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Abstract 
 Despite the strategic importance of small projects in the development process in developing 
countries, including the Libyan economy, but they face many economic problems, administrative 
and organizational productivity, marketing and other problems related to lack of information, 
working to reduce their access to formal finance in general and banking in particular.  
Libyan Development Bank Branch Darna Try to financing small projects, but, faced many 
problems, most notably, routine and repetition of ideas projects proposed for funding and low lack 
creativity and marketing management skills of officials to manage projects and lack of coordination 
between the real and meaningful support institutions for small-scale projects and the lack of 
correlation Lending to small projects, training programmes, including working on improving their 
performance and reduce the risk of failure did not succeed, the finance small projects in creating a 
genuine development, the high incidence of default and lack of seriousness in fulfilling borrowers 
recruited him, and sought some borrowers to obtain funds through fraud and provide Invoices and 
forged documents to devise several ways to exploit legal loopholes, lack of safety instruments 
provided for the payment of installments by borrowers and these problems have led to the erosion 
of capital for lending led to a change in its funding , 
To ensure the continuation of the work necessary to support the Bank of Development Bank Branch 
Darna by granting loans for projects in small elements to raise the level of efficient performance, 
and forming committees to study the problem of bad loans and to diagnose those responsible for the 
continuation of this faltering and strengthening the role of the bank and granting greater powers of 
the branches to resolve such Problem, and recruitment of investment portfolios amounts deposited 
with commercial banks and investment companies for use in the areas of development and 
development projects, small and medium enterprises, reduce the cost of obtaining loans to loans, 
especially new graduates to help them to form projects that fit with the Academy of competences to 
reduce unemployment, the need to accelerate the establishment of an Credit Guarantee Fund OF 
Small And Very Small Enterprises 
To ensure the link between  the banks and small projects, in view of the role of this institution in 
securing access for small enterprises to formal credit, to encourage the entry of small and medium 
enterprises in partnership with banks and governmental and non-governmental organizations and 
branches of large enterprises 
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متويل املشروعات الصغرية  تدراسة حتليله ملشكال  
ربة مصرف التنمية يف درنة لتج مع اإلشارة  

 
جامعة عمر المختار/ كلیة االقتصاد/فالح خلف الربیعي .د                  

  المقدمة
ي في كل من الدول المتقدمة والنامیة ،نظرا القتصادلھیكل امثابة العمود الفقري لب الصغیرةتشكل المشروعات    
وتقلیص معدالت البطالة،وتخفیف  تشغیلق فرص الفي رفع معدل النمو االقتصادي، وخلالذي تلعبھ  دورلل

وقد أظھرت التطبیقات العملیة أن الحاجة التنمویة لوجود .الفقر وتحسین مستوى التنمیة المحلیة واإلقلیمیةمستوى 
لكونھا تمتلك  العدید من المزایا من أھمھا   متقدمةالمشروعات لصغیرة في االقتصادات النامیة أشد من الدول ال

: -  
 قابلیتھا على استعمال اإلمكانیات التقنیة المحلیة وأسالیب اإلنتاج البدائیة والكثیفة العمل - 1
یمكن أن تشكل بدیال عن الصناعات الكبیرة في ظل نقص الخبرات الفنیة و ندرة الموارد الرأسمالیة ووجود  - 2

 مشكلة ضیق نطاق السوق المحلیة وعدم االستفادة من وفورات الحجم 
أرضیة مناسبة للتدریب ولتطویر المھارات التكنیكیة ومھارات المنظمین ورجال األعمال و تساھم في  تشكل - 3

 تنمیة المواھب واالبتكارات 
 .تساھم في تعبئة المدخرات و رؤوس األموال وزیادة االدخار واالستثمار - 4
تساھم في ذلك في الحد من ھدر تعتمد على المواد الخام المحلیة والنواتج العرضیة للصناعات الكبیرة و - 5

 الموارد وتقلیل االستیراد،
 تعد مصدرا لتزوید الصناعات الكبیرة بقسم من احتیاجاتھا، ویمكن أن تعمل كفروع ثانویة لھا - 6
تتمیز  بمرونتھا في االنتشار الموقعي والتنقل بین مختلف المناطق واألقالیم ، ویقود ذلك على المدى البعید الى - 7

 . لتوازن اإلقلیمي تحقیق ا
 . تساعد على تنمیة وحمایة الصناعات التقلیدیة - 8
تساعد المشروعات الصغیرة الریفیة على تحسین الوضع العام في المناطق الریفیة و تحقیق االستقرار في  - 9

ھ من الدخول الریفیة التي تخضع لتقلبات دورات اإلنتاج الموسمیة،كما تزود سكان األریاف بما یحتاجون إلی
 .السلع والخدمات غیر زراعیة 

 مشكلة الدراسة 
رغم األھمیة اإلستراتیجیة للمشروعات الصغیرة في عملیة التنمیة ، أال أنھا ما تزال تواجھ العدید من مشكالت 
ببیئة األعمال كالمشكالت االقتصادیة واإلداریة والتنظیمیة واإلنتاجیة والتسویقیة والمشكالت األخرى متصلة 

المعلومات، و بسبب صغر حجمھا فأن المشروعات الصغیرة تتمیز بكونھا  أشد حساسیة و أكثر تأثرا من بنقص 
وتعمل تلك الحساسیة وھذا الضعف على الحد من قدرتھا على .المشاریع الكبیرة بحالة الضعف في بیئة أعمال 

 .الوصول الى التمویل الرسمي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص 
  تنطلق ھذه الدراسة من فرضیة مفادھا  - : فرضیة الدراسة

أن المشكلة الرئیسیة التي تواجھ المشروعات الصغیرة،ھي مشكلة عدم القدرة على الوصول الى التمویل " 
كنتیجة لضعف بیئة أعمال ووجود التحیز في السیاسات االقتصادیة والتمویلیة لصالح . المصرفي والرسمي

خیرة بمعاملة تفضیلیة على حساب المنشأت الصغیرة سواء من حیث شروط المشروعات الكبیرة، حیث تحظى األ
كما أن ھناك حلقة مفقودة بین المصارف المتخصصة كمؤسسات التمویلیة  . التمویل أو فترات السداد

والمشروعات الصغیرة  كمؤسسات تنمویة ، لذا فأن ھناك حاجة ملحة للربط بین ھاتین المؤسستین ، من خالل 
التخفیف ؤسسة للكفالة المصرفیة تساھم في تحسین فرص المشروعات الصغیرة في الوصول الى التمویل وإقامة م

مناخ عمل صّحي یساعد على خلق بیئة مؤاتیة أو بیئة تمكین تخفف من وطأة  ضدھا وخلق من وطأة التحیز
  ".الصعوبات التي تواجھ المشروعات الصغیرة في الحصول على التمویل 
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املشكالت التي تواجه املشروعات الصغرية يف بيئة األعمال / األولث املبح  
  
 :بحسب مصدرھا إلى نوعین المشروعات الصغیرة تقسیم مشكالت بیئة األعمال التي تواجھ یمكنو  

: الى مجموعتین من المشكالت بحسب مصدرھا ، ھما  ھایمكن تقسیم -:المشكالت االقتصادیة.  اوًال  
وھي المشكالت التي تتعلق بمناخ النشاط االقتصادي ومناخ االستثمار بصفة  -:دیة خارجیة مشكالت اقتصا  - 1

عامة ، ویكون لھذه المشكلة تأثیرھا على المشروعات الصغیرة والكبیرة أیضا ، ولكن یكون تأثیرھا أكبر على 
  -:ي ھھذه المشكالت  من أھم، والمشروعات الصغیرة  بحسب طبیعتھا

 انخفاض الطلب على منتجات المشروعات الصغیرة ایھترتب علی تيالالنشاط االقتصادي في  ركودحالة ال-أ
ق التوازن بین یتحق یةكیف ھي تلك المشروعات صبح المشكلةتفائض في الطاقات اإلنتاجیة ،بحیث ال وظھور

.على منتجاتھا المنخفض الطلب المتاحة في تلك المشروعات  الطاقات اإلنتاجیة  
ضریبیة،أو الجمركیة والعفاءات اإلكالتي تقدم عادة للمشروعات الكبیرة  من حوافز االستثمارتفادة ساال عدم -ب

مخفضة،أو الحصول على  الحصول على أراضي مجانیة أو بأسعار منخفضة،أو الحصول على الطاقـة بأسعار
.قروض بأسعار فائدة مخفضة وغیرھا   

الى تراكم المخزون قد أدى قیود على االستیراد ال بعد تخفیفف ،منافسة المنتجات األجنبیة لإلنتاج الوطني-ت
ھوامش وتقلص إیراداتھا،الى إجراء تخفیضات في أسعارھا، ھاالصغیرة،مما یضطرالمشروعات السلعي لدى 
،وقد یصل األمر الى تحقیق عجز في السیولة النقدیة لدى المنشأة یضطرھا للتوقف عن سداد حققھاالربح التي ت

، وھذا بدوره یترك آثارا سلبیة على المتعاملین مع المنشأة سواء أكانوا أفرادا أو منشآت  للجھات الدائنة ھاالتزامات
.كبیرة أو صغیرة   

المشروعات مع المنافسة  باإلضافة الىالعددیة، لزیادتھاالصغیرة  نتیجة المشروعات  مشكلة المنافسة بین-ث
بتخفیض أسعارھا من المشروعات  ویترتب على ھذه المنافسة قیام تلك.الشركات األجنبیةمع المنافسة والكبیرة ، 

  .أجل الحصول على عملیات أو تعاقدات جدیدة أو تصریف ما لدیھا من مخزون
و تتعلق بأمور تتصل بالمنشأة بذاتھا وتنتج عن وجود اختالل في الھیكل  -:مشكالت اقتصادیة داخلیة )  2( 

- :تشمل على و.المشكالت تختلف من منشأة ألخرى الداخلي للمنشأة ،لذا فإن ھذه  

 في موقف تمویلي أو ھذه المشروعات  یجعل مما، أو غیابھاجدوى ال اتمشكالت ناشئة عن ضعف دراسـ
تسویقي أو إنتاجي ضعیف وغیر متناسب مع متطلبات السوق أو الظروف االقتصادیة العامة أو اإلمكانیات 

  . المتاحة ألصحاب المؤسسة 

  في المباني والتأثیث وشراء مخزون اتاستثمارب قومت المشروعات ھذه أغلبالتوسعات غیر المخططة ، مشكلة 
وجود طاقات  ،سلعي كبیر،دون تخطیط وتقدیر للظروف االقتصادیة المستقبلیة ، وقد نتج عن ھذه المشكلة 

  وخروجھا من السوق المشروعات  فشل كثیر من ھذهو ،إنتاجیة عاطلة 

  بغض النظر عن حجم النشاط المشروعات  المصروفات والنفقات الثابتة غیر المباشرة التي تتحملھاارتفاع عبء
،مثل إیجارات المباني ،رواتب موظفي اإلدارة ومن في حكمھم ، أعباء نفقات استھالك الكھرباء االقتصادي

 والھاتف ، باإلضافة الى ارتفاع تكلفة المخزون لحبس رأس المال في بضائع راكدة 

 أن عدم إلمام نسبة كبیرة من أصحاب المشروعات الصغیرة بالمعلومات الفنیة واالقتصادیة  - :انخفاض النوعیة
الخاصة بالخامات واآلالت والجودة،غالبا ما یؤدي الى استخدام نوعیات ردیئة من المواد الخام ومعدات متقادمة 

  .،ویقود ذلك الى انخفاض مستوى كفاءة العملیة اإلنتاجیة 
 عف مستوى المھارات ونقص التدریب،وعدم الحصول على الخدمات االستشاریة ، فضًال عن صعوبة ض

مما .االستعانة بالكوادر الھندسیة والعناصر الفنیة المدربة وعدم وجود مراكز لفحص الجودة والسیطرة النوعیة
  .یؤدي الى ارتفاع تكلفة اإلنتاج 
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  وضعف مستوى التكنولوجیا وانخفاض اإلنتاجیة لتخطیط نتیجة لضعف مستوى عمل -:انخفاض اإلنتاجیة،
مستوى المھارات وعدم تدفق المواد األولیة وسوء تدبیر مستلزمات اإلنتاج األخرى مثل قطع الغیار والطاقة 

فضًال عن قلة الخبرات الفنیة وكثرة توقفات العمل وارتفاع نسبة العاملین .الكھربائیة وخدمات اإلنارة والتبرید
یتركون العمل، كل ھذه المعوقات تؤدي الى انخفاض إنتاجیة المشروع الصغیر،و إنتاج سلع غیر مطابقة  الذین

  .للمواصفات ،وال تستطیع المشروع الصغیر تصریفھا أو تسویقھا محلیا أو دولیا 
: تقسیم الى مجموعتین من المشكالت بحسب مصدرھا ، ھما  - : المشكالت التسویقیة  -ثانیًا  

وتتعلق ھذه المشكالت بالعوامل الخارجیة التي تؤثر على السیاسة التسویقیة -: الت تسویقیة خارجیة مشك  -أ
: للمنشأة ، وتتمثل في   

. تفضیل المستھلك للمنتجات األجنبیة لتقلیده للنمط الغربي في االستھالك - 1  
الوطنیة  المنافسة مع المنتجات المستوردة ،وعدم توفیر الحمایة الكافیة للمنتجات- 2  
انخفاض حجم الطلب في السوق المحلیة - 3  
تأتي من إھمال المشروعات الصغیرة للجانب التسویقي في نشاطھا، وتشمل -:مشكالت تسویقیة داخلیة  -ب  
المتوقع الطلب عن  دراساتالو بشكل عاماالھتمام بالبحوث التسویقیة ونقص المعلومات عن السوق  ضعف- 1

.  بشكل خاص  
النقص في المعرفة والخبرة  ءات التسویقیة ، وتشغیل أفراد غیر مناسبین من حیث المؤھل والخبرةنقص الكفا- 2

  لدى إدارة المشروع بالمفھوم الحقیقي للتسویق ، وحصر مفھوم التسویق على أعمال البیع والتوزیع ، 
وضى األسعار في السوق عدم قدرة المشروعات الصغیرة على إلزام التجار بأسعار معینة ، مما یؤدي الى ف- 4

. والتي تضر في النھایة بالمشروع  
- :وتعود الى  -:المشكالت اإلداریة -ثالثًا  

  فغالبا ما یضطلع شخص واحد بمسئولیة جمیع المھام اإلداریـة مثل اإلدارة العلیا  -:مركزیة اتخاذ القرارات
 واإلنتاج والتمویل والتسویق 

 والذي تنقصھ الخبرة اإلداریة " المدیر المالك غیر المحترف"یسود نمط  نقص القدرات والمھارات اإلداریة حیث
  . ،وأیضا یتمیز بانخفاض المستوى التعلیمي والتدریبي 

  عدم إتباع األسالیب واإلجراءات اإلدارة السلیمة ، وااللتجاء الى االجتھاد الشخصي ، كما تشمل ھذه المشكلة
م المحاسبة ، ونظم المشتریات والمستودعات ، ونظم حساب التكلفة ، االفتقاد الى نظم العمل المدروسة مثل نظ

  . ونظم شئون العاملین ، ونظم التشغیل السلیمة 
  عشوائیة اختیار العاملین وعدم االھتمام بتحلیل وتصنیف الوظائف، باإلضافة الى عدم إتباع سیاسات مقنعة

  . فاءات اإلداریة للعاملین في مجال األجور والرواتب والتدریب وتطویر الك
 ضعف الثقة بین المدیر والعاملین ، وما یترتب علیھا من انخفاض مستوى أداء العاملین في المنشأة .  
  عدم وجود تنظیم واضح للمنشأة یحدد المسئولیات والسلطات الخاصة بالوظائف، و یترتب على ذلك ظھور عدة

یم واضح لألقسام داخل المنشأة ،عدم وجود مشكالت منھا،عدم وجود تخصص وتقسیم عمل ، عدم وجود تنظ
  . لوائح أو نظم داخلیة تنظم سیر العمل داخل المنشأة 

: تتمثل في و -:مشكالت نقص المعلومات- رابعًا  
 نقص المعلومات عن الشركات وتطورھا وطبیعة نشاطھا وحجم إنتاجھا وقدرتھا المالیة ، یتسبب في وقوع 

المستثمرین األفراد فریسة للشركات والمشاریع الوھمیة والغش واالحتیال والتجار بل و  المشروعات الصغیرة
  . الخارجي 
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 أو السلع التي تتعامل فیھا المشروعات نقص المعلومات عن أسواق الموارد ومستلزمات اإلنتاج التي تستخدمھا 
ل على فریسة لإلستغالل ، والحصو المشروعات الصغیرة یؤدي الى وقوع تلك  المشروعات الصغیرة

بالمصادر  المشروعات  مستلزماتھا أو السلع التي تحتاجھا بأسعار مرتفعة أو بجودة أقل ، نظرا لجھل تلك
  . األخرى التي یمكن أن تمدھا باحتیاجاتھا 

 المنافسة في السوق من حیث عددھا وطاقاتھا اإلنتاجیة ، ومواصفات السلع  المشروعات نقص المعلومات عن
الصغیرة  على مسایرة السوق  المشروعاتألسعار التي تبیع بھا ، ویؤدي ذلك الى عدم قدرة التي تتعامل فیھا وا

  . وتحول العمالء عنھا ، وقد ینتھي األمر بخروجھا من السوق 
  الصغیرة  ببعض األنظمة والقرارات ، ومن أمثلة ذلك أنظمة  المشروعاتنقص المعلومات لدى المسئولین في

في مشكالت كان یمكن  المشروعات ، ومن ثم تقع تلك… یة وأنظمة التأمینات االجتماعیة استقدام العمالة األجنب
 . تفادیھا 
وتعود الى مجموعة عوامل تساھم في تكریس حالة اإلحباط  - : مشكالت نابعة من عوامل نفسیة . خامسًا

-:والفشل في العدید من المشروعات الصغیرة ومن أھمھا   
شاریع من تحمل روح المغامرة والمخاطرة والبدء بمشروعات جدیدة تخوف بعض أصحاب ھذه الم -  
لبیئاتھا أما بسبب عدم وجود جھة  ئھاداخل بیئاتھا االقتصادیة أو ضعف انتماالمشروعات الصغیرة اغتراب  -

ر ترعاھا أو تعنى بھا ، أو بسبب تحیز السیاسات التنمویة والصناعیة  للمشروعات الكبیرة أو بسبب سعة انتشا
  .المشروعات الصغیرة  

التأثیرات النفسیة الناجمة عن فرض الضرائب والرسوم على المشروعات الصغیرة مقابل شمول الصناعات  -
  . الكبیرة بأنظمة الحوافز والتسھیالت والدعم

ان ازدواجیة اإلجراءات الحكومیة و تعدد الجھات التفتیشیة والرقابیة كاألجھزة الصحیة واالقتصادیة، الضم -
االجتماعي، الدوائر الضریبیة والجمركیة، دوائر المواصفات والمقاییس وضعف التنسیق في خلق مناخ نفسي 

  مثبط لالستثمار لدى أصحاب تلك المشاریع 
-: المشكالت التنظیمیة - سادسًا  

كل نوع  تعود الى عدم وجود تنظیم موحد كالنقابات أو االتحادات أو األجھزة المتخصصة  التي ترعى مصالح 
من أنواع األنشطة التي تمارسھا المشروعات الصغیرة، لتعمل على تعزیز قوتھا التفاوضیة مع الجھات 

الخارجیة كالمصارف واألسواق المالیة وجھات التمویل األخرى، و تساعدھا على حل مشاكلھا لدى الجھات 
التسویقیة ،باإلضافة الى مساعدتھا في الحكومیة ، كما تعمل ترشدھا الى أفضل األسالیب اإلداریة والمالیة و

.توفیر المعلومات، وتوفیر الدعم المادي والمالي لھذه المشروعات  
  -: مشكلة السیاسات الحكومیة-سابعًا

تعود الى تحیز تلك السیاسات لصالح المشروعات الكبیرة ،فالضرائب والرسوم المفروضة على المشروعات  
ة بسبب شمول األخیرة بأنظمة الحوافز والتسھیالت والدعم، فضال عن الصغیرة أكثر من المشروعات الكبیر

ازدواجیة اإلجراءات الحكومیة نتیجة لتعدد الجھات التفتیشیة والرقابیة كاألجھزة لصحیة واالقتصادیة، الضمان 
 عن االجتماعي، الدوائر الضریبیة والجمركیة، دوائر المواصفات والمقاییس وضعف التنسیق فیما بینھا فضال

  .تعدد االجتھادات الشخصیة ، ویساھم ھذا الوضع في خلق مشاكل تنظیمیة داخل تلك المشروعات
وفي استبیان أجراه مركز تطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة التابع للغرفة التجاریة الصناعیة في الریاض 

یرة في المملكة العربیة للتعرف على المشكالت الرئیسیة التي تواجھ المشروعات الصغ 2005في العام 
السعودیة،أشارت نتائج االستبیان الى أن عینة الدراسة وضعت مشكلة السیاسات الحكومیة في المرتبة األولى 

، بینما  حصلت % 53، ثم مشكلة التسویق وحصلت على نسبة % 59تلیھا مشكلة التمویل بنسبة % 65وبنسبة 
و %33والعوامل التنظیمیة واإلداریة % 41عوامل الفنیة علىوال% 44مشكلة نقص القوى العاملة الماھرة على

والتعبئة %  21والنقل % 28ومشكلة التأمین % 31، ومشكلة تورید الخامات %32مشكلة نقص المعلومات 
  -:ویمكن توضیح تلك النتائج المبینة في الشكل األتي،  % 19والتغلیف 
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روعات الصغیرة في المملكة العربیة السعودیة حول أھمیة المشاكل الرئیسیة نتائج استطالع آراء أصحاب المش) 1(شكل رقم 
  التي تواجھ أصحاب المشروعات الصغیرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الغرفة التجاریة الصناعیة     الریاض" المنشـات الصغیرة محركات أساسیة للنمو االقتصادي المنشود" مركز تطویر المنشآت الصغیرة: المصدر

 2005   
 

  
  
  

  ومشكلة التمويل املشروعات الصغرية /املبحث الثاني 
  خصائص النشاط المالي للمشروعات الصغیرة/أوال

  - : أبرزھامجموعة من الخصائص ب لمشروعات الصغیرةلالنشاط المالي  تمیزی
أعباء على توزیع  یةابلتمتلك القالتي مقارنة بالمشروعات الكبیرة  التكالیف العالیة إلنتاج الوحدة الواحدة ، - 1
  .اإلنتاجتكالیف التشغیلیة واإلداریة على كمیة أكبر من وحدات ال
صعوبة ى ذلك یترتب عل و على القروض ھصعوبة حصولو محدودیة االحتیاطات المالیة للمشروع الصغیر - 2

الشدید  هتأثرو األزمات المالیة واإلحداث المفاجئة، في ظروف  ثار الصدمات وبخاصةالمشروع ألامتصاص 
  سبب ببظروف الركود االقتصادي ،

الستفادة من الفرص التي تتاح في األسواق وبخاصة في ظروف محدودیة االحتیاطات المالیة المتاحة ل - 3
  .االنتعاش االقتصادي 

لتغطیة المتطلبات المعیشیة  ھاإیراداتتذھب  في الدول النامیة ذات طابع معیشي، المشروعات الصغیرة معظم - 4
  .حب المشروع وعائلتھ،ولیس ألغراض التوسع واالستثمار لصا
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  طبیعة االحتیاجات التمویلیة للمشروعات الصغیرة / ثانیًا 
رأس مال الثابت  االستثماري لتمویلفي التمویل أم كبیر، صغیر كان المتطلبات المالیة ألي مشروعتنحصر 

.بیعتھ ومداه الزمني وأھمیتھ الخاصةولكل منھما ط،رأس المال العاملوالتمویل تشغیلي لتمویل   
یستخدم لتغطیة المشتریات االستثماریة التي تشكل جزء من األصول الثابتة للمشروع،  -: التمویل االستثماري- 1

وتشمل على مجموعة األصول التي تزید مدة استخدامھا عن السنة الواحدة كالمكائن واألجھزة ومعدات العمل 
و یتطلب تمویل ھذه البنود، آجل زمني طویل أو متوسط یزید عن ثالث سنوات،و ثواألراضي والمباني واألثا

لتمویل استیراد اآلالت ل األجنبیة الصعبة  الى استخدام العمالت في الدول النامیةھذا النوع من التمویل  جتاحی
.الخبراء و الحصول على االستشارات التي یقدمھا والمعدات   

 تمكن المشروع من الحصول على التيدم ھذا النوع لتغطیة المصاریف التشغیلیة یستخ -:التمویل التشغیلي - 2
المواد األولیة ومدخالت اإلنتاج المختلفة األخرى باإلضافة الى دفع األجور والرواتب والمصاریف اإلداریة 

 إنتاجیةمة لدورة المختلفة بما في ذلك اإلیجار ومصاریف المیاه والكھرباء والھاتف والفوائد على الدیون الالز
كاملة ،ویتطلب تقدیر تلك االحتیاجات وصف الدورة اإلنتاجیة بالتفصیل منذ بدایة شراء الخامات وحتى الحصول 

ھذا النوع من التمویل إلى فترات طویلة بل یمكن تمویلھ في حدود أجل سنة ال یحتاج  و .قیمة المبیعات ىعل
لفعلي للمشروع، لذا یحتاج ھذا التمویل إلى موارد عادیة قصیرة ا اإلنتاجاقل،ویرتبط مقداره بحجم  واحدة أو

المشروعات  صنفییبین  األتي والجدول .األجل ویمكن توفره باالستعانة بالمصارف التجاریة للحصول علیھ
طبیعة احتیاجاتھا التمویلیة بحسب الصغیرة  

 
بحسب الحاجة إلى الخدمات المالیة المشروعاتتصنیف  )1(جدول رقم   

واالحتیاجات التمویلیةطبیعة النشاط االقتصادي               تصنیف المشروع 
 

یحقق و ال األنشطة التي تعمل من أجل إدامة الحیاة وتحقیق ھدف البقاء الیومي للعاملین ،  یشمل
.وھو بحاجة أكبر الى المساعدات  قلیلةلخدمات المالیة ل تھمنتظمة ،وحاج أرباحھذا النوع   

 

لمساعدةجدیر اصنف   

 القادرة على تحقیق إیرادات تكفي إلعادة دفع فوائد القروض، وھذا النوع منمجموعة األنشطة ھي 
یمكن أن یزود بقروض بشروط ائتمان تتالءم مع متطلبات مؤسسة الضمان  و یمكن  المشروعات

الصغرى والصغیرة المشروعات أن یدخل إلى ھذه الصنف كل من  
 

الضمانجدیر بصنف   

التي تعمل في مجاالت مستقرة ومربحة ،و تحتاج الى تشكیلة اكبر من الخدمات المالیة نشطة األھي 
قادر على الحصول  المشروعات معظم تلك. تشمل مختلف أنواع القروض، وخدمات الدفع والرھن

الكبیرة  المشروعات على القروض المصرفیة بشروط االئتمان التقلیدیة ویشمل ھذا الصنف  
 

القتراض جدیر اصنف   

Source :Linda Deelen & Klaas Molenaar" Guarantee Funds for Small Enterprises” International Labour Organization , 
2004, www.ilo.org 

 
. المشروعات الصغیرة مصادر تمویل/ ثالثًا  

زمة إلنشاء وتجھیز المشروع التي یمكن االعتماد علیھا في توفیر االحتیاجات الالالمالیة المصادر  نوعتت   
أشكال التمویل باختالف  تأثرت كماة ،یعلى التدفقات النقدیة الداخل ھأول دورة تشغیل لحین حصول منوتشغیلھ 

نجد أن ھناك تنوعًا في الھیكل التمویلي ف ،االقتصادي وبمدى اتساع وتطور األسواق المالیة درجة التطور
على التمویل باألسھم والسندات والقروض المصرفیة و منتجات  ، یشمل االقتصادات المتقدمة واالئتماني في

،أما في الدول النامیة فضعف دور األسواق المالیة وضعف التنوع في الھیكل االئتماني أخرىتمویلیة متنوعة 
وبصفة عامة ، یمكن تصنیف .على قروض المصارف التجاریة والمصارف المتخصصةیقتصر التمویل جعل ی

ویل المشروعات الصغیرة الىمصادر تم  
تشمل على -:مصادر تمویل مباشرة -: 1  
ویشمل مدخرات صاحب المشروع أو ثروتھ الخاصة ومن اإلرباح غیر  -): الذاتي(التمویل الداخلي -أ

 مشروع فردي أو، أي ھل ھو مشروع الشكل القانوني للمشروع طبیعة یرتبط ھذا المصدر ب والموزعة ،
 لشركاء متضامنون

-:ھناك مصدرین رئیسیین للتمویل الخارجي ھما  - : التمویل الخارجي-ب  
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ویشمل على الشراء باآلجل و تسھیالت السداد من الموردین أو التجار - :االئتمان التجاري -  
-:ھناك عدة مصادر لالقتراض تشمل على - :االقتراض  -  
 بساطة إجراءاتھاب، وتتمیز صغیرةفي المشروعات الوتمثل مصدر شائع لالقتراض  - :دقاء األھل واألص -

تعرض وخاصة عندما ییتدخل في شؤون المشروع  غالبا ما،إال أن المقترض ھنا وشروطھا المیسرة 
تحویل قرضھ الى حصة في ل ضغط المقترض على صاحب المشروعالمشروع الى المشاكل أو قد ی

 المشروع في حالة نجاح المشروع
بارتفاع مصدر مھم لالقتراض ، ولكنھا تتمیز  تمثل و -:خصصة والمصارف المت المصارف التجاریة -

تفرض على صاحب المشروع ، التي صعبة لالقتراض ال ھاشروط، و) معدل الفائدة ( تكلفة االقتراض 
.االلتزام بھا ،وإال تعرض مشروعھ لمخاطر التصفیة ووضع الید علیھ   

و تشمل على - :مصادر التمویل غیر مباشرة - 2  
- :Credit Guarantee Schemes القروض كفالةبرامج  -أ  

على الصغیرة  المشروعاتضمان تسھیل حصول لوضعت الكثیر من الحكومات والمنظمات الدولیة برامج 
ولمساعدتھا في حل المشاكل التي تنشا من عد م وجود الرھن الكافي وارتفاع تكالیف المعامالت التمویل،

برامج ،وأكثر أنواع  المشروعات الصغیرة على القروض والعقبات األخرى التي تحول دون حصول
العون صنادیق ،  برامج الجھات المانحة والمنظمات غیر الحكومیة، شیوعا ھي  البرامج الحكومیة  الضمان

لضمان الدیون  ةمستقلالمج ابرالمتبادل ، وال  
 ،بسلوكیات اإلقراض السلیمةالمتعلقة مجموعة العوامل مدى وجود  على ضمان القروض و یتوقف نجاح برامج 

دون أي إبطاء أو نزاع ومتابعة الدیون في سداد عثر وتحمل جمیع اإلطراف المعنیة للمخاطر،ومعالجة حاالت الت
 استیفاء الدیون بحزم حتى بعد دفع الضمان

-:   Asset securitization   توریق األصول -ب  
یمكن  وھو طریقة ،داوللسائلة بأوراق مالیة سائلة وقابلة للتغیر ادیون التوریق ھو عملیة استبدال مجموعة من ال

على القروض ،وتحد من مخاطر االقتراض  المشروعات الصغیرة حصول یاتتحسن من إمكان أن
المصرفي،ویزید التوریق من توفیر رأس المال إلقراض المشروعات التي تحصل على تمویل محدود ، وذلك 

لشركة  ن وضع ماليع خاصة،وبغض النظرتھا الجدارعلى ضوء أصول ستقیم ألن األوراق المالیة المدعومة ب
عدیدة منھا درجة تجانس القروض وحجم القروض ،فكلما كانت  یتوقف نجاح التوریق على أمورو.اإلصدار

وبالعكس عندما تكون درجة عدم  ،القروض متجانسة وحجمھا كبیر كلما كانت درجة نجاح التوریق كبیرا
لكن التوریق خیار غیر .اقل سیكون احتمال نجاح التوریق األصول فأنر یوحجم القروض صغ عالیةالتجانس 

- :في العدید من الدول النامیة لعدة أسباب ناجح   
وصغر حجم قروضھا المشروعات الصغیرة عدم تجانس قروض -  
.تھاقلة فعالیأو ، المشروعات الصغیرة قروضتتعامل بعدم وجود أسواق مال ثانویة  -  
.االفتقار الى بنیة قانونیة متطورة ، یعتمد علیھا التوریق  -  

-  :Leasing التمویل التأجیري -ت  
التي ھي بحاجة الى تجھیزات جدیدة ، فیمكن القیام باستئجار  المشروعات الصغیرة تنامت ظاھرة االستئجار لدى

لتأجیر األصول عدد من المزایا  و.أصل لقاء سلسلة من المدفوعات المستقبلیة المحددة بفترة زمنیة معینة 
استخدام األصل دون الحاجة الى الدفع مسبقا،غیر أن تكلفة  على المشروعات الصغیرة والمساوئ ، فھو یساعد

االستئجار تكون عادة أعلى من تكلفة االقتراض المباشر لشراء أصل ما ، كما أن المزایا الضریبیة اقل نسبیا ، 
التي الدول النامیة،  عدد منفي تطبیقھ  تواجھ ات فنیة وتشریعیةى أن ھناك صعوبورغم ما لإلیجار من مزایا ال

یعالج القضایا المتعلقة بعقود إیجار األصول ، فضال عن عدم الذي مالئم التشریعي ال لم تضع لحد اآلن اإلطار
التي تشجع على عدم وجود الحوافز الضریبیة ووضوح المعاییر المحاسبیة المتعلقة بموضوع أیجار األصول  

.اللجوء الى اإلیجار لتمویل األصول على المدى البعید   
-: Venture Capital أو رأس المال المخاطر    Equity financing السھميالتمویل  - ث  

 ھذا النوع من االستثمار على مخاطرة كبیرة ، ویغطي ھذا النوع من التمویل االحتیاجات المالیة ینطوي 
الخاصة برأس المال  اتیتم تجمیع رأس المال للشركحیث .وال فترة عملھا وتطورھا الصغیرة ط للمشروعات

المخاطر عن طریق اشتراك عدد محدود من المستثمرین األثریاء وصنادیق التقاعد وشركات التأمین والشركات 
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المشروعات  المصرفیة القابضة والمستثمرون األجانب ، ویتم بیع األسھم لتدبیر رأس المال المطلوب لتمویل
الصغیرة،ویمتلك حملة األسھم حق االشتراك في ملكیة المشروع الصغیرة ،ویعد ھذا النوع من التمویل تمویل 
طویل األجل ، لكونھ ال یفرض على المشروع التزاما بإعادة ھذا المال الى أصحابھ طالما أن المشروع مستمر 

المشروعات  نوع من التمویل ال یتیسر إال لعدد قلیل منمن أجلھا ،أال أن ھذا ال أنشئفي تحقیق األھداف التي 
التي تنمو بخطى سریعة ، لذا فھو یفضل تمویل صناعات التكنولوجیا المتطورة ، واالتصاالت   الصغیرة

المبتدئة والصغرى،آلن تمویلھا  المشروعات الصغیرة وصناعة الحواسیب واالنترنت ،و یمتنع عن تمویل
.ینطوي على مخاطر كبیرة   

- : Micro loan program برنامج اإلقراض الجزئي    ج -
وبالتنسیق مع تقدیم القروض للمشروعات الصغیرة مھمة  التجاریة رفاتولى المصبموجب ھذا البرنامج ت

 ھاتخصص نوافذ استثماریة لتقدیم التمویل تحت شروط خاصة كاشتراطعن طریق القطاعیة المشرفة، اتالجھ
ة أكادیمیة في مجال اختصاص المشروع، ولدیھ خبرة ال تقل عن خمس سنوات في حمل صاحب المشروع لشھاد

أیضا لخریجي االعدادیات المھنیة بشرط أن تكون لدیھم خبرة ال تقل عن عشرة  ھاقروض تقدیممجال العمل،وت
كون سنوات، ویشمل البرنامج الحرفیون من ذوي المھارات النادرة من اجل الحفاظ على اإلرث الحرفي،وان ی

عادة للعاملین من الشباب،بغیة تكوین قاعدة  األولویة تقدیمالمشروع من المشروعات التي تخدم خطة التنمیة،كما ت
من المھارات،فضال عن توسیع فرص التشغیل،وتتمیز قروض ھذا البرنامج بكونھا تراعي ظروف الوحدات 

،إال أن ھذا البرنامج ورغم مزایا.الرھن المقدمالمقترضة،التي تواجھ عادة مشكالت عدیدة في مقدمتھا عدم كفایة 
المشروعات  تقدیمتمتنع عن  كما أنھاالتمویل الجزئي محدودة جدا  برامج في التجاریة المصارف مساھمة   

،ووجود الحواجز االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بین المصارف ھاالمبتدئة والصغرى القروض لكثرة مخاطر
.شاریعوأصحاب تلك الم  

 
 
 

بحسب مصدر التمویل المشروعاتتصنیف   )2(جدول رقم   

 مصدر التمویل المشروعات الكبیرة المشروعات الصغیرة

 التمویل الذاتي 44.5 53.4

 المصارف التجاریة 28.8 12.7

 الدعم الحكومي 5.6 0.7

 المصارف المتخصصة 20 12.6

 التمویل غیر الرسمي 1.1 20.6

 المجموع 100 100

Source: Clarke, G.R.G., Cull, R. & Martinez Peria, M.S, Does Foreign Bank Penetration Reduce  
Access to Credit    in Developing Countries?, Development Research Group, World Bank, Washington, D.C(2001)  

www.ibdr.org 
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اإلرباح (، ھو التمویل الذاتي  المشروعات الصغیرة لتمویل من الجدول نالحظ أن إن المصدر الرئیسي األول
تطلع الى التمویل الخارجي ، فأن سیلجأ عادة الى التمویل غیر  وإذا، )المحتجزة أو مدخرات أصحاب المشروع 

وبشكل عام یمكن القول ، أنھ مع استمرار عملیة التوسع في حجم المشروع فأن األھمیة النسبیة . الرسمي
ستتناقص ،كما ستزید  نسبة التمویل الرسمي الى التمویل غیر الرسمي وكذلك ستزید نسبة رأس المال  للمدخرات

 وبشكل عام یمكن القول أن ھناك ثالثة معاییر تستعمل إلجراء التمییز بین.الثابت إلى رأس المال العامل
  بحسب الحجم ونوع التمویل المشروعات

  رسمي مقابل تمویل غیر الرسمي مصدر التمویل فأنھ یقسم  بین تمویل- 1
  األھمیة النسبیة لرأس المال الثابت  مقابل رأس المال العامل في ھیكل رأس المال - 2
األھمیة النسبیة لالدخار كمصدر للتمویل - 3  

  - :بحسب مصدر التمویل ونوع النشاط االقتصادي كما في الجدول األتي المشروعاتو یمكن تصنیف 
  

)نسب مئویة( بحسب مصدر التمویل ونوع النشاط االقتصادي  المشروعاتتصنیف  )3(الجدول رقم   
لبقاءمن أجل نشاطات   

 
مشروعات صغیرة 

 وصغرى
 

كبیر مشروع   
 

المشروعحجم   
  ھو نوع 
 

والمساعدات تقدیمال  قروض تنمویة 
 

تجاریة قروض  
 

 نوع التمویل

حكومیةالمنظمات ال  
وغیر حكومیة    
 

والمتخصصة ارف التجاریةالمص مؤسسات ضمان اإلقراض لتمویلاجھة    
 

مؤسسات  كفالةجدیر ب جدیر بالمساعدة
 ضمان اإلقراض

 الجدارة المالیة جدیر باالقتراض المصرفي
 

Source : Anke Green  ,"  Credit Guarantee Schemes for Small Enterprises” United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) 2003,  www. UNIDO.org 

 
:- Financial growth cycle of firms  الصغیرة  للمشروعات دورة النمو المالي / رابعا  

قروض  لتكون مؤھلة للحصول علىتجتاز دورة النمو المالي للمشروع  أنالصغیرة الى  لمشروعاتتحتاج ا
-:ھذه الدورة المراحل اآلتیة ،وتتضمن المصرفي الجھاز   

عادة دورھا عادة على  ویقتصر.ھذه المرحلة محفوف بالمخاطر تدخل المصارف في - :الشروع المرحلة  -أ
. للمشروعات الصغیرة وفي أفضل األحوال تزویدھا بالقروض القصیرة األجل الحساب الجاري فتح على

اع وارتفتلك المشروعات   ضعفلالجدیدة  المشروعات تتردد المصارف في تقدیم خدماتھا الىویعود سبب 
لذا فأن النسبة األكبر من رأس المال التأسیسي والتشغیلي في مرحلة الشروع تمول .خسارةاحتمال تعرضھا لل

ذاتیا من خالل المدخرات الشخصیة التي جمعت من النشاطات األخرى،والقاعدة العامة في ھذه المرحلة ھي 
 أن المشروعات ال تعتمد بشكل كبیر على المصادر الخارجیة للتمویل

 و.تبدأ المصارف في ھذه المرحلة بإقامة عالقة أفضل مع المشروع مقارنة بالمرحلة السابقة  - : مرحلة النمو-ب
یمتلكھا والتي إصدار األوراق المالیة ونقص األصول التي  نتیجة لعدم قابلیة المشروع في ھذه المرحلة على

لتسھیل مھمة وصولھ و على القروض لحصولل الكفالة المصرفیةبرامج ب یستعینس ھكرھن،فأنیقدمھا یمكن أن 
  الى التمویل الرسمي ،

مستوى الالى  الصغیرصل المشروع سیالمخاطر ،و مستوى خفضسینفي ھذه المرحلة  - :مرحلة النضج -ج
وفي .حینئذ فأن المصرف و المشروع قد وصال الى مرحلة العالقة القویة .لتقدیم القروض المصرفیة مقبولال

ج سیواجھ المشروع شروط أسھل في الوصول إلى التمویل الرسمي ،باإلضافة الى وجود ھذه المرحلة النض
عدد غیر قلیل من البدائل عن القروض المصرفیة،المتاحة أمامھ،  مثل االستعانة باألسواق المالیة ،وھذا 

عقد األمر سیزید من القدرة التساومیة للمشروع وفي نفس الوقت یزید من قدراتھ على التفاوض عند 
.القرض  
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ً مشكالت تمویل المشروعات الصغیرة: خامسا  
   - :ویمكن تقسیم تلك المشكالت الى مجموعتین بحسب مصدرھا

  - :و تأتي من المصادر اآلتیة - : مشكالت تمویلیة داخلیة   - 1

 حب عدم الفصل بین الذمة المالیة لصاحب المشروع والذمة المالیة الخاصة بالمشروع ، مما یسمح لصا
المشروع بالتعویض عن العجز في میزانیتھ الخاصة بالسحب من میزانیة المشروع ، مما یؤدي الى إحداث 

  . إرباك مالي للمشروع 

  ، إھمال معظم المشروعات الصغیرة لعنصر اإلرباح المحتجزة التي تنص علیھا القواعد المحاسبیة والمالیة
 . ادر التمویل الذاتیة المتاحة للمشروع مما یضعف من احتیاطیاتھا المالیة ویقلل من مص

  ضعف الوعي المحاسبي لدى أصحاب المشروعات الصغیرة ،أما لعدم معرفتھم بقواعد وأصول المحاسبة
،أو لعدم خبرتھم في ھذا المجال مما یؤدي الى لجوءھم الى مكاتب المحاسبة الخارجیة ،وھذا األمر سیؤدي 

 الى تكبید المشروع نفقات أضافیة
 للصعوبات التي تواجھ لسوق االئتمان غیر الرسمي كمصدر بدیل للتمویل ،الصغیرة یل المشروعات تفض

  .حصولھم على االئتمان الرسمي مما یؤدي الى حصولھم على التمویل بتكلفة عالیة وبشروط غیر مالئمة
  
المصادر الخارجیة تأتي ھذه المشكالت عندما تلجأ المشروعات الصغیرة الى - :مشكالت تمویلیة خارجیة  - 2

  ومن أھمھا.للتمویل في حالة عدم كفایة مصادر التمویل الذاتیة المتاحة لھا 
المشروعات  تقدیمبعدم  والمتخصصة  تعود الى تمسك المصارف التجاریة - :مشكلة التمویل المصرفي -أ

كیة أو شھادة عقار أو كتقدیم سند ملتلك المشروعات ضمانات شخصیة قدمت ، إال إذا الصغیرة قروضا ائتمانیة
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ونتیجة لعدم تمكن المشروعات الصغیرة من توفیر تلك الضمانات،فإنھا ،عن جھة مختصة عقد انتفاع صادر
مما یرھق میزانیاتھا .رسمیةالمصادر غیر المن للتمویل  التكلفة العالیة والشروط غیر مالئمةتحمل ضطر لت

ر بالجزء اثئستالظروف الفرصة للمشروعات الكبیرة الكما أتاحت ھذه .ویستقطع من أرباحھا الجزء األكبر
عند تمویلھا المصارف تنطلق بشكل عام و.لدى ھذه المصارف لإلقراض األعظم من االحتیاطي النقدي المتاح 

 ألي مشروع من عدة أسس من أھمھا 

  نوع النشاط االقتصادي الذي یمارسھ ھذا المشروع  
  مال المستثمر بما یحقق العوائد القادرة على سداد الفوائد قدرة ھذا النشاط على تدویر رأس المدى  
 كالموقع الجید ، اإلدارة الجیدة المؤھلة للمؤسسة،توفر رأس المال الذاتي المناسب -:عوامل  أخرى. 

  :ویعود إحجام المصارف عن تمویل المشروعات الصغیرة الى عدد من األسباب أھمھا
  ضمانات كافیة لدى أصحاب تلك المشروعات مقابل القروض ارتفاع احتماالت المخاطرة وعدم وجود  
 تواجھ المشروعات الصغیرة و لضمانات المطلوبة،ل قدیم المشروعحرص إدارات المصارف على التأكد من ت

من الدرجة األولى كالروھونات العقاریة  الكافیة وخصوصا الضمانات ر الضماناتیتوفقابلیتھا على  مشكلة عدم
  . والحیازیة

 الكفاءة والجدارة االئتمانیةب برھن على تمتع المشروعت أنتقدیم  وجود القیادة اإلداریة التي تستطیع عدم.  
 ارتفاع حاالت التخلف عن السداد 
 السداد في لیة للمصرف عند تعثر المقترضیناطول وبطء إجراءات التقاضي وإثبات الحقوق الم.  

إقراض المشروعات الصغیرة حددات م/ خامسا  
تقدم مؤسسة تجاریة بطلب للحصول على قرض یركز المصرف على ما ینطوي علیھ ذلك الطلب من عندما 

لعدد   المشروعات الصغیرة مخاطر،وعلى الطرق الكفیلة بالحد منھا ،لذلك  نجد أن المصارف تحجم عن إقراض
-:من األسباب من أبرزھا   

High Transaction Costs    1-  للصفقةالتكالیف اإلداریة العالیة  
 تتمیز التكالیف اإلداریة المترتبة على إقراض المشروعات الصغیرة بارتفاعھا عموما، 

 ویعود ھذا االرتفاع 
-:من ناحیة المصارف تعود الى وجود مشكالت تعمل مضاعفة الكلف اإلداریة للصفقات وھي   -أ  
على القروض،والتي تكون مرتفعة  تحمل المصارف لتكالیف جمع المعلومات،وتحلیل الطلبات وتكالیف الرقابة-

.في حالة المشروعات الصغیرة وأعلى من التكالیف اإلداریة المترتبة على تقدیم القروض للمشروعات الكبیرة  
أغلب المشروعات الصغیرة تتوطن بعیدًا عن المراكز الحضریة الرئیسیة، -  
المشروعات الصغیرة انخفاض  مھارات محاسبي -  
. في التعامل مع المشروعات الصغیرةقلة خبرة المصارف  -  

-:من ناحیة المشروعات تعود الى  -ب  
التكالیف اإلداریة مرتفعة في حالة المشروعات الصغیرة مقارنة بالمشروعات الكبیرة التي توزع فیھا التكلفة  -

قبل  كما أن المصروفات اإلضافیة التي یتوجب سداھا من. اإلداریة للقرض على عدد أكبر من الوحدات 
. المقترض تتمیز بكونھا مرتفعة وثابتة تقریبا ، باإلضافة الى كونھا مستقلة عن حجم القرض   

أن انخفاض تكالیف عقود االقتراض في القطاع غیر الرسمي تدفع المشروعات الصغیرة الى اللجوء الى  -
ون  في العادة على معرفة تامة التمویل من ھذا القطاع ،بسبب عدم رسمیة نشاطات ھذا القطاع ،كما أن الدائن یك

بالمدین وھذا األمر یسھل من تسریع اتخاذ القرارات،كما تكون تكلفة الصفقة منخفضة بسبب انخفاض التكالیف 
اإلضافیة التي یمكن أن  یتحملھا الدائن غیر الرسمي ،وغالبا ما یكون الدائن غیر الرسمي شخص واحد ، 

.ویستخدم وثائق رسمیة  قلیلة  
 

:- Asymmetric information   2 - المعلومات تماثلعدم مشكلة  
 االئتمان أن تحقیق شرط التخصیص الكفء للموارد بفعل قوى السوق یتطلب اشتراك جمیع المساھمین في سوق

تقدیم القروض للمشروعات عند وھذه الحالة لیست ھي السائدة . بعملیة االئتمان بنفس المعلومات ذات العالقة
بیانات بمعاییر قیاسیة موحدة ، المالیة والمعلومات وجود الالى  المشروعاتتلك  احیة تفتقرفمن ن، الصغیرة
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 باإلضافة الى نقص معلومات المصرف عن الشركات الصغیرة الطالبة للقروض،ومن ناحیة ثانیة نجد أن
قدرتھ وعن  جاحنمشروعھ على ال قابلیةمدى حجم المخاطر و من الدائن عن دائما أكثرتكون  دینالممعلومات 
في حالتینھنا الدائن یواجھ ظروف عدم التأكد و. في تسدید الدین في مواعید االستحقاقورغبتھ   

األولى في عدم معرفتھ بمعدالت العائد المتوقعة للمشروع الذي سیمول-   
الثانیة في عدم معرفتھ بمدى االستقامة األخالقیة للمقترض -  

في إرسال التي تواجھ المقترض  صعوباتوزیادة ال.ادة مدة االقتراضزیبكما أن حالة عدم التأكد ستزید 
 اتھم  تقدیرتقدیموینین دمالب زعزعة الثقةقود الى تس اإلشكالیاتالمعلومات حول مشروعھ إلى الدائن، ھذا 

.السداد  في عثرعند القیام بتقدیر مخاطر الت ةمنخفض  
بسبب  كبیرةمقارنة بالمنشأت  ال المشروعات الصغیرة لىالمعلومات أكثر حدة ع تماثلوسیكون أثر مشكلة عدم 

-:المعاییر المتعلقة بنقص المعلومات و ما سیترتب علیھا من تغیرات اكبر في المخاطر وذلك   
الكبیرة سیواجھ مالك المشروع الصغیر بعدم قانونیة التقاریر المطلوبة وضعفھا مقارنة بالمنشأت -  
و " الجید"ضا سیكون من الصعب التمییز بدقة بین المقترض المعلومات أیتماثل بسبب عدم  -
وسیترتب على ذلك ظھور مشكلتین األولى تعرف باالختیار الخاطئ والثانیة تعرف بالمخاطر ".الرديء"

 األخالقیة
:- adverse selection  الخاطئاالختیار   -أ  

احتمال التخلف عن السداد سیزداد مع ارتفاع تقول بأن إلى حقیقة غیر المناسب الخاطئ  أو االختیار ود مشكلة تع
آلن سعر فائدة المرتفع . كلما ارتفعت تكلفة االستدانة  كون من النوع السیئتاتفاقیة االقتراض س،وسعر الفائدة 

-:سیجذب المقترضین الخطرین ویطرد المقترضین الجیدین لسببین  
ة المرتفع سیجذب المقترضین الخطرین ویطرد ،كلما قبل بدفع سعر فائدة مرتفع وبالتالي فان سعر الفائد

- :المقترضین الجیدین لسببین  
 األول، أن المخاطر ستكون أسوأ عندما یكون المقترض راغبا في دفع  أسعار الفائدة مرتفع، ألنھ یعرف بأن

 احتمال قیامھ بالتسدید منخفض
لجیدة على االنسحاب من السوق ویعطي ا المشروعات أما الثاني، أن لجوء الدائن الى رفع سعر الفائدة سیجبر

الخطرة لدخول السوق للمشروعات فرصة أكبر   
: - Moral hazard  المخاطر األخالقیة -ب  

ھي مجموعة المخاطر أو اإلخطار التي تشتق من الطبیعة البشریة ،التي تزداد عندما،یجد واحد َأو أكثر من 
الحافز بعدم التسدید أو االمتثال لشروط تلك االتفاقیة ، ومن أجل أطراف اتفاقیة الدین ،وبعد استالمھ لمبالغ الدین 

التي تجبر  شروط التشدید على التجنب المخاطر األخالقیة ومساعدة المقترض على نجاح في التسدید ، البد من 
ذین فھالرھن وسعر الفائدة ، قیمةتحدید ومن ابرز ھذه الشروط ، ھي على االلتزام باتفاقیة القرض ،مقترض ال

،فالمقترض الجید ستكون لھ القدرة ولدیھ الرغبة في تقدیم رھن  االئتمانفي تصمیم عقد  مھما دور ملھالعاملین 
في حین أن المقترض ، قتھ العالیة بمشروعھ وبإمكانیات نجاحھ بصورة جیدة ثبقیمة عالیة ،ودفع سعر فائدة اقل ل

ع سعر فائدة مرتفع ،وھذه عبارة عن مؤشرات تستخدم في رھن بقیمة عالیة،لكنھ یقبل بدف یقدم السیئ یرفض أن
تصمیم العقد االئتماني،وكذلك في كشف الحقیقة أمام موظفي االئتمان في المصارف،ومن ھنا تظھر أھمیة 

یقوم  عندماالخطر األخالقي  ظھرالصغیرة ،وی للمشروعات الضمانات ودورھا في عملیة تطویر التمویل الالزم
،و إذا كان العمل  ویحدث ھذا إذا كانت األطراف المعنیة متباعدة المصالحالدائن  سلبا على المدین بعمل یؤثر

.الذي یقوم بھ المدین ال یمكن أن یراقب بدقة من قبل الجھة الدائنة  
:ویمكن للمصارف أن تلجأ إلى إجراءین لتخفیض المخاطر األخالقیة  

لوعود بتجدید االئتمان لھم في المستقبلجعل المستفید یخبرھا بالحقیقة، من خالل تقدیم ا -  
فرض العقوبات بسبب المعلومات غیر الكاملة وحاالت التخلف عن السداد -  
 

:- High Risk Perception 3- التقدیر العالي للمخاطر  
ھا االئتمانتقدیمتمیل المصارف إلى إلصاق تھمة الخطر العالي بالمشاریع الصغیرة ولذا فأنھا تمانع في   

-:لألسباب اآلتیة  المشروعات إقراض عملیة تعود مشكلة المخاطر العالیة التي ینطوي علیھاو  
.حجمھما الصغیر وتأثرھا الشدید بتقلبات السوق، ومعدالت اضمحاللھا العالیة نسبیًا-أ  
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 .في أغلب األحیان بحداثة عمرھا اإلنتاجي، والنقص في سجلھا االئتماني المشروعات الصغیرة تتمیز -ب
باإلضافة انخفاض كفائتھا التنظیمیة،والنقص في أنظمتھا المحاسبیة وھذا األمر سیصعب من مھمة وصولھا الى 

.المعلومات والتعویل على قدرتھا على التسدید  
الصغیرة وتكالیفھا للمشروعات تفتقر معظم المصارف إلى أرقام واقعیة عن حجم القروض المربحة  -ت  
.الصغیرة تشیر الى ارتفاع نسبة الدین إلى إجمالي األصول للمشروعات  أن كثافة العمل النسبیة-ث  

-:و یتفاقم ھذا الوضع بصورة أكبر في الدول النامیة، بفعل عوامل عدیدة من أھمھا   
تعمل ضمن  أطار االقتصاد غیر الرسمي ، وھذا األمر یصعب من مھمة  المشروعات الصغیرة أن العدید من-

.لھا و البرھنة على ما تمتلك من إمكانیات اقتصادیةوجود توثیق لتاریخ عم  
في االقتصادات النامیة مھارات أقل من نظرائھم في البلدان الصناعیة في  المشروعات الصغیرة یمتلك أصحاب -

.أعمال المحاسبة و التسویق واإلدارة    
وتدفعھم الى زیادة . الدائنینوجود النواقص في التشریعات والقوانین المنظمة لعقود الدین تصعب من مھمة  -

 معدالت تقدیرھم لمخاطر الدین
Lack of Collateral   النقص في الضمانات -4    

 یمنح ،على أنالرھن ھو أصل معین یعرضھ المقترض على الدائن كضمان لتأمین التزامھ بتسدید القرض 
لتغطیة الدین حینما یخفق ) سائلة  صولأتحویلھ الى (وتصفیتھ  ى ھذا األصللدائن الحق باالستیالء عللالمقترض 

لى السمعة علرھن وا وفروتستند المصارف في اتخاذ قرارات اإلقراض على مدى ت.دینالمدین بإعادة دفع ال
المالیة والمصداقیة االئتمانیة للمقترضین،ولیس على المزایا االقتصادیة والمالیة للمشروع المراد تمویلھ وھذا 

ضمانات ،و تحدد سیاسة االستثمار أنواع الرھون التي یمكن قبولھا وكیفیة تقییمھا یؤكد على أھمیة عنصر ال
وأقوى أنواع الرھون ھي الرھن العقاري ثم التخزین المباشر للسلعة موضع التمویل أو سلع .وحدودھا المالیة

أن الرھن أھم  ورغم.بدیلة قابلة للتسویق ھذا باإلضافة للضمان الشخصي ، الذي یعد أضعف أنواع الضمانات
إال أنھ یعد مصدرًا ثانویًا في الدول المتقدمة،حیث تعطي المصارف األولویة .عناصر التمویل في الدول النامیة
وتظل مسألة توفیر الرھون أحد أھم عقبات تمویل  )أو إیرادات المشروع(للتدفقات النقدیة الداخلة للمشروع 

ؤسسات غالبا ما یواجھون صعوبات في توفیر الرھون الالزمة فأصحاب ھذا النوع من الم. المؤسسات الصغیرة 
. للتمویل المطلوب، حیث إن الرھون المصرفیة مكلفة جدا وتكاد تكون في متناول العمالء الرئیسیین للبنوك فقط

موضوع التمویل قد تكون غیر كافیة لتشكل رھنًا یشجع الممولین  المشروعات و عالوة على ذلك، فإن أصول
  .ن أو األجانب على تقدیم التمویلالمحلیی

أن عملیة االقتراض یجب ترتبط بالقیمة الحالیة الصافیة لإلرباح المشروع ، فھي التي تقرر مبلغ االئتمان الذي 
جعل قرارات المصارف في اإلقراض تستند تالمعلومات ،  تماثلیستحقھ المقترض،أال أن وجود مشكلة عدم 

فمبلغ الرھن .كضمانات ،لكونھا یمكن أن تساھم في تخفیض مخاطر االقتراضعلى حجم مبالغ الرھون المقدمة 
ونوعیة األصول التي سیعرضھا المقترض على المصرف ،یمكن أن تعبر عن نوعیة مشروعھ ونیتھ في إعادة 

نین المصرف الدائن امتیازا مقارنة بالدائ تقدیم، وفي حالة التخلف عن السداد فأن الضمانات المقدمة ست سدادال
وعلى الرغم من الفوائد  التي یحققھا الرھن للدائنین، إال أن سیاسة طلب الرھن تمنع المقترضین . اآلخرین

الناجحة من الحصول على القروض ،نتیجة لعدم كفایة الرھون التي  المشروعات الصغار من أصحاب
ل بالرھن صعبة،فقد یكون المقترض كما أن المشاكل القانونیة في الدول النامیة تجعل عملیة التعام. یعرضونھا

غیر قادر على التعھد برھن أصولھ،أما لكونھ غیر قادر على إثبات ملكیتھ لتلك األصول بسبب التعریف غیر 
 المالئم  لحقوق الملكیة أو أن تلك األصول متحركة كوسائط النقل و الماشیة، التي تشكل جزء كبیر من أصول

ناحیة أخرى فأن ضعف كفاءة األسواق المالیة یؤدي إلى ارتفاع تكلفة  ومن.في الریف  المشروعات الصغیرة
و ھذا النوع من .عملیة تسییل األصول المرھونة، لذا غالبا ما یفضل الدائنون العقارات على األصول األخرى

ضمن الرھن قد یتناسب مع إمكانیات الشركات الكبیرة أو مالك األراضي األغنیاء في الدول النامیة ، كما تت
عملیة االستیالء على الرھن في حالة الفشل في التسدید ، تكلفة قانونیة عالیة، قد تتجاوز في بعض الحاالت قیمة 

القروض الصغیرة، باإلضافة الى ذلك  قد تواجھ عملیة االستیالء على الرھن صعوبات اجتماعیة  
مت العدید من الدول القوانین وسیاسیة،وخصوصا عندما یكون المقترض من ذوي الدخل المنخفض ،حیث صم

  .لحمایة ھذا النوع من المقترضین ، وفیما یلي جدول یوضح أھم المعاییر األكثر شیوع في تقییم الرھون
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:   المشروعات الصغیرة التجارب العالمیة الناجحة في دعم وتنمیة: ثالثًا   
االقتصادات لمتوسطة، في العدید من واللمشروعات الصغیرة األھمیة النسبیة  نالحظ األتيالجدول من خالل 

   .سواء المتقدمة أو النامیة حیث ترتفع مساھمتھ فى التشغیل وفى القیمة المضافة
  

  للمشروعات صغیرة ومتوسطة الحجم ومساھمتھا النسبیة في العمالة مقارنة دولیة يالنصیب النسب )4(جدول 

 

 

یشیر استقراء تجارب النمو فى ھذه الدول إلى أنھا استطاعت أن تدعم دور الصناعات صغیرة ومتوسطة الحجم 
ھذه ینبغي االستفادة من تجارب بعض  المشروعات الصغیرةللنھوض ب.یلعلى نحو فعل دورھا فى النمو والتشغ

ھذه المشروعات الدول في تنمیة وتطویر  

-:التجربة الیابانیة  – 1   
أن التجربة الیابانیة في تنمیة المشروعات الصغیرة ھي واحدة من أغنى التجارب العالمیة ، وإن كانت تعتمد 

. لدولة ،حیث یعتبر دور القطاع الخاص في دعم ھذا القطاع ھامشیًا بشكل أساسي على الدعم المباشر من ا
نھضتھا الصناعیة معتمدة بالدرجة األولى على المشروعات الصغیرة قد بنت الیابان وتجدر اإلشارة الى 

وخلفیًا ما ھي إال تجمع إلنتاج الصناعات الصغیرة التي تتكامل أفقیًا ورأسیًا وأمامیًا لدیھا المشروعات الكبیرة ف،
المشروعات الصغیرة تعمل بھا  يباإلضافة إلى تعدد األنشطة التو مكونة فیما بینھا تلك المشروعات العمالقة،

ابتكار  يف ي، فإن لھا دور أساسوقدرتھا الفائقة على دعم النمو االقتصادي العدید من فرص العمل خلقوقیامھا ب
 يف يإلى زیادة جودة وتنافسیة المنتج الیابان يا یؤدالسوق مم يوخلق صناعات جدیدة، وتشجیع المنافسة ف

من % 99من حجم قوة العمل، و% 79وتمثل المشروعات صغیرة ومتوسطة الحجم .يالسوق المحلى والعالم
ھیئة تنمیة  لمثتو.من المنتجات المصنعة% 51المشروعات التجاریة، كما تقوم تلك المشروعات بإنتاج 

 التابعة لوزارة االقتصاد والتجارة والصناعة الجھة المسئولة عن تنمیة المشروعات الصغیرة الیابانیة
واألطر المؤسسیة التي تقدم السیاسات المالیة واالقتصادیة سلیط الضوء على البرامج سنو .المشروعات الصغیرة

ھة لتشجیع الموجو تمدھا بالمساعدات الفنیة والخبرة االستشاریة والتمویلیة للمشروعات الصغیرة أالتراخیص 
-:ومن أھمھا  وتنمیة وتطویر قطاع المشروعات الصغیرة في الیابان  

-:أھمھامن التي في الیابان بتعدد مصادر التمویل  المشروعات الصغیرة تمیزت -:التمویل : أ   
الصغیرة  للمشروعات تقوم بتمویل جزء كبیر من القروض الالزمة  و :المصارف التجاریة  - 

الصغیرة ولدیھا فروع عدیدة منتشرة في مناطق  للمشروعاتروض الق تقدیمت و:  كومیةھیئات التمویل الح-
 مختلفة من الیـابان 

نصیب المشروعات صغیرة   الدولة
  نشآتومتوسطة الحجم من عدد الم

نصیب المشروعات صغیرة 
  العمالة  يومتوسطة الحجم ف

  63  97  ھونج كونج
  78  99  كوریا
  68  96  تایوان
  74  98  تایالند
  79  99  الیابان
 66  99  ألمانیا
 57  99  فرنسا
 91  99  الیونان

  53  99  الوالیات المتحدة األمریكیة
Source: Antoine Mansour, Support Services And The Competitiveness of SMEs in the MENA Region, 
Working Paper No. 56, May 2001, Egyptian Center for Economic studies (ECES), p.4. 
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فرعًا منتشرة في  52تملك و،كفالة القروض المقدمة  للمشروعات الصغیرة  وتقوم ب  :مؤسسة ضمان القروض-
من مؤسسات التمویل  وعات الصغیرةالمشر ھذا النظام أصبحت عملیة تمویلبموجب و،أنحاء متفرقة من الیابان

  . عملیة سھلة ومیسرة 
األخصائیون بتقدیم الخدمات اإلرشادیة وتشرف یستعین برنامج الدعم الفني بمجموعة من   -:الدعم الفني : ب 

الرد على ھي            -:التي تقدمھا  خدماتالالیابانیة ومن أھم  المشروعات الصغیرة علیھ ھیئة تنمیة
الصغیرة ،والتغلب على العقبات  للمشروعات دراسة الوضع القائم ،المشروعات الصغیرة ت أصحاباستفسارا

 . وتقدیم اإلرشادات الخاصة بذلك  المشروعات الصغیرة دراسة المواقع المناسبة إلنشاء،التي تواجھھا 
یقوم بھا معھد خاص أعدت الحكومة الیابانیة برامج تدریبیة خاصة بالمشروعات الصغیرة   - :التدریب : ج 

تدریب لویقدم المعھد برامج ،المعھد اإلداري والتقني للمشروعات الصغیرة بالصغیرة یسمى بالمنشآت 
لتدریب الفني ل ،برامجالمدیرین  

عن طریق تحسین  المشروعات الصغیرة تھدف البرامج اإلداریة إلى إیجاد مناخ صحي لنمو - :اإلدارة : د 
م التكنولوجیا الحدیثة في ھذا المجال، وتقدیم الخدمات اإلرشادیة التي تتعلق باإلدارة مجاالت اإلدارة بھا وتقدی

.والتمویل والضرائب وقوانین العمل   
لمشروعات منتجات ا على تسھیل مھمة وصول تعملخاصة یوجد في الیابان ھیئات حكومیة   - :التسویق :ھـ 

ومساعدتھا في الحصول على التكنولوجیا ھا الدولیة لاألسواق الدولیة وذلك بإقامة المعارض  الىالصغیرة 
وفي .المتطورة وإجراء المفاوضات نیابة عنھا في اتفاقیات التصدیر واستیراد المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج

،كما یلزم المشروعات الصغیرة نفس اإلطار تنشر الحكومة الیابانیة بشكل دوري خططھا بشأن مشتریاتھا من
الصغیرة  للحصول على العقـود  للمشروعات المنظمات الحكومیة وشبھ الحكومیة بإتاحة الفرصة  القانون جمیع

. الحكومیة   
 اتخذت الحكومة الیابانیة إجراءات متعددة تتعلق باإلعفاء من الضرائب لتشجیع - :اإلعفاء من الضرائب : و 

تخفیض على  ،إلعفاء من ضریبة العقارات ا،اإلعفاء من ضریبة العمل ،، لعل من أھمھا   المشروعات الصغیرة
نظام ،كما أن التخفیض الضرائب على األرباح غیر الموزعة  ،تخفیض على ضریبة الدخل  ،ضریبة الدخل 

قامة ، واإلعلى إدخال التكنولوجیا الحدیثةالمشروعات الصغیرة  عیشجلت یقدم الحوافز الضریبیة  ضریبي
. یة الصناعات الصغیرة  في المناطق النائ  

في الیابان مجموعة من المؤسسات المالیة  سیاسة الحمایة من اإلفالس تطبق -:الحمایة من اإلفالس :ز 
ھذه الخدمة عن  االستفادة منیمكن للمشروع الصغیر و،المشروعات الصغیرةتشجیع  أسالیبإحدى ك والتأمینیة

التي تستخدم ھذه األموال  الیابانیة الصغیرة المشروعات ھیئة تنمیة الى طریق مساھمتھ بقسط تأمیني یدفع شھریًا
سببًا في  معین ،حتى ال یكون إفالس مشروعفي سداد الدیون التعثرات التي تواجھ مشكلة المشروع سداد دیونل

. خرى األمشروعات الإفالس   
 صغیرةالمشروعات ال مملوكة بالكامل ألصحابالشركات مجموعة من الھي و -: نظام الشركات التعاونیة : ن 
وتعمل في مجال شراء الخامات ومستلزمات اإلنتاج وفي مجال تسویق المنتجات والتوزیع والنقل ونقل ،

.التكنولوجیا ، وفي مجاالت أخرى   
: التجربة اإلیطالیة  – 2  

من إجمالي %  60أھم ما یمیز االقتصاد اإلیطالي أنھ یستمد قوتھ من مؤسساتھ وشركاتھ الصغیرة التي تمثل 
عامل تصنف في خانة  20ات والمؤسسات العاملة في إیطالیا ، فكل شركة أو مؤسسة توظف أقل من الشرك

نشاطھا في إطار قانون خاص یحدد  المشروعات الصغیرة وفي إیطالیا تمارس الشركات الصغیرة أو الحرفیة،
ن مھام المنشأة شخصیًا ، ویشترط في إنشائھا أن یقوم المستثمر بأداء حصة مھذه المشروعاتالوضع القانوني ل

دون االكتفاء بمھام اإلدارة، وینص القانون كذلك على االلتزام بالحد األقصى للعاملین الذین یختلف عددھم من 
أي الخمسینات والستینات كان الطابع الحرفي للشركات في إیطالیا یصنف  –وفي الماضي . قطاع حرفي آلخر 

التركیز على الصناعات الكبرى باعتبارھا الكفیلة بخلق قاعدة  كحالة انتقالیة في مسار الشركات ، وجرى
ھي إحدى الدعامات  المشروعات الصغیرة تغیرت ھذه النظرة في السبعینات عندما تبین أن.صناعیة ضخمة 

أن تطور طاقاتھا  ھذه المشروعاتاألساسیة للنسیج االقتصادي واالجتماعي في إیطالیا ، فالتطور التقني أتاح ل
، وبذلك تعتبر إیطالیا الدولة %  82.7اجیة كما وكیفًا وأن ترفع إمكاناتھا التنافسیة حتى بلغ وزنھا النسبي اإلنت
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 األنتعرف إیطالیا و.في المجموعة األوروبیة   لمشروعات الصغیرةالثانیة بعد أسبانیا من حیث الوزن النسبي ل
على المشروعات  عتمادًاإ ياالتحاد األورب أكثر دول وتعتبربتركز الشركات الصغیرة فیھا بشكل كبیر، 

.جمیع أنحاء أوروبا سوى الیونان وأسبانیا يدولة أخرى ف يذلك أ يالصغیرة، ، وال یضاھیھا ف  
اإلیطالیة أن تحقیق التنمیة االقتصادیة ال یتم بالضرورة من خالل الشركات العمالقة، فاالقتصاد  التجربةأكدت  و

على شركات صغیرة ومتناھیة الصغر إال أنھا استطاعت أن تصل إلى العالمیة األساس  ياإلیطالي یعتمد ف
السلع الغذائیة، المنسوجات، :قوى المصدرین للسلع االستھالكیة ذات الجودة العالیة مثلأوأصبحت من 

 يتوسطة الحجم فمالمشروعات صغیرة و ویرجع نجاح.السیرامیك، وغیرھا من السلع االستھالكیة األساسیة
مجموعات مترابطة وذات عالقات متداخلة بین بعضھا البعض وھو ما  يأن ھذه المشروعات تعمل فإلى  لیاإیطا

باإلضافة إلى تطور البیئة التنافسیة، والتحسن المستمر  الحجم متوسطةالعناقید المشروعات صغیرة و یطلق علیھ
المشروعات تلك آللیات عمل  يوالتلقائ  

منشآت الصغیرة والمتوسطةالبرامج اإلیطالیة لتمویل ال  
- :من خالل اإلشكال اآلتیة  -:الوسائل المباشرة لتمویل المنشآت الصغیرة والمتوسطة -أ  

 سلف التصدیرلضمانات تقدیم ال، القروض المیسرة،تمویل شراء أو استئجار األجھزة واآلالت،بیع الدیون 
طررأسمال المخا، الدولیةمع الشركات لمشاریع المشتركة ل وخصوصا   

غیر المباشرة لتمویل المنشآت الصغیرة والمتوسطة الوسائل -ب  
لحوافز الضریبیة، الضمانات  

-:وتشمل على  -: مخصصة لمجموعات مستھدفة محددةالتسھیالت ال -ج  
من قبل النساء التي تدارتسھیالت لتنظیم المشاریع تقدیم ال- 1   
لمنظمي المشاریع الشّبان تقدیم التسھیالت - 2  
-:خدمات الدعم والبرامج الخاصة بالمنشآت اإلیطالیة الصغیرة والمتوسطة وتشمل م تقدی - 3  

االستقبال والتسھیالت والمعلومات األساسیة واألنشطة الترویجیة - أ .  
خدمات المعلومات المھنیة  وتشمل التعریف بقوانین ومعلومات السوق ،و بالمعاییر وعملیات التصدیق الفنیة - ب 

.علومات الفنیة والبیئیةوالبراءات والم  
.المشورة والدعم المباشر، أي التخطیط للمشروع وتنمیة اتصاالت المؤسسة -ج  

أنواع معینة من المنشأت واستھدافأي اإلدارة ،تدریب محدد المنشآت الصغیرة والمتوسطة - د    
.القائمة بتنظیم نساء أو المنشآت المبتدئة  

وإعانات الدعم تقدیمعن الالتمویل، أي رأسمال، وأنشطة البحث - ھـ  
.المباني، كالوحدات الحاضنة ومراكز التكنولوجیا - و  

أي الحلقات  ،المحددة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة لمنشآت الصغیرة والمتوسطة  اإلستراتیجیةالتدابیر  - ز 
والبعثات التجاریة،و تشجیع التشبیك وتشجیع التجّمع  الدراسیة والمعارض  

لبرامج الخاصة بالمنشآت األوروبیة الصغیرة والمتوسطةخدمات الدعم وا- 4  
 

  -:التجربة الھندیة  – 3
المشروعات فى الھند من ھذه تنبع أھمیة و .یحتل قطاع المشروعات صغیرة ومتوسطة الحجم أھمیة كبیرة 

الدولة قدرتھا على  توفیر المزید من فرص العمل وتنمیة القطاع الصناعى وتشجیع العمل الحر فى أقالیم 
وتتناسب الصناعات الصغیرة مع البیئة االقتصادیة فى الھند التى تفتقر إلى الموارد المالیة إلى جانب  المختلفة،

ویبلغ .ضخامة عدد السكان، حیث أن المشروعات الصغیرة كثیفة العمالة وال تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة
من الناتج المحلى % 30ن وحدة تشارك بنسبة ملیو 3,2فى الھند الحجم عدد المشروعات صغیرة ومتوسطة 

، المباشرة وغیر المباشرة من الصادرات الصناعیة% 45اإلجمالى فى الھند، كما تسھم ھذه المشروعات بنسبة 
ت العاملة فى القطاع الصناعى، والتى تنتج شروعامن الم% 95الحجم صغیرة ومتوسطة شروعات وتمثل الم

.ملیون عامل 18، ویعمل فیھا من الناتج الصناعى الھندى% 40  
إقامة -: ن خالل المحاور التالیة ركزت الحكومة جھودھا في العمل على تنمیة وتطویر  ھذه المشروعات، م

. حظائر للصناعات الصغیرة ، وإعطاء األولویة في توفیر البنیة األساسیة لمناطق تجمع الصناعات الصغیرة    
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ات الصغیرة في مختلف أقالیم الھند ومدتھا باإلمكانیات لتشجیع العلماء مراكز لتطویر وتنمیة المشروع ةأقام-
. والباحثین على تطویر التكنولوجیا التي تالئم المشروعات الصغیرة    

وع    - ا حسب ن تشجیع الوالیات الھندیة على جذب وتوطین المشروعات الصغیرة ، وتقدیم الحوافز والتسھیالت لھ
 . نشاط المنشأة 

 .تیازات والتراخیص واإلعفـاءات الضریبیة للمشروعات الصغیرة  االم تقدیم-
من حجم % 35مالیین وحدة صناعیة تشارك بنسبة  3یضم قطاع الصناعات الصغیرة  في الھند أكثر من  -

سنوًیا وھو معدل یتجاوز بكثیر ما حقق قطاع % 11.3یبلغ معدل النمو السنوي لھذا القطاع .  المنتجات الھندیة
ملیون عامل  17تبلغ قوة التوظیف في قطاع الصناعات الصغیرة  حوالي .  ات الثقیلة في العام الماضيالصناع

. من إجمالي الناتج القومي الھندي% 10ملیارات دوالر بنسبة  107ینتجون ما یعادل   
 االبن المدلل للحكومة

لل للحكومة الھندیة على اختالف یمكن القول إن قطاع الصناعات الصغیرة  كان وما زال بمثابة االبن المد
أنواعھا وتوجھاتھا، ویبدو أن ھناك نوًعا من المصالح أو الفوائد المتبادلة بین الطرفین حالت دون االنفصام 

بینھما؛ فمن ناحیة ال تستطیع الصناعات الصغیرة التخلي عن الدعم الحكومي في ظل التطورات العالمیة وسیادة 
وق الحرة، ومن ناحیة أخرى وجدت الحكومة في ذلك القطاع ضالتھا المنشودة لتوفیر مبادئ المنافسة وآلیات الس

فرص العمل الالزمة لمواجھة البطالة وھو بعد اجتماعي في غایة األھمیة خاصة في ظل استخدام الصناعات 
ملة الصعبة الثقیلة للتكنولوجیا قلیلة العمالة، فضًال عن تغطیة الطلب المحلي على المنتجات، وتوفیر الع

. والتصدیر أیًضا، ومن ھنا جاء االھتمام الحكومي بذلك القطاع  
لدعم الحكومياأشكال   

: تعددت أشكال الدعم الحكومي لقطاع الصناعات الصغیرة  لتشمل أربع قنوات رئیسیة تتمثل في  
الصغیرة ضمنت  سلعة استھالكیة تقوم بإنتاجھا الصناعات  80أصدرت الحكومة قراًرا بتخصیص :  الحمایة- 1

.لھا الحمایة واالستقرار وعدم منافسة الصناعات الكبیرة  
من خالل السماح للمشروعات الصغیرة بالحصول على قروض ائتمان بنسب فائدة منخفضة للغایة، :التمویل  - 2

 لتلبیة احتیاجاتھا التمویلیة وتوفیر السیولة الالزمة لھا وبآجال مختلفة
في مقدمتھ التدریب وتطویر المھارات، اإلدارة توفیر البنیة األساسیةتقدیم مختلف أنواع الدعم و الدعم-3 :  

والتكنولوجیا،إقامة المجمعات الصناعیة، المساعدة في عنصر التسویق، الربط بین أصحاب الصناعات الصغیرة 
الفرص ، مساعدتھم على أن یكونوا صناعات مغذیة للمشروعات الكبرى؛ و توفیر البیانات والمعلومات و

.المتاحة من خالل قاعدة بیانات متكاملة  
مساعدتھم على تصدیر منتجاتھا للخارج مما یساھم في تحسین موقف میزان :  التواجد في األسواق العالمیة - 4

المدفوعات والمیزان التجاري، وتوفیر العملة الصعبة والتواجد في األسواق العالمیة مثلما یحدث في صناعة 
. البرمجیات  

 
-:ةتجربة األمریكیال- 4 

تقدم التجربة األمریكیة في دعم المشروعات الصغیرة التجربة دروسا غنیة للدول التي تسعى لجعل ھذا القطاع 
محركُا لعملیة التنمیة ، فرغم أننا أمام أكبر اقتصاد حر في العالم ،أال أن ذلك لم یمنع الحكومة من التدخل لحمایة 

حینما  1953وكان ذلك منذ العام . ي تتخطى عقباتھا التمویلیة والتسویقیةالمشروعات الصغیرة ومساندتھا ك
أصدرت الحكومة قانونا خاصا لحمایة مصالح المشروعات الصغیرة، كما أسست لھذا الغرض وكالة فیدرالیة 

  الصغیرة لمساعدة ھذه المشروعات تحت اسم إدارة المشروعات

   - :وظائف دعم المشروعات
  :يأتما یب نوجزھابعض األدوار  " SBA"   عات الصغیرةإدارة المشرولعبت 

ألف متطوع في مختلف المجاالت االقتصادیة ) 13(تملك الوكالة ما یقرب من  -: دور المرشد لإلعمال -
ویقوم ھؤالء المرشدین بتوفیر المعلومات ). التجارة، الصناعة، المصارف، التأمین، االستیراد، التصدیر(

ركة، وكیفیة الحصول على التمویل الالزم، وخطة التنمیة والتسویق والتحلیل المالي الالزمة لتأسیس الش
ویبلغ عدد الشركات المستفیدة من ھذا . والتحكم في التكالیف ودراسة السوق والتصدیر وغیرھا من األمور

  .ألف شركة سنویا) 150(البرنامج 
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رؤساء الشركات الصغیرة الحالیون أو المرشحون ندوة سنویا یحضرھا ) 3000(تنظم الوكالة  -:دور المعلم -
لھذا المنصب، وتتناول ھذه  الندوات موضوعات تتعلق بأسالیب اإلدارة والتنظیم والتسویق والتمویل وباختیار 

) 100(ویصل عدد رؤساء الشركات الحاضرین إلى .النظام القانوني للشركة، وكیفیة وضع خطة العمل وغیرھا
  .ألف سنویا

مركزا لتنمیة المشروعات الصغیرة بالتعاون مع الجامعات والقطاع ) 57(أنشأت الوكالة -:التأھیلبرامج  -
وتھدف . مركزا فرعیا في الجامعات والغرف التجاریة) 950(الخاص والحكومات المحلیة، فضال عن تأسیس 

نظیم والتسویق والتمویل، ھذه المراكز لتأھیل وإرشاد قادة المشروعات وتقدیم المساعدة لھم في اإلدارة والت
وكذلك تقدیم المساعدات التقنیة في العملیة اإلنتاجیة ، وعن كیفیة رفع القدرة التنافسیة للمشروع وتحسین الفرص 

المتاحة أمامھ في االسواق ، و كیفیة تنظم دراسات الجدوى االقتصادیة لتأھیل تلك المشاریع  للحصول على 
" برامج تمویل  SBA " " ملیون دوالر سنویا،یمول نصفھ من قبل) 60(ة ھذا البرنامج وتبلغ تكلف. SBA " أما

النصف اآلخر فتمولھ الشركات والجامعات،و یستفید من خدمات ھذا القسم أكثر من أربعة ملیون رجِل أعمال 
 سنویًا

ریة للمشروعات تلعب الوكالة الفیدرالیة دوًرا أساسیا في توفیر جمیع المعلومات الضرو -:توفیر المعلومات -
وحجم العرض والطلب واألسعار ‚ الصغیرة وبخاصة عن احتیاجاتھا من المدخالت الوسیطة والمستلزمات

،عن طریق مراكز معلومات توفر مجموعة من برامج الكمبیوتر الخاصة بإدارة .والمواصفات وغیرھا
كتاب عن ) 400(تحتوي على الشركات وقواعد بیانات عن أنواع المشاریع، كما تضم ھذه المراكز مكتبة 

تأسیس الشركات بجانب شرائط الفیدیو وكیفیة إدارتھا ھذا بجانب خدمة ھاتفیة خاصة بھم، حتى یمكن 
تتوافر " SBA" فضال عن وجود موقع إلكتروني خاص ب. االستفسار عن أي شيء یتعلق بالشركات الصغیرة

  .علیھ كافة المعلومات عن ھذه اإلدارة وبرامجھا
  :تمول الوكالة الفیدرالیة المشروعات الصغیرة عبر طرق مختلفة لعل أبرزھا -:لتمویل طریقة ا

نتیجة حیث تلعب الوكالة دور الكفیل أو الضامن للقرض الذي یحصل علیھ مشروع معین، -: ضمان القروض -
ون صعوبة حصول المشروع الصغیر على القروض من المصارف التجاریة والمؤسسات المالیة االخرى دل

بضمان المشروع أمام تلك المؤسسات، وبالتالي " SBA" ضمان؛ ألن احتماالت الخسارة مرتفعة، ولذلك تقوم 
 .تصبح مسئولة عن رد القرض في حالة اإلفالس

قروض مباشرة للمشروعات الصغیرة خاصة تلك التي یدیرھا  تقدیموذلك عن طریق  -:التمویل المباشر -
لف دوالر، كما یتم التمویل المباشر لمشروعات في مناطق تعاني من مشكالت أ) 20(النساء، وتبلغ قیمتھا 

  .اقتصادیة، أو كوارث طبیعیة
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ملشروعات الصغريةاإقراض   يف رع درنةف جتربة مصرف التنمية/  املبحث الثالث  
 

وخاصة بعد صدور في لیبیا ، مشروعات الصغیرةللیأتي مصرف التنمیة في مقدمة المؤسسات المالیة الداعمة 
بشان تخصیص مبالغ ضخمة لتمویل ) 115(والقرار رقم . 1373لسنة ) 20(قرار اللجنة الشعبیة العامة رقم  

،ویقوم المصرف بإقراض لھذه المشروعات ألغراض التأسیس وشراء اآلالت وعات الصغرى والمتوسطةالمشر
األنشطة كل من بتقدیم القروض لالمصرف یقوم أن نجد المنفذة   ووالمعدات ومن واقع مبالغ اإلقراض الممنوحة 

 أنومن خالل البیانات المتوافرة عن مصرف التنمیة درنة نجد  ، واألنشطة اإلنتاجیة واألنشطة الخدمیة الحرفیة
   األنشطةمشروع في مختلف  207دینار لعدد 7580.874بلغت  أالنالمبالغ التي منحھا المصرف حتى 

من قیمة المبالغ الممنوحة  وما قیمتھ  % 57للمشروعات الخدمیة أي ما یمثل  4296.026:  یلي كماموزعة 
دینار  1010.909 ھقیمت ومامن قیمة القروض الممنوحة % 30ما یمثل  أيالحرفیة  لألنشطةدینار  2273.939

  .اإلجمالیة اإلقراضمن قیمة % 13الصناعیة أي ما یمثل فقط  لألنشطةممنوحة 
 

فرع درنة/توجھات اإلقراض في مصرف التنمیة  /أوال   
-:تحلیل  عدد المستفدین  - 1  

دین من القروض  نالحظ وجود تحول  نحو زیادة عدد المستفدین للعاملین في مجال یتحلیل عدد المستف من
 األنشطةجاء على حساب تراجع عدد المستفدین في كل من مستفید ن الذي  174بلغ  األنشطة الخدمیة الذي
مستفید  كما أنخفض عدد  110 عدد المستفدین من العاملین في مجال األنشطة الصناعیة لغالحرفیة والصناعیة فب

مستفید  30بلغ المستفدین من  العاملین في مجال األنشطة الحرفیة ف  
 

2006-2001دین من قروض مصرف التنمیة لفترة ییوضح عدد المستف) 5(جدول رقم   
 النسبیة للقروض األھمیة عدد المستفیدین المبلغ النشاط

 57 174 4296.026 القروض الخدمیة
 30 30 2273.939 القروض الحرفیة

 13 110 1010.909 القروض الصناعیة
 100 314 7580.874 المجموع

فرع درنة/ مصرف التنمیة  -:المصدر   
 
 

-:تحلیل األھمیة النسبیة للقروض حسب األنشطة االقتصادیة - 2 
وحسب األنشطة  فرع درنة/  التي قدمھا مصرف التنمیةلمبالغ القروض عند  تحلیل كل األھمیة النسبیة 

عام لسیاسة اإلقراض في المصرف یشیر الى التحول نحو أن االتجاه النالحظ    2006- 2001رة تاالقتصادیة  للف
الممنوحة لكل  حساب تراجع مبالغ القروض  وجاء ھذا التحول على ألنشطة الخدمیة التوسع في منح القروض ل

 71.7ألنشطة الصناعیة لمنوحة ممبالغ القروض  الوصلت األھمیة النسبیة  لمن  األنشطة الحرفیة والصناعیة ف
منوحة  للعاملین في مجال ممبالغ القروض ال ، كما أنخفض 2006عام  %17.35تراجعت الى م ث 2002عام  %

2006  عام   %   3.36الى  2001عام % 38.87 ناألنشطة الحرفیة م  
في %  25.31في مقابل ذلك ارتفعت مبالغ القروض واألھمیة النسبیة للقروض الممنوحة لألنشطة الخدمیة من 

ونالحظ من ھذا الجدول أیضا وجود  قصور واضح في مجال إقراض  2006في عام  % 79.3الى 2001عام  
المشاریع الزراعیة والریفیة، فمعظم العملیات اإلقراض موجھة نحو المدن  والمواقع الحضریة وبشكل أدق الى  

.المجاالت غیر زراعیة، رغم اتساع الریف وحجمھ وحاجتھ  
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2006-2001للفنرة  األنشطةمصر ف التنمیة حسب النسبیة لقروض  األھمیة)6(جدول رقم   
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 نوع القروض

 17.35 24.4 0 57.48 71.7 35.82 الصناعیة ضالقرو
 3.36 21.26 100 9.95 1.17 38.87 الحرفیة ضالقرو
 79.3 54.35 0 32.57 27.13 25.31 الخدمیة ضالقرو

 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي
فرع درنة/ مصرف التنمیة  -:المصدر   

  
  

  في درنة  مصرف التنمیةنشاط المالحظات التي یمكن تسجیلھا على : ثانیًا 
ھناك العدید من المالحظات التي  أن، أال  فرع درنة-  على الرغم من الدور الھام الذي یلعبھ  مصرف التنمیة

  :ھذه المؤسسة أداءیمكن تسجیلھا على 
طحیة االخت .1 بب       س راض بس رامج اإلق ي ب تفیدین ف ي للمس ار األول عف ی تعانةض اتب االس دوى ال دراس ج

ا أن أ  .قبل الموافقة على المشروع التي تقدم عادةاقتصادیة  ب كم ك الدراسات   غل ن القصور     ھایشوب  تل ر م الكثی
  .أو الوكیل  عن مكاتب ولیس عن المورد األصلي أو المصنع عادةتصدر التي فواتیر الم قیم یتضخیتم فیھا و

اني  .2 عدم وجود عدد كاٍف من العاملین لمتابعة البرامج االقراضیة المختلفة، كما أن التأھیل المھني لھؤالء یع
  .من مشاكل جوھریة

ى صعید           تقدیمتركیزھا على . 3 ر عل ص كبی اك نق دعم اإلداري ،فھن ة وال ى المساعدة الفنی القروض ولیس عل
  معظم المؤسسات لم تقدم للمستفید تصورًا كامًال للدعم الفني واإلداري: ینتقدیم الخدمات المساندة للمقترض

حصة الریف ، فھي ضئیلة جدا  أماتمركز المستفیدین من المشاریع االقراضیة في المناطق الحضریة ، . 4
  .نسبة لعدد السكان في ھذه المناطق

 المستخدمة في معالجةقانوني ت الضعف اإلجراءاسبب ب ارتفاع  نسبة التخلف عن سداد القروض تسدید.5
  .القوانین تلك عدم تعاون الجھات المسؤولة عن تنفیذ مثل ھذه الحاالت و

ة نحو   .6 ھناك قصور واضح في مجال إقراض  المشاریع الزراعیة والریفیة، فمعظم العملیات اإلقراض موجھ
  .المدن والمواقع الحضریة وبشكل أدق الى المجاالت غیر زراعیة

  .دیة عدد الخبراء والكفاءات العلمیة في مجال اإلقراض المشروعات الصغیرة محدو. 7
ع        .9 ة لألنشطة االقتصادیة والموق ة االحتیاجات التمویلی النقص في المعلومات لدى مصرف التنمیة حول طبیع

ن  الجغرافي ، باإلضافة الى النقص في المعلومات عن عناوین وأماكن أغلب المقترضین وبالتالي عدم ال تمكن م
  .الوصول إلیھم

  
- :فرع درنة /المشاكل التي واجھت مصرف التنمیة : ثالثًا   
-: نوجـزھا بمـا یأتيمشاكل عدیدة مصرف التنمیة في عملیة تقدیم القروض للمشروعات الصغیرة  ھواج  
  .روتینیة وتكرار أفكار المشروعات المقترح تمویلھا وانخفاض اإلبداع  -1
  .داریة والتسویقیة للقائمین على إدارة المشروعات قلة المھارات اإل -2
د     الداعمة للمشروعات الصغیرة عدم وجود تنسیق حقیقي وھادف بین ھذه المؤسسات -3 س یوج ى العك بل عل

  تنافس بینھم 
راض  -4 امج إق اط برن دم ارتب غیرة  ع ویر أداء    للمشروعات الص ى تط ل عل ا یعم ة بم رامج تدریبی ا بب ل  ھ وتقلی

  .مخاطر الفشل 
قدمت دعمًا  أنھا،رغم في مدینة درنة  في خلق تنمیة حقیقیةبرنامج إقراض المشروعات الصغیرة لم تنجح  -6

  .كل ذلك لم یرتق الى مستوى خلق حالة تنمویة أن إال ،منتفعین وحققت دخوال بدرجة معینةبعض الملحوظًا ل
ن ال     أن-7 ف ع اع حاالت التخل داد  ارتف ى  س د أدى ال ذا  ات والمصارف  لمؤسس تآكل رأسمال ا   ق ة وھ المقرض
  . التمویلیة تھاعكس على استمرار دورھا سواء بتوقفھا عن العمل او بتغییر سیاسسین

  -:ویمكن أن نوجـز أھم تلك الحاالت بمـا یأتي  
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د     -أ وا بتوری م یقوم ین ل ض المقترض ال أن بع بیل المث ھ،على س دوا علی ا تعاق اء بم ي الوف ین ف ة المقترض دم جدی ع
  .حول ھذا الموضوع ت والمعدات أو تركیبھا رغم مضي مدة طویلة مخاطبتھم رسمیًا اآلال

دیم          -ب ل و تق ن خالل التحای وال م ى األم ض المقترضین للحصول عل واتیر   سعي بع ر صحیحة أو    ف مستندات غی
  . مزورة عن نسب االنجاز ومستندات التفتیش ومستندات التأمین 

.األقساطعدة طرق للتھرب من سداد  ابتكار-ت  
.بعض الثغرات القانونیة  استغالل -ث  
.عدم سالمة الصكوك المقدمة لتسدید اإلقساط من قبل المقترضین فمعظم ھذه الصكوك –ج  

م بعض المقترضین بتغییر أساسیات المشروع الذي تقدم لالقتراض علیھ واستغل مبلغ القرض الذي تمت یاق–ـح 
 الموافقة علیھ  للممارسة نشاط  أخر

  .لم یراجع بعض المقترضین إدارة المصرف رغم طلبھا منھم ذلك رسمیًا عدة مرات -خ
ھ       ي شعبیة درن وعند دراسة أسباب االنحراف في توظیف األموال تم استطالع آراء أصحاب المشروعات الصغیرة ف

م تصم          ة ت رع درن ة ف ن مصرف التنمی وال للمقترضین م یم استمارة  في لیبیا حول أسباب االنحراف في توظیف األم
ات   50سببا من أسباب االنحراف في توظیف األموال وزعت على  12استبیان حددت  مقترضا وتم ترتیب ھذه اإلجاب

  -:حسب أھمیتھا النسبیة في الجدول التالي 
  
  
  

مصرف التنمیةالمقترضة من سباب االنحراف في توظیف األموال أ) 7(جدول رقم   فرع درنة  
 لنسبة            ا سبب التعثر في السداد  

 90  اإلعمالضعف دور حاضنات 
 87 والمالیة للمشروعات  اإلداریةنقص الخبرات 

 85 المقترضة كنوع من الدعم الحكومي لألموالالنظر  
 85 تنفیذھا آلیاتالقانونیة المفروضة وضعف  اإلجراءاتضعف 

 85 عدم تخصیص مواقع مالئمة للتوطین
 80 الخاطئر نقص المعلومات و االختیا
 75 قصر مدة استرداد لقروض

 70 االختیار العشوائي للمشروع
 70 عدم تناسب حجم القروض مع الضمانات المقدمة

 70 عدم مرونة المصارف في حل مشكالت التعثر في السداد 
 60 الممولة وعدم تنوعھا األنشطةتماثل 
 60 التسویقي للمشروعات المقترضة األداءضعف 

نتائج االستبیان الذي اجري على عینة من المقترضین من أصحاب المشروعات الصغیرة من مصرف التنمیة فرع درنة :المصدر   
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أسباب االنحراف في توظیف األموال حول أھمیة  درنةنتائج استطالع آراء أصحاب المشروعات الصغیرة في ) 3(شكل رقم   
   فرع درنة  مصرف التنمیةالمقترضة من 

  

  )2(رسم الشكل بناءا على نتائج االستطالع في الجدول رقم : المصدر            

  املقرتحات
بالعناصر   والمصارف التي تتولى منح القروض للمشروعات الصغیرة فرع درنة   دعم  مصرف التنمیة- 1

.الكفؤة والقادرة على رفع مستوى األداء   
شخیص الجھات المسؤولة عن استمرار ھذا التعثر و تشكیل لجان لدراسة مشكلة القروض المتعثرة و لت- 2

تعزیز دور المصرف و منحة صالحیات اكثر للفروع لحل مثل ھذه المشكلة ، و توظیف مبالغ المحافظ 
االستثماریة المودعة لدى المصارف التجاریة و شركات االستثمار الستخدامھا في مجاالت تنمیة و 

.تطویر المشروعات الصغیرة و المتوسطة   
حث الجھات العامة على تسھیل مھمة الفرع والتعاون معھ من مختلف األجھزة األمنیة والرقابیة المعنیة عند - 3

.التوجھ لھا فیما یخص تنفیذ أوامر الحجز اإلداري   
دراسة العروض والفواتیر وقرارات التأسیس وعقود اإلنشاء والمشاریع المقدمة متخصصة بتشكیل لجنة - 4

.لإلقراض   
ولي التخطیط العمراني مھمة توفیر األراضي الالزمة للمشروعات و تزویدھا بالخدمات العامة ،  فعدم ت - 5

 تحقیق ھذا الشرط  ترتب علیھ حرمان العدید من المشروعات من فرصة الحصول على قروض المصرف 
 تخفیض تكلفة القروض الحصول على القروض وخاصة الخریجین الجدد لمساعدتھم على تكوین- 6

 التشاركیات التي تتناسب واختصاصاتھم األكادیمیة للتخفیض معدالت البطالة 
 ضرورة أن تتولى األمانات المختصة كأمانة االقتصاد والصناعة والزراعة والتخطیط مسؤولیة  تشخیص- 7

شراء والتي تمتلك مقومات  لتتولى المصارف مسؤولیة  تمویلھا و المشروعات التي تتمتع بالجدوى االقتصادیة
 اآلالت واألراضي لھا

ضرورة مراعاة شروط العولمة ومنظمة التجارة العالمیة التي توصي  بالتركیز على  استخدام الموراد   - 10
المحلیة المادیة والبشریة والتخصص على ضوء المیزة النسبیة والكفاءة اإلنتاجیة ، لذا فالمشاریع التي تتمتع بھذه 

عایة تحظى بالر أنالمواصفات ینبغي   
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ضرورة التسریع بإقامة مؤسسة للكفالة المصرفیة للربط بین المصارف والمشروعات الصغیرة  ، نظرا - 11
لدور ھذه المؤسسة في تأمین وصول المنشأت الصغیرة إلى االئتمان الرسمي فحسب ، وتحسین شروط اإلقراض 

 من خالل
مصرفي زیادة عدد المشروعات الصغیرة التي تحصل على التمویل ال -أ   

  .تغطیة جزء من الخسائر الناجمة عن أي حالة تخلف المشروع الصغیر المقترض عن السداد -ب
  .توفیر الضمانات للمصارف لتمویل األصول الثابتة أو رأس المال التشغیلي للمنشأت الصغیرة -ت
  .اقتسام المخاطر فیما بین المصارف و مؤسسة الكفالة المصرفیة -ث
  .د اإلداریة والبیروقراطیة التي ترافق عملیة تقدیم القروض للمنشأت الصغیرةالتخفیف من القیو -ث
تشجیع دخول المنشأت الصغیرة والمتوسطة في شراكة مع المصارف والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة -ج

  . وفروع المنشأت الكبیرة 
وى التنمیة اإلقلیمیة وضرورة االھتمام االھتمام بالمنشأت الصغیرة في المناطق الریفیة والنائیة لتحسین مست- 11

وزیادة آجالھ، وجعلھ متوافقًا مع نظم  باالئتمان الزراعي واألنشطة المرتبطة بھ، و زیادة حجمھ، وتنویعھ،
. اإلنتاج الزراعي وتقدیم األفضلیة  للمشروعات الصغیرة التي تقع في المناطق الریفیة والمناطق النائیة  

ضنات األعمال وتحقیق التكامل في أنشطتھا وتحدید مسارات تقدیم خدماتھا بشكل التوجھ نحو إنشاء حا- 12
إنشاء حاضنات أعمال خاصة داخل الجامعات ومعاھد الدراسة، باعتبار  متسلسل ومتناسق،مع التأكید على أھمیة

الحاضنات  أنھا أھم الوسائل في مساعدة أرباب العمل المحتملین من الطالب، بحیث یتم التفاعل بین أنشطة
.                                               والعملیة التعلیمیة، في كل التخصصات العلمیة والمھنیة  
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