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حقــوق النــرش والتأليــف لمــادة هــذا العمــل محفوظــة. ونســخ أجــزاء مــن هــذا العمــل أو كلــه و/أو نقلــه مــن دون الحصــول عــى إذن هــو مخالفــة 

عــادة نســخ أجــزاء مــن هــذه الأعمــال بشــكل  ذن لإ للقانــون المعمــول بــه. وتشــجع مؤسســة التمويــل الدوليــة نــرش أعمالهــا وعــادة مــا تمنــح الإ

شــعارات ذات  ي حالــة مــا كانــت إعــادة النســخ لالأغــراض التعليميــة وغــ�ي التجاريــة، رهنــاً بالخصائــص والإ
فــوري، ومــن دون الحصــول عــى رســوم �ف

ي المؤسســة عــى نحــو مقبــول.
الصلــة حســبما تقتــ�ف

ــوادرة  ــه، أو لالســتنتاجات أو الأحــكام ال ــه أو اكتمال ي هــذا العمــل أو موثوقيت
ــوى المشــمول �ف ــة دقــة المحت ــل الدولي ول تضمــن مؤسســة التموي

ي 
ي ذلــك دون حــر الأخطــاء الطباعيــة والأخطــاء الفنيــة( �ف

فيــه، ول تقبــل تحمــل أي مســؤولية أو مســؤولية قانونيــة عــن أي ســهو أو أخطــاء )بمــا �ف

ي أي مخطــط لهــذا 
طــارات أو الألــوان أو المســميات أو غــ�ي ذلــك مــن المعلومــات الــواردة �ف المحتــوى أي كانــت، وعــن العتمــاد عليــه. ول تتضمــن الإ

طــارات أو قبولهــا. ول تعكــس  العمــل أي حكــم مــن جانــب البنــك الــدولي فيمــا يتعلــق بالحالــة القانونيــة لأي منطقــة أو مصادقــة عــى هــذه الإ

ي 
ف للبنــك الــدولي أو الحكومــات الــ�ت ورة وجهــات نظــر المديريــن التنفيذيــ�ي ي هــذا المجلــد بالــرف

ات والســتنتاجات المعــ�ب عنهــا �ف النتائــج والتفســ�ي

يمثلونهــا.

ــالأوراق  ــق ب ــة أو مشــورة تتعل ــة العامــة فقــط، ول تهــدف لتأســيس مشــورة قانوني ــات هــذا العمــل توفــ�ي الأغــراض المعلوماتي وتهــدف محتوي

الماليــة أو الســتثمار، أو رأي بشــأن مــدى مالئمــة أي اســتثمار أو تقديــم عــروض مــن أي نــوع. ويحتمــل أن يكــون لمؤسســة التمويــل الدوليــة أو 

ي هــذا العمــل( او تقــوم 
كات والأطــراف المســماة �ف ي ذلــك الــرش

كات والأطــراف )بمــا �ف ي مجموعــة معينــة مــن الــرش
مؤسســاتها التابعــة اســتثمار �ف

بتقديــم المشــورة أو الخدمــات الأخــرى لهــا أو بخــالف ذلــك أن يكــون لهــا مصلحــة ماليــة فيهــا.

ي مؤسســة 
ي ذلــك الحقــوق التابعــة إل إدارة العالقــات المؤسســية �ف

اخيــص بمــا �ف ف إرســال جميــع الستفســارات الأخــرى بشــأن الحقــوق وال�ت ويتعــ�ي

التمويــل الدوليــة، عــى 2121 بنســلفانيا أفنيــو، نــورث ويســت، واشــنطن العاصمــة 20433.

 . ي مجموعــة البنــك الــدولي
ف دولهــا الأعضــاء، وهــي عضــو �ف ومؤسســة التمويــل الدوليــة هــي مؤسســة دوليــة تأسســت بموجــب عقــد التأســيس بــ�ي

ــواد لأي  ــذه الم ــن ه ــتخدام أي م ــوز اس ــة، ول يج ــل الدولي ــة التموي ــة لمؤسس ــي مملوك ــة ه ــات التجاري ــعارات والعالم ــماء والش ــع الس وجمي

ضافــة إل ذلــك، »مؤسســة التمويــل الدوليــة« و«آي. غــرض مــن دون الحصــول عــى موافقــة كتابيــة رصيحــة مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة. وبالإ

.« همــا عالمتــان تجاريتــان للمؤسســة وتخضعــان للحمايــة بموجــب القانــون الــدول.  اف.سي
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ي هذا التقرير. 
ف و مؤسسات التمويل الأصغر الذين ساهموا �ف ف عى هذا العمل بجزيل الشكر إل المشارك�ي يتوجه القائم�ي

لم يكن من الممكن القيام بهذه الدراسة دون جهودهم. إن صانعي هذا العمل ممتنون أيضاً لتوجيه و دعم فريقي عمل 
ق الأوسط و شمال أفريقيا. "سنابل" و "مؤسسة التمويل الدولية" - الخدمات الستشارية للتمويل الأصغر للرش

ق  ة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمنطقة الرش كات الصغ�ي تم تمويل هذا البحث بواسطة صندوق المساعدات الفنية للرش
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من الدارة الكنددية للشؤون الخارجية و التجارة و التنمية و وكالة التنمية الدولية الدانمركية و دولة اليابان و وزارة الدولة 

يطانية. ي )UKaid( من وزارة التنمية الدولية ال�ب
يطا�ف للشؤون القتصادية بسويرا و برنامج المساعدات ال�ب

داليا الجمل                                                                                           كارن بشاي
مسئول البحوث ، سنابل                                                                        مسؤول عمليات ، مؤسسة التمويل الدولية



شكر و تقدير

قائمة المصطلحات المخترة

تمهيد

08مقدمة1

ي ؟1-1 ي العالم العر�ب
08لماذا أصبحت إدارة المخاطر اليوم بالغة الأهمية للتمويل الأصغر �ف

ي2-1 10لمحة عامة عن العالم العر�ب

11المنهج3-1

11تسليط الأضواء عى بعض الأشياء4-1

ي المنطقة العربية2
ي تواجه مؤسسات التمويل الأصغر �ف

ي المخاطر ال�ت
12نظرة متعمقة �ف

13 المخاطر الخارجية1-2

14المخاطر الأمنية2-2

15المديونية المفرطة 3-2

17مخاطر القتصاد الكىي4-2

18إشغال الوظائف5-2

19التدخل السياسي6-2

20الحوكمة المؤسسية7-2

21اللوائح التنظيمية8-2

22المنافسة 9-2

دارة التنفيذية10-2 23نوعية الإ

24نوعية إدارة المخاطر11-2

اتيجية 12-2 س�ت 25الإ

26إدارة التكنولوجيا13-2

27إدارة العمالء14-2

28تنويع المنتجات15-2

29مخاطر الئتمان16-2

30الشفافية17-2

31التمويل المنخفض جدا18-2

33السيولة19-2

34التمويل الزائد جدا20-2

35العمليات التشغيلية21-2

36رصف العمالت الأجنبية22-2

37مخاطر الرسالة الإجتماعية23-2

38الربحية24-2

ي25-2
39التأث�ي الدي�ف

40أسعار الفائدة26-2

41مالحظات ختامية3

ي و خارجه1-3 ي العالم العر�ب
41التصورات المختلفة للمخاطر �ف

ي مستعد للتعامل مع المخاطر؟2-3 ي العالم العر�ب
42هل قطاع التمويل الأصغر �ف

42نتائج رسيعة رئيسية3-3

43مالحق4

ي 43ملحق )أ(: إحصائيات موجزة عن العالم العر�ب

44ملحق )ب(: الستقصاء

49ملحق )ت(: تصورات مدى حدة المخاطر حسب المجموعات المعنية بقطاع التمويل الصغر و الدولة
ف ي ع�ب السن�ي ي العالم العر�ب

52ملحق )ث(: تصورات المخاطر �ف

جدول المحتويات



CGAP

DFI

FX

IFC

MENA

MFI

MIX

NGO

PAR

VSE

SME

UN

UKAID

قائمة المصطلحات المخترصة

المجموعة الستشارية لمساعدة الفقراء

 مؤسسات التمويل التنموي

رصف العملة الأجنبية

مؤسسة التمويل الدولية

ق الأوسط و شمال أفريقيا الرش

مؤسسة تمويل أصغر

سوق تبادل معلومات التمويل الأصغر

منظمة غ�ي حكومية

المحفظة

ة جدا وعات صغ�ي مرش

ة و متوسطة وعات صغ�ي مرش

الأمم المتحدة

ي
يطا�ف برنامج المساعدات ال�ب



7

تمهيد
. كان بعضها بسبب مشاكل داخل الصناعة نفسها ،  ي

ق الأوسط و شمال أفريقيا لعدة ازمات خالل العقد الما�ف ي الرش
لقد تعرض قطاع التمويل الأصغر �ف

.) ي بينما كان البعض الآخر ناتج عن عدم الستقرار السياسي الذي اجتاح المنطقة )المعروف بثورات الربيع العر�ب

ي العالم النامي، 
ة �ف ي أجزاء كث�ي

و عى الرغم من هذه التحديات ، واصل قطاع التمويل الأصغر النمو. إل أن هذا النمو كان بمعدل أبطأ بكث�ي مما كان عليه �ف
ي 

اض أن "المعرفة هي القوة" فإن هذا التقرير يهدف إل فهم سبب تراجع التمويل الأصغر �ف مما كان له آثاراً عميقة عى النمو القتصادي. و استناداً إل اف�ت
ي و اكتشاف وسائل لتعزيز أداء القطاع لكي ينمو و يزدهر. العالم العر�ب

ي تواجه الصناعة كما 
ف عى المخاطر الرئيسية ال�ت ك�ي إن التصورات من الممكن أن تكون أقوى من الواقع كما هو معروف ، لذلك فإن تقرير "أصوات" يقوم بال�ت

يتصورها مجموعة واسعة من ذوي العالقة بدءا من الجهات المانحة لمؤسسات التمويل الأصغر و ح�ت الجهات التنظيمية. عندما نتصارح و نوضح الصورة 
ي حوار حول تحديد المخاطر الحقيقية و الملحة و كذلك المخاطر الناتجة عن التفك�ي الذي عفا عليه الزمن.

ي البدء �ف
بصدق فإننا نأمل �ف

ف أك�ش بتحديات مثل عدم الستقرار السياسي و  ي قطاع التمويل الأصغر. فذوي العالقة أصبحوا مهتم�ي
إن هذه الدراسة تظهر بوضوح أن المخاطر تتغ�ي �ف

ي المديونية و اللوائح التنظيمية الحكومية. إن الأهم من ذلك هو أن هذه التصورات تؤثر عى اختيارات مؤسسات التمويل الأصغر ، تلك الختيارات 
فراط �ف الإ

ي لها أثر عظيم عى نمو القطاع.
ال�ت

إن شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية "سنابل" واضعة ما سبق نٌصب أعينها ؛ قد أخذت عى عاتقها مهمة إطالق سلسلة من التقارير، و ذلك بالمساهمة 
ي عى منهجية 

ق الأوسط و شمال أفريقيا. و يعت�ب هذا التقرير باكورة هذه السلسلة و هو مب�ف ي الرش
الكريمة و المساعدة الفنية من مؤسسة التمويل الدولية �ف

ضافية المصممة خصيصا لتناسب  ي تواجه القطاع مع اعتبار بعض التعديالت الإ
الستقصاء السنوي "Banana Skins" و الذي يسعى لمراقبة المخاطر ال�ت

ات بشأن أسباب انتشارها. إن هذا التقرير  ين من المخاطر من حيث مدى حدتها ، و تقدم التفس�ي المنطقة. إن "أصوات" تقوم بتصنيف عدد ستة و عرش
ي أي سنة.

ي ٌقٌدماً نحو بيئة تكون خصائصها مبنية عى دراسة المخاطر بغض النظر عما قد يكون أك�ش إلحاحاً �ف
يتيح لنا التفك�ي بشكل أفضل للم�ف

نرجو أن تستمتعوا بهذا التقرير و نرحب بتعليقاتكم القيمة.

ي محمد خالد                                                   سحر الطي�ب
مؤسسة التمويل الدولية                                                  شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية "سنابل"
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1. مقدمة

ي تواجــه قطــاع التمويــل الأصغــر عــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة1 
لقــد ازدادت التحديــات الــ�ت

ي المنطقــة بجانــب 
ي أصبحــت ســمة رئيســية �ف

. إن  الضطرابــات السياســية و الجتماعيــة و الــ�ت

ــد  ــك ق ــة2  ، كل ذل ــة المغربي ي المملك
ــر �ف ــل الأصغ ــة التموي ــل أزم ــال مث ــة للمج ــات المتنوع الصدم

كشــف عــن نقــاط الضعــف الداخليــة للعديــد مــن مؤسســات التمويــل الأصغــر. كمــا أنــه أظهــر مــدى 

ضافــة إل أهميــة بنــاء إطــار  أهميــة تحديــد المخاطــر الرئيســية لممارســة النشــاط داخــل القطــاع3 ، بالإ

ي بنــاء القــدرة عــى التصــدي للصدمــات. مــع ذلــك و حــ�ت الآن لــم يتــم القيــام بمحاولــة شــاملة 
دارة المخاطــر و الــذي مــن شــأنه المســاعدة �ف قــوي لإ

دراك درجــة التهديــد عــى ســالمة القطــاع . إن هــذه الدراســة تهــدف إل تحديــد و تحليــل  ي و لإ ي العالــم العــر�ب
ي تواجــه القطــاع �ف

لتحديــد المخاطــر الــ�ت

ي تواجــه قطــاع التمويــل الأصغــر حاليــاً كمــا تصورهــا ذوي العالقــة بمــن فيهــم مزاولــوا المهنــة و الجهــات المانحــة و صانعــو السياســات 
التحديــات الــ�ت

ــة. و الستشــاريون و الشــبكات المحلي

ــيقوم  ــك س ــر و كذل ــل الأصغ ــاع التموي ي قط
ــة �ف ــغ الأهمي ــاً بال ــكل موضوع ــت تش ــر أصبح ــبب وراء أن إدارة المخاط ــم الس ــل الول بتقيي ــيقوم الفص س

ــج  ــك بتســليط الضــوء عــى النتائ ــواع المخاطــر و ذل ــوع مــن أن ي  بتقييــم كل ن
ــا�ف ي هــذه الدراســة. و ســيقوم الفصــل الث

ــح المنهــج المســتخدم �ف بتوضي

ي 
ي مقارنــة بالمخاطــر الموجــودة �ف ي العالــم العــر�ب

الرئيســية حســب مجموعــة الهتمــام و الدولــة. و ســيقوم الفصــل الثالثــة بتقييــم تصــورات المخاطــر �ف

ي تــم تحديدهــا.
ي التعامــل مــع المخاطــر الــ�ت

مناطــق أخــرى و مــدى كفــاءة القطــاع �ف

ي ؟ ي العالم العر�ب
1- 1 لماذا أصبحت إدارة المخاطر اليوم بالغة الأهمية للتمويل الأصغر �ف

ي ملحوظــاً بشــكل كبــ�ي منــذ أوائــل ســنة 2000 ، إل أنــه منــذ ســنة 2008 أصبــح القطــاع راكــداً إل حــد  ي العالــم العــر�ب
بينمــا كان نمــو قطــاع التمويــل الأصغــر �ف

ض و بمحفظــة قــروض قائمــة مقدارهــا 1.26 مليــار دولر )تــم القيــاس حســب  ي هــذه الســنة يقــدر بعــدد 2.74 مليــون مقــ�ت
كبــ�ي ، و كان مــدى النتشــار �ف

ض بمحفظــة قــروض قائمــة مقدارهــا 1.32 مليــار دولر. و  ي النكمــاش بعــد مــرور عــام و ســجل عــدد 2.65 مليــون مقــ�ت
حجــم الئتمــان(. و بــدأ القطــاع �ف

ض بمحفظــة قــروض قائمــة بمقــدار 1.7 مليــار دولر4 .  اعتبــارا مــن ســنة 2013 نمــا القطــاع ليخــدم فقــط 2.97 مليــون مقــ�ت

عــى الرغــم مــن وضــوح النمــو ، إل أن مــدى النتشــار بالقطــاع مــن حيــث حجــم المحفظــة قــد ازداد بمعــدل بطــئ نســبيا5ً . كانــت هنــاك عوامــل متعــددة 

ي أجــزاء مــن المنطقــة و أزمــات 
ي و المخــاوف الأمنيــة �ف اجــع المتدافــع ، مــن ضمنهــا عــدم الســتقرار الســياسي الناتــج عــن الربيــع العــر�ب مســببة لذلــك ال�ت

ة.  ي الأســواق الكبــ�ي
عــدم الســداد �ف

ي أظهــرت عــدم اهتمامهــا بالســتثمارات الجديدة 
ي نفــور  بعــض مؤسســات التمويــل الأصغــر مــن القيــام بالمخاطــرة ، و الــ�ت

إن عــدم الســتقرار قــد تجــى �ف

ة أن ضعــف هيــاكل إدارة المخاطــر هــي مــن الأســباب الجوهريــة لمحدوديــة  و تنويــع المنتجــات ، ممــا أدى إل الركــود. و لذلــك فإنــه يمكــن القــول بثقــة كبــ�ي

ــع بالقطاع.   التوس

ف و السودان و سوريا و تونس و اليمن و قطر و السعودية ي تضمنت: البحرين و مر و العراق و الأردن و لبنان و المغرب و فلسط�ي إن دول العالم العر�ب  1
)"CGAP" فت بارتفاع مخاطر الئتمان إل %14 إل أن وصلت إل %38 لأحد مؤسسات التمويل الأصغر الرائدة )المصدر ي سنة 2009. و تم�ي

ي المملكة المغربية �ف
لقد وقعت أزمة التمويل الأصغر �ف  2

ق  . و كالعادة لم تمثل منطقة الرش ف ي تواجه قطاع التمويل الأصغر كما يراها عينة من مزاولي المهنة و المستثمرين و الجهات التنظيمية و المراقب�ي
قام مركز دراسة البتكارات المالية )CSFI( بعمل عدة استقصاءات حساسة "قرش الموز Banana Skins" ، و ذلك لفهم المخاطر ال�ت  3

ي هذه التقارير.
الأوسط و شمال أفريقا تمثيال كامال �ف

بيانات مؤسسة التمويل الدولية المجمعة عن التمويل الأصغر و المستمدة من سوق "ميكس" و تقارير عمالء مؤسسة التمويل الدولية.  4
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ي ككل ، إل أن حجــم الســوق يختلــف بشــكل كبــ�ي مــن دولــة لأخــرى.  ي العالــم العــر�ب
مــن المهــم أن نالحــظ أن هــذه الدراســة بينمــا تقــوم بتقييــم التمويــل الأصغــر �ف

ف تشــكالن مــا نســبته 65% مــن الســوق. و  ف مجتمعتــ�ي ف نجــد أن مــر تمثــل أكــ�ب ســوق تليهــا المملكــة المغربيــة. و أن الدولتــ�ي ف النشــط�ي ضــ�ي فمــن حيــث عــدد المق�ت

ي 
مــن حيــث حجــم المحفظــة القائمــة ، فــإن المملكــة المغربيــة لديهــا النصيــب الأكــ�ب تليهــا مــر. و تشــكل الدولتــان معــاً مــا نســبته 50% مــن المحفظــة القائمــة �ف

ي المنطقــة تقــوم بخدمــة مــا 
ضافــة إل ذلــك فــإن أكــ�ب 15 مؤسســة تمويــل أصغــر �ف ي رقــم 2 و 3 أدنــاه(7 . و بالإ

المنطقــة )2013(6 )يرجــى الطــالع عــى الرســم البيــا�ف

ف و كذلــك حجــم محفظــة القــروض القائمــة. إن هــذا التمركــز يجعــل القطــاع عرضــة للصدمــات ، فــإن أي  ضــ�ي يقــارب مــن 75% مــن الســوق مــن حيــث عــدد المق�ت

ورة لفهــم  ي المنطقــة ككل. و لذلــك هنــاك رصف
ا عــى قطــاع التمويــل الأصغــر �ف ة للتمويــل الأصغــر ســيكون لهــا آثــرا كبــ�ي ة أو المؤسســات الكبــ�ي ي الأســواق الكبــ�ي

مشــاكل �ف

دارة المخاطــر.  ي تواجــه قطــاع التمويــل الأصغــر اليــوم بشــكل أفضــل ، و ذلــك مــن أجــل تطبيــق ســليم لإ
التحديــات الــ�ت

ي شــدت النتبــاه إل المخاطــر و إدارتهــا. ففــي ســنة 2009 عانــت المملكــة المغربيــة مــن 
لقــد شــهد القطــاع  عــدة أحــداث عــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة و الــ�ت

ي أكــ�ب مؤسســة و 
ي نهايــة المطــاف انهــارت مؤسســة “زاكــورة” ثــا�ف

ي معظــم أنحــاء المملكــة ، و �ف
ي الســداد و ارتفــاع تعــ�ش جميــع أنــواع القــروض �ف

ة للتأخــر �ف أزمــة كبــ�ي

. إن تلــك الأزمــة غالبــا مــا  ” و هــي مؤسســة تمويــل أصغــر أقــل حجمــاً و لكنهــا مدعومــة مــن بنــك رئيــ�ي ي تــم اســتيعابها فيمــا بعــد بواســطة “مؤسســة البنــك الشــع�ب

قــراض  قــراض و الحوكمــة الضعيفــة و الأهــم مــن ذلــك المســتويات العاليــة لالإ ي القطــاع و المنافســة الشــديدة و ضعــف قواعــد الإ
يتــم إرجاعهــا إل النمــو الريــع �ف

المتعــدد ، وتمثــل جميعهــا اعــراض لضعــف إدارة المخاطــر.

ي حجــم 
ة و انخفــاض �ف ي تونــس ثــم مــر ثــم دول أخــرى ، ممــا أســفر عــن ارتفــاع القــروض المتعــ�ش

لقــد أعقــب هــذه الأزمــة بوقــت قريــب موجــة مــن الثــورات بــدأت �ف

ة ،  ف مخاطــر الئتمــان و القــروض المتعــ�ش ورة تحســ�ي قــراض. إن عــدم الســتقرار الســياسي و القتصــادي المرتبــط بهــذه الثــورات لــم يســلط الضــوء فقــط عــى رصف الإ

ورة تقويــة أٌطــر إدارة المخاطــر بشــكل عــام. بــل ســلط الضــوء أيضــاً عــى  رصف

ي القطــاع ل يوجــد لديهــم فهــم شــامل للمخاطــر المحيطــة بهــم و لذلــك لــم يقومــوا 
لقــد أظهــرت هــذه الأحــداث بشــكل واضــح أن بعــض أصحــاب الهتمــام �ف

ي تهــدد القطــاع. 
ي إجــراءات إدارة هــذه المخاطــر هــي فهــم العنــارص الــ�ت

بوضــع إجــراءات مســبقة للتخفيــف عنــد احتمــال ظهــور هــذه المخاطــر. إن الخطــوة الأول �ف

. ي ي العالــم العــر�ب
و لذلــك فــإن هــذه الدراســة تســعى إل توضيــح هــذه المخاطــر مــن خــالل تصــور ذوي العالقــة بالقطــاع �ف

بيانات مؤسسة التمويل الدولية المجمعة عن التمويل الأصغر و المستمدة من سوق "ميكس" و تقارير عمالء مؤسسة التمويل الدولية.  6
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8
ي 1-2  لمحة عامة عن العالم العر�ب

201120122013

ي ي العالم العر�ب
عدد السكان �ف

355.1

مليون نسمة

362.5

مليون نسمة

369.8

مليون نسمة

ي ي العالم العر�ب
الناتج المحىي الإجمالي �ف

2.487 تريليون 

دولر

2.744 تريليون 

دولر

2.853 تريليون 

دولر

ي ي العالم العر�ب
الدخل القومي الإجمالي �ف

2.515 تريليون 

دولر

2.755 تريليون 

دولر

2.846 تريليون 

دولر

ي 
ي مؤسسة مالية رسمية �ف

( الذين لديهم  حساب �ف النسبة المئوية للسكان )عمر 15 سنة أو أك�ش
ق الأوسط و شمال أفريقيا الرش

% 18

ق  ي الرش
ي مؤسسة مالية رسمية �ف

ي لديهن حساب �ف
( الال�أ النسبة المئوية للمرأة )عمر 15 سنة أو أك�ش

الأوسط و شمال أفريقيا
% 13

ي و موريتانيا.
ف و اليمن و جزر القمر و جيبو�ت مارات العربية المتحدة و فلسط�ي ي تضمنت: الجزائر و البحرين و مر و العراق و الأردن و الكويت و لبنان و ليبيا و المغرب و عمان و السعودية و الصومال و السودان و سوريا و تونس و الإ إن دول العالم العر�ب  8

 

مرص

السودان

ليبيا
الجزائر

المملكة 
المغربية 

تونس 

الأردن

سوريا
لبنان

ف فلسط�ي العراق

السعودية

اليمن

عمان

مارات الإ
البحرين

الكويت

قطر
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1-3 المنهج

ضافــة إل تقريــر مخاطــر  ي ســنة 2009 و ســنة 2012 و ســنة 2014 ، و ذلــك بالإ
ه  �ف إن “أصــوات” تتبــ�ف نفــس منهــج “Banana Skins ” للتمويــل الأصغــر و الــذي تــم نــرش

ف شــهري مايو/أيــار و يوليو/تمــوز ســنة 2014  ي ســنة 2011. حيــث يقــوم المنهــج عــى الســتقصاء الــذي تــم القيــام بــه فيمــا بــ�ي
ي باكســتان و المنشــور �ف

التمويــل الأصغــر �ف
و إرســال العديــد مــن مجموعــات أصحــاب الهتمــام عــ�ب المنطقــة9 . لقــد تضمــن اســتقصاء ذوي العالقــة  كل مــن: مقدمــي الخدمــات الماليــة و الجهــات المانحــة و 

. و قــد تــم اســتالم 92 ردا مــن 10 دول عربيــة.  ف ف المســتقل�ي المســتثمرين و الشــبكات المحليــة و الجهــات المنظمــة و صانعــي السياســات و الستشــاري�ي

: تم تقسيم الستبيان إل أربعة أقسام كما يىي
• ف	 القسم الأول: معلومات عن الخلفية التاريخية للمشارك�ي
• ي تواجه قطاع التمويل الأصغر	

: تحديد المخاطر الرئيسية ال�ت ي
القسم الثا�ف

• القسم الثالث: تصنيف المخاطر من حيث درجة الحدة و التجاه	
• ي التعامل مع المخاطر	

القسم الرابع: مدى قدرة قطاع التمويل الأصغر �ف

ف مــن ذوي العالقــة حســب النــوع ، و الشــكل التوضيحــي رقــم )5( ببيانهــم حســب الدولــة. لقــد شــكل  يقــوم الشــكل التوضيحــي رقــم )4( أدنــاه ببيــان المشــارك�ي
ف بنســبة 49%. و تضمنــت هــذه المجموعــة مؤسســات التمويــل الأصغــر و البنــوك و المنظمــات غــ�ي الحكوميــة  مقدمــو الخدمــات الماليــة العــدد الأكــ�ب مــن المشــارك�ي

ف بنســبة %22.  ي أكــ�ب مجموعــة مــن المشــارك�ي
ة و الصغــرى. و شــكلت الجهــات المانحــة ثــا�ف وعــات الصغــ�ي ي تقــوم بإقــراض المرش

الــ�ت

ف حســب الدولــة  ي المنطقــة. إل أننــا وجدنــا عنــد تقييــم التفاصيــل الخاصــة بالمشــارك�ي
ة التمويــل الأصغــر �ف ف لديهــم خــ�ب ة مــن المشــارك�ي كان مــن الواضــح أن نســبة كبــ�ي

ف مــن مــر قــد شــكلوا نســبة 22% مــن الــردود المســتلمة و يــىي ذلــك المشــاركون مــن الأردن بنســبة %12. ، أن المشــارك�ي

1-4 تسليط لبعض الأضواء

 . ي ي العالــم العــر�ب
ي تواجــه قطــاع التمويــل الأصغــر �ف

إن الســتقصاء الــذي تقــوم بــه “أصــوات” هــو الأول مــن نوعــه الــذي يركــز عــى تحديــد و تصنيــف المخاطــر الــ�ت
ف الذيــن صنفــوا المخاطــر مــن “منخفضــة” إل “مرتفعــة”. نســتخلص مــن هــذه الدراســة أن المخاطــر الخارجيــة مثــل  و قــد بنيــت النتائــج عــى تصــورات المشــارك�ي

التحديــات الأمنيــة و ركــود القتصــاد الــكىي ، يتــم النظــر إليهــا عــى أنهــا أصعــب مــن المخاطــر الداخليــة.

: ف لتجاهاتها. و تقاس هذه المفاهيم كما يىي ي تنشأ و كيفية تصور المشارك�ي
نبدأ بتقييم المخاطر الأك�ب ال�ت

• ف الذين رأوا أن المخاطر من حيث الحدة ، إما مرتفعة جدا )5( أو مرتفعة )4(.	 أك�ب التهديدات: و تمثل النسبة المئوية للمشارك�ي
• ف الذين رأوا أن اتجاه المخاطر يتصاعد10 .	 أرسع التجاهات: و تمثل النسبة المئوية للمشارك�ي

يتضمن الملحق )ب( نسخة من الستقصاء.  9
ف لالتجاه ما إذا كان صاعدا أو مستقرا أو هابطا.

شارة �في تحليل كل خطر إل تصور المشارك�ي لقد تمت الإ  10
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ي المنطقة العربية
ي تواجه مؤسسات التمويل الأصغر �ف

ي المخاطر ال�ت
2. نظرة متعمقة �ف

ــا�تي هــذه الفقــرة12 . إن  ــاه و الــ�تي تمــت مناقشــتها بمزيــد مــن التفصيــل �في ب بعــد تجميــع وجهــات النظــر لمجموعــات ذوي العالقــة11 ، حصلنــا عــى التصنيفــات أدن
ف الذيــن يتصــورون مخاطــر معينــة عــى أنهــا  “مرتفعــة” أو “مرتفعــة جــدا”. ي الجــدول تشــ�ي إل عــدد المشــارك�ي

النســب المئويــة �ف

مفتاح اللون: 

من 26% إل 50%من 76% إل  %100

من صفر إل 25%من 51% إل %75

68%المخاطر الخارجية1

65%المخاطر الأمنية2

61%مخاطر المديونية المفرطة3

51%مخاطر القتصاد الكىي4

50%مخاطر إشغال الوظائف5

50%مخاطر التدخل السياسي6

50%مخاطر الحوكمة المؤسسية7

49%مخاطر اللوائح التنظيمية8

48%مخاطر المنافسة9

48%جودة الأدارة10

46%نوعية إدارة لمخاطر11

اتيجية12 س�ت 46%مخاطر الإ

45%مخاطر إدارة التكنولوجيا13

41%مخاطر إدارة العمالء14

39%مخاطر تنويع المنتجات15

38%مخاطر الئتمان16

38%مخاطر الشفافية17

37%مخاطر قلة التمويل 18

35%مخاطر السيولة19

32%مخاطر التمويل الزائد جدا20

32%مخاطر العمليات التشغيلية21

32%مخاطر سعر رصف العمالت الأجنبية22

26%مخاطر الرسالة الإجتماعية23

24%مخاطر الربحية24

ي25
24%مخاطر التأث�ي الدي�ف

24%مخاطر أسعار الفائدة26

ف 26% و  ي الواقــع أن غالبيــة المخاطــر تقــع بــ�ي
ة جــدا )أي بنســبة 76% إل 100%( و �ف كمــا يالحــظ مــن تصنيفــات المخاطــر أعــاله ، ل يوجــد مخاطــر تمــت رؤيتهــا كخطــ�ي

دارة المخاطــر ؛ إن المهــم هــو القيــام بأفعــال إســتباقية  ي موقــع جيــد لتخــاذ تدابــ�ي وقائيــة عــن طريــق إطــارات جيــدة لإ
50%. و هــذا يجعلنــا نســتنتج أن القطــاع �ف

و ليــس القيــام بــرد الفعــل.

شارة إل هذا الملحق خالل مجموعة من التحاليل �في هذا التقرير. يظهر �في الملحق )ت( تصنيفات المخاطر حسب مجموعة الهتمام و حسب الدولة. و سيتم الإ  11
وسط و شمال أفريقيا. و قد تم تلخيص النتائج �في كل أجزاء هذا القسم.

أ
ق ال صغر �في الرش

أ
يقوم الملحق )ث( بمقارنة نتائج هذا الستقصاء مع تلك الخاصة باستقصاء "قرش الموز Banana Skins" للتمويل ال  12
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2-1 المخاطر الخارجية
ات الجتماعيــة و البيئيــة و الكــوارث  ي تؤثــر عــى مقدمــي خدمــات التمويــل الأصغــر عــن طريــق الأحــداث الخارجــة عــن ســيطرتهم مثــل التغــ�ي

هــي المخاطــر الــ�ت
ــة و الإخــالل بالنظــام العــام. الطبيعي

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

سوريا و تونس ولبنان%100

ف%86 فلسط�ي

مر%79

السودان%75

اليمن والأردن%67

ف  ــا مــن المشــارك�ي ــاك 65% تقريب ــل الأصغــر ، فهن ــة للتموي ف الطــراف المعني ــ�ي ــة ب ي المنطقــة العربي
ــة للمخاطــر �ف ــا كأعــى فئ ــة حالي يتــم تصنيــف المخاطــر الخارجي

ي المنطقــة. لقــد بــدأ الربيــع 
ي ســياق التجاهــات السياســية الجغرافيــة �ف

يصنفونهــا بدرجــة “مرتفعــة” أو “مرتفعــة جــدا”. إن هــذه النتيجــة ليســت مفاجئــة عنــد وضعهــا �ف
ي دول أخــرى مثــل مــر 

ي ذلــك الوقــت. و رسعــان مــا حــذت حذوهــا مظاهــرات �ف
ي أســفرت عــن هــروب الرئيــس �ف

ي تونــس و الــ�ت
ي أواخــر ســنة 2010 بمظاهــرات �ف

ي �ف العــر�ب
ي بعــض الحــالت و هــي الأفظــع 

ي ، و �ف
ات الزمنيــة لعــدم الســتقرار الســياسي و الضعــف الأمــ�ف و ليبيــا و اليمــن و ســوريا. لقــد أدت هــذه الأحــداث إل امتــداد الفــ�ت

ي كان لهــا عظيــم الأثــر 
ي اقتصاديــات المنطقــة و الــ�ت

ي عــدم اســتقرار شــديد �ف
أدت إل الحــروب الأهليــة. و بوضــع النتائــج السياســية جانبــاً ، فــإن الثــورات قــد تســببت �ف

ي 
ف العديــد مــن الصناعــات الأخــرى. إن نتائــج دراســات ســابقة تعــزز ذلــك. لقــد تــم نــرش تقريــر “Banana Skins” للتمويــل الأصغــر �ف عــى التمويــل الأصغــر مــن بــ�ي

ي تواجــه الطــراف المعنيــة . إل أن تقريــر ســنة 2012 بعــد الثــورات ، 
ة الــ�ت ي ، و لــم تكــن المخاطــر الخارجيــة عــى رأس التحديــات العــرش ســنة 2009 قبــل الربيــع العــر�ب

ي تواجــه القطــاع13 . لقــد وجدنــا مــن خــالل هــذه الدراســة أن أكــ�ش مــن نصــف املشــاركني  لــكل دولــة 
ي أكــ�ش المخاطــر حــدة الــ�ت

تــم تصنيــف المخاطــر الخارجيــة كثــا�ف
يــرون أن هــذه المخاطــر “مرتفعــة” أو “مرتفعــة جــدا” ، فيمــا عــدا العــراق.

ه عــى القطــاع ل يكــون دائمــاً  ــ�ي ــع أنحــاء المنطقــة و عــى الرغــم مــن ذلــك فــإن تأث ي جمي
ــل الأصغــر يختلــف �ف ــة عــى مؤسســات التموي ــر المخاطــر الخارجي إن أث

ســالمي باليمــن ، قــال “إنــه عــى الرغــم مــن البيئــة  . و طبقــاً لتريــح الســيد/ يوســف الكريمــي - المديــر التنفيــذي لمــرف الكريمــي للتمويــل الأصغــر الإ ي بشــكل ســل�ب
ف و  كاء المحليــ�ي ي النمــو بشــكل ثابــت و جيــد بســبب الدعــم الكبــ�ي مــن الجهــات المنظمــة و الــرش

ي اليمــن إل أن قطــاع التمويــل الأصغــر مســتمر �ف
مرتفعــة المخاطــر �ف

ي ســنة 2013 و ذلــك عــى 
ي ســنة 2010 إل 46.4 مليــون دولر �ف

ي الواقــع أنــه مــن حيــث حجــم المحفظــة القائمــة ، فقــد نمــا القطــاع مــن 12.8 مليــون دولر �ف
”. �ف ف الدوليــ�ي

الرغــم مــن عــدم الســتقرار14 .

. ف
صغر لسنة 2012 ، و كانوا يمثلون 5% من إجمالي المشارك�ي

أ
وسط �في تقرير "قرش الموز Banana Skins" للتمويل ال

أ
ق ال كان هناك 18 مشاركا من الرش  13

صغر المستمدة من سوق "ميكس" و تقارير عمالء مؤسسة التمويل الدولية.
أ

بيانات مؤسسة التمويل الدولية المجمعة عن التمويل ال  14

ي رقم 6 : الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه:
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2-2 المخاطر الأمنية
ي تدهور القانون و النظام و تعيق نمو التمويل الأصغر.

ي تتسبب �ف
و هي المخاطر ال�ت

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة النسبة المئوية للمشارك�ي

اليمن ولبنان%100

العراق%83

ف%71 فلسط�ي

مر%64

المغرب والسودان وتونس%50

ي تؤثــر عــى قطــاع التمويــل الأصغــر 
ي أشــد المخاطــر الــ�ت

ي ترتبــط إرتباطــاً وثيقــاً بالمخاطــر الخارجيــة ، يتــم النظــر إليهــا عــى أنهــا ثــا�ف
إن التحديــات الأمنيــة و الــ�ت

ــة إذا  ــا بدرجــة “مرتفعــة” أو “مرتفعــة جــدا”. مــرة أخــرى ، هــذه ليســت نتيجــة مفاجئ ي الســتقصاء بتصنيفه
ف �ف ــة. فقــد قــام 68% مــن المشــارك�ي ي المنطقــة العربي

�ف

ي العتبــار الســياق الســياسي الــذي ظــل القطــاع يعمــل بــه عــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة. لقــد وجدنــا عنــد المزيــد مــن تحليــل هــذه البيانــات أن 
أخذنــا �ف

ي تواجــه قطــاع التمويــل الأصغــر اليــوم ، و ذلــك 
المخاطــر الأمنيــة يتــم النظــر إليهــا مــن قبــل ذوي العالقــة ، كواحــدة مــن أشــد المخاطــر )مــن الخمســة الأوائــل( الــ�ت

ي يشــعر 
باســتثناء الجهــات المانحــة. وقــد يرجــع ذلــك إل أن الجهــات المانحــة هــي مــن خــارج المنطقــة و لذلــك فإنهــا ليســت عــى درايــة بالتهديــدات الأمنيــة الــ�ت

ف الذيــن  ف فيمــا عــدا المشــارك�ي بهــا المشــاركون المحليــون. إن المخاطــر الأمنيــة يتــم تصنيفهــا أيضــاً ضمــن الخمســة الأوائــل الأخطــر طبقــاً لتصــور جميــع المشــارك�ي

ة  يمثلــون الســودان و ســوريا. إل أنــه يجــب مالحظــة أن خمســة ردود فقــط هــم مجمــوع مــا تــم اســتالمه مــن الســودان و ســوريا و لذلــك قــد ل تكــون النتائــج معــ�ب

عــن الواقــع بشــكل صحيــح.

ي اليمــن تتواصــل الضطرابــات 
ة لأحــداث مختلفــة. ففــي العــراق و ســوريا يعانــون مــن الحــروب الأهليــة و �ف ي كان نتيجــة غــ�ي مبــارسش ي العالــم العــر�ب

إن الفتقــار لالأمــان �ف

ي 
ــل الأصغــر �ف ي التموي

ــدرو بوسبييلوفســكي - أخصــا�أ ــح الســيد/ أن ــك و طبقــا لتري ــل مــر و الســودان أعمــال عنــف ســياسي بشــكل دوري. و لذل و تشــهد دول مث

مؤسســة التمويــل الدوليــة قــال “إن المخاطــر الأمنيــة لمــزاولي مهنــة التمويــل الأصغــر تختلــف مــن دولــة إل أخــرى”.

ف قــد أشــاروا أيضــاً إل أن أثــر تلــك المخاطــر ل يمكــن التنبــؤ بــه. لقــد أصبحــت  إن الأمــر ل يقتــر عــى تنــوع آثــار الفتقــار لالأمــان فقــط ، بــل أن الكثــ�ي مــن المشــارك�ي

ة. عــالوة عــى ذلــك ، أصبــح مــن المهــم أيضــاً أن تقــوم الدارة التنفيذيــة   إدارة المخاطــر أكــ�ش أهميــة لأنــه مــن الممكــن تخفيــف أثــر الفتقــار لالأمــان بدرجــة كبــ�ي

ار أو خســائر قــد تحــدث نتيجــة للتهديــدات الأمنيــة. لمؤسســة التمويــل الأصغــر بإعــداد خطــط طــوارئ لالســتعداد لأي أرصف

ي رقم7: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه:
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2-3 المديونية المفرطة

ف بما يتجاوز قدرتهم عى الســداد. اض عمالئهم المحتمل من عدة مقرض�ي ي تؤثر ســلباً عى مقدمي خدمات التمويل الأصغر بســبب اق�ت
هي المخاطر ال�ت

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

اليمن ولبنان%100

السودان%75

الأردن%67

ف%57 مر و فلسط�ي

تونس%50

ي الســتقصاء قــد 
ف �ف ف بقضيــة تعــدد المديونيــة. إن نســبة61% مــن المشــارك�ي ي مشــغول�ي ي العالــم العــر�ب

ي التمويــل الأصغــر �ف
لقــد أصبــح العديــد مــن ذوي العالقــة �ف

صنفــوا هــذه المخاطــر بدرجــة “مرتفعــة” أو “مرتفعــة جــداً”. إن هنــاك قلــق كبــ�ي بشــأن عــدم قــدرة  الكثــ�ي مــن عمــالء التمويــل الأصغــر عــى ســداد قروضهــم بســبب 

اض المفــرط. و ذلــك مــا جعــل معظــم مجموعــات أطــراف المعنيــة يتصــوروا هــذه المخاطــر ضمــن الخمســة مخاطــر الأشــد. القــ�ت

ة  ــل الأصغــر عــرش ــة. لقــد نمــا قطــاع التموي ي المملكــة المغربي
ــل الأصغــر لســنة 2008 �ف ــق بأزمــة التموي ــط بشــكل وثي ــة مرتب مــن الواضــح أن تصــور تعــدد المديوني

ة مــن ســنة 2003 إل ســنة 200715 ، و قــد أثبــت هــذا النمــو الريــع أنــه غــ�ي مســتدام. إن المنافســة الشــديدة الــ�تي صاحبــت هــذا النمــو قــد كانــت عــى  ي الفــ�ت
أضعــاف �ف

حســاب مســتويات مرتفعــة مــن تعــدد المديونيــة ، و لذلــك غالبــاً مــا يشــار إليهــا عــى أنهــا واحــدة مــن الأســباب الرئيســية لالأزمــة. لقــد ظــل قطــاع التمويــل الأصغــر 

ف بالقطــاع. إن تقريــر التمويــل الأصغــر “قــرش  ي ســنة 2008 كانــت بمثابــة إنــذار لكثــ�ي مــن العاملــ�ي
ي المنطقــة و أن معاناتــه �ف

ي المملكــة المغربيــة مــن أكــ�ب القطاعــات �ف
�ف

ــر ســنة 2012 ليتــم  ي تقري
ي تواجــه القطــاع ، إل أن ذلــك قــد تغــ�ي �ف

ــ�ت ــة كواحــدة مــن أكــ�ب المخاطــر ال المــوزBanana Skins” لســنة 2009 قــد أظهــر تعــدد المديوني

ي المملكــة المغربيــة قــد مــرت منــذ ســنوات قليلــة ، 
طــالق. و عــى الرغــم مــن أن أزمــة التمويــل الأصغــر �ف تصنيــف تعــدد المديونيــة عــى أنهــا أشــد المخاطــر عــى الإ

إل أنــه مــن الواضــح أن المخــاوف بشــأن المديونيــة المفرطــة مــا زالــت قائمــة إل اليــوم.

يبــدو أن بعــض الأســواق عــى الرغــم مــن ذلــك ، تســ�ي عــى خطــى المملكــة المغربيــة. لقــد لحظــت الســيدة/ “هيــذر هينيــون” مــن مؤسســة “بالتــازر كابيتــال” أن 

ي أســواق مثــل لبنــان و الأردن يزيــد مــن مخاطــر المديونيــة المفرطــة  عــى عمــالء التمويــل الأصغــر.” و طبقــا للســيد/ عــى أبــو طالــب مــن شــبكة 
قــراض المــوازي �ف “الإ

 .” ف ضــ�ي اليمــن للتمويــل الأصغــر فــإن تعــدد المديونيــة مــا زالــت موجــودة بهــذه الأســواق بســبب “الضغــوط مــن أجــل تحقيــق الســتدامة الماليــة و لزيــادة عــدد المق�ت

وريــة للتأكــد مــن أن حجــم القــروض المروفــة يتالئــم مــع قــدرة العمــالء عــى  لقــد أدى ذلــك إل أن مؤسســات التمويــل الأصغــر لــم تعــد تقــوم بالتدابــ�ي الرف

ف و عــادة مــا  ي الســتقصاء إل أن معظــم مؤسســات التمويــل الأصغــر تقــوم باســتهداف عمــالء متشــابه�ي
ف �ف الســداد. و عــالوة عــى ذلــك فقــد أشــار أحــد المشــارك�ي

يكونــون مــن المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة ممــا ينتــج عنــه ازديــاد تعــدد المديونيــة.

زمة المغربية ، 2013 
أ

"سيجاب CGAP"، الدروس المستفادة من ال  15

ي رقم8: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه:
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ــة و تونــس يكــون العمــالء  ــل المملكــة المغربي ــاك بعــض الحــالت مث ــة مفرطــة. فهن ورة إل مديوني ــؤدي بالــرف قــراض المتعــدد ل ي ــا أن الإ ــر بالذكــر هن مــن الجدي

اض مــن مصــادر متعــددة مــن أجــل الوفــاء باحتياجاتهــم ، و ذلــك بســبب وجــود قيــود عــى الحــد الأقــ� للقــرض الــذي تصــدره مؤسســة التمويــل  مضطــرون لالقــ�ت

ــاك حــالت يضطــر العمــالء إل  ــك ، فهن ــة إل ذل ضاف ــود عــى نفســها. و بالإ ــل الأصغــر بوضــع قي ــث تقــوم مؤسســات التموي الأصغــر. و يوجــد حــالت أخــرى حي

اض مــن مصــادر متعــددة لتغطيــة احتياجاتهــم نظــرا لأن بعــض مؤسســات التمويــل الأصغــر ل تقــدم مجموعــة واســعة مــن المنتجــات. إنــه مــن المهــم أيضــا  القــ�ت

ي المنطقــة مــا زالــت متدنيــة إذا مــا قمنــا باحتســاب عــدد القــروض النشــطة كنســبة مئويــة مــن حجــم الســكان. و عــى الرغــم ممــا ســبق 
مالحظــة أن تغطيــة الســوق �ف

امــج للتثقيــف المــالي تعتــ�ب  ذكــره ، يجــب عــى مؤسســات التمويــل الأصغــر إدراك أن عمالءهــا قــد ل يعلمــون كيفيــة إدارة المعامــالت الماليــة ، لذلــك فــإن القيــام ب�ب

أداة مهمــة للتخفيــف مــن مخاطــر المديونيــة المفرطــة.

ي المملكــة المغربيــة. و كان مــن 
ورة تقديــم بيانــات مؤسســات التمويــل الأصغــر إل ســجل الئتمــان العــام �ف ي رصف

يجابيــة لالأزمــة المغربيــة تمثلــت �ف إن أحــد النتائــج الإ

ف مــن المملكــة المغربيــة  شــأن ذلــك المســاعدة عــى اتخــاذ القــرارات المبنيــة عــى المعلومــات عــن مقــدرة العمــالء عــى ســداد القــروض. إن عــدم قيــام المشــارك�ي

ف بالقطــاع يتعافــون بشــكل  بإظهــار المديونيــة المفرطــة عــى أنهــا مــن المخاطــر الشــديدة ، يشــ�ي إل أن هــذه الآليــة قــد تــم العمــل بهــا بشــكل جيــد و أن العاملــ�ي

ي المنطقــة. ففــي اليمــن و طبقــا لتريــح الســيد/ يوســف الكريمــي - المديــر التنفيــذي 
جيــد نســبياً مــن آثــار الأزمــة. إننــا نشــهد تطــورات مشــابهة عــ�ب أجــزاء أخــرى �ف

ي 
ف اســتخدام ســجل الئتمــان الــذي ســيتم إدماجــه بمكتــب تصنيــف مخاطــر الهتمــام الــ�ت ف عــى المقرضــ�ي ســالمي بأنــه يتعــ�ي لمــرف الكريمــي للتمويــل الأصغــر الإ

ف ، و كذلــك يتــم القيــام ببعــض عمليــات تبــادل المعلومــات  ي فلســط�ي
يقــوم بهــا البنــك. و عــى نفــس المنــوال فقــد تــم إنشــاء مكتــب لتصنيــف مخاطــر الئتمــان �ف

ي الأردن. و مــع ذلــك ، فقــد قامــت بعــض الــدول الأخــرى بإنشــاء ســجالت لمعلومــات الئتمــان ، إل أنــه حــ�ت 
ف مؤسســات التمويــل الأصغــر �ف غــ�ي الرســمية فيمــا بــ�ي

ي أشــار إليهــا 
ي المديونيــة المفرطــة و الــ�ت

بــالغ عــن المعلومــات تطوعيــاً. إن ذلــك مــن الممكــن أن يســاهم �ف ي يوجــد فيهــا تلــك الأنظمــة ، مــا يــزال الإ
ي الأماكــن الــ�ت

�ف

ي ارتفــاع.
ي الســتقصاء عــى أنهــا �ف

المشــاركون �ف
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2-4 مخاطر القتصاد الكىي

ي تؤثــر ســلبيا عــى مقدمــي خدمــات التمويــل الأصغــر عــن طريــق اتجاهــات القتصــاد الأوســع نطاقــاً ، مثــل تقلــب أســعار الســلع و الوقــود و 
هــي المخاطــر الــ�ت

نقــص النمــو القتصــادي.

ي رقم9: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

ف الذين صنفوا هذه  النسبة المئوية للمشارك�ي
المخاطر كتهديد حسب الدولة

الأردن%83

السودان%75

مر%64

ف%57 فلسط�ي

المغرب والسودان وتونس%50

إن مخاطــر القتصــاد الــكىي هــي مخاطــر خارجيــة أخــرى لهــا أثــر كبــ�ي عــى قطــاع 

ي 
ف �ف ي المنطقــة العربيــة. لقــد قــام أكــ�ش مــن نصــف المشــارك�ي

التمويــل الأصغــر �ف

ــة جــداً”. و هــذه النتيجــة ليســت  ــة” و “عالي ــا بدرجــة “عالي الســتقصاء بتصنيفه

ي تقريــر “Banana Skins “ لســنة 2009 حيــث رأى المشــاركون مــن 
بعيــدة عمــا جــاء �ف

ي المنطقــة و رابــع أرسع 
ي أكــ�ب مخاطــر �ف

ــا�ف المنطقــة مخاطــر القتصــاد الــكىي كث

اتجــاه متصاعــد.

ــكىي   ــواع مخاطــر القتصــاد ال ــرز أن ــج بشــأن أب ــن الصعــب الوصــول لنتائ ــه م إن

لأن هــذه الدراســة تغطــي جميــع البلــدان العربيــة. و مــع ذلــك ، فــإن المشــاكل 

ي يمكــن مالحظتهــا عــ�ب المنطقــة بشــكل عــام تتضمــن: التضخــم المســتمر و 
الــ�ت

زيــادة معــدلت البطالــة و الركــود القتصــادي و أزمــات الطاقــة و ارتفــاع العجــز 

. و قــد قــام المشــاركون بتقديــم بعــض الأفــكار عــن أمــور القتصــاد الــكىي  المــالي

ــاع أســعار الســلع و التضخــم و  ــوا عــن ارتف ــة. لقــد تحدث ــدول معين ــة ب المتعلق

ارتفــاع معــدلت البطالــة و العتمــاد عــى المســاعدات الخارجيــة و رفــع الدعــم 

ي الأردن طبقــا لتريــح الســيد/ زيــاد الرفاعــي 
ي اليمــن و التضخــم �ف

عــن الوقــود �ف

- المديــر التنفيــذي لمؤسســة “تمويلكــم”.

إن اتجاهــات القتصــاد الــكىي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بــأداء أي قطــاع للتمويــل 

الأصغــر. إن قــوة القتصــاد تقــوم بتحديــد مســتويات الســتثمار و فــرص العمــل 

ــر.        ــة الصغ ة و والمتناهي ــ�ي ــات الصغ وع ــى المرش ــر ع ــا تؤث ي بدوره
ــ�ت ــة ال المتاح

إن القتصــاد الــكىي بشــكل أكــ�ش تحديــداً ، يقــوم بالتأثــ�ي عــى مؤسســات التمويــل 

ــة: الأصغــر بالطــرق التالي

• ــد 	 ــا يزي ــدة مم ــادة أســعار الفائ ــؤدي إل زي ــاع معــدلت التضخــم ي إن ارتف

مــن تكلفــة الأمــوال لمؤسســات التمويــل الأصغــر. و لأن مؤسســات التمويــل 

اض بأســعار عاليــة فــإن تكلفــة القــروض  الأصغــر عــادة مــا تتجــه إل القــ�ت

. ي بالفعــل مــن القتصــاد الــكىي
ي الــذي يعــا�ف

تصبــح مرتفعــة للمســتفيد النهــا�أ

• إن وطــأة القتصــاد الــكىي عــى العمــالء قــد تؤثــر ســلبياً عــى ربحيتهــم ممــا 	

يــؤدي إل اســتخدام القــروض لأغــراض اســتهالكية أو الحصــول عــى قــروض 

. مــن مؤسســات متعــددة. و هــذا يزيــد مــن مخاطــر التعــ�ش

• إن بعــض أنــواع التضخــم مثــل ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة تؤثــر بشــكل 	

ف لمؤسســات التمويــل  كبــ�ي عــى الفقــراء الذيــن يشــكلون العمــالء الرئيســي�ي

الأصغــر ، ممــا يحــد مــن قدرتهــم عــى ســداد القــروض.

ــف مخاطــر القتصــاد  ــام بتخفي ــا القي ــن له ــل الأصغــر يمك إن مؤسســات التموي

ف و  ــ�ي ــل و وتقســيم العمــالء المحتمل ــم احتياجــات العمي ــق تقيي ــكىي عــن طري ال

ــروض أو  ــة الق ــادة جدول ع ــالء لإ ــع العم ــل م ــات و العم ــدد المنتج ي ع
ــع �ف التوس

ي أوقــات الأزمــات القتصاديــة و كذلــك تنويــع محافظهــا حســب 
إعــادة التمويــل �ف

فئــات الدخــل و المناطــق الجغرافيــة و كذلــك حســب النشــاط. إن ذلــك مــن شــأنه 

. و هنــا يجــدر القــول أن هــذه  ات القتصــاد الــكىي ي تقليــل أثــر تغــ�ي
أن يســاعد �ف

ي 
. فنظــرا لأن مؤسســات التمويــل الأصغــر �ف ة لالهتمــام إل حــد كبــ�ي النتيجــة مثــ�ي

المنطقــة لديهــا أعــى هوامــش للربــح مقارنــة بجميــع المناطــق ، قــد يفكــر البعض 

ــر  ــتيعاب مخاط ــل اس ــن أج ــع�ي م ــاكل التس ــل هي ــام بتعدي ــا القي ــن له ــه يمك أن

. القتصــاد الــكىي

التجاه:
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2-5 إشغال الوظائف

ف الجيدين و الحتفاظ بهم. هي مخاطر عدم مقدرة مؤسسات التمويل الأصغر عى جذب الموظف�ي

ي رقم10: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه:

ف الذين صنفوا هذه المخاطر  النسبة المئوية للمشارك�ي
كتهديد حسب الدولة 

لبنان%100

الأردن و اليمن%67

مر%57

المغرب والسودان%50

ف%29 فلسط�ي

ــز  ــت المرك ــث احتل ــة حي ي القائم
ــة �ف ــة عالي ي مرتب

ــف �ف ــة إشــغال الوظائ ــت عملي ــد أت لق

ف الذيــن صنفوهــا بدرجــة مخاطــر "عاليــة"  الخامــس بمجمــوع 50% مــن المشــارك�ي

ي 
ــر �ف ــم تظه ــف ل ــغال الوظائ ــة إش ــام أن عملي ــ�ي لالهتم ــن المث ــداً". و م ــة ج أو "عالي

ــة. ي المنطق
ــر �ف ــل الأصغ ــاع التموي ــه قط ي تواج

ــ�ت ــر ال ــابقة للمخاط ــات س تقييم

ــاع  ات عــن ســبب ارتف ــة بعــض التفســ�ي ــواردة تحــت هــذه الفئ ــردود ال لقــد قدمــت ال

ــ�ي   ــاع معــدل تغي ف ارتف ــ�ي ــف. و بشــكل عــام فهــي تب تصــورات مخاطــر إشــغال الوظائ

ي القــروض. إن ذلــك قــد يكــون بســبب  ف أخصائــ�ي ف و بشــكل خــاص فيمــا بــ�ي الموظفــ�ي

ــل الأصغــر. وقــد يرجــع  ف الأكفــاء داخــل قطــاع التموي ــادة التنافــس عــى الموظفــ�ي زي

ي تقــدم لموظفيهــا رواتــب 
ذلــك إل دخــول جهــات جديــدة مثــل البنــوك التجاريــة الــ�ت

أعــى ممــا هــو معــروض حاليــاً مــن العديــد مــن مؤسســات التمويــل الأصغــر. و طبقــاً 

ــكل  ــون بش ــات مهتم ــي السياس ــة و صانع ــات المنظم ــإن الجه ف ف ك�ي ــ�ت ــات المش لإجاب

خــاص بمخاطــر إشــغال الوظائــف حيــث قــام 80% مــن العينــة بتصنيفهــا بدرجــة "عاليــة" 

ف الأطــراف المعنيــة عــن  ة بــ�ي أو عاليــة جــداً". إن ذلــك يشــ�ي إل أن هنــاك مخــاوف كبــ�ي

ــم  ي قس
ا �ف ــ�ي ــا كب ــة. إن موظف ــة معقول ــدة بتكلف ــاءات الجي ــذب الكف ــاع لج ــدرة القط ق

التعــاون الــدولي للســفارة الســويرية يظــن أنــه بســبب إصــدار لوائــح تنظيميــة تتيــح 

كات ماليــة غــ�ي  لمؤسســات التمويــل الأصغــر أن تقــوم بالتســجيل كمؤسســات أو كــرش

كات/المؤسســات ســتكون قــادرة عــى جــذب  بنكيــة ، فمــن المرجــح أن هــذه الرش

بعــض مــن أفضــل الكفــاءات و تأخذهــم مــن قطــاع التمويــل الأصغــر غــ�ي الحكومــي. 

ــات  ــة المنظم ــه بســبب هيمن ف أن ــد بعــض المشــارك�ي ــد اعتق ــك ، فق ــة إل ذل ضاف و بالإ

ي معظــم الــدول ، فــإن جــذب أفضــل 
غــ�ي الحكوميــة عــى قطــاع التمويــل الأصغــر �ف

ي القطــاع المــالي الرســمي. 
يــن يفضلــون العمــل �ف الكفــاءات يصبــح أمــرا صعبــا لأن الكث�ي

ف  ف كمــا أشــار الســيد/ معــ�ت ــا مــا ينتــج عــن ذلــك ارتفــاع معــدل تغيــ�ي الموظفــ�ي و غالب

ي مــر ، و الــذي 
ــة رجــال اعمــال الســكندرية  �ف ــر التنفيــذي لجمعي ــاع - المدي الطب

ــون إل قضــاء وقــت أقــل مــن ســنة  ــات التشــغيلية "يميل أوضــح أن موظفــي العملي

ــل". ي العم
�ف

ي 
ــمية �ف ــة الرس ــات المالي ــد المؤسس ــر أح ــإن مدي ــره ، ف ــبق ذك ــا س ــم مم ــى الرغ ع

ي بعــض 
يــة تحتــاج إل التغيــ�ي �ف المنطقــة قــد قــال "إن سياســات المــوارد البرش

المؤسســات مــن أجــل أن تصبــح أكــ�ش جاذبيــة". و هذا يشــ�ي إل أن مؤسســات التمويل 

ــة  اتيجياتها الخاص ــ�ت س ــام لإ ــن الهتم ــد م ــس المزي ــاج إل تكري ــا تحت ــر ربم الأصغ

ي توجيــه الكفــاءات و الحتفــاظ بهــا. 
يــة و بــذل المزيــد مــن الجهــد �ف بالمــوارد البرش

ــ�ي  ــر بتوف ــل الأصغ ــات التموي ــوم مؤسس ــم أن تق ــن المه ــك ، فم ــة لذل ضاف و بالإ

فهــم  ، و ذلــك مــن أجــل تحف�ي ف ي للموظفــ�ي
�ت مســارات وظيفيــة واضحــة و فــرص للــ�ت

ء  ي
ــروض "إن أهــم سش ي الق ــ�ي ــا لتصــور أحــد أخصائ ــة. و طبق ي المنظم

ــاء �ف عــى البق

ف و تنميــة قدراتهــم مــن  ف هــو تقويــة ولء الموظفــ�ي لتقليــل معــدل تغيــ�ي الموظفــ�ي

ا ، و طبقــا لمــا ذكــره أحــد  خــالل قنــوات مختلفــة مثــل التدريــب المســتمر". و أخــ�ي

ي التمويــل الأصغــر مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة "إن مؤسســة 
ف الكبــار �ف المتخصصــ�ي

ي تــدار بكفــاءة يجــب أن تكــون قــادرة عــى الحتفــاظ بموظفيهــا 
التمويــل الأصغــر الــ�ت

ــك".  ي ذل
ــة �ف ــل الأصغــر الضعيفــة ســتجد صعوب ــن. أمــا مؤسســات التموي الجيدي
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2-6 التدخل السياسي

ف الذي يرف بنشاط التمويل الأصغر عن طريق فرض الرقابة أو عمل اختالل بالسوق. هي مخاطر تدخل الحكومات و السياسي�ي

ي رقم11: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

ف الذين صنفوا هذه المخاطر  النسبة المئوية للمشارك�ي
كتهديد حسب الدولة 

ف ولبنان%100 فلسط�ي

السودان%75

اليمن%67

مر%64

المغرب%25

ي 
ف بتصنيــف مخاطــر التدخــل الســياسي بدرجــة "مرتفعــة" �ف لقــد قــام 45% مــن المشــارك�ي

ي تواجــه قطــاع التمويــل الأصغــر. و تقريبــا كمــا حــدث مــع مخاطــر 
قائمــة المخاطــر الــ�ت

ي ســنة 2009. و مــع 
ي المنطقــة كمخاطــر �ف

هــا ذوي العالقــة �ف خارجيــة أخــرى ، لــم يعت�ب

ذلــك ، فقــد تــم تصنيــف مخاطــر التدخــل الســياسي بعــد مــرور ســنة مــن بدايــة الربيــع 

ــتمرت  ــاع ، و اس ــه القط ي تواج
ــ�ت ــر ال ــ�ب المخاط ــة أك ي قائم

ــة �ف ــة الرابع ي بالمرتب ــر�ب الع

باحتــالل مرتبــة مماثلــة حــ�ت اليــوم.

ــع مــن ضغــوط  ــاً مــا ينب ــه غالب إن التدخــل الســياسي قــد يأخــذ أشــكال متعــددة و لكن

. و قــد أوضــح ذلــك الســيد/ خالــد عتيــق مــن  مــن قبــل الحكومــة أو مــن حــزب ســياسي

بنــك الأرسة بالبحريــن بقولــه "إن الرقابــة الصارمــة مــن قبــل الجهــات المنظمــة ســوف 

ي 
ــل الأصغــر". إن التدخــل الســياسي يمكــن أن يظهــر حــ�ت �ف تــرف جــداً بنشــاط التموي

ــى  ــام ع ــن هجــوم ع ــع أو ش ي صن
ــارسش �ف ــا بشــكل مب ي ل تتدخــل حكوماته

ــ�ت ــدول ال ال

ي المنطقــة العربيــة. و مــع 
قطــاع التمويــل الأصغــر ،  و فيمــا يبــدو أن هــذا مــا يحــدث �ف

ي تحديــد أســعار الفائــدة ممــا قــد يؤثــر 
ي آليــة الســوق أو �ف

ذلــك فقــد تتدخــل الحكومــة �ف

بشــكل غــ�ي مبــارسش عــى قطــاع التمويــل الأصغــر.

إن التدخــل الســياسي قــد يحــدث اختــالل بالســوق ممــا يــرف قطــاع التمويــل الأصغــر 

ي فاعليــة المعونــة لــدى 
ف �ف . و قــد قــام أحــد المتخصصــ�ي بشــكل مبــارسش أو غــ�ي مبــارسش

الأمــم المتحــدة بتوضيــح ذلــك قائــال "إن الســوق بالفعــل مختــل إلي حــد كبــ�ي بســبب 

ــتهدف  ــذي يس ــة و ال ــل الحكوم ــن قب ــم م ــراض المدع ق ــك الإ ــمل ذل ــم" ، و يش الدع

ة و ل يســتلزم أي شــكل مــن أشــكال الســداد. الطبقــة الفقــ�ي

ف لقطــاع التمويــل الأصغــر. و عــى  إن ذلــك يقلــل مــن عــدد العمــالء المحتملــ�ي

ــم  ــي و الدع ــراض الحكوم ق ــج الإ ــح أن برام ــن المرج ــه م ــك ، إل أن ــن ذل ــم م الرغ

ي يســتهدفها قطــاع التمويــل الأصغــر. 
يحــة مختلفــة عــن الــ�ت الجتماعــي تســتهدف رسش

وعــات  و أن مؤسســات التمويــل الأصغــر توجــه كامــل اهتمامهــا لالأشــخاص ذوي المرش

ي الغالــب ليســوا جــزءاً مــن برامــج الــرف الجتماعــي.
ــن هــم �ف المنتجــة الذي

ي ، إل أن بعــض  عــى الرغــم مــن التدخــل الســياسي عــادة مــا ينظــر إليــه بشــكل ســل�ب

ي الســتقصاء ليســوا ضــد فكــرة المشــاركة الرســمية إذا مــا كانــت ســتعود 
ف �ف المشــارك�ي

ف يعتقــدون أن الحكومــة  ي الواقــع فــإن بعــض المشــارك�ي
ــدة عــى القطــاع. و �ف بالفائ

ي  لديهــا دور تقــوم بــه لحمايــة صناعــة التمويــل الأصغــر. لقــد أوضــح أحــد أخصائــ�ي

ف تحمــي مقدمــي الخدمــات الماليــة مــن  الئتمــان قائــال "ل يوجــد حاليــاً قوانــ�ي

. ف ــ�ي ــل هــذه القوان ورة لتواجــد مث ــاك رصف ــن" و هن ي المتع�ش

التجاه:
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2-7 الحوكمة المؤسسية

دارة مما يؤثر ســلباً عى مقدمي خدمات التمويل الأصغر. هي المخاطر الناتجة عن ضعف الحوكمة مثل ضعف كفاءة أو عدم إســتقاللية مجلس الإ

ي رقم12: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

ف الذين صنفوا هذه المخاطر  النسبة المئوية للمشارك�ي

كتهديد حسب الدولة 

اليمن%100

الأردن%67

ف%57 فلسط�ي

السودان%50

مر%43

ــن ضعــف  ــون ناتجــة ع ــل الأصغــر تك ــا قطــاع التموي ي يواجهه
ــ�ت إن هــذه المخاطــر ال

ــاً مــن حيــث شــدتها  ــة الســابعة حالي ــل المرتب ي تحت
ــ�ت ــاكل الحوكمــة المؤسســية و ال هي

ي ســنة 2012 حيــث كانــت 
، و تتشــابه هــذه النتيجــة إل حــد كبــ�ي مــع مــا تــم رصــده �ف

ــات  ــدا الجه ــا ع ــة فيم ــات ذوي العالق ــت كل مجموع ــد قام ــة16 . لق ــة السادس ي المرتب
�ف

ــل. و هــذا  ة الأوائ ــن العــرش ــف هــذه المخاطــر م ــة بتصني المانحــة و الشــبكات المحلي

ــي  ــة ه ي المنطق
ــر �ف ــل الأصغ ــات التموي ــم مؤسس ــأن معظ ــ�ي ب ــكل كب ــط بش ــا يرتب ربم

ــن مــن  ي ــة و لذلــك فلديهــا أعضــاء مجلــس إدارة كث�ي ــارة عــن منظمــات غــ�ي حكومي عب

. إن مؤسســات التمويــل الأصغــر قــد يتــاح لهــا التســجيل كمؤسســات ماليــة  ف المتطوعــ�ي

ي المنطقــة ، ممــا قــد يولــد الحاجــة إل مســتثمرين و 
ف �ف غــ�ي بنكيــة مــع تطــور القوانــ�ي

ــدة. حوكمــة مؤسســية جي

ف مــن اليمــن  ي العتبــار أن جميــع المشــارك�ي
ي ضــوء المعلومــات الســابقة ، يجــب الأخــذ �ف

�ف

ــك  ــع ذل ــا يرج ــوظ. ربم ــكل ملح ــة بش ــية مرتفع ــة المؤسس ــر الحوكم ــد رأوا أن مخاط ق

ــة و أن هــذه  ي المنطق
ــاً �ف ــ�ش تقدم ــة الأك ــح التنظيمي ــع ببعــض اللوائ ــن تتمت إل أن اليم

اللوائــح تعطــي فرصــة لتواجــد بنــوك التمويــل الأصغــر و كذلــك المســتثمرين. لقــد كان 

ي أن مؤسســات التمويــل الأصغــر 
إدراك الحوكمــة المؤسســية شــيئا مهمــاً ، لأن ذلــك يعــ�ف

تســتطيع التعامــل معهــا. إن وجــود مــدراء و أعضــاء مجلــس إدارة مــن ذوي الكفــاءات 

ي التغلــب عــى هــذه المخاطــر. لقــد تــم إعــادة صياغــة 
العاليــة مــن الممكــن أن يســاعد �ف

ــذا  ــد أن ه ــذي يعتق ــر و ال ــل الأصغ ــي للتموي ــاري إقليم ــطة استش ــ�ف بواس ــذا المع ه

دارية  افية و الهيئــات الإ رسش ي تصاعــد بســبب أن مجموعة مــن المجالــس الإ
التحــدي هــو "�ف

دارات التنفيذيــة ل تقــوم بتطويــر مهاراتهــا بشــكل مناســب لــكي تســتطيع التعامــل  و الإ

صغر "قرش الموز Banana Skins " لسنة 2012
أ

تقرير التمويل ال  16

مــع هــذه المخاطــر و تعقيداتهــا". عــالوة عــى ذلــك ، فــإن الجهــات المانحــة يمكــن 

أن تقــوم بــدور للحــد مــن هــذه المخاطــر عــن طريــق التأكــد مــن أن التمويــل يكــون 

ي تظهــر أو تتبــ�ف ممارســات جيــدة للحوكمــة.
متاحــاً فقــط للمؤسســات الــ�ت

و عــى الرغــم مــن ذك ، فقــد أشــار المشــاركون إل أن مخاطــر الحوكمــة المؤسســية 

ــات  ي مؤسس
ــة �ف ــة للحوكم ــات واضح ــود سياس ــدم وج ــبب ع ــاع بس ي ارتف

ــة و �ف عالي

دارة تحديــد  التمويــل الأصغــر. و بعبــارة أخــرى ، ليــس لــدى أعضــاء مجلــس الإ

ورة للمزيــد  حــد املشــاركني ، هنــاك رصف
أ

واضــح لمهامهــم17 . و نتيجــة لذلــك و طبقــا ل

ي هــذا المجــال.
ــة �ف ــاء القــدرات و المســاعدة الفني مــن بن

ي الســتقصاء عــى أن هــذه المخاطــر مــن 
ف �ف ف المشــارك�ي هنــاك اتفــاق أيضــاً فيمــا بــ�ي

ي المســتقبل. إن الســيد/ محمــد خالــد - مديــر برنامــج التمويــل 
المرجــح أن تنخفــض �ف

ق الأوســط و شــمال أفريقيــا لــدى مؤسســة التمويــل الدوليــة قــد رصح  الأصغــر للــرش

ة  ات الأخــ�ي ي إل أن التغــ�ي
قائــال "إن هــذه المخاطــر كانــت عاليــة خــالل العقــد المــا�ف

ي اللوائــح التنفيذيــة ســوف تتيــح لبعــض مؤسســات التمويــل الأصغــر أن تتحــول إل 
�ف

ي الحــد مــن مخاطــر الحوكمــة المؤسســية".
مؤسســات تجاريــة ، ممــا قــد يســاعد �ف

قراض الصغ�ي و متناهي الصغر "رشاكة" السيد/محمد عليان من الشبكة الفلسطينية لالإ  17

التجاه
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2-8 اللوائح التنظيمية 

ي عرقلة نمو مقدمي خدمات التمويل الأصغر بسبب اللوائح التنظيمية غ�ي المالئمة أو غ�ي الكافية.
ي تتسبب �ف

هي المخاطر ال�ت

ي رقم13: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

ف الذين صنفوا هذه  النسبة المئوية للمشارك�ي

المخاطر كتهديد حسب الدولة 

المغرب والسودان%75

مر وتونس%50

الأردن واليمن%33

ف%29 فلسط�ي

العراق%17

ف  ي تنشــأ نتيجــة اللوائــح التنظيميــة قــد صنفهــا حــوالي 50% مــن المشــارك�ي
إن المخاطــر الــ�ت

ي الســتقصاء عــى أنهــا "مرتفعــة" أو "مرتفعــة جــداً". يتضــح مــن ذلــك أن ذوي العالقــة 
�ف

ي المنطقــة اليــوم يتصــورون اللوائــح التنظيميــة عــى أنهــا أقــل خطــراً ممــا كانــت عليــه 
�ف

ــف  ــم تصني ــنة 2009 ت ــر "Banan Skins" لس ــل الأصغ ــر التموي ــي تقري . فف ي
ــا�ف ي الم

�ف

ي تقريــر ســنة 2012 
اللوائــح التنظيميــة غــ�ي المالئمــة كخامــس أكــ�ب تهديــد للقطــاع. و �ف

ف  ي المركــز الثامــن. ربمــا يرجــع ذلــك إل قوانــ�ي
احتلــت المركــز الثالــث ، أمــا اليــوم فهــي �ف

ف و  ــك فلســط�ي ي ذل
ي عــدة دول بمــا �ف

ــم إصدارهــا �ف ي ت
ــ�ت ــدة ال ــل الأصغــر الجدي التموي

تونــس و مــر و الأردن ، ممــا أدى إل انخفــاض المخــاوف حــول هــذا الموضــوع.

ــة ، كان عائقــاً  ة طويل ــة و لفــ�ت ــح تنظيمي ي المنطقــة للوائ
ــل الأصغــر �ف إن افتقــار التموي

ي ؛ مســموحا  ي الغالبيــة العظمــى لــدول العالــم العر�ب
ي القطــاع. لقــد كان �ف

رئيســياً للنمــو �ف

فقــط للبنــوك التجاريــة التقليديــة و المنظمــات غــ�ي الحكوميــة بتقديــم خدمــات 

ــ�ي  ــة غ ــات مالي ــاء مؤسس نش ــ�ي لإ ــي أو مؤس ــار تنظيم ــود إط ــدم وج ــع ع ــان م الئتم

بنكيــة هادفــة للربــح أو بنــوك للتمويــل الأصغــر. و نتيجــة لذلــك ، ظــل عــدد مقدمــي 

ف  ي المنطقــة لتحســ�ي
خدمــات التمويــل الأصغــر محــدودا. لقــد تــم بنــاء اتجــاه قــوي �ف

ي تحكــم التمويــل الأصغــر ، و مــن حســن الحــظ أن ذلــك 
بيئــة اللوائــح التنظيميــة الــ�ت

ي 
ف �ف ي ســنة 2011. لقــد قــام  أحــد المشــارك�ي

جــاء بعــد كل مــن الأزمــة المغربيــة و الثــورات �ف

الســتقصاء بالتعبــ�ي عــن ذلــك قائــال "إن اللوائــح التنظيميــة هــي حجــر الزاويــة لجميــع 

ف  المؤسســات". و عــى الرغــم مــن هــذا التجــاه القــوي الــذي تــم بنــاؤه ، فــإن القوانــ�ي

ــر  ــل الأصغ ــات التموي ــع مؤسس ــت تمن ي مــر و الأردن مازال
ــدرت �ف ي ص

ــ�ت ــدة ال الجدي

ي تعتــ�ب بالغــة الأهميــة لنجــاح القطــاع و 
مــن تقديــم خدمــات حســابات الدخــار و الــ�ت

المســتفيدين منــه عــى  المــدى الطويــل .

ــف  ــر تختل ــل الأصغ ف التموي ــ�ي ــل قوان ــر و تعدي ــة أن تطوي ــم مالحظ ــن المه ــه م إن

. لقــد  ــة إل أخــرى و لذلــك تتنــوع هــذه المخاطــر حســب الســياق المحــىي مــن دول

ي الوقــت الحــالي "ل يوجــد حوافــز كافيــة 
أوضــح أحــد مــزاولي المهنــة بالمنطقــة أنــه �ف

ــودة و  ــات الموج ــوق و أن الكيان ــل إل الس ــكي تدخ ــدة ل ــة الجدي ــات التجاري للكيان

ي هــي عبــارة عــن منظمــات غــ�ي حكوميــة ل تســتطيع زيــادة رؤوس أموالهــا بشــكل 
الــ�ت

ــدار  ــق بمق ــا يتعل ــر فيم ــل الأصغ ــات التموي ــى مؤسس ــود ع ــاك قي ــع". إن هن رسي

ضهــا. إن هــذه العوامــل مجتمعــة تحــد مــن نموهــا. و عــى  ي يمكــن أن تق�ت
المبالــغ الــ�ت

ي بعــض الــدول ، إل أن الإجــراءات 
هــا �ف الرغــم مــن أن اللوائــح التنظيميــة يتــم تغي�ي

بطيئــة و لذلــك تظــل التحــدى الســاسي كمــا هــي. عــالوة عــى ذلــك ، هنــاك بعــض 

ف بشــأن الأثــر المقيــد المحتمــل الــذي تحدثــه اللوائــح  ف المشــارك�ي المخــاوف فيمــا بــ�ي

التنظيميــة عــى مؤسســات التمويــل الأصغــر. وقــد عــ�ب عــن ذلــك أحــد المســتثمرين 

ف قائــال "يوجــد مخاطــر عاليــة جــدا عــى مؤسســات التمويــل الأصغــر لــكي  التونســي�ي

ــات المتعلقــة بتجميــع رأس المــال و الحصــول  كات ، بجانــب الصعوب تتحــول إل رسش

عــى المدخــرات".

التجاه
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2-9 المنافسة

ــل التســع�ي و المنتجــات المبتكــرة و جــودة  ي مجــالت مث
ــ�ب �ف ــل الأصغــر نتيجــة التنافــس عــى تحمــل مخاطــر أك ي يتعــرض لهــا مقدمــو خدمــات التموي

ــ�ت هــي المخاطــر ال

ــان. الئتم

ي رقم14: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

ف الذين صنفوا هذه  النسبة المئوية للمشارك�ي

المخاطر كتهديد حسب الدولة 

اليمن %100

الأردن%67

ف%57 فلسط�ي

السودان%50

مر%43

ــام  ــد ق ــة. فق ــة العربي ــه المنطق ي تواج
ــ�ت ــة ال ــر المرتفع ــن المخاط ــة م ــ�ب المنافس تعت

ف تقريبــاً بتصنيفهــا بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة جــداً" ، و هــذا  نصــف المشــارك�ي

التصنيــف لــم يتغــ�ي منــذ تقريــر التمويــل الأصغــر "Banana Skins" لســنة 2012. و 

ــا ً  ــا أيض ــن و لكنه ــان و اليم ي لبن
ــا �ف ــ�ش ارتفاع ــت أك ــة كان ــر المنافس ــد أن مخاط يعتق

ــا رصحــت الســيدة/  ــودان. و كم ف و الأردن و الس ــط�ي ي فلس
ــوظ �ف مرتفعــة بشــكل ملح

زينــة ســنيورة - مديــرة اســتثمار بمؤسســة "بامبــو" للتمويــل فقالــت "إن المنافســة ســوف 

ــة التحــول و إنشــاء  ــة عملي ــح التنظيمي ــا اللوائ ــح فيه ي تتي
ــ�ت ــدول ال ي بعــض ال

ــع �ف ترتف

ي تــم 
ي تونــس". و طبقــا للبيانــات الــ�ت

ي مجــالت جديــدة مثلمــا حــدث �ف
كات تجاريــة �ف رسش

ي 
ف مــن لبنــان بــال اســتثناء )مــع التحفــظ عــى العينــة الــ�ت تجميعهــا فــإن جميــع المشــارك�ي

وا أن مخاطــر المنافســة مرتفعــة بشــكل ملحــوظ.  ــ�ب ــد اعت ة جــداً( ق ــت صغــ�ي كان

ــن  ــون م ــوق يتك ــات "MIX" كان الس ــدث بيان ــا لأح ــاً ، فطبق ــوم تمام ــر مفه ــذا أم إن ه

ــد  ــم. و ق ــوم بخدمته ــر تق ــل الأصغ ــات للتموي ــتة مؤسس ــاً نشــطاً ، و س ض 70,000 مق�ت

أشــار أيضــا الســيد/ عابــد مقــدام - مديــر العمليــات بمؤسســة المجموعــة إل أن 

ي 
مؤسســات التمويــل الأصغــر ل تتنافــس فقــط مــع بعضهــا البعــض. فــإن المؤسســات �ف

لبنــان بشــكل خــاص ، تتنافــس مــع "القــرض الحســن"18  والــذي تقــوم بتوفــ�يه أحــزاب 

ي تقديــر الســيد/ عابــد مقــدام ، فــإن هنــاك عــى الأقــل 
سياســية مثــل "حــزب اللــه" ، و �ف

120,000 قرضــا مــن هــذه القــروض بالســوق ، أي ضعــف حجــم انتشــار قطــاع التمويــل 

ــاً. الأصغــر تقريب

إن "القرض الحسن" هو عبارة عن قرض يمنح عى أساس النية الحسنة حيث يتطلب من المدين فقط أن يسدد المبلغ المق�تض.  18

كذلــك فــإن أثــر المنافســة يختلــف وفقــاً لخصائــص كل ســوق. فالســوق الجيــد الــذي 

ــة  ــه المنافس ــون في ــاعدة تك ــات المس ــات و السياس ــل الممارس ــق أفض ــوم بتطبي يق

ــة  ــن الناحي ــال "م ــتقصاء قائ ي الس
ف �ف ــارك�ي ــد المش ــد رصح أح . لق ف ــ�ي ض ــدة للمق�ت مفي

ــم  ــع المؤسســات نحــو تقدي ــض الأســعار و تدف ــؤدي المنافســة إل تخفي ــة ت النظري

يجابيــة بالنســبة للعمــالء". و مــع  ي غايــة الإ
ان �ف منتجــات مبتكــرة و لذلــك فهمــا متغــ�ي

ذلــك ، فــإن المســتويات المرتفعــة للمنافســة قــد تدفــع مؤسســات التمويــل الأصغــر 

ي إشــباع مناطــق معينــة و المنافســة عــى نفــس العمــالء ممــا يــؤدي إل 
إل المبالغــة �ف

مديونيــة مفرطــة للعمــالء. 

التجاه
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2-10 جودة الدارة 

اتيجية و وسائل الرقابة الداخلية. س�ت دارة و الإ ي تؤثر سلبا عى مقدمي خدمات التمويل الأصغر بسبب ضعف الإ
هي المخاطر ال�ت

ي رقم15: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

ف الذين صنفوا هذه  النسبة المئوية للمشارك�ي

المخاطر كتهديد حسب الدولة 

ف%71 فلسط�ي

الأردن و اليمن%67

السودان وتونس%50

مر%36

ــر. و  ــة المخاط ــن قائم ة م ــارسش ــة الع ي المرتب
دارة �ف ــودة الإ ــر ج ــف مخاط ــم تصني ــد ت لق

 "Banana Skins" هــي تواصــل الحفــاظ عــى هــذه المرتبــة منــذ تقريــر التمويــل الأصغــر

ي الســتقصاء قامــوا بتصنيــف هــذه المخاطــر 
ف �ف لســنة 2012. إن حــوالي نصــف المشــارك�ي

وهــا  بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة جــداً" و إن المســتثمرين و الجهــات المانحــة قــد اعت�ب

تــه المجموعــات الأخــرى. أكــ�ش شــدة ممــا اعت�ب

دارة التنفيذيــة لنجــاح أي مؤسســة.  مــن المعــروف أنــه ل غــ�ف عــن النوعيــة الجيــدة لــالإ

ــأن ، إل  ــة ذات ش ــا كقضي ــم يظهروه ف ل ــارك�ي ــن المش ــض م ــن أن بع ــم م ــى الرغ و ع

ورة للمزيــد مــن الجهــد المخصــص لبنــاء  أن البعــض الآخــر قــد رأوا أن هنــاك رصف

دارة.                   فريــق إداري قــوي و قــادر ، و كذلــك التأكــد مــن وجــود تخطيــط فعــال لتــوالي الإ

دارة  إن ذلــك ســيتيح للقطــاع ممارســة العمــل بشــكل أفضــل عنــد تقاعــد أحــد رمــوز الإ

ي المنطقــة قــد احتفظــوا 
الرئيســية. عــالوة عــى مــا ســبق ، فــإن العديــد مــن المــدراء �ف

ف قائــال "إن سياســات المــوارد  ة ل بــأس بهــا. و قــد رصح أحــد المشــارك�ي بمناصبهــم لفــ�ت

ــدراء  ف أو الم ــ�ي ف المؤهل ــ�ي ــذب الموظف ــر ل تجت ــل الأصغ ــات التموي ي مؤسس
ــة �ف ي البرش

ــ�ي  ــة غ ف أشــار إل أن الحوكم
ــإن بعــض المشــارك�ي ــك ، ف ــة إل ذل ضاف ــاء"19 . و بالإ الأكف

المالئمــة تزيــد مــن تفاقــم المشــكلة. و كذلــك فــإن مــن العوامــل الهامــة ، عــدم وجــود 

ــد  ي العدي
ــاء القــدرات �ف ــب و لبن ــة للتدري ــب أو حوافــز تنافســية و اســتثمارات كافي روات

مــن مؤسســات التمويــل الأصغــر.

دارة ذات الجــودة الضعيفــة تؤثــر بشــدة عــى أداء قطــاع التمويــل الأصغــر  إن الإ

وع لــدى الشــبكة الفلســطينية  ككل. و قــد أوضــح الســيد/ محمــد عليــان - منســق مــرش

عمال و المستثمرين لتنمية المجتمع المحىي بالدقهلية – مر.
أ

السيد/ زاهد عابدين - مدير مراجعة لدى جمعية رجال ال  19

دارة التنفيذيــة  اكــة" قائــال أن "مــدى جــودة الإ قــراض الصغــ�ي و متناهــي الصغــر "رسش لالإ

يؤثــر عــى مقدمــي الخدمــات الماليــة ممــا ينعكــس عــى معــدلت نمــو المحفظــة و 

ــأن وجهــات النظــر المتعلقــة  ــا ب شــارة هن عــدد العمــالء و مــدى النتشــار". تجــدر الإ

ــة. و  ــوع المؤسس ــب ن ــف حس ــة ، تختل دارة التنفيذي ــة الإ ــة بنوعي ــر المرتبط بالمخاط

ي مــر بــأن هــذه 
قــد رصح مســؤول برنامــج لــدى أحــد الــوكالت الأجنبيــة المانحــة �ف

المخاطــر معتدلــة لــدى مؤسســات التمويــل الأصغــر الرائــدة إل أن الأمــر قــد يختلــف 

ي الوقــت نفســه ، رصح مستشــار للتمويــل الأصغــر 
بالنســبة المؤسســات الأصغــر. و �ف

ايــد بســبب  ف لــدى مؤسســة التمويــل الدوليــة أنــه بشــكل عــام "مخاطــر جــودة الأدارة ت�ت

تزايــد تعقيــدات النشــاط".

التجاه
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2-11 نوعية إدارة المخاطر

ها. ي ل تستطيع مؤسسات التمويل الأصغر تحديدها و إدارتها بشكل مناسب مثل مخاطر الئتمان و المخاطر المالية و التشغيلية و غ�ي
هي المخاطر ال�ت

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب  النسبة المئوية للمشارك�ي

الدولة 

الأردن واليمن%67

مر%57

السودان وتونس%50

ف%43 فلسط�ي

ف بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة جــداً". و عــالوة عــى  ي تواجــه المنطقــة ، فقــد صنفهــا أقــل بقليــل مــن نصــف المشــارك�ي
ف المخاطــر المعتدلــة الــ�ت تــم تصنيــف هــذه المخاطــر بــ�ي

ذلــك ، فــإن هــذه المخاطــر تعتــ�ب معتدلــة بشــكل خــاص مــن وجهــة نظــر مقدمــي الخدمــات الماليــة و الجهــات المانحــة. و يتضــح مــن ذلــك أن إدراك إدارة المخاطــر و أهميتهــا 

ي 
ي المرتبــة الثامنــة �ف

لجــودة القطــاع قــد تحســن عــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة نظــرا لأن هــذه المخاطــر قــد تراجعــت اليــوم إل المرتبــة الحاديــة عــرش بعدمــا كانــت �ف

ي  ي أعقــاب الربيــع العــر�ب
ســنة 2012. وبهــذا الصــدد رصح الســيد/ محمــد خالــد - مديــر برنامــج التمويــل الأصغــر لــدى مؤسســة التمويــل الدوليــة قائــال "قــد يرجــع ذلــك إل أنــه �ف

نشــاء وحــدات أو أقســام  دارة المخاطــر و قامــت باتخــاذ تدابــ�ي لإ و الأزمــة المغربيــة ، أدركــت العديــد مــن مؤسســات التمويــل الأصغــر بــأن ليــس لديهــا ممارســات ســليمة لإ

ي مراحلهــا الأول".
خاصــة بــإدارة المخاطــر داخــل المؤسســات". "و مــع ذلــك ، فمازالــت هــذه التدابــ�ي �ف

دارة  ي مــر ، فقــد أصبــح إنشــاء قســم مســتقل لإ
و إذا جنبنــا الموقــف الســياسي ، فطبقــا لتــرح السيد/حســن فريــد - المديــر التنفيــذي لجمعيــة رجــال الأعمــال بالدقهليــة �ف

ة فيمكــن لممارســات إدارة المخاطــر أن تكــون جــزءاً مــن الإجــراءات و العمليــات. و قــد قالــت الســيدة/  ورة  مــع إتســاع نطــاق النمــو . و بالنســبة للمؤسســات الصغــ�ي المخاطــر رصف

ف مــن المغــرب أو ســوريا أو لبنــان  ي المنطقــة". و مــن المثــ�ي لالهتمــام أنــه لــم يقــم أيــا مــن المشــارك�ي
ي – استشــارية: "إننــا لــم نــرى بعــد مــا مــدى نجــاح التطبيــق �ف

ف عبــوسش نيفــ�ي

ي زيــادة الوعــي 
قليميــة قــد قامــت أيضــا بــدور مهــم �ف أو العــراق بتصنيــف هــذه المخاطــر بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة جــدا" مــن حيــث حدتهــا. إن الشــبكات المحليــة و الإ

عــن هــذا الموضــوع و ذلــك بتقديــم سلســلة مــن ورش العمــل عــن إدارة المخاطــر )بتمويــل مــن جهــات مانحــة مختلفــة( ، و فيمــا يبــدو أن هــذه المجموعــة مــن ذوى العالقــة 

ة مــن الجهــات المانحــة و المســتثمرين الذيــن لديهــم أيضــا ســبب لالهتمــام بوضــع نظــم لجــودة إدارة  ف بهــذه المخاطــر. و يــىي هــذه المجموعــة نســبة كبــ�ي هــي أكــ�ش المهتمــ�ي

ف لمنحهــم و اســتثماراتهم. المخاطــر لــدى المســتلم�ي

ي إدارة 
ي المخاطــر الئتمانيــة و الماليــة عندمــا يفكــرون �ف

ف بخصــوص هــذه المخاطــر تشــ�ي إل أن الكثــ�ي منهــم يفكــرون �ف مــن المهــم أيضــا مالحظــة أن تعليقــات المشــارك�ي

ي تواجــه المؤسســة بشــكل عــام و تشــمل التحديــات الأخــرى مثــل تحقيــق 
ي العتبــار المخاطــر الــ�ت

المخاطــر. إن إدارة المخاطــر الفعالــة عــى الرغــم مــن ذلــك يجــب أن تأخــذ �ف

دارة و ذلــك عــى ســبيل المثــال ل الحــر.  الرؤيــة المؤسســية و مخاطــر الســمعة و التخطيــط للطــوارئ و التخطيــط لتــوالي الإ

ي رقم16: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه
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اتيجية س�ت 2-12الإ

اتيجيات مناسبة للنمو. ي تجعل مقدمي خدمات التمويل الأصغر غ�ي قادرين عى تصميم إس�ت
هي المخاطر ال�ت

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

الأردن%83

اليمن%67

مر%64

السودان وتونس%50

ف%43 فلسط�ي

ونهــا مخاطــر معتدلــة للقطــاع.  اتيجية بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة جــداً" ، ممــا يشــ�ي إل أن أطــراف المعنيــة يعت�ب ســ�ت ف بتصنيــف مخاطــر الإ لقــد قــام 46% مــن المشــارك�ي

اتيجية كمخاطــر متصاعــدة. و عــى الرغــم مــن ذلــك فقــد وجدنــا عنــد تقييــم تفاصيــل البيانــات أن ذوى  ســ�ت ف ل يــرون الإ ضافــة إل ذلــك فــإن عــدد كبــ�ي مــن المشــارك�ي بالإ

ي وجهــة النظــر الشــائعة. و بــدل مــن ذلــك فهــم يعتقــدون أن هــذه المخاطــر هــي مرتفعــة بشــكل ملحــوظ 
كون �ف العالقــة و هــي الجهــات المنظمــة و صانعــي السياســات ل يشــ�ت

)تــم تصنيفهــا لديهــم بالمرتبــة الخامســة كأشــد مخاطــر تواجــه القطــاع(. إننــا نتفهــم ذلــك نظــرا لأن الجهــات التنظيميــة عــى الأرجــح هــي الأكــ�ش اهتمامــا بمقــدرة مؤسســات 

ي يعمــل بهــا القطــاع.
ي ظــل البيئــة المليئــة بالتحديــات و الــ�ت

اتيجيات للبقــاء و النمــو �ف التمويــل الأصغــر عــى وضــع إســ�ت

ــوري –  ــإن الســيد/ وقــاص ن ــك ، ف اتيجياتها. و مــع ذل ــر إســ�ت ــاً للقــدرة عــى تطوي ــة تفتقــر حالي ي المنطق
ــل الأصغــر �ف ف إل أن مؤسســات التموي لقــد أشــار بعــض المشــارك�ي

اء الخارجيــني الذيــن يســتطيعون تقييــم  المديــر التنفيــذي لمركــز المســاند للتنميــة و التطويــر ، يعتقــد أن هــذه المخاطــر يمكــن التغلــب عليهــا "مــن خــالل مســاعدة مــن الخــ�ب

ف الذيــن صنفــوا هــذه المخاطــر بدرجــة مرتفعــة ، هــم بشــكل  اتيجيات و خطــط العمــل" بتكلفــة يســتطيع تحملهــا العديــد مــن مؤسســات التمويــل الأصغــر. إن المشــارك�ي ســ�ت الإ

ي الواقــع "إن قــدرة مؤسســات 
ــاك اســتدامة وســتخر الســوق. �ف ــن يكــون هن اتيجيات واضحــة و إل ل ــد أن يكــون لديهــا إســ�ت ــل الأصغــر لب ــرون أن مؤسســات التموي عــام ي

طــا أساســيا لبقــاء هــذه المؤسســات" 20. ليــس ذلــك فحســب  ي أســواقها تعتــ�ب رسش
ي تتالئــم بشــكل مالئــم مــع الواقــع المتغــ�ي �ف

اتيجياتها الــ�ت التمويــل الأصغــر عــى تطويــر إســ�ت

اتيجية واضحــة يتــم تلخيصهــا مــن خــالل خطــة عمــل ، و تكــون مرتبطــة برؤيــة المؤسســة ، ممــا يجعلهــا تكــون بمثابــة أداة مهمــة للرقابــة مــن أجــل  ، و لكــن أيضــا وجــود إســ�ت

ي الواقــع بواجبهــا.
التأكــد مــن أن أي مؤسســة للتمويــل الأصغــر تقــوم �ف

السيدة/ سالي يعقوب – مكتب التعاون الدولي بسفارة سويرا بالقاهرة.  20

ي رقم17: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه
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2-13 إدارة التكنولوجيا

ي تجعــل مقدمــي خدمــات التمويــل الأصغــر غــ�ي قادريــن عــى تحقيــق الســتفادة القصــوى مــن التطــورات الجديــدة لتقنيــة المعلومــات و أنظمــة تقديــم 
هــي المخاطــر الــ�ت

الخدمــات مــن أجــل الوصــول إل عمالئهــم.

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

لبنان%100

اليمن%67

الأردن وتونس%50

مر%36

المغرب%25

ف بتصنيفهــا بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة جــداً".  ي تواجــه المنطقــة العربيــة ، و قــد قــام 50% مــن المشــارك�ي
ف المخاطــر المعتدلــة الــ�ت لقــد تــم تصنيــف هــذه المخاطــر أيضــا بــ�ي

ي التكنولوجيــا جعــل مــن المهــم جــدا لقطــاع التمويــل الأصغــر أن يــدرك 
. إل أن التغــ�ي الريــع �ف ف اً عــى مــدى الســن�ي و يبــدو أن التصــور عــن هــذه المخاطــر لــم يتغــ�ي كثــ�ي

نــت و الهواتــف المحمولــة تقــوم بتغيــ�ي كيفيــة حصــول الأفــراد عــى الخدمــات الماليــة و التفاعــل مــع مقدمــي الخدمــات الماليــة. فعــى ســبيل  ن�ت أهميــة إدارة التكنولوجيــا. إن الإ

ي 
ي أســواق متطــورة أخــرى أن يقومــوا بتوســيع نطــاق انتشــارهم ، خاصــة �ف

المثــال ، إن تقديــم الخدمــات البنكيــة عــن طريــق الهاتــف قــد أتــاح لمؤسســات التمويــل الأصغــر �ف

ي أفريقيــا لديهــا حســابات أمــوال عــى 
ائــح مهمشــة. إنــه مــع نهايــة ســنة 2013 ، كان هنــاك تســعة أســواق �ف المناطــق الريفيــة. و قــد أتــاح لهــم أيضــا تقديــم خدمــات أفضــل لرش

نتاجيــة و تحســني الكفــاءة ولكننــا لــم نــرى أن ذلــك قــد حقــق النجــاح  هميــة لزيــادة الإ
أ

الهاتــف أكــ�ش مــن حســابات البنــوك21 . إن التكنولوجيــا �في الواقــع تقــوم بــدور غايــة �في ال

 . ي ي العالــم العــر�ب
المرجــو �ف

لقــد ظلــت المعتقــدات بشــأن إدارة التكنولوجيــا أنهــا معتدلــة ، و لكــن مــن المهــم إدراك مثــل هــذه المخاطــر. و كمــا اســتعرضنا فــإن التمويــل الرقمــي " Digital " يمكــن أن 

ي قــد تشــكلها إدارة التكنولوجيــا 
ي القطــاع أن يدركــوا المخاطــر المحتملــة الــ�ت

ي تتنــاول بهــا المؤسســات أعمالهــا و لذلــك فعــى ذوى العالقــة �ف
ي الطريقــة الــ�ت

ا هائــال �ف يحــدث تغيــ�ي

ي المســتقبل. و عــالوة عــى ذلــك ، فإنــه يمكــن لمؤسســات التمويــل الأصغــر عــن طريــق اســتخدام بيانــات عــن العمــالء و عــن محافظهــم بشــكل عــام ، أن يقومــوا بتعديــل 
�ف

ي 
ي هــذا الصــدد أشــار الســيد/ أنــدرو بوسبييلوفســكي – أخصــا�أ

ي إعــداد تحليــالت متقدمــة للمحفظــة و نظــام تصنيــف لالئتمــان بالدرجــات. و �ف
أنظمــة مخاطــر الئتمــان و البــدء �ف

ي توفــ�ي الخدمــات الماليــة عــى مــدى العقــد المقبــل".
ي مؤسســة التمويــل الدوليــة ، إل أن التكنولوجيــا ســوف "تحــدث ثــورة �ف

التمويــل الأصغــر �ف

صغر الجديد لسنة 2013.
أ

كتيب التمويل ال  21

ي رقم18: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه



27

2-14 إدارة العمالء

ي التطويــر 
ي يفقــد فيهــا مقدمــو خدمــات التمويــل الأصغــر بعــض أعمالهــم بســبب عــدم اســتطاعتهم لفهــم عمالئهــم أو التواصــل معهــم أو فشــلهم �ف

هــي المخاطــر الــ�ت

المناســب لمنتجاتهــم.

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

ف%71 فلسط�ي

الأردن%67

المغرب%50

مر%36

اليمن%33

إن إدارة العمــالء هــي عبــارة عــن فهــم العمــالء و احتياجاتهــم مــن أجــل التمكــن مــن توفــ�ي المنتجــات المناســبة لهــم. لقــد تــم اعتبــار مخاطــر إدارة العمــالء "مرتفعــة أو 

. و عنــد التقييــم وجدنــا أن الجهــات التنظيميــة و صانعــي السياســات قــد صنفــوا إدارة  ف ف ، و معتدلــة مــن قبــل غالبيــة المشــارك�ي "مرتفعــة جــداً" مــن قبــل 39% مــن المشــارك�ي

ي تواجــه القطــاع ممــا يشــ�ي إل أن هــذه المجموعــة مهتمــة جــدا بقضايــا مثــل حمايــة العميــل و التمويــل المســؤول.
ي المرتبــة الثالثــة مــن ضمــن أشــد المخاطــر الــ�ت

العمــالء �ف

ف لقطــاع التمويــل الأصغــر. و عــالوة عــى ذلــك ، فــإن إدارة العمــالء غــ�ي المناســبة  ي غايــة الأهميــة لأنهــا تؤثــر بشــكل مبــارسش عــى المســتفيدين النهائيــ�ي
إن إدارة العمــالء هــي �ف

ي مــن الممكــن أن تضــع ضغوطــا ماليــة عــى الكثــ�ي مــن العمــالء. إن الســيد/ حمــزة غنــام – مديــر العمليــات 
لهــا الكثــ�ي مــن العواقــب الســلبية ؛ منهــا المديونيــة المفرطــة الــ�ت

ي تتيــح لمؤسســات التمويــل الأصغــر أن " تقــدم جميــع احتياجــات 
ي مؤسســة "فاتــن" قــد أوضــح أنــه يمكــن تجنــب المديونيــة المفرطــة عــن طريــق إدارة فعالــة للعمــالء الــ�ت

�ف

ة مثــل مخاطــر الئتمــان و مخاطــر الســمعة. لذلــك  ة مــن القــروض. إن إدارة العمــالء غــ�ي المالئمــة يمكــن أيضــاً أن تــؤدي إل تحديــات كبــ�ي العمــالء" بــدون منحهــم أعــداد كبــ�ي

. و مــن ناحيــة أخــرى ،  تحتــاج مؤسســات التمويــل الأصغــر أن تتأكــد مــن أنهــا تقــوم بالتعامــل مــع العمــالء بشــفافية و مــن الأفضــل لهــا أن تقــوم بتقديــم التثقيــف المــالي

يحتــاج العمــالء لأن يكونــوا قادريــن عــى اتخــاذ القــرارات المبنيــة عــى المعلومــات و تحمــل المســؤولية.

ي رقم19: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه
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2-15 تنويع المنتجات

ي بسببها ل يستطيع مقدمو خدمات التمويل الأصغر تطوير المنتجات المناسبة و إدارتها بنجاح.
هي المخاطر ال�ت

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

لبنان%100

المغرب%75

مر%57

تونس%50

اليمن%33

ف عــى أنهــا مخاطــر  ي تواجــه المنطقــة العربيــة ؛ و قــد تــم تصنيفهــا مــن قبــل معظــم المشــارك�ي
إن مخاطــر عــدم تنويــع المنتــج ل تعتــ�ب حاليــاً مــن المشــاكل الرئيســية الــ�ت

ــة  ــل الغالبي ي تمث
ــ�ت ــة )و ال ــل الأصغــر غــ�ي الحكومي ــد مؤسســات التموي ــدان تقــوم بتقيي ي معظــم البل

ــة �ف يعــات الحالي ــة. و قــد يرجــع هــذا إل أن الترش منخفضــة أو معتدل

ف تقــوم أيضــا بفــرض قيــود عــى حجــم القــرض ممــا يمنــع مؤسســات التمويــل  ي حــدود تقديــم الئتمــان البســيط. إن القوانــ�ي
ي المنطقــة( مــن تنويــع منتجاتهــا إل �ف

العظمــى �ف

ي تطويــر منتجــات جديــدة 
ة و المتوســطة(. و لذلــك فــإن مؤسســات التمويــل الأصغــر ببســاطة قــد ل تنظــر �ف ة جــدا و الصغــ�ي وعــات أكــ�ب ) الصغــ�ي الأصغــر مــن الوصــول إل مرش

اكات مــع كيانــات  ي المنطقــة قــد أدركــوا أهميــة تنــوع المنتجــات و قامــوا بــرش
كأحــد الخيــارات.  و عــى الرغــم ممــا ســبق ذكــره ، فهنــاك بعــض مؤسســات التمويــل الأصغــر �ف

ف  ف لتطويــر منتــج للتأمــ�ي كــة المنــارة للتأمــ�ي ك مــع رسش ي الأردن و الــذي اشــ�ت
أخــرى ممــا ســمح لهــم بتقديــم مجموعــة أوســع مــن المنتجــات. و مثــال عــى ذلــك "صنــدوق المــرأة" �ف

ي و رعايــة الأطفــال و مروفــات النتقــال إل  ف نفقــات العــالج الطــ�ب ي المقابــل يغطــي التأمــ�ي
الأصغر)رعايــة(. و يقــوم فيــه العمــالء بدفــع قســط شــهري عنــد ســداد القــرض و �ف

اك مــع منظمــة "إيســاف للمســاعدات-  ف الوفــاء" و مؤسســة "الأمانــة" و بالشــ�ت كــة "تأمــ�ي اكــة مــع رسش يــد" بالرش ي المملكــة المغربيــة قــام "بنــك ال�ب
الخدمــات الطبيــة. كمــا أنــه �ف

ف الأصغــر. ISAAF Assistance" ، بتقديــم منتجــات مماثلــة للتأمــ�ي

و بالرغــم مــن ذلــك فمــا تــزال هــذه الجهــود الراميــة إل تنويــع المنتجــات محــدودة بشــكل مــا. و كنتيجــة لذلــك يــرى بعــض الأطــراف مثــل الجهــات المانحــة و المســتثمرين أن 

هــذه المخاطــر ســتكون مرتفعــة بشــكل ملحــوظ. و هــذا يشــ�ي إل أن هــذه المجموعــات تجــد أن مؤسســات التمويــل الأصغــر ل تقــوم بتوفــ�ي مجموعــة كافيــة مــن المنتجــات 

ي يصلــح 
ي الوقــت الحــالي مــن خــالل منتــج ائتمــا�ف

وعــة. إن عمــالء التمويــل الأصغــر لديهــم احتياجــات متنوعــة يتــم تلبيــة معظمهــا �ف الماليــة لعمالئهــا ؛ و هــذه مخــاوف مرش

للجميــع. و مــن المثــ�ي لالهتمــام أن 31% مــن مقدمــي الخدمــات الماليــة قــد صنفــوا هــذه المخاطــر بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة جــداً" ، ممــا يشــ�ي إل أنهــم واثقــون بمــا 

ة. ف مــن لبنــان و المغــرب و مــر مــا زالــوا يــرون محدوديــة المنتجــات و أن هــذه المخاطــر تمثــل خطــورة كبــ�ي يقدمونــه مــن منتجــات. إل أن المشــارك�ي

ي رقم20: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف
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2-16 مخاطر الئتمان

. ي السداد أو التع�ش
ي بسببها يخر مقرضو التمويل الأصغر أموال بسبب التأخر �ف

هي المخاطر ال�ت

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

ف%71 فلسط�ي

اليمن%67

تونس%50

مر%43

السودان%25

ي المرتبــة 
ي القطــاع أصبحــوا أقــل قلقــا بشــأن مخاطــر الئتمــان مــن ذي قبــل ، لأنهــم قــد صنفوهــا �ف

بعــد مــرور الأزمــة المغربيــة بســنوات قليلــة ، يبــدو أن ذوى العالقــة �ف

ي ســنة 2009 كأكــ�ب المخاطــر وأرسعهــا تصاعــدا مــن قبــل ذوى العالقــة 
ي تواجــه القطــاع. لقــد تــم تصنيــف مخاطــر الئتمــان �ف

ي قائمــة أصعــب التحديــات الــ�ت
السادســة عــرش �ف

ق الأوســط و شــمال أفريقيــا22 . و تعتــ�ب هــذه النتيجــة مثــ�ية للدهشــة إل حــد مــا ، إل إذا أخذنــا �في العتبــار أن مخاطــر الئتمــان  عــى المســتوى العالمــي و عــى مســتوى الــرش

ي الغالــب 
ي يتــم فيهــا حجــز الرواتــب الحكوميــة ممــا يســبب �ف

ف )الــ�ت ي فلســط�ي
ي المرتبــة الثالثــة. و مــع ذلــك ، فإنــه �ف

ي جــاء �ف
مرتبطــة بشــكل وثيــق بالمديونيــة المفرطــة و الــ�ت

ي رؤيــة 
ي خرجــت مؤخــرا مــن ثــورة( ، فقــد اســتمر المشــاركون مــن هــذه البلــدان �ف

ي تونــس )الــ�ت
ي مــن اضطرابــات و قضايــا أمنيــة( و �ف

ي تعــا�ف
ي اليمــن )الــ�ت

تعــ�ش القــروض( ، و �ف

ي المنطقــة ممــا يدعــم العتقــاد بــأن مخاطــر 
ي خطــر < 30 يــوم تعتــ�ب منخفضــة بشــكل ملحــوظ �ف

هــذه المخاطــر عــى أنهــا مرتفعــة. عــالوة عــى ذلــك ، فبالرغــم أن المحفظــة �ف

وط المتشــددة لالئتمــان  ي المنطقــة ، إل أنــه يجــب التســاؤل حــول مــا إذا كان هــذا النخفــاض بســبب إدارة المخاطــر الفعالــة أو بســبب الــرش
الئتمــان ل تمثــل تهديــدا رئيســيا �ف

ي القــروض – و همــا مالحظتــان بارزتــان عــى القطــاع. لقــد كانــت هنــاك وجهــات نظــر مختلفــة عــن ســبب اعتبــار هــذه المخاطــر شــديدة  و المتابعــة الصارمــة مــن قبــل أخصائــ�ي

ف الذيــن صنفوهــا بدرجــة مرتفعــة جــدا. لقــد أشــار مســؤول اســتثمار بمؤسســة التمويــل الدوليــة إل أن مؤسســات التمويــل الأصغــر تتجــه لمواجهــة مســتويات عاليــة  فيمــا بــ�ي

ف  ة و المتوســطة". و كان هنــاك اتفــاق عــام فيمــا بــ�ي وعــات الصغــ�ي ائــح جديــدة ل تعــرف عنهــا الكثــ�ي مثــل المرش ي رسش
ي المغامــرة �ف

مــن مخاطــر الئتمــان "بســبب دخولهــا �ف

ي يمكــن اســتخدامها 
ي الســداد يكلــف مؤسســات التمويــل الأصغــر الكثــ�ي مــن الأمــوال الــ�ت

ف عــى أن عواقــب مخاطــر الئتمــان مرتفعــة بشــكل ملحــوظ . "إن التأخــر �ف المشــارك�ي

ح المشــاركون عــدة حلــول تتضمــن التشــجيع عــى ثقافــة الســداد فيمــا  ي منــح القــروض لعمــالء آخريــن و لتحقيــق المزيــد مــن الأهــداف"23 . و للتغلــب عــى ذلــك ، فقــد اقــ�ت
�ف

ي مــر و الأردن و المملكــة المغربيــة مــع عــدم وضــوح مــدى 
ف العمــالء و إنشــاء مكاتــب لمعلومــات الئتمــان و صناديــق ضمــان للقــروض )عــى الرغــم مــن وجــود البعــض �ف بــ�ي

ي كل الأحــوال. إن إنشــاء مكاتــب لمعلومــات الئتمــان هــي عــى ســبيل 
الســتفادة منهــا(. و بينمــا تقلــل هــذه الحلــول مــن مخاطــر الئتمــان إل أنــه ليــس مــن الســهل تطبيقهــا �ف

ي التعــاون لتحقيــق نتائــج 
ي بنــوك للمعلومــات مــن خــالل الشــبكات المحليــة إذا رغبــت مؤسســات التمويــل الأصغــر �ف

يعيــة. إل أنــه يمكــن تنظيــم التشــارك �ف المثــال مســألة ترش

مشــابهة.

صغر "قرش الموز Banana Skins" لسنة 2009.
أ

تقرير التمويل ال  22
. ف

السيد/ حمزة غنام – مدير العمليات بمؤسسة "فاتن" – فلسط�ي  23

ي رقم21: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف
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2-17 الشفافية

ي مــن أجــل الحفــاظ عــى مصداقيــة القطــاع 
ي بســببها ل يســتطيع مقدمــو خدمــات التمويــل الأصغــر أن يوفــروا معلومــات دقيقــة و جديــرة بالثقــة بشــكل كا�ف

هــي المخاطــر الــ�ت

و الثقــة بــه.

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

اليمن%67

مر%57

الأردن وتونس%50

ف%29 فلسط�ي

السودان%25

ي المنطقــة ليســوا 
ف قــد قامــوا بتصنيــف مخاطــر الشــفافية بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة جــداً" ممــا يشــ�ي إل أن معظــم ذوى العالقــة �ف إن مــا نســبته 37% فقــط مــن المشــارك�ي

ــر                ــم التقاري ي تقدي
ف �ف ورة ضمــن أكــ�ش النشــط�ي ــم تكــن بالــرف ــار أن المنطقــة ل ي العتب

ــا �ف ــة إذا أخذن ــ�ب هــذه نتيجــة مفاجئ ــ�ي بشــأن هــذا التحــدي. و تعت ف إل حــد كب قلقــ�ي

ق الأوســط و شــمال  ي الــرش
ي – المديــر التنفيــذي لســنابل. لقــد انخفــض عــدد مؤسســات التمويــل الأصغــر الموجــودة �ف إل "MIX" طبقــا لمــا رصحــت بــه الســيدة/ ســحر الطيــ�ب

ي العالــم. إن 
ي تقــدم تقاريــر عــن بياناتهــا الســنوية لســوق "ميكــس" بنســبة 44% مــن ســنة 2009 إل ســنة 2012 ، و هــو انخفــاض حــاد أكــ�ش مــن أي منطقــة أخــرى �ف

أفريقيــا الــ�ت

ق الأوســط لــدى "ميكــس" قــد رصحــت "أن هنــاك حاجــة ماســة لتقديــم تقاريــر بشــكل ثابــت و دوري مــن أجــل  الســيدة/ ملينــا دجــ�ي – المحللــة الرئيســية لأفريقيــا و الــرش

ي تواجههــا المنطقــة    
ي التغلــب عــى التحديــات الفريــدة الــ�ت

ضافــة إل المســاعدة �ف دعــم مؤسســات التمويــل الأصغــر و الجهــات الفاعلــة الأخــرى للوقايــة مــن المخاطــر ، بالإ

و لتعزيــز ثقــة ذوى العالقــة".

ف للجهــات التنظيميــة أو صانعــي السياســات و كذلــك الشــبكات المحليــة هــم الوحيــدون الذيــن صنفــوا هــذه المخاطــر كشــديدة جــدا. لــم يكــن هــذا مفاجئــا   أن المنتمــ�ي

ي معظــم الأســواق لــم تكــن عــ�ب التاريــخ مســؤولة عــن قطــاع التمويــل الأصغــر و لذلــك لــم تقــم بفــرض تدابــ�ي للشــفافية. أمــا 
ي العتبــار أن الجهــات المنظمــة �ف

إذا أخذنــا �ف

شــارة إل أن عــدد مؤسســات  ي جميــع أنحــاء القطــاع. و هنــا تجــدر الإ
بالنســبة للشــبكات المحليــة فــإن جــزءاً مــن دورهــا هــو التشــجيع عــى تقديــم تقاريــر كاملــة و أكــ�ش دقــة �ف

ي الســابق. إن الشــبكات المحليــة عــادة مــا تقــوم بتنســيق مثــل هــذه الجهــود 
ي تقــوم بتقديــم التقاريــر إل "MIX" أصبــح أقــل ممــا كان عليــه �ف

ي المنطقــة الــ�ت
التمويــل الأصغــر �ف

ايــد هــذه المخاطــر. ف و لذلــك فهــي الأكــ�ش إدراكاً ل�ت

ي رقم22: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف
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2-18 مخاطر قلة التمويل

ي القطاع.
ي تنتج عن عدم كفاية تمويل المستثمرين للحفاظ عى النمو الجيد �ف

هي المخاطر ال�ت

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

اليمن%67

ف%57 فلسط�ي

مر و العراق%50

السودان%25

الأردن%17

ف بتصنيفهــا بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة  إن مخاطــر قلــة التمويــل ل يتــم النظــر إليهــا عــى أنهــا مخاطــر مرتفعــة تواجــه المنطقــة العربيــة. فقــد قــام 35% فقــط مــن المشــارك�ي

ي تواجــه القطــاع24 . و تعتــ�ب 
جــدا". إن هــذه النتيجــة مناقضــة لنتيجــة اســتقصاء ســنة 2009 الــذي كانــت فيــه مخاطــر قلــة التمويــل تحتــل المرتبــة الرابعــة كأشــد المخاطــر الــ�ت

هــذه النتيجــة مبــرشة حيــث أن صعوبــات التمويــل هــي مصــدر قلــق بســبب ارتباطهــا باســتدامة قطــاع التمويــل الأصغــر. و مــع ذلــك ، يجــب أن نتســاءل عمــا إذا كنــا نســتطيع 

ي هــذا الســتقصاء ينتمــون إل مؤسســات التمويــل الأصغــر مــن الطبقــة 
التعميــم اســتناداً لهــذه النتيجــة ، مــع العلــم بــأن معظــم مقدمــي الخدمــات الماليــة الذيــن شــاركوا �ف

ي هــذا الســتقصاء. إن قلــة التمويــل 
ي منقلــة التمويــل ، إل أن آراءهــم لــم يتــم تمثيلهــا بشــكل جيــد �ف

الأول. قــد يكــون مــن المتوقــع أن مؤسســات الطبقــة الثانيــة و الثالثــة تعــا�ف

ي ديســم�ب 2011. و هــذه النتائــج تظهــر أنــه عــى الرغــم مــن أن منطقــة 
ي توصلــت إليهــا "ســيجاب CGAP " �ف

ي العتبــار النتائــج الــ�ت
ربمــا لــم تظهــر كمخاطــر رئيســية إذا أخذنــا �ف

ق الأوســط و شــمال أفريقيــا تحصــل عــى أقــل مبالــغ للتمويــل بالأرقــام المطلقــة مــن جميــع المناطــق ، إل أن لديهــا أعــى معــدل نمــو مــن جميــع المناطــق ، ممــا يشــ�ي  الــرش

ي انخفــاض.
ي حقيقــة الأمــر هــي �ف

إل أن مخاطــر قلــة التمويــل �ف

صغر "قرش الموز Banana Skins" لسنة 2009.
أ

تقرير التمويل ال  24

ي رقم22: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه
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2-19 السيولة

ي معاناة مقدمي خدمات التمويل الأصغر من جراء نقص الســيولة النقدية لتمويل عملياتهم التشــغيلية.
ي تتســبب �ف

هي المخاطر ال�ت

ي رقم24: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

ف الذين صنفوا هذه  النسبة المئوية للمشارك�ي

المخاطر كتهديد حسب الدولة

ف%86 فلسط�ي

اليمن%67

تونس%50

مر%43

الأردن%33

ــى  ــوم ، ع ــياً الي ــاً رئيس ــل تحدي ــيولة تمث ــر الس ــدون أن مخاط ف ل يعتق ــارك�ي إن المش

النقيــض مــن تقريــر التمويــل الأصغــر "Banana Skins" لســنة 2009 ، حيــث تــم 

ي المرتبــة الســابعة مــن حيــث حدتها.لقــد قــام 32% فقــط 
تصنيــف مخاطــر الســيولة �ف

ــك حــوالي %60  ــا بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة جــدا" ، و كذل ف بتصنيفه ــن المشــارك�ي م

ــم  ــة لديه ــات المالي ــي الخدم ي أن مقدم
ــ�ف ــذا يع ــة. إن ه ــا معتدل ــد رأوا أنه ــم ق منه

ة الأجــل. و نظــرا لأن معظــم  اماتهــم قصــ�ي ف الســيولة النقديــة الكافيــة لتمويــل ال�ت

ــدا  ــا ع ــع )فيم ــع الودائ ــا تجمي ــس بإمكانه ــة لي ي المنطق
ــر �ف ــل الأصغ ــات التموي مؤسس

ــوط  ــن خط ــاسي م ــكل أس ــة بش ــيولة النقدي ــى الس ــل ع ــي تحص ــن( ، فه ــوريا و اليم س

الئتمــان مــع البنــوك الأخــرى. إل أن هــذا الوضــع المســتقر يمكــن أن يتغــ�ي برعــة إذا 

تدخلــت العوامــل السياســية و القتصاديــة. و إذا قمنــا بتقييــم تفاصيــل الــردود حســب 

ف و مــر و اليمــن ينظــرون إل الســيولة  ف مــن فلســط�ي الدولــة فإننــا ســنجد أن المشــارك�ي

ــن أعــى مســتويات عــدم  ــت تواجــه عــددا م ــدول مازال كمخاطــر مرتفعــة. إن هــذه ال

ــوم. ــة الي ي المنطق
ــياسي �ف ــتقرار الس الس

دارة الســليمة هــم أمــور  نســتنتج ممــا ســبق أن الســيولة و التخطيــط للنقــد و التنبــؤ و الإ

ي غايــة الأهميــة لمؤسســات التمويــل الأصغــر مــن أجــل تخفيــف نتائــج هــذه المخاطــر. 
�ف

ــوسي  ــور الجي ــيد/ أن ــا للس ــة ، و طبق ــون وخيم ــن أن تك ــيولة ممك ــر الس ــار مخاط إن آث

ــاء  ــمل:عدم الوف ــا تش ــال: "إنه ــذي رصح قائ ــن" ال ــة "فات ــذي لمؤسس ــر التنفي – المدي

ــداف  ــق الأه ــدم تحقي ــار و ع ــدى النتش ــص م ــالء و نق ــن العم ــل م ــب المحتم بالطل

ام بالجــداول الزمنيــة للســداد  ف المرجــوة للمؤسســة و الأهــم مــن كل ذلــك عــدم اللــ�ت

ي 
ــا�أ ــكي –أخص ــدرو بوسبييلوفس ــيد/ أن ــح الس ــد أوض ــك فق ". كذل ف ــ�ي ف التجاري ــ�ي للمقرض

ي مؤسســة التمويــل الدوليــة  قائــال "إن مؤسســات التمويــل الأصغــر 
التمويــل الأصغــر �ف

ــل و  ــد التموي ي تحدي
ــة �ف ــدار بشــكل فعــال ، ل يجــب أن يكــون لديهــا صعوب ي ت

ــ�ت ال

ي مــن نقــص الســيولة إذا كان لديهــا تخطيــط مناســب يتــم تطبيقــه. أمــا 
يجــب أل تعــا�ف

ي فمــن المرجــح أن 
ي مــن التخطيــط المتــد�ف

أ  و تعــا�ف ي تــدار بشــكل ســ�ي
المؤسســات الــ�ت

تتأثــر بنقــص الســيولة النقديــة".

ي تصاعــد ، 
ات مــن الذيــن رأوا أن هــذه المخاطــر �ف لقــد تــم اســتخالص عــدة تفســ�ي

: كان منهــا مــا يــىي

ي النمو. 1
أن مؤسسات التمويل الأصغر آخذة �ف

ــة أو ل . 2 ــيولة نقدي ــح س ــدول ل تمن ــن ال ــد م ــدى العدي ــة ل ــوك المحلي أن البن

ــر. ــل الأصغ ــات التموي ــراض مؤسس ي إق
ــب �ف ترغ

إن قــروض "مؤسســات التمويــل التنمــوي DFI" إمــا أن تكــون بالعملــة الصعبــة . 3

أو تكــون مكلفــة نســبيا عندمــا يتــم تحصينهــا ضــد العملــة المحليــة25 .

صغر لدى مؤسسة التمويل الدولية.
أ

السيد/ محمد خالد – مدير برنامج التمويل ال  25

التجاه
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ي التمويل
فراط �ف 2-20 الإ

اتيجيات محفوفــة بالمخاطــر و جريئــة بشــكل زائــد  ي تنتــج عــن التمويــل المفــرط و الــذي يشــجع مقدمــي خدمــات التمويــل الأصغــر إل الســعي وراء إســ�ت
هــي المخاطــر الــ�ت

عــن الــالزم.

ف الذين صنفوا هذه  النسبة المئوية للمشارك�ي
المخاطر كتهديد حسب الدولة 

لبنان%100

ف%71 فلسط�ي

الأردن و العراق%50

اليمن%33

مر%29

ــن  ــم تك ــا ل ــث أنه ــن حي ــدا م ــض ج ــل المنخف ا التموي ــ�ي ــبه كث ــر تش ــذه المخاط إن ه

ف بتصنيفهــا بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة  مرتفعــة. فقــد قــام 32% فقــط مــن المشــارك�ي

ــل  ــألة التموي ــة. إن مس ــر معتدل ــذه المخاط ــم رأوا أن ه ــن 65% منه ــ�ش م ــداً" ، و أك ج

ــر   ــل الأصغ ــر التموي ــاً لتقري ــة طبق ــر المرتفع ــن المخاط ــداً م ــن أب ــم تك ــدا ل ــد ج الزائ

ف قــد ذكــروا أنــه يجــب عــى مــزاولي  "Banana Skins". إل أن عــددا قليــال مــن المشــارك�ي

ــاح  ــب أن يت ــل يج ف أن التموي ــ�ي ــر ، موضح ــذه المخاط ف له ــ�ي ــوا مدرك ــة أن يكون المهن

ف عــى رصف الأمــوال يمكــن أن يولــد مخاطــر. و قــد ينظــر  كــ�ي بطريقــة محكمــة لآن ال�ت

ــلوك  ــار أن س ي العتب
ــا �ف ــة إذا أخذن ــ�ي ذات أهمي ــا غ ــى أنه ــر ع ــذه المخاط ــا له أيض

ــا هــو  . و كم ي
ــد المــا�ف ــم يتغــ�ي عــى مــدى العق الجهــات المانحــة أو المســتثمرين ل

ي عــى الجانــب الأيــر )ســيجابCGAP ( ، فــإن مــا نســبته %87 
ي الرســم البيــا�ف

موضــح �ف

ــس  ــة و نف ــات الفردي ــل التجزئة/الكيان ــا إل تموي ــم توجيهه ــنة 2005 ت ــوال لس ــن الأم م

ــنة 2012. ي س
ــة �ف ــل التجزئ ــا إل تموي ــم توجيهه ــا ت ــبة أيض النس

ي رقم25: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه
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2-21 العمليات التشغيلية

دارة الضعيفة و النظم المحاسبية غ�ي المطابقة للمعاي�ي و تراخي الرقابة. ر بمقدمي خدمات التمويل الأصغر عن طريق الإ ي توقع الرف
المخاطر ال�ت

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

اليمن%67

ف%57 فلسط�ي

السودان وتونس%50

مر%43

الأردن%33

ف  ي حــ�ي
ف باعتبارهــا شــديدة �ف ف ل يعتقــدون أن المخاطــر الناتجــة عــن العمليــات التشــغيلية مرتفعــة ، فقــد قــام 37% فقــط مــن المشــارك�ي إن الغالبيــة العظمــى مــن المشــارك�ي

ي غايــة الأهميــة عنــد نمــو حجــم مؤسســات التمويــل الأصغــر. فــإذا نمــت المؤسســات بشــكل أرسع مــن 
دارة الســليمة للعمليــات التشــغيلية �ف هــا الغالبيــة كمعتدلــة. إن الإ اعت�ب

ي مــن مســتويات أعــى لمخاطــر الئتمــان و الغــش. إن هــذا ربمــا مــا يجعلهــا أكــ�ش احتمــال مــن وجهــة نظــر المنظمــات غــ�ي الحكوميــة الصغــرى ، 
قدرتهــا التشــغيلية فســتعا�ف

ي هــذا الســتقصاء( كلمــا 
ف �ف ت مؤسســات التمويــل الأصغــر )و هــو مــا يمثلــه غالبيــة المشــارك�ي . إن وجهــة النظــر هــذه تشــ�ي إل أنــه كلمــا كــ�ب ف هــذا مــا رصح بــه أحــد المشــارك�ي

كانــت المعانــاة مــن المخاطــر التشــغيلية أقــل. إن الســبب وراء اعتقــاد أن أثــر هــذه المخاطــر منخفضــاً قــد يكــون لــه عالقــة بالركــود الــذي يتعــرض لــه القطــاع مؤخــراً. إن مــزاولي 

ورة لتعزيــز قدراتهــم التشــغيلية مــع النمــو الضعيــف. مهنــة التمويــل الأصغــر ل يعتقــدون أن هنــاك  رصف

ة تــم ضخهــا مــن قبــل الجهــات المانحــة و مقدمــي المســاعدات الفنيــة للقيــام  قــد يتــم تفســ�ي ذلــك أيضــاً بأنــه عــى مــدى عــدة ســنوات ماضيــة كان هنــاك اســتثمارات كبــ�ي

ي القطــاع. و عــى الرغــم مــن أن هــذه 
ف القــدرة التشــغيلية. و نتيجــة لذلــك ل ينظــر إل هــذه المخاطــر عــى أنهــا وشــيكة الحــدوث �ف ببنــاء أنظمــة و هيــاكل داخليــة لتحســ�ي

المخاطــر بشــكل عــام لــم تعتــ�ب مــن المخاطــر الشــديدة ، إل أنــه مــن المهــم مالحظــة أن تفاصيــل البيانــات حســب مجموعــة ذوى العالقــة قــد أظهــرت أن الشــبكات المحليــة 

ي تعمــل عــى بنــاء القــدرات 
ة مخاطــر تواجــه قطــاع التمويــل الأصغــر اليــوم. و هــذا يتوافــق مــع أهــداف الشــبكات المحليــة الــ�ت تــرى هــذه المخاطــر واحــدة مــن أشــد عــرش

ي تواجــه مؤسســات التمويــل 
ضافــة الجهــات التنظيميــة و صانعــو السياســات يــرون هــذه  المخاطــر عاليــة و تهــدد الصناعــة نظــراً للمشــاكل الــ�ت لقطــاع التمويــل الأصغــر. بالإ

دارة. ف لــالإ ف مؤهلــ�ي ي نظــام الرقابــة الداخليــة، والتعاقــد مــع موظفــ�ي
الأصغــر �ف

ي رقم26: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه
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2-22 سعر رصف العمالت الأجنبية

ي الأسواق.
ي يتعرض لها مقدمو خدمات التمويل الأصغر نتيجة لتقلب أسعار العملة �ف

هي المخاطر ال�ت

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

السودان وسوريا%100

اليمن%33

ف%29 مر وفلسط�ي

الأردن%17

ي تقريــر التمويــل الأصغــر " Banana Skins" لســنة 2012 ،     
إن تصنيــف مخاطــر ســعر رصف العملــة منخفــض بشــكل ملحــوظ مــن حيــث شــدتها و هــذا مــا كانــت عليــه أيضــا �ف

ف أن هــذه المخاطــر معتدلــة. و هــذا العتقــاد مــن الأرجــح  و الذيــن أدركــوا أنهــا مخاطــر شــديدة  هــم فقــط الباحثــون و الستشــاريون و المدربــون. لقــد رأى 65% مــن المشــارك�ي

ي حالــة 
ض بالعملــة المحليــة و لذلــك فهــي ليســت عرضــة لتقلــب أســعار العمــالت. أمــا �ف ي المنطقــة تقــ�ت

أن يكــون راجعــاً إل أن عــدد كبــ�ي مــن مؤسســات التمويــل الأصغــر �ف

ي يمكــن 
ي الأســواق مــن الممكــن أن يكــون لهــا آثــارا ســلبية عظيمــة عــى بعــض العمــالء  ، و الــ�ت

اض مؤسســات التمويــل الأصغــر بالعملــة الصعبــة فــإن تقلــب الأســعار �ف اقــ�ت

اعتبارهــا بمثابــة مخاطــر ائتمــان. إن مؤسســات التمويــل الأصغــر تحصــن نفســها ضــد مخاطــر رصف العملــة الأجنبيــة بعــدة طــرق. و يوضــح الســيد/ محمــد مــراد – مــن قســم 

. الخزينــة بمؤسســة "فاتــن" أن مراكــز المؤسســة لــرف العملــة الأجنبيــة تنتــج بشــكل رئيــ�ي مــن قبــول ســداد الدفعــات بالعملــة الأجنبيــة عــى قــروض بالــدولر الأمريــكي

و تقــوم مؤسســة "فاتــن" بوضــع أســعار العملــة الأجنبيــة بشــكل يومــي مقابــل الــدولر الأمريــكي بســعر الســوق مــع إضافــة هامــش ، و ذلــك لتقليــل المخاطــر الناجمــة عــن 

ف بالعملــة الأجنبيــة لتجميــع دفعــات الســداد بهــذه العملــة. و يوجــد حاليــا إجــراءات تحــد مــن مبلــغ  ف رئيســي�ي ي البنــوك بحســاب�ي
ذلــك. و تقــوم المؤسســة أيضــا بالحتفــاظ �ف

ي الحســابات البنكيــة المذكــورة بشــكل يومــي بنهايــة 
ي فــروع مؤسســة "فاتــن". و يجــب عــى جميــع الفــروع إيــداع دفعــات الســداد بالعملــة الأجنبيــة �ف

العملــة الأجنبيــة المتاحــة �ف

كل يــوم ، و تقــوم المؤسســة بتصفيــة مركزهــا المفتــوح للعملــة الأجنبيــة مــع هــذه البنــوك. إن هــذه الإجــراءات يتــم التحكــم فيهــا بشــكل مبــارسش بواســطة قســم الخزينــة.

ي رقم27: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه
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2-23 مخاطر الرسالة الإجتماعية

ف لهــم تخــىي مقدمــو الخدمــات عــن  كاء و العمــالء عندمــا يتبــ�ي ف و الــرش ي تعــرض مقدمــي خدمــات التمويــل الأصغــر إل فقــدان ثقــة الممولــ�ي
ي تتســبب �ف

هــي المخاطــر الــ�ت

رســالتهم المعلنــة.

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

اليمن%67

تونس%50

ف%43 فلسط�ي

الأردن%33

السودان%25

إن تصنيــف هــذه المخاطــر منخفــض بشــأن مخاطــر الرســالة الإجتماعيــة، نظــرا لأن 24% فقــط منهــم قــد صنفوهــا بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة جــداً". و كانــت هــذه النتيجــة 

ق الأوســط . و  ي الــرش
ي تواجــه قطــاع التمويــل الأصغــر �ف

ي المرتبــة السادســة لأشــد المخاطــر الــ�ت
ي ســنة 2009 حيــث تــم تصنيــف مخاطــر الرســالة الإجتماعيــة �ف

مختلفــة عمــا ورد �ف

ي وجهــة نظــر مفادهــا أن هــذه المخاطــر تحــت الســيطرة الكاملــة لمؤسســات التمويــل الأصغــر 26 ، و لــم يكــن مــن الممكــن تواجدهــا إذا 
ف �ف اك المشــارك�ي قــد يرجــع ذلــك إل اشــ�ت

وســط و شــمال أفريقيــا كمــا أوضحــت ممثلــة "ســيجاب CGAP" �في المنطقــة 
أ

التزمــت المؤسســات بواجباتهــا عــى أكمــل وجــه27 . و يبــدو أن هــذا هــو الحــال �في منطقــة الــرشق ال

ي 
كاء أثنــاء الأوقــات الصعبــة". إن هــذا التصــور عــن مخاطــر الرســالة الإجتماعيــة قــد يتغــ�ي �ف ام كل مــن العمــالء و الــرش ف ة "قــد أظهــرت الــ�ت قليميــة الأخــ�ي و قالــت أن الأحــداث الإ

ي المنطقــة و الســماح لمؤسســات التمويــل الأصغــر بــأن تتحــول إل كيانــات هادفــة للربــح. و مــن المرجــح 
المســتقبل بســبب تقــدم المناقشــات الخاصــة باللوائــح التنظيميــة �ف

ي مناصبهــم. لقــد تــم 
ف الذيــن مازالــوا �ف ف أو المؤسســ�ي ت القيــادة و ذلــك نظــرا لأن المنطقــة لديهــا العديــد مــن المديريــن التنفيذيــ�ي أيضــا أن يتغــ�ي هــذا التصــور إذا تغــ�ي

ي توفــ�ي الئتمــان الأصغــر لالأنشــطة المولــدة للدخــل. إل أن رؤيــة القطــاع اليــوم تركــز أكــ�ش عــى 
تحقيــق رســالة القطــاع منــذ خمســة عــرش ســنة عــن طريــق رؤيتــه المتمثلــة �ف

ي تهــدف إل تشــجيع الشــمول المــالي ، ربمــا يــؤدي إل تزايــد 
امــن مــع تغــ�ي اللوائــح التنظيميــة الــ�ت ف الشــمول المــالي و هــي رؤيــة مختلفــة. إن دخــول دمــاء جديــدة للقطــاع بال�ت

ي المســتقبل القريــب.
مخاطــر الرســالة الإجتماعيــة �ف

صغر �في مؤسسة التمويل الدولية
أ

السيد/ أندرو بوسبييلوفسكي – أخصا�أي التمويل ال  26
."Vitas Iraq -السيد/ حيدر نبيل جاسم – نائب مدير قسم الئتمان بمؤسسة "فيتاس العراق  27

ي رقم28: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه
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2-24 الربحية

ي من الممكن أن تؤثر سلباً عى مقدمي خدمات التمويل الأصغر من حيث النمو و القدرة عى الستمرار.
هي مخاطر الربحية غ�ي الكافية ال�ت

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

لبنان%100

تونس%50

مر%43

اليمن%33

ف%29 فلسط�ي

ف "معتدلــة". و طبقــاً  هــا 68% مــن المشــارك�ي ف بتصنيفهــا بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة جــداً" و قــد اعت�ب إن تصنيــف هــذه المخاطــر منخفــض ، فقــد قــام 24% فقــط مــن المشــارك�ي

ي المنطقــة نظــراً لآن 
ي التمويــل الأصغــر �ف

لالســتقصاءات الســابقة ، فــإن مخاطــر الربحيــة لــم يتــم النظــر إليهــا أبــداً عــى أنهــا قضيــة ذات شــأن مــن قبــل أطــراف المعنيــة �ف

ي معظــم أســواق 
ح ذلــك "إن الظــروف �ف ي مؤسســة التمويــل الدوليــة بــرش

ي التمويــل الأصغــر �ف
القطــاع ببســاطة كان مربحــا. و قــد قــام الســيد/ أنــدرو بوسبييلوفســكي – أخصــا�أ

ق الأوســط و شــمال أفريقيــا تدعــم الربحيــة العاليــة و أن الفتقــار إل الربحيــة ببســاطة هــو مــؤرسش عــى ضعــف مؤسســة التمويــل الأصغــر". إن اللمحــة الريعــة  منطقــة الــرش

ي ســنة 2012 ، قــد أوضحــت أن المنطقــة ســجلت أعــى عائــد عــى 
ي قــام بإعدادهــا كل مــن مؤسســة "ميكــس" و "ســنابل" �ف

ق الأوســط و شــمال أفريقيــا الــ�ت عــن منطقــة الــرش

ق آســيا و المحيــط الهــادئ بنســبة 2.83%. و يرجــع ذلــك إل انخفــاض إجمــالي المصاريــف و كذلــك متوســط العائــد  ي ذلــك منطقــة رسش
ي العالــم بنســبة 4.69% و تبعهــا �ف

الأصــول �ف

ي تصاعــد. و مــن المهــم جــداً 
ف يــرون أن الربحيــة هــي مــن المخاطــر المرتفعــة و أيضــاً �ف . و عــى الرغــم ممــا أوضحتــه الإحصائيــات الســابقة ، فمــا زال بعــض المشــارك�ي المــالي

ف  كــ�ي ي تحديــات أخــرى مثــل مخاطــر الســمعة و مخاطــر الرســالة الإجتماعيــة. و لذلــك يجــب عــى مؤسســات التمويــل الأصغــر ال�ت
أن نفهــم الســبب. إن الربحيــة قــد تتســبب �ف

ي – المديــر التنفيــذي لســنابل  ي المقابــل أن تــؤدي إل مســتويات مرتفعــة مــن الربحيــة. ولقــد أوضحــت الســيدة/ ســحر الطيــ�ب
ي يجــب �ف

ف كفاءتهــا و إنتاجيتهــا الــ�ت عــى تحســ�ي

ي الخدمــات 
"أن المنطقــة بــكل تحدياتهــا مــا زالــت مســتعدة لالنتقــال إل المرحلــة التاليــة للتطــور ، و ذلــك بتخفيــض هوامــش الربــح و تحمــل المخاطــر الأعــى و الســتثمار �ف

المبتكــرة".

ي رقم29: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه
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ي
2-25 التأث�ي الدي�ف

ي المجتمع.
ي تؤثر سلباً عى قطاع التمويل الأصغر بسبب المعتقدات الدينية �ف

هي المخاطر ال�ت

ف الذين صنفوا هذه المخاطر كتهديد حسب الدولة  النسبة المئوية للمشارك�ي

اليمن%67

المغرب%50

الأردن%33

ف%29 مر وفلسط�ي

العراق%17

ي الــدول العربيــة ، و هــذا عكــس التصــور الشــائع خــارج المنطقــة. فقــد 
ي تواجــه قطــاع التمويــل الأصغــر �ف

ف المخاطــر الأقــل الــ�ت لقــد تــم تصنيــف تأثــ�ي المعتقــدات الدينيــة بــ�ي

ف أنهــا "معتدلــة". إن هــذا التصــور لــم يتغــ�ي عــى مــدى الســنوات  ف بتصنيفهــا بدرجــة "مرتفعــة" أو "مرتفعــة جــداً" فيمــا رأي 70% مــن المشــارك�ي قــام 26 % فقــط مــن المشــارك�ي

ي العتبــار أن هــذه المخاطــر تتنــوع مــن دولــة إل أخــرى اســتناداً إل الــدور الــذي يقــوم بــه 
ي المنطقــة. إنــه مــن المهــم الأخــذ �ف

القليلــة الماضيــة طبقــا لالســتقصاءات الســابقة �ف

ضــوا مــن مؤسســات ل تقــدم منتجــات  ف يختــارون أل يق�ت ي اســتبعاد عمــالء معينــ�ي
ي مختلــف الثقافــات. ففــي بعــض الــدول تمثــل هــذه المخاطــر مشــكلة لأنهــا تتســبب �ف

الديــن �ف

ي الطلــب 
. لقــد وجدنــا تزايــدا �ف ي طريــق الشــمول المــالي

ي يمكــن أن يكــون عائقــاً �ف
ي الواقــع أن التأثــ�ي الديــ�ف

ســالمية ، ممــا يحــد مــن إمكانيــة نمــو القطــاع. �ف يعــة الإ طبقــا للرش

ي برامــج المعونــة و  ي يقــدم فيهــا مقدمــو الخدمــات الماليــة منتجــات تمويــل أصغــر إســالمية ، ممــا يشــ�ي إل وجــود إمكانيــة للنمــو. لقــد أوضــح أحــد أخصائــ�ي
لــدى الــدول الــ�ت

ســالمي متواجــد  ي منهــا الطلــب( و أن التمويــل الأصغــر الإ
ي يــأ�ت

وري أن تكــون منتجــات التمويــل الأصغــر "متوافقــة مــع الخلفيــة الثقافيــة )الــ�ت ي مــر ، أن مــن الــرف
المتواجــد �ف

ي 
ورة ، و أن التأثــ�ي الديــ�ف يعــة مــا يشــبه الــرف ي تــم فيهــا بالفعــل إدراك هــذا الطلــب مثــل اليمــن ، أصبحــت المنتجــات المطابقــة للرش

و لديــه إمكانيــة )للنمــو(". إن البلــدان الــ�ت

ي البيانــات التفصيليــة للدولــة أعــاله. و مــع ذلــك ، فــإن الســيد/ محمــد خالــد – مديــر برنامــج التمويــل الأصغــر لــدى مؤسســة 
يعتــ�ب مــن المخاطــر الرئيســية كمــا تــم توضيحــه �ف

ي ســوف يٌحــدث أثــراً ســلبياً مفاجئــاً عــى القطــاع.
التمويــل الدوليــة ، ل يتوقــع أن التأثــ�ي الديــ�ف

ي رقم30: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

التجاه
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2-26 أسعار الفائدة

ي تؤثر سلباً عى مقدمي الخدمات المالية من جراء تقلبات أسعار الفائدة.
هي المخاطر ال�ت

ي رقم31: الردود حسب ذوى العالقة للتمويل الأصغر 
رسم بيا�ف

ف الذين صنفوا هذه  النسبة المئوية للمشارك�ي
المخاطر كتهديد حسب الدولة 

مر وتونس%50

اليمن%33

ف%29 فلسط�ي

السودان%25

ي تواجــه قطــاع التمويــل 
إن مخاطــر أســعار الفائــدة هــي واحــدة مــن أقــل المخاطــر الــ�ت

ي تقريــر التمويــل 
ي المنطقــة العربيــة و هــذا يتشــابه أيضــا مــع مــا ورد �ف

الأصغــر �ف

ف بدرجــة "مرتفعــة"  الأصغــر "Banana Skins" لســنة 2012. لقــد صنفهــا 24% مــن المشــارك�ي

أو "مرتفعــة جــداً" و رآهــا الغالبيــة العظمــي عــى أنهــا "معتدلــة". إن ذلــك يشــ�ي إل أن 

ي يســمح 
ة لأســعار الفائــدة عــى نحو كا�ف مؤسســات التمويــل الأصغــر لديهــا هوامــش كبــ�ي

لهــا باســتيعاب التقلبــات. عــالوة عــى ذلــك ، فقــد انخفضــت تكاليــف المعامــالت عــى 

نتاجيــة. ف الكفــاءة و الإ ف بســبب تحســ�ي مــر الســن�ي

التجاه
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3. مالحظات ختامية

ي و خارجه ي العالم العر�ب
3-1 التصورات المختلفة للمخاطر �ف

مــن. 
أ

يوضــح الجــدول أدنــاه28  أن ذوى العالقــة �في العالــم العــر�بي مهتمــني للغايــة بقضايــا المخاطــر الخارجيــة و ال

ف عــى الصعيــد العالمــي ل يشــاركونهم هــذا الــرأي ، ممــا يشــ�ي إل أن القلــق بشــأن المخاطــر  إل أن المشــارك�ي

ي المنطقــة عــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة. و 
الخارجيــة و الأمــن كان نتيجــة أحــداث معينــة قــد حدثــت �ف

ي أن المديونيــة المفرطــة هــي خطــر شــديد 
ي و عالميــاً يتفقــون �ف ف مــن العالــم العــر�ب مــع ذلــك ، فــإن المشــارك�ي

يؤثــر عــى القطــاع.

و عــى الرغــم مــن أن مســتوىات المديونيــة المفرطــة لــم تكــن بنفــس القــدر كمــا هــو واضــح مــن الجــدول إل 

ي عــى تصــورات ، فــإن المديونيــة المفرطــة تمثــل اهتمامــاً 
ي العتبــار أن هــذا الســتقصاء قــد بــ�ف

أنــه إذا أخذنــا �ف

ف عــى الأربــاح  كــ�ي ي تشــمل ال�ت
ي العتبــار أن المديونيــة المفرطــة تكشــف عــن مجموعــة مــن المشــاكل داخــل القطــاع و الــ�ت

ء خطــ�ي إذا أخذنــا �ف ي
رئيســياً بــكل وضــوح. و هــذا سش

ف و القــدرة عــى تقديــم المزيــد مــن القــروض. تقــوم كل مــن "ســنابل" و "ســيجابCGAP " و "ســند"  و  عــى حســاب الرعايــة و اســتهداف نفــس العمــالء مــن قبــل عــدة مقرضــ�ي

ي لبنــان. و ســيكون مــن المثــ�ي لالهتمــام أن نــرى مــا إذا كانــت نتائــج الدراســة تســاند  تصــورات 
"مركــز التمويــل الأصغــر MFC "بدراســة لقيــاس مســتويات المديونيــة المفرطــة �ف

ت عنــه "أصــوات". القطــاع كمــا عــ�ب

تيب ي )2014(ال�ت عالميا )2014(العالم العر�ب

المديونية المفرطة )1(المخاطر الخارجية )2(1

مخاطر الئتمان )4(المخاطر الأمنية )-(2

المنافسة )8(المديونية المفرطة )1(3

إدارة المخاطر )6(مخاطر القتصاد الكىي )-(4

الحوكمة )2(إشغال الوظائف )-(5

اتيجية )-(التدخل السياسي )4(6 س�ت الإ

التدخل السياسي )5(الحوكمة المؤسسية )6(7

دارة التنفيذية )3(اللوائح التنظيمية )3(8 نوعية الإ

اللوائح التنظيمية )9(المنافسة )9(9

دارة التنفيذية )10(10 إشغال الوظائف )14(نوعية الإ

دارة التنفيذيــة و اللوائــح التنظيميــة.  ي و المســتوى العالمــي عــى مــدى حــدة مخاطــر الحوكمــة المؤسســية و نوعيــة الإ يبــدو أن هنــاك توافــق أيضــاً عــى مســتوى العالــم العــر�ب

إن ذلــك يشــ�ي إل أن القطــاع ككل يتطلــب قيــادة عــى المســتوى الــكىي مــن حيــث البيئــة التنظيميــة المســاعدة ، و عــى المســتوى المتوســط مــن حيــث البنيــة الأساســية القويــة 

اً ،  ي مــن حيــث النخــب المؤهلــة الحريصــة عــى تحقيــق الرؤيــة الشــاملة للقطــاع. و أخــ�ي
)شــبكات و جمعيــات و مكاتــب لمعلومــات الئتمــان( ، و كذلــك عــى المســتوى الجــز�أ

ي تواجــه القطــاع 
ف أشــد المخاطــر الــ�ت ي و عالميــاً يعتقــدون أن مخاطــر مثــل إشــغال الوظائــف و المنافســة و التدخــل الســياسي هــي مــن بــ�ي ف مــن العالــم العــر�ب فــإن المشــارك�ي

ء. ي
عــى الرغــم مــن اختــالف ترتيبهــا بعــض الــ�ش

صغر "قرش الموز Banana Skins" لسنة 2012.
أ

تيب هذه المخاطر طبقا لتقرير التمويل ال رقام ال�تي تىي كل نوع من المخاطر تش�ي إل آخر مجموعة من التصنيفات ل�ت
أ

صغر "قرش الموز Banana Skins" لسنة 2014 لكل المنطقة. إن ال
أ

يمثل الجدول النتائج المجمعة لنتائج "أصوات" و تقرير التمويل ال  28
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ي مستعد للتعامل مع المخاطر؟ ي العالم العر�ب
3-2 هل قطاع التمويل الأصغر �ف

ــم  ي ت
ــ�ت ي مســتعد للتعامــل مــع المخاطــر ال ــم العــر�ب ي العال

ــل الأصغــر �ف ف هــو إل أي مــدى يعتقــدون أن قطــاع التموي ــم توجيهــه إل المشــارك�ي ــذي ت إن الســؤال الأخــ�ي ال

ي رقــم 32 أدنــاه.
ي الرســم البيــا�ف

طــالق( و حــ�ت خمســة )مســتعد جــداً(. و قــد تــم توضيــح النتائــج �ف تحديدهــا ، و ذلــك عــى مقيــاس مــن واحــد )أي غــ�ي مســتعد عــى الإ

ف يعتقــدون أن القطــاع عــى  ي رقــم 32 ، فــإن نصــف المشــارك�ي
كمــا نــرى مــن الرســم البيــا�ف

ي يتــم تحديدهــا )بدرجــة 3(. أمــا النصــف 
اســتعداد إل حــد مــا للتعامــل مــع المخاطــر الــ�ت

ف يعتقــدون أن القطــاع مســتعد جيــداً )بدرجــة 4  ي فهــو منقســم إل 26% مــن المشــارك�ي
الثــا�ف

ي يتــم 
ي و هــم 24% يعتقــدون أن القطــاع غــ�ي مســتعد لســتيعاب المخاطــر الــ�ت

و 5( و البــا�ت

تحديدهــا )بدرجــة 1 و 2(.

ــب  ــة و حس ــب الدول ــوح حس ــف بوض ــر تختل ــورات المخاط ــاركون أن تص ــر المش ــد أظه لق

ا  ف المؤسســة. فمؤسســات التمويــل الأصغــر مــن الرائــدة ينظــر إليهــا عــى أنهــا الأكــ�ش تجهــ�ي

ي كل الأحــوال( ، و قــد نجحــت 
لتخفيــف المخاطــر )عــى الرغــم مــن أنهــا ليســت قــادرة تمامــا �ف

ي القيــام بذلــك أو تقــوم حاليــا بذلــك. أمــا المؤسســات الأصغــر ففيمــا يبــدو أنهــا 
بعضهــا �ف

ي يتــم تحديدهــا. أمــا عــى مســتوى الســوق ، فهنــاك 
ا للتعامــل مــع المخاطــر الــ�ت ف أقــل تجهــ�ي

ــكل  ــا ل ــاً وفق ــل معه ــا و التعام ــام بتحديده ــاج للقي ــر تحت ــي أن المخاط ــة ه ــالة واضح رس

ســوق مــن أجــل الوصــول إل المســتبعدين ماليــاً و ذلــك عــن طريــق تقديــم منتجــات و خدمــات يتــم العمــل عــى جعلهــا تتمــاسش مــع احتياجاتهــم و أن يتــم تقديمهــا بشــكل 

مســؤول29 .

ي 
ي يتــم تحديدهــا ، يوجــد وجهــة نظــر و هــي أن مؤسســات التمويــل الأصغــر الــ�ت

ف هــؤلء الذيــن يــرون أن القطــاع مســتعد بشــكل جيــد للتعامــل مــع المخاطــر الــ�ت إن مــن بــ�ي

ات30 . و تشــمل هــذه  اتيجياتها لــكي تســتطيع التعامــل مــع مثــل هــذه التغــ�ي ســ�ت ي تحــدث حولهــا و لذلــك ل تقــوم بالتطويــر المناســب لإ
ات الــ�ت تعمــل بالمنطقــة ل تــرى التغــ�ي

ي مســاعدة مؤسســات التمويــل الأصغــر لــكي تفهــم 
ي كل مــن القتصــاد و التكنولوجيــا و نشــاط الخدمــات الماليــة. إن هــذه الدراســة ربمــا تقــوم بــدور �ف

ات ؛ التطــورات �ف التغــ�ي

ي بنــاء القــدرات الخاصــة بــإدارة المخاطــر.
ي تحيــط بهــا و كذلــك لتشــجيعها عــى الســتثمار �ف

بشــكل أفضــل المخاطــر العديــدة الــ�ت

3-3 نتائج رسيعة رئيسية

ــن و مخاطــر  ــل مخاطــر الأم ــة مث ــن "أصــوات" هــي أن المخاطــر الخارجي ــج الريعــة الرئيســية المســتخلصة م ــإن النتائ ي الســتقصاء ، ف
ف �ف اســتنادا إل تصــورات المشــارك�ي

ي الواقــع أن المخاطــر الأربعــة الأعــى هــم مخاطــر خارجيــة. و عنــد 
ي القطــاع أكــ�ش مــن المخاطــر الداخليــة. و �ف

القتصــاد الــكىي يتــم تصورهــا عــى أنهــا الأقــرب للحــدوث �ف

دارة التنفيذيــة قــد ظهــرت كمخاطــر محدقــة. و تعتــ�ب هــذه نتيجــة  يــة مــن حيــث إشــغال الوظائــف و نوعيــة الإ ة الأعــى نجــد أن قضايــا المــوارد البرش تقييــم المخاطــر العــرش

داريــة  ي الســوق ، فمــن المرجــح أن يــزداد الطلــب عــى النخبــة الإ
ي ستســمح بدخــول كيانــات جديــدة �ف

ي المنطقــة و الــ�ت
مهمــة لأســباب متعــددة. إنــه مــع تغــ�ي اللوائــح التنظيميــة �ف

يــة مــن شــأنها مســاعدتها للحفــاظ  ي القــروض. و لذلــك تحتــاج مؤسســات التمويــل الأصغــر التأكــد مــن أن لديهــا سياســات فعالــة للمــوارد البرش المؤهلــة و كذلــك عــى أخصائــ�ي

ي المنطقــة بأكملهــا قــد 
ي العديــد مــن مؤسســات التمويــل الأصغــر �ف

ف �ف ضافــة لذلــك ، فــإن المديريــن التنفيذيــ�ي ف الجــدد. و بالإ عــى موظفيهــا بــدل مــن فقدانهــم للمنافســ�ي

ا فــإن  ي المســتقبل القريــب. و أخــ�ي
ات طويلــة مــن الزمــن مــع تواجــد خطــط محــدودة للخالفــة. إن لذلــك انعكاســات ســلبية عــى اســتمرارية القطــاع �ف احتفظــوا بوظائفهــم لفــ�ت

ي تحــدث بشــأن اللوائــح التنظيميــة ، فــإن مؤسســات 
ات الــ�ت ي ضــوء التغــ�ي

ة مخاطــر تواجــه القطــاع. و مــرة أخــرى و �ف الحوكمــة المؤسســية قــد بــرزت كواحــدة مــن أعــى عــرش

التمويــل الأصغــر قــد يتــم الســماح لهــا بالتســجيل كمؤسســات ماليــة غــ�ي بنكيــة ممــا ينتــج عنــه الحاجــة إل مســتثمرين و كذلــك الحاجــة إل حوكمــة مؤسســية ســليمة.

ي تواجــه القطــاع هــي مــن خــارج نطــاق ســيطرة القطــاع ، إل أنــه يجــب اغتنــام هــذه الفرصــة 
ي توصلــت إليهــا "أصــوات" إل أن معظــم المخاطــر الــ�ت

بينمــا تشــ�ي النتائــج الــ�ت

. و عــى الرغــم مــن كل مــا ســبق ، فــإن عــدم الســتقرار و الفتقــار  ي
لتقييــم مــا إذا كانــت المخاطــر الخارجيــة هــي القــوة الوحيــدة وراء ركــود القطــاع عــى مــدى العقــد المــا�ف

ة ؛ بمعــ�ف أنهــا أصبحــت "الوضــع الطبيعــي الجديــد". إن "أصــوات" ربمــا تســتطيع  ة ليســت بالقصــ�ي إل الأمــن و تقلبــات القتصــاد الــكىي ، قــد ظلــت كخصائــص لمنطقتنــا لفــ�ت

ي تواجــه القطــاع.
ي التفكــ�ي بشــكل انتقــادي أفضــل حــول المخاطــر الــ�ت

القيــام بالخطــوة الأول لجهودنــا �ف

." CGAPيندا بشارة – استشارية لدى "سيجاب 29   السيدة/ م�ي
صغر �في مؤسسة التمويل الدولية.

أ
السيد/ أندرو بوسبييلوفسكي – أخصا�أي التمويل ال  30
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4. مالحق

ي ملحق )أ(: إحصائيات موجزة عن العالم العر�ب

الدولة
عدد السكان لسنة 

31 2013
إجمالي الناتج المحىي 

لسنة 2013 32
)بالدولر(

إجمالي الدخل القومي 
)بالدولر(

2013

النسبة المئوية للسكان من 
سن 15 أو أك�ش ولديهم 
ي مؤسسة مالية 

حساب �ف
رسمية

)33 2011(

النسبة المئوية للنساء من سن 15 
ي 

سنة أو أك�ش و لديهن حساب �ف
مؤسسة مالية رسمية

)34 2011(

20%33%39,208,194210,183,410,526.10206,267,874,872الجزائر

49%65%1,332,17132,890,110,533.10البحرين

7%10%82,056,378271,972,822,883.40264,562,516,675مر

8%11%33,417,476229,327,284,734.10229,027,284,734العراق

17%25%6,459,00033,678,500,148.0033,339,055,348الأردن

80%87%3,368,572175,830,502,497.80الكويت

26%37%4,467,39044,352,418,120.4044,926,337,307لبنان

6,201,52174,199,528,672.40ليبيا

27%39%33,008,150103,835,702,813.60100,965,439,296المملكة المغربية

64%74%3,632,44479,655,917,417.10عمان

62%66%2,168,673203,235,158,978.00190,319,794,679قطر

15%46%28,828,870748,449,600,000.00748,449,600,000السعودية

27%31%10,495,583الصومال

4%7%37,964,30666,565,889,416.9063,769,449,523السودان

20%23%22,845,550سوريا

25%32%10,886,50046,993,598,818.2044,799,778,421تونس

مارات العربية  الإ
المتحدة

9,346,129402,340,106,795.70%60%47

ف 10%19%4,169,50613,643,713,938فلسط�ي

1%4%24,407,38135,954,502,303.5034,721,480,758الجمهورية اليمنية

 http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL :31                              المصدر
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf :32                             المصدر

/http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion :33                             المصدر
/http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion :34                             المصدر

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/
http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/
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ملحق )ب(: الستقصاء

القسم رقم 1: معلوماتك الشخصية

1. معلوماتك الشخصية:

السم: 

الوظيفة: 

ي تعمل بها: 
المؤسسة ال�ت

2. هل أنت عى استعداد لالقتباس من خالل هذا الستبيان؟

ي القتباس  
ي القتباس                     ل أرغب �ف

    أرغب �ف

ي تنتمي إليها:
3. يُرجى تحديد مجموعة أصحاب المصلحة ال�ت

ي المنطقة العربية
م خدمات مالية �ف        ُمقدِّ

       جهة مانحة

        مستثمر

        جهة منظمة/صانع سياسات

        باحث/مستشار/مدرب

        شبكة

        خرى: 

ي يرتبط عملك معها:
4. يُرجى تحديد بلد )أو بلدان( المنطقة العربية ال�ت

القسم رقم 2:

ي المنطقة العربية ككل، عى مدى الـ 2-3 سنوات القادمة.
ي بلدك )أو بلدانك(، و�ف

ي تواجه صناعة التمويل الأصغر �ف
 يُرجى وصف المخاطر الرئيسية ال�ت
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القسم رقم 3: مصفوفة المخاطر

ة بالنســبة لهــم. يُرجــى ذكــر معــدل أهميــة هــذه المخاطــر  ي تعــد ذات أهميــة كبــ�ي
ي تواجــه مقدمــي التمويــل الأصغــر والــ�ت

ي هــذا القســم، هنــاك بعــض مجــالت المخاطــر الــ�ت
�ف

وفًقــا لمقيــاس مكــون مــن خمــس نقــاط مرتبــة مــن الأقــل أهميــة إل الأكــ�ش أهميــة، ثـُـم ِصــف منحــى كل خطــر وفًقــل لوجهــة نظــرك الشــخصية )بمعــ�ف أخــر، يجــب تحديــد 

منحــى هــذا الخطــر ســواء كان مرتفــع، أو ثابــت، أو منخفــض(. اســتخِدم المــكان المخصــص للتعليقــات.

، وابتــكار المنتجــات،  ي مجــالت مثــل التســع�ي
ي تواجــه مقدمــي خدمــات التمويــل الأصغــر عنــد قيامهــم بأخــذ مخاطــر أكــ�ب �ف

1. المنافســة: وهــي تعــ�ب عــن مــدى المخاطــرة الــ�ت

وجــودة الئتمــان بســبب هــذه المنافســة.

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ي ســوف تــؤدي إل فقدانهــم لأعمالهــم مــن خــالل عــدم فهمهــم لعمالئهــم أو عــدم التواصــل 
ي تواجــه مقدمــي خدمــات التمويــل الأصغــر والــ�ت

2. إدارة العمــالء: المخاطــر الــ�ت

ي تطويــر المنتجــات المناســبة.
معهــم، أو بســبب فشــلهم �ف

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ي عــى مقدمــي  كــة أو عــدم اســتقاللها ممــا ينعكــس بشــكل ســل�ب ي ســوف تتأثــر بشــكل خــاص بضعــف الحوكمــة مثــل انخفــاض حجــم الرش
كات: هــي المخاطــر الــ�ت 3. حوكمــة الــرش

خدمــات التمويــل الأصغر.

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ي السداد.
ي التمويل الأصغر لأموالهم بسبب التع�ش أو التأخر �ف

ي تؤدي إل خسارة مقر�ف
4. مخاطر الئتمان: هي المخاطر ال�ت

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ــال:  ــل الأصغــر بســبب أحــداث خارجــة عــن إرادتهــم، ولنذكــر منهــا عــى ســبيل المث ــر بهــا مقدمــي خدمــات التموي ي ســوف يتأث
ــ�ت ــة: هــي المخاطــر ال 5. المخاطــر الخارجي

ــة. ــات العام ــة، والضطراب ــوارث الطبيعي ــة، الك ــة والبيئي ات الجتماعي ــ�ي التغ

5  4  3  2  1  

منخفض                                                                                           مرتفع 

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ي أسواق العمالت.
ي تؤثر سلًبا عى مقدمي التمويل الأصغر بسبب التقلبات �ف

: المخاطر ال�ت ي 6. مخاطر النقد الأجن�ب

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ي أسعار الفائدة.
ي تؤثر ســلًبا عى مقدمي التمويل الأصغر بســبب التقلبات �ف

7. أســعار الفائدة: المخاطر ال�ت

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ي منها مقدمي خدمات التمويل الأصغر من حيث نقص السيولة الجاهزة لتمويل أنشطتهم.
ي سوف يعا�ف

8. السيولة: هي المخاطر ال�ت

 5  4  3  2  1    

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض
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ي ســوف تتأثــر ســلًبا باتجاهــات القتصــاد العامــة، مثــل أســعار الســلع والوقــود 
ي تواجــه مقدمــي خدمــات التمويــل الأصغــر والــ�ت

: هــي المخاطــر الــ�ت 9. مخاطــر القتصــاد الــكىي

المتقلبــة، وانعــدام النمــو.

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

اتيجية، والضوابط الداخلية، إلخ. دارة، والس�ت ي الإ
ي سوف تؤثر سلًبا عى مقدمي خدمات التمويل الأصغر بسبب الضعف �ف

دارة: هي المخاطر ال�ت 10. جودة الإ

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

كاء والعمــالء وبســبب الخــروج  ف والــرش ف الممولــ�ي ي منهــا مقدمــي خدمــات التمويــل الأصغــر بســبب فقــدان الثقــة بــ�ي
ي ســوف يعــا�ف

11. النحــراف عــن الرســالة: هــي المخاطــر الــ�ت

عــن مهامهــم المعلنــة.

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

دارة، ونظم المحاسبة والضوابط، إلخ. ر منها مقدمي التمويل الأصغر من خالل ضعف الإ ي سوف يترف
12. العمليات: هي المخاطر ال�ت

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ف متعدديــن، ممــا يتجــاوز  اض عمالئهــم مــن مقرضــ�ي ي ســوف تؤثــر ســلًبا عــى مقدمــي خدمــات التمويــل الأصغــر بســبب اقــ�ت
ي المديونيــة: هــي المخاطــر الــ�ت

فــراط �ف 13. الإ

قدرتهــم عــى الســداد.

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ف مما يرف بأعمال التمويل الأصغر من خالل فرض الضوابط أو تشــويه الســوق. ي تنتج عن تدخل الحكومات والسياســي�ي
: هو أحد المخاطر ال�ت 14. التدخل الســياسي

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ي تؤدي إل فشل تطوير المنتجات المناسبة وإدارتها بنجاح.
ي تواجه مقدمي خدمات التمويل الأصغر وال�ت

15. تنوع المنتجات: المخاطر ال�ت

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ي عدم كفاية الربحية وعى النمو والجدوى التجارية لمقدمي خدمات التمويل الأصغر.
ي يمكن أن تؤثر سلًبا �ف

16. الربحية: المخاطر ال�ت

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض
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ي هــذا 
ي ل يمكــن معرفتهــا بشــكل كاٍف، ومخاطــر إدارة الئتمــان، والمخاطــر التشــغيلية، والمخاطــر الأخــرى �ف

17. نوعيــة إدارة المخاطــر: مخاطــر مؤسســات التمويــل الأصغــر الــ�ت

المجال.

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

. ي
ي سوف تؤدي إل فشل النمو بسبب التنظيم غ�ي الئق أو غ�ي الكا�ف

ي تواجه مقدمي خدمات التمويل الأصغر وال�ت
18. اللوائح المنظمة: المخاطر ال�ت

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ي تواجه قطاع التمويل الأصغر والذي يمكن أن يتأثر سلًبا بسبب وجود ثقافات دينية متعددة ومختلفة داخل المجتمع الواحد.
19. المؤثرات الدينية: المخاطر ال�ت

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

20. الأمن: الخطر الذي يؤدي إل تدهور القانون والنظام ويعوق نمو قطاع التمويل الأصغر.

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ف واستبقاءهم. ي تتضح حال عدم قدرتهم عى جذب العنارص الجيدة من الموظف�ي
ي تواجه مقدمي خدمات التمويل الأصغر وال�ت

21. إجراءات التوظيف: المخاطر ال�ت

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

اتيجيات مالئمة للنمو. ي حالة عدم قدرتهم عى تصميم اس�ت
ي تواجه مقدمي خدمات التمويل الأصغر �ف

اتيجية: المخاطر ال�ت 22. الس�ت

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ي مجــال 
ي ســوف تــؤدي إل فشــل تحقيــق الســتفادة المناســبة مــن التطــورات الجديــدة �ف

ي تواجــه مقدمــي خدمــات التمويــل الأصغــر والــ�ت
23. إدارة التكنولوجيــا: المخاطــر الــ�ت

تكنولوجيــا المعلومــات وأنظمــة التســليم الخاصــة بتشــغيل الأعمــال التجاريــة المزدهــرة والوصــول إل عمالئهــم.

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ي هذه الصناعة.
24. قلة التمويل: المخاطر الخاصة بعدم كفاية التمويل من ِقبل المستثمرين للحفاظ عى نمو صحي �ف

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

اتيجيات تعسفية ومحفوفة بالمخاطر. ي تشجع مقدمي خدمات التمويل الأصغر عى اتباع اس�ت
25. زيادة التمويل: المخاطر الخاصة بفرط التمويل وال�ت

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض
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ي حالــة عــدم قيــام مقدمــي خدمــات التمويــل الأصغــر بتقديــم المعلومــات الكافيــة والموثوقــة والدقيقــة وذلــك 
ي تنشــأ �ف

26. الشــفافية: يعــد غيــاب الشــفافية مــن المخاطــر الــ�ت

ي قطــاع التمويــل الأصغــر.
حــ�ت يتــم الحفــاظ عــى الثقــة �ف

 5  4  3  2  1  

مرتفع منخفض           

المنحى:   مرتفع        ثابت        منخفض

ي 
ي تــم تحديدهــا؟ ُقــم باســتخدام المســاحة المتوفــرة �ف

القســم رقــم 4: مــن وجهــة نظــرك، مــا مــدى اســتعداد مقدمــي خدمــات التمويــل الأصغــر للتعامــل مــع المخاطــر الــ�ت

كتابــة أيــة تعليقــات.

 5  4  3  2  1  

جيد ء            سي
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ملحق )ت(: تصورات مدى حدة المخاطر حسب مجموعة الهتمام و الدولة

ت.1 : مقدمو الخدمات المالية

45 : ف اصوات 2014 عدد المشارك�ي

أرسع المخاطرأشد المخاطر

المخاطر الخارجيةالمخاطر الأمنية

المخاطر الأمنيةالمخاطر الخارجية

المديونية المفرطةالمديونية المفرطة

مخاطر القتصاد الكىيالتدخل السياسي

إشغال الوظائفمخاطر القتصاد الكىي

التدخل السياسيالمنافسة

الحوكمة المؤسسيةإشغال الوظائف

اتيجية س�ت اللوائح التنظيميةمخاطر الإ

المنافسةالحوكمة المؤسسية

دارة التنفيذيةنوعية إدارة المخاطر / إدارة التكنولوجيا نوعية الإ

ت.2 : الجهات المانحة

23 : ف اصوات 2014 عدد المشارك�ي

أرسع المخاطرأشد المخاطر

المخاطر الخارجيةاللوائح التنظيمية

المخاطر الأمنيةالمخاطر الخارجية

المديونية المفرطةالمديونية المفرطة

مخاطر القتصاد الكىيتنويع المنتجات

إشغال الوظائفإشغال الوظائف

دارة التنفيذية التدخل السياسينوعية الإ

الحوكمة المؤسسيةالمخاطر الأمنية

اللوائح التنظيميةإدارة التكنولوجيا

المنافسةنوعية إدارة المخاطر

دارة التنفيذيةإدارة العمالء نوعية الإ

ت.3 : المستثمرون

15 : ف اصوات 2014 عدد المشارك�ي

أرسع المخاطرأشد المخاطر

المخاطر الخارجيةالمديونية المفرطة

دارة التنفيذية المخاطر الأمنيةنوعية الإ

المديونية المفرطةالمخاطر الخارجية

مخاطر القتصاد الكىيالمخاطر الأمنية

إشغال الوظائفاللوائح التنظيمية

التدخل السياسيالمنافسة

الحوكمة المؤسسيةإدارة التكنولوجيا

اللوائح التنظيميةالحوكمة المؤسسية

اتيجية س�ت المنافسةمخاطر الإ

دارة التنفيذيةتنويع المنتجات نوعية الإ
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ت.4 : الجهات التنظيمية و صانعو السياسات

10 : ف اصوات 2014 عدد المشارك�ي

أرسع المخاطرأشد المخاطر

المخاطر الخارجيةإشغال الوظائف

المخاطر الأمنيةالمخاطر الأمنية

المديونية المفرطةإدارة العمالء

مخاطر القتصاد الكىيالمديونية المفرطة

اتيجية س�ت إشغال الوظائفمخاطر الإ

التدخل السياسيالشفافية

الحوكمة المؤسسيةالمخاطر التشغيلية

اللوائح التنظيميةمخاطر القتصاد الكىي

المنافسةالحوكمة المؤسسية

دارة التنفيذيةالمنافسة / إدارة التكنولوجيا نوعية الإ

ت.5 : الباحثون و الستشاريون و المدربون

9 : ف اصوات 2014 عدد المشارك�ي

أرسع المخاطرأشد المخاطر

المخاطر الخارجيةالمخاطر الخارجية

المخاطر الأمنيةالمخاطر الأمنية

المديونية المفرطةمخاطر القتصاد الكىي

مخاطر القتصاد الكىيالحوكمة المؤسسية

إشغال الوظائفمخاطر رصف العملة الأجنبية

التدخل السياسيالمنافسة

الحوكمة المؤسسيةالمديونية المفرطة 

دارة التنفيذية اللوائح التنظيميةنوعية الإ

المنافسةمخاطر نوعية إدارة المخاطر

اتيجية / إدارة التكنولوجيا س�ت دارة التنفيذيةمخاطر الإ نوعية الإ

ت.6 : الشبكات المحلية

9 : ف اصوات 2014 عدد المشارك�ي

أرسع المخاطرأشد المخاطر

المخاطر الخارجيةالمخاطر الخارجية

المخاطر الأمنيةالمديونية المفرطة

المديونية المفرطةمخاطر القتصاد الكىي

مخاطر القتصاد الكىيالمخاطر الأمنية

إشغال الوظائفمخاطر المنافسة

التدخل السياسيإدارة التكنولوجيا

الحوكمة المؤسسيةمخاطر رصف العملة الأجنبية

اللوائح التنظيميةالتدخل السياسي

المنافسةاللوائح التنظيمية

اتيجية / الشفافية س�ت دارة التنفيذيةنوعية إدارة المخاطر / الإ نوعية الإ
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ت.7 : تصنيف المخاطر حسب الدولة

أشد المخاطر بالنسبة لالأردنأشد المخاطر بالنسبة للعراقأشد المخاطر بالنسبة لمر

14 : ف : 6اصوات 2014 عدد المشارك�ي ف : 6اصوات 2014 عدد المشارك�ي ف اصوات 2014 عدد المشارك�ي

مخاطر القتصاد الكىيالمخاطر الأمنيةالمخاطر الخارجية

اتيجيةمخاطر التمويل المنخفض جداالمخاطر الأمنية س�ت مخاطر الإ

المخاطر الخارجيةمخاطر التمويل الزائد جدامخاطر القتصاد الكىي

المديونية المفرطةالمخاطر الخارجيةالتدخل السياسي

اتيجية س�ت إشغال الوظائفالمديونية المفرطةمخاطر الإ

الحوكمة المؤسسيةإشغال الوظائفالمديونية المفرطة

دارة التنفيذيةاللوائح التنظيميةإشغال الوظائف نوعية الإ

نوعية إدارة المخاطرالمنافسةنوعية إدارة المخاطر

اتيجيةتنويع المنتجات س�ت إدارة العمالءمخاطر الإ

الشفافية

إدارة التكنولوجيا / إدارة العمالء / تنويع المنتجات / 

مخاطر الئتمان / الشفافية / المخاطر التشغيلية / 

ي
الربحية / التأث�ي الدي�ف

المنافسة / إدارة التكنولوجيا / الشفافية / التمويل 

الزائد جدا

فأشد المخاطر بالنسبة لتونسأشد المخاطر بالنسبة للبنان أشد المخاطر بالنسبة لفلسط�ي

1 : ف : 2اصوات 2014 عدد المشارك�ي ف : 7اصوات 2014 عدد المشارك�ي ف اصوات 2014 عدد المشارك�ي

التدخل السياسيالمخاطر الخارجيةالمخاطر الخارجية

المخاطر الخارجيةالمخاطر الأمنيةالمخاطر الأمنية

السيولةالمديونية المفرطةالمديونية المفرطة

المخاطر الأمنيةاللوائح التنظيميةإشغال الوظائف

دارة التنفيذيةالمنافسةالتدخل السياسي نوعية الإ

دارة التنفيذيةالمنافسة إدارة العمالءنوعية الإ

مخاطر الئتماننوعية إدارة المخاطرإدارة التكنولوجيا

اتيجيةتنويع المنتجات س�ت التمويل الزائد جدامخاطر الإ

المديونية المفرطةإدارة التكنولوجياالتمويل الزائد جدا

 تنويع المنتجاتالربحية

مخاطر القتصاد الكىي / الحوكمة المؤسسية / 

المنافسة / التمويل المنخفض جدا /المخاطر 

التشغيلية

أشد المخاطر بالنسبة للسودانأشد المخاطر بالنسبة للمغربأشد المخاطر بالنسبة لسوريا

1 : ف : 4اصوات 2014 عدد المشارك�ي ف : 4اصوات 2014 عدد المشارك�ي ف اصوات 2014 عدد المشارك�ي

مخاطر رصف العملة الأجنبيةاللوائح التنظيميةالمخاطر الخارجية

المخاطر الخارجيةتنويع المنتجاتمخاطر القتصاد الكىي

المديونية المفرطةالمخاطر الخارجيةمخاطر رصف العملة الأجنبية

مخاطر القتصاد الكىيالمخاطر الأمنية

التدخل السياسيإشغال الوظائف

اللوائح التنظيميةإدارة العمالء

ي
المخاطر الأمنيةالتأث�ي الدي�ف

إشغال الوظائفالتدخل السياسي

الحوكمة المؤسسيةالحوكمة المؤسسية

المنافسة / إدارة التكنولوجيا
دارة التنفيذية / نوعية إدارة  المنافسة / نوعية الإ

اتيجية / المخاطر التشغيلية س�ت المخاطر / مخاطر الإ
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أشد المخاطر بالنسبة لليمن

3 : ف اصوات 2014 عدد المشارك�ي

المخاطر الأمنية

المديونية المفرطة

مخاطر القتصاد الكىي

الحوكمة المؤسسية

المخاطر الخارجية

إشغال الوظائف

التدخل السياسي

المنافسة

دارة التنفيذية نوعية الإ

اتيجية / إدارة التكنولوجيا / مخاطر الئتمان / الشفافية / التمويل المنخفض جا / السيولة / المخاطر التشغيلية / انحراف  س�ت نوعية إدارة المخاطر / مخاطر الإ

ي
الرسالة / التأث�ي الدي�ف

ف ي ع�ب السن�ي ي العالم العر�ب
ملحق )ث(: تصورات المخاطر �ف

 
أصوات

 )البلدان العربية(

Banana Skins قرش الموز

ق الأوسط  و شمال أفريقيا الرش

2014201420122009

مخاطر الئتمانالمديونية المفرطةالمديونية المفرطةالمخاطر الخارجية1

مخاطر القتصاد الكىيالمخاطر الخارجيةمخاطر القتصاد الكىيالمخاطر الأمنية2

أسعار الفائدةاللوائح التنظيميةالتدخل السياسيالمديونية المفرطة3

التمويل المنخفض جداالتدخل السياسياللوائح التنظيميةمخاطر القتصاد الكىي4

الحوكمة المؤسسيةإدارة العمالءمخاطر الئتمانإشغال الوظائف5

انحراف الرسالةالحوكمة المؤسسيةالمقدرة الماليةالتدخل السياسي6

دارة التنفيذيةالحوكمة المؤسسية7 السيولةمخاطر الئتماننوعية الإ

دارة التنفيذيةالمنافسةاللوائح التنظيمية8 المنافسةنوعية الإ

اتيجيةالمنافسة9 س�ت الحوكمة المؤسسيةالمنافسةمخاطر الإ

دارة التنفيذية10 دارة التنفيذيةتذبذب الدخلنوعية الإ الغشنوعية الإ
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