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تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  -األردن اسم المشروع
 (P153987) -من اجل التمويل الشامل

 تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من اجل األصلي اسم المشروع
 (P132314)  التمويل الشامل

 الشرق األوسط وشمال افريقيا المنطقة

 األردن الدولة

التمويل  %50 ،  الصغيرة والمتوسطة المشروعاتتمويل    القطاع
 % 50المصغر 

 تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةدعم  الموضوعات
(100)%    

 تمويل مشروع استثماري أداة االقراض

 P153987 الرقم التعريفي للمشروع

 P132314 األصلي الرقم التعريفي للمشروع

 حكومة األردن المقترض

 البنك المركزي األردني  جهة تنفيذ المشروع

 تقييم وسيط مالي  F   فئة التقييم البيئي

 2015فبراير  11 تاريخ إعداد وثيقة معلومات المشروع

 2015فبراير  11 معلومات المشروعوثيقة ح بيتاريخ اعتماد/التصر

 2015فبراير  19 التاريخ التقديري الستكمال التقييم

 2015مايو  4 لموافقة مجلس إدارة البنكالتاريخ التقديري 

  القرار

 
 سياق المشروع  أوال.

 السياق القطري 

 

األردن، وجاء  في تداعياتالعالمي عن  أسفرت االنتفاضات التي شهدتها المنطقة العربية والتباطؤ المالي واالقتصادي .1
أدت وقد . تهاوزيادبتكافؤ الفرص والمساواة في الحصول على الفرص  ومطالبات صدمات اقتصاديةفي صورة  كذل

بسبب االنخفاض الحاد في االستثمارات األجنبية في األردن إلى تقليل إمكانات النمو قصير المدى اإلقليمية االضطرابات 
حويالت، إلى حد ما، مع زيادة في فاتورة الواردات نتيجة الرتفاع أسعار السلع بما أثر سلبا على البيئة المباشرة والت
وبصفة عامة، فقد كان االقتصاد األردني يعمل بمستوى اقل من طاقته وكان ال يخلق عدد كافي من فرص . االقتصادية

 سنويا.  الف مواطن يدخلون إلى سوق العمل 60العمل الستيعاب أكثر من 

الناتج في نمو   ؤ  تباطشهد األردن  كماكما أثرت الصدمات اإلقليمية والدولية بصورة سلبية على أداء االقتصاد األردني.  .2
فترة من النمو بعد أن شهد ، 2014إلى  2010من الفترة % خالل 2,7 ه إلىمتوسطحيث وصل المحلي اإلجمالي 

ألزمة ا في المقام األول إلى تأثيرهذا التباطؤ . يرجع 2009إلى  2000من  خالل الفترة %6,5 هحين بلغ متوسطالسريع 
الوضع إلى يرجع جزئيا  و مدادات الغاز المصري إلى األردنوثورات الربيع العربي والصراع السوري وانقطاع إ المالية

ألف  620تدفق أكثر من ، أدى على ذلك (. وعالوة  لمنتجات األردنيةات ارادصكبر سوق لالسياسي المتدهور في العراق )أ
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 لتي تواجه االقتصاد األردني. الجئ سوري إلى تفاقم عدد من التحديات ا

، توسيع العجز المالي باستثناء المنحقد ساهم في النمو االقتصادي المتواضع إال أن ، التضامن الماليعلى الرغم من جهود  .3
ولكن  .2013في % 14,1مقارنة  بنسبة  2014إلجمالي في من الناتج المحلي ا% 14,7إلى أن تصل متوقع تي من الال

مقارنة   2014في المئة في  %9,6العجز المالي بما في ذلك المنح لتصل إلى ما يقدر بنحو ينخفض معدل من المتوقع أن 
من  وصوله إلى ما يقربمن المتوقع الذي كان  إلى تفاقم الدين العامالضغوط المالية أدت . 2013في  %11,5بنسبة 
تزايد إلى الالدين العام كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي اتجه . 2014من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول نهاية % 91

المعلقة المقدمة االحتياطية الترتيبات المالية كجزء من سوية جهود الت تستمرإذا اولكن  ،على مدى السنوات السبع الماضية
 .2016من عام  جمالي هذا االتجاه اعتبارا  نسبة الدين إلى الناتج المحلي اإلتغير قع أن صندوق النقد الدولي، من المتومن 

ال يقل معدل البطالة . 2014في % 11,9البطالة حيث بلغ معدل البطالة والفقر،  تارتفاع معدالال يزال األردن يشهد  .4
% بين 10,1بنحو  مقارنة   2014في  %20,8 بلغ هذا المعدلالذكور، حيث معدلها بين عن ضعف  عادة  بين اإلناث 

إلى  15 من للفئات العمرية %31,8و %36,1تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب حيث بلغت معدالت البطالة وتلذكور. ا
% 14,4إلى  وصلفقد  ،الفقرأما عن معدل . 2014عام سنة من العمر، على التوالي خالل  24ى إل 20 منسنة و 19

، إال أن رالفق حدةالتقدم في التخفيف من بعض  إحرازالتقديرات الرسمية. على الرغم من دث وفقا  ألح، 2010في عام 
محدودية مع  الفقر في األردن، وخاصة  معدالت على  ا  سلبي ا  تأثيركان له الظروف االقتصادية العالمية واإلقليمية تدهور 

 ية.شبكات الحماية االجتماع للتوسع فيالحيز المالي المتاح للحكومة 

يعد تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واحدا من أولويات الحكومة األردنية التي تنبع من الدور  .5
الهام لتلك المشروعات في خلق فرص العمل واإلدماج االقتصادي والتخفيف من حدة الفقر. وسيساهم تشجيع المشروعات 

في الحد من البطالة، السيما بين الشباب والنساء، باإلضافة إلى المساهمة  متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في األردن
بشكل إيجابي في االشتمال المالي من خالل الوصول إلى الفئات المهمشة في مختلف المناطق الجغرافية. وتسعى الحكومة 

الصغيرة المبتكرة وسريعة النمو. إلى تطوير النمو الذي يقوده القطاع الخاص من خالل تمكين البيئة الداعمة للمشروعات 
وتدعو هذه التطورات إلى توفير الفرص المتكافئة أمام المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة 

 .األعمال، السيما إمكانية الحصول على التمويل

 

 ق القطاعي والمؤسسيياالس. 
اليوم بمثابة العمود الفقري والخط األمامي لقطاع المشروعات  تعتبر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .1

% من 95أن هذه المشروعات تمثل نسبة  2011الحديثة في األردن. أوضح تعداد المؤسسات االقتصادية العامة عام 
موظف وأنها توفر فرص عمل  19% من هذه المشروعات يقل عن 66المشروعات األردنية، وأن عدد العاملين في 

% من الناتج 40% من إجمالي القوة العاملة في القطاع الخاص فضال عن أنها تحقق مخرجات تساهم بنحو 70بة لنس
 .% من المشروعات العاملة خارج عمان40% من إجمالي الصادرات. تقع حوالي 45المحلي اإلجمالي وتمثل 

 
مساهمة في االقتصاد األردني وقدرته التنافسية تعتبر المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أهم العوامل ال .2

متناهية ألف مشروع، تمثل المشروعات  150وإمكانات التوظيف. يبلغ عدد المشروعات المسجلة في األردن حوالي 

غالبية فرص العمل حيث إلى جانب ذلك، توفر هذه المشروعات %. 99الصغر والصغيرة والمتوسطة منها أكثر من 

الصغيرة والمتوسطة و لمشروعات % ل32,7% من العاملين في القطاع الخاص تقسم إلى 71والي تساهم في توظيف ح

 % للمشروعات متناهية الصغر. كما يعتبر هذا القطاع من أهم مصادر الصادرات والدخل في األردن.38,7

معدل القروض إلى  فقد وصل ال ينعكس العمق المالي بشكل كامل في تحسين عملية الحصول على الخدمات المالية. .3

نسبة االئتمان تنخفض ، مما يعكس ممارسات اإلقراض المحافظة في البنوك. و2014% منذ مايو عام 65الودائع  إلى 

%، وتم تخصيص هذه النسبة إلى حد كبير إلى 43بصورة نسبية حيث تبلغ اع الخاص إلى الناتج المحلي طالمقدم للق

ا لدى ن اإلسم"، "اإلقراض بضما%(87الشركات الكبيرة ) . يعتبر التمويل المصرفي من الممارسات الشائعة نسبي 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في األردن، حيث تمثل البنوك المصدر الرئيسي للتمويل الخارجي لهذه المشروعات. 

المشروعات % فقط من اإلقراض المصرفي إلى 11ومع ذلك، ووفقا  إلحصاءات البنك المركزي األردني ، تذهب نسبة 

ألسواق الناشئة. وال يتوافر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة رأس ل% تخصص 25الصغيرة والمتوسطة، مقارنة  بنحو 

المال الكافي ويأتي تمويلها في الغالب من خالل األموال الداخلية، فضال عن المصادر غير الرسمية. توضح قاعدة بيانات 

وجود تفاوتات كبيرة من حيث الحصول على  2013التمويل الدولية لعام فجوة تمويل المشروعات الخاصة بمؤسسة 

% من 44% فقط من الشركات متناهية الصغر على قروض مقابل 12القروض حسب حجم الشركات. تحصل نسبة 

 .(1)شكل رقم  % من الشركات متوسطة الحجم70الشركات الصغيرة و



صة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو لديه القدرة على بإنشاء إدارات متخص 25مصرف من أصل  18قام حوالي  .4

بشكل رئيسي على ضمانات اإلقراض بدال من  إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعتمد العديد من البنوك

الجدارة االئتمانية، مما جعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الجدارة االئتمانية ال تحصل على  تمويل. تتطلب 

ا من قيمة القرض، وتفيد الشركات الصغيرة 23القروض ضمانات تزيد قيمتها عن  معظم أنها تقدم ضمانات ب% تقريب 

على ذلك، يعد تنفيذ الحقوق التعاقدية األساسية عملية  تزداد قيمتها عن الضمانات المقدمة من الشركات الكبيرة. وعالوة  

لذلك فهي بمثابة عامال غير محفز يواجه إقراض المشروعات  ،كلفتهامرهقة وتستلزم الكثير من الوقت، فضال عن ارتفاع ت

الصغيرة والمتوسطة. وللتعامل مع هذا األمر، تستخدم العديد من البنوك األردنية أنظمة تصنيف داخلية إلقراض 

المتوسطة. المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعتمد هذه األنظمة على التحليل المالي والنوعي للمشروعات الصغيرة و

 . 2014عام في ديسمبر أول شركة خاصة للمعلومات االئتمانية تم إنشاء باإلضافة إلى ذلك، 

والهيئات البنوك ويمتلك عدد قليل من  .شروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات تحديات أكبرمتواجه ال .5

إمكانية وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة  في مختلف المحافظات، األمر الذي يقلل من اومكاتبفروعا الحكومية 

ويمكن أن تكون إجراءات الحصول على التراخيص ومتطلبات البلديات عملية مكلفة وصعبة بالنسبة  .إلى الخدمات

(، تشير المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2011. ووفقا  لدراسة حديثة للبنك الدولي )للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 االقتصادي الكلي كقيود رئيسية تعاني منها. لضرائب وعدم اليقينإلى معدالت ا

عائقا أمام حصولها على  تناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةعلى جانب الطلب، تمثل مهارات وقدرات المشروعات م .6

مشروعات متناهية التمويل، فغالبا  ما تفتقر المشروعات إلى الشفافية وعدم توافر قوائم مالية مدققة عنها. ُينظر إلى ال

ى أنها مشروعات أقل استقرارا  تنقصها اإلدارة المؤهلة، وبالتالي فهي تمثل المزيد من الصغر والصغيرة والمتوسطة عل

المخاطر. إلى جانب ذلك، ال تمتلك هذه المشروعات ما يكفي من الضمانات، وإذا توافرت فال تكون مسجلة، مما يجعل من 

إن لم تكن مستحيلة. وغالبا  ما تمتنع المشروعات متناهية الصغر الصغيرة ملية صعبة عالرهن حبس القيام بعملية 

. في مقابل الحصول على فائدةاالقتراض إيمانها بوالمتوسطة عن التقدم بطلبات للحصول على قروض مصرفية نظرا  لعدم 

السياسات التنظيمية هي قين عدم يأشارت الشركات الصغيرة إلى أن الصعوبات التي تعترض إجراءات التراخيص و

عوامل تعيق نموها. كذلك تعتبر عمليات التفتيش من قبل البلدية من التحديات الشائعة، ولكن لم يتم ربطها بمدفوعات غير 

 .رسمية

هناك العديد من العوامل التي تقيد نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. على جانب الطلب، يواجه  .7

 المشروعات معوقات ناتجة عن عدم مالءمة اإلطار القانوني والمؤسسي للمعامالت المضمونة واإلعسار هذه إقراض

يمكن أن تساعد آلية  .وعدم كفاية التقارير والمعلومات االئتمانية وضعف التنظيم واالشراف الرقابي على الخدمات المالية 

إلى أن تتمكن األردن من تحسين معلوماتها  في تعويض أوجه النقص في البنية التحتية المالية ضمان أو تقاسم المخاطر

في إقراض  االئتمانية والمعامالت المضمونة واإلعسار. انخفضت مساهمات الشركة األردنية لضمان القروض

م المنتجات في الشركة األردنية وتحتاج عملية تقدي. 2014ضمان في   3575المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا  إلى 

 لضمان القروض إلى تحسينها، وتحديث أنظمتها من أجل تعزيز فاعليتها. 

الحكومة األردنية بنشاط وفعالية على تحفيز نظام تعمل تفتقر الشركات الناشئة إلى الوصول إلى التمويل وتمويل الديون.  .8

ركات رأس المال المخاطر في األردن. تشمل مبادرات تنمية ريادة إيكولوجي متنامي لريادة األعمال والشركات الناشئة وش

المؤسسة األردنية لتطوير المشروعات االقتصادية، وصندوق الملك عبد  :األعمال المدعومة من الحكومة األردنية ما يلي

وكذلك  iPARK"لناشئة "هللا الثاني للتنمية، ومركز الملكة رانيا لريادة األعمال، وحاضنة األعمال األردنية للشركات ا

يعتبر األردن واحدا  من أهم مراكز الشركات الناشئة في منطقة  الممولة جزئيا  من الحكومة. Oasis500حاضنة األعمال 

التابعة رأس المال المخاطر الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من توافر هذه المبادرات الحكومية وشركات 

حتى في ظل وجود تلك . الشركات الناشئةر المستثمرين، إال أنه ال يزال هناك نقص في تمويل للقطاع الخاص وشبكات كبا

تواجه الشركات الناشئة األردنية صعوبات في الحصول على تمويل المتابعة بعد الحضانة وقروض المبادرات الحكومية، 

لى نطاق واسع من خالل البنوك في األردن. (، حيث ال يتم منح هذا التمويل عالمشروعاتبدء األنشطة التجارية )ديون 

ألف دوالر  200ومن أكبر التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في األردن؛ نقص تمويل المتابعة بقيمة تتراوح ما بين 

اإلمدادات المعروضة حاليا  )برنامج ألف دوالر والحاجة إلى مزيد من خدمات تنمية األعمال التي تتجاوز  500و

 (.2012ومات من أجل التنمية "انفوديف"، المعل



بالتالي سوف يساهم تعزيز متطلبات النظام اإليكولوجي من خالل وضع آليات تمويل مبتكرة بين البنوك والجهات المعنية  .9
برأس المال المخاطر في القطاع الخاص في تعزيز النظام اإليكولوجي لريادة األعمال في األردن. هذا وسوف يساعد 

ة المقدمة من الشركة األردنية لضمان مويل ديون المشروعات عن طريق استخدام البنوك عروض المنتجات الحاليتعزيز ت
 .القروض )مثل برنامج ضمان القروض لرواد األعمال( على النمو المستدام لبيئة ريادة األعمال في األردن

 

 للمشروع. األهداف اإلنمائية ثانًيا

 المشروع األصلي –ع الحالي األهداف اإلنمائية للمشرو - أ 

 
لمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في للمشروع في المساهمة في تحسين الحصول على تمويل ايتمثل هدف 

 .ية الهاشميةاألردنالمملكة 

 

 التمويل )بالمليون دوالر أمريكي( رابعا

 50,00 :إجمالي تمويل البنك 50,00 التكلفة الكلية للمشروع:

   0,00 لفجوة التمويلية:ا

 المبلغ مصدر التمويل 

 0,00 المقترض:

 50,00 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 50,00 اإلجمالي:
 

. 

 . التنفيذخامسا

 

منفذة للمشروع، جهة كالبنك المركزي األردني بتعيين  ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي، باالتفاق مع وزارة المالية قامت .1
 كونهلتنفيذ المشروع على البنك المركزي األردني استند اختيار . بأكملهعن تنسيق وإدارة المشروع  كون مسؤواليوسوف 

النظام المالي(، يشكل الجزء األكبر من ي ذالجهة المسؤولة عن تنظيم واإلشراف على النظام المصرفي في األردن )ال
تركيا أو الوضع في  سكعلى عوجد في األردن بنوك تنمية )يال  إسالمية.مصارف وأربعة  ا  تجاري ا  بنك 22من لف تأيو

وسيلة تعد البنوك ال ،بنوك مملوكة للدولة. وبالتالي وأالصغيرة والمتوسطة روعات تنمية المشمختصة ببنوك أو الهند( 
أو  عمليةعليا  د مؤسسةووجونظرا  لعدم الصغيرة والمتوسطة. روعات متناهية الصغر وللوصول إلى المشثر فعالية كاأل

ة قبهذه الطريهيكل المشروع يعتبر من خالل البنك المركزي. تكون سليمة، فإن أفضل طريقة لتحويل األموال عبر البنوك 
مهام تحديد أنه يساعد على حيث ، ات المشاركة الفردية مع كل بنك مشاركنطوي على اتفاقيالهيكل الذي يأكثر كفاءة من 

واإلشراف  اتعوالمشر متابعة ويضمن تنسيق أفضل أثناء التنفيذ ويسهل  مؤسسة واحدة فيارير التقمهام إعداد و مساءلةال
 عليها.

، اإلدارة من بينهاأمور عدة دليل العمليات تضمن يلبنك. دى مقبول لالدليل العمليات بإعداد  البنك المركزي األردنيقام  .2
منع ومكافحة االحتيال والفساد في المتعلقة بتوجيهية المبادئ وال ترتيبات الشراءو اإلنفاق ترتيباتوالمالية المتفق عليها 

أكتوبر  15بتاريخ الصادرة المؤسسة الدولية للتنمية قروض ومنح و لإلنشاء والتعمير المشروعات التي يمولها البنك الدولي
ضمان لو عنصر أساسي ، وهباستمرار النتائجمتابعة قياس ولإطار مفصل ، إلى جانب 2011يناير في والمعدلة  2006

 التنفيذ الفعال.

تألف من إدارة االستقرار المالي، وتبالمدير التنفيذي )نائب( قد أنشأ البنك المركزي األردني وحدة تنفيذ المشروع برئاسة و .3
لخارجية. العمليات اإدارة االستثمار وإدارة التراخيص واإلدارة القانونية ووتحليل البيانات وقسم الدراسات قسم ممثلين من 

 التفصيل فيالموضحة بترتيبات التنفيذ  بما يتماشى مع هالمشروع وتنفيذعلى إلشراف باتم تكليف وحدة تنفيذ المشروع 
لترتيبات االئتمانية لمتثال أنشطة المشروع اضمان ية مسؤولالبنك المركزي األردني  سوف يتولى. دليل العمليات

 مراجعةإلى  استنادا   ،إنجازاتهوسجل  البنك المركزي األردني التي يتمتع بهاالمالية ة قدرلللمشروع. ونظرا اوضمانات 
في وضع جيد ولديه القدرة على تنفيذ المشروع وضمان فإنه (، 13)انظر الملحق  8.30منشور سياسة العمليات رقم 

 االمتثال أثناء التنفيذ.

لمعايير األهلية  وفقا   متناهي الصغرلتمويل البنك المركزي األردني األموال إلى البنوك ومؤسسات ا سوف يحول .4



 ُتلزم فرعية بين المقترض والبنك المركزي األردني  يةاتفاقتم التوقيع على سوف يو. دليل العملياتواإلجراءات المبينة في 
دى لمقبولة األحكام الشروط وإعماال للمشروع الض حصيلة القرض إلى البنك المركزي األردني لتنفيذ اقربإالمقترض 

التكاليف من  ردعلى أساس اإلنفاق لبنك المركزي األردني وسيتم لاألموال في الحساب الرئيسي  يتم إيداعلبنك. سوف ا
يتم الفعلية. و، والتي تثبت النفقات البنك المركزي األردني ، التي يقوم بإعدادهاالمرحلية غير المدققةالمالية التقارير خالل 

استرداد طلب ه بلالتي تسمح مرونة بالالبنك المركزي األردني يتمتع  لكنس ربع سنوي، التقارير على أساهذه م يقدت
من أعاله جميع األمور أقصر. وسيتم تنسيق  زمنية فتراتتغطي تقديم تقارير عن طريق فترات ربع سنوية التكليف قبل ال

 زي األردني.إلى إدارة البنك المركه ميقدوت كإعداد تقرير بذلو وحدة تنفيذ المشروعقبل 

كافية ومالءمة أنظمة وإجراءات  البنك يتبعالبنك المركزي األردني أن لها  عالتي خض التقييمعمليات جميع  وضحتأ .5
 والموضح المتفق عليهبالتنسيق  ربع سنوي على أساستقارير المالية المرحلية إعداد ال تساعده علىمالية الدارة لإل

 .الفنيةمكون المساعدة  فيلمشروع ذات الصلة بالمشتريات اتنحصر . دليل العمليات بالتفصيل في

اآلثار البيئية واالجتماعية متابعة و لتحديد وتقليل وتفادي وحجب وتخفيف إلدارة البيئية واالجتماعيةاإطار  وضعوقد تم  .6
من قبل  هذا اإلطار يقسياسات البنك الدولي والقوانين واللوائح المعمول بها في األردن. سيتم تطبلثل التي تمتالمحتملة 
الصغيرة والمتوسطة التي سيتم الصغر و ات متناهيةعومشرلالفرعية ل اتعوالمشرواإلشراف على اختيار  عندالبنوك 

ال تزال من قبل البنك المركزي األردني.  هدااعتمتم قبل التقييم و إلدارة البيئية واالجتماعيةاتمويلها. تم الكشف عن إطار 
من  تعاملأنه قد على الرغم من حدودة، مهذا اإلطار وإعداد تقارير عنه وتقييم ى متابعة لعي األردني قدرة البنك المركز

 مع قضايا الضمانات االجتماعية والبيئية.قبل 

ن خالل م طي الجوانب االئتمانية والضماناتغبما يلمشروع، ى العلضمان اإلشراف الكافي المناسبة ترتيبات السيتم وضع  .7
البنك وكذلك الخبراء الموجودة في العتماد على الخبرات بانصف سنوية. سيقوم فريق اإلشراف الف اإلشرامهام 

تمويل لمعنية األخرى العاملة في مجال مع الجهات اعقد اجتماعات  اإلشرافأثناء بعثات  تم. وسيإذا لزم األمرالخارجيين، 
 .المانحة لجهاتاالصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك متناهية الصغر و اتعوالمشر

متناهي مؤسسات التمويل إقراض والمتوسطة والصغيرة متناهية الصغر و اتعوالمشرإقراض بين البنوك  ينبغي أن تميز .8
يتم إعداد تقارير منفصلة . يتم الوصول إليهمالذين  صغر، وال سيما في متطلبات تقديم التقارير من حيث عدد المستفيدينلا

متناهي مؤسسات التمويل لالبنوك إقراض خالل من  الذين يحصلون على الخدماتصغر الي متناهعدد عمالء التمويل عن 
 .الصغر

 

 :)تشمل المشاورات العامة(السياسات الوقائية  سادسا:  

 ال نعم السياسات الوقائية التي يستهدفها المشروع

  X (4.01التقييم البيئي )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

 X  (4.04طبيعية )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الموائل ال

 X  (4.36الغابات )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

 X  (4.09مكافحة اآلفات )منشور سياسة العمليات 

 X  (4.11منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الموارد الحضارية المادية )

 X  (4.10مليات/إجراءات البنك السكان األصليون )منشور سياسة الع

 X  (4.12إعادة التوطين القسرية )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

 X  (4.37سالمة السدود )منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

المشروعات على المجاري المائيةة الدوليةة )منشةور سياسةة العمليةات/إجراءات 
 (7.50البنك 

 X 

مةةةةةةة فةةةةةةي منةةةةةةاطق متنةةةةةةازع عليهةةةةةةا )منشةةةةةةور سياسةةةةةةة المشةةةةةةروعات المقا
 (7.60العمليات/إجراءات البنك 

 X 

 التعليقات )اختيارية( 
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