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هذه الورقة البحثية السففففيااففففان التا تنتوجوا اندونيسففففيا لا محاولتوا لتحقيق النمو من     د    تصفففف : الملخص

مجا  من التجارب ال هذا تعتبر التجربة اإلندونيسفففية لاتمويل المؤافففسفففان المصفففيرة  الصفففييرة والمتواففف ة  ا   

الرائدة  المياً  حيث مكَّنَت برامج الد   المالا التا تُولرها الحكومة بمعية الق اع الخاص  المؤافففسفففان المصفففيرة 

الصييرة والمتوا ة لا اندونيسيا من تجاوز الكثير من صعوباتوا التمويلية  وجعلت منوا ال باً محورياً لا النوضة 

لمؤاففسففان المصففيرة  الصففييرة والمتوافف ة مكانة متميصة لا االقتصففاد االندونيسففا    حيث تحتل ااالقتصففادية للبلد

من اجمالا المؤاففسففان االقتصففادية الناشفف ة لا اندونيسففيا  وها توم  مجتمعة ما  % 99.99لوا تمثل ما نسففبت  

 14.17الا  وبـفففف من الناتج المحلا اإلجم % 60من الحج  اإلجمالا للعمالة لا البلد  وتساه  بـفففف  % 97.02نسبت  

و لى الرغ  من أن  ال يمكن ألي دولة أن تحقق النجاح بالتتبع  .من اجمالا قيمة الصففففففادران  ارر المحروقان %

الميكانيكا )اآللا والجامد( لتجارب بلد آ ر  اال أن  يمكن االاتفادة من هذه التجارب وتحقيق النجاح ا ا ما ت  تكييفوا 

ما ية واالقتصففادية للبلد  مرا اة المرونة لا السففيااففان  االهتماغ بالتيذية العكسففية مع الخصففوصففيان الثقالية  االجت

السففريعة  وتضففالر وتكامل جوود مدرام المؤاففسففان المصففيرة  الصففييرة والمتوافف ة مع جوود الحكومة والق اع 

 الخاص. 

  .الد   الحكوما؛ د   الق اع الخاص ؛ المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة؛ التمويل؛ااندونيسيالكلمات المفتاحية: 

 

Financial Support for Micro, Small and Medium Enterprises 

(MSMEs): Lessons from the Indonesian Experience 
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Abstract: This paper describes the policies pursued by Indonesia in its attempt to attain 

growth through providing financial support to MSMEs. The Indonesian experience in 

providing financial support to MSMEs is one of the most successful experiences in the 

world. The financial support programs offered by the government and private sector have 

enabled MSMEs in Indonesia to overcome many of their funding difficulties, and have 

made them a central player in the economic development of the country. MSMEs occupy 

an important place in the Indonesian economy; they account for 99.99% of existing 

business enterprises in Indonesia, employ 97.02% of the total workforce across the 

country, contribute almost 60% of its GDP and account for 14.17% of the total value of 

non-oil exports. Although no country can succeed by following mechanically the 

experience of another country, adapting the experiences of others to the cultural, social 

and economic particularities of the country, flexible policy-making, rapid feedback and 

integration of the efforts of MSMEs managers with the efforts of the government and 

private sector, can be helpful.    
Keywords: Indonesia; Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs); Financing; Government support; 

Private sector support. 
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 مقدمة: 

تشير أغلب التقارير الوطنية والدولية الى أن مشكل التمويل يق  لا مقدمة المشاكل التا 

 Badan؛ 2010تواجووا المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة لا الدو  النامية ) األارر  

Pusat Statistik [BPS], 2017 ; The Organisation for Economic Co-operation 

and Development [OECD], 2017; Dipta, june 13, 2017   ؛ لاألموا  الذاتية لوذا)

النوع من المؤاسان غالباً ما تكون غير كالية لتي ية احتياجاتوا المالية المتعلقة بمرحلة اإلنشام  

ً ما  االن  ق والتواع  ولجوئوا الى المؤاسان المالية الرامية  اصة منوا البنوك التجارية غالبا

ي اقتصاديا بسبب ثقل الضمانان الم لوبة بمختل  أنوا وا وارتفاع تكلفة القروض يكون غير مجد

(  مما يؤدي لا الكثير من األحيان الى ال س هذا النوع من المؤاسان أو 2007البنكية )بريبش  

  لى األقل االاتحوا   ليوا من طرف المؤاسان الكبيرة.

 ة لا الدو  المتقدمة والصا دة قد وا ا كانت المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا

تجاوزن الكثير من صعوباتوا التمويلية بسبب تضالر جوودها الخاصة مع جوود الحكومة والق اع 

الخاص  لإن نظيراتوا لا الدو  النامية بصفة  امة والدو  العربية بصفة  اصة ال تصا  تتخبط لا 

 الكثير من المشاكل التمويلية.

لة صا دة وأكبر اقتصاد لا جنوب شرق آايا  من الدو  اإلا مية القليلة وتعتبر اندونيسيا كدو

التا اات ا ت أن تنوض بمؤاساتوا المصيرة  الصييرة والمتوا ة وتجعل منوا ال باً محورياً لا 

نوضتوا االقتصادية  من     برامج الد   المالا التا تولرها بمعية الق اع الخاص لوذه المؤاسان 

 ا من تجاوز الكثير من صعوباتوا التمويلية.والتا مكنتو

 وتأايسا  لى ما تقدغ  كره يمكن طرح السؤا  المصدور الرئيس التالا:

ما ها آليان د   تمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة لا اندونيسيا؟ وكي  يمكن 

 تفعيلوا بالنسبة للدو  العربية؟

 التساؤالن الفر ية التالية:ويتفرع  ن هذا السؤا  المصدور الرئيس 

 لى أي أااس ت  تصني  المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة لا اندونيسيا؟ وما  -

 ها أه   صائصوا؟

 ما مكانة المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة لا االقتصاد اإلندونيسا؟ -

ع الخاص ماها أه  برامج الد   المالا المقدمة من طرف الحكومة اإلندونيسية والق ا -

 للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة؟

ماها أه  الدروس التا يمكن ااتخ صوا من التجربة اإلندونيسية لا مجا  د   تمويل  -

 المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة؟

وكفربية رئيسية تن لق منوا هذه الورقة البحثية تتمثل لا: تجاوز المؤاسان المصيرة  

لصعوباتوا التمويلية يت لب تضالر وتكامل جوودها الخاصة مع جوود الحكومة الصييرة والمتوا ة 

 والق اع الخاص.

 

 أهداف الدراسة:

يتمثل الودف الرئيس لوذه الدرااة لا ااتخ ص الدروس من التجربة اإلندونيسية لا مجا  

واالاتفادة منوا لا د   تمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة با تبارها تجربة رائدة  

النووض بوذا النوع من المؤاسان لا الدو  العربية. ويتفرع  ن هذا الودف الرئيس األهداف 

 الفر ية التالية:

 التعرف  لى طبيعة المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة اإلندونيسية؛ -

 نيسا؛التعرف  لى مكانة المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة لا االقتصاد اإلندو -
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التعرف  لى أه  برامج الد   المالا المقدمة من طرف الحكومة اإلندونيسية والق اع  -

 الخاص للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة.

 

 أهمية الدراسة:

تحتل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة مكانة متميصة لا اقتصاديان الدو  المتقدمة 

كبير من العمالة  ومساهمتوا بارزة ومعتبرة لا ناتجوا المحلا والصا دة؛ لوا تستو ب مجتمعة  دد 

نوا من  اإلجمالا وقيمة صادراتوا. ورجوع الدو  العربية الى تجارب هذه الدو  من دون شك ايُمك ِّ

االاتفادة منوا   اصة ا ا كانت تشترك معوا لا تاريخوا ودينوا وبنيتوا اإلقتصادية؛ واندونيسيا 

مية نف ية صا دة  و ضو لا مجمو ة العشرين  تمتلك تجربة رائدة لا مجا  با تبارها دولة اا 

د   تمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة  يمكن للدو  العربية بصفة  امة والدو  

العربية النف ية بصفة  اصة أن تستفيد منوا لا تسويل  ملية انشام مؤاسان مصيرة  صييرة 

مؤاسان الناش ة وجعلوا وايلة رئيسية لتنويع صادراتوا  ارر ومتوا ة جديدة  وت وير ال

 المحروقان وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

 

 منهج الدراسة:

ان  قا من طبيعة موبوع الدرااة واألهداف التا تسعى الى تحقيقوا  ااتخدغ الباحثان المنوج 

  ويُعب ِّر  نوا تعبيرا كيفياً وكمياً  الوصفا  الذي يوت  بوص  الظاهرة المدرواة كما توجد لا الواقع

ويعمل  لى تحليلوا وكش  الع قان الموجودة بين أبعادها وتفسيرها قصد الوصو  الى نتائج تسو  

 (.2015لا تحسين الواقع وت ويره )اليندور  

 

 مشتمالت الدراسة:

التعري  بالمؤاسان تشتمل الدرااة الحالية  لى ث ثة محاور رئيسية؛ يتناو  المحور األو  

المصيرة  الصييرة والمتوا ة لا اندونيسيا وأه   صائصوا  ويستعرض المحور الثانا مكانة 

المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة لا االقتصاد اإلندونيسا  لا حين يستعرض المحور 

لق اع الخاص الثالث واأل ير أه  برامج الد   المالا المقدمة من طرف الحكومة اإلندونيسية وا

 للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة.

 لمحة عن المؤسسات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا: .1

ُف القانون رق   المتعلق بالمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة  هذه  20/2008يُعر ِّ

 (:Hadiyati & Mulyono, 2017, p. 101األ يرة كما يلا )

مصيرة  كل مؤاسة تمارس نشاط اقتصادي  تعود ملكيتوا لفرد   ائلة أو تُعتبر مؤاسة  -

مليون روبية ورق  أ مالوا السنوي  50مجمو ة من األلراد ال تتعدى قيمة أصولوا الصالية 

 مليون روبية؛ 300

تُعتبر مؤاسة صييرة  كل مؤاسة تمارس نشاط اقتصادي  تعود ملكيتوا لفرد   ائلة أو  -

مليون  500مليون روبية وال تتعدى  50د تصيد قيمة أصولوا الصالية  ن مجمو ة من األلرا

 مليار روبية؛ 2.5مليون روبية وال يتعدى  300روبية  ويصيد رق  أ مالوا السنوي  ن 

تُعتبر مؤاسة متوا ة  كل مؤاسة تمارس نشاط اقتصادي  تعود ملكيتوا لفرد   ائلة أو  -

مليار  10مليون روبية وال تتعدى  500الصالية  ن مجمو ة من األلراد تصيد قيمة أصولوا 

 مليار روبية. 50مليار روبية وال يتعدى  2.5روبية  ويصيد رق  أ مالوا السنوي  ن
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رف المكتب المركصي اإلندونيسا لإلحصائيان   (BPS)وحسب معيار  دد العما   يُع ِّ

 ,Omsa, Ridwan, & Jayadi, 2017المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة كما يلا )

p.  72:) 

  ما ؛ 04تعتبر مؤاسة مصيرة كل مؤاسة تمارس نشاط اقتصادي وال يتعدى  دد  مالوا  -

الى  05تعتبر مؤاسة صييرة كل مؤاسة تمارس نشاط اقتصادي يتراوح  دد  مالوا من  -

  امل؛ 19

ى ال 20تعتبر مؤاسة متوا ة كل مؤاسة تمارس نشاط اقتصادي يتراوح  دد  مالوا من  -

  امل.  99

ع اإلندونيسا أ ذ بالمعايير الكمية لا تعريف  للمؤاسان المصيرة   يتضح مما ابق  أن الُمشر ِّ

 الصييرة والمتوا ة  والمتمثلة لا: قيمة األصو  الصالية  رق  األ ما  السنوي و دد العما .

والمتوا ة وقد أشار آ ر احصام قامت ب  وزارة التعاونيان والمؤاسان المصيرة  الصييرة 

اإلندونيسية  الى أن  دد المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة الناش ة لا اندونيسيا الى غاية 

ً كما يلا ) 62,922,617  قد بلغ 2017  Ministry ofمؤاسة موز ة ومرتبة تنازليا

Cooperative, Small and Medium Enterprises, 2017:) 

% من العدد اإلجمالا  98.70ما نسبت  مؤاسة مصيرة  وها تمثل  62,106,900 -

 للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة الناش ة لا اندونيسيا؛

% من العدد اإلجمالا للمؤاسان  1.20مؤاسة صييرة  وها تمثل ما نسبت   757,090 -

 المصيرة  الصييرة والمتوا ة الناش ة لا اندونيسيا؛ 

% من العدد اإلجمالا للمؤاسان  0.09مؤاسة متوا ة  وها تمثل ما نسبت   58,627 -

 المصيرة  الصييرة والمتوا ة الناش ة لا اندونيسيا.

يتضح مما ابق أن اليالبية العظمى من المؤاسان اإلقتصادية الناش ة لا اندونيسيا ها  بارة 

 00.01%  وما تبقى ) 99.99 ن مؤاسان مصيرة  صييرة ومتوا ة  حيث تصل نسبتوا الى 

 %( ها  بارة  ن مؤاسان كبيرة.

وتجدر اإلشارة هنا الى أن أغلب المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة اإلندونيسية 

 ,Yean & Tanbunan, 2018يترك ص نشاطوا أااااً لا التجارة والخدمان  الصرا ة والصنا ة )

p. 05.) 

صييرة والمتوا ة اإلندونيسية بالخصائص التالية وبشكل  اغ  تتميص المؤاسان المصيرة  ال

(Omsa et al ., 2017,p. 72:) 

 لا اليالب يكون مالك المؤاسة المصيرة  الصييرة والمتوا ة هو المدير؛ -

يت  تولير رأس ما  المؤاسة من قبل المالك أو مجمو ة صييرة من أصحاب رؤوس  -

 األموا ؛

 الصييرة والمتوا ة محلا؛لا اليالب يكون نشاط المؤاسان المصيرة   -

تتميص المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة اإلندونيسية بصير حج  اجمالا أصولوا   -

%( من العدد اإلجمالا 98.70 دد  مالوا وبنيتوا التحتية  وهذا شام من قا با تبار أن )

ان للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة الناش ة لا اندونيسيا ها  بارة  ن مؤاس

 مصيرة.
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 مكانة المؤسسات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد اإلندونيسي:.2

يُعتبر االقتصاد اإلندونيسا أكبر اقتصاد لا جنوب شرق آايا  وهو يحتل المرتبة الساداة 

تريليون دوالر أمريكا  والمرتبة السابعة  01.07 شرة  المياً بناتج محلا اجمالا ااما يُقد ر بـ 

 03.49 المياً حسب مؤشر الناتج المحلا اإلجمالا  لى أااس تعاد  القوة الشرائية بقيمة تُقد ر بـ 

 (.International Monetary Fund [IMF], April 2018تريليون دوالر  )

ً لتوقعان المركص البري انا  ايصعد االقتصاد  Pricewaterhouse Cooperوولقا

المرتبة الرابعة  المياً  حيث ايصل ناتج  المحلا اإلجمالا  لى الى  2050اإلندونيسا بحلو   اغ 

تريليون دوالر   ل  كل  10.502الى  2016أااس تعاد  القوة الشرائية ُمقيَّ  بقيمة الدوالر لسنة 

 58.499من الصين لا المرتبة األولى بناتج محلى اجمالا  لى أااس تعاد  القوة الشرائية يُقد ر بـ 

  والوند لا المرتبة الثانية بناتج محلى اجمالا  لى أااس تعاد  القوة الشرائية يُقد ر تريليون دوالر

تريليون دوالر ث  الواليان المتحدة األمريكية لا المرتبة الثالثة بناتج محلى اجمالا  لى  44.128بـ 

 ,Pricewaterhouse [PWC]تريليون دوالر ) 34.102أااس تعاد  القوة الشرائية يُقد ر بـ 

February 2017, p. 23.) 

وتحتل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة مكانة متميصة لا االقتصاد اإلندونيسا  ا  

تشير آ ر اإلحصائيان الرامية المنشورة  لى الموقع اإللكترونا لوزارة التعاونيان والمؤاسان 

لمؤاسان المصيرة  الصييرة   الى أن ا2017الصييرة والمتوا ة اإلندونيسية  والتا تعود لسنة 

% من اجمالا المؤاسان اإلقتصادية الناش ة لا اندونيسيا  وها  99.99والمتوا ة تمثل ما نسبت  

% من الحج  اإلجمالا للعمالة  وتساه   97.02 امل أي ما نسبت   116,673,416توم  مجتمعة 

مليار روبية اندونيسية(   7,704,635.9% من الناتج المحلا اإلجمالا االاما )ما يعاد   60.00بـ 

مليار روبية  298,208.7% من اجمالا قيمة الصادران  ارر المحروقان )ما يعاد   14.17و بـ 

 (.Ministry of Cooperative, Small and Medium Enterprises, 2017اندونيسية( )

 برامج دعم تمويل المؤسسات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا:. 3

من أجل تسويل  ملية انشام وت وير المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة  وتعصيص 

دورها لا تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للبلد  وبعت الحكومة اإلندونيسية بمعية الق اع الخاص 

  دة برامج لد   تمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة  نوجصها ليما يلا:

تمويل المؤسسات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة المقدمة من طرف الحكومة برامج دعم  1.3

 اإلندونيسية:

ُغ الحكومة اإلندونيسية برامج متنو ة لد   تمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة  تُقد ِّ

والمتوا ة  و لك من     ث ث مؤاسان حكومية ها: وزارة التعاونيان والمؤاسان الصييرة 

 .(Nurhalim, 2014)المركصي والمؤاسان اإلقتصادية العمومية والمتوا ة  البنك 

 الدعم المالي المقدم من طرف وزارة التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 1.1.3

ُغ وزارة التعاونيان والمؤاسان الصييرة والمتوا ة  من     المؤاسان والويئان -تُقد ِّ

ؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة  نذكر  لى ابيل برامج متنو ة لد   تمويل الم -التابعة لوا

 Nationalالمثا  ال الحصر البرنامج الذي تقدم  الحركة الوطنية لريادة األ ما  )
1Entrepreneurship Movement  والذي يتمحور حو  لتح ورش  اصة بريادة األ ما  )

 اصة بو   والتا  (Business Plans)لمسا دة المستثمرين الصيار  لى وبع   ط أ ما  

تُعَرض ليما بعد  لى لجنة من الخبرام لتقييموا  ولا حالة قبولوا يستفيد أصحابوا من مسا دة مالية 

 ,Nurhalim, 2014; Mirzanti, Simatupang, &Larsoمليون روبية اندونيسية ) 25تقدر بـ 

2015 ; Mardanugraha, Anastasya, & Andi, 2015.) 

                                                 
 من طرف وزارة التعاونيان والمؤاسان الصييرة والمتوا ة اإلندونيسية. 2011ت  تأايس هذه الحركة انة 1
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 من طرف البنك المركزي: ي المقدمالدعم المال 2.1.3

  يلصغ بموجب  كالة 14/22بسن قانون يحمل رق   2012قاغ البنك المركصي اإلندونيسا انة 

البنوك التا تنشط لا اندونيسيا بتقدي  تسوي ن بنكية للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة؛ 

انوياً نسبة مئوية من اجمالا من هذا القانون ينبيا  لى كل بنك أن يخصص  2وبموجب المادة 

قروب  لتمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة  والتا ينبيا أن تُثبََت لا التقرير السنوي 

 (.Bank Indonesia, 2017الذي يقدم  للبنك المركصي اإلندونيسا )

لمؤاسان وتَُحد د النسبة المئوية الدنيا من القروض التا ينبيا أن يخصصوا كل بنك لتمويل ا

 ,Bank Indonesia Regulation [PBI] No. 14,22المصيرة  الصييرة والمتوا ة كما يلا )

2012:) 

  ينبيا  لى كل بنك أن يخصص نسبة مئوية من اجمالا قروب  2014الى  2013من  -

لتمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة  تتوالق وقدرت   لى اإلقراض 

 أ مال ؛والموبحة لا مخ ط 

% من اجمالا قروب  5ينبيا  لى كل بنك أن يخصص نسبة مئوية ال تقل  ن  2015لا  -

 لتمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة؛

% من اجمالا قروب  10ينبيا  لى كل بنك أن يخصص نسبة مئوية ال تقل  ن  2016لا  -

 لتمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة؛

% من اجمالا قروب  15 لى كل بنك أن يخصص نسبة مئوية ال تقل  ن  ينبيا 2017لا  -

 لتمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة؛

% من اجمالا قروب  20ينبيا  لى كل بنك أن يخصص نسبة مئوية ال تقل  ن  2018لا  -

 لتمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة.

ي لرب  البنك المركصي اإلندونيسا  لى البنوك الناش ة لا لقد مك ن هذا اإلجرام القانونا الذ

اندونيسيا من زيادة حج  القروض البنكية الُموجوة للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة  حيث 

(  الى حدوث 2018, 2017) BPS- Statistics Indonesiaأشارا التقريران الصادران  ن مركص 

البنكية الموجوة للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة  زيادة انوية معتبرة لا حج  القروض

 (.1(  والموبحة لا الجدو  رق  )2017-2014    الفترة )

ت ور حج  القروض البنكية الموجوة للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة (: 1) الجدول رقم

 (2017 -2014لا اندونيسيا     الفترة )
 البنكية )مليار روبية إندونيسية(حجم القروض  وصف المؤسسة

2014 2015 2016 2017 

 221409 182876 164869 140272 مصغرة

 282774 241460 215925 201976 صغيرة

 438205 377737 359008 329473 متوسطة

Note. Adapted from Statistical Yearbook of Indonesia, by Sub-directorate of Statistical 

Compilation and Publication, (2017,p.436; 2018, p.443), Jakarta: BPS- Statistics 

Indonesia . 

 

 لى  2014( الى أن المؤاسان المصيرة قد تحصلت لا انة 1تشير مع يان الجدو  رق  )

رن قيمتوا بـ   164869الى  2015مليار روبية اندونيسية  لترتفع لا انة  140272قروض بنكية قُد ِّ

مليار  182876  لترتفع مرة أ رى الى 2014%  ن 17.53مليار روبية  أي بنسبة زيادة تقدر بـ 
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  لتواصل االرتفاع لا انة 2015%  ن 10.92  أي بنسبة زيادة تُقدر بـ 2016روبية لا انة 

 .2016%  ن 21.07مليار روبية  أي بنسبة زيادة تُقدر بـ  221409لتصل الى  2017

رن قيمتوا بـ  2014للمؤاسان الصييرة لقد تحصلت لا انة  وبالنسبة  لى قروض بنكية قُد ِّ

مليار روبية  أي بنسبة زيادة  215925الى  2015مليار روبية اندونيسية  لترتفع لا انة  201976

  أي 2016مليار روبية لا انة  241460  لترتفع مرة أ رى الى 2014%  ن  06.90تقدر بـ 

 282774لتصل الى  2017  لتواصل االرتفاع لا انة 2015%  ن 11.82در بـ بنسبة زيادة تُق

 .2016%  ن 17.11مليار روبية  أي بنسبة زيادة تُقدر بـ 

رن قيمتوا  2014أما بالنسبة للمؤاسان المتوا ة لقد تحصلت لا انة   لى قروض بنكية قُد ِّ

مليار روبية  أي بنسبة  359008 الى 2015مليار روبية اندونيسية  لترتفع لا انة  329473بـ 

  2016مليار روبية لا انة  377737  لترتفع مرة أ رى الى 2014%  ن  08.96زيادة تقدر بـ 

 438205لتصل الى  2017  لتواصل االرتفاع لا انة 2015%  ن 05.21أي بنسبة زيادة تُقدر بـ 

 .2016%  ن 16مليار روبية  أي بنسبة زيادة تُقدر بـ 

دور البنك المركصي اإلندونيسا  لى تقدي  الد   المالا لقط للمؤاسان المصيرة   وال يقتصر

الصييرة والمتوا ة  بل يتعداه لتقدي  الد   التقنا والمتمثل أااااً لا التدريب  البحث والت وير 

 (.Bank Indonesia, 2017وتصويدها بالمعلومان )

ة المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة واعياً من الحكومة اإلندونيسية لإلاراع لا ترقي

بإمضام مذكرة  2007أكتوبر  09وتعصيص دورها لا التنمية اإلقتصادية المستدامة للبلد  قامت بتاريخ 

تفاه  ث ثية جمعتوا مع المؤاسان الضامنة للقروض والمؤاسان البنكية  والتا أافرن  ن اط ق 

( والذي د ل حي ص التنفيذ Kredit Usaha Rakyat [KUR]ما يُعرف ببرنامج القرض المصير )

؛ وهو برنامج ُموجَّ  نحو تسويل وصو  المؤاسان المصيرة  الصييرة 2007نولمبر  05يوغ 

والمتوا ة للمؤاسان المالية  وتمكينوا من الحصو   لى التمويل ال  زغ لمختل  أنش توا و ملياتوا 

؛ حيث تقوغ (Putriana, Lysandra, &Wulandjani, 2016, p. 62االاتي لية واالاتثمارية )

 2الحكومة اإلندونيسية لا هذا البرنامج من     البنك المركصي اإلندونيسا ودوائرها الوزارية

بتولير بمان  3بمسا دة ود   تنفيذ األحكاغ والضمانان االئتمانية  لا حين تقوغ المؤاسان الضامنة

ة للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة  بينما تتحمل %  لى القروض البنكية المقدم70يقدر بـ 

ـ  4البنوك ) Tambunan, 2014, p. 96; Putriana% المتبقية من المخاطر 30المانحة للقروض ال

et al, 2016, pp. 62-63.) 

قد منحت     الثمانية شوور  (KUR)وتجدر اإلشارة هنا الى أن البنوك المندمجة لا برنامج 

مليار دوالر أمريكا(  5.1تريليون روبية اندونيسية )حوالا  67.2ما يقدر بـ  2016األولى من انة 

 Low Credit“ )       كقروض مصيرة للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة اإلندونيسية 

Growth in Indonesia, but Micro Credit Program on Course”, September 18, 

2016, para.2 09(  بمعد  لائدة انوي يقدر بـ ( %Wirdana, March 1, 2016, para.5.) 

 الدعم المالي المقدم من طرف المؤسسات االقتصادية العمومية: 3.1.3

من أجل تمكين رواد األ ما  اإلندونيسيين من الحصو   لى األموا  ال  زمة لت وير 

بسن قانون يحمل  2003يرة والمتوا ة  قامت الحكومة اإلندونيسية انة مؤاساتو  المصيرة  الصي

% من أرباحوا السنوية  05تُلصُغ بموجب  المؤاسان االقتصادية العمومية بتخصيص  09/2003رق  

الصالية لتمويل األنش ة االاتثمارية واالاتي لية للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة التا 

                                                 
وزارة التعاونيان والمؤاسان الصييرة والمتوا ة  وزارة المالية  وزارة الصنا ة  وزارة الصرا ة  وزارة اليابان ووزارة الشؤون  2

 البحرية وصيد األاماك.
 Jankrindo Perumومؤاسة  PT Askrindoمؤاسة  3
ً كان هناك اتة بنوك تجارية وث ثة  شر بنك للتنمية اإلقليمي 2016حتى انة  4  .)KUR(لا برنامج  ة مندمجا



 

 2020 (37) 11  والتكنولوجيامجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوغ  -أماراباك                               22

 

 

ي يمك نوا من الحصو   لى القروض البنكية؛ وبموجب ال تمتلك بمانان ك الية أو تاريخ ائتمانا قو 

هذا القانون تُلَصغ المؤاسان االقتصادية العمومية بمنح قروض لا اطار الشراكة للمؤاسان 

% من التكلفة  60المصيرة  الصييرة والمتوا ة لتمكينوا من تجسيد برامجوا االاتثمارية تصل الى 

برنامج االاتثماري؛ كما تُلَصغ بمنح مسا دان مالية )الفيان( للمؤاسان المصيرة  اإلجمالية لل

% 40الصييرة والمتوا ة لتمكينوا من ت وير أنش توا االاتي لية )اإلنتار والتسويق( تصل الى 

 (.OECD, 2010من التكلفة اإلجمالية لوذه العملية )

والمتوسطة المقدمة من طرف القطاع  برامج دعم تمويل المؤسسات المصغرة، الصغيرة 2.3

 الخاص:

يُقدغ الق اع الخاص اإلندونيسا برامج متنو ة لد   تمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة 

 والمتوا ة  نذكر من أهموا ما يلا:

 

 الدعم المالي المقدم من طرف المؤسسات االقتصادية الخاصة: 1.2.3

تلعب المؤاسان االقتصادية الخاصة لا اندونيسيا الوطنية منوا واألجنبية دوراً محورياً الى 

جانب الحكومة لا د   تمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة  وهذا من     برامج 

 Citi)مسؤولياتوا االجتما ية  حيث يقوغ  لى ابيل المثا  ال الحصر بنك ايتا اندونيسيا 

Indonesia)   ُممث ً بـ(Citi Peka) ( ومن     برنامجCiti Micro Entrepreeurship 

Awards [CMA] بتنظي  مسابقة انوية للتميُّص  موجوة لرواد األ ما  الذين  2005( ومنذ انة

يملكون مؤاسان مصيرة  تشجيعاً لو  لت وير مؤاساتو  والمساهمة لا امتصاص الب الة و لق 

الفائصون الثمانية األوائل  لى جوائص مالية تضاف لرأاما  مؤاساتو  الثروة  حيث يحصل 

(Mardanugraha et al, 2015.) 

 الدعم المالي المقدم من طرف شركات رأس المال المخاطر: 2.2.3

يُعتبر رأس الما  المخاطر من األااليب المستحدثة لا تمويل المشاريع االاتثمارية  وهو 

ن المصيرة  الصييرة والمتوا ة التا ال تتولر  لى بمانان كالية أو أالوب يسا د أكثر المؤاسا

تاريخ ائتمانا قوي يُمك نوا من الحصو   لى القروض البنكية ال  زمة لتمويل مرحلة انشائوا و/أو 

ل شركة رأس الما  المخاطر كلياً أو جصئياً الخسارة  مرحلة نموها وتواُّعوا. ولا هذا األالوب تتحم 

شل المشروع الُممو    ومن أجل التقليل من درجة المخاطرة  لإن الشركة ال تكتفا بتقدي  لا حالة ل

النقد لحسب كما هو الحا  لا التمويل المصرلا بل تد ل كشريك مع أصحاب المؤاسة األصليين 

% من المصاري  اإلدارية انوياً  2.5% باإلبالة الى  30% الى  15وتأ ذ نسبة من األرباح من 

 (.10  07  ص ص.2007ش  )بريب

لقد أشارن اإلحصائيان التا نشرتوا ال ة الخدمان المالية التابعة لوزارة المالية اإلندونيسية 

شركة رأس ما  مخاطر تنشط لا اندونيسيا بحج  اجمالا لألصو   67  الى وجود 2017لا ديسمبر 

 Otoritas Jasaالر أمريكا )مليون دو 804تريليون روبية اندونيسية وهو ما يعاد   11يُقدر بـ 

Keuangan [OJK], December 2017.) 

واعياً من الحكومة اإلندونيسية لتشجيع شركان رأس الما  المخاطر  لى تمويل المؤاسان 

المصيرة  الصييرة والمتوا ة  قررن الحكومة ممثلة بوزارة المالية منح تخفيضان بريبية  لى 

انوان لشركان رأس الما  المخاطر التا تستثمر  10الى  05% ولمدة  100% الى  10األرباح من 

مليون دوالر أمريكا(  73تريليون روبية ) 01مليون دوالر أمريكا( و  36مليار روبية ) 500ما بين 

لا المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة   اصة تلك التا تنشط لا الميدان التكنولوجا 

(Maulani, February 22, 2018.) 
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 الخاتمة:

ع اإلندونيسا أ ذ بالمعايير الكمية لا تعريف   اتضح لنا من     هذه الدرااة أن الُمشر ِّ

للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة  والمتمثلة لا: قيمة األصو  الصالية  رق  األ ما  

الناش ة لا السنوي و دد العما . واتضح لنا أيضا أن اليالبية العظمى من المؤاسان اإلقتصادية 

%   99.99اندونيسيا ها  بارة  ن مؤاسان مصيرة  صييرة ومتوا ة  حيث تصل نسبتوا الى 

 وأن أكثر المجاالن اإلقتصادية التا تنشط ليوا ها: التجارة  الصرا ة والصنا ة.

واتضح لنا أيضا أن المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة تحتل مكانة متميصة لا 

اإلندونيسا  حيث أنوا تستو ب مجتمعة  دد كبير من العمالة  ومساهمتوا وابحة ومعتبرة االقتصاد 

 لا الناتج المحلا اإلجمالا للبلد وقيمة صادرات   ارر المحروقان.

كما اتضح لنا أيضا من     هذه الدرااة أن الحكومة اإلندونيسية وبمعية الق اع الخاص 

لا للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة  كالتصاغ منوما يولران برامج متنو ة من الد   الما

 لتنمية هذا النوع من المؤاسان  وتفعيل دورها أكثر وأكثر لا التنمية اإلقتصادية المستدامة للبلد.

ومن أه  الدروس التا يمكن ااتخ صوا من التجربة اإلندونيسية لا مجا  د   تمويل 

 ة  والتا يمكن ا تبارها كتوصيان للنووض بوذا النوع المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا

 من المؤاسان لا الدو  العربية  نذكر:

ااتحداث وزارة للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة تعمل  لى ترقية هذا النوع من  -

 المؤاسان وادماجوا لا اإلاتراتيجية التنموية للبلد؛

وزارة المؤاسان المصيرة  الصييرة  لتح ورش  اصة بريادة األ ما  تكون تحت وصاية -

والمتوا ة تعمل  لى تكوين ومرالقة المستثمرين الصيار لا انشام مؤاساتو  الخاصة  

ومسا دتو  لا وبع   ط أ ما  مشاريعو   لتقوية ملفو  االئتمانا أماغ المؤاسان المالية 

  اصة البنكية منوا؛

ن مومتوا ترشيح وتصكية أصحاب المؤاسان انشام لجان  برة تتبع ُوَرش ريادة األ ما   تكو -

المصيرة  الصييرة والمتوا ة الذين يمتلكون   ط أ ما  أثبتت تقارير الخبرة جدواها  

 ل اتفادة من المسا دان المالية التا تقدموا الوزارة الوصية؛

ادمار البنك المركصي لا مسعى د   تمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة   -

ن     تَول ِّي  مومة ان قوانين تُلصغ البنوك التجارية بتخصيص نسبة مئوية انوية وهذا م

من اجمالا مخصصاتوا المالية الموجوة لإلقراض  لتمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة 

 والمتوا ة  والتا ينبيا أن تُثبت لا التقرير السنوي الذي يُقدغ للبنك المركصي؛

يقدم  البنك المركصي للمؤاسان المصيرة  الصييرة   دغ حصر الد   الذي يمكن أن -

والمتوا ة لا الجانب المالا لقط  وتوايع  ليشمل الجانب التقنا  اصة ما تعلق بتولير 

 المعلومان  التدريب والبحث والت وير؛

اط ق برامج مشتركة بين الحكومة  المؤاسان الضامنة للقروض والبنوك التجارية  لتمكين  -

صيرة  الصييرة والمتوا ة من الحصو   لى التمويل ال  زغ لمختل  المؤاسان الم

أنش توا و ملياتوا االاتي لية واالاتثمارية؛ بحيث تتولى الحكومة ُمَمثلة بالبنك المركصي 

ودوائرها الوزارية المختصة بمسا دة ود   تنفيذ األحكاغ والضمانان االئتمانية  لا حين 

ر بمانان  لى القروض التا تقدموا البنوك التجارية تتولى المؤاسان الضامنة تولي

 للمؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة؛

ان قوانين تُلصغ المؤاسان اإلقتصادية العمومية الكبرى )مث  المؤاسان النف ية(  -

بتخصيص نسبة مئوية من أرباحوا السنوية الصالية لتمويل األنش ة االاتثمارية 
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لمصيرة  الصييرة والمتوا ة  والتا يمكن أن تكون لا اطار واالاتي لية للمؤاسان ا

 الشراكة ولق مبدأ رابح رابح؛

ادمار المؤاسان االقتصادية الخاصة الكبيرة لا د   تمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة  -

 والمتوا ة  و لك من     االاتفادة من برامج مسؤولياتوا اإلجتما ية؛

ية لا مسعى د   تمويل المؤاسان المصيرة  الصييرة ادمار اليرف التجارية والصنا  -

 والمتوا ة؛

تقدي  تحفيصان بريبية لشركان رأس الما  المخاطر التا تستثمر مبالغ مالية معتبرة لا  -

 المؤاسان المصيرة  الصييرة والمتوا ة.

ولا الختاغ وكااتنتار  اغ يمكن القو  أن  وحتى تتجاوز المؤاسان المصيرة  الصييرة 

متوا ة صعوباتوا التمويلية وتساه  مساهمة لعالة لا تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة  ينبيا أن وال

 تتضالر وتتكامل جوودها الخاصة مع جوود الحكومة والق اع الخاص.
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