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تشجيع قطاع التمويل متناهي الصغر في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا )(MFMR
السياق

الشركاء

تعتبر المقدرة على الحصول على الخدمات المالية من اهم دعائم االستقرار
االجتماعي ومحفزات النمو االقتصادي والتشغيل ،باإلضافة إلى المساهمة في
استقرار النظام المالي .ومع ذلك فأن مستوى الشمول المالي في منطقة الشرق
األوسط و شمال أفريقيا يعد ضمن أدنى المعدالت على صعيد العالم .فهناك
عدد محدود من األشخاص ومؤسسات األعمال يستطيعون الوصول الى
الخدمات المالية التي قد تساعدهم على تحسين مستواهم االجتماعي
واالقتصادي.
يعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة أساسية لتحقيق المزيد من الشمول المالي.
ففي السنوات األخيرة ،شهد القطاع نموّ اً مرتفعا ً في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا .ومع ذلك فان وجود قوانين ولوائح محددة إلى جانب هيكلية
الدعم الفعال يضمن استقرار وتعزيز هذا القطاع.
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الهدف
تحسين األوضاع اإلطارية لوصول ذوي الدخل المنخفض في منطقة
الشرق األوسط و شمال أفريقيا إلى الخدمات المالية الكافية و المالئمة.

المنهجية
علي المستوي االقليمي ،يشجع البرنامج الحوار وتبادل المعرفة والمعلومات
بين دول الجوار .كما يشتمل النهج على التعاون مع صندوق النقد العربي
ألخذ التدابير الالزمة لبناء قدرات الحكومات الشريكة في مجال وضع
سياسات تؤدي الي قطاعات مالية أكثر شموالً .و يدعم النهج كذلك شبكة
التمويل األصغر للبلدان العربية " سنابل" من خالل تقديم المشورة
االستراتيجية والتنظيمية باإلضافة إلى دعم صندوق التنمية والتشغيل في
األردن للنهوض بجهود اإلصالح المؤسسي التي يقوم بها ليصبح المؤسسة
األولى المقرضة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر.
على المستوى المحلي للبلدان ،يقدم برنامج تشجيع التمويل متناهي الصغر في
منطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا الدعم الفني على مستوى السياسات
والمستوى التنظيمي للقطاع باإلضافة إلى الدعم الفني على مستوى هيكلة
الخدمات الخاصة بمؤسسات التمويل متناهي الصغر .ويساعد البرنامج
صانعي السياسات في مصر واألردن وفلسطين على تطوير وتنفيذ
استراتيجيات الشمول المالي .كما أنه يدعم السلطات المحلية في جهودها
لتعزيز األطر القانونية والقدرات التنظيمية الخاصة بقطاعات التمويل متناهي
الصغر.

إقليميا ً
صندوق النقد العربي
سنابل "شبكة التمويل األصغر للبلدان العربية"
مصر
الهيئة العامة للرقابة المالية
البنك المركزي المصري
األردن
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
البنك المركزي األردني
صندوق التنمية والتشغيل
األراضي الفلسطينية
سلطة النقد الفلسطينية

األثر
لقد أعطت االستشارات العملية والقانونية التي قدمها برنامج ()GIZMFMR
للجهات التنظيمية في القطاع القدرة على استيعاب وفهم التجارب الدولية
وخبرات صانعي السياسات في قطاع التمويل متناهي الصغر.
في مصر ،قامت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بمنح ثالث رخص
لشركات تمويل متناهي الصغر تجارية باإلضافة إلى ترخيص  530منظمة
ً
عاملة .ويقود المعهد المصرفي المصري عملية تطوير
غير حكومية
االستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي ،اضافة الى توفير منصّة دعم جديدة
للتأمين متناهي الصغر تجمع بين شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهي
الصغر.
في األردن ،صدر قانون خاص بالتمويل متناهي الصغر في العام 2015
والذي بموجبه تم تكليف البنك المركزي األردني بتنظيم القطاع والرقابة على
مؤسسات التمويل متناهي الصغر .ويعتبر مشروع "تشجيع الشمول المالي من
خالل تحسين الحوكمة وانتشار خدمة التمويل المتناهي الصغر في األردن"
الممول من اإلتحاد األوروبي والمنفذ عن طريق برنامج ))GIZ-MFMR
المساعد الرئيسي للحكومة على تطوير استراتيجيتها للشمول المالي بما في
ذلك استراتيجية فرعية للتمويل متناهي الصغر.
على الصعيد ذاته ،قامت سلطة النقد الفلسطينية بإصدار التراخيص األولى
لمؤسسات التمويل متناهي الصغر كما أنشأت الهيكليات الداخلية الالزمة
لقدراتها البشرية والتكنولوجية الالزمة للرقابة على القطاع.
لقد وافقت سنابل على استراتيجية لثالث سنوات ،ووضعت هيكلية داخلية
جديدة باإلضافة إلى تطوير أنشطتها التدريبية .وقد تم تمكينها في إطالق
جائرة  GIZللنوع االجتماعي (الجندر) لعام 2014
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