
الخدمات االستشارية لمؤسسة التمويل الدولية - إمكانية الحصول على التمويل

الشركاء
لتطوير  الدولية بدعم متمثل في مساهمات مالية كبيرة  التمويل  تحظى مؤسسة 
للشؤون  الدولة  وزارة  لها  توفرها  المضمونة،  بالمعامالت  الخاص  برنامجها 
االقتصادية بالحكومة السويسرية، والحكومة الهولندية من خالل برنامج الشراكة 
 ،)USAID( والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،)NIPP( الهولندي مع المؤسسة
الفني  بالتوجيه  البرنامج  وضع  عملية  وتحظى   .)SECO( اليابانية  والحكومة 
في  دوليين  خبراء  من  المستوى  رفيعة  استشارية  لجنة  جانب  من  والمشورة 
مجال المعامالت المضمونة ومؤسسات مثل لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري 
 .)EBRD( والتعمير  لإلنشاء  األوروبي  والبنك   )UNCITRAL( الدولي 
المضمونة.  المعامالت  ببرنامج  االتصال  يُرجى  خدماتنا،  عن  المزيد  لمعرفة 

ونحن نرحب بما يلي: 

الجهات التي تتطلع إلى تحسين نظم اإلقراض المضمون في بالدهم؛   •

الجهات المانحة الملتزمة بتحسين القدرة على الحصول على االئتمان؛   •

يتعلق  فيما  شراكة  في  الدخول  في  الراغبة  اإلقليمية  أو  الدولية  الجهات    •
باإلقراض المضمون.

 لالتصال:
 أليخاندرو ألفاريز دي ال كامبا

 رئيس إدارة المعامالت المضمونة – المعامالت المضمونة
aalvarez1@ifc.org :بريد إلكتروني 

 هاتف: 0075–458–202 1+
www.ifc.org :الموقع على شبكة اإلنترنت

 برنامج 
 المعامالت المضمونة 

 وسجالت الضمانات 
المنقولة



Ghada Teima | Gteima@ifc.org
Khaleel Ahmed | Kahmed@ifc,org
Martin Holtmann | Mholtmann@ifc.org
Martin Hommes | Mhommes@ifc.org

أمثلة ناجحة لتطبيق نظم المعامالت المضمونة 
الصين

في أعقاب الحدث التاريخي المتمثل في سن قانون الملكية في الصين بدعم من برنامج 
 ،2007 األول  أكتوبر/تشرين  في  الدولية  التمويل  لمؤسسة  التابع  المضمونة  المعامالت 
لرهونات  إلكترونيًا  سجاًل  الصيني  المركزي  بالبنك  اإلئتمانية  المعلومات  مركز  أنشأ 
الحسابات المدينة، وهو األول من نوعه في الصين. ويتسم هذا السجل الجديد للحسابات 
سجل  ألي  الرئيسية  السمات  جميع  على  يحتوي  إذ  والكفاءة،  االستخدام  بسهولة  المدينة 
المركزي  البنك  أصدر  السجل،  بهذا  العمل  بدء  مع  وبالتزامن  المنقولة.  للضمانات  حديث 
الصيني أيضًا قواعد إلستخدام السجل و التي تتبع نهج المبادئ الحديثة لسجالت الضمانات 
المنقولة. وتم بتكليف من مؤسسة التمويل الدولية إجراء تقييم مستقل في عام 2011 

كشف عن تحقيق نتائج و اثار مذهلة يتمثل فيما يلي:

وجود أكثر من 385 ألف تسجيل/قيد و التي تمثل قروضا تُقدر قيمتها بما يزيد على  	•
3.5 تريليون دوالر أمريكي. وتم إجراء أكثر من 490 ألف بحث في محتويات السجل. 

من بين عمليات التمويل الجديدة التي تم تسهيلها والبالغ حجمها 3.5 تريليون دوالر  	•
الصغيرة  المؤسسات  بتمويل  يتعلق  دوالر  تريليون   1.1 من  يقرب  ما  كان  أمريكي، 

والمتوسطة.

على  الحصول  من  بتمكنها  استفادت  التي  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  عدد  بلغ  	•
ائتمان نحو 68500 شركة.

قفزت النسبة المئوية لإلقراض بضمان المقوالت في الصين من 12% قبل اإلصالح  	•
إلى 20% بعده.

قفز حجم عمليات شراء المديونيات في الصين من 2.6 مليار دوالر أمريكي في عام  	•
2003 إلى نحو 70 مليارًا في عام 2009.

مستوى  لرفع  وأنشطة  تدريبية  ودورات  عمل  ورش  في  شخص   5400 نحو  شارك  	•
الوعي.

بنوك،  عميل،  آالف  ثالثة  من  أكثر  عددهم  البالغ  السجل،  مستخدمي  بين  من  كان  	•
تجربة  وكانت  رهونات.  ومكاتب  تمويل،  وشركات  محاماة،  وشركات  ضمان،  وشركات 

المستخدمين مع نظام التسجيل إيجابية للغاية. 

غانا
شرعت غانا في عام 2008 في إصالح إطارها القانوني للضمانات المنقولة، وكذلك  
استخدام  وكان  الدولية.  التمويل  مؤسسة  من  بمساندة  المنقولة  الضمانات  سجل 
الضمانات المنقولة في غانا قبل إدخال هذه اإلصالحات يمثل عقبة كبرى أمام تمويل 
لسنة  والمقرضين”  المقترضين  “قانون  ولدى صدور  والمتوسطة.  الصغيرة  الشركات 
من  وبمساندة  المنقولة.  للضمانات  بإنشاء سجل  الغاني  المركزي  البنك  قام   ،2008
المقترضين  قانون  بتحديث  الغاني  المركزي  البنك  قام  الدولية  التمويل  مؤسسة 
والمقرضين وإعادة تصميم نظام سجل الضمانات المنقولة كي تصبح أكثر إتساقا مع 
أفضل الممارسات الدولية. واتسمت تلك الفترة االنتقالية بالنجاح البالغ، وكان من بين 

نتائجها ما يلي:

تم تسجيل أكثر من 20 ألف قرض منذ مارس/آذار 2010. 	•

بلغ إجمالي التمويل المضمون مقابل ممتلكات منقولة أكثر من 800 مليون دوالر  	•
أمريكي.

سجل  تستخدم  المالية  المؤسسات  من  وغيرها  البنوك  من   %63 نحو  صار  	•
الضمانات المنقولة. ويظل التحدي قائمًا فيما يتعلق بالوصول إلى البنوك الريفية 

والمجتمعية.

أصبحت الحسابات المدينة، وغيرها من األدوات االستثمارية، مثل األسهم، والنقد،  	•
والسندات، و أيضا األصول المنزلية، تمثل أعلى نسبة استخدام من قبل المؤسسات 

الصغيرة و المتوسطة كضمانات منقولة، بما يمثل 64% من مجموع الضمانات.

أدى تطبيق نظام المعامالت المضمونة الجديد إلى تطوير برامج تمويل لسالسل  	•
التوريد المنتجة في مجالي التعدين والصناعة، وهو األمر الذي عاد بالفائدة على 
أكثر من 100 مؤسسة أعمال محلية صغيرة أو متوسطة و إتاحة المئات من فرص 

العمل.

برنامج المعامالت المضمونة وسجالت الضمانات المنقولة
يشترك في إدارة برنامج اإلقراض المضمون كل من إدارتي الحصول على التمويل، والخدمات االستشارية 
لمناخ االستثمار، بمؤسسة التمويل الدولية بهدف تشجيع وتسهيل تطوير أنظمة المعامالت المضمونة 
وسجالت الضمانات المنقولة لتتسم بالكفاءة: بغية التوسع في إتاحة الفرصة للحصول على التمويل بجميع 
أنحاء العالم، مع التركيز بوجه خاص على زيادة فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ماهي المعامالت المضمونة وما هو مبعث 
أهميتها؟

شير مصطلح “المعامالت المضمونة” إلى المعامالت االئتمانية التي ي
يحتفظ فيها الدائن بحق في األموال المنقولة للمدين )“ضمانة”( لتأمين 
استرداد القرض أو الدين. ويشار أيضاً إلى الحق في األموال المنقولة 

باسم الحق في الضمان أو “الرهن” أو الضمانة.

التي  المحتملة  الخسائر  من  بالحد  االئتمان  عملية  الضمانات  وتسهل 
نطاق  على  يشيع  حين  وفي  السداد.  عدم  حالة  في  المقرضون  يواجهها 
للقروض،  مقبولة  باعتبارها ضمانات  المباني  أو  األراضي  استخدام  واسع 
 فإن الضمانات المنقولة )مثل المخزون، أو الحسابات المدينة، أو الماشية، 
محدود  نطاق  على  إال  تُستخدم  ال  اآلالت(  أو  المعدات،  أو  المحاصيل،  أو 
فإن  هنا  ومن  المنقولة.  الضمانات  وسجالت  قوانين  قَِدم  أو  غياب  بسبب 
إصالح إطار الضمانات المنقولة من شأنه أن يمكن الشركات من االستفادة 

إلى أقصى حد من أصولها والحصول على االئتمان الالزم لنموها. 

وتعزز الضمانات المنقولة األنظمة المالية من خالل:

الضمان  سبيل  على  المالية  المؤسسات  تستخدمها  التي  األصول  تنويع  		•
بحيث تتوزع المخاطر على نحٍو أكثر كفاءة؛

اإلقراض  فرص  البنوك  بإتاحة  وذلك  المالي،  النظام  في  التركز  تقليل   	•
المربح لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي من شأنه زيادة حصة 

هذه البنوك في األسواق المالية؛ 

مثل  األجل،  قصيرة  األصول  وخاصةً  األصول،  سيولة  درجة  تحسين  		•
الحسابات المدينة؛

زيادة المنافسة على الخدمات المالية من خالل تمكين المؤسسات المالية  		•
غير المصرفية من تقديم قروض مضمونة؛

تعزيز قدرة الجهات الرقابية على تحليل مخاطر المحافظ المالية بما يتفق  		•
مع القواعد المتبعة ونماذج تصنيف المخاطر.

وتسهم الضمانات المنقولة في تنمية القطاع الخاص من خالل:

رفع مستوى االئتمان: في البلدان التي يستطيع فيها الدائنون االعتماد على  		•
قواعد أولويات واضحة في حالة التخلف عن السداد ومن ثم القدرة على 
التنفيذ، يبلغ متوسط نسبة االئتمان إلى الناتج المحلي اإلجمالي 60%، في 
مقابل ما يتراوح بين 30% و 32% فقط في المتوسط بالبلدان التي ليس 

بها نظام واضح لحماية الدائنين.

بضمان  المقترض  يحصل  الصناعية،  البلدان  في  االئتمان:  تكلفة  تقليل   	•
على مبلغ ائتمان أكبر تسع مرات، وتزيد فترة السداد بما يصل إلى 11 
عليه  يحصل  مما   %50 إلى  تصل  بنسبة  الفائدة  سعر  وينخفض  مرة، 

المقترض بال ضمانات.

نهج البرنامج
ثالث  على  المضمونة  المعامالت  نظم  إصالح  إلى  الرامية  مبادراتنا  تقوم 
ركائز أساسية هي: القانون، وسجل الضمانات المنقولة، والقدرات. وتوفر 
وهي:  الثالث،  بمراحله  الفعلي  التطبيق  عند  األساس  الثالث  الركائز  هذه 

التشخيص، وتصميم الحلول، والتنفيذ.

العمل و التواصل مع الجهات المعنية، والمتابعة والتقييم

الركيزة الثالثةالركيزة الثانيةالركيزة األولى

القدراتسجل الضمانات المنقولةالقانون

 الخطوة األولى
 التشخيص

أين مكمن الخطأ؟

 قِدَم القوانين وتعقدها وتشرذمها 
وتضاربها، أو أي من ذلك.

عدم وجود نظام تمويل لألصول المنقولة أو عدم ال تتوفر سجالت موحدة، و عملية.
استخدامه بالقدر الكافي.

 الخطوة الثانية
 تصميم الحلول

كيف يكون اإلصالح؟

توفيق وتحديث اإلطار القانوني استنادًا إلى 
المبادئ المقبولة دوليًا.

 إيفاد فريق العمل إلى البلد المعني، 
و القيام بالتحليل الفنى و تصميم السجل.

زيادة الوعي، والشراكة مع الجهات المعنية من 
القطاعين العام والخاص، و العمل على تحقيق  

توافق اآلراء.

 الخطوة الثالثة
 التنفيذ

تحقيق الهدف

المشورة وتقديم النصح ووضع مسودات 
القوانين واللوائح التنظيمية، ومناقشتها بهدف 

إصدارها.

تطبيق السجل اإللكتروني و من ثم الوصول الفوري 
للمعلومات، وتقليل التكلفة واألعمال الورقية.

عقد ورش عمل، ومؤتمرات، والتواصل مع أجهزة 
اإلعالم، وتنظيم دورات تدريبية للقطاعين العام 

والخاص.

أهداف البرنامج
يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في زيادة فرص الشركات، وخاصة الصغيرة 
اإلطار  من خالل وضع  وذلك  االئتمان،  على  للحصول  منها،  والمتوسطة 
كضمانات  المنقولة  األصول  استخدام  لتسهيل  المالئم  والمؤسسي  القانوني 
الهدف، تقوم مشروعاتنا االستشارية على  للقروض. ومن أجل تحقيق هذا 

ثالث ركائز أساسية هي:

وصانعي  والمشرعين  للحكومات،  المشورة  تقديم  القانوني:  اإلطار    •
الالزم  التحسينات  بشأن  المالي،  القطاع  أطراف  ومختلف  السياسات، 
اإلقراض  تعزيز  أجل  من  والتنظيمية  القانونية  البيئة  على  إدخالها 

المضمون.

الفنية للحكومات وغيرها من  سجل الضمانات المنقولة: تقديم المشورة    •
تحسين  أو  المنقولة  للضمانات  جديدة  إلنشاء سجالت  المعنية  األطراف 

السجالت القائمة.

المعنية  األطراف  وعي  مستوى  ورفع  التدريب  توفير  القدرات:  بناء   	•
بشأن االمتثال للقوانين واللوائح التنظيمية الجديدة، ورفع مستوى الوعي 
أساليب  الدائنين على  الجديد وتدريب  النظام  استخدام  بشأن  الدائنين  بين 

اإلقراض بضمان األصول المنقولة.


