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الكلمات المفتاحية

الملخص

التمويل األصغر؛
التنمية اإلقتصادية؛
.البلدان النامية

يساعد التمويل األصغر على إنشاء مؤسسات صغرية بدعمه للمشاريع الصغرية اليت تعترب انطالقة النمو
 وبذلك االنطالق يف العمل على حتقيق التنمية اإلقتصادية عن طريق،يف مجيع اجملاالت وأمهها االقتصادية
.توفري مناصب الشغل والعمل على القضاء على البطالة ودفع عجلة التنمية خاصة يف البلدان النامية
ولذلك هدفت الدراسة إىل معرفة مسامهة التمويل األصغر يف التنمية اإلقتصادية من خالل دراسة كل من
 كما قمنا بدراسة واقع التمويل، جتربة املغربة وجتربة بنك غرامني،جتربة السودان يف صناعة التمويل األصغر
 وعليه فقد توصلت الدراسة إىل جناح هذه التجربة يف كل من.األصغر يف اجلزائر وأهم العوائق اليت تواجهه
.  إال أهنا تعاين من عدة عراقيل يف اجلزائر،السودان واملغرب وبنغالديش
Abstract

Microfinance helps to establish small institutions by supporting small projects that
are the start of growth in all areas, the most important of which is economic, thus
launching work to achieve economic development by providing jobs and work to
eliminate unemployment and advance development, especially in developing countries.
Therefore, the study aimed to know the contribution of microfinance to economic
development through studying both the Sudan experience in the microfinance industry,
the experience of Morocco and the experience of Grameen Bank, and we also studied
the reality of microfinance in Algeria and the most important obstacles facing it.
Accordingly, the study found that this experiment was successful in Sudan, Morocco
and Bangladesh, but it suffers from several obstacles in Algeria.
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 .1مقدمة:

أصبح التمويل األصغر من املوضوعات هلامة لدى الكثري من املنظمات السياسية واالجتماعية ،الرتباطه بكل

االسترياتيجيات اليت هتدف إىل مكافحة الفقر ،والتمويل األصغر له عدة مسميات منها متويل املهنيني ،ومتويل األسر
املنتجة ،ومتويل صغار املنتجني والتمويل متوسط األجل ،وغريها من املصطلحات ،كما أن هنالك رؤى كثرية تتبناها
جهات عديدة كمصارف ومنظمات اجملتمع املدين سواءا كانت حملية أو أجنبية ،القرض الصغري أو القرض التضامين
هي آليات معروفة ومتداولة منذ القدم عند أغلب الشعوب العامل ،فالتمويل األصغر أصبح اليوم من أهم األدوات
والوسائل اليت تساهم يف ختفيف حدة الفقر ،حيث عرفت صناعة التمويل األصغر منوا جديدا يف السنوات األخرية،
وذلك راجع لالهتمام الدويل هبذه الصناعة اليت أثبتت كفاءهتا وفعاليتها يف مكافحة الفقر والبطالة يف خمتلف الدول،
وهذا ما انتهجته دول الشرق األوسط ومشال إفريفيا اليت قامت بإنشاء عدة مؤسسات متويلية ،تقدم خدمات التمويل
األصغر لعمالئها الذين أثبتوا جدارهتم وقدرهتم على اسرتداد هذه القروض من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة تساهم
يف التوظيف وزيادة اإلنتاج.
كما جنح عدد كبري من املصارف واجلمعيات اخلريية يف إقامة العديد من املشاريع التنموية يف الدول النامية،
ومنها كل من السودان واملغرب وأوغناد وبنني واهلند وغريها ،إال أن التجارب اليت حققت أفضل النتائج وأعلى
املردوديات كانت يف آسيا.
.1.1إشكالية الدراسة:
لقد لعب التمويل متناهي الصغر دورا كبريا يف حتقيق التنمية اإلجتماعية واالقتصادية للعديد من البلدان ،إذ
يساهم يف تقليل الفقر وزيادة دخل األسر ذات الدخل احملدود ،من خالل السياسات املنتهجة من طرف البنوك
املركزية واملؤسسات الدولية ،حيث اعتربت سنة  5002السنة الدولية للتمويل متناهي الصغر من طرف اجلمعية العامة
لألمم املتحدة ،مع العل م أن ظهور هذا النوع من التمويل كان يف سبعينيات القرن املاضي وبالتحديد يف بنغالديش
حني وضع حممد يونس القاعدة األساسية من خالل تأسيسه لبنك غرامني ،الذي فاز جبائزة نوبل للسالم سنة
.5002
وعليه ميكننا طرح اإلشكالية التالية:
ماهو دور التمويل األصغر في تحقيق التنمية اإلقتصادية في البلدان النامية؟
 .1.1أسئلة الدراسة :بناءا على إشكالية الدراسة ميكننا طرح األسئلة الفرعية التالية:

 مادور مؤسسات التمويل األصغر يف متويل املشاريع اإلقتصادية يف السودان؟
 مادور مؤسسات التمويل األصغر يف متويل املشاريع اإلقتصادية يف املغرب؟
 مامدى مسامهة بنك غرامني يف متويل املشاريع اإلقتصادية؟
 مادور مؤسسات التمويل األصغر يف متويل املشاريع اإلقتصادية يف اجلزائر؟
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 .1.1فرضيات الدراسة :من خالل أسئلة الدراسة ميكننا صياغة الفرضيات التالية:
 تساهم مؤسسات التمويل األصغر يف متويل املشاريع اإلقتصادية يف السودان؟
 تساهم مؤسسات التمويل األصغر يف متويل املشاريع اإلقتصادية يف املغرب؟
 يساهم بنك غرامني يف متويل املشاريع اإلقتصادية؟
 تساهم مؤسسات التمويل األصغر يف متويل املشاريع اإلقتصادية يف اجلزائر؟
 .1.1منهج الدراسة:

بغرض االجابة على اإلشكالية الرئيسية مت استخدم املنهج الوصفي التحليلي من خالل إجراء دراسة وصفية
للتمويل األصغر وحتليل أسباب جناح بعض التجارب على املستوى العاملي.

 .1أساسيات حول التمويل األصغر:
 .1.1مفهوم التمويل األصغر :نظرا إىل حاجة الفقراء مثل غريهم جملموعة متنوعة من اخلدمات املالية فقد تطور

مف هوم التمويل األصغر ليشمل املزيد من اخلدمات املالية وغري املالية بعد أن كان مرادف ملفهوم القروض الصغرى،
وإن كانت التعاريف الواردة بشأن التمويل األصغر قد تعددت ،إال أهنا تشاهبت يف معضمها يف املعىن وحىت يف
املصطلحات اليت استخدمتها ،فالتمويل األصغر ماهو إال خدمات مصرفية تتاح للفقراء ومنخفضي الدخل بشكل
يتالئم مع ظروفهم ،واحتياجاهتم  ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه كثريا ما يقع لبس بني مصطلحي التمويل األصغر
واإلقراض األصغر ،حيث يشري مصطلح اإلقراض األصغر إىل املعىن الضيق للتمويل األصغر حيث يقتصر على معىن
تقدمي القروض ا لصغرى فقطـ ،بينما التمويل األصغر أكثر مشوال من ذلك حيث يشري إىل جمموعة متكاملة من
اخلدمات املالية اليت حيتاجها الفقراء من إقراض وإيداع وتأمني وحتويالت ويضاف إليها يف بعض األحيان خدمات غري
مالية كالتدريب والتعليم املايل للفقراء (أمني قسول ،5002 ،ص .)00.
 .1.1خصائص التمويل األصغر :تتميز برامج املؤسسات العاملة يف ميدان التمويل األصغر باخلصائص التالية

(:)Dichter thomas, 2007, p.55
 تقدمي القروض الصغرية والقصرية األجل ،ألغراض رأس املال العامل ،على دفعات أسبوعية أو شهرية ويتم







صرفها بسرعة بعد املوافقة ،خاصة ملن حيصلون على تلك القروض بشكل متكرر؛
على عكس ما يتم طلبه من خالل املقرتضني التقليديني من ضمانات ملموسة مثل رهن امللكية ،فانه يتم
طلب ضمانات سهلة كنظام ضمان اجملموعة وفيه يكفل األعضاء بعضهم بعضا بالتبادل لضمان السداد؛
التقييم البسيط والسهل الستثمارات املقرتضني؛
استخدام بدائل مستحدثة كالضمانات اجلماعية وأسلوب االدخار اإللزامي بدال من استخدام الضمانات
العينية؛
إمكانية حصول املقرتض على قروض جديدة يتوقف على مدى وفائه بإلتزاماته يف تسديد القروض السابقة؛
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الدفع املبسط ألقساط القروض كأسلوب الدفع األسبوعي أو الشهري ،أو أسلوب الدفع اليومي يف بعض
برامج التمويل األصغر.

 1.1أهمية التمويل األصغر :للتمويل األصغر أمهية كبرية تتمثل يف(حممد مصطفى غامن  ،5020 ،ص:)52 .








باستطاعة التمويل األصغر مساعدة اجملتمعات احمللية على زيادة دخوهلم وتنمية مشاريعهم ،وبالتايل احلد من
نسبة تأثرهم بالصدمات اخلارجية ،وبذلك ميكن إعتبار التمويل الصغري وسيلة فعالة من وسائل متكني
الفقراء ،وخباصة النساء من االعتماد على النفس وإحداث التغيري اإلقتصادي اإلجيايب؛
أن الدخل الذي يدر أحد املشاريع ال يساعد فقط على تطوير هذا تطوير هذا املشروع بذاته بل ويساعد
أيضا على تنويع مصادر دخل األسرة بأكملها مبا ينعكس على أمور أخرى حيوية مثل ضمان األمن الغذائي
وتربية األطفال وتعليمهم؛

يتولد لدى املرأة العاملة مع مؤسسات التمويل األصغر ثقة بالنفس وقدرة على التفاعل مع اجملتمع وحيقق هلا
االستقالل املايل؛
التخفيف من تأثر الفقراء بالصدمات اخلارجية كمرض رب األسرة وعائلها أو التقلبات املناخية أو التعرض
للنهب أو السرقة وغري ذلك ،مما يرتتب عليه عبء شديد على موارد األسرة احملدودة ،فإن مل تتوفر اخلدمة
املالية الكافية تقع األسرة فريسة ملزيد من الفقر واحلاجة حبيث يتعذر عليه اسرتداد أنفاسها إال بعد زمن
طويل.

 1.1المناهج والنماذج المتبعة في التمويل األصغر وطرق منح التمويل :عملت مؤسسات التمويل األصغر على
تطوير منهجيات متعددة من أجل موائمة البيئات احمللية مع مبادئ التمويل متناهي الصغر ،ولعل أبرز تلك املنهجيات
منهجني إثنني أساسيني ،أوهلما هو منهج التمويل الفردي والذي تبناه بنك راكيات -أندونيسيا -والذي يعترب أكرب
بنك يف العامل متخصص يف التمويل األصغر الفردي دون اجلماعي ،والثاين منهج التمويل اجلماعي والذي تتبناه
وطوره بنك غرامني -بنقالديش -وحقق من خالله جناحا كبريا جعل كثري من الدول واملئات من املؤسسات تتبع
منهجه.
إن التمويل األصغر يتطلب مرا عاة ظروف كل بيئة بذاهتا والتالئم معها بدال من إتباع قواعد ثابتة ،وعلى مؤسسات
التمويل األصغر تبىن املنهج الذي يالئم سوقها وظروفه ومقدرهتا الداخلية على تقدمي خدماهتا تبعا للمنهج الذي
تنتهجه ،كما هلا أن جتمع بني املنهجني يف مالئمة ذلك الشكل لواقعها ولكن مع األخذ يف االعتبار سلبيات كل
منهج وكل االعتبارات سابقة الذكر.
1.1.1المنهج البسيط-التمويل الفردي  :وهو منهج ميول األفراد فقط ويستخدم األساليب التقليدية للعمل املصريف
مع عدد من الفروق اجلوهرية اليت تتمثل يف(مىن باكر الطيب ،5022 ،ص:)22 .
 قبول ضمانات غري تقليدية تسمى (الضمانات البديلة)؛
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تقليص عمل البنوك التقليدية من أجل مقابلة إحتياجات الفقراء؛



يلعب مسؤول التمويل دورا رئيسيا بزيادة العمالء يف منازهلم وأماكن تواجدهم جلمع املعلومات اإلئتمانية
عنهم ،واليت تعرب أساسا ملنح اإلئتمان؛
جيمع التمويل الفردي بني عنصرين أساسيني مها اإللتزام بتنفيذ العقد واحلوافز اإلجيابية اليت تتمثل يف:
احلصول على متويالت حبجم أكرب وبشروط أفضل مع الزمن؛



هوامش ربح منخفضة؛
احلصول على خدمات وسلع أخرى حال اإللتزام بالسداد وعدم التأخر فيه.






 1.1.1المنهج الجماعي-اإلقراض الجماعي :وهو منهج يقوم على منح التمويالت من خالل جمموعة من
العمالء ومن ميزاته(مىن باكر الطيب ،5022 ،ص:)22 .
 يساعد على خفض تكاليف منح قروض صغرية احلجم؛
 يساعد على حل مشكلة نقص الضمانات لدى العمالء؛
 حتول مسؤولية الرقابة واملتابعة من البنك للمجموعة؛




إخنفاض خماطر عدم السداد بإلتزام اجملموعة بالوفاء يف حالة تعثر أي عضو؛
ممارسة ضغط جملموعة كمحفز للسداد؛
تكوين جمموعة يتم من األعضاء خارج مسؤولية البنك.

 1.1.1المنهج المتكامل :هو منوذج جيمع بني املنهج البسيط واملنهج اجلمعي وأول من طبق هذا النموذج جمموعة

من بنوكّ أمريكا الالتينية ،وأبرز ما مييز هذا النموذج ممازجته ما بني النموذجني الفردي واجلماعي.

.1دراسة التجربة السودانية :لقد قام بنك السودان املركزي بوضع سياسات متويلية هبدف تقليل نسبة الفقر ،واليت
من بينها التمويل األصغر الذي ميارس من قبل مؤسسات التمويل األصغر غري املصرفية واملصارف ،ولقد قامت
السودان باستخدام لتمويل األصغر منذ .2000
من أجل أن حيقق التمويل األصغر األهداف املرجوة منه ،أسند لبنك السودان املركزي الدور األكرب يف تنفيذ املشروع،
حيث قام بنك السودان املركزي بتأسيس وحدة للتمويل األصغر لتنفيذ االسترياتيجية واإلشراف على املشروع.
 1.1تعريف وحدة التمويل األصغر :تأسست هذه الوحدة يف مارس  5002كجهة تنسيقية مركزية ،وهي شبه
مستقلة إداريا وماليا ،تتبع لقطاع املؤسسات املالية والتنظيم ،حتتوي الوحدة على ثالث أقسام وهي :قسم السياسات
والرقابة ،قسم املتابعة واإلشراف ،قسم الرتويج وبناء القدرات.

 1.1مهام وحدة التمويل األصغر :للوحدة عدة مهام وضحها بنك السودان املركزي واليت تتمثل يف:

أ -تتوىل املهام التنظيمية والرقابية ملؤسسات التمويل األصغر وتنفيذها بإجازة طلبات املؤسسات اجلديدة ،ومراجعة
أعمال القدمية منها للتأكد من التزاماهتم بالضوابط واإلجراءات اليت تطور من تقدم وتنمية الصناعة.
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ب -خلق بيئة مشجعة لتوحيد كل اجلهود املبذولة يف لقطاع والتنسيق الستصدار قوانني حتمي وتشجع املنتجني
الصغار ،وتزيل التكاليف العالية إلدارة عملياهتم ويف نفس الوقت ختلق وحتفظ على نفس البيئة املشجعة ملقدمي
خدمة التمويل األصغر من مصارف ومؤسسات مالية لتشمل ختفيض يف ضرائب أرباح األعمال ومراجعة قوانني
االستثمار والتأمني االجتماعي...اخل.
ج -بناء وتطوير وتنمية قطاع التمويل األصغر بالدعم املؤسسي الفين واملايل وربط التمويل األصغر بشبكة واسعة
ملؤسسات القطاع للتنسي ق والفعالية وهتدف من ذلك تقوية قدرات شبكة التمويل األصغر واملساعدة يف تنميتها
مستقبال.
د -متكني األنشطة وموارد القطاع باالنفتاح على الريف واملناطق املتأثرة باحلرب واالهتمام بشرحية النساء واملعاقني
واملبدعني.
 1.1موارد وحدة التمويل األصغر :تنقسم مؤسسات التمويل األصغر يف السودان إىل ثالثة مستويات :املستوى

الكلي ،وهو يعين بالسياسات والتشريعات واإلشراف ،ويشمل وزارات كاملالية وبنك السودان واملستوى األوسط ،وهو
ما يعرف باملؤسسات الداعمة لصناعة التمويل األصغر ،وتشمل املؤسسات التدريبية احلكومية ،مثل :معهد الدراسات
املصرف ية ومركز تطوير اإلدارة وبيوت اخلربة اخلاصة بالتدريب واملراجعة القانونية ،أما املستوى الثالث فهو مستوى
اجلزئي وهو يعين باملؤسسات اليت تقدم خدمات متويل مباشر كاملؤسسات اليت تعمل حتت إشراف بنك السودان،
وتضم البنوك التجارية وديوان الزكاة واملنظمات احلكمية اليت تعين بالتمويل األصغر ومن الضرورة مبكان اإلهتمام ببناء
القدرات على املستويات الثالثة ،مع ضرورة إنشاء مؤسسة للمعلومات جتمع املعلومات عن األفراد واجلمعيات اليت
تطلب التمويل (مراكز املعلومات االئتمانية) مع االهتمام بالتنسيق بني املستويات الثالث إلقامة ورشات عمل على
مستوى الواليات مع تأسيس نظم لضمان مدخرات العمالء ،وتصميم حزم تدريب مشرتكة على أساس تقدير
االحتياجات األساسية التنسيق بني اجلامعات إلدخال منهج التمويل األصغر ضمن املناهج الدراسية.
كل هذا أدى إىل إرتفاع حجم التمويل األصغر ،وزيادة عدد العمالء نتيجة زيادة احلد األدىن لعمليات التمويل
األصغر من  03ألف جنيه إىل  03ألف جنيه ،واجلدول املوايل يوضح ذلك:
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الجدول رقم( :)11تطور التمويل األصغر في السودان خالل الفترة 1112-1111
 2013 2012التغير 2014 %التغير 2015 %التغير 2016 %التغير%

البيان

حجم التمويل األصغر (مليون 2.055 3.3 1.546 1.496
جنيه)

33

2.692

31

9.2 2.940

املسامهات الرأمسالية املمنوحة
ملؤسسات التمويل األصغر
(مليون جنيه)

6

24

/

35

/

37

/

39

/

نسبة التمويل األصغر إىل
إمجايل التمويل %

4.9

4.1

3.0-

4.6

0.5

5

0.4

4.3

3.0-

المصدر :تقارير بنك السودان املركزي.

 .1دراسة تجربة المغرب :تعترب اململكة املغربية إحدى الدول الرائدة يف جمال التمويل األصغر ،إذ تضم  %20من
جمموع عمالء القروض الصغرى يف العامل العريب ،فهذا القطاع يعرف د يناميكية كبرية ،ألنه ال يساهم فقط يف التنمية
الشاملة للبلد بل أيضا يف رفاه عدد من مكونات اجملتمع املهمشة ،وقد أظهرت الدراسات أن عدد شركات القروض
الصغرى يف املغرب بلغ سنة
بالنسبة للطبقات الفقرية.
متثل املغرب ثاين أكرب سوق يف العامل العريب بتعداد سكاهنا الذي يقارب
5002

حوايل  ،250000متثل األغلبية املطلقة وتشكل املصدر األساسي لفرص العمل
 02مليون نسمة ومتوسط منوها

السكاين الذي بلغ  %2.22سنويا ،ومثل العديد من الدول األخرى يف املنطقة ،أكثر من نصف سكان املغرب
 %...0ترتاوح أعمارهم بني  22-22عاما يعيش  %20من السكان يف املغرب أي  %2.4حتت خط الفقر القومي،
فاملؤشرات االقتصادية واإلجتماعية والنوعية تظهر تفوتا كبريا يف توزيع املوارد مما أدى إىل تفاقم ظروف الفقر وإىل
تفاوت بني اجلنسني نتج عنه إقصاء النسا ء من احلياة االقتصادية والسياسية ،ما يعين أن حجم طبقات اجملتمع
املهمشة (النساء والفقراء) كبري للغاية ،من هنا ،يشكل قطاع التمويل األصغر فرصة قيمة من أجل إعادة إدماج هذه
الفئات يف اجملتمع  ،فرغم أن التقليد املقاواليت من ميزات الثقافة املغربية ،إال أن صغار املقاولني تعوزهم املوارد خاصة
من أجل متويل مشاريعهم.
 1.1تحليل الطلب على التمويل األصغر :ميثل اجلدول املوايل الطلب على التمويل األصغر يف املغرب ،حيث
يوضح لنا عدد السكان يف سن العمل ،بضرب إمجايل السكان يف الفئة العمرية  20-.6عاما مث حيب اجلدول عدد
الفقراء يف سن العمل ،بضرب إمجايل عدد السكان يف سن العمل حتت خط الفقر ،مث يتم إضافة  %23من السكان
يف سن العمل لتعكس نسبة السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر مباشرة ،والذين يعانون من نقص يف اخلدمات
املالية ،حيث نفرتض وجود  %63من الفقراء يف سن العمل يسعون للحصول على قروض التمويل األصغر ،حلساب
الطلب على قروض التمويل ،وطبقا لتقدير تغلغل التمويل األصغر يف املغرب بنسبة  ، % 22فإن حوايل  2.2مليون
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من السكان يف سن العمل يستطيعون االنتفاع خبدمات التمويل األصغر  ،ومن مث حيتاج هذا القطاع إىل ضخ مبالغ
إضافية تصل إىل  422مليون دوالر (رافية رايلي ،5000 ،ص.)02.
الجدول رقم( :)11الطلب على التمويل األصغر وتحليل الفجوة في المغرب
إجمالي عدد السكان
السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  21-11النسبة

31.992.592
66%

المئوية من اإلجمالي

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من  21-11سنة
النسبة المئوية للسكان تحت خط الفقر
عدد السكان الفقراء في الفئة العمرية  21-11عاما

21.197.105
15%
7.418.987

الذين يسعون للحصول على التمويل األصغر

عدد السكان الفقراء في الفئة العمرية  21-11عاما

2.967.987

المؤهلين للحصول على التمويل األصغر

متوسط حجم القرض بالدوالر
الطلب المحتمل بالدوالر األمريكي (أجمالي محفظة

2.225.696
663

القروض)

االنتشار في عام 1111
حقوق المساهمين لعام 1111
معدل االختراق

1.475.961.922
923.551
41%

الفجوة في االنتشار إلى المقترضين
الفجوة في اإلنتشار بالدوالر

1.302.145
863.489.194

المصدر :بيانات البنك الدويل ( ،)232.مؤشرات التنمية الدولية وتمويل التنمية العلمية ،قطاع التمويل األصغر ،واشنطن
العاصمة.

 1.1الجهات الرئيسية التي تقدم التمويل األصغر :مت تقدمي التمويل األصغر للمرة األوىل يف املغرب يف منتصف
التسعينات من القرن املاضي بواسطة احلكومة املغربية وماحنني دوليني لتمويل املقاوالت الصغرى وخلدمة اجلماعات
السكانية اليت ال حيق هلا االستفادة من خدمات القطاع البنكي التقليدي ،ففي سنة  2990منحت اجلمعية املغربية
للتضامن والتنمية -وهي منظمة مغربية حكومية -أول قرض لسيدة من أجل بدء مقاولة جديدة،ومع هناية التسعينات
من القرن املاضي ظهرت إىل الوجود عدد من مؤسسات التمويل األصغر سامهت يف تنمية وديناميكية القطاع ،ويف
سنة  2990مسح برنامج "ميكروستارت" الذي دعمه برنامج األمم املتحدة للتنمية من أجل تنمية قطاع التمويل
األصغر باملغرب بظهور ومتويل مؤسسات أخرى للتمويل األصغر(ألبريتو كاربيو ،2006،ص  ،)522.أما سنة
 ،2333فشهدت دعم صندوق احلسن الثاين للقطاع بتقدميه إعانة بلغت قيمتها  23ماليني يورو ،وقد مسحت هذه
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املسامهة املالية بالرفع من عدد وقيمة القروض املمنوحة ،وتربز التقديرات أن عدد مؤسسات التمويل األصغر ارتفع من
 033.333إىل  2.233.333مؤسسة بعد الدعم التقين واملايل الذي استفاد منه املشروع .وتعد املغرب أكرب سوق
للتمويل األصغر يف املنطقة العربية من حيث حمفظة القروض لعام  2339أما من حيث االنتشار فتأيت املغرب يف املرتبة
الثانية بعد مصر يف هناية عام  ،2339ضم السوق املغريب مايقارب  920أالف مقرتض نشط بإمجايل حمفظة قروض
يقرتب من  .22مليون دوالرا.
وقدمت احلكومة املغربية مساندة مالية من خالل الصندوق احلكومي الذي عمل على رمسلة مؤسسات
التمويل األوىل  ،وكفلت وزارة املالية رصد أداء القطاع عن كثب ،وتوىل بنك املغرب البنك املركزي مهمة اإلشراف يف
عام  ، 2330واستفد القطاع أيضا من مساندة اجلهات املاحنة الدولية وأبرزها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية واملفوضية
األوروبية ،مث من املساندة اليت تقدمها يف الوقت الراهن مؤسسات التمويل اإلمنائية مثل مؤسسة التمويل الدولية
والبنك األملاين للتنمية ،ومن السمات الفريدة لقطاع القروض املصغرة املغريب االلتزام الذي تبديه البنوك احمللية ،فالبنوك
التجارية من املؤيدين املهمني هلذه الصناعة ،حيث أسست إثنني من أكرب مؤسسات التمويل األصغر وقامت بتمويل
 % 00من أصول القطاع سنة .2330
 1.1أزمة قطاع التمويل األصغر في المغرب والحلول المقدمة لها :يف ديسمرب  ،5002كنت أزمة االئتمان على
مستوى املغرب قد بدأت بالفعل  ،ولكن مداها كان مسترتا حتت معدل النمو املذهل حملافظ القروض ،وارتفع معدل
التخلف عن سداد القروض املمنوحة يف بداية  5002بدرجة كبرية ،لكن القسم األعظم من احملفظة كان قد تكون يف
األشهر الستة السابقة فتدهورت رحبية القطاع التمويل األصغر مبرور الوقت ،حيث حققت سنة  5002متوسط عائد
على األصول  %6.0وهو أعلى من املتوسط اإلقليمي يف ذلك الوقت ،أما يف سنة  5004كافح هذا القطاع ليحقق
رحبية قدرها  ،%2.2ويف سنة  5000اخنفض العائد على األصول ليصل إىل  ،%0.5وذلك بسبب الزيادة يف نسبة
خسارة القروض ،حيث زادت نسبة نفقات خمصصات فقدان القروض من  % 2سنة  5002إىل %2سنة  ،5000يف
حني اخنفضت النفقات األخرى ،يف الوقت نفسه اخنفضت اإليرادت كما يتضح من اخنفاض معدل اإليرادت املالية
من  %52سنة  5002إىل  %50سنة  5000نتيجة تدهور جودة حمفظة القروض والصعوبة املتزايدة يف التحصيل وارتفاع
نسبة الديون املعدومة.
جاءت استجابة التمويل األصغر يف املغرب سريعة ويف الوقت املناسب ،إذ قامت احلكومة بتنظيم عملية
استحواذ من جانب مؤسسة البنك الشعيب ،وهي إحدى مؤسسات التمويل األصغر الكبرية وحتظى مبساندة قوية من
أحد البنوك اململوكة للدولة ،ومت هذا االستحواذ يف وقت قياسي بغرض استعادة الثقة وتفادي آثار انتقال عدوى
التخلف عن سداد القروض.
وحافظ ت البنوك التجارية على خمصصاهتا االئتمانية ،ومل تطلب مؤسسات التمويل اإلمنائية سداد ماهلا من
قروض ويف الوقت نفسه ،قامت مؤسسات التمويل األصغر بإبطاء معدالت منوها بشكل ملحوظ وقلصت من حجم
ميزانياهتا العمومية ،وانكمش إمجايل األصول بنسبة  %2.5يف سنة  5004و %2خالل األشهر األوىل من سنة ،5000
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ونتيجة لذلك وصل الوضع النقدي ملؤسسات التمويل األصغر إىل مستويات قياسية ،أكثر من  %22يف هناية
 5004وال تتوقع املؤسسات الكبرية يف هذا القطاع أن تشهد نقصا يف السيولة حىت منتصف سنة  2323وأقدمت هذه
املؤسسات كذلك على تنفيذ خط ة انتعاش قوية مشلت يف بعض احلاالت إجراء تغيريات يف اإلدارة العليا .وتعمل هذه
املؤسسات حاليا على إحكا م عملياهتا االئتمانية  ،من خالل تشكيله فرقا متخصصة فقط السرتداد القروض ،ورفعها
دعاوي قضائية ضد املقرتضني املتخلفني عن السداد ،وباإلضافة إىل ذلك تتبادل هذه املؤسسات املعلومات االئتمانية
أسبوعيا ملراقبة عمليات اإلقراض املتعدد يف أكثر من مؤسسة .ومن مث فقد اخنفضت نسبة العمالء احلاصلني على
قروض متعددة من  % 20يف أكتوبر  5004إىل  %50يف سبتمرب  ،5000كما سعت هذه املؤسسات على احلد من
تكاليفها وسعت ملشاركة مواردها إما باالندماج أو بتقاسم أنظمة املساندة اإلدارية مبكاتبها اخللفية.
 .1تجربة بنك غرامين :بنك غرامني هو أول بنك خاص إلقراض القرويني األكثر فقرا يف بنغالديش ،أسسه حممد
يونس بعد مرحلة جتريبية بدأت سنة  2022-2022بتأسيس أول فرع بنكي تابع للبنك الفالحي لبنغالديش باسم فرع
غرامني النموذجي (بنك القرية بالبنغالية) للبنك الفالحي ،وذلك مبنح قروض للفقراء للخروج بأنفسهم من دائرة
الفقر ،فكان مبثابة منوذج وإهلام للعديد من مؤسسات متويل املشاريع الصغرية يف العامل.
 1.1سمات تجربة بنك غرامين :يتميز هذا البنك بالعديد من السمات اليت متيزه عن غريه من املصارف وهي(يوسف
الفكي عبد الكرمي ،2006 ،ص:)02.
مشروع إقتصادي ذو أهداف إجتماعية؛الرتكيز الشديد على قضية الفقر؛منح التسهيالت املصرفية للفقراء والنساء؛خلق فرص للتوظيف الذايت للقطاعات الغري مستخدمة ،أو حمدودة االستخدام من مصادر الطاقة البشرية؛ حرية تطبيق األفكار اجلديدة ،فالبنك يشجع مديري القطاعات على أن يطبقوا براجمهم التجديدية بدون أيمعوقات ،وال يطلب منهم أن يبدوا مربرات مسبقة لتجارهبم.
 2.5مقاربات بنك غرامين :متتلك جتربة بنك غرامني عددا من املقاربات (طرق التناول واملعاجلة) التنموية تقرهبا من
املعىن املتكامل للتنمية تتمثل فيما يلي:

 1.2.5المقاربة األولى :التنمية اإلقتصادية :وتتخذ التنمية اإلقتصادية يف البنك عدة حماور أمهها:


قروض اإلستثمار الفردي :يرى الربوفيسور حممد يونس أن معيار لتنمية هو ما حيدث من حتسن يف حياة ال
%20

اليت تقع يف قاع اجملتمع ،حيث بلغ عدد املقرتضني من البنك سنة

5004

أكثر من

2.02

مقرتض مقسمني على  2.222فرعا تعمل يف أكثر من  42.220قرية ،ويعمل به  22.222موظف.
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 :Groupوهو صندوق إدخار إجباري يلزم كل عضو من أعضاء

اجملموعة باإلشرتاك فيه ،ويبدأ سداد اإلشرتاكات فيه من أسبوع التدريب الذي يسبق اعتماد اجملموعة
ويستمر مع سداد األقساط األسبوعية مبقدار  2تكا  Takaيف األسبوع ،وتتجمع تلك املدخرات يف حساب
خاص ،وتدير رصيده اجملموعة مببدأ اإلمجاع .


صندوق الطوارئ  :Emergency Fundوهو نوع من الغطاء التأميين حلاالت التخلف عن السداد والوفاة



صناديق أخرى :إىل جانب صندوقي اجملموعة والطوارئ هناك صناديق أخرى مثل صندوق املدخرات

والعجز وغريها من احلوادث ،وتتكون موارد الصندوق من الرسم اإلجباري الذي يدفعه املستفيد بنسبة  2يف
األلف من القروض اليت تزيد عن ألف تكا.

اخلاصة ،صندوق رفاهة األطفال.



المشاريع المشتركة :ويشرف عليها قسم التكنولوجيا بالبنك ،وطبقا حلجم املشاركة فيه ميكن أن تقسم إىل:

مشروع املركز الواحد؛ مشروع لعدد من املراكز ،مشروع على مستوى الفرع ،مشروع على مستوى املنطقة،
مشروع على مستوى القطاع ،مشروع على املستوى دون القومي  ،sub-nationalمشروع على املستوى
القومي.

 2.2.5المقاربة التنموية الثانية :تحسين نوعية الحياة :من خالل:


المدخل اإلسكاني :يويل املصرف أمهية لقروض اإلسكان.



الدخل الصحي :وذلك من خالل برنامج غرامني الصحي  Grameen Health Program GHPوالذي تقوم
عليه مؤسسة غرامني تراست ،ويهدف إىل مد الرعاية الصحية للفقراء احملرومني منها ،وكذلك رفع مستوى

الوعي الصحي لديهم ،ويركز الربنامج على الوقاية وحتسني الصحة.


المدخل التعليمي :ويتم ذ لك من خالل صندوق رفاهة األطفال الذي يصبح إجباريا من القرض الثاين،
ويساهم العضو فيه مببلغ تكا واحدة أسبوعيا ،وتستخدم موارد الصندوق يف بناء وجتهيز فصل متوسط

احلجم أو مدرسة ذات فصل واحد لتعليم األطفال يف كل مركز.






مركز إعادة التأهيل بعد الكوارث :ويتضمن :

تأم ني االحتياجات الغذائية األساسية من خالل قرض للمخزون الغذائي بقيمة ترتاوح بني  200إىل  200تكا
تسدد يف أقساط أسبوعية
قروض الستعادة رؤوس األموال تصل إىل  2000تكا للعضو مع جتميد املصاريف على القروض غري املسددة.
إعادة دمج أولئك األعضاء من خالل ورشة عمل ملدة  20أيام للتذكري بنظم وقواعد البنك مع إعادة تكوين
اجملموعات.كما يتضمن الربنامج أيضا قروضا الستعادة األراضي الزراعية ،وأخرى الستعادة الثروة احليوانية،
وكذلك قروض آلالت الري والزراعة.
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

60

التمويل األصغر كآلية لتحقيق التنمية اإلقتصادية في البلدان النامية  -تجربة السودان،
المغرب ،بنغالدش والجزائر -

ص060 -000 :

ويبني الشكل املوايل نسبة تسديد القروض العالية يف البنك ،واليت تظهر من خالل التفاوت الكبري املسجل
بني قيمة القروض الغري مسددة إىل تراكم صرف القروض يف البنك من سنة  5002غلى سنة :5022
الشكل رقم( :)00نسبة القروض غير المسددة إلى تراكم صرف القروض في البنك

المصدر :بيانات املوقع الرمسي لبنك

غرامنيwww.Grameen.com :

1.1.1المقاربة الثالثة :التنمية اإلجتماعية :وذلك من خالل االتكاء على شبكة العالقات االجتماعية من خالل
بناء تنظيمات اجتماعية صغرية قائمة على مبدأ الثقة واالعتماد املتبادل ،مستندا عليها وعلى متانتها والتزامها كضمان
أساسي وبديل عن ضمانات املادي ة اليت تأخذها البنوك العادية ،مبا يقوي تلك الروابط االجتماعية ،كما بلغت نسبة
سداد القروض  Repayment Rateنسبة .%04
 3.5عوامل نجاح بنك غرامين :إن النجاح غري الطبيعي لبنك غرامني بنغالديش يعود إىل تطبيق منهجية حمددة
مسحت له بإعطاء قروض متناهية الصغر للفقراء ،بدون ضمانات تقليدية ،ونظرا للنجاح املبهر الذي عرفته جتربة
غرامني بنك ،فقد جرت عدة حماوالت يف العامل الستنساخ التجربة من الفلبني إىل أمريكا ،ومن أندونيسيا إىل بوليفيا
وغريها ،كما عقدت قمة عاملية للقروض املصغرة عدة بلدان من واشنطن سنة ،2002وذلك ألغراض مكافحة الفقر
ومتكني املرأة وتنظيم األسرة وغريها.
وعليه فإن التكرار الناجح هلذه التجربة يتطلب مايلي:
 الرتكيز الشديد على الفقراء وحدهم ،مع جعل األولوية يف عضوية البنك للنساء الريفيات؛
 وضع شروط وإجراءات قروض مالئمة تسمح للفقراء مبمارسة أعمال مدرة للدخل من أجل دعم أنشطة
فردية خمتارة من قبل الشخص؛

 قرار مسؤولية تضامنية للمقرتضني ودعم متبادل من خالل اإلدخار اإلجباري؛
 إدارة مؤسسية ناجحة تضمن استقرار السياسات بعيدا عن تقلبات اإلدارة الفردية
 تنفيذ برنامج التنمية االجتماعية ،مع تدريب طاقم العاملني على اإلدارة العملية الصارمة.
 .2واقع التمويل األصغر في الجزائر:
 1.2الجهات المقدمة لخدمات التمويل األصغر في الجزائر :إن فكرة التمويل األصغر يف اجلزائر ليست جديدة

فمنذ االستقالل قامت احلكومات اجلزائرية املتعاقبة باعتماد ما يشبه أسلوب التمويل منتهي الصغر يف سياستها العامة
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حملاربة الفقر ،ولكن مل تكن التسمية معلنة ،فمنذ  2022قامت الدولة بعمليات واسعة لتوزيع الصوف على  20آالف
إمرأة ،ومنح  23أغنام لكل جماهد...اخل ،وتتمثل أهم اجلهات املاحنة للتمويل فيما يلي:
 1.2تجربة بنك البركة الجزائري :يف إطار املشاريع التنموية املمولة من قبل برنامج التعاون الدويل األملاين
DEVED

GTZ-

ومبشاركة وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على مستوى مدينة غرداية ،ومن أجل تسهيل حصول

احلرفيني على التمويل لكايف ملمارسة نشاطاهتم احلرفية ،مت يف هذا السياق مع هناية  5004مؤسسة اخلدمات املالية
املسماة اختصارا  FIGES Algérieبالتعاون مع بنك الربكة اجلزائري ،حيث تقوم بدراسة وتقييم مشاريع حلرفيني
ومدى قابليته للحصول على التمويل ،وبناءا على تلك الدراسة ترسل مؤسسة اخلدمات املالية تلك الطلبات إىل بنك
الربكة اجلزائري لتقدمي التمويل للمشاريع املقبولة ،كما تقوم مؤسسة اخلدمات املالية يف إطار االتفاقية املربمة مع بنك
الربكة جلزائري بضمان املتابعة املستمرة للحرفيني املتحصلني على التمويل.
ونشري هنا إىل أن التمويل املقدم من قبل البنك هو وفق صيغة التمويل باملشاركة مببلغ أقصى قدره
033.333دج ملدة ترتاوح بني  22و 26شهرا ،وتشري اإلحصائيات املتوفرة خالل السنة األوىل من النشاط مت متويل 60
مؤسسة ،أين مت تسجيل حالتني فقط عن تأخر السداد يف اآلجال املتفق عليها.
أما فيما خيص متويل النساء احلرفيات املاكثات يف البيوت فقد مت اعتماد صيغة القروض بدون فوائد (القرض احلسن)
مببالغ ترتاوح ما بني  20.000دج و  20.000دج ،وملدة ترتاوح ما بني  2إىل  25شهرا ،مع شرط أن يكون هؤالء
النساء منظمني يف شكل جمموعات متضامنني فيما بينهم.
 1.2تجربة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي :هو شبكة مالية تعاونية نتجت باحتاد  2بنوك لإلئتمان التعاوين،
وضمن استرياتيجية مشروع التنمية الريفية للمناطق اجلبلية مشال والية مسيلة واملمول من قبل الصندوق الدويل للتنمية
الزراعية ،مت إبرام اتفاقية مع الصندوق الوطين للتعاون الفالحي ،تتعلق بتأسيس سبعة صناديق تعاونية جوارية على
مستوى البلديات اليت ميسها املشروع ،وذلك من أجل تسهيل حصول سكان تلك البلديات على التمويل الكايف
واملالئم لبدء مشروعات استثمارية فالحية وغري فالحية مدرة للدخل.
ونشري هنا إىل أن الفلسفة ليت تقوم عليها صناديق التعاون اجلوارية هي الفلسفة املستمدة من خالل بعض
الربامج املعروفة والتجارب الرائدة يف ميدان التمويل األصغر ،خصوصا ما يتعلق منها مبلكية املواطنني ألسهم تلك
الصناديق واملشاركة يف إدارهتا ، ،والعمل على تعبئة االدخار احمللي ومنح القروض الصغرى(عمران عبد احلكيم،
 ،5022ص .)02.
 1.2المنظمات غير الحكومية الجزائرية :يوجد حنو  20منظمة غري حكومية كبرية يف لقطاع الذي اليهدف إىل
الربح يف اجلزائر ،وقد اكتسبت إحداها وهي مجعية تويزة خربة معرتف هبا يف هذا اجملال ،وقد أنشأت برناجما لتمويل
أصحاب مشروعات العمل احلر ،ويقوم تنظيمها على أربعة أنشطة هي :قيادات الشباب والتنمية والتدريب،
والبحوث وتضم احلركة أيضا مجعية  touiza solidaritéليت تعين تضامن تويزة ،ويعمل قسم املعين بالتنمية يف اجلمعية
مع خرباء ختطيط املشروعات عن طريق منح قروض صغرى من خالل ترتيبات خاصة باملساندة والتدريب ،وقد بلغ
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حجم حافظة القروض اليت تسدد على أكثر من عشر سنوات ما يزيد على  222قرضا منح  % 22.2منها للنساء كما
وصل جمموع القروض إىل  20مليون دينار جزائري ،حيث يبلغ احلد األقصى للقرض الذي متنحه اجلمعية  220آالف
دينار بأقصى أجل  52شهر مع فرتة تأخر تبلغ  2أشهر و  %22رسم ،وتقدم القروض للتجار املسجلني رمسيا
واحلرفيني واملزارعني القادرين على تقدمي ما يصل إىل  %20من قيمة القرض كضمان للحصول عليه.
 1.2تجربة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في الجزائر :تشكل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر أداة
لتجسيد سياسة احلكومة فيما خيص حماربة الفقر واهلشاشة االجتماعية ،يرمي القرض املصغر إىل اإلدماج االقتصادي
واإلجتماعي للفئات املستهدفة من خالل إنشاء أنشطة منتجة للسلع واخلدمات ،إن هذا القرض موجه للنساء
املاكثات يف البيت واملواطنني بدون دخل أو ذوي املداخيل غري املستقرة وغري منتظمة ،ويتكون من منطني للتمويل:
قرض مصغر موجه للمشاريع اليت ال تتجاوز تكلفتها 2000000دج ألنشطة شراء عتاد صغري ،ومواد أولية ،ودفعاملصاريف الضرورية لالنطالق يف النشاط؛
وقد تصل مدة تسديده إىل  4سنوات مع تأجيل التسديد:
 ملدة ثالثة سنوات بالنسبة للقرض البنكي،
 سنة واحدة لدفع الفوائد؛


سلفة بدون فوائد ألجل شراء املواد األولية ،واليت تتجاوز كلفتها 200000دج ،وقد تصل مدة تسديدها إىل
 22شهر.

 2.2أنواع التمويل في إطار جهاز القرض المصغر :تشرف الوكالة لوطنية لتسيري القرض املصغر يف إطار القرض
املصغر على تسيري ثالث صيغ للتمويل هي:
 1.2.2التمويل الثنائي (مقترض و  :)ANGEMسلفة بدو فائدة ممنوحة للمقرتض لشراء مواد ولية ،هذه السلفة

متنح للمشاريع الصغرية التحويلية حسب دراسة تقنية واقتصادية مبسطة وبيان املسامهة الشخصية  %23من التكلفة
املالية للمشروع على األقل ،وسلفة الوكالة بنسبة
20000دج ،يتم تسديدها على مدى  22شهر.

% 00

على األكثر من التكلفة اإلمجالية واليت ميكن أن تفوق

 1.2.2التمويل الثنائي (بنك ومقترض) :هذه الصيغة من التمويل تتعلق باملشاريع اليت ترتاوح تكلفتها اإلمجالية بني
20000دج و 20000دج يتم تسديدها على مدى  25إىل  20شهر (سنة إىل  2سنوات) ،ومتويل هذا املشروع جمزأ
بني املقرتض والبنك ،املسامهة الشخصية تكون  %2على األقل والقرض البنكي يكون  % 02على األكثر ويرتفع هذا
املستوى إىل  %02إذا كان املستفيد حامال لشهادة أو وثيقة معادلة معرتف بيها ،أو إذا أجنز النشاط يف منطقة خاصة
على مستوى اجلنوب أو اهلضاب العليا ،واملسامهة الشخصية يف هذه احلالة تكون  %2على األقل.
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 1.2.2التمويل الثالثي (بنك ومقترض و  :)ANGEMهذا التمويل يتعلق باملشاريع اليت تفوق تكلفتها

200000

إىل

شهر

دج وتقل أو تساوي 200000دج ،جمزأ بني املقرتض والبنك والوكالة ،يتم تسديدجها على مدى
وتتهيكل بالطريقة التالية:
 مسامهة شخصية  %2على األقل؛

25

20

 قرض بدون فائدة  %52على األكثر؛
 قرض بنكي متوسط املدى  %20على األكثر.
كما مت إدخال تعديالت على صيغ التمويل يف إطار جهاز القرض املصغر نذكر منها:
 رفع سقف التمويالت من 200000دج إىل 2000000دج إلقتناء األدوات البسيطة والتجهيزات األولية




لالنطالق يف النشاط؛
إلغاء املسامهة الشخصية املفروضة على طالب القرض املصغر بالنسبة لنمط متويل شراء املواد األولية؛
ختفيض املسامهة الشخصية املفروضة على طالب القرض املصغر إىل  %2بالنسبة لنمط التمويل الثالثي؛
رفع نسبة ختفيض الفوائد التجارية اليت تطبقها البنوك على القرض البنكي إىل نسبة  %02يف املناطق اخلاصة
واجلنوب واهلضاب العليا.

 6.2التحديات والمعوقات التي تواجه التمويل األصغر في الجزائر :ميكن إجياز أمهها فيما يلي:
 1.6.2التحديات المتعلقة باإلطار التنظيمي العام للتمويل األصغر :تتمثل فيما يلي:
(مغين ناصر ،5022 ،ص:)22.

 أن اجلزائر التتوفر على نظام مايل خاص مبنح القرض املصغر ،وماينتج عن ذلك من بريوقراطية وغياب
الشفافية وانعدام املتابعة للمشاريع املوجهة للشباب؛

 باالضافة إىل ارتباط التمويل املصغر يف اجلزائر بالبنوك العمومية ،فإن هذه األخرية ال تويل االهتمام الكايف
للتمويل املصغر نظرا لرتكيز خرباهتا يف األنشطة األخرى (املعتادة عليها) ،كما عانت الوكالة من عدم مرونة
اإلجراءات البنكية وثقلها مما أثر سلبا على العديد من املشاريع؛

 من األمور اليت ال تالئم التمويل األصغر الشروط املتعلقة بتسجيل عقود القروض وفرض الطوابع الدمغة
والتحويل اجلزئي للفائدة ،واملصاريف القضائية إلنفاذ املطالب ،وجوانب الغموض املتعلقة بأولوية مطالبات
مؤسسات االئتمان ،هذه األمور ستسفر على األرجح عن زيادة ضخمة يف التكلفة بالنسبة للمقرتضني
وتضع عبئا مفرطا على كاهل األجهزة الضريبية والنظام القضائي.
 1.6.2المعوقات المتعلقة بالجهاز المشرف على القرض المصغر ( : )ANGEMيتمثل العائق الرئيسي املتعلق

ب  L’ANGEMيف منوذج التسيري حيث تتبع الوكالة منذ إنشائها سنة

5002

منوذج تسيري مركزي يعتمد أساسا

على املديرية العامة ،حيث مت وضع التنسيقات اليت استحدثت تدرجييا بعد إنشاء الوكالة هبدف تسيري اجلهاز
فحسب ،إال أن هذا النموذج بدأ يظهر حمدوديته بعد سنوات قالئل من إنشاء هذه الوكالة بسبب التوسع الذي عرفته
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هذه األخرية ،حيث برزت العديد من االختالالت والتأخريات يف عملية التكفل اليت تشرف عليها اجلهاز مما أدى
غلى متديد اآلجال يف معاجلة ملفات املستفيدين من القرض املصغر.
 1.6.2المعوقات المتعلقة بالفئة المستهدفة :تتمثل أساسا يف(آيت عكاش مسري ،ناصر املهدي ،ص :)17.
 نقص الكفاءة املهنية والتسيريية للكثري من املستهدفني من القروض املصغرة  ،أو الطالبني هلا؛
 ترجيح النشاط التجاري واخلدمي على حساب االستثمار املنتج ملناصب الشغل؛
 وجود نسبة معتربة من عدم سداد السلف والقروض يف آجاهلا احملددة ،حيث تشري اإلحصائيات إىل أن نسبة
التحصيل يف اآلجال احملددة بلغت  %20.2من جمموع القروض املقدمة؛
 من املستحيل من الناحية التقنية للهيئات املالية ،تلبية كل الطلب على القروض املصغرة أو موائمة كل
اجلمهور فنوعية األنشطة اليت ميكن متويلها بالقروض املصغرة ليست دائما مرغوبة من قبل الراغبني يف إنشاء
املشاريع املصغرة.
 .6نتائج الدراسة :متتاز صناعة التمويل األصغر بتطور ملحوظ يف السنوات األخرية ،وذلك الهتمام خمتلف الدول
هبذه الصناعة نظرا ملا حققته يف جمال مكافحة الفقر والبطالة على مر السنوات املاضية ،وذلك عن طريق اشراك

الفئات املستهد فة بنفسها و ،ومما سبق يتضح لنا أمهية التمويل األصغر وعالقته مبشكالت الفقر والبطالة ،بالرغم من
وجود عدة عوائق وحتديت وعن اآلثار النامجة عن سياسته واهتمام مؤسساته بتمويل املشروعات الصغرية .والدور
الكبري الذي يساهم به لتحقيق التنمية اإلقتصادية .ومن أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة ما
يلي:
 متتاز صناعة التمويل األصغر بالنمو اهلائل يف السنوات األخرية وذلك الهتمام خمتلف الدول هبذه الصناعة
نظرا ملا حققته يف جمال مكافحة الفقر والبطالة يف السنوات املاضية.
 التوجد يف اجلزائر مؤسسات خاصة بالتمويل األصغر ،لذا تبقى خدماته حمصورة عموما يف منح القروض
االئتمانية فقط ،على الرغم من أن مهام كل من الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وباقي اجلهات املاحنة،
ال تقتصر على ذلك فقط ،بل تدعوا إىل املساعدة الفنية ألصحاب العمل قبل البدء يف املشروع ،وكذا
املتابعة يف التنفيذ؛
 اليوجد إطار قانوين واضح وحمدد بالتمويل األصغر فبعد وضع املخطط النظري لربنامج التمويل املصغر،
جيب أن تقوم السلطات العمومية اليت هلا دور دافعي وليس عملي مبنح ترخيص حيمل إتفاق قانوين على
الصرف أو القرض  ،ويبني كذلك الشروط املؤقتة ملمارسة مؤسسة التمويل األصغر.
من خالل هذه النتائج املتوصل إليها نقرتح مجلة من التوصيات كما يلي:
 اإلطالع على جتارب التمويل األصغر يف البلدان األخرى خاصة :ملغرب ،اهلند ،السودان ...اخل ،وهذا من
أجل املالحظة والفهم والتحليل وجتديد املعلومات املتعلقة بتنمية مؤسسات التمويل األصغر.
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