
ندوة إلكترونية

تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ارات أمثلة على اإلبتك: في العالم العربي

والشراكات والتوسع في الخدمات

2022حزيران /يونيو8األربعاء 

بتوقيت غرينيتش13الساعة 
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األمور اللوجستيةيف

ستظل ميكروفونات 

الحاضرين مكتومة الصوت

.كملهاأثناء جلسة الويبينار بأ

ى لطرح األسئلة أثناء الندوة، يرج

على Chatاستخدام خانة الدردشة 

الجانب األيمن من نافذة زوم 

Zoom

وللتأكد من رؤية مديرة الحوار 

لسؤالكم، يرجى تحديد 

من القائمة  Everyoneالجميع

.المنسدلة
دوةسيتم إرسال تسجيل الن

إلى جميع الحاضرين 

عبر البريد والمسجلين

.اإللكتروني

يرجى إبقاء كاميرا

ن الويب مغلقة لضما

نب وتجمخصوصيتك

مشاكل النطاق 

.الترددي



ي على/زوم في أسفل الشاشة، انقرفي عناصر التحكم بإجتماع

 Interpretationزر

في سماعها، ( ين)إلختيار اللغة التي ترغب

.العربية أو اإلنغليزية
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نوالمتحدث

هشام خرو

غرمؤسسة التوفيق للتمويل األص

وليد سماره

جي آي زي
أولريخ هس

جي آي زي
زيد الحسبان

جى لطرح األسئلة أثناء الندوة، يربي أو أس روكت

Chatاستخدام خانة الدردشة 
م على الجانب األيمن من نافذة زو

Zoom

وللتأكد من رؤية مديرة الحوار 

لسؤالكم، يرجى تحديد 

من القائمة  Everyoneالجميع

.المنسدلة

سحر الطيبي

بوابة الشمول 

المالي للتنمية

مديرة الحوار
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جي أي زد



كات المتنهاية الصغر  تعزيز الشمول المالي للشر
ة والمتوسطة  والصغير



نهج الوكالة اإللمانية للتعاون الدولي لتعزيز الشمول المالي للشركات المتنهاية الصغر والصغيرة والمتوسطة  

تشجيع االبتكار من أجل 
الشمول المالي 

للمشروعات المتناهية 
الصغر والصغيرة 

والمتوسطة

:جانب العرض

تعزيزقدرات مقدمي الخدمات المالية

قنوات التمويل/لتقديم تمويل باستخدام ادوات
للشركات المتناهية الصغر والصغيرة ( المبتكر)

والمتوسطة 

:اإلطار التنظيمي

اإلطار التنظيمي واإلشرافي الستخدام تعزيز
غير التقليدي( المبتكر)قنوات التمويل /ادوات

للشركات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة

:جانب الطلب

تعزيز قدرات الشركات المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة 

ة ، لتحسين االستفادة بشكل فعال من الخدمات المالي
التركيز على المشاريع الصغرى . بما في ذلك

التي تقودها النساءوالصغيرة والمتوسطة 



:النهج اإلقليمي للوكالة األلمانية للتعاون الدولي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

Green marketing 
is a practice 

whereby 
companies seek.

Green 
marketing is 
a practice.



(1/3)الشمول المالي
16/06/2022

هإو حالإة الشممول الممالي لمجموعة العشرين ، فإإن GPFI))وفقًا للشراكة العالمية من أجل الشمول المالي 

إلإى الخإدمات يتمتع فيها جميع البالغين والشإركات المتناهيإة الصإغر والصإغيرة والمتوسإطة بوصإول فعإال

:تقدمها المؤسسات الرسميةالمالية التالية التي 

االئتمان•

(بما فبها الحسابات الجارية)التوفير •

المدفوعات•

التأمين•

االستثمار•

تقديم الخدمات بشكل مالئم ومسؤولالوصول الفعال أي ويشمل الشمول المالي 

الوصول 

االستخدام 

الجودة

األثر



16/06/2022

يعزز االستقرار االجتماعي والقدرة على الصمود ضد الكوارث

يحفز نمو الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

يعزز من سالمة القطاع المالي واالستقرار االقتصادي

يقلل من تكاليف المعامالت على مستوى األسرة

مية تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية يعد عامل رئيسي  لتحقيق أهداف التن

(SDGs)المستدامة 

(3/2)أهمية الشمول المالي 



16/06/2022(3/3)الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واالسراتيجية الوطنية للشمول المالي 

القوانين والتعليمات

البيانات واالبحاث

حماية المستهلك المالية والقدرات المالية 

40 %

األكثر فقراً  النساء الالجئين الشباب

All

الحوار والنشر

القروض ● التوفير ● ●الحواالت الماللية التأمين ● المدفوعات ● الكفاالت ● التمويل البديل

إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

التكنولوجيا المالية/التحول الرقمي

البنوك 
الشركات الماليةغير 

المصرفية
التمويل األصغر التأمين

كات  الشر
ة  متناهية الصغر والصغير

والمتوسطة



: اهمية شمول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن االستراتيجية الوطنية للشمول المالي

التنمية االقتصادية والتوظيفتعزيز الشركات متناهية الصغر والصغيرة 

تريليون دوالر5تقدر فجوة تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية بحوالي 

الناتج المحلي االجمالي 

كات متناهي ة تصل مساهمة الشر

ة والمتوسطة  الصغر والصغير

%70-60حوالي 

الوظائف

من الوظائف % 50أكير من 
كات متناهية تعمل لدى  الشر

ة والمتوسطة الصغر والصغير

كات يزيد حجم  الشر
ة  متناهية الصغر والصغير

من % 90والمتوسطة عن 
كات  اجمالي الشر



(I-FIN)مناهج مبتكرة للشمول المالي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن : دراسة حالة



نهج الوكالة اإللمانية للتعاون الدولي لتعزيز الشمول المالي للشركات المتنهاية الصغر والصغيرة والمتوسطة  

تشجيع االبتكار من أجل 
الشمول المالي 

للمشروعات المتناهية 
الصغر والصغيرة 

والمتوسطة

:جانب العرض

قدرات مقدمي الخدمات الماليةتعزيز

ل قنوات التموي/لتقديم تمويل باستخدام ادوات
للشركات المتناهية الصغر ( المبتكر)

والصغيرة والمتوسطة 

:اإلطار التنظيمي

اإلطار التنظيمي واإلشرافي الستخدام تعزيز
غير التقليدي( المبتكر)قنوات التمويل /ادوات

للشركات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة

:جانب الطلب

تعزيز قدرات الشركات المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة 

ية، لتحسين االستفادة بشكل فعال من الخدمات المال
التركيز على المشاريع الصغرى . بما في ذلك

والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء
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قرض بنكي النساء في منصب 
قيادي

يل الحصول على التمو
رأس مال العامل من 

البنوك 

Jordan MENA World

Source: WB Enterprise Survey 2019 – 600 firms surveyed in Jordan 
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٪ من )على قرض 
(مبلغ القرض

فجوة تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن: التحدي

(موظفًا99-20)الوصول إلى التمويل للشركات المتوسطة 
اهيةالمتنللمشروعاتالماليالشمولنسبإن•

تعداألردنفيوالمتوسطةوالصغيرةالصغر

الشرقمنطقةفيالنسبهمتوسطةمنأقل

.افريقياوشمالاألوسط

منديلالبالتمويلتوفيرإلىالحاجةيعززوهذا•

تواجهالتيالتحدياتمنالتقليلاجل

والصغيرةالصغرالمتناهيةالمشروعات

مويليةالتالفجوةسيماالاألردنفيوالمتوسطة



تعزيز اإلطار التنظيمي والرقابي للتمويل 
قنوات مبتكره للتمويل /باستخدام ادوات

للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة

البنك المركزي األردني

االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي 

اإلطار التشريعي والرقابي 

السياسات والبرامج الخاصة الشركات المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة

بناء قدرات مقدمي الخدمات المالية
تكرة ادوات مب/توفير تقديم تمويل باستخدام قنوات

للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة

البنوك، الشركات المالية غير المصرفية، 
وشركات التكنولوجيا المالية

أتمتتة عمليات ضمان القروض 

الشراكة مع الوسطاء الماليين : سلسلة االبتكارات
تكييف المنتجات/ لتطوير 

تعزيز قدرات مقدمي الخدمات المالية

قدرات الشركات  متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة

تمكينهم من استخدام الخدمات المالية

مراكز التدريب ومسرعات األعمال

برامج تدريب المدربين على تمويل المشروعات 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع مقدمي 

خدمات التدريب

منصات التواصل مع المشروعات المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة

تطوير واستخدام المنتجات المالية للمشروعات 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي 

تقودها نساء
البنوك، الشركات المالية غير المصرفية، 

وشركات التكنولوجيا المالية، مراكز التدريب 

ومسرعات األعمال

للشمول المالي البنك المركزي األردني خطة عمل مع 
للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

التي تقودها نساء

دعم المنتجات المالية لتلبية االحتياجات / تطوير 
المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

التي تقودها النساء

برامج تدريبية وحمالت توعية محددة

صندوق تمويل االبتكارات المالية

االطار التنظيمي لالبتكارات المالية والرقابة التكنولوجية 
(المختبرالتنظيمي)

مجاالت التدخل

البنك برامج محو األمية المالية بالتعاون مع 
المركزي األردني



القنوات  المبتكره لدعم الشمول المالي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة/سيناريوهات حول استخدام االدوات

Enterprise blockchain, digital 

identity, API management  and 

open banking 

التحول الرقمي

لمقدمي الخدمات المالية

البنوك الرقمية

بنوك رقمية تقدم خدمات 
للشركات الصغيرة 

والمتوسطة

التمويل البديل 

التمويل الجماعي، التخصيم، والتأجير 
التمويلي

توسيع خدمات المحافظ 
اإللكترونية

التوفير والتأمين

الخدمات حلول األعمال

التصنيف األتماني البديل

بيانات المعامالت، )البيانات البديلة 
، التحليالت (وسائل التواصل االجتماعي
السيكومترية
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بي أو أس روكت 





The Present…



The Future !

Will SmithElon Musk



What is POSRocket ?

The new cloud-based point-of-sale platform that helps 
businesses manage, sell & grow 



Dashboard

Inventory

Business Overview

Reports & Analytics



Fincluders & POSRocket

Home & Micro
businesses

Customer 
Behaviour

Micro-finance

$

Digital 
Wallets

Rural Area 
operation

Humanitarian & 
National Aid

• Affordable POS
• Finance tools

• Validated sales data

• No Hardware
• Cash In / Cash Out

• Offline Mode

• Trends / Habits
• Demand Forecast

• Beneficiary expenditures
• Purchase control



CustomersMerchants

Businesses

Platform

API
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التوفيق 



برنامج المقاول 

إلنشاء وتنمية المقاوالت الصغيرة جدا



للتمويل االصغرالتوفيقبشأن 



31

التوفيق للتمويل األصغر مهمة 

.جداتساهم المؤسسة في المجهود الوطني لمكافحة الفقر والبطالة عبر برنامج يدعم المقاوالت الصغرى

: أربعة أهداف رئيسيةويرمي عملها إلى 
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التوفيق للتمويل األصغر مهمة 

برنامج اإلدماج المالي
لمؤسسة التوفيق للتمويل األصغر
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التوفيق للتمويل األصغر باألرقام

2021دجنبر 31إلى حدود 

300 000
زبون نشيط

000167
ملف تم تمويله

500
نقطة بيع

2 150
مستخدم

درهم مليار 2,6
التمويل اإلجمالي

2019شتنبرمن يناير إلى  *

5،29%
30نسبة محفظة المخاطر لمدة 

يوما

مليار درهم3،5
من القروض الجارية

30
شباكا متنقال



برنامج تمويل ومواكبة المقاولة الصغيرة جدا 

للتمويل االصغرلدى مؤسسة التوفيق
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 HCP / National Business Survey 2019المصدر *

ف ال وإجمالي القوى العاملةماليين درهم3على أنها وحدات يبلغ حجم المعامالت أقل من  (TPE)صغيرة جداالتمقاوالتُعرَّ

.موظفين10أقل من 

مقاوالت صغيرة جدا64,2 %•

متوسطةمقاوالت صغيرة و28,5 %•

مقاوالت كبيرة7,2 %•

درهم50000تحتاج إلى أكثر من صغيرة جداالمقاوالت من ال31٪

وزير االقتصاد والمالية  /المندوبية السامية للتخطيطHCPالمصدر

2018-2019

العامالسياق

64.2%

28.5%

7.2%

TPE PME GE
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التوفيق تصنيف زبناء 

للتمويل األصغر 

نشاط مدر للدخل

(غير مهيكل)

المقاولون الصغار جدا

(مهيكل جزئيا)

قروي
تحسين الظروف

المعيشية
المنتجات المتخصصة

نشاط غير مهيكل

)السجل التجاريللضريبة المهنية و ال يتوفر علىخاضعغير)

اإلذن بالممارسة

التسجيل في السجل المهني

محل قار، محل مخصصال يتوفرعلى محل تجاري

...ميكانيكي ، بقّال ، جزار ، ...خياط ، تاجر ، 

النشاط األساسي

منتجات ذات صلة

درجات الشكل القانوني

مقاولة صغيرة جدا

(مهيكل بالكامل)

/  خاضع لضريبة العمل / مقاول ذاتي 

شخص معنوي/ سجل تجاري 

التوفر على محل ثابت غير ضروري

...مطبعة صغيرة ، مقهى ،
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اطالق البرنامجمراحل 

بنات إطالق المشروع ، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية ، المتعلق بوضع ل: 2015نهاية عام 

المقاوالت الصغيرة جدانهج جديد لتمويل

:أي مقاولة صغيرة جدا

 ,معنوي ,شخص ذاتي

مقاول ذاتي

عملية جديدة

عرض جديد

:القرار أداة جديدة التخاد

لوائح االئتمان

في المقاوالت عون تنمية متخصص

الصغيرة جدا

المقاول الئتمان عرض اإلصداراألول 

اإلصدار األول لالئتمان بقيمة  

درهم عقب صدور 150000

المتعلق 2.19.575المرسوم 

بمراجعة سقف القروض الصغرى

15/08/2019بتاريخ 

الجدول الزمني

الفئة المستهدفة  آلية الموارد البشرية

إطالق االختبار التجريبي للعرض 

المديرية الجهوية " المقاول"الجديد 

للرباط والدار البيضاء

2019أكتوبر 2016فبراير 2015دجنبر 
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لبرنامج المقاولعرض المنتجات المالية

بشأن القروض الصغرى والصادر 97-18من القانون 2المغيّر للمادة 2.19.575المرسوم 

:يحّدد ثالث مستويات للسقف15/08/2019بتاريخ 

نشاء الحد األقصى المستخدم لتمويل إ

أو تطوير نشاط مدر للدخل

راء الحد األقصى المستخدم لتمويل ش

أو إنشاء أو تجديد مسكن خاص 

بمياه واكتتاب عقود التأمين والتزّود

.الشرب والكهرباء

نشاء الحد األقصى المستخدم لتمويل إ

.أو تطوير نشاط اإلنتاج أو الخدمة

درهم150.000درهم100.000درهم50.000

ة 
دف

ته
س

لم
 ا
ئة

لف
ا

أي شخص ذو موارد اقتصادية 

ول ضعيفة وليس لديه إمكانية الوص

إلى التمويل التقليدي

أي شخص ذو موارد اقتصادية 

ول ضعيفة وليس لديه إمكانية الوص

إلى التمويل التقليدي

مقاولة متوسطة خاضعة للضريبة

المهنية

المقاول الذاتي

مقاولة صغيرة جدا بسجل تجاري

التعاونيات الفالحية

يل
مو

لت
 ا
ع
ضو

مو
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درهم150.000: سقف المقاوالت الصغرى جدادرهم50.000: سقف المقاولين الذاتيين

التسجيل في السجالت المهنية

اإلذن بممارسة أو الحصول على ترخيص مهني

تنمية لالستغالل

درهم20.000: المبلغ األدنى

درهم50.000: المبلغ األقصى

المقاول لالستغالل

درهم20.000: المبلغ األدنى

درهم60.000: المبلغ األقصى

شركتي لالستغالل

درهم20.000: المبلغ األدنى

درهم60.000: المبلغ األقصى

مضمونة من قبل الصندوق المركزي للضمان: منتجات تهدف إلى تمويل االستغالل

منتجات تهدف إلى تمويل االستثمار

مضمونة من قبل الصندوق المركزي للضمان وممولة بالشراكة معهمضمونة من قبل الصندوق المركزي للضمان

تنمية لالستثمار

درهم20.000: المبلغ األدنى

درهم50.000: المبلغ األقصى

المقاول لالستثمار

درهم60.000: المبلغ األدنى

درهم150.000: المبلغ األقصى

شركتي لالستثمار

درهم60.000: المبلغ األدنى

درهم150.000: المبلغ األقصى

مقاول ذاتي

خاضع للضريبة المهنية

السجل التجاري

شخص معنوي لديه سجل تجاري

درجات الشكل القانوني

عرض المقاوالت الصغيرة جدامراجعة 
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درجات الشكل القانوني

المقاوالت الصغيرة جداشبكة

نقط البيع

287تسويق برنامج المقاول في 

.482نقطة بيع من أصل 

الدعمالتنشيط و 

رئيس مصلحة للتنشيط التجاري و11

الدعم التقني

عون المقاوالت الصغيرة جدا

عون متخصص في المقاوالت 127

287الصغيرة جدا موزعون عبر 

.نقطة بيع
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درجات الشكل القانوني

الزبناءمواكبة

ركات المسجلة اعتبارا للتوجهات العامة المؤسسة ونظرا لألهمية التي توليها للمقاوالت الصغيرة جدا و التي تمثل أكثر من نصف الش

.لفي المغرب ، اتخذت التوفيق للتمويل االصغر عدة تدابير مرافقة تخص دعم و مواكبة المستفيدين من برنامج المقاو

األهداف
ر المعامالت توفير دورات تكوين في التربية المالية  للزبناء لمساعدتهم على تسيي

ل أفضل المالية و تزويدهم بالمهارات والمعرفة المهنية الالزمة لتطوير منتجاتهم بشك

وإدارة االعمال بشكل أكثر فعالية 

القنوات

:التدريب الرقمي 

سة تضم مخصصة لزبناء المؤس" فضاء المقاول"توفير برنامج جديد على منصة •

عدة وحدات تكوينية

إدراج البرنامج  في مختلف القنوات الرقمية•

تدريب حضوري من طرف المكونين المختصين•
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درجات الشكل القانوني

الزبناءمواكبة

روني هو تطبيق تعليمي إلكتفضاء المقاول 

.مخصص لدعم وتدريب الزبناء واالعوان

مواضيع، 7يتقدم هذا التطبيق مسار تدرجي يتكون من 

لغة تتضمن كبسوالت فيديو باللهجة المغربية المبسطة و بال

.الفرنسية كذلك
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درجات الشكل القانوني

الدعم الرقمي ألصحاب المشاريع الصغيرةا

صمنصة فر

دعم التسويق عبر الرواق االفتراضي 

“فرص”

منصة رقمية تجارية دعم " فرص"

تسويق منتجات الزبناء



للمقاوالت الصغيرة جداالرؤية المستقبلية 
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TRIP 2025

/ Trust الثقة في القدرات وفرق العمل والشركاء: الثقة

/ Riskتحديد واضح للرغبة في المخاطرة والقدرة على إدراكها: المخاطر

/ Innovationخلق بيئة مواتية لالبتكار وتشجيع فرق العمل على إطالق العنان إلبداعاتهم: االبتكار

/ Performanceاألداء والمساءلة يمثالن الركيزة لتحقيق النجاح: األداء

تمثل الموعد النهائي المحدد إلتمام عملية التحول المؤسساتي2025سنة : 2025

: TRIPعدة رحلة في قلب المؤسسة ، تهدف إلى االصالح الداخلي الذاتي من أجل رسم خارطة طريق مستقبلية وا

2025في أفق 

قيم المشروع
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درجات الشكل القانوني

نشاط المقاوالت الصغيرة جدامؤشرات

2017
2018
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عدد القروض النشيطة 

نهاية عام % 19حصة المقاوالت الصغيرة جدا من إجمالي القروض الجارية لمؤسسة التوفيق تقدر بنسبة 

2021



شكًرا
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ماذا بعد؟

1

3

يُرجى تخصيص دقيقة إلعالمنا برأيكم في البرنامج على الويب اليوم من خالل إكمال اإلستبيان 

.المتاح على الشاشة اآلن

 www.FinDevGateway.org/ARلمزيد من الموارد عن الشمول المالي، يرجى زيارة 
www.cgap.orgو

ابة سنرسل إليكم بريًدا إلكترونيًا عندما يصبح تسجيل الندوة والمواد ذات صلة متاحة على موقع بو2

.الشمول المالي للتنمية

.



www.FinDevGateway.org/AR!وشكًرا

@ArabicFinDev Arabic FinDev Gateway Arabic FinDev Gateway

https://twitter.com/FinDevGateway
https://www.linkedin.com/in/findevgateway/
https://www.facebook.com/FinDevGateway
https://twitter.com/ArabicFinDev
https://www.facebook.com/ArabicFinDevGateway/
https://www.linkedin.com/company/arabicfindev/

