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ي الدول الع���ة   التم��ل متنا�ي الصغر   قطاع واقع وآفاق  
 �ف

 
 تمه�د  .1

القطاعات  أهم  ن  بني من  الصغر"  متنا�ي  "التم��ل  قطاع  �عت�ب 
ي   ي  المال�ة اليت

النمو الشامل واالحتوائئ ي دعم مست��ات 
�ساهم �ن

ووالمستدام   المستدامة.  التنم�ة  أهداف    "التم��ل وتحقيق 
  أنواع الخدمات   من  ن�ع  األصغر" هو متنا�ي الصغر" أو "التم��ل  

ي   المال�ة أو   لألفراد   تقد�مها   يتم  اليت المنخفض  الدخل  من ذوي 
ن  ي ال    العمل  عن  العاطلني ة ومتناه�ة الصغر اليت كات الصغ�ي وال�ش

تتوفر لديها فرصة النفاذ إ� الخدمات المال�ة الُمقدمة من خالل 
البنوك رأسها  وع�  التقل�د�ة  التم��ل  تقوم )1( مؤسسات   .

قروض  بتقد�م  العالم  حول  الصغر  متنا�ي  التم��ل  مؤسسات 
ة  ل الصغر والصغ�ي متناه�ة  كات  الدخل، وال�ش لسكان محدودي 

الفئات   هذە  �ساعد  تم��ل  ع�  الحصول  تبهدف  ع��ز ع� 
ن ظروفه إلا  اقدراته   ،  المع�ش�ة ا نتاج�ة واالقتصاد�ة وتحسني

 

 
1 Allied Market Research, (2022). “Microfinance Outlook 
2030”. 

 

 
خدمات مثل  أخرى  مال�ة  منتجات  ع�  ن   عالوة  والدفع   التأمني

ي بعض  
 والتح��الت و�ن

االدخار  متنا�ي    . الحاالت خدمات  التم��ل  تقد�م خدمات  يتم 
المؤسسات من  العد�د  خالل  من  بينها    ،الصغر  من  �شمل 

للتم��ل    ح�ث   ، المصارف وحدات  إ�شاء  ع�  بعضها  �حرص 
اف ورقابة البنوك المرك��ة،   ،متنا�ي الصغر  تخضع بدورها إل�ش

التم��ل كات  المرك��ة،    األخرى   و�ش البنوك  قبل  من  المرخصة 
ي تخضع لرقابة سلطات   اليت الم�ف�ة  المال�ة غ�ي  والمؤسسات 
اف�ة أخرى بخالف البنوك المرك��ة، إ� جانب بعض جهات   إ�ش
تتبع  ي  اليت األهل�ة  والجمع�ات  الحكوم�ة،  التم��ل 

اف�ة أخرى.   ك�انات/سلطات إ�ش

 كب�ي يُ بدورە  
َ
أهم�ة ي  العرئب النقد  صندوق  القطاع  و�ي  لتط��ر  َة 

ي ضوء الدور الذي  
ي الدول الع���ة �ن

ي ز�ادة  الما�ي �ن
�لعبه القطاع �ن

 ) 29(موجز س�اسات: العدد 
 2022 مايو 

 

 إعداد: 
ي الفران     هبة عبد المنعمد.   ك��م زا�دي         ص�ب

• 179    
�
ي عام    497ومن المتوقع نموە إ�    ،مل�ار دوالر حجم سوق التم��ل متنا�ي الصغر عالم�ا

وفق التقديرات   2030مل�ار دوالر �ف
 . الدول�ة

   الع���ة   الدول   بعض  ت سع •
�
الصغر   دمج   إ�  مؤخرا ي   التم��ل متنا�ي 

ف   الهادفة   القوم�ة  المبادرات  �ف ف   ح�اة  لتحسني ي ضوء   المواطنني
�ف

ي رأب فجوة تم��ل أهداف التنم�ة المستدامة. 
 مساهمته �ف

ي الدول الع���ة تتسع لتشمل خدمات   •
ي القطاع �ف

ف  خدمات التم��ل متنا�ي الصغر الٌمقدمة من قبل المؤسسات المال�ة العاملة �ف التأمني
ي بعض الدول األصغر  لتم��لل" النانو" منتج، وتطور قطاع التقن�ات المال�ة ساعد ع� تقد�م واالدخار  ،والتح��الت

 . الع���ة �ف
ي المنطقة الع���ة  السودان أع� عدد لمؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر  �سجل   •

ي  مؤسسة، و   47ب�جما�ي  �ف
  م� نمو عدد العمالء �ف

ي عام    10بنسبة  
ي المائة �ف

ي المتوسط    20ألصول القطاع بنسبة تقارب    ةملموس  وز�ادةمليون عم�ل،    3.4ل�صل إ�    2021�ف
ي المائة �ف

�ف
 
�
ي  سن��ا

ة (�ف ف خالل الف�ت  ). 2020-2015كل من تو�س وفلسطني
  الذي   القطاع  ر�ح�ة  محافظ، و�جهاد ال  أداء  تراجع، و سيولةال  أوضاع  � ع  ضغطالو   المتاح،   التم��ل  إ� نقص  أدت  19-جائحة كوف�د •

ي  لخسائر  مرة  ألول تعرض
 الع���ة.  الدول بعض  �ف

ي المديون�ة،  البنوك،  قطاع  مع   المتكافئة  غ�ي   والمنافسة  ،التم��لمصادر    كلفة  ارتفاع •
ف   واإلفراط �ف ك�ي المخاطر،   إدارة  ع�   والحاجة إ� ال�ت

ام وتفاوت ف ي الدول الع���ةالسل�مة أهم   الحوكمة بتطبيق  االل�ت
ي تواجه قطاع التم��ل متنا�ي الصغر �ف  .  التحد�ات اليت

،  التحول  بجهود   اإل�اع • ف   الرق�ي ك�ي ف   قروض  ع�   وال�ت   تط��ر   أول��ات  أبرز   ، المستدام  الصغر   متنا�ي   والتم��ل  لإلناث،  االقتصادي  التمكني
ي  القطاعهذا 

 . الع���ة الدول �ف
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المتنوعة   المال�ة  الخدمات  وتوف�ي  الما�ي  الشمول  مست��ات 
بما �حقق أهداف   الع���ة  الدول  ي 

السكان �ن ائح واسعة من  ل�ش
ي ضوء ما سبق، يهتم هذا العدد من 

النمو الشامل والمستدام. �ن
ي  موجز س�اس

ات، إ� واقع وآفاق قطاع التم��ل متنا�ي الصغر �ن
 . )2(الدول الع���ة

2.  
�
 سوق التم��ل متنا�ي الصغر عالم�ا

العالم   مستوى  ع�  الصغر  متنا�ي  التم��ل  سوق  حجم  ُ�قدر 
دوالر    179بنحو   عام  أم���ي  مل�ار  ي 

عدد    2020�ن ب�جما�ي 
   140قرابة    يبلغ للعمالء  

�
  ف�ما يتوقع نمو ،  )3(مليون عم�ل سن��ا

ي عام    497إ� نحو  حجم السوق  
بمعدل نمو    2030مل�ار دوالر �ن

نحو    مركب (  11يبلغ  ة  الف�ت المائة خالل  ي 
. )4( )2030-2021�ن

   سوق التم��ل متنا�ي الصغر ُ�عزى النمو المتوقع لحجم  
�
عالم�ا
غ�ي  السكان  عدد  ارتفاع  بينها  من  العوامل  من  العد�د  إ� 

  
�
مال�ا ن  عددهم  المشمولني يبلغ  ع�    1.7الذين  �سمة  مل�ار 

ي  ،  )5(مستوى العالم وفق تقديرات البنك الدو�ي 
يتمثل أغلبهم �ن

سكان الدول النام�ة والمناطق ال��ف�ة والسكان من ذوي الدخل  
قدمة  لنفاذ إ� الخدمات المال�ة المُ المنخفض الذين ال �مكنهم ا

لعدم توفر ضمانات   من قبل البنوك ومؤسسات التم��ل األخرى 
تم��ل   ع�  للحصول  يؤهلهم  ال  بما  لديهم  التقل�د�ة  اإلقراض 

 . ي
افتقار    م��ن إ�  ُ�شار  المؤسسات    70ح�ث  من  المائة  ي 

�ن
لدعم  ي 

ال�ا�ن التم��ل  إ�  والمتوسطة  ة  والصغ�ي الصغر  متناه�ة 
ي ظل وجود فجوة تم��ل�ة أل�شطة المؤسسات متناه�ة  نم

وها �ن
الرس�ي  القطاع  ي 

�ن العاملة  والمتوسطة  ة  والصغ�ي تقدر    ، الصغر 
ت��ليون دوالر لفجوة   2.9ت��ليون دوالر، إضافة إ�    5.2بنحو  

. اتم��ل  ي القطاع غ�ي الرس�ي
 لمؤسسات المث�لة العاملة �ن

ي ضوء الدور   ت تعزز كما  
 �ن

�
التم��ل متنا�ي الصغر عالم�ا أهم�ة 

ي الدول النام�ة من الذي �لعبه ع� صع�د  
ن الحكومات �ن   تمكني

الس�ما ف�ما يتعلق باألهداف    ،تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة
المرأة،   ن  وتمكني  ، العال�ي الفقر  مست��ات  خفض  إ�  الرام�ة 

ة والمتوسطة وتوف�ي فرص العمل  ،  و�شجيع المؤسسات الصغ�ي
بدا�ة  ح�ث ا�سع نطاق التم��ل متنا�ي الصغر ل�شمل    ، الالئق

عام   المستدامة  و  2016من  التنم�ة  أهداف  إطالق  أعقاب  ي 
�ن

كذلك   مجاالت  ل�شمل  الزراعةمتنوعة  تم��ل  �شمل   بما 
 

النقد  2 أجراە صندوق  استب�ان  نتائج  إ�  موجز س�اسات  من  السلسلة  هذە  �ستند 
ي حول   ، وتم است�فائه من قبل  العرئب ي

جهة    17واقع وآفاق القطاع الما�ي غ�ي الم��ن
قطاعات  �سعة  �شمل  بما  القطاع  هذا  ع�  والرقابة  التنظ�م  عن  مسؤولة  اف�ة  إ�ش

كات  �شمل:    فرع�ة �ش المال�ة،  الوساطة  كات  �ش المال�ة،  األوراق  سوق   ، ن التأمني
متنا�ي   التم��ل   ، التم���ي التأج�ي  ،  االستثمار،  الجما�ي التم��ل  منصات  الصغر، 

كات ال�افة.   صناديق الضمان، �ش
3 Convergence, (2019). “Microfinance Barometer”. 
4  Allied Market Research, (2022). “Microfinance Outlook 
2030”. 
5 World Bank, (2021). “Global FINDEX Database”. 

التم��ل بالتا�ي ُ�عول ع�    . والطاقة  والتعل�م   واإلسكان  والصحة
ي  

ي هذا  تغط�ة جامتنا�ي الصغر �ن
نب من فجوة التم��ل القائمة �ن

البالغة   ت��ليون دوالر وفق تقديرات األمم المتحدة    4.2اإلطار 
 . )6(ومنظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة

ز�ادة مست��ات استخدام سكان العالم   تساعدمن جانب آخر،  
الذك�ة،  المحمول  الهاتف  وأجهزة  الدول�ة،  المعلومات  لشبكة 

ع�   الحديثة  المال�ة  التقن�ات  نمو  ن  و�سارع  سوق  تحف�ي نمو 
ملموس �شكل   

�
عالم�ا الصغر  متنا�ي  ي  ،  التم��ل 

�ن بات  ح�ث 
ون�ة  النفاذ إ� ألفراد  مقدور ا للحصول ع� قروض   منصات إل��ت

ة ب�جراءات م��ة   و��عة. كما زادت الصدمات االقتصاد�ة  صغ�ي
متنا�ي   التم��ل  �شاط  أهم�ة  من  مؤخرا�  العالم  واجهت  ي  اليت

ي ظل  الصغر  
ن  أهم�ة وجود قنوات للتم��ل �ساعد ع�  �ن تمكني

لفئات محدودة الدخل ع� مواجهة التداع�ات الناتجة عن هذە  ا
اتها والتخف�ف من الصدمات  كات. تأث�ي  ع� موازنات األ� وال�ش

كلفة القروض والخدمات المال�ة المقدمة من خالل    �عت�ب ارتفاع
ات السداد   بالنسبة مؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر، وق� ف�ت

ي تواجه نمو لهذە القروض  ن أهم التحد�ات اليت �شكل عام من بني
، ح�ث تتجه  السوق  

�
ي  عالم�ا

هذا النشاط  المؤسسات العاملة �ن
للقروض  

�
�سب�ا مرتفعة  تكلفة  بمست��ات  العمالء  تحم�ل    ، إ� 

ال��ح�ة  مست��ات  النشاط  للحفاظ ع�  فبخالف  واستمرار�ة   .
ال تمثل موارد    ،المؤسسات المال�ة التقل�د�ة وع� رأسها البنوك

أهم�ة الودائع  قبول  خالل  من  تم��ل    التم��ل  ه�كل  ي 
�ن ة  كب�ي

، كما أن بعضها غ�ي مسم�ح له  الصغر مؤسسات التم��ل متنا�ي 
ع�  باألساس   تعتمد  بالتا�ي  الودائع،  قبول  �شاط  بممارسة 
ا  رة النشاط من خالل عدد من المصادر من  إلدالذات�ة  مواردها 

ها من مصادر التم��ل الذات�ة األخرىبينها ط�ح األسهم   ،  أو غ�ي
قبل    أو  من  تم��ل  أو  ي 

م��ن تم��ل  ع�  الحصول  خالل  من 
و�حسب الب�انات المتوفرة، هناك تباين    . حكوم�ة معن�ةجهات  

ي متوسط سعر فائدة القروض متناه�ة الصغر،
ح�ث �ش�ي   كب�ي �ن

ن    بني
�
اوح عالم�ا ي المائة  70و  20الب�انات المتاحة إ� أنها ت�ت

  ) 7( �ن
تباين عال�ي ملحوظ العال�ي    .  وسط  المتوسط  يبلغ  ن  ي حني

ف�ن
ي المائة، ترتفع الفائدة لتصل لمست��ات ق�اس�ة تفوق    38

  80�ن

6  OECD, (2020). “Global Outlook on Financing for 
Sustainable Development 2021: A New Way to Invest for 
People and Planet”, Nov. 
7 Wondirad, H. (20220. “Interest rates in microfinance: 
What is a fair interest rate when we lend to the poor?”, 
Feb. 
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عن   ت��د  ال  ف�ما  أوز�كستان،  ي 
�ن المائة  ي 

ي    17�ن
�ن المائة  ي 

�ن
النكا  . )8(س�ي

  ،
�
  إقل��ي   سوق  أ��ب   الهادئ  والمح�ط  آس�ا   منطقة  تمثلجغراف�ا
 42.5  بحوا�ي   تقدر   حصةستأثر ب�   متنا�ي الصغر، ح�ث   للتم��ل 

ي المائة  
ن   تقود   أن  المتوقع  من.  العال�ي   اإلجما�ي   من  �ن   النمو   الصني

ة المقبلة  العال�ي لسوق التم��ل متنا�ي الصغر  ز   ،خالل الف�ت   وت�ب
المائة    13.6  يبلغ  سنوي  نمو   بمعدل  نموا�   األسواق  كأ�ع ي 

�ن
ة (  ). 2026- 2021خالل الف�ت

ي  مؤسسات ونطاق عمل  تع��ف   .3
التم��ل متنا�ي الصغر �ف

 )9(الدول الع���ة

ي   الُمتبناة  التع��فات  اختالف  من  الرغم  ع�
 الع���ة   الدول  �ن

ك  إال   الصغر،  متنا�ي   التم��ل  لمؤسسات ي   أنها �ش�ت
 �ش�ي   كونها   �ن

تم��ل  إ� خدمات  بتقد�م  تقوم  ي  اليت   مختلفة �ة  "المؤسسات 
ة بما �  الصغر   متناه�ة  المنشآت  وأصحاب  لألفراد    سهم والصغ�ي

ي 
ن   البطالة  من  الحد   �ن ة  األ�   دخول  وتحسني  أثرا�   قيوتحق  ،الفق�ي

 
�
  وز�ادة ،  والتشغ�ل  االستثمار   حجم  ز�ادة   ع�  �ساعد   إ�جاب�ا

ن   االقتصاد�ة  المساهمة  مست��ات بالنسبة   خاصة  والتمكني
 ."الدخل محدودة للفئات

صع�د  كما   ع�   
�
مهما دورا�  المؤسسات  هذە  ن  تلعب  تمكني

التنم�ة  أهداف  من  العد�د  تحقيق  من  الع���ة  الحكومات 
وع  ،المستدامة الم�ش لتأس�س  الالزم  التم��ل  توفر    ات ح�ث 

تحقيق   �ساعد ع�  بما  المع�شة  مست��ات  ن  المساواة  وتحسني
الفقر  �سب  اإلطار .  وتقل�ل  هذا  ي 

�ن الدول    ،ُ�الحظ  بعض  أن 
ة من قبل هذە  حالع���ة سعت مؤخرا� إ� دمج التم��الت الممنو 
الهادفة   القوم�ة  المبادرات  ي 

�ن ح�اة  إ�  المؤسسات  ن  تحسني
الصغر   التم��ل متنا�ي  انخراط مؤسسات  ن ع� غرار  المواطنني

م�   ي 
ي  �ن

تُ   "ح�اة ك��مة"مبادرة  تم��ل    أ�شطة  �ن ي  ي  اليت
�ن نفذ 

م�   فقرا�  صع�د  األ���  التنم�ة  والمناطق  االقتصاد�ة  بهدف 
ن سبل الع�ش ي تلك المناطق واالجتماع�ة وتحسني

 . �ن

ي     كما يتكامل عمل هذە المؤسسات المال�ة مع عمل البنوك اليت
�حة محددة من العمالء يإال أن    أغلبها   ستطيع�ال     وفر خدماته ل�ش

ة والمتوسطة   كات ال�ب�ي ي الدول الع���ةمن األفراد وال�ش
ممن   �ن

القروض   ع�  للحصول  ضمانات  لديهم  مع تتوفر  يتوافق  بما 
الم�ف�ة.  المؤسسات  عمل  ي    ُ�الحظ  كما  طب�عة 

�ن البنوك  أن 
الصغر بعض   لديها محافظ لإلقراض متنا�ي  الع���ة    أو   ،الدول 

التم��ل متنا�ي    جمع لمؤسسات�شكل مُ   م��الت تقوم بتوف�ي ت
ي بعض الحاالت بالضمانات المقدمة من قبل -الصغر  

 �ن
ً
مدعومة

 
8  “Kneiding, Christoph;  (2008). "Rosenberg, Richard. 
Variations in Microcredit Interest Rates", CGAP brief. World 
Bank, Washington, DC. 

القروض من  الن�ع  لهذا  المرك��ة  مؤسسات   -البنوك  لتقوم 
للعمالء  ب�قراضها  بدورها  الصغر  متنا�ي  فائدة    التم��ل  بأسعار 

 . منخفضة
 ) 1جدول رقم (

ي بعض 
 الدول الع���ة تع��فات مؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر الُمتبناة �ف

 تع��ف مؤسسات التم��ل األصغر  الدولة
ئ  مؤسسات تو�س  ي إطار   تن�ش

تختص  و  2011 ) لعام117رقم (المرسوم  �ن
الصغر   متنا�ي  التم��ل  قروض  ثالثة  بمنح  عن  �قل  ال  مال  برأس 

ن دينار  خاضعة ألحكام المرسوم الجمع�ات  كذلك ال  �شمل، كما  ماليني
برأس مال ال �قل المتعلق بتنظ�م الجمع�ات،    2011) لعام  88(  رقم
ي ألف دينار عن   .  مائيت

كة مساهمه عامة    أو ي هيئة  أ السودان   أو منظمه غ�ي حكوم�ة    أو   و خاصة  أ�ش
خ�ص من تعاون�ة تُ   ةجمع�  أو اتحاد   قدم خدمات التم��ل االصغر ب�ت

 . البنك المركزي
مجال   السعود�ة ي 

�ن العاملة  اإلنتاج�ة  المؤسسات  واألصول  األ�شطة  تم��ل 
حكمهمأل  ي 

�ن ومن  ن  والحرفيني ة  الصغ�ي األعمال  تشجيع  ل  صحاب 
القطاع   هذا  لطب�عة    متطلبات  وفق ودعم  المالئمة  كات عمل  �ش

ي تم��ل هذا المجال. 
 الراغبة �ن

ف  التم��  فلسطني أو  اإلقراض  أعمال  تمارس  اعتبار�ة  هيئة  أو  مؤسسة  ل  كل 
الصغر   رقم متنا�ي  الرئا�ي  النظام  أحكام  وفق  ومرخصة  مسجلة 

لسنة  132( ع�    2011)  والرقابة  خ�ص  ال�ت بنظام  والمتعلق 
 . مؤسسات اإلقراض المتخصصة

كة مرخص لها وفقا ألحكام قانون الم�ف قطر بمزاولة   المركزي  أي �ش
االستهال��ة   والقروض  االئتمان  ومنح  الما�ي  التم��ل  أعمال 

 عمال تم��ل متخصصة �حددها الم�ف. أ و أيأالمختلفة 
تقد�م م� مهمة  بها  الُمناط  اقتصاد�ة   المؤسسات  ألغراض  تم��ل 

�حددها   ي  اليت و�الق�مة  المجاالت  ي 
�ن تجار�ة  أو  خدم�ة  أو  إنتاج�ة 

ي ألف جن�ه  بق�مة    المال�ةهيئة الرقابة  مجلس إدارة   ال تتجاوز مائيت
وع الواحد.   للم�ش

ة �شكل مبا�ش أو غ�ي  أي جمع�ة المغرب تهدف إ� توز�ــــع القروض الصغ�ي
ن واألنظمة المعمول بها.  ا للقوانني  مبا�ش وفق�

)  ، ي العرئب النقد  صندوق  واقع2022المصدر:  "استب�ان    غ�ي   الما�ي   القطاع  وآفاق  ). 
ي 
ي  الم��ن

 الع���ة ".  الدول �ن

تقد�م  تعمل   ع�  الصغر  متنا�ي  التم��ل  من عدد  مؤسسات 
ي ترتبط �شكل مبا�ش ب منح قروض التم��ل األصغر المنتجات اليت

ة ذات الصلة ومن بينها  ها من الخدمات األخرى غ�ي المبا�ش أو غ�ي
  ، ن ع نطاق خدمات تس ي. كما  تالدفع والتح��ال و خدمات التأمني

ي بعض الدول الع���ة ل�شمل كذلك خدمات  
هذە المؤسسات �ن

الصغر   متنا�ي  اإلسالم�ةالتم��ل  �عة  ال�ش مع  ، المتوافقة 
ن   مستلزمات  تم��ل  قروضو  ي    .الع�ش  سبل  تحسني

تقوم �ن ف�ما 
 عدد محدود من الدول بنشاط قبول الودائع. 

يوفرها   ي  اليت الفرص  من  االستفادة  سب�ل  ي 
الرق�ي و�ن  ، التحول 

اتجهت بعض الدول الع���ة مثل م� إ� تقد�م منتج التم��ل 
خ�ص   "Nano Micro finance"  النانو"األصغر " الذي تم ال�ت

9 ) ، ي  غ�ي   الما�ي   القطاع  وآفاق  ). "استب�ان واقع2022الصندوق النقد العرئب
ي 
ي  الم��ن

 الع���ة ".  الدول �ن
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ل هيئة  ال له من قبل   المال�ة  العامة  ي عام  لرقابة 
  عتمد و�  2019�ن

توف�ي الرقم�ة    التقن�ات  ع�  أسا�ي   �شكل   احت�اجات   بهدف 
ن   لصغار   العامل  المال  رأس  ومتطلبات  الذين  واألشخاص  المزارعني

  استخدم   ع�  المنتج  عمل  آل�ة  الخاص. ترتكز   لحسابهم  �عملون
ي كافة مراحل منح التم��ل من خالل  

التقن�ات المال�ة الحديثة �ن
لمنح   الذك�ة  الهواتف  خالل  من  تتوفر  تطب�قات  استخدام 

نظام إ�  استنادا�  الصغر  متنا�ي    المعلومات   تحل�ل  التم��ل 
 . )Machine Learning(االئتمان�ة باستخدام تقن�ات تعلم اآللة  

التم��ل   لمست��ات  قصوى  حدودا�  الع���ة  الدول  بعض  تضع 
الممن�ح من قبل هذە المؤسسات، أو حدودا� دن�ا لرأس مال هذە 

ت��د ق�مة التم��ل الممن�ح  المؤسسات. فع� سب�ل المثال، ال  
ي ألف دينار   من قبل مؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر عن مائيت

ي تو�س، و
ي المغرب، ف�ما ترتفع ق�مة التم��ل   50�ن

ألف درهم �ن
تجاري   150إ�   سجل  وجود  حال  ي 

�ن المغرب  ي 
�ن درهم  ألف 

كة أو  ،   المقاول  صفة  �حمل  التم��ل  ع�  الحاصل  كون  لل�ش ي
  الذائت

ي   أو 
التم��ل    لتعاون�اتا  حالة  �ن ق�مة  ت��د  ال  بينما  الفالح�ة. 

بغرض   المسا�ن،  أو    بناء،أو    اقتناء،الممن�ح  تزوديها  إصالح  أو 
ي  بالماء وال�ه��اء، أو اال�تتاب

ن   عقود  �ن كات  لدى تأمني ن   �ش   التأمني
ن عن    و�عادة ة القروض ألف درهم. كما ال تتجاوز ق�م  100التأمني

ي م� 
ي ألف جن�ه. متناه�ة الصغر �ن  مائيت

 ) 2جدول رقم (
ي بعض 

ي تقدمها مؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر الُمتبناة �ف
الخدمات اليت

 الدول الع���ة 
 تع��ف مؤسسات التم��ل األصغر  الدولة

 . االقتصاد�ةتم��ل األ�شطة  – تو�س  
ن ظروف الع�شتم��ل  –  . تحسني

 التم��ل. خدمات  – السودان 
 . االدخار خدمات  –
 التح��الت الداخل�ة.  –

ف   . التقل�دي واإلسال�ي  متنا�ي الصغر خدمات التم��ل  – فلسطني
ن األصغر خ – والتأمني والحواالت  الدفع  ي س�اق    دمات 

ات�ج�ة  �ن اس�ت
 . ) 2023-2019لقطاع (ا

 حواالت المحافظ االئتمان�ة.  – م�
ن متنا�ي الت خمعام –  الصغر دمات توز�ــــع وثائق التأمني
–  . ن اإللزا�ي  خدمات التأمني
ون�ة.  –  خدمات المدفوعات اإلل��ت
 .(Nano Finance) خدمات التم��ل متنا�ي الصغر –
ن متنا�ي الصغر  –  . خدمات توز�ــــع وثائق التأمني

ي تم��ل عمل�ات   – المغرب  . االقتصادي اإلدماج   بهدف  إ�شاء أو تط��ر �شاط إنتا�ب
 . المسا�ن بالماء أو ال�ه��اء تزو�د  أو    اقتناء أو بناء أو إصالح سكن خاص؛  –
ي ا�تتاب  –

ن لدى �ن كاتعقود تأمني ن  �ش ن و�عادة التأمني  . التأمني
)  ، ي العرئب النقد  صندوق  واقع2022المصدر:  "استب�ان    غ�ي   الما�ي   القطاع  وآفاق  ). 

ي 
ي  الم��ن

 الع���ة ".  الدول �ن

 
، (صندوق النقد   10 ي ي   غ�ي   الما�ي   القطاع  وآفاق  ). "استب�ان واقع 2022العرئب

ي   الم��ن
  الدول   �ن

 الع���ة ". 

الدول   .4 ي 
�ف الصغر  متنا�ي  التم��ل  مؤسسات  واقع 

 )10(الع���ة

ي سبع دولة ع���ة  يبلغ  
عدد مؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر �ن

مؤسسة، يتوزع نحو    84  عن �شاط القطاع  توفرت عنها ب�انات
المائة    77 ي 

بهما منها  �ن يتوفر  اللتان  السودان وم�  من  ي كل 
�ن

ي السودان   47العدد األ��ب من هذە المؤسسات بنحو  
مؤسسة �ن

ي م�   18و
ي المؤسسا  تتوزعف�ما  ،  مؤسسة �ن

ي با�ت
،   ت �ن ن   فلسطني

   والسعود�ة.  وقطر، وتو�س،

 الصغر،  متنا�ي   التم��ل  مؤسسات  أصول  كل من إجما�ي   سجل
   قبلها   من  الممن�ح   والتم��ل

�
ن   ما   تباينا ة   خالل  الع���ة  الدول   بني   الف�ت

ي   العوامل  من  عدد   �عكس  بما   ، )2020  -  2015(  من   تختلف   اليت
ي   أخرى.   إ�  ع���ة  دولة

ن    ف�ن   هذە   أصول  إجما�ي   سجلحني
   المؤسسات

�
ي   ارتفاعا

،   والسعود�ة  تو�س  من  كل  �ن ن   شهد   وفلسطني
 
�
ي   تراجعا

 حجم   كذلك   سجل  كما .   وقطر   السودان،  من  كل  �ن
   المؤسسات  هذە  قبل  من  الممنوحة  التم��الت

�
ي   ارتفاعا

 من   كل  �ن
ن   تو�س  ي   تراجع   بينما   ،وم�   والسعود�ة  وفلسطني

  من   كل  �ن
ة نفس  خالل وقطر  السودان  . الف�ت

 ) 1(كل رقم ش
ي بعض الدول الع���ة 

 عدد مؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر �ف

) ، ي  الما�ي  القطاع وآفاق ). "استب�ان واقع2022المصدر: صندوق النقد العرئب
ي  غ�ي 

ي   الم��ن
 الع���ة ".  الدول �ن

ن لمؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر  شهد عدد العمالء النش�طني
ي عدد من الدول الع���ة،  

 �ن
�
ي المائة خالل   56  بنحو نموا� ملحوظا

�ن
ة ( ي السعود�ة، ونما )  2020-2018الف�ت

ي  38بنسبة  �ن
ي المائة �ن

�ن
ة ( عدد عمالء التم��ل زاد  ). كما  2020-2015السودان خالل الف�ت

ي م�   
ي المائة مؤخرا�    10بنسبة  متنا�ي الصغر �ن

 3.4ل�صل إ�  �ن
عام   من  الثالث  ال��ــع  بنها�ة  عم�ل  مقابل  2021مليون   ،3.1  

عام   من  ة  الف�ت لنفس  عم�ل  ق�مة    . 2020مليون  شهدت  كما 
ي م�  

التم��الت الممنوحة من قبل مؤسسات التم��ل األصغر �ن
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 لتصل إ�  
�
  مل�ار جن�ه بنها�ة شهر سبتم�ب من عام   24.4ارتفاعا
�سبتها    2021 المائة  35ب��ادة  ي 

ب  ،�ن التم��ل  مقارنة  ق�مة 
الممنوحة من قبل هذە المؤسسات بنها�ة شهر سبتم�ب من عام  

ي مجمله  ما �ش�ي ،  )11( 2020
إ� النمو المتسارع لنشاط القطاع �ن

ي عدد من الدول الع���ة. 
 ةكما شهد متوسط القروض الممنوح   �ن

(إجما�ي القروض الممنوحة إ� إجما�ي عدد عمالء  للعم�ل الواحد  
ي عدد من الدول الع���ة، ح�ث سجل التم��ل األصغر)  

 �ن
�
ارتفاعا

بنسبة   إ�    8. 12نموا�  ل�صل  تو�س  ي 
�ن المائة  ي 

دوالرا�    1263�ن
ي عام  

ي عام   800، مقارنة بنحو  2020للعم�ل �ن
دوالرا� للعم�ل �ن

بنسبة  2015 السعود�ة  ي 
�ن وارتفع  عا�ي   8.5.  ن  بني ما  المائة  ي 

�ن
ن    2853ل�صل إ�    2020و  2018 ي فلسطني

، و�لغ �ن   3585دوالرا�
عام   ي 

�ن بلغت    2020دوالرا�   المائة  6.5ب��ادة  ي 
   �ن

ً
 مقارنة

ي عام 
   . 2015بالمتوسط المماثل الُمسجل �ن

ظل   ي 
و�ن  ، االجتما�ي للن�ع   

�
وفقا الممنوحة  القروض  ح�ث  من 

ن االقتصادي   ي توليها الحكومات الع���ة للتمكني ة اليت األهم�ة ال�ب�ي
للمرأة، ُ�الحظ ان �سبة القروض متناه�ة الصغر الممنوحة لإلناث  

ي بعض الدول الع���ة   ال تزال أقل من مث�التها الممنوحة 
 . للذكور �ن

 ) 2شكل رقم (
ي 

 الدول الع���ة بعض تطور أصول مؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر �ف
 )2020-2016( )(مليون دوالر

) ، ي  الما�ي  القطاع وآفاق ). "استب�ان واقع2022المصدر: صندوق النقد العرئب
ي  غ�ي 

ي   الم��ن
 الع���ة ".  الدول �ن

 
 

 

 

 
11 ) المال�ة، م�،  للرقابة  العامة  الثالث من عام  2021الهيئة  ال��ــع  "تق��ر  �شاط  2021).   :

 . كات، سبتم�ب وعات متناه�ة الصغر، والجمع�ات، والمؤسسات األهل�ة، وال�ش  تم��ل الم�ش

 ) 3شكل رقم (
ي  الصغر  متنا�ي  التم��ل مؤسساتالتم��ل الممن�ح من قبل  تطور 

 �ف
 ) 2020- 2016( الع���ة (مليون دوالر) الدول

) ، ي  الما�ي  القطاع وآفاق ). "استب�ان واقع2022المصدر: صندوق النقد العرئب
ي  غ�ي 

ي   الم��ن
 الع���ة ".  الدول �ن

 ) 4شكل رقم (
الن�ع االجتما�ي (%) توز�ــــع القروض متناه�ة الصغر الممنوحة بحسب 

)2019 -2020 ( 

) ، ي  الما�ي  القطاع وآفاق ). "استب�ان واقع2022المصدر: صندوق النقد العرئب
ي  غ�ي 

ي   الم��ن
 الع���ة ".  الدول �ن

الصغر ُ�الحظ   متنا�ي  التم��ل  قروض  مست��ات  انخفاض 
ي بعض الدول الع���ة

ة إ� إجما�ي قروض القطاع �ن ح�ث   ،المتع��
ي عام    3ال تتجاوز  

ي كل من السودان وقطر �ن
ي المائة �ن

،  2020�ن
ن    سجلت بينما   فلسطني ي 

عام    11  نحو �ن ي 
�ن المائة  ي 

،  2019�ن
ي عام  

لتسجل   19-بفعل جائحة كوف�د  2020وواصلت ارتفاعها �ن
ي المائة 13

ي عام  �ن
 . 2020�ن
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 ) 5شكل رقم (
ة إ�  جما�ي  إ�سبة القروض متناه�ة الصغر المتع��

 القروض متناه�ة الصغر (%) 

) ، ي  الما�ي  القطاع وآفاق ). "استب�ان واقع2022المصدر: صندوق النقد العرئب
ي  غ�ي 

ي   الم��ن
 الع���ة ".  الدول �ن

ع�  الرقاب�ة  الجهات .5 اف  اإل�ش عن   قطــــاع  المسؤولة 
 األصغر  التم��ل مؤسسات

اف�ة  الجهات  تعمل   التم��ل   مؤسسات  قطاع  عن  المسؤولة  اإل�ش
الصغر  ي   متنا�ي 

   الع���ة  الدول   �ن
ً
ي   ممثلة

 ، المرك��ة  البنوك   �ن
اف�ة    والجهات ع   دور   بها   الُمناط  األخرى  المستقلةاِإل�ش  الم�ش
  إصدار ع�    الصغر   متناه�ة  المؤسسات  تم��ل  لقطاع  والمنظم 
  وعدالة   واستقرارە،  ونموە  القطاع  سالمة   لضمان  واللوائح   األنظمة
�ع�ة   الرقاب�ة  الجهات  ومسؤول�ات  أدوار   . تتلخصهتعامالت  والت�ش

ي الدول الع���ة    األصغر   التم��ل  مؤسسات  قطــــاع  عن  المسؤولة
�ن

 :التا�ي  النحو  ع�

اخ�ص  إصدار  - ي   للمؤسسات  الالزمة  ال�ت   ضمن   تعمل  اليت
الصغر   التم��ل  قطاع   التم��ل   بعمل�ات  للق�ام  متنا�ي 

خ�ص   سحب  أو   ��قاف و   منها،  فئة  أي  أو   كلها    ال�ت
ي   التم��ل  أعمال  لمزاولة  الممن�ح

 مخالفة  حال   �ن
 .المحددة النصوص

المنظمة    المتعلقة  والتعل�مات  واللوائح  القواعد   إصدار  -
 . متنا�ي الصغر  التم��ل قطاعأل�شطة 

  ع�   الم�دان�ة  والرقابة   المكتب�ة  الرقابة  الق�ام بعمل�ات  -
  المال�ة   السالمة  من  للتأ�د   األصغر   التم��ل   مؤسسات

كات لهذە  المخاطر  احتواء ع�  وقدرتها   ال�ش

الصغر    ومتابعة  مراقبة - متنا�ي  التم��ل  مؤسسات 
  مدى   من  والتأ�د   الرقاب�ة  الجهات  مظلة  تحت  العاملة

�عات  تطب�قها   .الصادرة واللوائح  للت�ش

  ع�   والمال�ة  اإلدار�ة  والعق��ات  المخالفات  تطبيق -
الصغر   التم��ل  مؤسسات   لألنظمة   المخالفة  متنا�ي 
ن  اف�ة الجهات من  الصادرة والقوانني  .اإل�ش

  التم��ل   مؤسسات   لدى   المخاطر   إدارة   منظومة   تفع�ل  -
  بهدف   دور�ة   بصورة   و�حصاءات   تقار�ر   وطلب   األصغر، 

ي   العاملة   المؤسسات   لدى   المخاطر   مستوى   تقل�ل 
  �ن

 .القطاع 
 ) 3دول رقم (ج

اف�ة المناطة بها الرقابة ع� قطاع مؤسسات التم��ل األصغر   الجهة اإل�ش
ي بعض الدول الع���ة 

 �ف

اف�ة المعن�ة بالرقابة  الدولة التم��ل  ع� مؤسساتالجهة اإل�ش
 األصغر 

 . سلطة رقابة التم��ل الصغ�ي  تو�س

 . البنك المركزي السعودي السعود�ة 

 . السودان المركزيبنك  السودان 

ن   . سلطة النقد الفلسطين�ة فلسطني

 . م�ف قطر المركزي قطر

 . الهيئة العامة للرقابة المال�ة م� 

 . بنك المغرب المغرب

) ، ي  الما�ي  القطاع وآفاق واقع). "استب�ان 2022المصدر: صندوق النقد العرئب
ي  غ�ي 

ي   الم��ن
 الع���ة ".  الدول �ن

�ع�ة  األطر   لتط��ر   المبذولة  الجهود  .6  والرقاب�ة   الت�ش
 التم��ل  مؤسسات  قطــــاع  لعمل  الُمنظمة  والمؤسس�ة

ي  األصغر 
 الع���ة  الدول �ف

�ع�ة  الجهات  تعمل  وتطبيق   وتط��ر   تع��ز   ع�  والرقاب�ة  الت�ش
  من   �مكنه  بما   متنا�ي الصغر   التم��ل  قطــــاع  ع�  الرقاب�ة  األطر 
و   الوفاء  مست��ات    للقطاع  المال�ة  المالءة  تع��ز بدورە  وتط��ر 
   . الدول�ة الممارسات أفضل وفقأدائه 

الس�اق،   هذا  ي 
اف�ة  الهيئات  عملت �ن   ع�   بالرقابة  المعن�ة  اإل�ش

ي   األصغر   التم��ل
ن   من  عدد   تحد�ث  ع�  الع���ة  الدول  �ن  القوانني

 واستدامته   القطاع  نمو   من  �عزز   بما   للقطاع  المنظمة  واللوائح
�حة  و�ي   ورفع   استقرارە  وتحقيق ن   �ش   الحلول  حول  المتعاملني

 مؤسسات  قبل  من  االمتثال  مست��ات  ز�ادة  ع�  عالوة  التم��ل�ة،
�ع�ة   الجهات  من  الصادرة   التم��ل  لمبادئ  األصغر   التم��ل   الت�ش

اف�ة  السلطات   تعمل  كما .  والرقاب�ة  مع�ار   تطبيق  ع�   اإل�ش
كات  ع�   المال�ة  باألدوات  الخاص  المحاسبة ي   ال�ش  تزاول   اليت

 متنا�ي الصغر   التم��ل  مؤسسات  ومنها   م�ف�ة  غ�ي   مال�ة  أ�شطة
 المال�ة الس�ما   للتقار�ر   الدول�ة  المعاي�ي   متطلبات  مع   يتوافق  بما 
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(  مع�ار ال ي   (IFRS9).)  9رقم 
  السلطات   تعمل  الس�اق،  ذات  �ن

اف�ة ع�    اإل�ش العالقة   غسل  مكافحة   إجراءات  تفع�لذات 
  اللوائح   من  عدد   إصدار   خالل  من  اإلرهاب،  وتم��ل  األموال

ن  ي   للقطاع  المنظمة والقوانني
 .الشأن هذا  �ن

اف�ة  الجهات  تعمل  ،كذلك  تعد�الت   إجراء  ع�  العالقة  ذات  اإل�ش
��ي   النظام  ع� م  بما   القائم  الت�ش ات�ج�ة   الرؤ�ة   عيتوائم   االس�ت

  إ�   ذلك  خالله،   من  المقدمة  الخدمات  تن��ــــع   يتم   بح�ث   للقطاع
 ع�   القائمة  للقطاع  الرقاب�ة   األطر   تط��ر   ع�  العمل   جانب
 أسس   تطبيق  مع  العمالء  حقوق  وحما�ة  السوق  انضباط  أساس

از�ة    عن   فض�ً   للتم��ل،  قدمةالمُ   المؤسسة  حجم   بحسب   اح�ت
ات�ج�ة  رؤ�ة  تط��ر    وز�ادة   القطاع  مكانة  لتع��ز   هادفة  للقطاع  اس�ت

ي   مساهمته
 المساهمة   وتع��ز   المستدامة  االقتصاد�ة  التنم�ة   �ن
 .االجتماع�ة

اف�ة  الجهات  تعمل  كما   وضوابط  منشورات  صدار إ  ع�  اإل�ش
  متنا�ي   التم��ل  خدمات  واستدامة  سالمة  لضمان  مستمرة  بصورە
  الخدمة   مقد�ي   لدى   التثق�ف  مستوى  من  وتعزز   ،الصغر 

 ، ن   تنظ�م   �شأن  اللوائح   من  عدد   وضع  جانب   إ�   والمتعاملني
ي   المخاطر   و�دارة   الحوكمة

كات  �ن وضمان األصغر   التم��ل  �ش  ،
 القطاع  متعام�ي   خدمة  ع�  تعمل  متخصصة  وحداتوجود  
حات  الشكاوى  ومتابعة   السلطات   تواصل  كما .  قبلهم  من  والمق�ت

اف�ة ي   عملها   المعن�ة  اإل�ش
 ع�  والمكتب�ة  الم�دان�ة  الرقابة  نطاق   �ن

 ألغراض  ذلكعن    الناجمة  التطورات  ورصد   األصغر   التم��ل  قطاع
�عات تحد�ث   .للقطاع  المنظمة الت�ش

  التم��ل  قطاع �لعبه  الذي الرئ�س للدور   وتفع��ً  أخرى،  جهة  من
ي الصغر    متنا�ي 

الفرص و   الما�ي   الشمول  تط��ر   �ن االستفادة من 
ي  ،  الما�ي   لشمول يت�حها ا  اليت ي   مساهمته  عن  فض�ً   الرق�ي

  �سه�ل   �ن
كات  للجهات  الالزم  للتم��ل   الوصول  ي   وال�ش  عليها   �صعب   اليت
اف�ة  الجهات  تعمل  . البنوك  مع  التعامل   المعرفة   ��ش   ع�   اإل�ش
،   الما�ي   الشمول  بآل�ات   لمؤسسات   الرق�ي   التحول  وتع��ز   الرق�ي

 .وعمل�اتها  متنا�ي الصغر  التم��ل

ي 
ي   المغرب  بنك  اتخذ   اإلطار،  هذا   �ن

 من   مجموعة  2008  عام  �ن
 دمج   خالل   من  القطاع   ه�كلة  إعادة   أهمها   من  كان  اإلجراءات
ن   تضامن�ة  شبكة  و��شاء  القطاع،  ضمن  العاملة  الجمع�ات  بني

الصغر   متنا�ي  التم��ل    المصار�ف   اقتسام  أجل  منجمع�ات 
تبة ي   النظام  استخدام  ع�  الم�ت  الشبكة   خالل  من  التقين

المؤسسات   و�لزام  المخاطر    إدارة   إ�   إضافة  المعلومات�ة،  هذە 
  القروض   من   المستف�دين  حول  بينها   االئتمان�ة  المعلومات  تبادلب

ي   ذلك
  توح�د ، و  (credit bureau) للمخاطر  مرك��ةنظم    إطار   �ن

   المحاسب�ة  القواعد 
�
  الديون   بتصن�ف   المتعلقة  تلك  خصوصا

ة  و�لزامها   بالضمانات  وتغطيتها   ، التم��ل  لمؤسسات  المتع��

ام  كذلك ي   الحوكمة   قواعد   باح�ت  لمواجهة   سل�مة  س�اسة  وتبين
 . المخاطر 

ي   أما 
ي   تنظ��ي   إطار   اصدار   تم  فقد   السودان،  �ن   لتنظ�م   ورقائب

الصغر   التم��ل  مؤسسات   منشورات   إصدار   يتم  كما   ،متنا�ي 
 خدمات  واستدامة  سالمة  لضمان  مستمرة  بصورە  وضوابط

 .القطاع

ي 
اف�ة  الجهات  ركزت  اإلطار،  ذات  �ن ي   اإل�ش

ن   �ن   ضمن   عملها   فلسطني
 :��ي   ف�ما  تتمثل رئ�سة، محاور  ثالث

�ع�ة  االطر  –   ألحكام   استنادا�   القطاع  تنظ�م  يتم:  الت�ش
  العمل   تم  وقد   2011  لسنة)  132(  رقم  الرئا�ي   النظام
اح   ع�   مؤخرا�    يتوائم   بما   النظام   ع�  تعد�الت  اق�ت

ات�ج�ة  والرؤ�ة   تن��ــــع   يتم  بح�ث  للقطاع   االس�ت
 .خالله من المقدمة الخدمات

ي   طار إ  إعداد   ع�  العمل  تم:  الرقاب�ة  االطر  –   جد�د   رقائب
  حقوق   وحما�ة  السوق  انضباط  أساس   ع�  قائم   للقطاع
از�ة  سس أ  تطبيق  مع  العمالء    لزم�  حيثما   اح�ت

�
  ووفقا

 .حدة ع� مؤسسة كل  لحجم

ات�ج�ة  طر األ  –   رؤ�ة   تط��ر   ع�  العمل  تم :  االس�ت
ات�ج�ة   وز�ادة   القطاع   مكانة  لتع��ز   هادفة  للقطاع  اس�ت
ي   مساهمته

 وتع��ز   المستدامة  االقتصاد�ة  التنم�ة  �ن
 .له االجتماع�ة المساهمة

يتم   ي ف�ما 
ي   الدور   إطار   �ن ي   الرقائب

ا�ن  العامة   بالهيئة  المنوط  واإل�ش
ي   المال�ة  للرقابة

 �شاط  لتنم�ة   المجهودات  من  لعد�د بذل ا   م�،   �ن
  2014  لسنة  141  رقم  القانون  صدور   منذ متنا�ي الصغر    تم��لال

 نطاق   ل�شمل  الصغر   متنا�ي   التم��ل  �شاط  ممارسة  تنظ�م  �شأن
وعات  تم��ل  تطب�قه ة  المتوسطة  الم�ش  ومتناه�ة   والصغ�ي
وع  لتم��ل  األق�   الحد   ز�ادة  إ�   إضافة  الصغر،  متنا�ي   الم�ش
ي   ليبلغ   الواحد   الصغر   السماح   جانب   إ�   جن�ه،   ألف  مائيت

 �شطةأ  بمزاولة  لها   الُمرخص  متنا�ي الصغر   التم��ل  لمؤسسات
ي   الضوابط  وفق   أخرى  م�ف�ة  غ�ي   مال�ة  فض�ً   الهيئة،  تضعها   اليت

"  الصغر  متنا�ي   للتم��ل  الم�ي  االتحاد "  مس�  تعد�ل  عن
وعات  لتم��ل  الم�ي  االتحاد "  ل�صبح  المتوسطة   الم�ش

ة   له   األسا�ي   النظام  تعد�لتم    كما ".  الصغر  ومتناه�ة  والصغ�ي
وعات  تم��ل  �شاط  بمزاولة  لها   الُمرخص  الجهات  ل�ضم  الم�ش

ة  المتوسطة  .والصغ�ي

ي   المال�ة  للرقابة   العامة  الهيئة  قامت  كما 
 ب�صدار   2020  عام  �ن

لنشاط  والمؤسس�ة  الرقاب�ة  الضوابط  الئحة  التم��ل  المنظمة 
ي األصغر  خ�ص   و�جراءات  قواعد   �شأن  قرارات  تضمنت  ، اليت  ال�ت

كات ي   الراغبة  لل�ش
وعات  تم��ل  �شاط  مزاولة  �ن  المتوسطة  الم�ش

ة،  كات  والصغ�ي ي   الراغبة  وال�ش
وعات  تم��ل   �شا�ي   مزاولة  �ن  الم�ش
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ة  المتوسطة إصدار قرارات    إ�  إضافة.  الصغر   متناه�ةو   والصغ�ي
وط  �شأن ي   توافرها   الواجب  ال�ش

 والمؤسسات  الجمع�ات  �ن
 .  التم��ل متنا�ي الصغر  �شاط بمزاولة لها   المرخص األهل�ة

اف�ة  الجهات  عملت  كما  ي   اإل�ش
 معامالت  �شجيع  ع�  م�   �ن

الصغر   التم��ل  لمؤسسات  الرق�ي   الما�ي   الشمول   من   ،متنا�ي 
المال�ة    إدارة   مجلس   قرار   خالل  الرقابة    السماح   �شأنهيئة 

متنا�ي   التم��ل  كات  مع  بالتعاقد   الصغر لمؤسسات   �شغ�ل  �ش
  المركزي   البنك  بها   �عتد   أخرى  جهة  أي  أو   المحمول   الهاتف 

 .المحمول الهاتف باستخدام الدفع  خدمةل  قدمكمُ   الم�ي

ي   تم  كما 
ق�ة  إطالق  اإلطار   هذا   �ن  تم��ل  ساتسلمؤ   الذات�ة  ال�ت

وعات ي   المال�ة  لرقابةا  هيئة   تر�  ح�ث  الصغر،  متناه�ة  الم�ش
  �ن

وعات  تم��ل  جهات  إمكان�ات  تعظ�م  م�   الصغر   متناه�ة  الم�ش
   األقل

�
ي   تصن�فا

 أعداد   احت�اجات  بتلب�ة  �سمح  بما   قدراتها   تط��ر   �ن
ا�دة  ن وعات  من  م�ت ي   الصغر   متناه�ة  الم�ش

 ال��ف�ة   المناطق  �ن
 والواعدة.  والنائ�ة

 الما�ي   الشمول  مبادرة  ب�طالق  الهيئة   قامت  آخر،  جانب  من
ي   الما�ي   الشمول   معدالت  رفع   بهدف   الرق�ي 

  باستخدام   م�   �ن
ي   الرقم�ة  الدفع  أدوات

ي   غ�ي   الما�ي   القطاع  �ن
  و�األخص   الم��ن

 من   مجموعة  مع  بالتعاون  ذلك   الصغر،  متنا�ي   التم��ل  قطاع
كاء  رئ�سة  محاور   أر�ــع  إ�   المبادرة  استندت  ح�ث  التنم�ة،  �ش
،   الما�ي   الشمول   بآل�ات   المعرفة  ��ش   ع�  تقوم   و�ناء   الرق�ي

ن  الرق�ي   الما�ي   الشمول  آلل�ات  القدرات ي  للعاملني
  تم��ل   جهات  �ن

وعات  رقم�ة   آل�ات  تط��ر   إ�  إضافة.  الصغر   متناه�ة  الم�ش
ن   النقدي   غ�ي   الدفع  أنظمة  استخدام  ع�  العمالء  لتحف�ي

 .الرق�ي  الما�ي  الشمول ألدوات إرشادي دل�ل وتط��ر  المختلفة،

ات  أبرز   بمتابعة  السعودي  المركزي  البنك  �قوم  كما  ي   المتغ�ي  اليت
ي .  لرقابته  الخاضعة  األ�شطة  ع�   تؤثر 

 عمل   تط��ر   سب�ل  و�ن
كات  بتحد�ث   المركزي  البنك  �قوم   ،الصغر   متنا�ي   التم��ل   �ش

كات  هذە  ألعمال  المنظمة  القواعد  تم   ح�ث  مستمر   �شكل  ال�ش
ي    تحد�ث  خر ا  إصدار 

ي   النصفلهذە القواعد �ن
  2019  عام  من  الثائن

المؤسسات   المتطلبات  تبس�ط  بهدف هذە  لها  تخضع  ي  اليت
ب  لسماحل �حة  اجتذابلها   رفع   خالل  من  العمالءمن    أ��ب   �ش

اف�ة  الجهات  قامت  ف�ما .  التم���ي   السقف ي   اإل�ش
 بوضع   قطر   �ن

 ذلك   الدول�ة،  المعاي�ي   إ�  باالستناد   الما�ي   للقطاع   الرقاب�ة  األنظمة
 
�
�ع�ة  األطر   لتط��ر   منها   سع�ا  الُمنظمة   والمؤسس�ة  والرقاب�ة  الت�ش
 .متنا�ي الصغر  التم��ل مؤسسات قطــــاع  لعمل

 
المال�ة،  12 للرقابة  العامة  (  الهيئة  متنا�ي 2022م�،  التم��ل  عمالء  "حما�ة   .(

 الصغر". 

ي الدول   .7
حما�ة عمالء مؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر �ف

 الع���ة

ي   السائدة  للتجارب   وفقا   الصغر   متنا�ي   التم��ل  يتسم
  مختلف   �ن

ن   والمبا�ش   الشخ�ي   االتصال  ع�   �عتمد   بأنه  العالم  بلدان  جهة  بني
 للتواصل   منظمة  ك�انات  وجود   يتطلب  بما   والعمالء،  التم��ل

وعات  وال��انات  األفراد   مع   الشخ�ي  بناًء  .  الصغر   متناه�ة  والم�ش
إ�    األصغر   التم��ل  ؤسساتم  �س�  عل�ه الع���ة  الدول  ي 

�ن
ام ن   متنا�ي   عمالء التم��للحما�ة    الدول�ة  الممارسات  بأفضل  االل�ت
ن   وخاصة   الصغر  ضني ستة   المق�ت بينها   رئ�سة  مبادئ   ومن 

 :)12( و�ي 
  الممن�ح   التم��ل  طب�عة  عن  المعلومات  بكافة  العمالء  تزو�د  –

ي   بما 
ها   والرسوم   الفائدة   ذلك   �ن ي   التكال�ف   من   وغ�ي   �جب   اليت

 .دفعها عليهم
ام – ن ن   ما   الموازنة  خالل  من  التشغ�ل�ة  ال�فاءة  باعتبارات  االل�ت   بني

  لعادل تسع�ي اال  العمالء، و   من  عدد   أ��ب   إ�  الوصول  اعتبارات
 عدم  نت�جة  تكال�ف  بأ�ة  العم�ل  تحم�ل  وعدم  للخدمات،

 التشغ�ل�ة المطل��ة.  ال�فاءة لمست��ات المؤسسة تحقيق
  تفوق   قروض  منحهم  وعدم  للعمالء  االئتمان�ة  القدرة  دراسة –

 السداد.  ع� قدرتهم 
 .للعمالء  والمسؤولة المنصفة المعاملة –
ي  –  .الشكاوى لتقد�م  واضحة آل�ة  تبين
ام – ن  .العمالء ب�انات ���ة االل�ت

ام  المبادئ  بهذە  الوفاء  يتطلب ن   بمنح   التم��ل  مؤسسات  ال�ت
 طلب   / عقد   نموذج  إ�  استنادا�   الصغر   المتنا�ي   قروض التم��ل

 والم�وفات   التكال�ف  به  موضح  المال�ة  الخدمة  أو   للقرض
ي   المال�ة  الخدمة  أو   بالقرض  والمتعلقة  الحق�ق�ة   �دفعها   اليت
وط  جانب  إ�   العم�ل، ي   والس�اسات  القرض   منح   �ش  تتبعها   اليت
كة ي   ال�ش

 أو   التأخر   حاالت  مع   والتعامل  والتحص�ل،  ال�ف،   �ن
  رسم�ة   �سخة  ع�  العم�ل  �حصل  أن  و�جب.  السداد   عدم
 �جب   كما .  توق�عه  يتم  الذي  المال�ة  الخدمة  أو   القرض  طلب/ لعقد 

ح  أن    القروض   موظفو   ��ش
�
وط   جميع   للعمالء   شفه�ا ال�ش

المؤسسات  واألحكام، تلك  ام  ن ال�ت من   إ�صاالت   ب�صدار   كما البد 
ي  األقساط نظ�ي  مختومة    . العمالء  من  استالمها   يتم  اليت

ي   كما 
ام  ع� مؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر   ينب�ن ن   بالمعاملة   االل�ت
ي   قبل  من  الالئقة

 إ�   اللجوء  وعدم  للعمالء،  القروض  موظ�ن
ي   كذلك.  الديون  تحص�ل  عند   قانون�ة  غ�ي   ممارسات

 ق�ام   ينب�ن
 المستف�ضة  بالدراسة  الصغر   متنا�ي   التم��ل  مؤسسات
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ي   واالستعانة  السداد   ع�  العمالء   قدرة   لمست��ات
 ذلك   سب�ل  �ن

ي   االستعالم  تقار�ر   بينها   ومن  الممكنة  الوسائل  بكل
  قبل   االئتمائن

ي  اإلفراط من العمالء حما�ة بهدف االئتمان منح
اض �ن    . االق�ت

  األصغر   التم��ل  مؤسسات  لتنظ�م  المبذولة  الجهود  .8
امها  وضمان ف  الدول�ة بالمعاي�ي  ال�ت

اف�ة  الجهات  تعمل متنا�ي    اإل�ش التم��ل  قطاع  عن  المسؤولة 
ي الدول الع���ة  

  الحوكمة   ممارسات  أحدث  موا�بة  ع�الصغر �ن
  الذي   ر ماأل   ، العالم�ة  المعاي�ي   أفضل  مع   ينسجم  بما   السل�مة

ي   �سهم
. النمو   معدالت  رفع  أجل  من  األصغر   التم��ل  قطاع   دفع  �ن

�ع�ة  الرقاب�ة  للضوابط  السل�م  التطبيق  يؤدي  كما    رفع   إ�  والت�ش
  .األصغر التم��ل مؤسسات من المقدمة الخدمات مستوى

ي 
ام  ُ�عد   اإلطار،  هذا   �ن ن   عام�ً   الدول�ة  المحاسب�ة  بالمعاي�ي   االل�ت

 
�
ي   األصغر   التم��ل   قطاع  لنمو   رئ�سا

 تعمل   ح�ث   الع���ة،  الدول   �ن
اف�ة  الجهات المؤسسات    ع�  اإل�ش   م�ف�ة ال  غ�ي   المال�ةإلزام 

صغر   التم��ل  مؤسسات  ومنها 
ً
الدول�ة   األ المحاسب�ة  بالمعاي�ي 

 المال�ة   للتقار�ر   الدول�ة  المعاي�ي   متطلباتومن بينها التوافق مع  
ي هذا اإلطار،  (IFRS9))  9وخاصة ما يتعلق بالمع�ار رقم (

. ف�ن
القرار  ب�صدار  م�  ي 

�ن المال�ة  الرقابة  هيئة  ) 200(  رقم   قامت 
  تطبيق   آثار   مخاطر   لمواجهة  احت�ا�ي   تك��ن  �شأن  2020  لسنة
  ع�   المال�ة  باألدوات  الخاص)  47(  رقم  الم�ي  المحاسبة  مع�ار 
كات  بعض ي   ال�ش   ومنها   م�ف�ة  غ�ي   مال�ة  أ�شطة  تزاول   اليت

صغر   التم��ل  مؤسسات
ً
 المعاي�ي   متطلبات  مع  يتوافق   بما   األ

 .(IFRS9) مع�ار من بينها ال الدول�ة للتقار�ر  الدول�ة

اف�ة  الجهات  إلزامعن    فض�ً   ضمن  العاملة  للمؤسسات  اال�ش
ي   الدول�ة  الحوكمة  لمبادئباالمتثال    األصغر   التم��ل  قطاع

  هذا   �ن
بينها المؤسسات  من   الن�ع  ومن    الرقاب�ة   الضوابط   تطبيق  ، 

عة  الجهات  من  الصادرة   األموال   غسل  عمل�ات  لمكافحة  الم�ش
  تفت�ش لا  بجوالت  الق�ام  جانب  إ�  ذلك.  اإلرهاب  وتم��ل
ي 
ي   الم�دائن صغر   التم��ل  مؤسسات  ع�  دوري   �شكل  والمكتيب

ً
 األ

ي   �ساهم  مما 
 والمتطلبات  بالمعاي�ي   امتثالها   معدالت  رفع   �ن

 .الرقاب�ة

  العاملة   المؤسسات  بمتابعة  المغرب  بنك  �قوم   سبق،  بما   اتصا�ً 
   المستمرة  المراقبة  ط��ق  عن  األصغر   التم��ل  قطاع  ضمن

�
  م�دان�ا

 
�
ن  السن��ة االجتماعات عقد  ا� باإلضافة  ومكتب�ا   المغرب  بنك   بني

  قامت   ف�ما .  القطاع  ضمن  العاملة  والجمع�ات  والمؤسسات
ي   النقد   سلطة

ن   �ن ي   إطار   إعداد   ع�   فلسطني  قائم   للقطاع   جد�د   رقائب
 تطبيق   مع  العمالء  حقوق  وحما�ة  السوق  انضباط  أسس  ع�

از�ة  األسس   ع�   العمل  خالل   من  المؤسسات،  بعض  ع�  االح�ت
  اإلطار   هذا   مع  تتوافق   والم�دان�ة  المكتب�ة  للرقابة  عمل  أدلة  إعداد 

 .الموضوعات لتلك المنظمة الدول�ة المعاي�ي مع  تواءمتو 

ي 
ي   م�،  �ن

  مؤسسات   بتوافق   المال�ة  لرقابة ا   هيئة  اهتمام  إطار   و�ن
صغر   التم��ل

ً
ي   قرارات  عدة  إصدار تم    الدول�ة،  المعاي�ي   مع  األ

 �ن
  مكافحة   بمجال  الخاصة  الرقاب�ة  بالضوابط  تتعلق  2019  عام

 األصغر،  التم��ل  لمؤسسات  اإلرهاب  وتم��ل  األموال  غسل
 .ذات الصلة العق��ات قوائم و 

ن   إرشاد�ة   أدلة   عدة   الهيئة  أصدرت  كما  ام   درجة  لتحسني ن  ال�ت
صغر   التم��ل  مؤسسات

ً
 الخاصة   الدول�ة  المعاي�ي   تجاە  األ

 جهود   تع��ز   إ�  إضافة  ،(FATF)   الدو�ي   الما�ي   العمل  بمجموعة
 متنا�ي الصغر   التم��ل  بنشاط  العاملة  للجهات  والتدر�ب   التوع�ة

 المبادئ   مع  يتفق  بما   العمالء  حقوق  حما�ة  ممارسات  �شأن
ي   الدول�ة  الرئ�سة

 العامة   الهيئة   ق�ام  عن  فض�ً   الصدد،  هذا   �ن
ي   التفت�ش  بمهام  المال�ة  للرقابة

ي   الم�دائن   ع�   المستمرة   والمكتيب
صغر   التم��ل  مؤسسات

ً
ي   ساهم  مما   األ

 بالمعاي�ي   امتثالها   ز�ادة   �ن
  .الرقاب�ة والمتطلبات

ي 
كات   حوكمة  قواعد   �شأن  قرارا�   الهيئة  أصدرت  الصدد،   ذات  �ن   ال�ش

ي   العاملة
 ضمنها   ومن  الم�ف�ة  غ�ي   المال�ة  األ�شطة  مجال  �ن

كات   لمبادئ   امتثالها   ع�  �ساعد   مما   الصغر،  متنا�ي   التم��ل  �ش
ي  الدول�ة الحوكمة

 .المؤسسات من الن�ع هذا  �ن

ي 
ة   جهود   ببذل  المركزي  البنك  �قوم  السعود�ة،  �ن عمل   لتنظ�م   كب�ي

كات امها   وضمانمتنا�ي الصغر    التم��ل  �ش ن   الدول�ة   بالمعاي�ي   ال�ت
كات  ع�  دور�ة  تفت�ش�ة  ب��ارات  الق�ام  أبرزها   ومن  المعن�ة  ال�ش

هذە    لدى  جراءاتاإل   وسالمة  العمل  صحة  من  والتأ�د 
ي   يتم   بينما .  المؤسسات

  للممارسات   المستمر   التقي�م   إجراء  قطر   �ن
ي   القائمة

  أفضل   مع   ومقارنتها   الرئ�سة  الرقاب�ة  الجهات   �ن
 .الدول�ة الممارسات

  التم��ل   مؤسسات  ع�   19-كوف�د  جائحة  انعكاسات .9
ي الدول 

 الع���ة األصغر �ف

ي ككل، تأثرت  
مؤسسات التم��ل متنا�ي  ع� غرار القطاع الم��ن

ي الصغر   اليت الصح�ة  لألزمة  واالقتصاد�ة  االجتماع�ة  باآلثار 
ع قدرة  المؤسساتأضعفت  هذە  السداد   مالء  وهم ع�   ،

ولقد عائن   . بطب�عتهم من ذوي الدخل المنخفض وغ�ي المستقر 
عدد كب�ي من المستف�دين من توقف �شاطهم و�التا�ي لم يتمكنوا 

اماتهم.   ن  من الوفاء بال�ت

 مع  
�
ي تم تبنيها من قبل  وتماش�ا ي التداب�ي اليت

لتجاوز    القطاع الم��ن
اف�ة المسؤولة عن �شاط   سمحت ،  تداع�ات األزمة الجهات اإل�ش

لل  الصغر  متنا�ي  هذا مؤسسات  التم��ل  ي 
�ن المجال   العاملة 

بدون مدفوعات القروض المستحقة ع� العمالء  سداد  بتأج�ل  
عدد كب�ي من عمالء التم��ل متنا�ي . ولإلشارة، استفاد  أ�ة رسوم

ي المائة  80ما �قرب من  الصغر من هذە التسه�الت ب 
من عمالء   �ن
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ي المغرب 
ي هذا الس�اق،    . ع� سب�ل المثال   هذە المحافظ �ن

انعكست  �ن
ع� مؤسسات التم��ل األصغر    الجائحة وما نتج عنها من تداع�ات  

ي شملت من بينها:   من خالل عدد من قنوات التأث�ي اليت

ح�ث عانت    والضغط ع� أوضاع السيولة،   نقص التم��ل  –
التم��ل سواءً القطاع  مؤسسات   من المصادر    من نقص 

الخارج�ة وهو ما حّد  المصادر  أو من  ة  من قدر   المحل�ة 
ة. بعضها    ع� االستمرار باإلقراض ع� نفس الوت�ي

نظرا� للظروف الناتجة عن  التم��ل،   فظاتراجع أداء مح –
وما تبعها من إجراءات متعلقة باإلغالق   الجائحةانتشار  

 ع� االداء االقتصادي و�التا�ي 
�
ع� قدرة    وهو ما أثر سلبا

جودة   ع�  انعكس  ما  وهو  السداد  ع�  هذە  العمالء 
كما سبق    غ�ي المنتظمةقروض  وع� �سبة ال  ،فظاالمح

 . اإلشارة

ي    إجهاد ر�ح�ة القطاع الذي تعرض لخسائر ألول مرة  –
�ن

  ، ن وفلسطني السعود�ة،  مثل  الع���ة  الدول  بعض 
ي بعض هذە الدول  خاصة أن القطاع اختار    والمغرب و 

�ن
األزمة  ظروف  ظل  ي 

�ن العاملة  قوته  تقل�ص    عدم 
   .لتخف�ف األعباء االقتصاد�ة ع� العمالء

  بالجائحة   متنا�ي الصغر تأثر مؤسسات التم��ل  زاد من مست��ات  
ض�قة  كونها   ائح  �ش مع  المجتمعتعمل    رؤوس ن  أكما  ،  وسط 

وال    القطاعمؤسسات  موال  أ الصدمات  �ضع�فة  تحمل  مكنها 
ي عدد كب�ي من الدول الع���ة  ةمتوقع غ�ي الالخارج�ة والمخاطر  

 . �ن

قطاع   أداء  ع�  الجائحة  أثر  بتقي�م  الع���ة  الدول  بعض  اهتمت 
التم��ل متنا�ي الصغر وفق إجراء اختبارات للضغط لتقدير مستوى  
ي م�،  

المخاطر الناتجة عن هذە األوضاع االستثنائ�ة كما هو الحال �ن
كات وجهات التم��ل متنا�ي  الجهد    ات اختبار   تطبيق تم  ح�ث   ع� �ش

 ) عدد  جه 18الصغر  فرض�ات    وفق   ة )  ن  ثالث  بني اوح  الفرض�ة  ت�ت
 ثم األ���    ة، ثم المتوسط   ة، األساس� 

�
 للمتغ�ي األسا�ي  �شاؤما

�
، طبقا

لالختبار وهو انخفاض ق�مة المتحصالت النقد�ة من أقساط العمالء  
محافظ  المستحقة  المخاطر ع�  أ��ب  أن  إ�  النتائج  أشارت  وقد   ،

مخاطر   ي 
�ن تتمثل  الصغر  متنا�ي  جودة    مست��ات   تراجع التم��ل 

ات ال��ح�ة و   المحفظة   . مؤ�ش

 

 

 

 ) 4جدول رقم (

نتائج اختبارات الجهد لمحافظ التم��ل متنا�ي 
ي م� 

 الصغر �ف

 مستوى المخاطر  نوع المخاطر 
 منخفضة  التشغ�ل�ة انخفاض ال�فاءة 

 معتدلة  ضعف معدالت المالءة المال�ة 
 مناسبة  ضعف معدالت السيولة والع� الما�ي 

 مقبولة  تراجع جودة المحفظة وز�ادة المخصصات 
ات ال��ح�ة والفائض   مقبولة ا� حد ما  تراجع مؤ�ش

) ، ي  الما�ي  القطاع وآفاق ). "استب�ان واقع2022المصدر: صندوق النقد العرئب
ي  غ�ي 

ي   الم��ن
 الع���ة ".  الدول �ن

الجهات الرقاب�ة المسؤولة عن قطاع اتخذت  استنادا� إ� ما سبق،  
العد�د   الصغر  متنا�ي  لتخف�ف التم��ل  الهادفة  االجراءات  من 

:   عمالء التم��ل متنا�ي الصغر آثار االزمة ع�   كما ��ي

خالل  قراض من  الالزم لمؤسسات اإل الفص�ي  تم��ل  ال توف�ي   –
وفق أسعار الفائدة    استمرار عمل�اتها ضمان  البنوك وذلك ل 

ي إطار  
الرسم�ة وقبول القروض متناه�ة الصغر كضمانات �ن

ي بعض الدول 
 . عمل�ات الس�اسة النقد�ة �ن

لضمان – صناديق  التم��ل    تأس�س  مؤسسات  قروض 
لتغط�ة الممنوحة  الصغر    المه�كلة   القروض  متنا�ي 

ي   واإلضاف�ة ي   المؤسسات  هذە   منحتها   اليت
 أزمة  إطار   �ن

 . 19- وف�دجائحة 
بفتح أبوابها    اإلقراض متنا�ي الصغر السماح لمؤسسات   –

ات محددة أثناء االزمة و�ما   وممارسة أعمالها خالل ف�ت
ي استمرار أعمالها التشغ�ل�ة. 

 �سهم �ن
ل�افة عمالء التم��ل متنا�ي الصغر  قساط  سداد أتأج�ل   –

ن لمد ضني ن ثالثة إ� ستة أشهر  المق�ت اوح بني بدون د ت�ت
أو فوائد اضاف�ةأرسوم   ي  و عموالت 

تم كذلك �ن ، ف�ما 
الدو  ال��ــع  بعض  حيت  امج  ال�ب بهذە  العمل  ة  ف�ت مد  ل 

ي من عام 
 . 2022الثائن

ة   – تمد�د السقوف الممنوحة للعمالء والمشار�ــــع الصغ�ي
األ من  ر�ن  المت�ن االفراد  والعمالء  وضاع  والمتوسطة 

 . االستثنائ�ة االقتصاد�ة
الش�كات  إ�قاف   – نظام  العمالء ع�    المرتجعة تصن�ف 

التس��ات   ب�جراء  اوالسماح  ة  للتلك  ف�ت خالل  ش�كات 
 ت الش�كات المرتجعة. الطوارئ، و��قاف است�فاء عموال 

  قروض   وشطب  وتخص�ص  تصن�ف  قواعد   تخف�ف  –
  ولمدة   مؤقتة  مؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر بصفة

ي بعض الدول.   2021  يونيو  نها�ة  حيت   واحدة سنة
 �ن
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غ�ي الموظفة كديون    الديون   تصن�ف   إعادة   قاعدة   اعتماد  –
ة      30  بعد متع��

�
 عن  من أجل السداد    يوما

�
    15عوضا

�
يوما

ي بعض الدول  المطبقة ع� قروض القطاع  
 قبل الجائحة. �ن

الصغر   �شجيع – متنا�ي  التم��ل    ع�   مؤسسات 
ون�ة  المنصات  استخدام   الدفع   ووسائل  ،اإلل��ت

ي 
وئن ي   االستعالم  و�جراء  ،اإلل��ت

  خالل   للعمالء  االئتمائن
ة منح  باإلضافة  الطوارئ   ف�ت  لتشجيع  موافقات  إ� 

وسائل ي   الدفع  استخدام 
وئن   والمحافظ   االل��ت

ون�ة  .اإلل��ت
الصغر    مؤسساتحث   – متنا�ي  اعتماد التم��ل    ع� 

ومراجعة  لضمان    طخط األعمال،  استمرار�ة 
،  ها و�دارة مخاطر افظ  المستهدفات الخاصة بنمو المح 

س�اس بالتم��الت    اتومراجعة  يتعلق  ف�ما  التسع�ي 
ن   الجد�دة ضني  . للتخف�ف ع� كاهل المق�ت

ي   والمخاطر   التحد�ات .10
ي   األصغر   التم��ل  قطاع  تواجه  اليت

  �ف
 الع���ة الدول

من  الع���ة عدد  الدول  ي 
�ن الصغر  متنا�ي  التم��ل  قطاع  يواجه 

التم��ل    . التحد�ات مؤسسة  أجرته  سابق  استب�ان  فبحسب 
ي البلدان الع���ةالدول�ة  

  ، وشبكة سنابل للتم��ل متنا�ي الصغر �ن
القطاع  26هناك نحو    تواجه  تتباين من ح�ث األهم�ة   ،خطرا� 

ي  
ي تمثل المخاطر النسب�ة و�كمن أهمها �ن المخاطر الخارج�ة اليت

مخاطر  �ليها  الصغر،  متنا�ي  التم��ل  مؤسسات  س�طرة  خارج 
ي المديون�ة، ح�ث قام ما  

األوضاع الداخل�ة، ثم مخاطر اإلفراط �ن
ن لالستب�ان بتصن�ف هذە    60ي��د عن   ي المائة من المستجيبني

�ن
التم��ل   مؤسسات  تواجه  عال�ة  مخاطر  ع� كونها  المخاطر 

كما تواجه مؤسسات القطاع مخاطر أخرى ذات نا�ي الصغر.  مت
ومخاطر  والتوظ�ف،   ، ال��ي االقتصاد  مخاطر  ي 

�ن تتمثل  أهم�ة 
ي رأى نحو   ن أنها   50الحوكمة المؤسس�ة اليت ي المائة من المبحوثني

�ن
 تمثل مخاطر عال�ة تواجه هذە النوع�ة من المؤسسات. 
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ي 
تواجه مؤسسات التم��ل متنا�ي أهم المخاطر اليت

ي الدول الع���ة 
 الصغر �ف

ن الذي صنفوا الخطر  ( األهم�ة النسب�ة المبحوثني
 بكونه �مثل مخاطر عال�ة بالنسبة للقطاع (%)) 

 
البلدان  ي 

�ن الصغر  متنا�ي  للتم��ل  سنابل  وشبكة  الدول�ة،  التم��ل  مؤسسة 
ي تواجه قطاع التم��ل األصغر  الع���ة، "أصوات: تقي�م للمخاطر المحتملة اليت

ي الدول الع���ة". 
 �ن

من   ال�ث�ي  تواجه  إليها،  اإلشارة  تمت  ي  اليت المخاطر  ن  بني ومن 
الع�� الدول  ي 

�ن الصغر  متنا�ي  التم��ل  مخاطر مؤسسات  �ة 
ي المديون�ة، �سبب

 األصغر   التم��ل  عمالء  قدرة  عدم  اإلفراط �ن
اض  �سبب  بالقروض  الوفاء  ع�   مختلفة،   جهات  عدة  من  االق�ت
  متعددة   مصادر   من  الالزم  التم��ل  ع�  للحصول  اضطرارهم  جراء
 الحد  عـ�  قـ�ـود  وجـود  �سبب ذلك باحت�اجاتهم،  الوفاء أجـل  مـن

 جهة،  من األصغر  التم��ـل مؤسسة تصدرە الذي للقرض األق�
 بعض   من  المقدمة  التم��ل�ة  والحلول  المنتجات  محدود�ة  أو 

 للحصول   العمالء  �ضطر   الذي  األمر   األصغر،  التم��ل  مؤسسات
 . مختلفة  جهات من  التم��ل ع�

ي نفس الس�اق، أشار االستب�ان األحدث الذي أجراە صندوق النقد  
�ن

ي إ� أن   ي    التحد�ات   أبرز العرئب قطاع التم��ل متنا�ي الصغر    تواجه اليت
الع���ة   الدول  ي 

ي  تتمثل  �ن
ي   تتمثل   رئ�سة   نقاط   ثالث �ن

  تفاوت   �ن
ن   مستوى  ك�ي ن   المخاطر   إدارة   ع�   ال�ت ي   العاملة   المؤسسات   بني

  القطاع   �ن
  الجهات   تقوم   المنطلق   هذا   من .  القطاع   ونمو   استقرار   ع�   يؤثر   بما 

اف�ة  ي   اإل�ش
  بأهم�ة   الو�ي   مستوى   رفع   ع�   بالعمل   الع���ة   الدول   �ن

  ب�دارة   الخاصة   الممارسات   أحدث   تطبيق   خالل   من   المخاطر   إدارة 
  المتعلقة   المست��ات   مختلف   ع�   وتط��رها   وتفع�لها   المخاطر 

  وتحقيق   المخاطر،   مستوى   خفض بهدف    األصغر   التم��ل   قطاع ب 
ات   ج�دة   معدالت    .األداء   لمؤ�ش

ام   معدل   تع��ز   مستوى   تفاوت  �مثل  ،آخر   جانب   من ن   االل�ت
  المعاي�ي   أفضل   مع  يتوافق  بما   السل�مة  الحوكمة   ممارسات   بتطبيق 
   العالم�ة

�
 متنا�ي الصغر   التم��ل  قطاع   قدرة  ع�   يؤثر   آخر   تحد�ا

68 65 61
51 50 50 49 48 48 46 46 45

0
10
20
30
40
50
60
70
80



 

 

 
ي الدول الع���ة الصغر  متنا�ي  التم��ل قطاع وآفاق واقع): 2022 مايو موجز س�اسات (

 �ف
ي   www.amf.org.ae 12: صندوق النقد العريب

ي 
 تع��ز   جانب  إ�  �دة،ج  نمو   معدالت  تحقيق  ع�  الع���ة  الدول   �ن

ن  ثقة   . مصادر التم��ل من الم��د  وجذب   بالسوق، المتعاملني

ي   الثالث   التحدي   يتمثل  ف�ما 
  لقطاع   األخرى  القطاعات  منافسة  �ن

ي   القطاع  خاصة  األصغر   التم��ل
ي ظل انخفاض   ،الم��ن

الس�ما �ن
كلفة مصادر التم��ل المتاحة للمؤسسات المال�ة األخرى مقارنة 

بما   بمصادر التم��ل المتاحة لمؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر 
 .والتوسع لمنافسةيؤثر ع� قدرتها ع� ا

ي   تتباينبينما  
متنا�ي    التحد�ات  با�ت التم��ل  قطاع  تواجه  ي  اليت

ن دولة ع���ة وأخرى    وانتشار   السوق   حجم   بحسب الصغر ما بني
  التحد�ات  أبرز  تتمثل المثال،  سب�ل فع� . األصغر  التم��ل قطاع

ي  كات  تواجه  اليت ي   األصغر   التم��ل   �ش
ي وقطر    السعود�ة  من  كل  �ن

�ن
ي .  البنوك  قطاع  مع  المتكافئة  غ�ي   والمنافسة  التم��ل  كلفة  ارتفاع

  �ن
ي   التحد�ات  تختلف،  المقابل

  بعض   تواجه  ح�ث  المغرب،  �ن
الصغر   التم��ل  مؤسسات تن�ع    متنا�ي  بعدم  ترتبط  تحد�ات 

من  محدود  عدد  ع�  واقتصارها  المقدمة  القطاع    خدمات 
ي 
ة،   السنوات  األ�شطة �ن تحد�ات ترتبط بعمل�ات    إ�  إضافة  األخ�ي

 بينما .  الحوكمة  آل�ات  تع��ز   إ�  الحاجة  جانب  إ�   تم��ل،ال  إعادة
ي   حاجة  هناك  توجد 

 مؤسسات  حوكمة  تق��ة  إ�  السودان  �ن
 الحاجة  إ�  إضافة  المخاطر،  إدارة  ق��ةتو   ،متنا�ي الصغر   التم��ل

ي   خاصة  صغر األ   التم��ل  مؤسسات  موارد   ز�ادة  إ�  تقبل  ال   اليت
ي ظل الس�ما  ودائع،

 .المؤسسات تلكل  األموال رؤوس ضعف�ن

ي 
ي   التحد�ات  تختلف  ،المقابل  �ن   مؤسسات   قطاع  تواجه  اليت

ي   األصغر   التم��ل
،  �ن ن  الس�اس�ة   الظروف  تمثل  ح�ث  فلسطني

دون    عام�ً   االستثنائ�ة  واالقتصاد�ة بالشكل   القطاع  نمو �حول 
اف�ة  الجهات  لتدخل  حاجة  هناك   أن  كما .  المطلوب  للق�ام  اإل�ش

  ع�   الفائدة  ألسعار   أسقف  لوضع   اللوائح  وسن  مبادراتب
عالوة ع� تحد�ات  .  متنا�ي الصغر   بالتم��ل  المتعلقة  المنتجات

بتداع�ات   ترتبط  قطاع    أعمالع�    19-كوف�د  جائحة أخرى 
 .التم��ل متنا�ي الصغر

ي   األصغر   التم��ل  قطاع  يواجه  سبق،  ما ب  اتصا�ً 
 من   عدد   م�   �ن

إ�    أهمها،  من  التحد�ات  الرق�ي   التحول  آل�ات  ���ــــعالحاجة 
الصغر،  التم��ل  لمؤسسات  الما�ي   الشمول  وتطبيق  متنا�ي 

  التثق�ف مست��ات    رفع الحاجة إ�    إ�  إضافة  لعمالئها،   الرق�ي 
 �عد  الذي "النانو"  األصغر  التم��ل منتج  تطبيق   و�شجيع ، الما�ي 
ي   العهد   حد�ث   منتج

 تقن�ات  ع�  يرتكز   الذي   الم�ي،  السوق  �ن
اإلشارة  االصطنا�ي   الذكاء  سبق    الجهات   تواصل  ف�ما .  كما 

اف�ة ي   اإل�ش
  التحول   مخاطر   إدارة  مستوى  لرفع  جهودها   م�   �ن

ي   الرق�ي 
ي   االستمرار   ع�  عالوة  األصغر،  التم��ل   مؤسسات  �ن

  �ن
 . 19- كوف�د  جائحة آثار  تخ�

  األصغر   التم��ل  قطاع  من  المطل��ة  اإلفصاح  متطلبات .11
�عات   بموجب  الت�ش

ي   الدور�ة  اإلفصاح  عمل�ات  �سهم   العاملة   المؤسسات  بها   تقوم   اليت
ي    األصغر   التم��ل  قطاع  ضمن

اف�ةاإل   الجهات  مساعدة�ن   ع�   �ش
ات�ج�ات   وضع  ع�  والعمل  للقطاع،  الراهن  الوضع  تقي�م   اس�ت

  المُنظمة   القانون�ة   والرقاب�ة  التنظ�م�ة  األطر   وتط��ر   جد�دة
   ذلك   للقطاع

�
ي   المتمثلة  اإلفصاح  عمل�ات  لمخرجات  انعكاسا

  �ن
 تقار�ر   إ�   إضافة  للمؤسسات،  الدور�ة  المال�ة  والب�انات  القوائم 

ي   التقار�ر   ع�   عالوة  المخاطر،  قبل  من  دوري   �شكل  تطلب   قد   اليت
اف�ة الجهات  .اال�ش

ي   المثال  سب�ل  ع�
�ن   رقم  المرسوم  أحكام  وحسب  تو�س،  يتم 

 التم��ل   مؤسسات  �شاط  بتنظ�م  المتعلق   2011  لعام   117
،  رقابة   سلطة  بموافاة  األصغر   التم��ل  مؤسسات  لزامإ  الصغ�ي
  مدقق المعتمدة من قبل    السن��ة  المال�ة  بقوائمها   األصغر   التم��ل
، ي بكل  إ�  إضافة  خار�ب ي   المطل��ة  المعلومات  تزو�دها    واليت

ي   الحال   هو   كما   ذلك.  المال�ة  وز�ر   �حددها قرار 
 وقطر،   السعود�ة  �ن

اف�ة  الجهات   تلزم   ح�ث  األصغر   التم��ل  مؤسسات  اال�ش
ومخصصات   والسن��ة  الشه��ة  المال�ة  المرا�ز   عن  باإلفصاح

ة، المتع�� از�ة،  الب�انات  إ�   إضافة  القروض    وتقار�ر   االح�ت
 .المال�ة والقوائم  المخاطر،

ي 
اف�ة   الجهات  عملت  الصدد،  ذات   �ن ي   اال�ش

 بموجب  المغرب  �ن
 ع�   المغرب  بنك  طرف   من  المعتمدة  والتنظ�مات  البن�ي   القانون

كات  إلزام    الموجزة   الب�انات  بن�ش   التم���ي   التأج�ي   �ش
�
  وعند   سن��ا

ي   العمل  يتم   بينما .  سنة  كل   من  االول   النصف   نها�ة 
  ع�   السودان  �ن

 لمؤسسات   الما�ي   المركز   عن  باإلفصاح  خاصة  ضوابط  اصدار 
هيئة  عن    الصادرة   المحاسبة  معاي�ي   وفق  األصغر   التم��ل

اإلسالم�ة المال�ة  للمؤسسات  والمراجعة   المحاسبة 
(AAOIFI)   .  

ي   األصغر   التم��ل  مؤسسات  تعمل  بينما 
ن   �ن   تزو�د   ع�  فلسطني

 السن��ة   ونصف   ال��ع�ة  المال�ة  التقار�ر بالفلسطين�ة    النقد   سلطة
 �شكل  األخرى ذات الصلة  والب�اناتالقطاع    لمؤسسات  والسن��ة

عن   والصادرة   المنظمة  التعل�مات  بموجب   ذلك و ،  منتظم
اف�ة،   والنماذج   البنود   توضح  تعل�مات  يتوفر   ح�ث  الجهات اإل�ش

  األدئن   الحد   وكذلك   ال��ع�ة  المال�ة  للب�انات  والمطل��ة  المعتمدة
 . للمؤسسات  الختام�ة  المال�ة   الب�انات  عن  متطلبات اإلفصاح   من

اف�ة  الرؤى .12   التم��ل   قطاع   بتط��ر   المتعلقة  االست�ش
ي  األصغر 

 الع���ة  الدول �ف

اف�ة  الجهات  تواصل   لقطاع   والرقابة  التنظ�م  عن  المسؤولة  اإل�ش
ي   األصغر   التم��ل  مؤسسات

 لدعم  جهودها  الع���ة  الدول  �ن
اف�ة  الرؤى  خالل  من  القطاع  أ�شطة  سن  ع�  القائمة  االست�ش
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ن   وتحد�ث  ي   عملها   ومواصلة  التنظ�م�ة  واللوائح  القوانني
 نطاق  �ن

  واحتواء   جهة،  من  القطاع  نمو   معدل  رفع  بهدف  الدور�ة  الرقابة
 .   أخرى جهة  من هب  المرتبطة المخاطر  وادارة

اف�ة  الجهات  تعزز   كما   أحدث   تطبيق  ع�  لعملل   جهودها   اإل�ش
 الرش�دة   الحوكمة  س�اسات  بتطبيق   الخاصة  الممارسات

عة  الجهات  عن  الصادرة  الدول�ة  المعاي�ي   إ�  واالمتثال  ذات   الم�ش
ي   التطور   وموا�بة  للقطاع،  المنظمة  الصلة   لدعم   الالزم   التقين

 جهودها  استمرار  ع� عالوة المستحقة، للفئات األصغر  التم��ل
ل  النفاذ    مع   يتوافق  بما   المختلفة  التم��ل�ة  لخدماتلت�س�ي 

ن   احت�اجات ي   المتعاملني
 مست��ات  تع��ز   إ�  وصو�ً   القطاع  �ن

 .  الما�ي  الشمول

  التعد�الت   إلجراء   عملها   مواصلةتلك المؤسسات إ�    كما �س�
 تقد�م   من  �مكنه  بما   القطاع  عمل  لتط��ر   الالزمة  القانون�ة
ذات صلة إضافة إ� خدمات اإلقراض متنا�ي   متنوعة  خدمات
  ضبط  من تعزز   جد�دة رقاب�ة أطر  تط��ر   جانب  إ� ذلك الصغر، 

  المؤسسات   ع�   الرقاب�ة  المتطلبات  وتخف�ف   القطاع،  عمل
ي   العاملة

  ع�   القطاع  �ساعد   مرنة  عمل  آل�ةلتوف�ي    القطاع،  �ن
 جد�دة   تم��ل�ة  حلول  تقد�م  خالل  من  التوسع  من  وتمكنه  النمو،
ن  لفئات  .المتعاملني

اف�ة  الجهات   تعكف   سبق،   بما   اتصا�ً  ي   اإل�ش
   المغرب   �ن

�
  ع�   حال�ا

 ع�  تعمل  ح�ث  األصغر،  التم��ل  مؤسسات  قطاع  تحد�ث
وع  دراسة ي   اإلطار   إصالح  م�ش

 التم��ل  لنشاط  والتنظ��ي   القانوئن
ن   متنا�ي الصغر  ي   أفضل  �شكل  المساهمة  من  القطاع  هذا   لتمكني

 �ن
،  الشمول ي   ومالئمته  الما�ي

  التنظ��ي   اإلطار   مع  الوقت  نفس  �ن
ازي  ي   للقطاع  واالح�ت

ي .  الم��ن
 سقف   رفع   تم  اإلطار،  هذا   �ن

ي   الصغرى  القروض كات  تمنح  اليت ة  لل�ش   درهم   ألف  50  من  الصغ�ي
ي  ي   درهم  ألف   150  حدود   إ�  مغرئب  تطاق  وتوسيع  ،مغرئب
ي   اتالضمان  لتغ�ي   المركزي  الضمان  صندوق  يوفرها   اليت

ي   التم��الت    لفائدة  متنا�ي الصغر   التم��ل  مؤسسات  تمنحها   اليت
كات ة  ال�ش ي   تم  كما .  الصغ�ي

  قطاع   عمل  نطاق  توسيع  الصدد   هذا   �ن
جانب    التم��ل إ�  ل�شمل  الصغر    القروض   جمع�اتمتنا�ي 

ة، و االئتمان  مؤسسات  الصغ�ي من    ل�شمل  النشاط  نطاق،  عدد 
المغرب   كما .   الصلةذات    والخدمات  المنتجات بنك  �ستهدف 

من   للم��د  الصغر  متنا�ي  التم��ل  دور   فئة   إ�   الوصولتع��ز 
ي   األ�شطة  وتمكينهم من ممارسة  الدخل  محدودي   دخ�ً   تدر   اليت

  تمت   ،آخر   جانب   من  . جد�دة  عمل  فرص  لهم   وتخلق  عليهم
ي   اتحاد   ب��شاء  التوص�ة   المهن�ة   الرابطة"  اسم   تحت  جد�د   مهين

  الوطن�ة   الجمع�ة  محل   لتحل"  األصغر  التم��ل  لمؤسسات
 .الصغرى القروض لجمع�ات

ي 
اف�ة  الجهات  عملت  اإلطار،  ذات   �ن ي   اإل�ش

ن   �ن   تق��ة   ع�   فلسطني
  ع�   العمل  خالل   منالمنظمة لعمل القطاع    الرئ�سة  الثالث  األطر 

 بح�ث   القطاع  عمل   لتط��ر   الالزمة  القانون�ة   التعد�الت  عداد إ
. قراضاإل  خدمةإ� جانب    متنوعة  خدمات  بتقد�م   له   السماح  يتم

ي   إطار   تط��ر   جانب  إ�  ذلك  انضباط  نهج  ع�   قائم  جد�د   رقائب
  ع�   الرقاب�ة  المتطلبات  تخف�ف  ع�  س�عمل  ما   وهو   السوق

 الوقت   بذات  �عملالوقت والجهد، و   سيوفر   و   القطاع  مؤسسات
  خالل   من  للقطاع  الرقاب�ة  الرؤ�ة  تركز   ف�ما .  العمالء   حما�ة   ع�

ات�ج�ة  أهداف ي   الجد�دة   المتخصص  اإلقراض  قطاع  اس�ت
 �ن

ن   الرسالة  ع�   2023  عام  إ�   تمتد   أعوام   لخمس  فلسطني
 التم��ل  خدمات  ووصول   المتخصص  اإلقراض  لقطاع   االجتماع�ة

ائح  األصغر  الدخل  لل�ش ي   والشباب  النساء  وفئات  منخفضة 
  �ن

ي   التن��ــــع  �شجيع  إ�   إضافة.  المجتمع
  خالل   من  المنتجات  �ن

ي   األصغر   التم��ل  خدمات  توسيع 
ن   �ن   من   الم��د   لتغط�ة  فلسطني

ي   ال��ائن  ورغبات  الطلب  وتلب�ة  القطاعات
 اشتملت  كما .  السوق  �ن

ن  ع�  العمل   الخطة   من   المتخصص   اإلقراض  قطاع   كفاءة   تحسني
  المنافسة   مستوى  وز�ادة   القطاع  عمل�ات  رقمنة   استخدام  خالل 

ن   دخول   �شجيع  خالل  من   دخال إ  إ�   إضافة   . للقطاع  جدد   العبني
  مع   يتوافق   �شكل  للقطاع  المتدرج  التنظ��ي   اإلطار   منهج�ة

، للمؤسسات  المتوفرة  والقدرات  للقطاع  لتنظ�م�ةا  المستجدات
  وسالمته   المتخصص   اإلقراض  قطاع   استقرار   ضمان  ع�  عالوة

ي األطر التنظ�م�ة ال�ف�لة   القطاع  لحوكمة  الس�ي   خالل   من وتبين
 .بتشجيع نموە

اف�ةاإل   الجهات  تعمل  ف�ما  ي   �ش
  بذل   ع�  وقطر   السعود�ة  من  كل  �ن

تواجه    تحد�اتال  لمعالجة  الجهود   من  الم��د  ي   عن  القطاعاليت
  ق�ام  خالل   من المختصة،  الحكوم�ة الجهات مع  التواصل  ط��ق

بالمرك��  البنوك    لتط��ر   تعام�م  صدار �و   المبادرات،  من  عدد ة 
بالللمؤهلة    مهن�ة  اختبارات  واعتماد   القطاع، ن    من   قطاع عاملني

ن   قدرات  جودة   رفع  جلأ ن   جميع   أن  من   والتأ�د   العاملني   الموظفني
ي 
ن    بمستوى  يتمتعون  القطاعات  هذە  �ن  المعرفة  منمتم�ي

�ع�ة  الجهات  �س�  كما .  والمهارات �حة   إ�   الوصول  إ�  الت�ش  �ش
 .مبتكرة مال�ة خدمات  وتقد�م  المجتمع أفراد  من أ��ب 

اف�ة  الجهات  تعمل  كما  ي   اإل�ش
  القطاع   عمل  تط��ر   ع�  السودان  �ن

ي   المتمثلة  التحد�ات  مواجهة  خالل  من  األصغر   التم��ل
  تق��ة   �ن

  الذات�ة   الموارد   وز�ادة  االموال   رؤوس  ورفع  ،  المخاطر   دارة إ  حوكمة
  إضافة   للقطاع،  جد�دة  تم��ل  مصادر   عن  والبحث  الذات�ة  وغ�ي 

ي    �وادر ال   لتأه�ل  سعيها   إ�
�ة العاملة �ن   التم��ل   مؤسساتالب�ش

 .  األصغر 

اف�ة الجهات تواصل  ذلك، إ� إضافة ي  اإل�ش
  جهودها  بذل  م�   �ن

  منتجات   وتط��ر   الصغر،  متنا�ي   التم���ي   التأج�ي   لتنش�ط
،   ال��ي   الرق�ي   التم��ل ي

الصغر   التم��ل  وصيغ  والجزئئ متنا�ي 
�عة   ال�ش وعاتالمتوافقة مع   ع�   عالوة.  الصغر   متناه�ة  للم�ش
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  لخدمة   الصغر   متنا�ي   تم��ل  منتجات  لتط��ر   عملها   استمرار 
  .الزرا�ي  القطاع

 االنعكاسات ع� صع�د الس�اسات .13

ي إطار اهتمام  
ي �ن

تطرق هذا العدد من موجز س�اسات الذي �أئت
ي بالقطاع   ي إ� واقع وآفاق صندوق النقد العرئب

الما�ي غ�ي الم��ن
إ�   ا�  الع���ة مش�ي الدول  بعض  ي 

�ن الصغر  متنا�ي  التم��ل  قطاع 
النمو   لتحقيق  الحكومات  جهود  دعم  ي 

�ن القطاع  هذا  أهم�ة 
المستدامة التنم�ة  أهداف  و�ل�غ  األول��ات   .الشامل  ضوء  ي 

�ن
ي  

�ن القطاع  يواجهها  ي  اليت والتحد�ات  الع���ة  للدول  االقتصاد�ة 
المرحلة الراهنة �مكن الوصول إ� بعض االنعكاسات ع� صع�د 

 :  الس�اسات ع� النحو التا�ي

خطط   – ي 
�ف الصغر  متنا�ي  التم��ل  قطاع  دمج  أهم�ة 

ات�ج�ات التنم�ة المستدامة  واس�ت

للتنم�ة   ات�ج�ات  واس�ت خطط  الع���ة  الدول  من  العد�د  تتبين 
ق بالقضاء ع�  المستدامة و�ل�غ مستهدفاتها ال س�ما ف�ما يتعل

المرأة  ،الفقر  ن  خدمات   ،وتمكني إ�  النفاذ  مست��ات  ن  وتحسني
دور  وتفع�ل  دمج  بمكان  األهم�ة  ومن  والصحة،  التعل�م 
ي توف�ي التم��ل الالزم لتحقيق 

مؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر �ن
إ�   الع���ة  الدول  ي 

�ن اف�ة  اإل�ش السلطات  وس�ي  الرؤى  هذە 
المساهمة  تعظ�م  دون  تحول  ي  اليت التحد�ات  التغلب ع� كافة 

التم��لاالقتصا ي    د�ة واالجتماع�ة لهذا الن�ع من أنواع 
الس�ما �ن

ائح   ظل خصوص�ة تم��التها وقدرتها ع� اإلدماج االقتصادي ل�ش
ي س�اق الرؤى التنم��ة للدول الع���ة

 . من السكان مستهدفة �ن

كما من شأن تلك اآلل�ات أن �ساعد ع� خفض جانب مهم من  
�عت�ب  الذي  المديون�ة  ي 

�ن اإلفراط  يواجه    مخاطر   
�
مهما  

�
تحد�ا

لحد من آثار ارتفاع �سب المديون�ة . فل القطاع كما سبق اإلشارة
وري أنللعمالء    متنا�ي الصغر تعمل مؤسسات التم��ل    ، من ال�ن

ع� اتخاذ التداب�ي الالزمة للتأ�د من أن حجم القروض المقدمة 
 ينسجم مـع قـدرة العمالء ع� السداد من خالل 

�
للعمالء مسبقا

ي للعمالء، عالوة متاب
عة السجالت االئتمان�ة والتصن�ف االئتمائن

التم��ل  مؤسسات  ن  بني المعلومات  تبادل  بعمل�ات  الق�ام  ع� 
ي 

البنوك العاملة �ن متنا�ي الصغر بعضها البعض من جهة، ومع 
 . هذا المجال من جهة أخرى. 

 قراض متنا�ي الصغر تع��ز موارد تم��ل مؤسسات اإل  –

سبق   المتاحة ت،  اإلشارةكما  التم��ل�ة  الموارد  محدود�ة  عت�ب 
وارتفاع مست��ات كلفتها من ،  لمؤسسات اإلقراض متنا�ي الصغر 

بالتا�ي  القطاع.  نمو  تواجه  ي  اليت التحد�ات  ي    ،أهم  تبين فمن شأن 
المالئم  التم��ل  توف�ي  شأنها  من  لس�اسات  اف�ة  اإل�ش السلطات 

معقولة بكلفة  المؤسسات  عدد    ،لهذە  ز�ادة  ع�  �ساعد  أن 
المستف�دين من هذە الخدمات وفق ه�كل عادل للتسع�ي يرا�ي  

ي هذا اإلطار،  
القدرة المال�ة لعمالء هذا الن�ع من أنواع التم��ل. �ن

حة �شمل  هناك عدد من اآل ن ل�ات المق�ت توج�ه  ع�  البنوك    تحف�ي
محفظة   من  لديها �سبة  متنا�ي   التم��ل  اإلقراض  لمؤسسات 

المؤسسات  تلك  تقوم  ثم  ومن  الرسم�ة،  الفائدة  �سعر  الصغر 
كات  وال�ش األفراد  من  للعمالء  االئتمان  منح  بعمل�ات   بدورها 

معقولة بتكلفة  والمتوسطة  ة  والصغ�ي الصغر  قد متناه�ة    . كما 
معن�ة  �شجيع وجود مؤسسات/صناديق  اآلل�ات كذلك  �شمل 
بضمان القروض الممنوحة لعمالء التم��ل متنا�ي الصغر لخفض  

العمل�ات.    هذە  ق�ام  و كلفة  اآلل�ات كذلك  ن  بني من  �كون  قد 
التم��ل متنا�ي الصغر بتع��ز رؤوس األموال الذات�ة   مؤسسات 

ي أسواق المال  
الع���ة، إضافة من خالل عمل�ات ط�ح األسهم �ن

متوسط   تم��ل  ع�  الحصول  فرص  من  االستفادة  إمكان�ة  إ� 
وط��ل األجل من المؤسسات المال�ة غ�ي الم�ف�ة ما �مكن من 
وفق  المأمول  بالمستوى  الصغر  متنا�ي  التم��ل  قطاع  نمو 

 الخطط االقتصاد�ة والتنم��ة.  

ي يوفرها التحول –
ي خفض    الرق�ي   االستفادة من الفرص اليت

�ف
 مست��ات التكلفة وز�ادة مست��ات كفاءة القطاع 

ة لتع��ز    كب�ي
�
كما سبق اإلشارة توفر التقن�ات المال�ة الحديثة فرصا

نمو قطاع التم��ل متنا�ي الصغر ح�ث عجلت من انتقال القطاع  
  بتكال�ف   السكان   من   أ��ب   عدد   لخدمة   كفاءة   أ���   رق�ي   إ� نموذج 

ن   القروض   تقد�م   سهولة   فإن   ذلك،   إ�   باإلضافة .  أقل  ضني   للمق�ت
والموافقات    للقروض،   اآلل�ة   اإلدارة   مثل   األخرى،   المزا�ا   من   والعد�د 

ي  
ي تقدمها تقن�ات الذكاء االصطنا�ي �ن ال��عة، والق�مة المضافة اليت

 واسعة لنمو  
�
فحص مست��ات الجدارة االئتمان�ة للعمالء تفتح آفاقا

بما ي��د من أهم�ة توجه السلطات  قطاع التم��ل متنا�ي الصغر،  
اف�ة المسؤولة  ي الدول الع���ة    اإل�ش

نحو الدفع باتجاە  عن القطاع �ن
قطاع التم��ل متنا�ي الصغر من خالل  مؤسسات وعمل�ات  رقمنة  

ن   التمكني مقومات  خاللها كافة  من  يتوفر  األجل  متوسطة  خطط 
 الالزمة لرقمنة أ�شطة القطاع.  

ف ع� اإلدارة  – ك�ي  لمست��ات المخاطر  ال�فؤةال�ت

ي مؤسسات التم��ل  من شان  
ي إطار متكامل إلدارة المخاطر �ن تبين

�ساعد ع� الحد من مخاطر االئتمان والسيولة   أنمتنا�ي الصغر  
ي تواجه هذە المؤسسات  وأسعار الفائدة والمخاطر التشغ�ل�ة اليت
واألدلة   الس�اسات  وتوفر  المال  رأس  مست��ات  وضمان كفا�ة 

بما �شمل مشاركة فعالة من   دئ والمبا المخاطر  الحا�مة إلدارة 
كذلك وجود دور  كل خط من خطوط إدارة المخاطر بما �شمل  

ل مراجعة فاعل  وعمل�ات  المؤسسات،  هذە  إدارات  مجالس 
ال�فؤة   اإلدارة  �ساعد ع�  بما  المؤسسات  هذە  أعمال  وتدقيق 

 ة.  للمخاطر والحوكمة المؤسس�ة وفق أفضل الممارسات الدول�
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ف   – التمكني ي 
الصغر �ف متنا�ي  التم��ل  تفع�ل دور مؤسسات 

 االقتصادي للمرأة الع���ة 

لتع��ز   حاجة  هناك  أن  يتضح  المتوفرة،  اإلحصاءات  بحسب 
متنا�ي   التم��ل  قبل مؤسسات  الممن�ح من  التم��ل  مست��ات 
الصغر للمرأة الع���ة بما �ساعد ع� ز�ادة مست��ات مساهمتها 
مست��ات  انخفاض  ظل  ي 

�ن متواضعة  تزال  ال  ي  اليت االقتصاد�ة 
ي القوى العاملة إ� نحو  

ي المائة،    19.7مشاركة المرأة الع���ة �ن
�ن

البالغ   العال�ي  بالمتوسط  المائة  46.3مقارنة  ي 
ما  )13( �ن وهو   ،

ُ�عزى للعد�د من العوامل من بينها صع��ة النفاذ للتم��ل. كما أن  
ن هذە المؤسسات ع ضات من النساء �ساعد �شكل ترك�ي � المق�ت

ن األحوال المع�ش�ة   ،كب�ي ع� خلق فرص العمل للنساء  وتحسني
 لأل� الع���ة ما ينعكس ع� التنم�ة المستدامة. 

االئتمان�ة الداعمة لقطاع التم��ل    تط��ر نظم المعلومات –
 متنا�ي الصغر 

من شأن التط��ر المستمر لنظم المعلومات االئتمان�ة واالستفادة  
ي تت�حها المعلومات المعززة للسجالت االئتمان�ة   من الفرص اليت

انتظام   وال�ه��اء  العمالء  مثل  المحمول  الهاتف  فوات�ي  دفع  ي 
�ن

ي ع� 
والم�اە ومدفوعات األقساط وأتمتة نظم االستعالم االئتمائن

�سهم أن  الدولة  لخدمات   مستوى  النفاذ  مست��ات  ز�ادة  ي 
�ن

كما تبدو أهم�ة ق�ام السلطات مؤسسات التم��ل متنا�ي الصغر.  
مؤسسات  نفاذ  تكلفة  خفض  شأنها  من  آل�ات  ي  بتبين اف�ة  اإل�ش

االئتمان�ة التقار�ر  إ�  الع���ة  الدول  ي 
�ن الصغر  متنا�ي  ، التم��ل 

ن اعالوة ع� أهم�ة  لمؤسسات  تبادل المعلومات االئتمان�ة ما بني
 المال�ة الم�ف�ة وغ�ي الم�ف�ة. 

بتط��ر   معن�ة  مؤسسات  إ�شاء  ي 
�ن اإلطار،  هذا  ي 

�ن النظر  ُ�مكن 
ي لعمالء التم��ل األصغر بما �ساعد ع�  

أنظمة االستعالم االئتمائن
المؤسسات من خدمات  استفادة هذە  استدامة  تقد�م وضمان 

و�ما   مقبولة  بكلفة  ي 
االئتمائن جوانب االستعالم  بعض  ُيرا�ي 

خصوص�ة عمالء هذە المؤسسات، وُ�مكن أن تتحمل مؤسسات 
المؤسسات هذە  مثل  إ�شاء  تكلفة  الصغر  متنا�ي   التم��ل 

إ�شاء مؤسسات متخصصة التوجه نحو  ، أو قد يتم  مناصفة بينها 
لعمالء   المخاطر  وتقي�م  ي 

االئتمائن االستعالم  خدمات  مجال  ي 
�ن

ا بعض  من  بدعم  األصغر  المعن�ة التم��ل  لجهات/الصناديق 
والمتوسطة ة  والصغ�ي الصغر  متناه�ة  المؤسسات  ي    بتشجيع 

�ن
 . الدول الع���ة

ي 
النقد الفلسطين�ة تج��ة �ن   ح�ث تعمل   اإلطار،  ذات   لمؤسسة 

�شكل  االقراض  مؤسسات الصغر  رفع   منتظم  متنا�ي  ع� 

 
13 World Bank, (2022). “World Development Indicators”. 
14 IFC, “Microfinance”. 

  مكتب (  المرك��ة  الب�انات  قاعدة  ع�   للعمالء  االئتمان�ة  السجالت
 ح�ث   النقد الفلسطين�ة،  سلطة  تديرە  الذي)  االئتمان  معلومات
 النظام   ع�   عمالئها   عن  االستعالم  االقراض  مؤسسات  �ستطيع

من كفاءة   �شكل  عل�ه  ب�اناتهم   برفع  وتقوم ي��د  بما  منتظم 
 .عمل�ات إدارة المخاطر

ف ع�  – ك�ي ف  حما�ةال�ت  المال�ة  لثقافةا ��ش و   المستهل�ني

ي   تبين الع���ة ع�  الدول  ي 
�ن الرقاب�ة  الجهات  ن  ترك�ي وري  ال�ن من 

الفض�  الدول�ة  للممارسات  الصغر  متنا�ي  التم��ل  مؤسسات 
الثقافة   مست��ات  ز�ادة  وع�  ن  المستهل�ني حما�ة  صع�د  ع� 
الذين   األصغر  التم��ل  ي ظل خصوص�ة عمالء 

�ن المال�ة الس�ما 
ي الفئات محدودة الدخل وأصحا

كزون �ن ب األعمال البس�طة ي�ت
من   بالم��د  الصغرى  القروض  جمع�ات  ق�ام  خالل  من  وذلك 
ال��ف�ة  المناطق  ي 

�ن ي  المعين الجمهور  مع  والتواصل  التفاعل 
المال�ة  والنائ�ة   اإلدارة  وسبل  المقدمة  بالخدمات  وتوعيتهم 

وواجباتهم   وحقوقهم  ُ�مكنالحص�فة  من   هم حيت  االستفادة 
 خدمات هذە المؤسسات �شكل أفضل. 

ي يت�حها التعاون مع المؤسسات   –
االستفادة من الفرص اليت

 المال�ة اإلقل�م�ة والدول�ة  

بتقد�م   والدول�ة  اإلقل�م�ة  المال�ة  المؤسسات  من  عدد  يهتم 
دعم   ي 

�ن دورە  إ�  استنادا�  الصغر  متنا�ي  التم��ل  لقطاع  الدعم 
والت االقتصادي  تم��ل النمو  فجوة  ورأب  المستدامة  نم�ة 

ة والمتوسطة وتقدم العد�د   وعات متناه�ة الصغر والصغ�ي الم�ش
تنشط   المثال  سب�ل  فع�  القطاع.  لعمل  الداعمة  امج  ال�ب من 
القطاع  لنشاط  برامج محفزة  توف�ي  ي 

الدول�ة �ن التم��ل  مؤسسة 
وعات   ي تنف�ذ م�ش

 الماض�ة �ن
�
�ن عاما ح�ث ساهمت خالل الع�ش

ي داعم للتم��ل متنا�ي الصغر منذات أ  من   أ���   خالل  ثر إ�جائب
التم��ل  استثمارا�   650 ي مجال 

بنحو    األصغر   �ن تقدر    6.2بق�مة 
نفذت    دوالر   مل�ار  ، كما     330أم���ي

�
وعا    م�ش

�
 للتم��ل   استشار�ا

ي  والرق�ي  الصغ�ي 
 . )14( دولة 95  �ن

ي إطار �سه�ل البيئة  
ي �ن من جانب آخر، �عمل صندوق النقد العرئب

الذي   والمتوسطة  ة  الصغ�ي وعات  للم�ش ئ  الموات�ة  ��ش
�
عام أ ي 

�ن
البيئة    2016 تط��ر  إ�  الهادفة  الع���ة  الدول  ع� دعم جهود 

بينها   من  األصعدة  من  عدد  ع�  وعات  الم�ش لتلك  الداعمة 
الس� ي  للتم��ل وتبين النفاذ  بتشجيع  �سه�ل فرص  ال�ف�لة  اسات 

 . )15( التم��ل األصغر

 

15 ) ، ي وعات2022صندوق النقد العرئب امج االقتصاد�ة: الم�ش ة ). "ال�ب   الصغ�ي
. والمتوسطة"، الموقع  ي

وئن  اإلل��ت
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 �شجيع التم��ل متنا�ي الصغر المستدام  –

 ع� �شجي
�
ممارسات التم��ل   عتركز العد�د من الحكومات حال�ا

ن ع� القروض متناه�ة  ك�ي متنا�ي الصغر المستدام من خالل ال�ت
الصغر الموجهة إ� تم��ل أ�شطة من شأنها تحقيق المسؤول�ة 

وأنماط اإلنتاج واالستهالك المستدام وتم��ل ة  �المجتمع�ة والبيئ
ي هذا  

وعات الطاقة المتجددة واالقتصاد األخ�ن والدائري. �ن م�ش
ي م� ع� الس�اق،  

ن الهيئة العامة للرقابة المال�ة �ن ُ�شار إ� ترك�ي
التم��ل متنا�ي الصغر    التم��ل   لدعمتبين مبادرة لتط��ر قطاع 

  األول�ة   الخطوات   اتخاذ   تم   كما   المستدام.   الصغر   متنا�ي   األخ�ن 
ات�ج�ة  ضمن  المستدامة  التنم�ة  ومبادئ  معاي�ي   لدمج  جهات  اس�ت
وعات  تم��ل  التم��ل  دور   تفع�ل  خالل   من  الصغر   متناه�ة  الم�ش

ي .   المستدام  األخ�ن 
 أعمال  نماذج  استحداث  تم  الس�اق  ذات  �ن

ن   األخ�ن   األصغر   للتم��ل  متخصصة ن   الفقراء  لتحف�ي ي   العاملني
  �ن

  أ���   للبيئة  صد�قة  ممارسات  ع�  مختلفة  اقتصاد�ة  قطاعات
 الموقع  إطالق  تم  كما .  للقطاع  التنموي  البعد   �عزز   و�ما   استدامة

ي 
وئن ن   المال�ة  وال��ادة  للتثق�ف  اإلل��ت ي   للمتعاملني

 التم��ل   صناعة  �ن
 .الصغر متنا�ي 

 المصادر باللغة الع���ة: 

المال�ة، م�، ( – للرقابة  العامة  ال��ــع  2021الهيئة  ). "تق��ر 
وعات متناه�ة  2021الثالث من عام   الم�ش : �شاط تم��ل 

والجمع�ات،   كات،  الصغر،  وال�ش األهل�ة،  والمؤسسات 
 .  سبتم�ب

– -------------------------- ) م�  عمالء  2022،  "حما�ة   .(
 التم��ل متنا�ي الصغر". 

–  )  ، ي العرئب النقد  وآفاق  2022صندوق  واقع  "استب�ان   .(
ي الدول الع���ة ". 

ي �ن
 القطاع الما�ي غ�ي الم��ن

– --------------------------،  )2022" امج).  :  االقتصاد�ة   ال�ب
وعات ة الم�ش ي  الموقع ، "والمتوسطة الصغ�ي

وئن  . اإلل��ت

  متنا�ي   للتم��ل  سنابل  وشبكة   الدول�ة،  التم��ل  مؤسسة –
ي   الصغر 

  للمخاطر   تقي�م:  أصوات"  الع���ة،  البلدان  �ن
ي   المحتملة ي   األصغر   التم��ل  قطاع  تواجه  اليت

  الدول   �ن
 ". الع���ة

 

�ة:  ف  المصادر باللغة اإلنجل�ي

– Allied Market Research, (2022). “Microfinance 
Outlook 2030”. 

– Convergence, (2019). “Microfinance Barometer”. 

– IFC, “Microfinance”. 

– Kneiding, Christoph;  (2008). "Rosenberg, Richard. 
Variations in Microcredit Interest Rates", CGAP 
brief. World Bank, Washington, DC. 

– OECD, (2020). “Global Outlook on Financing for 
Sustainable Development 2021: A New Way to 
Invest for People and Planet”, Nov. 

– Wondirad, H. (20220. “Interest rates in 
microfinance: What is a fair interest rate when we 
lend to the poor?”, Feb. 

– World Bank, (2021). “Global FINDEX Database”. 

– World Bank, (2022). “World Development 
Indicators”. 
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	يبلغ عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر في سبع دولة عربية توفرت عنها بيانات عن نشاط القطاع 84 مؤسسة، يتوزع نحو 77 في المائة منها في كل من السودان ومصر اللتان يتوفر بهما العدد الأكبر من هذه المؤسسات بنحو 47 مؤسسة في السودان و18 مؤسسة في مصر، فيما تتوزع با...
	يبلغ عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر في سبع دولة عربية توفرت عنها بيانات عن نشاط القطاع 84 مؤسسة، يتوزع نحو 77 في المائة منها في كل من السودان ومصر اللتان يتوفر بهما العدد الأكبر من هذه المؤسسات بنحو 47 مؤسسة في السودان و18 مؤسسة في مصر، فيما تتوزع با...
	يبلغ عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر في سبع دولة عربية توفرت عنها بيانات عن نشاط القطاع 84 مؤسسة، يتوزع نحو 77 في المائة منها في كل من السودان ومصر اللتان يتوفر بهما العدد الأكبر من هذه المؤسسات بنحو 47 مؤسسة في السودان و18 مؤسسة في مصر، فيما تتوزع با...
	سجل كل من إجمالي أصول مؤسسات التمويل متناهي الصغر، والتمويل الممنوح من قبلها تبايناً ما بين الدول العربية خلال الفترة (2015 - 2020)، بما يعكس عدد من العوامل التي تختلف من دولة عربية إلى أخرى. ففي حين سجل إجمالي أصول هذه المؤسسات ارتفاعاً في كل من تونس...
	شكل رقم (1)
	عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر في بعض الدول العربية
	المصدر: صندوق النقد العربي، (2022). "استبيان واقع وآفاق القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية ".
	شهد عدد العملاء النشيطين لمؤسسات التمويل متناهي الصغر نمواً ملحوظاً في عدد من الدول العربية، بنحو 56 في المائة خلال الفترة (2018-2020) في السعودية، ونما بنسبة 38 في المائة في السودان خلال الفترة (2015-2020). كما زاد عدد عملاء التمويل متناهي الصغر في م...
	من حيث القروض الممنوحة وفقاً للنوع الاجتماعي، وفي ظل الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومات العربية للتمكين الاقتصادي للمرأة، يُلاحظ ان نسبة القروض متناهية الصغر الممنوحة للإناث لا تزال أقل من مثيلاتها الممنوحة للذكور في بعض الدول العربية.
	شكل رقم (2)
	تطور أصول مؤسسات التمويل متناهي الصغر في بعض الدول العربية
	(مليون دولار) (2016-2020)
	المصدر: صندوق النقد العربي، (2022). "استبيان واقع وآفاق القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية ".
	شكل رقم (3)
	تطور التمويل الممنوح من قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر في الدول العربية (مليون دولار) (2016-2020)
	المصدر: صندوق النقد العربي، (2022). "استبيان واقع وآفاق القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية ".
	شكل رقم (4)
	توزيع القروض متناهية الصغر الممنوحة بحسب النوع الاجتماعي (%) (2019-2020)
	توزيع القروض متناهية الصغر الممنوحة بحسب النوع الاجتماعي (%) (2019-2020)
	توزيع القروض متناهية الصغر الممنوحة بحسب النوع الاجتماعي (%) (2019-2020)
	المصدر: صندوق النقد العربي، (2022). "استبيان واقع وآفاق القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية ".
	يُلاحظ انخفاض مستويات قروض التمويل متناهي الصغر المتعثرة إلى إجمالي قروض القطاع في بعض الدول العربية، حيث لا تتجاوز 3 في المائة في كل من السودان وقطر في عام 2020، بينما سجلت في فلسطين نحو 11 في المائة في عام 2019، وواصلت ارتفاعها في عام 2020 بفعل جائح...
	يُلاحظ انخفاض مستويات قروض التمويل متناهي الصغر المتعثرة إلى إجمالي قروض القطاع في بعض الدول العربية، حيث لا تتجاوز 3 في المائة في كل من السودان وقطر في عام 2020، بينما سجلت في فلسطين نحو 11 في المائة في عام 2019، وواصلت ارتفاعها في عام 2020 بفعل جائح...
	يُلاحظ انخفاض مستويات قروض التمويل متناهي الصغر المتعثرة إلى إجمالي قروض القطاع في بعض الدول العربية، حيث لا تتجاوز 3 في المائة في كل من السودان وقطر في عام 2020، بينما سجلت في فلسطين نحو 11 في المائة في عام 2019، وواصلت ارتفاعها في عام 2020 بفعل جائح...
	شكل رقم (5)
	المصدر: صندوق النقد العربي، (2022). "استبيان واقع وآفاق القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية ".
	5. الجهات الرقابية المسؤولة عن الإشراف على قطــــاع مؤسسات التمويل الأصغر
	تعمل الجهات الإشرافية المسؤولة عن قطاع مؤسسات التمويل متناهي الصغر في الدول العربية ممثلةً في البنوك المركزية، والجهات الإِشرافية المستقلة الأخرى المُناط بها دور المشرع والمنظم لقطاع تمويل المؤسسات متناهية الصغر على إصدار الأنظمة واللوائح لضمان سلامة ...
	- إصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات التي تعمل ضمن قطاع التمويل متناهي الصغر للقيام بعمليات التمويل كلها أو أي فئة منها، وإيقاف أو سحب الترخيص الممنوح لمزاولة أعمال التمويل في حال مخالفة النصوص المحددة.
	- إصدار القواعد واللوائح والتعليمات المتعلقة المنظمة لأنشطة قطاع التمويل متناهي الصغر.
	- القيام بعمليات الرقابة المكتبية والرقابة الميدانية على مؤسسات التمويل الأصغر للتأكد من السلامة المالية لهذه الشركات وقدرتها على احتواء المخاطر
	- مراقبة ومتابعة مؤسسات التمويل متناهي الصغر العاملة تحت مظلة الجهات الرقابية والتأكد من مدى تطبيقها للتشريعات واللوائح الصادرة.
	- تطبيق المخالفات والعقوبات الإدارية والمالية على مؤسسات التمويل متناهي الصغر المخالفة للأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات الإشرافية.
	- تفعيل منظومة إدارة المخاطر لدى مؤسسات التمويل الأصغر، وطلب تقارير وإحصاءات بصورة دورية بهدف تقليل مستوى المخاطر لدى المؤسسات العاملة في القطاع.
	جدول رقم (3)
	الجهة الإشرافية المناطة بها الرقابة على قطاع مؤسسات التمويل الأصغر في بعض الدول العربية
	المصدر: صندوق النقد العربي، (2022). "استبيان واقع وآفاق القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية ".
	6. الجهود المبذولة لتطوير الأطر التشريعية والرقابية والمؤسسية المُنظمة لعمل قطــــاع مؤسسات التمويل الأصغر في الدول العربية
	تعمل الجهات التشريعية والرقابية على تعزيز وتطوير وتطبيق الأطر الرقابية على قطــــاع التمويل متناهي الصغر بما يمكنه من الوفاء بدوره وتعزيز الملاءة المالية للقطاع وتطوير مستويات أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية.
	في هذا السياق، عملت الهيئات الإشرافية المعنية بالرقابة على التمويل الأصغر في الدول العربية على تحديث عدد من القوانين واللوائح المنظمة للقطاع بما يعزز من نمو القطاع واستدامته وتحقيق استقراره ورفع وعي شريحة المتعاملين حول الحلول التمويلية، علاوة على زيا...
	كذلك، تعمل الجهات الإشرافية ذات العلاقة على إجراء تعديلات على النظام التشريعي القائم بما يتوائم مع الرؤية الاستراتيجية للقطاع بحيث يتم تنويع الخدمات المقدمة من خلاله، ذلك إلى جانب  العمل على تطوير الأطر  الرقابية للقطاع القائمة على أساس انضباط السوق و...
	كما تعمل الجهات الإشرافية على إصدار منشورات وضوابط بصوره مستمرة لضمان سلامة واستدامة خدمات التمويل متناهي الصغر، وتعزز من مستوى التثقيف لدى مقدمي الخدمة والمتعاملين، إلى جانب وضع عدد من اللوائح بشأن تنظيم الحوكمة وإدارة المخاطر في شركات التمويل الأصغر...
	من جهة أخرى، وتفعيلاً للدور الرئيس الذي يلعبه قطاع التمويل متناهي الصغر في تطوير الشمول المالي والاستفادة من الفرص التي يتيحها الشمول المالي الرقمي، فضلاً عن مساهمته في تسهيل الوصول للتمويل اللازم للجهات والشركات التي يصعب عليها التعامل مع البنوك. تعم...
	في هذا الإطار، اتخذ بنك المغرب في عام 2008 مجموعة من الإجراءات كان من أهمها إعادة هيكلة القطاع من خلال دمج الجمعيات العاملة ضمن القطاع، وإنشاء شبكة تضامنية بين جمعيات التمويل متناهي الصغر من أجل اقتسام المصاريف المترتبة على استخدام النظام التقني من خل...
	أما في السودان، فقد تم اصدار إطار تنظيمي ورقابي لتنظيم مؤسسات التمويل متناهي الصغر، كما يتم إصدار منشورات وضوابط بصوره مستمرة لضمان سلامة واستدامة خدمات القطاع.
	في ذات الإطار، ركزت الجهات الإشرافية في فلسطين عملها ضمن ثلاث محاور رئيسة، تتمثل فيما يلي:
	– الاطر التشريعية: يتم تنظيم القطاع استناداً لأحكام النظام الرئاسي رقم (132) لسنة 2011 وقد تم العمل مؤخراً على اقتراح تعديلات على النظام بما يتوائم والرؤية الاستراتيجية للقطاع بحيث يتم تنويع الخدمات المقدمة من خلاله.
	– الاطر الرقابية: تم العمل على إعداد إطار رقابي جديد للقطاع قائم على أساس انضباط السوق وحماية حقوق العملاء مع تطبيق أسس احترازية حيثما يلزم ووفقاً لحجم كل مؤسسة على حدة.
	– الأطر الاستراتيجية: تم العمل على تطوير رؤية استراتيجية للقطاع هادفة لتعزيز مكانة القطاع وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز المساهمة الاجتماعية له.
	فيما يتم في إطار الدور الرقابي والإشرافي المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، بذل العديد من المجهودات لتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر منذ صدور القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ليشمل نطاق تطبيقه تمويل المش...
	كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020 بإصدار لائحة الضوابط الرقابية والمؤسسية المنظمة لنشاط التمويل الأصغر، التي تضمنت قرارات بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والشركات الراغبة ف...
	كما عملت الجهات الإشرافية في مصر على تشجيع معاملات الشمول المالي الرقمي لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، من خلال قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بشأن السماح لمؤسسات التمويل متناهي الصغر بالتعاقد مع شركات تشغيل الهاتف المحمول أو أي جهة أخرى يعتد بها ...
	كما تم في هذا الإطار إطلاق الترقية الذاتية لمؤسسات تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث ترعى هيئة الرقابة المالية في مصر تعظيم إمكانيات جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر الأقل تصنيفاً في تطوير قدراتها بما يسمح بتلبية احتياجات أعداد متزايدة من المشروعات...
	من جانب آخر، قامت الهيئة بإطلاق مبادرة الشمول المالي الرقمي بهدف رفع معدلات الشمول المالي في مصر باستخدام أدوات الدفع الرقمية في القطاع المالي غير المصرفي وبالأخص قطاع التمويل متناهي الصغر، ذلك بالتعاون مع مجموعة من شركاء التنمية، حيث استندت المبادرة ...
	كما يقوم البنك المركزي السعودي بمتابعة أبرز المتغيرات التي تؤثر على الأنشطة الخاضعة لرقابته. وفي سبيل تطوير عمل شركات التمويل متناهي الصغر، يقوم البنك المركزي بتحديث القواعد المنظمة لأعمال هذه الشركات بشكل مستمر حيث تم إصدار اخر تحديث لهذه القواعد في ...
	7. حماية عملاء مؤسسات التمويل متناهي الصغر في الدول العربية
	يتسم التمويل متناهي الصغر وفقا للتجارب السائدة في مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصي والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصي مع الأفراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر. بناءً عليه تسعى مؤسسات التم...
	– تزويد العملاء بكافة المعلومات عن طبيعة التمويل الممنوح بما في ذلك الفائدة والرسوم وغيرها من التكاليف التي يجب عليهم دفعها.
	– الالتزام باعتبارات الكفاءة التشغيلية من خلال الموازنة ما بين اعتبارات الوصول إلى أكبر عدد من العملاء، و التسعير العادل للخدمات، وعدم تحميل العميل بأية تكاليف نتيجة عدم تحقيق المؤسسة لمستويات الكفاءة التشغيلية المطلوبة.
	– دراسة القدرة الائتمانية للعملاء وعدم منحهم قروض تفوق قدرتهم على السداد.
	– المعاملة المنصفة والمسؤولة للعملاء.
	– تبني آلية واضحة لتقديم الشكاوى.
	– الالتزام بسرية بيانات العملاء.
	يتطلب الوفاء بهذه المبادئ التزام مؤسسات التمويل بمنح قروض التمويل المتناهي الصغر استناداً إلى نموذج عقد/ طلب للقرض أو الخدمة المالية موضح به التكاليف والمصروفات الحقيقية والمتعلقة بالقرض أو الخدمة المالية التي يدفعها العميل، إلى جانب شروط منح القرض وا...
	كما ينبغي على مؤسسات التمويل متناهي الصغر الالتزام بالمعاملة اللائقة من قبل موظفي القروض للعملاء، وعدم اللجوء إلى ممارسات غير قانونية عند تحصيل الديون. كذلك ينبغي قيام مؤسسات التمويل متناهي الصغر بالدراسة المستفيضة لمستويات قدرة العملاء على السداد وال...
	8. الجهود المبذولة لتنظيم مؤسسات التمويل الأصغر وضمان التزامها بالمعايير الدولية
	تعمل الجهات الإشرافية المسؤولة عن قطاع التمويل متناهي الصغر في الدول العربية على مواكبة أحدث ممارسات الحوكمة السليمة بما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية، الأمر الذي يسهم في دفع قطاع التمويل الأصغر من أجل رفع معدلات النمو. كما يؤدي التطبيق السليم للضوا...
	في هذا الإطار، يُعد الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية عاملاً رئيساً لنمو قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية، حيث تعمل الجهات الإشرافية على إلزام المؤسسات المالية غير المصرفية ومنها مؤسسات التمويل الأًصغر بالمعايير المحاسبية الدولية ومن بينها التو...
	فضلاً عن إلزام الجهات الاشرافية للمؤسسات العاملة ضمن قطاع التمويل الأصغر بالامتثال لمبادئ الحوكمة الدولية في هذا النوع من المؤسسات، ومن بينها تطبيق الضوابط الرقابية الصادرة من الجهات المشرعة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ذلك إلى جانب القي...
	اتصالاً بما سبق، يقوم بنك المغرب بمتابعة المؤسسات العاملة ضمن قطاع التمويل الأصغر عن طريق المراقبة المستمرة ميدانياً ومكتبياً بالإضافة الى عقد الاجتماعات السنوية بين بنك المغرب والمؤسسات والجمعيات العاملة ضمن القطاع. فيما قامت سلطة النقد في فلسطين على...
	في مصر، وفي إطار اهتمام هيئة الرقابة المالية بتوافق مؤسسات التمويل الأًصغر مع المعايير الدولية، تم إصدار عدة قرارات في عام 2019 تتعلق بالضوابط الرقابية الخاصة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسات التمويل الأصغر، وقوائم العقوبات ذات الصلة.
	كما أصدرت الهيئة عدة أدلة إرشادية لتحسين درجة التزام مؤسسات التمويل الأًصغر تجاه المعايير الدولية الخاصة بمجموعة العمل المالي الدولي  (FATF)، إضافة إلى تعزيز جهود التوعية والتدريب للجهات العاملة بنشاط التمويل متناهي الصغر بشأن ممارسات حماية حقوق العمل...
	في ذات الصدد، أصدرت الهيئة قراراً بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها شركات التمويل متناهي الصغر، مما يساعد على امتثالها لمبادئ الحوكمة الدولية في هذا النوع من المؤسسات.
	في السعودية، يقوم البنك المركزي ببذل جهود كبيرة لتنظيم عمل شركات التمويل متناهي الصغر وضمان التزامها بالمعايير الدولية ومن أبرزها القيام بزيارات تفتيشية دورية على الشركات المعنية والتأكد من صحة العمل وسلامة الإجراءات لدى هذه المؤسسات. بينما يتم في قطر...
	9. انعكاسات جائحة كوفيد-19 على مؤسسات التمويل الأصغر في الدول العربية
	على غرار القطاع المصرفي ككل، تأثرت مؤسسات التمويل متناهي الصغر بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية التي أضعفت قدرة عملاء هذه المؤسسات على السداد، وهم بطبيعتهم من ذوي الدخل المنخفض وغير المستقر.  ولقد عانى عدد كبير من المستفيدين من توقف نشاطهم...
	على غرار القطاع المصرفي ككل، تأثرت مؤسسات التمويل متناهي الصغر بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية التي أضعفت قدرة عملاء هذه المؤسسات على السداد، وهم بطبيعتهم من ذوي الدخل المنخفض وغير المستقر.  ولقد عانى عدد كبير من المستفيدين من توقف نشاطهم...
	على غرار القطاع المصرفي ككل، تأثرت مؤسسات التمويل متناهي الصغر بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية التي أضعفت قدرة عملاء هذه المؤسسات على السداد، وهم بطبيعتهم من ذوي الدخل المنخفض وغير المستقر.  ولقد عانى عدد كبير من المستفيدين من توقف نشاطهم...
	وتماشياً مع التدابير التي تم تبنيها من قبل القطاع المصرفي لتجاوز تداعيات الأزمة، سمحت الجهات الإشرافية المسؤولة عن نشاط التمويل متناهي الصغر للمؤسسات العاملة في هذا المجال بتأجيل سداد مدفوعات القروض المستحقة على العملاء بدون أية رسوم. وللإشارة، استفاد...
	– نقص التمويل والضغط على أوضاع السيولة، حيث عانت مؤسسات القطاع من نقص التمويل سواءً من المصادر المحلية أو من المصادر الخارجية وهو ما حدّ من قدرة بعضها على الاستمرار بالإقراض على نفس الوتيرة.
	– تراجع أداء محافظ التمويل، نظراً للظروف الناتجة عن انتشار الجائحة وما تبعها من إجراءات متعلقة بالإغلاق وهو ما أثر سلباً على الاداء الاقتصادي وبالتالي على قدرة العملاء على السداد وهو ما انعكس على جودة هذه المحافظ، وعلى نسبة القروض غير المنتظمة كما سبق...
	– إجهاد ربحية القطاع الذي تعرض لخسائر لأول مرة في بعض الدول العربية مثل السعودية، وفلسطين، والمغرب و خاصة أن القطاع اختار في بعض هذه الدول عدم تقليص قوته العاملة في ظل ظروف الأزمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على العملاء.
	زاد من مستويات تأثر مؤسسات التمويل متناهي الصغر بالجائحة كونها تعمل مع شرائح ضيقة وسط المجتمع، كما أن رؤوس أموال مؤسسات القطاع ضعيفة ولا يمكنها تحمل الصدمات الخارجية والمخاطر غير المتوقعة في عدد كبير من الدول العربية.
	اهتمت بعض الدول العربية بتقييم أثر الجائحة على أداء قطاع التمويل متناهي الصغر وفق إجراء اختبارات للضغط لتقدير مستوى المخاطر الناتجة عن هذه الأوضاع الاستثنائية كما هو الحال في مصر، حيث تم تطبيق اختبارات الجهد على شركات وجهات التمويل متناهي الصغر عدد (1...
	المصدر: صندوق النقد العربي، (2022). "استبيان واقع وآفاق القطاع المالي غير المصرفي في الدول العربية ".
	استناداُ إلى ما سبق، اتخذت الجهات الرقابية المسؤولة عن قطاع التمويل متناهي الصغر العديد من الاجراءات الهادفة لتخفيف آثار الازمة على عملاء التمويل متناهي الصغر كما يلي:
	– توفير التمويل الفصلي اللازم لمؤسسات الإقراض من خلال البنوك وذلك لضمان استمرار عملياتها وفق أسعار الفائدة الرسمية وقبول القروض متناهية الصغر كضمانات في إطار عمليات السياسة النقدية في بعض الدول.
	– تأسيس صناديق لضمان قروض مؤسسات التمويل متناهي الصغر الممنوحة لتغطية القروض المهيكلة والإضافية التي منحتها هذه المؤسسات في إطار أزمة جائحة وفيد-19.
	– السماح لمؤسسات الإقراض متناهي الصغر بفتح أبوابها وممارسة أعمالها خلال فترات محددة أثناء الازمة وبما يسهم في استمرار أعمالها التشغيلية.
	– تأجيل سداد أقساط عملاء التمويل متناهي الصغر لكافة المقترضين لمدد تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر بدون رسوم أو عمولات أو فوائد اضافية، فيما تم كذلك في بعض الدول مد فترة العمل بهذه البرامج حتى الربع الثاني من عام 2022.
	– تمديد السقوف الممنوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الافراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية.
	– إيقاف تصنيف العملاء على نظام الشيكات المرتجعة والسماح بإجراء التسويات لتلك الشيكات خلال فترة الطوارئ، وإيقاف استيفاء عمولات الشيكات المرتجعة.
	–  تخفيف قواعد تصنيف وتخصيص وشطب قروض مؤسسات التمويل متناهي الصغر بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة حتى نهاية يونيو 2021 في بعض الدول.
	– اعتماد قاعدة إعادة تصنيف الديون غير الموظفة كديون متعثرة بعد 30 يوماً من أجل السداد عوضاً عن 15 يوماً المطبقة على قروض القطاع في بعض الدول قبل الجائحة.
	– تشجيع مؤسسات التمويل متناهي الصغر على استخدام المنصات الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكتروني، وإجراء الاستعلام الائتماني للعملاء خلال فترة الطوارئ بالإضافة إلى منح موافقات لتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني والمحافظ الإلكترونية.
	– حث مؤسسات التمويل متناهي الصغر على اعتماد خطط لضمان استمرارية الأعمال، ومراجعة المستهدفات الخاصة بنمو المحافظ وإدارة مخاطرها، ومراجعة سياسات التسعير فيما يتعلق بالتمويلات الجديدة للتخفيف على كاهل المقترضين.
	10. التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية
	يواجه قطاع التمويل متناهي الصغر في الدول العربية عدد من التحديات. فبحسب استبيان سابق أجرته مؤسسة التمويل الدولية وشبكة سنابل للتمويل متناهي الصغر في البلدان العربية، هناك نحو  26 خطراً تواجه القطاع، تتباين من حيث الأهمية النسبية ويكمن أهمها في المخاطر...
	مؤسسة التمويل الدولية، وشبكة سنابل للتمويل متناهي الصغر في البلدان العربية، "أصوات: تقييم للمخاطر المحتملة التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية".
	ومن بين المخاطر التي تمت الإشارة إليها، تواجه الكثير من مؤسسات التمويل متناهي الصغر في الدول العربية مخاطر الإفراط في المديونية، بسبب عدم قدرة عملاء التمويل الأصغر على الوفاء بالقروض بسبب الاقتراض من عدة جهات مختلفة، جراء اضطرارهم للحصول على التمويل ا...
	في نفس السياق، أشار الاستبيان الأحدث الذي أجراه صندوق النقد العربي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر في الدول العربية تتمثل في ثلاث نقاط رئيسة تتمثل في تفاوت مستوى التركيز على إدارة المخاطر بين المؤسسات العاملة في القطاع بما يؤ...
	من جانب آخر، يمثل تفاوت مستوى تعزيز معدل الالتزام بتطبيق ممارسات الحوكمة السليمة بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية تحدياً آخر يؤثر على قدرة قطاع التمويل متناهي الصغر في الدول العربية على تحقيق معدلات نمو جيدة، إلى جانب تعزيز ثقة المتعاملين بالسوق، ...
	فيما يتمثل التحدي الثالث في منافسة القطاعات الأخرى لقطاع التمويل الأصغر خاصة القطاع المصرفي، لاسيما في ظل انخفاض كلفة مصادر التمويل المتاحة للمؤسسات المالية الأخرى مقارنة بمصادر التمويل المتاحة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر بما يؤثر على قدرتها على المن...
	بينما تتباين باقي التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر ما بين دولة عربية وأخرى بحسب حجم السوق وانتشار قطاع التمويل الأصغر. فعلى سبيل المثال، تتمثل أبرز التحديات التي تواجه شركات التمويل الأصغر في كل من السعودية وقطر في ارتفاع كلفة التمويل وال...
	في المقابل، تختلف التحديات التي تواجه قطاع مؤسسات التمويل الأصغر في فلسطين، حيث تمثل الظروف السياسية والاقتصادية الاستثنائية عاملاً يحول دون نمو القطاع بالشكل المطلوب. كما أن هناك حاجة لتدخل الجهات الإشرافية للقيام بمبادرات وسن اللوائح لوضع أسقف لأسعا...
	اتصالاً بما سبق، يواجه قطاع التمويل الأصغر في مصر عدد من التحديات من أهمها، الحاجة إلى تسريع آليات التحول الرقمي لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، وتطبيق الشمول المالي الرقمي لعملائها، إضافة إلى الحاجة إلى رفع مستويات التثقيف المالي، وتشجيع تطبيق منتج الت...
	11. متطلبات الإفصاح المطلوبة من قطاع التمويل الأصغر بموجب التشريعات
	تسهم عمليات الإفصاح الدورية التي تقوم بها المؤسسات العاملة ضمن قطاع التمويل الأصغر في مساعدة الجهات الإشرافية على تقييم الوضع الراهن للقطاع، والعمل على وضع استراتيجيات جديدة وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية القانونية المنُظمة للقطاع ذلك انعكاساً لمخرج...
	على سبيل المثال يتم في تونس، وحسب أحكام المرسوم رقم 117 لعام 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، إلزام مؤسسات التمويل الأصغر بموافاة سلطة رقابة التمويل الأصغر بقوائمها المالية السنوية المعتمدة من قبل مدقق خارجي، إضافة إلى تزويدها بكل المعل...
	في ذات الصدد، عملت الجهات الاشرافية في المغرب بموجب القانون البنكي والتنظيمات المعتمدة من طرف بنك المغرب على إلزام شركات التأجير التمويلي بنشر البيانات الموجزة سنوياُ وعند نهاية النصف الاول من كل سنة. بينما يتم العمل في السودان على اصدار ضوابط خاصة با...
	بينما تعمل مؤسسات التمويل الأصغر في فلسطين على تزويد سلطة النقد الفلسطينية بالتقارير المالية الربعية ونصف السنوية والسنوية لمؤسسات القطاع والبيانات الأخرى ذات الصلة بشكل منتظم، وذلك بموجب التعليمات المنظمة والصادرة عن الجهات الإشرافية، حيث يتوفر تعليم...
	12. الرؤى الاستشرافية المتعلقة بتطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية
	تواصل الجهات الإشرافية المسؤولة عن التنظيم والرقابة لقطاع مؤسسات التمويل الأصغر في الدول العربية جهودها لدعم أنشطة القطاع من خلال الرؤى الاستشرافية القائمة على سن وتحديث القوانين واللوائح التنظيمية ومواصلة عملها في نطاق الرقابة الدورية بهدف رفع معدل ن...
	كما تعزز الجهات الإشرافية جهودها للعمل على تطبيق أحدث الممارسات الخاصة بتطبيق سياسات الحوكمة الرشيدة والامتثال إلى المعايير الدولية الصادرة عن الجهات المشرعة ذات الصلة المنظمة للقطاع، ومواكبة التطور التقني اللازم لدعم التمويل الأصغر للفئات المستحقة، ع...
	كما تسعى تلك المؤسسات إلى مواصلة عملها لإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتطوير عمل القطاع بما يمكنه من تقديم خدمات متنوعة ذات صلة إضافة إلى خدمات الإقراض متناهي الصغر، ذلك إلى جانب تطوير أطر رقابية جديدة تعزز من ضبط عمل القطاع، وتخفيف المتطلبات الرق...
	اتصالاً بما سبق، تعكف الجهات الإشرافية في المغرب حالياً على تحديث قطاع مؤسسات التمويل الأصغر، حيث تعمل على دراسة مشروع إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لنشاط التمويل متناهي الصغر لتمكين هذا القطاع من المساهمة بشكل أفضل في الشمول المالي، وملائمته في نفس...
	في ذات الإطار، عملت الجهات الإشرافية في فلسطين على تقوية الأطر الثلاث الرئيسة المنظمة لعمل القطاع من خلال العمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة لتطوير عمل القطاع بحيث يتم السماح له بتقديم خدمات متنوعة إلى جانب خدمة الإقراض. ذلك إلى جانب تطوير إط...
	فيما تعمل الجهات الإشرافية في كل من السعودية وقطر على بذل المزيد من الجهود لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع عن طريق التواصل مع الجهات الحكومية المختصة، من خلال قيام البنوك المركزية بعدد من المبادرات، وإصدار تعاميم لتطوير القطاع، واعتماد اختبارات مهن...
	كما تعمل الجهات الإشرافية في السودان على تطوير عمل القطاع التمويل الأصغر من خلال مواجهة التحديات المتمثلة في تقوية حوكمة إدارة المخاطر ، ورفع رؤوس الاموال وزيادة الموارد الذاتية وغير الذاتية والبحث عن مصادر تمويل جديدة للقطاع، إضافة إلى سعيها لتأهيل ا...
	إضافة إلى ذلك، تواصل الجهات الإشرافية في مصر بذل جهودها لتنشيط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وتطوير منتجات التمويل الرقمي الكلي والجزئي، وصيغ التمويل متناهي الصغر المتوافقة مع الشريعة للمشروعات متناهية الصغر. علاوة على استمرار عملها لتطوير منتجات تمو...
	13. الانعكاسات على صعيد السياسات
	تطرق هذا العدد من موجز سياسات الذي يأتي في إطار اهتمام صندوق النقد العربي بالقطاع المالي غير المصرفي إلى واقع وآفاق قطاع التمويل متناهي الصغر في بعض الدول العربية مشيراً إلى أهمية هذا القطاع في دعم جهود الحكومات لتحقيق النمو الشامل وبلوغ أهداف التنمية...
	– أهمية دمج قطاع التمويل متناهي الصغر في خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة
	تتبنى العديد من الدول العربية خطط واستراتيجيات للتنمية المستدامة وبلوغ مستهدفاتها لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر، وتمكين المرأة، وتحسين مستويات النفاذ إلى خدمات التعليم والصحة، ومن الأهمية بمكان دمج وتفعيل دور مؤسسات التمويل متناهي الصغر في توفي...
	كما من شأن تلك الآليات أن تساعد على خفض جانب مهم من مخاطر الإفراط في المديونية الذي يعتبر تحدياً مهماً يواجه القطاع كما سبق الإشارة. فللحد من آثار ارتفاع نسب المديونية للعملاء، من الضروري أن تعمل مؤسسات التمويل متناهي الصغر على اتخاذ التدابير اللازمة ...
	–  تعزيز موارد تمويل مؤسسات الإقراض متناهي الصغر
	كما سبق الإشارة، تعتبر محدودية الموارد التمويلية المتاحة لمؤسسات الإقراض متناهي الصغر، وارتفاع مستويات كلفتها من أهم التحديات التي تواجه نمو القطاع. بالتالي، فمن شأن تبني السلطات الإشرافية لسياسات من شأنها توفير التمويل الملائم لهذه المؤسسات بكلفة معق...
	– الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في خفض مستويات التكلفة وزيادة مستويات كفاءة القطاع
	كما سبق الإشارة توفر التقنيات المالية الحديثة فرصاً كبيرة لتعزيز نمو قطاع التمويل متناهي الصغر حيث عجلت من انتقال القطاع إلى نموذج رقمي أكثر كفاءة لخدمة عدد أكبر من السكان بتكاليف أقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن سهولة تقديم القروض للمقترضين والعديد من المز...
	– التركيز على الإدارة الكفؤة لمستويات المخاطر
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