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ملخص: 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل ت�سليط ال�سوء على جتربة بنك الأ�رشة ب�سفته كبنك متخ�س�س 
عند  و�سعها  التي  والر�سالة  الروؤية  وفق  التمويل  هذا  وتقدمي  الأ�سغر،  التمويل  منح  يف 
مت ا�ستبانة مكونة من ق�سمني، ا�ستمل الق�سم الأول:  ِمّ التاأ�سي�س. وجلمع بيانات الدرا�سة �سمُ
متغريات  على  الثاين:  الق�سم  ا�ستمل  بينما  الدرا�سة،  عينة  لأفراد  ال�سخ�سية  البيانات  على 
عت ال�ستبانة  ِزّ فر�سيات الدرا�سة بعدد )39( متغرياً وفق عبارات الروؤية والر�سالة للبنك، وومُ
على اأفراد عينة الدرا�سة، حيث اأخذت العينة من قائمة عمالء الأفرع الثالثة: الفرع الرئي�س 
اأوائل الفروع التي  اأم درمان ال�سوق ال�سعبي، ب�سفتهما من  باخلرطوم، فرع بحري، وفرع 
اأ�س�سها البنك واأكربها. اتبعت الدرا�سة يف حتليل الفر�سيات برنامج )SPSS( الإح�سائي، 
وا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�سائية مثل: التوزيع التكراري، والن�سب املئوية، ومعمل ارتباط 
بري�سون، واملتو�سط، واختبار Qia- Square للتعرف اإىل دللة الفروق الإح�سائية بني 
الأ�رشة  بنك  اأن  اأهمها:  النتائج  من  العديد  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  الدرا�سة.  عينة  اإجابات 
اأن يحقق بع�س م�سمون عبارات الروؤية والر�سالة التي و�سعها، كما خل�ست اإىل  ا�ستطاع 
العديد من التو�سيات اأهمها: تب�سيط الإجراءات يف منح التمويل الأ�سغر، وقبول ال�سمانات 
للم�ساريع  احلثيثة  واملتابعة  اقت�ساديًا،  والنا�سطني  امل�ستثمرين  �سغار  لدى  املتوفرة 

املمولة من قبل بنك الأ�رشة. 
مفتاح الكلمات: 

الروؤية،  اقت�ساديًا،  النا�سطون  امل�ستثمرين،  �سغار  الأ�رشة،  بنك  الأ�سغر،  التمويل 
الر�سالة. 
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Assessment of Family Bank Experience 
in Micro Financing: Analytical Field Study

Abstract: 

The aim of this study is to focus on the experience of Family Bank 
that specializes in providing micro- finance, which is being given in 
accordance with the vision and mission that was set out when the bank 
was established. A questionnaire was constructed and divided into two 
parts; data was collected. The first part includes personal data, and 
the second includes assumptions of 39 variables. The questionnaire was 
distributed among selected individuals representing the customers of 
three branches of the bank: The headquarter in Khartoum, Bahri Branch 
and Omdurman Alsouq Alshaasabi Branch. For the purpose of testing the 
hypothesis, the study adopted the SPSS program by applying frequency 
distribution, Ratios, Pearson, correlation coefficient, average and Qia- 
Square test for the purpose of identifying the statistical significance 
differences between the responses of the study’s sample. The study 
shows that The Family Bank is able to achieve some of its vision and 
mission. Family Bank simplifies its procedures for providing micro- 
finance, and accepts the minimum guarantees from small investors who 
are economically active. 
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أوالً- منهجية الدراسة: 

أهمية الدراسة: 

َعدمُ هذه الدرا�سة اإ�سافة للمكتبة العربية، من خالل تقومي جتربة بنك الأ�رشة يف منح  تمُ
التمويل الأ�سغر بال�سيغ الإ�سالمية من وجهة نظر عمالء البنك، م�ستهدفة �رشيحة معينة يف 
َعدمُ الدرا�سة الأوىل من نوعها التي  املجتمع لروؤية مدى تطبيق روؤية البنك ور�سالته، كما تمُ

اعتمدت على الدرا�سة امليدانية يف ت�سليط ال�سوء على م�سكالت التمويل الأ�سغر. 

عينة الدراسة واملتغريات: 

الأ�رشة  بنك  عمالء  وهم  الدرا�سة،  جمتمع  من  ع�سوائيًا  فاختريت  الدرا�سة  عينة  اأما 
الذين منحوا متوياًل ترتاوح فرتته بني �سنة و�سنتني، ومتغريات الدرا�سة �سملت )39( متغرياً، 
تكون  اأن  على  البنك،  اإدارة  قبل  من  و�سعت  التي  والر�سالة  الروؤية  حمددات  من  ا�ستنبطت 
يف  حظها  وقلة  بالب�ساطة  ات�سمت  الدرا�سة  عينة  لأن  وذلك   ، )ل(  اأو  )بنعم(  عنها  الإجابة 

التعليم. 

مشكلة الدراسة: 

وتتلخ�س م�صكلة الدرا�صة يف ال�صوؤال االآتي: 

هل جتربة بنك االأ�رشة كبنك متخ�ص�س يف منح التمويل االأ�صغر ل�صغار 
و�صعها  التي  والر�صالة  الروؤية  حققت  اقت�صادياً  والنا�صطني  امل�صتثمرين 

البنك عند التاأ�صي�س من وجهة نظر عملئه؟ 
يف �صوء ما تقدم حتاول الدرا�صة االإجابة عن االأ�صئلة االآتية: 

احتياجات . 1 وفق  ومتنوعة  جيدة  مالية  خدمات  تقدمي  الأ�رشة  بنك  ا�ستطاع  هل 
�سغار امل�ستثمرين والنا�سطني اقت�ساديًا؟ 

هل ا�ستطاع بنك الأ�رشة تقدمي خدمات التمويل الأ�سغر ب�سورة مب�سطة ومي�رشة . 2
ومرنة ويف الوقت املنا�سب؟ 

الأ�سغر . 3 التمويل  مبنح  التقليدي  التمويل  حاجز  ك�رش  الأ�رشة  بنك  ا�ستطاع  هل 
ب�سمانات تتوافق ومقدرة �سغار امل�ستثمرين والنا�سطني اقت�ساديًا، وبتكلفة منا�سبة؟ 
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معي�سة . 4 ظروف  حت�سني  الأ�سغر  التمويل  منح  خالل  من  الأ�رشة  بنك  ا�ستطاع  هل 
�سغار امل�ستثمرين والنا�سطني اقت�ساديًا؟ 

الأ�سغر . 5 التمويل  خدمات  يقدم  لكي  جغرافيًا  ينت�رش  اأن  الأ�رشة  بنك  ا�ستطاع  هل 
ل�سغار امل�ستثمرين والنا�سطني اقت�ساديًا يف اأماكنهم؟ 

هل تتوافق روؤية بنك الأ�رشة ور�سالته وحمددات التمويل الأ�سغر؟ . 6

فرضيات الدراسة: 

بحيث  اأ�سا�سيتني:  فر�سيتني  اإىل  الفر�سيات  ق�سمت  الدرا�سة،  اأ�سئلة  من  ا�ستنباطًا 
تخترب الفر�سية الأوىل متغريات روؤية بنك الأ�رشة، اأما الفر�صية الثانية فتخترب متغريات 

الر�صالة كما ياأتي: 
الفر�صية االأوىل:  ●

توجد عالقة ذات دللة اإح�سائية بني منح التمويل الأ�سغر وروؤية بنك الأ�رشة املتمثلة 
يف: 

)تقدمي خدمات مالية جيدة ومتنوعة متاحة للفقراء النا�سطني اقت�ساديًا يف مواقعهم، 
ومنا�سبة لظروفهم، وت�ساهم يف حت�سني ظروف معي�ستهم، ومتكنهم من امل�ساهمة الفاعلة 

يف التنمية القت�سادية( . 
الفر�صية الثانية:  ●

الأ�رشة  بنك  ور�سالة  الأ�سغر  التمويل  منح  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  توجد 
املتمثلة يف: 

)تقدمي خدمات مالية متنوعة م�ستدامة تالئم متطلبات الفقراء، من حيث الإجراءات 
لتمكني  املنا�سبة  والت�سعرية  اجلغرايف،  والتواجد  ال�سهلة،  وال�سمانات  واملرنة،  املب�سطة 

الفقراء من مزاولة م�رشوعات اقت�سادية تخرجهم من دائرة الفقر( . 

ثانياً - املقدمة: 
الدول  الأخرية، خا�سة يف  الآونة  العامل يف  دول  اهتمام  على  الأ�سغر حاز  التمويل 
النامية، وال�سودان واحدة من تلك الدول، حيث ظهر هذا الهتمام يف �سيا�سات بنك ال�سودان 
املركزي التي وجهت يف بداية عام 2007 م باإن�ساء وحدة يف البنك تهتم مب�سوؤوليات تنظيم 
منح التمويل الأ�سغر ورقابتها من املوؤ�س�سات املختلفة يف ال�سودان، كما �سجع بنك ال�سودان 
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التمويل الأ�سغر، وهذا �سجع عدداً كبرياً من  الدخول يف عمليات  الأفراد واملوؤ�س�سات على 
اأبناء هذا الوطن )ال�سودان( على تلبية طلب بنك ال�سودان. واأمُن�ِسئ بنك الأ�رشة الذي يعد البنك 
ل�سغار  العربي-  الوطن  ال�سودان ويف  الأ�سغر- يف  التمويل  منح  املتخ�س�س يف  الوحيد 
املختلفة-  القت�سادية  الأن�سطة  جمالت  جميع  يف  اقت�ساديًا،  والنا�سطني  امل�ستثمرين 
جتارية، وحرفية، وزراعية، وحيوانية، وغريها من الأن�سطة التي ت�ساعد �سغار امل�ستثمرين 

والنا�سطني اقت�ساديًا على النهو�س با�ستثماراتهم وم�ساريعهم ال�سغرية. 
عمالئه  نظر  وجهة  من  الأ�رشة  بنك  جتربة  لتقومي  حماولة  مبثابة  الدرا�سة  هذه  َعدمُّ  تمُ
الروؤية تقدمي  اأي مدى حتققت روؤية البنك ور�سالته، حيث ا�ستهدفت  اإىل  للوقوف والتعرف 
مواقع  من  وبالقرب  اقت�ساديًا  النا�سطني  للفقراء  متاحة  ومتنوعة  جيدة  مالية  خدمات 
والت�سعرية  ال�سمانات  يف  واملرونة  الإجراءات  تب�سيط  الر�سالة  ا�ستهدفت  بينما  عملهم، 
ت�ساهم  بحيث  الفئة،  تلك  ملتطلبات  مالئمة  التمويل  مبالغ  تكون  واأن  للتمويل،  املنا�سبة 
القت�سادية  التنمية  يف  الفاعلة  امل�ساهمة  من  ومتكنهم  املعي�سية،  ظروفهم  حت�سني  يف 

والجتماعية، واأن تكون تلك اخلدمات م�ستدامة. 
أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�صة اإىل: 
ت�صليط ال�صوء على: . 1
مفهوم التمويل الأ�سغر وتعريفه.  -
روؤية بنك الأ�رشة ور�سالته واأهدافه التي ي�سعى اإىل حتقيقها من خالل منح التمويل  -

الأ�سغر ل�سغار امل�ستثمرين والنا�سطني اقت�ساديًا. 
م�سكالت التمويل الأ�سغر.  -
ل�سغار . 2 الأ�سغر  التمويل  منح  يف  متخ�س�س  كبنك  الأ�رشة  بنك  جتربة  تقومي 

امل�ستثمرين والنا�سطني اقت�ساديًا فقط، وذلك من خالل درا�سة ميدانية. 
منهجية الدراسة: 

اتبع البحث املنهج ال�ستقرائي لو�سع فر�سيات البحث، واملنهج ال�ستنباطي لختبار 
الفر�سيات، واملنهج التاريخي للدرا�سات ال�سابقة، واملنهج الو�سفي للدرا�سة امليدانية. 

ثالثاً - الدراسات السابقة: 
درا�سة )اأفكار، 1997م( متثلت م�سكلة الدرا�سة يف الإجابه عن العديد من الأ�سئلة  -
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اأهمها: ما الكيفية املنا�سبة التي ميكن من خاللها متويل امل�رشوعات ال�سغرية؟ كما هدفت 
التي ميكن بها  الكيفية  ال�سغرية مع حتديد  للم�رشوعات  التمويل  اأهمية  اإىل بيان  الدرا�سة 
الدور املتوقع من  يتنا�سب مع مراحل دورة حياتها، وحتديد  متويل هذه امل�رشوعات مبا 
املوؤ�س�سات املعنية بتمويلها من اأجل النهو�س بها. وخل�ست الدرا�سة اإىل العديد من النتائج 
منا�سبة  متويل  مب�سادر  امل�رشوع  حياة  دورة  مراحل  لتمويل  �رشورة  هناك  اأن  اأهمها: 
حتى ل يتع�رش امل�رشوع ال�سغري، واأهمية اأن ينال مدير امل�رشوع احلد الأدنى من القواعد 
ابتكار  الدرا�سة:  تو�سيات  اأهم  ومن  م�رشوعه.  يتع�رش  ل  حتى  التمويل  لإدارة  الأ�سا�سية 
اأ�ساليب متويلية تتالءم مع امل�رشوعات ال�سغرية، مثل اأ�سلوب التمويل بامل�ساركة، وتقدمي 
القرو�س للم�رشوعات ال�سغرية جًدا بدون �سمان، ودرا�سة امل�سكالت التمويلية التي تواجه 

�سغار امل�ستثمرين وحماولة تذليلها. 
درا�سة )مكي، 1998م( تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف عر�س طرق التمويل الإ�سالمية  -

املختلفة، وجتارب بع�س الدول يف متويل امل�رشوعات ال�سغرية بالطرق الإ�سالمية للتعرف 
على امل�سكالت التي تواجهها. 

يف  متويلها  وطرق  ال�سغرية  ال�سناعات  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 
ملواجهة  اجتاهني  وجود  الآتية:  النتائج  اأهم  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  الإ�سالمي،  القت�ساد 
م�سكالت التمويل للم�رشوعات ال�سغرية: اأولهما: تنمية م�سادر التمويل عن طريق امل�ساركة 
والإجارة املنتهية بالتمليك، والثاين: تطوير التمويل الذي يعتمد على الإقرا�س بالفائدة وهو 
وامل�رشوعات  املالية  واملوؤ�س�سات  احلكومات  تعاون  الدرا�سة:  تو�سيات  اأهم  ومن  الأقوى، 
ال�سغرية يف و�سع برامج متكاملة مل�ساعدة امل�رشوعات ال�سغرية، مت�سمنة التمويل ب�سيغ 

مالئمة. 
درا�سة )Wrenn ،2005( ركزت على اأثر التمويل الأ�سغر ودوره يف التخفيف من  -

حدة الفقر، اإذ اإنه مفهوم لدى العامة باأنه لي�س احلل الأمثل يف ذلك، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن 
تقدمي اخلدمات امل�سممة لتلبية احتياجات العمالء له اآثار اإيجابية، لي�س فقط على العمالء 
هذه  من  الأكرب  اجلزء  لتقومي  حاجة  هناك  اأن  بيد  ككل.  املجتمع  وعلى  اأ�رشهم،  على  بل 
اإذا كانت القيمة احلقيقية للتمويل الأ�سغر يف التنمية هو حتقيق  اأو�سع  التاأثريات بطريقة 
الأمن املعي�سي على اأ�سا�س اإطار �سبل العي�س الذي يحلل كيف ميكن للم�رشوع اأن يوؤثر على 

�سبل عي�س امل�ستفيدين. 
درا�سة )املهل، 2014( تهدف اإىل بيان دور التمويل الأ�سغر يف تنمية ال�سناعات  -

ال�سناعات  اأن  الرغم من  اأنه على  اإىل  الدرا�سة  ال�سودان وتطويرها، وتو�سلت  ال�سغرية يف 
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ال�سغرية يف ال�سودان متثل )93%( من القطاع ال�سناعي، وكان من الأوىل اأن ت�سكل رافداً 
فعاليتها،  من  قلل  مما  الأ�سغر،  التمويل  من  كبري  بقدر  حتظ  مل  فاإنها  لالقت�ساد،  مهمًا 
واأوقفها عن النمو والتطور. كما تو�سلت الدرا�سة اأي�سا اإىل اأن هناك عقبات حقيقية تواجه 
ال�سناعات ال�سغرية يف احل�سول على التمويل اأهمها: ارتفاع تكلفة التمويل، وتعقد اإجراءات 

احل�سول على التمويل، و�سعوبة ت�سويق املنتج...... الخ. 

العالقة بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة: 

ال�سغرية  امل�رشوعات  لتمويل  ابتكارات  اإيجاد  على   )1997 )اأفكار،  درا�سة  ركزت 
ا�ستخدام طرق  فركزت على   )1998 )مكي،  درا�سة  اأما  اإىل جتربة معينة،  تتطرق  اأن  دون 
معينة  روؤية  حتديد  دون  املحرمة،  بالفائدة  التمويل  تطوير  بجانب  الإ�سالمية  التمويل 
للتمويل الأ�سغر، اأما درا�سة Wrenn فركزت على دور التمويل الأ�سغر يف حياة �سغار 
اأما الدرا�سة احلالية فهي درا�سة ميدانية حلالة بنك  امل�ستثمرين دون درا�سة حالة معينة، 
فقط  الأ�سغر  التمويل  ملنح  العربي  الوطن  يف  متخ�س�س  بنك  كاأول  ال�سودان  يف  الأ�رشة 
التي  البنك وامل�سكالت  الوقوف على جتربة  اإىل  الدرا�سة  امل�ستثمرين، حيث تهدف  ل�سغار 

تواجه �سغار امل�ستثمرين من خالل اآراء عينة الدرا�سة. 

2-1 مفهوم التمويل األصغر: 
فاإن  لهذا  كبري.  وعك�سه  �سغٌر،  ذو  اللغة  يف  �سغري  معنى  اللغوية  املعاجم  كتب  يف 
مفهوم التمويل الأ�سغر يعني تزويد العائالت الفقرية جداً بقرو�س �سغرية جداً )مكروبية( 
san - )��ساعدتهم يف النخراط بن�ساطات منتجة، اأو لتنمية م�ساريعهم املتناهية ال�سغر 

 .)belnetwork/ 2010
بينما يرى )العتيبي/ 2009( باأن مفهوم التمويل الأ�سغر ينح�رش يف توفري القرو�س، 
والتاأمني،  والتحويالت،  الدخار،  مثل:  الأخرى،  املالية  اخلدمات  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة 

وقرو�س التعليم. 
باخت�صار فاإن مفهوم التمويل االأ�صغر ينح�رش يف النقاط االآتية: 

اأنه ميثل قرو�س �سغرية احلجم. . 1
اأنه يتعامل مع ال�رشائح الفقرية �سواء كانت تلك ال�رشائح اأفراداً اأم اأ�رشاً اأم عائالت . 2

فقرية، وغالبًا ما يركز على الفقراء الن�سطاء اقت�ساديًا )امل�ستثمرين( . 
فقط، . 3 امل�ستثمرين  ل�سغار  القرو�س  منح  يف  الأ�سغر  التمويل  مفهوم  ينح�رش  ل 
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البنوك  التعامل مع  الفئة، والذين مل ي�سبق لهم  اأخرى لتلك  اإىل تقدمي خدمات  بل يتعداها 
التجارية. 

2-2 تعريف التمويل األصغر: 
اأو  العام للم�سطلح،  الإطار  اإن املفهوم ميثل  اإذ  التعريف يختلف عن املفهوم  اأن  مبا 
به، فهو  امل�سطلح وما يخرج  في�سمل حدود  التعريف  اأما  امل�سطلح،  النا�س عن  يفهمه  ما 
حمدد وا�سح املعامل، ل يحتمل اأن يكون ل�سيء اآخر، لذا يجب تعريف التمويل الأ�سغر بعد 

اأن يو�سح مفهومه. 
اأطلقت العديد من امل�سميات لتمويل ال�رشائح الفقرية منها: التمويل املتناهي ال�سغر، 
التمويل ذو البعد الجتماعي، التمويل الأ�سغر، وكلها ت�سري اإىل عملية متويل الفقراء الن�سطاء 

اقت�ساديًا واجتماعيًا. 
ويف هذه الدرا�سة �سوف ي�ستخدم م�سطلح التمويل الأ�سغر لأنه امل�سطلح املتعارف 
عليه يف منح التمويل من بنك الأ�رشة، لذلك �سوف تقت�رش التعريفات على التمويل الأ�سغر 

فقط. 
لهذا يرى )بري/ 2009( اأن تعريف التمويل الأ�سغر من خالل مقارنته مع التمويل 
العادي  التمويل  لدرا�سات  يخ�سع  العادي  التمويل  مثل  مثله  الأ�سغر  التمويل  اأن  العادي، 
اإدارة  على  التمويل(  )طالب  ومقدرة  امل�رشوع  جدوى  من  للتاأكد  والفنية،  منها  امل�رشفية 
اإنه يهتم بتمويل ال�رشائح  اإذ  م�رشوعه بكفاءة ناجحة، ولكنه يختلف عن التمويل العادي، 

الفقرية املنتجة. 
وذلك يعني اأنه ل يوجد فرق بني التمويل التقليدي والتمويل الأ�سغر من حيث الهدف 

وهو متويل امل�ساريع لتحقيق الفائدة القت�سادية والجتماعية. 
للفرد  املمنوح  “التمويل  باأنه  الأ�سغر  التمويل  املركزي  ال�سودان  بنك  عرف  كما 
تت�سمن  التي  الأن�سطة  من  ينتج  الأ�سا�سي  دخلهم  الذين  املقرت�سني  من  جمموعة  اأو 
من  الأعلى  احلد  )رفع  الأعلى  احلد  ليتجاوز  بحيث  وبيعها،  واخلدمات  ال�سلع  اإنتاج 
وقت  من  املركزي  البنك  يقرره  ما  ح�سب  اأو   ، �سوداين(  20000ج  اإىل   10000

 .www.apap.ahlamontada/ )2013( ”لآخر
لطالب  املمنوحة  القيمة  حيث  من  الأ�سغر  التمويل  عرف  ال�سودان  بنك  اأن  يالحظ 
التمويل الأ�سغر كانت 10000ج �سوداين، رفعت اإىل 20000 ج، موؤخراً قبل النتهاء من 

كتابة هذه الدرا�سة. 
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كما جرى تعريف التمويل الأ�سغر يف معظم دول العامل على اأنه”تقدمي نطاق وا�سع 
بل  والتحويالت،  والتاأمني  والإيداع  والدخار  الإئتمان  جمالت  يف  املالية  اخلدمات  من 
والتدريب وبناء القدرات لذوي الدخول املنخف�سة، اأي الفقراء الن�سطاء اقت�ساديًا” )موقع 

م�رشف الدخار / 2010( . 
الأ�سغر، حيث تعدى جمرد منح  التمويل  الأ�سغر �سمل مفهوم  للتمويل  التعريف  هذا 
مبالغ مالية مبقدار حمدد اإىل تقدمي خدمات اأخرى ل�سغار امل�ستثمرين، مما يعني اأن لتلك 
اخلدمات تكلفة جتعل البنك يحقق منها عائداً لتغطية اخلدمات التي يقوم بها جتاه عمالئه. 
يالحظ مما �سبق باأن التمويل الأ�سغر لي�س له تعريف حمدد، فتارة يعرف من حيث 

احلد الأدنى للمبلغ، وتارة من حيث اخلدمات املالية امل�رشفية. 
اخلدمات  من  وهو«جمموعة  الأ�سغر:  للتمويل  الآتي  التعريف  الباحثة  تقرتح  لذلك 
اأموال كافية للم�ساريع، ولكن لهم القدرة على الك�سب  التي تقدم للفقراء الذين لي�س لديهم 
يف  اخلدمات  تلك  وتتمثل  واجتماعي،  اقت�سادي  مردود  ولها  مدرو�سة،  م�ساريع  ولديهم 
التمويل والتاأمني والدخار وفتح احل�ساب اجلاري..... الخ، بتكلفة متويل تنا�سب تلك املبالغ 

ال�سغرية«. 

2-3 من هم عمالء التمويل األصغر؟ : 
التمويل  عميل  تعريف  يجب  دقة،  اأكرث  ب�سورة  الأ�سغر  التمويل  ويعرف  يفهم  ولكي 
الأ�سغر، فقد ذكر بنك ال�سودان املركزي تعريفًا لعميل التمويل الأ�سغر: باأنه الفقري الن�سط 
اقت�ساديًا الذي له دخل �سهري يقل عن �سعف احلد الأدنى لالأجور، اأو ميتلك اأ�سوًل منتجة 
قيمتها اأقل من ع�رشة اآلف جنيه، ول ي�ستفيد من التمويل باملوؤ�س�سات الر�سمية، ول يكون 
عاماًل نظاميًا يف اأي موؤ�س�سة، ول يقل عمره عن )18( �سنة، ول يزيد عن )60( �سنة )موقع 

م�رشف الدخار/ 2010( . 
كما ذكر كاتب اآخر تعريفًا لعمالء التمويل الأ�سغر: على اأنهم ال�رشائح الفقرية املنتجة، 
وهذه ال�رشائح يق�سد بها العمالء النا�سطون اقت�ساديًا، واجلادون يف تعاملهم، والقادرون 

على �سداد قرو�سهم بانتظام )حامد/ النرتنت/ 2010( . 
ول  املتدين،  الدخل  ذوو  الأ�سخا�س  هم  الأ�سغر  التمويل  عمالء  باأن  اآخر  يرى  بينما 
ميكنهم احل�سول على خدمات موؤ�س�سات التمويل الر�سمية، وهم يعملون ذاتيًا، وم�ساريعهم 

 . )sanabelnetwork /2010( غالبًا ما تكون موجودة يف منازلهم
يف  العاملة  للبنوك  املوجه  ب�سفته  املركزي  ال�سودان  بنك  باأن  اآخر:  كاتب  ذكر  كما 
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ال�سودان، ومن �سمنها بنك الأ�رشة، حدد ال�رشائح الفقرية )اأو عمالء التمويل الأ�سغر( ، باأنها 
ال�رشائح التي يقل دخلها ال�سهري عن اأربعمائة جنيه �سوداين يف ال�سهر، اأو لها اأ�سول ثابتة 

ل تزيد قيمتها عن ع�رشة اآلف جنيه، ول ت�ستفيد من التمويل الر�سمي )بري/ 2009( . 
ذكر )العتيبي/ maktoob. com/ 2009( . تعريفًا اآخر لل�رشائح الفقرية- الذين 
ميثلون عمالء التمويل الأ�سغر- وهم �رشيحة الفقراء واأي �رشائح يف املجتمع قادرة على 

الك�سب والعمل، ومل جتد حظًا يف التوظف. 
بناء على ما �صبق ذكره ميكن تلخي�س تعريف عملء التمويل االأ�صغر يف النقاط 

االآتية: 
ففي . 1 لآخر،  بلد  من  تختلف  موؤ�رشات  للفقر  باأن  معلوم  هو  كما  الفقراء،  هم  من 

ال�سودان عرف الفقري باأنه الذي يقل دخله عن اأربعمائة جنيه �سوداين، وله اأ�سول ل تزيد عن 
ع�رشة اآلف جنيه �سوداين )ح�سب تعريف بنك ال�سودان( . 

اأما النقطة الثانية: هي باأن هوؤلء الفقراء يجب اأن يكونوا ن�سيطني اقت�ساديًا. . 2
ترى الباحثة باأن التعاريف ال�سابقة تخرج فئة مهمة من ال�ستفادة من عملية التمويل 
جنيه  اآلف  ع�رشة  بقيمة  اأ�سوًل  متلك  ل  التي  املنتجة  واملراأة  اخلريجون  وهم  الأ�سغر، 

�سوداين، )اأو20000 جنيه( . 
لذلك يقرتح التعريف الآتي لعميل التمويل الأ�سغر: باأنه الفقري اأو املعدم وله درا�سة 
جدوى مل�رشوع منتج اقت�ساديًا واجتماعيًا، ول ميلك ماًل كافيًا ل�رشاء اأ�سول امل�رشوع اأو 

مبالغ لت�سيري اأعمال امل�رشوع الأ�سا�سية، ول ميلك �سمانات كافية. 

2-4 أنواع القروض: 
والزراعي،  وال�سناعي،  التجاري،  الن�ساط  ح�سب  عالآ  القرو�س  الأ�رشة  بنك  مينح 
 Grameen Bank غرامني  بنك  يف  ولكن  واملباين،  والنقل،  واحلريف،  واحليواين، 
)القرو�س تختلف، وهو بنك اأ�س�سه عام 1974م الربوف�سري حممد يون�س، اأ�ستاذ القت�ساد 
الأ�سغر كركيزة  التمويل  ا�ستخدم حممد يون�س منوذج  البنغالدي�سية.  اإحدى اجلامعات  يف 

اأولية( ، ت�سمل القرو�س الأنواع الآتية )�رشف الدين/ الإنرتنت/ 2012( : 
ومتنح  املو�سمية،  القرو�س   -2 الأغرا�س،  جلميع  وت�ستخدم  العامة،  القرو�س   -1
لدعم الزراعات املو�سمية، 4- قرو�س الأ�رشة، م�سوؤولة منها املراأة، 4- قرو�س الإ�سكان، 

5-  قرو�س �سناديق الدخار للم�ساعدة يف التوفري )�سعيد/ 2007( . 
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2-5 أنشطة التمويل األصغر: 
امل�رشوعات  بها  يق�سد  الأ�سغر  التمويل  مبنحها  الأ�رشة  بنك  يقوم  التي  والأن�سطة 
اليدوية،  واحلرف  ال�سغرية،  والتجارة  الطعام،  �سناعة  مثل:  الدخل،  تولد  التي  ال�سغرية 
وامل�ساريع الزراعية واحليوانية ال�سغرية، وامل�ساريع التي حتت�سنها املوؤ�س�سات واجلامعات 
مل�ساعدة اخلريجني على اإيجاد فر�س عمل، و�رشاء قطع غيار ال�سيارات..... الخ، مما اأوجد ما 

يعرف بحا�سنات الأعمال. 

2-6 مراحل منو املشروعات الصغرية )قنديل/ 1997( . 
حتديد  ميكن  �سوئها  على  والتي  متعددة،  منو  مبراحل  تتميز  ال�سغرية  امل�رشوعات 

احتياجات تلك امل�رشوعات من التمويل الأ�سغر، وق�صمت تلك املراحل اإىل االآتي: 
املرحلة االأوىل: الفرتة التجريبية، وهي مرحلة متويل اأ�سول امل�رشوع كالأرا�سي  ●

واملباين والآلآت. 
فرتة الزدهار، وهي مرحلة تقدمي اخلدمات وال�سلع للجمهور،  ● الثانية:  املرحلة 

اإنتاج امل�رشوع  اإذا �سادف  اأهم مراحل امل�رشوع ال�سغري، وخا�سة  وهذه املرحلة تعد من 
ال�سغري املو�سم. 

املرحلة الثالثة: فرتة الإبطاء، وتت�سم هذه املرحلة من حياة امل�رشوعات ال�سغرية  ●
بال�ستقرار يف التدفقات النقدية. 

َعدُّ من اأ�سعب فرتات امل�ساريع ال�سغرية، حيث  ● املرحلة الرابعة: فرتة النحدار، وتمُ
توؤدي اإىل تع�رش امل�رشوع يف ال�سداد. 

يالحظ اأن تلك املراحل ت�ساهم يف بناء امل�رشوع ال�سغري، واإذا اجتهد البنك مع العميل 
يف متويل امل�رشوع ال�سغري على مراحل قد ي�ساهم ذلك يف الرتقاء بامل�رشوعات ال�سغرية 

اأكرث من متويلها دفعة واحدة. 

2-7 مشكالت التمويل األصغر: 
هنالك م�سكالت عديدة للتمويل الأ�سغر، فمن وجهة نظر بنك الأ�رش ميكن تلخي�سها 
يف: افتقار عن�رش الثقة يف املعلومات التي يديل بها �ساحب امل�رشوع ال�سغري، وعدم توفري 
ال�سمانات الكافية لدى ال�رشائح الفقرية، لأن التكاليف املحا�سبية للقرو�س امل�سمونة عالية 
)برجام،2003( ، ونق�س اخلربة لدى ال�رشائح الفقرية يف اأ�سا�سيات املعامالت امل�رشفية، 
وانخفا�س القدرة على الت�سويق ملنتجات امل�رشوعات ال�سغرية، اإ�سافة اإىل �سعوبة اإعداد 
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درا�سات اجلدوى من قبل �سغار ال�ستثمرين، كما اأن الدرا�سات ل تغطي كل الحتياجات اأو 
غري كافية، وعدم مالءمة القرو�س املطلوبة من حيث احلجم والأجل )اأبو ر�سوان/ 2013( 
، مبعنى عدم معرفة �ساحب امل�رشوع ال�سغري اأي مرحلة من مراحل امل�رشوع حتتاج اإىل 

التمويل، اإ�سافة اإىل ارتفاع تكلفة التمويل. 
ويرى )عبد الرحيم/ www. alkhaleej. ae( باأن التمويل الأ�سغر يواجه الكثري من 
امل�سكالت بالرغم من اأنه يحمل يف طياته النوايا احل�سنة، والعواطف املقدرة نحو الفقراء 
امل�سكالت: �سعف  تلك  اإىل  اأ�ساف  الأ�سغر، حيث  بالتمويل  املهتمني  اأو  املمولني  من قبل 
املوارد لدى تلك ال�رشائح الفقرية، وغياب ال�سمانات املنا�سبة لديها، و�سعف ن�سبة ال�سداد 
من قبل املقرت�سني، وا�ستغالل راأ�س املال يف ال�رشف على بنود ال�ستهالك اليومية، وحل 
امل�سكالت الجتماعية، و�سعف اخلربة الإدارية، وعدم توافر الت�رشيعات التي حتكم التمويل 

الأ�سغر. 
هذه امل�سكالت تنعك�س على اأداء امل�رشوعات ال�سغرية، وخا�سة على �سداد الأق�ساط، 
مما يوؤدي اإىل تع�رش امل�رشوع ال�سغري، ومفهوم التع�رش من وجهة نظر امل�رشوع تعني يف 
يكون  وقد  الغري،  جتاه  بالتزاماته  الوفاء  على  ال�سغري  امل�رشوع  قدرة  عدم  العام  معناها 
َعدُّ  اأن امل�رشوع يمُ اأو ع�رشاً ماليًا قانونيًا، فالع�رش املايل الفني يق�سد به  الع�رش ماليًا فنيًا 
متع�رشاً عندما ل ي�ستطيع توليد فائ�س نقدي من خالل الن�ساط الذي ميار�سه بال�سكل الذي 

يكفي ملواجهة اأعباء والتزامات هذا الن�ساط )خلف/ 2002( . 
الت�سهيالت  تلك  به  يق�سد   ، القانوين(  )التع�رش  امل�رشيف  املفهوم  يف  التع�رش  اأما 
الإئتمانية باأنواعها كافة التي ح�سل عليها العميل من البنك ومل يقم ب�سدادها يف مواعيد 

ا�ستحقاقها )را�سي/ 2003( . 

2-8 العالقة بني التمويل األصغر ورؤية بنك األسرة ورسالته: 
من  و�سع  التاأ�سي�س  عند  البنك  و�سعها  التي  ور�سالته  الأ�رشة  بنك  روؤية  اأن  يالحظ 
خاللهما ال�سيا�سة العامة املوجهة لعملية منح التمويل الأ�سغر، والتي يجب اأن ت�سري عليها 
تب�سيط  حيث  من  البنك،  لعمالء  العام  باملفهوم  ال�سيا�سة  هذه  �سبغت  حيث  البنك،  اإدارة 
لدى  املتوفر  ال�سمان  وقبول  اأمكن،  ما  املطلوبة  امل�ستندات  تقليل  ت�سمل  التي  الإجراءات 
طلب  تقدمي  من  يومًا   )15( فرتة  تتعدى  ل  ق�سرية  التمويل  منح  فرتة  تكون  واأن  العميل، 
التي  الدنيا  التمويل يف احلدود  التمويل، حتى ل يتاأثر املبلغ بالت�سخم، واأن تكون تكلفة 
اخلدمة،  بهذه  الفقراء  ي�سعد  وحتى  العميل،  كاهل  ترهق  ول  منا�سبًا،  عائداً  للبنك  ت�سمن 

وي�سعروا باأن هنالك من يهتم بهم. 
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ثالثاً - الدراسة امليدانية: 

أوالً - نبذة تعريفية عن بنك األسرة: 

3-1 الن�صاأة: )تقرير جمل�س االإدارة/ 2010( : 
ل�سنة1925م، �سجل  ال�رشكات  2007م، مبوجب قانون  الأ�رشة يف عام  تاأ�س�س بنك 
يف 13/ 4/ 2008م. براأ�س مال م�رشح به )مليار جنيه �سوداين( ، وراأ�س مال مكتتب فيه 
2013م،   /12  /31 مال مدفوع حتى  وراأ�س   ، األف جنيه(  )مائة  100000000 جنيه 
الأ�رشة �رشكة م�ساهمة  َعدُّ بنك  10جنيه. ويمُ ال�سهم  150 مليون جنيه �سوداين، قيمة  مبلغ 
عامة، �ساهم فيه العديد من قطاعات املجتمع، مثل �سندوق الرعاية الجتماعية، و�سندوق 

املعا�سات، و�سندوق الزكاة، والأفراد. 
3-2 روؤية بنك االأ�رشة ور�صالته: 

3-2-1 الروؤية:  ●
تقدمي خدمات مالية جيدة ومتنوعة متاحة للفقراء النا�سطني اقت�ساديًا يف مواقعهم، 
ومنا�سبة لظروفهم، وت�ساهم يف حت�سني ظروف معي�ستهم، ومتكنهم من امل�ساهمة الفاعلة 

يف التنمية. 
3-2-2 الر�صالة:  ●

الإجراءات  حيث  من  الفقراء  متطلبات  تالئم  م�ستدامة  متنوعة  مالية  خدمات  تقدمي 
لتمكني  املنا�سبة  والت�سعرية  اجلغرايف،  والتواجد  ال�سهلة،  وال�سمانات  واملرنة،  املب�سطة 

الفقراء من مزاولة م�رشوعات اقت�سادية تخرجهم من دائرة الفقر. 
3-6 اأهداف بنك االأ�رشة: 

تقدمي اخلدمات املالية لل�رشائح الفقرية، والنا�سطني اقت�ساديًا، واخلرجني، و�سغار . 1
املنتجني من الزراع والرعاة واحلرفني متكنهم من اإدارة اأن�سطة اقت�سادية تالئم ظروفهم. 

وي�ستهدف البنك خالل فرتة اخلطة اخلم�سينية عدد )505( األف عميل مق�سمة على . 2
�سنوات اخلطة. 

ا�ستقطاب املوارد املحلية واخلارجية لإعادة توظيفها ل�سالح الفئات امل�ستهدفة. . 3
مزاولة الأعمال امل�رشفية الأخرى وفقًا للنظم والقوانني املنظمة لتلك الأعمال. . 4
رفع الوعي امل�رشيف والدخاري و�سط ال�رشائح امل�ستهدفة. . 5
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اإعداد العن�رش الب�رشي مبا يتالءم مع متطلبات عمل البنك، وتدريبهم على مفاهيم . 6
اآليات التمويل الأ�سغر وممار�سته. 

امل�ساهمة يف خلق فر�س عمل للفقراء. . 7
امل�ساهمة يف ان�سياب املوارد من القطاع غري الر�سمي والقطاع الر�سمي مل�سلحة . 8

الفئات امل�ستهدفة. 
التنمية القت�سادية . 9 اإىل قطاعات منظمة ت�ساهم يف  حتويل قطاعات غري منظمة 

والجتماعية. 
تن�سيط الفقراء اقت�ساديًا واإدماجهم يف حركة التنمية. . 10

3-7 االأن�صطة امل�رشفية التي يقدمها بنك االأ�رشة: 
قبول الودائع امل�رشفية مبختلف اأنواعها. . 1
تقدمي التمويل الأ�سغر لل�رشائح ال�سغرية وفقًا ل�سيغ التمويل الإ�سالمية. . 2
تقدمي اخلدمات امل�رشفية و�سط ال�رشائح ال�سغرية مبا ي�سمح به القانون. . 3
الرتويج للم�رشوعات ال�سغرية و�سط ال�رشائح امل�ستهدفة. . 4
اإيجاد الأ�سواق اأو القيام بالعمليات الت�سويقية ملنتجات امل�ساريع ال�سغرية. . 5
القيام بعمليات الإ�ست�سارات املالية، وتقدمي الن�سح املايل واإعداد درا�سات اجلدوى . 6

ملختلف امل�رشوعات ال�سغرية بغر�س تنمية املجتمع ومكافحة الفقر. 
متويل امل�ساريع اجلماعية لل�رشائح ال�سغرية. . 7

3-8 بع�س املوؤ�رشات املالية للبنك: 
�سوداين، . 1 مليون جنيه   )148( 2013م،   /12  /31 املمنوح حتى  التمويل  حجم 

مقارنة مع عام 2010، حيث بلغ )102( مليون جنيه �سوداين اأي بن�سبة زيادة  )%45( 
تقريبًا. 
عدد املمولني امل�ستهدفني يف اخلطة اخلم�سية للبنك )505( األف م�ستفيد، وو�سل . 2

العدد حتى 31/ 12/ 2013 )150( األف م�ستفيد، مقارنة مع عام 31/ 12/ 2010م، 
 . )24.370( م�ستفيد، اأي بن�سبة زيادة )%515( 

3-9 اأمثلة للم�رشوعات التي قام بنك االأ�رشة بتمويلها حتى 31/ 12/ 2013م: 
 حا�سنات جامعة ال�سودان كلية الطب البيطري. . 1
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الدخول يف �رشاكة مع جامعة اأم درمان الإ�سالمية لإن�ساء حا�سنة متكاملة تتمثل . 2
يف التي: 

اإنتاج حيواين: اأ. دواجن لحم – نظام مغلق. ب. ت�سمني عجول.  -
ن�ساط زراعي: اأ. اإنتاج خ�رشوات – بيوت حممية. ب. اإنتاج علف.  -
ت�سنيع زراعي: ت�سنيع اأعالف.  -
ت�سنيع غذائي: اأ. �سناعة منتجات الألبان. ب. ت�سنيع منتجات حلوم.  -
الجتماعية-  - ال�سوؤون  وزارة  مع  بالتن�سيق  النيل،  �رشق  مبحلية  اخلرجني  متويل 

ولية اخلرطوم، لزراعة اخل�رشوات با�ستخدام نظام البيوت املحمية. 
متويل القطاع ال�سكني والتجاري كاحتياجات اأ�سا�سية للعديد من الفئات العاملة  -

يف الدولة ب�سمان املرتب. 
-  – املعجنات  كوافري، �سناعة  مثل:  تنا�سبهم،  الن�سوي مب�رشوعات  القطاع  متويل 

اأعمال يدوية، جتارة منزلية – �سناعات غذائية. 
متويل قطاع النقل العام ب�سمان ال�سيارة.  -
متويل املجموعات التي تقوم مب�رشوعات م�سرتكة.  -

3-10 ن�صبة التمويل: 
و�سع بنك ال�سودان ال�سيا�سة العامة لن�سبة التمويل بحد اأدنى ل يتجاوز )10%( لكل 
الأن�سطة، وترك اخليار للبنوك لو�سع الن�سب التي تتنا�سب ومعطيات التمويل الأ�سغر، لذلك 
و�سع بنك الأ�رشة الن�سب التي تتنا�سب وتكلفة الن�ساط، فاأدنى ن�سبة للتمويل الأ�سغر بلغت 

اأي )1،25%( لل�سهر.  )15%( لل�سنة، 
3-11 �صيغ التمويل االإ�صلمية املطبقة من قبل بنك االأ�رشة: 

التي  وال�سيغ  القرو�س،  منح  يف  الإ�سالمية  التمويل  �سيغ  الأ�رشة  بنك  ي�ستخدم 
�سيغة  وتعدُّ  وال�سلم،  وامل�ساربة،  واملقاولة،  وامل�ساركة،  املرابحة،  يف:  تتمثل  ي�ستخدمها 
املرابحة )94،1%( من اأكرث ال�سيغ التي مينح البنك من خاللها التمويل الأ�سغر، ويرجع 
لتمويل  ال�سيغ  اأن�سب  تعدُّ من  امل�ساركة  اأن �سيغة  الرغم من  اإجراءاتها، على  ل�سهولة  ذلك 
امل�ساريع ال�سغرية، كما ذكرت العديد من الأدبيات وخا�سة تلك التي تتميز بن�سبة كبرية 
من راأ�س املال الثابت، اأما التمويل بال�سيغ الأخرى ت�ستخدم ولكن بن�سب �سعيفة. واجلدول 

)1( اأدناه يو�سح ن�سب ا�ستخدام بنك الأ�رشة ل�سيغ التمويل الإ�سالمية. 
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الجدول )1( 
الصيغ المستخدمة في التمويل في بنك األسرة

الن�صبة %نوع ال�صيغة

94,1%�سيغة املرابحة

1,8%�سيغة امل�ساركة

5,0%�سيغة املقاولة

3%امل�ساربة

0,7%ال�سلم

المصدر: إعداد الباحثة من الدراسة الميدانية 

ثانياً - إجراءات الدراسة امليدانية: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
 اأوالً- جمتمع الدرا�صة:  ●

والذين  كلهم،  اقت�ساديًا  والن�سطاء  الفقرية  ال�رشائح  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
يحتاجون للتمويل الأ�سغر لتمويل م�ساريعهم والذين حددهم بنك ال�سودان املركزي، بالذين 
اآلف جنيه )10000 جنيه �سوداين( ، ول يتجاوز دخلهم  اأ�سول يف حدود الع�رشة  لديهم 

اأربعمائة )400 جنيه �سوداين( . 
ثانياً- عينة الدرا�صة:  ●

اأما عينة الدرا�سة فاختريت ع�سوائيًا من قائمة عمالء بنك الأ�رشة الذين منحوا متوياًل 
وا متوياًل للمرة الثانية، �سملت الأفرع  ِنحمُ ترتاوح فرتته بني �سنة و�سنتني، وبع�س العمالء ممُ
الثالثة )اخلرطوم، بحري، اأم درمان( ، ومت تعبئة )77( ا�ستبانة، بن�سبة )77%( من اأ�سل 
)100( ا�سبانة نفذت عن طريق الهاتف، وذلك لبعد بع�س مناطق العمالء، وال�سبب الآخر 
الذي اأدى ل�ستخدام الهاتف عدم تواجد بع�س عمالء البنك يف اأماكن عملهم، وبهدف اخلروج 
بنتائج دقيقة حر�ست الباحثة على تنوع عينة الدرا�سة، من حيث: )اجلن�س، العمر، املوؤهل 

الأكادميي، نوع الن�ساط، �سنوات اخلربة، ال�سمان( . 
أداوات الدراسة: 

ا�صتخدمت يف الدرا�صة االأدوات االآتية: 
املقابلة: وهذه ا�ستخدمت بالن�سبة للعاملني يف بنك الأ�رشة، واملهتمني ب�سناعة . 1
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التمويل الأ�سغر. 
ومتثل . 2 الدرا�سة،  عينة  من  املعلومات  جلمع  رئي�سية  كاأداة  وا�ستخدم  الإ�ستبيان: 

املعلومات الأولية، حيث جمعت املعلومات الثانوية من الكتب واملراجع وامل�سادر املختلفة. 
وصف االستبانة: 

ُق�صمت اال�صتبانة اإىل ق�صمني كاالآتي: 
الق�صم االأول: احتوى على البيانات ال�سخ�سية لأفراد عينة الدرا�سة، حيث �سمل هذا  ♦

الق�سم بيانات حول اجلن�س، العمر، املوؤهل الأكادميي، جمال الن�ساط، �سنوات اخلربة، نوع 
ال�سمان. 
اأما الق�صم الثاين: احتوى على اأ�سئلة الفر�سيات بعدد )39( �سوؤال، على اأن جتيب  ♦

عينة الدرا�سة عنها )بنعم( اأو )ل( ، ووزعت الأ�سئلة وفق فر�سيات البحث كالآتي: 
الفر�سية الأوىل: تت�سمن )20( �سوؤاًل. )تدور حول روؤية بنك الأ�رشة(  -
الفر�سية الثانية: تت�سمن )19( �سوؤاًل. )تدور حول ر�سالة بنك الأ�رشة(  -

لتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�ستخدم يف حتليل الفر�سيات برنامج )SPSS( الإح�سائي، 
معمل  و  املئوية  الن�سب  التكراري،  التوزيع  التالية:  الإح�سائية  الأ�ساليب  ا�ستخدمت  كما 
ارتباط بري�سون، واملتو�سط، واختبار مربع كاي Qia- Square لدللة الفروق الإح�سائية 

بني اإجابات عينة الدرا�سة. 
اأوالً- حتليل الق�صم االأول: البيانات ال�صخ�صية: 

فيما ياأتي الق�سم الأول من الدرا�سة امليدانية، وي�سمل الو�سف التف�سيلي لأفراد عينة 
الدرا�سة، وفقًا ملتغريات البحث: 

اجلن�س: . 1
يوضح الجدول )2( 

التوزيع التكراري والنسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الجنس: 

الن�صبة املئوية التوزيع التكراري النوع

%68,83 53 ذكر
%31,17 24 اأنثى
%100 77 املجموع

المصدر: إعداد الباحثة بناء على الدراسة الميدانية 
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ن�سبة  من  حظًا  اأكرث   )%68،83( والبالغة  الذكور  ن�سبة  اأن   )2( اجلدول  من  يالحظ 
الإناث )31،17%( ، يف منح التمويل الأ�سغر من بنك الأ�رشة. 

العمر: . 2
الجدول )3( 

يوضح التوزيع التكرارى والنسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر: 

الن�صبة املئوية التوزيع التكراري الفئة العمرية

%19,48 15 اأكرث من 20 واأقل من 30
%41.65 32 اأكرث من 30 واأقل من 40
%24,68 19 اأكرث من 40 واأقل من 50
%11,69 09 اأكرث من 50 واأقل من 60
%2,59 02 اأكرث من 60 واأقل من 70
%100 77 املجموع

المصدر: إعداد الباحثة بناء على الدراسة الميدانية 

40 �سنة  20 �سنة واأقل من  اأكرث من  العمرية  الفئة  اأن ن�سبة  يالحظ من اجلدول )3( 
 40 اأكرث من  العمرية  الفئة  ن�سبة  )32( فرداً، بينما  ، حيث بلغ عددهم   )%41،65( متثل 
�سنة اإىل اأقل من 50 �سنة فقد بلغت )24،68%( ، حيث بلغ عددهم )19( فرداً، بينما ن�سبة 
الفئة العمرية اأكرث من 20 �سنة واأقل من 30 �سنة فقد بلغت )19،48%( ، حيث بلغ عددهم 
)15( فرداً، بينما ن�سبة الفئة العمرية اأكرث من 50 �سنة واأقل من 60 �سنة متثل )%11،69( 
، حيث بلغ عددهم )9( اأفراد، بينما ن�سبة الفئة العمرية اأكرث من 60 �سنة واأقل من 70 �سنة 
متثل )2،59%( ، حيث بلغ عددهم فردين، يالحظ باأن بنك الأ�رشة يتعامل مع الفئة ال�سابة 
والتي ترتاوح اأعمارهم بني 15 �سنة اإىل 50 �سنة، وهذا يتفق مع اأهداف البنك، مما يعني اأن 

اإجابات عينة الدرا�سة �سدرت من الفئة امل�ستهدفة من بنك الأ�رشة. 
املوؤهل الأكادميي: . 3

الجدول )4( 
يوضح التوزيع التكراري والنسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل األكاديمي: 

الن�صبة املئوية التوزيع التكراري الفئة العمرية

%6,49 05  اأ�سا�س
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الن�صبة املئوية التوزيع التكراري الفئة العمرية

%33,77 26 ثانوي

%12,99 10 دبلوم و�سيط

%40,26 31 بكالوريو�س

%6,49 05 ماج�ستري

 -  - دكتوراه

%100 77 املجموع

المصدر: إعداد الباحثة بناء على الدراسة الميدانية

اأفراد الدرا�سة الذين لديهم موؤهل بكالوريو�س  اأن ن�سبة عينة  يالحظ من اجلدول )4( 
ثانوي  موؤهل  لديهم  الذين  ن�سبة  بينما  فرداً،   31 عددهم  بلغ  حيث   ،)%40.26( متثل 
بلغت 33.77% حيث بلغ عددهم 26 فرداً ،بينما ن�سبة الذين لديهم موؤهل دبلوم و�سيط من 
اأفراد العينة فقد بلغت ن�سبتهم 12.99% عددهم 10 اأفراد، ولكن الفئة التي لديهم موؤهل 
لكل  اأفراد  اأكادميي بدرجة ماج�ستري، وموؤهل اأ�سا�س )6.49%( على التوايل، وعددهم )5( 
فئة. وهذا يتفق مع اأهداف بنك الأ�رشة يف متويل اخلريجني، مما يعني اأن اإجابات الدرا�سة 

�سدرت من فئة لديها املعرفة والدراية باأ�سئلة الدرا�سة. 
نوع الن�ساط: . 4

الجدول )5( 
يوضح التوزيع التكراري والنسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير نوع النشاط: 

الن�صبة املئوية التوزيع التكراري جمال الن�صاط

%72,74 56 جتاري
%1,29 01 �سناعي
%6,49 05 حريف
%10,39 08 اإنتاج حيواين

9.09 07 اأخرى
%100 77 املجموع

المصدر: إعداد الباحثة بناء على الدراسة الميدانية. 
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التجاري،  الن�ساط  هو  الأكرث متوياًل  الن�ساط  ن�سبة  اأن   )5( اجلدول  يالحظ من خالل 
وبن�سة بلغت )72.74 %( ، وعددهم )56( فرداً من اأفراد عينة الدرا�سة، بينما ن�سبة ن�ساط 
الإنتاج احليواين كانت )10.39%( ، وبعدد )8( اأفراد، بينما الأن�سطة الأخرى متثل ن�سبة 
)9.09%( ، وبعدد )7( اأفراد من عينة الدرا�سة، بينما ن�سبة الن�ساط احلريف مثلت )%6.49( 
من اأفراد العينة، بينما ن�سبة الن�ساط ال�سناعي )1.39%( ، هذا يبني باأن عمالء بنك الأ�رشة 
يف�سلون الن�ساط التجاري، لأنه ميتاز بن�سبة هام�س مرابحة )1.25%( لل�سهر، وهي ن�سبة 
منا�سبة للعميل، كما تت�سم اإجراءاته بال�سهولة، وذلك لأن الأن�سطة الأخرى متتاز بالعديد من 

املخاطر. 
�سنوات اخلربة: . 5

الجدول )6( 
يوضح التوزيع التكراري والنسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة

الن�صبة املئوية التوزيع التكراري �صنوات اخلربة

%15,59 12 اأقل من �سنة
%29,88 23 من �سنة واأقل من 5 �سنوات
%19,48 15 من 5 واأقل من 10 �سنوات
%9,09 07 من 10 واأقل من 15 �سنة
%5,19 04 من 15 واأقل من 20 �سنة
%16,88 13 من 20 فما فوق
%3,89 03 مل يحدد
%100 77 املجموع

المصدر: إعداد الباحثة بناء على الدراسة الميدانية 

يالحظ من جدول )6( اأعاله اأن اأعلى ن�سبة ل�سنوات اخلربة كانت للفئة التي ترتاوح ما 
بني �سنة واأقل من 5 �سنوات، تليها الفئة التي خربتها ترتاوح بني5 �سنوات واأقل من 10 
�سنوات، حيث بلغت ن�سبة ال�ستجابة للفئتني )29.88%( و )19.48( على التوايل، بالن�سبة 
لأقل فئة ا�ستجابة كانت للفئة التي ترتواح �سنوات خربتها بني 15 �سنة واأقل من 20 �سنة، 

وبن�سبة بلغت )%5.19( . 
مما �سبق يالحظ اأن بنك الأ�رشة ل ي�سرتط اخلربة يف جمال الن�ساط، وهذا قد يوؤثر علي 
امل�رشوع ماليًا، وعدم مراعاة اخلربة  اإىل تع�رش  يوؤدي  قد  امل�رشوع، فنق�س اخلربة  ن�ساط 
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التمويل الأ�سغر للن�سطاء اقت�ساديًا واإدماجهم يف  قد ل يحقق روؤية بنك الأ�رشة يف منح 
التنمية. 

نوع ال�سمان: . 6
الجدول )7( 

يوضح التوزيع التكراري والنسبة المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير نوع الضمان

الن�صبة املئوية التوزيع التكراري نوع ال�صمان

%1,29 01 عقار
%77,94 60 �سيك
%9,09 07 مرتب ثابت
%10,39 08 اأخرى
%1,29 01 مل يحدد
%100 77 املجموع

المصدر: إعداد الباحثة بناء على الدراسة الميدانية 

هو  الأ�سغر  التمويل  منح  يف  ك�سمان  ال�سيك  قبول  ن�سبة  اأن  يالحظ من اجلدول )7( 
الأ�سغر  التمويل  �سمان  قبول  ن�سبة  اأما  العمالء،  قبل  من  املقدمة  ال�سمانات  بني  الأعلى 
التمويل  �سمان  قبول  ن�سبة  بينما   ، باأ�سكال اأخرى )مثل: الذهب( فهي متثل )%10.39( 
بقبول  يتعلق  وفيما  العينة،  حجم  من   )%9.09( مثلت  فقد  ثابت  راتب  �سكل  يف  الأ�سغر 
�سمان التمويل الأ�سغر على �سكل عقار فقد كانت بن�سبة )1.29%( ، ونف�س الن�سبة للذين 
مل يحددوا، يالحظ باأن فئة عينة الدرا�سة متثل الفئة الفقرية التي لي�س لديها اأي نوع من 

اأنواع ال�سمانات الأخرى مما يجعلها تلجاأ ل�سمان )ال�سيك( . 
حتليل القسم الثاني: 

اأوالً- نتائج حتليل العلقات االإح�صائية للفر�صية االأوىل ومتغرياتها:  ●
الجدول )8( 

يوضح العاقة اإلحصائية لتحقيق بعض رؤية البنك وفقا آلراء عينة الدراسة للمتغيرات اآلتية : 

مربع 
كاي

معامل 
االرتباط املتو�صط ال نعم املتغريات

26.571 0.81 47.41 7.79 87.2 �رشف مبلغ التمويل يف الغر�س الذي من اأجله منح التمويل 
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مربع 
كاي

معامل 
االرتباط املتو�صط ال نعم املتغريات

21.977 0.78 43.51 3.89 83.12 اأفهم معنى التمويل الأ�سغر ومغزاه
19.306 0.77 41.56 3.90 79.22 كم تتوقع ن�سبة جناح هذه التجربة؟ 
12.913 0.68 44.81 18.18 71.43 حتققت روؤية بنك الأ�رشة يف منح التمويل الأ�سغر ل�سغار امل�ستثمرين
11.256 0.59 44.16 20.78 67.53 ي�سرتط اأن يكون امل�رشوع الذي اأقوم به فى جمال تخ�س�سي
10.022 0.56 46.78 28.57 64.94 يزيد التمويل الأ�سغر من دخل الأ�رشة 
9.741 0.54 42.77 25.79 59.74 يزيد التمويل الأ�سغر من العمالة ويقلل من البطالة 
9.471 0.54 46.11 32.47 59.74 ي�ساعد التمويل املمنوح من بنك الأ�رشة فى رفع كفاءة العمل 
1.862 0.47 31.17 15.58 46.75 مينح بنك الأ�رشة متوياًل �رشيعًا ومي�رشاً فى حالة الت�سفية اجليدة
1.264 0.43 46.11 54.55 37.66 هل تع�رش م�رشوعك؟ 

0.05 م�ستوى الدللة اأقل 

يالحظ من اجلدول )8( اأعاله اأن بنك الأ�رشة قد حقق بع�سًا من الروؤية التي و�سعها 
يف  الأثر  له  كان  مما  الأ�سغر،  التمويل  ومغزى  مبعنى  عمالئه  توعية  مثل:  التاأ�سي�س  عند 
�رشف املبلغ الذي منح لهم يف امل�ساريع التي يزاولونها، وهذا �ساعد يف جناح جتربة بنك 
اأن  العميل  على  ي�سرتط  البنك  كان  امل�ستثمرين.  ل�سغار  الأ�سغر  التمويل  منح  يف  الأ�رشة 
امل�رشوع الذي طلب له التمويل اأن يكون يف جمال تخ�س�سه، اأو اأنه قام باأدائه لفرتة طويلة 
من الزمن، مما يوؤدي اإىل اأن مبلغ التمويل يذهب حلل م�سكالت امل�رشوع ال�سغري ولي�س حلل 
امل�سكالت الجتماعية. ووفقًا لراأي عينة الدرا�سة فاإن التمويل الأ�سغر قد �ساهم يف زيادة 
ولقد  ال�سغري،  امل�رشوع  العمل يف  البطالة، ورفع من كفاءة  قلل من  واأي�سًا  الأ�رشة،  دخل 
اأن منحه  �سدرَّد كل املبالغ يف وقتها  الذي  اإعطاء �ساحب امل�رشوع  الأ�رشة يف  �ساهم بنك 
فر�سة اأخرى لتمويل م�رشوعه للمرة الثانية، مما يوؤدي اإىل قبول الفر�سية الأوىل اخلا�سة 

بروؤية بنك الأ�رشة. 
الجدول )9( 

يوضح العاقة اإلحصائية في عدم تحقيق بعض رؤية البنك وفقًا آلراء عينة الدراسة للمتغيرات اآلتية: 

مربع 
كاي

معامل 
االرتباط املتو�صط ال نعم املتغريات

24.643 0.79 46.31 6.49 85.72 تعترب امل�سكالت الجتماعية من ال�سعوبات التى تواجه التمويل الأ�سغر
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مربع 
كاي

معامل 
االرتباط املتو�صط ال نعم املتغريات

21.977 0.78 45.50 7.79 83,12 توؤثر املخاطرة العالية على امل�ساريع ال�سغرية وعلى حجم التمويل املمنوح 
12.913 0.68 45.46 19.48 71.43 تعترب الر�سوم والرتاخي�س من م�سكالت التمويل الأ�سغر 
10.576 0.58 44.81 23.38 66.23 ارتفاع ال�رشائب املفرو�سة على التمويل املمنوح 
8.523 0.53 44.16 33.76 54.55 ارتفاع هوام�س الأرباح املحددة من قبل البنك
1.264 0.43 45.46 53.25 37.66 توجد متابعة ل�سيقة من قبل بنك الأ�رشة قبل وبعد بداية امل�رشوع املمول
0.756 0.39 44.16 59.74 28.57 مينح بنك الأ�رشة فرتة �سماح تتمثل يف دورة ت�سغيل اأو اإنتاج كاملة
0.619 0.25 33.12 54.55 11.68 يقوم بنك الأ�رشة بجدولة الأق�ساط عند تاأخري ال�سداد
0.416 0.15 25.33 49.35 1.30 مينح بنك الأ�رشة قرو�سًا اإ�سافية فى حالة ف�سل ال�سداد
0.416 0.15 42.21 83.13 1.29 يوجد تن�سيق بني بنك الأ�رشة و املحليات فى الر�سوم والرتاخي�س

0.05 م�صتوى الداللة اأكرب

امل�سكالت مما  العديد من  الأ�سغر تواجهه  التمويل  اأن  اأعاله   )9( يالحظ من اجلدول 
يوؤدي اإىل عدم حتقق بع�س من روؤية بنك الأ�رشة مثل: 

امل�سكالت الجتماعية.  -
املخاطرة العالية توؤثر على امل�ساريع ال�سغرية وعلى حجم التمويل املمنوح  -
فر�س الر�سوم والرتاخي�س على امل�ساريع ال�سغرية.  -
ارتفاع ال�رشائب املفرو�سة على التمويل الأ�سغر.  -
ارتفاع هوام�س الأرباح املحددة من قبل بنك الأ�رشة  -
ل توجد متابعة ل�سيقة من قبل بنك الأ�رشة قبل وبعد بداية امل�رشوع املمول من  -
البنك. 
ل مينح بنك الأ�رشة فرتة �سماح تتمثل يف دورة ت�سغيل اأو اإنتاج كاملة.  -
ل يقوم بنك الأ�رشة بجدولة الأق�ساط عند تاأخري ال�سداد.  -
تخ�س�سه  - جمال  يف  العميل  به  يقوم  الذي  امل�رشوع  يكون  اأن  الأ�رشة  بنك  �رشط 

يوؤدي اإىل ت�سييق الفر�سة على املبتدئني من �سغار امل�ستثمرين. 
ل مينح البنك قرو�سًا اإ�سافية فى حالة ف�سل ال�سداد.  -
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ل يوجد تن�سيق بني بنك الأ�رشة و املحليات فى الر�سوم والرتاخي�س.  -
ثانياً- حتليل عبارات الفر�صية الثانية: 

الجدول )10( 
يوضح العاقة اإلحصائية بين منح التمويل األصغر وتحقق بعضًا من رسالة بنك األسرة 

وفقًا آلراء عينة الدراسة للمتغيرات اآلتية: 

مربع 
كاى

معامل 
االإرتباط املتو�صط ال نعم املتغريات

24.643 0.79 48.06 7.79 88.32  ي�سرتط بنك الأ�رشة اعتماد درا�سة اجلدوى من العميل �سخ�سيًا
21.977 0.78 48.06 12.99 83.12  يقبل بنك الأ�رشة امل�رشوع املقدم من العميل من اأول مرة
15.683 0.74 45.46 14.29 76.62 يعترب موقع البنك ا�سرتاتيجيًا
9.471 0.54 49.35 40.26 58.45  تت�سم الإجراءات الأولية ملنح االتمويل الأ�سغر بال�سهولة
7.614 0.52 46.76 40.26 53.25 تتنا�سب قيمة الق�سط مع فرتة ال�سداد
4.290 0.51 44.16 36.36 51.59 تتنا�سب مواعيد �سداد الأق�ساط مع مواعيد ح�سول امل�رشوع على دخله
1.538 0.44 16.70 54.44 38.96  يوؤدي قلة العاملني ببنك الأ�رشة اإىل بطء اإجراءات منح التمويل الأ�سغر
0.921 0.42 45.46 54.55 36.36 ي�ساور بنك الأ�رشة العميل فى نوع امل�رشوع. 
0.619 0.25 49.35 87.01 11.69 بع�س امل�ستندات املطلوبة ملنح التمويل الأ�سغر ي�سعب احل�سول عليها
0.737 0.29 46.76 79.23 14.28 يقبل بنك الأ�رشة امل�رشوع بعد التحقق من جديته 
0.711 0.27 47.41 81.82 12.99 يقوم بنك الأ�رشة بتغيري امل�رشوع املقدم من العميل مل�رشوع اآخر. 
0.541 0.21 48.05 88.32 7.79 يطلب بنك الأ�رشة تزكية ملنح التمويل الأ�سغر
0.497 0.18 40.26 75.33 5.19 ي�ساهم بنك الأ�رشة فى اختيار امل�رشوع
0.453 0.16 41.56 79.22 3.89 ي�سرتط بنك الأ�رشة باأن يكون م�ساهمًا فى عملية توزيع الإنتاج

0.05 م�صتوى الداللة اأكرب

الأ�رشة قد حقق  بنك  اأن  الدرا�سة،  لآراء عينة  اأعاله، ووفقًا   )10( يالحظ من اجلدول 
من  ْقَبلمُ  يمُ امل�رشوع  واأن  العميل،  من  مب�سطة  جدوى  درا�سة  قبول  مثل:  ر�سالته  من  بع�سًا 
�سغار  عمل  مواقع  من  البنك  وقرب  والب�ساطة،  بال�سهولة  تت�سم  الإجراءات  واأن  مرة،  اأول 
امل�ستثمرين، مما ي�سهل عملية �سداد الأق�ساط، واأن امل�ستندات مي�رشة، ول ي�سعب احل�سول 
اأو الرقم الوطني، ول يطلب البنك تزكية  عليها، مثل �سهادة من اللجنة ال�سعبية واجلن�سية 
من جهات اأخرى، ول يتدخل البنك يف م�رشوع العميل اإل بالقدر الذي يجعل امل�رشوع قاباًل 
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امل�رشوع،  دخل  ومواعيد  تتنا�سب  الأق�ساط  �سداد  فرتة  اأن  كما  الواقع،  اأر�س  على  للتنفيذ 
وقيمة الق�سط تتنا�سب مع فرتة ال�سداد، مما يوؤدي اإىل قبول الفر�سية الثانية اخلا�سة بر�سالة 

بنك الأ�رشة. 
الجدول )11( 

يوضح العاقة اإلحصائية بين منح التمويل األصغر وتحقق بعضًا من رسالة بنك األسرة 
وفقًا آلراء عينة الدراسة للمتغيرات اآلتية: 

مربع 
كاي

معامل 
االرتباط املتو�صط ال نعم املتغريات

4.290 0.51 44.11 37.66 50.65 تعترب تكلفة التمويل الأ�سغر عالية 
0.804 0.40 46.11 58.44 33.77 يوافق بنك الأ�رشة على ما طلبه العميل من املبلغ واملدة لل�سداد
0.619 0.25 14.29 16.88 11.69 يتنا�سب الق�سط املحدد لل�سداد واملبلغ املطلوب للم�رشوع
0.921 0.42 47.41 58.45 36.36 يفي املبلغ املحدد من قبل بنك الأ�رشة بالغر�س من متويل امل�رشوع
0.804 0.40 48.71 63.64 33.77 تكون الفرتة الزمنية بني متام الإجراءات ومنح التمويل الأ�سغر ق�سرية

0.05 م�صتوى الداللة اأقل

يالحظ من اجلدول )11( اأن بنك الأ�رشة قد اأخفق يف حتقيق بع�سًا من ر�سالته مثل: 
تعترب تكلفة التمويل الأ�سغر عالية مقارنة مع حجم التمويل لكل م�رشوع.  -
ل يفي املبلغ املحدد من قبل بنك الأ�رشة بالغر�س من متويل امل�رشوع، مما ادي  -

ايل تعرث العديد من امل�ساريع. 
الأ�سغر ق�سرية، مما  - التمويل  ومنح  الإجراءات  الزمنية بني متام  الفرتة  تكون  ل 

يجعل مبلغ التمويل يتاأثر بالت�سخم. 
ل يوافق بنك الأ�رشة على ما طلبه العميل من املبلغ واملدة لل�سداد، مما يوؤثر على  -

ا�ستمرارية امل�رشوع. 
ل يتنا�سب الق�سط املحدد لل�سداد واملبلغ املطلوب للم�رشوع.  -

ثانياً - النتائج: 
ي�صتخل�س من نتائج الدرا�صة االإح�صائية النتائج االآتية: 

اأن بنك االأ�رشة قد حقق بع�صاً من حمددات الروؤية والر�صالة: 
تب�سيط الإجراءات اأدى اإىل جذب �سغار امل�ستثمرين والفقراء للتعامل مع البنك.  -
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�ساعد النت�سار اجلغرايف للبنك يف تقدمي خدماته بالقرب من مواقع عمل الن�سطاء  -
اقت�ساديًا. 

قبول درا�سة اجلدوى من واقع تعامل العميل مع م�رشوعه.  -
ورفع  - الأ�رشة،  دخل  زيادة  يف  الأ�رشة  بنك  من  املمنوح  الأ�سغر  التمويل  �ساهم 

امل�ستوى املعي�سي، كما �ساهم يف تقليل حجم البطالة و�سط الفقراء. 
مثل  - امل�ستثمرين،  ل�سغار  البنكية  اخلدمات  تقدمي  يف  الأ�رشة  بنك  اأي�سًا  �ساهم 

الخار.... 

التوصيات: 

ومن حتليل النتائج تو�صل البحث للتو�صيات االآتية: 
يجب على بنك الأ�رشة التنوع يف ال�سمانات حتى ي�سهل على الفقراء احل�سول على  -

التمويل. 
اإدخال التمويل بالقر�س احل�سن لتمويل امل�سكالت الجتماعية.  -
ذلك  - يكون  واأن  والرتاخي�س،  والر�سوم  ال�رشائب  الأ�سغر من  التمويل  مبلغ  اإعفاء 

بالتن�سيق بني بنك الأ�رشة وال�سلطات املحلية. 
اأن يكون نوع امل�رشوع هو الذي يحدد مبلغ التمويل ولي�س العك�س باأن املبلغ هو  -

العائد  اأغلب امل�ساريع متحورت حول امل�ساريع ذات  باأن  الذي يحدد امل�رشوع، وهذا ظهر 
ال�رشيع، مثل: امل�ساريع التجارية. 

تخفي�س الفرتة الالزمة ملنح التمويل اإىل اأ�سبوعني.  -
يجب اأن تكون هنالك متابعة حثيثة من قبل البنك للم�ساريع املمولة حتى تتحقق  -

روؤية البنك ور�سالته. 
بالن�سبة  - ال�سداد  على  توؤثر  ل  حتى  الق�ساط  على  الأ�سغر  التمويل  تكلفة  توزيع 

للعميل. 
العمل،  - التمويل الأ�سغر ودوره يف رفع كفاءة  الدرا�سات حول  القيام باملزيد من 

ودوره يف حتقيق التنمية القت�سادية امل�ستدامة. 
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