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Citi Foundation

أعدت سنابل – شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية ــ هذا التقرير بدعم من شبكة سيب – شبكة ترويج التعليم في
قطاع المشروعات الصغيرة ،وبرعاية برنامج مؤسسة سيتي لتعزيز و تقوية شبكات التمويل األصغرالذي تموله مؤسسة
سيتى.
تتوجه سنابل بخالص الشكر إلى البنك األلماني للتنمية ( )KFWلتمكينها من استخدام دراسة حديثة عن المنطقة من
إعداده ،وإلى سيجاب ــ المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء ــ إلسهاماتها حول تطور السياسات التي تضمنها التقرير
اإلقليمي وتقارير المالمح القطرية المرفقة به ،وإلى ميكس ــ سوق تبادل معلومات التمويل األصغر  -إلسهاماتها حول األداء
اإلجتماعى ،وإلى دينا بورجورجى ولينيه برادلي لمساهماتهما في المراحل األولى لكتابة التقرير ولفريق سنابل للشفافية
و البحوث لتوفير البيانات والقيام بالتحليل للتقرير.

التقرير اإلقليمي

شكـر وتـقـديـر

اليمن

المغرب

مصر

فلسطين

األردن

به.
ومع كامل التقدير لهذه اإلسهامات الق ّيمة ،إال أن سنابل مسئوله عن التقرير وعن أي خط ٍأ أو سهو ٍ

1

مــقــدمـــة
التقرير اإلقليمي

يمثل هذا اإلصدار أول تقرير إقليمي تنشره شبكة سنابل في إطار خدماتها لدعم التمويل األصغر و يهدف التقرير إلى
تقديم نظرة شاملة على أوضاع قطاع التمويل األصغر في المنطقة العربية .ويستند التقرير إلى البيانات التفصيلية التي
قدمتها المؤسسات األعضاء في سنابل  -شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية – إلى سوق ميكس لتبادل معلومات
حدثة ترسم صورة
قدم التقرير معلومات ُم ّ
التمويل األصغر ،كما يستند إلى مسح سنابل السنوي لقطاع التمويل األصغرُ .ي ّ
دعم جهود تعزيز اإلدماج المالي واالجتماعي وتطوير السياسات
واضحة للقطاع حتى تستفيد منها الجهات المعنية ،كما ُي ّ
التي تشهدها المنطقة العربية حاليًا.
تﺘﻜﻮن
وﻓﺮﺻﻪ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
التمويلﻣﺴﺘﺠﺪاتﻪ
تطوراﻟﻀﻮء ﻋﲆ
رصدوتﺴﻠﻴﻂ
اﳌﻨﻄﻘﺔ،
القطرية،اﻷﺻﻐﺮ
تﻄﻮر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
أﺟﻞ رﺻﺪ
التركيز ﻣﻦ
اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ،
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ
ﺳﻨﻮﻳﺎً ،ﻣﻊ
تﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬا
ﺳﻨﺎﺑﻞ
تﻌﺘﺰم
المنطقة،
األصغر في
من يفأجل
المالمح
على
سنويًا ،مع
التقرير
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮهذا
تحديث
سنابل
تعتزم
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ يف
تﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻼﻣﺢ
ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻧﴩ
تﻌﺘﺰم
اﻟﻴﻤﻦ .و
تعتزموتﻘﺮﻳﺮ
التقرير،اﳌﻐﺮب،
ﻣﴫ ،وتﻘﺮﻳﺮ
وتﻘﺮﻳﺮ
تﻘﺮﻳﺮ اﻷردن،
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺘﺎﱄ:
على ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
الضوءاﳌﻠﺤﻘﺔ
وتسليط اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
تﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻼﻣﺢ
القطرية في
المالمح
تقارير
نشر
سنابل
وتﻘﺮﻳﺮهذا
ﻓﻠﺴﻄﻦﻴ،إلى
باإلضافة
الناشئة .و
وفرصه
مستجداته
األصغر .
للتمويل
البوابة
الكترونية،ﻟﻜﻞعلى
مالحق
ﻛﺎﻣﻼ ﻋﲆ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻐﺮ و ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻨﺎﺑﻞ اﻹﻟﻜﱰوﻲﻧ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﴩ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ً
اﻷﺻﻐﺮ.
العربيةﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
دوﻟﻪ ﻋﲆ
اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
صورةﻣﻼﺣﻖ
ﺻﻮرة

األردن

منهجـــيــة التقرير
استخرجت بيانات هذا المسح من مصدرين :
.1

معلومات سنابل األساسية عن انتشار التمويل األصغر التي جمعتها سنابل في الربع األول من السنه من خالل مسحها
السنوي للقطاع الذى غطى  502برنامج تمويل أصغر من البرامج المعروفة في المنطقة العربية.

فلسطين

 .2معلومات األداء المالي التفصيلية التي جمعتها سنابل في الربع الثاني والثالث من العام عن مؤسسات التمويل
األصغر التي تقدم بياناتها لنشرة سوق ميكس .
تستند إحصاءات االنتشار ،الواردة في قسم الطلب بالتقرير ،إلى بيانات مستخرجة من جميع برامج التمويل األصغر اإلقليمية
وعددها  502برنامجًا (وتشمل منظمات غير حكومية صغيرة متعددة األهداف ،وبرامج اإلقراض الحكومية ،وبنوك تجارية لها
نشاط تمويل أصغر) وال تقتصر هذه اإلحصاءات على المؤسسات أعضاء سنابل .وبما أن البرامج غير األعضاء في الشبكة
ال تقدم تقارير دورية لها ،فقد اقتصر التحليل التفصيلي على خمس وخمسين مؤسسة تمويل أصغر تمثل المؤسسات
التي نشرت إحصاءاتها في نشرة مقاييس األداء المقارن لعام  2009الصادرة عن سوق ميكس .1ومن بين المؤسسات الخمس
وخمسين التي شملتها نشرة مقاييس األداء المقارن ،اقتصر تحليل االتجاهات ألعوام  2007و 2008و 2009على عينة جزئية ثابتة
من المؤسسات التي أتاحت معلوماتها لثالثة أعوام متتالية وعددها سبع وثالثين مؤسسة .تعتبر نتائج األداء المقارن نتائجًا
2
إجماليةً محسوبة على أساس الوسيط الحسابي.

مصر

تسعى سنابل في إطار مبادرتها للشفافية إلى زيادة عدد المؤسسات التي تتيح بياناتها عن األداء المالي والتشغيلي
واالجتماعي ،وفقًا للمعايير المقبولة عالميًا ،حتى تتمكن سنابل من تضمينها في التقارير المستقبلية .غير أن المؤسسات
الخمس وخمسين التي تتيح معلومات تفصيلية عن االنتشار تمثل حوالي  %80من العينة التي شملها مسح سنابل
السنوي للقطاع.

المغرب
اليمن
سوق ميكس هي منتدى لتبادل معلومات التمويل األصغر العالمية على االنترنت ،ويتيح هذا المنتدى معلوماته للعاملين في القطاع وللجمهور العام
1
عن مؤسسات التمويل األصغر حول العالم ،واالستثمارت العامة والخاصة في التمويل األصغر وشبكات التمويل األصغر وجهات التصنيف والتقييم والشركات األستشارية
والهيئات الحكومية والتنظيمية.
هو الرقم الذي يفصل النصف األعلى من العينة من النصف األقل بحيث يتساوى على طرفه عدد القيم بعد ترتيبها تصاعديًا .فإذا كان عدد هذه القيم فرديًا
2
فالوسيط هو الرقم النصفي الذي يقسم هذه القيم ،أما إذا كان عدد القيم زوجيًا فالوسيط هو الوسط الحسابي لمجموع الرقمين الوسيطيين.

2

المغرب

تمثل المغرب ثاني أكبر سوق في العالم العربي بتعداد سكانها الذي يقارب  32مليون نسمة ومتوسط نموها السكاني
الذي يبلغ %1.22سنويا .ومثل العديد من الدول األخرى في المنطقة ،أكثرمن نصف سكان المغرب ( )%66.3تتراوح أعمارهم
2
بين  64-15عامًا 1.يعيش  %15من السكان في المغرب  -أي  4.8مليون نسمة  -تحت خط الفقر القومي.
التقرير اإلقليمي

تحليل الطلب على التمويل األصغر والفجوة
قدر الجدول التالى الطلب المحتمل على التمويل األصغر فى المغرب .يبدأ الجدول بحساب عدد السكان في سن العمل،
ُي ّ
بضرب إجمالى السكان في الفئة العمرية  64-15عامًا ( نسبة السكان في سن العمل) .ثم يحسب الجدول عدد الفقراء في
سن العمل ،بضرب إجمالي عدد السكان فى سن العمل فى نسبة السكان تحت خط الفقر ،ثم يتم إضافة  %20من السكان
فى سن العمل لتعكس نسبة السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر مباشرة ،والذين يعانون من نقص في الخدمات
المالية .يهدف الجدول لتقدير عدد الفقراء تقديرًا واقعيًا ،نظرًا ألن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر أحيانًا يقدر
بأقل من الحقيقة.

األردن

حرصنا على تقديم تقديرات متحفظة للطلب ،نتيجة لنقص بيانات التوظيف سواء عن القطاع الرسمى أو غير الرسمى،
حيث نفترض وجود  % 40من الفقراء في سن العمل يسعون للحصول على قروض التمويل األصغر .لحساب الطلب على
قروض التمويل األصغر ،نفترض أن نسبة  %75فقط من الذين يسعون للحصول على قروض التمويل األصغر هم بالفعل
مؤهلين للحصول عليها.
وبناءًا على هذا التقدير ،يتوقع وجود  2مليونًا فى سن العمل مؤهلين للحصول على قروض التمويل األصغر .وطبقًا لتقدير
تغلغل التمويل األصغر فى المغرب بنسبة  ،% 41فإن حوالي  1.3مليونًا من السكان فى سن العمل يستطيعون االنتفاع
بخدمات التمويل األصغر ،ومن ثم يحتاج قطاع التمويل األصغر إلى ضخ مبالغ إضافية تصل إلى  863مليون دوالرًا.

الجدول رقم  – 1الطلب على التمويل األصغر وتحليل الفجوة في المغرب

3

فلسطين

31,992,592

إجمالي عدد السكان
السكان الذين تتراوح أعمارهم بين (64-15النسبة المئوية من اإلجمالي)
عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 64-15
النسبة المئوية للسكان تحت خط الفقر

1

%66
21,197,105
%15

مصر

عدد السكان الفقراء في الفئة العمرية  15إلى  64عامًا %20 +

7,418,987

عدد السكان الفقراء في الفئة العمرية  15إلى  64عامًا الذين يسعون للحصول على التموبل الصغر

2,967,595

عدد السكان الفقراء في الفئة العمرية  15إلى  64عامًا المؤهلين للحصول على التموبل الصغر

2,225,696

متوسط حجم القرض بالدوالر
الطلب المحتمل بالدوالر األمريكي(إجمالي محفظة القروض)
األنتشار في عام 2009
حقوق المساهمين لعام 2009
معدل األختراق
الفجوة في األنتشار الى المقترضين

المغرب

الفجوة في األنتشار بالدوالر

663
1,475,921,966
923,551
612,432,772
%41
1,302,145
863,489,194

الجهات الرئيسية التي تقدم خدمات التمويل األصغر

اليمن

تم تقديم التمويل األصغر للمرة األولى في المغرب في منتصف التسعينات بواسطة الحكومة المغربية ومانحين دوليين
و تعد المغرب أكبر سوق للتمويل األصغر في المنطقة العربية من حيث محفظة القروض لعام . 2009أما من حيث األنتشار
فتأتي المغرب في المرتبة الثانية بعد مصر .في نهاية عام  ،2009ضم السوق المغربي ما يقرب من  923ألف مقترض نشط
بإجمالي محفظة قروض يقترب من  612مليون دوالرًا.

بيانات البنك الدولي مؤشرات التنمية الدولية وتمويل التنمية العالمية لعام .2009واشنطن العاصمة..
معدالت الفقر تستند إلى أحدث البيانات المتاحة من كتاب الحقائق الصادر عن وكالةاألستخبارات المركزية األمريكية.
مؤشرات التنمية الدولية وتمويل التنمية العلمية لعام 2009من بيانات البنك الدولي,واشنطن العاصمة ومسح قطاع التمويل األصغر ،سنابل

1
2
3
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الشكل رقم  – 1نمو االنتشار وحجم النشاط فى
المغرب ()2009 -2007
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الشكل رقم  2نمو االنتشار وحجم النشاط فى
لمغرب بدون مؤسسة زاكورة ()2009-2007
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فلسطين

بين عامي  2006و ، 2007كانت قد بدأت مؤسسة زكورة في تطبيق خطة نمو سريعه نتج عنها نموًا بلغ  %138في إجمالي
محفظة القروض و %40زيادة في عدد المقترضين .و قد ساهم كل من األنظمة الداخلية الضعيفة واألقراض المتعدد لنفس
المقترض واألفراط في المديونية أيضًا في معدل التأخير المرتفع بين العمالء مما أدى إلى تعثرات في السداد و إنخفاض في
األنتشار قدره ( 320,766أكثر من  )%72في الفترة من  2007إلى  2009في حين تقلصت محفظة القروض أيضًا بمقدار  155مليونًا
في نفس الفترة .في عام  2009نظمت الحكومة المغربية عملية أستحواذ مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى على
4
مؤسسة زاكورة ألعادة الثقة إلى السوق.

األردن

في الفترة من عام  2007إلى عام  ،2009انخفض انتشار مؤسسات التمويل األصغر المغربية والتي ضمها تحليل العينة الثابتة
بمقدار  408,903مقترض (حوالي  .)%30كما انكمشت محفظة القروض بمقدار  109مليون دوالر .هذا االنكماش يمكن أن يعزى
في األساس إلى ارتفاع نسب التعثر في السداد التي بدأت في البروز خالل  ،2007وتفاقمت في عامي  2008و  .2009كما يرجع
االنخفاض الحاد في االنتشار والحجم في المغرب إلى توقف مؤسسة زكورة ( واحدة من أكبر مؤسسات التمويل األصغر في
الدولة) عن مزاولة نشاط التمويل األصغر.

التقرير اإلقليمي

نمو التمويل األصغر في المغرب

اليمن

المغرب

ويسلط الجدول التالي الضوء على اتجاهات األنتشار والحجم في السوق المغربية على مدى الثالث سنوات الماضية .سجلت
مؤسسة مؤسسة القرض الفالحي (أرضي) أعلى نمو من حيث كل من األنتشار ومحفظة القروض أثناء هذه الفترة بنسبة
 %418زيادة في عدد المقترضين و  %323زيادة في محفظة القروض.

مصر

إجمالية من مجموعة بيانات ضمت  10مؤسسات تمويل أصغر
نتائج
المصدر  :مسح قطاع التمويل األصغر ،شبكة سنابل ،2009 ،وهذه النتائج عبارة عن
ٍ
ٍ
التي وفرت معلومات ألعوام2009-2007

4

صعودوهبوط وأنقاذ قطاع التمويل األصغر في المغرب ديسمبر ،2009المجموعة األستشارية لمساعدة الفقراء سيجاب
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الجدول رقم  – 2اتجاهات األنتشار و محفظة القروض للتمويل ا ُالصغر فى المغرب

التقرير اإلقليمي

إجمالي
محفظة
القروض
لعام 2006
بالدوالر

األردن

جمعية
األمانة إلنعاش
المقاوالت
الصغرى

219,106,022

جمعية
الكرامة
للسلفات
الصغيرة

1,749,743

جمعية
التمويالت
الصغرى واد
سرو

1,179,785

المقترضين
النشطين
لعام 2006

405,558

8,080

5,852

إجمالي
محفظة
القروض
لعام 2007
بالدوالر

304,829,793

3,303,223

1,176,926

المقترضين
إجمالي
المقترضين
النشطين
محفظة
النشطين
لعام  2007القروض لعام لعام 2008
 2008بالدوالر

472,961

11,972

5,854

333,623,362

4,521,720

900,686

472,339

16,745

4,374

إجمالي
محفظة
القروض
لعام 2009
بالدوالر

347,610,216

4,764,448

732,893

المقترضين
النشطين
لعام 2009

401,374

15,315

3,517

فلسطين
مصر
المغرب

الجمعية
المغربية -
تضامن بال
حدود

3,986,198

16,806

5,781,800

19,095

5,449,444

19,250

6,232,953

18,511

مؤسسة
القرض
الفالحي

4,364,391

21,939

18,745,266

74,052

16,926,606

74,759

22,590,748

92,874

مؤسسة
أتيل للقروض
الصغرى

696,988

2,294

675,476

2,509

751,842

1,819

653,485

1,376

مؤسسة
البنك
الشعبي
للقروض
الصغرى

70,149,052

مؤسسة
التنمية
المحلية و
الشراكة
(سلف البركة)

26,803,004

131,781

76,378

134,329,793

51,456,347

176,738

111,495

131,213,350

72,553,152

177,869

138,514

125,748,797

57,347,909

146,566

110,277

اليمن

المؤسسة
المغربية
للمشاريع
الصغرى
(إنماء)

1,669,298

6,367

3,023,576

10,236

3,079,333

11,341

3,027,172

6,965

مؤسسة
زكورة

83,397,156

316,177

198,261,529

443,016

127,379,728

326,766

42,986,456

122,250

إجمالي

413,101,637

991,232

721,583,729

1,327,928

696,399,223

1,243,776

611,695,077

919,025

إجمالية من مجموعة بيانات ضمت  10مؤسسات تمويل أصغر التي
نتائج
المصدر  :مسح قطاع التمويل األصغر ،شبكة سنابل ،2009 ،وهذه النتائج عبارة عن
ٍ
ٍ
وفرت معلومات ألعوام2009-2007
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تقتصر منهجيات اإلقراض فى المغرب على اإلقراض الفردى واإلقراض الجماعى/التضامنى . ،و كما هو موضح في الشكل
رقم  ،3زاد األقراض الفردي بشكل طفيف بينما شهد اإلقراض الجماعي إنخفاضًا بين عامي  2008و .2009وتضمن بحث خاص
أجرته موسسة التمويل الدولية أن %40من القروض المتعثرة يمكن أن يعزى إلى تغير في منهجية االئتمان حيث أن التحول
إلى األقراض الفردي صاحبه زيادة في حجم القرض وتغببر فترة السداد من األقساط األسبوعية و التي تتبعها منهجية
5
األقراض الجماعي الى سداد االقساط شهريًا مع منهجية األقراض الفردي.

الشكل رقم  :3توزيع إجمالى محفظة القروض بالدوالر االمريكى حسب منهجية االقراض ()2009-2008

التقرير اإلقليمي

منهجية اإلقراض

٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٢,٧٤٠,٦١٤

٣٣٣,٩٤٢,٠٣٤

٢٢٨,٩٤٩,٥٤٦

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٥١,٤٠٣,٥٦١

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

األردن

٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠
-

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠٠٨

فلسطين

المصدر  :سوق ميكس لتبادل معلومات التمويل األصغر  ،2009-2007وتمثل النتائج وسيطًا حسابيًا
من مجموعة بيانات تضم  8مؤسسات تمويل أصغر وفرت معلومات ألعوام2009-2007

عمق االنتشار

الشكل رقم  - 4نسبة النساء المقترضات ومتوسط رصيد القرض /متوسط نصيب الفرد من اجمالى الدخل
القومى فى عام ()2009-2007

مصر

يوضح الشكل رقم  4عمق األنتشار في المغرب عبر معياريين محددين ،وهما :نسبة المقترضات إلى إجمالى المقترضين
الذين تلقوا الخدمات داخل الدولة؛ ومتوسط رصيد القرض كنسبة مئوية من نصيب الفرد من إجمالى الدخل القومى .و
من المثير لألهتمام أنه برغم انخفاض اإلقراض الجماعي ،انخفض متوسط رصيد القرض انخفاضًا طفيفًا واستقرت نسبة
المقترضات على مدار الثالث أعوام عند  %60تقريبًا .والجدير بالذكر أن نسبة المقترضات في المغرب أدنى من المتوسط
األقليمي.

٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠

المغرب

٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠

اليمن

٪٠

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

المصدر  :سوق ميكس لتبادل معلومات التمويل األصغر  ،2009-2007وتمثل النتائج وسيطًا حسابيًا
من مجموعة بيانات تضم  8مؤسسات تمويل أصغر وفرت معلومات ألعوام2009-2007

5

صعودوهبوط وأنقاذ قطاع التمويل األصغر في المغرب ديسمبر ،2009المجموعة األستشارية لمساعدة الفقراء سيجاب.

51

االداء المالى لقطاع التمويل األصغر
الربحية
التقرير اإلقليمي

تدهورت ربحية قطاع التمويل األصغر بمرور الوقت ،حيث حققت في عام  2007متوسط عائد على األصول  %4.8وهو أعلى من
المتوسط األقليمي في ذلك الوقت ،بينما في عام  2008كافح قطاع التمويل األصغر المغربي ليحقق ربحية ،محققًا عائد على
األصول قدره  .%1.4و في عام  2009هبط العائد على األصول هبوطًا أكبر ليصل إلى  .%0.2جاءت هذه النتائج في األساس بسبب
الزيادة في خسارة القروض ،حيث زادت نسبة نفقات مخصصات فقدان القروض من  %1في عام  2007إلى  %5في عام  .2009في
حين انخفضت النفقات األخرى أو ظلت ثابتة .في الوقت نفسه ،انخفضت اإليرادات كما يتضح من انخفاض معدل اإليرادات
المالية من %27في عام  2007إلى  %20في عام  ،2009نتيجةً لتدهور جودة محفظة القروض والصعوبة المتزايدة في التحصيل
وارتفاع نسبة الديون المعدومة.

الشكل رقم  – 5توزيع العائد على األصول (الموجودات) فى المغرب ()2009- 2007
٪٣٠

األردن

٪٢٥

٪٢٧
٪٢٥

٪٢٠

٪٢٠

٪١٥
٪١٠
٪٥
٪٠

٪١
٪٣

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

فلسطين

المصدر  :سوق ميكس لتبادل معلومات التمويل األصغر  ،2009-2007وتمثل النتائج وسيطًا حسابيًا
من مجموعة بيانات تضم  8مؤسسات تمويل أصغر وفرت معلومات ألعوام2009-2007

الكفاءة واإلنتاجية
مصر

و كرد فعل ألزمة التعثر في السداد ،وضعت مؤسسات التمويل األصغر المغربية خطة إنعاش قوية تشمل مراجعة سياسات
اإلقراض وتقييدها .وأدى هذا إلى انخفاض في عدد المقترضين وزيادة في التكلفة التشغيلية حيث أنفق الموظفين المزيد
الح ِذر للعمالء الجدد ومحاولة استرداد القروض المتعثرة .وكان لهذا تأثير سلبي على الكفاءة كما
من الوقت في اإلختيار َ
يتضح من زيادة التكلفة لكل مقترض بنسبة  %37من عام  2007إلى عام  2009لتسجل  86سنتًا أمريكيًا في عام  .2009على
الرغم من ذلك فأن المكاسب التراكمية التي حققتها السوق المغربية من السنوات السابقة جعلت السوق المغربية ال تزال
واحدة من أكثر األسواق كفاءة في المنطقة – على الرغم من ارتفاع التكلفة نتيجة ألزمة التعثر في السداد .
و نتيجةً لزيادة العمالة في القطاع المغربي مع انخفض األنتشار ،انخفضت إنتاجية القطاع حيث انخفض عدد المقترضين
لكل موظف بنسبة  %27بين عام  2007وعام  2009لتصل إلى  183مقترض في  2009بالمقارنة إلى  249في .2007

المغرب

جودة محفظة القروض
تراجعت جودة محفظة القروض المغربية تراجعًا جذريًا ،فبعد أن حققت واحدة من أفضل نسب التأخر في السداد أكثر من
ثالثين يوما بنسبة تبلغ  % 1.5في عام  2007سجلت النسبة أألضعف في المنطقة بلغت  % 6.4في عام  ،2009مما يزيد بنسبة 1.8
 %على المتوسط العالمي .في عام  ،2007حدثت زيادة في القروض الرديئة بسبب األقراض المتعدد (قدرت دراسة لبنك المغرب
أن نسبة  % 40من العمالء حصلوا على أكثر من قرض ) واإلفراط في المديونية ،وتساهل السياسات االئتمانية وتقادم نظم
معلومات اإلدارة مما أدت إلى تدهور جودة محفظة القروض في المغرب وزيادة حادة في مستويات مخاطر المحفظة.

اليمن

كما يوضح الشكل رقم  ،6الزيادة اإلجمالية في نسب التأخر في السداد ألكثر من  30يومًا من  2007إلى  2009كانت تمثل ظاهرة
بنسبة بلغت  %330كرد فعل لالزمة أتخذت عدد من الخطوات لتقليل التأثيرات السلبية التي فرضتها أزمة التأخير على
القطاع  .أحد هذه األجراءات يشمل أستحواذ مؤسسة البنك الشعبي للتمويل األصغر على مؤسسة زاكورا.
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الشكل رقم  – 6اتجاه جودة محفظة القروض فى المغرب ( )2009-2007
٪٧٫٠

التقرير اإلقليمي

٪٦٫٠
٪٥٫٠
٪٤٫٠
٪٣٫٠
٪٢٫٠
٪١٫٠
٪٠٫٠
٢٠٠٨

األردن

٢٠٠٧

٢٠٠٩

مصادر التمويل في قطاع التمويل األصغر
تُظهر البيانات أن التمويل للسوق المغربي انخفض انخفاضًا إجماليًا اقترب من  %10في  2008بالمقارنة بعام  .2009بالنظر عن
قرب للممولين طبقًا لنوعهم نالحظ أنه بين عام  2008وعام  ،2009وبالرغم من ازمة التعثر في السداد في السوق المغربي،
فقد عززت جهات التمويل المحلية حجم تمويلها للسوق بنسبة  %200تقريبًا ،بينما انخفض التمويل الحكومي المشترك
(وتشمل الحكومات األسبانية والفرنسية) بنسبة  %70تقريبًا .و كما كان معظم التمويل في القطاع المغربي في عام 2008
( )%84من البنوك المحلية ،في عام  2009مولت البنوك المحلية ايضًا ما يقرب من  %85من اجمالي التمويل للقطاع.

فلسطين

المصدر  :سوق ميكس لتبادل معلومات التمويل األصغر  ،2009-2007وتمثل النتائج وسيطًا حسابيًا
من مجموعة بيانات تضم  8مؤسسات تمويل أصغر وفرت معلومات ألعوام2009-2007

المغرب

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠
٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠
٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠
٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠
٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠
٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠
١٥٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠
٥٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠
-

مصر

الشكل رقم  :7مصادر تمويل قطاع التمويل األصغر المغربية

٢٠٠٨

٢٠٠٩

بالنسبة إلى هيكل التمويل للقطاع المغربي ،فقد شهد عام  2009انخفاضًا حادًا في إجمالي التمويل بالدين من نسبة رفع
مالي  %4.23في  2008إلى  %1.98في عام  . 2009وبالنظر لمؤسسات التمويل األصغر طبقًا للحجم ،نالحظ أن االنخفاض كان
أساسًا بين مؤسسات التمويل األصغر الكبيرة وليس المؤسسات المتوسطة أو الصغيرة .
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اليمن

المصدر  :سوق ميكس لتبادل معلومات التمويل األصغر  ،2009-2007وتمثل النتائج وسيطًا حسابيًا
من مجموعة بيانات تضم  8مؤسسات تمويل أصغر وفرت معلومات ألعوام2009-2007

الشكل رقم  – 8هياكل التمويل لمؤسسات التمويل األصغر المغربية
٪٨٠٠

التقرير اإلقليمي

٪٧٠٠
٪٦٠٠
٪٥٠٠
٪٤٠٠
٪٣٠٠
٪٢٠٠
٪١٠٠
٪٠

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

األردن
المصدر  :سوق ميكس لتبادل معلومات التمويل األصغر  ،2009-2007وتمثل النتائج وسيطًا حسابيًا
من مجموعة بيانات تضم  8مؤسسات تمويل أصغر وفرت معلومات ألعوام2009-2007

فلسطين

البيئة التشريعية
تحتضن المغرب حاليًا  12مؤسسة تمويل اصغر ُمرخّ صة تخضع لقانون مؤسسات التمويل األصغر لسنة  1999وترخيص وزارة
المالية لتقديم خدمات التمويل األصغر .تتمتع مؤسسات التمويل أألصغر بمميزات مالية متنوعة وتشمل القدرة على زيادة
رأس المال من التبرعات وأي شكل من أشكال األقتراض (باستثناء تعبئة ودائع من الجمهور) .و تتولى وزارة المالية تنظيم
مؤسسات التمويل األصغر ،ولكن الرقابة عليها انتقلت إلى البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) منذ عام . 2007

مصر

في عام  2004و 2007تم تعديل قانون مؤسسات التمويل األصغر لتوسيع تعريف التمويل األصغر بحيث يشمل قروض للفقراء
لتملك أو بناء او تطوير منزل وقروض لألسر لتوفير الماء والكهرباء ،باألضافة إلى قرض مرتبط بتطوير السياحة .كما
سمحت هذه التعديالت لمؤسسات التمويل األصغر بالعمل كوكالء لشركات التأمين المرخص لها لتسهيل توفير خدمات
التأمين األصغر لعمالء التمويل األصغر.

المغرب
اليمن
54

الملحقات

ملحق  :1مقاييس األداء
التقرير اإلقليمي

مجموعات
القرناء

الدوله

األردن

اإلكتفاء
الذاتي المالي

الحجم
فلسطين

الحجم من
حيث اإلنتشار

مصر
المغرب
اليمن
62

التعريف

الوصف

مصر ( 12مؤسسة)

المؤسسات المصرية

األردن ( 8مؤسسة)

المؤسسات األردنية

المغرب ( 10مؤسسة)

المؤسسات المغربية

فلسطين ( 8مؤسسة)

المؤسسات الفلسطينية

اليمن ( 6مؤسسة)

المؤسسات اليمنية

الدول العربية بإستثناء المغرب ( 45مؤسسة)

كل المؤسسات العربيه بإستثناء المؤسسات المغربية

المؤسسات العربية مكتفية ذاتيًا الماليًا (38
مؤسسة)

اإلكتفاء الذاتي المالي ≥ %100

المؤسسات العربية الغير مكتفية ذاتيًا الماليًا (17
مؤسسة)

اإلكتفاء الذاتي المالي < % 100

المؤسسات العربية الصغيره ( 24مؤسسة)

مؤسسات عربيه بإجمالي محفظة قروض <  2مليون دوالر

المؤسسات العربية المتوسطة الحجم (15
مؤسسة)

مؤسسات عربيه بإجمالي محفظة قروض بين  2و  8مليون
دوالر
مؤسسات عربيه بإجمالي محفظة قروض >  8مليون دوالر

المؤسسات العربية الصغيره ( 14مؤسسة)

عدد المقترضين < 10,000

المؤسسات العربية المتوسطة الحجم (15
مؤسسة)

عدد المقترضين ≥  10,000و < 30,000

المؤسسات العربية الكبيرة ( 26مؤسسة)

عدد المقترضين > 30,000
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المغرب

الجمعية المغربية  -تضامن بال حدود ،جمعية الكرامة للسلفات الصغيرة ،المؤسسة المغربية للمشاريع الصغرى
(إنماء) ،مؤسسة القرض الفالحي ،جمعية األمانة إلنعاش المقاوالت الصغرى ،مؤسسة أتيل للقروض الصغرى ،جمعية
التمويالت الصغرى واد سرو ،مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى ،مؤسسة التنمية المحلية والشراكة (سلف
البركة) ،مؤسسة زكورة

فلسطين

وكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا) برنامج التمويل األصغر والمنشآت الصغرى ،بنك الرفاه لتمويل المشاريع
الصغيرة ،المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية (فاتن) ،جمعية اإلغاثة الزراعية الفلسطينية ،جمعية الفلسطينية
لصاحبات األعمال (أصالة) ،المركز العربي للتطوير الزراعي ( أكاد) ،شركة ريف للتمويل ،برنامج ريادة /مؤسسة اإلسكان
التعاوني الدولية

السودان

جمعية بورسودان لتنمية المشاريع الصغيرة ،براك سودان ،فينانس سودان

سورية

مؤسسة التمويل الصغير األولى ،وكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا) دائرة التمويل الصغير

تونس

إندا العالم العربي

اليمن

اتحاد نساء اليمن  -برنامج االدخار و اإلقراض  /أبين ،شركة األوائل للتمويل األصغر ،المؤسسة الوطنية للتمويل
األصغر ،مؤسسة عدن للتمويل األصغر ،المؤسسة االجتماعية للتنمية المستدامة ،منظمةسوللتنميةالمرأة و الطفل
(برنامج صنعاء لألقراض  -أزال)
اليمن

المغرب

لبنان

الجمعية اللبنانية للتنمية  -المجموعة ،مؤسسة مخزومي ،أمين ش.م.ل /مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولية

مصر

األردن

شركة الشرق األوسط لتمويل المشاريع الصغيرة ،الشركة األردنية لتمويل المشاريع الصغيرة (تمويلكم) ،الشركة
األهلية لتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة ،صندوق التنمية والتشغيل (ريادة) ،البنك الوطني لتمويل المشاريع
الصغيرة ،صندوق المرأة ،مؤسسة فينكا األردن ،وكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا) دائرة التمويل الصغير

فلسطين

العراق

منظمة الثقة لتمويل المشاريع الصغيرة
األردن

مصر

الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين ،الجمعية المصرية لتنمية و تطوير المشروعات “لييـــد” ،جمعية
رجال األعمال لتنمية المجتمع بالشرقية ،جمعية تنمية المجتمع المحلى بحي اإلسكان الصناعي بشبرا الخيمة ،جمعية
تنمية المجتمع ورعاية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة بسوهاج ،جمعية رجال أعمال اإلسكندرية ،جمعية سيدات
أعمال أسيوط ،المؤسسة األولى للتمويل األصغر – مصر (وكالة األغا خان للتمويل األصغر) ،جمعية رجال األعمال
والمستثمرين لتنمية المجتمع بالدقهلية ،مؤسسة التضامن للتمويل األصغر ،الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات
االجتماعية ،الجمعية اإلقليمية لتنمية المشروعات بسوهاج ،جمعية رجال أعمال أسيوط  -مشروع تنمية المنشآت
الصغيرة والحرفية

التقرير اإلقليمي

 2009 – 2007بيانات اتجاه المشاركون من مؤسسات التمويل األصغر– إسم  37مؤسسات التمويل الصغير بالخط المائل
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ملحق  :2تعريف المؤشرات
التقرير اإلقليمي

المزايا المؤسسية
عدد مؤسسات التمويل األصغر

حجم المجموعة في العينة

السن

سنوات عمل مؤسسة التمويل األصغر

مجموع االصول

مجموع األصول معدال للتضخم واحتياطي محفظة القروض والشطب

مجموع المكاتب

العدد ،بما في ذلك المقر الرئيس

مجموع الموظفين

إجمالي عدد الموظفين

األردن

الهيكلية المؤسسية

فلسطين

نسبة رأس المال الى االصول

مجموع حقوق المساهمين المعدل/مجموع الموجودات المعدلة

الديون إلى حقوق الملكية

مجموع المطلوبات المعدل/مجموع حقوق المساهمين المعدل

الودائع إلى القروض

الودائع /إجمالي محفظة القرض المعدل

الودائع إلى إجمالي االصول

الودائع/مجموع االصول المعدلة

إجمالي محفظة القروض إلى إجمالي األصول

محفظة القروض المعدلة /إجمالي االصول المعدلة

مؤشرات اإلنتشار

مصر
المغرب
اليمن

مجموع المقترضين

عدد المقترضين ذوي القروض غير المسددة ،معدال للشطب الموحد

نسبة المقترضات

عدد المقترضات الناشطات /عدد المقترضين المعدل

مجموع القروض غير المسددة

عدد القروض غير المسددة ،معدال للشطب الموحد

إجمالي محفظة القروض

إجمالي محفظة القروض ،معدال للشطب الموحد

متوسطالرصيد لكل مقترض

إجمالي محفظة القروض (معدال) /عدد المقترضين الفعليين (معدال)

متوسطالرصيد لكل مقترض/نصيب الفرد
من الدخل القومي اإلجمالي

متوسطرصيد القرض لكل مقترض/الناتج القومي للفرد

متوسطالرصيد القائم

محفظة القروض اإلجمالية (معدال)/عدد القروض غير المسددة (معدال)

متوسطالرصيد القائم/نصيب الفرد من
الدخل القومي اإلجمالي

متوسط الرصيد القائم(معدال) /نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

عدد المودعين

عدد من المودعين (اي نوع من الوداءع)

عدد حسابات الودائع

عدد جميع حسابات الودائع

الودائع

القيمة اإلجمالية لجميع حسابات الودائع

متوسطالوديعة لكل مدخر

الودائع/عدد المودعين

متوسط الوديعة لكل مدخر/نصيب الفرد
من الدخل القومي اإلجمالي

متوسطرصيد الودائع لكل مودع/نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

متوسطرصيد حساب اإلدخار

المودعين/عدد حسابات الودائع

متوسطرصيد حساب اإلدخار/نصيب الفرد
من الدخل القومي اإلجمالي

متوسطرصيد حساب اإليداع/نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي
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مؤشرات االقتصاد الكلي

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي

النمو السنوي في الناتج اإلجمالي من السلع والخدمات التي تحدث داخل أراضي بلد
معين (مؤشرات التنمية العالمية)

سعر االيداع

سعر الفائدة المقدمة للعمالء المقيمين في الطلب ،الوقت ،أو ودائع اإلدخار (صندوق
النقد الدولي/اإلحصاءات المالية الدولية)

معدل التضخم

التغير السنوي في متوسطأسعار المستهلك (صندوق النقد الدولي/اإلحصاءات
المالية الدولية)

العمق المالي

مجموع المال ،بما في ذلك العملة والودائع والعمالت اإللكترونية/الناتج المحلي
اإلجمالي ،وقياس تسييل االقتصاد (صندوق النقد الدولي/اإلحصاءات المالية الدولية)

العوائد على حقوق المساهمين

صافي الدخل التشغيلي المعدل-الضرائب) /متوسطمجموع الحقوق المعدل

االكتفاء الذاتي التشغيلي

اإليرادات المالية(/المصاريف المالية  +خسائر الهبوط في القيمة على القروض +
نفقات التشغيل)

االكتفاء الذاتي المالي

اإليرادات المالية المعدل ( /المصاريف المالية  +خسائر الهبوط في القيمة على
القروض  +نفقات التشغيل) المعدل

فلسطين

العوائد على االصول

صافي الدخل التشغيلي المعدل-الضرائب) /متوسطمجموع االصول المعدل

األردن

االداء المالي االجمالي

اإليرادات
اإليرادات المالية/األصول

اإليرادات المالية المعدلة/متوسطمجموع االصول المعدل

هامش الربح

صافي إيرادات التشغيل المعدل/العائدات المالية المعدلة

التقرير اإلقليمي

الناتج القومي للفرد

إجمالي الدخل المتولد من السكان في بلد ما ،بغض النظر عن الموقع/مجموع عدد
السكان (مؤشرات التنمية العالمية)

العائد على إجمالي محفظة القروض
(حقيقي)

(العائد المعدل على اإلجمالي المحفظة (اسمي)  -التضخم المعدل)  + 1( /التضخم
معدل)

النفقات

المصروفات المالية/األصول

المصروفات المالية المعدلة/متوسطمجموع االصول المعدل

مخصص انخفاض قيمة القروض/األصول

خسائر انخفاض قيمة القروض المعدل /متوسطمجموع االصول المعدل

مصاريف التشغيل/األصول

نفقات التشغيل المعدل/متوسطمجموع االصول المعدل

نفقات الموظفين/األصول

نفقات الموظفين المعدل/متوسطمجموع االصول المعدل

المصروفات اإلدارية/األصول

المصروفات اإلدارية المعدل /متوسطمجموع االصول المعدل

تسوية المصروفات/األصول

(صافي إيرادات التشغيل غير المعدل -صافي إيرادات التشغيل المعدل) /متوسط
مجموع االصول المعدل

المغرب

مجموع المصاريف/األصول

(النفقات المالية  +صافي خسارة االنخفاض  +نفقات التشغيل) المعدل/متوسط
مجموع االصول المعدل

مصر

العائد على إجمالي محفظة القروض (إسمي) اإليرادات المالية من محفظة القروض المعدل/متوسطإجمالي محفظة القروض

نفقات التشغيل/محفظة القروض

نفقات التشغيل المعدل /متوسط إجمالي محفظة القروض المعدل

نفقات الموظفين/محفظة القروض

نفقات الموظفين المعدل/متوسطإجمالي محفظة القروض المعدل

متوسطالراتب/الدخل القومي اإلجمالي
للفرد

متوسطنفقات الموظفين المعدل /الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد

التكلفة لكل مقترض

نفقات التشغيل المعدل/متوسطعدد المقترضين الفعليين المعدل

اليمن

الكفاءة
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تكلفة القروض

نفقات التشغيل المعدل/متوسطعدد القروض المعدل

االنتاجية
التقرير اإلقليمي
األردن

المقترضون لكل موظف

عدد المقترضين الفعليين المعدل/عدد الموظفين

القروض لكل موظف

عدد القروض المستحقة المعدل/عدد الموظفين

المقترضون لكل ضابط اقراض

عدد المقترضين الفعليين المعدل/عدد موظفي القروض

القروض لكل ضابط اقراض

عدد القروض المستحقة المعدل/عدد موظفي القروض

المدخرون الطوعيون لكل موظف

عدد المودعين/عدد الموظفين

حسابات التوفير لكل موظف

عدد حسابات اإليداع/عدد الموظفين

نسبة تخصيصات الموظفين

عدد موظفي القروض/عدد الموظفين

المخاطر والسيولة

فلسطين

محفظة في خطر  30يوم

الحساب المعلق ،محفظة متأخرة اكثر من  30يوم  +المحفظة بعد اعادة التفاوض/
إجمالي محفظة القروض المعدل

محفظة في خطر  90يوم

الحساب المعلق ،محفظة متأخرة اكثر من  90يوم  +المحفظة بعد اعادة التفاوض/
إجمالي محفظة القروض المعدل

نسبة الشطب

قيمة القروض المشطوبة المعدل/متوسط إجمالي محفظة القروض المعدل

معدل خسائر القروض

(الشطب المعدل  -قيمة القروض المستردة) /متوسط إجمالي محفظة القروض
المعدل

تغطية المخاطر

مخصص بدل الخسارة المعدل/المحفظة في خطر >  30يوم

األصول السائلة غير الربحية كنسبة مئوية
من مجموع االصول

النقد والحسابات البنكية المعدلة/مجموع االصول المعدلة

مصر
المغرب
اليمن
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ملحق  :3المؤسسات أعضاء سنابل
التقرير اإلقليمي

مصر

األعضاء العاملون
جمعية رجال أعمال اإلسكندرية
مؤسسة التضامن للتمويل األصغر
جمعية رجال أعمال أسيوط  -مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية
بنك القاهرة
الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية
جمعية رجال األعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع بالدقهلية

األردن

الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين
الجمعية المصرية لتنمية و تطوير المشروعات “لييـــد”
جمعية رجال أعمال بشمال سيناء
جمعية رجال األعمال لتنمية المجتمع بالشرقية
جمعية تنمية المنشآت الصغيرة ببورسعيد
جمعية تنمية المجتمع المحلى بحي اإلسكان الصناعي بشبرا الخيمة

فلسطين

المؤسسة األولى للتمويل األصغر – مصر (وكالة األغا خان للتمويل األصغر)

األعضاء المنتسبون
جمعية سيدات أعمال أسيوط
الجمعية المصرية للتنمية الشاملة
الجمعية اإلقليمية لتنمية المشروعات بسوهاج
جمعية تنمية المجتمع ورعاية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة بسوهاج

مصر

العراق

األعضاء العاملون
مبادرة الوصول إلى خدمات اإلقراض -مؤسسة اإلسكان التعاونى الدولية
هيئه االغاثه الدوليه

األعضاء المنتسبون
منظمة الثقة لتمويل المشاريع الصغيرة
المغرب

منظمة البشائر العراقية للقروض الصغيرة
مركز األمان العراقي  -كركوك
برنامج إزدهارنا للتنمية اإلقتصادية
منظمة التقدم للقروض الصغيرة
مركز التطوير اإلقتصادي في تلعفر
منظمة المستقبل المشرق
منظمة التضامن للتنمية والتطويراإلقتصادي

اليمن

مركزالمساند للتنمية والتطوير

األردن

األعضاء العاملون
الشركة األهلية لتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة
مؤسسة فينكا األردن
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الشركة األردنية لتمويل المشاريع الصغيرة (تمويلكم)
صندوق المرأة
شركة الشرق األوسط لتمويل المشاريع الصغيرة
التقرير اإلقليمي

البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة
صندوق التنمية والتشغيل (ريادة)

األعضاء المنتسبون
وكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا) دائرة التمويل الصغير

لبنان

األعضاء العاملون
أمين ش.م.ل /مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولية
األردن

الجمعية اللبنانية للتنمية  -المجموعة

األعضاء المنتسبون
مؤسسة مخزومي
جمعية إنماء القدرات في الريف
األتحاد النسائي العربي الفلسطيني

فلسطين

موريتانيا

األعضاء المنتسبون
شبكة الصناديق الشعبية لإلدخار والقرض

مصر

السعودية

األعضاء المنتسبون
برنامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع

المغرب

األعضاء العاملون
المغرب

جمعية األمانة إلنعاش المقاوالت الصغرى
الجمعية المغربية  -تضامن بال حدود
جمعية الكرامة للسلفات الصغيرة
مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى
مؤسسة التنمية المحلية و الشراكة (سلف البركة)
مؤسسة زكورة
مؤسسة القرض الفالحي

اليمن

المؤسسة المغربية للمشاريع الصغرى (إنماء)

األعضاء المنتسبون
مؤسسة أتيل للقروض الصغرى
جمعية التمويالت الصغرى واد سرو
الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى
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فلسطين

األعضاء العاملون
المركز العربي للتطوير الزراعي ( أكاد)
التقرير اإلقليمي

المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية (فاتن)
وكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا) برنامج التمويل األصغر والمنشآت الصغرى
برنامج ريادة /مؤسسة اإلسكان التعاوني الدولية
جمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال (أصالة)
بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة
جمعية اإلغاثة الزراعية الفلسطينية

األعضاء المنتسبون
األردن

الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر” شراكة”
شركة ريف للتمويل

السودان

األعضاء العاملون
برنامج األمل للتمويل االصغر  -مؤسسة التنمية االجتماعية
فلسطين

األعضاء المنتسبون
جمعية بورسودان لتنمية المشاريع الصغيرة

سورية

األعضاء العاملون
مشروع تنمية المجتمع الريفي بجبل الحص التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مؤسسة التمويل الصغير األولى
مصر

األعضاء المنتسبون
وكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا) دائرة التمويل الصغير

تونس

األعضاء العاملون
إندا العالم العربي
المغرب

اليمن

األعضاء العاملون
الصندوق االجتماعي للتنمية
المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر
شركة األوائل للتمويل األصغر

األعضاء المنتسبون
اليمن

اتحاد نساء اليمن  -برنامج االدخار و اإلقراض  /أبين
مؤسسة عدن للتمويل األصغر
المؤسسة االجتماعية للتنمية المستدامة
برنامج نماء للتمويل األصغر
بنك األمل للتمويل األصغر
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ملحق  :4المراجع
التقرير اإلقليمي

المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء «نشرة سيجاب للشرق األوسط وشمال افريقيا «،أكتوبر2009
المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء« ،الوصول المالي لعام  2009مقتطفات إقليمية للشرق األوسط وشمال افريقيا»
المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء «الوصول المالي لعام  ،2009قياس الوصول للخدمات المالية حول العالم «،
سبتمبر2009
المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء «التمويل األصغراإلسالمي ،نافذة على سوق ناشئة» سبتمبر 2009
المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء« ،صعود وهبوط وأنقاذ قطاع التمويل األصغرفي المغرب» ،ديسمبر 2009

األردن

البنك الدولى للألعمار والتنمية /البنك الدولي «تقرير ممارسة األعمال لعام  2009لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا»
واشنطن العاصمة عام .2009
صندوق النقدالدولي ،النقد وتقسيم األسواق الرأسمالية« ،تقرير األستقرارالمالي العالمي،تحديث السوق» يناير .2009
سوق تبادل بيانات التمويل األصغر (مكس) وسنابل والمجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) «تحليل ومقارنة
األداء للتمويل األصغر في العالم العربي لعام ”2009مايو .2010

فلسطين

البنك الدولى لإلعمار والتنمية /البنك الدولي “تقرير ممارسة األعمال لعام  2009منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
لعام  2009التنمية األقتصادية واآلفاق المستقبلية “ واشنطن العاصمة عام .2009
المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء”،الوصول المالي لعام  2009مقتطفات إقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا”
بيانات البنك الدولي مؤشرات التنمية الدولية وتمويل التنمية العالمية ،واشنطن العاصمة.2009،
شبكة التمويل األصغر للبلدان العربيه  -سنابل ،تقرير عن صناعة التمويل األصغر ،مصر.2010 ،
شبكة التمويل األصغر للبلدان العربيه  -سنابل ،تقرير عن صناعة التمويل األصغر ،األردن.2010 ،

مصر

سوق مكس لتبادل بيانات التمويل األصغر ،الموجز القطري ،المغرب.2009 ،

المغرب
اليمن
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