
 

آلليات التمويل المبتكرة لخدمات المياه والصرف  نماذج: تمويللذكية ل حلول 25.1 الوثيقة

 الصحي

  مقتفات التي تمت اإلشارة إليها من المرجع:لترجمة عربية لمختصر اهذه الوثيقة هي 

Singeling, M. et al. (2009). Smart Finance Solutions: Examples of Innovative Financial 

Mechanisms for Water and Sanitation. KIT Publishers. Amsterdam, Nederlands. 

تحميل هذه الوثيقة بلغتها األصلية )اإلنجليزية( من هذا الرابط: 

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES

Toolbox/t25/D25_1_Singeling_2009.pdf/ 

األولي منه في منتدي المياه العالمي النسخة الذي تم تقديم  تمويلذكية لل حلول ملخص لكتاب هذه الوثيقة هي 

والمركز  الهولنديةشراكة المائية ال. وقد صدر نتيجة للتعاون بين 2009مارس  الخامس الذي أقيم في اسطنبول

شركاء من في هذا التعاون. وقد دعم  المشار اليها وجميع المنظمات اآلخري  الدولي للمياه والصرف الصحي

 هذه الطبعة من الكتيب.  أجل المياه

 قائمة المحتويات

  مقدمة 

  الحاجة إلي حلول تمويل ذكية 

  ؟مالذي يجعل حلول التمويل ذكية 

  التحديات التي تواجه حلول التمويل الذكية 

 المصطلحاتنظرة عامة و 

  :المستدامة الصحية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافةكرة لتالمبوخدمات التمويل آليات الفصل األول: 

 منتاهي الصغر  على المستوى  آليات وخدمات تمويل -

 المنح واإلعانات 

 مواقع االنترنت من خالل والتوفيق المالى  جمع التبرعات والتمويل المشترك

 القروض المجتمعية 

 صناديق التمويل المتجدد

 منتاهية الصغرالقروض 

 المستوي المتوسط  علي تمويلالآليات وخدمات  -

 التمويل المشترك عن طريق شراكات القطاعين العام والخاص 

  الُمجازفرأس المال 

 تمويل متوسط المستوي الاالسهم  أشباه

 القروض 

 ع الرسوم واإليراداتجم

  :ل اعماال /المشروع  طخطالفصل الثاني 

  العمل في الشروع: خطوة األولي ال

 ط خطالوضع : الخطوة الثانية

 الميدانى  ختبار االالخطوة الثالثة: 

 الخطوة الرابعة: دخول السوق

 و األنشطة التجارية النجاح األساسية في بدء المشروعات عوامل

  خاتمة 

 المياه والصرف الصحي.  أسماء الجهات التي تمول مشروعاتقائمة ب 

 االلكترونية مواقع ال 

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES/Toolbox/t25/D25_1_Singeling_2009.pdf
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES/Toolbox/t25/D25_1_Singeling_2009.pdf


 مقدمة 

خدمات صرف األشخاص الذين اليسعهم الحصول علي مياه الشرب النظيفة أو نتفق على تخفيض عدد 

سنويًا في اجة إلي زيادة األموال التي تضخ بح . لذا نحن2015بحلول عام  فصحي مناسبة إلي النص

البد من وجود عدة مصادر ا لن يكون كافيًا لسد الفجوه، فهذا المجال إلي الضعف ولكن مصدًرا واحدً 

 فنحن بحاجة لهم جميعًا.  مبتكرة سواء كانت تقليدية أو 

ً دوًرا  الصغيرة  مقدمي الخدمات لعبوقد  ويشمل  في توفير خدمات المياه والصرف الصحي حيويا

دمي مجتمعية وكذلك األسر كمقات الصغيرة كال من موردي القطاع الخاص والمنظمات المقدمي الخدم

 القروضعلي  تمكنهم من الحصولهو عدم . تبقي أحد العوائق التي تقف في طريقهم الخدمة  الذاتية 

 غيرها من وسائل وآليات التمويل المالئمة. أو تمانية االئ

المخاطر والفرص المتاحة في مجال المياه  تفهمواكي ي ا من الجهودمزيدً  الممولين أن يبذلواوعلي 

ومقترحات  قوية  والصرف الصحي من جهة، ومن جهة أخري، نحن بحاجة لتوفير خطط عمل

 توفير مناخ عمل مثمر للممولين المحتملين.  من اجل مشاريع ل

المستخدمة لتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي  الذكي  التمويلحلول ل نماذج ويقدم هذا الكتيب 

 والشركات المحلية الصغيرة. 

 الحاجة إلي حلول تمويل ذكية

هو عدم وجود تمويل تحسين خدمات المياه والصرف الصحي التي تعرقل العوائق  تمثل أحد أهمت

ن تقديم التمويل المطلوب، ولذا مولن تتمكن اإلعانات المقدمة من القطاع العام  لتطوير هذه الخدمات.

 . أجل الوصول إلي حلول ذكية للتمويلكان من الضروري تضافر الجهود معًا من 

 مالذي يجعل حلول التمويل ذكية؟

نفذ بمايضا األمر  تعلقيجديدة وإنما تقتصر على اليات مالية  ضرورة إن الحلول المالية الذكية ليست بال

رة مشروًعا سيء التخطيط واإلدا تحولال يمكنها أن الذكية للتمويل الحل وكيفية تنفيذه. إن هذه الحلول 

والمنظمات  األسرعلي التغلب علي العديد من العقبات التي تواجه إلي مشروع ناجح. ولكنها تساعد 

المحلي الوضع البد من مراعاة وتمويل. الالصغيرة والمتوسطة عند البحث عن  ركات والشالمجتمعية 

والبد كذلك من أن تكون حلواًل جذابة . للسياق لتحديد اآللية المناسبة الذي سيتم فيه تنفيذ المشروع

التي  يةفئة المجتمعلل المقدمة الصغيرة التي ستساعد علي تحسين مستوي الخدماتلتمويل المشروعت 

تقبع في قاع الهرم اإلقتصادي. وهذا يتم من خالل التعاون مع المنظمات المجتمعية والمنظمات غير 

 . المجتمعية  وكيفية الوصول إلي تلك الفئة  المحلي السياق  تفهم الحكومية التي 

 التحديات التي تواجه حلول التمويل الذكية للمياه والصرف الصحي

 هناك العديد من التحديات التي تعرقل جهود الحصول علي تمويل للمياه والصرف الصحي: 

 ويخصص له  ةالزال قطاع المياه والصرف الصحي يوضع في آخر جدول األعمال السياسي

  . الحكومية  قدر قليل من الميزانية



  وضعف ضخ أموال في مشروعات المياه والصرف الصحي ل واالستعداد قلة الرغبة

تكاليف خدمات  المياة والصرف الصحي منخفض وال يزال استعداد الناس لدفع اإلمكانيات 

 واإلجتماعي.   االقتصادي  الوضع باختالف  الدفع تختلف القدرة علي  وللغاية 

  فآليات التمويل التي تطبق في الدول الغربية قد التصلح في الدول ، المحلي الوضع فهم

 النامية. 

  مصادر التمويلقلة المعلومات المتوفرة عن.  

 آليات التمويل آليات التمويل الخاص والعام: تختلف طرق تطبيق  عدم القدرة علي الوصول إلي

وقد يصعب علي البعض  ،اختالف انواعها ما يجعل األمر صعبًا ومضيعًا للوقتمع 

 استخدامها للتمويل. 

 مرتفعة  روعات المياه والصرف الصحي نسبة المخاطرة في تمويل مش.  

 صطلحات م  ال

 في الصفحات القادمة ومعانيها. صطلحات التي سيرد ذكرها في هذا القسم يسرد الكتاب المُ 

 آليات التمويل _ المصادر والعمالء استعراض 

التى  سهموغيرها من األقروض فى شكل مصادر وآليات التمويل المختلفة، بعضها  1يوضح الجدول

 .(والمتوسط منتاهى الصغرمختلف المستويات ) عليتعتبر االكثر استخداما 

 ومصادرها القروضمتطلبات  استعراض  

المياه والصرف الصحي  تثمارات واس مشروعات كافة مصادر مختلفة لتمويل 2يوضح الجدول 

وإنما نود أن  ات التمويلنحن النضع قاعدة ذهبية وال ندعي أننا نقدم نظرة شاملة علي آلي. والمختلفة

جوانب مختلفة من تنفيذ المشروع وتطويره. خيارات التمويل المختلفة نحو  نوضح أنه ينبغي توجيه

علي فقط  وتجدر اإلشارة إلي أن تمويل المشروعات غير الربحية التي التقدم دخل أو عوائد يعتمد 

  . التمويل الذاتية والمنح وفي حاالت نادرة رأس المال االجتماعي غير الرسميوسائل 

                              

 آليات التمويل                       
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              دراسة جدوي 

              البحوث التقنية 

              مشروع تجريبي 

               للمشروع التاسيسة التكاليف 

              تطوير المنتج 



              دراسة السوق 

              تجاري التسويق ال

              جتماعي االتسويق ال

              شركاء والعمالء بناء القدرات

              رفع الوعي  العمالء 

               تكاليف التشغيل الجارية

              أصول ثابتة 

              المدينون 

               مخزون

شراء منتجات المياه والصرف 
 الصحي

             

              الممتلكات  اقتناء

 

خدمات المياه والصرف الصحي وخدمات التمويل المبتكرة لآليات األول:  الفصل

 المستدامة الصحية والنظافة

ً  األكثر القضايا الصحي والنظافة الصحية من اه والصرف توفير خدمات المي اليزال كان ولذا  ، إلحاحا

بحيث تكون آمنة  من توفير تلك الخدمات إلي الجميعتضمن الضروري إيجاد مصادر وآليات تمويل 

هة الممولة )كالمنظمات الجوسهل الوصول إليها ويمكن تحمل نفقاتها بغض النظر عن  كافية و

   أوالشركات الصغيرة والمتوسطة أو المحليات(.المجتمعية 

 اتئدالحصول علي عاالمياه والصرف الصحي  خدماتب الخاص  تمويلترتيبات  ال أن تضمن  ويجب

 : لصحي والنظافة الصحية بالمياه والصرف ا ات تسمح لمشروع كافية 

  .تقديم الخدمات علي المدي الطويل 

 القائمة تحسين مستوي الخدمات . 

  المنخفض تقديم الخدمات علي نطاق أوسع، وخاصة المناطق ذات الدخل . 

 مياه الصرف للمحافظة علي التخلص من   استخدام مصادر المياه الشحيحة وإدارة  ضمان

 البيئة. 

ن أو والصرف الصحي والنظافة الصحية هم المستهلكو خدمات المياهوفي النهاية، يكون من يدفع لقاء 

. كما يشكل خارجية مانحة  دافعوا الضرائب أو اإلعانات التي تقدمها الحكومات المحلية أو جهات

أهمية كبيرة في ، ولكنه ذو مصدًرا آخر، قد يبدوا بسيًطا في المنظمات المجتمعية  المتبرعين 

 . بلدانبعض الو محددة  مشروعات

آلليات التمويل المختلفة كما تم استخدامها أو يجري استخدامها  نماذج وفي هذا الفصل، سنتعرض لعدة 

وقد صنفت اآلليات المذكورة حاليًا لتحسين مستوي خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. 

ستخداًما بين العمالء علي مستوي األسر والمجتمعات بدًءا من أكثرها اوع استخدامها هنا بناًءا علي شي

والمنظمات  كات الصغيرة والمتوسطة والمحلياتالشروعلي مستوي ( رمنتاهي الصغ )مستوي 

 المجتمعية وغيرها )مستوي متوسط( إذ تتنوع آليات التمويل المتاحة أمام هذه الفئات بشكل كبير. 



  منتاهي الصغر مستوي ال علي لتمويال وخدماتآليات 

وأعضاء  رةلصغيا يعرلمشاا بصحاأو فيه أرباب األسر حمليهوالسياق الذي  االصغر توي إن المس

المنظمات المجتمعية وجمعيات المياه والصرف الصحي مسئولية توفير خدمات المياه والصرف 

والمناطق الحضرية منخفضة الدخل  الصحي بأنفسهم. وهو مانجده في المناطق الريفية وشبه الحضرية

 في آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية. 

 المنح واإلعانات 

 ما هي المنح واإلعانات؟ 

المساعدات التي تقدمها الحكومة أو المنظمات غير الحكومية لدعم مشروعات )وفيها   من أشكاالً  تمثل  

. ةجتماعياأو  ةأو ايديولوجي ةسياسي دوافع الدعم( معينة من كات )وفيها يستخدم تستخدم المنح( أو شر

 . وفي هذه الحالة ال يجب رد األموال بعد ذلك.

 ؟ كيف تُنفذ هذه اآللية

ل يتالئم مع . حاول إيجاد هدف ومعيار للتمويم للتقييمجهات التمويل معايير للقبول ونظ تضع أغلب

  وقد يتمتع بعض المانحين بشيء من المرونة فيطوعون معاييرهم مع أفكارك. خططك،

 من الذي يمكنه الحصول علي المنح واإلعانات؟ 

في تسجياًل قانونيًا. وتحدد أغلب الجهات المانحة من يمكنه التقدم للحصول علي المنحة، ويتطلب األمر 

للحصول على  ا بطلب قدم فيهتالبلد الذي تتحتاج إلى وسيط مسجل قانونيا في  كثير من الحاالت، قد

 منحة.

 دراسة حالة: المنح واإلعانات

 في شمال غانابومبن= ليفن منحة 

" بتقديم منح وتدريبات لثالث ورش لحام لبدء "بومبن= ليفنمة غير الحكومة الهولندية المنظقامت 

مضخات  عتبروت. لرفع المياة الجوفية  الحبالتستخدم يدويا مشروعات لصناعة وتركيب مضخات 

مام خاصة وجدير باألهت كبديل اقتصادي شروع فاعليتهموقد أثبت هذا ال، الحبال تقنيات قديمة جًدا

 الخاص. القطاع  لألسر الصغيرة وزاد الطلب عليها من العمالء من 

 للمزيد من المعلومات: 

  www.praticafoundation.nl    :مضخات الحبال

   www.npguides.org مصادر لتمويل المنظمات غير الحكومية:

 www.ncdo.nl/kpa/   www.fondsenboek.nlمصادر لتمويل المنظمات الخيرية في هولندا: 

 

 مواقع االنترنت والتمويل المشترك والتوفيق المالي من خالل  األموال /التبرعاتجمع 

 ماذا يقصد بهذه اآللية؟ 

والمنظمات المحلية  األثرياءالصغيرة من  المنحجمع المعني األشمل وهو هنا  التبرعاتيقصد بجمع 

التمويل من ، فيشير إلي الحصول علي المشترك. أما التمويل والشركاتوالشركات ونوادي الخدمات 

يتحملون فيها معًا نسبة المخاطرة في سياسة للتمويل المشترك ن هات مختلفة. ويمتلك هؤالء الممولوج

 المشروع. 

http://www.praticafoundation.nl/
http://www.npguides.org/
http://www.ncdo.nl/kpa
http://www.fondsenboek.nl/
http://www.fondsenboek.nl/


 كيف تُنفذ هذه اآللية؟ 

أو  نهج يمثالن  وإنما ،للتمويل بالمعني الدقيق ا آليتانتك ليسالمشتر والتمويل ع التبرعاتإن كال من جم

األحداث إقامة وكما جرت العادة، فإن جمع األموال يتم خالل ول علي مصادر للتمويل. وسائل للحص

 . جمعها من البيوتالخيرية أو  المنتديات  مثل 

 من الذي يمكنه االنتفاع به؟ 

 يمكن لجميع المنظمات واألفراد جمع التبرعات. 

 االنترنتمواقع  من خالل  يوالتمويل المشترك والتوفيق المال جمع التبرعاتدراسة حالة: 

 Akvoأكفو موسسة 

، وإذا فو حيث يمكن رؤيتها في جميع أنحاء العالمتقوم المنظمات بعرض مشاريعها علي موقع أك

جهات التمويل بالمشروع تتولي تمويله. وبذلك يمكن للمشروع الواحد أن يجذب ممولين من أعجبت 

 مختلف المصادر والجهات. 

 بطولة تابس للكرة الطائرة لجمع التبرعات

علي موقع أكفو. مشروعين كانا قد عرضا لتمويل ابس للكرة الطائرة لجمع التبرعات خدمت بطولة تاستُ 

يورو لتمويل مشروعين نفذتهما مؤسسة راين، أحدهما في إثيوبيا واآلخر في  17.239ت ماستخد

 الصومال. 

 للمزيد من المعومات:

 www.myc4.com/   www.kiva.org/   www.akvo.orgمواقع للتوفيق المالي: 

 القروض المجتمعية 

 تمعية؟ القروض المجما هي 

إلقراض هي قروض تجمع عن طريق المجتمع أو الحكومات المحلية أو منظمات المجتمع المدني 

  واالستثمار معهم.  المجتمعأفراد مجموعات من 

 ؟كيف تُنفذ هذه اآللية

مسئولية إدارة القروض المجتمعية، فيقومون بادخار األموال معًا االئتمان واالدخار  جمعيات تتولي 

 قدرتهم علي اإلقراض. رفع ت. ويتم دفع فوائد كي تزيد من رأس المال واعضاء الجمعية  إقراض و

 من الذي يمكنه الحصول علي هذه القروض؟ 

استخدام هذه القروض لتنمية المجتمع وبدء مشاريع  او افراد المجتمع  من األفراديمكن لمجموعات 

 بأنفسهم.  بجمعها صغيرة. كما أنها تعطي شعوًرا كبيًرا بالملكية إذ أنهم قاموا

 دراسة حالة: القروض المجتمعية

 واألدخار الدوري )روسكا( في تنزانيا ن االئتماجمعية 

يجتمع أفراد جمعيات )ومعظهم من النساء(، فتنزانيا  اإلدخار واإلقراض الدوري فيتشتهر جمعيات  

  . اإلقراض واإلدخار الدوري لإلدخار معًا وإقراض بعضهم البعض، فهي تمثل بنك الفقراء

تمويل مشروعات تطوير ل لامنظمة شيبو وهي شريك من منظمة كونكت انترناشون غالبًا وتتعاون معهم

خدمات الصرف الصحي في المجتمع عن طريق بناء مراحيض شهريًا لكل مجموعة. ومن أجل تسريع 

http://www.myc4.com/
http://www.kiva.org/
http://www.akvo.org/
http://www.akvo.org/


. فتقترض جمعيات العمل القروي التمويل المتجددعملية التنمية، قد تجتمع هذه الجمعيات مع صناديق 

  . الواحدمن صناديق التمويل المتجددة لشراء المزيد من المراحيض خالل الشهر 

 

 للمزيد من المعلومات: 

 منظمات تعمل مع القروض المجتمعية: 

 www.connectinternational.nl 

 الدوارة صناديق التمويل 

 ؟ الدوارة ماهي صناديق التمويل 

ما، وبعد سداد الدين، بتقديم قرض لمجموعة ، وفيها تبدأ منظمة المجتمعيةالقروض ي نوع من أنواع ه

يقدم القرض ذاته لباقي المجموعات واألفرد بحيث يتداول القرض فيما بينهم بشكل مستمر. وتتشابه 

قدم من قبل تُ  الدوارة  مع القروض المجتمعية ،إال أن القروض المجتمعية الدوارة صناديق التمويل 

قدم القروض المجتمعية ، بينما تُ في الغالب فوائد أو مؤسسة وال تفرضغير حكومية ة مجتمعيمنظمة 

 فائدة متغيرة.  يفرضونجتمع أنفسهم وأفراد الم قبل من

 كيف تُنفذ هذه اآللية؟ 

، ثم تعين المنظمة لجنة تشرف علي دوارة يتقدم طالب القرض بطلب إلي المنظمة التي تقدم قروًضا 

 ، ويدفع متلقي القروض رسوًما للدخول وال تفرض عليهم أي فوائد. القرض

 من الذي يمكنة الحصول عليها؟

الحصول علي هذه القروض من أجل تنمية المجتمع وبدء  داخل المجتمع  يمكن لألفراد أو المجموعات

 مشروعات صغيرة. 

 الدوارة سة حالة: صناديق التمويل درا

 تمويل متجدد لمشاريع الصرف الصحي في تنزانيا، منطقة دودوما. 

مراحيض على المنطقة  ارتفاع الطلب فى إلي  UFUNDIKOتنبهت المنظمة غير الحكومية  

علي االستثمار في هذه المشاريع، وتمكنت من الحصول علي قرض إلي عدم قدرة األسر محسنة وال

مرحاض، ولكن بعد  500ألساسي هو إنشاء قري. وكان الهدف ا 10تشاركته  يورو 15.000بقيمة 

 مرحاض تحت اإلنشاء.  1136مرحاض وال زال هناك  790عامين ونصف، تم إنشاء أكثر من 

 للمزيد من المعلومات: 

  www.simavi.nl: الدوارنظمات تقدم مصادر للتمويل م

 ة الصغر منتاهيوض القر

 ؟ منتاهية الصغرماهي القروض 

فهي وسيلة لتقديم  ،اهي الصغر، وكما يوحي اسمهالتمويل متنبا  تعرف   إن القروض الصغيرة

ضمانات القروض الصغيرة للفقراء والعمالء ذووي الدخل المنخفض الذين ليس في مقدورهم تقديم 

 يؤهلهم للحصول علي قروض تمكنهم من زيادة الدخل. وليس لديهم سجل ائتماني 

 كيف تُنفذ هذه اآللية؟ 

http://www.connectinternational.nl/
http://www.simavi.nl/


قد تكون منظمات للقروض المجتمعية أو منظمات  منتاهية الصغرسات التي تقدم القروض إن المؤس

طريق البنوك الدولية وغيرها من منظمات  وض عن يمكن الحصول على القر غير حكومية وحاليًا 

وفيه يجتمع العميل ومقدم  "،"اإلقراض القائم علي السيولةوتقدم القروض غالبًا عن طريق التمويل. 

لوضع تصور للدخل المتوقع ولتحديد حجم القرض وفترة السداد التي تالئم قدرة العميل. القرض 

فترات السداد ولكنها وضعت بحيث تضمن و منتاهية الصغرض وتختلف الفوائد المفروضة في القرو

 ، بعيًدا عن القروض المدعومة. استدامة التسهيالت االئتمانية

 من يمكنه االستفادة منها؟ 

 الجماعي  اإلقراضأو من خالل بدون ضمانات فى اغلب االحيان تمنح تلك القروض إلي الفرد مباشرة 

  . الدوارة كما في القروض المجتمعية وصناديق القروض 

 منتاهية الصغردراسة حالة: القروض 

 ميام ، بوركينا فاسو. يالصلبة الج والمخلفاتلصرف الصحي االدخار والقروض الصغيرة لخطة 

طلقت مبادرة أُ  الدخل المنخفض،  التي يسكنها ذوو، إحدي أحياء عاصمة بوركينا فاسو،  واغودوغوفي 

 .ومرافق الصرف الصحي المنزليةالصلبة  المخلفاتلإلدخار والقروض الصغيرة إلدارة 

وقد . الصرف الصحي تحسين خدمات  تعمل عليالجيميام وهي جمعية نسائية  وقد قدم القرض من قبل

 . األولي المطلوبة لبدء نظام االئتمان %70وافقت علي تمويل ال

  آليات وخدمات التمويل علي المستوي المتوسط

دمات الخالتي تقدم الفرعية   السياديةمن الجهات الجهات الفاعلة والمؤسسات يقصد بالمستوي المتوسط 

أو في األقاليم و/ اإلدارات الحكوميةو ص، ويشمل ذلك المحليات والمحافظاتإلي القطاعين العام والخا

  .المقاطعات

 القطاعين العام والخاص بين شراكاتالمن خالل  المشتركويل التم

 القطاعين العام والخاص؟ من خالل شراكات  المشتركماهو التمويل 

حكومات لآلية محددة للتمويل وإنما هي وسيلة تتيح ل ات في القطاعين العام والخاصال تمثل الشراك

ويتمثل المشاركون في هذا النوع .مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التي تفيد كال الجانبين

 من الشراكات في الجهات المسَجلة، مثل المؤسسات المالية والهيئات الحكومية. 

 كيف تُنفذ هذه اآللية؟ 

الشروط المختلفة منح( و مختلفة معًا )سواء قروض أوالتمويل اليجمع هذا النوع من الشراكات مصادر 

 )مثل الفائدة وفترة السداد( من القطاعين العام والخاص. 

 من يمكنه االستفادة من ذلك؟ 

 واألسر من القروض التي تقدمها هذه الشراكات.   يرةالصغ اصحاب المشاريع يستفيد 

 القطاعين العام والخاص عن طريق الشراكات بين المشتركالتمويل دراسة حالة: 

الشمول المالي لتحسين  صرف صحي مبتكر من خالل شراكات القطاعين العام والخاص في برنامج

 ، أورسيا، الهند. الصحة والصرف الصحي  خدمات



 (TATA-AIG, SNS-REAAL, UNU-MERIT, BISWA ) , WASTE بعض المؤسسات اجتمعت

، الصحة والصرف الصحي الشمول المالي لتحسين خدمات  لتكوين برنامج للشراكة سمي بمبادرة 

 ةمحسن ة ومحلي ةصحيمرافق وقدموا رؤية اقتصادية للصرف الصحي في الهند بهدف الحصول علي 

 لمليون أسرة.  ةومستدام

 

 للمزيد من المعلومات: 

 www.waste.nlالبرنامج: 

 شركات القطاعين العام والخاص: 

 www.undp.org 

 /http://rru.worldbank.org/Toolkits/PublicPrivatedialogue 

 http://www.ip3.org/index.htm 

 /http://www.pppinindia.com 

http://rru.worldbank.org/Discussions/topics/topic76.aspx 

 

جازفرأس المال    الم 

 ؟ جازفالمُ ماهو رأس المال  

وتكون هذه  ،شركات الزالت في مراحل نموها األولي هي أن تستثمر المؤسسات أو األفراد في

. وفي المقابل، تمنحها الشركات نسبة الُمجازفةالشركات صغيرة جًدا أو تحتوي علي نسبة كبيرة من 

 في رأس المال. 

 كيف تُنفذ هذه اآللية؟ 

 المجازففي حين تعتمد البنوك علي سجل طويل من البيانات المالية للشركة، يعتمد تمويل رأس المال 

رأس المال الدور الرئيسي في اقناع صناديق  أقصر، وتلعب جودة خطة العملعلي سجل مالي 

 باالستثمار.  الُمجازف

 من يمكنه االستفادة منها؟ 

 الشركات في مراحلها األولي. 

جازفدراسة حالة: رأس المال   الم 

 Waterالدولية  صحة المياة  منظمة في  Acumen Fund االستثمار األول لصندوق أكيومن

Health International (WHI) .الهند ، 

 و أنجي ريدي ، وهو مؤسسة تمويل دولية،صندوق أكيومن  تموياًل من واترهيلث انترناشيونالتلقت 

Anji Reddy  ،صندوق   لها مليون دوالر وقدم 2.4بقيمة  تموياًل أعمال في مجال األدوية،  رجل

إعارتها موظفين من فريق عمل بتوفير فريق استشارات و دعًما كبيًرا لتقوية نشاطها في الهند أكيومن

الجمعية من جذب المزيد من المستثمرين وخوض جولتين مؤسسة أكيومن. ونتيجة لذلك، تمكنت 

 أخرتين من التمويل. 

 للمزيد من المعلومات:

http://www.waste.nl/
http://www.undp.org/
http://rru.worldbank.org/Toolkits/PublicPrivatedialogue/
http://www.ip3.org/index.htm
http://www.pppinindia.com/
http://rru.worldbank.org/Discussions/topics/topic76.aspx


 واألسهم الخاصة الُمجازفأس المال موسوعة ر : /http://vcexperts.com  

  جازف المأصحاب رؤوس األموال محاضرة دايفيد روز حول الترويج لنفسك لدي :

www.ted.com/index.php 

  األسهم أشباه

 ماهي أشباه األسهم ؟ 

الشركة لعدة سنوات مقابل  اتئدمن عا مئوية  نسبهي آلية للتمويل يحصل فيها المستثمرون علي 

الشركة. ولكنهم اليصبحون  اتئدها أو فوائد ثابتة بناًءا علي عاسيعاستثمار أموال في بدء شركة أو تو

رأس المال، ولكنهم قد يحصلون علي ضمانات تمكنهم من  الستثمار فيحاملي أسهم كما هو الحال في ا

 تحويل القروض إلي أسهم تحت ظروف معينة. 

 كيف تُنفذ هذه اآللية؟ 

 في حال لم ةالتقليديالقروض عن طريق كبديل لالستثمار في رأس المال أو التمويل  جاءت أشباه األسهم

 تتناسب مع أوضاع شركة ما.

 من الذي يمكنه االستفادة منها؟ 

التستطيع حين الترغب في حصول الممولين علي أسهم في شركتها و الحجم لشركات متوسطة ا

 الحصول علي قروض من البنوك. 

 دراسة حالة: أشباه األسهم 

  Ecotactفي نموذج إيكوتاكت   Acumen Fundاستثمار صندوق أكيومن 

بناء وتشغيل كجزء من نموذج  ماستخداالمقابل دفع لامن مراحيض  مجموعةنموذج إيكوتاكت  أيُنش  

نيابة عن المحليات وتوفير موذج إلي إنشاء مرافق صرف صحي ويهدف النفي كينيا.  نقل الملكية و

وكان نموذج إيكوتاكت بحاجة إلي مرافق صرف صحي نظيفة للمستهلكين لفقراء ومنخفضي الدخل. 

مليون  0.8منخفض الفائدة بقيمة ا قرضً ة، فقدم لها صندوق أكيومن كبير لمرحلة اإلنطالقرأس مال 

 تمنحه الحق في شراء أسهم من الشركة. مقرونًا بضمانات ــ  دوالر

 للمزيد من المعلومات: 

  مركز التمويل: تمويل أشباه األسهمwww.financehub.org.uk 

  :دراسة حالة حول استخدام أشباه األسهم www.cafonline.org 

 التمويل متوسط الحجم 

 ماذا يقصدة بالتمويل متوسط الحجم؟ 

يئة هو وسيلة لتمويل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وفيها يتقدم المجتمع، كه

قانونية مسجلة، بطلب قرض من البنك المحلي، ويقوم باختيار النظام المالئم له، ويصبح هو مالك هذا 

 ويتولي إدارة عمليات التشغيل والصيانة. النظام، 

 كيف تُنفذ هذه اآللية؟ 

فترة عمل النظام اإلقتصادي المختار من يطلب المجتمع القرض من البنك ويسدد إليه القرض خالل 

 مياه(. ويدفع البنك لمورد النظام. القائمة )مثل تعريفة اإلمداد بال ريبة إضافية علي السيولةخالل ض

http://vcexperts.com/
http://vcexperts.com/
http://www.ted.com/index.php
http://www.financehub.org.uk/
http://www.cafonline.org/
http://www.cafonline.org/


 من الذي يمكنه االستفادة منه؟ 

 .  كيان قانوني  تشكيلالمجتمع الذي يمكنه 

 دراسة حالة: التمويل متوسط الحجم

 التمويل متوسط الحجم لمشروع تجريبي في مصر

مفهوم التمويل متوسط الحجم من خالل المشروع التجريبي في الفيوم في مصر  رويال هاسكونينغم قي  يُ 

ومن خالل التمويل متوسط الحجم لتحسين مستوي منشآت الصرف الصحي في المناطق الريفية الفقيرة. 

 هاسكونينغ ، يأمل رويالصحي  لتوفير أنظمة صرف  والشراكات بين القطاعين العام والخاص

 . الصرفبشبكة  آخرين منزل2000توصيل حوالي 

 للمزيد من المعلومات: 

 : المشروع التجريبي في الفيوم ورويال هاسكونسنغwww.royalhaskoning.com  

 القروض

 ماهي القروض؟ 

مثاًل(،  اتد)في شكل عائ ستنتج سيولةتنتج أو يقدم الممولين القروض إلي المشاريع أو الشركات التي 

خالل  القرض، ويجب سداد جديًرا بالثقة الُمقترضوهناك العديد من أنواع القروض، والبد من كون 

 . الُمقترض من  اتفترة محددة، وقد يُطلب ضمان

 ؟ هذه اآلليةنفذ كيف تُ 

 نتاج العائداتكيفية إودة اإلدارة وإلتزام الجهات المعنية )المحلية( وإلي جيلتفت ممولي القروض 

االئتمان والمخاطر المتوقعة وآليات التمويل األخري التي  ئمة التقنية وطلب السوق ومتطلباتومال

 . المجازفة يمكنها تقليل نسبة 

 من يمكنه استخدام القروض؟ 

 القريب.  في المستقبللشركات التي ستحقق عائد مادي كاٍف شروعات أو امال

 دراسة حالة: القروض

حتياجات المياه الضرورية بي. في. للمياه لمشروع ا SNS REAALتمويل صندوق إس إن إس لاير 

Basic Water Needs B.V. .الهند ، 

التكلفة، سهل  "توليب" وهو حل منخفضفلتر المياه  المياه الضروريةاحتياجات مؤسسة  طورت

 2008وقد قدمت المؤسسة هذا القرض عام لمنازل لتنقية المياه غير اآلمنة. لاالستخدام، عالي الجودة، 

 بناًءا علي بعض عوامل النجاح التي ذكر في خطة العمل الخاصة بالمشروع. 

 للمزيد من المعلومات: 

  ن.إس. لاير: إس.إصندوقwww.snsreaal.nl 

خدمات. وتهدف إلي الفي مقابل الحصول علي  والرسوم هي تحصيل أموال   واإليرادات الرسوم جمع

أعمال الصيانة واالستبدال تمويل ( وسداد القروض تمويل النفقات الجارية لتقديم الخدمة )بما في ذلك 

المياه إمدادات ك اآللية األمثل للخدمات العامة  يه . وهذهتتطلب بعض الدعم  ولكن قد  في المستقبل،

 الصرف الصحي. خدمات و

http://www.royalhaskoning.com/
http://www.snsreaal.nl/


 كيف تُنفذ هذه اآللية؟ 

وقد تكون هذه كفرض التعريفة. دات، وتقيد في الغالب بالقوانين.ناك عدة أشكال لتحصيل اإليراه

شرائح مختلفة  قدمة، ويمكن أن يتضمن نظام التعريفة موحدة أو موضوعة حسب الخدمة الملتعريفات ا

 . للدعم 

 اآللية؟  هذه من يمكنه استخدام

شركات القطاع مقدمي الخدمات من القطاع العام والمنظمات غير الربحية والمنظمات المجتمعية و

 الخاص.

    واإليرادات الرسوم جمعدراسة حالة: 

 ، كينيا. كاجيادوفي   واإليرادات الرسوم جمع

في  ةلاشبه الرح البدو تمعات ماساي من مجفي  يمثل تحديًا كبيًرا بسعر مناسب وضع تعريفة للمياه كان

تكاليف %( 75)بنسبة  AMREF%( ومنظمة أمريف 25كاجيادو في كينيا. تقاسم المجتمع )بنسبة 

أما تكاليف إدارة المنشأة وعمليات التشغيل والصيانة، فتتحملها مجتمعات الماساي عن طريق اإلنشاء. 

 دفع رسوم شهرية غالبًا. 

 للمزيد من المعلومات :

  /استرداد التكلفة:معلومات حول أنظمة التمويل www.irc.nl 

 www.amref.org 

 الفصل الثاني: خطة العمل  

المياه والصرف الصحي، هي وحدها التي تعمل في مجال ليست حكومية الغير المنظمات إن 

تلعب دوًرا دات التنموية التي يوفرها رواد األعمال مساعاليطلقها القطاع الخاص والتي مبادرات فال

دم ولكي تنجح هذه المشروعات، البد من أن تققاع الهرم المجتمعي.  أساسيًا في الوصول بالخدمات إلي

أعمال وأفكار وضع نماذج  وحده اليكفي، وإنما عليهم خدمات تتالئم مع حاجة المجتمع، ولكن هذا

مويل هذه المشاريع. والخطة إقناع الممولين لت من شأنهاذلك في خطة عمل مشاريع فعالة. ويترجم كل 

 األنشطة التي ستتم خالل المشروع. وضح الفرص المتاحة والتأثير اإلجتماعي وهي التي ت المحكمة

  ، والبد لنا من معرفة هذا الفرق: التجاري نشاطفرق بين المشروع والوهناك 

يتولي مدير المشروع اإلدارة فقط وال يشارك في تمويل المشروع. شروع له بداية ونهاية، والم -1

 أو مجموعة منظمات.منظمة كبيرة يكون المشروع جزء من و

مانشير إليه هنا هي المشاريع الصغيرة في مجال المياه والصرف الصحي ال تنبه إلي أن 

 لكبيرة. امحطات المعالجة 

األنشطة األعمال مشروعه ويموله.  رجليدير بداية وليس لها نهاية، و األنشطة التجارية لها -2

لعدة جهات مجتمعة في كيان قانوني. أو مجموعة أنشطة  هي منظمات في حد ذاتها التجارية

 . مواجه المخاطر المحتملةويتشارك رواد األعمال مع الممولين اآلخرين في 

 . .باألنشطة التجاريةستجد في هذا الفصل بعض األمور الخاصة 

 للمزيد من المعلومات: 

  للمياه والصرف في: تقنيات مالئمة 

http://www.irc.nl/
http://www.amref.org/


www.atatwork.org  

www.microwaterfacility.org  

.www.akvo.org 

 كيف تكتب خطة عمل 

 الشروع فى العمل : 1الخطوة 

وتتمثل المرحلة األولي في امتالك فكرة جيدة تلبي احتياًجا في المجتمع أو تكون حاًل لمشكلة ما. 

 النشاط التجاري أو المشروع. ق ورسم مخطط للمنتج الذي تقدمه والسووالهدف من هذه المرحلة هو 

 ج وهل سيقدم لألفراد أم للمجتمع بأكمله. هل هو خدمه أم منتو حدد نوع المشروع الذي ستنفذه -

التكلفة اإلجمالية حدد قدرة الفئة المستهدفة علي شراء المنتج أو الخدمة عن طريق حساب  -

 للملكية. 

 والشريحة المستهدفه. حدد النطاق الجغرافي للسوق الذي تستهدفه  -

 قارن بين التقنيات الموجودة بمقارنة مواصفات المنتج ومالئمته والتكلفة اإلجمالية للملكية.  -

 ماليًا دقيقًا. ضع تصوًرا تقم بعمل نموذج مالي تحسب فيه سعر التكلفة و -

فية فإن هذا يكون حول كييمة التي سيقدمها مشروعك. وفي العادة، قأعمال: فكر في النموذج  -

قد تكون أهدافك اجتماعية أو اقتصادية أو كليهما معًا. ولكن حتي تحقيق مشروعك لعائدات. 

 وإن كانت اجتماعية، فالبد من تحقيق العائدات حتي تضمن استدامتها. 

 العمل : وضع خطة2الخطوة 

 إلي مخطط األعمال الذي وضعته في المرحلة السابقةبتحويل في هذه المرحلة تقوم أنت وشركائك 

 خطة محكمة عن طريق اآلتي: 

تطوير المشروع الستخدام أنسب التقنيات: تحدث مع المنظمات غير الحكومية لتأخذ فكرة عن  -

السوق، وقم بزيارات ميدانية إذا تطلب األمر وتحدث إلي السكان المحليين والمنظمات 

 . المحلية. واستعن بخبراء من المنظمات غير الحكومية إذا احتجت إلي ذلك

وعند اكتمال اختبارات معملية والحصول علي الموافقه والشهادة: يجب اختبار نموذج العمل  -

 طرف ثالث.  تقييمنموذج العمل، يجب الحصول علي شهادة أو 

تجيب علي أسئلة مثل من الذي سيستخدم أو سيشتري  ان  يجبمنتجك أو مشروعك: لتقيم   -

 التكلفة؟ المنتج؟  ولم؟ ماذا سيستفيدون؟ كم ستكون 

 دراسة السوق: دراسة عامة وخاصة.  -

ذلك لتحويل الحاجة و :الترويج ألهمية مشروعات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي -

 . عليك كذلك أن توضح القيمة التي سيضيفها مشروعكإلي طلب و

فقبل إنشاء الشركة أو المشروع، البد من اتخاذ القرارات المتعلقة نشاء المنظمة الخاصة بك: إ -

بشكل  وهذه القرارات تؤثر علي المنظمة ككلباإلستعانة بالمصادر الداخلية والخارجية. 

 وعلي االستثمارات الالزمة لبدء المشروع.  مباشر

 تقييم حجم المخاطر، مثل المخاطر المتعلقة بالسياسة والسوق والمنافسة واالنتاج والجودة.   -

 زيد من المعلومات:للم

 أورس هيرلي كتبهاالتسويق: دراسة حالة  

. http://www.poverty.ch/documents/Safewater.pdf 

http://www.atatwork.org/
http://www.microwaterfacility.org/
http://www.akvo.org/
http://www.poverty.ch/documents/Safewater.pdf


 . اختبار المشروع: 3الخطوة 

محكمة وتقدير للميزانية. وفي هذه المرحلة يتم اختبار مدي جدوي المشروع عن لديك اآلن خطة عمل 

 طريق مشروع تجريبي. وفيه: 

 تقنيًا وتجاريًا. جدوي المشروع  تختبر -

 . وتعدل عليها جتماعياستراتيجيه التسويق اال تختبر -

 محليًا. النشاء مشروعك  تستعد -

 الجتذاب صناديق التمويل المحلية.  تستعد -

 ليساعدك في التعامل مع المشكالت المحلية.  وفي هذه المرحلة، قم بتعيين خبير محلي

 : الدخول إلي السوق. 4الخطوة 

ي للمشروع، فجأة، فهذه المهمة تبدأ قبل االطالق الرسم اعلم أن مشروعك لن ينطلقفي البداية، 

تكون هذه  برد فعل السوق والدروس المستفادة والطلبات األولية، وقدوتستمر إلي ماالنهاية، وتتأثر 

وتلقي ردود الفعل من ون التركيز علي اطالق السوق الرسمي وفي هذه المرحلة، يكالعملية معقدة. 

 . توسيع نطاق عملك أو مشروعكالسوق و

جراء أي تعديل لفترة من مشروعك، سيكون من الصعب إد اطالق التحسين المستمر: بع -

 بناًءا علي ردود الفعل هذه. الوقت. اجمع ردود األفعال في البداية وحدد التحسينات المطلوبة 

ضع نظاًما إلدارة المشروع أو الشركة، كإدارة األسهم وشراء البضائع وإدارة السيولة المالية  -

 وتخطيط استخدام الموارد.  

ليطمئنوا ويبقوا علي علي األرقام الجدد روري إطالع المستثمرين مورالمالية: من الضرة األإدا -

 المدي الطويل. علم باألمور، وبذلك، فأنت تبني عالقات جيدة مع ممولي مشروعك علي 

تطلب منك بعض الجهات  غ التقارير: تختلف صيغ التقارير من حالة إلي أخري، ولكن قديَ ص   -

 المانحة االلتزام بصيغ محددة للتقارير. 

 للمزيد من المعلومات: 

مقابل  من قبل كلية ستانفورد إلدارة األعمال ويمكن الحصول عليها  Mytryميتريدراسة حالة  ُسجلت

 eduwww.gsb.stanford.: دوالرات عبر اإلنترنت 6

 بدء المشروعات واألنشطة التجاريةفي األساسية عوامل النجاح 

من حيث األعمال، يمكننا أن نسمي عدة عوامل لنجاح المشروعات  رجالبناًءا علي خبرات العديد من 

  أو الخدمات:  المنتجات

  التوزيع إن  .المناسبة التحتية البنية إلى النامية األسواق تفتقر :لُمستهلك ل إمكانية الوصول

هو أمر ضروري للنجاح عند انشاء مشاريع في أسواق قاع باستخدام الشركاء  الذكي للمنتج 

 الهرم المجتمعي. 

  لسعر مناسب  إمكانية الوصول : 

  .سهولة التشغيل واستخدام المنتج 

 .توفر قطع الغيار 

 التجاري بحد ذاته، هناك عدة عوامل أخري للنجاح:ومن حيث المشروع أو العمل 

  بحيث يتناسب المنتج مع احتياجاته. الربط بين المنتج والمستهلك 

http://www.gsb.stanford.edu/


  تحويل الحاجة إلي طلب، من خالل زيادة وعي السكان حول فوائد مياه الشرب النظيفة

التي مبادرات المياه والصرف الصحي واألنشطة والصرف الصحي، وبذلك يتم الربط بين ال

 تحقق أرباح.

  .فهم بيئة العمل والسياق المؤسسي عن طريق شريك محلي يساعدك في اإلحاطة بهذا الجانب 

  ص سيدات( في األسواق ذات الدخل المتوسط في قاع )باألخ بعض العناصر الفاعلةالعمل مع

 الهرم المجتمعي. 

  سكانية في قاع الهرم أن نموذج العمل الخاص بك سيساعد في زيادة دخل الطبقة التأكد من

 . في العمل المجتمعي عن طريق اشراكهم

  الخاتمة 

ياه غالبًا ما كان عدم الوصول إلي مصادر تمويل هو أحد أهم العوائق التي تعيق توفير خدمات الم

، ولذا جاء هذا الكتيب ليذكر أهم ق الفقيرة أو المكتظة بالسكانوالصرف الصحي، خاصة في المناط

. وهو مع ذلك يؤكد علي أهمية لتوفير وتحسين خدمات المياه والصرف الصحيآليات التمويل المختلفة 

 منافع التي سيحصل عليها الممولين. كتابة خطة عمل قوية توضح المخاطر وال

تستخدم بطريقة مبتكرة وأن أن آليات التمويل يمكن أن وقد وضحت األمثلة المذكورة في هذا الكتيب 

الشريحة التي الشراكات الجديدة بين القطاعين العام والخاص وقطاعات التمويل ستتيح الفرصة أمام 

 تعيش في قاع الهرم المجتمعي للحصول علي التمويل. 

بين قطاع التمويل وبين المجتمع  التواصل فإن أحد أكبر التحديات أمام تطبيق أهداف التنمية لأللفية هي 

 الذي يحتاج لهذا التمويل لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي. 

 قائمة بأسماء الجهات التي تمول مشاريع المياه والصرف الصحي. 

ستساعدك في في هذا الجزء يذكر الكتاب عدًدا من جهات التمويل )من القطاعين العام والخاص( التي 

 البحث عن جهة لتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي. 


