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role of institutions of the bank guarantee in solving 

the problem of financing small projects  

 
Falah.k.ali alrubaie /Economics-faculty of Economics-Omar Almukhtar university 
 
abstract 

     The problem of the research linked to existence a number of economic , administrative , 

regulation, production and marketing problems facing small projects in the business 

environment.  

       These problems prevent the small projects from access to bank financing, and  to pay  the  

banks to classify loans granted to these projects as  high-risk loans, these comes despite the 

benefits of these projects, and  the  intense need for presence in developing countries.  

To solve  this problem, it should search for the appropriate formulas and solutions to 

treatment these problems, particularly those that prevent them from access to bank financing.  

     The aim of study is definite  one of those formulas or solutions, for which the bank 

guarantee, through explanation and analysis the nature of the role of those institutions, 

mechanisms and the programs used by to ensure the loans to economically feasibility  of 

small projects, to contribute in improve their chances of access to sources of official 

financing, by create an Empowerment environment help in alleviate the bias against small 

projects in the business environment, which place them at a disproportionate competitive 

position with  large projects and make them receive less funding and facing the most difficult 

conditions  

    This  study emphasizes that the role of those institutions is not confined to the financial 

side, but also to advance the field of training , research and development, to develop the skills 

, productivity Capabilities of  business owners in the area of administration , management, 

marketing, finance, assist in the preparation of feasibility studies and technical assistance in 

the production process, 

  Finally  the Study proposed a number of recommendations to support small projects in the 

Libyan economy, foremost of which claim  to popularization the experience of banking 

institutions in all Libyan cities and urged the governmental and private banks to enter into 

partnership with those institutions, and work to improve the investment climate for the 

opportunity to provide incentives for projects to support small projects and action of trust 

between banks and small and medium projects through training courses , consulting relevant 

professional financial aspect of the managers of projects, and the need to utilization from 
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international experience in the field of bank guarantee to formulate comprehensive strategies 

to encourage and finance small projects in Libya. 

 

 

 دور مؤسسات الكفالة املصرفية يف حل مشكلة متويل املشروعات الصغرية
 

جامعة عمر المختار –القتصاد قسم االقتصاد كلیة ا –عضو ھیئة التدریس  -فالح خلف الربیعي.د                           

 

 ملخص الدراسة 

المشكالت االقتصادیة واإلداریة من وجود عدد عود الى  ت ،المشكلة التي تتناولھا الدراسة بالبحث       

تمنعھا من الوصول الى و، والتنظیمیة واإلنتاجیة والتسویقیة التي تواجھ المشروعات الصغیرة في بیئة األعمال

  .  مخاطرة عالیةكقروض ذات ھا ، تدفع المصارف الى تصنیف القروض الممنوحة ل وأ ،التمویل المصرفي

التنمویة الشدیدة الحاجة من رغم على الویأتي ذلك على الرغم مما تتمتع بھ تلك المشروعات من مزایا ،     

حلول الكفیلة عن الصیغ المالئمة وال البحثولتصحیح تلك األوضاع ، ینبغي  لوجودھا في الدول النامیة،

  .المشكالت، و بخاصة تلك التي تمنعھا من الوصول الى التمویل المصرفيتلك بمعالجة 

تھدف الدراسة الى التعریف بواحدة من تلك الصیغ أو الحلول، وھي مؤسسات الكفالة المصرفیة،من و     

قروض اللكفالة دمة المستخ ھاوبرامج ھادور تلك المؤسسات،والتعریف بآلیاتوخالل شرح وتحلیل طبیعة 

في  تلك المشروعات، تحسین فرصتسھم في وكیف یمكن أن لمشروعات الصغیرة ذات الجدوى االقتصادیة، ل

الذي  ، ف من وطأة التحیزیتخفأعمال تساعد على ال خلق بیئةوفي  الوصول إلى مصادر التمویل الرسمي،

، تكافئ مع المشروعات الكبیرة ضعھا في موقف تنافسي غیر میو یمارس ضد المشروعات الصغیرة ،

  .  أصعب أقل و تواجھ شروطًا سلم تمویًالتجعلھا تیو

ال یقتصر على الجانب التمویلي، بل یمتد الى النھوض مؤسسات الكفالة المصرفیة تؤكد على أن دور و     

 تفي مجاال ،تصحاب المشروعاألمھارات التطویر القابلیات اإلنتاجیة وو بمجال التدریب والبحث والتطویر،

فنیة ذات المساعدات الفي تقدیم دراسات الجدوى و إعدادفي  مساعدتھم لوالتسویق والتمویل،  اإلدارة والتنظیم

  . العملیة اإلنتاجیةب الصلة

الھادفة الى  اإلستراتیجیة في دعمالتي یمكن إلفادة منھا  مقترحاتالدراسة عددا من القدمت وفي الختام      

إنشاء مقترح  یؤكد على أھمیة اإلسراع بو بضمنھا ،االقتصاد اللیبي مشروعات الصغیرة فيال النھوض بدور

  . لیبیا لكفالة المصرفیة فيل ةمؤسس
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املقدمة    

تعد المشروعات الصغیرة العمود الفقري ألي اقتصاد في العالم لدورھا الحیوي في رفع معدل النمو     

  .لة، وتخفیض معدالت الفقراالقتصادي،وخلق فرص العمل وتقلیص البطا

للمشروعات الصغیرة األھمیة النسبیة على أن  2007الصادرة في العام وتؤكد بیانات المقارنة الدولیة   

ومن تلك البیانات نالحظ أن نسبة مساھمة تلك المشروعات في  تزداد مع زیادة درجة التقدم االقتصادي،

في % 70والدول المرتفعة الدخل قد بلغت حوالي  )OECD(دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

الدول  مجموعة ،أما في% 55التشغیل ، أما نسبة مساھمتھا في الناتج المحلي اإلجمالي فتجاوزت 

وكانت % 15المنخفضة الدخل فأن نسبة مساھمة تلك المشروعات في الناتج المحلي اإلجمالي لم تتجاوز 

مجموعة الدول  فيحین بلغت نسبة مساھمة تلك المشروعات  ،في% 30مساھمتھا في التشغیل اقل من 

  (wbcsd, 2007, 3).في التشغیل% 55في الناتج المحلي اإلجمالي % 35المتوسطة الدخل حوالي 

، المشروعات الصغیرة في تحقیق التنمیة  دورأھمیة  على ،االتجاھات الجدیدة في عملیة التنمیةو تؤكد 

لتقنیات المحلیة وأسالیب اإلنتاج ل ھافي مقدمتھا استعمال :عدیدة مزایا  المشروعات منلما تمتلكھ تلك 

الكثیفة العمل،التي تشكل أرضیة مناسبة لتدریب وتطویر مھارات العاملین والمنظمین وتنمیة المواھب 

واالبتكارات، وقابلیتھا على تعبئة المدخرات ورؤوس األموال المحلیة ، لتسھم بذلك في زیادة االدخار 

االستثمار، كما تتمیز بكثافة مدخالتھا المحلیة من المواد الخام والنواتج العرضیة مما یؤھلھا ألن تكون و

لمرونتھا في االنتشار  ؛ثانویة للصناعات الكبیرة ، كما تسھم في تحقیق ھدف التوازن اإلقلیمي ًافروع

تنمیة المشروعات الریفیة وحمایة  الموقعي والتنقل بین المناطق واألقالیم المختلفة، فضال عن دورھا في

تسھم بذلك في تحقیق فزراعیة  الالصناعات التقلیدیة،و تزوید سكان األریاف بالسلع والخدمات غیر 

  .(Green, 2005, 2)  .االستقرار في الدخول الریفیة التي تخضع عادة لتقلبات دورات اإلنتاج الموسمیة

واإلداریة المشكالت االقتصادیة وجود عدد  عود الىت : بالبحث المشكلة التي تتناولھا الدراسة    

 الىوالتنظیمیة واإلنتاجیة والتسویقیة التي تواجھ تلك المشروعات في بیئة األعمال، وتمنعھا من الوصول 

  .مخاطرة عالیةكقروض ذات  ھاتدفع المصارف الى تصنیف القروض الممنوحة ل وأ التمویل المصرفي،

أھمیة وممیزات في توفیر فرص العمل مما تتمتع بھ تلك المشروعات من یأتي ذلك على الرغم   

وجودھا في الى التنمویة الشدیدة الحاجة وعلى الرغم من  والمساھمة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ،

عن الصیغ المالئمة والحلول الكفیلة بمعالجة  البحثینبغي ولتصحیح تلك األوضاع ، .الدول النامیة 

وصول الى التمویل ھا من الو بخاصة تلك التي تمنع كالت التي تواجھ المشروعات الصغیرة،المش

  .المصرفي
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مؤسسات الكفالة المصرفیة،من خالل شرح وتحلیل طبیعة ودور تلك بالى التعریف :وتھدف الدراسة     

یرة ذات الجدوى الصغ روض للمشروعاتق لكفالةالتي تستخدمھا  برامجالوباآللیات المؤسسات،والتعریف 

االقتصادیة، وكیف تسھم في تحسین فرص تلك المشروعات، في الوصول إلى مصادر التمویل الرسمي،وفي 

ضد المشروعات الصغیرة، ویضعھا في  خلق بیئة أعمال تساعد على التخفیف من وطأة التحیز،الذي یمارس 

  .تمویًال أقل و تواجھ شروطًا أصعبموقف تنافسي غیر متكافئ مع المشروعات الكبیرة ، ویجعلھا تتسلم 

معالجة أن وجود مؤسسة أو برنامج للكفالة المصرفیة سیسھم في :وتنطلق الدراسة من فرضیة مفادھا    

 (Empowerment environment) األساسیة المؤثرة سلبًا على البیئة التمكینیةمشكالت والمعوقات والتحدیات ال

  .دورھا في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وكفاءة فعالیة  ،وسیزید منلنمو المشروعات الصغیرة

  - :المحاور اآلتیة على  الدراسة شتملت و

  

  تعریف المشروعات الصغیرة - :أوال 

مشكالت المشروعات الصغیرة في بیئة األعمال  -:ثانیا   

  المشروعات الصغیرة ومشكلة التمویل/ ثالثا

  نامج الكفالة المصرفیةالمشروعات الصغیرة و بر - :رابعا 

  التجارب الدولیة في مؤسسات الكفالة المصرفیة -خامسا

  .الخاتمة والمقترحات- سادسا

  -:تعريف املشروعات الصغرية : أوال 

الظروف االقتصادیة واالجتماعیة،  في ختالفاالیختلف تعریف المشروعات الصغیرة بحسب    

غراض التمویلیة أم ألیة اض اإلحصائیة أم لألغرلأل ھو واختالف الغرض من ھذا التعریف،وھل 

التي  أغراض أخرى، لذا تواجھ معظم الدول صعوبة في وضع تعریف محدد للمشروعات الصغیرة،

رأس  ، العمالة :یختلف تصنیفھا باختالف الدول وقطاعات األعمال وباختالف المعاییر المستخدمة كمعیار

  .المال، القیمة المضافة

 ن على أن معیار عدد العاملین ھو أكثر تلك المعاییر دقة في تحدید حجم المشروع لكونیجمع الباحثو و  

تعرف منظمة األمم بحسب ھذا المعیار ، و .ال یتأثر بالتغیرات في المستوى العام لألسعار ھذا المعیار ،

لك واحد على أنھا تلك المشروعات التي یدیرھا ما، المتحدة للتنمیة الصناعیة المشروعات الصغیرة

یصنف المصرف الدولي المشروعات التي  ، كما   عامًال 50 –10ویتراوح عدد العاملین فیھا ما بین 
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عمال على أنھا  10على أنھا صغیرة، والمشروعات التي یعمل فیھا اقل من  عامًال 50- 10 یعمل فیھا بین

 2002 خضر،(ات متوسطة عامل فیصنفھا كمشروع 100 – 50متناھیة الصغر، أما التي یعمل فیھا بین 

،4(  
دًا       ى صغیرة ج روعات إل ن      Micro)(أما الدول العربیة فتقسم المش ل م ي تشغل اق ي الت ال، و   5وھ عم

غل  ) Small(صغیرة  امًال   15 – 5وھي التي تش طة  ع ي تشغل    ) Medium(،ومتوس ي الت  25–16وھ

امًال غیرة ثالث ع روعات الص م المش ط  ة، وتض ي األنش طة ھ ن األنش واع م طة أن ة واألنش ة الزراعی

مل   ة وتش طة الخدمی رة   :الصناعیة،واألنش ن الح لیح   ،المھ یانة والتص دمات الص ا ، خ ارة وغیرھ  .التج
    )6، 1996، الصرایرة(

. مشكالت املشروعات الصغرية يف بيئة األعمال: ثانيا   

توى النشاط مل على مستالتي تش،بتأثرھا الشدید ببیئات األعمال تتمیز  المشروعات الصغیرة    

االقتصادي ودرجة استقرار االقتصاد الكلي وطبیعة السیاسات االقتصادیة واإلطار القانوني والتشریعي 

في بیئة  المشروعات الصغیرةوتقسم المشكالت التي تواجھ  .والتنظیمي ودرجة توفر البنیة التحتیة

  -:األعمال إلى

  

  -:ھما عتین،تقسم بحسب مصدرھا الى مجمو .المشكالت االقتصادیة- 1

. المشكالت االقتصادیة الخارجیة) أ(   

التي تظھر في ظروف الركود  كالمشكالت ،مل على المشكالت المتعلقة بحالة النشاط االقتصاديتتش      

 تلك الى جانب. وظھور الفائض في الطاقات اإلنتاجیة ،االقتصادي وما یترتب علیھا من انخفاض في الطلب

التي تظھر نتیجة لتحیز السیاسات االقتصادیة  ،لبیئة االستثماریة غیر المالئمةالمتعلقة با المشكالت

الحوافز الضریبیة، واإلعفاءات الجمركیة ویظھر ھذا التحیز من خالل تقدیم  .للمشروعات الكبیرة

للمشروعات التي تقدم بأسعار منخفضة، وتقدیم القروض بشروط میسرة األراضي واألراضي المجانیة أو 

مشكلة فضال عن مشكلة المنافسة مع المنتجات األجنبیة و،  یرة وعلى حساب المشروعات الصغیرةالكب

المنافسة بین المشروعات الصغیرة ذاتھا، وما یترتب علیھا من قیام المشروعات الصغیرة بتخفیض 

نقدیة عجز في سیولتھا الالظھور أسعارھا وتقلیص إیراداتھا، وھوامش أرباحھا، وقد یصل األمر إلى 

سلبیة على المتعاملین معھا  تأثیراتوتخلفھا عن سداد التزاماتھا للجھات الدائنة،وھذا األمر یترك بدوره 

)  8-2، 2002،السلمي(.منشآت كبیرة أم صغیرة  مأفراد أ مسواء أكانوا مصارف أ  

 

  . المشكالت االقتصادیة الداخلیة)ب(
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المشكالت الناشئة عن ضعف كاخلي للمشروع الصغیر، ھي المشكالت الناتجة عن اختالل الھیكل الد    

وما ینتج عنھا من ظھور الطاقات اإلنتاجیة  ، ومشكلة االستثمارات غیر المخططة، دراسـات الجدوى

الضعف في ، ومشكلة العاطلة،وارتفاع عبء المصروفات التشغیلیة،ومشكلة استخدام معدات متقادمة 

، ومشكلة ومشكلة انخفاض نوعیة المواد المدخالت الوسیطة التدریب،في  نقصال مستوى المھارات و

صعوبة الحصول على الخدمات االستشاریة، وصعوبة االستعانة بالكوادر الھندسیة والعناصر الفنیة 

انخفاض  ،كل تلك المشكالت یترتب علىو . المدربة وعدم وجود مراكز لفحص الجودة والسیطرة النوعیة

   قیامھ بإنتاجھ سلع غیر مطابقة للمواصفات ال یستطیع تسویقھا محلیا أو دولیا إنتاجیة المشروع الصغیر،أو

  
  -:تقسم بحسب مصدرھا إلى مجموعتین . المشكالت التسویقیة -2 

  

  .داخلیة التسویقیة المشكالت ال-)أ( 

و نقص أ نتیجة لنقص الكفاءة التسویقیة ،محلیًا،  المشروع الصغیر إلنتاجھ تتعلق بصعوبة تسویق     

بإجراء بحوث التسویق، وإھمال الجانب  ، المشروع الصغیر عدم اھتمامل المعلومات عن السوق ،

، فضال التنبؤ بحجم الطلب على منتجات المنشأة المتعلقة ب  دراساتالبإجراء  ھالتسویقي، وعدم اھتمام

  )269-265، 2005برنوطي،( .لتسویقفي مجال اأفراد تنقصھم المعرفة والخبرة  تشغیلعن قیامھ ب

  

.خارجیةالتسویقیة المشكالت ال-)ب(  

التنافسیة في السوق  اتھنتیجة لضعف قدر، تتعلق بصعوبة تسویق المشروع الصغیر إلنتاجھ دولیًا    

لتفضیل  أما .منافسة المنتجات المستوردة في السوق المحلیةضعف قابلیاتھ على فضال عن ، الدولیة 

 زیتركللعدم توفیر الحمایة الكافیة لمنتجات المشروعات الصغیرة،  وأ،بیةللسلع األجن المحلي المستھلك

.منتجات المشروعات الكبیرة حمایة ة على ئیالحما السیاسات  

 

.المشكالت اإلداریة - 3  

المھام  جمیعفغالبا ما یضطلع شخص واحد ب في المشروع الصغیر ، تعود إلى مركزیة اتخاذ القرار   

التمویل والتسویق، فضال عن مشكلة نقص القدرات والمھارات ، اإلنتاج ،دارة العلیا اإل:مثل  ، اإلداریـة

 الذي تنقصھ الخبرة اإلداریة في معظم المشروعات الصغیرة" المدیر المالك"یسود نمط  ، إذاإلداریة 

ات مسؤولییحدد ال، انخفاض المستوى التعلیمي والتدریبي وعدم وجود تنظیم واضح للمنشأة ،فضال عن 

تنظیم واضح لألقسام داخل  وعدم وجود تخصص وتقسیم عمل،والخاصة بالوظائف،  صالحیاتوال

. عدم وجود لوائح أو نظم داخلیة تنظم سیر العمل داخل المنشأة والمنشأة ،  
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.مشكالت نقص المعلومات- 4  

إنتاجھا  عن الشركات وتطورھا وطبیعة نشاطھا وحجم المشروع الصغیر تعود الى نقص المعلومات   

السلع التي یتعامل  عن أسواق الموارد ومستلزمات اإلنتاج أو ھعن نقص معلومات وقدراتھا المالیة، فضال

الى جانب نقص معلوماتھ عن المشروعات المنافسة من حیث عددھا وطاقاتھا اإلنتاجیة ،  فیھا المشروع،

االستثمار وأنظمة التأمینات ن قوانیعن بعض األنظمة والقرارات، كقوانین العمل و ھمعلومات ونقص

الى مواجھة مجموعة من الصغیر سیؤدي بالمشروع  ، أو غیابھا تلك المعلومات نقص أن. االجتماعیة

على مسایرة السوق وتحول  ة المشروععدم قدر،ذلك ترتب علىوقد ی.تفادیھا بإمكانھ  التيالمشكالت،

.ق من السو خروجھ الى ال، وقد ینتھي األمر بھالعمالء عن  

 

  . نفسیةالعوامل النابعة عن المشكالت ال - 5

لدى العدید من  ،التي تساھم في تكریس حالة اإلحباط والفشل، العواملمن مجموعة وجود تعود إلى     

تحمل روح مخاطرة البدء  ھم منتخوف بعض:  ھذه العوامل من أھم،المشروعات الصغیرة أصحاب 

ة اإلعمال التي بیئأو ضعف االنتماء ل غتراباالحالة من  ألخرا بعضالومعاناة  جدیدة ،المشروعات الب

  . مأو تعنى بھ مترعاھمؤسسة حكومیة أو خاصة عدم وجود نتیجة ل،  یعملون بھا

  

  .المشكالت التنظیمیة  - 6

المشروعات  مصالحتولى عادة مھمة رعایة ت،التي اتتنظیممجموعة ال تعود إلى عدم وجود   

من األنشطة التي تمارسھا تلك  شاطالتي ترعى مصالح كل ن ،النقابات المھنیةكاالتحادات أو ،الصغیرة

الخارجیة كالمصارف واألسواق المالیة  اإلطراف تعزیز قوتھ التفاوضیة مع و تسھم في  المشروعات،

إلى أفضل األسالیب  و ترشدهأ وجھات التمویل األخرى، و تساعد في حل مشاكلھ مع الجھات الحكومیة،

  . في توفیر المعلومات، وتوفیر الدعم المادي والمالي مساعدتھفضال عن  ة والمالیة والتسویقیة، اإلداری

 

  .مشكلة السیاسات الحكومیة- 7

 بشكل خاص النقدیةاالقتصادیة بشكل عام، والسیاسات المالیة و إلى تحیز السیاساتھذه المشكلة تعود    

المصارف التجاریة من قروض العلى  شروعاتسھم في حصول تلك المالتي ت،للمشروعات الكبیرة

ما  أنفبشروط میسرة ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى والمؤسسات المالیة األخرى  والمتخصصة 

 على المشروعاتعادة مما یفرض أقل یكون  الكبیرة ضرائب ورسوم على المشروعات یفرض من 

  . الدعمالحوافز والتسھیالت و بأنظمةولى بسبب شمول األ الصغیرة،
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التي تحدث ، اإلجراءات الحكومیة ازدواجیة مشكلة تواجھ المشروعات الصغیرةفضال عن ذلك فأن   

الدوائر الضریبیة واألجھزة الصحیة واالقتصادیة،(الحكومیة  لتعدد الجھات التفتیشیة والرقابیة نتیجة،

  ف التنسیق فیما بینھاضعو )دوائر الضمان االجتماعيدوائر المواصفات والمقاییس وووالجمركیة، 
  ) .2005،8مركز بغداد للبحوث االقتصادیة ،( 

المشكالت التي تواجھ المشروعات  حول،الذي أجرتھ أحدى الدراسات وأشارت نتائج االستبیان   

الترتیب األول وبنسبة في جاءت ،قد تحیز السیاسات االقتصادیة الى أن مشكلةالصغیرة في السعودیة،

نقص ال، بینما حصلت مشكلة %53نسبة ب ، ثم مشكلة التسویق و%59لتمویل بنسبة ھا مشكلة اتتل، 65%

، %32نقص المعلومات  مشكلةو% 33اإلداریة والعوامل التنظیمیة و% 44نسبة  على اتراالمھفي 

  ) .14-2005،12الغرفة التجاریة الصناعیة السعودیة ،(% 31مواد األولیة تورید ال مشكلةو
  . الصغیرة ومشكلة التمویلالمشروعات  :ثالثًا 

إلى  عموما  وتحتاج المشروعات ،أي مشروع شكل التمویل حجر األساس في قیام ونجاح واستمراری    

 نشاطبتمویل اقتناء األصول الثابتة الالزمة لمباشرة أو توسعة الیتعلق نوعین من التمویل، األول 

  ) 272-270، 2005محمد أحمد ،(. ي تشغیلبتمویل رأس المال ال فیختص الثانيأما اإلنتاجي، 

التي تواجھ المشاكل والتحدیات والمعوقات و، لمشروعات الصغیرةلالنشاط المالي لخصوصیة  نظرًاو

  . التفصیلالموضوعات بشيء من  ناقش تلكلذا سن، ھذه المشروعات تمویل عملیة

  

  .للمشروعات الصغرية  خصائص النشاط املايل-1

اإلنتاج  ةفلارتفاع تك، أبرزھامن للمشروعات الصغیرة بعدد من الخصائص یتمیز النشاط المالي    

 ناجمة عنالصدمات ال أثارصعوبة امتصاص ،و مقارنة بالمشروعات الكبیرةللمشروعات الصغیرة 

 على القروض ، حصولالوصعوبة ،حتیاطات المالیةاالفمحدودیة  حداث المفاجئة،ألا وأزمات المالیة األ

یجعل  ،ھالطابع المعیشي لبعضكما أن ا.الركود االقتصادي حاالتب ةشدب تأثرعات تجعل تلك المشروت

من االحتیاطات المالیة  بذلك إیراداتھا تذھب لتغطیة المتطلبات المعیشیة ولیس ألغراض االستثمار، ویقلل

  )266- 265، 2005برنوطي ،(.التي یمكن توظیفھا الستغالل الفرص التي تتاح في السوق 

  

  .متويل املشروعات الصغرية  مصادر-2

  - : مصادر تمویل مباشرة ومصادر التمویل غیر مباشرة تقسم إلى 

  . مباشرةالتمویل المصادر )  2-1 

-:التمویل الداخلي والتمویل الخارجي  تشمل على  
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  . )الذاتي(التمویل الداخلي  - ) 1-1- 2( 

 محتجزة والفوائد على االستثمارات واإلیجارات،كاألرباح ال للتمویل ، المصادر الداخلیة تشتمل على    

  .مدخرات صاحب المشروع أو ثروتھ الخاصة أو 

 

.التمویل الخارجي -) 2- 2-1(  

  عادة على المصادر الرسمیة، والمصادر غیر الرسمیةمل توتش    

  . المصادر الرسمیة )1-  2- 2-1(

مصارف المصارف التجاریة، والمن  االقتراضفي  ،عادةللتمویل   المصادر الرسمیة تركزت  

   - : أبرزھامن  التي بارتفاع تكلفتھ، وبشروطھ الصعبة،االقتراض یتمیز ھذا النوع من و، متخصصةال

أن ھذه ب العتقادھا،لمشروعات الصغیرةإقراض ا، في المتحفظة منھابخاصة و مصارفالال ترغب -أ

  . مرتفعة  خاطرةم القروض كقروض ذاتتصنف ھذا النوع من و السداد، المشروعات غالبًا ما تتعثر في

المشروعات ض اقرإ تمیل نحو تفضیل على وجھ العموم سیاسات إقراض متحیزة،المصارف  تطبق-ب

تصنف ھذا النوع من القروض كقروض  وھي ،لتجربتھا الطویلة في ھذا النوع من اإلقراض ،الكبیرة

   . لھذا النوع من القروض  اإلقراضانخفاض تكلفة معاملة ، فضال عن ذات مخاطرة منخفضة

الضمانات ،ال تمتلك االحتیاطات المالیة أو األصول الكافیة لمقابلة المشروعات الصغیرةمعظم  أن-ت

) 25 ،2005الحمامي،(.لقروضكمقابل عن االمطلوبة من قبل المصارف التجاریة،   

 

.التمویل غیر الرسمي -))2-  2- 2-1(  

سھیل مھمة المشروعات الصغیرة في من شأنھ تمؤسسي الذي القانوني وال اإلطارغیاب  ظل في   

المتحققة من نشاطھا اإلنتاجي  و ضعف الفوائض واالحتیاطات المالیة،الرسمي ویلمتالالحصول على 

غیر رسمیة كاألقارب  من مصادر االقتراض ن فلیس من خیار أخر أمامھا غیر اللجوء الى

ض ببساطة إجراءاتھ وشروطھ المیسرة ،إال أن المقترض و یتمیز ھذا النوع من االقترا .واألصدقاء

غیر الرسمي غالبا ما یتدخل في شؤون المشروع عندما یتعرض المشروع إلى الخسارة أو الفشل ، 

. كما انھ قد یمارس الضغط لتحویل قرضھ الى حصة في رأس المال المشروع عندما ینجح المشروع   

 

 ( -: مل علىتش.  مصادر التمویل غیر مباشرة)  2- 2

 . Credit Guarantee Schemes )2 -2-1 ( - برامج الكفالة المصرفیة  
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لكفالة المصرفیة لضمان تسھیل حصول المشروعات اتبنى الكثیر من الدول والمنظمات الدولیة برامج ت    

انات عدم قابلیتھا على تقدیم  الضم : نأ عالتي تنش ،الصغیرة على التمویل،ولمساعدتھا في حل المشكالت

والعقبات األخرى التي تحول دون حصولھا  معاملة اإلقراضالمرتفعة ل فیلاتكالو ،للحصول على القروض

الخاصة بسلوكیات اإلقراض مجموعة العوامل على مدى توفر البرامج  و یتوقف نجاح تلك. على القروض

   ر ، ومعالجةفي تحمل المخاط االقتراضبعملیة و مدى تضامن جمیع اإلطراف المعنیة  السلیم،

(Green, 2005, 3-4)  حاالت التعثر في السداد.  

 

  .Asset securitization توریق األصول   -) 2- 2-2(   

في سوق  قابلة للتداول، تھدف عملیة التوریق إلى استبدال مجموعة من الدیون غیر السائلة بأصول مالیة    

لقیام مجموعة من المؤسسات المالیة بتجمیع  الدیون كنتیجة  ھذا النوع من التمویل، ،وظھر األوراق المالیة

عرضھ على مھمة تتولى ، المتجانسة المكفولة باألصول، لتضعھا في صورة دین واحد معزز ائتمانیا 

تدفق  ضمانللمخاطر، واتقلیل بھدف . منشأة متخصصة لالكتتاب في شكل أوراق مالیة  ، عبر الجمھور 

الطریقة یمكن أن تساعد المشروعات الصغیرة في الحصول على وھذه  .رفالسیولة النقدیة للمصا

القروض، ویتوقف نجاح التوریق على درجة تجانس القروض التي ستخضع لعملیة التوریق وحجمھا ، 

فكلما كانت القروض المورقة متجانسة وحجمھا كبیر كانت درجة نجاح التوریق كبیرة، وبالعكس عندما 

لذا یواجھ . مھا صغیر فأن احتمال نجاح عملیة التوریق سیكون اقلتكون القروض غیر متجانسة وحج

 التوریق صعوبات كثیرة في الدول النامیة لعدة أسباب من أھمھا،عدم تجانس قروض المشروعات

تعامل ،واالفتقار إلى وجود بنیة قانونیة متطورة ، وقلة المشروعات الصغیرة وصغر حجم قروضھا، وعدم 

  )2004،1، عبد الخالق(. یون المورقةسواق المالیة بالداأل

  

 . Leasing )2-2-3 ( - التمویل التأجیري  

تعاریف  أعطیت كما ،باإلیجارالتمویلي، التمویل  اإلیجاریسمى بعدة تسمیات منھا التمویل التأجیري   

حي ركز البعض منھا على النواحي القانونیة والبعض اآلخرعلى النوا ،التمویلیة مختلفة لھذه التقنیة

( ھو أسلوب من أسالیب التمویل یقوم بمقتضاه الممول ،  التمویل التأجیريوبشكل عام فأن  .االقتصادیة

صفاتھ بمعرفة المستأجر الذي یستلم األصل من ابشراء أصل رأسمالي تم تحدیده ووضع مو) المؤجر

ابل استخدام و تشغیل ھذا محددة للمؤجر كل فترة زمنیة معینة مق إیجاریھالمورد على أن یقوم بأداء قیمة 

)80، 2001عبد العزیز،(.األصل  

بعد أن أصبح بإمكان المشروعات الصغیرة استئجار أصول معینة  ، أخذت  ظاھرة االستئجار بالتناميو

ولتأجیر األصول عدد من المزایا  .لقاء سلسلة من المدفوعات المستقبلیة المحددة بفترة زمنیة معینة



11 
 

غیر أن  مشروعات الصغیرة على استخدام األصل دون الحاجة الى الدفع مسبقا،والمساوئ، فھو یساعد ال

تكلفة االستئجار قد تكون أعلى من تكلفة االقتراض المباشر،كما أن المزایا الضریبیة قد تكون اقل نسبیا، 

،فمعظم ورغم مزایا التمویل التأجیري إال أنھ یواجھ صعوبات فنیة وتشریعیة في تطبیقھ في الدول النامیة

ھذه الدول لم تضع اإلطار التشریعي المالئم الذي یعالج القضایا المتعلقة بعقود إیجار األصول، كما تعاني 

التي من عدم وضوح المعاییر المحاسبیة المتعلقة بموضوع أیجار األصول وال تقدم الحوافز الضریبیة 

یل األصول على المدى البعیداإلیجار لتمو  . (ESCWA, 2001, 9) تشجع على اللجوء إلى طریقة    

 

. Venture Capital رأس المال المخاطر  شركات -)  2-4- 2(   

استجابة  ،في الوالیات المتحدة األمریكیةمن القرن العشرین ھي مؤسسات ظھرت في الخمسینات    

وتتولى ھذه  .ثم انتشرت في الكثیر من البلدان األخرى، الحتیاجات تمویل المشروعات الصغیرة

على  ،الرسمي التمویل الحصول على غیر القادرة على  الصغیرة شروعاتتمویل الملمؤسسات مھمة ا

 ا النوع منھذ تمویلفي عملیة شركات ھذه التتدخل و ،قابلیتھا على تحقیق إیرادات كبیرة الرغم من

من نوع  تمویل شركات رأس المال المخاطر ویعد .اإلنتاجي مراحل نشاطھا جمیع في، المشروعات

مستمر في  ھالتزاما بالتسدید طالما أنالمقترض المشروع ال یفرض على  فھو التمویل الطویل األجل،

تحقیق األھداف التي أنشئ من أجلھا ،أال أن ھذا النوع من التمویل ال یتیسر إال لعدد قلیل من المشروعات 

مجال االتصاالت كالصناعات المتطورة تكنولوجیا في التي تنمو بخطى سریعة ، ، الصغیرة 

مشروعات المبتدئة التي ینطوي تمویلھا على لل واإللكترونیات وتكنولوجیا المعلومات، ویصعب توفیره

) 10، 2001وفا ،( .مخاطر كبیرة  

 

. Micro loan program برنامج اإلقراض الجزئي   - )2-2-5 (  

صغیرة بالتنسیق مع الجھات تتولى المصارف بموجب ھذا البرنامج مھمة تقدیم القروض للمشروعات ال   

بتخصص نوافذ استثماریة لتقدیم التمویل لتك المشروعات بشروط خاصة كاشتراط  القطاعیة المشرفة،

حمل صاحب المشروع لشھادة أكادیمیة في مجال اختصاص المشروع، واشتراط وجود خبرة ، كما یشمل 

ن یكون یشترط ألى اإلرث الحرفي،وجل الحفاظ عأن من ذوي المھارات النادرة من یالبرنامج الحرفی

،لتكوین نالمشروع من المشروعات التي تخدم خطة التنمیة، كما تعطى األولویة عادة للعاملین من الشبا

قاعدة من المھارات،وتوسیع فرص التشغیل، وتتمیز قروض ھذا البرنامج بمراعاتھا لظروف الوحدات 

أن مساھمة المصارف التجاریة في مؤسسات التمویل فمزایا ھذا البرنامج، من رغم على الو.  المقترضة

الرتفاع نسبة ، الجزئي محدودة جدا كما أنھا تمتنع عن تقدیم القروض للمشروعات المبتدئة والصغرى
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، ووجود الحواجز االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بین المصارف ة لھذا النوع من التمویلمخاطرال

  . ) 22، 2003وصالح ،غیالن ( .وأصحاب تلك المشاریع 

المصدر الرئیسي  التي تشیر الى أنأحد الدراسات، النتائج التي توصلت إلیھا ) 1(یوضح الجدول رقم  و

و تأتي ، ، یأتي عادة من المصادر الذاتیة المتحققة من اإلرباح المحتجزة  لتمویل المشروعات الصغیرة

بة الثانیة، و في حالة غیاب أو ضعف دور ھذه القروض المكفولة من مؤسسات الكفالة المصرفیة بالمرت

غیر الرسمیة للتمویل،ومع استمرار توسع حجم  المؤسسات فان المشروع الصغیر سیلجأ إلى المصادر

 . المشروع ستتناقص تدریجیاً  المصادر الذاتیة للتمویل وتزداد األھمیة النسبیة لمصادر التمویل الرسمي

ا صغر حجم المشروع كلما زاد اعتماده على موارده الذاتیة والعائلیة كلم ، القول ، یمكنو بصفة عامة 

وكلما كبر حجم المشروع كلما اعتمد على , ، و قل اعتماده على المصادر الرسمیة غیر الرسمیة و

   .والمصادر غیر الرسمیة  المصادر الرسمیة في التمویل و قل دور التمویل الذاتي

),2001,28  Clarke(  

  

  

  

  

  

  

  

)نسب مئویة( تصنیف المشروعات بحسب مصدر التمویل)  1(رقم  جدول  

 مصدر التمویل المشروعات الكبیرة المشروعات المتوسطة المشروعات الصغیرة

53.4 55.1 44.6 
 التمویل الذاتي

 

 المصارف  28.8 17.8 12.7

 الحكومة 5.6  5.6 0.6

 التمویل غیر الرسمي 1  3.1 15.6

17.7 18.4 20 
ة المصرفیة الكفال  

 و مصادر أخرى
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 المجموع 100 100 100

 عدد مفردات العینة 311 1020 890

    Source:- Clarke, G.R.G., Cull, R. & Martinez Peria, M.S, Does Foreign Bank Penetration Reduce Access to 

Credit  in Developing Countries?, World Bank, Washington, D.C(2001) p.28   

http://www..worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2001/12/17/000094946_01113004020846/

additional/ 102502322_20041117184504.pdf 
 

:- Financial growth cycle of firms  3 -دورة النمو املايل  للمشروعات الصغرية  

یكون مؤھًال للحصول على قروض ل ،أن یجتاز دورة النمو المالي صغیر مشروع أيینبغي على     

  -:المصارف وتتضمن ھذه الدورة المراحل اآلتیة

في ھذه المرحلة تكون المشروعات الصغیرة غیر مؤھلة للحصول على قروض  .مرحلة الشروع -أ

على فتح الحسابات الجاریة للمشروعات الصغیرة فیھا ، و یقتصر دور المصارف  لمصرفي،الجھاز ا

فتدخل المصارف في عملیة تمویل . وفي أفضل األحوال تزویدھا بالقروض القصیرة األجل

لضعف تلك المشروعات وارتفاع احتماالت تعرض  ،بالمخاطر ًاالمشروعات الجدیدة سیكون محفوف

ة، لذا فأن النسبة األكبر من رأس المال التأسیسي والتشغیلي في مرحلة تلك المصارف للخسار

ال تعتمد بشكل كبیر  مرحلة الشروع في القاعدة العامة ھي أن المشروعات و .الشروع تمول ذاتیا

. على مصادر التمویل الخارجیة  

الصغیر مقارنة تبدأ المصارف في ھذه المرحلة بإقامة عالقة أفضل مع المشروع  . مرحلة النمو- ب 

بالمرحلة السابقة، ولكنھا ال تقیم عالقة مباشرة مع المشروع الصغیر، بل تفضل االستعانة بوسیط 

لعدم قابلیة تلك المشروعات على إصدار األوراق المالیة أو تقدیم ضمانات كافیة كمقابل عن القروض 

مشروع الصغیر من خالل  وھنا تتولى مؤسسات الكفالة المصرفیة مھمة الوساطة بین المصرف وال

.ضمان قروض تلك المشروعات   

 

في ھذه المرحلة ینخفض مستوى المخاطرة في عملیة تمویل المشروعات الصغیرة ،  .مرحلة النضج -ج

 ،وتصل تلك المشروعات إلى المستوى الذي  یؤھلھا للحصول على القروض المصرفیة بشروط میسرة 

في العالقة بین المشروع والمصارف، كما ستواجھ المشروعات تشھد ھذه المرحلة تحسنًا ملحوظًا  إذ

الصغیرة ظروفا أفضل في الوصول إلى مصادر التمویل المختلفة فضال عن قابلیتھا على االنفتاح على 

الجمھور غیر المصرفي  من خالل الحصول على التمویل المقدم من خالل األسواق المالیة،وھذه 
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لقدرات التفاوضیة للمشروع الصغیر في عملیة االقتراض والحصول التطورات بمجموعھا ستحسن من ا

  .والشكل األتي یبین مراحل دورة النمو المالي  للمشروعات الصغیرة.على التمویل من مصادره المختلفة 
(ESCWA, 2001, 5-6)  

دورة النمو المالي  للمشروعات الصغیرة) 1(الشكل     

 
 Source: ESCWA”Financial Schemes For Small And Medium Enterprises In Member Countries Of The 

ESCWA Region” New York, 2001. p.4, http://www.escwa.org.lb/information/publications/edit/upload/id-01-

10-e.pdf 

 

 

. مشكالت متويل املشروعات الصغرية-4   

     - :مشكالت تمویلیة داخلیة وخارجیة  تقسم الى   

.  داخلیةالتمویلیة المشكالت ال)  1- 4(   

عدم الفصل بین الذمة المالیة لصاحب المشروع والذمة نتیجة ل المشكالت یظھر ھذا النوع من     

، مما یسمح ألصحاب المشروعات بتغطیة العجز في  المالیة للمشروع كشخصیة معنویة مستقلة

مشروع، و یؤدي ذلك إلى إرباك الوضع المالي المیزانیات الخاصة من خالل السحب على میزانیة ال

رباح ،التي تنص علیھا القواعد بنسبة األ الصغیرة عدم احتفاظ معظم المشروعات، ولللمشروع 

ضعف الوعي ، فضال عن  حتیاطیات المالیة ومصادرھا الذاتیة للتمویلالمحاسبیة، مما یضعف من اإل

أو لنقص خبرتھم  رفتھم بقواعد المحاسبة،المشروعات ، أما لعدم معتلك المحاسبي ألصحاب 

، الى جانب بذلك یتحملون نفقات أضافیة وواضطرارھم للجوء إلى مكاتب المحاسبة الخارجیة، 
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لسوق االئتمان غیر الرسمي كمصدر بدیل للتمویل الرسمي مما یؤدي الصغیرة تفضیل المشروعات 

عدم قابلیة المشروعات الصغیرة  ،  مةالى حصولھم على التمویل بتكلفة عالیة وبشروط غیر مالئ

على تقدیم دراسات جدوى مقنعة تبرھن على تمتع المشروع بالكفاءة والجدارة االئتمانیة التي تؤھلھ 

  . عدم قدرة على تقدیم الضمانات مقابل القروض المصرفیةو  للحصول على القروض

)275-270، 2005برنوطي،(  

 

مشكالت تمویلیة خارجیة)  4-2( .  

 التمویل المصرفيتجابھ المشروعات الصغیرة عند لجوئھا إلى المصادر الخارجیة للتمویل وبخاصة     

الشروط التي ینبغي توفرھا في المشروع الذي ینوي الحصول على القروض ، و من أھمھا مجموعة من 

عن بیان نوع النشاط االقتصادي للمشروع، ومدى قدرتھ على تدویر رأس المال المستثمر فضال 

وبدأت . االعتبارات المتعلقة بجودة الموقع، ومدى توفر اإلدارة الجیدة وتوفر رأس المال الذاتي المناسب

 ]1[المصارف بوضع ھذه الشروط الصعبة على المشروعات الصغیرة بعد ارتفاع نسبة الدیون المتعثرة  

كمشكلة طول وبطء إجراءات و زیادة حاالت التخلف عن سداد الفوائد والمشكالت األخرى ذات الصلة ، 

وارتفاع المخاطرة وعدم توفر  ، التقاضي وإثبات الحقوق المالیة عند تعثر المقترض عن السداد

وخصوصا الضمانات من الدرجة األولى  ،الضمانات الكافیة لدى أصحاب المشروعات الصغیرة 

إلى التمسك بعدم  مصارفالودفعت ھذه العوامل وغیرھا . كالعقارات واألراضي والحیازات الزراعیة

تقدیم القروض للمشروعات الصغیرة،إال إذا تمكنت من توفیر تلك الشروط وبخاصة تقدیم الضمانات 

الشخصیة كتقدیم سند ملكیة أو شھادة عقار أو عقد انتفاع صادر عن جھة مختصة، ونتیجة لعدم تمكن 

التكلفة العالیة والشروط غیر  المشروعات الصغیرة من توفیر تلك الضمانات، فإنھا ستضطر لتحمل

 .مما یرھق میزانیاتھا ویستقطع الجزء األكبر من أرباحھا.للتمویل من المصادر غیر الرسمیة المالئمة
(Brunton,2005, 9-10)  

  

  .مخاطر إقراض المشروعات الصغیرة  - 5

                                                
ھو ذلك الجزء غیر المسدد أو الرصید المتبقي من المعامالت التي جرت باالئتمان، ویشمل ھذا المفھوم القروض التي تعرضت   الدین المتعثر (1)

ذي    اتفاقیات دفعھا بین المصرف و المقترضین إلى مخالفات أس ر ال دھا ،األم اسیة نتج عنھا عدم قدرة المصرف على تحصیل تلك القروض و فوائ

ة  ة            .یجعل من احتمالیة خسارة المصرف لتلك القروض مرتفع ر العامل تردة وغی ر المس ا القروض غی رة منھ دیون المتعث ة لل اك تسمیات مختلف وھن

االئتمان النقدي التي استحقت وتخلف الزبائن عن تسدیدھا ، ومن أھم أنواع الدیون  والدیون المتأخرة، وتشمل الدیون المتعثرة كل الدیون الناشئة عن

ة وحاالت     عجز   المتعثرة ،األوراق التجاریة المستحقة وغیر المدفوعة،الحسابات الجاریة المدینة الملغاة وغیر المسددة،خطابات الضمان المدفوع

یلھا،القر  امالت التصدیر،الدیون          الزبائن عن التسدید، الحواالت المتعذر تحص ر المسددة وسلف مع تندات الشحن غی یة ،مس لف الشخص وض والس

                                                         .المتفرقة األخرى التي تأخر تسدیدھا 
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ا ینطوي علیھ مؤسسة تجاریة بطلب الحصول على القرض یركز المصرف عادة على م ةعندما تتقدم أی   

 ذلك الطلب من مخاطرة، وعلى الطرق الكفیلة بالحد من تلك المخاطرة ، وبشكل عام فأن المصارف تواجھ

  - :بإقراض المشروعات الصغیرة من أھمھا  من المخاطر عند قیامھا ًاعدد

. High Transaction Costs   )5 -1 ( ارتفاع تكالیف معاملة اإلقراض  

سواء بالنسبة للمصارف أم بالنسبة المشروعات الصغیرة بارتفاعھا عمومًا، إقراضتكالیف معاملة  تتمیز  

مجموعة من للمصارف إلى تحمل تلك المصارف بالنسبة ل و یعود ھذا االرتفاع، :للمشروعات الصغیرة 

 تحلیل طلبات االقتراض و نفقاتجمع المعلومات عن المشروع، و نفقاتك، تلك التكلفة ضاعفالتي ت نفقاتال

المترتبة على  النفقات نفس منكون في حالة المشروعات الصغیرة أعلى تالتي  الرقابة على القروض، نفقات

لتوطن معظم المشروعات الصغیرة بعیدًا عن المراكز  من القروض للمشروعات الكبیرة،نفسھ تقدیم النوع 

ي التعاملمع ھذا النوع من الحضریة الرئیسة، فضال عن انخفاض مھارات محاسبیھا وقلة خبرة المصارف ف

. المشروعات   

بالتكلفة التي تتحملھا  مقارنة أیضًا ، بالنسبة للمشروعات الصغیرة، مرتفعة ،وتعد تكالیف معاملة اإلقراض  

فضال عن ثبات  المشروعات الكبیرة، لكون األخیرة توزع تلك التكلفة على عدد أكبر من وحدات اإلنتاج،

.واستقاللھا عن حجم القرض المصروفات اإلضافیة للقرض  

فسر یشكل أحد العوامل التي تتكالیف معاملة اإلقراض مقارنة بمعاملة اإلقراض غیر الرسمي أن ارتفاع    

 غالبا ما یكونغیر الرسمي ،  فالدائن  سبب لجوء المشروع الصغیر الى القتراض من القطاع غیر الرسمي

اإلضافیة  النفقات، فضال عن انخفاض الحصول على الدین جراءاتبإ عجلمما ی ،على معرفة تامة بالمدین

شخصًا واحدًا یستخدم عددًا قلیًال من الوثائق یكون في الغالب الذي  التي یتحملھا الدائن غیر الرسمي،  

(Brunton, 2005, 8-9)   .  الرسمیة     

  . Asymmetric information )5 -2  (مشكلة عدم تماثل المعلومات  

رط التخصیص الكفء للموارد بفعل قوى السوق یتطلب اشتراك جمیع المساھمین في السوق أن تحقیق ش  

ھذه الحالة لیست ھي الحالة السائدة في سوق االئتمان وبخاصة . بنفس المعلومات ذات العالقة بعملیة االئتمان

المطلوبة، فضال عن  عند تمویل المشروعات الصغیرة، الفتقار تلك المشروعات للمعلومات المالیة والبیانات

نقصھا لدى المصرف أو الجھة الدائنة، ومن جھة أخرى غالبًا ما نجد أن معلومات المدین أكثر من الدائن، 

حول طبیعة المخاطر التي تكتنف الدین ومدى قابلیة المدین على مواجھتھا،وعن مدى استعداده لتسدید دفعات 

عدم التأكد لسببین ،األول ھو لعدم معرفتھ بمعدالت العائد كما سیواجھ الدائن بظروف . الدین في مواعیدھا 

المتوقعة للمشروع الذي سیلجأ الى تمویلھ، والثانیة ھو لعدم معرفتھ بمدى االستقامة األخالقیة للمقترض، 

وتزید حالة عدم التأكد بزیادة مدة االقتراض ، وزیادة الصعوبات التي تواجھ المقترض في إرسال المعلومات 

و ستقود ھذه اإلشكاالت الى زعزعة الثقة بالمدین وتدفع الى منحھ تقدیرات . شروعھ إلى الدائنحول م
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أن أثر مشكلة عدم تماثل المعلومات على المشروعات . منخفضة عند القیام بتقدیر مخاطر التعثر في السداد

وعات سیقود الى منحھا الصغیرة أكثر حدة مقارنة بالمشروعات الكبیرة ، فنقص المعلومات  عن تلك المشر

تقدیرات مرتفعة للمخاطرة ،كما أن وجود مشكلة عدم تماثل المعلومات سیجعل من الصعب على الدائن التمییز 

بدقة بین المقترض الجید، والمقترض غیر الجید ، وسیترتب على وجود مشكلة عدم تماثل المعلومات ، 

 )9-8، 2005االسكوا،( .والثانیة ھي المخاطرة األخالقیة  مشكلتین أخریین،األولى ھي مشكلة االختیار الخاطئ 

    

. Adverse selection  االختیار الخاطئ-أ  

الدائنین عموما للمقترضین الذین یقبلون بدفع فائدة الممولین أو  تفضیل إلىاالختیار الخاطئ یعود   

داد ستزداد كلما كان المقترض مفادھا بأن احتماالت التعثر عن السمرتفعة، یأتي ذلك في ظل وجود حقیقة 

كلما ارتفع ستزداد ، ن نسبة المخاطرة في اتفاقیة االقتراضإوعلیھ ف .ة على استعداد للقبول فائدة مرتفع

 Crowding)  معدل الفائدة، فمعدل الفائدة المرتفع سیجذب المقترضین الخطرین ویعمل على إزاحة 

out)المخاطرة ستكون أشد عندما یكون المقترض راغبا بدفع ، األول، ھو أن المقترضین الجیدین لسببین

أما السبب  الفائدة المرتفعة،ألنھ غالبا ما یكون على یقین بأن احتمال قیامھ بالتسدید سیكون ضئیًال ،

األخر، فیعود إلى أن لجوء الدائن إلى رفع الفائدة سیجبر المشروعات الجیدة على االنسحاب من سوق 

  . أكبر للمشروعات الخطرة للھیمنة على تلك السوقاالئتمان ویعطي فرصة 

  

 . Moral hazard  المخاطرة األخالقیة- ب  

ھي مجموعة المخاطر التي ترتبط بالطبیعة البشریة، وتزداد ھذه المخاطر عندما یجد طرف َأو أكثر من   

. عدم االمتثال لشروط تلك االتفاقیة الحافز لعدم التسدید أو،مبلغ القرضتسلیمھ أطراف اتفاقیة القرض بعد 

ولتجنب المخاطر األخالقیة ومساعدة المقترض على االلتزام بالتسدید ،البد من تشدید الشروط التي تجبر 

لھما  ، نن العامالاوسعر الفائدة ،فھذ ضمان ،المقترض على االلتزام باتفاقیة القرض ، كتحدید قیمة ال

أو  رھنالتقدیم بفالمقترض الجید ستكون لھ القدرة ولدیھ الرغبة  دور مھم في تصمیم عقد االئتمان ،

قل لثقتھ العالیة بمشروعھ وبإمكانیات نجاحھ بصورة جیدة ، في أبقیمة عالیة، ودفع سعر فائدة  الضمان

وھذه  مرتفع ،الفائدة الرھن بقیمة عالیة، لكنھ یقبل بدفع سعر الحین أن المقترض السیئ یرفض تقدیم 

تستخدم في تصمیم العقد االئتماني،وكذلك في كشف الحقیقة أمام موظفي االئتمان في یمكن أن مؤشرات ال

التمویل الالزم للمشروعات الصغیرة وفیر من ھنا تظھر أھمیة الضمانات ودورھا في عملیة ت. المصارف

د للمستفید ھو تقدیم الوعو،األول: ویمكن للمصارف أن تلجأ إلى إجراءین لتخفیض المخاطر األخالقیة.

والثاني ھو فرض العقوبات على  بتجدید القرض لھ في المستقبل لتحفیزه على تقدیم معلومات صحیحة ،

  .  معلومات كاملة وعلى المتعثرین في السدادالذي ال یقدم  المستفید
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 .  High Risk Perception  )5 -3  (التقدیر العالي للمخاطر  

نظرا  ،مخاطرة عالیةوعات الصغیرة على أنھا قروض ذات تصنف المصارف القروض المقدمة للمشر 

، وتأثرھا الشدید بتقلبات السوق، ومعدالت اضمحاللھا العالیة نسبیًا لتك المشروعات، حجم الصغیرلل

والنقص في أنظمتھا  والنقص في سجلھا االئتماني وانخفاض كفاءتھا التنظیمیة، اإلنتاجي، ھاحداثة عمرو

.المحاسبیة   

ن إلى وسھم في ارتفاع نسبة الدیلعمل یاكثیفة اللألسالیب اإلنتاجیة  ھذه المشروعات ستخدامكما أن ا

فضال عن ذلك،فأن معظم المصارف تفتقر إلى أرقام دقیقة عن حجم أرباح وتكالیف  .إجمالي األصول

.القروض المقدمة للمشروعات الصغیرة  

المشروعات تعمل ضمن ظرا لكون معظم تلك ن و یتفاقم ھذا الوضع بصورة أكبر في الدول النامیة، 

.  من إمكانیات اقتصادیة ھمن مھمة توثیق عملھا والبرھنة على ما تمتلك عقد یمما االقتصاد غیر الرسمي، 

فمعظم ھذه المشروعات غیر قادر على إعداد خطط عمل سلیمة وتقدیمھا للمصارف أو حتى إعداد بیانات 

المشروعات تلك أصحاب كما أن  فق علیھا عموما وبما یعكس مصداقیتھا،مالیة وفقًا لمبادئ المحاسبة المت

وتساھم ، یمتلكون مھارات أقل من نظرائھم في البلدان الصناعیة في أعمال المحاسبة والتسویق واإلدارة 

 ،د  مھمة المصارف والجھات الدائنةیتعق في النواقص في التشریعات والقوانین المنظمة لعقود الدین

(Green, 2005, 38- 40) وتدفعھا . مخاطرة دیون للمشروعات الصغیرة الى  اللجوء الى رفع درجة   

. Lack of Collateral   النقص في الضمانات- ) 5-4(

تستند المصارف في قرارات اإلقراض على مدى قابلیة المقترض على توفیر الضمان في حالة    

فأنھا تكتفي بالسمعة المالیة والمصداقیة االئتمانیة الضمانات العینیة، أما في حالة الضمانات الشخصیة 

  .للمقترض

وأقوى أنواع .وتحدد السیاسة االستثماریة للمصارف أنواع الضمانات وكیفیة تقییمھا وحدودھا المالیة   

  . الرھن العقاري أما الضمان الشخصي، فیعد أضعف أنواع الضماناتالضمان أو ھي 

أنھ في حین . من شروط التمویل ًاأساسی ًاشرط أھمیة كبیرة بوصفھ یةالضمان في الدول النام ویعطى  

ة ییعطى أھمیة اقل في الدول المتقدمة التي تعطى األولویة إلیرادات المشروع أو للتدفقات النقدیة الداخل

لعدم قابلیة  ، وتظل مسألة توفیر الضمانات أحد أھم عقبات تمویل المشروعات الصغیرة .للمشروع

  .لغ المطلوبة من المصارف كضمانات على القروضالى تغطیة المبأصولھا ع

التدفقات النقدیة بالقیمة الحالیة لصافي تربط  غالبا ما، اإلقراض المصرفي  اتفإن عملی وبشكل عام 

القیمة النقدیة صافي ب رتبطت ،تلك العملیاتأال أن وجود مشكلة عدم تماثل المعلومات، یجعل  ،للمشروع



19 
 

مدى صدق تكشف عن ھي التي تعكس نوعیة المشروع المقترض و ضمانبار أن قیمة الباعت ،ضمانلل

  .نوایاه في التسدید

المقترضین صغار سیاسة طلب الضمانات تمنع الفوائد التي یحققھا الضمان للدائنین، من  رغمعلى الو  

كما . یقدمونھالعدم كفایة الضمانات التي  ،من أصحاب المشروعات الناجحة من الحصول على القروض

عملیة  ضمانجعل عملیة االستیالء على الیأن عدم نضوج البنیة القانونیة والتشریعیة في الدول النامیة 

في بعض الحاالت قیمة القروض  ضمانمكلفة وصعبة، فقد تتجاوز التكلفة قانونیة لالستیالء على ال

صعوبات اجتماعیة وسیاسیة،  ضمانعلى التواجھ عملیة االستیالء ، یمكن أن ذلك  فضال عنالصغیرة، 

وجود قوانین تحمي ھذا النوع من وفي ظل خصوصا عندما یكون المقترض من ذوي الدخل المنخفض، 

  .المقترضین

قد یكون المقترض غیر قادر على التعھد برھن أصولھ، أما لكونھ غیر قادر على إثبات ملكیتھ لتلك و  

ط النقل والماشیة، كما في حالة المشروعات الریفیة متحركة كوسائ األصول أو أنھ یمتلك أصوًال

  . الصغیرة

ومن ناحیة أخرى فأن ضعف دور األسواق المالیة یسھم في ارتفاع تكلفة تسییل األصول المرھونة،    

مع إمكانیات المالیة عادة وھذا ما یفسر میل الدائنین لتفضیل للرھون العقاریة، التي ال تتناسب 

  (Green, 2005, 12-13) .للمشروعات الصغیرة

  

  :املشروعات الصغرية و برنامج الكفالة املصرفية -:رابعا 

 في الحصول على التمویل  المشروعات الصغیرة القیود والصعوبات التي تحد من فرص استمرار أن 

سھم في تعمیق الفجوة بین المصارف كمؤسسات تمویلیة والمشروعات الصغیرة  قد أ المصرفي، 

تتولى مھمة الربط بین المشروعات الصغیرة وجود مؤسسة الحاجة إلى  ؤكدو ھذا ما ی یة،كأنشطة تنمو

سوغ و الموھذا ھ  التمویلحصول على والمصارف، وتساھم في تحسین فرص تلك المشروعات في ال

  قامة مؤسسات الكفالة المصرفیةاألساسي إل

  

    .الكفالة المصرفیة  مؤسساتأھداف  - 1

فالة المصرفیة الى خلق نوع من التوازن بین حجم القروض الموجھة للمشروعات تھدف مؤسسات الك   

الصغیرة والمتوسطة من ناحیة، والقروض الموجھة للمشروعات الكبیرة من ناحیة ثانیة ، والعمل على 

تمویل عملیة  من خالل دعم ،الحد من تحیز المصارف التجاریة والمؤسسات المالیة للمشروعات الكبیرة

تشجیع  :في مقدمتھاتحقیق مجموعة من األھداف االقتصادیة واالجتماعیة،، لوعات الصغیرةالمشر
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الجدوى االقتصادیة، و زیادة الطاقة اإلنتاجیة المتأتیة من إقامة المشروعات الصغیرة  ياالستثمار ذ

مزید من فرص االستیراد، وخلق العلى والمتوسطة لزیادة االعتماد على اإلنتاج المحلي،وتقلیل االعتماد 

ویمكن أن تحقق تلك االھداف من خالل  .العمل، و تنمیة المناطق النائیة وتحقیق أھداف التنمیة المتوازنة

تشجع المصارف على توفیر ، و تغطیة جزء من الخسائر الناجمة عن حاالت التعثر في السدادقیامھا ب

ام المخاطر مع المصارف من خالل توفیر اقتس،و أو تمویل رأس المال العامل/ التمویل لألصول الثابتة و

الضمان للمشروعات ذات الجدوى االقتصادیة،التي ال یتمكن من توفیر الضمانات المطلوبة للحصول 

 .العمل على تخفیض التكالیف اإلداریة والشروط المطلوبة للحصول على القروضن فضال عن  القرض
  )14-2006،13المحروق ،(
  

  . المصرفیةتمویل مؤسسات الكفالة  - 2

تسعى مؤسسات الكفالة المصرفیة نحو ھدف مشترك وھو تعظیم عدد المشروعات الصغیرة الواعدة التي    

یمكن أن تصل إلى التمویل الرسمي، وھناك اختالف كبیر في طریقة عمل تلك المؤسسات وفي كیفیة 

ظروف البیئة التي یعمل بھا، وھذا االختالف ناتج عن محاولة كل منھا التكیف مع . شروع كل منھا بالعمل

  Deelen and Molenaar,2004, 23-24) ( -:وتقسم تلك المؤسسات بحسب طریقة التمویل إلى 

  

  .مؤسسات باعتماد مالي-أ

مؤسسة ترید أن تقدم ضمانا لالئتمان  ةأغلب مؤسسات الكفالة المصرفیة تعمل بموجب اعتماد مالي، فأی    

مل معھ، بأن لدیھا الموارد المالیة الكافیة لتغطیة حاالت التعثر في السداد یجب أن تقنع المصرف الذي تتعا

التي قد تظھر في المستقبل ،وتفتح مؤسسات الكفالة لھذا الغرض حسابا مصرفیا جاریا ،یمول من 

الحصول على القروض،أو عبر دعم المنظمات غیر الحكومیة، أو من بمساھمات رجال األعمال الراغبین 

عة المصارف المساھمة في ھذا البرنامج ،و تحسم المبالغ التي تستخدم لتغطیة حاالت التخلف خالل مجمو

. أما الرسوم التي تحصل علیھا المؤسسة فتستخدم لدعم الحساب المصرفي  ، عن السداد من ھذا الحساب  

 

.مؤسسات بدون اعتماد مالي - ب   

ریة مسؤولیة الكفالة المصرفیة للمقترضین، وفي تنص ھذه الطریقة على تحمل الحكومة بصفتھا االعتبا   

حالة ظھور حاالت تخلف عن السداد تقوم الحكومة بالدفع من میزانیة مخصصة لھذا الغرض وطبقت ھذه 

الطریقة في ھولندا، وأھم مزایاھا ھي أنھا تتفادى المشاكل اإلداریة والبیروقراطیة التي ترافق البرامج التي تتم 

 أن نجاح ھذا النوع من المؤسسات یعتمد على وجود المصداقیة لدى جمیع اإلطراف وفي أال.  باعتماد مالي

.مقدمتھا المؤسسات العامة  
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وفي ظل الوضع المالي واإلداري غیر المستقر في الدول النامیة فأن تطبیق برامج الكفالة المصرفیة بدون  

المقترضین أن التسدید مضمون من صندوق سیتصور بعض  إذاعتماد مالي سیواجھ بمشكلة الخطر األخالقي، 

حاالت التخلف في السداد، ونتیجة لوجود ھذا  لىمؤسسة الكفالة المصرفیة، وسوف لن تترتب أیة عواقب ع

.التصور قد یصبح المقترض أقل التزاما بتنفیذ شروط عقد االقتراض  

 

-:أنواع مؤسسات الكفالة المصرفیة - 3      

 . Individual guarantee scheme برنامج الكفالة الفردي  -أ  

طلب الحصول على الكفالة بشكل منفرد، وتدقق أوراقھ، بتقدیم كل زبون  قیامھذا البرنامج   یشترط         

لمرتین ،األولى من قبل المصرف الذي یقدم إلیھ طلب االقتراض، فإذا وجد المصرف أن مبلغ الرھن المقدم 

ل أوراقھ الى مؤسسة الكفالة المصرفیة التي تقوم بدورھا بتدقیق تلك من قبل الزبون غیر كاف، یقوم بتحوی

األوراق للتأكد من مدى توافق المشروع مع أھداف وتوجھات البرنامج، فإذا وجدت أن الشروط المطلوبة 

متوفرة، تصدر للزبون شھادة ضمان خاصة توجھ الى المصرف أو الى الجھة الدائنة للموافقة على توقیع 

 الضمانوالشكل اآلتي یوضح أھم الخطوات المتبعة في لبرنامج . تراض وتسلیم القرض الى الزبونعقد االق

(Deelen and Molenaar,2004, 25-31)  . الفردي   
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المخطط التدفقي لبرنامج الكفالة المصرفیة الفردي) 2(الشكل   
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Source: Linda Deelen & Klaas Molenaar" Guarantee Funds for Small Enterprises,A manual for guarantee fund managers” 

ILO, 2004, p.59 http://www.oit.org/public/english/employment/finance/download/guarfund.pdf 

 

.Portfolio guarantee scheme برنامج الكفالة بالمحفظة -ج  

ذا البرنامج ،ال تنظر مؤسسة الكفالة المصرفیة في أوراق مقدمي طلبات االقتراض، بل تمنح ھذا في ھ    

الحقل للمصرف الشریك الذي یمتلك تخویال كامال للتدقیق في طلبات الزبائن والتأكد من توفر معاییر 

، و یقوم المصرف بإرسال  لتي تم االتفاق علیھا بین ھذا المصرف ومؤسسة الكفالةالجدارة االئتمانیة ا

التقاریر التي أعدھا عن الزبائن الذین وافق على منحھم القروض إلى صندوق المؤسسة بشكل شھري 

تصر تق إذمن البرنامج الفردي ، ًاوتعود محاسن برنامج الكفالة بالمحفظة الى أن إجراءاتھ أقل تعقید. عادة

أما مساوئ ھذا البرنامج  فتعود الى كونھ أقل سیطرة على  عملیة تدقیق الزبائن على المصرف فقط ،

ن برنامج المحفظة یمكن أن ینجح فقط ، إذا إنوعیة زبائنھ ، لتركھ ھذا العمل بشكل كامل للمصرف ، لذا ف

ییم الدقیق ألصحاب المشاریع جراء التقإكان صندوق الكفالة على ثقة تامة بقدرة المصرف الشریك على  

و بدًال من . وال یصدر برنامج المحفظة شھادات ضمان للزبائن. الذین تنطبق علیھم مواصفات القرض

والشكل . نھ یعقد میثاق شراكة مع المصرف أو الجھة الدائنة تثبت فیھ حقوق وواجبات كل طرفإذلك، ف

.حفظة األتي یوضح أھم الخطوات المتبعة في برنامج ضمان الم  
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المخطط التدفقي لبرنامج الكفالة بالمحفظة) 3(الشكل   
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Source: Linda Deelen & Klaas Molenaar" Guarantee Funds for Small Enterprises,A manual for guarantee fund managers” 

ILO, 2004, p.62 http://www.oit.org/public/english/employment/finance/download/guarfund.pdf 

 

 .Mutual guarantee association’s    روابط الضمان المتبادل- ب   

ھم البعض تضم روابط الضمان المتبادل رجال األعمال أنفسھم، الذین یقومون بضمان قروض بعض  

عمال ینشئون عددا بشكل متبادل، وظھرت تلك الروابط  أول األمر في الدول األوربیة حیث اخذ رجال األ

من االتحادات المھنیة والروابط المتبادلة التي تمول من رسوم الضمان التي یتم تقاضیھا من عملیات 

حكومة والمنظمات والوكاالت ن تساھم في التمویل الأالضمان، ومن مساھمة رجال اإلعمال، و یمكن 

وتمتلك قدرة  .و تقبل المئات من األعضاء المحلیة،وتعمل روابط الضمان المتبادل بشكل منتظم لحد أالن،

والشكل األتي .تساومیھ قویة ومرونة في التفاوض مع المصارف المحلیة، كما تقدم خدمات مالیة رخیصة

.تبادل یوضح المخطط التدفقي لبرنامج روابط الضمان الم  

 

 
المخطط التدفقي لبرنامج روابط الضمان المتبادل  ) 4(الشكل   

 
Source: Linda Deelen & Klaas Molenaar" Guarantee Funds for Small Enterprises,A manual for guarantee fund managers” 

ILO, 2004, p.31 http://www.oit.org/public/english/employment/finance/download/guarfund.pdf 
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   .التجارب الدولية يف مؤسسات الكفالة املصرفية -خامسا

) 70(الى أكثر من  2004عدد مؤسسات الكفالة المصرفیة التي تعمل في مختلف دول العالم في عام بلغ   

ال تزید على عدة سنوات  مدةعامًا بینما باشر اآلخر عملھ منذ ) 50(مؤسسة، مضى على بعضھا أكثر من 

ثم تطورت في بعض .وبدأت ھذه المؤسسات عملھا في أوربا على شكل روابط للضمان المتبادل، 

یات إعادة البناء ھذه المؤسسات دورًا مھما في عمل أدت الحاالت لتتحول إلى مؤسسات مالیة متكاملة، و

أما في الدول النامیة فبدأت ھذه المؤسسات  .بعد الحرب العالمیة الثانیة، خصوصًا في ھولندا و المانیا

ضعف مشكلة ات من القرن العشرین في عدد من الدول،للتغلب على یات والثمانینیبالظھور في السبعین

من الصعوبات  ًاتلك البدایات واجھت عدد ال أنإدور النظام المصرفي في تمویل المشروعات الصغیرة ، 

وفي التسعینیات انتعشت  أخرى إلى االمتناع عن خوض تلك التجربة، وحاالت من الفشل دفعت دوًال

مؤسسات الكفالة المصرفیة في االقتصادات االنتقالیة في أوربا الشرقیة ودول اإلتحاد السوفیتي السابق 

   لي عرض موجز لبعض تلك التجاربوسجل العدید منھا نجاحا كبیرا،وفیما ی

  
  .التجربة األمریكیة: 4-1 

 الحكومةذلك ،  أكبر اقتصاد حر في العالم، لم یمنع أن الوالیات المتحدة األمریكیة تشكل على الرغم من  

. تخطي عقباتھا التمویلیة والتسویقیة األمریكیة من التدخل لحمایة المشروعات الصغیرة ومساعدتھا على

 قانونا خاصا لحمایة مصالح المشروعات الصغیرة، وأسست لھذا الغرض 1953نذ العام فأصدرت م

یعمل فیھا   "Small Business Administration"وكالة فیدرالیة تحت اسم إدارة المشروعات الصغیرة

األراضي  فرعا في) 70(وبمیزانیة تصل الى أكثر من ملیار دوالر وتمتلك  عمیل) 3000(حالیا أكثر من 

عاًما، والى جانب ) 53(مشروع صغیر خالل  ملیون) 20(وافاد من دعم ھذه الوكالة حوالي . األمریكیة

من خالل  دور المرشد لإلعمال أدوار أخرى من أبرزھا " SBA"  ، أدت دورھا التمویلي والتسویقي

التنمیة والتسویق على التمویل الالزم، وخطة  توفیر المعلومات الالزمة لتأسیس الشركة، وكیفیة الحصول

المعلم من خالل التنظیم المستمر  دور والتحكم في التكالیف ودراسة السوق والتصدیر، و والتحلیل المالي

والتسویق والتمویل واختیار النظام القانوني للشركة، وكیفیة  للدورات التي تتعلق بأسالیب اإلدارة والتنظیم

الخاص والحكومات  بالتعاون مع الجامعات والقطاعخطة العمل وغیرھا، ووضع مؤسسات التأھیل  وضع

وتقدیم المساعدة لھم في اإلدارة والتنظیم والتسویق  المحلیة، بھدف تأھیل وإرشاد قادة تلك المشروعات

دراسات الجدوى االقتصادیة  جانب المساعدات التقنیة في العملیة اإلنتاجیة، وكیفیة إعداد والتمویل، الى
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وبخاصة عن احتیاجاتھا من المدخالت الوسیطة  ضروریة للمشروعات الصغیرةوتوفیر المعلومات ال

معلومات  العرض والطلب واألسعار والمواصفات وغیرھا، عن طریق مراكز وحجم‚ والمستلزمات

    )3، 2006ھالل،(.خاصة بھذا الغرض

  

.تجربة تایوان   :2-4 

التي تؤدي دورا حیویا في تنفیذ ،وسطةیعتمد اقتصاد تایوان بشدة على المشروعات الصغیرة والمت   

أھداف السیاسة االقتصادیة عموما والسیاسة الصناعیة بشكل خاص،التي تھدف إلى تحویل تایوان إلى 

وتمثل . أو مركز متخصص بإنتاج التكنولوجیا المتقدمة وأجھزة الحواسیب "جزیرة للتكنولوجیا "

عاملة في قطاع الصناعة التحویلیة،والمشاریع المشروعات الصغیرة والمتوسطة أكثریة المشاریع ال

من فرص % 30من مجموع المشتغلین،وتساھم في خلق حوالي % 80التجاریة وتصل نسبتھا إلى حوالي 

، كما بلغت %43العمل، ویبلغ نصیبھا النسبي من أجمالي صادرات القطاع الصناعي التحویلي حوالي 

.ضافة في ھذا القطاعمن أجمالي القیمة الم% 30مساھمتھا النسبیة   

بكونھ ذا طابع مؤسسي، لوجود نوع  ، ویتسم برنامج تایوان لتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة  

من المركزیة في تصمیم السیاسات وتحدید المستفیدین والشروط المعمول بھا ،و یستخدم ھذا البرنامج 

 نطر والمشاریع المخصصة للشباالوسائل المباشرة كقروض البدء بالمشروعات، ورأس مال المخا

انشأ صندوق فقد وتمویل التصدیر، فضال عن وسائل التمویل غیر المباشر كبرامج الكفالة المصرفیة ، 

ومھمتھ تقدیم الكفالة لقروض المشروعات الصغیرة والمتوسطة  1974الكفالة المصرفیة في العام 

لحصول على القروض المصرفیة ، ویقوم برنامج التي ال تمتلك الضمانات الكافیة ل.الجدیرة باالئتمان 

من المخاطر تبعا لنوع % 90-50الكفالة المصرفیة على  مبدأ التحمل الجزئي للمخاطر،إذ یغطي  من 

ویتكون رأسمال الصندوق من ھبات السلطات . الضمان االئتماني وسجل الشركة االئتماني وأدائھا

سسات المالیة التي تعاقد معھا الصندوق ، أما الجھات الحكومیة المركزیة والمحلیة والمصارف المؤ

المستفیدة من البرنامج  فتشمل  المشروعات الصغیرة والمتوسطة العاملة وغیر العاملة في الصناعات 

-23التحویلیة والمشروعات الصغرى ومنظمي المشاریع التجاریة الشبان الذین تتراوح أعمارھم بین 

ت بذاتھا اسم ماركاتھا التجاریة على الصعید الدولي، والمشروعات ،والمشروعات التي روجًاعام45

الصغیرة والمتوسطة التي حصلت على ضمانات من الصندوق مؤھلة للمساعدة لثمانیة أعوام،وإذا تجاوز 

)40- 36، 2005االسكوا،( .المشروع حدود تعریف المشروع الصغیر،ال یعد مؤھًال للحصول على الضمان  

 

  .مصریةالتجربة ال: 3- 4
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ذات ، تم إنشاء شركة للكفالة المصرفیة كشركة مساھمة عامة، بمساھمة من تسعة مصارف مصریة    

وتھدف الشركة إلى تشجیع وتنمیة المشروعات  .1991ملكیة مشتركة، وشركة تأمین، وكان ذلك في عام 

ا على االئتمان الصغیرة في مختلف المجاالت اإلنتاجیة والخدمیة وتطویرھا من خالل تیسیر حصولھ

المصرفي أو لتطویر أدائھا، أو تیسیر مزاولتھا للنشاط، وذلك كلھ من خالل توفیر الضمان لألموال 

الممنوحة من قبل المصارف، وتمارس الشركة عملھا من خالل اتفاقیة تم توقیعھا مع اثنین وثالثین 

، على أن یكون الحد األدنى لقیمة من قیمة التمویل المطلوب% 50مصرفا وتقوم الشركة بتغطیة ما نسبتھ 

ألف جنیھ مصري، وعلیھ، یمكن للمنشأة أن  700آالف جنیھ والحد األقصى  10الضمان للمنشأة الواحدة 

ملیون جنیھ، وتبلغ مدة الضمان ما بین ستة  1.4ألفًا إلى ما مقداره  20تحصل على تمویل یتراوح ما بین 

م الشركة خصوت. ا، كما یجوز أن تكون ھناك فترة سماحأشھر وخمس سنوات كحد أقصى ویجوز تمدیدھ

وتقدم الشركة أنواعًا مختلفة من . داریةاإلسنویًا من رصید القرض كمقابل عن المصروفات % 1

الضمانات تتمثل في ضمانات األطباء والصیادلة والمراكز الطبیة ومعامل التحلیل، وقروض الصندوق 

وقد تمكن برنامج الكفالة المصرفیة المنفذ في . شاطات المختلفةعدد آخر من الن فضال عناالجتماعي، 

تمكن من توفیر تمویل  إذھذه الشركة من تحقیق نتائج كبیرة خالل السنوات الخمس األولى من عملھ، 

ألف  143ملیون جنیھ، ومتوسط قیمة القرض الواحد  335ملیون جنیھ، ضمنت الشركة منھا  697قیمتھ 

وتقتضي السیاسة المتبعة حالیًا في الشركة عدم الموافقة على .یرة والمتوسطةجنیھ للمشروعات الصغ

من قیمة االستثمار % 50إلى % 30ضمان أي مشروع ما لم یكن مموًال ذاتیًا بنسبة 

  )13-12، 2006المحروق،(.الكلیة

  

  التجربة اللیبیة : 4- 4

في تنویع االقتصاد وزیادة اإلنتاج غیر  مساھمتھا النسبیة تواضعالمشروعات الصغیرة في لیبیا ب تتمیز   

تھدف  التي مجاالتالاإلنتاجي في  ھایتركز نشاط إذ  .النفطي وخلق فرص العمل وتوسیع قاعدة التصدیر

نشطة تتمیز بسرعة دوران رأس المال، كأنشطة التجارة األوفي  الى إشباع الطلب االستھالكي،

  )2006،20، ق النقد الدوليصندو( .والخدمات الشخصیة والصیانة والتصلیح 

تمویلیة واإلداریة ال النواحي من،  بیئة عمل غیر مالئمةالمشروعات في تلك یعمل القسم األعظم من و   

مالئمة عدم وجود مواقع تي تواجھھا نتیجة ، لالصعوبات ال فضال عن ،والتنظیمیة واإلنتاجیة والتسویقیة

إلقامة تلك المشروعات، وضعف مستوى الخدمات  صعوبة حصولھا على األراضيو ،لممارسة نشاطھا

  . البنیة التحتیة والنقص في 
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في  مشروع صغیر) 237(على عینة مكونة من أجرتھ احد الدراسات،وأشارت نتائج االستبیان الذي   

فقط منھا % 11من تلك المشروعات یعتمد على مصادر التمویل الذاتیة،وان % 73،الى أن مدینة بنغازي

  )27، 2006البدري ،.( المصرفیةوالتسھیالت وض یحصل القر

صالح المشروعات الصغیرة في غیر تعمل كانت أن بیئة اإلعمال في لیبیا  ،وبشكل عام یمكن القول 

على االھتمام  الى تركیز السیاسات االقتصادیة يویعود ذلك بشكل رئیس،العقود األربعة الماضیة طوال

  .النسبي للمشروعات الصغیرة والمتوسطة  واإلھمال قطاع العام بالمشروعات الكبیرة التي یدیرھا ال

خطورة استمرار ھذا االختالل بین دور ،ثالثةمطلع األلفیة ال ،فياألجھزة التشریعیة والتنفیذیة أدركتو  

توسیع و،توسیع الملكیةھادفة الى ال اإلجراءاتباتخاذ القطاعین العام والخاص على عملیة التنمیة،وبدأت 

المشروعات الصغیرة  على دعم وتمویل التركیزبة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي،مشارك

ونظرا للظروف التمویلیة الصعبة التي تواجھ تلك المشروعات، تم استحداث عدد من   والمتوسطة

المصارف والصنادیق المتخصصة إلقراض المشروعات الصغیرة والمتوسطة،في مقدمتھا مصرف 

برنامج التحول " لتنفیذ  والمصرف التجاري الوطني والمصرف الریفي، الزراعيالتنمیة والمصرف 

في  تھاتوفیر القروض للمشروعات الصغیرة والمتوسطة لزیادة نسبة مساھم سعى الى،الذي  "لإلنتاج

ملیون دینار ) 400(تم تخصص مبلغ  2001وفي عام  .الناتج المحلي اإلجمالي وتنویع مصادر الدخل

نشاط خدمي، )  1419( نشاط إنتاجي و)  6329(  تلك القروض استفاد منوبرنامج ، ھذا ال لیبي لتنفیذ

ملیون دینار للمصارف المتخصصة وصندوق )  195(  2002كما خصصت میزانیة التنمیة في العام 

یة في فأداء مصرف التنم غیر أن ھذه التجربة لم یحالفھا النجاح، ،  )90، 2006الورفلي ،.( التحول لإلنتاج

مجال اإلقراض وتحصیل القروض لم یكن مرضیا،الرتفاع حجم الدیون المتعثرة،وسطحیة اختیار 

للمستفیدین وعدم إجراءه تقییم كاف للمشروعات المقترضة، وتركیزه على وظیفة تقدیم القروض وإھمالھ 

اك نقص كبیر في الخدمات كان ھن لمھمة  تقدیم المساعدات الفنیة  والتقنیة والدعم اإلداري واإلنتاجي، لذا

ولتدارك تلك األوضاع، .المساندة للمقترضین ، ودفعت ھذه الظروف الى إعادة النظر في نظام اإلقراض

الخاص بإنشاء صندوق التشغیل،الذي أعاد تقییم صندوق التحول  2006لسنة ) 109(صدر القرار رقم 

احة فرص العمل لخریجي الجامعات لإلنتاج، وسعى الى ربط سیاسة اإلقراض بسیاسات التشغیل إلت

ومؤسسات التدریب المھني وفائض العمالة على المالك الوظیفي في القطاع العام وفي أجھزة الدولة 

المدنیة والعسكریة ، كما نص قرار إنشاء الصندوق على دمج صندوق التحول لإلنتاج مع صندوق 

مع المصارف ومؤسسات التمویل المحلیة ویھدف الصندوق بشكل رئیسي الى عقد االتفاقیات . التشغیل

للحصول على التمویل الالزم إلقراض المشروعات الصغیرة والمتوسطة، مع تقدیم المشورة والدعم 

الفني،وبخاصة في  مجال إعداد دراسة الجدوى و تیسیر حصول المقترضین على اآلالت والمعدات 
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كما سیتولى الصندوق مھمة الوساطة بین . والمواد الخام الالزمة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة

  ) . 15، 2006، مفتاح والشحومي(المصارف والمشروعات الصغیرة والمتوسطة 

  

  

  اخلامتة واملقرتحات - سادسا

ترتبط بمدى  أن فعالیة الدور التنموي للمشروعات الصغیرة،،توصلت الدراسة الى نتیجة رئیسیة مفادھا

 أھدافھامعظم  قیحقتمكنت من تلذا نجد أن تلك المشروعات، قد  . ةوجود بیئة أعمال مالئمة وغیر متحیز

أخفقت أو أدت دورا  ھامالئمة،في حین أنالتمكینیة البیئة ذات الفي االقتصادات ، بفعالیة وكفاءة التنمویة 

   .البیئة  تلكتنمویا متواضعا في االقتصادات التي لم تتمكن من تھیئة مثل 

معالجة  على  ھا، من خالل عملالتمكینیة في خلق البیئة  لمصرفیة بدور فاعلو تساھم مؤسسات الكفالة ا 

على نمو المؤثرة سلبًا على والتسویقیة اإلداریة والتنظیمیة واإلنتاجیة من ثم بقیة و، التمویلیة المشكالت 

  .في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة على فعالیة دورھا والمشروعات الصغیرة، 

الدول التي تعمل فیھا مؤسسات الكفالة المصرفیة أو التي تحظى فیھا من استعراض تجارب  وتبین 

دعم للمشروعات الصغیرة وفي مؤسسات ترعى و ت ،أن وجودبرعایة واھتمام خاصالمشروعات الصغیرة 

تحسین فرص المشروعات الصغیرة في الحصول على  قد ساھم في ،مؤسسات الكفالة المصرفیةمقدمتھا 

المشكالت التمویلیة واالقتصادیة  على التخفیف من وطأة تخلق بیئة أعمال ساعدأدى الى  ومویل الرسمي، الت

ن دور تلك المؤسسات في أل ، ةوالتسویقیة التي تواجھ المشروعات الصغیرواإلداریة والتنظیمیة واإلنتاجیة 

وتطویر التدریب والبحث والتطویر، تالمتد الى النھوض بمجاأالجانب التمویلي، بل على  یقتصر تلك الدول لم

فضال والتسویق والتمویل، في مجاالت اإلدارة والتنظیم والمھارات ألصحاب المشروعات، القابلیات اإلنتاجیة

وتوفیر دراسات الجدوى والمساعدات الفنیة ذات الصلة بالعملیة اإلنتاجیة، في إعداد ةلمساعدتقدیم اقیامھا بعن 

 ةمساھملل، مشروعات الصغرىلل لدعمل ھاالى جانب تقدیم،نجاح المشروعات الصغیرةالمعلومات الضروریة ل

الفقر و تخفیض التوترات االجتماعیة والسیاسیة من وطأة تخفیف وال ، تحسین فرص المجموعات المھشمةفي 

  . وتحسین مستوى التنمیة اإلقلیمیة

في تنویع االقتصاد  تلك المشروعاتر دوأن ،استعراض تجربة المشروعات الصغیرة في لیبیا تبین من و

وزیادة اإلنتاج غیر النفطي وتوسیع قاعدة التصدیر وخلق فرص العمل الالزمة لسد احتیاجات القوى العاملة 

عمال غیر األبیئة  التي تشھد زیادة سریعة مستمرة ما یزال متواضعا ، ویعود ذلك بشكل رئیسي الى أن 

عدة  من ت فیھاانعلمشروعات خالل العقود األربعة الماضیة، التي التي ظلت تعمل فیھا تلك ا مالئمة،

 كما أن تلك المشروعات، التمویل وصعوبة الحصول على التمویل المصرفي مشكلة مشكالت، في مقدمتھا،
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وتقدم لھا الدعم ترعى شؤونھا  التيوالبرامج واآللیات القانونیة  واألطرغیاب المؤسسات تعاني من  ظلت

وتبین أن ألجھزة التشریعیة والتنفیذیة،قد أدركت مؤخرا ، خطورة ھذا الوضع على مستقبل عملیة . والحمایة 

أنشاء تجربة  كانت و ،الصغیرة دعم المشروعاتالتي تھدف الى ،اإلجراءاتباتخاذ  ، وبدأت في لیبیا  التنمیة

ما تزال فتیة  ربة بحاجة،الى أن ھذه التجشأنفي ھذا الخذة المتالخطوات  ،ھي من ابرز صندوق التشغیل

  . تغیراتمالمع  تعدیل لتتكیفاللتنقیح واالمراجعة و الى المزید منوبحاجة 

 المشروعات الصغیرة في الھادفة الى النھوض بدور اإلستراتیجیة في دعممن نتائج ھذه الدراسة  ولإلفادة  

    -: اآلتیة المقترحات ب تقدم الدراسة ت، االقتصاد اللیبي

التوسط بین ة مھم تولىإنشاء مؤسسة أو ھیئة مستقلة تاإلسراع  باتخاذ القرار براسة الى تدعو الد- 1

القروض المقدمة للمشروعات الصغیرة ذات الجدوى كفالة المشروعات الصغیرة والمصارف،و

وحث المصارف الحكومیة واألھلیة على الدخول في شراكة مع تلك المؤسسة أو الھیئة، كمرحلة ،االقتصادیة

،عند نجاحھا التجربة ثم تعمم ،الرئیسیة المدنھذه المؤسسة عملھا التجریبي في العاصمة و تبدأأن  یمكن لىأو

    على كافة المدن اللیبیة 

 . الكفالة المصرفیةبرامج في مجال تجارب الدولیة المن  اإلفادة ضرورة - 2

بخاصة لقطاع الخاص وااعدة مستوفیر الظروف الكفیلة ببعمال األبیئة  ضرورة العمل على تحسین - 3

، وإصالح اتخاذ اإلجراءات الكفیلة بتحسین المناخ االستثماريلمشروعات الصغیرة والمتوسطة من خالل ا

، إذ یعتبر تشجیع تنمیة القطاع الخاص، وتعزیز النظام المالي، توفیر البیئة األساسیة وخدمات األعمال المساندة

  .توسطة، عامال أساسیا في تحقیق ھدف تنویع االقتصاد ال سیما دعم المشروعات الصغیرة والم

في تعزیز الحالة التنافسیة ، وإزالة كافة ، لتسم تفعیل دور السیاسات المالیة والنقدیة ضرورة العمل على - 4

استخدام تلك السیاسات ، وفي مجال االستثمار) المحلي واألجنبي(القیود المفروضة على نشاط القطاع الخاص 

حالة االستقرار االقتصادي، ومراقبة النشاط ، لضمان عدم اإلساءة لحریة ممارسة النشاط  تعزیزفي 

  .             االقتصادي

وبخاصة التي تعتمد على المدخالت المحلیة، مع التأكید على أھمیة  ضرورة تشجیع الصناعات الصغیرة،- 5

ومباني ة لتلك المشروعات من أراضي و المتكاملة،التي توفر البنیة التحتی الصناعیة إقامة المجمعات

  .وورش وصیانة واالتصاالت ،وطرق مواصالت خدمات،المیاه والكھرباء و

أواصر الثقة بین المصارف والمشروعات الصغیرة والمتوسطة من خالل فتح تعزیزضرورة العمل على  - 6

.لمدراء تلك المشروعات  الدورات التدریبیة  لتقدیم االستشارات المھنیة ذات الصلة بالجانب المالي  

ضرورة االھتمام بتدریب العاملین في المصارف التجاریة والمتخصصة على عملیات تقییم االئتمان  - 7

  .للمشروعات الصغیرة قروض الواإلشراف وإدارة المخاطر الخاصة بمنح 
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  :قائمة المراجع والمصادر

  :المراجع العربیة

تطویر األسواق المالیة وإصالح مؤسساتھا “ )2005(ي آسیا اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب - 1
  . األمم المتحدة ، نیویورك” لمنطقة اإلسكوا قضایا وخیارات السیاسة العامة

  

ندوة "  واقع المشروعات الصغیرة والمتوسطة في لیبیا"  )2006(نویجيأالبدري،عبد القادر   - 2

  یبیا  ، مركز البحوث االقتصادیة، بنغازي تنمیة وتطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة في ل

  

"  فرص وتحدیات صنادیق ضمان القروض ، الحالة األردنیة“  )2005(، محمد سعیدالحمامي - 3

 29للفترة   األردنالمؤتمر السنوي الثاني عشر، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة  ، عمان 

- 2005/5/31  

  

الغرفة التجاریة   .، الریاض  "ركات أساسیة للنمو االقتصادي المنشودالمنشـات الصغیرة مح"  - 4

  )2005( السعودیةالصناعیة 

  

مركز " تمویل المشروعات الصغیرة، مصادره ومعوقاتھ " )2006(المحروق،ماھر حسن - 5

  .عمان المشروعات الصغیرة والمتوسطة،األردن ،

  

الغرفة التجاریة " ت األعمال الصغیرة المشكالت التي تواجھ منشآ) " 2002(السلمي،على - 6

  .الصناعیة السعودیة ،الریاض

  

ورقة عمل حول إنشاء وتطویر المؤسسات الصغیرة  ) "1996( )معد(  الصرایرة ، ریاض - 7
والمتوسطة في البلدان العربیة  إنشاء وتطویر المؤسسات الصغیرة" والمتوسطة في األردن

  .ایطالیا  –ورینووالمتوسطیة، منظمة العمل الدولیة، ت
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لورفلي ، ثریا علي حسین ا   "  "  المشروعات الصغیرة و المتوسطة في لیبیا ، الواقع والطموح -8

الملتقى الدولي حول  متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة ، ) 2006(

  2006ابریل  18- 17الجزائر ، للفترة 

 

  دار وائل ، عمان ، األردن "   إدارة اإلعمال الصغیرة، أبعاد الریادة"  )2005(نائف برنوطي ، سعاد  9-

سبتمبر  سلسلة جسر التنمیة العدد التاسع، "تنمیة المشروعات الصغیرة) " 2002(خضر، إحسان  -10

  ، الكویت المعھد العربي للتخطیط،

  

عبد الخالق، سعید   مات التنمیةشركة خدمات المعلومات القانونیة ومعلو"توریق الحقوق المالیة " -11

)2004(  

  

1994مطبعة اإلشعاع ، اإلسكندریة ، "  التاجیر التمویلي"  ) 2001(عبد العزیز ، سمیر محمد   

نحو برنامج تمویل جزئي لوحدات اإلنتاج الصغیرة " ) 2003(غیالن ، بدر وصالح،مظھر محمد   - 12

   .دالبنك المركزي العراقي ، بغدا" في النشاط الخاص

  

"  إستراتیجیة متوسطة األجل لإلصالح االقتصادي في لیبیا"   )2006(صندوق النقد الدولي   -13

  واشنطن ، 

  

ودورھا في تنمیة المشروعات  اإلعمالحاضنات "  )2006(مفتاح ، فاخر والشحومي ، سلیمان-14

كز البحوث االقتصادیة، ندوة تنمیة وتطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة في لیبیا  ، مر "الصغیرة 

  بنغازي 

  

مركز التجارب التنمویة "دروس أمریكیة للمشروعات الصغیرة " ) 2006(ھالل، أماني علي   -15

  .واإلصالحیة، القاھرة 

  

  بغداد ،" تمویل الصناعات الصغیرة في العراق) "2005(مركز بغداد للبحوث االقتصادیة   -16

 

 "قضایا وآفاق التمویل المصرفي للقطاع الصناعي) " 2006( محمد أحمد ، أحمد عبد القادر - 17

  بنك النیلین للتنمیة الصناعیة، منشورات 
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، دار  مؤسسات رأس المال المخاطر في تدعیم المشروعات الناشئة) " 2001(عبد الباسط ،وفا -18

  .القاھرة  ،النھضة العربیة 
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