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شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية، مع دعم من : سنابل تمت ترجمة ھذه الوثيقة بواسطة
 جرامينشركة محدودة المسئولية ، ذات ملكية مشتركة بين مؤسسة جميل  –شركة جرامين 

ھدفھا تقليل الفقر في المنطقة العربية  عبد اللطيف جميل ومجموعة المتحدة األمريكية بالواليات
  .من خالل التمويل األصغر



  ملخص 
  

جح فيھا تبحث ھذه الورقة فيما إذا كان المغرب يحقق الشروط المعتادة لدولة يمكن أن تن
الجزائر وتونس (عن جيرانه في شمال افريقيا مويل األصغر وما يميز المغرب مؤسسات الت

وليبيا ومصر حيث تقول البديھة إن الثقافة واحدة حتى على الرغم من إمكانية اختالف 
للتعرف على العوامل وتستخدم الورقة التشابھات والخالفات بين ھذه الدول الخمس . المؤسسات

صادية والجغرافية التي تفسر سبب وصول التمويل األصغر والتنمية الثقافية والمؤسسية واالقت
الھدف من ھذا البحث ھو التعرف . بشكل عام بشكل أسرع في بعض البيئات أكثر من غيرھا

على العوامل المؤسسة التي يمكن التحكم فيھا والتي يمكن تقديمھا في شكل قانون لتمكين 
واستخدمنا دراسة حالة للتعامل إلى جانب قليل . ما التمويل األصغر من تحقيق النجاح في بلد

ودراسة الحالة ھي الطريقة األكثر شيوعا في دراسة العينات . من التحليل للعالقات المتبادلة
ونجاح التمويل األصغر له صلة بكثافة السكان وصغر الدولة من حيث . الصغيرة بتفاصيل أكثر

وربما أدى . لتي تحصل عليھا من الجھات المانحةالمساحة وفقرھا إلى جانب مقدار األموال ا
وربما ساعد بناء إطار  . إلى تعطيل تطور التمويل األصغروجود  عائدات لصادرات نفطية 

كما أن . مغرب على دعم نمو التمويل األصغرعمل قانوني للتمويل األصغر مثل ما حدث في ال
األموال قد يؤدي في الحقيقة إلى وجود منظمات لمركزية المساعدات الدولة وإعادة توزيع 

مشاركة أقل من المانحين حيث تتقلص خياراتھم ويفرض عليھم مستوى إضافي من التكلفة 
  .البيروقراطية

وتشير النتائج أيضا إلى أن الحاجة إلى قاعدة معلومات ذات جودة أفضل من تلك المتاحة حاليا 
جم العينة أو لغياب البيانات مثلما ھو وقعت التحيزات نتيجة لصغر حوربما ). إكس.آي.إم(من 

وربما ركز البحث في المستقبل على العالقات المتبادلة مع العنف والفساد . الحال في ليبيا
وسوف تؤدي النتائج إلى تكتل . وحقوق المرأة والمخاطرة السياسية والعقوبات االقتصادية

لمبدئي المباشر مزيد من التمويل امؤسسات التمويل األصغر وراء استصدار قوانين بعينھا أو ال
ھذا النوع من التحليل . أو قواعد بيانات معلوماتية أفضلمن المانحين أو توزيع قمة حكومي أقل 

  .المؤسسي المقارن لم يتم القيام به، على األقل في ھذه المنطقة
  

 كلمات أساسية
 

  التحليل المؤسسي، التنظيم، التمويل األصغر، شمال أفريقيا
 
 
  
 مةمقد

 
فقد . خرج ترتيب مجلة فوربس ألكبر خمسين مؤسسة تمويل أصغر في العالم بمفاجأة

ورغم أنه من المعتاد أن نرى . في قائمة الخمسين من المغرب  كان أربعة من المؤسسات
سسات من بنجالديش في ھذا الترتيب، ونتصور وصول مؤسسات من دول كثيفة مؤ

فالمغرب دولة صغيرة المساحة نسبيا . مفاجأة السكان إلى التصنيف، فقد كان المغرب
وتحتل الصحراء نسبة كبيرة منه ومن البديھي أال يتوقع منه أن يحقق خرقا في مجال 

إال أن نصف المستفيدين من التمويل األصغر في حوض البحر . التمويل األصغر
 وبنيت دراسة فوربس على بيانات تبادل معلومات. المتوسط موجودون في المغرب

من بين ما يزيد على ألكثر من ألف مؤسسة تمويل أصغر ) إكس.آي.إم(التمويل األصغر 



فھي . ليست ممثلة) إكس.آي.إم(غير أن قاعدة بيانات . عشرة آالف مؤسسة حول العالم
تتعامل فقط مع مؤسسات التمويل األصغر الرسمية مثل البنوك والمنظمات غير الحكومية 

وتستبعد . ربح والمؤسسات شبه الرسمية مثل التعاونياتوالمؤسسات التي ال تھدف لل
مؤسسات التمويل األصغر غير الرسمية مثل جماعات المساعدة الذاتية والتمويل انتشار 
وھكذا فيجب علينا أن نعترف بالنجاح الذي حققه المغرب ونشير إلى أنه نجح . التجاري

والمشكلة الثانية . ه الرسميةفي تطوير قطاع من مؤسسات التمويل األصغر الرسمية وشب
  .وترد بشكل طوعيھي أن البيانات ذاتية محضة ) إكس.آي.إم(مع قاعدة بيانات 

متاحة للعامة ويمكننا أن نتصور من باب عدد الزبائن الذين يتم ولكنھا قاعدة بيانات 
تمثل على األرجح الغالبية العظمى من ) إكس.آي.إم(الوصول إليھم فإن قاعدة بيانات 

  .موع مؤسسات التمويل األصغر في العالممج
والمدھش بشكل أكبر في دراسة فوربس ھو الغياب النسبي لمؤسسات التمويل األصغر 

ففي بقية دول شمال أفريقيا، ظھرت مؤسسة تمويل أصغر . في بقية دول شمال أفريقيا
بت بينما غا 2007مصرية واحدة ومؤسسة تونسية واحدة في قائمة تصنيف فوربس لعام 

والتفسير األقرب قد يكون ذا صلة بحقيقة أن يكون الحصول على البيانات . الجزائر وليبيا
قد يكون أن ھناك عددا من مؤسسات وتفسير آخر . من الدولتين األخيرتين صعبا بالتحديد

التمويل األصغر كان قريبا من الدخول في قائمة فوربس ولكنھا موجودة في تلك الدول 
 49ھناك ). إكس. آي. إم(ولذلك فقد نظرنا إلى كل مجموعة . أفريقيااألخرى في شمال 

 22ومن بينھا . مؤسسة تمويل أصغر مرصودة في منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط
. 1وتفصيل ثالثة من ھذه المؤسسات موجود في المرفق رقم . مؤسسة في شمال أفريقيا

من حافظة % 85ل األصغر المغربية وتمثل مؤسسات التموي. ويؤكد التحليل عينة فوربس
وذلك بدون . من العدد اإلجمالي للمقترضين في شمال أفريقيا% 70القروض اإلجمالية و

في قاعدة ) 11(إغفال حقيقة أن ھناك عددا أكبر من مؤسسات التمويل األصغر المصرية 
مرتفع والوصول ال. ، والمؤسسة األخيرة تونسية)10(البيانات من المؤسسات المغربية 

للمغرب يرجع إلى أن المغرب لديه عدد أكبر من مؤسسات التمويل األصغر المتطورة 
  .تليه مصر ثم تونس

ومرة أخرى، ھناك غياب تام لمؤسسات التمويل األصغر الجزائرية والليبية في قاعدة 
ومن المحتمل، بداھة، أن مؤسسات التمويل األصغر في الجزائر وليبيا ھي من . البيانات

قليال في ليبيا ) إكس.آي.إم(وحتى لو كان إعطاء المعلومات إلى  .ؤسسات شبه الرسميةالم
. حضور التمويل األصغر في ھاتين الدولتين أقل بكثيروالجزائر فإن من الواضح أن 

  .ولكن بدون البيانات لن يكون من الممكن تأكيد ذلك
 مؤسسات تمويل تأسسسة لماذا تنجح بعض الدول في ويفسر ذلك السبب في أھمية درا

ومن المنطقي تصور أن ھذه الدول في . أصغر رسمية بينما ال تتمكن دول أخرى من ذلك
فھي كلھا دول . جغرافية السياسية والبشريةالالسمات شمال أفريقيا تشترك معا في بعض 

كما أنھا مشتركة في خلفيتھا . متوسطية تشغل الصحراء بأنواعھا مساحات كبيرة منھا
ويعني ذلك أنه يجري تقاسم العديد من عناصر . ية ومنغمسة في التقاليد اإلسالميةالتاريخ

  .الجغرافيا البشرية وبعض المؤسسات اللينة
وسوف تستخدم ھذه الورقة التشابھات واالختالفات بين ھذه الدول الخمس للتعرف على 

سبب وصول العوامل الثقافية والمؤسسية واالقتصادية وربما الجغرافية التي تفسر 
  .مؤسسات التمويل األصغر الرسمية في بعض البيئات أكثر من غيرھا



وتجري الورقة مراجعة أدبية لرسم العوامل التي تعتبر بشكل عام عوامل مشتركة بناء 
ثم يجري تحليل . على دراسات عبر البالد أو في بلدان متعددة أو دراسات بين األقسام

وبناء على ذلك يمكننا التقرير إذا ما كانت  .لخمسھذه العوامل بالنسبة لھذه الدول ا
وبعد ذلك . العالقات المتبادلة تؤكد أو تنفي األدوار المتوقعة المنسوبة إلى ھذه العوامل

  .نتجه إلى تحليل مؤسسة أكثر عمقا لھذه الدول
 ولذا، نقارن أوال البيئة السياسية واالقتصادية والقانونية األوسع وإطار العمل المؤسسي
المالي في الدول الخمس ثم ننظر بعد ذلك في التطور التاريخي لمؤسسات التمويل 

  .األصغر في ھذه الدول
  

  التحليل اإلحصائي التمھيدي
  

 115على مسح متعدد الدول لما يزيد على ) 2008(بنيت ورقة حديثة أصدرتھا فانروز 
لم يعثر : حققا من صحتھاثالثة من ھذه المقترحات الستة التي اختبرتھا لم يكن مت. دولة

وعثرت في واحدة منھا على . وكانت اثنتان منھا متحققا من صحتھا. على شيء مھم
وبحثھا نقطة بدء من أجل اختبار عوامل أخرى لتفسير نمو التمويل . عكس ما توقعت

  . األصغر
نقوم ودراستنا، بناء على بيانات مختلفة، تفحص نتائجھا بالنسبة لعينة الدول الخمس التي 

وعلى . كما أننا نبحث في عوامل أخرى ربما تفسر نجاح دولة دون األخرى. بدراستھا
الرغم من أن صغر حجم العينة يحدد من الصحة اإلحصائية للبحث، فھو يسمح بتحليل 

  .وتقديرا لعوامل الجودة مما يسفر عن نتائج مختلفةأعمق 
لى ما إذا كنا نستطيع العثور على والتحليل التمھيدي مبني على أربع أو خمس دول بناء ع

والمعلومات بشأن الدول األربع الباقية متاحة في العادة من . المعلومات بشأن ليبيا
mixmarket.org من مؤشر التنمية العالمية والتنمية العالمية من البنك الدولي.  

من ھذا ويمكن تقسيم النتائج . 2ونتائجنا لالحتماالت المختلفة مقدمة في الملحق رقم 
  .األمور االقتصادية والخيارات السياسية: التحليل التمھيدي  على فئتين

والمقترح الذي من أجله يظھر التمويل األصغر في الدول األفقر بين الدول النامية يبدو 
من ناحية (بأن الدول الغنية ) 2008(ويعارض استنتاج فانروز (أنه يتفق مع الجدل العام 
لديھا تمويل أصغر أقل، على األقل في عينة الدول ) القومي نصيب الفرض في الناتج

ومن الممكن القول إن التمويل األصغر يتجذر في . األربع التي نملك المعلومات عنھا
الدول النامية أو المتوسطة الدخل كوسيلة لتخفيف الفقر وھو لذلك منتشر بشكل أكبر في 

 ة مھمة فقط عند مستوى ثقةقات المتبادلغير أن العال). 2005ويستلي، (الدول األشد فقرا 
واستخدمنا خمس نواتج إجمالية محلية مصححة من خالل وخطونا خطوة أبعد %. 89

وحدھا، ولكن أصبحت النتائج  عكسيةولم تتأكد العالقات المتبادلة ال. تعادل القيمة الشرائية
  .اآلن على درجة من األھمية

األصغر، نجد عالقات متبادلة أقل، مما يؤكد  وبالنسبة للعالقة بين التضخم والتمويل
  ).1999جاكوير، (و) 2008(النتائج التي توصلت إليھا فانروز 

) 2005إيمبودن، (وفيما يتعلق باقتراح إمكانية تحفيز التمويل األصغر من خالل المانحين 
 معتدلة بين التمويل األصغر والدعم لنسبة إجمالي الدخل طرديةنجد عالقات متبادلة 

  .القومي



وقمنا بدراسة المقترح بأن الدول األكبر يجب منطقيا أن يكون لديھا المزيد من التمويل 
وعدد السكان  إجمالي الدخل القومي: وتأسس حجم الدولة على ثالثة متغيرات. األصغر

بشأن تأثير ضخامة الدولة على التمويل األصغر ويعطي مقترحنا . والمساحة الجغرافية
فيما يتعلق بكل من إجمالي الدخل القومي وھناك عالقات متبادلة محتملة أقل . نتائج مثيرة

عالقات متبادلة قوية مع المساحة الجغرافية، ولكن إال أن ھناك . وإلى إجمالي عدد السكان
وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن معظم ھذه . عكسيةالمثير للسخرية ھو أنھا عالقات 
وبالنسبة للكثافة السكانية، فإن . رتبط بكثافة سكانية أقلي المساحات الشاسعة من الصحراء

وھناك عالقات ). 2005ھولم ومور، (المسح للدول األربع يتوافق مع حكمة تقليدية 
وبينما تعثر . متبادلة عالية بين وصول التمويل األصغر وبين الكثافة السكانية للدولة

تطور الصناعي، نجد عالقات على عالقة غير ذات أھمية بمستوى ال) 2008(فانروز 
  .مع أرقام القيمة المضافة للتصنيعمرتبطة مرتفعة ولكنھا مرة أخرى ليست ذات أھمية 

النامية ستحتاج إلى المزيد واالفتراض سيكون أن الدول . كما بحثنا في النمو االقتصادي
 وريين، 2008كراب، (من التمويل أو أن المزيد من التمويل سيؤدي إلى نمو أسرع 

وبالنسبة . طرديةمتبادلة وفي أي من الحالتين، من الممكن أن نتوقع عالقات ). 2001
للعالقة بين معدل النمو والتمويل األصغر، وجدنا عالقة متبادلة قوية مع نسبة الزيادة لعام 

لذا اتخذنا معدل النمو . غير أن معدالت النمو تتأرجح. في إجمالي الدخل القومي 2006
ولم يظھر تحليلنا معامال مرتفعا . 2006و 1999فترة الثماني سنوات بين المتوسط خالل 
  .للعالقات المتبادلة

المقترح  كما أنه وبما أننا كانت لدينا بيانات على تكلفة تأسيس عمل بسھولة، قمنا بدراسة
القائل إن نفقات تأسيس األقل تشجع المشروعات وھو ما يجب أن يرفع من الطلب على 

  .صغرالتمويل األ
  .كما تم استكشاف مجاالت أخرى وكلھا تتصل بالعوامل السياسية والمؤسسية

ومن المحتمل أن تكون نفقة تأسيس عمل من العوامل التي تثبط تأسيس األعمال وھو ما 
غير أن انخفاض نفقات تسجيل . من شأنه أن يقلل من الطلب على التمويل األصغر

  .تج القومي لم يظھر عالقة أي عالقة متبادلةالمشروعات كوظيفة لنصيب الفرد من النا
أن يمثل منافسة من خالل مصادر أخرى للتمويل آخر يمكن  تفسيري وثمة عامل
بين النسبة المئوية للسكان نجد أن ثمة عالقة قوية وذات مغزى سلبي للرتبة . األصغر

مويل محل ومن الممكن أن تحل ھذه القناة الجديدة للت. الذين تخدمھم حسابات بريدية
وتم اختبار . البنوك التقليدية حيث يستبعد صغار المقترضين من نظام البنوك التقليدي

العالقة بالبنية التحتية العامة كمحدد من محددات توسع مؤسسات التمويل األصغر عن 
ولم تكن . كمؤشر على سھولة الوصولطريق النظر في النسبة المئوية للطرق المعبدة 

  .لةھناك عالقة متباد
، أن تتأثر تنمية التمويل األصغر )2008(وتوقعنا، بالتماشي مع المراجعة األدبية لفانروز 

األمية بين  معدل مرتفعة ومھمة مع عكسيةغير أننا نتوصل إلى عالقة . بمعدالت األمية
مما يرجح أن يكون التمويل األصغر مرتبطا بانخفاض معدالت األمية  الذكور البالغين
  .وره بانخفاض معدالت الدخل في ھذه الدولوھو مرتبط بد

وبالنظر إلى المتغيرات التفسيرية المختلفة، نجد أن العوامل ذات العالقة العالية على 
درجة من األھمية لتفسير نجاح المغرب يبدو أنھا الكثافة السكانية والفقر وانخفاض 

يرة وغياب الخدمات معدالت األمية ومستوى التطور الصناعي والمساحة الجغرافية الصغ
  .البريدية



  
  فھل تكفي ھذه العوامل أم أننا نحتاج إلى التعمق أكثر في التحليل المؤسسي؟ 

فإن ظواھر مثل معدالت الخصوبة ومعدالت الوفيات قد ) 2003(وفقا لزبيري وآخرين 
لذا، يجب أن نبحث في . يكون لھا تأثيرات بنيوية على المجتمع في عالقة من الجانبين

  .وسيكون ذلك محور الدراسة في القسم التالي. مل مؤسسية محددةعوا
  

  التحليل المؤسسي للتمويل األصغر في شمال أفريقيا
  

فنبحث في التاريخ السياسي لھذه الدول، . نبحث في التحليل المؤسسي من خمسة جوانب
التمويل والبيئة االقتصادية لھا، وإطار العمل القانوني والمؤسسي، وتاريخ نمو مؤسسات 

بعض من أكثر مؤسسات التمويل األصغر األصغر في ھذه الدول وأخيرا خصائص 
  .نجاحا في المنطقة

  
كملخص لتاريخ الدول الخمس، يمكننا القول إن أربعة من دول المغرب . التاريخ السياسي

كانت جزءا من اإلمبراطورية العثمانية في أواخر القرن ) بعد استثناء المغرب(العربي 
) الفرنسيون واإليطاليون والبريطانيون(وبدأ األوروبيون . مطلع القرن العشرينو 19

فكان سقوط الجزائر والمغرب وتونس في يد .19احتاللھم للدول العربية خالل القرن 
واستفادت تونس ومصر . فرنسا واحتالل بريطانيا لمصر واالستعمار اإليطالي لليبيا

وتم استقالل . تعرضت ليبيا لحركات استعمارية والمغرب من حالة فرض الحماية بينما
ونتائج تحليلنا التاريخي . 1962و 1951الدول األفريقية الشمالية الخمس بين عامي 

  .مشمولة في الجدول رقم واحد أدناه
  

   المغرب  مصر  تونس  الجزائر  ليبيا
  بداية النفوذ األجنبي 1932 1882 1881 1830 1912
  تاريخ االستقالل 1956 1952 1956 1962 1951

زمن االستعمار  124 70 75  132 39
  ) بالسنوات(

  الشكل االستعماري   حماية   حماية   حماية  استعمار  استعمار
  دولة االستعمار  فرنسا   بريطانيا  فرنسا  فرنسا  إيطاليا

االشتراكية أوال   الليبرالية  االشتراكية  االشتراكية
  ثم الليبرالية

  سي النفوذ السيا  الليبرالية

جمھورية 
لكنھا تعتبر 
دكتاتورية 
  .عسكرية

جمھورية، في 
العادة يدعمھا 

  الجيش

جمھورية، 
نظام رسمي 

متعدد 
  األحزاب

ملكية   جمھورية
  دستورية

  الحكومة السياسية

  الدين   اإلسالم  اإلسالم  اإلسالم  اإلسالم  اإلسالم
  

ي ماض تأثر كثيرا ، يمكننا أن نرى أن كل الدول تشترك مع بعضھا ف1من الجدول رقم 
بالنفوذ االستعماري، وإنھا حصلت على استقاللھا في أوقات بين الخمسينيات والستينيات 

لذا فال يبدو أن حقيقة الوجود االستعماري ال يبدو أنھا كانت أمرا ذا . من القرن المنصرم
بال، وكذلك عدد السنوات منذ االستقالل ولم يكن لھا عالقة بالترتيب في التمويل 

ويزيد معامل العالقة األخير لكنه ال . االستعمارياألصغر، وال عدد سنوات الوجود 



 154يصبح مؤثرا إذا كان بإمكاننا أن نزيد عدد سنوات النفوذ االستعماري في مصر إلى 
  .1798عاما إذا أضفنا المحاولة األولى التي قام بھا نابليون بونابرت في حملته عام 

لمغرب وتونس قد وضعتا تحت الحماية كانت الجزائر مستعمرة ومع ذلك، وفي حين أن ا 
فربما كانت لعمق التأثير االستعماري في الماضي عالقة مع مدى ولذلك . فرنسية

ھذه المشاعر القومية في الجزائر، حيث . واستمرارية تأثير في مرحلة ما بعد االستقالل
ليبيا ربما كانت مسؤولة عن عاما، وفي  132استمر االستعمار الفرنسي ما يزيد على 

الموقف السياسي االنعزالي، وبالتالي قطع المساعدات الدولية الحيوية لنمو التمويل 
  .األصغر

وفوق ذلك، ربما تكون نفس المشاعر القومية قد أدت إلى انغالق فكري ضد محاولة 
  .تجربة أفكار نجحت في أماكن أخرى مثل التمويل األصغر

أن ليبيا والجزائر قد اختارتا النموذج االشتراكي، تماشيا مع  وھناك تفسير بديل وھو
صف االتحاد السوفيتي، وبالتالي تلقتا القليل من المساعدات الدولية وعليه فلم يتطور 

  .التمويل األصغر
ائر وتونس ومصر فھي وتعتبر ليبيا دكتاتورية بينما يحكم المغرب نظام ملكي، أما الجز

ا يخص المؤسسات الرسمية، فإن المغرب قد يكون أقرب إلى ولذا، وفيم. ديمقراطيات
غير أن النظرة األكثر تعمقا سترى عمل . ليبيا والجزائر قد تكون أقرب إلى تونس ومصر

األمر الواقع في األنظمة السياسية الحزبية لتعرف ما إذا كانت ھناك ديمقراطية حقيقية أم 
على سبيل المثال ) 2004بوانديل (ئر ھيمنة لحزب واحد يدعمه نظام عسكري في الجزا

وھذه المفاھيم . وإذا ما كان المغرب في الحقيقة ليس ملكية دستورية مثل المملكة المتحدة
  .ودورھا في التمويل األصغر متروكة للمزيد من البحث

وفي نھاية المطاف، فإن تحليلنا للتاريخ السياسي يشير إلى أن األنظمة الدكتاتورية  
  .ا كان لھما تأثير في تأخير تمنية التمويل األصغر في الجزائر وليبياوالعزلة ربم

وكما أشار زبيري . ويجب أن يعالج البحث في المستقبل ھذا الموضوع بشكل أعمق
، فإن االستعمار وإعادة ترسيم الحدود في مناطق كبيرة من أفريقيا )2003(وآخرون 

ت والعنف، وھي األقل استجابة أنتجت مجتمعات غير متجانسة تدور بينھا الصراعا
ويحتاج ھذا الموضوع إلى المزيد من الدراسة األكثر عمقا وخصوصا . للتنمية االقتصادية

بالنسبة لشمال أفريقيا لمعرفة إذا ما كانت الحدود بالفعل قد تغيرت وما إذا كانت قد تأثرت 
 .بالھجرات من الدول األفريقية جنوب الصحراء الكبرى

. يلنا االقتصادي المقارن لھذه الدول أشار إلى وجود المزيد من التفسيراتتحل. االقتصاد
إلى جانب تلك التي تم (وصفا مختصرا لھذه المؤشرات االقتصادية  2ويقدم الجدول رقم 

ومن خالل ھذا التحليل نشير إلى أن ليبيا والجزائر من كبرى ). 2تحليلھا في المرفق رقم 
 ونجد عالقة عكسية مرتفعة. لمغرب وتونس ليستا كذلكالدول المصدرة للنفط بينما ا

. مستوى االعتماد االقتصادي على صادرات النفط وبين التمويل األصغرومؤثرة بين 
لذا فربما ال يكون . فالدول النفطية الغنية ربما تكون لديھا آليات أخرى لرعاية الفقراء

أيضا من الدول المصدرة  ونجد أن الدول الخمس. تمويل المستثمرين األصغر ضروريا
ومن المحتمل أن تكون ھذه الدول من الدول المصدرة لنوع من النفط ومستوردة . للنفط

   . ومؤثرةمع التمويل األصغر طردية أقوى  والعالقة. لنوع آخر



المشار إليھا في الجدول (فإذا اتخذنا الصادرات النفطية اإلجمالية . والمنطق عكسيا متشابه
نحصل مرة أخرى على نفس العالقة العكسية المرتفعة كما في إجمالي  ،)أدناه 2رقم 

  2.الصادرات وعند نفس المستوى المرتفع من التأثير
  
 

  المؤشرات االقتصادية المقارنة: 2الجدول رقم
  

   المغرب  مصر  تونس  الجزائر  ليبيا
تنخفض من   30%

إلى % 25
15%  

  البطالة  15%  10.1%  13.9%

قناة السويس ثم   احةالسي  المحروقات  النفط
  السياحة

الزراعة 
ثم ) الريف(

  السياحة

القطاع االقتصادي 
  األكثر أھمية

1 454 
425,00  

 

1 830 
890,00  

 

-15 340,00  
 

64 700,00  
 

-168 140,00 
  

الموازنة النفطية 
إجمالي (

الواردات /الصادرات
  )بالبرميل يوميا

 
األول دول سياحية، ربما ألنھا أكثر انفتاحا  ويمكننا أن نالحظ أيضا أن الدول في الترتيب

وفي . م يساھم في تنمية التمويل األصغروربما كان ذلك تفسيرا مادا. من الناحية السياسية
وفي . الواقع، نجد في ھذه الدول ورشا قد يحتاج أصحابھا إلى مبالغ بسيطة لبدء أعمالھم

ة، وعلى العكس منه في الدول ھذا السياق، يمكننا أن نضيف أنه في الدول االشتراكي
وربما كان ذلك تفسيرا لتأخر ترتيب الجزائر . الليبرالية، ال يجري تشجيع روح المبادرة

  .وليبيا
وإحصائيات البطالة في الدول األقل تقدما ال يمكن االعتماد عليھا حيث تلعب البطالة 

  . مؤثرا، وخصوصا في االقتصاديات الريفيةالمقنعة دورا 
من البطالة % 20باستخدام  2قام اختبار العالقة المبني على الجدول رقم غير أن أر

ومع ذلك فإن العالقة . ية وعالقة مؤثرةيشير إلى عالقة عكسية قو) نقطة الوسط(للجزائر 
السببية ھي األرجح في أن التمويل األصغر يقلص البطالة أكثر مما تشجع البطالة التمويل 

  .األصغر
  

وفي . قارنا إطار العمل المالي والمؤسسي لھذه الدول. ني والمؤسسيإطار العمل القانو
تعمل فيه مؤسسات  ن إطار العمل التشريعي المالي الذينقدم المقارنة بي 3المرفق رقم 

التمويل األصغر، وسوف تظھر التطورات التالية الملكية القانونية لمؤسسات التمويل 
ل واألنشطة المسموح بھا لمؤسسات التمويل األصغر، واألجھزة المشرفة ومصادر التموي

بين الدول األربع وال توجد لدينا معلومات كافية فيما يخص ليبيا ولذا نقارن فقط . األصغر
  .األخرى

                                                 
التي فاز بھا الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، فقد كانت كل  2004االنتخابات الرئاسية لعام باستثناء  2

االنتخابات الرئاسية بما في ذلك الفترة األولى لحكم بوتفليقة كانت مدعومة من الجيش أو كانت انقالبا عسكريا 
  )2004بوانديل، (

 



يعطي تفاصيل التشريع في القطاع المالي، بما يتضمن البنوك  3والجدول في المرفق رقم 
التعاونيات واتحادات االئتمان والمؤسسات المالية غير البنوك ووكاالت التنمية و

حيث سن المغرب وتونس قانونا محددا لمؤسسات التمويل . والمنظمات غير الحكومية
بينما المنظمات غير الحكومية  المصرية والجزائرية ، )2005ريلي وليمان (األصغر 

وبناء على ھذا التشريعات . محكومة بقانون يخص المنظمات غير الحكومية بشكل عام
  .التالي يلخص إطار العمل المؤسسي للمؤسسات المالية) 3رقم (لجدول فإن ا

 
  الحكم القانوني المقارن للمؤسسات المالية: 3الجدول رقم

  نوع المؤسسات  المغرب   مصر  تونس  الجزائر
تمثل ستة من 

البنوك المملوكة 
من % 90للدولة 

  المصارف

أكثرھا من البنوك   مملوكة للدولة
المملوكة للدولة 

البنك الوطني  ما بين
للتنمية ھو البنك 

الوحيد في القطاع 
  الخاص

  بنوك تجارية  مملوكة للدولة

مملوكة للدولة أو 
شركات مشتركة 

  األسھم

مؤسسات مالية من   ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد
  غير البنوك 

شركة مملوكة 
  للدولة

   البريد  مملوك للدولة  مملوك للدولة  مملوك للدولة

شبه ) دي.إف.إس(    مملوكة للدولة
  حكومية

  وكاالت التنمية   

التعاونيات يجب أن 
تشكل دعما 

مصرفيا لتقديم 
  الخدمات المصرفية

اتحادات /التعاونيات    اتحادات   مملوكة للدولة 
  االئتمان

مملوكة 
األعضاء +للدولة

ال توجد . المؤسسين
قيود على الموقف 

  القانوني

يمكن . جمعيات
نظريا التحول إلى 

ه غير شركة لكن
  ممكن عمليا

مؤسسات ال تھدف 
وليست ھناك . للربح

طريقة شرعية 
لتحول المؤسسات 
  التي ال تھدف للربح

ليست . الجمعيات
ھناك طريقة شرعية 

لتحول المؤسسات 
  التي ال تھدف للربح

المنظمات غير 
مؤسسات / الحكومية

  التمويل األصغر

 
ا كبيرا في العمل المصرفي والنظام في كل دول المغرب العربي يبدو أن الدولة تلعب دور

وھذا بالتالي ال يسمح لنا بالتعليق على األسباب التي قد يفوق المغرب بسببھا . البريدي
  .اآلخرين في التمويل األصغر

وعلى الرغم أنه من المتوقع أن قدرة مؤسسات التمويل األصغر التي ھي منظمات غير 
بح تمكنھا من جذب المزيد من األموال حكومية على التحول إلى مؤسسة ال تھدف للر

القانوني  والنمو، ومن المفارقات أنه في حين أن أول ثالث دول لم يكن لديھا المسار
. ، فإن الجزائر التي تملك البيئة المواتية أكثر في ھذا الصدد ھي األسوأ أداء"للتحول"

غير حكومية أو مؤسسات التمويل األصغر في البلدان األربعة ھي في الغالب منظمات 
  .مؤسسات مملوكة للدولة

ويجب مالحظة أن النظام المالي المتطور جيدا بشكل عام من الممكن أن يقدم أسسا  
وعند ھذه النقطة، ينظر إلى المغرب باعتباره يملك نظاما . لقطاع تمويل أصغر أفضل



كم الذي تقدمه أدناه الح 4ويقدم الجدول رقم . ماليا متطورا بمعايير منطقة شمال أفريقيا
  .األجھزة المؤسسية

  
  مؤسسات اإلشراف المالي في دول شمال أفريقيا: 4الجدول رقم 

  
 نوع المؤسسات المغرب  مصر  تونس الجزائر

البنك المركزي  بنك الجزائر
التونسي، وزير 

 المالية

البنك المركزي 
 المصري

اللجنة الوطنية 
لالئتمان 
لجنة +واالدخار

مؤسسات 
 بنك+االئتمان
 المغرب

 البنوك التجارية

المؤسسات المالية  ال يوجد ال يوجد ال يوجد بنك الجزائر
  التي ليست بنوكا

الوزارة المسؤولة عن 
 الخدمات البريدية

الوزارة المسؤولة 
عن الخدمات 

 البريدية

وزارة االتصاالت 
 والتكنولوجيا

  البريد تحت وصاية الدولة

رئيس الحكومة، 
الوزير المسؤول عن 

لعمل، ووزارة العمل ا
. والضمان االجتماعي

) جيه.إيه.إس.إن.أيه(و
) سي.أيه.إن.سي(و
 )إم.إي.جي.إن.أيه(و

) دي.إف.إس( 
لتنسيق وتخطيط 
 التمويل األصغر

  وكاالت التنمية  

مكتب تنمية التعاون    / التعاونيات
  اتحادات االئتمان

وزارة المالية،  وزارة الداخلية
وزارة الضمان 

 ياالجتماع

وزارة الضمان 
 االجتماعي

وزارة 
اتحاد +المالية

جمعيات التمويل 
بنك +األصغر
 المغرب

المنظمات غير 
/ الحكومية

مؤسسات التمويل 
  األصغر

 
يقدمھا البنك في كل الدول التي تمت دراستھا، وكما ھو المتوقع، فإن المراقبة المصرفية 

يقدم بالتمويل األصغر،  وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. المركزي
وفي المغرب وتونس، حيث يوجد قانون محدد للتمويل . اإلشراف من خالل وزارة

وفي مصر، يعامل التمويل األصغر على أنه . األصغر، تقوم وزارة المالية باإلشراف
شأن من شؤون التضامن، ولذلك تقدم وزارة التضامن االجتماعي اإلشراف على 

من " تساس"وللغرابة، فإن الجمعيات في الجزائر يبدو أنھا . المنظمات غير الحكومية
ربما يقدم ). 2006الستشارية لمساعدة الفقراء تقرير المجموعة ا(خالل وزارة الداخلية 

  .ذلك إشارة سلبية
 التمويل 

  
األصغر دائما إعفاء من الضرائب والرسوم في بدايتھا حتى  التمويلتحتاج مؤسسات 

ولدى المغرب . صدر مستقر للتمويل لتحقق النمو الالحقتستقر، وتحتاج إلى م
ولدى المغرب أيضا درجة مرتفعة من التمويل . وتونس درجة عالية من الدعم



وفيما يتعلق بالقدرة على جمع التمويل على أساس مستمر فإن مؤسسات . األجنبي
التمويل األصغر في مصر وتونس تواجه عقبات في الحصول على المزيد من 

  .وض التجارية وغيرھا من مصادر التمويلالقر
  

  .اإلدارة المالية للمؤسسات المالية في شمال أفريقيا: 5الجدول
  
  

 نوع المؤسسات المغرب  مصر  تونس الجزائر
يمكن . ال يوجد  

للمؤسسات الخاصة 
امتالك أسھم في 

البنوك التي تملكھا 
 الدولة

 البنوك التجارية 

جمع بال يؤذن 
ن مإال األموال 

خالل النداءات إلى 
، اإلعانات العامة 

وتبرعات األعضاء 
والمنح والدعم 

 الممكن

يمول بنك التضامن 
التونسي المنظمت 

غير الحكومية 
. بدون فائدة

مدعومة بشدة لكنھا 
تجتذب أنواعا 

أخرى من مصادر 
 التمويل كعقبة 

الوكالة األمريكية 
للتنمية في المقام 

بنك التعمير واألول 
وصندوق  األلماني

األمم المتحدة لتنمية 
من ، رأس المال

الصعب جدا 
االقتراض حيث ال 

يسمح لمؤسسات 
التمويل األصغر بان 

تعھد أسولھا، قدرة 
مقيدة لجمع التمويل

الحكومة والمانحون 
% 40)(أيه.دي.أو(و

من التمويل األجنبي 
). 2003ابتداء من 

 مدعومة بكثافة

المنظمات غير 
/ الحكومية

مؤسسات 
مويل الت

  األصغر

)/ أيه.دي.إس(تقدم 
) إم.إي.جي.إن.أيه(

التمويل للبنوك 
تقييدا . التجارية

لمكافحة غسل 
األموال، 

والمتطلبات 
القانونية والضريبية 

في اتفاقات 
 القروض

بنك التضامن 
التونسي يحدد 

االئتمان للمنظمات 
 غير الحكومية

الصندوق االجتماعي 
للتنمية مسؤول عن 

تخطيط وتنسيق 
لتمويل األصغر ا

ويقوم بالتنسيق مع 
المانحين الدوليين 

) االتحاد األوروبي(
لتنمية مؤسسات 
 التمويل األصغر

االتحاد الوطني 
لجمعيات التمويل 

يضع القواعد  األصغر
 ال يمول/ األخالقية

مؤسسات 
تمويل اصغر 

تمويل : محددة
  ال تمويل/ القمة

 
بعض التنظيمات المقيدة مؤسسات  أن تثني المحتمليشير إلى أنه من  5الجدول 

وبالفعل، تم سن ). 2002فورنيه (التمويل األصغر عن االستثمار في الجزائر 
وقوانين قانونية وضريبية تتعلق بالموافقة على . قوانين لمكافحة غسل األموال

حول قوانين ومع ذلك وحتى ولو لم نعثر حتى اآلن على معلومات . القروض ھناك
األخرى، فيمكننا التخمين أن األرجح ھو أن تشريعات مكافحة  مشابھة في الدول

تمويل اإلرھاب موجودة في كافة الدول التي اتخذناھا عينة للبحث، وھو ما من شأنه 
  .أن يخفف من حدة ھذا االستنتاج



محكومة ومركزية من خالل  األجنبيةوفي تونس والجزائر، يبدو أن المساعدات 
التمويل امن التونسي أو الوكالة الوطنية المغربية إلدارة كيانات فوقية مثل بنك التض

  .األصغر، اللذان يعودان بعد ذلك إلى إعادة توزيع األموال
وفي المغرب، وعلى النقيض، يبدو أن مؤسسات التمويل األصغر الفردية تستطيع 

ة وربما أشار ذلك إلى أن المعونة المقدم. أن تتلقى أمواال مباشرة من مانحين أجانب
نھائي وبقدر ما يمكن من المباشرة، مما من مانحين تفضل الوصول إلى المتلقي ال

على يقضي على قدرة الحكومة على المركزية والسيطرة وھي عوامل ينظر إليھا 
أنھا طبقات إضافية من البيروقراطية، وبالتالي تقليل المبلغ النھائي المتاح للمستفيد 

  .النھائي
  

  األنشطة المسموح بھا 
  

المسموح بھا في المؤسسات المالية المختلفة في جدول  األنشطةتجري المقارنة بين 
وكما يمكن أن يالحظ، فيبدو أن كل الدول تسمح للبنوك بتقديم كافة المنتجات . 6

  .لذا فھذا العامل ليس عامل نجاح أساسي. المالية باستثناء التأمين
  

  بھامقارنة للتصريح واألنشطة المسموح : 6الجدول 
  

  الجزائر  تونس   مصر   المغرب   نوع المؤسسة 
الخدمات المالية   بنوك تجارية

التقليدية ومن بينھا 
  اإليداع

اإليداعات، االئتمان 
. واالستثمارات
بعض برامج 

التمويل األصغر 
مثل البنك الوطني 
للتنمية تقدم تأمينا 

على الحياة لزبائنھا 
لتغطية جزء من 

 الدين في حالة الوفاة

اعات من الزبائن إيد
لكنھا محدودة، 

ضمان القروض، 
تحويالت العمالت 

  األجنبية 

كافة التحويالت 
البنكية ومن بينھا 

تلقي اإليداعات 
وضمان القروض 

بما يتضمن (
الوساطة في الرھن 

والتأجير وتوقيع 
وإدارة ) القروض

  وسائل السداد
مؤسسات مالية من 

  غير البنوك 
كل الخدمات   ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد

باستثناء تلقي 
اإليداعات وإدارة 

  وسائل الدفع 
يقدم بريد المغرب   مكتب البريد 

خدمات اإليداع 
والتحويالت والسداد 
والتأمين والقروض 
األصغر والتمويل 

 ال قروض . المتبادل

الھيئة العامة للبريد 
. تقدم خدمة االدخار
وسمح لھا مؤخرا 

بالبدء في تقديم 
االئتمان 

  حويالتوالت

االدخار وفحص 
الحسابات البريدية 

ال قروض . فقط
  أصغر

االدخار وفحص 
الحسابات 

. والبطاقات فقط
لديه شراكات من 

  .أجل القروض

يقدم الصندوق     وكاالت التنمية
االجتماعي للتنمية 

االئتمان والدعم 
الفني والمھارات 

والمعارف 
  التكنولوجية 

األنشطة االجتماعية   
+ واالقتصادية 

ضمان قروض 
خالية من الفائدة 

ودعم أسعار الفائدة 
  البنكية 



اتحادات / التعاونيات
  االئتمان 

الخدمات االقتصادية 
ال . واالجتماعية

  إيداعات

قروض فقط، ال 
  إيداعات أو تأمين

ال يسمع للتعاونيات   
بالقيام بعمليات 

يجب أن : مصرفية
. تبدأ دعما بنكيا
يسمح التحاد 

االئتمان أن يجمع 
أمواال ويقدم 

قروضا حصريا 
  ألعضائه

المنظمات غير 
مؤسسات / الحكومية

  التمويل األصغر

قروض . ال إيداعات
توجد أسقف . فقط

ألسعار الفائدة لكنھا 
ليست فعالة عمليا 

الحد األقصى (
لسعر الفائدة في 

2008 :45(%  
  

ال إيداعات أو 
. قروض فقط. تأمين

سقف سعر الفائدة 
% 4موجود عند 

  نىبحد أد

اتحادات 
): إس.تي.بي(

ال . قروض فقط
أسعار . إيداعات

%. 5الفائدة سقفھا 
تقدم 

) أيه.دي.إن.إي(
خدمات + قروضا

التدريب (غير مالية 
ومساعدة التسويق، 

. ال إيداعا) إلخ
سقف سعر الفائدة 

غير مفعل في 
  )أيه.دي.إن.إي(

االشتراك غير 
الھادف للربح في 

المعلومات والموارد 
ع من أجل تشجي

األنشطة االجتماعية 
ال . واالحترافية

ألغيت أسقف . ادخار
أسعار الفائدة منذ 

  1995عام 

  
 

وھذا . التمويل األصغر بتلقي اإليداعات في أي من ھذه الدول لمؤسساتكما أنه ليس مسموحا 
وتوفر الدول األربع خدمات االدخار والتحويالت المالية . أمر طبيعي لحماية صغار المدخرين

بينما يقدم المغرب أكبر عدد من المنتجات المالية على الرغم من أن . الل مكاتب البريدمن خ
وكما رأينا سابقا، فھناك عالقة عكسية . من السكان البالغين% 10تغطيته منخفضة تصل إلى 

أن البلدان التي تقدم خدمات بين ترتيب وانتشار الحسابات البريدية، مما يشير ربما إلى قوية 
  . غير رسمي ل األصغر من خالل البريد ال تحتاج إلى أن يكون لديھا قطاع تمويل أصغرالتموي

ألسعار الفائدة، لكنھا الجزائر لديھا أسقف  باستثناءوفيما يتعلق بأسعار الفائدة، وفي جميع الدول 
ورما كان ذلك عامال في قدرتھا . نظرية أكثر منھا متحققة في الواقع العملي في حالة المغرب

غير أن األسقف تؤثر في الربحية والقدرة على جمع األموال في . على الحصول على أموال
  . مصر وتونس
ولم نعثر . التمويل األصغر في البلدان األربعة تاريخبعض المالمح من  وصفنا، 4وفي الملحق

 وربما ال يكون ھناك نشاط للتمويل األصغر في. على معلومات عن التمويل األصغر في ليبيا
وفي ظل غياب المعلومات، . المرتفع، وھو ما يجعل ليبيا بلدا غنياليبيا ربما بسبب نشاط النفط 
والقيد الرئيسي ھو أن المعلومات التاريخية عن الدول األربع نادرا . فمن الصعب القطع باليقين

ذلك يمكننا أن نجري بعض المقارنات الواسعة، وبناء على . ما تكون موجودة بشكل رسمي
  .7الملخصة في الجدول و

أفريقيا جديد مقارنة بدول مثل بنجالديش التي بدأ فيھا  شمالاألول ھو أن التمويل األصغر في 
وكانت تونس أول دولة في شمال أفريقيا . التمويل األصغر في بداية سبعينيات القرن المنصرم

  .تبدأ التمويل األصغر في ثمانينيات نفس القرن
  

 ن بيئة التمويل األصغرمقارنة بي: 7الجدول 



  
  الجزائر  تونس  مصر  المغرب  

التمويل األصغر بدأ 
  في 

  1996  الثمانينيات    1990حوالي   1993

صناديق : (مباشر  الدعم الحكومي 
): الحسن الثاني

مليار درھم  100
 11.7(مغربي 

  )مليون دوالر

بنك :  غير مباشر
القاھرة المملوك 
للدولة واحد من 
  أكبر مؤسستين 

أنظمة : اشرمب
متعددة للمشروعات 

بنك +األصغر
  التضامن التونسي

وكالة : مباشر
التنمية االجتماعية 

الوكالة الوطنية (ثم 
إلدارة االئتمان 

  )األصغر
قانون محدد للتمويل 

  األصغر
  ال يوجد  1995  ال يوجد  1999

سوق المقترضين 
  المحتمل

مليون  15أو  14
غير أن االتحاد 

الوطني لجمعيات 
ويل األصغر التم

يستھدف خمسة 
ماليين حتى ثالث 
  أو أربع سنوات

حوالي خمسة     
 150ماليين أسرة و

  ألف شركة صغيرة

السكان الذين ال 
يحصلون على 

  خدمة بنوك 

مع زيادة % (76
ضعيفة محتملة 
بسبب المستوى 
  )المنخفض للتعليم

    70%  

االئتمان المقرض 
  بالفعل

مليار درھم  19.2
 مليار 2.2(مغربي 
  )دوالر

مليون دينار  189  
مليون  134(

  )دوالر

مليون دينار  39
ألف  433(جزائري 
  )دوالر

في عام % 99  نسب السداد 
انخفضت  2007

في % 95إلى 
أواخر يونيو 

  2008حزيران 

انخفضت % 85  90%  
في ھيئة % 35إلى 

  حكومية

معدالت اإلقراض 
بالنسبة المئوية من (

إجمالي الناتج 
  )المحلي

56%    61%  13%  

  
  2006، حداد، 2006فيتش ريتينجز، 

  
من ) 227(اختارت نموذجا من التمويل الفوقي لكثير  تونسا يشير التاريخ أيضا إلى أن كم

والمنظمات غير الحكومية الصغيرة تلك لم يبلغ عن . الجمعيات الصغيرة في األقاليم المختلفة
 ولذلك، فإن الترتيب الذي تقدمه . )إكس.آي.إم(وجودھا في تبادل معلومات التمويل األصغر 

  .قد ال يكون مثاليا )إكس.آي.إم(بيانات 
قطاع التمويل األصغر األضخم فحسب،  يملكيشير التاريخ أو نسب السداد إلى أن المغرب ال   

أن الفقراء في المغرب أكثر أمانة من فمن ناحية، يبدو . ولكنه أيضا يملك أعلى معدالت السداد
لكن يجب مالحظة أنه عندما يتم تمويل التمويل األصغر من . ة دول شمال أفريقياالفقراء في بقي

وقد تلقى المغرب مبالغ كبيرة من ھذا ( خالل مقادير متزايدة من المعونات التي يقدمھا مانحون
التخلف عن سداد القروض عن طريق تقديم قروض جديدة لسداد  ، فمن السھل تمويه )النوع

على الفضائح الحديثة ھي ما حدث في بنين حد األمثلة الواضحة وأ. القروض القديمة
وعلى أي حال، فالمغرب يواجه أيضا نسبة تھرب من الدفع متزايدة ). 2009إس، .آي.آر.أي(



وھذا قد يفسر السبب الذين . راجعة إلى تصور المقترضين أن القروض كانت في الواقع معونات
  .لماضيمن أجله كانوا يقترضون بشكل أكبر في ا

 
 

  دراسة لعينة من أكبر مؤسسات التمويل األصغر في المغرب
  

وتمثل . وفي النھاية سوف نقوم بدراسة عدد من مؤسسات التمويل األصغر الكبيرة في المنطقة
لذا فنجاح ھذه المؤسسات قد يحدد نجاح قطاع التمويل . ھذه المؤسسات الكبيرة كتلة اإلقراض

ى إذا ما كانت مقارنة بين ھذه المؤسسات الكبرى تكشف عن ونود أن نر. األصغر في البلد
وخمس من ھذه المؤسسات من المغرب، . عوامل مؤسسية أخرى تحدد النجاح في المغرب

ربما : األكبر لھذا التحليل ينبع من انحياز االختياروالعائق . وخمس من مصر وواحدة من تونس
استكشاف المظاھر وسوف يجري . كانت مؤسسات التمويل األصغر أيضا لديھا نفس المظاھر

  .المختلفة من الشكل القانوني إلى حجم مؤسسة التمويل األصغر في العينة
 
  

  الشكل القانوني 
  نوع المؤسسة  الدولة  االسم
  مة غير حكوميةمنظ  المغرب  األمانة
  منظمة غير حكومية  المغرب  زاكورة

  منظمة غير حكومية  المغرب  سي.إم.بي.بي.إف
  منظمة غير حكومية  المغرب  بي.إي.دي.إن.أوه.إف
  بنك  مصر  سي.دي.بي
  منظمة غير حكومية  تونس  إندا
  منظمة غير حكومية  مصر  إيه.بي.إيه
  منظمة غير حكومية  المغرب  آي.دي.آر.إيه
  منظمة غير حكومية  مصر   دي.إي.إس.إي
  منظمة غير حكومية  مصر   دي.سي.إيه.بي.دي

  منظمة غير حكومية  مصر  ليد فونديشن
      مكس ماركت: المصدر

 
التمويل األصغر الكبيرة في شمال أفريقيا ھي من  مؤسساتويبدو من الجدول أن أغلب 

غير . نك الوطني للتنمية بنكانالمنظمات غير الحكومية باستثناء مصر حيث أن بنك القاھرة والب
أن البنك الوطني للتنمية في مصر والبنك التونسي للتضامن في تونس ليسا ممثلين في ميكس 

وذلك مما يعني أن ھذا الشكل القانوني من المؤسسات التي ال تھدف إلى الربح ربما . ماركت
كان السبب في ذلك ھو  وربما. تكون مفتاحا لنجاح مؤسسات التمويل األصغر في شمال أفريقيا

  .أن البنوك مملوكة للدولة وربما كانت أقل مغامرة
 
 
 

  الموقع 
  الموقع  الدولة  االسم



  الرباط  المغرب  األمانة
  كازابالنكا  المغرب  زاكورة

  كازابالنكا  المغرب  )سي.إم.بي.بي.إف(
  الرباط  المغرب  )بي.إي.دي.إن..أو.إف(

  القاھرة  مصر  بنك القاھرة
  تونس  ستون  )إندا(
  اإلسكندرية  مصر  )إيه.بي.إيه(
  الرباط  المغرب  )آي.دي.آر.إيه(
  الجيزة  مصر   )دي.إي.إس.إي(
  المنصورة  مصر   )دي.سي.إيه.بي.دي(

  الجيزة  مصر  ليد فونديشن
      مكس ماركت: المصدر

 
ففي المغرب . التمويل األصغر موجودة في أكبر المدن مؤسساتللوھلة األولى، نرى أن جميع 

وجد أكبر خمس مؤسسات إما في الرباط، العاصمة، أو في الدار البيضاء، وھي العاصمة ت
في القاھرة وھي العاصمة وفي مصر، توجد أكبر مؤسسات التمويل األصغر . االقتصادية للبالد

توجد مؤسسة ، وفي تونس). عند األھرامات وحيث يوجد الكثير من الحرفيين(وفي الجيزة 
. وھكذا يبدو أن موقع المؤسسة عنصر أساسي في النجاح. العاصمة تونسالتمويل األصغر في 

وربما يرجع ذلك إلى أن مؤسسات التمويل األصغر في شمال أفريقيا تستھدف سكان المدن أكثر 
وبالفعل تستھدف تونس المناطق األكثر ريفية . وھم متناثرون حقا مما تستھدف سكان الريف
المعلومات ال تمثل الموقف الحقيقي للتمويل األصغر ألن العديد  لكن. نسبيا من خالل التعاونيات

وعلى سبيل المثال بدأت . من الفروع يمكن أن يكون موجودا في المناطق الريفية في كل دولة
ول إلى بھدف الوص 2008فرعا بنھاية عام  250بسبعين فرعا، وصلت إلى ) آي.دي.آر.إيه(

فالبعض له تغطية سسات التمويل األصغر المغربية، ومن بين مؤ. 2009فرع بنھاية عام  300
. وطنية، والبعض اآلخر لديه تركيز إقليمي، وأخيرا فإن ستة منھا رسميا أقرب إلى الجمعيات

وھكذا، فإن عنصر الموقع ربما . فال يوجد توحيد بين مؤسسات التمويل األصغر في المغربلذا 
 .يستخدم لتفسير نجاح مؤسسات التمويل األصغر

 
 عمر مؤسسات التمويل األصغر في شمال أفريقيا    

 



 
 

وفيما يتعلق . أنشئت أكبر أربع مؤسسات تمويل أصغر في المغرب قبل عشر سنوات على األقل
وربما كان . لذا فقد مارسه لثماني سنوات 2001صغر عام ببنك القاھرة، فقد بدأ التمويل األ

وفي العموم، تحتاج مؤسسات التمويل األصغر إلى حوالي عشر . ذلك مؤشرا جيدا على النجاح
  .سنوات من الخبرة لتصل إلى النضج في مجال التمويل األصغر

  
 حجم مؤسسة التمويل األصغر

 
  عدد الموظفين  الدولة  االسم
  1845  المغرب  األمانة
  1240  المغرب  زاكورة

  533  المغرب  )سي.إم.بي.بي.إف(
  343  المغرب  )بي.إي.دي.إن.أوه.إف

  761  مصر  بنك القاھرة
  207  تونس  إندا

  778  مصر  )إيه.بي.إيه(
  90  المغرب  )آي.دي.آر.إيه(
  500  مصر   )دي.إي.إس.إي(
  401  مصر   )دي.سي.إيه.بي.دي(

  380  مصر  ليد فونديشن
      ماركت مكس: المصدر

 
 90ويعمل بھا ) آي.دي.آر.إيه(تمويل أصغر مغربية بين  مؤسساتيتراوح حجم أول خمس 

، وكالھما ك القاھرةبن) إيه.بي.إيه(وتوازي . موظفا 1845التي يعمل بھا ) األمانة(موظفا إلى 
نا لذا فيمكن. موظفين فقط 207والمثير للدھشة أن إندا لديھا . موظف 700يعمل بما يزيد على 

  عمر مؤسسة التمويل األصغر  أنشئت عام  الدولة  االسم
  12  1997  المغرب  األمانة
  14  1995  المغرب  زاكورة

  11  1998  المغرب  )سي.إم.بي.بي.إف(
  13  1996  المغرب  )بي.إي.دي.إن.أوه.إف

  57  1952  مصر  بنك القاھرة
  19  1990  تونس  )إندا(
  26  1983  مصر  )إيه.بي.إيه(
  8  2001  المغرب  )آي.دي.آر.إيه(
  21  1988  مصر   )دي.إي.إس.إي(
  14  1995  مصر   )دي.سي.إيه.بي.دي(

  6  2003  مصر  ليد فونديشن



أن نفترض أن مؤسسات التمويل األصغر تحتاج إلى الوصول إلى حجم معين لتنجح بشكل أكبر 
  .في التمويل األصغر

  
 
 
 
 

   الخالصة 
 

إلى أن نجاح التمويل األصغر مرتبط بالكثافة السكانية، وصغر  األولييشير تحليلنا اإلحصائي 
وتحليلنا . ا من المانحين الدوليينمقدار األموال المتحصل عليھا وكذلك مساحة الدولة وفقرھ

تشير إلى أن القدر الضئيل من المساعدات الدولية لليبيا والجزائر للمؤسسات السياسية والتاريخ 
غلبة المشاعر االنعزالية والقومية لفترة أطول بسبب عمق التجربة : ربما كان له مصدران

  . السوفيتي االستعمارية في الماضي، أو اختيار ربط نفسيھما باالتحاد
ربما أدى إلى تأخر التطور  كعائداتويشير التحليل االقتصادي إلى أن توافر صادرات النفط 

  .خيارات أخرى تكون متاحة لتوزيع األموالفي التمويل األصغر، ربما بسبب 
ويشير تحليلنا المؤسسي إلى أن إنشاء إطار عمل قانوني للتمويل األصغر، كما ھو الحال في 

وفي الوقت نفسه فإن وجود المؤسسات . ما يساعد على دعم نمو التمويل األصغرالمغرب، رب
وإعادة توزيع األموال ربما يؤدي في الحقيقة إلى الفوقية التي تقوم بمركزية المساعدات الدولية 

قدر أقل من مشاركة الممولين المانحين حيث أن خياراتھم تتقلص وربما ألن المانحين ربما 
  .أن ھناك مستوى إضافي من التكاليف البيروقراطية مفروض يعتبر المانحون

وجود نظام بريدي متطور يقدم الخدمات البنكية يعني في العادة أن التمويل األصغر الرسمي 
  . ليس مطلوبا وال يتطور

تشير إلى أن تونس قد مضت في  الدولودراستنا لتاريخ مؤسسات التمويل األصغر في ھذه 
صغر التي ال ترصدھا ة التي تقدم التمويل لمئات من مؤسسات التمويل األاتجاه البنية الفوقي

قد يبرر من وھذا االستنتاج . لذا فإن تصنيفھا ربما ال يمثل الترتيب الصحيح). إكس.آي.إم(
والبنك الوطني للتنمية في ). إكس.آي.إم(ات الكبرى عن بيانات خالل غياب بعض من المؤسس
  .في تونس ليسا ممثلين في ميكس ماركتمصر وبنك التضامن التونسي 

في األساس منظمات غير إلى أنھا  المنطقةوتشير دراستھا لمؤسسات التمويل األصغر في ھذه 
ويظھر ذلك مرة أخرى االعتماد الكبير على أموال المانحين، وخصوصا بسبب عدم . حكومية

ي تم جمعھا مفاتيح جيدة لفھم وكل ھذه العناصر الت. السماح للمنظمات األھلية بتلقي اإليداعات
 .أسباب تفوق مؤسسات التمويل األصغر في التصنيفات العالمية

 
 البحث المستقبلي 

  
البحث المستقبلي مبنيا على المالحظة من دراسة للتاريخ  علىربما كان أحد األسئلة المطروحة 

ستعمارية، ولكن الجزائري الذي يشير إلى طغيان العنف على البالد ليس فقط في المرحلة اال
وعلى الرغم من أن مكدوجال . )1997، فيورست 2005مكدوجال (فيما بعدھا أيضا 

بدال من استخدام العنف كعامل يفضل تفسير العنف من خالل تحليل اجتماعي ثقافي ) 2005(
يميل إلى أن وفي اقتصاديات العالم الحقيقي  تفسيري، وأغلب التاريخ يعتمد على المسار المتبع



السياسية مرتفعة، ونتيجة للعنف، تكون المخاطرة . ريا بدال من أن يكون نيوكالسيكيان تطويكو
  3. وھو ما يخلق مخاطرة منھجية مرتفعة لكافة أنواع األعمال

ولكن ربما نحتاج إلى العثور . على االستثمار األصغرأن المناخ السياسي ال يشجع ويعني ذلك 
نتجت عن أعمال عنفي الدول الخمس كلھا من أجل إجراء  على إحصائيات مقارنة للوفيات التي

  .تحليل ولو كان سطحيا
إلى أن الحركة اإلسالمية القوية في السياسة ) 2002(وتورشن ) 1997(أشار فيورست 

تيجة للفساد البيروقراطي الجزائرية خالل التسعينيات وفي السنوات األولى من ھذا العقد كانت ن
  . حرير الوطني الحاكم على الرغم من كونه اشتراكيا في أيديولجيتهواإلھمال لحزب جبھة الت

 
يكون ھناك ارتباطا بين تطور التمويل األصغر وبين ترتيب الفساد  أنوھكذا، فمن الممكن 

ومن العوامل ). ربما كان من الممكن أن توفر المنظمة الدولية للشفافية المصادر(البيروقراطي 
فيما يتعلق بالعنف ھو تضاعف عدد السكان ثالث مرات مما خلق األخرى التي يشيرون إليھا 

ضغوطا ھائلة واالعتماد بشكل أكبر من المناسب على الموارد الطبيعية مثل النفط مما يشير إلى 
أنه في حالة انخفاض األسعار أو انخفاض الطلب العالمي فسوف تنشأ البطالة التي تؤدي بدورھا 

  .التمويل األصغرر الذي يثبط إلى التطرف والعنف، وھو األم
 1984في الجزائر منذ سن قانون األسرة عام  المرأةواصطحب العنف انخفاض قوي في حقوق 

تورشن (وتسارع بالزيادة القوية في األصولية اإلسالمية خالل الحرب األھلية في التسعينيات 
ولكن إذا لم . مال أفريقياوھذه ھي بالتحديد الفترة التي بدأ فيھا التمويل األصغر في ش). 2002

ظاھرة يكن مسموحا للمرأة بالعمل، فمن المفھوم أن التمويل األصغر، والذي ينظر إليه على أنه 
  .نسوية بشكل أكبر، لم يتطور

الجزائر نحو استثمار قوي في  ومضت. ومن الضروري أيضا النظر في درجة التأميم
ثانية نحتاج إلى النظر إلى حصة القطاع العام لذا، مرة . المشروعات التي يديرھا القطاع العام

  .في االقتصاد اإلجمالي
احتمال االقتصادية إلى أنه على الرغم من  العقوباتألدبيات ) 1988(وتشير مراجعة لينواي 

أن يعزوھم كتاب جدد إلى الضغوط العسكرية والعقوبات االقتصادية الحظر، كما حدث لليبيا 
بالضرورة، ألن الدولة المستھدفة يمكن أن تتحول إلى آخرين  ، ال تأثير لھا1986منذ عام 

لتحدي العقوبات سوف تخلق تماسكا للدولة المستھدفة ياسية اإلرادة السلالستيراد، كما أن 
داخليا، وفي النھاية ال تتضرر سوى الدولة التي فرضت العقوبات ألنھا ھي الدولة التي تنقطع 

التساؤل ھو إذا ما كانت ليبيا قد ويكون . وبات أو الحصارصادراتھا للدولة المستھدفة بالعق
ولسوء الحظ . استفادت من ھذا الحصار من أجل خلق قاعدة صناعاتھا ومشروعاتھا الصغيرة

  .فالبيانات بشأن ليبيا محدودة
  

  MixMarket.orgمؤسسات التمويل األصغر وفقا لــ : 1الملحق 
  

         إجمالي محفظة القروض بالدوالر           نوع المؤسسة                          القطر                                   االسم
 عدد المقترضين الفعليين

  
)      31/12/07( 30474347700األمانة                                 المغرب                    منظمة غير ربحية            

481303)31/12/07(  
  

)      31/12/07( 19820538900زاكورة                                المغرب                    منظمة غير ربحية            
443016)31/12/07(  

                                                 
إلى أن الصناعات األفريقية لم تتطور خالل حقبة العبودية بالكامل  )2005(على سبيل المثال، يشير زبيري وآخرون  3

  .بسبب العنف، وھذا مما خلق االعتماد على السلع المستوردة
 



  
)      31/12/07( 13429175600منظمة غير ربحية             المغرب                    )                 سي.إم.بي.بي.إف(

176738)31/12/07(  
  
)        31/12/07( 5144177700            منظمة غير ربحيةالمغرب                     )            بي.إي.دي.إن.أوه.إف(

111495)31/12/07(  
  
)         30/6/06( 3537285300            بنك                   مصر                       )                         سي.دي.بي(

93516)30/6/06(  
           

)         31/8/08( 2998287900             منظمة غير ربحيةإندا                                     تونس                     
80964 )31/8/08(  

  
)       31/12/07( 2110516100              يةمنظمة غير ربحمصر                      )                         إيه.بي.إيه(

68716)31/12/07 (  
  
 74759)     13/12/07( 1873995900منظمة غير ربحية             المغرب                    )                    آي.دي.آر.إيه(
)29/2/08 (  

             
)        31/12/07( 1560935700             منظمة غير ربحية     مصر                 )              دي.سي.إيه.بي.دي(

80960 )31/12/07(  
   

)        31/12/07( 1012647400               منظمة غير ربحية ليد فاونديشن                        مصر                     
106321)31/12/07(  

  
)       31/12/07( 578016300منظمة غير ربحية                                المغرب  )      سي.إم/إف.إس.إس.إم.إيه(

19095)31/12/07(  
        

)        31/12/07( 471841800               منظمة غير ربحيةمصر                       )            دي.سي.إيه.بي.إس(
26071)31/12/07(  

  
)         13/12/07( 464840100               خالف ذلك          مصر                            التضامن                      

41027)31/12/07(  
  

)        31/12/07( 330228700               منظمة غير ربحيةالكرامة                            المغرب                    
11972)31/12/07(  

  
)          31/12/07( 330161300               منظمة غير ربحية   مصر                                          إف  .إم.إف

14552)31/12/07(  
  
)        31/12/07( 302272000                منظمة غير ربحيةالمغرب                   )               إيه.إيه.إم.إن.آي(

10236)31/12/07(  
   
 26280)        31/12/07( 262482100               منظمة غير ربحيةمصر                    )           إس.إس.إوه.إيه.سي(
)31/12/07(  
  
)        31/12/07( 235020200                منظمة غير ربحيةمصر                     )               إيه.دبليو.بي.إيه(

16337)31/12/07(  
  
)           31/12/06( 126691500              منظمة غير ربحيةمصر                    )                   إيه.إم.إم.واي(

11856)31/12/06(  
  
   )      31/12/07( 117659300               منظمة غير ربحيةالمغرب                  )                  إس.إوه.إم.إيه(

5854)31/12/07(  
  
 2294)           31/12/06( 69680300منظمة غير ربحية                المغرب                 )       سي. إل   إم.آي.تي.إيه(
)31/12/06(   

              
 5392)         31/12/07( 61682000منظمة غير ربحية                    مصر                   )                 إيه.بي.إس.إن(
)31/12/07(  



  
  
  

%                            84.6                                                               10المغرب                                
70.0%  

%                             11.9                                                              11مصر                                   
25.7%  

%                               3.5                                                                 1تونس                                  
4.2%



 

  اختبارات لفرضيات مختلفة : 2الملحق
  
نتائج   المتوقع  ليبيا  الجزائر  تونس  مصر  المغرب  المتغيرات  ضاالفترا

فانروز 
)2008(  

معامل 
االرتباط مع 

الترتيب 
  المتوقع

مستوى 
  التأثير

تفسير فانروز 
  للعينة العامة 

نتائج من عينة 
  شمال أفريقيا

استنتاجات من 
  عينة شمال أفريقيا

          1.00-      5  4  3  2  1    الترتيب المتوقع 
          1.00      1  2  3  4  5    عكسي للعالقةالترتيب ال

التمويل األصغر يميل إلى . 1
الوجود في مناطق التضخم 

  المرتفع

نسبة التضخم 
)2006(  

القوى   0.26  38.  ال تأثير   طردي  3.40%  2.53%  4.49%  4.49%  3.28%
المعارضة 

تواجه بعضھا 
  بعضا

طردية، غير مؤثرة      تؤكد النتيجة      
  العالمية.............. ...............

التمويل األصغر يصل . 2
إلى المزيد من العمالء في 

الدول التي تتلقى نسبة 
مرتفعة من المساعدات 

  الدولية

نسبة المعونات 
إلى الدخل 
القومي في 

1990  

4%  3%  3%  0  na  طردية   طردي
  مؤثرة

لكن السببية قد   0.25  51.
تسير في 
  االتجاھين

    طردية غير مؤثرة

ع التمويل األصغر قطا. 3
أكثر تطورا في المناطق 

  األكثر كثافة سكانية

الكثافة السكانية 
)2005 (  

طردية   طردي  3  14  65  65  68
  مؤثرة

تفسر أيضا   0.02  90.
سبب انتشار 

التمويل 
األصغر بشكل 

أسرع في المدن 
  عن الريف

  تؤكد الفرضية  طردية مؤثرة

التمويل األصغر موجود . 4
األفقر  بشكل أكبر في الدول

  بين الدول النامية(

نصيب الفرد 
في الدخل 
  القومي

طردية   عكسي    3030  2970  2970  1900
  مؤثرة

التمويل   0.11  0.78-
األصغر يصل 
إلى المزيد من 

الدول في الدول 
األغنى بين 
الدول األقل 

  تطورا

التمويل األصغر   سلبية غير مؤثرة 
يتطور كوسيلة 
  لتخفيف الفقر

نصيب الفرد 
ناتج من ال

المحلي 
اإلجمالي على 

أساس تعادل 
 القوة الشرائية

)2005(  

  سلبية مؤثرة    0.01  0.93-    عكسي  12650  7176  6445  6445  3554



 

التمويل األصغر متطور . 5
بشكل أكبر في االقتصاديات 

  األقل صناعية

التصنيع، 
والقيمة 

المضافة 
)2005(  

17.20%  17.40%  17.40%  5.60%  Na غير   عكسي
  مؤثرة

   طردية غير مؤثرة     0.12  0.77

  

التمويل األصغر موجود . 6
بشكل أكبر في الدول النامية 
  ذات مستوى األمية المرتفع

نسب أمية 
الذكور في سن 

وأكبر  15
)2005(  

غير   طردي  93.00%  80.00%  83.00%  83.00%  66.00%
  مؤثرة

من الممكن أن   عكسية مؤثرة    0.04  0.83-
ل ينمو التموي

األصغر في الدول 
األفقر حيث ترتبط 

نسبة األمية 
  بمعدالت الفقر

الدول األكبر لديھا المزيد . 7
  من التمويل األصغر

الناتج المحلي 
اإلجمالي 

الحالي بآالف (
  )الدوالرات

5730673
0  

1074840
37  

30298  1147270
59  

  ارتباط منخفض  عكسية غير مؤثرة    0.35  0.30-    طردي       

السكان، 
جمالي إ
-باآلالف(

2006(  

  طردية غير مؤثرة    0.18  0.52    طردي  6038  33351  10128  74167  30497

المساحة الكلية 
بالكيلومتر (

  )المربع

نظرا للمساحة   عكسية مؤثرة    0.04  0.84-    طردي  1759450  2381741  163610  1001450  710000
الھائلة من 

الصحراء التي 
تسبب انخفاض 
  الكثافة السكانية 

الدول األسرع نموا لديھا . 8
  المزيد من التمويل األصغر

نمو نصيب 
الفرد في 

اجمالي الناتج 
بالنسبة (القومي 

-المئوية سنويا
  )1999متوسط 

2.40%  2.63%  3.73%  2.60%    
  

     

نسب النمو تتغير   عكسية غير مؤثرة    0.32  0.36-    طردي
وھو نوع من 

  االنحياز

قلة تكاليف اإلعداد . 9
ع تشجع المشروع للمشرو
  والتمويل

تكلفة تسجيل 
مشروع 

بالنسبة المئوية (
من نصيب 

الفرد من 
إجمالي الدخل 

  )القومي

12.70%  68.80%  9.30%  21.50%  Na طردية غير مؤثرة     0.42  15.    عكسي   

    طردية غير مؤثرة    0.42  0.13    طردي  %57  %68.90  %63.80  %78.10  %56.30معبدة الطرق الالدول ذات البنية التحتية . 10



 

العامة األفضل يجب أن 
يكون لديھا المزيد من 

  التمويل األصغر

بالنسبة المئوية (
من إجمالي 

  )1999-الطرق
األنظمة البريدية . 11

المتطورة يجب أن تقلل 
  الطلب على التمويل األصغر

النسبة المئوية 
من السكان 

الذين يغطيھم 
  النظام البريدي

    عكسية مؤثرة    0.03  0.86-        21.29%  22.26%  9.44%  10.00%

 
 



 

  )بعد استبعاد ليبيا(للدول األربع سي إطار العمل القانوني والمؤس: 3الملحق 
  

  الجزائر  تونس   مصر  المغرب  نوع المؤسسات
قانون البنوك   البنوك التجارية

  ) 03-34رقم (
قانون (قانون البنوك 

البنك المركزي، قطاع 
البنوك واألموال رقم 

وتعديله في  2003، 88
قوانين البنوك )+ 2005

المرسوم الرئاسي رقم (
  )2004لسنة  101

القانون (قانون البنوك 
لسنة  65-2001رقم 

المعدل بالقانون  2001
لعام  19-2006رقم 

، القانون رقم 2006
  )2005لعام  2005-96

لسنة  59-75رقم (مرسوم 
في  10- 90، القانون )1975

بشأن  1999ابريل نيسان  14
لنقد واالئتمان، والمعدل باألمر ا

أغسطس آب  26في  03-11
  2003لعام 

مؤسسات مالية 
  ليست بنوكا 

القانون البريدي     
في  38-98المادتين (

الثاني من يونيو حزيران 
1998(  

لسنة  59-75رقم (المرسوم 
- 03رقم (المرسوم )+ 1975

  )2003لسنة  11

رقم (القانون   البريد
بشأن ) 24-96

  البريد

لسنة  16لقانونين ا
 1982لسنة  19و 1970

لسنة  01-88رقم (القانون   
-2000القانون رقم ) + 1988

المرسوم ) + 2000لسنة  03
لسنة  43-02رقم (التنفيذي 

2002(  
قانون تنمية المشروعات     وكاالت التنمية

لسنة  141الصغيرة رقم 
يسمي الصندوق  2004

  االجتماعي كجھة تنسيق

-03رقم ( المرسوم الرئاسي  
300(  

اتحادات /التعاونيات
  االئتمان

القانون التعاوني 
، 83- 24. رقم(

تعديله +  1984
  )1993في 

االتحادات مغطاة بقانون 
الجمعيات األھلية 

لسنة  84القانون رقم (
2002(  

السلطة  11-03سي .إم.ألغت أو  
النقدية لمنح شركة التأمين 

للدخول  اخاص االتعاوني نظام
، ومن المصرفية في المعامالت

 .المطلوب وضع نظم جديدة
من قانون  81المادة  تعرض

مفھوم  2006ميزانية عام 
  االئتمان لجمعيات االئتمان

منظمات غير 
مؤسسات /حكومية

  تمويل أصغر

قانون تنظيم 
الجمعيات 

) ظاھر 1958(
قانون + 

التمويل األصغر 
، 97-18رقم (

1999 ،2004 
، 07-04رقم 

2007 + (
وك قانون البن

) + اإلشراف(
قواعد البنك 

المركزي 
  المغربي

قانون الجمعيات األھلية 
لسنة  84القانون رقم (

2002(  

القانون (قانون البنوك 
لسنة  154-59رقم 

-99، القانون رقم 1959
) + 1999لسنة  67

بين وزارة المالية اتفاقية 
التونسي  وبنك التضامن

تتعلق بإدارة خط 
االئتمان الذي يتاح 

ات المسموح لھا للجمعي
بتقديم قروض صغيرة، 
قانون مؤسسات التمويل 

القانون رقم (األصغر 
  )1995لسنة  95-154

بشأن  31-90رقم (القانون 
من  77المادة رقم ) + الجمعيات

سي .إم.أو 11-03المرسوم رقم 
تسمع للجمعيات األھلية  03-11

الجزائرية بإقراض أعضائھا 
دون أن تكون عرضة لإلشراف 

  يالبنك

  



 

  تاريخ مختصر لتطور التمويل األصغر في دول شمال أفريقيا: 4الملحق 
  

  المغرب  . أ
  

قمة عقدت بشأن التصحر في المغرب عام  خاللأشير إلى التمويل األصغر للمرة األولى 
االتحاد المغربي بعض المشاركين من الخدمة الكاثوليكية لإلغاثة، بالمشاركة مع وقرر  1992

بالقرب من خنيفرة " األطلس األوسط"ريفي في إقليم التجربة في القطاع الللتضامن والتنمية، 
  . من ثماني نساء مجموعةوقدم القرض األول إلى . بالتعاون مع جمعية أويد سرو المحلية

  .كفاءة النظام المناسب لتقاليد الوحدة المغربيةكدت عدة محاوالت وأ
  :ھيوبعد ذلك، تواريخ تأسيس مؤسسات التمويل األصغر 

  .بدأت جمعية اويد سرو أنشطة التمويل األصغر لثالثمئة عميل في منطقة القباب: 1993
  .توسيع برنامج الجمعية المغربية للتضامن بال حدود لتقديم التمويل األصغر: 1994
  .تأسيس مؤسسة زاكورة: 1995
بعد إلى جمعية  تأسيس رابطة تانديرا للخريجين والمديرين التنفيذيين والتي تحولت فيما: 1996
  .الكرامة

وقد بدأ برنامج مايكرو ستارت . الحكومة ومنتمويل من مانحين وتال تأسيس ھذه المؤسسات 
والتقنية لست في تقديم المساعدة المالية  1998من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام 

الة األمريكية للتنمية وبعد ذلك منحت الوك. مليون دوالر 1.7جمعيات بميزانية تشغيلية مقدارھا 
الحسن "ساند صندوق  2000وفي عام . مليون دوالر أكثرھا إلى جمعية األمانة 16أكثر من 

ھذه سمحت و). عشرة ماليين يورو(مليون درھم  100ھذا القطاع بقيمة تصل إلى " الثاني
يات الثالث بزيادة في عدد ومقدار القروض الممنوحة بالتحديد بالنسبة للجمع المساھمة المالية

  .البنك الشعبي للھضبة الوسطى جمعية األمانة وزاكورة و: الرئيسية
 المنظمات غير الحكومية ألنشطةالقروض الصغيرة من العناصر المكونة كانت في البداية ، 

إنشاء أول  97-18قانون رقم (سن قانون بشأن القروض الصغيرة  تطلبومع ذلك ، . العمومية
ھذا . المنظمات غير الحكومية األمعن صل برنامج القروض الصغيرة ف) 1999أبريل / نيسان 

تمت ھيكلة المؤسسات في شكل و. حاليا وقام بتأمينه القروض الصغيرة القائمأقر قطاع القانون 
الذي ينظم ) 1958 تشرين الثاني  نوفمبر 15(القانون " ظاھر"جمعيات وفقا لترتيبات من 

وقت اإلصالح في الحيث يجري قريبا، معية ربما يختفي جال شكلولكن ، . قانون الجمعيات
لحجم القرض الذي حد أقصى ك درھمحجم القرض خمسين ألف ويحدد القانون اآلن . الحالي
  .قرضا صغيراأن يسمى يمكن 

واليوم يتمتع ھذا القطاع . باسم القطاع الرسمياتحاد جمعيات التمويل األصغر ھو المتحدث 
ِاألمانة وزاكورة (تغطية على مستوى البالد جمعيات تنمية صغرى تملك ثالث : نسبيبتنوع 

جمعيات ، وثالثة منھا لديھا تغطية إقليمية وخمسة أخرى ھي )ومؤسسة التنمية المحلية والشراكة
واألمانة ھي مؤسسة التمويل األصغر الرئيسية في المغرب، تليھا . في أحياء ومداھا ضيق

وتسعى . ثم البنك الشعبي للھضبة الوسطى ة والشراكةزاكورة ثم مؤسسة التنمية المحلي
  .الجمعيات الثالث إلى التحول إلى مؤسسات مالية

إلى  مغربي من القروض التي لم ترد درھممليار  4.5قدمت ، 2007وبحلول يونيو حزيران 
قرضا  وعالوة على ذلك منحت أكثر من خمسة ماليين. مليون مقترض، ثلثاھم من النساء 1.2

٪ اعتبارا من  99معدل السداد من ). درھم في المتوسط 3568مبلغ (منذ بدء القطاع  صغيرا
باإلضافة (المنتجات الجديدة مثل قروض اإلسكان، والتأمين،  قدمت، وأكثر من ذلك. 2006 معا

تكييف االبتكارات في المنطقة الريفية وزيادة مستمرة من كما تم ) إلى القروض المدرة للدخل



 

على الرغم من التقدم فما  .امحترف 3500ھذا القطاع توظف أكثر يعمل في . ديةالقروض الفر
  ال يتعاملون مع البنوك ٪ من السكان 75 زال

 
 مصر. ب
 

األوسط وشمال أفريقيا بستين ألف مقترض نشط في  الشرقكانت مصر الدولة الرائدة في إقليم 
وال يوجد قانون محدد للتمويل . ، غير أنھا فقدت مكانتھا في السنوات األخيرة1997عام 

  . األصغر في مصر
على المنظمات غير الحكومية  تنطبقغير أن مؤسسات التمويل األصغر مادة لقوانين 

وتعرف المشروعات الصغيرة . والمشروعات متوسطة الحجم وقانون الشركات وقانون البنوك
ورأس مالھا المدفوع موظف  49و 5بأنھا مشروعات صغيرة فيھا ما بين  2004وفقا لقانون 

  .ومليون جنيه مصري 50000بين 
اليوم . الخاص في مجال التمويل األصغر القطاعالبنك الرائد في كان البنك الوطني للتنمية 

المؤسستان الرائدتان في صناعة التمويل األصغر ھما بنك القاھرة المملوك للدولة وھو بنك 
القاھرة في الخمسينيات ويعمل فعليا في مجال وأنشئ بنك . رسمي وجمعية اإلسكندرية لألعمال

وصممت خدمات التمويل األصغر لديه باستخدام أموال من . 1999منذ عام التمويل األصغر 
المزيد من المشروعات المدنية تجتذب (كما يقدم قروضا فردية . الوكالة األمريكية للتنمية

وھي تقدم . 1990ة لألعمال منذ عام وتعمل جمعية اإلسكندري. ويمكنه قبول الودائع) والخدمية
القروض والتدريب والدعم الفني وتعبئة المدخرات واستھدفت المشروعات الصغيرة ومتناھية 

  .فرعا في أنحاء مصر وتعمل في خمس محافظات 27الصغر، ولديھا 
ل البنك الوطني للتنمية ھو التحو تحديوتواجه الجمعية تحدي التحول إلى القطاع الرسمي بينما 

بغرض ويقدم البنك الوطني للتنمية خدمات التأمين لعمالئه . إلى مشغل على المستوى الوطني
  ).2006موسى (تغطية جزء من المبلغ المقرض في حاالت الوفاة 

 
  تونس . ج
  

بدأت أول أنشطة التمويل األصغر في تونس كمكونات لبرامج تنمية وضعتھا منظمات غير 
وندرة المشروعات ، لثمانينيات للتصدي للبطالة بين الشبابحكومية في أقاليم ريفية في ا

والنشاط في المدن أحدث حيث بدأت مشروعاته في . الصغيرة والفقر في المناطق الريفية
  .منتصف التسعينيات

 (FONAPRA) الصندوق الوطني لتشجيع الحرف: ونشأت عدة أنظمة للمشروعات الصغيرة
والريفية  برنامج التنمية الحضرية(المتكامل إلنماء المدن المكتب الوطني للحرف ، والبرنامج و

والوكالة  (FNE) لعمالةل الصندوق الوطني للتضامن، الصندوق الوطنيو،  (IRDP) المتكاملة
  .لالتونسية للتشغي

. أجازت الحكومة ونظمت نشاط مؤسسات التمويل األصغر بإصدار قانون 1999عام وفي 
ت وفترات ومقادير القروض ويأذن للجمعيات المؤھلة بالقيام ويحدد ھذا األخير يحدد معدال

  ).دورة تدريبية والتوجيه والمساعدة(وتقديم الخدمات غير المالية بأنشطة التمويل األصغر 
التونسي ھو كيان  التضامنوبنك . وإنداالالعبان األكبر في تونس ھما بنك التضامن التونسي 

ھي منظمات غير مؤسسة تمويل أصغر  227ة لـ حكومي يقدم رأس المال دون سعر فائد
من كافة المقترضين النشطين في % 84وھذا برنامج مدعوم بشدة يغطي . حكومية كقروض

  .التونسي على الزبائن منخفضي الدخل في المناطق الريفيةتضامن ويركز بنك ال. البالد
 1995ومنذ عام . بيئةبتركيز على ال 1991بينما إندا منظمة غير حكومية دولية أنشئت عام 

تنمية القروض الصغيرة عن طريق القروض والشراكات والتدريب في مناطق ركزت على 



 

واليوم توجه جھودھا . اتحاد ھامن ومعنحلة وعمران وسيجومي وسيدي حسين ودوار حشر
من أصحاب ألفا  122سمحت إندا لــ وخالل ثالثة عشر عاما . بشكل كبير إلى النساء

مليون  189ألف قرض تبلغ قيمتھا اإلجمالية  372بالحصول على غيرة المشروعات الص
  %.90ويتمتع القطاع بنسب سداد تزيد على . دينار

حساب ادخاري واحد لكل نظام التوفير البريدي ھو المقدم المھم لخدمات اإليداع، بمتوسط 
نار دي 1205763000تحمل حسابات ادخارية  2254000وھناك في الوقت الحالي . أسرة

  .دوالرا أمريكيا 884639031تونسي أي 
  
  الجزائر. د
  

وبدأتھا الحكومة ) من أواخر التسعينات(حديثة للغاية  األصغرالخبرة الجزائرية في التمويل 
منظمة غير حكومية في القطاع غير  15واليوم توجد  .بالتوازي مع مشروعات تنمية أخرى

  .1996ة منذ الھادف للربح في الجزائر، ومن بينھا التويز
للمشروعات الكبرى وللمقاوالت  أساساوتقرض . من الفروع% 90وتشكل ستة بنوك حكومية 

  .وتسعى البنوك األجنبية للزبائن األغنياء فقط. الحكومية
مؤسسة عامة تتعامل مع التمويل األصغر  وھينمية االجتماعية، يسي ھو وكالة التالالعب الرئ

، 1999ومنذ عام . الفقر ودعما ألنشطة اقتصادية صغيرة باعتباره وسيلة للتخفيف من حدة
 2002وفي عام . لإلقراض التالي إلى مقترضي القروض الصغيرةقامت بتمويل بنوك تجارية 

أساسا ) 1999منذ % (47أعلنت وكالة التنمية االجتماعية نسبة عدم السداد التي وصلت إلى 
قلت محفظة التمويل األصغر إلى الوكالة ن 2003ومنذ . سياسات حكومية حالية وماضيةبسبب 

ويقدم الصندوق القومي لتنظيم الدعم . من أجل مراقبة أفضل الوطنية إلدارة القروض الصغيرة 
  . الزراعي ما بين خمسين وخمسة وسبعين في المئة من تمويل التمويل األصغر في الجزائر

حوالي خمسة ) وموظفينحين حرفيون وأصحاب محال وفال(واليوم يبلغ حجم السوق المحتمل 
وإضافة إلى ذلك، ھناك قطاع غير رسمي ضخم يوجد . ألف شركة صغيرة 150ماليين أسرة و

فقط من الجزائرين % 30وتشير التقديرات إلى أن . مليون عامل ال يتعاملون مع بنوك 1.25به 
الجزائري، وھي  المؤسسة الرئيسية التي تقدم التمويل األصغر ھي البريد. يتعاملون مع البنوك

مليون حساب بريدي وتتعامل مع أكثر من مليون  7.1شبكة لھا عدد كبير من الفروع، وتدير 
ممثل كبير لإليداعات وبطاقات الصرف والبطاقات بين البنوك والخدمة البريدية . معاملة يوميا

ل ما ويعم. كم سوق البطاقات بين البنوك وتعد شبكة فروعھا المالية الخاصة% 85وتملك 
ألف موظف يعملون في البريد الجزائري في جناح الخدمات  25من بين  1400يقرب من 

  .المالية
ھي منظمة غير حكومية تأسست عام ، )والتضامن المتبادلين المساعدةوتعني (جمعية التويزة 

 39، بقروض لم تدفع تصل إلى 1999، وھي ناشطة في مجال التمويل األصغر منذ 1962
للحصول على قرض من جمعية ولكن ). دينارا جزائريا 90= الدوالر(جزائري مليون دينار 

. التويزة، يجب أن يأتي الطالب بثالثين في المئة من المبلغ المطلوب للمشروع من مصدر آخر
الوكالة الوطنية لدعم ( لتشغيلالوكالة الوطنية لونشأت مؤسسات تمويل أصغر أخرى مثل 

إلخ لكن ھذه األنظمة .. الزراعيةوالتنظيم ني للتنمية الصندوق الوط، وتشغيل الشباب
 20وتتراوح نسبة السداد بين : تحث المتلقين على السدادوال . بيروقراطية وليست مرنة وبطيئة

كل األشكال . بسبب اإلدارة األفضل% 85بينما تحصل جمعية التويزة على نسبة % 50و
ا ألغيت بالتدريج القوانين المنظمة لسعر القانونية لمؤسسات التمويل األصغر مسموحة بينم

  .الفائدة مما ألغى أسقف الربا الفاحش



 

من إجمالي الدخل % 13ولدى الجزائر نسب قليلة من اإلقراض للقطاع الخاص تصل إلى 
% 61و% 56مقارنة بالمغرب وتونس حيث وصلت النسب إلى ) 2004في عام (القومي 

  .على التوالي
  

  ليبيا  -ھـ 
  

ولما ال يوجدا في ليبيا نشاط تمويل . لى معلومات تتعلق بالتمويل األصغر في ليبيالم نعثر ع
ومع غياب المعلومات يصعب . أصغر غالبا بسبب ارتفاع النفطي الذي يجعل ليبيا دولة غنية

  .القول
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