�ساد�س واخلم�سون
ال�سابع واخلم�سون
الثامن واخلم�سون
التا�سع واخلم�سون
ال�ستـون
الواحد وال�ستون
الثاين وال�ستون
الثالث وال�ستون
الرابع وال�ستون
اخلام�س وال�ستون

د .علي عبدالقادر علي
�أ .عادل عبدالعظيم
د .عدنان وديع
د� .أحمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي
د� .أحمد الكواز
�أ .ربيع ن�صر
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي

ال�ساد�س وال�ستون
ال�سابع وال�ستون
الثامن وال�ستون
التا�سع وال�ستون
ال�سبعون
الواحد وال�سبعون
الثاين وال�سبعون
الثالث وال�سبعون
الرابع وال�سبعون
اخلام�س وال�سبعون
ال�ساد�س وال�سبعون

د .ريا�ض بن جليلي
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د�.إبراهيم �أونور

ال�سابع وال�سبعون
الثامن وال�سبعون
التا�سع وال�سبعون
الثمانون

د�.أحمد الكواز
د.علي عبدالقادر علي
د .ريا�ض بن جليلي
د .و�شاح رزاق
د .وليد عبد مواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س

الواحد والثمانون
الثاين والثمانون
الثالث والثمانون
الرابع والثمانون
اخلام�س والثمانون
ال�ساد�س والثمانون
ال�سابع والثمانون
الثامن والثمانون
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فعالية �أ�سواق الأ�سهم العربية
امل�سئولية االجتماعية لل�شركات
البنية اجلزئية لأ�سواق الأوراق املالية
مناطق التجارة احلرة
تناف�سية املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة:
اخل�صائ�ص والتحديات
تذبذب �أ�سواق الأوراق املالية
الإمكانيات التكنولوجية والنمو االقت�صادي
م�ؤ�شرات النظم التعليمية
مناذج اجلاذبية لتف�سري تدفقات التجارة
حول �صياغة �إ�شكالية البطالة يف الدول العربية
متكني املر�أة من �أجل التنمية
الأطر الرقابية لأ�سواق الأ�سهم العربية
نظام احل�سابات القومية لعام 2008
تبعات الأزمة االقت�صادية على الدول العربية
والنامية
الطبقة الو�سطى يف الدول العربية
كفاءة البنوك العربية
�إدارة املخاطر يف الأ�سواق املالية
ال�سيا�سات املالية املحابية للفقراء
ال�سيا�سات االقت�صادية الهيكلية
خربات التخطيط التنموي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي
حتديات النمو االقت�صادي يف الدول اخلليجية
�سيا�سات العدالة االجتماعية
ال�سيا�سات ال�صناعية يف ظل العوملة
مالحظات حول ا�ستقاللية ومركزية البنوك
املركزية
التخطيط والتنمية يف الدول العربية
التخطيط اال�سرتاتيجي للتنمية
�سيا�سات التناف�سية
منهجية تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية يف ت�صنيف
الدول ح�سب بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية
واالجتماعية :بني الواقعية واملبالغة
�شراكة القطاعني العام واخلا�ص كمطلب تنموي
االقت�صاد الأخ�ضر والبلدان العربية
الالمركزية و�إدارة املحليات :جتادب عربية ودولية
حدود ال�سيا�سات االقت�صادية
التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي
الدعم الفني واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
التدريب وبناء ال�سلوك املهني
املخاطر االجتماعية
خرائط فر�ص اال�ستثمار واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
ر�أ�س املال غري املادي ودوره يف التنمية االقت�صادية:
حالة الدول العربية

د� .إبراهيم �أونور
د .ح�سني الأ�سرج
د .وليد عبد مواله
د� .أحمد الكواز

التا�سع والثمانون
الت�سعون
الواحد والت�سعون
الثاين والت�سعون

د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د .حممد �أبو ال�سعود
د .ريا�ض بن جليلي
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س
د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم �أونور
د� .أحمد الكواز

الثالث والت�سعون
الرابع والت�سعون
اخلام�س والت�سعون
ال�ساد�س والت�سعون
ال�سابع والت�سعون
الثامن والت�سعون
التا�سع والت�سعون
املائة
املائة وواحد

د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د .وليد عبدمواله
د� .إبراهيم �أونور
د .وليد عبدمواله
د� .أحمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي

املائة واثنان
املائة وثالثة
املائة و�أربعة
املائة وخم�سة
املائة و�ستة
املائة و�سبعة
املائة وثمانية

د .بلقا�سم العبا�س
د .وليد عبدمواله
د .بلقا�سم العبا�س

املائة وت�سعة
املائة وع�شرة
املائة واحلادي ع�شر

د .و�شاح رزاق
د .ح�سني الطالفحة
د .وليد عبدمواله
�أ� .صالح الع�صفور
د .حممد �أمني لزعر

املائة والثاين ع�شر
املائة والثالث ع�شر
املائة والرابع ع�شر
املائة واخلام�س ع�شر
املائة وال�ساد�س ع�شر

�أ .بالل حموري
د� .أحمد الكواز
د .حممد عمر باطويح
د� .أحمد الكواز
د .حممد �أمني لزعر
د .ايهاب مقابله
د .فهد الف�ضالة
د .في�صل حمد املناور
د .ايهاب مقابله
د .وليد عبدمواله

املائة وال�سابع ع�شر
املائة والثامن ع�شر
املائة والتا�سع ع�شر
املائة والع�شرون
املائة والواحد والع�شرون
املائة والثاين والع�شرون
املائة والثالث والع�شرون
املائة والرابع والع�شرون
املائة واخلام�س والع�شرون
املائة وال�ساد�س والع�شرون
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االقت�صاد الأخ�ضر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية
النمو ال�شامل
تقييم �أداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
تطوير متويل التنمية
البنوك التجارية ومتويل امل�شروعات ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة
متكني املر�أة العربية يف املجال التنموي
حا�ضنات الأعمال وامل�شروعات ال�صغرى وال�صغرية
واملتو�سطة
الدول العربية وتنويع ال�صادرات
الأثر التنموي للم�شروعات املتناهية ال�صغر
وال�صغرية واملتو�سطة
برامج �ضمان القرو�ض ومتويل امل�شروعات
ال�صغرى وال�صغرية واملتو�سطة
من الأهداف التنموية للألفية �إىل خطة التنمية
امل�ستدامة  :2030التقييم وامل�ستجدات
ال�سيا�سات ال�صناعية احلديثة يف جتارب الدول
املتقدمة والنا�شئة
اجلدارة يف العمل
التنمية املحلية امل�ستدامة وامل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة
التخطيط اال�سرتاتيجي وا�ستخدام بطاقات الأداء
املتوازن يف بناء ثقافة التميز يف امل�ؤ�س�سات العامة
امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية ومتويل
امل�شروعات املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة

د .نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د.نواف �أبو �شمالة
د� .أحمد الكواز
د� .إيهاب مقابله

		

املائة والثامن والع�شرون
املائة والتا�سع والع�شرون
املائة والثالثون
املائة والواحد والثالثون
املائة والثاين والثالثون

د .في�صل املناور
د� .إيهاب مقابله
د .حممد �أمني لزعر
د� .إيهاب مقابله
د� .إيهاب مقابله

املائة والثالث والثالثون
املائة والرابع والثالثون
املائة واخلام�س والثالثون
املائة وال�ساد�س والثالثون
املائة وال�سابع والثالثون

�أ.د .ح�سني الطالفحه
�أ .عمر مالعب
د .نواف �أبو �شماله

املائة والثامن والثالثون
املائة والتا�سع والثالثون
املائة والأربعون

د .فهد الف�ضالة
د .حممد باطويح

املائة والواحد والأربعون

د .عوين الر�شود
د� .إيهاب مقابله

املائة والثاين والأربعون
املائة والثالث والأربعون

لالطالع على الأعداد ال�سابقة ميكنكم الرجوع �إىل العنوان الإلكرتوين التايل:
http://www.arab-api.org/develop_1.htm
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المعهد العربي للتخطيط
�سندوق البريد � 5834سفاة  13059دولة الكويت
(965)24843130 24844061 :

(965)24842935 :

: api@api.org.kw - www.arab-api.org
تابعونا:

