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  :مقدمة
التمويل األصغر والذي بينته وأوضحته منشورات بنك السودان بأنه تمويل نقدي أو عيني   

أو خدمي ال تجاوز العشرة الف جنيه ويمنح للفرد أو مجموعة أفراد متضامنين لمساعدتهم في 
التمويل األصغر الذي . اإلنتاج أو تقديم اإلنتاج أو تقديم خدمات ليتأتي دخلهم من عائد بيعها

بأن يمنح للعمالء الصغار أو الناشطين اقتصاديًا والذين تقل دخلهم الشهري بنك السودان  وجه
  .عن ضعف الحد األدني لألجور وال يستفيدون من مصادر التمويل الرسمي

تتناسب مع بنيات وقدرات الشرائح المستهدفة كالضمان حدد بنك السودان ضمانات   
تنظيمات وضمان رهن اللمنقوالت والمدخرات والدخل الشخصي وضمان المجموعات والنقابات وال

إلي المصارف كما التمويل األصغر وضمان عودة األقساط  الحفاظ عليوهي ضمانات قادرة علي 
وفي سبيل دفع وتصميم التجربة أقدم البنك  . حرص بنك السودان علي مرونة الشروط االئتمانية

ن سقف تمويلها ليخصص للتمويل األصغر م% 12المركزي علي إلزام المصارف بتخصيص نسبة 
وٕانشاء وحدة للتمويل االصغر تابعة له لهدف تحديد وتطوير وتنويع التمويل بغرض تنويع اإلنتاج 
وتبسيط اإلجراءات والضمانات والبحث عن ضمانات غير تقليدية وبناء قدرات الموظفين وتدريب 

ة ديوان الزكاة في توفير مصادر وسمح للمصارف بمشارك. المستفيدين من التمويل االصغر
وٕانشاء محافظ التمويل األصغر واستخدام الصيرفة المتنقلة  )تجربة بنك الخرطوم( التمويل األصغر

  .األصغر بين الفئات المستهدفةونشر ثقافة التمويل واعتماد المشروعات ذات الميزة التنموية 
صغر بهدف توسعة في عمليات سعي بنك السودان بإنشاء جهاز رقابي للتمويل األ وكما  

منح التمويل لصغار المنتجين وتغطية أكبر فئة من الفقراء والنشطين اقتصاديًا ورفع نسبة النساء 
  .إلي القطاع الماليوضم القطاع غير الرسمي % 50المستفيدين إلي 

بة إال أنها حديثة التجربة بالنسرة التمويل األصغر منذ فترة طويلة نسبيًا رغم تطبيق فك  
كما ان التجربة بالوالية حتي ،  لواليات دارفور مما جعلها تواجه بعض التحديات والصعوبات

المستهدفين ولم تحقق اال جزء يسير جدًا من أهدافها والتي نوضحها اللحظة لم تجد الرضي من 
شروعات بالوالية في مجال المالفرص االستثمارية  منونظرًا لتوافر العديد  .في هذه الورقة الحقاً 

نجاحًا بالوالية  مويل يمكن للتمويل األصغر أن يحققاإلنتاجية الصغيرة التي تحتاج إلي توفير الت
اذا ما تم تدارك االخطاء ووضع التدابير والحلول الالزمة التي تتماشي مع ظروف الوالية والتي 

  .سنلخصها ايضًا في توصيات هذه الورقة
  :المنهجية
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 112وتم من خالله اجراء مقابلة شملت ،صفي التحليلي لوصف الظاهرة اتبعت الدراسة المنهج الو 
شخص مستحقين وتتوافر فيهم شروط التمويل االصغر المذكور انفًا ولم يتمكنوا من الحصول علي 

من المستفيدين من التمويل االصغر لالجابة  10وكذلك اجراء مقابلة أخري مع ، التمويل االصغر 
ي وضحت حجم الفرص والتحديات التي تواجه التمويل االصغر في علي عدد من االسئلة الت

  .الوالية
  :الهدف من الدراسة

هدفت الدراسة الي تقييم تجربة التمويل االصغر بوالية جنوب دار فور للتعرف علي حجم انجاز 
االهداف المرسومة لها ومع صاحبه من تحديات وكذلك معرفة مقدار الفرص المتاحة للتمويل 

  .مستقبالً 
  :الفرص المتاحة للتمويل االصغر بوالية جنوب دارفور: اوًال 

ه والية جنوب دارفور تعتبر من الواليات الغنية بمواردها الطبيعية وكثافة سكانها وقد اششتهرت هذ
كما ، تل المرتبة االولي في السودان من حيث االنتاج الحيواني الوالية بالتجارة والرعي حيث تح

نتاج مقدر من القطاع الزراعي وعليه فان الفرص المتاحة لالستثمار في الوالية تساهم الوالية با
ترتبط ارتباط وثيقًا بهذه االنشطة التي يصنف اقتصاديًا انها اشطة ذات انتاج حقيقي يضيف 

  :في المجاالت التالية االستثمارية ص الفرصوتلخي ويمك، للناتج القومي 
مدينة الالحم والبياض بهدف تغطية الطلب المحلي في االستثمار في مجال تربية الدواجن  -

  .والمحليات نياال
االستثمار في مجاالت تسمين العجول وتربية الماعز حيث يتوافر المراعي الطبيعية  -

 . والعناية البيطرية

االستثمار في مجاالت الورش والحدادة والنجارة نظرًا لتوفير المواد الخام واأليدي العاملة  -
 .المدربة

مويل المشروعات ذات الصناعات الصغيرة في المناطق الريفية خاصة صناعات الجلود ت -
 .والحرف اليدوية والبروش

تمويل صغار المزارعين النشطين اقتصاديًا الذين لديهم حيازات من األراضي الصالحة  -
 .للزراعة وال يملكون التمويل الالزم

 .ةمشروعات اإلنتاج وصناعة الجبن -
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المحلية من مواد البناء والمساعدة  االحتياجاتوب المضغوط لتغطية إنشاء كمائن للط -
 .علي الحد من التدهور البيئي

ك بإنشاء أمكان دائمة لهم وتجار تمويل أصحاب المحال التجارية الصغيرة من الفقراء وذل -
 .والفواكهالمحاصيل 

 :العوامل المساعدة علي نجاح برنامج التمويل االصغر بالوالية

أو التغير لدى  اطر التي تواجه التمويل األصغر وٕانعدام ظواهر عدم السدادقلة المخ -
المستفيدين نظرًا لحرصهم علي المحافظة للمركز االجتماعي والسمعة الحسنة للحفاظ علي 

 .الرصيد االجتماعي المحلي للممول عامل يساعد علي نجاح فكرة التمويل األصغر

مناطق الريف وهي تشكل نسبة كبيرة من النشاط إنشاء الوحدات اإلنتاجية الصغيرة في  -
 .االقتصادي بالوالية تشجع وتوفر الفرص االستثمارية داخل الوالية

 .ارتفاع معدالت االرباح الممكن تحقيقها من التمويل األصغر -

 .يمكن للبنوك أن توزع المخاطر علي عدد كبير من العمالء في نشاط التمويل األصغر -

جديدة والتعامل مع عمالء جدد يتعاملون ألول مرة مع الجهاز  دخول البنوك في أسواق -
 .المصرفي يساعد علي نشر ثقافة التعامل مع المصارف

   :التحديات
مدينة نياال مستوفين لشروط ومتطلبات  أسواقمستجيب من  122اجري الباحثان مقابلة شملت 

فقط حصلوا  10و صغراألمنهم لم يتمكنوا من الحصول علي التمويل  112 األصغرالتمويل 
المنتجين الذين يمثلون اهم االنشطة  ات المختلفة مناألصغر وشملت هذه العينة الفئالتمويل 

نجارين ، أصحاب مطاعم وكافتريات ، صغار التجار ،رعاة ،مزارعين ( االنتاجية بالوالية وهم 
  :تاليةوقد كانت نتايجة المقابلة الحصيلة ال، رجاًال ونساء ) جزارينوحرفيين و 

  :الفئة غير الحاصلة علي التمويل االصغر: اوًال 
  مشكلة غياب المعلومات عن برنامج التمويل االصغر بالوالية

من شريحة الفقراء الذين يستحقون الحصول علي التمويل االصغر بوالية جنوب دار % 97حوالي 
من قبل بالتمويل  وحتي الذين سمعوا،  فور ال يمتلكون معلومات كافية عن التمويل االصغر

منهم ليس لديهم معلومات تفصيلية عن الجهة التي تقدمه ومتطلبات الحصول % 99االصغر 
وهذا يعني ان الغالبية العظمي من الجمهور المستهدف لم يعرف علي االطالق ان هناك ، عليه 
 الشريحة فيهذه بناءًا علي نتائج مقابلة اجريت عينة من  وذلك، يسمي بالتمويل االصغر  برنامج
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% 97مدينة نياال حيث ترتفع مستوي الوعي والتعليم عند الجمهور وتتعدد اجهزة االعالم اال ان 
وان دل هذا انما يدل ، ليست لديهم ادني فكرة عن التمويل االصغر ولم يسمعوا به من قبل منهم 

هذا البرنامج صاحب حيث كان من المفترض ان ي، العالم ا علي فقدان حلقة مهمة للبرنامج وهي
ترويج علي مستوي االجهزة االعالمية والئيًا وقوميًا يستطيع من خاللها المواطن للوصول الي 

ومن خالل تتبع الباحثان للبرامج التي تبث عبر االجهزة االعالمية المحلية لم يجدا ادني ، المعلومة
نارات التي نفذت بالوالية وحتي الورش والسم، اهتمام من قبل االعالم المحلي بالترويج للبرامج 

ركزت بصورة كاملة علي المثقفين من ابناء الوالية من قادة المجتمع المدني والموظفين 
كما وجدت الدراسة بأن ، بالمؤسسات والمنظمات والغالبية العظمي من هؤالء غير مستهدفين 

الصغر وقد اختصر برنامج او مشروع التمويل ا إلنجاحهناك عدم تنسيق بين المؤسسات المختلفة 
اما بقية المؤسسات فهي خارج اطار ، التنسيق فقط بين البنك المركزي فرع نياال والبنوك التجارية 

فكان من المستحسن ادخال كافة المؤسسات الحكومية والخاصة تحت هذه المنظومة  ،التعاون 
امعات بصورة فقد غاب دور الج، ويل االصغر خاصة الجامعات للمساعدة في نشر ثقافة التم

بجامعة نياال حول  ة في الوالية اال من سمنار واحد قدمه الباحثان لطالب قسم االقتصادكامل
  .يل االصغرو التم

   مشكلة ضعف راس المال العامل
من اصحاب المشروعات الصغيرة يعانون من ضعف راس المال العامل % 90وجدت الدراسة ان 

نتيجة تبين وهذه ال، تقدم لهم ذلك بشروط مناسبة وهم في حاجة لزيادة راسمالهم من أي جهة
مشروعاتهم من  ومنعلمنتجين علي التمويل لتوسعة نشاطهم مقدار الحاجة الماسة لصغار ا

التدهور وخاصة انهم يشتكون هذه االيام من ارتفاع التكاليف كنتيجة الرتفاع المستوي العام 
المنتجين قد توقفت مشروعاتهم نسبة النعدام او فقد اكد عدد منهم ان اعدادأ كبيرة من ، لالسعار 

ضعف راسمالهم وهم ينتظرون اللحاق بهم اذا استمر االسعار في هذا التصاعد ولم يجدوا من 
فقط من صغار المنتجين الذين لم يمولوا ال يرغبون طوعًا في الحصول علي % 10وهناك . يمولهم

مشروعاتهم او النهم يتخوفون من نتائج  التمويل من أي جهة وذلك النهم قادرون علي تسيير
احد اهم حواجز ) العجز في سداد االقساط( والسبب االخير ، العجز في السداد اذا ما حدث ذلك 

فهم يعتقدون اوضاعهم االقتصادية في تقلب وهذا الوضع يصبح معه صعوبة الراغبين في التمويل 
ال يميلون للحصول علي التمويل من قبل  ضمان تحقيق الربح لسداد االقساط مما يجعل الكثيرون

وكما ان هؤالء ايضًا يبررون عدم رغبتهم في التمويل ، البنوك حتي ال يتحملون عواقب العجز
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بالحواجز العقائدية حيث جزء منهم يعتقد حرمة هذا التمويل ويرتابون كل انشطة البنوك ويعللون 
وهنا ليتم تدارك هذه الحواجز ، ضهم للسجنبالحرج االجتماعي ايضًا عند عجزهم عن السداد وتعر 

ال بد من تقديم الدفوعات الشرعية الالزمة التي تقنع الجمهور بعدم حرمة التمويل واقناعهم بعدم 
  .تعرضهم للسجن عند العجز

واذا ظل االمر بهذه ، البنك للحصول علي التمويل ليس االسلوب المفضل  وراءكما يعتبر سعي 
وظفين في البنك النتظار الفقراء لطلب التمويل فان هذا الجلوس يطول أمده الطريقة أي جلوس الم

) مقرات البنوك(ال في حقيقة األمر توجد حواجز نفسية للفقراء للدخول علي هذه البنايات الشاهقة 
كما ان البنوك ال توجد ، وليس الفقراء  األموال ألصحابحيث يظنون في الغالب انه بني خصيصًا 

وغير ، ناطق التي ال توجد فيها البنوك رة وغالبية المستهدفين يسكنون المدن الكبيفي الم إال
قهم او لعدم معرفتهم بعد المدن عن مناط مستعدين للسفر لهذه المدن بسبب العوائق االمنية او

منطقة  ان شخصًا ما يأتي من عقالً  فهل يمكن التصور، الحياة والتعامل في المدينة  ألسلوب
ينة لم يزرها من قبل وال يعرفها لينتقل الي البنك ليكمل اجراءات الحصول علي التمويل نائية لمد

التي ال تتم في يوم او يومين ليحصل علي التمويل ويعود الي قريته؟ اين يجد البنك وكيف يكتب 
وعليه فانه يجب ابتكار الية ،  الخ .........دراسة جدوي واين يستقر حتي يكمل هذه االجراءات؟

   .او البنك الجوال التمويل إجراءاتاخري مثل مكاتب في االحياء الفقيرة لتكملة 
  :الذين حصلوا علي التمويل: ثانيًا 

واجه الباحثان صعوبة كبيرة في استنطاق ومقابلة الذين تم تمويلهم عبر البنوك وذلك لعدم القدرة 
لك لتخوف اصحاب علي الحصول علي معلومات عنهم من البنوك السباب خاصة بها وكذ

من الذين  10اال ان الباحثان تمكنا من مقابلة ، المشروعات من كشف اسرارهم االستثمارية 
  :االتي في الوالية وقد توصال علي وجود المعوقات تمكنوا من الحصول علي التمويل االصغر

  : مشكلة تعقيد اجراءات الحصول علي التمويل االصغر
يمتهم وحاجتهم الماسة لللتمويل لما طلبوا لة ولوال عز معقدة وطوياتفق جميهم علي انها اجراءات 

  .التمويل 
  مشكلة عدم دقة دراسة الجدوي االقتصادية للمشروع

من دراسة جدوى هذه المشروعات التي تم تمويلها عبر برنامج التمويل األصغر % 80لوحظ ان 
% 11و، حتي مجال تخصصه  فبالوالية قام بها احد معارف او أقارب صاحب المشروع  وال يعر 
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نشاطهم اما  رغم عدم تخصصهم وذلك لخبرتم الطويلة في مجالقام بها أصحاب المشروع أنفسهم 
  . شخص مختصبواسطة  الباقية تم إجراءها% 9

 إجراءاو  ، كما توصلت الدراسة انه ال توجد بيوتات خبرة متخصصة في الوالية لتقييم المشروعات
تتم بصورة غير ممنهجة  فاغلب هذه الدراسات، بصورة علمية  وفنيةدراسات جدوي اقتصادية 

إلقناع البنك  حاألرباكما يركز علي تضخيم ، اشخاص غير مختصون بها وغير دقيقة ويقوم 
وعليه فان هذه الدراسات ال تعكس بالضرورة الصورة الفعلية للمشروع بل تمثل ،  لتمويل المشروع

  .طلوبة لتكملة اجرءات الحصول علي التمويل االصغرايفاء بمتطلبات االجراءات الم
  :مشكلة االنحراف عن االستثمار في المشروع الممول

من المشروعات التي تم تمويلها لم يتم تنفيذها في المجال الذي ورد في % 55وجدت الدراسة ان 
النتيجة تبين هذه ،  فقد تم تغيير مجال االستثمار الي مجال اخر، دراسة الجدوي المقدمة للبنك 

وهذا يعني ان الشخص قد يعد دراسة ،  ات الممولةحجم االنحراف الذي يحدث في تنفيذ المشروع
جدوي لمشروع هو غير راغب فيه ومن ثم يوظف امواله في مشروع اخر يألفه ويرغب فيه رغم ان 

ال البنك ض امو المشروع االخير لم يكن له دراسة جدوي لكنه يخاطر في الدخول فيه مما قد يعر 
لبنوك ان تتابع هذه المشروعات في كل مراحلها حتي تضمن تنفيذ وعليه يجب علي ا، لخطر 

  .لزم إنلصاحب المشروع  واإلرشادالمشروع الممول فعًال ونجاحه وكذلك تقديم النصح 
  :مشكلة عدم القدرة علي السداد بسبب الخسائر

د حققت ارباح مجزية مكنتها من من المشروعات الممولة بالوالية ق% 80علي الرغم من 
من هذه المشروعات تعاني من مشكلة % 20االستمرار في دفع االقساط اال ان هناك جزء مقدر بـ 

في  المدخالت  سعاروعللوا هذه الخسائر الرتفاع ا،  عدم القدرة علي سداد االقساط المطلوبة
لكن االهم من ، اسعار المدخالتوتراجع الطلب علي منتجاتهم بسبب رفع اسعارها لمواكبة  السوق

ذلك الحظ الباحثان انه ال توجد دفاتر حسابية لمعرفة االرباح والخسائر الغلب اصحاب 
المشروعات الممولة مما يعكس عدم قدرتهم علي حساب التكاليف الحقيقية لمعرفة حجم االرباح 

  . او الخسائر
  :مشكلة ارتفاع المستوي العام لألسعار وكساد المنتجات

هي االرتفاع في المستوي العام لالسعار  من اكبر المشكالت التي تواجه هذه المشروعات ان 
من اصحاب هذه % 80كما ان ، يعرضهم للخسائر  نخفاض الطلب علي منتجاتهم مما قدوا

ان راس المال العامل اصبح ضعيفًا نسبة الرتفاع التكاليف وهم في حاجة  المشروعات يرون
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ن المبلغ الذي حدده البنك ش حول ما اذا كامما يفتح الباب للنقا ادة راسمالهمالموال اضافية لزي
  .المركزي مناسبًا ام ال؟ وتأتي االجابة من اصحاب المشروعات سريعًا ال؟

  :مشكلة عدم تناسب األقساط المطلوبة
يرون ان هذه االقساط عالية  من اصحاب المشروعات الصغيرة الممولة في الوالية 93%

   .فقط يرون ان اقساطهم مريحة بامكانهم تسديدها% 7دون بتخفيضها وحوالي ويناش
  :الدراسة نلخصها في االتي يمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها وعليه
صغر لدى المستهدفين بسبب حداثة التجربة وعدم ننشر ثقافة ضعف ثقافة التمويل األ .1

 .التمويل األصغر بينهم

شروعات الممولة من المصارف بسبب نقص الخبرة في إدارة عدم القدرة علي إدارة الم .2
ونقص الخبرة اإلدارية للمجموعات المستهدفة في المناطق  المشروعات في المناطق النائية

الريفية ونظر لطبيعة المشروع الصغير التي تتيح حرية الدخول في النشاط بالنسبة لألفراد على 
واعتماد المشروع على صاحبه في جميع النواحي  اختالف أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية

اإلدارية ونظرًا لمحدودية القدرة اإلدارية على الفرد الواحد واعتماده على الخبرة والفطرة 
 .مما يتطلب تدريب كافة العمالء، يعرض المشروع للخطر

ة في أحيان كثير  األصغرمشكلة تحديد معايير الفقراء واختيار المستفيدين من التمويل  .3
الذي لديه القدرة والرغبة علي تدوير اقتصاديًا تحدث خلط وال يتم تحديد الفقير النشط 

 .دقيقاألموال وٕادارة المشروع بشكٍل 

االستجابة السريعة من قبل المستهدفين لبرنامج التمويل األصغر بسبب الحواجز  عدم .4
 .مصرفيالعقائدية وانعدام الثقة بالنفس والتخوف من التعامل مع الجهاز ال

يرة عدم وجود بيوت خبرة متخصصة ألعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات الصغ .5
 .لمحاكاةمما أدي إلي ظهور استثمارات ب

 .الممولة المشروعات الصغيرة نافذ التسويق للمنتجاتفير مصعوبة تو  .6

مع التخوف االجتماعي من ظواهر التضرر وعدم القدرة علي السداد والدخول في صراعات  .7
 .الجهاز المصرفي

رم قطاعات ي بين محليات الوالية المختلفة بحعدم قدرة المصارف علي االنتشار الجغراف .8
 .من عمليات التمويل كبيرة من الفقراء النشطين اقتصاديًا 
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انعدام الطرق المعبدة وعدم ربط المدن بالريف يعيق عمليات المتابعة للمشروعات  .9
 .الممولة

ن إلي أنفسهم بأنهم فاشلون لذا ال يتعاملون مع المصارف الفقراء دائمًا ينظرو .10
 .للحصول علي التمويل خوفًا من الفشل

الضمانات ضعف بسبب  جاالت التمويل األصغرالمصارف من الدخول في م تخوف .11
 .ودائمًا يشعرون بان التمويل االصغر برنامج مفروض من قبل الدولة وارتفاع المخاطر

م 2010يل األصغر تم إجازتها من مجلس الوزراء سنة قرار إنشاء المؤسسة التمو  .12
وحتى اآلن لم تباشر عملها بشكٍل منتظم لعدم وجود ميزانية، وحتى اآلن تم تمويل 

 ).رابطة حي تكساس -رابطة حي الوادي لتجارة الخضار(مشروعين 

التمويل األصغر وبنك السودان عاية االجتماعية ومؤسسة العالقة بين وزارة الر  .13
 .اضحة مما يعيق المشروعغير و 

المشاريع خارج رئاسة الوالية لم تجد التمويل األصغر بسبب عدم القدرة علي  .14
 .المتابعة وعدم وجود فروع للمصارف في المحليات

 .للممولين باعتباره أن التمويل األصغر حكومي ال يسترد الخاطئالفهم  .15

ال تمويل أشخاص التمويل األصغر بحيث يتم  المجاملة والمحسوبية في تقديم .16
 .غير فقراء وغير نشطين اقتصادياً تنطبق عليهم شروط التمويل األصغر بعضهم 

مطالبة المصارف لضمانات ال تتوفر لدى المستهدفين من عمليات التمويل  .17
 .األصغر

الحكومة على حماية االستثمارات الكبيرة عن طريق تعمل  - :السياسات الحكومية .18
توفير المنافع المباشرة لها مثل الصرف األجنبي واالمتيازات الحكومية واإلعفاءات وتحمي 

ت الكبيرة من المنافسة األجنبية عن طريق تعميق العالقة مع الحكومة بشكل ظاهر المشروعا
 هاواجه بتعقيد إجراءاتالصغيرة فت شروعاتالماما . أو غير ظاهر مشروع أو غير مشروع

لعدم ارتباط التي تفرضها المشروعات الحكومية فهي تعاني  وتطبيق اللوائح الحكومية
 .اجاتها بالمصالح الحكوميةاحتي

الطلب حجم ديد ية وعدم إجراء دراسات تسويقية لتحنظر لضعف السوق بالوال .19
وتفشل في الحصول على تسويق المشروع الصغير الممول من المصرف مشكلة في ال يواجه

. منتجاتها مما يعرض المشروع الحتماالت التوقف المؤقت أو النهائي  أسواق لتصريف
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انعدام الصفة المالئمة للحماية تحمل المشروعات الصغيرة المهمة التسويقية مما يعرض 
ص األتباع في المشروع الصغير من عام ألخر ويكون للمشروع مشكلة فائض طلب تارة ونق

العرض تارة أخرى وتكمن مشكلة التسويق للمشروعات الصغيرة الممولة من المصارف في 
  -:الوالية في اآلتي

  .انخفاض الطلب وانعكاسه على كفاءة المشروع - 
 .استغالل المشروع الصغير والحصول على هوامش توزيع عالية - 

 .انخفاض جودة السلع والخدمات بسبب مشاكل الخامات والعمالة المدربة - 

 .ظهور المشروعات البديلة والمنافسة للمشروعات الصغيرة بشكل مستمر - 

 .عدم اإللمام بالمعرفة التسويقية  - 

 .ارتفاع تكاليف اإلنتاج مما يضعف من قدرة منتجات المشروع الصغير على المنافسة - 

منتجات المشروعات الصغيرة ال تلزم بالمواصفات والمقاييس السليمة مما أفقدها دخول  - 
 .ارج الواليةأسواق خ

ال تجد المشروعات الصغيرة أماكن للعرض وقنوات التوزيع بشكل كافي ألن ذلك يتطلب  - 
 .دفع تكاليف اإليجار

من التحديات التي تواجه عمليات  تعتبرارتفاع مخاطر االستثمار في المشروعات الصغيرة  - 
ي إلى فشل التمويل األصغر في الوالية وتتمثل هذه المخاطر في سوء اإلدارة مما يؤد

المشروع ومخاطر النشاط الذي يمارسه المستفيد والمخاطر المالية وفقدان مصادر الدخل 
  .والمسئولية غير المحددة لصاحب المشروع الصغير من قبل الدائنين 

تعاني المشروعات الصغيرة في هذا المجال من  - :مشكلة المواد الخام المحلية والمستوردة - 20
  -:مثل في األتي العديد من المشاكل تت

ندرة وارتفاع أسعار المواد الخام خاصة لبعد الوالية عن المركز مما يزيد من تكاليف الحصول  - 
  .عليها وعدم القدرة على استيرادها من الخارج

أصحاب االستثمارات الصغيرة  مواد األولية أو اختفائها يستخدمنظرًا الرتفاع أسعار ال - 
د خام أقل جودة مما يؤثر بدوره على جودة المنتج على التمويل األصغر موا الحاصلين

 .وينعكس سلباً على النشاط 
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المعروض من المواد الخام ال تدخل الوالية بشكل منتظم مما يجعل المنشآت تتجه إلى  - 
عمليات التخزين خاصة في مواسم الخريف وبذلك تجمد جزء كبير من رأس المال وتتحمل 

 .أعباء التخزين

 ).البترول واالتصاالت وسائط النقل/ الصرف / الماء/ الكهرباء (ألساسية مشكالت البنيات ا - 
في المدينة وانعدامها في واالنقطاع المستمر له يالحظ عدم انتظام التيار الكهربائي حيث 

الريف يربك العمليات اإلنتاجية مما يجعل المشروع يعتمد على التوليد الذاتي للكهرباء 
ووجود بالوالية ارتفاع حاد في تكلفة الوقود ومشتقاته و فية تكاليف إضاالمشروع وتحمل 

اختالل في شبكات المياه والصرف الصحي بشكل مستديم وضعف شبكة الطرق ووسائل 
النقل داخل الوالية وارتفاع تكاليفها كل هذا يعيق عملية التمويل األصغر للمشروعات 

  .االستثمارية بالوالية
مؤهلة هي من المشاكل التي تؤثر سلبًا في أداء النقص في العمالة المدربة وال - 20

نشاط المنشأة الصغيرة ألن تدهور المستوى المهني والفني للعاملين وضعف 
التوجه نحو تحديث وتطوير الخبرات والمهارات تؤدي إلى خفض اإلنتاج 

هدف المشروعات كثيفة تالتمويل األصغر تس إستراتجيةواإلنتاجية وخاصة أن 
 .العمل

لتمويل األصغر هتمام بدراسات الجدوى االقتصادية يعكس واقع اضعف اال - 21
حيث ينظر إليها في غالب األحيان على أنها شرط شكلي لحصول  بالوالية

صاحب المشروع على التمويل من وجه نظر صاحب المشروع الذي ال يسعى 
إلى االلتزام بها في حالة الحصول على التمويل أما بسبب عدم القدرة على 

ءة والكتابة أو عدم استيعابه للدراسة أما المصارف فليست لديها معايير القرا
محددة لتحديد مدى جدوى الدراسة من عدمها ألنه يطبق معايير المالئمة 
المالية لتقييم صاحب المشروع كما يطبق داخل على كبار العمالء فرص 

ماعية تقدم تالحصول على التمويل األصغر داخل الوالية في وزارة الرعاية االج
دراسات جدوى للحصول على التمويل األصغر تم اعتماد أكثر من ثمانون فرد ب

 .أثنين فقط للتمويل وإرجاع ما تبقى من الملفات
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تأتي الضمانات في مقدمة األولويات للحصول على  - :مشكلة الضمانات  - 22
يل ألن الغالبية العظمى من المستهدفين لبرنامج التمو  اً ونظر ، التمويل األصغر

األصغر ال يملكون ضمانات رسمية أو مستندات قانونية تكفي إلثبات ما 
شار فكرة فإن هذا يعيق عملية انت، يملكون أوًال ويكفي قيمة التمويل الممنوح 

من % 97ففي الوالية أكثر من . االستفادة منه التمويل األصغر ويضعف فرص
ية األراضي بلة تشكل غالإجمالي العقارات كما أن األراضي الزراعية غير المسج

 .بالوالية

إدخال ضمان الدخل لعدم وجود العقارات وحصر ذلك  اتجهت المصارف الي - 23
كما اتجهت مؤسسات التأمين ، عملية التمويل على أصحاب الرواتب والدخول 

بإلزام المستفيد من عملية التمويل األصغر بتأمين القرض الممنوح مما يزيد أعباء 
 .وعبء إضافي على المشروع القروض على الممول

يعاني طالب التمويل األصغر من -:اإلجراءات الخاصة بمنح التمويل األصغر  - 24
أما بسبب ، إضاعة جزء كبير من الوقت للحصول على التمويل من المصارف 

 ،ل من المصرفعدم إلمامهم باإلجراءات والمستندات المطلوبة لطلب التموي
أو النتشار  ،ثقة في التعامل مع المصارفج من عدم الأو بسبب التردد النات

بمن يثق فيه لقراءة  لالستعانةاألمية بحيث يحتاج المستفيد لوقت إضافي 
باإلضافة عقبات أخرى من المصرف . ومعرفة المطلوب منه من قبل المصرف

تتمثل في تقديم مستندات متعددة وااللتزام بمعايير محاسبية وفتح حساب 
 .بالمصرف وغيرها

  - :مشاكل تواجه الجهاز المصرفي نفسه في تقديم التمويل األصغر وهيتوجد  - 25
المصارف متناهية من البنك فالجزء المخصص للتمويل األصغر  محفظةالتركيز على  -1

  .الصغر في محافظ البنوك التجارية بالنسبة إلجمالي قيمة هذه المحافظ
ع الذي يرغب في توجد بعض العوائق القانونية تعيق التمويل األصغر ألن المشرو  -2

الحصول على التمويل يجب أن يكون لدية كيان قانوني مستقل ورخصة لمزاولة النشاط 
تكاليف رسوم التسجيل والحصول على تراخيص ال ترغب المنشآت  عونظر الرتفا 

 .الصغيرة في التسجيل
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  .  المصارف ال توجد لديها معلومات دقيقة عن لعمالء الجدد  -3
  :التوصيات

الدولة مؤسسة حكومية مختصة للقيام بتقديم التمويل لصغار المنتجين وذلك يجب ان تنشأ  - 
ال ن االسلوب الحالي في التمويل ال يختلف كثيرًا عن التمويل االستثماري المألوف وكما ان 
البنوك التجارية اهدافها وطريقة تنفيذها للبرنامج ال يتوافق مع اهداف البرنامج الن البنوك 

، وهذا البرنامج يهدف لحل مشكلة قومية تنموية ، اس انشأ الغراض ربحية التجارية في االس
وعليه يصبح من المستحيل لن تقوم جهة تجارية بتحقيق اهداف التمويل االصغر وكما انه 
يجب ان ال ينطر للتمويل االصغر بأنه فقط تمويل استثماري للفقراء فالهدف أكبر من مجرد 

 .تمويل

وهنا ، الوالية وخاصة الجامعات في نشر ثقافة التمويل االصغر  تفعيل دور كافة مؤسسات - 
يجب ان عمل تنسيق بين البنك المركزي والبنوك التجارية واقسام االقتصاد بجامعات الوالية 
لتقديم وجهة النظر االكاديمية حول برنامج التمويل االصغر لضمان تنيفذه بالصورة التي 

حاث دورية لتقييم التجربة وتقديم المقترحات الالزمة واجراء اب، تحقق االهداف المرجوة 
 .لتدارك االخطاء المصاحبة للتنفيذ

التركيز علي سكان الريف والمرأة بصورة خاصة النهم االكثر حاجة واالكثر انتاجًا وذلك الن  - 
التمويل خالل فترة التنفيذ قد تركز علي سكان المدن وهم معاناتهم اقل وانتاجهم غير 

  .حقيقي
عيل دور االعالم الوالئي وخاصة اذاعة نياال والتي يستمعها عدد مقدر من جمهور الوالية تف - 

واقناع الجمهور ، يل االصغر للتعريف بالتمو خاصة في القري والبوادي وهم المستهدفون 
ذلك عبر اعداد برنامج محكم يعدها مختصون بلغة ، حل مشكلة راس المال  بأنهم بإمكانهم

غالبية وبأسلوب مشوق يوضح فيه ما هو التمويل االصغر وكيفية الحصول بسيطة يفهمها ال
 .عليه

تبسيط اجراءات الحصول علي التمويل االصغر وذلك الن جميع الممولين يشتكون من طول  - 
 .وبطئ اجراءا الحصول علي التمويل

قف التمويل االصغر الممنوح المتصاص ارتفاع االسعار واال فان المبلغ المخصص رفع س - 
 .للمشروع االن يصبح غير مجدي او يتم اعتماد صيغة التمويل الجماعي فقط
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تكوين جمعيات واتحادات في االحياء لتبادل الخبرات وتقديم النصح واالرشاد ولتكون برج  - 
 .مراقبة علي المشروعات الممولة بالحي

حمايتها من البد للوالية من ايجاد منافذ تسويق في فترة الكساد لمنتجات هذه المشروعات ل - 
االنهيار وتكبد خسائر  تضيع معها ممتلكات الدائنين ويفقد الفقير اصوله الراسمالية وذلك 
مثل قيام المعارض الدورية لتنشيط المبيعات داخل وخارج الوالية تحت رعاية الدولة او 

ضد المشروعات انشاء مجمعات تسويقية خاصة بعيد عن المنافسة مع توفير مظلة حماية 
 .رة الكبي

تخفيض الرسوم المفروضة لهذه المنشآت ألدني حد ممكن حتي تتمكن من تقوية عودها  - 
  . وتمتين جذورها

جعل األسر تعتمد علي نفسها عن طريق تكوين أصول انتهاج سياسة مصاحبة للبرنامج ل - 
وهنا يجب علي ، رأسمالية بدًال من االعتماد علي المؤسسات التمويلية واستهالك األرباح 

قوية تستطيع خدمة  مشروعات صغيرةتحديد نقطة التوقف واالنسحاب وترك  نك المركزيالب
 .نفسها وتتميز باالستدامة واالستمرارية ألطول فترة ممكنة

للذين يحصلون علي  حول ادارة هذه المشروعات البد ان تتبني حكومة الوالية برنامج تدريبي - 
ويمكن ان يتم ذلك عبر جامعات الوالية ،  مالتمويل االصغر قبل الشروع في تنفيذ مشروعاته

 .بصورة دورية

يري الباحثان انه اذا ارادت الوالية التخفيف من حدة الفقر بالوالية عبر برنامج التمويل  - 
يجب انشاء مؤسسة خاصة بالتمويل االصغر تكون تابعة لوزارة الرعاية االجتماعية ، االصغر 

صغر من البنوك لتوظيفها وادارتها وكذلك انشاء وتكون مهمتها تجميع محافظ التمويل اال
 ،)اصحاب المحافظ(صندوق ضمان للتمويل االصغر مصاحب لها لضمان حقوق الدائنين 

حيث يجب ان تنشأ هذه المؤسسة اتحادات وجمعيات في االحياء والقري والبوادي 
  :م التاليوتضمن وظيفة هذه المؤسسة المما،تساعدها في تنفيذ مهامها 

  المعلومات حول الفقراء النشطين المراد تمويلهمجمع  - 
 الفقراء الذين يقع عليهم اختيار التمويلتدريب  - 

 تمويل المشروعات التي تثبت جدواها  - 

 متابعة ومراقبة وتقديم النصح واالرشاد للمشروعات التي مولت - 
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  :وتشمل) المؤسسةسياسات (الخطة التنفيذية للمشروع  - 
فئات المجتمع فقرًا خاصة الذين ال تصلهم خدمات البنوك تدور اموال الشركة بين اكثر  - 

 .التقليدية في القري والبوادي

من المحفظة االئتمانية للمناطق الريفية وتخصيص ما ال يقل % 70تخصص الشركة نسبة  - 
 .من سقف التمويل للنساء% 50عن 

لناجمة عن المخاطر ا لتفاديالي تنويع االستثمارات والمشروعات يجب ان تسعي المؤسسة  - 
كما تشجع الشركة االعضاء علي الدخول في ، تغير ظروف بعض انواع االستثمارات 

 .االستثمارات الغير تقليدية شريطة ان ينال العمالء جرعة تدريبية عالية لدرء المخاطر

 .توزيع استمارات بشكل دوري للتعرف علي األسر األكثر حاجة للتمويل  - 

تدريبية تعني بالقيادات والعاملين بالوحدات واإلدارات  تنفيذ خطة على المؤسسةأن تعمل  - 
شريطة أن تشمل الخطة فترات تدريب ميداني باإلضافة إلي ابتعاث   ..للمؤسسةالتابعة 

وبنغالديش  جمهورية مصر العربية وماليزيا والهند(كوادرها لفترات تدريبية خارج البالد مثل
 .رب وخبرات مقدرة في مجال التمويل األصغرالن لهذه البالد تجا) .. الخ.......والنيجر

 .التدريب  طباعة منهج في كتب يستخدم لتدريب العمالء يعدها مختصون في مجاالت - 

مهمتها اجراء عمليات التفتيش الدورية  فرق تفتيش تابعة لها تكون المؤسسةان تنشئ  - 
يلية تؤدي وفقا من ان اعمالها التمو  والمفاجئة للفروع واالتحادات التابعة لها للتأكد

هذه الوحدات توفر كافة  إدارات كما لها ان تتأكد ان. والبنك المركزي المؤسسةلموجهات 
 .المصرفية المساعدة على تطور العمل وتقدمه المحفزات

علي نظام المراجعة الشهرية والسنوية لكافة انشطتها عن طريق يجب ان تقوم المؤسسة  - 
 .مراجع داخلي يتبع لها

عمالئها عبر ميسرين تابعين لالتحادات المحلية يقومون  طب المؤسسةيجب ان تستق - 
 75يجب ان ال يزيد عن (باإلشراف وتقديم النصح للمجموعات التي يشرفون عليها 

ويتم انشاء ملفات خاصة باالعضاء ، او عبر متطوعين يتعاونون مع الميسرين) مجموعة
منه للرئاسة واخري للفرع والثالثة  والمجموعات الجديدة من ثالثة صور يتم ارسال نسخة

 .يبقي باالتحاد
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يجتمع أعضاء االتحاد أسبوعيا في مقر االتحاد لمناقشة المشاكل التي تواجه مشروع كل  - 
مجموعة واإلنجازات التي تم تحقيقها وذلك لالستفادة من المقترحات التي تقدمها كافة 

هذه اللقاءات جميع الميسرين  ويشرف، األعضاء والتي تعين في إحراز التقدم والنجاح
 .ويشرف عليه رئيس االتحاد أو من ينوب عنه من االتحاد 

بر من الحد االعلي المحدد اعتماد توصية تمويلية لكل عميل ناجح يحتاج إلي رأسمال اك - 
 .مع العميل المؤسسةلتمويل مشروعاته وذلك بناءاً علي تجربة من البنك المركزي 

أفراد  5-3ويتكون كل مجموعة من ) مجموعة(مويل بالجملة طريقة التمؤسسة تعتمد ال - 
 :شريطة االتي ) يفرد(والتمويل المفرد 

  تحليل فني دقيق للمشروع المقدم - 
توصية من االدارة المحلية يتضمن قدرته وكفاءته علي انجاح المشروع وان سمعته جيدة  - 

 .باالضافة الي موافقة االتحاد المحلي بتمويله

 .او الجمعيات التعاونية التي ينتمي لها التمويل االصغرمان ضضمان من صندوق  - 

 .ضمانات وتعهدات شخصية - 

  إنشاء اتحادت تعاونية في كل منطقة لإلشراف علي نشاط الشركة بالمنطقة - 
تمويل عدد ال يزيد عن عشرة مجموعات لمدة ال تزيد عن ستة اشهر للتعرف علي أوجه  - 

 .تها ومن ثم تعميم الفكرةالقصور التي تواجه التجربة ليتم معالج

تنشئ الشركة ملف من ثالثة نسخ خاص بالعميل يحفظ نسخة منه في رئاسة الشركة والثانية  - 
في الفرع الذي يتبع له العميل والثالث في االتحاد الذي يتبع له العميل وتكون المعلومات 

 .ويستند عليه عند التمويل، قابلة للتجديد بشكل دوري

ج رسوم خدمة عن كل قسط تقوم بدفعها مقابل تسيير االتحاد 20لغ يدفع كل مجموعة مب - 
 .التعاوني بالمنطقة

حول سبل تسيير هذه المشروعات بالطريقة ) المستفيدين( تقوم الشركة بتدريب كافة العمالء  - 
 .التي تجعل مشروعاتهم تحقق األرباح الالزمة لسداد األقساط وتحقيق فائدة ألصحابها

ص لكل مجموعة يضع فيه األقساط  وغير قابل للسحب إال إذا زاد يتم إنشاء حساب خا - 
 .عن المبلغ المقرض للمجموعة بعد اتفاقهم جميعاً 
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عات الزراعية والتي تسدد يقوم كافة العمالء بتسديد اإلقساط بصورة شهرية مع عدا المشرو  - 
لمشروعات ويجب إن ال تزيد فترة سداد كافة األقساط ل، دة في نهاية الموسم حدفعة وا

 3اما طويل االجل تسدد خالل، شهرًا ومتوسط االجل عن عامين 18قصيرة االجل عن 
 .حسب طبيعة نشاط المشروع سماحالفترة  وتكونسنوات 

ة محصلوا الودائع مع عيقوم العمالء بتسديد القسط الخاص بهم لدي مكتب االتحاد وبمتاب - 
 .قطع ايصال مالي معتمد عن كل قسط يدفع

شركة في حالة التمويل الزراعي ان تتبني الشركة تسويق المنتجات الزراعية او تتعاقد بإمكان ال - 
الء ممع مؤسسات وشركات تسويق الستالم المنتجات بأسعار مجزية حتي يتمكن الع

 .المزارعين من تصريف منتجاتهم بألسعار عادلة

التعاونية والتي يقوم  تقدم للشركة تقارير شهرية عن سير المشروعات الممولة عبر االتحادات - 
 .المسهلون بكتابتها

تجري الشركة دراسة تقويم سنوي لكافة المشروعات التي تم تمويلها لمعرفة األثر االقتصادي  - 
  .واالجتماعي للمشروعات ومدي تحقيقها لألهداف المحددة

 الخطوات التنفيذية موضحاً زمنياً  - 

 :تقوم الشركة بتنفيذ أنشطتها عبر اآلتي: المنفذون - 

المكتب الرئيسي وهو المسئول عن اإلشراف علي كافة المشروعات عبر إدارة اإلشراف  - 
وال يتم تمويل المشروعات إال بموافقة مدير التقويم واالعتماد وتوجيه مدير ، والمتابعة 
  .الشركة

المكتب الفرعي وهو المنوط بالمتابعة واالشراف علي المشروعات التي تتم في نطاق  - 
ول بشكل مباشر عن كافة االتحادات الواقعة في المحلية حيث يقوم المحلية وهو مسئ

 .رعات التدريبية الالزمة للعمالءجكما يقوم بتقديم ال، بتقديم المعينات الفنية 

االتحادات وهي المسئولة عن االشراف الميداني علي كافة المشروعات في المنطقة المعينة  - 
 .عبر الميسرين الذين يعملون في االتحاد

وهم االفراد الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المجموعات ويشرف كل ميسر : لميسرون ا - 
 .مجموعة 75علي عدد من المجموعات ال يزيد عن 
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يشتركون في انشاء  5الي  3وهم عدد من المستفيدين يتراوح عددهم بين : المجموعة - 
شروع بصورة مشروع استثماري ولهم حساب مشترك لدفع االقساط ويتحملون مسئولية الم

 .مشتركة

  :النتائج التالية مؤسسة التمويل االصغرمن المتوقع ان تحقق : النتائج المتوقعة - 
حصول كافة الفقراء بالوالية علي الخدمات المالية التي تقدمها الشركة المتمثلة في االقراض  - 

  .والتوفير التجميعي والضمان االجتماعي
تساعدهم علي الحصول علي احتياجات يحقق المستفيدون من االقراض عوائد مجزية  - 

 .أسرهم الضرورية

 .تغير ثقافة األسر المعيشية بما في ذلك االستهالك لتتواكب مع الرؤي التنموية - 

انتشار ثقافة التعامل مع المؤسسات المالية وكسر حاجز ومخاوف سكان المناطق النائية من  - 
 .المؤسسات المالية

 .الدارة المشروعات المدرة للدخل المام جميع العمالء بالطرق العملية  - 

افراد المجتمع وذلك من خالل عمل المجموعات  بينخلق روح التعاون والتكاتف  - 
االستثمارية واالجتماعات التفاكرية الدورية بين المجموعات المختلفة والتي تنعقد في 

  .االتحادات
  

  
 

 


