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 91-وتأثيرات تداعيات أزمة كوفيدواقع التمويل األصغر في العالم العربي 

 

 منصة االقتصاد اإلسالمي
 علي  تعمي  م، ٩١٤٢ / ٤٤ / ٤١ بتيأري  تأسسي  ،إفتراضيي  علميي  مجموعي  هي و 

 مجيت  في  المتخصصي  اإلسيتراتيجي  واألبحيت  العلميي  واليراسيت  البحيو  تقيييم
 اإلسيمم  عتلمنيت في  المعرفي  أسيتلي  لتطيوير تفرعتتي،، بمختلي  اإلسيمم  االقتصيتي
 في  العتلميي  التجيتر  مي  واإلفيتي  الخصيو،، وجي، علي  العربي  وعتَلمنيت عيتم بشيل 
 عتم. بشل  االقتصتي تطوير
  رؤيتنا:

ترسييي  ملتنيي  االقتصييتي اإلسييمم  وتعهيييه موقعيي، لمرجييب للمعييتيير واالبتلييتر فيي  لتفيي  
 قطتعتت،.

 :تنارسال
ويعييييم البييييتحضي  فيييي  وضييييب وتنفيييييي مبييييتيرا  طموحيييي  لتعهيييييه نمييييو االقتصييييتي  إرسييييت 

 .اإلسمم 
 األهداف والغايات 

 -تتمض  غتيت  المنص  وأهيافهت بتآلت :  
 ف  وااللتييمي  والبحضي  العلمي  المستئ  و القضتيت م  المستجيا  أهم تنتو  -1

 . اإلسمم  والتموي  االقتصتي مجت 
 التعليميي  والمؤسسيت  العتلميي  الجتمعيت  في  يطير  ميت ألهيم خمصي  تقيييم  -2

 وتنتولهيت األبحيت ، ومراليه المجموعي ، اعضيت  قبي  مي  المتقيمي  العتلميي 
 اإلسممي  والصيرف  اإلسمم  االقتصتي واقب عل  وتنهيلهت والتحلي  بتلبح 

التنميي  االقتصيتيي ، وتحقيي   إبيراه يور الفلير الميتل  اإلسيمم  في  تحفييه - -3
  .االستقرار االقتصتيي

اإلسيييمم  والتقليييييي، محلييييت   موالبييي  التطيييور العلمييي  والمهنييي  للفلييير الميييتل  -4
 . وعتلميت  
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وتطييييييوير وترشيييييييي السيتسييييييت  واالسييييييتراتيجيت  المتلييييييي   اإلسييييييهتم فيييييي  تفعييييييي  -5
التشريعي   الت  تعتميهت المؤسست  المتلي  واالقتصتيي  والسلطت  واالقتصتيي 
  والتنفييي 

  .اإلسممي استقطت  اللفت ا  المتخصص  ف  المتلي   -6
 .اإلسممي تنظيم المؤتمرا  والنيوا  العلمي  االفتراضي  المتخصص  بتلمتلي   -7
لتوحيييي جهويهييت فييي   اإلسيييممي بنييت  شييرالت  مييب الجهيييت  المختصيي  بتلمتلييي   -8

 . اإلسممي خيم  تطوير المتلي  
 

 األنشطة المقدمة
 .، بواقب واحي  ف  ل  شهرلقتمت  علمي  عربي محتضرا  ال مجموع  م  -1
تقرير ع  المنص  ف  مجل  االقتصتي اإلسمم  التي  يصييرهت بنيب يبي   نشر -2

  .اإلسمم 
م واليراسيييت  فييي  متليهييييت فييي  يور  مشيييترل  ميييب المعهيييي العلمييي  للتييييري  المتقيييي -3

24/8/2020. 
 .اإلسممي التعتو  المشترب مب الجمعي  األريني  للمتلي   -4

 (.نيو  التموي  األصغر ف  العتلم العرب النيو  العلمي  األول  للمنص  )
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 91-وتأثيرات تداعيات أزمة كوفيدواقع التمويل األصغر في العالم العربي 

 

 قائمة احملتويات

 
 
 
 

 الصفحة المحتوى
 3 البسممة

 5 التعريف بمنصة االقتصاد اإلسالمي
 6 قائمة المحتويات

 9  ( العممية الندوة معموماتالمقدمة )  
 33 الجمسة االفتتاحية : 

 اإلسالمي العممية لمنصة االقتصادكممة المجنة 
 أ.د. اسامة عبد المجيد العاني

37 

 أثر لتحسين لمتنمية اإلسالمي لمبنك مبتكر نهج: االقتصادي التمكين منهجية
 في مكافحة الفقر )التخفيف من حدة الفقر( األصغر التمويل

 خالد عثمان محجوب أحمدأ. سيد حسن السقاف ،  أ. 

13 

 39 التمويل األصغر: االطار الفكري والمفاهيمي في العالم العربي الجمسة األولى:
والقانونية لمتمويل األصغر في  ةواإلشرافي ةوالتشريعي ةوالتنظيمي ة طر المفاهيمياأل

 العالم العربي.
 بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم

33 

 )دراسة حالة اليمن( اإلطار الشرعي والقانوني لمتمويل الصغير واألصغر في اليمن
 أ. خالد قاضي

77 

الجمسة الثانية: آثار التمويل األصغر عمى الفقر والتمكين والحد من البطالة في 
 العالم العربي

95 

 تجربة البنوك اإلسالمية الجزائرية في التمويل األصغر
 أ. حيدر ناصر

99 

 السودانيةآثار التمويل األصغر عمى الفقر والتمكين:  دروس من التجربة 
 د. مصطفى مسند

337 

 دراسة تطبيقة عن اليمن دور التمويل األصغر اإلسالمي في معالجة البطالة 
 أنور حسن عبد اهلل. د مصطفى عمر، د.م.محمد يحيى الرشيدي، أ

339 

Anwar_1
Highlight

Anwar_1
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واقع التمويل األصغر  في العالم العربي في ظل أزمة فايروس  : ةالثالث جمسةال
 كورونا وتحدياته

383 

 (تشخيصية رؤية إطار في تحميمية دراسة) العراق  في األصغر التمويل واقع
 أ. حمزة عبد يوسف

385 

 )دراسة تحميمية(األردن  في األصغر التمويل واقع
 أ. عيسى عمي الزعبي

139 

 السودان في  األصغر التمويل تحديات
 د. عادل بمه

139 

 لمعراق االقتصادية المنظومة تفعيل في االصغر التمويل دور
 عماد محمد عمي. د.مراد فالح مراد ، أ .د

155 

 البيان الختامي
 بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم

179 

 189 المجنة العممية لمندوة
 193 المجنة االدارية

 193 المالحق
 195 جدول جمسات الندوة

 197 أسماء المشاركين في الندوة



 

9 

 91-كوفيدوتأثيرات تداعيات أزمة واقع التمويل األصغر في العالم العربي 

 

 مقدمة
واقع التمويل األصغر يف العامل العربي وتأثريات تداعيات أزمة 

 91/99/0202 يف 91-كوفيد

يقصد بالتمويل األصغر الحصول عل الخدمات المالية المستدامة بماا يا       
ذلاااال اادخاااار وااوتماااان والتاااتمين واااابلات تحويااال األماااوال ل  قااارا  ال اااا ين و ل سااار 
م خ ضااة الاادخلف  وياا  الااو ن الىرباا  وع اال الاارلك ماان الت ااور اللبياار ياا  السياسااات 

رساات يا  التمويال األصاغرال  نا نن ك الاال واأل ر القا و ية الت ظيمية ي  مجاال المما
نساااو ة تحتااااج  جاباااات د يقاااة خاصاااة ييماااا يتى ااال بيظةاااار حجاااك ال جاااوة اللبيااارة باااين 

و ال تااو  المتحققاة ل تمويال ال ن(1)الىرض وال  ب يا  صا اعة التمويال األصاغر الىربياة
األصغر ي  مجاات تويير يار  التااغيل وملايحاة ال قارال  ودور المتسساات القاوماة 
و ماااذج ال جاااح والمىو ااات والىقبااات والتحااديات ياا  تىماايك الخاادمات الماليااة بالم  قااة 
 الىربيةال ومستويات التاريىات والر ابة ع ل الق اع ودور التمويل ا سالم  وتحدياتهال

نزمااة يااايروس لورو ااا ع اا  ندا    اااع التموياال األصااغر ياا  الااو ن الىرباا  وتااتريرات 
 و رل مواجةة كذا التتريرف 

ال تى  ت اللرير من نبواب الارزل يا  الاو ن الىربا ال 91-ي  ظل جاوحة لوييد      
وخاصة ت ال األعمال الصغيرة والمت اكية الصغر التا  ت اات برنسامال ضاىيت و تىتماد 

اليااااوم  والىضاااا  ال لتزيااااد ماااان مىاااادات ال قاااارال التاااا  تىااااا   نصااااال ماااان  ع اااال الجةااااد
ال باااتن  ساااب ال قااار حساااب 9191اارت ااااعف يبحساااب تقريااار صياااال اا تصااااد  الىربااا  

% لماا يا  4ف84% لماا يا  المغارب الال 4ف8ا حصاويات الرسمية  تترواح ماا باين 
                                                           

البيا ات المتوايره المىتمدة ع   دراسات لير وايياه حاددت  ساب التغ ياة  جماال  ال قارا  ال اا ين  (1)  
% ياااا  99% ب  ساااا ين و 8ف99% ياااا  سااااورياال و7% ياااا  السااااىوديه و4ع اااا  ساااابيل المرااااال  

 السودانف
. 
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 معلومات الندوة العلمية

 

وتزداد  سبة ال قر عن اليمنال وذلال باستر ا  دول مج س التىاون لدول الخ ي  الىربيةال 
 % من نجمال   السلان ي  لل من جزر القمر والسودان والصومال واليمنف 81

من األسباب الرويسة المتدية ل  قرال ت ا  ظاكرة الب الةال حيث ناار تقريار صياال      
% خاااالل الىااااك 91اا تصااااد الىربااا ال نلااال نن مىااادل الب الاااة يااا  الااادول الىربياااة ب ااا  

رات الب ااال الاادول ال وكااو مااا يمراال تقريبتااا ضااىت المتوساا  الىااالم  الماضاا  وياال تقاادي
ن الدول الىربية تحتاج 8ف4البال   ال لإلبقا   9191م يون وظي ة جديدة ي   41%ف وا 

ع ل مستويات ب الة الاباب ع د مستوياتةا الحاليةف وناار التقرير نلل نن مايزياد مان 
الاة يا  الم  قاة الىربياةال ترلزكاا يا  حجك التحديات التا  ي رضاةا ارت ااع مىادات الب 

سا ةال حيااث ب اا  مىادل ب الااة الاااباب  98 – 94نوساا  الاااباب يا  الاااريحة الىمريااة 
ال وكااااو تقريبااااا المسااااتو  المسااااجل عاااااك  9194% ياااا  عاااااك 9ف94ياااا  الاااادول الىربيااااة 

 % ف 9ف.9ويىادل  حو ضىت مىدل ب الة الاباب ع ل مستو  الىالك  9111
ىربااا  األخيااار ل ت مياااة ا  ساااا يةال يي اااه ا يملااان تحقيااال التغييااار وبحساااب التقريااار ال    

الم اود دون تملين الااباب ن  ساةكال حياث ااخ  التقريارال نن مان نكاك الىوامال التا  
تىياال تملياا ةك  اادرة ياار  الىماال الالوقااةف واضااات نن الوصااول الاال نصااول ماليااة نماار 

ن الاااااباب الىرباااا  ا حاسااااك لمساااااعدة الاااااباب اتخاااااذ  اااارارات ا تصااااادية مسااااتق ةال ون
مح اااوت  تماااوي ةكيحصااا وا ع ااال خدماااة لايياااة مااان المتسساااات المالياااة التااا  تااااىر نن 

من الزيادةال نذا ما لاان مصاحوبا بالتادريبف ويىتبار  تمويلبالمخا رال ويملن ل اع ية ال
  اااع التموياال األصااغر واحاادا ماان نكااك الق اعااات التاا  يىااول ع يةااا ياا  خ اال ياار  

ل  وة الابابية والتق يل من حدة التق بات الت  ت تاب مستويات  تداكالتاغيل الم ت  والمس
ا ساتةالال بااقيه ا ساتةالل  وا سااترمار ال ومان راك التخ ياات مان حادة تق بااات دورات 

 فاألعمال
ياا  ضااو  مااا تقاادك تباارز نكميااة التموياال األصااغر ياا  تملااين ال وااات الةاااة بااالل     

 عاكال وم ةك الاباب الىا  ين عن الىملال مما يبين األكمية المرجوة من كذه ال دوةف
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 91-كوفيدوتأثيرات تداعيات أزمة واقع التمويل األصغر في العالم العربي 

 

 أهداف الندوة:
ارح  بم ةوك ونكمياة التمويال األصاغر يا  خ ال الوظااوت ويا  ملايحاة ال قار  -9

 وتملين المرنةف
بحث وتح يل الجوا ب الت ظيمية وا ارايية والقا و ية لق اع التمويل األصغر   -9

 ي  الو ن الىرب 
اساااتىراض الوا ااال الىم ااا   ل تمويااال األصاااغر باااالل عااااك والتمويااال ا ساااالم   -.

األصغر ي  الىالك الىرب ال من خالل استىراض التجارب الواعدة يياهال خاصاة 
 .9191-بىد جاوحة لوييد

التمويال األصاغر باالل عااك والتمويال ا ساالم  األصاغر  تاخي  مىو اات  -8
 .ي  الىالك الىرب 

تو ىاااات  صياااال  ال ةاااوض بالتمويااال األصاااغر باااالل عااااك والتمويااال ا ساااالم   -4
 األصغر ي  الىالك 

 .الىرب 
 الخروج بتوصيات مةمة ل مساكمة ي  ت وير و ار رقاية التمويل األصغرف -4

 محاور الندوة والجلسات:
 ألول: المحور ا   -9

ال قةااا  واأل ااار الت ظيمياااة و التمويااال األصاااغر: اا اااار ال لااار  والم ااااكيم  ال 
 والتاريىية وا ارايية والقا و ية ل تمويل األصغر ي  الىالك الىرب ف 

 الرا  : المحور  -9
وا ااال التمويااال األصاااغر  يااا  الىاااالك الىربااا  يااا  ظااال نزماااة ياااايروس لورو اااا  

 وتحدياتهف
 الرالث:  المحور  -.

التموياااال األصااااغر ع اااال ال قاااار والتملااااين والحااااد ماااان الب الااااة ياااا  الىااااالك صرااااار 
 الىرب ف

 الرابل:  محورال -8
 بىض التجارب المح ية و الىالمية ل تمويل األصغر والدروس المست ادةف
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 اجلهست االفتتاحيت
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 كلمة اللجنة المنظمةالجلسة االفتتاحية : 
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 91-وتأثيرات تداعيات أزمة كوفيدواقع التمويل األصغر في العالم العربي 

 

 

   هناء احلنيطي ةاألستارة انذكتىررئيس اجلهست: 
 المتحدثون

 (1) عبد المجيد العانيأسامة األستاذ الدكتور 
 كهمت انهجنت املنظمت منصت االقتصاد اإلسالمي

 

 (3)خالد عثمان محجوب أحمد،  (2) السقافسيد حسن 
 اإلسالمي نهبنك مبتكر نهج: االقتصادي انتمكني منهجيت

يف مكافحت انفقر )انتخفيف  األصغر انتمىيم أثر نتحسني نهتنميت
 من حذة انفقر(

 (4) سميمال بن حسن محمداألستاذ 
 مبادرة  أجفنذ يف انتمىيم األصغر وانشمىل املايل

 (5)عالء عباسي
 جملمىعت االستشاريت ملساعذة انفقراءا انتمىيم األصغر و

 سيجاب( )
 

                                                           

    األردن-جامعة العموم اإلسالمية العالمية 

 المشرف عمى منصة االقتصاد اإلسالمي (1) 
 االقتصادي، بإدارة التمكين االقتصادي في البنك اإلسالمي لمتنميةكبير اختصاصي برامج التمكين  ( (2
 اختصاصي برامج التمكين االقتصادي، بإدارة التمكين االقتصادي في البنك اإلسالمي لمتنمية ( (3
 .قتصر عمى عرض تقديمي دون ورقةاأجفند .  مدير المشاريع ببرنامج الخميج العربي لمتنمية ( (4
 .قتصر عمى عرض تقديمي دون ورقةاسيجاب. و ، األردن في الوطني المدفوعات لمجمسمستشار قانوني  ( (5
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 كهمت انهجنت املنظمت

   عبد المجيد العانيأسامة األستاذ الدكتور 
 لمندوة ي لفخر االموقر الراعي  العربية جمس الوحدة االقتصاديةمسعادة  أمين عام 

 السيد رئيس و أعضاء المجنة العممية األكارم
 ضيوفنا الكرام األخوة أعضاء منصة االقتصاد اإلسالمي، المحاضرون األفاضل،السادة 
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضمه تتنزل الخيرات والبركاات، وبتوييهاه تتحها       

 ...، وبعدأصمي وأسمم عمى خير الكائناتالمهاصد والغايات و 
األولاى عان واقال التمويال  االيتراضاية عممياةيسر منصة االقتصاد اإلسالمي عهد نادوتاا ال    

هااااذم المنصااااة ، 91-األصااااغر يااااي العااااالم العربااااي وتاااااتيرات ومواياااااة تااااداعيات أزمااااة كوييااااد
االيتراضااية التاااي مضااى عماااى تاسيساااا عاماااا واحاادا، إال إنااااا اسااتطاعت أن تهااادم بفضااال اهلل 

سااالمي يااي م ااار  ساابحانه الكتياار رماام عمرهااا الهصااير، يهااد ألفااات بااين عممااا  االقتصاااد اإل
ومغااارط وطنناااا العرباااي، وعريااات البااااحتين بهاماااات االقتصااااد اإلساااالمي ياااي وطنناااا العرباااي، 
وقاادمت عااددا ماان المحاضاارات التخصصااية عباار برنااام  الاازوم، وعهاادت عااددا ماان الحمهااات 
النها ااااية عباااار ميموعتاااااا عمااااى وسااااائل التواصاااال اإليتماااااعي، ويتحاااات مياااااال لمتعاااااون ماااال 

 المناظرة. وكان باكورة أعمالاا هذم الندوة المباركة.اليمعيات العممية 
 

 أيها األخوة
يااي  أساااتذة اليامعاااتعااددا ماان  يااي عضااويتاا ضااموكمااا هااو معمااوم لااديكم يااتن المنصااة ت  

يااااي أقااارط ماااا تكاااون إلاااى ممتهاااى منعهاااد ب اااكل دائااام، عماااى وسااايمة التواصااال  وطنناااا العرباااي،
اإليتماااعي لالواتساااطل، التااي نختصاار يياااا الوقاات والتكااالية، وذلاات لمواكبااة تطااور وتطااوير 

 ولممنصة قناة عمى التيمييرام، وصفحة عمى الفيس بوت.  الصيرية اإلسالمية
 

 ضيوفنا الكرام
ياااي يائحاااة لااام ت اااادها يمااار  وطنناااا العرباااي،العاااالم باسااارم وبضااامنه ال يخفاااى عمااايكم ان     

المعمورة منذ عهود سحيهة، ألهت بظاللاا عمى االقتصاد العالمي، وبضامنه اقتصاادنا العرباي، 
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 منظمااة تهرياار توقاال يهااد وتاااترت عمااى ويااه الخصااوص الفئااات الا ااة ماان ميتمعنااا العربااي،
 ممياون 911 يعاادل ماا  إلغاا  إلاى المساتيد رونااكو  يياروس وبا  أزمة تؤدي أن الدولية العمل
 يااي ماليااين 1 بيناااا ماان  ،0202 عااام ماان التاااني النصااة يااي العااالم يااي كاماال باادوام وظيفااة
   .العربية الدول
إلااى تعطياال ساابل عاايش  ، 91 –ماان ياارا  كوييااد  إياارا ات االحتااوا يهااد أدت ويااي العاارا    

لمفئااات السااكانية الضااعيفة لالا ااةل ماان عمااال الهطاااع مياار الرساامي، خصوصااا  لفئااة النسااا  
يكمما زادت صرامة اإليرا ات زاد الضغط الاذي ساتحدته ، كماا تفارض تمات االيارا ات أعباا  
اضايية عمى األ خاص المصابين إذ يعتمد معظمام عمى دعام اخخارين ياي الماكال والممابس 

 الحايات الضرورية. و 
ماان ياااة أخاارت، أتبتاات التيربااة العالميااة والعربيااة أيضااا أهميااة التموياال األصااغر يااي الحااد    

من ظاهرة البطالة والتخفية من أعبا  الفهر ودعم الفئات الا ة، مال أن تهريارا لسايياط أ ار 
 % مااان المحتاااايين لهاااروض التمويااال األصاااغر ياااي عالمناااا اإلساااالمي يحيماااون عنااااا51أن 

 كوناا تتسم ب باة الربا.
  احتماال   من المخاطر التي قد تياباه التمويال األصاغر، ياناات  الدولي   النهد   حذر صندو     

 لاه، دراساة وحساط  « كوروناا »    بسابط   اليااري   العاام   ياي   والمتوساطة   الصاغيرة   ال اركات   إياالس 
 بساابط% 90 إلااى% 4 ماان والمتوسااطة الصااغيرة ال ااركات إيااالس معاادل يتضاااعة أن يتوقاال
                                                             .الفيروس تف ي
 يمتال ال عمى اليانط اخخر، تبارز الحاياة الاى أهمياة التمويال اإلساالمي األصاغر، الاذي    

 بانااه عممااا العربااي، الااوطن يااي األصااغر التموياال ميمااوع ماان%  2.9 لألسااة سااوت أقاال ماان
 األصاااغر التمويااال مااان المساااتفيدة ميااار كاياااة الفئاااات مااان معتبااارة أهمياااة ذا مهباااوال باااديال يمتااال

 .اإلسالمية ال ريعة وي  لم اريعام الحالل التمويل سبل عن لبحتام وذلت التهميدي،
 عماات عمااوم أريااا  وطننااا العربااي، يااا ت ناادوة التموياال التااي األوضاااع ماال هااذم و تزامنااا   

هااذم الناادوة التااي . 91-كوييااد أزمااة تااداعيات ومواياااة وتاااتيرات العربااي العااالم يااي األصااغر
الطيباااين مااان أسااااتذة سااابحانه بااادأت يكااارة عناااد إدارة المنصاااة لساااتة أ اااار خمااات، وساااخر اهلل 
يااال إنيااااح أعماااال النااادوة، أمتخصصاااين  ااامروا عااان ساااواعدهم وياااادوا باااوقتام وعمماااام مااان 

قصاايرة نساابيا، يهااد تاام إسااتكتتاط عاادد ماان المختصااين يااي هااذا كاناات وحيااث أن ماادة االعااداد 
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ممات إال أن أدعاوا لاام أ، ياال تهاديم ايضال ماا لاديامالميال، استيابوا م كورين وحرصوا عمى 
 .يي عممام ويادهملام بان يبارت اهلل 

يهاد تام إسااتكتاط تمانياة ع ار أكاديميااا ومختصاا يااي التمويال األصاغر يااي عنااوين حااددتاا    
 وحيث أن هناات مؤسساات رائادة تولات رعاياة موضاوع المينة العممية تتوا م مل أهداة الندوة.

 تحو فاايتاام مفاتحتاااا لتاادلو باادولاا يااي هااذا الميااال،  التموياال األصااغر يااي وطننااا العربااي، يهااد
  لمتنميااااااااااااااااة ل  يفناااااااااااااااادل الخمااااااااااااااااي  العربااااااااااااااااي برنااااااااااااااااام سااااااااااااااااالمي لمتنميااااااااااااااااة و البناااااااااااااااات اإل

وقااد إسااتيابوا م ااكورين لعاارض تيااربتام  ،الميموعااة االست ااارية لمساااعدة الفهاارا  لساايياطلو 
 يي هذا الميال.

 

 :أيها األخوة 
عمى الرمم من النتاائ  والتوصايات التاي ساتخرج مان هاذم النادوة االيتراضاية، والتاي نطماح     

أن تكاااون مفيااادة لتيرباااة التمويااال األصاااغر ياااي وطنناااا العرباااي، إال إن إدارة المنصاااة خريااات 
بنتيياااة ماماااة مفادهاااا، إن وطنناااا العرباااي يزخااار باااالخيرين مااان أبنائاااه الاااذين يساااعون لخدمتاااه 

لمناااوض بااه، وأن الخياار معهااود يااي هااذم األمااة إلااى أن ياارث اهلل األرض طواعيااة ومسااتعدين 
 ومن عمياا.

 سادتي األفاضل:
وحيث أنه، ال ي كر اهلل من ال ي كر النااس كماا ورد ياي األتار، ال يساعني ياي هاذا المهاام    

إال التويه بال كر الى سعادة السفير محمد محمد الربيل أماين عاام ميماس الوحادة االقتصاادية 
العربية، عماى قبولاه رعاياة هاذم النادوة. وأتوياه بخاالص ال اكر واالمتناان الاى البروييساور بادر 
الاادين عبااد الاارحيم ماناادس ومراياال وماادق  تفاصاايل هااذم الناادوة، وأتويااه بال ااكر والتنااا  إلااى 
أعضااااا  المينااااة العمميااااة الااااذين تولااااوا مرايعااااة األبحاااااث المهدمااااة، وكااااذلت السااااادة البااااااحتين 

لال ااترات يااي أعمااال هااذم الناادوة. كمااا أ ااكر زمالئااي أعضااا   اسااتيابتامعمااى والمحاضاارين 
يهام اهلل ، يااو ومعنويااا منصااة االقتصاااد اإلسااالمي كايااة وأخااص ماانام بالااذكر ماان دعمنااا ماديااا

 تام.انويعل ذلت يي موازين حس
تبهااى منصاااتنا طوعيااة، وتنا اااد اخخاارين لالنضااامام لاااا والساااعي لاادعماا، كاااي تااتمكن مااان    

مة مسااايرتاا بااتذن اهلل. وياااي الختاااام أسااال اهلل العظااايم رط العااارش العظاايم أن يريااال هاااذا مواصاا
سااالمية، و خاار دعوانااا أن الخياار والريااام أمتنااا العربيااة واإلالوبااا  عاان هااذم المعمااورة، وأن يعاام 

 الحمد هلل رط العالمين.

http://www.cgap.org/
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منهجية التمكني االقتصادي: نهج مبتكر للبنك اإلسالمي 
 للتنمية لتحسني أثر التمويل األصغر يف إنهاء الفقر

  1*سيد حسن السقاف، 
  خالد عثمان محجوب أحمد

 

لمتخفيف من حدة  اً محركبوصفو لمالي أىداف التنمية المستدامة: الشمول اد وع. 1
 الفقر

(أإلي::أFinancial Inclusion)ال يحل أالحيهل أأفي أبسطيتأريفاتهريشأا يافأح يت  
أ سايييي أاجراهجييييهر  فييييفا ألالحجحل ييييهت أس ييييف أرلجحايييي أاأأطهطييييا الخيييي حهتأالحهلايييي أاأرييييلفافأ

 قر يييهأاأحييي أالرييي أبتأ(  2030)أبجنييي ة.ألاطيييها أال يييحل أالحيييهل أسييي لفأف اطييي أفييي أالرحلا اييي 
(أغهاييي أرنحلاييي أرجيييتأاييين أ169(أاييي نأرنحيييل  أل  ييي:أ)17الحرجييي ةذأإنأإن يييهأرجريييل أ  ييي:أ)
رييينهفأاييين أالأأ.ألسانحيييه(SDGsاييي انأالرنحاييي أالحطييير اح أ)اأاييي ان ألا يييهفأإلا يييهأ حلحيييه أس 

 أإالأبنأالي اي أحيينأاين أاأايي انأريرسييفأبنأال يحل أالحييهل سح ييت  أ  يفا أأس ييه أاأاي ان
ف اطيياه ألرجقايذأايين أاأايي انألال هاييهتأالريي أحترييهحأأاييي الل يل أالهساييفأإليي:أالخيي حهتأالحهلاي أ

ناأبحينييهأالن ييفأفيي أايين أاأايي ان أطيينج أبنأال ييحل أالحييهل أ.أرنيي فجأرجييتأهيي أايي نأحن ييه لا 
أ-اييين –(أاييي ن أرر يييحنأ17(أباييي انأحييينأب ييي أ)7لريييلفافأالخييي حهتأالحهلاييي أاييي خ أفييي أ)

أ لرجطييانأالحطييهلاةأسييانأالجنطييانأ لخ ييذأفييفعأاليحيي أ   يي:أالتقييفالق ييه أاأايي انأالطييسي :أ
تأافرسييهأل ييهايي انأاأأايين أفيي غهايي أأ(169)أ(أحيينأب يي 16.أهحييهأنجيي أبنأ)لال ييج أالجايي ة

  ي:أطيسا أالحليه أأحسه فأسرلطا أالل ل أإل:أالخ حهتأالح ففا ألالر حانا ألالحهلا أل جحا .
اليحيي أانأالرنحاي أالحطير اح ألالحري يذأسريلفافأنجي أبنأحش يفاتأالقايهلأل  ي نأالليهحنأحينأباي 

ل ي  أأذسيهل أ(100,000) ي  أفيفلاأالسنيللأالرجهفاي ألهي أرر يحن:أأالال ذألالنحلأاالقر ه  

                                                           

ًً لممسالؤولية: ااراً التالي عبالر عنيالا المؤلفالون   تلكالو بالجالرورة وجيالات نظالر وسياسالات البنالك *  إخالء
 اإلسءمي لمتنمية.
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فيي هلف(أأه أ هحييأ15السييهل انأ)ذألنطييس أسييهل أ(100,000)(ألهيي أATMحههانييهتأال ييفنأا)ليي أ) 
أالنانأل ا  أجطهبأف أسنلأبلأحشطط أحهلا أبخفى.

 جيي أبنأبجيي أالل ييل /أالطييف اهتأاأطهطييا أفيي أبايي انأالرنحايي أالحطيير اح أححييهأطييسذأن
اييي :أفهيييفةأبنأال يييحل أالحيييهل  أسجييي أناريييش أايييلأحجيييفلألرختاييينأجييي ةأالتقيييف ألحجتييي أل نحيييلأ
االقر ه   ألخ ذأفيفعأاليحي .ألرحه ياه أحي أاين أالطيف ا أسينلتأالهلايفأحينأالج يل ذألرجتاي أ

الختييهبأالحس ييفأسيي لفأ ال ييحل أالحييهل  أالهلاييفأحيينأأالتقييفا ألتيير أجطييهسهتأسنهايي  ألرسنييتأايينا
السنللألالحشططهتأالحهلا أالحج ا ألاليهلحا أجر:أب س أالجي اثأ ينأفه  اي أال يحل أالحيهل  أ

أسج أنارش أبحفأحط حه أسشأ ن أالهلافانأف أان أالحشططهتألخهفج ه.أ
أحيييينأخييييال أ(2020)أحلقيييي أالخ ييييا أ أ2*/الطييييف ا ننرقيييي أفيييي أايييين أاللفقيييي أاييييناأالل  

القييل أسيي نأال ييحل أالحييهل أبلأرييلفافأ الل ييل  أإليي:أخيي حهتأالرحلايي أ ييهأ أبللفهييفرانأبطهطيياران
بلأرجقاييذأالنحييلأاالقر ييه  ألالففييه  أأفيي أجيي أنارييشألييالأاييلأالحجيي  أل رختايينأحيينأجيي ةأالتقييف

نحهأرهحنأالحج  اتأالف اطا أف أاإلجهس أ  :أ اين أأتفاقي أرقي ا “الرهلاي أالحفرستي أسييأاأطي   ألا 
أ أب أ ح ايييييي أالرحلايييييي أهايييييينأقُيييييي حتأايييييين أالخيييييي حهتأالحهلايييييي ذايييييي :ألأأالخيييييي حهتأالرحلا ايييييي   

(the financialization process؟أ)أل ييين  أييييييي ألاالقر ه اييييييايي أا)ليييهفأاالجرحه اأحيييهلأ
أرل اي أالتلا ي أاالقر يه ا أغافتأان أالخ حهتأف ؟ألهانأطلذأاليح   :أالتقفا ألأالخ حهتأ

أ سنييللالرحهييانأاالقر ييه  أأحن جايي سيي نأجأ أنجييهلهنا ييه؟أالريي أرنيير أ يينأايين أالخيي حهتأالحهلايي 
الرحلاي أ/ب لاتأ أبطيهلاباطيرخ لالر أرطيرن أإلي:أفهاي رانأبطهطياران أاحيه:أاأاإلطالح أل رنحا  

ذأايين أالحنجايي أرر يينأرييلفافأالخيي حهتأالحهلايي ألغاييفأالحهلايي أل تقييفا  أسهإل ييهف أإليي:أاإلطييالح 
 أالرق ا ايي أبلجييشأالق ييلفأفيي أحشططييهتأالرحلايي أاأ يي ف ييحل أالرنحييل  ألرطييرتا أرجييهل أسهل

أرختانأج ةأالتقف.ف أالأان أالحشططهتأهحهأبن هأر ا أحنأبلف
ن فا أاإل الحأف أحشططيهتأالرحلاي أاأ ي فأالرق ا اي  أاللفق أهحهأننهقشأف أان أ

ل أالنهحاييي  ألحيييهأاييي أاليلا يييذألحييي  أفه  اييي أاييين أالحشططيييهتأفييي أرختاييينأجييي ةأالتقيييفأفييي أالييي 
                                                           

الالالالنع ابتكالالالالر ىالالالال ا المصالالالالطم  عالالالالام ، *  بلالالالالد أن شالالالالكمو مالالالالن كممالالالالة 1151يلالالالالدف تانيتالالالالان تالالالالودوروف ىالالالالو مم
 (narrative logy)  أو السالردية، عمالط أنالو اللمالم الال ي أي سالرد وعمالم ليحصالل عمالط مصالطم  عمالم السالرد

 .ُيلنط بمظاىر الخطاب السردي أسموبًا وبناً ود لة
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الف اطا أالر ألاج تأان أالحشططهت.ألالأننط:أحنهق  أن فا أاإل الحأف أحن جاي أالرحهيانأ
الري أرقيل أ  ا حيهأأناالقر ه   أهحجيلفأفي أاين أاللفقي  أ سيفأاطيريفا أالفهي رانأاأطهطيارا
  ألفهاييي ةأ يييحللا أالحن جاييي  ألاحيييه:أفهاييي ةأالرحلاييي أاإلطيييالح ألاخرالفيييشأحييينأالرحلاييي أالرق اييي 

الفشا أف أحن جا أالرحهانأاالقر يه   ألطييا هأل  يحل أاالقر يه  أ  ي:أخيالنأالحشططيهتأ
–الرحلايي أاأ يي فأالرق ا ايي أالريي أر يي نأإليي:أحجييف أال ييحل أالحييهل .ألنطييريف أفيي أحجييهلفأ

.أاللفق أرجهفبأرتساذأحن جا أالرحهانأاالقر ه  أالر أقه أس هأالسنلأاإلطيالح أل رنحاي أ-ان 
لبخاييييفا أررخيييير أال فاطيييي أسخهرحيييي أر خييييعأالتييييفلذأالجلافايييي أسييييانأالرحلايييي أاأ يييي فأالرق ايييي   أ

ألحن جا أالرحهانأاالقر ه  أل سنلأاإٍلطالح أل رنحا .
ومالالدي ناعميتيالالا نالالي  مؤسسالالات التمويالالل ا صالالقر التقميديالالة. نظريالالة اإلصالالءح عنالالد 2

 التخفيف من حدة الفقر
ل خيفلجأحينأأ حجرح يأسل يت هأللاي  أا ر أالي ا أحنأ هني أالطاهطهتأسفاه ةأاأ حيه أ

لييي ا  أفييي أالحن يييغتأال ييي افةأ  يييفأالي اييي أحييينأال فاطيييهتأالج الييي أبنأفلا أاأ حيييه أالتقيييف ألرُأ
هييهنأليي ىأاأطييفأناتأاليي خ أأ إحههنايي أالل ييل أإليي:أاطييرلحهفاتأناتأ ه يي أحفرتيي .ألحيي أنلييل

أ لالحييي خفاتأ اال رحيييهنأ:حلييي أ  يييل أحجييي ل أإلييي:أالخييي حهتأالحهلاييي لأأ-رهفاخايييه أ-أأالحييينخت 
أ.  الر أاحهنأبنأرش  أإل:أ اه ةأاطرلحهفارأ لحنرجهتأالر حان

بلأالرحلاييييي أاأ ييييي فأهنيييييلاأحييييينأأاإلقيييييفا أاأ ييييي ف أل  ييييي أحسيييييه فاتأرييييي أر يييييحا
لحطيييه  ةأالحقرف يييانأنل أأ ل ر  يييبأ  ييي:أإختهقيييهتأطيييلذأاال رحيييهنأاالطيييرجهس أل يييناأالرجييي  ذ

لقي أرلطييتأايين أ.أالحرهجي أفيي أالطيلذأالي خ أالحينخت أ  ي:أاالطيرته ةأحيينأفيفعأاالطيرلحهف
فييي أ يييه أقيييفل أرجهفاييي أ ييي افةأال ه فييي أإلييي:أريييلفافأالخييي حهتأالحهلاييي أأ-الجقيييه أ–الحسيييه فاتأ

أططيي شأاقرييف أحيينأحأفي يي:أطييسا أالحلييه  أه أفيي أهيي أبنجييه أاليييهل  س طيييهفأفه يي ةأحفرتييي أنطييسا
أح ايلنأ يخعأفي أجحاي أبنجيه أالييهل أحينأ(211)أ( 2013)أطين أف أ  اف أرحلا أب  ف

أ.(povertyactionlab.org, 2018 ) ح النأايا لنأف أفقفأح ق أ(114)أسان  
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 :ةالتمويل ا صقر التقميدي مؤسسات ني صءحنظرية اإل 2.1  
أسطييات أل ييج أب نييه حشططييهتأالرحلايي أاأ يي فأالرق ا ايي أالحلأ ييالحرسيي لأن فايي أاإل

التقيفا أ  يي:أأسنهايي  ألحينألي أاج يي   ي:أفيير أجطيهسهتأحطير  فانأر ييجا أالأإنأاير أللا يج ذ
فيي أالن هايي أ  يي:أهطييبأأحهلايي ألرحلايي أح ييهفاي  أاالطييرلحهفا  ألالريي أسيي لفاهأرطييه  ا قييفل أ

بنأال ييحل أالحييهل أالأاييلففأفقييتأالل ييل أإليي:أاييل:أال ييجا أأبنالح ايي أحيينأاليي خ .أفيي أجييانأ
إلي:أالرجيلاالتأالنق اي  أإالأأهتأاال خيهف ألالري حان أسهإل يهف خي حأ-با ه أ–الرحلا  أس أالففأ

اللفق ألنأرنهقشأفلا  أان أالخي حهتأس يلفةأحنت ي   ألطيرفه أ  ي:أرقايا أالرجفسي أأأ-ان –بنأ
السنيللأفي أهلايفأحينأأحينأقسي أطيرخ  رُأأ-قسي أق اي -س ه أه ي .ألاين أالخي حهتأالح يهفأإلا يهأ

ييهفنأ  ا يهذألجحهاي أالسنيللأحينأحخيهتفأالرخ ينأ ينأسل ت هأسي اال أل  يحهنهتأالحرالجهالتأ
الساهنييييهتأرييييلففأأ-با ييييه أ–الطيييي ا  ألنلييييلأنطييييس أالفرقييييهفأاييييشال أالتقييييفا أل ييييحهنهتأناتأقاحيييي أ

حشططييهتأالرحلايي أ ألألن ييت أالرجهفايي أرييي أحش ييفاتأرطييه  أاأحييلاأرجلايي الرهفاخايي أالحري قيي أس
 الرجلتهتأالال ح . ألارخهنأرقاا أحخهتفأاال رحهنأل يحا   :أأاأ  ف

 
 ( نظرية اإلصءح ني مؤسسات التمويل ا صقر التقميدية1الشكل )

 يخفف من حدة الفقر؟ التمويل ا صقر التقميديىل  2.2
أالطشا أاتجفأب أانا أ  : أاإلجهس  ألحجهلل  أالرقاا  أ فاطهت أحن أُتسذأالي ا  أإن  

ف أالي ا أحنأحشططهتأأ-(RCTsرجهفبأالرجه أالي لا ا أ)-الحياهفأالناس ألرقاا أاألفأ
أ أاأ  ف. أالرحلا  أالطاهذ  أانا أحلق لف  أالسجثأ  : أال تانأجحا أأُا  ف أ س  حيح 
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أ) أالتقف أAbdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PALلحههفج  أر أ( أبنش
أاُأ أإجفا أحه أالساهنهت.ألل فاط أجل أالرحلا أاأ  فأ(77)ق فأسي أفق أ حجهلل أف  أه أان 

أ فاط بجفأ أالي لا ا أ رقااحاأات أالرجه  أرجهفب ألحن جا  أ)ألفقه  أنهحا أ7ف  أ ل  أ(
أا : لالساهأ السلطن أحخر ت   أأأ.لالت سانأ لالح فبأ لحن للاهأ لالحهطالأ لال ن أ لا 

( povertyactionlab.org, 2018)ألنللألحيفف أبلفأالرحلا أاأ  فأف أحههفج أالتقف أ
أ:ا)ر أرر حنأسي أال فللأالحطرته ةألأ
جايثأرفالجيتأالقيفل أ-حرلا ييه أأرحلاي أاأ ي فههنأالت بأ  :أالي ا أحنأحنرجهتأال (أب

لايي أنطييس أبقييي أسهلاييفأححيييهأأ سهلحه ييي أ(31)إليي:أأ(13)الحق حيي أل حقرف ييانأالحيييشا انأسييانأ
أ.رلقيرشأحشططهتأالرحلا أاأ  ف

ليي أرجيي أب أحيينأال فاطييهتأأالرجهفايي  حييه أب(أ  يي:أالييفغ أحيينأسييي أاأ ليي أ  يي:أرلطيي أاأ 
أ.الطس أر لافاأهسافاأ  :أ خ أاأطفةأسهلنطس أل حقرف ان

ههنألشألليهفأهسايفةأ  ي:أرحهيانأالحيفبةأبلأأالرحلا أاأ  فج(أانهلأالق ا أحنأاأ ل أ  :أبنأ
أ.هنللاالطرلحهفأف أري ا أاأتته  أللهنأل أاهنألشأللهفأ هفةألاطي أالنتهذأ

لحيهأ لنيهأأ اأ لي أغايفأجهطيح أإل:أ فاطهتأالرقاا أالي ا ةأالر أبجفاتأفإن أأاطرنه  الأأ سهخر هف
الرق اي  أاختينأحينأجي ةأالتقييف.أالرحلايي أاأ ي فأغايفأقيه فانأ  ي:أاإلجهسي أ حيهأإناأهيهنأ

نعأالحينيلنأسيي الح ه  أحي أاليفس  أاليلأجهل أالرقفافأرل ا أبطسهبأاجرحه أجي لثأنليل.ألأ
أحسه فةأحنأالرقفاف.أقرسلب نه أحأالحلجل 

أ

 

الرب مع مشكمة ال(: 1الصندوق )  
 عمط أرباح ا عمال محدوًدا جًدا ني ى ه السياقات؟  /التمويل ا صقرلما ا كان تأثير ا ئتمان ا صقر

عندما يمكنيم كسب المايد من  لاللمأجور ىناك اللديد من ا سباب المحتممة. قد يختار المقترجون تقميل 
قد   يكون اللديد من رواد ا عمال الصقار جيدين ني تنمية كما أنو كما كان الحال ني المقرب.  أعماليم،

 تونيرا عمال التجارية لمنساً من خءل  تجربة المكسيك اادت عائداتأعماليم دون تدريب أو دعم إجاني. 
 اختار بلض المقترجين أن الدراسات،نفقاتين. كما وجدت اللديد من  لكن تاامن  لك مع ايادة ا ئتمان،

 .استخدام القروض لءستيءك بدً  من ا ستثمار
ىناك اللديد من التفسيرات المحتممة ا خرى التي   تفحصيا الدراسات الحالية. غالًبا ما تمتمك ا سر  ات 

 مشبع، مثل امتءك متجر صقير ني سوقتجاري ني سوق  غير متماياة نسبياً   ً الدخل المنخفض أعما
 بنفو المنيجية، وني السوق  اتو، نمنبالنظر إلط أن اللديد من رواد ا عمال ااخرين يلممون و خارجي. 

كون بلض ا عمال ت  لك، قد. عءوة عمط عمل تجاري واحدغير المرج  حدوث ايادة كبيرة ني ا رباح  ي 
   اقتصاداتيم، وقددية نرص اللمل ني لمحدو  نظراً ، و لك بدً  من ا ختيار ،بدانع الجرورة الريادية مدنوعة

أو الوقت  ،مميارات، وحتط إ ا تونر الدانع لململ ربما يفتقر رائد ا عمال ليكون لدى البلض ااخر الدانع
 لتنمية أعمالو بشكل كبير.
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انييييهلأ يييي ةأرتطييييافاتأحجرح يييي أل ريييي لافأالحجيييي ل أأ( J-PAL)أ فاطييييهتسنييييه  أ  يييي:ألأأ 
لألطييفأالتقاييفة أنيينهفأحيينأايين أأالرق ايي  أ  يي:أ خيي ألاطيير اللأتلايي أاأجيي أل رحلايي أاأ يي ف

أ:الرتطافات
 ه يي أالحفرتيي .أقيي أالأاييرحهنأجحايي أالحقرف ييانأحيينأالل ييل أإليي:أفييفعأاالطييرلحهفأناتأالي

لرج اي أالتيفعأالرجهفاي أالري أأح يهفا ألالسيفاح إل:ألجل أنقعأفي أان طي أالأنللأا افلأ
أ.ل هأ ه  أاطرلحهفأحفرت ألل ا هأالق فةأ  :أخ ذأل ه نأحطر اح أال ق 

 ححيهأا يافأإلي:أأ اطرخ  أالي ا أحنأالحقرف انأالقفل ألالطر اللأسي ال أحينأاالطيرلحهفأ
ألاأن ت أاالطرلحهفا .أال رحهنأغافأالحري ق أسرن ا أالح هفا لجل أ لا  أ هلا أ  :أا

 لحه ت أل حقرف يانأنل أأ إل:أبنأرهلنأحه ت ألرق اح هأ-با ه أ–رحا أالقفل أال  افةأأ
أالحنخت .ال خ أ

  أرييشلفأ  يي:ألسنييه أالقيي فاتأفيي أجلانييبأاأ حييه أل حقرف ييانأ نقييعأالح ييهفاتأال خ ييا 
أق فر  أف أإنجهحأالح هفا .

أ:رر خعأف أا)ر أ(J-PAL)الرج ا أفإنأسي أرل اهتأ فاط أأ-انا–  :أأسنه  أ
 رييش  أاالسرهييهفاتأالريي أرطيير  نأفلا أاأ حييه أنل أاإلحههنييهتأاليهلايي ألرقيي ا أأاحهيينأبن

أحفرت .حنرجهتأإقفا أبهلفأحفلن أإل:أاطرلحهفاتأفاه ا أناتأ ه  أ
 :حشططيهتأأرحيل أبلأري   أالج أحينأالتقيفأبالأاجبأ  :أالج هتأالحهنج أالر أر  نأإل

طيييير  نأر يييييحا أالرييييي أر أسييييي أ  ا ييييهأبنأرييييي   أاالسرهييييهفاتأ الرق ا اييييأالرحلايييي أاأ ييييي ف
ألجحها أالحطر  ل.أنرجهت ألان ط أالح هفا  الح

أسنييلالريي أتلفاييهأالالرحهييانأاالقر ييه  أحن جايي أأا)ريي أحيينأايين أاللفقيي فيي أالقطيي أننييهقشأ
الق يلفأفي أطيلذأالرحلاي أاأ ي فأالرق اي  أحينأ  :أبلجشأأتر  سإنأإن هأأ  رنحا لأاإلطالح 

  :أبحفان:أاطرخ ا أب لاتأالرحلاي أاإلطيالح أإل افةأالخي حهتأأاقل أخال أسنه أنحلنجأب حه 
جايثأ.أحيهل االقر يه  أسي ال أحينأال يحل أالأ يحل  هح  أرفه أ  :أالأفشا لاطرخ ا أأالحهلا ذ

ييه–سيي أا ييح أأفجطييب أاقر ييفأ  يي:أرييلفافأالج ييل أالحهلايي أنييفىأسيي نأالرجيي  أال جحايي أأ-با  
الريييي أر يييي نأإليييي:أر لايييي أالتقييييفا أسإحههنايييي أالل ييييل أإليييي:أأ غاييييفأالحهلايييي أال ييييفلفا أخيييي حهتال

أاالقر ه .أ هفه أف أجفه حنأالح ألرحهان أذالح خالت/اللطه  أالحت لس 
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: نحالو نيالت تمويالل إسالءمي مبتكالر اإلسالءمي لمتنميالة بنالكمالتمكين ا قتصادي ل يةمنيج. 3
 ا قتصادي. شموللمتخفيف من حدة الفقر وال

؟ وكيالف مقارنالة بالتمويالل التقميالدي كيف يخفف التمويل ا صقر اإلسءمي مالن الفقالر. 1. 3
 ه؟أثر نقيو 

ل خييي حهتأالحهلاييي أأ ريييلفافأأانييير  أالحهلاييي أاإلطيييالحا أفييي أالرحلاييي أاأ ييي فأاإلطيييالح 
أاأل تقييفا .أ س ييحهنأأحييفأاري ييذأفيي أالجيي أاأ نيي:ل نيي حهأنرجيي ثأ يينأالحهلايي أاإلطييالحا  أفييإن 

لهينأ.أ/الفسهل   ألجل أب أ ه أحينأب يهه أالته ي ةأ احرله أالرحلا أأجهه أال فاي أاإلطالحا 
لحقه يي أليي أالي ايهأالحُأأاجقيذبنأالرحلاي أاجييبأبنأأفيي أأحليي أل حهلاي أاإلطييالحا أاهحينالرتسايذأا

أ.سهلرجطاناهتر سا أالجهجاهت ألاالفرقه ألأرجقاذأال فلفاهت أأ ل فاي ا
أن يهأر يسشأإلي:أجيي أأذطي  أرتساقيه أاأس ن يهأاأ اةأالحهلاي أاإلطيالحا أأ-غهلسيه أ-رل ينأالحفاسجي أ

سحلجيبأحيهح ي أالحفاسجي أاقيل أاليحاي أسهالر يه أسهلحشططي ألأهسافأالقف أالقيه  أ  ي:أالته ي ة.أ
الحشططي أالحهلاي أأاال رحيهن أرقيل رقايا أالسيي أإجيفا ألأأ الحهلا ألحطه  رشأفي أ يفا أبجي أاأ يل 

لسايشألشأسطيفأفس أق أاهيلنأحلي أطييفأالته ي ةأالين أرتف يشأأ س فا أاأ  أناهس أ نأاليحا 
أرق ا ا .الحهلا أالحشطط أال

أاخرالفهتأف اطا :ألالث نهلأفأنلل رق ا  .ألح أالقف أهلاس لأرحلا أالحفاسج أه هافاه  أ
أ بحيفأح ي أال يفاي  ألايناالأاحهنأاطرخ ا أرحلاي أالحفاسجي أإالأفي أاأن يت أالحرلافقي أحي أ ( أ

حييهأاقيي أالتقييفا أأغهلسييه ألأفيي أالقته ييهتأاأخالقايي .أأ الرحلاييأبنييلااأجحايي أل ايينجاييثأاجييبأر
أ لالرسييي أ الهجيييل أ:حلييي أ جرحه اييي االأ اييي أحييينأالح يييهه رأ أبلأحنرجيييهت يييجهاهألقته يييهت

رقاايييي أحنيييي أب أرحلايييي أحييينأحليييي أايييين أاأن ييييت أاطيييه  أ  يييي:أالجيييي أحيييينأالي يييي ألأألالقحيييهف.
أالحجرح .أق أرسر  االجرحه ا أالر أ

حينأال ييبأ ألحنألَ  أفإنشأب(أالأاحهنأاطرخ ا أالحفاسج أإالأف أالرحلا أالقه  أ  :أاأ ل 
أأغفا أبخفى.أقهاهجل أاأحلا أالر أار سراليحا أاقل أل  ها أبنأ

الحشططيهتأالحهلاي أاإلطيالحا أأفيإنأ ن اِأحسه فةأإل:أالحيلف أأحهلا أا أرجلاالتحنأخال أإجفألأ
الالري أأ)النطيه (أرختنأان أالحخهتف.ألاهلنأاناأبهلفأباحاي أ ني حهأاري يذأاأحيفأسيهليحاالت

٪أفي أالحرلطيت(.أفي أ80إلي:أأ70)جيلال أأ ا ه نأالج  أاأهسفأحنأ حال أالرحلا أاأ ي ف
اي أحجسيفةأ  ي:أطي ا أالي انأس يتر هأأبنلي: فغ أحينأبنأالحقريف أ  ي:أاليأالجيهالت هلافأحينأ
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بلأقفايبأبطيفر هأأ  لج هأاهلنحنأالقفل أالجقاق أأح أبنأالحطرتا  انأالفطح أل قف .أالحَأ 
أحنأالنهلف.أ

  ا يهأبطيهلابأاالطيرف ا أحينأحشططيهتأالرحلاي أأاأجايهنأر ي تف أهلافأحنألالجقاق أبنشأ
جري:أليلألي أرطيرخ  أأ  ا أالري أر يه أ يهحن هألطي ا أالقيف لهنللأ ا فر هأاالجرحهأ اأ  ف

أالرحلا .اناأ
فيي أ قيي أالحفاسجيي أليينأا ايي أالحس يي أالحطييرجذأ  يي:أاليحايي أفيي أجهليي أجيي لثأب أريي خافأفيي أج(أ

  يي:أ هييلأالقييف أأالحفاسجيي  طيييفأالسايي أحن ييلعأ  اييشأسل ييلحأفيي أ قيي أالطيي ا ذأأنأ
طينران أفيإنأالحس ي أاإلجحيهل أالحطيرجذأأإناأرحتأ اه ةأح ةأالقيف أحينأطين أإلي:أالرق ا   

 ألهيينأايي ف أحقهسيي أنلييلأفه يي ةأجاييثأُاحيين أاليحايي ألقر ييهأإ ييهفا هألطيي ا أالقييف أ ألا ايي ار اييف
 حهلا .

رقيل أأإنأجهفاي ذ ي أ قيل أرفأ.الاالطر ينهأ لاإلجيهفةأ   َأالَطيأ:حل أ ق ا  أالحفاسج ري أ
يه–حخر ت أأل أف  الحشططهتأالحهلا أس فا ألسا أاأ ل .ألحنأ  ينأحنرجيهتأالقيفل أأ-رحهح 

س ي أالن يفأ ينأاأ ي أبلأأ في أ يه أفه ي ةأل رحلاي أالحقي  أفايه أحهلاي الرق ا ا أالر أرتف أ
اطيييه  أحنييير أأب يييال  الن يييهتأالييين أاييير أرحلا يييش.أحييينأخيييال أ يييحهنأر اايييفأالحاييي اتأالحييينهلفةأ

ررلقيينأالي ايي أحيينأالحفاسجيي أ  يي:أالرختايينأحيينأب أ ييففأقيي أايينج أ يينأالح النايي أالحتفتيي .أ
أب أفيي أرييلفافأحنيير أالحفاسجيي  ألالسييي أ يينأالفسييهألالته يي ة أ–انييه-الحشططييهتأالحهلايي أاإلطييالحا أ

ف ييي أحيناييي أس يييه أبطهطييي أسيييهلرلافذأحييي أال يييفاي أاإلطيييالحا ألالأر اييي أحييينأإحههنيييهتأالرحلاييي أ
أاإلطالح .

ه ألحيييي أنلييييلأفييييإنأحشططييييهتأالرحلايييي أاأ يييي فأاإلطييييالحا أالنهججيييي أررجييييهل أاالحرليييي
أف ييين أ.أ ألرطييي:ألرجقايييذأحقه ييي أال يييفاي أجهيييه أال يييفاي أاإلطيييالحا ال ييهاف أ لحيينألَييي  أفيييإن 

حييي أالحيييلف انأأالحفاسجييي أررتيييهل  نييي أإجيييفا أالحشططيييهتأالطيييه ا ألرجقايييذأحقه ييي أال يييفاي أ
أالرييي أا يييرفلن هأناهسييي أ ييينأاليحيييال ألحييي خالتأاإلنريييهجأل ج يييل أ  ييي:أطييييفأبقييي أل حييي ا ات

فاحهييين  أأاليحيييال  حيييهأا يييرفلنأحييينأنتيييلأالحيييلف أل ي اييي أحييينأأ-غهلس يييه–ن ييي أن يييف اأألأ.أالتقيييفا 
الرتييهل أل ج ييل أ  يي:أخ ييلحهتأجايي ةأناهسيي أ يينأاليحييال .أإناأرتهل ييتأالحشططيي أالحهلايي أ

فسييي أ  ييي:أاأ ييي أالييين أاييير أساييييشأأهنطيييس أ(٪30)لفف يييتأأ(٪30)ل ج يييل أ  ييي:أخ ييي أ
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 سيييفأرحلاييي أحجيييهن أ ييي:أاأ ييي أفيييإنأالرييي لافأال يييهف أايييلأبنأاليحاييي أطاج ييي أ أ ليحال  يييه
ألخهل أحنأب أره ت .

سسطيييهت أهاييينأاحهييينألحييي ل أالرحلاييي أاأ ييي فأاإلطيييالح أبنأأا)رييي ال ييي أالحليييه أ
يحايييي أالحيييي افاأفيييي أالج ييييل أ  يييي:أاأطييييح ةألالسيييينلفأالريييي أاللاطييييه  أأ ارتييييهل أحيييي أالحييييلف 
أالحيلف أحينأحسه يفةأالحي افاأا يرفىأليلأححهأس ال أأبحفاها  أ لالفاتأ(910)أاجرهجلنأإلا هأسطيف

أبحفاه .أ لالفأ(1000)
أاإلطالحا أاأ  فأالرحلا أحشطط أرجقق هأبنأاحهنأالر أالح هف أالقاح أا ألان 

أ.الرق ا  أالنحلنجأ  أف أرجقاق هأاحهنأالألالر 

أ
 ؟أثر إدخال أدوات التمويل اإلسءمي ني ناعمية التمويل ا صقر كيف نقيو

رجيييهفبأاليييرجه أأنريييه  أالرقايييا أ سيييفهاييينأبنأأاللفقييي فييي أاأقطيييه أالطيييهسق أحييينأأجييي  نه
أغاييفأجهطيي رلسييتأبنأبلييفأالرحلايي أاأ يي فأالرق ايي  أفيي أرختايينأالتقييفأأ( RCTsالي ييلا ا أ)

إنأإنأأ بنأقايهلأاليفس أهيهنأاحلي أح يه  أ:ايلأت حقُيأري البجي أاأطيسهبأهيهنألأ.أغافألا ي لأ

عبر آلية مثال من مختمف المشاريع الممولة من البنك اإلسءمي لمتنمية (: 2الصندوق )
 المرابحة:

 دو ر أمريكي لشراً ا سمدة والب ور. يتوقع بيع المحصول إلط المشتري (1000)يحتاج اللميل إلط •أ
 .دو ر (1500بسلر )

يحصل و  الجممة،تجائة أو تاجر التاجر  عمط مستوى مع المورد أو مؤسسات التمويل ا صقر تفاوض• 
 (.٪30)عمط خصم 

 .الشراً( دو ر )سلر (000)سلر الشراً التفاوجي نيصب  • 
 .رب  عمط مدار السنةكملدل  (٪30) التمويل ا صقر تقترض من• 
دو رات أمريكية )سلر البيع(  (110) ( دو ر خءل اللام، يدنع1500بلد أن يبيع اللميل المنتت بال )• 

دو رات  (210)أرباح  + دو ر أمريكي (000) ،شيًرا (12)بلد لممؤسسة التمويل اإلسءمي 
 .أمريكية(

 .  يستحق أي رب  إجاني أخرى،شيرًا  (12)ني حالة التأخير لمدة • 
دنع وني حالة مايد من التأخر يمكن اتخا  اإلجراًات القانونية الرادعة، وحتط إ ا أجبر اللميل عمط • 

 تمك ا موال يتم التبرع بيا. لكن ، القرامات المسموح بيا
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 أنتيهذالل أاهنأحنأالححهنأر يااذأ ألأرطسستأف أر افاتأال خ أالحر اخ  الي ا أحنأاليلاح أ 
أ. خ الحق  أالأالطسبأالف اط أأا أر اافاتأف أالأرحلا حهأإناأههنأالألرج ا 

التيييييفلذأاإلج يييييه ا أسيييييانأالحجحل ييييي أأ(RCTs)رقيييييالأرجيييييهفبأاليييييرجه أالي يييييلا ا أ
ل ر خ /الحيهلجيي أسيي ال أحيينأقاييهلأال اييه ةأفيي أاليي خ أنراجيي ألأالرجفاسايي ألالحجحل يي أال ييهست .أ

لي أاير أبلأا)لهفأخال أفرفةأحه.ألحينأأ/الححر ههت فإن  أاقاطلنأالر افاتأف أاأ ل أالحيان  
اأطييفةأ)حليي ألححر هييهتأالر ااييفاتأفيي أب ييل أأ سييفأالن ييفأفيي  خ أب أ اييه ةأفيي أالييأحالج يي 
(ألحييهأ أبلأحييي  أاالطيير اللبلأرجطيينأفيي أالففهاايي أ)اأتتييه أاييناسلنأإليي:أالح فطيي أ األييهث(
لرج اييي أأهتذالحرلطييتأجطيييهبحيينأخييال أأالسيييهجللنأا حيي أ حييينأخييال أالقاييه أسييينلللأأ.إليي:أنلييل

أن هأالأرقاالأالر اايفأفي أالي خ أأذافأحسه فة.أان أحجهلل أغف أه أرجفس الر اافاتأالنهجح أ
نحيييهأفييي أاأ يييل أبلأا)ليييهفأالحفرستييي أسهلييي خ  أ بليييفأالرحلاييي أالحقييي  أحييينأِقسييي ألقايييهلأنتطيييش ألا 

أ.أا أاحهننهأالقاهلأس ه أحخر ن؟حشططهتأالرحلا أاأ  ف
بنأحشططهتأالرحلا أاأ  فأاإلطيالحا أاحهن يهأقايهلأأإللسهتأاللفق ف أان أأنجرهج

أ(.RCTsي لا ا أ)الأالرجه الر لافأس ه أحسه فأ لنأالجهج أإل:أرجهفبأ
ا)لايييي أغاييييفأالحسه ييييفةأاييييلأبنأأ-ايييين –اسريييي ا  أالسيييي أحيييينأرقفاييييفأبنأطييييسبأاطييييرخ ا أ

طيييه  تأالأرطيييرتا أرقييي ا أإجهسييي أحجييي  ةأجيييل أهاييينأحشططيييهتأالرحلاييي أاأ ييي فأالرق ا اييي أ
ا يييهذألنقيييل أجريييهجأإلنقيييفل أ حال  يييهأ  ييي:أ ايييه ةأ خ  ييي .أانيييهلأنل يييهنأحييينأاليلاحييي أالرييي أال

اجيبأبنأأأو ىالا:.أسرج ا أحهأإناأههنتأان أالقفل أقي أطيه  تأفييال أفي أ خي أاليحيال أب أال
اسري ا  أحينأرهلنأب أحشططي أقيه فةأ  ي:أقايهلأحيهأإناأهيهنأ حا  يهأقي أهطيبأالح اي أحينأالحيه أ

اجييبأبنأرهييلنأالحشططي أقييه فةأ  يي:أ يي لأب أ اييه ةأفيي أأثانييالالا:لقييف .أ  يي:أاأشلقيتأج ييلل
حشططيهتأالرحلاي أاأ ي فأالرق ا اي ألالجقاقي أبنأال خ أإل:أالقف أالين أق حريشأإلي:أاليحاي .أ

للهنأا أاحهنألحشططهتأالرحلا أاأ ي فأاإلطيالحا أأ-حيه أ–أغافأقه فةأ  :أالقاه أسهأحفان
أس ه أبف  ؟أقل أسنللبنأر

ط طيي  أالقاحيي .أالأ لاتألالحنرجييهتأالحهلايي أاإلطييالحا أاأن ييت أالجقاقايي أفيي أرحييل أا
حنأالط  أنطيسا هأرج اي أالي خ أالحهرطيبأحينأبجي أب يجهبأالح ي ج أفي أط طي  أالقاحي أإلي:ألأ

فييي أايييناأأفييي أط طييي  أالقاحييي .أفيييه ال أأا أ ن يييفأسل يييت هأسنيييه  أ  ييي:أالقاحييي أالرييي أاللييي اهأأ ا)خيييف
رحلاي أ الجهلي أأ  ي:أطيسا أالحليه أفي ب لاتأرقهطي أاأفسيهحأاي أاأطي  أل قايهل.أالطاهذ أفإنأ
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سرل ايي أحييهأالح ييهفه أفيي أالييفس أأاالرتييهذأسييانأاليحايي ألالحشططيي أاييلإناأهييهنأأفإن ييشأ هلح ييهفه س
%(أحطيييرجق أ60ل)أحييينأاأفسيييهحأحطيييرجق أل حشططييي أالحهلاييي أ(٪40)جايييثأأ( 40:60)أنطيييسرش

أل يحا .
لالحس ي أالحهرطيبأأ لحس ي أالحهرطيبأحينأقسي أالحشططي أالحهلاي احهنلأسط لل أجطيهبأا

لاهطيييبأأ  لالفأ(400) لالف أاهطيييبأالسنيييلأأ(1000)إناأفسييي أالح يييفلاأفيييحييينأقسييي أاليحاييي .أ
احهيينألحشططيي أالرحلايي أاأ يي فأاإلطييالحا ألأ.أرتييهذأالطييهسذ لالفأسحلجييبأاالأ(600)اليحايي أ

اأفسيهحأإلي:أالرحلاي أالحقي  أ لنأالجهجي ألرنطبأأ بنأرقالأسط لل أالحس  أالن أاهطسشأاليحا 
أاليين أايير أإجييفاش أفيي أ اأطييفةأاأ ييل أبلأاألييهفأ  يي:أحطييرل أإليي:أب أ ييه أحيينأب ييهه أرقاييا 

أ.(RCTs)أرجفس أالرجه أالي لا ا 
تيي أفأ احهيينأفييي أال يي  أنتطييشأسهلنطييس أل حنرجييهتأالقه حيي أ  يي:أاليي النأحليي أالحفاسجيي 

حشططيي أالرحلايي أاأ يي فأاإلطييالحا أأحطييهاح قاييهلأحقيي افأأالحلييه أاليين أقيي حنه أطييهسق ه أاحهننييه
حقي ح أالحي خالتأح أأ الرتهل للا أ ل يحا أحنأخال أف أرختانأره ت أالح خالتأاإلنرهجا أ

(ألفقييه ألجطييهسهتأ2الجيي ل أب نييه أايايي أ ييفحأالحلييه أالحيينهلفأفيي أال يين لذأ)أليحييال .ل ييشال أا
 الفس ألالخطهفةأل يحا أف أهالأالجهلران.

ألف أاإلطالحا أالحهلا أجهل أف أاأ  فأالرحلا ألحشطط أاليحا أفس (:أ1)أالج ل 
أ.الرق ا  أالرحلا أجهل 

رب  مؤسسة التمويل  رب  اللميل المنيت
 ا صقر

أو  تمويالالالالل أصالالالالقر التقميديالالالالة/ مؤسسالالالالة
المؤسسالالة التالالي تكتفالالي بمجالالرد التوانالالق 

بملالالالدل نائالالالدة/  .مالالالع الشالالالريلةالظالالالاىري 
 ٪(30) يقدر بال رب 

(1500-1300 =
 دو ر أمريكي (200

دو ر  1000٪ من 30) 300
 أمريكي(
 

تمويالالل أصالالقر إسالالءمية تلمالالل  مؤسسالالة
لتحقيالالق مقاصالالد الشالالريلة ومتوانقالالة مالالع 

 الشريلة ظاىريًا.

(1500- 110 =
 دو ر (510

 000٪ من 30دو ر ) 210
 دو ر(
 

أ
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أحينأإ يهفا هأ لالف اأ(390)أطاهطيبأاليحاي أبنأنفىأب ال أاحهننهأبنأالحله أ  :أسنه  أ 
ييه–أهحيييهأاحهننييهأبنأنيييفى.أالرق ايي  أسيييهلقف أحقهفنيي أالحفاسجييي أقييف أبخييينأخييال  أحطيييه  ة-با  

أخيييال أحيينأ لالفأ(300)أسرييلفاف أحسه ييفأس ييه أاإلطييالحا أل يحاييي أاأ يي فأالرحلايي أحشططيي 
أ ييينأالنهرجييي أالح يييهف أالقاحييي أقايييهلألاحهننيييهأبخيييفى أحيييفةأانيييه.أالحيييلف أحييي أحسه يييفةأالرتيييهل 
أالحفاسجي أجهلي أف ألانتسذأاناأالحهلا أالحشطط أر خ أإل:ألنطس هأاإلطالح أاأ  فأالرحلا 
أ.هنلل

لقايهلأبليفأأ(RCTsي يلا ا أ)الأاليرجه رجهفبألجر:أللأرنه لنهألقس نهأس فلفةأالقاه أس
الرحلا أاإلطالح أفإنأال فاطهتأالج ال  أحلي أال فاطي أالري أقيه أس يهأالنيهنأحينأه اي أاالقر يه أ

جهحيييي أبهطيييتلف أحييي أالنيييهنأحييينأه اييي أاالقر يييه ألا  افةأاأ حيييه أسجهحيييي أالايييلف أل ييي فتأس
 ( ألالري أتسقيتأللاي أرجيهفبأاليرجه أالي يلا ا ألقايهلأاأليفأ2020نره ج هأاأللا أف أالييه أ)

الرنحيييل ألرجفسيييي أحشططييي أالرحلايييي أاأ ييي فأاإلطييييالحا أاأ ييي فأفيييي أسههطيييرهنألايييي أحشططيييي أ
 أاإلطالح أالحجف أ)القف أالجطن(أس لفأب لاتأالرحلا أالري أرر يحنأ بخلات أسحقهفن أالرحلا

ح ييهفه أل حخييهتفأ)حليي أالح ييهفه أالحرنهق يي (.ألجيي تأال فاطيي أسييي أطيينرانأحيينأرتساق ييه أبنأ
رتساييذأب لاتأالرحلايي أاإلطييالح أ) سييفأ قييل أاإلجييهفةألالح ييهفه أالحرنهق يي (ألييشأبلييفأإاجييهس أ

أ(أ لالفأ أللييييشأبلييييفأإاجييييهس أبا ييييه أ380 أسقاحيييي أ)  يييي:أججيييي أاأ ييييل أالريييي أاحر ه ييييهأاليحييييال
(أ لالفألليي ا  أح ييه فأ خيي أ24فيي أ اييه ةأ خيي ألبفسييهحأاييشال أاليحييال أالريي أ ا تأسحقيي افأ)

 أأ (Meki, et.al,2020)حري  ةأبا ه أهحهأ ا تأنطس أاطر اله  ألانتهق  أ  :أري يا أبسنيه   
ر اييي أنطيييس أاطيييرحفافار  أ  ييي:أ حييي أرجيييهف ألبخايييفا  أفهلحطيييرتا انأحييينأايييناأالنيييلاأحييينأالرحلاييي أ

%( أهييي أنليييلأحقهفنييي أسيييهليحال أالييينانأبخييينلاأالقيييفل أالحجيييف ةأ)القيييف أ8حطييير ا أسنطيييس أ)
أالجطن(.

أاجييي أطيييلنأاإلطيييالح أالرحلاييي أب لاتأاطيييرخ ا أحنهق يييرشأطيييهسقه  أفيييإنأرحيييتأجطيييسحه
أالقييييفل أره تيييي أافرتييييهاأاأ يييي ف أالطيييياحهأالرحلايييي أسريييي خ أالحفرستيييي أالق ييييلفأبلجييييشأسييييي 

أفي ألف ألهحيهأنليل ألحي .أاالطيرلحهفأحينأس ال أألالطر اللأالقفل أاطرخ ا ألحط ل أال  فى 
أطيييسا أفي ييي:أاأ ييي ف أالرحلاييي أبطيييلاذأفييي أبخيييفىأق يييلفأبلجيييشأانيييهلأرييي ا أالأالليييهن أالقطييي 

أاليه ييي أناتأاأ حيييه أفيييفعأإلييي:أالل يييل أإلييي:ألاالفرقيييهفأالقييي فاتأسنيييه أإلييي:أاالفرقيييهفأالحليييه :
أالسنيييلأفييي أاالقر يييه  أهاييينأ هلجيييتأحن جاييي أالرحهيييانألانيييهأاسيييف أالطيييشا أا)رييي :أ.الحفرتييي 

أا)ر :أالقط أف أطننهق شأحهأاناأان ؟أالق لفأبلجشأل رنحا أاإلطالح 
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 إلالالط المالالالي الشالالمول مالالن: ا قتصالالادي التمكالالين نالالي منيجيالالة اإلصالالءح نظريالالة .3.2
 .ا قتصادي الشمول

أ ح ايي أرر يينأس ن ييهأبهلييفأالتقييفأجيي ةأحيينأالرختايينأ ح ايي أاالقر ييه  أالرحهييانأن يي أاييي 
أريفاتيهتأبجي .أالحهلاي أالخ حهتأ  :أسهلج ل أ-فقت–أرري ذأستساير ه ألالأل انهحاها أريقا  ا

أفي ألاللقهفاي ألاالقر يه ا أاالجرحه اي أبسيه  أسجحا أالتقفأحيهلج أال:أالتقفأج ةأحنأالرختان
أإليي:ألالل ييل ألاإلطييههن أاليي خ  أسحطييرلىأالحري قيي لاجيي  أححييهأاينيي:أحيهلجيي أالق ييهاهأألقييت

أ.االجرحه ا ألالي ال ألالري ا  ألال ج  أالحهلا  أالخ حهت
إل:أبنأالقفل أال  فىأبهلفأفه  ةأل حقرف يانأالينانأايا يلنأأف أاللاق أر افأالجقه ذ

ا  أاليحيال أالينانألي لنليلأبنأفلذأختأالتقفأحنأالحقرف انأالنانأايا لنأرجتأخيتأالتقيف.أ
الج اي ةأالري أأح يهفا   :أاطري ا ألرجح أالحخيهتف أحلي أاالطيرلحهفأفي أالاهلنلنأ خ أبهسفأ

احاي أالحقرف يلنأالتقيفا أإلي:أأ.أحنأنهجاي أبخيفى ل ا  أحنأالحفج أبنأر ا أحنأر فقهتأال خ 
أ. ألرلففأل  أاالجراهجهتأاالطير الها أالالحاي الج ل أ  :أقفل أحجهف  أرجح أحيا ر  

لسنييه أ  يي:أال هلسايي أالي حيي:أحيينأاليحييال أالتقييفا أ ييهلقلنأفيي أبن ييت أالهتييهن.أبنأأليينللأنجيي 
فيي أن هايي أالحتييهنأفقييفا أرحلايي أب يي فأا ييس أالتقييفا أاليينانأاج يي لنأ  يي:أقييف أنلييل أقيي أ
أن يي أطييال تلنأاييناأالرحلايي أفيي أر تايي أالرهييهلانأالحيا ييا  أهحييهأبن يي أاترقييفلنأإليي:أأذحيي انان

أ.هن  أحنأاالطرلحهفأف أالح هفا أالج ا ةالق فاتألالح هفاتأالر أرح
لنلييلأحيينأأاإلطييالح أرقييل ألحيهلجيي أاييناأالرجيي   أحشططيي أالرحلايي أاأ يي فلالجقاقيي أبنأ

ألحيينألَيي  أفييإنأ حيينأاال رحييهنأاأ يي فأخييال أرقيي ا أالخيي حهتأالحهلايي أل ييشال أالتقييفا أ سييفأالح ايي 
لالتيهفذأسان يهألسيانأأ  أج  ا يهلاييهل أالح يهأ الرحلا أاأ  فأاق فأ نأرجقاذأا فشأالجقاقي 

بنأايييين أالحشططييييهتأرقرييييهتأ  يييي:أ يييياشأالسطييييته أأ-نلأالته يييي ةأالحفهسيييي -الرحلايييي أالرق ايييي  أ
لحج يل ا  ألرييفانأجاييهر  أإليي:أبنأري ر أ  يي:أب ييل أححر هييهر  ألحينألَيي  أا ييسجلاأ حييهال أسييي أ

:أحجيييذأالرنحايييي أبنأهيييهنلاأحالهيييه أهن ييييفةأاطيييرفاراجا ألالطييييرلحهفأفييي أاليييسال أالنهحايييي ألرقيييل أ  يييي
لب يييلل هألا  يييفأالتيييهفذأسيييانأالساييي ألالفسيييهأفييي أ ح اييي أالرنحاييي  ألا  يييفأنليييلأفييي أنطيييس أالته ييي ةأ

أ.الحفرتي أللقتأالط ا ألنطبأافرتهاأالته  ةأ ن أالر خاف
حيهلجيييي أحجحل يييي أبلطيييي أحيييينأحيييينأخييييال أإنأالرختايييينأحيييينأجيييي ةأالتقييييفأاري ييييذأسهلتييييي أ

جايثأأاجيه  أسسالغي أنلسي   أالجيه  أ  ي:أجيه  ةأاالقر يه أطيان بحهفرايهأاجيه  أاالجراهجهت.أ
بنشأاحهنأالن فأإل:أالرنحا أ  ي:أبن يهأ  ح اي أرلطيا أالجفايهتأالجقاقاي أالري أارحري أس يهأأاقل :

أالنهل .
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حيييينأخييييال أالرفهايييي أ  يييي:أأاالقر ييييه  احهيييينأرجقاييييذأايييين أالجفاييييهتأفيييي أن يييي أالرحهييييانأ 
حيينأأ الت ييهتأال يييات الرجهفايي أالريي أانخييفتأفا ييهأن ييت أأللاالطيير اح أاالقر ييه ا ألأ اإلنرهجايي 

 أللالأسهل يحل أالحيهل أاالقر ه  أ/ال حل الج أحنأالتقفأسهل ح أرجقذاأخال أان أالحن جا 
أ.للج  

إقهحيييي أ القيييي أجقاقايييي أسييييانأالحر قيييي أل رحلايييي أأ:االقر ييييه  أاييييلأ ييييحل ال يييي نأحيييينأالإنأ
سهالقر يه أأ ريفست أالتقايفةأح يهفا أ يشال أالت يهتاالقر ه  ألأ حل  حنأالجاثأاأ لاالقر ه 

 ألفيير أ لاجراهجييهر أ حيي أح ييهفار نهطييبأالجقاقيي أحيينأخييال أاهر ييهنأفييفعأاالطييرلحهفأالريي أرر
لل يييي أختييييتألسنييييه أالقيييي فاتأالتنايييي ألاإل افايييي  أأ االقر ييييه اانأتييييه  انقنييييلاتأار ييييه أحيييي أال

يهأفي أر أإنأالرحلا أرلفافألسهلتس  تيلافأالحنرجيهتأالحهلاي أا يبأرحلاي أط طي  أالقاحي أ لف اأح ح 
أاالقر ه  .أ حل الحنهطس أل 

االقر ييييه  أايييي أن يييي أحسرهييييفأأال ييييحل  ح ايييي أسنييييه  أ  يييي:أحييييهأطييييسذأنطييييرتا أالقييييل أبنأ
رج اي أال يفالأأ:اير أسي  أاليح اي أحينأخيال لأل ل ل أإل:أالت هتأالطيههنا أال ييات ألرحلا  يه.أ
:أالريييي ا ألهسييييتأحيييينأجهنسييييشألالج ييييل أ  ييييأ االقر ييييه  ألاالطييييرفاراج أ)قه يييي أط طيييي  أالقاحيييي (

اجيييبأ  ييي:أأنليييل الطيييرايهبأإنريييهجأالحطيييرتا انأحييينأالرحلاييي أخيييال أفريييفةأ حناييي أحجييي  ة.أسيييي أ
لرلطيييا أنتيييهذأخييي حهر هأأ الحشططييي أالحهلاييي أرتيييلافألان طييي أح يييفل  هأالرنحيييل أالخيييهعأس يييه

فييي أأشجحاييي أحر ايييفاتأالح يييفلاألحهلنهريييأاطيييرايهباأ حيييه أل يييهل أالتقيييفا .أسحجيييف أألرتيييلاف
أ ايييير أاالر ييييه أسهلحطييييرتا انهحييييهأأ ايييير أرتييييلافألجيييي اتأسنييييه أالقيييي فاتألاقييييي  نجأ حيييي أنحييييلأ

ألاخراهفا ألاهلنلاأج   اأحنأالح فلا.
سيييفا أل تقيييفا أالحطيييرتا ان أأالرحلاييي أسريييلفافأ-الجقيييه أ-الحشططيييهتأالحهلاييي أأ-اييين –رقيييل أ لا 
رقيي ا أالحطييه  ةأسأالحهلايي رقييل أالحشططيي أأبخاييف ا لال ييفالأاالطييرفاراج ألالرجييهف .أ  أ ييفاه أسايين

ألحرهسي أالح فلاأخال أح ةأاالرتهقا أالريهق ا .
أالحرهجي  ألالريي أرقر يفأ  يي:أنل اي أالسناي أالرجرايي أالختييلاتألالرفراسيهتأ-اين –لحيهفأأإن أ
أ:اي أ الفهاي ةأاأطهطيا أفي أرتيلافأح يهفا أالرحهيانأاالقر يه  أفإن أألنللأذالتقفا فا هأاياشأ

 أس ييف ألالحجرحي أالحي ن أ لالقتيهاأالخيهعأ طير اح أحي أالقتيهاأالييه سنيه أ يفاههتأقلاي ألح
أ حلي أحفافيذأالرخي انأل ح يفلاأالحطير  ن أالحري ق أسهأن ت أاالقر يه ا رلفافأالسنا أالرجرا أ

أ.أأاإلح ا  ألغافاهأسره ت أحيقلل لالسنا أالرجرا ألطالط أ
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لسنييه أأذتيييه أسييانأجحايي أال ييفهه رتييلافأالرييغ فأالالن ه ايي أل ييناأاليين  أال ييهح أاييلأأالنراجيي 
أ لالحاييه أ لاإلطيههنأ لالري يا أ ن يه أسا ي أقيل أليشأري لافأحسه يفأ  ي:أخي حهتأالف هاي أال يجا 

بهليفأرلا نيه ألبلطي أأر يحا أح يهفا ألسيفاح في أالن هاي أحيش ا أايناأالرييهلنأأ.لال فنأال يج 
الرحهيييييانأأل أحن جايييي الريييي أايا ييييي هأالتقييييفا .أسهخر ييييهف أريييييهألرجطييييانأنل ايييي أالجاييييهةأذنتهقييييه أ

أإتيييالذأاإلحههنيييهتأالههح ييي أل تقيييفا رجيييل أ لنأ رنحاييي أ قسيييهتأاإلطيييالح ألسنيييلأ االقر يييه  أل
أ:نجح  هأ  :أالنجلأا)ر 

أ..أ   أالل ل أإل:أففعأالح فل هتأالحفسج ألالح حح أجا  ا1
أ..أفبلأالحه أاالجرحه  أالحنخت أل تقفا ألسنه أ فاههتأنها أر   أن هتشأاالقر ه  2
لالسنايييي أالرجرايييي أأ حفافييييذأالرخيييي انأ:حليييي أ .أالسنايييي أالرجرايييي أالحري قيييي أسهأن ييييت أاالقر ييييه ا 3

أ.غافأالح ا  ألناتأالره ت أالحفرتي أ.الحفافذأ لطالط أاإلح ا 
أ ..أ   أالل ل أإل:أففعأالرحلا أالحنهطس4
أ..أ ينأالق فاتألالح هفاتأح أ ينأاللق أف أالق فةأالنارا أل تقف5
أالل ل أإل:أاأطلاذأناتأال   أسإنرهجأالتقاف.أ.أ يلس 6

أ
(: صورة لملقبات التي تحول دون إطءق ممكنات الفقراً، والتي تلالجيا 2الشكل )

 منيجية التمكين ا قتصادي.
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أإليي:أال يياذأال ييحل أالحييهل بفييذأحن جايي أالرحهييانأاالقر ييه  أنق يي أنل ايي أحيينأأرحليي  
أاألط  ألاأق فأ  :أحيهلج أح ه  أالتقفأفي أالحجرحييهتأالحطي ح ذأال حل أاالقر ه  أبفذ

لغايييفأأ  ييي نأإلييي:أريييلفافأالتيييفعأاالقر يييه ا أل تقيييفا أحييينأخيييال أريييلفافأالج يييل أالحهلاييي اأنيييشأ
 أحل :أسنه أالق فاتألالح يهفات ألان طي أالح يهفا ألالتيفعأاالطيرلحهفا  ألالل يل أإلي:أالحهلا 

ج اهتأالسناي أالرجراي  ألرهيلانأال يفاههتأالنهاي أسيانأالتيه  انأاأطلاذأناتأال    ألحيهلج أر
أرطييه  ا أفيي أرييلفافأاأ لاتأالال حيي ألرجقاييذالريي ألأأالحخر تييانأفيي أط طيي  أالقاحيي أاالقر ييه ا .

   ل ج  أالرنحا .أف أاالقر ه الته   أالحطهاح ألحنأل  أأجاهةأبف  

 
ادي من أفق الشمول المالً إلى أفق (: النقلة النوعٌة لمنهجٌة التمكٌن االقتص3الشكل )

 الشمول االقتصادي.

 :تاريخ الممارسة وقصص النجاحالتمكين ا قتصادي:  منيجيةتطبيق  .4
أرجطييييانأر خالرييييشأ (أ  يييي:2000)ايحيييي أالسنييييلأاإلطييييالح أل رنحايييي أحنيييينأبلا يييي أ ييييه أ

لح ييهفا أإنأس  يتأحجحيلاأري خالتأأذفي أالرحلاي أاأ يي فأل رختاينأحينأجي ةأالتقييفألححهفطيرش
(أح اييلنأ لالف أ548(أح ييفلا أسره تيي أه ايي أرجييهل تأ)56السنييلأفيي أاييناأالحجييه أبهلييفأحيينأ)

أ(أح النأفف  أ ح أحسه فةألغافأحسه فة.1.2لطهاحتأف أخ ذأبهلفأحنأ)
الريي خالتأألفا أفيي ق ييانهلييلأاأ ليي أالحق حيي أبنأأالرجييهفبأب  ييفتأ-ايين –لسييي أهيي أ
يهأأهلن يهألي أرهينأ-فقيت–لسنيه أالقي فاتأأ الحنهطيبأ  :أرلفافأالرحلا لالح هفا أالحقر فةأ ن ج 



 

37 

 91-وتأثيرات تداعيات أزمة كىفيدواقع التمىيل األصغر في العالم العربي 

 

بت ييذألسييي أرجييهفبألحفاجيييهتأأليينلل أذحطيير اح هأفيي أرجقاييذأالنراجيي أالحفجييلةأبطيي لسه أألالأ فيييهال أ
حّهيينأر أرييلال أالرحهييانأاالقر ييه  حن جايي أأ-لس ييلفةأفطييحا حييشخف اأ-السنييلأاإلطييالح أل رنحايي أ

لالطيحهحأل ي أسيهلرت  أأ ن تأف أاقر ه اتأس  ان  أ لفسأالحطهاح الحطرتا انأالحطر  فانأحنأ
السنيلأاإلطيالح  أرجيتأإ افةأحييهل أف يالأن ي أبُأأل حهنأه أ لاح أالنجيهح.ألأإل:أجاهةأهفاح 

فاحييهألأ.أحجحيي أالييف الأنتطييشأسهلههحيي أرجييتالسنييلأاليي هرلفأسنيي فأججييهف ألاإل افةأالحرخ  يي أ
في أأ  ألسنيلأالرنحاي أاإلطيالح سيي أاأحل ي أ  ي:أق يعأنجيهحأن ي أالرحهيانأاالقر يهأا ر 

أالطنلاتأاأخافة:

أ
(: قصص نجاح منيجية التمكين ا قتصادي ني الدول ا عجاً بالبنك 4الشكل )

 اإلسءمي لمتنمية
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 :اتمةالخ. 5 
فيإنأن ي أالرحهيانأاالقر يه  أقي أر  يبأ  ي:أحي ي أأب نيه  هحهأالأحسانأف أالج ل أ

أايي ن جح لفأرييأ .أفيي أالخرييه  الرق ا اييأاأ يي فأفيي أحشططييهتأالرحلايي بلجييشأالق ييلفأالحفرستيي أ
 رنحايي أجييل أان طيي أالتييفعأالرجهفايي أناتأال يي   أليي ألأاإلطييالح أسنييلل الرحهييانأاالقر ييه  أ

رييلفافأالخيي حهتأالحهلايي ألغاييفأالحهلايي أالال حيي ألحطييه  ةأالتقييفا أفيي أفج يير  أنجييلأجاييهةأبف يي .أ
اجيبأبنأارجيهل ألألرحلاي أاأ ي ف.أاجبأبنأاهلنأانيهلأنق ي أنل اي أفي أقتيهاأاأسنلل ل قاه أ

 االقر ه  أليحال   أف أاالقر ه أالطه  .أ حل رفها ا أري ا أالخ حهتأالحهلا أل حهنأال

 

 مصادر البحث

 عمط الرابط:  ،  2020،  "مفيوم السردية ومكوناتيا ،موقع الخميت  -1
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D9%81%D9
%8A-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%
D8%A7  
 

2- povertyactionlab.org , 2018 , Microcredit: impacts and limitations,  

https://www.povertyactionlab.org/policy-insight/microcredit-impacts-and-
limitations 

 
3- Meki, Muhammad, Simon Quinn, Faisal Bari and Khashif Zaheer, Asset-based 

Finance for Microenterprises in Pakistan, March 2020, part of the result 

available at (from 38- 50 mintues): 

https://www.youtube.com/watch?v=__g7_wU7sIM&t=3081s&ab_channel=QU

_IbnKhaldonCenter  

 
 

https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.alkhaleej.ae/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82/%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.povertyactionlab.org/policy-insight/microcredit-impacts-and-limitations
https://www.povertyactionlab.org/policy-insight/microcredit-impacts-and-limitations
https://www.youtube.com/watch?v=__g7_wU7sIM&t=3081s&ab_channel=QU_IbnKhaldonCenter
https://www.youtube.com/watch?v=__g7_wU7sIM&t=3081s&ab_channel=QU_IbnKhaldonCenter
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 اجللست األوىل

: اإلطار الفكري  عنوان الجلسة: التمويل األصغر

 والمفاهيمي في العالم العربي
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 رئيس اجللست: األستاذ الدكتىر حممد عبد القادر خري

 المتحدثون
 (1)إبراىيم الرحيم عبد الدين بدر بروفيسور

األطر التنظيميت والتشريعيت واإلشرافيت والقانىنيت للتمىيل 
 األصغر يف العامل العربي

 (2)قاضي األستاذ خالد
 األصغر يف اليمنو الصغري الشرعي والقانىني للتمىيل اإلطار

 )دراست حالت اليمن(
 (3)كسراوي األستاذ نبيل

األصغر، منهجيت  التمكني االقتصادي عرب التمىيل اإلسالمي
 مبتكرة لتحقيق تنميت مستدامت

 
 
 

  

                                                           

   المممكة العربية السعوديةأستاذ االقتصاد الكمي في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة في. 

 .المحافظ السابق لبنك السودان المركزي (1) 
 .اليمن -بنك التضامن –مدير إدارة الرقابة الشرعية (  (2
 .قتصر عمى عرض تقديمي دون ورقةاتونس، -مدير عام مؤسسة الزيتونة تمكين لمتمويل األصغر ( (3
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 تافيرواإلش توالتشريعي توالتنظيمي تطر املفاهيمياأل
 للتمىيل األصغر يف العامل العربي. توالقانىني

  بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراىيم
 مقدمة:

شػمكلي  تباينػ  ك  عالميػا  تمكيؿ األصغر في النظاـ المالي تحػديان قطاع الإدخاؿ ظؿ 
خمػػؽ  أك ،دخػػاؿ مسااػػا  التمكيػػؿ األصػػغر يػػمف قػػكانيف المصػػارؼكػػكلؾ إك  ،التشػػريتا 

كتتػػػد  ػػػكق الكرقػػػ    يػػػمف القػػػانكف المصػػػرفي الاػػػارم  اأك تقػػػديـ إاػػػت نا  ،قػػػانكف خػػػا 
مػػف أ ػػػـ كصػػةي إ إك اعتمػػػد  عمػػن البيانػػػا  المنشػػكرو ك يػػػر المنشػػكرو مػػػف عػػدو مصػػػادر  

 ،ؿ التربيػػػ  فػػػي تتريػػػؼ المشػػػركعا  كالتمػػػكير  متنا يػػػ  الصػػػغرتبػػػايف الػػػدك  البحػػػ  نتػػػا  
 الجهػػ   نكعيػػ فػػي اخػػترؼ،  لممراجتػػ  عػػدـ خيػػكع األطػػر التنظيميػػ  كالقػػكانيف المكيػػكعك 

أـ ،  جهػػا   يػػر ماليػػأـ ماػػتقم  عػػف البنػػؾ المركػ م،   جهػػا  ماليػاػػكا  أكانػػ  التنظيميػ  
 تشػػريتا  أاػػ  مػػف  يػػؽ ناػػب  متقكلػػتحق نإلػػ البحػػ  نتػػا   أشػػار   نةاػػ  البنػػؾ المركػػ م

الحقيقػػ  أف ك  ، الماليػػ  كمخػػاطر الاػػيكل  كالاػػرم  الماػػتهدف الجهػػ  تتريػػؼ :م ػػؿ ،التنظػػيـ
  كمػػػػا أف  نالػػػػؾ يػػػػتؼ فػػػػي تشػػػػريتا  التحػػػػكير  التشػػػػريتا  أ مػػػػ  حققػػػػ دكالن   نالػػػػؾ

 حمايػ  تتػدك كاإلاػتترـ اإل تمػاني   ،كيماف الكدا ػ  ،لممسااا   بالجممكالتأميف كالتمكيؿ 
التتريةػا    أ ميػ لنػر لػكا   القا مػ  التشػريتا  فػي األيػتؼ الحمقػ التمكيػؿ األنصػغر   با ف

 البنػكؾ،عػف  قانكف خا  منةػردو   كي كككلؾ يركرو  ، ير المرتبط  باألدبيا   التنظيمي
  كالقػدرا  اإلشػرافي ،كال قافيػ  كتطػكر مقػدمي الخػدما   كالتاريخيػ  كمراعاو التكامؿ الايااي

 نعمػ تتمػؿ التػي األاػ  بتػ  قترحنااك  ،لممنظـ كالكيكح كالمركن  في التشري   كالتنظيمي
دخػاؿكالاػرم  الماليػ  لممسااػا ،  ،التمر  كحماي  ،بيف تقديـ الخدما  المالي   المكا ن  كا 

 نالتركيػػ  عمػػك  الةا ػدو، اػػتر عمػػي المتتمػد  يػػر التمكيػػؿتشػريتا  خاصػػ  بمقػػدمي خػدما  
نػػػكع المسااػػػ ، كمماراػػػ  التشػػػري  كاإلشػػػراؼ  التركيػػػ  عمػػػن كلػػػي   نػػػكع التتػػػامر  الماليػػػ

  امػػ  أبتػػاد لهػػا النتػا    ػػكقأف تتبػ  لمبنػػؾ المركػػ م   يةيػػؿعبػػر إدارو متخصصػػ    كالرقابػ
 م يػدمف جه  أخػرل ككلػؾ مػف أجػؿ كلمباح يف  ،جه  مف النكاق  لمترف  القطاع لمنظمي
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لألطػػػر الرقابيػػػ  كالتنظيميػػػ  فػػػي الػػػكطف   التةصػػػيمي المكيػػػكعا  فػػػي كالتقصػػػي البحػػػ  مػػػف 
   التربي التي لـ تتناكلها الكرق

 الدراسات السابقو وأىمية وفرضيات البحث:  .1
لمتمكيػؿ األصػغر فػي الػدكؿ التربيػ  فػي كالرقابي مكيكع اإلطار التنظيمي تناكؿ  تـ

المسلةػػا  األكاديميػػ  أك  ي فػػ -إف لػػـ يكػػف انتػػداـ-نػػدرو كمػػ  كلػػؾ،  نػػاؾ ، كاػػا ؿ اإلعػػرـ
أم   كبيػػرالمهنيػػ  حػػكؿ  ػػكا المكيػػكع بقػػدر مػػا كػػاف النقػػاإ عمػػن ماػػتكل عػػاـ إلػػن حػػد 

إاهاما  في  كا اإلطار ال تتدك أف تكػكف تتميقػا  كارا  فرديػ ن حػكؿ إطػار حػدي  أصػدر 
 تهػدؼ  ػكق الكرقػ  إلػنفي كؿ دكل  مف الدكؿ، أك رسي  كاتبها حكؿ األطر المصدروإ لكلؾ 

بكصػة  أكؿ عمػؿ أكػاديمي لدرااػ  عامػ  تحميميػ  تتنػاكؿ األطػر  القػا ـ تصحيح  ػكا الكيػ 
كالمقارنػػ  بينهػػا فػػي   الرقابيػػ  كالتنظيميػػ  لمتمكيػػؿ متنػػا ي الصػػغر فػػي الػػدكؿ التربيػػ  مجتمتػػ

 في المنطق  التربي  ها تكاجهأكج  التمي ، كالتحديا  التي 
كالجهػا  التػي تصػدر ا كالجهػا  المنػاط  كا البح  تكصيةي لكيػ  األطػر الرقابيػ  

بهػػا تنظػػيـ قطػػاع التمكيػػؿ األصػػغر بػػالكطف التربػػي  كيةتػػر  البحػػ  أف الجهػػا  المنظمػػ  
جهػػػا  ماليػػػ  بحتػػػ  كأف األطػػػر الرقابيػػػ  كالتنظيميػػػ  تصػػػدر مػػػف جهػػػا  تشػػػريتي  كتخيػػػ  

كمػػا  لمتطػكير الماػتمر، حاػػ  التطػكرا  بالػػداخؿ كالخػارر فػػي مماراػا  القطػػاع كتنظيمػ ،
بشػأف التمكيػؿ متنػا ي الصػغر أدخمػ  فػي قػكانيف خاصػ  بتيػدا عػف  التشريتا  يةتر  أف

القكانيف المصرفي  كا  الصبغ  التمكيمي  كبيرق الحجػـ كالػنظـ الرقابيػ  المختمةػ   فيػرن عػف 
شػػػػػمكلي  األطػػػػػر التنظيميػػػػػ  لكػػػػػؿ الجكانػػػػػ  المتتمقػػػػػ  بتتريػػػػػؼ الجهػػػػػ  الماػػػػػتهدف ، كأاػػػػػ  

اػػػػرم  الماليػػػػ  كمخػػػاطر الاػػػػيكل ، كخػػػػدما  التحػػػػكير ، كالتػػػػأميف، التػػػرخي ، كأاػػػػ  كال
كالتمكيػػؿ بالجممػػ  لممسااػػا ، كيػػماف الكدا ػػ ، كاإلاػػتترـ اإل تمػػاني، كالحككمػػ  الرشػػيدو، 

 كحماي  ال با ف، كالتمكيؿ  ير المتتمد عمن الةا دو، كالحكاف  اليريبي   ير ا 
 :القاعديالتعريفات لإلقراض والمشروعات عمي المستوي  .2

، ال يكجػػد تتريػػؼ مكحػػد لاقػػرا  األصػػغر أك المتنػػا ي الصػػغر عالميػػان الحقيقػػ  أنػػ  
كمػػػا ال تكجػػػد متػػػايير متةػػػؽ عميهػػػا لمقػػػرك  الصػػػغرم أك المتنا يػػػ  الصػػػغر  كلكػػػف جػػػر  

  إالمقريػػػ وحجػػـ المنشػػأ ، مػػػف خػػرؿ النظػػر إلػػنبػػيف اإلقػػرا  األصػػغر الػػربط مػػا والتػػاد
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كرأ   ،المبيتػػػا حجػػػـ ك  ،لتمػػػاؿاعػػػدد عػػػدو، تبػػػر  فػػػي: مػػػف خػػػرؿ ماػػػتكيا   كلػػػؾ يحػػػددك 
كيػػ  اػػقؼ لقيمػػ  القػػر  متنػػا ي ب ، ككلػػؾالتصػػنيؼ عبػػر القػػر أك   كتصػػنيةها ،المػػاؿ

 ،تتريػػػػؼ شػػػػريح  التمػػػػر  ككلػػػػؾ مػػػػف خػػػػرؿ الصػػػػغر، أك التصػػػػنيؼ عبػػػػر نكعيػػػػ  التمػػػػر 
بأنػػ  اإلقػػرا  بػػالحجـ  :يا  يمكػػف تتريػػؼ اإلقػػرا  األصػػغراقتصػػادكتمػػر  فقػػرا  نشػػطيف 

تنااػػ  أكيػػاعهـ الماليػػ   و،بشػػركط كيػػمانا  محػػدد ،يان اقتصػػادالصػػغير لمةقػػرا  النشػػطيف 
كمػػػا يطمػػػؽ عميػػػ  فػػػي -، بينمػػػا التمكيػػػؿ األصػػػغر أك التمكيػػػؿ متنػػػا ي الصػػػغر  كاإلجتماعيػػػ
  ،ماليػالتحػكير  الك  االدخػار، تمػاف ك كاإل  إجمي  الخدما  الماليػ نيشير إل -بت  الدكؿ

كالػػكيف تػػـ إقصػػا  ـ  ،كالنشػػطيف اقتصػػاديان  ولمةقػػرا  ككم الػػدخكؿ المحػػدكد  المقدمػػ  تػػأميفالك 
  ،ألابا  مف أ مها  يا  اليػمانا  المنااػب  ،الرامي  ج  يا أك كميا مف الخدما  المالي
أك  يػا  تشػريتا  تتػيح لمسااػا  التمكيػؿ   ،المطمكبػ لأك  يا  المشػركعا  كا  الجػدك 

الحصػكؿ  :د ا لهكا النكع مف التمكيػؿ  أمػا مةهػـك الشػمكؿ المػالي فيتنػيتاخير بت  مكار 
شػػػرا ح  -كػػػكلؾ–تشػػػمؿ  ، لجميػػػ  األفػػػراد البػػػالغيف فػػػي الدكلػػػ  عمػػػي جميػػػ  الخػػػدما  الماليػػػ

 التمكيؿ األصغر 
تتبايف الػدكؿ التربيػ  مػف حيػ  تتريػؼ المشػركعا ش المنشػه  متنا يػ  الصػغر التػي 

فبينما يكجد تتريؼ ياتند إلن قانكف، كما  ك الحػاؿ فػي كػؿ مػف كالتػراؽ،  ،تخي  لمتمكيؿ
كفماػػػػطيف، كمصػػػػر، كالبحػػػػريف، كتػػػػكن ، كمكريتانيػػػػا، كالمغػػػػر ، كالاػػػػكداف، لكػػػػف  نالػػػػؾ 

ألف الػػدكؿ التربيػػ  فػػي تصػػنيةها  -فقػػط–اخػػترؼ فػػي التتريػػؼ مػػف دكلػػ  إلػػن أخػػرل  لػػي  
ا  فػػػػي اخترفػػػػر الماػػػػتخدم ، بػػػػؿ  نالػػػػؾ لممنشػػػػه  متنا يػػػػ  الصػػػػغر تتبػػػػايف فيهػػػػا المتػػػػايي

كمػا  ػك الحػاؿ فػي تتريةػا  عػدد  ،الخػترؼ كيػ  االقتصػادا  إمحتكيا  التتريؼ نةاػها
المشػػػػركعا    نكعيػػػػفػػػػي  إيػػػػاف  إلػػػػن كجػػػػكد اخػػػػترؼكحجػػػػـ المبيتػػػػا  الاػػػػنكي ،  ،التمػػػػاؿ

يتػػا  كالمب  يكيػػح أف أ مػػ  الػػدكؿ التربيػػ  تأخػػك التمالػػ تػػيالمتنا يػػ  الصػػغر  الجػػدكؿ اآ
 لمتتريؼ   ان أااابكصةها 
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 ةتعريف المشروعات متناىية الصغر في بعض الدول العربي(: 1جدول ) 
 التعريف حسب المبيعات ةالتعريف حسب العمال ةالدول العربي

 أقل من مميون جنيو مصري عامل 10-1 مصر
 مميون درىم 3أقل من  غير متوفر المغرب
 ال يوجد عمال 10أقل من  موريتانيا
 مميون دينار  تونسي 10أقل من  عمال 6أقل من  تونس

 ألف دوالر أمريكي 20حتى  عامل 4-1 فمسطين
 ةألف ليره لبناني 500ال يتجاوز  عامل 9-1 لبنان
 ال يوجد عامل 2 ىحت العراق
 ألف دينار 100أقل من  عمال 5أقل من  األردن
 ألف دينار بحريني 50حتى  عمال 5 ىحت البحرين
 سعودي لاير مميون 3حتى  عمال 5-1 السعودية

 .(2019 ) المصدر: صندوق النقد العربي،
 األصغر؟ دخارىل ىناك ضرورة لتعريف "تنظيمي" لمتمويل األصغر اال .3

أـ منهػا   النظريػاػكا   -اػالة  الػككر-كالتمكيؿ األصػغر  ،تتريةا  اإل تماف األصغر
مر مػػػيف لراػػػتخداـ فػػػي التشػػػريتا  التظيميػػػ    يػػػر قػػػد يككنػػػا  ،فػػػي الػػػدكؿ التربيػػػ  التطبيقيػػػ

لمغايػػػ  لتمبيػػػ  أ ػػػداؼ تنظيميػػػ  متينػػػ ، بغػػػر   كالرقابيػػػ   كينبغػػػي أف يكػػػكف التتريػػػؼ محػػػددان 
كمػػا ينبغػػي أال ياػػتخم  مػػف  ،كاإل تمػػاف األصػػغر ،التمكيػػؿ األصػػغر إلمصػػطمحي ،التنظػػيـ
ياػػػتند أم تتريػػػؼ تنظيمػػػي تامػػػ  عػػػف التمكيػػػؿ األصػػػغر أنػػػ  ينبغػػػي أف ال نػػػاأدبياتأك كرسيتنػػػا 

 المراد الكصكؿ إليها في كؿ بمد    مر ـ إلن تكصيؼ كايح لمهداؼ التنظيمي  كالرقابي
كربمػػػػػػا ي يػػػػػػر التتريػػػػػػؼ التنظيمػػػػػػي لمصػػػػػػطمح اإل تمػػػػػػاف األصػػػػػػغر بتػػػػػػ  التحػػػػػػديا  

أنػػ  مػػف النػػادر  :ا ، لكػػف تتريػػؼ االدخػػار األصػػغر أك ػػر باػػاط  ألاػػبا  أ مهػػاخترفػػكاال
أك  يػػر كلػػؾ مػػف خصػػا    ق،أك تحديػػد ،كا التتريػػؼ  فتقييػػد ماػػتكل الػػدخؿلم ػػؿ  ػػ  الحاجػػ

األصػػػغر  إك إف  ػػػر  أم  دخػػػاراال نأ ػػػر عكاػػػي عمػػػ -فػػػي التػػػادو-المػػػكدعيف يكػػػكف لػػػ  
 ػك خدمػػ   ،مسااػ  حصػم  عمػن تػرخي  م اكلػ  نشػاط التمكيػؿ األصػغر مػ  تمقػي الكدا ػ 



 

47 

 91-وتأثيرات تداعيات أزمة كوفيدواقع التمويل األصغر في العالم العربي 

 

 ػػ  التمػػر  األك ػػر أ ميػػ  لتحقيػػؽ احتىاجػػا  التمػػر  الةقػػرا  كمنخةيػػي الػػدخؿ، كتم ػػؿ كدا
مػا دامػ  تاػتخدـ فػي تمكيػؿ القػرك  لمتمػر  األقػؿ دخػر  كفػي الكاقػ ، فػ ف  ، كا الغػر 

 كجػكدمكدعيهػا  يمغ  عمن -التي تتمقن كدا  -نمط التمكيؿ في مسااا  التمكيؿ األصغر 
مجمػػؿ  مػػف  ا فػػي النهايػػ  تشػػكؿ ناػػب   امػػهػػكلكن ، ايػػ  فػػي الصػػغر لػػديهـ أرصػػدو مصػػرفي 

الػػر ـ مػػف أف متظػػـ الكدا ػػ  لػػديها يػػأتي مػػف عػػدد قميػػؿ مػػف الحاػػابا  كا   نالكدا ػػ ، عمػػ
 ،ألرصػدو المػػدخرا  فػبت  البمػداف كيػت  اػقةان  ،الر ـ مػف كلػؾبػالحجػـ   واألرصػدو الكبيػر 

لتبريػػر تخةيػػؼ  إكحجػػـ المتػػامر  لحاػػابا  متينػػ  عنػػد تحديػػد تصػػنيةا  المخػػاطر المتدنيػػ 
كدا ػ   نإال أف  كا األمر ال ينطبؽ عم كتمكيؿ اإلر ا ، ،اشتراطا  مكافح   اؿ الألمكاؿ

 التمكيؿ األنصغر المتدني  
مػػػف تجربػػػ  البمػػػداف التػػػي صػػػا   تتريةاتهػػػا  الناشػػػ   نالػػػؾ بتػػػ  المخػػػاكؼ التمميػػػ  
تيػػ  حػػدا أقصػػن  ككػػكلؾ الجهػػا  التنظيميػػ  التػػي ،الخاصػػ  لطا ةػػ  مػػف األ ػػداؼ التنظيميػػ 

لمقػػػرك  الصػػػغرل  فالجهػػػا  المانحػػػ  لمقػػػرك  الصػػػغرل لػػػف تاػػػتط  تمبيػػػ  طمػػػ  التمػػػر  
النػػاجحيف الػػكيف ير بػػكف فػػي الحصػػكؿ عمػػن قػػرك  تتجػػاك   ػػكا الحػػد بناػػ  باػػيط ، كمػػا 

بالمقارنػ  كأقػؿ ربحيػ   ،ايخمؽ كلؾ إشػكاال فػي المكا نػ  بػيف القػرك  الصػغيرو األك ػر تكمةػ 
  مػػػف ناحيػػػ  أخػػػرل، فػػػ ف فػػػر  حػػػد يػػػ األقػػػؿ تكمةػػػ  كأك ػػػر ربحك  بػػػر قمػػػيرن القػػػرك  األكمػػػ  

ألف مػػػف مصػػػمح   إأقصػػػن كبيػػػر لمبمػػػق القػػػر  يقمػػػؿ مػػػف ااػػػتهداؼ ككم الػػػدخؿ المػػػنخة 
 لمقرك   ناألعم اقؼ التكج  نحك ال  الجه  األقرايي

،  التنظيميػػكلمتمييػ  بػػيف اإل تمػػاف األصػػغر كالقػػرك  المصػرفي  التقميديػػ  الصػػغيرو فػػي األطػػر 
قػػػد تر ػػػ  جهػػػ  التنظػػػيـ فػػػي اشػػػتراط عػػػدـ تقػػػديـ يػػػمانا  أك ر ػػػف لمحصػػػكؿ عمػػػن القػػػرك  

   الر مػػػػ  إلػػػػن المركنػػػػ -كهػػػػكا–أف  ياػػػػتند أم شػػػػرط تنظيمػػػػي  -أييػػػػان –الصػػػغرل  كينبغػػػػي 
قػد يػنجح فػي  ،كيبػدأ بقػر  صػغير  يػر ميػمكف ،فالمقتر  األصغر الػكم ال يممػؾ يػمانان 

 ناألكلػ  م  إلن الحد الكم يتيح ل  تككيف أصكؿ متقكل  بنهاي  التمميػك يادو دخ ،تنمي  منشأت 
 ،  عػركو عمػن كلػؾ يمكف بمكجبها ااػتخداـ ر نهػا يػمانا عاديػا فػي قػرك  الحقػ  ،أك ال اني

حتػػن لػػك أف قيمػػ   ،لتت يػػ  حػػكاف  الاػػداد إفػػ ف بتػػ  مسااػػا  التمكيػػؿ األصػػغر تقبػػؿ الػػر ف
إكا كانػػ   نالػػؾ  الاػػيما يػػا كػػامر فػػي حالػػ  التت ػػر،الػػر ف ال تكةػػي لتتػػكي  المقػػر  تتكي
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 يػػر  لأك إكا كانػػ   نالػػؾ أم يػػمانا  أخػػر  ،كحاػػف اػػمكؾ التميػػؿ ،المشػػركع لبجػػدك   قناعػػ 
   مادي

أييػا، لكنػ  قػد يكاجػػ   ،تحديػد مكاصػةا  التميػؿ الماػتهدؼ فػي التنظػيـ أمػر مطمػك ه 
قػػػد ياػػػتبتد  ،التحديػػػد الػػػكم يشػػػير إلػػػن التميػػػؿ الةقيػػػر :فتمػػػن اػػػبيؿ الم ػػػاؿ ،تحػػػديا  عمميػػػ 

أك أف  ،كمحػػػركميف مػػػف الخػػػدما  المصػػػرفي  ،أشخاصػػػا اخػػػريف مػػػف ككم الػػػدخؿ المػػػنخة 
اػػػتتداد إلدارو ا نحتػػػ أك الػػػكيف لػػػي  لػػػديهـ مقػػػدرا  ،يان اقتصػػػاديشػػػمؿ الةقػػػرا   يػػػر النشػػػطيف 

اعػػدو التمػػر ، فقػػد يكػػكف إكا اعتػػـ  صػػان  الايااػػا  تشػػديد التركيػػ  عمػػن ق نأعمػػالهـ  حتػػ
تيميف أار أصػحا  المشػاري  : األك ر عممي  تطبيؽ درج  مف المركن ، عمن ابيؿ الم اؿ

 وأصػحا  المشػاري  الصػغرل أ مبيػ  أك ناػب  مقػدر  تشكيؿالصغرل في التتريؼ، أك اشتراط 
في ظؿ تتريؼ قاعدو عمػر  اإل تمػاف األصػغر  نكفي بت  الحاال ، حت مف المقترييف 

ينبغػي أف تاػمح   فػ ف الجهػا  اإلشػرافي  ماتهدف  تتريةا ييقا جدا، إال أن  الناحيػ  التمميػال
أنػػ  كعنػػد تطبيػػؽ  ،لممقريػػيف بقػػدر كبيػػر مػػف المركنػػ  فػػي اختيػػار التمػػر   كالجػػدير بالػػككر

نػػػػ  القػػػػانكف حرفيػػػػا لمتتامػػػػؿ مػػػػ  المقريػػػػيف الػػػػكيف ي عمػػػػكف أنهػػػػـ   المسااػػػػا  المقريػػػػ
 األر   نعم في الكاق  قد يخدمكف نكعا مختمةا تماما مف التمر الماتهدفيف، إال أن  

أك ظهػر أف التتريػؼ األصػمي ي يػر  ،خرص  القكؿ، إكا تغيػر  الظػركؼ االقتصػادي 
مكاصػػػػةا  التميػػػػؿ كيػػػػ  التتريػػػػؼ أك إعػػػػادو يتطمػػػػ  فهػػػػكا مشػػػػكر  فػػػػي الكاقػػػػ  التممػػػػي، 

عمميػ  تشػريتي  كاممػ  ك كا يتطم   ،في القانكف لمصطمح اإل تماف األصغر والكارد  المطمكب
 ،كلػػي  فػػي القػػانكف نةاػػ  ،لتغييػػرق  أمػػا التتريةػػا  كمكاصػػةا  التميػػؿ فػػي المػػكا ح التنظيميػػ 

يػػػتـ تغيير ػػػا بػػػدكف الحاجػػػ  لتغييػػػر القػػػانكف، حيػػػ  يتطمػػػ  التشػػػري   إك إهػػػي أك ػػػر اػػػهكل ف
تتػيح تحديػد تةاصػيؿ  القانكني ماتكل متينا مف التحديد في القانكف، لكن  يترؾ ماػاح  كبيػرق

 مهم  في المكا ح التنظيمي  المتتمق  بالقانكف 
 قانونية ومؤسسات التمويل األصغراألطر الرقابية والتنظيمية وال   .4

كالقكاعػد  ،كالقػكانيف ،كالمنشػكرا  ، ااإلطار التنظيمي كالرقابي إلن كػؿ اإلجػرا  يشير
  مػػػػف قبػػػػؿ  ي ػػػػ  تشػػػػريتي وبتنظػػػػيـ قطػػػػاع التمكيػػػػؿ األصػػػػغر المجػػػػا   ،كا  الصػػػػم   مػػػػالمم   

المػكا ح كاألنظمػ  التنظيميػ  مجمكعػ  تتػد البنػؾ المركػ م، بينمػا ك  ،تنةكيػ ي   أك  ،البرلمافك
قرار ػػا مػػف قبػػؿ اػػمط  تنةيكيػػ ، م ػػؿ إحػػدل  ،فرعيػػ  مػػف كالمػػكا ح التنظيميػػ  التػػي يػػتـ تبنيهػػا كا 
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كفػي مجػاؿ التمكيػػؿ  .تككنػػ  لهػكا الغػر   ك أم جهػ  ماػتقمأ ،أك البنػؾ المركػ م ،الػك ارا 
كالمنشػكرا  كالقػكانيف كا   ، ااإلجػرا ك  ،القػكانيف  إاألصغر نقصد بػاألطر الرقابيػ  التنظيميػ

كبنػػػكؾ لمتمكيػػػؿ  ،بمػػػا فػػػي كلػػػؾ شػػػركط كمكجهػػػا  إنشػػػا  مسااػػػا  ،بتنظػػػيـ القطػػػاع  الصػػػم
لكػؿ الشػركا    نالػؾ فػرؽ بػيف  -مركػ م البػا البنػؾ ال-مف منظـ القطػاع  واألصغر المنشكر 

 نالؾ بت  المتطمبا  التي تتتبػر  يػر  إك إف   إ ير التحكطيك  التنظيـ كاإلشراؼ التحكطي
جا تهػػا قانكنيػػان،  ،تحكطيػػ ، م ػػؿ المتطمبػػا  كالشػػركط الخاصػػ  بتاػػجيؿ الجهػػا  المرخصػػ  كا 

قكاعػػػد لمحتػػػكل ك تقػػػديـ التقػػػارير عػػػف البيانػػػا  الماليػػػ  أك نشػػػر ا، ك ،  اإلفصػػػاح عػػػف الممكيػػػك 
  اإلفصػاح المتاػـ بالشػةافيك كأامك  عر  البيانا ، كالمتايير القيااػي  لممحااػب  كالتػدقيؽ، 

كحػػدكد  ،كحالػػ  قركيػػهـ ،تقػػديـ أاػػما  المقتريػػيفك التػػدقيؽ الخػػارجي، ك عػػف أاػػتار الةا ػػدو، 
 ( 0222)ايجا ،  أاتار الةا دو
الدكؿ كالجها  المانح  كمنظمك قطاع التمكيؿ األصػغر إلقامػ  إطػار تنظيمػي  نتات

تحاػػػيف أدا  ل كالاػػػتي ،ليشػػػج  تكػػػكيف مسااػػػا  تمكيػػػؿ أصػػػغر إخػػػا  بالتمكيػػػؿ األصػػػغر
لمقطػاع،   كعدد التمر  الماػتهدفيف، ك يػادو حجػـ المػكارد الماليػ  المقدمػ  ،المسااا  القا م

ككيػ  أاػ  جيػدو لمحككمػ   ،عيف فػي حالػ  قبػكؿ الكدا ػ كما ييمف حماي  التمػر  كالمػكد
لمقػػػدمن     فيػػػر عػػػف أنػػػ  ياػػػاعد الجهػػػا  المانحػػػ  لتقػػػديـ المػػػكارد الماليػػػ كالاػػػرم  الماليػػػ

 نبأمػاف بػدال عمػا كػاف اػا دا فػي المايػي مػف  يمنػ  المنظمػا   يػر الحككميػ  عمػ  الخدم
يػماف  -أييػان –ياػتهدؼ التنظػيـ    كمػا كالتي كان  تمكلها جها  أجنبي ،التمكيؿ األصغر

  كبصػػكرو وتحصػػيؿ قػػرك  مقػػدمي الخدمػػ  مػػف التمػػر  بصػػكرو قانكنيػػ  بتيػػدا عػػف المقايػػا
خدمػ  التمكيػؿ  تقديـليماف  تهدؼ مسشرا  تنظيـ مسااا  التمكيؿ األصغر ف ف  أك ر دق

كالحاكميػ ،  ،كالايكل  ،مسشرا  رأ  الماؿم ؿ:  ،بالحصاف  كالجكدو كاألماف تتمي األصغر 
 ،يػماف الكدا ػ  لممسااػا  التػن تقبػؿ الكدا ػ ، م ػؿ: م  أخك الحيط  فيما يتتمػؽ بالمخػاطر

كاػػػهكل  الػػػدم  ك ير ػػػا، كحمايػػػ   ،عبػػػر ترتيبػػػا  ليػػػماف المنافاػػػ  ،كيػػػماف اػػػكؽ منػػػاف 
يػػماف كالاػتي لك ير ػػا،  ،كالتدالػػ  فػي مػػنح التمكيػؿ ،الشػةافي كتتجمػن صػػكر ا بالماػتهمكيف 

عػدـ كجػكد متكقػػا  كتػكليؿ الصػتكبا  ك  ،ما  التمكيػؿ األصػغر عبػر المسااػػا خػد انتشػار
 ،إكا كػػاف القطػػاع ناشػػ ان  اػػيماأنػػ  لػػي  كػػؿ التنظػػيـ مةيػػد،  ،لمقػػدمي الخدمػػ   كحػػرم بػػالقكؿ

لمتغييػػر عبػػر قبػػكؿ األاػػ    مسااػػا  التمكيػػؿ األصػػغر لػػـ تصػػبح بتػػد مرشػػحالحقيقػػ  أف  ك 
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فػي -أا   ير جيػدق يمكػف أف يػسدم  نتنظيمي جديد عم  كربما النةتاح عمن خيار والجديد 
أف تػسدم القكاعػد  -أييػان –انتشار مسااا   ير مس م ، كمف الممكػف  نإل -بت  األحياف

 .كالمنافا  في التمكيؿ األصغر ،التنظيمي  المةرط  إلن تقييد االبتكار
لكػػػػي تشػػػػمؿ  إفي فػػػػي كيةيػػػػ  تطكيػػػػ  الرقابػػػػ  اإلحترا يػػػػ  المصػػػػر  ان ماػػػػتمر   اؿ  نالػػػػؾ جػػػػداؿن  ال

أف  ػكق المسااػا  الاػيما   المػاؿ، أفيما يتتمػؽ بحجػـ ر  الايمامسااا  التمكيؿ االصغر، 
قػػؿ مػػف نشػػاطا  المصػػارؼ التجاريػػ   فيػػر عػػف أف  نالػػؾ نقػػاإ بيػػركرو أف ألهػػا نشػػاطا  

  المػػػاؿ لمسااػػػا  التمكيػػػؿ األصػػػغر أيػػػتؼ مػػػف المسااػػػا  الماليػػػ  أيكػػػكف شػػػرط كةايػػػ  ر 
 ،كفػي التتيػيف فػي مجػال  اإلدارا  ،كككلؾ اهكل  المكاصةا  فػي إدارو المسااػا التجاري ، 

 ك ير ا مف الشركط المصرفي  األخرل 
في إدخػاؿ مسااػا  التمكيػؿ األصػغر فػي   ظم  النظـ التالمي   ي المهيمن عمكمان،

 األطر الرقابي  لمقدمي الخدما  المالي :
الػنظـ المصػرفي  الحاليػػ : بتػ  مقػػدمي   إدخػاؿ التمكيػؿ األصػػغر يػمف القػػكانيف ك 1

 -أييػان –تجاريػ   يمكػف  ان مصػارفبكصػةها الخدم  لمةقػرا  مػف المسااػا  الكبيػرو تػـ تنظيمهػا 
تبتػػا لدرجػػ   إدخػػاؿ مسااػػا  التمكيػػؿ األصػػغر التػػن تقبػػؿ الكدا ػػ  يػػمف قػػانكف المصػػارؼ
لمجمكعػػ  مػػف المركنػػ  فػػي قػػكانيف المصػػارؼ مػػ  إجػػرا  بتػػ  التتػػدير  التػػن تنااػػ   ػػكق ا

 المسااا   
–  لمسااػػا  التمكيػػؿ األصػػغر مػػف القػػانكف المصػػرفي بتػػد التػػ اـ ا  تقػػديـ اإلاػػت نا 

ككةايػػ  رأ   ،  المػػاؿ األدنػػيأأاػػ  ر  :المسااػػا  بػػبت  الشػػركط كالترتيبػػا   م ػػؿ - ػػكق
 كمتطمبػػػا  الاػػػيكل  ،كاإلدارو التميػػػا ،كمجػػػال  اإلدارا  ،ختيػػػاراالكأاػػػ   ،كالممكيػػػ  ،المػػػاؿ

    في المسااا  التن تقبؿ الكدا   ايماال
  إيجػػػاد قػػػانكف خػػػا  لمسااػػػا  التمكيػػػؿ األصػػػغر: بتػػػ  الػػػدكؿ عممػػػ  بنظػػػاـ القػػػانكف 3

ليتنااػ  كطبيتػ  المخػاطر المتتمقػ  بالتمكيػؿ  إ كا القانكف فصؿ الخا   كعمن الر ـ مف أف  
 -الػػر ـ مػػف أ ميتهػػا نعمػػ-  تناػػيؽ التمكيػػؿ األصػػغر مػػ  األاػػ  المصػػرفي األصػػغر، إال أف  

أك كػػػؿ المسااػػػػا   ،يشػػػمؿ المسااػػػا  التػػػػي تقبػػػؿ الكدا ػػػ  قػػػد  ن ػػػػإك إ إيشػػػكؿ تحػػػديا حقيقيػػػا
 النشػػػػػػػاطا  الماػػػػػػػمكح    كفػػػػػػػي كػػػػػػػؿ األحػػػػػػػكاؿ فػػػػػػػ ف   كأشػػػػػػػكالها القانكنيػػػػػػػ ،بمختمػػػػػػػؼ أنكاعهػػػػػػػا

 لتةػػػػػػػػادم تقػػػػػػػػديـ  إبهػػػػػػػػا لممسااػػػػػػػػا  الماليػػػػػػػػ  فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ إطػػػػػػػػار ينبغػػػػػػػػي أف تكػػػػػػػػكف كايػػػػػػػػح 
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كتأخػػػك  ،التػػي ال ينبغػػػي أف تكػػكف يػػػمف  ػػكا اإلطػػػار التنظيمػػي أك كاؾ التصػػريح لممسااػػػا 
  لػػػػػكلؾم ػػػػػؿ اػػػػػهكل  الػػػػػدخكؿ فػػػػػي القطػػػػػاع المػػػػػالي دكف أف تكػػػػػكف أ ػػػػػؿ  ،فكا ػػػػػد ال تاػػػػػتحقها

(Joanna Ledgerwood, 2013) 
 ػك الػكم يقػـك بكيػ  إطػار لكػؿ مجمكعػ  مػف  -كجهػ  نظرنػا مف-النظاـ األامـ إف  

األخػػك  لهػػا نشػػاطا  مصػػدق  فػػي أطػػر تنظيميػػ  مختمةػػ ، مػػ  بحيػػ  يكػػكف ،مقػػدمي الخدمػػ 
يك نػػدا الدكلػػ   دالتةريػػؽ بػػيف الشػػركط كاألطػػر التنظيميػػ  لكػػؿ مجمكعػػ   كتتػػ بتػػيف االعتبػػار

بالمسااػا  التػن   خاصػ  فصمتا أطر رقابيػ ، الرتافكمف بتد ا الاكداف ،في أفريقيا ناألكل
تكمػػف بتيػػدا عػػف اإلطػػار االرقػػابي لممصػػارؼ   ،تقبػػؿ الكدا ػػ ، مػػف تمػػؾ التػػن ال تقبػػؿ الكدا ػػ 

كمػا  ،كيي  إطار لكؿ مجمكعػ  ،يةصؿ المسااا  ، أن القيم  الةتمي  لهكا النكع مف األطر
أنػػ  يتمػػؿ عمػػن تركيػػ  النشػػاطا  بمػػا يتةػػؽ مػػ  درجػػ  المخػػاطرو لكػػؿ مجمكعػػ  مػػف مقػػدمي 

التطػكر الػكم يمكػػف تبتػا لماػتكل  ،ياػمح بػالتحكؿ مػػف إطػار آخػرإيػاف  إلػن أنػ  الخدمػ   
 أف يحد  لمقدمي الخدم   

لقطمماع التمويممل  ةلرقابيممة والتنظيميمماأىممم مالمممت التجربممة العالميممة فممي األطممر . 5
 األصغر
كأمريكػػػػا  ،ااػػػػيا، ك تجربػػػػ  تنظػػػػيـ قطػػػػاع التمكيػػػػؿ األصػػػػغر فػػػػي البمػػػػداف األفريقيػػػػ تتػػػػد 

ك ينيػا  ن،كأفريقيػا الكاػط ،الكنغػك :م ػؿ ،دكؿ أفريقيػ  نػاؾ حػد كبيػر  إلن إيجابي   ،الرتيني 
قاػػػػم  بهػػػػا مسااػػػػا  التمكيػػػػؿ  ،مجمكعػػػػ  قػػػػكانيفكيػػػػت   ،كتشػػػػاد ،كالجػػػػابكف ،الاػػػػتكا ي 

مسااػػػا  تقبػػػؿ الكدا ػػػ  مػػػف ك مسااػػػا  تقػػػدـ التمكيػػػؿ فقػػػط،  ،  ػػػي:األصػػػغر ل ر ػػػ  أقاػػػاـ
لمجمػكعتيف:   قاػم  األطػر الرقابيػفقػد مك مبيؽ  أماكدا   الجمهكر  كأخرل تقبؿ عمر ها، 

مصػارؼ م ػؿ  ،المسااا  التػن تأخػك التصػريح مػ  الرقابػ  اإلحترا يػ  األكلن  ي مجمكع ال
 ،التػػػػن تأخػػػػك التصػػػػريحال انيػػػػ  فهػػػػي  المجمكعػػػػ أـ   كجمتيػػػػا  اإل تمػػػػاف ،التمكيػػػػؿ األصػػػػغر

كجمتيا  االدخػار كاإل تمػاف  فػي إ يكبيػا،  ،كتراق  عبر البنؾ المرك م برام  تقديـ القرك 
لتقػػديـ الخدمػػ   إلتنظيمػػي الحػػالي،  لػػـ تكػػف  نػػاؾ مسااػػ  ماليػػ  راػػمي قبػػؿ إدخػػاؿ اإلطػػار ا

لتمكيػػػؿ ا اإلطػػػار التنظيمػػػي مسااػػػا  كفػػػي أ يكبيػػػا حػػػكؿالماليػػػ  لػػػككم الػػػدخؿ المػػػنخة   
كةػػؿ قػػد   ك   إلػػي مسااػػا  ماػػتقم لممنظمػػا   يػػر الحككميػػ  األصػػغر مػػف مسااػػا  تابتػػ
األصػػػغر مم مػػػ  بتقػػػديـ التقػػػارير لمبنػػػؾ ف مسااػػػ  التمكيػػػؿ إك إ إالتنظػػػيـ االتاػػػاؽ كالشػػػةافي 
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كالتنػاف  مػ   ،كالحككمػ  ،الممكيػ  إالمرك م بانتظػاـ  كلكػف تكاجػ  أ يكبيػا تحػديا  فػي مجػاؿ 
اإلقرا  المدعـك  كفي تن انيا صدر اإلطار التنظيمي لمسااػا  التمكيػؿ األنصػغر فػي عػاـ 

تأكػػد مػػف كةايػػ  رأ  الػػكم يتتمػػد ال ،كشػػمؿ عمميػػ  التػػرخي  مػػف البنػػؾ المركػػ م ـ(0222)
كالمشػارك   ،التمكيػؿ األصػغر عمػن مماراػ  الكاػاط  الماليػ  قػدرو شػراك كالتحقؽ مف  ،الماؿ

فػػػي التمكيػػػؿ األصػػػغر بدرجػػػ  عاليػػػ  مػػػف الحيطػػػ   كتشػػػمؿ المتطمبػػػا  التنظيميػػػ  لشػػػركا  
كتخصػػي  خاػػا ر  ،كناػػب  كةايػػ  رأ  المػػاؿ ،التمكيػػؿ األصػػغر الحػػد األدنػػن لػػرأ  المػػاؿ

قاـ اإلطػار التنظيمػي فػي أك نػدا مسااػ  التمكيػؿ األصػغر إلػن أربػ   كفي يك ندا القرك  
ـ  كتدرج  مساا  التمكيؿ األصغر إلن الماتكل األكؿ  ،ف ا  مماػتكل التػالي تتػدرر ل كمػف  ػ

 عندما تةي بالمتطمبا  
رقابيػػ  لممسااػػا  التػػي  ان أطػػر  -البكاػػن ، كطاجاكاػػتافك-كطبقػػ  دكؿ ااػػيا كأكركبػػا 

عػػػف المسااػػػا  التػػػن تقبػػػؿ  و كػػػؿ البتػػػدال تقبػػػؿ الكدا ػػػ  بتيػػػدبطريقػػػ   -فقػػػط–تقػػػدـ التمكيػػػؿ 
كفػػي كمبكديػػا نظػػـ بنػػؾ كمبكديػػا الػػكطني   (,Joanna, 2013 Ledgerwood)  الكدا ػػ 

 ،الهيكػػؿ المسااػػي نتػػـ التركيػػ  عمػػ إك إن ػػ  إمسااػػا  التمكيػػؿ األصػػغر مػػف جكانػػ  مختمةػػ 
عمػػاؿ التجاريػػ  مػػ  الحكػػـ الرشػػيد، كتنميػػ  المػػكارد البشػػري ، كمصػػدر التمكيػػؿ كمنهجيػػا  كاأل

، أصدر بنؾ كمبكديا ال ح  بشأف تصػنيؼ مسااػا  التمكيػؿ ـ(0222)في عاـ ك اإلقرا   
ككيػػػ  متػػػايير لمتػػػرخي  كالتاػػػجيؿ،  ،كفقنػػػا لماػػػتكل التشػػػغيؿ ،األصػػػغر إلػػػن  ػػػر  ف ػػػا 

 باات نا  متطمبا  رأ  الماؿ المنخة   ،لمبنؾ التجارم  ن مشابه
كالجمتيػا   ،كػؿ األشػكاؿ القانكنيػ  ـ(0222)في قانكف   التجرب  الهنديكقد اعتمد  

 ،التػػػػي ال تمػػػػار  االدخػػػػار  كالشػػػػركا   يػػػػر الربحيػػػػ ،المنظمػػػػا   يػػػػر الحككميػػػػ   الخيريػػػػ
  التػػي فػػكو  البنػػؾ المركػػرم الهنػػدم لتػػرخي  المسااػػاقػػد ك   كمسااػػا  التمكيػػؿ األصػػغر

تقبػػػػؿ الكدا ػػػػ   كبقيػػػػ  المسااػػػػا  كالجمتيػػػػا  تػػػػرخ  عبػػػػر جهاتهػػػػا تبتػػػػا لمشػػػػكؿ القػػػػانكني 
 ـ(0211)التنظػػػيـ الػػػكاتي  كفػػػي كفػػػؽ منطػػػؽ كتػػػدير أعمالهػػػا حاػػػ  قانكنهػػػا الخػػػا  بهػػػا، 
فػػػي أمػػػا أعطػػػي البنػػػؾ المركػػػ م كػػػؿ صػػػرحيا  التصػػػديؽ كاإلشػػػراؼ   ان جديػػػد ان كيػػػ  تنظيمػػػ

مقػانكف ااػتنادان ل  ، ي ػ  ماػتقمبكصػةها تنظيـ التمكيؿ األصغر  تـ تشكيؿ  ي  فقد  بنغرديإ
مسااػػػا  التمكيػػػؿ  نمهمتهػػا التصػػػديؽ كالتنظػػيـ كاإلشػػػراؼ عمػػ ـ(،0222)لاػػػن   (20)رقػػـ 

  ككي  الايااا  ،األصغر
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لقطماع التمويمل متنماىي الصمغر فمي المدول  ةوالتنظيميم ةوالتشريعي ةطر الرقابيأل. ا6
 العربية 

 هػاإالتربي  خرؿ الانكا  المايي  بتبني إصػرحا  ماليػ  كتطبيق قام  بت  الدكؿ
كتمكينػ  مػف النةػاك إلػن شػرا ح أكاػ  مػف الاػكاف  كتيػمن   ،لترقي  قطاع التمكيػؿ األصػغر

أكلكيػػػا  اإلصػػػرح فػػػي  ػػػكا المجػػػاؿ فػػػي بتػػػ  الػػػدكؿ تطػػػكير األطػػػر التنظيميػػػ  كالرقابيػػػ  
ـ عمػػؿ مسااػػا  كبنػػكؾ التمكيػػؿ األصػػغر أك ااػػتحدا  أطػػر كقػػكانيف جديػػدو تػػنظ ،المكجػػكدو

كاألاػ  التجاريػ  كالحككمػ ، الماليػ    كتراػي أاػ  الاػرم ،كتحدد صةتها القانكني  كالماليػ 
كالربحي  فػي نشػاطاتها  إيػاف  إلػن تهي ػ  البي ػ  الداعمػ  لتمػؿ مسااػا  التمكيػؿ األصػغر، 

التجػػارم إلػػن قطػػاع التمكيػػؿ كالتكاػػ  فػػي خػػدما  االدخػػار متنػػا ي الصػػغر، كجػػك  التمكيػػؿ 
 األصغر، كتحايف شةافي  مسااا  التمكيؿ األصغر كقدراتها المالي  

قطػػاع التمكيػػؿ متنػػا ي  نعمػػ  يكيػػح متمكمػػا  حػػكؿ الجهػػا  المشػػرف اآتػػيالجػػدكؿ 
 :  لكلؾكقانكني  كالدكؿ التربي  التي كيت  لكا ح رقابي  كتشريتي ،الصغر

 مشرفة عمى قطاع التمويل متناىي الصغرمعمومات حول الجيات ال(: 2جدول )

قطاع التمويل  ىعمة الجيات المشرف الدول
 األصغر

الموائت الرقابية والتنظيمية والقانونية 
 لقطاع التمويل األصغر

 (2020، تحديث ) (2014) ىيئة الرقابة الماليو )مستقمة( مصر
 (2017تحديث )  (2011) بنك السودان المركزي السودان
     وزراة المالية )الترخيص والتنظيم(، المغرب

 (ةلرقابا بنك المغرب
 (1999( تحممممممممممممممممديثات ،)2004 ،

2007 ،2013) 
 (2011حديث )ت  (2007،) البنك المركزي الموريتاني موريتانيا

 (2012) (، تحديث 2011)  سمطة رقابة التمويل األصغر)مستقمة( تونس
    البنك المركزي )مجمس النقد سوريا

 والتسميف(.
 (2007) 

 السمطة النقدية الفمسطينية )البنك  فمسطين
 المركزي(

 (2011) 

(، تحمممممممممممممممديث 2004تعممممممممممممممميم  )  مصرف لبنان المركزي لبنان
(2018) 

  (2015) البنك المركزي األردني األردن
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 المصدر: مصادر ودراسات متعددة 
يػت  قػكانيف كأطػر ك   أف أ مػ  الػدكؿ التربيػ -أعػرق-( 0رقػـ )يتيػح مػف الجػدكؿ 

ك يػر  ر ػـ  لتحاػينا كقد خيػت  لمتمكيؿ األصغر، عمن شكؿ  تتميما  رقابي  كتنظيمي  
   ياػػت نن مػػػف كلػػؾ اػػكريا كفماػػػطيف كاألردف كالبحػػريف كالػػػيمف( ) التػػػي تتتير ػػا مػػف النػػكاق 

ماػػػسكليا  الرقابػػػ  كاإلشػػػراؼ عمػػػن تقػػػـك ب  كمتخصصػػػ و يػػػا  اػػػمط  ماليػػػ  محػػػدد كمػػػا أف
  فبينمػا تقػـك و لػبت  الػدكؿكبيػر   تنظيـ التمكيؿ األصػغر م ػؿ البنػؾ المركػ م يشػكؿ متيػم

 لأخػر  دكؿ بت  الدكؿ بتحديد جه  مالي  ماتقم  عف البنؾ المرك م كمصػر كتػكن ، تقػـك
يػػت  البنػػؾ ك المغر  كالتػػراؽ  كلكػػف أ مػػ  الػػدكؿ كػػ   يػػر ماليػػ وعػػد  بتحديػػد جهػػا  رقابيػػ

كلكػػكف  مػػف جهػ ، تمشػيا مػػ  التجػار  التالميػ  وكحيػػد  جهػ  رقابيػبكصػػةها  -فقػط–المركػ م 
مػف  التمكيؿ األصغر الماتداـ عمؿ مالي يخي  لرقاب  كتشري  مالييف مف جه  متخصصػ 

    جه  أخرل
منظمػا  بكصػةها أ م  مسااا  كبنكؾ التمكيؿ األصغر فػي الػدكؿ التربيػ  ماػجم  

 لممػػا يصػػت  متػػ  عمػػؿ تصػػنيؼ مػػالي كقػػانكني محػػدد لهػػا   ػػكا الكيػػ  أد   يػػر حككميػػ
كتقييػد قدرتػ  فػي تتب ػ  المػكارد  ،في نشاط قطػاع التمكيػؿ متنػا ي الصػغر  إليتاؼ الشةافي

  كمصػػػػػرفي  تجاريػػػػػ وأك االقتػػػػػرا  بصػػػػػكر  ،الماليػػػػ  الر مػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػرؿ ااػػػػػتقطا  الكدا ػػػػػ 
لمتمكيػػػػؿ   الػػػػ  تةتقػػػػر لغيػػػػا  كحػػػػدا  فاعمػػػػ  كمػػػػا أف أ مػػػػ  البمػػػػداف التربيػػػػ  ال    ماػػػػتدام
كشػػػبكا  مسااػػػا   ،ك يػػػا  جمتيػػػا   كالشػػػمكؿ المػػػالي داخػػػؿ البنػػػكؾ المرك يػػػ ،األصػػػغر

كمصػػػر كالتػػػراؽ بتػػػ  الػػػدكؿ م ػػػؿ الاػػػكداف كلبنػػػاف ياػػػت نن مػػػف كلػػػؾ ) التمكيػػػؿ األصػػػغر
    (كاألردف كاليمف

 بنك البحرين المركزي )ىيئة تنظيم  البحرين
 اإلقراض األصغر(

 (2014) 

( 2010، منشورات فمي ) (2009) اليمنيالبنك المركزي  اليمن
 (2011و )

  ةمؤسسة النقد السعودي السعودية
 )ساما، البنك المركزي(

 (1999( تحديث ،)2019) 

 البنك المركزي / دائرة المنظمات غير  العراق
 وزارة المجتمع المدني. -الحكومية 

 (2010( ،)2012) 
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  لػػكا ح منظمػػالػػدكؿ التربيػػ  لكيػػ  بتػػ  بتػػ  الحقػػا ؽ فػػي تجػػار   - نػػا– نػػكرد
   عمن النحك اآتي: األصغرأك  ،لقطاع التمكيؿ متنا ي الصغر

 مصر. 1.6
جمهكريػػػ  مصػػػر التربيػػػ  بالتشػػػري  لمقطػػػاع مػػػسخرا مقارنػػػ  بك يػػػر مػػػف الػػػدكؿ  ا تمػػػ 

كاألاػ   ،مػف الػدكؿ التربيػ  التػي قطتػ  شػكطا طػكير فػي التشػريتا تتػد نهػا أ، إؿ  التربي
المتتمقػػ  بالتمكيػػؿ متنػػا ي الصػػغر  كبػػدأ  ػػكا التمػػؿ بتػػد قيػػاـ الهي ػػ  التامػػ  لمرقابػػ    القانكنيػػ
لقطػػاع التمكيػػؿ متنػػا ي   بكيػػ  لػػكا ح منظمػػ ـ(0212)مػػ  البنػػؾ الػػدكلي فػػي التػػاـ   الماليػػ

كمػػا قامػػ  اػػمط  الرقابػػ  الماليػػ  بكيػػ   ، بالتتػػاكف مػػ  الجهػػا  كا  الصػػم، ككلػػؾ الصػػغر
صغر في اإلطار القانكني التاـ الكم يحكـ النشػاطا  الماليػ   يػر ف خا  بالتمكيؿ األك قان

  مجمػػػ  الػػػك را   كتقػػػـك الهي ػػػ  التامػػػ  لمرقابػػػـ( ب عتمػػػاد مػػػف 0212فػػػي التػػػاـ ) المصػػػرفي 
الماليػػ  حصػػريا بمػػنح تػػراخي  م اكلػػ  نشػػاطا  التمكيػػؿ متنػػا ي الصػػغر بمصػػر لمشػػركا  

  كحاػػػ  قػػػانكف تنظػػػيـ نشػػػاط ومحػػػدد يػػػكابط نبنػػػا  عمػػػ  كالجمتيػػػا  كالمسااػػػا  األ ميػػػ
  تحػاد ييػـ الجهػا  التاممػايػتـ إنشػا   ـ(0212)لاػن   (121)التمكيؿ متنتهي الصغر رقـ 

تحػػاد المصػػرم لمتمكيػػؿ متنػػا ي الصػػغر(  كمػػا جػػا  )اال ،فػػي نشػػاط التمكيػػؿ متنػػا ي الصػػغر
 يػػ  تتريػػؼ لممشػػركعا  متنا ـ(0222)لاػػن   (121)رقػػـ  وفػػي قػػانكف المشػػركعا  الصػػغير 

، كمػا كتخصي  ناب  مف األرايػي المشػركعا  الحككميػ  لهػكا النػكع مػف التمكيػؿ ،الصغر
ؿ فػي مجػاؿ التمكيػؿ متنػا ي ك ف لكػؿ المنظمػا   يػر الحككميػ  كالشػركا  بالػدخك امح القػان
مترؾ اميػػ  بػػك لمسااػػا  التمكيػػؿ األصػػغر مػػف المنظمػػا   يػػر الحك   ككػػكلؾ اػػمحالصػػغر

    هااياأأك ت أاهـ شركا  لمتمكيؿ األصغر
يػػـ القطػػاع  يػػر المػػنظـ يػػمانا  لتمكيػػؿ  ـ(،0202اػػن  )كيػػ  قػػانكف جديػػد فػػي 

 وكحػكاف  لمشػركا  الكبيػر   ،ك يػر اليػريبي  األعماؿ الحكاف  اليػريبي ومشاري  الشبا  كرياد
كجهػػػا  مكحػػػد إلصػػػدار التػػػراخي   كمػػػا  ،الصػػػغر  كمتنا يػػػ وصػػػغير مسااػػػا  اللم  الداعمػػػ

كقػػػػانكف إنشػػػػا   ،كالتػػػػأجير التمػػػكيمي ،كالحػػػػكاف   ،تػػػػراخي  الصػػػناعيقػػػػكانيف لم (5)أصػػػدر  
قػد كانػ  نتػا   ك نشػاطا  التمكيػؿ متنػا ي الصػغر    كقػانكف تنميػ ،شركا  الشػخ  الكاحػد

 (1 12)  المحةظػػػ  اإلجماليػػػ ـ(0202)نتيجػػػ  لهػػػكق التشػػػريتا   كبحمػػػكؿ  والتمػػػكير  جيػػػد
مميػػكف ماػػتةيد  (0 2)الصػػغر،   ا يػػمػػف شػػركا  التمكيػػؿ متن (%50)مميػػار جنيػػ  مصػػرم، 
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إ إك فػي تك يػ  القػرك   ني ال  الػ  يػتيةك %( أنا ، كلكف كاا ؿ الدف  اإللكتر 22منهـ ) 
  (0202(  )مجم  البكرص  المصري ، مف إجمالي األقااط (%2 2)، ك (%1 0)بمغ  

 المغرب. 2.6
 تمػػػ  بالتشػػػريتا  الرقابيػػػ  لمتمكيػػػؿ اتتبػػػر المغػػػر  مػػػف أكا ػػػؿ الػػػدكؿ التربيػػػ  التػػػي ت

بتنظيـ التمكيػؿ األصػغر  كفػي  ان خاص ان ااتحد   قانكن ـ(1111)متنا ي الصغر  كفي عاـ 
قامػػ  بتطػػكير خطػػ  لمكاجهػػ  المصػػاع  التػػي تتػػر  لهػػا قطػػاع التمكيػػػؿ  ـ(0221)عػػاـ 

 باػػػػب  تةػػػػاقـ مديكنيػػػػ  التمػػػػر ، دكف الػػػػدخكؿ فػػػػي تغييػػػػرا  فػػػػي ،األصػػػػغر فػػػػي كلػػػػؾ التػػػػاـ
 التشريتا  التي تحكـ القطاع  

لقػانكف التمكيػؿ األصػغر اػمح  لممنظمػا   ـ(0212)التتدير  التي تم  فػي عػاـ 
أك كػػؿ  ،مسااػػا  التمكيػػؿ الصػػغر بػػامترؾ جػػ   مػػفبكصػػةها  يػػر الحككميػػ  التػػي تتمػػؿ 

أاػػهـ شػػركا  التمكيػػؿ األصػػغر  فػػي البدايػػ  كانػػ  ك ارو الماليػػ  تقػػـك بػػدكر تنظػػيـ مسااػػا  
التمكيػؿ األصػغر، كلكػف الرقابػػ  عميهػا انتقمػ  مػػف الػك راو إلػن البنػػؾ المركػ م المغربػي  كمػػا 

ليشػػػمؿ  ـ(،0222)ك  ـ(0222)تػػـ تتػػديؿ قػػانكف مسااػػا  التمكيػػؿ األصػػغر فػػي التػػاميف 
كقػػرك  تػػكفير  ،ك تطػػكير منػػ ؿأأك بنػػا   ،لتممػػؾاالتمكيػػؿ األصػػغر قػػرك  تكاػػي  تتريػػؼ 

الما  كالكهربػا ، باإليػاف  إلػن قػر  مػرتبط بتطػكير الاػياح   كمػا اػمح   ػكق التتػدير  
لتاػهيؿ  ،ككػاال  لشػركا  التػأميف المػرخ  لهػانحػك:  ،لمسااا  التمكيؿ األصػغر بالتمػؿ

  (0210)صندكؽ النقد التربي،   مكيؿ األصغرتكفير خدما  التأميف األصغر لتمر  الت
 العراق. 3.6

إلطػػػػار القػػػػانكني كالتنظيمػػػػي لمتمكيػػػػؿ األصػػػػغر فػػػػي التػػػػراؽ قطػػػػاع التمكيػػػػؿ يخيػػػػ  ا
األصػػغر إلػػن قػػكانيف كجهػػا  إشػػرافي  متتػػددو، لكػػؿ مػػنهـ درجػػا  متةاكتػػ  مػػف الاػػيطرو عمػػن 

مسااػػػا  لمتمكيػػػؿ بكصػػػةها القطػػػاع  كيػػػتـ تاػػػجيؿ المنظمػػػا   يػػػر الحككميػػػ  التػػػي تتمػػػؿ 
األصغر مف قبؿ دا رو تاجيؿ المنظما   يػر الحككميػ  التابتػ  لػك ارو المجتمػ  المػدني كفقػا 

متطمبػػػػا  الشػػػػةافي ، ك الػػػػكم يتيػػػػمف ك ، ـ(0212)لقػػػػانكف المنظمػػػػا   يػػػػر الحككميػػػػ  لتػػػػاـ 
 أ مبيػػػ ، ااػػتقرلي  الجيػػدو  الاػػمتم ػػؿ  ،دارا  شػػركا  التمكيػػؿ األصػػػغرإلحككمػػ  مجػػال  

نتخػػػا  أعيػػػا  او عػػػاـ، دؿ عمػػػي تأشػػػيرق لمػػػك أك الحصػػػ ،األعيػػػا ، شػػػرط اإلقامػػػ  بػػػالتراؽ
بكصػةها بػالر ـ مػف أف شػركا  التمكيػؿ األنصػغر ماػجم      مجال  اإلدارا  بطريق  منااب
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لكػػف يحػػؽ لمبنػػؾ المركػػ م التراقػػي تنظػػيـ عممهػػا بكصػػةها مسااػػا   ،منظمػػا   يػػر حككميػػ 
  اإلقػػػرا   كيحػػػؽ لمبنػػػؾ المركػػػ م التراقػػػي حاػػػ  قانكنػػػ  ياػػػمح لهػػػا بمماراػػػ  أنشػػػط  ماليػػػ

شػػػرافي    منااػػػباتخػػػاك أم إجػػػرا ا كشػػػركا  التمكيػػػؿ  ،شػػػركا  اإلقػػػرا  نعمػػػ  تنظيميػػػ  كا 
     كالمسااا  المالي   ير المصرفي ،األصغر

 ،ـ(0210)فػػػي عػػػاـ  أصػػػدر البرلمػػػاف قػػػانكف دعػػػـ المشػػػاري  الصػػػغيرو المػػػدرو لمػػػدخؿ
ألػػػؼ دكالر لكػػػؿ  (12)د ك لمحككمػػػ  لتقػػػديـ قػػػرك  بػػػدكف فكا ػػػد فػػػي حػػػدالػػػكم كفػػػر كاػػػيم  ك 

مػػػػػكظةيف كمػػػػػف الراػػػػػـك  (12)قػػػػػر ، ككػػػػػكلؾ اإلعةػػػػػا ا  اليػػػػػريبي  لمشػػػػػركا  أقػػػػػؿ مػػػػػف 
  كبالم ؿ، فػ ف تتميمػا  تنظػيـ عمػؿ شػركا  تمكيػؿ المشػاري  الصػغيرو كالمتكاػط   اليريبي
اقػػػرا  لمشػػػركا  الصػػػغيرو  اػػػمح لمشػػػركا  التجاريػػػ  اإلنخػػػراط فػػػي أنشػػػط  (0212)لاػػػن  

كمػػػا ينطبػػػؽ قػػػانكف  اػػػيؿ  كالمتكاػػػط ، كالتػػػي يمكػػػف أف تشػػػمؿ المشػػػاري  متنا يػػػ  الصػػػغر 
ك ػكا ، ألػؼ دكالر أمريكػي (12)كؿ المتامر  التي ت يد عف  نعم ـ(0222)لان   اؿك األم

 ( 0215، )ايجا ، الرقـ ي يد عف مبمق أقرا  شركا  التمكيؿ األصغر
البي ػػػ  التنظيميػػػ  لمتمكيػػػؿ األصػػػغر بػػػالتراؽ عػػػدـ كجػػػكد لػػػكا ح  كتشػػػمؿ التحػػػديا  فػػػي

كتبػػػادؿ المتمكمػػػا  اإل تمانيػػػ   كتخيػػػ  البنػػػكؾ  ،التمػػػر كتكجيهػػػا  كايػػػح  بشػػػأف حمايػػػ  
الخصكصػػػػي  بمكجػػػػ  القػػػػانكف تاػػػػرم عميهػػػػا صػػػػة  ك  ،كالمسااػػػػا  الماليػػػػ  ألحكػػػػاـ الاػػػػري 

عمػػػن أم أحكػػػاـ مما مػػػ   كال  المصػػػارؼ، بينمػػػا ال يحتػػػكم قػػػانكف المنظمػػػا   يػػػر الحككميػػػ 
 ،اػػػترداد القػػػرك  التػػػي يمكػػػف أف تاػػػاعد البنػػػكؾ المسااػػػا  الماليػػػ ى تكجػػػد لػػػكا ح محػػػددو ال

المجػػػػك  لمنظػػػاـ القيػػػػا ي  كال يكجػػػد تكيػػػػيح لألنشػػػػط   تجنبهػػػػاكالمنظمػػػا   يػػػػر الحككميػػػ  
فػػي إطػػار قػػانكف المنظمػػا   يػػر الحككميػػ  الػػكم يحكػػـ مسااػػا   والماػػمكح بهػػا كالمحظػػكر 

 لتمكيؿ األصغر ا
 :السودان. 4.6

الاكداف مف الػدكؿ التػي قطتػ  شػكطا فػي صػيا   األطػر الرقابيػ  كالتنظيميػ  لقطػاع 
ـ( 0222)مقارن  بك ير مف الػدكؿ التربيػ   كبتػد درااػ  لكاقػ  القطػاع فػي  ،التمكيؿ األصغر

 نشػػػػػا  كحػػػػػدو ب (ـ0222)، قػػػػػاـ بنػػػػػؾ الاػػػػػكداف المركػػػػػ م فػػػػػي مػػػػػار  (0222)يكنيكػػػػػكن ، 
شػػػرافي  كتطكيريػػػ  لقطػػػاع التمكيػػػؿ بكصػػػة  متخصصػػػ  فػػػن التمكيػػػؿ األصػػػغر  جهػػػ  رقابيػػػ  كا 

الكحػػدو إلػػن تشػػجي   - ػػكق–تتبػػ  مباشػػرو لػػادارو التميػػا بالبنػػؾ  كتهػػدؼ  ،األصػػغر بالاػػكداف
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 ،أداو لتقػديـ الخػدما  الماليػ  لمةقػرا بكصػةها  ،كحة  التمكيؿ األصغر عمػن الػنه  اإلاػرمي 
كترقيػػ  كتطػػػكير التنميػػػ   ،كتخةيػػؼ حػػػدو الةقػػػر ، ح اليػػػتية  ماليػػا كالناشػػػط  اقتصػػػاديان كالشػػرا

االقتصادي   تهدؼ إلن تشجي  تقديـ التمكيؿ األصغر مػف خػرؿ البنػكؾ كالمسااػا  الماليػ  
ناػػػػيا  التمكيػػػػؿ لمشػػػػرا ح الماػػػػتهدف  مػػػػف مػػػػكارد القطػػػػاع التاػػػػهيؿ عمميػػػػ   إ يػػػػر المصػػػػرفي 

لمتطػػػكر المسااػػػي لممصػػػارؼ كمسااػػػا   -أييػػػان –كمػػػا تهػػػدؼ الحكػػػكمي ك يػػػر الحكػػػكمي  
التػػن تاػػهـ فػػي  يػػادو  ،التمكيػػؿ األصػػغر مػػف خػػرؿ بػػرام  التػػدري  كتطػػكير الػػنظـ المسااػػي 

التمكيػػػؿ لمقطػػػاع  كمػػػف  ػػػكق الطػػػرؽ المسااػػػي  إصػػػدار إطػػػار رقػػػابي كتنظيمػػػي لمسااػػػا  
ي  القطػػاع المصػػرفي لتشػػجايااػػا  التمكيػػؿ األصػػغر  كقػػد قامػػ  الكحػػدو بكيػػ  عػػدد مػػف ال

مػػػػف محةظػػػػ  البنػػػػكؾ  %(10)تيػػػػمن  تخصػػػػي   ،عمػػػػن تقػػػػديـ التمكيػػػػؿ متنػػػػا ي الصػػػػغر
 %(2)كالتمكيػػؿ كك البتػػد االجتمػػاعي، بكاقػػ   ،التمكيميػػ  لمتمكيػػؿ الصػػغير كمتنػػا ي الصػػغر

%(  كفػػي 2) فقػػد بمػػق لتمكيػػؿ كك البتػػد االجتمػػاعيأمػػا ا ،لمتمكيػػؿ الصػػغير كمتنػػا ي الصػػغر
 ،مػف المحػافظ التمكيميػ  لمبنػكؾ (%10)تػـ اإلحتةػاظ بناػب  المركػ م الرحقػ  ايااا  البنؾ 

كمتنػػػا ي الصػػػغر كالتمكيػػػؿ كك البتػػػد اإلجتمػػػاعي   ،بينمػػػا تػػػـ إلغػػػا  ناػػػ  التمكيػػػؿ األصػػػغر
مػػف إجمػػالي الكدا ػػ  المصػرفي  لمتمكيػػؿ األصػػغر عبػػر  (%10)كيمكػف أف يػػتـ إاػػتيةا  ناػب  

اػػػػا  أك عبػػػػر اإلشػػػػتراؾ فػػػػي محػػػػافظ التمكيػػػػؿ األصػػػػغر لممسا  أك التمكيػػػػؿ بالجممػػػػ ،الةػػػػرع
 إيػػاف  ،ككالػػ  تياػػير  ليػػماف التمكيػػؿ األصػػغر بالجممػػ    كمػػا تػػـ إنشػػا  ككالػػ المتخصصػػ

اػػتترـ اإل تمػػاني لتمػػر  المسااػػا  كبنػػكؾ التمكيػػؿ األصػػغر، كمػػا تػػـ تحديػػد  ا كجػػكد إلػػن
دخػػاؿ التمػػكير  بالجممػػ ،مػػف اليػػمانا  لمقطػػاع ان نكعػػ (15) لممسااػػا  مػػف المصػػارؼ   كا 

بتػد خصػـ تكمةػ   ،بتقااػـ األربػاح وعبػر صػيغ  الميػارب  المقيػد ،كالبنؾ المرك م كالشراكا 
كتصػػحيح  ،بػػرام  التػػركي  :التشػػغيؿ لمتمميػػا   عممػػا بػػأف بنػػؾ الاػػكداف المركػػ م دخػػؿ فػػي

راكػػػ  كدعػػػـ م ،كتمكيػػػؿ المشػػػركعا  القكميػػػ  النمككجيػػػ  ،كرفػػػ  القػػػدرا  ،كالتػػػدري  ،المةػػػا يـ
  ـ(0222)كالماا م  الرأامالي  في التمكير  بالجمم  فػي المسااػا  منػك  ،تنمي  األعماؿ

كتقديـ الػدعـ المػالي  و، كق النشاطا   ير التنظيمي  أممتها ظركؼ تشجي  المسااا  الكليد
كالةنػػػػي  دكر البنػػػػؾ المركػػػػ م ماػػػػتقبر ينبغػػػػي أف ينحصػػػػر فػػػػي كيػػػػ  الايااػػػػا  )الػػػػػدكر 

  كفػػي ايااػػ  بنػػؾ الاػػكداف المركػػ م لمتػػاـ Ibrahim, B. A 2015))  التنظيمػػي( 
يػػػية  شػػػركط لتحػػػكؿ المسااػػػا  لمتمكيػػػؿ الصػػػغير كالمتكاػػػط، كالاػػػماح لكػػػؿ أ  (0202)
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اػتراتيجي  الشػمكؿ المػالي االبد  في كيػ  ك ، والمسااا  بقبكؿ كدا   التمر  بشركط محدد
  Ibrahim B. A . 2016)) يبمااعدو البنؾ الدكل

ر بنؾ الاكداف المركػ م اإلطػار الرقػابي كالتنظيمػي لمسااػا  التمكيػؿ األصػغر أصد
  )بنػػػػؾ الاػػػكداف المركػػػػ م، الكدا ػػػ  ال تقبػػػؿالتػػػػي ك أتقبػػػؿ اػػػػكا  التػػػي  (0211)فػػػي التػػػاـ 

  أبمػػػا فػػػي كلػػػؾ ر  ،كشػػػمؿ اإلطػػػار شػػػركط تاػػػجيؿ المسااػػػا  كالشػػػركط األخػػػرل  (0211
لمتمػػػػؿ   كالمراشػػػػد المنظمػػػ ،كالهيكػػػؿ اإلدارم ،اػػػنكا  خمػػػػ المػػػاؿ كخطػػػ  التمػػػػؿ المحػػػدو ب

كأعيا  مجػال  اإلدارا ، عممػا بػأف  ،كالايرو الكاتي  لممدرا  ،كمراجت  كالحاابا  ،الداخمي
كأم  ،كالجمتيػا  اإل تمانيػ  ،كاإلتحػادا  ،كشػركا  الماػا م  ،اإلطار أجػا  لمهي ػا  التامػ 

مسااػػػ  تمكيػػػؿ أصػػػغر عمػػػن  ػػػدل  ب نشػػػا عتباريػػػ  يحػػػدد ا بنػػػؾ الاػػػكداف المركػػػ م اجهػػػ  
اإلطػػػار الرقػػػابي كالتنظيمػػػي  كمػػػا قاػػػـ اإلطػػػار الرقػػػابي كالتنظيمػػػي المسااػػػا  إلػػػن إتحاديػػػ  

  كمػػا حػػػدد شػػركط التاػػجيؿ بالتاػػػجيؿ األدنػػن كػػػؿ منهػػا مػػاؿال كحػػػدد رأ  ،ككال يػػ  كمحميػػ 
كف مماراػػ  التمػػؿ ،المبػػد ي كالنهػػا ي م    كشػػم، بتػػد إاػػتيةا  شػػركط محػػددق لكػػؿ تاػػجيؿكا 

حماي  المكدعيف بالتاجيؿ في صػندكؽ يػماف  -أييان –شركط اليكابط التنظيمي  كالرقابي  
 (%5)حتىػػاطي مػػف الكدا ػػ  ال يقػػؿ عػػف اكاإلحتةػػاظ ب ،الكدا ػػ  لممسااػػا  التػػن تقبػػؿ الكدا ػػ 

مػػف الكدا ػػ ، كناػػب  اػػيكل   (%12)مػػف الكدا ػػ  كاإلحتةػػاظ بناػػب  اػػيكل  داخميػػ  ال تقػػؿ عػػف 
  المػػػػاؿ األاااػػػػي ال تقػػػػؿ عػػػػف أ، كناػػػػب  كةايػػػػ  ر (%22) ػػػػ  ال تقػػػػؿ عػػػػف إلجمػػػػالي الكدا

مػػف  (%1)كناػػب  كةايػػ  رأ  المػػاؿ األاااػػي ال تقػػؿ عػػف  ،مػػف األصػػكؿ الخطػػرو (12%)
مػػف إجمػػالي  (%10)لت امػػا  الكدا ػػ ، كناػػب  كةايػػ  رأ  المػػاؿ الكمػػي ال تقػػؿ عػػف اإجمػػالي 

كتصػػنيؼ  ،األصػػكؿ الخطػػرو  كمػػا صػػنؼ اإلطػػار متطمبػػا  المخصصػػا  حاػػ  المخػػاطر
ل ، كأصػكؿ دكف الماػتك ، عػادون يكمػان  (22) نتأخر الاداد حتػكالتي تاألصكؿ كأصكؿ عادي  

الاػداد عػف تأخر ت ،، كمشككؾ فيهايكمان  (112)إلن  يكمان  (21)مف  في  تأخر الادادكالكم ي
فػػػػأك ر  كشػػػػمؿ  يكمػػػػان  (111)الاػػػػداد عػػػػف تػػػػأخر ت، كمتدكمػػػػ  يكمػػػػان  (112)إلػػػػن  (11)مػػػػف 

ػػك الهيكػػؿ اإلدارم، ك خطػػ  التمػػؿ، ك اإلطػػار الرقػػابي كالتنظيمػػي رأ  المػػاؿ،    المراشػػد المنظمى
، كككلؾ عرفػ  الػكا ح التاجيؿ في صندكؽ يماف الكدا  ككلؾ بيماف المكدعيف ك لمتمؿ، 

النشػػطيف اقتصػػاديان، كالػػكيف تقػػؿ دخػػكلهـ عػػف  التنظيميػػ  عمػػر  التمكيػػؿ األصػػغر بػػالتمر 
   (Ibrahim, B. A, 2017)  يتؼ الحد األدنن لألجكر
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قكاـ التجرب  الاػكداني  الةصػؿ بػيف التمكيػؿ األصػغر كالتمكيػؿ المصػرفي التقميػدم فػي  
، كتيػػمف اإلطػػار الرقػػابي كالتنظيمػػي لمسااػػا  تقػػدـ التمكيػػؿ فقػػط، كمسااػػا   أطػر مختمةػػ

 ـ(0202)ايااػػ  بنػػؾ الاػػكداف لمتػػاـ  تاػػمحتقبػػؿ الكدا ػػ  مػػف عمر هػػا مػػ  تقػػديـ التمكيػػؿ  
  كمػػا تػػـ الةصػػؿ فػػي الشػػركط واػػتيةا  شػػركط محػػددالممسااػػا  بقبػػكؿ كدا ػػ  الجمهػػكر بتػػد 

 إالكال يػ أـ  ،التػن تتمػؿ فػي كػؿ الكاليػا  أم إتحادي الاكا  بيف مسااا  التمكيؿ األنصغر 
  كمػػا التػػن تتمػػؿ فػػي محميػػ  داخػػؿ الكاليػػ إ أم المحميػػ ، أـ التػػن تتمػػؿ فػػي كاليػػ  كاحػػدوأم 

 كنػػػػػػػػا كأك  لهػػػػػػػػا شػػػػػػػػركط التاػػػػػػػػجيؿ المبػػػػػػػػد ي كالنهػػػػػػػػا يحػػػػػػػػدد رأ  مػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػؿ مسااػػػػػػػػ  ك 
مػػف مسااػػا  ال تقبػػؿ الكدا ػػ  لمسااػػا   نممارا  ككيػػت  شػػركط لممسااػػا  لكػػي تترقػػال

الاكداف بهكا اإلطار كاحدا مف الدكؿ النامي  التػن أطػر  لقيػاـ مسااػا   دتقبؿ الكدا    كيت
مػػف األم مػػ  فػػي  ػػكا اإلطػػار  كلكػػف التجربػػ   ان كقػػدم  كاحػػد ،لمتمكيػػؿ األصػػغر بصػػكرو جيػػدو

كأف  ،  التمكيػػؿ األصػػغرالاػػكداني  ينبغػػي أف تاػػتكمؿ اإلطػػار الرقػػابي كالتنظيمػػي لمسااػػا
ليتكامؿ مػ  التمكيػؿ  إبكي  إطار رقابي كتنظيمي لمتمكيؿ الصغير كالمتكاط -أييان –تقـك 

األصػػغر، كلكػػي تكػػكف الةرصػػ  مكاتيػػ  لترقػػي عميػػؿ التمكيػػؿ األصػػغر إلػػن مراتػػ  التمكيػػؿ 
  ـ التمكيؿ المتكاط بشركط محددو تناا  كؿ مجمكع  عمن حدو   ،الصغير

 ة:سعوديالعربية ال مممكةال. 5.6
، بقطػاع التمكيػؿ متنػا ي الصػغر - منك فترو طكيمػ- تم  المممك  التربي  الاتكدي  ا

كتتتبػػر شػػمكلي  تشػػريتا  المممكػػ  التربيػػ    AGUND, 2018)كالشػػمكؿ المػػالي عمكمػػان، )  
الاػػػتكدي  كتطكير ػػػا لنػػػكعي التمكيػػػؿ متنػػػا ي الصػػػغر كالشػػػمكؿ المػػػالي كالمػػػكاف يتػػػداف مػػػف 

–كفػػػي جانػػػ  الشػػػمكؿ المػػػالي التشػػػريتا  الرا ػػػدو فػػػي الػػػكطف التربػػػي كفػػػي منطقػػػ  الخمػػػي ، 
فػػي التػػاـ  (%51)قةػػ   مػػف ناػػب   إك إكتطػػكرا نكعيػػان  وحققػػ  المممكػػ  نتػػا   بػػا ر  -عمكمػػان 

باػػػػب  التديػػػػد مػػػػف  ـ( كفػػػػي  يػػػػادو مطػػػػردو0211%( فػػػػي )12أك ػػػػر مػػػػف )لػػػػن إ ـ(0211)
الخاصػ   ـ(1111)قتها  التطكر الكبير في التشػريتا  جػا  فػي عػاـ المبادرا  التي تـ إطر

بالقكاعػػػد المحد ػػػ  لمماراػػػ  أنشػػػط  التمكيػػػؿ األصػػػغر، كالتػػػي تػػػـ تطبيقهػػػا لتنظػػػيـ الشػػػركا  
   ػػػػكق القكاعػػػػد متتمقػػػػ  بأاػػػػ  اػػػػ  أنشػػػػط  التمكيػػػػؿ األصػػػػغر فػػػػي المممكػػػػ المرخصػػػػ  لممار 

 و،كمجػػػػال  اإلدار  ،التميػػػػا وكشػػػػركط تتيػػػػيف اإلدار  ،التػػػػرخي ، كقكاعػػػػد اإلشػػػػراؼ كالمماراػػػػ 
 كلجاف المجم ، فير عف ميػاعة  مبمػق التمكيػؿ الممنػكح لمماػتةيد مػف التمكيػؿ األصػغر 
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يا اقتصػادن الخػدما  الماليػ  لماػكاف النشػطيف الطمػ  عمػ  لكػف يحتػار القطػاع لجهػكد لمقابمػ
 كخريجي الجامتا  البػاح يف عػف فػر  التمػؿ الػكاتي بالمممكػ  ،في ماتكيا  الدخكؿ الدنيا

لرفػػػ  متػػػدؿ ماػػػا م  المشػػػركعا  الصػػػغيرو كالمتكاػػػط  فػػػي النػػػات  المحمػػػي اإلجمػػػالي مػػػف 
يتػػػػ امف مػػػػ      ػػػػكا الطمػػػػ  عمػػػػن الخػػػػدما  الماليػػػػ (0222%( بنهايػػػػ  )25%( إلػػػػن )02)

تكقتػػػػػا  ب يػػػػػادو تشػػػػػغيؿ الشػػػػػبا  حاػػػػػ  أ ػػػػػداؼ الحككمػػػػػ  لتخةػػػػػي  ناػػػػػ  التطالػػػػػ  مػػػػػف 
، ك يػػػادو ماػػػا م  (ـ0222)بنهايػػ   (%2)لػػػن ا  ، ك ـ(0212)بنهايػػػ   (%1)لػػن إ (2% 11)

بالقطاعػػا    ألػػؼ كظيةػػ (252)، كخمػػؽ (%22)لػػن إ (%00)المػػرأو فػػي القػػكل التاممػػ  مػػف 
، كتخةػػػػي  القػػػػكل التاممػػػػ  فػػػػي الخدمػػػػ  المدنيػػػػ  بناػػػػب  ـ(0202) يػػػػر الحككميػػػػ  بنهايػػػػ  

 ( 0202(  )المممك  التربي  الاتكدي ، ـ0202)بنهاي   (02%)
 متنػا ي التمكيػؿ نشػاط  ممارا قكاعد )قانكف( الاتكدمالتربي  النقد مساا  ر أصد

 كالتػي ـ(،0211)لترقي  قطاع التمكيؿ متنا ي الصػغر بالمممكػ  فػي التػاـ  المحد  إ الصغر
الصػػغر فػػي  تنػػا ينشػػاطا  التمكيػػؿ م الشػػركا  المػػرخ  لهػػا بمماراػػ  عمػػؿ لتنظػػيـ تطبػػؽ

 نظػػػاـ  بمكجػػػ  لممسااػػػ  الممنكحػػػ  الصػػػرحيا  حاػػػ  ككلػػػؾ ،ي دالاػػػتك المممكػػػ  التربيػػػ  
رفػ  كةػا و الشػركا  التاممػ  فػي بالتنةيكي   كيتتمؽ التحػدي   التمكيؿ كال حت  شركا  مراقب  

 ،كالتنظػػيـ الػػداخمي ،كحككمػػ  الشػػركا  ،منهػػا متطمبػػا  تتتمػػؽ بػػأمف المتمكمػػا  ، ػػكا النشػػاط
دارو المخػػػػػاطر ،كاإلاػػػػػناد كمػػػػػا شػػػػػمؿ قكاعػػػػػد    كااللتػػػػػ اـ كالمراجتػػػػػ  الداخميػػػػػ  كالخارجيػػػػػ ،كا 

كشػػػركط تتيػػػيف مجػػػال  اإلدارا  كلجػػػاف المجمػػػ ، كاػػػقؼ التمكيػػػؿ،  ،التػػػرخي  كاإلشػػػراؼ
متمكيػؿ الممنػكح لمماػتةيد مػف التمكيػؿ حػد األعمػن لميػاعة  الحي  تيمف التحدي  األخيػر 

          (0211)مساا  النقد الاتكدم،  لاير ألؼ (122)ألؼ لاير إلن  (52)متنا ي الصغر مف 
كلتؿ مف أ ـ البرام  التي اتاػاعد فػي ايااػا  كتشػريتا  الشػمكؿ المػالي كالتمكيػؿ 

 ،التحػػػكؿ الرقمػػػي فػػػي المممكػػػ األصػػػغر بالمممكػػػ  فػػػي مقبػػػؿ الاػػػنكا ، التمػػػؿ كباػػػرع  نحػػػك 
أفيػؿ  مف أجؿ االرتقا  بمكان  المممك  لتككف بػيف مصػاؼ ـ(0222)كتحقيؽ أ داؼ رسي  

   كا ايااعد ك يرا عمػن تطػكير نػكعي  يػر ماػبكؽ فػي متطكرو رقميان ( دكل  في التالـ 02)
اػت مار فػي تت يػ  قػيـ كمةػا يـ االبتكػار كاالتنمي  قطاع التمكيؿ األصغر كالشمكؿ المػالي، ك 

 ، كتطػػكير الايااػػا  كالتشػػريتا  كالمماراػػا  الخاصػػ  بػػالتحكؿ الرقمػػي فػػي المكا ػػ  الشػػاب
 .قطاع التمكيؿ األصغر كالشمكؿ المالي
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 :مممكة البحرين. 6.6 
فػػػي   كتمػػػؾ المحققػػػ  ،حققػػػ  البحػػػريف نتػػػا   جيػػػدو فػػػي كػػػؿ مسشػػػرا  الشػػػمكؿ الماليػػػ

كلكػػف  نالػػؾ يػػتؼ فػػي الشػػمكؿ المػػالي لشػػرا ح التمكيػػؿ  ،مجمكعػػ  الػػدكؿ متكاػػط  الػػدخؿ
مممكػ  البحػريف حدي ػ  عهػػد كالحقيقػ  أف    ماػػتدامان  األصػغر متنػا ي الصػغر تمػكير مسااػيان 

بنػػؾ األاػػرو كبنػػؾ اإلبػػداع  بااػػت نا التمػػكير  المدعكمػػ   نكتتتمػػد عمػػ ،بػػاإلقرا  الصػػغير
كقكاعػػد لمتمكيػػؿ متنػػا ي الصػػغر  فةػػي قامػػ  بكيػػ  تشػػريتا   قػػدكبنػػؾ التنميػػ  البحرينػػي، ك 

أصػػػدر مصػػػرؼ البحػػػريف المركػػػ م قكاعػػػد  ي ػػػ  تنظػػػيـ اإلقػػػرا  األصػػػغر ـ( 0212)التػػػاـ 
(MRA بمكجػػػػ  قػػػػانكف  ي ػػػػ  تنظػػػػيـ اإلقػػػػرا  لتػػػػاـ )(0212)كشػػػػمؿ القػػػػانكف شػػػػركط ـ  

مجػػػال  إدارو بنػػػكؾ التمكيػػػؿ األصػػػغر كتجديػػػدا    شػػػركط عيػػػكيك التصػػػديقا  كراػػػكمها، 
رأ  المػػاؿ الماػػتمـ مػػف المتم مػػ  فػػي  ،مصػػادر التمكيػػؿ لبنػػؾ اال تمػػاف األصػػغرك ،  التيػػكي

بمكجػػ  عقػػد   المػػنح الػػكاردو مػػف أعيػػا  الجمتيػػ  التمكميػػك  ،الماػػا ميف عنػػد إنشػػا  البنػػؾ
الدكليػ  المتتمػدو مػف ك ارو الشػسكف الخارجيػ  المنحػ  أك  ،المنحػ  الكطنيػ ك ،جيدبشكؿ محدد 

  الكدا   الكاردو مف التمر ك  ،م  كجكد دليؿ ك ا قي كايح
القػػػرك  التػػػي يػػػتـ الحصػػػكؿ عميهػػػا بمكجػػػ  عقػػػكد راػػػمي  مػػػف مسااػػػا  ماليػػػ  إف  

خايػػت  لػػاكف مػػف  ي ػػ  فهػػي القػػرك  مػػف مصػػادر أجنبيػػ  أمػػا ، محميػػ  متتػػرؼ بهػػا قانكنػػان 
األمػػكاؿ الماػػتمم  مػػف خػػرؿ التكريػػؽ مػػف مسااػػا  ماليػػ  كػػكلؾ تنظػػيـ اإلقػػرا  األصػػغر، 

األمكاؿ الكاردو مػف ككلؾ  ،خايت  إلكف مف  ي   تنظيـ اإلقرا  األصغر فهي هامتترؼ ب
القرك  التي تـ الحصػكؿ عميهػا مػف شػخ  اخػر  يػر التميػؿ بمكجػ  ك  ،اكؽ رأ  الماؿ

شػػػركط ك ،  صػػػندكؽ الحتىػػػاطي مػػػف المػػػكارد الاػػػنكي -أييػػػان –عقػػػد محػػػدد جيػػػدنا  كمػػػا شػػػمم  
المي انيػػا  مػػف قبػػؿ مجػػال   نعمػػ  اريخ المكافقػػتػػك الكدا ػػ ،  وشػػركط أرصػػدك الاػػداد المبكػػر، 

كلكػػف  ،مخدمػػ ل ان أك راػػكم ،لمتػػدؿ الةا ػػدو ناإلدارا   كلػػـ يةػػر  القػػانكف حػػدنا أدنػػن أك أقصػػ
   الجهػ  الرقابيػ  اػتكفر اتجا ػا  الةا ػدو مػف الاػكؽ مػف كقػ  آخػر ف  أ نالقػانكف أشػار إلػ

(Central Bank of Bahrain, 2014)  والقػػانكف لػـ تتيػػمف أم إشػػار مرحظاتنػا أف 
أك تشػػكيؿ  وكأم شػػركط تخػػت  بتأ يػػؿ أعيػػا  مجمػػ  اإلدار  ،لردخػػار  كالتػػأميف األصػػغر

اػػكا  أكانػػ   ،لناػػب  الرافتػػ  الماليػػ  نالحػػد األقصػػ -أييػػان –كلػػـ ييػػمف فػػي القػػانكف   ،خبراتػ
 ، أك ناػػػب  الػػػديكف إلػػػن حقػػػكؽ  منهػػػاطكيمػػػأـ ال القػػػرك  قصػػػيرو األجػػػؿ لمجمػػػكع األصػػػكؿ

   ماؿ المساا  أإلن ر ناب  الديكف أك  ،الماا ميف
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 :سوريا. 7.6
 (15)بػػدأ التشػػري  لمتمكيػػؿ متنػػا ي الصػػغر باػػكريا عنػػدما أصػػدر المراػػـك التشػػريتي 

حػػدا  مسااػػا  ماليػػػ  أ، كالػػكم اػػمح لمجمػػػ  النقػػد كالتاػػميؼ بػػػالترخي  بـ(0222)لتػػاـ 
 ،التمكيػػؿ الصػػغير كالمتنػػا ن الصػػغرلػػن تقػػديـ إتهػػدؼ   ،مصػػرفي  اجتماعيػػ  اػػكري  كأجنبيػػ

خػػػرل لشػػػرا ح متينػػػ  مػػػف الاػػػكاف بمكافقػػػ  مجمػػػ  ألػػػن خػػػدما  ماليػػػ  كمصػػػرفي  إبااليػػػاف  
التاػػميؼ  كحػػدد التشػػري  ك مػػف مجمػػ  النقػػد   قتػػراح مػػف قبػػؿ ك يػػر الماليػػ  كتكصػػياك  ،الػػك را 

فػػي ، كمػػا حػػدد النشػػاطا  الماػػمكح بهػػا  مميػػكف ليػػرق اػػكري (052)  بمبمػػق أالحػػد األدنػػي لػػر 
  كمػػا حػػدد أف تكػػكف عمميػػا  وكخػػدما  التػػأميف الصػػغير  وكتقػػديـ القػػرك  الصػػغير  ،الكدا ػػ 

 نحظػر عمػك التػأميف   نمف قبؿ مجم  النقد التاميؼ ك ي ػ  اإلشػراؼ عمػ  اإلشراؼ كالمتابت
  ا  إال لمحاجػػ  كمػػا حظػػر تممػػؾ التقػػار  كالصػػناعي  المسااػػا  مماراػػ  النشػػاطا  التجاريػػ

     التممي
 كا التشري  يحتار لتحدي  ليـ كؿ المسااػا  تحػ  مظمػ  قطػاع التمكيػؿ الصػغير 

كالة ػػػا   ،كالتتريػػػؼ بمنتجػػا  التمكيػػػؿ الصػػػغير ،كتت يػػػ  ال قافػػ  الماليػػػ  ،كالمتنػػا ي الصػػػغر
، كتاػهيؿ الكصػكؿ لميػمانا  المر مػػ  التػي تاػاعد المسااػا  الماليػ  عمػػن  الماػتهدف  منػ

الةػرع، كالتشػريتا  الناظمػ  إلجػرا ا  كشػركط مػنح التػراخي   انتشػارك يػادو  ،نح اال تمافم
لمسااا  التمكيؿ الصغير كاليكابط االحترا يػ  كالةنيػ  الر مػ  لتممهػا  كيكاجػ  القطػاع فػي 

كتتدد الجها  المشػرف  كالمنظمػ   ،اكريا تحديا  مف بينها تتدد المسااا  المانح  لمتمكيؿ
  .مما يسدم لتيار  الجهكد المبككل  لتنظيـ كتطكير  كا القطاع ،لتممها
 :. لبنان8.6

  بأاػػتار فا ػػدو مدعكمػػ  منظمػػا   يػػر حككميػػ مػػف  البيػػ  بػػرام  التمكيػػؿ األصػػغر 
د ال يكجػػػإنػػػ   فقػػػطإ إك مقيػػػديف باال تمػػػاف الغالبيػػػ  التظمػػػن مػػػف أصػػػحا  المشػػػاري  الصػػػغيرو

مسااػػا  التمكيػػؿ األصػػغر المبنانيػػ  لػػـ تبػػدأ بتػػد فػػي   عػػركو عمػػن كلػػؾ، فػػ ف ادخػػار أصػػغر
ال يكجػد   كمػا فيما يتتمؽ بالهيكؿ القانكني كالتنظيمي الايما تقديـ التأميف األصغر لتمر ها

قػػانكف شػػامؿ لمتمكيػػؿ األصػػغر فػػي لبنػػاف  لػػكلؾ يػػتـ تنظػػيـ الكيانػػا  المشػػارك  فػػي أنشػػط  
تبنػػ  الحككمػػ  المبنانيػػ  مكقػػؼ ، إك بهػػاالتمكيػػؿ األصػػغر بنػػا ن عمػػن نػػكع التاػػجيؿ الخػػا  

  اياا  عدـ التدخؿ فيما يتتمؽ بالتمكيؿ األصغر
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 إ إك إنػ يتاني القطاع مػف نقػ  فػي التشػريتا  المحػددو المتتمقػ  بالتمكيػؿ األصػغرك  
  كممػػػا يجػػػ  ككػػػرق أف  نالػػػؾ تػػػدخر  بصػػػناع  التمكيػػػؿ األصػػػغر متتمػػػؽانكف قػػػ كجػػػديال 

تكجيهػان ياػمح  ـ(إ إك إف  إصػدار0222المركػ م منهػا فػي ) كتتميما  عديػدو مػف قبػؿ البنػؾ
كالمةركيػ  مػف احتىاطياتهػا المطمكبػ  كحػد أقصػن فػي الما ػ   (5)ااػتخداـ ب لمبنػكؾ المحميػ 

لتمػر  حمايػ  ا  كما شمم  التكجيهػا  لمبادرا  التمكيؿ األصغرعمن الان  المالي  الاابق  
كقكاعد اإلفصػاح  ،االحتىاؿ كالمماراا  التتاةي تال  الكم ي ،قانكف حماي  الماتهمؾحا  

البنػػكؾ كالمسااػػا  الماليػػ  كالحقيقػػ  أف مػػف قبػػؿ البنػػكؾ كالمسااػػا  األخػػرل   عػػف القػػرك 
عةػػا ا    كمػػا شػػمؿ إمػػف قػػانكف البنػػكؾ كتكجيهػػا  البنػػؾ المركػػ م ألحكػػاـ -أييػػان –تخيػػ  

مقػػرك  الممنكحػػ  لالمركػػ م تقػػديـ بيانػػا  شػػهري  لمبنػػؾ ك   كراػػـك الدمغػػ  مػػف راػػـك الطكابػػ 
أف  الاػػيما ،اػػكؽ متمكمػػا  ا تمانيػػ  -حالينػػان –ال يكجػػد   ك مػػف قبػػؿ البنػػؾ كالمسااػػا  الماليػػ 

مكانيػػػ  ك  ،المتمكمػػػا  اال تمانيػػػ  لتمر هػػػـفيهػػػا التديػػػد مػػػف البنػػػكؾ تجمػػػ  متمكمػػػا  خاصػػػ   ا 
  (ESCWA, 2009) مشارك   كق المتمكما  بشكؿ  ير رامي م  البنكؾ األخرل

 :فمسطين. 9.6
ككػاف الشػكؿ  ،لـ يكف  نالؾ تشري  مكحد لتنظيـ عمؿ اإلقرا  الصغير في فماطيف

 نعمػػ  يم ػػؿ المتيػار لكػػؿ مسااػػ ، كالػػكمأك عقػكد تااياػػها ،كأنظمتهػػا  القػانكني لكػػؿ مسااػػ
التػي  أك ،الهي ا   ير الحككميػ  الكطنيػ أـ في ،  الجمتيا  الخيرياكا  أكاف كلؾ في  وحد

الجمتيػػا  التتاكنيػػ  أـ ،  الشػػركا   يػػر الربحيػػأـ فػػي ،  لهي ػػا  كككػػاال  دكليػػ تم ػػؿ فػػركع
 ( ـ1152)لان   (12)لقانكف الجمتيا  التتاكني  رقـ  تبتان  -فقط–التي تقر  أعيا ها 

بػػالترخي   (120)رقػػـ   أصػػدر قػػرار ر ػػي  الاػػمط  الةماػػطيني ـ(0211)كفػػي التػػاـ 
  ك يػر الهادفػ  كالاماح لمشػركا  الهادفػ  ،مسااا  اإلقرا  كالشركا  المالي نكالرقاب  عم

كمػػػا اػػػمح لشػػػركا  التمكيػػػؿ  ،نحػػػك تحقيػػػؽ األربػػػاح بالمشػػػارك  فػػػي مجػػػاؿ التمكيػػػؿ األصػػػغر
تقػػػـك الاػػػمط  ر  ك كتأاػػػي  شػػػركا  تمكيػػػؿ أصػػػغ ،لمػػػربح بػػػ متكرؾ أاػػػهـ  األصػػػغر الهادفػػػ

لمقػػػانكف حتػػػن تاػػػتطي  مماراػػػ  نشػػػاطاتها  كفقػػػان  النقديػػػ  الةماػػػطيني  بػػػالترخي  لممسااػػػا 
 ـكانػػػ  شػػػركا  أأاػػكا   ،كتقػػػـك بالرقابػػ  عمػػػن كػػؿ مسااػػػا  التمكيػػؿ األصػػػغر ،االقرايػػي 

كما تتكلن مهاـ تطكير القكانيف كاألدكا  التي تػنظـ نشػاطا  قطػاع  ،منظما   ير حككمي 
لحككميػػ  التاممػػ  فػػي التمكيػػؿ متنػػا ي األصػػغر  كمػػا يطالػػ  القػػانكف كػػؿ المنظمػػا   يػػر ا

  (0212  )محمكد دكريف،  مجاؿ التمكيؿ األصغر بالتحكؿ إلن شركا  ربحي



 

65 

 91-وتأثيرات تداعيات أزمة كوفيدواقع التمويل األصغر في العالم العربي 

 

 :االردن . 10.6
لتشػػػمؿ  ،كاإلشػػرافي  مظمتػػػ  الرقابيػػ   قػػاـ البنػػؾ المركػػ م األردنػػػي باتخػػاك قػػرار بتكاػػي  

قطػػاع التمكيػػؿ األصػػغر عبػػر إطػػار تنظيمػػي مكحػػد، بػػ قرار نظػػاـ شػػركا  التمكيػػؿ األصػػغر 
يهػػػدؼ النظػػػاـ  كبشػػػكؿ عػػػاـ    مػػػف قبػػػؿ مجمػػػ  الػػػك را المهصػػػدر  ـ(0215)( لاػػػن  5رقػػػـ)

كحمايػػػ   ،لمتػػػايير عاليػػػ  لممماراػػػا  المهنيػػػ  التػػػي تػػػنظـ قطػػػاع التمكيػػػؿ األصػػػغر بالمممكػػػ 
تصػميـ ايااػا  عػدو، نحػك: تشػمؿ كالتػي  البنؾ المرك م األردني تمر  عبر تتميما  مفال

حاػ  مبػادل  كحمايػ  التمػر   ،كالتاػتير الماػسكؿ ،أك الخدم  كالاياا  اال تمانيػ  ،المنت 
كبمػػػا يتػػػيح لمتمػػػر   ،كالشػػػةافي  ،كاإلفصػػػاح ،مػػػف مخػػػاطر اإلفػػػراط بالمديكنيػػػ الحممػػػ  الككيػػػ  

الخػدما  المقدمػ  مػف المسااػا  الماليػ  مػ  التأكيػد عمػن إمكاني  المقارن  كاالختيار ما بػيف 
ك ير ػػػا مػػػف التكػػػاليؼ المرتبطػػػ   ،كالراػػػـك ،حػػػؽ التميػػػؿ فػػػي مترفػػػ  متػػػدال  الةا ػػػدو الةتميػػػ 

 ،كالتتامػػػؿ متهػػػـ بتدالػػػ  كاحتػػػراـ ،أك المنػػػت ، إيػػػاف  إلػػػن حمايػػػ  بيانػػػا  التمػػػر  ،بالخدمػػػ 
  كمػػف أ ػػـ الايااػػا  فػػراط فػػي المديكنيػ كتجنػػ  اإل ،عػػف اإلاػػتجاب  لشػػكاكل التمػر  فيػرن 

كيػػػماف تػػػكفر  ،كتحقيػػػؽ االاػػتدام  ،اػػرم  ككةػػػا و القطػػاع المػػػالي  ػػػكا القطػػاعمػػا يتتمػػػؽ ب
دارا  كةػػ ،الحاكميػػ  المسااػػي  الاػػميم  لمرقابػػ   وخبػػرا  الر مػػ ، فيػػر عػػف دا ػػر الو كا  ك كا 

كفػػػؽ القػػػكانيف كاألنظمػػػ   ا  كاػػػير مػػػف اػػػرم  األكيػػػاع الماليػػػ لمتحقػػػؽ إالميدانيػػػ  المكتبيػػػ 
كدراا  البيانا  كالتقػارير كالتػرخي  لشػركا  التمكيػؿ األصػغر بالبنػؾ المركػ م  ،كالتتميما 

    كشركا  المتمكما  اال تماني 
( https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=22) 
(https://www.findevgateway.org/ar/newsش) 

 :اليمن . 11.6 
 تمػػ  بالتشػػريتا  المتتمقػػ  بالتمكيػػؿ متنػػا ي الصػػغر االػػيمف مػػف الػػدكؿ التربيػػ  التػػي 

إنشػػػػا  تػػػػـ بمكجبػػػػ   ـ(0221)لمتمكيػػػػؿ األصػػػػغر فػػػػي  كيػػػػت  قانكنػػػػان إك  إمنػػػػك فتػػػػرو طكيمػػػػ
كرأ  المػػاؿ  ،مسااػػا  لميمنيػػيف ك يػػر اليمنيػػيف مػػ  تحديػػد نشػػاطا  بنػػكؾ التمكيػػؿ األصػػغر

كنظػػػـ الحػػػكاف   كمػػػا تػػػـ تػػػكفير البنيػػػ  التشػػػريتي  الر مػػػ  لنمػػػك الصػػػناع   كيهػػػدؼ  ،المػػػدفكع
إلنشػػا  بنػػكؾ متخصصػػ  فػػي مجػػاؿ التمكيػػؿ  إصػػدار قػػانكف التمكيػػؿ األصػػغر إتاحػػ  الةرصػػ 

 الاػيماتبايط متطمبا  التػرخي  لهػكا النػكع مػف البنػكؾ كياتن إلن األصغر تقبؿ الكدا  ، 

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=22
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=22
https://www.findevgateway.org/ar/news/
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والقانونية للتمويل األصغر في العالم العربيطر المفاهيمية والتنظيمية والتشريعية واإلشرافية األ  

  فػػي تقػػديـ خػػدما  اتنشػػاطك حصػػر  يكػػؿ الممكيػػ  ك فيمػػا يتتمػػؽ بالحػػد األدنػػن لػػرأ  المػػاؿ،  
ماليػػػ  تخػػػدـ الشػػػريح  الماػػػتهدف ، كمػػػا يهػػػدؼ القػػػانكف لتحكيػػػؿ مسااػػػا  التمكيػػػؿ األصػػػغر 

كتػػػكفير مصػػػادر تمكيػػػؿ كاتيػػػ   ،لػػػن بنػػػكؾ تمكيػػػؿ أصػػػغر متمقيػػػ  لمكدا ػػػ إالقا مػػػ  كالناجحػػػ  
 .لن مصادر تمكيؿ خارجي إتااعد ا عمن تحقيؽ االاتدام  دكف الحاج  

 (ـ0221)لاػػػن   (15)نكف بنػػػكؾ التمكيػػػؿ األصػػػغر بػػػالرقـ  ػػػي قػػػا والقػػػكانيف المصػػػدر 
لاػػػػن   (10)التنةيكيػػػػ  لقػػػػانكف بنػػػػكؾ التمكيػػػػؿ األصػػػػغر قػػػػرار مجمػػػػ  اإلدارو رقػػػػـ   كلر حتػػػػ

المنشػػكر الػػدكرم رقػػـ المكجػػكدو فػػي  ،، كالقكاعػػد التنظيميػػ  لبنػػكؾ التمكيػػؿ األصػػغر(ـ0212)
المنشػػكر المكجػػكدو فػػي  كيػػؿ األصػػغرـ(، كالقكاعػػد التنظيميػػ  ألنشػػط  التم0211)لاػػن   (2)

لاػػػػػػن   (01)ـ(، كقػػػػػػانكف مسااػػػػػػ  يػػػػػػماف الكدا ػػػػػػ  رقػػػػػػـ 0211)لاػػػػػػن   (2)الػػػػػػدكرم رقػػػػػػـ 
الاػػػػمطا  ببنػػػػا  قػػػػدرا  البنػػػػؾ المركػػػػ م فػػػػي الرقابػػػػ  عمػػػػن التمكيػػػػؿ     كمػػػػا قامػػػػـ(0221)

نشػػػػا  كحػػػػدو لمرقابػػػػ  المكتبيػػػػ  كالميدانيػػػػ  عمػػػػن التمكيػػػػؿ األصػػػػغر داخػػػػؿ البنػػػػؾ  ،األصػػػػغر كا 
كتركيػ  كتشػغيؿ اػجؿ المتمكمػا   ،رك م  فير عػف تطػكير اػجؿ االاػتترـ اال تمػانيالم

عػػػف جميػػػ   غلغػػػا  حػػػد الػػػبرغ كال اميػػػ  الػػػبرا  ك  ،اال تمانيػػػ  االلكتركنػػػي فػػػي البنػػػؾ المركػػػ م
 كبكاف  التمر  بما في كلؾ بنكؾ التمكيؿ األصغر  ،القرك 

كتحديػػػد الحػػػد األدنػػػن لػػػرأ   ،متطمبػػػا  التػػػرخي  -أييػػػان –كشػػػمم  مرمػػػح القػػػانكف 
 مميػػػكف دكالر (5 0)مػػػا يتػػػادؿ ، المػػػاؿ المػػػدفكع مػػػ  مػػػنح البنػػػؾ المركػػػ م صػػػرحي  التتػػػديؿ

ككػكلؾ  ،قريبا، كما حدد القانكف يركرو تكفر خبرا  إلدارو البنؾ في مجاؿ التمكيػؿ الصػغرت
   يكػػؿ رأ  تركيبػ باإليػاف  إلػػننظمػ  متمكمػػا  منااػب  الدارو البيانػا  بشػػكؿ جيػد  أتػكفر 

األعمػاؿ     كال يكجػد تحديػد لاػتر الةا ػدو(%122)المػاؿ مػ  الاػماح لألجانػ  بتممػؾ ناػب  
فػػتح حاػػابا  قابمػػ  لماػػح  عنػػد الطمػػ   ، تكمػػف فػػيالمحظػػكرو عمػػن بنػػكؾ التمكيػػؿ األصػػغر

أك ااػترـ بػكال  الشػحف )ماػتندا   ،فتح اعتمادا  ماػتندي  أك ،مف خرؿ إصدار شيكا 
قبػػػػكؿ األمانػػػػا  كاألعمػػػػاؿ  ، أكتمػػػػؿ كككيػػػػؿ لتكاػػػػي  الخػػػػدما  اال تمانيػػػػ ال ، أكتحصػػػػيؿ(

عمػن عتمػد القػانكف اكمػا  .كالماا م  في رسك  أمكاؿ الشػركا  األخػرلأالمتتمق  بالكصايا  
دارو ك كةايػػػ  رأ  المػػػاؿ، ك ،  الاػػػيكلك  القكاعػػػد التحكطيػػػ  المنااػػػب متطمبػػػا  المخصصػػػا ، كا 

 المخاطر 
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 :موريتانيا .12.6
، المصػػادق  عمػػن قػػانكف خػػا  يشػػرع تتاكنيػػا  االدخػػار كالقػػر  فػػي مكريتانيػػاتمػػ  

 (11شـش221)جا  المنشػكر رقػـ  (1111)كفي ان  (، 1111ش221)القانكف رقـ  يظهر في
لممتػػايير االحترا يػػ  لتاػػيير تتاكنيػػا  االدخػػار كالقػػر   كمػػا صػػادق  الحككمػػ  اػػن   ان محػػدد

: مراجتػػػػ  كمكافقػػػػ  اآتػػػػيغيرو كتهػػػػدؼ إلػػػػن عمػػػػن خطػػػػ  كطنيػػػػ  لمتمػػػػكير  الصػػػػ ـ(0222)
نشػا  إطػار لمتشػػاكر   اإلطػار التشػريتي كالتنظيمػي، قيػاـ مسااػا  مهنيػ  قكيػ  كماػتديم ، كا 
كفي  كا اإلطار التشريتي تػـ التػرخي  لتػدد كبيػر مػف مساااػا  التمكيػؿ  كنظػرا لقصػكر 

    كالمنشكرا  التابت  ل  (،0222ش225)بظهكر قانكف   اإلطار التشريتي تم  مراجتت
(https://www.bcm.mr/index.php?lang=ar  ) 

 ػػك المػػنظـ لقطػاع التمكيػػؿ األصػػغر بمكريتانيػػا، كتػػـ تقاػػيـ المكريتػػاني البنػؾ المركػػ م 
 ،كرأ  المػاؿ األدنػيمسااا  التمكيؿ األصغر ل ر  مجمكعا  م  تحديد اقؼ التمميا  

،  البنػػؾ المركػػ م المكريتػػاني لػػي  لديػػ  إاػػتراتيجي  منةصػػمكتكمػػف بتػػ  التحػػديا  فػػي أف 
التمكيػؿ  -أييػان –كالتػن شػمم   ،اػتراتيجي  القطػاع المػاليادشف البنػؾ  ـ(0211)كفي التاـ 
تطبيػؽ  أكال اكفي خاتم  الاترايجي  كرد   ر  أ داؼ متتمق  بالتمكيؿ األصغر  ،األصغر

اػػتدام  االتمػػؿ عمػػن تحقيػػؽ مهنيػػ  ك  ـ(، ك انيهػػا:0222)كالقػػانكني لمتػػاـ  ،اإلطػػار التنظيمػػي
إنشػا  إطػار  ، أما  ال هػا فهػكمسااا  التمكيؿ األصغر في إطار تنكي  المنتجا  كالخدما 

 مسااي ليماف تنةيك اإلاتراتيجي  القكمي  لمتمكيؿ األصغر بصكرو فتال   
 :. تونس13.6

 ،لتمكيػػػؿ القػػػرك  الصػػػغرل ن  مػػػف أكا ػػػؿ البمػػداف التربيػػػ  التػػػي اػػػن  قانكنػػان تػػػك  دتتػػ
كما تـ إحدا  مساا  عمكمي  تككؿ لها تمكيؿ المشػاري   ـ(،1111)    ككاف كلؾ في ان 

أكؿ بنػػؾ تكناػي متخصػػ  فػػي تمكيػػؿ  تػػدالػػكم ي إك ػػي البنػػؾ التكناػػي لمتيػامف ،الصػغرل
كقػػػد حػػػدد   .(0210، صػػػندكؽ النقػػػد التربػػػي، 0212،  )بريػػػد الصػػػناع ،المشػػػاري  الصػػػغرل

مهػػػػػاـ  ،المتتمػػػؽ بتنظيػػػـ مسااػػػا  التمكيػػػؿ الصغيػػػر ـ(0211)لاػػػن   (112) رقػػـالمراػػػـك 
  ك أصػػدر ك يػػر الماليػػ  التكناػػي عػػدو قػػرارا  خػػرؿ تمػػؾ اػػػػػمط  رقابػػػػػ  التمكيػػػػػؿ الصغيػػػػػر

ااػػا  التمكيػؿ األصػغر، كيػػبط ـ( منهػا: إجػػرا ا  مػنح التػراخي  لمس 0212الةتػرو حتػن )
التػػػدقيؽ الػػػداخمي لحاػػػابا  مسااػػػا  التمكيػػػؿ األصػػػغر، كالمبمػػػق االقصػػػن لمقػػػر  كشػػػركط 

https://www.bcm.mr/index.php?lang=ar
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ظػػػػاـ الرقابػػػػ  الداخميػػػػ  ، كنيبػػػػط متاييػػػػر الحككمػػػػ  لمسااػػػػػا  التمكيػػػػػؿ الصغيػػػػػرإاػػػنادق، ك  
ػح الخايتػػػػػػػ  لهػػػػػػػا كالتصاريػػػػػػ ،الحككمػػػػػػػ  كالشػػػػػػػةافي  الماليػػػػػػػ  ، ك كرقابػػػػػػ  كالمجػػػػػػاف المختصػػػػػ

يهػػػدؼ إلػػػن يبػػػط الػػكم مايػػػػ  حرفػػػػا  مسااػػػػا  التمكيػػػػؿ الصغيػػػػر ، كحالجمتيػػػػا  التنمكيػػػػ 
دنػػػن مػػػف المتاممػػػ  التادلػػػػ  األ متطمبػػػا  الحػػػد  ، ك كشػػػركط التتاقػػػد ،المتاييػػػر الدنيػػػا لمشػػػةافي 

كقكاعػػػػػد  ،ييػػػر الشػػػػةافي  الماليػػػػ يبػػػػط متا، ك لمحرفػػػا  مػػػػف قبػػػػؿ مسااػػػا  التمكيػػػػؿ الصغيػػػػر
كتككيػػػػػف  ،التصػػػػػرؼ لمسااػػػػػا  التمكيػػػػػؿ الصغيػػػػػر، حيػػػػػ  يتنػػػػػاكؿ قكاعػػػػػد تصنيػػػػػؼ الديػػػػػكف

كمختمػػؼ القكا ػػػـ  ها،كاجػاؿ الديػػكف كطػرؽ شػطبها، المدخػػرا  الخاصػ  بالديػكف المشػككؾ فػي
  ككتيػػرو تقديمهػػا ،كالتقاريػػر الدكريػػ  الكاجػػ  إراػػالها إلػػن اػػمط  رقابػػ  التمكيػػؿ الصغيػػر

صدر قانكف تنّظـ مراقب  قطاع التمكيؿ الصغير كاليا  حمايػ  مسّااػا  التمكيػؿ قد ك 
الشػػػركا  ك ككميػػػ  كاػػػمح القػػػانكف لكػػػؿ المنظمػػػا   يػػػر الح ـ(،0210)فػػػي التػػػاـ  الصػػػغير

 ،الماػا م  فػػي مسااػػا  التمكيػػؿ األصػػغر الماػجم  لمنظمػػا   يػػر حككميػػ  بػػ مترؾ أاػػهـ
اػػػي  شػػػركا  تمكيػػػؿ أصػػػغر، كالاػػػماح لمسااػػػا  التمكيػػػؿ الصػػػغير بػػػأف تقػػػـك بػػػدكر أأك ت

ـّ إحػػػدا   ي ػػػ  رقابػػػ  اػػػّمي  بػػػػامط  رقابػػػ  التمكيػػػؿ  لالػػػككر  لػػػد شػػػركا  التػػػأميف  كمػػػا تػػػ
بػػدا  الػػرأم  ،ممّةػػا  التػػرخي  لمسّااػػا  التمكيػػؿ الصػػغير كاتحاداتهػػا الصػػغير لمنظػػر فػػي كا 

فيها، كاقتراح اػح  التػرخي  لمسّااػا  التمكيػؿ الصػغير كاتحاداتهػا، كالنظػر فػي محايػر 
بػػدا  الػػرأم بخصػػك  التشػػربتا  المتتّمقػػ  بالتمكيػػؿ  التحقيقػػا  كاّتخػػاك القػػرارا  فػػي شػػأنها، كا 

تتمدو في إجرا ا  ااتخر  الػديكف مػ  التػدخؿ  فػي حالػ  األصغر، كرقاب  المماراا  الم
، ولاػػتر الةا ػػد ن بػػك  تجػػاك ا  لكيػػ  حػػّد لممخػػالؼ، تحديػػد اػػقؼ التمكيػػؿ كالحػػد األقصػػ

راػػا  منظكمػػ  لتجميػػ  المخاطػػر المتتمقػػ  بالقطػػاع كتبميغهػا لمسااػا  التمكيػؿ الصغيػر   كا 
التشػريتا  فػي األطػر التشػريتي  كااػتجاب   ( يمخػ  أ ػـ2الجدكؿ اآتي )جدكؿ رقػـ 

 الدكؿ التربي  لها 
 (5-2) ما بيف حقق  التربي  الدكؿ أف( 2 رقـ) خرؿ متابت  الجدكؿ مف نرحظ 

 خطكا  تقدم  دكؿ  نالؾ  أا  (2) إجمالي مف لمتشريتا  الر ياي  األا  متطمبا  مف
 إال كمكريتانيا، كالتراؽ كتكن  كاكريا اليمف كالبحريف كالاكداف كالاتكدي  مصر بينها مف
 جمي  أف -أييان – كنرحظ  الحق  تحدي ا  في تاتكمؿ أف ينبغي األا  بت   نالؾ أف

 عدا فيما) الماتهدف  الجه  بتتريؼ تشريتاتها في ا تم ( 2) رقـ الجدكؿ في التربي  الدكؿ
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 التحكير  تشريتا  في يتؼ  نالؾ لكف الايكل ، كمخاطر المالي ، كالارم ( دكلتيف
 حماي  أف كما  اإل تماني كالاتترـ الكدا   كيماف لممسااا ، بالجمم  كالتمكيؿ كالتأميف
 .القا م  التشريتا  في األيتؼ الحمق  - ي– األنصغر التمكيؿ  با ف

 ةلألطر التنظيمية في الدول العربي ةتشريعات األسس الرئيس (3)جدول 

 
 الخالصة:  .14.6

 ، القػػػػكؿ، لػػػػـ تاػػػػتكمؿ أك تاػػػػتحد  كػػػػؿ الػػػػدكؿ التربيػػػػ  التشػػػػريتا  القا مػػػػخرصػػػػ  
اعتمػػد  بتيػػها ايااػػا  كتشػػريتا  بػػدكف أف يكػػكف لػػديها إطػػار رقػػابي كتنظيمػػي أك قػػانكف 

لػػـ تقػػـ بكيػػ  إطػػار رقػػابي كتنظيمػػي لمتمكيػػؿ الصػػغير كالمتكاػػط ليتكامػػؿ مػػ  مػػنظـ  كمػػا 
ترقػػي عميػػػؿ التمكيػػػؿ األصػػػغر إلػػػن مراتػػػ  التمكيػػؿ األصػػػغر، كلكػػػي تكػػػكف الةرصػػػ  مكاتيػػػ  ل

أ مػػ  الػػدكؿ كالحقيقػػ  أف التمكيػػؿ الصػػغير بشػػركط محػػددو تنااػػ  كػػؿ مجمكعػػ  عمػػن حػػدو  
التربي  لـ تقـ بكي  إطار لكؿ مجمكع  مف مقدمي الخدمػ  كػر منهػا لهػا نشػاطا  مصػدق   

جمكعػػػػ   فػػػػي أطػػػػر تنظيميػػػػ  مختمةػػػػ ، مػػػػ  التةريػػػػؽ بػػػػيف الشػػػػركط كاألطػػػػر التنظيميػػػػ  لكػػػػؿ م
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 ، كبتيػػػها لػػػـ يةصػػػؿ بػػػيف التمكيػػػؿ األصػػػغر كالتمكيػػػؿ المصػػػرفي التقميػػػدم فػػػي أطػػػر مختمةػػػ 
مرحظتنػػػا أف الػػػدكؿ التػػػي يتمػػػؿ بهػػػا النظػػػاميف التقميػػػدم كاإلاػػػرمي فػػػي التمكيػػػؿ األصػػػغر، 
كمكريتانيا كاكريا كالبحريف كمصر، لـ تي  اعتبارا  في تشػريتاتها لهػكا النػكع مػف التمكيػؿ 

بالخصكصػػي  فػػي بتػػ  الجكانػػ  التمػػؿ م ػػؿ صػػيق االاػػت مار كالكدا ػػ  كطػػرؽ الػػكم يتميػػ  
 تقديـ التقارير كبما في كلؾ التقارير المالي  

حققػػ  أ مػػ  الػػدكؿ متطبػػا  لػػبت  التشػػريتا  الهامػػ ، الاػػيما فػػي دكؿ م ػػؿ مصػػر 
بتػ  كالاتكدي  كالاكداف كالبحػريف الػيمف كاػكريا كتػكن  كالتػراؽ كمكريتانيػا، إال أف  نالػؾ 

األا  ينبغي أف تاتكمؿ  كجمي  الدكؿ عرف  الجه  الماتهدف ، ككيػت  شػركط لماػرم  
المالي  باات نا  دكل  كاحدو، لكف  نالػؾ يػتؼ فػي تشػريتا  التحػكير ، كالتػأميف كالتمكيػؿ 
بالجممػػػ  لممسااػػػػا ، كيػػػػماف الكدا ػػػ ، كاإلاػػػػتترـ اإل تمػػػػاني  تتػػػد حمايػػػػ   بػػػػا ف التمكيػػػػؿ 

عيف  ا ب  في التشريتا  القا مػ   فيػر عػف  يػا  بتػ  جكانػ  الحككمػ  األنصغر كالمكد
شػركط تكػكيف كتحقيػؽ   خبراتػكتنميػ   وشركط تخت  بتأ يؿ أعيػا  مجمػ  اإلدار الخاص  ب

فػػػػي الكقػػػػ  الحػػػػالي   كالتنظيميػػػػ  لػػػػـ تاػػػػمح بتػػػػ  األطػػػػر الرقابيػػػػكأخيػػػػرا، لجػػػػاف المجمػػػػ   
  با  اما في تككيف محافظ تمكيمي  داخمي   التي تم ؿ جان لممسااا  بقبكؿ كدا   الجمهكر

 لمسياسات والتشريعات ةمقترحات الموجيات الرئيسي. 7
حا يج  أف يككف  كا القطاع قػادران فػي النهايػ  الكي يحقؽ قطاع التمكيؿ األصغر نج

عمن الدخكؿ في ااح  مسااػا  الكاػاط  الماليػ  المػرخ  لهػا بالتمػؿ الخايػت  لاشػراؼ 
مػػػف قػػػانكف الاػػػتكماؿ اأف يػػػتـ  لكيػػػ  المػػػكا ح التنظيميػػػ  المنااػػػب  لػػػ   كنػػػر  االحتػػػرا م، بتػػػد

شػػرافي  كرقابيػػ  لػػكا ح، أطػػر تنظيميػػخػػرؿ  بقطػػاع التمكيػػؿ األصػػغر فػػي كػػؿ بمػػد   خاصػػ  كا 
فػػػي مجػػػاؿ التشػػػريتا  كالمػػػكا ح الناجحػػػ    كاآاػػػيكي  عربػػػي اقتػػػدا  بتجػػػار  الػػػدكؿ األفريقيػػػ

 :القيايا اآتي التشريتا   سيتنا أف تاتصح   كقر التنظيمي   ك 
 خمػػػؽ قػػػانكف خػػػا  لمسااػػػا  التمكيػػػؿ األصػػػغر منةػػػردا عػػػف المسااػػػا  الماليػػػ  

     كالرقابي  شيا م  خصكصي  القطاع كمتطمبات  التشريتياتم لاألخر 
 كماػػتكيا  تطػػػكر مقػػدمي خػػػدما   ،كال قافيػػػ   كالتاريخيػػ  مراعػػاو التكامػػؿ الايااػػػي

  لممػػػنظـ كتكػػػافس الةػػػر  كاألشػػػكاؿ القانكنيػػػ  التنظيميػػػ  التمكيػػػؿ األصػػػغر كالقػػػدرا  اإلشػػػرافي
 لممسااا  كالكيكح كالمركن  في التشري  
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 مػف عمػر    كي  تتريؼ تنظيمي مرف يراعي ظركؼ خصا   الجه  الماتهدف
كاػػػػقكؼ  ،المػػػػكارد ااػػػػتخداـأكجػػػػ   التمكيػػػػؿ األصػػػػغر يختمػػػػؼ عػػػػف التتريػػػػؼ التممػػػػي لتحديػػػػد

   كمتطمبا  اليمانا  حا  األكياع في كؿ دكل ،كمكاصةا  التمر  ،التمكيؿ
 بحيػ  يمكػف  ،اإلطػار التنظيمػي باإليػاف  لمقػانكف أك  كي  لكا ح تنظيمي  كرقابيػ

تغييػػر المتطمبػػا  عبػػر  ػػكق المػػكا ح دكف الحاجػػ  لتغييػػر القػػانكف )أك اإلطػػار التنظيمػػي( الػػكم 
 أخك انكا  ي

   لػػػػن إكيػػػػ  قػػػػانكف ياػػػػمح بتحػػػػكؿ مسااػػػػا  التمكيػػػػؿ األصػػػػغر  يػػػػر المصػػػػرفي
كتمػػنح تمكيػػؿ صػػغير بجانػػ  األصػػغر بتػػد تحديػػد  ،مسااػػا  ماليػػ  مصػػرفي  متمقيػػ  لمكدا ػػ 

محكمػػا بالشػػركط   لمصػػرفي  شػػركط منااػػب ، بحيػػ  يكػػكف تحكيػػؿ المسااػػا   يػػر المصػػرفي
 يمي  كالمتطمبا  القانكني  كالمالي  كالتنظ

 أك أم جهػػا  رقابيػػ  أخػػرل  ،ف عمػػن البنػػكؾ المرك يػػ  بحاػػ  ظػػركؼ كػػؿ بمػػد، فػػ
فػي تشػريتاتها عمػن مسااػا  التمكيػؿ األصػغر عنػدما إيافي  التدخؿ بةر  رقاب  احترا ي  

 .تتحكؿ تمؾ المسااا  إلن متمقي  لمكدا   مف الجمهكر
 بػػػػيف الخػػػػدما  الماليػػػػ  المقدمػػػػ  ينبغػػػػي أف يهػػػػتـ التشػػػػري  بكيػػػػ  أاػػػػ  لممكا نػػػػ  

لمتمػػر  كاػػرم  القطػػاع كمسااػػات  كحمايػػ  التمػػر   كمػػف اليػػركرم كيػػ  لػػكا ح تنظيميػػ  
لمكاجه  حماي  عمر  اال تماف األصغر مف المقرييف الكيف يقدمكف القرك  بػدكف فحػ  

فػػي دقيػػؽ لقػػدرو المقتػػر  عمػػن الاػػداد، ممػػا يػػسدم كلػػؾ إلػػن أف يصػػبح المقتريػػكف  ػػارقيف 
فػػػي متػػػدال  تخمػػػؼ  واػػػتهركييف، ممػػػا تنػػػت  عنػػػ   يػػػادو كبيػػػر ريػػػيف االتالمقالاػػػيما الػػػديكف 

 نريػػيف اخػػريف كػػانكا أك ػػر حرصػػا عمػػتمق نالتمػػر  عػػف اػػداد الػػديكف كيػػس ر كلػػؾ اػػمبا عمػػ
األاػػالي   يػػػر  -أييػػػان –  الاػػداد  كباإليػػاف  إلػػػن كلػػؾ، ينبغػػي أف تشػػػممها المػػكا ح التنظيمػػ

ي تحصػػػيؿ القػػػرك  الماػػػتحق  كاإلفصػػػاح عػػػف أاػػػتار الةا ػػػدو الاػػػاري  المقبكلػػػ  المتبتػػػ  فػػػ
 لطالبي القرك  

 التجػػاق التحةظػػي االحتػػرا م برفػػ  ناػػب  كةايػػ  رأ  المػػاؿ، عمػػن األقػػؿ ا ننػػدعك إلػػ
الػػكم ي بػػ  فيػػ  أدا   ػػكق المسااػػا  عمػػن مػػدل عػػدد مػػف الاػػنكا ، مػػ  إ بػػا   حتػػن الكقػػ 

 إلاػػػػػماح لممسااػػػػػا  بااػػػػػتقطا  رسك  األمػػػػػكاؿإمكانيػػػػػ  إدارو المخػػػػػاطر بصػػػػػكرو جيػػػػػدو  كا
  عممػػػػا بػػػػأف حافظػػػػ  مػػػػف الاػػػػكؽ -بالجممػػػػ –عنػػػػد اإلاػػػػتدان  مػػػػالي الرفػػػػ  المتػػػػدؿ لتحاػػػػيف 
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ج  يػا بيػماف   أك ميػمكن  ألنهػا  يػر ميػمكن إيؿ تككف أك ر تقمبان كتد كران ك تمال مسااا  
ح عريػ  لمتةشػي بػيف التميؿ مقارن  بحافظ  البنكؾ التجاري   حاال  تأخير في الاػداد يصػب

ألنػػػ  يقمػػػؿ مػػف احتمػػػاؿ قػػػدرو المسااػػػ  عمػػن مكافػػػأو الماػػػدد فػػػي كفا ػػػ   إالمسااػػا  األخػػػرل
أم تػػأخير أك عػػدـ الاػػداد أف  فػػ ف   عميػػ ،ك  ،باػػداد قيمػػ  قريػػ  بمنحػػ  قركيػػان فػػي الماػػتقبؿ

     يسدم إلن ااتن اؼ رأ  ماؿ المساا
  يػماف للدرجػ  كافيػ   متقػكالكما يج  أف يككف الحد األدنن لمتطمبا  رأ  الماؿ

كالخاػػػػا ر التػػػػي تػػػػنجـ عػػػػف المرحمػػػػ    ،كتكػػػػاليؼ البنيػػػػ  التحتىػػػػ  ،تغطيػػػػ  التكػػػػاليؼ اإلنشػػػػا ي
ليػػػػماف    يػػػػادو رأ  المػػػػاؿ بصػػػػكرو دكريػػػػ -أييػػػػان –  كينبغػػػػي أف يشػػػػمؿ القػػػػانكف  اإلعداديػػػػ

بنػػػكؾ لمتمكيػػػؿ األصػػػغر بتحديػػػد حجػػػـ  إلػػػنحكيػػػؿ المسااػػػا  لت  ليػػػه  كااػػػتخدامك   اػػػتداماال
لاػػػقكفا  التمكيػػػؿ بناػػػب  مػػػف رأ  مػػػاؿ  نكربػػػط الحػػػد األقصػػػ ،البنػػػكؾ - ػػػكق–لػػػرأ  مػػػاؿ 

  أتحديػػد ر  لالمسااػػ  مػػ  مػػنح الةػػر  لممسااػػا  ب يػػادو رأاػػمالها فػػي أم كقػػ   كمػػا نػػر 
تغييػرق مػف   لاػهكل  إالتنظيميػ كاألطر  كلي  التشريتا  القانكني  الماؿ عبر المكا ح التنظيمي

 ق  آخر  
  الحككمػ  كمجػال  ك مخصصػا  القػرك ،  -أييػان –أ ميػ  أف يشػمؿ القػانكف  لنر

كالتػػأميف عمػػي  ،كرفػػ  التقػػارير ،ايااػػا  فػػتح الةػػركعك ،  مخػػاطر الاػػيكلك اإلدارا  كلجانهػػا، 
  ،كالمجكعػا  اإل نيػ ،عدـ التمييػ  يػد المػرأو كالػديف كالتػرؽ ، نحك:كحماي  التمر  ،الكدا  

 مماراا  تقديـ القرك  كاداد ا، كاإلاتترـ اإل تماني ك   عدـ اإلفراط في المديكنيك 
  ال ينبغػي لمتشػريتا  أف تتيػػؽ تطػكر النشػػاط بكيػ  قكاعػد تنظيميػػ  احترا يػ  عمػػن

 ػػكا يتنػػي    جتماعيػػاأك مسااػػا  كا  أ ػػداؼ  ،مسااػػا  ال تتطمػػ   ػػكا النػػكع مػػف الرقابػػ 
عػػدـ  ،تصػػميـ إطػػار رقػػابي كتنظيمػػي لمتمكيػػؿ األصػػغربالتربيػػ  التػػي لػػـ تبػػدأ بتػػد أف الػػدكؿ 

إعداد إطار تنظيمي أك قانكني ياتكع  أنشػط  التمكيػؿ األصػغر كم التكجهػا  االجتماعيػ  
ألف األصػػؿ فػػي التمكيػػؿ األصػػغر أف يكػػكف مربحػػا كماػػتداما، فيػػر عػػف أف  نالػػؾ   إالبحتػػ

في حال  تكج  المسااا  التي اتنشأ بمكج   كا اإلطػار  جها  مختمة  تماما اتاتةيد من 
    لحاا  إقرا  المشركعا  الصغر  ننحك اإلقرا  اإلاتهركي عم
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  يج  تركي  القكاعد التنظيمي  االحترا ي ، قدر اإلمكػاف، عمػن نػكع التتػامر  التػي
خػدما   ياإلطار التنظيمػي  لمقػدمكايتي  نعم كأ .كلي  نكع المساا  التي تقـك بها، تتـ

 التمكيؿ 
  بشػػػكؿ أكبػػػر عمػػػن إخيػػػاع كػػػؿ نشػػػاطا   ، كمػػػا يجػػػ  عمػػػيهـ التركيػػػ األصػػػغر

لمتطبيػػػؽ بكصػػػة  مجمكعػػػ  مػػػف األنشػػػط ، بغػػػ    التمكيػػػؿ األصػػػغر لمػػػكا ح التنظيميػػػ  القابمػػػ
، مػػ  ااػػتحدا  شػػكؿ والنظػػر عػػف نػػكع المسااػػ  الماليػػ  التػػي تمػػار   ػػكق األنشػػط  المتتػػدد

  ألف التركيػػ   كتحاػػيف الشػػكؿ القػػا ـ مػػف مػػانحي الخدمػػ ،جديػػد كمتخصػػ  مػػف المسااػػا 
نػػػكع محػػػػدد مػػػف المسااػػػا  يقػػػػؼ حجػػػر ع ػػػػرو فػػػي طريػػػؽ ابتكػػػػار نكعيػػػ  المسااػػػػا   نعمػػػ

كااػػ  يترقػػؿ إدمػػار أنشػػط  التمكيػػؿ األصػػغر فػػي القطػػاع المػػالي  قػػدك  كمنافاػػتها، كخػػدماتها
 .النطاؽ
  جػػرا ا  كايااػػا  خاصػػ  بالتمكيػػؿ األصػػغر نػػرل مػػف اليػػركرم كيػػ  متػػايير كا 

اإلاػػػػرمي  يػػػػر المتتمػػػػػد عمػػػػن الةا ػػػػػدو فػػػػي الػػػػدكؿ التربيػػػػػ  التػػػػي تتمػػػػػؿ بالنظػػػػاـ التقميػػػػػدم 
 كاإلارمي في اف كاحد، نظران لخصكصي  التمكيؿ األنصغر  ير المتتمد عمن اتر الةا دو  

   عبػػػر إدارو متخصصػػػ    كاإلشػػػراؼ كالرقابػػػ مػػػف األفيػػػؿ أف يكػػػكف التشػػػري  أخيػػػران
التقميديػ  بالبنػؾ المركػ م بهيكػؿ   فػي التمميػا  المصػرفي  لكنهػا منةصػم ،تتب  لمبنؾ المركػ م

 إدارم مختمؼ كمكظةيف متخصصيف  
 . الخاتمة5

بتكػػارا  لمتمكيػػؿ األصػػغر ااألطػػر الرقابيػػ  لممسااػػا  الماليػػ  لػػـ تاػػمح بالحقيقػػ  أف 
كقػدم  تجػار   ،ر  التالميػ  فػي  ػكا اإلطػاراختمة  التجاحدكد ييق   ك المسااي، إال في 

، كلكػػػػػف  مػػػػػ  عميهػػػػػا الةصػػػػػؿ بػػػػػيف المصػػػػػارؼ كمسااػػػػػا  التمكيػػػػػؿ األصػػػػػغر كا   متباينػػػػػ
لـ تاػتكمؿ أك تاػتحد  كػؿ كما أف الدكؿ التربي  الخصكصي  في التمكيؿ في أطر مختمة   

 إنظيمػػػػي لمتمكيػػػؿ الصػػػػغير كالمتكاػػػػط، كلػػػـ تقػػػػـ بكيػػػػ  إطػػػار رقػػػػابي كت التشػػػريتا  القا مػػػػ
ليتكامؿ م  التمكيػؿ األصػغر، كبتيػها لػـ يةصػؿ بػيف التمكيػؿ األصػغر كالتمكيػؿ المصػرفي 

فػػي الكقػػ  الحػػالي   كالتنظيميػػ  ، كلػػـ تاػػمح بتػػ  األطػػر الرقابيػػ التقميػػدم فػػي أطػػر مختمةػػ
  في الػدكؿ التربيػالر ـ مف التحدي ا  في األطر الرقابي  بلممسااا  بقبكؿ كدا   الجمهكر  

 مػػػف كقػػػ  آخػػػر، إال أف أف  نالػػػؾ بتػػػ  النػػػكاق  تتم ػػػؿ فػػػي حمايػػػ  التمػػػر  كالمػػػكدعيف،
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الحد األدني لرأ  الماؿ  كما أف بت  القكانيف لػـ تشػمؿ شػركط تخػت  بتأ يػؿ أك خبػرا  ك  
  كمػػػا لػػػـ ييػػػمف فػػػي التخصصػػػي  شػػػركط تكػػػكيف لجػػػاف المجمػػػ و، ك أعيػػػا  مجمػػػ  اإلدار 

مػػ  تشػػجي  المسااػػا  ب يػػادو رسك   لناػػب  الرافتػػ  الماليػػ  نالحػػد األقصػػ -أييػػان –القػػانكف 
  أمكالها

نجػػػاح قطػػػاع التمكيػػػؿ األصػػػغر مػػػرتبط بقدرتػػػ  فػػػي دخػػػكؿ مسااػػػات  اػػػاح  الكاػػػاط  
أك   الماليػػ  المػػرخ  لهػػا بالتمػػؿ كالخايػػت  لاشػػراؼ بتػػد كيػػ  المػػكا ح التنظيميػػ  المنااػػب

  التي اػبقتنا  كمػف األ ميػ  كاآايكي  في  الدكؿ األفريقي  قتدا  بالتجار  الناجحااتكمالها ا
  التكامػػؿ الايااػػي يراعػػن فيػػ ،  عػػف بقيػػ  المسااػػا  الماليػػ ينةػػردبمكػػاف خمػػؽ قػػانكف خػػا  

 ،لممػػػػػنظـ  كالتنظيميػػػػػ  كتطػػػػػكر مقػػػػػدمي الخػػػػػدما  كالقػػػػػدرا  اإلشػػػػػرافي ،كال قافيػػػػػ   كالتاريخيػػػػػ
نظيميػػ  باإليػػاف  لمقػانكف لتاػػتكع  اليػػا  كالكيػكح كالمركنػػ  فػػي التشػري  مػػ  كيػػ  لػكا ح ت

بػػيف تقػػديـ   المكا نػػ نكلتاػػهيؿ تغييػػر المتطمبػػا ، ككيػػ  أاػػ  تتمػػؿ عمػػ ،ؿ المػػاليك الشػػم
كالاػرم  الماليػ  لممسااػا ، كرفػ  ناػب   ،كحماي  التمر  ،لمتمر   الخدما  المالي  المقدم

 إلػنلتحػكؿ المسااػا    إدكريػكالحد األدنػن لمتطمبػا  رأ  المػاؿ بصػكرو  ،كةاي  رأ  الماؿ
 ن، كالتركيػػ  عمػػ البحتػػ  بنػػكؾ، كعػػدـ التشػػري  المصػػرفي لألنشػػط  كا  التكجهػػا  اإلجتماعيػػ

مماراػػػ  التشػػػري  كاإلشػػػراؼ ك كلػػػي  نػػػكع المسااػػػ  التػػػي تقػػػـك بهػػػا،   ،نػػػكع التتػػػامر  الماليػػػ
لكنهػػا  لاألخػػر   فػػي عممهػػا عػػف التمميػػا  المصػػرفي  عبػػر إدارو متخصصػػ  كمنةصػػم  كالرقابػػ

  تتب  لمبنؾ المرك م 
 : ي كمما  مةتاح.  8

تنا ي  ، المنشه  ممتنا ي الصغرك  اإلطار التنظيمي كالرقابي، التمكيؿ األصغر
 JEl   G20, G21, G28 :تصنيؼ   الصغر، الرقاب  اإلحترا ي
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 المراجع. 9
 المراجع العربية:. 9.1

  0222-0202(: رسي  0202المممك  التربي  الاتكدي ، ) -1
 https://vision2030.gov.sa 

قيػػايا فػػي التمكيػػؿ األصػػغر بػػالتركي  عمػػي (:  0212) بػػدر الػػديف عبػػد الػػرحيـ إبػػرا يـ، -0
(، كتػػا  نشػػر بالبنػػؾ  فػػي التمكيػػؿ األصػػغر اإلاػػرمي )بالمغػػ  التربيػػ  الاػػكداني بػػ التجر 

 جدو اإلارمي لمتنمي ، 
اإلطػػػػار الرقػػػابي كالتنظيمػػػي لمسااػػػا  التمكيػػػػؿ (: 0211)بنػػػؾ الاػػػكداف المركػػػ م،   -2

    األصغر، بنؾ الاكداف المرك م، الاكداف
 ، 10التدد (  0212)مجم  ككال  الصناع  كالتجديد، (: 0212)بريد الصناع ،  -2
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 األصغر يف اليمنو الصغري الشرعي والقانوني للتمويل اإلطار
 )دراسة حالة اليمن(

  اعداد / أ. خالد محمد عبداهلل قاضي
 مقدمة : 

ويشبب ارططيلعببقطاعببلتطويل ايببرطووربب هطماهًوطكل ببًلطا ا ببًاطيببماهطوي رببله ط بب طلع يبب 
اويلببب طيبببدعااطع هكبببلط لببب ط يبببلمتطط،وي بببلي طوي دشبببامطيللد يبببوطيلشبببجي طا يبببلمتط جببب طو  بببل  لهو 

طويمخر،طاي لطي  نطوي  لاىطوي عيش طيفئل طوي جل  طخرارًلطذايطويمخرطوي  مام.ط
ال بببل م طكبببذاطويمهو بببوط عه بببوط بببمىطافليبببوطووعبببهطويللداديبببوطاويلشبببهيعيو،طويلببب طلعدببب ط

ويل ايببرطويربب يهطاووربب ه،طااببمطلبب طوليببلتط ببد سطو  ببللهو طاو  للرببل ط ببنطيلدظببي طرببدل وط
ل  لبب ططكببذاطويلشببهيعل طاويلبباودينطاويل اببمط ببنط ببمىطشبب اي لطاافليل ببلطيل ليبب طوي ليببل ط د ببل  ذ

 شببالوطويمهو ببوط بب طقببع طو ايببلرط لبب طويل ببايا طويلبب طللببم  لط ي  ببل طايببهو سطويل ايبببرط
ي بيقط بم طوزي و يبوطيلقباويعطويللداديبوطاويشبه يوطيليد بيوططوير يهطاوور هط  طويي ن،طاذيب 

ي بببذاطوييبببهو سطاوي ي  بببل ،طوو بببهطويبببذيطي بببلل  ط  بببلمتطويدظبببهط ببب ط ييبببوط بببه طالعييببب طكبببذاط
طويقاويعط لي لطاو لا لرطعاجهطويلراهط ي ل.اللاانطكذوطويموه وط نط ا وط يل ث:ط

 

دشب تط ي  بل طويل ايبرطط:وآلليووي عليقططالمبحث األول: التمويل األصغر في اليمن،تضمن 
لعهيبب طيببب ك ط،ططاواببب ط ي  ببل طويل ايبببرطويربب يهطاوورببب هط بب طويبببي ن،ططووربب هط ببب طويببي ن

 .ططط ي  ل طويل ايرطوور هط  طويي ن
 

طتكااون ماان مطمبااين:فقااد ، صااغر فااي الاايمنالشاارعي لمتموياال األ المبحااث النااااي: ا طااارأمااا 
خقب طيبهطيوزعلهطويشه  طويعل طويبذيططوطيلدظي طويل ايرطوير يهطاوور ه،طويلشهيعل طوي ل  

ططط. هومطاوي ي  ل طاويايلدل طو الرلميوطاوي لييوال وطوو
 

 ذلاك فاي، و صاغر فاي الايمناألالصاغير و القاااواي لمتمويال  ا طار الى المبحث النالثتطرق 
يلل ايببببرطويربببب يهطووعببببهطويللداديببببوطط،ططووعببببهطويللداديببببوطيل ياببببرطوي رببببه  طويي دبببب  مطمبااااين:
ط.طاوور ه
طط
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  :تمهيد 
اكدببل ط جبباتطاييببهتطيببينطوي بباوعدينططًو،ويعلببقط لبب طويخببم ل طوي لييببوط بب طويببي نطاييببهطمطيعبب

اعايئبب طويببذينطيفعلببانطذيبب طيشببارط يببهطط،للهقببانطيعهيلببوطه بب يويطويي ديببينطويببذيطيببمخهانطعا
رببب هطاووطويرببب يهعربببي  ط ي  بببل طويل ايبببرط ببب ط بببينطط-خبببلهلطويلعبببلتطويه ببب  -ه ببب  ط

جبب  ًوط ببنطويلعببلتطوي ببلي طويي دبب ط يبب طجلدببقطويلعببلتطوي رببه  ،طااببمطعايبب طوي اا ببوطويي ديببوط
وكل ل بببًلط ل ويبببمًوطيلعبببلتطويل ايبببرطويرببب يهطاوورببب ه،طلج بببمطذيببب ط ببب طويلببباودينطويلببب طعربببمهل لط

لببببمخرطوي اببببا  طويه بببب  طوي اا ببببوطيلدظببببي طكببببذوطويدبببباتط ببببنطويل ايببببرطيارببببفهطيببببميًاطهئي ببببًلطيل
كببذوطويدبباتط ببنطويل ايببرط ببنطل ببايا ططاياربب طيل ببليعلقطوآل  ط ببنطعببليي ط ببه طويع ببر،

ويهاو بببم،طويلببب طل ببب  ط ببب طه ببب ط عبببمرطويد ببباطو الربببلميطويشبببل ر،طويبببذيطي ابببنطياالربببلمط بببنط
خهيجببب طويجل عبببل طاوي علكبببمطويللديبببو،ططو بببليعلقطويع ليبببوطوي ل ويبببمتط ببب طوي بببا طويي ديو،  بببي ل

كببذوطويدببباتط بببنطويل ايبببرططعببلتطوي بببهعتطويي ديبببوطويعل لببوطيال بببوط ئللبببه،طا بببلطلدظببهطوي اا بببوط يببب اا
ط نطووماو طوو ل يوطيل لي طويلاو نطاويعمويوطو جل ل يو.طيارفه

ووربب هط بب طويببي نطاططويربب يهاخببارطوي ببداو طوي لقببيو،طظ ببه ط ي  ببل طويل ايببرطط
اعربب لقطوي شببلهي طوي  ببها ينط ببنطويببمخرطوي ببدخف ططذو ل ببايل طي ببل م طوو ببهطا رببمهط

اامطل ط دشبل ط ي  بل طويل ايبرطويرب يهطاوورب هطيعهيلبوط  ل لبوطيا يبهط بنطخم ل طوييدا .ط
 دشببل طكببذاطوي ي  ببل طجبب  ًوط ببنطويلخفيبب ط ببنططويد ببلذلطويللئ ببوط بب طوييلببمونطووخببهى،طا ببلطيعببم

يببي نط دبببذط بببل طويفئببل طوي لقبببههتط ببنطيبببهو سطويلرببب يلطو الرببلميطاوي بببلي طويلبب طيبببمع ط ببب طو
 (،طا لطعنطيبهو سطويل ايبرطويرب يهطاوورب هطكب طجب  ط بنطلع بمو طوي بلد ينطيلبا يهط6996)

طوو اورطويا  وطييهو سطويلر يلطو الرلميطاوي لي ط  طويج  اهيوطويي ديو.
وي لييبوطلب طوي ب للطيل ي  بل ططدعل طويلباودينطوي دظ بوطيلل ايبرطويرب يهطاوورب ه  طاط

 بب طويخببم ل طوي لييببوطيللببلدانطيللببمي ططويل ايببرطويربب يهطاووربب هطعيلببلًطللببمي طوي لخررببوط بب ط
 لييبوطعاطيدا ،ط  لط ل مط ل طج  طهعاطوي لر،طالا يهطخبم ل طراهتط ي  ل طعاطشهال ط

ط.لمتطدعل طو دلشلهطيراهتط  لمو وجميمت،طا يل ايليوط
 بببب طيعببببمطاعببببلتطويل ايببببرطويربببب يهطاووربببب هطويي دبببب ط ببببنطاعل ببببل طويل ايببببرطوو ببببمثط

ويج  اهيوطويي ديوط ل طوي  لاىطوزالي  ،ط  عظ طوييهو سطويل ايليوطي طليبمعط  طع دبل طويفلبهتط بنط
 (،طاابمطشبب م طرببدل وطويل ايببرطويربب يهطاوورب هطويدلشببئوط بب طوييلببمطلعبباهًوط0222ط–6997)
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 ببوطوي دظ-  ببل هًوط بب طويجاودببقطويللداديببوطاوي  له ببل طويع ليببو،طااببمطو ببلفلم طويلبباودينطويي ديببوط
 نطويد لذلطوي  ل لوطوي ليلوطي لط ب طووخبذط ب طو  ليبلهطخراربيل طط-ي ذوطويداتط نطويل اير

طوي جل  طويي د .ط
 :إشكالية الدراسة 

رببببمه طويعميببببمط ببببنطويلبببباودينطاويلبببباوئلطويلبببب طلببببدظ ط  ببببرط ي  ببببل طويل ايببببرطويربببب يهط
وزابمو ط ليبه طو بيلقطوي  بلفيمينط بنطكبذوطويدباتط بنطويل ايبرطي ج بانط بنططاوور ه،ط  طعن

هئي وط نطعيه كل،ط م طلق دهطيلقباويعطويللداديبوطاويشبه يوطوزي و يبو،طاوهلفبلتط عبم  طويعلئبمط
د ببييًلط لبب طكببذوطويدبباتط ببنطويل ايببر،طارببعايوطلببا يهطويقبب لدل طويال يببوط ببنطايببرطوي  ببل م ينط

طدظهًوطيقع طو الديلل  طوي لييو.
 ل طويل ايببرطوي شبب ايوطيليقبباويعطويشببه يو،طاي ببلطاببلنط ليييببوطوي  ببل م ينطيفقببلانطخببم

ا بلطيه يببانط بب طعنطلابانط عببم  طويعلئببمط لبب طكبذوطويدبباتط ببنطويل ايبرط دخفقببوطد ببييًل ط لبب ط
ط يل ادببباوط بببنطويا بببل طيليل و بببلل  طوي لييبببوطاو بببلمو وطودشبببعل  طو الربببلميوطوي بببمهتطيلبببمخر،ط  طعن 

رببب هط طيشبب رطويقبباويعطويشبببه يوطوياوابب طويع لبب ط ببنطدشبببلعط ي  ببل طويل ايببرطويربب يهطاوو
اويللداديببو،طا ببنطكدببلطلظ ببهط شببالييوطويمهو ببوطويلبب طل ببلاجقط  ببلطويلبباودينطاويلشببهيعل طويلبب ط
طلبببدظ طشبببيانطويل ايبببرطويرببب يهطاوورببب هطيللعبببه ط لي بببلطعاً ،طاويلاربببيوط  بببلا لرطجاودبببق

طاراهكلط لديًل.
  ف الدراسة:اهدأ 

ويمهو ببوطل ببع ط يبب طويل لببقط لبب طللبب طط ببنطخببارطويدظببهط بب ط شببالوطويمهو ببوط بب نطكببذا
وزشببببالييوط ببببنطخببببارطو للرببببل طويلشببببهيعل ،طاوزعببببلهطويلببببلداد طاويشببببه  طيلل ايببببرطويربببب يهط
اوورب هط بب طويج  اهيبوطويي ديببو،طا بمىطويشبب ارطويلشبهيع طوي ل لبب ط بنطويلبباودينطاويلشببهيعل ط

 ديو.اويلاوئلطويل طلدظ طشيانطويل ايرطوير يهطاوور هط  طويج  اهيوطويي 
  :أهمية الدراسة 

طالا نطعك يوطويمهو وط نطويجاودقطوآلليو:ط
ويلعببببه ط لبببب ط دظا ببببوطووعببببهطويشببببه يوطاويللداديببببوطوي دظ ببببوطيلل ايببببرطويربببب يهط -6

 اوور ه
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ويلدييبببهطيجاودبببقطويلرببباهط ببب طووعبببهطويشبببه يوطاويللداديبببوطويلببب طيدي ببب طو بببلمهوا لط -0

 ل ميمكل.  لا لرط دظا وطويل ايرطوير يهطاوور هطاويع رط ل ط
وعببباتطوي لخرربببينطوي  له بببينط ببب طشبببيانطويل ايبببرطويرببب يهطاوورببب هط لببب ط -3

ووعهطويشه يوطاويللداديوطوي دظ وطي بذوطويدباتط بنطويل ايبرط ب طويج  اهيبوطويي ديبو ط
 يا لفلمتط نطذي ط ْنطاجم .ط

وعبباتطوييببل  ينطوي لخررببينط لبب طوزعببلهطويشببه  طاويلببلداد طوي ببدظ طيلل ايببرط -4
اووربببب هط بببب طويج  اهيببببوطويي ديببببو طيي ببببهاوطذيبببب طي  يببببمط ببببنطويمهو ببببل ططويربببب يه

 اويللداد .طاويي اثطيإلعلهطويشه  
  :الدراسات السابقة ذات العالقة بالشأن القااواي 

   (، بعاوان: )التمويل األصغر في اليمن(:2005دراسة )ريمي زافير وزمالؤه: 
كم  طويمهو بوط يب طللبمي طلليي بًلطلشخيربيًلطيإلعبلهطويلبلداد طاويلدظي ب طاوي بلي طيلل ايبرط
ويربب يهطاووربب هط بب طويببي ن،طاذيبب ط ببنطخببارطويدبب ارطوي يببمود طيليببل  ين،طايلببلئ  طي بباظف ط
ويج ل طوي لد و،طا   لينطيل اا وطويي ديو،طااذي طخيهو ط  ليبينط ب ط جبلرطويل ايبرطويرب يهط

ويمهو وطيل  لعلدوطي مخا طاييبهتط بنطويربدما طو جل بل  طط-كذا–ل ط  مومططاوور ه،طاام
يللد يببو،طويببذيطيببل طعكبب طكيئببوط ل ببوط بب طويببي نطياقبب طع قببرطوي  له ببل ط بب ط جببلرطويل ايببرط

طوير يهطاوور ه.ط
اابببمطو بببلعلد طكبببذاطوييع بببوطيشبببهاوطو لشبببلهو طالداديبببوطاييبببهت،طي يبببثطلابببانطوي  لشبببلهط

طومطكذاطويمهو وطويي  يو.ويللداد طويي د طز م
و ببببلعه طوييببببل  انطوزعببببلهطويلببببلداد طاويلدظي بببب طوي لعلبببب طيدشببببلعطويل ايببببرطويربببب يهط
اووربببب هط بببب طويببببي ن،طاذيبببب ط ببببنطخببببارطويلعببببه ط لبببب طووشببببالرطويللداديببببوطوي لل ببببو،ط بببباو ط
وي ربببه يوطع ط يبببهطوي ربببه يو،طاابببذي طاقبببليلطويقبببهوئق،طا يبببلقطوي  بببلا طوي لخرربببوطي بببرط

طييوطيراهتط  لعجلو.طويد و ل طوي ل
ااببمطلارببل طويمهو ببوط يبب طويعميببمط ببنطوي لله ببل طاويلارببيل ط بب ط ببييرطو هللببل طي ببذوط

طويلعلتطوي يايطاوي ل ،طا نطعك طكذاطويلاريل :ط
 قهاهتطلا يهطايلدل طالداديوط ائ وطيلليل طي دشعوطويل ايرطوير يهطاوور ه.ط .طع
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 ط  ببببي لط بببب طظببببرطوياقبببب طعك يببببوط  ليببببوطوي ببببمخهينط ببببنطويجاودببببقطوي  يببببهتطيلللبببب .طق
 ويللداد طاويلدظي  طوي لي ط  طويي ن.ط

 لييبببًلط بببلطلدشببب طوي شبببلارطويللداديبببوطاويلدظي يبببوط ببب طويبببي نطي بببيقط بببم طوزدفبببلذ،ط ط .ط 
ي يقط يلقطااو مطاليلبوطيللعييب  طيبذوطيظ بهطجليبًلطعك يبوطايبل طويج بل طوي خلربوط

ميط يببب طلببب خهطربببدل وطياوجيلل بببلطويللداديبببوطلجبببلاطابببرطويبببذينطي له بببانطع عبببلً طلبببيط
 ويل ايرطوور هط  طويي ن.ط

 في اليمن األصغرالمبحث األول: التمويل 
ع بببمطكبببذوطوي ي بببثط ببب ط ا بببوط عليبببق،طلدبببلارطووارطويلعهيببب طيدشببب تط ي  بببل طويل ايبببرط

 بب طويببي ن،طييد ببلطلدببلارطوي ببلد طاوابب ط ي  ببل طويل ايببرطويربب يهطاووربب هططويربب يهطاووربب ه
  طويي ن،طاخر طوي ليثطيليلعهي طي ك ط ي  بل طويل ايبرطويرب يهطاوورب ه،طاذيب ط لب ط

 ويد اطوآلل :ط
 في اليمن:  األصغرالصغير و المطمب األول: اشأة مؤسسات التمويل 

 طويلبلئ ط لب طويعلابل طوييشبهيو،طاويبذيط ابهتطويل ايبرطويج بل ط- دبذطويلبم - ه  طويي نط
يشبله ط يبهطج يب طع بهومطوي ج ا ببوطوي لجلد بوطزدجبل ط  برط عببينطو بمطع بهومطوي ج ا بوطيببمانط
 لليببر،طاياببانطكببذوطويع ببرط ببا طعلالببه،طاي لببللط يبب ط دجببل ط ببهي ،طاكبباط ببلطيعببه ط بب طيعبب ط

ط.(0227)ويل ي  ،ططعاط"ويعاودو"طط دلع طويي نطيبط"وي ايوط"
ويل ايببرطويربب يهطاووربب هطي ف ا ببهطوي ي  بب طوي ببميث،ط يعببمط رببعل ًلطل ايليببًلطع ببلطط

  ببلجمًوط لبب طويلعببلتطوي ببلي طاوي  ببلفيمينط دببهط بب طوي جل بب طويي دبب ،ط لعببلتطويل ايببرطويربب يهط
ط ببب طوزالبببي ،ط اوورببب هطويي دببب طي عبببمط بببنطاعل بببل طويل ايبببرطويرببب يهطاوورببب هطوي مي بببوط  بببم 

 ( طي عليجبببوط0222ط–6997 ايليبببوطيببب طليبببمعط  طع دبببل طويفلبببهتط)   لبببقطوييبببهو سطاوي ي  بببل طويل
و خبببلا  طويدللجبببوط بببنطيبببهو سطويلرببب يلطوي بببلي طاو الربببلميطويلببب طيه لكبببلطربببدما طويدلبببمط
اوييدبب طويببماييين،طااببمطشبب م طرببدل وطويل ايببرطويربب يهطاووربب هطويدلشببئوط بب طوييلببمطافبب تطكلئلببوط

  ل طرعيمطويلعل .
 (ط ب طويع برط لب طلبا يهط6997  طيللد يبوط ب طد ليبوط بل ط)اامطيبمعطويربدما طو جل بل

خببببم ل طويل ايببببرطويربببب يهطاووربببب هط بببب ط دببببلع طي ديببببوط خللفببببو،ط يببببهط دشببببل طا ببببمتطلد يببببوط
ياربببف لطعارطا بببمتطيل ايبببرطام ببب طابببرط بببنط ي  بببل طويل ايبببرططوي دشبببا طويرببب يهتطاوورببب ه
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رطويربببب يهطاووربببب ه،طاعربببب لقطوي شببببها ل طاوي دشببببا طويربببب يهتطا لدلكيببببوط ويربببب ه  ذط ببببا 

ويردما ط ممط نطوي شلهي طي م طلشجي طوي دظ ل ط يبهطوي اا يبو،طاه ب طابمهل لط ب ط جبلرط
طويل ايرطوير يهطاوور ه.

ايعبببمطذيببب طلببباوي طل  بببياطويعميبببمط بببنطيبببهو سطوزابببهو طويي ديبببو،طاويلببب طولخبببذ طعشبببالً ط
  لعممت،طالي دظ ل ط

هيبببو،طعيقبببًل،طا بببيل طذابببهطكبببذاط يبببهطوي اا يبببو،طاوي ي  بببل طوي لييبببو،طاويشبببهال طويلجل
طيراهتط خلرهتط  طوي علقطوي ليث.ططوي ي  ل طاوييهو س

 في اليمن: األصغرالمطمب النااي: واقع مؤسسات التمويل الصغير و 
ياجمط  طويي نطاعلتطل ايرطعر هطدشع،طا  ط ليوطلبا هطويل ايبرطويابل  طاوي ي  بل ط
ويه بببب يوطوي  ببببلدمتطيلاابببب طعنطي لببببرطكببببذوطويدبببباتط ببببنطويل ايببببرطد ببببيوطاييببببهتط ببببنط جبببب طويل ايببببرط
وزج ببلي ،طدظببهًوطيا ببهتطوي  لببلجينطي  ببرطكببذوطويدبباتط ببنطويل ايببر،طااببمطع ببم طوي اا ببوطويي ديببوط

 ايرطوير يهطاوور ه،طاخعوط  رطخ  يوطيلا بي طكبذوطويلعبلت،طاذيب طو لهوليجيوطاعديوطيلل
ط-كببذا–يليشببهواوط بب طويج ببل طوي لد ببوط بب طوي ج ا ببوطو  لشببلهيوطوجببرطويع ببرط لبب ط دجببللط

طو  لهوليجيو.ط
ايليه  ط نطعنطكذوطويداتط نطويل ايرطيمعط دذطاا طاريهطد ييًل،طايل ويمطيا ًلطيعمط

%(،طعاطعارطا لًلطيل  ل م ينط  طويخععطويخلرو ط32 مامط)ط خه،ط  طعنطذي طويل ويمط  
ي ذوطويداتط نطويل اير،طايذي ط طي ورطكذوطويداتط نطويل ايرط  مامًوطيلي للهدوط  طوواقلتط
و الرلميوطويرعيوطويل طي هطي لطوييلم،طا  طظرطويد اطوي الد طوي ل ويمطي عم  ط هلفعو،ط

عظ طوي دلع طويهيفيو،طاذي ط ل طويه  ط نطعنطكذاطيظ هطكذوطويلراهطجليًلطعا هط  ط 
وي دلع طلعم نطعا هطوي دلع طويل طلعلد ط نطوهلفلتط عم  طويفلهطاوييعليو، ذلعمطوي دلع ط
ويهيفيوطيشارط ل اوي هو يوطيشارطخل طاعل ينط يهط  علتطيمهجوطاييهتط نطايرط ي  ل ط

طويل ايرطوير يهطاوور ه.
ل ايرطوير يهطاوورب هطابلنطويربدما طو جل بل  طيللد يبوطا  طيمويوطودعا طدشلعطوي

وي ظلببوطويهئي ببوطويلبب طدشبب  ط بب ط علهكببلطيببهو سطويل ايببرطويربب يهطاووربب هط بب طويببي ن،طط-كببا–
اامطالنطويردما طي ل طذي طيلخليلهطا عل ط بيكلينطكب ط دظ بل ط يبهط اا يبوط ب طويعبلمت،ط

،طاويلها طوي  دو طياب طيلا باوطيعبمطذيب طال ايمك طيلي  ل متطويفديو،طاع اورطويلها طوي ي هت
طي  لمتط اهوق ل.
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 بب طط(طويلبلي طيربدما طوو ب طوي ل بمتMicrostarمخبرطيهدبل سطوو ب طوي ل بمتطوزد بلئ ط)
 (طيلد يبببوطهعاطوي بببلرطويبببذيطيلبببم طوي  بببل مو طويفديبببو،طاي بببدلطل بببايًاطيعبببممط بببنط0222 بببل ط)

طيوط  ط جلرطويل ايرطوير يهطاوور ه.وي دظ ل طويي ديوط يهطوي اا يو،ط  للًلط قل وطدا 
  (0267،ط)طويللم  :في اليمن األصغرالمطمب النالث: تعريف بأهم مؤسسات التمويل 

دشببب  طويعميبببمط بببنطيبببهو سطا ي  بببل طويل ايبببرطويرببب يهطاوورببب ه،طاوييدبببا طويلببب طللبببم ط
طعك  ل:ويخم ل طوي لييو،طاويخم ل طوي هو لوطيل شها ل طوير يهتطا لدلكيوطوير ه،طا نط

 م(:1997)–الحديدة–براامج تامية األاشطة المدرة لمدخل  .1
 (ط6997ل  بببباطيهدببببل سطلد يببببوطوودشببببعوطوي ببببمهتطيلببببمخرطي ميدببببوطوي ميببببمتط بببب طياديبببباط)

ي اجببقطولفببل ط ببلطيببينطويرببدما طو جل ببل  طيللد يببوطاول ببلمطد ببل طويببي ن،طااببلنطوي ببم طكبباط
ويج ل بل طووا بهط لبهًوط بنطخبارطويل ايبرطلا يهطا يلوطيلللليبرط بنط بمتطويفلبه،طال  بينطمخبرط

طوي دل قطي  .
 م(2000)–براامج اماء لمتمويل األصغر .2

 (طدليجببوطولفلايببوطيببينطج عيبببوط2000ل  بباطيهدببل سطد ببل طيلل ايببرطووربب هط ببب طويهيببرط)
وزرببالطويخيهيببوطا شببهاتط) ياها ببلله (طويلببلي طيرببدما طوو بب طوي ل ببمتطيلد يببوطهعاطوي ببلرط

(UNCDFط،)ط (اي  ببببل متط ديببببوط لم ببببوط ببببنطايببببرطج عيببببوطهجببببلرطع  ببببلرطوز ببببادمهيوطABAط،)
ط ي ط ي  وط لييوط لعاهتطلع رطيدظل طويل ايرطوز ا  .ططوييهدل سطويل ارط-كذو–طري عى

 م(2000)–تعز-شركة األوائل لمتمويل األصغر .3
 (طيدبببل ط لببب طمهو بببوطابببل طي بببلطيهدبببل سطوو ببب ط0222ل   ببب طشبببهاوطوواوئبببرط ببب ط بببلياط)

(طايهدبببببل سطيلل ايبببببرطوورببببب هطقببببب نطيبببببهو سطويل ايبببببرطوورببببب هطUNDPوي ل بببببمتطوزد بببببلئ ط)
وي م ا ببوط ببنطايببرط شببهاتط) ياها ببلله (طويلببلي طيرببدما طوو بب طوي ل ببمتطيلد يببوطهواطوي ببلرط

(UNCDF(طالببببب ط ببببب ط بببببلهاط،)طل ايبببببرطوي شبببببهاتط يببببب طشبببببهاوطي بببببلط جلببببباط مهوتط0224) 
طا  لك ين،طاامطل ط ش لهكلطه  يًل.ط

 م(2000)–صاعاء–وع القروض الصغيرة مشر  .4
 (طدليجبببوطولفلايبببوطيبببينطويج عيبببوطو جل ل يبببوطيلد يبببوط0222ل  ببباطوييهدبببل سط ببب ط بببلياط)

(،طUNCDFوو هتطا شهاتط) ياها لله (طويللي طيردما طوو  طوي ل متطيلد يبوطهواطوي بلرط)
ط(.ططABAاي  ل متط ديوط لم وط نطايرطج عيوطهجلرطع  لرطوز ادمهيوط)
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 م(2000)–براامج وداي حضرموت لمتمويل واالدخار  .5

 (طو ببلجليوطيلعليببل طوي لم ببوط ببنطويعميببمط ببنط0222(ط ببلياط)32ل  بباطوييهدببل سط بب ط)
ويج عيبببل طيبببباوميط قببببه ا  طزدشبببل طيهدببببل سطيلببببم طخبببم ل طوزاببببهو طوربببب لقطوودشببببعوط

طدعلو.طوور ه،طاعجهي طمهو وط ارطذي ،ااجمطعدهطيلز النط دشل طوييهدل سط  طوي 
 م(2001)–براامج )آزال( لمتمويل الصغير واألصغر ا سالمي  .6

 (،ط0226ل  ببباطيهدبببل سط)  ور(طيلل ايبببرطويرببب يهطاوورببب هطوز بببا  ط ببب طعالبببايهط)
اكببباطع بببمطوييبببهو سطاوي شبببلهي طويلببب طلليببب ط دظ بببوط بببارطيلد يبببوطوي بببهعتطاويعفبببر،طايلبببا طوييهدبببل سط

 بببا  طيل ل بببلمطربببي وطوي هوي بببوطا لبببًلطو ببباطيل ايبببرطويفئبببل طوي  بببل م وطيعهيلبببوطويل ايبببرطوز
 والرلميوطي ه طل لي طو الفل طويذول .ط

  (0220)–صادوق تمويل الصااعات والماشآت الصغيرة  .7
(طيل ايببببرطويرببببدل ل ط39 (طيلببببهوهطج  بببباهيطهابببب ط)0220لبببب ط دشببببل طويرببببدما ط ببببل ط)

موهيًل،ااببمططايعببمطاوي دشببا طويربب يهت، ع  ببم طيلع ببرطايهدببل سطويرببدما ط ي  ببوط  ببلللوط لييببًلطاوو
 ل  ط يل وط ا طوو اورطوي لئمتط  طويج  اهيوطويي ديو.طاا  ط ل ر

 م(2003)–المؤسسة الوطاية لمتمويل األصغر .8
 (،طاكبب ط ي  ببوط ط0223ل   بب طوي ي  ببوطوياعديببوطيلل ايببرطووربب هط بب طعالببايهط)

ع بهومطوي جل ب طا  بل متطل م ط ي طل ريرطووهيللطيرطل ع ط ي ط يلمتطويلعلانطاويلال رطيبينط
يل ادبباوططويفلببهو  طوجببرطل ايببد  ط ببنط ال ببوطعدشببعوط ببمهتطيلببمخر،طالشببجيع  ط لبب طو مخببلهطابب 

  نطل  ينطاقع  طو الرلمي،ط ي ررطي  طيذي طويل ههط نطويفلهطاو  ل لمط ل طويذو .
 م(2003)–ابين  –براامج االدخار واالقراض  .9

ط ذط (ط ببنطعهيبب ط شببهاتطوي  ببل متطويذوليببو 0223)(طعالببايهط32ل  بباطوييهدببل سط بب ط)
ط-كببببذو–(ط قبببباًو،طاببببلنط ببببه ط362(ط ج ا ببببوط ببببممطع قببببلئ لط)48  ببببرط لبببب طلابببباينط)

وي شبببهاتط لل بببوطويفهربببوطيت قبببل ط ببب طل  بببينط  بببلاىط عيشبببل  ،طا  بببل مل  ط لببب ط  ليبببوط
 و مخله.

 م(:2005) -مؤسسة عدن لمتمويل األصغر .10
م سط اثطيهو سطع  ب لطويربدما طو جل بل  ط (ط نطخارط0225ل    ط  طيادياط)
طيللد يوط  ط ميدوط من.
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 م(:2006)–براامج التضامن لمتمويل الصغير واألصغر .11
ل   ببببب طا بببببمتطوي شبببببلهي طويرببببب يهتطاوورببببب هط ببببب طيدببببب طويلقبببببل نطوز بببببا  ط بببببل ط

  (،طالع رطيدظل طويل ايرطوز ا  ،طالي هوي وطا يهكلط نطويريغطوز ا يو.0226)
 م(:2009) -ل لمتمويل األصغر  باك االم .12

 (،طاابمطع دشب ط0229يمعطيدب طوو برطيلل ايبرطوورب هطي  وايبوطدشبلعهطه ب يًلط ب طيدبليهط)
 (،يارببفهطعارطيدبب طيلل ايببرطووربب هط بب طويشببه ط0220(طي ببدوط)03يليلببلدانطويخببل طهابب ط)

   لببببوططووا ببببعطاشبببب لرط  هيليببببل،طالعببببمط  ليببببوط دشببببل طوييدبببب طللايجببببًلطيج ببببامطوي اا ببببوطويي ديببببو
يليرببببدما طو جل ببببل  طيللد يببببو،طايهدببببل سطويخلببببيسطويعهيبببب طيللد يببببو،طا  ببببلك وط ببببنطويلعببببلتط
ويخببل ،طاوييدبب ط ي  ببوط يببهطهي يببوطي ببع ط يبب طللببمي طخببم ل ط لييببوط  ببلمو وطيت ببهطويي ديببوط

عر لقطوي شلهي طويرب يهطاوورب هطويلب طلبمهطمخبًاططذو طويمخرطوي  مامطاوي دخف ،  ي ل
ل ببايا ،طومخببله،طلبب  ين،ل ايا ،وي .ططم طوييدبب طخببم ل ط لييببوطشببل لو،ط ببن لبب طذاي ببل،طايلبب

 يلفئل طوي  ل م وطويل ط طلل انط نطوي رارط لي لط نطويلعلتطوي ره  .ط
 م(:2010) -مصرف الكريمي لمتمويل األصغر .13

ايببم  طالشببجي ط ببنطويرببدما طو جل ببل  طيللد يببوطشبب م طشببهاوطوياهي بب طلعبباهًوطجميببمًوط
 (،طاذي طيل ايل لطي ره طل ايرطعر هط  ا  طي م طوي  لك وط ب طم ب ط0262  ط ل ط)

و الرلمطوياعد طي جبلرطويخبم ل طوي لييبو،طاايبارطو مخبلهو طي داو  بل،طاو بل  لهطوو باورط ب ط
  خلل طعاجهطو  ل  لهطا لًلطو ال طويشهيعوطوز ا يو.

 براامج استنمر لتامية الماشآت الصغيرة واألصغر: .14
هاوطويي ديببوطيل ببل طويعييعبب طوي  ببلرط يبب طخلبب طويظببها طوي دل ببيو طيلل ببياطل ببع طويشبب

يبهو سطواببهو ط  بلمو وط بب طوي جل عبل طوي جببلاهتطي دببلع ط  برطويشببهاو،طاذيب طي ببم طلشببجي ط
عيدل طوي جل عل طوي  ليوطيلل ياط دشا طر يهتطخلروطي  ،طالا بنطعك يبوطويل ايبرطويرب يهط

 يهتطاووربب هط ببنطوي رببارط لبب طو ليلجببلل  طاووربب هط بب طل اببينطعربب لقطوي دشببا طويربب
ويدلميوط يهط يبلمتطالبا يهط به ط  برطجميبمت،طاويلب طلعبمط بنطع قبرطويعبه طوي ليعبوطاوي جهيبوط

   طل  ينط  لاىط عيشوطعيدل طوي جل عل طوي  ليو.طط- لي يلًط–
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 براامج الريان لمتمويل األصغر .15

ل  بينط  بلاىطمخبرطويفبهم،طل طل  ياطوييهدل سط  ط دعلوط قه ا طوياوميط بنطعجبرط
ا  لهيوطويفلهط  ط دلع ط ميهيوط) لا(ط نطخارط يجلمط ه ط  برطجميبمت،طاللبمي طويخبم ل ط
وي لييوطيلفلهو ،طال ايرط شلهيع  طوير يهتطوي مهتطيلمخرط ب طدعبل طويدشبلعطوزدلبلج طوي هو ب ،ط

يببببوطوربببب لقطاوي يبببباود طالهييببببوطويد ببببر،طاويدشببببلعطويلجببببلهيطاويرببببدل  ،طاللببببمي طخببببم ل ط لي
وودشبببعوطويربببب يهتطيدظببببل طويلببببها طويييقببببل طيل  ببببلك وط بببب ط يجببببلمط ببببهو طوالرببببلميطلد ببببايط
يل النطوي  ليين،طالعبايهطويلبمهو طاوي  بلهو طيلعبل لينط ب طوي دشبا طويرب يهت طيل  بينطجبامتط
وزدلببللطالعببايهطع ببلييقطويع ببرطويخيببهي،طاو دللببلرطيببهط ببنطعبباهطوز لدببوطاوي او ببلتط يبب طعبباهط

 اوزدللل.طويلد يو
 براامج تواصل لمتمويل األصغر: .16

ل  بباطوييهدببل سطيارببفهطا ببمتطم بب طوي شببلهي طويربب يهتطاووربب هط بب ط ي  ببوطويلاورببرط
يلبببا طوي شبببهاتطيللبببمي طابببها ططيللد يببوطوزد بببلديوطيلاايببب طولفلايبببوط ببب ط ي  بببوطويعببانطيللد يبببو  ذ

وي جببل  طويخم يببوطاوي ه يببوط لييببوط ي ببهتطيببم  طوي شببلهي طويربب يهتطاووربب هط بب طويعميببمط ببنط
 و الرلمي.ططاويلجلهيوطاويردل يوطاويل اين

 الشرعي لمتمويل األصغر في اليمن المبحث النااي: ا طار
وي ي بببثط ببب ط عليبببين،طلدبببلارطووارطويلشبببهيعل طوي ل  بببوطيلدظبببي طويل ايبببرطط-كبببذو–ع بببمط

يخقبب طيببهطال ببوطوو ببهومطويربب يهطاووربب ه،طييد ببلطلدببلارطوي ببلد طوزعببلهطويشببه  طويعببل طويببذيط
 اوي ي  ل طاويايلدل طو الرلميوطاوي لييو.

 المطمب األول: التشريعات الممزمة المتعمقة بتاظيم التمويل الصغير واألصغر:
 بب طللببمي  لطيخببم ل طويل ايببرطط ببا  ط يبب طقبباويعطشببه يولخقبب طع ببلييقطويل ايببرطوز

 قبعهمًوط ب ططوًطامطوي لي بوطوي لقبيوطد باط  طويعلبطاه  ط مو ل لطويد ييو،  طعد لطش م ،وز ا  
 ببنطايببرطيببهو سطويل ايببرط شببهاتطط(522 جببلرطويلشببهيعل ،طا بب طذو طوياابب ،عدج طعا ببهط ببنط)

ايلبمطابلنطوييل بثط لب طللب ط ب طع ابل طويشبهيعوطو  با يو،طوير يهطاوور هطيراهتط لاو لوط
يلل ايببرطوز ببا  ططيج ببمطويببماهطويلد ببايطويلشببهيعل طوي دظ ببوطيلل ايببرطويربب يهطاووربب ه،عده

المهتط لبب ط يجببلمطى، ببنطخببارط شببمطوي بباوهمطوي لييببوطالاج  ببلط يبب طعدشببعوطا شببلهي طذو طجببماط
الللبب  ط ي  ببل طويل ايببرطوز ببا  طط،ويدببلاطوي عيشببيوطت ببل طاخببم ل طذو طدفبب ط ليلبب طي يببل
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ابانطويظبها طوي ائ بو،طايل ليب طاطط،اويهييوطوز با يوطيل عبل ا طوي لييبوط،يلي للرمطويشه يو
عبلهطلبيميطوي شبها ل طويرب يهتطلد يبوطقبهاهيو،طا ب طكبذوطوزط-كبا–ذي طويل ايرطوز با  ط

 الرببببلمطعيطمايببببو،ط  بببب طل ببببمط ببببنطوييعليببببوط ببببنطخببببارطللببببمي ط ببببه ط  ببببرط بببب ططلًطكل ببببًوطماهط
يعببمطويل ايببرطوز ببا  طويببمو  ط-كدببل– ببنط ببهوم،طاطووطريبب مومطمخببط ببنط  بب  طوي شببها ل طويجميببمت،طاط
و يلابببلهو ططه ببب طويلبببمهو طو مخلهيبببوطاويبببا  طو  بببل  لهيطيلزقبببل وط يببب ويهئي ببب طي  يبببمط بببنط

ط. مطعك طوي  هال طويهئي يوطيلد اطو الرلميعويلاداياجيوطالداتطويرلمهو ،طا نط  طيعمط
طاي انطعيهو طويل عيهطويشه  طي عل لوطويل ايرطوير يهطاوور هطيلآلل :

 :قااون المصارف ا سالميةعاً :ط
 (1996)قااون المصارف االسالمية،  اليماية المصارف ا سالميةقااون فقد اص 

 في مادته السابعة عشر عمى :
 ييفبببوط بببنط ا بببوط يببب ط بببيعوطعشبببخل ط بببنطط،يابببانطيل ربببه طكيئبببوطيلهاليبببوطويشبببه يو -طع

 اي ممطويدظل طوو ل  طعهيلوطوخليلهك طال ميمط ال ال  .ط،ذايل خلرل طاووكليو
اببببهوهطرببببيغط  ببببرطوي رببببه  -طق ا هوجعببببوط عببببل ا طوي رببببه طط،للببببا طوي يئببببوطياقبببب طاوو

 و ال طويشهيعوطوز ا يو.طال هيهطويلهوهو طويا  وط لي لطعيللًطط،الره لله
 ببلطوي رببه ط بب طشببه يوطويرببيغطويلبب طيلعل ببرطيطيعليببهطهعيطكيئببوطويهاليببوطويشببه يوطد لئيببلًط -ط 

 بببنط بببمىطويلببب و طوي ربببه طط بببدايلًططالربببمهطكيئبببوطويهاليبببوطويشبببه يوطللهيبببهوًطط،يبببهطا ل  بببلًط
ايلعببببينط لبببب طوي رببببه طلا يبببب طط،ا ببببمىطويل و ببببهطيلاجي ببببل طوي يئببببوط،يليرببببيغطويشببببه يو

ط.ويللهيهط ل طوي  لك ينط دايلًط
طا نطوي ا ظط  طكذوطويد طويلشهيع ط لطوآلل :ط

 ي و طعيط ره ط  ا  طياجامطكيئوطشه يوطق نطكيالهطوزموهيطاويللداد .ط  
 يبب طيللرببهطوي شببهتطويلببلداد ط لبب طوزيبب و طياجببامطكيئببوطشببه يوطقبب نطويايببلنطوزموهيط

اويلدفيذيطيل ره طوز ا  ،طيرطعامط ل طقهاهتطعنطلاانطلل طوي يئوط يكلوط لب ط
ي علرببببه،طاويلبببمهتط لببب طللببببمي طويد ببباطويبببذيطي بببلا قطويع ببببرطوي ربببه  طوز بببا  طو

و جل ببلمو طويشببه يوطويلبب طلع بب طويببماهطويل ببايل طيل رببله طوز ببا يوط بب طوي جل بب ط
 وز ا  طويي د طوي  لدمطيل ره يوطوز ا يو.ط

 عدببلعطويلببلدانطي يئببوطويهاليببوطويشببه يوطويليببل طيليلبب عيهطويشببه  طيال ببوطويرببيغطاويخببم ل ط
ا يوطويي ديبببوطيلزقبببل وط يببب طويبببماهطويهابببلي طوي ربببه يوطويلببب طللبببم  لطوي ربببله طوز ببب

 وي رل قطيلع رطوي ره  .
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 عيبب  طويلببلدانطيقببهاهتطووخببذطيلببهوهو طكيئببوطويهاليببوطويشببه يوط ببنطايببرط موهتطوي رببه ط

 اويج ل طويلدفيذيوطووخهى.
 ع عبب طويلببلدانطوي بب طي يئببوطويهاليببوطويشببه يوط بب طلليببي طع  ببلرطوي رببه ط لبب طع ببلاط

  طي  ال طويشهيعوطوز ا يو،طاويلهوهو طويرلمهتط د ل.ط داي،ط نط يثطوزيل و
ي ابنطو بلدلللطط-وي بليلوطذاهكبل-ا نطخارطويل  رط  طويدرا طويللداديوطا قبل يد لط

طوي يلمئطوآلليو:ط
  يمعطوالهونطويع رطوي ره  طيليقاويعطويشه يوطوي ل  وطالدادًل.ط .طع
ويهاليبببوطويشبببه يوطط يبببمعط اا بببوطوي ربببه طوز بببا  طو بببلدلمًوط يببب طاظبببلئ طكيئبببو .طق

اويلببببباوئلطوي دظ بببببوطو  لي بببببل،طاوي  له بببببل طويع ليبببببوطاويلدفيذيبببببوطي يئبببببوطويهاليبببببوط
 ويشه يو.ط

 يمعطو للاييوطكيئوطويهاليوطويشه يو،طوو هطويذيطي اد لط بنطعمو طماهكبلطويهابلي ط .ط 
طوي دشام،طاو هللل طيليع رطوي ره  طوز ا  .

ط

فااراد والمؤسسااات خضااع لااه كافااة األيا طااار الشاارعي العااام الااذي المطمااب النااااي: 
التشاريعات العاماة الممزماة لعمياع أفاراد  :والكيااات االقتصادية والمالياة

 المعتمع والكيااات المالية واالقتصادية:
(ط لبب طعنط3 بب ط لملببهط)ط(ط6994)طم ببلاهطويج  اهيببوطويي ديببوط،طدبب طويم ببلاهطويي دبب 
طويلشبببهيعل ،طاابببمطاددببب ط عظببب طع ابببل طويشبببه يوطوز بببا يوطويشبببهيعوطوز بببا يوط ربببم طج يببب   ه 

يل ببببل دل و طعفيفببببوطو ببببلدلمًوط يبببب طللبببب طوي ببببلمت،طا ببببنطللبببب طويلشببببهيعل طويلببببلدانطوي ببببمد طوي لبببب  ط
اوي ل بببلا ط ييبببهط بببنطايبببرطع بببهومطاايلدبببل طوي جل ببب طوي لييبببوطاو الربببلميوطاو جل ل يبببو،طاي ابببنط

ويببذيططط(0220ي ببدوطط64)طويلببلدانطوي ببمد طويي دبب طهابب طد و  ببلدلمط يبب طلشببهيعل طويلببلدانطوي ببم
يبدظ طع ابل طوي عبل ا طوي لييبوط ب طلربايقطع  بلرطوي ربله طوز با يوطويي ديبو،طا ي  ببل ط

 ي  بل ط لييبوطلخقب طو ابل طويلباودينطويلشبهيعيوطويعل بوططيارف لطويل ايرطوير يهطاوور ه
اويلاودينطويخلروطيلدظي  ل،طا نطوي علا طعنطلشبهيعل طويلبلدانطوي بمد طويي دب طابمطاددب طج يب ط

طوي عل ا طوي لييوط  طويفلهطوز ا  .ط
عنطويييئببوطويلشببهيعيوطويه بب يوطويي ديببوطكبب طييئببوط  ببلدمتطط-ع بباا- ببنطويييببلنططايلقببلطيدببل

رببله طوز ببا يوطايج يبب طوي عببل ا طوي  ببلجمت،طاويلبب ط د ببلط عببل ا ط ي  ببل طويل ايببرطيل 
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وير يهطاوور ه،طا لطعنطلل طويلشهيعل طل  رطييئوطد اذجيو  طويجاودقطويلشبهيعيوطيلايلدبل ط
طوي لييوطاو الرلميوط  طو الرلمطوز ا  

 ي اليمنف األصغرالصغير و القااواي لمتمويل  المبحث النالث: ا طار
ع مطكذوطوي ي ثط  ط عليينطيلدبلارطووارطووعبهطويللداديبوطيل يابرطوي ربه  طويي دب طط

ييد ببلطيلدببلارطوي ببلد طووعببهطويللداديببوطويلدظي يببوطيلل ايببرطويربب يهطاووربب ه،طاييببلنطذيبب ط لبب ط
 ويد اطو ل :

 :األطر القااواية لمهيكل المصرفي اليمايالمطمب األول: 
وي دظ وطيل ي  بل طوي لييبوطوي ربه يوطيليج  اهيبوطويي ديبوطابًاططاويلاوئلطويلاودينطللق ن

اابلدانطوي ربله طوز با يو،طاييبلنطذيب طط،ويلجلهيوطوييدا طالداناططوي ها ي،طوييد طالدان ن:ط
 ا لط ل طويد اطوآلل :ط

  المركزي الباك قااونأواًل: 
ويدلميببوططوي يل ببل طيلدظببي طللببا ط  ببلللوطج ببويارببفهطويي دبب ططوي هابب يطوييدبب ط دشببل طلبب 

.طوي ببببا دظبببل ططيعل بببم ل ط،ا  ببببللهطلدل  ببب ط بببلي طدظبببل طم بببب ط بببنطاريط  بببطاكااوزشبببهو يو،
ط رببببموهط ببببنط  ببببيارطوي هابببب يطوييدبببب ط بببب نطوييدببببا طااببببلدانطوي هابببب يطوييدبببب طاببببلدانطاي اجببببق
طوي هاب يطوييدب طابلدانطيبد طا بل.وزاهو طاشهال طوييدا ط ل طاوزشهو طاويلدظي طويلهوخي 

يل اا بو،طايبهط ب ط بييرطل ليب ططو الربلميووييد ط  ليللهط  ط علهطوي يل بوططي لهاطعدهط ل 
اويهاليببوطط،اوي ي  بل طوي لييبوط،ويلبهخي طيليدبا او خلرلربل ،طا د ببل:ط  له بوطوي  بل ططذيب 

ط  .(0222)طوييد طوي ها يطويي د ط،ط ل طع  لي ل
ييدبا طويل ايبرطويرب يهطاوورب هطيلقلطيدلط نطويدرا طوي ليلوطعنطويلدظي طويللداد ط

 لخق طيليد طوي ها يط نط يثطوز مومطاو شهو طاويلدظي طاويهاليو.
   :(1998لساة  38)قااون رقم  التعاريةقااون الباوك ناايًا: 

 (ع  ببلرطويديببا طويلجلهيببوطويلبب طل ببلهاطوزاببهو ط6998(طي ببدوط)38يببدظ طويلببلدانطهابب ط)
طكببذوطويلببلدانطيهلابب ط لبب طع ببلاطويل ايببرطوي رببه  طاو الببهو طا لببًلطيدظببل طوي ببمويدل  ط عيطعن 

ويلبببلئ ط لببب طوزابببهو طاو البببهو ،طا بببلطكببباطوي بببلرط ببب طال بببوطوييدبببا طويللليميبببو،ط  طعنطابببلدانط
وي ربببله طوز بببا يوطويي ديبببوطعابببهطيليدبببا طويللليميبببوطيفبببللط بببهاتط  بببا يو،طاابببمط بببللط بببممط بببنط

يل ايببببرطوي رببببه  طوز ببببا  طا لببببًلطيلبببببلدانطوي رببببله طويللليميببببوط ها ببببًلط  ببببا يوطي  له ببببوطو
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وي رببله طوز ببا يوطويي ديببو،ا نط    لرببيلطوييدببا طويللليميببوطي ابب طويلببلدانطويببذيطيببدظ طع  ببلرط
 ها  بببلطوز بببا يوط  بببمىطويلدببباو طويلببب طيلااببب طعنطل بببلهاطويل ايبببرطويرببب يهطاوورببب هطا لبببًلط

يخقب طالدادبًلطيلبلدانطوي ربله طو ال طويشهيعوطوز ا يو ط ذط نط  رطكبذاطويفبهاتطيجبقطعنط
وز ببا يوطويببذيطياجببقط لبب طوي ي  ببوطوي لييببوطوي رببه يوطوز ببا يوطلعيببينطكيئببوطهاليببوطشببه يوط

طا لًلطيلشهاعطاو خلرلرل طوي لي طذاهكل.
    :(1996)قااون المصارف االسالمية ،  قااون المصارف ا سالميةنالنًا: 

ط(، 6996)(طي بدوط06ل ط اهوهطالدانطوي رله طوز ا يوط  طويج  اهيوطويي ديبوطهاب ط)
طووكبببمو  يببب طط،طاويبببذيطعشبببلهط ببب طويفربببرطوي بببلد ( 0229)(طي بببدوط65اوي عبببمرطيليلبببلدادها ط)
(ط لبببببهتط4 بببببلمتط) يليطاوخلرلربببببلل لط بببببارطويل ايبببببرطويرببببب يهطاوورببببب هطوو ل بببببيوطيل ي  بببببو

اويرببببدل ل طط،اعربببب لقطوو  ببببلرط،اربببب لهطوي  ببببل  هينط،نو كل ببببل طيربببب لهطوي ببببه يي،اط)م(
طا علادل  ط  طلا يهطويل ايرطويا  طي شها لل  .ط،وير يهت

يلقلط  لطللم طعنطويلاودينطوي دظ وطو  لرطوي رله طويلجلهيبوطاوز با يوطابمط د ب ط
طااطويدا ينط نطوي رله طوي  طويللداد ط  ط ال وط ي  ل طويل ايرطوير يهطاوور ه.

ط:األصغرلمتمويل الصغير و األطر القااواية المطمب النااي: 
كدببل ط ببممط ببنطويلبباودينطويه بب يوطوي دظ ببوطيلل ايببرطويربب يهطاووربب هط بب طويج  اهيببوط

طويي ديوطدلدلاي لط ل طويد اطوآلل :
  (:  2002لساة  23) قااون رقم  األصغراألمل لإلقراض قااون باك أواًل: 

(ط03 (،طاابمطوشبل رط لب ط)0220(طي بدوط)03رمهطكذوطويلبلدانطيلبهوهطج  باهيطهاب ط)
 ببلمتطيلدظببي طشببيانطيدبب طوو ببرطيإلاببهو طووربب ه،طاييدبب طوي ببلمتطويخل  ببوط ببنطاببلدانطوييدبب ط

ط ل ط لطي ل :ط
ي بببم طوييدببب ط بببنطخبببارط  له بببلهطيتدشبببعوطوي ربببه يو، دمطللبببمي طويل ببب يا طوي لييبببوط

ويفل لوطيل بمط بنطظبلكهتطويفلبهطالخفيب طاع لبه،ط بنطخبارطويلهايب ط لب ططيلفلهو ط ي طوي  لك و
طويد ل طاذي طي م طو  ل لمط ل طويذو .طويشهوئلطويفليهتط  طوي جل  طويي د ،  ي ل

اابببمطدربببب طوي بببلمتطوي لم ببببوط لببب طعنطيلبببباي طوييدبببب ط ببب ط ببببييرطل ليببب طعكمو ببببهطوي  ببببل ط
طاو خلرلرل طوآلليو:ط
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 شهوئلطوي  ل م و.لا يهطويل ايرطوي دل قطيل .6
  له بببوطال بببوطوي  بببل طوي ربببه يوطي بببلط ببب طذيببب طايبببارطوياموئببب ،طاوي بببمخهو ،طا بببدلط .0

 ويل  يا طو ئل لديوطيال وطويراهطاووشالر.
ط ايلقبلط بنطويدربا طويللداديبوطكبم طيدب طوو برطا  ل بهطاوخلرلربللهطويل ايليببو،اعن 

ي بببمى،طل ادبببهط بببنطويد ببباطويل ايبببرطويرببب يهطاوورببب هطابببمط ظببب طيربببا يل طالداديبببوطاو بببعوطو
وو ل طاويهع  ط  ط خلل ط دلع طويج  اهيوطويي ديوطاويارارط يب طال بوطويشبهوئلطو جل ل يبوط

طويل طد طويللدانط ل طو ل مو  ل.ط
 ط(2009لساة  15)قااون رقم  قااون باوك التمويل األصغرناايًا: 

(ط03 لببب ط)(،اوشبببل رط 0229)(طي بببدوط65)ربببمهطكبببذوطويلبببلدانطيلبببهوهطج  ببباهيطهاببب ط
ط ي  ببوط لييببوط ببهخ طي ببلطيليع ببرط ببنط  ببلمت،طا ببه  طويلببلدانطيدبب طويل ايببرطووربب هطي دببه:طعيم

ا بلط  به  طويل ايبرطوورب هطططايرطوييدب طوي هاب يطي  وايبوطع  بلرطويل ايبرطوورب هطوي ربه يو،
ي دببببه:طويلعل ببببرطيلو  ببببلرطوي رببببه يوط بببب طوو ببببه،طاربببب لهطوي بببب وه ين،طاوي شببببلهي طويربببب يهتط

طططىط  طويلعل ينطوي قهيطاويهيف .اوير هط
ط(ط ل ط لطوآلل :ط3ادر طوي لمتط)

لدشبب طي اجببقطع اببل طكببذوطويلببلدانطيدببا طيلل ايببرطووربب هطللببا ط لبب طل ليبب طوو ببهو ط
 وآلليو:ط

للببببمي طويخببببم ل طوي رببببه يوطيت ببببهطاربببب لهطوي بببب وه ينطاوي شببببلهي طويربببب يهتط -6
اويربببب هىط بببب طويلعببببل ينطوي قببببهيطاويهيفبببب ط بببب طويج  اهيببببوطويي ديببببو،طاذيبببب ط

 يل لي طويد اطو الرلميطاو  للهوهطو جل ل  .ط
لببا يهط ببه ط ل ببلايوطيج يبب طويفئببل طوي  ببل م و،طال  ببينط  ببلايل طوي عيشببوط -0

 و هومطوي جل  .ط
يهطويل ايببببرطوي دل ببببقطيلشببببهوئلطوي  ببببل م وط ببببنطعهيبببب طللببببمي طويل بببب يا طلببببا  -3

وي لييببوطيلفلببهو ،طاويلبب طل بب  ط بب طوي ببمط ببنطوييعليببوطاويفلببهط ببنطخببارطويلهايبب ط
  ل طويشهوئلطويفليهتطاراً طيا ل لمط ل طويذو .ط
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ايلقبببلط بببنطويدربببا طوي بببليلوطويلببب طليبببينطعكبببمو طاع بببهو طيدبببا طويل ايبببرطوورببب هط
مهجببوطو كل ببل طوياييببهطويببذيطعا اطويلببلدانطييدببا طويل ايببرطويربب يهطاووربب ه،طاماهكببلطوي بب  ارط

ط  طل لي طويد ا طو الرلميطاو  للهوهطو جل ل  .ط
  (2001لساة  1) قااون رقم  نالنًا: قااون العمعيات والمؤسسات األهمية

(طي بببدوط6لبب ط اببهوهطاببلدانطويج عيببل طاوي ي  ببل طووكليبببوط بب طويج  اهيببوطويي ديببوطهابب ط)
نط(:طاويلبب طدربب ط لبب طع3وي ببلمتط)ط بب طتكببمو ي،طاويببذيطعشببلهط بب طويفرببرطوي ببلد ط (0226)

ط لطي ل :طط نطعكمو  لطوو ل يو
 جلرطويلد يبوطه ليوطويج عيل طاوي ي  ل طووكليوطالشجيع لط ل طوي شلهاوط  طع.ط

 ويشل لو.
له ببي طويببماهطويهئي بب طويببذيطللعيببهطويج عيببل طاوي ي  ببل طووكليببوط بب ط جببلرطق.ط

طويلد يو.
طويلبببباودينطوي دظ ببببوطو  ببببلرطويج عيببببل طاوي ي  ببببل طووكليببببوطاببببمط يلقببببلط  ببببلطللببببم طعن 
شبببجعل لط لببب طوي شبببلهاوط ببب ط جبببلرطويلد يبببوطويشبببل لو،طاويبببذيطي ببب لطيع بببرطيبببهو سط ببب طويلد يبببوط

لو،طا بنطقب د لطم ب طوي شبلهي طويرب يهتطاويرب هى،طاويلب طل ب  ط ب طلخفيب ط بمتطويفلبهطويشل 
 لبب طوو ببهطويفليببهتطاوي  للجببو،طاكببذوط ببنطووماوهطويهئي ببوطويلبب طللعيببهطويج عيببل طاوي ي  ببل ط
ووكليو،طاي اجقطكذاطوي اومطويل طلق د لطويللدانطظ ه ط شهو ط نطويج عيبل طاوي ي  بل ط

يل ايرطوير يهطاوور هطيعلئمطلجلهيطعاطيليلالفبوطعاطيبمانط لليبر،طايشب رطووكليوطويل طللم طو
طذي طويخم ل طو  ل اايوطالوعع وطاوويي وطاوومايوطا يهكل.طط

 ط:الخالصة
و ببل م  طويمهو ببوطو للرببل طويجاودببقطويشببه يوطاويللداديببوطويلبب طلببدظ طويل ايببرطويربب يهط

 ببببم طع ببببم طويمهو ببببوط بببب ط ا ببببوط يل ببببثط،ايل لي طكببببذوطوياووربببب هط بببب طويج  اهيببببوطويي ديببببو
ي  ببببوط بببباج تطيللعهيبببب طيليل ايببببرطويربببب يهطاووربببب هططلدببببلارطوي ي ببببثطووار:اخلل ببببو،ط يببببثط

ويشبببببه  طيلل ايبببببرطويرببببب يهططا ي  بببببللهط ببببب طويبببببي ن،طييد بببببلطلدبببببلارطوي ي بببببثطوي لد :وزعبببببله
 يجبل ططاي ابن:طوزعبلهطويلبلداد طيلل ايبرطويرب يهطاوورب ه،طوي ليثلدلارطوي ي ثط،اطاوور ه

طعك طويدللئسطاويلاريل ط ل طويد اطوآلل :
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 :استاتاعات الدراسة . أ
 يلا هط علهطشه  طاالداد طيلل ايرطوير يهطاوور هط  طويج  اهيوطويي ديو.ط .6
دشبببلعطويل ايبببرطويرببب يهطاوورببب هط ببب طويج  اهيبببوطويي ديبببوط بببميثطد بببييًل  ذيمعط دبببذط بببل ط .0

(6997.)  
اوورببب ه طابببلدانطيدببب طوو بببرطيإلابببهو طوورببب ه،طويلببباودينطوي دظ بببوطيلل ايبببرطويرببب يهط .3

ااببلدانطيدببا طويل ايببرطووربب ه،طااببلدانطوي رببله طوز ببا يوط)ج ئيببًل(،طااببلدانطوييدببا ط
 ويلجلهيوط)ج ئيًل(.

 نطعيه طويايلدل طوي ي  وطوي لييوطويل طل وارطويل ايرطوير يهطاوور هط ب طويج  اهيبوط .4
 ويي ديوطوي ي  ل طويللييو:

 يد طوو ر 
  وياهي  .طيد 
 .وي ي  وطوياعديوطيلل ايرطوور ه 
 .د ل طيلل ايرطوير يهطاوور ه 

 طياجببببمطكيئببببل طهاليببببوطشببببه يوط بببب طيدببببا طويل ايببببرطويربببب يهطاووربببب هط)يدبببب طوو ببببر(ط .5
 يل ل دل طيد طوياهي  .

 طياجببمطهاليببوطشببه يوط لبب طيببهو سطويل ايببرطويربب يهطاووربب هطويعل لببوط بب طويج  اهيببوط .6
 .(ط ي  وطاج عيو65مكلط ي )ويي ديوطاويل طيررط م

 :التوصيات . ب
 توصي الدراسة باآلتي: 

 ي و طيدا طويل ايبرطويرب يهطاوورب هطيل ل بلمطكيئبل طهاليبوطشبه يوط لب طويد باطوي  ل برط -6
 يلل طوي يئل طويشه يوطويعل لوط  طوي رله طوز ا يوطويي ديو.ط

 يبب و ط ي  ببل طويل ايببرطويربب يهطاووربب هط يببهطوييدايببوطيلد يببوط لببامطويل ايببرطويربب يهط -0
اووربب ه،طاو ل لمكببلط ببنطايببرطكيئببل طويهاليببوطويشببه يوطويعل لببوط بب طويج  اهيببوطويي ديببو،ط

 ايل طلدفيذط  ليل طويل ايرطوير يهطاوور هطي شهو ط هواقطشه  .ط
 ر ه.لفعيرطويلاودينطوي دظ وطيلل ايرطوير يهطاوو -3
 للاي طماهط ي  ل طويل ايرطوير يهطاوور هط  طقا ط يلمئطوي اا و.ط -4
 لل ببببوطويل ايببببرطويربببب يهطاووربببب هطي  ببببعلهطويلالفببببوط وئببببمًوط عببببمرطهيببببلطيافبببب ط  ببببل هوهط -5

 او لمو وط ي  ل طويل ايرطوير يهطاوور ه.ط
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 )دراسة حالة اليمن( اإلطار الشرعي والقانوني للتمويل الصغير واألصغر في اليمن

 

 
طر يجببلمطيببموئرطيلقبب لدل طويلبب طيببل طللببمي  لطيل رببارط لبب طويل ايببرط ببنط ي  ببل طويل ايبب -6

ويربببب يهطاوور ه  ذلشببببارطللبببب طويقبببب لدل ط ليببببوطايببببهىط  ببببل  لهطويل ايببببرطويربببب يهط
 اوور ه.

%(ط نط ج طويل ايبرطويرب يهطاوورب هطودشبعوطويلعبلتط32لخري ط لط طيلرط نط) -7
 وي هو  طاوي ه  .

 دشببل ط ي  ببل ط لييببوط ببنطايببرطيدببا طويل ايببرطووربب هطاوي ي  ببل ط يببهطوييدايببوطويلبب ط -8
طل لهاطويل ايرطوير يهطاوور هطيشهو طال اي ط دلجل طويل ايرطوير يهطاوور ه.ط

 المراعع
  (.6994م لاهطويج  اهيوطويي ديوطي دوط) -6
  (.0220ي دوط)ط64ويللدانطوي مد طويي د طها ط -0
 (. 0222)ي دوطط(64)ها طالدانطوييد طوي ها يط -3
 (. 6998)ي دوطط(38)ها طالدانطوييدا طويلجلهيوط -4
(طي بببدوط66 (طاوي عبببمرطهاببب ط)6996(طي بببدوط)06هاببب ط)ط-ابببلدانطوي ربببله طوز بببا يو -5

(0229.)  
  (.0226(طي دوط)6الدانطويج عيل طاوي ي  ل طو كليوطها ط) -6
 (. 0220)ي دوطط(03)ها ططالدانطيد طو  رطيإلاهو  -7
 (. 0229)ي دوطط(65يدا طويل ايرطوور ه)الدانط -8
ي بببدوطط66اوي عبببمرطهاببب طط6996(طي بببدوط06ابببلدانطوي ربببله طو  بببا يوطويي ديبببوطهاببب ط) -9

  ط.طط0229
  (.0225ليه) لج،ه ليوط التمويل األصغر في اليمن،طهيل ط و يهطا  ائه -62
–لليي طوومو طوي ي   طي ي  بل طويل ايبرطوورب هط ب طويبي نطط-كلد طي  طويل ي  ط -66

(0227.)  
وهلفبببلتطلابببليي طويل ايبببرطوورببب هطاع بببهاط لببب طوي شبببها ل طويرببب يهتطط-  بببلهطط،طويلبببلم ط-66

ط (.0267)ط-ا لدلكيوطوير ه
 2007 -تقييم األداء المؤسسي لمؤسسات التمويل األصغر في اليمن  -التميمي هااي ط-60
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 اجلهضة انثانية

آثار التمويل األصغر على الفقر والتمكيه عنوان الجلسة: 

 والحد مه البطالة في العالم العربي
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  األصتاذ اندكتور حمي اندين أبو اهلول: رئيش اجلهضة

 المتحدثون
 (1) أحمد الصريفي

 انعراق يف األصغر انتمويم صناعة
 

  (2) حيدر ناصراألستاذ 
 جتربة انبنوك اإلصالمية اجلزائرية يف انتمويم األصغر

 
 (3) مسند محمد مصطفى د.

آثار انتمويم األصغر عهي انفقر وانتمكني: دروس من انتجربة 
 انضودانية

 (4) اهلل د. أنور حسن عبد؛ مصطفى عمر .دمشارك  محمد يحيى الرش.
 األصغر اإلصالمي يف معاجلة انبطانة يف انيمن دور انتمويم

 ة عن انيمنيدراصة تطبيق
 

                                                           

   االردن -والمصارف اإلسالمية في جامعة عجمون الوطنية أستاذ االقتصاد. 

  .قتصر عمى عرض تقديمي دون ورقةا .األصغر لمتمويل العراقية الشبكة إدارة مجمس رئيس(  (1
 المدير العام لمصرف السالم الجزائر األمين العام لبنك البركة الجزائري سابقا(  (2
 أكاديمية السودان لمعموم المصرفية والمالية، مدير مركز التدريب المصرفي والمالي.(  (3
 ماليزيا -الجامعة االسالمية (  (4
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 جتربة انبنوك اإلصالمية اجلزائرية يف انتمويم األصغر
 

 حيدر ناصرإعداد / 
 الممخص:
يمثلللل اليمويلللل احصلللجر أحلللد أوالللو ايسللليثمار اليللللامنب الللل   ي نلللى بلللاليو ي  بلللين  

ال مللل الياللار  الربحللب وأىللدان اليمصللين ايئيصللاد  لةفلللات الفقيللرة لةمايملل . ولمللا مقيللليات 
صللان ىلل ا الب للد ايايمللاعب اليلللامنب يمثللل أحللد القلليم احبمئيلل   ات الصللة  بمبللادئ ال مللل 
المصللر ب االسللممب اىيمللت المصللارن االسللممب وااييللدت ليط لليم أنشلليطيا اليااريلل  بيقللديم 

 ه الشرالح ايايماعي  ش الدماايا ماليا وائيصاديا.بدمات مالي  مواي  لي 
ييلللدن ىللل ه الورئللل  ليحةيلللل ياربللل  البنصلللين االسلللمميين الاكاللللريين وىملللا بنلللك البرصللل   

ومصرن السمم  لب اسليحداث ويطلوير منيالات مبيصلرة لةيمويلل احصلجر عبلر ثمثل  مشلاري  
الربحلب لنشلاطات ايسليركا   ىب: إدارة مشروع القرض الحسن لصندو  الكصلاة واليمويلل ريلر

النسوي  واليمويل الياار  لةمؤسسات الميناىيل  الصلجر وئمنلا بيقيليم ملدح نااحيلا  لب اليو يل  
بلللين الاللللدوح ايسلللليثماري  واحثللللر ايايمللللاعب ليللل ه البللللدمات انطمئللللا مللللن النيللللال  الميدانيلللل  

 المحقق  واليب عايناىا شبصيا الشرا نا المباشر عةى ى ه البرام . 
وئللللد اسيبةصللللنا مللللن الياللللربيين عللللددا مللللن نقللللاط القللللوة ييمثللللل  للللب إدمللللاج اليمويللللل  

اليلللامنب لللمن احىللدان ايسلليرايياي  لةمؤسسلليين لللمن مقاربلل  مقاصللدي  لمليللكام الشللرعب 
 ييما لمن مس ى الشمول المالب واليمصلين ايئيصلاد  لةفللات اللل يف  وبالمقابلل للم ييمصنلا 

ريلاب لليللات المياب لل  واليقيلليم والمرا قل . ونظللرا لحللداثييما ييللكال ملن اليوسلل  واينيشللار بسللبب 
 أمام الياربيين ل ائا صبيرة لةيطوير واليحسين.

لقد اعيمدنا  ب عرلنا منياي  ميداني  عمةيل  يمصلن ملن اسلينياج أ صلارا مفيلدة ليقيليم  
 ى ه اليارب  وسبر سبل يحسينيا ويطويرىا مسيقبم.

 : الكممات االفتتاحية
صلندو  القلرض  –القرض الحسن  -المؤسسات الميناىي  الصجر -اليمويل احصجر 

 المشارص  الميناىي  الصجر –الحسن من الصندو  الوطنب لةكصاة 
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 تمهيد: 
 ىنللللللاك ي ريفللللللات مي للللللددة لةيمويللللللل احصللللللجر ونصيفللللللب  للللللب ىلللللل ا ال للللللرض بي ريللللللن  

البلدمات الماليلل  المقدملل  ماموعلل  بأنللو  CGAP 5)*الماموعل  ايسيشللاري  لمسللاعدة الفقلرا   
 لةفقللللللللرا  اللللللللل ين ي يسلللللللليفيدون مللللللللن ىلللللللل ه البللللللللدمات لللللللللدح المؤسسللللللللات الماليلللللللل  اليقةيديلللللللل  

 (CGAP, 2021) . 
أصلللبح اليمويلللل احصلللجر يحيلللل حيلللكا صبيلللرا  لللب المنظوملللات الماليللل  لةلللدول يريباطلللو  

وا أيللن ألللحى بالشللمول المللالب و اليمصللين ايئيصللاد  ي سلليما  للب الللدول الناميلل  و احئللل نملل
ايىيمللام بالفلللات الميمشلل  اايماعيللا وائيصللاديا مللن أولويللات الحصومللات صمللا أنللو ألللحى مللن 
أىللم ياةيللات المسللؤولي  ايايماعيلل  لةمؤسسللات الماليلل  والمصللر ي  اليللب صثيللرا مللا يييميللا ىلل ه 
ن الفلللات الميمشلل  بالي امللل ملل  احرنيللا  ليللكدادوا رنللى عةللى حسللاب الفقللرا  اللل ين يحرمللون ملل

بللدماييا بسللبب  قللرىم ممللا حللدا بللالصثير مللن ىلل ه المصللارن والييلللات الماليلل  إلللى إنشلللا  أو 
 رعاي  مؤسسات ميبصص   ب يقديم بدمات مالي  لي ه الفلات.   

وبلللالنظر إللللى الب لللد احبمئلللب اليللللامنب ليللل ا المسللل ى صلللان ملللن الطبي لللب أن يحظلللى أيللللا 
اميناعيا الالوىر  علن الي املل بالربلا ليرامل  باىيمام المصارن االسممي  حيث لم ي د صان 

المبادئ الشرعي  اليب يسيند نشاطيا عةييا بل أللحى ايليلكام بالمقاصلد الصةيل  لةشلري   الك ا 
ي يياللكأ مللن منظوملل  الحوصملل  الشللرعي  لةمصللرن ومقياسللا لةحصللم عةللى أداليللا الشللرعب. وي 

بيلللد الفقلللرا  يليملللاز سلللبل اللللرك   ريللب أن مفلللاىيم اليللللامن و اليمصلللين ايئيصلللاد  و احبللل 
الحمل من أىم مقاصد الشلري   االسلممي   لب المالال ايئيصلاد  مملا حلدا بيل ه المؤسسلات 
وبيوايللو حثيلللث مللن ىيلاييلللا الشللرعي  اليلللم  مكيللد ملللن ال نايلل  ليللل ا الاانللب ملللن الممارسلللات 

 ايئيصادي . 
الاكاللللر  و مصلللرن السلللمم سنسلللي رض  لللب ىللل ا المقلللام ياربللل  صلللل ملللن بنلللك البرصللل         

الاكالللر  للب ماللال إدراج اليمويللل احصللجر لللمن ماللال نشللاطيما المصللر ب صأحللد مصونللات 
المسلؤولي  ايايماعيلل  لةمؤسسل  وئللد صلان لللب الشللرن أن يوليلت االشللران عةلى ىلل ه المشللاري  

 . ب صم المؤسسيين و عاينت ميدانيا يحدياييا و ل ائيا و سةبياييا و إياابياييا

                                                           
ىَساعدة اىفقراء ٍْظَت دوىٍت غٍر ربحٍت تضٌ عدة جَعٍاث و ٍؤسساث أهيٍت اىَجوعت االستشارٌت  *

 تعْى باىتَنٍِ االقتصادي واىشَوه اىَاىً ىيفقراء و ذوي اىدخو اىضعٍف
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د الينويلللو  لللب ىللل ا المقلللام أن ىللل ا ال لللرض ئلللد يفيقلللر لمقوملللات البحلللث ال ةملللب احصلللاديمب ونلللو 
الم يود من حيلث منيايل  الطلرح و ريلاب المراال   لنحن بصلدد اسلي راض و يحةيلل و يقيليم 
يارب  ميداني  أشر نا شبصيا عةى إطمئيا و االشران عةييلا للدح صلم المصلر ين المل صورين 

 لطةب  و احصاديميون  ب دراساييم.عسى أن يسيفيد منيا ا
 أوال : التمويل األصغر أحد مظاهر التمويل التضامني:

ييلدن نشلاط اليمويللل احصلجر إلللى يقلديم بللدمات ماليل  يسلليايب يحيياالات الفلللات  
أو المنلاط  المحرومل  منيللا لمسلاعدييا عةللى يحسلين مسليوح م يشللييا و يطلوير روح المبللادرة 

 للب مقاربل  يو لل  بلين النااعل  ايئيصللادي  و احثلر ايايمللاعب مملا يسللمح و المقاويييل  للدييا 
بيجطي  مصارين النشاط واسيقطاب مسيثمرين  يو و يحفظ  ب  ات الوئت صرامل  المسليفيدين 

 منو با ةيم شرصا  ائيصاديين حقيقيين ي مسيفيدين من إعانات اآلبرين.
ايايملاعب ىلو الل   يميلك صلناع   إن ى ا الام  بين الب د الياار  لةنشلاط و ب لده 

اليمويللل احصللجر عللن المبللادرات البيريلل  لمسللاعدة الفلللات الللل يف  الللدبل مللن المايملل  دون 
 أن يفقده ب ده اليلامنب.

وي ينحصلللر أنشللللط  اليمويللللل احصللللجر  لللب يقللللديم اليمللللويمت لةمشللللاري  ايئيصللللادي   
ادبلار ووسلالل د ل  ومنيالات يلأمين الميناىي  الصجر  قط بل يقديم صل البلدمات الماليل  ملن 

و   لليات يراعلب بصوصليات الطبقلات ايايماعيل  المحلدودة اللدبل مملا يسلاىم  لب يرئيييلا 
 و ر   مسيوح م يشييا ويساعدىا عةى يطوير أعماليا ويوس ييا.

 ثانيا: اهتمام المؤسسات المالية اإلسالمية بالبعد االجتماعي:
السللممي  أنشللط   ات طللاب  بيللر   ريللر ربحللب  يمللارز م ظللم المؤسسللات الماليلل  ا 

 عةى ررار: 
  الصرن عةى أواو البيلر والنفل  ال لام ملن اييلرادات النايال  علن رراملات اليلأبير

المفروللل  عةللى المللدينين الممللاطةين وااليللرادات المانبلل  بقللرار مللن ىيلللات الرئابلل  
 الشرعي 

 دارة صنادي  الكصاة  إنشا  وا 
 ري  إنشا  أو إدارة أوئان بي 
   يمويللللل حملللللمت يوعيلللل  لةيصا لللللل ايايملللللاعب و رعايلللل  احييلللللام و المسلللللنين و  و

 ايحييااات الباص    الم وئين 
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   يمويل البرام  و المؤسسات الي ةيمي 
 يمويل برام  رعاي  صحي   ات الطاب  ايايماعب 
 يوكي  المساعدات و إط ام الصالمين  ب رملان 
  يمويل برام  لةحفاظ عةى البيل 
   إنشلللا  محلللا ظ لةقلللرض الحسلللن لمسلللاعدة المحيلللااين ويمويلللل نشلللاطات ائيصلللادي

 لةفلات المحروم 
 لم عن  لك ي صن ال ديد من المؤسسات المالي  االسلممي  عةلى يط ليم أنشلطييا  

اليااري  بأعمال  ات ب د ايايماعب و ربحب  ب  ات الوئت لمن مس ى يمصين ائيصلاد  
م عةلى المقاويييل  ومبلادئ ايسليثمار اليللامنب الل   يراعلب ئواعلد لةفلات اليش  اايماعيا ئال

 الادوة و الديموم  و القابةي  لةنمو و اليطوير.
ومل  يبةلور المفلاىيم الاديللدة لةيمويلل احصلجر صأحللد أدوات يحقيل  أىلدان المسللؤولي   

ايايماعيلل  و الينميلل  المسلليدام  اىيمللت ال ديللد مللن البنللوك االسللممي  بيطللوير لليللات اديللدة 
يسللمح لةفلللات الفقيللرة مللن ايسلليفادة مللن بللدماييا مباشللرة أو عبللر مؤسسللات ياب لل  أو مدعوملل  

 ديللد مللن الياللارب الرالللدة  للب ىلل ا الماللال صياربلل  بنللك  يصللل االسللممب مللن ئبةيللا وىنللاك ال
السللللودانب و ياربلللل  بنللللك اليلللللامن االسللللممب اليمنللللب و ياربلللل  بنللللك أبللللو ظبللللب االسللللممب 
المصللر  و ياربلل  بنللك احسللرة البحرينللب والبنللك االسللممب احردنللب ومؤسسلل  الكييونلل  يمصللين 

واليلللللب ااييلللللدت صةيلللللا الدراج ىللللل ه الشلللللريح   الياب للللل  لمصلللللرن الكييونللللل  اليونسلللللب و ريرىلللللا
 ايايماعي  لمن ماايت اىيماميا ونشاطيا بدراات نااح ميفاوي . 

 ثالثا  :التجربة اإلسالمية الجزائرية لمتمويل األصغر: 
بلللدأ النشلللاط المصلللر ب االسلللممب  لللب الاكاللللر  لللب بدايللل  يسللل ينيات القلللرن الماللللب  

  الاكاللر  صللأول مصلرن    رأسللمال بلا  و أانبللب بيلربي  السلةطات النقديلل  لبنلك البرصلل
يناصلللفي  بلللين ماموعللل  البرصللل  السللل ودي  وبنلللك الفمحللل  و الينميللل  الريفيللل    اكليلللا   شلللراص 

الحصلللومب   ب لللد صلللدور ئلللانون النقلللد و القلللرض الاديلللد الللل   سلللمح بيأسللليز بنلللوك باصللل  
 برساميل وطني  أو باراب.

السلمم الاكاللر المؤسلز ملن ئبلل مسليثمرين  اليلربي  لمصلرن 2008ثم يب   للك  لب سلن  
 عرب من البةي  أساسا يقوم نشاطو أيلا عةى ئواعد ومبادئ الشري   االسممي . 
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ويمصننا يةبي  أنشط  ىايين المؤسسيين  ب ماال اليمويل احصلجر  لب ثمثل  محلاور: إدارة 
ت ايسللليركا    و اليمويلللل ريلللر الربحلللب لنشلللاطا1مشلللروع القلللرض الحسلللن لصلللندو  الكصلللاة  

    3  و اليمويل الياار  لةمؤسسات الميناىي  الصجر   2النسوي    
 إدارة مشروع صندوق القرض الحسن لمصندوق الوطني لمزكاة : .1

يأسلللز لةصلللندو  اللللوطنب لةكصلللاة ملللن ئبلللل وكارة الشلللؤون الدينيللل  و احوئلللان سلللن    
مللن أاللل ينظلليم و  2004وانطةلل  نشللاطو   ةيللا عةللى مسلليوح اليللراب الللوطنب سللن    2003

ىيصةلل  املل  و  يوكيلل  الكصللاة حيللث يلليم ال مةيلل  عةللى مسلليوح لاللان محةيلل  مصونلل  مللن صبللار 
طللارات محةيلل  بللالوكارة.  المللكصين يسللاعدىم  ميطوعللون  مللن احلملل  والمحاسللبين و القللانونيين وا 
ويقلللوم ىللل ه الةالللان المحةيللل  بامللل  الكصلللوات ملللن الواابللل  عةلللييم إملللا عةلللى مسللليوح المسلللااد 

شللران مللن احلملل  أو  للب الحسللاب الاللار  البريللد  المفيللوح ليلل ا الجللرض صمللا يقللوم بيحديللد بإ
ئالم  المسيحقين لةكصاة من الفقرا  و المسلاصين بالبةديل  أو اللدالرة االداريل  الم نيل  و االشلران 

الموئل  الرسلمب للوكارة   عةى صرن مبالغ مالي  ليم عن طري  حوايت بريدي  حفظا لصلرامييم
  . 2021الشؤون الديني  و احوئان ، 
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يأسلللز صلللندو  بلللا  ليقلللديم ئلللروض حسلللن  لةمسللليحقين لةكصلللاة ملللن  2004سلللن   

الفقلللرا  ال لللاطةين و القلللادرين عةلللى ال ملللل لمسلللاعدييم عةلللى إئامللل  مشلللاري  مصلللجرة لجلللرض 
صةلللن  2006ايسللليركا . وئلللد وئ لللت اللللوكارة ايفائيللل  ي لللاون مللل  بنلللك البرصللل  الاكاللللر  سلللن  

بموابيللا ىلل ا احبيللر بللاالدارة االفنيلل  و المصللر ي  لةقللروض الحسللن  الممنوحلل  مللن الصللندو  
  وكارة الشللللؤون الدينيلللل  وايوئللللان ، بنللللك البرصلللل  الاكالللللر ،  و لللل  اآلليلللل  اليللللب سللللنبينيا أدنللللاه

2004  .  
وملللللن الميلللللم االشلللللارة إللللللى أن ئلللللرار يحديلللللد المسللللليحقين و مرائبللللل  عمةيللللل  صلللللرن  

المسيحقات ليم منوط لةمكصين أنفسيم حيث ينحصر دور اللوكارة بيقلديم ال لون الفنلب و الصلادر 
االدار  و االشلللران الينظيملللب  قلللط و إن صلللان م ظلللم الملللكصين يفوللللون ىللل ه احبيلللرة عمةيلللا 

 مامب أصبر مسادين  ب البةدي  أو الدالرة االداري . الدارة ال مةي    ةيا بإشران إ
وبال ودة إللى صلندو  القلرض الحسلن المنبثل  ملن صلندو  الكصلاة الل   سلمب صل لك  

 للإن  صريللو الرليسللي  يقللوم عةللى مسللاعدة القللادرين عةللى الصسللب مللن المسلليحقين لةكصللاة لةبللروج 
وللل  المسليح  لةكصللاة إللى وللل   ملن داللرة الفقللر و الفائل  إلللى داللرة ايصيفللا  و الجنلى و ملن

الدا   ليا مملا ملن شلأنو ينميل  ملوارد الصلندو  ملن الكصلوات و يوسلي  إمصانيايلو. و ئلد وا قلت 
لان  الفيوح لةوكارة عةلى  صلرة يقلديم ىل ه القلروض الحسلن  ملن أملوال الكصلاة انطمئلا ملن نظلرة 

لجنلب و ي لل   ملرة سلو    مقاصدي  لةمسأل  و حديث النبب عةيو الصلمة و السلمم   ي كصلاة
و بيدن إلى يرسيخ ال ىني  المقاوييي  لدح المسليفيدين ملن ىل ه القلروض و يمصلين الصلندو  
من إعادة يوظين ما يسلي يده ملن ىل ه القلروض  لب يمويلل مشلاري  مصلجرة أبلرح أو يوسل   

 المشاري  اليب سب  يمويةيا.
 وتتم عممية التوزيع وفق اآلليات التالية: 

ديريات الشؤون الديني  بالوييات بفيح حسابات صنادي  القرض الحسن  يقوم م -
 الباص  بيا عةى مسيوح وصايت البنك و يحويل احموال إلييا

يقدم المسيحقون لةكصاة من أصحاب المشاري  الميناىي  الصلجر طةبلات عةلى مسليوح  -
 الةاان المحةي .

 ييم م الا  الطةبات عةى مسيوح لان  الدالرة -
 يقا  ئالم  أولي  لةمةفات المقبول  بم ر   و مرائب  صبار المكصين ييم ان -
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 يحدد القالم  النيالي  عن طري  القرع  . -
يرسللل ئالملل  المةفللات المقبوللل  إلللى  للروع لةبنللك عللن طريلل  مللدير الشللؤون الدينيلل  ملل   -

 يحديد مبالغ القروض الممنوح  لصل شب  وأمر بصر يا ليم 
 2400 مللا ي للادل  ألللن دينللار اكالللر  300ألللن و  250ييللراوح المبللالغ مللا بللين  -

 يلللللورو بالسلللللل ر الحللللللالب  2000و 1700و 2013يلللللورو بسلللللل ر صللللللرن  2875و
     2013 الوصال  الوطني  ليطوير ايسيثمار ، 

يقوم الوصال  بصلرن القلروض لةمسليفيدين بنلا  عةلى مةلن بسليط يحيلو  عةلى بطائل   -
ىوي  و شيادة ميمد و بطائ  إئام  وشيادة ايسليفادة ملن القلرض موئ ل   ملن ملدير 

 -بطائل   لمح -بطائ  حر ب -الشؤون الديني  ووثيق  النشاط الممارز  سال ياار 
 مللل أو المللواد احوليلل  أو أ  مسلليند لبللر اعيمللاد    و  للايورة أوليلل  لشللرا  م للدات ال

لوايلل  القللرض ص قللد إياللار محللل أو طوللل  بيلل   للب السللو . صمللا يمصللن أن يسلليبدم 
 اك  من القرض لد   مصارين يسايل النشاط لى الايات االداري  الم ني .  

يوئ  المسيفيد عةى عقد القلرض الحسلن و الدول اليسلديد و سلند حملر   ملدة السلداد  -
 سنوات   5 ي ييااوك

 يياب  الوصال  يحصيل احئساط . -
و يقوم البنك بإالدارة الماليل  و المحاسلبي  و الميدانيل  ماانلا مليحمم ملا ييريلب عةلى  للك ملن 

 مصارين مباشرة و رير مباشرة
وئد وايت الوكارة ما ي ادل ثمث  مصارن من الثماني  و ىلب  لب سلبيل اهلل و  لب الرئلاب    

 صندو  القرض الحسن حسب ما يبينو الادول اآليب:و الجارمين ليصوين 
 ( 1جدول ) 

مصاريف 
 المجنة القاعدية

مصاريف 
 المجنة الوالئية

مصاريف 
 المجنة الوطنية

القرض 
 الحسن

الفقراء و 
 المساكين

 

 5الحصيمة أكثر من  50% 37,5% 2% % 4,5 % 6
 مميون دج

 5الحصيمة أقل من  % 87,5 - % 2  4,5 % 6
 مميون دج
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وبلللين الرسلللمان البيانيلللان أدنلللاه يطلللور القلللروض المقدمللل  منللل  يأسللليز الصلللندو  إللللى  

حيللث بةجللت الحصللية  االاماليلل  مللا يربللوا عللن مةيللار دج مللا ي للادل لنلل اك  2013نيايلل  سللن  
عشللرة مميللين يللورو مقارنلل  بمبةللغ المةفللات المنيقللاة مللن ئبللل الةاللان الويليلل   حيللث يقللوم بنللك 

ب اد مللن ي يسلليو ب شللروط الاديلل  بنللا  عةللى دراسلل  ىلل ه المةفللات واسلليالبرصلل  بيصللفي  ثانيلل  
    6**.% 65النظامي  المطةوب  حيث بةجت نسب  اليمويل و 
 

 
 

 

                                                           
 اىَصدر تقارٌر إحصائٍت ىوزارة اىشؤوُ اىدٌٍْت و بْل اىبرمت اىجسائري* *



 

107 

 91-وتأثيرات تداعيات أزمة كوفيدواقع التمويل األصغر في العالم العربي 

 

أما الرسلمان البيانيلان الياليلان  يبينلان يطورعلدد المشلاري  المقبولل  ملن الةالان و ملا يلم يمويةلو 
منيا   م عةى لو  الجربة  المشار إلييلا أعلمه حيلث بةجلت نسلب  علدد المةفلات المقبولل  ملن 

 .  % 77البنك 
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 وئد يوكعت القروض حسب ئطاعات النشاط ايئيصاد  صما يةب: 

 

  
و ب د ست سنوات من بد  عمل الصندو  يمصن يةبلي  أىلم نقلاط القلوة و اللل ن  لب     

 المشروع صاآليب:
 نقاط القوة:

 يرسيخ ثقا   الكصاة ص بادة   ات ب د اايماعب و ائيصاد . -
 مأسس  الكصاة ليف يل دورىا ايايماعب و ايئيصاد . -
 المدنب.يدعيم الدور ايايماعب لةمسااد صإحدح مؤسسات المايم   -
 الحفاظ عةى صرام  المسيفيدين. -
 يوعي  المسيفيدين. -
 ينمي  ئيم  ال مل و اليصد  ل ىني  اليب ي  واييصالي  . -

 نقاط الضعف:
 المقارب  ي يكال  ات طاب   صمب دون ئياز لألثر ايايماعب الميوبى -
عللدم إ صللاح الةاللان الويليلل  لصللندو  القللرض الحسللن لةصللندو  الللوطنب لةكصللاة عللن  -

شروط و م لايير ايسليفادة ملن القلروض ليطةل  عةييلا أصلحاب المشلاري  و الملكصين 
 ليطملنوا عةى مولوعي  ئرارات ايسيفادة 

 نق  المرائب   ب يأطير و مياب   المشاري . -
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 ل ن نسب يحصيل القروض الحسن . -
 براط الةاان المحةي   ب عمةي  المرائب  و المياب   و المرا ق  و اليحسيزل ن إن -
 نق  اليأصيل الشرعب لمبدأ االئراض الحسن من صندو  الكصاة  -

و ئللللد يقللللدم البنللللك لةللللوكارة بمقيرحللللات ليحسللللين أدا  و مللللردود صللللندو  القللللرض الحسللللن مللللن 
 الصندو  الوطنب لةكصاة أىميا:

 بصف  أوس   ب مياب   المشاري  و مرائب  اسي مال احموال. إشراك الةاان المحةي        
ايعيملللاد عةلللى م لللايير موللللوعي  بايسلللي ان  بأىلللل الببلللرة و ايبيصلللا  ينيقلللا   -

 المشاري  القابة  لةيمويل بدل ابييارىا بالقرع  
 يدعيم الشفا ي  بيحديد و نشر شروط ومقاييز ابييار المشاري . -
   ب اليمويلل المصلجر صينظليم المسليفيدين  لب ماموعلات اسيبدام اليقنيات المسي مة -

ميللللامن  مللل  احيفلللاظ صلللل عللللو باسللليقملي  مشلللروعو و يقلللديم للللامن م نلللو  و 
 اللجط ايايماعب عةى المسيفيدين رير الاادين   عن طري  احلم  مثم  .

مرا قلل  المقللاولين  للب ياسلليد مشللاري يم ويطويرىللا و إياللاد  للر  يسللوي  منياللاييم و  -
 ماييم.بد

ايسللليفادة ملللن اللللدعم الفنلللب لمؤسسللل  الي لللاون احلملللانب للللمن برنامايلللا المبصللل   -
 لةينمي  المسيدام  بالاكالر

الحد من اليشصيك  ب مشروعي  المس ى بإصدار  يوح من الايل  المؤىةل  بنلا  عةلى  -
 ئرارات مام  الفقو االسممب مثم .

 النسوية:التمويل غير الربحي لنشاطات االسترزاق  - 2
 

مشررروع بنررك البركررة الجزائررري لمقرررض الحسررن لفائرردة النشرراطات االقتصررادية  -2-1
 النسوية المنزلية بغرداية:

و بالشلراص  بلين بنلك البرصل  الاكاللر  و   GIZ  بدعم من مؤسسل  الي لاون احلملانب  
مشلروع  2009انطةل  سلن    (FIDES)مؤسسل  سويسلري  ميبصصل   لب اليمويلل المصلجر 

طقللل  رردايللل  المحا ظللل  ليمويلللل النشلللاطات ايئيصلللادي  النسلللوي  المنكليللل  عبلللر رلللمن  لللب من
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بيلدن مسلاعدة 7***أللن يلورو 100لةقرض الحسن ئدره عشرة مميلين دج ملا ي لادل حلوالب 

النسا  الممارسات لنشاط  حر ب منكللب طبقلا لمبلدأ الماموعلات الميللامن  مل  اسليقملي  صلل 
عمةيللللا و ايسلللليفادة مللللن ئرللللليا و لصللللن يبقللللى علللللوات علللللوة  للللب الماموعلللل   للللب إدارة 

الماموعلل  ميلللامنات  يمللا بيللنين  للب يسللديد القللرض االامللالب الممنللوح ل لللوات لماموعلل  
 بحيث يصفل ب لين ب لا. 

وييللراوح القللروض الممنوحلل  لصللل امللرأة منلللوي   للب ىلل ه إحللدح الماموعللات مللا بللين  
 شيرا. 12إلى  3و يسدد  من يور  400إلى  100دج ماي ادل  40000إلى  10000

 و ييم إبرام ثمث  عقود يصدد ى ه ال مةي :
عقللد ئللرض حسللن بللين الماموعلل  الميلللامن  يوئلل  عةيللو علللوات الماموعلل  صةيللن  -

 بصفيين مقيرلات و بنك البرص  بصفيو مقرلا.
عقد مرا ق  بين الماموع  الميلامن  و شرص    يداز مقابلل عمولل  شليري  منيظمل   -

و ثابيللل  و ريلللر مريبطللل  بمبةلللغ القلللرض و مديلللو يلللد  يا صلللل عللللوة لةشلللرص . ييمثلللل 
المرا ق   ب مساعدة النسوة عةى إطم  أو يوس   مشلروع منكللب لمسليركا  ويصلوين 

االداري  لمسليفادة ملن القلرض و يسلوي  الماموعات الميلامن  و القيام باالارا ات 
المنياات و مياب ل  سلداد احئسلاط ملن ئبلل عللوات الماموعل  الميللامن  و يف يلل 

 الصفال  الاماعي  عند ايئيلا .   
عقللد ي للاون بللين بنللك البرصلل  وشللرص   يللداز يللد   ىلل ه احبيللرة لةبنللك بمللا ي يي للدح  -

/مقابللل المصللارين االداريلل   مللن ال موللل  اليللب يللد  يا علللوات الماموعلل   10%
 الدارة القروض.

يللورو اليللب  216.100امللرأة مللن ىلل ه القللروض بمبةللغ إامللالب ي للادل   1083وئللد اسلليفادت 
يحلللول ب لللليا ب لللد سلللدادىا و ياديلللدىا لمرابحلللات مصلللجرة أ  إللللى يملللويمت بربحيللل  للللمن 

 يي  لدييا.مس ى إرسا  عمئ  يصا ؤي  بين البنك و المسيفيدات وينمي  روح المقاوي

                                                           
 101122ٌورو ب   2002سعر صرف اىٍورو اىرسًَ سْت  ***
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مشررروع برراب الرررزق بالتعرراون بررين مصرررف السررالم الجزائررر و جمعيررة كافررل  -2-2
 اليتيم :

ايفائي  ي اون بين مصرن السمم الاكالر و ام ي  صا ل يم إبرام  2017 ب سن   
اليييم لويي  البةيدة بجرض يمصين احرامل و احييام من إنشا  مشاري  ائيصادي  مصجرة 

ا قييم  ب إدراييا ويو ير سبل نموىا و يسوي  منيااييا من بمل ينظيم لمسيركا  و مر 
 م ارض باص  و منح  لا ات لةمسيفيدين من المشاري  لةي رين بمنيااييم.

مشروع مصجر لفالدة احرامل  100وييدن المشروع  ب مرحةيو احولى إلى يمويل  
من بمل  مالب ئارم دبل واحييام بيدن مساعدييم عةى يأسيز مشروع مصجرة يو ر لي

منحيم ئروض حسن  م  إمصاني  يسديدىا عةى المدح الطويل بمواب ايفائي  أملاىا 
 المصرن م  الام ي .

  80مميين دينار اكالر     10بص  المصرن رم ا ماليا حدد سنويا بوئد  
صحد دوير    2400  دج  300.000  و حدد سقن اليمويل لصل مسيفيد بمبةغ ألن يورو
  8*أئصى.

يحدد المصرن صيج  اليمويل و طريق  اليسديد بمواب ايفائي  القرض بين  
 المسيفيد و المصرن و لك و   الشروط المحددة  ب ال قد. 

يقدم ام ي  صا ل اليييم لمصرن السمم يقريرا مفصم ميلمنا لصل مراحل إنااك  
 المشاري  الممول . 

؛ واعيماد   السمم لباب الرك  ية  مشروع ي قد المصرن لقا  سنو  ليقييم حص 
 حصية  النيال  المحددة  صأساز لبرنام  السن  الموالي .

 للب اطللار ىلل ا اليقيلليم يلليم يحديللد المشللاري  النااحلل  اليللب يللم يسللديد ئروللليا بانيظللام  
لييم ياديد يمويةيا  بصيج  المللارب  بمبةلغ ئلد يصلل إللى ملرة ونصلن مبةلغ اليمويلل الممنلوح 

 بصيج  القرض الحسن المصجر.

                                                           
 دج 12,132ٌورو ب   2012سعر صرف اىٍورو اىرسًَ سْت  *
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  مشلللروع مصللجر مللا بلللين البياطلل  والحمئلل  وصلللناع  80وئللد يللم يمويللل أصثلللر مللن ثمللانين  

الحةويات اليقةيدي  ويربي  المواشب واحبقار بالنسب  لألرامل  يما اياو احييلام نحلو  ليح ورشلات 
    9*.ناارة احلمنيوم واليرصي  وص ا ماال البدمات

اآليب يوكي  القروض الميناىي  الصجر  لب إطلار ىل ا المشلروع حسلب ويبين الادول  
 ئطاعات النشاط

 
التمويرررل الربحررري لممؤسسرررات والنشررراطات االقتصرررادية المتناهيرررة الصرررغر فررري  -3

 غرداية:
بالي للاون أيلللا بللين بنللك الرصلل  الاكالللر  و مؤسسلل   يللداز السويسللري  و بللدعم مللن  

ر مشللللروع باليمويللللل بالمشللللارص  الميناىيلللل  الصللللجر يللللم يطللللوي GIZمؤسسلللل  الي للللاون احلمللللانب 
 30.000مميلللين دج  حلللوالب  3لمرا قللل  مؤسسلللات حر يللل  صلللجيرة ي ييالللاوك حالللم أعماليلللا 

   بمنطق  ررداي  ليطوير و يوس   نشاطاييا. 2009ألن يورو سن  
ونظرا لصون القانون المصر ب الاكالر  ي يسمح بمكاول  ال مةيلات المصلر ي  إي ملن  

بل البنوك أو المؤسسات المالي  اليب ي يقل الحلد احدنلى لةرأسلمال المطةلوب ئانونلا ليأسيسليا ئ
                                                           

 اىَصدر إحصائٍاث ٍصرف اىسالً  اىجسائرو جَعٍت مافو اىٍتٌٍ ىيبيٍدة /اىجسائر  *
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مةيللللون  43مةيللللون يللللورو   وئللللد يللللم ر  للللو حاليللللا إلللللى  23,5مةيللللار دج   حللللوالب  3,5عللللن 
يصللل ب إنشلللا  مؤسسللل  ماليللل  لةيمويلللل احصلللجر برأسلللمال  لللب مثلللل ىللل ا المسللليوح 10*يلللورو.

ممارسلللل  نشللللاط اليمويللللل احصلللللجر لبصوصللللييو لللللمن احطلللللر المريفلللل  صمللللا ي سللللر أيللللللا 
المصر ي  اليقةيدي . ول ا ائيلى احمر الةاو  لمسي ان  بشرص  البلدمات الميبصصل   يلداز 
الاكالر صشريك  نب لةمشروع الدارة نشلاط اليمويلل احصلجر ميلدانيا وعلرض المشلاري  المنيقلاة 

أعمال ييلوكع  يلو احدوار بلين البنلك و الشلرص  لةيمويل بالمشارص  عةى البنك بنا  عةى نمو ج 
 عةى الواو اليالب:

 : ييمثل ميم  الشريك الفنب  يداز  ب 
 اةب وانيقا  أصحاب المشاري   -
 دراس  مةفات اليمويل -
 اليوصي  بمنح اليمويل -
 مياب   و مرا ق  أصحاب المشاري  الممول  -
 يحصيل المسيحقات -
 ال مئات م  المحيط الاوار  -
 البم اتيسوي   -
 ينظيم اليحصيم لفض النكاعات  -

 :ييمثل ميم  بنك البرص  الاكالر   ب 
  يح الحسابات -
 ي بل  اليمويمت -
 يةقب اليسديدات -
 المحاسب  و اليقارير -

و يللللم اييفللللا   للللب المرحةلللل  احولللللى عةللللى أن يصللللون اليمللللويمت  للللب شللللصل مشللللارص   
ريبيللل  اللللى صللليغ ايالللارة و مينائصللل  عةلللى ان يوسللل  يحقلللا عةلللى للللو  نيلللال  المرحةللل  اليا

 المرابح .

                                                           
اىَتعيق باىحد األدّى ىرأسَاه اىبْوك و اىَؤسساث اىَاىٍت. اىَصدر اىَوقع اىرسًَ  11/03اىْظاً رقٌ  *

 ىبْل اىجسائر
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يلورو  500دج    300.000إللى  50.000وئد يراوحت مبالغ المشارصات ملا بلين   

إللللى  200.000يلللورو   بالنسلللب  للللرأز الملللال ال املللل و الم لللدات البسللليط  و   3000إللللى 
يللللورو  لةم لللدات الميوسللللط  بينملللا يراوحللللت  10000يلللورو إللللى  2000دج    1.000.000

 شيرا حسب الحال . 36إلى  12لسداد  من  يرات ا
مؤسسلللل  ميناىيلللل  الصللللجر مللللن ىلللل ه المشللللارصات بمبةللللغ إامللللالب ي للللادل  148وئللللد اسلللليفادت 

 يورو.  814300
 و ييم ال مةي  و   ايارا ات اليالي :

يقيرب صاحب المقاول  الميناىيل  الصلجر ملن  يلداز الاكاللر لطةلب يمويلل مؤسسليو  .1
 المشارص أو مشروعو عن طري  

باسللللي مال يقنيللللات باصلللل  باليمويللللل احصللللجر يقللللوم  يللللداز الاكالللللر بدراسلللل  طةللللب  .2
 المقاول لةنظر  ب الادوح ايئيصادي  و ايايماعي  لةطةب

  ب حال  االيااب يرسل طةب اليمويل إلى بنك البرص  .3
 بائيراح من  يداز الاكالر يحدد البنك مبةغ و مدة و شروط اليمويل .4
  لةمقاول يدريايا وو   ادول كمنب محلدد علن حصليو ملن رأسلمال ييناكل بنك البرص .5

المشارص  بقيمييا االسمي   ب حال  يحق  أرباح و ييحصلل عةلى حصليو ملن احربلاح 
 المحقق   ب نياي   يرات ييف  عةييا.

 للب حاللل  حللدوث بسللارة  للب  يللرة مللا ي يللد   ال ميللل سللوح الاللك  الميبقللب مللن ئسللط  .6
 بل البنك البا  بيةك الفيرة ب د بصم البسارة.رأز المال المسيثمر من ئ

يقوم  يلداز بمياب ل  نشلاط ال ميلل علن صثلب و ايبلا  ملا يةلكم ملن اليلدابير اليحوطيل   .7
و الوئاليللللل  و الردعيللللل  عنلللللد ايئيللللللا  لةحلللللد ملللللن أو لةيصلللللد  لحلللللايت سلللللو  إدارة 

 المشارص  من ئبل ال ميل 
المقدم  اك ا ملن احربلاح المحصلة   يد   بنك البرص  لفيداز الاكالر مقابل البدمات .8

 صأي اب.
ويللليم يقيللليم المشلللاري  وانيقاليلللا ملللن ئبلللل الشلللريك الفنلللب بنلللا  عةلللى مقلللاييز يصلللنين  

اليمانب يي ة  بشبصي  صاحب المشروع من حيلث سلةوصو وسلوابقو وملدح اسلياابيو لةللجط 
 ةيملب ملن ايل  ايايماعب وسنو و ول و الصحب ومم يلو و ئدرايلو اليسلييري  و مسليواه الي
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و م للايير يي ةلل  بالمشللروع المطةللوب يمويةللو مللن حيللث مردودييللو ول ائللو اليسللويقي  و مبللاطر 
 اليرصيك م  الموردين أو الكبالن ومسيوح المديوني  ونسب  اليمويل ال ايب من اي  أبرح.

 ييمثل نقاط القوة  ب ى ا البرنام   يما يةب:
 شارص  المينائص يقبل اايماعب واس  لفصرة اليمويل بالم -
إشللراك واسلل  لةييلللات ايايماعيلل  اليقةيديلل    ماةللز الوايللا    للب إدارة ال مئلل  ملل  حمةلل   -

 المشاري  الميناىي  الصجر
ئيلللام ال ديلللد ملللن المؤسسلللات الميناىيللل  الصلللجر بيطلللوير نشلللاطاييا ويوظيلللن شلللب  عةلللى  -

 احئل  أثر اايماعب 
يللا لةمصللرن  للب حللدود احىللدان اليقديريلل  لة الللد عةللى ال مللوم انللدرات احربللاح المسللددة   ة -

 الميوسط لةمشروع 
 أما نقاط الل ن  يمصن يةبيصيا  يما يةب:

 رياب إطار ئانونب يييح ممارس  نشاط اليمويل المصجر عبر مؤسسات ميبصص  -
 اليصةف  المريف   لةدعم اليقنب وص وب  يانيد أموال ليطوير النمو ج -
 يوس  اجرا ب بطب  -
ريفلللاع مقةللل  لةيملللويمت المي ثلللرة ررلللم اسللليقرار المحفظللل  الم رلللل  لةبطلللر عةلللى مسللليوح ا -

 مقبول
   حاا  مةح  إلى اليصوين -

و ي للللد صلللليغ اليمويللللل اليسللللاىمي  صالمشللللارص  أو الملللللارب  حسللللب نظرنللللا احدوات  
احصثر مم م  لبصوصليات اليمويلل ايسلممب المصلجر.  يلب ييلرام  ةسلف  و روح الشلري   

لملل  عةللى مبللدأ يقاسللم المبللاطر و حقللو  و واابللات احطللران  للب ال قللد. صمللا يمللنح مرونلل  القا
 أصبر و ييم م م  النس  الميأراح لةنشاطات الممول .
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 خاتمة 
ل لللل أىلللم ملللا يسللليبة  ملللن ياربللل  البنلللوك االسلللممي  الاكالريللل   لللب مالللال اليمويلللل  

ىل ا النشلاط عبلر مؤسسلات ياب ل  أو  احصجر لرورة إيااد احطلر الميدانيل  المململ  لمكاولل 
مدعومللل  صلللون ممارسللليو عبلللر احطلللر المصلللر ي  اليقةيديللل  أثبلللت الوائللل  محدودييلللو ل لللدم يييلللؤ 
ال ىني  المصر ي  يسيي اب بصوصيات و ميطةبات ى ا النمط اليمويةب  لم علن لليايلو و 

 مناى  انيقا  و مرا ق  مشاري و
ر القللانونب و المؤسسللايب المناسللب لبصوصلليات ىلل ا صمللا أنللو مللن احىميلل  أيلللا إياللاد االطللا

النشاط ليم مكاوليو و ل  الم لايير الدوليل  الم يملدة حيلى ييسلنى اليو يل  بلين احثلر ايايملاعب 
الميوبى و الفاعةي  ايئيصادي  المطةوب  للمان ديموم  النمو ج وئدريو عةى اسليي اب أصبلر 

 ئدر من الفلات المسيفيدة منو.
محدوديللللل  الياربللللل  و نيالايلللللا يمصلللللن القلللللول أن المؤسسلللللات الماليللللل  وبلللللالررم ملللللن  

االسممي   ب الاكالر يمصنت من يصدر الريادة  لب إدراج ىل ا النشلاط للمن اسليرايياياييا و 
أىللدا يا الينمويلل  للليز  قللط مللن منظللور بيللر   حسللب بللل صممارسللات  ات اللدوح ائيصللادي  

   بإمصانيا  رك نااحات  ردي  صبيرة.
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آثار التمويل األصغر علي الفقر والتمكني: دروس من التجربة 
 السودانية

The Impact of Microfinance on Poverty and Empowerment : 
Lessons from Sudan Experience 

 مسند محمد مصطفى د.اعداد / 
 المستخمص:

 لبحاام ض عاا ع  ااالو  لتض غاا    اااقو وااام  ل؛ ااو   لتض ااغ    و   ضاا   -ىاا  –تناال        
  لنتاااالواك   لت اااااغل ا تناااال    لضحاااا و   لتجوبااااس  لناااا   نغسك  ىاااا  غت اااا   ضاااا  ا اااااس ضحاااال و

    :ض؛االىغأ انلنااغس واا   ل؛ ااو   لتض غاا    اااقو   لتض غ ك  نااتاوض  لضحاا و  لااالن : ن اا   
ض غ    ااقو يا   لنا      ا ا للو  ااغقو  ضهننالتو يا   لتجوباس  لنا   نغسك اضال  تط و  لت

 تحاغ   لبغلنل    ختبلو  ل؛وعغل ا -ض  خ لو- لضح و  لاللم: ي   تأ
ت ضااا  ض ااا اس  لبحااام يااا  ا   لنااا     ضااا   لااا     لتااا  ا لااا   ىتضلضاااًل  بغاااوً  لاتض غااا        

 لنا       ا   غاالن  ضا   ل؛ او    ل ابل،ك ال  ال     اقو لتخ؛غف  ط    ل؛ او  تض اغ   لضاوا  
  ل؛ وا وغأ  نت لو ضهننلتو  لضاويغس  غغو  لضاويغسك  لت  تاض  ي  ضجل  ض  جيس

 
Abstract: 
    This research deals with microfinance impacts on poverty and 
empowerment, lessons from Sudan experience. It consists of three 
sections in addition to findings and recommendations. The first section 
dealt with basic concepts about poverty and microfinance. The second 
section discussed the emergence and development of microfinance in 
Sudan and its types, modes of finance and institutions, and section three 
presented the analysis of data and hypotheses testing. The research 
problem lies in the fact that Sudan is one of the countries that devoted 
great attention to microfinance with the aim of alleviating poverty and 
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empowering women and youth, yet it still suffers from poverty despite the 
proliferation of its banking and non-banking institutions that work in the 
field of poverty alleviation.  

 تمييد:   
  اااابم ض عاا ع  لتض غاا    اااقو ضاا   لض عاا ول   ليلضااس ل اغااو ضاا  بااا     لاااللأ        

 غا   لن     ض   لا     لتا   ىتضا    نتو تغجغل   لت  تي ف اللم ض ليحس  ل؛ ووتبلطو بل  
ضاالغضغا  لتجوبااس  لناا   نغس  وتضل ىاال بض عاا ع  لتض غاا    اااقو ضناا  يتااو  ط غاااسك  لااا  اىااأ 

 لبحااام    اااالو  لتض غااا   -ىااا  -واااام ت ااا غأ  لياااس  لخااا ضل  وباااو          نااا ضغسا  غحاااا  
  اااقو وااام  ل؛ ااو   لتض ااغ ك  نااغتأ  نااتخ  أ  لضاانيا  ل ااا؛   لتحاغااا ك   لاا  ضاا  خاا   
جضااا  لبغلناال   لضن اا و   تحاغاياال  اباال   ل؛وعااغل ك   نااتخ  أ انااا ،  و نااس  لحللااس  لضتاااا  

 بللتجوبس  لن   نغسا
  إشكالية البحث:

ض   ل     لت  ا ل   ىتضلضًل  بغوً  لاتض غ   ت ض  ض  اس  لبحم ي  ا   لن          
  اقو لتخ؛غف  ط    ل؛ و  تض غ   لضوا    ل بل،ك ال  النو ضلا   غالن  ض   ل؛ و وغأ 
 نت لو ضهننلتو  لضاويغسك  غغو  لضاويغس  لت  تاض  ي  ضجل   ل؛ وا  لضاويس انبل، 

 : آلتغس ل  غض   اغلغس   نواس 
 غيل   لبن   لضو اي لتض غ   ل و وم  لضنتي يس؟ى   لتاض   لضالوف بت ج

 ضل ى  اغغ  لتض غ    اقو  انللغبوك  ضهننلتو ي   لتجوبس  لن   نغس؟
 ى  غتأ تض غ   ل و وم  لضنتي يس بضبللغ ت ؛  لتن؛غ  ض لوغايأ؟

 ى  نلىأ  لتض غ    اقو ي  اغل    لنلتا  ل  ض    جضلل  بضا    ضتا غ  ؟
 ي  ضهننل   لتض غ    اقو  ي ًل لضل ى  ضخطط لو؟ى  تأ  لت نا 

 ى  نلىأ  لتض غ    اقو ي  ت اغ  ضا    لبطللس؟
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 فرضيات البحث: 
يتوض ا لا ا   اللم اى  ف   نيلأ ي   لت اغ  ض  ح    ل؛ و  تض غ   لننلء     

  لبحم  آلت :
 لضو اي لاتض غ  لتاأ بللنن،  لت  ح  ىل  لبن   ا   ل طلع  لضاوي   لن   ن   ا1

   اقو ض  ن ف  لتض غ   لنن ي ل   بن ا
قلأ  لبن   لضو اي بضو جاس  لن ف  لتض غا   لغ   ،  لتقغو    لت  تطوا وام  ا2

   نالوا
 نلىأ  لتض غ    اقو ي   لنلتا  ل  ض    جضلل  بضا    ضتا غ  ا ا3
 ل و نسك ضضل ا ى لخ؛ض و   ضهننل   لتض غ    اقو خ   يتو    نت لو تا غ  ل   ا4

 نن،  لبطللسا
 أىداف البحث: 

 غي ف ى    لبحم با و  وض ضغس اللم:
  نتاو ض ل  و بن   لن      لضو اي ي  ونأ  لنغلنل  لض ليحس  ل؛ وا -
 تحاغ  ااو  لتض غ    اقو وام    ض   لنلتا  ل  ض    جضلل    لبطللسا -
  نغضلي  ظ  جلوحس   و نلا تنل   تح غل   ضا قل   لتض غ    اقو  -

  أىمية البحث:
تنبا اىضغس  لبحم ض    نو غو ا وام   قا  لتض غ    اقو   الوه وام  ل؛ و   لتض غ       

 لضاويس ض  قا  ل ا و لت  غضيل    وأ ض  قا  ل     تط غوىلا 
 

 الدراسات السابقة:
  :(2114) جبلو ك  الفقر/ سياسات التمويل األصغر، ودورىا في الحد من نسبة 1

 ل و نس اللم  لتاوغف بللتض غ    اقو    وه ي  تخ؛غف ح    ل؛ و ي   -ى ه-ى ي        
 خلوك   لتنضغس   جتضلوغسك   لبن   لاو و   لن   ن ك  لن     بللتطبغ  وام ضاوف   

 تخ؛غف ح   خاا   ل و نس اللم  ج   و قس       لس الحالوغس بغ   لتض غ    اقوك 
نغلنل   لتض غ    اقو       ل؛ وك   ل  بتحنغ   لضنت ى   قتال ي   جتضلو ك  ا   

 ااو  قتال ي   جتضلو  وام  ل و وم  لعاغ؛سا
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  :(2114) وب   لوحض ك  / سياسات التمويل األصغر،ودورىا في الحد من نسبة الفقر2

نغلنل   لتض غ    اقو ي   لح    ل و نس اللم  لتاوغف ب  و تطبغ  -ى ه–ى ي        
ض  ننبس  ل؛ وك  ض ى ضنلىضتيل ي  خا  يوص وض  ج غ  ك  اىأ ضل ت اا  اللغو ا  

 لعضلنل   لت  تطابيل  نغلنل   لتض غ    اقو اتلح  يوص وض  ج غ  ك ال  ا   
  ا  ولو ًل لاحا   وام  لتض غ   -ض  وض ء  لتض غ    اقو- لضالوف   لضهننل  

 ل ق   لضنلن،اي   

  :)   أ ك  ا ( / دور التمويل متناىي الصغر في التخفيف من حدة الفقر الريفي3
تنبا اىضغس ى    لبحم ض  ا  ت يغو  لتض غ  ضتنلى   لاقو غنلىأ ي  اغل    ل خ ك        

 ت يغو يوص  لاض ك  تح غ   لتنضغس  ل لضاس   لضنت  ضسا  ل   خاص  لبحم اللم ا  ح  
 ل؛ و غتطا، حاضس ض   لبو ضا   قتال غس    جتضلوغسك   عا خطس   عحس  ض  اس 

 نتي  ف  ل؛ و ء ي   لوغفك    ل    ىتضلأ بللتض غ    قتال ي لاضوا ا 
تتضاااا  العاااليس ىااا    لبحااام يااا  اناااو  ناااتخ أ وااا   ضه اااو  ك  ىااا  ضه اااو  لنااالتا  ل ااا ض       

 لتض غااا    ااااقو بضااال غاااال    لااا   و  لضاوياااس اااااو   جضااالل ك   لبطللاااسك  ضااال تاااأ ت غاااغأ نااا ف 
 لتعخأ واام  لاغال  ك  لتا  طاوا  واغاو اانالء يتاو   ل و ناسا ىا   العاليس لتنل لاو آلاالو  لتض غا  

     اقو وام  لتض غ ا
 اسية:بعض المفاىيم والتعريفات األس المحور األول:

 والتمكين: أواًل: مفاىيم أساسية عن األعمال الصغيرة والتمويل األصغر
 / مفيوم األعمال الصغيرة:1

تا   انضلء  تاوغ؛ل   لاض   لاقغو اللم تا     طو ف  لت  تيتأ بو  ض   غااى
  (2115) بون ط ك ى ه   طو ف  لضنتاضو  ك  واضلء   قتال ك   لح  ضسك  واضلء     و ا

اااقغوك ال   وغاا،  ااخص ضنااتاضو ا  ضجض وااس ا ااخلص ياا  القلضااس وضاا  أ/  المستتترمرون:
يإنيأ غطا    وام ى    لاض  ض و وًلك ا  ضهنناسك ا  ضن ا  ك ا   او سا  ل ا  ال    لنا  
 لا ليااس     وغااس عاااغ؛سك قاا  غطااا  وااام ىاا    لاضاا  انااضلء اخااوى تختاااف ضاا  ضنط ااس اللاام 

 اخوىا
غياااتأ   قتاااال غ   باااا    ل حااا     لض  ناااس ل قتاااال ك ي اضااال قاااا   عممتتتاال االاتصتتتاد: ،/ 

اضال ال       ي   لنلتا  لضحا ك يي   غانا  انيال تنتضا  اللام   وضال   لااقغو ا ضنلىضس  ل ح
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 لناا  ضاظااأ  لضناالىضس ياا   لناالتا  لضحااا    جضاالل  ضاا  واا   ضحاا    ضاا    وضاال  يياا   
 غان  عاف   و   وضل   لاقغو  ي    قتال ا

لضنم توخغص لي   ت توط  ل  لس  و طًل ضاغنس قلضس اي ن لط  قتال ي   ل  الحكومة: ج/ 
الجو ء   ول غس  قلضس   وضل   ل بغو   -ى – لن لطك يت    الجو ء    لتوخغص 

جو ء   ضبنطس لألوضل   لاقغو ك   لت   ضل غ    ااحلبيل ض   -غللبلً –  لح غاسك    
 غغو  لضتااضغ ا

 ضل غختاف تاوغف  لاض   لاقغو حن، ن ع     و    لض ج    بلل  لسك يضاً  
 لعو و، تاّوف  لاض   لاقغو  ي ًل لضباغ   وبلح  لخلعا لاعوغبسك   ا و   ضااحس 

( 10( ا  )5 لاض ك ق  تخعا ل لن    لاض    وضلُ   لت  غاغ  و    لالضاغ  يغيل و  )
وضل  ضاً ا  ق   وتض   ضاظأ  ل     لنلضغس   لضنظضل   ل  لغس ضه و و    لالضاغ  ال تأ 

(ايو   ا  اق ا 10( ا  )5و  لض و عك ا   لن لط  ل ي غنتخ أ )تاوغف  لاض   لاقغو ب ن
  (2115) بون ط  ك  ضل ق  غ ض   ل طلع غغو  لضنظأا

أ(ك اا و 1953يلل     لضت  ضس  ىتض  بض ع ع   وضل   لاقغو ك  ي   لالأ )
( وّوف ض  خ لو Small Business Act ل  نقو    ضوغ   قلن     وضل   لاقغو  )

 لاقغوك  نص  ل لن   وام الن لء   وو  تختص بضنلو     وضل   لاقغو ك تاوف   لاض 
 ب  وو  ا  ال  و    وضل   لاقغو ا

 (2115) بون ط  ك  : غاوف واضلء     و   لاض   لاقغو  ي ًل لآلت  د/ عمماال اإلدارة:
باعاايأ ( ض ظ؛ااًل ا  واالضً ك  غ ااتوط لاا ل  ا  غاوياا   50  غتجاال ا واا    لااالضاغ  ) -

 . لباض
 غللبًل ضل غت     لاض  ض  ض و ع  قتال ي   ح  غضلو  ن لطًل  قتال غًل ضاغنًلا -
 غضلو  ااحل،  لاض  ال  و  ن لطيأ ب ن؛نيأا -
 خاااغس  –ياا   لقللاا، –ال   و قااس  لاضاا  بااغ   لااالضاغ   ااااحل،  لاضاا  ىاا  و قااس  -

 س بغ   لطويغ ا لغن  ونضغسك يي    تاتض  وام   جو ء    لونضغس ي   لا ق
ال   وانااضل    وضاال   لاااقغو  ىاا  اااقغوك   لاا  لاااا بس  لحااا   وااام تض غاا  بضبااللغ      

لاحا  ضا   لضخالطو  لضللغاس   -  وضالً – بغو ك العليس اللم ا   ااحل،   وضل   لاقغو  غناا   
 نااو ياا  حللااس ي اا   لض ااو عك  ي نااب، ضاا    ناابل،ك غاااا، واااغيأ ناا    ضاال واااغيأ ضاا  

 ضل ا لتا 
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)ضنان ك   و  ي   لن     ب وحس  و ط  لتوخغص لضالوف  لتض غا    ااقو بللنا          
ا    لض و ع  لاقغو: غ ا  بو  لاضا   لا ي غحتالج ت اقغاو اللام تض غا  ااقغوك  ا    ك(2118
ت  أ واام ضللا   حغا ك ا  ضانظأ وضا  ااقغوك غاضا  ل حا ه ا  غناتخ أ وا  ً   -ول  –ال  و تو 

 لنل ك  با و  ووغنغس اوعلء   نو    قوبغ  ب جو العلي ك   غحتالج اللام تناجغ  قاغً  ض  
ونض  لغبل و  لاض ك ا ضنظأ ونض  ي  وضاو  ب    توخغصك ا  ناج   وناضغس لألن اطسك 
ا    غااو    ك اضاال   طاالو   قتااال ي لن االطل   لض ااو ول   لاااقغو ك يياا  غتعااض    نتاالج 

  لب  و    لحوي ا
 " لض او ع   ااقو" يا  ض جيال  نغلناس  لتض غا    ااقو ببنا   لنا      لضو ااي  ضل ُوّوف

وام انو  لض او ع   ااقو ا  لتض غا    ااقو: اي تض غا   ( 2119)بن   لن      لضو اي ك 
ن  ي ا  خ ض    غتجل ا و و  الف جنغوك)خضنس الف    و( غضانم ل؛او  ا   لضجض واس اياو   

 نتالجك ا  ت ا غأ خا ضل  غتا تم  خاياأ ضا  ولوا  بغايالك   ل طالع ضتعلضنغ   لضنالو تيأ يا   
 لضنت؛غ  ض  ى    لتض غ  غاوف ي   لاغويس  لن   نغس ب طلع  لتنضغس   جتضلوغسك  ىا  غ اض  

  لحويغغ    لضينغغ ك  اقلو  لضنتجغ ك    نو  لضنتجسا
ك ي اااا  ووياااا  أ(2111اضاااال  وحااااس تنظااااغأ وضاااا  ضهنناااال   لتض غاااا    اااااقو لناااانس )       

 لض و ع   اقو ب نو  لاض   ل ي غحتلج اللم تض غ  ااقو لت اقغاو  ال  غاتضا  واام ضللا  ا  
 اضنِظأ وض    حا  غناتخ أ وا   ضا     اخلصك   غتجال ا  لاا    لا ي غحا  ه  لبنا   لضو ااي

  (2119)بن   لن      لضو اي ك 
   (2119 لضاويغس   لضللغسك )   ل غضغس  لن     لااا أ :األصغر / تعريف التمويل2

ىااا  ت ااا غأ قاااو ض ااااقوى  ناااو غلغاااس يااا   -يااا  نظاااو  لقللبغاااس- لتض غااا    ااااقو         
  ناااو واااام  لبااا ء يااا  ان اااطس النتلجغاااسك ا  تنضغاااس  -ىااا ه– ل؛ اااوك   لااا  بيااا ف ضنااالو        

 لت ااض   اااقو    ىتضاالأ بللتض غاا   وااو  قاا   تنااا  وااام ضااو و  لاااض    ض االوغايأ  لاااقوىا 
ضاغ ً  ض   لخ ضل ك  ل قو ضك     خلوك   لت ضغ ك  لخا   ل  نظاوً  لحلجاس  ل؛ او ء لضجض واس 
ضتن وس ض   لخ ضل   لضللغسك با  ا   نتاام واغيأ   نت؛لع ض   لضهننل   لضللغاس  لوناضغس 

  ل لوضسا
أ( ا   لتض غاا  2111 ل اا   و  ب وحااس تنظااغأ وضاا  ضهنناال   لتض غاا    اااقو لناانس )      

  اقو غ ا  بو    تنيغ  ضلل ك ا  وغن  ضضن ح لا؛ غو  لن اط  قتاال غًل ا  لضجض واس ضا  
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غااااوف  لتض غااا   -اغعااالً  – ل؛ اااو ء  لن اااطغ   قتاااال غًل  ي ااالب لضااال غ اااووه بنااا   لنااا      لضو ااااي
أ حاضاس ضا   لخاا ضل   لضللغاسك  غغاو  لضللغاس لا؛ او ء  لن اطغ   قتااال غًل   ااقو واام اّناو ت ا غ

 لاوحض ك  )وبا ا ل غ  غاضاا   لحنالبيأ  لخالص  غضا ا   اوضالً ك ا  ان اطس غا غو نيل ب ن؛نايأ
2114)  

 

 رانيًا: أىمية مؤسسات التمويل األصغر:
تبوا اىضغس ضهننل   لتض غ    اقو ض   لنلحغس   قتال غس    جتضلوغس ض  

  ( 2116( ) لنغن  ك 2114)  لاطغس ك  : آلتغسخ    لن لط 
ت يغو يوص  لاض    نلنغسك  غو  ضنه لغس  لت وغ، اانلء  لاض ا  تج و    لو  اللم ا/  

%( ض  ضجض ع  ل  ى 56)ا    وضل   لاقغو  نلىض  ي  ت يغو يوص وض  لح  ل  
 %( ي    و  ا35%( ي  غلنلك  )85%( ي   لين ك  )87 لالضاس ي  اضوغ لك  )

نلىض   لض و ول   لاقغو ك   لضت نطس ل    لضنلىضس ي   لنلتا  لضحا    جضلل ك ،/ 
بننبس  بغو  ي    قتال   ل  ض  بلل     لضت  ضس   لنلضغسك ياام نبغ   لضال  نلىض  ي  

%( اضل ي   ل  غل   لضتح     ضوغ غس ي   85 لنلتا  لضحا    جضلل  ي  النجاتو  بننبس)
  (2115) وب   لنل ي ك %(ا51باق )

( 100ت يغو نب   لاغش   لوا  لا    بغو ض  ايو    لضجتضاك   ل ي غ  و بح  ل  )ج/ 
 ضاغ   اضوغ  ا

  /   نت؛ل   ض  الض لنغل   لضجتضا  لضحا ا  
  غ   لتنضغس   جتضلوغس  ضحلوبس  ل؛ واتح ىا/
  / ت ظغف  لض خو       خلليل عض   ل   وا  لضاويغسا  
 ا/  لضنلو   ي  ت يغو  حتغلجل   لض و ول   ل بغو ا  

  لضنلىضس ي   لت قغ   ل لض  لاض  و    قتال غساح/ 
 مفيوم الفقر ومؤشراتو وأسبابو، وتطوره في السودان: رالرًا:
 لتض غ    ااقو احا   آللغال   ليلضاس  لتا  تناتخ أ يا  ض  جياس قعاغس  ل؛ اوك  ل ا   غا       

 اابح  خ ضلتو تحظم بلىتضلأ  بغو وام  لااغ   لاللض     قاغض    لضحا ا
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ن ف غتأ ض  خ   ى    لضح و الوطلء خا؛غس ولضس و   ل؛ اوك   لا  ضا  خا   تنال         

 : آلتغس لض  عغا 
 وأشكالو:/ تعريف الفقر 1

ى  حللس  لحوضل  ضا  ال ابلع  لحلجال    نلناغس  لضل غاس ل،ننال ك  تتضاا  اىاأ  : ل؛ و       
ضظااالىوه يااا  وااا أ  ؛لغاااس  لااا خ  ل اااو ء  لحلجغااال    نلناااغس ضااا  ض  ااا ك  ض اااو،ك  ضااااب ك 
 ضنااا  ك  غغوىااال ضااا    نلناااغل ا   ل؛ اااو ىااا  ظااالىو  ضو باااسك  لاااغ  لاااو  ااا     حااا  لألياااو   

  ( 2115ك  جنن ) اىأ ا  للو:  لضختا؛غ ك  ض 
ىاا  نتغجااس  اضااس ا  خناالو  ض؛لجوااس غااا   با  لياالك  ضاا  اضاللااو بطللااس أ/ الفقتتر المؤاتتت: 

  لضهىاغ  واضغًلك  ااحل،  لحوف   لضي ا
غ ااا  باو واا أ تا يو  لعااو وغل ك  للضا  ىك   لضاالءك   لقا  ءك  تاغ ااو لفقتر المطمتت :  ب/ 

   نو ب    غ ض ا
 ىا   لحللااس  لتا   غناتطغا   ننال  ضاياال  لحاا   واام  لحا     ناام ج/ الفقتر المتدا : 

ضااا   لحلجغااال   لق  وغاااس   نلناااغس  ل اضاااس لحاااا لو واااام  لحااا     نااام ضااا   لنااااو   
  لحو وغس  لت  تجااو حغًل غضلو  ن لطلتو   وتبلوغسا

غ ؛   خايل لضتطابل   ى  غ غو اللم  لحللس   قتال غس  لت    د/ الفقر النسبي: 
ضنت ى  لضاغ س ي   لضجتضا  ل ي ت ج  يغوك  غختاف ى    لن ع ض  ض ل  آلخو 

 بلخت ف    علع   جتضلوغس    قتال غس  لت  غاغش يغيل   ننل ا
( 50000غ ج  ى    لن ع ي   لض    لت   غ   و   ن لنيل و  ) ىت/ الفقر الحضري:

    ضاضنس  حغم غاتض   لن ل  وام خ ضل  ننضسك  ى  غ تض  وام عق ط حل
  لض    ل بغو ك  لت  ت    غغو  ليغسك  غغو ض وضس  نغضل ل  ي  لضيلو    لعاغ؛سا

( ننضسك 50000 ى  غ ج  ي   لضنلط   لت  غ   و   ن لنيل و  )و/ الفقر الريفي:  
أك  ضل  تالن    نو ض  حوضلنيل ض   لخ ضل    نلنغسك  و أ  ج   يوص لاتااغ

ضا     ل؛ و ي   لوغف تتجل ا ضا     ل؛ و  ت   يوص  لاض ك  با و  ولضس يإ   
 بللحعوا
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  / أسباب الفقر:2
 ى  غتنب،  ك  نبل،  ل  خاغس( 2117) يوغ  ك   خو   ك غض   ت نغضيل اللم ن وغ     

 لنض   لن لن   ن ء  كيغيل   ننل  ن؛نو ضا  ن ء ت اغا  ل خ    لاو     لنا ول   ل  خاغس
ال  و   لض  و ك اضل  لن ع  لالن  يي  غتضا  ي    نبل،  لخلوجغس ضا  حضلغس  لضنتجل   لضحاغس 
ي   ل     لضت  ضس ض  خ   اغل    لجضلو  وام ال و    ل     لنلضغسك  لتباغس  لت ن ل جغس 

 لا     لضت  ضس   ن ص  لضنلو     ل  لغسا
 / الفقر في السودان:3

%(بحن،  خو ضنم لا؛ و ي  46.5 لن  ننبس  ل؛ و ) أ/ أسباب الفقر في السودان :
أ(ك  بحن، اح م ت لوغو  لتنضغس  لب وغس  لال و 2009 لن    ك   ل ي ُاجويب ولأ )

%(ك ال   ضل تأ  وتضل  ضه و  ل؛ و 4ا52أ( ي    وت؛ا  ننبس  ل؛ و ء اللم )2119ولأ )
 غا    وت؛لع  (https://www.arabdevelopmentportal.com) ضتا     بال ك

ننبس  ل؛ و ي   لن     لا   انبل، ضنيل: عاف  لبنغل    نلنغس  و أ  ؛لغتيلك 
  نخ؛لض ضت نط  خ   ل؛و ك   وت؛لع ضه و  لحوضل  ض   لضاويس بنب،  لحو ،ك 
   نت لو   ضو ض     بوسك  تاوعو لا   وم  لطبغاغسك  لا   ض   لضجلول ك ضا :

أ( بنب،  لنغ     ل؛غعلنل ك ضضل تنب، 1988(ك ضجلوس ولأ )1891-1889ضجلوس )
ي  نا ح ضاظأ ن ل   لوغف لاض    ل بوىك نغضل لخوط أك ضضل ااو نابًل وام  ل طلع 

  لاو و  ب  غو  لنبلت    لحغ  ن ا
 بل و بن   لن      لضو اي ي  غ لغ   - /  مجيودات الدولة في تخفيف حدة الفقر:ب
أ(ك بتبن  الو    وهغس لتط غوك  تنضغس قطلع  لتض غ    اقو بللن     2006)
لبنلء  أ(ك ب ا؛يل  نتو تغجغًس انلنغسً 2006أ(ك  وتضل ىل ي  نبتضبو )2007-2011)

 – تض غنو ض  لا،   و وغل ي  ل يا وجاس   قتال  ي   لن    ا  ق   حت     ل طلع
غوس نغلنل   ت وغال  ضنلنبسك  تااغا   و  لخطس ن لطل    تضا  وام خا  ب -ى ه

ن لء بنغس تحتغس ضنلن  ك  تط غو نغلنل   ضهننل   لتض غ    اقو   وأ نض بىلك    
 ت وغال  ض جاس لتنضغس قطلع  لتض غ    اقوك  تط غو  لبنغس  لتحتغس  لضنلن   لاتض غ  

ضختا؛سك  تااغا ت يو   اقوك  تااغا  لتال   بغ  ضنت غل   لح أك   لجيل   لضانغس  ل
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 لضاا ضل    نتخ  أ  لت لنسك  تااغا ض و ول   لتض غ    اقو  لنلجحسك     خلليل 

 عض  حو س  لضجتضاا
أ(ك  ى  تضا   لبونلضا 2016 -2012 لخطس   نتو تغجغس  لخضنغس  لالنغس )   -    

وام  لالن  ض  وضو  لخطس وبا  ل ونغسك  ض  اىأ اى  ييل خ؛ض ضا     ل؛ و 
 لض ى  ل وغ،   لضت نطك   لنا   بضا    لتعخأ  لم وقأ احل يك    ىتضلأ 

 لتض غ    اقوك   لت نا   ببو ضا  لتنضغس   جتضلوغسك  ضحلوبس  ل؛ وك   لت نا ي
  لضاوي ا

أ(ك  ى ييل   نلن  2017-2013تبن   لخطس   نتو تغجغس  لخضنغس  لاللاس )   -
 لتض غ    اقوا  لج     آلتغغ عم باض بن   ى   تنضغس  تط غو قطلع 

ضا؛ يس  لنتلوا  لضت قاس ض    نتو تغجغس  ل لضاس لتنضغس قطلع  لتض غ    اقو 
 أ(ا2013-2017)

 ( 1جدول ) 
مصفوفة النتائج المتواعة من االستراتيجية الشاممة لتنمية اطاع التمويل األصغر 

  م(2013-2017)
 2017المستيدف في  2012 المؤشرات
 %3 %1    لنلتا  ل  ض    جضلل يننبس النيلأ قطلع  لتض غ    اقو 

 %50 %30 ننبس تض غ   لاناو  لننلو 
 4 3 و    لضهننل   لضاويغس  لضتخااس ي   لتض غ    اقو

 %100 - ننبس اغل   ض  و  ضهننل   لتض غ    اقو
 %20 - )وام اق  ت  غو(ننبس اغل   و   ضهننل   لتض غ    اقو 

-ستراتيجية لتطوير وتنمية اطاع التمويل األصغر في السودان : الخطة اال2011بنك السودان المركزي، 
  http://www.mfu.gov.sd/ar/contentم، 26/9/2020م  استرج  بتاريخ 2007-2011
ضن   - لاو و  ا   لن     ب ا  لتض غ    اقو ي   ل طلع  -ض  ى    لضح و- تعم      

ض  خ   ضل غاوف بنظلأ  ل غ ك اضل با و  ونضغسك ي   ب ا  ضضلونس  لتض غ   -يتو  ط غاس
أ( ض  خ    ىتضلضو 1959  اقو ضا ضا  لس  لبن   لاو و   لن   ن  لن لطو ي   لالأ )

بتض غ  اقلو  لضنتجغ ك  با   ل ك تأ الن لء يو ع ضتخااس ي   لتض غ    اقو ي  
ضالوف  لالضاسك    ل  الن لء ضهننل  غغو ضاويغس تاض  ي  ضجل   لتض غ  باض  ل
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أ(ك تأ الن لء  ح   2007  اقوك اأ تط و   ضو اللم الن لء بن   ضتخااسك  ي   لالأ )
– لتض غ    اقو ب ا؛و جيًس وقلبغس     و يغس  تط غوغس لاتض غ    اقوك  ق  نلىض  

  اقو ض  خ   ت ىغ   ت وغ،  لضنت؛غ غ    ل ح   ي  تط غو انلوس  لتض غ  -ى ه
  لالضاغ  بضهننل   لتض غ    اقوك  تح غ  ننبس ض   لن ف  لتض غا   لنن ي لابن  ك ل ي 
تض   بو قطلع  لتض غ    اقوك  تح غ   لن ف  لضنض ح بتض غاو لض و ول   لتض غ  

ضل  وضاغل    اقوك     و ف وام ضهننل   لتض غ    اقوك    ل  ضهننل  ع
 لننلء   ل بل،ا  ضل تأ  لتاوف وام: ض؛ي أ   ْ  لتض غ    اقوك يعً  و    ىتضلأ ب وغحت

  ل؛ وك  ان  ووك  ضه و   قغلنوك  انبلبو ي   لن    ك  ضجي      ل  لس ي  ض ليحتوا
 

 نشأة وتطور التمويل األصغر في السودان: المحور الراني:
 ل طلع  لضاوي ك  تجوبس ضهننل    ي   لتض غ    اقو يتتضا  تجوبس  لن            

 لتض غ    اقو غغو  لضاويغسك بل عليس اللم  لا ل ك   ل قفك   لضنظضل   ل  لغسك 
 لبحم نغتأ  لتو غا وام تجوبس  لضالوف    لضهننل   لن   نغس غغو  -ى  –  غو ض 
  لضاويغسا

 صغر ومكافحة الفقر:أواًل دور المصارف السودانية في التمويل األ
 /  لمحة تاريخية عن التمويل األصغر في السودان:1   

 - ضلا   –ب ا  لتض غ    اقو ي   لن     ضن  يتو  ط غاس ض   لاضل  ال  ل  غ  أ       
تلجو  ل وغس بتناغف  لضا ووغ  ضبللغ ن  غس بقوض  لاو وس وام ا  غتناأ ضنيأ ضحا   

ى    لضباغك  لل و ك   لنضنأك   ل؛  ك  غغوىل ض   لضحلاغ ك  او و  ي  نيلغس  لض نأ ض لب 
 ق   ل  غطب  ى    لنظلأ قب  تطبغ   لاغغ   ن ضغس ي   لنظلأ  لضاوي   لن   ن  ي  

أ(ك ى  ضل غاوف بنظلأ  ل غ ك  ى ه  لضالضاس ت لب   لتض غ  باغقس  لناأ ي  1984 لالأ )
  لنظلأ   ن ض ا

ضاوي ك ي   ب ا  لتض غ    اقو ي   لن     ضن  يتو  ضب و   اضل ض  حغم  لاض   ل
ال تأ الن لء و   ض   لضالوف  لت   ىتض  بلل و وم  لعاغ؛س  قلض  بتض غايلك  ض  اىأ ى ه 

  لضالوف:
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أ( بقوض تح غ   لتنضغس  لاو وغسك   ضل ى  1957ُان ئ ضن   لالأ ) أ/ البنك الزراعي:

%( ض   لن ل ك 70 لن     قطو او و ك غضلو  يغو  لاو وس ا او ض  ) ضاا أ يإ   
 لبن  ضن  ن  تو ب طلع   وضل   لاقغو ك  وض  وام ضنم اقلو  -ى  – ل ل   ىتأ 

 لضنتجغ    ي  لخبو   ي   لضجل   لاو و  باض   ضتغلا  ك ضا : قب    لعضلنل  
  ضتغلا  ا ل خاغسك    و؛لء ض  ىلضش  لج غسك  غغوىل ض   

أ(ك   ىتأ بتض غ    نو 1978 لبن  ي   لالأ ) -ى  –ن ئ اُ  ب/ بنك فيصل اإلسالمي:
 ن   لو يووًل خلاًل لي    لقوضك ُنضِّ ب ب؛وع  لحويغغ ا ل؛ غو   ال اب 

أ(ك   ىتأ بللتض غ  1983 لبن  ضن   لالأ ) -ى  –ن ئ اُ  ج/ البنك اإلسالمي السوداني:
 ل؛وع ضتخاص ي  ى    لضجل ك غاوف ب؛وع   نو  لضنتجسا   اقو ض  خ   الن لوو

أ(ك  ض  بغ  اىأ اى  يو تض غ  1988ن ئ بن   لاضل  ي   لالأ )اُ  د/ بنك العمال الوطني:
ض و ول   لتنضغس   قتال غسك  تض غ   لحويغغ    لضينغغ   اقلو  لضنتجغ ك    ىتضلأ 

 بتنضغس  لانلول   لاقغو ا
أ( بياا ف 1974ان اائ بناا     خاالو ياا   لااالأ ) والتنميتتة االجتماعيتتة:ىتتت/ مصتترف االدختتار 

 تنضغس  ل و     خلويك  تجضغا  لض خو     نتاضلوىل ي  ضجل    لتنضغس   قتال غسا
ن لء  كأ(1995ا و ضن  و ضهق  ي  ن يضبو ) تأ بض جبو اللقلء بن     خلوك    

ضاوف    خلو   لتنضغس   جتضلوغسك   نت ا  ضا غتو ض  بن   لن     ل؛ و ء  لن     تح  
ال و ف  ا و   لتخطغط   جتضلو ك   لقوض   نلن  لي    لضاوف ى   لاض  ي  ضجل  

ك  با   ل  ت  لم أ(1996  ن طس   لحوف   لضي   لاقغو ك  ق  بل و وضاو ي  غنلغو )
 الن لء  لبن     لضهننل   لضتخااس ي   لتض غ    اقوا

أ(ك 1990ل   ب ا  ىتضلأ بن   لن     بللتض غ   لاقغو ي   لن         ضو  ولأ )
يغغ  ي  وضاغل   لتض غ    ح   ل طلول         ل غسك  ي   لالأ  ون ضل تأ تعضغ   لِحوب

 اي ضل غاوف بللتض غ   لوغ؛ ك  غ ا  ض   ل  ضو ول  أ( نتح م بن   لن      لضو 1991)
 ت   ننبس  لتض غ   لضضن ح ب ي ض  يو ع  لضالوف  لالضاس بللضنلط   لوغ؛غس  لضختا؛س  ا   

%( ض  جضاس    وا  ل؛وع بللضنط س  لضانغسك ال  ا  ى    ل و و لأ غنتضو ط غً ا 50و  )
لنس  لتض غاغس  لال و  ض   لبن   لضو اي اللم أ( ا لو   لنغ1991 ي       لالأ )ا ت بو 

%( ض   لن ف  لض وو ل   بن ك وام ا  40ا  غ     لتض غ   لاو و  بننبس  ت   و  )
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%(ك 3غ ض   ل  اقلو  لضنتجغ    لضينغغ    لالضاغ  ي  ضجل   لاو وس بننبس   ت   و  )
ح    ليل  لنغلنس  لتض غاغس  اضل  ل طلول    خوى        ل غس غغو  ل طلع  لاو و  ي  

%( ض   لن ف  ل ا  لابن  لاقلو  لضنتجغ  3%( وام ا  تخاص ننبس )40ننبس )
   لضينغغ   لالضاغ  ي  ى ه  ل طلول ا

%( ض   لن ف 5أ( ننبس   ت   و  )1999ح    لبن   لضو اي ي   لالأ )  ق 
ك  ضل  جو  لضالوف ب    لتض غا   ي ضاوفك لتض غ   وغحس اقلو  لضنتجغ    لضينغغ 
 لننبس با   ل  اغل    -ى ه–تضت  يتو  تض غ  ى ه  ل وغحس لض   ننتغ   ح  اقامك   ي   

 خ    لنن     ل ح سك  نغتعم  ل  ون   نتاو ض الن لء  ح    لتض غ    اقوا
 /  تطور السياسات بعد إنشاال وحدة التمويل األصغر:2

أ( بإن لء  ح   ضتخااس لاتض غ  2007ي  ضلو  )قلأ بن   لن      لضو اي       
  اقو ب ا؛و جيس وقلبغس     و يغس  تط غوغس ل طلع  لتض غ    اقو بللن    ك تي ف اللم 
ت جغا  تح؛غا  لتض غ    اقو بللنظلأ   ن ض  ب ا؛و ا  ً  لت  غأ  لخ ضل   لضللغس لا؛ و ء 

 تط غو  لتنضغس   قتال غسك  ت  غأ  لتض غ    ل و وم  لعاغ؛سك  تخ؛غف ح    ل؛ وك  توقغس 
  اقو ض  خ    لبن     لضهننل   لضللغس غغو  لضاويغس  لتنيغ  وضاغس  ننغل،  لتض غ  
لا و وم  لضنتي يس ض  ض  و   ل طلع  لح  ض   غغو  لح  ض ك   لتط و  لضهنن  لاضالوف 

   بنلء  ل  و  ك  ب ل  غ     ضهننل   لتض غ    اقو ض  خ   بو ضا  لت وغ،   لت ىغ
نتخ  أ  لتض غ    اقو   آلغس لت اغ  ح    ل؛ و أ( ق      ا   ب  غس يااغس  2007 لالأ )

   ل   ل  ض  خ  : كي   لن    
أ( بتبن  الو    وهغس لتط غو  تنضغس قطلع 2006ضبل و  بن   لن      لضو اي ي  غ لغ  ) -

أ( 2006  وتضل ىل ي  نبتضبو ) أ(ك2011-2007 لتض غ    اقو بللن     )
قتال  ي   تض غنو ض  لا،   و وغل ي ل يا وجاس    كلبنلء  ل طلع  لنتو تغجغس انلنغس

  لن    ا
الن لء  ح   ضتخااس  ضنت اس ال  وغًل خلاس بللتض غ    اقو ي  بن   لن      -

  لضو اي  لت  أ بتنضغس  تط غو ى    ل طلعا
 اي ت جغيًل لابن    ن لء  ح         و   لاتض غ    اقو ي  ض لوىل الا  و  لبن   لضو  -

  لووغنغسك ت    ضنه لس و  تن؛غ  خ ضل   لتض غ    اقوا
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%( ض  ن ف  لتض غ   لنن ي لاتض غ    اقوك وام ا  تخاص ننبس 12تح غ  ننبس ) -

  نتضو    (2114)  ب   نل ي   خو   ك  ا%( لاننلء30%( ضنيل لاضنلط   لوغ؛غس  )70)
أ( نغلنس  لبن  2018أ(ك ال  جلء  با   ل  ي   لالأ )2017ى ه  لننبس حتم  لالأ )

ال خل   لتض غ   لاقغو   لضت نطك  وام الاوىل تأ تا غ   -     ضو  - لضو اي ضتعضنس 
%(ا  لج     آلت  غ عم تط و  لننبس  لضخااس لاتض غ  15 لننبسك لتابم )

   اقو:
  سب المحددة للتمويل األصغر من قبل بنك السودان المركزيالن (2جدول )
  آل  -2018 2017-2007 2006-2001 2000 1999  لالأ

 ننبس  لتض غ    اقو
)لألنو  لضنتجس  اقلو 

  لضنتجغ    لحويغغ (
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 (.م2018 -1999)بنك السودان المركزي، السياسات التمويمية والنقدية خالل الفترة 
وااااام  لااااوغأ ضاااا   لاغاااال    لضنااااتضو  ياااا   لنناااابس  لضحاااا    ضاااا   لبناااا   لضو اااااي لاتض غاااا             

  ااقو ال  ا   ل  قاا  لاضااا  غ اغو اللام ا   لضااالوف لاأ تاتاااأ بتن؛غا  ىا ه  لنناابسك  ل ا   اال  
 %(ا5.1تض غايل لي    ل طلع عاغ؛ًل ض لونس بحجأ ض  و ىل  ال  لأ غتا ب ي  احن  حل تو )

 /  تطور سقف التمويل الممنوح لمشروعات التمويل األصغر:3
 وج  لبن   لضو اي عض  نغلنلتو لض ليحس  ل؛ و ا  غح    لن ف   وام  ل ي غتأ      

   ل   ي ًل لضل ى  ضبغ  ا نله: كتض غاو وبو  لضالوف لا و وم  لضنتي يس
 بآالف الجنييات السقف األعمى الممنوح لمشروعات التمويل األصغر  (3جدول )

 العام

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 
1

6
 

ير
را

فب
 

2
0

1
6

 
2

2
 

بر
فم

و
ن

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

2
0

 

 لضباغ 
 100 100 50 50 30 20 20 20 20 20 10  لضح   

 المرج  الساب 
بضو جاس ضباغ  لتض غ   و  ىتضلض غ حظ ض   لج    او ه حوص  لبن   لضو اي 

  اقو  لض  أ ض   ل طلع  لضاوي  ل و وم  لتض غ    اقوا نغتأ تنل لو ت؛اغً  ون  
 ضنلق س  ل؛وعغل ا
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 /  تأسيس مصارف متخصصة في التمويل األصغر4
ال   اح    ى  ف  لووغنس  نتو تغجغس  لتض غ    اقو اغل   و    لضالوف  لضتخااس ي  

    لضالوف  لت  تأ ت نغنيل:ى    لضجل ك  ض
ب ا  ي و  ت نغ  بن    نو  ب ا؛و ضهننس تض غ  ااقو ب نلطس  تحل  أ/ بنك األسرة: 

ااحل،  لاض ك ضضاً  ي  اضلنس نغ      وضل ك  ت جغا ض    غس  لخوط أ   لبن  
 ضهننس لبن  وام ت نغ   -ى  –أ(ك  ت  أ يان؛س 2008 لضو ايك   ل  ي   لالأ )

 جتضلوغس  قتال غس تاض  وام ضحلوبس  ل؛ و   لح  ضنوك ض  خ   ت  غأ خ ضل  ضللغس 
لا؛ و ءك تي ف اللم ت يغو ض و ول  ا  ان طس  قتال غسكتح   ليأ  خً  ا  تويا ضنت ى 

   (www.familybank.sd/)  خايأا
 حتغلجل   لبن  اللم تح غ   لتنضغس  لضنت  ضسك  تابغس  -ى  –غي ف ب/ بنك اإلبداع: 

 لضيض غ    ل؛ و ء    ط؛ل ك وبو  لخ ضل   لضللغس  غغو  لضللغسك  ى  وبلو  و   و  س 
ج  ك  ضاوف –بغ  ان     لخاغا  لاوب  لاتنضغس )  ج؛ن (ك   لبن    ن ض  لاتنضغس 

 لضا وع  لتجلويك  بن  تنضغس  لال و     ل و س  لن   نغس لتنضغس  لتض غ    اقوك 
أ(ك  ببل بو ن لطو ي  2013ض   ل طلع  لخلصا  تأ  لتا غ  لو ي   لالأ ) ضنلىضغ  

 أ(ا2014غنلغو )
  : (2116)  لبن   لضو اي  لن   ن  ك  /  تكوين محفظة األمان5

( 200أ( بوانضل  ق وه )2010تأ ت  غ  ضح؛ظس تاوف بضح؛ظس   ضل  ي   لالأ )     
( 150( ضاغ   جنغوك   ل طلع  لضاوي  بضباغ )10ضاغ   جنغو بضنلىضس  غ     لا ل  بضباغ )

ضاغ   جنغوك   ل  خاضًل وام  لننبس  لضخااس لاتض غ    اقوك  ق  تأ الن لء  ح   ي  
أ( نح  2014 لضح؛ظسا   نت؛ل  ضنيل: ضا نيلغس  لالأ ) -ى ه–بن   لخوط أ    و  

نيلغس  لالأ (  خصك  ضا 92207أ( نح  )2015(  خصك  ضا نيلغس  لالأ )81825)
 (  خصا81825أ( نح )2016)

  



 

 132 

 الفقر والتمكين: دروس من التجربة السودانيةآثار التمويل األصغر علي 

 

 في مكافحة الفقر: دور مؤسسات التمويل األصغر رانيًا: 
 / لمحة تاريخية عن نشأة المؤسسات الرسمية وشبو الرسمية:1

تضلو  وضاغل   لتض غ    اقو ي   لن     وبو و   ض   لضهننل   لونضغس   بو 
  لونضغسا

 أ/ المؤسسات الرسمية:
 ل و س ي   لالأ  -ى ه–ان و    (2116)جضي وغس  لن    ك  :التنمية الريفيةشركة  -

أ(ك  تت    ض   و تغ  ووغنغت ك ا  ىضل:  ل و س  ل لبعس ) و س  لتنضغس 1980)
 لوغ؛غس(ك  النغيضل:  و س  لتض غ ا  ق  ان و   و س  لتنضغس  لوغ؛غس بضنلىضس  لا غ  ض  

%( ض  ضنلىضل   ل و سك اضل ضهننس  لتنضغس 40 لجيل ك    ا  ح  ضس  لن     )
%( 6.7%(ا بل عليس لخضنس بن     ا  ننبس )26.5 لن   نغس ي     ا  ننبس )

في  أ(1993ل   بن ك  ى  بن   لن    ك  بن   ل ح    ل ي تأ  ضجو  ح ًل ي   لالأ )
في مصرف  أ(1998) لبن   لتجلوي  لن   ن   ل ي تأ  ضجو  ح ًل ي   لالأ بنك الخرطوم، و
 بن   لخوط أ   لبن   لن   ن   ل؛ونن ا اضل  و س  لتض غ  ي   ان و   المزارع التجاري،
أ( ب ا؛يل  و وًل ضللغًل لا و س  ل لبعسك  تنلىأ و   جيل  ي  ى ه 1981ي   لالأ )

%(ك  ىغوس  ل ضن لم 40 ل و سك  ى :  و س  لتنضغس  لوغ؛غس ) ل و س  ل لبعس( بننبس )
%(ك 20لضلنغس لاتض غ     نتاضلو بننبس )%(ك   ليغوس   20لضضا س  لضتح  ( بننبس )) 

%(ك   ل  للس  لباجغ غس 10  لان     لضو اي لاتال     قتال ي يوننل بننبس )
%(ا  تي ف  ل و س لتط غو  تنضغس  لوغف  لن   ن ك  ويا 10لاتال    لتنض ي بننبس )

  ض  خ   ت يغو  لتض غ   لضلل  ط غ    ج ك   لا   ضنت ى  لضاغ س ي   لوغفك   ل
  ل؛ن  لاض لوغا  لاقغو   ضت نطس  لحجأا

 ىااا  ضهنناااس ح  ضغاااس تتباااا لااا ا و   ل اااه     جتضلوغاااس مؤسستتتة التنميتتتة االجتماعيتتتة:  -
 أ( ى ييل تخ؛غف ح    ل؛ وا1997ب  غس  لخوط أك تأ ت نغنيل ي   لالأ )

 واألعمال الصغيرة بمدينة بورتسودان )والية البحر األحمر(:جمعية تطوير الحرف  -
( نجا  NGO)(non-governmental organization)ى ه جضاغس غغو ح  ضغس

ك  تاتض  ي  تض غايل وام ت  غو وا   لضل   ل ي ق أ ليل ض  )أ(2000ي   لالأ 
(Agency for Co-operation in Research) and Development)/ACORD) ك

 %(  لضتب غس ض   لا      وب ا40%( بغنضل تحا  وام  لا )60  ل ي غ    ح  لم )
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عااليس لاضنظضاال   لونااضغس غضاالو   لتض غاا    اااقو ضاا  بل   ب/ المنظمتتات شتتبو الرستتمية:
 لضنظضال   -ىا ه–خ   و   ض   لضنظضل   بو  لونضغس  لالضاس يا   لنا    ك  ضا  اىاأ 

 لضجلوااااسك  ىاااام ضنظضااااس بوغطلنغااااس غغااااو ح  ضغااااس تاااااوف غلاااااس ضاااا  ضنظضااااس   ناااا؛ و  ل،
 ADRA/The Adventist) (ا    للس ا و ACCORD(  ضنظضس )OXFAM ختالوً  با )

Development and Relief Agencyغغوىل ض   لضنظضل ا (ك  
 لضنظضل  ي   ل ا   اللم  ل؛ او ء وا  طوغا   ل او ض  لااقغو ك  -ى ه–ق  نجح           

(    وك  ت اااااتوط ا  غ ااااا    لنااااا    باااااا و  511(    و  )250بضااااال غاااااال   ) لتااااا  تتاااااو  ح 
 يوغسك ا  انب وغسك ا  حن، حللس  لض و عا ضناتخ ضًس عاضلنل  ا  الجاو ء   ضوناس  ناياسك 

عاضل   لضجض واسك   لاوى ك  حجاا   تتنلن، ضا  ل و وم  لضنتي يسك  ض  اىأ ىا ه  لعاضلنل 
  ضا غاااس  لناااااس اللااام حاااغ  نااا     ل اااوض بلل لضااا ك    خااالو ب اااا؛و عاااضلنًلك    حت؛ااالظ بحااا

  لت قغاااا واااام تايااا  قااالن ن  باااا أ  لتااااوف يااا    اااا   ا   لبعااالوا لحاااغ  نااا     ل اااوض 
بلل لضاااا ك  قباااا    لو تاااا، ا   لضااااالش ب ااااا؛و عااااضلنًل لناااا     ل ااااوضك   تلبااااس تاياااا  لناااا    

  (2007 كغ نغ  نا ل نت لو  ك بن   لن      لضو اي )  لعضل ا
 تطور أداال مؤسسات التمويل األصغر بعد إنشاال وحدة التمويل األصغر:/  2
ب ا تنجغ  ضهننل   لتض غ   ً اقو با  ن و الطلو  إنشاال مؤسسات التمويل األصغر:أ/  

( ضهننس   و س تض غ  ااقو 44 لوقلب    لتنظغض  لاتض غ    اقوك  ق باغ و  ىل )
تغجغس  لتض غ    اقو  نتو    لت نا ضت  ي ًل ضاأ(ا  غ ت  ى   2018ضا نيلغس  لالأ )

أ(ك  لت  اضن  وام تااغا   و ضهننل   لتض غ    اقو   وأ 2011 -2007لا؛تو  )
 نض بىلا  نغتأ تنل   ا  ويل بللت؛اغ  ون  ضنلق س  ل؛وعغل ا
ال   اح   لتح غل   لت  ت  جو  ب/ تفعيل دور مؤسسات ضمان عمميات التمويل األصغر:

 لتض غ    اقو ي   لن     و أ ت يو عضلنل   ليغس لا و وم  لضنتي يسك  ل ل  تأ 
 بي    لخا ص الجو ء   و  ك نجضايل وام  لنح   آلت :

بل او   او تل  . تطبي  وريقة شيكان كضمان غيتر تقميتدي لعمميتات التمويتل األصتغر:1
ضغ  ضبااااغ  لتض غااا  أ( الاااا  و  اااالو  لتااا 2010 اااغ ل     نااا ضغس لاتااا ضغ  يااا   لاااالأ )

(   ف جنغاااااو ل ااااا  ض اااااو عك 10  ااااااقوك  لااااا ي تضنحاااااو  لبنااااا   لاضااااا  طنغ  ب  قاااااا )
ال تا و  ل و ل   االو  ت ضغنغاس لابنا  ك تناضم  اغ اس تا ضغ  قاوض  لتض غا    ااقوك 
ت  أ بض جبيل  ل و س بتقطغس ضباغ  لتض غ  لابن  يا  حللاس ي ا   لاضغا  يا   لنا   ك ا  

 تااو  لض و عا
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تاااأ الن ااالء ىااا ه  ل  للاااس يااا   لاااالأ  صتتتغر )كفتتتاالت(:نشتتتاال وكالتتتة ضتتتمان التمويتتتل األ. إ2

أ(  لت اا غأ خاا ضل  تاا ضغ   لتض غاا    اااقو بللجضاااسك   لاا  لت ااجغا  لضااالوف 2012)
 ت  غأ  لتض غ  بللجضاس لضهننل   لتض غ    اقو ي   ل  غل    ل طلول   لضنتي يسا

تأ ت نغ  ى ه  ل  للس ضا  اجا  تن؛غا   تيسير": .تأسيس وكالة ضمان التمويل األصغر "3
  وأ  لنغلنال    قتاال غس  باو ضا ت اغا  حا    ل؛ او   لبطللاس يا   لنا       لضنالىضس 
ياا   لتنضغااسك  ىاا    للااس ضناالىضس ضللغااس ناا   نغس     ضن؛اااس ولضااسك تاضاا  وااام ت اا غأ 

ااااس يااا  ضجااال   لعاااضل  بللجضااااس  لااا اأ لاضهننااال   لااااقغو    لضت ناااطس  لحجاااأك  لالض
 لتض غااا    ااااقو يااا   لنااا     لاحاااا   واااام تض غااا  ضااااوي  ضااا   لبنااا  ك  تح غااا ً  
 لضهننل   لت    تضا   ل  و   ل ليغس وام ت  غأ  لعاضلنل   لضطا باس لجيال   لتض غا  

ا ) أ(ا13/3/2016 لنااا    خاغاااس اأ خلوجغاااسا  بل اااو  اوضلليااال يااا  )ا لضلنحسكنااا  ًء 
https://mga.gov.sd)

-2016 لجااااا     آلتااااا  غ عااااام ا  ء  ل  للاااااس خااااا    ل؛تاااااو  )  
 أ(ا2018
  م2018-2017-2016عوام مقارنة األداال في مجال ضمان التمويممأل  (4جدول ) 

 م*2018 م2017 م2016 البند
 338 196 18.5 ضباغ  لتض غ   لضعض  )ضاغ   جنغو(

 37 21 4 و    لخطلبل   لضا و 
 بنك الىو آخر تقرير سنوي صادر من  (م2018)التقرير السنوي لمعام ، بنك السودان المركزي         

 

  م(2018توزي  حجم خطابات الضمان حسب تصنيف المؤسسات خالل العام ) (5جدول ) 
  لضبللغ بض غغ   لجنغيل   لن   نغس

 % مبمغ الخطابات % عدد الخطابات المؤسسة/البنك
 70 238 68 25  لضهننل    تحل غس
 7 23 16 6  لضهننل   ل  وغس

 22 75 14 5  لبن  
 1 2 3 1  لضهننل   لوغ؛غس

 100 338 100 37   جضلل 
 م.2018وكالة ضمان التمويل األصغر "تيسير"،التقرير السنوي لمعام 

https://mga.gov.sd/
https://mga.gov.sd/
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أ(ك ض لونس 2018( ا  ء  ل  للس ي   لالأ )5غتعم ض  خ    لج    وقأ )      
 أ(ا2017أ(  )2016بالض )
%( ض  الجضلل   لتض غ   لضعض  ك اّأ بن   70تحل غس وام )حا    لضهننل         

%(ك 7%( تاتيل ضهننل   لتض غ    اقو  ل  وغس بننبس ) 22)  لتض غ    اقو بننبس 
 %(ا1  لضهننل   لوغ؛غس بننبس )

 : دور التمويل األصغر في التمكين:رالراً 
 /  تمكين المرأة:1

   %(  ي ااااًل ل،حااااالء78.8ال  ض اااالو س  لنناااالء ياااا   ل طاااالع  لاو واااا  ضّاااااا  ) 
أ( ل ا و   لوولغس   جتضلوغاسك  ا الو   ل و نال  2010-2001 لضن  و  ي   لت وغو  لا وي )

أ(اللاام ا  ن االط  لضااوا  غتو ااا ياا   لوغاافك  ا   خاياا   اقاا  ضاا   خاا   لوجاا  2003ياا   لااالأ )
 ضاااال ت ااااغو   حااااالء   اللاااام  وت؛اااالع نناااابس   ناااالم بااااغ  ك  )  حضاااا  ك  ا ( %(18بنناااابس )

أ(ي ا  و  حا  2018اضال يا   لاالأ)ك %(47.8أ(حا  ل )2017 لالطاغ  ال  باقا  خا    لاالأ)
لاااااا ل   ىتضاااااا  نغلناااااال   ل  لااااااس  ك( 2118-2117) ااااااان     لن اااااا   لاوباااااا ك  %(37.1)

غلناالتو  ضن اا و تو بااا و    عااحس اللاام  االو  لبناا   لضو اااي ضاا  خاا   نابت؛عغ لنناالءك  قاا  
 تض غ   لضوا   نغضل ي   لضنلط   لوغ؛غسك  ض  اضااس  ل :

( ضاغاا   جنغااو لتض غاا  ض ااو ول  10أ( ضباااغ )2012خاااص  لبناا   لضو اااي ياا   لااالأ ) ا ا
ضاااااوا  يااااا  الطااااالو  اااااو  س ضاااااا  ا و   لوولغاااااس  ( 8200 لضاااااوا   لوغ؛غاااااسك   لتااااا  تناااااتي ف )

ض غاا   ضاضاااوف    خاالو   لتنضغااس   جتضلوغسك نااتي ف خضاا    جتضلوغااس وبااو ضعاالوبس 
  غل  ى : ننلوك   نا ك   اضل   و يال ك   ل اضللغسك   لخوطا أا  ضال نظاأ   و  ت وغبغاس 

 ( ضت و، ي    غس ننلوا95 لو  يغيل )
أ(  ياااو  لبنااا   لضو ااااي  لتض غااا  واااام ا  ت ااا أ  ا و   لوولغاااس   لعاااضل  2013يااا   لاااالأ ) ا ،

بتنظغأ  لضنت؛غ غ ك   ناتي ف  لض او ع تا يغو  لتض غا   ضات    نالو    نتالج   جتضلو  
  لتااا وغ، يااا  تناااا   غااال ك  لت عاااغم  لضباااللغ  لتااا  تاااأ تض غايااال  وااا    لضنااات؛غ    ضاااا  

 نظو ي   لج     آلت :ك  لض و ع
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 ( 6جدول )  
  ض  ض و ول   لضوا   لوغ؛غس *و    لضنت؛غ   

 2016 2015 2014 2013 العام
 6.5 5.8 5.4 4.3 ضباغ  لتض غ  )ضاغ   جنغو(

 NA 372 373 2117 و    لضنت؛غ   
التتوفر معمومات بتقارير بنك السودان ، م 2016 -م2013بنك السودان المركزي، التقارير السنوية 

 م(2018-م2017المركزي خالل العامين )
 

%( 15ننبس  ت   و  )أ(  لضالوف بتخاغص 2018الاض   لنغلنس  لتض غاغس لالأ ) ا ج
ض   لضح؛ظس  لتض غاغس  لضن؛   خ    لالأ ل   ضاوف لاتض غ    اقو   لاقغو 
  لضت نطك ن  ٌء ا ل   ل  بللتض غ   لضبل و بللجضاس لضهننل   لتض غ    اقو اأ 

لاض ويل اأ وبو  لضحليظ  لض تو سا  ضل ا    وام اغل   يوص  ي لتض غ   ل؛و 
غ  ل؛ول   لضوا ك   و وم  ل بل،ك   لجضاغل   لتال نغسك  تنظغضل   لحا   وام  لتض  

 ااحل، ضي    نتلج  لاو و    لحغ  ن    لحويغغ ك  جضاغل   لخوغجغ ا
) بنك السودان المركزي،  فيما يمي أمرمة ألىم التجارب الناجحة في تمويل النساال:

2019 )  
 لضبل و  بض لو س ض  بن   -ى ه–ب ا   مبادرة البنك الزراعي لمتمويل األصغر )أبسمي(،

 لن      لضو ايك   وأ ين  ض   لان     لاوب  لاتنضغس  لاو وغس )  غ؛ل (ك  ل   ب ا تن؛غ  
أ( با م ضحاغل  ي    غس  ضل   و يل ك اأ  نت ا  ي  2011 لضوحاس    لغس ي   لالأ )

  انو  ي  و و   غل ا  ت  أ ي و   لضوحاس  لالنغس لب غس   غل   لن      بي ف تقطغس ضاغ  
 لضبل و  وام ت  غ  ضجض ول  ض   لننلء  ال  تت  أ  لضجض وس بطا، لاحا   وام  -ى ه–

(    وك       تخا؛  الح ى وع     لضجض وس و  1200(  )150تض غ  غتو  ح ضل بغ  )
اس  لن    غتاغ  وام  لاع      خوغل  اْ  غن     ل وض ونيلك      نغ؛    يو 

 %(ا100 لحا   وام تض غ  ضنت بً ك  ل  باق  ننبس  لن    )
ال  تأ ت قغا و   مشروع تمويل الجمعيات النسوية بوالية القضارف،اضل  لتجوبس   خوى يي  

ضعلوبس بغ  بن   لن      لضو ايك  باض يو ع  لبن   لاو و   لن   ن  ب  غس  ل علوفك 
( جضاغس ب  قا ا اغ  وع ً  437غقس  لناأ لا   )أ(  لتض غ  با2013ق  تأ ي   لالأ )
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ل   ضجض وسك  بعضل   لاض    لض لغخ لاو وس  و ك  ي   ن   ن ك  نضنأك  اىو   ل ض ك 
( ي   ك   نا    ل  الغجلبًل وام  لضض    150ضوا ك  تض  او وس ) ( 12965 نت؛ل  ضنو )

 ض  حغم  لض  ىك  اغل   او تي   لحغ  نغسا
   لو  اللم و أ  ج   الحالوغل  ضنتظضس با    لننالءك   لضباللغ  لتا  تاأ تضا غاي  تج و      

 بيلا   
 / تمكين الشباب:2

 ىتض  نغلنل  بن   لن      لضو اي بت ىغ   تض غ   وغحس  ل بل،ك   ل  ضا  خا         
بنااا  تااا وغبيأ  تض غااا  ض اااو ولتيأ   نتلجغاااسا  قااا  تاااأ ت ااا غ  ضح؛ظاااس لاخاااوغجغ  بتض غااا  ضااا  

( ضاااويًلك  قاا  تااأ  ختغاالو ضاااوف 20أ(ك   االو  يغياال )2012 لناا      لضو اااي ياا   لااالأ )
 خلو   لتنضغس   جتضلوغاس ب اا؛يضل و وا غ  ليا ه  لضح؛ظاسك  غ عام  لضا وع  لتجلويك  بن    

  لضح؛ظس: -ى ه– لج     آلت  ن لط 
 (7جدول )

  لن   نغس لضبللغ بض غغ   لجنغيل   ن لط ضح؛ظس  لخوغجغ 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 العام

 95.5 85.8 73.3 78.6 71.5 59 31.5  لضباغ  ل ا  لاتض غ 
 NA NA 4024 4496 4656 NA NA و    لضنت؛غ غ 

 

  .(م2018 -2012)بنك السودان المركزي، التقارير السنوية، 
 

لضهننس  ل بل، لاتض غ    اقو بضا  لس تأ  لتا غ   لنيلو  ض  بن   لن      لضو اي     
ك  ق  ب ا  ن لطيل (أ2111) خلو ي   لالأ وضايل لاح  ض   ل؛ وك     لوس ا ليس  لاض ك    

بت ىغ   لالضاغ    خ   لضهننس ض  خ   ت وغبيأ خلوج  لن     ب   ض : الضلنغلك   ن  ك 
 (اTOT   و  ا  حا   لضت وبغ  وام  يل    ض و، )

تج و    لو  اللم ا   لبن   لضو اي لأ غح   ننبس ضاغنس لتض غ   ل بل، عض  نغلنلتو      
  لتض غاغس خ    لنن     لضلعغسا
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 المحور الرالث: 
 اختبار الفرضيات:

 نغتأ ض  خ   ى    لضح وضنلق س  ل؛وعغل   لت  تض  اغلغتيل ي  ض  ضس ى    لبحما
القطاعتتتات المستتتتيدفة وفقتتتًا لمستتتقف التتت ي حتتتدده البنتتتك  أواًل: التتتتزام القطتتتاع المصتتترفي بتمويتتتل

 المركزي:
 وج  لبن   لضو اي وام تح غ  ننبس ض   لن ف  لتض غا  لاضالوف لتض   بيل  ل و وم 

غ عم  لج     آلت    ي  الطلو  لتخ؛غف ض  ح    ل؛ وك   لضنتي يس ي   لتض غ    اقو
 ي  ت؛م  لبن   لضو ا  قب   لضالوف  لالضاسا لنن،  لضح    ي     ولأك   لتن؛غ   ل؛اا  ض  

بتح غ  ننبس ض  الجضلل   لن ف  لتض غا  ل طلع  لتض غ    اقو  ل نو لأ غح   ن  يًل ا  
ب  تو    ضو لاضالوف ل ل  غ حظ ا   لضالوف تو ا  كننبًل لاغغ  لتض غ    ن ض 

   وام اغقس  لضو بحس     غغوىلا
 (8جدول ) 

  لتض غ   لضالوف ل طلع  لتض غ    اقو لنن،  ل؛ااغس 
 العام

20
10

 20
11

 20
12

 20
13

 20
14

 20
15

 20
16

 20
17

 20
18

 

 لننبس  لضح    ض  
قب   لبن   لضو اي 

لاتض غ  
 )%(  اقو

12 12 12 12 12 12 12 12 15 

 ننبس  لتن؛غ   ل؛اا 
)%( 

1.6 4.1 4.9 4.1 4.6 5.0 4.3 5.1 4.9 

 .(م2018 –2010)بنك السودان المركزي، التقارير السنوية لألعوام 
( واا أ  لتااا أ  لضااالوف بتاا يغو  لتض غاا   لاا اأ ل طاالع 8غ حااظ ضاا   لجاا    وقااأ ) 

 لتض غ    اقو  ي ًل لانن،  لت  تأ تح غ ىل ض  قب   لبنا   لضو اايك  غاا    لناب، يا   لا  
 قاااس   وباالح  لضح  ااس لاضااالوفك يعااً  واا  لعاااف  لعااضلنل   لض  ضااس ضاا  قباا   لاضاا ءك 

  لضخلطو   لضا قل   لت  ت  جو ى   ل طلعا
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بنلًء وام ضلنب   غتعم و أ  لتا أ  ل طلع  لضاوي  بتض غ   ل طلول   لضنتي يس            
 ي ًل لان ف  ل ي ح  ه  لبن   لضو ايك  ى   ضللأ غاب  احس  ل؛وعغس    لم  لت  ت وا: ا  

لتاأ بللنن،  لت  ح  ىل  لبن   لضو اي لاتض غ    اقو ض    ل طلع  لضاوي   لن   ن  
 تض غ   لنن ي ل   بن ان ف  ل

 رانيا: أرر انخفاض ايمة العممة عمى المبمغ المخصص لمتمويل األصغر:
غ عم  لج     آلت   لح    قام  ل ي ح  ه  لبن   لضو اي لاضالوف لتض غ  وض ء  لتض غ  

 أ(ا  ض ى ت اوه ب   ض  ناو  ل   و   لتعخأا2018 –2010)  لض    اقو خ   
 

 المبالغ بالمميون جنيو الحد األاصى لمبمغ لمتمويل األصغر (   9جدول )  
 العام    

20
10

 20
11

 20
12

 20
13

 20
14

 20
15

 20
16

 
16 

راير
فب

 

20
16

 
22 

مبر
نوف

 

20
17

 20
18

 

 لضباغ 
 لضح   
لاتض غ  
   اقو

10 20 20 20 20 20 30 50 50 100 

 لضباغ 
بلل   و 

 ي ل لاناو 
 * لض  اي

4.3 5.1 2.8 2.7 2.3 1.9 1.7 2.8 2.1 2.1 

ضا   
 41.8 40.1 39.9 39.9 38.9 38 37.1 35.3 35.3 34.5  لتعخأ

 (2018-2010باالعتماد عمى بنك السودان المركزي التقرير السنوية لممدة ) إعداد الباحث
 لوغأ ض   ىتضلأ  لبن   لضو اي بضو جاس  لضباغ  لضح   لاتض غ    اقو  لغ   ، وام       

 لت  تطوا وام   نالو ال  ا   لتعخأ   وت؛لع ناو  ل   و ي   لن    لض  اي  لتقغو   
أ(  ل  ناو 2010  ً كضي ٌ  ب     بغولنجلح ى ه  لنغلنسك ياام نبغ   لضال  ي   لالأ )

 لاوف ضنت وً  ال  الن و  غ ج  يو  غ  و بغ   لناو  لونض  لا   وك  ناو  لن    لض  ايك 
( جنغوك اضل با  2.6( جنغو  ل   لناو  لض  اي )2.3لا   و )   لونض يبغنضل  ل   لناو

أ(  ي      ل ضل  لض  و   لبتو  ك ي   ب ا  لتعخأ 2011 ن؛ال  جن ،  لن     ي   لالأ )
ي    ا غل ك ضضل ااو  ل  نابًل وام ضباغ  لتض غ    اقوك  ل ي ب ا غتنلقص ون  تح غاو 
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 لض  ايا  ى   ضللأ غاب  احس  ل؛وعغس  لاللاس  لت  ت وا:قلأ  لبن  اللم    و بناو  لن   

 لضو اي بضو جاس  لن ف  لتض غا  لا و وم  لضنتي يس لغ   ،  لتقغو    لت  تطوا وام 
  نالو  ال   تعم  ىتضلأ  لبن   لضو اي بضو جاس ن ف  لتض غ    اقو  اغل توك ال  النو 

  لاضاس  لن   نغسا  ي   نخ؛لعًل  بغوً  بنب،  نخ؛لض
 رالرًا: مساىمة التمويل األصغر في الناتج القومي اإلجمالي:

ا لو  ضا؛ يس  لنتلوا  لضت قاس ض    نتو تغجغس  ل لضاس لتنضغس قطلع  لتض غ    اقو       
أ( اللم  وت؛لع ننبس ضنلىضس قطلع  لتض غ    اقو ي   لنلتا  ل  ض  2013-2017)

أ(ك غ عم  لج     آلت   لضنلىضس  ل؛ااغس 2017-2013خ    ل؛تو  )%( 3  جضلل  اللم )
 لاتض غ    اقو ي   لنلتا  ل  ض    جضلل  خ    ل؛تو   لض   و ا

 (10جدول )
 لضبللغ    لتض غ   ل؛اا  لاضالوف  ضهننل   لتض غ    اقو ل طلع  لتض غ    اقو

 بللضاغ   جنغو ن   ن 
 *2018 *2017 2016 2015 2014 2013  لالأ

 8797 6197 2914 2692 2055 1546  لضالوف
ضهننل  

  لتض غ    اقو
282 430 624 2811.7 3545 2472 

 11269 9742 5725.7 3316 2485 1828   جضلل 
 لنلتا  ل  ض  

   جضلل 
213754.8 425756.1 536511.8 663197.8 736636.2 1173836.9 

ننبس  لتض غ  
  اقو لانلتا 

 ل  ض  
   جضلل 

0.7% 0.6% 0.6% 0.9% 1.3% 1% 

تم دمج التمويل األصغر م  التمويل  و  ،  م 2015 – 2009بنك السودان المركزي، التقارير السنوية لألعوام 
  .(م2018-2017)البعد االجتماعي في العامين 

 

غ حظ ضا   لجا    اوا ه  نخ؛الض ننابس ضنالىضس قطالع  لتض غا    ااقو يا   لنالتا  ل ا ض  
  جضااالل  ض لوناااس بللااا      خاااوىك يااااام نااابغ   لضاااال  ياااإ   لاااانلول   لااااقغو    لضت ناااطس 

%( ضاا  21%( ضاا   لناالتا  ل اا ض    جضاالل  ياا      ضجااا   لتااال    لخاغجاا   )11تضااا  )
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 غااااا    لنااااب، ياااا  عاااااف  ك( http://blog.lmra.bh/ar) لبحوغناااا  لناااالتا  ل اااا ض    جضاااالل   
ضنااالىضس قطااالع  لتض غااا    ااااقو يااا   لنااا       ناااتضو و عااااف  لتض غااا   لضااااوي  ليااا   
 ل طاالعك  بناالًء واغااوك لااأ تاباا  اااحس  ل؛وعااغس  لاللاااس  لتاا  ت ااوا: ناالىأ  لتض غاا    اااقو ياا  

 اغل    لنلتا  ل  ض    جضلل  بضا    ضتا غ  ا
 رابعًا: انتشار مؤسسات التمويل األصغر:

 نت االو ضهنناال   لتض غاا    اااقو ياا   ل  غاال   لضختا؛ااس احاا   آللغاال   لضيضااس لاحاا   غااا          
ضااا   ل؛ اااوك  ل ااا  ا ااالو  ضاااا؛ يس  لنتااالوا  لضت قااااس ضااا    ناااتو تغجغس  ل ااالضاس لتنضغاااس قطااالع 

 لضت قاااااس ياااا  واااا   ضهنناااال   أ( اللاااام ا   نناااابس  لاغاااال  2017 -2013 لتض غاااا    اااااقو )
%(ا  بنلًء واغاو تضا  ااغلغس  ل؛وعاغس  لو بااسك 20 لتض غ    اقو  ت   بنيلغس  ل؛تو  و  )

  لتاا  ت ااوا: ل اا  تا غاا   نت االو واا   ضهنناال   لتض غاا    اااقو خاا   يتااو   ل و نااسك ضضاال ا ى 
 لخ؛ض نن،  لبطللسا

   لتض غ    اقوك  و    لضنت؛غ غ  غ عم  لج     آلت   لتط و  ل ي ح م ي   نت لوضهننل
 أ(ا2018-2013خ    ل؛تو  )

 (11جدول )
  نت لو ضهننل   لتض غ    اقو 

 2018 2017 2106 2015 2014 2013 العام
 44 38 34 33 30 25 و   ضهننل   لتض غ    اقو

 NA NA 119 169 239 261 و   يو ع ضهننل   لتض غ    اقو
 854 749 641 509 401 291 )بلآل ف(و    لضنت؛غ غ  

 11269 9742 5725.7 3316 2485 1828 الجضلل  ضباغ  لتض غ 
 

 المصدر : 
 .(م2018-2013)بنك السودان المركزي، التقارير السنوية لبنك السودان المركزي لألعوام  . أ
السودان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في م(. 2019بابكر، عبد اهلل عمي محمد.)مارس  . ب

 .9العدد األول.  المعواات والحمول. مجمة التمويل األصغر.
م(، وحدة التمول األصغر،آفا  الشمول المالي في 2019بابكر، عبد اهلل عمي محمد )سبتمبر  . ت

 السودان، مجمة التمويل األصغر، العدد الرالث.
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خا   ( ا  ضهننل   لتض غ    اقو يا  تطا و ضناتضو 11ننتنتا ض   لج    ) 

%(ك   اا ل  ضاا  حغاام  نت االو يو وياال 76يتااو   ل و نااسك ضاا  حغاام واا  ىل  لاا ي ا   بنناابس )
أ(ك  ضااال  اااي  وااا    لضنااات؛غ غ ك 2018 –2015%( خااا    ل؛تاااو  )119 لتااا  ا    بننااابس )

  لضبللغ  لت  تأ تض غايل اغل    بغو ك ضضل غ   وام اىضغس   وىل يا  تخ؛غاف  ل؛ اوك  خا غ  يا  
ضنت و  ي       غل   لن    ا  ل    لنه  : ى  نلىأ ى     نت لو يا  ت اغا    وتبلو انيل 
 ضا    لبطللس؟

غ عم  لج     آلت  و    لضنت؛غ غ  ض   لتض غ    اقو  لض  أ ض  قب   ل طلع  لضاوي ك  
 أ(ا2018 –2013 ضهننل   لتض غ    اقو خ    ل؛تو  )

 ( 12جدول )
  لاض ء بللض غغ  و   ضا    لبطللس ي   لن    

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 العام
و    لاض ء  لضنت؛غ غ  ض  

 خ ضل   لضالوف
0.6 0.9 1.1 1.5 1.7 2.1 

و    لاض ء  لضنت؛غ غ  ض  
خ ضل  ضهننل   لتض غ  

   اقو

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 

 3 2,4 2.1 1.6 1.3 0.9 الجضلل  و    لضنت؛غ غ 

 NA 1.9 NA 1.6 1.4 10.3  لالطاغ  و   لاض و   

 NA 19.4% NA 13.3 12.8 34.1 ضا    لبطللس ي   لن    
 المصدر:
 بنك السودان المركزي، التقارير السنوية. . أ
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السودان م(. 2019بابكر، عبد اهلل عمي محمد.)مارس  . ب

 .9العدد األول.  األصغر.المعواات والحمول. مجمة التمويل 
، 2017م(التقرير االاتصادي العربي الموحد، )92020//18تم االسترجاع في ) . ت

 .https://www.amf.org.ae/ar/contentم(.2018
 

https://www.amf.org.ae/ar/content
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 لاغااال    ل بغاااو  يااا  وااا    لضنااات؛غ غ  ضااا   لتض غااا   -اوااا ه–غ حاااظ ضااا   لجااا     
%(ك  ىاا   غ عاام ا  233.3  اااقو خاا   يتااو   ل و نااس  ال  باااغ ضااا    لنضاا  بنيلغااس  ل؛تااو  )

 لتض غاا    اااقو ا جاا  يااوص وضاا  لاضناات؛غ غ  ضاا  خ ضلتااوك ل   بااللوغأ ضاا  ىاا ه  لاغاال   ال  
أ(ك غاااا   وااا أ  لتااا اغو  ل  عااام لاتض غااا  2018ا  ننااابس  لبطللاااس باقااا  اقاااالىل يااا   لاااالأ )

 لبطللس  لا   انبل، ض  اىضيل:   اقو وام ضا    
وااا أ  لتاااا أ  لضاااالوف بللننااابس  لتااا  حااا  ىل  لبنااا   لضو ااااي ضااا  نااا ؛يل  لتضااا غا  ل طااالع  -

%( ي ااط ضاا   لناا ف  لتضاا غا  5 لتض غاا    اااقوك حغاام ظاا  ىاا    ل طاالع غاضاا   بااا)
 %(ك ضضل     و بو اضلضو لغاض  بطلقتو  ل ا ىا12لاضالوف ب ً  و  )

  اخااوى تااهاو وااام ضااا    لبطللااس ضااا  ت اا    لناا ل  ياا   لضاا  ك  قاااس  جاا   و  ضاا  -   
 يوص  لاض  ض لب   لاغل   ي  و    لن ل ا

ا   لتض غ    اقو لو ااو عاغف وام ت اغ  ضا    لبطللس ي   -ضضل نب -غتعم      
 لوغأ ض  تا غ   نت لو و   ضهننلتوك  ى   غه   و أ احس  ل؛وعغس  لخلضنس وام   لن    

 لت  ت وا:ل   تا غ   نت لو و   ضهننل   لتض غ    اقو خ   يتو   ل و نس ضضل ا ى لخ؛ض 
 نن،  لبطللسا

ا   لتض غ    اقو غ  جيو  اغو ض   لتح غل    لضا قل  لتح غ   -نب  ضضل– تعم
  (2118 بن   لن      لضو ايك) اى  يوك  تا   اىأ انبل،  ل   لآلت :

  قتاااال غس    جتضلوغاااس يااا   ل  لاااسك يللتض غااا    ااااقو  غاضااا  ا/ عااااف ا  ء  ل طلوااال  
بضاا  و    قتال   ل ا   يللتعخأك   ل نال ك  عااف  لبنغاس  لتحتغاسك   وت؛الع ضاا    
 لعااااوغبسك تاغاااا   لتض غاااا    اااااقو لتح غاااا  اى  يااااوك لاااا ل  يااااإ  نجاااالح نغلناااال   لتض غاااا  

 قتال غس    جتضلوغسا  اقو غوتبط  بتن؛غ   ل  لس لحاضس ض   لبو ضا   
 ،/ عاف وه   اض     لضهننل   لت  ت  أ  لخ ضل ا

 ج/ ضح   غس  نت لو ضهننل   ل طلع  لخلصا
 / عاف نن، تن؛غ   لتض غ    اقو   نا  ضو بباض  لبن    لتجلوغسك ضضل غنت ج، 

لوف  ي ًل عو و   لب ء ي  تن؛غ  ض توح  لضحليظ   لا ضغس لويا ننبس   لتا أ ي  ى ه  لضا
 لضل ى  ضخطط لوا
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وام     ل طلول    قتال غس    جتضلوغس  -اغعلً -يغو     و نل ق  ااو   لح غ س ا 

  لنغلنغسك  ض  ا او  ل و وم ت اوً  بو ىأ  ل؛ و ءك نغضلا لو   ل غ  ل غيأ  لتا ضل  ضللغس وام 
ع  لتض غ    اقو ب  غو   ل طلع  لضاوي    لضلل ك ل ل  يإ   ت اغو   و نل  ضت  اللم قطل

 لاوض   لطا،ك  جلن،  لاوض غبوا ض  خ   ض يوي خ ضل   لتض غ  بللجضاسك اضل جلن، 
ال   ابوا  الو   و نل وام قطلع  لتض غ    اقو تتضا  ي  يغتضا  ي   لاضغ ا ك لطا،
(https://www.findevgateway.org)  آلت :

  
حو اااس   نااا    اللااام وااا أ  ه تبااالط -احغلنااالً –ا/ ا ى الغااا     نااا     ااابو  ل لضااا    ل لضااا  

تاا خو ناا      قناالط  لضنااتح س لاضهنناال  ضاا  طااوف  ضاا  ابااأ    نتاالج  اغاال     نااتي  ك   
  لاض ءك ضضل نغهاو نابًل وام   غو        وبلحا

وضااا ء  لتض غااا    ااااقو  قنااالطيأ غتناااب، يااا  تااا خو نااا    ضهننااال  ،/ ال   تااا خو نااا    
 لتا اغو  ضا  اباأ      لتض غ    اقو لضنتح ل  ض يوي  لتض غ  بللجضاس ض  ضالوف  غغوىالك

 وضاغل   لتض غ  بللجضاس ضنت بً ا وام
ك ج/ غاه ي تااو  أ   قنالط  لضنااتح س  لنا    وااام  لاضا ء بنااب،  لجلوحاس اللاام تاو  أ  لض غ نغااس

  تآ   اا    لض و عا
 تآ   ضحليظ  لتض غ  بللضهننل ك   لت  تا ض  اا     غو      لووغنغس ي   لضهننل ا  /

 

 النتائج والتوصيات
 ت ا   لبحم اللم  لنتلوا  آلتغس:النتائج:  :أوالً 
  نخ؛لض  ل     ل و وغس لضباغ  لتض غ    اقو بنب،  وت؛لع ضا     لتعخأا .1
  لتض غ    اقو ي   لنلتا  ل  ض    جضلل اعاف ضنلىضس  .2
 ا  ضهننل   لتض غ    اقو  نتطلو  اْ  ت ج  يوص وض  ج غ  ا .3
 و أ ت اغو نغلنل   لتض غ    اقو وام  نخ؛لض ضا    ل؛ وا .4
%(ضااااا نيلغااااس يتااااو  76 نت اااالو ضهنناااال   لتض غاااا    اااااقو ال  النيلباقاااا  نناااابس اغل تياااال ) .5

  ل و نسا

https://www.findevgateway.org/
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  بغو  لتخ؛غف ح    ل؛ و  نغضلي   لوغف   نط  ل بل،   لننلءاب    لن     ضجي      .6
%( ضا  5.1عاف تض غ   لضاالوف ل طالع  لتض غا    ااقو  ال  لاأ تتاا  ننا، تض غااو ) .7

  لن ف  لضح   ليلا
 عاف وه   اض    ضهننل   لتض غ    اقوا .8
 ت اغو جلوحس   و نل نابًل وام  لتض غ    اقو ب  غو  لاوض   لطا، ا .9

 رانيًا: التوصيات:
اللا أ  لضاالوف بتض غا   لضا   لننابس  لضحا    ضا   لبنا   لضو اايك  يا  حال  وا أ   لتاا أ  ا1

باا ل  ُغن؛اا  ض تااوح  لضحااليظ   لا ضغااس  لويااا نناابس   لتااا أ ياا  ىاا ه  لضااالوف  ي ااًل لضاال ىاا  
 ضخططا

 نام لانا ف غج، ضو ول   وت؛لع ضا    لتعخأ   نخ؛لض  ل     ل او وغسون  تاا غ   لحا     ا2
  لتض غا ا

 اغل   وه   اض    ضهننل   لتض غ    اقوا ا3
نضاال غتطااا،   ضااو حاضااس ضاا   لبااو ضا  ال    لتض غاا    اااقو   ا4 غحاا  ض اا اس  ل؛ ااو ل حاا هك    

  قتاااااال غس    جتضلوغاااااس      لا قاااااس بل قتاااااال   ل اااااا ك ضاااااا :   ناااااتاضلوك    نتااااالجك 
   لبطللسك  ناو  لاوفا

    لتض غ    اقو ي   لوغفات نا  نت لو بن   ا5
 ت نغ  بن  خلص بت  غأ خ ضل   لتض غ    اقو لاننلءا ا6
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 اائمة المصادر 
 :الكتب :أوالً           

وضال :   و   وا   ال  و    وضال   لااقغو  اباال  لاوغال  اأ(ا 2005بون طمك ناال  نالوفا)  ا1
 لان و   لت اغاا

 لنا     يا  ضجال   لضاالوف   لضهننال  أ(ك ت اغا  تجوباس 2116بن   لن      لضو اي) ا2
 لضو  ا   ل؛ يغاس  لاال و  وا   ليغواس  -ضخطاط ىغوال   لوقلباس  ل اووغس – لضللغس   نا ضغس 

 لااغاال لاوقلبااس  ل ااووغس لاجياالا  لضاااوي    لضهنناال   لضللغااسك  لطباااس    لاامك   و  لناا    
 لاطبلوسك  لخوط أا

ضاال   غ؛ااا   ل؛ ااو بضاااخ اط؛للناال؟  ضاال   ت؛اااا   - ل؛ ااو   لتاااااغأ أ(ا 2015جنناا ك الغوغاا ا)  ا3
  ل لىو :   لضو ا  ل  ض  لاتوجضسا  لض ونس لتاام ضل اين ه  ل؛ و؟ا

اوضاااال :   و  لضنااااغو  لان ااااو   لت اغااااا 2 لاطغااااسك ضلجاااا  ك ال  و   لض ااااو ول   لاااااقغو ك ط ا4
 أا2004  لطبلوسا

 أ(ك2112 اغس   قتال       و  ) اغأك  ا و   لتااغأكجلضاس  لو     لااغ ي ك احض    ا5
 (ا نتاضلو   ن ضغسك ) اا      لتض غ     

 
 رانيًا الدوريات والمجالت:

 لض ااااو ول   لاااااقغو    لضت نااااطس ياااا  أ(ا 2019باااالب وك وباااا   م وااااا  ضحضاااا ا)ضلو   ا1
  لا       ا   لن      لضا قل    لحا  ا ضجاس  لتض غ    اقوا

أ(ا ضه و   قغل   ل؛ و  طاو  ض  جيتاوا 2018بخت    بيغلن  وعلا)  غنضبو ك يوغ   ا ا2
 ا  لا    لو باا ضجاس نضلء   قتال    لتجلو 

بااااض أ(  لاااا       ك 2019بنااا   لنااا      لضو اااايك  حااا    لتضااا     ااااقوك )ضااالو   ا3
 ك ضجاس  لتض غ    اقوا لتجلو،  لنلجحس ي  تض غ   لننلء

 (ا56أ(ك  لت وغو  لنن ي وقأ)2016) بن   لن      لضو ايك ا4
نااات  ضس تض غااا   لض اااو ول   أ(ا   و  لبنااا   يااا  2015وبااا   لنااال يك وبااا   لضلجااا  بااااسا) ا5

 جس  ل؛ و  لضجتضا  ا ضجاس  لاا أ   قتال غسك  لا       ال لاقوى لضال
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 أ(ك  لاوض   قتال يا 2006جضي وغس  لن    ك  ا و   لضللغس    قتال   ل طن  ك) ا6
 رالرًا رسائل الماجستير والدكتوراه

"كونااللس  لتض غاا    ااقو    وه ياا  تخ؛غااف حا    ل؛ ااوأ(ك " 2014جبلو كناا ى ض ناام ك)  ا1
   اك جلضاس  لن     لااا أ   لت ن ل جغلك  اغس  ل و نل   لااغلك  لخوط أ ه  ت و 

   وىل ي  نغلنل   لتض غ    اقو أ(ك " 2014وب   لوحض ك انلضس النضلوغ  غ نفك) ا2
"ك بحم ت ضغا  لنغ   وجس  لضلجنتغوك جلضاس  لن     لااا أ  لح  ض  ننبس  ل؛ و

   لت ن ل جغلك اغس  ل و نل   لااغلك  لخوط أ "
 رابعًا واائ  المؤتمرات والندوات

 ناااااااتو تغجغس ال  و  ضخااااااالطو  لتض غااااااا    ااااااااقو أ(ك2008ضنااااااان  كضااااااااط؛م ضحضااااااا  ك)   ا1
كق أ اللام  لضات ام  لا  ل   لاللام حا    ناتو تغجغس ال  و   لضخالطو يا   بللضالوف  لن   نغس

  آليل     لتح غل ا  لجا ووا - لضهننل  
 خامسًا مواا  ومقاالت الشبكة العنكبوتية:

  أك ىبس  مك) ا (   و  لتض غ  ضتنلى   لاقو ي   لتخ؛غف ض  ح    ل؛ و  لوغ؛ ك  نتوجا   ا1
أ ض  28/9/2020ي  

https://www.researchgate.net/profile/Hebatallah_Adam/publication 
و    لت ناااااااااغ  تاااااااااأ بنااااااااا    ناااااااااو   ل؛ ااااااااا    http://www.familybank.sd/establishment ا2

 أا20/9/2020  نتوجلع ي  
أ(ك  و نااس واا   لعااضل  بااللوى  2007بناا   لناا      لضو اااي  غ نغ اا نا ل نت االو    لضحاا     ) ا3

   لعااااااااااااااااااااااااااضل   لضاااااااااااااااااااااااااالل  ياااااااااااااااااااااااااا  ت ناااااااااااااااااااااااااااس  لتض غاااااااااااااااااااااااااا    اااااااااااااااااااااااااااقو بللناااااااااااااااااااااااااا    ا
https://www.findevgateway.org 

و   لالضاس لاضاوا     ناو ك ىغواس   ضاأ جضي وغس  لنا    ك  ا و   لوولغاس   لعاضل    جتضالو ك      ا4
أ(ك ابا   نال ي ضااط؛م جضاال   لا غ    وبا   لاوحض ا      واا ك  و نااس 2014 لضتحا   لاضاوا  )

أ  9/2020أ10اااااااااااو نغلنااااااااال   لتض غااااااااا    ااااااااااقو واااااااااام  لضاااااااااوا ك تاااااااااأ  ناااااااااتوجلويل بتااااااااالوغخ 
https://www.academia.edu 

 ي لاضاوا  يا   لنا    : ض او ول   لتض غا  ا ح نيغو احض ) ا (ك نغلنل   لتض اغ    قتاال ا5
 اhtt.// wwwacademia edu  اقو نض  جًلك ضو ا  و نل   لضوا ا

https://www.researchgate.net/profile/Hebatallah_Adam/publication
https://www.researchgate.net/profile/Hebatallah_Adam/publication
http://www.familybank.sd/establishment
http://www.familybank.sd/establishment
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قطااالع  لتض غااا    ااااقو بللنااا     ضااال باااغ   آلاااالو  لضت قااااس ضااا  يغاااو     و نااال      و   لجيااال   ا6

 https://www.findevgateway.orgأ 20/9/2020 ل؛لواس لألاضس تأ ال  نتوجلع ي  
 /https://mga.gov.sdأا15/9/2020  للس عضل   لتض غ    اقو تأ   نتوجلع ي   ا7
 لت وغااااااو   قتااااااال ي  لاوباااااا   لض حاااااا ك  https://www.amf.org.ae/ar/content201821 ا8

 أا18/9/2020أ تأ   نتوجلع ي  2018ك 2017
بنااااااا   لناااااااا      لضو اااااااايك  تغاااااااا، ضن ااااااا و   قطاااااااالع  https://cbos.gov.sd/ar/content) ا9

 أ(ا18/10/2020أ   نتوجلع ي  أ ت2119 لضهننل   لضللغس   لنظأ حتم غنلغو 
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 األصغر اإلسالمي يف معاجلة البطالة يف اليمن دور التمويل
 ة عن اليمنيدراسة تطبيق

  اهلل د. أنور حسن عبد؛ مصطفى عمر .دمشارك  أ.؛ محمد يحيى الرشيدي
 ممخص:
زاص يواجددو اليريددر مددن الوحددديات الوددم  مددايبدددو الومويددص ا صددالر افسددلمم ،ددم الدديمن       

ىددكه  عليددو  ويددد و  رهلددكلك يددان مددن الاددروري افسددومرار ،ددم و ييمددو ووطددوي  أعاقددت مسدديروو
الورقددإ إلددى و يدديم دور مؤسسددات الومويددص ا صددالر افسددلمم ،ددم وةفدديض م دددص البطالددإ مددن 

إلدى اقودراح الوقد  والزيداة والومويدص الجمداعم  ويدد يرة  يمدا ةلص وطوير المشدروعات الصدال
مصادر ومويص رابوإ لمؤسسات الومويص ا صالر افسلمم  ولوح يد  أىددا  الدراسدإ بوصفيا 

ودددم ووزيدددب افسدددوبانات علدددى عمدددل  مؤسسدددات  إك ؛اسدددوةدم الباحدددث المدددنيا اليمدددم والندددوعم
مؤسسددددات الومويددددص ا صددددالر  سددددإ أن  الدرا تالومويددددص ا صددددالر افسددددلمم ،ددددم صددددن ا   يشددددف

ىندداك علقددإ عيسدديإ كات دفلددإ  افسددلمم ليددا وددبرير يبيددر علددى المشددروعات الصدداليرة  وأن  
وبدددين م ددددص البطالدددإ  يمدددا يشدددفت أن مصدددادر الوقددد    إحصدددا يإ بدددين المشدددروعات الصددداليرة

ومويدددص لوالزيددداة والومويدددص الجمددداعم سدددييون ليدددا ودددبرير يبيدددر علدددى وطدددوير وونميدددإ مؤسسدددات ا
 .ا صالر افسلمم ،م اليمن

Abstact: 
Islamic microfinance in Yemen, faces many challenges that undermine its vital 
role. Therefore it was necessary to continue to evaluate and develop it. Therefore, 
this paper aimed to assess the role of Islamic microfinance institutions in reducing 
the unemployment rate through the development of micro-entrepreneurship. It 
also aimed to propose Waqf, zakat, and crowdfunding as sustainable sources of 
financing Islamic microfinance institutions. To achieve the objectives of this study, 
the researcher used the quantitative and qualitative approach, whereby 
questionnaires were distributed to clients of Islamic microfinance institutions in 
Sana'a,  The study revealed that Islamic microfinance institutions have a 
significant impact on micro-entrepreneurship in Yemen. It found that micro-
entrepreneurship has a negative impact on the unemployment rate in Yemen.  It 
also revealed that the sources of waqf, zakat, and crowdfunding will have a great 
impact on the development of Islamic microfinance institutions in Yemen. 
Moreover, the findings of the study therefore provide guidance for policymakers 
and microfinance institutions as well as the microenterprises to develop and 
improve their business activities.  
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 المقدمة: -1 
  غنيإ بداليرير مدن المدوارد الطبي يدإ مدن احوياطيدات الالداز الطبي دم المسداص دولإ اليمن      

 يمددددددا أنيددددددا ومولددددددك اليريددددددر مددددددن ا رااددددددم الزراعيددددددإ الةصددددددبإ   والددددددنفط الةددددددام  والم ددددددادن
مركزز الملمممز ت ) وغيرىدا  والكىب  ،م الالرب  والموارد البحريإ  والرواسب المورايمإ من الفحم

مدا يدوم وصدفيا ببنيدا مدن   وغالبداً   ب كلك ف وزاص اليمن دولإ ، يرةوم   (2011  المطني اليمني
إلددى  وواجددو وحددديات اقوصدداديإ حرجددإ  ويرجددب كلددك أساسدداً  إك ؛أ، ددر الدددوص ،ددم الشددر  ا وسددط

علددددى الواددددب افقوصددددادي للددددبلد  ووجلددددى الوحددددديات  الصدددراعات السياسدددديإ الوددددم أرددددرت سددددلباً 
لم  وانةفداض إيدرادات الدولدإ  وانةفداض قيمدإ ال ملدإ  افقوصاديإ ولك ،م انوشدار الفسداد المدا

وزارة التخطيي ط والتويياود اليي ول  )  واروفداع الويددرب الاددريبم  واروفدداع م دددص الف ددر والبطالددإ

الدديمن مددن أيرددر الدددوص الوددم يوفشددى ،ييددا الفسدداد  و ددد   لددى سددبيص المردداص،  (2016   ال من يي 
علددددى قا مددددإ منظمددددإ الشددددفا،يإ  (175)مددددن أصددددص  (161)احولددددت المروبددددإ  إك إنيددددا ؛المددددالم
يمدا أن افيددرادات ال امدإ وراج ددت بنسددبإ   (Morse, S., & Morse, S. 2019 ) الدوليدإ

بسدددبب افنييدددار اليلدددم ل طددداع الدددنفط والالددداز مدددن حيدددث افنوددداج  م(2016)،دددم عدددام  (53٪)
وزارة التخطي ط )   بسدبب انةفداض افيدرادات الادريبيإ المشديلإ -ىكه– ووفاقمت  والوصدير

الوحددديات افقوصدداديإ الوددم  -ىددكه–،ددم حددين أن م ظددم  (2016   والتويياود اليي ول  ال من يي 
 ؛الوحدددي افجومدداعم وافقوصددادي ا يرددر ةطددورة -مىدد–البطالددإ  إن  إك  ؛وواجددو الدديمن ىا لددإ

 نيدددا وسدددبب بشددديص مباشدددر أو غيدددر مباشدددر سلسدددلإ مدددن الوحدددديات افقوصددداديإ وافجوماعيدددإ 
،دم  (٪17.8)للبيانات الحديرإ من البنك الدولم ،دنن م ددص البطالدإ اروفدب إلدى  وو، اً   ا ةرى
أيردددر مدددن مليدددون شدددةص  وشدددير ب دددض الو دددديرات إلدددى أن  و    (ILO,2013) م( 2010)عدددام 

  ممدا ر،ددب م(2014)والودم انددل ت ب ددد عدام   لحددرب الحاليدإ ،دم الدديمن، ددوا وظدا فيم بسدبب ا
 Report on Sustainable Development). (٪40)م ددص البطالدإ إلدى مدا ي درب مدن 

in Yemen, 2015).  
أظيرت ال ديد من الدراسات الساب إ ،دم دوص مةولفدإ أن مؤسسدات الومويدص ا صدالر  

 وسدد ى إلددى وددو،ير ،ددرص   إك إن يددا  انوشددار الف ددر والبطالددإليددا دور إيجددابم و، دداص ،ددم الحددد مددن 
بافاددددا،إ إلددددى ومويددددص أصددددحاب المشدددداريب   مددددنةفضالدةص وكوي الدددد  لل دددداطلين عددددن ال مددددص

والمددزارعين الددكين ف يومو ددون بشددروط الحصددوص علددى الومويددص مددن البنددوك  وبددكلك   الصدداليرة
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،م وميين الف را  من امدولك عمدص  يبيراً  أظيرت مؤسسات الومويص ا صالر افسلميإ نجاحاً 
الودم يدوم ومويليدا مدن مؤسسدات   وجاري  وووليد افيرادات المسومرة عبر المشروعات الصداليرة

اليريددر مددن والح ي ددإ أن   .(Akshaya Kumar Mohant,y 2018). الومويددص ا صددالر
 اً مصددر بوصدفيا ول دب دورًا ىامدًا والودم المشروعات الصداليرة  جدوىالدراسات الوجريبيإ أربوت 
وأغلددب ولددك الرسددا ص ووصددم الحيومددات بمزيددد مددن الدددعم والوشددجيب   لووليددد الووظيدد  والدددةص

  (Akshaya Kumar Mohant,y 2018) . للمؤسسات الصاليرة
ف زالددت وواجددو مؤسسددات وبددراما الومويددص ا صددالر ،ددم الدديمن منوشددرة بشدديص نسددبم  و  

 ؛ادد   رأس مدداص مؤسسددات الومويددص ا صددالر :أىددم ىددكه الوحددديات ىددم  وحددديات وصدد وبات
الومويدص  -ىدكا–وف يدزاص   مؤسسات الومويص ا صالر على مصددر واحدد ، دط للومويدص فعوماد
والفجدوة بدين الطلدب وال درض ،دم سدو    وف يالطدم الويدالي  الوشداليليإ المروف دإ  جدداً  محدوداً 

،ددم ظددص افروفدداع المطددرد ،ددم م دددص السدديان  ويددكلك الزيددادة المطددردة ،ددم   الومويددص ا صددالر
 ن ىدددك الوحددددي يولدددد اليريدددر مدددن  ؛( 2013) محمدددد صدددال     م ددددص البطالدددإ وم ددددص الف دددر
اروفدداع ويلفددإ الومويددص  وصدد وبإ الوصددوص إلددى اليريددر مددن  :مرددص  المشددايص وال  بددات الر يسدديإ

 مدن رمدم  فسدودامإ  واد   الميدزة الونا،سديإ ،دم السدو   و الف را  وال اطلين عدن ال مدص  وعددم ا
 ؛ادروري  والبحدث عدن مصدادر بديلدو للومويدص شدم  الوحدي -ىكا–،نن ال مص على م الجإ 

الومويددص ا صددالر افسددلميإ بحاجددإ ماسددإ  تمؤسسددالاددمان نجدداح ىددكه المؤسسددات  يمددا أن 
ا ،دم وطدوير يدا  الوم أنشدبت لوح ي إلى و ييم الدور الكي ل بوو  والوبيد من مدى وح   ا ىد

 وونميإ المشروعات الصاليرة.
 
 مشكمة البحث: -1

لومويدص رأس مداص  جديدد   مدن ةدلص اقودراح نمدوكج    سد الرالدرات البحريدإ يحاوص البحث 
والزيداة   الوقد  الن ددي :مردص  يحووي علدى مصدادر ةيريدإ   بحيثمؤسسات الومويص ا صالر

لومويص مؤسسات الومويص ا صالر افسدلميإ  وو يديم أدا   ؛والومويص الجماعم الةيري  الن ديإ
بافاا،إ إلى و ييم أردر المشدروعات   مؤسسات الومويص ا صالر ،م ومويص المشاريب الصاليرة

لكلك يواد  أىميدإ وسدليط الادو  علدى ىدكه المشديلإ مدن ةدلص  ؛الصاليرة على م دص البطالإ
 :اآلويينإ افجابإ على ا س ل
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ىددو دور مؤسسددات الومويددص ا صددالر افسددلمم ،ددم الحددد مددن البطالددإ مددن ةددلص  مددا .1

زالدت مؤسسدات الومويدص ا صدالر الحاليددإ مدا وىدص   ونميدإ ووطدوير المشداريب الصداليرة
 قادرة على ال مص ب د اندفع الصراع الحالم ،م اليمن؟

الومويددص ا صددالر وسدداىم المشددروعات الصدداليرة الممولددإ مددن مؤسسددات  ىإلددى أي مددد .2
 افسلمم ،م وةفيض م دص البطالإ؟

بوصددفيا -مدددى سيسدداىم م وددرح الزيدداة  والوقدد   والومويددص الجمدداعم الةيددري  إلددى أي   .3
،م حص مشديلإ اد   المدوارد الماليدإ الودم و دانم منيدا مؤسسدات  -مصادر للومويص

لدى أي مددى وسداىم ،دم سدلمم ،دم الديمن  و الومويص ا صالر اف  ؟ماليداو زيدز رأس ا 
 .يم ويون قادرة على ولبيإ يص احوياجات المشاريب الصاليرة

 فرضي ت البحث: -2
حصدددددا يإ إيجابيدددددإ بدددددين مؤسسدددددات الومويدددددص ا صدددددالر إىنددددداك علقدددددإ كات دفلدددددإ  - أ

 وبين المشروعات الصاليرة.  افسلميإ
 ىناك علقإ كات دفلإ احصا يإ بين المشروعات الصاليرة وبين م دص البطالإ. - ب

 البحث: أهداف -3
 :اآلويإيس ى الباحث من ةلص بحرو إلى وح ي  ا ىدا  

م ر،دددإ دور مؤسسدددات الومويدددص ا صدددالر افسدددلميإ ،دددم ونميدددإ ووطدددوير المشددداريب   - أ
 .الصاليرة ،م اليمن

 م ر،إ دور المشروعات الصاليرة ،م وةفيض م دص البطالإ ،م اليمن.  - ب
 :مدن ةدلص افسدلميإلوح   من مدى إميانيإ ومويص مؤسسات الومويص ا صدالر ا  - ت

 والومويص الجماعم.  والزياة  الوق 
 م ر،إ الوحديات الوم وواجو مؤسسات الومويص ا صالر افسلميإ ،م اليمن.  - ث

 أهمية البحث: -4
نمدددوكج مؤسسدددات الومويدددص ا صدددالر افسدددلميإ مدددن النمددداكج الناشددد إ ،دددم البي دددإ  ي دددد 

رةيصدددإ ،دددم  ميزويدددا أنيدددا  أداة اجوماعيدددإ  ددددو إك إنيدددا ؛اليمنيدددإ  وقدددد حظيدددت باىومدددام واسدددب
النمددوكج يظددص عراددإ للوحددديات  يمددا يظددص ،ددم  اىددك الويددالي  ولدددييا نوددا ا ملموسددإ  إف أن  

 -ىددكا–ييوسددب ىددكا البحددث أىميوددو يونددو يوندداوص  مددن ىنددااحويدداج مسددومر للو يدديم والوطددوير  و 
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مدن المشداريب الصداليرة  و ص إيجدابم علدى انوشدار ووطدوير يالدكي يدؤرر بشد  النموكج المجوم دم
وددو يددكلك مددن يلحددد مددن انوشددار البطالددإ  يمددا ييوسددب البحددث أىمل واددب حلددوص يسدداىم ،ددم رمددم  

 :اآلويإةلص الن اط 
الدراسإ ا ساس النظري للجيات الرسميإ ولوااد م السياسدات  -هىك–سوو،ر نوا ا   - أ

ى حدد سدوا  يمدا ىدم علد  للسوفادة منيا ،م دعدم بدراما الومويدص ا صدالر افسدلمم
وكلددددك لو ويدددإ ال لقدددإ بينيدددا وبدددين الف ددددات  ؛لمؤسسدددات الومويدددص ا صدددالر افسدددلميإ

 .المسويد،إ
الدراسإ ،م وطوير مؤسسات الومويدص ا صدالر افسدلميإ مدن ةدلص  -ىكه–سوساىم  - ب

 و ويم دورىا ،م ونميإ ووطوير المشاريب الصاليرة.
إ بمؤسسدددات الومويدددص ا صدددالر لألطدددرا  كات الصدددل مويددداملً  سدددو دم الدراسدددإ م ورحددداً  - ت

لومويص رأس مؤسسات الومويص ا صالر افسلمم من ةلص الوقد  والزيداة والومويدص 
 الجماعم.

سويون ىدكه الدراسدإ بمرابدإ حدا،ز قدوي لدكوي الددةص المدنةفض مدن الف درا  وال داطلين  - ث
نشددا   عددن ال مددص لبددد  الو امددص الفددوري مددب مؤسسددات الومويددص ا صددالر افسددلميإ  وا 

 .ووحسين سبص م يشويم ىا مشاري يم الصاليرة ووطوير 
 الدراس ت الس بقة: -5

اليرير من الدراسات الساب إ ساىمت ،م مناقشإ قادايا وجواندب مةولفدإ ،دم الومويدص  
وكلدك علدى النحدو و مدم للسدوفادة مدن ،وا ددىا   ن  أا صالر بشيص عام  وةرجت بنوا ا يميدن 

 :اآلوم
 الدراس ت الس بقة في اليمن:

التمميز  اسسزز مي لممشز ريص الةززميرة ممتن هيززة الةزمرا دراسززة ح لزة الززيمنا  بززد  - أ
 (.2113اهلل  مي )

ىدددد  الباحدددث إلدددى و يدددديم وادددب الومويدددص افسددددلمم للمشددداريب الصددداليرة والموناىيددددإ 
الصالر ،م اليمن من وجيإ نظر المسوفيدين أصحاب المشداريب الصداليرة والممدولين  

ىنداك عوامدص  م الوحليلدم  وقدد يشدفت نودا ا الدراسدإ أن  اعومد الباحث المنيا الوصف
وددؤرر بشدديص يبيددر علددى و دددم وووسددب الومويددص افسددلمم للمشدداريب الصدداليرة وموناىيددإ 
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باسدورنا  الددور الحيدومم الدكي ،شدص ،دم إحدداث ا ردر المووقدب   الصالر داةدص الديمن

ات بندداً  علددى مددن ةددلص و دددم وانوشددار الومويددص افسددلمم الصددالير  وددم و ددديم ووصددي
مردص: ادرورة قيدام مؤسسدات الومويدص ا صدالر ،دم الديمن بونفيدك طدر    نوا ا الدراسإ

 .أةرى للومويص افسلمم بافاا،إ إلى طري إ المرابحإ
اللمام  التي تؤثر  مى الطمب  مى التممي  األةزمر مفوزمات اللزري فزي الزيمنا   - ب

 (.2113قطينة )
 يددد  أىددددا  الدراسدددإ  وبلالدددت عيندددإ الدراسدددإ اسدددوةدم الباحدددث المنيجيدددإ الييفيدددإ لوح

  وعددددن  صدددن ا  :وىدددم  ودددم جم يدددا مدددن ردددلث محا،ظدددات مةولفدددإ  عيندددإ (372)
أ،ددددادت الدراسددددإ أن ىندددداك ،جددددوة يبيددددرة بددددين ال ددددرض والطلددددب علددددى الومويددددص  .وو ددددز

بسددددبب ادددد   اللددددوا     ا صددددالر داةددددص المؤسسددددات الصدددداليرة والمووسددددطإ الحجددددم
والحويمإ  وسو  افدارة  ون ص المدوظفين المدؤىلين  ون دص افبويدار ،دم المنوجدات 
والةدددمات الم دمددإ للسددو   وعدددم يفايدددإ البيانددات والم لومددات الو نيددإ حددوص السدددو   
وأنظمدددإ إعدددداد الو دددارير  ومحدددو ا ميدددإ الماليدددإ المروف دددإ  وانةفددداض الوصدددوص إلدددى 

الر  وأوصدددت الدراسدددإ بادددرورة وادددب لدددوا   وأنظمدددإ إشدددرا  ةددددمات الومويدددص ا صددد
والورييددز بشدديص أيبددر علددى اسددويدا  الف ددرا  ،ددم المندداط  الريفيددإ إلددى   أيرددر يفددا ة

دةداص منوجدات وةددمات جديددة  والةددمات الحاليدإ  جانب و زيدز المنوجدات  :مردص  وا 
 والمدةرات الصاليرة.  الوبمين الصالير

 A Market Study of Women Entrepreneurs in Yemen” by“  - ت
Burjorjee and Jennings in (2008)  

الدراسدددإ مدددن قبدددص الصدددندو  افجومددداعم للونميدددإ بددددعم مدددن بندددك  -ىدددكه–ودددم ومويدددص 
ىدد،ت الدراسدإ إلدى وزويدد الصدندو  افجومداعم للونميدإ    (KFW) الونميدإ ا لمدانم

يميدددن اسدددوةداميا   ومؤسسدددات الومويدددص ا صدددالر ا ةدددرى ببياندددات وم لومدددات قيمدددإ
ظيددار وبريرىددا علددى الف ددر والبطالددإ  اسددوةدمت منيجيددإ الدراسددإ   لوحسددين عملياويددا وا 

مددددن ال مددددل  النشددددطين للصددددندو   (٪84)عيندددإ مةوددددارة مددددن الدراسددددإ ومرددددص حددددوالم 
ال مددديلت ،دددم مؤسسدددات الومويدددص ا صدددالر  افجومددداعم للونميدددإ  أظيدددرت النودددا ا أن  

الودم وحدد مدن ،رصدين ،دم   اريب المنزليدإ الصداليرةمنةرطات بشيص ر يسم ،دم المشد
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و ب إ منوجداوين وةددماوين ةدارج مندازلين  وبحسدب الدراسدإ لدم وظيدر م ظدم النسدا  
  يدان م ظميدم ي ومددون علدى أنفسديموقد   اىومام بالحصوص على الودريب الفنم أي  

 أو حصدددلوا علدددى ب دددض الشدددرح مدددن أقددداربيم أو  وي ومددددون علدددى ميددداراويم الةاصدددإ
 ليددنيم يددانوا ميومددين جددداً   جيددرانيم  ومددب كلددك لددم ييددن ىندداك اىومددام بالودددريب الفنددم

بالودريب المو ل  بالوسوي   ومحو ا ميإ الماليإ  ووطدوير المنوجدات  بالنسدبإ لونميدإ 
ولددم يظنظددر إف   ىددكا ال طدداع غيددر م وددر  بددو إلددى حددد يبيددر وبددين أن    ريددادة ا عمدداص

 .وراويجيات اليفا  إلى أنشطإ مدرة للدةصإلى ،رص قليلإ لوحويص اس
 وريت خ رج اليمن:أالدراس ت الس بقة التي 

،ددم  م،ددم المنط ددإ ال ربيددإ أ أيانددت سددوا   ىندداك دراسددات أجريددت بالمرددص ،ددم الةددارج 
دوات أ إحدددىيونيددا   للبدداحرين الوطددر  ليددكه الدراسددات ميددم جددداً الح ي ددإ أن و  .الدددوص ا ةددرى
 وافسوفادة منيا:  وييفيإ ن ليا  ةرينالو ر  على ةبرات اآل إاا،إ إلى  الوزود بالم ر،إ

a. the role of Islamic microfinance in poverty alleviation based 
on the perception of key players in the market: the case 
Pakistan, Kausar Abbas (2014) 

وصور اللعبين الر يسيين ،دم سدو  الومويدص ا صدالر  ىد،ت ىكه الدراسإ إلى م ر،إ 
حددددوص دور الومويددددص ا صددددالر ،ددددم الحددددد مددددن الف ددددر  وددددم جمددددب بيانددددات الدراسددددإ مددددن ةددددلص 

البندددددوك افسدددددلميإ ف ولبدددددم  ودددددم وصدددددميميما للمسدددددوحات  ويشدددددفت الدراسدددددإ أن    اسدددددوبيانين
 -بشدديص عددام-اددلون الددكين يف  أصددحاب المشدداريب الصدداليرة فسدديما  افحوياجددات الومويليددإ

ن اوف دددا علدددى ن افسدددلميي  الومويدددص المووا،ددد  مدددب الشدددري إ افسدددلميإ  ويشدددفت أن المصدددر،ي  
وم الجوددو بشدديص منفصددص   وجددوب قيددام البنددك افسددلمم بو ددديم الومويددص ا صددالر افسددلمم

أن غالبيدإ المسدوجيبين لددييم ،يدم أساسدم  -أياداً -عن المنوجات ا ةدرى  ووجددت الدراسدإ 
بنددداً  علدددى الم ر،دددإ افسدددلميإ وافروباطدددات بشدددبيإ اجوماعيدددإ    وم الومويدددص ا صدددالرلمفيددد

 .وةلصت إلى أن الومويص ا صالر افسلمم لو وبرير إيجابم على الف را 
2-  “Impact of Microfinance Institutions on the Income and 
Employment Generation of Beneficiaries” Reddy (2013)  
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وحووي الدراسإ على وحليص م ارن لمجموعدات المسداعدة الكاويدإ الودم ودديرىا الحيومدإ  

،دم اليندد  وييدد  إلدى و يديم أدا   (جونودور)ومؤسسات الومويص ا صدالر الةاصدإ ،دم منط دإ 
وددم اسددوةدام المنيجددين النددوعم واليمددم  .بددراما الومويددص ا صددالر مددن حيددث ةلدد  ،ددرص ال مددص

مجموعددات المسداعدة الكاويدإ يددان  ياندات  وةلصددت الدراسدإ إلدى أن  لجمدب الب ؛،دم ىدكه الدراسددإ
ليدددا مسددداىمإ إيجابيدددإ ،دددم المسدددوفيدين مدددن حيدددث ةلددد  ،دددرص ال مدددص وووليدددد الددددةص  ويشدددفت 

يبددار السددن يددانوا ب يدددين عددن مجموعددات المسدداعدة الكاويددإ  وأنددو ينبالددم  أن   -أيادداً -الدراسددإ 
 البنوك الوطنيإ المو ل إ بالومويص ا صالر.للحيومإ و ديم المزيد من ال روض من ةلص 

سددوا    يريددر مددن ال اددايا والمواادديب الموشددابيإ -بشدديص عددام-وناولددت الدراسددات السدداب إ 
قادايا الومويدص ا صدالر والوحدديات  وكلدك بسدبب أن    ،دم الددوص ا ةدرى مجريت ،م الديمن أأظ أم 

علددى مدددى  -بشدديص عددام- اب إمددا ويددون موشددابيإ  وريددزت الدراسددات السدد الوددم وواجيددو غالبدداً 
يددص دراسددإ قامددت ب يدداس إك إن    ووحسددين الدددةص  وددبرير الومويددص ا صددالر ،ددم الحددد مددن الف ددر

جريددت أوددبرير الومويددص ا صددالر مددن زاويددإ وعينددإ مةولفددإ  وعلددى الددرغم مددن أن الدراسددات الوددم 
إف أندو   وأاد فت أدا ه  ،م اليمن حاولدت اسويشدا  الوحدديات الودم وواجدو الومويدص ا صدالر

 الواللدب ويميند  جديدًدا للومويدص ا صدالر افسدلمم ف ووجد دراسدإ اقورحدت نموكجداً  -لألس –
وس ت إلى الوح   من مدى إميانيإ وطبي دو ،دم البي دإ   على م الإ رأس الماص بويالي  أقص

سدديولإ الماليددإ  و،ددم م دددمويا مشدديلإ ال  الوحددديات -ىددكه–و مددن مواجيددإ نظددمي  وظ    بحيددثاليمنيددإ
ىندداك ندددرة ،ددم دراسددإ وددبرير مؤسسددات الومويددص ا صددالر افسددلمم   و وحسددب الباحددثيمددا أن دد

ومب كلك ، دد شديلت   على المشاريب الصاليرة  ومدى وبرير المشروعات الصاليرة على البطالإ
الدراسددددات السددددداب إ قاعددددددة عمي دددددإ ميندددددت الباحددددث مدددددن الم ر،دددددإ النظريدددددإ للومويدددددص ا صدددددالر 

 مم. افسل
 :البحثمنهوية  -6

سيسدددددوةدم الباحدددددث المنيجيدددددإ اليميدددددإ مدددددن أجدددددص وح يددددد  أىددددددا  الدارسدددددإ وفربدددددات  
 .والمنيجيإ الييفيدإ عدن طريد  الم دابلت  ووزيب افسوبانات ؛عن طري    وكلك،راياويا

سددديوم ووزي يدددا علدددى عمدددل  مؤسسدددات الومويدددص ا صدددالر ،،يمدددا يةدددص افسدددوبانات أمدددا 
 المجاص. ىكاافسلمم  بينما سيوم ونظيم الم ابلت مب الةبرا  ،م 
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 :هيكمية البحث -7
 :اآلومسيوم و سيم ىكه الدراسإ إلى رلرإ مباحث على النحو 

 : دور مؤسسات الومويص ا صالر افسلمم ،م اليمن.المبحث األم 
 اليمن. الوحديات الوم وواجو الومويص ا صالر افسلمم ،م: المبحث الث ني
: دور الوقددد  والزيددداة والومويدددص الجمددداعم ،دددم ومويدددص مؤسسدددات الومويدددص المبحزززث الث لزززث

 ا صالر افسلمم ،م اليمن.
المبحززززث األم : نعززززرة   مززززة  ززززن التمميزززز  األةززززمر اسسزززز مي فززززي الززززيمن

  

 يحووي ىكا المبحث على مطلبين:
 األم : نشأة التممي  األةمر في اليمن:المطمب 
  سب  نشبة وظيدور الومويدص ا صدالر اليريدر مدن افجدرا ات وافصدلحات الحيوميدإ 

، ددددمت  الودددم سددد ت إلدددى وحسدددين افقوصددداد والوةفيددد  مدددن م ددددص الف دددر والبطالدددإ ،دددم الددديمن 
جيات السياسددإ وافقوصدداديإ للددبلد ،ددم عددام ويواسددب النطددا  لووجيددو افسددورا الحيومددإ مةططدداً 

ويميدددن ال دددوص أن ىدددكه الو دددديلت وبدددراما    (WB,2004) كاحودددى يومندددا ىددد سدددرت م(1995)
 ؛افصددلحات اليييليددإ يانددت المرحلددإ ا ولددى الوددم ميدددت الطريدد  لظيددور الومويددص ا صددالر

وةل  ،درص عمدص   ميا،حإ الف ر والبطالإ :افصلحات اليييليإ ىو -ىكه– ن الالرض من 
اليريدددر مدددن البدددراما  -الومويدددص ا صدددالر مجدددم قبدددص -وقدددد أطل دددت الحيومدددإ اليمنيدددإ  .جديددددة

مدن   وةلد  ،درص عمدص جديددة  بيد  الوةفي  مدن الف در ومحاربدإ البطالدإوكلك  ؛والمبادرات
طدل  برنداما المؤسسدإ الدوليدإ   (SSN) ىدكه المبدادرات: إطدل  شدبيإ ا مدان افجومداعم وا 

إ بمسدداعدة ،نيدددإ وماليددإ مددن وصدددندو  الرعايددإ افجوماعيددد ؛إ والجيددات المانحدددإ ا ةددرىللونميدد
(SWF)  المصددمم لوزويددد ا سدددر كات الدددةص المددنةفض بشدديص اسدددورنا م و  .لوةفيدد  البطالددإ

بمسدداعدة ماليددإ مباشددرة  يمددا وددم إنشددا  مبدددادرة ا شددالاص ال امددإ الوددم نفددكويا ىي ددات الحيومدددإ 
وةطدددط الةددددمات افجوماعيدددإ لووليدددد ،دددرص   الصددداليرة يريفدددإ ال مالدددإ المحليدددإ للبنيدددإ الوحويدددإ

 ال مص لالير الميرة  ويكلك برناما مو دد السنوات للودريب الطوعم.
وددم إطددل  دراسددإ ميدانيددإ بومويددص مددن الحيومددإ اليولنديددإ ،ددم مدينددإ الحديدددة ،ددم  قدددو  
نظمدو الفدرع المحلدم   فنشا  مةطط حادري وموندوع للومويدص ا صدالر م(؛1997)يوليو عام 
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وبسدددس أوص صدددندو  للومويدددص ا صدددالر ىدددو الصدددندو  افجومددداعم يمدددا فوحددداد نسدددا  الددديمن  

وادم ممرلدين عدن الحيومدإ   ىي إ مسو لإ إداريًا ومالياً بوصفو   ،م كات ال ام (SFD) للونميإ
لددإ والمجومددب المدددنم وال طدداع الةدداص  ىد،ددو ا ساسددم ىددو المسدداعدة ،ددم محاربددإ الف ددر والبطا

ومرددص المددوارد    ( 2011)عددادص منصدور   مددن ةدلص ونفيددك مشدداريب ونمويدإ محددددة  ،دم الدديمن
بينمددا  (٪90)ومرددص  إك ؛ا جنبيددإ المصدددر الر يسددم  لددرأس مدداص الصددندو  افجومدداعم للونميددإ

الصدددندو  افجومددداعم للونميدددإ  د  ، دددط  وي ددد (٪10)ومردددص مشددداريإ الحيومدددإ اليمنيدددإ مدددا نسدددبوو 
سدددم والوحيدددد  غلدددب مؤسسدددات وبدددراما الومويدددص ا صدددالر ،دددم الددديمن  وقدددد بلددد  المصددددر الر ي

إجمددددالم عدددددد المشدددداريب الوددددم نفددددكىا الصددددندو  افجومدددداعم للونميددددإ ،ددددم جميددددب المحا،ظددددات 
وددددم افنويددددا  مددددن حددددوالم  -و ريًبددددا–مليددددار دوفر أمرييددددم  (1.8)مشددددروًعا ب يمددددإ  (13886)
 2016مليددددار دوفر أمرييددددم ،ددددم عددددام  1.44مدددن ىددددكه المشدددداريب بويلفددددإ و ددددارب  (13487)
وبنددم الةدداص ،ددم وقددد يانددت المحاولددإ ا ولددى لل طدداع    (2116لةززندما اتوتمزز  ي لمتنميززة ا ا)

عندددددما ومددددت الورويبددددات مددددب بنددددك الواددددامن  م(1999)الومويددددص ا صددددالر ،ددددم عددددام مشددددروع 
 ؛للونميددددإ فطددددل  نا،ددددكة ،ددددم عملياوددددو المصددددر،يإوالصددددندو  افجومدددداعم   افسددددلمم الدددددولم

لالددرض ومويددص ا عمدداص الصدداليرة  رددم أنشددب الصددندو  افجومدداعم للونميددإ شددرايإ مددب صددندو  
و دديم مسداعدات ،نيدإ يبيدرة  وادم ن  2003،دم عدام  (SEDF) ونميدإ المشدروعات الصداليرة

يريدددر مددن بدددراما وأمددواص قددروض صددداليرة  نشددطإ افقدددراض الةاصددإ بدددو  رددم أنشدددبت ب دددىا ال
 ومؤسسات الومويص ا صالر.

المطمززب الثزز ني: دمر التمميزز  األةززمر اسسزز مي فززي الحززد مززن ال قززر مالبط لززة فززي 
 :(2116لةندما اتوتم  ي لمتنمية ا ا) اليمن

عنددما أطلد   م( 2006)برز دور الومويص ا صدالر افسدلمم بشديص أيبدر مندك عدام  
بندددك الوادددامن افسدددلمم الددددولم ةطدددإ لمسددداعدة الشدددريات الصددداليرة والمووسدددطإ بدددال روض  

قددمت ةددمات  يردر مدن  إك إنيدا ؛مليدون   يمندم (500)وبلالت محفظويدا الومويليدإ حدوالم 
نشددط موددوزعين علددى  وبدددأ بنددك ا مددص للومويددص ا صددالر نشدداطو ،ددم عددام  عميددص   (5,437)
يددان   مددن ةددلص و ددديم ب ددض ال ددروض المبيددرة ل يدداس السددو  وأنظموددو الداةليددإ م( 2007)

 ،رعددددداً  (17)باليامددددص لةدمدددددإ الشددددريات الصدددداليرة والمووسددددطإ  لديددددو  مةصصدددداً  ا مددددص بنيدددداً 
ودم وبسديس بندك وقدد  .منيم من الم ورادين النشدطين (٪50)  حوالم اً نشط عميلً  (6,154)و
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أوص بندددك إسدددلمم للومويدددص  وي دددد م( 2010)م عدددام اليريمدددم افسدددلمم للومويدددص ا صدددالر ،ددد
ا صددالر افسددلمم ،ددم الدديمن  يمددا أنددو أوص بنددك للومويددص ا صددالر مددرةص بموجددب قددانون 

  يمولدددك بندددك اليريمدددم مدددا م(2009)الصدددادر ،دددم عدددام  (15)الومويدددص ا صدددالر الجديدددد رقدددم 
أطلدد  اليريمددم     حاليدداً نشددط   عميددص   (1829)  ولديددو مددا ي ددارب مددن ،رعدداً  (78)ي ددارب مددن 

لودددو،ير ب دددض منوجدددات افدةدددار وال دددروض  ؛نا،دددكة وسدددييلت ،دددم ب دددض ،روعدددو ،دددم صدددن ا 
أندددواع  اآلودددمبشدديص ةددداص  صدددحاب المشددداريب الصددداليرة وموناىيددإ الصدددالر  يواددد  الجددددوص 

 .م(2013) سنإ وعدد عمل ىا حوى  براما الومويص ا صالر ،م اليمن و،روعيا
 ةمر اسس مي(: مؤسس ت التممي  األ1ودم  )

 نمع المؤسسة اسم المؤسسة ت ريخ اسنش ء  دد ال رمع  دد اللم ء
  بنك ا مص للومويص ا صالر 2009 17 26,154

 
 البنمك      

 
 

بندددك اليريمدددم للومويدددص ا صدددالر  2010 78 1,829
 افسلمم

بنددك الواددامن للومويددص ا صددالر  2006 11 5,437
 افسلمم

12,791 11 
 

المؤسسدددددددددددإ الوطنيدددددددددددإ للومويدددددددددددص  2003
 ا صالر

 
 

 مؤسسإ عدن للومويص ا صالر 2005 4 6,666 المؤسسات
   ومان وافدةاربرناما عيبان لل 2003 1 7,926

 
 

 البرناما

برندددداما نمددددا  للومويددددص ا صددددالر  200 6 7,160
 والوطوير

 برناما آزاص للومويص ا صالر 2001 3 4,927
حادرموت للومويدص  برناما وادي 2000 1 1,618

 ا صالر
 شريإ وا ص للومويص ا صالرشريإ ا  2000 3 3,224
 صندو  الصندو  افجوماعم للونميإ 1998 7 3,002

 اسوم لي 13  143 82,206
 

ن مؤسسددات الومويددص ا صددالر ،ددم الدديمن وبةددك أ -أعددله–مددن ةددلص الجدددوص يوبددين  
بدراما وصدنادي   ودروبط ب بندوك  ومؤسسدات ةاصدإ  عددة موزعدإ علدى مونوعدإقانونيدإ  أشيافً 
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ووق  عن ال مدص بشديص يلدم مدا ي درب مدن  م(2015)وب د اندفع النزاع الداةلم ،م    حالياً 

مددددن الشددددريات المملويددددإ  (٪42)مددددن مؤسسددددات الومويددددص ا صددددالر  بافاددددا،إ إلددددى  (26٪)
أو  المالل دإ جز يداً  مدن الشدريات (٪95)عاندت  قدد   وم(2015)وكلك بحلوص سدبومبر   للنسا 

،ددم - مؤسسددات الومويددص ا صددالر ،ددم المندداط  ا يرددر واددرراً  ت  دم  مدد،م الاددرر المددادي اليلددم  وم 
إلدددى و صدددير سددداعات  -أياددداً –مدددن عمل يدددا  وأدت النزاعدددات  (٪70)أيردددر مدددن  -المووسدددط

إلددى  م(2015)سدداعإ/ يددوم قبددص مددارس  (13.5)مددن  (٪50.6)ال مددص ،ددم المؤسسددات بنسددبإ 
مدددن الشدددريات  (٪41)  قامدددت (2015)سددداعإ/ يدددوم ب دددد ولدددك الفودددرة  بحلدددوص أيودددوبر  (6.7)

   (2116لةندما اتوتم  ي لمتنمية ا ا) .من قوويا ال املإ (٪55)بوسري  
 

 في اليمن األةمرالمبحث الث ني: اللمام  مالتحدي ت التي تماوه مؤسس ت التممي  
بسدددددبب   صددددد بإ أوقاوددددداً  -ا حيدددددان،دددددم ب دددددض -وواجدددددو مؤسسدددددات الومويدددددص ا صدددددالر       

 -ىددكه–ناقشدت ال ديددد مدن الدراسدات السداب إ ليدكا  ؛الوحدديات وال وامدص الحرجدإ الودم وواجييددا
وحاولددت و دديم م ورحددات لواللددب علددى ىددكه الوحددديات    الوحدديات وال وامددص ،ددم مندداط  مةولفددإ

و ،نن د  ويوواجد ،م بي إ غير مسدو ر اقوصدادياً   وليون الومويص ا صالر ،م اليمن حديث النشبة
ومحاولددددإ إيجدددداد الم الجددددات   مدددن الاددددروري بميددددان الو ددددر  علددددى ولدددك الوحددددديات وال وامددددص

 اللزمإ ليا  ويمين أن نلةص أىم ولك الوحديات وال وامص ،م اآلوم:
 المةم  إلى ال قراء مالل طمين  ن اللم : -1
ىددو الوصددوص إلددى مسدداعدة  -يمددا ىددو م ددرو  - أحددد أىددم قاددايا الومويددص ا صددالر إن      

 ن الالالبيإ ال ظمى من الف درا  محرومدون  ؛عن طري  ومويص مشاري يم الصاليرة الف را  مالياً 
 م نيدددم ليسدددوا ،دددم وادددب مدددال ؛مدددن الوصدددوص إلدددى ةددددمات البندددوك الوجاريدددإ ،دددم الم دددام ا وص

زم لوددبمين ال ددرض أو مبلدد   الومويددص  وعلددى الددرغم مددن وموددب يميددنيم مددن وددو،ير الاددمان الددل
وشدير الدراسدإ الودم أجراىدا و   مدن النجداح ال ديد من مؤسسات الومويدص ا صدالر بمسدووى عداص  

من المشروعات الصداليرة و ومدد علدى  (٪89) ( إلى أن  م2000)الصندو  افجوماعم للونميإ 
منيدددا علددددى ومويددددص مددددن مؤسسددددات الومويددددص  (٪11)بينمددددا وحصددددص   مصدددادر الومويددددص الكاويددددإ

ةددرى الوددم أجريددت ،ددم مددب نوددا ا الدراسددات ا  ا صددالر ،ددم الدديمن  وىددكه النويجددإ مو اربددإ جددداً 
 ،دنن    و،دم دراسدإ لشدبيإ ا مدان افجومداعم  Ngehnevu, & Nembo, (2010)) مناط  أةرى
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لومويددددص ىددددو ادددد   مصدددادر ومويددددص مؤسسددددات ا  أىدددم سددددبب ،ددددم عددددم الوصددددوص إلددددى الف دددرا
 The State) واعومادىا على مصدر واحد مومرص ،م الصدندو  افجومداعم للونيمدإ  ا صالر

of Social Safety Nets 2018).  
 ملد  اللمائد المرت لة الم رمضة  مى أةح ب المش ريص الةميرة: -2
 اً ب ض مؤسسات الومويص ا صالر وفدرض أرباحد سات الساب إ أن  اأ،ادت اليرير من الدر       

وو اادددددى ب دددددض  إكالويلفدددددإ  صدددددحاب ا عمددددداص الصددددداليرة   وغيدددددر ميسدددددورة    مروف دددددإ للالايدددددإ
  أ،دادت (٪60)إلدى  (٪30)مؤسسات الومويص ا صالر ا ةرى م دفت أعلى قدد وودراوح مدن 

 أسدددددددد ار الفا دددددددددة  أن   را دددددددددةً  أصددددددددالرم  ومويددددددددص   مؤسسددددددددإم  (350)دراسددددددددإ اسو صددددددددا يإ شددددددددملت 
 ب ددددددددد أةددددددددك الواددددددددةم ،ددددددددم  سددددددددنوياً  (٪40)لددددددددى إ (٪20مددددددددا ) المفرواددددددددإ وراوحددددددددت بددددددددين

    .(Chowdhury, 2009) افعوبار
ن    ،م اليمن قد ف يةول  ا مر يريراً  يودراوح م ددص  إكيان أقص حددة مدن المنداط  ا ةدرى   وا 

 Yemen Market Research) (٪20)سد ر الفا دددة ومووسددط  (٪36)و (٪12)الفا ددة بددين 
Reports,2016).   

 مص مب دئ الشريلة اسس مية: دم التمافا  -3
 إف أن    على الرغم من وجدود المنوجدات المصدر،يإ الو ليديدإ مندك عددة سدنوات ،دم الديمن      

م ظدددم أصدددحاب المشددداريب الصددداليرة يمون دددون مدددن الو ددددم بطلدددب الحصدددوص علدددى قدددرض مدددن 
دراسددإ اسو صددا يإ عددن  (100)وددم إجددرا   .مؤسسددات الومويددص ا صددالر الو ليدددي  سددباب دينيددإ

ال مل  المحوملين والحاليين ل طاع الومويص ا صالر اليمنم ،م يدًل مدن صدن ا  وو دز وعددن 
من المشاريين أبدوا وفايليم للومويدص ا صدالر افسدلمم  (٪87)أظيرت النوا ا أن   والميل

ا الو ليدددي ، ددط مددن المسددوجيبين الددني (٪2)الوددم وووا،دد  مددب أحيددام افسددلم  ،ددم حددين اةوددار 
     .(Yemen Market Research Reports,2016) ال ا م على الفا دة

 اسط ر الق نمني مالتشريلي: -4
للومويددص ا صددالر  مددن ةددلص الدراسددات السدداب إ ىندداك رلرددإ أشددياص ل طددار الوشددري م      

،ددم بلددان مةولفددإ  ،يندداك افطدار الوشددري م افسدلمم البحددت يمددا   -بشدديص عدام-افسدلمم 
ىدددو الحدددداص ،دددم السددددودان  وىنددداك افطددددار الوشدددري م ليددددص مدددن الومويددددص ا صدددالر افسددددلمم 

ندونيسيا  أما النوع الرالدث ،ييدون ،يدو افطدار   والو ليدي يما ىو الحاص ،م بايسوان وماليزيا وا 
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ن مددددب إدراج قددددوانين جز يددددإ يمددددا ىددددو م مددددوص بددددو ،ددددم الوشددددري م الو ليدددددي ىددددو الر يسددددم وليدددد

ناللديش والدديمن  ف وشدديص ىددكه المؤسسددات جددزً ا مددن النظددام المددالم الرسددمم للدددوص بشدديص سددب
   .(Masyita, Dian 2012) عام باسورنا  إندونيسيا

 :القدرة التن فسية في السما -5
 ن الوسددددوي  أودددداح  ؛أداة ميمددددإ  ي مؤسسددددإ اسددددورماريإ -بشدددديص عددددام-الوسددددوي   ي ددددد     

أيبر لوح ي  أىدا،يا افجوماعيدإ المومرلدإ ،دم وزويدد الف درا   لمؤسسات الومويص ا صالر ،رصاً 
بنميانيددددددددإ الوصددددددددوص إلددددددددى مجموعددددددددإ جديدددددددددة موياملددددددددإ مددددددددن منوجددددددددات وةدددددددددمات الومويددددددددص 

ىنداك علقدإ بدين  أربودت الدراسدات السداب إ أن  وقد    (Charitonenko & Silva, 2002)ا صالر
 لدددددكلك سوسددددداىم  ؛وسدددددوي  المنوجدددددات  صدددددحاب الميدددددن الحدددددرة واسدددددودامإ الومويدددددص ا صدددددالر

 ,Rahman & Dean) اً اسودامإ ا عماص الصاليرة ،م اسودامإ مؤسسات الومويص ا صالر أيا
من أبرز ال وا   الوم ودؤرر علدى  يما وامنت نوا ا ب ض الدراسات اليمنيإ إلى أن     (2013

ة ولدك المروبطدإ بالوسدوي   مدن حيدث ادي  حجدم السدو   واد   قطاع المشدروعات الصدالير 
 المشدروعات بفدرص الوصددير لألسدوا  الةارجيدإ -ىدكه–ال درة الونا،سديإ  وعددم م ر،دإ مداليم 

   .(2013)علم  
مطززززرا تمميزززز   األةززززمرالتنميززززص فززززي مةزززز در أمززززما  مؤسسزززز ت التمميزززز   -6

 :المشرم  ت الةميرة
مدددددن أىدددددم  ي دددددد و دددددد مصدددددادر الومويدددددص  لمؤسسدددددات الومويدددددص ا صددددالر افسدددددلميإ إن      

سدوا     ن مؤسسات الومويص ا صالر بحاجدإ إلدى مصدادر ماليدإ للو،دا  بالوزاماويدا ؛الوحديات
يمدددا أن ودددو،ر مصدددادر الومويدددص    (Khachatryan, 2010) جدددص أم طويلدددإياندددت قصددديرة ا أ

نيدا مدن إنشدا  ةددمات ومنوجدات جديددة ولبدم رغبدات مي  سويون المؤسسات الماليإ ،م وادب يظ 
و يمندب ،نن د  وبدال يس ،دم حالدإ ن دص مصدادر الومويدص   (Rose & Hudgins, 2008) ال مدل 

  يددؤرر علددى افسددودامإ الددكيو   مؤسسددات الومويددص ا صددالر مددن وح يدد  افعومدداد علددى الددكات
الونا،سدديإ المسددودامإ مددن ةددلص المددوارد  ن الشددريإ وح دد  الميددزة  ؛وال دددرة الونا،سدديإ ،ددم السددو 

بالنسددبإ  يبيدراً  ىدكا وحددياً  ي ددو    (Smith & Rupp, 2002)  نيدا ندادرة ؛الماليدإ الودم ومولييدا
 نيددا ف وسددوطيب افقوددراض مددن المؤسسددات ا ةددرى  ؛لمؤسسددات الومويددص ا صددالر افسددلميإ

   ن ب دض ا مددواص المواحدإ قددد ف يميدن الحصددوص علييدا دون د،ددب ،ا دددة ؛لوالطيدإ رأس ماليددا
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وىدكا بطبي دإ   وىو ما يو ارض مب مبادئ الشري إ  أو قدد ولجدب إلدى مشداريإ مؤسسدات أةدرى
أن الومويدص  -ىندا–ومدن الجددير بالدكير  -أياداً –الحاص سيؤدي إلى اروفداع الويلفدإ والمةداطر 

سيسدداعد ،ددم و دددد مصددادر الومويددص لمؤسسددات الومويددص   ا صددالر افسددلمم لديددو بددديص ، دداص
الوقدددد   والزيدددداة  والومويددددص  :مرددددص  يومرددددص كلددددك ،ددددم المصددددادر الةيريددددإ  ا صدددالر افسددددلميإ

  .(Ahmed, 2003) الجماعم الةيري  وال رض الحسن
 اتستدامة: -7
ربدددت أن نظدددام  إك ؛يجدددب أن يومودددب الومويدددص ا صدددالر بافسدددودامإ والويدددرار ،دددم الومويدددص      

م ارندإ بممارسدإ ال ديدد مدن   اف ومان لمدة عام أقص ، اليإ ،م الجيود المبكولإ للحد مدن الف در
 ن الف درا  يحوداجون للحصدوص علدى الةددمات الماليدإ  ؛ال روض على مددى ،ودرة زمنيدإ طويلدإ

ات وواجددو مؤسسدد مددن رمددم  و   علددى أسدداس طويددص ا جددص بدددًف مددن مجددرد دعددم مددالم لمددرة واحدددة
ودو،ير المسدداعدة  -الومويدص ا صدالر مسدؤوليإ ،ريددة وومردص ،دم وح يد  نويجودين مرغدوب ،ييمدا 

أي أن   قادرة على والطيدإ ويدالي  عملياويدا بشديص مناسدبيما أنيا   الماليإ للف را  )الوصوص(
 اً يد ن الف را  يميلون إلى افقوراض من المؤسسات الوم يدرون أنيدا سدليمإ مال؛ ويون مسودامإ

(M. Zeller, Richard L , 2002).  
 :األةمرتدريب متأهي   م ء التممي   -8
،دددم وحديددددد نجدددداح أو ،شددددص مؤسسددددإ الومويددددص  حاسددددماً  ي دددد ودددددريب ووبىيددددص ال ميددددص أمددددراً      

علدددى سدددبيص -فسددديما ،ددم الددددوص الناميددإ الودددم وشددديد م دددص أميدددإ مروفددب ،دددم الدديمن  ؛ا صددالر
،نن اروفاع ا ميدإ بدين النداس ف يدزاص يمردص  من رمم  و  ( ٪50)وبل  نسبإ ا ميإ حوالم  -المراص
يشدفت ال ديدد مدن الدراسدات علدى أن ىنداك    (Ali , 2017) للومويدص ا صدالر ،دم الديمن وحدياً 

وبدددين وح يددد  نودددا ا عاليدددإ للمؤسسدددات   علقدددإ إيجابيدددإ بدددين وددددريب عمدددل  الومويدددص ا صدددالر
 نودا ا إحددى الدراسدات الودم اسدوةدمت نيدام  ووامنت   (Karlan & Valdivia, 2011) المانحإ

 علدى وطدوير ا عمداص أن   مشدورياً  باً الودم و ددم وددري  الحالإ لوحليص مؤسسات الومويدص ا صدالر
دد"الوددريب علدى وطددوير ا عمداص يظ  ووميددين رواد   ن بشديص يبيددر مدن أدا  المشدداريب الصداليرةحس 

 (٪91.2)و،م اليمن أ،ادت إحدى الدراسدات أن حدوالم    (Dumas, 2001) ا عماص الصاليرة
مدددن أيددان كلددك سددوا    ودددريب أو ةدددمات اسوشدداريإ مددن عينددإ الم وراددين أنيددم لددم يول ددوا أي  

   .(2017)صال     أي ويافت أةرىم من مؤسسات الومويص ا صالر أ
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مميز  المبحث الث لث: دمر المقف مالزك ة مالتممي  الوم  ي في تمميز  مؤسسز ت الت 
  :اسس مي األةمر
نمددوكج الدراسددإ الم وددرح الددكي يشددمص  -أدندداه–يوادد  الرسددم البيددانم هيكزز  الدراسززة:  

م دددص البطالددإ  و المشددروعات الصدداليرة  و  سددات الومويددص ا صددفر سوىددم مؤ   مواليددرات الدراسددإ
؛ يمددا يشددمص  يددكلك علددى  مصددادر ومويددص مؤسسددات الومويددص ا صددالر افسددلميإ ،ددم الدديمن

ندددواع مدددن المصدددادر الماليدددإ الم ورحدددإ لومويدددص رأس مددداص المؤسسدددات افسدددلميإ أينددداك رلردددإ ،
دا ه لييددون قددادرًا علددى محاربددإ البطالددإ والوةفيدد  مددن ألو زيددز  ؛للومويددص ا صددالر ،ددم الدديمن

 :اآلوموكلك على النحو   الف ر
يدص افسدلمم الوقد  مدن أىدم ال ادايا الودم ودم بحريدا ،دم مجداص الومو  دي دالمقف النقزد::  - أ

 -ىددكه–النويجددإ المشددوريإ بددين  نجددد أن    مددن ةددلص الدراسددات السدداب إ ،ددم مندداط  مةولفددإ
نظددام الوقدد  لددو نوددا ا إيجابيددإ لمؤسسددات  أن   :الدراسددات الوددم وناولددت ىددكا المواددوع ىددو
( م2007( وويلسدون )م2004حد  )ق( و م2003الومويص ا صالر افسلميإ  كير أحمدد )

ةيريدددإ مردددص الوقددد  والزيددداة ليدددا آردددار إيجابيدددإ ،دددم دعدددم مؤسسدددات الومويدددص "ا دوات ال أن  
الودم  ر وأصدحاب المشداريب الصداليرة  واقورحدوا إنشدا  مؤسسدات الومويدص ا صدال  ا صالر

الزيدداة والوقدد   ويميددن للمجومددب افسددلمم اسددوةدام  :مرددص  للمبددادئ افسددلميإ و مددص و، دداً 
  : اسدورمار الوقد  ،دم ا صدوص المددرة للدددةصأوليددا  الوقد  الن ددي مدن ةدلص ردلث طدر 

: يدا  رالراً حسدن اً قرادبوصدفو : اسوةدام الوقد  ياواسوةدام ال وا د  غراض اجوماعيإ  راني
 مدداص فنشددا  مؤسسددات الومويددص ا صددالر افسددلميإ رأسظ بوصددفو اسددوةدام الوقدد   إميانيددإ

(Masyita, 2012).   
ولددو وددبرير ملحددوظ   ،ددم الحيدداة افجوماعيددإ وافقوصدداديإ ميمدداً  يل ددب الوقدد  ،ددم الدديمن دوراً  

والمجددداص الوجددداري   علدددى النددداوا المحلدددم افجمدددالم مدددن ةدددلص ا راادددم الزراعيدددإ الوقفيدددإ
ا راام الزراعيإ الوقفيإ ونوا يميإ يبيرة مدن الفاييدإ  الوقفم  أشارت ب ض الدراسات أن  

مددن إجمددالم ا رااددم الزراعيددإ ،ددم  (٪20-15)والحبددوب والةاددروات ووسدداىم بحددوالم 
و،دددم المجددداص الوجددداري يوجدددد ال ديدددد مدددن المرايدددز الوجاريدددإ    (Al-Sorori, 1997) الددديمن

 -، ددط-،ددم محا،ظددإ صددن ا   ،مددرلً   وا سددوا  ال امددإ المملويددإ لمؤسسددإ الوقدد  الرسددميإ
   (Margaret-Anne, C. and G. Donna, 2018) مريدز وجداري (4000)يوجدد أيردر مدن 
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اليمن من الدوص الوم و دانم مدن اد   نظدام الوقد  علدى الدرغم مدن رصديدىا اليبيدر  و د
ومويدص ال داطلين  والمدوارد ىد -ىدكه–أ،ادص طري دإ فسدوةدام  من أمدواص الوقد   لدكلك ،دنن  

 .والمساىمإ ،م الحد من انوشار البطالإ ،م اليمن  عن ال مص
حدداوص ال ديددد مددن ال لمددا  والبدداحرين إقامددإ علقددإ موبادلددإ بددين مؤسسددات الزكزز ة النقديززة:  - ب

والزيداة  -الوم وس ى إلى دعم الف را  وال اطلين عن ال مدص-الومويص ا صالر افسلميإ 
 ؛أداة ومويص اجوماعيإ فشدوراييما ،دم ا ىددا  افجوماعيدإ والفلسدفإ الم اصدديإبوصفيا 

يصدالو إلدى مرحلدإ اليفايدإ  يمدا يًل منيما يس ى إلى وميي إن   إك ن الف ير ،م المجومدب وا 
اسوةدام الزياة لومويص مؤسسات الومويص ا صالر افسدلميإ سوسداىم ،دم حدص ب دض  أن  

ىندددداك وجددددارب ناجحددددإ لومويددددص مؤسسددددات الومويددددص ا صددددالر  .الوحددددديات الوددددم وواجيددددو
للف درا  ال داطلين  والودم أردرت إيجابدًا ،دم ةلد  ،درص جديددة  افسلميإ عن طري  الزياة

مدن  ديدوان الزيداة  -مدرلً -،فدم  السدودان   وماليزيدا  ومصدر  السودان :مرص  عن ال مص
وعدددم   الومويددص ل دددد مددن المددزارعين الف ددرا  الددكين واجيددوا ،ددم يريددر مددن ا حيددان الجفددا 

يفايددإ ا سددمدة لوحسددين إنودداجيم مددن ةددلص زيددادة عا دددات الزيدداة  بلدد  إجمددالم الومويددص 
: آلوددددمويانددددت النويجددددإ علددددى النحددددو ا  أسددددرة (8000)دوفر أمرييددددم إلددددى  (336500)
لدوحظ زيدادة يبيدرة ،دم إك  ؛ةدلص ،صدص الشدوا  (٪70)اروفاع المساحإ المزروعإ بنسدبإ "

  بلالددت ال يمددإ افجماليددإ للمحاصدديص الن ديددإ حددوالم (٪150)إنواجيددإ الفدددان بددبيرر مددن 
وبلالددت قيمدددإ   ادد   حجددم الومويدددص (15)مليددين دوفر أمرييددم  وىدددو مددا ي دددادص  (5)

  مدن الومويدص (٪74.4)أي   أل  دوفر (250.5)أمواص الزياة المحصلإ من المزارعين 
 Khalifa, Abd) ودددم سددداد الومويدددص باليامدددص مددن قبدددص المددزارعين  بافاددا،إ إلدددى كلددك
elrahman, 2016)    مدن أىدم المدوارد الماليدإ لليي دات الفرعيدإ ،دم الزيداة ،دم الديمن  دوو

وبحسدب الجيداز المريدزي للرقابدإ والمحاسدبإ    (Farhan, 2010) المحا،ظدات والمدديريات
 ؛يمندم  أي   مليدار (20)( بل  إجمالم مبلد  الزيداة المحصدلإ حدوالم م2014اليمنم )
للرقابدإ والمحاسدبإ اليمندم الجيداز المريدزي بحسب و دارير  مليون دوفر (100)ما ي ادص 

(2014) (ILO, 2013)    أمددواص الزيدداة  و دددوبحسددب اليي ددإ المريزيددإ للرقابددإ والمحاسددبإ
،ددم طري ددإ أيددان كلددك سددوا    يا،يددإ لميا،حددإ الف ددر إكا يانددت ودددار بشدديص عددادص ومسددؤوص

 .،م صر،يا للمسوفيدين موحصيليا أ
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وسددديلإ لجمدددب ا مدددواص مدددن ةدددلص بندددو: ب  الومويدددص الجمددداعم ي دددر  التمميززز  الومززز  ي:  - ج

بالرض دعم الةطط الودم بددأىا أ،دراد آةدرون أو   الشبيات افجوماعيإ الواس إ للوصاص
( مليددار دوفر 1مؤسسددات ومجموعددات منظمددإ  وقددد نمددا الومويددص الجمدداعم بسددرعإ مددن )

( حدددوص م2015( مليدددار دوفر أمرييدددم ،دددم عدددام )34( إلدددى )م2011أمرييدددم ،دددم عدددام )
ووجاوزت بشديص   ووس ت من ومويص المؤسسات الةيريإ إلى ومويص الشريات ال الم  يما

لوصدب  أحدد أيبدر مصدادر ومويدص الشدريات الصداليرة   (Angel Investment) ؛سدريب
 (م2015نصدت دراسدإ حبدص وارد وآةدرون )  .(Oliver and others 2013) والمووسدطإ

(Dushnitsky and others, 2016)     الومويددص الجمدداعم ا وروبددم لددو وددبرير  علددى أن"
إيجابم على دور ووشاليص مؤسسات الومويص ا صالر ا وروبيإ  وبشيص إجمدالم  قددمت 

لومويددددص   مليددددون يددددورو (3000)منصددددات الومويددددص الجمدددداعم ا وروبددددم مددددا ي ددددرب مددددن 
يميدن اسدوةدام الومويدص الجمداعم لو زيدز الوصدوص إلدى رأس  مدن رمدم  الشريات الصاليرة  و 

المددداص  صدددحاب ا عمددداص الحدددرة وأصدددحاب المشددداريب الصددداليرة والمووسدددطإ مدددن ةدددلص 
  .(Cohen, & Martin, 2017) مؤسسات الومويص ا صالر افسلميإ

 

 استنت و ت البحث:
ل جابدإ   أن الدراسإ سوسةدم منيجيإ البحدث ال لمدم اليمدم والندوعم -ساب اً -أشرنا  

 المبحددث نوددا ا الدراسددإ المو ل ددإ -ىددكا–يشددرح  .ولوح يدد  أىدددا  البحددث  علددى أسدد لإ الدراسددإ
بدور الومويص ا صالر افسلمم ،م وةفيض م دص البطالدإ  ويدكلك النودا ا المو ل دإ بنميانيدإ 

والومويددص   والزيدداة  الوقدد  الن دددي ؛ومويددص مؤسسددات الومويددص ا صددالر افسددلميإ عددن طريدد 
ات الوددم وددم جم يددا مددن ال ينددإ المةوددارة و،ً ددا ل ليددإ الوددم وددم بندداً  علددى وحليددص البياندد الجمدداعم

 :على النحو اآلوم نبينيما مطلبينوكلك ،م   عرايا ساب اً 
اسسز مي فزي تطزمير  األةزمربزدمر التمميز   نت ئج الدراسزة المتلمقزةالمطمب األم : 

المشرم  ت الةميرةا مدمر المشرم  ت الةميرة في تخ يي ملزد  البط لزة 
 :في اليمن

( SPSSشدددملت الوحلددديلت الوددددم ودددم إجراؤىددددا بواسدددطإ برندددداما الوحليدددص افحصددددا م ) 
والحالدددإ   وال دديم الموطر،دددإ  و،حددص البياندددات المو ل دددإ بالبيانددات المف دددودة  افحصددا  الوصدددفم

والصددددلحيإ   والو ددددارب  والةطيددددإ المو ددددددة  يمددددا وددددم إجددددرا  اةوبددددارات الموروقيددددإ  الطبي يددددإ
  (CFA) مدددن ووحليدددص عامدددص الوبييدددد  (EFA) ب دددد وحليدددص عامدددص افسويشدددا   الومييزيدددإ
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يميددن ولةدديص و   للسددودفص علددى مدددى صددحإ الفرادديإ ؛للوصددوص إلددى نوددا ا وقدديم صددحيحإ
 وم:اآلعلى النحو كلك 
 ا مملد  اتستو بة:موتمص  ينة الدراسة - أ

يانددت ال ينددإ المةوددارة مددن عمددل  مؤسسددات الومويددص ا صددالر افسددلمم ،ددم الدديمن   
بنيددًا ومؤسسددإ  وووق ددت الدراسددإ ب ددض المشدديلت  (13)، ددط  وىددم   ،ددم محا،ظددإ صددن ا 

  (19)ص وبإ الووزيب والجمب أرنا  انوشدار جا حدإ يو،يدد  :مرص  وال  بات أرنا  جمب البيانات
حدددوالم  (2020)مدددايو  (20)إلدددى  (2020)،برايدددر  (23)ودددم إجدددرا  المسددد  ةدددلص الفودددرة مدددن 

  وكلدددك  ن م ظدددم (370)  بلددد  ال ددددد افجمدددالم فسدددوبيانات المسددد  الموزعدددإ أسدددبوعاً  (12)
)راميددددإ  يددددان   (٪30)و  (٪10)المسدددد  الددددكي وددددم إجددددراؤه ول ددددد م دددددص اسددددوجابإ يوددددراوح بددددين 

 ن الباحدددث غيدددر موبيدددد مدددن حصدددولو علدددى م ددددص اسدددوجابإ بنسدددبإ  (. نظدددراً 2005سدددليمان  
لمؤسسدددات الومويدددص  عمددديلً  (370)  ، دددد ودددم ووزيدددب إجمدددالم عددددد افسدددوبانات علدددى (100٪)

 .بيا ى،م اليمن وىم أيبر من ال ينإ الموص (IMIFs) ا صالر افسلميإ
وىددو مددا يمرددص م دددص اسددوجابإ   مسددحاً  (370)مددن أصددص  اسددوبياناً  (290)وددم إرجدداع  
 (280)  ودددم اسدددوةدام إجمدددالم عليدددوحدددافت اسدددورنا يإ؛ و  (10)وياندددت   و ريبددداً  (٪78)بنسدددبإ 
 ب د إزالإ الةدارج. ودم اعوبدار حجدم ال يندإ (٪75)قابًل للسوةدام مب م دص اسوجابإ  اسوبياناً 

(n = 280) يا،يدًا ليدكه الدراسدإ. ح د  حجدم عيندإ الدراسدإ (N = 280) ممدا  (1 :5)سدبإ ن
بددو مددن  ىمشدداريين ليددص مؤشددر )عنصددر( علددى النحددو الموصدد (5)ي نددم أن ىندداك حاجددإ إلددى 

  .Hair, et al, 1998) ) قبص
 ( ملد  اتستو بة مالبي ن ت الموملة2ودم  )

  ليماسو المستويبين
 370 عدد افسوبانات الموزعإ
 80 عدد افسوبانات المف ودة
 290 و ببوياعدد افسوبانات الوم وم 

 10 (outlierعدد افسوبانات المسوب دة )
 280 عدد افسوبانات المسوةدمإ للوحليص

 %78 م دص افسوجابإ
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 مو تت استب نة الدراسة مفقراته : - ب 
 ( مو تت اتستب نة مفقراته 3ودم  )

  دد فقراته  مو تت اتستب نة
افسددددلمم علددددى  أرددددر مؤسسددددات الومويددددص ا صددددالر
 أصحاب المشروعات الصاليرة.

 ، رة 11

 ، رات 5 أرر المشروعات الصاليرة على البطالإ.
 ، رة 11 قياس البطالإ

 27 افجمالم
 

 ( التةنيف حسب مقي س ليك رت الخم سي4ودم  )

 ممافا بشدة ممافا مح يد ت أمافا ت أمافا بشدة التةنيف
 5 4 3 2 1 الدرجإ

 
 :ختب ر فرضي ت الدراسةت الخطي اتنحدار - ت

 علدى المسدو لإ المواليدرات ودبرير لدراسدإ ؛الةطدم للنحددار وحليدص الباحدث اسدوةدم 
  المسدو لإ المواليدرات درجدات ةدلص مدن الودابب المواليدر درجاتالونبدؤ بد بيدد   الودابب المواليدر
  يوبدين  β (ANOVA) الوبداين لوحليدص المو ددد الةطدم افنحددار وحليدص نودا ا أظيدرتيمدا 
ممرلددإ بالومويددص ا صددالر  المسددو لإ المواليددرات بددين علقددإ ك( أن ىنددا19الجددوص ) حسدب

ويدددكلك علقدددإ ريدددادة المشدددروعات الصددداليرة    افسددلمم وعلقودددو بريدددادة المشدددروعات الصددداليرة
اين افحصدا يإ لوحليدص الوبد α    أظيرت نوا ا الوحليص افحصدا م أن  بالموالير الوابب )البطالإ(

 (109.106) وم:حددددادي  للمواليددددرين الودددداب ين ريددددادة المشددددروعات الصدددداليرة والبطالددددإ يدددداآلا 
وىدكا يددص علدى   (0.000)  نويدإ   مالفا يدإ لمسدووى ال والنسدبإ  علدى الودوالم (69.805)و

      ( .2)رقم الجدوص جودة النموكج  انظر
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 Anova)   بي( تحمي  التب ين )5الودم  )
 

المتمير 
 الت بص

موممع  النممذج
 المربل ت

دروة 
 الحرية

متمسط 
 المربل ت

ال  ء 
 اسحة ئي

النسبة 
 ال  ئية

ريادة 
المشروعات 
 الصاليرة

 000. 109.106 32.625 1 32.625 الةطم
الةطب 
 الم ياري

83.128 278 .299   

    279 115.754 المجموع
 000. 69.805 74.039 1 74.039 الةطم البطالإ

الةطب 
 الم ياري

294.860 278 1.061   

    279 368.899 المجموع
 النوا ا يوامن الكي (Model Summary)ملةص النموكج   جدوص إلى وبالرجوع 
 لنموكج مؤشر أىم ي د الكي ( coefficient of determination) الوحديد بم امص الةاصإ
 م امدص أي-أندو نجدد  يمدا النمدوكج وو،يد  لجدودة م ياسداً  دوي د (R2) لدو ويرمدز   افنحددار
 الومويدص ا صدالر افسدلمم  ؛المسدو ص المواليدر أن م نداه وىدكا  (R2 = 0.282)الوحديدد 
 قديم ،دم وحددث الودم  اليليدإ افنحرا،دات أو الوبايندات ؛أي  مدن الوالييدرات (%28.2)يفسدر 
  عوامدص أةدرى إلدى يرجدب( %71.8 )والبداقم   ريدادة المشدروعات الصداليرة  الودابب المواليدر
 يلمدا   عمومداً النمدوكج ،دم وادمن لدم ميمدإ مواليدرات ىنداك أن أو  ال شدوا م الةطدب :منيدا

 يمدا أن م امدص الوحديدد النمدوكج   جدودة علدى كلدك دص  (%100 )مدن( R2)قيمدإ  اقوربدت
(R2)  المواليدددددر المسدددددو ص ريدددددادة  وىدددددكا م نددددداه أن   ( 0.201)للمواليدددددر الودددددابب البطالدددددإ يسددددداوي

  الوبايندددات أو افنحرا،دددات اليليدددإ ؛أي  مدددن الوالييدددرات (%20المشدددروعات الصددداليرة  يفسدددر )
 :منيدا  يرجدب إلدى عوامدص أةدرى( %80)والبداقم   الوم وحدث ،م قيم الموالير الودابب  البطالدإ

يلمدددا  أو أن ىنددداك مواليدددرات ميمدددإ لدددم وادددمن ،دددم النمدددوكج وعلدددى ال مدددوم  الةطدددب ال شدددوا م
 والوحديدد ببن د م امص ويوص   دص كلك على جودة النموكج (%100)من ( R2)اقوربت قيمإ 

 للمواليدر أىميدإ ىنداك ويدن لدم لدو حودى سدوروفب قيمودو ،دنن    للنمدوكج مسدو ص مواليدر أاي  لو
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 (R2) زيادة إلى يؤدي افنحدار نموكج إلى مسو ص موالير إاا،إ ن  ؛ إك إالنموكج ،م المسو ص
 (.6نظر الجدوص رقم )انحدار إلى اف ال ا دة المرب ات مجموع زيادة بسبب

 ممخص النممذج( 6ودم  )
 مل م  اترتب ط المتمير الت بص النممذج

R 
مل م  التحديد 

R2 
مل م  التحديد 

 الملد 
ريادة  1

المشروعات 
 الصاليرة

0.531 0.282 0.279 

 0.198 0.201 0.448 البطالإ 2
 

 الدراسة:نت ئج فرضي ت  - ث
 األةززززمراألملزززى: تموززززد   قزززة ذات دتلززززة إحةززز ئية بززززين التمميززز   ال رضزززية
 مالمشرم  ت الةميرة في اليمن اتس مي

 (SPSS) اسدددوةدام مةرجددات الوحليددص افحصدددا م مددن ةددلص نوددا ا الدراسدددإ يانددت  
 على النحو اآلوم:  نحدار الةطملوحليص اف
إحصددددا يإ بددددين  إدفلدددد يأرددددر إيجددددابم كأظيددددرت نوددددا ا الوحليددددص افحصددددا م بوجددددود  

المشددروعات الصدداليرة ،ددم الدديمن  ويانددت جميددب ال دديم ودددص علددى و الومويدص ا صددالر افسددلمم  
   ،يمدددا بلددد  الودددبرير المباشدددر للومويدددص ةمدددب الم دددايير المحددددد -ومامددداً –جدددا ت  ة جيدددد إمطاب ددد

جبدإ وياندت قيمدإ وىدم قيمدإ مو   (0.531ا صالر على المشدروعات الصداليرة مسداويًا )بيودا  
(t)  أيبدر مدن ال يمدإ الجدوليدإ( 10.445)افحصدا يإ مسداويإ  ( (Hair, et al, 1998   

 إك بلددد  مسدددووى الدفلدددإ (؛0.001)قدددص مدددن أوىدددم كات دفلدددو إحصدددا يإ عندددد مسدددووى م نويدددإ 
علدى المشدروعات  الومويدص ا صدالر افسدلمم يدؤرر إيجابداً  ن  أيشدير إلدى  وىدو مدا ( 0.000)

 الصاليرة ،م اليمن.
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 ( يمضح الل قة بين التممي  األةمر اتس مي مالمشرم  ت الةميرة.7ودم  )
م املت  م املت غير م ننإ النموكج

 م ننإ
( t) 
  وم

 المحسوبإ

النسبإ 
 الفا يإ

B  الةطب
 الم ياري

Betaبيوا 

)الومويص ا صالر 
 افسلمم(

1.618 .236  6.865 .000 

المشروعات 
 الصاليرة

.580 .056 .531 10.445 .000 

 الموالير الوابب: ريادة المشروعات الصاليرة
يدددت علددى أن إك أ ؛إلددى نوددا ا ممارلددإ -بالمرددص-ووصددلت ب ددض الدراسددات السدداب إ   

عات الصددداليرة  علدددى سدددبيص و ،دددم ونميدددإ المشدددر  اً يبيدددر  راً مؤسسدددات الومويدددص افسدددلمم يل دددب دو 
( أن الومويدددص ا صدددالر افسدددلمم يسددداىم ،دددم ونميدددإ 2014دراسدددإ )ريدددواجنوم المرددداص وجددددت 

 ف سددديما علدددى ا ربددداح وا صدددوص مدددن المسددد  إلدددى المشددداريب الصددداليرة  المشدددروعات الصددداليرة
(Riwajanti, 2014).   

  ت ال رضزية الث نيززة: تموزد   قززة  كسزية ذات دتلززة إحةز ئية بززين ريز دة المشززرم 
 اليمن:الةميرة  مالبط لة في 

لوحليدددص  ( SPSS) نودددا ا الدراسدددإ باسدددوةدام مةرجدددات الوحليدددص افحصدددا م أظيدددرت 
إحصددا يإ  إ  أظيددرت نوددا ا الوحليددص افحصددا م بوجددود أرددر عيسددم كي دفلددنحدددار الةطددماف

 ةجيدد إبين ريادة المشروعات الصاليرة والبطالإ ،م اليمن  ويانت جميب ال يم ودص علدى مطاب د
  ،يما بل  الوبرير المباشدر للومويدص ا صدالر افسدلمم علدى ةمب الم ايير المحدد جا ت وماماً 

افحصدا يإ ( t)وىم قيمإ سالبإ ويانت قيمدإ   (0.309-المشروعات الصاليرة مساويًا )بيوا  
إحصدددا يإ عندددد مسدددووى  إوىدددم كات دفلددد إ أيبدددر مدددن ال يمدددإ الجدوليددد  -(4.266) مسددداوي
ريددادة  ن  أيشدير إلددى  وىدو مددا ( 0.000 )إك بلدد  مسدووى الدفلددإ (؛0.001)قددص مدن أم نويدإ 

ويفسدددر كلدددك يلمدددا زادت ريدددادة   المشدددروعات الصددداليرة يدددؤرر عيسددديًا علدددى البطالدددإ ،دددم الددديمن
 وال يس صحي .   المشروعات الصاليرة أدى إلى و ليص البطالإ
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 ة مالبط لة.يمضح الل قة بين يمضح الل قة بين ري دة المشرم  ت الةمير  (8ودم  ) 
م املت  م املت غير م ننإ النموكج

 م ننإ
( t) 
  وم

 المحسوبإ

النس
بإ 
 بيواbeta الةطب الم ياري B الفا يإ

المحك)ريادة 
المشروعات 
 الصاليرة(

-0.309 0.102  -3.029 000.  

 000. 4.266- 0.448- 0.105 0.874- البطالإ
 الموالير الوابب: البطالإ 

المشددروعات الصدداليرة ليددا وددبرير سددلبم يبيددر علددى  الدراسددإ أن   -ىددكه–وجدددت نوددا ا  
الزيدددادة ،دددم المشدددروعات الصددداليرة ودددؤدي إلدددى انةفددداض م ددددص  م ددددص البطالدددإ  ممدددا ي ندددم أن  

الفرادديإ صددحيحإ وصددادقإ  ووووا،ددد  ىددكه النويجددإ مددب النودددا ا  -ىدددكه–،ددنن  عليددو البطالددإ  و 
 Audretsch and Fritsch) و  Garofoli (1994) )الدواردة ،دم الدراسدات السداب إ

 الصدددداليرة  الصدددداليرة بالمشددددروعات البطالددددإ مروبطددددإ سددددلباً  وجدددددوا أن   ؛ إك إنيددددم (1994)
(Audretsch & Fritsch, 1994).   

 األةزمرالنت ئج الدراسية المتلمقة بإمك نية تممي  مؤسس ت التمميز  المطمب الث ني: 
 :مي  الوم  يمالتمطريا المقف النقد: مالزك ة اسس مية  ن 

  الوم ظيرت من الم دابلت الم م دإ  يشومص ىكا الجانب على المواوعات وا ،يار الر يسيإ
ودددم اةويدددارىم بنددداً  علدددى سدددنوات الةبدددرة ،دددم مجددداص   شةصدددًا مةوددداراً  (11)الودددم أجريدددت مدددب 

محاولدددإ  :الم دددابلت ىدددو -ىدددكه–ويدددان اليدددد  مدددن   الومويدددص والومويدددص ا صدددالر افسدددلمم
: ىدص يميدن للوقد  الن ددي والزيداة والومويدص الجمداعم ومويدص ودمافجابإ على سدؤاص البحدث اآل

والوددددم   مؤسسددددات الومويددددص ا صددددالر افسددددلمم؟ وقددددد قددددام الباحددددث بوحديددددد أسدددد لإ الم ددددابلت
 (.9ويما كير ،م الجدوص رقم )   أس لإ (7)وامنت 
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 تم استخ ةه  من المق بمة ( يمضح أهم القض ي  ماألفك ر التي9الودم  )

ال ادددددددددددددديإ الر يسددددددددددددددديإ  رقم السؤاص
المسوةلصدددددددددددددددإ مدددددددددددددددن 

 افجابات

 ا ،يار الر يسيإ الوم عيسويا الم ابلت

رير بسددددددييون ىندددددداك ودددددد 1السؤاص 
إيجدددددددددددابم لمؤسسدددددددددددات 
الومويددددددددددددددص ا صددددددددددددددالر 
افسددددددددددددددددلميإ علدددددددددددددددددى 

 المشروعات الصاليرة

 :ويإيظير الوبرير افيجابم ،م المواوعات اآل
 ماص مؤسسات الومويص ا صالرزيادة رأس  -
 .اسويدا  أيبر عدد ممين من ال اطلين عن ال مص -
 .ويلفإ منةفاإ -

و وبدددددر ىدددددكه المصدددددادر  2السؤاص 
،  الدددددددددإ بسدددددددددبب ال دددددددددوة 

 الماليإ الوم ومولييا

 :وموظير ال وة الماليإ ،م الجوانب اآل
 افسودامإ. -
سددددويون شددددروط وقيددددود الومويددددص بواسددددطإ ىددددكه المصددددادر  -

 منةفاإ جدا.
 سويون الةسارة منةفاإ. -

سدددويون ىدددكه المصدددادر  3السؤاص 
سددددددددديلإ الونفيدددددددددك عندددددددددد 

 الوطبي .

 :آلويإوظير سيولإ الونفيك مب ال اايا ا
 وجود ا نظمإ وال وانين المنظمإ. -
الددوعم افجومدداعم ببىميددإ ىددكه المصددادر لومويددص الومويددص  -

 ا صالر.
 افسو رار ا منم والسياسم وافقوصادي. -
عددادة  واددوح افجددرا ات - المنظمددإ ل مليددإ جمددب افمددواص وا 

 ومويليا.
وحودددددددددددددداج مؤسسددددددددددددددات  4السؤاص 

الومويددددددددددددددص ا صددددددددددددددالر 
افسدددددددددددددددددلميإ ليدددددددددددددددددكه 

 نيا بحاجإ  ؛المصادر
إلدددددى ونويدددددب مصدددددادرىا 

 الماليإ.

 يظير احوياج المؤسسات ليكه المصادر ل وم:
 أنيا مصادر مسودامإ. -
 انيا مصادر يا،يإ ووسد الحاجإ. -
الدددى الف دددرا  وال ددداطلين عدددن سدددوزيد مدددن ،دددرص الوصدددوص  -

 ال مص.
 مووا، إ مب الشري إ م ارنإ بالمصادر الربويإ ا ةرى. -
 رباحيا سويون منةفاإ  نيا أمواص اجوماعيإ.أعوا د  -

ودددددددددددؤرر مدددددددددددن ةدددددددددددلص  5السؤاص 
الوحفيددددددددددددددز والشددددددددددددددجيب 

 لل اطلين عن ال مص

 وم:يظير الوحفيز والوشجيب من ةلص اآل
قددددادرة علددددى ولبيددددإ سددددويون مؤسسددددات الومويددددص ا صددددالر  -

 ماين وواجدىم.أاحوياجات ال مل   و 
 سوساعدىم ،م وطوير المشروعات الصاليرة وووسي يا. -
سدددويون قدددادرة علدددى ةلددد  الر دددإ وجددداه مؤسسدددات الومويدددص  -

 ا صالر.
 سوساعدىم ،م ونويب منوجاويم وبرامجيم. -
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سددوحفزىم يددكلك مددن ةددلص الويددالي  المنةفاددإ وال وا ددد  -

 المنةفاإ يكلك.
وحددددددددددددددددديات قانونيددددددددددددددددإ  6السؤاص 

جرا يإ  وا 
 وم:وظير الوحديات أمام وطبي  ىكا النموكج من ةلص اآل

ودددبةير ب دددض ال مدددل  ،دددم د،دددب ا قسددداط بسدددبب الفيدددم  -
 الةاطئ لألمواص الةيريإ.

 وشريب قوانين ونظم ال مص. -
 افسو رار السياسم وا منم وافقوصادي -
 ان دام الشفا،يإ ،م الونفيك. -
 المجوم م.الوعم  -
 عدم اسو رار ال ملإ المحليإ. -

مشدداريإ المسدداىمين ،دددم أمددواص الوقددد  والزيدداة والومويدددص  - م ورحات للوطوير 7السؤاص 
 الجماعم على افشرا  والو ييم والمواب إ.

افسددددوفادة مددددن افحويدددداطم ال ددددانونم الوددددم ولددددزم البنددددوك  -
 بوةصيصو.

 الدعايإ والوسوي  ليكا النموكج الم ورح. -
  بوحيدديم ةبيدددرين أحددددىما ديوددور محاادددر ،دددم قسددم الومويدددص افسدددلممقددام الباحدددث  

لوبيدددددد مدددددن مصدددددداقيإ اوسدددددا  ال ادددددايا ؛ لواآلةدددددر ديودددددور ةبيدددددر ،دددددم الوحلددددديلت افحصدددددا يإ
 (1995) (Robin and Robin) اقودرح  المسوةلصدإ مدن الم دابلت مدب أسد لإ الم دابلت

مددددين داةليددددين لاددددمان افوسددددا  ا بمرابددددإ م ي  لييونددددو  ؛اسددددوةدام الةبددددرا  ،ددددم البحددددث النددددوعم
والصلحيإ والشفا،يإ  بافاا،إ إلى قابليدإ الوواصدص للموادوعات المشدفرة علدى البياندات الودم 

ومرلدددت الوظيفدددإ الر يسددديإ    (Auerbach, & Silverstein, 2003)  ابلدددإودددم جم يدددا مدددن الم
  للمحيمددين ،ددم و يدديم المواددوعات الوددم وددم إنشدداؤىا مددن الم ددابلت ،يمددا يو لدد  ببسدد لإ البحددث

وو ديم ملحظداويم ،دم ىدكا الصددد  مدن المفودرض أن يسدجلوا مدوا، ويم أو عددم مدوا، ويم علدى 
م ودم إنشداؤىا مدن افوسا  والورابط والوواصص والشفا،يإ ،م قرار الباحث بشبن المواوعات الود

مددددين مو اربددددإ ،ددددم إجددددازة ال اددددايا ةددددلص الم ددددابلت الوددددم أجراىددددا  وقددددد يانددددت نويجددددإ المحي  
نلةددص النوددا ا المو ل ددإ بالدراسددإ النوعيددإ علددى  ن  أيميددن  عليددو المسوةلصددإ مددن الم ددابلت  و 

 :اآلوم النحو
 سددييون للوقدد  والزيدداة والومويددص الجمدداعم وددبرير يبيددر علددى مؤسسددات الومويددص 

ا صالر افسلميإ ،م اليمن لجكب ال اطلين عن ال مدص ومسداعدويم ،دم إنشدا  
 .مشاري يم الصاليرة
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 مددوارد الوقدد  والزيدداة والومويددص الجمدداعم أدوات ، الددإ لو ليددص م دددص البطالددإ  و ددد
 .من ةلص مؤسسات الومويص ا صالر افسلميإ ،م اليمن

  سيلإ الونفيكسويون موارد الوق  والزياة والومويص الجماعم. 
  وحواج مؤسسات الومويص ا صالر افسلميإ الحاليإ ،دم الديمن إلدى مدوارد الزيداة

 .والوق  والومويص الجماعم
  سيسددددداىم الوقددددد  والزيددددداة والومويدددددص الجمددددداعم ،دددددم وحفيدددددز أصدددددحاب المشددددداريب

 .الصاليرة لووسيب مشاري يم الصاليرة ووطويرىا ،م اليمن
  وطبيدد  الوقدد  والزيدداة والومويددص الجمدداعم ،ددم الوحددديات المحوملددإ الوددم سددوواجو

 :وماليمن ىم ياآل
 وبةير ب ض ال مل  ،م د،ب ا قساط بسبب الفيم الةاطئ لألمواص الةيريإ. -
 وشريب قوانين ونظم ال مص. -
 .افسو رار السياسم وا منم وافقوصادي -
 ان دام الشفا،يإ ،م الونفيك. -
 الوعم المجوم م. -
 يإ.عدم اسو رار ال ملإ المحل -
الم ابلدإ الودم أجريدت وووا،د  مدب ب دض الدراسدات  -ىدكه–بشيص عام يبدو أن نودا ا و  

أن دمدا أمدواص الوقدد  والزيداة والومويدص الجمداعم مدب مؤسسدات الومويددص ب إ الودم أظيدرت االسد
   .(Kabir,  2010) على المدى الطويص ومسوداماً  مالياً  ا صالر افسلميإ سييون مجدياً 

 البحث:خ ةة نت ئج 
إلدددى أن لمؤسسدددات الومويدددص ا صدددالر افسدددلمم  نةلدددص مدددن ةدددلص النودددا ا السددداب إ 

للمشدروعات الصداليرة علدى  اً يبيدر  اً ير ريما أن ىناك وب  وبرير إيجابم على المشروعات الصاليرة
والومويدددص   والزيددداة  الوق  الن ددددييدددوةفددديض م ددددص البطالدددإ  يمدددا أن لمدددوارد الماليدددإ الةيريدددإ 

 سييون وبرير يبير على مؤسسات الومويص ا صالر افسلمم. والوم  الجماعم
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 الةارجيإ الوم غزت ا سوا  اليمنيإ بيص أنواع السلب.

وونظدديم   ي وددرح الباحددث وبسدديس مؤسسددات للوقدد  الن دددي والزيدداة والومويددص الجمدداعم -
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 لثةاجللسة الثا

واقع التمويل األصغر  في العالم العربي عنوان الجلسة: 

  في ظل أزمة فايروس كورونا وتحذياته
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 واقع التمويل األصغر يف العراق 

 (دراسة حتليلية يف إطار رؤية تشخيصية)

 العراؽ جمهورية/ العراقي المركزي البنؾ/ يوسؼ عبد حمزة
 ممخص:

هيئػػة تنػػلوؿ البحػػث إيػػكللية تعدديػػة الرنػػوات الرالػػدة لمتمويػػؿ اودػػنر مػػ  عػػدـ وجػػود  
عميل منّظمة برلنوف إلدارة أنيطته، والتػي مػف يػانهل واػ  المعػليير والمؤيػرات الهلدػة بهػ ا 
النوع مف التمويؿ المرتبط بللنمو، وتػـ استكيػلؼ الػروابط التػي تحػيط بهػ ا النيلط،تسػيمل تمػؾ 
التي ترتبط بحلانته اوسلس، وهػي اقتدػلديلت الررػر. تعػد تجربػة مدػرؼ نجػراميفر لممركػر 

مػػػد يػػػونس المسػػػلر المرجعػػػي لليػػػلت التمويػػػؿ اودػػػنر واتسػػػلس التػػػلريهي لمرهػػػـو الررػػػر مح
المتعػػدد اتبعػػلد، وقػػد اقتربػػت تجربػػة وزارة العمػػؿ واليػػؤوف اتجتملعيػػة مػػف هػػ ا المسػػلر ك يػػرا  
اومر ال ي يستدعي التاكيد عميهل واتهل هػل مسػلرا  مرجعيػل  محميػل  قػلبت  لمتعػديؿ لػي اػو  نػوع 

الػػ ي يرػػدـ التمويػػؿ اودػػنر سػػوا  أكػػلف هلدػػل  أـ علمػػل . ويمكػػف اسػػتدامة هػػ   التجربػػة  الكيػػلف
ر تريميػػوف دينػػلر، 1ملليػػل  مػػف هػػتؿ عرػػد اترلقيػػة  نلئيػػة مػػ  مبػػلدرة البنػػؾ المركػػزي العراقػػي الػػػ ن

ه   المبلدرة التػي تػا رت سػمبل  بللسيلسػلت اتئتملنيػة لممدػلرؼ الهلدػة اومػر الػ ي لػـ يمّكػف 
نؾ المركزي مػف اتهل هػل بودػره هػدلل  تيػنيميل  لتحريػؽ هػدؼ وسػيط حريرػي، وهػو الميػلري  الب

الدنيرة لمودػوؿ إلػت تحريػؽ الهػدؼ النهػلئي لمسيلسػة النرديػة المتم ػؿ لػي تعزيػز النمػو،اومر 
الػػػ ي يتطمػػػب إ دػػػدار اػػػوابط جديػػػدة إلدارة تمػػػؾ المبػػػلدرة ولػػػؽ مرتاػػػيلت السيلسػػػة النرديػػػة 

وتبرػػت الحلجػػة ممحػػة لنيػػو  التمويػػؿ اودػػنر اتسػػتمي لػػي الػػبتد  لياهػػ   وليسػت المدػػرلية،
 دور  الطبيعي لي التهريؼ مف الررر، وتحريؽ مرلددية اليريعة النرا .

Abstract 
       The research dealt with the problem of multiplicity of channels 

flowing to microfinance with the lack of a supreme body organized by 

law to manage its activities, which would set standards and indicators 

for this type of growth-related financing, and the links surrounding 

this activity were explored, especially those related to its main 

incubator, which are the economics of poverty. The experience of the 
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Grameen Bank of the thinker Muhammad Yunus is the reference path 

for microfinance mechanisms and the historical basis for the concept 

of multidimensional poverty, and the experience of the Ministry of 

Labor and Social Affairs has come close to this path, which calls for 

emphasis on it and taking a local reference path that can be modified 

in light of the type of entity that provides microfinance ( This 

experience can be financially sustainable through concluding a 

bilateral agreement with the Central Bank of Iraq(CBI) initiative of 

the (1) trillion dinars, this initiative which was negatively affected by 

the credit policies of private banks, which did not enable the (CBI) to 

take it as an operational goal to achieve a real intermediary goal, 

which is Small enterprises to achieve the ultimate goal of the 

monetary policy of promoting growth, which requires issuing new 

controls to manage this initiative in accordance with the requirements 

of monetary policy, not banking, and the urgent need remains for the 

emergence of Islamic microfinance in the country to take its natural 

role in alleviating poverty and achieving the purposes of the glorious 

Sharia.    

 6المقدمة
لـ يعد التمويؿ اودنر نيلطل  مكمت  لحسب، لرد تكلممػت يػروط دػنلعته، وأدػب          

جز ا  محوريل  مف سيلسلت التنمية ومنلهاة الررر. ولكف اومر تيهمو مف عوائؽ أمػلـ مسػيرة 
ولػػة لدػػن  المرلربػػة مػػ  الػػروابط البينيػػة لهػػ ا نمػػو ، وهػػ ا مػػل يندػػب جهػػد البحػػث عميػػه لػػي محل

ظهػػػلر مزايػػػل قوتػػػه ومكػػػلمف الاػػػعؼ لػػػي تحريػػػؽ متطمبػػػلت تطػػػور  وامتػػػداد  اػػػمف  النيػػػلط، واا
 الرطلعلت المسلهمة لي تكويف النلتج المحمي اتجمللي.

 
                                                           

أّود ترػػديـ اليػػكر لذسػػتل  الػػدكتور أسػػلمة العػػلني لمػػل ب لػػه مػػف جهػػد تنظيمػػي وعممػػي لػػي ابػػراز دور هػػ ا    6
النيػػلط لػػي الػػبتد. وأتوجػػه بلليػػكر كػػ لؾ لمػػزميميف لػػي قسػػـ مراقبػػة المدػػلرؼ اإلسػػتمية اوسػػتل  حسػػيف، 

ه. كمػػل ت يرػػوتني ترػػديـ واوسػػتل ة دعػػل  لمػػراجعتهـ هػػ ا البحػػث، وتناػػيد محتويلتػػه بلليػػكؿ الػػ ي هػػو عميػػ
اليػػػكر الجزيػػػؿ إلػػػت اوسػػػتل  لػػػواز، واوسػػػتل  حسػػػف، واوسػػػتل ة ريػػػل ومػػػدرا  اقسػػػلـ التهطػػػيط، والرػػػروض، 
والحلانلت لي وزارة العمؿ واليؤوف اتجتملعية  ال يف يّسروا ك يػرا  عمميػة الحدػوؿ عمػت البيلنػلت، ولمػل 

مف البحث. وت بػد مػف اإليػلرة إلػت أف هػ ا البحػث  أبدو  مف تعلوف مهني متميز، سلهـ لي تحريؽ الهدؼ
 يم ؿ وجهة نظر البلحث، وت يم ؿ وجهة نظر البنؾ المركزي العراقي.
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 اشكالية البحث: -1
عمت الػرمـ مػف تعدديػة كيلنػلت ترػديـ التمويػؿ اودػنر لػي الػبتد العلمػة والهلدػة، إت أف     

هػػ ا النػػوع مػػف التمويػػؿ لػػـ يسػػتط  بمػػوغ مراحػػؿ نّمػػو  وتػػا ير  اتقتدػػلدي المرمػػوب لػػي حيػػلة 
 اليرائ  المجتمعية متدنية الدهؿ.

 

 فرضية البحث: -2
بػددارة التمويػؿ اودػػنر لػي العػراؽ لكللػػة إف  وجػود هيئػة عميػػل منظمػة برػلنوف، تاػػطم  

كيلنلتػػه العلمػػة والهلدػػة والتعلونيػػة، واػػمف محػػددات اسػػتراتيجة التهريػػؼ مػػف الررػػر وواػػ  
المعػػػليير والمؤيػػػرات التزمػػػة لتحريػػػؽ انترػػػلؿ اليػػػرائ  المجتمعيػػػة متدنيػػػة الػػػدهؿ إلػػػت مرحمػػػة 

النمػو لػي قطػلع التمويػؿ  التمكف مف استهتؾ الهػدملت المدػرلية، والػ ي سػيؤدي إلػت تعزيػز
 اودنر لي البتد.

 

 أىداف البحث: -3
 تيهيص نرلط الاعؼ لي هط سير التمويؿ اودنر لي البتد مل أمكف  لؾ. - أ

ارجػػلع التمويػػؿ اودػػنر إلػػت حلاػػنته التلريهيػػة والطبيعيػػة، وهػػي اقتدػػلديلت الررػػر  - ب
 ومحلولة اتنطتؽ منهل مجددا  لتحديد أ ر  اتقتدلدي.

ن  اتستدامة المللية لمل هو موجود مف قنوات التمويؿ اودنر لػي الػبتد محلولة د - ت
 والمهيئة ل لؾ لعت .

جػػػ ب اتنتبػػػل  إلػػػت اهميػػػة التمويػػػؿ اودػػػنر اتسػػػتمي لػػػي تكلمػػػؿ قطػػػلع التمويػػػؿ  - ث
 اودنر لي البتد.

 

 أىمية البحث: -4
لممنلقيػػػػػة يعػػػػػد هػػػػػ ا البحػػػػػث  ا يهدػػػػػية تيهيدػػػػػية، ترػػػػػدـ معللجػػػػػلت إجرائيػػػػػة قلبمػػػػػة 

والتطبيػػؽ، ويمتػػلز بدػػن  المرلربػػلت لرهػػـ روابػػط التمويػػؿ اودػػنر، وعػػدـ تنلولػػه كنيػػلط مػػللي 
وسػػػيط ، والتاكيػػػد عمػػػت هدلئدػػػه الطبيعيػػػة التػػػي نيػػػا لػػػي هاػػػم هل. كػػػ لؾ يكتسػػػب البحػػػث 

 أهميته مف محلولته دن  اتستدامة المللية لكيلنلت التمويؿ اودنر الرلعؿ لي البتد.
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 األولالمبحث 

 التمويل األصغر محاولة لبناء المقاربات
 التمويل األصغر مقاربة نقدية -أواًل : 

إف اتهػػػػتتؼ التنظيمػػػػي بيػػػػاف تػػػػاطير أعمػػػػلؿ قطػػػػلع التمويػػػػؿ اودػػػػنر يعػػػػد دالػػػػة  
دػػػريحة لذهميػػػة التػػػي تؤولهػػػل السػػػمطلت اإليػػػرالية لهػػػ ا الرطػػػلع. لعنػػػدمل يكػػػوف هػػػ ا النيػػػلط 

ف تطبيرػػلت المنظمػػلت ميػػر الحكوميػػة، لدنػػه لػػف يكػػوف اػػمف أعمػػلؿ المدػػلرؼ أو مػػف اػػم
مولػدا  لذ ػلر النرديػة الدينلميكيػة بلليػكؿ الػ ي يمكػػف مػف هتلػه تحديػد او ػر الرعػلؿ لػه، ولكػػف 
ومػ  امتػػداد هػػ ا النيػلط مؤسسػػلتيل  ودهولػػه مسػػلر التػرهيص المؤسسػػي ودػػيرورته كمؤسسػػلت 

 ػػلر النرديػة سػػتكوف قلبمػػة لمتوليػػد تسػػيمل تمويػؿ أدػػنر تممػػؾ حػػؽ قبػوؿ الودائػػ ، لػػدف بػػوادر ال
 وأف  ه   المؤسسلت ستها  إلت لوائ  إيرالية دلدرة مف قبؿ السمطلت الرقلبية.

بػػؿ كيلنػػلت التمويػػؿ اودػػنر واػػ  قواعػػد لمحمليػػة ترتاػػي عمميػػة قبػػوؿ الودائػػ  مػػف ق  
وهػػي اوداة المراػػمة الملليػػة نيػػبكة اومػػلف المػػللير، والتػػي   تكػػوف أداة اتحتيػػلطي اإللزامػػي، 

مف قبؿ البنوؾ المركزية، وتػاتي قلعػدة اػملف الودائػ  لػي مرحمػة تحرػة مػف التطػور لػي نمػو 
   رfinancial safety networkالودائ  وامتداد أعملؿ يبكلت اوملف المللي ن

إف  التػػراض نسػػينلريور لنمػػو الودائػػ  لػػي حسػػلبلت كيلنػػلت التمويػػؿ اودػػنر مػػف يػػانه 
مكلنيػة إدهللػه بودػره بنػدا  اػمف بنػود المرػلييس لرت اتنتبل   إلت أهميػة حجػـ تمػؾ الودائػ ، واا

، سػيمل وأف تعميمػلت تنظػيـ عمػؿ (M4&M3)العممية لمنرػد، ت سػيمل تمػؾ المرػلييس الواسػعة كػػ 
ـر الدػػلدرة عػػف البنػػؾ المركػػزي 2010يػػركلت تمويػػؿ الميػػلري  الدػػنيرة والمتوسػػطة لسػػنة ن

ت التمويػػؿ اودػػنر بربػػوؿ الودائػػ ، ولّاػػمت اعتمػػلد تمػػؾ اليػػركلت العراقػػي لػػـ تسػػم  ليػػركل
عمػػػت اعتمػػػلد حرػػػوؽ الممكيػػػة ودػػػن  الػػػديوف، كػػػلتقتراض  سػػػوا   أكػػػلف بيػػػكؿ ميػػػر مبليػػػر 

 كللسندات، أـ بيكؿ مبلير مف هتؿ الرطلع المدرلي.
إف النمػػػػو لػػػػي محرظػػػػة التمويػػػػػؿ اودػػػػنر العلمػػػػة، التػػػػػي تم ػػػػؿ إجملليػػػػلت الرػػػػػروض  

، ستؤدي إلت زيلدة تجزئة الرروض وانترللهل عمت يكؿ نرػد لػي التػداوؿ، وودائػ  لػد  الممنوحة
كيلنػػلت تمويػػؿ أدػػنر أهػػر ، ممػػل يرػػود إلػػت سػػرعة تػػداوؿ النرػػود مػػ  احتملليػػة تيػػكؿ معلمػػؿ 
ائتمػلف عمػػت مسػػتو  قطػػلع التمويػؿ اودػػنر، يمكػػف مػػف هتلػه واػػ  توليرػػة هلدػػة لكيلنػػلت 

اسػتهداللت السيلسػة النرديػة، وينػدو اومػر يػديد اوهميػة عنػد التمويؿ اودنر اػمف تيػكيمة 
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متحظػػة النيػػلب الوااػػ  لمؤيػػرات ملليػػة هلدػػة برطػػلع التمويػػؿ اودػػنر دػػلدرة عػػف البنػػؾ 
 المركزي العراقي.

إف  محلولة المرلربة بيف نيلط التمويؿ اودنر وكيلنلت التمويؿ اودػنر مػف جهػة و  
ة أهػر  يتنلسػب وجػ ب انتبػل  السػمطلت اليػرالية نحػو دمػج متامنلت النظرية النردية مػف جهػ

هػ ا النػوع مػف التمويػؿ اػمف سمسػمة اوهػداؼ الوسػيطة لمسيلسػة النرديػة، لعمػت سػبيؿ الم ػػلؿ، 
تسػػػتعيف البنػػػوؾ المركزيػػػة بللنػػػلتج المحمػػػي اإلجمػػػللي اتسػػػمي بودػػػره هػػػدلل  وسػػػيطل  لمتحرػػػة 

م ػػؿ لػػػي تحريػػػؽ اتسػػتررار بودػػػره تراػػػيت   أوت  اوهػػداؼ النهلئيػػػة لمسيلسػػة النرديػػػة، والتػػػي تت
ر، وبمػػل أف SECOND BESTر، وتعزيػػز النمػػو بودػػره تراػػيت   لنيػػل  نFIRST BESTن

الميػػػػلري  الدػػػػنيرة تػػػػدهؿ اػػػػمف يػػػػريحة الهػػػػدؼ، لػػػػدف مػػػػل يمكػػػػف اسػػػػتهداله مػػػػف مهرجػػػػلت 
و الػوارد لػي المػلدة الميلري  سيجد آ لر  لي الهدؼ النهلئي لمسيلسة النردية أت وهو تعزيز النمػ

ـر أدػػدر 2015ر مػػف قػػلنوف البنػػؾ المركػػزي النللػػ . لرػػي أواهػػر الردػػؿ ال ػػلني مػػف عػػلـ ن3ن
ر المنظمػة لتمويػؿ الميػلري  الدػنيرة والمتوسػطة لتم ػؿ 7البنؾ المركزي العراقي اوابط رقػـ ن

ؼ النمػػو، المتحػػوؿ اوسػػلس لػػي انترػػلؿ السيلسػػة النرديػػة إلػػت التراػػيؿ ال ػػلني، أت وهػػو إسػػتهدا
و لػػؾ مػػف هػػتؿ حرػػف السػػوؽ المدػػرلية بػػلومواؿ التزمػػة لتحريػػز اتسػػت ملر الهػػلص، إ  يعػػد 
هػػ ا اتنترػػلؿ تحػػوت  اسػػتراتيجيل  لػػي عتقػػة البنػػؾ المركػػزي العراقػػي بللسػػوؽ المدػػرلية مػػف جهػػة 

ر. وتعػػد تجربػػة البنػػؾ المركػػزي لػػي هػػ ا 5: 2016والسػػوؽ الحريريػػة مػػف جهػػة أهػػر  نيوسػػؼ 
لر تجربػػة متميػػزة، و لػػؾ لترردهػػل عمػػت مسػػتو  تجػػلرب البنػػوؾ المركزيػػة اوهػػر ، لػػي الماػػم

ه االمجلؿ، عمت الرمـ مف مموض اتتجل  ال ي رالؽ عممهل، ممػل جعمهػل أمػلـ سػؤاؿ عسػير، 
ر تريميػػػوف دينػػػلرا عراقيػػػل إحػػػد  وسػػػلئؿ السيلسػػػة 1وهػػػو: هػػػؿ تعػػػد مبػػػلدرة البنػػػؾ المركػػػزي الػػػػ ن

 النردية؟
 ويل األصغر مقاربة استراتيجيةالتمثانيًا: 

تعتمػػػد الميػػػلري  الدػػػنيرة أمػػػدا  قدػػػير  اوجػػػؿ لػػػي تنريػػػ  أنيػػػطتهل، وهػػػ   المتتزمػػػة     
الملليػػة المتاتيػػة مػػف دػػنر حجػػـ النيػػلط، ومحدوديػػة الطمػػب عمػػت التمويػػؿ، قػػد ت تسػػم  بػػاف 
تكوف هنػلؾ مرلربػة مػ  الركػر اتسػتراتيجي الػ ي يكػوف اتتجػل  المسػتربمي طويػؿ اومػد لييػكؿ 

ي إطػػػلر اسػػػتراتيجية مكللحػػػة الررػػػر يحتػػػؿ التمويػػػؿ اودػػػنر مكلنتػػػه مسػػػلر  اوسلسػػػي، لكػػػف لػػػ
المهمػػة اػػمف اوهػػداؼ التكتيكيػػة التػػي يمكػػف مػػف هتلهػػل تحريػػؽ أهػػداؼ اتسػػتراتيجية الكميػػة، 
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والتػي يتسػيدهل هػدؼ مكللحػة الررػر. ونػػود التاكيػد هنػل أف التمويػؿ اودػنر ت يمكػف اف يكػػوف 

سػػػتراتيجية لمكللحػػػة الررػػػر تػػػترهـ بيػػػكؿ ميػػػداني واقػػػ  لػػػلعت  لػػػي تحريػػػؽ أهدالػػػه دوف وجػػػود ا
الررػػػرا ، تسػػػيمل تمػػػؾ التػػػي تػػػرتبط باهػػػداؼ التنميػػػة وتحسػػػيف أحػػػواؿ المعييػػػة وترميػػػؿ معػػػدتت 

 البطللة.
واا ا مػػػػل أهػػػػ نل تجربػػػػة مدػػػػرؼ نجػػػػراميفر بودػػػػره مرتكػػػػزا  زمنيػػػػل  لنيػػػػو  وبػػػػروز التمويػػػػؿ     

قتدػلدية لعمميػة تاسػيس   لػؾ المدػرؼ اتسػمت اودنر، لدف الظروؼ التلريهيػة لممرحمػة ات
بمتم  اقتدلديلت الررر، ل ا جػل  التمويػؿ اودػنر اػمف اسػتراتيجية متكلممػة،  عمػت الػرمـ 

إت أف  قػػػوة  ،مػػػف أف عمميػػػة تاسػػػيس المدػػػرؼ ت تسػػػتوعب متاػػػمنلت دػػػيلمة اتسػػػتراتيجية
نهػل المنظمػلت الملليػة لممركر محمد يونس قد رسمت متمػ  اسػتراتيجية اسػترلدت م التيهيص

   ر.1وكمل موا  لي اليكؿ رقـ ن الدولية ليمل بعد، تستهداؼ الررر
 

 

 ( نماذج )جرامين(1الشكل)
Resource: RANA Muhammad sohailjaffar and others (Micro-Finance and its 

Impact on People and Societies)/ College of economics ,Fujian Agriculture and 
Foresty University, Fuzhou- 350002, China. 
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 Mechaر مؤيرات لمتاكد مف أّف اوسرة قد نجت لعت  مف الررػر ن10بنؾ نجراميفر ن طّور   
ر. وتعػػػد هػػػ   المؤيػػػرات اػػػرورية جػػػدا  لػػػي مجػػػلؿ دػػػن  السيلسػػػلت، تسػػػيمل ليمػػػل 2017:22

للعميتػػه المرتبطػػة باهػػداؼ  يتعمػػؽ بتهدػػيص مػػوارد التمويػػؿ اودػػنر، وتحريػػؽ أعمػػت درجػػلت
السيلسػػػلت اتقتدػػػلدية الملليػػػة والنرديػػػة بيػػػكؿ أو بػػػاهر، تسػػػيمل  أف  وزارة التهطػػػيط العراقيػػػة 
بػػدأت بلسػػتهداـ منهجيػػة هػػرائط الررػػر التػػي مػػف يػػانهل تعزيػػز حللػػة الودػػوؿ  إلػػت واػػ  تمػػؾ 

بمػػل ليهػػل التمويػػؿ  المؤيػػرات. لػػي ظػػؿ ميػػلب المؤيػػرات الملليػػة والنرديػػة، وتعػػد عمميػػة التمويػػؿ
اودنر جز ا  مف السيلسػلت التمويميػة المنعزلػة، التػي تعتمػد تحريػؽ أعمػت نسػبة مػف التمويػؿ، 

 وعّد  الهدؼ اووحد بنض النظر عف النتلئج اتقتدلدية المرترض تحريره.
-2010لرػػػد أعػػػد  العػػػراؽ اسػػػتراتيجيتيف لمتهريػػػؼ مػػػف الررػػػر، امتػػػدت اوولػػػت لممػػػدة مػػػف ن     

و يرػػة اتسػػتراتيجية اوول عمػػت  ـر. ندػػت2022-2018وامتػػدت ال لنيػػة لممػػدة مػػف ن ـر2014
وجػػوب التعلمػػؿ مػػ  أربعػػة تحػػديلت أسلسػػية، هػػي: اػػملف اومػػف واتسػػتررار، واػػملف الحكػػـ 
الرييد، واملف عدالة التوزي ، وتنوي  مدلدر الدهؿ لي اقتدلد السوؽ التهريػؼ مػف ات ػلر 

-2018ؽ العمػػؿ لػػي إعػػداد اسػػتراتيجية التهريػػؼ مػػف الررػػر نالسػػمبية لالدػػتح. ومػػ  انطػػت
ف كلنػت قػد اتهػػ ت 2022 أبعػلدا  أك ػر عمرػػل   -الف–ـر لػدف  هػ   التحػػديلت مػل تػزاؿ قلئمػػة، واا

وتػػػػا يرا  لػػػػي اتقتدػػػػلد والمجتمػػػػ ، وينبنػػػػي اسػػػػتمرار اتلتػػػػزاـ بللتعلمػػػػؿ معهػػػػل عبػػػػر السيلسػػػػلت 
تمزمل  اػػروريل  مػػف مسػػتمزملت تحريػػؽ اتسػػتراتيجية واإلجػػرا ات الكريمػػة بمواجهتهػػل بودػػرهل مسػػ

 ر.       2-1: 2018لهدالهل المنيودة نوزارة التهطيط،
والمتحػػظ إّف التمويػػؿ اودػػنر لػػـ ياهػػ  دورا  محوريػػل  لػػي هػػلتيف اتسػػتراتيجيتيف، بمػػل يؤهمػػه    

دـ وجػػود لينترػػؿ إلػػت مسػػتو  تنريػػ   كسيلسػػة علمػػة مػػف قبػػؿ الدولػػة، اومػػر الػػ ي سػػلهـ لػػي عػػ
قػػلنوف يػػلمؿ يػػنظـ نيػػلط التمويػػؿ اودػػنر الػػ ي ترػػـو بتوليرهػػل المؤسسػػلت العلمػػة والهلدػػة 

 ومنظملت المجتم  المدني بيكؿ موحد ولي إطلر استراتيجيلت الررر المتبعة.
 التمويل األصغر مقاربة ذاتية:ثالثًا: 

يعػػد التمويػػؿ اودػػنر قنػػلة تمويػػؿ نلقمػػة لػػدلعلت تمويميػػة مهددػػة إلػػت يػػرائ   ات  
موادػػرلت مجتمعيػػة واقتدػػلدية، تمتػػلز بتػػدني نسػػب الػػدهؿ واػػعؼ الرػػدرة لػػي الودػػوؿ إلػػت 
قنػػوات التمويػػؿ المدػػرلية. لػػد ا كلنػػت حركػػة الطمػػب عمػػت اومػػواؿ تبػػدأ مػػف اويػػهلص إلػػت 

حركػػػة الطمػػػب عمػػػت اومػػػواؿ تبػػػدأ مػػػف المؤسسػػػلت إلػػػت  المدػػػلرؼ لػػػي التمويػػػؿ المعتػػػلد، لػػػدف  
اويػػهلص لػػ لؾ يتطمػػب التمويػػؿ لػػي محتػػوا  عمميػػة بحػػث، وتنمنػػؿ تسػػويري، وترػػديـ الجلنػػب 
اتجتمػػػلعي  ليكػػػوف بمػػػوازاة الجلنػػػب اتقتدػػػلدي او عمػػػت مرربػػػة منػػػه لػػػي ترػػػديـ هدملتػػػه.إف 
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ردات اتقتدػػلد اإليجػػلبي مكػػلمف الرػػوة لػػي تبريػػر وجػػود التمويػػؿ اودػػنر تجػػد دػػداهل لػػي مرػػ

الرػػلئـ عمػػت مػػل ينبنػػي أف يكػػوف عميػػه الواػػ   إ  إف إحلطتػػه بللتيػػريعلت الحكوميػػة يعػػد أمػػرا  
حلسمل  مف أجؿ اكتسلبه مزايل اتستدامة المللية. وه ا مل درج عميه العراؽ بدددار  قػلنوف رقػـ 

 ـر وال ي ياتي الترديؿ به تبلعل .2012ر لسنة ن10ن
بعػػػد التمويػػػؿ اودػػػنر تعػػػد هػػػي اوهػػػر  مهمػػػة لػػػي عمميػػػة تحديػػػد نرػػػلط  إف  مرحمػػػة مػػػل

تروقػػػه، بودػػػره  نيػػػلطل  تمويميػػػل  تهددػػػيل    إ  يػػػتـ انترػػػلؿ الميػػػلري  الدػػػنيرة  إلػػػت ميػػػلري  
متوسػػطة عمػػت منحنػػت اتسػػتدامة الملليػػة لمزبػػلئف، إ  ت بػػد لحركػػة التػػراكـ اوسػػمللي أف تتهػػ  

ف كلنػت لػي مسػتو  ت يكػلد يظهػر أ ػر  لػي قيػلس النػلتج نوعل  مف النمو لي أدوات اإلنتل ج، واا
المحمػػػي اتجمػػػللي،  تسػػػيمل إ ا  كػػػلف التمويػػػؿ اودػػػنر قػػػد اتجػػػه نحػػػو التػػػرهيص المؤسسػػػي 
المػػػنظـ إيػػػراليل ، مػػػف هػػػتؿ وجػػػود كيلنػػػلت تمويػػػؿ أدػػػنر بودػػػرهل  مدػػػلرلل  تهددػػػية، أو 

ـر، إ  تكػػػوف 2010ر لسػػنة ن3نمؤسسػػلت كمػػل درج العػػراؽ عمػػت تسػػميتهل  لػػي تعميمػػلت رقػػـ 
الميلري  الدنيرة والمتوسطة لي ك ير مف البمداف المينؿ الرئيسػي لمعمػلؿ، والمػوّلر الرئيسػي 
لرػػػػػرص العمػػػػػؿ الجديػػػػػدة، ومسػػػػػلهمل  هلمػػػػػل  لػػػػػي اتبتكػػػػػلر، ومسػػػػػلهمل  رئيسػػػػػيل  لػػػػػي التدػػػػػدير. 

الػػػػ اتي : محلاػػػػرات لػػػػي البنػػػػؾ المركػػػػزي اتردنػػػػير ويتحػػػػظ سػػػػيلدة المػػػػدهؿ 2016نمبػػػػلرؾ،
واتسػػتراتيجي المػػرتبط بػػللررر لػػي تعريػػؼ التمويػػؿ  اودػػنر، أي  تنلولػػه بودػػره  جػػز ا  مػػف 
، والتي يم ػؿ ليهػل الكػؿ  الػروابط اتقتدػلدية واتجتملعيػة لهػ ا النيػلط، ومػف هػتؿ جممػة  كؿٍّ
 مف التعلريؼ التي تنلولته بلإل جملؿ والترديؿ. تودؿ البلحث إلت أف التمويؿ اودػنر: هػو

أحػػد وسػػلئؿ التهريػػؼ مػػف الررػػر، وتهيئػػة اليػػرائ   ات الػػدهؿ المتػػدني لتنترػػلؿ إلػػت المسػػتو  
الػػ ي يتػػي  لهػػل الودػػوؿ إلػػت اسػػتهتؾ الهػػدملت المدػػرلية، و لػػؾ عبػػر حزمػػة رعليػػة ملليػػة 

 بودرهل حلانلت أعملؿ والروانيف الداعمة.
واسػػتهداله نوعيػػة  حيػػث التػػرض التعريػػؼ ارتكػػلز التمويػػؿ اودػػنر إلػػت مرػػلهيـ الررػػر،

يدػػػػللهل  إلػػػػت مسػػػػتو  التمكػػػػيف مػػػػف التعلمػػػػؿ بللهػػػػدملت  معينػػػػة مػػػػف اليػػػػرائ  المجتمعيػػػػة، واا
المدرلية، ويعد ه ا المستو  حلجز عبور ه   اليػرائ  حػلجز الررػر، وبػه يتحرػؽ الهػدؼ مػف 

 التمويؿ اودنر.
وع يكتسػػػب ولػػػي نهليػػػة اومػػػر، لػػػدف النيػػػلط بحلجػػػة إلػػػت ميػػػروع، ومػػػف هػػػتؿ الميػػػر         

النيلط دػرته الملليػة وتودػيره التمػويمي، ولعػؿ مػف نللمػة الرػوؿ أف نػوع التمويػؿ يػرتبط بحجػـ 
الميػػػروع ارتبلطػػػل  تنلسػػػبيل . وبهدػػػوص ملهيػػػة المنيػػػاة الدػػػنيرة ت يوجػػػد تعريػػػؼ مترػػػؽ عميػػػه 
يحػػدد ملهيػػة الميػػروعلت الدػػنيرة، ويعػػز   لػػؾ إلػػت أف اعتمػػلد معيػػلر معػػيف لمتعريػػؼ، سػػوا  
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مف حيػث عػدد العمػلؿ أـ مػف حيػث رأس المػلؿ المسػت مر أـ مػف حيػث المسػتو  الترنػي،  أكلف
لػػػػدف  لػػػػؾ سػػػػينجـ عنػػػػه نتػػػػلئج متبلينػػػػة تبعػػػػل  تهػػػػتتؼ الػػػػدوؿ، وطبيعػػػػة هيلكمهػػػػل اتقتدػػػػلدية 
واتجتملعيػػة، ولكػػف هنػػلؾ عػػددا  مػػف التعػػلريؼ تنطمػػؽ بيػػكؿ عػػلـ مػػف رمبػػة متهػػ ي الرػػرار، 

ئػة السيلسػلت اتقتدػػلدية والسيلسػلت الراميػة لػػي تحريػؽ هػدؼ تنمػػوي والتػي مللبػل  مػل تتػػا ر ببي
أو اجتملعي مل.   كمل أف  هنلؾ العديػد مػف المعػليير التػي يمكػف اتسػتنلد إليهػل لتحديػد مرهػـو 
المنيػػػاة الدػػػنيرة، ومػػػف المعػػػليير المسػػػتهدمة معيػػػلر العمللػػػة، ومعيػػػلر رأس المػػػلؿ، ومعيػػػلر 

دارة ومسػػتو  الترػػدـ التكنولػػػوجي. نالمجنػػة العربيػػة لمرقلبػػػة اإلنتػػلج، ومعيػػلر التهدػػص لػػػي اإل
 ر.6:2009المدرلية، 

لػػػـ يتػػػبف البنػػػؾ المركػػػزي العراقػػػي لػػػي تعميمػػػلت تنظػػػيـ يػػػركلت تمويػػػؿ الميػػػلري  الدػػػنيرة    
ـر معيػػلرا  هلدػػل  لتحديػػد طبيعػػة الميػػروع الدػػنير، وكػػ لؾ 2010ر لسػػنة ن3والمتوسػػطة رقػػـ ن

 طبيعة التمويؿ اودنر.
ـر   إ  واػػ  الرػػلنوف 2012دػدر قػػلنوف دعػػـ الميػػلري  الدػػنيرة المػدرة لمػػدهؿ لػػي عػػلـ ن   

ر عيػػرة أيػػهلص،  وهػػو مطػػلبؽ لمػػل 10معيػػلر حجػػـ العمللػػة، والػػ ي تحػػدد بمػػل ت يزيػػد عػػف ن
اعتمد  دندوؽ النرد الدولي، ال ي تبنت معيلر حجـ العمللة المستهدمة لػي الميػروع بلعتبػلر 

 2018،84يتسـ بللبسلطة والسهولة عند المرلرنة بػيف الميػروعلت، نجمعػة، أ ف ه ا المعيلر 
ر ويمكػػػف اعتبػػػلر معيػػػلر حجػػػـ العمللػػػة يػػػديد التػػػا ر بمعػػػدؿ البطللػػػة، ممػػػل ياػػػعه لػػػي هلنػػػة 

 -هػػ ا–المعػػليير التػػي تتنلسػػب مػػ  اتقتدػػلدات  ات الهمػػؿ الهيكمػػي لػػي اتسػػتهداـ   إ  يعػػد 
حرػؿ التمويػؿ  اودػنر، لػدف  هػ ا النيػلط، وبحكػـ مػل تػـ الرلنوف هػو أعمػت تيػري  قػلنوني لػي 

اهتيلر  مػف معيػلر يعػد نيػلطل  مرنػل  وي موادػرلت ومعػليير ملليػة، كحجػـ رأس المػلؿ، وحجػـ 
الموجػػػودات، ونػػػوع الميػػػروع. تعػػػد المرونػػػة   ات منرعػػػة اقتدػػػلدية، إت أن هػػػل قػػػد ت ررػػػد التمويػػػؿ 

الدػػػنيرة، أو المتنلهيػػػة الدػػػنر عنػػػد تكلمػػػؿ اودػػػنر مزايػػػل التهدػػػص لػػػي تحديػػػد الميػػػلري  
 اتسواؽ.

 التمويل األصغر والمقاربة مع المصرفية اإلسالمية رابعًا:
تحمؿ المدرلية اإلستمية متم  الميروع اتجتملعي اتقتدلدي لػي جػوهر عممهػل         

نتجػلت التػي المستند إلت مرلدد اليريعة النرا ، التي تاري المرونة التزمػة عمػت تيػكيمة الم
يمكف أف تردمهل الكيلنلت المللية اتستمي، و لؾ راج  بللطب  إلت طبيعة تمؾ المرلدػد التػي 
تسػػتهدؼ تيػػكيؿ العنلدػػر اوسلسػػية لمحيػػلة التئرػػة بػػالراد المجتمػػ  مػػف هػػتؿ دػػيلنة المػػلؿ 

نػػواع والػػنرس  لػػ لؾ لػػدف  قلئمػػة الهػػدملت المدػػرلية اإلسػػتمية تممػػؾ قػػدرة الودػػوؿ إلػػت كللػػة أ
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التمويػػؿ الرػػلئـ عمػػت البيػػوع أو اليػػراكة لػػي اتسػػت ملر أو اليػػراكة لػػي الػػرب  والهسػػلرة، لاػػت  
عػػف هػػدملت تػػاجير المنػػلل ، وميرهػػل مػػف المعػػلمتت المتوالرػػة مػػ  اليػػريعة، والتػػي مػػف يػػانهل 
متمسة حدود هػط الررػر عبػر اسػتهداللت اليػريعة ليػريحة المسػلكيف والررػرا ، والػ يف يعػلنوف 

ف الهدلدػػة عمػػت الػػرمـ مػػف قػػدرتهـ عمػػت العمػػؿ ورمبػػتهـ لػػي مملرسػػته. نالعػػلطميف عػػف مػػ
 العمؿ بمرهـو عمـ اتقتدلدر

ر لػػدف  متاػػمنلت Pure Islamic Bankingومػػف منظػػور المدػػرلية اإلسػػتمية النريػػة ن
التمويػؿ  اودػػنر، هػي النظػػر إلػت الررػػر، والنيػلط، واليػػركة. والتػي يجػػب أف ترػ  لػػي دػػمب 

لمػػػلت مجػػػللس اإلدارات المدػػػرلية كونهػػػل تم ػػػؿ الميػػػروع المػػػللي اتجتمػػػلعي لمدػػػنلعة اهتم
 المدرلية اإلستمية.

ويعطي الواق  المدرلي اإلستمي  عمومل   مؤيرات مير مراية لػي هػ ا الجلنػب،  
لللتمويؿ اودنر يهاػ  لاػنط السيلسػلت اتئتملنيػة لممدػلرؼ اتسػتمية، ويػتـ إدارة ممػؼ 

جػػرا ات، الميػػلري   الدػػنيرة بػػ ات أسػػموب إدارة ممرػػلت البيػػوع بمػػل تسػػتند إليػػه مػػف اػػملنلت واا
وب لؾ ت ياه  التمويؿ اودػنر واػعه الػ ي يمّكنػه مػف اتسػترلدة مػف مرونػة المنتجػلت التػي 
يمكػػف أف تسػػتند إلػػت أحكػػلـ اليػػريعة النػػرا . كمػػل أف التمويػػؿ اودػػنر أمسػػت منػػدرجل  اػػمف 

تملعية لممدلرؼ اتستمية مف هتؿ الررض الحسػف، كمػل لػي حللػة مبلدرات المسؤولية اتج
 العراؽ.

إ  يعػػد  لػػؾ ركيػػزة مهمػػة لتطػػور التمويػػؿ اودػػنر اإلسػػتمي مػػف هػػتؿ اسػػتراتيجية قيػػلدة      
الكمرػػة بلتجػػل  تهرياػػهل امػػلـ مؤسسػػلت التمويػػؿ اودػػنر الترميػػدي  لتعدديػػة أسػػلليب التمويػػؿ 

التحويػػػؿ، هػػػدملت التػػػاميف، هػػػدملت اتدهػػػلر مػػػف جهػػػة،   اودػػػنر  م ػػػؿ: الرػػػروض، هػػػدملت
ولتنػػػوع مػػػل يمكػػػف أف تردمػػػه المدػػػرلية اإلسػػػتمية مػػػف منتجػػػلت مػػػف جهػػػة أهػػػر  ، لػػػ ا لػػػدف 
المؤسسػػلت الدينيػػة مطللبػػة لػػي تػػولير أسػػس اتسػػترلدة مػػف هػػ   التعدديػػة، والتنػػوع مػػف هػػتؿ 

 يلبة.تولير الدعـ إلنيل  حلانلت تستهدؼ الطلقلت اإلستمية ال
ر 31التػػي بمنػػت ن -يممػػؾ الرطػػلع المدػػرلي اإلسػػتمي لػػي العػػراؽ نظيػػر عػػدد مؤسسػػلته    

قػػػػوة اػػػػلمطة لػػػػدعـ الميػػػػلري  الدػػػػنيرة،  تسػػػػيمل وأف  أس المػػػػلؿ التنظيمػػػػي لكػػػػؿ  -مدػػػػرلل  
ر مميػػلر دينػػلر، ولرػػل  لرػػلنوف المدػػلرؼ اإلسػػتمية النللػػ  250مدػػرؼ يجػػب أف  ت يرػػؿ عػػف ن

الرػػػوة الاػػػلمطة يتطمػػػب اومػػػر  -هػػػ  –ليػػػد التمويػػػؿ اودػػػنر مػػػف هػػػتؿ وبيػػػكؿ تدرجي.ولتو 
تدميـ قواعد إيرالية تاه  عمت علترهل موائمة متطمبلت التمويؿ اودػنر مػ  متطمبػلت ترػديـ 

تاسػيس يػركلت محػدودة المسػؤولية مػف  -جدا  –هدملت التمويؿ اإلستمي،إ  يكوف مف المريد 
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ر 3ويػػػؿ اودػػػنر اإلسػػػتمي، حيػػػث أف تعميمػػػلت رقػػػـ نقبػػػؿ المدػػػلرؼ اتسػػػتمية  لترػػػديـ التم
الهلدػػة بتنظػػيـ عمػػؿ يػػركلت تمويػػؿ الميػػلري  الدػػنيرة والمتوسػػطة لػػـ تهػػتص  2010لسػػنة 

بتنظيـ أعملؿ يركلت التمويؿ اودنر اإلستمي، لدف  لؾ يدب  ارورة بللنة اوهميػة لػي 
يػػػة، واسػػػتعدادهل لتبنػػػي نمػػػل ج المرحمػػػة الراهنػػػة، ويبػػػيف الجػػػدوؿ أدنػػػل  اهتمػػػلـ المنظمػػػلت الدول

 ر.1التمويؿ اإلستمي لي تمويؿ الميلري  الدنيرة، كمل هو موا  لي الجدوؿ رقـ ن
 ( نماذج التمويل اإلسالمي ومدى تطبيقيا في التمويل األصغر1جدول)
إعادة  -المرابحة )الشراء المضاربة )تشارك األرباح( المسألة

 البيع(

الثابتووة )اسووتثمار أس المووال( مووع األصووول  أكثر قابمية لمتطبيق
 قابمية رأس المال العامل.

رأس المووووال العاموووول واسووووتثمار 
 رأس المال.

 التكمفة لممقترضين
غالبًا أعمى بسبب تشارك األرباح العموى موع 
برنووووامت التمويوووول متنوووواىي الصووووغر بسووووبب 

 ارتفاع المخاطرة.

 أقل

القبووول المبوودئي موون 
 قبل المقترضين

 أقل أعمى

أقل في حالة عدم السماح بتحديد حود أدنوى  لممقترضينالمخاطر 
 لألرباح

 اقل

أقووول فوووي حالوووة السوووماح بتحديووود حووود أدنوووى  المخاطر لممقترضين
 لألرباح

 أعمى

أعمووى فووي حالووة عوودم السووماح بتحديوود حوود  المخاطر لمبرنامت
 أدنى لألرباح

 اقل

 التكاليف اإلدارية

اإلدارة معقوودة فووي معظووم أحوووال عمووى الوورغم 
أنَّ ىوذا يمكون التغموب عميوو بتحديود حود من 

ن كانوووووت إدارة ومراقبوووووة  أدنوووووى لألربووووواحت واا
 القرض عالية سبب تعقيد جدول السداد.

تكاليف المعاممة المبدئية أعمى 
لكبوووور عوووودد تعووووامالت الشووووراء 
ن كانوت تكمفوة  عادة البيوعت واا واا
إدارة ومراقبة القورض أقول كثيورًا 

 بسبب بساطة جدول السداد.

 التطبيق
ذا كان يجب تحديد األرباح لكل قسطت فإنوو إ

يصوووعب تطبيقووووع ألن معظوووم المقترضوووين ال 
 يحتفظون بسجالت دقيقة كافية.

أقوووووول صووووووعوبة ألن البرنوووووووامت 
يمتمووك السوومع حتووى سووداد  خوور 

 قسط.
 المصدر: دومالو أميال سابسانين برنامت األمم المتحدة اإلنمائي.      
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 المبحث الثاني 
 ىداف المطموبةألالعراق بين الحقائق القائمة واي التمويل األصغر ف

جلنب مػف المرلربػلت التػي تحتويهػل الػروابط البينيػة لنيػلط التمويػؿ  وؿتنلوؿ المبحث او
اودنر، والتي مػف يػانهل دػرؼ النظػر إلػت تممػس السػبؿ الجيػدة لػي تنميػة دور النيػلط لػي 

ر الرردػػة التسػػويرية، التػػي تعػػزز تحريػػؽ التنميػػة الداهميػػة لمػػبتد، وواػػ  هػػ ا النيػػلط لػػي إطػػل
جلنػػب الطمػػب عمػػت بريػػة اونيػػطة المدػػرلية، وبمػػل يحس ػػف معػػدتت اليػػموؿ المػػللي. ويتنػػلوؿ 
المبحػػػث مػػػل هػػػو قػػػلئـ مػػػف دػػػنلعة التمويػػػؿ اودػػػنر لػػػي الػػػبتد، ومػػػل هػػػو مطمػػػوب مػػػف هػػػ   

 لػػػػػدور الدػػػػػنلعة  لتحريػػػػػؽ الهػػػػػداؼ النرديػػػػػة واتسػػػػػتراتيجية وال اتيػػػػػة لػػػػػه، وبمسػػػػػلحة اسػػػػػتجلبة
 األصووغر فوي العووراق مرحموة البوودايات و التمويولأواًل: المدػرلية اإلسػتمية لػي اسػػتيعلب  لػؾ.

 م(2010-2003قوة االمتدادات )
ـر 2004-1995ن مػدةبدأت متم  تيكؿ نيلط التمويؿ اودػنر لػي العػراؽ هػتؿ ال

ر ILOمػػػف هػػػتؿ التعػػػلوف بػػػيف وزارة العمػػػؿ واليػػػؤوف اتجتملعيػػػة، ومنظمػػػة العمػػػؿ الدوليػػػة ن
ـر، وكػلف هػدؼ 1997والبرنلمج اإلنملئي لذمـ المتحدة، وقد بػدأ مػن  قػروض البرنػلمج عػلـ ن

: البرنػلمج تػولير التمويػؿ إلػت الرئػلت الهيػة التػي تعػلني مػف اإلهمػلؿ وقمػة لػرص العمػؿ، م ػؿ
. والسعي لدمجهـ لػي الحيػلة اتجتملعيػة واتقتدػلدية مػف هػتؿ رالمعوقيف، والنسل  المعيتت

ر مميػػوف دينػػلر، وتتػػراوح 500تػػولير لػػرص عمػػؿ منلسػػبة. وكػػلف رأس مػػلؿ البرنػػلمج بسػػرؼ ن
ر 3مبػػػللل الرػػػروض مػػػف نملئػػػة ألػػػؼ دينػػػلر إلػػػت  ت ػػػة متيػػػيف دينػػػلرر، وبمػػػدة سػػػداد أمػػػدهل ن

 ر أيهر لترة سملحر 6ل نسنوات، تالؼ إليه
 ر مرترض.1311حيث بمل العدد الكمي لممستريديف ن

لرػد  2003أمل التمويؿ اودنر الرلئـ عمت معليير ألاػؿ المملرسػلت لػي العػراؽ عػلـ 
بػػػػدأ بيػػػػكؿ أسلسػػػػي كػػػػاداة لمسػػػػلعدة اػػػػحليل الحػػػػرب والعنػػػػؼ والمسػػػػلعدة لػػػػي إرسػػػػل  اتمػػػػف 

الدوليػػة ومؤسسػػة  CHFنيػػلط مػػف هػػتؿ يػػركة واتسػػتررار لػػي المنػػلطؽ ميػػر المنػػة وبػػدأ ال
تبعتهػػل منظمػػة اومػػلف لمتمويػػؿ  2006ال رػػة ليتبػػ   لػػؾ منظمػػة البيػػلئر لمتمويػػؿ اودػػنر عػػلـ 

اودػػنر وتػػـ إنيػػل  منظمػػة اإلمل ػػة الدوليػػة ومؤسسػػة المسػػتربؿ الميػػرؽ لػػي  ات العػػلـ، وتبػػ  
ومركػػػػز تمعرػػػػر لمتطػػػػوير ـر ومنظمػػػػة ازدهلرنػػػػل، 2007 لػػػػؾ كمػػػػه إنيػػػػل  منظمػػػػة الترػػػػدـ عػػػػلـ ن
ـر ومنظمػػػة 2009ـر، ومنظمػػػة التاػػػلمف عػػػلـ ن2008اتقتدػػػلدي، ومؤسسػػػة المسػػػلند عػػػلـ ن
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ـر  ليبمػػل عػػدد المؤسسػلت التػػي ترػػدـ التمويػػؿ اودػنر هػػتؿ هػػ   المرحمػػة 2010ممكػـ عػػلـ نأ
 مؤسسة. ر12ن

ـر، 2010-2003 دػػرلت المؤسسػػلت المػػ كورة آنرػػل ، وعمػػت مػػد  هػػ   السػػنوات مػػف ن
ر مميػػػوف دوتر، ولػػػي نهليػػػة عػػػلـ 592ر قراػػػل  بريمػػػة تزيػػػد عػػػف ن257209نػػػ  تاسيسػػػهل نوم
ر مميػػػوف دوتر مػػػ  106ـر كلنػػػت محرظػػػة الرػػػروض الرلئمػػػة لتمػػػؾ المؤسسػػػلت بريمػػػة ن2010ن

   %ر.20ر زبونل  نيطل ، وكلنت نسبة النسل  مف هؤت  الزبلئف ن75182وجود ن
ـر 2009يػػػػػزة، لرػػػػػل  إلحدػػػػػلئيلت عػػػػػلـ نإف  نيػػػػػلط التمويػػػػػؿ اودػػػػػنر حرػػػػػؽ نتػػػػػلئج متم

الهلدػػة بللتمويػػؿ اودػػنر، وولرػػل  لسػػوؽ مػػيكس لتبػػلدؿ المعمومػػلت. لولرػػل  لنتػػلئج أكبػػر بمػػداف 
ر زبػوف متروقػل  43273عربية تردـ معموملت إلت سوؽ مكس، لدف  عدد الزبلئف النيطيف بمػل ن

ياػل  بعػدد المؤسسػلت  اؽ ألي  لؾ عمت كؿ مف اوردف ولمسطيف واليمف وسوريل. وترػوؽ العػر 
إلػت جلنػب البمػداف المػ كورة  التي تردـ التمويؿ اودنر عمت كػؿ مػف المنػرب وتػونس ولبنػلف 

ر دوتر، متروقػػػػػل  عمػػػػػت اوردف ولبنػػػػػلف والػػػػػيمف ولمسػػػػػطيف 35775065وقػػػػػد تػػػػػـ مػػػػػن  ن، آنرػػػػػل  
مػػػل ر دوتر. ولي827والسػػػوداف وسػػػوريل. وحرػػػؽ نيػػػلط التمويػػػؿ اودػػػنر متوسػػػط مػػػن  قػػػدر  ن

يتعمػػػػؽ بجػػػػودة المحرظػػػػة، لػػػػدف أدا  المحرظػػػػة كػػػػلف األاػػػػؿ  إ  لػػػػـ يتجػػػػلوز مؤيػػػػر الرػػػػروض 
%ر وهػو أقػؿ مػف 1ر يػـو الػػ ن30المعراة لمهطر التي يكوف معدؿ تاهر سدادهل أك ػر مػف ن

 %ر.2,8متوسط منطرة اليرؽ اووسط ويملؿ الريريل البللل ن
لػػػي العػػػراؽ الدػػػلدر عػػػف  التمويػػػؿ اودػػػنر دػػػنلعة واػػػ  منيػػػور بيلنػػػلت اعتمػػػلد تػػػـ
 واليػػػػػؤوف العمػػػػػؿ وزارة بواسػػػػػطة لنػػػػػل المػػػػػزودة والبيلنػػػػػلت الدوليػػػػػة لمتنميػػػػػة اومريكيػػػػػةالوكللػػػػػة 

 .المطمب ه ا إعداد لي المهني والتدريب العمؿ دائرة اتجتملعية
وتيػػػكؿ هػػػ   البدايػػػة مرحمػػػة قويػػػة لػػػي اودا  واتسػػػتدامة الملليػػػة، والتاكيػػػد عمػػػت جػػػودة 

روض الدػػػنيرة، ويسػػػتدعي الرهػػػـ لمرحمػػػة النيػػػو  واتمتػػػداد الوقػػػوؼ عمػػػت تكػػػويف محرظػػػة الرػػػ
ر، وكمػػل هػػو 2010 -2003ة مػػف نمػػدواػػ  الرطػػلع المػػللي ومعػػدتت الررػػر السػػلئدة هػػتؿ ال

   ر.2ن مبيف لي الجدوؿ رقـ
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 (2010-2003ة من )مدوضع القطاع المالي لم (2جدول )

 المصارف التجارية

المؤسسات 
والشركات 

غير المالية 
 المصرفية

شركات 
 التامين

مؤسسات التمويل 
 عدد الفقراء عدد النفوس األصغر

 
نسبة 
 الفقراء

مصارف ممموكة 
 (7من الدولة )

مصارف تقميدية 
 (23خاصة )

مصارف إسالمية 
 (8خاصة )

 (8مصارف أجنبية)

مؤسسات 
 (4مالية )

شركات 
 (29مالية )

شركات 
ممموكة من 

 (3الدولة )
شركات 
خاصة 

(10) 

مؤسسات التمويل 
األصغر العراقية 

 (10المحمية )
مؤسسات التمويل 

ألصغر الدولية ا
(2) 

31.234.000 781838820 23% 

منشور وضع صناعة التمويل األصغر في العراق الصادر عن الوكالة األمريكية لمتنمية  -المصدر:
 7ص: 2011الدولية 

واليػؤوف اتجتملعيػة بتمويػؿ الميػلري  سلهـ مدرؼ الرالديف بللتعلوف م  وزارة العمػؿ 
و لؾ مف هػتؿ نبرنػلمج التاهيػؿ المجتمعػير، وكمػل  ر،2009-2007مل بيف ن لممدة الدنيرة

 ر.3مبيف لي الجدوؿ رقـ ن
يجاد فرص العمل )3جدول )  (2009-2007( مبادرة دعم المشاريع الصغيرة واا

عدد المشاريع  السنة
 الممولة

المبالغ اجمالي  الفئات المشمولة
 الممنوحة

2007 6659 
العووواطمينت الخوووريجين الوووذي انقطعوووت عووونيم إعانوووة 
شووووووبكة الحمايووووووةت أصووووووحاب المحووووووال المتضووووووررةت 

 الميجرين العائدين إلى سكناىم

 

2008 38533 
أضويف إلوى مووا تقودم العوائول المتضووررة مون األعمووال 
اإلرىابيووة مموون فقوودوا معووياًل ليووم والمعوواقين واألراموول 

 والمطمقات.

 

  ذات الفئات المذكورة أعاله 28131 2009
 دينار مميار 770  73323 المجموع

وزارة العمل والشؤون االجتماعية دائرة العمل والتدريب الميني ماعدا إجمالي المبالغ الممنوحوة  -المصدر:
 (.20م( صفحة )2019تم أخذىا من البحث المقدم من قبل الشمري وحمزة ) إذ 
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اومريكيػػة لمتنميػػة الدوليػػة لػػي قطػػلع الميػػلري  الدػػنيرة والمتوسػػطة  وأد  تػػدهؿ الوكللػػة
لػػي الػػبتد إلػػت همػػؽ تسػػهيتت  لاػػملف قػػروض الميػػلري  الدػػنيرة والمتوسػػطة، والتػػي تم مػػت 
لػػػي إنيػػػػل  اليػػػركة العراقيػػػػة لمكرػػػػلتت المدػػػرلية، التػػػػي تاػػػػمف قػػػروض الميػػػػلري  الدػػػػنيرة 

ـر، 2009الميػػػلري  الدػػػنيرة والمتوسػػػطة عػػػلـ نوالمتوسػػطة، وكػػػ لؾ اليػػػركة العراقيػػػة لتمويػػؿ 
وهػػي مؤسسػػة ملليػػة ميػػر مدػػرلية ترػػـو بػػدورهل بترػػديـ رأس مػػلؿ اإلقػػراض  وهػػو منحػػة مردمػػة 
مػف الوكللػة اومريكيػة لمتنميػة الدوليػة إلػت المدػػلرؼ، والتػي ترػـو بػدورهل بتحويمػه إلػت قػػروض 

 ودحلب الميلري  الدنيرة والمتوسطة.
ربػػػلت التػػػي مػػػر   كرهػػػل  النرديػػػة، اتسػػػتراتيجية، ال اتيػػػة، المدػػػرلية الموائمػػػة بػػػيف المرل

اودػنر  م  متم  مرحمة النيو  واتمتػداد، لػدف الػروابط البينيػة لنيػلط التمويػؿ  -اإلستمية
إ  إف   اودنر مػف هػتؿ التكلمػؿ الػ اتي لمنيػلط   قد امتدت نحو التاسيس لدنلعة التمويؿ 

لئػلت   اوسلسية لمن  التمويؿ اودنر كلهتيلر اليرائ ، وترسػيـ النيلط ها  إلت المردملت
الرػػػروض، واسػػػتهداـ الاػػػملنلت الجملعيػػػة، إاػػػللة إلػػػت يػػػروط كرػػػل ة المحرظػػػة مػػػف هػػػتؿ 

 التعرؼ عمت أسلليب إدارة الرروض المعراة لمهطر.
وقػػد ظهػػرت متمػػ  الترػػلرب بػػيف دػػيل التمويػػؿ المدػػرلية اإلسػػتمية وبػػرامج التمويػػؿ 

نر مػػف هػػتؿ اسػػتهداـ أسػػموب المرابحػػة لػػي مػػن  الرػػروض، و لػػؾ مػػف هػػتؿ منظمػػة اودػػ
 ـر كمل مّر سلبرل .2007التردـ، والتي تاسست علـ ن

هّيػػػا إلمكلنيػػػة واػػػ  اتجػػػل  اسػػػتراتيجي تسػػػتكملؿ يػػػروط همػػػؽ دػػػنلعة  هػػػ ا الواػػػ  
والمدنيػػة، اودػػنر عمػػت مسػػتو  الػػبتد، وعمػػت كللػػة الرطلعػػلت المدػػرلية والملليػػة  التمويػػؿ 

 وال ي تم ؿ بديلمة استراتيجيلت التهريؼ مف الررر ليمل بعد.
الدلعة الروية التي تميزت بهل هػ   المرحمػة   ه   أمل عمت مستو  الترلرب النردي، لدف  

إلػػػت  الزمنيػػػة قػػػد سػػػلعدت دػػػنلع السيلسػػػة لػػػي البنػػػؾ المركػػػزي العراقػػػي عمػػػت دػػػرؼ النظػػػر 
المردمػة اوسػلس  اودػنر، تعػد هػ   الرواعػد  ط التمويؿ ارورة وا  الرواعد التنظيمية لنيل

 لهمؽ الترلرب النردي مستربت .
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 (2020-2010مرحمة التنظيم وعوائق التوسع ) -ثانيًا:

 القواعد التنظيمية واستراتيجيات التخفيف من الفقر:  -1
ـر عمػت إدػدار 2010أقدـ البنؾ المركػزي العراقػي لػي بدايػة الردػؿ ال للػث مػف سػنة ن

اػػمف تعميمػػلت  أوؿ تعميمػػلت  لتنظػػيـ عمػػؿ يػػركلت تمويػػؿ الميػػلري  الدػػنيرة والمتوسػػطة، 
ـر وهو جز  مف الرواعد التنظيمية واإليرالية، واعتراؼ وااػ  مػف قبػؿ 2010ر لسنة ن3رقـ ن

أهدالػػػػه  اودػػػػنر لػػػػي تحريػػػػؽ جلنػػػػب مهػػػػـ مػػػػف  اهميػػػػة التمويػػػػؿ البنػػػػؾ المركػػػػزي العراقػػػػي ب
 ر مف قلنونه النلل .3المندوص عميهل لي الملدة ن

تػػا رت التعميمػػلت بللدلعػػة الرويػػة لمرحمػػة النيػػو  واتمتػػداد، وبػػدا  لػػؾ لػػي يػػروط مػػن  
 التراهيص التي حددت اليكؿ الرلنوني ليركلت التمويؿ اودػنر والمتوسػط بيػركلت مسػلهمة 

ر مميػػػػلر. ولػػػػـ تسػػػػم  لتمػػػػؾ 1رأس مللهػػػػل ن ر مميػػػػلر دينػػػػلر، ويػػػػركلت محػػػػدودة 2رأس مللهػػػل ن
اليػػركلت بربػػوؿ الودائػػ ، وسػػمحت لهػػل بػػدت  عػػف  لػػؾ بللتمويػػؿ المرتػػرض عبػػر طػػرح السػػندات 

 وطمب الرروض، ك لؾ تـ السملح لهل بربوؿ الهبلت والتبرعلت.
لػـ  -وعمػت الػرمـ مػف حدػللتهل-ميػة مير أف  ه   التعميملت ومل حوت مف قواعد تنظي

تمػػػػؽ  اسػػػػتجلبة مػػػػف قبػػػػؿ المسػػػػت مريف لػػػػي السػػػػوؽ المػػػػللي، ومػػػػف المدػػػػلرؼ نتيجػػػػة تراػػػػيؿ 
المدػػػػػلرؼ المحميػػػػػة الهلدػػػػػة اتعتمػػػػػلد عمػػػػػت اليػػػػػركة العراقيػػػػػة لتمويػػػػػؿ الميػػػػػلري  الدػػػػػنيرة 

ر 8والمتوسػػػطة  كػػػوف أف مؤسسػػػيهل اوبػػػرز لػػػي قلئمػػػة المدػػػلرؼ العراقيػػػة الهلدػػػة وبواقػػػ  ن
مدلرؼ. ه ا لات  عف اوسبلب المرتبطة بعػدـ اكتمػلؿ اوسػواؽ واتنرتػلح اتقتدػلدي ميػر 
العلدؿ بللنسبة لذسواؽ التي تستوعب أنيطة الميػلري  الدػنيرة واػعؼ اإلنرػل  الرػلنوني لػي 
متحرػػػة المديونيػػػة النلتجػػػة عػػػف تمكػػػؤ المرتراػػػيف، ويحػػػيط  لػػػؾ كمػػػه تراػػػيؿ السػػػوؽ الملليػػػة 

يص يركلت التوسط ببي  ويػرا  العمػتت اوجنبيػة عمػت تػرهيص يػركلت الحدوؿ عمت تره
  اودػػنر، و لػػؾ لمػػل تنطػػوي عميػػه مػػف دػػررية المهػػلطر اتئتملنيػػة. وبػػ لؾ لػػـ يجػػر   التمويػػؿ 

تاسػػػػػيس أية يػػػػػركة لتمويػػػػػؿ الميػػػػػلري  الدػػػػػنيرة والمتوسػػػػػطة لػػػػػي الػػػػػبتد بموجػػػػػب التعميمػػػػػلت 
ميػػلري  الدػػنيرة والمتوسػػطة بمػػن  الرػػروض هػػتؿ المػػ كورة. وقػػد اسػػتمرت اليػػركة العراقيػػة لم

 ر.4ـر، وكمل موا  لي الجدوؿ رقـ ن2016 -2010ة نمدال
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 ( المبالغ الممنوحة من الشركة العراقية لممشاريع الصغيرة والمتوسطة4جدول )
المبالغ الممنوحة من الشركة إلى  السنوات

 دينار عراقي باأللف المصارف
 نسب التغير

2009 7056000 -------- 
2010 8232000 17% 
 صفر 8232000 2011
2012 20017334 143% 
 صفر 20017334 2013
 صفر 20017334 2014
 صفر 20017334 2015
2016 19350722 -3% 
 صفر 19350722 2017
2018 17244904  

 المصدر: الحسابات الختامية لمشركة العراقية لتمويل لممشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أعت  التارج  لي نسب النمو لي الرػروض الممنوحػة هػتؿ  يتحظ مف هتؿ الجدوؿ 

ـر تبعػه جمػػود لػي المحرظػػة  2010إ  إف  النمػو المتحرػػؽ هػتؿ عػػلـ ن هػ   المرحمػة الزمنيػػة  
إلػػػػت المحرظػػػػة الرلئمػػػػة لػػػػي المدػػػػلرؼ  ـر 2011إ  لػػػػـ يػػػػتـ إاػػػػللة أية مبمػػػػل هػػػػتؿ عػػػػلـ ن

ـر 2012%ر هػتؿ عػلـ ن143إلػت ن وقرز بعدهل معػدؿ النمػو  الميلركة لي تاسيس اليركة،
هػػتؿ  إنهرلاػلـر، ومػف  ػػـ انحػدر محررػػل  2015 -2013ن  ليعػلود جمػود  هػػتؿ السػنوات 

 ـر.2016علـ ن
ويؤير ه ا الوا  إلت التحرظ المتزايد لي سيلسة اليركة التمويميػة  إ  لػـ تنرػت  عمػت  

التػي  برية المدلرؼ واعتملدهل الكمي عمػت المػن  والهبػلت الهلرجيػة وتػدوير مبػللل الرػروض، 
ردػػيدا  قلئمػػل  لرػػروض المدػػلرؼ المؤسسػػة لميػػركة،  ر مميػػلر دينػػلر عراقيػػل بودػػره 87بمنػػت ن

ـر والاػػػعؼ لػػػي تبنيهػػػل سيلسػػػة اسػػػتهداؼ مسػػػتمرة لمرئػػػلت متدنيػػػة 31/12/2018وكمػػػل لػػػي ن
الدهؿ، والتي تعيش بللررب مػف مسػتويلت هػط الررػر، لعمػت الػرمـ مػف أف الرػروض الممنوحػة 
مف قبؿ اليركة متاتية مف هتؿ هبلت وكللػة التنميػة اومريكيػة عبػر برامجهػل الػ تث  تجػلرة، 

ة لػػػػي العػػػػراؽ، إت أف  أسػػػػعلر الرلئػػػػدة المسػػػػتوللة عػػػػف إنمػػػػل ، منحػػػػة دعػػػػـ المجػػػػلمي  المحرومػػػػ
إ  تراوحػت ، الرروض الممنوحػة اقتربػت مػف معػدتت الروائػد الممنوحػة عمػت الرػروض التجلريػة

%ر عػػف كرللػػة يػػركة الكرػػلتت العراقيػػة، 2إلػػت  لػػؾ عمولػػة ن %ر تاػػلؼ 10%ر و ن7بػػيف ن
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اودػنر  طمب الكمي عمت التمويػؿ محدود لي مواجهة حجـ ال تا ير ممل جعؿ أدا  اليركة  ا

 تهاػػ   الف ـر، واليػػركة 2018ر قراػػل  لنليػػة ن5543لػػي الػػبتد، عمػػت الػػرمـ مػػف توليرهػػل ن
 2010ر لسػنة 3إلت إعلدة هيكمة مف قبؿ البنؾ المركزي لتكييؼ أوالعهل م  تعميملت رقػـ ن

 الميلر إليهل سمرل .
ر لسػػػػنة 12ر رقػػػػـ نـ2010 هػػػػتؿ عػػػػلـ ن دػػػػدر قػػػػلنوف المنظمػػػػلت ميػػػػر الحكوميػػػػة 

لػػػي طػػػور التاسػػػيس،  تعػػػدـر  ليػػػنظـ عمػػػؿ منظمػػػلت المجتمػػػ  المػػػدني الرلئمػػػة، والتػػػي 2010ن
وتاػػمف تسػػهيتت تنظيميػػة  كلإلعرػػل ات الاػػريبية، وحريػػة تممػػؾ العرػػلرات ومػػراض النيػػلط 

ني وبيعهل لي حلؿ عدـ الحلجة، ويرّيد إيرادا  لممنظمة. لات  عف ربط منظمػلت المجتمػ  المػد
بللرطػػػلع المدػػػرلي مػػػف هػػػتؿ وجػػػوب لػػػت  حسػػػلب مدػػػرلي لكػػػؿ منظمػػػة تسػػػتتـ اومػػػواؿ 

 ودرلهل.
-2010ـر، واتهػ ت مػف المػػدة ن2010دػدرت اسػتراتيجية التهريػؼ مػف الررػػر عػلـ نو 
ـر اتجلهػل  اسػػتراتيجيل  لهػػل  ليكػػوف اتهتمػلـ بلليػػرائ  متدنيػػة الػػدهؿ قػد دهػػؿ حرػػؿ دػػن  2014

ـر بواػػ  2012قلمػػت وزارة العمػػؿ واليػػؤوف اتجتملعيػػة عػػلـ نل كمػػالسيلسػػلت بيػػكؿ مػػنظـ. 
اودػػػػنر اػػػػمف اتسػػػػتراتيجية الوطنيػػػػة لمتهريػػػػؼ مػػػػف الررػػػػر  برنػػػػلمج لتنريػػػػ  محػػػػور التمويػػػػؿ 

ر محللظػلت تعػد اوك ػر لرػرا  هػي: الم نػت، بلبػؿ، 7إ  تػـ يػموؿ ن بللتعػلوف مػ  وزارة التهطػيط
ة. وهػػي بيلنػػلت معتمػػدة حسػػب نسػػب الررػػر لػػي ، واسػػط، دػػتح الػػديف، الديوانيػػت كػػربت ، ديػػ

 ـر، تػػـ يػػموؿ جميػػ  محللظػػلت العػػراؽ حسػػب نسػػب الررػػر، 2013عػػلـ نولػػي وزارة التهطػػيط 
اودػػػػػنر  بلسػػػػػت نل  إقمػػػػػيـ كردسػػػػػتلف ببرنػػػػػلمج اتسػػػػػتراتيجية، وووؿ مػػػػػرة يػػػػػتـ ربػػػػػط التمويػػػػػؿ 

اؼ اليػػرائ  اوك ػػر لرػػرا  إ  تػػـ اسػػتهد المرلربػػة اتسػػتراتيجية  بلسػػتراتيجية التهريػػؼ مػػف الررػػر 
 -عمت النحو التي: والتي تـ تحديدهل 

 العلطموف عف العمؿ المسجموف. -1
 %ر لدلعدا .50المعلقوف ونسبة عوقهـ ن -2
 إلت محؿ سكنلهـ. المهجروف العلئدوف  -3
 اورامؿ والمطمرلت المعيتت وسرهف. -4
 المتارروف مف العمميلت اإلرهلبية. -5
 مير المستررة وال يف يعييوف لي منلطؽ الطمر الدحي. معيمو اوسر -6
 المتسولوف. -7
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ر المبػػللل التػػي تػػـ دػػرلهل ولرػػل  لمسػػنوات مػػف 5ويبػػيف الجػػدوؿ رقػػـ الجػػدوؿ رقػػـ ن
 ـر.2018-2012ن

 ( مبالغ التمويل األصغر الستراتيجية التخفيف من الفقر5جدول  )
 المبالغ المخصصة والمصروفة السنة ت
 ( مميار4( مميار صرف منيا )8)  2012 1
 ( مميون دينار50( مميار و)72) 2013 2
 ( مميار دينار7) 2016 3
 ( مميار دينار3) 2017 4
 ( مميون دينار لم تصرف لغاية اآلن.300( مميار و)1) 2018 5

 ( مميون دينار350( مميار و)91) المجموع
 ( مقترض10982) عدد المستفيدين 

 ( ألف دينار250( مميون و)8) الممنوحمتوسط القرض 
 .وزارة العمل والشؤون االجتماعية/ دائرة العمل والتدريب الميني-المصدر:   
م( 2012( لعوووام )10قوووانون دعوووم المشووواريع الصوووغيرة المووودرة لمووودخل رقوووم ) -2

 ووضع معايير لقطاع التمويل األصغر:
ددر قلنوف دعـ الميلري  الدنيرة المدرة لمدهؿ، وال ي أهػ  عمػت علترػه مهمػة رعليػة 
نيػلط التمويػؿ اودػػنر حكوميػل . وووؿ مػػرة مػف هػػتؿ الرػلنوف تػػـ تبنػي واػػ  معيػلر لتعريػػؼ 

معيػػػػلرا  مسػػػػتهدلل  لتمييػػػػز الميػػػػروع  الميػػػػروع الدػػػػنير، وتػػػػـ اهتيػػػػلر مؤيػػػػر العمللػػػػة بودػػػػره 
 أعمت. ر أيهلص كحد 10بتحديد عدد العلمميف بػ نالدنير عف مير ، و لؾ 

معيػػػلرا   بودػػػره  -وووؿ مػػػرة-رأس المػػػلؿ  تحديػػػد نػػػوع النيػػػلط بلهتيػػػلر مؤيػػػر  وتػػػـ 
ر 20اودػػػنر عػػف ميػػػر  مػػػف أنػػػواع التمويػػؿ، و لػػػؾ بتحديػػػد مبمػػػل ن مسػػتهدلل  لتمييػػػز التمويػػػؿ 
الرػلنوف تيػريعيل ، و لػؾ بػترهـ الميػرع التػلـ لطبيعػة   أعمػت. وترػوؽ  مميوف دينلر عراقػي كحػد 

تسيمل ليمل يتعمؽ بللمراحؿ اوولت مف تاسػيس تمػؾ  الميلري  الدنيرة، ومل تحتلجه مف دعـ 
إ  انػػتهج الميػػرع أسػػموب الرلئػػدة الدػػررية لػػي مػػن  الرػػروض. وتوالػػؽ الرػػلنوف مػػ   الميػػلري ، 

، و لػػؾ بلسػػتهداله المنػػلطؽ اوك ػػر لرػػرا  لػػي ـر2014-2010اسػػتراتيجية التهريػػؼ مػػف الررػػر ن
دػػندوؽ دعػػـ الميػػلري  الدػػنيرة المػػدرة لمػػدهؿ لػػي وزارة   نيػػا وولرػػل  لهػػ   الرؤيػػة أ    الػػبتد.

ر مميػػلر دينػػلر. واسػػتهدـ الدػػندوؽ لعميػػل  150العمػػؿ واليػػؤوف اتجتملعيػػة بػػرأس مػػلؿ قػػدر  ن
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اة التهطػػيط لػػي توزيػػ  قرواػػه وكمػػل نسػػبة الك للػػة السػػكلنية لكػػؿ محللظػػة، والتػػي تعػػدهل وزر 

 ر تبلعل .8مبيف لي الجدوؿ رقـ ن
ر مف الرلنوف الم كور سمرل  عبػلرة تتػؤوؿ جميػ  اومػواؿ المودعػة لػي 3وورد لي الملدة ن

رأس مػػػلؿ  وبػػػ لؾ أدػػػب    إلػػػت دػػػندوؽ دعػػػـ الميػػػلري  الدػػػنيرة، دػػػندوؽ التنميػػػة الممنػػػت 
ر 6ـر والجػػػدوؿ رقػػػـ ن2017لممػػػة مػػػ  نهليػػػة نر مميػػػلر دينػػػلر، تػػػـ إقرااػػػهل ك267الدػػػندوؽ ن

يظهػػر التوزيػػ  الجنرالػػي والتوزيػػ  حسػػب نػػوع الجػػنس لممسػػتريديف مػػف الدػػندوؽ، و لػػؾ النحػػو 
 -التي:

إحصائية التوزيع الجغرافي و)الجندر( لصندوق دعم المشاريع  (6جدول )
 رم2020-2013) مدةالصغيرة المدرة لمدخل لم

نسبة الذكور  المجموع اناث ذكور المحافظة
 من القروض

نسبة االناث 
 من القروض

 %3 %96 953 30 923 اونبلر

 %7 %93 3343 235 3108 بلبؿ
 %6 %94 2776 176 2600 بدرة
 %13 %87 11136 1494 9642 بنداد
 %4 %96 1842 67 1775 ديمت

 %6 %94 2974 173 2801 ديوانية
 %7 %93 3616 266 3350  ي قلر

 %18 %82 1639 298 1341 دتح الديف
 %7 %93 2280 157 2123 كربت 
 %8 %92 1882 146 1736 كركوؾ
 %4 %96 3141 133 3008 الم نت
 %6 %94 2299 139 2160 ميسلف
 %3 %97 3445 89 3356 النجؼ
 %13 %99 1841 24 1817 نينو 
 %9 %91 2042 181 1861 واسط

 %8 %92 45209 3608 41601 المجموع
 المصدر: وزارة العمل والشؤون االجتماعية دائرة العمل والتدريب الميني.
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و لػػػؾ  ـر 2018تػػػـ العمػػػؿ عمػػػت اسػػػتدامة اإلقػػػراض لمميػػػلري  الدػػػنيرة هػػػتؿ عػػػلـ ن
ر 6امف المبللل المسددة مف الرروض الرلئمة، وبمل عػدد وجبػلت التوزيػ  مػف مبػللل التسػديد ن

ر 5000ـر عمػػػت ن2020لػػػؾ منتدػػػؼ عػػػلـ نإ  تاػػػمنت آهػػػر وجبػػػة لمرػػػروض، و  وجبػػػلت  
ر وجبػة، و لػؾ 28قرال . وب لؾ تبمل وجبلت توزي  قروض الميلري  الدنيرة هػتؿ اوعػواـ ن

 .ـر2020-2013هتؿ اوعواـ ن
ـر عػػف بدايػػة المػػن  2015،2014يظهػػر الجػػدوؿ ارترػػلع نسػػب المػػن  هػػتؿ العػػلميف ن

ودػػػنر عمػػػت الػػػرمـ مػػػف او يعّبػػػر  لػػػؾ عػػػف تنػػػلمي الطمػػػب عمػػػت التمويػػػؿ  2013لػػػي عػػػلـ 
انهرػلض أسػعلر الػنرط، انعػداـ اسػتررار الواػ  السيلسػي  الددمة المالعرة والتي تكمف لي 

لسػػػػوؽ المحميػػػػة تممػػػػؾ يػػػػروط اسػػػػتمرارية الميػػػػلري  إ  يؤيػػػػر  لػػػػؾ عمػػػػت أف  ا واتجتمػػػػلعي  
ـر، و لػؾ لكػوف 2017،2016الدنيرة واستدامة نيلطهل. انهرات نسب المػن  هػتؿ عػلـ ن

ر مميػػلر قػػد بػػدأت 267ر سػػنوات، لػػ ا لػدف مػػوارد الدػػندوؽ الػػػ ن5أف مػدد سػػداد الرػػروض هػػي ن
ة حمػػوؿ آجػػلؿ السػػداد و لػػؾ نتيجػػ  ـر،2018بلتنهرػػلض، لتعػػلود ارترلعهػػل برػػوة هػػتؿ عػػلـ ن

%ر لػػي دتلػػة وااػػحة عمػػت سػػرعة دوراف مػػن  200ـر بمنػػت ن2017وبنسػػبة نمػػو عػػف عػػلـ ن
الرروض، وب لؾ يمكف الرػوؿ أف عػرض اومػواؿ المتلحػة لالقػراض التػي يولرهػل دػندوؽ دعػـ 

 الميلري  الدنيرة قد تنلسب بيكؿ كبير م  قوة الطمب عمت تمؾ اومواؿ.
الرػػػلنوف المػػػ كور تيػػػجي  إقلمػػػة حلاػػػنلت لػػػي اسػػػنلد إنيػػػل  ر مػػػف 5ورد لػػػي المػػػلدة ن

الميػػػػلري ، وتػػػػـ تعريرهػػػػل مػػػػف هػػػػتؿ الرػػػػلنوف بانهػػػػل الجهػػػػة التػػػػي تهػػػػدؼ إلػػػػت دعػػػػـ اونيػػػػطة 
اتقتدػػلدية الدػػنيرة وتطويرهػػل، مػػف هػػتؿ ترػػديـ أعمػػلؿ مهنيػػة لممبػػدعيف ممػػف لػػديهـ ألكػػلر 

ر 70هػتؿ قسػـ الحلاػنلت بدنيػل  ن اتجتملعية مػف متطورة. وقد قلمت وزارة العمؿ واليؤوف
ر يبػػػػيف جلنػػػػب مػػػػف ترلدػػػػيؿ تمػػػػؾ 7ـر، والجػػػػدوؿ رقػػػػـ ن2020-2018حلاػػػػنة لممػػػػدة مػػػػف ن

 الحلانلت.
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 األصغر جانب من تفاصيل حاضنات التمويل  (7جدول )

نوع  وصف المشروع اسم المشروع
 المشروع

المبالغ 
 بالدينار

 مدة االحتضان

روضة وحضانة 
 الكفاءات العممية

توفير خدمات 
 تعميمية

 ( أشير6) 2000000 خدمي

تصنيع وتجارة  عطور المولى
 العطور

 ( أشير6) 15000000 خدمي

معمل البركة لمحبيبات 
 البالستيكية

توفير منتجات 
 البوليمر

 سنة -( أشير 6) 2000000 إنتاجي

معمل تيشيرتبرو 
 لمطباعة

توفير خدمات 
التصميم 
والطباعة 
 الصناعية

 سنة -( أشير 6) 18000000 خدمي

مؤسسة انتاج سينمائي 
 وأفالم وثائقية

توفير خدمات 
 اإلنتاج الفني

 سنة -( أشير 6) 20000000 خدمي

معمل لصناعة  معمل الميث
 االكواب الورقية

 سنة -( أشير 6) 15000000 انتاجي

توفير خدمات  ورشة يعقوب
الحرق والتخريم 

 عمى الخشب

 سنة –( أشير 6) 20000000 انتاجي

 29/7/2020( مميون دينار وذلك لغاية 551000000بمغ حجم تمويل الحاضنات الوسبعين )
 باالعتماد عمى بيانات دائرة العمل والتدريب الميني المصدر: من إعداد الباحث

اودػػػنر وتنلسػػػب نموهػػػل  تطػػػور تمويػػػؿ حلاػػػنلت التمويػػػؿ ر2يظهػػػر اليػػػكؿ رقػػػـ ن
ـر، وبدايػػػة 2018بدايػػػة تاسػػػيس قسػػػـ الحلاػػػنلت منتدػػػؼ عػػػلـ نبلترترػػػلع واتنهرػػػلض مػػػ  

 ـر.2020ظهور جلئحة كورونل هتؿ السنوات ن
ويرػػػـو قسػػػـ حلاػػػنلت اوعمػػػلؿ لػػػي وزارة العمػػػؿ واليػػػؤوف اتجتملعيػػػة بترػػػديـ هػػػدملت 

ر بػرامج 3إلػت ن التدريب، والتاهيػؿ، واتستيػلرة، والمػن ، والمتلبعػة، ويػتـ إهاػلع المرتراػيف 
إلػت عػػللـ اوعمػػلؿ  ر وبرنػلمج تعػػرؼ BIP، وهػػي: برنػلمج ابتكػػلر اوعمػلؿ النرويجػػي نتدريبيػة

 أيػهر ر6ر، وتجػري متلبعػة المرتراػيف مػف نlife skillsر وبرنلمج المهلرات الحيلتية نKABن
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( تريميووووون لتمويوووول المشوووواريع الصووووغيرة 1مبووووادرة البنووووك المركووووزي الووووو ) -3إلػػػػت سػػػػنتيف.
 والمتوسطة:

ر مدػػػرلل  إلػػػت 46ـر مػػػف ن2016 -2010الرطػػػلع المدػػػرلي هػػػتؿ المػػػدة نازداد حجػػػـ    
ر مدػػرلل ، وعمػػت الػػرمـ مػػف  لػػؾ، لػػدف نسػػب اتئتمػػلف النرػػدي المرػػدـ مػػف المدػػلرؼ إلػػت 59ن

لريريػػل، كمػػل هػػو  الرطػػلع الهػػلص لػػـ يدػػؿ إلػػت المسػػتويلت المرجعيػػة إلقمػػيـ اليػػرؽ اووسػػط واا
 ر.8موا  لي الجدوؿ رقـ ن

 
 ونسبة االئتمان النقدي الممنوح مقارنة بالناتت المحمي اإلجماليحجم  (8جدول )

 السنوات
االئتمان 
 النقدي

(1) 

الناتت 
المحمي 
 اإلجمالي

(2) 

نسبة االئتمان 
النقدي/الناتت 

المحمي 
 (3) اإلجمالي

(1/2) 

نسبة االئتمان 
النقدي/الناتت 

المحمي اإلجمالي 
وفقًا لمشرق األوسط 

 (4) وشمال افريقيا

 
االئتمان النقدي 
المطموب تقديمو 

من القطاع 
الفرق  المصرفي

 (4( و )3بين)
2010 8502 1719 489 40.7 3588- 
2011 11356 2113 584 43.6 3882- 
2012 14642 2452 589 42.1 3682- 
2013 298952 2696 11810 42.4 3183- 
2014 17745 2589 689 45.9 39- 
2015 18070 1917 984 54.3 4489- 
2016 37.2 1965 0819 61.4 6182- 
من إعداد الباحوث باالعتمواد عموى التقوارير االقتصوادية السونوية لمبنوك المركوزي العراقوي  -المصدر:

 وبنك بيانات البنك الدولي.
%ر هػتؿ 39%ر ون35،8يظهر الجدوؿ تػارج  لجػوة التمويػؿ بػيف العتبػة السػللبة الػػ ن

إ  بمػػل مػػل  ـر  2016ـر ليػػزداد حجػػـ الرجػػوة بيػػكؿ ماػػلعؼ عػػلـ ن2014-2010السػػنوات ن
مػل نسػبته   ر مدػرلل  59ن هو مطموب ترديمه مف قبؿ الرطػلع المدػرلي  و الحجػـ المتاػهـ 

مرلرنػػػػة بللمسػػػػتويلت المرجعيػػػػة لمتمويػػػػؿ المدػػػػرلي  إلػػػػت الرطػػػػلع الهػػػػلص %ر كتمويػػػػؿ 61ن
 لمنطرة اليرؽ اتوسط ويملؿ إلريريل.
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إف  اتتسػػلع المتزايػػد لرجػػوة التمويػػؿ المدػػرلي الموجػػه نحػػو الرطػػلع الهػػلص أمسػػت أحػػد 
العنلدػػػر الرئيسػػػية لػػػي تن يػػػة الهمػػػؿ الهيكمػػػي لمرطلعػػػلت اتقتدػػػلدية، لكممػػػل انهرػػػض حجػػػـ 
التمويػػػؿ المدػػػرلي كممػػػل انهرػػػض حجػػػـ اتسػػػت ملر الهػػػلص، الػػػ ي يعػػػد أهػػػـ مكونػػػلت الطمػػػب 

إبرػل  حللػة التتػوازف بػيف الرطلعػلت المولػدة لمريمػة الماػللة  إلػت الكمي ممػل يػؤدي بللاػرورة 
النػلتج المحمػي اإلجمػللي عمػت أقػؿ ترػدير، و لػؾ مػف   لدلل  الرطلع العػلـ، الػ ي ينرػرد ب م ػي

 هتؿ السيطرة عمت ال روة النرطية.
ماػػللل  إليػػه التراجػػ  لػػي أسػػعلر الػػنرط، وازديػػلد حجػػـ نررػػلت  هػػ ا الواػػ  المػػ كور آنرػػل  

 والترمبػلت السيلسػية اسػتدعت مػف البنػؾ المركػزي المجػو  واجهة العسكرية لترهػلب الداعيػي الم
 إلت حرف السوؽ المدػرلية بػلومواؿ نمتدنيػة الكمرػة  ات الرلئػدة الدػررية مػ  عمولػة مػنهرض

ـر، و لػػػؾ اػػػمف مسػػػمت مبػػػلدرة تمويػػػؿ الميػػػلري  2015لػػػي نهليػػػة عػػػلـ ن ر0.007ة تبمػػػل ن
ر تريميػػػوف دينػػػلر لػػػي ترهػػػـ وااػػػ  لحللػػػة اتنكمػػػلش لػػػي التمويػػػؿ 1الدػػػنيرة والمتوسػػػطة الػػػػ ن

المدرلي الموجه نحو الرطلع الهػلص، وترمػص النررػلت الحكوميػة، ومػل تهمرػه مػف آ ػلر ميػر 
لمحمي ػػػػيلف. لرػػػػد تػػػػـ اهتيػػػػلر أسػػػػموب الوسػػػػلطة مرموبػػػػة عمػػػػت مسػػػػتويلت اتسػػػػتهتؾ واإلنتػػػػلج ا

ر 1إ  يرػػـو البنػػؾ بمػػن  المدػػرؼ الميػػترؾ لػػي المبػػلدرة دلعػػة ن  المدػػرلية لػػي تنريػػ  المبػػلدرة
إ  رالػػػػؽ هػػػػ ا  ، قرواػػػػل  عمػػػػت الميػػػػلري  الدػػػػنيرة مميػػػػلر  ليرػػػػـو اوهيػػػػر بتوزيعهػػػػل بودػػػػرهل 

  أدنػػػػل  المدػػػػرلية. الجػػػػدوؿ  إلػػػػت حسػػػػلبلت العلئػػػػد، والمهػػػػلطرة اوسػػػػموب اسػػػػتجلبة المبػػػػلدرة 
يتاػػػػمف تواػػػػي  تطػػػػور الجوانػػػػب التنظيميػػػػة لسػػػػير عمػػػػؿ المبػػػػلدرة ولرػػػػل  وسػػػػموب الوسػػػػلطة 

 ر.9المدرلية، وكمل مبيف لي الجدوؿ رقـ ن
 ( تريميون دينار1جانب من القواعد اإلشرافية المنظمة لعمل مبادرة الو ) (9جدول ) 

 المتضمنات التنظيمية الوصف االشرافي اإلطار االشرافي
الرواعػػد اإليػػرالية رقػػـ 

 2015ر لسنة 7ن
تعػػػػد الاػػػػػوابط اوولػػػػػت التػػػػػي نظمػػػػػت 

 عمؿ مبلدرة دعـ الميلري  الدنيرة.
لػػـ تتاػػمف التعريػػؼ بللميػػروع الدػػنير، ولػػـ 
تتبنت تحديػد معيػلر لمتمويػؿ اودػنر، كمػل لػـ 

 تتبنت محددات لنيلط التمويؿ اودنر.
 اإليرالية رقـ الرلعدة 

ر لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 343ن
 ر2015ن

تواػػي  نسػػب الرلئػػدة عمػػت الرػػروض، 
وطرائػػػػؽ احتسػػػػلب الرلئػػػػدة، وعمػػػػوتت 
البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزي، ويػػػػػػركة الكرػػػػػػلتت 

 المدرلية.

لػػػػػػـ يػػػػػػتـ اتهػػػػػػل  أسػػػػػػموب الرلئػػػػػػدة المتنلقدػػػػػػة 
تحتسػػلب الرلئػػدة عمػػت الرػػروض لحسػػب، بػػؿ 

لتػػػػرة  أّف تػػػػرؾ  لػػػػؾ لترػػػػدير المدػػػػرؼ، كمػػػػل 
ر 90د  نالسػػملح منحػػت لممدػػلرؼ وعمػػت مػػ

ر يومػػػػػل ، ولػػػػػـ 180لػػػػػت ن يومػػػػػل  زادت بعػػػػػدهل إ
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إلػػػػػػت ترػػػػػػدير  تمػػػػػػن  إلػػػػػػت الزبػػػػػػلئف، وتركػػػػػػت 
 المدرؼ.

اإليرالية رقـ  الرلعدة 
ر لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 3374ن
 ر2018ن

تدػػػنيؼ أسػػػػعلر الرلئػػػػدة ولرػػػػل  لممبػػػػللل 
 الممنوحة.

ر 7حػػػػػدد سػػػػػعر الرلئػػػػػدة ولرػػػػػل  لاػػػػػوابط رقػػػػػـ ن
%ر 4المنظمػػػػػػػة لليػػػػػػػة عمػػػػػػػؿ المبػػػػػػػلدرة بػػػػػػػػػ ن

ر مميػػػوف دينػػػلر، 50ولنليػػػة مبمػػػل ن لممدػػػلرؼ
وعمػػػؿ اوعمػػػلـ عمػػػت رلػػػ  سػػػعر الرلئػػػدة عمػػػت 

ر مميػػػوف دينػػػلر 15الرػػػروض التػػػي تزيػػػد عػػػف ن
%ر لممدػػػلرؼ ودوف تبنػػػي أسػػػموب 5,1إلػػػت ن

 الرلئدة المتنلقدة
اإليػػػػػػػػػرالية  الرلعػػػػػػػػػدة 

ر لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 1683ن
 ر2019ن

زيػػػلدة مبمػػػل الرػػػرض المسػػػموح بػػػه مػػػف 
مميػػػػػلر ر 1ر مميػػػػوف دينػػػػػلر الػػػػػت ن50ن

 دينلر

السػػػػملح بتمويػػػػؿ ميػػػػػلري  بمبمػػػػل يتػػػػراوح مػػػػػف 
ر مميػػلر، ولػـ تػتـ اإليػػلرة 1ر مميػوف الػت ن50ن

أو  إلػػػػػػػت: موادػػػػػػػرلت الميػػػػػػػروع المتوسػػػػػػػط، 
التمويػػػػػػؿ المتوسػػػػػػط، بػػػػػػؿ تػػػػػػـ التركيػػػػػػز عمػػػػػػت 
الاػػػػػػػملنلت التػػػػػػػي يولرهػػػػػػػل المدػػػػػػػرؼ لرػػػػػػػل  
الحدػػػوؿ عمػػػػت مبمػػػل الدلعػػػػة، وبػػػ لؾ اهػػػػتمط 

طة والدػػػػنيرة التمويػػػػؿ بػػػػيف الميػػػػلري  المتوسػػػػ
هيػػرة لػػـ تحػػدد موادػػرلتهل  عمػػت اعتبػػلر أف  او

 ايال .
اإليػػػػػػػػػرالية  الرلعػػػػػػػػػدة 

ر لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 428ن
 ر  2020ن

زيػػػلدة المبمػػػل الممنػػػوح إلػػػت أك ػػػر مػػػف 
 ر مميلر دينلر1ن

ر مميػػػلر دينػػػلر، 1السػػػملح بتهطػػػي عتبػػػة الػػػػ ن
وباػػػملنلت ترػػػدـ إلػػػت البنػػػؾ المركػػػزي، ويعػػػد 

مرهػػػػػػـو  لػػػػػػؾ تطػػػػػػورا  ممحوظػػػػػػل  لػػػػػػي تهطػػػػػػي 
الوسػػػػػػػلطة المدػػػػػػػرلية إلػػػػػػػت مرهػػػػػػػـو الوكللػػػػػػػة 

قتدػػػػر دور المدػػػػرؼ عمػػػػت  إ    المدػػػػرلية
 مسؾ حسلب الررض ومراعلة متطمبلته.

الرلعػػػػػػػػػػػػدة إليػػػػػػػػػػػػػرالية 
ر لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 1036ن
 ر2020ن

ر 3347تعػػػػػػػديؿ الرلعػػػػػػػدة اإليػػػػػػػرالية ن
 ـر2018لسنة ن

اسػػػػػػػتجلبة البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػػزي إلػػػػػػػت المتنيػػػػػػػرات 
كورونػػػػػل، اتقتدػػػػػلدية الكميػػػػػة نتيجػػػػػة جلئحػػػػػة 

ر مميػوف 20وزيلدة مبمل اليريحة اوولت إلػت ن
دينػػلر، وتهرػػيض الرلئػػدة المدػػرلية عميهػػل مػػف 

%ر  لميػػػػػػػػػريحة اوولػػػػػػػػػت، 2.9%ر إلػػػػػػػػػت ن4ن
وتهرػػػػيض سػػػػعر للئػػػػدة اليػػػػريحة ال لنيػػػػة إلػػػػت 

ر 7%ر وتهرػػػػػيض عمولػػػػػة البنػػػػػؾ مػػػػػف ن3,4ن
 ر بلولؼ.5بلولؼ الت ن

 المصدر: من إعداد الباحث
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 (تشخيصية رؤية إطار في تحليلية دراسة) العراق  في األصغر التمويل واقع 

 

 
لدنه ولي ظؿ ميلب تعريؼ محدد لمميػروع الدػنير  -أعت -وكمل يظهر لي الجدوؿ 

ر تريميػوف ت يمكػف عػدهل جػز ا  1ودػنر والمتوسػط لػدف مبػلدرة الػػ نا ومعيلرا  وااحل  لمتمويػؿ 
مػف السيلسػػلت النرديػة التػػي تسػػتهدؼ المتنيػرات الحريريػػة، كللنػػلتج المحمػي اإلجمػػللي اتسػػمي، 

النرطػػػػي، أو معػػػػدؿ البطللػػػػة نمسػػػػتو  اتسػػػػتهداـر، و لػػػػؾ لدػػػػعوبة واػػػػ  أو اتسػػػػمي ميػػػػر 
المؤيػػػرات التزمػػػة لتوليػػػد ال ػػػلر النرديػػػة. والحريريػػػة أن ػػػه ت توجػػػد لنليػػػة الف قلعػػػدة معمومػػػلت 

رأس المػػلؿ العلمػػؿ لمميػػلري  الدػػنيرة،  تػػدعـ مرػػدار الزيػػلدة لػػي الػػدهؿ المتحرػػؽ والزيػػلدة لػػي 
ة داعمػة لعػدد العػلطميف الػ يف تػـ التحػلقهـ بللميػلري  الدػنيرة، لات  عف عدـ وجود إحدػلئي

ألرػد التمويػؿ   وعدد العلمميف الجدد، لاػت  عػف لػرص العمػؿ التػي ولرتهػل تمػؾ الميػلري  وهػ ا
ياػلؼ إلػت  اودنر الك ير مف قوته ال اتيػة التػي يسػتمد دػندوؽ المبػلدرة قوتػه الملليػة منػه، 

لية وبيػػػػكؿ ينمػػػػب عميػػػػه التكّيػػػػؼ مػػػػ  مرتاػػػػيلت النظريػػػػة اإليػػػػرا  لػػػػؾ التنيػػػػر لػػػػي الرواعػػػػد 
 Economicالمدػػػػرلية دوف النظريػػػػػة النرديػػػػػة لتحريػػػػػؽ هػػػػػدؼ اإلندػػػػلؼ اتقتدػػػػػلدي ن

equitable ر مػػػػف قبػػػػؿ البنػػػػؾ المركػػػػزي العراقػػػػي لػػػػي مواػػػػوع تحديػػػػد سػػػػعر الرلئػػػػدة وطريرػػػػة
رة البنػػؾ المركػػزي. ويمكػػف عػػد  لػػؾ بانػػه تكمرػػة الرردػػة البديمػػة التػػي تحممتهػػل مبػػلد احتسػػلبهل. 

ـر ومل رالره مف حدوث جلئحة كورونل وتا يرهل عمت مسػتويلت الػدهؿ 2020وم  حموؿ علـ ن
واإلنرػػػػلؽ هرػػػػض البنػػػػؾ المركػػػػزي أسػػػػعلر الروائػػػػد التػػػػي تسػػػػتوليهل المدػػػػلرؼ، والعمولػػػػة التػػػػي 

 يستوليهل، هو عمت الدلعلت المللية لممبلدرة استكملت  لدور  لي دعـ اتقتدلد المحمي.
وبػػػ لؾ يمكػػػف الرػػػوؿ أف  البنػػػؾ المركػػػزي العراقػػػي قػػػد أدػػػب  المػػػزود الرئيسػػػي لمسػػػيولة، 
وبػػ لؾ حػػؿ بػػديت  عػػف المدػػلرؼ الهلدػػة لػػي عمميػػة تػػولير السػػيولة وهمػػؽ النرػػد لػػي قطػػلع 
التمويؿ اودنر نتيجػة إهرػلؽ تمػؾ المدػلرؼ لػي التكيػؼ مػ  البيئػة اتئتملنيػة وانكرلئهػل نحػو 

لتجلريػة، وتحرظهػل اليػديد أمػلـ قطػلع اوسػر والعوائػؿ الػ يف ت يممكػوف هدمة قطػلع اوسػواؽ ا
 الردرة عمت تولير الاملنلت.

بمػػل الردػػيد الممنػػوح مػػػف قبػػؿ البنػػؾ المركػػزي إلػػػت المدػػلرؼ اػػمف مبػػلدرة تمويػػػؿ  
ر مميػػػلر دينػػػلر ترريبػػػل ، والجػػػدوؿ التػػػي يظهػػػر تطػػػورات 250الميػػػلري  الدػػػنيرة والمتوسػػػطة ن

 ر.10ر وكمل مبيف لي الجدوؿ رقـ ن2020-2015هتؿ المدة نعممية المن  
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 30/7/2020تطور مبادرة البنك المركزي لممدة كما في  (10جدول )
 نسب التغير اجمالي القروض الممنوحة السنة

2015 5000000000 ------- 
2016 16150000000 70% 
2017 18583000000 13% 
2018 30651500000 40% 
2019 69651500000 60% 
2020 110533372000 40% 
  250569372000 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحث
ر مميػػلر دينػػلر، وحرػػؽ نسػػبة 5ـر بمبمػػل ن2015بػػدأ التػػدلؽ التمػػويمي لممبػػلدرة هػػتؿ عػػلـ ن    

ـر العػػػلـ الرعمػػػي تنطػػػتؽ 2016، ويعػػػد العػػػلـ نر ـ2016هػػػتؿ عػػػلـ ن  %ر70نمػػػو بمنػػػت ن
إ  كلنػت المدػلرؼ ،ونتيجة اعؼ ترلعؿ المدلرؼ م  المبلدرة لي بداية انطتقتهػلالمبلدرة، 

%ر، وهػػو سػػعر الرلئػػدة التػػي تتمرػػل  عػػف الرػػروض، والػػ ي ت يتنلسػػب 4تجػػلدؿ بػػاف علئػػد الػػػ ن
وحجػػـ المهػػلطرة التػػي ترالػػؽ عمميػػة مػػن  الرػػروض، لاػػت  عػػف اػػعؼ ترلعمهػػل مػػ  متطمبػػلت 

%ر، ومداة تكّيػؼ المبػلدرة مػ  متطمبػلت 13إلت ن نسبة النمو التسويؽ لممبلدرة، لرد انهرات 
%ر عمػػت الرػػروض التػػي تزيػػد عػػف 5,1إلػػت ن الوسػػلطة المدػػرلية، لرػػد تػػـ رلػػ  سػػعر الرلئػػدة 

%ر 40إلػػت ن ـر 2018إ  يتحػظ ارترػػلع نسػبة النمػو هػتؿ عػلـ ن ،ر عيػر مميػوف دينػلر15ن
ر عنػػدمل تكّيرػػت المبػػلدرة مػػ  زيػػلدة ـ2019لتوادػػؿ بعػػدهل الدػػعود بػػوتيرة أسػػرع هػػتؿ عػػلـ ن

 %ر.  60ر مميلر وأك ر، وبنسبة نمو بمنت ن1إلت ن حجـ المبمل الممنوح بودرهل قروال  
وقػػػػد تػػػػا رت نسػػػػب النمػػػػو إيجلبػػػػل  بلتسػػػػتررار لػػػػي سػػػػعر الدػػػػرؼ المػػػػوازي هػػػػتؿ عػػػػلـ        

يرة ـر وبػػػػوت2020ر. لتعػػػػلود اتنهرػػػػلض كمػػػػل لػػػػي الردػػػػؿ ال للػػػػث مػػػػف سػػػػنة ن2018/2019ن
 أف نيػهصيمكػف  وبػ لؾ%ر. 40منهراة نسػبيل  بسػبب جلئحػة كورونػل، وبنسػبة نمػو بمنػت ن

اليػػػػرائ  المجتمعيػػػػة التػػػػي تممػػػػؾ الرػػػػدرة عمػػػػت التعلمػػػػؿ مػػػػ   إلػػػػت بػػػػاف منػػػػلل  المبػػػػلدرة تػػػػ هب 
اودػػػنر أدػػػت ، لاػػػت  عػػػف عػػػدـ  المدػػػلرؼ، وهػػػو مػػػل ت يترػػػؽ مػػػ  الهػػػدؼ مػػػف التمويػػػؿ 

اودػنر لهػ ا اتتجػل   ر العلمة المترؽ عميهل لي دنلعة التمويػؿاستسلمة اتريلدات والمعليي
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ال ي تا ر بللسيلسلت اتئتملنية لممدلرؼ الهلدة، والتي بلتت تسػتمـ نرػدا  رهيدػل  مػف البنػؾ 
المركػػزي، عمػػت الػػرمـ مػػف ارترػػلع مسػػتويلت أردػػدتهل مػػف النرػػد لػػد  الجهػػلز المدػػرلي. ممػػل 

وكػػػيت  لممبػػلدرة أمػػرا  مراػػت  مػػػف  المدػػرؼ بودػػره يجعػػؿ هيػػلر تعلمػػؿ البنػػؾ المركػػػزي مػػ  
 وسيطل  ملليل .  وجهة نظر البلحث عمت التعلمؿ معه بودره 

 األصغر المصارف اإلسالمية والتمويل -4
ر تريميوف، ولػـ تكػف هنػلؾ 1يلركت المدلرؼ اإلستمية لي مبلدرة البنؾ المركزي الػ ن

 عرود متوالرة م  اليػريعة تسػتتـ مبػللل الػدلعلت مػف قبػؿ البنػؾ المركػزي، وقػد اسػتند اوهيػر 
ر هػي عمولػة 0,007إلت الرهـ السلئد باف المبللل ت تنطػوي عمػت لوائػد، وأف العمولػة البللنػة ن

مػف هػتؿ  تدهؿ امف قلئمة العموتت وليس الروائػد، ولػـ تبػلدر المدػلرؼ اإلسػتمية  إدارية
بترػػديـ دػػينة تمويميػػة مرترحػػة، تكّيػػؼ العتقػػة بػػيف البنػػؾ المركػػزي  -هيئػػلت رقلبتهػػل اليػػرعية

وعميػه، لرػد حػؿ  بػديت  عػف العتقػة  العرديػة بػيف  وبينهل، كاف تكوف عرد مالربة، أو جعللػة، 
يػػؿ ومرهػػـو المسػػؤولية اتجتملعيػػة لػػي اػػرورة ميػػلركة المدػػلرؼ اإلسػػتمية لػػي طرلػػي  التمو 

 -نرسػهل-الرلئػدة  ةنسػببمرػدار   المبلدرة عمت الرمـ مف أف المدلرؼ اإلسػتمية تحرػؽ علئػدا  
 المحددة لممدلرؼ الترميدية.

يػػوف ر تريم1بمنػػت نسػػبة مسػػلهمة المدػػلرؼ اإلسػػتمية اػػمف مبػػلدرة البنػػؾ المركػػزي الػػػ ن    
همػػػس المبػػػللل الممنوحػػػة مػػػف إجمػػػللي  ر مميػػػلر دينػػػلر، وهػػػي تم ػػػؿ 54,5دينػػػلر مبمنػػػل  قػػػدر  ن

المبػػلدرة ترريبػػل . وتعتمػػد المدػػلرؼ اإلسػػتمية بيػػكؿ مطمػػؽ عرػػد المرابحػػة لػػي توزيػػ  قػػروض 
سػتمي. ويتحػظ أف   اودػنر اإل إلت موادػرلت قطػلع التمويػؿ  المبلدرة، وهو العرد اوقرب 

ر مدػػرلل  أحػدهمل مدػػرلل  حكوميػل  ت يتبنػػت اػػمف 31لرؼ اإلسػتمية الػػ ي بمػل نقطػلع المدػػ
سيلسلته التمويمية الهلدة منهجية التمويؿ اإلستمي اودنر، ويعتمد بيكؿ تطوعي أسػموب 
الرػػػروض الحسػػػنة، كجػػػز  مػػػف المسػػػؤولية اتجتملعيػػػة التػػػي تسػػػتوعب دعػػػـ يػػػرائ  الررػػػرا  مػػػف 

إ  تروقػػت المدػػلرؼ اإلسػػتمية عمػػت المدػػلرؼ ، مدػػلرؼوجهػػة نظػػر مجػػللس إدارات تمػػؾ ال
الترميدية لػي قلئمػة المدػلرؼ اوك ػر ترػلعت  مػ  مبػلدرات المسػؤولية اتجتملعيػة والجػدوؿ رقػـ 

 ر يبيف  لؾ.11ن



 

213 

 91-وتأثيرات تذاعيات أزمة كوفيذواقع التمويل األصغر في العالم العربي 

 

 المصارف األكثر مساىمة في مجاالت المسؤولية االجتماعية (11)جدول
 (76من مجموع )

 

 المصدر: من إعداد الباحث.
  

 المبمغ/دينار اسم المصرف ت

 786,085,490 الجنوب اإلسالمي مصرف 1
 616,533,002 المصرف الوطني االسالمي 2

 512,500,000 مصرف سومر 3
 489,037,500 مصرف الشرق األوسط 4
 499,233,100 مصرف المنصور 5
 436,000,000 مصرف االتحاد 6
 413,900,000 مصرف ايالف اإلسالمي 7
 TBI 574,059,750المصرف العراقي لمتجارة  8
 422,400,000 مصرف اليدى 9
 468,600,000 مصرف التنمية 10
 445,552,150 مصرف اشور 11
 402,000,000 مصرف نور العراق اإلسالمي 12
 406,754,000 مصرف االستثمار العراقي 13
 412,000,000 مصرف عبر العراق 14
 452,000,000 مصرف العطاء اإلسالمي )البالد سابقًا( 15
 417,000,000 المصرف العراقي اإلسالمي 16
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 النتائت والتوصيات 
 النتائت:اواًل: 

اودػػنر لػػػي الػػبتد بعػػػد، و لػػؾ لتعػػػدد الجهػػلت التػػػي  لػػـ تظهػػر ال ػػػلر النرديػػة لمتمويػػػؿ  -1
تردمػػػه، دوف وجػػػود هيئػػػة عميػػػل منظمػػػة برػػػلنوف تتػػػولت يػػػؤوف تنظيمػػػه، لػػػي حػػػيف أف  هػػػ ا 

أحػد محػلور اسػتراتيجيلت التهريػؼ مػف  سموكل  استراتيجيل  لػي دهولػه بودػره  أبداالنيلط 
أفل يكمػػؿ ميػػوار  لػػػي الررػػر لػػي الػػبتد، ولػػي الوقػػت  اتػػه، لػػػدف هػػ ا النيػػلط لػػـ يسػػتط  

التكلمػػؿ الػػ اتي  و لػػؾ لاػػعؼ التاكيػػد عمػػت الهدػػلئص المميػػزة لػػه والمميػػزة لميػػلريعه، 
اودنر اتسػتمي لحدا ػة عهػدهل  كمل أف المدلرؼ اإلستمية لـ تردـ نمو جل  لمتمويؿ 

حتلهػػػل لمرهػػػـو المسػػػؤولية اتجتملعيػػػة  اإلسػػػتمية، واا  بتطبيرػػػلت ومنهجيػػػلت المدػػػرلية 
 اودنر. عية بودره بديت  عف مرهـو التمويؿ والير 

نجػػػراميفر مسػػػلرا  مرجعيػػل  لرطػػػلع التمويػػػؿ اودػػػنر، ويعػػػد الكيػػػلف  يعػػد نمػػػو ج مدػػػرؼ  -2
المؤسػػػػس لمرهػػػػـو الررػػػػر متعػػػػدد اوبعػػػػلد الػػػػ ي تسػػػػتند إليػػػػه بيػػػػكؿ مبليػػػػر اسػػػػتراتيجيلت 

 التهريؼ مف الررر.
 تجػػلرب قربػػل  مػػف هدػػلئص التمويػػؿ تعػػد تجربػػة وزارة العمػػؿ واليػػؤوف اتجتملعيػػة أك ػػر ال -3

اومػػر، الػػ ي يجعمهػػل تجربػػة نمو جيػػة هلدػػة لػػي مجػػلؿ حلاػػنلت اوعمػػلؿ،  اودػػنر 
 إلت تولير سبؿ استدامتهل. اومر ال ي يدعو 

عمت الرمـ مف قيػلـ البنػؾ المركػزي بددػدار تعميمػلت لتاسػيس يػركلت التمويػؿ اودػنر  -4
ترػػػلعت  يػػػ كر، لمػػػـ يػػػتـ تاسػػػيس يػػػركة ولرػػػل   والمتوسػػػط إت أف  السػػػوؽ الملليػػػة لػػػـ تظهػػػر

ـر، ويػاتي  لػؾ لػي سػيلؽ تراػيؿ 2010لمتعميمػلت عمػت الػرمـ مػف دػدورهل منػ  العػلـ ن
السػػوؽ النرديػػة الحدػػوؿ عمػػت تػػراهيص يػػركلت الدػػرالة، لمػػل تنطػػوي عميػػه مػػف دػػررية 

 المهلطر اتئتملنية.
وسػػواؽ بتمػػويتت أنيػػطة حػػؿ البنػػؾ المركػػزي بػػديت  عػػف المدػػلرؼ الهلدػػة لػػي تزويػػد ا -5

الدػػػنيرة والمتوسػػػطة، و لػػػؾ بسػػػبب إهرػػػلؽ تمػػػؾ المدػػػلرؼ لػػػي تجػػػلوز لجػػػوة التمويػػػػؿ 
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المطمػػوب ترديمػػه إلػػت الرطػػلع الهػػلص، ممػػل يعػػد هطػػوة لريػػدة مػػف نوعهػػل عمػػت مسػػتو  
 تطبيرلت الديرلة المركزية عمت مستو  المنطرة والعللـ.

ر تريميػػوف لػػي إطػػلر 1المركػػزي الػػػ ن ت يمكػػف لػػي الوقػػت الحلاػػر تودػػيؼ مبػػلدرة البنػػؾ -6
النػلتج  هػدالل  وسػيطة لهػل بودػرهل أالسيلسلت النردية، التي تتهػ  مػف المتنيػرات الحريريػة 

المحمي اتجمللي اإلسمي، أو النلتج المحمي اتجمللي اإلسمي مير النرطػي، أو ميرهػل، 
ت لعػػدد العػػلطميف إحدػػلئيل  الف و لػؾ لدػػعوبة دػػيلمة المؤيػػرات  إ  ت تتػػوالر لنليػػة 

عػػػف العمػػػؿ التػػػي اسػػػتوعبتهل المبػػػلدرة، أو الزيػػػلدة لػػػي المػػػداهيؿ المتحررػػػة لمميػػػلري ، أو 
الزيػػػػلدة لػػػػي رؤوس أمػػػػواؿ تمػػػػؾ الميػػػػلري ، أو مرػػػػلدير الودائػػػػ  العلئػػػػدة ودػػػػحلب تمػػػػؾ 

 الميلري .
ر تريميػػػػوف مػػػػدت متػػػػا رة إلػػػػت حػػػػد كبيػػػػر بللسيلسػػػػلت اتئتملنيػػػػة لتمػػػػؾ 1إف مبػػػػلدرة الػػػػػ ن -7

دػػلرؼ نتيجػػة ميػػلب المعػػليير المحػػددة لمميػػروع الدػػنير والمتوسػػط لػػي اػػوابط رقػػـ الم
ـر، والسػػػػملح لممدػػػػلرؼ الهلدػػػػة بتحديػػػد أسػػػػموب احتسػػػػلب الرلئػػػػدة، 2015ر لسػػػنة ن7ن

 تمتػػػػػلز  كػػػػػ لؾ، ولعػػػػػدـ وجػػػػػود لتػػػػػرة سػػػػػملح لممرتراػػػػػيف ت سػػػػػيمل وأف تمػػػػػؾ المدػػػػػلرؼ 
 بسيلسلت متحرظة وبيكؿ مستمر.

 التوصياتثانيًا: 
اودػػنر لػػي الػػبتد، وميػػلركة  إنيػػل  هيئػػة عميػػل منّظمػػة برػػلنوف إلدارة التمويػػؿ  اػػرورة  -1

 امف رعلية المجنة اتقتدلدية لي مجمس النواب الموقر. كللة اوطراؼ الرلعمة، 
اػػػرورة قيػػػلـ وزارة العمػػػؿ واليػػػؤوف اتجتملعيػػػة بعرػػػد اترلقيػػػة  نلئيػػػة مػػػ  البنػػػؾ المركػػػزي  -2

الميلري  المدرة لمػدهؿ، بحيػث ترػـو الػوزارة بلسػتيرل  عمولػة  العراقي لتمويؿ دندوؽ دعـ
%ر مف مبمل الررض الممنوح، تودع لي حسػلب مهدػص ديػوف ميػكوؾ 3ت ترؿ عف ن

لػػي تحدػػيمهل لػػد  البنػػؾ المركػػزي العراقػػي لمواجهػػة مهػػلطر التمكػػؤ لػػي السػػداد، ويكػػوف 
 اوقسلط.لمبنؾ المركزي حؽ اتسترطلع لي حللة تاهر الوزارة لي تسديد 
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ر تريميػػػوف دينػػػلر، يػػػتـ مػػػف هتلهػػػل تحديػػػد 1اػػػرورة إدػػػدار اػػػوابط جديػػػدة لمبػػػلدرة الػػػػ ن -3

اودػػػػنر والمتوسػػػػط، وكػػػػ لؾ المعػػػػليير  الرئػػػػلت المسػػػػتهدلة والمعػػػػليير المحػػػػددة لمتمويػػػػؿ 
 اودنر والمتوسط. المحددة لميلري  التمويؿ 

أحػد اوهػداؼ الوسػيطة   ارورة قيػلـ البنػؾ المركػزي بلسػتهداـ التمويػؿ اودػنر بودػره -4
 لتحريؽ النمو بعّد  أحد اوهداؼ النهلئية لمسيلسة النردية.

ارورة قيلـ البنؾ المركزي بلستهداـ أسموب الوكللة لي توزي  قػروض المبػلدرة، والتهمػي  -5
عف أسموب الوسلطة المدرلية ال ي يجعؿ مف أمػواؿ المبػلدرة رهنػل  بمحػددات السيلسػلت 

 لهلدة.اتئتملنية لممدلرؼ ا
قيلـ البنؾ المركزي بدددار اوابط مملرسة نيلط التمويػؿ اودػنر اإلسػتمي وتاسػيس  -6

 اودنر ولرل  لمبلد   اليريعة وأحكلمهل. اليركلت التي تردـ التمويؿ
 

 المصادر
 المصادر العربيةاواًل: 

ـر النػػػلتج المحمػػػي اتجمػػػللي اتسػػػمي ميػػػر النرطػػػي كهػػػدؼ وسػػػيط 2015يوسػػػؼ، حمػػػزة عبػػػد ن (1
 لمسيلسة النردية ورقة بحث مركزة، الموق  الرسمي لمبنؾ المركزي العراقي.

أحواؿ المعيية  ة مستويلت راسـر بحث مرلرف امف د2014الررر المتعدد اتبعلد لي سورية ن (2
 وقيلس رللهية اتطرلؿ يونيسيؼ .

 .ـر وزارة التهطيط2018ـر ن2022-2018و يرة استراتيجية التهريؼ مف الررر لممدة ن (3
 ردني.ـر محلارات امف دورة اقيمت لي البنؾ المركزي او2016مبلرؾ، موست ن (4
ـر اتريػػػػلدات المترػػػػػؽ عميهػػػػل بيػػػػاف التمويػػػػػؿ 2003المجموعػػػػة اتستيػػػػلرية لمسػػػػػلعدة الررػػػػرا ن (5

 اودنر،برنلمج اتمـ المتحدة اتنملئي.
مركزيػػػػػة لػػػػػي ـر التمويػػػػػؿ المتنػػػػػلهي الدػػػػػنر ودور البنػػػػػوؾ ال2009المجنػػػػػة العربيػػػػػة المدػػػػػرليةن (6

 اتيراؼ عميه، دندوؽ النرد العربي.
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ـر دور اليػركة العراقيػة لتمويػؿ الميػلري  الدػنيرة والمتوسػطة 2018جمعة،عبد الرحمف عبيػد ن (7
 لي تمويؿ الميلري  الدنيرة والمتوسطة، جلمعة اتنبلر.

الدػػػنر، مبػػػلدئ البنػػػوؾ اتسػػػتمية عمػػت التمويػػػؿ المتنػػػلهي  دومػػللو، أمػػػيت سلبسػػػلنيف، تطبيػػؽ  (8
 برنلمج اومـ المتحدة اإلنملئي.

اومريكيػػػػة لمتنميػػػػة  ـر الوكللػػػة 2011اودػػػػنر لػػػي العػػػػراؽ ن منيػػػور واػػػػ  دػػػنلعة التمويػػػػؿ  (9
 الدولية.

اودػػػػنر وحلاػػػػنلت  ـر دور التمويػػػػؿ 2019اليػػػػمري، مػػػػلي  يػػػػبيب و حمػػػػزة، حسػػػػف كػػػػريـ ن (10
 حث، جلمعة الكولة.اتعملؿ لي تنمية الميلري  الدنيرة والمتوسطة لي العراؽ، ورقة ب

 ـر2018-2009الحسلبلت الهتلمية لميركة العراقية لتمويؿ لمميلري  الدنيرة والمتوسطة ن (11
 ـر بيلنلت وجداوؿ.2020وزارة العمؿ واليؤوف اتجتملعية دائرة العمؿ والتدريب المهني، ن (12
اتحدػل  ـر دائػرة 2010،2016التررير اتقتدػلدي السػنوي لمبنػؾ المركػزي العراقػي لمسػنوات ن (13

 واتبحلث.
 https://databank.albankaldawli.org/home.aspxبيلنلت البنؾ الدولي   (14
 ـر البنؾ المركزي العراقي2015ر لسنة ن7اوابط تمويؿ الميلري  الدنيرة والمتوسطة رقـ ن (15
ر، 428ر ،ن1683ر، ن3374ر،ن3374ر، ن343رقػػػػػػػػػـ ،نتعػػػػػػػػػلميـ البنػػػػػػػػػؾ المركػػػػػػػػػزي العراقػػػػػػػػػي  (16

 ر .1036ن
 ـر 2012ر لسنة ن10قلنوف دندوؽ دعـ الميلري  الدنيرة المدرة لمدهؿ رقـ ن (17
 تعميملت تنظيـ عمؿ يركلت تمويؿ الميلري  الدنيرة والمتوسطة. (18

 األجنبية المصادرثانيًا: 
19-Mecha, Nyarondia Samson, Mecha (2017) effect of microfinance on 

poverty reduction: a critical scrutiny of theoretical literature, global 
journal of commerce and management perspective. 

20-Jaffar,Rana, Sohail, Muhammad and others (2016) Micro-Finance and 
its impact on People and Societies, jornal of poverty investment and 

development. 

https://databank.albankaldawli.org/home.aspx
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 )دراسة حتليلية( واقع التمويل األصغر يف األردن
Reality of Microfinance in Jordan (Analytical Study) 

 عيسى عمي الزعبي
 :ممخص
اغ  ن، الد ليتت  اغرتتي   تت  لقتت ا الءتتلا ومتت  لامتتب الع تت  بق تت   إ البحتتثاستتدف   

. ل تتت  ستتتبي  دحقيتتت   لتتت ، لتتت ا الق تتت  ؤسستتت ت  اللاجتتتب اده  لتتت  لدوعيتتت   ل   لاالجتتت ااات
اال تتتع  ومتتت  ل  الهبتتت ة الع ميتتتج  تتت   جتتت   الد ليتتت  اغرتتتي   تتت  اغ  ناود تتت  البحتتتث ومتتت  

الرتتت   ة وتتتن الجفتتت ت لتتت  ال عمل تتت ت إ، ك تتت  استتتدن  ل يتتت اني    نظ يتتت    و ل يتتت    وءتتتم دج  بتتتل ال
، لغي لت   تن ال عمل ت ت الدت  دنشت ل  ال ؤسست ت االند نتتال نشتل ة ومت   الق   ال عنيج بف ا 

 الد ليميج.
اود تت ت  نفجيتتج البحتتث ومتت  استتدق اا الندتت  إ الدتت  همرتتت إليفتت  ال  استت ت الستت بقج 

الندتتت  إ  -لتتت  –لق تتت   الد ليتتت  اغرتتتي  ل ق ندفتتت  بندتتت    ل ؤشتتت ات اغ اا الح ي تتتج، لدحميتتت  
 لح ل  لمق   .لململ  وم  اللامب ا

لتتي ي بتتت دحستتن اللامتتب االمدرتت  ي لاالجد تت و  لمو تت ت الوقيتت ة ال ستتدف  ج بتت ل غي  تتن 
االندشتت   اللاستتب لمد ليتت   اغرتتي   تت  اغ  ن بستتبب غيتت ب ال  استت ت ال ستتحيج، الدتت  دقتتي  

ال يتتتلح  دتتت اكي أ بتتت ح  ؤسستتت ت الد ليتتت  الد تتتليعت ومتتت  حيتتت ة الع تتتعا، ك تتت   -لتتت  –أ تتت  
دلستتب أو  لفتت  بو وميدفتت   تت  دحقيتت  اغلتت ا  ال عمنتتج لفتت ، لال بتت  ئ الدتت  د سستتت اغرتتي ، ل 

 اغ ب ح لل اال دو   الكبي     نسب الو   ة. -ل  –وميف ، لك ن سبب د اكي 
Summary 

The research aimed to highlight on reality work of microfinance in 
Jordan, the process should be taken to activate the institutions missions in 
this sectors. 

The research was based on practical experience in microfinance 
sector  in Jordan and viewing the best global theory and local field 
experience, also based on information’s issued by sectors related to 
microfinance published on the internet and other information’s published 
by formal microfinance institutions.   

The importance of this study comes to meet the financial needs for 

the different categories who can’t reach the formal financial services to 
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achieve financial inclusion sponsored by central bank of Jordan, also for the 

high important of microfinance institutions capability to absorb important 

part of qualified worker  especially in their local communities with low cost 

to provide job opportunities.  

The Jordanian government  providing  great efforts to establish a 

several institutions to support and financing microfinance sector, In Jordan 

more than 30 private and government institutions providing technical 

support programs. 

10 specialized microfinance company founded after the government 

adopted improving the social productivity program in 1998, in additional 

the independent government institutions working in this activity. 

  تمهيد:
 األصغرمفهوم التمويل  -1-1

لغيتتتتت  ال  ليتتتتتج، ك لدتتتتت  يب،  ي متتتتت  استتتتتي الد ليتتتتت  اغرتتتتتي  ومتتتتت  الهتتتتت   ت ال  ليتتتتتج
ال ق  ج لمو ت ت الفشتج الدت  ال دستد يب االستدو  ة  تن ل  لاالسدش  ات، لال د بعج، لالد  ين، الخ.

أل  ت   ، ت  ستبي  الحرتل  ومت  د ليت  لدمبيتج احدي جت دفي اله رتج اله   ت البنكيتج الدقمي يتج
لدمقتت   ،التت ل ج يتتب  ستتبي  د ليتت  أنشتت ج  تت  ة لمتت ه . لدندشتت  هتت   ت الد ليتت  اغرتتي   تت 

 الوقي ة.  لاج   أك      ال ل  الن  يج ل 
لدح يت  وجمتج  ،لد ليت  أنشت ج امدرت  يج  ت  ة لمت ه  -غ لب   –يلجل الد لي  اغري  

التت هل  التت  ستتل  شتتج ومتت  ال بتت   ة ل  ف ل ستت و ة الو تت ت ال ع تت ،لهمتت   تت   ال ،االمدرتت  
غن  مدرتت  ي لاالجد تت و  لفتت   الو تت ت،اللءتتب اال، لالتت ي  تتن شتت نل دحستتين الع تت  لاتندتت ج

 ،لكمودفت  الع ليتج -نظت ا  –ال ؤسس ت ال  ليتج الع  يتج كت لبنل  ال دتل   هت   ت   ليتج لفت   الو تج 
لتت   الو تتج متت  ال  أن  إلتت  ال ؤسستت ت، ب تءتت  ج  -لتت  –لالع  تت  ال تتنهوذ التت ي ستتد    ومتت  

 ت  بعتذ ه   ت الد ليت  اغرتي  دس   ك    البنل . -ل  –الء  ن ت الد  د مبف    دم د
ل لاجفتج  ،لمو  ت الوقيت ة  تن االستدو  ة  تن القت لذ الرتي ج ال لجفتج لعستدفع ال ؤسس ت 

 لدمبيج احدي ج دف  اغس سيج. ،ظ ل  الحي ة االودي  يج
غيتت  حكل يتتج أل ددهتت   ؤسستت ت الد ليتت  اغرتتي  أشتتك ال  وتت ة، متت  دكتتلن  ؤسستت ت 

. لدمعتب لت   لالش ك ت سلاا أك نت  بحيتج أي غيت   بحيتج ج عي ت،لالدع لني ت، ك ل ،حكل يج
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االجد ت و ،  يوم  الرتعي  ال ت ل  أأك ن  ل   سلاا  ،   ال ل  الن  يج ال ؤسس ت  ل ا  كبي ا  
ومتت  وكتت  ال ؤسستت ت ال  ليتتج الدقمي يتتج. لدقتتلي لتت   ال ؤسستت ت ب تتن  متت لذ بو  تت ة   دوعتتج 

ل لاجفتتج ال هتت    الن ج تتج وتتن  يتتج لدي يتتج كموتتج أنشتت دف ، ق  نتتج ب ل ؤسستت ت ال  ليتتج الدقمي 
 -لتت  –للكتتن ال ستتدوي   تتن  الدع  تت   تتب الو تت ت الوقيتت ة  ات التتنق  الشتت ي  بتت ل عاة ال  ليتتج،

 -لتت  –دقتتلي  ،دكتتلن  ع  تتج لتتل. لح ليتت    ستت ا  ن نيتتج القتت لذ يحرتت  ب ل ق بتت  ومتت  جتت ال 
هتتتت   ت الدتتتت  ين، ل  ،قتتتت لذ الرتتتتي جدقتتتت يي ال ال ؤسستتتت ت بدلستتتتيب  جتتتت   أنشتتتت دف  لدشتتتت  

 ،  ي   ي م  وميل ب لش ل  ال  ل .لدحلي  اغ لا  ،اال ه  ل 
 إشكالية البحث: -1-2

لتتت  الد ليتتت  اغرتتتي   تتتت   البحتتتث اتج بتتتج ومتتت  الدستتت ؤ  ا دتتت : -لتتت ا–ستتتيح ل  
 .؟ال  مكج اغ  نيج الف ش يج    االدج   الرحي  نحل دحقي  اغل ا  الد  لءعت لل

 البحث:فرضيات  -1-3
لنتت   وعمتتج درتت و يج بتتين دحستتن اللامتتب االمدرتت  ي لاالجد تت و  لمو تت ت  -1

 تت   اغرتتي لاالندشتت   اللاستتب لمد ليتت   اغرتتي ،ال ستتدف  ج  تتن الد ليتت  
 .اغ  ن

لحستن  اغرتي ،يلج  وعمج در و يج بين د اكي أ ب ح  ؤسس ت الد ليت   -2
 ال ؤسس ت. -ل  –الد  أنش ت غجمف   ل ا أ ا ف     دحقي  اغ

لنتت   وعمتتج درتت و يج بتتين شتت ة االمبتت   ومتت  هتت   ت  ؤسستت ت الد ليتت   -3
ل تتت ج دحقيتتت   ،التتت غي  تتتن اال دوتتت   الكبيتتت  لولا تتت  الد ليتتت ومتتت   اغرتتتي ،

 الج لج االمدر  يج لمو  ت ال سدوي ة
 البحث: أهداف -1-4

 يف   البحث إل     ا د :
 لدن ستتتت  استتتتدع اذ لامتتتتب الد ليتتتت  اغرتتتتي   تتتت  اغ  ن، ل تتتت ج دك  تتتت ، 

 ب ا جل الد ليميج، لند  جل االمدر  يج لاالجد  ويج.
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   دلليتتت   تتت   و تتت  ج يتتت ة  اغرتتتي   تتت دقرتتت   ل   ؤسستتت ت الد ليتتت
 حقيقيج. 

  الدت  دفت   إلت  ال م بتج ي و ت  الق ت  ، ي    سي س ت دنظ  إ الدع   وم
ومتتتتت   تتتتت ج الدنا تتتتتل ب ل    ستتتتت ت الوءتتتتتم  لمد ليتتتتت  اغرتتتتتي  ب وفل تتتتتل 

 ل      دحقي  اغلت ا  الل نيتج االمدرت  يج  لالع   وم  دوعي الش   ، 
 لاالجد  ويج.

 أهمية البحث: -1-5
 تتت  حجتتتتي الد ليتتت   كبيتتت ا   البحتتتث  تتت  لمتتتت دشتتتف   يتتتل ال  مكتتتج دلستتتع    -لتتت ا–يتتت د  
 ت     رتب  الق ت   كبيت ا   الد ليت ،ع    يل ال ؤسس ت الد  ُدعن  بف ا النتل   تن داغري ، لد

لوميتتل،  تترن   استتج لتت ا الق تت   ككتت  ُيعتتت   غ يتتج  تت  ،  يدتتل، لدنتتل  ب ا جتتلنشتت  ل، لادستت   دي
 ا ديج:اغل يج لألسب ب 

 دن    حجتي ال حوظتج ال  ليج ال هررج لمد لي  اغري .  - أ
 ان ي   و   ال ؤسس ت الد ليميج، لدنلوف . - ب
لدتت ن   ستتدلج ال م بتتج ومتت   ،الق تت وين العتت ي لالهتت   بتتين ستتدلج الدنستتي   دتت ن  -ج

 ال ؤسس ت. -ل  –
 اغري .الكبي     الد لي  االسدفعك   ن مب   ؤسس ت الد لي   الدلسب- 
 الدراسات السابقة: -1-6

يع ن  الب ح لن    ل ا الق     ن ممتج ال  است ت الست بقج، إ  لجت ت بعتذ ال  است ت 
لت ا الق ت   بلرتول جتناا   - قت –الق ي ج لق    الد ليت  الرتيي ،  ي ت  دن للتت   استج لاحت ة 

–ي(، لنتتل   2011 تتن بحتتث شتت   م تت   الد ليتت  اغرتتي  لالرتتيي ، يعتتل  د  يهفتت  لمعتت ي  
بعتتذ ال  استت ت حستتب دسمستتمف  الن نتت  الدتت  دن للتتت الق تت وين الرتتيي  لاغرتتي   تت   -لنتت 

 اغ  ن، لل  وم  النحل ا د :
الجنككو    إقمككيم فككي الصككغير  المشككاري  تواجكك  التككي واإلداريككة الماليككة المشككك ت -1

 كتتنت ال  استتج ومتت  الدعتت   ومتت  ال شتتكعت ال  ليتتج : م(2229السككميرات   يوسككف
  أرتتح ب ال شتت لو ت الرتتيي ة  تت  إممتتيي الجنتتلب، لدلرتت  فتتلات ا يتتج الدتت  يلاجف

نقتتتت  الءتتتت  ن ت، ل الب حتتتتث إلتتتت   ج لوتتتتج ندتتتت  إ أل فتتتت : وتتتت ي دتتتتل    أ  ال تتتت  ، 
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– تت   شتت  بعتتذ  لالدتت  ك نتتت ستتبب    ،ليتتج لالدستتليقيجنقتت  الهبتت ات ات ا يتتج لال  ل 
 ،ال شتتت  يب، لألرتتت  الب حتتتث بءتتت ل ة إوتتت ا  بتتت ا إ د ليتتت   ع لتتتج ل   لستتتج -لتتت  

 .ال ش  يب -ل  –لالع   وم  د  يب لد لي  أرح ب 
قككككككككدومي  ثككككككككا ر. د والتحديات المعوقات – األردن في الصغير  المشروعات تمويل -2

 لم  دلر  الب حث إل  االسدند ج ت لالدلري ت ا ديج: م( :2212 
دلاجتتتل ال شتتت  يب الرتتتيي ة  شتتتكمج الدشتتت    تتت   متتتب الءتتت  ن ت  تتتن مبتتت  الجفتتت ت    

 دتتت ة ك تتت  أن  ، لا تتت  د ليتتت  ال شتتت لو ت الرتتتيي ة دعدبتتت    دوعتتتج ن  أك تتت  ، ال  نحتتتج 
، لد ليتت  احدي جتت ت ال شتت ل  يتت    بمتتا القتت ذ ال يعدبتت  ك  ل  ،الستت ا  ال دعدبتت  ك  يتتج 
لن   غي ب لت ل   ءع  وم  أن  لاتج ااات  لدينيج  ليمج لمحرل  وم  الد لي ، 
ءت ل ة . لمت  ألرت  الب حتث بالحكل ج    دل ي  ال وي ال  متلب لم شت  يب الرتيي ة 
ميتتتت ي البنتتتتل  الدج  يتتتتج ل ؤسستتتت ت د ليتتتت  ال شتتتت  يب الرتتتتيي ة بدتتتتل ي  التتتت وي الكتتتت     
أن دع تت   ؤسستت ت د ليتت  ال شتت لو ت الرتتيي ة ومتت  دهويتت  . ل الرتتيي ةلم شتت  يب  
للدلستتتتتيب م وتتتتت ة ال ستتتتتدوي ين  تتتتتن  ،الءتتتتت  ن ت ال  ملبتتتتتج لمحرتتتتتل  ومتتتتت  القتتتتت ذ 
الق لذ، ال ب   ن ميت ي  ؤسست ت د ليت  ال شت  يب الرتيي ة ومت  دهوتيذ  عت الت  
يتت  ال شتت  يب ميتت ي الحكل تتج بد ستتي   ؤسستتج لءتت  ن القتت لذ ال ق  تتج لد ل ل  ،الو  تت ة 
الرتتيي ة، لالع تت  ومتت  د ستتي  رتتن ل  استتد    ي لتت وي ال شتت  يب الرتتيي ة ه رتتج  
 . للج ن  يج بلروف    اغ  ن وم   
للتتتتتتتتتتتتتتتتل (: م2211  العتكوم راضكي. األردن  د في والصغيكككر الميكروي التمكككويل  -3

  تتن أك تت  اغبحتت ث رتتمج بفتت ا البحتتث، لاود تت  وميتتل ك  جتتب   يستت  لتتل، كلنتتل  كتتن
ومتتت  لامتتتب الد ليتتت  اغرتتتي   تتت  اغ  ن أك تتت   تتتن غيتتت    تتتن اغبحتتت ث لال  استتت ت 
الس بقج، الد  لي د ين بين الد لي  الريي  لاغري     الي لب، لم  احدتلج البحتث 

ي(  تتن 2009 –2006ومتت  الك يتت  الستتي   الدحميتت  االحرتت    وتتن الودتت ة  تت  بتتين  
 لي   بعتذ الدلرتي ت الدت  ألرت   ر     س يج  ل لمج، ل ات  ر اميج و ليج، لد

 بف  الب حث: 
ال ست يج  ال ؤسست ت إلت  لدق ي ف   د نيج، كموج  ات أ لا  لدل ي  السع ء ل ة  أواًل:

 اللرتل   تن ال ؤسست ت دمت  لدد كن لالريي ، ال يك لي ب تم اذ ددع    الد 
  ت  الوع لتج لال ست ل ج اغ  نيتج، ال نت    كت     الوق  جيلب    الدج ع ت إل 
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 الدت  ال شت لو ت  ت  الع ت  إ ا ة لدحستين لم قد ءتين، الد  يب لدل ي  الدشيي ،
 يهد  لنف .

 الحرتل   تن لالرتيي  ال يكت لي الد ليت  لشت ك ت  ؤسست ت د كتن آليج ايج   :ثانياً 
 ل لليتتتتج  اهميتتتتج، إن   يتتتتج  ؤسستتتت ت  تتتتن لالقتتتت لذ ال رتتتت  يج، القتتتت لذ ومتتتت 

 البنتتتت  ومتتتت  أن يدتتتتلل  –ل فنيتتتت    جي ا يتتتت    نشتتتت  ف   تتتت  الدلستتتتب ومتتتت  ل ستتت و دف 
  ال لءل . ل ا اغ  نيج البنل  لج عيج ال  كني،

 :األردنفي  األصغرالمبحث األول: واق  التمويل  -1
 مقدمة:   -1-1

متتت اذ ات حوظتتتتج   تتن حيتتث حجتتتي   كتتنا   دقتت     بتتين البمتت ان الع بيتتتجاغ  ن  يحدتت  
 ،ي(2010لالريي ، ل ك ن يحد  ال  كن ال  لتث بعت  ال يت ب ل رتت  حدت  العت ي   ال يك لي

لاغل  و بيت  ب ق  نج حجتي ال حوظج نستبج إلت  وت   الستك ن، لكت ل  ب ق  نتج وت   ال قد ءتين 
 .  (2011 العدلي ،  ال  السك ن

ال  ءتتتت ، إ  ال ع ينتتتت ت  تتتتن القتتتت ن  لتتتت إ تتتت  اغ  ن  الرتتتتيي  الد ليتتتت  دتتتت  يخ يعتتتتل 
أل   يعتت   لتت ، ل ي(1937 وتت ي   تت  و تتتت  ن لفتت    وتت    (NEF  ؤسستتج الشتت   اغ نتت   ا ددحتتت

 شتتتت   اغلستتتت  لشتتتت    إ  يقيتتتت  تتتت   ن قتتتتج ال  جب نتتتت  إ لتتتت وي لد ليتتتت  ال شتتتت لو ت الرتتتتي
 MENA). 

ي(  تت  اغ  ن، لبعتت ل  ُأسستتت  تت  ال  مكتتج 1949وتت ي   لنتت لااغ تتتي د سستتت  نظ تتج 
ن تت ا الرتتن و  بنتت  اتا إ الد ليميتتج الع  تج لال دهررتتج،   تت : الع يت   تتن ال ؤسستت ت، لالبتت  

الل نيتتتتتتج  ي(، لرتتتتتتن ل  ال علنتتتتتج1972  ؤسستتتتتج إ ا ة لدن يتتتتتج أ تتتتتتلا  اغيدتتتتت ي ي(، ل 1964 
  . (2011 العدلي ،  ي(1989 رن ل  الدن يج لالدشيي  ي(، ل 1987 

لب أت     سج و مي ت الد لي  اغري   ت  اغ  ن ب وفل فت  الحت يث  الد كتين(  ت  
ب ايج دسعين ت الق ن ال  ء   ن مب  الج عي ت الهي يتج لبعتذ  ؤسست ت ال جد تب ال ت ن ، 

الرتتن ل     تت : االدحتت   العتت ي لمج عيتت ت الهي يتتج، لرتتن ل  ال مكتتج وميتت ا لمع تت  الد تتلو  
 ؤسستتج الحستتين(، ل ؤسستتج نفتت   البشتت يج(، ل ؤسستتج نتتل  الحستتين  اغ  نتت  الف شتت   لمدن يتتج

برتتتتن  ي  اال د تتتت ن ال حميتتتتج، الدتتتت  ك نتتتتت دستتتتدف    -آنتتتت ا –اغ  ن  تتتتن هتتتتع   تتتت  وتتتت   
 ال ن    ال يويج لالن  يج لال هي  ت لال ن    اغش   ق ا     ال  مكج لالد  دس   بؤ  الوق .

بعتت   بتت أت اغرتي   تت  اغ  ن الد ليتت  لشتت ك ت للكتن االن عمتتج الحقيقيتتج ل ؤسست ت
  تتت   ي(1999 وتتت ي  لاالمدرتتت  يج ند جيتتتج االجد  ويتتتجحن تتتج اغ تتت ن االجد تتت و ، لب نتتت  إ ات
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(  ؤسست ت  دهررتج،  ت ه  لفت  ب لع ت   تن مبت  10، لالدت  بمتا وت  ل  حدت  ا ن  بعتتت 
 . اال  ن  البن  ال  كني

دع تت   تت   جتت   الد ليتت  اغرتتي   ك تت  يلجتت   تت  اغ  ن الك يتت   تتن ال ؤسستت ت الدتت 
 نف     لتل  ت ه  لفت  كشت ك ت البيتب ب لدقستي  لالج عيت ت الدع لنيتج ل نفت   ت  يع ت  بت لن 
دتت هي  ك لج عيتت ت الع  ميتتج غيتت  ال ستتجمج، ك تت  يلجتت  الع يتت   تتن ال تت ابين التت ين ي   ستتلن 

يت  اغرتي  و مي ت اتم اذ اغري  ب لن د هي ، لسيقدر  ل ا البحتث ومت  لامتب الد ل 
 تتت  اغ  ن التتت ي دق  تتتل  ؤسستتت ت الد ليتتت  اغرتتتي  ال تتت ه  لفتتت  ب لع تتت   تتتن مبتتت  البنتتت  

 (  ؤسس ت.10ال  كني اغ  ن  لالد  يبما و  ل  حد  د  يخ او ا  ل ا البحث  
 :األردنالمرخص لها بالعمل في  األصغرمؤسسات التمويل  2-2

فتت  ب لع تت   تتن مبتت  البنتت  بمتتا وتت    ؤسستت ت الد ليتت  اغرتتي  اله رتتج ال تت ه  ل
(  ؤسستت ت، دهدمتت   تتن 10ي(  2020ال  كتتني اغ  نتت  حدتت  نف يتتج ال بتتب ال تت ن   تتن العتت ي  

حيث، حج ف ، لالي يج  ن إنش  ف ، لآلي ت و مف ، لاندش  ل ، لكو ادفت .  ي ت  ددشت بل  ت  أنفت  
  ة ومت  اللرتل  ج يعف  دقلي بع مي ت اتمت اذ لالد ليت  اغرتي  لمو ت ت الدت  ال د دمت  القت

لمهتت   ت ال رتت  يج، غستتب ب  دعتت  ة أب نلتت  وتتت ي ا تتدع  الءتت  ن ت الك  يتتج لعستتدو  ة  تتتن 
 الق لذ لالد ليعت الد  دق  ف  ال ؤسس ت ال ر  يج، لل   ال ؤسس ت ل :  

 ( مؤسسات التمويل االصغر المرخص لها بالعمل في االدرن1جدول  

 ال مي اسي الش كج
 1 اغلميج لمد لي  اغري 
 vitasjordan) 2  الش ك ا لمد لي  اغري 
 3 اغ  نيج لمد لي  اغري 

 4 البن  الل ن  لد لي  ال ش  يب الريي ة
 5 اغ ين لمد لي  اغري 

 6 رن ل  ال  أة لمد لي  اغري 
 7  ا  ة الد لي  الريي   اغلن لا(

 8 لمد لي  اغري  ينك  
 9      لمد لي  اغري  االسع  إ

 10 الن ل جيج اتسع يج لمد لي  اغري 
 المصدر: الموق  اإللكتروني لمبنك المركزي األردني               

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=373
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=373
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=374
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=374
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=375
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=375
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=376
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=376
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=377
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=377
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=378
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=378
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=379
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=380
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=381
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=381
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 ي تت  دقتت ي بعتتذ ال ؤسستت ت الحكل يتتج د تتليع  أرتتي  لتت وي إنشتت ا لد تتلي  ال نشتت ت 
الرتتي ج  تت   هدمتت  الق  وتت ت، للكنفتت   هدموتتج وتتن  ؤسستت ت الق تت   الهتت  ،  تتن حيتتث، 
جتتت ااات الع تتت ، لالءتتت  ن ت، لأستتتع   الو  تتت ة، لغي لتتت . لبتتت ل  ال ين بتتت  وميفتتت   اغلتتت ا ، لاا

يقفتت  ل وفتتلي الد كتتين، لانهوتت ذ  ؤشتت ات الكوتت اة  ستت    ؤسستت ت د ليتت  أرتتي ، لعتت ي دحق
ال  ليتتتج، الدتتت  دد يتتتن بفتتت   ؤسستتت ت الد ليتتت  اغرتتتي  اله رتتتج.   تتت   وتتت  التتتبعذ غ تتتع  
 ستت    ؤسستت ت العتتلن االجد تت و  وميفتت  ل تتن لتت   ال ؤسستت ت: رتتن ل  الدن يتتج لالدشتتيي ، 

(، لال ؤسستتج الع  تتج ل ؤسستج اتمتت اذ الن اوتت ، لرتتن ل  ال علنتتج الل نيتج  بتت ا إ اتمتت اذ
حرت  ي ت و ت   ال ؤسست ت  -لت  –لمء  ن االجد  و . ل ل  لن يدي الد    إل  إنج نات لاا

    ل ا البحث،  ب أن لف  أ  ا   م لس   وم   وي لدشيي  الو  ت ال ف شج لالوقي ة. 
 :األردن في األصغر قطاع التمويل واقككك  -2-3

ي( لأل  شتت كدين 1996اغ  ن  تت  وتت ي  بتت أ د ستتي   ؤسستت ت الد ليتت  اغرتتي   تت  
دتتي د سيستتف   لتت ا العتت ي، ل تت : الشتت كج اغ  نيتتج لد ليتت  ال شتت  يب الرتتيي ة  د تتليمكي(، لشتت كج 

دحقيتت  الدن يتتج ال ستتد ا ج، ل ستت و ة  - تت   لتت  الدتت  يخ-رتتن ل  ال تت أة، لمتت  ك نتتت ألتت ا ف   
العيش الك يي لألست  الوقيت ة، لت ا الو  ت الوقي ة وم  ا دع  أنش ج    ة لم ه ، لدحسين سب  
 ك نت غ يدف   حسب السج  الدج  ي لك   نف    غي   بحيج(.

ي( 2020لدلال  د سي  ش ك ت الد لي  اغري  دب و   حد  لرت  وت  ل   ت  وت ي  
ال ؤسستتت ت وتتت ة  بتتت  ئ  -لتتت  –(  ؤسستتت ت،  نفتتت  أ بعتتتج غيتتت   بحيتتتج، لاود تتت ت 10إلتتت   

 الد كتتتينالع تتتعا لالجفتتت ت ال او تتتج  تتت  دحقيتتت  ألتتت ا ف ،   تتتب ال شتتت  كجلع مفتتت   تتتن أل فتتت : 
لمع عا  ن هع  إء  ج ه   ت غيت    ليتج لهت   ت القت لذ الدت  دقت  ف ،   ت : الدت  يب، 
لدتتتتتل ي  هتتتتت   ت االسدشتتتتت  ات، لالدتتتتت  ين، لالدستتتتتلي ، لال د بعتتتتتج، التتتتتخ. ك تتتتت  اود تتتتت ت  بتتتتت أ 

د ليمفت  لمع تعا، ب تءت  ج إلت  دحقيت   ال ي ك ن يعن  استد ا ج ال شت  يب الدت  يتدي االسد ا ج
االستتتتد ا ج ل ؤسستتتتج الد ليتتتت  اغرتتتتي ، لدستتتتد يب الدلستتتتب أ قيتتتت   لو ل يتتتت    تتتت  ه  تتتتج الو تتتت ت 

 -لت  –ال سحلمج امدر  ي   لاجد  وي  ، للي يكن الد لي  لي ي ت اسدفعكيج  تن ءت ن غ يت ت 
 .ال ؤسس ت، ب سد ن ا بعذ ال ؤسس ت ال بحيج الد  د سست الحق   
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بقتتتلة لالمتتتت  و تتت   كبيتتت ا   تتتن الحكل تتتج اغ  نيتتتج، لحققتتتت  تال ؤسستتت  -لتتت  –بتتت أت 
وتتن  عظتتي  ب   فتت  لألتت ا ف  ال عمنتتج  -دتت  يجي   – ؤشتت ات كوتت اة ال دتتج، للكنفتت  بتت أت بتت لدهم  

ونتت  الد ستتي ،  تت  حتتين د ستتكت ب بتت أ استتد ا دف ،   تت  أ ج بفتت  إلتت    تتب نستتب الو  تت ة ومتت  
%(. لاستتدي مت  تت  الد ليتت  االستتدفعك ، حدتت  34-%2 تت  بتتين   -يتت   ح ل-الع تتعا لددتت الح 

 المتت  بمتت  تتن إج تت ل  الد ليتت ، %(03-%03)حتت ن لتت ا الد ليتت  ومتت  نستتبج ددتت الح  تت   بتتين 
 أمتتت   تتت  (%13.3  لبنستتتبج (25%)م ابتتتج  ي(2009التتت ب   تتت  نف يتتتج وتتت ي   لتتت  ش  دلستتت 
 لوميتل (،%4.0) البت لا العت ل   لب ل دلست  (،%6.8  البت لا الع بت  ب ل دلست   ق  نج دق ي ،
 ب لد ليتتتتتتت  ال دهررتتتتتتتج ال ؤسستتتتتتت ت  بحيتتتتتتتج  تتتتتتت  و ل يتتتتتتت    اغللتتتتتتت  ب ل  دبتتتتتتتج اغ  ن حم تتتتتتتت

 . (2011 العدلي ، اغري 
 لنا ة  تتتب ب لدعتتت لن (Planet Financeشتتت كج   بفتتت  م  تتتت لل قتتت  ل  استتتج  ي انيتتتج

 اغ  نيتج ال ؤسست ت جت ا د ديتب ال يكت لي، لمت  الد ليت  ندت  إ حتل  ي(2007  وت ي الده ي 
 لبنستتبج و ل يتت    اغومتت  للتتل (،% 133.3) التت اد  الدشتتيي  كو يتتج نستتبج  دلستت    يتتنا، إ  بمتتا

 العت لي  ستدلج ومت  الد ليت  ل ؤسست ت ال دلست  بمتا حتين    دق ي ، وم  أم   (125.4% 
 االستتتد ا ج وتتتن ال ؤشتتت  ليعبتتتت   لتتت ا (،%119.1  الع بتتت  ال دلستتت  بمتتتا ك تتت  %(،109.1 

  .(2011 العدلي ،  لم ؤسس ت الدشييميج
 يل ت  ، (90   تن غك ت  ال ه  تتت  دحتت ال حوظتج نسبج أ    ؤش  ال ه   ة  ق  بميت

  تتتتتن أومتتتتت  أن تتتتتل إال (،%2.99  البتتتتت لا العتتتتت ل   ب ل دلستتتتت   ق  نتتتتتج  قتتتتت ، (%0.99  نستتتتتبج
لم ؤسستتتت ت الُ ق ءتتتتج  ال دحوظتتتتج لمسي ستتتتج  لتتتت  لي جتتتتب %(،0.8  البتتتت لا الع بتتتت  ال دلستتتت 
 . (2011 العدلي ،  لأل  ن ب لنسبج

 نستبج حيتث  تن العت ل   ال دلست   تن أمت  اغ  نيتج اغرتي  الد ليت   ؤسس ت لد د 
 العتتت ل  ، لم دلستتت  (%0.62  بتتتت  ق  نتتتج  قتتت  (%0.55  بميتتتت لالدتتت  ال ع ل تتتج، التتت يلن
  . (2011 العدلي ، الع ب  لم دلس  (%0.79  لبنسبج

  أست     تن بجتنا لم ي   ة ل  ش ب سده اي الد ليميج ال ؤسس ت دقتتي لي  ب   لن  ل ن
 .الك  يج الء  ن ت أرح بف  ي م  ال الد  ال  ينة ال ش  يب لدشجيب الش ك ت، -ل  –

ال ؤسستتتت ت ب لع تتتت  ومتتتت  دحقيتتتت  استتتتد ا دف ، لانه ا فتتتت   -لتتتت  –لمتتتت  أ ج استتتتدي ا  
الكبيتت   تت  الد ليتت  االستتدفعك ،  لن   استتج ك  يتتج لملءتتب اال د تت ن  لمو تت ت ال ستتدف  ج إلتت  
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ي(  ي تت  2018ال شتتكمج  تت  وتت ي   -لت  –إغت ا  لتت   الو تت ت  تت    يلنيتج و ليتتج، لمتت  دو م تتت 
 ن أن  لت   ال ؤسست ت ليستت لت  ال ستؤللج  يع      اغ  ن بقءيج الي    ت، لوم  ال غي

%( 15ب ل  جج اغلل  ون مءيج الي    ت، إال أنف  ك نت  ش  كج بف ، لبنسبج ال دقت  وتن  
دتتي ايتت ا  لتت   ال عمل تتج  تتن لامتتب اجد تت   حيتتث  . حستتب درتت يح ت ميتت  ات  تت  لتت ا الق تت  

  الب حتتث، لجتت ات حءتت   2019لقيتت  ات الق تت    تت   قتت  البنتت  ال  كتتني اغ  نتت   تت  وتت ي 
 . ال عمل ج وم  لس ن   ي  و ي دن يج

الربك  -2212 خ ل الفتر   األردنفي  األصغرإنجازات قطاع التمويل  -2-4
 (:2222الثاني من العام 

بتت ن م تت   الد ليتت  اغرتتي  حقتت  ن تتلا     ؤسستتج دن يتتج دشتتي  الدقتت  ي  الرتت   ة وتتن
ي(،  ت  حتين بت أت  ؤشت ات اغ اا  ت  2018 ي(، لحد  العت ي 2012كبي ا  هع  الود ة  ن  

(، ليعتتل   لتت  الد اجتتب لمع يتت   تتن اغستتب ب، لالدتت  2018الد اجتتب بشتتك  لاءتت   نتت  العتت ي  
 :سيدي  ك  بعءف     سي   البحث، لد لي   بعذ الدق  ي  الر   ة ون الق   

 (2222الرب  االول -2212 (: نمو المحفظة االقراضية 2جدول  

 نسبة النمو المحفظة االقراضيةحجم  األعوام
2212 8588428671 2% 
2213 11182228898 29% 
2214 13883628348 25% 
2215 15982818234 15% 
2216 19384178123 22% 
2217 22987148117 19% 
2218 23883658815 4% 
2219 26389718596 11% 
 %2.3 26488558725 الرب  االول2222

  /http://tanmeyahjo.comال ر  : 
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 (2222الرب  االول -2212 القروض النشطة  (3جدول  

 نسبة النمو عدد القروض النشطة األعوام
2212 2348492 -- 
2213 2828174 22% 
2214 3188927 13% 
2215 3448236 8% 
2216 3758775 9% 
2217 4128557 12% 
2218 4318139 4.5% 
2219 4548293 5.4% 

 %1- 4528179 الرب  االول2222
 /http://tanmeyahjo.comال ر  : 

 (2222الرب  األول -2212 ( : العم ء النشطين 4جدول  

 نسبة النمو عدد العم ء النشطين األعوام
2212 2178335 2 
2213 2668673 %23 
2214 3148435 %18 
2215 3468582 %12 
2216 3778693 %9 
2217 4178138 %12 
2218 4428857 %5.7 
2219 4688415 %6.3 
 2.1-% 4678825 الرب  االول2222

 /http://tanmeyahjo.comال ر  : 
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 (2222االول الرب  -2212 ( النمو في عدد األفرع 5جدول  

 نسبة النمو عدد األفرع األعوام
2212 117 %2 
2213 122 %4 
2214 141 %16 
2215 161 %14 
2216 176 %9 
2217 182 %3 
2218 195 %7 
2219 217 %11 

 3-% 211 الرب  االول2222
 /http://tanmeyahjo.comال ر  : 

( إلت  أن   ؤسست ت الد ليتت  اغرتي   تت  اغ  ن 5-2الجت ال  أوتتع   تن  متتي  دشتي  
بتتت أت ب ايتتتج مليتتتج هتتتع  الستتتنلات اغللتتت  الن عمدفتتت ، لحققتتتت ن تتتلا   درتتت و ا   تتت   حوظدفتتت  

ي( ل تتن  تتتي بتتت أت نستتتب 2013%(  تتت  وتتت ي  29الد ليميتتج، حدتتت  لرتتتمت نستتتبج الن تتل إلتتت   
ي( للتتل العتت ي التت ي 2018%(  تت  العتت ي  4إلتت   الن تتل  تت  الد اجتتب الدتت  يج ، حدتت  لرتتمت 

 همتتتت  يتتتل  ؤسستتت ت الق تتت   دحتتتت  م بتتتج البنتتت  ال  كتتتني اغ  نتتت ، ل هتتت  لفتتت  ب    ستتتج 
أو  لفتت  ل قتت   لمشتت ل  لاغنظ تتج لالدعمي تت ت الدتت  أرتت  ل  البنتت ، إ  دتتي دح يتت  نستتبج الد ليتت  

 تتتن الءتتتلاب  ال دعمقتتتج %(  تتتن إج تتت ل  الد ليتتت  لغي لتتت  25االستتتدفعك  ب تتت  ال ينيتتت  وتتتن  
 بح  يج ال سدفم  ال  ل ، لدح ي  سقل  الد لي  دبع   ل ع يي   عينج أر  ل  البن .
ي(، إ  2020ك تتت  يعحتتتظ االنهوتتت ذ الحتتت    تتت  نستتتبج الن تتتل لم بتتتب اغل   تتتن العتتت ي  

%(، للتتت ا يشتتتي  بشتتتك  لاءتتت  إلتتت  اغ تتت  التتت ي أ ت إليتتتل ج  حتتتج 0.3ستتتجمت نستتتبج ن تتتل  
، للتت  الودتت ة الدتت   بتت  بفتت  الحظتت  الشتت     تت  اغ  ن، ل تت  ين بتت  ومتت  19كل يتت -كل لنتت 

 ؤشتت ات الن تتل لم حوظتتج الد ليميتتج ين بتت  ومتت  بتت م   ؤشتت ات الن تتل ال شتت   إليفتت  أوتتع   تت  
 (.5-2الج ال   ن  
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عمككى أداء قطككاع التمويككل األصككغر فككي  19كوفيككد -أثككر جا حككة كورونككا  -2-5
 األردن:

م    الد لي  اغري   ت  اغ  ن لاءتح    تن هتع   ق  نتج يظف  أ   الج  حج وم  
ي(، إ  يظفتت  2020( لال بتتب اغل  لمعتت ي  2019 ؤشتت ات اغ اا بتتين ال بتتب اغل   تتن العتت ي  

ي( وتن ال بتب اغل  2020بلءلح االنهو ذ الكبي     دم  ال ؤش ات لم بب اغل   ن و ي  
 ج ل  ا د  ون ل ا الد اجب:ي( لدعب  البي ن ت اللا  ة    ال2019لمع ي  

 ( أثر جا حة كورونا عمى أداء قطاع التمويل األصغر في األردن6جدول  
 نسبة النمو 2222الرب  األول  2219الرب  األول  األداء
 %16- 698423 828549 عدد المقترضين

 %16- 668472 788822 عدد القروض الممنوحة
المبمغ اإلجمالي 

 لمقروض
7289668281 6286238492   -15% 

 /http://tanmeyahjo.comال ر  : 

 :2019 ق  نج  ب ال بب ال ابب  2020 ؤش ات اغ اا لم بب ال  ن    -
 2222-2219أثر جا حة كورونا عمى اداء قطاع التمويل األصغر في األردن ( 7جدول  

الرب  الراب   األداء
2219 

الرب  الثاني  2222األول  الرب 
2222 

 نسبة النمو

 %1.5- 466,394 4678825 4738328 العم ء النشطين
 %4.5- 435,368 4528179 4568283 القروض النشطة
 %7 27289758736 26488558275 25483628452 المحفظة االقراضية
متوسط قيمة 

 القرض
558 588 627 12% 

نسبة النساء 
 المقترضات

73% 67% 69% -5% 

المحفظة المعرضة 
 لمخطر

2.1% 4.9% 3.1% 2.8% 

نسبة القروض 
 المعدومة

2.4% 2.7% 2.5% 2.25% 

 /http://tanmeyahjo.comال ر  : 
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( د اجتتب  تت   ستتدلج لكوتت اة اغ اا ل ؤسستت ت الق تت   بعتت  6يظفتت   تتن الجتت ل   متتي 
 (.19كل ي   دوش  اللب ا 

لمتتت  دتتتي إلتتتناي شتتت ك ت الد ليتتت  اغرتتتي   تتت  اغ  ن  تتتن مبتتت  البنتتت  ال  كتتتني بد جيتتت  
  عتتتتت ت القتتتتت لذ لمع تتتتتعا ل تتتتت ة  تتتتتعث أشتتتتتف ،   تتتتت  أ ج إلتتتتت  انهوتتتتت ذ الدتتتتت  ق ت النق يتتتتتج 
ال هررتتج توتت  ة اتمتت اذ، بتت  لا دنتتب الع تتعا وتتن ستت ا  اغشتتف  العحقتتج   تت  أ ج إلتت  

  ظف  الد ليميج رتيي ة، لأجب لت  ومت  االستدين ا وتن بعتذ نونوج اسدق ا  الش ك ت الد   ح
 لظويف ،     أ ج إل  انهو ذ  ؤش ات اتند جيج لت يف ، لامدت ب بعءتف   تن ح  تج االنفيت   
 تتت  ظتتت  غيتتت ب أي  وتتتي حكتتتل   لفتتت ، ل تتت  نالتتتت الشتتت ك ت دحتتتت دف يتتت  كبيتتت  بستتتبب أ تتت  

 الج  حج.
 حس  القطاع: األصغرل تقسيم المحفظة االقراضية لمؤسسات التموي -2-6

دق ي  ؤسس ت الد لي  اغري   ندج ت   ليج ده ي  هدم  الق  و ت، بحيتث دشت   
(، ك تت  يبتتين الجتت ل  نستتب د ليتت  كتت  7لتت   ال ندجتت ت الق  وتت ت ال بينتتج  تت  الجتت ل   متتي  

ي(  تب العمتي بتت ن مي تج ال حوظتج اتم اءتتيج 2020م ت   استدن  ا  غ اا ال بتب اغل   تتن العت ي  
 :( دينار26488558725 لمق     ب نف يج ل ا ال بب ك نت 

(: تقسيم المحفظة اإلقراضية لمؤسسات التمويل األصغر عمى القطاعات كما في 8جدول  
 2222الثاني الرب  

 النسبة من التمويل القطاع
 %45 دج  ي
 %3 رن و 
 %10 ه   ت
 %2 ن او 

 %2 دعمي   اسدفعك (
 %30 دحسين  سكن اسدفعك (

 %7 اسدفعك 
د لي   ن س  حإ 

 لو  ة اسدفعك (
1% 

 %100 ال ج ل 
 /http://tanmeyahjo.comال ر  :           
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( أن  نستتبج الد ليتت  ال لجتتل لمدشتتيي  لتت  8يدبتتين  تتن النستتب التتلا  ة  تت  الجتت ل   متتي  
%(  تتتن إج تتت ل  ال حوظتتتج النشتتت ج لق تتت   الد ليتتت  اغرتتتي   تتت  اغ  ن،  ي تتت  استتتدحل  60 

%(  تتتتن مي تتتتج الد تتتتليعت الدتتتت  دقتتتت  ف   ؤسستتتت ت الد ليتتتت  40الق تتتت   االستتتتدفعك  ومتتتت   
 اغرتتتتي   تتتت  اغ  ن، لتتتت ا حستتتتب اغ متتتت ي الرتتتت   ة وتتتتن لتتتت   ال ؤسستتتت ت. للتتتت   القتتتت لذ
االستتدفعكيج دد  تت   تت  دحستتين ال ستتكن، د ليتت   ن ستت  الحتتإ لالع تت ة، لالدعمتتيي. للكتتن غيتت ب 

الد تتليعت ومتت  الو تت ت ال ستتدف  ج، لوتت ي  ع  تتج  -لتت  –ال  استتج ال ي انيتتج لملمتتل  ومتت  أ تت  
الد تتليعت ي تت ح الع يتت   تتن الدستت ؤالت حتتل   ع ليتتج  -لتت  – تت   الع تت  ال ستتدح  ج نديجتتج 

برحتتت اث اغ تتت  ال  متتتلب  تتت  الستتتع  لم ستتت ل ج  تتت  الحتتت   تتتن آ تتت   الوقتتت   الد ليتتت  اغرتتتي 
لالب  لتتج ل ستت و ة الو تت ت ال ف شتتج ومتت  دحستتين  ستتدلال  االمدرتت  ي لاالجد تت و ، ال ستتي   
 تت  ءتتلا بتت لن  شتتكمج ال  يلنيتتج لتت ج أوتت ا  كبيتت ة  تتن النستت ا، لالعدتت  أرتتبحن دحتتت ل تت ة 

ي( 2018  ن بقءتتيج الي   تت ت، ابدتت اا  تتن وتت ي  أحكت ي  مءتت  يج ب لستتجن،  ي تت  وتت    ت  اغ
 ل   نا  م     ، ليدلمب أن يدو مي بسبب ج  حج كل لن .

 :األردنفي  األصغرالتمويل اإلس مي  -2-7
، ليلجت8دع ت    بعتتذ الشتت ك ت   ( شتت ك ت د ليت  أرتتي  بتت تم اذ الدقميت يِّ ال بتتليِّ

الد ليتت  اتستتع  ، كلجتتل  لي تتج  م بتتج  لتت يف  نلا تت  د ليتت  إستتع  ، للكنفتت  ال دمدتتني بشتت ل 
 ش ويج، أل انع اي الد مي  ال اهم ، أل ح سب إسع    عد  .

ي( للتت  2014لدتتي د ستتي  أل  شتت كج د ليتت  أرتتي  إستتع    تت  اغ  ن  تت  العتت ي  
شتت كج  ات غ يتتج غيتت   بحيتتج   ملكتتج   الشتت كج الن ل جيتتج اتستتع يج لمد ليتت  اغرتتي ، للتت

لمرتتتتن ل  اغ  نتتتت  الف شتتتت   لمدن يتتتتج البشتتتت يج، إ  إنفتتتت   ؤسستتتتج ألميتتتتج  ات ألتتتت ا  دن ليتتتتج 
( 10ي( لدبمتتا  حوظدفتت  النشتت ج حتتلل   2015د لويتتج، لبتت أت     ستتج أو  لفتت   تت  وتت ي  

أرتي    ميلن  ين  ، لم  حرمت وم  الد هي   تن البنت  ال  كتني اغ  نت ، كشت كج د ليت 
 ي(.2018إسع       ندر  الع ي  

ي(، 2015لمتتتت  دتتتتي د ستتتتي  شتتتت كج إ  تتتت   لمد ليتتتت  اغرتتتتي  اتستتتتع    تتتت  العتتتت ي  
 ي( كش كج د لي  إسع   أري .2018لحرمت وم  د هي  البن  ال  كني    و ي  

لدعدب  ل دين الش كدين  ن أري  ش ك ت الد لي  اغري   ت  حجتي  حوظدف ت   ت  
رنفتت   ع ءتتج لمه تت   تتن الظتت ل  لالفتتنات االمدرتت  يج الدتت  ي تت  بفتت  االمدرتت   اغ  ن، لتت ا  

–اغ  نتت ، هرلرتت    تت  ظتت  اللءتتب الحتت ل  النتت دإ وتتن اندشتت   لبتت ا كل لنتت ، ك تت  دعتت ن  
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الشتت ك ت لالشتت ك ت  ات ال حتت  ظ رتتيي ة الحجتتي  تتن السي ستت ت الءتت يبيج الحكل يتتج،  -لتت  
 س    ن اال دو   غي  ال ت  ل  ل لادتب لحتلا ن ات ا ات لا دو   دك لي  الدشيي ، لالن دجج أس

العميتتت  ل جتتت ل  ات ا ة، ك تتت  يستتت لي ستتتلا إ ا ة ال تتتلا   البشتتت يج  يفتتت ، لوتتت ي اود   لتتت  ومتتت  
وْنُرَ ْي الكوت اة لالهبت ة  ت  دعيتين ال تلظوين، لغيت ب ملاوت  ستمي ج لمحلك تج لت يف ، لال د  ت  

  ات ا ة لات ا ة الدنوي يتتتج العميتتت ، لوتتت ي ميتتت ي لتتت   بدتتت اه  رتتتعحي ت الفي تتتج الع  تتتج، ل جمتتت
الفي تتتتت ت بلاجبفتتتتت  ال متتتتت ب  بشتتتتتك  ستتتتتميي، يءتتتتت   إلتتتتت  لتتتتت ا انعتتتتت اي التتتتت وي الحكتتتتتل   لفتتتتت   

 ال ؤسس ت.
لبشتتك  وتت ي يكتت   يكتتلن الد ليتت  اغرتتي  اتستتع   غ  بتت   وتتن ال ستت ل ج الوع لتتج  تت  

ي  اتستتتع  ،  غتتتي  غبتتتج الو تتت ت دحقيتتت  اغلتتت ا  الدتتت  يستتتع  إليفتتت  م تتت   الد ليتتت  اغرتتت
 ال سدف  ج ب لدع     ب  ؤسس ت الد لي  اتسع يج، لاالبدع   ون اتم اذ ال بلي.

في تحسين الوض  االقتصادي واالجتماعي  األصغرمساهمة قطاع التمويل  -2-8
 :األردنلمف ات الفقير في 

ل ستت    تت  يقتت  ب يستتدوي   تتن هتت   ت الد ليتت  الدتت  يل  لتت  م تت   الد ليتت  اغرتتي  ا
الق ت   إلت   -لت ا–%(  ن السك ن    اغ  ن، لل  نسبج و ليج، لدلجل  عظي هت   ت 10 

%(  تن مي تج  حوظتج 32%(  ن الد ليعت  ي   اسدحل ت الع ر ج ومت   68ال ح  ظ ت  
(  تتتتت    تتتتت  65(  تتتتت   ل ؤسستتتتت ت الد ليتتتتت   تتتتت  ال ح  ظتتتتت ت  ق بتتتتت   146الق تتتتت  ، ليلجتتتتت   

 ( لامب اندش   لد كن الد لي     اغ  ن:9ل   مي الع ر ج، ليظف  الج 
انتشار عمميات التمويل األصغر في األردن بين العاصمة والمحافظات الرب   (9جدول  

 2222األول 
 المجموع المحافظات العاصمة األداء
 4678825 3168223 1518782 العم ء النشطين

% 32% 68% 122% 
 4528179 3228517 1478662 القروض النشطة

% 33% 67% 122% 
المحفظة 
 االقراضية

1238987 332 16288688393 26488558725 

% 39% 61% 122% 
 211 146 65 الفروع
% 31% 69% 122% 

 /http://tanmeyahjo.comال ر  : 

http://tanmeyahjo.com/
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لي كتتتن القتتتل  أن  ؤسستتت ت الد ليتتت  اغرتتتي  متتت  ستتت ل ت بلرتتتل  نستتتبج كبيتتت ة  تتتن 
الوق اا إل   ر    لمد لي  لدي يج الع ي   تن احدي جت دفي االستدفعكيج  نفت  لاتند جيتج، للت  
نق تتج إيج بيتتج دحستتب لفتت   ال ؤسستت ت، إ  كتت ن  تتن الرتتعلبج ب كتت ن أن يرتت  لتتؤالا الوقتت اا 

 -لتتتت  –  متتتتج بتتتت لبنل  ومتتتت   هدمتتتت  أنلاوفتتتت  بستتتتبب إحجتتتت ي إلتتتت  الهتتتت   ت ال رتتتت  يج ال د
 ال ؤسس ت ون الدع     عفي، له ل دفي ا د  ني    ن لجفج نظ  ال ر   .

لوم  ال غي  ن اال دو   الكبي     دك لي  االمد اذ  ن  ؤسست ت الد ليت  اغرتي  
ومت  اال د ت ن   رن ال مب وميفت   ت  دنايت   ستد  ، لمت  دتي دقت ي  الوجتلة بتين ال متب لالعت ذ

   .(2015شنب،   أبل ي(2015(  ميلن  ين      و ي  167   اغ  ن بحلال   
لبستتتبب غيتتت ب ال  استتت ت ال ستتتحيج ال ي انيتتتج الدتتت  دقتتتي  أ تتت  الد ليتتت  اغرتتتي  ومتتت  
الوق اا    اغ  ن ال يلج   ؤش ات  ل لمج وم   ست ل ج لت ا الق ت   الفت ي  ت  إحت اث اغ ت  

و ع تتل، لوميتتل،  تترن الجتتني ب تت ج   وميتتج م تت   الد ليتت  اغرتتي   تت  ال  متتلب ومتت  حيتت ة 
دحستتين ال ستتدلج االمدرتت  ي لاالجد تت و  بح جتتج إلتت  إجتت اا   استت ت أ تت   ح يتت ة دبتتين  تت ج 
 ستت ل دل  تت  الحتت   تتن الوقتت  لالب  لتتج، للتتل الفتت   اغس ستت  التت ي لجتت   تتن أجمتتل، ك تت  أن  

اغرتتي  يجعتت   تتن الرتتعلبج ب كتت ن إجتت اا   تت   غيتت ب م وتت ة بي نتت ت  لحتت ة لع تتعا الد ليتت 
 ل   ال  اس ت.

  :األردنفي  األصغرقطاع التمويل  مشك ت -2-9
 :ا د  النحل وم  اغ  ن    اغري ألتتي  شكعت م    الد لي   ددمه 

 غن متت  ادف  ال  ليتتج متت  ال  ،ال  للتتج لم شتت  يب ال د بعتتج دتتل ي  ال ؤسستت ت دستد يب ال
دستتت   بتتت ل ،   تتت  يستتتدلجب دع لنفتتت   تتتب  ؤسستتت ت و  تتتج لتتت ل ، لكتتت ل  الدعتتت لن 

 لي ي ت الد  يب لم قد ءين، لالدسلي  لم ندج ت.
   ت  يجعت   ، حت ل ة  لامتب ومت  ال يكت لي الد ليت   ؤسس ت بعذ نش   امدر  

لذ، ك تت  ددت ن  القتت  ة غيت  مميتت   تن  نتت    الوقتتت  غيتت   ه ل تج بفتت   القت   وت  ا  
 . لامعف     ال سدف  ج الو  ت ل إاللرل   ل إ
  تتتن  شتتتكمج  تتت  الستتتيللج بستتتبب  اغ  نوتتت ة  ؤسستتت ت د ليتتت  أرتتتي   تتت   دعتتت ن 

 .اغ  نري  حجي  ح  ظف ، ل ن الءي  الن دإ ون السي س ت الء يبيج    



 

 236 

 واقع التمويل األصغر في األردن )دراسة تحليلية(

 

  اغ ت  الت ي لت  االستدفع  ال ننلت ، إال ؤسست ت  لت    تنالي لبيتج  مت لذدلجفت
 تن  َتي  يني   ن ال شكعت االمدر  يج الكمي ج ال د  متج بنيت  ة االستدفع  الهت  ، ل 

ال وفتتتلي الد تتتليم    يتتت ب ،وتتت ي دقتتت يي الحمتتتل  لم شتتتكعت االجد  ويتتتج لاالمدرتتت  يج
 سدعيذ ونل ب وفلي الق لذ.الم ش  يب الدن ليج، ل 

 ف ،  بعءتال ؤسست ت -لت  – بتين  ي ت دكت لي  الد ليت  لمقت لذ ال  نلحتج  دو لدت 
 (%40 لتت  إ تت  حتتين درتت  أهتت ج  ،ستتنلي   (   بدتتج  (%12 د تتن  م لءتت  بولا تت  

 .بسي ج سنلي   
  ب لدجتتت  ب يتتتدي   ك تت  لمد ليتتت ، ال دك  متتج لمهتتت   ت  ال ؤسستت ت الع  متتتج  بيتتتد ابدعتت 

 .الد لي  بع     له   ت ،جت، كدق يي اله   ت الوني  الُ  م 
وتت ي متت  ة  ؤسستت ت الد ليتت  ال يكتت لي لالرتتيي  ومتت  ال د بعتتج الح ي تتج لمقتت لذ  إن   

 لاستتتدفعكيج شهرتتتيج لي يتتت ت القتتت لذ دمتتت  يستتتده  لن ال قد ءتتتين بعتتتذ دجعتتت  ن   يتتتجات
 لمد لي  اغس سيج اغل ا   ب ددن مذ

 
 استنتاجات البحث: -3

 خمص البحث الى االستنتاجات التالية:

بتت ل غي  تتن االندشتت   اللاستتب لمد ليتت  اغرتتي   تت  اغ  ن لتتي ي بتتت دحستتن لملامتتب  -1
االمدرتتت  ي لاالجد تتت و  لمو تتت ت الوقيتتت ة ال ستتتدف  ج  تتتن لتتت ا الد ليتتت   تتت  اغ  ن 

الد تتتليعت ومتتت  حيتتت ة  -لتتت  –بستتتبب غيتتت ب ال  استتت ت ال ستتتحيج الدتتت  دقتتتي  أ تتت  
 الع عا.

ال يتتلح  دتت اكي أ بتت ح  ؤسستت ت الد ليتت  اغرتتي ، لدلستتب أو  لفتت  بو وميدفتت   تت   -2
–دحقي  اغل ا  ال عمنج لفت  لال بت  ئ الدت  د سستت وميفت ، بت  كت ن ستبُب دت اكي 

اال دو   الكبي     نسب الو   ة، لال ي لر  ل ج ك يت   تن  -لل–اغ ب ح  -ل  
دلنيتب بعءتتف  غ ب حفت  كلنفتت   %( ستنلي   ب تءتت  ج إلت  وتت ي40ال ؤسست ت إلتت   

اغ بتتتت ح توتتتت  ة  -لتتتت  – ؤسستتتت ت غيتتتت   بحيتتتتج،  تتتت  حتتتتين دتتتتي استتتتديع  دتتتت اكي 
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إم اءتتتتف ، للم  تتتتب ال بتتتت لا  يتتتتل ل لادتتتتب لحتتتتلا ن ل ك   تتتت ت ات ا ة الدنوي يتتتتج العميتتتت  
 ل ج ل  ات ا ة.

ستت لي ح  تت ن و تتعا الد ليتت  اغرتتي   تتن اللرتتل  لمهتت   ت ال رتت  يج ال ستت يج  -3
 في لعمد اذ  ن م ت   الد ليت  اغرتي  ومت  الت غي  تن اال دوت   الف  ت     لجل 

غسع   الو   ة، ل ل  لدمبيج االحدي ج ت ال  ليج ال محج لفي ستلاا أك نتت إند جيتج أي 
أن الت ا ب تمبت لفي ومت  الد ليت  اغرتي  لتل  -ا ن–اسدفعكيج، للتي ي بتت حدت  
 دحقي  ج لج امدر  يج لفي.

عب اتج بتتتج ومتتت  الدستتت ؤ  التتت ي   حدتتتل إشتتتك ليج البحتتتث  لتتت  لأهيتتت ا   تتتن الرتتت -4
الد لي  اغرتي   ت  ال  مكتج اغ  نيتج الف شت يج  ت  االدجت   الرتحي  نحتل دحقيت  
اغلتتت ا  الدتتت  لءتتتتعت لتتتل؟  لعتتت ي لجتتتتل   ؤشتتت ات إيج بيتتتج ومتتتت  دحستتتن اللامتتتتب 

 االمدر  ي لاالجد  و  لع عا الد لي  اغري     اغ  ن
 البحث:مقترحات  -3-2

 ددمه   قد ح ت البحث     ح ل  و ة نج مف  وم  النحل ا د :

إو  ة النظ  ب سي  م    الد لي  اغري ، لليكمدل ب لك  ت ، لدرتحي   ست     -1
ب دج   دحقي  اغل ا  الد  ُأنشت  غجمفت  لال بت  ئ الدت  أست  وميفت ، للت ا يقتب 

 وم  و د  الجف ت ال م بيج وم  ل ا الق    الحيلي.
جتت   نظتت ي حلك تتج رتت  ي ل متتني لمورتت  بتتين رتتعحي ت الفي تت ت الق   تتج ومتت  إي -2

 إ ا ة  ؤسس ت الد لي  اغري .
 ب  ال لادب لالحلا ن لال ك    ت ب تنج ن، لو ي د   أ تلا  لت ا الق ت   بت لن  -3

  م بج  س يج.
إيجتت    وتتي لحتتلا ن لم ؤسستت ت الدتت  دحقتت   وفتتلي الد كتتين لموقتت اا، لدشتتجيعف   -4

ب  وتتتت   ، ل وتتتتي  تتتت ل  نتتتت  ب، ليقتتتتب لتتتت ا ومتتتت  وتتتت د  الحكل تتتتج بنظتتتت ي ءتتتت ي
 لالجف ت ال  نحج.
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إيجتتتت   م وتتتت ة بي نتتتت ت  ع لتتتتج لع تتتتعا الد ليتتتت  اغرتتتتي ، لدستتتتفي  الدع  تتتت   تتتتب  -5
 احدي ج دفي، لالدقمي   ن ال ه    اال د  نيج وم   ؤسس ت الد لي  اغري .

دقميتتتت   هتتتت      تتتتإ ال ؤسستتتت ت الرتتتتيي ة الحجتتتتي، ل ات الي يتتتت ت ال دشتتتت بفج ل -6
 السيللج لاغن  ت االمدر  يج وميف .

دتتل ي  التت وي ال تت ل  الحكتتل   ل ؤسستت ت الق تت    تت  اغن تت ت لالجتتلا  ، أستتلة  -7
 ب لبنل  لال ؤسس ت ال  ليج اغه ج.

 الح   ن الد لي  االسدفعك ، لالد كين وم  د لي  اغنش ج ال   ة لم ه . -8
 س و دف  ومت  دجت لن ال شتكعت  وي  ؤسس ت الد لي  اغري  اتسع يج، ل  -9

الدتتت  دعد ءتتتف ، كلنفتتت  ددح تتت  وب تتت   كبيتتت ا   تتت  حتتت   الد جيتتت  لالج للتتتج، لعتتت ي 
إ ك نيتج إءتت  ج أ بتت ح ج يتت ة أل  تت ذ غ ا ت ت ومتت  و ع فتت   تت  حتت   الدتت ه  

 ون الس ا .
لأهيتت ا  ومتت  الحكل تتج دح تت  وتتبا القيتت ي ب  استت ت أ تت    ي انيتتج لمدحقتت   تتن أن  -10

 ب الدج   الرحي ، لدحقي  أل ا ل لدرحي   س    ون  المنلي.الق    يسي  
 المراج 

  تتت  الرتتتيي ة ال شتتت لو ت  ل ابتتتل شتتتنب ، ستتت    وبتتت الك يي  ح تتتل  ،  -1
 2015اغ  ن   لالوق   ح لج الب  لج  شكمتتد   ع لجج

 ا تتتتت ة  ،الد تتتتتتتتلي  ال يكتتتتت لي لالرتتتتتيي   تتتتت  اغ  نالعدتتتتتلي ،  اءتتتتت  ،  -2
  2011لاالجد  و  ال جم  االمدر  ي  ال  اس ت لالسي س ت

3- http://tanmeyahjo.com/ 
4- https://www.cbj.gov.jo/   
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 حتديات التمويل األصغر يف السودان 

 عمي بمه : عادل محمدعدادإ
 الممخص

أن تتتت ر عتتتت رورعلتتتتار وتتتتايراألتغو تتتتوران،تتتت  ر األ تتتتو ا  ررجائحتتتتررنو و تتتتاتفاوتتتتتار  تتتتا ر 
األو  تتتتررهتتتت  اررواألغؤ  تتتتاار جا تتتت راألعتتتت ه  ر األغتضتتتت    رغ لتتتتاراألعغتتتتلبر جا تتتت راألولتتتت  

اال ت،تتتتا  رر روتأ   اتلتتتتارقوتتتتاياألراعلتتتتلارع اتاوتتتتت ر95ر–زغتتتتررنو  تتتت أللتعتتتت يرعلتتتت رتحتتتت  اارأ
ر-هتتت  –راألخ غتتتر روتعتتت ر حت از تتتررعلتتتارغقتتت غتتتتأ   راألتتتت ا   راال رورعغتتتلباألواالجتغاع تتتررعلتتتار

االحت از تتتررراألحنوغ تتتترررجتتت ابااغتتتت راإرر تتتا راألغت ت تتت تتترر تتتوالر تتت راألتخوتتتت ورألغجا لتتترراآااأل  ر
عت لراألغعلوغتااراأل ا و ترراألغتأخو لرغت ررااعتغت اراألو  تررعلتر األ و ا  جائحررتأ   راألرألغجا لر
تغتتار،تت ا تلار تت ر تتت اارغتقا  تتر رال تت غار  ا تتررتتت اع اارأزغتتررنو و تتارعلتتاررو اقأتقتتا   رور

 تتوران،تت  ر وتتايراألتغو تتوران،تت  ر األ تتو ا راألغعتت لرغتت ر  تتورغ تتا  لرغتت   ورغؤ  تتااراألتغور
راألعت هرواألولت ر ،تو  رغ اعت ل راعتغت ارهت  ر  األ و ا رواألت راعتغ ارعلتارا تت  ا رألجتا   ل
األو  تتترر تتت رغ لج تلتتتارعلتتتارتحل تتتوراأل  ا تتتااراألغ تتتتقالرغتتت راألتقتتتا   روانو اقراأل ح  تتتررأللو،تتتوور

واغت،تتتانرر غتتت ر تتت نراألغجا لتتتراألقوتتتاير تتتتائترأهغلتتتارتقل تتتوررااألو  تتتررإألتتتألل تتتتائت رتو،تتتلار
ن تت رعلتتارغؤ  تتااراألتغو تتوران،تت  روعغلبهتتا رت اجتت راألغؤعتت اارأراأل،تت غررعتتنورضتت وا ر

ؤ  تااراألتغو تورغاألعغتلبرورخلور ت لرانزغتر رو ت را عنتلر ألتبر تل ا رعلتاراال ت،ا  رراألنل رر
 لتورانغت راألت  رر تضاؤوراألق غترراألعت ائ ررأللعغلترراألغحل ترر ت جتررأللتضتخ  ر ضل رع ران،  
 ت حتتاراألو  تتررا  رور95- تت راألعغتتلبر تت راألتعاغتتورغتت رجائحتترر نو  تت رأاارن  تت رغتت رغتت رغقتت  ر

 عتتت رغؤ  تتتتااراألتغو تتتتورغوا،تتتتلرروتتتتا راألنلتتت رأللتغو تتتتوران،تتتت  ر تتت راأل تتتتو ا  رورغ اجعتتترراإ
ألتحق تتتقراألعتتتغووراألغتتتاأل  رو  تتتابروتعز تتتزراألعتتت انااراألغحل تتتررواال ل غ تتتر ر   تتتا روغاأل تتتا  ران،تتت  ر

األغؤ  تتتااروعغلئلتتتا رعتتتت هرا عتتترراألغختتتاو راألغتعتتت  لراألتتتت رتغتتتا رتتتتتوألارغتأوتوتتتو  رعتتت نرر
عا لرج وألرران  تاو وت  ت رغعت ويراألتحتووراأل  غت رألغؤ  تااراألتغو تورر واأل ى ر  راإغلاوروا 

ألتح  تتبراألغتتوا  رألغجا لتتررر-عغوغتتا ر–األغتتا ح  ر تتت فا رااال تعتتا رورراان،تت  رألز تتا لر تت  تلارعلتت
 أزغرراأل  وألر 
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 Challenges of microfinance in Sudan 
The effects of the Corona virus in microfinance sector of Sudan 

are varied and the most affected are clients (the demand side) and 
institutions (the supply side). The paper aimed to identify the 
challenges of the Covid-19 crisis and its economic and social 
repercussions on the sector, and the impact of precautionary measures 
on service providers. The paper relied on secondary information drawn 
from several reports and papers including studying the implications of 
the Corona crisis on the microfinance sector in Sudan prepared by 
microfinance institutions managers in Sudan. The paper concluded that 
the sector reduced opportunities for confrontation and shock absorption, 
which formed greater pressure on microfinance institutions and their 
clients. The declining macroeconomic indicators during the crisis 
reflected negatively on clients and microfinance institutions, and the 
purchasing power of the local currency as a result of inflation. The 
paper suggested reviewing the overall framework of microfinance in 
Sudan, continuing to support microfinance institutions technically and 
financially to achieve financial inclusion, building and strengthening 
local and regional partnerships, and developing a safety net to follow 
up on the multiple risks facing institutions and their clients, and to 
consider delay and reschedule installments and adopt the 
transformation project Digital MFIs to increase their ability to spread 
and mobilize donors in general to mobilize resources to confront the 
liquidity crisis.   
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 تمهيد  رأ
تتتو   راألختت غااراألغاأل تتررواألقتت وهر،تت   لراألحجتت ررا عتت  رغ،تتولتراألتغو تتوران،تت  رإألتت

األح،تووررااأل  ت ر تا    رعلتر- ت  ابرأ،حا رانجتو ا - ت،ا  ا راو  ر أللعغلبراألفق ابراأل ع
 ت رغعت وعاارغت  لررأللغعتا نرجتل راون ألبرألحر األخ غااراألت رتق غلاراألغؤ  ااراألغاأل رراعل

و ألتبر ا ت غاجل رر ألل خورألل   رأل لرأل  ل رضغا اارع   رر ل يرخلتقر ت نرغ تت اغررأللفقت اب
ر ونتتور ألتتبر لتت يرختت وءراألفقتت ابرغتت ر ائتت لراألفقتت ر  تت رغجغوعتتررغتت راألختت غااراألغاأل تترراألج تت ل

 ر  6192إ  اه   ر ر تق ا ه را ت،ا  ا راوز ا لر خوألل رور
 تزاوراألتغو تتوران،ت  رو ت لرر عاألتترررواإ ل غ تررواألغحل تترروغتاغت روا ت راألتجتتا  راألعاألغ ترر
عتغتتا رعلتتاراألتت فلرع تت رز تتا لر ختتووروت غ تتررغعتتا   راألفقتت ابرغتت رو تتائورتغنتت  راألفقتت ابرغتت راال

األحتت رغتت ر  تت ررتتتأ  ه ر األ،تت غااراألخا ج تتر ررغتت ر  تت  رورر األعتت ا رواأل  تتابال تت غاررواألغحتتتاج  
 تتزر و راألتغو تتوران،تت  ر تت راألت غ تترروتوتتو  راألقوتتايرتعزرراغتت رغ تتاع رراأل اغ تتررإألتتر ول تتا راور

األغاأل رغ رختلورتتو   راألخت غااراألغاأل تررو  ت راألغاأل تررألت وا روأ،تحا راألغعت وعااراأل،ت   ر
 تتتت ات ج اارا روضتتت ر  6112 غتتت راألعتتتا ررواأل،تتت   ل ر قتتت رت  تتتار  تتتبراأل تتتو ا راألغ نتتتز ر تتت با ر

 حتتورإ اغتتررغؤ  تتاارر رو تتع ا ر تت راأل تتو ا رتلتتاوخوتتورتوتتو  ر وتتايراألتغو تتوران،تت  روت غ 
خت،تانر ت روأ عورر اعلر ر قت رت  تاراأل  تبراألغ نتز رغت لتراألتعتاو رواألت  ت قرغت رجلتااراال

األغجتتاو ر تت رهتت اراألحنوغتتررواألقوتتايراألختتانرواألغؤ  تتاارواألل ئتتااراأل وأل تتررواإ ل غ تترراألغع  تترر
ارأ ر وتتتايروتعتت  راألتقتتتا   راأل،تتتا  لرعتتت روحتتت لراألتغو تتتوران،تت  ر  تتتبراأل تتتو ا راألغ نتتتز رإألتتت

أللقوتتتتتايراألغتتتتتاأل رواألت غ تتتتترراال ت،تتتتتا  ررواالجتغاع تتتتترررأ ا تتتتت ا رراألتغو تتتتتوران،تتتتت  ر تتتتتاار اعغتتتتتا ر
غل تو  رغ تتف  رر9 6 لغرع  راألغ تف    رغت رخت غااراألتغو توران،ت  رحتواأل ر رإ ر  األ و ا 
  تب رغت رر01 رو  رتلقتاراألغ تتف  و راألخ غتررغت رحتواأل ر   6195  لا رراألعا رغ روغ تف  لر

غؤ  تتتر رغ خ،تتتررألتقتتت   رختتت غااراألتغو تتتوران،تتت   رر62وبراألعاغلتتترر األ تتتو ا ر جا تتت ر األ  تتت
و غؤ  تررواحت ل ررتتا   ر  ف تا غؤ  تر6تحا  ر ر اغؤ  ر رر66غؤ  ر روالئ ر ر ر69غ لار 
ر    ر6195 األ  براألغ نز راأل و ا  ر ررغىل ر
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 اشكاليات البحث -1 
أ ر وتتتايراألتغو تتتوران،تتت  ر األ تتتو ا رىتتتور عتتتا  راألع  تتت رغتتت رراتفتتتاقرعتتتا رعلتتتاه األتتتبر

 تاأل   رغت رر األتح  اار ت جرراألتأ   ااراألخا ج رراألغتتاأل رراألت ر اار تع هرأللاروألفت ااروو لتر
األوضتت راال ت،تتا  رراألتحتت  اارهتتور-هتت  –اراألجلتتو راألن  تت لراألتتت ر تت ألارألت غ تترروتوتتو   رأوألتت

أغتارئتغتا  رغاعت روتأ   اتترراأل تاأل ررعلتاران تعا رواالاألتضتخ راإ نغ و6رر األغأزو ر غت ا ضاتر
األ وا نراألت رواألارنورغفا،توراألقوتاي ر غتار  لتاراألجوا ت راألغؤ  ت ررناألحونغتر رر ا  لار لو

 األنا  راأل ع  راألغ    روتو  ر ؤولرانغواورواألغوا  راألغاأل ر رور
عتتت رأ رر ضتتل رر أ،تتا اراألقوتتايرإ،تتتا رر األ تتررتفاوتتتار  ا هتتار تتت  راألخوتت لرواألحتتا لو تت ر

وأن  راألغتض    رغ لاره راألعغلبر جا  راألولت  رواألغؤ  تااراألتت رتخت غل ر رجائحررنو و ا
  جا  راألع ه  

ألتتت اع اارجائحتتتررنو و تتارواألتخف تتيرغتت راآ تتتا راأل تتاأل ررجتت ابراألتتت ا   راألتتتت ررغ تتارا   انتتا رور
ان،ت   رتتأت ر تعا ر    ولرنو و تا رعلتارعغتلبروغؤ  تااراألتغو توراتخ تلاراأل وألررألغ  را

و  تتا راألتتت ا   راألغتختت لرعلتتتارأ ابرر  95-تتتت اع اار نو  تت رراعلتتروبهتت  راألو  تتررألت تتل وراألضتت
 وتايراألتغو تورراغع وعااراألعغلبر جا  ران ا راألغاأل ررعلاراألغؤ  اارغق غترراألخ غترروعلت

 ان،  ر  راأل و ا  
 :. أهمية البحث1.1
 راألقواعتاارتتأ  ا ر انحت االراال ت،تا  رر وايراألتغو وران،  ر  راأل و ا ر  غارأن ترإ  ر

ر وا  رنا تتتارعتتتا  لر األجا  تتتررأللعاعتتتتررو خاوتتتترر تتت رغقاوغتتترراأل،تتت غااروانزغتتتااراال ت،تتتا  ر
األقوتتايراألغتتاأل ر ،تتو لرعاغتتررراعلتتر اه تتبرعتت رهتت  راألجائحتترراألغ تتتغ ل رإ رتتت اع اارنو و تتا

رؤر غنتتت راألت  تتتأ عتتتا رو  جتتتاار تتتح قررالراو وتتتايراألتغو تتتوران،تتت  ر ،تتتو لرخا،تتتررتغتتتت رإألتتت
ر 62 رر  تتت وجتتت رر وتتتايراألتغو تتتوران،تتت  ر األ تتتو ا ر  ر رإ رإ غآالتلتتتار تتت راألغ تتتتق وراألغ ىتتتو 

ألتقتت   رر غتت ر  تتور  تتبراأل تتو ا راألغ نتتز تتت رت خ ،تتلارر غؤ  تتررأورعتت نررتغو تتورأ،تت  رتق   تتا ر
 تتتتتتت رغ تتتتتتتورهتتتتتتت  ررال تتتتتتت غاراألختتتتتتت غااراألتغو ل تتتتتتتررأللعغتتتتتتتلبرأللفئتتتتتتتاارانعتتتتتتت رتع ضتتتتتتتا رأللخوتتتتتتت 

األغؤ  تتاارغتت رغؤ  تتاارتق تتوراألو ائتت رو تتقراألضتتوا وراألغوضتتوعررر-هتت  –وتتعتتنورراألىتت وي 
األ ق تتتررغؤ  تتتاارغاأل تتترر  تتت رغ،تتت   ررتغ تتتورأن تتت رغتتت رتعتتت رورر وعتتت  هارأ  تتت رغؤ  تتتاار ألتتت ألب

أ راألتأ   ر ت نو رعتا ا روعت   ررإألار-ه ا–راإعا لر ج  ورر غ رجغلرره  راألغؤ  اار 51% 

http://www.mfu.gov.sd/ar/content/مؤسسات-التمويل-الاصغر
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واألتت رتعتنور  ت ررن  ت لرغ لتارغؤ  تااروالئ تررت تاه رر األغؤ  تاار-هت  –غعىت ررااألق ولرعل
رإ ر أ ائلتاراوتعا  رغ رضعير ألراألغاو روا عنتلر ألتبرعلتر   ررحنوغااراألوال ااراألغختلفر

واألتتت رتغ تتور قوتتررر رراألغاأل تتررواألتعتت  ل راال تتت اغرااألغؤ  تتاارألتت ر ،تتورإألتتر-هتت  – ر األ  تتررإ
 األتعا ورو قرأ ج  ااراألتغو وران،  راألغتعا يرعل لارعاألغ ا  

نتوررا وايراألتغو وران،  ر األ تو ا ر غتت رإألتراعلرإ رتأ   ر    ولرنو و ا راألغ تج 
غتتتت رغتتتتو   رختتتت غااراألتغو تتتتور األجغلتتتتر رر ل تتتتلرراإغتتتت ا راألغ ضتتتتو ررتحتتتتاراألعغل تتتترراألتغو ل تتتتر

 و،تتفل رر األغ تتا  لر اروعتت نااراألتغو تتوران،تت  روو تتوابرغتتاأل   رواألجلتتاارانختت رغؤ  تتا
 تلتاب ر عغ توراألتغو توران،ت  راواألت رتغ تورجا ت راألعت ه رر ضاغ  راألتغو ور األجغلررو   ه 

األ ائ ل روغغتار ز ت رر-ه  –ضغ رر جا  راألول   رغغار جعوره اراألقوايرهوراألحلقررانضعي
واألتتت رالرت عتت رر أللتت اراألقوتتايرانوضتتايراال ت،تتا  رراألغأزوغتتررأ،تتل رانوضتتايرتأزغتتا روتعق تت ا ر

ر حلوورغ ىو لرتلوحر  ران ق 
 :هداف البحثأ – 1.3

وتتت اع اارر  95ر–نو  تت  زغتتررأاألتحتت  ااراألغت ت تتررغتت رراتلتت يراألو  تتررأللتعتت يرعلتتر
أهتتت ايراألو  تتترر تتت  رر وتتتايراألتغو تتتوران،تتت  ر األ تتتو ا  رو ،تتتو لرأن تتت رتح  تتت ا ررا ألتتتبرعلتتت
 6اآت رتتغ ور  

 األتح  ااراألعاغرراألت رتواجرر وايراألتغو وران،  ر  راأل و ا  رااألتع يرعل  9
األو تتتويرعلتتتاران تتت راال ت،تتتا  رواالجتغتتتاع رألجائحتتتررنو و تتتارعلتتتارعغتتتلبراألتغو تتتور  6

اراألغتختتتتت لرغتتتتت ر  تتتتتوراأل تتتتتلوااراوغتتتتت  رتتتتتتأ  رأ ابرغعتتتتت وعاتل ر تتتتتاإج ابر ان،تتتتت  
 األحنوغ ررغ وراألحج رواإ لق 

نتتتاإ لقراألجزئتتت رواألنلتتت راألغف وضتتتررعلتتتارر األتعتتت يرعلتتتارتتتتأ   راألتتتت ا   راالحت از تتتر  0
 واألغخاو راألغاأل رراألغت ت ر ر األغؤ  اارغق غرراألخ غررعلاران اب

 :فرضيات البحث – 1.4
علتتار ت اضتت  رأ ا تت   رغتت رجا تت راألعغتتلبروغتت رجا تت راألغؤ  تتااراراعلتتررتقتتو راألو  تت

ر6األ حوراآت 
 ت ر ت  لرعغتلبررا ره األتبرضتعفرتفتت هراألو  تررأ  رر رإ جا  راألعغتلبر  اال ت اهرانوور  9

األتغو تتوران،تت  رعلتتار تت ا رأ  تتاوراألتغو تتوراألغ تتتحقررأللغؤ  تتاار  تت  راإ تتلقرعتت رر
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 تفتتتايرغتتت  و  اارغتتت راألتتت  ر تتتؤ  رالاأل عتتتاوراال ت،تتتا   رانرؤوت تتتاور األناغتتتورألا تتتواق 
وز تتا لرتنلفتترراألغع عتتررر األ تت ا رعغتتلبراألتغو تتوران،تت  ر  تت  رتتت ان ران  تتاوراألغ تتتحقر

روتآنوراألغ خ ااراألعخ، ررأللعغلب ر واألغ، و اارعلاراألت   ررواألعلء
راألو  تتتتررت تتتت رجا تتت راألغؤ  تتتتاااال تتتتت اهراأل تتتتا  ر لتتتتوررأغتتتا  6 فتتتتت هرأ راألجائحتتتترر رإ رإ  

وغت رر حجت ران  تاحرانغ راأل  رأ  رعلتار ت   ار  رت اج رحج راإ  ا اار األغؤ  اا
ر ألتزاغاتلتتتارألتتت اوت اجتتت ر تتت  اتلارعلتتتاراألو تتتابر ر اال تتتت اغرراألغاأل تتتررواألتعتتت  ل رتحق تتتقرر  ر  تتت

األقتت  لراألتغو ل تتررغتت رجتت ابرتتت   رراوعلتتر واألو تتابر األغ،تت و ااراألتعتت  ل ررواإ ا  تترر األ  تت 
تتت   رإ تاج تتررر-أ ضتتا ر–  تت ا راألغتتوا  راألج  تت ل رنغتتار تو تت راوتو تتيرر عغل تتااراألتح،تت و

وت اجتت رغؤعتت اارجتتو لرغحفىتترراألتغو تتو رر ز تتا لراألغختتاو ورر ضتت اوراألتغو تتور األغؤ  تتاا
راعلتراألتتأ   ر تل ا ررغت ر مت  رورر واألجلتاارانخت رر ألتزاغتااراألقائغتررأللغ،تا يوتأخ ر ت ا راال

 تفتتتاير  جتتتررت،تتت  يراعتتت رتو عتتتاار ر ضتتتل رر ح،تتتوأللارعلتتتاراألتغو تتتور األجغلتتتررغ تتتتق ل ر
 األغخاو رو يراألجلااراألضاغ ررأللتغو ور األجغلر 

 :البحث مصادر -1.5
رو اقاألغعلوغتتااراأل ا و تترراألغتتأخو لرغتت راألتقتتا   روانرا ا تت ررعلتتأ،تتو لر اعتغتت اراألو  تترر

 6اآت ر
 األ،تتا  رغتت روحتت لراألتغو تتوران،تت  ر رر  6195 تق  تت راأل ،تتيراأل تتا  رألعتتا ر

   براأل و ا راألغ نز  ر
 ولرنو و تتا رتتق  تت ر،تت  وقراأل قتت راألع  تت ر ع تتوا راألتتت اع ااراال ت،تتا  ررألتت    

   6161 أ   ورر األغم تج رعلاراأل ووراألع   ر
 تتااراألغ عتتو لرأللغجغوعتترراإ تعتتا  ررألغ تتاع لراألفقتت ابر ااألتقتتا   رواأل  ر CGAPر 

   غار خنرأ ا رجائحررنو و ارعلار وايراألتغو وران،  رحووراألعاأل 
 تخت تلاراألع  ت رغت راألت ووراألع   ترروان ت و رر ان    رااألت ا   رواألغعاألجتااراألتت ر

 األغ    راأل عو  ر ر ان تا  راألفل    رغ،  ر
 عتت ارأر–زغتتررنو و تتارعلتت ر وتت راألتغو تتوران،تت  ر األ تتو ا رأ تتررتتت اع اارا  ر

 غؤ  ااراألتغو وران،  ر األ و ا  ر  وا وررغ   ر
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 :التحميل
اال ت،تتتا  راألعتتتا راألتتت  ر تتت أر تعتتتنورغ تتت ر لا تتتررغ ت،تتتيراألعتتتا ر–عتتتنوراأل تتت اقراأل  ا تتت 

 رو لتتورن  تت رغتت ر تت نر 95ر-نو  تت  ألتفتتا  رتتت اع اارر ن  تت  ضتت ررغ تتاع لرألحتت رأر  6194 
األغجا لررواغت،تانراأل،ت غر ر األ تو ا راألت  ر غت ر غ حلتررحنت را تقتاأل رتعت ضترراألن  ت رغت ر

  غتتاررال تت غار و  تتابرغؤ  تتااراأل وألتترر هغلتتارعغل تتررإحتت االراألتوا تتقراأل  ا تت أوغتت رر األتحتت  اا
األ وألتتررر 95ر-نو  تت   وجتت رر ا تتااراألغ تتتق ل رو،تت  راأل  ر  تعلتتقر عغل تترر  تتابراأل ؤ تترراألت غو تتر

راألجائحتتر رغغتارعتتنورضتت وا رر-هت  –را  تارحتتاالاراال تتع ا رال تتتق اورتتت اع اأاأل تو ا  رر تت ر
 ن  رعلارغؤ  ااراألتغو وران،  روعغلئلا أ

ألتارو،توورغ تتو راألتضتخ رإاألغؤع ااراال ت،ا  رراألنل رر  رحاألررت اج رغ تتغ را تلتار
األغعا ألتتتررر روا عنتتتالرهتتت اراألوضتتت ر تتتل ا رعلتتتارجتتتا   لر  6161 ر تتت را  تتتولر %966 ألتتتارإ

غغتتارر األغغ لتترر تت راألعغتتلبرغتت ر اح تترراألولتت روغؤ  تتااراألتغو تتوران،تت  رغتت ر اح تترراألعتت ه
األ،تت اعر رر-هتت  – تت ررو  تت ر تتقيراألغختتاو رعاأل تتا رر حتت رن  تت ا ر تت رغقتت  ااراأل،تتغو رواألت،تت  

 ت رأ رتضاؤوراألق غرراألع ائ ررأللعغلرراألغحل رر ت جتررأللتضتخ ر لتورغت رغقت  اارن  ت رغت رأنغار
واألجتتأرر  جعللتت ر تت رحاألتتررهعاعتتررعاأل تترر 95-نو  تت  األعغتتلبر ف تتلار تت راألتعاغتتورغتت رجائحتترر

 ت  رعغتلبراأل  تيررغتفاوتتا رر   ا رأاألعاغتورتتر-هت ا–،توو روعتنورألارخ ا رت ت  ورانإغ ل ررا رن   ر
إ رإ لتتتارر ا تتتارغعىتتت راألوال تتتاار ااراألوتتتا  راأل  فتتت رتعتتتا  رغتتت ر  تتت رتضتتتخ  قتتت رنر واألحضتتت 
ر وت تا نرعائت اتلار عغاووه ر  ئررعززارغ أألررت اوؤرانر  %611 ن  رغ رأألارإرو،لا

 ل لتتتارأاألغ تتتاوقرتغ تتتور تتت رر-هتتت  – رأ تتترعغاأللتتتارعلغتتتا رأألخوتتتوررو قتتتا رر وتو تتتير غوهتتتاروتوو هتتتا
  األغخاو راألعاأل ر رررر،ل رأاأل  ر تغ زرر األح وا   تاءراألز اع رورألإلر ا  ا رأرغ،  ا رتعنور
رر ألتزا راألناغورواألتق  راأل،ا  رغ ر  تورنتوراألغؤ  تاارواأل  توبرواألغعت وعااراألعاغلترراالإ  

وتو  تتتتقرر-األ،تتتتح ررواأل  ا  تتتتر– تتتت ر وتتتتايراألتغو تتتتوران،تتتت  رألغوجلتتتتااراأل تتتتلوااراأل تتتت ا  رر
نو و تتا راألغ تتتج رغتت رإ تتلقرجزئتت رأور تعتتا ر   تت ولرااإجتت ابااراالحت از تترراألنف لتترر غ تت ر

 وتتاقرر اختتور تتوابرأنتتا ر ألتتبروتو تتيرح نتترراألغوا،تتلار وغتتارت عتتررغتت رحجتت رغ زألتت ر نلتت 
ترعل ر  روراألغ  رأ ر  راألح نرر   لا أ وا لتارألفتت لرتجتاوزاررا لقتأاألن  ت رغت ران عتورروررا تجغ 

بروغعتت وعاتل رغتت ر عنا تتاار األ تترران تت رعلتتاراألعغتتلااأل ل تتررأعتتل  رانغتت راألتت  ر تتتترع تترر
رواألغؤ  اارواأل  وبرغق غرراألخ غررغ ر اح ررأخ   ر  اح ر
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 وتتايراألتغو تتوران،تت  ررازغتتررنو و تتارعلتتأ تتررتتت اع ااراهتتور تتتاءر  رر- فتتا ر -وغتتارو  ر 
ر 06 غؤ  تااراألتغو توران،ت  ر األ تو ا  روعتغلارر عت ار وا توررغت   رأ األ و ا  رواألتت ر

   راألجائحتترروغتتار،تتح لارأىلتت ارتتتأز  رواألتتت رغؤ  تتررتغو تتورغ خ،تتررغتت ر  تتوراأل  تتبراألغ نتت
األقواير  رجا   راألع هر األغؤ  تاا رواألولت ر عغتلبرراج ابااراحت از ررو،ح ررعلإغ ر

راألتغو وران،   ر
 راألصغرأ. عمالء ومشروعات التمويل 

تعتتت  ار  تتتتا رجائحتتتتررنو و تتتتارعلتتتتارعغتتتلبراألتغو تتتتوران،تتتت  رجتتتت ابراإ تتتتلقرواألحجتتتت ر
وغتت ر تت رتو تتيرأورضتتعيرغ،تتا  رر األتت  رأ  رإألتتارتجغ تت رأورت اجتت راأل عتتاور رانغتت األغ زألتت 
األغعتت وعاارتح تت رأوضتتاعل ر تت رر،تتحا أغتت رروا  رنتتا ر ألتتبر قتت  رغحتت و  رو عضتتا رراألتت خو

ت  ت  راألغ اعت لراألحتتا لرر قتت رتفاوتتارتلنت راآ تا رغتار ارنا تارعل ترر  للتا روعل تراألجائحتررأن ت رعغ 
 6األجوا  راآت ر ألبررو تترع رنور و   راألغ اع لراألغح و ل

a  ف  ولرنو و تارت تفتايرغعت الاراإ،تا رر تاورر ت   رغ تو ااراألت   رروضعيراألغ اعتر
 و    رغ رانغ اه رانغ راأل  رأ ف رع 6

   تفايرتنلفرراأل، يرعلاراألعلءرواألغ اوالا  9
  تآنوراألغ ختتت ااراألعخ، ر  6
   ق ا راألعائور األو الر  رع   راألحاالا  0
b  األ،تتت يرعلتتتارتنتتتاأل يرغعتتتامران تتت لرواألعغاألتتتررو   هتتتارغتتت ر عتتت ا رأورضتتتعير تتت  لرا

 تجا رإألا6ألتزاغاا رغغارأ  رأللاال
 أورجزئ ا ررت   ورأ،ووراألغع وير نل ا ر   
 ت ا ررغ راأل   اال   
 ول راألعو راألع   رأوراألغا  رغ راألغ ىغااراألووع ررأوراألل ئاا  
c  نا رغ ر  ا ر ألب6ألتزاغاارتجا راأل    ر ع ا رأورضعيراألق  لرعلاراألو ابر االا  
      ت ان راألغ  و  اارعلاراألغ  
 ق ا راألعغاألرراألغاه لروغقا راألعغو   
 أورنل ا ررتآنور ألراألغاوراألتع  ل روأ،ووراألغع وير جزئ ا ر   
 



 

247 

 91-وتأثيرات تداعيات أزمة كوفيدواقع التمويل األصغر في العالم العربي 

 

 :األصغرمؤسسات وبنوك التمويل  -ب
تتتأ  رنتتوررر 6161األجغع تترراأل تتو ا  ررألغؤ  تتاارو  تتوبراألتغو تتوران،تت   ر ر تتراأىلتت اراأل  ر

غؤ  تتتاارو  تتتوبراألتغو تتتوران،تتت  راألعاغلتتترر األ تتتو ا ر تتتاإج ابااراالحت از تتترراألتتتت ر  ضتتتتلار
وتقل تتتور تتتاعااراألعغتتتورغتتت رتخفتتت هراألعغاألتتتر رر ىتتت ويراألجائحتتتر رغتتت رإ تتتلقرجزئتتت رأورنلتتت 

جتغتتاع رعتتغوراألعتتاغل  رواألعغتتلبرعلتتارحتت ر تتواب رو اغتتارا حتت الرنتتور ألتتبر تت رىتتورت اعتت ر
رااألغؤ  تتتاار ت ت  تتتتاار،تتتح رروا  ا  تتترروغاأل تتتتررألضتتتغا راألحغا تتتررعلتتتتراإ ا ااراألت ف   تتتررألنتتتو

وعلتتارغقتت غ رر  عنا تتاارنتتور ألتتبرعلتتاراألقوتتايرعاغتترااألعتتاغل  رواألعغتتلب ر جتتابارر غ تتتور
 األخ غرر ،فررخا،ر ر

غتت رتتت هو رغؤعتت اارر،تتل رأو تت رجا تت رغؤ  تتااراألتغو تتوران،تت  راألتتت رنا تتارتعتتا  ر
نور ت جررأللتضخ راألغتزا ت ر ت رىتورآارغحا ىلار  راألت   أر-عل أ–اال ت،ا راألنل راألغ نو لر

ر  رىل ر ألبرجل ا ر  6ورر  ىغررحغا ررضع فرأ
 

 
ر

- تترراواألت تتازورعت راألخوتتوراألوغوحتررأ ا تتاراأل  رر تخفت هرعتت  راألعغتلبراألغ تتتل    ر
وحىت راألتجتواوراألجزئت رأورر تأ  راألول رعلتاراألتغو تور ت ج ابراإ تلقر-  ره اراأل  اق

و  تتتت تلارر ألتتتت  لارتغاغتتتتا رر رغؤ  تتتترر تو تتتتيراألولتتتت رعلتتتتاراألتغو تتتتو92أ تتتتا ار ر رإ األنلتتتت 
%  رنغتتارأ تتا ار03و  تت تلار ر  رغؤ  تتر99 تت ر ر%  ر   غتتارتو تتيراألولتت رجزئ تتا ر01 
ر%  92 رغؤ  اار ع  رتأ  راألول رعلاراألتغو ورغ رعغلئلارو   تلار 0 

  6161األ و ا  ررألغؤ  اارو  وبراألتغو وران،   ررراألغ،  6رراألجغع 
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ألتارعغتتلبرإخفتهرتو عاتلتارغتت ر اح ترراألتو ت راألج  ا تت رواال تعتا ر  ت هراألو،تتوور - 
  غلراألحاجررألخ غااره  راألغؤ  ااأ  رر-ه –ج  ر

و ألتتتتبرألتتتتت   رر األو ائتتتت روو لتتتترراألغتتتت  ر رال تتتت غاغ تتتتتو ااراال ختتتتا رأللعغتتتتلبتتتتت   رر -
ور  غتارأللحاجترراألغا تررأللت  رأر و  ت راألتضتخ راألغت،تاع لعائ اتلارغقا  رر غ تو اار

  ا  ررغ روعا رو     األعائلارألع ابراالحت اجااران
تتأخ ر ت ا رأ  تاوراألتغو توراألغ تتحقرر رعغتاور ت ر عتهراألغعت وعاا  رعائ اارانأت -

األ عتتاوراال ت،تتا  رغغتتارؤرأللغؤ  تتااروتت يراألعغتتلبر  تت  رإ تتلقران تتواقروت تتاو
 6إألارأ  

o األع   رغ راألغؤ  اارأللعجزراأل  وأل غواجلرر  
o عا لراألتغو وت   راألق  لراألتغو ل ررعلارغ تراال   ئتغا روا 
o ت   رحج راإ  ا ااروان  احراألغحققر  
تتت   رإ تاج تتررضتت اوراألتغو تتور األغؤ  تتاار  تت  رتخفتت هراألعغاألتترروتقلتت نر تتاعاار -

 إألا6ر األعغو رغغارأ 
o رر تآنورغحا ىراألتغو و 
o    ررألجو لرغحفىرراألتغو وت   راألغؤع ااراأل ئ  
عتتتت رغتتتت تر تتتت وهرر% رغتتتت راألغؤ  تتتتاارتو فتتتتارتغاغتتتتا ر62 ر  تتتت  رأ  راآتتتتت رراألجتتتت ووور

 ر93 رغؤ  تتتر ر   غتتتارنا تتتارإ تاج تتترر 90وعتتت  هار ر أللعغتتتلبروتتتواور تتتت لراألحجتتت رواإ تتتلق
تتتأ  ارإ تاج تترررعل تتر ر قتت ورر % 06غؤ  تترر و راألغ تتتو راألغخوتتورألغتت تراألقتت وهرو  تت تلار 

ر األحج رواإ لق رنوراألغؤ  اار ل ا ر
 ( 1) جدول

 لم يتم التمويل دون المستوى في المستوى اإلنتاجية
األعغلبر
 األغخ وغ  

 األ   ر األتن ا  األ   ر األتن ا  األ   ر األتن ا 
1 1 93 06% 90 62% 

    6161 األغ،  6راألجغع رراأل و ا  ررألغؤ  اارو  وبراألتغو وران،   ر
ت،تتتاوروت تتتا وراألغعلوغتتتاارواألتقتتتا   ر تىتتتا رألعغل تتترراال تتت ا لر تتت  رن  تتت رغتتت رعتتت  راال -

 األعل  رر   راألغؤ  اارواألجلااراأل  ا  رروأ،حا راألغ،لحر 



 

249 

 91-وتأثيرات تداعيات أزمة كوفيدواقع التمويل األصغر في العالم العربي 

 

ألتزاغتتااراألقائغتترروتت يرغؤ  تتاارأور  تتوبراألتغو تتوران،تت  رضتتعيرإغنا  تترر تت ا راال -
 تفتتايرغعتت الاراار ع تت ر  تت  رتتتأخ ر تت ا راألعغتتلبرن  تتاوراألتغو تتو رغغتتر أللغ،تتا يرو   هتتا

 تفتتتتاير  جتتتتررت،تتتت  يراألغختتتتاو روتتتت يراألجلتتتتااراألغحفىتتتترراألخوتتتت ل رانغتتتت راألتتتت  ر تتتت ؤ  رال
وعتت نااراألتتتأغ  رر وناألتتررضتتغا راألتغو تتوران،تت  ر ت  تت   غ تتو6رر األضتتاغ ررأللتغو تتور األجغلتتر

  األح،وورعلاراألتغو ور األجغلررالحقا رراعلرو ؤ  ر ألبر ل ا رر و   ها
 روتعت هراألغحفىترراألتغو ل تررأللخوت ر ز تا لرغختاو رعت  راأل ت ا ر-  تا أ- ىل راألج وور

%  ر   غتتارألتت رتتتتغن ر25 رغؤ  تتررو  تت تلار 66 تفتتايرغؤعتت راألغحفىتترراألخوتت لر تت ر ا رو ألتتب
نغتتارألتت رتىلتت رر  تترا رغؤ  تتاارغتت رتح  تت روضتتعلار  تت ررإ ل لتتاراألتتتا رو تتارإجتت ابراأل  ر2 

 رغؤ  تاارحا ىتار6  اا روه تابر  رغ راألغؤر خفاهرغؤع راألغحفىرراألخو لرنا ررااأل  ر
رعلارغع الارغحفىتلاراألخو ل6

 (1جدول )
 غير محدد لم تتغير قمت رتفعتا المحفظة الخطرة

 2 6 1 66 التكرارات
 %94 %90 1 %25 النسبة المئوية

ر   6161 األغ،  6رراألجغع رراأل و ا  ررألغؤ  اارو  وبراألتغو وران،   ر
 الخالصة:

 :استنتاجات البحث
 ر وتتتتايراألتغو تتتتوران،تتتت  ر األ تتتتو ا ر عتتتتا  رغتتتت رتحتتتت  اارأأوضتتتتترتحل تتتتوراألغعلوغتتتتاار

رإألارتح  اار عنورعا روتح  ااراألجائحرر عنورخا،ر  غن رتق  غلارر ع   ل
 تتمثل في:فعامة التحديات أما ال
رإ  رر رإ األغعو تتااراألتتت رتواجتترراألتغو تتوران،تت  ر تت راألحتت رغتت راألفقتت ر تت راأل تتو ا وجتتو ر

 وجتتت رضتتتغا اارائتغتتتا رغؤ  تتت رر تتت راأل تتتو ا رعتتت ارضتتتغا راألفتتت  روالراألضتتتغا اار  تتت رنا  تتتر 
،تت  رحجتتت راألغعتتت وير جعتتورغتتت راأل،تتتع رح،تتوأللارعلتتتاراألتغو تتتورر  رأئتغتتتا  رنغتتتارواألتت راال

وعت  روجتو رضتغا اارنا  تررألت  رر األغ،   رن ت ا رع  ت لرغ لتارا تفتايراحتغتاالاراألغختاو ل
 األغ،    ر ع را ع ا راألوعر ضل رر غو وأ،حا رتلبراأل، اعاارغقا وراألت
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األنفتتابااراإ ا  تتررواألف  تترر تت رهتت اراألغجتتاورتفتقتت رأللخ تت لر تت راألع  تت رغتت رر  رإضتتا ررإألتتارأ 
و   هتتتتارغتتتت رر وانغتتتو راألف  تتتترر واألت تتتتو ق رر نانعغتتتاوراألح تتتتا  رراألجوا تتت راألتو  ق تتتترراألعغل تتتتر 
تتؤ  رعلتارتوتو ر وتايراألغعتا   راألى ويراال ت،ا  رراألنل تررر  رإغ تلزغااراألعغوراألجغاع  ر

واأل  ا تتتاارر اال تفتتتايرواال خفتتتاهر تتت ر  غتتترراألعغلتتتر رو  ا تتتاار،تتت يراألعغتتتلا ر األ،تتت   ل
ر-هت ا–واأل  ا ااراألغتعلقرر تح   رهواغمران  احرنللارتؤ  ر عنورن   رعلارتوتو رراأل ق  ر 

لتتاراأل وألتتررإ اغتترر جتت رع"رر  تتإألتتارأحتت راألخ تت ابراألغ،تت     رأعتتا رأأورإخفا تتر رورر األقوتتايرو غتتور
ر غؤ  تتاارغاأل تتررغتخ،،تتررأللتعاغتتورغتت راألغؤ  تتااراأل،تت   لر تت رىتتورعتت وور تتللرروغ  تت ل

األ،تت اعاارعلتتاراألو تتابر لتتا روتعتتج  راألغ،تتا ير ت تتل وراألح،تتوورر-هتت  –تتغاعتتارغتت ر تت  لر
ر علتتتاراألغعتتت ويرغا  تتتا ررو ضتتتغا اارالرتعتتتنورع ئتتتا رر علتتتاراألتغو تتتوراألتتتلز ر و رتعق تتت اارن  تتت ل

غع ويران  راألغ تجررغ راال تفا لراألف   ترر ت راألقت  روان  تايرإألتاراال تتفا لرروتو   رغفلو 
 األغ تتاهغرر تت رإ اغتتررغ،تتا  ر،تت   لر عغتتور  لتتاراألفقتت ابرر رو ألتتب تت راألغتت  رال تت غار األجغاع تتر

و األض و لرت    ل رعلارن ف تررتعت  ورو،ت ا ررو ت لرراإ تتاءر ت راألغ انتزرر  أ ف ل رو لاو    ر
راألف  رراألغتخ،،ر 

 :بالسودان األصغرعمى قطاع التمويل  -بشكل خاص- ثير جائحة كوروناأت
ألتزا راألناغورواألتق  راأل،ا  رغ ر  ورنوراألغؤ  اارواأل  توبرواألغعت وعااراألعاغلترر ت راالر

وتو  تقراإجت اباارر-األ،تح ررواأل  ا  تر– وايراألتغو وران،  رألغوجلااراأل لوااراأل ت ا  رر
وغتتتارر نلتت األ لقرجزئتت رأورنتتاإ ر   تت ولرنو و تتتا راألغ تتتج ر تعتتاااالحت از تترراألنف لتترر غ تت ر

تجغ ت راألن  ت ررغت ر  ت  رو ت  راألغت   رورروتو تيرح نترراألغوا،تلار اخل تا رر ت عررغ رحجت رغ زألت 
 عنا تتاار األ تترران تت راوا  تتلقرأ وا لتتارألفتتت لرتجتتاوزاراأل ل تتررأعتتل  ر تتتترع تتررر غتت ران عتتور

ر  اارواأل  وبرغق غرراألخ غررغ ر اح ررأخ   علاراألعغلبروغع وعاتل رغ ر اح ررواألغؤر
 :مقترحات البحث

رر6غت ر ت ررنتو ررغغت ل رر   ر وايراألتغو توران،ت  ر األ تو ا أترإألااألو  ررر-ه  –خل،ار
األجائحتتتتررر-هتتتت  –وعغتتتتلبرغتلقتتتت راألخ غتتتترر ،تتتتو لرن  تتتت لر ت جتتتتررر غؤ  تتتتاارغقتتتت غ راألخ غتتتتر

األت   تت ااراأل  ا تت رروا تفتتايرغعتت الارر  راألغ تت قرغتت أواألتتت رتضتتايرأللتتتر ج اباتلتتاراالحت از تترا رور
واألت  رر و ت جررألت اع اارجائحررنو و ار  راأل ت اقراأل تو ا  راأل  ا ت رواال ت،تا  راألتضخ  
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ت تت وراألحاجتتررغلحتتررألغ اجعتترراأل  ا تتااراألنل تترراألغ ت وتترر األتغو تتتورر ا عنتتلر عتتنور  اغتتات ن 
 ر6 ان،  ر  رىورت   اارن   لرغ لا

واألعتو لرألغ تاوقرر  رغت راألعغتلبر اختور ائت لراألفقت ر ف تلاوضايراألن  ت  أتو  رت ح ءر  9
تهت ار  رر  لتر عضل ر  رتجاوزهارخلوراألفت ااراأل تا قرأ  ر ألتارإليراألت اخل  راألجت  رخ 

   راألغ اوقراأل  ف ر ر رال  غاحلقرراألفق رغ راأل   رنا وار قفو رعلارحوا لا
 ت جتررألجائحتررنو و تارر،ا راال ت،تا أ ق ا راألوىائيرأللن     ر ت جررأللت هو راأل  ر  6

روأل تتا رأرواألتتت ر  غتتار تت رتعتتنورغؤعتت ا رر غتزاغ تتارغتت راألغؤعتت ااراال ت،تتا  رراألنل تترراأل تت ئر
 غنا  ررا تفاير   رراأل واألر إ

األز تا لرور  رىوراألى ويراال ت،ا  رراألحاأل رر  راألغ اوقراأل  ف تررر 95ر-نو     ا ر   0
 األحاجتتررر  غتتار  لتتارتنلفتترراألتغو تتوران،تت  ر  تتعا راأل تتل رواألختت غااأاألغت تتا عرر تت ر

نغتو تورتغو تور ت ر ت عنلرعلتار  ت رراألو،توورواال تعتا رألغ تاوقرر علاأألارغ األغرإ
 وعغلبرج   رو  غارحتارا  حا رعغلبرج     

 رتعتنورخا وتررو  تقرأواألت ر غنت رر وخ جاراألو  رر األع   رغ راألتو، اارواألغقت حاا
هتتت راألتو،تتت اارأر جغتتتورهتتتا  ا ر األجائحتتتررواألحتتت رغتتت رر- هتتت –،تتتحا راألغ،تتتلحررألتل تتت رأألنتتتور

 -6علاراأل حوراآت وغقت حاارألجا   راألع هرواألول رر واألغقت حااراألعاغر
 : التوصيات والمقترحات العامة:اولا 

األ  ا تااراألغ ت وترر قوتايراألتغو تورر األغعت ع  روواضتعرإألتاه  راألغقت حتااراألعاغتررغوجلترر
  روه رعلاراأل حوراآت 6األقوايرغ راألغ ىغااراألغحل ررواأل وأل رر ان،   رو اعغ

وتتتا راألنلتتت رأللتغو تتتوران،تتت  ر تتت راأل تتتو ا رو تتتقراألغت  تتت ااراأل اعتتتئررعتتت رغ اجعتتتررراإ  9
وألو تتتتااراألوضتتتت راأل  ا تتتت رواال ت،تتتتا  راألنلتتتت رغتزاغ تتتتا رغتتتت رجائحتتتتررنو و تتتتارو قتتتتارألا

األتوز ت روروألو تر ر رر ااراناألقواعتااراال ت،تا وراألغ تج لرغ ر اح رراألفئااراألغ تل  ر ر
 غتتار  تتتوع رتعتت  رو   هتتارراألت ن تتزرعلتتاراألغ تتاوقراأل  ف تترغتت رختتلورر رو ألتتباألج  ا تت 

 ألل  راألتوز عاا رواختليراألغخاو رو قا رر أللتوز عااراألغختلفرراحت اجااراألعغلبرو قا ر
 ع رغؤ  ااراألتغو وران،  رال تخ ا رنوراألخ غااراألغاأل تررألتحق تقراألعتغووراألغتاأل ر  6

وغتت ترر وتتا راأل  تتا  رواألف تت غتت رختتلورتوتتو  راإر غ   رتحو تتوأا ختتا  رتتتورتغو تتو رغتت ر
 وألا ر  راألغ حلررانرال  غاحوا زرتعج ع ررألل  راألغؤ  اار
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غوا،تتتلررتقتتت   راألتتت ع راألف تتت رواألغتتتاأل رغتتت راألجلتتتاار ااراأل،تتتلرر غتتتار  تتتاع رغؤ  تتتاار  0 
ألتق  تتتااراألغتوتتتو لروا تتتتخ ا رار األتغو تتتوران،تتت  رأللتوجتتترر حتتتورتحق تتتقراألعتتتغووراألغتتتاأل 

غتتت رعغل تتتررتقل تتتوررا رجتتتزب و،تتتفلارألعغتتتلبراألتغو تتتوران،تتت  رر ألنت و تتت وااراألتتت   راإأور
 خ   رررضا ررأللعغل اارانإر األغخاو 

تتتتتوألارر غتتتا ر عتتت يرعل لتتتاراأل  تتتبراألغ نتتتز رووزا لراألت غ تتترراالجتغاع تتترأتوتتتو  رعتتت نرر  6
غتا عرراألغخاو راألغتع  لراألت رتتع هرأللارغؤ  ااراألتغو وران،  روعغلئلا روغت ر

 اارر ختت رأتضتت رغؤ  تتاارر لرأو غنتت رر  تت رتت  تتارتتت خلارغتعتت  لروغت ا وتترراألجوا تت 
ر غ  رو  تتوا راألزنتتالأوعتت نااراألتتتر ،تتلرر   تتاألرراألتغو تتوران،تت  رغتت راألقوتتايراألختتان

 األع نر6رر-ه  – رتق غررأه رغار غن رأوغ ر
و لتتتواغمر  ح تتتررغ  تتت لرت تتتاع رعلتتتارر  تتت واار 0 ا/تتتتو   ر تتت وهرألغتتت لرالرتقتتتورعتتت ر

   ل أاال عامرأللغؤ  ااراألغت
وراألىتتتت ويراال ت،تتتتا  ررأ /ر عتتتت رغتتتت راألزنتتتتالرأل تتتت ا ر  تتتت راألقتتتتا    ر ت جتتتتررأللجائحتتتترر

 األ،ع ر 
ر ضتت  لعغتتاوراألفئتتااراألضتتع فرراألغتأاألزنتتالر تقتت   ر عتت رغتتواز رألضتتغا را تتتغ ا رر  تتا ء/ر

 األع نر ر-ه  – رت ل ر  لارأو   ر ألبرغ راألت خلاراألت ر غن ر
توتتتو  روتقتتت   رأورت  تتت  راألح،تتتوورعلتتتارغ تجتتتاارخا،تتترر خ غتتترراأل،تتتحررأللعغتتتلبر تتت ر  0

و ألتتتبر األتعتتتاو ر تتت  رغؤ  تتتااراألتغو تتتوران،تتت  رواألجلتتتاار اارر األقوتتتاير  تتت راأل  تتتغ 
ر-هت  –تع ت ل ر ت راألتعاغتورغت رغ تورر أل تر ت روجتو رر ر  تل رغ تتق ل رأ غار غن رر األ،لر

وتقل تتتورتنلفتلتتتتارعلتتتتارغ زا  تتتتررر ألتتتتارتح تتت  ر تتتت نراأل عا تتتترراأل،تتتتح رإضتتتتا ررإر األجائحتتتر
   ل ان

 وا راألغختلفترر ل غ ررواألغحل ترر تاألت ن زرعلتارتناغتوران  ابروتعز زراألع انااراألغحل ررواإ  2
 ل أتغن  راألغ ر   راألجلااراألغتقاوعرر  رغجاوراألت غ رراألغحل رروتوو  راأل  يرور

 ثانيا: مقترحات  جانب الطمب )العمالء المستفيدون من الخدمة(:
عا لرج وألرران  اوراألغ تحقررح  رنورحاألررعل رح غ لراأل ى ر  ر  9   لاإغلاوروا 
ألا عتتورراألغتتتأ  لر األجائحتتررغتت رغ اعتتالرتخفتت هرهتتواغمرررت تتل ورغتت ترتغتتو لارإضتتا    6

 أورغ تر ت ااراأل غاح ر ان  احروز ا ل



 

253 

 91-وتأثيرات تداعيات أزمة كوفيدواقع التمويل األصغر في العالم العربي 

 

  ااراألج و روخووراألعغو ااألغ اع لر  ر  ررال  غاتو   راألخ غاار   راألغاأل رر  0
   ااروتو  قااراأل   رواألت و قراإألنت و  وتو   رغان رر تجا رأللغعاغلاراإألنت و  راال  6
 وتعج  راألغع وعااراإ تاج ررألل،ا   ر تفع ور و راألغؤ  اار  ر عا رراألحاض اا  0
 وتأ  لراألغع وعااراألغ زأل ر ر تعج  راألعغورغ راألغ زو  2
 تعج  رت ا وراألخ  اارواألغعو لر   رأ،حا راألغع وعااروتناغللا   3
   لر األجائحرر  رع ناارانغا رواألحغا رراالجتغاع ر أإ خاورعغلبراألغع وعااراألغت  4
  تعو هراألغع وعااراألت ر ق ارأ،وأللارغ ر  وا راألزنال  5

     راأل ا غ  رغ ر  وا راألزنالرضغ   ا راألغ  و  ااراألغتع  لر    راألجائحرر  91
 :"مقدمي الخدمة من مؤسسات وبنوك التمويل األصغر"_ جانب العرض  ثالثاا 
 تأج تتتتوراألغضتتتتا  اارر رو ألتتتتبإ،تتتت ا رتوج لتتتتاارغتتتت راأل  تتتتبراألغ نتتتتز رألل  تتتتوبراألتجا  تتتتر  9

    6169 غؤ  اارو  وبراألتغو وران،  رحتار  ا رراألعا ررااألغ تحقررعل
ر غعتتت ويراألتحتتتووراأل  غتتت رألغؤ  تتتاارو  تتتوبراألتغو تتتوران،تتت  األحاجتتترراألغا تتتررألت  تتت ر  6

 وتقل وراألتنلفرراألتع  ل ر ر اال تعا راألز ا لر   تلارعل
ألتح  تبرغتوا  رتت ع رغحتا ىرر  غ ترل ت فا راألغ ىغاارواألل ئاارواأل، ا  قراأل وأل ررواإ ا  0

 األغؤ  اارو  وبراألتغو وران،  رغ رتو   راأل ع راألف   
ألوناألتتتتتررضتتتتتغا راألتغو تتتتتوران،تتتتت  رألتغ  تتتتت رخوا تتتتتاارضتتتتتغا رتوج تتتتترراأل  تتتتتبراألغ نتتتتتز ر  6

 األغضا  اا 
 تتتعل رألغعاألجتترر  ا تتاارتتتأخ رأورتع تت راألعغتتلبر تت رتوج تترراأل  تتبراألغ نتتز رألوناألتترراال  0

   ا راألغ  و  اا 
  بر  تتتا راألجائحتتتررألتغو تتتورغؤ  تتتااراألتغو تتتورألتتتحفتتتزراأل  تتتوبرألتنتتتو  رغحفىتتتررخا،تتترر  2

 ان،   
عتتا لراأل ىتت ر تت ر  تت رتقا تت رهتتواغمراألغضتتا  اارغتت راألتفتتاوهرغتت راأل  تتوبراألتجا  تتررإ  3

 األغؤ  اا 
    ر األجائحتتتررضتتتغ رعتتت نررانغتتتا رواألحغا تتتررأإ غتتتاءرعغتتتلبراألتغو تتتوران،تتت  راألغتتتت  4

 األغجتغع ر 
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   دور التمويل األصغر يف تفعيل املنظومة االقتصادية للعراق
 د. مراد فالح مراد

 أ.د. عماد محمد عمي عبد المطيف
 المستخمص

ب اك غياا  يتناال ه ااالب ب وااا   بماال ب تغ يااه بعراا ف  ااء ب ماافبا  ااء  اا   ب غواال فب    
 تمااا  غوااال فب  ب تغ ياااه   غاااال  اااسه غاللااال  ب تغ ياااه بعرااا ف  ياااف ب اك غيااا   اااء ب مااافبا 

بعراا ف  ااء ب ماافبا واااكيمل ب اكاا غء  ب  االا  ااا  بلتالااال   ااء غاااله ب ااا  غااال ت االم  ت اا  
ب غااك   بلمتراال ي  ب تاء يماالنء غنماال بلمترال  ب مفبمااء   ف ا  تماا   ت اا  ب غوال فب   ل  نماال  اا  
تاكاااا بعاااا بص بلمترااال ي   بلاتغلتيااا  ب تاااء تااا  توناااء ت ااا  ب غوااال فب  عا مااال علاااول  تااا    
 ب تء ت  بإلالف   ه غال  سه  ا   مر ف  ء بلتفبتياي  ب تغ يه بعرا ف  اء ب مافبا    ال   
  ااا ب تكاالف ب ماافبا   لاال ه ب اا ت  ب غاللااء   ب تااء تلاالا   ااء ب  راا ه   ااا تاكيااا بعااا بص 

 غ ي  ب تغ يه بعر ف  ء ب مفبا ب غ طط   م
Abstract 
This research deals with the reality of microfinance in Iraq in light of 

government initiatives and through non-governmental microfinance 

institutions in Iraq. Microfinance initiatives in Iraq, both governmental 

and private, are one of the trends in the field of reducing the 

aggravation of the economic problem that the Iraqi economy suffers 

from. Despite the multiplicity of these initiatives, they did not achieve 

the economic and social goals for which these initiatives were adopted 

for several reasons, which was indicated by the deficiencies in the 

microfinance strategy in Iraq in addition to Iraq's lack of institutional 

support means that contribute to achieving the planned goals. For the 

microfinance process in Iraq. 

 :الكممات المفتاحية
 (G3) ، المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر(G21) ، الشمول المالي(G2) التمويل األصغر
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 :المقدمة
نتالاء لللاي  ب تاء تا ت  ب ناالط بلاا  ب غت يافب  بع يم  تغ ياه ب غاالفيل بإلنتلايا   

اا  كوياف     ااب  طنء  غال غنظ غ   بلم  غال ب غت يفب  تتكلغاه  يغال وينمال ونلاا غتكلغاه 
وطااال   تياااف  ب نغااا  بلمترااال ال   غنظ غااا  بلمترااال ي  ب  اااالل ب غت يااافب   مااال تاااع يف  اااء تلااافيل   

تمل  اء ب وي ا  ب غل يا   غاال  اسه ما فب  ن نيا   ب تاافيمي  لب وي   ب ك  ب غتغ    وال غالفيل بإلنتلاي  
 ا ب  ل   ب ت ييف   

 امص بللاتالو  غاال مواه  لاول  ب اكيكيا  بع تكغال غاك   ب وا   اء تا يا  مشكمة البحث:
 بع فب   غول فب  ب تغ يه بعر ف ب اك غي   ب  لر  

اغياا  ب تغ يااه بعراا ف  ااء ب ااا  غااال ت اااء ب وطل اا   ب  كااف  ااء ب ماافبا ع نظاافب   هميةةة البحةةث:أ
  فا تغه غ ف      ه  توف ب غللاغ   ء   ا

 ااء ظااه  فبلاا   تا يااه  بماال ب تغ يااه بعراا ف  ااء ب ماافبا    ااايماا ص ب وااا   :البحةةثهةةدف 
 ت اااء وطل اا  ب  اافيايال  ااء    كاال   نلااو  كويااف  غااال ب  كااف   ااا   نلااو  كويااف  غااال ب ماالط يال

 ب مفبا  
 ت اا   اامص    ااا ااا   مراا ف  ااء واافبغل ب تغ يااه بعراا ف  ااء ب ماافبا      :البحةةثفرضةةية 

 ب غول فب  
 :منهجية البحث

 طويمااا    غوااال فب  ب كاااف و ب اك غيااا نااال  لتوااالع ب غااانمل ب  رااا ء ب تا ي اااء للاااتكفب  ويبتااا  
تا ياا     ااا  راا ل   بإلماافبو  تا ياا  ي ياا    غاللاال  ب تغ يااه بعراا ف ب  لراا   ااء ب ماافبا

 ت   ب وفبغل   ابللول  ب اكيكي   ت ك
ب كتاااا   ب اااا  فيل  نااااا   ؛لللااااي غااااال  ااااسه ب غراااال ف بع   يماااالب تااااء تاااا  ب ت رااااه  
 في ء ع  ا  تولع ب غنمل ب ت   ل   ب وا   

 :في العراق األصغر التمويلل: والمحور األ 
 .األصغر التمويلماهية  -ال أو 

يااافتوط غ مااا   ب تغ ياااه بعرااا ف وك ناااه ب ناااالط ب غااال ء ب ااالال ت اااط ل واااه غاللااال   
بع افب   اء لاويه   اا  فرا  تغاه غا ف     اات رري   ء غاله تك ي  ب  ت  ب غال ء  ب  ناء 

 يتالا    ف ت ا    كال  كف  ب وطل ا  ؛    ه  ء بلمترل ب  ب تء تملنء غال غاالكه بمترال ي 
   ب غااااااالفيل ب راااااا يف   بلمتراااااال ي  ب غتنلاياااااا  ب راااااا فب غاللاااااال   ااااااء تغ يااااااه ب غااااااالفيل 

ب غم مال  ب تاء تاا  غاال ميال  بع افب    واف ب تغ ياه غاال  غا   ي   ب تء تم  غلع     ب غت لط 
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) غاالفك  بي ياال  ت ااا ب نااا  ب تااء:ب غاااف ع بلمتراال ال   يتااا     ف ااالل ب غاللاال   إملغاا و
2006)  

 بلمترل ي  تك ي  ب   غل  ب غل ي    غالفيل  - 1
  فب   ب غاللل  بلمترل ي  تلميه تغ ي  ب ار ه ت ا ب كف و  أل – 2
 كل وطل    ب  كف   ب غللاغ   ء ب ا  غال ب ظ باف بلمترل ي   يف ب غف  و  - 3
  األصغر التمويل أهداف –يا أنث

   تتوااليال بعااا بص بلمتراال ي   غراال ف ب تغ يااه بعراا ف  ب غتغ  اا  وغراال ف تغ يااه اك غياا
 :ت ا ب نا  ب تء تتغ ه ت   بل تس ل     غاللل  ب تغ يه بعر ف  يف ب اك غي 

التمويةةل األصةةغر لبةةرامو التمويةةل الحكوميةةة وبةةرامو مؤسسةةات التمويةةل  أهةةداف (1جةةدول )
 غير الحكومية

 مؤسسات التمويل األصغر غير الحكومية برامو التمويل الحكومي
 اااغال تااافتوط وااافبغل ب تغ ياااه ب اكااا غء  -

ت امااااااااااال  بلاااااااااااتفبتياي       ااااااااااا   اااااااااااء 
 غمل ال  ب غالكه بلمترل ي  

تاااافتوط بعااااا بص ب اك غياااا   ااااء غاااااله  -
  بإلمااافبو وااال ت طيط بللااات غلفال ب مااال 

 ب ااااااااالال يوناااااااااا   اااااااااا  طاااااااااط ب تنغيااااااااا  
 بلمترل ي  

تتماا   بعااا بص ب اك غياا   ااء غااالل   -
بمترااااااااال ي   اااااااااا بص  بإلمااااااااافبو   اااااااااا 
   باتغلتي   ليللي 

و تاااات    ااااا ت ريراااال  ي ياااا  بإلماااافب -
 يااال  غمكااا   يمفب ااامل   اااا  غل يااا  يااات  

 نل  اكيكي  لغوني  ت ا  ا    غ
تال   وللاتم بص مطلتال  غاا     يفتوط -

كل غوااااااااااال ف     اااااااااااغال وااااااااااافبغل غاااااااااااا   
  ب خ ب  فبتي    ب غول ف  ب رنلتي  

 

لللااااي  ولعااااا بص  مل وراااا ف   ااااا ب تاااافتوط  -
بلاتغلتياااا  توااااف   ااااا  اااافا تغااااه غاااا ف  

      ه
لللاااااااء اااااااا  اااااااا ص باتغااااااالتء بع ب مااااااا ص -

  غمل ا  ب  كف
نال  لي ي  بإلمفبو تات  غاال  اسه   اا ب تغ -

 غرف ي   تك ي  ب كف و 
تلط يال تال ب مغه    يلتم ص   ل  غا    -

  ت ظيص ب نلل   ب خ
 
 

 الت ب  ب ولا ي   ب ا  ه غال 
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  ب تغ ياااااه بعرااااا ف   كطااااالع ب اكااااا غء  اااااا بص اااااء  ل  انل ااااا  ب تس ااااا إال   ااااا  ت ياااااه   
غاللاااال  ب تغ يااااه بعراااا ف  يااااف ب اك غياااا    واااافبغل ب تغ يااااه ب اكاااا غء ياااات  تونيماااال   ااااا    

 غنيا  غت لاط   وميا    ب  ومال  ت امل  بلاتفبتياي    تنغيا  بلمترال ي  ب االغ     ااء تلاتم ص 
غاللل  ب تغ يه  يف ب اك غيا  ااء ب غلالاغ   اء ب اا  غاال   بلتفبتياي  الب غ     ء ايال 
    ب كريف ب وطل   ت ا ب غ

 ي: مصادر تمويل المشاريع الصغيرة في العراق:ناالمحور الث
يلااما بع اافب    ااا ب غواال ف   ااء  ملغاا  ب غااالفيل ب راا يف   ااء ب ماافبا وللتتغاال  ت ااا  

 :ت ا ب نا  ب تءاغل مل   يغكال   غرل ف تغ يه غ ت   
   ااء تغ ياا  تغ يااه ب غاااف ع بلمتراال ال ك ااف اااي تل   ااا  ب غراا ف بع مصةةدر شخصةةي: -أ

غغاال    تمتغاا  ت ااا ب غاا  فب  ب  ف ياا     ااف  ب فياال ال   تاال   يتلاا  ااالب ب غراا ف وغا   يتااه
  ب  ر يف  ل  يك ال غاف تغل  ب لال تل     ينمكس ت ا اا  ب غاف ع

 اه ب  اف  ب فيال ال  عرا مل    اا  غرا ف ي اابع   مفول  لعكاا المجوء إلة  مصةادر يريبةة -ب 
يااات  ف ل ومااا  ب وااا   ول مغ يااا    ن بلااات كنااا ع غاااال بل  لاااتكغله غتط وااال  تغ ياااه ب غااااف عل

 بإلنتلاي  
 ااافيال  ت  يااال غ كيااا  ب غااااف ع الااا  نلاااو  ي ااااء  ملغااا  اااافبك  غااال   ااافب   :الشةةةراكة  -جةةةة 

 ب غللاغ  وف س ب غله 
:  اااء ب  ااا     ااا ب كطاالع ب غاال ء  تغ يااه تغ ياا   ملغاا  ب غاااف ع بلمتراال ال  القةةرو  –د 

 يط ا ت ا تغ يه ب غالفيل ب ر يف  ول تغ يه بعرا ف   تنكلا  غرال ف ماف و ب تغ ياه 
 لللي   اء: بعر ف  ء ب مفبا   ا  س  غرل ف 

 القرو  الحكومية:  – 1
 يرو  المصارف التجارية. – 2
 تمويل غير الحكومية.يرو  مؤسسات ال – 3
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 اااء ب كاف و ب غك غا  غاال موااه ب    ا   ا ت  ب غاالفيل بلمتراال ي   القةرو  الحكوميةة: – 1
 ء ب مفبا   تم  ت امل  اك غي  ت   ي  وم ص تنايط ب  بمل بللات غلفال  سمترال  ب غا اء  

غاااله   تكا ي  ب تغ ياه  اء ؛غوال فب  تا    طاسا االل ب كاف و تافتوط ول ت ااه ب اكا غء تواف 
 إطسااياااال  ب غااااالفيل ب غت م اااا    ملغاااا  ب    اااا  واااا تاااال   إ ملغاااا  ب غااااالفيل بلمتراااال ي     و

 : ت ا ب نا  ب تء (2003) تك ي  ب كف و وم  تل   ؛غول فب  توف من ب  ت  
 :يرو  البنك المركزي –

: واال ف  ب اك غاا  ب مفبمياا    ااا ت راايا مااف و  (2008 – 2007)مبةةادرة عةةام  (1
 ااا ت  ب غاااالفيل ب رااانلتي  ب رااا يف   ب غت لاااط  غاااال  اااسه   بف  ب رااانلت   ؛رااا يف 

ب تراااا     بتااااال  ب راااانلتل  ب مفبمااااء   ال غاااال غراااافص ب فاااااي ل ول تماااا   ب غماااال ال
( 25   تا  ت رايا غو ا  )ل غالفيل ب غلا    ء بتال  ب رانلتل  ب مفبماء تا يا ب  و

 اا  تااال ب مغااه  ااء إلماافبو غااالفيل راانلتي  غت م  (2007)غ ياا ال   لف  ااء تاال  
( غاااااف ع 1636  ااااا غااااال غواااال ف  ب تغ يااااه  و بماااال ) غال ظاااا  و اااا ب   كااااط كغفا اااا  

 -ااا –لللااء غااال غاانو ب كااف و ب راانلتي  ال ب ماا ص بعلراانلتء غلااتم ص   ماا  كاا
 تا ي مل    ا  فا تغه وم ص تك يه ا   ب وطل ا   اء   تل   تعايه ت   ب غالفيل 

  (2008)ياا   ب ليللااي    ااوس     ااء تاال  غنب ااوس  ب تااء ت لمغاا  ولااو  ب ظااف ص بع
( غ ي ال   لف  اغيل غال ظال  ب اوس     ا  يرافص غنمال لا   408 را غو   )

    (2012) تو ب كفي     %(24)
 ترليون دينار.م( 2015)مبادرة البنك المركزي  (2

واال ف ب وناا  ب غفكاا ال   ااا  طااسا غواال ف   ااء غلااما ا ياا   اا ت  ب غااالفيل ب راا يف  
م يغيااا   اااء لاااويه ب تااااايل ت اااا  ملغااا  غاااالفيل   ب غت لاااط   غالكااال   تاااالف    ه 

غاال ت اااه ب    اا   ااء تاا تي  ل اا  ب كطاالع  تنل غاال     تنااايط ب كطاالع ب  االا ؛ نتلاياا 
 يا ال  يناالف     ااا ي يا  توااف ب غراالفص تف ب ط ااا ت ااا ت ا  ب غواال ف  وغواال ف   ب غما     
 ب كف و ب غغن ا  توف ب غرلفص ب تالفي :  ب ا  ه ب تء يويال غول   ب تالفي  
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 يرو  المصارف التجارية ضمن مبادرة القرو  لمبنك المركزي العرايي (2جدول )
 

 اسم المصرف

مبمغ القر  الممنوح 
إل  المصارف 

 الخاصة
 )مميون دينار(

الممنوح مبمغ القر  
من المصارف الخاصة 

إل  المقترضين 
 )مميون دينار(

نسبة القرو  
لممقترضين إل  

مجموع الكمي يرو  
 المصارف الخاصة %

 0,1 83 830 شورآ
 4,0 3000 3,000 الهدى

 8,1 5000 6,000 الشرق األوسط
 3,2 2000 2,000 ن التركياجيه
 6,5 4000 6,000 همياأل

 4,0 3000 4,000 المتحد لالستثمار
 3,0 1887 3,500 يميم التجارياإل

 3,2 2000 2,000 البالد اإلسالمي
 6,5 3993 4,000 االتحاد العرايي
 4,8 2980 3,000 التنمية الدولي

 3,2 2000 2,000 ناكوردست
 5,7 3500 3,500 الوركاء
 0,8 500 500 الخميو

 2,4 1500 2,500 العرايي اإلسالمي
 0,2 150 150 والبالد العربيةبيروت 

 3,2 2000 3,000 بابل
 4,0 3000 4,000 الدولي اإلسالمي

 1,6 1000 2,000 ربيلأ
 1,6 1000 1,000 الموصل

 0 0 500 مصرف األنصاري
 0 0 1,000 نور العراق اإلسالمي

 0 0 500 فريقياا  الشرق األوسط و 
 0 0 1,000 القرطاس اإلسالمي
 0 0 500 العربية اإلسالمي
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 0 0 1,000 الثقة اإلسالمي
 0 0 1,000 اسيا اإلسالمي

 0 0 1,000 الوطني اإلسالمي
 0 0 1,000 العالم اإلسالمي

 0 0 1,000 الجنوب اإلسالمي
 0 0 500 القاب 
 72,0 44,093 61,233 المجموع

مديريةة العمميةات الماليةة وادارة  -إل  منشورات البنك المركزي العرايةي  عداد الباحثين استناداً إالجدول من 
 .م(2018)الدين، الكشوفات المقدمة من يبل المصارف الخاصة 

 ل ا  نتياا  ايك يا    يغكال غساظ   مص تغ ي  بللات ل   غاال ب كاف و ب غغن اا  
%(  نلاو   ل ا   2  )ل يت   فو لمف  ل      ونا  ب غفكا ال نلاو غنو ت   ب كف و ب غغن ا  

%( وغمنااا  ال ب كاافو ماا  يرااه لاامف ب  ل اا   ب لاان ي  6   )لغااا      وناا   ب تالفياا  ل تتااا
 %( غال ميغ  ب كفو 8  ا غل يكلف  )

 غاا     كغاال  يساااظ ب تكاالف وفناالغل ب كااف و ب اك غياا    ااا غتلوماا  ت اا  ب كااف و  
ه وااه  ااء اغم فياا  غرااف بلاات  بغمل  ااء ب غاااله ب تااء غاانو ب كاافو وغ اوااه  كغاال ااا  غمغاا  

ب مفوياااا  ت ااااا لااااويه ب غ ااااله ل ب ارااااف   ب غتغ  اااا  و ااااا   غاللاااال  فملوياااا   تكيااااي  ب اماااال  
ب االال  ؛راان  ا بلاتغاالتء   تنغياا ل ب غلاات ي   غااال ب كااف و ب غك غاا    ااا  اا بوط غم ناا   ك

 يكاا   وفناالغل غتكلغااه  تنظااي  ب مسماا   ااء غاااله بإلماافبو واايال ب اماال  ب غكف اا   ب غلاات ي يال
  فر  غ   بللت ل   غال ب كفو   امل  ب غلت ي     غال ب اغم ف

 :يرو  المؤسسات الحكومية غير المصرفية –
 ااااء غوااال ف  اك غيااا    تغ ياااه ب رااا يف  يةةةرو  وزارة العمةةةل والشةةةؤون االجتماعيةةةة:  –أ 

تلااتم ص   اا  ب ماالط يال تااال ب مغااه  ب غلااا يال  اا     بف  ب مغااه  ب اااا ال بلاتغلتياا    غااال 
( يغكال تعايف ااا  ب كاف و   اا وفنالغل   بف  ب مغاه  ب ااا ال بلاتغلتيا  3ب ا  ه )  سه

  ( 2008-2007 ملغء )
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 يرو  وزارة العمل والشؤون االجتماعية (3جدول)

عدد المشروعات التي اييمت  المحافظة
 لف مشروع/ ير (أ)

حجم القرو  الممنوحة 
 )مميون دوالر(

 63 12613 بغداد
 34 7823 ىنينو 

 16 3665 كركوك
 26 5337 بابل
 5 2454 ديإل 
 15 3013 األنبار

 16 3362 صالح الدين
 18 4089 كربالء 
 27 5634 النجف 
 15 3443 الناصرية

 12 3033 ناميس
 24 5746 واسط
 14 3346 المثن 
 17 3746 نيةاالديو 

 26 6019 البصرة
 .م(2011)المصدر: وزارة العمل والشؤون االجتماعية، دائرة العمل والتدريب المهني، تقرير عام 

:  اااء غاغ تاا  غااال ب غواال فب  ب اك غياا   اااغ   غاافا تيال يةةرو  المصةةرف الصةةناعي –ب 
 ( 2004)غفيكيااا    تنغيااا  ب    يااا   اااء تاااال   ال غااال ب  كل اااا  بعلتغ  ااا  ب غفا ااا  بع  اااا ب تمااا

ب غااااالفيل ب راااانلتي  ب راااا يف   ب غت لااااط  ب غت م اااا  تااااال ب مغااااه ولااااو    رااااال تلااااتم ص 
ط ك  ب اك غا  غوال ف   ل     (2006)غني    مفبا  ء ت   ب  تف    بلتغف    لي  بع  لع بع

 ال غااال   بف  ب رااانلت  ل اااسه ب ونااا  ب غفكااا ال  ول تمااا غاااالا يااا   لاااغي  واااال غول ف  ب رااانلتي  
( 4ب  بمااال ب رااانلتء  اااء ب مااافبا   غاااال  اااسه ب اااا  ه )  تناااايط ؛ب رااانلتل  ب مفبماااء بتاااال   

  ( 2015-2004ت   ب كف و ب غغن ا  غال موه ب غرفص ب رنلتء   غ   ) يغكال تعايف
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 (2015 – 2004يرو  المصرف الصناعي في العراق لممدة ) (4جدول)
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة

عةةةةةةةةةةةةةةدد القةةةةةةةةةةةةةةرو  
 14 9 6 5 11 2 الممنوحة

التخصةةةةةةةةةةيص حجةةةةةةةةةةم 
اإلجمةةةةةةةةةالي )مميةةةةةةةةةون 

 دينار(
400 432 128 97 351 439 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة
عةةةةةةةةةةةةةةدد القةةةةةةةةةةةةةةرو  

 1907 2085 848 286 279 97 الممنوحة

حجةةةةةةةةةةم التخصةةةةةةةةةةيص 
اإلجمةةةةةةةةةةالي )مميةةةةةةةةةةار 

 دينار(
4,254 14,515 15,713 31,524 61,805 49,233 

 (2015 – 2009ب لن ال   لن ب  )ب تكفيف  –ب غر ف: ب غرفص ب رنلتء ب مفبمء 
 :يرو  المصرف الزراعي –ج 

ب كاااف و ب غغن اااا  غاااال مواااه ب غرااافص ب  فبتاااء  اااغال غوااال ف  بإلمااافبو  وفنااالغل بإلمااافبو 
ااغ   ماف و  ب تء    (2015-2004ط ا ت يمل ول غول ف  ب  فبتي    غ   )  ب تء   ب اك غء

 ااااا    تعاااايف ااااا  ب ت ريرااال ( يغكاااال 5غااا    غاااال  اااسه ب اااا  ه )ط ي ااا   مرااايف  بع
  ب كف و ب غغن ا 

 (2015 – 2004يرو  المصرف الزراعي في العراق لممدة ) (5جدول)
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة

تخصيصات القةرو  
مميةةون )يصةةيرة االجةةل 

 دينار(.
12,844 8,013 6,860 10,200 12,441 12,954 

تخصيصات القةرو  
الممنوحةةةةةةةةة طويمةةةةةةةةة 

 مميون دينار()االجل
3,718 4,197 3,534 2,233 3,088 6,088 
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 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة
تخصيصات القةرو  

مميةةون )يصةةيرة االجةةل 

 دينار(.
18,980 19,655 19,369 18,331 16,842 17,281 

تخصيصات القةرو  
الممنوحةةةةةةةةة طويمةةةةةةةةة 

 مميون دينار()االجل
17,761 32,606 101,646 164,488 187,640 193,212 

 م(2017)يسم التخطيط.  –وني االمصدر: المصرف الزراعي التع
 تغ ااه    اااء مااف و تغناماال ت اا  ب غراالفص   غلاات ي يال يةةرو  المصةةارف التجاريةةة: - 3

 تلااتم ص ب الناا  ب فواااء  ااء غاانو   غااال طويماا  ب مغااه ب اا ظي ء   ت اا  ب غراالفص ب  ااا  
 الاا  ت اماال  ت اا  ب غراالفص   يتلاا  طويماا  غاانو   ب كااف و توااف تا ياا  لاامف  ل اا  

 :غل ا  ب كف و ب غرف ي  ب تالفي   ء ب مفبا وطفيكتيال
تكا ي  ماف و غولااف    اا بع افب  ب غلات ي يال   يغكاال تعااايف    اا سةموب المباشةر:األ -أ 

-2006بل و  اا  واايال تاالغء ) ؛لااملف ب  ل اا   ت ااا ب كااف و  ااء ب ماافبانلااو  غفت ماا  ع
ت ااا نلااو   ل اا   ت ااا ب كااف و  ااء   اااء تراانص  ااغال   %(5 14ط )وغت لاا  (2016
   ( 2012) وفيمء   ب مل  
ناال  ب    ه  اء اافبك  غال غاغ تا  غاال ب غرالفص إل ا   سموب الغير مباشر:األ –ب 

ب ااافك  ب مفبمياا    ك االل   ااافك  ب مفبمياا   تغ يااه  غ ااه:ااافكل  تغ يااه مااف و راا يف   
 ب غالفيل ب ر يف   ب غت لط     يفال غال افكل  ب تغ يه 

   تتلاا  ب كااف و ب غغن ااا  غااال ب غراالفص ب تالفياا  ولفت االع لاامف ب  ل اا   ت ااا ب كااف و
نل  ب غط  واااا     ارااااا ه ت ااااا ت ااااا  ل بفياااا   ااااااا  ب  ااااغ غاغ تاااا  غااااال ب تمكيااااا ب  بإل

 يامه غا   ي   ء نلو  ب كف و ب غغن ا    غالفيل ب ر يف   ب غت لط  ب كف و  غغل 
 يرو  شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الحكومية: - 4

 تنظاي  تغاه اافكل    (2010)اي     ا تافيل اك غء  ء ب مال    اء ب افكل  ب تء 
غ اااه   ب اااافكل  ب مفبميااا  ن اللكااا  ل  تغ ياااه ب غاااالفيل ب رااا يف   ب غت لاااط   اااء ب مااافبا   كااا

غلااالاغ     غااااا     ب غلاااا  ي   تغ ياااه ب غااااالفيل ب رااا يف   ب غت لاااط    ااااا ب اااافكل  ب 
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ااافبص ب وناا   تااا   ل  ياان نل   تغاالفس نااالطمل م (1997)(  لاان  21ن ال ب ااافكل  فماا  )لماا
 ال   غنه إب غفك ال ب مفبمء  و

   ااااء و ااا ب    غرااالفصغاللااا  غغ  كااا   غاغ تااا  غاااال ب شةةةركة الكفةةةاالت العراييةةةة: –أ 
 ب  فكااااال     لااااا غف ب تاااااالفال  ا اااااء ب مفبماااااء ب وراااااف  بع  لااااات غلف ب اااااافا بع لاااااط  س

 ب   ااايل   اااا ف ب ااا   ء  سلااات غلفي     ب غ راااه   تنغيااا   بللااات غلف  ب ااااغله   سلااات غلف
   غرفص بغيفب      بللت غلف ب مفبمء  ب تالفال

 ب ونااال     ب لااايلا    ب  ااا غل   ب رااانلت  :ب كطلتااال  ب غااااغ     اااء وفنااالغل ب اااافك  ااااء
   ب تالف   ب  فبت    بلتغلف
يؤشةر عةدد القةرو  الممنوحةة مةن يبةل شةركة الكفةاالت المصةرفية العراييةة  اآلتيوالجدول 
 .(م2018 – 2005لممدة ) 

 يرو  شركة الكفاالت العرايية (6جدول )
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ألعةوام شةركة الكفةاالت المصةرفية العراييةةالتقارير السنوية ل إل عداد الباحثين استنادا إ: من المصدر
 (.م2018 –2006مختمفة )

 عدد القرو  السنة
 غير معروف 2005
2006 38 
2007 143 
2008 1207 
2009 1237 
2010 1256 
2011 1962 
2012 3284 
2013 2865 
2014 1076 
2015 352 
2016 662 
2017 891 
2018 1071 
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ب غااف تل  غتنلايا  ب را ف  ب را يف   ب غت لاط    ءتمغه  ء بإلمفبو   شركة الثقة: –ب  
تلوما     اء غنظغا   ياف اك غيا  ( ACDI / VOCA)غال موه  (2004)تعلل   ء   ب اا 

  غلا       غكت  غللت   ب غنظغل   يف ب اك غي   ء ب مفبا   عغفيكي     ليل  ب غتا   
 لمتطوير االيتصاديممكم أجة: مؤسسة 

تم ص   اا تنغيا  بلمترال    غال غاللل  ب تغ يه ب ر يف  اء   (2009)تعلل   ء تل  
ب مفبمااء غااال  ااسه تكاا ي  ب كااف و ب غيلااف    غااالفيل ب راا يف    ت ااتا ول غااالفيل ب اغلتياا  

 تت ااغال   نياا ب ب  ي     ولوااه   كاافوس   ب ناااص :( غال ظاال  اااء4غااال  ااسه  ا  ااال  ااء )
ب اغلتي  كل   ب غالفيل ب ر يف  ب تاء  مال   اه غاا     والاا    اا مافو  تطا يف  ب كف و

( غلاااات ي   ااااء تاااال  8700اراااال ب    ااااا  ال تاااا   ب غكتف اااايال و اااا  )إلغااااالفيممل   تااااايف ب
ااااااااااااااااااه تطااااااااااااااااا يف  تغااااااااااااااااال مال  ( مااااااااااااااااافو   نلااااااااااااااااال  غاااااااااااااااااال 4000غنمااااااااااااااااال )  ( 2015)

(www.amalkom.org) ب غ ت   
   

 (. (CHFوني الدولية ان التعاسكد : مؤسسة اإل
ااا        ماا   (2003)تعللاا  وماا  تاال    غااال ب غاللاال   يااف ب اك غياا   يااف ب فواياا تماا  

لامغ   اء تطا يف بلمترال    تط فب  كويفب   ء ايل  ب غ بطنيال غال  سه   غلتمل ب غل ي  ب تء 
 تكاا ي   اا غلتمل ب غل ياا   ااء   ماال بلاتغلتياا  تغل  نياا  وغغلفلاا  لال ب تمللااك تكاا   غاللاا  بإل

م   تالايال  تغال  تغكينم  غاال تطا يف  نااطتم     ؛لليغل عرال  ب غالفيل ب ر يف   ب وس 
تطاال  مااف و  تاافغي  ب وياا   ب لااكني   غ ت ااص غاا بطنيال ب ااوس   كاال      اال     ااا      ماا 

 يراااوا ب  ؛كغاااله  فبلااالتم  ب غمنيااا   اااوك   اااء ملغااا  وااا ت    ااال  ب غاتغااال غاااال ل ال ب رااا   ب
ل  (  ااء تغاا   ب ماافبا  14غنتااايال  ااء ب غاتغاال   تكاا   وتكاا ي   اا غلتمل غااال  ااسه  ف تماال )

  ( غ ظااص يكاا غ ال  اا غل   غ ت ااص ااافب و ب غاتغاال غااال  ااسه  ماا  باتيلااالتم 465 اا يمل )
(www.vitasiraq.com)    تلغ  ت ويتمل ولم  

  
 نء ب    ياا  لال ب تمااللااكي  ااو تاا   ب كااف و ب غغن ااا  غااال موااه غاللاا  بإل ب تااء ب ااا  ه  
(CHF)    عدد القةرو  الممنوحةة مةن يبةل إل  يؤشر  كغل:  (2018 –2005)         غ

 (.م2018 – 2005لممدة )  (CHF)وني الدولية ان التعاسكمؤسسة اإل
  

http://www.amalkom.org/
http://www.vitasiraq.com/
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 وني الدوليةان التعااالسكيرو  مؤسسة  (7جدول)
 عدد القرو  السنة
2005 4312 
2006 4879 
2007 5983 
2008 9451 
2009 11488 
2010 19790 
2011 20331 
2012 20414 
2013 25762 
2014 27617 
2015 31931 
2016 32276 
2017 33346 
2018 34871 

، (CHF)ني الدوليةةة و االتعةة اإلسةةكان السةةنوية لمؤسسةةةالتقةةارير  إلةة سةةتنادا اعةةداد البةةاحثين إالمصةةدر: مةةن 
 (م2018 –2006ألعوام مختمفة )

 نياا  ب    ياا  لال ب تمللااكنساااظ غااال ب ااا  ه  ال تاا   ب كااف و ب غغن ااا  غااال موااه غنظغاا  بإل
(CHF( بفت مااا  غاااال )مف ااال   اااء تااال  4312 )(2005)  ( مف ااال   اااء تااال  34871  اااا )
 %( 8776ونلو  ) ل  بفت لت ؛ال    (2018)

تعللااا  غاااال مواااه  تفبميااا ااااء غاللااا  تنغ يااا  : ه: مؤسسةةةة ازدهارنةةةا لمتنميةةةة االيتصةةةادية
   و     تغل مال غاال  اسه ب وفنالغل ب الال  (2004)غفيكي    تنغي  ب    ي   ء تل  ب  كل   بع

 اء غنظغ   يف فواي  ( 2008-2004غفيكي    تنغي   سه ب غ   )ت ته ب  كل   بع 
   غنظغاا  غكلتاا   فتياا   ااء غمظاا   نااال  ب ماافبا  تفكاا  ب غنظغاا   يااف ب اك غياا  ت ااا تكاا ي  
ماااف و رااا يف   غتنلايااا  ب رااا ف  أل ااافب   ب غاغ تااال  ب اااليال ل يلاااتطيم ال ب  رااا ه   اااا 

ما   غااف ع ب  االف غانو   ل ؛مل  غللت تم   ء ب ا لظ ت اا  تغال م   وا  ؛ال ب غرف ءلبل تغ
ب واال ف   تغ ياه غاللا   غاال االل ب غاللال    ل  ب تغ يه بعر فنال  غاللف س ب غله إل
ال  اء لغا  كغل تعلل   ء كفكا   غنظغا  بع (2006)تعلل   ء و  ب  تل   ب تءب ر يف   

نااال  تاا   غاللاال    تغ يااه ب ماال  لبتااه    ااس  تااال مياال  غاااف ع ب  ااالف وتكاا ي  ب غلاالت   إل
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  تا  تنغيا  ب تغ ياه   ال نغ  ب كطالع ب  الابعر ف  ء ولمء غال ظل  ب وس   غغل يغكال غ
للااايغل ب  كااافب    تطااال  ب كاااف و    ااال  ب غاتغااال كل ااا   تااااايمم  ت اااا   بعرااا ف ب غا يااا 

     (2012) تو ب كفي      ب ملط يال ب ناطيال بمترل يل  
 اككاا  نالاااال  غاااال  ااسه ب غلااالاغ   اااء تطااا يف ب غااالفيل ب رااا يف   ب غت لاااط   تكااا ي     

 ب كاااااااف و  مااااااال  كغااااااال  نمااااااال تونااااااا  نمااااااال غمااااااايال  تنغيااااااا  ب تغ ياااااااه ب رااااااا يف  اااااااء ب مااااااافبا
(www.izdiharona.com)    

 توسطة المحدودةالشركة العرايية لتمويل المشاريع الصغيرة والم – و
ااافك  غل ياا   يااف غرااف ي  يكغااال   فااال ب ف يلااء  ااء  تاا   ت لاايل  تناا ع ب نااالط بلمتراال ال 

  غغ  كاا  غااال غاغ تاا  غااال  ااسه ب ااا  غااال غلاات   ب  كااف  ب وطل اا  تااال طفيااا  تاا  ب غااالفيل
 ا ي غال ب غرلفص ب تالفي  بع

تمغاه ت اا   غل يا   لايط  تم  ب افك  ب مفبميا   تغ ياه ب غاالفيل ب را يف   ب غت لاط  غاللا 
غنظغال     يا      كلنا    بف   ت ايه بعغ به ب تء تاراه ت يمال غاال ب امال  ب فبتيا  لا ب  

اك غياا    ااا اااوك  ب غراالفص ب غلاالاغ  ب ملغ اا  ت ااا وفناالغل بإلماافبو  تكاا ال ااالل بعغاا به 
  ااا  تلااغا ت ريراال  ف لااغل ي  تاات  فلااغ تمل تاا فيايل   ت ااا اااكه ب ت بغاال  ط ي اا  بعاااه

تكا   ب اافك  وإتا ب  ب تكالفيف  ب كا ب    ب كاا  ل    ناا ل ط  غا    ت  ل غال مواه ب اما  ب غ
طااسع ت يماال غااال   اافو بإل ؛اراال ي ناال  بإلل ب وي  ب تااء تواايال افكاا  بعغاا به  ب غفكاا  ب غاال ء

 لوا  غاال بإلاالف    اا  ال غاغ تا  ناا   ب امال  ب كطلتيا    انال  غاغ تا  لموه ب امل  ب غ
 ل تولتمل  نالح ب وفنلغ ب  تنظيغي  يت  افب  
 شركات منح القرو  السريعة: – ز
نياااا  ل تغ   ااافو غاااانام  تلاااميس   ؛ ااااء اااافكل  غا ياااا  تلاااتم ص   ااا  ب غاااا ظ يال تا يااا ب 

 كااف و وراا ف   لااتكطلع   ب اا    و  ب اا  غيلااف  تمتغاا  ت ااا     اراا ه ت ااا مااف و راا يف 
 غال ب كفو ال   غلت ي  ل تغغولاف  غال  سه وطلم  بإل

 ت اا ب ناا  غغل تك   يغكال تعايف ر ف   ب ا  ا ب ا ه  بمل ب تغ يه بعر ف  اء ب مافبا 
 :  تء

  لااا ب  بمترااالف   ف ب امااال  ب غغ  ااا   ظي يااال  اااء اااا    بإلمااافبو ب غااال ء و فاااا  كوياااف  - 1
  كلن  اك غي     غالل   لر  

بلااات  بغل  ب كاااف و غاااال  ل ت اااا   ت ااا  ب امااال  ب غغ  ااا  غك غااال   اااء غااااله غتلومااا  - 2
 ايس  مال  كاف   يغال  ا   ؛ب غلت ي يال  ن س ب  فو ب الال تا  غانو ب كافو وغ اواه  وغمناا

http://www.izdiharona.com/
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غا به ب غكتف ا   اء ن اس ب  افو ب تاء تا  تا  يف ب  طال  ب غال ء   غلات ي  بعتا  بلات  ب  
 غال ب كفو  

 غلااه غااال لااتالو  بع اافب  ب كويااف   ااء غاااله ب ط اا  ت ااا ب كااف و  ااا  غاال يغكااال ت تاا    – 3
  ن  لو نلو  بلمتفبو   ا نلو  ب غ را  

  ااا مياال   رااال    ااا   ب  فبلاال  ب وا ياا   يااف ب غنااا ف   يااه  تااايف  ااالف  إلع غااال ب ااا يف و
(%  ااء تغ يااه غااالفيمم  100 - 88ب غااالفيل ب راانلتي  ب راا يف   ااء ب ماافبا  وغاال نلااوته )

ياااف   اا تا    اا  م    اا غرال ف تتغل  ت ا غ  فبتم  ب ا ري  غغال ولإل   ل   ب  لر 
  تا    اا   غف نا   اء ب تملغاه غال ت ا  ب امال  :غنمال  لاول  تا   ل   ع   ف ب تغ يه بع

كغااال يمااا   اااا   غنمااال  غمتكااا ب   ينيااا  تااا  ل    كااال   بفت ااالع غمااا ل  ب  ل ااا   ت اااا ب كاااف و
يااه إلملغاا   يغكااال غساظاا  ب نلااو  ب كويااف   ااء تغ ياا  ب تغ  وتااافي  ب اراا ه ت ااا ب كااف و  

) غاااافب   تااااايف   ااااا غرااال ف ب تغ يااااه إلملغااا  ب غااااالفيل  ب تاااء غااااال  اااسه ب  فبلاااا   ب غااااف ع
2014)   

 

 نسب االعتماد عم  مصادر تمويل المشاريع الصناعية الخاصة في العراق (8جدول)
 أصحاب األعمال

 ب نلو  ب تكفبف ب  كف   
 88.9 24 مصدر شخصي 1
 3.7 1 العائمة 2
 7.4 2 أصدياء 3
 0 0 مستثمر خارجي 4
 0 0 شريك في المشروع 5
 0 0 دعم حكومي 6
 0 0 ير  حكومي 7
ير  مصرفي )شركة  8

 ممولة(
0 0 

 %100 27 المجموع
 –تطااا يف وي اا  بللااات غلف ب رااانلتء  تالاايال   ف ب غااانظ  بلمترااال ال  -غااافب   اال و غااافب  ب غراا ف: 

ك ياا   –ملاا  بلمتراال   –بطف ااا   كتاا فبل  –ل ولاا  ب ااالا    ااء ب ماافبا ال اا   فبلااي   راانلت  
 137 - ا – ( 2014) –الغم  و  ب   -بل بف   بلمترل  



 

 270 

 عراقللتمويل األصغر في تفعيل المنظومة االقتصادية 

 

ب غااالفيل  ي  اا  ال ب  ااا     ااا ب اراا ه ت ااا  تاا  اكاا غء   رااال ال إنياا   اال غااال اماا   
ب غااالفيل ب  ااا     ااا ب غراالفص   رااال  ااء ااايال ل ي  ااه   يغ ااه غراا ف  كاا   ماا   راا هو

  ن ل  يالف    يمل ب تالفي  لتتولفب  تغ  بإل
 المحور الثالث:  الفئات المستهدفة في برامو التمويل األصغر في العراق:

 نا  لتتوليال ب   ل  ب غلتم     ء وفبغل ب تغ يه بعر ف ال  بعا بص ب غا      ام  ب غ
  ال:  البرامو الحكومية:أو 

لاااا ب   كلناااا  تاااافتوط  ااااا بص وفناااالغل ب تغ يااااه بعراااا ف ب اكاااا غء غااااالل  تاااا     
 يفااال غااال بعااا بص   ب   اال  ب غلااتم      ااا ب  اا بوط      باتغلتياا    تنغ ياا     بمتراال ي  

بط كتمااال ب    ااا  ب مفبميااا  غنااال ب وااا    اااء غااانو ب كاااف و  ب تاااء ب غم نااا   وااافبغل ب تغ ياااه بعرااا ف
 : نوف ال ت ا ب نا  ب تءاغ     ل  ت        غالفيل ب ر يف   ب غت لط

 تومااال  ب ارااالف    راااال  ب غاااالفيل ب رااانلتي  ب تاااء ت ااافف  غاااال  اااسه ب ااااف    - 1
     اااا ت ماااص تااا   كوياااف غاااال ت ااا      ب تاااء  (2003)بلمترااال ال ت اااا ب مااافبا مواااه 

تاالف  ااف  ت لمال   اافب  ب  ال  تف  ب ارلف   لو ب غالفيل ولو  ب ليللل  ب غت وط         
     اا ت ماص ت ا  ب غاالفيل ب رانلتي   ما   ما فتمل ت اا   ب تءغل ومو   ه ب ا بف   

    ن تاالح ب ااا    بغاال   ف   ب لاا ل غااال ب  االف    ال 2003ب غنل لاا   تومماال  تااف  غاال وماا  
     ب غالفيل ب رنلتي    سا       ا    بوط غغل 

تل    ء  تفب  ب فك   بلمترل ال غال  اسه ل    تتومه ب       ال:  ا  للكمف و بإل – 2
 اافب      ااء غااالل  ب تاافغي    ااء غلااما   اافو ااافب  ب مكاالفب   أل ؛ب كيال  وغاانو مااف و

  يف غولاف  ت  ي     ه    ل  غا    تللا   ء تنايط ب ط   ب ك ء 
 افب    افو ب كيال  وغاااف ع ماف و ب غاالفيل ب را يف :  ااء ماف و راا يف  تغانو  أل – 3

  يف غ ف     ه نتلاء ر 
 غني   اء: ا ب    ب تء وف   افب    ب كف و ب غفتوط  ولعا بص بلاتغلتي  – 4

  فالوي   ب اف  ب غمافيال غال غنلطكم  ولو  ب مغ يل  بإل  -
    فالوي ب م ب ه ب تء  ك   غمي مل ولو  ب مغ يل  بإل -
    فالوي  رال  ب غاله ب تالفي   ب غت ففيال ولو  ب مغ يل  بإل -
    فالوي %( نتيا   ألتغله بإل50ب غت ففيال ال يل  نلو  ب م ا ل تكه تال ) -
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   ميغا  ب كاف و ب غلات غ  نلاو  لللاغ  ت   ب غوال فب   اء تاكياا نتال ل غاا     بل  ا  تتاا
تل يااا  غاااال  اغااال ء ااااا  ب كاااف و ب غ ررااا    ل ااا   كااا ال وااافبغل ب تغ ياااه بعرااا ف ب ااالال 

تتاا ب ه  يماال كي ياا  ب اراا ه    اا بوط وف مفبطياا  غمكاا   تنتماااه ب    اا  تاال   غاال يكاا ال   ااا
  ااال     اااا  ال   نل  ب س غااا    ارااا ه ت اااا ب كااافولت اااا ب كااافو ب اكااا غء  كغيااا  ب  اااغ

لللاااي   وااافبغل ب تغ ياااه   غااال بعاااا بص بع غكااا بف ب  ل ااا   ت اااا ب كااافو غفت ااال نلاااويل  ل يتااا ب
ب الال ل يغكاال   ه ب  لال  ب غال ءن  ب  ولوء  ء غاالل  نل ب ا لب  بعر ف  ء ب مفبا  الب 

ن ا  ب الكف   غاال اما  ي غ  ت ا غنو ب كفو غاال مواه منا ب  بإلمافبو لميلله  ء الن  ب غل
 ف  ت باه ب      غاك    ء تاريه ب ا ي ال ب غتفتوا  ت اا ب غلات ي  غاال ب كاف و ب اك غيا   

 ياا  تكاا ي  ي ولااو  تمااف  بع اافب  غااال تلاا ي  ب كااف و ت ااا ب ااف   غااال بلااافب ب  ب ااا ي    ااء
    (2020) ا يه   ب كفو

 غير الحكومية:  األصغر التمويليا: مؤسسات أنث
غاللااال  ب تغ ياااه بعرااا ف  ياااف ب اك غيااا  تلاااتم ص غاااال  اااسه وفبغامااال ب تغ ي يااا   

 ااااء تمتغااا   اااء تغ ي مااال ت اااا ب ت ريرااال  ب غل يااا    لااالسب النااا  بلاتغااالتء ول  فاااا  بع
 الب  ماء غاال  اسه  ؛نيلتمل غا      ء غاله غنو ب كاف ولغك غغل يامه    ب غنو  ب توفتل 

  اء:  بلتم ب مل    ل  غا   
 :ب  فيايال ب الغمييال -
     ب  كفب   -
 ب ملط يال تال ب مغه -

  ياغه تغ مل:
  ملغ    فب  ت فيوي    تعايه ب  ظي ء  -
  ملغ    فب  ت فيوي   تعايه  رال  ب غول فب  غال  رال  بعتغله -
 ب غرف ي  عرال  ب غالفيل ب ر يف نل  لغنو بل تغ -

  تمااال   اااا لت ااا  ب غاللااال  تلاااتم ص   ااال  غاااا    وغا ال  إ غاااال  اااسه ب تاااالف  ب مل غيااا   ااا
  نل  ت   ب   ل  غال ب غاتغلل ت  يص غم ؛ فا تغه غ ف      ه
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فةةي ظةةل تنةةامي الطمةةب عمةة   األصةةغر التمويةةلمتطمبةةات تةةدعيم مبةةدأ  الرابةةع:المحةةور 
 القرو  في العراق

 .بين العر  والطمب في العراق األصغر التمويل: الً أو 
  فو تا ي  ط ا  بع افب   اء ب ارا ه ت اا ب تغ ياه غاال غرال فل ب غ ت  ا  وما ص  

 ب الال يغكاال ت طيتاه    غال  س ه يغكال تا يا  ااا  ب تغ ياه ب اس     ملغ  ب غالفيل بإلنتلاي 
 تعاااايف   ااااه   غاااال غرااال ف ب تغ ياااه ب غ ت  ااا  غااا  س  تا ياااه ب  اااا   وااايال ب ط ااا   ب مااافو

يغكااال تا ياا  الناا  ب ط اا   ااء ب اراا ه ت ااا ب تغ يااه   ت يااه  ب كراا ف  ااء كااس بلتااالايال  
    يوف  ل   ت ا ب نا  ب تء: ويال الن  ب مفو

 الطمب: جانب - 1
 حجم البطالة: -أ 

ب ملطاه تاال ب مغاه اا  ل ا  ب  اف  ب الال يكا ال " غال موه غنظغا  ب مغاه ب    يا   ب وطل    تف 
 يواا  تناه تنا  غلات    ااف     ا لال غمينا  واس تغاه  اا  مال ف ت اا ب مغاه  فب ا   ياه

اراااال ب    بف   %( الاااا  18 و اااا  غماااا ه ب وطل اااا   ااااء ب ماااافبا )    "لاااال     كنااااه ل يااااا ل
 ب تي :ل  غم ه ب وطل   يت  غال  سه ب غمل    ال باتل    (2018)ب ت طيط  لن  

 غم ه ب وطل   = ت   ب ملط يال /اا  ب ك   ب ملغ    ء ب و    
 ب تااء ياات  بلااتومل  طااس    (60 –15واايال )غاال  اااا  ب كاا   ب ملغ اا  اااء ب   اال  ب مغفياا  

  (2018)نء   ماافبا  ماال  ل يتاااكه ب مااف  ب لااك  غنماال غنياا ب غاا بفس  غنتلااوء ب كاا ب  بع
 :  ا ب نا  ب تء

 2018ني لمعراق لعام االهرم السك (9جدول )
 5594000 5 –ر ف 
5 – 9 5200000 
10 – 14 4600000 
15 – 39 15240000 
40 – 59 5650000 

ب امااال  ب غفكااا ال  -ل    بف  ب ت طااايط ب مفبميااا  نااالوي   ااااتااا ب  ب وااالا يال بلاااتنل ب  ب اااا  ه غاااال 
 2019 - ارل  إل
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( 124000 38ال ب مفبا يااك  ال غال يكالف  )لال لكإ  بف  ب ت طيط  نل  ل ال  وي 
 ( غ ي ال نلغ  20890000) ال ب نايطيال بمترل يل  لنلغ   ياكه ت   ب لك

 غاااال  ااااسه باتلاااال  تاااا   بع اااافب  ب نااااايطيال بمتراااال يل يغكااااال تا ياااا  تاااا   بع اااافب   
 ب ملط يال تال ب مغه

  ب تغ ياااه   غاااالفيل (  اااف    غاااال  اااسه غمااا ه ااااا 760200 3ااااء غااال يكااالف  ) 
  اااا    غ ياااا ال  يناااالف (25) ااااص   ااااا   (750 ح ك  اااا  ب غاااااف ع واااايال )بب راااا يف  ب تااااء تتااااف 

( غ ياا ال  يناالف 10ب تف اانل  ال غت لااط ب ط اا    ماالط يال تااال ب مغااه ت ااا ب كااف و ااا  )
يكاااااااالف    اغاااااااال ء ب ط اااااااا  ت ااااااااا ب كااااااااف و ااااااااا  غاااااااال ال  إت ااااااااا لااااااااويه بل تاااااااافبو   اااااااا

ال غ ياااالف  يناااالف ل  س اااا ال و ياااا ال  لااااتغل    ب ناااا لااااوم   ب   يناااالف  (602000000000 37)
 تفبمء 

   خريجي الكميات والمعاهد وأصحاب الشهادات العميا: –ب 
اا  ت بغاه ب  ا ط ولتاالل ب ارا ه ت اا  افا تغاه غا ف    ا  ه  لرا   يغ ه ب  فيايال 

 ب االال ينارااف  ااء ب  ظاال ص ب اك غياا  ب تااء تماالنء غااال    ااء ظااه  بماال ب ط اا  ت ااا ب مغااه
  اا   نلاو  كوياف  غاال ب وطل ا  ب غكنما  وايا   ا  تما  ب غراا ف   ب تفااه  اء غااله ب ت ظياص

ال ب كطااالع ب  ااالا  اااء ب مااافبا ااااوه إ اااف  ااا  اااء بلتاااالل ب   لللااء   ط ااا  ت اااا ب مغاااهبع
 ب تااااء تكاااا ف الاااا    تاااا ب  ب  اااافيايال  كااااه لاااان    يااااف ماااال ف ت ااااا بغتراااالا   غمطااااه

يغكااال  ال  (2018:موسةة  )  راال  ااص  اافيل وغ ت ااص بل ترل ( 600اراال ب  وااا ) بإل
  ب  اافيايال تنرااف ط اا  ب تفب ااء  ااء ب اراا ه ت ااا مااف و   اافو  ملغاا   ااياااكه    

 غاف ع غ ف     ه 
ل تفبو  ال غت لاااط وااات اااا ب كاااف و  ال ب تااافبو ط ااا  ب  ااافيايال لااان يل  إ ااا  ت ياااه   

ال ب ط ا  بإلاغال ء ب لان ال ت اا ب كاف و اا  غال يكالف   اإ( غسييال  ينلف 10ب كفو ا  )
  ينلف تفبمء  لت  و ي ال ( 6000000000000)
 ب تاااء يلاااما  راااال  ت ااا     نمناااء ومااال غاااالفيل ب كطااالع ب  ااالاالمشةةةاريع المتويفةةةة:  -ج

 ف تاااا   ب غااااالفيل ب راااانلتي  تاااال   تااااا ي مل   تكاااا ب غاااالفيل   اراااا ه ت ااااا ب كااااف و وماااا ص 
  ا  ت ا  ب غاالفيل تاتال    اا  لص غااف ع    ي (10)ب ر يف   ب غت لط  ب غت م   وغال يكالف  

ت ااا     ااا  ب تف ااانل   اااا  ال      ااا  ت ااا  ب غاااالفيلتاال   تعاياااه  تطااا يف ولاااو  ب تكااال   ب تكناااء ع 
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 اا   راال  ت اا  ال غاغا ع طإ( غسيايال  يناالف  ا10ب غاالفيل تاتال    ااا ن اس غكا بف ب كاافو )
 ( غ يلف  نرص 100يكلف  ) ب غالفيل يو   غل

   العمل االضافي:  -ةد
  ا  ط   بع فب  ب ليال يف غ ال  ملغ  غالفيل  نتلاي     يل      م  

 جانب العر  -
 :غول فب  غ طط   غال بللتفبتياي  بللت غلفي          البنك المركزي 
 وفبغل مف و غا     كطلتل   نتلاي  غلتم    القطاع المصرفي الحكومي : 
 :مفبو غا     وفبغل  القطاع المصرفي الخاص 
 :مفبو غا      وفبغل  مؤسسات التمويل الخاصة 
 
 ستراتيجية التمويل األصغر في العراق.انيا: متطمبات تدعيم اث

ااافب ب  ب   الااتي  ب تااء ت ااغال يتط اا  تاا تي  ب تغ يااه بعراا ف  ااء ب ماافبا غاغ تاا  غااال بإل
ناااالح تغ يااا  تغ ياااه ب غاااالفيل ب رااا يف   ب غت لاااط  ت اااا ب غااا   ب كرااايف  ب غت لاااط  يغكاااال 

 :ت ا ب نا  ب تءاغل مل  
ااا  ب غتط واال   تماا  ال اانل  بعتغااله غااال  سةةيس حاضةةنات األعمةةال التخصصةةية:أت  - 1

  غااال ومااا    ناااا  مل ب   الاااتي  ب تاااء تااا ت  تغاااه ب غناااات  ب رااا يف   ب غت لاااط   اااء و بيااا 
لانل  ت ا      امل  اء تال   بعتغاله   غال تتغيا  واه ت ا  ب ال انل  غاال ما فب  تلام   اء 

 -اناااال–نااااالح غلاااايفتمل  ااااء تاااال   بعتغااااله   ب الناااا  ب غماااا    تلاااالت  ت ااااا   ب غااااالفيل
 مغ مل  كي يا  بللات ل   غاال ب  ا غل  ب غل يا  ب غتلاا     بف  ب غل ي غللت تمل  ء تغ ي  بإل

تلااام   اااء تف يااا  ب امااال  ب غغ  ااا   ب تاااء بفيااا   مل امااال   مااال مااا فبتمل ب  نيااا   بإل  راااو
و رااا مل ت ااا  ب ال ااانل    غااال يغكاااال  ال تغ  اااه  غاااال امااا   سلااات غلف  اااء ت ااا  ب غاااالفيل 

 كاا فتمل  ااء    نظاافب    غااال اماا   لنياا ب اماا  ب  االغن   نااالح ب تغ يااه غااال غراال فل ب غ ت  اا 
 لفيل ت تي  ب ك فب  ب لبتي   ت   ب غا

غيا  غاال  ا غال  مال   نتاالف ت ا  ب ال انل  وااكه  بلالبل ف   غاال وا   ا  ن هالف  ا ف بإلت
 ال  ل    م يغااء واااكه  االا ت ااا ب غلاات   بإل  كويااف  ت ااا ب غلاات   ب ماال غء واااكه تاال 

 اغيته ب كويف   ف    ء ب مفبا  يف غ ا   ل ي به ل   ب الن  
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وااااافكل   تغ يااااه ااااا ي  نلااااويل   غتغ ااااه  لاااا    اااااء تأسةةةةيس مسةةةةرعات األعمةةةةال:  – 2
 ب تاااء  لرااا      اك غيااا  غت ررااا  ول النااا  ب تغااا ي ء ارااافب   لااا ب   كلنااا  اااافكل  

 ماا فب  بع اافب  ب فياال ييال   كياال   يتاا تتماا ص   ااا ب غااالفيل ب نلااا     اااء  تلااتم ص تغ يااه
  ب غاالفيل تغ ياه ت ا  توافب اليال  يلا   ا يم  ما فب  غل يا       ملغ  ب غاالفيل ء ل غول ف  و
   ااء تاام  نغا ب   بنتاالفب   اء  وت  نالال  كويف   ء غ ت ص   ه ب مل   وااكه تال م     

اافك  ال انل  بعتغاله  تنتاف ت   ب غاللل   ء ب افا بع لط  غ ه  غ ت ص ب   ه 
 ت اا  لاوم    ( 2016) ب تاء تعللا  تال     اء ب لام  ي ( BIAC) غلفتل  بعتغاله 

 مل   ف كويف  ء  تا  ب غااف تل  ب نلاا      غلفتل   تغله  ء اغم في  غرف ب مفوي 
تاايف ب تكالفيف   اا  يال    تياف   ب تاء    ت ا  ب م ي  غاال غلافتل  بعتغاله  ء ب ك ي   غل 

كغاللااااا    غاااااال مواااااه ت ااااا  ب غاللااااال  ب تغ ي يااااا  النتاااااالف بنغااااا  ب غااااااف تل  ب غغ  ااااا    
(SAVOURت اااا لاااوي )ف اله ب غ اااله  كااال   ت اااا  غاللااال   تلااافيل بعتغاااله  اااء بع  
كغفكاا  تطاا يف بعتغاااله   رااوو  ماال   ف غتناالغء  ااء تغ ياااه ب غاااف تل  ب نلااا    ب تااء  
(BDC)، ب غاللااااااا  بع (  ف نيااااااا   تطااااااا يف ب غاااااااالفيل بلمترااااااال يJEDCO  غاللااااااا  )
((QSIS500  ت ا لويه ب غ له ل ب ارف 
توااف   ب غمغاا  غتط واال  غااال ب تماا   إنتاجيةةة متخصصةةة: تأسةةيس شةةركات تمويةةل أنشةةطة –3

ت راااا  اااء غااااله تغ ياااه ب غاااالفيل ب رااا يف   ب ناااا ت ااااه غاللااال  ب تغ ياااه بعرااا ف 
 غل  طلول ب ت را  اء ب مغاه غاال ف ال ك ال   ب نتال ل ب غتارا   غاال تغ يا     ب غت لط 
لااا ب   كلنااا   تااا   تااااتي  ام  اااال  غس تمااال ب غل يااا   اااء ت ررااال  ت يااا     ب تغ ياااه

 غنال لتاكياا  ل ا    غاال ب ت ررال ؛  يفاال     غيا      تكني      فبتي      رنلتي   
 تاا   بمتراالف تغ ماال وااعال تكاا ال   غغاال يتاايو  ماال غتلوماا  تغ ياا  بإلماافبوت ياا    بمتراال ي  

 ام  غغ     كط  
 ونية )حكومية وخاصة( لرعاية المشروعات الناشئة: اتأسيس مؤسسات تع – 4

 ب واا     اء و بيلتاه ب تاا ي ي  غم مال  تا   تتم اا وطا ف ب نغا  ئب غاف ع ب نلا ي باه 
 غم ماال  تاافوط و فااا  تل ياا  غااال  بماال تاا   ب يكاايال  ااء نتاال ل بللاات غلف   بعلاا باتااال 

نياا  اراا  ه ت ااا باتيلالتااه لغك غغاال يمكاا    ب غاال ء    اا يمل غماا ل  تل ياا  غااال ب  اااه
 نيا  فبتيا   ت ا  ب غاالفيل ل اا   غاللال  تم ال  إ لب   ؛نتلاءب تغ ي ي  ب غتم ك  ومغ ه بإل

 تلامه م فبتاه  اء تا يا    ه تكال يص  ملغا  ب غااف عب نلا   يلام    اا اا  كوياف  اء تك يا
 ال   يغ غ    ف  ايلته  ب ه ب وي   بلمترل ي  ل  فو  غ ؛ب غل ي  لتهباتيلا

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
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 ستنتاجاتاال
 غال  سه غل تك   يغكال ب  ر ه   ا غاغ ت  غال بللتنتلال 

ب كطالع   ب وطل ا   ب  كاف وااكه كوياف نتياا    اا   اا ه  اء  نء ب مفبا غال غاكليم – 1
ياال   ظال ص   اا اافيا  كوياف  اء ب غاتغال  غغال   ت   م ف  ب اك غ   ء   ب  لا

ياااا  ممل  ااااء بتااااالل  طااااسا غواااال فب  تغ يااااه غ ت  اااا    ااااا  غااااال ت اااا  ب ظاااا باف  يااااف 
 ب غف  و   ء بلمترل  ب  طنء 

ي ا  مر ف  ء وفبغل ب تغ يه  ء ب مفبا ت ا ب ف   غال تم   ت ا  ب وافبغل   ال    - 2
ل  نمال ت بااه  اا   غاللال   ياف اك غيا  تكا   ب كاف و   اا   ال  غلاتم      ا   
ااا   غنماال غاالتاا   لااول  ع ااء غاااله بللااتالو   ت اا  ب غواال فب   اااء غفتوطاا  و ات كاا

  غنمل غل يفتوط وطويم  بع فب      ي  بإلمفبو لبتمليغفتوط وطويم  
غل غتلوما  ب كاف و ناالح ت ا  ب غوال فب   للايت    ا   ت بغه  ت    الاتء إل – 1

تاكيااا   ااا غاا به غنماال  مااف    ااا بلاات غلف  ت اا  ب واافبغل  ال   بل  ؛    اال  ب غلااتم   
  ا بص تنغ ي   

ب تكااالف ب مااافبا   اااا غاللااال  ال ااان  تلااالا   اااء تعاياااه  تطااا يف ب غااااف تل   - 2
   غلفتل  بعتغله  ال نل  بعتغلهغ ه: بإلنتلاي   ء بلمترل  ب  طنء 

  ااء ب غكلوااه    ااء ب ماافبا ت ااا تل غياال  ب  ل اا   ت ااا ب كااف و يماا  بعبفت االع نلااو   – 3
 ااااء غاااال ب م بغاااه ب تاااء تااا  ل   تمااا  ب وي ااا  بللااات غلفي   اااء ب مااافبا وي ااا   ياااف يغنااا 

 بع فب  وم   ب غ لطف   ء ب  ا     ا بلمتفبو 
  نتاالف ظالاف  ب نكا   ب لال     اء ب تمالغسب    ب تكلف ب مفبا  غوا   ب ااغ ه ب غال ء – 4

 ب تالفي  نتيا    مص  ت  ص ب وي   ب غل ي   ء ب مفبا 
 التوصيات

لااتفبتياي  غتكلغ اا   واافبغل بإلماافبو  تت ااغال ناا ع ب كااف و  غتلوماا  تغ ياا  ب  اال  – 1
بللااات ل   غنمااال  تاكياااا بعاااا بص ب اكيكيااا   وااافبغل بإلمااافبو  اااء ب اااا  غاااال ب غاااالكه 

 بلمترل ي         
 ااء  ل لاايغل  ا ب كااف و  تاااايل بع اافب  ت ااا بلمتاافبولااملف ب  ل اا   ت اا ت  اايو  – 2

 ظه وي   بلت غلفي  تل ي  ب غ لطف  ء ب مفبا 
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 ب مغه ت ا ناف غ م   ب اغ ه ب غل ء توف تط يف ب كطلع ب غل ء  ء ب مفبا  – 3
  ب مغااااه ت ااااا تعلاااايس ااااافكل  غت رراااا   ااااء  تاااا   تغ يااااه ب غااااالفيل ب نلااااا   – 4

 كال نل  بعتغله  غلفتل  بعتغله 
تل   ترنيص ب غالفيل بإلنتلاي   اء ب مافبا ت اا   اا ب ترانيص ب مال غء  غال  اه   – 5

ك ااف  لت ياا   ااء  اا   توااليال   ب    ف ع  ف  ااء ت ايااه ب تغ يااه ب اكاا غء  ب  االا 
  غاللل  ب تغ يه  يف ب اك غي     ا بص تغ ي  ب تغ يه       

 المصادر:
ب تااا يه  ب وطل ا   اء ب غاتغمال  ب غتااع ف  وال ن بع ال ا  ب ماافبا  –يللايال غراط ا ال لتا ن– 1

 www.bayancenter.org –ال    فبلل   ب ت طيط لغفك  ب وي –
 –ال  ب مغااا ب غاال ء واايال ب ماافبا  ب تافواا  ب    ياا  لب غراالفص  بل تغاا –اغاا  وفيمااء ت ااء  – 2

 نء لن ال ب  لك
ب تغ ياه بإللاسغء   غااف تل  ب غتنلايا  ب را ف  اء ب مافبا  –للغ  تو  ب غاي  ب ملنء  – 3

  2013 –غا   الغم  ب غ   تو  ب م ي   – بمل  تا يل   –
  2019 –ارل  ب امل  ب غفك ال  إل –  بف  ب ت طيط ب مفبمء  – 3
غااال وطل ا  ب  اافيايال  ااء    ف ت طاايط ب كا   ب ملغ اا   ااء ب اا  –ال غ لاا بال تغااف للا غ - 4

 الغم  و  ب   – بف   بلمترل  ك ي  بإل –فلل   غلالتيف  –ب مفبا 
غوال فب  ب كاف و    فاال  اء  تا   تغ ياه ب غاالفيل ب را يف    –ت ء  في  تو  ب كفي   – 5

 – بف   بلمتراااال  ك يااا  بإل –فلااال   غلالااااتيف  -اااالف    ااااا ب مااافبا  تاااالف  غ تااالف  غاااال 
 الغم  و  ب 

بلات بغ  ب تغ ياه بعرا ف    فاال  اء ب اا  غاال ب وطل ا   اء ب مافبا  –ال ا يه لال اس – 6
 2020الغم  و  ب    – بف   بلمترل  ك ي  بإل –فلل   غلالتيف  - 2003وم  تل  

 –تطا يف وي ا  بللات غلف ب رانلتء  تالايال   ف ب غانظ  بلمترال ال  -غفب   ال و غافب   – 7
 –ملاا  بلمتراال   –طف ااا   كتاا فبل   –ال اا   فبلااي   ولاا  ب ااالا    ااء ب ماافبا راانلت  بع

  2014 –الغم  و  ب   - بف   بلمترل  ك ي  بإل
 –ن نء  ب تنظيغاااء   غ ياااه بعرااا ف  اااء ب مااافبا لطااالف ب كااابإل –غاغ تااا  ب ونااا  ب ااا   ء  – 8

2015  

http://www.bayancenter.org/
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تفاغ   ال ال  –ي يل  تافيف غلفك   – فبلي    الل  نر ا :ب ر ف غتنلاء ب تغ يه – 9
  2006 –بيطل يل  –ت فين   الغم  – بإل بف  ك ي   -ال لمط
 ب غ بمل بل كتف ني  -  10
 ig.com-www.icbgب افك  ب مفبمي    ك لل  ب غرف ي   -
 www.izdiharona.comغالل  ب  الفنل   تنغي  بلمترل ي     -
 www.vitasiraq.com نء ب    ي     لال ب تمللكغالل  بإل -
 www.amalkom.orgغ ك    تط يف بلمترل ال     غالل   -
 (www.bnm.gov.my/documents) 2020-1998غالل  ب نوع    كل    بإلتس  -
  

http://www.icbg-ig.com/
http://www.izdiharona.com/
http://www.vitasiraq.com/
http://www.amalkom.org/
http://www.bnm.gov.my/documents
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 البيان اخلتامي والتوصيات
 رئيس الجمسة: األستاذ الدكتور أسامة عبد المجيد العاني

 المتحدث : بروفيسور عثمان عبد الرحمن إبراهيم
 
 والسالم على رسول هللا، وبعد؛الحمد هلل والصالة 

صعع ر فععي العععالم واقععا التمويعع  األن:أقامتتمنمة تتقنصاق  تتامنصندتت مفنةتتمة نصن اص تت قن  ةتتةص 
ن(هتت٢٤٤٣ا  ت نصوة نن٣٢)،نةذلكننفن ت ا ن تةانصلدت من(91 -العربي وأثر تداعيات كوفيد

صلاص  تتتقننةع تتتلنصلدتتتااقن، تتت اعا نن متتت نصلدتتتااقنصلعام تتتقنا تتتانن(ا0202ةتتتةنم انن41)صلمةصنتتت ن
صلا  ت نأمت  نمسلتلنصلةعتم ن مداء،نةقمنعظفنصلمل قتلن ااا تقنيا متقنمت ندت ام نصلدتم انمعمتم

م تاايقنةب تقنمت نصلمب  ت  نةصلمماادت  ننتفنمستا نصل مة ت نصو ت ا،نةنن،صاق  ام قنصل ا  تق
ةم تاايق،نة ةتاة نصلمل قتلناتاطنصولتانصل  تا   قننا(نم تااي ن٢٥١ةع انصلمل قلنأيثانم ن)

ةصل ةظ م تتتقنلل مة تتت نصل تتت انة ق تتت ان ل  قا تتتوننتتتفناتتتممنمتتت نصلتتتمة نصل ا  تتتقنة  تتتب  نةصق تتتون
  ةتتتوننة عم ا تتتو،نةصد  تتتاصبنمدتتت ق لو،نة قتتتم انصل ة تتت امنصلم ومتتتقنللةاتتتةطن تتتو،نةصل يامتتت نمتتتا

صل ةم تتتقنصلمدتتت مصمقنةبممتتتتقننة ق تتتقنقلااتتتامنصلمةلتتتقن متتتان  تتتععنمةانصل عتتت نصل لمتتتفننتتتفنماتتتا
ن.صلمس م 
،ن  للتمنصليث تانمت نأ تةصرنصلتاع ننتفنصلتةل نصل ا تف،ن41ن-نمةذن مص قنساوعقنيةن من

ةبا قن لكنصواما نصل ت ا نصل تفن   متمنالتلنصلساتمنصل تةمفنةصل  تلف،نل ع تمنمت نم تمامن
مقتتتاننتتتفن،ن اصةعتتتمنم تتتمامنصل0241صلمقتتتانصلما م تتتق نةعدتتترن قا تتتان نتتتا نصاق  تتتامنصل ا تتتفن

ن،%نودت ارنمتت نأهماتان م تفنظتاها نصل لالتقنصل ا  تتق4 14ن-%ن4 1صلتةل نصل ا تفنمتان ت  ن
%ن42 م تتم نصل لالتتقنصل تتاانصل تتال ننق%نمقااةتت04نوتتقنصل تت ارن م تتم نة تت ن لتتلنن با تتقنلتتم

مل تتتة نن42نانل قتتتم اصمنصل ةتتتكنصلتتتمةلف نةعدتتترنصل قتتتم اصمن ع تتتاىنصلتتتمة نصل ا  تتتقن لتتتلنةعتتتةةنق تتت
،ننقتتلنلق قتتاءنالتتلنمدتت ة امن لالتتقنصل تت ارناةتتمنمدتت ة ا اانصلعال تتقن0202ةظ متتقنسم تتم ننتتفن

ن .صل ال ق

. 
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ة امبنصلةمة ن للن  اصعنأهم قنصل مة  نصو  اننفن مي  نصلموامنصلا قن  تي ناتاا،نةصل ت ارن
صندتت مفناقتتمنةتتمة ننصاق  تتاممة تتقننصا تت مصل تتالل  ناتت نصل متت ن  تتي نبتتا  نلتتذلكننقتتمن

نتتفنصل تتالانصل ا تتفنة تت ث اصمنأعمتتقننصو تت اةصقتت نصل مة تت ن"عةانعتتة نا تتان اةتتام نصلتتنصن اص تت ق
لتتوننللمدتتاهمقننتتفنصل ةا تتقن مماتتةانصل مة تت نصو تت ا،نةصدتت  اصطنصلةصقتت نصل ملتتفن؛"41ن-يةن تتم

  ي نااانةصل مة  نصند مفنصو  اناللنةسونصلب ة ،نمت نبت  نصدت  اصطنصل ستاارن
ن صلةصام ،نة  ب  نصلم ةقام

صل مة ت نصو ت ا:نصنلتاانصلميتا نن:ةهتفن،سلدامن مث نمعتاةانصلةتمة قممنث  نةقمنا ن
ةصولتتانصل ةظ م تتقنةصل  تتا   قنةصن تتاصن قنةصلقاةةة تتقنلل مة تت نصو تت اننتتفنن،ةصلممتتاه مفنةصلمقاتتف

ةصلعتتتمنمتتت نصل لالتتتقننتتتفنصل تتتالانن، ثتتتاانصل مة تتت نصو تتت انالتتتلنصلمقتتتانةصل ميتتت  ةنن،صل تتتالانصل ا تتتف
يةاةةتتانة عم ا تتو ننن تتاةلةةصقتت نصل مة تت نصو تت اننتتفنصل تتالانصل ا تتفننتتفنظتت نأعمتتقنن،صل ا تتف

نصلتمي ةانأدتامقنا تتمنصودتت اذةعظتفنصلمل قتلن يلمتتقنصلم تابنالتلنمة تتقنصاق  تامنصندت مفن
صلمس تمنصل تتاةف،نةاتتاةطنليتت نمتت نصل ةتتكنصندتت مفنلل ةم تتقننتتفنستتم ،نة اةتتام نصلبلتت  نصل ا تتفن

 .) سيجاب(  اقنصاد  اا قنلمداام نصلمقاصءةصلمسمةن ) جفند( لل ةم ق
ن:آل فالم قن مثلمننفنصنأةاص مممنةقمنق ن
ةاتت نم  يتتانلل ةتتكنصندتت مفنلل ةم تتقنل عدتت  نأثتتانصل مة تت نن  نمةاس تتقنصل ميتت  نصاق  تتام ن-

صو تتت اننتتتفنميانعتتتقنصلمقتتتان)صل بم تتتبنمتتت نعتتتم نصلمقتتتا(نليدتتت اذندتتت منعدتتت نصلدتتتقاب،ني  تتتان
صب  ا فن اصم نصل مي  نصاق  ام /ن مصا نصل مي  نصاق  تام ننتفنصل ةتكنصندت مفنلل ةم تقن

 مصا نصل ميتت  ننصل ميتت  نصاق  تتام /بالتتمناثمتتا نمعستتةرنأعمتتمنصب  ا تتفن تتاصم ننةصودتت اذ
ن صاق  ام 
صلمماه م تتقنةصل ةظ م تتقنةصل  تتا   قنةصن تتاصن قنةصلقاةةة تتقنلل مة تت نصو تت اننتتفننلتتاصون-

صلتتتاع ان  تتتاصه ا،نصلمعتتتانظنصلدتتتا  نل ةتتتكننصل اةن دتتتةان تتتمانصلتتتم  نا تتتمنصل تتتالانصل ا تتتف،نلدتتت ام 
 .  صلدةمص نصلمايع نةي  انمد  اا 
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صل ميتتتت  نصاق  تتتتام نا تتتتانصل مة تتتت نصندتتتت مفنصو تتتت ا،نمةاس تتتتقنم  يتتتتا نل عق تتتت ن ةم تتتتقنن-
ة  تتت نيدتتتاصة نمتتتم اناتتتاانمةددتتتقنصلع  ةةتتتقن ميتتت  نلل مة تتت نصو تتت اننليدتتت اذمدتتت مصمق،ن

ن  ةةل
صنلتتتاانصل تتتاافنةصلقتتتتاةةةفنلل مة تتت نصل تتت  انةصو تتتت اننتتتفنصلتتت م ن)ماصدتتتتقنعالتتتقنصلتتتت م (نن-

ن نفنصل م ن  ةكنصل  امصا نصلاقا قنصل اا قنليد اذنبالمنقا فنمم ان م
اوتت لنمسلتتلن مصا نصل تت يقنصل تتا مفنن تتةااقنصل مة تت نصو تت اننتتفنصل تتاص ،نليدتت اذنأعمتتمن-

ن صل اصق قنلل مة  نصو  ا
 سا قنصل ةةكنصندت م قنصلسعصوا تقننتفنصل مة ت نصو ت انليدت اذنع تمانةا تانصلمتم انصل تاانن-

ن لم ابنصلد انصلسعصوا
ماةلنمتتتت نصل سا تتتتقنصلدتتتتةمصة قنللتتتتمي ةانن   ثتتتتاانصل مة تتتت نصو تتتت انالتتتتلنصلمقتتتتانةصل ميتتتت  ن-

ن م لملنمدةمنمم انمايعنصل ما رننفنأيام م قنصلدةمص نلل لةانصلم ان قنةصلمال ق
مةانصل مة تت نصو تت انصندتت مفننتتفنم الستتقنصل لالتتقنماصدتتقن ل  ق تتقناتت نصلتت م ،نليدتت اذنن-

ن م قنصند م قنصل الم قننفنمال ع امعممن ع لنصلا  م نم نصلسا
)ماصدقن عل ل تقننتفن لتااناة تقن  ب  ت ق(نليدت اذنعمتع ننةصق نصل مة  نصو  اننفنصل اص ن-

ن ا من ةدبنم نصل ةكنصلمايع نصل اصقف
ةصق نصل مة  نصو  اننفنصوام ن)ماصدقن عل ل تق(نليدت اذنا دتلنصلعا تفنصلسم  تقنصوامة تقنن-

ن فنصوام للمال قنصند م قنن
لل مة تت ننصن تتمص متتم اناتتاان ةتتكن لتتونن عتتم امنصل مة تت نصو تت اننتتفنصلدتتةمص نليدتت اذناتتام ن-

  صلدةمص نصو  ا
نتتتفن م  تتت نصلمةظةمتتتقنصاق  تتتام قنلل تتتاص نللتتتمي ةانمتتتاصمننتتتال نمتتتاصمننصو تتت امةانصل مة تتت نن-

ن.ةصاق  امننفنسام قن  مصمنصنمصا ةصود اذنصلمي ةانامامنمعممنالفنم نيل قن
يمانعظ تمنصلةتمة ن مسمةاتقنمت نصلمتمصبل  نةصلمتمصب منمت نصلم تااي  نةصلم تاايامنن

متتتت نامتتتتةانصلتتتتةل نصل ا تتتتف،نةةتتتتاقننصلم تتتتااية نمسمةاتتتتقنمتتتت نصلق تتتتا انصلمدتتتت سم نصلم  لقتتتتقن
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 ال مة تتتتتت نصو تتتتتت انةأ تتتتتتامةصن ساتتتتتتةمنمة تتتتتتقنصاق  تتتتتتامنصندتتتتتت مفننتتتتتتفن اةامساتتتتتتانصلتتتتتتمةا ن
ن.صلمة قنأهمصبةصلمةاق امنل عق  نللمعا اصمن

 :النتائج اآلتية إلىوقد خمصت الندوة 
   تتااننصا متم  تا  ا اانصلقاومتقنأةنصلق تتاان  عتم ثاا،نع تت ننلتان دت يم نصلتتمة نصل ا  تقن  تتم نن-4

د ادتتتتتامنة  تتتتتا  امنمة نأ ن يتتتتتة نلتتتتتم اان لتتتتتااناقتتتتتا فنة ةظ متتتتتفنبتتتتتا ن ال مة تتتتت ن
صو تتت ا،نيمتتتانلتتتان تتتةنانصلتتتمة نصل ا  تتتقن  سم اتتتانة تتت ن لتتتااناقتتتا فنلل مة تتت نصو تتت ان

ن صل   انةصلم ةدلنل  يام نم نصل مة  نصو  ا
ن:ن للنصلمد ة نصلقلا 

اننتتفنصل تتاص نا تتانمةددتتامنصق  تتام  ننصلمقتتاصءنصلة تتل  ن لتتلللة تتة نن هةالتتكنأهم تتقني  تتانن-0
صلتتمصبل  نصلستممننتتفندتتة نصل مت نصلمقتتما  ن ت يثانمتت نمل تتة ننادت   ارنصو تت اصل مة ت ن

ن امةصل ندةة  ن
صل مة  نصو  اناللنصلةد نصند مفننفنصلسماةا قنصل مة تق،ن اننصة  اااللنصلاغانم نن-3

ن للاقا قنصل اا قننفنمةددامنصل مة  نصو  اناةص ع نناأ نهةالكنغ ا  ن
اللنصلاغانم ن  ممنقةةصمنصل مة  نصو  انة ةام ااننتفنصل تاص نبا تقنصلقةتةصمنصلم  لقتقنن-1

نلاذصنصل مة  ناللنصلساامنصلمد امنقنلتان ظاتان  تم ننصاق  ام  ال  ار،ن انأ نصلمامةمن
ن   ةا نةص عق

 م قتتمننصاة  تتااة تت نصو تت اننتتفنصوام ن انأ نذلتتكنصلةصدتت نلل منصاة  تتااالتتلنصلتتاغانمتت نن-5
اةتتونصل تت ث انالتتلن عدتت  نصلةصقتت نيممععس  لتتا،نصاق  تتام نةصاس متتاافماصدتتامنصوثتتانن لتتل

ن.للموامنصلمد امنقنمةونصاق  ام نةصاس مااف
لمةددتامنصل مة ت نصو ت انالتلنصلةدت نصندت مفنناةص تع ننصأث  منصلة او نأ نهةالكن  ث ا نن-4

ةيتتتذلكنصلمتتتةصامنصلمال تتتقنصلب ا تتتقن)مثتتت نصلةقتتتبنةصلعيتتتا (نالتتتلن بمتتت طنم تتتمامنصل لالتتتقن
ن   ةةل
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  تتمعاىنأة تتا نصليث تتا  نمتت نصل متت ءنصلمقتتاصءننأ   ةقتت نن41- دتت رن تتمصا امنأعمتتقنيةن تتمن-7
لدتتتتا  ن م تتتت نصل مة تتتت نليدتتتتةأننتتتتفنصلدتتتتةمص ن  تتتتمنأ نأنلتتتت ن   تتتتااننتتتتفن ساةعهتتتتاننتتتتفنص

نصو تت ا،ن  تتانقن لتتلنصلتتمصبل  نصلستتممنلعلقتتقنصلمقتتانبا تتقننتتفنصلمةتتال نصلا م تتق نن تت  ن
م تتتمامنصل  تتتبا،ننصا متتتا صلقتتتة نصل تتتاصو قنلم لتتت نصل مة تتت نصو تتت ان دتتت رننصةبمتتتاطاتتت ن

ن.ة  بنمداهمقنصل مة  نصو  اننفنصلةا  نصلقةمفنصنسمالف
صنل تتتتمان ا تتتتةنصلذهة تتتتقنةظتتتتا نن؛صو تتتت ان تتتتالسعصوانهةالتتتتكنمعمةم تتتتقننتتتتفنة تتتتالامنصل مة تتتت ن-4

م لل تتتامنةمتتتلنصل مة تتت نصو تتت انةب ة تتت ا ونة ل ا تتتونةمةاهستتتوننادتتت   ارصلم تتتان قن
ن.صلم ةصنققنم نصلم ا  انصلمةل قنصلم  مم 

 :التوصيات اآلتية إلىوتوصمت الندوة 
 عمى مستوى عموم الدو  العربية:

اننفنيت ن لتمناا تفنةة ت نقتاةة ن)لتةصو ،نصولانصل  ا   قنةصلاقا  قنصلقاومقنعال  ننصد يما ن-4
ق تتمصءن  ستتاارنصلتتمة نصألتتان ةظ م تتق،نةاقا  تتقنةصة تتاصن ق(نبا تتقن قلتتا نصل مة تت نصو تت ان

دتت ة قنصلةاسعتتقننتتفنهتتذصنصلمستتا ،نالتتلنأ ن  تتم نذلتتكنة تت نلتتةصو ن دتتم ننا ق تتقنةصآلصن
غ تانصلم تان قن لتلنمةددتامنمال تقنم تان قنم لق تقنن  عة  نمةددامنصل مة  نصو ت ا

ن.للةمصو ،نة مة نصل مة  نصل   ان للنساةرنصو  ا
 م ةتتتا ننصاق  تتتام أهم تتتقنصل عتتتة نمتتت نصل مة تتت نصو تتت انةصل تتتمة نصلمتتتالفن لتتتلنصل ميتتت  نن-0

صلةصد نللموامنةصل اصو نصلمد امنقناللنغاصانمانصق اعونصل ةتكنصندت مفنلل ةم تقننتفنهتذصن
ن.صنلاا

تتتتا  تتتت ءنصلم تتتتاابنصلمايع تتتتقن التتتتمة نصل ا  تتتتقنن-3 أي تتتتان د ادتتتتامنصل مة تتتت نصو تتتت اننصه مام 
نتتتفننص تتت ملمصل مة ل تتتقنللم تتتاابنالتتتلنغتتتاصاند ادتتتامن ةتتتكنصلدتتتةمص نصلمايتتتع ،نصل تتتفن

لل مة تتتت نصو تتتت انمةددتتتتامنصل مة تتتتت نصو تتتت ان ان تتتتانقن لتتتتلنصلم تتتتتاابن ةس اا اتتتتان
ن صل ساا ق

 م   ند د نصلق مقنةصلعا ةامنيآل تامنلتماانصلم تاةاامنصلم ةاه تقنصل ت اننتفنصلتةل نن-1
ن.صل ا ف
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انة ما تت  نن،صل مت ءنلصنل ت ث انساوعتقنيةاةةتانالتلنمةقتبندتمصمنصلقتاةطنصلمدت عققنالتةظتا نن-5
صلمسمةاتتتتامنصل  تتتتامة ق،نناس مااتتتتامنة دتتتتا   نن،بنصلم ا  تتتتقمتتتت نأهم تتتتقن بمتتتت طن يتتتتال 

هةالتكنأهم تقنق تتة نل ةستونمقتممفنبتتممامنصل مة ت نصو ت انةعتتةنصلاقمةتقننتفنمستتاامن
ن ةصلدعة امنةغ اهانةصامباامن  امنصلقاةطن

  تتي  ننا تت ن عثتتفنلماصدتتقنصل ستتاارنصل ا  تتقنمس م تتقن تتال اي عنالتتلنصل ستتاارنصلةاسعتتق،نن-4
مناالم تتقنمةعتتم نل ق تت انصل مة تت نصو تت ا،نة  تتة بنصلمةددتتامنة عم تتمنة عم تتمنمة تتاص

دت  نصل  لترننةصق تاص صل  ة امنصل فن ةصسااانقلااتامنصل مة ت نصو ت ان التمة نصل ا  تقن
ن.ال اا

د فنمة قنصاق  امنصندت مف،نةصل تاعث  نيانتقنلماصدتقن عتممنأهم تقنةستمة نةم لل تامنن-7
صندتت مفننتتفنمةددتتامنة ةتتةكنصل مة تت نصو تت ان مبتتا نصل مة تت نصو تت انالتتلنصلةدتت ن

ن.نفنصلةل نصل ا ف
صم ثتا نصل مة ت نمت نمةددامنصل مة  نصند مفنصو  اناللنصلعتمنصومةتلننصق  ااامانن-4

ةمتانال اتانن-صلا تاننوعياانصل ا  قنصند م قنةامانةستةمنأ ن تي نمت نأ تيا نصلماوتم / ةصة
صلماص عتتتتقنا تتتتانصل متتتتاةطنمتتتت نصلمتتتتةام  نصلدتتتت فنل عق تتتت نمقا تتتتمنصل تتتتا  قناةتتتتمن ستتتتاصءن

للع ة ناللند انأق نلقممصمصمنةممب منصنة تاىنصل تفن  ت اةةاانة ا تقنات نصل مت ءن
صلمقاصء نصلبممامنصلمال تقن)صلقتاةطنةصل مة ت (ن البتممامنغ تانصلمال تقنصلميملتقنةصلمدتاام ن

 تتقنةصلة تتة نل لتتة انأة تتا نصلمقتتاصءنمثتت ن ةتتاءنقتتماصمنةمدتتاام ننتتفن لتتة انصل ة تتقنصل ع 
ن.دةص نصل ساا قيل

 :بالندوة ينممشاركلعمى مستوى البمدان العربية 
نتتفنصل تتاص ن دتتةم نصل ةتتكنصلمايتتع نلعتت نصلمةددتتامننصو تت اة تت ن لتتاانقتتاةةةفنلل مة تت نن-4

ن.صو  اصلادم قنصلم اايقن  ي نناا ننفنة الامنصل مة  ن
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ثةاو تقن ت  نةعصا ننص ماق تام م   نصل تاصيامنمت نأست ن عق ت نماصمتفنصل مة ت نصو ت ان  قتمنن-2
ل مة تت ن تتةمة نماتتانصلم تتاا  نصل تت  ا نةصلم تتاا  نن؛صل متت نةصل ةتتكنصلمايتتع ننتتفنصل تتاص 
ن.صلمما نللمب نصل فن امان اانصل ةك

قلتتتتا نصل مة تتتت ن ستتتتاصءنماصدتتتتامنم مصة تتتتقنمتتتت نق تتتت نصلعيةمتتتتقنصوامة تتتتقنلل عقتتتت نمتتتت ن تتتت ث انن-3
ساصءنصل  ع عامنصل عمق ن صو  اناللنصلمد امن  نمةو،نةصة

ن،ل بمتتتت طن يلمتتتتقنصل مة تتتت ن؛نتتتت  نبلتتتتةلن مة تتتت نمتتتت نمةددتتتتامنصلةقتتتتبنةصلعيتتتتا ن  تتتتةةلن-1
ةم الستتتقن تتت نصلمتتتةصامنصلمال تتتق،نمتتت ن ةة تتت نصلمة ستتتامنل  تتتم نمة ستتتامنصل تتتةن انةصن تتتمص ن

 متة نا تانصلعيتا نةصلةقتبنن،  ن تما  تةامنةصدت عمص ل ما نمةصامنمال تقن  يلمتقنأقت ،ن
ن  ة ةام  نلةصائنللد ةلق

ه وتتامنللاقا تتقنصل تتاا قنالتتلنةعتتةنمماثتت نل لتتكننصا متتام لتتعصان ةتتةكنصل مة تت نصو  تت انالتتلنن-5
ن.صلا وامنصل املقننفنصلم اابنصند م قنصل مة ق

 تتتقن ة تتتاءن تتتايقنل دتتتة  نمة ستتتامنامتتت ءنصل مة تتت نصو تتت انصندتتت مفننتتتفنصلتتت م ،نةعمان-4
لمدتاام نن؛ة  د لنمةددتامن  مت ن ةظتاانصلةقتبنصلةقتم نةصلعيتا ن،مة سا اانم نصلمةاندق

مصا  تتمةددتتامنصل مة تت نصو تت انصندتت مف،نمتت نصل ةا تتقن  تتما رنصل متت ءنماة  تت انا تتانانةصة
 مصاصمنمصبل تتقن ا  تتقنللمةددتتام،نةماصدتتقن مياة تتقن ة تتاءنمةددتتقنلل يانتت نصو تت انمتت ن

نصومةص نصلب ا ق 
انللم   تتتاصمنصلسم تتتتم ناصءنماصس تتتقنلقلتتتتاانصليلتتتفنلل مة تتتت نصو تتت اننتتتتفنصلدتتتةمص نةنق تتتت ستتتن-7

انذلتتتتكنمتتتت نساوعتتتتقنيةاةةتتتتانصليلتتتتف،نم عصمة تتتتنةصاق  تتتتام صلةا تتتتوقناتتتت نصلة تتتت نصلد ادتتتتفن
انةنق تن،صل مت ءنصع  استامعسانصلمبتالانة  تممننصب  بةصوةلة امنصلمد سم ،نل د ةارن
نصلا م تتتقنادتتت مان، الموتتتامنصلمدتتت امنقنة ةع  ا اتتتانصلس اصن تتتقلل ةع  تتتامنصلمب لمتتتقنصلبا تتتقن

ن.ذصمنصوةلة قنصاق  ام قة ةع  امنصلقلااامنمةاا،ن
م تتم نصل  تتبانناا متتا   تتم  نصلعتتمنصومةتتلنلدتتقبنصل مة تت نصو تت اننتتفنصلدتتةمص نماصاتتا نن-4

ن،متتالفصلقتة نصل تاصو ق،نمت ن م  ت نمةانصل مة تت نصو ت اننتفنصلةتا  نصلقتةمفنصنسنةصةبمتاط
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ةبمتتطنم تتمامنصلمقتتانا تتان ل  تت نصلمةلتتقنلععمتتقنمتت نصل تتاصم نصاق  تتام قنةصاس ماا تتقن
ن،ةبمتطنصل لالتقن،ةع تام نصنة تاىنصادت ثماا، تاصم نن:مثت ن،صليلفن ااق  امذصمنصل  ققن

ن ننفنميانعقنصلمقاو نصل مة  نصو  انةعم نل ن ي نن اا نن؛ة  م  ند انصل اب
انللم تا  انصلمةل تقنةمةددا فنمةادرنلل مة  نصو  اننفنصلسعصوانةنق ن  سامن لاانقاةةةفنن-1

ل تت انمتتة نصل مة تت نا تتانمةددتتامنم ب  تتقن  متت نن؛صلم  متتم نة ب ة تت ا ونصلم اةنتتق
ن.لل مة  منم ةاه قنصل  انصاق  ام قم نصلم ال قننصاس ماافصوثانناللن ما ن ةصن 

فنصلعتتمنمتت نظتتاها نصلمقتتانةصل لالتتقنممتتاندتت  ن  تت  نصلتتمةانصل تتااعنلل مة تت نصو تت اننتتن
 عت انالتلنأ تعارنصلقتاصانن ةصل بم بنم نأا اءنصلموتامنصلا تقننتفنةلةةتانصل ا تف،نصومتانصلتذ

ن-صلدتت فنليبتتذن ال ة تت امنصلمقممتتقنبممتتقنلل تتال نصل تتاانةلل بم تتبنمتت ن تتمصا امنأعمتتقنيةن تتم
ن 41

 تتقععدم أن إال اإلسالمععععي االقتصععععاد منصععععة يسععا ال النععدوة هععذ  أعمععا  نهايععة وفععي 
 ورؤسعاء محكمعين معن النعدوة هذ  إنجاح في ساهم من ك  إلى والثناء الشكعر آيات بأسمى
كما نوجه الشعكر العى األسعتاذ  ،وغيرها مؤسسات من وداعمين ومشاركين، وباحثين جمسات

خالعععد عبعععدالرحمن ابعععو غميعععون لتنقيحعععه ومراجعتعععه لموقعععائا وليسعععتاذ عمعععار قاسعععم الععععاني 
لتنضيد  لموقائا والدكتور ماجد أبو غزالة لتوليه الحصو  عمى رقم االيعدا  ورقعم التصعني  

 الجميععا را وفعع  الععدولي لموقععائا ولكعع  مععن فععاتني ذكععرهم جععزاهم ار عععن المنصععة خيععرا . 
ن.العالميععععن رب ر الحمععععد أن دععوانعا وآخر  ،واإلسالمية العربية باألمة لمنهوض
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 جلان الندوة العلمية 
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 اللجنة العلمية
1 

كبير مستشاري التمويل األصغر  /.  بدر الدين عبد الرحيم ابراهيمأ.د
والشمول المالي ببرنامج الخميج العربي التنميه، اجفند، والمحافظ السابق 

 لبنك السودان المركزي
 رئيسا

 عضوا   المشرف عمى منصة االقتصاد اإلسالمي /أ. د. أسامة عبد المجيد العاني 2
 عضوا   العراق  أربيل صالح الدين/جامعة  استاذ االقتصاد  /مين اإلدريسيأ. د. أ 3
 عضوا   كمية االقتصاد جامعة طرابمس ليبيا         /أ. د. سالم رحومة الحوتي 4

مككدير مخبككر الشككراكة واالسككتامار فككي الميسسككات الصككغيرة  /د. سكككاك مككراد 5
 عضوا   األورومغاربي في الفضاء  والمتوسطة

 عضوا   جامعة صنعاء اليمن   /أ.د. صالح عبداهلل ناجي الظبياني 6
 عضوا                  الجزائر - 1كمية العموم اإلقتصادية جامعة سطيف /أ.د. صالحي صالح 7
 عضوا   رمدير عام الرقابة الشرعية بنك مص  /أ.د. محمد ابراهيم البمتاجي 8
 عضوا   الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة /أ.د.محمد عبد القادر خير 9

 عضوا   كمية القانون الكويتية العالمية / د. محمود سميم الشويات 10
 عضوا   جامعة العموم االسالمية العالمية االردن  /أ.د. هناء محمد هالل الحنيطي  11
 عضوا   االكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية /د. يزن العطيات  12
 عضوا  ومقررا   منصة االقتصاد اإلسالمي          /د. زاهرة بن عامر 13

 ) رتبت األسماء حسب الحروف األبجدية(

 
 

 جلنة اإلشراف واملتابعة
 

 زاهرة بني عامر. الدكتورة -1

 أ. أمجد القندولي -2

 أ. يوسف عصام عبد المجيد -3
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 املالحق
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 ( املشاركون يف الندوة 1امللحق )
 

 البريد األلكتروني مكان العمل األسم ت
.Ahmedalmansoor2000@yahoo العراق  -جامعة نوروز منصورإبراىيم أحمد  1

com 
 الشبكة إدارة مجمس رئيس الصريفي أحمد 2

 aalsaraifi@gmail.com األصغر لمتمويل العراقية

 –منصة االقتصاد اإلسالمي  أسامةعبد المجيد  العاني 3
 usamaani@yahoo.com العراق-كمية الفارابي الجامعة 

جامعة السيد محمد بن عمي  أمجد أحمد القندولي 4
 ليبيا -السنوسي 

amjadahmadalgandole@gmail.c
om 

بدر الدين عبد الرحيم  5
 إبراىيم

السودان سابق لبنك المحافظ ال
 Badr_el_din@hotmail.com المركزي

 Hamzairaq1981@gmail.com العراقي المركزي البنك حمزة عبد يوسف 6
 -المدير العام لمصرف السالم حيدر ناصر 7

 الجزائر
Nasser.hideur@alsalamalgeria.

com 
خالد عبد الرحمن أبو  8

 Kaled7570@gmail.com األردن-وزارة التربية  غميون

 khahmed@isdb.org لمتنمية اإلسالمي البنك أحمد محجوب عثمان خالد 9

 –مدير إدارة الرقابة الشرعية  خالد قاضي 10
 اليمن -بنك التضامن

Khaled.qadhi@tadhamonbank.
com 

 -منصة االقتصاد اإلسالمي  زاىرة بني عامر 11
 Zahera_bnmr@yahoo.com األردن

كمية االقتصاد جامعة طرابمس  سالم رحومة الحوتي 12
 salemhuti@hotmail.com ليبيا

 Sekkak_mourad@yahoo.fr الجزائر - 1جامعة سطيف سكاك مراد 13
 صالح عبداهلل ناجي 14

 Drsaleh996@yahoo.com اليمن - جامعة صنعاء الظبياني

 Salahsalihi606@hotmail.com الجزائر - 1جامعة سطيف صالحي صالح 15
– االصغر لمتمويل االبداع بنك بمة عادل محمد عمي 16

 Adilali666@yahoo.com السودان

 alaa@abbassilaw.com سيجاب عالء عباسي 17
 لممالية األردنية الجمعية الزعبي عمي عيسى 18

 األردن-اإلسالمية
Issaali0@gmail.com 
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جامعة سيدي محمد بن عبد  قراط محمد 19
 Karrat2010@gmail.com المغرب - اهلل بفاس

مدير عام دائرة الرقابة بنك  محمد إبراىيم البمتاجي 20
 Dr.albltagi@gmail.com مصر

الجامعة اإلسالمية بالمدينة  محمد عبد القادر خير 21
 Mgadir77@gmail.com المنورة

 – العالمية اإلسالمية الجامعة الرشيدي يحيى محمد 22
 Alrashedy111@gmail.com ماليزيا

 m.alshwaiyat@kilaw.edu.kw كمية القانون الكويتية العالمية محمود سميم الشويات 23
-عجمون الوطنية جامعة محي الدين أبو اليول 24

 Mohyii78@gmail.com األردن

كمية االدارة واالقتصاد /جامعة  مراد فالح مراد 25
 العراق -بغداد

Murad.f@coadec.uobaghdad.e
du.iq 

26 
 مصطفى مسند

أكاديمية السودان لمعموم 
مدير - المصرفية والمالية

مركز التدريب المصرفي 
 والمالي

mmusnad@yahoo.com 

عام مؤسسة  الزيتونة  مدير نبيل كسراوي 27
 تونس-تمكين لمتمويل األصغر

Nabil.kesraoui@zitounatamkee
n.com 

جامعة العموم االسالمية  ىناء  محمد الحنيطي 28
 hanahilal@yahoo.com األردن -العالمية

األكاديمية العربية لمعموم  يزن خمف العطيات 29
 المالية والمصرفية

yalatyat@gmail.com 
 

 Yousifisam91@gmail.com العراق -وزارة التخطيط  يوسف عصام عبد المجيد 30
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 ( جدول جلسات الندوة2امللحق )
 منصة االقتصاد اإلسالمي

 الجمسات جدول
وتأثيرات تداعيات أزمة واقع التمويل األصغر في العالم العربي  الندوة العممية األولى ل

 بتوقيت مكة المكرمة 16:00-11:00من  14/11/2020  11-كوفيد
 

 الجمسة االفتتاحية: -1
 الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت مكة المكرمة 2020/ 14/11السبت         

  األردن-جامعة العموم اإلسالمية العالمية  -رئيس الجمسة: األستاذة الدكتوره ىناء الحنيطي
 عنوانو المحاضر الوقت العنوان ت

المجنة المنظمة منصة االقتصاد  1
 اإلسالمي

11:10-
11:20 

منصة االقتصاد  أ.د. أسامة العاني
 اإلسالمي

2 

: االقتصادي التمكين منيجية
 اإلسالمي لمبنك مبتكر نيج

 التمويل أثر لتحسين لمتنمية
في مكافحة الفقر  األصغر

 )التخفيف من حدة الفقر(

11:20-
11:30 

 حسن سيد
 السقاف،

 عثمان خالد
 أحمد محجوب

 التمكين إدارة
 البنك في االقتصادي
 لمتنمية اإلسالمي

مبادرة  أجفند في التمويل  3
 األصغر والشمول المالي

11:30-
11:40 

 آجفند محمد السميم

4 
لمجموعة ا التمويل األصغر و

 االستشارية لمساعدة الفقراء

 سيجاب( )

11:40-
11:50 

 سيجاب عالء عباسي

  12:00 -11:51 استراحة
الفقيي واألطر و : التمويل األصغر: االطار الفكري والمفاىيمي ، ىاألول جمسةال -2

 التنظيمية والتشريعية واإلشرافية والقانونية لمتمويل األصغر في العالم العربي. 
 المكرمة مكة بتوقيت الثانية عشرة مساء الساعة 2020/ 14/11 السبت

 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة -محمد عبد القادر خير  الدكتور األستاذ : الجمسة رئيس
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 العنوان الوظيفي الباحث الوقت عنوان البحث ت

1 

 ةوالتنظيمية اإلطر المفاىيمي
 ةواإلشرافي ةوالتشريعي

لمتمويل األصغر في  والقانونية
 العالم العربي.

12:00-
12:12 

بروفيسور بدر 
الدين عبد الرحيم 

 إبراىيم،
 

سابق المحافظ ال
لبنك السودان 

 المركزي

2 

التمكين االقتصادي عبر 
األصغر، التمويل اإلسالمي 

منيجية مبتكرة لتحقيق تنمية 
 مستدامة

12:12- 
12:24 

مدير عام مؤسسة   نبيل كسراوي
الزيتونة تمكين 
-لمتمويل األصغر

 تونس

3 
اإلطار الشرعي والقانوني 

لمتمويل الصغير واألصغر في 
 )دراسة حالة اليمن( اليمن

12:24-
12:34 

مدير إدارة الرقابة  خالد قاضي
بنك  –الشرعية 
 اليمن -التضامن

 12:55-12:34 مناقشة
 الجمسة الثانية: آثار التمويل األصغر عمى الفقر والتمكين والحد من البطالة في العالم العربي. -3

 المكرمة مكة بتوقيت مساء الواحدة الساعة 2020/ 14/11 السبت
 األردن- عجمون الوطنية جامعة -محي الدين أبو اليول الدكتور  األستاذ: الجمسة رئيس
 العنوان الوظيفي الباحث الوقت عنوان البحث ت
 األصغر التمويل صناعة 1

 العراق في
13:00-
13:10 

 الشبكة إدارة مجمس رئيس الصريفي أحمد
 األصغر  لمتمويل العراقية

تجربة البنوك اإلسالمية  2
الجزائرية في التمويل 

 األصغر

13:10-
13:20 

المدير العام لمصرف  حيدر ناصر
 الجزائر -السالم

 13:30-13:21 مناقشة
آثار التمويل األصغر  3

 /  الفقر والتمكين عمى
دروس من التجربة 

 السودانية

13:30-
13:40 

أكاديمية السودان لمعموم  مصطفى مسندد.
  المصرفية والمالية

مدير مركز التدريب 
    المصرفي والمالي

دور التمويل األصغر  4
اإلسالمي في معالجة 

دراسة تطبيقة / البطالة 
 عن اليمن

13:40-
13:50 

 العالمية اإلسالمية الجامعة الرشيدي يحيى محمد
 عمر مصطفى د.أ.م ماليزيا –

   عبداهلل حسن أنور. د
 14:00-13:50 مناقشة
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العربي في ظل أزمة فايروس  واقع التمويل األصغر  في العالم : ةالثالث جمسةال -4
 كورونا وتحدياتو

 المكرمة مكة بتوقيت مساء الثانية وخمسة عشرة دقيقة الساعة 2020/ 14/11 السبت
 مدير عام دائرة الرقابة بنك مصر –محمد البمتاجي  الدكتور  األستاذ: الجمسة رئيس

 العنوان الوظيفي الباحث الوقت عنوان البحث ت

1 

 في األصغر التمويل واقع
 تحميمية دراسة) العراق 
 رؤية إطار في

 (تشخيصية

14:15-
 العراقي المركزي البنك حمزة عبد يوسف 14:25

 في األصغر التمويل واقع 2
 )دراسة تحميمية( األردن

14:25-
14:35 

 لممالية األردنية الجمعية عيسى الزعبي
 األردن-اإلسالمية

 14:45 -14:35 مناقشة

  األصغر التمويل تحديات 3
 السودان في

14:45-
 لمتمويل االبداع بنك بمة عادل 14:55

 السودان– االصغر

4 
 في االصغر التمويل دور

 المنظومة تفعيل
 لمعراق االقتصادية

14:55-
15:05 

 كمية االدارة واالقتصاد د.مراد فالح مراد
 أ.د. عماد محمد عمي العراق -جامعة بغداد

 15:15-10:05 مناقشة
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