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Development 
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NCTBI National Consortium for Technology & Business 

Incubation 
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OPIC US Overseas Private Investment Corporation  
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 وثيقة بيانات تقييم المشروع
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  ةمعلومات أساسي

 أداة اإلقراض                                   فئة التقييم البيئي:                 قائد الفريق:                              الرقم التعريفي  للمشروع
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 مستوى المشاركة                                الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية    

 نعم                                                                      مشروع متكامل أو مترابط يتطلب تنسيق فعال

 نائب الرئيس اإلقليمي   رئيس القطاع                      مدير القطاع                    المدير القطري                  

 سايمون سي بيل                     لوك شواكيير                فريد بلحاج                          انجر اندرسن

 الجهة الحاصلة على المنحة  : المملكة األردنية الهاشمية

 الجهاز المسئول: البنك المركزي األردني

 نائب المحافظ الوظيفة: د. ماهر  شيخ حسن االتصال:

البريد  +026-2-22.-1210  رقم التليفون
 اإللكتروني:

Maher.Hasan@cbj.gov.jor 

 بيانات تمويل المشروع )مليون دوالر أمريكي(

 غيره [   ] منحة [  X] قرض [  ]

 ضمان [   ] ائتمان [  ]

 

   إجمالي تمويل البنك  2 تكلفة المشروعإجمالي 

  11 فجوة التمويل:  2 إجمالي التمويل المشترك

 المبلغ )مليون دوالر أمريكي( مصدر التمويل

             11 المقترض/ المتلقي

 2                                   شرق األوسط وشمال أفريقيااالنتقالي للصندوق ال

                   2                                   اإلجمالي

mailto:Maher.Hasan@cbj.gov.jor
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 عمليات الصرف المتوقعة )مليون دوالر أمريكي(

 4109        4102 4102 4102 4102 4102 السنة المالية

 1               1065 1065 0011 0065 1065 سنوي

 1                   2   6075 605 005 1065 تراكمي

 الهدف )أو األهداف( التنموي للمشروع

والمتوسطة   الهدف التنموي  للمشروع هو تحسين  المنتجات والخدمات المالية  وتطوير آليات الحماية المالية   للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 

 مت تحسين أعمال الحوكمة.

 المكونات

 التكلفة )مليون دوالر أمريكي( اسم المكون

 0 تعزيز أنظمة ضمان االئتمان

 006 حماية المستهلك تحسين آلية

تعزيز االطار التنظيمي والمؤسسي  لمؤسسات التمويل متناهي الصغر 

 والمؤسسات المالية غير المصرفية 
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 بيانات مؤسسية

 مجلس القطاع

 ممارسة االشتمال المالي

 

 القطاعات/ تغير المناخ

 (011كحد أقصى  ويجب أن تساوى النسبة المئوية الكلية  5القطاع )

ساسيالقطاع األ النسبة المئوية  للتكيف مع الفوائد  النسبة القطاع  

 المشتركة

النسبة المئوية  لتخفيف 

 الفوائد المشتركة

   51 التمويل األصغر المالية

تمويل المشروعات الصغيرة  المالية

 والمتوسطة

51   

 011 اإلجمالي

 للتكيف وتخفيف  تغير المناخ حول هذا المشروع أقر بأنه ال توجد معلومات حول الفوائد المشتركة 
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 الموضوعات

 (011كحد أقصى  ويجب أن تساوى النسبة المئوية الكلية  5الموضوع  )

 النسبة المئوية الموضوع  الموضوع األساسي

دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة  تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص 

 والمتوسطة
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 1. تنمية أخرى للقطاع المالي  القطاع المالي والقطاع الخاص تنمية

 011  اإلجمالي

 االلتزام

 ةالسياس

 [] ال [   ]   نعم هل المشروع يخرج عن إطار إستراتيجية المساعدة القطرية في المحتوى أو في أي جوانب أخرى هامة؟  

 [   ]    نعم هل المشروع يتطلب أي استثناءات من سياسات البنك الدولي؟  

 

 [ ] ال        

 [] ال [   ]    نعم هل تمت موافقة إدارة البنك على هذه االستثناءات؟ 

 [ ] ال [   ]   نعم   هل يتم الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على االستثناء من السياسات ؟

    [     ] ال   []  نعم المشروع المعايير اإلقليمية بشأن جهوزية التنفيذ؟هل يستوفي 

 ال نعم يفعلها المشروعسياسات البنك الدولي الوقائية التيُ 

   بشأن التقييم البيئي   010.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   الموائل الطبيعية    بشأن  .01.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   الغابات   بشأن  022.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

           إدارة اآلفات  بشأن  010.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   الموارد الثقافية المادية بشأن  000.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   بشأن الشعوب األصلية  001.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   بشأن إعادة التوطين القسري  006.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   بشأن سالمة السدود  027.سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   بشأن المشروعات على المجاري المائية  7051سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

   بشأن المشروعات في المناطق المتنازع عليها  7021سياسة عمليات/ إجراءات البنك رقم  

 

 لتعهدات القانونيةا

 

 معدل التكرار االستحقاقتاريخ  متكرر  االسم

    

 وصف التعهد
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 الشروط

 النوع االسم

 السريان 0-. –الرابعة المادة 

 وصف الشرط

 الحكومية المطلوبة الخطواتتم تنفيذ وتسليم هذه االتفاقية  نيابة عن الجهة المتلقية وتم اعتمادها من قبل كل  ( أ

 ب من اتفاقية المنحة  نيابة عن الجهة المتلقية  وجهة تنفيذ المشروع– 0تم تنفيذ االتفاقية الثانوية المشار إليها في القسم  ( ب

 

 تشكيل الفريق
 

 موظفو البنك
 

 التخصص الوظيفة االسم

األعمال المصرفية وتمويل المشروعات  ، البنك الدوليقائد فريق المهام سحر نصر
 متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

MNSF1 

المشروعات متناهية الصغر والصغيرة AFESDقائد فريق المهام

والمتوسط

AFESD, MSME 
Special Account 
Unit 

تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة  كبير أخصائي اقتصادي مالي جابي أفرام
 والمتوسطة

SASFP 

MNCKW 

CGAP 

 MNAPC مشتريات كبير أخصائي مشتريات نازانين على

 MNAFM إدارة مالية كبير أخصائي إدارة مالية جاد مازاحاريح
 MNSF1 عمليات أخصائي تحليل عمليات ستيف وان

 MNSF1 مساعد برامج مساعد برامج أميرة فؤاد زكي
 MNSSD ضمانات بيئية كبير أخصائي بيئة تريسي هارت

 MNSSO ضمانات اجتماعية استشاري نا صالحه

FFIMS 

FFIMS 

MNSF1 

MNSF1 

 CMEAF   

 CMEAF 

 MNSF1 

 MNSF1 

 LEGAM قانوني مستشار ي كرممايا أب

 LEGAM مساعد برامج مساعد برامج مارجوري إسبيريتو
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 السياق االستراتيجي

 طري السياق الٌق

في على المدى القصير تقليل احتمرالت حدوث نمو  إلى يميةقلاإلاالضطرابرت  تأد .1

وذلك بسبب حدوث انخفرض حرد في االستثمر ات األجنبية المبرشرة وإيرادات   د األ

حد مر في حين ا تفعت فرتو ة الوا دات نتيجة ال تفرع أسعر   إلىالسيرحة والتحويالت 

في السنوات   د بمر أثر سلبر على البيئة االقتصردية. وقد شهدت األ األسرسيةالسلع 

في النمو االقتصردي واكب بداية األزمة السو ية. وقد حقق نمو  تبراطؤًايلة المرضية القل

بينمر حقق  1411و 1411% في عرمي  4.0 اإلجمرلي  نصيب الفرد من النرتج المحلي

 % في كال العرمين.  1.2 اإلجمرلي  نمو النرتج المحلي

تعطل  وأوتثير تداعيرت الصراع السو ي المجرو ، سواء من حيث تدفق الالجئين  .1

، في  د األ إلىالتجر ة، مخروف جديدة. فقد فر قرابة نصف مليو  الجئ سو ي حركة 

هذا العدد ضع حين ينتظر عشرات اآلالف منهم الحصول على إذ  برلدخول إليهر. وي

 2.6ى اقتصرد البالد التي يبلغ عدد سكرنهر الكبير من الالجئين مزيدا من الضغوط عل

ة يمليو  نسمة تعرني من ا تفرع معدالت البطرلة وشح الموا د. وتقد  المسرعدات اإلنسرن

. وقد كر   د لأل اإلجمرلي  النرتج المحليمن  % 4.0الالجئين بحوالي  إلىالمقدمة 

ية خرصة تلك التي تعمل في الشركرت  دنالسلبي على العمرلة األ هللصراع السو ي أثر

بسبب حصول الالجئين السو يين على أجو  منخفضة. وقد تقوض  ،حجمر األصغر

االقتصرد الضعيف بسبب مواجهة المزيد من التحديرت االجتمرعية بمر في ذلك البطرلة 

مع وصول نسبة البطرلة بين  ،% في العقد األخير16والفقر. وبلغ متوسط معدل البطرلة 

وهو مر يمثل  ،%11.1%. كمر بلغت نسبة البطرلة بين اإلنرث  64من  أكثر إلىلشبرب ا

%. وتقد  نسبة البطرلة المطلقة 14.0 إلىضعف نسبة البطرلة بين الذكو  والتي وصلت 

 %. 10.0حوالي  1411لعرم   د وفقر إلستراتيجية خفض البطرلة في األ

النمو المستدام والشرمل للحد من البطرلة، بتعزيز   د ولذا، فمن الضرو ي أ  تقوم األ .6

وخرصة بين الشبرب والنسرء، وكذلك في المنراطق المهمشة جغرافير واقتصردير. وتمثل 

وسوف  - د عملية خلق فرص العمل واالدمرج االقتصردي أولويرت  ئيسية برلنسبة لأل

يز القد ة هذه األهداف من خالل تحسين النظرم المرلي، وتعزإحراز يتم التقدم في 

تعزيز النمو المستدام الذي يقوده القطرع الخرص. ية، وتعزيز الحوكمة والشفرفية، والتنرفس

على أهمية تنمية القطرع  1416-1411ويركز برنرمج الحكومة التنفيذي للتنمية لألعوام 

االقتصردي الكلي  اإلدمرجأهمية على الخرص ليتمكن هذا القطرع من خلق فرص عمل، و

وتحقيق نظرم مرلي متطو  ومتنوع.  ،من خالل تنمية المشر يع الصغيرة والمتوسطة

ضمر  المشر كة في أ برح  إلىالحرجة  مؤخرا على ية دنت معظم السلطرت األأكدو

 . منصفة بين جميع أنحرء البالد اإلصالحرت االقتصردية برلتسروي وبصو ة
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عنوا  "تعزيز الحوكمة و تعزيز تحت مشروع المقترح وفي هذا السيرق، يهدف هذا ال .0

والصغيرة األصغر لمشروع تطوير المشروعرت التنظيمي والمؤسسي  اطر اإل

والمؤسسرت المرلية غير  األصغرالمؤسسي للتمويل  اطر دعم تطوير اإل إلىوالمتوسطة" 

الهدف المصرفية، وتعزيز حمرية المستهلك، وتعزيز برامج ضمر  االئتمر ، وتحقيق 

والصغيرة والمتوسطة على  األصغراألسمى المتمثل في تحسين حصول المشروعرت 

التمويل بطريقة عردلة و تنرفسية، مع تعزيز الحوكمة والمسرءلة. ويأتي هذا المشروع 

يمثل  كمرالجهة المنفذة للمشروع، وهي ي،  دناستجربة لطلب من البنك المركزي األ

متربعة لنترئج اجتمرع مجموعة تنسيق الصنرديق العربية، الذي عقد في الكويت في 

. ويأتي هذا 1416أبريل  0الصندوق العربي لإلنمرء االقتصردي واالجتمرعي في 

البنك ومؤسسة التمويل الدولية،  -الشراكة بين مجموعة البنك الدولي إاطر المشروع في 

والصندوق العربي لإلنمرء االقتصردي  قراءوالمجموعة االستشر ية لمسرعدة الف

واالجتمرعي
1
والصغيرة  األصغرية في تطوير قطرع المشروعرت  دنلدعم السلطرت األ 

 . والمتوسطة

عدد من العوامل التي  إلىمنرسب، ويرجع ذلك توقيت المشروع المقترح في يتم تنفيذ و .5

، يتجلى في جعل تنمية ية دنحرلير. فهنرك التزام قوي من قبل الحكومة األتتوافر 

برنرمج اإلصالح، وذلك ضمن  أولويرتوالصغيرة والمتوسطة أحد  األصغرالمشروعرت 

العرم لخلق وظرئف مستدامة في القطرع الخرص، و تعزيز الحوكمة، والتأكيد على  اطر اإل

ي برئرسة وزا ة التخطيط والتعرو   دنالملكية في البالد، وذلك وفقر لمر أعلنه الوفد األ

الدولي في اجتمرعرت شراكة دوفيل . وهنرك عرمل آخر يتمثل في القيردة التي تتميز 

ي، والتي تدفع برتجره  دنبرلكفرءة وذات التوجهرت اإلصالحية في البنك المركزي األ

المرلي، والتزام  اإلدمرجتعزيز  إلىتحقيق إصالحرت تحويلية ومؤسسية وتنظيمية تهدف 

ولي برلقيرم بجهود منسقة بصو ة جيدة على هذه الصعيد. وقد وزير التخطيط والتعرو  الد

الشبرب بسبب تدفق الالجئين الت التوظيف، وخرصة بين النسرء وتضرعف ا تفرع معد

في العمر  األصغروفي الحجم أهمية دعم المشروعرت الصغيرة  إلىالسو يين، مشيرا 

التي تعد الجهة الرئيسية لخلق فرص عمل جديدة من خالل تحسين البنية التحتية و

الوضع العرم في المنطقة من حيث وقوع الثو ات  إلىبرلنظر والمؤسسية المرلية. 

واضطرابرت، ومظرهرات، فإ  مبرد ة البنك المركزي لتعزيز االدمرج المرلي، وحمرية 

الدعم  إلىلعمالء (، ونشر الثقرفة المرلية، تحترج المستهلك )بمر في ذلك معرلجة شكروى ا

قد تم اقتراح هذا المشروع من خالل لذلك فمن شركرء التنمية، وتقديم الخبرات الدولية، و

 هذه الروح.

 

                                                           
1
تم تدشين الصندوق العربي للمشروعات األصغر والصغيرة والمتوسطة في القمة العربية االقتصادية واالجتماعية التي عقدت في   

مليار دوالر أمريكي لدعم تطوير الصناعات األصغر والصغيرة  6وهي مبادرة رأسها سمو أمير لتقديم  6110الكويت في يناير 

)وتعتبر المملكة العربية  6102دولة بحلول شهر يوليو  07وصل عدد الدول المشاركة إلى  والمتوسطة في الدول العربية. وقد

مليون دوالر منها ضمن مبلغ  01.مليون دوالر( تم دفع  511السعودية ودولة الكويت أكبر دولتين إسهاما، حيث تسهم كل منهما بـ 

مليون دوالر  222وتصل قيمتها إلى  6102ماد القروض في يوليو مليار دوالر أمريكي. وقد تم اعت 006تم التعهد بتقديمه ويبلغ 

 وسيط ومؤسسة مالية كبرى معروفة بعملياتها النشطة في قطاع الصناعات األصغر والصغيرة والمتوسطة.  02أمريكي من خالل 
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المنرسب فيمر يتعلق بتعزيز الشراكرت والتنسيق التوقيت ويأتي هذا المشروع أيضر في  .2

 األصغرلنشطة في مجرل تطوير المشروعرت بين الجهرت المرنحة والجهرت المعنية ا

، وخرصة الصندوق العربي لإلنمرء االقتصردي  د والصغيرة والمتوسطة في األ

 األصغرواالجتمرعي، والذي كر  يلعب دو ا محو ير في تعزيز تنمية المشروعرت 

والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. وسيقوم المشروع برستكمرل خطوط االئتمر  

 نشرءترحة والمستمرة، والتي يدعمهر البنك، والصندوق العربي، والبنك األو وبي لإلالمق

هذه المشروعرت االستثمر ية لتأثير قوي على أ ض الواقع،  امتالك و التعمير، وضمر 

المنراطق المحرومة والفئرت المهمشة، بطريقة عردلة وتنرفسية و شفرفة،  إلىوالوصول 

كرف لضمر  االمتثرل لقواعد الحيطة وأفضل  فضال عن وجود تنظيم وإشراف

 الممر سرت، وتعزيز اإلدمرج المرلي .

 

 (3112) رد : مصادر القروض في األ1شكل  

 )نسبة مئوية(

. (1411) : د اسة استقصرئية لمنرخ االستثمر المصدر                

 

 ب.السياق القطاعي والمؤسسي  

اطليعة قطرع والمتوسطة اليوم العمود الفقري ووالصغيرة  األصغرتعتبر المشروعرت  .7

المشروعرت مصرد  اإلسهرم الرئيسية في االقتصرد هذه . وتعتبر  د المشروعرت الحديثة في األ

شركة مسجلة في  154444إمكرنيرته التنرفسية والتشغيلية. وهنرك حوالي مصد  ي و دناأل

% منهر. ويتم خلق  11من  ثرأكوالصغيرة والمتوسطة  األصغرتمثل المشروعرت   د األ

والصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بتوظيف  األصغرغرلبية فرص العمل من خالل المشروعرت 

% من العرملين في القطرع الخرص، حيث توظف المشروعرت الصغيرة والمتوسطة  01حوالي 

 % منهم. ويعتبر هذا القطرع أيضر المصد 0..6 األصغرتوظف المشروعرت كمر %  61.0

قطرعرت  إلى. فهو يلعب دو ا  ئيسير في عملية التحول  د الرئيسي للصرد ات والدخل في األ

من خالل توفير الخدمرت ثم المشر يع،  إنشرءذات نمو مرتفع القيمة ، أوال من خالل 

 المدخالت، وزيردة اإلنترجية من خالل اعتمرد وتطبيق االبتكر ات.و
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البنوك، وفقا لحجم الشركة:الحصول على قروض 3شكل 

 

(3113المصدر:دراسة استقصائية لمناخ االستثمار)  

 

الخدمرت تحسن عملية الحصول على  كرملة في  صو ةبوال ينعكس العمق المرلي   .8

، ممر 1416% منذ يونيو عرم  21إلى  الودائع  إلىالقروض  معدل وصلفقد المرلية. 

النرتج  إلىالمحرفظة في البنوك. وتنخفض نسبة االئتمر   قراضيعكس ممر سرت اإل

تم تخصيصهر وهي نسبة %، 4.المحلي في القطرع الخرص انخفرضر نسبير حيث تبلغ 

" في صو ة كو  في كثير من األحير  ت%( ، و 0.الشركرت الكبيرة )  إلىحد كبير  إلى

،  د لمتوسطة في األ" . ويشيع التمويل البنكي للمشروعرت الصغيرة وااسمي إقراض

حيث تعتبر البنوك المصد  الرئيسي للتمويل الخر جي للمشروعرت الصغيرة 

المشروعرت  إلى٪ فقط من القروض المصرفية 11والمتوسطة . ومع ذلك، تصل 

النرشئة. وال يتوافر للمشروعرت  األسواق%في 15الصغيرة والمتوسطة، مقر نة بنسبة 

لكرفي ويأتي تمويلهر في الغرلب من خالل صنرديق الصغيرة والمتوسطة  أس المرل ا

القطرع غير  إلىداخلية، فضال عن مصرد  غير  سمية. وغرلبر مر تلجأ المشروعرت 

( . تبين  1الرسمي، مثل العرئلة واألصدقرء من أجل الحصول على التمويل )الشكل 

الكبيرة التي  الفوا ق 1411لعرم    د الد اسة االستقصرئية لمنرخ االستثمر  في األ

٪ فقط من  10تتعلق بإمكرنية الحصول على االئتمر  بحسب حجم الشركرت. فهنرك 

% من الشركرت المتوسطة  .6الشركرت الصغيرة التي حصلت على قروض مقربل 

 (. 1%من الشركرت الكبيرة )الشكل  56الحجم و 
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والصغيرة والمتوسطة مشروعرت عرلية المخراطر  األصغرإ  اعتبر  أ  المشروعرت   .9

وللتخفيف من المخراطر المرتبطة   . د هو أحد أسبرب تدني الوسراطة المرلية في األ

والصغيرة والمتوسطة، تعتمد البنوك في المقرم األول  األصغرالمشروعرت  إقراضب

عل المشروعرت القرئم على الضمرنرت بدال من الجدا ة االئتمرنية، بمر يج قراضعلى اإل

الصغيرة والمتوسطة بال تمويل. وتتطلب غرلبية القروض تقديم ضمرنرت تزيد قيمتهر 

من قيمة القرض. وال تمتلك المشروعرت الصغيرة مر يكفي من  أكثر%  16بنحو 

التنفيذ على الضمرنرت، و عندمر تتوفر لهر الضمرنرت، تكو  غير مسجلة، ممر يجعل 

المشروعرت  إقراضمستحيال، وهو مر يمثل عقبة كبيرة عند صعبر أ  لم يكن  الضمرنرت

على أسرس التدفق  قراضوالصغيرة والمتوسطة. ويمكن تحفيز البنوك على اإل األصغر

خطو ة نسبير  أكثرالنقدي بدال من تقديم الضمرنرت والمغرمرة في القيرم بتمويل 

 .ضمر  االئتمر والصغيرة والمتوسطة من خالل تعزيز برامج  األصغرللمشروعرت 

 

في منطقة شمال أفريقيا والشرق  مختارة: عدد الضمانات سنويا في اقتصادات 2شكل 

 األوسط

 (1411: البنك الدولي )المصدر

 

ال   د األدولة بعدم التطو . وفي الواقع أ    د ضمر  االئتمر  في األبرامج  تتسم  .14

ية لضمر   دنمشر كة الشركة األذيل كثير من البلدا . وتنخفض حرلير في زالت تأتي 

 01، تم إصدا  1411المشروعرت الصغيرة والمتوسطة. في عرم  إقراضفي   القروض

( . وقد استخدمت العديد من البلدا  في المنطقة  6ضمرنر فقط لكل مليو  نسمة )الشكل 

 لىإالمقدم  قراضلزيردة اإل ،البنوك المملوكة للدولة، و برامج ضمر  االئتمر  الجزئي

لمعرلجة نقرط الضعف في البنية التحتية ووالصغيرة والمتوسطة،  األصغرالمشروعرت 

من القروض  أكبرالمرلية. أمر البلدا  التي تمتلك خطط ضمر  ائتمر  فهي تمتلك حصص 

 أكبرالمقدمة للمشروعرت الصغيرة والمتوسطة برلنسبة إلجمرلي القروض، و حصص 

المشروعرت الصغيرة والمتوسطة إلىمقدمة ألغراض االستثمر  ال قراضمن اإل
2
. ومن  

                                                           
2
 (6106تقرير التمويل الرئيسي للبنك الدولي ) 



10 
 

للعب  ية لضمر  القروض دناألهمية بمكر  القيرم بتعزيز القد ة المؤسسية للشركة األ

تحسين  إلىفي تعزيز فرص الحصول على التمويل. وهنرك حرجة فرعلية  أكثردو  

أنظمتهر من جرنب تحديث  إلىية لضمر  القروض للمنتجرت  دناطريقة اطرح الشركة األ

 .أجل تعزيز فعرليتهر

 

والصغيرة والمتوسطة على المعلومرت  األصغرتعتبر عملية تعزيز حصول المشروعرت  .11

لتحسين  األسرسيةالمرلية وحمرية حقوقهر المرلية لتجنب التعرض لالستغالل من الركرئز 

الصغيرة والمتوسطة على التمويل . ولضمر  الشفرفية و األصغرالمشروعرت حصول 

والصغيرة والمتوسطة لقرا ات تقوم على االاطالع، يجب  األصغرواتخرذ المشروعرت 

على البنوك والوسطرء المرليين تزويدهم بمعلومرت دقيقة وفي الوقت المنرسب حول 

معلومرت أمر ضرو ي الرسوم، والتكلفة الفعرلة لالقتراض. وتعتبر عملية تحسين تدفق ال

خفض التكرليف المبرشرة وغير المبرشرة  إلىلتعزيز المنرفسة في القطرع، برإلضرفة 

والصغيرة والمتوسطة ) وكذلك المستهلكين الذين  األصغرالقتراض المشروعرت 

ألغراض غير تجر ية ( . ومن الجوانب الرئيسية لإلد اج تسهيالت يحصلو  على 

تهلكين وتعزيز معرفتهم برلمنتجرت والخدمرت المرلية. وقد المرلي ضرو ة حمرية المس

، تعليمرت تحت 1411أكتوبر  61ي، في هذا السيرق، في  دنأصد  البنك المركزي األ

، والتي تبنت" تعليمرت معرملة العمالء بصو ة منصفة" ، والتي 1411لسنة  52 قم 

ة في القوانين و حلت محل مجموعة مجزأة من قواعد حمرية المستهلك والمتنرثر

 إنشرءإلتزام البنك المركزي بعن التعميمرت المختلفة . ويكشف هذا اإلصالح التنظيمي 

والشفرفية  فصرحنظرم حمرية مستهلك قوي وموثوق فيه. كمر يؤكد أيضر على أهمية اإل

 ونظرم الطعن وحمرية حقوق المستهلكين المرليين.

 

 قراضالت الهرمة، مثل المعرملة العردلة، واإلتغطي التعليمرت الجديدة العديد من المجر  .11

. وللمضي قدمر، من المهم أ  نضمن  الطعنالتعرمل مع الشكروى و آليرت والمسؤول، 

االمتثرل للنظرم المصرفي، و فرض هذه القواعد على جميع المؤسسرت المرلية، بمر في 

ع عمالء هذه ذلك المؤسسرت المرلية غير المصرفية . وفي الوقت الحرلي، ال يتمت

برلنسبة لهم هي نظرم المحركم المترحة للطعن اآللية الوحيدة تكو  المؤسسرت برلحمرية و

ي إلجراء د اسة بشأ  جدوى  دنالطويل المرهق والمكلف. ويخطط البنك المركزي األ

وحدة/شعبة لحمرية المستهلك لضمر  االمتثرل، وإنفرذ القواعد المرلية  إنشرءو إمكرنية 

، من بين أمو  أخرى، توفير موظفين، وتطبيق األمرلمستهلك. ويتطلب هذا لحمرية ا

نظرم فعرل لمعرلجة الشكروى، وبنرء القد ات لخلق فريق قوي وفعرل لحمرية المستهلك . 

 .كمر ستعمل الوحدة/الشعبة أيضر على تعزيز الوعي العرم وتعزيز الثقرفة المرلية

 

حصول  إلى  د ظيمية والمؤسسية الشرملة في األال تؤدي البنية التحتية المرلية التن .16

، من  د في األ األصغر قراضعلى تمويل. وبرلرغم من نمو اإل األصغرالمشروعرت 

بأعلى   د تنظيمي أقوى للسمرح برلمزيد من االنتشر . وتتمتع األ إاطر المطلوب إيجرد 
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للسكر  الفقراء في المنطقة العربية. وال يزال نمو هذا القطرع،  األصغرتغطية للتمويل 

برلرغم من ذلك، مكبال بسبب عدم وجود جهة إشراف و مر يترتب على ذلك من وجود 

الحرلي، على سبيل المثرل، ال  اطر . فرإلاألصغرأاطر تمكينية تنظيمية وقرنونية للتمويل 

يفرض أي شكل قرنوني محدد.
3
هذه برلتوسع في  األصغرالتمويل  وتقوم بعض مؤسسرت 

قطرع المشروعرت الصغيرة دو  أ  تشرف عليهر هيئة  قربية لتراقب امتثرلهر.  إقراض

لقليل من الرقربة أو ال تخضع للرقربة على  األصغروتخضع غرلبية مؤسسرت التمويل 

تنظيمي ال اطر اإلاطالق، ممر يحد من قد تهر على تقديم الخدمرت المرلية. وال يستطيع اإل

الحرلي التصدي للمخراطر غير التحواطية، مثل المديونية المفراطة. إ  البنك المركزي 

لكنه يحرص على تنظيم قطرع التمويل  ،من النرحية المؤسسية ،ي ليس مستعد بعد دناأل

تقديم الدعم لتنظيم مؤسسرت ومن خالل من أجل خلق بيئة أعمرل مواتية.  األصغر

الوكرلة عليهر من خالل برنرمج االتحرد األو وبي الذي تنفذه واإلشراف  األصغرالتمويل 

، فإ  هذا المشروع يمكن أ  يوفر الدعم المؤسسي اإلضرفي األلمرنية للتعرو  الدولي

منرصب يخلق ي، و دنفي البنك المركزي األ األصغرشعبة للتمويل  نشرءالالزم إل

لوبة. وتكمن أهمية تنظيم عملية لموظفي التمويل، ويوفر المعدات والبنية التحتية المط

جرنب تعزيز هذا القطرع وتشجيع نموه بطريقة  إلىفي حمرية العمالء،  األصغرالتمويل 

جرنب مؤسسرت التمويل  إلى ،ي حقيقة أ  هنرك دنحكيمة. كمر يقر البنك المركزي األ

 مؤسسرت مرلية غير مصرفية أخرى تعمل في السوق في مجرل تقديم الخدمرت ،األصغر

المستهلكين، وصنرديق االستثمر  و التأجير التمويلي( و تعمل دو   إقراضالمرلية )مثل 

أي تنظيم أو إشراف متخصص. وهذا من شأنه أ  يمثل فرصة لمسرعدة البنك المركزي 

شمولية لتنظيم المؤسسرت المرلية غير المصرفية  أكثري على اعتمرد نهج  دناأل

وذلك لنفس األسبرب والمخروف  األصغرالتمويل  واإلشراف عليهر وليس فقط مؤسسرت

 .المذكو ة آنفر

 

ي برلمسرعدة  دنومن األهمية بمكر ، في هذا السيرق، أ  يتم تزويد البنك المركزي األ .10

التقنية الكرفية، و الخدمرت االستشر ية الالزمة لدعم تنفيذ مثل هذا البرنرمج الطموح، 

تعزيز البنية التحتية المرلية التنظيمية والمؤسسية. وتمثل هذه التدابير  إلىالذي يهدف 

ي برتبرعهر، و سيكو  من المهم لشركرء  دنتدابيرا تحويلية يلتزم البنك المركزي األ

التنمية القيرم بتوفير الخبرات المطلوبة، وتقديم معر فهم وخبراتهم، وكذلك تبردل أفضل 

من ذلك التنفيذ الفعرل لإلصالحرت التنظيمية والمؤسسية الممر سرت الدولية. وسوف يض

شمولية، وتوفير متطلبرت جميع  أكثرخلق نظرم  إلى، و هو من شأنه أ  يؤدي األسرسية

والصغيرة والمتوسطة وغيرهر من  األصغرالمشروعرت خجمة القطرعرت و 

منراطق المستهلكين، بمر في ذلك من يتواجدو  في نطرق المجموعرت المهمشة و ال

تعزيز الشفرفية والمسرءلة و الحوكمة في هذا  إلىالمحرومة. وسوف يؤدي ذلك أيضر 

 القطرع.

 

                                                           
3
 ردن مسجلة كشركات تسعى لتحقيق الربح وشركات ال تسعى لتحقيق الربح.  أكبر عدد من مؤسسات التمويل األصغر في األ  
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 ت. الموائمة مع أهداف الصندوق االنتقالي

تم عمل موائمة بين المشروع المقترح واألهداف الرئيسية للصندوق االنتقرلي المتعلقة  .15

مستدام والشرمل من خالل تطوير بتعزيز الحوكمة والمؤسسرت العرمة، وتعزيز النمو ال

دعم اإلصالحرت التحويلية. ويشمل عن اطريق وتعزيز البرامج المملوكة للدولة 

ثالثة من المحرو  األ بعة وهي: )أ( االستثمر  في النمو  ،على وجه التحديد ،المشروع

، أكبرالمستدام، والذي سوف يتحقق من خالل خلق بيئة أعمرل تمكينية ومواتية بصو ة 

لتحقيق غرية تتمثل في  األصغرالتنظيمي والمؤسسي للتمويل  اطر ن اطريق تحسين اإلع

تعزيز فرص الحصول على التمويل، )ب( التنمية الشرملة وخلق فرص العمل، من خالل 

التصدي للتحديرت الرئيسية التي تواجه المشروعرت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر 

رع الخرص، من خالل تعزيز برامج ضمر  المولد الرئيسي لفرص العمل في القط

االئتمر  للمشروعرت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطرق الخدمرت لتصل للشرائح 

 أكثرالمحرومة ) النسرء والشبرب (، ودمج المنراطق المتأخرة خر ج عمر ، وتحقيق نظرم 

لشكروى  آلية إنشرءشمولية، )ج ( تعزيز الحوكمة االقتصردية، وهو مر سيتحقق من خالل 

، والمسرءلة في فصرحالمستهلكين التي من شأنهر تعزيز حمرية المستهلك والشفرفية واإل

النظرم المرلي. ويتنرول المشروع برستمرا  اثنين من الركرئز الثالث لشراكة دوفيل، وهمر 

 التمويل والحوكمة.

 

 األهداف األعلى مستوى والتي يسهم فيها المشروع -ث

 األصغرللمشروعرت  المترديويسهم المشروع المقترح في عملية تحويل النظرم البيئي  .12

كفرءة ونزاهة وشفرفية ومنظم بحصرفة، بمر يعزز  أكثرنظرم  إلىوالصغيرة والمتوسطة 

خلق الفرص المتكرفئة. كمر سيعزز المسرءلة والحوكمة في النظرم، مع تحسين حصولهم 

ية، فضال عن تعزيز وحمرية المستهلك، بغية تحقيق الهدف على الخدمرت والمنتجرت المرل

األمثل المتمثل في تحقيق النمو المستدام الذي يقوده القطرع الخرص. وسيقوم هذا 

 األصغرالمشروع متعدد األوجه برإلسهرم في زيردة التمويل المقدم للمشروعرت 

لحرجة في تمويل ، كمر سيتعرمل مع أوجه القصو  ا د والصغيرة والمتوسطة في األ

، بمر في ذلك دعم توفير نظرم  د والصغيرة والمتوسطة في األ األصغرالمشروعرت 

 إقراضالمخراطر، وتحفيز البنوك على برلمشر كة في ضمر  ائتمر  من شأنه أ  يسمح 

 والصغيرة والمتوسطة. األصغرالمشروعرت 

 

ل على المعلومرت ضمر  الحصو إلىفي الوقت نفسه، ستؤدي  كيزة حمرية المستهلك  .10

عدال كمر تضمن المسرءلة المرلية لصرلح العمالء، وخرصة العمالء  أكثربصو ة أفضل و

حظر،  أقلالمهمشين والصغر ، الذين ال يمتلكو  عالقرت بشخصيرت قوية، وهم 

 اطر ذلك، ستؤدي تقوية اإل إلىالمعرفة والخبرة المرلية. برإلضرفة  إلىويفتقرو  

تعزيز أداء القطرع، وتشجيع  إلى األصغرذ عملية تنظيم التمويل المؤسسي الخرص بتنفي

 العمالء المحرومين والمحرفظرت المحرومة. إلىنموه، ووصوله 
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. تمت الموائمة  بشكل وثيق بين المشروع المقترح طريةالشراكة الُق بإستراتيجيةالعالقة  ..1

-1411لألعوام المرلية   د طرية  لألوإستراتيجية مجموعة البنك الدولي للشراكة الُق

(، والتي نرقشهر مجلس المد اء التنفيذيين للبنك في  JO - 5.110) تقرير  قم  1415

 إلستراتيجيةالرئيسية  اإلستراتيجية. ويتنرول المشروع أحد األهداف 1411ينرير 10

المستدام وخلق فرص العمل، مع التركيز على  الشراكة القطرية، وهي تعزيز أسس النمو

 ة التنرفسية من خالل تحسين بيئة األعمرل، وتعزيز الحوكمة، وإزالة العقبرت التي القد

والصغيرة والمتوسطة. وسوف يتحقق ذلك من خالل  األصغرتواجه تنمية المشروعرت 

المشروع في األاطر التنظيمية والمؤسسية، والتي سوف ظل التطو ات المتوقعة في 

والصغيرة  األصغروتدعم تطوير المشروعرت مالءمة  أكثرتسهم في خلق بيئة أعمرل 

الشراكة القطرية أيضر تحسين فرص  إستراتيجيةوالمتوسطة. وتضمنت أولويرت 

والصغيرة والمتوسطة على تمويل، وهو مر يهدف  األصغرحصول المشروعرت 

المؤسسية، أي تلك  تحقيقه من خالل دعم اإلصالحرت التنظيمية أو إلىالمشروع المقترح 

، مع التركيز بشكل خرص على األصغركم عملية حمرية المستهلك، والتمويل التي تح

القطرعرت المحرومة في المجتمع، بمر في ذلك النسرء والشبرب، فضال عن المحرفظرت 

ذلك، تمت موائمة هذا المشروع مع األولويرت  إلىالمهمشة والمنراطق الفقيرة. برإلضرفة 

ويسرهم في  كرئز  األوسطلشمرل أفريقير ومنطقة الشرق  يميةقلاإل اإلستراتيجية

لتعزيز اإلدا ة االقتصردية، والتنمية  األوسطشمرل أفريقير ومنطقة الشرق  إستراتيجية

 المستدام. الشرملة وخلق فرص العمل، واالستثمر  في النمو

 

IIالهدف التنموي للمشروع . 

 

 األهداف التنموية للمشروع -أ

ي للمشروع يتمثل في تعزيز الخدمرت والمنتجرت المرلية وتعزيز آلية إ  الهدف التنمو .11

 والصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز الحوكمة. األصغرالحمرية المرلية للمشروعرت 

 

 المستفيدو  من المشروع -ب

ي حيث سيمكن  دنسيكو  المستفيد المبرشر من المشروع في المقرم األول هو البنك المركزي األ

المشروع البنك المركزي من: )أ( دعم السيرسرت واإلصالحرت القرنونية والتنظيمية لتطوير 

قرنوني وتنظيمي شرمل لجميع المؤسسرت المرلية غير  إاطر ، سعير لوضع األصغرالتمويل 

 ية دننظرم موثوق فيه وقوي لحمرية المستهلك، )ج ( تمكين الشركة األ إنشرءالمصرفية، )ب ( 

لضمر  القروض من تطوير آلية لضمر  القروض أو آلية لتقرسم المخراطر خرصة بهر يمكن أ  

تسرعد في التعويض عن أوجه القصو  الموجودة في البنية التحتية المرلية. وسيستفيد أيضر من 

، وكذلك سيضمن مراعرة المنظو  األصغرالمشروع البنوك التجر ية، ومؤسسرت التمويل 
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الثالثة بهدف تسهيل حصول المرأة على التمويل.  في جميع عنرصرهالجتمرعي الخرص برلنوع ا

  (.14، صفحة 1)انظر الجدول 

 مؤشرات نتائج مستوى أهداف المشروع التنموية -ت

سيتم قيرس التقدم المحرز على اطريق تحقيق أهداف المشروع من خالل سلسلة من  .14

وع التنموية، وعلى المستوى المتوسط المؤشرات الكمية والنوعية على مستوى أهداف المشر

(. وتتمثل النترئج والمؤشرات الرئيسية على مستوى أهداف  1النترئج في الملحق  إاطر )وقد و د 

بعد وضع مؤسسرت التمويل  األصغرالمشروع التنموية مر يلي: ) أ ( عدد قروض التمويل 

مشروعرت الصغيرة ي، )ب ( عدد قروض ال دنتحت مظلة البنك المركزي األ األصغر

ية لضمر  القروض، و)ج ( عدد الشكروى التي تم حلهر  دنوالمتوسطة التي تضمنهر الشركة األ

بصو ة ترضي المستهلك من خالل وحدة حمرية المستهلك أوالقسم الموجود في البنك المركزي 

 [ يومر. 64ي في غضو  ]  دناأل

  

III  وصف المشروع 

 

 ئيسية: )أ( تعزيز خطط الضمرنرت  عنرصرثة يتكو  المشروع المقترح من ثال .11

تنظيمي ومؤسسي لمؤسسرت  إاطر االئتمرنية )ب( تعزيز آلية حمرية المستهلك )ج( تطوير 

مليو   6ومؤسسرت التمويل غير المصرفية. وتبلغ التكلفة اإلجمرلية للمشروع  األصغرالتمويل 

 دوال  أمريكي

 

 المشروع   عناصر 

 األول: تعزيز خطط الضمانات االئتمانية )مليو  دوالر أمريكي( عنصرال

 

منتجرت لضمر  لية لضمر  القروض  دنتطوير الشركة األ إلى عنصريهدف هذا ال .11

خرصة برلمشروعرت الصغيرة والمتوسطة وتصميم ضمرنرت جديدة خصيصر تكو  القروض 

المنرسب للمخراطر والتعرمل مع للمشروعرت الصغيرة والمتوسطة بحيث تقوم على أسرس التحليل 

ية لضمر  القروض  دنبهدف تعزيز عمليرت الشركة األ يئالمخراطر األخالقية واالختير  الس

ية لضمر  القروض على  دنعلى مسرعدة الشركة األ عنصر واستدامتهر. وسوف يركز هذا ال

وخرصة تلك التي تستهدف وزيردة تغطيتهر وزيردة تأثير منتجرتهر  األسرسيةتعزيز قد اتهر الداخلية 

المشروعرت الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الجمرعرت المهمشة بمر في ذلك النسرء 

ية لضمر   دنالشركة األ عنصر، يدعم هذا النفسه والمنراطق الفقيرة في الخدمرت. وفي الوقت

. كمر سيؤدي تعزيز آلية ضمرنرت األصغر قراضالقروض في تصميم منتجرت ضمرنرت لإل

 والصغيرة والمتوسطة على التمويل.  األصغراالئتمر  حصول المشروعرت 

  

ية لضمر  القروض لتنفيذ خطة  دندعم القد ات الداخلية للشركة األ إلىويهدف أيضر  .16

فرعية هي )أ( البحث السوقي )ب( إدا ة عنرصر من سبعة  عنصر التحول. ويتكو  هذا ال
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)ت( تطوير المنتجرت )ويتضمن ذلك تقسيم القطرعرت وآلية التسليم ( )ث( التسويق  المخراطر

والتغطية )ج( قواعد السداد )ح( التحليالت واألنظمة )خ( التنظيم والموا د البشرية. ولتنفيذ 

مبرد ات التغيير وتحقيق الحجم واالستدامة والكفرءة فيمر يلي المجرالت التي يجب أ  تقوم الشركة 

 ية لضمر  القروض بدعمهر:  دناأل

. يوجد ثغرات كبيرة يجب عالجهر من قبل الشركة التنظيم والموارد البشرية .1

ية لضمر  القروض حتى تتمكن من اكتسرب القد ات وتعزز الفرص التي  دناأل

 التنفيذ النرجح لمبرد ات التغيير كمر يلي: إلىتؤدي 

 

مر  القروض خبرات اإلدا ة الداخلية ية لض دن. ال تمتلك الشركة األخبرات األفراد

( 6( إدا ة المخراطر )1( تطوير المنتجرت واألعمرل )1المطلوبة في مجرالت )

ية لضمر   دن( قواعد السداد. وفي هذا الصدد تقوم الشركة األ0التسويق والتوعية )

 اطر تحول إلال( مستشر  إدا ة مخراطر مقيم لتنفيذ وإدا ة 1القروض بتوظيف )

( مستشر  تطوير منتجرت وأعمرل مقيم للمسرعدة 1وإصالح قواعد السداد )المخراطر 

على تنفيذ  اإلشرافجرنب  إلىفي إاطالق منتجرت جديدة وتجديد المنتجرت الموجودة 

( مستشر  تسويق مقيم للتركيز على تغطية السوق 6) اإلستراتيجيةأدوات التمكين 

و حجم الضمرنرت والمسرعدة وتعزيز العالقرت مع المؤسسرت الشريكة وضمر  نم

في تحسينهر. وسيتم توظيف هؤالء المستشر ين المقيمين خالل فترة تنفيذ المشروع 

المطلوبة وصبغهر برلصبغة  األسرسيةالتي تستمر أ بعة أعوام لتنفيذ الكفرءات 

المؤسسية بحيث يمكن تحقيق االنتشر  والتأثير المستهدف. وعالوة على ذلك سيقوم 

ية لضمر  القروض  دنشر ين المقيمين بتد يب العرملين برلشركة األهؤالء المست

لتغيرات. وتقد  تكلفة الثالثة اتحسين معرفتهم الفنية للتمكن من تحقيق استدامة ل

 مليو  دوال  أمريكي. 4,50استشر يين اطوال فترة األ بعة سنوات بحوالي 

ية لضمر  القروض بشكل كبير من التعلم من برامج  دن. ستستفيد الشركة األالمعرفة

الضمر  التي تتبع أفضل الممر سرت في كرفة أنحرء العرلم. كمر يسرعد ذلك أيضر على 

تجنب العثرات المعتردة ويسرعد على سرعة إاطالق المبرد ات ويزيد فرص النجرح. 

في لبنر   "كفرلة"وقد استطرعت بعض برامج الضمرنرت تحقيق نجرحرت مثل برنرمج 

صندوق ضمر  الشركرت "في كندا و "تمويل المشروعرت الصغيرة"وبرنرمج 

صندوق ضمر  ")فرنسر( و "مؤسسة أوسيو لالبتكر ")تشيلي( و "الصغيرة

ية لضمر  القروض االستفردة من  دن)كو ير( ومن ثم، يمكن للشركة األ"القروض

تي تتبع أفضل الممر سرت في الجوالت الد اسية التي تتم لزير ة مؤسسرت االئتمر  ال

أفضل الممر سرت والقيرم برلتحسين المستمر ألسس لمحركرة  بعة دول مختلفة أ

البنرء. وتبلغ التكلفة التقديرية للجوالت الد اسية األ بعة )من المخطط القيرم بجولة 

 مليو  دوال  أمريكي.  4.11د اسية كل عرم( حوالي 

فراد في البنوك من متقدمة لألر لبنرء قد ات . توجد حرجة أيضبناء قدرات البنوك

خالل التد يب بحيث يمكن للبنوك فهم وتجميع وبيع المنتجرت والبرامج التي تقوم 

ية  دنية لضمر  القروض بتدشينهر. وفي هذا الصدد تحترح الشركة األ دنالشركة األ

قرت وضع منهج تد يبي حتى تقوم بتد يب واعتمرد مد اء عال إلىلضمر  البنوك 
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مليو   4.45وقردة فرق في البنوك. وتقد  تكلفة وضع هذا المنهج التد يبي بحوالي 

 دوال  أمريكي. 

بمر يلي:  للقيرمية لضمر  القروض  دن. يوجد حرجة كبيرة لدى الشركة األالتحليالت واألنظمة -1

( تحسين 6( تعزيز أنظمة جمع البيرنرت والتحليالت )1( تنفيذ نظرم لتخطيط موا د المؤسسة )1)

 صد آليرت نظرم إدا ة المعلومرت من خالل أدوات تعتمد على استخدام التكنولوجير وعملية 

( الحصول على أجهزة 5ة العمليرت وعمل واجهرت  بط مع البنوك )تتم( زيردة أ0)منهجية

وبرمجيرت لدعم كرفة مبرد ات النمو. ويعتبر هذا المجرل أحد المجرالت الهرمة في عملية بنرء 

 مليو  دوال  أمريكي.  4.6القد ات وتقد  تكلفته بحوالي 

 مليو  دوالر أمريكي(  1.3: تعزيز آلية حماية المستهلك )3 عنصر ال

نظرم  إنشرءتوفير هيكل إشرافي وآلية لتقديم الشكروى لدعم  إلى عنصر يهدف هذا ال .10

وهو مر يؤكد على أهمية   د حمرية مستهلك قوي ويعتمد عليه ولتعزيز المعرفة المرلية في األ

هو من ذلك والشفرفية ووجود نظرم للطعن لحمرية حقوق المستهلكين المرليين. والهدف  فصرحاإل

الخرصة برلتعرمل المنصف مع  1411لسنة  52ي  قم  دنتفعيل تعليمرت البنك المركزي األ

وحدة  إنشرءتعزيز اإلدمرج المرلي وحمرية المستهلك. ويدعم المشروع  إلىالمستهلك والتي تهدف 

ي عالوة على بنرء القد ات لتنفيذ مهمته  دنأو شعبة لحمرية المستهلك في البنك المركزي األ

لية الوسيطة بهذه التعليمرت وتمكين الوحدة أو الشعبة من المتعلقة بضمر  التزام المؤسسرت المر

 األصغرتقديم خدمة حل الشكروى للمشروعرت  إلى برإلضرفةفرض تنفيذ هذه التعليمرت 

 عنصر والصغيرة والمتوسطة والمستهلكين اآلخرين للمنتجرت والخدمرت المرلية. ويهدف هذا ال

والصغيرة والمتوسطة على معلومرت منرسبة في  األصغرعمالء الشركرت حصول ضمر   إلى

سلوك غير منرسب أو  إلىعدم تعرضهم الوقت المنرسب وعلى خدمرت كرفية. كمر يضمن أيضر 

سرليب أأي  إتبرععوائق في اطريقهم أو لالمؤسسرت المرلية الوسيطة عدم وضع وفرسدة ممر سرت 

 إلىوالمسرءلة والحوكمة كمر سيسعى  بتحسين الشفرفية عنصر تمييز. عالوة على ذلك، سيقوم ال

 سرءة استغالل القطرع غير المتعلم من السكر  وخرصة في المنراطق المهمشة. إمنع 

  

وحدة أو شعبة حمرية المستهلك في البنك  إنشرء( دعم 1من خالل )عنصر هذا ال تطبيقيتم  .15

ذلك التعليمرت الجديدة  على االلتزام بلوائح حمرية المستهلك )بمر في لإلشرافي  دنالمركزي األ

المتعلقة برلتعرمل المنصف مع المستهلك( والتعرمل مع الشكروى. وسيتم ذلك أيضر من خالل القيرم 

بتقييم متطلبرت بنرء القد ات ومتطلبرت التد يب والموا د الخرصة برلوحدة أو الشعبة ومسرعدة 

لبنك ا( بنرء قد ات 1ه المتطلبرت )ي في تطوير المنرهج الالزمة للوفرء بهذ دنالبنك المركزي األ

ي المركزي لتمكينه من القيرم بهذه المهرم بمر في ذلك تمويل معدات تكنولوجير المعلومرت  دناأل

أنظمة  إنشرءي على  دن)المعدات والبرمجيرت(.  وسوف يسرعد ذلك البنك المركزي األ

ستخدام إوتد يب على كيفية  وإجراءات متربعة في الموقع وخر ج الموقع وآليرت مشو ة وتنفيذ

بحرث المستهلكين بصو ة منتظمة وعلى كيفية تحديد العقبرت التي تواجه اإلدمرج المرلي التي أ

للرصيد لفتح حسرب بنكي(.  ويمكن ا   دنىبعض المؤسسرت المرلية )مثل الحد األتضعهر 

بحرث كيفية )فرق تركيز( أتتضمن المنرهج المستخدمة في هذا التد يب د اسرت استقصرئية و

 وتحليل بيرنرت الشكروى. وتسوق ٌمًقنع 
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بتمويل تطوير برامج التثقيف المرلي من خالل حملة  عنصر عالوة على ذلك، يقوم هذا ال .12

حول قضرير مثل الحقوق القرنونية للعمالء وفهم المنتجرت المرلية  إعالميةللتوعية العرمة وبرامج 

أيضر تقديم  عنصر ق وحل الشكروى. ويمكن أ  يتضمن هذا الالمختلفة المطروحة في السو

ي حول التعليمرت الخرصة برلتعرمل المنصف مع المستهلك  دنالمشو ة للبنك المركزي األ

والقوانين ذات الصلة بمر في ذلك تلك التي تتعلق بأي تغييرات تعتبر ضرو ية لتحقيق األهداف 

سيتين لكبر  المسؤولين في وحدة أو شعبة حمرية المستهلك ( تنفيذ جولتين د ا6المشر  إليهر آنفر )

الدول التي تمتلك نظم متطو ة لتنظيم عملية حمرية المستهلكين  إلىنشرئهر( إالجديدة )بمجرد 

 المرليين واإلشراف عليهر. 

 

والمحرسبة  فصرحوحدة/شعبة حمرية المستهلك يمكنهر فرض تنفيذ متطلبرت اإل إنشرء .10

( 1عكس في تعليمرت التعرمل المنصف مع المستهلك والتي تتضمن )بإيجرز(: )الترلية والتي تن

( ضرو ة و ود كرفة 1) األسرسيةسعر  والبنود والشروط كرفة األعن جبر ي بلغة سهلة إ إفصرح

المطلوب لمعدل مئوي سنوي فعرل )الذي أوضح  فصرح( اإل6في العقد ) األسرسيةالمعلومرت 

شمولية برلنسبة للعديد من المستهلكين بمر فيهم هؤالء الذين يتمتعو   أكثرنه أالعمل التحليلي 

( متطلبرت خرصة بتوضيح الفر ق بين معدالت 0بمستويرت منخفضة من التعليم والثقرفة المرلية( )

 الفرئدة الثربتة والمتغيرة منذ البداية للمستهلك وأ  تعتمد على معريير يمكن مالحظتهر في السوق. 

 

والمؤسسات المالية  األصغرتنظيمي ومؤسسي لمؤسسات التمويل  إطار: تطوير 2 عنصر ال

 مليو  دوالر أمريكي(  1.8غير المصرفية )

 

في السيرسرت والتنظيمرت لتطوير مؤسسرت  اإلصالحرتدعم  إلى عنصر يهدف هذا ال ..1

لمركزي . إد اكر ألهمية دو  البنك ااألصغرالتمويل المرلية غير المصرفية وقطرع التمويل 

للمؤسسرت المرلية غير برلنسبة للبنوك فحسب ولكن برلنسبة ليس  وإشرافي كجهة تنظيم  دناأل

شراف واإل األصغرجردة نحو تنظيم قطرع التمويل  إجراءاتيقوم البنك برتخرذ  ،المصرفية أيضر

والمؤسسرت المرلية  األصغرتنظيمي مواتي للتمويل  إاطر وضع  األمرعليه. وسوف يتضمن هذا 

ي بتنفيذ  دنصالحرت المؤسسية التي تسمح للبنك المركزي األاإل إلىضرفة غير المصرفية برإل

 وأ برألجهزةهذه المهمة. عالوة على ذلك، سيغطي أيضر تكنولوجير المعلومرت، سواء مر يتعلق 

 المؤسسية.  األسرسيةالبرمجيرت ودعم البنية 

ي في جمع كرفة البيرنرت المترحة حول  دنمركزي األيقوم المشروع بدعم البنك ال .11

المستهلكين، صنرديق  إقراضالمؤسسرت المرلية غير المصرفية التي تقدم الخدمرت المرلية )مثل 

شراف إوالتأجير التمويلي( وتعمل بدو  أي تنظيم أو  االستثمر  غير المنظمة، وبيع الديو 

ي  دنتغطيتهر ومسرعدة البنك المركزي األ إلى متخصص لتحديد المخراطر والقضرير التي تحترج

عليهر وليس  واإلشرافشمولية لتنظيم المؤسسرت المرلية غير المصرفية  أكثرفي تبنى منهج 

د اسة شرملة للسوق والدعم الفني  األمرفحسب. وسوف يتضمن هذا األصغر مؤسسرت التمويل 

في صيرغة اللوائح الالزمة وبنرء القد ات وتد يب الموظفين المسؤولين عن اإلشراف على هذه 

 المؤسسرت. 
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 األو وبيوسوف تقوم التشريعرت القردمة التي سيتم دعمهر من قبل برنرمج االتحرد  .64

ي  دنللبنك األ واإلشرافيةووضعه تحت المظلة التنظيمية  األصغربتحريك قطرع التمويل 

توجد  ،خرى تتعلق بد اسة سوق المؤسسرت المرلية غير المصرفيةأحكرم أوبنرء على  ،المركزي

تكو  من تيضر لتضمين المؤسسرت المرلية غير المصرفية في مرحلة الحقة. وسوف أخطط 

قوية قواعد تركز على حمرية المستهلك والمتطلبرت المالئمة والمنرسبة وسلسة قواعد حصيفة 

يضر التعريفرت أدا ة المخراطر والضوابط الداخلية والخر جية. كمر تتبنى اللوائح إلحوكمة ول

يقوم البنك المركزي األ دني والخدمرت المرلية المسموح بهر. وسوف  األصغرالعرمة للتمويل 

وتوفير الموظفين الالزمين لهر داخل إدا ة  األصغرالمشروع في تأسيس شعبة التمويل بدعم 

والتي ستكو  مسؤولة عن تنفيذ القواعد وضمر  االلتزام برللوائح البنوك اإلشراف على 

 . األصغرعلى مؤسسرت التمويل  واإلشراف

. يقوم المشروع أيضر بضمر  المسرواة بين الجنسين من خالل  المساواة بين الجنسين .61

ضمر  حمرية حقوق  إلىيؤدي تعزيز حمرية المستهلك المرلي  (.1:)مربعةالثالث عنرصره

العميالت وضمر  عدم وجود ممر سرت تمييزية. عالوة على ذلك، فإ  تعزيز خطط ضمر  

دمرج النوع االجتمرعي من خالل تشجيع البنوك على المشر كة في مزيد إدعم يؤدي إلى االئتمر  

للمشروعرت الصغيرة والمتوسطة المقدم للنسرء. وفي النهرية، سيتمكن المشروع  قراضمن اإل

تنظيمي ومؤسسي داعم من تسهيل حصول النسرء على التمويل  إاطر من خالل تعزيز 

 وسيشجعهن على الحصول على خدمرت القطرع المرلي الرسمي. 

 

 ماليةالمؤسسية ال األساسية: المساواة بين الجنسين في البنية 1مربع 

 

مستويرت المشر كة في المنطقة وفي  أقلمن   د تعتبر مشر كة المرأة في القوى العرملة في األ

ية على  دن. واستجربة لذلك، تركز الحكومة األ1416% في يونيه 5 إلىالعرلم فقد وصلت 

التعرمل مع الفروق بين الجنسين وعلى زيردة فرص تشغيل النسرء من خالل استهداف برامج 

مراعرة المسرواة بين  إلىالمرهرات برالضرفة شبه للنسرء غير المرهرات و األصغرويل التم

ية أيضر  دنالجنسين في تطوير المشروعرت الصغيرة والمتوسطة. كذلك تعترف السلطرت األ

 تزيد من قد تهم على الحصول على التمويل.  إضرفيةتقديم خدمرت  إلىبرلحرجة 

 

تنظيمي قرنوني ومؤسسي داعم مع التركيز على المسرواة  إاطر يز وسيقوم المشروع المقترح بتعز

توسع ونمو المشروعرت  إلىبين الجنسين وهو مر يسهل حصول النسرء على التمويل ويدفع 

والصغيرة والمتوسطة التي تمتلكهر نسرء. وسوف يشجع ذلك النسرء على الحصول على  األصغر

االستدامة بدال من االعتمرد على األسرة تحقيق خدمرت القطرع المرلي الرسمي من أجل 

 . واألصدقرء

 

يضمن التعرمل المنصف مع الجنسين من  أ ومن خالل تعزيز حمرية المستهلك، يمكن للمشروع 

عن أية تظلمرت أو شكروى. عالوة على ذلك، فإ  تعزيز  بالغاإلخالل تقديم آلية يمكن من خاللهر 

دمرج الجنسين من خالل تشجيع البنوك على المشر كة إدعم  إلىخطط الضمر  االئتمرني  ستؤدي 

كر  ينظر الالتي المشروعرت الصغيرة والمتوسطة المقدمة للنسرء وقروض في  أكبربصو ة 

 أفضلمن الرجرل برلرغم من أنهم اظهروا قد ة على السداد  أكثريمثلن خطو ة  نأنهعلى  نإليه

التعرمل مع أحد التحديرت الرئيسية التي  إلىتهلك من المتوسط. وسوف يؤدي دعم حمرية المس

نهن يصبحن مسؤوالت من النرحية القرنونية عن قروض أتواجههر النسرء غرلبر مر يواجهن مشكلة 
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وصي من الرجرل حتى تستطيع البنوك الوفرء برلحصص  ربأسمرئهن ولكن يقوم بإدا ته

لقروض بتقديم الحوافز لمراقبة ية لضمر  ا دنالمخصصة للجنسين. كمر ستقوم الشركة األ

من ضمرنرت القروض المقدمة  أدنىالبيرنرت الخرصة بعدم التمييز بين الجنسين وضمر  حد 

 لصرحبرت األعمرل.
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 تكلفة المشروع والتمويل  

مليو  دوال  يتم تمويلهر من  6يعتبر المشروع المقترح مشروع استثمر ي تمويلي بقيمة  .61

. وتم ذكر تفرصيل تكلفة المشروع األوسطمنطقة شمرل أفريقير والشرق االنتقرلي لصندوق القبل 

 . 1والتمويل في جدول 

 

 : تكلفة المشروع والتمويل1جدول 

تكلفة  المشروع عنرصر 

المشروع 

)مليو  دوال  

 أمريكي(

صندوق ال

االنتقرلي 

منطقة شمرل ل

أفريقير الشرق 

  األوسط

 التمويل %

 تعزيز برامج الضما  االئتماني  -1

 التنظيم والموا د البشرية ( أ)

 التحليالت واألنظمة  ( ب)

 

 تعزيز آلية حماية المستهلك  -3

وحدة/شعبة حمرية مستهلك في  إنشرء ( أ)

ي )بمر في ذلك  دنالبنك المركزي األ

 تكنولوجير المعلومرت(

جولتين د اسيتين حول التمويل  ( ب)

المسؤول وحمرية المستهلك المرلي 

 وحدة حمرية المستهلك( شرءإن)بعد 

بنرء قد ات وتد يب  العرملين  ( ت)

 بوحدة حمرية المستهلك 

 تعزيز الثقرفة المرلية ( ث)

 

1 

4.0 

4.6 

 

1.1 

4.1 

 

 

4.15 

 

 

4.54 

 

4.05 

1 

 

 

 

 

1.1 

 

144 

 

 

144 

المؤسسي لإلشراف  طاردعم تطوير اإل -2

 األصغرعلى مؤسسات التمويل 

 والمؤسسات المالية غير المصرفية.

 ي المركزي  دنالدعم الفني للبنك األ    ( أ)

ي في  دندعم البنك المركزي األ ( ب)

وحدة حمرية المستهلك )بمر في ذلك  إنشرء

 العرملين وتكنولوجير المعلومرت(توفير 

 

 

4.. 

 

4.15 

 

4.15 

4.. 144 

 األساسيةإجمالي التكلفة 

 الحرالت الطر ئة المردية 

 الحرالت الطر ئة المتعلقة برلسعر 

 

6 6 144 

 إجمرلي تكلفة المشروع

 الفوائد أثنرء التنفيذ

  سوم تدفع مقدمر

6 6 144 
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 144 6 6 إجمالي التمويل المطلوب

 

 عكس على تصميم المشروع ناألسس التحليلية والدروس المستفادة التي ت -ت

األخيرة المستمرة التي  نشطةيعكس المشروع بصو ة كرملة الد وس المستفردة من األ .66

استكملتهر مؤخرا مجموعة البنك الدولي عالوة على مشروعرت الجهرت المرنحة وأفضل 

والصغيرة والمتوسطة. ويشمل  األصغرالممر سرت الدولية في مجرل تمويل المشروعرت 

الد وس المستفردة من عمليرت ممرثلة في مصر وتونس والمغرب والهند  األمرهذا 

 المستفردة:  األسرسيةالنرمية والنرشئة األخرى. وفيمر يلي الد وس  تواالقتصردير

. ويعتبر ضما  مساءلة الكيا  وقوة اإلدارة من العوامل الهامة لنجاح تنفيذ المشروع .60

ي مؤسسة بر زة وذات مصداقية وبه مجلس إدا ة يتميز برلكفرءة  دنالبنك المركزي األ

هذا فقد تم لقوية برلسوق وهيكل حوكمة جيد ومتلك قد ات إدا ية قوية ومعرفة يكمر 

سنرد تنفيذ المشروع إليه بوضوح. وتقوم الحكومة، بدعم من شركرء التنمية، بتقديم إ

 التد يب لزيردة بنرء القد ات الخرصة برلعرملين في مجرل اإلدا ة. 

التنسيق الفعال بين الشركاء يعتبر من المتطلبات الهامة لضما  التآزر في النهج  .65

. ويتم هذا المشروع برلشراكة بين مجموعة البنك التوجيهية إلنجاح المشروع ئوالمباد

البنك ومؤسسة التمويل الدولية والمجموعة االستشر ية لمسرعدة الفقراء  –الدولي 

ويتم تطبيقه برلتنسيق مع  –والصندوق العربي لإلنمرء االقتصردي واالجتمرعي 

التي  نشطةالستفردة من المؤاز ة بين مختلف األمشروعرت الجهرت المرنحة المكملة ل

 تمولهر جهرت مرنحة. 

البد من أ  يضمن اإلشراف الكافي على المشروع وجود مؤشرات محددة بدقة وتتميز  .62

. تم تعريف مؤشرات واضحة في بالشفافية لرصد تقدم سير العمل وقياس اآلثر الكلي

في المشروع. وسوف تعمل مؤشرات النترئج. ويعتبر الرصد من الجوانب الهرمة  إاطر 

الحرجة المحتملة ألي تعديالت. ومن األهم  إلىالرصد المنتظم كنظرم إنذا  مبكر يشير 

أنهر ستدفع االصالحرت القرنونية والتنظيمية قدمر وفقر للوقت المحدد واألوليرت المحددة 

 للمهرم. 

الشمولية  من الضروري تضمين منظور مراعاة المساواة بين الجنسين لضما  .60

. لقد اعتمد تصميم المسرواة بين الجنسين في المشروع على واالستهداف الفعال

للمسرواة بين الجنسين  1411التوصيرت التي تم اطرحهر في تقرير البنك الدولي لعرم 

على أهمية تزويد النسرء برلمعلومرت الكرفية في الوقت المنرسب  أكدوالتنمية، والذي 

جبرتهن القرنونية في التعرمل مع النظرم المرلي. وبنرء عليه، ستقوم بحقوقهن وواتعريفهن و

 فصرحوحدة أو شعبة حمرية المستهلك التي يتم دعمهر بموجب هذا المشروع بضمر  اإل

 والمسرءلة وحمرية النسرء من التمييز وضمر  حمرية حقوقهن. 
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6..  

 

 مجموعة البنك الدولي   أنشطةروابط مع  -ث

مجموعة البنك الدولي بمر في ذلك سيرسة  أنشطةيقوم المشروع المقترح برستكمرل  .61

والتعمير  والخدمرت االستشر ية والدعم الفني المقدم  نشرءفي البنك الدولي لإل قراضاإل

والصغيرة والمتوسطة  األصغريمي المقدم للمشروعرت قلمن مرفق الدعم الفني األ

من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية  وسطاأللمنطقة شمرل أفريقير والشرق 

عالوة على الدعم الفني المقدم من المجموعة االستشر ية لمسرعدة الفقراء. كمر تستكمل 

العمل الذي قردة الصندوق العربي لإلنمرء االقتصردي واالجتمرعي في العديد من الدول 

والصغيرة والمتوسطة  األصغر المشروعرت إلىالعربية والذي  كز على توفير التمويل 

البعض بعضهر  نشطةمن خالل البنوك المركزية والمؤسسرت الرئيسية. وتعزز هذه األ

 . أ ض الواقعوتضمن تحقيق نترئج فعرلة على 

. يقوم المشروع المقترح برستكمرل عملية التطوير التي تقوم بهر مجموعة البنك قراضاإل .04

والصغيرة والمتوسطة من  األصغرالمشروعرت  مليو  دوال  لتطوير 04الدولي بقيمة 

 المديرينوالذي أقره مجلس  (P132314)  د أجل مشروع النمو الشرمل في األ

تعزيز دو  المؤسسرت المرلية في النمو  إلىوالذي يهدف  1416مر س  5التنفيذيين في 

والصغيرة والمتوسطة  األصغراالقتصردي من خالل تمويل وتطوير قطرع المشروعرت 

والصغيرة والمتوسطة من أجل  األصغر. ويعتبر مشروع تطوير المشروعرت  د في األ

ي لتمويل  دنالنمو الشرمل أحد خطوط االئتمر  البنكي من خالل البنك المركزي األ

حل مشكلة السيولة  إلىوالصغيرة والمتوسطة ويهدف  األصغرالمشروعرت  إقراض

والصغيرة والمتوسطة على  األصغرى حصول المشروعرت والتي تؤثر أسرسر عل

التمويل. ومن نرحية أخرى، فإ  المشروع المقترح سوف يتعرمل مع أوجه القصو  

تعزيز الحصول المشروعرت  إلىالمرلية وهو لن يؤدي  األسرسيةالكبيرة في البنية 

 أكثررم نظ إنشرء إلىوالصغيرة والمتوسطة على التمويل فحسب بل سيؤدي  األصغر

إنصرفر وشفرفية. سيضمن المشروع المقترح التنفيذ الفعرل لخط االئتمر  مع كرفة الخدمرت 

ي وهو الهيئة المنفذة. ولذلك، فهذه  دنالبنك المركزي األقد ات االستشر ية وبنرء 

يعزز بعضهر بعضر بصو ة تضمن  أنشطةوبهر  بعضالر هالمشروعرت يكمل بعض

مسرئل  – ض. وهي تتعرمل مع اثنين من التحديرت المختلفة إحداث تأثير أفضل على األ

تعزيز  إلىالسيولة وبرامج الضمرنرت التي تتنرول قضية المخراطر. ويهدف المشروع 

والصغيرة والمتوسطة  األصغربرامج الضمرنرت االئتمرنية الخرصة برلمشروعرت 

حتيرجرت ية لضمر  القروض في تقديم منتجرت توفر ا دنلمسرعدة الشركة األ

لتقليل المخراطر التي  قراضوالصغيرة والمتوسطة المتعلقة برإل األصغرالمشروعرت 

 . أكبرهذا القطرع الذي يمثل خطو ة  إقراضتعرض لهر البنك جراء ي

ة .01 عالوة على ذلك، فإ  المشروع األول للقرض البرامجي للسيرسرت اإلنمرئي
4
 

(P124441) دعم النمو الذي يقوده القطرع  إلىيدعم الممر سرت التي تهدف   د لأل

                                                           
4
 . 6106يناير  .6تم إعتماد مشروع القرض البرامجي األول لسياسات التنمية من قبل المجلس في   
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من  ائتمرنيةالخرص. ومن بين اإلجراءات المتعلقة برلسيرسرت تم تطبيق نظرم معلومرت 

. د أول مكتب ائتمرني في األ إنشرءخالل 
5
في السيرسرت استكمرال  اإلصالحويمثل هذا  

ا ة للمشروع المقترح من خالل تقديم معلومرت دقيقة وفي الوقت المنرسب حول الجد

المؤسسة التي قد ال  إقراضالمرلية للعمالء والتي تلزم المؤسسرت المرلية لتتمكن من 

 اضي أو عقر ات حتى تقدمهر كضمرنرت للقروض لكنهر برلرغم من ذلك لديهر أتمتلك 

 األصغرجدا ة ائتمرنية وهو مر يعرلج أحد القيود األخرى التي تواجه المشروعرت 

 والصغيرة والمتوسطة. 

والصغيرة والمتوسطة التي  األصغرللمشروعات  يميقلاإلالت الدعم الفني تسهي .01

والشرق  إفريقيايدعمها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في منطقة شمال 

للمشروعرت  يميقلاإل. يقوم المشروع المقترح برستكمرل تسهيالت الدعم الفني األوسط

والصغيرة والمتوسطة التي يدعمهر البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية  األصغر

( دعم 1)صندوق ائتمرني متعدد المرنحين( والتي تركز على أ بعة مجرالت  ئيسية هي )

( القيرم بتقييم للشركة 1أول مكتب ائتمرني خرص ) إنشرءي في  دنالبنك المركزي األ

طيتهر وزيردة تأثير منتجرتهر المتعلقة برلصنرعرت ية لضمر  القروض للتوسع في تغ دناأل

وتوفير وحدات تطوير أعمرل وبنرء قد ات في  إنشرء ( 6الصغيرة والمتوسطة. )

( توفير خدمرت 0ية لتطوير المشروعرت ) دنمختلف المحرفظرت على يد المؤسسة األ

توسطة في والصغيرة والم األصغراستشر ية للمؤسسرت المرلية التي تخدم المشروعرت 

شمولية وخرصة من خالل بنرء قد ات المد اء التنفيذيين للبنوك  أكثرالحصول على نظرم 

 مع التركيز على إدا ة المخراطر وتعزيز الحوكمة المؤسسية في البنوك. 

التي تتم تحت مظلة تسهيالت الدعم الفني في  نشطةسيقوم المشروع برلبنرء على األ .06

ية لضمر   دنمثل التقييم التشخيصي للشركة األ وسطاألمنطقة شمرل أفريقير والشرق 

والتي ال تغطيهر التسهيالت بسبب  اإلصالحرتالقروض وتقديم التمويل بغرض تنفيذ 

 األوسطمحدودية األ صدة المترحة. وتبلغ قيمة تسهيالت منطقة شمرل أفريقير والشرق 

 نشطةسبعة دول على مدا  خمسة سنوات عالوة على األ إلىمليو  دوال  مقدمة  16.2

مليو  دوال  مخصصة لكل دولة. ومن ثم،  1.0. وبنرء عليه، هنرك مر يقرب من يميةقلاإل

غير كرف للمضي قدمر على اطريق تنفيذ إصالحرت البنك   د فإ  المبلغ المخصص لأل

مشروع ينفذه العميل،  الطموحة. وعالوة على ذلك، فإ  مشروع الصندوق االنتقرلي وهو

والصغيرة  األصغرالمشروعرت  إلىسوف يقوم بإكمرل تسهيالت الدعم الفني المقدمة 

فيمر يتعلق بتبني إصالحرت نربعة  األوسطوالمتوسطة في منطقة شمرل أفريقير والشرق 

 من الداخل وتقودهر البلدا  بمر يضمن االستدامة والملكية وبنرء قد ات المؤسسرت العرمة. 

. يعمل برنرمج تنمية المعلومرت على تصميم وتنفيذ الدعم الفني لبرنامج تنمية المعلومات .00

وهنرك احتمرلية حدوث نمو  –تدخالت تركز على تمكين نمو المشروعرت الصغيرة 

المشروعرت  أصحربتعزيز و فع مستوى شبكرت  إلىمرتفع. وسيؤدي هذا التدخل 

برلسوق والحصول على التمويل  المشروعرت أصحربوخدمرت الحرضنرت لربط 

المنرسب وبنرء إدا ة مرلية وقد ات تسويقية وتمكين االبتكر  في المنتجرت والعمليرت 

 ونموذج األعمرل. 

                                                           
5
 .6102من المتوقع أن يتم منح رخصة أول مكتب معلومات ائتمانية في ديسمبر   
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وعة . تقوم المجمالخدمات االستشارية للمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء .05

ي حول  دنركزي األالبنك الم إلىبتوفير خدمرت استشر ية االستشر ية لمسرعدة الفقراء 

. وعالوة 1411 أكتوبر 61"تعليمرت التعرمل بإنصرف مع العمالء" والتي صد ت في 

على ذلك، قرمت المجموعة االستشر ية لمسرعدة الفقراء بدعم وزا ة التخطيط والتعرو  

. وقرمت المجموعة األصغرواطنية للتمويل  إستراتيجيةالدولي في تطوير أول 

لفقراء بإجراء أعمرل تشخيصية وقرمت بوضع توصيرت حول االستشر ية لمسرعدة ا

 .  د التنظيمي في األ اطر وسرئل تحسين اإل

هذا المشروع كجزء من حزمة من المسرعدات الموازية التي  إلىومن ثم، البد من النظر  .02

القرنوني والتنظيمي ويقوم برستكمرل خط االئتمر  من قبل  اطر تسرعد على تعزيز اإل

والصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق النمو الشرمل.  األصغرالمشروعرت مشروع تنمية 

حزمة مسرعدات شرملة تطبيق ويسير هذا الهدف برلتنرغم مع مر تم في الدول األخرى من 

وسليمة من النرحية الفنية للتعرمل مع هذه المسألة. وسوف تكمل المسرعدات الفنية المقدمة 

 التي تدعمهر الجهرت المرنحة األخرى.  نشطةولن تمثل تكرا ا لأل

 

 شركاء التنمية  عالتعاو  م -ج

يقوم الفريق برلتنسيق وإجراء مشرو ات مع الجهرت المرنحة األخرى التي تعمل في مجرل  .00

وكرلة التنمية  بمر في ذلك  د والصغيرة والمتوسطة في األ األصغرتطوير المشروعرت 

و  الدولي، والمصرف األو وبي لالستثمر ،وإدا ة الدولية، والوكرلة األلمرنية للتعر

الدولة للشؤو  االقتصردية بسويسرا، ومؤسسة االستثمر  الخرص  وأمرنة التنمية الدولية،

عالوة على االجتمرع الشهري والتعمير. و لإلنشرءعبر البحر ، والمصرف األو وبي 

الفريق برلعمل عن  يقوم ،والصغيرة والمتوسطة األصغرللجهرت المرنحة للمشروعرت 

 للموا د وتنسيق الجهود.  األمثلكثب مع الجهرت المرنحة األخرى لضمر  االستخدام 

في تنمية   د قرم الصندوق العربي لإلنمرء االقتصردي واالجتمرعي بدعم حكومة األ ..0

تمت والصغيرة والمتوسطة خالل السنوات العشرة المرضية. وقد  األصغرالمشروعرت 

 ئيسيتر  مؤخرا. األولى تتعلق بدعم صندوق التشغيل والتنمية والمؤسسرت   عمليتر

. ومنذ وقت األصغرمليو  دوال ( بهدف دعم قطرع التمويل  04)  د الرئيسية في األ

ي وهو عبر ة عن  دنقريب، كر  هنرك مشروع جديد تتم منرقشته مع البنك المركزي األ

والصغيرة  األصغرصول المشروعرت مليو  دوال  لدعم ح 54خط ائتمر  بقيمة 

والمتوسطة على تمويل أثنرء فترة التحول لدعم خلق فرص عمل من خالل القطرع 

ي في الوقت الحرلي برستكمرل مشروع آخر مع  دنالخرص. ويقوم البنك المركزي األ

مليو  دوال  ويتكو  من اثنين من  144والتعمير تبلغ قيمته  نشرءلإلالمصرف األو وبي 

 همر خط ائتمرني وبرنرمج ضمر  ائتمرني. رصر عنال

 نشرءيكية لالستثمر ات الخرصة إلاألمراتفرق مع المؤسسة  إلىية  دنتوصلت الحكومة األ .01

كتوبر أمليو  دوال  وقد تم توقيع االتفرق في  154صندوق ضمر  ائتمرني جزئي بقيمة 

المشروعرت قروض  إلى% تغطية ضمر  ائتمرني 04% و24. ويقدم الصندوق 1411

الصغيرة والمتوسطة الجديدة من البنوك المشر كة بشرط قصر ضمر  القرض المطلوب 
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سكر  دا ة هذا الضمر  مؤسسة اإلإ% من قيمة القرض. ويقوم ب64من البنوك على 

 . د تسهيالت ضمرنرت القروض في األ اسمالتعروني تحت 

وزا ة التخطيط والتعرو  الدولي عملت الوكرلة األلمرنية للتعرو  الدولي عن كثب مع  .54

ي في مجرل تقديم الدعم والخدمرت االستشر ية في العديد من  دنوالبنك المركزي األ

ي في  دن( التخطيط لمسرعدة البنك المركزي األ1المجرالت الرئيسية التي تتضمن )

( التد يب والتطوير المؤسسي لتعزيز 1واطنية لإلدمرج المرلي ) إستراتيجيةتطوير 

( 0( دعم البنية التحتية المسرعدة للصنرعة )6) األصغراإلشراف على مؤسسرت التمويل 

. وقد األصغر( ضمر  استدامة تمويل قطرع التمويل 5دفع التوسع السوقي واالبتكر  )

حول  1416جولة د اسية في نهرية عرم  قرمت الوكرلة األلمرنية للتعرو  الدولي بتنظيم

التمويل المسؤول وحمرية المستهلك المرلي في ألمرنير مع ممثلين من منطقة شمرل أفريقير 

ي. وستعمل الوكرلة  دن بعة موظفين من البنك المركزي األأبمر فيهم  األوسطوالشرق 

عم البنك المركزي األلمرنية للتعرو  الدولي برلتعرو  مع مجموعة البنك الدولي على د

وفي تبنى عملية  األصغرالقرنوني والتنظيمي لقطرع التمويل  اطر ي في وضع اإل دناأل

 حمرية المستهلك. 

وسيتم تنفيذ المشروع أيضر برلتنسيق مع مشروع تنمية المشروعرت الصغيرة والمتوسطة  .51

ير المشر يع ية لتطو دنصندوق االنتقرلي وتنفذه المؤسسة األالوالذي يموله   د في األ

االقتصردية لدعم واستدامة الشركرت النرشئة والمشروعرت الصغيرة والمتوسطة والذي 

يتعرمل مع تحديرت جرنب الطلب ومن ثم يقوم برستكمرل هذا المشروع المعنى بجرنب 

العرض فيمر يتعلق برلحصول على التمويل. أمر المشروع الذي يتم برلتعرو  مع المؤسسة 

( تحديد وتشخيص واستقطرب 1المشر يع االقتصردية فيتضمن: ) ية لتطوير دناأل

الشركرت النرشئة والمشروعرت الصغيرة والمتوسطة المدفوعة برحتمرالت النمو 

(توفير وتد يب مقدمي خدمة تد يب متخصص في مجرل األعمرل يتم  صدهر على 1)

 اإلنترجيةعم يكو  معترف بهم ومجرزين دولير في مجرالت التنمية المستدامة ود أ 

(  اختير  ودعم الشركرت التي 6والتنرفسية والتكنولوجير واالبتكر  وتطوير الصرد ات )

تحقق نسبة نمو مرتفعة بصفة خرصة من خالل تنفيذ برنرمج تسريع تمرين وتد يب 

مرصد نمو الشركرت الجديدة  إنشرء(0متطو  ومكثف والمسرهمة برلمنح )واعتمرد 

( 5ية لتطوير المشر يع االقتصردية ) دنومشروعرت صغيرة ومتوسطة في المؤسسة األ

الصنرديق الحرلية والمستقبلية  إلىتوفير تدفق صفقرت ذات مصداقية وايجربية ومدعومة 

و/أو المستثمرين اآلخرين. وبصفة عرمة، سيضمن فريق المشروع القيرم بتنسيق فعرل 

والصغيرة  األصغركرفة الجهرت المرنحة العرملة في مجرل تطوير المشروعرت  مع

لضمر  المؤاز ة وعدم تكرا  الجهود من أجل تحقيق االستخدام   د والمتوسطة في األ

 للموا د.  األمثل

 

 مشاورة أصحاب المصلحة  -ح

المصلحة من الهيئرت الحكومية ذات الصلة بمر يتضمن البنك  أصحربيتكو    -51

ي ووزا ة التخطيط والتعرو  الدولي والمؤسسرت المرلية )البنوك  دنلمركزي األا
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جمعية  جرل ( وتعمل  األصغروالمنظمرت غير الحكومية ومؤسسرت التمويل 

 األصغرية لضمر  القروض والمشروعرت  دنوالشركة األيين  دناألعمرل األ

طوير قطرع تفي عن كثب والجهرت المرنحة األخرى والصغيرة والمتوسطة 

. وخالل مرحلة اإلعداد للمشروع، قرم والصغيرة والمتوسطة األصغرالمشروعرت 

البنك المركزي األ دني بمنرقشة تصميم وتفرصيل المشروع المقترح مع كرفة 

أصحرب المصلحة المعنيين. وسوف تستمر المشرو ات مع العديد من أصحرب 

 هم وملكيتهم. المصلحة خالل فترة تنفيذ المشروع لضمر  مشر كت

 

 التنفيذ -4

 

 الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ 

المنهجية التي يجب تبنيهر من قبل هذا المشروع ستسعى إلى تضمين العمل   -51

البنك  –التشخيصي الذي يقوم على جمع أدلة والذي قرمت به مجموعة البنك الدولي 

الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمجموعة االستشر ية لمسرعدة الفقراء والتعرو  

مع مشر كة قوية من قبل  الوكرلة األلمرنية للتعرو  الدولياأللمرني الذي تنفذه 

أصحرب المصرلح وتنسيق فعرل مع شركرء التنمية. وسوف يتبع المشروع 

تعلقة برلتو يد واإلدا ة المرلية والضمرنرت للبنك الدولي الم اإل شرديةالتوجيهرت 

 االجتمرعية والبيئية. 

البنك المركزي األ دني هو الجهة المنفذة للمشروع وسيكو  مسؤوال عن التنسيق   -56

العرم واإلدا ة. وقد تم اختير  البنك المركزي األ دني كهيئة منفذة ألنه الجهة 

ي في األ د .  كمر يمتلك البنك المسؤولة عن تنظيم واإلشراف على القطرع المصرف

المركزي غرلبية األسهم في الشركة األ دنية لضمر  القروض والتي يرأسهر نرئب 

محرفظ البنك المركزي األ دني. وسوف يضمن ذلك التآز  والتنسيق الفعرل بين 

كرفة األنشطة التي يغطيهر عنصري المشروع. وسيعمل البنك المركزي األ دني عن 

ة الواطنية للتمويل األصغر لضمر  التنسيق الفعرل بين مختلف الجهرت كثب مع اللجن

 الفرعلة في سوق قطرع المشروعرت األصغر والصغيرة والمتوسطة. 

إ  البنك المركزي األ دني على استعداد لتنفيذ المشروع المقترح وسوف يسرعد  -50

. وتقوم التسهيالت الخرصة بمنطقة شمرل أفريقير اإلصالحفي برنرمج  اإلسراععلى 

والشرق األوسط برالستثمر  في مجرل بنرء القد ات في البنك المركزي األ دني 

ويأتي المشروع في وقت منرسب حيث تقوم اإلدا ة في البنك المركزي األ دني 

 تحويلية وتنظيمية.  إصالحرتبرلدفع تجره إجراء 

لبنوك في البنك المركزي األ دني برإلشراف على وستقوم إدا ة اإلشراف على ا -55

المشروع وإدا ته. وستكو  مهمة إدا ة اإلشراف على البنوك في البنك المركزي 

األ دني هي تنفيذ السيرسرت واإلجراءات المشر  إليهر في هذه الوثيقة والخضوع  

يف على البنوك توظ اإلشرافبصو ة مبرشرة لنرئب محرفظ البنك. ويمكن إلدا ة 
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خبراء إضرفيين للمسرعدة في عنصري المشروع بمر في ذلك خبراء في اإلشراف 

على التمويل األصغر وحمرية المستهلك، الخ. وعالوة على ذلك، ستقوم الشركة 

األ دنية لضمر  القروض بتطبيق السيرسرت واإلجراءات المشر  إليهر في هذه 

تكو  اإلدا ة المرلية في البنك الوثيقة فيمر يتعلق برلعنصر األول من المنحة. وس

 . والتعرقداتعن إجراءات التو يد مسئولةالمركزي األ دني 

من البنك  إ شرداتقرم البنك المركزي األ دني بإعداد كتيب تشغيلي بنرء على  -52

ووصف  والتعرقدات الدولي والذي تضمن اإلدا ة المرلية وترتيبرت متعلقة برلتو يد

قة بتنفيذ المشروع والترتيبرت المؤسسية والمتعلقة األدوا  والمسؤوليرت المتعل

 برلتنفيذ والضمرنرت والصرف. 

يقوم البنك الدولي بتقديم دعم لتنفيذ المشروع كمر يشر ك الصندوق العربي لإلنمرء  -50

االقتصردي واالجتمرعي في مهرم تنسيق هذه األنشطة مع األنشطة األخرى ذات 

برة والمزاير النسبية والمشر كرت السربقة ومن الصلة. ويتم توزيع العنرصر وفقر للخ

 –ثم فإ  مؤسسة التمويل الدولية ستعمل عن كثب مع البنك في العنصر  األول 

تعزيز برامج الضمرنرت االئتمرنية. وتقوم الوكرلة األلمرنية للتعرو  الدولي برلتنسيق 

هلك والعنصر  فيمر يتعلق برلعنصر  الثرني الذي يتعلق بتعزيز آلية حمرية المست

الثرلث وهو تطوير إاطر  تنظيمي ومؤسسي لمؤسسرت التمويل األصغر والمؤسسرت 

المرلية غير المصرفية. وبرلرغم من ذلك، فإ  أعضرء الفرق والخبراء من كل 

مؤسسة سوف يسهمو  ويقدمو  الدعم أينمر لزم بنرء على المعلومرت والخبرة 

يذ فعرل على األ ض يقوم البنك الدولي المطلوبة. ولضمر  وجود تنسيق فعرل وتنف

والصندوق العربي لإلنمرء االقتصردي واالجتمرعي بقيردة حمالت إشراف مشتركة 

بمشر كة نشطة من مؤسسة التمويل الدولية والمجموعة االستشر ية لمسرعدة الفقراء 

ى والوكرلة األلمرنية للتعرو  الدولي.  وسوف تتم هذه المهرم مرة كل ستة أشهر عل

األقل. ويتمركز فرد من أفراد الفريق األسرسيين في مكتب البنك الدولي في الكويت 

لضمر  وجود تنسيق فعرل مع الصندوق العربي لإلنمرء االقتصردي واالجتمرعي 

ويتم نشر ثالثة من أفراد الفريق األسرسيين من البنك ومؤسسة التمويل الدولية 

 ميدانير.  والمجموعة االستشر ية لمسرعدة الفقراء

 

 رصد وتقييم  النتائج

من الضرو ي لنجرح المشروع إنشرء نظرم قوي لرصد وتقييم تقدم سير العمل ويتم  -.5

تطبيقه بنرء على إاطر  النترئج المتفق عليهر والترتيبرت الخرصة برلرصد ومؤشراته. 

تمت منرقشة إنشرء إاطر  قوي للرصد والتقييم لتعقب المدخالت والمخرجرت بطريقة 

ظمة وفي الوقت المنرسب وتم االتفرق عليه مع البنك المركزي األ دني. وسيعتمد من

الرصد والتقييم على معريير محددة بوضوح ومؤشرات مخرجرت تغذي مؤشرات 

 (.1المشروع )ملحق 

 االستدامة 



28 
 

المشروع المقترح التنفيذ النرجح للبنك  استدامةتتضمن العنرصر األسرسية في  -51

مشروع، وااللتزام القوي من قبل الحكومة برلسيرسرت المرلية المركزي األ دني لل

السليمة، وزيردة الحصول على التمويل والذي ينعكس في شكل جعل تطوير 

 اإلصالحالمشروعرت األصغر والصغيرة والمتوسطة أحد األولويرت في برنرمج 

ر وتحسين القد ة القرنونية والمؤسسية للمشروعرت األصغ برإلصالحوااللتزام 

 والصغيرة والمتوسطة. 

بين البنك الدولي  أقيمتويتم تسهيل استدامة المشروع من خالل الشراكة القوية التي  -24

والسلطرت األ دنية على مدى السنوات المرضية من خالل برنرمج عمل متكرمل 

انعكس في صو ة حوا  فعرل حول السيرسرت والعمل التحليلي والدعم الفني 

والتشغيلي األسرسي. وقد قرم فريق البنك الدولي بإجراء حوا  قوي ومتخصص 

ي ووزا ة التخطيط والتعرو  الدولي حول السيرسرت مع البنك المركزي األ دن

 القطرع المرلي.  بإصالحووزا ة المرلية حيث اتضح االلتزام 

عالوة على ذلك، سيقوم البنك ومؤسسة التمويل الدولية بتوفير الدعم الفني إلى البنك  -21

المركزي األ دني من خالل تسهيالت الدعم الفني المقدمة إلى منطقة شمرل أفريقير 

 لتعزيز نترئج وآثر  المشروع المقترح.  والشرق األوسط

V – المخاطر الرئيسية وإجراءات التخفيف من حدتها 

 ملخص تقييم المخاطر  

 التقييم المخاطر التقييم فئة المخاطر

 أصحابمخاطر 

 المصلحة

  مخاطر المشروع متوسطة

 متوسطة التصميم  مخاطر الجهة المنفذة

 منخفضة والبيئيةاالجتمرعية  متوسطة القد ات

البرنرمج والجهة  منخفضة الحوكمة

 المرنحة

 متوسطة

تقديم الخدمرت   

 والرصد واالستدامة

 مرتفعة

 متوسطة المخاطر الكلية للتنفيذ  

  

 شرح تقييم المخاطر الشاملة 

المخراطر الشرملة التي تواجه تنفيذ المشروع معتدلة. ويمكن أ  يواجه المشروع   -21

العديد من المخراطر على مستوى أصحرب المصلحة و البيئة التشغيلية والتنفيذ 

واالستدامة. وقد تم تحليل هذه المخراطر بدقة وتم تحديد تدابير تخفيف أثرهر. وتم ذكر 

 . 0م المخراطر التشغيلية في الملحق تدابير تخفيف المخراطر في إاطر  تقيي

تتضمن المخراطر المتعلقة بأصحرب المصلحة المخراطر التي يتسبب فيهر تأخير أو  -26

تغيير االلتزام برلسيرسرت لتعزيز حصول المشروعرت األصغر والصغيرة 

والمتوسطة على التمويل والعدد الكبير من الجهرت المرنحة وهيئرت التنمية العرملة 
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المرلي في األ د  والذي يمكن أ  ينجم عنه نقص في التنسيق.  دمرجاإلفي مجرل 

وتتضمن مخراطر المشروع المخراطر المتعلقة بتصميم المشروع مثل مخراطر نقص 

الخبرة حول الموضوعرت الفنية ذات الصلة والوقت الالزم الستيعرب المفرهيم 

ي إلى تأخير الجديدة والوصول إلى إجمرع حول التحوالت وكل ذلك يمكن أ  يؤد

كبير في تنفيذ المشروع. وسوف يتم عالج ذلك من خالل محدودية عدد العنرصر 

ف للقيرم برلتنفيذ الفعرل ومدة المشروع )أ بعة أعوام( وهو مر يسمح بوقت كر

 . والسلس

وجد مخروف اجتمرعية وبيئية مخراطر االجتمرعية والبيئية، فال تأمر فيمر يتعلق برل -20

شروع المقترح مقصو ة على الخدمرت االستشر ية والدعم كبيرة أل  أنشطة الم

الفني. فرلمشروع هو مشروع دعم فني ذو تقييم ضمرنرت فئة )ج(. وهنرك مخراطر 

لم يتم جمع  إذاأخرى من أ  أنشطة الدعم الفني المخططة قد تكو  محدودة النطرق 

ود تمويل كرف من جهرت مرنحة لكن هنرك أيضر مخراطر تتعلق برزدواجية جه

لم يكن هنرك تنسيق كرف بين شركرء التنمية. وقد تم ذكر  إذاأصحرب المصلحة 

 . 0وسرئل تخفيف هذه المخراطر في الملحق 

 

VI-  ملخص التقييم 

 التحليالت االقتصادية والمالية

 تأثير تطوير المشروع   .1

يقوم المشروع المقترح بتبني نظرم أكثر كفرءة للمشروعرت األصغر والصغيرة  -25

ومؤسسية تحويلية من حيث  تنظيمية إصالحرتوالمتوسطة في األ د  من خالل 

أنهر ال تعزز فحسب حصول المشروعرت األصغر والصغيرة والمتوسطة على 

تم انجرز ذلك من التمويل لكن من حيث الحصول على نظرم عردل وأكثر شفرفية. وسي

خالل التعرمل مع أوجه النقص الكبيرة في البنية األسرسية المرلية مثل تحسين برامج 

الضمر  االئتمرني وحمرية حقوق العمالء المرليين وضمر  الشفرفية والحصول على 

 المعلومرت وتحسين اإلاطر  المؤسسي والتنظيمي لقطرع التمويل األصغر. 

م برامج الضمر  االئتمرني التي ستشجع البنوك في نهرية سيتم استخدام المشروع لدع -22

األمر على إقراض المشروعرت األصغر والصغيرة والمتوسطة. إ  تصميم منتجرت 

خصيصر لتنرسب المشروعرت الصغيرة والمتوسطة  إعدادهرالضمر  الجديدة التي تم 

عمليرت والتي تعتمد على تحليل منرسب للمخراطر سوف تعزز من تطوير واستدامة 

الشركة األ دنية لضمر  القروض. وسوف يؤدي ذلك إلى تسهيل حصول الشركرت 

ذات الجدا ة المرلية على التمويل عندمر تتم إعرقة حصولهر على التمويل بسبب عدم 

كفرية المعلومرت االئتمرنية وضمرنرت القروض من خالل تقليل المخراطر والخسرئر 

المشروعرت الصغيرة والمتوسطة الذي تعتبره المحتملة للدائنين بمر يحفز إقراض 

البنوك أمرا يتضمن كثير من المخراطرة. ومن خالل التركيز على الجمرعرت 

المهمشة والمنراطق المحرومة سيعمل هذا العنصر  على تعزيز حصول المشروعرت 

 الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خالل تخفيف المخراطر. 
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مرت حمرية المستهلك لضمر  حمرية حقوق يهدف المشروع إلى تعزيز تعلي -20

المستهلكين المرليين ولضمر  وجود سوق قوية وتنرفسية وحمرية المستهلكين من 

النصب والخداع واالستغالل فيمر يتعلق بأسعر  المنتجرت  وتعزيز الشفرفية 

والحصول على المعلومرت بسهولة. كذلك فإ  العقود المرلية غرلبر مر تكو  معقدة 

وتكلفة الحصول على المعلومرت مرتفعة وخرصة برلنسبة للعمالء الصغر .  وغرمضة

وال يكو  المستهلكو  دائمر في موقع منرسب التخرذ قرا  بشأ  سالمة الوسطرء 

المرليين ومن ثم من الضرو ي أ  يكو  هنرك إفصرح بشأ  بيرنرت أداء هؤالء 

في السوق. وقد أظهر العمالء لعالج مشكلة تضر ب المعلومرت واحتمرل الفشل 

البنك المركزي األ دني التزامر قوير تجره وضع نظرم قوي ويعتمد عليه لحمرية 

المستهلك واعترف بأهمية أنظمة اإلفصرح والشفرفية والطعن في حمرية حقوق 

المستهلكين المرليين. وتغطي التعليمرت التي اعتمدت مؤخرا للبنك المركزي األ دني 

مع المستهلكين" غرلبية القواعد الهرمة بطريقة شرملة وهي "التعرمل بإنصرف 

والتي توجد في مختلف القوانين محل مجموعة القواعد المتنرثرة وواضحة لتحل 

والتعميمرت. وهذا أمر مهم برلنسبة للمشروعرت الصغيرة والمتوسطة وخرصة 

عو  عمالء التمويل األصغر والقطرع منخفض الدخل من السكر  والذين غرلبر مر يض

 مدخرات حيرتهم في المؤسسرت المرلية. 

تعزيز اإلاطر  المؤسسي لمؤسسرت التمويل األصغر والمؤسسرت المرلية غير  إ  -.2

المصرفية سيكو  له أثرا ايجربير على سالمة مؤسسرت التمويل األصغر وقد تهر 

اإلقراض إلى المؤسسرت األصغر. وسوف يؤدي ذلك إلى  وإعردةعلى االقتراض 

مؤسسرت التمويل األصغر والمقترضين األصغر وهو مر سيسهم في  زيردة عدد

تقليل الفقر وعدم المسرواة ال  توسعهم سيؤدي إلى تغطية أكبر في المحرفظرت 

المهمشة فيمر و اء عمر  والمد  الرئيسية. ويمكن لإلاطر  التنظيمي في النهرية أ  

مرلية. وسوف تؤدي يمكن مؤسسرت التمويل األصغر من تقديم مختلف الخدمرت ال

األنشطة التي من المتوقع القيرم بهر في ظل هذا المشروع إلى خلق بيئة مواتيه 

بصو ة أكبر للمشروعرت األصغر والصغيرة والمتوسطة ويؤدي إلى نموا أكثر 

يقوده القطرع الخرص. إ  تحسين اإلاطر  المؤسسي سوف يسهل الحصول  استدامة

فسية القطرع. عالوة على ذلك، فإ  قيرم البنك على التمويل ويزيد من كفرءة وتنر

المركزي األ دني بتبني منهج تنظيمي وإشرافي أكثر شمولية برلنسبة لكرفة 

المؤسسرت المرلية غير المصرفية )بنرء على نترئج الد اسة السوقية( وليس مؤسسرت 

التمويل األصغر فحسب، إلى جرنب دعم خطط الضمر  االئتمرني وضمر  حمرية 

 .وإنصرفرستهلك سوف يؤدي في النهرية إلى تطوير نظرم أكثر شفرفية وشمولية الم

ة بين افإ  المشروع سوف يؤدي أيضر إلى المسرو 1وكمر أوضحنر في المربع  -21

الجنسين. من الضرو ي القيرم بتعزيز المشر كة النشطة للنسرء في أنشطة 

المرلية ال  ذلك وخرصة األسواق  لألسواقفرصة للدخول  وإعطرئهمالمشروعرت 

يؤدي إلى زيردة عدد النشطين مرلير في المجتمع. وقد أظهرت األدلة التجريبية ا  

التمكين االقتصردي للمرأة يولد مزاير لكرفة أفراد االسرة ويحسن مستوى معيشة 

فرص متسروية  وإعطرئهماألاطفرل. إ  تعزيز فرص النسرء في مجرل المشروعرت 
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ف ينتج عنه في نهرية المطرف  فرهية اقتصردية على في الحصول على التمويل سو

 المدى الطويل. 

 

 القيمة المضافة للدعم البنكي   -3

 اإلقليميةتقوم مجموعة البنك الدولي بتجميع خبراتهر في مختلف الدول ومعرفتهر  -04

وأفضل الممر سرت الدولية. وهنرك عمل كبير تم القيرم به في مجرل تطوير 

لصغيرة والمتوسطة يتراوح بين سيرسة البنك الدولي المشروعرت األصغر وا

لإلنشرء والتعمير حول اإلقراض إلى السيرسرت االستشر ية والدعم الفني تحت مظلة 

تسهيالت المشروعرت األصغر والصغيرة والمتوسطة المقدمة لمنطقة شمرل أفريقير 

على الجهود  والشرق األوسط من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية عالوة

مؤسسة التمويل الدولية والمجموعة التي تمت حتى اآل  من خالل الدعم الفني ل

االستشر ية لمسرعدة الفقراء في عدد من المجرالت ذات األولوية برلنسبة لهذا 

المشروع.  وتعتبر الخبرة الطويلة لمؤسسة التمويل الدولية والمجموعة االستشر ية 

ومر لديهر من الد وس التي  اإلصالحعم مبرد ات لمسرعدة الفقراء في مجرل د

اكتسبتهر من مختلف دول العرلم إلى جرنب صالتهر بشبكة كبيرة من الممر سين 

الرئيسية التي يتطلع البنك  األمو من  أخرىالدوليين وجهرت مرنحة شريكة 

المركزي األ دني ا  يوفرهر له فريق مشروع البنك الدولي كجزء من التعرو  في 

 هذا المشروع. 

يقدم الصندوق العربي لإلنمرء االقتصردي واالجتمرعي  خبرته الواسعة برلمنطقة  -01

دي .  كمر يقدم الصندوق العربي لإلنمرء االقتصراألولويةذات  اإلصالحومجرالت 

واالجتمرعي أيضر خط ائتمر  إلى الدول العربية ولديه خبرة في مجرل التعرمل مع 

البنوك المركزية والبنوك والمؤسسرت الكبرى. وفي ظل قيردات الصندوق العربي 

لإلنمرء االقتصردي واالجتمرعي التي تتمتع برلكفرءة والخبرة فإنه الصندوق يتمتع 

ه السلطرت بتطوير قطرع المشروعرت األصغر بمصداقية كبيرة في األ د  وتعهد ل

والصغيرة والمتوسطة. وسوف يلعب البنك دو  المنسق لضمر  االستخدام األكثر 

فرعلية للموا د واالستفردة من المزاير النسبية والخبرات التي تتمتع بهر مختلف 

 المؤسسرت. 
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 التحليل الفني

قطرع المشروعرت األصغر يقوم المشروع بتحسين البنية األسرسية المرلية ل -01

والصغيرة والمتوسطة برأل د  من خالل تعزيز ودعم برامج ضمرنرت االئتمر  

وآليرت حمرية المستهلك والشكل المؤسسي للتمويل األصغر. وسيقوم المشروع 

بتحسين البيئة االقتصردية التي ستشجع البنوك على زيردة اإلقراض إلى المشروعرت 

 طة القرئمة والجديدة. األصغر والصغيرة والمتوس

وسوف يسمح برنرمج الضمرنرت االئتمرنية برلمشر كة في المخراطر وتخفيفهر على  -06

مؤسسرت اإلقراض في األ د  وسوف تعمل كحرفز على التوسع في تمويل 

المشروعرت األصغر والصغيرة والمتوسطة. وبنرء عليه، يكو  لدى المشروعرت 

مصرد  تمويل مالئمة لمسرعدتهر على النمو األصغر والصغيرة والمتوسطة الجديدة 

 وخلق المزيد من فرص العمل. 

وسوف تدعم آلية حمرية المستهلك نشر المعلومرت وتحمي المشروعرت األصغر  -00

والصغيرة والمتوسطة كعمالء مرليين. وسوف يمكن ذلك المشروعرت األصغر 

ت المنرسب. والصغيرة والمتوسطة من الحصول على المعلومرت الدقيقة في الوق

ونتيجة لذلك، تقوم المشروعرت األصغر والصغيرة والمتوسطة برتخرذ قرا ات مبنية 

على معلومرت تؤدي إلى تقليل تكلفتهر وتمكنهر من استخدام موا دهر المرلية بصو ة 

 . أفضل

الكرفي على قطرع التمويل األصغر سيؤدي إلى توفير بيئة آمنة ومواتيه  اإلشرافإ   -05

سسرت التمويل األصغر أ  تتوسع في اإلقراض إلى المشروعرت حيث يمكن لمؤ

األصغر. وسوف يكو  ذلك في صو ة زيردة في حرفظة مؤسسرت التمويل األصغر 

الحرلية في المنراطق المهمشة عالوة على خلق مؤسسرت تمويل أصغر جديدة. 

 وسوف يكو  لذلك أثرا ايجربير على تمويل المشروعرت األصغر وسيسهم في الحد

من الفقر. عالوة على ذلك، فإ  تحريك كرفة المؤسسرت المرلية غير المصرفية 

للبنك المركزي  اإلشرافيةوليس مؤسسرت التمويل األصغر فحسب تحت المظلة 

األ دني بنرء على نترئج دا سة السوق وقرا  البنك المركزي األ دني سيكو  له 

أ  يقلل العديد من المخروف  أثرا إيجربير على النظرم المرلي بصفة عرمة ويمكن

 المتعلقة بحمرية المستهلك. 

 

 

 

 اإلدارة المالية   

قرم البنك الدولي بعمل تقييم ألنظمة اإلدا ة المرلية في البنك المركزي األ دني لكونه  -02

الهيئة المنفذة المقترحة أثنرء اإلعداد للمشروع المستمر "لتطوير المشروعرت 

لتحقيق النمو الشرمل". وقد استنتج التقييم أ  ترتيبرت األصغر والصغيرة والمتوسطة 

اإلدا ة المرلية المقترحة سوف تقوم برلوفرء برلحد األدنى للمتطلبرت وفقر إلجراءات 

 ( OP/BP10.00التشغيل  قم  )
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سيقوم المشروع المقترح بصفة أسرسية بتمويل األنشطة المتعلقة برلدعم الفني وبنرء  -00

  االستشر يين. وهذه هي أنشطة أسرسية لذلك من المتوقع القد ات من خالل اختير

ا  يتبع المشروع المقترح نفس ترتيبرت اإلدا ة المرلية والصرف الخرصة برلمشروع 

( يتم فتح حسرب مخصص للمشروع لتلقي أموال المنحة 1المستمر بمر في ذلك : )

( تكو  شركة 6لبنك )( يتم تقديم تقر ير مرلية  بع سنوية مؤقتة وغير مدققة إلى ا1)

عن  مسئولةالتدقيق الخر جية المستقلة الحرلية الخرصة برلبنك المركزي األ دني 

القيرم برلتدقيق السنوي لحسربرت المشروع. ويتم استكمرل الترتيبرت المتعلقة برإلدا ة 

 المرلية والصرف. 

 

 والتعاقدات التوريد

المشروع بصفة أسرسية بتمويل قرم البنك بإجراء تقييم للمشتريرت. وسوف يقوم  -.0

الخرصة برلبنك  لإل شرداتأنشطة الدعم الفني من خالل اختير  االستشر يين وفقر "

الدولي المتعلقة برختير  وتشغيل االستشر يين فيمر يختص بقروض البنك الدولي 

ومنح المؤسسة الدولية للتنمية المقدمة من المقترضين من  وائتمر لإلنشرء والتعمير 

والعرض المحدود للبضرئع والبرمجيرت  1411ك الدولي" الصرد ة بتر يخ ينرير البن

البنك الخرصة بمشتريرت البضرئع واألعمرل والخدمرت غير  إ شرداتبموجب 

ومنح  وائتمر بقروض البنك الدولي لإلنشرء والتعمير االستشر ية التي تتعلق 

لبنك الدولي" الصرد ة بتر يخ المؤسسة الدولية للتنمية المقدمة من المقترضين من ا

واألحكرم الوا دة في االتفرقية القرنونية. ولكي يتم تمويل أي عقد من  1411ينرير 

خالل الصندوق، تم االتفرق على اطرق عمل التو يد واطرق اختير  االستشر يين 

والتكلفة التقديرية ومتطلبرت المراجعة المسبقة واإلاطر  الزمني بين البنك المركزي 

ينرير  2بتر يخ  والتعرقدات دني وفريق المشروع في البنك في خطة التو يداأل 

. وسيتم تحديث خطة التو يد على األقل مرة سنوير أو وفقر للحرجة لتعكس 1410

 احتيرجرت تنفيذ المشروع والتحسينرت المطلوبة في القد ات المؤسسية. 

تعتبر اإلدا ة المرلية في البنك المركزي األ دني مسؤولة عن تنفيذ كرفة األنشطة   -01

المتعلقة برلتو يد الخرصة برلمركز الرئيسي وكرفة الفروع األخرى.  ويوجد لدى 

موظفر يعملو  في مجرل التو يد وهم في غرلبيتهم  .1اإلدا ة المرلية قوة عرملة تبلغ 

على د جة البكرلو يوس على األقل في تد يب مد بين حرصلين  مسئولي

في  والتعرقدات اإلدا ة/المحرسبة/المرليرت. وبرلرغم من ذلك، فإ  مسؤولي التو يد

التوجيهية للبنك الدولي والخرصة  برلمبردئالبنك المركزي األ دني ليسوا على د اية 

 برلتو يد واختير  االستشر يين لذلك سيتم تد يب العرملين. 

( 1. يقوم المشروع بتمويل الخدمرت االستشر ية الترلية:)والتعاقدات دالتوري أنشطة -4.

( إنشرء شعبة حمرية المستهلك في البنك المركزي 1تعزيز برامج ضمرنرت االئتمر  )

( تطوير 0( بنرء قد ات وتد يب العرملين في وحدة حمرية المستهلك )6األ دني )

لمؤسسرت المرلية غير إاطر  تنظيمي ومؤسسي لمؤسسرت التمويل األصغر وا

هو االختير  ( دعم إنشرء شعبة للتمويل األصغر. سيكو  منهج التو يد 5المصرفية )



34 
 

و أي منهج آخر أو من خالل اختير  استشر يين بمر على أسرس الجودة والتكلفة أ

التوجيهية الخرصة برلبنك الدولي وسيتم استخدام مستندات تو يد  المبردئتسمح به 

ويقوم المشروع بتمويل كميرت صغيرة نسبير من البضرئع وتكنولوجير  .الموحدةالبنك 

المعلومرت واألنظمة من خالل معريير التصنيف الصنرعي برستخدام مستندات تو يد 

و العطرءات التنرفسية المحلية أو إجراءات التسوق برستخدام مستندات  الموحدةالبنك 

مرجعية الخرصة بعقود الدعم الفني العطرءات المقبولة للبنك. تم إعداد الشروط ال

لضمر  االستعداد للتنفيذ.وقد تم ذكر حزم التو يد الخرصة برلثمرنية عشر شهرا 

 . 6األولى من المشروع في ملحق 

 

 الضمانات االجتماعية والبيئية

يند ج المشروع المقترح تحت الفئة )ج( وليس من المتوقع حدوث أية آثر  بيئية  -1.

سيئة. ولن يقوم المشروع بتمويل أي أعمرل مدنية أو شراء بضرئع. وبهذا فإ  سيرسة 

الخرصة برلتقييم البيئي ال تنطبق عليه. وإذا دعت   OP 4.01تشغيل البنك الدولي  قم 

ى تمويل بضرئع أو أي أعمرل مدنية يمكن للبنك إعردة الضرو ة أثنرء فترة التنفيذ إل

 ويطرلب برلمزيد من التقييم البيئي.    OP 4.01تقييم تطبيق السيرسة التشغيلية  قم 

الخرصة برلتواطين القسري على المشروع. ولن   OP 4.01 ال تنطبق سيرسة البنك  قم -1.

ة ال  عنرصر يستتبع المشروع أية استثمر ات تؤدي إلى تطبيق هذه السيرس

المشروع تركز على بنرء قد ات العمالء وتعزيز لوائح حمرية المستهلك وتعزيز 

برامج ضمرنرت االئتمر  وتحسين اإلاطر  التنظيمي لمؤسسرت التمويل األصغر. وال 

مدنية أو نقل للسكر  او أي آثر  معيشية أو فرض قيود  أعمرليتضمن المشروع أي 

المحتمل أ  تكو  اآلثر  االجتمرعية إيجربيه.  على الوصول إلى الموا د. ومن

وسوف تؤدي أنشطة المشروع المتعلقة برلدعم الفني وبنرء القد ات والجوالت 

الفردية والمؤسسية كمر ستدعم كيرنرت القطرع  اإلصالحرتالد اسية إلى تعزيز 

 الخرص الصغيرة. 
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 1ملحق 

 إطار ورصد النتائج

الرئيسي من المشروع هو تعزيز الخدمرت والمنتجرت المرلية وتقوية آليرت الحمرية المرلية الخرصة برلمشروعرت األصغر والصغيرة : الهدف هدف تطوير المشروع

 والمتوسطة مع تعزيز الحوكمة.

مؤشرات نترئج مستوى هدف تطوير 
 المشروع

وحدة  اسرسي
 القيرس

الخط 
 االسرسي

مصد   التواتر قيم أهداف تراكمية
 البيرنرت/المنهجية

المسؤولية 
عن جمع 

 البيرنرت

    0العرم 6العرم 1العرم 1العرم

عدد قروض التمويل األصغر بعد 
وضع مؤسسرت التمويل األصغر 

 تحت مظلة البنك المركزي األ دني

تقرير البنك  سنوي 1544 1444 544 4 4  قم 
 المركزي األ دني

البنك 
المركزي 

 األ دني

عدد قروض المشروعرت الصغيرة 
والمتوسطة التي منحتهر الشركة 

 األ دنية لضمر  القروض

الشركة األ دنية  سنوي 0544 0444 6544 6144 6444  قم  
 لضمر  القروض

البنك 
المركزي 

 األ دني

عدد الشكروى التي تم حلهر بصو ة 
مرضية للعميل من قبل وحدة حمرية 

المستهلك في البنك المركزي األ دني 

 يومر 64خالل 

تقرير البنك  سنوي 244 544 044 4 4  قم 
 المركزي األ دني

البنك 
المركزي 

 األ دني

البنك المركزي  سنوي 2244 5544 0044 6144 6444  قم   المستفيدين المبرشرين من المشروع
األ دني/الشركة 

األ دنية لضمر  

 القروض

البنك 
المركزي 

 األ دني

النسبة المئوية من النسرء بين 

 المستفيدين المبرشرين من المشروع
البنك المركزي  سنوي 14 12 10 16 14 نسبة 

األ دني/الشركة 

األ دنية لضمر  
 القروض

البنك 

المركزي 

 األ دني

 النتائج المتوسطة

 :دعم برامج الضمانات االئتمانية1العنصر  

مليو    قيمة الضمرنرت التي تم اصدا هر

دينر  
 أ دني

الشركة األ دنية  سنوى 25 24 50 51 01

 لضمر  القروض

البنك 

المركزي 
 األ دني

القروض المضمونة من الشركة 

األ دنية لضمر  القروض والمقدمة 
إلى المشروعرت الصغيرة والمتوسطة 

 المملوكة لنسرء

الشركة األ دنية  سنوي 11 1 0 2 5 نسبة 

 لضمر  القروض

البنك 

المركزي 
 األ دني

 :تعزيز آلية حماية المستهلك3العنصر 

وحدة حمرية المستهلك في البنك 
المركزي األ دني اكتمل عدد 

 الموظفين بهر وتعمل بصو ة كرملة.

نعم/ 
 ال

تقرير البنك  سنوى نعم نعم نعم ال ال
 المركزي األ دني

البنك 
المركزي 

 األ دني

استكمرل برامج التد يب الضرو ي 
 للعرملين في وحدة حمرية المستهلك

تقرير البنك  سنوى 5 0 6 4 4  قم 
 المركزي األ دني

البنك 
المركزي 

 األ دني

عدد حمالت التوعية العرمة وبرامج 

 التثقيف االقتصردي
تقرير البنك  سنوي 6 1 1 4 4  قم  

 المركزي األ دني

البنك 

المركزي 
 األ دني

 : تطوير إطار تنظيمي ومؤسسي لمؤسسات التمويل األصغر ومؤسسات التمويل غير المصرفية2العنصر  

شعبة التمويل األصغر في البنك 

األ دني يوجد بهر عدد المركزي 
كرمل من الموظفين وتعمل بشكل 

 كرمل

نعم/ 

 ال

تقرير البنك  سنوي نعم نعم نعم ال ال 

 المركزي األ دني

البنك 

المركزي 
 األ دني
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 3ملحق 

 وصف مفصل للمشروع

( تقوية برامج الضمرنرت 1يتكو  المشروع المقترح من ثالثة عنرصر أسرسية: )  .1

( تطوير إاطر  تنظيمي ومؤسسي 6( تعزيز آلية حمرية المستهلك )1االئتمرنية )

 مليو  دوال .  6لمؤسسرت التمويل األصغر. وتبلغ تكلفة المشروع اإلجمرلية 

 المشروععناصر 

  : دعم برامج الضمانات االئتمانية )مليو  دوالر أمريكي(1 عنصر ال

يهدف هذا العنصر  إلى تطوير منتجرت ضمر  القروض المقدمة من الشركة  .1

األ دنية لضمر  القروض إلى المشروعرت الصغيرة والمتوسطة وتخصيص 

منتجرت جديدة معدة خصيصر لتنرسب المشروعرت الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم 

 الخراطئواالختير   األخالقيةسرس التحليل المنرسب للمخراطر وعالج المخراطر على أ

بهدف تعزيز تطوير واستدامة عمليرت الشركة األ دنية لضمر  القروض. ويركز 

 إمكرنرتهرهذا العنصر على مسرعدة الشركة األ دنية لضمر  القروض على تعزيز 

ثير منتجرتهر وخرصة تلك التي الداخلية األسرسية والتوسع في انتشر هر وزيردة تأ

تستهدف المشروعرت الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الجمرعرت المهمشة بمر 

في ذلك النسرء واألمركن المحرومة. وسوف يدعم في الوقت نفسه الشركة األ دنية 

لضمر  القروض في تصميم منتجرت ضمرنرت لإلقراض األصغر. وسوف يؤدي 

تمرني إلى تعزيز حصول المشروعرت الصغيرة والمتوسطة تقوية آلية الضمر  االئ

 على التمويل. 

وفي أثنرء تنفيذ المسرعدات الفنية التي يقدمهر البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية،  .6

فإ  هذا العنصر يجب ا  يدعم مجرالت أخرى إلى جرنب تلك التي يتم تنفيذهر كمر انه 

للشركة األ دنية لضمر  القروض لتنفيذ خطة يهدف أيضر إلى دعم القد ات الداخلية 

( االبحرث 1التحول. وينقسم مشروع الدعم الفني الكلي إلى سبعة مسر ات عمل : )

( تطوير المنتجرت )تم تضمين آليرت التجزئة 6( إدا ة المخراطر )1السوقية )

(التحليالت واألنظمة 2( قواعد السداد )5( التسويق واالنتشر  )0والتسليم( )

التنظيم والموا د البشرية. ومن أجل تنفيذ مبرد ات التغيير و فع المستوى (0)

واالستدامة والكفرءة نذكر فيمر يلي المجرالت التي نطرلب بتقديم الدعم فيهر من جرنب 

 الشركة األ دنية لضمر  القروض: 

 

: يوجد ثغرات كبيرة تحترج إلى إصالح حتى تتمكن التنظيم والموارد البشرية - أ

األ دنية لضمر  القروض من الحصول على الكفرءات المطلوبة وتعزيز  الشركة

 الفرص المتعلقة برلتنفيذ النرجح لمبرد ات التغيير. وتند ج تحت ثالثة مجرالت:

 

ية لضمر  القروض الخبرات  دن.  ال يوجد لدى الشركة األخبرات األفراد

( 1( تطوير المنتجرت واألعمرل )1اإلدا ية الداخلية المطلوبة في مجرالت )
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( قواعد السداد. وفي هذا الصدد، 0( التسويق واالنتشر  )6إدا ة المخراطر )

)أ( مستشر  إدا ة مخراطر مقيم للعمل مع توظيف لية  دنتخطط الشركة األ

الدولي في تنفيذ وإدا ة عملية التحول في إاطر  مؤسسة التمويل الدولية والبنك 

قواعد السداد )ب( مستشر  تطوير منتجرت وأعمرل مقيم  وإصالحالمخراطر 

للعمل مع فريق مؤسسة التمويل الدولية والمسرعدة في تدشين منتجرت جديدة 

على تنفيذ العوامل  اإلشرافإلى  برإلضرفةوتحديث المنتجرت القرئمة 

رعدة )ت( مستشر  تسويق مقيم للتركيز على تغطية السوق المس اإلستراتيجية

وتقوية العالقرت مع المؤسسرت الشريكة وضمر  النمو في حجم الضمرنرت 

المقيمين الثالثة في  المستشر ينوالمسرعدة على تحسينهر. وسيتم توظيف هؤالء 

ات سنوات من أجل تنفيذ الكفرء أ بعةفترة تنفيذ المشروع التي تستمر على مدى 

األسرسية المطلوبة وصبغهر برلصبغة المؤسسية بحيث يتحقق االنتشر  والتأثير 

المستهدف. وعالوة على ذلك، سيقوم هؤالء المستشر ين المقيمين بتد يب 

العرملين برلشركة األ دنية لضمر  القروض و فع مستوى معلومرتهم الفنية 

إلجمرلية لهؤالء المستشر ين لتحقيق االستدامة في عملية التغيير. وتقد  التكلفة ا

 مليو  دوال  أمريكي.  4.50سنوات بحوالي  األ بعةالثالثة على مدى 

ستستفيد الشركة األ دنية لضمر  القروض بشكل كبير من التعلم من  .المعرفة

برامج الضمر  التي تتبع أفضل الممر سرت في شتى أنحرء العرلم. كمر يسرعد 

المبرد ات وزيردة  إاطالقفي  واإلسراعمعتردة ذلك أيضر على تجنب العثرات ال

فرص النجرح. وقد استطرعت بعض برامج الضمرنرت تحقيق النجرح مثل برنرمج 

كفرلة )لبنر ( وبرنرمج تمويل المشروعرت الصغيرة )كندا( وصندوق ضمر  

الشركرت الصغيرة )تشيلي( و مؤسسة أوسيو لالبتكر  )فرنسر( و صندوق 

. ومن ثم يمكن للشركة األ دنية لضمر  القروض ضمر  القروض )كو ير(

االستفردة من الجوالت الد اسية التي تتم إلى مؤسسرت الضمرنرت االئتمرنية  التي 

تتبع أفضل الممر سرت في أ بعة دول مختلفة لمحركرة أفضل الممر سرت 

واالستمرا  في تحسين لبنرت البنرء. وتقد  تكلفة األ بعة جوالت د اسية )تم 

 مليو  دوال  أمريكي.  4.11خطيط إلجراء جولة د اسية كل عرم( بحوالي الت

إلى بنرء قد ات األفراد في الخط األمرمي  أيضرتوجد حرجة  .بناء قدرات البنوك

في البنوك من خالل التد يب بحيث تصبح البنوك قرد ة على فهم وتجميع وبيع 

المنتجرت والبرامج التي ستقوم الشركة األ دنية لضمر  القروض بإاطالقهر. وفي 

هذا الصدد ستحترج الشركة األ دنية لضمر  القروض إلى وضع مقر  تد يبي 

بتد يب واعتمرد مد اء عالقرت وقردة فرق في البنوك. وتبلغ تكلفة حتى تقوم 

 مليو  دوال .  4.45وضع مثل هذا المقر  التد يبي حوالي 

  

. يوجد حرجة هرمة لقيرم الشركة األ دنية لضمر  القروض بمر التحليالت والنظم - ب

يرنرت تخزين الب( تعزيز أنظمة 1( تنفيذ نظرم لتخطيط لموا د المؤسسة )1يلي : )

(تحسين آلية نظم إدا ة المعلومرت من خالل الرصد الذي 6وعمل التحليالت )

( زيردة أوتمة العمليرت وعمل 0تكنولوجية ) وأنظمة أدواتيعتمد على استخدام 
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( الحصول على األجهزة والبرمجيرت الالزمة 5واجهرت تعرمل مع البنوك )

مجرالت بنرء القد ات الهرمة لدعم كرفة مبرد ات النمو. وتعتبر هذه النقطة من 

 مليو  دوال .  4.6وتقد  تكلفتهر بحوالي 

 مليو  دوالر(  1.3: تعزيز آلية حماية المستهلك )3 عنصر ال

يهدف هذا العنصر  إلى وضع نظرم إشرافي قوي ويعتمد عليه لحمرية المستهلك  .0

ولحل المشكالت في األ د  وهو مر يؤكد على أهمية اإلفصرح والشفرفية ونظرم 

الطعن في حمرية حقوق المستهلكين المرليين. والهدف هو تفعيل تعليمرت البنك 

مل المنصف مع المستهلك" بعنوا  "التعر 1411لسنة  52األ دني المركزي  قم 

والتي تهدف إلى دعم اإلدمرج المرلي وحمرية المستهلك. ويقوم المشروع أيضر بدعم 

إنشرء وحدة حمرية المستهلك في البنك المركزي األ دني برالضرفة إلى بنرء قد اته 

حتى يتمكن من القيرم بمهمته فيمر يتعلق بضمر  التزام المؤسسرت المرلية الوسيطة 

ويهدف هذا العنصر  لتعليمرت وتمكين الوحدة من فرض تنفيذ هذه التعليمرت. بهذه ا

إلى ضمر  حصول عمالء المشروعرت األصغر والصغيرة والمتوسطة )ومستهلكي 

المنتجرت المرلية من غير أصحرب األعمرل ألغراض غير تجر ية( على معلومرت 

ن أيضر أنهم ال منرسبة وفي الوقت المنرسب و على خدمرت كرفية. وسوف يضم

يتعرضو  إلى أي سلوك غير منرسب أو لممر سرت فسرد وأ  المؤسسرت المرلية 

الوسيطة ال تضع عراقيل غير ضرو ية أو تقوم برلتمييز. عالوة على ذلك، سيقوم 

بتحسين الشفرفية والمحرسبة والحوكمة كمر سيمنع استغالل القطرع غير المتعلم من 

 مهمشة. السكر  وخرصة في المنراطق ال

( المسرعدة على إنشرء وحدة حمرية المستهلك في البنك 1وسيتم تقديم ذلك من خالل ) .5

على االلتزام بلوائح حمرية المستهلك )بمر في ذلك  لإلشرافالمركزي األ دني 

التعليمرت الجديدة المتعلقة برلتعرمل المنصف مع المستهلك( وحل المشكالت. وسيتم 

بتقييم متطلبرت بنرء القد ات والتد يب والموا د الخرصة هذا األمر من خالل القيرم 

برلوحدة ومسرعدة البنك المركزي األ دني على تطوير منرهج لتحقيق هذه المتطلبرت 

( القيرم ببنرء قد ات البنك المركزي األ دني للشروع في هذه المهرم. وسوف 1)

أل دني على إنشرء يتضمن هذا األمر، على سبيل المثرل، مسرعدة البنك المركزي ا

نظم  صد في الموقع وخر ج الموقع وإجراءات وتقديم المشو ة حول تنفيذ اآلليرت 

المستهلكين بصو ة منتظمة وعن كيفية تحديد عوائق  أبحرثوالتد يب حول استخدام 

اإلدمرج المرلي التي تضعهر بعض المؤسسرت المرلية )مثل الحد األدنى للرصيد لفتح 

ا  تتضمن األسرليب التي هي موضوع هذا التد يب د اسرت  حسرب بنكي(. ويمكن

جودة )فرق تركيز( وشراء مقنع وتحليل بيرنرت الشكروى. عالوة  وأبحرثاستقصرئية 

على ذلك، سيقوم هذا العنصر  بتمويل تطوير برامج التثقيف المرلي من خالل البنك 

ء وفهم المنتجرت المركزي األ دني حول موضوعرت مثل الحقوق القرنونية للعمال

المرلية المختلفة المطروحة برلسوق وحل المشكالت. كمر يمكن أ  يتضمن هذا 

إلى البنك المركزي األ دني بخصوص تعليمرت  اإل شردالعنصر  أيضر تقديم 

التعرمل بإنصرف مع المستهلكين والقوانين ذات الصلة بمر في ذلك أيه تغيرات قد 
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( القيرم بجولتين د اسيتين 6المشر  إليهر بعرليه ) يرى انهر ضرو ية لتنفيذ األهداف

لكبر  الموظفين في وحدة حمرية المستهلك الجديدة )بمجرد إنشرئهر( إلى دول لديهر 

 على حمرية المستهلكين المرليين.  واإلشرافنظم متطو ة في مجرل تنظيم 

فصرح سيؤدي إنشرء وحدة لحمرية المستهلك إلى تمكينهر من تنفيذ متطلبرت اإل .2

والمحرسبة الترلية والتي تنعكس في تعليمرت التعرمل المنصف مع المستهلكين والتي 

( إفصرح إجبر ي بلغة مبسطة لكرفة األسعر  الرئيسية 1تتضمن )بصو ة موجزة(: )

( 6( ضرو ة و ود كرفة المعلومرت األسرسية في العقد )1والبنود والشروط )

ل )والذي يظهر البحث التحليلي أنه ضرو ة اإلفصرح عن معدل مئوي سنوي فعر

مفهوم بصو ة أفضل للعديد من المستهلكين بمن فيهم الذين يتمتعو  بمعدالت تعليم 

(المتطلبرت المتعلقة بأنه لن يتم فرض أيه  سوم 0منخفضة ومعرفة مرلية أقل( )

( ضرو ة شرح الفر ق بين معدالت 5إضرفية أكثر من تلك التي تم اإلفصرح عنهر )

ائد الثربتة والمتغيرة بوضوح إلى المستهلك في البداية وا  تعتمد على معريير الفو

 يمكن مالحظتهر في السوق. 

والمؤسسات  األصغرتنظيمي ومؤسسي لمؤسسات التمويل  إطار:  تطوير 2العنصر 

 مليو  دوالر( 1.8المالية غير المصرفية )

التنظيمية لتطوير  واإلصالحرتيهدف هذا العنصر إلى دعم إصالح السيرسرت   .0

المؤسسرت المرلية غير المصرفية وقطرع التمويل األصغر. وإد اكر ألهمية دو ه 

ليس للبنوك فحسب ولكن للمؤسسرت المرلية غير  وإشرافيةكجهة مرلية تنظيمية 

المصرفية كذلك، فقد قرم البنك المركزي األ دني برتخرذ خطوات جردة نحو تنظيم 

يل األصغر. وسوف يستتبع ذلك وضع إاطر  تنظيمي واإلشراف على قطرع التمو

إلى  برإلضرفةمواتي للتمويل األصغر والمؤسسرت المرلية غير المصرفية 

اإلصالحرت المؤسسية التي ستسمح للبنك المركزي األ دني برلقيرم بهذه المهمة. 

عالوة على ذلك، فإ  ذلك سوف يغطي تكنولوجير المعلومرت سواء المعدات أو 

 رت وتقوية البنية األسرسية المؤسسية. البرمجي

إ  اللوائح القردمة التي سيدعمهر برنرمج االتحرد األو وبي سوف تحرك قطرع  ..

التمويل األصغر ليصبح تحت المظلة التنظيمية واإلشرافية للبنك المركزي األ دني 

وبنرء على اتخرذ المزيد من القرا ات التي تعتمد على د اسة لسوق المؤسسرت 

لية غير المصرفية فإ  هنرك خطط ترمي إلى تضمين كرفة المؤسسرت المرلية المر

غير المصرفية أيضر في مرحلة الحقة. وسوف يتكو  من قواعد حكيمة ويسيرة 

تركز على حمرية المستهلك ومتطلبرت منرسبة ومالئمة وقواعد حوكمة قوية وإدا ة 

عريفرت عرمة للتمويل مخراطر وضوابط داخلية وخر جية. تتبنى اللوائح أيضر ت

األصغر والخدمرت المرلية المسموح بهر. وسوف يقوم المشروع بدعم البنك المركزي 

األ دني في إنشرء شعبة للتمويل األصغر وتزويدهر برلمعدات والموظفين داخل إدا ة 

اإلشراف على البنوك وستكو  مسؤولة عن تنفيذ القواعد وضمر  االلتزام برللوائح 

 مؤسسرت التمويل األصغر.  واإلشراف على
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 2الملحق 

 ترتيبات التنفيذ

 الهيئة المنفذة  - أ

  

البنك المركزي األ دني هو الجهة المنفذة للمشروع والتي ستكو  مسؤولة عن التنسيق   -1

وإدا ة المشروع بكرمله. وقد تم اختير  البنك المركزي األ دني كجهة منفذة ألنه الجهة 

عن تنظيم واإلشراف على القطرع المصرفي في األ د . ويحتفظ البنك  المسئولة

المركزي األ دني بملكية غرلبية األسهم في الشركة األ دنية لضمر  القروض والتي 

 يرأسهر نرئب محرفظ البنك المركزي األ دني. 

يقوم الدعم الفني الخرص بمنطقة شمرل أفريقير والشرق األوسط برالستثمر  في بنرء  -1

د ات البنك المركزي األ دني وقد أثبتت الخبرة على مدى السنوات المرضية كفرءة ق

البنك المركزي األ دني في إدا ة وتنفيذ المشروعرت. ويؤكد التنفيذ الفعرل لمشروع 

تطوير المشروعرت األصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق النمو الشرمل على 

دني الذي قرم به البنك الدولي والذي أظهر أ  لديه قد ة التقييم السربق للبنك المركزي األ 

كرفية على تنفيذ المشروع والتنسيق بخصوصه وإدا ته. وسوف يتم القيرم برلترتيبرت 

لضمر  اإلشراف الكرفي على المشروع وتغطية النواحي التي تتعلق برلوكيل والضمرنرت 

شراف برالستفردة من في ظل وجود مهمرت إشرافية نصف سنوية. ويقوم فريق اإل

استدعى األمر. وسوف يتم عمل لقرءات مع  إذاخبرات البنك والخبراء الخر جيين 

أصحرب المصلحة اآلخرين المعنيين الذين يشر كو  في أنشطة ممرثلة بمر في ذلك 

ومن خالل ثالثة أعضرء فريق يكو  مقرهم  اإلشرافالجهرت المرنحة وذلك أثنرء مهرم 

 عمر . 

 

 لماليةاإلدارة ا - ب

يقوم فريق المشروع الذي يقوم بإدا ة المشروع المستمر لتطوير المشروعرت األصغر   -6

والصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق النمو الشرمل بإدا ة هذا المشروع أيضر. ويتضمن 

التوجيهية الخرصة برإلدا ة  مبردئالفريق مسؤول مرلي قرم بجمع معلومرت جيدة عن ال

البنك الدولي أثنرء عمله في المشروع المستمر لتطوير المشروعرت المرلية والصرف في 

 األصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق النمو الشرمل. 

. إجمرلي المخراطر المرلية للمشروع "معتدلة". ومع مخاطر اإلدارة المالية للمشروع -0

وسيكو  تقييم تطبيق التدابير التخفيفية يوجد برلمشروعرت ترتيبرت مخراطر مرلية مقبولة 

المخراطر المرلية به "منخفضة". وبنرء على القد ة المرضية للبنك المركزي األ دني 

واطبيعة المشروع تم تقييم المخراطر المرلية على أنهر "معتدلة" بصفة أسرسية بسبب: )أ( 

التوجيهية الخرصة  للمبردئبرلرغم من أ  المسؤول المرلي  قد استطرع تكوين فهم جيد 

المرلية والصرف في البنك الدولي الزالت هنرك حرجة إلى دعم وثيق وتد يب برإلدا ة 

( نظرم المحرسبة 6)ب( المنح الالزمة لتمويل المشروع قد ال تتوفر في الوقت المنرسب )

الحرلي في البنك المركزي األ دني غير قرد  على إعداد التقر ير المرلية المؤقتة وفقر 

 لبنك الدولي. التوجيهية الخرصة بر للمبردئ
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( 1يجب القيرم برتخرذ الخطوات الترلية للتخفيف من المخراطر المتعلقة برإلدا ة المرلية ) -5

( الفصل الخرص برإلدا ة المرلية 1مرلي مؤهل ) مسئوليتضمن فريق المشروع  أ يجب 

من أجل مشروع تطوير المشروعرت األصغر  إعدادهفي كتيب العمليرت والذي تم 

( 6سطة بهدف تحقيق النمو الشرمل تم تحديثه من أجل هذه العملية )والصغيرة والمتو

( يتم استخدام النظرم 6يستمر البنك الدولي في تقديم الدعم الوثيق لهذا المشروع )

المحرسبي للبنك المركزي األ دني للحصول على عمليرت المشروع المرلية وإعداد 

ية المؤقتة  بع السنوية على ا  يتم اعداد البيرنرت المرلية الالزمة إلعداد التقر ير المرل

بعض البيرنرت القليلة غير المترحة من قبل النظرم من خالل استخدام صفحرت على 

 برنرمج اكسيل. 

. تتم عملية إعداد الموازنة من قبل اإلدا ة اإلدا ية الموازنة وتدفق األموال إعداد -2

الموازنرت وهو  وإعدادوالمرلية. وتمتلك هذه اإلدا ة قد ات مرضية في مجرل التخطيط 

مر يمكن البنك المركزي األ دني من إعداد خطط وموازنرت سليمة. ويتم إعداد الموازنة 

مع اإلدا ة اإلدا ية والمرلية قبل  أوال على مستوى اإلدا ات ثم يتم تجميعهر ومنرقشتهر

تقديمهر إلى مجلس اإلدا ة العتمردهر. ويتم إعداد خطة صرف المشروع في إدا ة 

على البنوك ويتم تحديثهر بصفة دو ية ويتم استخدامهر لتعكس االختالفرت التي  اإلشراف

األمريكي  تظهر أثنرء تقديم التقر ير المرلية المؤقتة. ويتم فتح حسرب مخصص برلدوال 

في البنك المركزي األ دني ويقوم بإدا ته إدا ة اإلشراف على البنوك. وسوف يتم عمل 

اإليداعرت والسداد من الحسرب المخصص وفقر لخطرب صرف. ويقوم البنك المركزي 

األ دني بإعداد اطلبرت سحب مصحوبة برلمستندات الداعمة ذات الصلة ويتم توقيعهر من 

 ين. قبل الموظفين المعتمد

. يحتفظ البنك المركزي األ دني بنظرم إدا ة مرلية مقبول المحاسبة وإعداد التقارير -0

"نظرم أو اكل" والذي يعمل بصو ة مركزية في الشعبة المركزية للمحرسبرت. وسوف 

يتم تضمين نظرم المحرسبة الخرص برلمشروع في نظرم المحرسبة الخرص برلبنك 

تم فتح الحسربرت الالزمة،  في دفتر األسترذ، لتعكس المركزي األ دني لهذا الغرض، وسي

أنشطة المشروع ويتم تطبيق  صيد التحكم الستخدامه ألغراض التسويرت. ويقوم 

المشروع بإعداد تقر ير مرلية مؤقتة غير مدققة ومدمجة بصو ة  بع سنوية. وتقوم إدا ة 

مدققة والمدمجة  بع السنوية اإلشراف على البنوك بتسليم التقر ير المرلية المؤقتة غير ال

يومر من نهرية  بع السنة ذو الصلة. وسوف تتضمن التقر ير  05إلى البنك في خالل 

( بير  برلمصرد  واستخدامرت األموال في الفترة التي أعدت التقر ير 1المرلية المؤقتة )

( بير  تسوية للحسرب 6( بير  مفصل لاللتزامرت )1عنهر وبصو ة تراكمية )

ص. وسوف يتم استخدام النظرم إلعداد بعض البيرنرت المطلوبة كجزء من المخص

التقر ير المرلية المؤقتة  بع السنوية لكن بقية البيرنرت والتي ال تتوفر من خالل النظرم 

 برستخدام برنرمج اكسيل.  إعدادهرفسيتم 

( 1ه )إدا ة ويدير 10. يتكو  تنظيم البنك المركزي األ دني من داخليةالضوابط ال -.

( إثنين نواب لمحرفظ البنك. يتم تطبيق المشروع وفقر 6( محرفظ البنك )1مجلس إدا ة )

للسيرق العرم لسيرسرت وإجراءات الضوابط الداخلية للبنك المركزي األ دني. ويتبع البنك 

وتعديالته والئحة  1101لسنة  16المركزي األ دني قرنو  البنك المركزي األ دني  قم 
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لداخلية. وألغراض المشروع المستمر لتطوير المشروعرت األصغر التنظيمرت ا

والصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق النمو الشرمل تم تطوير كتيب للعمليرت ليعكس 

سيرسرت وإجراءات البنك المركزي األ دني والذي يستكمله متطلبرت البنك التي تتعلق 

ر يتعلق برلمتطلبرت الخرصة بإعداد مبردئ توجيهية عن اإلدا ة المرلية فيم( 1بمر يلي : )

( التدقيق الخر جي لحسربرت المشروع من قبل 6( إجراءات الصرف )1التقر ير المرلية )

شركة تدقيق مؤهلة ومقبولة. ويتم تحديث الفصل الخرص برإلدا ة المرلية في هذا الكتيب 

 ألغراض هذه العملية. 

ي األ دني وظيفة تدقيق داخلي وهي . يوجد برلبنك المركزالتدقيق الداخلي والخارجي -1

مقبولة للبنك الدولي وتعتمد على نهج قرئم على المخراطر وفقر للمعريير الدولية للتدقيق 

الداخلي الصرد ة عن معهد المدققين الداخليين. وتخضع إدا ة التدقيق الداخلي لرئيس 

وتم تحديثه  1414مجلس اإلدا ة مبرشرة. ويوجد إلدا ة التدقيق فصل تم إعداده في عرم 

إلى جرنب كتيب تدقيق مفصل يتم تحديثه بصو ة منتظمة كلمر دعت  1411في عرم 

موظفر مقسمين  .1الضرو ة. ويوجد بإدا ة التدقيق عدد كرف من الموظفين ويتكو  من 

( شعبة الد اسرت 1( فريق تدقيق نظم المعلومرت )1على ثالثة شعب  ئيسية )

( االستثمر  1) مجموعرتليرت والتي تتكو  من ست ( شعبة تدقيق العم6والوثرئق)

( الموا د البشرية 0( اإلدا ية والمرليرت )6( المدفوعرت المحلية )1األجنبي والعمليرت )

( المسرئل المتعلقة برلعملة 2( عمليرت السوق المفتوحة واإلشراف المصرفي )5)

يعتمد على  واإلشراف على صرف العمالت. وتعتمد منهجية التدقيق على منهج

المخراطر. وبنرء على اطلب البنك الدولي،  سيخضع المشروع لتدقيق داخلي سنوي يتم من 

خالل إدا ة التدقيق الداخلي. وكر  تدقيق القوائم المرلية الخرصة برلبنك المركزي األ دني 

والذي تم على يد مدقق خرص مستقل قد تضمن  أير متحفظر. وبرلرغم من  1411لعرم 

م اإلبالغ عن أي مسرئل مردية تتعلق برلضوابط الداخلية ويمكن أ  تؤثر على ذلك فلم يت

المشروع المقترح. وكرنت التحفظرت األسرسية تتعلق بتقديم حسربرت مشكوك في صحتهر 

وتحويل الدين األجنبي. ويتوافر تقرير التدقيق والبيرنرت المرلية للبنك المركزي األ دني 

  دني على االنترنت.على موقع البنك المركزي األ

يقوم مدقق الحسربرت الخر جي المستقل الحرلي للبنك  أ يقبل البنك الدولي  -14

المركزي األ دني بتدقيق القوائم المرلية للمشروع سنوير وفقر للمعريير الدولية للتدقيق. 

وسيقوم البنك المركزي األ دني بتقديم تقرير التدقيق وخطرب إدا ة إلى البنك الدولي 

ستة أشهر بعد انتهرء فترة التدقيق. وسيكو  البنك المركزي األ دني مسؤوال عن خالل 

توسيع نطرق المدقق الخر جي الحرلي ليشمل تدقيق القوائم المرلية للمشروع. وسيتضمن 

تقرير التدقيق السنوي للقوائم المرلية للمشروع  أير منفصال عن الضوابط الداخلية 

نك الدولي حول الحصول على المعلومرت والصرد ة في للمشروع. وبنرء على سيرسة الب

سيتم إترحة تقرير التدقيق إلى جرنب القوائم المرلية للمشروع التي تم  1414يوليو  1

تدقيقهر  الاطالع الجمهو . ويخضع البنك المركزي األ دني لتدقيق سنوي قرنوني تقوم 

ه األ دني بمشر كة قوائمبه شركة تدقيق خرصة ومستقلة ولذلك سيقوم البنك المركزي 

 المرلية التي يتم تدقيقهر مع البنك الدولي. 
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 للمبردئ. يتم صرف عرئدات المنحة وفقر يردنمصروفات البنك المركزي األ -11

التوجيهية  للمبردئالتوجيهية للبنك الدولي كمر هو مشر  إليه في خطرب الصرف ووفقر 

للبنك الدولي الخرصة برلصرف للمشروعرت. وسوف يستخدم نظرم الصرف وفقر 

للمعرملة في هذا المشروع. وبنرء عليه، يتم عمل اطلبرت السداد من المنحة من خالل 

استخدام اطلبرت سحب سواء للمدفوعرت المبرشرة أو المبرلغ المستردة أو إعردة ضخ 

تضمن كل اطلبرت السحب كرفة المستندات الداعمة األموال في الحسرب المخصص. وست

المنرسبة، بمر في ذلك بير  مفصل برإلنفرق لعمليرت الصرف وإعردة ضخ األموال في 

الحسرب المخصص. إ  فئة النفقرت المؤهلة والتي يمكن تمويلهر من عرئدات المنحة 

المنحة. وسيتم منح  قيةاتفرونسبة النفقرت التي يتم تمويلهر كنفقرت مؤهلة سيتم تحديدهر في 

فترة سمرح أ بعة أشهر للسمرح بتمويل أي نفقرت مؤهلة مستحقة قبل تر يخ إغالق 

 المنحة. 

. قرم البنك بإدخرل نظرم الصرف اآللي برلنسبة لكرفة الصرف اإللكتروني -11

المشروعرت برأل د . وبموجب هذا النظرم، يتم تنفيذ كرفة المعرمالت ويتم عمل صو ة 

من  االنترنتالمستندات الداعمة والتقر ير المرلية المؤقتة ويتم نقلهر عبر ضوئية من 

خالل نظرم وصلة عمالء البنك الدولي. إ  استخدام وظيفة الصرف االلكتروني سوف 

( تجنب ا تكرب األخطرء 1يؤدي إلى تبسيط عملية السداد عبر االنترنت من أجل )

( 6وتكلفة إ سرل اطلب السحب إلى البنك )( تقليل وقت 1الشرئعة عند ملء اطلب السحب )

 اإلسراع في تجهيز اطلبرت الصرف. 

سيتم إ سرل المستندات الداعمة الضرو ية إلى البنك الدولي فيمر يتعلق برلعقد  -16

في  لإلنفرقالذي يزيد عن عتبة المراجعة المسبقة. وسيتم االحتفرظ برلمستندات الداعمة 

رحة لالاطالع من قبل المدققين الخر جيين وبعثرت إدا ة اإلشراف على البنوك وستكو  مت

إشراف البنك الدولي. وستخضع كرفة أوجه الصرف إلى شروط إتفرقية المنحة كمر سيتم 

 تحديد إجراءات الصرف في خطرب الصرف. 

أدنره فئرت النفقرت المؤهلة التي يمكن تمويلهر من عرئدات  1يحدد الجدول  قم  -10

 يتم تمويلهر كنفقرت مؤهلة: المنحة ونسبة النفقرت التي 

 : فئرت النفقرت المؤهلة ونسبة النفقرت التي يتم تمويلهر من المنحة 1جدول  قم 

المبلغ الذي تم تخصيصه من  الفئة

 يكي(األمرالمنحة )بالدوالر 

نسبة النفقات التي يتم 

 تمويلها )متضمنة الضرائب(

البضرئع، الخدمرت غير 

االستشر ية، خدمرت 

االستشر يين، التد يب، التكلفة 

 التشغيلية لهذا المشروع

6444444 144% 

  2111111 إجمالي القيمة

 

 

 والمشتريات ترتيبات التوريد -ج
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وفقر لمبردئ البنك بهذا المشروع  ةالخرصوالمشتريرت  التو يد  إجراءات  تمت -15

البنك الدولي الدولي التوجيهية الخرصة برختير  وتوظيف االستشر يين بموجب قروض 

ومنح المؤسسة الدولية للتمويل من قبل المقترضين من البنك  رتلإلنشرء والتعمير وائتمرن

و المبردئ التوجيهية الخرصة برلتو يد وفقر لقروض البنك  1411الدولي بتر يخ ينرير 

من قبل المقترضين من  للتنميةالدولي لإلنشرء والتعمير وائتمرنرت ومنح المؤسسة الدولية 

واألحكرم الصرد ة في االتفرق القرنوني. أمر برلنسبة لكل عقد  1411البنك الدولي بتر يخ 

يتم تمويله من خالل المنحة فقد تم االتفرق بين الجهة المقرضة وفريق مشروع البنك على 

منرهج التو يد ومنرهج اختير  االستشر يين والتكلفة التقديرية ومتطلبرت المراجعة 

. وسيتم 1410ينرير  2الزمني وذلك في خطة التو يد الصرد ة بتر يخ  المسبقة واإلاطر 

تحديث خطة التو يد مرة سنوير على األقل أو كمر يلزم لتعكس احتيرجرت تنفيذ المشروع 

الحقيقية والتحسينرت التي تدخل على القد ات المؤسسية. عالوة على ذلك، تمت مراجعة 

رءات الواطنية ونمرذج من مستندات العطرءات إجراءات التو يد الخرصة بمستندات العط

 من قبل البنك أثنرء مهمة التقييم لضمر  أنهر مقبولة للبنك. 

 . فيمر يلي ملخص بأنشطة التو يدالموجزة والمشتريات خطة التوريد -12

التي يتم تنفيذهر أثنرء الثمرنية عشر شهرا األولى من فرعلية المشروع وفترة  والمشتريرت

 قة. المراجعة السرب

 .  البضائع واألشغال والخدمات غير االستشارية -10

 رلمراجعة المسبقة: تخضع قرا ات التو يدب والحد الخرصمنهج التو يد  - أ

 1إلى المراجعة المسبقة من قبل البنك كمر هو موضح في الملحق  قم   والمشتريرت

 للمبردئ التوجيهية الخرصة برلتو يد. 

 تعليقات المراجعة المسبقة حدود والمشتريات فئة التوريد

مليو   6تزيد على أو اسروي  البضرئع

أو أي عقد مبرشر بغض النظر 

 عن القيمة 

 

مليو   6تزيد على أو تسروي  خدمرت غير استشر ية

أو أي عقد مبرشر بغض النظر 

 عن القيمة

 

  

التو يد المخطط لهر أثنرء الثمرنية عشر شهرا األولى بعد تفعيل  أعمرلملخص  - ب

 (. سبقالمشروع )بمر في ذلك تلك التي تخضع للتمويل بأثر  جعي والتو يد الم
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1 1 6 0 2 0 

الرقم 

 المرجعي

التكلفة  الوصف

التقديرية 

)دوال  

 أمريكي(

منهج 

 التو يد

المراجعة من 

 قبل البنك 

 )مسبقة/ترلية(

الدعوة  تر يخ

 للعطرءات

العديد من  

حزم األجهزة 

تكنولوجير 

المعلومرت 

إلنشرء وحدة 

مستهلكين 

وشعبة 

التمويل 

 األصغر

 يونيه 15 الوظيفة التسوق  644444

1410  

 

 اختيار االستشاريين  -18

المراجعة المسبقة: تخضع قرا ات االختير  للمراجعة المسبقة من قبل البنك كمر هو  حدود 

 للمبردئ التوجيهية الخرصة برختير  وتوظيف االستشر يين.  1مشر  إليه في الملحق  قم 

المراجعة حدود  منهج االختير  

 المسبقة

 التعليقرت

المنرهج التنرفسية  1

 )الشركرت(

  مليو   1

رد مصد  منف 1

 )شركرت(

  الكل 

  مليو  4.405 استشر ي مفرد 6

 

قرئمة مختصرة تتكو  بصو ة كرملة من االستشر يين الواطنيين: قرئمة مختصرة من  - أ

 644444االستشر يين برلنسبة للخدمرت التي من المقد  ا  تبلغ تكلفتهر أقل ممر يعردل 

من  0-1دوال  لكل عقد، يمكن أ  تتضمن استشر يين واطنيين برلكرمل وفقر ألحكرم الفقرة 

 المبردئ التوجيهية لالستشر يين.

قواعد االختير  وفقر  أي ترتيبرت أخرى خرصة تتعلق برالختير : يتم تمويل عدد من - ب

الخرصة برختير  استشر يي اإلشراف والدعم الفني من خالل التمويل بأثر  للجودة والسعر

 . المسبق جعي والتو يد 

 الزمني المهرم االستشر ية مع منرهج االختير  والجدول - ت
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  - ث

1 1 6 0 5 2 

الرقم 

 المرجعي

التكلفة  وصف المهمة

التقديرية 

 برلدوال 

مراجعة البنك  منهج االختير 

 )مسبقة/الحقة(

تر يخ إصدا  

اطلب 

 العروض

 

C.QCBS.1 

تعزيز برامج 

الضمر  

 االئتمرني

االختيار على  مليو 
أساس الجودة 

 والتكلفة

مر س  مسبق

1410 

C.QCBS.2 

 تعزيز آلية

حمرية 

 المستهلك

االختيار على  مليو  4.5
أساس الجودة 

 والتكلفة

مر س  مسبق

1410 

C.IND.1 

دعم تطوير 

اإلاطر  

المؤسسي 

للتمويل 

األصغر 

واإلشراف 

على 

مؤسسرت 

التمويل غير 

 المصرفية.

استشر يين  مليو  4.6

 منفردين

ابريل  15 مسبق/الحق

1410 

 

( ال يوجد إاطر  قرنوني واضح 1: )يليفيما بصفة خاصة تكمن مخاطر التوريد  -11

فيمر يتعلق برختير  االستشر يين في األ د  كمر أ  لوائح التو يد الخرصة برلبنك 

والتي تحدد آليرت  15/6/1446بتر يخ  150/1446المركزي األ دني والالئحة  قم 

مرت وعملية التو يد في البنك المركزي األ دني اليوجد بهر إشر ة محددة لتو يد الخد

( اليقوم ممر سو العطرءات برستخدام وثرئق 1االستشر ية وعقود االستشر يين )

 والتعرقدات ( عدم إلمرم موظفي التو يد6العطرءات القيرسية الخرصة بطلبرت العروض )

( التأخر في التنفيذ بسبب عدم وجود خبرة 0برلبنك المركزي األ دني برلتو يد في البنك )

 ر يين وتقييم العروض. في مجرل اختير  االستش

وبنرء على التقييم اإلجمرلي للبنك المركزي األ دني في تنفيذ التو يد والمعلومرت  -14

المتوفرة عن بيئة التو يد في األ د  تم الحكم على مخراطر التو يد الشرملة بأنهر معتدلة. 

مشروع مؤهل ونشط للتعرمل مع ال وتعرقدات ولذلك يتطلب هذا التقييم تعيين مدير تو يد

برإلضرفة إلى تقديم تد يب  سمي وعلى  أس العمل لفريق المشروع حول التو يد 

 وإدا ة المشروع قبل وأثنرء تنفيذ المشروع. 

: من المتوقع تنفيذ التدابير الترلية المتعلقة برلمخراطر المشر  تدابير تخفيف اآلثار -11

كثب على العرملين ( اإلشراف عن 1( جعل تصميم المشروع بسيطر )1إليهر بعرليه: )
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( يتم تقديم التد يب في و ش عمل تدشين المشروع برإلضرفة إلى التد يب 6برلبنك )

 وإدا ة المشروع.  والمشتريرت العمل إلى فريق المشروع حول التو يد أثنرء
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 4الملحق 

 تقييم المخاطر التشغيلية إطار

لمشروع تطوير المشروعات تعزيز الحوكمة و تعزيز اإلطار التنظيمي والمؤسسي 

 والصغيرة والمتوسطةمتناهية الصغر 

 

 المصلحة من المشروع أصحابمخاطر 

 ةمعتدل التقييم المصلحة  أصحابمخاطر 

 :الوصف

البنك المركزي  -1

ي: تأتي المخاطر ردناأل

الرئيسية من تأخير أو 

عدم االلتزام بالسياسة 

لتعزيز حصول 

 األصغرالمشروعات 

والصغيرة والمتوسطة 

على التمويل بسبب تغير 

 اإلدارة

 

الجهات المانحة: يوجد  -3

عدد كبير من الجهات 

المانحة وهيئات التنمية 

التي تعمل في مجال 

 رد اإلدماج المالي في األ

عدم وهو ما قد ينتج عنه 

 .وجود تنسيق

 

 

 

 إدارة المخاطر

 

 يردنإدارة المخاطر: البنك المركزي األ

المرلية التنظيمية والمؤسسية لتعزيز الحصول المستدام على التمويل من قبل  األسرسيةيعتبر تطوير البنية 

خطة الحكومة. ويعتبر البنك في الهرمة العنرصر والصغيرة والمتوسطة أحد  األصغرالمشروعرت 

. ويقوم  د األ ي هيئة مستقلة مسؤولة عن تنظيم واإلشراف على النظرم المصرفي في دنالمركزي األ

ي ويراه نظير يعتمد عليه من وجهة النظر  دنالبنك بتنفيذ برنرمج مستدام واطويل مع البنك المركزي األ

والصغيرة والمتوسطة من  األصغرالفنية والتنفيذية كمر يتضح من مشروع التطوير المستمر للمشروعرت 

مليو  دوال .  .0قرم برلفعل بصرف والذي يسير بصو ة جيدة و  د أجل تحقيق النمو الشرمل في األ

والصغيرة والمتوسطة خطة دائمة. ومع  األصغروعالوة على ذلك، فقد ظلت عملية تطوير المشروعرت 

المقترحة بعرلية  نشطةأخذ ذلك في االعتبر ، من غير المتوقع أ  تقوم الحكومة بوقف دعمهر لألهداف واأل

 للمشروع. 

 

 

المصلحة بمن فيهم السلطرت  أصحرب. سيعمل البنك عن كثب مع كرفة إدارة المخاطر: الجهات المانحة

ية لضمر  القروض والجهرت المرنحة وهيئرت التنمية  دني والشركة األ دنية والبنك المركزي األ دناأل

 األخرى لضمر  تحقيق التنسيق الفعرل والتعرو  ووجود  سرلة متسقة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستجيب

البنك 

الدولي/البنك 

المركزي 

 ي دناأل

 المرحلة

 إعداد وتنفيذ

 .1تر يخ االستحقرق:  متكر ة:

 .141فبراير 

 الحرلة: مستمرة التواتر
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 مخاطر الجهة المنفذة )بما في ذلك التوكيالت(

 متوسط التقييم القدرة

 :الوصف

عدم توافر قد ات 

كرفية لتنفيذ 

المشروع قد 

تؤدي إلى تأخير، 

وتراخي في 

وعدم كفرية التنفيذ 

الجودة في 

 الخدمرت المقدمة.

لمشروع تطوير المشروعرت األصغر والصغيرة والمتوسطة المستمر من أجل إ  التنفيذ الفعرل :إدارة المخاطر

تحقيق النمو الشرمل يؤكد على التقييم السربق للبنك الدولي للبنك المركزي األ دني والذي أظهر ا  هنرك قد ات 

المشروع. وعالوة على ذلك، سيقوم المشروع بتوفير قد ات إلى الجهة المنفذة وتطوير إاطر   كرفية لتنفيذ وإدا ة

 مؤسسي واضح للتنفيذ والذي يقوم بتبسيط العملية وضمر  االستكمرل النرجح للمهرم.

  

 

 

 

 المستجيب

البنك 

الدولي/البنك 

المركزي 

 ي دناأل

 المرحلة

 إعداد وتنفيذ

تر يخ  متكر ة:

 .1االستحقرق: 

 .141فبراير 

 الحرلة: مستمرة التواتر

 منخفض التقييم الحوكمة

 الوصف

البنك المركزي 

األ دني هو هيئة 

مستقلة ومنفصلة 

تعمل وفقر لمهمة 

نص عليهر 

القرنو . وال يوجد 

مخراطر كبيرة 

تواجه الحكومة 

وتتعلق برلشريك 

المنفذ الرئيسي 

)البنك المركزي 

 األ دني(.

 

 

 

 

 

 

 إدارة المخاطر

يتم االهتمرم الوثيق بعوامل الحوكمة الرئيسية برلتشرو  مع البنك المركزي األ دني أثنرء سير عملية اإلعداد وسيتم 

 وفقر لذلك.  إاطر  تقييم مخراطر التشغيلتحديث 

 المستجيب 

البنك 

الدولي/البنك 

المركزي 

 ي دناأل

 المرحلة

 إعداد وتنفيذ

تر يخ  متكر ة:

 .1االستحقرق: 

 .141فبراير 

 الحرلة: مستمرة التواتر
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 مخاطر المشروع

 معتدل التقييم التصميم

 :الوصف

نقص الخبرة في 

الموضوعرت الفنية 

ذات الصلة والوقت 

الالزم الستيعرب 

المفرهيم الجديدة 

والوصول إلى توافق 

حول التغيرات التي قد 

تؤدي بصو ة كبيرة 

إلى التأخير في تنفيذ 

المشروع. إ  انجرز 

من  1عنصر 

المشروع يتطلب 

التنسيق بين البنك 

المركزي األ دني 

والشركة األ دنية 

 القروض.  لضمر 

 :إدارة المخاطر

 منهج المشر كة لتعزيز التعلم ونقل المعرفة واالمتالك. -

وجود إستشر يين لفترات اطويلة وبنرء القد ات وتد يب العرملين برلبنك المركزي األ دني لتقديم  -

الدعم من البداية لدمج العنرصر المختلفة. وللتعرمل مع مخراطر التنسيق الضرو ي يجب على فريق 

روع العمل مع البنك المركزي األ دني لدعم الشركة األ دنية لضمر  القروض والتي تعمل المش

 في األ د  وإشراكهر منذ بداية المشروع.  

 المستجيب

البنك 

الدولي/البنك 

المركزي 

 ي دناأل

 المرحلة

 إعداد وتنفيذ

تر يخ االستحقرق:  متكر ة:

 .141فبراير  .1

 الحرلة: مستمرة التواتر

 منخفض التقييم اجتماعي وبيئي

 :الوصف

المخراطر االجتمرعية 

والبيئية ضئيلة ال  

هذا المشروع هو 

عبر ة عن مشروع 

للدعم الفني لتحسين 

اإلاطر  التنظيمي 

والقد ات الفنية 

للمؤسسرت المرلية 

الوسيطة والمؤسسرت 

 المرلية والبنوك.

 

 

 

 

 إدارة المخاطر:

ال تنطبق سيرسة البنك الخرصة برلتهجير القسري على هذا المشروع. ولن يستتبع المشروع أية استثمر ات 

تؤدي إلى تطبيق هذه السيرسة ال  عنرصر المشروع تركز على بنرء قد ات العمالء وتعزيز لوائح حمرية 

رت التمويل األصغر. وال يوجد المستهلك وتقوية برامج الضمرنرت االئتمرنية وتحسين اإلاطر  التنظيمي لمؤسس

أيه أشغرل مدنية أو تهجير للسكر  أو آثر  على المعيشة أو أية قيود على الحصول على الموا د نتيجة لهذا 

 المشروع. 

تقييم األثر البيئي إ  بنرء القد ات الخرصة برلمؤسسرت المرلية الوسيطة يتضمن التد يب على تطبيق لوائح 

على عملية فحص المشروعرت الفرعية وسيتم تضمين  60/1445ي األ د   قم وزا ة البيئة فالخرصة ب

اإلجراءات القيرسية لتخفيف حدة اآلثر  حيثمر لزم في هذا المشروع برإلضرفة إلى مشروع تطوير المشروعرت 

 األصغر والصغيرة والمتوسطة برأل د  من أجل تحقيق النمو الشرمل.

 المستجيب

البنك 

الدولي/البنك 

ركزي الم

 ي دناأل

 المرحلة

 إعداد وتنفيذ

تر يخ االستحقرق:  متكر ة:

 .141فبراير  .1

 الحرلة: مستمرة التواتر

البرنامج والجهة 

 المانحة 

 معتدل التقييم

 :الوصف

يمكن أ  تصبح 

أنشطة الدعم الفني 

المخطط لهر محدودة 

النطرق إذا لم يتم 

توفير أموال كرفية من 

جهرت مرنحة. وهنرك 

خطر إزدواجية أيضر 

جهود الجهرت المرنحة 

إذا كر  هنرك نقص 

في التنسيق بين جهرت 

 التنمية.

 :إدارة المخاطر

يعمل البنك الدولي عن كثب برلتنسيق مع الجهرت المرنحة النشطة في قطرع المشروعرت األصغر والصغيرة 

ة المؤسسرت وتبسيطهر. وتم والمتوسطة من مرحلة تحديد النطرق فصرعدا سعير و اء التنسيق بين جهود كرف

اقتراح عقد إجتمرع للتنسيق بين الجهرت المرنحة مرة كل شهر )من خالل مؤتمر برلصو ة أو الصوت عبر 

 االنترنت( لضمر  د اية كل مؤسسة مرنحة بصو ة كرفة برلجهود التي تبذلهر الجهرت المرنحة األخرى. 

 المستجيب

البنك 

الدولي/البنك 

المركزي 

 ي دناأل

 المرحلة

 إعداد وتنفيذ

تر يخ االستحقرق:  متكر ة:

 .141فبراير  .1

 الحرلة: مستمرة التواتر

تقديم الخدمات 

 والرصد واالستدامة

 مرتفع التقييم

 :الوصف

القد ة على ممر سة 

قد  منرسب من 

اإلشراف على 

المشروع فيمر يتعلق 

 :إدارة المخاطر

يتم إشراك العرملين من مكتب القطر المحلي بصو ة نشطة في االشراف المستمر على المشروع وسيتم القيرم 

 عمل اجتمرعرت عبر االنترنت إذا تطلب األمر.برلمهمة البعيدة المتعلقة بتسهيالت 

 

 :إدارة المخاطر
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برالضطرابرت السرئدة 

 في المنطقة. 

 :الوصف

يعرني البنك المركزي 

األ دني من نقص 

القد ات الفنية 

والمؤسسية الالزمة 

للحفرظ على مبرد ات 

المشروع )المهرم 

الجديدة الخرصة 

بلوائح مؤسسرت 

التمويل األصغر 

وحمرية المستهلك( 

بعد استكمرل 

 المشروع. 

القد ات الفنية والمؤسسية الالزمة يقدم المشروع تد يب وبنرء قد ات إلى العرملين برلبنك الدولي لضمر  توفر 

 للحفرظ على مبرد ات المشروع بعد استكمرل المشروع

 

 المستجيب

البنك 

الدولي/البنك 

المركزي 

 ي دناأل

 المرحلة

 إعداد وتنفيذ

تر يخ االستحقرق:  متكر ة:

 .141فبراير  .1

 الحرلة: مستمرة التواتر

 إجمالي المخاطر

اإلجمرلية على انهر متوسطة. وفي ظل تنفيذ تدابير تخفيف اآلثر  المذكو ة بعرليه، من غير المتوقع أ  يكو  يتم تقييم مخراطر التنفيذ 

 للمخراطر آثر  على قد ات المشروع المتعلقة بتحقيق النترئج.
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 5ملحق رقم 

 خطة دعم التنفيذ

 

 تقدير الموارد المهارات المطلوبة التركيز الفترة
عشر  أثنىأول 
 شهرا

دعم برامج ضمانات االئتمان 
وتطوير إطار تنظيمي 
ومؤسسي لمؤسسات التمويل 

 األصغر

أخصائي مالي، أخصائي في المشروعات 
األصغر والصغيرة والمتوسطة، مسؤول 
عمليات تمويل، مسؤول عمليات أساسية، 
مستشار قانوني وخبير في التمويل األصغر، 

، أخصائي إدارة وتعاقدات توريد أخصائي
 ، محلل تطوير ماليمالية

 مليون 007

خبير مصرفي وتمويل مشروعات أصغر  تعزيز آلية حماية المستهلك شهرا 5.-06
وصغيرة ومتوسطة، أخصائي مشروعات 
أصغر وصغيرة ومتوسطة، مسؤول عمليات 

 تمويل، خبير تمويل أصغر.

 مليون 006

 

 

 

 

 مزيج المهر ات المطلوبة: -2

 عدد الرحالت العاملين عدد أسابيع المهارات المطلوبة
أخصائي مالي، أخصائي مشروعات أصغر وصغيرة 
ومتوسطة، مسؤول عمليات تمويل، مسؤول عمليات 

أساسية، مستشار قانوني وخبير في التمويل األصغر، 
اخصائي توريد، أخصائي إدارة مالية، محلل تطوير 

مالي، خبير مصرفي وتمويل مشروعات أصغر 
 مالي. وصغيرة ومتوسطة، أخصائي

 رحالت 7 أسبوع 21

 

 الشركرء  -0

 الدور المؤسسة 
الصندوق العربي لإلنماء 

 االقتصادي واالجتماعي
يقوم البنك الدولي بتوفير دعم لتنفيذ المشروع ويشارك الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي في 

 الصلة.المهام المتعلقة بتنسيق هذه األنشطة مع األنشطة األخرى ذات 
الوكالة األلمانية للتعاون 

 الدولي
تقوم الوكالة األلمانية للتعاون الدولي بتنسيق العنصر الثاني المتعلق بتعزيز آلية حماية المستهلك والعنصر 
 الثالث المتعلق بتطوير إطار تنظيمي ومؤسسي لمؤسسات التمويل األصغر والمؤسسات المالية غير المصرفية. 

 

 


