
ندوة إلكترونية

: التمويل األصغر األخضر في العالم العربي

مستوى التنمية والممارسات العالمية 
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األمور اللوجستية

ين ستظل ميكروفونات الحاضر

مكتومة الصوت أثناء جلسة 

.الويبينار بأكملها

رجى لطرح األسئلة أثناء الندوة، ي

Chatاستخدام خانة الدردشة 
على الجانب األيمن من نافذة 

Zoomزوم 

وللتأكد من رؤية مديرة الحوار

لسؤالكم، يرجى تحديد 

من القائمة  Everyoneالجميع

.المنسدلة
إلى سيتم إرسال تسجيل الندوة

جميع الحاضرين والمسجلين

.عبر البريد اإللكتروني

يرجى إبقاء كاميرا

ن الويب مغلقة لضما

نب وتجمخصوصيتك

مشاكل النطاق 

.الترددي
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نوالمتحدث

ناتاليا ريالب كاريو 

شركة هيديرا للحلول 

المستدامة

عبير عبوه 

شركة تمويلكم
طه اسكندر 

بنك الكريمي اإلسالمي 

للتمويل األصغر

جى لطرح األسئلة أثناء الندوة، ير

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

يةبوابة الشمول المالي للتنم

مديرة الحوار





:المؤلفون

Natalia Realpe Carrillo
& 

Alexander Reviakin

أبلغ عن
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المستجيبون Survey 
Green Microfinance in the MENA Region
https://hedera.online/surveys/mena

المصداقية المصرفية الفلسطينية

األراضي الفلسطينية

لبنان

األردن

اليمن
المغرب

تونس
سوريا

مصر

https://hedera.online/surveys/mena


The New 

USSEPM

الخضراءوالخدماتالمنتجاتتوريد البيئيةاإلستراتيجيةتعريف

المخاطرتحديد

البيئيةوالفرص

المخاطرإدارة

البيئيةوالفرص

والبيئياالجتماعياألداءإلدارةالعالميةالمعايير



إدارة النفايات

منتجات مخصصة للتمويل 
األصغر األخضر

الطاقة النظيفة

المياه والصرف الصحي 

والنظافة النقل النظيف

االقتصاد الدائري

الزراعة المستدامة الحلول القائمة على الطبيعة

إدارة النفايات

مؤشر التأمين

فهم احتياجات العمالء

الضعف

المرونة المناخية

دراسات السوق

تالؤم ال
استراتيجيات التخفيفو

األداء البيئي 

3.0جرين إندكس 

USSEPM – DIM 7

أهداف التنمية المستدامة إدارة األثر

تقييم الحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات

مخاطر المناخ

الشراكات

البرامج الحكومية

دعم المساعدة التقنية

الشبكات الكيانات المحلية

التحول االجتماعي والبيئي

المستثمرون المؤثرون

التقييمات

قائمة االستثناءات الخاصة بمؤسسة 
التمويل الدولية

موردو التقنيات

معالتقاريروإعدادللمستثمرينالواجبةالعنايةمواءمة

(الينوس)العالميةالمعايير



Total disbursement 
Agriculture /solar 

pumps
Small kit of 

Solar
Hybrid

Number 2,7651,5921,069104 

Amount 21,290,809 USD 16,356,336 USD977,503 USD1,332,905 USD 

ة بشكل بسبب انقطاع شبكة الكهرباء الحكومي•

ارية تم كامل وارتفاع سعر شبكة الكهرباء التج

اء .  عمل منتجات جديدة مثل الطاقة الخضر

 زيادة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أدت اىل•

اء .الطلب عىل منتجات الطاقة الخضر

: فرص سوق الطاقة الشمسية  



.العليااإلدارةوتوجهاتاستراتيجية•

.الجوهريةالقيم•

للطاقةوفرةاملاألجهزةاستخداممثل)تمويلكمفياملطبقةالبيئيةاملبادرات•
(اليوميةالعملياتفيهاستخداموتقليلالورقتدويروإعادةLEDوإضاءة

االثارتقليلهدفببتمويلهانقومالتيللشركاتوالبيئياالجتماعياألداءتقييم•
:يليماالىاملخاطردرجةحسبتقسمبحيث.السلبيةةالبيئيأوةاالجتماعي

oاليهايرمزالعاليةواالجتماعيةالبيئيةاملخاطرذاتاألعمال(A)

oاليهايرمزاملتوسطةواالجتماعيةالبيئيةاملخاطرذاتاألعمال(B)

oاليهايرمزاملنخفضةواالجتماعيةالبيئيةاملخاطرذاتاألعمال(C)

تاحةاملالتمويالتغاياتضمنالخضراءالتطبيقاتتمويلتغطيةيتم•

البيئيةاملخاطروإدارةالبيئيةالستراتيجيةا



المستجيبون

عمرال

ناضج

صغير

نشاهم
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العمالء

العمالء



التمويل األصغر تكامل إطار 

األخضر

البيئة التمكينية
ما مدى أهمية السياق الذي تعمل فيه مؤسسة التمويل األصغر لتنمية 

التمويل األخضر؟

ال شيءعال منخفض متوسط

شركاء

االنظمة

التحديات

تنفيذ

ما مدى عمق تنفيذ مؤسسات التمويل األصغر لسياستها 

البيئية وإجراءات إدارة المخاطر؟

االستراتيجية البيئية وإدارة المخاطر

(المؤسسات)إدارة المخاطر 

تقريري

األعمال والتطلعات

(العمالء)إدارة المخاطر 

مبتدئمتقدم أساسي ماهر

المنتجات والخدمات
ما الذي تقدمه مؤسسات التمويل األصغر لتعزيز المرونة

المناخية لمؤسساتها وعمالئها؟

مبتدئمتقدم أساسي ماهر

التوعيه 

منتجات للزراعة

منتجات ل  HH / الشركات



البيئة التمكينية
ال شيءعال منخفض متوسط

مبتدئمتقدم أساسي ماهر

تنفيذ

مبتدئمتقدم أساسي ماهر

المنتجات والخدمات

متوسط درجة األبعاد حسب البلد

اليمن مصر

األردن

لبنان

المغرب
فلسطين

سوريا

تونس



االستراتيجية البيئية

تتضمن الخطة االستراتيجية مفاهيم حماية 

البيئة أو المرونة المناخية

شخص أو لجنة مسؤولة عن إدارة 

جميع مواضيع البيئة

مجلس اإلدارة ل)البيئي توثيق األداء 

(والمستثمرين

(عام)المخاطر البيئية توثيق 

نعم

ال، ونحن ال نخطط لذلك

ـال، لكننا نخطط ل



categorization

األنشطة المنفذة المتعلقة بإدارة المخاطر 

(على مستوى العمالء)

نحن ندعم عمالئنا لتطوير األعمال 

التجارية التي تروج للممارسات أو 

المنتجات الخضراء

نحن ندرب عمالئنا على الممارسات 

للحد من أو إبطال العوائق السلبية على

.البيئة

نحن نعد العمالء لألحداث المناخية 

المتطرفة لتعزيز قدرتهم على التكيف

مع المناخ

لالستجابةخدمات نحن نقدم 

لصدمات البيئيةل

ال شيء مما سبق

على مستوى )األنشطة المنفذة المتعلقة بإدارة المخاطر 

(المؤسسة

تحليل المخاطر البيئية لطلبات 

القروض

تقديم القروض وفقا لتقييم

المخاطر البيئية

تدريب الموظفين على الممارسات 

الرامية إلى الحد من اآلثار السلبية 

على البيئة أو تجنبها

دراسات تقييم السوق والطلب على 

االحتياجات األساسية

تحليل المخاطر البيئية للمؤسسة

رصد اآلثار البيئية الضارة للمنشآت

ال شيء مما سبق

ةالبيئيالمخاطر



(N=41)المنتجات الخضراء للزراعة والتنوع البيولوجي 

إنتاج المحاصيل

إدارة الثروة الحيوانية

ادارة المياه

إدارة التربة

إدارة الطاقة

الصدمات/ الطوارئ 

االسماكصيد

الحراجة والحراجة 

الزراعية

إدارة النفايات

ال شيء مما سبق

نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم من مستثمرينا

عدم التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين

تعقيد عال

نقص أدوات اإلدارة

نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم من الحكومة

نقص الطلب

ة محدودية المعروض من التكنولوجي

والحلول والممارسات

ال شيء مربح

الموظفين غير متحمسين

آخر

(N=35)( المنتجات الخضراء للزراعة)الحد األدنى للحواجز 

ناضج

صغير

المنشاه



RE Technologies

(N = 42)األعمال / المنتجات الخضراء للمنزل 

تقنيات الطاقة 

المتجددة

تدابير كفاءة الطاقة

حلول مياه الشرب 

النظيفة

إدارة النفايات

نقل األنظف

آخر

مرافق الصرف 

الصحي

ال شيء مما سبق

(N = 36)( )الشركات / HHالمنتجات الخضراء )الحواجز الرئيسية 

نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم من مستثمرينا

نقص الطلب

نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم من الحكومة

تعقيد عال

ةمحدودية المعروض من التكنولوجي

عدم التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين

ال شيء مربح

آخر

ن غير متحمسينيالموظف

ناضج

صغير

المنشاه

الحيويةالكتلةمواقد

والنظيفةالفعالة



ئةالناشالمؤسسات الراسخة والناضجة في المنطقة أكثر تقدما في تنفيذها للتمويل األخضر الشامل من المؤسسات 

يرغب نصف مؤسسات التمويل األصغر في الحصول على مزيد من الدعم من مستثمريها وشراكاتها مع 

.أصحاب المصلحة اآلخرين لتعزيز الممارسات المستدامة في الزراعة

النتائج



ترويج توفير

المنتديات

الدراسات 

ةاالستقصائي

التنسيق

سياسات 

اإلقراض

تسهيالت إعادة 

التمويل

أسعار إقراض 

مخفضة

حماية

منتجات التأمين 

الزراعي المستهدفة

برامج ضمان االئتمان

وقاية

المبادئ 

التوجيهية إلدارة 

المخاطر البيئية 

واالجتماعية

معظم مؤسسات التمويل األصغر ال تعرف أي تنظيم أو برنامج حكومي على اإلطالق 

لتعزيز االستدامة 

ممارسة

الرملصندوق

النتائج

Johanna Nyman



اء لزيادة• عدد التشبيك مع مزودي منتجات الطاقة الخضر

العمالء و تقديم منتجات ذات جودة  

ي احتياج• ات عمل منتجات جديدة و نوعية و فريدة تلب 

ر العمالء مثل تمويل أصحاب السيارات الهجينة و الط واحي 

:الخطط المستقبلية

عدم وجود رقابه عىل مواصفات وجوده لمنتجات الطاقة الشمسية •

اء • ي منتجات الطاقة الخضر
ر
ضعف ثقه العمالء ف

اء • ي لدى مزودي منتجات الطاقة الخضر
ضعف الدعم الفبر

اءتحديات سوق الطاقة :الخضر



علىالرسميالطابعإضفاء•
البيئيةاالستراتيجية

مكان العملوخدماتمنتجاتيةاالستراتيج

للتمويلمتخصصةمنتجاتتطوير•
األخضر

خدماتيمزودمعشراكاتبناء•
الخضراءالتطبيقات

ةلزياداملستهدفينالعمالءتوعية•
الخضراءباملنتجاتمعرفتهم

عرفةامللزيادةاملوظفينتوعية•
يةباالستراتيجيتعلقفيما

البيئية
العملإجراءاتتحسين•

تقليلطريقفيللمساهمة
الورقاستخدام

خطة تمويلكم القادمة



تمكين البيئة✓ الشبكات

مضاعفات

جمع البيانات

لبيئية     تنفيذ االستراتيجية ا✓ التدريب االستشاريه

تطوير المنتجات✓

ادوات

بيانات التمويل

إجراءات 

الدعم 

ةالرئيسي



تطوير برامج بناء القدرات بالشراكة مع شبكات التمويل األصغر المحلية واإلقليمية( 1

نشر األدوات الرقمية وإدارة البيانات الرقمية لتقييم المخاطر وتقييم الطلب ورصد األثر( 2

تطوير القدرات الداخلية إلدارة المخاطر البيئية( 3

والناضجة لتنمية محافظها الخضراءالناشئة تقديم الدعم لمؤسسات التمويل األصغر( 4

التوصيات



oالتمويل األصغر اإلسالمي والتمويل األصغر األخضر

oاألداء المالي للمنتجات المالية الخضراء

o تدابير التكيف مع تغير المناخ

oر الشاملالتعاون مع البنوك المركزية لتطوير سياسات التمويل األخض

oربوناالنتقال إلى اقتصاد منخفض الك

التوقعات
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سلسلة ندوات عبر اإلنترنت ألصحاب المصلحة في قطاعي التمويل األصغر والطاقة

التأثير المتعدد األبعاد لتحسين الوصول إلى الطاقة

فبراير15 مارس1

مارس 15 مارس 29

مساًء بتوقيت وسط أوروبا3أيام األربعاء الساعة 

https://hedera.online/en/webinars/energy_access.html

https://hedera.online/en/webinars/energy_access.html


جهات االتصال

Natalia Realpe Carrillo natalia@hedera.online
Abeer Obwah aobwah@tamweelcom.org
Taha Eskandar taha@kuraimibank.com

mailto:natalia@hedera.online
mailto:abwah@tamweelcom.org
mailto:taha@kuraimibank.com
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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 FinDev Arabic

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/

