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مقدمة
لم تكن مسيرة التنمية متوازنة في الدول األقل نموا ً من حيث شمول منافعها لكافة شرائح
وفئات المجتمع ،فكان نصيب البعض أكثر من غيره ،ولعل ما حصلت عليه الفئات االجتماعية
األشد حاجة هو األقل ،إذ لم تجني هذه الفئات سوى اليسير من ثمار التنمية ،وظلت تواجه
عقبات كأداء في طريق انضمامها إلى مسيرة التنمية ،تمثلت في قلة مواردها ومقتنياتها،
وانخفاض دخلها ،وتدني تحصيلها الدراسي ،وتخلف أوضاعها وظروفها الصحية.
أصبحت الحاجة لمعالجة أوضاع الفقراء والمحرومين ملحة وال تقبل التأجيل ،إذ يلقي
وجودهم ،ولو بنسب منخفضة ،ظالالً قاتمة على صورة الدول التي يعيشون فيها ،ويشكك في
كفاءة أداء حكوماتها وجدية التزامها بمباديء العدالة االجتماعية والمساواة ،كما انتشر وتعزز
االقتناع بأن الفقر بحد ذاته مؤشر على وجود فرص غير مستثمرة ،وطاقات معطلة وقوى
بشرية غير عاملة ،لذا تقتضي أهداف التنمية نفسها االلتفات بجد إلى ظاهرة الفقر.
تشترك كافة الدول في إعطاء التنمية األولوية في خططها وبرامجها ،وعلى الـرغم مـن
التباين في استراتيجيات ووسائل التنمية إالّ أن الجميع متفقون على أهمية االستثمارات الجديدة
في تحقيق أهداف التنمية ،ومنها مكافحة الفقر ومعالجة أسبابه ،وتؤكد تجارب الدول المختلفـة
على أهمية دور المؤسسات الصغيرة في تنمية االستثمارات واالرتقـاء بمعـدالت اتنتـاخ وخلـق
فرص العمالة وزيادة الدخل الفردي ،وبالتالي بلوغ التنمية الشاملة والمستديمة المنشودة.
يتصدر التمويل قائمة متطلبات أو مقومات إنشاء وتشغيل المؤسسات الجديدة ،وتنطبق
هذه المالحظة بالذات على المؤسسات الصغيرة ،التي تواجه صعوبات جمة فـي تـوفير التمويـل
الكافي تنشائها ،لذا فقد أولى االقتصاديون اهتماما ً خاصا ً بهذا الموضوع.
تهدف هذه الدراسـة إلـى بيـان وتحليـل أهميـة القـروض الصـغيرة فـي إنشـاء وتشـغيل
المؤسسات الصغيرة وخفض معدالت الفقر والبطالة من خالل التطرق لتجارب دول ومؤسسـات
عدة ،الستخالص قواعد عامة لنشاط القروض الصغيرة المدورة.
التنمية والفقر
كان القرن العشرين بحق قرن التنمية ،التي شملت كافـة قـارات ودول وشـعوب العـالم،
حتى غدت التنمية الشاملة ،بجوانبها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتربوية والصـحية،
هدفا ً رئيسيا ً ـ بل الهدف األول ـ لخطط وبرامج وموازنات حكومات العالم ،وأصبحت نسبة النمو
الســنوي فـ ي المؤشــرات االقتصــادية وغيرهــا المعيــار الرئيســي لتقيــيم األداء الشــامل للدولــة
وقطاعاتهــا الحكوميــة والخاصــة ،والمؤشــر األول علــى مكانــة الدولــة فــي المجتمــع الــدولي
واألساس لتصنيفها وترتيبها بين الدول.
تباينت نتائج هذه الجهود التنموية ،ففي حين شهدت بعض الدول مثل اليابـان وماليزيـا
وكوريا والصين والهند نسب نمو مرتفعة ،تعثرت التنمية فـي االتحـاد السـوفيتي ودول أوروبـا
الشرقية مما عجل بانهيار نظمها السياسية ،كما تفاوتت مستويات استفادة الشرائح االجتماعية
المختلفة من منافع التنمية ،ففي الوقت الذي ارتفع دخل الكثيرين نتيجة ذلك ،ظـل دخـ ل الـبعض
منخفضاً ،وتدنت القدرة الشرائية ألصحاب الدخل المنخفض بسبب االرتفاع النسبي فـي تكـاليف
المعيشة المتزامن أو الناتج عن النمو االقتصادي ،وقد استنتج المتشائمون من هذا الوضع بـأن
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األغنياء يزدادون ثرا ًء ،فيما الفقراء يزدادون فقراً ،ومع التحفظ على صـيغة المبالغـ ة والتعمـيم
في هذه المالحظة فإنها لم تخالف الواقع كثيراً.
تتطلب دراسة ظاهرة الفقر ووضع الخطط والبـرامج لمكافحتهـا تعريـف الفقـر ،وتشـير
مصادر الموضوع إلى عدم وجود إجماع حول تعريف معين ،وقد جرت العـادة علـى الـربط بـين
الفقر وعامل الدخل ،لكن هذا التعريف ذي العنصر األحادي  Unidimensionalيغفـل عوامـل
مهمة أخرى مثل األمية والسكن غير المالئم ،ولحين توفر مؤشرات كاملة ومتفـق عليهـا يبقـى
الدخل أسهل وأقصر الطرق لتشخيص الفقر ،ولعل أكثر تعاريف الفقر انتشارا ً واستعماالً العـي
على دخل يومي يقل عن دوالر أمريكي واحد ،ومن الواضح انطباق هذا التعريـف العملـي للفقـر
على الدول األقل نمواً ،إذ إن خط الفقر  ،Poverty lineوهو المستوى الـذي يصـنف مـن يقـل
دخله عنه مع الفقراء ،يكون في الدول المتقدمة اقتصـاديا ً أعلـى مـن ذلـك بكثيـر ،وال شـك بـأن
تحديد خط متدني للفقر في دولة ما له فوائد إعالمية من حيـث خفـض إحصـائيات الفقـراء لكنـه
مضلل ،وقد أدركت حكومة ماليزيا أهمية الدقة في ذلك ،فأدخلت عام 1986م على تعريفها لخط
الفقر ،باتضافة إلى متطلبات الحياة الضرورية مـن غـذاء وغيرهـا ،المـوارد الماليـة األساسـية
األخرى والملكية العقارية.
يُقدر عدد الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر أمريكـي واحـد بمليـار وربـع المليـار ،أي
حوالي ُخمس البشرية ،وهناك ثالث مليارات من البشر يعتاشون على أقل من دوالرين في اليوم
الواحد ،منهم حوالي المليار ال يجدون مسكنا ً مالئما ً و( )100مليون طفل ال يستطيعون الـذهاب
إلى المدارس ،وبسبب معاناتهم من سوء التغذية وعدم حصولهم على خـدمات صـحية متكاملـة
وظروف معيشتهم األخرى المزرية تتفشـى بيـنهم األوبئـة واألمـراض ويعيشـون حيـاة مشـوبة
بالخوف واتحباط.
أدركت الحكومات خطورة هذه الظاهرة وضرورة التصدي لها والقضـاء عليهـا فبـادرت
إلى إنشاء المؤسسات المختصة بذلك ،وأعـدت االسـتراتيجيات والخطـط والبـرامج الهادفـة إلـى
مكافحة الفقر ،ورصدت لها االعتمادات في موازناتها ،ويشير تقرير الفقر لعام 2000م بأن أكثر
من ثلثي دول العالم لديها خطط لمكافحة الفقر ،كما تساهم منظمـات التنميـة الدوليـة مثـل األمـم
المتحدة ومؤسسـاتها والبنـك الـدولي مـن خـالل تنفيـذ بـرامج تنمويـة موجهـ ة للفقـراء وإعـداد
الدراسات واتحصائيات وعقد المـؤتمرات والنـدوات لمناقشـة ظـاهرة الفقـر وأبعادهـا واقتـرا
الحلول المناسبة لها.
نجحت التنمية الشاملة وبرامج مكافحـة الفقـر فـي خفـض معـدالت الفقـر ،ففـي منطقـة
شرق وجنوب آسيا انتشلت التنمية ما يقارب من ( )500مليون شخص مـن دائـرة الفقـ ر ،وفـي
الصين وحدها انخفضت نسبة الفقراء من  %64في 1981م إلـى حـوالي  %17بحلـول القـرن
الحالي ،أي من ( )600مليون إلى ( )200مليون ،وتمكنت ماليزيا عبر ثالث عقود مـن السـنين
(1970م ـ 2000م) من تقليص معدل الفقر من  %52.4إلى  ،%5.5أما تونس فقـد انخفضـت
نسبة الفقر فيها من  %33عام 1967م إلى  %2.4فــــــــــــــــــــي سنة 2000م.
مكافحة الفقر
يستدعي عالخ أي مشكلة تشخصيها وتحديد مسبباتها ،وينبغي أوالً االتفاق بأن ظاهرة
الفقر ليست حالة متوارثة أو طبع مكتسب ،وال تكمن العلة أو العلـل األساسـية للفقـر فـي الفـرد
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نفسه وإنما في البيئة التي ترعرع فيها وتحيط به ،لذا ال يجوز لوم الفقير على حالته ،ألنه ـ في
معظم الحاالت ـ غير مسؤول عنها ،بل هو ضحية لها ،وبالتالي يتحمل المجتمـع بصـورة عامـة
المسؤولية عن ذلك ،وهذا ما تؤكده مباديء وقيم ديننا الحنيف ،ويترتب على القوى االجتماعية
إيجاد الحلول لهذه المشكلة.
توفر بعض البـرامج الحكوميـة ومسـاعدات الجمعيـات الخيريـة العـون المـالي والعينـي
للفقراء لتلبية احتياجـاتهم األساسـية واينيـة ،مثـل الغـذاء والمسـكن والملـبس ،ففـي الواليـات
المتحدة األمريكية توزع علـى الفقـراء قسـائم لشـراء المـواد الغذائيـة  ،Food Stampsفيمـ ا
تؤجر حكومة كندا على ذوي الدخل المنخفض مساكن بمبالغ يسيرة نسبياً ،كما يحصـل الفقـراء
فــي دول أخــرى علــى مســاعدات حكوميــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،وباتضــافة إلــى البــرامج
الحكومية تنشط الجمعيات الخيريـة المحليـة والعالميـة فـي تقـديم خـدمات ومسـاعدات متنوعـة
للفقراء ،تشمل مبالغ مالية ووجبات طعام وسكن في مالجيء خاصة بـالفقراء وخـدمات صـحية
مجانية.
إن الوضع المثالي هو عالم بدون فقراء ،وهذا مبدأ إنساني ال يختلف حوله إثنان ،ومن
الواضح بأن ذلك لن يتحقق لو اقتصـرت الجهـود علـى تقـديم المسـاعدات للفقـراء ،والتـي هـي
أشبه بدواء يزيل أعراض وأوجاع مرض ما والمطلوب هـو عـالخ جـذري يجفـف منـابع الفقـر
ويقضي على اسبابه ،ومن المالحـظ انتشـار االقتنـاع بـأن الوسـيلة المفضـلة لمسـاعدة الفقـراء
ليس باتحسان إليهم فقط وإنما بتمكينهم من االرتقـاء بأوضـاعهم وإخـراخ أنفسـهم مـن هاويـة
الفقر والحرمان ،وقد عبر جيمس ولفستون ،رئيس مجموعة البنك الدولي عن هذا التوجـه فـي
قوله" :إن من الممكن تسـريع خطـى التنميـة لـو عاملنـا الفقـراء بوصـفهم قـوة تغييـر ال هـدفا ً
لإلحسان".
ييستدل من تجارب الدول المختلفة على وجود طريقتين رئيسيتين لمكافحة الفقر هما:
التنمية الشاملة التي تعـم فوائـدها كافـة شـرائح المجتمـ ع وتـؤدي إلـى
توفير فرص عمالة جديدة وزيادة الدخل الفردي.
البرامج التنموية الخاصة التي تستهدف ذوي الدخل المنخفض.
يُفترض أن تشمل فوائد التنمية الشاملة والمستديمة كافة شـرائح المجتمـع ،ممثلـة فـي
توفير فرص العمل لهم وزيادة دخلهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ،مما سيؤدي إلـى
تخفيض معدالت الفقر.
وينطلق استهداف الفئـات ذات الـدخل المـنخفض والفقيـرة ببـرامج تنمويـة خاصـة مـن
اقتناع بضرورة تحقيق العدالة االجتماعية في توزيع المنافع العامة ،بحيث يحصـل جميـع أفـراد
المجتمع على حصص متكافئة منها ،وبما إن هؤالء المعوزين قد ُحرموا في السابق مـن بعـض
هــذه المنــافع ،فــإن مــن الواجــب تعويضــهم عــن ذلــك ،ورفــع الحيــف عــنهم ،وإحقــاق العدالــة
االجتماعية من خـالل التركيـز علـى االحتياجـات التنمويـة لهـذه الفئـة االجتماعيـة ،وتخصـيص
الموارد الكافية للصرف عليها ،وقد أثبتت الوقـائع والنتـائج جـدوى اسـتهداف الفقـراء ببـرامج
تنموية خاصة.
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الحل هو االستثمار
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ينطلــق البحــث عــن حــل لمشــكلة انخفــاض الــدخل والفقــر المــزمن مــن الثقــة بقــدرات
المستهدفين على النهوض بأوضاعهم ذاتيـاً ،إذا تـوفرت لهـم الفـرص المناسـبة وحصـلوا علـى
الدعم الكافي ،فالفقير ال يحبذ البقاء على حالتـه مـن االتكـال علـى الغيـر فـي تـوفير مسـ تلزمات
معيشته ،وما يصاحب ذلك من ضعة النفس وتدني المكانة االجتماعية.
هنالك ثالثة أسباب رئيسية للفقر وانخفاض الدخل:
البطالة الدائمة أو الوقتية والمؤدية إلى انخفاض أو عدم انتظام الـدخل
الفردي.
قلة أو انعدام المدخرات والممتلكات لدى هـذه الفئـة االجتماعيـة والتـي
يمكن استثمارها واالستفادة منها في تحسين دخلهم.
حرمــانهم مــن مصــادر االئتمــان العامــة ممــا يجعــل مــن الصــعب علــى
الغالبية العظمى منهم الحصول على قروض لتأسيس مشاريع خاصة بهم.
من المعروف اقتران الفقر بالبطالة ،فالصفتان متالزمتان ومترابطتان بصورة وثيقـة ،ففـي
الدول المتقدمة اقتصاديا ً ينضـم يوميـا ً أعـداد إلـى صـفوف العـاطلين نتيجـة تغيـرات سـلبية فـي
أوضاع أصحاب العمل أو تقادم مهاراتهم بسبب إدخال تقنيات عمل جديدة ،وإذا لم يتمكن هؤالء
من تطوير مهاراتهم وإيجاد فرص عمل بديلة فمن المحتمل تحولهم إلـى عـاطلين دائمـين ،ممـا
يعني انخفاض دخلهم إلى ما دون مستوى الفقر في الكثير من الحاالت ،وقد تكفي بـرامج إعـادة
التأهيل والتدريب المدعومة من قبل الدولة لتخفيض نسب البطالة بين هذه الفئة.
لن تكون إعادة تأهيل العاطلين عن العمل من ذوي الدخل المنخفض مجدية إذا لم يوجـد
طلب على العمالة ،ومن المعروف ارتباط هـذا الطلـب باألوضـاع االقتصـادية ،وكلمـا كانـت هـذه
األوضــاع جيــدة كلمــا ازداد الطلــب علــى العمالــة نتيجــة توســع الطاقــات اتنتاجيــة والخدميــة
للمؤسســات الموجــودة وكــذلك إنشــاء مؤسســات جديــدة ،لــذا يمكــن االســتنتاخ بــأن تنميــة
االستثمارات وإنشاء المؤسسات الجديدة مدخل رئيسي لمكافحة الفقر.
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية ومكافحة الفقر
للمؤسسات الصغيرة دور رئيسي في التنمية واالزدهـار االقتصـادي ،سـواء فـي الـدول
المتقدمة اقتصاديا ً أوالنامية ،وتستمد هذه المؤسسات أهميتها ليس من حجمها وإنما من عددها
ومجموع استثماراتها وفرص العمل التــــــــــــــي توفرهـا وآثارهـا االقتصـادية ،ويُالحـظ تعـدد
تعــاريف المؤسســات الصغيـــرة والمتوســطة ،كمــا تتبــاين المعــايير المســتخدمة فــي تصــنيف
المؤسســات ،والــتس تشــمل عــادة واحــدا ً أو أكثــر مــن المعــايير التاليــة :عــدد العــاملين ،حجــم
االستثمارات ،قيمة العوائد.
كما تفرق بعض المصادر بين المؤسسـات الصـغيرة والمصغـــــ ـرة ،ويعـرض الجـدول
رقم ( )1معايير تصنيف المؤسسات الصغيرة والمصغرة في بعض الدول.

-4-

جدول رقم ()1
معايير تصنيف المؤسسات الصغيرة والمصغرة في عدد من الدول
المؤسسات الصغيرة
المؤسسات المصغرة
الدولة
( )10عمال أو أقل ودخل سنوي ال ( )50-10عامــل ودخــل ســنوي ال
االتحاد األوروبي
يزيد على ( )10مليون يورو.
يتجاوز مليوني يورو.
( )49-10عامل.
( )9-1عمال
الجزائر
ال ت ُوجد تعاريف رسمية
المملكــــــة العربيــــــة
السعودية
توجد في الواليات المتحـدة األمريكيـة ( )22مليـون مؤسسـة صـغيرة ومتوسـطة ،وفـي
االتحاد األوروبي ( )18مليون مؤسسة مثيلة ،أمـا فـي الـدول العربيـة فتشـكل هـذه المؤسسـات
 %90من إجمالي عدد المؤسسات ،وتوظف المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة المصـرية ثلثـي
القوى العاملة وتنتج  %80من القيمة المضافة في الدخل القومي.
أما في األردن فقد بلغت نسبة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في بداية هذا
القرن  ،%99منها  17175مؤسسة صناعية صغيرة توظف ما بين ( )1إلى ( )9عمال ،و900
مؤسسة متوسطة يتراو عدد العاملين فيها بين ( )10و ( )99عامالً ،أمـا المؤسسـات الكبيـرة
التي يعمل فيها ( )100عامل فأكثر فلم يتجاوز عددها ( )165مؤسسة.
ويبــين الجــدول رقــم ( )2نســب المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة وقواهــا العاملــة
ومساهمتها في الناتج المحلي االجمالي في الدول الصناعية الكبرى.
جدول رقم ()2
نسبة العمالة الموظفة مساهمتها في
نسبة عدد
الدولة
الناتج المحلي
فيها إلى إجمالي
المؤسسات الصغيرة
االجمالي
القوى العاملة ()%
والمتوسطة ()%
48
53.7
99.7
الواليات المتحدة األمريكية
34.9
65.7
99.7
ألمانيا
30
67.2
99.9
بريطانيا
61.8
69
99.9
فرنسا
40.5
49
99.7
ايطاليا
27.1
73.8
99.5
اليابان
المصدر :د .صـالح الصـالحي ،أسـاليب تنميـة المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة فـي
االقتصـــاد الجزائـــري ،ورقـــة مقدمـــة إلـــى نـــدوة "المشـــروعات الصـــغيرة
والمتوسطة في الوطن العربي :اتشكاليات وآفاق التنميـة" ،المنظمـة العربيـة
للتنمية اتدارية ،القـاهرة ،جمهوريـة مصـر العربيـة 22_18 ،ينـاير 2004م،
ص  165ـ ( 194ص .)169
تســاهم المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة فــي التنميــة االقتصـ ادية وتنويــع االقتصــاد
الوطني وزيادة اتنتاخ وتوفير فرص العمل ونمـو الصـادرات ،كمـا إن صـغر حجمهـا يتـيح لهـا
-5-

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

درجة أعلى من المرونة في التكيف وإدخال التكنولوجيا الحديثـة ،ويعـدد تقريـر لمنظمـة العمـل
الدولية الفوائد التالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
توفير فرص عمالة دائمية.
تنمية دخل األفراد وتحسين أوضاعهم المعاشية.
المساهمة في التنمية االقتصادية المستديمة.
توسيع مشاركة الجماعات المهمشة في النشاط االقتصادي.
تنمية االستثمارات والمدخرات.
تدريب وتطوير الموارد البشرية.
تحقيق التوازن المنشود في التنمية المحلية واتقليمية.
توفير منتجات وخدمات أكثر توافقا ً مع احتياجات األسواق المحلية.
اهتمت دول عديدة بأوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيها ،فشرعت السياسـات
والقواعد لتنظيمها وحمايتها ،وأقرت الخطط والبرامج لرعايتهــــــــــا وتنميتها ،وفي الواليـات
المتحــــدة األمريكيــــة تأسســــت إدارة المؤسســ ـ ات الصغيـــــ ــــرة Small Business
 Administrationعام 1953م بهدف تقديم العون المالي والفني واتداري للراغبين بإنشـاء
وإدارة وتنمية منشآتهم الصغيرة ،وقد ساعدت هذه اتدارة مؤسسات صغيرة في الحصول علـى
قروض تزيد قيمتها على ( )45مليار دوالر ،ونفذت بـرامج اتسـناد والـ دعم اتداري ألكثـر مـن
مليون مؤسسة صغيرة بواسطة شبكة مكونة من ( )1000مركز لتطوير األعمال.
تميزت اليابان بالرعاية الفائقة التي أولتها للمنشـآت الصـغيرة والمتوسـطة ،والمتمثلـة
فــي إصــدار قــانون تنظــيم المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة ،ووضــع السياســات لتطويرهــا
وتنميتها ،ومنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم ،وحمايتها من العسرة الماليـة ،وقـدمت لهـا
الحــوافز ،وساعدتهـــــــــــا فــي إدخــال تقنيــات عمــل حديثــة وتســويق منتجاتهــا ،كمــا أوكلــت
مهــــــ ـــــــام تطـــــــوير هـــــــذه المؤسســـــــات إلـــــــى هيئـــــــة المؤسســـــــات الصـــــــغيرة
والمتوسطــــــــــــــــــــــــة  Small and Medium Enterprise Agencyالتابعة لوزارة
االقتصاد والتجارة والصناعة ،أما خدمات التدريب للمؤسسات الصغيرة فقـد أنشـأت لهـا معهـدا ً
خاصا ً هو معهد إدارة وتكنولوجيـا المؤسسـات الصـغيرة ،وjتضـمن الحالـة رقـم ( )1معلومـات
تفصيلية عن تجربة اليابان في رعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الحالة رقم ()1
اليابان :التجربة النموذجية في رعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تقدم لنا اليابان نموذجا ً يستحق االقتداء به في اهتمامها ورعايتها بالمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،وقد أثبتت هذه التجربة غزارة الفوائد التي يمكن جنيها من تشجيع إنشاء
هذه المؤسسات ،ومساعدتها في بلوغ أهدافها ،ومن أهم خصائص هذه التجربة ما يلي:
إصدار التشريعات التي تنظم إنشاء ونشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحمايتها
)1
من اتفالس.
منح هذه المؤسسات حزمة من اتعفاءات الضريبية والحوافز التشجيعية تشمل
)2
إعفاءات من ضريبة العمل والعقارات وتخفيضات في الضرائب على الدخل واألربا غبر
الموزعة.
إنشاء هيئة مختصة برعاية هذه المؤسسات.
)3
توفير التمويل الالزم لها عن طريق هيئات التمويل الحكومية.
)4

-6-

تطبيق برامج ضمان القروض المقدمة لها من البنوك التجارية تحت إشراف مؤسسة
)5
ضمان القروض  ،Credit Guarantee Corpوالتي لها فروع في أرجاء اليابان.
تقديم االستشارات والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في
)6
اختيار المواقع المناسبة وحل مشكالتها اتدارية والتنظيمية والتشغيلية.
تنفيذ برامج تدريبية إدارية وتخصصية لتطوير أداء مديري هذه المؤسسات والعاملين
)7
فيها ،وتشمل مواضيع هذه البرامج العمليات اتدارية واتدارة المالية وقوانين العمل وغيرها.
مساندة األنشطة التسويقية لهذه المؤسسات من خالل إقامة المعارض التسويقية
)8
وتمثيل مصالحها في االتفاقيات التجارية.

-

وأدركت الجزائر األهمية االقتصادية الكبرى للمؤسسات الصغيرة والمتوسـطة فأنشـأت
لهــا وزارة خاصــة ،هــي وزارة المؤسســات والصــناعات الصــغيرة والمتوســطة عــام 1993م
وأناطت بها المهام والمسؤوليات التالية:
تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
.1
تــوفير الــدعم والحــوافز تنشــاء وتطــوير المؤسســات الصــغيرة
.2
والمتوسطة.
مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تـذليل الصـعوبات التـي
.3
تواجهها.
توفير المعلومات الالزمة للمستثمرين.
ويتكون تنظيمها اتداري من إدارات متخصصة في تطـوير القطـاع مثـل حاضـنات األعمـال
ومراكز الدعم والمجلس الوطني لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي البحرين أُستحدثت وحدة المشـ اريع الصـ غيرة والمتوسـطة ضـمن وزارة الصـناعة
عام 1999م ،وأُعيد تنظيمها إلـى إدارة للصـناعات الصـغيرة والحرفيـة عـام 2003م ،والهـدف
العــام لــإلدارة هــو تطــوير الصــناعات الصــغيرة بشــتى الوســائل المتاحــة وتقــديم االستشــارات
واتسناد لها.
يتضمن الجدول رقم ( )3معلومات عن أنواع التنظيمات الحكومية الراعيـة للمؤسسـات
الصغيرة والمتوسطة في بعض دول العالم.
جدول رقم ()3
التنظيمات الحكومية المختصة برعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في بعض دول العالم
الواليات المتحدة األمريكية التنظـــيم الحكـــومي المخـــتص برعايـــة المؤسســـات الصـــغيرة
والمتوسطة
إدارة تابعة لوزارة الصناعة.
كندا
هيئة مرتبطة بوزارة االقتصاد والتجارة والصناعة.
اليابان
الجهاز القومي للصناعات الصغيرة.
الهند
هيئة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كوريا
مكتب المشروع الصغير.
سنغافورة
وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
الجزائر
إدارة الصناعات الصغيرة والحرفية.
البحرين
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معوقات إنشاء وتشغيل المؤسسات الصغيرة

)1

أ)
ب)
ت)

)2

تأكد لنـا بـأن المؤسسـات الصـغيرة ضـرورية للتنميـة واتزدهـار االقتصـادي ومكافحـة
البطالة والفقر ،لذا البد من تهيئة مقومات نجاحها ،خاصة إذا عرفنا بأن هـذه المؤسسـات أكثـر
عرضة للفشل من غيرها ،ويكمن وراء ارتفاع نسبة تعثر المؤسسات الصغيرة عوامل عدة مـن
أهمها:
صعوبات الحصول على التمويل الكافي :يواجه المسـتثمرون صـعوبات
في الحصـول علـى التمويـل الـالزم تنشـاء مؤسسـات صـغيرة ،كمـا تتـردد البنـوك
وغيرها من مؤسسـات التمويـل التجاريـة فـي إقراضـهم المبـالغ المطلوبـة لتشـغيل
مؤسساتهم بعد إنشائها ،ويشير تقريـر للبنـك الـدولي صـادر فـي عـام 1995م بـأن
المستفيدين الرئيسيين من خدمات المؤسسات المالية هـم  %25فقـط مـن السـكان
النشطين اقتصادياً ،فيما يحرم البقية ،أي  %75من هذه الخدمات ،وهنالك عدد من
الموجبات لعزوف البنوك عن تقديم القروض للمؤسسات الصـغيرة ،مـن أهمهـا مـا
يلي:
عــدم وجــود ضــمانات للقــروض ،إذ عــادة ال يمتلــك
أصــحاب المشــاريع الصــغيرة مــن العقــارات وغيرهــا مــن األصــول القابلــة
للرهن ،والتي يمكن استعمالها كضمانات للقروض .collateral
احجام البنـوك عـن تقـديم القـروض الصـغيرة حتـى ال
تضطر للتعامل مع سيل من الطلبات ،والتي تكـون تكلفـة مراجعتهـا وتنفيـذ
إجراءاتها مرتفعة.
ارتفــــاع درجــــة المخــــاطرة الكامنــــة فــــي إقــــراض
المؤسسات الصغيرة بسبب نسبة التعثر العالية.
وباختصــار ينطــوي إقــراض مؤسســة صــغيرة علــى مخــاطرة مرتفعــة مقرونــة
بعوائد متدنية ،لذا تستثني البرامج االئتمانية للبنوك هذه الحاالت ،وبسبب هـذا
الوضــع يعتمــد المســتثمرون فــي مشــاريع صــغيرة عــادة علــى مــدخراتهم
واالقتراض من األقارب واألصدقاء ،كما قد يلجأ البعض مكرهين إلـى المـرابين
للحصول على احتياجـاتهم التمويليـة ويضـطرون لـدفع نسـب فائـدة عاليـة ،قـد
تصبح عامالً إضافيا ً في تعثر مؤسساتهم.
بـــطء عمليـــات وإجـــراءات التســـجيل والتـــرخيص  :توضـــع قواعـــد
وإجراءات التسجيل والترخيص لحماية حقوق المستثمرين والحفاظ على المصـالح
العامة وضمان توفر حـد أدنـى مـن المواصـفات المقبولـة فـي المشـروع ومنتجاتـه
وخدماته ،ومن ناحية أخرى قد تتحول هذه التعليمات واتجراءات إلى أسوار عالية
تعيق إنشاء المؤسسات الجديدة وترفع من تكاليفها ،وقد يشعر المستثمر المتحمس
للبدء بتكوين وتشغيل مؤسسته باتحبـاط عنـدما يطلـب منـه تعبئـة طلبـات ونمـاذخ
كثيرة والتردد على عدة جهات للحصـول علـى موافقتهـا ودفـع الرسـوم المطلوبـة،
وربما االنتظار أسابيع أو أشهر قبل صدور الترخيص واكتمال إجـراءات التسـجيل،
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)3

)4

)5

)6

)7

بل إن مجرد معرفته بوجود هذه اتجراءات المطولة قد يكون كافيا ً لثنيه عن إنشاء
مؤسسته الصغيرة والبحث عن فرص استثمارية بديلة.
تدني الكفاءات اتدارية في المؤسسة :تعتبر كفاءة اتدارة شرطا ً الزما ً
لنجا أي مؤسسة ،سواء كانـت صـغيرة أم كبيـرة ،وقـد ال يـتمكن مالـك المؤسسـة
الصغيرة من إدارتها بكفاءة إذا لم تتوفر لديـه المهـارات اتداريـة الالزمـة .وتظهـر
هذه المشكلة بصورة حادة أحياناً ،عنـدما ال يكـون المالـك متفرغـا ً تدارتهـا بسـبب
إمتالكه مؤسسات أخرى أو دوامه في وظيفة فيعهد بمهمة إدارتها إلى شخص آخر
ليس لديه االهتمام أو المهارات الالزمة.
قلــة المــوارد البشــرية المؤهلــة :قــد يــؤدي تــدني القــدرة التنافســية
للمؤسسة الصغيرة إلى توظيف موارد بشرية ،ينقصها التأهيل المناسـب والقـدرات
المطلوبـة ،والبـد أن يـنعكس ذلــك سـلبا ً علـى إنتاجيــة المؤسسـ ة وجـودة منتجاتهــا
وخدماتها ،كما قد ال تكون قادرة بسبب مواردها المحدودة من معالجـة هـذا الـنقص
من خالل التأهيل والتدريب.
الصعوبات التسويقية :تخطط المؤسسات لزيادة حصصها من األسواق
 Market Shareأو الحفاظ عليها عند مستوياتها الحالية على األقـل ،ولكـن هـذا
ال ينطبق تماما ً على المؤسسات الصغيرة ،بسبب قلـة إنتاجهـا وانتشـارها المحـدود
في األسواق ،كما أن إمكانياتها في إعداد أبحاث السـوق وتصـميم وتنفيـذ الحمـالت
التسويقية واالشتراك في المعارض محدودة بسبب تكاليفها الباهظة ،مما يقلـل مـن
كفاءتها التسويقية.
ندرة المعلومـات :يصـعب إدارة أي مؤسسـة وتخطـيط أنشـطتها بـدون
المعلومات الالزمة ،ويحتاخ مالكو ومديرو المؤسسات الصغيرة إلى معلومـات عـن
األســواق والمنافســين ومواصــفات المنتجــات وأنظمــة وقواعــد التجــارة والتصــدير
والضرائب وبرامج الحـوافز التشـجيعية ،وعنـدما ال تتـوفر لـديهم هـذه المعلومـات
تنخفض فاعلية وجودة خططهم وقرراتهم.
تقـادم تقنيـات العمــل :إن تكلفـة الحصـول علــى تقنيـات العمـل الحديثــة
مرتفعة ،مما يجعلها بعيدة عن متناول الكثير من المؤسسات الصغيرة ،التي تواجـه
أصالً صعوبات في الحصول على التمويل الالزم ألنشطتها التشغيلية ،ويؤدي تقـادم
تقنيات اتنتاخ إلى العمل بطاقات إنتاجية وجودة منتجات أقـل مـن المنافسـين ،ممـا
يضعف الموقف التنافسي للمؤسسة ،ويضطرها إلى تقديم المزيد من التنـازالت فـي
األسعار وشروط التزويد ،وبالتالي تقليل هـام أرباحهـا إلـى الحـد الـذي قـد يهـدد
استمرار نشاطها.
المؤسسات الصغيرة في السعودية
ال تختلف المؤسسات السعودية الصغيرة عن مثيالتها في دول أخـرى مـن حيـث أهميـة
مساهمتها في االقتصاد الوطني والتنمية ،وت ُقدر نسبة المؤسسات الصغيرة التي توظف أقل من
( )10عاملين بـ  %93من إجمالي عدد المؤسسات ،والغالبية العظمى منها توظف ( )4عاملين
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فأقل ،وعلى الـرغم مـن انخفـاض نسـبة السـعودة فيهـا يعمـل فيهـا حـوالي  %41مـن إجمـالي
العمالة السعودية ،وال تتجاوز قيمة أصول المؤسسة الصغيرة بالمعدل المليون لاير.
أولت المملكة اهتماما ً بتنمية المؤسسات الصغيرة ،وقد أشارت خطـة التنميـة السادسـة
( 1415ـ 1420هـ) إلى أهمية إنشاء جهاز مختص بتطوير المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة،
وتقدم مراكز تنميـة المنشـآت الصـغيرة والمتوسـطة فـي الغـرف التجاريـة والصـناعية خـدمات
مساندة متنوعة لهذه المؤسسات ،تشـمل االستشـارات اتداريـة والقانونيـة والماليـة ومسـاعدة
المستثمرين في البحث عن فرص اسـتثمارية مجزيـة ،وإعـداد وتنفيـذ بـرامج تدريبيـة موجهـة
للعاملين فيها وعقد الندوات واللقاءات حولها.
تواجه المؤسسات الصغيرة في المملكة صعوبات تمويليـة وإداريـة وتسـويقية وفنيـة،
ولعل أبرز هذه الصعوبات الحصـول علـى التمويـل ،والمصـدران الرئيسـيان لهـذا التمويـل همـا
المدخرات والقروض الشخصية ،أما بنك التسليف السـعودي ،فقـد تأسـس عـام 1971م ،ليعمـل
كجهاز إقراض حكومي في مجاالت التنميـ ة االقتصـادية واالجتماعيـة ،وحتـى عـام 2002م بلـغ
عدد المقترضين من البنك  422.021مواطن ،حصلوا على قروض بقيمة ( )6896مليون لاير،
منها ( )141مليون لاير فقط للحرفيين والمهنيـين ،وتشـير تقـارير البنـك بـأن برنـامج إقـراض
خريجـ ي مراكــز التــدريب المهنــي ومــدارس التعلــيم وخريجــات مراكــز التــدريب علــى التفصــيل
والخياطـة ،والــذي بـدأ عــام 1399هـ ـ ،هــو أول برنـامج تمــويلي تقـراض المؤسســات الناشــئة
والصغيرة في المملكة ،وفي عام 1417هـ صدرت تعليمات جديدة وسعت دائرة المستفيدين مـن
برنامج اتقراض لتشمل المهنيين والفنيين ،كما رفعـت سـقف القـرض الواحـد مـن ( )100إلـى
( )200ألـف لاير ،وخيــرت المقترضـين بــين تقــديم ضـمان مصــرفي أو رهـن عقــاري أو كفالــة
شخص ضامن.
أوصت ندوة المنشـآت الصـغيرة والمتوسـطة وطـرق تمويلهـا والمنعقـدة تحـت رعايـة
وزارة المالية واالقتصاد الوطني والبنك الـدولي لإلنشـاء والتعميـر ،إلـى تطـوير نشـاط البنـك و
"تفعيل دوره في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم محفظـة القـروض" ،ودعـت إلـى
إعادة النظر في أهداف البنك وإضافة هـدف جديـد هـو :تقـديم القـروض للمشـروعات الصـغيرة
الناشئة ،كما اقترحت إيجاد صندوق لضمان قروض البنك لهـذه المشـروعات واسـتحداث طـرق
تمويلية أخرى مثل التأجير التمويلي.
إطــالق صــندوق التنميــة الصــناعية الســعودي لبرنــامج كفالــة المنشــآت الصــغيرة
.
والمتوسطة الذي يهدف إلى دعم هـذه المنشـآت ،باالشـتراك مـع البنـوك التجاريـة ،حيـث يقـوم
الصندوق بضمان نسبة قد تصل إلى ( )%75من القروض التي تقدمها البنـوك لتلـك المنشـآت.
وقد تم تخصيص مبلغ ( )200مليون لاير ،كخطوة أولى ،لهذا الغرض .كمـا تـم أيضـا ً فـي إطـار
دعم هذه المنشآت ،زيادة رأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ بليوني لاير.
يتضح من هذا العرض الموجز لتجربة المملكة ضرورة إنشاء جهاز لرعاية المؤسسات
الصغيرة وتسهيل حصولها على القروض الميسرة.
تجارب عربية وإسالمية في مجال القروض الصغيرة
تؤكد تجارب دول ومؤسسات تنموية وخيرية إسالمية عديدة أهمية القـروض الصـغيرة
في إنشاء وتنمية المؤسسات الصغيرة وتوفير فـرص العمالـة وزيـادة الـدخل الفـردي ومكافحـة
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)1
)2
)3

الفقر ،ومن المفيد إمعان النظر في بعض هذه التجارب والممارسات لالستفادة من حصيلتها في
تأسيس برامج إقراض مماثلة في المملكة ،وتشـمل هـذه المراجعـة تجـارب فـي مصـر وتـونس
واألردن وسوريا والباكستان وبنجالدي .
استحدث جهاز تنمية للمشـروعات الصـغيرة ضـمن الصـندوق االجتمـاعي للتنميـة فـي
مصــر للمســاعدة فــي إنشــاء مشــروعات صــغيرة جديــدة وتطــوير المشــروعات القائمــة ،ومــن
المخطط استهداف ( )20ألـف مشـروع وإضـافة ( )100ألـف فرصـة عمـل سـنويا ً علـى األقـل،
ويستفيد من هذا النشاط الخريجون الجـدد والعـاطلون عـن العمـل والحرفيـون والنسـاء ،ويقـدم
الجهاز قروضا ً بحد أقصى هو ( )500ألف جنيه للمشروع الواحد وبنسب فائدة تتـراو بـين 7
و %11لتمويل شراء معدات ومواد اتنتاخ والنفقات التشغيلية ،وتسـدد القـروض علـى أقسـاط
خالل فترة تمتد من  18إلى  60شهراً.
يشترط للموافقة على طلب قرض ما يلي:
إيجاد فرص عمل جديدة.
استخدام التكنولوجيا المناسبة.
جودة المنتجات وسهولة تسويقها.
كمــا يقــدم الجهــاز ،إضــافة إلــى القــروض ،خــدمات التــدريب واالستشــارات والمعلومــات
للمستثمرين.
ساعد إنشاء شركة ضمان مخـاطر االئتمـان المصـرفي للمشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة
عام 1989م في تذليل الصـعوبات التـي تواجـه المسـتثمرون الجـدد والمؤسسـات الصـغيرة فـي
الحصول على التمويل ،والهدف من الضمانات التي تقدمها الشركة تشجيع البنوك على إقـراض
المؤسسات الصغيرة في كافة القطاعات عدا القطاع التجاري ،وتشترط لذلك أن يكون المشـروع
مؤسسة مسجلة ،وأن يستعمل القرض لتمويل األصول الثابتـة أو زيـادة رأس المـال التشـغيلي،
ويغطي ضمان الشركة
 %50من مبلغ القرض أو التسهيل المصرفي ،على أن يتم السداد خالل مـدة تتـراو بـين ()6
أشهر إلى ( )5سنوات ،وتشير تقارير البنك إلى أن نسبة القروض المتعثرة في السنوات 1991
ـ 2002م كانت .%28
بــدأ برنــامج القــروض التونســي عــام 1976م بهــدف تشــجيع إنشــاء مؤسســات جديــدة
والمساعدة في تنمية المناطق الريفية ،وقد انخفضت فاعلية البرنامج بسبب عزوف البنوك عن
المساهمة في أنشطته نتيجة لتدني نسبة الفائدة الممنوحة وارتفاع عدد طلبات القروض وطـول
إجراءات الموافقة على الطلبـات ،وبحلـول عـام 1997م أدت هـذه العوامـل متضـافرة مـع تـدني
نسبة سداد القروض ،التي لـم تـزد علـى  50بالمائـة ،إلـى نضـوب مـوارد البرنـامج ،ولـم تكـن
إنجازات البرنامج مرضية تماما ً إذ توقفت  %45من المشـاريع التـي مولهـا البرنـامج ،كمـا لـم
تتحقق كافة أهداف البرنامج بخصوص تنمية المناطق الريفية وإيجاد فرص العمالة ،ولعل هـذه
النتائج المخيبة لآلمال كانت سببا ً في إنشاء البنك التونسي للتضامن في 1997م ليتـولى تمويـل
المشاريع الصغرى في المجاالت الحرفية والصناعية والزراعية.
وفي األردن قدم صندوق التنمية والتشغيل قروضا ً لـ ( )23ألـف مشـروع قيمتهـا اتجماليـة
( )58مليــون دينــار ،نــتج عنهــا ( )39ألــف فرصــة عمــل دائمــة وموســمية ،وقــد قــاد االقتنــاع
بضرورة استفادة المـرأة مـن الخـدمات اتئتمانيـة إلـى تأسـيس صـندوق إقـراض المـرأة ،وهـو
مؤسسة خاصة تمنح قروضا ً صغيرة للنساء ،وفي السنوات العشر الماضية
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( 1994ـ 2004م) بلغ عدد قروضه ( )114ألف قـرض ،قيمتهـا اتجماليـة ( )57مليـون دوالر
واستفاد منها ( )40ألفاً.
أقامت سوريا بمعونة برنامج األمم المتحدة اتنمائي مشروع تنمية المجتمع الريفي في
جبل الحص عام 1998م بهدف "ترسيخ نظام مؤسسي وطني للتمويل الصـغير بـنهج تشـاركي
من خالل جمعية أهلية تراعي القيم المجتمعية السائدة كإحـدى الوسـائل لمكافحـة الفقـر وصـوالً
إلى التنمية البشرية المستدامة ومن أبرز إنجازات هذا المشروع تكوين صناديق اتقراض التـي
تمنح قروضا ً صغيرة لمساعدة السكان في تمويل أنشطتهم اتنتاجية.
توجد في دول إسـالمية عـدة بـرامج لإلقـراض الميسـر ،ومـن بـين تلـك الـدول ماليزيـا
والباكستان وبنجالدي  ،وتنفذ في ماليزيا عدد من البرامج لمسـاعدة األسـر الفقيـرة مـن خـالل
تزويدها بالقروض الحسنة لشراء أو بناء مساكن متدنية التكلفة وترميم وإعادة تأهيل مساكنها
وتوفير الخدمات األساسية لها ،وتشرف مجموعة من المؤسسات الخاصـة علـى برنـامج أمانـة
اختيار ماليزيا ،وهو برنامج حكومي يهدف إلى مكافحة الفقر عن طريق تقديم القروض الحسنة
لهم.
يهــدف مشــروع منطقــة أورانجــي التجريبــي  Orangi Pilot Projectإلــى تمكــين
السكان المعوزين في ضاحية أورانجـي فـي مدينـة كراتشـي مـن النهـوض بـأحوالهم مـن خـالل
تزويــدهم بقــروض تنشــاء مشــاريع صــغيرة ،وتتــراو قيمــة القــرض الواحــد بــين  75و 750
دوالراً ،وتسدد أقساطها على مدى عام واحد ،وقد ساهم البرنامج في تنمية أوضـاع الفقـراء إالّ
أن انخفاض معدالت سداد القـروض النـاجم عـن الوضـع السياسـي واالقتصـادي غيـر المسـتقر
واستهالك المستفيدين عوائد المشاريع لتوفير احتياجات معيشـتهم األساسـية وأغـراض أخـرى
مثل دفع المهور العالية أدى إلى توقف البرنامج.
بنك جرامين والقروض الصغيرة :التجربة الرائدة
يكاد يجمع الدراسون والممارسون في مجال القروض الصـغيرة الميسـرة علـى اعتبـار
تجربة بنك جرامين  Grameen Bankفي بنجالدي النموذخ الذي ينبغي اتقتداء به أو على
األقل االستفادة منه في إنشاء برامج مشابهة ،ومؤسس البنك محمد يونس أستاذ جامعي ،حاول
إقناع البنوك بإقراض الفقراء مبالغ ضـئيلة لمسـاعدتهم فـي البـدء بمشـاريع صـغيرة وتحسـين
ظروف معيشتهم ،لكن دعوته لم تلق أي استجابة فبادر إلى تأسيس بنك جرامين ،وتعنـي كلمـة
جرامين الريفي باللغة البنجالية.
ولخص مؤسس البنك الفكرة التي أقنعته بإيجاد البنك كما يلي:
" يصبح الناس فقراء عندما يحـرمهم المجتمـع مـن القاعـدة االجتماعيـة واالقتصـادية
التي يستطيعون النمو فيها ،وهم مثل النباتـات الصـغيرة التـي حكـم عليهـا بـالعي فـي أصـص
صغيرة".
ويهدف البنك إلى تمويل مشاريع الفقراء ،الذين ال يحصلون على هذا التمويل من بنوك
أخرى بسبب عدم امتالكهم أصول أو أمالك قابلة للرهن ويضـطرون غالبـا ً للجـوء إلـى األقـارب
واألصدقاء والمرابين ،وقد تبلغ نسبة الفائدة التي يفرضها المرابـون فـي ريـف بـنجالد 120
بالمائة.
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يوجه البنك خدماته للنساء بشكل خاص ،انطالقا ً من اقتناع بضرورة إنصاف المرأة في
هذا المجال أيضا ً ولكونهن أكثر حرصا ً في كيفية االستفادة مـن عوائـد مشـروعاتهن ،وبـذا تعـم
الفوائــد المتحققــة مــن القــروض ،وتشــكل النســاء حــوالي  %87مــن إجمــالي المقترضــين
والمقترضات ،الذي يزيد عددهم علـى ثالثـة مليـون مقتـرض يتوزعـون علـى آالف القـرى فـي
بنجالدي  ،ويبرز دور المرأة في البنك بصورة جليـة فـ ي تشـكيل مجلـس إدارتـه ،حيـث يالحـظ
وجود ( )9نساء من أصل ( )13عضواً ،أما عدد العاملين فـي البنـك فقـد تجـاوز ( )12ألفـا ً فـي
عام 2004م.
تبلــغ قيمــة القــرض بالمعــدل ( )100دوالر ،ويفــرض البنــك نســبة فائــدة عاليــة علــى
القروض هي  ،%20مبررا ً ذلك بحاجة البنك إلى تغطية مصاريفه اتدارية والتشغيلية ،وتسـدد
أقساط القـرض أسـبوعياً ،وعلـى فتـرة ال تتجـاوز عامـا ً واحـدا ً علـى األغلـب ،وفـي حالـة وفـاة
المقترض قبل سداد قرضه بالكامل ت ُعفى ورثته من سداد المتبقي ،الذي يتـواله النظـام التـأميني
الخاص بالبنك ،وينبغي على طالب القرض توفير ضمان مـن نـوع خـاص مقابـل حصـوله علـى
القرض ،وذلك بإقناع خمسة أفراد من غير أقاربه باالشـتراك معـه فـي طلـب القـرض ،ويصـبح
بذلك تسديد القرض مسؤولية الجماعة وال يستحق أي مـن أفرادهـا قرضـا ً جديـدا ً إال بعـد سـداد
كافة القروض السابقة المستحقة عليه.
باتضــافة إلــى القــروض الصــغيرة تشــمل بــرامج البنــك مســاعدة الطــالب واتســكان
والخدمات الصحية ومحو األمية وتوفير مياه الشرب وبرامج التقاعد.
وقد تمكن البنك من تحقيق إنجازات باهرة ،من أهمها نسبة سداد القـروض التـي بلغـت
 ،%98وبصــورة عامــة ارتفــع دخــل عمالئــه بنســبة  ،%18كمــا أن  %48مـ ن المقترضــين
المتعاملين معه على مدى عشر سنين تجاوزوا خط الفقر فيما أوشك على ذلك  %28منهم.
شجع نجا بنك جرامين على تطبيق هذه الفكرة في دول أخرى ،وفي أسيا وحدها تأسس
 71برنامج مماثل حتى نهاية عام 2000م ،استفاد منها نصـف مليـون مقتـرض ،حصـلوا علـى
قروض تقارب  177مليون دوالر.
سياسة وقواعد عامة للقروض الصغيرة
تأكد من تجارب الدول المختلفة أهمية القـروض الصـغيرة فـي تحقيـق التنميـة الشـاملة
وإيجاد فرص العمالة ومكافحة الفقر ،مما يحث على تبني هذا النشاط في المملكة ،والدعوة إلـى
تضافر الجهود الحكومية والخاصة في سبيل تحقيق ذلك ،ومن الواضح بـأن الجهـات الحكوميـة
تمتــاز بمواردهــا وإمكاناتهــا الضــخمة ،والتــي تؤهلهــا ألداء الــدور الرئيســي فــي تطبيــق هــذه
البرامج ،ولكن هذا ال يقلل من أهمية نشاط المؤسسات الخاصة ،والخيرية علـى وجـه التحديـد،
والتي لديها المرونة الالزمة لتلبية اتحتياجات المتنوعة لهذه الفئة اتجتماعية ،وتتضح أهميـة
الش راكة بين األجهزة الحكومية والمؤسسات الخيرية العاملة في مجـال القـروض الصـغيرة فـي
تجربة بنك حـرامين ،الـذي قـدمت لـه الحكومـة قروضـا ً ومنحـا ً مكنتـه مـن توسـعة نشـاطه فـي
المراحل األولى من تأسيسه.
ولضمان تحقيق فوائد ومزاياه القروض الصغيرة المدورة بالكامل البد مـن وضـع سياسـات
وقواعد لتنظيم هذا النشاط ،من أهمها:
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)1
)2
)3
)4
)5
)6

إنشــاء المؤسســات ســواء الحكوميــة أو األهليــة ،المختصــة بتقــديم
القروض والتسهيالت األخرى وتحديد أهدافها واختصاصاتها ومهامها.
تحديد أنـواع القـروض وغيرهـا مـن األنشـطة االئتمانيـة مثـل التـأجير
التمويلي.
تحديد مجاالت اتقراض ،أي األنشطة واألغراض المشمولة باتقراض.
وضع متطلبات وشروط طلبات اتقراض.
بيان أسس ومعايير الموافقة على الطلبـات بمـا فـي ذلـك كيفيـة تحديـد
قيمة القروض وشروط السداد.
تقديم االستشارات والدعم الفني لمساعدة المقترض في االسـتفادة مـن
القرض.
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