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 نبذة عن هذا التقرير

 HEDERAالتقرير استناًدا إلى مبادرة أطلقها مرفق سند للمساعدة الفنية، وتولى إجراء البحث شركة هيِدرا للحلول املستدامة املحدودة )جرى إعداد هذا  

Sustainable Solutions GmbH.) 

الفنية   للمساعدة  إن موشن )  شركةالذي تديره    -ويعمل مرفق سند  إلى جانب  Finance in Motionفاينانس  املشاريع متناهية (  لتمويل  صندوق سند 

الالزمة لتقديم   الصغر والصغيرة واملتوسطة ح مستفيدي الصندوق باملعرفة واألدوات 
ّ
سل

ُ
الذي يعمل بشكل وثيق مع شركاء الصندوق إلجراء مشاريع ت

ملالي في ثلى لرواد األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعمل على تحسين إمكاناتهم. ويعمل املرفق أيًضا على تطوير قدرة القطاع ا الخدمة امل

ة الشرق األوسط مختلف نواحي املنطقة من خالل شبكته املكونة من جهات مستثمر بها. وفي ظل تزايد ظهور التهديدات التي تفرضها أزمة املناخ على منطق

ستدامة واستيفاء املتطلبات التنظي
ُ
مية وبناء التصور وشمال أفريقيا، فإن املرفق كان وما زال داعًما للشركاء في رسم مسارهم نحو التحول إلى الحلول امل

 العام ملخاطر املناخ.

ِ   هيد را تعمل شركة  ي الصغر واملستثمرين املؤثرين في عمليات إدارة بيانات التأثير، على ابتكار مجموعة من الحلول الرقمية لدعم مؤسسات التمويل متناه    

 ومن ذلك على سبيل املثال جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير ومتابعتها. 

شرق األوسط وشمال  ( التمويل املستدام في منطقة ال2022ناتاليا ريالبي كاريلو وألكسندر ريفياكين )  :ُيستخَدم العنوان املرجعي التالي  ،االقتباس عند  

املتوسطة لعام  أفريقيا: حالة التنمية والتحديات والفرص. تقرير مرفق املساعدة الفنية التابع لصندوق سند لتمويل املشاريع متناهية الصغر والصغيرة و 

2022 . 

 alexander@reviakin.meو natalia@hedera.online :بيانات التواصل 

 شكر وتقدير 

التقرير   الهندسة  ال  ناتاليا ريالبي كاريلو كل من  أعد هذا  الدكتوراه في  ألكسندر ريفياكين، مسترشدين بمدخالت من إحدى دراسات و حاصلة على درجة 

، وشركة الحالة التي أجرتها مؤسسة أندا تمويل للقروض الصغرى في تونس، ومؤسسة مخزومي في لبنان، واملؤسسة الوطنية للتمويل األصغر في اليمن

للمراجعة   التقرير  األردن. وخضع  إن موشن. وقد كل    على يد تمويلكم في  نيكولوفا، وكاتيرينا مورتون، ونينا نييس من شركة فاينانس  تانشيفا  إيفيتا  من 

ت سيسيليا سكوت املراجعة اللغوية ساعد في إعداد البحث كل من ألفونسو كاياتزو، وأنجيليكا لوزانو، ودانيا أوبرت، وفيليب ريالبي )من شركة هيِدرا(. وتول

 ومن تصميم كاتالينا هيرتاس ماتيوس. ، للنص وتنقيحه. رسام صور الغالف: أرتور مونتيرو

 املساهمون 

جريت مقابالت مع: أيمن 
ُ
، ويوسف الكريمي )بنك الكريمي )الشركة األهلية للتمويل األصغرتونس(، وعالء سهاونة ) –طبوبي )أدفنس للتمويل الصغير الأ

(، وبيتر زيترلي وصبا نوتا )املجموعة Buy&Go، وأحمد عبد الوهاب )باي آند جو AEP Lebanon)للتمويل األصغر اإلسالمي(، والرا حسون )إيه إي بي لبنان 

 (، وأمين باسلي )املركز املالي ألصحاب املشاريعCenter for Financial Inclusion(، وهاوارد ميلر )مركز الشمول املالي CGAPاالستشارية ملساعدة الفقراء 

(، وفارتكيس كيوتليان )مؤسسة مخزومي(، وشرف الكبس ي )املؤسسة  IFC(، ويوسف مكوار ومحمد خالد وماثيو ليونارد )مؤسسة التمويل الدولية  تونس  -

طيبي )شبكة سنابل(، ال(، وراني سعد وسحر  People Power Inclusion  نكلوشنإ (، وحسن املليجي )مؤسسة بيبل باور  اليمن  -  الوطنية للتمويل األصغر

الصغير ومتناهي الصغر(، وعامر الهدمي )فيتاس فلسطين(، وأحمد بايسيا )الصندوق   -وهبة حمارشة )شراكة   االتحاد الفلسطيني لشركات اإلقراض 

 تمويلكم(، وعلي أبو طالب )شبكة اليمن للتمويل األصغر(. -ة للتمويل األصغر اليمن(، وعبير عبوة وعلي عبابنة )الشركة األردني -االجتماعي للتنمية 

 الصور 

والصفحة  23الصفحة   اليمن،  في  األصغر  للتمويل  الوطنية  املؤسسة  األصغر  24:  للتمويل  األردنية  الشركة  والصفحة    - :  تمويل، 30تمويلكم،  أندا   :

  : مؤسسة مخزومي.32والصفحة 
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 امللخص التنفيذي 

 عما له من تداعيات كب
ً

ر املناخي سيؤدي إلى تغيير املسارات التي تتبعها اقتصاديات دول العالم في هذه األيام، فضال يرة على قدرة  ال شك أن التغيُّ

ر املناخي وسبل كسب العيش. وبالحديث عن التمويل الشامل األخضر، يمكننا القول بأنه نهج يؤكد الصلة الوثيقة بين آثا  الصمودالشركات على   ر التغيُّ

ر املناخ   لها تغيُّ ِ
ّ
ي   -والشمول املالي. ومن جهة أخرى فإن املخاطر التي ُيشك ِ

ّ
 من أزمات الطاقة مروًرا بالظواهر الجوية القاسية وُندرة املوارد وتلوث أو تدن

ً
بداية

الصحي   الصرف  املياه ومشكالت  السكان    - جودة  تأثيرات حادة بشكل خاص على  اللها  الصغر والصغيرة واملتوسطةو دخل  محدودي  . املشاريع متناهية 

دة وينطبق هذا األمر بشكل خاص على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة كبيرة تعيش فيها شرائح واسعة من السكان في مناطق ُمهد

ر وارتفاع منسوب مياه البحر   املائي. والشحبالتصحُّ

ر املناخي وإعداد مجموعة جديدة من نماذج تتحمل  لجهات الفاعلة في املنظومة املالية باملنطقة  جميع ا وهنا تجدر اإلشارة إلى أن   دوًرا في الحّدِ من آثار التغيُّ

ستدامة،  
ُ
قطاع التمويل متناهي الصغر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا له بالغ األثر في مواجهة تلك التحديات بفضل تنوع كما أن  التنمية امل

تعمقة وموارده البشرية ذات الخبرة؛ لذلك يمكن للمؤسسات املالية متناهية الصغر  خ
ُ
من خالل إعداد االستراتيجيات   - دماته املالية ومستويات انتشاره امل

اهزية الفئات الضعيفة أن تضمن ج  -البيئية، وتنفيذ ممارسات التخفيف من حدة مخاطر املناخ، وطرح املنتجات والخدمات املالية وغير املالية الخضراء  

حهم بُسُبل الحد من املخاطر املناخية واسعة النطاق وبما يجعل
ّ
سل

ُ
 م يتكيفون معها.همن السكان وت

أطلقت شركة   السياق،  ِ هيد  وفي هذا  بتمويل من    را     أفريقيا  األوسط وشمال  ستدام في منطقة الشرق 
ُ
امل ا حول التمويل  املستدامة مشروًعا بحثيًّ مرفق سند للحلول 

( قياس مستويات الوعي لدى مؤسسات التمويل متناهي 1أربعة أهداف أساسية وهي:  باملشروع    وانطلق.  فاينانس إن موشن وبإدارة شركة  للمساعدة الفنية

حَرز نحو تنفيذ  2الصغر بشأن موضوع التمويل املستدام؛ و
ُ
االستدامة على املستوى املؤسس ي ومستوى العمالء، وذلك عن طريق تحديد ( قياس التقدم امل

( تحديد الدعم الذي تحتاج إليه 3االستراتيجيات البيئية الحالية، وممارسات إدارة مخاطر املناخ، واملنتجات والخدمات املالية وغير املالية املستدامة؛ و

( تحديد أصحاب املصلحة املحليين واإلقليميين الذين 4البيئية ودمج االستدامة في عملياتها؛ و  مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلعداد استراتيجياتها

نة للتمويل املستدام. ِ
ّ
 يساهمون في إنشاء بيئٍة ُممك

ا  الُحسبان  في  يأخذ  الذي  األخضر"  الشامل  "التمويل  منهج  منظور  من  ستدام 
ُ
امل التمويل  موضوع  البحث  تناول  األهداف،  هذه  بين  ولتحقيق  لعالقة 

البحث بعمل االستدامة والتمويل متناهي الصغر، وكانت املنهجية املستخدمة وهي "إطار انتشار التمويل الشامل األخضر" من إعداد شركة هيِدرا. وبدأ  

وذلك   املنطقة،  في  الصغر  متناهي  التمويل  ملؤسسات  بشأن    لتحسيناستبيان  القالفهم  هذا  يشهده  الذي  الحالي  النمو  على مستوى  والتعرُّف  طاع، 

تم االستبيان ببحث مكتبي  ختُ ا احتياجات مؤسسات التمويل متناهي الصغر، ومدى امتثال تلك املؤسسات للمعايير واللوائح التنظيمية املحلية والدولية. و 

ي حول هذا املوضوع وإجراء مناقشة رفع مستوى الوعبهدف  وسلسلة من املقابالت أعقبتها مجموعة من ورش العمل التي استمرت على مدار ثالثة أيام  

 حول االستراتيجيات املستقبلية واألساليب واألدوات املفيدة.  واقعية

برى لدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر في املنطقة. وقد شهدت الورشة حضور مسؤ 
ُ
شير نتائج الدراسة إلى أن هذا املوضوع يحظى بأهمية ك

ُ
ن ولين مت

جميع من شارك في االستبيان إلى رغبتهم في الحصول على املزيد من املساعدة   وقد أشارسات التمويل متناهي الصغر،  مؤسسة من مؤس  40ما يزيد على  

ذتها مؤسسات التمويل متناهي الصغر نظرة عامة على  هذا التقرير  ويتناول  الفنية بشأن دمج منهج التمويل الشامل األخضر في عملياتهم.   اإلجراءات التي نفَّ

املنطق بلد.  في  كل  في  املستدام  التمويل  ثم  ومن  األخضر،  الشامل  التمويل  انتشار  حول  الثاقبة  الرؤى  من  مجموعة  بجانب  العوامل   وتراعية  النتائج 

ب املتعلقة  الداخلية  القطاع، واألنشطة  التنظيمية واملبادرات على مستوى  املناخية، واللوائح  املخاطر  وإعداد ،  تهااملؤسسة ورؤيرسالة  الخارجية، مثل: 

 . ها، وعروض منتجاتها، وإدارة مخاطر هاتقارير 

أن بعض   الرغم من  على  أنه  إلى  النتائج  شير 
ُ
الحكومية    البلدانت واالستراتيجيات  التنظيمية  واللوائح  السياسات  في إعداد  بدأت  تتناول  قد  التي 

بتوفير الدعم املحدد الالزم إلرشاد مؤسسات التمويل متناهي  تخطو أولى خطواتها فيما يتعلق  ما زالت  التمويل املستدام، إال أن املنطقة  موضوع  

تنمية االقتصادات الخضراء وحماية البيئة، لدعم  السياسات الوطنية  تأتي  ففي تونس واملغرب واليمن،    .اإلجراءات املستدامة ودمجهاوضع  الصغر في  

األخضر شامل  التمويل  وطنية للاستراتيجية  على إعداد  البنك املركزي    يعملفي األردن،  أما  ال تستهدف تحديًدا احتياجات قطاع التمويل الشامل.  لكنها  

الصغر واحتياجاته  والتي   التمييز بين سياق قطاع التمويل متناهي  صممة خصيًصا ملؤسباإلضافة إلى  تهدف إلى 
ُ
امل ي اإلجراءات  سات التمويل تسهيل تبّنِ

https://hedera.online/
https://sanad.lu/
https://sanad.lu/
https://finance-in-motion.com/
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الصغر.   الدولي  جهات    وقد عملتمتناهي  اإلنمائي  اليمن واألراض ي    تنميةعمليات    ة على دعم ختلفاملالتعاون  املنطقة وال سيما في  املستدام في  التمويل 

، ال ورغم كل ذلكهي الصغر.  دعم مؤسسات التمويل متنااملؤثرون دولًيا على  املستثمرون  عمل  الفلسطينية. أما في مصر وتونس ولبنان واملغرب، فقد  

 في املنطقة.متناهي الصغر املستدام توجد حتى اآلن برامج للتمويل 

عد أكثر تقدًما من املؤسسات  والناضجة    الراسخةيمكننا القول بـأن املؤسسات  و 
ُ
تنفيذ منهج التمويل الشامل حديثة العهد فيما يتعلق ب في املنطقة ت

الخدم  األخضر؛ إلى  الخضراء، إضافة  املالية  املنتجات  البيئية، وطرح  البيئية، وإدارة مخاطرها  أكثر إلعداد االستراتيجيات  أن لديها قابلية  ات غير كما 

ما في حين أن بيئية،  ال  ااستراتيجياتهإعداد  في  تقديم الدعم لها  أن املستثمرين واالستشاريين في مقدورهم  من املؤسسات    % 70املالية. ويعتقد ما يزيد على  

لدى ضعف مواطن العلم بشأن إحدى األدوات القطاعية الحالية لقياس األداء البيئي كما أن ثلث املؤسسات تراقب  الديهمن املؤسسات  %40يقرب من 

ر املناخ، مثل: موجات   الحر، والجفاف، وحرائق الغابات.عمالئها، والتي تشمل في املقام األول محدودية الوصول إلى املياه والطاقة وتأثيرات تغيُّ

ثير اهتمام مؤسسات التمويل متناهي الصغر، حيث أبدى نصف عدد مؤسسات املوضوعات التي ت  لتكون من أبرز ظهرت الزراعة املستدامة  هذا وقد  

املمارسات املستدامة في مجال لنشر  املزيد من الدعم من املستثمرين والشراكات  الحصول على  التمويل متناهي الصغر التي جرى مقابلتها رغبتها في  

يواجه نصف تلك املؤسسات تحدياٍت تتعلق بصعوبة املوضوع ودرجة تعقيده إضافة إلى نقص األدوات. وعلى وجه الخصوص، فإن الوصول  و   الزراعة.

املستدامة يمكن أن يساعد املؤسسات في   لتحديد وفهم احتياجات العمالء من حيث الخدمات األساسية وممارسات الزراعةالفنية  إلى األدوات واملعرفة  

 زيادة تطوير محفظتها الزراعية. 

التعاون اإلنمائي   منظماتقد عمدت  و   التمويل املستدام في املنطقة. تحسين  في  دور محوري    أداءيمكن ألصحاب املصلحة في التمويل متناهي الصغر  

صغيرة واألسر الدولي إلى تصميم مجموعة من البرامج ملؤسسات التمويل متناهي الصغر بغية توفير تقنيات الطاقة املتجددة للمزارعين أصحاب الحيازات ال

ن واملغرب واألراض ي الفلسطينية وتونس  قدم املستثمرون املؤثرون املساعدة الفنية ملؤسسات التمويل متناهي الصغر في كّلٍ من األردو .  محدودة الدخل

الصغر،   التمويل متناهي  أعضائها من مؤسسات  إلى دعم  املحلية  الصغر  التمويل متناهي  الخضراء. وتسعى شبكات  وقد تساهم هذه إلعداد عروضهم 

سات التمويل متناهي الصغر. وعليه، فإن تقديم ونشر األدوات وتنفيذ حمالت التوعية ملوظفي مؤسالفنية املعرفة في انتشار تبادل مثالي الشبكات بشكل 

الفنية من شأنه املساعدة لشبكات التمويل متناهي الصغر واملستثمرين والجهات الفاعلة في مجال التعاون اإلنمائي الدولي والخبراء من ُمقدمي املساعدة 

إقامة    عن 
ً

واألدوات فضال املحتوى  إعداد  أثناء عمليات  املصلحة  الصغر في  أن يرشد أصحاب  التمويل متناهي  أن مؤسسات  شراكات مثمرة. وفي حين 

أفريقيا   الشرق األوسط وشمال  الضوء على  منطقة  أنهاملقدم من  دعم  ال نقص  سلطت  إال  التنظيمية،  أن ا تظن  الحكومات والهيئات  املطاف  نهاية  في 

معظم مؤسسات التمويل متناهي الصغر ليس لديها أضف إلى ذلك أن و بيئية. ال ااستراتيجياته إعدادفي  تقديم الدعم لهااملستثمرين واملستشارين يمكنهم 

 تركز على االستدامة. حالية أو برامج حكومية  لوائح تنظيميةدراية بأي 

 

 

  

ُ         بناء  على نتائج التقييم واملناقشات مع مختلف أصحاب املصلحة، ثمة أربع مسارات تنفيذية م وص ى بها:                                                                               ً     

 بالشراكة مع شبكات التمويل متناهي الصغر املحلية واإلقليمية.  القدراتبرامج بناء ( إعداد 1

من أجل تقييم املخاطر البيئية، وتقييم الطلب على املنتجات  األدوات الرقمية وإدارة البيانات الرقمية  ( نشر  2

 املستدامة، ورصد التأثير. 

 . إلدارة املخاطر البيئية  القدرات الداخلية( تنمية 3

 لتنمية محافظها املستدامة.  الراسخة والناضجةالدعم ملؤسسات التمويل متناهي الصغر ( توفير 4
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 و 7 برعاية 

ُ     م قدمة    

عد  
ُ
البحر،    منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيات ارتفاع مستويات سطح  املناخ، وذلك بسبب  ر  تغيُّ العالم عرضة ملخاطر  أكثر مناطق  من 

عرض املنطقة ملخاطر زعزعة استقرارها، وتفاقم الفقر، 
ُ
الفئات الضعيفة واضطرار وتدهور األراض ي، والتصحر، وتكرار الظواهر املناخية القاسية التي ت

 من السكان إلى الهجرة. 

من الناتج    % 70ياه تحدًيا ملًحا في املنطقة التي ُيعد نصيب الفرد فيها من املياه املتاحة هو األقل على مستوى العالم. وعليه، فإن أكثر من  مثل ندرة املتو 

للمنطقة   الشح  املحلي اإلجمالي  الوطأة  بدرجة    املائي معرض ملخاطر  ، وهي نسبة شديدة 
ً
أو عالية جدا العاعند  عالية  باملتوسط  البالغ  مقارنتها  . %22ملي 

ر املناخ إلى تفاقم مشكلة ندرة املياه. وهذا بدوره يمثل تهديًدا كبيًرا لالقتصاد بشكل عام والقطاع الزراعي بش كل خاص الذي يمثل أحد ويتوقع أن يؤدي تغيُّ

وشمال أفريقيا أكبر خسائر اقتصادية متوقعة أكبر مصادر الدخل للمناطق الريفية الفقيرة. ووفق تقديرات البنك الدولي، ستشهد منطقة الشرق األوسط  

 [.5] 2050بحلول عام اإلجمالي من الناتج املحلي  %14-6من ندرة املياه املرتبطة باملناخ، والتي تقدر بحوالي 

ر املناخي.وهناك أمر آخر وهو الطاقة النظيفة وإمدادات الكهرباء التي تتنامى املخاوف بشأنها في املنطقة في ظل ، هذا من ناحية أفادت التقارير وقد  التغيُّ

مليون  60، بينما يعاني أكثر من ربع السكان )( يعيشون دون كهرباءنسمةمليون  65) من سكان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا % 30بأن نسبة 

بنان، نجد أن الحكومة غير قادرة على توفير أكثر من [. ففي دول مثل العراق ول1والنقص في إمدادات الطاقة ]لفترات طويلة لكهرباء ا ( من انقطاع نسمة

دات املدارة بطاق ِ
ّ
ة الديزل. بضع ساعات من الكهرباء في اليوم، وتغطي الشركات من القطاع الخاص فجوة إمدادات الطاقة، وذلك عن طريق تشغيل املول

 عن ذلك،  
ً

وفًقا لتقارير صندوق النقد و ألسمدة جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا.  أسعار الكهرباء واملنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة وا   ارتفعتفضال

ل التضخم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نحو   مقارنة بمتوسط معدل التضخم على الصعيد العاملي   2021في عام    %14.8الدولي، بلغ ُمعدَّ

 . 2018وحتى عام  2000من عام خالل الفترة  %7.3البالغ 

ر املناخي على نحٍو خاٍص بالنسبة للمجتمعات    وتشتد حدة  الدخل واألشد تأثًرا بالكوارث الطبيعية والتدهور محدودة  املحلية    ومشاريع األعمالتأثيرات التغيُّ

ر املناخي.   البيئي الناجم عن التغيُّ

وتنخفض   من البالغين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  %52ا ال تتعدى نسبتهم  أساسيً   ًيامصرف  ايمتلك حسابً وهنا تجدر اإلشارة إلى أن من  

إلى   النسبة  النساء  %45هذه  الحديث عن  املاض ي  1عند  العقد  ا خالل 
ً
نمًوا ملحوظ الصغر  التمويل متناهي  ناحية أخرى، شهد قطاع  له دور . ومن  وكان 

 وتقليص الفجوة بين الجنسين. املستفيدين من الخدمات املاليةزيادة في  محوري 

ية داخل القطاع. يتميز قطاع التمويل متناهي الصغر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بتنوع مزودي الخدمات املالية واملستويات املتباينة من التنم

تجارية وغير ذلك من الهياكل البنوك  الحكومية و النظمات غير  شكل املمؤسسات التمويل متناهي الصغر    تأخذومثلما حدث في سائر املناطق األخرى،  

ويل متناهي املؤسسية. ومن املالحظ أن القطاع شهد تطوًرا كبيًرا على نحو خاص في دول مثل املغرب واألردن ومصر واليمن؛ وتعتبر مصر أكبر سوق للتم

االنتشار في  نجح مزودو الخدمات املالية في املنطقة  قد  األكبر حجًما. و ، بينما تمتلك املغرب محفظة القروض اإلجمالية  االنتشارالصغر في املنطقة من حيث  

البنية التحتية، بما في ذلك خدمات تنمية األعمال التجارية ومكاتب االئتمان دعم  املوارد البشرية ذات الخبرة وتحسين أنظمة مخاطر االئتمان و وتنمية  

على القطاع املنظمات غير الحكومية ومنهجية القروض الجماعية،    تفي بداية األمر، هيمنونية.  ووكاالت التصنيف االئتماني والشبكات اإلقليمية والوط

يستوف نحو  على  ومنتجاتها  خدماتها  تنويع  في  وبدأت  تجارية  أكثر  صبغة  ذات  الصغر  متناهي  التمويل  مؤسسات  أصبحت  األخيرة  السنوات  في  ي ولكن 

قروض السسات التمويل متناهي الصغر تقديم مجموعة متنوعة من منتجات القروض اإلضافية، من بينها  في الوقت الراهن، بدأت مؤ و احتياجات عمالئها.  

طر    باإلضافة إلى ما سبق، فقدالقروض اإلسالمية.  القروض الخضراء و وقروض اإلسكان وقروض التعليم والقروض املوسمية و االستهالكية  
ُ
ساعد توفير األ

صغر في املنطقة القانونية والتنظيمية الداعمة في تعزيز أنشطة املؤسسات في بلدان معينة. فعلى سبيل املثال، ال يمكن ملعظم مؤسسات التمويل متناهي ال

املالية التابعة إلشراف البنك املركزي بتوفير اإلطار التنظيمي في سوريا واليمن سمحت للمؤسسات املدخلة على ، إال أن التغييرات يةتقديم منتجات ادخار 

 هذا النوع من املنتجات.
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ا للروابط  منهًجا للتنمية املستدامة ليكون    التمويل الشامل األخضر  نشأ
ً
القائمة بين الشمول املالي واالستدامة وكذلك قدرة مزودي الخدمات املالية إدراك

ر ا يفرضها على التعامل مع املخاطر التي  ، ُيعتبر منهًجا مفيًدا التغيُّ تقييم حالة التمويل املستدام في منطقة عند استخدامه في ملناخي على عمالئهم؛ ومن ثمَّ

ف التمويل الشامل األخضر   أنه مجموعة من الخدمات واملمارسات التي تنفذها مؤسسات التمويل متناهي الصغر  بالشرق األوسط وشمال أفريقيا. وُيعرَّ

تعزيز إمكانية االستفادة بصورة مستدامة من الخدمات األساسية لالبيئية، أو للحد من تعرض العمالء النهائيين ملخاطر مناخية، أو  لتحقيق أحد األهداف  

املستدامة.  نشر  أو   الزراعية  املمارسات  ومنهاو تنفيذ  املنهج محاور عمل عدة،  املثال   يشمل هذا  استراتيجي  على سبيل  املخاطر   ةإدماج  وتحديد  بيئية، 

 ا، وتوفير املنتجات املالية املستدامة والخدمات غير املالية للعمالء. موالفرص البيئية على املستوى املؤسس ي ومستوى العمالء وإدارته

 ملحة عامة عن التقرير وأهدافه

للحلول املستدامة بهدف تقييم حالة التمويل املستدام في هيِدرا هذا التقرير هو ثمرة مبادرة بحثية طرحها مرفق سند للمساعدة الفنية ونفذتها شركة 

 االستراتيجيات املستقبلية. وكذلك من أجل إعداد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في إطار منهج التمويل الشامل األخضر، 

 أهداف هذا التقييم فيما يلي:  تتمثل

اآلثار السلبية  بتقييم مستوى فهم التمويل املستدام بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وزيادة الوعي   •

ر املناخي على قدرة الشركات على   ، على املستوى املؤسس ي ومستوى العمالء النهائيين.الصمودالناجمة عن التغيُّ

ف   • املالية وغير  هاوخدمات  هاإدارة مخاطر املناخ، ومنتجات  ها فيؤسسات التمويل متناهي الصغر، وممارساتمليات البيئية الحالية  االستراتيجعلى التعرُّ

ا.  املالية املستدامة املعروضة حاليًّ

 لشامل األخضر في عملياتها.تحديد الدعم الذي تحتاج إليه مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتطوير استراتيجياتها البيئية ودمج منهج التمويل ا  •

نة للتمويل املستدام • ِ
ّ
 بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر.  تحديد أصحاب املصلحة املحليين واإلقليميين الذين يساهمون في إنشاء بيئٍة ُممك
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 ما املقصود بمنهج التمويل الشامل األخضر في التمويل املستدام؟ 

فرص اقتصادية لألسر  وإنشاء على بناء القدرة على الصمود  مقدرتهم أثبت مزودو الخدمات املالية، وال سيما مؤسسات التمويل متناهي الصغر، 

وصل ُيعد التمويل الشامل األخضر حلقة  و القطاع املصرفي الرسمي أو التي تعاني من نقص الخدمات التي يوفرها القطاع.  غير املخدومة من  والشركات  

األفراد   املالية ملساعدة  الخدمات  إطار يسعى إلظهار كيفية االستفادة من  املالي واالستدامة، فهو  الشمول  املحلية محدودي  طرفيها  الدخل واملجتمعات 

ر املناخي واالنتقال نحو سبل عيش أكثر استدامة، وفي الوقت ذاته بيان ال طريقة التي يمكن من خاللها  واملؤسسات في الحد من املخاطر الناجمة عن التغيُّ

 . في مقدمة األولويات  الحماية البيئيةفي عملياتهم التشغيلية ووضع  ستدامة  جانب اال   لزيادة على املستوى املؤسس ي  اإلجراءات  ملزودي الخدمات املالية تنفيذ  

قدرة الفئات الضعيفة من السكان  بهدف تحسين  الية  مزودي الخدمات املالتشغيلية لدى  عمليات  الالتمويل الشامل األخضر في    ياتيمكن دمج منهجهذا و 

ر املناخ، وتخفيف وطأة اآلثار السلبية   البيئة على املستوى املؤسس ي ومستوى العمالء، وضمان تحقيق التنمية املستدامة على جميع على  على مجابهة تغيُّ

مسألة الطاقة ال تقتصر فقط على  غير مالية مستدامة أو "خضراء"    األصعدة. فعلى مستوى العمالء، يشمل هذا املنهج توفير منتجات مالية وخدمات

، واملباني واملنتجات واملواد السليمة املنتجات الزراعية املستدامة، واملياه واملرافق الصحية ة تغطيبل تشتمل أيًضا على النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة 

واملمارس الدائري،  واالقتصاد  للبيئة،  املراعية  النفايات،  الخضراء  املحسنة إلدارة  أما  ةالنظيفواملواصالت  النقل  و ات  املؤسس ي،  على  .  يمكن فاملستوى 

ز االستدامة في ملزودي الخدمات املالية وضع استراتيجية بيئية ودمج ممارسات إدارة مخاطر املناخ، إضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات، بهدف تعزي

  جميع اإلدارات وجعلها أحد املبا
ً

ا ودليال ن مؤسسات التمويل إرشادًيا  دئ األساسية للمؤسسة. وبالتالي، ُيعد إطار التمويل الشامل األخضر إطاًرا قويًّ ِ
ّ
ُيمك

 متناهي الصغر من تنفيذ مبادرات االستدامة على جميع املستويات.

 التمويل الشامل األخضرمجال لعمل الرئيسية في امحاور 

املتعلق باملناخ   فريق العمل للتمويل الذكيابتكرها  ألداء البيئي  ا تقييم  لعبارة عن أداة    الذي هو  (Green Indexاألخضر )لمؤشر  لفي ضوء اإلطار املرجعي 

اتباعها  ا[، يتوفر للمؤسسات مجموعة من املحاور التي يمكنه3] (GICSF-AG) التابع للمنصة األوروبية للتمويل متناهي الصغراألخضر التمويل الشامل و 

( وضع استراتيجية بيئية مؤسسية 1:  وهي على النحو التالي  البيئية وإدارتها وتعزيزها على املستوى املؤسس ي ومستوى العمالءالحماية  ب  االلتزاممن أجل  

 الخضراء. غير املاليةو املالية والخدمات املنتجات إعداد معروض من  (3و ( تحديد املخاطر والفرص البيئية وإدارتها؛2و وتنفيذها؛

على سبيل املثال: الطريقة التي يساعد ف[،  4]  املعروضوضع إطار لتقييم التمويل الشامل األخضر من منظور  على  مركز الشمول املالي مؤخًرا    هذا وقد عمل

ر املناخي  محدودي  بها التمويل الشامل السكان   ويتألف ئة.  لها مع تحسين النتائج الخضراء املراعية للبيوالتصدي  الدخل في االستعداد لتداعيات التغيُّ

ن املؤسسات املالية من دعم عمالئها النهائيين في تحقيق أهدافهم، وه ِ
ّ
ي: مسار التخفيف اإلطار الذي وضعه املركز من تعريفات ألربعة مسارات مؤثرة ُتمك

مسار التكيف )أي التدابير املتخذة )الذي يهدف إلى ضخ االستثمارات في التكنولوجيات النظيفة لتحسين الظروف البيئية املحلية لألسر واملجتمعات(، و 

ر املناخي سواء في املناطق الريفية أو الحضرية(، والقدرة على الصمود )أي القدرة على الحد من تأثر العميل بالحوا  دث املتصلة باملناخ للتعامل مع التغيُّ

 إلى الظروف الجديدة(. حول الت)كيف تساعد الخدمات املالية في  وتعزيز قدرته على االستجابة لها(، ومسار التحول 

أفريقيا وبالنظر إلى األهداف البحثية لتقييم مستوى فهم التمويل املستدام من قبل مؤسسات التمويل متناهي الصغر في منطقة الشرق األوسط وشمال 

وقع وقد تها. في تحليال( Green Index 3.0) 3.0املؤشر األخضر وتحديد املمارسات املؤسسية الحالية والدعم الذي تتطلبه، تستخِدم هذه الدراسة إطار 

املؤسسة وسبل دمج منهج التمويل الشامل األخضر داخل املؤسسة بالتفصيل.  ألنه  طار  هذا اإل االختيار على   التزام  ملحة وفيما يلي  يتحقق من مستوى 

ة الخاصة بإدارة األداء االجتماعي للمعايير الدولي  7رقم  طار املتعلق بالتمويل الشامل األخضر الذي يتوافق مع البعد البيئي  هذا اإل عامة عن محاور عمل  

 (. USSEPMوالبيئي )

  

https://www.e-mfp.eu/green-index
https://e-mfp.eu/
https://www.e-mfp.eu/gicsf-ag
https://www.e-mfp.eu/gicsf-ag
https://www.e-mfp.eu/gicsf-ag
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الرئيسية   تحديد االلتزام: األداء  الشامل األخضر عن طريق وضع رؤية، وتحديد مؤشرات  التمويل  التزامهم تجاه  املالية تحديد  الخدمات  يمكن ملزودي 

استراتيجية  املؤسسة. كما يمكن للمؤسسات وضع  أهداف  وإسناد مسؤوليات واضحة وتخصيص ميزانية لتحقيق  لتحقيقها خالل فترة زمنية معينة، 

، أو تعزيز القدرة على على البيئة  العمالء أو املحفظة االستثمارية وتقليل اآلثار السلبيةمواطن الضعف لدى  ها أهدافها الرامية للحد من  موثقة ُتحدد في

 احتياجات عمالئها وطلباتهم. يلبي  بما  مارسات والتكنولوجيات الخضراءنشر تبني املالبيئة، أو على  الصمود أو اآلثار اإليجابية

ا حول    اف:وضع األهد م املحرز وعملياتها وإنجازاتها وإعداد التقارير داخليًّ ، وذلك عن هاوتنفيذة  أداء االستراتيجيكل من  تستطيع املؤسسة رصد التقدُّ

 وقدقابلة للقياس الكمي )مع تحديد املسؤوليات ووضع استراتيجية لبناء القدرات(. بصورة واملوارد وإدراج املستهدفات واإلجراءات طريق تحديد األهداف 

للوائح  يكون   القياسية  ومتابعة  املحلية  التنظيمية  االمتثال  املؤشرات  التي واستهداف  األداء باستخدام  البيئية  املقاييس جزًءا من االستراتيجية  تحسين 

 ة شراكات بهدف دعم تحقيق استراتيجيتها البيئية. تضعها املؤسسة. ويجوز للمؤسسات أيًضا إقام

م املحرز،    عايير:تطبيق امل املالية    ومزودقد يتجه  ألغراض رصد التقدُّ إلزامية  لالخدمات  املؤشر األخضر القطاع )مثل:  يطلقها  لعمل وفًقا ملبادرات غير 

ملستثمرين مع دى ا وإعداد التقارير لالعناية الواجبة  إجراءات  أو أداة مواءمة  ،  بإدارة األداء االجتماعي والبيئيللمعايير الدولية الخاصة    7البعد  ، أو  3.0

لمعايير وفًقا لأو تقييمات األداء املتعلق باملمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمية(، أو ( CERISE)سيريز ( التي أطلقتها منظمة ALINUS) املعايير العاملية

الئحة اإلفصاح عن التمويل املستدام الصادرة عن على املستوى املؤسس ي )مثل:  على البيئة    دولية لإلفصاح وإدارة اآلثار السلبيةالتنظيمية  اللوائح  الو 

األوروبي) أو  (EU SFDRاالتحاد  امللتأثير  المعايير  ،  في  والتنمية  التعاون  الصادرة عن منظمة  املستدامة  التنمية  األمم تمويل  وبرنامج  االقتصادي  يدان 

وفًقا  (، أو  (+IRISمعايير االستثمارات املؤثرة وإعداد التقارير بشأن التأثير )، أو مؤشرات  (B Impact certificate)، أو شهادة تقييم األثر  املتحدة اإلنمائي

شبكة البنوك املركزية أو العمل املعني باإلفصاحات املالية املتعلقة باملناخ فريق املناخ )مثل: و االستدامة البيئية املتعلقة بخاطر الصادرة حول املتقارير لل

 (.األخضر لتحول إلى النظام املاليباواألجهزة اإلشرافية املعنية 

 

إعداد    منتظمة:بوتيرة  تقارير  الإعداد   البيئي  منتظمة  بوتيرة  تقارير  من األهمية بمكان  األداء  املؤسسة وتحفيز من أجل رصد  حول  الذي تحرزه  م  التقدُّ

املؤسسات   وتستطيع  األخضر.  الشامل  التمويل  أهداف  تحقيق  نحو  بجد  للعمل  كبير  بشكل  وإبراز   رفعاملوظفين  اإلدارة،  إلى مجلس  ا  داخليًّ تقاريرها 

تضمين للمؤسسات  يمكن  . كما  الجمهور العامخارجية و ال  طرافاأل االستراتيجية البيئية مع  اإلنجازات التي حققتها  اإلنجازات املحققة للموظفين، ومشاركة  

 . املتاحة للعامةإنجازاتها ضمن تقاريرها السنوية 
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م و املخاطر التي قد يتعرض لها العمالء النهائي مواطن الضعف وفهم وقياس تشكل عملية  تحديد املخاطر البيئية: ن أولوية رئيسية للمؤسسات التي ُتقّدِ

معرًضا   املشاريع متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطةقد تصبح املخاطر املناخية ذات صبغة مالية إذا أصبح إنتاج  و الدخل.  محدودة  خدماتها للمجتمعات  

لتنم التحتية  البنية  إذا تضررت  أو  التجارية تضرًرا شديًدا.  للخطر  األعمال  الضعف لدى املؤسسات يمكنها تحديد  فية  أو   مواطن  العمالء  أو  املؤسسة 

االستثمارية   ا املحفظة  البيولوجي،  تجاه  التنوع  وفقدان  البيئي،  والتدهور  القاسية،  املناخية  والظواهر  املناخي،  ر  تكاليف لتغيُّ تحمل  املقدرة على  وعدم 

وصول إلى املياه واملرافق الصحية، وسوء إدارة النفايات، ووسائل النقل املسببة للتلوث، واألمراض الناجمة عن التخزين غير السليم  الطاقة، ومحدودية ال

 للمواد الكيميائية أو التلوث في األماكن املغلقة، وسوء إدارة األراض ي والتربة. 

البيئة الناجمة عن أنشطة العمالء، مثل انبعاثات الغازات على  سسات تحديد اآلثار السلبية  العمالء، تستطيع املؤ املحتملة على  خاطر  املوإضافة إلى تحديد  

املفرط للموارد الطبيعية. أما على املستوى املؤسس ي،   واالستهالكالدفيئة، وتلوث الهواء واملاء والتربة، وإزالة الغابات، وتدهور األراض ي، وإنتاج النفايات، 

امل الخدمات  ملزودي  والكرتون  فيمكن  والورق  واملياه  الطاقة  واستهالك  املنتجة،  والنفايات  الدفيئة،  الغازات  انبعاثات  مثل  أنشطتهم  آثار  تقييم  الية 

 والبالستيك والزجاج واملعادن والوقود.

https://www.e-mfp.eu/green-index
https://www.e-mfp.eu/green-index
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https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-undp-impact-standards-for-financing-sustainable-development_744f982e-en
https://iris.thegiin.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
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البيئية: املخاطر  عمليات    إدارة  جميع  إجراء  للمؤسسة  الخبر اليمكن  مع  بالشراكة  أو  ا  داخليًّ آنًفا  املذكورة  أو تحديد  التقنية  الخدمات  ومزودي  اء 

البيئة على  واآلثار السلبية  مواطن الضعف  قراض وموظفي مكتب الدعم على تقييم املخاطر البيئية لتحديد  ويمكنها أيًضا تدريب مسؤولي اإل  ،التكنولوجية

ادرين على دمجها في سياسات إدارة املخاطر املالية على مستوى العمالء أو املستوى املؤسس ي. وبمجرد تحديد املخاطر، ُيصبح مزودو الخدمات املالية ق

من   حسب كل فئة، ورصد املخاطر ومستويات تعرض العمالء واملؤسسة لتلك املخاطرتها  لديهم بهدف تصنيف املخاطر وتحديد اإلجراءات الالزمة إلدار 

 ر ذلك(. )حمالت بناء القدرات، والتكنولوجيا، وإدارة البيانات، وغي املعتمدة اآلليات خالل 

 وأتستطيع املؤسسات بدورها تحديد املمارسات املستدامة و عمل واضحة يتعين معالجتها على املستوى املؤسس ي ومستوى العمالء. جوانب يمثل كل ذلك 

االستفادة من خدمات الطاقة النظيفة واملياه والصرف الصحي ذات التكلفة املعقولة واملوثوق بها، أو زيادة  تحسين  التكنولوجيات النظيفة التي تساعد في  

املخاطر لديها    -. ويمكن للمؤسسات أيًضا  ومواطن الضعفثار  اآل، أو الحد من  اإلنتاجيةمعدالت   أن تضع خطة طوارئ للتخفيف من    -ألغراض إدارة 

ر املناخ   البشرية، وشراء  ة  املحتملمخاطر تغيُّ مواطن الضعف ، وزيادة وعي موظفيها حول  يةالكربون  لالنبعاثاتمعتمدة  تصاريح  على ممتلكاتها ومواردها 

 واآلثار السلبية، وتدريبهم بشأن املمارسات الجيدة.

املستهدفة لتحديد طلبات عمالئهم   اغتنام الفرص: أبحاث حول األسواق  إجراء  املالية  الخدمات  املالية   يمكن ملزودي  باملنتجات  املتعلقة  واحتياجاتهم 

. كما الفنيةوالخدمات غير املالية، مثل زيادة الوعي بشأن الحماية البيئية والتدريب واملساعدة    -كليهما أو أحدهما    –للممارسات والتكنولوجيات الخضراء  

تحديد   في  العمالء  املالية مساعدة  الخدمات  ملزودي  تيمكن  التي  املحلية  ا الجهات  التدريب،  وفر  أو  املستدامة  والتكنولوجيات  إلى ملمارسات  باإلضافة 

في   التكاليف  مساعدتهم  و املحتملةتقييم  التكنولوجيات،  االستثمار، وجودة  والعائد من  املحليحوافز  ،  التنظيمية  السوق  التقني،  والحوافز  والدعم   ،

 وتحديد التهديدات واملخاطر وشرائح السوق والجوانب ذات الصلة.

العميل  يتمثل  و  أو غير مالية معينة ملعالجة في  الهدف من وضع عمليات تتمحور حول  اختيار واقتراح منتجات وخدمات مالية  املؤسسات في  مساعدة 

 عن ذلك، يمكن للمؤسسات تقييم الفرص املتاحة أمامها 
ً

حددة. فضال
ُ
ارة املخاطر  إلداستراتيجية بيئية وكذلك نظام  إلعداد وتنفيذ احتياجات العمالء امل

وأيًضا  اإليكولوجي واملناخية  البيانات  ة  إلى  استناًدا  التمويل املجمعةمنتجات وخدمات خضراء  اغتنام فرص  يتطلب  قد  املؤسسة،  أولويات  وبناًء على   .

أو   محل التشغيلالتوجهات الحالية في املنطقة أو الدولة  مع  واءمة  املأو اجتذاب املنح أو  محافظ املشاريع  الشامل األخضر جذب عمالء جدد أو تنويع  

أمرً  والبيانات  األدوات  استخدام  وُيعد  ما سبق.  أو كل  االبتكار  يمكن    ا تعزيز  بدورها  التي  اإلجراءات  تلك  في  إلى  بالغ األهمية  تؤدي  الفرص أن  مزيد من 

 .محافظ املشاريعالحماية البيئية وتقليل املخاطر التي تهدد وزيادة  يةاملناخفي مواجهة التغيرات القدرة على الصمود لتحسين االقتصادية 
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والتكنولوجيات املوفرة  2منتجات لتمويل شراء أنظمة الطاقة املتجددة   طرحيمكن للمؤسسات   تمويل التكنولوجيات النظيفة واملمارسات املستدامة:

عن طريق   6ةالنظيفواملواصالت  النقلو ، 5، واملمارسات الزراعية املستدامة وأنشطة إدارة النفايات 4، ومنتجات املياه، والصرف الصحي والنظافة3للطاقة

خدمات التأجير. وتستطيع املؤسسات إلى  ي لها خطط تسعير حسب االستخدام باإلضافة إلى  التمنتجات القروض املخصصة أو غير املخصصة والحلول  

، وخدمات إرسال األموال أو تحويلها ألغراض يةاملناخفي مواجهة التغيرات  القدرة على الصمود    لتحسين  يةجانب تقديم القروض توفير منتجات ادخار 

 . (الطوارئ واملساعدة في حاالت الكوارث )من خالل قروض ن ضد مخاطر املناخ، الزراعة املستدامة، واملنتجات الخضراء، والتأمي

تستطيع املؤسسات تكييف وبذلك    ،خصائص فريدة من نوعهاعلى  قروض تمويل املمارسات والتكنولوجيات    قد تنطوي   توفير املزايا ملنتجات مخصصة:

وط التي تضمن تعافي االستثمارات، أو تصميم جدول سداد يتماش ى مع التدفقات لكي تتماش ى مع االستثمارات الضرورية، أو وضع الشر القروض حدود  

العمالء   عليها  التي سيحصل  أو  باستخدام  النقدية  الفائدة،  تخفيض سعر  أو  الجديدة،  املمارسة  أو  املضمانات    الحصول علىالتكنولوجيا  خاطر من 

 
،  الشمسية املحاصيل بالطاقة  لتوليد الطاقة الكهروضوئية، واملصابيح الشمسية، ومواقد الطهي الشمسية، وأجهزة التجفيف الشمسية، وأجهزة تجفيف    Picoأنظمة الطاقة الشمسية املنزلية، ومضخات املياه بالطاقة الشمسية، ومجموعات   2

 واآلالت الشمسية املستخدمة في الزراعة املائية، وغير ذلك. 
 .( EDL) املصباح الثنائي الباعث للضوء باستخدام تقنية  لغاز الحيوي، وحلول إضاءة مواقد الكتلة الحيوية املوفرة للطاقة، وتكيفات الهواء والثالجات، والعزل الحراري للمباني، ومواقد الطهي املحّسنة، ومحوالت إنتاج ا  3
لشمسية، واملراحيض الخاصة املحسنة، ومراحيض السماد، والتركيبات املنخفضة التدفق، ومضخات  مرشحات تنقية املياه، وأنظمة تحلية املياه، وصهاريج تخزين املياه، وتوصيالت شبكة إمدادات املياه، وتطهير املياه باستخدام الطاقة ا 4

 مياه الشرب، وغير ذلك. 
 ، وإعادة بيع املنتجات، وتقليل هدر الغذاء، وغير ذلك.اإلبداعيوجمع املواد املستخدمة بغرض إعادة التدوير إعادة التدوير،  5

 السيارات الكهربائية أو الهجينة. 6
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 و 12 برعاية 

التدريب  ساعدامل، أو ربط خدمات التأمين بالقروض، أو عرض  يةاالئتمان . وبإمكان املؤسسات أيًضا أن تدعم تطوير قدرات موظفين وعمالء الفنية أو 

عقد جلسات منتظمة لبناء القدرات وإبرام شراكات مع    -على سبيل املثال    -ُمحددين بغرض زيادة الوعي بشأن املمارسات أو التكنولوجيات عن طريق  

املتعلقة بنقل املعرفة   الفنيةبراء محليين، وموردين، ومنظمات مدنية، واألطراف الفاعلة العاملة في مجال التعاون اإلنمائي الدولي، ومزودي املساعدة  خ

 ، وضمان مشاركة املستهلك.الفنية

تمويل التكنولوجيات الخضراء لدي الخدمات املالية  مزو   طرح ال يقتصر    تمويل املنتجات الخضراء غير املخصصة واملمارسة املستدامة غير املباشرة:

املنتجات غير املخصصة، مثل   فإنواملمارسات املستدامة على منتجات مخصصة بشكل كامل ذات خصائص وظروف ُمحددة للعمالء. فمن ناحية أخرى،  

الزراعية،   القروض  أو  السكن  تحسين  وقروض  األصول  وتمويل  العامل  املال  واملمارسات للمؤسسات  تسمح  رأس  الخضراء  التكنولوجيات  بتمويل 

العامل بهدف تنفيذ حلول   املال   لرأس 
ً

املالية تمويال الخدمات  املثال، قد يوفر مزودو  إلى  املستدامة؛ فعلى سبيل  اإليكولوجي تستند  )مثل تربية   النظام 

أو تمويل   الزراعية، وغير ذلك(،  النظيفة أل   شراء النحل، والصوب  الطاقة  أو تكنولوجيات  البيض  املدرة للدخل )مثل حاضنات  العميل  أنشطة  غراض 

أو   األجهزة  تمويل  أو  الشمسية(،  بالطاقة  العاملة  املياه  )مثل    املعداتمضخات  اإلسكان  أحد قروض  إطار  في  السكن  تحسين  للطاقة ألغراض  املوفرة 

و  للمياه،  املوفرة  داخل  LEDاملوفرة  ضاءة  اإل املراحيض  العزل  وأعمال  و السكن،  تنفيذ ،  جدوى  وتقييم  الطلب  تحليل  املؤسسات  وبإمكان  ذلك(.  غير 

عدها املؤسسة، وذلك عن
ُ
طريق تتبع الغرض    استراتيجية املنتجات املخصصة، وزيادة الوعي، والترويج للحماية البيئية، وتنفيذ االستراتيجية البيئية التي ت

 النهائي من القرض املمنوح. 

املؤسسية:  أهدافها ت  التحقق من االستدامة  املؤسسات من  ما تحققه  تتبع  بهدف  الخضراء وصرفها  القروض  تقديم  املؤسسات رصد عملية  ستطيع 

التي ُتحدد   الفنيةأدوات لتسهيل عملية صرف القرض، على سبيل املثال الوثائق    وتطبيقالبيئية. وبإمكان مزودي الخدمات املالية تطبيق إجراءات ُمحددة  

القدرة على الصمود، ومواد التسويق تحسين  ، والفرص املتاحة لتوليد تدفقات الدخل، ومزايا األنظمة من حيث  ودراسة الجدوى العائد من االستثمار،  

ن  املخصصة، وقنوات التواصل ألغراض خدمة العمالء.  
ّ
مقاييس وتتبعها باستخدام    التحقق من االستثمارات التي يقوم بها العميلمن  هذه املؤشرات  وُتمك

 . املستدامة أنظمة الطاقة أو  زراعية المارسات إحدى امل لتنفيذ أو رصدأو معايير بيئية أو برمجيات متخصصة 

املالية: طرح   غير  بيئية  الخدمات  استراتيجية  تتبع  التي  للمؤسسات  ا  أساسيًّ أمًرا  البيئية  الحماية  أهمية  الوعي حول  الطلب وزيادة  تحفيز  يمكن و   ،ُيعد 

على  العميل، واستراتيجيات تخفيف املخاطر، واآلثار السلبية لدى ضعف مواطن الللمؤسسات زيادة الوعي حول مجموعة واسعة من املوضوعات، ومنها 

من خالل تدريب العميل  البيئة وطريقة تقليلها، والفرص االقتصادية واملزايا االجتماعية للممارسات والتكنولوجيات الخضراء. ويمكن تقديم مواد التدريب  

دراسات الحالة، وألعاب املحاكاة، بموظفي املؤسسات يمكن إمداد ملوظفين والعمالء. و بين ا عن ُبعد، أو من خالل جلسات وفعاليات مشتركة حضورًيا أو 

الوقائع   وصحائف  التسويقية،  والتعاملتخصصةواملواد  التكنولوجية،  اإليضاحية  والتجارب  العملية،  واألنشطة  الزيارات ،  طريق  عن  األقران  من  لم 

 للعمالء.الفنية امليدانية، وذلك بهدف تطوير قدراتهم لتقديم التدريب و/أو املساعدة 

 أدوات تقييم أداء التمويل الشامل األخضر

اهي الصغر في تنمية ُينظر إلى محاور العمل املذكورة أعاله على أنها أبعاد تستعين بها أدوات معينة لتقييم األداء البيئي بهدف إرشاد مؤسسات التمويل متن

الشامل األخضر لديها.   التمويل  األدوات    وتحظى برامج  العمل  مجموعة متنوعة من  بهذه  العناية ذات وجهات نظر وأغراض مختلفة،  آليات  ومنها بذل 

 الواجبة، وتصنيف املمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمية، وتقييم األثر. 

لعمل للتمويل الذكي املتعلق باملناخ والتمويل الشامل األخضر فريق ا وهي من ابتكار   2022عام ظهرت التي  3.0املؤشر األخضر ومن بين هذه األدوات أداة 

الصغر ) للتمويل متناهي  األوروبية  للمنصة  الصغر في إجراء تحليل متعمق ألداء  e-MFP GICSF-AGالتابع  التمويل متناهي  ( بهدف مساعدة مؤسسات 

)النتائج( النوعية والكمية من أجل التعرف على الفجوات، وتحديد األولويات   التمويل الشامل األخضر لديها جنًبا إلى جنب مع مجموعة كاملة من املؤشرات

والعمليات واملنتجات واألدوات التي يمكن تنفيذها في ضوء التمويل الشامل األخضر اإلجراءات ووضع خطة عمل ألغراض التحسين، وتلقي التدريب حول 

 لتحسين أداء هذه املؤسسات. 

https://www.e-mfp.eu/green-index
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 و 13 برعاية 

الفرنسية غير الحكومية (  CERISE)منظمة سيريز  ابتكرتها    وهي عبارة عن أداة تدقيق لألداء االجتماعي(  SPI4)  4  مؤشرات األداء االجتماعيوهناك أيًضا أداة  

األ   ،من أجل مساعدة املؤسسات املالية على تحقيق رسالتها االجتماعية تنفيذ   مؤسسات التمويل متناهي الصغر في تقييم مستواها فيتساعد  داة  وهذه 

األداء االجتماعي ) بإدارة  الخاصة  الدولية  األ ،  2014(. ومنذ عام  USSPMاملعايير  التمويل متناهي إمكانية  داة  قدمت هذه  البيئي ملؤسسات  األداء  تقييم 

 .2.0األخضر  ؤشرامل 2016منذ عام و   1.0للمؤشر األخضر الصغر عن طريق دمج املؤشرات النوعية 

ا  ( CERISE+SPTFومنظمة فريق العمل املعني باألداء االجتماعي )  ع املشترك بين منظمة سيريز املشرو   ، أطلق 2022في عام  
ً
لمعايير الدولية الخاصة لتحديث

املعايير الدولية الخاصة بإدارة األداء االجتماعي والبيئي لتصبح  إدارة األداء البيئيوهو ( عن طريق دمج ُبعد إلزامي جديد USSPMبإدارة األداء االجتماعي )

(USSEPM  .)  لتمويل فريق العمل ل  ابتكرهاالتي    3.0املؤشر األخضر  أداة  من هذه املعايير املحدثة متوائم تماًما مع    7الُبعد  وهنا تجدر اإلشارة إلى أن مضمون

الصغر ) للتمويل متناهي  األوروبية  للمنصة  التابع  الشامل األخضر  باملناخ والتمويل  املتعلق  التواؤم  (  e-MFP GICSF-AGالذكي  املستوى ويأتي هذا  على 

أداة   م  ُتقّدِ أخرى،  ناحية  ومن  الرئيسية.  واملمارسات  املعايير  بشأن  األخضر  املفاهيمي  س  3.0املؤشر 
ُ
 متعمًقا وت

ً
في وضع خطة عمل مفصلة تحليال اعد 

بالتعاون مع ومنظمة فريق العمل املعني باألداء االجتماعي    ته منظمة سيريزطور الذي    7الُبعد  وهذا  للتحسينات فيما يتعلق بالتمويل الشامل األخضر.  

للتموي األوروبية  للمنصة  التابع  الشامل األخضر  باملناخ والتمويل  املتعلق  الذكي  للتمويل  العمل  الصغر )فريق  ُيساعد في    (e-MFP GICSF-AGل متناهي 

 خطة عمل مفصلة للتحسينات في إطار املعايير الدولية. إعداد 

وأن مؤشرات األداء االجتماعي ، املستثمرين مع املعايير العامليةأداة مواءمة إجراءات العناية الواجبة وإعداد التقارير لدى تعني  Alinus وتجدر اإلشارة إلى أن أداة 

4  ( األداة  )  4األداء االجتماعي  عبارة عن مجموعة فرعية من مؤشرات  ( هي  SPI4-Alinusالتابعة لهذه  التي تسمح  (  CERISE-SPI4التابعة ملنظمة سيريز 

الشامل   ، تعاونت مجموعة من املستثمرين مع فريق العمل 2021في عام  والعناية الواجبة مع مزودي الخدمات املالية.  بإجراء  للمستثمرين في التمويل 

( الصغر  متناهي  للتمويل  األوروبية  للمنصة  التابع  األخضر  الشامل  والتمويل  باملناخ  املتعلق  الذكي  و e-MFP GICSF-AGللتمويل  بين (  املشترك  املشروع 

للمعايير الدولية الخاصة  7( بغرض دمج مجموعة فرعية من مؤشرات الُبعد CERISE+SPTF)ومنظمة فريق العمل املعني باألداء االجتماعي   منظمة سيريز

وأداة   والبيئي  االجتماعي  األداء  األخضر  بإدارة  وإعدادفي    3.0املؤشر  الواجبة  العناية  إجراءات  العاملية   ة مواءمة  املعايير  املستثمرين مع  لدى   التقارير 

(Alinus). 

ساعد املؤسسات في تقييم األداء البيئي وااللتزامات البيئية   -مثل أدوات تصنيف املمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمية    -وهناك أدوات أخرى  
ُ
قد ت

أخرى، هناك مستثمرون مثل   ناحية  ومن  الخاصة   لديهم   Invest in Visionsو  Triple Jumpو  Agents for Impactو  FMOو  Innpulseلديها.  أدواتهم 

 ة لديها. ي املالية واالجتماعية والحوكماملمارسات العناية الواجبة وتقييم األداء البيئي للمؤسسة إلى جانب تقييم إلجراءات 

 لخصامل

تنفيذ األعمال على املستوى املؤسس ي لاملؤسسات  لدى  وعي  المتنوعة من املشاركة و تنطوي محاور العمل األساسية للتمويل الشامل األخضر على مستويات  

و  العمالء.  والبيئة سومستوى  واملخاطر،  السوق،  وأوضاع  املؤسسة،  أولويات  على  األخضر  الشامل  التمويل  على  للحصول  والحوافز  الدوافع  تعتمد 

يم األداء البيئي تقييًما لألعمال التي تنفذها املؤسسة إلى جانب محاور العمل األساسية، ولكنها  جري أدوات تقيالتمكينية التي تعمل املؤسسة في إطارها. وتُ 

 املحيط بها. والنظام اإليكولوجيجري تقييًما لبيئة املؤسسة والتحديات التي تواجهها ال تُ 

ر املناخ، وق ضايا أمن الطاقة في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وبالنظر إلى تنوع السياقات االجتماعية واملالية، وقابلية التأثر بتغيُّ

القسم في  يرد  و حاجة إلى وضع إطار لتقييم مستوى التنمية لدى مؤسسات التمويل متناهي الصغر باملنطقة في قطاع التمويل الشامل األخضر.  توجد  

أبعاد توصف  التالي   بما في ذلك  التقييمات،  في  املستخدمة  الشامل للمنهجية  للتمويل  العمل األساسية  املؤسسات ومحاور  التي تعمل فيها  البيئة  قييم 

  األخضر.

https://cerise-spm.org/en/spi4/
https://cerise-sptf.org/
https://cerise-spm.org/en/alinus/
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 تقييم التمويل الشامل األخضر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

م الذي   تقييم حالة التمويل الشامل األخضر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااألهمية بمكان عند  من   أال يقتصر التحليل على التقدُّ

تحليل   أيًضا  يتعين  بل  األساسية فحسب،  العمل  جانب محاور  إلى  املؤسسات  ولتحقيق  منظومة  تحرزه  التنظيمية.  وبيئتها  لديها  الغاية التشغيل  ، هذه 

استبيان ملؤسسات التمويل وإجراء   يق بحث مكتبي،عن طر  وتم التقييم ، التحليلاستخدم هذا التقييم "إطار انتشار التمويل الشامل األخضر" ألغراض 

 ورشة عمل مدتها ثالثة أيام. و مقابالت نوعية باإلضافة إلى متناهي الصغر، 

 إطار انتشار التمويل الشامل األخضر

 نفذها مزودي الخدمات املالية. للتمويل الشامل األخضر واإلجراءات التي يالعوامل املحركة لتقييم هيِدرا شركة هو عبارة عن منهج أعدته طار هذا اإل 

 : الثالثة التالية بعاداألطار على اإل يركز و 

 البيئة التمكينية: اللوائح التنظيمية والبرامج والشركاء •

 التنفيذ: االستراتيجية البيئية وإدارة املخاطر •

 املنتجات املالية والخدمات غير املالية طرح : الطرح •

تقييم اإلجابات عبر مؤشرات موحدة ووضع درجات لها يتم بعد ذلك و  ،مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتقييم كل ُبعدُتطرح أسئلة ُمحددة في استبيان 

 . درجة  100من صفر وحتى 

حساب متوسط نتائج درجات    درجة، ومن ثم   100حتى  و من صفر  حتى يتراوح نطاقها  الخاضعة للدراسة  عينة  الالدرجات في  توحيد  وفي كل مؤشر، يتم  

انتشار هذه الدرجات لتقديم تقييم نهائي حول  إعطاء وزن متساٍو ل  ى جرَ (. كما يُ درجة  100من صفر وحتى  الحتساب الدرجة في كل ُبعد )املوحد  ؤشر  امل

 الدرجات. لتحديد يرد في امللحق النظام املفصل و التمويل الشامل األخضر الخاص باملجموعة املستهدفة. 

 

 البيئة التمكينية 

أهمية السياق الذي تعمل فيه مؤسسة التمويل متناهي الصغر  ما مدى  

 بالنسبة لتنمية التمويل األخضر؟ 
 

 التحديات 

 

 اللوائح التنظيمية 

 

 

 الشركاء

 

 مرتفع  متوسط منخفض  ال ش يء مما سبق 

 

 التنفيذ 

 االستراتيجية البيئية وإدارة املخاطر

عمقما   متناهي   مدى  التمويل  مؤسسات  بها  تنفذ  التي  الطريقة 

 الصغر سياساتها البيئية وإجراءات إدارة املخاطر؟

 األعمال والتطلعات 

 

 إعداد التقارير 

 

 

 إدارة املخاطر )على املستوى املؤسس ي(

 

 إدارة املخاطر )على مستوى العمالء( 

 

 متقدم  بارع  أساس ي  مبتدئ
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 و 15 برعاية 

 

 الطرح

الذي   الصغر    توفره ما  متناهي  التمويل  قدرة  لتحسين  مؤسسات 

 ؟يةاملناخفي مواجهة التغيرات مؤسساتها وعمالئها على الصمود 

 منتجات األسر/ املؤسسات التجارية

 

 منتجات ألغراض زراعية 

 

 

 التوعية 

 

 متقدم  بارع  أساس ي  مبتدئ

 

 التمويل متناهي الصغر األخضرانتشار : ملخص األبعاد واملؤشرات املأخوذة في الحسبان ضمن إطار 1الشكل 

 البيئة التمكينية 

تطبيق قدرة مزودي الخدمات املالية على  في    وتؤثرُصمم هذا الُبعد لتقييم التحديات والدعم الحكومي والتوجيهات املوجودة بالفعل على املستوى املحلي  

الذي يحيفي  الُبعد  وينظر هذا    ،أجندة عمل لالستدامة السياق  الحالية وأصحاب املصلحة والبرامج بهدف تقييم  التنظيمية  التمويل اللوائح  بتنمية  ط 

 الشامل األخضر.

 التنفيذ 

املخاطر إدارة  وإجراءات  البيئية  تنفيذ سياساتهم  في  املالية  الخدمات  أحرزه مزودو  الذي  م  التقدُّ لتقييم مدى  الُبعد  إن وجدتلديهم   ُصمم هذا  من   ، 

فيما يتعلق   هم مزودي الخدمات املالية وأهدافاألعمال لدى  قيم    تقييم   ى جر ، يُ ه الغاية، وذلك لتقييم تنفيذ التمويل الشامل األخضر. ولتحقيق هذاألساس

 بالحماية البيئية، ومستوى إعداد التقارير، وإدارة املخاطر البيئية على مستوى العمالء واملستوى املؤسس ي.

 الطرح

املشاريع متناهية الصغر والصغيرة الية وغير املالية لألسر و الخدمات املأال وهي توفير  ُصمم الُبعد األخير لتقييم األعمال الرئيسية ملزودي الخدمات املالية،  

الُبعد  واملتوسطة الصمود  لتحسين  املؤسسات  توفره  فهم ما  إلى  . ويهدف هذا  املناخية  قدرة عمالئها على  التغيرات  الحسبان عدد  في مواجهة  ويأخذ في 

  . ونطاق انتشار هذه املنتجات والخدماتالزراعة املستدامة و املؤسسات أو املنتجات املالية املخصصة والخدمات غير املالية لألسر 
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 و 16 برعاية 

 منهجية البحث

ؤسسات التمويل متناهي الصغر، وإجراء مقابالت شبه منظمة، قطاعي ملاستبيان  على  التقييم    اشتملإطار انتشار التمويل الشامل األخضر،  في ضوء  

طلق االستبيان القطاع و وأبحاث مكتبية.  
ُ
املغرب وتونس ومصر ولبنان واألراض ي كل من  مؤسسات التمويل متناهي الصغر في  وتناول    2022في أوائل يوليو    يأ

 .7الفلسطينية واألردن وسوريا واليمن

(، واألراض ي 8ضمت قائمة املشاركين مؤسسات من اليمن )و سبتمبر(.    19يوليو حتى    19مؤسسة االستبيان عبر اإلنترنت في غضون شهرين )من    42أكملت  

ؤسسة وعدد لعينة تتضمن عمر املوفيما يلي وصف كمي  (.  1(، وسوريا )3(، وتونس )5(، واملغرب )6(، ولبنان )6(، واألردن )6(، ومصر )7الفلسطينية )

 العمالء. 

 

 

 

 

 

 : توزيع املشاركين في االستبيان2الشكل 

 

 . مؤسسة 42إجمالي عدد املؤسسات: ي. : وصف موجز للمشاركين في االستبيان القطاع 3الشكل 

سنوات منذ نشأتها، ومؤسسة ناضجة:   10ألغراض تحليلية، جرى تقسيم املؤسسات املشاركة إلى عدة فئات وفًقا لعمرها )مؤسسة حديثة العهد: أقل من  

  5,000عميل، ومتوسط:  5,000سنة( وعدد العمالء )قليل: أقل من  20: يبلغ عمرها أكثر من راسخةسنة، ومؤسسة   20سنوات إلى 10من عمرها يتراوح 

 عميل(.  100,000عميل، وكبير جًدا: أكثر من  100,000 - 20,000عميل، وكبير:  20,000 -

املصلحة اآلخرين في قطا  الصغر وأصحاب  التمويل متناهي  ع وبالتوازي مع االستبيان، أجريت مقابالت شبه منظمة مع مجموعة مختارة من مؤسسات 

قدمة في االستبيانات  صحة  ت التحقق من  كان الهدف من املقابال و التمويل متناهي الصغر.  
ُ
، وتقديم املزيد من املعلومات حول البيئة املكتملةالبيانات امل

 التشغيلية للمؤسسة، واستكشاف التحديات الرئيسية والدعم الالزم. 

م نتائج االستبيان بالتفصيل في األقسام التالية وفًقا ألبعاد إطار انتشار التمويل متناهي الصغر   األخضر. ُتقدَّ

 
 هنا يتوفر االستبيان باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية  7

 (%16.7 ؛7الفلسطينية )األراض ي 

 (%14.3 ؛6لبنان )

 (%14.3 ؛6مصر )

 (%14.3 ؛6األردن )

 (%11.9 ؛5املغرب )

 (%7.1 ؛3تونس )

 (%2.4 ؛1سوريا )

 (%19.0 ؛8اليمن )

 العمالء

 عميل 20,000 - 5,000

 عميل 5,000أقل من 

 عميل 100,000 - 20,000

 عميل 100,000أكثر من 

 العمر

 راسخة

 ناضجة

 حديثة العهد

28.6% 

 #(12) 
26.2% 

 #(11) 

26.2% 

 #(11) 

19.0% 

 #(8) 

19.0% 

 #(8) 28.6% 

 #(12) 

52.4% 

 #(22) 

https://hedera.online/surveys/mena/
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 و 17 برعاية 

 النتائج

 البيئة التمكينية 

 نظرة عامة 

في الوقت الراهن   ُتظهر نتائج االستبيان أن أفضل البيئات التمكينية لتطبيق التمويل الشامل األخضر توجد في تونس واملغرب واليمن، بينما أكبر التحديات

 )مصر( ومؤسسة التضامن للتمويل األصغر )املغرب( تعمالن التي أبلغت عنها املؤسسات توجد في لبنان واألردن. وفًقا لنتائج البحث، ن
ً
رى أن مؤسسة معا

)تونس(، ومؤسسة للتمويل األصغر  . وفي الوقت ذاته يعمل برنامج حضرموت للتمويل األصغر )اليمن(، ومؤسسة أدفنس  ية بدرجة كبيرة في بيئة تمكين

والشراكات والبرامج وطلبات خدمات التمويل متناهي الصغر بيئة فريدة لتنمية التمويل   يوفر فيها الدعم الحكوميداخل منظومة عمل  أندا تمويل )تونس(  

األخضر، الشامل األخضر. ومن ناحية أخرى، سلطت املؤسسات في لبنان واألردن الضوء على التحديات التي تواجهها املؤسسات لتعزيز التمويل الشامل 

ظهر النتائج أنه بغض النظر عن عمر الطلب. وتُ مستوى  ضعف  باإلضافة إلى  شركاء ولوائح تنظيمية وبرامج داعمة  عدم وجود  :  على سبيل املثال  وتشمل

 سيطرة املؤسسات.ال تخضع لاملؤسسة، فإن بيئتها تعمد على عوامل خارجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (األيسرالبيئة التمكينية لكل بلد )الجانب و  (األيمن: متوسط درجة النضج املؤسس ي )الجانب 4الشكل 

 

 اللوائح التنظيمية والتحديات 

الشامل األخضر عن    توجد التمويل  تبني منهج  الصغر على  التمويل متناهي  التنظيمية لتشجيع مؤسسات  الحكومة والهيئات  بها  طرق مختلفة تستعين 

يه من اللوائح التنظيمية والبرامج التي صبت تركيزها على توجعدد قليل  طريق وضع متطلبات السياسات وتقديم الحوافز. فنجد أنه قد برز في املنطقة  

لتمويل الحلول املرتكزة على على سبيل املثال  )ففي مصر، من املمكن إصدار السندات الخضراء  القطاع املالي نحو اتخاذ إجراءات بشأن حماية املناخ.  

البنك املركزي في   الطبيعة(؛ ومن ناحية أخرى، فعلى الرغم من أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر في األردن أبلغت عن غياب اللوائح التنظيمية، بدأ 

مكوناتها. أما في املغرب،  ضمن منهج التمويل الشامل األخضرسيأتي إعداد االستراتيجية الوطنية للشمول املالي بدعٍم من البنك الدولي، وهي استراتيجية 

 عن ذلك، وضعت تونس  خضراءال أحد العروض إعدادساهمت مبادرات وبرامج مختلفة في زيادة الوعي داخل قطاع التمويل متناهي الصغر حول 
ً

. فضال

 لوائح تنظيمية تعود بالفائدة على الشركات التي تعمل على مشروعات االقتصاد األخضر وتعزيز التنمية املستدامة. 

 ال ش يء

 منخفض

 متوسط

مرتفع   

البيئة التمكينية   

0 20 40 60 80 100 

 (3العدد: تونس )

 (5العدد: املغرب )

 (8العدد: اليمن )

 (1العدد: سوريا )

 (6العدد: مصر )

 األراض ي الفلسطينية 

 (7العدد: )

 (6العدد: األردن )

 (6العدد: لبنان )

 البيئة التمكينية

0 20 40 60 80 100 

 ال ش يء

 منخفض

 متوسط

مرتفع   

 مؤسسة ناضجة 

 (12العدد: )

  راسخةمؤسسة 

 (22العدد: )

 مؤسسة حديثة العهد 

 (8العدد: )

35.2 

34.8 

32.6 
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 و 18 برعاية 

التي تلزمها باتخاذ إجراءات واضحة وصريح  %74وقد أبلغت   الصغر في تقاريرها عن غياب اللوائح التنظيمية  ة في مجال  من مؤسسات التمويل متناهي 

من املؤسسات إلى عدم وجود حوافز تنظيمية للشركات التي تتخذ إجراءات في مجال الحماية البيئية.  %81الحماية البيئية. وفي الوقت ذاته، تشير تقارير 

وطنية. ومع ذلك،  تنظيمية ئح وعي بوجود لوا المن إجمالي املؤسسات( من مصر وتونس واليمن أفادت في تقاريرها إلى  % 7.5مؤسسات )تمثل  3 هذا وتوجد

يات إضافية فعلى الرغم من أن اللوائح التنظيمية تهدف إلى دعم املؤسسات في تونس أثناء مرحلة التنفيذ، أشار مزودو الخدمات املالية إلى وجود تحد

إلعفاءات الضريبية في الحاالت التي تتعلق بموجب القانون فيما يخص ا على الدعم  املؤسسات  تحصل  تحديًدا،    2021يواجهها القطاع. فمنذ نهاية عام  

املالية   الخدمات  مزودو  يزعم  ذلك،  ومع  املستدامة.  والتنمية  األخضر  باالقتصاد  األنشطة  فجوة  بفيها  الوجود  للموظفين تمويلية  املهارات  كتساب 

 .8الداخليين 

الصغر على صعيد  ويتضح متناهي  التمويل  يواجهها قطاع  التي  الرئيسية  الثالثة  التحديات  في  التنظيمية  اللوائح  من    %72تزعم    البلدان، حيث  غياب 

األخضر،   التمويل  ُتنظم  التي  املناسبة  التنظيمية  اللوائح  الحكومي، وعدم وجود  الدعم  نقص  إلى  املؤسسات  إطالقلتمويل  النقص  باإلضافة   عمليات 

ستتخذ اإلجراءات أي أنها  من جانب الحكومات  يقوم على رد الفعل  منتجات جديدة. وفي الوقت ذاته، تشير شبكات التمويل متناهي الصغر إلى اتباع نهج  

بنوك املركزية ن العالقات الوثيقة بين شبكات التمويل متناهي الصغر والأ الالزمة إذا رأت وجود طلب كاٍف من مؤسسات التمويل متناهي الصغر. كما  

ا توفير إمكانات  ممن شأنهكليهما عامالن  بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر في املنطقة    ةتعاونيباإلضافة إلى وجود منظومة عمل  والهيئات التنظيمية  

 هائلة لبناء القدرات وزيادة الوعي وبدء برامج عابرة للحدود.

( تنظر إلى مستويات التنافسية الكبيرة من البنوك التجارية وشركات الطاقة على أنها %16غر )ونجد أن نسبة صغيرة من مؤسسات التمويل متناهي الص

ا، بينما أشارت   رئيسيًّ
ً

ا وشاغال  من املؤسسات إلى العمليات املعقدة املتعلقة باستخدام التمويل.  %25تشكل تحديًّ

( في الوقت الراهن على أحد األبحاث الرامية إلى تعميم التمويل الشامل GIZالدولي )ويعمل مركز الشمول املالي بالشراكة مع املؤسسة األملانية للتعاون  

 األخضر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل توفير مدخالت لصالح صناع السياسات حول كيفية وضع برامج التمويل الشامل األخضر. 

الخدمات املالية ملساعدة الفئات الضعيفة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في إدارة املخاطر   من املبادرة في فهم ما ُتقدمه  وتتمثل األهداف الرئيسية

املطر املرتبطة   البحر    بهطول  سطح  مستويات  الحرارة  وارتفاع  السياسات    وحصر القاسية،  ودرجات  صناع  استخدمها  التي  واألدوات  االستراتيجيات 

الت لدعم  املنطقة  في  التنظيمية  تعميم والهيئات  وكيفية  املنطقة  في  األخضر  الشامل  للتمويل  جديدة  أفكار  بلورة  وأخيًرا  األخضر،  إعداد  عند    همويل 

 برامج التنمية.و السياسات 

 الشركاء 

قدمت املنظمات التالية حسب و منتجات خضراء.  لطرح  من املشاركين في االستبيان اتفاقيات مع أصحاب مصلحة آخرين    %43أبرم  فيما يخص الشراكات،  

توفر في الوقت الحالي املساعدة ملؤسسات التمويل متناهي الصغر املشاركة في االستبيان فيما يتعلق بتنمية التمويل الشامل ما زالت  كل بلد الدعم أو  

 األخضر:

ل من الوكالة األمريكية للتنمية  و ،  Green for Growthصندوق    :مصر • مشروع الغذاء للمستقبل بمصر لدعم األمن الغذائي واألعمال الزراعية املموَّ

 (USAIDالدولية )

 ( USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية )و ، Green for Growthصندوق  :األردن •

 (USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية )و ، Green for Growthصندوق  :لبنان •

)  :املغرب • املتجددة والبيئة والتضامن  و ،  (Elephant Vertالفيل األخضر  الطاقة  مؤسسة  و ،  Green for Growthصندوق  و ،  (GERES)مجموعة 

MicroFinanza  ، صندوق و صندوق "سند"، وSIDI 

 
 بأحكام املادة  و من الناحية العملية،   8

ً
م هذا الدعم املالي في شكل إعفاء ضريبي2022في شأن قانون املالية لسنة    2021ديسمبر    28املؤرخ    2021-21من املرسوم عدد    29عمال للشركات التي تتعلق أنشطتها باالقتصاد األخضر والتنمية   ، ُيقدَّ

 على ما يلي: "تطرح من أساس الضريبة الفوائض امل  39مكرر من الفصل    2املستدامة. ورد هذا اإلعفاء الضريبي تحديًدا في الفقرة  
ً
من    تأتيةمن مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، التي تنص صراحة

دينار سنويا." ومع ذلك، فإن هذا اإلجراء لم يؤِد إلى إدراج عملية خلق    10.000مل وذلك في حدود  القروض الرقاعية الخضراء والقروض الرقاعية املسؤولة اجتماعيا والقروض الرقاعية املستدامة كما تم تعريفها بالتراتيب الجاري بها الع

 ية التمويل الشامل األخضر.القانونية والسياسة البيئية للحكومة. يتعين أن ينص قانون املالية على التمويل املسبق لتدريب وبناء قدرات املوارد البشرية بهدف تنم فرص عمل صديقة للبيئة أهملتها املسميات
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 صندوق "سند".و مؤسسة "كيفا"، و ، Green for Growthصندوق و ، Care Internationalمؤسسة  :الفلسطينية األراض ي •

)و ،  ADAمؤسسة    :تونس • الدولية  للتنمية  ديجاردان   MicroEnergyمؤسسة  و ،  (Développement International Desjardinsمجموعة 

International 

محليون،    :اليمن • للتنمية،  و ،  (Silatech)صلتك  ومؤسسة  موردون  االجتماعي  املشاريعو الصندوق  لخدمات  املتحدة  األمم  (،  UNOPS) مكتب 

 البنك الدولي و (، USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية )و (، UNDPبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي )و 
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 التنفيذ: االستراتيجية البيئية وإدارة املخاطر 

 نظرة عامة

يمكن العثور على و هذا الُبعد املتعلق بإطار انتشار التمويل الشامل األخضر كيفية تنفيذ االستراتيجية البيئية وإدارة املخاطر البيئية في املنطقة.    يتناول 

وا  واليمن  ولبنان  تونس  في  الصغر  متناهي  التمويل  مؤسسات  بين  البيئية  املخاطر  إلدارة  تقدًما  أكثر  وبرامج  بيئية  بينما  استراتيجيات  زالت ملغرب،   ما 

أنواع مختلفة من سبل الدعم لتنمية هذا الُبعد اعتماًدا على    وُتطرَحمؤسسات التمويل متناهي الصغر في األراض ي الفلسطينية واألردن في مرحلة مبكرة.  

زيادة الوعي وورش العمل التمهيدية مدى نضج املؤسسة. وبإمكان مؤسسات التمويل متناهي الصغر حديثة العهد االستفادة بشكل أفضل من ورش عمل 

الصلة،   املوضوعات ذات  املفترض تقديم دعم استشاري  حول  أن من  أكثر تعمًقا  في حين  حول االستراتيجية الراسخة  املؤسسات  إلى  ومساعدة تقنية 

 البيئية وإدارة املخاطر البيئية لدى املؤسسات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : متوسط درجة التنفيذ لكل بلد )الجانب األيمن( ومستوى النضج )الجانب األيسر( 5الشكل 

 االستراتيجية البيئية 

أشار    ، حيثفي الخطة االستراتيجية للمؤسسة  ةاملناخيفي مواجهة التغيرات  دمج مفاهيم الحماية البيئية أو القدرة على الصمود بملحوظ  اهتمام    يوجد

أن    41% إلى  املشاركين في االستبيان  أشار  لديهم  من  بينما  بيئية،  املشاركين    %45بالفعل استراتيجية  بيئية في اسإلعداد  أنهم يخططون  إلى  من  تراتيجية 

 (.6فقط من املؤسسات ال ُتدرج أي ُبعد بيئي في خطتها االستراتيجية املؤسسية وال ُتخطط إلدراجها )الشكل  %16املستقبل. وفي الوقت، ذاته نجد أن 

ا. وترتفع هذه النسبة إلى    % 45كما أشار االستبيان أن   عد تقاريرها حول األداء البيئي داخليًّ
ُ
بالنسبة للمؤسسات   %64من مؤسسات التمويل متناهي الصغر ت

أو   لألسر  توفر  واملتوسطةالتي  والصغيرة  الصغر  متناهية  املمنتج    املشاريع  املنتجات  األقل من  الخضراءالياملأو غير  ة  اليواحد على  أن  و  .ة  حين    5في 

م تقارير عامة حول أدائها البيئي،   تخطط نصف مؤسسات التمويل متناهي الصغر املشاركة في االستبيان    لكن نجد أن ما يقرب منمؤسسات فقط ُتقّدِ

 لفعل ذلك في املستقبل.

 

والفني ، شددت املؤسسات على ضرورة الدعم املالي  الالزمفيما يتعلق بنوع الدعم 

 لدراسات تقييم السوق وتصميم املنتجات وتطويرها.

 مبتدئ

 أساس ي

 بارع

 متقدم

 التنفيذ

 0  20 40 60 80 100 

 (5املغرب )العدد: 

 (8)العدد: اليمن 

 (6لبنان )العدد: 

 (3تونس )العدد: 

 (1سوريا )العدد: 

 (6مصر )العدد: 

 (6األردن )العدد: 

 (7األراض ي الفلسطينية )العدد: 

 مؤسسة ناضجة  57.6

 (12)العدد: 

 مؤسسة راسخة 

 (22)العدد: 

 مؤسسة حديثة العهد 

 (8: )العدد

 مبتدئ

أساس ي   

 بارع

 متقدم

 التنفيذ

 0  20 40 60 80 100 

30.2 

42.6 
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ُ
 نسبةح على املؤسسات املشاركة سؤال حول أصحاب املصلحة الذين يمكنهم التعامل معهم لدعم عملية وضع استراتيجيتها البيئية، اتفقت  ِر وعندما ط

وكاالت التصنيف والسلطات املحلية في جاءت  بينما    ،دعم هما أمثل من يمكنهما تقديم الأن املستثمرين واالستشاريين  ثالثة أرباع املؤسسات على  تقارب  

املؤسسات أوضحت أنها تفتقر بشكل كبير إلى الدعم من الحكومات والهيئات التنظيمية، إال  وفي حين أن توفير الدعم.  بإمكانيةاملرتبة األخيرة فيما يتعلق 

 ال ُتصنف على أنها أصحاب مصلحة مناسبين يمكن االعتماد عليهم ملساعدة املؤسسات في وضع استراتيجياتها البيئية. لجهات ا  أن هذه 

 

 
 

 : وضع استراتيجية بيئية 6الشكل 

 

 
 

 تقييم األداء البيئي : الوعي والتجارب املتصلة بأدوات 7الشكل 

 نعم

 ال، ولكننا نخطط لذلك

 ال، كما أننا ال نخطط لذلك 
ستراتيجية الحالية مفاهيم الحماية البيئية أو تتضمن الخطة اال

 الصمود في مواجهة التغيرات املناخيةالقدرة على 

 شخص أو لجنة مسؤولة عن إدارة جميع املوضوعات البيئية

إعداد تقارير بشأن األداء البيئي )وتقديمها ملجلس اإلدارة 

 واملستثمرين(

 علنية(إعداد تقارير بشأن األداء البيئي )تقارير 

 مت في وقت سابقِد خاستُ 

 أداة معروفة، ولكن لم يتم استخدامها أبًدا

 

 عدم معرفة أي من األدوات املدرجة

 

 

 معرفة أداة واحدة على األقل

 

 

 Green Indexاملؤشر األخضر أداة 

 
مواءمة إجراءات العناية أداة ( / SPI4) 4أداة مؤشرات األداء االجتماعي 

( / Alinus) الواجبة وإعداد التقارير لدى املستثمرين مع املعايير العاملية

 للمعايير الدولية الخاصة بإدارة األداء االجتماعي والبيئي 7الُبعد 

(USSEPM) 

 

 ، ...(AFISAR، أداة FMO)أداة غير ذلك 
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من املؤسسات املشاركة معرفة بأداة واحدة   %39يوجد لدى  (، بينما  7من املؤسسات املشاركة في االستبيان ليست على دراية بأدوات تقييم األداء البيئي )الشكل    61%

أداة مواءمة إجراءات العناية الواجبة و (  SPI4)  4األداء االجتماعي  أداة مؤشرات  بمن إجمالي املؤسسات املشاركة على معرفة    %30قرب من  يما  في حين أن  على األقل.  

مؤسسات فقط   5( استخدمتهما في وقت سابق. وحسب االستبيان، فإن %9.5مؤسسات فقط ) 4( ، إال أن Alinusوإعداد التقارير لدى املستثمرين مع املعايير العاملية )

 عن ذلك، أشارت  (Green Indexاملؤشر األخضر )على معرفة بأداة  
ً

مؤسسة   42مؤسسات فقط من بين    3، إال أن مؤسسة واحدة فقط هي التي استخدمتها. فضال

 بالفعل تقييًما للممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمية.  أنها أجرتإلى  تمويل متناهي الصغر 

 إدارة املخاطر البيئية 

نصف مزودي الخدمات املالية في املنطقة على تنفيذ مجموعة متنوعة من األنشطة املتعلقة بإدارة املخاطر البيئية لدى العميل. أما   علىيعمل ما يزيد  

 أو تجنبها. البيئة على لوعي وإجراء أنشطة تدريبية ملوظفيها حول ممارسات الحد من اآلثار السلبية املؤسسات، فتهتم في املقام األول بزيادة ا 

ا    إدارة املخاطر على املستوى املؤسس ي:  من املؤسسات على تنفيذ األنشطة املتعلقة بإدارة املخاطر البيئية على املستوى املؤسس ي )الشكل   %62يعمل حاليًّ

 للمخاطر البيئية املتعلقة بطلبات الحصول على القروض )  ى جر (. وتتضمن األنشطة األكثر شيوًعا التي يُ 8
ً

( وتصنيف تلك الطلبات %38.1تنفيذها تحليال

، بينما أن مؤسساتهم توفر التدريب ملوظفيها على املمارسات البيئية للحد من اآلثار السلبيةإلى  (. وأشار املشاركون بنسب مماثلة  %33.3تقييم )وفًقا لهذا ال

نسبة   توفير  %60.7أشارت  ُيجرى  رئيس ي،  وبشكل  املخاطر.  بإدارة  املتعلقة  اإلجراءات  لتنفيذ  دعًما  بالفعل  تتلقى  أنها  إلى  املؤسسات  من   من  الدعم 

يق املساعدات املستثمرين )مثل مؤسسة التمويل الدولية وصندوق سند(، وبرامج التنمية )مثل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(، واالستشاريين عن طر 

 التي يقدمونها.  الفنية

 

 
 املخاطر على املستوى املؤسس ي: إدارة 8الشكل 

 للمخاطر البيئية   6  يجري املستوى املؤسس ي، بينما  البيئة على  تجري عمليات رصد لآلثار السلبية على  هي التي  مؤسسات فقط    4
ً

مشاركين فقط تحليال

 على املستوى املؤسس ي.

نفذة فيما يتعلق بإدارة املخاطر  
ُ
 األنشطة امل

 ( 41العدد: )على مستوى املؤسسة( )

 تحليل املخاطر البيئية لطلبات الحصول على القروض 

 

 

 املخاطر البيئية تصنيف القروض وفًقا لتقييم 

 

 

 أو تجنبها على البيئة  ممارسات الحد من اآلثار السلبية  علىتدريب املوظفين 

 

 االحتياجات األساسية بشأندراسات تقييم السوق والطلب 

 

 

 املؤسسة لدى تحليل املخاطر البيئية 

 

 

 املؤسسة على البيئة لدى رصد اآلثار السلبية 

 

 

 ال ش يء
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يم طلبات الحصول على القروض قد صنفت االفتقار إلى سبل الحصول تقيفي إطار    للعمالءكما أن غالبية املؤسسات التي تنفذ تقييم املخاطر البيئية  

إلى مشكالت الجفاف وموجات الحر الشديد بوصفها   املشاركينمن    %60وأشار  .  كبرى ( بوصفها تحديات  %80( والطاقة النظيفة )%93على املياه النظيفة )

وقوع حرائق للغابات وموجات البرد وهطول أمطار غزيرة في املغرب وتونس واليمن؛  املبلغ عنها  تؤثر على عمالئها. وتضمنت املخاطر األخرى    كبرى مخاطر  

 األعاصير في اليمن؛ وانهيارات طينية في األردن.  أو وعواصف ثلجية في املغرب؛ والعواصف املدارية

ر املناخي فيما يتعلق باملؤسسة نفسها عتبر من املخاطر األكثيالحصول على الطاقة واملياه إلى أن من املؤسسات  %12نسبة ال تتعدى أشارت   ر صلة بالتغيُّ

 .من بين املخاطر البيئية التي تعرضت لها على املستوى املؤسس يوذلك 

 

ممارسات إدارة املخاطر البيئية على املستوى املؤسس ي، في حين أن ثلثي لتنفيذ  أدوات مالئمة  عدم وجود  من املشاركين الضوء على    % 89.2ت نسبة  سلط

 .يمثل مشكلة تحفيز املوظفين ولم ترد إشارة إلى أن لتحديات الرئيسية. مثل أحد ا ياملعرفة عدم وجود املشاركين يرون أن 

نفذ أي إجراءات متعلقة بإدارة املخاطر البيئية للعمالء %60على ما يزيد  إدارة املخاطر على مستوى العمالء:
ُ
ربع املؤسسات ، بينما تعمل نسبة تمثل من املؤسسات ال ت

عمالئها على تدريب  من املؤسسات    %17هذا وتعمل نسبة ال تتعدى  املمارسات أو املنتجات الخضراء.  تنشر  دعم عمالئها عن طريق مساعدتهم في تنمية األعمال التي  على  

م خدمات تهدف لالستجابة إلى  ةالبيئة أو تجنبها، في حين أن مؤسسة واحدعلى  على طرق الحد من اآلثار السلبية   الصدمات البيئية. أما على مستوى العمالء،   فقط ُتقّدِ

)  أفادت إدارة املخاطر  %90غالبية املؤسسات  تنفذ أنشطة  التي  املخاطر البيئية،  بعدم وجود  (  لتنفيذ ممارسات إضافية إلدارة  من   %77أشارت  بينما  أدوات مالئمة 

املصلحة اآلخرين والتعقيد الشديد في املوضوع بوصفهما من التحديات التي تواجهها   املعرفة. وُسلط الضوء أيًضا على غياب التعاون مع أصحابنقص املؤسسات إلى  

 (. بالنسبة للتعقيد %45وبالنسبة لغياب التعاون  %61املؤسسات وإن كان ذلك بدرجة أقل )

 
  : إدارة املخاطر على مستوى العمالء 9الشكل 

ا رئيسي ا أمام الشركات فيما يتعلق بأنشطة إدارة   عدم وجوديمثل 
 
                                                أدوات مالئمة عائق
ً
                

 املخاطر. 

نفذة فيما يتعلق بإدارة املخاطر  
ُ
 األنشطة امل

 ( 41العدد: )على مستوى العمالء( )

عمالن التي  ءدعم  األعمال  تنمية  أجل  من  أو تنشر  نا  املمارسات 

 املنتجات الخضراء. 

اآلثار  من  الحد  ممارسات  حول  لعمالئنا  تدريبية  أنشطة  م  ُنقّدِ

 أو تجنبها.على البيئة السلبية 

املناخية القاسية نا للتعامل مع الظواهر  ئعمال نعمل على تجهيز  

ر املناخي. تحسين  من أجل   قدرتهم على التكيف مع التغيُّ

م خدمات تهدف لالستجابة إلى الصدمات البيئية.   ُنقّدِ

 سبقال ش يء مما 
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 االستراتيجية البيئية وإدارة املخاطر  -دراسات الحالة 

 اليمن  -األصغر املؤسسة الوطنية للتمويل 

 الندالع الحرب وما أدت 2015ن فرًعا في دولة اليمن. ومنذ عام و عشر لديها غير حكومية  مؤسسةاملؤسسة الوطنية للتمويل األصغر في اليمن هي 
ً
، ونتيجة

عن العمل، كهرباء ال، عندما توقفت شبكة 2015، بدأت املؤسسة في توفير حلول تمويل الطاقة املتجددة. وفي عام الكهرباءإليه من حدوث انقطاعات في 

، بالبلد، وبسبب أزمة الوقود التي عصفت  2017كيلو وات/الساعة. وفي عام    3تمويل أنظمة الطاقة الشمسية املنزلية حتى قدرة  على  املؤسسة  عملت  

حصلت ،  2019وفي عام    كيلو وات/الساعة على املزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.  20مضخات املياه بالطاقة الشمسية بقدرة    طرحبدأت املؤسسة  

مة  على  املناطق الريفية   دعَّ
ُ
 اإلنمائيوات من خالل املؤسسة. وقد تلقت العديد من مشروعات الدعم من خالل برامج التعاون    10قدرة  بأنظمة الطاقة امل

 ولي(. الدولي املتعددة )مثل: صلتك، ومكتب اململكة املتحدة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، وبنك التنمية األملاني، والبنك الد

كي. وقد ساعد مليون دوالر أمري 15إلى   10من  تقديري تراوح    بمبلغقرض في مجال الطاقة    5,000املؤسسة ما يزيد على  صرفت  ،  2021وبدًءا من نهاية عام  

، والشراكة مع املوردين، وإدارة املخزون، والوقوف التكنولوجيافي مجال اختيار    اتاملؤسسة في تمييزها من حيث العمل على جمع الخبر لدى  حفظة  املتنوع  

 الفنيينواألخصائيين    فنيينرفع مستوى الوعي بين أطراف سلسلة القيمة واملهندسين العند  على احتياجات عمالئها. وقد صاحب ذلك الجهد تحديات  

 واملزارعين واملوزعين واملستخدمين النهائيين. 

. وبعد سبع وتقديمها إلى هذه املجتمعات  وقد كان السياق الوطني بمثابة القوة املحركة للمؤسسة البتكار املنتجات التي تحتاج إليها مجتمعاتها املستهدفة

سبل التمويل الشامل األخضر عبر كافة مستويات املؤسسة. ويتضمن األمر: تحديد استراتيجية بيئية،  سنوات، بدا جلًيا أمام املؤسسة الحاجة لتبسيط 

الضعف البيئية على مستوى العميل واملستوى املؤسس ي على حٍد سواء، والعمل على إيجاد آليات إلدارتها وتقليل التأثيرات   ومواطنوالوقوف على املخاطر  

 لى توفير منتجات مالية خضراء وخدمات غير مالية إلى عمالئها. العكسية على البيئة، والعمل ع

عام   التمكين  2022وفي  على  للتركيز  استراتيجية  املؤسسة  وضعت   ،

خالل    للمشاريعاالقتصادي   من  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية 

النظيفة  الطاقة  يدعم  الذي  املسؤول  والتمويل  املستدامة  التنمية 

تشمل خطوات التنفيذ رفع مستوى الوعي بين موظفي  و والحماية البيئية.  

الخضراء  القروض    القروض  لتوثيق  إيجاد حوافز  والعمل على  وعمالئها، 

املخاطر وإدارتها، واملراقبة  الخضراء، وإضافة مكون بيئي ملصفوفة تحديد

( االستراتيجية  واملوارد املستهدفات  وتنفيذ  العمل  وفريق  واإلنجازات 

 والفرص(. 

د االستراتيجية البيئية املهام واملسؤوليات إلى جانب    هرمي التسلسل الُتحّدِ

تضطلع اإلدارة  و .  في اليمن  املؤسسة الوطنية للتمويل األصغرخلي في  ا الد

وإدارة تتبعها. وتساعد إدارة املخاطر في وضع وتنفيذ عمليات تحديد  املقرر  االستراتيجية الخضراء، وتحديد املؤشرات الخضراء  إعداد  العامة بمسؤولية  

ا املخاطر البيئية   إدارة إلى النظام األخضر  املحفظةتحويل  لعمل على  من أجل  . ويتولى مديرو الفروع اإلشراف على صرف القروض الخضراء، إلى جانب 

يعمدون إلى تسهيل تنفيذ القروض من ثم  العمالء، و على تحليل  موظفو القروض    يعملا،  الشراكات مع املوردين، وكذلك الوقوف على الفرص املحلية. وأخيرً 

وإتماًما لجهود املوظفين امليدانيين، تتولى إدارة االتصاالت والتسويق نشر قصة نجاح .  املشاريع متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطةالخضراء للعمالء من  

 قنوات التواصل االجتماعي الخاصة باملؤسسة الوطنية للتمويل األصغر في اليمن.الفائز بأفضل قرض أخضر كل ربع سنة عبر 

البالد. وُينَج  العمالء في  املؤسس ي وعلى مستوى  املستوى  ز عملها على  ُيمّيِ أن  النهج سيكون من شأنه  املؤسسة بأن هذا  الجهد  وتثق  ( 1من خالل  ز هذا 

ر للدخل، ألغراض بأعمال العميل تفصيلية الحصول على معرفة  ّدِ
ُ
دمج مكون تقييم املخاطر البيئية في ( 2وصرف القرض وتقييم األثر البيئي للنشاط امل

تضمين حوافز للقروض الخضراء ملوظفي (  4ورفع مستوى الوعي بشأن املنتجات والخدمات الخضراء بين املوظفين،    (3ومصفوفة مخاطر املؤسسة،  

 للبيئة بين املوظفين والعمالء.مواتية ثقافة تنظيمية  لنشر ضراء  القروض الخ( طرح 5والقروض ومديري الفروع، 

 
: بناء قدرات مديري الفروع10شكل رقم   

 صورة: املؤسسة الوطنية للتمويل األصغر في اليمن(
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 األردن  - تمويلكم )الشركة األردنية للتمويل األصغر( 

 لإلطار القانوني والتنظيمي    1999في األردن عام  (  تمويلكم )الشركة األردنية للتمويل األصغر  تأسست  
ً

. ياألردن  البنك املركزي كمؤسسة غير ربحية امتثاال

قدره   برأسمال  الشركة  بدأت  التوظيف،    30,000وقد  معدالت  رفع  بغرض  واحد  وفرع  موظفين  وبخمسة  أردني  االجتماعي وتعزيز  دينار  التطور 

همشين وصغار رياديي األعمال من خالل حلول تمويل موثوقة.بنكًيا ن غير املمولين واالقتصادي، وتمكين محدودي الدخل واملواطني
ُ
 وامل

اليوم    الرئيسة، تملك تمويلكم  العديد من املحطات  إنجاز  أنحاء    39وبعد  بها ما  البلد و فرًعا في كافة  موظف. وبدًءا من نهاية عام   500على  يزيد  يعمل 

من املقترضين الشباب، ومحفظة قروض   % 49ونسبة    اتمن املقترض  %74، بنسبة  مشروععميل و   382,000على  خدمة ما يزيد  على  تمويلكم  عملت  ،  2021

التي مع قيمها األساسية املواءمة ترمي سياسة شركة تمويلكم على املستوى املؤسس ي إلى و مليون دوالر أمريكي(.  81مليون دينار أردني ) 58إجمالية بقيمة 

والتأكد  ضمان  ، تهدف السياسة إلى  وعلى مستوى العمالء  .واألداء االجتماعي واملسؤول بيئًيا، والخدمة املمتازة ،  الفريق والتعاون الشفافية، وروح  تتمثل في 

لة من شركة تمويلكم من أن املشاريع  موَّ
ُ
 .ة واملجتمع سوى بأقل قدر ممكنالبيئيال تؤثر سلبًيا في امل

لة  أن املشاريع  هذا املسعى، نفذت شركة تمويلكم إجراءات لضمان    ولتحقيق  موَّ
ُ
. ويتمثل اإلجراء ة واملجتمع سوى بأقل قدر ممكنالبيئيال تؤثر سلبًيا في  امل

درجة بها. و 
ُ
يهدف هذا اإلجراء إلى ضمان احترام قيم شركة تمويلكم، األول في تطبيق قائمة استثناء من القروض تحظر تمويل أي نوع من أنواع الشركات امل

حٍد سواء. وبمجرد  ويساهم في رفع مستوى الوعي بين العمالء بشأن اإلضرار بالبيئة واألخطار التي قد ينطوي عليها النشاط بالنسبة للمجتمع واملنظومة على  

أن  ، تضمن  املشروعالتأكد من سالمة   الشركة  تمويلكم  وافقات املالرسمية و   تصاريحالو األعمال  ، وكذلك توفر مستندات  للقانون   مشروع وفًقاغرض 

 القانون األردني. هحسبما يقتضيالالزمة 

ف قطاعات األعمال املؤهلة وفق قائمة تصنيف املخاطر البيئية  بعد ذلك، ُتصنَّ

صرف  على  املوافقة  وعند  تمويلكم.  بشركة  الخاصة  املؤسسية  واالجتماعية 

عق يحتوي  استغالل القرض،  عدم  العميل  تعهد  بشأن  شرط  على  التمويل  د 

التمويل في أي من القطاعات املستثناة. يتم تقييم قطاعات األعمال الجديدة غير 

درجة على قائمة تصنيف املخاطر البيئية واالجتماعية بشكل صريح من قبل 
ُ
امل

 الرفض. إدارة املخاطر بشركة تمويلكم، والتي تُبت في األمر إما بالقبول أو ب

من تصنيف األثر البيئي للمشروع تتألف عملية تحديد املخاطر البيئية و 

إلى ثالث فئات: مخاطر بيئية مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة للمشروع 

بالحروف "أ" و"ب" و"ج" لإلشارة إليها على الترتيب وذلك اتباًعا ملعايير مؤسسة 

ل و  .التمويل الدولية صنفة املشاريع ال ُتموَّ
ُ
 ضمن الفئة "أ".امل

 

 التصنيف البيئي واالجتماعي ملؤسسة التمويل الدولية: 

احتمالية حدوث  أنشطة    الفئة "أ": • التي تنطوي على  تأثيرات  األعمال  أو  سلبية كبيرة على البمخاطر و/أو  ال متنوعة أو  املجتمع، والتي تعد  يئة 

 .مسبوقةأو غير  يمكن معالجتها

املجتمع، والتي تعد قليلة العدد يئة أو سلبية محدودة على الب مخاطر و/أو تأثيرات األعمال التي تنطوي على احتمالية حدوث أنشطة  الفئة "ب": •

 بسهولة من خالل إجراءات التخفيف. إدارتها بشكل كبير ويتم ويمكن معالجتها ومحددة بموقع ما بشكل عام 

احتمالية حدوث مخاطر و/أو تأثيرات سلبية    الفئة "ج": • املجتمعضئيلة  أنشطة األعمال التي تنطوي على  أو  البيئة  أو ال تنطوي عليها من   على 

 األساس. 

ط الفئة ربَ حجم مخاطر استثماراتها وتأثيراتها. وتُ  يبينوتمثل هذه املنهجية إطار عمل توظفه مؤسسة التمويل الدولية في التصنيف البيئي واالجتماعي لكي 

)التصنيف البيئي مؤسسة التمويل الدولية  بموجب سياسة االطالع على املعلومات التي وضعتها  إلفصاح  مقابلة لها بغرض ا الناتجة بمتطلبات مؤسسية  

 واالجتماعي ملؤسسة التمويل الدولية(. 

 : تقييم املخاطر بطلب القرض11الشكل 

 )صورة: شركة تمويلكم(

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/es-categorization
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/es-categorization
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وقع أعمال  ملالنموذج عند زيارته  العمالء باستيفاء بيانات  يقوم مدير عالقات  و لعميل.  التعريفي للف  املمن خطوتين جزًءا من    ةاملؤلفوتمثل هذه اآللية  

النظام   املعلومات في  إدخال  ب  تهاتنفيذ سياسعلى  شركة تمويلكم  تعمل  شركة تمويلكم. وبهذه اإلجراءات،  لدى    األساس يالعميل، ويتم  الحماية املعنية 

ط شركة تمويلكم لوضع استراتيجية عد ذلك،  وبذات املخاطر البيئية املنخفضة واملتوسطة وتقديم الدعم لها.  املشاريع  البيئية من خالل تحديد   ِ
ّ
ُتخط

  بيئية جديدة ودمج املنتجات املالية الخضراء املتخصصة ضمن محفظتها.
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 املنتجات املالية وغير املالية الخضراء طرح

 نظرة عامة 

منتجات الطاقة تطرح  املنتجات املالية الخضراء والخدمات غير املالية باألمر غير الشائع في املنطقة؛ فنصف مؤسسات التمويل متناهي الصغر    طرحال ُيعد  

التجاريةاألسر  لكل    املتجددة  منتجاتواألنشطة  ثها 
ُ
ل
ُ
ث يعرض  فيما  للطاقة  ،  الزراعية،  وبخصوص  .  موفرة  املشار تطرح  املنتجات  املؤسسات  كة نصف 

 ل  % 46بينما توفر  ،  ةمستدامبطريقة  منتجات تتعلق بإنتاج املحاصيل  
ً
ث املؤسسات  وتطرح  عمليات إدارة الثروة الحيوانية.  من املؤسسات املشاركة تمويال

ُ
ل
ُ
ث

نة ألغراض الزراعة.   حسَّ
ُ
عد املؤسسات الناضجةهذا و قروًضا إلدارة املياه امل

ُ
 تطرحه الفلسطينية أكثر تقدًما فيما  في اليمن واألراض ي  واملؤسسات الراسخة    ت

أقل بشكٍل طفيف،   إلى جانب مدى وصولها وانتشارها. وإلى حد  مؤسسات التمويل متناهي الصغر في مصر ولبنان  تطرح  من منتجات مالية وغير مالية 

قدرتها على تنفيذ التمويل الشامل األخضر، إذ ال  عمر مؤسسات التمويل متناهي الصغر يؤثر في وهنا تجدر اإلشارة إلى أن وتونس واألردن قروًضا خضراء.  

 املؤسسات الناضجة.تطرحه متطوًرا بقدر ما حديثة العهد املؤسسات  ما تطرحه ُيعد 

 

 
 

 (األيمن( ومستوى النضج )الجانب األيسرلكل بلد )الجانب  الطرح: متوسط درجة 12الشكل 

 واملشاريعاملنتجات املالية لألسر 

ها على ومن ،(13منتجات مالية لتقنيات الطاقة املتجددة )الشكل توفر املؤسسات املشاركة إلى أن مؤسستهم من ( %53.5نصف )ت نسبة تزيد على الأشار 

 13بالطاقة الشمسية )التي تعمل مؤسسة. وتشمل املنتجات الشائعة األخرى مضخات املياه  19التي توفرها  أنظمة الطاقة الشمسية املنزلية  سبيل املثال

 مؤسسات(.  10بالطاقة الشمسية )التي تعمل مؤسسات(، ومصابيح اإلضاءة  10بالطاقة الشمسية )التي تعمل مؤسسة(، وسخانات املياه 

املوجودة في  من املؤسسات    %60  ، بينما تطرحها (%100)نسبة    جميع املؤسسات املشاركة من اليمنجانب  الطاقة املتجددة من    منتجاتُتطرَح   •

 في لبنان. من املؤسسات املوجودة  %50واألراض ي الفلسطينية 

 لطاقة.كفاءة ا إلجراءات التمويل  توفر أيًضا منتجات الطاقة املتجددة تطرح من املؤسسات التي  56% •

 منتجات املياه النظيفة.تطرح أيًضا منتجات الطاقة املتجددة  تطرحمن املؤسسات التي  34% •

ث )باإلضافة إلى ما سبق
ُ
ل
ُ
بشكل أساس ي األجهزة املنزلية املوفرة   ، ومنها لطاقةكفاءة ا إجراءات  بغرض  منتجات  تطرح  ( من املؤسسات  %32.6، فإن نحو الث

( )  9  تطرحها للطاقة  املاكينات  اإلضاءة غير  8مؤسسات(، وبدائل  وبدائل  ليحل محلها  (،  اإلضاءة املوفرة  )  LED  مصابيح  للطاقة  مؤسسات(،   7املوفرة 

فة مثل تمويل توصيالت املياه عن طريق املواسير  من املؤسسات منتجات القروض ملياه الشرب النظي %18.6نسبة وتطرح مؤسسات(.   7وأنظمة التبريد )

 )مؤسستان(. حلول املياه الصالحة للشرب )مؤسستان مشاركتان(، و 

 مبتدئ

 أساس ي 

 بارع

 متقدم 

 (8العدد: اليمن )

 مؤسسة ناضجة

 (12العدد: )

 مبتدئ

 أساس ي

 بارع

 متقدم

 الطرح الطرح

 مؤسسة راسخة 

 (22العدد: )
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 (1سوريا )العدد: 

 (7العدد: األراض ي الفلسطينية )
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( إلى وجود خطط %33ثلث املؤسسات )أشارت نسبة تقارب  أي من املنتجات املالية الخضراء التالية في املستقبل؟(،    لطرحوفي السؤال الالحق )هل تخطط  

 .ةالنظيفواملواصالت من املؤسسات إلى منتجات خدمات النقل  %35.7أشارت نسبة بإدارة النفايات، بينما للمنتجات املتعلقة 

أثناء   املؤسسات  التي واجهتها  بالعوائق  يتعلق  التنمية(،    طرحوفيما  الخضراء )أو خالل عملية  املؤسسات على شددت نسبة تقرب من  املنتجات  نصف 

 (. %47ضعف الطلب )أشارت كذلك إلى ( و %47( والحكومة )%53املستثمرين )ضرورة توفير املزيد من الدعم من 

  

 واملشاريع  : املنتجات الخضراء لألسر13الشكل 

موردي التكنولوجيا املالئمة و/أو نقص التكنولوجيات املتاحة عدم وجود صالت قائمة مع  ( الضوء على  %33في الوقت ذاته، سلطت نحو ثلث املؤسسات )

 (. 14)الشكل 

أن  ا وأوضحت مؤسسات   من التكنولوجيات ومحدودية املعروض  التعقيد الشديد  باإلضافة إلى  الطلب    عدم وجودلتمويل متناهي الصغر حديثة العهد 

لتمويل متناهي الصغر الناضجة إلى انعدام الدوافع ا في حين ال تشير مؤسسات  املنتجات الخضراء. وطرح  تشكل عوائق رئيسية تحد من  جميعها عوامل  

 أشارت إلى انعدام الدوافع لدى موظفيها. الراسخةلتمويل متناهي الصغر ا من مؤسسات  مؤسسات لدى موظفيها، إال أن ثالث

 
يات التي تعترض  14الشكل   واملشاريع  لألسرطرحها املنتجات الخضراء أو  إعداد: التحّدِ

  

 ( 42العدد:  )واملشاريع  املنتجات الخضراء لألسر

 راسخة

 ناضجة  

 حديثة العهد

 ( 36العدد: ( ) واملشاريع العوائق الرئيسية )املنتجات الخضراء لألسر 

 نحتاج ملزيٍد من الدعم من جانب املستثمرين لدينا

 تكنولوجيات الطاقة املتجددة

 لطاقةكفاءة اإجراءات 

 حلول مياه الشرب النظيفة

 إدارة النفايات

 ةالنظيفواملواصالت خدمات النقل 

 أخرى 

 مرافق الصرف الصحي

 تستخدم طاقة نظيفة وفعالةمواقد الكتلة الحيوية التي 

 ال ش يء مما سبق

 

 الطلب عدم وجود 

 نحتاج ملزيٍد من الدعم من جانب الحكومة 

 التعقيد الشديد 

 التكنولوجيات محدودية معروض 

 غياب التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين 

 انعدام الربحية 

 أخرى 

 الدوافع لدى املوظفين انعدام  

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 29 برعاية 

 زراعية الألغراض لاملنتجات الخضراء 

من املؤسسات   % 46نسبة تقارب  ، في حين أن  الزراعية  املحاصيلنصف املؤسسات التي أكملت االستبيان منتجات قروض إلنتاج  تطرح نسبة تزيد على  

بعد منتجات خضراء ألغراض زراعية تطرح املؤسسات أنها لم من ثلث نسبة تقارب الأشارت  وقد منتجات قروض مخصصة إلدارة الثروة الحيوانية. تطرح 

ة في القطاع الزراعي عن اهتمامهم بتلقي دعم متخصص في املمارسات  جديد  مشاريعمحافظ  لديهم  (. وأعرب مزودو الخدمات املالية الذين  15)الشكل  

الوعي بش إمكانية زيادة  الصغر على  للتمويل متناهي  اإلقليمية  الشبكات  اإليكولوجي. وشددت  النظام  القائم على  التكيف  أن مختلف املستدامة، ومنها 

 التدابير املعنية بالتكيف القائم على النظام اإليكولوجي. 

 

 
يات التي تعترض  15الشكل   ألغراض زراعية   طرحهااملنتجات الخضراء أو  إعداد: التحّدِ

رح على املؤسسات أسئلة حول خططها املستقبلية، فإن  
ُ
منتجات  لطرح  منتجات ألغراض زراعية أشارت إلى خططها  تطرح  من املؤسسات التي    % 56عندما ط

ع املياه  ألغراض قطا %30ألغراض إدارة النفايات، و %36.7ألغراض النقل، و  % 40لطاقة(، وكفاءة ا مالية مخصصة ألغراض الطاقة )الطاقة املتجددة أو 

 ألغراض الطهي.  %10والصرف الصحي والنظافة الصحية، و

، فإن العائق الرئيس ي هو الحاجة للحصول على مزيد من الدعم من املستثمرين. ومع ذلك، املشاريعوكما هو الحال بالنسبة للمنتجات الخضراء لألسر و 

ا لنحو عدم وجود يمثل  انطباع بأن توفير القروض يوجد من املشاركين في االستبيان. وفي الوقت ذاته، قط ف %35الطلب في حالة املنتجات الزراعية تحديًّ

أكثر تعقيًدا   ُيعد  املستدامة  أو  من توفيرها في  الزراعية  املتجددة  الطاقة  الطاقةحالة قروض  التمويل متناهي كفاءة   عن ذلك، تفتقر مؤسسات 
ً

. فضال

 على النقيض من سيناريو قروض الطاقة.وذلك اعية املستدامة الصغر إلى أدوات إدارة البيانات للممارسات الزر 

املؤسسات  هذا وقد   الزراعية  كذلك  و واملشاريع  ألسر  ا أن منتجات  إلى  أشار عدد محدود من  )  6ة )يبحالر   منعدمةاملنتجات  فيما يخص (  %16مشاركين 

 (.الزراعيةنتجات امليما يخص ( ف%20مشاركين ) 7، ومنتجات األسر واملشاريع

 ( 41العدد: املنتجات الخضراء ألغراض القطاع الزراعي والتنوع البيولوجي )

 الزراعية إنتاج املحاصيل

 الحيوانية إدارة الثروة 

 إدارة النفايات

 إدارة التربة 

 إدارة الطاقة 

 حاالت الطوارئ/ الصدمات 

 مصائد األسماك 

 التحريج والحراجة الزراعية 

 إدارة النفايات

 ال ش يء مما سبق



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 30 برعاية 

من    %10أي منتجات خضراء مخصصة لعمالئها )تطرح  ال    هامن  %29نجد أن  إدارة املحاصيل،  التمويل ألغراض    تطرح من املؤسسات التي    %50ومن بين  

بينما  ألغراض  تمويل  ال  تطرح املؤسسات   النفايات،  الطاقة(.  ألغراض  تمويل  ال  % 60تطرح  إدارة  املؤسسات تحديات متعددة فيما و منتجات  تواجه هذه 

 الطلب والربحية.  عدم وجود %24افتقار إلى األدوات، و %33افتقار إلى شركاء، و %38افتقار إلى الدعم الحكومي، و %43يتعلق بمنتجاتها الزراعية؛ 

 

 
يات التي تعترض  16الشكل   طرحهااملنتجات الزراعية الخضراء أو  إعداد: التحّدِ

لطاقة، كفاءة ا إجراءات أو معدات ألغراض   تمويللطرح التكنولوجيات الطاقة املتجددة ُتخطط ألغراض تمويل  ال تطرح املؤسسات التي فإن وفي األغلب، 

لتخزين الشمسية  التي تعمل بالطاقة  الشمسية، الثالجات  بالطاقة  التي تعمل  زراعية )أجهزة تجفيف املحاصيل  الألغراض  لوتكنولوجيات الطاقة املتجددة  

بالطاقة التي تعمل  مضخات املياه  و أنظمة الري،  و عملية تحسين إدارة املياه في القطاع الزراعي )جمع املياه،  لتمويل  باإلضافة إلى طرح ال(،  ، إلخ.املنتجات

مستدامة وإدارة الثروة الحيوانية بطريقة  إنتاج املحاصيل  غراض  أل تمويل  الحالًيا    تطرح(. كما أن مؤسسات التمويل متناهي الصغر التي  ، إلخ.الشمسية

لطاقة، وتكنولوجيات تحسين املخرجات الزراعية عن طريق كفاءة ا تكنولوجيات الطاقة املتجددة، وإجراءات  ألغراض  تمويل  في األغلب لطرح الُتخطط  

، وطرق الري األكثر ات التي تعمل بالطاقة الشمسيةالثالج، و أجهزة تجفيف املحاصيل التي تعمل بالطاقة الشمسيةتحسين إدارة الطاقة واملياه والنفايات )

 كفاءة، والتسميد، وغير ذلك(. 

 املنتجات املالية وغير املالية الخضراء نتشار ا

ااالنتشارمن ناحية  من  ثالثة أرباع املؤسسات لديها أقل حيث إن  ،، نجد أن عدد العمالء الذين يتلقون منتجات مالية وخدمات غير مالية منخفض نسبيًّ

 عميل يتلقون خدمات غير مالية خضراء. 500من املؤسسات لديها ما يصل إلى  %80عميل يتلقون منتجات مالية خضراء، وأقل من  1000

ويوجد   ا لانتشار محدود  هذا  ال  دى  التي  و سوى  منتجات  تطرح  ملؤسسات  الزراعية املشاريع  لألسر  املنتجات  أو  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية 

 بالفعل منتجات من الفئتين.تطرح منتجات مالية لتحسين مرافق الصرف الصحي( مقارنة باملؤسسات التي  تطرحناء مؤسسة واحدة في املغرب )باستث

منتجات مالية خضراء لديها محفظة للمنتجات الخضراء يبلغ حجمها أقل تطرح  ومن ناحية حجم محفظة املنتجات الخضراء، فإن ثلث املؤسسات التي  

  .%10ال تتعدى نسبتها  ماليين دوالر أمريكي 5لديها محفظة يبلغ حجمها أكثر من التي املؤسسات في حين أن يون دوالر أمريكي، من مل

 راسخة

 ناضجة 

 حديثة العهد  

 ( 35العدد: ( )واملشاريع العوائق الرئيسية )املنتجات الخضراء لألسر

 نحتاج ملزيٍد من الدعم من جانب املستثمرين لدينا

 التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين  غياب

 الطلب عدم وجود 

 نحتاج ملزيٍد من الدعم من جانب الحكومة 

 التعقيد الشديد 

 التكنولوجيات  ية معروضمحدود

 غياب التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين 

 الربحية  انعدام

 أخرى 

 الدوافع لدى املوظفين انعدام 

 

 

 

 

 

 



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 31 برعاية 

 دراسات الحالة: املنتجات املالية الخضراء والخدمات غير املالية

 أندا تمويل )تونس( 

املنظمة الدولية غير الحكومية "أندا العالم العربي" الرائدة في قطاع التمويل متناهي الصغر في تونس منذ سنة جانب  مؤسسة "أندا تمويل" من   تأسست

م الخدمات في مناطق غير فروع منتشرة في مختلف    105شبكة مكونة من  املؤسسة  ولدى  .  2015 أنحاء املحافظات التونسية وخمسة منافذ متنقلة ُتقّدِ

مجموعة واسعة من الخدمات املالية وغير املالية توفر  مؤسسة "أندا تمويل" هي إحدى املؤسسات الرائدة في تونس التي  إلى أن  وتجدر اإلشارة  ساحلية.  

قرض ماليين    4منحت أكثر من  قد  خدمات ألكثر من مليون شخص و   منذ تأسيسهامؤسسة "أندا"  هذا وتقدم  وتغطي خدماتها جميع مجاالت النشاط.  

 مليار يورو(.  2.17إجمالية تبلغ )بقيمة 

ا فريًدا، وهو منتج   الذي يهدف إلى تمويل رأس املال العامل لجامعي النفايات ألغراض (  Eco-loanالقرض اإليكولوجي )توفر مؤسسة "أندا تمويل" منتًجا ماليًّ

ف املنتج، الذي ُيسمى "الحزمة البيئية"، بوصفه من خدمات  . وُيصنَّ ةبطريقة إبداعينقلها واآلالت الالزمة إلعادة تدويرها على نطاق أوسع أو إعادة تدويرها  

الصغر   دينار   200,000يورو(، وبحد أقص ى    62.6دينار تونس ي )  200ومراكز جمع النفايات )بحد أدنى  النفايات  على جامعي    وُيطرَحالقروض متناهية 

عاًما الذين يقيمون في املناطق التي تغطيها مؤسسة "أندا"  65اجرين الشرعيين حتى يورو((. ويستهدف منتج القرض السكان البالغين وامله  6,260تونس ي )

هذا النوع من املنتجات في االفتقار إلى الدعم الحكومي وغياب التعاون مع أصحاب املصلحة   لطرحبأنشطتها. وفي الوقت الحالي، يتمثل التحدي الرئيس ي  

 صرفت ،  2015اآلخرين. وباإلمكان زيادة الطلب على املنتج الذي ال يزال الطلب عليه في أدنى مستوياته عن طريق تنظيم حملة تسويقية مستهدفة. ومنذ  

 مليون دوالر أمريكي.  1.3ألغراض أنشطة جمع النفايات وإعادة تدويرها واستعادتها بقيمة قدرها يكولوجي القرض اإل منتج من منتجات  1700املؤسسة 

عام   ا  2019في  ماليًّ منتًجا  تمويل"  "أندا  مؤسسة  طورت   ،

لتمويل   (Eco-chamsأبطال اإليكولوجي )مخصًصا، وهو منتج  

املياه   شراء مضخات  تعمل  عملية  في  التي  الشمسية  بالطاقة 

أجرته  استبيان  إلى  استناًدا  وذلك  تونس  في  الريفية  املناطق 

االست نتائج  على  وبناًء  عمالئها.  مع  أكملت املؤسسة  بيان، 

تحديد   في  ساعدها  مما  الطاقة  احتياجات  تقييم  املؤسسة 

يمكن   التي  النظيفة  الطاقة  مجال  في  الرائدة  التكنولوجيا 

اختبار تجريبية، وأخيًرا دمجت   لفترة  املنتج  تمويلها، وأطلقت 

لرواد  مخصص  املنتج  وهذا  "أندا".  محفظة  في  ا  رسميًّ املنتج 

امل الصغيرة  الزراعية  النخيل،    ينتخصصاألعمال  زراعة  في 

بالطاقة التي تعمل  وُيفيد املستخدمين عن طريق أنظمة الري  

ومنحت   الجيدة.  الري  ممارسات  على  والتدريب  الشمسية 

 .2021-2020قرًضا خالل الفترة التجريبية  130املؤسسة نحو 

"أندا تمويل"   املقبلة، ُتخطط مؤسسة  املرحلة  ا تمويل منتجات    لطرحوفي  املالية أل كفاءة  النقل  غراض  لطاقة والخدمات  . ةالنظيفواملواصالت  خدمات 

ر املناخي وتأثيره على استدامة مشاريعهم،  ونظًرا إلى أنه   حاجة لزيادة الوعي لدى   توجدليس كل رواد األعمال الصغيرة على دراية باملخاطر املرتبطة بالتغيُّ

 لى مخاطر مالية.املوظفين الداخليين حول أهمية التعامل مع املشكالت البيئية واستدامة قطاع التمويل متناهي الصغر إلى جانب ترجمة املخاطر املناخية إ 

ألغراض التعافي من حاالت الطوارئ أو الصدمات  مؤسسة "أندا" مجموعة متنوعة من برامج التمويل  توفروفيما يتعلق باملمارسات الزراعية املستدامة،  

العناصر الغذائية للمحاصيل، وتحسين ممارسات مصائد األسماك بعد وقوع أحداث سلبية ، ومنها تمويل تنويع املحاصيل، وتناوب املحاصيل، وإدارة 

زارع والتنبؤ بالطقس، وتنويع سبل كسب العيش،   تحديدتحسين  إدارة مصائد األسماك الساحلية والداخلية، و   وتحسينوتربية األحياء املائية، 
َ
مواقع امل

التي سيجر  املستدامة  املمارسات  املائية. وتتضمن  األحياء  التجفيف    ى وتحسين ممارسات تربية  أجهزة  القريب  املستقبل  بالطاقة تمويلها في  التي تعمل 

املخصصة لتخزين املنتجات. ونظًرا للتعقيد  الثالجات التي تعمل بالطاقة الشمسية( و أجهزة تجفيف املحاصيل التي تعمل بالطاقة الشمسيةالشمسية )

 

 الخاص بمؤسسة "أندا تمويل" Eco-loan: عميل مستفيد من منتج 17الشكل 

 )صورة: أندا تمويل(



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 32 برعاية 

واستدامة التكنولوجيات، سيساعد الوصول إلى أدوات التقييم في تعزيز فهم موظفي القروض   الفنيةالشديد املتعلق بالعائد من االستثمار واملتطلبات  

 ومن ثم العمالء ملزايا املنتجات. 

، فمن األهمية بمكان بالنسبة الستراتيجيتها أن تتضمن زيادة الوعي ثة األساسيةالثالاألبعاد سة "أندا تمويل" تمتع بالخبرة في التعامل مع وفي حين أن مؤس

لتحقيقها.   تسعى  التي  البيئية  األهداف  الفنية  و حول  واملعرفة  التحفيز،  إلى  املوظفون  في  التنسيق  و لعمالء،  بايحتاج  إعدادالشامل  املنتجات،   عملية 

احتياجات العمالء في املنتجات املالية الرامية لحماية البيئة.   ُيترجم األعمال على نحو  وتطوير  التسويق  كذلك التدريب على  ، و التواصلمواد  باإلضافة إلى  

واملستثمرين املؤثرين واملوردين املحليين سيساعد مؤسسة "أندا تمويل" في تطوير نظام إيكولوجي قوي  الفنيةكما أن إبرام الشراكات مع مزودي املساعدة 

 ألغراض تعزيز التمويل الشامل األخضر في تونس.

 مؤسسة مخزومي )لبنان( 

، ولديها أربعة فروع 1997تأسست مؤسسة مخزومي في لبنان عام  

مختلف   في  من  و لبنان  أنحاء  منتشرة  أكثر  موظف،   100لديها 

أكثر من   إلى  )  5000إضافة  منمن  %52عميل  ولديها  النساء(،    هم 

مليون دوالر أمريكي، كما قدمت    2.5محفظة قروض بقيمة  أيًضا  

من   من    3أكثر  ألكثر  خدمة  قدمت و مستفيد.    650,000ماليين 

تدريبية،  وشهادات  الصحية،  الرعاية  خدمات  املؤسسة 

في   وخدمات  إنسانية،  مثل  ا ومساعدات  الصغر،  متناهي  لتمويل 

الصغر القروض   مخزوموتوفر  .  متناهية  مجموعة مؤسسة  ي 

مع التركيز على تنمية  مناطق عملها  متنوعة من الخدمات البيئية في 

 ال يقدر بثمن  املهارات، والحفاظ على البيئة وتحسينها لكونها  
ً
أصال

الوضع   وتحسين  املستدامة،  التنمية  طريق  على  لبنان  لوضع 

األعمال   لرواد  واالقتصادي  ذوي   وأفراداالجتماعي  املجتمعات 

ت التي  ملكافحة و املتوسطة.  إلى  املنخفضة  من  تراوح  الدخول  املتحدة  األمم  اتفاقية  في  معتمًدا  عضًوا  كونها  اإليكولوجية  البرامج  بتنمية  املؤسسة  تلتزم 

استراتيجيً  ا 
ً
وشريك )رائد(،  والتنمية  للبيئة  العربية  الشبكة  في  وعضًوا  والتنميالتصحر،  والثقافة  للبيئة  املتوسطي  اإلعالمي  املكتب  لدى  املستدامة ا   ة 

(MIO-ECSDE)( لبنان  العاملي في  االتفاق  إدارة شبكة  تتلقى شهادة تدقيق غازات  (GCNL، وعضًوا في مجلس  لبنان  أول مؤسسة غير حكومية في  ، وهي 

 ووزارة البيئة اللبنانية.  V4من شركة االحتباس الحراري 

 مؤسسة مخزومي حتى اآلن: الخدمات غير املالية التي قدمتها وفيما يلي أمثلة على 

 جمع النفايات غير العضوية. •

 التدريب على الطهي بالطاقة الشمسية.  •

 مشتل للحراجة الزراعية في عكار.  •

 زراعة نباتات الزينة واألشجار املثمرة.  •

 جمع النفايات إلعادة تدويرها في بيروت.  •

 التدريب حول تربية النحل للنساء والشباب. •

 شأن إعادة التشجير. أنشطة رفع مستوى التوعية ب •

 إيضاحات علمية حول املباني الخضراء. •

 

 : تدريب حول تربية النحل 18الشكل 

 )صورة: مؤسسة مخزومي( 
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 و 33 برعاية 

 إنتاج األكياس القماش للتقليل من استخدام األكياس البالستيكية.  •

 تنظيم ورش عمل للمعلمين حول التعليم من أجل التنمية املستدامة.  •

 ع املدارس في لبنان. مجموعة أدوات تعليمية حول التعليم من أجل التنمية املستدامة وتوزيعها على جميإعداد  •

 إنتاج لقطات إعالنية حول األكياس البالستيكية ذات االستخدام الواحد ونشرها على التلفزيون ووسائل التواصل االجتماعي.  •

 توصيات وآراء حول التغييرات اليومية البسيطة لعيش حياة أكثر استدامة.  معإنتاج فيلم وثائقي  •

ُتصنف املؤسسة طلبات الحصول على القروض وفًقا و تتمثل أولوية مؤسسة مخزومي في خدمة مجتمعها املحلي واالستجابة بشكل مستدام الحتياجاته.  

وتجنبها. وبالنظر إلى االحتياجات املحلية من على البيئة  الهادفة للحد من اآلثار السلبية  للمخاطر البيئية وتوفر أنشطة تدريبية للموظفين حول املمارسات  

عزز من املمارسات ا 
ُ
لخضراء، ُتخطط الطاقة وسجل املؤسسة الحافل في مجال تقديم الخدمات املالية وغير املالية ودعم عمالئها في تنمية أعمالهم التي ت

أجهزة  لتمويل  قروض  لتقديم  املتجددة  و   املؤسسة  الطاقة  الطاقةإجراءات  تزال   وكفاءة  ال  ذلك،  ومع  الكهرباء.  من  املحلي  الطلب  استيفاء  أجل  من 

ا؛ ولذا    الفنيةالتعقيدات   مؤسسة   وتدرسمؤسسة مخزومي في تقديم املنتجات املالية الخضراء.  سيساعد  الفنية  التدريب على التقييمات  فإن  تشكل تحديًّ

أيًضا   الطاقة.  تقدمسألة  مخزومي  إلى جانب خطتها الرامية لعرض تكنولوجيات  النفايات واملياه  رفع  أظهرت تجربة تنظيم حمالت  وقد  يم تمويل إلدارة 

مل الوعي وجود طلب على املنتجات املالية إلمدادات املياه وإدارة النفايات على نحو مستدام ومجدي من حيث التكلفة، وذلك عن طريق ورش الع مستوى 

ا إبرام شراكات مع أصحاب مصلحة إضافيين )مزودي املساعدا والدورات ا  اٍل، سيكون ضروريًّ ت لتدريبية واملبادرات. ولتمويل هذه الخدمات على نحٍو فعَّ

 واملستثمرين( وإتاحة الفرصة أمام الوصول إلى أدوات إدارة البيانات.  الفنية
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 و 34 برعاية 

 االستنتاجات 

إجراءات  أبرز  النتائج الرئيسية و   قسم هذا الويوضح  يضع هذا التقرير الركائز األساسية ملزيٍد من التنمية في قطاع التمويل املستدام في املنطقة.  

حددة و 
ُ
 فكار عن التوقعات البحثية. األ الدعم امل

 النتائج الرئيسية

ن نهج التمويل الشامل األخضر يمكن مل  
   أن ي حس 
 الظروف املعاكسة في مواجهة  من استدامة املؤسسات وقدرة العمالء على الصمود     ُ    

تؤثر على احتياجات ومطالب الذين يعيشون في والتي االجتماعية والسياسية على األصعدة املناخية و تواجه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أزمات 

ى الطاقة واملياه املخاطر األكثر شيوًعا التي تم تحديدها )سواًء على املستوى املؤسس ي أو تمثل محدودية فرص الحصول علو قاعدة الهرم االقتصادي،  

 مستوى العمالء(. 

قترضين وقدرتهم على و استراتيجية بيئية إعداد قد أصبح و 
ُ
ا بالنسبة للمؤسسات من أجل دعم أنشطة امل  .السدادمنتجات خضراء مخصصة أمًرا حيويًّ

بين املؤسسات التي شملها االستبيان. ومع طرحها   ى جرَ املتجددة واملنتجات الزراعية املستدامة املنتجات األكثر شيوًعا التي يُ   وتعتبر تكنولوجيات الطاقة

 األنشطة.أن القطاع ال يزال يفتقر إلى العمليات واإلجراءات املعيارية لتنمية هذه ُيبين تباين تبايًنا شديًدا بين املؤسسات مما ي انتشارهاذلك، فإن 

أدى  املتجددة    وقد  الطاقة  التيار إلى مساعدة  االعتماد على مصادر  وانقطاعات  الوقود  املفروض على   للحصار 
ً
استجابة تقديم خدماتها  في  املؤسسات 

 . وأسعار الوقود املتزايدة  الكهربائي

ً                                              الحاجة للدعم واألدوات، وتحديد ا املتعلقة بتقييم املخاطر وإدارتها وتقييم الطلب                               

تمويله والبدائل أو تدابير التخفيف من حدة املخاطر( أمًرا  ى جرَ يُ عد وجود ممارسات قوية إلدارة املخاطر البيئية )بما في ذلك تحديد املخاطر لكل نشاط يُ 

ا لتنمية قطاع التمويل الشامل األخضر على نحو متسق، و  الناتجة  اآلثار السلبية  لحد من ل، وفي الوقت ذاته مواطن الضعف املناخيةعالجة كذلك ملحيويًّ

قترضين واملؤسسةعن ا 
ُ
 .على البيئة مل

. وتتطلب هذه املؤسسات الحصول على الدعم لتمكينها من وضع إعدادهاأو    لمنتجات واالستراتيجياتلالعديد من املؤسسات بصدد التخطيط    ويوجد

املعرفة محدودة أهداف االستدامة لديها ورصدها، وفي الوقت ذاته زيادة الوعي بين عمالئها وموظفيها. وفي الوقت الراهن، نجد أن أنشطة إدارة املخاطر و 

الة للبيانات عبر األدوات الرقمية   تؤدي خاطر البيئية. ومن ناحية أخرى، قد  بتدريب املوظفين حول املمن وجود اهتمام كبير  للغاية، على الرغم   اإلدارة الفعَّ

 . املضمارهذا في املؤسسات إلى مساعدة 

 الحاجة لتدريب موظفي مؤسسات التمويل متناهي الصغر وعمالئها 

شبكات مثل  يتعين على أصحاب املصلحةو م الحكومي الكافي. تفتقر مؤسسات التمويل متناهي الصغر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى الدع 

الصغر واالستشاريين   التنمية  و التمويل متناهي  التدريبية املخصصة  إعداد  املحليين واإلقليميين والدوليين واملستثمرين وبرامج  مل البرامج  وظفي وطرحها 

 املشكالت البيئية وتأثيرها. مؤسسات التمويل متناهي الصغر وعمالئها للمساعدة في زيادة وعيهم حول 

 تضطلع شبكات التمويل متناهي الصغر في املنطقة بدور حيوي في توسيع نطاق التمويل املستدام 

كن أن تحرص شبكات التمويل متناهي الصغر على تحديد الفرص املتاحة لتعزيز التمويل الشامل األخضر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ويم

املؤسستمثل عمليات   فيه  الذي مرت  ا  املجزأ حاليًّ القطاع  املستفادة في هذا  والدروس  الفنية  املعرفة  أداة قوية ملشاركة  األقران  بين  املعرفة  ات تبادل 

أن   املحليين،  الصغر، مدعومة باالستشاريين  التمويل متناهي  للغاية. وبإمكان شبكات  يتعلق  قيِّ تساهم بشكل ُمضاِعف و بتجارب متنوعة  بنقل م فيما 

 الوعي بين مؤسسات التمويل متناهي الصغر.ورفع مستوى املعرفة 
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 و 35 برعاية 

 إجراءات الدعمأبرز 

بناًء على عمليات   بإمكانيات كبيرة  القطاع  الجارية  يتمتع  الدول في منطقة التطوير  املتنوعة واحتياجات  الشامل األخضر والسياقات  في قطاع التمويل 

لها   القسم سيكون  بها في هذا  املوص ى  املنطقة؛ وبالتالي، فإن اإلجراءات  الناشطين في  املصلحة  أفريقيا، وأصحاب  أساس ي الشرق األوسط وشمال  دور 

 البرامج أو بدء الشراكات. لتوسيع نطاقمًعا في استغالل أوجه التآُزر وحشد الجهات الفاعلة وحاسم 

 تمكينية لفرض تقديم الدعم إلى مؤسسات التمويل متناهي الصغر تجهيز البيئة وتحويلها إلى بيئة  

توفر شبكات التمويل متناهي الصغر في جميع أنحاء املنطقة مجموعة :  فةضاع  مُ   جهاتدعم شبكات التمويل متناهي الصغر املحلية واإلقليمية بوصفها  

دعم أعضائها في اهتمام بشبكات  ولدى هذه البما يتماش ى مع رسالتها ورؤيتها االجتماعية.    م تنمية أعماله  زيادة متنوعة من الخدمات إلى أعضائها بهدف  

 عن ذلك، فإن قدرة هذه تنمية التمويل الشامل األخضر عبر التدريب وتوفير املواد وتمك
ً

ين تبادل املعرفة بين األقران أو مساحات للنقاش بينهم. فضال

وامل التنظيمية واالستشاريين  الهيئات  الوثيقة مع  العالقات  وتعزيز  الغير،  اللوجستية مع  الخدمات  الفعاليات، وتنسيق  ستثمرين الشبكات على تنظيم 

 ويل الشامل األخضر والترويج له.الدوليين يمكن أن يكون أساًسا في تعزيز التم

ا يتيح لها جمع البيانات بصورة منتظمة من أعضائها، : تمكين الشبكات لجمع البيانات بصورة منتظمة تحتل شبكات التمويل متناهي الصغر موقًعا قويًّ

بتنمية قطاع التمويل الشامل األخضر واملمارسات ذات  املتعلق  اووضعه اتحليلها وتقديم نظرة عامة إلى أصحاب املصلحة املحليين عن أدائهباإلضافة إلى 

املحلية. و  للوائح  الصغر، واالمتثال  املتاحة، والتحديات، والتهديدات، واحتياجات مؤسسات التمويل متناهي  أن  الصلة، والفرص  ساعد عملية يمكن 
ُ
ت

املعلومات إلى أجهزة الرقابة املالية املحلية بشأن تنمية القطاع والحاجة  إعداد التقارير بصورة منتظمة عن األساليب املتبعة والدروس املستفادة في توفير

استبيان عاملي لكل شبكة من شبكات التمويل متناهي الصغر على نحو   إعدادإلى وضع سياسات محددة ملساعدة املؤسسات. ولتحقيق هذا الهدف، يمكن  

ن الحلول الرقمية لجمع البيانات وإتاحة إمكانية الو  ِ
ّ
 صول إلى قواعد البيانات ألغراض تحليل البيانات وإعداد التقارير. ُيمك

 تنفيذ االستراتيجية البيئية 

م وتطوير تحرص مؤسسات التمويل متناهي الصغر ما دائًما :  املواد التدريبيةإعداد 
ُّ
ا للعمل على   املهاراتقدرات وتنفيذ األدوات وتعزيز العلى التعل داخليًّ

ها الحالية. وبإمكان املؤسسات االستفادة من معارف وتجارب ذات قيمة من شأنها إرشاد  مشاريعها  نطاق محفظة تنمية التمويل الشامل األخضر أو توسيع  

يبية التي تشمل دراسات الحالة ووضع املواد التدر إعداد في تنفيذ أنشطتها عبر مختلف محاور العمل في قطاع التمويل الشامل األخضر، وذلك عن طريق 

البيئية و  املخاطر  بيئية وإدارة  البيئياالستعانة باستراتيجية  األداء  عالوة على ذلك، يمكن تقديم و .  املنتجاتإعداد  وأيًضا    التكنولوجيات وأدوات تقييم 

   العواملاملواد التدريبية عبر ورش عمل مخصصة تضمن نقل املعرفة بنجاح وذلك عن طريق  
ُ
فة، سواء أكانت شبكات التمويل متناهي الصغر أو  ضاعِ امل

 ئي الدولي. من جانب صناديق االستثمار املؤثرة أو التعاون اإلنما الفنيةالهيئات االستشارية اإلقليمية أو املساعدة 

ترجمة تجارب متنوعة مرت بها مؤسسات التمويل متناهي الصغر في جميع أنحاء املنطقة ومستويات مختلفة من املعرفة توفير دعم ُمصمم خصيًصا:  

نة التي تواجهها. وفي الوقت  حول التمويل الشامل األخضر وتحويلها إلى مجموعة واسعة من االحتياجات املؤسسية الفردية الرامية ملعالجة التحديات املعيَّ

إلى   تفتقر  أنها  املؤسسات  معظم  فيه  تزعم  أيًضا  من  دعم  الالذي  املؤسسات  أشارت  بلدانها،  في  التنظيمية  والهيئات  االستشاريين إلى  الحكومات  أن 

املؤثرين   الواملستثمرين  أمثل من يمكنهما تقديم  أعلها  دعم  هما  تنمية  بيئية قائمة على  املحلي واملخاطر والتحديات في وضع استراتيجية  مالها وسياقها 

 الحالية التي تواجهها. 
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 و 36 برعاية 

 املنتجات إعداد عملية  تحسين

بإعداد  بدي مؤسسات التمويل متناهي الصغر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اهتمامها تُ : املنتجات املالية إعدادنشر األدوات لتسهيل عملية 

مل الناجحة واملربحة  الخضراء  املالية  أن  عمالئها.  ساعدة  املنتجات  إلى  املخاطر وهنا تجدر اإلشارة  أبحاث حول األسواق وتحديد  بإجراء  املعنية  األدوات 

ساعد  س  الخضراءوغير املالية  املالية  عة الخدمات  ومتاب  على البيئة  واآلثار السلبية
ُ
استخدام وبعلى املدى الطويل  و .  محفظة مشاريعهااملؤسسات في تطوير  ت

االتجاهات واستجابة العمالء  في  تستطيع مؤسسات التمويل متناهي الصغر االستعانة بمعلومات السوق  الحلول الرقمية   ، للمنتجات املطروحةتحليل 

حتملة و وتقييم  
ُ
مؤسسات  ما تطرحه  من خالل  في مواجهة التغيرات املناخية  القدرة على الصمود  ما تحقق من تحسينات في  إجراءات الحد من األضرار امل

 .الناتج تأثيرالقياس في النهاية أيًضا التمويل متناهي الصغر، و

 في املنطقة :  خدمات غير املاليةاملنتجات املالية املستدامة والإلعداد  إمكانية الحصول على تمويل  تحسين  
ً

ُتمثل إمكانية الحصول على تمويل تحدًيا هائال

ا ال سيما في لبنان واألراض ي الفلسطينية وسوريا واليمن، وه ي بالد تمر بالعديد يحول دون االرتقاء بقطاع التمويل الشامل األخضر. ويظهر هذا التحدي جليًّ

ل القيود املفروضة على الحصول على التمويل عائًقا أمام املؤسسات يمنع االستمرار في تقديم من األزمات في القطاع املالي وعلى املستوى الحكومي؛ إذ تشك

 فيما يتعلق بالتكنولوجيات أو املمارسات املالية املستدامة.محفظة مشاريعها وتوسيع  ما تطرحه من منتجات وخدماتخدماتها وزيادة 

 النظرة املستقبلية

َج  التقييم،  لهذا  ا 
ً
البحثى تحديرَ تنفيذ إلى مزيٍد من  أربعة مجاالت تحتاج  التالية في  و   ،د  إجراء تقييم متعمق للمشكالت  أصحاب  إرشاد  سوف ُيساعد 

املزيد لتقديم  املسارات  أفريقيا، وتسهيل عملية تحديد  الشرق األوسط وشمال  في منطقة  العاملة  الصغر  التمويل متناهي  من    املصلحة من مؤسسات 

في مواجهة قدرتها على الصمود    تحسيناملالية املحليين، وبنهاية املطاف مساعدة عمالء مؤسسات التمويل متناهي الصغر في  الدعم إلى مزودي الخدمات  

 . التغيرات املناخية

هي الصغر: بحوث متعمقة حول أوجه التوافق بين التمويل الشامل األخضر والتمويل اإلسالمي متنا  التمويل اإلسالمي متناهي الصغر والتمويل املستدام:

مع أحكام  هذا باإلضافة إلى وجوب توافقه يتمتع التمويل اإلسالمي متناهي الصغر بخصائص فريدة تجعله يختلف عن التمويل متناهي الصغر التقليدي 

املفروض بشأن   القيود والشروط  إلى  بالنظر  السياق  نهًجا مختلًفا في هذا  التكنولوجيا  القرض الشريعة اإلسالمية. ويقتض ي تمويل  الفائدة )مثل  سعر 

اكات الحسن، والقروض املفروض عليها رسوم خدمة أو بدونها، والقروض قصيرة األجل التي تتطلب تقديم ضمانات في شكل ذهب أو أصول أخرى(، والشر 

م، واالستصنا
َ
ـل  ع(.)مثل عقود املشاركة واملضاربة وغير ذلك(، واملبادالت )مثل عقود بيع األجل، واإلجارة، والسَّ

للمنتجات املالية الخضراء   ةاملاليوالشؤون  تحليل الربحية  قد يؤدي    األداء املالي للمنتجات املالية املستدامة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

تسليط الضوء على االستثمارات التي تجريها مؤسسات التمويل متناهي الصغر وأوجه التوافق التي   إلىاملتاحة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

عملية إدماج استراتيجية بيئية مؤسسية ين تحس ى جرَ يتعين تنميتها بين أصحاب املصلحة من مؤسسات التمويل متناهي الصغر واملوردين املحليين. وسيُ 

 ألغراض الخضراء وتضمين التمويل  محفظة مشاريعها  على نحٍو ُيساعد املؤسسات في التعرُّف على إمكانياتها بهدف إنشاء أعمال مستدامة عن طريق تنمية  

 عن ذلك، من الضروري إجراء دراسة متعمقة لسوق امل
ً

نتجات الخضراء واملبادرات متعددة القطاعات املحتملة مع املخاطر املناخية في عملياتها. فضال

 قطاعات الطاقة واملياه والزراعة والطبيعة والحماية والحفظ، من بين قطاعات أخرى، من أجل االستفادة من أوجه التآزر.

ر املناخي، والتدابير   تمثل   يثة لحماية الفئات الضعيفة من السكان:، واستخدام التكنولوجيات الحدذات الصلةتحليل سيناريوهات التكيف مع التغيُّ

املناخي والتدابير   ر  للتغيُّ املحتملة  بالسيناريوهات  املالية  الخدمات  اتخاذها  معرفة مزودي  اإل   للتكيف معهالتي يمكن  إلى معرفة  املحسنة دارة  باإلضافة 

وتمويلها. وُيعتبر تحديد ونشرها  لمؤسسة في تحديد املنتجات الخضراء  االحتماالت املمكنة لالوعي بشأن   لرفع مستوى أمًرا حاسًما    لطاقة واملياه والنفاياتل

ألغراض التخطيط. كما أن تحديات املياه التي تواجهها منطقة الشرق األوسط  جوهرًيامستوى املخاطر واحتياجات السكان من أجل االستعداد لها أمًرا  

ر املناخي. وُيهدد الجفاف وموجات الحر الشديد األنشطة الزراعية وشمال أفريقيا تجعل عمالء التمويل متنا هي الصغر عرضة بشكل كبير لتأثيرات التغيُّ

وهذا وسوف  ض ارتفاع مستويات سطح البحر املناطق الساحلية للخطر، مما يدفع الناس إلى الهجرة.  ُيعرِّ بينما  واالقتصادية للفئات الضعيفة من السكان  
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 و 37 برعاية 

لدعم املؤسسات املالية على خط املواجهة مشتركة بين البلدان    ة عابر في مواجهة التغيرات املناخية من خالل إعداد آلية عمل  لصمود  القدرة على ا   تتحسن

 إدارة النفايات وإصالح التربة.تحسين من أجل حماية الفئات األكثر تهميًشا من خالل استغالل التكنولوجيات الحديثة واملعرفة املحلية ل

الجهات غيرها من  سوف يستفيد جميع أصحاب املصلحة من مؤسسات التمويل متناهي الصغر و   التمويل املستدام:  لنشر البنوك املركزية    التعاون مع

  تحسينإلى الحكومات املحلية حول كيفية دعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر على املستوى املحلي في  املقدمة  اإلرشادات  خالل  الفاعلة ذات الصلة من  

لتخليص قطاع الطاقة من الكربون واملض ي املتزايدة  الضغوط  وهنا تجدر اإلشارة إلى أن  نهج التمويل الشامل األخضر.  ممويل املستدام عن طريق اتباع  الت

املتجددة   الطاقة  يُ تنطوي  قدًما نحو االعتماد على مصادر  اإلقليمي. وبينما  النظام  إعادة تشكيل  إمكانية  حشد فإن  تصميم االستراتيجيات،    ى جرَ على 

في وضع مسار سريع ملشاركة ُيساعد  من شانه أن  التصنيفات الخضراء وإرشاد مزودي الخدمات املالية واملستثمرين    إعدادالهيئات التنظيمية من أجل  

شراف  إجراءات اإل ة باملناخ والحماية البيئية في  الدروس املستفادة وسبل املض ي قدًما. ولذلك، فمن األهمية بمكان تحديد كيفية تعميم العناصر املتعلق

  .الجهات اإلشرافيةتحديد اإلرشادات التي يمكن أن توفرها باإلضافة إلى الخدمات املالية  ومزودالتي يتبعها 
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 و 38 برعاية 

 املؤسسات املشاركة

 للتنمية والبيئة. و مصر،  -سندة و الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية، و  بساطة،: مصر
ً
 تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، مؤسسة معا

طني البنك الو و   ،صندوق املرأة للتمويل األصغرو تمويلكم،    -الشركة األردنية للتمويل األصغر  و فينكا األردن،  و ،  الشركة األهلية للتمويل األصغر:  األردن

 فيتاس األردن.و (،  National Microfinance Bankلتمويل املشاريع الصغيرة )

جمعية مؤسسات التمويل و الجمعّية التعاونّية اللبنانّية لإلنماء،  و شركة اإلبداع للتمويل متناهي الصغر،  و املجموعة،  ومؤسسة  (،  AEPيه إي بي )إ :  لبنان

 (. Vitas SALيه إل )إ فيتاس إس و مؤسسة مخزومي،  و األصغر في لبنان، 

للتمويل األصغر،  و ،  للتمويل األصغر  األمانةمؤسسة  :  املغرب التضامن  األ و مؤسسة  للتمويل  التوفيق  الرواج،  و   ،صغرمؤسسة  إنماء  و مؤسسة  جمعية 

 لدعم املقاولة الصغرى. 

واملؤسسة املصرفية الفلسطينية فاتن،  -الشركة الفلسطينية لإلقراض والتنمية و أصالة،   وجمعيةأكاد للتمويل والتنمية، شركة : األراض ي الفلسطينية

 فيتاس فلسطين. و ،  في الشرق األوسط فلسطين ي وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئو ريف للتمويل،  ومؤسسة للتمويل، 

 مصرف األول للتمويل األصغر )شبكة اآلغا خان للتنمية(: سوريا

 .أندا تمويلومؤسسة   ،املركز املالي ألصحاب املشاريع في تونسو مؤسسة أدفنس، : تونس

الصغير واألصغر برنامج آزال للتمويل  و برنامج اإلتحاد للتمويل األصغر،  و بنك الكريمي للتمويل األصغر اإلسالمي،  و بنك األمـل للتمويل األصغر،  :  اليمن

التضامن للتمويل الصغير وبرنامج  الصندوق االجتماعي للتنمية،  و ؤسسة الوطنية للتمويل األصغر،  املو برنامج حضرموت للتمويل األصغر،  و ،  اإلسالمي

 واألصغر. 
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 و 40 برعاية 
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 امللحق

 إطار انتشار التمويل متناهي الصغر األخضر   --الدرجات  تحديدنظام 

 البيئة التمكينية

 البيئة التمكينية 

 الدرجة  )%( الوزن املوضوع  املؤشرات 

تطوير   التحديات  من  تحد  التي  العوائق 

 السوق 

العوائق    20- 33.33 من  عائق  لكل 

 املذكورة

لتنمية  اللوائح التنظيمية  وطنية  الئحة  وجود 

 املنتجات الخضراء

 )نعم(   درجة 100 16.67

 )ال(  درجاتبدون 

وجود حوافز لتنمية املنتجات 

 الخضراء

 )نعم( درجة 100 16.67 

 )ال(  درجاتبدون 

مع   الشراكات  تحالفات  أصحاب عقد 

 املصلحة اآلخرين 

 )نعم( درجة 100 16.67

 )ال(  درجاتبدون 

شركاء   من  الدعم  توفير 

إدارة  أنشطة  بشأن  خارجيين 

 املخاطر

 )نعم( درجة 100 16.67

 )ال(  درجاتبدون 
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 التنفيذ

 االستراتيجية البيئية وإدارة املخاطر - التنفيذ 

 الدرجة  )%(الوزن  املوضوع  املؤشرات 

القروض   األعمال والتطلعات  شروط  ضمن  حوافز 

 الخضراء

 )نعم( درجة 100 8.33

 )غير ذلك(  درجاتبدون 

على  والقدرة  البيئية  الحماية  مفاهيم 

التغيرات املناخية الصمود   في مواجهة 

 املدرجة ضمن الخطة االستراتيجية

 )نعم( درجة 100 8.33

 )في حالة التخطيط( درجة 50 

 )ال(  درجاتبدون 

 )نعم(، درجة 100 8.33 الشخص أو اللجنة املسؤولة

 ،)في حالة التخطيط( درجة 50 

 )ال(  درجاتبدون 

ا )مجلس اإلدارة(  إعداد التقارير  إعداد التقارير داخليًّ

 حول األداء البيئي

 )نعم( درجة 100 8.33

 )في حالة التخطيط( درجة 50 

 )ال(  درجاتبدون 

 )نعم( درجة 100 8.33 إعداد تقارير علنية حول األداء البيئي

 )في حالة التخطيط( درجة 50

 )ال(  درجاتبدون 

األداء  لتقييم  املستخدمة  األدوات 

 البيئي 

)معرفة أداة واحدة على األقل   درجة  100 8.33

 واستخدامها( 

 )معرفة أداة واحدة على األقل(  50

 ( غير ذلك) درجاتبدون 

املستوى  )على  املخاطر 

 املؤسس ي( 

املخاطر على   بإدارة  املتعلقة  األنشطة 

 املستوى املؤسس ي

 )نشاطان أو أكثر( درجة 100 25

 )نشاط واحد( 50

 )غير ذلك(  درجاتبدون 

مستوى  )على  املخاطر 

 العمالء( 

املخاطر على   بإدارة  املتعلقة  األنشطة 

 مستوى العمالء 

 )نشاطان أو أكثر( درجة 100 25

 )نشاط واحد( 50 

 )غير ذلك(  درجاتبدون 
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 الطرح

    العرض

 الدرجة  )%( الوزن املوضوع  املؤشرات 

منتجات لألسر واملؤسسات  

 التجارية 

للمنتجات  تمويل مخصص 

مة   قدَّ
ُ
املالية الخضراء امل

 واملشاريع لألسر

من   2)أكثر من عدد  درجة 100 33

 التكنولوجيات(

 من التكنولوجيات(  2 )عدد درجة 50

 من التكنولوجيات(  1)عدد  درجة 25

 )غير ذلك(  درجاتبدون 

منتجات ألغراض الزراعة  

 املستدامة 

تمويل مخصص للمنتجات  

مة  املالية الخضراء  قدَّ
ُ
امل

 ألغراض الزراعة املستدامة 

من املمارسات/   2)أكثر من عدد  درجة 100 33

 التكنولوجيات(

من املمارسات/   2 )عدد درجة 50

 التكنولوجيات(

من املمارسات/   1)عدد  درجة 25

 التكنولوجيات(

 )غير ذلك(  درجاتبدون 

عدد العمالء الذين يتلقون   التوعية 

 منتجات مالية خضراء

 عميل( 5,000)أكثر من  درجة 100 12.5

 عميل( 2,000)أكثر من  درجة 75

 عميل( 500)أكثر من  درجة 25

 )غير ذلك(  درجاتبدون 

حصة العمالء الذين  

يتلقون منتجات مالية 

 خضراء 

 ( %5)أكثر من  درجة 100 12.5

 ( %2)أكثر من  درجة 75

 ( %1)أكثر من  درجة 25

 )غير ذلك(  درجاتبدون 

عدد العمالء الذين يتلقون  

 منتجات غير مالية 

 عميل( 2,000)أكثر من  درجة 100 6

 عميل( 500)أكثر من  درجة 75

 عميل( 100)أكثر من  درجة 25

 )غير ذلك(  درجاتبدون 

حصة العمالء من املناطق  

 الريفية 

 ( %66)أكثر من  درجة 100 3

 ( %33)أكثر من  درجة 50

 )غير ذلك(  درجاتبدون 
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 التحليل حسب البلد
 التنفيذ 

 متقدم  بارع  أساس ي  مبتدئ 
    

 البيئة التمكينية 

 مرتفع  متوسط  منخفض  ال ش يء 
    

 الطرح 

 متقدم  بارع  أساس ي  مبتدئ 

 

 

 

 : متوسط الدرجة حسب البلد19الشكل 

  

 مصر

 األردن

 لبنان

 املغرب
 فلسطين

 سوريا

 تونس

 اليمن
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 و 45 برعاية 

 مصر

 

 
 

  
 : الدرجة حسب املؤسسة واملؤشر )مصر( 20الشكل 

 األردن

 
 : الدرجة حسب املؤسسة واملؤشر )األردن( 21الشكل 

  

 9 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 14 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 7 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 43 -صغر مؤسسة التمويل متناهي ال

 )مصر( 

 39 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 5 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 9 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 14 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 43 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 7 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 39 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 5 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 9 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 39 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 43 -متناهي الصغر مؤسسة التمويل 

 )مصر( 

 7 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 14 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 5 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )مصر( 

 

 البيئة التمكينية  التنفيذ  العرض

 التمكينيةالبيئة  الطرح التنفيذ 

 30 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )األردن(

 49 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )األردن(

 24 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 24 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )األردن(

 36 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )األردن(

 30 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 24 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )األردن(

 44 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )األردن(

 30 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 التنفيذ الطرح
 البيئة التمكينية

 مصر

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

 مصر

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما
 مصر

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

املخاطر )على مستوى 

 العمالء(

املخاطر )على املستوى 

 (املؤسس ي

 إعداد التقارير

 الزراعة االنتشار

 األسر واملشاريع

 الشركاء اللوائح التنظيمية

 التحديات
 الرسالة

 الطرح
 التنفيذ

 البيئة التمكينية

 األردن

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

 األردن

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما
 األردن

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

املخاطر )على مستوى 

 العمالء(

املخاطر )على املستوى 

 (املؤسس ي

 إعداد التقارير

 الزراعة االنتشار

 األسر واملشاريع

 الشركاء اللوائح التنظيمية

 التحديات
 الرسالة



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 46 برعاية 

 لبنان 

 

 
 : الدرجة حسب املؤسسة واملؤشر )لبنان( 22الشكل 

 

 املغرب 

 
 

 : الدرجة حسب املؤسسة وتفاصيل املؤشر )املغرب( 23الشكل 

 

  

 التمكينية البيئة   العرض

 25 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 22 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 28 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 26 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 29 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 23 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 بنان()ل

 22 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 28 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 26 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 25 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 29 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 23 -الصغر مؤسسة التمويل متناهي 

 )لبنان(

 25 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 23 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 26 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 29 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 22 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )لبنان(

 28 -متناهي الصغر مؤسسة التمويل 

 )لبنان(

 

 التنفيذ 

 البيئة التمكينية  الطرح 

 34 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )املغرب( 

 17 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )املغرب( 

 27 -متناهي الصغر مؤسسة التمويل 

 )املغرب( 

 16 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )املغرب( 

 20 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )املغرب( 

 التنفيذ 

 34 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )املغرب( 

 16 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )املغرب( 

 20 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )املغرب( 

 27 -متناهي الصغر مؤسسة التمويل 

 )املغرب( 

 17 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )املغرب( 

 34 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )املغرب( 

 17 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )املغرب( 

 20 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )املغرب( 

 27 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )املغرب( 

 16 -الصغر مؤسسة التمويل متناهي 

 )املغرب( 

 

 البيئة التمكينية التنفيذ الطرح

 لبنان

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

 

 لبنان

 أفريقيا لالشرق األوسط وشمامنطقة 
 

 لبنان

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

املخاطر )على مستوى 

 العمالء(

املخاطر )على املستوى 

 (املؤسس ي

 إعداد التقارير

 الزراعة االنتشار

 األسر واملشاريع

 الشركاء اللوائح التنظيمية

 التحديات
 الرسالة

 البيئة التمكينية التنفيذ الطرح

 املغرب

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

 

 املغرب

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما
 

 املغرب

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما
 

املخاطر )على مستوى 

 العمالء(

املخاطر )على املستوى 

 (املؤسس ي

 إعداد التقارير

 الزراعة االنتشار

 األسر واملشاريع

 الشركاء اللوائح التنظيمية

 التحديات
 الرسالة



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 47 برعاية 

 األراض ي الفلسطينية 

 
 

 الفلسطينية(: الدرجة حسب املؤسسة واملؤشر )األراض ي 24الشكل 

 سوريا

 
 

 : الدرجة حسب املؤسسة واملؤشر )سوريا(25الشكل 

  

 البيئة التمكينية  الطرح 

)األراض ي  47 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  35 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  42 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  40 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  11 -متناهي الصغر مؤسسة التمويل 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  8 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  48 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

 التنفيذ 

)األراض ي  47 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  40 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  42 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  11 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  48 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  8 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

األراض ي ) 35 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  47 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  11 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  42 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  40 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  35 -ل متناهي الصغر مؤسسة التموي

 الفلسطينية( 

)األراض ي  48 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

)األراض ي  8 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 الفلسطينية( 

 

 البيئة التمكينية  الطرح 

 )سوريا(  12 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 التنفيذ 

 )سوريا(  12 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 

 )سوريا(  12 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 

 البيئة التمكينية التنفيذ الطرح

  األراض ي الفلسطينية
 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

 

  الفلسطينيةاألراض ي 
 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

 

  األراض ي الفلسطينية
 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

 

املخاطر )على مستوى 

 العمالء(

املخاطر )على املستوى 

 (املؤسس ي

 إعداد التقارير

 الزراعة االنتشار

 األسر واملشاريع

 الشركاء اللوائح التنظيمية

 التحديات
 الرسالة

 الطرح
 التنفيذ

 البيئة التمكينية

 سوريا

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما
 

 سوريا

 أفريقيا لاألوسط وشمامنطقة الشرق 

 

 سوريا

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما
 

املخاطر )على مستوى 

 العمالء(

املخاطر )على املستوى 

 (املؤسس ي

 إعداد التقارير

 الزراعة االنتشار

 األسر واملشاريع

 الشركاء اللوائح التنظيمية

 التحديات
 الرسالة



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 48 برعاية 

 تونس 

 
 

 : الدرجة حسب املؤسسة واملؤشر )تونس( 26الشكل 

 اليمن 

 
 ملؤسسة واملؤشر )اليمن( : الدرجة حسب ا 27الشكل 

  

 البيئة التمكينية  الطرح 

 33 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )تونس( 

 51 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )تونس( 

 41 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )تونس( 

 

 التنفيذ 

 )تونس(  33 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )تونس(  51 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )تونس(  41 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )تونس(  33 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )تونس(  41 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )تونس(  51 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 البيئة التمكينية  الطرح 

 50 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 2 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 1 -التمويل متناهي الصغر مؤسسة 

 )اليمن( 

 31 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 0 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 38 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 4 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 15 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 

 التنفيذ 

 31 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 50 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 1 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 15 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 38 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 4 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 2 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 0 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 2 -متناهي الصغر مؤسسة التمويل 

 )اليمن( 

 0 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 31 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 1 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 4 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 38 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 50 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 ليمن( )ا

 15 -مؤسسة التمويل متناهي الصغر 

 )اليمن( 

 الطرح
 التنفيذ

 البيئة التمكينية

 تونس

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

 

 تونس

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

 

 تونس

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

 

املخاطر )على مستوى 

 العمالء(

املخاطر )على املستوى 

 (املؤسس ي

 إعداد التقارير

 الزراعة االنتشار

 األسر واملشاريع

 الشركاء اللوائح التنظيمية

 التحديات
 الرسالة

 الطرح
 التنفيذ

 البيئة التمكينية

 اليمن

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

 

 اليمن

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

 

 اليمن

 أفريقيا لمنطقة الشرق األوسط وشما

 

املخاطر )على مستوى 

 العمالء(

املخاطر )على املستوى 

 (املؤسس ي

 إعداد التقارير

 الزراعة االنتشار

 األسر واملشاريع

 الشركاء اللوائح التنظيمية

 الرسالة التحديات



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 49 برعاية 

 االستبيان 

 التمهيدية األسئلة
 البريد اإللكتروني 

 اسم املؤسسة 

 البلد 

 النوع: خيار واحد 

 
 الجزائر

 مصر

 العراق 

 األردن

 لبنان

 املغرب 

 األراض ي الفلسطينية 

 سوريا

 تونس 

 اليمن

 أخرى 

 عدد الفروع

 النوع: عدد صحيح

 عدد املوظفين

 النوع: خيار واحد 

 
 موظفين  10أقل من 

 موظًفا  50موظًفا إلى  11من 

 موظف  100موظًفا إلى  51من 

 موظف  300إلى موظف  101من 

 موظف 300أكثر من 

 الوضع القانوني

 النوع: خيار واحد 

 
 بنك

 مؤسسة مالية غير بنكية

 منظمة غير حكومية 

 تعاونية جمعية

 عامةجهة 

 أخرى، ُيرجى التحديد: 

 ُيرجى التحديد:

  



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 50 برعاية 

 املالي للعمالء  املعروض

 املشاريعاملنتجات املالية الخضراء لألسر أو 

  تعرضهل 
ً
 فيما يتعلق بأي من املنتجات الخضراء التالية؟ ُيرجى تحديد كل ما ينطبقواملشاريع لألسر  امخصصً  مؤسستك تمويال

 النوع: خيارات متعددة

 
 تكنولوجيات الطاقة املتجددة 

 لطاقة كفاءة اإجراءات 

 مواقد الكتلة الحيوية التي تستخدم طاقة نظيفة وفعالة

 حلول مياه الشرب النظيفة 

 مرافق الصرف الصحي

 إدارة النفايات 

 خدمات النقل النظيف 

 أخرى 

 ال ش يء مما سبق 

 ُيرجى تحديد املنتجات الخضراء األخرى املعروضة 

 تحديد كل ما ينطبق:ما تكنولوجيات الطاقة املتجددة التي تمولها )اختياري(؟ ُيرجى 

 النوع: خيارات متعددة

 
 الطاقة الشمسيةالتي تعمل ب نظمة املنزليةاأل 

 الطاقة الشمسيةالتي تعمل بسخانات املياه 

 الطاقة الشمسيةالتي تعمل بمضخات املياه 

 الطاقة الشمسيةالتي تعمل باملصابيح 

 الطاقة الشمسيةالتي تعمل ب الشبكات الصغيرة

 أخرى 

 التحديد: ُيرجى 

 لطاقة التي تمولها )اختياري(؟ا اءةجراءات كفإما 

 النوع: خيارات متعددة

 
 تحسين العزل 

 LEDتغيير مصابيح اإلضاءة 

 استبدال اآلالت

 التكنولوجيات الصناعية املوفرة للطاقة 

 األجهزة املنزلية املوفرة للطاقة

 أنظمة التبريد املوفرة للطاقة

 أخرى 

 ُيرجى التحديد:

 نوع مواقد الطهي التي تمولها )اختياري(؟ ما 

 النوع: خيارات متعددة

 مواقد الطهي املحسنة

 محوالت النفايات الحيوانية إلى غاز

 أخرى 

ُيرجى التحديد:



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 51 برعاية 

 ما الحلول املتعلقة بقطاع املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تمولها )اختياري(؟ 

 النوع: خيارات متعددة 

 
 أنابيب املياهتوصيالت 

 مشاريع توزيع املياه الصالحة للشرب 

 أنظمة تحلية مياه

 أخرى 

 ُيرجى التحديد: 

افق الصرف الصحي التي تمولها )اختياري(؟   ما نوع مر

 النوع: خيارات متعددة 

 
 دورات املياه 

 مرافق الصرف الصحي املتنقلة 

 تشييد أنظمة الصرف الصحي 

 أخرى 

 ُيرجى التحديد: 

 املتعلقة بإدارة النفايات التي تمولها )اختياري(؟ما الحلول  

 النوع: خيارات متعددة 

 
 إعادة التدوير 

 اإلبداعي إعادة التدوير 

 تجديد اآلالت أو املواد 

 أخرى 

 ُيرجى التحديد: 

 ما نوع أصول النقل ذات االنبعاثات الكربونية املنخفضة التي تمولها )اختياري(؟

 النوع: خيارات متعددة 

 
 سيارات هجينة 

 دراجات كهربائية

 سيارات كهربائية

 حلول شحن موفرة للطاقة

 أخرى 

 ُيرجى التحديد: 

 هل تخطط لعرض أي من املنتجات املالية الخضراء التالية في املستقبل؟ 

 النوع: خيارات متعددة 

 
 تكنولوجيات الطاقة املتجددة 

 اإلجراءات الكفؤة للطاقة 

 تستخدم طاقة نظيفة وفعالةمواقد الكتلة الحيوية التي 

 حلول مياه الشرب النظيفة 

 مرافق الصرف الصحي 

 إدارة النفايات

 خدمات النقل النظيف 

 أخرى 

 ال ش يء مما سبق

 ُيرجى التحديد: 

  



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 52 برعاية 

 ما السبب وراء عدم عرض مؤسستك ألي من هذه املنتجات؟ 

 النوع: خيارات متعددة

 
 تقديم قروض مخصصة إننا نعرض تمويل هذه املنتجات، ولكن دون  

 لسنا مهتمين بها 

 لسنا على دراية بهذه املنتجات املالية

 انعدام الربحية 

 منخفض  الطلب

 لقد عرضنا بعض من هذه املنتجات في املاض ي، إال أننا توقفنا عن ذلك في الوقت الراهن

 االفتقار إلى املوردين/ التكنولوجيا 

 أخرى 

 ُيرجى التحديد:

 الرئيسية التي تحد من عرض هذه املنتجات؟ برأيك، ما العوائق 

 النوع: خيارات متعددة

 
 انعدام الربحية 

 الطلبعدم وجود 

 التعقيد الشديد 

 انعدام الدوافع لدى املوظفين 

 التكنولوجيات ية معروضمحدود

 غياب التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين 

 لدينا  ستثمريناملنحتاج ملزيٍد من الدعم من جانب 

 نحتاج ملزيٍد من الدعم من جانب الحكومة

 أخرى 

 ُيرجى تحديد أي تحديات إضافية: 

  



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 53 برعاية 

 زراعية الألغراض لخضراء الالية املنتجات امل

 هل تعرض تمويل املزيد من الزراعة املستدامة، مثل: 

 النوع: خيارات متعددة

 
 املستند للمؤشراتالتأمين 

 قروض ألغراض التعافي بعد وقوع أحداث سلبية -حاالت الطوارئ/ الصدمات 

 تنويع املحاصيل، تناوب املحاصيل، إدارة العناصر الغذائية للمحاصيل -إنتاج املحاصيل 

الثالجات التي تعمل  ،  قة الشمسيةأجهزة تجفيف املحاصيل التي تعمل بالطاالشمسية/  التي تعمل بالطاقة  أجهزة التجفيف    -إدارة الطاقة  

 لتخزين املنتجات  بالطاقة الشمسية

 اعتماد ممارسات الحراجة الزراعية، إعادة التشجير، التشجير -التحريج والحراجة الزراعية 

زارع املحسنة تعزيز إدارة مصائد األسماك الساحلية والداخلية، تحديد    -تحسين ممارسات مصائد األسماك وتربية األحياء املائية  
َ
مواقع امل

 والتنبؤ بالطقس، تنويع سبل كسب العيش، تحسين ممارسات تربية األحياء املائية

الحيوانية   الثروة  أنواع من    -إدارة  استخدام  الحيوانية،  الثروة  تأمين  الطبيعي،  املالئمة للسماد  اإلدارة  املاشية،  رعي  أنشطة  إدارة  تحسين 

عدل إنتاج امليثان، تربية الحيواناتالحراجة الزراعية، املكمالت الغ
ُ
 ذائية، استخدام إضافات األعالف التي ت

 الزراعة العضوية، زراعة أشجار في حقول املحاصيل، تحسين إدارة أنشطة رعي املاشية  -إدارة التربة 

النفايات   اإلسمنتية  - إدارة  اإلضافات  إنتاج  اإليثانول،  إنتاج  الزجاج،  الورق، صناعة  املعادن  التسميد، صنع  إزالة  الحيوي،  الغاز  توليد   ،

 الثقيلة، إنتاج السيليكا، إنتاج الصابون 

 جمع املياه، أنظمة الري، مضخات املياه بالطاقة الشمسية، تحسين أنشطة جمع مياه األمطار واالحتفاظ بها -إدارة املياه 

 أخرى 

 ال ش يء مما سبق 

 ُيرجى التحديد:

  



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 54 برعاية 

 التالية التي تنوي مؤسستك عرضها في املستقبل؟ أي املنتجات املالية 

 النوع: خيارات متعددة

 
 التأمين املستند للمؤشرات

 قروض ألغراض التعافي بعد وقوع أحداث سلبية -حاالت الطوارئ/ الصدمات 

 تنويع املحاصيل، تناوب املحاصيل، إدارة العناصر الغذائية للمحاصيل -إنتاج املحاصيل 

الثالجات ،  أجهزة تجفيف املحاصيل التي تعمل بالطاقة الشمسيةالشمسية/  التي تعمل بالطاقة الشمسية  هزة التجفيف  أج  -إدارة الطاقة  

 لتخزين املنتجات التي تعمل بالطاقة الشمسية

 اعتماد ممارسات الحراجة الزراعية، إعادة التشجير، التشجير -التحريج والحراجة الزراعية 

زارع املحسنة   -األسماك وتربية األحياء املائية  تحسين ممارسات مصائد  
َ
تعزيز إدارة مصائد األسماك الساحلية والداخلية، تحديد مواقع امل

 والتنبؤ بالطقس، تنويع سبل كسب العيش، تحسين ممارسات تربية األحياء املائية

الحيوانية   الثروة  اإلدارة    -إدارة  املاشية،  رعي  أنشطة  إدارة  أنواع من  تحسين  استخدام  الحيوانية،  الثروة  تأمين  الطبيعي،  املالئمة للسماد 

عدل إنتاج امليثان، تربية الحيوانات
ُ
 الحراجة الزراعية، املكمالت الغذائية، استخدام إضافات األعالف التي ت

 شية الزراعة العضوية، زراعة أشجار في حقول املحاصيل، تحسين إدارة أنشطة رعي املا -إدارة التربة 

النفايات   املعادن    - إدارة  إزالة  الحيوي،  الغاز  توليد  اإلسمنتية،  اإلضافات  إنتاج  اإليثانول،  إنتاج  الزجاج،  الورق، صناعة  التسميد، صنع 

 الثقيلة، إنتاج السيليكا، إنتاج الصابون 

 مياه األمطار واالحتفاظ بهاجمع املياه، أنظمة الري، مضخات املياه بالطاقة الشمسية، تحسين أنشطة جمع  -إدارة املياه 

 أخرى 

 ال ش يء مما سبق 

 ُيرجى التحديد:

 ما السبب وراء عدم عرض مؤسستك ألي من هذه املنتجات؟ 

 النوع: خيارات متعددة

 
 إننا نعرض تمويل هذه املنتجات، ولكن دون تقديم قروض مخصصة 

 لسنا مهتمين بها 

 لسنا على دراية بهذه املنتجات املالية

 الربحية انعدام 

 منخفض  الطلب

 لقد عرضنا بعض من هذه املنتجات في املاض ي، إال أننا توقفنا عن ذلك في الوقت الراهن. 

 االفتقار إلى املوردين/ التكنولوجيا 

 أخرى 

 ُيرجى التحديد:

  



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 55 برعاية 

 برأيك، ما العوائق الرئيسية التي تحد من عرض هذه املنتجات؟ 

 النوع: خيارات متعددة

 
 الربحية  انعدام

 الطلبعدم وجود 

 التعقيد الشديد 

 انعدام الدوافع لدى املوظفين 

 من التكنولوجيات/ الحلول/ املمارسات  ية معروضمحدود

 االفتقار إلى أدوات إدارة البيانات 

 غياب التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين 

 نحتاج ملزيٍد من الدعم من جانب مستثمرينا. 

 جانب الحكومة.نحتاج ملزيٍد من الدعم من 

 أخرى 

  ُيرجى تحديد أي تحديات إضافية: 



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 56 برعاية 

 محفظة املنتجات الخضراء
ر للعمالء العمالء الذين يتلقون منتجات مالية خضراء )بنهاية  قدَّ

ُ
 ( 2021العدد امل

 النوع: عدد صحيح 

ر للقروض الخضراء  قدَّ
ُ
 الحجم امل

 النوع: خيار واحد 

 
 أقل من مليون دوالر أمريكي 

 مليون دوالر أمريكي  2.5دوالر أمريكي إلى  من مليون 

 مليون دوالر أمريكي  5مليون دوالر أمريكي إلى  2.5من 

 دوالر أمريكي ماليين  10دوالر أمريكي إلى ماليين  5من 

 مليون. دوالر أمريكي  20دوالر أمريكي إلى ماليين  10من 

 مليون دوالر أمريكي  50مليون دوالر أمريكي إلى  20من 

 مليون دوالر أمريكي  100ون دوالر أمريكي إلى ملي 50من 

 مليون دوالر أمريكي  100أكثر من 

افز في شروط االئتمان على نحٍو مختلٍف عن بقية املنتجات املالية؟   هل وضعت أي نوع من أنظمة الحو

 النوع: خيار واحد 

 
 نعم

 ال

 ال أعرف

افز املعروضة؟   أيمكنك التعليق بشأن الحو

 دة التقنية( مؤسستك تحالفات مع جهات فاعلة أخرى لعرض هذه القروض؟ )على سبيل املثال، مع مستثمرين، أو شبكات، صناديق استثمارية، أو مزودي املساعهل أقامت 

 النوع: خيار واحد 

 
 نعم

 ال

 ال أعرف

 من الشركاء الذين يدعموك في تنمية القروض الخضراء أو تنفيذها؟ 

 تعتمد عليها مؤسستك لتوفير تمويل أخضر لعمالئك؟ما مصادر التمويل التي 

 النوع: خيارات متعددة 

 
 اإليداعات 

 لمستثمرين ل يةئتماناالعتمادات اال 

 البرامج الحكومية 

 املنح التمويلية القائمة على النتائج 

 تمويل الكربون 

 التمويل الجماعي 

 التعاون اإلنمائي الدولي 

 أخرى 

 أخرى:ُيرجى تحديد أي مصادر تمويل 

  



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 57 برعاية 

 السياق واللوائح التنظيمية

لزم مؤسستك على اتخاذ إجراءات بشأن الحماية البيئية؟ 
ُ
 أهناك الئحة معينة في بلدك ت

 النوع: خيار واحد 

 
 نعم

 ال

 ال أعرف 

 أيمكنك التعليق بشأن هذه اللوائح التنظيمية؟ 

م مزايا   
قد 

ُ
 ملؤسستك إذا اتخذت إجراءات بشأن الحماية البيئية؟ أهناك الئحة معينة في بلدك توص ي بتقديم/ ت

 النوع: خيار واحد 

 
 نعم

 ال

 ال أعرف 

 أيمكنك التعليق بشأن هذه اللوائح التنظيمية؟ 

 أهناك أي برامج للتمويل متناهي الصغر األخضر في املنطقة تود املشاركة فيه؟ النوع: خيار واحد

 
 نعم

 ال

 ال أعرف 

 أي واحد؟  

  



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 58 برعاية 

 االستراتيجية

 . في مواجهة التغيرات املناخيةتتضمن الخطة االستراتيجية الحالية ملؤسستنا مفاهيم الحماية البيئية أو القدرة على الصمود  

 النوع: خيار واحد 

 
 نعم، لدينا ذلك.

 ال، ولكننا نسعى لذلك. 

 ال، ليس لدينا خطة حتى اآلن لفعل ذلك. 

 مؤسستنا شخص أو لجنة مسؤولة عن إدارة جميع املوضوعات البيئية النوع: خيار واحد  لدى

 
 نعم، لدينا ذلك.

 ال، ولكننا نسعى لذلك. 

 ال، ليس لدينا خطة حتى اآلن لفعل ذلك. 

عد مؤسستنا تقارير حول أدائنا البيئي وتقدمها إلى مجلس اإلدارة واملستثمرين مرة كل  سنتين على األقل. 
ُ
 ت

 نوع: خيار واحد ال

 
 نعم، لدينا ذلك.

 ال، ولكننا نسعى لذلك. 

 ال، ليس لدينا خطة حتى اآلن لفعل ذلك. 

 تنشر مؤسستنا تقارير علنية حول األداء البيئي مرة كل  سنتين على األقل. 

 النوع: خيار واحد 

 
 نعم، لدينا ذلك.

 ال، ولكننا نسعى لذلك. 

 ذلك. ال، ليس لدينا خطة حتى اآلن لفعل 

 برأيك، ما التحديات التي يواجهها قطاع التمويل متناهي الصغر في بلدك عند تنفيذ جدول أعمال أخضر؟ 

 النوع: خيارات متعددة

 
 االفتقار إلى الدعم الحكومي 

 عدم وجود اللوائح التنظيمية املناسبة لالضطالع بدوٍر في التمويل األخضر 

 جديدة نقص تمويل عمليات إطالق منتجات 

 العمليات املعقدة املتعلقة باستخدام التمويل 

 ضعف الشبكات املحلية واالفتقار إلى الشركاء املحليين

 انخفاض الطلب على قطاع التمويل متناهي الصغر 

 مستويات التنافسية الكبيرة من البنوك التجارية 

 مستويات التنافسية الكبيرة من شركات الطاقة 

  مؤسستك لتحديد استراتيجيتك البيئية؟ ما الدعم الذي تحتاجه 



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 59 برعاية 

 برأيك، ما نوع أصحاب املصلحة الذين يمكنهم دعمك بشأن تحديد استراتيجيتك البيئية وإدارتها؟

 النوع: خيارات متعددة

 
 السلطات املحلية

 الجهات الحكومية 

 الهيئات التنظيمية 

 املستثمرون

 االستشاريون 

 وكاالت التصنيف 

 الشبكات املعنية 

  املنظمات غير الحكومية



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 60 برعاية 

 إدارة املخاطر البيئية )على املستوى املؤسس ي( 

 أي األنشطة التالية املتعلقة بإدارة املخاطر التي تنفذها مؤسستك في الوقت الراهن؟

 النوع: خيارات متعددة 

 
 للمخاطر البيئية املتعلقة بطلبات حصول عمالئنا على القروض. 

ً
 نجري تحليال

صنف طلبات 
ُ
 الحصول على القروض وفًقا لتقييم املخاطر البيئية.ن

 للمخاطر البيئية املتعلقة بمؤسستنا. 
ً

 نجري تحليال

نجري دراسات تقييمية للسوق بهدف فهم املستوى الذي تتوفر فيه موارد الطاقة واملياه النظيفة والصرف الصحي  

 لعمالئنا وكذلك مستوى الطلب على املنتجات الخضراء. 

 ا السلبي على البيئة )انبعاثات الكربون، واستهالك الكهرباء، واستهالك الوقود، والنفايات، وغير ذلك(. نرصد تأثيرن

أو تجنبها )أو حول   البيئة  السلبية على  التأثيرات  للحد من  الالزمة  تدريبية ملوظفينا حول املمارسات  قدم دورات 
ُ
ن

ال، من بين أمور أخرى(. امليا كيفية تقليل النفايات، والحد من التلوث، واستخدام   ه والكهرباء على نحو فعَّ

 ال ش يء مما سبق 

 ما املخاطر الرئيسية املتعلقة بتغيُّر املناخ التي تواجهها مؤسستك في الوقت الحالي؟ 

 النوع: خيارات متعددة 

 
 موجات الحر 

 موجات البرد 

 العواصف املدارية/ األعاصير 

 الجفاف 

 هطول أمطار غزيرة 

 عواصف ثلجية 

 االنزالقات األرضية 

 انهيارات طينية 

 عواصف رعدية 

 الضباب الدخاني الكثيف )سحابة من الدخان األسود واملائل للصفرة(

 حرائق الغابات 

 محدودية فرص الحصول على املياه 

 محدودية فرص الحصول على الطاقة 

 ال نعرف أًيا من ذلك 

 يواجهها عمالئك في الوقت الحالي؟ ما املخاطر الرئيسية املتعلقة بتغيُّر املناخ التي 

 النوع: خيارات متعددة 

 
 موجات الحر 

 موجات البرد 

 العواصف املدارية/ األعاصير 

 الجفاف 

 هطول أمطار غزيرة 

 عواصف ثلجية 

 االنزالقات األرضية 

 انهيارات طينية 

 عواصف رعدية 

 الضباب الدخاني الكثيف )سحابة من الدخان األسود واملائل للصفرة(

 حرائق الغابات 

 محدودية فرص الحصول على املياه 

 محدودية فرص الحصول على الطاقة 

 ال نعرف أًيا من ذلك 



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 61 برعاية 

 أي األنشطة التالية التي تخطط مؤسستك لتنفيذها؟ 

 النوع: خيارات متعددة

 
 للمخاطر البيئية املتعلقة بطلبات حصول عمالئنا على القروض. 

ً
 نجري تحليال

 الحصول على القروض وفًقا لتقييم املخاطر البيئية.ُنصنف طلبات 

 للمخاطر البيئية املتعلقة بمؤسستنا.
ً

 نجري تحليال

النظيفة  الطاقة واملياه  تتوفر فيه موارد  الذي  املستوى  نجري دراسات تقييمية للسوق بهدف فهم 

 والصرف الصحي لعمالئنا وكذلك مستوى الطلب على املنتجات الخضراء.

ا السلبي على البيئة )انبعاثات الكربون، واستهالك الكهرباء، واستهالك الوقود، والنفايات، نرصد تأثيرن

 وغير ذلك(.

ُنقدم دورات تدريبية ملوظفينا حول املمارسات الالزمة للحد من التأثيرات السلبية على البيئة أو تجنبها 

ال، من    )أو حول كيفية تقليل النفايات، والحد من التلوث، واستخدام املياه والكهرباء على نحو فعَّ

 بين أمور أخرى(.

 ال ش يء مما سبق 

 ما السبب وراء عدم تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر؟

 النوع: خيار واحد 

 
 لسنا على دراية بهذه املفاهيم

 لسنا مهتمين بها 

 االفتقار إلى وجود حوافز

 االفتقار إلى أدوات مالئمة 

 أخرى 

 التحديد:ُيرجى 

 برأيك، ما التحديات الرئيسية أمام تنفيذ ممارسات إدارة مخاطر على املستوى املؤسس ي؟ 

 النوع: خيارات متعددة

 
 نقص املعرفة 

 االفتقار إلى أدوات مالئمة 

 تعقيد شديد في املوضوع 

 انعدام الدوافع لدى املوظفين 

 غياب التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين 

 أخرى 

 التحديد:ُيرجى 
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 و 62 برعاية 

 إدارة املخاطر البيئية )على مستوى العمالء( 

 أي األنشطة التالية املتعلقة بإدارة املخاطر على مستوى العمالء التي تنفذها مؤسستك في الوقت الراهن؟ 

 النوع: خيارات متعددة 

 
م أنشطة تدريبية لعمالئنا حول ممارسات الحد من اآلثار السلبية   قّدِ

ُ
 أو تجنبها. البيئة على ن

عزز املمارسات أو املنتجات الخضراء.
ُ
دعم عمالئنا من أجل تنمية األعمال التي ت

ُ
 ن

عد عمالئنا للتعامل مع الظواهر املناخية القاسية من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود  
ُ
 .التغيرات املناخية  في مواجهةن

م خدمات تهدف لالستجابة إلى الصدمات البيئية.  قّدِ
ُ
 ن

 ال ش يء مما سبق 

 أنشطة عمالئك؟ الناتجة عن  البيئة على ما اآلثار السلبية الرئيسية 

 ة النوع: خيارات متعدد

 
 انبعاثات الكربون الناتجة عن اآلالت ومعدات النقل والصناعات 

 سوء إدارة األراض ي

 سوء إدارة املجاري املائية 

 سوء إدارة النفايات 

 إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي 

 الزراعة األحادية، واملبيدات الحشرية، وتدهور التربة 

 املواد الكيميائية في املياه والهواء والتربة التلوث الناجم عن استخدام املواد الخام أو 

 عملية التجديد غير املستدامة للمواد الخام 

 احتمال وقوع حوادث واالنسكابات 

 زراعة القطع والحرق 

 ال نعرف أًيا من ذلك 

ر للعمالء الذين يتلقون منتجات غير مالية خضراء )بنهاية   قدَّ
ُ
 ( 2021العدد امل

 املالية الخضراء التدريب، والفعاليات الخاصة، والحلقات الدراسية، واملعارض، وغير ذلك. النوع: عدد صحيح تشمل املنتجات غير 

 أي األنشطة التالية املتعلقة بإدارة املخاطر على مستوى العمالء التي تخطط مؤسستك لتنفيذها؟ 

 النوع: خيارات متعددة 

 
م أنشطة تدريبية لعمالئنا حول ممارسات الح  أو تجنبها. البيئة على د من اآلثار السلبية  ُنقّدِ

عزز املمارسات أو املنتجات الخضراء.
ُ
دعم عمالئنا من أجل تنمية األعمال التي ت  نُ

عد عمالئنا للتعامل مع الظواهر املناخية القاسية من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود  
ُ
 .في مواجهة التغيرات املناخيةن

م خدمات تهدف لالستجابة إلى الصدمات البيئية.  قّدِ
 نُ

 ال ش يء مما سبق 

 ما السبب وراء عدم تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر على مستوى العمالء؟ 

 : خيار واحد النوع

 
 لسنا على دراية بهذه املفاهيم 

 لسنا مهتمين بها 

 االفتقار إلى وجود حوافز 

 االفتقار إلى أدوات مالئمة 

 أخرى 

  



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 63 برعاية 

 برأيك، ما التحديات الرئيسية أمام تنفيذ ممارسات إدارة مخاطر على مستوى العمالء؟ 

 النوع: خيارات متعددة

 
 نقص املعرفة 

 مالئمة االفتقار إلى أدوات 

 تعقيد شديد في املوضوع 

 انعدام الدوافع لدى املوظفين 

 غياب التعاون مع أصحاب املصلحة اآلخرين 

 أخرى 

 ُيرجى التحديد:

 الدعم 

م الدعم لك بشأن تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر؟  
 أهناك أي برنامج دولي أو وطني أو صاحب مصلحة ُيقد 

 النوع: خيار واحد 

 
 نعم

 ال

  ما اسم البرنامج أو صاحب املصلحة؟ 



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 64 برعاية 

 أدوات التقييم 

 أي من أدوات التقييم التالية التي تعرفها تركز على األداء البيئي مؤسسات التمويل متناهي الصغر؟

 النوع: خيارات متعددة 

 
 Green Indexأداة 

 )بما في ذلك الُبعد البيئي(  SPI4أداة 

بإدارة   الخاصة  الدولية  والبيئياملعايير  االجتماعي  االجتماعي  USSEPM)  األداء  األداء  بإدارة  الخاصة  الدولية  )املعايير   )

USSPM  7بما في ذلك الُبعد ) 

 Alinusأداة 

 (FMO( التي طورها بنك التنمية الهولندي )ESGمجموعة أدوات املمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمية )

Agents for Impact-  أداةAFISAR 

 أدوات أخرى/ أدوات يستخدمها املستثمرون التابعين لنا 

 ال ش يء مما سبق

 سنوات؟  4أي من أدوات التقييم التالية استخدمتها خالل آخر 

 النوع: خيارات متعددة 

 
 Green Indexأداة 

 )بما في ذلك الُبعد البيئي(  SPI4أداة 

 ( USSEPMاألداء االجتماعي والبيئي )للمعايير الدولية الخاصة بإدارة  7البعد البيئي 

 Alinusأداة 

 (FMO( التي طورها بنك التنمية الهولندي )ESGمجموعة أدوات املمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمية )

 AFISARأداة 

 أدوات أخرى/ أدوات يستخدمها املستثمرون التابعين لنا 

 ال ش يء مما سبق

 نفيذها في املستقبل؟ أي من أدوات التقييم التالية تخطط لت 

 النوع: خيارات متعددة 

 
 Green Indexأداة 

 )بما في ذلك الُبعد البيئي(  SPI4أداة 

 ( USSEPMللمعايير الدولية الخاصة بإدارة األداء االجتماعي والبيئي ) 7البعد البيئي 

 Alinusأداة 

 (FMOطورها بنك التنمية الهولندي )( التي ESGمجموعة أدوات املمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمية )

 AFISARأداة 

 أدوات أخرى/ أدوات يستخدمها املستثمرون التابعين لنا 

 ال ش يء مما سبق

م أي أداة أو إطار عمل آخر فيما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر األخضر؟ )على سبيل املثال، األدوات التي يوفرها املستثمرون   لدينا(هل تستخد 

 سنوات؟  5( خالل آخر ESGشاركة في أحد تصنيفات املمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمية )هل سبق لك امل

 النوع: خيار واحد 

 
 نعم

 ال

  ما نوع التصنيف؟ وما اسم شركة التصنيف؟
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 و 65 برعاية 

 معلومات عن املحفظة االستثمارية 

 ( 2021إجمالي عدد عمالء املؤسسة )بنهاية 

 النوع: خيار واحد 

 
 عميل  5,000أقل من 

 عميل  20.000عميل إلى  5.000من 

 عميل  50.000عميل إلى  20.000من 

 عميل  100.000عميل إلى  50.000من 

 عميل  100,000أكثر من 

 حصة النساء املقترضات 

 النوع: خيار واحد 

 
 %20أقل من 

 %40إلى  %21من 

 %60إلى  %41من 

 %80إلى  %61من 

 % 80أكثر من 

 النوع: رقم عشري  100إلى  0ُيرجى إدخال رقم من  -الريفية )تقدير( حصة العمالء من املناطق 

 (2021محفظة القروض اإلجمالية )بنهاية 

 النوع: خيار واحد 

 
 مليون دوالر أمريكي  2.5أقل من 

 دوالر أمريكي ماليين 5مليون دوالر أمريكي إلى  2.5من 

 أمريكيدوالر  ماليين 10دوالر أمريكي إلى  ماليين 5من 

 مليون دوالر أمريكي 50دوالر أمريكي إلى  ماليين 10من 

 مليون دوالر أمريكي  100مليون دوالر أمريكي إلى  50من 

 مليون دوالر أمريكي 100أكثر من 

 متوسط حجم القرض )دوالر أمريكي(

 النوع: رقم عشري 

 (2021القروض الفردية )بنهاية  -قروض المحفظة 

 النوع: خيار واحد 

 
 مليون دوالر أمريكي  1أقل من 

 مليون دوالر أمريكي 2.5من مليون دوالر أمريكي إلى 

 دوالر أمريكي ماليين 5مليون دوالر أمريكي إلى  2.5من 

 دوالر أمريكي ماليين 10دوالر أمريكي إلى  ماليين 5من 

 مليون. دوالر أمريكي 20دوالر أمريكي إلى  ماليين 10من 

 مليون دوالر أمريكي  50أمريكي إلى مليون دوالر  20من 

 مليون دوالر أمريكي  100مليون دوالر أمريكي إلى  50من 

  مليون دوالر أمريكي 100أكثر من 
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 و 66 برعاية 

 (2021قروض األعمال )بنهاية  -قروض المحفظة 

 النوع: خيار واحد 

 
 مليون دوالر أمريكي  1أقل من 

 أمريكي مليون دوالر  2.5من مليون دوالر أمريكي إلى 

 دوالر أمريكي  ماليين 5مليون دوالر أمريكي إلى  2.5من 

 دوالر أمريكي  ماليين 10دوالر أمريكي إلى  ماليين 5من 

 مليون. دوالر أمريكي  20دوالر أمريكي إلى  ماليين 10من 

 مليون دوالر أمريكي  50مليون دوالر أمريكي إلى  20من 

 الر أمريكي مليون دو  100مليون دوالر أمريكي إلى  50من 

 مليون دوالر أمريكي  100أكثر من 

PAR30 

 النوع: رقم عشري 

م مسؤولي القروض لديك أدوات رقمية فيما يتعلق بطلبات الحصول على القروض؟  هل يستخد 

 هل تخطط لتغيير نظم املعلومات اإلدارية لديك خالل السنتين القادمتين؟

  النوع: نص



 تقرير: التمويل املستدام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 و 67 برعاية 

 املراجع

[1] del Guayo, Iñigo et al. (Eds.) (2022  )Energy Justice and Energy. Law Oxford University Press. 

Online edition, Oxford Academic, 18 June 2020). Available online. 

[2] Bergedieck, L. et al. (2017) Green Finance - A Bottom-up Approach to Track Existing Flows. IFC 

Report in partnership with the Germany’s Gesellschaft für Internationale Zussamenarbeit (GIZ) 

[3] Forcella, D. and Realpe Carrillo, N. European Microfinance Platform Action Group Green 

Inclusive and Climate Smart Finance (2022). Green Index 3.0 Mainstreaming Green Inclusive 

Finance. e-MFP Publications 2022. 

[4] Miller, H. (2022) Green Inclusive Finance: A Framework for Understanding How Financial 

Services Can Help Low-Income People Weather Climate-Related Risks. Center for Financial 

Inclusion Blog Post. Available online, 2022 . 

[5] The World Bank. Beyond Scarcity: Water Security in the Middle East and North Africa. MENA 

Development Report. Available online, 2018 

 

 

https://doi.org/10.1093/oso/9780198860754.001.0001
https://www.centerforfinancialinclusion.org/green-inclusive-finance-a-framework-for-understanding-how-financial-services-can-help-low-income-people-weather-climate-related-risks
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27659%20License:%20CC%20BY%203.0%20IGO.

	يمكن لمنهج التمويل الشامل الأخضر أن يُحسِّن من استدامة المؤسسات وقدرة العملاء على الصمود في مواجهة الظروف المعاكسة
	الحاجة للدعم والأدوات، وتحديدًا المتعلقة بتقييم المخاطر وإدارتها وتقييم الطلب
	الحاجة لتدريب موظفي مؤسسات التمويل متناهي الصغر وعملائها
	تضطلع شبكات التمويل متناهي الصغر في المنطقة بدور حيوي في توسيع نطاق التمويل المستدام
	البيئة التمكينية
	التنفيذ
	الطرح

