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 تـقديـم

أرسى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تقليداً منذ 
عدة سننننن اتع بدع ة أصد أ ننننحاي المعالي والسننننعا ة المحافظية ل قدي  ور ة 
ما  صد المجاالت ذات العال ة بعمل المجلس. ك بة  ول ه في أ عمل ص ل تجر

قة عة المجلسع أورا  عمل ت جاا وفر  العمل المن ا ناول يصننننننندر عة الل  
ضافة إلى ذلكع يعد  شها هذه اللجاا والفر . إ ضايا ال ي تنا  الم ض عات والق
 ننندو  النقد العربي ضننمة ممارسنن ه لنشنناةه كيمالة فنية لهذا المجلسع عد اً 
ية ال ي ت عل   ية والمصننننننرف قد لب الن قارير واألورا  في مخ لف الج ا مة ال 

ة. وتعد هذه ال قارير بيلشننننلة المصننننارف المركزية ومؤسننننسننننات النقد العربي
واألورا  مة أجل تسهيل اتخاذ القرارات وال   يات ال ي يصدرها المجلس. 
وفي ضنننننن ض ما تضننننننمن ه كل هذه األورا  وال قارير مة معل مات مفيدة عة 
م ض عات ذات  لة بيعمال المصارف المركزيةع فقد رأى المجلس أله مة 

  زيع. لذلكع فقد باشننننننر المناسننننننب أا ت اأ لها أك ر فر ننننننة مة النشننننننر وال
الصنننننندو  بنشنننننر هذه السنننننلسنننننة ال ي ت ضنننننمة األورا  ال ي يقدمها السنننننا ة 

لى جالب ال قارير واألورا  ال ي تعدها اللجاا والصننننننندو  ص ل إالمحافظية 
القضايا النقدية والمصرفية ذات األهمية. وي مال الغرض مة النشرع في ت فير 

يا. فالهدف الرئيسنننننني منها ه  تزويد المعل مات وزيا ة ال عي بهذه القضنننننننا
ساعد هذه يالقارئ بيك ر  در مة المعل مات الم اصة ص ل الم ض ع. ل مل أا ت

 صرفية العربية.لمالسلسة على تعمي  الاقافة المالية والنقدية وا

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

 النقد العربيصندوق 
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 1تمهيد
 

الصغيرة والم  سلة أصد أه   عائ  اال  صا  م ناهية الصغر ومال المشروعات ت
في معظ   ول العال ع وكذلك أصد أه  مجاالت خل  فرص العملع ولهذه 

 االس قرارإيجابية على تحسية الشم ل المالي وتعزيز  العكاساتالمشروعات 
ع صيث تمال الشركات الصغيرة والم  سلة أكار واالج ماعي واال  صا يالمالي 
و د في المائة مة إجمالي الشركات في الغال ية العظمى مة  ول العال ع  95مة 

إلى أا المشروعات  (IFC)أشارت  راسة  درت عة مؤسسة ال م يل الدولية 
في المائة مة الناتج المحلي اإلجمالي لال  صا ات  33الصغيرة تُساه  بح الي 

تشير كما مة مجم ع فرص العمل.  في المائة 60إلى  40وت فر ما بية ع يةالنام
 في المائة 45المشروعات الصغيرة والم  سلة تساه  في  لفس الدراسة إلى أا

مة فرص العمل. أما في ال لداا ذات الدخل المرتفعع ف ساه  المشروعات الصغيرة 
 في المائة 62إلجماليع وتؤمة مة الناتج المحلي ا في المائة 64والم  سلة بح الي 
 مة فرص العمل.

 
و د  امت المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بحشد الجه   ووضع 
خلط وبرامج لدع  المشاريع الصغيرة والم  سلة وتعزيز و  لها إلى ال م يل 

 ع  وتشجيع صيث تمالت هذه الجه   ب ضع  .الالزم مة المؤسسات المالية الرسمية
ة ضمة أول يات برامجها الشركات م ناهية الصغر والصغيرة والم  سل

اال  صا يةع بل وت  إ راجها كمح ر أساسي مة ضمة برامجها الم علقة ب عزيز 
وت اجه المشروعات الصغيرة والم  سلة تحديات م عد ة يحد مة  .الشم ل المالي

ال قيي  اإلئ مالي لهذه الشركات إلى ال م يلع لعل مة أبرزها   درتها على ال   ل
                                                           

على  Score - I، سلطة النقد الفلسطينية وشركة سمة السعودية وشركة االئتمانيةاللجنة العربية للمعلومات تشكر أمانة   1
 إعداد مسودة الورقة.
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 أهمية نظم التقييم االئتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة: أوالً 

في الدول  بص رة واضحةقلاع المصرفي ال نية ال ح ية للتل ر يخ لف مس  ى 
ب ناض بنية تح ية م ل رة تكن ل جياً   امال ن ك  لجد عد  مةصيث  العربيةع

ً صي ياً ال تك  ع بحيثول جيس ياً لدع  عملياتها وألشل ها ا إ ارة المخاةر جزضا
و د  امت  ي جزأ مة  مي  عملها في تقيي  ومرا  ة محفظة المخاةر الخا ة بها.

 ل ير لظ  ل قيي  الجدارة االئ مالية و/أو ال قيي  الر مي وهناك بعض ال ن ك ب
 لظمة.ة هذه األيتم الم ل رة ال ي  امت ب

تقيي  العمالض بمس  يات مخاةر مخ لفة بص رة لظمة ت يح هذه األ في هذا اإلةارع
مما يساعد ال ن ك في تعظي  الربحية عة ةري  تخفيض عد  القروض  عأكار   ة

 غير المن ظمة وتخفيض تكلفة إس ر ا  القروض الر يئة.

 المشار إليها أعالهعياُلَصظ أا إت اع مال هذه األساليب وإس خدام أ وات ال صنيف 
لجد لكة في ال  ت لفسهع لشركات الك رىع فيما يخص اه لة بس ايمكة القيام به

أا هناك وضع مخ لف تماماً عند ال عامل مع الشركات الصغيرة والم  سلة لظراً 
 ألا بها خصائص مخ لفة عة الشركات الك رى.  ومة أمالة ذلك:

 .عدم ت فر الضمالات الكافية ال ي تل ي م لل ات ال ن ك في منح االئ ماا .1
عل مات وال يالات المالية الم ث  ة الم علقة بهذه الشركات وذلك لقص الم .2

 لل   ف على صقيقة وضعها المالي.
عدم وج   المهارات الكافية لدى هذه الشركات ل ل ية م لل ات ال ن ك  .3

 للحص ل على ال م يل.
 ارتفاع كلفة اإل راض لهذه الشركات. .4
ت وفه  ة يعة عملها لقص الخ رة لدى ال ن ك في ال عامل مع هذه الشركا .5

 .والقدرة على إ ارة مخاةرها

 

. لذا فقد ساه  ترخيص شركات المعل مات اإلئ مالية في وت فير الضمالات االزمة
تعزيز  درة و  ل الشركات الصغيرة والم  سلة إلى ال م يلع  فيالدول العربية 

صيث ت فر هذه الشركة  اعدة معل مات ائ مالية شاملة عة عمالض ال ن ك والشركات 
المالية األخرى ال ي تقدم االئ مااع مما سيساعد هذه الجهات على ترشيد القرارات 

الم ني على تقيي    ي  لقدرة  السلي  االئ ماليوبحيث ي   اتخاذ القرار  االئ مالية
العمالض على السدا  وتسعير المن جات المصرفية بناًض على مخاةر العمالضع بما 

ويحسة مة فرص العمالض  مة جهةعيعزز مة فعالية إ ارة المخاةر لدى ال ن ك 
ع مة جهة أخرى خا ة الشركات الصغيرة والم  سلة في ال   ل إلى ال م يل

إيجابية على تحسية  العكاساتإللشاض هذه الشركة  أا وأشارت الدراسات إلى
 .المالي االس قرارالمالي وتعزيز االش مال 

 
ً تمر  ناعة الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والم  سلة  بمرصلة صاليا

.  إلى أا ال ي تصعب خدم هاإل قاليةع صيث كالت تع  ر مة األس ا  الصع ة 
تق م كاير صيث  .ومنها الدول العربية ك ص ل العال أ  حت هدفاً إس راتيجياً لل ن 

إس راتيجيات وإلشاض وصدات م خصصة  مة ال ن ك في األس ا  العربية ب ل ير
ل قدي  من جات مصرفية للشركات الصغيرة والم  سلة بشكل ك ير خالل السن ات 

الصغيرة تع مد هذه االس راتيجيات على  ع  و  ل الشركات و القليلة السابقة.
وأصيالاً عة ةري  معالجة المسائل القال لية وال نظيمية  عوالم  سلة لل م يل الالزم

كذلك تق م هذه االس راتيجيات على  والع ائ  مع المساعدة على بناض تاريخ إئ مالي.
القيام بدراسات لفه  االص ياجات الخا ة وال ي تفضلها الشركات الصغيرة 

 ك الم خصصة(.والم  سلة )ماال ذلك ال ن 
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فيما يخص لقص المعل مات وال يالات المالية الم ث  ة الم علقة بالشركات 
ما تح اج ال ن ك إلى تحمل تكاليف إضافية للحص ل الصغيرة والم  سلةع فغال اً 

ع مما يدفعها ل حميل هذه الكلف ضمة ميداليالس عالم كاإلعلى هذه المعل مات 
أسعار الفائدة للقروض ال ي  د ي   منحها لهذا القلاعع األمر الذي يرفع كلف 

تكلفة تل ير و يالة لماذج تقيي  الجدارة الحال بالنس ة إلى كذلك اإل راض عليها.  
 الر مي للمق رضية مة الشركات الصغيرة والم  سلة.  وهذا  االئ مالية وال قيي

ً بدوره سيجعل مة غير  لل نك إ راض الشركات الصغيرة  المجدي إ  صا يا
 والم  سلة وخا ة الشركات م ناهية الصغر.

في ض ض ما س  ع وبهدف تخفيض ال كلفة للحص ل على المعل مات الملل بة عة 
معالجة النظرة السل ية الخا ة  ال  ت لفسهوفي  عالشركات الصغيرة والم  سلة

تل ير لظام جدارة  ه يك ا مة الم عبارتفاع مخاةر هذه الشريحة مة العمالض
إئ مالية يع مد على بيالات الس   بنفس ال لد )عا ة ما تق م ال ن ك بشراض لماذج 

يساعد وج   صيث  تقيي  جدارة إئ مالية ت  تل يرها على معل مات بلداا أخرى(.
مة ة بص رة ِصَرفيّة ومس قلة في معالجة هذه المشكلة ليي  الجدارة االئ ماشركة ل قي

 اعدة معل مات ائ مالية شاملة عة عمالض ال ن ك ال ي تقدم االئ مااع خالل ت فير 
مة فرص العمالض خا ة الشركات الصغيرة والم  سلة في ال   ل حسة مما سي

 .إلى ال م يل
 

 اً: تجارب الدول العربيةثاني
سنس عرض فيما يلي تجاري ثالثة  ول عربية بخص ص م ا ئ ال قيي  اإلئ مالي 
للشركات الصغيرة والم  سلةع وهذه الدول هي: المملكة العربية السع  يةع و ولة 

 فلسليةع وجمه رية مصر العربية.

 

 

 
 (شركة سمةالمملكة العربية السعودية )تجربة  .أ

صغيرة والم  سلة وآلية ال فري  بينهما ظل ت صيد المفاهي  وال عريفات للمنشآت ال
 اال  صا ية.مشكلة في كاير مة األس ا  العربية والعالمية بس ب ت اية الظروف 

فهناك مة يعرف المنشآت  عالمياًعبل ال ي جد ص ى اآلا تعريف شامل وم صد 
الصغيرة وف  رأس المالع وهذا بل عه أيضاَ م  اية ومخ لف مة س   آلخر. فما 

 5ماالًع كمنشية  غيرة الحج  برأس مال ي لغ  األوروبيةع د يصنف في الس   
كاا  ندو    ريبعملي ا ي رو ماالً  د تك ا م  سلة في  ول أخرى.  وإلى عهد 

المملكة العربية السع  ية يعرف المنشآت بناًض على    ي فيالسعال نمية الصناعية 
معيار الم يعات السن ية للمنشآت الصغيرة والم  سلة وهي ال ي ال ي جاوز 

ملي ا لاير سن ياًع وذلك ألغراض ال م يل وفقاً ل رلامج "كفالة".  ولقد  20م يعاتها 
لل عرف على تعريفاتها  ام ال نك الدولي بإجراض اس  ياا على المصارف ال جارية 

وخلص ا إلى وج   اخ الفات كايرة في تعريف  والم  سلةعللمنشآت الصغيرة 
 المصارف. 

المهمة ه  تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة  2030المملكة رؤية  إا مة أهداف
والم  سلة في اال  صا ع صيث ت  إلشاض الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 

ع وذلك لرفع إل اجي ها وزيا ة مساهم ها في 2016م في عا( منشآت) والم  سلة
الناتج المحلي اإلجمالي بما يؤ ي إلى ت فير مزيد مة ال ظائف وفرص العمل 

 للق ى العاملة ال ةنية وت ةية ال قنية.

ت  لى منشآت تنظي   لاع المنشآت الصغيرة والم  سلة في المملكة و عمه 
ً ألفضل الممارسات العالميةع لرفع إل اجية هذه المنشآت  وتنمي ه ورعاي ه وفقا

ي المائة 20وزيا ة مساهم ها في الناتج المحلي اإلجمالي مة 
ي المائة 35إلى  ف 

 ف 
ذ و ع  برامج ومشاريع لنشر على إعدا  وتنفي تعمل منشآت .2030بحل ل عام 
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وت  مة خالل منشآت ت صيد تعريف المنشآت الصغيرة  . ا بعد اع ما هاتل يقه
 . )1) جدول رقم  والم  سلة وم ناهية الصغر

ليس هناك تعريف موحد عالمي لهذا النوع من المنشآت الختالف طبيعة 
ً على عدد الموظفين، وقيمة  اقتصاديات الدول وأحجامها. لكنها تعتمد غالبا

( بعض التعاريف 2ويوضح جدول رقم ) وإجمالي األصول. السنويةالمبيعات 
 والهيئات الدولية. تالعالمية لبعض الدول والمنظما

 (1جدول  رقم )

 تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية
 الموظفون  اإليرادات  المنشأة 

  5-1 ملي ا  3 – 0 متناهية الصغر 

 49 - 6 مليون  40 – 3 الصغيرة 

  249  -  50 ملي ا  200 – 40 المتوسطة

 2)جدول )

 بعض دول العالم والمنظمات والهئيات الدولية تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 

 المبيعات(األرباح )  الموظفون الدولة

ملي ا  والر  لمعظ  الصناعات ال ح يلية ع ولكة   7أكار مة  499-10 الواليات المتحدة األمريكية

 ملي ا  والر ل قية القلاعات  35.5ي راوأ ما يصل إلى 

 ملي ا  والر ) كندي(  50 499-10 كندا

  250-11 المكسيك

 م ظف 200أكار مة  جنوب أفريقيا

 م ظف 100القلاع الزراعي : أكار مة 

 ملي ا رالد وفقاً لل يعة النشاة   64أكار مة 

 األرباأ ) الم يعات( م ظف    250 -  10  األوروبي االتحاد 

 ملي ا إجمالي أ  ل   25ملي ا ليرة إجمالي  م يعات أو   25 م ظف  249 - 20 تركيا

 

ثقافة وفكر العمل الحر وروأ ريا ة األعمال والم ا رة واالب كارع وتن يع مصا ر 
الدع  المالي للمنشآتع وتحفيز م ا رات  لاع رأس المال الجريضع إلى جالب 
وضع السياسات والمعايير ل م يل المشاريع ال ي تصنف على ألها مشاريع  غيرة 

الدع  اإل اري والفني للمنشآت ومسالدتها في تنمية  دراتها  وم  سلةع وتقدي 
 . اإل ارية والفنية والمالية وال س يقية والم ار  ال شرية وغيرها

على  ع  إلشاض شركات م خصصة في ال م يلع وتفعيل  ور منشآت  كما تعمل
مار ال ن ك و نا ي  اإل راض وتحفيزها أل اض  ور أك ر وفعال في ال م يل واالس ا

في المنشآتع وإلشاض و ع  ال رامج الالزمة ل نمية المنشآتع إضافة إلى إلشاض 
مراكز خدمة شاملة للمنشآت إل دار جميع الم لل ات النظامية لها ولح ها مة 

كما  . خالل المشاركة الفعلية واإللك رولية للجهات العامة والخا ة ذات العال ة
 ارية وال نظيمية والفنية واإلجرائية على إزالة المع  ات اإل" منشآت"تحرص 

والمعل ماتية وال س يقية ال ي ت اجه المنشآت بال عاوا مع الجهات ذات العال ةع 
وإيجا  صاضنات لل قنية وصاضنات لألعمال وتنظيمهاع إضافة إلى وضع برامج 
وم ا رات إليجا  فرص اس امارية للمنشآت وال عريف بهاع والعمل على لقل ال قنية 

ت الصلة وت ةينها ل ل ير أ اض هذه المنشآت وإل اجي هاع ويشمل ذلك سالسل ذا
 . اإلمدا 

ال عاوا مع ال زارات والهيئات والجهات الحك مية والمنظمات " منشآت"وتعزز  
ع وتعمل على تنظي  المؤتمرات "منشآت"الدولية فيما ي عل  باخ صا ات 

ية وغيرها مة الفعاليات الم علقة والندوات واللقاضات والمعارض الداخلية والدول
بالمنشآتع والمشاركة فيها والعمل على تفعيل ل ائجها وت  ياتهاع إلى جالب إعدا  
الدراسات وال ح ث والمس صات اإلصصائية وال قارير الم علقة بقلاع المنشآتع 
وا  راأ األلظمة والل ائح والسياسات الخا ة ب نمية و ع  المنشآتع وم ابعة 
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الجماعية الخدمات 

 والشخصية

67,358 % 7.1 

 3.2 % 30,864 التشييد

 3.0 % 28,076 األنشطة العقارية

 2.6 % 24,699 األنشطة المهنية والتقنية

 1.6 % 15,419 النقل والتخزين

 0.8 % 7,762 التعليم

 0.6 % 5,330 المال والتأمين

 0.5 % 4,617 المعلومات واالتصاالت

الصحة والعمل 

 االجتماعي

4,558 % 0.5 

 0.4 % 4,180 الخدمات اإلدارية

 0.2 % 2,195 الماء والصرف الصحي

 0.2 % 2,152 الفنون والترفيه

 0.1 % 682 الكهرباء والغاز

 0.1 % 502 البترول والمعادن

 100.0 % 949,860 اإلجمالي

 المنشآت الصغيرة والناتج المحلي اإلجمالي 

 ( مة الناتج المحلي اإلجماليفي المائة 20تسه  المنشآت الصغيرة بنس ة ال ت عدى )
(. في المائة 70مقارلة بالنس ة ال ي صقق ها اال  صا ات الم قدمة ال ي تصل إلى )في 

وعلى الرغ  مة الجه   الم ذولة لالرتقاض بمس  ى بيئة األعمالع إال أا المنشآت 
الصغيرة في المملكة ال تزال تعالي مة تعقيد في اإلجراضات النظامية واإل ارية 
وبلئهاع وضعف القدرة على جذي الكفاضاتع و ع بة في الحص ل على ال م يلع 

 

 

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية 

 2017منذ أغسلس سجل تجاري  111,319   أ درت وزارة االس امار وال جارة
ع لي لغ بذلك إجمالي عد  السجالت ال جارية 2018ص ى من صف شهر مارس 

ملي ا سجل تجاري. وصسب مسح للهيئة العامة لإلصصاض في  1,311المرخصة 
 977,536المملكة العربية السع  يةع بلغ إجمالي المنشآت الصغيرة والم  سلة 

( عد  المنشآت الصغيرة 3ع وي ضح جدول ر   )2017منشية ص ى لهاية عام 
 .والم  سلة صسب النشاة اال  صا ي وصج  المنشية

 3) جدول )

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية حسب النشاط االقتصاديعدد 

 النسبة من اإلجمالي العدد النشاط االقتصادي

 47.7 % 452,932 تجارة الجملة والتجزئة

 10.9 % 103,652 الصناعة التحويلية

 10.6 % 100,282 اإلقامة والطعام

 10.0 % 94,601 الزراعة والصيد

 ملي ا  والر   15ألف  والر إلى   100,000 م ظف   300  - 10 مؤسسة التمويل الدولية 

 م ظف :  غيرة 50أ ل مة  البنك الدولي

 : م  سلة 300أكار مة 

ملي ا  والر للمنشآت   3:  المخزوا واأل  ل   وراامعدل 

 الصغيرة 

ملي ا  والر للمنشآت   10:  المخزوا واأل  ل   وراامعدل 

 الم  سلة 

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

والتنمية أو ما يعرف 

 )األونكتاد(

 م ظف  )  غيرة(   100 – 20

 م ظف  ) م  سلة(   500 – 101
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( مة ال م يل في المائة 5رة والم  سلة )إذ ال ت عدى لس ة تم يل المنشآت الصغي
اإلجمالي وهي لس ة ضئيلة مقارلة بالمعدالت العالميةع وتسعى رؤية المملكة 

  تإلى مساعدة تلك المنشآت في الحص ل على ال م يل وصث المؤسسا   2030
 إلى ومة ث    2020بحل ل عام  في المائة  5 المالية على زيا ة تلك النس ة إلى 

 . 2030بحل ل عام   لمائةفي ا 35

 التحديات

منها المالي ومنها ت اجه المنشآت الصغيرة والم  سلة أل اع ش ى مة ال حدياتع 
تعالي جل المنشآت الصغيرة والم  سلة مة تعقيدات ع صيث غير المالي

يح  ت ال حدي األك ر لهذه المنشآت. في الغالب  بيرو راةيةع لكة ال م يل يشكل
ألظمة ضمالات االئ ماا للُمقِرِضية ال خفيف مة المخاةر االئ مالية ولقلها إلى 
ةرف ثالث مة خالل اس يعاي جزض مة الخسائر على القروض الُمقدَّمة لمنشآت 
األعمال الصغيرة والم  سلة في صالة تخلفها عة السدا ع وذلك مقابل رس  ُمعيَّة. 

شيع اس خدام ألظمة ضمالات االئ ماا ألس اي منها ألها تجمع بية عنصر الدع  وي
وال رتي ات ال ي تس ند إلى ع امل الس   في تخصيص االئ ماا. ويُقلِّص هذا مة 
ل  هات في أس ا  االئ مااع وذلك بخالف أشكال ال دخُّ اص ماالت صدوث تش ُّ

 . الم اشرة مال ال ن ك الممل كة للدولة

لتشخيص الوضع لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في شركة سمة  دراسة

 السوق السعودية 

ً منها بدورها الحي ي في إرساض  عائ  االس قرار الماليع  امت الشركة  إيمالا
السع  ية للمعل مات االئ مالية )سمة( بال عاوا مع إ ارة صل ل المخاةر في 

ال ضع ل م يل المنشآت الصغيرة س الدر  آلد ب رز بدراسة مس فيضة ل شخيص 

 

والم  سلة في الس   السع  ية. وت  عقد العديد مة االج ماعات الدورية مع كل 
ع و ندو  كفالةع وال نك السع  ي اله لندي مة ال نك العربي ال ةنيع وبرلامج

المئ يةع وبنك سايع ولجنة تل ير المنشآت الصغيرة والم  سلة في الغرفة 
بالرياضع ووزارة ال جارةع وبنك سام ا.  واس غر ت مرصلة  ال جارية الصناعية

إلى جملة مة الدارسة ع وخلصت 2010 – 2009ال شخيص والدراسة عاما كامالً 
ال حديات والمع  ات ال ي ت اجهها المنشآت الصغيرة والم  سلةع و دمت أفضل 

 الحل ل لم اجه ها.

 ل ائج الدراسة 

والمست بعم  أ ل العق ات ال ي ت اجه صملت الدراسة العديد مة الن ائج المهمةع 
  (4في الجدول ر   ) ويمكة تلخيصهاالمنشآت الصغيرة والم  سلة. 

 

 (4جدول رقم )

 نتائج الدراسة 

 تر   المصارف في اإل راض الف قا ها المعل مات االئ مالية لقياس المالضة المالية  تردد ال

 ارتفاع تكلفة تقيي  اإل راض وال قيي   تكلفة 

عدم وج   إ ارة مخاةر م خصصة ب لك المنشات وال ي تخ لف عة الشركات الك يرة أو  إدارة المخاطر 

 تم يل األفرا . 

أسعار 

 اإلقراض 

ارتفاع أسعار اإل راض للمنشآت الصغيرة والم  سلة ل يجة المخاةر االئ مالية المرتفعة 

 صسب اع قا  لمصارف

 ت فر القروض اآلمنة مقابل معدالت ضماا مرتفعة للمنشآت الصغيرة والم  سلة  ضمانات 

 ( على أسس الشركات الك يرة PDي   صساي مخاةر االئ ماا عة ةري  إمكالية ال عار) إمكانية التعثر 

 ال عرف على صساي   ي  إلمكالية ال عار يشجع المصارف على زيا ة منح القروض  دقة 
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 المنهج الوصفي 

يع مد هذا المنهج على تقيي  معايير و فية كلريقة اإل ارة وصج  االس قاللية  
 ومس  ى ال قنية. 

مكة تلخيص أبرز الن ائج  الم   عة ال ي يمكة أا ي فرها تقيي   في جدول ر   يو
 .( مساهمات  مشروع تقيي 7( والجدول ر   )6كما ي ية الجدول ر   ) (.5)

 

 

 ( 5جدول ) 

 النتائج  المتوقعة من تقييم 

المالءة 

 المالية

ت فير لم ذج   ي  يساعد جهات ال م يل على تقيي  المالضة المالية للمنشآت 

 الصغيرة والم  سلة

يمكة للمنشآت الصغيرة والم  سلة الحص ل على شها ة تقيي  ع ر لظام ال قيي   شهادة

 االئ مالي

 يسهل  تل ير لم ذج تقيي  ائ مالي  خاص لكل مصرف وف  م لل اته الخا ة   خصوصية

قاعدة 

 بيانات

ي   ع أا يك ا النم ذج المس خدم في مشروع سمة )تقيي ( أ   وأ  ى مة 

النماذج ال ي تس خدمها المصارف الع ما ه على  اعدة بيالات ضخمة غير 

 م  فرة لكل جهة تم يل على صده

 
 مشروع تقييم

المنشآت الصغيرة والم  سلة وه  )تقيي (ع ل  مكة ة رت سمة لظام م كامل ل قيي  
جهات ال م يل بشكل عام مة ال عرف وبشكل   ي  على المالضة المالية للمنشآت 
الصغيرة والم  سلة ومة ث  اتخاذ أفضل القرارات بناًض على معل مات ائ مالية 

 :  تسعى سمة مة خالل مشروع تقيي  إلى تحقي  ما يلي.  ة  يقة وشاملة ومحدث

خل  تنمية مس دامة و ع  ال نمية اال  صا ية والنه ض باأللشلة  •
 اإلل اجية.

 الحد مة ض ابية  لاع المنشآت الصغيرة والم  سلة.  •
تزويد مؤسسات ال م يل بمعل مات مالية   يقة للمؤسسات الصغيرة  •

 والم  سلة ل سهيل إجراضات ال م يل. 
 كار وخل  فرص العمل.المساهمة الفعلية في  ناعة ال جديد واالب  •
 األلشلة اال  صا ية. المساهمة في ت زيع وتن يع •
  ع  تكامل األلشلة اال  صا ية وتحسية مس  ى الدخل وت فير االس قرار.  •

 
 

 المنهجيات المستخدمة

 المنهج الكمي 

يع مد هذا المنهج على تقيي  عد  العمالة وصج  رأس المال والحصة الس  ية 
 للمشروع. 
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تزويد مؤسسات ال م يل بمعل مات مالية   يقة للمؤسسات الصغيرة  •

 والم  سلة ل سهيل إجراضات ال م يل. 
 كار وخل  فرص العمل.المساهمة الفعلية في  ناعة ال جديد واالب  •
 األلشلة اال  صا ية. المساهمة في ت زيع وتن يع •
  ع  تكامل األلشلة اال  صا ية وتحسية مس  ى الدخل وت فير االس قرار.  •

 
 

 المنهجيات المستخدمة

 المنهج الكمي 

يع مد هذا المنهج على تقيي  عد  العمالة وصج  رأس المال والحصة الس  ية 
 للمشروع. 
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يخفض تقيي   المنشآت الصغيرة والم  سلة مة تكاليف  تكاليف اإلقراض

اإل راض مة خالل ت فير المعل مات المحدثة والد يقة 

 لجهات ال م يل

اإلقراض على أسس 

 السوق 

يساعد تقيي  المنشآت الصغيرة والم  سلة على تغيير سل ك 

إ راض المصارف ل ك ا م نية على مخاةر الس   وع ائد 

 المحافظ 

يخل  تقيي  المنشآت الصغيرة والم  سلة أرضية خص ة  القدرة على االستطالع  

للشركات لمعرفة المشاكل المالية بناًض على ظروف وتقل ات 

 الس    

يش مل تقيي  المنشآت الصغيرة والم  سلة على تحاليل غير  دقيق التحليل ال

 مالية كهيكل الملكيةع وسل ك المنشية ع والفروع الخ... 

ي فر تقيي  المنشآت الصغيرة والم  سلة على تل ي   حوكمة  الشركات 

 ص كمة الشركات بشكل أفضل خالل ف رة ال قيي 

ً مة ا  صا  يحد  تقيي   اقتصاد الظل  المنشآت الصغيرة والم  سلة فهما

 الظل

ي فر تقيي  المنشآت الصغيرة والم  سلة  اعدة بيالات  اإلحصائيات الوطنية 

إصصائية وةنية محدثة ل لمس المشاكل ووضع الحل ل 

 المناس ة

يحد تقيي  المنشآت الصغيرة والم  سلة مة اال  صا  غير  االقتصاد غير الرسمي 

 الرسمي

 

 (6جدول )

 في االقتصاد الكلي  مشروع تقييم مساهمة 

يساعد تقيي  المنشآت الصغيرة والم  سلة صص ل تلك  النمو االقتصادي 

 المنشآت على تم يل لنم ها واتساع أعمالها. 

يحل تقيي   المنشآت الصغيرة والم  سلة مشكلة  ت اية  سوق التمويل

وكفاضة س   المعل مات لكامل القلاع ويل ر مة فاعلية 

 ال م يل

الحد من مخاطر االقتصاد 

 الكلي

ي فر تقيي   المنشآت الصغيرة والم  سلة أ وات وآليات 

م قدمة للمصرفية والماليية لمعرفة المخاةر االئ مالية 

 للشركات

يزيد تقيي   المنشآت الصغيرة والم  سلة مة مس  ى شفافية   الشفافية

الض ض على عمليات تلك المنشآت اال  صا  مة خالل تسليط 

 وة يع ها

ي فر تقيي   المنشآت الصغيرة والم  سلة معياراً م صداً  المقارنة

 لقياس أصجام الشركات والقلاعات ال ي تن مي أليها

يعمل تقيي   المنشآت الصغيرة والم  سلة على جذي  االستثمار األجنبي

 االس امارات األجن ية
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 (: مساهمة مشروع تقييم   في االقتصاد الجزئي 7جدول )
الحصول على 

 التمويل 
ي فر تقيي  المنشآت الصغيرة والم  سلة صص ل تلك 

 المنشآت على تم يل  بلريقة أسهل وخيارات أفضل.

تطوير 

 العمليات 
يساعد تقيي  المنشآت الصغيرة والم  سلة تل ي  تلك 

المنشآت ألفضل الممارسات العملية وبال الي الحص ل على 

 ال م يل. 

تطوير إدارة 

 المخاطر 
ي فر تقيي  المنشآت الصغيرة والم  سلة كافة المالصظات 

المهمة والرئيسة ل لك المنشآت خالل عملية ال قيي  لالس فا ة 

 منها. 

أنشطة 

 التمويل 
عند تقيي  المنشآت الصغيرة والم  سلة ع تس ليع تلك 

المنشآت ت فير كافة الم لل ات إل دار الضمالات 

 والصك ك وص ى االك  اي   

عمليات 

 التمويل 
يساعد تقيي  المنشآت الصغيرة والم  سلة على سرعة إلهاض  

 إجراضات ال م يل

تكلفة 

 القروض 
 والم  سلة مة تكاليف القروضيحد تقيي  المنشآت الصغيرة 

يخفض تقيي  المنشآت الصغيرة والم  سلة مة معدالت  التعثر

ال عار ل يجة اع ما  جهات ال م يل في  راراتها على 

 معل مات محدثة و  يقة 
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على  ورها في تحقي  ال نمية اال  صا ية والرفاه االج ماعي لجميع الدولع صيث 

مة المشاريع في غال ية ا  صا يات  في المائة 90تمال هذه المشروعات أكار مة 

فرص  مة إجمالي في المائة 80إلى  في المائة 40 ول العال ع كما ألها ت فر ما بية 

مة الناتج المحلي اإلجمالي في  في المائة 85العملع وتمال لس ة مساهمة ت جاوز 

 العديد مة الدول.

ً للدور الهام لهذه المشاريع في ال نمية اإل  صا يةع شهدت فلسلية مؤخراً  ولظرا

ً على الجالب اال  صا ي تركزت محاوره على المشاريع الصغيرة  ً مهما صراكا

هدف اإلس امار في تم يل المشاريع الصغيرة والم  سلة والم  سلةع وذلك ب

ال نمية اال  صا ية واالج ماعيةع مما يس  جب  باع  ارها الركيزة األساسية إلصداث

روافد اإل راض وال م يل مة المؤسسات  االمر ت فير الس ل المناس ة لها للنفاذ الى

 رة زمنية ة يلة مة ضخ مرور ف المصرفية والمالية. تيتي هذه الخل ة المهمة بعد

ال ن ك أم ال و ائعها في الشركات الك رى و روض االفرا ع مما يشير الى إعا ة 

تص يب ضخ االس امارات المالية باتجاه اك ر مك لات اال  صا  ال ةني الم مال 

اال  صا ية  في هذه المشاريعع على أمل أا يحق  هذا ال ص يب ال نمية

شآت الصغيرة والم  سلة منللقاً أساسيا لزيا ة اللا ة ع صيث تعد المنواالج ماعية

اإلل اجية مة جهة والمساهمة في معالجة مشكل ي الفقر وال لالةع إضافة ل م عها 

بالمرولة والقدرة على ال غيير السريع والقدرة على االب كار وال ل يرع كما تع  ر 

صغيرة والم  سلة العنصر األساسي في اس يعاي العمالةع صيث تشكل المنشآت ال

هناك % مة إجمالي المشاريع القائمة في فلسليةع وبالرغ  مة ذلك 95ما لس  ه 

العديد مة ال حديات ال ي تع رض تل ير وتعزيز إمكاليات و درات هذا القلاع 

 
 دولة فلسطين )سلطة النقد الفلسطينية(تجربة  .ب

 2018 -الوضع اإلقتصادي الفلسطيني

ملي ا  والر خالل الربع  الرابع   3,594 بلغ  يمة الناتج المحلي الحقيقي لح  

مقارلة مع الربع الذي س قهع وارتفاعا  في المائة 3مسجالً  ارتفاعاً بنس ة  ع2018

مقارلة مع الربع المناظر مة العام الساب  ع و د بلغ النم  في  في المائة 3.4بنس ة  

ع ليرتفع عد ه  إلى في المائة 1.0أ ل مة  2018أعدا  العاملية الجد  خالل العام 

في  65ألف عاةل عة العملع منه  لح   426ألف عامل فقطع مقابل لح   956

في  30.8لى لح  في  لاع غزةع ه  ما رفع لس ة ال لالة في فلسلية إ المائة

مة جهة اخرى ارتفع معدل األجر الي مي االسمي للعاملية الفلسلينيية  عالمائة

شيكلع على خلفية ارتفاع  123.0لي لغ لح   في المائة 7.6بنس ة  2018خالل العام 

للعاملية في  في المائة 7.6م  سط األجر في مناة  العمل الاالث بنسب م قاربةع 

 في المائة 6.2للعاملية في إسرائيل والمس  ةناتع و ةفي المائ 7.1الضفةع و

للعاملية في غزةع لكة هذا النم  في األج ر ل  يكف كافياً لجسر الهّ ة الك يرة بية 

معدالت األج ر في المناة  الاالثع إذ يشكل م  سط أجر العاملية في إسرائيل 

  ة. ضعف األجر في الضف 2.2ضعف األجر في غزةع و 3.9والمس  ةنات 

 واقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين

تمال المشروعات الصغيرة والم  سلة إصدى القلاعات اال  صا ية ال ي تس ح ذ 

على اه مام ك ير مة   ل  ول العال  كافة والمنظمات والهيئات الدولية واإل ليمية 

وال اصاية في ظل ال غيرات وال ح الت اال  صا ية العالميةع وذلك بس ب  ورها 

دخل واالب كار وال قدم ال كن ل جي عالوة المح ري في اإلل اج وال شغيل وت ليد ال
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 دولة فلسطين )سلطة النقد الفلسطينية(تجربة  .ب

 2018 -الوضع اإلقتصادي الفلسطيني
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 تدني مستويات القدرات واإلمكانيات للمنشآت والقائمين عليها •

رك   في  ضعف م يعات المنشآت الصغيرة والم  سلة صيث ي جد .1

 الم يعات مع عدم وج   فرص للنم .

لقص في اإل ارة وال يهيل وال س ي  والسياسات وغيرها مة المهارات  .2

 لدى أ حاي هذه المنشآت.

عدم وج   بيالات وتقارير مالية تا ت جدوى أعمال المنشية وتدفقاتها  .3

 المالية.

ال د ي  على عدم وج   مد قية ومحاس ية مخ صية إلجراض عمليات  .4

 المنشآت الصغيرة والم  سلة.

عدم وج   صدو   ليا لمعايير المحاس ة إلعدا  الق ائ  المالية للمنشآت  .5

 الصغيرة والم  سلة.

عدم القدرة على إث ات أو تقدير م يعات المنشآت الصغيرة والم  سلة  .6

وتقيي  أ ائها بس ب لقص ألشلة / صركات الحساي أو عدم وج   

 ) صساي للمنشاة لدى اصد ال ن ك(. صركات صسابية

 

 ضعف البيئة القانونية •

عدم وج   تعريف م صد على مس  ى ال ةة للمنشآت الصغيرة  .1

 والم  سلة

عدم وج   شها ات تسجيل للمنشآت الصغيرة والم  سلة في العديد مة  .2

 المحافظات والمناة  القروية.

 

 

 
وتقف عق ة أمام اللال  أو اس مرار المشاريع السيما الصغيرة وم ناهية الصغر 

 األك ر في فلسلية.اللذية يشكال النس ة 

 المعوقات والتحديات التي يتعرض لها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

هناك العديد مة ال حديات والصع بات ال ي تع رض تيسيس المنشآت الصغيرة 

والم  سلة وتقف عق ة أمام اللال ها أو إس مرارها السيما الصغيرة وم ناهية 

اً التخاذ إجراضات ل عزيز وتمكية هذا القلاع الصغرع وعليه  امت سللة النقد تمهيد

ب حديد وصصر أه  المع  ات ال ي ت اجه  لاع المنشآت الصغيرة والم  سلة على 

 جال ي العرض والللب في ال م يل وال ي يمكة تلخيصها بال الي:

 المعوقات والتحديات في جانب العرض .1

 سة:ت ركز أه  المع  ات في جالب العرض بخمسة محاور رئي

 عدم توفر بيانات دقيقة ومحدثة عن القطاع •

عدم وج    ائمة م صدة بالم لل ات األساسية لدى العديد مة ال ن ك  .1

 كاهل المنشآت. ت ضح ال ثائ  الملل بة مة المق رضع وهذا ما يره 

عدم  درة ال ن ك على ال   ل إلى معل مات عة المنشآت الصغيرة  .2

اال  صا  وال ي مة الممكة أا تسهل عمليات والم  سلة في وزارة 

 ال سجيل والم ابعة.

عدم وج    اعدة بيالات شاملة عة ال سهيالت الممن صة للقلاع بما  .3

 يشمل ذلك ال يالات الديم غرافية.
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 ةعدم توفر دعم مباشر من الجهات المقرض •

 ال كاليف الما ية اإلضافية الم رت ة على القرض عند ال عار. .1

المغاالة بيسعار الفائدة المق  ضة لظراً الرتفاع مخاةر االس امار في  .2

  لاع المنشآت.

عدم ت فر مراكز او مخ صية  اخل المؤسسات المقرضة ل قدي   .3

 النصح واالرشا  أل حاي المشاريع.

 كاديمي واالعالمي بقطاع المنشآتتدني مستويات اهتمام القطاعين اال •

ضعف اإله مام بهذا لن ع مة المشاريع مة   ل الجهات األكا يمية  .1

 وا  صار النشاة االكا يمي على اجراض ال ح ث في غالب االصياا.

لدرة وج   مراكز تدريب وتيهيل للقائمية على هذا الن ع مة  .2

 المشاريع.

المشاريع وعدم ال رويج له ضعف االه مام اإلعالمي بهذا الن ع مة  .3

 مة خالل برامج إعالمية.

 ضعف االهتمام الرسمي بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة •

اس  عا  الشركات الصغيرة والم  سلة مة منا صات المشاريع الك يرة  .1

 والعق   الحك مية وغيرها.

غياي الدور الرسمي ل شجيع مال هذا الن ع مة المشاريع و/أو إلشاض  .2

 خا ة به.صاضنات 

 الجهاز المصرفي وعالقته مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

في ظل الظروف السياسة واإل  صا ية غير المس قرة ال ي سا ت ال ال  خالل 

السن ات السابقة وال ي رفعت مة  رجة مخاةر اإلس امار الداخليع ل  تساه  

نمية أو تشارك المصارف العاملة في فلسلية بشكل ج هري وإيجابي في ت

 
 والمتوسطةضعف اهتمام المصارف بقطاع المنشآت الصغيرة  •

ضعف مشاركة المصارف في تم يل المشاريع الصغيرة والم  سلة  .1

 بس ب عدم الشاض وصدات إ ارية  اخلية لهذا الشيا.

المغاالة في شروة الضمالات وال ي تصل في بعض األصياا إلى  .2

 أضعاف  يمة القرض.

عدم تيهيل ض اة ائ ماا مخ صية لل عامل مع المنشآت الصغيرة  .3

 ة اص ياجات وم لل ات هذه المنشآت.والم  سلة ل ل ي

عدم اس هداف المصارف للمنشآت الصغيرة والم  سلة عند اعدا ها  .4

 الم ازلات السن ية.

 المعوقات والتحديات في جانب الطلب .2

 تتركز أهم المعوقات في جانب الطلب بأربعة محاور رئيسة:        

 تدني مستويات التأهيل لدى القائمين على المنشآت  •

القائمية على  ضعف ال عي المصرفي عند العديد مة األشخاص .1

 المنشآت الصغيرة والم  سلة.

ال خ ف مة   ل ا حاي المنشآت مة ال صريح عة الدخل ألس اي  .2

 ضري ية.

الضعف في اعدا  ومعرفة اهداف  راسة الجدوى وماذا تعني  .3

 والغرض منها.

 ال خ ف مة مخاةر إ امة مشاريع جديدة بس ب لقص الخ رة. .4

الاقافة المج معية الها فة الى ال حث عة وظيفة وإس قرار وظيفي بدالً  .5

 مة تحمل مخاةر ا امة المشاريع.
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 2013المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي لعام 

لظمت سللة النقد الفلسلينية بالشراكة مع مؤسسة ال م يل الدولية وجمعية 

في مدينة أريحا المؤتمر المصرفي  02/2013ال ن ك في فلسلية ب اريخ 

"تطوير قدرات المنشآت الصغيرة ع تحت عن اا 2013الفلسليني الدولي لعام 

جهاز بحض ر ال والمتوسطة من خالل تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل"

المصرفي ومؤسسات اإل راض وممال ا عة القلاع األكا يمي والقلاعية 

العام والخاص واتحا ات رجال األعمال والغرف ال جاريةع هدف المؤتمر الى 

تعزيز  درات وامكاليات  لاع المنشآت الصغيرة والم  سلة باع  اره رافد 

امية بشكل خاصع كما هام لعملية ال نمية اال  صا ية واالج ماعية في الدول الن

هدف المؤتمر الى تمكية  لاع المشاريع الصغيرة والم  سلة في فلسلية 

ورفع جاهزي ه ب  فير الس ل المناس ة له للنفاذ إلى مصا ر ال م يل واألس ا  

الجديدةع باإلضافة الى   ع  الح ار والشراكة بية مؤسسات القلاع الخاص مة 

هة أخرىع والخروج ب   يات جهة والقلاعية العام والخاص مة ج

ومق رصات عة آلية ال عاوا المناس ة ل ل رة رؤية وإس راتيجية شاملة لل ل يرع 

 صيث ت  الخروج بمجم عة مة ال   يات كاا أبرزها:

فنية من القطاعين العام والخاص ومؤسسات  الدعوة الى تشكيل لجنة •

 وري لمراجعة  لم ابعة ت  يات المؤتمر واالج ماع بشكل المجتمع المدني

إس راتيجيات المشاريع الصغيرة والم  سلة والخروج بال   يات 

 العال ة ل ل ير هذا القلاع.  ذات لألةراف الضرورية

 وبناض عليه  امت سللة النقد بإلشاض لجنة فنية مك لة مة:

 .سللة النقد الفلسلينية .1

 
وتل ير وتعزيز  درات هذا القلاعع بل في العديد مة األصياا صج ت ال م يالت 

عنه خا ة في الظروف اإل  صا ية والسياسية الصع ة ال ي سا ت ال ال  خالل 

 الف رات السابقة.

وبالرغ  مة ذلكع ولظراً لصدور العديد مة اإلل قا ات على الجهاز المصرفي 

لمساهمة والمشاركة الفاعلة في تنمية هذا القلاعع في هذا المجال ل يخره في ا

ً مع ال  جه السياسي وملال ات الحك مات الم عا  ة ل عزيز وتل ير  وتمشيا

إمكاليات  لاع المنشآت الصغيرة والم  سلةع باشرت بعض المصارف اتخاذ 

خل ات فعلية لدخ ل هذا المضمار ومنح تسهيالت جديدة ول  بشكل محدو  

ع ال ي تقل فيها  رجات المخاةر وترتفع فيها مس  يات خا ة للمشاري

الضمالةع وبالرغ  مة ذلك بقيت المساهمة محدو ة جداً بحاجة الى  ع  رسمي 

وغير رسمي وم ا رات مة القلاعية العام والخاص ل فعيل  ور المؤسسات 

 المالية بشكل ك ير لرفد هذا القلاع بالم ار  الملل بة.

 طوير وتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطةمبادرة سلطة النقد لت

بناًض على ما س   مة ر ٍد للمع  ات ال ي ت اجه  لاع المنشآت الصغيرة 

والم  سلة وتيخر المؤسسات المصرفية في المساهمة الفاعلة في تم يل  لاع 

المنشآتع وبهدف تعزيز وتل ير  دراته ومة منلل  صرص سللة النقد على 

ينه وتعزيز و  له الى مصا ر ال م يلع با رت سللة النقد المساهمة في تمك

وبال عاوا مع مجم عة مة الشركاض المعنيية مة القلاع العام والخاص وجمعية 

ال ن ك ومؤسسات المج مع المدلي ومؤسسات اإل راض الم خصصة بإتخاذ 

مجم عة مة اإلجراضات ال حفيزية ل عزيز  درات وإمكاليات  لاع المنشآت 

 برزها:كاا أ
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سسات ضماا القروض بإيجا  تعريف م صد لهذه عقدت مع المصارف ومؤ

 المنشآت وفقاً لما يلي:

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المؤسسات التي تشغل بحد أقصى 

ع صيث ت  مليون دوالر 7عامل وال يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي مبلغ  25

تعمي  هذا ال عريف على المصارف ومؤسسات اإل راض ب اريخ 

 ا ه وب شر العمل به منذ ذلك ال اريخ.الع م 16/04/2013

وجاري العمل صالياً على  ياغة تعريف م صد لقلاع المنشات الصغيرة 

والم  سلة وم ناهية الصغر على مس  ى ال ةة بال نسي  مع وزارة 

اال  صا  صيث ت  االتفا  على تكليف ُمس شار/ خ ير  ولي ومس شار آخر 

ص ل المنشآت الصغيرة الممل كة مة محلي في المجال إلعدا   راسة شاملة 

القلاع الخاص والمدرة للدخل في فلسليةع بحيث تهدف هذه الدراسة إلى 

وضع ت  يات ص ل تعريف المشاريع الصغيرة والم  سلة وم ناهية 

الصغر في فلسلية. وسي   عرض هذا ال عريف للمشاريع الذي ت   ل إليه 

جلس ال زراض للمصا  ة عليهع الدراسة وت ف  عليه الجهات المعنية على م

ً للمنشآت الصغيرة  ً وةنيا ليص ح هذا ال عريف عند الُمصا  ة عليه تعريفا

والم  سلة وم ناهية الصغر في فلسلية ي   على أساسه جمع ال يالات 

ووضع االس راتيجيات والسياسات اال  صا ية ال ةنيةع وت  ال  ا ل مع 

 عدا ها ل قدي  الدع  الفني صيث أبدت اس Finance and Motionشركة 

 الالزم ل كليف الخ راض ب نفيذ الدراسة.

 

 
  .جمعية ال ن ك .2

  .مؤسسات ضماا القروض .3

 .القلاع األكا يمي .4

  .ع الخاصالقلا .5

 .مركز تل ير المشاريع الصغيرة .6

 .(MFI'sمؤسسات اإل راض الم خصصة ) .7

 .وزارة اال  صا  .8

 Accessصيث ت مح ر مهام اللجنة ص ل تسهيل ال   ل لمصا ر ال م يل )

to Finance وتيهيل المشاريع الصغيرة والم  سلة فنياً وإ ارياً وتفعيل )

ايجا  كياا ولظام محد  يع  ر مرجعاً  ور المشاريع الريا ية مة خالل 

ً لهذه المشاريع وتفعيل  ور اتحا  الغرف ال جارية ومؤسسات  اس شاريا

المج مع المدلي والمؤسسات المصرفية باع  ارها مصا ر ال م يل للمنشآت 

 الصغيرة والم  سلة.

مة   ل سللة النقد  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتماد تعريف موحد •

 ل سهيل عملية االفصاأ عة وت ا ل  والجهاز المصرفي ن كوجمعية ال 

العال ةع صيث أا ال عريف الصا ر عة  ذات األةراف ال يالات بية جميع

وزارة اال  صا  ال ةني الخاص بالمنشآت الم  سلة والصغيرة وم ناهية 

ال  4/10/2011الصغر في فلسلية بم جب  رار مجلس ال زراض ب اريخ 

 ت الصغيرة والم  سلةع وبهدف مساعدة األةرافيعكس وا ع المنشآ

المخاةر ور د عمليات ال ل ر ووضع  وإ ارة المعنية ب حليل ال يالات

 لاع المنشآت الصغيرة والم  سلة  امت  ل ل ير اإلس راتيجية الخلط

سللة النقد وتنفيذاً ل   ية المؤتمر ومة خالل اإلج ماعات ال شاورية ال ي 
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إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتسهيالت الممنوحة للمنشآت الصغيرة   •

 والمتوسطة

بهدف ر د المخاةر المخ لفة المحيلة بمخ لف القلاعات اإل  صا ية مة 

المنشآت الصغيرة والم  سلة لاصية ولغاية تعزيز  درات وإمكاليات  لاع 

مة خالل تسهيل س ل لفاذها الى مصا ر اإل راضع باشرت سللة النقد بداية 

إجراضاتها إللشاض  اعدة بيالات شاملة لجميع القروض الممن صة  2013العام 

للمنشآت الصغيرة والم  سلة تشمل كافة ال يالات المالية والديم غرافية 

ل ير  لاع المنشآت والمحافظة على إس قراره ال ي مة شيلها المساهمة في ت

 و يم م ه.

و د جاضت هذه الم ا رة ك   ية مقدمة مة سللة النقد للمؤتمر المصرفي 

صيث ت  تداول بيالات الملف المالي والديم غرافي الجديد  2013الرابع 

للقروض الممن صة ومنا ش ه مع العديد مة الجهات المحلية والدولية ذات 

اإلخ صاص لضماا اس كمال الرؤيا والشروة المس قة إللشاض مال هذه 

القاعدة ل حقي  الفائدة القص ى مة الشائهاع إضافة الى ذلك ت  منا شة الملف 

في اج ماعات اللجنة الفنية ل ل ير  لاع المنشآت الصغيرة والم  سلةع 

م اشرة صيث ت  إعدا  كل ال حضيرات المس قة ووثيقة م لل ات األعمال و

ال نسي  مع المصارف ومؤسسات اإل راض بالخص ص الى اا ت  إةال  

و د هدفت سللة النقد مة عملية ال ل ير ع 12/2013 اعدة ال يالات في شهر 

 إلى تحقي  مجم عة مة االهداف الم اشرة وغير الم اشرة:

تعزيز  درات وتمكية  لاع المنشآت الصغيرة والم  سلة مة النفاذ إلى  .1

 اإل راض مة المؤسسات المصرفية.  مصا ر 

 
تحفيز وتهيئة المناخ للمؤسسات المصرفية للتوسع في منح التسهيالت  •

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

( ب اريخ 53/2013 امت سللة النقد بإ دار تعمي  ر   ) .1

للمصارف ومؤسسات اإل راض بهدف تحفيز وتهيئة  16/04/2013

المناخ للمؤسسات المصرفية لل  سع في منح ال سهيالت للمنشآت 

الصغيرة والم  سلة وتعزيز االس امار في هذا القلاعع والذي لص 

والمنص ص    ل المق رضو ف العمل بشرة الدفعة المقدمة مة على 

% في صالة جدولة القروض  10عليها في تعليمات سللة النقد بنس ة 

والم  سلةع شريلة أا ت   الجدولة بناًض  الم عارة للمشاريع الصغيرة

إصياض القرض وتح له  على كشف ال دفقات النقديةع وذلك مة اجل إعا ة

غرامات الى  رض عاملع األمر الذي سيساه   في الحد مة فرض 

تاقل كاهل المنشآتع  صيث سي   م ابعة واخ  ار هذه  ال يخير ال ي

المحفزات مة   ل سللة النقد ومؤسسات ضماا القروض مة خالل 

ال يالات لل حق  مة  خلة عمل تم د لعامية ي   بنهاية الف رة تحليل

ال سهيالت  لجاعة االع ما  على كشف ال دفقات النقدية في إعا ة إصياض

 .ارةالم ع

%  2منح محفزات للمؤسسات المصرفية بإعفائها مة تك ية لس ة  .2

كإص ياةي عام للمخاةر مقابل ال سهيالت الممن صة لهذه المنشآت 

لإلعفاض مضم لة مة إصدى  شريلة أا تك ا ال سهيالت الخاضعة

 المؤسسات المالية لضماا القروضع صيث سيساعد ذلك في تعزيز

مما يؤثر إيجابا على أسعار الفائدة لصالح المنافسة بية جهات اإل راض 

 المنشآت الصغيرة والم  سلة.

32

المبادئ العامة للتقييم االئتماني للشركات الصغيرة
و المتوسطة و استعراض تجارب الدول العربية



 
 

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتسهيالت الممنوحة للمنشآت الصغيرة   •

 والمتوسطة

بهدف ر د المخاةر المخ لفة المحيلة بمخ لف القلاعات اإل  صا ية مة 

المنشآت الصغيرة والم  سلة لاصية ولغاية تعزيز  درات وإمكاليات  لاع 

مة خالل تسهيل س ل لفاذها الى مصا ر اإل راضع باشرت سللة النقد بداية 

إجراضاتها إللشاض  اعدة بيالات شاملة لجميع القروض الممن صة  2013العام 

للمنشآت الصغيرة والم  سلة تشمل كافة ال يالات المالية والديم غرافية 

ل ير  لاع المنشآت والمحافظة على إس قراره ال ي مة شيلها المساهمة في ت

 و يم م ه.

و د جاضت هذه الم ا رة ك   ية مقدمة مة سللة النقد للمؤتمر المصرفي 

صيث ت  تداول بيالات الملف المالي والديم غرافي الجديد  2013الرابع 

للقروض الممن صة ومنا ش ه مع العديد مة الجهات المحلية والدولية ذات 

اإلخ صاص لضماا اس كمال الرؤيا والشروة المس قة إللشاض مال هذه 

القاعدة ل حقي  الفائدة القص ى مة الشائهاع إضافة الى ذلك ت  منا شة الملف 

في اج ماعات اللجنة الفنية ل ل ير  لاع المنشآت الصغيرة والم  سلةع 

م اشرة صيث ت  إعدا  كل ال حضيرات المس قة ووثيقة م لل ات األعمال و

ال نسي  مع المصارف ومؤسسات اإل راض بالخص ص الى اا ت  إةال  

و د هدفت سللة النقد مة عملية ال ل ير ع 12/2013 اعدة ال يالات في شهر 

 إلى تحقي  مجم عة مة االهداف الم اشرة وغير الم اشرة:

تعزيز  درات وتمكية  لاع المنشآت الصغيرة والم  سلة مة النفاذ إلى  .1

 اإل راض مة المؤسسات المصرفية.  مصا ر 

 
تحفيز وتهيئة المناخ للمؤسسات المصرفية للتوسع في منح التسهيالت  •

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

( ب اريخ 53/2013 امت سللة النقد بإ دار تعمي  ر   ) .1

للمصارف ومؤسسات اإل راض بهدف تحفيز وتهيئة  16/04/2013

المناخ للمؤسسات المصرفية لل  سع في منح ال سهيالت للمنشآت 

الصغيرة والم  سلة وتعزيز االس امار في هذا القلاعع والذي لص 

والمنص ص    ل المق رضو ف العمل بشرة الدفعة المقدمة مة على 

% في صالة جدولة القروض  10عليها في تعليمات سللة النقد بنس ة 

والم  سلةع شريلة أا ت   الجدولة بناًض  الم عارة للمشاريع الصغيرة

إصياض القرض وتح له  على كشف ال دفقات النقديةع وذلك مة اجل إعا ة

غرامات الى  رض عاملع األمر الذي سيساه   في الحد مة فرض 

تاقل كاهل المنشآتع  صيث سي   م ابعة واخ  ار هذه  ال يخير ال ي

المحفزات مة   ل سللة النقد ومؤسسات ضماا القروض مة خالل 

ال يالات لل حق  مة  خلة عمل تم د لعامية ي   بنهاية الف رة تحليل

ال سهيالت  لجاعة االع ما  على كشف ال دفقات النقدية في إعا ة إصياض

 .ارةالم ع

%  2منح محفزات للمؤسسات المصرفية بإعفائها مة تك ية لس ة  .2

كإص ياةي عام للمخاةر مقابل ال سهيالت الممن صة لهذه المنشآت 

لإلعفاض مضم لة مة إصدى  شريلة أا تك ا ال سهيالت الخاضعة

 المؤسسات المالية لضماا القروضع صيث سيساعد ذلك في تعزيز

مما يؤثر إيجابا على أسعار الفائدة لصالح المنافسة بية جهات اإل راض 

 المنشآت الصغيرة والم  سلة.

33

المبادئ العامة للتقييم االئتماني للشركات الصغيرة
و المتوسطة و استعراض تجارب الدول العربية



 
ة الناصية الفنية وال قنية صيث ت  تجهيز لظام الي ل سجيل األ  ل المنق لة م

وسيك ا مقر النظام في وزارة اال  صا  وهي الجهة المسؤولة عنه بشكل 

 رسمي.

ويهدف إعدا  هذا القال ا الى زيا ة فرص المنشآت الصغيرة والم  سلة 

بالحص ل على ال سهيالت الملل بة باس خدام أ  لها كضمالة على 

 اإل راض. ال سهيالت وف ح آفا  جديدة لها لدى جهات

 2010( لسنة 3( من القرار بقانون رقم )32تعديل احكام المادة رقم ) •

 لقانون المصارف

بهدف إيجا  آلية  ال لية تمكة المصارف مة االس عالم عة تصنيف العمالض 

على لظام الشيكات المعا ة والمقدمة مة أ حاي المشاريع لل حق  مة 

ال  سع في منح اإلئ ماا للمشاريع الصغيرة المالضة المالية للعميل وبال الي 

والم  سلة وذلك مقابل الشيكات المقدمة لل حصيل مة أ حاي المنشآت 

 الصغيرة والم  سلة.

التنسيق مع وزارة اإلقتصاد واتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية  •

بهدف السماح للمصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصصة باإلطالع على 

 ركات والمؤسسات المسجلة لدى وزارة اإلقتصاد بيانات الش

 2013اس كماالً ل نفيذ ال   يات الخ امية ألعمال المؤتمر المصرفي للعام  

وال ي تهدف الى تعزيز وتمكية  لاع المنشآت الصغيرة والم  سلة مة 

ال   ل الى مصا ر ال م يلع ت  ت  يع مذكرة تفاه  مع وزارة اإل  صا  

جارية الصناعية والزراعية ل مكة المس خدمية مة واتحا  الغرف ال 

المصارف ومؤسسات اإل راض اإلس عالم عة بيالات المنشآت المسجلة لدى 

 
تعزيز وتل ير  درات وإمكاليات القائمية على إ ارة المشاريع الصغيرة  .2

 والم  سلة وكذلك الريا ية.

تعزيز م ا ئ االش مال المالي مة خالل ت فير وتسهيل ال   ل واالس خدام  .3

 للخدمات المصرفية لقلاع واسع مة المنشآت.

الصغيرة والم  سلة في فلسلية ورفع جاهزي ها مة خالل تمكية المشاريع  .4

 ت فير الس ل المناس ة لها للنفاذ إلى أس ا  جديدة.

تحقي  الفائدة القص ى مة مؤسسات ضماا القروض العاملة في فلسلية  .5

وتفعيل  ورها لصالح  لاع المنشآت وذلك مة خالل ال  سع في منح 

  روض جديدة.

أليدي العاملة والحد مة ظاهرة ال لالة وتفشي الفقر تعزيز الكفاضة ال شغيلية ل .6

 في المج مع الفلسليني.

 إ ارة المخاةر االئ مالية المحيلة بالقلاع وبال الي ال قليل مة صج  ال عار. .7

زيا ة فرص النفاذ للمؤسسات المصرفية مة خالل ال شريعات ال ي تل ي  .8

 اف  أيضا مع الشروة والضمالات وتضمة صق   األةراف المخ لفة و ت 

الممارسات الفضلى بإ ارة مخاةر ال م يلع باإلضافة ل فعيل  ور مك ب 

 المعل مات االئ مالية وبال الي إزالة العق ات ال ي ت اجه القلاع.

العمل على ض  جزض ك ير مة هذه المنشآت إلى النظام المالي في ظل  .9

اي هذه الظروف الراهنة ال ي ي عامل ا بها وبال الي رفع كفاضة أ ح

 المشاريع اإلل اجية والمالية.

 إصدار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول •

ً اع ما   ال ا ضماا الحق   في  بم ابعة صاياة مة   ل اللجنة ت  مؤخرا

األ  ل المنق لة مة   ل السيد الرئيس لل دض ب ل ي  النظام بشكل عمليع 
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"بلورة استراتيجية المرحلة القادمة لتمويل  2016المؤتمر المصرفي للعام 

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مة ل م يل جاض تنظي  سللة النقد لمؤتمر "بل رة اس راتيجية المرصلة القا 

ع ليؤكد 23/3/2016المشاريع الصغيرة والم  سلة"ع في مدينة أريحا ب اريخ 

مرة أخرى على أهمية  لاع المشاريع الصغيرة والم  سلة لديهاع ايمالاً منها 

بدوره الفعال في  ع  اال  صا  ال ةني وتحفيزه ل  فير فرص العمل والقضاض 

 على الفقر.

وا ع المنشآت الصغيرة والم  سلة في صيث هدف اإلج ماع الى  راسة 

فلسلية ل ل رة اس راتيجية وةنية ل ل ير وتعزيز  لاع المنشآت الصغيرة 

 والم  سلة الهام والحي ي.

ييتي تنظي  هذا المؤتمر مكمالً للمؤتمر الرابع الذي لظم ه سللة النقد بالشراكة 

ع وذلك ل يجة 2013مع جمعية ال ن ك ومؤسسة ال م يل الدولية في العام 

 ل روز اه مام واضح في السن ات االخيرة مة   ل المؤسسات المالية الدولية.

 

 

 

 

 

 
كل مة وزارة اإل  صا  وإتحا  الغرف ال جارية الصناعية والزراعية مة 

خالل م  ع مك ب معل مات اإلئ مااع و د ت  اإلل هاض مة إعدا  م لل ات 

  النظام بص رته االولية والم   ع اةال ه خالل الربع عمل النظام وتصمي

 .2019الاالث مة العام 

عقد اجتماعات مع ممثلين من وزارة المالية بهدف تحفيز المصارف  •

 بتخصيص محافظ إئتمانية موجهة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وذلك مة خالل تخفيض الع ئ الضري ي على إيرا ات المصارف الم رت ة 

 ى ال سهيالت الممن صة لهذا القلاع.عل

 التواصل مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية •

ل حث م ض ع إمكالية ربط جهات اإل راض مع  اعدة بيالات اإلتحا  

لإلةالع على ال يالات الديم غرافية لقلاع المنشآت لإلس نا  إليها عند 

 إجراض ال حليل اإلئ مالي.

 مذكرات التفاهم مع شركات القطاع الخاصتوقيع مجموعة من  •

ت  تزويد هذه المنشآت  SME’sبهدف صماية منشآت القلاع الخاص الـ 

بنظام اإلس عالم اإلئ مالي الم صد لغايات إ ارة المخاةر اإلئ مالية أثناض 

ال عا د مع المس هلكية ب اسلة الشيكات المؤجلةع صيث ت  منح  الصية 

ام النظام وي   صاليا م ابعة ربط مجم عة أخرى شركة إلس خد 20ألكار مة 

 مة الشركات ال ي اس كملت اإلجراضات األولية لعملية الربط. 
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ال يهيل 

 وال دريب

 Access toتعزيز آليات النفاذ لألس ا  وال س ي  

Markets and Marketing 

يض  جميع ال رامج  Plat Formبناض اةار م صد وشامل  

 الم جهة للمنشآت

ال نسي  مع القلاع االكا يمي ل عزيز المسا ات الدراسية في 

الجامعات بم اضيع تسلط الض ض على أهمية هذا القلاع  

 على الصعيدية الفر ي والمج معي

 

المح ر 

 الاالث

تل ير بيئة 

 األعمال

 م ابعة ال نسي  مع  ائرة ضري ة الدخل بخص ص:

o تحديد تعريف الشركات في القال ا 

o  النظر في تخفيض  يمة الضري ة

 المفروضة على المنشآت

م ابعة الشاض مركز خدمات شامل للمنشآت الصغيرة والم  سلة 

 One stop shop)النافذة ال اصدة( 

( بحيث 32الما ة ) 9/2010م ابعة تعديل  ال ا المصارف ر   

ةرف ثالث اإلس عالم عة تصنيف ي يح ال عديل للمصارف أو أي 

 العمالض على لظام الشيكات

ال نسي  مع وزارة اال  صا  الع ما   ال ا اال  ل المنق لة 

الذي يمكة  لاع المنشآت مة اس خدام أ  لها المنق لة كضمالة 

 لل  سع في الحص ل على تسهيل

 

 
حيث تم الخروج بمجموعة من التوصيات وزعت على ثالث محاور كان 

 أبرزها الدعوة الى:

 

 

المح ر 

 األول

ال م يل 

 واإل راض

 راسة المعايير المحد ة ل عريف المنشآت الصغيرة 

والم  سلة الم  اف  عليه بية سللة النقد ومؤسسات 

 اإل راض

الغاض اص ياةي المخاةر العام عة القروض الممن صة مة 

 المصارف لمؤسسات اال راض

 راسة أسعار الفائدة المحصلة على ال سهيالت الممن صة 
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العمل على تيهيل ض اة االئ ماا ص ل ة يعة ال عامل مع 

 المنشآت الصغيرة والم  سلة

 

المح ر 

 الاالي

لض اة  On the job trainingتعزيز ال دريب الميدالي 

 االئ ماا

ت فير ال دريب المهني المناسب ل ل ير المهارات السل كية 

 لض اة اإلئ ماا 
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مة  في المائة 95ألف منشية بنس ة  48بلغ عد  المنشآت الحا لة على تسهيالت  ❖

إجمالي عد  الشركات 

المدرجة على لظام معل مات 

ألك ر اإلئ ماا كالت الحصة ا

للمق رضية الذك ر بنس  ه  

ولإللاث بنس ة  في المائة 77

 .في المائة 23

 

تركزت ال سننهيالت  ❖

الممن صننة في  لنناع 

 51ال جارة بنسنننننن ة 

بننإجمننالي  في المننائننة

ملي ا  830ص الي 

 والرع تنننننال ذلنننننك 

 ننلننناعنني الننمننرافنن  

 11.6العامة   بنس ة 

بننإجمننالي  في المننائننة

 والرع  189ص الي 

يننلننيننهننمنننا  الننقننلننناع 

االسنننن هالكي بنسنننن ة 

ئة 11 ما مة  في ال بقي

 ملي ا  والر. 179

  

 

 
 نتائج المبادرة

رافق ها وتل ير  اعدة بيالات خا ة في ض ض تل ي  الم ا رة والمحفزات ال ي 

بقلاع المنشآت الصغيرة والم  سلة وم ناهية الصغرع ت جه اه مام سللة النقد 

لر د و راسة الم غيرات وأثرها على تل ير القلاع صيث لس عرض أ لاه بعض 

المؤشرات المالية   ل الم ا رة خا ة في ظل غياي تعريف م صد للقلاع وعدم 

ت شاملة تعكس ال ضع باإلضافة الى غياي اية اجراضات وج    اعدة بيالا

تحفيزية للجهات المقرضةع وعليه بلغ عد  المنشآت الصغيرة والم  سلة ص ى 

بقيمة إجمالية لل سهيالت  2293)ف رة ما   ل الم ا رة( ص الي  09/2012شهر 

% فقط مة إجمالي عد  65ملي ا  والر مشكلة ما لس  ه  154بلغت ص الي 

آت المدرجة على لظام معل مات االئ ماا. وفيما يلي بعض المؤشرات المنش

 :03/2019المالية ذات العال ة كما هي بنهاية شهر 

 

بلغ عد  ملفات ال سهيالت الممن صة للمنشآت الصغيرة والم  سلة مة   ل  ❖

ألف ملف تسهيل بقيمة إجمالية  64المصارف ومؤسسات اإل راض ص الي 

مة  يمة ال سهيالت  في المائة 27رع مشكلة ما لس  ه  ملي ا  وال 1,627بلغت 

 مة إجمالي محفظة ال سهيالت. في المائة 16.5الممن صة لقلاع الشركات  و
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عنند  ملفننات 
ال سنننننهيالت 
النننن نننني تنننن  
ضننننننمنننالهنننا 
للمنشنننننننننآت 
خالل الربع 
االول منننننة 

 2013عام 

 
 يمة ال سهيالت 
ال ي ت  ضمالها 
للمنشنننآت خالل 
الربع االول مة 

 2013عام 

 
عننند  ملفنننات 
هيالت  ل سننننننن ا
الننننن ننننني تننننن  
ضننننننننمنننالننهنننا 
لننلننمنننشنننننننننآت 
خننالل الننربننع 
االول مة عام 

2019 

 
  يمة ال سهيالت 
ال ي ت  ضمالها 
للمنشنننآت خالل 
الربع االول مة 

 2019عام 

 
 

لسننننن ة النم  في 
 العد 

 
 

لس ة النم  
 في القيمة

 
109 

 
USD 

5,835,529 

 
 1,303 

 
USD 

 40,272,262 

 
1,095% 

 
 590% 

 

 

اا ما ور  أعاله مة مؤشرات مالية له   ليل واضح على لجاأ الم ا رة ب  فير 

يع  ر ذلك تم يل لمشاريع جديدة او اعا ة ضخ تم يل جديد لمشاريع  ائمةع صيث 

محفزاً لسللة النقد واللجنة الفنية باإلس مرار في جه  هما وإ دار محفزات جديدة 

والعمل على تذليل العق ات والمع  ات ال ي ت اجه تعزيز وتل ير  درات المنشآت 

الصغيرة والم  سلة بهدف تفعيل عجلة النم  اإل  صا ي وتحسية الظروف 

 المعيشية للم اةنية.

 (I-Scoreرية مصر العربية )شركة تجربة جمهو ج.

جمه رية  ييحظى  لاع المشروعات الصغيرة والم  سلة باه مام خاص ف

إ دار العديد مة الم ا رات ال ي اس هدفت تلك الفئة  مصر العربيةع صيث ت 

مة الشركات عمالً على  ع  اال  صا  وتحسية المس  يات المعيشية لألفرا ع 

على تحسية فرص النم  وتعزيز ال نمية المس دامة األمر الذي سينعكس إيجاباً 

مة خالل خفض لسب الفقر وال لالة. فيما يخص تعريف  لاع الشركات م ناهية 

 

 اجراءات مستقبلية

 ياغة تعريف م صد للمنشآت الصغيرة والم  سلة وم ناهية الصغر على  •

 .مس  ى ال ةة

للمصارف بهدف السماأ  الربط مع وزارة اال  صا  والغرف ال جارية •

الم خصصة باإلةالع على بيالات الشركات  ومؤسسات اإل راض

 اال  صا .والمؤسسات المسجلة لدى وزارة 

عقد مؤتمر تقييمي ل عزيز وتمكية  درات المنشآت الصغيرة والم  سلة  •

 .وم ناهية الصغر

في ض ض ذلكع وم ابعة للمحفزات ال ي منحت للمؤسسات المصرفيةع ووفقاً 

لل يالات المالية المقارلة لصنا ي  ضماا القروض )الصندو  األوروبي 

الفلسلينيع م ا رة الشر  األوسط لإلس امار( صسب الجدول أ لاهع ي ضح لنا بشكل 

جلي أثر المحفزات على النم  وال  سع في منح تسهيالت جديدة لمنشآت جديدة 

 واعا ة جدولة  روض م عارة:
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ة خطوات تطوير نظام لتقييم الجدارة االئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسط •

(Grading Model): 

في ض ض  يام  لاع اإل راض للشركات الصغيرة : تحديد ال حديدات .1

المصريع إال  يوالم  سلة بقفزة ك يرة إع ما اً على م ا رات ال نك المركز

  اجههع لذكر منها:أا هناك بعض ال حديات ال ي ت

 عدم وج   لم ذج واضح لل قيي  االئ مالي: (أ

االئ ماا بما يس غر  و ت ة يل التخاذ االع ما  على لجاا  -

  .القرار

 عدم وج   معيار / لم ذج م ّصد لل قيي . -

 عدم ت افر بيالات عة مس  ى أ اض الصناعات المخ لفة (ي

الق ائ  المالية  تعدم ت افر المعل مات االئ مالية مع إلخفاض الاقة في بيالا (ج

 المقدمة مة الشركات الصغيرة والم  سلة.

 لات تاريخية عة الشركات الصغيرة والم  سلةعدم ت افر بيا ( 

 

: فيما يخص الحل ل الممكة تقديمها لم اجهة ال حديات فيمكة تلخيصها الحل ل (2

 باآلتي:

 تتل ير لماذج ل قيي  الجدارة االئ مالية عة ةري  االس عالة بالخ را (أ

والم  سلة إع ما اً على بيالات الشركات الصغيرة  الدولية في هذا المجال

 في لفس الدولة وبناًض على عينة تغلي الس   ككل.

في صالة االش  اه في وج    (Alerts)تل ير النظام بما ي يح تن يه ال ن ك  (ي

ا س   تقديمه ل نك آخر مش رك في ممعل مات تاير الشك أو مخ لفة ع

 النظام.

 
( 8الصغر والصغيرة والم  سلة في جمه رية مصر العربيةع فالجدول ر   )

 ي ية ذلك.
 

جمهورية مصر (: تعريف الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 8جدول )
 العربية

الشركات 
 والمنشآت

 الجديدة )حديثة التأسيس( القائمة

 حجم االعمال

 )المبيعات/ اإليرادات السنوية(
 *حجم العمالة **راس المال المدفوع *حجم العمالة

 اقل من مليون جنية. متناهية الصغر
 10اقل من 

 افراد
 الف جنية. 50اقل من 

 10اقل من 

 افراد

 الصغيرة
 50من مليون جنية الى اقل من 

 مليون جنية.

 200اقل من 

 فرد

 5الف جنية الى اقل من  50من 

مليون جنية للمنشآت الصناعية واقل 

 مليون جنية لغير الصناعية. 3من 
 200اقل من 

 فرد

 المتوسطة
مليون  200مليون حتى  50من 

 جنية.

مليون جنية  15مليون جنية الى  5من 

مليون  3للمنشآت الصناعية، ومن 

مليون جنية لغير  5جنية الى 

 الصناعية.

 ة.أحجم العمالة استرشادي وغير محدد لتعريف الشركة او المنش*

من حجم  يتم استخدام "راس المال المدفوع" في حالة الشركات والمنشآت الجديدة بدالا **
االعمال، وذلك لمدة عام واحد من بدء مزاولة النشاط حتى يتوفر لديها البيانات الخاصة بحجم 

عمال، وعليه يكون هذا التصنيف مؤقت وبعد ذلك يتم تطبيق التعريف األصلي القائم على ألا
 حجم االعمال.
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 إخ الف الق ائ  المالية المقدمة مة العميل عما س   و دمه ل نك آخر. -

 10 رجة عما س   و دمه ل نك آخر ) 2يي  بما ي عدى إخ الف ل ائج ال ق -

 . رجات لل قيي (

  يام العميل بال قدم بللب  رض في أكار مة بنك في لفس ال  ت. -

 يام العميل ب قدي    ائ  مالية ت صي بيا لشاةه الرئيسي ي  ع  ناعة معينة  -

لشاةه الرئيسي الساب  تصنيفه مة بنك آخر.وتخ لف عة 

 
 

بنك على تخفيض ال كلفة االس امارية ل ل ير هذه النماذج على مس  ى كل  (3

صدة وتل يرها وإتاص ها مة جهة مركزية بما ي فر ال كاليف )إس امارية / 

تشغيل( وكذلك يك ا أكار فاعلية الع ما ه على بيالات مس قاة مة أكار مة 

 بنك )س  ( في لفس ال لد.

ي يح تقيي  الجدارة االئ مالية إتخاذ  رار منح االئ ماا بص رة أكار في هذا السيا ع 

 ع وعلى النح  ال الي:ية مما يعزز الاقة في ل ائجه  ة وشفاف

مة خالل أصد أه  المؤشرات  في المائة 40يجب أا يحق  النم ذج مس  ى  -

تع مد على لماذج ت    .  غير أا هناك بعض ال ال(GINI)2اإلصصائية 

 .GINIلمؤشر  في المائة 20تل يرها وبما ال يجاوز 

تل ير هذه النماذج صسب منهجية معروفة االع ما  على الخ رة الدولية في  -

 وس   تل يقها بنجاأ في  ول أخرى.

 اخ  ارات مكافة للن ائج   ل إتاص ه لالس خدام العام. -

ت سيط إجراضات وخل ات االس خدام للنم ذج للم عاملية في إ ارة مخاةر  -

 االئ ماا.

أ لاه أمالة على لدرج  :لل ن كت يحها  اعدة المعل مات اإلئ مالية ال ي ال ن يهات  (4

ال ن يهات ال ي مة الممكة أا ت يحها شركات المعل مات اإلئ مالية لل ن ك فيما 

يخص الشركات الصغيرة والم  سلةع وال ي س ساه  ب عزيز فعالية إ ارة 

 المخاةر لدى ال ن ك:

                                                           
مؤشر إصصائي يق م بال مييز بية تقيي  الشركات عالية ال قيي  ممكة اس خدامه ك GINIمؤشر  2

 ومنخفضة ال قيي .
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48 

 

 :عناصر التقييم (5
 

وجزض ال ي جزأ  ذات أهمية بالغة لدى ال ن ك عملية ال قيي  أ  حت

ع وذلك لعدم ث ات الع امل والم غيرات مة إةار إ ارة المخاةر لديها

صيث أا ع الداخلية والخارجية س اض على المدى القريب أو ال عيد

الا ابت في المراصل المخ لفة مما يؤثر على إس مرارية ال غير ه  مة 

 العمل و  ته.

تخ لف عنا ر ال قيي  صسب النشاة بناًض على فعلى س يل الماالع 

 صج  األعمال كما ه  م ضح الجدول ال الي:
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 مقارنة بين نماذج التقييم

نموووووذج يووووتم تطوووووير   عنصر التقييم
علوووووى بيانوووووات البنوووووك 

 فقط

مسوووووووووووووووووتو  
 داءاأل

نمووووووووذج يوووووووتم تطووووووووير  علوووووووى 
بيانوووات السوووور )أكثووور مووون بنوووك 

% مووووووون 75تمثووووووول أكثووووووور مووووووون 

 عمالء االئتمان في البلد(

مسوووووووووتو  
 داءاأل

تغطية عناصررررر  −

الرررررمرررررخررررراطرررررر 

 المختلفة

يشرررررمل فقط العناصرررررر 

المتعررررارف عليهررررا في 

 البنك

يشرررررررمل عناصرررررررر المخاطر على  منخفض

 مستوى السوق

 عالي

لنموذج اشمولية  −

 اإلحصائي

يتم التطوير واالختبررار 

على بيررررانررررات البنررررك 

المتررراحرررة وبواسرررررررطرررة 

 العاملين به

يشرررررررمل بيانات من أكهر من جهة  متوسط

باره من أطراف  خارجية ويتم إخت

 باإلضافة للبنوك

 عالي

اإلطررالع عررلررى  −

أداء الرررعرررمررريررررل 

 بالسوق

متوفر من خالل التنبيهات السررراب   ـــــــ غير متوفر

 (Alerts)اإلشارة إليها 

 ـــــــ

بيانات الصناعة  −

 وتقييمها

متوفر عن طري  خرردمررات القيمررة  ـــــــ غير متوفر

 المضافة

 ـــــــ

الرربررنررررك إدارة يررتررولررى  تكلفة اإللتزام −

مررتررطررلرربررررات الررجررهررررة 

 الرقابية

تتولى شررررررررركررررة تقييم الجرررردارة  عالي

االئتمانية إعداد الرد على متطلبات 

 الجهة الرقابية

 منخفض

تكلفرررة مترررابعرررة  −

أداء الرررنرررمررروذج 

 ً  وتحديهه دوريا

يتولى البنررررك متررررابعررررة 

األداء والررررتررررحررررديررررر  

 الدوري

تتولى شررررررررركررررة تقييم الجرررردارة  عالي

األداء والتحرديرر  االئتمرانيرة متبعرة 

 الدوري

 منخفض
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االئتمانية إعداد الرد على متطلبات 

 الجهة الرقابية

 منخفض

تكلفرررة مترررابعرررة  −

أداء الرررنرررمررروذج 

 ً  وتحديهه دوريا

يتولى البنررررك متررررابعررررة 

األداء والررررتررررحررررديررررر  

 الدوري

تتولى شررررررررركررررة تقييم الجرررردارة  عالي

األداء والتحرديرر  االئتمرانيرة متبعرة 

 الدوري

 منخفض
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 مليون جنيه 10حجم أعمال أقل من 

 مجموعة المخاطر
 القطاع

وجود قوائم ظل في 
 مالية

 قوائم ماليةبدون 

 تأهير اللوائح واإلجراءات الحكومية مخاطر الصناعة

نوعية مخاطر 
 األعمال

 مخاطر تغير سعر التحويل

 التي يتبعها بالمقترض ةمقر المحافظ

 مميزات الموقع

 ربحية األعمال

إستقرار طبيعة 

األعمال الخاصة 

 بالمشروع

إستقرار طبيعة األعمال 

 بالمشروعالخاصة 

المنتج/الملف الشخصي  ــ

 للعميل

موقف ملكية مقر  ــ

 المشروع

 مخاطر مالية

 توافر ونوعية القوائم المالية

 موسمية نوعية األعمال الخاصة بالمشروع

 متوسط حركة الحسابات المصرفية

إجمالي المديونيات / 

 صافي القيمة

 ــ

 ــ معدل دوران األصول

االستهمار العامل / 

 إجمالي المبيعات

 ــ
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معدل النمو السنوي 

 إلجمالي المبيعات

 ــ

 ــ هامش صافي الربح

المسئول الرئيسي / 
 مخاطر الترويج

 النتائج التسويقية

 سجل التقييم االئتماني للمسئول الرئيسي

مخاطر تداول مخاطر إستمرارية األعمال / 

 المسئولية

 ومهارة المسئول/المسئولين الرئيسيينخبرة 

متابعة سجل سداد  ــ

 فواتير المراف 

 ملكية المقر ــ

 محل اإلقامة ــ

 التعامالت المصرفية

  العالقة مع البنك/البنوك

متوسط الرصيد البنكي / االلتزامات الشهرية 

 الهابتة

 سجل سداد مدفوعات المنشأة

 أشهر 6المرتجعة خالل أخر الشيكات المرتدة / 
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 مليون جنيه 10حجم أعمال أقل من 

 مجموعة المخاطر
 القطاع

وجود قوائم ظل في 
 مالية

 قوائم ماليةبدون 

 تأهير اللوائح واإلجراءات الحكومية مخاطر الصناعة

نوعية مخاطر 
 األعمال

 مخاطر تغير سعر التحويل

 التي يتبعها بالمقترض ةمقر المحافظ

 مميزات الموقع

 ربحية األعمال

إستقرار طبيعة 

األعمال الخاصة 

 بالمشروع

إستقرار طبيعة األعمال 

 بالمشروعالخاصة 

المنتج/الملف الشخصي  ــ

 للعميل

موقف ملكية مقر  ــ

 المشروع

 مخاطر مالية

 توافر ونوعية القوائم المالية

 موسمية نوعية األعمال الخاصة بالمشروع

 متوسط حركة الحسابات المصرفية

إجمالي المديونيات / 

 صافي القيمة

 ــ

 ــ معدل دوران األصول

االستهمار العامل / 

 إجمالي المبيعات

 ــ
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معدل النمو السنوي 

 إلجمالي المبيعات

 ــ

 ــ هامش صافي الربح

المسئول الرئيسي / 
 مخاطر الترويج

 النتائج التسويقية

 سجل التقييم االئتماني للمسئول الرئيسي

مخاطر تداول مخاطر إستمرارية األعمال / 

 المسئولية

 ومهارة المسئول/المسئولين الرئيسيينخبرة 

متابعة سجل سداد  ــ

 فواتير المراف 

 ملكية المقر ــ

 محل اإلقامة ــ

 التعامالت المصرفية

  العالقة مع البنك/البنوك

متوسط الرصيد البنكي / االلتزامات الشهرية 

 الهابتة

 سجل سداد مدفوعات المنشأة

 أشهر 6المرتجعة خالل أخر الشيكات المرتدة / 
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 صافي هامش الربح

 هامش األرباح التشغيلية

 نسبة تغطية الفوائد

 حركة الحسابات المصرفيةمتوسط 

 معدل دوران األصول

 دورة رأس المال

 نوعية/جودة القوائم المالية

مخاطر 
 اإلدارة

 النتائج التسويقية للمطورين

 سجل التقييم االئتماني للمطورين الرئيسيين

 مخاطر إستمرارية األعمال / مخاطر تداول المسئولية

 النظام األساسي

 المسئولينخبرة 

التعامالت 
 المصرفية

 سجل سداد مدفوعات المنشأة

 متوسط إستخدام الحد المسموح
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 مليون جنيه 200مليون جنيه وحتى  10حجم أعمال 

مجموعة 
 المخاطر

 قطاع األعمال

 مقاوالت تجاري خدمات صناعي

مخاطر 
 الصناعة

 التقييم الرقمي لمخاطر الصناعة

مخاطر 
نوعية 
 األعمال

 ربحية األعمال

 محافظة المقترض

 مخاطر الموردين

 مركزية المخاطر الخاصة بالعمالء

 التعرض للتغيير في سعر التحويل

التراخيص 

 والتصاريح

التراخيص 

 والتصاريح

التراخيص 

 والتصاريح

__ 

مخاطر  جودة الخدمة نوع المعدات

 المخزون

تصنيف 

االتحاد 

المصري 

لمقاولي 

التشييد 

 والبناء

المخاطر 

 التكنولوجية

اإلجراءات 

 والرقابة

القدرة على  تنوع المنتج

 التنفيذ

المخاطر 
 المالية

 مقابل صافي القيمة ةإجمالي المديوني

 حجم نمو المبيعات سنوياً 

 النسبة الحالية

 المستحقات المالية مقابل إجمالي المديونية
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 صافي هامش الربح

 هامش األرباح التشغيلية

 نسبة تغطية الفوائد

 حركة الحسابات المصرفيةمتوسط 

 معدل دوران األصول

 دورة رأس المال

 نوعية/جودة القوائم المالية

مخاطر 
 اإلدارة

 النتائج التسويقية للمطورين

 سجل التقييم االئتماني للمطورين الرئيسيين

 مخاطر إستمرارية األعمال / مخاطر تداول المسئولية

 النظام األساسي

 المسئولينخبرة 

التعامالت 
 المصرفية

 سجل سداد مدفوعات المنشأة

 متوسط إستخدام الحد المسموح
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على الصرررررررناعة على 

 نحو إيجابي أو سلبي

للصررررناعة.  الربحية ليسررررت متأهرة 

جزئياً بالتدابير التنظيمية الموجودة 

 .المرتقبة /

سرررررررياسرررررررات تأهير سرررررررلبي نتيجة 

الحكومررررة الحرررراليررررة. غير متوقع 

إصرردار سررياسررة جديدة على المدى 

القريرررر  من شررررررررررأنهررررا أن تغير 

 .السيناريو

لدى سرررياسرررة الحكومة تأهر سرررلبي  

ملحوظ مهررال   في شررررررركررل أعبرراء 

ضرررريبية مرتفعة، تعاريف رسررروم 

إسرررررررتيراد غير منظمررررة، تنظيم 

 للتسعير غير قابل للتطبي ...إلخ.

سة   صناعة غير سيا الحومة تجاه ال

 .مناسبة بشدة

 

 الخطوات الرئيسية في تطوير نموذج تقييم الجدارة االئتمانية (6

تجميع بيالات تاريخية عة أ اض شركات مق رضة لف رات  -

 سنةع صيث ت  الحص ل على اآلتي: 3 – 2.5ت راوأ مة 

 4000 ملي ا جنيه 10شركات بحج  أعمال أ ل مة  •

 .صالة

ملي ا جنيه وص ى  10أعمال أكار مة شركات بحج   •

 .صالة 3200 ملي ا جنيه 200

 .تقسي  هذه المعل مات لاالث مجم عات -
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 ع ي   تقييمها مة أكار مة ييراعى أا لكل عنصر مة عنا ر ال قي

 :كما يلي تقيي  الصناعة ي   فماالً   عبديل يع مد على مس  ى المخاةر

 

 االختيار تعريف المعيار معيار التقييم
 تقييم الصناعة

مخاطر 

 الصناعة

يركز تقييم مخاطر 

الصناعة على 

الصناعة التي تعمل 

 فيها الشركة ككل.

العوامل الخاصة 

المتعلقة بالشركة ال 

يتم إخذها في 

االعتبار أهناء عملية 

 تحليل الصناعة

 منخفضة

 متوسطة

 مرتفعة

 مرتفعة للغاية

   

أهر 

السياسات / 

اللوائح 

 الحكومية

لعررررامررررل  قوم هررررذا ا ي

بالنظر عما إذا كانت 

ياسرررررررة الحكومة  سررررررر

)فرض الضررررررررائ ، 

القواعررررد التنظيميررررة 

 – 1....إلخ.( خالل 

سررنة التالية سررت هر  2

السرررررياسرررررات مناسررررربة للغاية وغير 

 امبهمة ومن المحتل اسرررررررتمراريته

 في المستقبل القري 

سرررياسرررات مناسررربة إلى حد ما )مهل 

تعررراريف االسرررررررتيراد الحمرررائيرررة / 

الحوافز( ت هر برررربيجررررابيررررة على 

 الربحية

سررررياسررررات الحكومة القائمة ليسررررت 

مناسبة بشكل ملحوظ / غير مناسبة 

54

المبادئ العامة للتقييم االئتماني للشركات الصغيرة
و المتوسطة و استعراض تجارب الدول العربية



 

54 

على الصرررررررناعة على 

 نحو إيجابي أو سلبي

للصررررناعة.  الربحية ليسررررت متأهرة 

جزئياً بالتدابير التنظيمية الموجودة 

 .المرتقبة /

سرررررررياسرررررررات تأهير سرررررررلبي نتيجة 

الحكومررررة الحرررراليررررة. غير متوقع 

إصرردار سررياسررة جديدة على المدى 

القريرررر  من شررررررررررأنهررررا أن تغير 

 .السيناريو

لدى سرررياسرررة الحكومة تأهر سرررلبي  

ملحوظ مهررال   في شررررررركررل أعبرراء 

ضرررريبية مرتفعة، تعاريف رسررروم 

إسرررررررتيراد غير منظمررررة، تنظيم 

 للتسعير غير قابل للتطبي ...إلخ.

سة   صناعة غير سيا الحومة تجاه ال

 .مناسبة بشدة

 

 الخطوات الرئيسية في تطوير نموذج تقييم الجدارة االئتمانية (6

تجميع بيالات تاريخية عة أ اض شركات مق رضة لف رات  -

 سنةع صيث ت  الحص ل على اآلتي: 3 – 2.5ت راوأ مة 

 4000 ملي ا جنيه 10شركات بحج  أعمال أ ل مة  •

 .صالة

ملي ا جنيه وص ى  10أعمال أكار مة شركات بحج   •

 .صالة 3200 ملي ا جنيه 200

 .تقسي  هذه المعل مات لاالث مجم عات -
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 تقييم أداء النموذج باستخدام الم شرات اإلحصائية كما يلي  -2

 مليون جنيه( 10 أو يساوي )أقل من 1نموذج 

التحق  من  التطوير النموذج اإلحصائي

 الصحة

التوحيد والدمج 

 )متوسط(

 ROC 0.70 0.72 0.71مجاالت الـ

GINI 

Co=efficient 

40% 44% 42% 

KS statistic 29.0% 35.3% 31.7% 

 

 

 (مليون جنيه 200وحتى  مليون جنيه 10)أكثر من  2نموذج 

التحق  من  التطوير النموذج اإلحصائي

 الصحة

 التوحيد والدمج

 ROC 0.72 0.78 0.74مجاالت الـ

GINI 

Co=efficient 

43% 55% 48% 

KS statistic 35.3% 44.2% 37.6% 
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 .مجم عة ي   تل ير النظام عليها .أ

م عة ي   إخ  ار النم ذج مة خالل تقيي  هذه جم .ي

 .الشركات ومقارلة الن ائج بال ا ع ال اريخي

 .وليةي   تل ير النم ذج بإس خدام أفضل المنهجيات الد -
 اختيار عوامل التقييم -1

  إختيار عوامل التقييم

االسرررررتفادة من خبرات شرررررركة  •

في مجررال  CRISILكريسررررررريررل 

تطوير النمرررراذج للعررررديررررد من 

الرررعرررمرررالء عررربرررر الرررمرررنرررراطررر  

 الجغرافية المختلفة

لة تحت  • قامت اللجنة المشرررررررك

رقابة البنك المركزي المصري 

من الشرررررررركرررة المصرررررررريرررة و

 I-Scoreلالسررررتعالم االئتماني 

من كبررار البنوك برراختيررار  6و

ضمن  CRISILشركة كريسيل 

لنهررررائيررررة  قررررائمررررة الموردين ا

 للمشاركين 

 قوة التنبؤ

إسرررررررتخررردام قيمرررة المعلومرررات  •

 إحصائياً 

عررررترررربررررار تررررم األخررررذ فرررري اإل •

ذات الررررداللررررة  الرررمرررترررغررريررررات

في  5اإلحصررائية المعنوية عند 

 المائة.

 الترتيب بناءا على التصنيف

لتررأكررد من مطررابقررة المتغيرات ا •

التي تم إختيارها مع القرارات 

 الخاصة بتصنيف األعمال

 إعتبارات أخر 

 ترابط المتغيرات •

 مدى دقة وصحة البيانات •

 التغيرات السوقية المتوقعة
النسررررررربيررة حسرررررررررا  األهميررة  •

 للمتغيرات المحددة
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إجراء إختبارات من خارج العينة )من واقع فعلي بالبنوك لمقارنة  -4

 أداء النماذج )المختلفة(.
العينات المجمعة / 

 المدمجة

 الوزن التراكمي نسبة العينات عدد العينات

صحيحة 

 تماماً/مطابقة

1104 22.3% 22% 

 %67 %44.4 2197 1 -مطاب  بـ+/

 %94 %27.3 1353 2 -مطاب  بـ+/

مطاب  بأكهر من 

3 

297 6.0% 100% 

   4951 إجمالي 

 
 اً: الخالصة والتوصيات:ثالث
 

بيانات شاملة للمعلومات اإلئتمانية حجر أساس يُعتبر توفير قاعدة 
لدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، كونه 
يخفض التكلفة للحصول على المعلومات المطلوبة عن الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت نفسه يُعالج النظرة السلبية 

طوير نظام الخاصة بارتفاع مخاطر هذه الشريحة من العمالء، إن ت
جدارة إئتمانية سيساهم في معالجة هذه المشكلة من خالل توفير 
قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عمالء البنوك التي تقدم 

من فرص العمالء خاصة الشركات الصغيرة حسن االئتمان، مما سي
. في ضوء ما سبق، توصي والمتوسطة في الوصول إلى التمويل

 :الدراسة بما يلي
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بالنماذج المطبقة في بلدان أخرى للوقوف على مدى قوة المقارنة  -3

 النموذج التي تم تطويره.

نموذج األداء  القطاع العميل
(Gini Co-

efficient) 

KS-statistic 

بنك قطاع 

خاص رائد 

 بالهند

قطاع 

المشروعات 

 متناهية الصغر

~30% ~23% 

بنك رائد 

باإلمارات 

 العربية المتحدة

قطاع 

المشروعات 

الصغيرة 

 والمتوسطة

25~30% ~18% 

شركة كبيرة 

غير مصرفية 

 بالهند

قطاع 

المشروعات 

الصغيرة 

 والمتوسطة

35-45% 28-35% 
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إجراء إختبارات من خارج العينة )من واقع فعلي بالبنوك لمقارنة  -4

 أداء النماذج )المختلفة(.
العينات المجمعة / 

 المدمجة

 الوزن التراكمي نسبة العينات عدد العينات

صحيحة 

 تماماً/مطابقة

1104 22.3% 22% 

 %67 %44.4 2197 1 -مطاب  بـ+/

 %94 %27.3 1353 2 -مطاب  بـ+/

مطاب  بأكهر من 

3 

297 6.0% 100% 

   4951 إجمالي 

 
 اً: الخالصة والتوصيات:ثالث
 

بيانات شاملة للمعلومات اإلئتمانية حجر أساس يُعتبر توفير قاعدة 
لدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، كونه 
يخفض التكلفة للحصول على المعلومات المطلوبة عن الشركات 
الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت نفسه يُعالج النظرة السلبية 

طوير نظام الخاصة بارتفاع مخاطر هذه الشريحة من العمالء، إن ت
جدارة إئتمانية سيساهم في معالجة هذه المشكلة من خالل توفير 
قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عمالء البنوك التي تقدم 

من فرص العمالء خاصة الشركات الصغيرة حسن االئتمان، مما سي
. في ضوء ما سبق، توصي والمتوسطة في الوصول إلى التمويل

 :الدراسة بما يلي
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 SME Ratingنشاء شركة لتقييم الجدارة االئتمانية إ .11
 .Collateral Registryوسجل الضمانات المنقولة 

نشر التوعية لتنمية مهارات العمل الحر والمهارات  .12
الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرفية ضمن 

 والشباب.
ً ، وعدم  .13 تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ائتمانيا

التعامل مع تلك المنشآت كشركات كبيرة من خالل دعم 
األدوار المهمة لشركات المعلومات االئتمانية ومراكز 
االئتمان في العالقة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 لمنشآت. لتعزيز حجم اإلقراض لتلك ا
وفير أدوات ائتمانية بديلة أو مختلفة عن الضمانات ت .14

االئتمانية المفروضة على الشركات الكبيرة، حيث غالباً 
ما تتأثر المنشأة الصغيرة أو المتوسطة بسلوكيات المالك 

 االئتمانية. 
 ربط التمويل بالمخاطر االئتمانية.  .15
ار الحد من تفاوت المعلومات االئتمانية من خالل إقر .16

 ئح التنفيذية المناسبة.  ااألنظمة العامة واللو
حث المصارف وقطاع التمويل اإلسهام في تمويل  .17

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
رفع الثقافة المالية من خالل برامج متخصصة للمنشآت  .18

 الصغيرة والمتوسطة. 
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، إصدار تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة .1
توحيد التعاريف في األسواق العربية للمنشآت كون 

مكن االرتقاء بتلك المنشآت في ظل الصغيرة والمتوسطة يُ 
 التعاريف.  تباين

لتنمية قطاع الشركات  رسمية إنشاء/ تحديد جهة .2
 لضمان التنسيق. ةالصغيرة والمتوسط

لمساندة نمو الشركات الصغيرة خلق خطة تحفيز  .3
 .والمتوسطة

توجيه نسبة من مشترياتها إلى على الحكومة  حث .4
 الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المصارف المركزية ومؤسسات النقد نات اتطوير قاعدة بي .5
 الحالية لتضم معلومات عن القطاع. العربية

 .إنشاء بنك متخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة .6
لعاملين بالبنوك لخدمة قطاع الشركات تنمية مهارات ا .7

 والمتوسطة. ةالصغير
توفير تمويل منخفض التكاليف مع إلزام البنوك بتوجيه  .8

لهذا القطاع بآجال وفائدة من محفظتها االئتمانية نسبة 
 .تفضيلية

توفير التدريب وتنمية المهارات إلدارة وموظفي  .9
 الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ير مصرفية للشركات الصغيرة تنمية منتجات مالية غ .10
والمتوسطة )تأجير تمويلي / تخصيم / رأسمال مخاطر / 

 صناديق رأسمالية ..إلخ.(.
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اللجنة العربية للرقابة المصرفية
http://www.amf.org.ae
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