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شكـر وتـقـديـر

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 )KFW( لتمكينها 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.

ومع كامل التقدير لهذه اإلسهامات القّيمة، إال أن سنابل مسئوله عن التقرير وعن أي خطٍأ أو سهو بٍه.
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مــقــدمـــة
إلى  التقرير  التمويل األصغر و يهدف  إقليمي تنشره شبكة سنابل في إطار خدماتها لدعم  يمثل هذا اإلصدار أول تقرير 
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 
التمويل األصغر، كما يستند إلى مسح سنابل السنوي لقطاع التمويل األصغر. ُيقّدم التقرير معلومات ُمحّدثة ترسم صورة 
واضحة للقطاع  حتى تستفيد منها الجهات المعنية، كما ُيدّعم جهود تعزيز اإلدماج المالي واالجتماعي وتطوير السياسات 

التي تشهدها المنطقة العربية حاليًا.

تعتزم سنابل تحديث هذا التقرير سنويًا، مع التركيز على المالمح القطرية، من أجل رصد تطور التمويل األصغر في المنطقة، 
وتسليط الضوء على مستجداته وفرصه الناشئة. و باإلضافة إلى هذا التقرير، تعتزم سنابل نشر تقارير المالمح القطرية في 

صورة مالحق الكترونية، على البوابة العربية للتمويل األصغر .

منهجـــيــة التقرير
استخرجت بيانات هذا المسح من مصدرين :

معلومات سنابل األساسية عن انتشار التمويل األصغر التي جمعتها سنابل في الربع األول من السنه من خالل مسحها   .1
السنوي للقطاع الذى غطى 502 برنامج تمويل أصغر من البرامج المعروفة في المنطقة العربية.

التمويل  مؤسسات  عن  العام  من  والثالث  الثاني  الربع  في  سنابل  جمعتها  التي  التفصيلية  المالي  األداء  معلومات   .2
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 502 برنامجًا )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 2009 الصادرة عن سوق ميكس1. ومن بين المؤسسات الخمس 
وخمسين التي شملتها نشرة مقاييس األداء المقارن، اقتصر تحليل االتجاهات ألعوام 2007 و2008 و2009 على عينة جزئية ثابتة 
من المؤسسات التي أتاحت معلوماتها لثالثة أعوام متتالية وعددها سبع وثالثين مؤسسة. تعتبر نتائج األداء المقارن نتائجًا 

إجماليًة محسوبة على أساس الوسيط الحسابي.2

 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 
سنابل  مسح  شملها  التي  العينة  من   %80 حوالي  تمثل  االنتشار  عن  تفصيلية  معلومات  تتيح  التي  وخمسين  الخمس 

السنوي للقطاع.

1   سوق ميكس هي منتدى لتبادل معلومات التمويل األصغر العالمية على االنترنت، ويتيح هذا المنتدى معلوماته للعاملين في القطاع وللجمهور العام 
عن مؤسسات التمويل األصغر حول العالم، واالستثمارت العامة والخاصة في التمويل األصغر وشبكات التمويل األصغر وجهات التصنيف والتقييم والشركات األستشارية 

والهيئات الحكومية والتنظيمية.
2  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 

فالوسيط هو الرقم النصفي الذي يقسم هذه القيم ،أما إذا كان عدد القيم زوجيًا فالوسيط هو الوسط الحسابي لمجموع الرقمين الوسيطيين.

Shimaa
Sticky Note
MigrationConfirmed set by Shimaa

Shimaa
Sticky Note
Accepted set by Shimaa

Shimaa
Text Box
تعتزم سنابل تحديث هذا التقرير سنوياً، مع التركيز على الملامح القطرية، من أجل رصد تطور التمويل الأصغر في المنطقة، وتسليط الضوء على مستجداته وفرصه الناشئة. تتكون تقارير الملامح القطرية الملحقة بالتقرير الإقليمي التالي: تقرير الأردن، وتقرير فلسطين، وتقرير مصر، وتقرير المغرب، وتقرير اليمن. و تعتزم سنابل نشر تقارير الملامح القطرية في صورة ملاحق الكترونية منفصلة لكل دوله على البوابة العربية للتمويل الأصغر. بالإضافة إلى نشر التقرير كاملاً على البوابة العربية للتمويل الأصغر و موقع سنابل الإلكتروني.
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تعتبر فلسطين1 من أصغر أسواق التمويل األصغر فى المنطقة العربية، بعدد سكانها الذى يصل الى أربعة ماليين نسمة 
السكانية  التركيبة  تتسم  العربية،  الدول  من  وكغيرها  تقريبًا.  سنويًا   %2.7 إلى  وصل  الذي  السكاني  نموها  ومتوسط 
الفلسطينية بتزايد فئة الشباب،حيث أن أكثر من نصف عدد السكان )52%( تتراوح أعمارهم بين15 و 64 عام.2 ما يقرب من 

45 في المئة من السكان، أو 1.9 مليون، يعيشون تحت خط الفقر الوطني في فلسطين3 .

تحليل الطلب على التمويل األصغر و الفجوه بين العرض والطلب
ُيقّدر الجدول األول الطلب المحتمل على التمويل األصغر فى فلسطين. يبدأ الجدول بحساب عدد السكان في سن العمل، 
بضرب إجمالى السكان فى  نسبه السكان بين 15الى 64 سنه ) 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 إضافة 20% من 
صعوبة  من  يعانون  والذين  مباشرة،  الفقر  خط  فوق  يعيشون  الذين  السكان  نسبة  لتعكس  العمل  سن  فى  السكان 
الوصول للخدمات المالية.  يهدف الجدول لتقدير عدد الفقراء تقديرًا واقعيًا، نظرًا ألن عدد السكان الذين يعيشون تحت 

خط الفقر أحيانًا يقدر بأقل من الحقيقة.

حرصنا على تقديم تقديرات متحفظة للطلب، نتيجة لنقص بيانات التوظيف سواء عن القطاع الرسمى أو غير الرسمى، 
نفترض وجود 40% من الفقراء في سن العمل يسعون للحصول على قروض التمويل األصغر. لحساب  الطلب  على قروض 
التمويل األصغر، نفترض أن نسبة 75% فقط من الذين يسعون للحصول على قروض التمويل األصغر هم بالفعل مؤهلين 

للحصول عليها. 

وطبقًا  األصغر.  للتمويل  قروضا  على  للحصول  مؤهلين  العمل  سن  فى  الف   418 وجود  يتوقع  التقدير،  هذا  على  وبناءًا 
العمل يستطيعون  السكان فى سن  الف من  األصغر فى فلسطين بنسبة 9%، فإن حوالي 382  التمويل  لتقديرتغلغل 

االنتفاع بخدمات التمويل األصغر،ومن ثم يحتاج قطاع التمويل األصغر إلى ضخ مبالغ إضافية تصل إلى 1 مليار دوالرًا.

الجدول رقم 1- تحليل الطلب على التمويل األصغر والفجوة بين العرض و الطلب فى فلسطين4 

4,043,218 إجمالي عدد السكان
52%سكان اعمارهم من 15 الى 64 عاما ) النسب المئوية من اإلجمالي ( 

2,111,027 سكان اعمارهم من 15 الى 64
46%نسبة السكان تحت خط الفقر1

1,393,278 عدد السكان الفقراء من 15 الى 64 عاما+ %20
عدد السكان الفقراء بين 15 و64 عامًا الذين يسعون للحصول على 

557,311 تمويل ًا أصغر

عددالسكان الفقراء بين 15و64 عامًا المؤهلين للحصول على 
417,983التمويل األصغر

2,694 متوسط حجم القرض بالدوالر
1,126,198,967 الطلب المحتمل بالدوالر االمريكى )إجمالي محفظة القروض( 

 36,270 االنتشار فى عام 2009
97,724,563 إجمالي محفظة القروض القائمة في 2009  بالدوالر

9%معدل التغلغل
381,713 عدد المقترضين الذين يمثلون فجوة االنتشار

إجمالي محفظة القروض بالدوالر الالزمة لتغطية الفجوة فى 
1,028,474,404 االنتشار

الجهات الرئيسية التى تمول التمويل األصغرفى فلسطين 
التمويل األصغر في فلسطين تقدم من قبل المنظمات غيرالحكومية غيرهادفة للربح، ولكن من  غالبية المعروض من 
المتوقع لهذا االتجاه أن يتغيير كما ان سلطة النقد الفلسطينية قد وافقت مؤخراعلى لوائح جديدة من شأنها الزام جميع 

مؤسسات التمويل األصغر غيرالمصرفية بالتسجيل إما كشركات هادفه للربح أو غيرهادفه للربح.

المقصود هنا الضفة الغربية وقطاع غزة وليس باقي اآلراض المحتلة  1
مؤشرات التنمية العالمية وتمويل التنمية العالمية 2009. واشنطن العاصمة  2

)koobtcaF dlroW AIC( معدالت الفقر مبنية على احدث البيانات المتوفرة من كتاب الحقائق العالمى لوكالة االستخبارات المركزية  3
مؤشرات التنمية العالمية وتمويل التنمية العالمية 2009. واشنطن العاصمة. و مسح قطاع التمويل األصغر، شبكة سنابل، 2009   4
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نمو التمويل األصغر فى فلسطين 

منذ عام 2007، زاد انتشار مؤسسات التمويل األصغر الفلسطينية التسع التي شملتها العينة الثابتة بنسبة تتجاوز %107، 
وأضافت هذه المؤسسات 186,3 مقترضًا جديدًا ليصل عدد المقترضين فى 2009 إلى 555,34 مقترضًا.  وقد جاء هذا النمو 

بفضل نجاح مؤسسات التمويل األصغر في تعميق انتشارها عالوًة على دخول مؤسسة تمويل أصغر جديدة إلى السوق.

أتاح  الحين  ذلك  منذ  النسبى  االستقرار  ولكن  والصراعات  السياسية  باالضطرابات  عام2007  األصغر فى  التمويل  تأثر قطاع 
نموًافي كل  األصغرالفلسطينية  التمويل  المحلى. حققتمؤسسات  االقتصاد  بناء  إعادة  ايجابيًا فى  يلعب دورًا  أن  للقطاع 
إجمالي محفظة  زيادة في  و%66  اإلنتشار  زيادة في  2009حيث سجلت %49  عام  القروض في  وإجمالي محفظة  اإلنتشار  من 

القروضبين2007 و2009برغم منتباين مستويات النمو بين مؤسسات القطاع كما يوضح الشكل  رقم 1. 

الشكل  رقم 1 - نمو االنتشار وحجم النشاط فى فلسطين )2009-2007(

حققت  فبينما  الماضية.  الثالثة  األعوام  خالل  الفلسطينى  السوق  فى  النشاط  وحجم  االنتشار  اتجاه  التالي  الجدول  يبين 
المؤسسة الفلسطينية لإلقراض والتنمية )فاتن( أعلى نمو فى االنتشار على مدى االعوام الثالثة بنسبة 168%، حقق بنك 

الرفاة أعلى نمو لمحفظة القروض بنسبة %156.  
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المصدر : مسح قطاع التمويل األصغر، شبكة سنابل، 2009، وهذه النتائج عبارة عن نتائٍج إجماليٍة من 
مجموعة بيانات ضمت 8مؤسسات تمويل أصغر التي وفرت معلومات ألعوام2007- 2009
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الجدول رقم2 - اتجاهات األنتشار و محفظة القروض للتمويل ااُلصغر فى فلسطين

المقترضين 
النشطين عام 

2009

إجمالي محفظة 
القروض 

بالدوالرعام2009 

المقترضين 
النشطين 

عام2008

إجمالي محفظة 
القروض 

بالدوالرعام 2008

المقترضين 
النشطين عام 

2007

إجمالي محفظة 
القروض 

بالدوالرعام 2007

3,059 3,194,486 2,542 2,529,741 1,512 2,305,592
 المركز العربي 

للتطوير الزراعي ) 
أكاد(

4,192 36,481,202 5,203 32,438,288 1,637 16,791,174 بنك الرفاه لتمويل 
المشاريع الصغيرة

2,340 2,995,817 2,219 2,440,862 2,018 1,756,415
 جمعية الفلسطينية 

لصاحبات األعمال  
)أصالة(

7,008 17,169,469 4,895 10,516,002 3,771 6,406,353
 المؤسسة 

الفلسطينية لإلقراض 
والتنمية )فاتن(

2,267 3,948,516 2,171 3,133,209 2,200 2,293,210 جمعية اإلغاثة الزراعية 
الفلسطينية

479 2,910,617 421 1,118,154 شركة ريف للتمويل2  

     5,397  11,998,550      4,374  10,986,624      3,126 6,603,142
 برنامج ريادة/ 

مؤسسة اإلسكان 
التعاوني الدولية 

9,813 11,202,985 9,194 10,857,706 7,105 7,335,674

 وكالة غوث وتشغيل 
الالجئين )األونروا( 

برنامج التمويل األصغر 
والمنشآت الصغرى

34,555 89,901,642 31,019 74,020,586 21,369 43,491,560 اإلجمالي
المصدر : مسح قطاع التمويل األصغر، شبكة سنابل، 2009، وهذه النتائج عبارة عن نتائٍج إجماليٍة من مجموعة بيانات ضمت 8مؤسسات تمويل أصغر التي 

وفرت معلومات ألعوام2007- 2009

منهجية االقراض 
تقتصر منهجيات اإلقراض فى فلسطين على اإلقراض الفردى واإلقراض الجماعى/التضامنى. وينتزع اإلقراض الفردى النصيب 

األكبر من محفظة اإلقراض فى سوق التمويل األصغر الفلسطيني، كما يوضح الشكلرقم2.

الشكل رقم 2 - توزيع إجمالي محفظة القروض حسب منهجية االقراض)2009( 

٦,٢٠٢,١٧٣

٦٦,٨٣٨,٠٥٨

٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٧٠,٠٠٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠,٠٠٠

المصدر : مسح قطاع التمويل األصغر، شبكة سنابل، 2009، ، تمثل النتائج وسيطًا حسابيًا من 
مجموعة بيانات ضمت 4مؤسسات تمويل أصغر 
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عمق االنتشار
إجمالي  إلى  المقترضات  النساء  نسبة  وهما:  محددين،  معيارين  عبر  فلسطين  فى  االنتشار  3عمق  رقم  الشكل  يوضح 
المقترضين الذين تلقوا الخدمات داخل الدولة؛ ومتوسط رصيد القرض كنسبة مئوية من نصيب الفرد من إجمالي الدخل 
القومى.يظهر المعياران تناقص عمق االنتشار الفلسطينى بمرور الوقت، حيث زاد متوسط رصيد القرض وانخفضت  نسبة 

المقترضات من النساء. وهذا التوجه يتوافق مع تضاؤل محفظة اإلقراض الجماعى والتركيز المتزايد على اإلقراض الفردي.

سجلت فلسطين أعلى متوسط لرصيد القرض فى المنطقة كنسبة مئوية من نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومى 
بالمقارنة بدول اخرى فى المنطقة.و بالرغم من تناقص عدد النساء المقترضات في فلسطين، فأن نسبة النساء المقترضات 

من العدد الكلي للمقترضين يظل من أعلى النسب فى المنطقة.  

الشكل رقم 3 - نسبة النساء المقترضات ومتوسط رصيد القرض /متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل 
القومى فى عام )2009-2007(

االداء المالى لقطاع التمويل األصغر
الربحية

فى عام 2009 سّجل القطاع في فلسطين وسيط العائد على األصول وصل إلى 1.2% بما يقل عن الوسيط اإلقليمى الذى 
يساوي 3.4%.تهيمن مؤسسات التمويل األصغر غير الحكومية على القطاع باستثناء بنك واحد للتمويل األصغر. وينصب 
تركيزهذه المؤسسات الغير حكومية على الجانب االجتماعى،إال أنها تكافح لتحقيق االستدامة المالية.بيد أن تغيير البيئة 
القانونية والتنظيمية سوف يدفع المؤسسات غير الحكومية لتعديل مسارها والتركيز أكثر على الربحية حتى يتسنى لها 

الحصول على تمويل من مصادر تجارية.

تحسين  فى  الفلسطينيةنجحت  المؤسسات  فإن  األصغر،  التمويل  قطاع  تواجه  التى  الجّمة  التحديات  عن  النظر  وبصرف 
ربحيتها ما بين  2007 -2009 وسجلت متوسطًا للعائد على الوصول قدره 4.2 % فى عام 2009، مقارنًة بمتوسط 0.7% فى عام2007، 
وذلك طبقًا لبيانات العينة الثابتة.  يرجع التحسن الملحوظ فى الربحية إلى تحسن نسب اإليرادات المالية و انخفاض في 

نفقة مخصصات خسائر القروض.

المصدر : مسح قطاع التمويل األصغر، شبكة سنابل، 2009، ، تمثل النتائج وسيطًا حسابيًا من 
مجموعة بيانات ضمت 4مؤسسات تمويل أصغر التي وفرت معلومات ألعوام2007- 2009
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الشكل رقم 4 - توزيع العائد على األصول )الموجودات(فى فلسطين عام )2009-2007 (

الكفاءة واالنتاجية 
تكلفة  على  المفروضة  الضوابط  بفضل  العربية،  المنطقة  مستوى  على  كفاءتها  بارتفاع  الفلسطينية  السوق  تتمتع 
بعد  عربيًا  الثانية  المرتبة  بذلك  20%، محتلًة  إلى  القروض  التشغيلية/محفظة  المصاريف  إنخفضت نسبة  التشغيل، حيث 
مصر التي إنخفضت نسبتها إلى 13% فقط. ورغم إنخفاض تكلفة التشغيل، سجلت فلسطين أعلى معدل لتكلفة القروض 
الوقت سجلت فلسطين  نفس  و في  المقترضين.  إنخفاض متوسط عدد  وذلك بسبب  مقترض،  لكل  دوالرُا   2.8 يساوي 
متوسط منخفض من اإلنتاجية مقداره 145 مقترض لكل موظف أقراض بالمقارنة بالمتوسط اإلقليمى وهو 202 مقترض لكل 

موظف.

جودة محفظة القروض 
عانى قطاع التمويل األصغر من إرتفاع مخاطر القروض )نسبة التأخر في السداد( بسبب العوامل الخارجية الغيرمستقرة، 
ومن ثم سجلت فلسطين أقل جودة لمحفظة القروض فى المنطقة، حيث سجل معدالً لتأخر في السداد أكثر من ثالثين 
يوم 7.5% فى 2009 بالمقارنة بالمتوسط اإلقليمى  2.8%. ولكن طبقًا لبيانات العينة الثابتة، تحسنت جودة محفظة القروض 
في فلسطين ما بين 2007 إلى 2009. يوضح الشكل رقم  5 إنخفاض معدالت التأخر فى السداد لمدة ثالثين يومًا ومعدل التأخر 
فى السداد لمدة تسعين يومًا بمرور الوقت. وقدسجل معدل التاخر فى السداد لمدة ثالثين يومًا انخفاضًا هائاًل من %52 

إلى 11% مابين 2007 إلى 2009.

الشكل رقم 5 - إتجاه جودة محفظة القروض فى فلسطين )2007 - 2009(
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المصدر : مسح قطاع التمويل األصغر، شبكة سنابل، 2009، ، تمثل النتائج وسيطًا حسابيًا من 
مجموعة بيانات ضمت 4مؤسسات تمويل أصغر التي وفرت معلومات ألعوام2007- 2009

المصدر : مسح قطاع التمويل األصغر، شبكة سنابل، 2009، ، تمثل النتائج وسيطًا حسابيًا من 
مجموعة بيانات ضمت 4مؤسسات تمويل أصغر التي وفرت معلومات ألعوام2007- 2009
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مصادر التمويل  في قطاع التمويل األصغر
جاءت نسبة 40% من التمويل الفلسطينى من مؤسسات مالية محليةفى عام 2008،بينما حلت محلها في 2009 مؤسسات 
تمويل ماليه تنموية والتى قدمت ما يربوعلى أربعين بالمئة من تمويل القطاع، كما يوضح الشكل رقم 6. وتزايد التمويل 

الحكومي للقطاع تزايدًا ملحوظًا فى 2009 مقارنًة بعام  2008.

الشكل رقم 6 - مصادر تمويل قطاع التمويل األصغر الفلسطيني

وفرت الجهات الدولية المانحة و المؤسسات المالية الدولية و الصناديق الدولية معظم التمويل للقطاع ،. وُيبين الشكل 
رقم 7 أن الجهات المانحة ال تزال تهيمن على بنية التمويل في فلسطين، بالرغم من انخفاض نسبة رأس المال إلى األصول 
وتزايد نسبة الدين إلى رأس المال فى الفترة من 2007-2009. لم تتجاوز نسبة الدين إلى رأس المال 0.4:1.وبما أن مؤسسات 
التمويل األصغر مازالت غير ربحية، فال تزال تحتاج لتعظيم كفاءاتها التشغيلية لكي تتمكن من جذب تمويل شبه تجاري 

من المستثمرين.

الشكل رقم 7 - هياكل التمويل لمؤسسات التمويل األصغرالفلسطينية

البيئة التشريعية
يجيز القانون الفلسطيني للمؤسسات أن تضطلع بأنشطة إقراضية دون ترخيص. تمارس مؤسسات التمويل األصغرأنشطة 
التمويل األصغر من خالل هياكلها المؤسسية المتباينة، مثل المنظمات غير الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية  
تنظيمية  لقوانين  المؤسسات  تلك  تخضع  وبالتالي  الربحيةالمحلية،  والشركات  الربحية  غير  والشركات  والتعاونيات 

متنوعًة.

للمؤسسات  الفلسطينية وحدًة  النقد  أنشأت سلطة  واحدة،  تشريعية  لمظلٍة  األطراف  منها إلخضاع جميع  محاولٍة  وفي 
المالية غير البنكيه   للتنظيم والرقابة على التمويل األصغر والصرف االجنبي فى الضفة الغربية وغزة. هذه الوحدة الفرعية 
تعمل حاليًا على تحديد اإلجراءات التنظيمية والرقابية المناسبة لقطاع التمويل األصغر، والتي ربما تتضمن إمكانية تأسيس 

المصدر : مسح قطاع التمويل األصغر، شبكة سنابل، 2009، ، تمثل النتائج وسيطًا حسابيًامن 
مجموعة بيانات ضمت 4مؤسسات تمويل أصغر التي وفرت معلومات ألعوام2007- 2009

المصدر : مسح قطاع التمويل األصغر، شبكة سنابل، 2009، تمثل النتائج وسيطًا حسابيًا من 
مجموعة بيانات ضمت 4مؤسسات تمويل أصغر التي وفرت معلومات ألعوام2007- 2009
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بنك متخصص للتمويل األصغر قادر على تلقي المدخرات،على أن يتم تعديل متطلبات الترخيص للبنك بما يتماشى مع 
ظروف القطاع، مثل اشتراطات الحد االدنى لرأس المال وكفاية رأس المال ومشاركة المساهمين وغيرها من االشتراطات.

جميع  على  منفردًة  رقابيًة  سلطًة  الفلسطينية  النقد  لسلطة  خّول  الذي  األصغر  التمويل  قانون  مؤخرًا  الحكومة  وأقرت 
التمويل  للقانون، تحصل جميع جهات  أو شركات. ووفقًا  األصغر، سواءًا كانت منظمات غير حكومية  التمويل  مؤسسات 
األصغر على ترخيص من السلطة لممارسة األنشطة اإلقراضية. وألزم القانون المنظمات غير الحكومية  أن تتحول لشركات 
التمويل األصغر. و  التى تحكم صناعة  اللوائح واإلجراءات  النقد بمهمة صياغة  القانون سلطة  او غير ربحية. وأوكل  ربحية 
قبيل اصدار القانون كانت قد انشئت سلطة النقد الفلسطينية مكتبًا إئتمانيًا تم ادراج فيه المعلومات االئتمانية الخاصة 
بمؤسسات التمويل األصغر التى تمتلك نظم معلومات إدارية متطورة تسمح لها برفع بياناتهاعلى الموقع و األستعالم عن 

عمالئها.



الملحقات
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ملحق 1: مقاييس األداء

مجموعات 
الوصفالتعريفالقرناء

الدوله

المؤسسات المصريةمصر )12 مؤسسة( 
المؤسسات األردنيةاألردن )8 مؤسسة( 

المؤسسات المغربيةالمغرب )10 مؤسسة( 
المؤسسات الفلسطينيةفلسطين )8 مؤسسة(

المؤسسات اليمنيةاليمن )6 مؤسسة(
كل المؤسسات العربيه بإستثناء المؤسسات المغربيةالدول العربية بإستثناء المغرب )45 مؤسسة(

اإلكتفاء 
الذاتي المالي

المؤسسات العربية مكتفية ذاتيًا الماليًا )38 
اإلكتفاء الذاتي المالي ≤ 100%مؤسسة( 

المؤسسات العربية الغير مكتفية ذاتيًا الماليًا )17 
اإلكتفاء الذاتي المالي > 100 %مؤسسة( 

الحجم

مؤسسات عربيه بإجمالي محفظة قروض > 2 مليون دوالرالمؤسسات العربية الصغيره )24 مؤسسة( 

المؤسسات العربية المتوسطة الحجم )15 
مؤسسة(  

مؤسسات عربيه بإجمالي محفظة قروض بين 2 و 8 مليون 
دوالر

مؤسسات عربيه بإجمالي محفظة قروض < 8  مليون دوالر

الحجم من 
حيث اإلنتشار

عدد المقترضين > 10,000المؤسسات العربية الصغيره )14 مؤسسة( 

المؤسسات العربية المتوسطة الحجم )15 
عدد المقترضين ≤ 10,000 و  > 30,000مؤسسة(  

عدد المقترضين < 30,000المؤسسات العربية الكبيرة )26 مؤسسة(
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2009 مقاييس األداء المقارن – 55 مؤسسة

2007 – 2009 بيانات اتجاه المشاركون من مؤسسات التمويل األصغر– إسم 37 مؤسسات التمويل الصغير بالخط المائل

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

الصغيرة والحرفية

منظمة الثقة لتمويل المشاريع الصغيرةالعراق

شركة الشرق األوسط لتمويل المشاريع الصغيرة،  الشركة األردنية لتمويل المشاريع الصغيرة )تمويلكم(، الشركة األردن
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

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

الصغرى المغرب للمشاريع  المغربية  المؤسسة  الصغيرة،  للسلفات  الكرامة  بال حدود، جمعية  - تضامن  المغربية  الجمعية 
)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

المشاريع فلسطين لتمويل  الرفاه  بنك  الصغرى،  والمنشآت  األصغر  التمويل  برنامج  )األونروا(  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة 
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

 جمعية بورسودان لتنمية المشاريع الصغيرة، براك سودان، فينانس سودانالسودان

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

إندا العالم العربيتونس

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

)برنامج صنعاء لألقراض - أزال(
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ملحق 2: تعريف المؤشرات

المزايا المؤسسية

حجم المجموعة في العينةعدد مؤسسات التمويل األصغر

سنوات عمل مؤسسة التمويل األصغرالسن

مجموع األصول معدال للتضخم واحتياطي محفظة القروض والشطبمجموع االصول

العدد، بما في ذلك المقر الرئيسمجموع المكاتب

إجمالي عدد الموظفينمجموع الموظفين

 الهيكلية المؤسسية

مجموع حقوق المساهمين المعدل/مجموع الموجودات المعدلةنسبة رأس المال الى االصول

مجموع المطلوبات المعدل/مجموع حقوق المساهمين المعدلالديون إلى حقوق الملكية

الودائع/ إجمالي محفظة القرض المعدلالودائع إلى القروض

الودائع/مجموع االصول المعدلةالودائع إلى إجمالي االصول

محفظة القروض المعدلة/ إجمالي االصول المعدلة إجمالي محفظة القروض إلى إجمالي األصول

 مؤشرات اإلنتشار

عدد المقترضين ذوي القروض غير المسددة، معدال للشطب الموحدمجموع المقترضين

عدد المقترضات الناشطات/ عدد المقترضين المعدلنسبة المقترضات

عدد القروض غير المسددة، معدال للشطب الموحدمجموع القروض غير المسددة

إجمالي محفظة القروض، معدال للشطب الموحدإجمالي محفظة القروض

إجمالي محفظة القروض )معدال(/ عدد المقترضين الفعليين )معدال(متوسط   الرصيد لكل مقترض

متوسط   الرصيد لكل مقترض/نصيب الفرد 
 من الدخل القومي اإلجمالي

متوسط   رصيد القرض لكل مقترض/الناتج القومي للفرد

محفظة القروض اإلجمالية )معدال(/عدد القروض غير المسددة )معدال(متوسط   الرصيد القائم

متوسط   الرصيد القائم/نصيب الفرد من 
الدخل القومي اإلجمالي

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

عدد من المودعين )اي نوع من الوداءع(عدد المودعين

عدد جميع حسابات الودائععدد حسابات الودائع

القيمة اإلجمالية لجميع حسابات الودائعالودائع

الودائع/عدد المودعينمتوسط   الوديعة لكل مدخر

متوسط    الوديعة لكل مدخر/نصيب الفرد 
من الدخل القومي اإلجمالي

 متوسط   رصيد الودائع لكل مودع/نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي

المودعين/عدد حسابات الودائعمتوسط   رصيد حساب اإلدخار

متوسط   رصيد حساب اإلدخار/نصيب الفرد 
من الدخل القومي اإلجمالي

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

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

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
النمو السنوي في الناتج اإلجمالي من السلع والخدمات التي تحدث داخل أراضي بلد 

معين )مؤشرات التنمية العالمية(
سعر الفائدة المقدمة للعمالء المقيمين في الطلب، الوقت، أو ودائع اإلدخار )صندوق سعر االيداع

النقد الدولي/اإلحصاءات المالية الدولية(
التغير السنوي في متوسط   أسعار المستهلك )صندوق النقد الدولي/اإلحصاءات معدل التضخم

المالية الدولية(
مجموع المال، بما في ذلك العملة والودائع والعمالت اإللكترونية/الناتج المحلي العمق المالي

اإلجمالي، وقياس تسييل االقتصاد )صندوق النقد الدولي/اإلحصاءات المالية الدولية(

 االداء المالي االجمالي

صافي الدخل التشغيلي المعدل-الضرائب(/ متوسط   مجموع االصول المعدلالعوائد على االصول

صافي الدخل التشغيلي المعدل-الضرائب(/ متوسط   مجموع الحقوق المعدلالعوائد على حقوق المساهمين

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

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

 اإليرادات

اإليرادات المالية المعدلة/متوسط   مجموع االصول المعدلاإليرادات المالية/األصول

صافي إيرادات التشغيل المعدل/العائدات المالية المعدلةهامش الربح

اإليرادات المالية من محفظة القروض المعدل/متوسط   إجمالي محفظة القروضالعائد على إجمالي محفظة القروض )إسمي(

العائد على إجمالي محفظة القروض 
)حقيقي(

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

 النفقات

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

المصروفات المالية المعدلة/متوسط   مجموع االصول المعدلالمصروفات المالية/األصول

خسائر انخفاض قيمة القروض المعدل/ متوسط   مجموع االصول المعدلمخصص انخفاض قيمة القروض/األصول

نفقات التشغيل المعدل/متوسط   مجموع االصول المعدلمصاريف التشغيل/األصول

نفقات الموظفين المعدل/متوسط   مجموع االصول المعدلنفقات الموظفين/األصول

المصروفات اإلدارية المعدل/ متوسط   مجموع االصول المعدلالمصروفات اإلدارية/األصول

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

 الكفاءة

نفقات التشغيل المعدل/ متوسط    إجمالي محفظة القروض المعدلنفقات التشغيل/محفظة القروض

نفقات الموظفين المعدل/متوسط   إجمالي محفظة القروض المعدلنفقات الموظفين/محفظة القروض

متوسط   الراتب/الدخل القومي اإلجمالي 
للفرد

متوسط   نفقات الموظفين المعدل/ الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد

نفقات التشغيل المعدل/متوسط   عدد المقترضين الفعليين المعدلالتكلفة لكل مقترض
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نفقات التشغيل المعدل/متوسط   عدد القروض المعدلتكلفة القروض

 االنتاجية

عدد المقترضين الفعليين المعدل/عدد الموظفينالمقترضون لكل موظف

عدد القروض المستحقة المعدل/عدد الموظفينالقروض لكل موظف

عدد المقترضين الفعليين المعدل/عدد موظفي القروضالمقترضون لكل ضابط اقراض

عدد القروض المستحقة المعدل/عدد موظفي القروضالقروض لكل ضابط اقراض

عدد المودعين/عدد الموظفينالمدخرون الطوعيون لكل موظف

عدد حسابات اإليداع/عدد الموظفينحسابات التوفير لكل موظف

عدد موظفي القروض/عدد الموظفيننسبة تخصيصات الموظفين

 المخاطر والسيولة

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

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

قيمة القروض المشطوبة المعدل/متوسط إجمالي محفظة القروض المعدلنسبة الشطب

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

مخصص بدل الخسارة المعدل/المحفظة في خطر < 30 يوم تغطية المخاطر

األصول السائلة غير الربحية كنسبة مئوية 
من مجموع االصول

النقد والحسابات البنكية المعدلة/مجموع االصول المعدلة
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ملحق 3: المؤسسات أعضاء سنابل

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

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

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

العراق
األعضاء العاملون

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

األعضاء المنتسبون
منظمة الثقة لتمويل المشاريع الصغيرة

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
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
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
الجمعية اللبنانية للتنمية - المجموعة

األعضاء المنتسبون
مؤسسة مخزومي

جمعية إنماء القدرات في الريف
األتحاد النسائي العربي الفلسطيني

موريتانيا
األعضاء المنتسبون

شبكة الصناديق الشعبية لإلدخار والقرض

السعودية
األعضاء المنتسبون

برنامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع

المغرب
األعضاء العاملون

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
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(
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

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

السودان
األعضاء العاملون

برنامج األمل للتمويل االصغر - مؤسسة التنمية االجتماعية
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

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

تونس
األعضاء العاملون

إندا العالم العربي

اليمن
األعضاء العاملون

الصندوق االجتماعي للتنمية
المؤسسة الوطنية للتمويل األصغر

شركة األوائل للتمويل األصغر
األعضاء المنتسبون

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 4: المراجع

المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء »نشرة سيجاب للشرق األوسط وشمال افريقيا »،أكتوبر2009

المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء، »الوصول المالي لعام 2009 مقتطفات إقليمية للشرق األوسط وشمال افريقيا«

المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء »الوصول المالي لعام 2009، قياس 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

البنك الدولى للألعمار والتنمية /البنك الدولي »تقرير ممارسة األعمال لعام 2009  لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا« 
واشنطن العاصمة عام 2009.

صندوق النقدالدولي، النقد وتقسيم األسواق الرأسمالية، »تقرير األستقرارالمالي العالمي،تحديث السوق« يناير 2009.
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