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 خصلالم

جتربة حماربة الفقر يف ماليزيا من أبرز التجارب اليت كللت بالنجاح على مستوى العامل، وتقدم منوذجا للدول اإلسالمية اليت  تعد
سنة  1.7 %إىل  1970سنة   52.4 % من سكاهنا حتت خط الفقر، حيث استطاعت أن ختفض نسبة الفقر من %73يعيش 

ما دور املؤسسات الغري حكومية يف ماليزيا  يف مكافحة الفقر وما مدى استفادة  اجلزائر من : شكاليتنا يف اآليتإ، من هنا نطرح 2012
 هذه التجربة؟

 .اختيار، مؤسسة فلدا، اجملتمع املدين أمانهالفقر، مؤسسة : الكلمات المفتاحية 
 

Abstract 
The experience of the fight against poverty in Malaysia of the most prominent experiments that 

have been successful in the world, and provide a model for the Muslim countries in which they live 
37% of its population below the poverty line, which has been able to reduce the poverty rate from 
52.4% in 1970 to 1.7% in 2012, and offers a model best of the Arab countries, from here we present in 
the following  the role of non-governmental institutions in Malaysia in the fight against poverty; and 
the Algeria countries How much benefit from this experience ?. 
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 قدمةم
تُ َعد قضية الفقر من أكرب التحديات اليت تواجه العامل اليوم؛ السيما يف ظل تداعيات العوملة من جهة؛ وتغرير مفهوم الفقر من جهة 

والصحة، والتغذية وغريها من جماالت التنمية البشرية، إىل   واالستهالك، وضعف االجناز يف جماالت التعليمثانية، من اخنفاض الدخل 
مفهوم أوسع من ذلك ليشمل عدم القدرة على التعبري والتعرض للمعاناة واخلوف، مما جعل مسألة مواجهة ظاهرة الفقر من املسؤوليات 

وذلك من خالل العمل على خلق الظروف . ا والعام، الرمسي وغري الرمسي، احمللي والدويلاألساسية لكل الدول واملؤسسات اخلاص منه
دعم املناسبة لتفعيل دور الفقراء يف دائرة اإلنتاج من أجل حتقيق معدالت عالية ومستدامة للتنمية، ال تُعزِّز النمو االقتصادي فقط بل وت

 . متكني الفقراء التالحم االجتماعي وهو ما يطلق عليه الكثريون اسم
ويف الواقع مشكلة الفقر ليست وليدة اللحظة، وإمنا كانت من االنشغاالت الرئيسة اليت أرَّقت اجملتمعات واحلكومات قدمياً 

 من وحاضراً؛ حيث ارتبطت مشكلة الفقر بدايًة بفقدان املوارد أو باحلروب اليت تؤدى إىل االستعباد والقهر، وكانت سبباً يف القيام بالكثري
 .                                       الثورات االجتماعية والسياسية

ولن تكون ظاهرة الفقر قدراً حمتوماً، فلقد استطاعت بعض الدول كماليزيا ن أن حتقق قفزة تنموية واقتصادية وهنضة شاملة يف أقل 
 % ة الثالثة ، حيث استطاعت أن ختفض نسبة الفقر منسنة، وخفضت نسبة الفقر بشكل كبري ومبا يتماشى وأهداف األلفي 03من 

 .2012 1 سنة 1.7 %إىل  1970سنة   52.4
لذلك تُعد جتربة حماربة الفقر يف ماليزيا من أبرز التجارب اليت كللت بالنجاح على مستوى العامل، وتقدم منوذجا للدول اإلسالمية 

من سكاهنا حتت خط الفقر، وذلك باالعتماد على بعض املؤسسات ملكافحة هذه الظاهرة، من هذا املنطلق سنتناول  %03 اليت يعيش
 :النقاط التالية

 مفاهيم خاصة بالفقر: أوال
 تعريف الفقر في ماليزيا: ثانيا
 أهم المؤسسات المساهمة في تخفيض نسبة الفقر في ماليزيا: ثالثا
 .العربية من هذه التجربة مدى استفادة الدول: رابعا

 :مفاهيم خاصة بالفقر: أوال
 :فهوم الفقرم. 1

لقد حاول العديد من الباحثني إعطاء مفهوما للفقر، إال أنه ال يوجد توافق وإمجاع على ماهية الفقر بالتحديد نظرا لتعدد معانيه، 
 .يليمن هنا سوف حناول اإلملام ببعض املفاهيم اخلاصة هبذه الظاهرة فيما 

نعين مبفهوم الفقر من منظور الدخل ذلك املستوى من الدخل أو اإلنفاق املطلوب للوصول إىل احلد  :المفهوم النقدي أو فقر الدخل -أ
كما ميثل هذا الفقر حالة أو مستوى من الرفاهية املتدنية تقاس عادة ،  1األدىن ملستوى احلياة املعيشية أو احلد األدىن للعيش أو البقاء

، وللتفرقة بني الفقراء وغري الفقراء وفق هذا املفهوم يتم حتديد عتبة 2بالدخل أو باستخدام اإلنفاق االستهالكي الذي يرتجم بقيمة نقدية
 .خط الفقر" نقدية

                                           
-

1 .35، ص مصر -، جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد السابع عشر، القاهرة"النموذج القياسي للفقر في الجمهورية اليمنية"، (6991)بدر صاحل عبيدة حممد  
2
 Sarah Marniesse(1999), Note sur les différentes approches de la pauvreté: division de la macro économie, 

Département des politiques et études, L’Agence Française de développement, France, P1. 
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يشمل هذا املفهوم دخل الفقر، باإلضافة إىل جمموعة واسعة من : The basic concept مفهوم االحتياجات األساسية -ب
، ويف منتصف السبعينات مت تعريف الفقر على أنه ليس فقط عدم وجود 3اجات األساسية مبا يف ذلك االحتياجات االجتماعيةاالحتي

دخل، ولكن كحد أدىن االستهالك الفردي، والذي يشمل الغذاء، وامللبس، والصرف الصحي، النقل والصحة والتعليم، كما يعين كذلك 
 .4الكيفي مثل وجود بيئة صحية وإنسانية مرضية، مع املشاركة الشعبية يف صنع القرارتلبية االحتياجات ذات الطابع 

اإلنسانية مبا يف ذلك  كما ميكن تعريفه على أنه احلرمان من املتطلبات املادية الالزمة للوفاء باحلد األدىن املقبول من االحتياجات
مل، واخلدمات األساسية الصحية والتعليمية فمن يفتقر إىل هذه اجلوانب يُعد الغذاء، ويدخل يف هذا املفهوم احلاجة إىل توفري فرص الع

 .5فقريا
 6991عرف تقرير التنمية البشرية عام : Human development concept: مفهوم الفقر من منظور التنمية البشرية - ج

التنمية البشرية بأهنا عملية توسيع اخليارات أمام الناس، وأهم هذه اخليارات هي العيش حياة طويلة، يف صحة جيدة، والتمتع مبستوى 
إخل، وإذا كانت التنمية البشرية هي أمر ...معيشي الئق، إضافة إىل خيارات أخرى تشمل احلرية السياسية، وحقوق اإلنسان األخرى،

انعدام الفرص واخليارات ذات األمهية األساسية للتنمية البشرية، وهي العيش يف صحة   اق اخليارات، فإن الفقر يعينيتعلق بتوسيع نط
 .6وإبداع، والتمتع مبستوى معيشي الئق، وباحلرية والكرامة واحرتام الذات وكذلك احرتام اآلخرين

، كما ُعرف الفقر وفق منهج 7"احلد األدىن من مستوى املعيشة عدم القدرة على حتقيق"وحدد البنك الدويل مفهوم الفقر على أنه 
 .8عدم القدرة على الوصول إىل حد أدىن من االحتياجات األساسية"األمم املتحدة على أنه 

 :   poverty in the Islamic law  في ظل الشريعة اإلسالمية مفهوم الفقر -د

 "، ويقال"فُِقر" فاعل، يقال : اَلفقر يف اللغة ضد الغىن، وهو عند العرب احلاجة، والفقري على وزن فعيل مبعىن :تعريف الفقر لغة -
 املفقور، وهو الذي نزعت ِفقاره من : أغىن اهلل مفاقره أي وجوه فقره، وسد اهلل مفاقره أي أغناه وسد وجوه فقرة، والفقري معناه 

 ، الواضح أن الداللة اللغوية ملعىن الفقر هي احلاجة والعوز واليت هي الركيزة األساسية يف حتديد هذا9ظهره فانقطع صلبه من شدة الفقر

 .املفهوم 

                                           
3
Simon Maxwell (1999), the meaning and Measurement of poverty: update 12/02/2012. 

www.odi.org.ink/publications/briefing/pov3.html 
4
 Disconand Macarov(1998), Poverty: a persistent global reality Rutledge, Oxford university press, New York -USA, 

P30. 
 26.18تتمثل املصادر الداخلية يف إعانات الدولة حيث قدرت هذه اإلعانات بنسبة  - % ، وقدرت نسبة مساعدة البنك الدويل 8119من ميزانية املصادر اخلاصة لعام  
1.10% 1.30، ويف نفس السنة بلغت مسامهة صندوق الكويت ب  8119من ميزانية املصادر اخلاصة لعام   % 6.8وصندوق السعودية ب    % واملساعدات األخرى تأيت من  

.منظمة زراعة املطاط  

5
 World bank (1998), Annual world bank: conference on development Economics, 1995. Edited by M Bruno and B 

Pleskovie, London-GB, P 25. 
6 الفقر وطرق قياسه في منطقة اإلسكوا، (8115)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا - : ، األمم املتحدة، نيويوركالفقر محاولة لبناء بيانات لمؤشرات  - ، م أ الو

.66ص  
7 .16، ص الو م أ-، تقرير عن التنمية يف العامل، واشنطنالفقر، (6991)البنك الدويل -  
8 .25، ص لبنان -، ورشة عمل حول مؤشرات التنمية، األمم املتحدة، بريوتدليل مؤشرات التنمية البشرية، (8116)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا -  
9 .651، املصباح املنري، اجلزء الثاين، ص 666، القاموس احمليط، اجلزء الثاين، ص 5111، اجلزء اخلامس، ص (ة نشر بدون سن)لسان العرب -  
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على آرائهم يف موضوع الصدقات وتوزيعها على  ال شك أن تعريف الفقر شرعا عند علماء املسلمني يتوقف :تعريف الفقر اصطالحا -
رمين وفي سبيل االصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغإنما " تعاىل مستحقيها بدليل قوله

 10"اهلل وابن السبيل فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم
 تعريف الفقر في ماليزيا: ثانيا

فيما حيصل "ليضاف إىل تعريف الفقر املتمثل ( 6883-6891)ضمن اخلطة اخلامسة  6891ُغري تعريف خط الفقر عام 
 .2" عليه الفرد من احتياجات ضرورية من غذاء وغري غذاء، ما حيصل عليه الفقراء من امللكية العقارية، وصايف التحويالت املالية

 :أهم املؤسسات املسامهة يف ختفيض نسبة الفقر يف ماليزيا: لثاثا
 : يلي ماليزيا دورا كبريا يف ختفيض نسبة الفقر ومن بني هذه املؤسسات جند مالعبت املؤسسات الغري حكومية يف  

 (:AIM)مؤسسة أمانة اختيار 1. 
كأمانة خاصة حتت عقد   6893 سنة( AIM)تأسست مؤسسة أمانة اختيار ماليزيا  :حول هذه المؤسسة( معلومات) خلفية  -أ

، وظيفتها األساسية هي مكافحة الفقر ومساعدة الفقراء املاليزيني، وهي تعترب أكرب مؤسسة لإلقراض قصري 6891سنة  احتاد األمانات
، وتوجد أنشطتها حاليا يف عشر واليات ماليزية، تنشط هذه املؤسسة أكثر مع النساء املعيالت ألسر فقرية، تأسست 3األجل يف ماليزيا 

ببنغالديش حملاربة الفقر عن طريق منح قروض صغرية للفقراء، إال أن  Grameen Bankأمانه اختيار على فكرة بنك غرامني 
االختالف بني أمانه اختيار وبنك غرامني هو أن أمانه اختيار ليست مصرفا مثل غرامني بنك، كما أن هذه املؤسسة ال تتقاضى فوائد 

من نسبة القرض كخدمات إدارية،  4% نح القروض، وتأخذ ربوية مقابل تقدمي قروض إىل الفقراء، حيث تتبع الطرق اإلسالمية يف م
 .وتعمل املؤسسة وفق الصيغ اإلسالمية واملتمثلة يف املضاربة واملشاركة

 مهام أمانه اختيار -ب
 .تقدمي قروض صغرية، مع العمل على حتسني نوعية اخلدمات للفقراء وخلق مناصب عمل -
 .حتقيق االكتفاء الذايت جلميع الفقراء -
 .لرمز األول يف العامل يف التمويل املتناهي الصغرتصبح ا -
 .تطوير برامج ملساعدة األسر الفقرية وخاصة املاليو السكان األصليني -
 .حتسني اخلدمات املالية، مع العمل على تشجيع رجال األعمال للمسامهة يف أمانه اختيار -
 :القرض جيب أن تتوفر جمموعة من الشروط أمهها ما يليمن أجل حصول الفقري على  :4شروط منح القروض متناهية الصغر  -ج
 .ال يشرتط يف احلصول على القروض الصغرية ضمانات و ال يطلب ضامن -
 .ال توجد إجراءات قانونية ملتابعة املدين -
 .احلماية تكون حتت خيارات صندوق -
 .املستفيد يدرب ويوجه حىت يصبح مسؤوال وذو أخالق، ومصدر ثقة، ويستطيع املنافسة -
 .تكوين جمموعات عمل من األفراد املؤهلني للحصول على القروض الصغرية -
 .يكون حجم القروض املتاحة لألفراد صغريا وتكون طريقة السداد كل أسبوع -

                                           
10

 .11سورة التوبة، اآلية  - 
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 .املراقبة و اإلشراف احملكم والوثيق للحاصلني على القروض -
 .عضاءتوجيه النصائح واالستشارات الالزمة بصفة دائمة، يف املراكز املخصصة لأل -

قبل حصول الفقري على القرض يأخذ تدريبا وشرحا يبني له طريقة احلصول على القرض وكيفية توظيفه، وتقدر فرتة التدريب 
بستة أشهر، وتقسم هذه الدورة على ثالث مراحل جيب أن جيتازها املتدرب بنجاح، كما خيضع املوظفون واألعضاء املشرتكني إىل برامج 

من أجل زيادة مهاراهتم ورفع قدراهتم العملية وقد تستمر فرتة تدريبهم إىل ستة أشهر، كما يشارك الفقراء يف حتديد تدريب دورية ومكثفة، 
 .خطة توظيف القرض، وذلك أثناء فرتة التدريب مث يقوم موظفو املؤسسة بتقومي اخلطط واملوافقة عليها، ويتم حتديد حجم القرض املتاح

 :مانه اختيارويوجد نوعان من العضوية يف أ
 عضو حتت التجربة ملدة سنة، مع ضرورة تسديد القرض يف موعده بالكامل. 
 عضو دائم، وهو من أمضى أكثر من سنة وكان ناجحا يف تنفيذ الغرض من القرض. 

خذها نظري  تغطي مؤسسة أمانه اختيار تكاليف عملياهتا من خالل املصاريف اإلدارية اليت تأ :مصادر تمويل مؤسسة أمانه اختيار -د
دوالرات وعشرين دوالرا، وفقا حلجم القرض، كما تساهم احلكومات  1كل قرض متنحه، وترتاوح املصاريف اإلدارية اليت تأخذها بني 

الوالئية يف تغطية النفقات اإلدارية، وحتصل املؤسسة على دعم من طرف احلكومة االحتادية واهليئات التابعة هلا، وللتغلب على مشكل 
الذي  يعرتض املؤسسة من وقت آلخر تقوم املؤسسة باالقرتاض من رصيد األعضاء بعد استئذاهنم، وتستخدم أمواهلم يف  التمويل

 ، واجلدول املوايل يوضح مصادر متويل مؤسسة أمانه اختيار%1استثمارات حمددة ملدة سنة مقابل معدل ربح مقداره 
 .2009مصادر تمويل مؤسسة أمانه اختيار سنة : 1رقم الجدول
 (مليون دوالر) حجم التمويل  الجهات المانحة والضامنة للقرض

 9.87 قروض حكومية بدون فوائد
 987 ضمانات وقروض بواسطة الحكومة
 984 قروض من وكاالت التنمية الرسمية

 987 اعتمادات مالية من الحكومة االتحادية والواليات
Source:-Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM2010 Annual Report, Kuala Lumpur. 

هتدف القروض اليت تقدمها مؤسسة أمانه اختيار إىل زيادة دخول الفقراء، ويستفيد من  :أهم برامج أمانه اختيار لمكافحة الفقر -ه
رجنيت يف الشهر،  39رجنيت، أو متوسط نصيب الفرد من الدخل يف حدود  199القرض األول األسر اليت ال يتجاوز دخلها الشهري 

ية أما القرض الثاين فيوجه إىل املقرتضني الفقراء الذين سبق هلم االقرتاض مرتني ومتكنوا من تسديد ديوهنم، وتبلغ مستويات دخوهلم الشهر 
من قيمة  %19د يف األداء، وسداد كامل يف الوقت ولديهم رجنيت، أما القرض الثالث فيوجه إىل الفقراء الذين لديهم سجل جي 133

 .ممتلكاهتم، واجلدول املوايل يوضح أنواع هاته القروض
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 برامج القروض متناهية الصغر ألمانه اختيار: 2رقم الجدول
 فترة السداد (رنجيت) حجم القرض  نوع القرض

 أسبوعا 42 0222-0222 6برنامج قرض اختيار 
 أسبوعا 42-04 4222-7722 1اختيار برنامج قرض 

 .أسبوعا 42-04 02222 0برنامج قرض اختيار 
Source: Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM 2011 Annual Report, Kuala Lumpur. 

قروض اقتصادية، وقروض اجتماعية : كما ميكن للمقرتضني الفقراء من احلصول على قروض أخرى، وهناك نوعان من القروض
 : خاصة بالتعليم والسكن، واجلدول املوايل يوضح ذلك
 أنواع قروض مؤسسة أمانه اختيار: 3رقم الجدول

دية
صا

 اقت
ض

قرو
 

 (توضيح) بيان فترة السداد حدود القرض رنجيت أنواع القروض
 6قرض
 07722يصل إىل  6نوع

04-042 
 أسبوعا

رجنيت وميكن أن  0222احلد األعلى للمقرتض يف املرة األوىل ( عضو جديد)أول متويل 
 .رجنيت يف املرات التالية 0222يزيد ب  

 07722-0222 1نوع 
04-042 

 أسبوعا
يف األداء ميكن أن حيصل من القرض وله سجل جيد  0مينح العضو الذي حتصل على النوع

 رجنيت فما أكثر 0222على 

 4222 1قرض 
42-022 

 أسبوعا
 .متويل فصلي قصري األجل

 42222-02222 0قرض
04-042 

 أسبوعا
 .التمويل يكون لألعضاء الذين جنحوا يف إقامة مؤسسات صغرية ومتوسطة

 042-04 4222-0222 1قرض
 أسبوعا

 .مشاريعهمتغطية األعضاء الذين فشلوا يف 

عية
تما

 اج
ض

قرو
 

 4222يصل إىل  قرض التعليم
04-022 

 أسبوعا
 .مينح هذا القرض للعضو الذي أخذ القرض األول ويريد أن يأخذ قرضا بغرض التعليم

قرض 
 02222-0222 اإلسكان

04-042 
 أسبوعا

مينح هذا القرض للعضو الذي استفاد من النوع األول يأخذ هذا القرض من أجل البناء، 
 .إخل...استثمارات

Source: Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM 2011 Annual Report, Op.Cit. 

يتم التعرف على الفقري املؤهل للحصول على القرض متناهي الصغر، بواسطة مسح  :إجراءات الحصول على القرض متناهي الصغر -و
اإلقراض يشمل معرفة املعلومات الشخصية والسرية، مبا فيها نوع املسكن يقوم به فريق املؤسسة، وفحص دقيق للفقري قبل املوافقة على 

 :وعدد الغرف مث يقوم املوظفون مبا يلي
أشخاص من نفس اجلنس بشرط أال  9كفاءاهتا ملؤسسة أمانه اختيار، مع تكوين جمموعة تضم ( ه)أو ( ها)بناء على تأكيد  -

 .تربطهم عالقة عائلية، ويطمأن لصدقهم ومسؤوليتهم
ساعة كل يوم، من أجل شرح هلم ½ أيام، و  9كل األعضاء يف اجملموعة جيب أن خيضعوا إىل التدريب ملدة قصرية تقدر حبوايل  -

 .قواعد وإجراءات احلصول على القرض
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ن ينضم ، كل عضو من هذه اجملموعة جيب أ(أيام من التدريس 9اختبار خمتصر يف هناية )بعد انتهاء اجملموعة من اجتياز االختبار  -
لقاء )كما أن أعضاء املركز جيب أيضا أن يكونوا كأصحاب سيلتقون كل أسبوع  جمموعات، 63إىل  1 إىل املركز وهو احتاد يضم من

، حيث أن هذا املركز يوفر هلم عادة مكانا لاللتقاء والتشاور على سري املشروعات، وتقدمي التسهيالت واالستشارات املمكنة (املركز
 .لني، حيث يتم عادة اختيار املساجد ونوادي القرية أو منزل أحد األعضاء لعقد اللقاءاتلألعضاء العام

أكثر من  2010وصل أعضاء أمانه اختيار عام  :في تخفيض نسبة الفقر في ماليزيا تقييم أداء مؤسسة أمانه اختيار -ي 
فرعا يف ماليزيا، كما  87ها أكثر من عضو، وأصبح لدي 9198يقدر ب   1991ألف عضو بعدما كان العدد سنة   253631

مليون   110.5 ارتفع املبلغ إىل 1991مليون رجنيت سنة  2.97بـعرف رأمسال املؤسسة تزايد من سنة ألخرى فبعدما كان يقدر 
مليون  89.9إىل  1991مليون رجنيت سنة  2.14 ، واتسعت دائرة املستفيدين من قروض املؤسسة من 2010رجنيت سنة 

من قروض املؤسسة  %91وغطت هذه القروض الصغرية أهم النشاطات اإلنتاجية اليت يزاوهلا الفقراء، حيث أن  ،2010رجنيت سنة 
 %66من القروض يستفيد منها املزارعون وحوايل  %11يستفيد منها صغار جتار التجزئة، واملنتجات احمللية، واملصنوعات اليدوية، بينما 

، مما 1991-2010يف املتوسط للفرتة  %8899، وبلغت نسبة تسديد القروض ب  5ربية احليوانات وأنشطة أخرى للذين يزاولون ت
 : مثلما يظهر يف اجلدول التايل .يدل على الزيادة الكبرية يف دخول املستفيدين، وقدرهتم على السداد

 1991-2010عدد أعضاء أمانه اختيار، وحجم القروض المنوحة ونسبة التسديد للفترة :4الجدول رقم
 رنجيت: الوحدة

 نسبة التسديد حجم القروض حجم الدخل الموظفين( RM)االنفاق  عدد األعضاء رأسمال المؤسسة السنوات

1333 029000042 00.07 00.07090 09099000 000440902 7.89 

1336 0929009.2 90000 000902.9 0492449. 000009409 7980 

1331 0402.0042 .0907 00700.09 0002.000 000090779 7082 

1330 004707442 .229. 000299.2 04002090 0422.044. ..89 

1331 004707442 009.07 09200909 070999.9 029700009 7084 

1339 029402402 049009 072900.9 00900000 0..002900 79 

1331 099..00.9 009000 000209900 99007022 00...900. 7980 

1333 900090092 0.029. 0.902099 4.900007 004704999 7. 

1339 40904404. 070202 4007.494 94009990 947029990 7.84 

1338 .29702902 000209 4.0709.. 0200.2029 0440009.9 7780 

1363 0024294922 040000 094900990 009400099 .72720070 7780 
Source: - Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM2011 Annual Report, Op.cit. 
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كما سامهت مؤسسة أمانه اختيار يف دفع تكاليف احلج للماليزيني املسلمني، وبلغت نفقات احلج اليت سامهت فيها للفرتة من 
رجنيت، وسامهت أيضا كذلك يف دفع تكاليف العالج للفقراء، حيث قدر املبلغ املخصص هلذه  113633ب   1331-1366

 .6مليون رجنيت  37.275ب    1366- 2000املصاريف للفرتة
من األعضاء  %93عموما جند أن تزايد قروض مؤسسة أمانه اختيار أحدثت حتسنا يف مستويات معيشة الفقراء، حيث أن هناك 

 .من الشرحية يف حالة فقر واجلدول املوايل يبني ذلك %66حتسنت أوضاعهم، بينما بقيت  %01ئرة الفقر، وحوايل قد خرجوا من دا
 1338-1988التأثير على دخول الفقراء للفترة : 5رقم الجدول

 رنجيت: الوحدة

 السنوات المؤسسة الرقم
 التأثير على الدخول

 الزيادة
 بعد قبل

36 AIM9 002 090 ..07 أمانه اختيار. 
31 AIM00 902 090 0772 أمانه اختيار. 
30 SERU JPM047 904 .07 0770-0772 بحوث اقتصادية واجتماعية 
31 AIM027 400 000 0770-0770 أمانه اختيار 
39 USM 447 902 020 0774-0779 جامعة سانس الماليزية 
31 AIM04.0 0729 000 0224-0229 أمانه اختيار 
33 UUM 0002 0094 404 0227-.022 جامعة الترا الماليزية 

Source: Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM 2012 Annual Report, Op.Cit. 

رجنيت، واستمرت  .9ارتفع دخل الفقراء ب   ..07عملت مؤسسة أمانه اختيار على حتسني مستويات دخول الفقراء، حيث أنه سنة 
وهذا يدل على الدور الكبري  ،0227-.022رجنيت خالل الفرتة  0002 ألخرى ووصلت إىل دخول الفقراء يف االرتفاع من سنة

 مؤسسة صغرية ومتوسطة للنساء 9222الذي لعبته هذه املؤسسة يف خفض معدالت الفقر، كما متكنت بدعم من احلكومة من إنشاء 
 .0200 عام

  FELDAمؤسسة فلدا  2. 
حتت مرسوم  6891تأسست يف جويلية  FELDAاهليئة االحتادية لتطوير األراضي أو فلدا  :FELDAلمحة تاريخية عن فلدا  -أ 

 :7أصبحت فلدا تابعة إلدارة رئيس الوزراء وهي هتدف إىل حتقيق ما يلي  1331، ابتداء من أفريل 6891تطوير األراضي لسنة 
 .إىل ربط النشاطات يف املناطق اليت تكون تابعة لفلداتطوير وتنفيذ وإدارة النشاط الزراعي، الصناعة، وجتارة اخلدمات، إضافة  -
تنفيذ النشاطات اليت تساعد على تطوير قطاع الزراعة يف املناطق التابعة لفلدا، خاصة تلك النشاطات اليت ترتبط بسري وتسويق  -

  .اإلنتاج الزراعي
 :8FELDA وظائف فلدا  -ب 

 .إنتاج أحسن لزيت النخيل واملطاط يف العامل -
 .2013لدخول ورفع مستوى دخول الفالحني إىل دخل الصناعيني حبلول استقرار ا -
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 (.املستوطنني) التعليم لعائالت املزارعني ( توفري) إتاحة  -
 .عصرنة وتطوير البين التحتية، واحلفاظ على البيئة -

الداخلية، واجلدول التايل يبني يتم متويل فلدا عادة من ثالث مصادر وهي قطاع الزراعة، االستثمار، واملوارد : FELDAتمويل فلدا  -ج 
 .مسامهة كل قطاع يف ميزانية فلدا

 .2008-2009مصادر تمويل فلدا  للفترة : 1رقم الجدول

 مصادر الدخل الرقم
 (رجنيت)امليزانية 

/+-% 022. 0227 
 (49840) 049909079 09940990.0 الزراعة 20
 28.0 040942222 040422222 االستثمار 20
 49809 4072.922 0970.222 *داخلية مصادر  20

 (99820) 04000979. 00009900.0 اجملموع 
Source: FELDA acheivements and contributions, report Annual 2010. 

 :توفر فلدا العديد من القروض لفائدة املزارعني وتتمثل أمهها يف اآليت :أنواع القروض التي توفرها فلدا للمزارعين  -د 
 من أجل متكني املزارعني من بناء أو ترميم مساكنهم، ترتواح قيمة هذا  1339تأسس هذا القرض عام  :السكناتقروض  -

 سنة، مع نسبة خدمات تقدر ب  19رجنيت، ويستفيد من هذا القرض من هم أقل من  13333رجنيت إىل  63333القرض من 
 .9سنوات  63ب  ، وتقدر أقصى فرتة السرتجاع القرض ( تكاليف اخلدمة) 199% 

من أجل مساعدة املزارعني على إصالح مساكنهم، تقدر قيمة  1330 تأسس هذا القرض سنة :قروض إصالح السكنات -
 .رجنيت، وهذا القرض ال يسرتجع ويستفيد منه املزارع الذي يعاين إعاقة، املزارع الكبري واملريض 63333املساعدة ب  

إىل  1331مليون رجنيت ورفع هذا املبلغ سنة  93بقيمة  1331 لقرض سنةتأسس هذا ا :قروض لتحفيز رجال األعمال -
 ما       مليون رجنيت، يستفيد من هذا القرض رجال األعمال املزارعني الذين لديهم مشاريع متنوعة يف اجملال الزراعي، وتشمل 633

 .املخازن، التجارة، زراعة احملاصيل، تربية احليوانات، احلرف اليدوية :يلي
 .10وللحصول على هذا القرض يشرتط أن يكون للمزارع ما يلي 

 ؛أن ميلك خمططا زراعيا 
 أن يكون جمموعة مزارعني لديهم مشاريع، أو أن يكون املشروع جملموعة نساء. 

، لتعزيز صندوق املزارعني ويشمل النشاطات 1339أكتوبر  0تأسس هذا القرض يف :11قروض االستثمارات التعاونية لفلدا  -
سنة، وتدفع قيمة القرض ب   61إىل  63ويسرتجع يف فرتة من  رجنيت، 63333تجارية للشركات القابضة، تبلغ قيمة هذا القرض ب   ال

 .سنويا، وحيصل املزارعون من فلدا على منح أخرى تتمثل يف اجلدول التايل 63%
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 منح أخرى يتحصل عليها المزارعون: 3رقم الجدول
 "رنجيت"المبلغ المعطى  الجدول الزمني لالستفادة

 02222 (الطبيعية) استفادة الموت 
 02222 حوادث العمل المميتة

 02222 (سبب طبيعي)العجز الدائم 
 02222 (بسبب حوادث العمل) العجز الدائم

 0222 نفقات الجنازة
Source: FELDA basic information, report Annual 2010. 

 :12تتمثل أهم مشاريع فلدا يف التايل  :الفقرأهم برامج فلدا لمكافحة  -ه 
مليون هكتار من األراضي،  699بنيت البيوت البالستيكية لزيت النخيل حلوايل  1333يف  :مشروع تطوير زراعة زيت النخيل -

واعتربت أول جتربة يف هذا اجملال يف ماليزيا إلنتاج علف املواشي، هذا ما مكن الدولة من ختفيض استرياد هذه األعالف ومكن من رفع 
م األول للشهر، تكلفة هذا املشروع يف العا رجنيت 693دخل فلدا، وعن طريق هذه املشاريع متكن املزارعون من رفع دخوهلم مبقدار 

 .13مليون رجنيت  69931قدرت ب  
 يعترب مركز تعليم أبناء املزارعني ضمن أهم اخلطط اليت وضعتها فلدا، وابتداء من  :مشاريع التعليم والتدريب لجيل الشباب المزارع -

مع تعاونية رئيس الوزراء من أجل متكني أبناء الفالحني من  مركزا هبذا اخلصوص، ومت إنشاء مركز بريماتا 109مت إنشاء  2009مارس 
سنوات فما أكثر، تكون الدراسة يف هذا الطور مهنية وباللغة  4التعلم لتعزيز طموحهم، حركاهتم، الثقة بالنفس، يدرس يف هذا املركز ذوي 

أجل ضمان حصوهلم على تعليم عايل، ويف هناية  االجنليزية، كما قامت فلدا ببناء مساكن للطلبة الذين يسكنون يف مناطق بعيدة من
ابن مزارع، كما عملت فلدا على إنشاء مراكز لتعليم العلوم التقنية وخصصت لذلك  66981استقبلت هذه املساكن حوايل  2009

 .طالب 6933مليون رجنيت سنويا، ويستفيد منها أكثر من  6مبلغ 
هالت للدخول إىل املعاهد العليا سواء كانت تابعة للقطاع العام أو اخلاص، حبيث وقامت بتشجيع أبناء املزارعني الذين ميلكون مؤ 

للدراسة يف اخلارج، كما  رجنيت 6933رجنيت بعد التدرج، و 6333رجنيت ما قبل التدرج،  933يتحصلون على منح تقدر ب  
تقبل له مثال إذا كان متوجها إىل اليابان جيب أن يتقن يشرتط فيه حتقيق معدالت عليا يف جمال ختصصه، باإلضافة إىل ضبط لغة البلد املس

العلوم : اللغة اليابانية، بعد أخذ دروس تصل إىل ستة أشهر وأقل من سنة وتكون عادة الدراسة يف اخلارج للتخصصات التالية
 .والتكنولوجيا، تكنولوجيا األغذية، الزراعة، الطاقة، اإلعالم اآليل، احملاسبة، والطب

سنة من تأسيسها على تطوير  96جنحت مؤسسة فلدا بعد مرور  :مدى نجاح فلدا في تحقيق التنمية والقضاء على الفقرتقييم  -ي
، واحتل إنتاج زيت 1338 هكتار منتج سنة 911066، وأصبح حوايل 1339هكتار عام  966613األراضي الزراعية حلوايل 

مقارنة   1338 سنة مليون رجنيت 19911961مليون طن، بقيمة  8919بـهكتار ومبقدار إنتاج قدر  939168النخيل حوايل 
طن ومببلغ قدر ب   639083هكتار بإنتاج قدر ب   99196، بينما إنتاج املطاط احتل 1331 عام مليون طن 9961ب 

 . 2009مليون رجنيت سنة  393911
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كما رفعت من نسبة  استقراره ويف أعلى املراتب،عملت كل املبادرات اليت قامت هبا فلدا إىل ضمان دخل وإنتاج حمافظ على 
 .1338-1333واجلدول التايل يوضح لنا متوسط دخل الفالحني للفرتة  ،14مساعدات املعيشة، وحتقق تقدم يف دخل املزارعني 

 1338-1333متوسط دخل الفالحين التابعين لفلدا للفترة :  9رقم الجدول
 المطـاط السنوات

 %التغير 
 قصب السكر

 الدخل الصافي الدخل الكلي الدخل الصافي الدخل الكلي %التغير
2009 1812 1690 (43.38) 2459 2219 (24.99) 
2008 3200 3056 0.6 3278 2930 47.6 
2007 3181 3042 (8.7) 2221 1930 60.02 

Source: Report Annual of FELDA, 2010, p 112. 

 865رجنيت، أي ما يعادل  1981ب   1338-1333بلغ متوسط الدخل الصايف للمزارعني يف زراعة املطاط للفرتة 
 دوالر، 785   رجنيت أي حوايل  1091، كما بلغ متوسط الدخول الصافية ملزارعي قصب السكر خالل نفس الفرتة ب  دوالر

 .15دوالر  323 بـ 2009ث بلغ متوسط الدخل الفالح العريب سنة ويعترب هذه الدخل عايل مقارنة بفالحي الدول العربية حي
 :مدى استفادة الجزائر من تجرية ماليزيا في هذا المجال: رابعا

بعد عرض التجارب الناجحة ملكافحة الفقر يف كل من ماليزيا، كان ال بد من استخالص أهم وأجنح إجراء مت اختاذه لتخفيض 
م إجراء الذي نأمل يف تطبيقه يف  اجلزائر وهو مؤسسة أمانه اختيار يف ماليزيا، ومؤسسة فلدا لعباه من وبرز أهنسب الفقراء يف هذا البلد، 

 :16دور يف خفض معدالت الفقر، وذلك راجع العتمادمها على اإلقراض املتناهي الصغر، وما هلذا األخري من أمهية لألسباب التالية
 .دول النامية بشكل عام، واجلزائر بشكل خاصهناك حاجة ماسة لإلقراض الصغري يف ال -أ 
أصبح اإلقراض متناهي الصغر أداة قوية معرتفا هبا يف كافة أحناء العامل للتخفيف من حدة الفقر، ورفع مستوى املعيشة، وخلق فرص  -ب 

 .العمل، وحفز النمو االقتصادي
قر الفقراء، ورفع مستوياهتم املعيشية واإلسهام يف منو يعترب اإلقراض متناهي الصغر أداة تنموية قوية ميكنها من الوصول إىل أف -ج 

 .االقتصاد
أصبح التمويل متناهي الصغر جزءا من اإلسرتاتيجية العامة للتنمية، وذلك الستجابة هذا النوع من التمويل ملطلب التحول حنو تنمية  -د 

 القتصاديةالقطاع اخلاص، وتفعيل دور اجملتمع املدين، وتقليص دور احلكومة يف النشاطات ا
 :17يلي  ومن الشروط واملتطلبات الواجب توافرها لضمان جناح هذين املشروعني يف حتقيق أهدافها ما

أن تلعب احلكومات دورا مهما يف رسم سياسات اإلقراض املتناهي الصغر، واملسامهة يف بناء األطر التنظيمية واهلياكل القانونية  -
 .ملؤسسات اإلقراض يف اجلزائر

 .احلكومات باستقاللية مؤسسات اإلقراضالتزام  -
أن جتد مؤسسات اإلقراض الدعم والتشجيع واالعرتاف من اجلهات االقتصادية من الدولة ممثلة يف وزارة املالية، والبنك املركزي، مع  -

 .املسامهة يف تطوير بنائها املؤسسايت
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اليت تقوم على االستثمار يف اإلنسان واملؤسسات، أكثر االعتماد على التدريب والتأهيل حيث أن سياسات اإلقراض الناجحة هي  -
 .من االعتماد على تقدمي الدعم املايل الدائم للمقرتضني، أو مؤسسات اإلقراض

تعد املشاركة يف مفاهيم أداء مؤسسات اإلقراض املبنية على احملاسبة، والشفافية مفتاحا رئيسيا لبناء راسخ دائم وإجيايب، لتقدمي  -
 .ويلية واالقراضية لشرحية أفقر الفقراءاخلدمات التم

 . احلرص على أن تكون القوانني واألنظمة مشجعة لسلسلة من األطر واهلياكل، لتقدمي خدمات مالية لشرحية أفقر الفقراء -
 خاتمة

مشاركة القطاع لقد متكنت ماليزيا من مكافحة الفقر باعتمادها على اسرتاتيجيات وسياسات أثبتت جناحها، كما اعتمدت على 
غري احلكومي يف القضاء على الفقر، حيث جند مثال يف ماليزيا مؤسسة أمانه اختيار،  ومؤسسة فلدا لعبوا دورا كبريا ومتناغما ومتكامال 

 .مع احلكومة للقضاء على الفقر
 :التوصيات

 .ناهضة الفقرتدعيم وتقوية املصارف املتخصصة واملؤسسات التمويلية، حىت تتمكن من املسامهة يف م -
 .تشجيع القطاع اخلاص يف دعم برامج مكافحة الفقر على املستويني احمللي والقومي، من خالل نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية -
تقدمي برامج الدعم االجتماعي للمعاشني والفئات الضعيفة والطالب، باإلضافة إىل توفري شبكات الضمان االجتماعي للفقراء،  -

ملا هلا من دور مهم يف رعاية الذين ال تتاح هلم الفرص الكافية لتوفري سبل املعيشة، وألن عمل شبكات الضمان االجتماعي تعتمد على 
 . ذلك من املفيد أن حتول هلا أموال الزكاة والصدقاتاإلمكانيات املتيسرة ل

رصد اعتمادات مقدرة من موارد الدولة لرتقية التعليم من خالل االعتماد على التعليم التقين واملهين، مع ربطه بالتدريب  -
 .يةوالتأهيل، باإلضافة إىل النهوض بقطاع الصحة من خالل تطوير التنمية البشرية واملادية والربامج الصح

إعادة النظر يف سياسات السكن املنتهجة، وذلك باالعتماد على طريقة تأجري السكنات، وإضفاء نوع من الشفافية تكون أكثر  -
 .وعيا وانفتاحا على خمتلف الشرائح االجتماعية

ملسؤولية، وحجز تغيري القناعات واالهتمامات من خالل تعويد أطفالنا ومنذ الصغر على االهتمام بعظائم األمور وحتميلهم ا -
 . مكان هلم يف مراكب الرجال من خالل االهتمام بالثقافة والعلم

ً ومتعلما لكثري من الفنون واملهارات املتعددة، مما يؤهله ليكون  - إتقان املهارات باعتبار أن الفرد يف اجملتمع جيب أن يكون متمرسا
 . فاعال ومؤثرا يف جمتمعه
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